نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

نظريـــة اإلمـامـة

فـي ميزان النقــد
ألََّفهُ (ابلفارسيّة) األستاذ الفاضل:
ت هللا نِيـ ُكـوئـي
ُح َّج ُ

ترمجه إىل العربية َّ
وقدم له وعلَّق حواشيه
سعد حممود رستم
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السؤلف في سظؾر وقرة تأليفو ليذا الكتاب
بسم
مؤلف

ميحرلا نمحرلا هللا ،الحسد ﵀ وسبلم على عباده الذيؽ اصظفى وبعد،

ذففذا الب فا

ذففؾ األسف اذ الباثف

«حجــهللا ن نيئـؾ ي» أسف اذ ضا ف معاصـر مففؽ أذف

مديشف ف «قـــؼ» ض ففس وسف ف إيـــران ،ول ففد و ذف ف ضضد ففا وبع ففد إيسال ففم اللا ؾ ف ف العامف ف ال حف ف

لضف ف الل ف ف

اإل جلضز  -قدؼ ال رجس ضس جامع «پضام ؾر» (رسال الشؾر) وتخرج مشدا – علفى مفا يبفدو  -ضفس

أواخففر ال دففعضشضا

(مففؽ ال ففرن السا ففس) وعس ف مؾعف فاس ضففس قد ففؼ ال رجس ف ضففس «سففازمان تبلض ففا

اسبلمس» (مشغس ال بلضغ اإلسبلمض ) وذس مشغس ث ؾمض تا ع لؾ ازرة اإلرشاد اإلسفبلمض ضفس إيفران
تعس على ذر اإلسبلم – طب اس لسذذب الذضع اإلمامض – ضس مخ ل

أ حاء العالؼ.

يففان لؤلس ف اذ « ض ففؾ س» اذ سففام يبضففر سظالع ف الب ففب الديشض ف والبح ف

عففؽ ث ففا

الففديؽ ضففس

ظففؾن الب ففب ال دوس ف والحديل ف  ،ويففان مضففاال للش ففد وال سحففضص وأن ال و بف إال مففا ثبففل لففم البرذففان
ف "الحـؾزة العمسيـة"

ال اطع والدلض الداطع ،وقد أضاده وجؾده ضفس مديشف «قـؼ» ال فس تزفؼ مفا رو فع ـفر
ال س تعد مريز الدراسا الديشض األذؼ واأليبفر ضفس يف إيفران ف ضفس العفاـلؼ الذفضعس سفره ،وال ازخفرة
عذ ف ار الس بففا

اإلسففبلمض ال شض ف ال ففس تحففؾا ي ففب جسضففع السففذاذب اإلسففبلمض  ،والعففامرة أوز فاس

بففار العلسففاء والسج دففديؽ ،يسففا أضففاده عسلففم م رجسفاس ضففس (مشغسف ال بلضففغ اإلسففبلمض ) ،ضففس االطففبل

على مخ ل

الع ا د واألضبار والجدل الببلمس الذضعس وما ودؾقم يبار الس بلسضؽ والفبلسف والعلساء

الذففضع السعاصففر ؽ مففؽ أدلف علففى صففح ع ا ففد اإلمامضف  ،ودضففا عففؽ السففذذب ،ويففان يلضففر ال ففردد
علففى و ف خ الذففضص عسففل خ صففالحس ج ف

ففادا (صففاثب الب ففا

السعففرو

والسلضففر للجففدل

"شدضد جاو د" أا "الذدضد الخالد") ،و بدو أ فم أخفذ عشفم ثر ف الفبفر ومشحفى ال ح ضف والش فد لؤلضبفار
الديشض الذا ع والسذدؾرة ال س ي بضؽ عشد ال سحضص أ دا رغؼ شدرتدا طار وغضر أصضل وال أساس

لدا مؽ الرح  .يسفا وغدفر مفؽ ي ا فم أ فم اطلفع ضضسفا اطلفع علفى ي فا

الفدي ؾر اإلي ار فس السعاصفر

«عبد الكـريؼ سـروش» السدفسى« :قـبض وسدـت ترؾريـػ عـريعهللا ،نغريـوي تكامـل معرفـهللا ديشـي»

(أا ال ففبض والبدف الشغر ففان للذففر ع  ،غر ف تبامف السعرضف الديشضف ) وتف ثر ففم ،يسففا اطلففع أوزفاس
علففى ي ففب األسف اذ «حيــدر عمــي قمســداران» رثسففم خ ال ففس ففد ضضدففا عففدداس مففؽ السسارسففا

والع ا ففد

ال ار ج ف ففضؽ الذففضع اإلمامض ف ال سففضسا ي ا ففم الذففدضر «طر ف االتحففاد أو د ارس ف وتسحففضص رواوففا

الشص على األ س ».
ضس اللبلثضشضا

مفؽ عسفره ألف

األسف اذ «ثجفل خ ض فؾ س» الفارسفض ي ا فم الحفالس «ترـؾري
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امامهللا در ترازوي نقد» أا «نغرية اإلمامة في ميزان الشقد» الذا أثدث

َّج يبضرة لسا تس ع فم

مففؽ ج فرأة وقففؾة ثج ف و رففاع رذففان وص فراث لدج ف ضففس ففد غر ف اإلمام ف لففدش الذففضع االثشففى

عذففر داعضفاس إلففى إعففادة غففر جذر ف ضضدففا ،مسففا أقففام علضففم علسففاء «قــؼ» ولففؼ و عففدذؼ ثضف
قففؼ الببففار ،لبففؽ السؤلف

عففدد مففؽ وففا

اس ام دا.

ع ففد ذف فره لد ففذا الب ففا

أدرج ردودذففؼ وأجففا

مبضشفاس
علضدففا ً

تع ففرض األسف ف اذ « ض ففؾ س» لزف ف ؾطا

رد علضففم

ففعفدا وتففشاقزدا وعففدم

عدي ففدة ،أش ففار إلضد ففا إش ففارة

م زب ضس م دم م ،ثض تؼ طرده مؽ وعضف م ضس «مشغسف ال بلضفغ اإلسفبلمض » ،وردعفس  -أو دعفا
ـ
ضع د عدة مشاع ار ثزفؾر ضشفم وبفضؽ
ذؾ -إلى السشاعرة ذ ن ي ا م وما طرثم ضضم مؽ أضبار ،ر
األس اذ الذضص «عمي عـيرواني» الفذا روعفد مفؽ خفؾاص تبلمضفذ وف خ «دمحم تقـي مرـباح يزيـدي»
(أثد أيبر علساء وم بلسس الحفؾزة العلسضف الديشضف ضفس قفؼ ،وصفاثب عذف ار الب فب ضفس الفدضا عفؽ
اإلسبلم وال ذضع) .وقفد وعفد «عمـي عـيرواني» أن وجضفب علفى ي فا

«نيئـؾ ي» ذفذا لبشفم لفؼ وفعف

ث ى الضؾم!
يسا وقعل ضشم وبفضؽ األسف اذ الذفضص« :حدـؽ رحـيؼ پـؾر اصـيري» مباثلفا
مباشرة ،لؼ تفض إلى ضج  .وضفس الشداوف أجبفر عفد ال ؾقضف

وتحفل الزف

ومشفاع ار غضفر

أن و فب تعدفداس وعلفؽ

ض ضم تراجعم عسا ي بم ضس ي ا م وأ فم لفؽ وعفؾد إلفى ذفره مفؽ جديفد ،حجف أ فم لفؼ و فؽ مظلعفاس ذف
يا

على ي ب الذضع ودال لدؼ!!
ومسا يؤس

لم أ م دبب ذذه الغرو

الزفاغظ ضف ن األسف اذ «حجـة ن نيئـؾ ي» ا فظر

إلى العزل واال عاد عؽ األ فؾاء ،مسفا ثفال دون معرضف البلضفر عشفم .ولفؾال ذفذا الب فا

ربسا لؼ يدر أثد اسسم.

الفذا ذفره

ضد أن ي ا م ذذا ا ذر ضس األوساط الل اضض اإلي ار ض ا ذار الشار ضس الدذضؼ وتل فم يلضر مؽ
أثرار الفبر ضس إيران وأعادوا ذره رؾر مخ لف و ذروا أجزاء مشم على صفحا

لب مفؽ ترفف اإل ر فل الفارسفض أن وبلثفح ثجفؼ االذ سفام والفردود والش اشفا
ثؾل الب ا

علضم.

اإل ر ل و س ؽ

ال فس ال تفزال دا فرة

ضؽ الس شؾر ؽ م السؤ ديؽ لفبرتم السداضعضؽ عشم وبضؽ ال لضديضؽ السداجسضؽ لفم الفراديؽ

و بففدو أن ذففذا الب ففا سففضؾجد ض حفاس واخ ارقفاس ذامفاس – ولففؾ ال ففدر  -ضففس عففالؼ الع ا ففد الذففضعض
اإلمامض الس الض ذ ن األ س  ،و ًفر رس الخف ال جديفدا واإلصفبلثس الجفذرا الفذا فدأ فضؽ الذفضع
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اإلمامض مشذ ع ؾد وذؾ مرش لبلس سرار وال ؾسع ؾة ضس الع ؾد ال ادم إن شاء خ.
مبلثغ  :ثؾاشس الب ا

يلدا للسؤل

(الس رجؼ) تسضض از لم عؽ ثؾاشس السؤل .

فدم ،وما يان مشس  -أا الس رجؼ  -ض د ذيل م لسف

السترجؼ
 /28يؾليؾ (تسؾز)2008 /
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مقدمة السؤلف
إن ال ذ ف ػ ضففس األضبففار الديشض ف الذففا ع وتسحففضص السع ففدا

الع ض ال س تذ

الجازم ف وال رففؾ ار وال ؾالففب

السضراث الفبرا ال لضدا الس خؾذ عفؽ اب فاء واألجفداد ضفس أا مج سفع ديشفس ،ذفؾ

أول خظؾة وأذسدا حؾ ال فديؽ الفؾاعس السب ففشس علفى العلفؼ وال ح ضف  .وال ر فب أن ملف ذفذا ال ذف ضػ
أمففر مخض ف ومرعففب و َّ
ظلففب ثر ف ضبر ف وع بل ض ف يبض فرة ،إال أن ثسرتففم عغضس ف وذففس :اإليســـان
ال ـؾاعي والحــر .أج ف إن اإلوسففان الففذا يشالففم اإل دففان عبففر الحر ف الفبر ف وال ح ض ف ال فؾاعس تفففؾ
قضس ففم ال

السف ف ار إوس ففان العف فؾام ال ففؾراثس وال لض ففدا .والب ففا

الحا ففر وسلف ف جد ففد مؤلف ففم وس ففعضم

الحر.
للؾصؾل إلى مل ذلػ اإلوسان الؾاعس و ً
عشدما خظؾ ر َّأو ـل خظؾة ضس ذذا الظر  ،لؼ أيؽ أعلفؼ أ فداس أن «التحقيـ فـي أصـؾل الـديؽ
وضرورة أن يبتشي اإليسان بيا عمى العمؼ والدليل» و«عدم جؾاز التقميد في أصـؾل الـديؽ» لضدفل
َ
سؾش شعا ار ياذ وخضالض ضس مج سعشا الديشس وأ م ضس الجسدؾر ف اإلسفبلمض ال فد علفى الففرد أن
و ؾن م َّلداس ث ى ضس أصؾل الديؽ.
تؾصلل ضضسا عد -مؽ خبلل حلس وتح ض س ضس فا
ولسا َّ

تش فغره السؤسد الرسسض لعلساء الديؽ الذضع وجد

السجففال لذففرثم ذشففا؛ لففذا أث ف ًذر ال ففاري العز ففز

اإلمامف  -إلفى ضجف مخالفف لسفا

أ شس أدضفع ثسفؽ ذلفػ غالضفاس ،وذفؾ أمفر ال ي ًدفع

ففم لففؾ لففؼ تبففؽ لدوففم ال ففدرة علففى تحس ف مذ ف ذففذا

عرض لدففا ضضففم ،ضلضففرح فدففم مففؽ ابن ولضشرففر عففؽ ق فراءة ذففذا
الظر ف واألذش والس ف اررة ال ففس سففض َّ

الب ا !.
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القدؼ األول
نغرية اإلمامة في ميزان الشقد
س ثاول ضس ذفذا الب فا أن أو ً ف لل فاري َّ
أن غر ف اإلمامف – يسفا ذفس شفا ع و ار جف فضؽ
الذضع اإلمامض – ال وزن لدا ضس مضزان الش د وأ دا تح اج إلى إعادة غر وصضاغ غر جديدة.
لبؽ قب البدء ضس البح

ال د مؽ ذير عض الش اط يس دم :

 )1داوف ف س ال ففد م ففؽ ال فرقف ف ففضؽ «الـــديؽ» و«السعرفـــة الديشيـــة» .ال ففديؽ عب ففارة ع ففؽ األري ففان
واألصؾل والفرو ال س زلل على الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجاء ضس الب ا الدساوا؛ إ اض إلى سفش
ً
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .أما السعرض الديشض ضدفس ال فس تشفدرج ذف أساسفس تحفل الففرو الخسدف للعلفؾم
ً
الذرعض  :الف م وعلؼ الببلم وال فدضر واألخبل وتحلض الدضرة العسلض للشبفس صفلى خ علضفم
و لففم وسففلؼ وأ س ف الففديؽ« .الــديؽ» ثا ففل ويام ف و ففس ومرففؾن مففؽ الخظ ف  .أمففا «فيسشــا

لمديؽ» ضبل ي س ًع ا واثدة مؽ تلػ األوصفا
الديؽ والسعرض الديشض (.)1

ولدفذا الدفبب قلشفا إ فم ال فد أن ف ًفر فضؽ

« )2السعرفة الديشية» ش دا ش ن سفا ر السعفار األخفرش معرفـة بذـرية ،ضدفس ثرفضل سفعس
العلساء وجددذؼ ضس ضدؼ الديؽ ،وبسا أن العلساء ذر ض ن أوصاضدؼ البذر (مل قؾة الع

السحفدودة ،فص العلفؼ والفدففؼ ،إم ا ضف الخظف  ،الرؤ ف أثادوف الجا فب و )...تففشع س علففى

ضدسدؼ للديؽ وتؤثر علضم وبال الس ض ن ضج سعضدؼ ذذا ،سف بؾن معرضف س ذفر س (أا معرضف
اقر  ،غضر خالرف  ،مذفؾب الخظف  ،ملضئف فالرؤش أثادوف الجا فب ،وتح فاج علفى الفدوام

إلى إعادة شاء وإصفبلح) .ضسفا روع ـفر الضفؾم السعفار الديشضف ال فس و فدمدا العلسفاء والف دفاء
إلى السج سع (أا ابراء الف دضف والببلمضف وال فدفضر و )...إ سفا ذفؾ ثرفضل رجفؾعدؼ إلفى
الشرففؾص الديشض ف وتفبضففرذؼ وت ف ملدؼ العسض ف ضضدففا ،ضففبل وجففؾز اع بارذففا معادل ف للففديؽ ذاتففم،

ومداو لم .إن تلػ ابراء ذس ضس الؾاقع «فيؼ الديؽ» ولضدل «الديؽ» ذاتم(.)2
 )3على

ؾء الش ظ ضؽ الدا ضؽ (ضر وتسضضز «الديؽ» عؽ «السعرفة الديشية» ،ويفؾن ضدفؼ

العلساء للديؽ فيؼ بذري) وس ؽ الؾصؾل إلى الش ا

ال الض :

( )1سروش ،عبد البر ؼ« ،قبض وبد تئؾرا شر عل» (=ال بض والبد الشغر ان للذر ع ).
( )2السردر الدا .
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أا رأا ض دففس أو يبلمففس أو تفدففضر ًا ال تر ـع فد مخالف ف س للففديؽ ف ذففس مخالف ف
أ -إن مخالف ف َّ
ً
ً
لفدؼ الديؽ .ي ؾص ي عالؼ مؽ العلساء ،مفؽ خفبلل مراجع فم للشرفؾص الديشضف  ،إلفى
ضدؼ معضؽ لدا ثؼ يبضؽ ذذا الفدؼ الب راء ض دض ويبلمضف و ....ضفبل يشب فس أن جعف

َّأواس مؽ ار م و غر اتم تلػ معادل للديؽ ذاتفم وال أن رفؾر أن معار ف أا مفؽ ذفذه
الشغر ففا سلا ف مخالف ف الففديؽ ذاتففم .مخالف ف الففديؽ إ سففا تبففؾن عشففدما يشبففر اإل دففان
رؾصففم الس دسف (أا ال ففرن والدففش ) ال عشففدما وخ لف

مففع ذففذا الفدففؼ أو تلففػ ال فراءة

ل لففػ الشرففؾص .وبعبففارة أخففرش إذا أ بففر شففخص ث ضف وف مففؽ ال ففرن واع برذففا خ ارضف
ض م ذلػ يشفس الديؽ و شبره ،أما إذا يان لم ضدؼ معضؽ ل لػ ابو وخ لف

ضضفم مفع ضدفؼ

خر ؽ لدا ض ن ذذا ال رو ـعد ا وجم مؽ الؾجؾه مخالف للديؽ ذاتم.
 ال يؾجففد أا ضدففؼ للففديؽ ضففؾ الش ففد ،وال يشب ففس تعدو ف قداس ف الففديؽ والشرففؾص الديشض فإلى ابراء والشغر ا

الديشض للعلساء والف داء .إن «الديؽ» ث ض ف سفساو م دسف  ،أمفا

«السعرفــة الديشيــة» ضسشذففؤذا الفدففؼ البذففرا األر ففس ال فذا ال وخلففؾ مففؽ ففص وقا لض ف

للخظ و غرة مؽ طر واثد ،لذا ال وس شدا أن تبؾن م دس وضؾ الش د .إن «السعرفة

الديشية» تح اج على الدوام – دبب يؾ دا معرفة بذرية -إلى اإلصبلح وإعادة البشاء
واي ذففا

اال ففادا

مففا وع ؾرذففا مففؽ خظ ف وجبففر مففا ضضدففا مففؽ ففص ،وذففذا ال ي ف ؼ إال مففؽ خففبلل
وال دففاؤال

وال ذ ف ض ا

ال ففس وظرثدففا السخففالفؾن والسش ففدون ،ومففؽ خففبلل

األ حففاث والسحففاو ار العلسضف والحفرة ،لففذا ال ففد أن رثففب سلف ذففذه اال ففادا

يؾسدففا

األمر الذا و ًربشا مؽ ث ض الديؽ
تداعد ا على إصبلح األضبار الديشض وإعادة شا دا،
ر
ر
أيلر ض يلر.
فضؽ اإلس ففبلم الش ففس
ج -إن ال ذ ففضع وال د ففشؽ ضدس ففان وقراءت ففان لل ففديؽ ،ول ففضس أا مشدس ففا ع ف ـ
الخفالص وذاتففم .يف مشدسففا مففز مففؽ ثف وباطف  .يف مشدسففا معرفــة بذــرية وبال ففالس
مذ ففؾب ففالش ص وع ففدم البس ففال وقا لف ف للخظف ف ( ،)1ويبلذس ففا وح ففاج إل ففى ث ففد م ففا إل ففى
اإلصبلح وال بسض وإعادة البشاء .واإلمامة – ال س تذ

العسؾد األساسس لبشاء ال ذضع

– نغرية كالمية ال أيلر وال أق  ،لذا ال وس ؽ اع بارذا ضؾ الش د والبح
 )4لضس قرد ا مؽ ذذا الب ا

والدؤال.

الدضا عؽ ال دشؽ وال الدجفؾم علفى ال ذفضع .ف مفا رمفس إلضفم

( )1سروش ،عبد البر ؼ« :پلؾرالضدؼ ديشى» (= ال عددو الديشض ).
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ذؾ تؾ ض ذذه الح ض وذس أن غر اإلمام (يسا ذس ار ج ضس ي فب الذفضع اإلمامضف
ويسففا تظففرح علففى السشففا ر ووسففا

اإلعففبلم ومففؽ خل ف

تعلضسدا وتدر ددا ضس السدارس والجامعفا

وبالظبع حؽ ال شفس إم ا ض وجؾد قراءا
و ش غر طرح مل ذذه ال راءا

السشرففا

الخظا ض ف الرسففسض و ف ؼ

والحفؾ از العلسضف ) ال وس فؽ الفدضا عشدفا ع لضفاس.
صحضح ومشظ ضف وقا لف للفدضا عشدفا لئلمامف

السجدديؽ ذوا الفبر الح ًر.
مؽ قب علساء الذضع
ً

 )5لسففا يففان علسففاء الذففضع وع ففدون ضففس مبح ف

الشبف َّفؾة أوالس زففرورة ع ف

الع لض ف ال ففس تففدل علففى

اإلمام ف اس ف سرار للشبففؾة وثالل فاس ف ن الففدال

األ بضففاء ،وثا ض فاس ف ن
ففرورة ع ف

األ بضففاء

وإرسففال الرس ف وال ففس تلبففل عرففس مخ ففارا خ عف َّفز وج ف َّ تف رفدل ذاتدففا علففى
الشبؾة.
األ س السعرؾمضؽ عد الشبس الخاتؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؛ لذا ض شا سشزظر للبدء البح ضس ضلدف
َّ
ً

ففرورة وجففؾد

الدليل العقمي عمى ضرورة َبعث األنبياء:

يرتبففز ذففذا الففدلض علففى مبففدأ ففص العلففؼ والسعرضف البذففر وعففدم يفاوف ع ف اإل دفان لسعرضف
طر البسال والدعادة:
ن اإلندان ليدير باختياره نحؾ الكسال.
«ألفَ -خَم َ ه

ب -الدـير ااختيــاري نحـؾ الكســال رىــيؽ بالسعرفـة الرــحيحة بظريـ الدـعادة والذــقاء فــي

الدنيا واآلخرة.

ج -ا يئفي عقل اإل ندان لمؾصؾل إلى مثل ىذه السعرفة».
ضج ف ذففذه الس ففدما ذففس أن ث س ف خ تعففالى ت زففس أن وزففع ضففس م شففاول اإل دففان طر فاس
خفر (الفؾثس) يفس يفدرس سفعادتم الد ضؾ ف واألخرو ف و ف س ؽ مفؽ أن ورف إلفى البسفال االخ ضففارا،
()1

وبدذا ال ريش ض ال رض مؽ خل خ تعالى لئل دان.

وقد جاء ما وذبم ذذا االس دالل ذاتم ضس مؾ ع خر وبعبا ار م فاوت يسا يلس:
« -1اليــدم مــؽ خم ـ اإلندــان ىــؾ الحركــة نحــؾ ن أي نحــؾ الكســال السظم ـ والتكامــل

السعشؾي في جسيع أبعاده.

 -2ا عػ أن اإلندان ا يسئشو طي ذلػ الظري دون إرعاد ىاد معرؾم ومعمؼ سساوي.

( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س« ،راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.343

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

-9-

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
والشتيجــة ىــي أن بعــث األنبيــاء ونرــم األ ســة السعرــؾميؽ بعــد نبــي اإلســالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضــرورة

حتسية وإا لمزم عؽ ذلػ نقض اليرض مؽ قَبل ن» (.)1

تحميل الدليل ونقده:
يسا ذؾ معلؾم ؾ ؾح ،األدل ال س ذير اذا ذفس ذا

فرورة

مفدلؾل عفام وتدفعى إلفى إثبفا

اء الشبففس أم اإلمففام) ففضؽ الشففاس .ولبففؽ مففؽ الجضففد أن ففؾم حلض ف ود ارس ف
وجففؾد ذففداة مرشففديؽ (س فؾ س
ً
م دما تلػ األدل :
بذ

 .1صحض أن خ تعالى – دلض يؾ م ث ضساس  -ال و ؾم عس عبلفس ،ولبفؽ يضف
غر م مؽ خل اإل دان ظر

وس ششفا أن

ع لض  ،ثفؼ عسسفم علفى جسضفع البذفر مفدعضؽ أ فم ال فد أن

فشس أن أدل ف إثبففا
و ففؾن الشففاس جسضع فاس قففد خل فؾا ألج ف ذففذا ال ففرض؟ ال ف ـ
و ر ففب األ سف ف السعر ففؾمضؽ أدلف ف ع لضف ف وأدلف ف م دماتضف ف أا س ففا  ،سعش ففى أ ففم وج ففب أن تب ففؾن
ففرورة ع ف

م فدماتدا قفد ثب فل ع لضفاس مدفب اس ،وثا ضفاس أن تدف ظضع أن تؾجفد ضفس ذذفؽ اإل دفان
قب ف وقؾعدففا .إن األدل ف ال ففس درسففدا و بحلدففا وجففب أن تبففؾن علففى حففؾ وس ففؽ إقام ففم قب ف

األ بضففاء

فرورة وقفؾ ثادثف
عف

األ بضاء وإ زال الب ب الدساو والذ ار ع اإللدض  .لؾ ضر شا أ شا عضش ضس زمان (أو م ان) لؼ يرسف
أا بففس إلففى الشفاس ،أو أ شففا لففؼ َّ
ظلفع عففد علفى علف أا بففس مفؽ األ بضففاء ،ضفففس
خ تعفالى ضضففم عفد
ً
ر َّ ً
مل تلػ البضئ حؽ ال علؼ إال أن خال شفا ذفؾ خ األثفد وأن خ ث فضؼ وال و فؾم عسف عبلفس .ضفابن
يض ف

وس شش ففا أن فدففؼ م ففؽ خففبلل تحلضف ف ع لففس ص ففر ماذض ف غ ففرض خ مففؽ خلف ف البذففر ،ث ففى

د ظضع عد ذلػ أن ح ؼ أ فم ألجف تح ضف ذلفػ ال فرض ال فد مفؽ إرسفال األ بضفاء؟؟ إن قلفضبلس مفؽ

ال م ضس مح ؾش ذذا االس دالل يبضؽ أ م وع سد على اض ار ضؽ مدب ضؽ يامشضؽ وراء م دماتم ،وذسا

أ فم قبف إرسفال الرسف وإ فزال الب ففب الدفساو ودون االسف فادة مففؽ تعفالضؼ األ بضففاء وس ششفا مففؽ خففبلل

ال حلض الع لس السحض أن رف إلفى ذفذه الش ضجف ال فس ت فؾل :أوالس :اإل دفان إ سفا خلف ألجف طفس
ً
خاص والؾصؾل إلى ذد معضَّؽ .وثا ضاس :أن ذلػ الظر الخاص عبارة عؽ اإلوسان ح ا
طر
ً
خاص ف واإلتضففان ؾاجبففا

األول غضففر قا ف لئلثبففا

و دا

معضش ف وعجففز ع لشففا البذففرا عففؽ معرض دففا .إن االض فراض السدففب
َّ

واالض فراض السدففب اللففا س ذففؾ عففضؽ الففدعؾش ،مسففا وعشففس إن االس ف دالل

السذيؾر وذ س على ال َّفد فور ومرفادرة السظلفؾ  .قبف إرسفال األ بضفاء وبفدون االسف فادة مفؽ تعفالضسدؼ
ثسف ـ ث ففا خاضضف َّ
عشففا وأَّففم ال ففد أن ظلففع علضدففا وأن
يضف وس ششففا أن ف َّفدعس أن ضففس عففالؼ الخلض ف َّ
( )1م ارم شضرازا ،اصر 53 :درس ضس أصؾل الع ا د.
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وس ششففا أن فدففؼ أن ذشففاس واجبففا

ففؤمؽ دففا ث س فاس؟ يض ف

خاص ف ال ففد مففؽ ال ضففام دففا يففس بففؾن

سففعداء وأ شففا غضففر مظلعففضؽ علضدففا وأَّففم ال ففد أن عرضدففا وأن عس ف

معلؾم لشا وجب اإلوسان دا ويذلػ وجؾد واجبا
إدعاء

دففا؟ أوالس إن وجففؾد ث ففا

خاص ال عرضدا ولبؽ وجب العس

الشبؾة ،وثا ضاس ال وس ششا أ داس أن ضؼ رذا ا ع لضاس إلثبا
رورة َّ

ذلػ األمر.

غضففر

دا ذؾ عضؽ

 .2لففؾ ضر ففشا ابن أ شففا أدريشففا الففدلض الع لففس السدففب غففرض خ مففؽ خلف اإل دففان ووصففلشا
معضش ف
َّ

فاص واإلوسففان ح ففا
أوزفاس إلففى الش ضج ف ال ففس ت ففؾل إ ففم ال ففد لئل دففان مففؽ سففلؾس طر ف خف ً
والعس ؾاجبفا مح َّفددة يفس ورف إلفى البسفال السعشفؾا ،وال وس فؽ لع ف اإل دفان وثفده أن و ذف
َّأو فاس مففؽ تلففػ الح ففا

والؾاجبففا  ،ذففذا مففؽ جد ف  ،ومففؽ الجد ف األخففرش :إن سففعادة اإل دففان ويسال فم

أؤيد ثا ض س أن ذذه األمؾر خفذذا علفى أ دفا
السعشؾا رذضشان ثر اسر اي ذا ذلػ الظر وسلؾيم ( ً
مف ر ف مففع أن َّأو فاس مشدففا ال وس ففؽ إثباتففم)؛ ضد ف وس ششففا – ففاض راض ذففذه الس ففدما – أن د ف ش
رورة ع األ بضاء؟ إن اإلجا ذس الشفس أوزفاس ،ألن مفا وس ششفا أن دف ش جم مفؽ ذفذه الفر فضا
والس ففدما ل ففضس س ففؾش أن ذداوف ف خ لئل د ففان أم ففر ف فرورا ،أا أن خ تع ففالى ح س ففم ال ففد أن
وداعد اإل دان ضفس معرضف الظر ف والدفد  ،لبفؽ الدداوف وس شدفا أن تف ؼ عبفر طفر مخ لفف وإرسفال

األ بضاء ذؾ واثد ض مؽ تلػ الظر ولضس ذؾ الظر األوثفد .خر تعفالى وس فؽ أن يؾصف الشفاس
إلى البسال السظلؾ مؽ خبلل طر أخرش ملف الدداوف الباطشضف  ،يسفا ذفدش األ بضفاء دفذه الظر ف

(إ فذ إ م لؼ يرس أ بضاء لدداو األ بضاء) وذذا يبفضؽ أن دعفؾش

فرورة الشب َّفؾة لدداوف الشفاس دعفؾة غضفر

الشبؾة إما أ دؼ ال وعرضؾن معشى الزرورة أو وع برون خ غضفر
مؾزو وعجؾل  .إن ال ا لضؽ زرورة َّ

قادر على ذداو الشاس اطشضاس.

 .3إذا يففان ذففذا الففدلض صففحضحاس ويففان م زففى ث سف خ تعففالى

البلزم السشظ ض لذلػ أن يرس خ تعالى ضس ي عرر مئفا

ال

ففرورة إرسففال األ بضففاء ضف ن

األ بضفاء علفى حفؾ و فؾن ضضفم

ضس ي مشظ مؽ مشاط البرة األر ض بس مرس  ،لبس ود ظضع جسضع البذر ضس ي
أن ودف فضدوا ذف

مباشففر ومففؽ غضففر واسففظ مففؽ ذداوف األ بضففاء وإرشففاداتدؼ .ذففذا ضففس ثففضؽ أن ملف

ذففذا األمففر لففؼ و ففع ضففس أا عرففر مففؽ العرففؾر .أضففبل يففؤدا ذلففػ شففا – اسف شاداس إلففى م ففدما

السذيؾر – إلى أن خ تعالى عس ضس يلضر مؽ الحاال
الخل (والعضاذ ا﵀)؟؟
وقد أجا

اط العالؼ
الففدلض

خبلضفاس للح سف وارتبفب زفاس ل ر فم مفؽ

عض علساء الذضع على ذذا اإلش ال على الشحؾ ال الس:

«أواا :إن مــا قيــل بــأن األنبيــاء لــؼ يبعث ـؾا إا فــي مشظقــة خاصــة .....لــيس برــحي  ،ألن
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ييا َنذير ...ثاني ا :تقتزي حئسة ن أن يئـؾن
القرآن الكريؼ ذاتو يررح بأنو َما مؽ أهمة إا َخال ف َ
بيؽ ن واإل ندان طري يسئؽ لمبذر مؽ خاللو أن يعرفؾا الحقا الالزمة لسعرفـة سـبيل الكسـال.

لكؽ حئسة ن ا تقتزي بالزرورة أن يدتفيد جسيع الشاس حتسا مؽ ذلػ الظري  .بل رسسا يؾجد
أناس ا يريدون ااستفادة مؽ ىذا الظريـ وعـدم اسـتفادتيؼ ىـذه إنسـا ترجـع إلـى سـؾء اختيـارىؼ
ىؼ ،بل قد يؾجد أعخاص عالوة عمى عدم رغبتيؼ بااستفادة مـؽ ىـذا الظريـ يسشعـؾن اآلخـريؽ
مؽ ااستفادة مشو ...وفي مثل ىذه الحاات يقع إثؼ الحرمان مؽ طري الشبؾة عمى عـات ىـؤاء

الذيؽ يردون عؽ سبيل ن ،وا تقرير لـمو في ىذا السجال»(.)1

لبففؽ ذففذه اإلجا ف غضففر م شعف  .لش خففذ ملففاالس علففى ذلففػ زمففؽ بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ضففس تلففػ الف فرة

ال س يان مذ ؾالس ضضدا دداو أذفالس شفبم الجز فرة العربضف  ،ـمف فؽ يفان الدفادا والسرشفد لسلضفا ار البذفر
فار أمر ففا وأوروبففا وأضر ضففا
ابخففر ؽ الففذيؽ يففا ؾا وعضذففؾن ضففس ذلففػ الؾقففل ضففس مئففا الففدول ضففس قف ًا

وأسف رالضا ،وث ففى ففاقس دول قففارة سففضا يالرففضؽ والضا ففان ويؾر ففا ومالضز ففا وروسففضا وعذف ار

ف مئففا

الجزر الشا ض ضس السحضظا والبحار البعضدة؟ أا بس يان يدديدؼ إلى الرفراط السدف ضؼ (أو طر ف
ً
البسال)؟ ربسا يان ذشاس بس قد رع ضس األزمش السا ض ضس ي واثدة مفؽ تلفػ السشفاط  ،وابوف
ال ر ض السذيؾرة ال تذضر إلى أيلر مؽ ذلػ ،ولبؽ على األق ضس زمؽ عل بس اإلسفبلم صفلى خ

علضففم و لففم وسففلؼ لففؼ و ففؽ ذشففاس أا بففس خففر ضففس تلففػ السشففاط  ،وتعففالضؼ أ بضففا دؼ الدففا ضؽ يا ففل -
ً
فرورة الشب َّفؾة يا فل ذشفاس
ثدب ادعفاء الذفضع والدفش – قفد رث ًرـضفل ،وبشفاء علفى ذلفػ وطب فاس ألدلف
أا مؽ
رورة أيضدة
لشبس جديد (ضس ي واثدة مؽ تلػ السشاط ) .ولبؽ لساذا لؼ و أا بس إلى ً
ً
تلػ السشاط ضس ذلػ الزمؽ؟ ولساذا س يلضفر مفؽ األجضفال ضفس أيلفر فاط البفرة األر فض  -عسلضفاس
 -محرومففؾن مففؽ تعففالضؼ األ بضففاء؟ ذ ف يففان سففؾء اخ ضففارذؼ ذففؾ الدففبب ضففس ثرمففا دؼ ذففذا؟ ال وس ففؽ

ال ففؾل ف ن مبف ًفرر ذلففػ ذففؾ وجففؾد مففا ع مففؽ قـبف أشففخاص خففر ؽ (أعففداء الشبففس) ،ألن خ تعففالى ذففؾ
ً
السدففؤول [وال ففادر علففى ث ف ذففذه السذ ف ل ومشففع السخففالفضؽ والغففالسضؽ مففؽ أن وحؾل فؾا دون وصففؾل
الرسففال اإللدض ف لسدففامع ض ف البذففر .صففحض أن الدداو ف اإللدض ف ال وجففؾز أن تبففؾن جبر ف  ،ولبففؽ
م زى البرذان السذيؾر أعبله ذؾ أن ال عالضؼ اإللدض وجب أن تر إلى مدامع جسضع البذفر ف ا

الحر
وسضل مس ش يا ل – ملبلس أ بضاء م عدديؽ – وعشد ذ وخ ار الشاس الظر الرحض ا خا دؼ ً
أو ودلبؾن طر الزبلل  .ض ذا ضر شا أ م يان ذشاس ضس زمؽ بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ اس وردون عفؽ

سففبض خ و حؾلففؾن دون ا ذففار تعالضسففم إلففى سففا ر ففاط السعسففؾرة ،أضلففؼ و ففؽ خ قففاد اسر علففى إرسففال
( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س« ،راذشساششاسى» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.46
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أ بضاء خر ؽ ضس مشفاط البفرة األر فض األخفرش يفس روحفب عرقلف وإعاقف أولئفػ السخفالفضؽ ،و دفدا
ففذلػ أذففالس تلففػ السشففاط األخففرش ضففس األرض ،ألففؼ و ففؽ غففرض خ تعففالى مففؽ خل ف أذففالس تلففػ

السشففاط األخففرش مففؽ العففالؼ ذففؾ إورففالدؼ إلففى البسففال؟ أولففؼ و ؾ فؾا حاجف ماسف إلففى الدداوف وإلففى

إرشادا

أ بضاء خ يفس ورفلؾا إلفى البسفال؟ ضلسفاذا رثرمفؾا مفؽ تعفالضؼ األ بضفاء وبال فالس مفؽ الؾصفؾل

إلى البسال؟ ألضس ذذا ض لل رض؟ ذ تس َّ ـؽ عدد مؽ السخالفضؽ مؽ مشع تظبض الخظف اإللدضف
وتح ض خ لددضم مؽ الخل ؟ وذشا حؽ ال َّ
حس مدؤولض ووزر ثرمان ملضا ار البذر
بلؼ عسؽ ي َّ
مففؽ الؾصففؾل إلففى البسففال .يبلمشففا ذففؾ عففؽ إم ا ض ف قبففؾل تس فؽ عففدد مففؽ البفففار والسذففريضؽ مففؽ

الحضلؾل دون تح ض خ ل ر م مؽ خل اإل دان ،وبشحؾ غالب؟! وألج السز د مؽ ال ؾ ض لدفذه
الش ظف لشفففرض أن ال ضامف قامففل وأن الشففاس الففذيؽ يففا ؾا وعضذففؾن زمف ـفؽ بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس جز فرة
ً
ا ض ضس السحض الدشدا ملبلس س لؾا خ قا لضؽ :إلدشا ألؼ تخل شفا للؾصفؾل إلفى البسفال السعشفؾا؟ أولفؼ
تبؽ تعلؼ أ م مؽ غضفر االسف فادة مفؽ تعفالضؼ أ بضفاء خ وي بفم الدفساو يفان مفؽ السدف حض علضشفا أن

ج از طر البسال؟ ضلسفاذا لفؼ ترسف إلضشفا حفؽ أوزفاس (وإلفى أملالشفا) بضفاس وسفبَّبل ثرما شفا مفؽ ذفذا
البسال السعشؾا؟ عشد ذ يشب س أن وجضبدؼ خ :لبؼ الح ضس ذلػ .ل د خل ف بؼ ألوصفلبؼ إلفى البسفال
السعشؾا ويشل أثب جداس أن ترلؾا إلى ذذا البسال ،لبؽ لؤلس لؼ ـي ـد فعشس البعض أصف إلفى ذفذا
الدد (ال رض) وذذا ذؾ الذا أدش إلى ثرما بؼ مؽ الؾصؾل إلى البسال .ضلؼ و ؽ ال رضر مشس
ال رضر مشدؼ!!؟ عشد ذ إذا أجا

أولئػ السحرومؾن مؽ الؾصؾل إلى البسال دؤالدؼ خ :ضف يؽ

ذذبل إلدض ػ؟ ألؼ تبفؽ قفاد اسر علفى أن ترسف لشفا حفؽ أوزفاس بضفاس؟ عشد فذ سفاذا سفضجضبدؼ خ تعفالى؟

إذا يان ث ض س أ م:

«تقتزـي حئسـة ن أن يئــؾن بـيؽ ن واإلندـان طريـ يسئـؽ لمبذـر مــؽ خاللـو أن يعرفـؾا
الحقا

الالزمة لسعرفة سبيل الكسال»،
ف ال ففد مففؽ

ضففبل يشب ففس أن روفف ـ ذففذا الظر ف لعففدد مففؽ البذففر ضففس شففبم الجز فرة العربضف ض ف
إتاث ذذا الظر لذعؾ جسضع ا العالؼ األخرش ،ضس ثضؽ أ م لؼ وحر مل ذلفػ األمفر أ فداس،

ف يا ففل ال البض ف العغس ففى مففؽ ش ففعؾ الع ففالؼ علففى م ففدار ال ففار ص محرومف ف مففؽ وج ففؾد أ بض ففاء خ
ض َّ
الظر عؽ ي ً ما ذير اه ولشفرض أن السخالفضؽ والغلس لؼ وحؾلؾا دون ا ذار
وتعالضسدؼ .ولش َّ
تعففالضؼ األ بضففاء ،ضضب ففى الد فؤال :ذ ف يا ففل ذشففاس ضع فبلس ،ضففس ذلففػ الففزمؽ ،إم ا ض ف عسلض ف لشذففر تلففػ
ال عالضؼ إلى سا ر اط السعسؾرة على حؾ وحرف ضضفم سف ان جسضفع لفدان العفالؼ وأذفالس يف مديشف

وقر على تلػ ال عالضؼ عضشدا دون أد فى تحر فأ أو إ فاض أو رفان؟ ذف يا فل ذشفاس قبف ألف

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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وأربعسئ عام  -ثض

لؼ تبؽ وسا

الدفر ضس ذلػ الؾقفل سفؾش الخضفؾل والجسفال والدففؽ الذفراعض

البل ففدان الشا ضف ف مل ف يش ففدا و ضؾز لش ففدا

وال فؾار ذوا السج ففادوأ – إم ا ضف ف لدفففر الشب ففس إل ففى مئففا
ً
والضا ان والرضؽ وألسا ضا و...؟ ذذا ضزبلس عؽ أن الدفر وثده لؼ و فؽ ياضضفاس ف ضفس الؾاقفع ل فد يفان
عفدة يفس ترف مجسؾعف تعفالضؼ اإلسفبلم

على الشبس أن و فضؼ ضفس يف واثفدة مفؽ تلفػ البلفدان سفشؾا
ً
لسدففامع جسضففع أذالضففم .وعشد ففذ وس ففشبؼ أن تحدففبؾا يففؼ قففرن مففؽ العسففر وح ففاج الشبففس يففس ودففاضر إلففى

جسضع مشاط الد ضا و بًلغ تعالضؼ اإلسفبلم لجسضفع قاطشضدفا؟ وإذا و فعشا مدفؤولض وواجفب ذفر تعفالضؼ

الشبس ضس جسضع أ حاء الد ضا على عات أتباعم لسا ا حًلل السذ ل أوزاس ،ض والس :يفان عفدد أصفحا
ً
الشبس وأتباعم الذيؽ ض دفؾا تعالضسفم ذف يامف وصفحض قلضف جفداس (ملف سفلسان وأ فؾ ذر) ضفس ثفضؽ
ً
أن ذذا الدد

يان وح اج إلى عذ ار ابال

مئا

ابال

مؽ األشخاص العالسضؽ ،وذؾ أمر

لؼ و ؽ مؽ السس ؽ تحً م ضس زمؽ قرضر ،وأما ضس الزمؽ الظؾ ضد ب ى مذف ل ثرمفان يلضفر مفؽ
الشاس مؽ ذداو األ بضاء قا س س بل ثف ً  .ثا ضفاس :يضف يفان م فان الرفحا الفذيؽ سفاضروا إلفى فاط

السعسؾرة األخفرش ؾصففدؼ تبلمضفذ الشبفس ومسًللضفم ،أن يلب فؾا ألذفالس تلفػ الب فا أن بضفاس قفد رعف
ً
السعضش وأ شا حؽ تبلمضذه ومسلًلؾه قد جئشفا يفس دفدو ؼ مفؽ قـبلفم إلفى الظر ف السدف ضؼ؟ لفؾ
مشظ دؼ
ً
طلففب أولئففػ الشففاس مففؽ مسللففس الشبففس ذ فؤالء معج فزسة وعجففزوا عففؽ اإلتضففان دففا – وذففؾ مففا سضحر ف
ً
الظبع – ضسا ذؾ ال بلض عشد ذ؟ أـَّوالس وجب أن ـي فلرب ـل ألولئػ الشاس أن تلػ ال عالضؼ وثس إلدفس يفس
حج علفى السخفالفضؽ وإقامف
ت س ؽ تلػ ال عالضؼ مؽ جفذ الشفاس حؾذفا وقظفع طر ف االع فذار والف ً
ضفس

الحج ف علففضدؼ؟ ثالل فاس :لففؾ ت ملشففا األدل ف الع لض ف ال ففس سففض ل إلثبففا

ففرورة عرففس األ بضففاء واأل س ف

ؾس ف سسللففس الشبففس وتبلمضففذه أو تبلمضففذ اإلمففام السعرففؾم ي شففاقض مففع تلففػ األدل ف  ،ألن
لرأيشففا أن ال ً
ً
ذ فؤالء ال بلمض ففذ والسسللففضؽ لضدف فؾا معرففؾمضؽ وم ففؽ السس ففؽ أن و عف فؾا ضففس الخظف ف والدففدؾ ( ف ف ث ففى
الخضا ) ضس ضدؼ وإدراس تعالضؼ الشبس أو
ً

بظدا وثفغدا ضس ذايرتدؼ و لدا إلى ابخر ؽ.

ظرح ضس الذذؽ ذفؾ أ فم إذا يفان ذلفػ الفدلض صفحضحاس ويفان عف
 – 3و خر إش ال رو ف
س زى ث س خ رور اس ،ض ن األرض لؽ تخلؾ عشد ذ ضس أا عرر مؽ العرفؾر مفؽ األ بضفاء.

لبؽ ذذا خبل

األ بضفاء

الؾاقع ألن األرض يا ل خالض ضس يلضفر مفؽ العرفؾر مفؽ األ بضفاء السرسفلضؽ وذلفػ

مل الف رة ال س طالل س سئ عفام فضؽ رسفال الدفضد السدفض علضفم الدفبلم وبعلف بفس اإلسفبلم صفلى

خ علضم و لم وسلؼ ،وال س لؼ و ؽ ضضدا أا بس مرس مؽ خ ضس أا ظ مؽ اط السعسؾرة .وذشا

ال وس ششففا الحففدي
إلى الشاس.

عففؽ سففؾء اخ ضففار الشففاس وال عففؽ إعاقف السخففالفضؽ وثضلففؾل دؼ دون وصففؾل الدداوف
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إلى ذشا درسشا وضحرشا أدل إثبا

الشبؾة ع بلس ،وال رش أ شا ضس ثاج إلفى طفرح أدلف
رورة َّ

أخرش ألن جسضفع ذفذه األدلف تعفا س مفؽ السذف بل

ذاتدفا ال فس أشفر ا إلضدفا .ضعلفى سفبض السلفال درج
()1

م بلسففؾ الذففضع ال ففدماء علففى االس ف دالل اعففدة «المظــف»

إلثبففا

ففرورة إرسففال األ بضففاء علففى

الشحؾ ال الس:
«أ -الشبؾة لظف.
المظف واجم عمى ن.
ب-
ه
الشتيجة :إرسال األنبياء واجم عمى ن».
لدففذا البرذففان السففذيؾر اض فراض مدففب لففؼ يف ؼ إثباتففم ف تففؼ االسف دالل علضففم علففى حففؾ مدففب

خاص فاس
ظر ف ع لض ف  ،وذففؾ اض فراض و ففؾل :إن غففرض خ مففؽ خل ف اإل دففان ذففؾ أن ودففلػ مدففض اسر ً
و ر إلى ضج خاص (ملبلس البسال السعشؾا) ،وعشد ذ وعلى أساس ذذا االض فارض السدفب الفذا
أا أ دا تدفاعد اإل دفان علفى الؾصفؾل إلفى ذلفػ الدفد  .ولبفؽ

الشبؾة لظ
لؼ ي ؼ إثباتم ،ادع ـس أن َّ
إذا يففان ال ففرض مففؽ خلف اإل دففان غضففر معلففؾم ،يضف
عففؽ ذل ففػ إذا ت ملش ففا ض ففس قاعففدة اللظف ف

مر ففادي اللظف ف  ،وأن لظف ف

وس ففؽ اع بففار الشبف َّفؾة لظف ؟ وبرففر الشغففر

س ففشبلثح أن الشب ف َّفؾة (إرس ففال األ بضففاء) ذ ففس واث ففدة ض ف ف م ففؽ

خ وس ش ففم أن وذ ففس العب ففاد ظ ففر أخ ففرش .ش ففاء علض ففم ال وس شش ففا أن

دف ش مففؽ وجففؾ اللظف علففى خ ففرورة الشبف َّفؾة .إن مففا روف ففرض أ ففم واجففب علففى خ ذففؾ اللظف
(أا :إوجففاد العؾام ف ال ففس تس ً ففؽ الشففاس مففؽ الؾصففؾل إلففى ال ففرض مففؽ خل دففؼ وتدف ًفد علففضدؼ ذففذا
الؾصففؾل) أمففا أا طر ف وخ ففاره خ ألجف ذففذا األمففر ضدففذا ي عًلف رادتففم سففبحا م وإذا ثف َّفدد ا لففم أو
أوجبشا علضم طر اس خاصاس (مل

ع

األ بضاء) بؾن قد أملضشفا علضفم واجباتفم وث َّفدد ا لفم تبالضففم وذفذا

ي شاضى مع م ام العبؾدو وال يشدجؼ مع قؾاعد السشظ .
إلففى ذشففا ضحرففشا م ففدما

البرذففان السففذيؾر أعففبله ورأيشففا أ شففا ال وس ففؽ أن د ف ش

مففؽ تلففػ

( )1الس رفؾد بقاعـدة المظــف عشفد الس بلسفضؽ الذففضع والسع زلف  :يف مفا يؾصف ر اإل دفان إلفى الظاعف و بعفده عفؽ السعرففض ،
و ؾلؾن :لسا يان خ عادالس ضس ث سم رؤوضاس خل فم فاع اسر لعبفاده ال ير فى لعبفاده البففر وال ير فد علسفاس للعفالسضؽ ضدفؾ ال
َّيدخر عشدؼ شضئاس مسا وعلؼ أ م إذا ضعلم دؼ أتؾا الظاع والربلح ،ضا﵀ قد ع األ بضفاء لظففاس ألن الشفاس مفا يفا ؾا ضفر
عل دؼ يؤمشؾن ،يسا لؼ َّيدخ فر عؽ عباده مفؽ األلظفا ال فس دفا وعفدلؾن عفؽ طر ف ال فس شفضئاس .و فرش الذفضع والسع زلف
ً
أن ذففذا اللظف واجــم عمــى ن ،وال و رففدون ففالظبع تعضففضؽ تبلضف لف َّفلم ف و رففدون أن ذلففػ م زففى عدلففم وث س ففم،
لب ففؽ مخ ففالفضدؼ م ففؽ الس بلس ففضؽ (ياألش ففاعرة والساتر دوف ف ) اع ب ففروا أن ض ففس ذ ففذا ال عبض ففر إس ففاءة أد

م ففع خ ،وق ففد ضزف ف

الساتر دو تعبضر :واجم عؽ ن( .الس رجؼ)
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فرورة الشب َّفؾة ،ضفد أ شفا ضفس الؾاقفع ضفس غشفى عفؽ تحلضف تلفػ الس فدما  ،إذ إ شفا دف ل :لفؾ

الس دما

األ بضاء لدداو الشفاس حفؾ الدفعادة والبسفال

يان ع

فرور اس ث فاس وواجبفاس علفى خ  -طب فاس للفدلض

والبرذان السذيؾر أعفبله واسف شاداس إلفى قاعفدة اللظف  -ضلسفاذا جعف خ ذفذا اللظف

وذفس – ضفس يف

عرر – عدداس معدوداس مؽ البذر ضفس ثفضؽ ضفل األغلبضف الدفاث ألذف األرض محرومف مفؽ ذفذا

اللظف ؟ ألففضس اللظف واجبفاس علففى خ؟ ضدف يففان اللظف ضففس زمففؽ بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واجبفاس علففى خ
ً
تجاه أذالس شبم الجز رة العربض ض ؟ ألؼ و ؽ واجباس على خ أن يلظ ضس ذلفػ الفزمؽ ذاتفم ذفالس
يلضفاس مفدة سف سئ

ظـلفل قاعفدة اللظف
الس دفضػ أوزفاس و رسف إلفضدؼ ًبضفاس؟ يسفا لشفا أن دففاءل لسفاذا رع ً
عام على األق (الف رة الزمشض ضؽ ثزرة عضدى و بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ضلؼ يرسف خ تعفالى خفبلل يف
ً
أا بس للشاس؟ ذ دس خ تعالى – والعضاذ ا﵀ -أن و ؾم سا وجب علضم؟!
تلػ الف رة
َّ ً
ـ
ابن ثف ففان الؾقف ففل للف ففدخؾل ضف ففس حلشف ففا األصف ففلس أا مؾ ف ففؾ اإلمام ف ف لشف ففرش يض ف ف أن ذف ففذه
اإلش اال

عضشدا تـررد على أدًل

وع د م بلسؾ الذضع أن:

رورة وجؾد األ س السعرؾمضؽ عد الشبس.
ً

«اإلمام هة ر اسة عامة عمى السجتسع اإلسالمي في أمؾر الديؽ والدنيا»(.)1
شاء علضم:
اإلمام دليالا مرعدا في أمؾر الديؽ فقت بل ىؾ أيزا قا د وزعيؼ في أمؾر الدنيا ،فال
«ليس
ه
تختص ر استو بأمؾر الدنيا وحدىا أو بأمؾر اآلخرة فقت بل تذسميسا معا وتذـسل جسيـع األمـؾر،
ديشي اة كانهللا أم دنيؾي اة»(.)2

ولبؽ ما ذؾ ش ن اإلمام األصلس؟
«اإلمام حافظ لمذريعة ومرجع الشاس في معرفة اإلسالم»(.)3
«اإلمــام معشــاه العــالؼ الخبيــر فــي أمــر الــديؽ ،خبيــر حقيقــي ا يقــع فــي الغــؽ وااعــتباه

وا يعرض لو الخظأ»(.)4

فشص عل ففضدؼ م ففؽ قـبف ف خ إ س ففا ذ ففؾ لب ففؾن الؾاج ففب األساس ففس لؤل سف ف
ث ففى ش ففرط العر ففس وال ف ً
( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.318
( )2السردر الدا  ،ص.317

( )3مظدرا ،مرتزس« ،مجسؾعمش ثار» (أا مجسؾع السؤلفا ) ،ج ،4ص.873
( )4السردر الدا  ،ص.874
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السعرؾمضؽ وسبب وجؾدذؼ ذؾ ذداو الشاس وإرشادذؼ وبضان األث ام اإللدض :
«يجم أن يعيؽ ن تعالى اإلمام وخميفـة الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ويشرـبو إمامـا عمـى الشـاس ،ألنـو ا بـد
غير عادي
أن يئؾن اإلمام معرؾم ا عؽ الخظأ وااعتباه تسام ا كالشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن يستمػ عمس ا خارق ا َ
كي يتسئؽ مؽ القيـام بؾعيفـة قيـادة األمـة ماديـ ا ومعشؾيـ ا ويحفـظ أسـاس اإلسـالم ويبـيؽ مذـئالت
األحئام ويذرح حقا

القرآن ويؾاصل مديرة اإلسالم»(.)1

فذير أن
ذار إلى رورة وجؾد األ سف السعرفؾمضؽ ري ر
وضس أثادي أ س الذضع أوزاس عشدما رو ر
دلض ذذه الزرورة ذؾ ذداو الشاس وإرشادذؼ وبضان أث ام خ وإتسام الحجف علفى الشفاس مفؽ خفبلل
ضان الرراط السد ضؼ وث ا

الديؽ.

و ؾل اإلمام الراد ( ):
ـاس إَلــى َســبيل
« َمــا َازَلــهللا األَر ه
الحج ـ هة هي َعــر ه
م َ
ييــا ه
ض إا ولـــمو ف َ
ام َوَيــد هعؾ الشـ َ
الحـ َـال َل َوال َحـ َـر َ

()2

ن»

و ؾل اإلمام دمحم الباقر ( ) أوزاس:
ـو
ن أَرضـا همشـ هذ َق َـب َ
ض َ
ييـا إ َمـام هيي َت َـدِ بـو إَلـى ن َو هى َـؾ هحج هت ه
آد َم (ع) إا َوف َ
« َون َما َتَر َك ه
()3
ض ب َيير إ َمام هحجة لـمو َعَمى عَباده»
َعَمى عَباده َوَا َتبَقى األَر ه
وضس رواو أخرش و ؾل اإلمام الراد ( ) يذلػ:

ن َعـز َو َجـل َوسي هـؼ
اب ن َعـز َو َجـل التـي هيـؤَتى مش َيـا َوَلـؾَا هىؼ َمـا هعـر َ
اء هىؼ أَب َـؾ ه
م ه
«األَوصَي ه
()4
ن َتَب َار َك َوَت َعاَلى َعَمى َخمقو»
اح َتج ه
ولبؽ أيؽ ت ع ظ االخ بل

األساسض ضؽ الذضع والدش ضس مد ل اإلمام ؟

«يقـؾل الذــيعة :بعــد الشبــي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وساســتثشاء مقــام تمقـي الــؾحي وإبالغــو ،فـ ن جسيــع مقامــات

الشبي باقية ومدتسرة ويجم أن يقؾم بيا عخص يعيشو ن»(.)5

( )1م ارم شضرازا ،اصر :و رد وذذ اد پرسش وپاسص (أا مئ وثسا ؾن سؤاالس وجؾا اس) ،ص.261
( )2البلضشس ،أصؾل الباضس ،ي ا الحج  ،ـا ر أ َّ
ض ال تـ فخفرلؾ م فؽ رث َّج  ،ج/1ص.178
ـن األ فـر ـ

( )3البلضشس ،أصؾل الباضس ،ي ا الحج  ،ـا ر أ َّ
ض ال تـ فخفرلؾ م فؽ رث َّج  ،ج/1ص.179
ـن األ فـر ـ
( )4البلضشففس ،أصففؾل البففاضس ،ي ففا الحج ف  ،ـففا ر أ َّ
فاء خ ـعف َّفز ـو ـج ف َّ ضففس أ فـر ففم ـوأـف ـؾارف رفم َّال ففس م فش ـدففا ريف ففؤتـى،
ـن األـ َّس ف ـ ( ) رخـلـفف ر
ج/1ص.193
( )5مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.
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عبارة أخرش إن الخبل

األصلس ضؽ الذضع والدش ذؾ ثؾل ما يلس:

«يقؾل الذيعة :يجـم أن يعـي َؽ ن تعـالى عخرـا بعـد خـتؼ الشبـؾة ألجـل تـدبير أمـؾر الـديؽ
()1
والدنيا لمسجتسع اإلسالمي ،أما أىل الدشة ف نيؼ ا يقبمؾن بيذه العقيدة»
ضالذففضع إذن وع ففدون زففرورة رففب األ سف السعرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ضلششغففر ابن يضف
ً
ود دل علساء الذضع على إثبا ذذه الشغر .
 الدليل العقمي عمى ضرورة نرم األ سة السعرؾميؽ بعد الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
خـاتؼ األنبيـاء ونغـ ار
آخر األديان الدساوية وأن نبي اإلسالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
«نغ ار إلى أن ديؽ اإلسالم ه
ه
أيزـا إلــى أن اليــدم اإلليــي مــؽ إرســال األنبيــاء أن يبقــى الــديؽ الحـ بــيؽ الشــاس وتــتؼ عمــييؼ
الــديؽ

الحجــة ،ف ـ ن لــؼ يــتؼ َنرــم وتعيــيؽ إمــام بعــد نبــي اإلســالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حتــى يبــيؽ لمشــاس حقــا
ويفدر مجسالتو ويفرل كمياتو ،ف ن الديؽ سيتعرض لمتذؾيو والتحريف وفي الشيايـة إلـى السحـؾ
واانــدثار .ذلــػ أن حقــا

الــديؽ ليدــهللا مؾجــؾدة فــي القـرآن عمــى ذلــػ الشحــؾ الــذي يسئــؽ لعامــة

الشاس أن يدـتفيدوىا مشـو ،ونحـؽ بحاجـة إلـى سـشة الشبـي ألجـل أكثـر األحئـام والحقـا

الديشيـة.

ومؽ الجية األخرِ ا يؾجد ضسانة لبقاء روايـات الشبـي وأن ا تتعـرض لمشدـيان والـزوال .إضـافة
إلــى ذلــػ لعبــهللا يــد الدياســة فــي ذلــػ الــزمؽ فــي الروايــات ودســهللا روايــات كاذبــة ومختمقــة بــيؽ
الروايات الرحيحة أو بداا مشيا كسـا أن القـرآن ذاتـو قابـل لمتأويـل والتفدـيرات الستشؾعـة .فـ ذا لـؼ
يؾجد عخص بعد الشبي يتستع بجسيع مزايا وخرا ص مقاماتـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص باسـتثشاء الشبـؾة والرسـالة ،أي

أن يئــؾن مثــل الشبــي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرــؾما ومرــؾنا عــؽ الخظــأ وااعــتباه فــي العســل والقــؾل ،كــي يئــؾن
كالمــو فــي بيــان حقــا الــديؽ حج ـة ف ـ ن خــتؼ الشبــؾة ســيئؾن ســبب ا لــشقض الي ـرض مــؽ البعثــة
ومخالف ا لمحئسة اإلليية»(.)2

دراسة الدليل ونقده:
طب اس لدذا الدلض ض ن الش ظ األساسض ضس الحاج لئلمام السعرؾم ذس ال الض :
«لؾ كانهللا بيانات الشبي في تفريل وسيان مـراد ن مرـؾن اة عـؽ التحريـف ...وكـان قـد بـيؽ

لمشــاس بالتفرــيل جسيــع مــا يمــزميؼ إلــى يــؾم القيامــة ،لســا كانــهللا ىشــاك مــؽ ىــذه الشاحيــة ضــرورة
لإلمامة (أي لَشرم إمام معرـؾم بعـد الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ولكششـا نعمـؼ أن األمـر لـؼ يئـؽ كـذلػ ،فـال الشبـي
( )1السردر الدا .
( )2السردر الدا  ،ص.439
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بي َؽ كل تفاصيل األحئام التي يحتاجيا الشاس إلى يؾم القيامة ،وا ضسؽ ن تعالى حفـظ وصـيانة
أحاديث الشبي»(.)1
فرورة وجفؾد اإلمفام السعرفؾم عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولفضس
الثغؾا أن ذفذا الفدلض أقفضؼ ألجف إثبفا
ً
إثبففا اإلمففام سعشففاه العففام ودون قضففد العرففس  .وبعبففارة أخففرش ل ففد ادعففس ذشففا ،إ ففاض إلففى ففرورة

فدففرون ال ففرن وسف َّفش الرسففؾل األيففرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ادعففس
وجففؾد أشففخاص وحفغففؾن تعففالضؼ الشبف
فس و ً
ً
ـ
ففسشس وتلؾ حفاس ف ن العلسففاء والف دففاء –
عرففس دؼ أوزفاس .أا أ ففم ضففس ذففذا االسف دالل ادعففس ذف
ففرورة

الففذيؽ لضد فؾا سعرففؾمضؽ – ال وس ففشدؼ أن وحفغ فؾا تعففالضؼ الشبففس و ؾاصففلؾا طر ففم ضففس تفدففضر ال ففرن
ً
وبضان األث ام اإللدض وث ا الديؽ ،وقد ذير يلضر مؽ علسفاء الذفضع ذفذه الش ظف رفراث  ،وضضسفا
يلس سؾذج لسا ذيره أثدذؼ ض ال:

«إن استشباط أحئام الحؾادث التي ا حرـر ليـا والتـي سـتقع حتـى يـؾم القيامـة مـؽ اآليـات
التي وردت فـي القـرآن الكـريؼ حـؾل األحئـام أو مـؽ أحاديـث األحئـام السحـدودة جـدا لمشبـي األكـرم

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عسل صعم لمياية ومعقد وخارج عؽ إمئانية البذر العادييؽ ...ا يسئؽ ألي بذر عادي أبدا
بعمســــو السحــــدود أن يدــــتخرج ويدــــتشبت مــــؽ ىــــذه الشرــــؾص والسدــــتشدات السحــــدودة أحئــــام

السؾضؾعات والحؾادث الستزايدة لمسجتسع اإلسالمي ،بل ا بد مؽ فرد مؤىل يسمػ استعدادا خاصـ ا

كي يدتخرج مؽ خالل التعميؼ اإلليي والييبي أحئام مثل ىذه الحـؾادث مـؽ تمـػ األدلـة السحـدودة

ويزعيا تحهللا تررم األمة»(.)2

ثدشاس .إذن شاء على ذذا االس دالل األخضر ،ال د مؽ وجؾد أ س معرؾمضؽ وحفغؾن – عد
يبضشففؾن للشففاس األث ففام اإللدضف والح ففا ال ففس لففؼ
الشبف
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – ال عففالضؼ الباقضف عشففم وضففس الؾقففل ذاتففم ً
ً
تذير لدؼ عد ،ولض دمؾا اإلجا الذرعض يذلػ عفؽ السدفا والسؾ فؾعا الجديفدة ضفس يف عرفر.
ولبؽ إذا يان األمر يذلػ ض ن ذشاس عدة أسئل تح اج إلى جؾا :
 .1يضف

علف و بفرر إذن ثرففر عفدد األ سف السعرففؾمضؽ ضفس اثشفس عذففر إمامفاس ض ف ويضف

يشدجؼ ذلػ مع الس دما

السدف خدم ضفس الفدلض السفذيؾر؟ إذا ت ملشفا م فدما

رأيشففا أن ذشففاس ثبلث ف أدل ف (أو عل ف ) علففى

علضم و لم وسلؼ:

الفدلض السفذيؾر أعفبله

رففب األ س ف السعرففؾمضؽ عففد الشبففس صففلى خ
ففرورة ـ ف
ً

( )1السردر الدا  /ص .343

( )2سبحا س ،جعفر« ،رذبرا أمل» أا زعام األم  ،ص.24
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أ -اء يلضر مؽ الح ا

وال عالضؼ اإللدض وأث ام الديؽ دون تبضان.

 خظر تحر أ تعالضؼ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.ً

ج -إم ا ض وجؾد مدا

ومؾ ؾعا

جديدة ضس العرؾر البلث .

ض ففد أن ذ ففذه العؾامف ف اللبلثف ف عؾامف ف دا سف ف ومدف ف سرة ،وال تخف ف ص عر ففر مع ففضؽ .إن خظ ففر
تحر أ تعالضؼ الشبس وزوالدا مؾجؾد دا ساس وضس ي ً العرؾر ،يسا أن السدا
ً
والجديدة ت ع ضفس يف عرفر وزمفان وال تش دفس ،واألذفؼ مفؽ يف ذلفػ أن ث فا

والسؾ فؾعا

الحادثف

الفديؽ – فدلض يفؾن

ثسففال أوجففم وذا ظففؾن -ال تش دففس وال وس ففؽ ال ففؾل ضففس أا عرففر مففؽ العرففؾر ف ن جسضففع
ال ففرن ً
الح ا وال عالضؼ اإللدض وأسرار الؾثس ورمؾزه قد ريذفل وتؼ ضا دا ،وأ م لؼ يب ضس ال در شسء إذا
ص ال عبضر .شاء علضم إذا يان االس دالل السذيؾر أعبله صحضحاس ض ن البلزم السشظ ض لم ذس أ م

عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال د مؽ وجؾد إمام معرفؾم ضفس يف عرفر ث فى وحففح تعفالضؼ الشبفس وتعفالضؼ األ سف
ً
ً
قبلففم (و حففؾل دون تحر فدففا وزوالدففا) وضففس الؾقففل ذاتففم يبف ًفضؽ للشففاس الح ففا ال ففس لففؼ تربف َّفضؽ لدففؼ عففد
و جضففب يففذلػ عففؽ السدففا والسؾ ففؾعا الجديففدة و بففضؽ أث ففام الح فؾادث السد ف َّ
جدة .وذففذا األمففر
وجب أن ود سر و ؾاص ث ى يؾم ال ضام  .ذفذا ضفس ثفضؽ أن الذفضع وع فدون أن خ رفب لح بف

ما عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وث فى يفؾم ال ضامف اثشفا عذفر إمامفاس معرفؾماس ض ف  .ألفضس ضفس ذفذا تشفاقض وا ف ؟
ً
إذا يا ل العؾام السد لزم لزرورة رب اإلمام السعرؾم دا س ومد سرة وأ دو ضبضف ي ًدف مفع
ث س خ ثرر عدد األ س السعرؾمضؽ اثشس عذر؟ إذا يان الدلض السذيؾر أعبله صفحضحاس ث فاس،

يشرب ضس ي عرر ث ى يؾم ال ضام إماماس معرؾماس ،ضلساذا لؼ وفع ذلػ؟
ضضجب على خ أن ً
 .2إذا يان االس دالل السذيؾر صحضحاس ض م ال يلبل

يلبل إ اض إلى ذلػ

فرورة «وجـؾد» اإلمفام السعرفؾم ض ف

رورة «حزؾر» أ س معرؾمضؽ ضس جسضفع العرفؾر وث فى يفؾم ال ضامف

أوزاس ،وبال الس ض ن غضب اإلمام اللا س عذر لؽ تبفؾن مب َّفررسة علفى أا حفؾ مفؽ األ حفاء .إذا يا فل
ضلدففف وجففؾد األ س ف السعرففؾمضؽ ذففس تلففػ األمففؾر ال ففس جففاء ضففس ذلففػ الففدلض السففذيؾر (أا ضففان
ثا

الديؽ وتعالضسم واألث ام اإللدض وت دوؼ اإلجا للشاس ثؾل السدفا

والسؾ فؾعا

السدف جدة

والحضلؾل ف دون تحر ففأ ال عففالضؼ الباقض ف عففؽ الشبففس وزوالدففا) ،ضفففس ذففذه الحال ف لففؽ و ففؾن ياضض فاس وجففؾد
ً
ال فد مفؽ ثزفؾرذؼ السدف سر ضفس السج سفع و فرورة تؾاصف ذلفػ علفى مفدش ال فار ص.
األ َّس ض

لبششا ابن رش أن ألفاس ومئ س عفام علفى األقف مزفل لفؼ يؾجفد ضضدفا أا أثفر لحزفؾر إمفام معرفؾم
وتؾاجففده ففضؽ الشففاس ضففس السج سففع ،والشففاس ال وسلبففؾن أا قففدرة علففى الؾصففؾل إلضففم وذففذا حففد ذاتففم
ض وا

صح االس دالل السذيؾر واس ام م ضضجب أن ؾل
لذلػ االس دالل .إذا أصرر ا على َّ
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إ م مع مزس أل ومئ س عام على غضب اإلمام السعرؾم ض ن ديؽ اإلسبلم قد رمدص وا فدثر! تف ملؾا
مرسة ثا ض س ضس الببلم ال الس:
َّ
الـديؽ

« ..ف ن لـؼ يـتؼ َنرـم وتعيـيؽ إمـام بعـد نبـي اإلسـالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حتـى يبـيؽ لمشـاس حقـا

ويفدر مجسالتو ويفرل كمياتو ،ف ن الديؽ سيتعرض لمتذؾيو والتحريف وفي الشاىيـة إلـى السحـؾ
واانــدثار .ذلــػ أن حقــا

الــديؽ ليدــهللا مؾجــؾدة فــي القـرآن عمــى ذلــػ الشحــؾ الــذي يسئــؽ لعامــة
الديشيـة.

الشاس أن يدـتفيدوىا مشـو ،ونحـؽ بحاجـة إلـى سـشة الشبـي ألجـل أكثـر األحئـام والحقـا

ومؽ الجية األخرِ ا يؾجد ضسانة لبقاء روايـات الشبـي وأن ا تتعـرض لمشدـيان والـزوال .إضـافة
إلــى ذلــػ لعبــهللا يــد الدياســة فــي ذلــػ الــزمؽ فــي الروايــات ودســهللا روايــات كاذبــة ومختمقــة بــيؽ
()1

الروايات الرحيحة أو بداا مشيا كسا أن القرآن ذاتو قابل لمتأويل والتفديرات الستشؾعة».

ال ففس لففؼ ي ف ؼ ضا دففا

فضبضؽ الح ففا
ضسففا ذففؾ مرففضر الشففاس ضففس عرففر ال ضب ف إذن ومففؽ الففذا سف ً
وأث فام الحفؾادث والسؾ ففؾعا السدف َّ
جدة للشفاس ومففؽ الفذا سفضسشع وقففؾ الفدس وال حر فأ وا سحففا

تعالضؼ الشبس (ويذلػ تعالضؼ األ س الدا ضؽ) و حؾل دون ا ح ار
ً
ذففذه الحال ف ومففؽ الففذا سففضسشع تحر فففم وت ضض فره وزوالففم؟ إن أا إجا ف ت ف ًفدم عففؽ ذففذه األسففئل  ،وس ففؽ
تـ فعد ـي ردا مشظ ضاس إلى الح ب ال الض للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مباشرسة أوزاس وبال الس ض دفا تفش ض الفدلض مفؾرد البحف .
الشاس؟ ما ذؾ مرضر اإلسبلم ضفس

دس وتحر أ يلضر وقعا
إن األمر العجضب والسحضر ذؾ أن علساء الذضع يرون م أعضشدؼ أن ذشاس ً
ضس أثادي الشبس (واأل س ) ورض د يلضر مؽ ذذه األثادي والرواوا سرور الزمؽ وعلى أثر وقفؾ
ً
فدس
الحؾادث السخ لف  ،ومع ذلػ و ؾلؾن إن وجؾد األ س السعرؾمضؽ «ضروري» لسشع ال حر أ وال ً

رب اإلمام السعرؾم عد الشبفس ذفس ذفذا األمفر
ضس تلػ ال عالضؼ وزوالدا! وأساساس إثدش الح ـ ؼ مؽ ـ ف
ً
الفذا ! إال أ دففؼ لففؼ ودف لؾا أ فدففدؼ أ فداس :إذا يففان ثفففح ذففذه ال عففالضؼ فرور اس ث فاس ويففان الدففد مففؽ

رب اإلمام السعرؾم مشع تحر أ الديؽ وضس الؾقل ذاتم الحضلؾل دون زوال تلػ ال عالضؼ ضلساذا لؼ
ـف
ترحفح تلػ ال عالضؼ؟ ذ أن األ س لفؼ ودف ظضعؾا أن يفؤدوا واجفبدؼ؟! ثفؼ مفؽ الفذا ت فع علضفم مدفؤولض
ثفح ذذه ال عالضؼ عد اإلمام الحدؽ العد را ( )؟ إن قل ؼ إن ذذه السدؤولض ت ع علفى عفات إمفام
الزمان (ع ) ض شا د ل:

فدس وال حر ففأ ومحففؾ ذففذه األثادي ف ؟
أوالس -يض ف ود ف ظضع اإلمففام ال ا ففب أن وحففؾل دون الف ً
عشدما ال و ؾن لدش الشاس قدرة على الؾصفؾل إلضفم يضف وس فشدؼ أن يفدريؾا أن ذفذه الرواوف أو ذلفػ

( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.439
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الخبر مؾ ؾ ومدسؾس؟
فدس وال حر ففأ قففد ث ف ً دففذه
ثا ض فاس -حففؽ ففرش ف ًم أعضششففا أن ذشففاس أل ف ففؾ مففؽ الؾ ففع والف ً
ضرقففل
األثادي ف  ،وذففذه ال حر فففا الففذا – يؾ دففا ال وس ففؽ اي ذففاضدا علففى وجففم ال ظففع والض ففضؽً -
يبضؽ ذذا أ م لؾ يان ذشاس وجؾد لئلمفام ال ا فب ضسعشفى ذفذا أ فم
علساء الذضع إلى ال الفر  .أال ً
دففبب غضا ففم لففؼ يف س َّ ؽ مففؽ ال ضففام سدس ففم وأداء وعضف ففم؟ عففؼ وس ششففا أن زففع ذففذه السدففؤولض وذففذا
الؾاجب على عات الف داء لبششفا فذلػ بفؾن قفد ذفدمشا االسف دالل الع لفس علفى إثبفا

فرورة وجفؾد

األ س السعرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ أساسم .أل م إذا يان علساء األم وض داؤذا قادر ؽ على ثففح
ً
رفب اإلمفام
ذذه ال عالضؼ وصضا دا مؽ خظفر الفدس وال حر فأ والسحفؾ ،ضف ا فرورة تب فى عشد فذ ل ـش ف
السعر ففؾم ع ففد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ ضبع ففد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أوزف فاس وس ففؽ ال ففؾل إن الف د ففاء ق ففادر ؽ عل ففى أن و ؾمف فؾا
ً
ً
سدؤولض السرجعض الديشض للشاس وأن و ًدمؾا اإلجا عؽ السدا والسؾ ؾعا السد جدة االج داد
مففؽ ال ففرن وسففش الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .أضشدففض ؼ أ بففؼ عشففدما أثبف ؼ ففرورة وجففؾد األ سف السعرففؾمضؽ عففد الشبففس
ً
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يش ؼ ت ؾلؾن:
«إن استشباط أحئام الحؾادث التي ا حرـر ليـا والتـي سـتقع حتـى يـؾم القيامـة مـؽ اآليـات
التي وردت فـي القـرآن الكـريؼ حـؾل األحئـام أو مـؽ أحاديـث األحئـام السحـدودة جـدا لمشبـي األكـرم

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عسل صعم لمياية ومعقد وخارج عؽ إمئانية البذر العادييؽ ...ا يسئؽ ألي بذر عادي أبدا
بعمســــو السحــــدود أن يدــــتخرج ويدــــتشبت مــــؽ ىــــذه الشرــــؾص والسدــــتشدات السحــــدودة أحئــــام

السؾضؾعات والحؾادث الستزايدة لمسجتسع اإلسالمي .بل ا بد مؽ فرد مؤىل يسمػ استعدادا خاصـا
كي يدتخرج مؽ خالل التعميؼ اإلليي والييبي أحئام مثل ىذه الحـؾادث مـؽ تمـػ األدلـة السحـدودة

ويزعيا تحهللا تررم األمة»(.)1
ضبض

إذن تر دون أن تعددوا العس الذا أ ؼ تع رضؾن أ م خارج عؽ قدرة الف داء وأن الشفاس

العاديضؽ وغضر السعرؾمضؽ ال وس شدؼ أ داس ال ضام م ،لدؤالء الف داء غضر السعرؾمضؽ الذيؽ ذؼ ذفر
عففاديؾن؟ أضلففضس ذففذا تشففاقض وا ف وصففر ؟ وخبلص ف البففبلم :مففؽ السس ففؽ ال ففؾل إ ففم لففؾ ص ف َّ
االس دالل الع لفس الفذا بحف

ضضفم ضف ن غضبف اإلمفام الظؾ لف سف بؾن مدف حضل ف ا دلضف مفؽ األدلف

وأا ث س مفؽ الح فؼ .وبعبفارة أخفرش إن غضبف اإلمفام اللفا س عذفر وعفدم ثزفؾر أا إمفام معرفؾم
ففضؽ الشففاس (والففذا مزففى علضففم ث ففى الضففؾم أل ف

ومئ ففس عففام) ففاقض لففدعؾش

ففرورة وجففؾد أ س ف

امل» (أا قضادة األم ) ،ص.24
( )1سبحا س ،جعفر« ،رذبرش ً

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 22 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً

و ؾل عام م بلسس الذفضع إجا ف س عفؽ ذفذا اإلشف ال َّ
إن العامف األصفلس السد ًفبب لدفذه ال ضبف
ً
ذففؾ الشففاس أ فدففدؼ .وذففذا معشففاه أن عففدم أذلض ف الشففاس مففؽ جد ف وتدديففدا الجدففاز الحففايؼ ضففس ذلففػ

الزمؽ مفؽ جدف أخفرش والفذا أدش إلفى الخفؾ

مفؽ م ف واس ذفداد اإلمفام اللفا س عذفر ذفؾ العامف

األصلس ل ضب م .وقب أن ش د ذذه اإلجا مؽ السفضد أن ًبضؽ أر ض تذ ً معزفل إشف الض ال ضبف
مؽ طر أخرش يس وس ؽ ضدؼ ذذه الش ظ على حؾ أضز .
ود ف دل م بلسففؾ الذففضع ال لضففديؾن ،اس ف شاداس إلففى قاعففدة اللظ ف  ،علففى

السعرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الدلض ال الس:
ً

ففرورة وجففؾد األ س ف

«أَ -نر هم إمام معرؾم بعد الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لظف.

ب -المظف واجم عمى ن.
الشتيج هةَ :نر هم إمام معرؾم بعد الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واجم عمى ن».
وبعبارة أخرش:
«إذا لؼ يئؽ اإلمـام السعرـؾم بـيؽ الشـاس ،لـؼ يدـتظع الشـاس أن يـدركؾا عمـى نحـؾ صـحي
وكامل طري الدعادة وأن يجتازوه ،ولسا كان ن لظيفا بعباده...فأن لظفو يقتزـي أن يقـؾم بيـذا
األمر (أي َنرم اإلمام السعرؾم)»(.)1

وال يزال يلضر مؽ م بلسس الذضع ث ى الضؾم ود دلؾن دذا الذ

معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (.)2
ً

إلثبا

رب أ سف
رورة ـ ف

رب اإلمام لظفاس واللظ واجفب علفى خ ضلسفاذا رمشفع الشفاس مشفذ ألف
وعشدما د ل إذا يان ـ ف
ومئ عام ث ى الضؾم مؽ ذذا اللظ  ،ويسفا و فؾل الفخفر الفرازا أال ترع ــبفر غضبف ر اإلمفام اللفا س عذفر

وال س ضج دا عدم تس ؽ الشاس مؽ الؾصؾل إلضم زاس ومخالف ل اعدة اللظ ؟ ض شا دسع اإلجا

ال الض :

وغيبت ـ هو مش ـا .أي أن وجــؾد اإلمــام لظــف ،س ـؾاء كــان
ـؾده لظــف وترــرهفو لظــف آخــر
ه
«وجـ ه
حاض ار بيؽ األمة أم غا ب ا ،وسـؾاء كـان مترـرف ا أم غيـر مــتررم ،أي سـؾاء اسـتمؼ زمـام الحئـؼ
( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.437
( )2مظدرا ،مرتزى ،إمامل ورذبرا ،ص.
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بيديو وت أرس السجتسع أم لؼ يقؼ بذلػ .مجرد وجؾد عخص معرؾم في السجتسع لظف .إن قاعدة
المظف تقتزي وجؾد مثل ىذا الذخص فقت .وقد قام ن بيذا المظـف ولـؼ يخـل األرض مـؽ إمـام

معرؾم .كسا أن ترـرم اإلمـام وأخـذه زمـام إدارة أمـؾر الشـاس بيديـو لظـف آخـر وىـذا أيزـا مـؽ
مقتزيات قاعدة المظف .ولكؽ ىذا المظف مذروط ،وعرطو ىؾ أن ا يحؾل الشاس دونو ،أي أن

نر َم أحد عذر إمام ا وكان ىـؤاء
ا يقؾمؾا بعسل يؤدي إلى حرمانيؼ مؽ اإلمام .إن ن الستعال َ
األ سة يعيذؾن بيؽ الشاس والشاس تدتفيد مشيؼ .لكؽ الشاس لـؼ يعرفـؾا قيسـة ىـذه الشعسـة الكبيـرة
بل قتمؾا كل واحد مؽ األ سة وأوصمؾه إلى الذيادة ...ففي مثل ىذه الحالة لؾ بقي اإلمـام األخيـر
ـحرَم الشاس إلى األبد مـؽ نعسـة اإلمـام .لـذا كانـهللا غيبتـو
استذيد كسا ه
عاى ار ه
استذيد مؽ قبمو وَل ه
ألجل أن ا هيحرم الشاس إلى األبد مؽ نعسة اإلمامة ...لؾ لؼ يتررم السدمسؾن عمى ذلـػ الشحـؾ
مع األحد عذر إمام لسا حرميؼ ن مؽ حزؾر اإلمام (األخير)»(.)1

إن عجففز ذففذه اإلجا ف عففؽ ثف معزففل ال ضب ف وا ف وغشففس عففؽ البضففان .ولبففؽ قففد ال وخلففؾ

اال باه إلى الش اط ال الض مؽ ضا دة:
 2-1ا دلض

ؾل إن وجؾد اإلمام السعرؾم وثده لظ

ث ى ولؾ يان غا باس ويفان الشفاس

ال وسلبؾن أا وسضل للؾصؾل إلضم ويان ذؾ أوزاس غضر قادر على ال رر
الحالف يضف وس شففم أن و ففؾن عففامبلس مففؤث اسر ضففس وصففؾل الشففاس إلففى الدففد مففؽ خل دففؼ؟ الثغفؾا م فرسة
ثا ض س الجسل ال الض :

األمؾر؟ ضس ملف ذفذه

«إذا لؼ يئؽ اإلمام السعرؾم بيؽ الشاس ،لـؽ يدـتظيع الشـاس أن يـدركؾا عمـى نحـؾ صـحي

وكامل طري الدعادة وأن يجتازوه»(.)2
إذا يان األمر يذلػ ضبض

وس ششا أن ع بر اإلمام ال ا ب مرداقاس للظف ؟ ذفذا ضفس ثفضؽ أن

الشاس لؽ ود ظضعؾا  -دبب عدم قدرتدؼ على الؾصؾل إلضم – أن وعرضؾا طر الدفعادة و ج فازوه؟
مففا ذ فؾ سففبب وجففؾد اإلمففام السعرففؾم؟ ف ا دلض ف

ففؾل إ ففم ال ففد أن و ففؾن ذشففاس أ س ف معرففؾمؾن

الدعاء الذضع :
يشربدؼ خ عز وج عد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ طب اس ً
ً
«تقتزــي حئســة ن أن يئــؾن ىشــاك أ ســة معرــؾمؾن بــيؽ الشــاس حتــى ا هيذــؾَه الــديؽ أو

( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.437
( )2السردر الدا .

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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هيسحى مؽ الؾجؾد»(.)1
ولبففؽ ذ ف مجففرد وجففؾد اإلمففام وثففده وس شففم أن و ففؾن ما ع فاس م فؽ تحر ففأ الففديؽ وتذففؾ دم أو

محؾه؟ يض

و ؾم اإلمام السعرؾم سشع تذؾ م الديؽ أو تحر فم؟ ألضس ذلفػ مفؽ خفبلل ذداوف الشفاس

وإرشادذؼ والبضان الرحض ألث ام خ وضز البد ومحارب الخراضا ؟ ض ذا يان اإلمام غا باس ضبض
ي َّ
دشى لم أن و ؾم دذه الؾاجبا ؟ إن اع بار وجؾد اإلمام السعرؾم لظفاس إ سا ذؾ ألجف قضامفم لفػ

الؾعا

الذا

أما إذا يان غضر قادر على ال ضام دا دبب غضب م ضبض

وس ؽ اع بار وجؾده لظفاس

مففع أن وجففؾده وعدمففم ضففس ذففذه الحالف سففضَّان؟ والخبلصف إن وجففؾد اإلمففام ال ا ففب ال وس شففم أن وعف ًفد
لظف ا ألن اإلمام ال ا ب لضس لم أا دور ضس ذداو الشاس حؾ البسال (ال رض مؽ خل دؼ)(.)2

 .2-2ضس جسل «غيبتو مشـا» مفا ذفؾ الس رفؾد مفؽ «نـا»؟ ذف الس رفؾد جسضفع الشفاس علفى
ذذه الجسل ث ض س،

مدار أيلر مؽ أل ومئ عام الذيؽ رثررمؾا مؽ الدداو واإلرشاد؟ ذ ـو فع ـب رر قا
رغؼ أ م لؼ و ؽ مؾجؾداس زمفؽ اإلمفام الحدفؽ العدف را ( ) (قبف ألف ومئ فس عفام) ،ذاتـفم أوزفاس مفؽ
ففضؽ السدففببضؽ ل ضبف اإلمففام اللففا س عذ فر؟ لشفففرض أن ذشففاس عففدداس مففؽ الشففاس ضففس األلف ومئف عففام
السا ض مارسؾا الجفاء والغلؼ تجاه األ س السعرؾمضؽ ،ضسا ذؾ ذ فب عذف ار السلضفا ار مفؽ البذفر

ابخر ؽ ضس العرؾر البلث ؟ لساذا روعاقبؾن ذ ب ارتببم غضرذؼ مؽ الدا ضؽ َّ
مسفؽ لفؼ روـ ف ًدر الشعسف ـ
أو مففؽ عففدوسس األذلض ف قب ف أل ف ومئ ففس عففام؟ إذا ت ملشففا ضففس أدل ف
ففرورة اإلمام ف ت ف مبلس سففظحضاس

وسففر عاس ،سففشرش أن ذففذه ال بر ف ار غضففر قففادرة علففى ث ف ً معزففل «ال ـ ضب ف » .إذا يا ففل تلففػ األدل ف
صففحضح ويففان وجففؾد أ س ف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،طب فاس ل اعففدة اللظ ف أو لس زففى الح س ف
ً
اإللدضف ف  ،ففرور اس ض ففبل وس ففؽ ألا عامف ف وال ألا ث سف ف أن تب ف ًفرـر يف ف ذ ففذه ال ضبف ف الظؾ لف ف لئلم ففام
السعرؾم .وبعبارة أخرش لضس يبلمشا ذشا عؽ العام الفذا سفبب غضبف اإلمفام ،إ سفا البفبلم عفؽ أ فم
طب اس ألدل الزرورة الع لض لئلمام – ال فس اع ربفر ضفس جسضعدفا أن مشذف الزفرورة ذفؾ ثاجف الشفاس
األساسض إلى الدداو وإرشادا األ س السعرؾمضؽ – ض َّن «ال ـ ضب » أمر محال.

وي س س بلسس الذضع ترؾروا أ دؼ لؾ أل ؾا البل س على عات شخص خر غضر خ تعالى

و ؾ ؾن قد ثلؾا السذ ل  ،ذذا ضس ثضؽ أ م إذا يان وجفؾد اإلمفام السعرفؾم ،طب فاس ل اعفدة اللظف

أو

( )1السردر الدا  ،ص.412
( )2ري ًفد ـعى أثضا فاس أن اإلمففام ال ا فب و فؾم دداوف الشفاس عفؽ طر ف اإللدفام وإل فاء أث ففام الفديؽ الرفحضح ضففس صفدور عففض
فدا مفع
الف داء ذ غضر مباشر .إال أن ذذا االدعاء ال وس فؽ إثباتفم وقفد حلشفا ذفذه السدف ل ال فرفض ضفس ثؾار فا الش ً
ثج اإلسبلم «محدؽ غرو ان» (وسض تس تفرضلم ضس ال دؼ ال الس مؽ ذذا الب ا ).

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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لسففا ت زففضم ث سف خ،

ففرور اس ع فبلس– خاصف سبلثغف الس ففدما

ال ففس جففاء

ضففس دلضف الذففضع

الع لس على ذذا األمر  -يان وجب على خ أن وحفح ثضاة ذلػ اإلمام ف وسفضل مس شف وال يفد
ً
الففذيؽ ال ذ ففب لدففؼ والسؤ ففديؽ لئلمففام والسذف اقضؽ لدداي ففم وإرشففاداتم يب ففؾن محففرومضؽ مشففم! .ذف يففان
مؽ السحال على خ تعفالى ضعفبلس أن وحففح ثضفاة ذلفػ اإلمفام ظر ف غضفر غضب فم ال فس تفش ض ضلدفف

وجففؾده مففؽ أساسففدا وترع بففر ضففس الح ض ف ؾعفاس مففؽ ففض ال ففرض؟ حففؽ ر ففد مففؽ علسففاء الذففضع أن
ففرورة اإلمامف عشففدما و ففدمؾن السبففر ار ل بر ففر ال ضبف الظؾ لف لئلمففام اللففا س عذففر،
ال يشدفؾا أدلف
وأن وجضبفؾا عففد ت ف ملدؼ تلففػ األدل ف مففؽ جديففد ع فؽ ذففذا الدفؤال :ذف وس ششففا ،إذا قلشففا زففرورة وجففؾد

األ س السعرؾمضؽ ع بلس ( األدل ال س رذير ) أن ع بر عدم أذلض عدد مؽ الشاس قبف ألف

عام ويف ار دؼ الشعس  ،أو الخؾ

ومئ فس

مؽ اس ذفداد اإلمفام مبفر اسر مؾجدفاس ل ضب فم ،وبال فالس ثرمفان عذف ار

السلضا ار مؽ الشاس الذيؽ ال ذ ب لدؼ ضس السد ب مؽ ذذا اللظ ؟

وأساس فاس أال رو ـع فد ضففان العؾام ف ال ففس أد إلففى ال ضب ف قف ف اسز عففؽ السرثل ف ال ففس ثرففلل ضضدففا؟
ول ؾ ففض ذففذه الش ظف د ف ل مففا ذففؾ تبلضف الشففاس ضففس زمففؽ ال ضبف ؟ يض ف سففضعرضؾن طر ف البسففال

والدففعادة و ج ازو ففم لضرففلؾا للدففد

السشذففؾد؟ ضففس اإلجا ف عففؽ ذففذا الد فؤال يؾصففس علسففاء الذففضع

رجففؾ الش ففاس إلففى الف د ففاء ،غففاضلضؽ ع ففؽ أن ذففذا الب ففبلم يدففدم ف فراذضؽ إثبففا

ففرورة اإلمام ف م ففؽ

أساسففدا .سففض ؾل أذف الدففش ضففس مؾاجد ف مل ف ذففذا البففبلم :إذا يففان العلسففاء والف دففاء ود ف ظضعؾن أن

رفب إمفام معرفؾم عفد الشبفس
يؤدوا وعا اإلمام السعرؾم ضسا الزفرورة الع لضف السؾجبف عشد فذ ل ـش ف
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ أال وس ففؽ أن ففؾل ذففذا البففبلم ذاتففم الشدففب إلففى الح بف ال ففس تلففل الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مباشفرسة؟ أال وعلففؼ
ً
علساء الذضع أم دؾا أن الدليل العقمي ا يقبل التخريص؟
 .2-3قلشا ضضسا سب إذا يا ل ضلدف ودلضف وجفؾد أ سف معرفؾمضؽ عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذفس ثاجف
ً
الشاس الزفرور إلى ذداي دؼ وإرشاداتدؼ ضس الفدؼ الرحض للديؽ ومعرض الرراط السد ضؼ وطر
الدعادة والبسال ض ن ثرفر عفدد األ سف ضفس عفدد «اثشفا عذفر» غضفر مشظ فس وال معشفى لفم .ذلفػ أن

تلػ الحاج الز فرور ال ت ؾقف أ فداس وسفض ؾن للشفاس إلفى يفؾم ال ضامف ملف تلفػ الحاجف الزفرور
لئلمففام السعرففؾم .ذشففا وغدففر م فرة ثا ض ف  ،وب ف و ففؾح ،ع فؾار ووذففؽ دعففؾش الخففؾ مففؽ اس ذففداد
اإلمام اللا س عذر ؾصفدا العام األساسس ل ضب م .أضلؼ و ؽ خ قاد اسر على رب إمام خر عده؟

ألؼ ود ذدد األ س قبلم؟ ضلسفاذا لفؼ و ًضفبدؼ خ إذن ثفاعفاس علفى أرواثدفؼ؟ ذف أن عفدد «اثشفا عذفر»
جبر خ على ثفح اإلمام اللا س عذفر ا ثسفؽ ث فى لفؾ يفان
وسل
رورة ع لض س أو شر ع س ث ى رو ـ

ذلػ

ضضبم عؽ األ غار وثرمفان عذف ار ومئفا

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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لشفرض أن الشاس ضس ذلػ الفزمؽ لفؼ و ؾ فؾا عفدوسس األذلضف وأن اث سفال اس ذفداد اإلمفام ا ففى ضدف

يان اإلمام اللفا س عذفر سفضعضش ث فى عرفر ا الحا فر وسفضب ى ثضفاس إلفى يفؾم ال ضامف لض فؾم دداوف

علسففاء الذففضع عففؽ إشف ال عففدم غضبف األ سف الدففا ضؽ ف ت ففدمدؼ ث ففى مرثل ف

الشففاس؟ ول ففد أجففا

الذدادة سا يلس:

«لؾ لؼ يئـؽ األ سـة بعـد رسـؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرـؾميؽ أو كـانؾا معرـؾميؽ لكـشيؼ غـا بؾن عـؽ
أنغــار الشــاس ألدِ ذلــػ إلــى تحريــف ديــؽ ن أو محــؾه ،وىــذا مخــالف لحئســة ن مــؽ إرســال
الشبي»(.)1

«لقد أوصل أ ستشا عمى مـدِ مرتـي وخسدـيؽ عامـا ....اإلسـالم إلـى اآلخـريؽ وعسميـة نقـل

وإيرال اإلسـالم الحقيقـي مـؽ جيـل إلـى جيـل احـ ىـذه ىـي التـي أدت إلـى عـدم ندـيان حقـا

الديؽ وإلـى تمقـي عـدد مـؽ الشـاس – ولـؾ قمـة ولـؾ فـي زاويـة مـؽ زوايـا ىـذا العـالؼ عمـى األقـل -
لحقا

اإلسالم عؽ أ سة أىل البيهللا (ع)»(.)2

«لــؾ غــاب األ ســة فــي تمــػ الســدة لقــام حئــام ذلــػ الــزمؽ بدــرعة بتحريــف اإلســالم وتذــؾيو
الــديؽ وطرحــو برــؾرة ا تذــبو حقيقتــو األصــمية أبــدا .والخالصــة لقــد تحققــهللا الحئســة مــؽ نرــم

اإلمام بعد وفاة الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص طيمـة ىـذه الفتـرة أي السرتـيؽ وخسدـيؽ عامـا .لكـؽ الحئسـة اإللييـة لـؼ

ابتمــي
تقتض بقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السـدة ،ألنـو لـؾ حزـر اإلمـام الثـاني عذـر بـيؽ الشـاس،
ه َ
ــحرَمهللا األجيـال اآلتيـة طيمـة آام الدـشيؽ مـؽ نعسـة وجـؾد اإلمـام .إن ن تعـالى
بسرير آبا و وَل ه

اختزن حزرة السيدي (عج) إلى آخر الزمان ،أي الـزمؽ الـذي سـيبحث فيـو الشـاس تـدريجي ا عـؽ

الظري الرحي  -بااستفادة مؽ التعاليؼ التي بقيهللا عؽ سا ر األ سة والتـي انتذـرت فـي العـالؼ
 -ويييرؾا أنفديؼ لسحارسة الكفر والغمؼ وعشد ذ سيغير إمام العرر»(.)3

إن الؾقففؾ ضففس ضففص ال شففاقض وجع ف اإل دففان أثضا فاس مزففظرباس إلففى درج ف يشدففى معدففا جسضففع

ادعاءاتم الدا

لدذه ال خبظا

ث ى أ م ضس سفعضم لحف تشفاقض معفضؽ و فع ضفس تشفاقض خفر! ولفشبلثح ذف وس فؽ

أن تش ذ شخراس مؽ ال ر :

 .2-3-1عش ففدما ففؾل« :لــــؾ لــــؼ يئــــؽ األ ســــة بعــــد رســــؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرــــؾميؽ أو كــــانؾا
( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.412
( )2السردر الدا

ص.415

( )3السردر الدا .

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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معرؾميؽ لكشيؼ غا بؾن عؽ أنغار الشاس ألدِ ذلػ إلـى تحريـف ديـؽ ن أو محـؾه»

()1

م رففؾد ا مففؽ «ديففؽ خ»؟ إذا يففان الس رففؾد ذففؾ «القـــرآن» ض ف ن خ تبف ف

ضسفا ذفؾ

حفغففم مففؽ ال حر ففأ

والسحففؾ وال ثاج ف ألج ف ذففذا األمففر إلففى إمففام معرففؾم ،وقففد اع رففر دففذه الش ظ ف ص فراث س ضففس ثشاوففا
األدل ال س تردا على رورة اإلمام  )2(.أما إذا يان م رؾد ا ذفؾ أثاديف الشبفس صفلى خ علضفم
ً
و لففم وسففلؼ ورواواتففم وتعالضسففم ضففس ضففان ث ففا ال ففرن ويلضففا ديففؽ اإلسففبلم وأصففؾلم األساسففض ض ف ن
خظففر تحر فدففا ومحؾذففا مؾجففؾد اس ف سرار وضففس ي ف زمففؽ؛ وبشففاء علضففم ضففبل وس ششففا أن ففؾل إ ففم عففد

اإلمفام الحفادا عذ فر ال ثاجف لحزفؾر اإلمفام السعرففؾم فضؽ الشفاس .ومفؽ السفارقفا

العجضبف أ دففؼ

وع بففرون خظففر وقففؾ ال حر ففأ ضففس تعففالضؼ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دلففضبلس علففى
ً
السعرؾم عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (ألج ثففح ذفذه ال عفالضؼ) مفؽ جدف  ،ومفؽ الجدف األخفرش و ؾلفؾن ضف ار اسر مفؽ
ً
ال شاقض:

ففرورة وجففؾد (وثزففؾر) اإلمففام

«إن الحئســة مــؽ نرــم اإلمــام بعــد وفــاة الشبــي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تحققــهللا طيمــة ىــذه الفتــرة أي السرت ـيؽ
والخسديؽ عام ا .لكؽ الحئسة اإلليية لؼ تقتض بقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السدة».
وففا للعجففب! إذا يا ففل الح سف اإللدضف مففؽ رففب األ سف السعرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذففس تلففػ
ً
األمففؾر ال ففس أوردوذففا ضففس أدلف دؼ علففى الز فرورة الع لضف لؾجففؾد األ سف السعرففؾمضؽ ضبضف وس ففؽ أن

فدة مففؽ الحزففؾر
ت ح ف ذففذه الح سف ضففس ض فرة محففددة ( 253عامفاس مففلبلس) وال ت زففس تلففػ الح سف مف س
أيلر مؽ ذلػ؟ ذ زال خظر تحر أ تعالضؼ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومحؾذا عد  253عاماس؟ ذ تؼ تبضان جسضفع
ً

ث ا الديؽ وأث ام خ تعالى ال س وح اجدا الشاس ث ى يفؾم ال ضامف ولفؼ يبف ـ شفسء رو فال؟ ألفؼ تبفؽ
ذشاس إم ا ض لؾجؾد مدا مد جدة ومؾ ؾعا ثادث ضس األزمش ال الض ؟ ا﵀ علض ؼ الثغؾا مفرة
ثا ض دضان الس دما

ال س اس رخد ـمل ضس

رورة وجؾد األ س السعرؾمضؽ:

«لقد أوصل أ ستشا عمى مدِ مرتيؽ وخسدـيؽ عامـا ....اإلسـالم إلـى اآلخـريؽ وعسميـة نقـل

وإيرال اإلسـالم الحقيقـي مـؽ جيـل إلـى جيـل احـ ىـذه ىـي التـي أدت إلـى عـدم ندـيان حقـا

الديؽ وإلـى تمقـي عـدد مـؽ الشـاس – ولـؾ قمـة ولـؾ فـي زاويـة مـؽ زوايـا ىـذا العـالؼ عمـى األقـل -
لحقا

اإلسالم عؽ أ سة أىل البيهللا (ع) ....لؾ غاب األ سة في تمػ السدة لقام حئام ذلػ الـزمؽ

بدـرعة بتحريـف اإلسـالم وتذـؾيو الـديؽ ......والخالصـة إن الحئسـة مـؽ نرـم اإلمـام بعـد وفــاة
الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تحققهللا طيمة ىذه الفتـرة أي السرتـيؽ والخسدـيؽ عامـ ا .لكـؽ الحئسـة اإللييـة لـؼ تقـتض
( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.412
( )2مرباح يزدا ،دمحم ت س :مؾزش ع ايد (أا تعلضؼ الع ا د) ،ص.335
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()1

بقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السدة».

رفب األ سف السعرفؾمضؽ أن ي ربفى ضفس الشداوف ،
أوالس :ذ يفان م زفى الح سف اإللدضف مفؽ ـ ف
عففد ع ففدة أجض ففال ،عففدد م ففؽ الش ففاس – مدسففا ي ففان قل ففضبلس – مسففؽ ضدسف فؾا اإلس ففبلم ع فؽ طر ف ف األ سف ف

السعرؾمضؽ ذ

صحض ويام وبعد ذلفػ ضلضحفدث مفا وحفدث؟ لشففرض أن عفدداس قلفضبلس مفؽ الشفاس

ضففس ذلففػ الففزمؽ ففالؾا تلففػ الدففعادة ،ضسففا ثففال الب ض ف ؟ ومففا ذففؾ مرففضر ابتففضؽ ضففس السد ف ب ؟ وثا ض فاس:
ألضدل الش ضج السشظ ض لل بر ار السذيؾرة أعبله ذس عدم

رورة وجفؾد اإلمفام اللفا س عذفر؟ فذلػ

ال بر ر الذا رذير أعبله مفا ذفس الزفرورة الع لضف الباقضف لؾجفؾد اإلمفام اللفا س عذ فر؟ أا معشفى ألن
رب شخص ال ثاج لؾجؾده ضس مشرب اإلمام ثؼ و ؾم – ألج إ اذه مؽ االس ذفداد
و ؾم خ ـش ف
 -ضضبم عفؽ األ غفار ،و حفغفم ثضفاس ال الدفشضؽ إلفى أن وحفضؽ مؾعفد عدفؾره يسفا و فؾل الذفضع ؟

أضلؼ و ؽ قاد اسر أن وخل ضس خر الزمؽ شخراس مؤذبلس و شرفبم إمامفاس؟ إذا تح ف م زفى ث سف خ
مؽ رب اإلمام السعرؾم ولؼ وعد ذشاس ثاج أيلر إلى وجؾد اإلمفام فضؽ الشفاس ،أال و فؾن وجفؾد
اإلمام اللا س عذر واخ ففاؤه عفؽ األ غفار وبلؾغفم مفؽ العسفر ال

الدفشضؽ – ضفس ثفضؽ أ فم ال تؾجفد

أا ضا فدة مشفم للشفاس ووجفؾده ملف عدمفم – عسف عبلفس ول فؾ ال ضا فدة مشفم ومخفال

خ؟ أولضس مزح اس أن ؾل:

ال فالس لح سف

ــحرَمهللا
«إذا حزر اإلمام الثاني عذـر بـيؽ الشـاس ،ابتم
ــي بسرـير آبا ـو (أي ه
استذـيد) وَل ه
ه َ
األجيال اآلتية طيمة آام الدشيؽ مؽ نعسة وجؾد اإلمام.».
حرم مشدا الشاس ال ادمؾن ضس ثال اس ذداد اإلمام اللا س عذر مسا
ضلضل شعرا! أا عس ر
سض ـ
شعسففؾن ففم ابن أثشففاء غضب ففم و جاتففم مففؽ االس ذففداد؟ يض ف وس ففؽ لئلمففام ال ا ففب السحجففؾ عففؽ
ي ً

األ غار والذا ال وعرضم الشاس ولضس لديدؼ أا إم ا ض للؾصؾل إلضم أن روع ــبر عس للشاس؟ ما ذفس
الفا ففدة م ففؽ وج ففؾده؟ و ففؾل علس ففاء الذ ففضع ض ففس اإلجا ف ف ع ففؽ ذ ففذه األس ففئل  :إن ضا ففدة وج ففؾد اإلم ففام
السعرففؾم لضدففل مرجعض ففم الديشضف والد ضؾ ف ض ف  ،ف ذشففاس ضؾا ففد تبؾ شضف م رتًبف علففى وجففؾد اإلمففام

أوزفاس وألجف تح ف ذففذه الفؾا ففد لضدففل ذشففاس

واسففظ للفففضض اإللدففس( ،)2أا أن الفضؾ ففا

ففرورة لحزففؾر اإلمففام ضعلضفاس .ضسففلبلس اإلمففام السعرففؾم

اإللدض ف إ سففا تر ف إل ففى الشففاس عبففر واسففظ اإلم ففام

السعرففؾم .وأثضا فاس و ؾلففؾن :إذا لففؼ يؾجففد اإلمففام السعرففؾم لدففاخل األرض ذلدففا( ،)3وإذا لففؼ يؾجففد

( )1السردر الدا

( )2السردر الدا .

ص.415

( )3أصؾل الباضس ،ج ،1ص.179
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اإلمففام ضدضحرف يففذا و ففع يففذا .وأثضا فاس يشدففبؾن وقففؾ عففض الحفؾادث ملف واقعف «طففبس»

()1

إلففى

تدخ إمام الزمان (ع ) وعشاي م ذعب إيران( .)2إن يبلمشا الذا ؾلم ضس مؾاجد ذذه االدعفاءا

لبففؼ أن تلب فؾا أن وجففؾد اإلمففام ذففؾ واسففظ الفففضض

يؽ .يض ف
ــاتؾا هبرَىـ َ
ذففؾَ :ىـ ه
ــان هكؼ إن هكشـ هــتؼ َصـــادق َ
اإللدس؟ يض وس شبؼ أن تلب فؾا أن واقعف «طفبس» معلؾلف لل رفرضا
ولضدف ففل دف ففبب تف ففدخ االتحف ففاد الدف ففؾضضض س الدف ففا

االدعاءا  ،وال وجؾز ال ذب

ال بؾ شضف لئلمفام اللفا س عذفر

(مف ففلبلس)؟ ال وس ف ففؽ إثبف ففا

– ألج الفرار مؽ ال شاقض – ادعاءا

أا واثف ففد مف ففؽ ذف ففذه

ال وس ششفا إثباتدفا .ثا ضفاس :إن

ال ففؾل ف ن اإلمففام ال ا ففب لففم ضؾا ففد (مل ف الففذا رذيففر أعففبله أو مل ف شفففا م لففبعض السر ففى وإغاث ففم
لففبعض الزففا عضؽ ضففس الرففحارا أو إثبففاط م فؤام ار األعففداء و )...ال وح ف مذ ف ل ال شففاقض ففضؽ

ففرورة وجففؾد األ س ف السعرففؾمضؽ ع فبلس عففد الشبففس
ففرورة اإلمام ف ع فبلس؛ ضد ف
غضب ف اإلمففام وأدل ف
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إ سا تلبل دلض أ م ضس السدف ب مفؽ السس فؽ أن وزفضع عفض الشفاس ضفس الرفحارش و دفددذؼ
السؾ أو أن عزفاس مفؽ الشفاس سضرفا ؾن ف مراض مد عرفض ال عفبلج لدفا وسفضح اجؾن للحرفؾل
علففى الذفففاء؟ ذ ف تلبففل ففرورة اإلمام ف دففذه األدل ف وأ ففم ألج ف الحضلؾل ف دون أن تدففضص األرض
ذلد ففا ال ففد أن يؾج ففد أ سف ف عل ففى الف فدوام ي ففس ال ود ففسحؾا ل ففؤلرض أن تد ففضص ذلد ففا!! وأي ففؽ ذذ ففب

مؾ ففؾ

ففرورة ضففان اإلث ففام اإللدض ف واإلجا ف ع فؽ أسففئل الشففاس ذ ف ن السدففا

تع ففالضؼ الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص م ففؽ خظ ففر ال حر ففأ واال ففدثار؟ وم ففاذا ثف ف
ً
والدعادة؟ إذا يان ث ض س:

السد ف جدة وثفففح

ز ففض ذداوف ف الش ففاس ح ففؾ البس ففال

«كسا تؾجم حئسة ن أن يرسـل أنبيـاء ليدايـة الشـاس فـ ن حئستـو تؾجـم أيزـ ا أن يشرـم

بعــد األنبيــاء فــي كــل عرــر وزمــان إمام ـ ا وقا ــدا ليدايــة الشــاس لــيحفظ ع ـ ار ع األنبيــاء واألديــان

اإل ليية مؽ خظر التحريف والتييير ،وليذخص حاجات الشاس في كل زمؽ ويدعؾ الشاس إلـى ن

بذر ع األنبياء ،وإا ففي غير تمػ الرؾرة لؽ يتحق اليدم مؽ خم اإلندان الـذي
وإلى العسل ا
ىؾ تكامل البذر وسعادتيؼ وسيحال بيؽ البذر وطريـ اليدايـة وستزـيع عـ ار ع األنبيـاء ويزـل

( )1وذضر السؤل إلى الحادث ال س وقعل عفام 1983م .ضفس عدفد الفر ضس األمر فس جضسفس يفارتر عشفدما أمفر شفضفذ عسلضف
د إيران دفد تحر فر الرذفا ؽ األمفر ضضؽ السح جفز ؽ ضفس طدفران َّ
ضحظفل مجسؾعف مفؽ الظفا ار العسؾدوف ضفس
سر
فذ ذر فع مشفذ

صحراء «طبس» وس إيران ثامل س مجسؾع س مؽ البؾما دوس لض ؾمؾا شفضذ العسلض  ،لبؽ العلسض اء
ففداي دا إ فذ َّأد عاصففف رملض ف مفاجئ ف إلففى ارتظففام طففا رتضؽ عسففؾدي ضؽ بعزففدسا وم ف واث ف ار طاقسدسففا مسففا أجبففر

فحس وراءذؼ( .الس رجؼ).
األضراد الباقضؽ على أن يلؾذوا الفرار تاريضؽ جل زمبل دؼ السح رق والس ً
( )2مرباح يزدا ،دمحم ت س «راذشساششاسس» (أا معرض الدلض السرشد) ،ص.417
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الشاس ويقعؾن في الحيرة.)1(».
أج ف إذا يففان األمففر يففذلػ ث فاس ،ض ف ن ال ضب ف الظؾ ل ف لئلمففام السعرففؾم س ف بؾن أم ف اسر محففاالس،

سببؾا غضب اإلمام اللفا س عذفر ،وجاذ دفا ،أوالس أل فم
وس ف د مبر ار مل أن الشاس أ فددؼ ذؼ الذيؽ َّ
ضس ثال صح مل ذذه األدل واس ح امدا س بؾن ثاجف الشفاس الزفرور لئلمفام السعرفؾم عامف

لجسضع الشاس وضس جسضع األزمش  ،ض ذا يان عض الشاس ال وس لبفؾن أذلضف ذفذه الشعسف ضضجفب أن ال
وعاقب دببدؼ ملضا ار ابخر ؽ ابتضؽ ضس السد ب

دبب عدم أذلضف أولئفػ العفدة و بف ار دؼ الشعسف .

إذا يا فل ذفذه األدلف صفحضح  ،يففان وجفب علفى خ أن وحففح ذاتففم ف ا وسفضل مس شف سففبلم روح
اإلمام وال يد األ ر فاء وأتبفا ذلفػ اإلمفام وعفاـقبؾن فذ ب عفدم أذلضف رثَّلف مفؽ البذفر .ثا ضفاس إذا يا فل
ذففذه َّ
األدل ف ص ففحضح ضع فبلس ،ضل ففؽ ور ف أا إ د ففان ضففس عد ففد ال ضب ف  ،إذن ،إل ففى الدففعادة وال بامف ف ،
وعشد ففذ روظف ـفرح الد فؤال :إذا يففان الشففاس عففاجز ؽ عففؽ معرض ف طر ف الدففعادة والبسففال واج ضففازه دون
إرشادا األ س السعرؾمضؽ ضلساذا سس خ لفر مؽ الشفاس مفؽ ضاقفدا األذلضف و فايرا السعفرو

السلضفا ار مفؽ األ ر فاء مفؽ ذداوف األ سف السعرفؾمضؽ

ودببؾا ثرمان عذ ف ار السلضفا ار أو مئفا
أن ً
و سشعؾا وصفؾل أولئفػ السدفايضؽ إلفى البسفال والدفعادة ،ث فى أصفب خل دفؼ الش ضجف فبل ضا فدة؟ ذف

وس ؽ ذشا أن ل س البل س يلدا على مد ًفببس ال ضبف ض ف مفع أن ذفذه ال بر ف ار تل فس ال رفضر ضفس
الشداوف  ،ذف غضففر مباشففر ،علففى خ أوزفاس! (والعضففاذ ففا﵀) ،أل ففم إذا يا فل تلففػ َّ
الللف ضاقففدة ألذلضف
االس ف فادة مففؽ عس ف اإلمففام وأراد

أن ت ف اإلمففام ،ض ف يؽ ذذبففل ربؾبض ف خ وإلدض ففم؟! ذشففا ففرش أن

الذففضع  ،دففبب إصفرارذؼ علففى دعففؾش اطلف  ،وزففعؾن  -دون أن يرغبفؾا ففذلػ -ث ففى ال ؾثضففد ذاتففم

ضس قفص االتدام! وأما تبر ار مل أن ضا دة وجؾد اإلمام ضس زمفؽ ال ضبف يفا فدة الذفسس السح جبف

خل ال ضؾم ،ض دا ال تح ً السذ ل وبدالس مؽ ضبدفا للع فدة تجعف رعـ فد غر ف اإلمامف أيلفر ا بلقفاس،
أل دا تبر ار اشئ عؽ قضاس مع الفار  .إن رورة وجؾد الذسس ذفس لعلف الحف اررة والشفؾر اللفذان
ورففبلن مشدففا إلففى طبضع ف الب فرة األر ففض  ،ولسففا يا ففل ال ضففؾم غضففر قففادرة علففى مشففع ففؾر الذففسس

وث اررتدففا ذ ف

يام ف مففؽ الؾصففؾل إلففى األرض ض ف ن اث جففا

الذففسس وراء ال ضففؾم – مففدة قرففضرة

الدفشضؽ! -ال ي شفاضى مفع ضلدفف وسفبب وجفؾد الذفسس ،أمفا

ومؤًق ولضس ال
السعرؾم ضساذا يا ل؟ طب اس لؤلدل ال س ذيفر  ،ضف ن ثاجف الشفاس الزفرور للدداوف واإلرشفاد حفؾ
الدففعادة والبسففال ذففس ال ففس أوجبففل

فرورة وجفؾد اإلمفام

رففب األ س ف السعرففؾمضؽ .ضففابن د ف ل ذ ف ود ف ظضع
ففرورة ـ ف

( )1م ففارم شففضرازا ،اصففر« ،اع ففاد مففا -شففرح ضذففردهاش از ع ا ففد امامضف » (وعشففس ع ضففدتشا ،شففرح م لَّف

لع ا ففد اإلمامضف )،

ص.75

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 31 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
اإلمففام ال ا ففب أن و ففؾن مرشففداس وذادوفاس للشففاس وأن وحففؾل دون تحر ففأ ث ففا

الففديؽ؟ ذف وس شففم أن

الشاس ضس ي زمان و دعؾ الشاس حؾ خ و حؾ شر ع األ بضاء؟ اإلجا عؽ ذذه

ص ثاجا
رو ـذ ًخ ـ
األسئل وا فح  .إذاس قضفاس اإلمفام ال ا فب عفؽ األ غفار علفى الذفسس السح جبف عفؽ األ غفار خلف
ال ضؾم لضس لم أا وجم مؽ الرفح  ،ألن الذفسس عشفدما تبفؾن خلف ال ضفؾم ت س فع امف خؾاصفدا
ذاتدا -الشؾر والح اررة -ولبؽ س دار أق  .وبعبارة أخرش عشدما تذذب الذسس وراء ال ضؾم ال

الدا

ؾل إن ؾرذا وث اررتدا ذذبا ولبؽ ضل لدا ضؾا د أخرش وس ششا أن د فضدذا مشدا! ضد وسلػ اإلمام

الفذا غففا

عففؽ الشففاس خؾاصففم الدففا

ذاتدفا (أا ذداوف الشففاس وإرشففادذؼ ،وبضففان األث ففام اإللدضف ،

وب لس جامع السرجعض الديشض والد ضؾ ) ولؾ ذ
ضاالس فادة مؽ تعبضفر الذفسس خلف
مؽ ذذه السخسر الرذضب .

اع اد ففا إن جسضففع أدلف

الردد إلى سؾذجضؽ خر ؽ:

أق أو محدود؟ ال شفػ أن الجفؾا

ذفؾ الشففس.

ال ضفؾم مجفرد تفد ضر ومحاولف غضفر اجحف ال تفضفد ضفس الخفبلص
ض ضبف اإلمففام اللففا س عذففر .و ذففضر ضففس ذففذا
ففرورة اإلمامف ترفشف ــ ر

«قففال ذذففام ففؽ الح ففؼ ضففس مشففاعرة مفرففل ضشففم وبففضؽ رجف عففالؼ مففؽ أذف الذففام ثففؾل مدف ل
اإلمام وال ضادة عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ما يلس:
ً

يال َكي َال َي َت َذـت هتؾا أَو
ن لمشاس هحج اة وَدل ا
أقام ه
َ ...ق َ
ال ى َذام لمذاميَ :فَبع َد َر هسؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َىل َ
َيخَتم هفؾا؟
اب َوالدش هة [كافيان لرفع ااختالم].
ال [العالؼ الذامي] :أجل ،الك َت ه
َق َ
اب والدش هة في َرفع ااخت َالم َعشا؟
ام بؽ الحئؼَ :ف َيل َن َف َعَشا الَيؾَم الك َت ه
َق َ
ال ى َذ ه
ال الذاميَ :ن َعؼ!
َق َ

اك؟»(.)1
الَ :فم َؼ اخَتَمفَشا أََنا وأَن َهللا وصر َت إَليَشا م َؽ الذام في هم َخاَل َفتَشا إي َ
َق َ
الشبس
ً
درا

يبدو ضس ذفذه السشفاعرة ال رفضرة أن يفبل الس شفاعر ؽ وع فدان أن خ ال فد أن وجعف ث سفاس عفد

فضؽ األمف اإلسفبلمض  .ذفذا ضفس أ شفا ال

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دلضبلس وثجف س للشفاس لضسشفع فروز أا خظف واخف بل
مؽ أيؽ جاء ذذه الح سض ؟ ضفد أن الرجف الذفامس وع بفر أن ال فرن وثفدي

الشبفس صفلى خ
ً

( )1سففبحا س ،جعفففر« ،پضذ فؾايى از غففر اسففبلم» (وعشففس اإلمام ف ضففس غففر اإلسففبلم) ،ص ،132فبلس عففؽ أصففؾل البففاضس،
يا

الحج  ،ا

اال ظرار إلى الحج  ،ج ،1ص.172
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علضففم و لففم وسففلؼ ذسففا السرجففع لحف االخ ف بل
ي ففا

ففضؽ األم ف و ع ففد أ ففم لففؾ رجففع جسضففع السدففلسضؽ إلففى

خ وسففش بضففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وجعلؾذس فا قففدوتدؼ وملففالدؼ الس بففع ضففس الحضففاة لسففا وقففع أا اخ ف بل

ضففشدؼ،

غاضلضؽ عؽ أ م ث ى لؾ رجع جسضفع الشفاس إلفى ال فرن وسفش الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضدف غدر أوزفاس ضفشدؼ عفض
ً
االخ بلضا  ،إ فذ إ م لؽ تبؾن لجسضفع الشفاس قفراءة واثفدة وضدفؼ م ظفا لل فرن وسفش الشبفس صفلى خ
ً
علضم و لم وسلؼ .وقد وقفع ذذفام فؽ الح فؼ ضفس ذفذا الخظف ذاتفم وسف ضفس ففس الففص ،ضدفؾ ي رفؾر
رب أ سف معرفؾمضؽ مفؽ قـبف خ عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لض ؾ فؾا مفدفر ؽ لل فرن وثفاضغضؽ لدفش
أ م لؾ تؼ ـ ف
ً
رفب مفدفر ؽ
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ض ن السذ ل س ح ولؽ و ع أا اخ بل ضؽ الشاس ،مفع أ فم ث فى لفؾ تفؼ ـ ف
ً
معرؾمضؽ ض ن االخ بل سضبرز أوزفاس ،ألن الشفاس السخ لففضؽ سضدف شبظؾن اسف شباطا مخ لفف مفؽ

يففبلم السعرففؾم الؾاثففد ذاتففم والذففاذد علففى يبلمشففا وقففؾ يلضففر مففؽ االخ بلضففا ففضؽ أصففحا الشبففس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ فدففدؼ أو أصففحا األ س ف السعرففؾمضؽ .لففؾ يففان م ا شففا أن ر فحض فس «ذذففام ففؽ الح ففؼ» لعففدة
ـ
دقا و بلؼ معم لبشا س لشاه ذ و ع خ عد اإلمام الحدؽ العد را ( ) وضس زمفؽ ال ضبف دلفضبلس
ففؾ مففؽ االخ ف بل

وثج ف س لؤلم ف اإلسففبلمض لرضففع ي ف
ود ظضع أن وجضب الشفس على ذذا الدؤال ،ألن الجؾا

ففضؽ أضرادذففا أم ال؟؟ مففؽ السدففلؼ ففم أ ففم لففؽ
الشفس معشاه سحب ادعا م الذا يان و فؾل

فم ثفال ثضاتفم ،ف سفض ؾل عففؼ ل فد و فع خر لدفؼ ثجف  .ضف ذا قففال إن الحجف ال فس و فعدا لشفا ذففس
ال ففرن وسففش الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأثادي ف األ س ف السعرففؾمضؽ ضدففش ؾل لففم إذا يففان ال ففرن وسففش الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ً
ً
وأثادي ف األ س ف ياضض ف لرضففع االخ ف بل ضلسففاذا اخ ل ف علسففاء الذففضع الففذيؽ ذففؼ جسضع فاس ضففرو لجففذ

واثد وأعزاء مؽ شجرة واثدة (أا أن مرجعدؼ جسضعاس ذؾ الشرؾص ذاتدا) واخ ار ي ضر ف مفشدؼ

خظفاس سففار علضففم مخالففاس لخف ابخففر ؽ؟ إذا يففان اسف داللػ قبف ألف
يد ر خ لعرر ا أوزاس ثبلس وثج س تسشع االخ بل ؟

وقد اس دل «ىذام بؽ الحئؼ» ذذا شحؾ خر على إثبا

ومئ ففس عففام صففحضحاس ضلسففاذا لففؼ

فرورة وجفؾد األ سف السعرفؾمضؽ

عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وذلػ خبلل مشاعرة لم مع إمام مع زل البررة « َعسرو بؽ عبيد» ،لبؽ اس داللم ذشا
ً
يان أ ع مؽ اس داللم ذشاس إ فذ قال:
«ىذام :أََل َػ َعيؽ؟
َعسروَ :ن َعؼ
ىذامَ :ف َسا َترَش هع ب َيا؟

اص
َعسرو :أََرِ ب َيا األَل َؾ َ
ان واألَع َخ َ
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ىذامَ :فَم َػ أه هذن
َعسروَ :ن َعؼ
ىذامَ :ف َسا َترَش هع ب َيا

َعسرو :أَس َس هع ب َيا الرؾ َت

ىذامَ :فَم َػ أَنف؟
َعسروَ :ن َعؼ

ىذامَ :ف َسا َترَش هع بو؟

الر َح َة
َعؼ بو ا
َعسرو :أ َ
ثؼ سألو عؽ سا ر الحؾاس كالذوق والمسس وعؽ األعزاء كاليـد والرجـل ودورىـا فـي كيـان

اإلندان وسسع مشو إجابات صحيحة ،ثؼ واصل مشاعرتو عمى الشحؾ التالي:
ىذام :أََل َػ َقمم (أي :عقل تدرك بو؟)
َعسروَ :ن َعؼ
ىذامَ :ف َسا َترَش هع بو؟

الح َؾاس.
الج َؾارح و َ
همي هز بو هكل َما َوَرَد َعَمى َىذه َ
َعسرو :أ َ

الج َؾارح غاشى َعؽ الَقمم؟
س في َىذه َ
ىذام :أَ وَلي َ
َعسروَ :ا
يسة؟
ىذام :وَكي َ
ف َذل َػ وى َي َصح َ
يحة َسم َ

ـو إَلـى
الج َؾار َح إ َذا َعئهللا في َعيء َعست هو أَو َأرَت هو أَو َذا َقت هو أَو َسـس َعت هو َردت ه
َعسروَ :يا هبَشي إن َ
يؽ وهيبظ هل الذػ.....
الَقمم َفَيد َتيق هؽ الَيق َ
ـػ َحتـى َج َع َـل َل َيـا إ َمامـ ا هي َرـح ه َل َيـا
﵀ َتَب َار َك وَت َعاَلى َلـؼ َيت هـرك َج َؾار َح َ
ىذامَ :يا أََبا َمرَو َ
ان َفا ه
يؼ َلـ هيؼ
الرحي َ وَي َتَيق هؽ بو َما هعػ فيو وَيتهر هك َى َذا ال َخم َ هكم هيؼ في َحيَرتيؼ َو َعئيؼ َواخت َالفيؼ َا هيق ه
يؼ َل َػ إ َماما ل َج َؾارح َػ َتهرد إَليو َحيَرَت َػ و َعئػ؟!»(.)1
إ َماما َيهردو َن إَليو َعئ هيؼ و َحيَرَت هيؼ وهيق ه

( )1السردر الدا  ،بلس عؽ أصؾل الباضس ،ي ا
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ضس ذذا االس دالل ارض رض أن م ا الع

(ال لفب) ضفس فدن اإل دفان ذفس أ فم عشفدما تخظف

إثدش الحؾاس أو تذػ ضس إدرايدا ترجع إلى الع ضضز الع ر الخظ أو الذفػ .ضدف م ا ف الع ف
ذس ث ض س يذلػ؟ إذا يان األمر يذلػ ضف ن الع ف دفبب أخظا فم ذفؾ أوزفاس ال وس شفم أن يفؤدا ذفذا
الدور السرؾن مؽ الخظف  ،و حفؽ فرش ؾ فؾح أن ثؾاسفشا تخظف أثضا فاس .إذن لفؼ وجعف خ تعفالى
ضففس جدففسشا مرجع فاس معرففؾماس عففؽ الخظ ف ل رجففع إلضففم الح فؾاس الخسففس وال وس ففؽ ال ففؾل إن خ الففذا
يشر ففب أ س ف ف
و ففع ض ففس جدف ففسشا الع ف ف لرض ففع شف ففػ الحف فؾاس وترددذف ففا ضضس ففا تدري ففم ود ف ف حض أن ال ً
معرففؾمضؽ علففى السج سففع اإلسففبلمس عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ألن ذففذا سففض ؾن قضاس فاس مففع الفففار  .وب ففض
ً
ضحاسف اللسفس
الشغر عؽ ذلػ ض ن العبلق ضؽ الع ف والحفؾاس عبلقف تبؾ شضف وال إرادوف وعزفؾ َّ .

لففدش اإل دففان لضدفل يا شفاس مخ ففا اسر عشففدما ترففاد

شففضئاس ثففا اسر ترجففع إلففى الع ف وتجلففؾ علففى ريب ضدفا

أمامم وتد لم :وا ثزرة الع ! ذ ذذا الذسء الفذا ألسدفم ابن ثفار ث ض ف أم أ شفس أتخضلفم ثفا اسر؟

ث فى ل فاء

ضضجضبدا الع إجا س ث ض َّض س ض ذ ره ثاس اللسس على أ م أزال ترددذا وتدف ذ م الفذذا
خر! ذذا ع س الشاس الذيؽ لدؼ ع وإرادة ،ض ضاس الشفاس ضفس السج سفع علفى الحفؾاس ضفس الجدفؼ
قضاس مع الفار  .ثؼ لشفرض جدالس أن جسضع اإلش اال

ال س أورد اذا على االس دالل السذيؾر غضفر

واردة ،ضد وس ششا أن د ل :إذا يان وجفؾد اإلمفام السعرفؾم  -طب فاس لبلسف دالل السفذيؾر-

فرور اس

ألج ث ً االخ بلضا وإزال الذػ وال رديد ضلساذا غا اإلمام اللا س عذر؟ لساذا ـوـيف خ تعفالى -
الففذا و ففع الع ف ضففس اإل دففان لضز ف ؾاسففظ م أخظففاء الح فؾاس وش ف ً دا  -مج سف ـفع السدففلسضؽ ضففس
عرر ال ضب إلى فدم وتريم ضس ثضرتم وش م وخظئم؟

وال يش زس عجبشا مؽ طرح مل ذفذه األدلف الؾاذضف الزفعضف تحفل عشفؾان «أعسـ بيـان فـي

إثبــات ضــرورة وجــؾد اإلمــام السعرــؾم»( .)1وقففد اض رففرض مدففب اس ضففس ذففذا الففدلض أوز فاس -شف م ش ف ن
األدلف األخففرش -أن خ «َيــج هم» أن وسشففع ف ا وسففضل يا ففل وقففؾ الشفاس ضففس الخظف ضففس ضدففؼ الففديؽ
و سشع وقؾ االخ بلضا الفبر فضؽ الشفاس .ذفذا ضفس ثفضؽ أ فم لفؾ يا فل لف َّفلم تعفالى ملف ذفذه اإلرادة
لخل جسضع الشاس معرؾمضؽ مشذ البداو ولسا يا ل ذشفاس ثاجف أصفبلس لؤل بضفاء والب فب الدفساو .

ولضففل شففعرا! لسففاذا وجففب أن سلففس علففى خ تعففالى ،الففذا ذففؾ خال شففا ومؾجففد ا ،تبففالض ـ و حف ًفدد لففم
واجبا  ،وبال الس ؾقع أ فدشا ،علسشا أم لؼ علؼ ،ضس ضص تشاقزا ال ثرر لدا؟
ففرورة اإلمام ف (يالففدلض

 .3اإلش ف ال اللال ف ال فؾارد علففى األدل ف الع لض ف ال ففس تردففا إلثبففا
الذا بحلم) ذؾ أ م إذا يا ل ذذه األدل صحضح  ،ض ن م زفى ذلػ أن يشرب خر تعالى عد يف ً
( )1معار إسبلمس 1و  ،2داد سايشدگى ذاش ولى ض ضم در دا ذگاه ذا ،ص.198
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بف ففس تذف ففر
فاء تبلض ضف ففضؽ أو أ َّس ف ف س
عس مشف ففذ أول بف ففس – أا ثزف ف فرة دم -وث ف ففى خف ففر األ بضف ففاء ،أ بضف ف ـ
ً
ً
فدفروا ي ا فم الدفساوا .وبعبفارة أخفرش يفان
معرؾمضؽ يس وحفغؾا تعفالضؼ الشب
فس ال ذ فر عس الدفا و ً
ً
وجففب أن ال تش ظففع سلدففل األ بضففاء أو األ س ف السعرففؾمضؽ ضففس ذلففػ الففزمؽ علففى اإلطففبل  .ولبففؽ
الذففضع والدففش يبلذسففا وعلففؼ أن ملف ذففذا السخظف لففؼ يف ؼ تشفضففذه ،وعلففى سففبض السلففال لففؼ يرس ف خ
تعالى ضس الف رة ال س تلل ثزرة عضدس ( ) وث ى زمؽ عل بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – وال س طالل أيلر

أا إمففام
أا بففس تبلض ف
مففؽ سف سئ عففام وجففاء ضضدففا ورثف أجضففال عديففدة مففؽ الشففاس –
فس ولففؼ يشرفب َّ
ً
َّ ً
مدة ال حر أ وال ذؾ م .أضلؼ و ؽ فرور اس أن يف ؼ ثففح
معرؾم وقد أصضب ديؽ السدض أوزاس عد ً
فان مفؽ ال حر فأ واال فدثار،
ديؽ ثزرة عضدى ،على األق ث فى زمفؽ علف ب
فس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ورر ـ
ً
ؾاسففظ أ بضففاء تبلض ضففضؽ أو أ س ف معرففؾمضؽ يففس ال روحففرم الشففاس الففذيؽ عاش فؾا ضففس تلففػ الف فرة مففؽ
الؾصؾل إلى البسال والدعادة مؽ جد  ،ومؽ الجدف األخفرش يفس يفؤمؽ السدفضحضؾن الفذيؽ يفا ؾا ضفس
زمفؽ بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ففديؽ اإلسففبلم ف سفدؾل وطس ضشف (أا وعلسفؾا أن بففضدؼ الدففا
نشس أن الدليل العقمي ا يقبل التخريص.
الشبس البلث )؟ وا َ
إ شففا ر ففد مففؽ علسففاء الذففضع أن يراجعفؾا مفرة أخففرش أدلف

ذفًر ضعفبلس

ففرورة اإلمامف ع فبلس و بلثغفؾا ذف

وس شدؼ أن و ضسؾا تلفػ األدلف ألجف الح بف ال الضف لفزمؽ بفس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وثفدذا ض ف ؟ ذف اسف ظا

ثزرة عضدى ( ) أن يبًلغ الشاس جسضع ث ا

الديؽ واألث ام اإللدض الس عل

م ففؽ السس ففؽ أن تغد ففر ع ففد السد ففض وض ففس األزمشف ف ابتضف ف مذف ف بل

ومؾ ففؾعا

لػ الف رة؟ ألؼ و ؽ
جدي ففدة ل ففؼ تب ففؽ

مظروث ضس زمشم وتح اج إلى إجا ؟ وث ى لفؾ قفال ثزفرة عضدفى ( ) يف شفسء للشفاس ولفؼ تبفؽ

ذشاس مدا جديدة ضس السد ب  ،ضعلى األق ل د وقع ال حر أ واال دثار ل عفالضؼ ذلفػ الشبفس ،ضلسفاذا
ً
يشرب أ س معرؾمضؽ لحفح اإل جض وتعالضسم؟
لؼ يرس خ أ بضاء تبلض ضضؽ ولؼ ً
ذشففا مففؽ الجضففد أن ذففضر إلففى الرواوففا

السرو ف عففؽ أ س ف الذففضع ثففؾل

ففرورة وجففؾد أ س ف

سحففص صففح دا وس ف سدا سبلثغ ف عففالؼ الؾاقففع .ض ففد لشففا ضضسففا سففب
معرففؾمضؽ وثج ف إلدضففضؽ و ً
الرواو السرو عؽ اإلمام الراد أ م قال:
ـاس إَلــى َســبيل
« َمــا َازَلــهللا األَر ه
الحج ـ هة هي َعــر ه
الحـ َـال َل َو َ
م َ
ييــا ه
ض إا ولـــمو ف َ
ام َوَيــد هعؾ الشـ َ
الحـ َـر َ

()1

ن»

يسا لشا ما رروا عؽ اإلمام دمحم الباقر ( ) مؽ قؾلم:
( )1البلضشس ،أصؾل الباضس ،ج/1ص.178
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ـو
ن أَرضـ ا همشـ هذ َق َـب َ
ض َ
ييـا إ َمـام هيي َت َـدِ بـو إَلـى ن َو هى َـؾ هحج هت ه
آد َم (ع) إا َوف َ
« َون َما َتَر َك ه
()1
ض ب َيير إ َمام هحجة لـمو َعَمى عَباده»
َعَمى عَباده َوَا َتبَقى األَر ه

ولبششففا علففؼ أن ذففذه ال اعففدة مش ؾ ف ضففس السا ففس -مل ف الف فرة الزمشض ف ففضؽ عضدففى و بففس

اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -يسا ضس الزمؽ الذا عضذم ابن.
ضالضؾم ملبلس ،وبعفد ألف

ومئف عفام ،ال أثفر إلمفام معرفؾم مرشفد للشفاس حفؾ الظر ف السدف ضؼ

ومبف ًفضؽ ألث ففام الحففبلل والح فرام وبال ففالس م ففضؼ للحج ف علففى الشففاس .حففؽ ذشففا ال شبففر وجففؾد اإلمففام
ظلعفضؽ
ال ا ب ولبششا ؾل إ م ال وس ؽ اع باره ثج س ل َّفلم ألن الشاس محرومؾن مؽ إرشفاداتم وغضفر م ً
على ذداواتم .وبعبارة أخرش إن عبارة «الحج ال ا ب » عبارة م شاقز ضس ثد ذاتدا ،إذ يض
أن وح

خ على عباده مام غا ب عشدؼ؟ عشدما وح

وس ؽ

خ ضعبلس علفى عبفاده ؾاسفظ شفخص ضف ن

ذذا الذخص و ؾن بضاس أو إماماس معرؾماس ثضاس وثا اسر ث ى و ظع م عذرذؼ مؽ خبلل ذداي فم لدفؼ
إلى الظر السد ضؼ وبضا فم ألث فام خ وث فا الفديؽ ،ال أن و فؾن إمامفاس غا بفاس عفشدؼ وال أثفد وعلفؼ
أيففؽ وعففضش؟ ومففاذا و ي ف ؟ ومففاذا يلففبس؟ ومففا ذففؾ عسلففم وش ف لم؟ ومففا ذففس تعالضسففم؟ ومففا ذففؾ ضحففؾش

فؾد خففارجس
يبلمففم؟ ومففا الففذا ير ففده مشففا ومففا الففذا ال ير ففده؟ ف لففضس مففؽ السعلففؾم أن و ففؾن لففم وجف ر
ثج س ل َّفلم على عباده .وبعبارة أخرش
ث ض س ومؽ األساس؟ مل ذذا الذخص ال وس شم أ داس أن روع بر َّ

ثجف ـ خ .واإلمفام
ضس ذذا الزمؽ أا ضس عرفر ال ضب لضس ذشاس وجؾد خارجس إلمام وس ؽ اع بفاره َّ
الحالضف ذفس ي فا خ إ فاض
ثج ـ خ .إن الحجف
اللا س عذر ،ث ى لؾ يان لم وجؾد
َّ
ضعلس ،لضس ً
ً
إلفى ع ف اإل دفان وذففذا حفد ذاتففم يب ًفضؽ أن ادعففاء فرورة وجففؾد األ سف السعرففؾمضؽ ع فبلس ؾصفففدؼ
ثجج فاس إلدضففضؽ ادعففاء غضففر مففدروس وخضففالس ،وقففد عدففر أن تؾقعففا أ س ف الذففضع – ال ففس تبؾ ففل
اس شاداس إلى ذذه الع ضدة -مخالف للؾاقع(.)2

 .4حؽ علؼ أن األ بضاء اإللدضضؽ يش دسؾن إلى فؾعضؽ :أ بضفاء تذ فر عضؽ ملف (ثزفرة إ فراذضؼ

ومؾسففى و )...الففذيؽ و ف تؾن

ففا

سففساوا وشففر ع جديففدة ،وأ بضففاء تبلض ضففضؽ (مل ف ثزف فرة وحضففى

وزير ففا و )...الففذيؽ يففدعؾن الشففاس إلففى ديففؽ الشبففس ال ذففر عس األخضففر وإلففى شففر ع م و عًلسففؾن الشففاس
ً
ث ا ذلػ الديؽ وتعالضسم و حاربؾن البد وال حر فا ال س تظ أر علضم .األ بضاء ال بلض ضؾن وحفغؾن
ر
( )1البلضشس ،أصؾل الباضس ،ج/1ص.179
( )2إذا اع بر ا أ س الذضع معرؾمضؽ ،ضضجب أن ع ر أن األثادي
و ؾل يبلماس مخالفاس للؾاقع .ضدذه األثاديف

السذيؾرة أثاديف

مؾ فؾع ألن اإلمفام السعرفؾم ال

ذفس ضفس الح ض ف مفؽ و فع واخف بل الس بلسفضؽ الفذيؽ دفبؾا خضفاالتدؼ الفبر ف

إلى ألدش األ س السعرؾمضؽ.
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الذففر ع ال ففس جففاء دففا بففس تذففر عس قففبلدؼ و فدففرو دا و ؾم فؾن الففدعؾة إلضدففا وتبلض دففا .ذشففا و ف تس
الدؤال الذا روظرح دا ساس علفى الس بلسفضؽ (الذفضع والدفش ) وذفؾ« :لشفـرض أن اإلسـالم أنيـى الشبـؾة
التذريعية بئسالو وكميتو وجامعيتو ،ولكؽ كيف يسئششا أن نبرر انتياء الشبؾة التبمييية؟»(.)1

عبارة أخرش ،صحض أ م لؼ وعد ذشاس ثاج إلى بس تذفر عس جديد وشفر ع جديفدة عفد بفس

اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ولبففؽ ف ا دلض ف ترحففرم أم ف اإلسففبلم مففؽ األ بضففاء ال بلض ضففضؽ؟ إن إجا ف علسففاء الذففضع
على ذذا الدؤال تد ح ال راءة ،إ دؼ و ؾلؾن:

«يبقى الشاس بحاجة إلى الؾحي التبمييي طالسا لؼ ترـل درجـة العقـل والعمـؼ والحزـارة إلـى

مرتبــة يتسئشــؾن فييــا م ـؽ تحســل مدــؤولية القيــام ب ـأمر الــدعؾة وتعمــيؼ الــديؽ وتبمييــو وتفدــيره

وااجتياد فيو .إن عيـؾر العمـؼ والعقـل وسعبـارة أخـرِ وصـؾل اإلندـانية إلـى درجـة البمـؾ والرعـد

يشيي بذئل تمقا ي الؾحي التبمييي ويرب العمساء خمفاء األنبياء وورثتيؼ .لقـد تكمـؼ القـرآن فـي
أول ما نزل مشو مؽ آيات عؽ القراءة والقمؼ والعمؼ:
ـػ األَك َـرهم ( )3الـذي
ـان مـؽ َعَمـ ( )2اق َأ
ـر َوَرس َ
﴿اقَأر باسؼ َرس َ
ـػ الـذي َخَمـ َ (َ )1خَمـ َ اإل ن َد َ
ان َما َلؼ َيعَمؼ (( ﴾)5العم )5-1/
َعم َؼ بالَقَمؼ (َ )4عم َؼ اإل ن َد َ

ىذه اآليات تعمؽ أن عيد القرآن ىؾ عيد القراءة والكتابة والتعمـيؼ والـتعمؼ والعقـل .إن ىـذه

اآليــات تفيسشــا بذــئل ضــسشي أنــو فــي عيــد الق ـرآن انتقمــهللا ميســة التعمــيؼ والتبمي ـ وحفــظ اآليــات

الدساوية إلى العمساء ،ومؽ ىذه الزاوية يئؾن العمسـاء ىـؼ خمفـاء األنبيـاء وورثـتيؼ .ىـذه اآليـات
إعالن لبمؾ البذـرية واستقالليا مؽ ىذه الشاحيـة .والقـرآن الكـريؼ يـدعؾ الشـاس فـي جسيـع آياتـو
إلى التعقـل وااسـتدال ومالحغـة الظبيعـة بـالعيؽ والتجرسـة وقـراءة التـاري  ،ويـدعؾىؼ إلـى التفقـو

والتدبر (في الديؽ)»(.)2

«فــي العرــر اإلســالمي قــام السد ـمسؾن أنفدــيؼ بحفــظ آثــارىؼ وصــيانتيا ومشــع اندراســيا
وانــدثارىا ،وفــي الؾقــهللا ذاتــو حــافغؾا إلــى حــد مــا عمــى آثــار السمــل الدــابقة ونقمؾىــا إلــى األجيــال
التالية .أي أن البذرية في عيد متزامؽ تقريبا مع عيد ختؼ الشبؾة أثبتهللا أىميتيا لحفظ السؾاريـث
العمسية والديشية ...إن بـزو العمـؼ وعيـؾره ووصـؾل البذــرية إلـى حـد أصـبحهللا فيـو قـادرة بـذاتيا

( )1مظدرا ،مرتزى ،مجسؾعمش ثار ،ج  ،3ص.173
( )2السردر الدا  ،ص.174
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عمى حفظ ديشيا الدساوي وتبمييو والدعؾة إليو ،أنيى بذئل أو بآخر الشبؾة التبمييية»(.)1
«إن البمؾ العقمي والعمسي لمبذر وعيؾر عرر قـدرة اإلندـان عمـى تمقـي حقـا

السعـارم

الكميــة والق ـؾانيؽ اإللييــة وعمــى حفــظ السؾاريــث (العمسيــة و) الديشيــة ومحارســة التحريفــات والبــدع

والدعؾة والتبمي وإعاعة الديؽ ،ىؾ األرضية األساسية لختؼ الشبؾة ونيايتيا»(.)2

«أول مشرــم يشتقــل فــي عرــر خــتؼ الشبــؾة مــؽ األنبيــاء إلــى العمســاء ىــؾ مشرــم الــدعؾة
والتبمي واإلرعاد ومحارسة التحريفات والبدع ...واألمر الذي يجعـل ىـذه السحارسـة مسئشـة وييدـرىا
ىؾ بقاء السعيار وحفـظ السقيـاس األصـمي أي القـرآن الكـريؼ .ولقـد أكـد الرسـؾل األكـرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بذـئل

خاص عمى ااستفادة مؽ القرآن ألجل (معرفة) صحة وسقؼ األعياء التي تشقل عؽ لدانو»(.)3

«إن حفظ الشرؾص األصـمية وصـيانتيا مـؽ نؾا ـم الـدىر ،واسـتشباط الفـروع مـؽ األصـؾل،
وتظبي الكميات عمى الجز يات ،وطـرح السدـا ل السدـتجدة التـي تبـرز فـي كـل عرـر واكتذـافيا،
ومشع التيارات والسيؾل أحادية الجانم ومحارسة الجسؾد عمى القذؾر والذـئل والسغـاىر والعـادات،
والفرـــل بـــيؽ األحئـــام األصـــمية الثابتـــة والسقـــررات والقؾاعـــد الفرعيـــة ،وتذـــخيص األىـــؼ والسيـــؼ
وترجي األىؼ ،وتعييؽ حدود صـالحيات الحئؾمـة فـي سـؽ القـؾانيؽ السؤقتـة ،وفـي الشيايـة تشغـيؼ
البـرامج الستشاســبة مــع حاجــات العرــر ،كــل ذلــػ مــؽ أىــؼ واجبــات عمســاء األمــة فــي عرــر خــتؼ

الشبؾة»(.)4

الشبؾة مؽ وجد غر علساء الذضع  .ذشا و تس الدفؤال :إذا يا فل ضلدفف
تلػ يا ل ضلدف خ ؼ َّ

الشبؾة ذفس مفا رذيفر أعفبله ضبضف
خ ؼ َّ

وس ششفا أن بف ادعفاءيؼ ف ن الع ف وح فؼ زفرورة وجفؾد أ سف

معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ إذا يان علساء األم وض داؤذا عد بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ود ظضعؾن أن و ؾ فؾا
ً
وارثففس األ بضففاء وأن يففؤدوا مدسف األ بضففاء ال بلض ضففضؽ (أا ثفففح الففديؽ وتبلض ففم وتفدففضره ومحاربف البففد
وال حر فا

والخراضا

ودعؾة الشاس إلى الديؽ) ض ا

رورة ث سض إذن لؤل س السعرؾمضؽ؟

رورة وجؾد أ س معرؾمضؽ عفد الشبفس سضفزان الش فد
ل د وزًا أدل الذضع الع لض على إثبا
ً
وو عشا ضج ذذا الؾزن أمفام أ غفار عامف الشفاس .ولبفؽ قفد و فؾل الفبعض :حفؽ لدفشا حاجف إلفى
إثبا

رورة وجؾد األ س السعرؾمضؽ ،ألن أدل الذضع الش لض ذفس ال فس تفدل علفى أن خ – ألا

( )1السردر الدا  ،ص.176
( )2السردر الدا  ،ص.195
( )3السردر الدا

ص.195

( )4السردر الدا

ص.196
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ر ـب أشخاصفاس معرفؾمضؽ عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضفس مشرفب اإلمامف وخبلضف بفس
ث س أو سبب يان – ـ ـ
ً
ً
اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وقام أولئػ األ س واثداس تلؾ ابخر دداو الشاس و ذر السعار اإللدض الح ومحاربف
الغلؼ ،ثؼ غا

اإلمام اللا س عذر  -لسرال وعلف مفا  -عفؽ األ غفار وسفضغدر ضفس خفر الزمفان

ف مر خ .إن م ففام اإلمامف والعرففس وعلففؼ األ سف اللفد س والففؾذبس إ سففا تلبففل األدلف الش لضف (ال ففرن
والسد ف شدا

ال ار خض ف  .وبشففاء علففى ذلففػ ض ف ن قففؾل أولئففػ األ س ف وضعلدففؼ

وأثادي ف الشبففس) وبالؾثففا
ً
وت ر ففرذؼ ثج ف علففى جسضففع السدففلسضؽ .أمففا ضففس عرف فر ال ضب ف ثض ف

ال ري ففاح الؾصففؾل إلففى اإلمففام
السعرؾم ،ضضجب على العلساء والف داء أن يرجعؾا إلى ال عالضؼ الباقض عؽ األ س و جب على العفؾام
أن يرجعؾا إلى ذؤالء الف داء الذيؽ ذؼ رواة أثادي
أن لخص ما سب
أ -عدم

األ س السعرؾمضؽ والعالسؾن عالضسدؼ .و س ؽ

سا يلس:
رورة وجؾد األ س السعرؾمضؽ ال ي داوش مع عدم وجؾدذؼ.

 -أدل الذضع الش لض تلبل ذ

قاطع وجؾد األ س السعرؾمضؽ.

ج -وجب أن رجع إلى ال عالضؼ الباقض عؽ األ س لفدؼ الديؽ ذ

صحض .

الشدب إلى الش ظف (أ) رغفؼ أ دفا ت زفسؽ تدفاؤال وإ دامفا عديفدة ت ظلفب د ارسف س وبحلفاس مفؽ
الشاثض ف الفلدفففض إال أ شففا ال ذففعر حاج ف إلففى خففؾض ذففذه السباث ف وسففشف رض جففدالس أ دففا ظ ف

سحففص أدلف الذففضع الش لضف لشفرش درجف صففح دا
صفحضح  .أمففا الشدفب إلففى الش ظف ( ) ضضجفب أن ً
وقؾة مشظ دا ،يسا وجب أن درس الؾثا والسدف شدا ال ار خضف السؾثؾقف ال فس و بلدفا الفر فان لشفرش
إلى أا ثد تدعؼ ادعاءا

الذضع وتؤ فدذا .وال وس ششفا ضفس ذفذه العجالف أن بحف

ذفذه األدلف علفى

مفرف  ،ضفد أ شفا سفشذير عففدة فاط ضضسفا يلفس ،ع فد أ دففا وس فؽ أن تبفؾن دلفضبلس مرشفداس لظففبل
حفؾ ً
الح ض .
يلضرة إلى ذذه األدل واس ذ لؾا علضدا اس ذف اال

شس أن أذ الدش وجدؾا ا ادا
أواا :ال ـ
عديدة ودثزؾذا َّ
مفرفل ال يشب فس أن جاذلدفا .إذا يشفا طفبل
دل
َّ
درس

دق وإ را

ث ض ف ضعفبلس ضضشب فس علضشفا أن

راء طرضفس الفدعؾش و ح فؼ ذف دا ف تجفرد وثضادوف  .ومفا يؤسف

لفم أن

أذ الدش ضس بلد فا محرومفؾن مفؽ طفرح ار دفؼ الشاقفدة لل ذفضع ومفؽ ثر ف ال لفؼ والبضفان وال وسلبفؾن

ث طباع و ذفر ار دفؼ ضفس ي فب ومشذفؾ ار  ،لفذا إذا أراد شفخص أن وح ف ضفس ذفذه السؾ فؾعا

فالسعشى الفؾاقعس للبلسف ض فم سففضؾاجم ض فدان السرففادر السظلؾبف لدففذا ال ح ضف أو قل دففا ،وذفذا األمففر

حففد ذاتففم س فضجع البح ف

وال ح ض ف صففعباس لل او ف ف مد ف حضبلس أثضا فاس ،ولدففذا الففدلض
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األيلر الداث لذعبشا (ث ى طبل

الذفر ع وطبل

الجامعا ) م لدون ضس الؾقل الحا ر لضس

ضس ضرو الديؽ ض  ،ضس أصفؾل الفديؽ أوزفاس ،ضدفؼ و بلفؾن ال عفالضؼ ال فس رلً شؾذفا مشفذ طففؾل دؼ مفؽ
قب األسرة والسدرس والسشا ر والسجالس ،وذؼ م ثرون عسؾماس دذه ال عالضؼ ذاتدا ال س يبل دفا علسفاء
الففديؽ ال لضففديؾن ،ومففؽ الشففادر أن جففد شخرفاس يشغففر إلففى ذففذه ال علضسففا

عففضؽ الذففػ واالرتضففا

أو

شغرة اقدة ضاثر  .شفاء علفى ذلفػ إذا يفان ادعفاء الح ؾمف لل فديؽ والحفرص علفى الفديؽ صفحضحاس

ويا ففل مد سف س ضعفبلس شذففر تعففالضؼ الففديؽ وترشففضد الشففاس ديشضفاس ضف ن علضدففا أن تدففس جف ًفؾ ثف ًفر ومف ففؾح
ل زففار ابراء واألضبففار السخ لف ف والس زففادة يففس و ففؾن مففؽ السس ففؽ البح ف وال ح ض ف ضففس أصففؾل
الديؽ ال س تذ

قاعدة الديؽ وأساسم السعشى الؾاقعس للبلس  .يضف

وس فؽ للح ؾمف أن ت َّفدعس أ دفا
واألضبفار الفذا أوجدتفم قفد

وجفًؾ ـخ فشف الحر فا
ث ؾم ديشض ضفس ثفضؽ أ دفا اسف بدادذا ودو اتؾر دفا ـ
َّ
سد ف على الشاس ث ى طر البح وال ح ضف ضفس أصفؾل الفديؽ ضف د دفذا العسف إلفى ذ ًفز أسفاس
ال ديؽ الح ض س وتزلزلم؟

فادة مففا و ففؾل علسففاء الففديؽ الذففضع أ ففم ال تؾجففد ثاج ف ل فراءة ي ففب أذ ف الدففش ألن
ثاني ـ ا -عف س
علساء الذضع لؾا ضفس ي فبدؼ ا فادا أذف الدفش وشفبداتدؼ وأجفا ؾا عشدفا؛ ضالباثف السح ف وس شفم

مؽ خبلل د ارسف م لب فب علسفاء الذفضع أن وزفر عرففؾر ؽ حجفر :ي عفر علفى راء أذف الدفش

وشففبداتدؼ وضففس الؾقففل ذاتففم وظلففع علففى أجؾبف علسففاء الذففضع عففؽ تلففػ الذففبدا  .لبففؽ ذففذا ال وعففدو
السح ف

سلف ذفذه الفدعاوا  ،ضف والس يضف

مجرد ادعاء ،و شب س أن ال روخفد الباثف
يؾ م َّ
فدرس – دون الرجففؾ إلففى مرففادر أذف الدففش األصفلض ومظالع دففا ذف

وس فؽ أن

واسففع وعسضف  -أن ادعففاء

علسففاء الذففضع ذاس صففحض أم ال؟ شففاء علضففم إن الرجففؾ إلففى الب ففب الببلمض ف ألذ ف الدففش ود ارس ف

ار د ففؼ ش ففرط الزم للبحف ف وال ح ضف ف العلس ففس والف فؾاقعس .وثا ضف فاسَّ :
إن األجؾبف ف ال ففس أرعظض ففل ل ففبعض
ً
ً
ا ادا أذ الدفش لفؼ تبفؽ م شعف لدفؼ وقفد أجفا عشدفا علسفاؤذؼ ،ولفذا ضؤلجف الؾصفؾل إلفى الح فؼ

الشدا س ضس السد ل ال ًد مؽ الرجؾ إلى جسضع تلػ السشاقذا

والسباثلا

ودراس دا

را .

فاء الذففضع اإلمامف ـ اس ف س ار اسر للشبف َّفؾة وبال ففالس ضاإلمامف ضففس غففرذؼ مففؽ أصففؾل
ثالث ـا :ـو فع ـبف رفر علسف ر
الديؽ ،و ع دون أن اإلوسان يب ى اقراس غضفر م سف مفا لفؼ ي زفسؽ االع فاد مامف علفس فؽ أ فس
طالب ( ) وأ شا م (ث ى اإلمفام اللفا س عذفر) وبفؾالي دؼ وعرفس دؼ ،وأ فم وجفب علفى يف إ دفان أن

ي لَّ س ث ض الديؽ و خذ تعالضؼ الفؾثس وأث فام خ مفشدؼ ض ف  .عبفارة أخفرش وع فد علسفاء الذفضع أن

سفعادة الشفاس وتبفاملدؼ السعشفؾا رذضشفان اتبفا أولئفػ الدفادة البفرام .ولبششفا عشفدما رجفع إلفى ال فرن
وأثادي

الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورواواتم ال جد َّأو ـ رؾص صر ح تؤًد ادعاءا
ً
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وزع عبلم اس فدام يبضرة على أدل الذضع الش لض

ود ظدا مؽ االع بار.
ففرورا ع ف فبلس وإن خ

وت ففؾل غر ف ف اإلمامف ف إن وج ففؾد األ سف ف السعر ففؾمضؽ ع ففد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ً
تعالى س زى ث س م البال وجب أن ـي فشر ـب أ َّس س معرؾمضؽ عد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأ فم قفام فذلػ ضعفبلس،
ً
و َّ
خرذؼ ثزرة السددا (عف ) الفذا
أن َّأو ـل أولئػ األ س السعرؾمضؽ ذؾ علس ؽ أ س طالب ( ) و ـ
غففا عففؽ الشففاس ألسففبا ومرففال معضشف  ،وسففضغدر ضففس خففر الففزمؽ .وتزففض الشغر ف إن ذ فؤالء

األ س ف  ،ففدلض علسدففؼ وعرففس دؼ ال ففس مففشحدؼ إواذففا خر تعففالى ،معرففؾمؾن عففؽ ي ف خظ ف واش ف باه
مبففرؤون مففؽ ي ف ذ ففب ،وأ دففؼ ،ففدلض ارتبففاطدؼ عففالؼ ال ضففب ومشبففع الففؾثس ،وعلسففؾن جسضففع ث ففا

الؾثس اإللدس وأس ارره ورمؾزه ،ولديدؼ علفؼ لفد س معرفؾم عفؽ الخظف وأن الففضض اإللدفس ورف إلفى
الشاس عبر واسظ دؼ وأ م لؾ خلفل األرض مفؽ أثفدذؼ لدفاخل ذلدفا ،واألذفؼ مفؽ ذلفػ يلفم ،أ دفؼ،

يسا و ؾل اإلمام الراد ( ):

ن َعـز َو َجـل َوسي هـؼ
اب ن َعـز َو َجـل التـي هيـؤَتى مش َيـا َوَلـؾَا هىؼ َمـا هعـر َ
اء هىؼ أَب َـؾ ه
م ه
«األَوصَي ه
ن َتَب َار َك َوَت َعاَلى َعَمى َخمقو»(.)1
اح َتج ه

فاس م ف ف مؾرون م ف ف فؽ قـب ف ف خ أن ي َّبعف ففؾا أولئ ف ففػ
ضاس ف ف شاداس إلف ففى الخرف ففا ص ال ف ففس رذيف ففر  ،الش ف ف ر
تام فاس ومظل فاس دون س فؤال أو ففاش ،ضدففؼ مض فزان الح ف والفزففضل وي ف مففؽ اق ففر
السعرففؾمضؽ اتباع فاس َّ
مففشدؼ ففدر اس ف ظاع م و د ف مففؽ تعففالضسدؼ اإللدض ف وعس ف

ف وامرذؼ ووصففاواذؼ وص ف إلففى الدففعادة

والبسال .تلػ يا ل خبلص غر اإلمام يسا ذس ار ج ضؽ الذضع  .ولبؽ:

أا ـو تؤًد رفراث تلػ االدعاءا  .ضفس ال رن
أ -ال جد ضس أا مؾ ع مؽ ال رن البر ؼ َّ
وا يلضرة ثؾل ال ؾثضفد والشب َّفؾة والسعفاد تب ًفضؽ ف صفراث الح فا الس عل ف دفذه األصفؾل اللبلثف .
وتبضؽ
حدث عؽ ضلدف
َّ
وث ى الشدب إلى َّ
الشبؾة ذشاس وا ت ً
الشبؾة وتذير أسساء يلضر مؽ األ بضاءً ،

أما الشدب إلى اإلمام والعرس ضلؼ يف ًؼ ضا دفا ر فراث
يذلػ خ ؼ بؾة
بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رراث ً .
ً
ضففس ال ففرن ففالشحؾ الففذا ت ففؾل ففم الذففضع يسففا لففؼ ترففذير أسففساء أا مرففادي لدففا (أا أسففساء األ س ف
السعرففؾمضؽ) .وجسضففع ابوففا

ال ففس ود ف شد إلضدففا الذففضع ضففس ذففذا السجففال تح س ف تفدففض ار م عف ًفددة

ولضدل صر ح أ داس ضس ت يضد ادعاءاتدؼ .لؾ يا ل ادعاءا
الذضع ذاتم ،يا ل ذشاس

( )1البلضشففس ،أصففؾل البففاضس ،ي ففا
ج/1ص.193

رورة ع لضف تح فؼ

الذضع صحضح  ،ض م شاء على مشظ

فم مفؽ الؾاجفب علفى خ تعفالى أن يب ًفضؽ ذفذا األمفر

الحج ف  ،ـففا ر أ َّ
فاء خ ـعف َّفز ـو ـج ف َّ ضففس أ فـر ففم ـوأـف ـؾارف رفم َّال ففس م فش ـدففا ريف ففؤتـى،
ـن األـ َّس ف ـ ( ) رخـلـفف ر
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ف ص فراث ضففس ال ففرن ،ألن خ تعففالى َّ
تبف ف
ً
اإلسففبلم األ دو ف ال ففس ال و تضدففا الباط ف مففؽ ففضؽ يففديدا وال م فؽ خلفدففا ،أمففا أثادي ف

حفففح ي ا ففم مففؽ ال حر ففأ واال ففدثار ضففال رن وثض ف

الشبففس صففلى خ
ً
فدس علفى إثفر ؾا فب الفزمؽ وثفؾادث
علضم و لم وسفلؼ ورواواتفم ضسفؽ السس فؽ أن وع ر دفا ال حر فأ وال ً
دس واخف بل و ً فاعس الحفدي  .ضف ذا يفان االع فاد اإلمامف – الذف
ال ار ص الس ساو أو دبب ً

الففذا ت ففؾل ففم الذففضع  -مففؽ أصففؾل الففديؽ و ففسا اس لدففعادة الشففاس وشففرطاس لفبلثدففؼ يففان ذيففر ذففذا
األمففر ف ص فراث ودون أا غسففؾض أمففر ت ز ففضم الزففرورة الع لض ف وذففؾ ثدففب تعبضففر الذ ففضع

الببلمس أمر «واجـم عمـى ن» .وبال فالس ضفشحؽ سجفرد أن بلثفح أ فم ال يؾجفد شفسء مفؽ ذفذا ضفس
ً
ال رن البر ؼ درس أن ادعاءا الذضع ضس ذذا السجال اطل  .وبعبفارة أخفرش ث فى لفؾ يا فل إمامف
ثد ذاتفم ضف ن االع فاد دفا لفضس
أ س الذضع وعرس دؼ أم اسر صحضحاس ضس ً
والبسال ولضس شرطاس الزماس للشجاة األخرو .

فرور اس للؾصفؾل للدفعادة
الذففضع  ،ويف

 يسففا ال تؾجففد ضففس أثاديف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أا رففؾص صففر ح تؤًف رفد ادعففاءاً
األثاديف واألخبففار ال ففس ودف شد إلضدففا الذففضع ضففس ذففذا السجففال ذففس إمففا مؾ ففؾع (ياألثاديف

ال ففس

دففا مؾ ففؾع وال

رذيف ـفر ف ضضدففا أسففساء األ س ف واثففداس واثففداس وال ففس وع ففر عديففد مففؽ علسففاء الذففضع
تر ف ) أو أ دففا ت ب ف تفدففض ار م عففددة (مل ف ثففدي غففدير خففؼ أو ثففدي الل لففضؽ) .لففؾ يففان يففبلم
رفراث وو فؾح يفس يز ف

فذلػ أا

الذضع صحضحاس ضلساذا لؼ يب ًفضؽ بفس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذفذه الح فا
ً
الحجف فذلػ علفى الشفاس؟ لسفاذا لفؼ و ف ث فى ولفؾ مفرة واثفدة ذف
شػ أو شفبد أو غسفؾض و ف ًؼ ً
رفبم
صر ووا  :أيدا الشاس إن َّ
علس ا ؽ أ س طالفب ( ) إمفام معرفؾم وخلضف فس حف ً وأمضفر ـ
خ تعالى ثايساس ور ضداس لؤلم اإلسبلمض ضس جسضع أمؾرذفا الديشضف والد ضؾ ف  ،و جفب علفى يف مدفلؼ

أن ودسع لم و ظضعم و ظضع األ س ال الضؽ لم مؽ ولده طاع س محزف دون سفؤال أو فاش؟ إذا يفان
فشص مففؽ خ ضلسففاذا لففؼ و ف مل ف ذففذا الففشص
ث فاس أن اإلمام ف وخبلض ف الشبف
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال ففد أن تبففؾن ف ً
ً
()1
الرر ال اطع ال ضس ال رن وال ضس يبلم الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟
ً
ج -وأوزاس وس ؽ لدا أن ود ل إذا يا ل ادعاءا الذضع ذ ن إمام علس ؽ أ فس طالفب
ً
الدام ضفس وثض ف م ؾبف ؟
( ) وأوالده وعرس دؼ صحضح س ضلساذا لؼ و مر
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دو ؽ ذذا األمر ً
ً
ولساذا لؼ يف َّؼ إ فبله ذفذا األمفر – الفذا ي َّفدعس الذفضع أ فم أصف الفديؽ وأساسفم وأ فم فامؽ لدفعادة
الشاس و جاتدؼ ضس الد ضا وابخرة -ذ

ومدون ومخ فؾم ـخف فؼ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلفى جسضفع رؤسفاء
م ؾ
َّ
ً
«شفاذراه اتحفاد ،ررسفى رفؾص إمامفل»( .أا طر ف االتحفاد د ارسف

مفرف ضفس ي فا
( )1ل فد تفؼ ضفان ذفذه الفبفرة ذف
ً
وتسحضص أثادي الشص على األ س ) لحضدر علس قلسداران.
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وملؾس وأمراء العر ولساذا لؼ و مر الشبس حفح ذذه الؾثض ف وإ بلغدفا لؤلجضفال البلث ف ؟؟ قفد روجفا

الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أراد ضس خر لحغا عسره السبارس أن و فؾم دفذا األمفر لبشفم رمشفع مفؽ ي ا ف صفحضف
َّن َّ
يدجفر وأن السفرض قفد غلفب علضفم ،ولبفؽ فض الشغفر عفؽ صفح
ضس ذذا الردد عشدما اتدفؼ فم ر

سففشد ذففذه الؾاقع ف أو س ف سم ،يشب ففس أن ففؾل :ال أثففد وعلففؼ مففا الففذا أراد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ي ا ففم الزففب ،
ً
وبال الس ضاالس شاد إلى ذذه الحادث – وال س سشدذا غضر مؾثفؾ فالظبع – ال وحف السذف ل  .وثا ضفاس:

إذا يان الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قفد أراد ضعفبلس ي ا ف صفحضف يفشص ضضدفا علفى مؾ فؾ اإلمامف يسفا َّتدعضفم الذفضع
ً
وفبففر دففذا األمففر إال ضففس خففر لحغففا عسفره عشففدما أصففب علففى ضفراش السففؾ وضففس ثففال
ضلسففاذا لففؼ ً
االث زففار؟ ألففؼ و ففؽ ضففس وسففعم أن و ففب ملف ذففذه الرففحضف ضففس جسضففع الدففشؾا السا ففض و بل دففا
لرؤساء قبا

العر ويبار الرحا ؟

دليل الذيعة القرآني في إثبات إمامة عمي (ع):
و ؾل علساء الذفضع « :مؽ اآليات التي يتف أكثر السفدـريؽ وأىـل الحـديث عمـى أنيـا نزلـهللا
يؽ
آمهش ـؾا الــذ َ
ن َوَر هســؾهل هو َوالــذ َ
بذــأن اإلمــام عمــي بــؽ أبــي طالــم اآليــة التاليــة﴿ :إن َســا َولــي هك هؼ ه
يؽ َ
يسؾ َن الرالَ َة َوهيؤهتؾ َن الزَكا َة َو هىؼ َراك هعؾ َن﴾ (السا دة.)55/
هيق ه
روِ كثير مؽ السفدريؽ وأىل الحديث أن سبم نزول ىذه اآلية القرة التالية:
َ

مـام عمـي (ع) وىـؾ
دخل سـا ل إلـى السدـجد وطمـم صـدق اة فمـؼ يعظـو أحـد عـير ا ،فأعـار اإل ه
راكع إلى الدا ل ب صبعو الريير الذي كان فيو خاتسو وأومأ لـو بأخـذ الخـاتؼ ،فجـاء الفقيـر وأخـذ
ن قـا الا :الميـؼ كسـا جعمـهللا لسؾسـى
الخاتؼ مؽ إصبع عمي وذىم .وصـل الخبـر إلـى الشبـي فـدعا َ
طالـم أَخـي اع هـدد بـو أَزري وأَعـرك هو
وزي ار مؽ أىمو فاجعل لي أيزا َوزي ار مؽ أَىمي َعمـي ب َـؽ أَبـي َ

في أَمري ...عشد ذ نـزل مـالك الـؾحي وقـ أر اآليـة السـذكؾرة (إنسـا ولـيئؼ ن ورسـؾلو..اآليـة) عمـى
وسبم الشزول ىذا رواه ،حدم ما جاء في كتـم الروايـة ،أعـخاص أجـالء مـؽ أمثـال:
الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ه
اإلمام عمي ذاتو وابؽ عباس وعسار وجابر وأبؾ رافع وأنس بؽ مالػ وعبد ن بؽ سـالم .وطريقـة
ااستدال بيذه اآلية واضحة تساما ،ألن السقرؾد مؽ «ولي» ىشا الستررم وولي األمر واألولى

بالترـــرم ،إذ لـــؾ كــان السقرـــؾد بــالؾلي الرـــدي السحــم والسعـــيؽ والشاصــر فـــ ن ىــذه الؾايـــة
ا تختص بفري محدد بل الؾاية بيذا السعشى ثابتة لجسيع السؤمشيؽ»(.)1
بعبارة أخرِ:
( )1سبحا س ،جعفر :پفضذؾايى در اسبلم (أا اإلمام ضس اإلسبلم) ،ص.169
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«إذا كان السقرؾد مؽ (ولي) عير ا غير الؾاية والزعامة الديشية ومقام الر اسـة فـ ن حرـر

ىــذا السقــام بثالثــة أعــخاص ا وجــو لــو وا يسئــؽ تبريــره ،ألنــو  -كســا قمشــا  -جسيــع الســؤمشيؽ

محبؾن وأصدقاء وأنرار لبعزيؼ البعض و[ىذا األمر] ا يختص بأولرػ الثالثة»(.)1

نقد الدليل:
 .1أس ففاس ال ففدلض الس ففذيؾر ذ ففؾ قرف ف تر ففد اإلم ففام عل ففس ( ) خاتس ففم ث ففال ريؾع ففم أثش ففاء
ً
الربلة ،ثؼ زول « و الؾالوف » ذف ن اإلمفام .لبفؽ ذفذه ال رف لفضس لدفا سفشد مؾثفؾ  ،ف عبلمفا
األمرف ؽ:
الؾ ع ضضدا عاذرة .وضضسا يلس تؾ ض
ـ

 .1-1عشفدما يلبففل علسففاء الذففضع إمامف علففس ( ) اسف شاداس إلففى « وف الؾالوف » ذففذه ،ضف َّدؼ -
ً
فص االس ف دالل الدففا  -ـيف َّفدعؾن ضففس داو ف اس ف داللدؼ َّ
أن أيلف ـفر السفدففر ؽ وعلسففاء
يسففا رأيشففا ضففس ف ً
الحدي م ف ؾن على أن ذذه ابو زلل ضفس اإلمفام علفس ( ) وأن سفبب زولدفا ذفؾ قرف ال رفد
ً
الخففاتؼ أثشففاء الرففبلة .لبششففا ال ففدرا مففؽ أيففؽ جففاؤوا دففذا االتفففا ؟ ضاأليلر ف العغسففى لعلسففاء أذ ف

الد ففش (سف فؾاء ض ففس السا ففس أم ض ففس الحا ففر) وع ب ففرون ال رف ف مؾ ففؾع ومخ ل ف ف م ففؽ أساس ففدا.

م ف ففؾن علففى ففزول ابو ف ضففس ذلففػ

ضاألجففدش ،ففدالس مففؽ ًادعففاء أن أيلففر السفدففر ؽ وعلسففاء الحففدي
الذ ن ،أن تس دشد صحض ومؾثؾ إلثبا صح ووثاق رواو سبب الشزول السذيؾر .وذؾ ما لؼ

و ؼ م علساء الذفضع أ فداس .وأثضا فاس و ؾلفؾن إن ذفذه ال رف جفاء
تفدضر اللعالبس) و غشؾن أَّدؼ اس شادذؼ إلى ي ا مؽ ي ب أذ الدش قد عسلؾا اعدة الجدل (أا
االس فادة مفؽ مد َّفلسا الخرفؼ إلقشاعفم) ،وأ دفؼ وس فؽ أن و ؾلفؾا ف ً اطسئشفان إن أذف الدفش أوزفاس
مفدفرا
و بلؾن ذذه ال َّ
ر  .ذذا ضس ثضؽ أن ضس ذلػ م الظ س يبضفرسة ال تر ــففر .عفؼ ،ل فد روش عفض ً
أذ ف الدففش (ياللعففالبس) ذففذه ال ر ف ضففس تفاسففضرذؼ ولبففشدؼ لففؼ يففذيروا لدففا سففشداس مؾثؾق فاس أو صففحضحاس،
ضفس عفض ي فب أذف الدفش (ملف

ومفدفر دؼ .وإذا يفان مج َّفرد وجفؾد رواوف
ولذلػ ضدس رواو غضر مع سدة لفدش أيلفر علسفاء أذف الدفش
ً

ضففس عففض مرففادر أذ ف الدففش دلففضبلس علففى أن أذ ف الدففش يؤمشففؾن سزففسؾن ذففذه الرواو ف و ع ففدون
سفادذا ،ض م مؽ السس ؽ أن ؾل  -اس شاداس إلى ذذه ال اعدة ذاتدا  -إن الذفضع وع فدون حر فأ
ال ففرن ،أل ففم يسففا ذففؾ معلففؾم ذشففاس ضففس عففض ي ففب الحففدي

لففدش الذففضع -ال ف ضففس أوث دففا ،أا

أصؾل الباضس -رواوا مش ؾل عؽ األ سف تفدل رفراث علفى أن ال فرن قفد رث ًفر  .ضدف وجفؾد ذفذه
األثادي ف ضففس عففض ي ففب الذففضع دلض ف علففى أن الذففضع يؤمشففؾن ضع فبلس حر ففأ ال ففرن؟ أ ففداس علففى

( )1السردر الدا  ،ص .171
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اإلطففبل ! ألن األيلر ف الدففاث مففؽ علسففاء الذففضع وع بففرون ذففذه الرواوففا مخدوشف س ومظعؾ فاس دففا
سشداس وم شاس .إذا درسشا تلػ الرواوفا ووزًاذفا السعفايضر الس بؾلف لفدش األيلر ف ال البف لعلسفاء الذفضع
فعضف سفشداس وم شفاس ف مظعفؾن رفح دا ،وبال فالس
ومحدثضدؼ لرأيشا ؾ ؾح أن جسضع ذذه الرواوفا
ً
البـل فضشفس وعفدد محفدود مفؽ علسفا دؼ .واألمفر
حس الذضع ـ الخظف الببضفر الفذا وقفع ضضفم ر
ال يشب س أن ً
ذات ففم يشظبف ف عل ففى عذ ف ف ار ال األثاديف ف والرواو ففا السؾ ففؾع والس ز ف ًفس ـش ألضب ففار وتر ففؾ ار
خراضض و د الع

وال رن ،وال س جاء

ضس ي فب رواوفا

الذفضع (ملف

حفار األ فؾار) .ضفبل يشب فس

حس جسضع الذضع االع اد سزسؾ دا .ضبذلػ رغؼ ذيفر قرف ترفد علفس ( ) الخفاتؼ أثشفاء
أن ً
ً
الربلة ضس عدد محدود مؽ مرادر أذ الدش  ،إال أن معغؼ علسا دؼ وض دا دؼ الببفار وع فدون أن
الؾ ففع ضضدففا عففاذرة .لففذا ي ح ف َّؼ علففى

سف ـفش ـدذا ففعض لل او ف وم ـشدففا مخففدوش ومزففظر وعبلمففا
رف و لب فؾا أن سلدفل رواتدففا أشفخاص مؾثؾقففؾن  -مففؽ
فداء سفشد ذففذه ال َّ
علسفاء الذففضع أن ً
يبضشفؾا ا ف س
وجد غر أذ الدش – اسف شاداس إلفى السرفادر الرجالضف السع ـ ـسفدة والسؾثؾقف لفدش أذف الدفش (ال أن
مفد ف فرا أذف ف الد ففش ث ففؼ و ؾل ففؾن إ د ففؼ أوردوا ال رف ف الس ففذيؾرة ض ففس
وف ف تؾا اس ففؼ واث ففد أو أيل ففر م ففؽ ً
تفاسضرذؼ!) ،وبعد إثباتدؼ لرح سشدذا ور الدور إلى دراس م شدا ،وضس ذذه السرثلف علفضدؼ (أا
على علساء الذضع ) أن وجضبفؾا عفؽ اإلشف اال
ال ر وارتباطدا آو الؾالو .
 .1-2ذشاس إ داما

إلى عزدا:

وال ذف ض ا

ال فس يؾردذفا أذف الدفش علفى مف ؽ ذفذه

يلضرة ضس م ؽ ذذه ال ر وضس رواو سبب زول ابو  ،ذضر ضضسفا يلفس
الخفاتؼ أثشفاء الرفبلة) فال

أل  -طب اس لدذه ال ر ض ن عس اإلمفام علفس ( ) (أا ال رفد
ً
مدح ال رن البر ؼ ،و حؽ علؼ أن العس الذا وس دثم ال رن البر ؼ ال وخلفؾ أن و فؾن إمفا واجبفاس أو
ضفس أا وف مفؽ ال فرن أو ضفس أا رواوف وجفؾ أو اسف حبا

ملف ذفذا

حباس ،ولبؽ :أوال :لؼ و
مد ً
العسف (اللدفؼ إال أن ع بففر ذفذه ابوف ذاتدفا دلفضبلس علففى وجفؾ أو اسف حبا ذفذا العسف  ،وذففؾ مفا لففؼ
الدعفاء وا فعس ذفذه ال رف – لفؼ وعسف فم
مفدفر ث ى ابن) .ثا ضفاس :ذفذا العسف – طب فاس ً
َّيدعم أا ً
أث فد سففؾش اإلمففام علففس ( ) ضففس ثففضؽ أ ففم لففؾ يففان واجب فاس أو مد ف حباس لعس ف ففم الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو عففض
ً
ً
فرو عسلدفؼ سلف
أصحا م الببار قب تلػ الؾاقع أو عدذا َّ
مرسة و س
اثدة علفى األقف  ،ضفس ثفضؽ أ فم لفؼ ي ـ
ذففذا العس ف أ ففداس .ثالل فاس :لففؼ روفففل أا ض ضففم (س فؾاء مففؽ الذففضع أم مففؽ الدففش ) ؾجففؾ ذففذا العس ف أو
اس حبا م (ولذا ال و ؾم أثد دذا العس ) ضبض

وس ؽ ث ذذا ال شاقض؟

علض فاس ( ) رففدقم خاتسففم أثشففاء الرففبلة عس ف عس فبلس
 -وغدففر مففؽ ذففذه ال ر ف أن اإلمففام ً
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عغضساس وإثدا اس يبض اسر قضس م وثؾا م أيبر مؽ جسضع األعسال الؾاجب أو السد حب ال س قام دفا اإلمفام

ث ى ذلفػ الؾقفل (ملف ضدا فم للشبفس سبض فم ضفس ض ارشفم لضلف الدجفرة أو مذفاري م ال ظؾعضف ضفس معفارس

مدسف ملف

ففدر وأثففد والبدففال وال زففحض ال ففس أ رزذففا ضففس تلففػ السعففارس) إلففى درج ف جعلففل الففؾثس

ي شزل عد ذلػ العس العغضؼ على الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (و روخاطب م الشاس) ن ولفض ؼ ذفؾ ثرف اسر خ تعفالى
ً
ورسؾلم وذلػ الذخص الذا قفام سلف ذلفػ العسف العغفضؼ .ولبفؽ ذف لل رفد خفاتؼ أثشفاء الرفبلة

(س فؾاء اع بر ففاه عس فبلس واجب فاس أم مد ف حباس) ي ف تلففػ ال ضس ف واألذسض ف ال ففس تجع ف خ تعففالى يشرففب
َّ
رففب اإلمففام علففس
ضاعـلففم ،آوففا مشزلف  ،ضففس م ففام اإلمامف والؾالوف علففى األمف ؟! قففد و ففؾل قا ف إن ـ ف
ً
الخضر ،ف أراد خ شفارتم إلفى عسف
( ) ضس م ام اإلمام والؾالو لؼ و ؽ دبب قضامم دذا العس
ً
اإلمففام ضففس تلففػ ابوف أن وذففضر إلففى اإلمففام ،سعشففى أن اإلشففارة إلففى ذلففػ العسف إ سففا يا ففل لل عر ففأ
الذخص الس رؾد ض  ،ضب ن ابو تر د أن ت ؾل لشا إن ولس أمريؼ ذؾ خ ورسؾلم وذلػ الذفخص

الفذا ترفد

خاتسففم علفى سففا

أثشفاء الرففبلة .لبفؽ ذففذا ال ؾجضفم أوزفاس غضفر م بففؾل ،أل فم إذا يففان

الس رففؾد ذففؾ مجففرد ال عر ففأ اإلمففام ض ف ن ذشففاس معرض فا أيلففر أذسض ف وقضس ف س (ومذففدؾرة عففؽ اإلمففام
أيلففر ملف واقعف مبض ففم ضففس ضفراش الشبففس لضل ف الدجفرة أو دففال م وشففجاع م ضففس السعففارس ملف مشازل ففم
ً
السعرضفا
البظؾلض لف «عسفرو فؽ عبفد ود» ضفس معريف الخشفد ) ضلسفاذا لفؼ يفذير خ تعفالى ملف تلفػ
ً
ال س لدا قضس أيبر وشدرة أيلر ضؽ السدلسضؽ عؽ اإلمام علس ( )؟
ً
ج – إن وقففؾ مل ف تلففػ الحادث ف عضففد جففداس وغر ففب ،ضد ف إجا ف طلففب الدففا

أثشففاء الرففبلة

يا ففل واجبف أو مدف حب إلففى ذلففػ الحف ًفد الففذا وجعف علضفاس ( ) غضففر قففادر أن يش غففر زففع دقففا
ث ى يش دس مؽ صبلتم ثؼ ي رد على الدا خاتسم؟

د – اس ف رخدم زمف رفؽ السزففار ضففس جسضففع األضعففال ال فؾاردة ضففس ففص ابو ف  ،ومعلففؾم أن صففض
السزفار تفدل علفى ال بفرار ،ذففذا ضفس ثفضؽ أن ذفذا العسف ففزعؼ وا فعس تلفػ ال رف لفؼ وحرف إال
فدة ،أض ففبل ي ففدل ذ ففذا عل ففى أن ابوف ف الس ففذيؾرة ال عبلقف ف لد ففا ل ففػ ال رف ف (ث ففى ول ففؾ يا ففل
م ف َّفرسة واث ف س
اقعض س)؟
و َّ
صففض

 .2جسضع األضعال والزسا ر ال فس اسف خدمل ضفس تلفػ ابوف جفاء

رفض

الجسفع ،واسف خدام

الجسففع للداللف علففى السفففرد ففؾ مففؽ السجففاز ،والسجففاز وح ففاج إلففى قر ش ف  ،ضف يؽ ال ر ش ف ذشففا؟

وبعبارة أخرش :حؽ ال َّفدعس أ فم ال وس فؽ اسف خدام ضعف

رفض

الجسفع أو اسف خدام

فسضر الجسفع

للداللف علففى السفففرد ولبششفا ففؾل إذا َّادعففس شففخص أن ضفس ابوف الفبل ضف تفؼ اسف خدام الفعف
الجسففع أو

ففسضر الجسففع لئلشففارة إلففى شففخص مفففرد محف َّفدد ضعلضففم أن وف
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يســـؾ َن الرـــالَ َة َوهيؤهتـــؾ َن الزَكـــا َة َو هىـــؼ
فؾد مففؽ ﴿الـــذ َ
ضد فؤالشا ذشففا :ف ا قر ش ف ع فرض ؼ أن الس رف ـ
يؽ هيق ه
َراك هعؾ َن﴾ ضرد خاص مل اإلمام علس ( )؟
ً

 .3إذا أراد خ تعالى أن وعلؽ إمام علس ( ) دذه ابو ض والس لساذا لؼ وفع ذلػ ذيره السفؼ
ً
حججففضؽ؟ وثا ض فاس :إذا لففؼ تبففؽ
العففذر علففى الس ً
اإلمففام ص فراث س ،لبففس رو فد ف ـل ففذلػ السخففالفضؽ و ظففع ر
ذشاس مرلح  -ألا سبب أو عل – ضس ذير اسفؼ اإلمفام علفس ( ) رفراث ضفس ابوف  ،ضلسفاذا لفؼ
ً
رو فح ـف ـفرز ضضدففا – علففى األقف ً  -مففؽ اسف خدام ففسا ر الجسففع وصففض السزففار (مففع أن يففبل األمففر ؽ
وظرثففان إش ف االس قؾ فاس وجف ًفدَّواس ضففس اس ف شباط أن الس رففؾد مففؽ الجسل ف ذففؾ اإلمففام علففس)؟ ض ف ا ففرورة
ً
تد دعس أن رود ـ فخ ـدم

الجسع ضس الحدي

سضر الجسع أو صض

عفؽ ضفرد واثفد معفضَّؽ ،وأن رودف ـ فخ ـدم

فدة ،األمففر الففذا وخلف إشف اال وصففعؾب س ضففس
زمففؽ السزففار ضففس الحففدي عففؽ عسف ثففدث مف َّفرسة واثف س
اس ف شباط أن الس رففؾد مففؽ ابو ف ذففؾ اإلمففام علففس ( ) و ففدضع عففدداس يبض ف اسر مففؽ السدففلسضؽ (أا أذ ف
الدش ) إلى الخظ ضس ضدؼ ابو والزبلل؟!.

 .4لبلس ف «ولــي» ال ففس اس ف رخدمل ضففس ابو ف معففان مخ لف ف  ،ولسعرض ف السعشففى الرففحض الففذا
أراده خر َّ
عز وج َّ مؽ ذذه البلس ضفس ابوف السفذيؾرة وجفب أن شغفر إلفى ابوفا الدفا والبلث ف .
ل ففد دففى خ تع فالى السففؤمشضؽ ضففس ابوففا الدففا عففؽ م فؾاالة الضدففؾد والشرففارش (سففعضاس وراء عففض
ـو
ــيؼ مـ ه
ـشكؼ َف نـ ه
السرففال الد ضؾ ف ال ففس قففد تجلبدففا لدففؼ تلففػ الس فؾالة) وذف َّفددذؼ قففا بلَ ...﴿ :و َمــؽ َي َت َؾلـ ه
أراد خ تعفالى أن و فؾل إن ولفضَّبؼ

يؽ﴾ .ضففس ابوف مفؾرد البحف
ن اَ َييدي الَقـؾَم الغـالس َ
مش هيؼ إن َ
و اص ففريؼ وثل ففضفبؼ الح ض ففس ذ ففؾ خ ورس ففؾلم وجساعف ف الس ففؤمشضؽ الر ففادقضؽ ال ففذيؽ و ضس ففؾن الر ففبلة
و ؤتؾن الزياة ،و ؤدون تلػ العبادا

خذؾ وخزؾ  .وبعد ذذه ابوف (تسامفاس ملف مفا جفاء ضفس

َّؽ خ تعفالى العاقبف الحسضفدة لسفؾاالة
ابوا ال س قبلدا ال س َّضشفل العاقبف الؾخضسف لسفؾاالة البففار) فض ـ
َمهشـؾا
ن َوَر هسـؾَل هو َوالـذ َ
خ ورسؾلم والسؤمشضؽ الرادقضؽ ومحب دؼ و ررتدؼ قا بلسَ ﴿ :و َمـؽ َي َت َـؾل َ
يؽ آ َ

َف ن حز َب ن هى هؼ ال َيالهبؾ َن ﴾ .دذا رش أ شا إذا أخذ ا يلس «ولي» على معشفى «الردي والسحـم
سؽ الدضا الذا جاء ضضم .أما إذا أخفذ ا
والشرير» بؾن قد ثاضغشا على ارتباط وتشاس ابو
بالترــرم» أو «اإلمــام السفتــرض الظاعــة» ضف ن
يلسف «ولــي» علففى معشففى «الــر يس» أو «األَولــى
َ
غؼ ابوا

ابو ا دأ

واتداقدا وخ

و ع ا ظا ضس تدلدلدا .و جضب علساء الذضع على ذفذا اإلشف ال ف ن

داة الحرر «إنسا» ،ض ذا أخذ ا يلس «ولي» على معشى الردي والسحفب والشرفضر،

لسا يان للحرر أا معشى أل شا جسضعاس علؼ أن صدو شا الح ض س ال و رر على خ ورسؾلم واإلمام

علس ض
ً

ال غضر .ولبؽ ذذه اإلجا تعا س مؽ ثبلث إش اال :
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قر ترد اإلمفام علفس ( ) خاتسفم و فزول ال فرن ضفس ذفذا
 .4-1ضس ذذه اإلجا اع رب ـر َّ
ً
َّ
السدلسا  ،ذفذا ضفس ثفضؽ أن ملف تلفػ ال رف ورواوف سفبب الشفزول السرتبظف دفا مخ لـ ف
الذ ن مؽ
مؽ أساسفدا .ض بف أن يف ؼ إثبفا صفح تلفػ ال رف وقظعض دفا ضف ن ملف ذلفػ ال بر فر وال ؾجضفم الفذا
ذير ضس اإلجا ال يبدو مشظ ضاس.

زول ابو ضس اإلمام علس ( ) صحضحاس ،ضف ن
 .4-2ث ى لؾ يا ل ال َّ
ر ر السذيؾرةر ث ض َّض س و ر
ً
ذفذا ال وسشفع أن فدفؼ يلسف «ولـي» ضفس ابوف أوزفاس علفى معشفى «الرــدي والسحـم والشرــير» وأن

يســؾ َن الر ـالَ َة َوهيؤهتــؾ َن الزَكــا َة َو هىــؼ َراك هعــؾ َن﴾ لففضس اإلمففام
و ففؾن م رففؾد خ تعففالى مففؽ ﴿الــذ َ
يؽ هيق ه
عامف السفؤمشضؽ
وثده ض  ،و ؾن اإلمام أثد مرادي السفدؾم البلس لآلو  ،و ؾن الس رؾد دا َّ
الرادقضؽ ،سعشى أن ابو تر د أن ت ؾل إن أولضاءيؼ الح ض ضضؽ ذؼ مل ذؤالء السؤمشضؽ (الذيؽ أثفد
ساذجدؼ اإلمام علس ( ».
ً

 .4-3إذا يا ل أداةر الحرر «إنسا» ال س ا دأ دفا ابوف ما عف س مفؽ تفدفضر يلسف «الـؾلي»
ف «الرـدي والسحــم والشرـير» ،ضف ن أداة الحرففر تلفػ ما عف مفؽ اسف خدام يلسف «الـؾلي» سعشففى

بالترــرم» أوزفاس .وإلوزففاح ذففذه الش ظف لشفففرض أن ابوف زلففل ضففس اإلمففام علففس
«اإلمــام واألَولــى
َ
ً
( )و أن معشى «ولي» ضضدا ذؾ ما ت ؾلم الذضع أا «األولى بالتررم» .ثدشاس ،ولبؽ اس شاداس إلى

ذذا االس دالل الذضعس ذاتم و ؾن لديشا عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إمام واثد ض  ،أا علس ؽ أ فس طالفب ( )،
ً
وبعففده ض ف ن أداة الحر ففر تشفففس وجففؾد أا شففخص خففر مف ففرض الظاع ف أو أولففى ال ر ففر  .وبدففذا
إمامف أوالده (أو أا شفخص خفر) ،ضدف

ضرغؼ إثبا إمام علفس ( ) إال أ فم لفؼ يبف م فان إلثبفا
ً
ت ب الذضع دذا الح ؟ وقد أجضب عؽ ذذا اإلش ال ث ى الضؾم جا ضؽ:

َّض ف

أل ف  -ابو ف تذففضر إلففى إمام ف ووالو ف علففس ( ) ض ف  ،وذففس سففاي عففؽ مؾ ففؾ والو ف
ً
األ َّس  ،ولبؽ ذلػ الد ؾ ال رو ـعد فضاس مؽ خ تعالى إلمام أشخاص خر ؽ طب اس لل اعدة السعروض
«ذكر الذيء ا يدل عمى نفي ما عداه».

أقففؾل :ـ فضف ـفد َّ
فبلم ذاتففم ذف ن اسف عسال يلسف
أن ذففذه اإلجا ف غضففر م شعف  ،إ فذ وس ششففا أن ففؾل البف ـ
«ولــي» سعشففى «الرــدي والسحــم والشرــير» و ف َّفدعس أن خ تعففالى ير ففد دففذه ابوف أن وذففضر إلففى
ضف السففؤمشضؽ،

محبف خ ورسففؾلم واإلمففام علففس ( ) ،ورغففؼ سف ؾتم ضففس ذففذه ابوف عففؽ والوف ومحبف
ً
ولبؽ اس شاداس إلى فس ال اعدة السذيؾرة ،ال وعشفس ذفذا أن وجفؾ محبف سفا ر السفؤمشضؽ قفد تفؼ فضدفا
ابو ( داة الحرفر) ،وذلػ ألن ذذا الحرر ،وعؾد على أا ثفال إلفى عبفارة «ولـيكؼ» و فؾل :إن

ولضَّبؼ ذؾ خ ورسؾلم و[ثدب قؾل الذضع علس ؽ أ س طالب ض
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علض فاس ( ) إمففام وولففس السففؤمشضؽ وأ ففم
– إجا ف (الذففضع ) اللا ض ف قففؾلدؼ إ شففا عشففدما ب ف أن ً
بالتررم» مشدؼ ،بؾن قد اع بر اه ضس الح ض مف رض الظاع وقبلشا أن ي ما و ؾلم ث
«األَولى
َ

فص ـعـلففى ا شففم الحدفؽ خلضفف س لففم ضففس أمفر اإلمامف مففؽ عففده وجفب علضشففا أن ع بففر الحدففؽ ففؽ
ضلسفا ف ً
ً
فص الفذا سفب م علفى إمام فم
علس ( ) إمامشا وولس أمر ا ويذلػ الشدب إلى ي إمام الث ثضف
َّ

ضضجب علضشا أن ع برذؼ جسضعاس أ س شا وأولضاء أمؾر ا ،ذلػ أل شا قبلشا مؽ قبف (وبفدلض ذفذه ابوف ) أن
علضاس ( ) أولى ال رر .
اإلمام ً

وأقؾل إن ذذه اإلجا أوزاس ال تففس فال رض وال تحف اإلشف ال .أل فم إذا يفان ذفذا االسف دالل
صحضحاس ضلؽ تب ى عشد ذ أا ثاج إلى ضان إمام عل
فس ( ) ووالي فم ضفس ابوف وسفض ؾن ضا دفا ل فؾاس
ً
فص علفى علفس
وببل جفدوش .ذلفػ أل شفا بؾلشفا إلمامف ووالوف الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بفؾن قفد قبلشفا ضعفبلس أ فم إذا ً
ً
ً
وعضشففم إمام فاس وولض فاس علففى السدففلسضؽ ،لؾجففب علففى الشففاس أن و بلففؾه ،وال ففرورة لبضففان
( ) خلضف ف س لففم ً
إمامف ضففرد معففضَّؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .وبرففر الشغففر عففؽ ذلففػ ضفففس اإلجا ف السففذيؾرة تففؼ دففضان معشففى
ً
الحرف ففر ،إ فذ ل ففؾ يا ففل اإلجا ف ف الس ففذيؾرة ص ففحضح ضس ففا الحاجف ف عشد ففذ إل ففى اسف ف خدام أداة الحرف ففر
«إنسا»؟ ألؽ ورب اس خدامدا بل جدوش؟

دراسة وتحميل واقعة غدير خؼ:
ااستدال بآية التبمي ومشاقذتو:
فذير عففدة مبلثغففا
قبف الففدخؾل ضففس قرف غففدير خففؼ مففؽ الجضففد أن ف ً

ثففؾل سففبب ففزول وف

ال بلضغ (ابو  67مؽ سؾرة السا دة) ومفادذا ،وال س تر َّ
عد أثد أعسدة اس دالل الذضع
ص خ عـلى علس اإلمام  .ت ؾل ابو السذيؾرة:
ً

فدير خفؼ عـلفى

ن َيعر هـس َػ
ـػ َوإن لـؼ َتف َعـل َف َسـا َبمي َ
ـػ مـؽ رس َ
ؾل َبم َما أهنـز َل إَلي َ
َ
ـهللا ر َسـاَل َت هو َو ه
﴿يا أَي َيا الر هس ه
يؽ﴾ (السا دة)67/
ن اَ َييدي الَقؾَم ال َكافر َ
م َؽ الشاس إن َ

يؾم غدير خؼ وأن خ تعالى أمر بضم صفلى خ علضفم
وع د علساء الذضع أن ذذه ابو زلل ـ
الشاس إمام ـ علس ( ) ووالي م وأن يشربم خلضف س للشبفس علفى
و لم وسلؼ مؽ خبلل ذذه ابو أن ريـبًل ـغ ـ
ً
ً
أيد على الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ م لؾ لؼ وفع ذلػ سف ب ى رسفال م اقرف لفؼ يف ؼ إ بلغدفا البامف  ،وأ فم
الشاس و ً
ً
ضس الؾقل ذاتم ال يشب س علضم أن وخا مؽ الشاس ألن خ سضحفغم و عرسم مؽ شرذؼ.
مدس وجب حلدا:
لديشا ذشا ثبلث اط ً
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أل  -ذ

زلل ذذه ابو يؾم غدير خؼ ث ض س؟

 ذ مفاد ابو السذيؾرة ث ض س ذؾ إ بله مؾ ؾ والو علس ( ) وإمام م؟ً

ج -ما ث ض مؾ ؾ خؾ

الشبس مؽ الشاس (ال س جعلل خ وظسئشم أ م سضعرسم مشدؼ)؟
ً

ـج فزم إ م ال يؾجد أا دلض أو مد شد مؾثؾ يلبل
الشدب إلى الش ظ األولى (أل ) ؾل
ذذه الدعؾش ولفؼ وف علسفاء الذفضع ث فى ذفذا الضفؾم دفشد واثفد مؾثفؾ إلثبفا أن ذفذه ابوف زلفل
يؾم غدير خؼ وضس ش ن علس ( ) .وأثضا اس ود شدون إلى ي ب عض علسفاء أذف الدفش و ؾلفؾن إن
ً
العففالؼ الفبل ففس مففؽ أذ ف الد فش ذيففر ذففذا السف َّفدعى أو َّأيففده .لبف َّفؽ الح ض ف ذففس أن األيلر ف ال اطع ف
لعلساء أذ الدش ال و بلؾن سل ذذا االدعاء وقد ضَّشؾا ضس ي بدؼ أن ش ن الشفزول السفذيؾر مؾ فؾ

فدود مففؽ األضفراد الففذيؽ اع بففروا شف ن الشففزول السففذيؾر أعففبله
فدد السحف ر
ومخ لف  .وثا ضفاس لففؼ و ف ًفدم ذلففػ العف ر
أا سشد مؾثؾ إلثبا يبلمدؼ ،وعلضم ضسفؽ الجفدير علسفاء الذفضع أن و ؾمفؾا ،ألجف إثبفا
مح سبلس َّ

فدة ض ف  ،د ارسف سفشد رواة ثفدي شف ن الشفزول ذفذا وتسحضرفم اسف شاداس
ادعا دؼ وت ؾ م ،ولفؾ م َّفرسة واث س
إلى قؾاعد علؼ الرجال الس بؾل لدش الفر ضؽ و ًبضشفؾا ذف مدف شد ومفدَّل أن رجفال سفشد تلفػ الرواوف
يلدؼ مؾثؾقؾن مؽ وجد غفر علسفاء أذف الدفش الببفار فدالس مفؽ ذيفر قا سف لب فب أذف الدفش ال فس

ذيففر شف ن الشففزول السففذيؾر أو أيَّدتففم .ذشففا ورف علسففاء الذففضع إلففى طر ف مدففدود وال يب ففى لففديدؼ

شففسء و ؾلؾ ففم .وعلففى سففبض السلففال و ففؾل سففساث الذففضص اصفر م ففارم الذففضرازا ضففس تفدففضره «تفدففضر
سؾ م» (ال فدضر األمل ):

«ىشاك فـي كتـم عمسـاء أىـل الدـشة السختمفـة ،سـؾاء كتـم التفدـير أم الحـديث أم التـاري ،

روايات عديدة تشص برراحة عمى أن اآلية السذكؾرة أعاله نزلهللا في عمي (ع)»(.)1
ثؼ دالس مؽ دراس وتسحضص جسضع أسا ضد ورواة ثدي

واثدة مؽ رواواتم) ،وعسد إلى ذير اسؼ مرادر الحدي

ض

ش ن الشزول ذذا (أو على األقف رواوف
و ؾل:

«ولقد روِ ىذه الروايات جساعة كثيرة مـؽ الرـحابة مـؽ جسمـتيؼ« :زيـد بـؽ أرقـؼ» و«أبـؾ

سعيد الخدري» و«عبد ن بؽ عباس» و«جابر بؽ عبد ن األنراري» و.)2(»..

وبعد ضان أن ذذه األثادي ررو ل مفؽ طفر م عفددة يفذير أسفساء العلسفاء الفذيؽ أوردوذفا ضفس
ي ففبدؼ (مل ف أ ففؾ عففضؼ األصفففدا س وا ففؽ عدففاير والفخففر ال فرازا و )...دون أا د ارس ف لظرقدففا ،وال
( )1تفدضر سؾ م ،ج  ،5ص .5
( )2السردر الدا  ،ص.5
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ث ففى لظر ف ف واث ففد ،أو محاولف ف إلثب ففا
ومع سدون،

أن وس ففا

الرواوف ف (أا رج ففال الد ففشد) أش ففخاص مؾثؾق ففؾن

اي فس ؾلم« :وقد صرحؾا بيذه األحاديث في كتبيؼ»(.)1

ث ى ابن (إذا أرد ا االل زام الظر

إلفى شفسء سففؾش قا سف
بضَّؽ ذ الفذيؽ ورد

العلسض ال فس وجفب اتباعدفا ضفس ذفذه األ حفاث) لفؼ رف

سفساء عففدد مفؽ العلسفاء الففذيؽ ذيفروا سفبب الشففزول ذفذا ضفس ي ففبدؼ (دون أن

أسفساؤذؼ ضفس ال ا سف أ فدوا قبفؾلدؼ لرواوف سفبب الشفزول أم ال؟ وعلفى الحفال ضؽ

ذ ف أت فؾا سففا يلبففل مف ًفدعاذؼ أم ال؟) وعلضففم ،ضففبل زال ي ف شففسء
م ارم الذضرازا أزال ذلػ اإل دام اع ار عجضب ال رو َّ
رد ثض

ففبا ضاس مبدس فاس .لبففؽ سففساث الذففضص

قال:

«عميشــا أن ا نخظ ـ  .نحــؽ ا نقرــد أن العمســاء والسفدــريؽ الــذيؽ ذكرنــا أســساءىؼ قبم ـؾا
بشزول اآلية السذكؾرة في عمي (ع) ،بـل مقرـؾدنا أنيـؼ أوردوا الروايـات الستعمقـة بيـذا األمـر فـي
كتبيؼ .ىذا رغؼ أنيؼ بعد روايتيؼ ليذا الحديث السعروم امتشعؾا عؽ القبؾل بسزـسؾنو خؾفـ ا مـؽ
بيرتيؼ السحيظة أو بدبم أحئاميؼ السدبقة الخاطرة»(.)2

وفا للعجففب! إذا لففؼ و بف العلسففاء السففذيؾرون سففبب الشففزول الففذا يدعضففم الذففضع ف رضزففؾه ضسففا

الفا دة إذن مؽ ذير أسسا دؼ على أ دؼ مؽ العلساء الفذيؽ ص ًفرثؾا دفبب الشفزول ذفذا ضفس ي فبدؼ ضفس
معرض إثبا ادعاء الذضع ضس ذذا السجال أو ت ؾ م؟ وذ أ بر أثفد أن عفض علسفاء أذف الدفش

الببففار أش فاروا إلففى سففبب الشففزول ذففذا ضففس عففض ي ففبدؼ؟ إن السدففؼ لففضس مجففرد ذيففر الرواو ف ف أن
عففر ضضسففا إذا قب ف أولئففػ األجف ًفبلء الرواو ف أم ال ،ومففا ذففؾ دلففضلدؼ ومد ف شدذؼ ضففس ثال ف ال بففؾل أو

الرضض؟ إن األخبل ت زس أن ش د مؾق ـ أولئػ العلساء الدلض والسشظ وبذير الحجف والسدف شد،
دالس مؽ اتدامدؼ ال عرب السذذبس أو خؾضدؼ مؽ ضئ دؼ الخاص  .والظر فأ ذشفا أن الذفضص م فارم
الذضرازا وزض

قا بلس:

«ولكؽ جساعة آخريؽ (مؽ عمساء أىل الدشة) اعتبروا أن نزول اآلية بذأن عمي (ع) أمـ ار

مدمسا بو»(.)3

أا اس ففؼ م ففؽ أسففسا دؼ .و ح ففؽ أوزف فاس ال ففدرا م ففؽ ذ ففؼ ذف فؤالء «الجساعـــة
لبشففم ل ففؼ ي ففذير لش ففا َّ
قظعضفاس ومد َّفلساس فم،
اآلخريؽ» الذيؽ اع بفروا فزول ابوف ذف ن علفس ( ) (وضفس يفؾم غفدير خفؼ) أمف اسر
ً
ً
( )1السردر الدا
( )2السردر الدا

ص .5
ص .6

( )3السردر الدا  ،ص.7
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وال علؼ ما ذؾ مد شدذؼ ضس ذفذا األمفر .لضفل الذفضص م فارم الذفضرازا ذيفر لشفا –ألجف إثبفا
قظعضف فاس ومد ف َّفلساس ففم وأس ففا ضدذؼ
فزول ابوف ف ض ففس عل ففس ( )
ً
وت يض ففده  -أس ففساء العلس ففاء ال ففذيؽ اع ب ففروا ف ـ
ً
ومد ف شداتدؼ ،ففدالس مففؽ ضا ففم ل ا س ف مففؽ أسففساء علسففاء أذ ف الدففش الففذيؽ أشففاروا إلففى سففبب الشففزول
مفدعاه

السذيؾر ضس ي بدؼ .ضفس تلػ الرؾرة يان وس ششا أن ر إلى ضج ذ
لشش

ابن إلفى الش ظف ال الضف ( ) لشبحف

أضز .

ضفس مففاد وف ال بلضفغ .الدفؤال السدفؼ السظفروح ذشفا

ثؾل ذفذه ابوف ذفؾ مفا معشفى جسلف «مـا أهنـزل إليـػ» ومفا مرفداقم الخفارجس؟ عبفارة أخفرش مفا ذفؾ
الذسء الذا أراد خ تعفالى مفؽ رسفؾلم أن و فؾم بلض فم للشفاس؟ ضفس رأيشفا إن خ ير فد أن و فؾل لشبضفم
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مففؽ خففبلل ذففذه ابو ف «قففؼ بلضففغ ابوففا

ال ففس زلففل إلضففػ أو ال ففس تشففزل علضففػ ابن للشففاس وال

تخش مؽ أثد ضس ذذا الدبض وقؼ شفضذ مدس ػ ضس إ بله وا

خ للشاس واطسئؽ لحففح خ تعفالى

لفػ مفؽ شففر األعفداء الففذيؽ ي ربرفؾن ففػ الدفؾء (أا البففاضرون والسشفاض ؾن الففذيؽ قفد تزففر دفؼ تلففػ

ابوا اإللدض  ،و دعؾن لعرقل أمر الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والسفؤمشضؽ أو تؾجضفم
ً
الشاس وا خ ال س زلل أو ت ش َّفزل علضفػ ابن
بو ال بلضغ مفدؾم عام ،ضدس ت ؾل
للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلصً « :لغ ـ
ً
تؤد رسال ػ» .أما علساء الذضع ض دؼ و ؾلؾن إن الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أرمر ضس ذفذه ابوف
وإن لؼ تفع ذلػ ضلؼ ً
ً
ف بله رسففال إلدضف ت زففسؽ والوف علففس وإمام ففم ( ) .وبعبففارة أخفرش إن خ تعففالى أوصف إلففى بضففم
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسال ـ إمام علس ( ) ووالي م عؽ طر الؾثس ثؼ طلب مشفم أن يبًلفغ الشفاس تلفػ الرسفال ال فس
ً
أوثاذا لم .ولبؽ الدؤال ذؾ :إذا يان ما ر ًزل إلى الشبس ا داء (أا قب زول وف ال بلضفغ ذفذه) (أا
ً
األمر الذا تذضر إلضم يلس «ما» ضس جسل «ما أر زل إلضػ») ذؾ مؾ ؾ إمام علس ( ) وخبلض فم
ً
عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ض يؽ تؾجد تلػ ابو السؾثى دا ضس ال رن؟ ألؼ «هيش َزل» ذفذا السؾ فؾ مفؽ ـقفبف عفؽ
ً
طر الؾثس على الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ضلساذا لؼ وف الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يفؾم غفدير خفؼ علفى تلفػ ابوف فذير؟ إن مفا
ً
ً
وثف ًذ ـر فم لفؾ لفؼ ريفبل ف رفم ضف ن
«أهنزل» على الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مفؽ طر ف «الـؾحي» وأرمفر ف«إبالغـو» للشفاس ر
ً
«رسالتو» لؼ ي ؼ إ بلغدفا يفامبلس ال فد أن و فؾن وف س أو وفا وا فح س مفؽ ال فرن البفر ؼ ،ولبفؽ أيفؽ
فرب إلفضدؼ) .وبعبفارة أخفرش إن

ذذه ابو [أو ابوا ال س جاء ضضدا يبلم عؽ إمام علس ( ) ووالي م وخبلض م عد الشبس صلى خ
ً
ً
علضم و لم وسلؼ؟ قد ت ؾلؾن إن مؾ ؾ إمام علس ( ) لؼ يشزل على الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علفى شف وف مفؽ
ً
ً
ال رن ألن ذلػ لؼ و ؽ ضضم مرلح إذ يان ذشاس اث سفال أن و فؾم أعفداء علفس ( ) والشفاقسؾن علضفم
ً
الذذا عضداس إلى ثد تحر فدؼ لل رن تؾصبلس إلى أذداضدؼ .ولبششا ؾل :إن ذذا ال بر ر غضر م بؾل
على اإلطبل لؤلسبا

ال الض :

 .1إن الببلم السذيؾر أعبله مخال
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أمؾ اسر «أرنزَلهللا» ضعفبلس مفؽ ـقبف علفى الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وذفؾ ابن مف مؾر ف ن و فؾم ف«إ بلغدفا» للشفاس يفس ال
ً
تب فى «رسففال م» غضففر م سلف  .ضففبل ففد أن و ففؾن ذلففػ األمفر وف أو وففا ضففس ال ففرن ث سفاس .أل ففم ضففس
غضر تلػ الرؾرة لسا اس خدمل ضس و ال بلضغ يلس «أهنز َل».

 .2إذا يان مؽ الس رر أن و ؾن ال رن البر ؼ خر الب ب الدساو (ولجسضع البذر ث فى يفؾم

ال ضام ) ض ن خ ذاتم وحفغم مؽ شر األعداء و سشع تحر ففم أو تبديلفم أو ا فدثاره ،وعشد فذ ضفبل خفؾ

غؾ َن﴾
مؽ
ـو َل َحـاف ه
السحرضضؽ .وذذا ما ذيره ال رن ذاتم ضس قؾلم تعالى﴿ :إنا َنح هؽ َنزلَشـا الـذكَر َوإنـا َل ه
ً
(الحجر ،)9/ضلساذا الخؾ مؽ ذير إمام علس ( ) وخبلض م عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص صراث س ذ و ًضشف
ً
ً
ض ففس ال ففرن؟ لض ففل ش ففعرا! يضف ف ل ففؼ وخف ف خ تع ففالى م ففؽ يف ف أولئ ففػ الضد ففؾد والشر ففارش وال ففؾثشضضؽ

والسذ ففريضؽ والسلحففديؽ والسشففاض ضؽ و( ...وض ففس الففزمؽ الففذا ففدأ ضض ففم رسففال الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لل ف ًفؾ وي ففان
ً
ال يزال وثضداس بل معضؽ وال رضر وال ثؾل وال قفؾة ويفان خظفر السفؾ يد ًفدده ضفس يف لحغف ) ضبفان
ال ؾثضد ومحاربف البففر والذففرس وعبفادة األصفشام ويفان وف مره حظفضؼ األصفشام

ري ـش ًزل على ًبضم وا
ومحاربف البفففار والسذفريضؽ وذداوف الشففاس إلففى ال ؾثضففد وعبففادة خ وثففده ،أمففا ابن وبعففد أن أسففلسل
ي الجز رة العربض و مشل الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وام لػ ثزرتم ال ؾة البامل ورًبى خبلل مدة رسال م مئا
ال ال بلمضذ ،أصب وخا أن ت ؾم مجسؾع مؽ الشاس حر أ خر الب ب الدساو ؟!

معر ف لدفذا
 .3إذا يان ذشاس ضعبلس خظر وقؾ تحر أ لل رن ،ضد إمام علس ( ) وثفدذا َّ
ً
وعب ففاد
الخظ ففر؟ أال يد ف ًفدد خظ ففر ال حر ففأ ابو ففا الس عًل ف ف البًف ففار والسذف ففريضؽ والضد ففؾد والشر ففارش ً
الشجؾم و....؟ مؽ البديدس أ م لؾ يان ملف ذفذا الخظفر اعلفاس علفى عفدم إ فزال خ تعفالى مؾ فؾعاس
السؾ ففؾعا

مدس فاس مل ف إمام ف علففس ( ) رففؾرة و ف مففؽ وففا ال ففرن ،لؾجففب أن ال ترففذير مئففا
ً
الحداس األخرش (يابوا الس عل ال ؾثضد والشبؾة والسعاد) ضس ال رن البر ؼ ،وبعبارة أد لسا يفان
زل مؽ األساس!.
ال رن قد أر ـ

(وابوا

 .4إذا يفان األعففداء والشفاقسؾن قففادرون ضعفبلس علففى تحر فأ ال ففرن لحفذضؾا مشففم وف ال بلضففغ ذففذه
األخرش أوزاس مل

وف الؾالوف ) ال فس ي سدفػ دفا الذفضع إلثبفا

ادعفاءاتدؼ .ث فاس لفؾ يا فل

تلففػ ابوففا طب فاس لسد ف شدا مؾثؾق ف وقؾ ف ازل ف ضع فبلس ذ ف ن علففس ( ) وتذففضر إلففى إمام ففم ووالي ففم
ً
رراث  ،ومؽ الجد األخرش يان أعداء علس والشاقسؾن علضم قادر ؽ على تحر فأ ال فرن ضلسفاذا لفؼ
ً
ي ؼ تحر أ ذذه ابوا ؟
 .5إذا يففان األعففداء والشففاقسؾن قففادر ؽ علففى تحر ففأ ال ففرن ضدففض ؾ ؾن مففؽ ففا

على تحر أ أثادي

أا ثفدي
الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( ذف ن اإلمفام عل
فس ( » ،ولسفا تريفؾا َّ
ً
ً
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ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذ ن إمام علس ( ) يب ى ،ذذا ضس ثال أن الذضع تع د أن ذشفاس رواوفا م عفددة عفؽ الشبفس
ً
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (مل ثدي غدير خؼ ،وثدي الل لضؽ وثدي السشزل و )...علل يسا ذس إلى يؾمشا ذذا وذس
صراث –ثدب قؾلدؼ -على إمام علس ( ) وخبلض م عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .حؽ ابن ال بح
تدل
ً
ً
ضس الدالل الرفر ح ل لفػ «األحاديـث» علفى إمامف علفس ( ) أو عفدم دالل دفا .إ شفا دف ل ض ف  :إذا
ً
يا ففل صففر ح ضففس إمام ففم ضع فبلس ضبض ف وصففلل إلضشففا عففد أل ف وأربعسئ ف عففام ولففؼ تحف ًفر مففؽ قب ف
األعففداء والشففاقسضؽ ولففؼ ترس ف ـ ؟ إن األعففداء ال ففادر ؽ علففى تحر ففأ ال ففرن والففذيؽ أخففاضؾا خ –والعضففاذ

وحرضفؾا يففبلم الشبففس
ففا﵀ -مففؽ إ فزال وف صففر ح ضففس شف ن إمامف علف
فس ( ) ،يضف لففؼ ودف ظضعؾا أن ً
ً
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأثاديلم ،رغؼ أ م ذر ،أو لؼ يؤدوا إلى محؾذا مؽ ذايرة ال ار ص؟
لشف ففرض ج ففدالس أن م ففا أر ففزل م ففؽ ـقفبف ف عل ففى الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ي ففان إمامف ف عل ففس ( ) ،وأن السر ففلح
ً
ً
اق زل أن ال ي ؼ ضان ذلػ رؾرة وف قر ضف صفر ح  .ثدفشاس ،إذا يفان األمفر يفذلػ ضلسفاذا لفؼ و ف

الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (يؾم غدير خفؼ) ف صفراث « :أيدفا الشفاس ل فد أمر فس خ تعفالى مفؽ ـقفبف أن أ ل فؼ أمفر
ً
إمام علس ووالي م ولبؽ دبب عض السرال لؼ أتس ؽ ث ى ابن (أو لؼ أرغفب) ف بلغ ؼ رسفال
ً
خ تلػ ذ علشس ،وابن زل علس مبلس الؾثس مؽ عشد خ آوف تف مر س أن أ ل فؼ ذلفػ األمفر،
ً
لذا ض شس ابن اتباعاس ألمر خ ،أعلؽ علضفاس ( ) ذف رسفسس إمامفاس علفض ؼ وخلضفف لفس مفؽ عفدا؟»
لشففرض أن خ تعفالى لفؼ يف ـفر السرفلح ضفس إ فزال وف قر ضف صفر ح ضففس مؾ فؾ إمامف علففس ( )،
ً
صراث وشفاضض ؟ ضلساذا لؼ و ؼ ذلػ؟
أضلؼ و ؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاد اسر على ضان مل ذذا األمر
ً

وأما الش ظ اللالل (ج) أا خؾ الشبس مؽ مخالفف الشفاس وإعفاق دؼ إل بلغفم إمامف علفس ( )
ً
ً
فس صفلى
وخبلض م ضدفس ظف طر فف تدف ح الدفسا  ،إ فذ ي َّفدعس علسفاء الذفضع – مفؽ جدف  -أن الشب َّ
خ علضففم و لففم وسففلؼ مشففذ داو ف جد فره الففدعؾة وإعبل ففم لرسففال م عف ًفر اإلمففام علففس ( ) خلضف ف س لففم
ً
ووصفضَّم مفؽ عفده( ،)1وي َّفرر ضفان ذفذا األمفر ذف صفر مف ار عفدة وضفس مشاسفبا مخ لفف  ،ومففؽ
«يـؾم اإلنـذار» ،السفروا عفؽ علفس فؽ أ فس طالفب

( )1وذضر السؤل إلى ما رو فع ـر لدش الذضع ف «حديث الدار» أو ثفدي
يؽ﴾ (الذفعراء[ )214/ضفس مبفدأ الفدعؾة اإلسفبلمض
ـيرَت َػ األَق َـرس َ
( ) أ م لسا أ زل خ تعالى على رسفؾلم قؾلفم ﴿ َوأَنـذر َعذ َ

قب ف عدففؾر اإلسففبلم س ف دعففاذؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلففى دار عسففم أ ففس طالففب وذففؼ يؾمئففذ أربعففؾن رج فبلس يز ففدون رج فبلس أو يش رففؾ م،
وضضدؼ أعسامم أ ؾ طالب وثسزة والعباس وأ ؾ لدب ،ض ال« :وا شس عبد َّ
فاء
السظلب ،إًس وخ ما ف
أعـل رؼ شاَّاس ضس ـ
ـ ـف ر
الع ـر ـج ـ
فؾي فؼ إـل فضفمَ ،فـأي هكؼ هي َـؤازهرني َعمـى
ز ـ َّ
أن فأد رع ر
أم ـر فس خ ف
ـق فؾ ـم رم فض ـ
مسفا ج فئف ر رب فؼ فم ،إًفس ـق ففد ج فئف ر رب فؼ ـخ فضفر الفد ف ـضا وابخ ـفرة ،ـوـق ففد ـ

فل ،وإ فس
َى َذا األمـرَ ،عمـى أن َي هكـؾ َن أخـي ووصـيي وخميفتـي فـيئؼ؟» قفال (علفس) :ضف ثجؼ ال فؾم عشدفا جسضعفاس ،قفال وقل ر
ألثدثدؼ سشاس ،وأرمردؼ عضشاس ،وأعغسدؼ ظشاس ،وأخسذدؼ ساقاس :أ ا وفا بفس خ أيفؾن وز فرس ،ض خفذ رقب فس ،ثفؼ قفال« :إن
ً
ىذا أخي ووصيي وخميفتي فيئؼ فاسسعؾا لو وأطيعؾا» ،قال :ض ام ال ؾم وزح ؾن ،و ؾلفؾن أل فس طالفب :قـد أمـرك أن
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رفب عل
الجد األخرش و ؾلؾن إن
فس ( ) إمامفاس وخلضفف س
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يفان يفؾجس ضفس فدفم خضفف س مفؽ ـ ف
ً
ً
لفم مفؽ عفده وأن خ طس فم مفؽ خفبلل وف ال بلضفغ (ال فس زلفل – ثدفب ادعفاء الذفضع  -يفؾم غفدير

خؼ) وقال لم :ال تخ

مؽ الشاس وأ ل دؼ رسال ربػ ألن خ وعرسػ مؽ شر األعداء والشاقسضؽ أو

السشحرضضؽ ضس ضبرذؼ وضدسدؼ! ألضس ذذا تشاقزاس صارخاس؟ الثغؾا الببلم ال الس لعالؼ شضعس:

«هيدتفاد مؽ روايات عديدة أن الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أهمر سابقا ب عالن إمامـة عمـي (ع) بذـئل رسـسي
ولكشو كـان يخذـى أن يغـؽ الشـاس أن ىـذا األمـر رأي عخرـي لـو فيستشعـؾا عـؽ قبؾلـو .لـذا كـان
يتحيؽ الفرصة السشاسبة ويشتغر تييؤ األرضية السشاسبة إلعالن ىذا األمر حتى نزلهللا عميو اآلية

ؾل َبم َما أهنز َل إَلي َػ مؽ رس َػ ،﴾...وأكـدت عميـو ضـرورة تبميـ
الكريسة التي تقؾلَ﴿ :يا أَي َيا الر هس ه
ىـذه الرسـالة اإللييـة ،وفــي الؾقـهللا ذاتـو بذــرتو بـأن ن سـيحسيو مـؽ تبعــات ىـذا التبميـ  .فــأدرك
الشبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن الزمؽ السشاسم قد حان وأنو لؼ يعـد مـؽ الجـا ز تـأخير األمـر أكثـر مـؽ ذلـػ.
لذا قام بؾاجبو في غدير خؼ .فاألمر الذي اختص بو ذلػ اليؾم ىؾ اإلعالن الرسسي وأخـذ البيعـة

مؽ الشاس ،وإا ف ن رسؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذكر السدمسيؽ طيمـة فتـرة رسـالتو مـرات عـدة وسرـؾر مختمفـة
﴿وأَنــذر
بخالفــة أميــر الســؤمشيؽ عمــي (ع) ،وحتــى فــي أوا ــل أيــام بعثتــو عشــدما نزلــهللا عميــو آيــةَ :

يؽ﴾ (الذـعراء ،)214/حــيؽ قــال فـي محزـــر جسيــع أقرسا ـو وعذــيرتو« :أول مــؽ
ـيرَت َػ األَقـَـرس َ
َعذ َ
يقبل بدعؾتي ىـذه سـيئؾن وصـيي وخميفتـي ،وكـان أول مـؽ أجـاب دعؾتـو – باتفـاق الفـريقيؽ –
يعـؾا
عمي بـؽ أبـي طالـم» .وكـذلػ عشـدما نزلـهللا عميـو آيـةَ﴿ :يـا أَي َيـا الـذ َ
ن َوأَط ه
آمهشـؾا أَط ه
يعـؾا َ
يؽ َ
شكؼ( ﴾...الشداء ،)59/وأوجبهللا عميو طاعة أعـخاص تحـهللا عشـؾان «أولـي
ؾل َوأهولي األَمر م ه
الر هس َ
األمر» طاعة تامة ...سأل جابر بؽ عبد ن األنراري
رسؾل ن :مؽ ىؼ «أولي األمـر» ىـؤاء؟
َ
فقال :ىؼ خمفا ي يا جابر وأ سة السدمسيؽ بعدي ،أوليؼ عمي بؽ أبي طالم.)1(»...
ساذج مشدا:
ذشا ترظرح أسئل عديدة ذضر إلى
ـ
 .1وض ف أا رواو ف مؾثؾق ف أرمففر الشبففس
ً
إمام
علس ( )؟ رجاؤ ا أن تذيروا لشا ثديلاس
ً

األيففرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مففؽ ـقفب ف (ومففؽ قـب ف خ) ف ن وعلففؽ رسففسضاس
مؾثؾقاس واثداس ض إلثبا ذذا االدعاء.

 .2إذا خذففس الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن وغففؽ الشففاس أن ذلففػ األمففر أروففم الذخر ففس ضضس شع فؾا عففؽ قبؾلففم،
ً

تدسع ابشػ وتظيع!( .ا غر الس س الدشدا ،يشز العسال ،ج /13ص 133وـ ـد ـفب رم إلفى إسفح وإلفى ا فؽ جر فر الظبفرا
يؽ﴾ – ـوـ ـد ـفب رم
ـيرَت َػ األَق َـرس َ
(ضس تفدضره) -وذؾ ضس (ج  ،19ص )413مشم مخ ر ف اسر وذلفػ ذيف تفدفضره بوف ﴿ َوأَنـذر َعذ َ
يذلػ إلى ا ؽ أ س ثاتؼ وا ؽ مردو م وأ ؾ عضؼ األصبدا س ضس دال

الشبؾة)( .الس رجؼ)

( )1مؾزش ع ايد( ،أا تعلضؼ الع ا د) ،ج ،2ص .153-149
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ضلسففاذا ت ؾلففؾن إن الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عف ًفر عل ففس ،ضففس أوا ف ف أوففام عل ففم ض ففس الؾلضس ف ال ففس أقامدففا ألقربا ففم
ً
ً
مئفا
أيد ذذا األمر عذ ار
وعذضرتم ،ؾصفم وز ره ووصضم وخلضف م مؽ عده رراث تام ثؼ ً
الس ار ضس مشاسبا مخ لف ؟ ألضس ذذا تشاقزاس محزاس؟ قفد ت ؾلفؾن لفؼ و فؽ إعفبلن إمامف علفس ( )
ً
وخبلض م ضس ي تلػ السشاسبا إعبل اس رسسضاس ،ولبؽ الدؤال :أوالس :إذا يان السظروح ذؾ خذض الشبس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مففؽ أن وحس ف الشففاس إعبل ف فم ذاس علففى أ ففم أرو ففم الذخرففس ضففبل و بلؾ ففم مش ففم ،ضسففا الفففر ففضؽ
اإلعففبلن الرسففسس وغضففر الرسففسس لدففذا السؾ ففؾ ؟؟ وثا ض فاس :طب فاس الدعففاء الذففضع (ويسففا ذيففر أعففبله)

الشاس مام
أ لغ
علس ( ) رسفسضاس
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس أوا دعؾتم  -ضس الؾلضس ال س أقامدا لعذضرتم  -ـ
ً
ً
تام ف  ،ض ف ذا لففؼ و ففؽ مففا و ؾلففم الذففضع ذ ف ن ثففدي «يــؾم اإلنــذار» ( سعففزل عففؽ صففح
وبر فراث ً
الحدي أو س سم) تعر فاس رسسضاس علس ( ) خلضف س للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضسا معشى «التعريف الرسسي» إذن؟
ً
ً
 .3إذا يففان ثسف خففؾ مففؽ سففؾء ضدففؼ الشففاس ضف ن الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يففان م ا ففم أن وحففؾل دون سففؾء
ً
علضاس ( ) إماماس وخلضف س مؽ عده
ربم َّ
الفدؼ ذذا بضا م الرر والذفا للسؾ ؾ وت يضده على أن ـ ف
إ سا ذؾ أمر مؽ عشد خ وأص مؽ أصؾل الديؽ .ضلساذا لؼ و ؼ ثزرتم سل ذذا العسف ؟ اللدفؼ إال
أن ففؾل إ ففم ث ففى لففؾ قففام الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بضففان السؾ ففؾ ر فراث وشفففاضض تام ف  ،لحس ف الشففاس يبلمففم
ً
أوزاس على أ م رأوم الذخرفس وام شعؾا عؽ قبؾلم ،لبؽ ذذا الببلم مجرد ادعاء ض وال وس ؽ إثباتفم
ال فس

ولضس علضم أا دلض أو رذان وس ؽ الرد علضفم دلف يلضفرة .ضلفؾ أن الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضفس الدفشؾا
ً
اس ف لؼ ضضدففا زمففام الح ففؼ ضففس السديش ف ويففان عففدد السدففلسضؽ يففزداد يؾم فاس عففد يففؾم و ففزداد إوسففان الشففاس
رسفسس وصفر

حزرتم وث دؼ م ومحب دؼ لم ،لفؾ أعلفؽ إمامف علفس ( ) وخبلض فم ذف
ً
إلدضفاس ،وففا ترففرش ذف يففان السدففلسؾن سففضع برون ذففذا أوزفاس رأا الشبففس الذخرففس ويف ًدؼ ي دسؾ ففم
أمف اسر َّ
ً
ففذلػ –والعضففاذ ففا﵀ -البففذ واس ف بلل م ففام رسففال م ل ففرض شخرففس؟ ذ ف وع ف أن و ففؾم الشففاس
ذ ففر اإلس ففبلم أ ف فؾا الع ففذا

ؾصففدا

والسر ففا ب وال دجض ففر م ففؽ

ال ففذيؽ مشف فؾا ففالشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وتحسلف فؾا ض ففس س ففبض
ً
شاءذؼ وو عؾا وجفؾدذؼ يلفم علفى طبف مفؽ اإلخفبلص وقفدمؾه ضفس سفبض
اءذؼ وأ ـ
أوطا دؼ وض دوا د ـ

داط ؟ ذ إمام علفس ( ) وخبلض فم عفد الشبفس
رفرة رسال الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،زضضع إوسا دؼ ذ ذا
ً
ً
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تزر د ضاذؼ أو آخرتدؼ شضئاس؟ إذا يا ل تزفر فد ضاذؼ (وذفؾ أمفر ال دلضف علضفم) ضبضف وس فؽ

لسل ذذا الزرر السح س أن وحؾل دون قبؾلدؼ ألمفر خ مامف علفس ( ) ضفس ثفضؽ أ دفؼ أ فدفدؼ،
ً
وعلى مدار ثبلث وعذففر ؽ عامفاس مفؽ رسفال الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ض فدوا جسضفع د ضفاذؼ ولفؼ يبف لدفؼ د ضفا أصفبلس
ً

تعر ففدا إمام ف علففس ( ) للخظففر؟ لضففل شففعرا! ذ ف روع ف أن و ففؾم الرففحا الب فرام ،الففذيؽ
ث ففى ً
ً
أمزؾا سشضؽ شبا دؼ ضس السذ ا وأ ؾا السراعب والحرمان مؽ عفؼ الفد ضا ضفس سفبض رسفال الشبفس
ً
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ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و رفرة ديؽ اإلسبلم ،جاذ ث ؼ خ وخضا أمره ضس ض رة شضخؾخ دؼ ويدفؾل دؼ ثبفاس ضفس الس فام
عسر أمزؾه ضس السجاذفدا

ضفس سفبض خ و خدففروا خفرتدؼ؟

زض رعؾا ذلػ ثؾا
والجاه والر اس  ،و ً
قففد ت ؾلففؾن إن أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يففا ؾا ضففس الشداوف ذف اسر وارتبففا ملف ذلففػ الخظف مف ففؽ قففبلدؼ لففضس
ً
األمر السحال ع فبلس لفذا ضف ن خفؾ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يفان مع فؾالس ومبفر اسر .ضش فؾل أوالس :إن ذفذا البفبلم مجفرد
ً
اث سففال وال دلض ف قففاطع علضففم .وثا ض فاس :لففضس مففؽ شففرط إ ففبله رسففاال خ للشففاس أن ود ف ض ؽ الشبففس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أوالس أن الشاس لؽ تحس تلػ الرسال السراد تبلض دا على محسف الفرأا الذخرففس للشبفس ألن ملف
ً
ً
ذففذا االث سففال يؾجففد ضففس مؾا ففع يلض فرة أخففرش أوزفاس ،وإذا يففان مجففرد االث سففال الع لففس ( عففدم قبففؾل
أا وف مففؽ
الشففاس) ما عفاس مففؽ إ ففبله رسففاال خ للشففاس ضف ن الشبف
فاس َّ
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لففؽ ودف ظضع أن يبلففغ الشف ـ
ً
فؾجس الفدففؼ و ففعفاء اإلوسففان
ال ففرن! .حففؽ ال شبففر أ ففم مففؽ السس ففؽ أن يؾجففد دا س فاس عففدد مففؽ معف ً
و عؾن ضس مل سؾء الفدؼ ذذا إال أن أيلر أصحا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يا ؾا أشخاصاس ذوا إوسان صلب ومفا
ً
يا ؾا لض َّدسؾا رسؾل خ أ داس سل ذذه ال دس  ،يسا أن الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لؼ و ؽ لض رس أ داس واجبم دبب سؾء
ً
ضدؼ أقلض مشحرض ال فبضر و عضف اإلوسان وعدم قبؾلدا لببلمم .ضخبلص الببلم إن ذشاس أصلضؽ ال
يشب ففس أن شد ففاذسا :األول أن األصف ف ذ ففؾ البف فراءة إال أن يلب ففل خ ففبل

ذل ففػ (وذش ففا ال دلضف ف ري فلب ففل
ففم لففؾ

خففبل ذلففػ) ،واللففا س أن ال رففاص قبف الجففرم ال وجففؾز ع فبلس وال شففرعاس (و ًادعففاء الذففضع
صف ًفرح الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سؾ ففؾ إمام ف علففس ( ) وخبلض ففم مففؽ عففده ،الع بففر الشففاس – خاص ف صففحا م
ً
ً
البرام -أن ذذا الببلم رأوم الذخرفس ،ذؾ مؽ قبض ال راص قب وقؾ الجرم).
رسفسس» ضسفا ذفؾ

 .4أما قؾلبؼ« :ل د أرمر الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مفؽ ـقفبف أن وعلفؽ إمامف علفس ( ) ذف
ً
ً
الزمؽ الذا تعشؾ م لسف «مـؽ َقبـل»؟ ال جفرم أ بفؼ سف ؾلؾن :مشفذ أول يفؾم جدفر ضضفم رسفال م (أا

قب عذر ؽ سش مؽ واقع غدير خؼ) .ضالدؤال ابن :لساذا لؼ وعرؼ خ تعالى بضَّم صلى خ علضم
و لم وسلؼ مؽ شر األعداء والشاقسضؽ ،مشذ أول يؾم عدد إلضم ال ضام دذا الؾاجب والسدس  ،أو وحسضم
مففؽ الغففؽ السشحففر لدففضئس الفدففؼ و ظسئشففم ضففس ذففذا السجففال؟ ثففؼ ألففضس مخالف فاس للح س ف أن و ف مر خ

رسسس أن علضاس ذؾ اإلمام والخلضف مؽ عده ورغؼ رؤ م أن بضم لؼ

تعالى الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ن وعلؽ ذ
ً
فاس رسفال خ ذفذه -دفبب الخفؾ الفذا يفان وع ر فم ،يب فى
وعس ذلػ األمر عد -أا لفؼ يبًلفغ الش ـ
صام اس وبعد عذر ؽ سش (أا ضس األشدر األخضرة مؽ عسر الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) و ؾل لم :لفؼ وعفد مفؽ الجفا ز
ً
الشاس ما أرمر ـ م؟! قد ت ؾلؾن إن الغرو لؼ تبفؽ
ت خضر ذذا األمر أيلر مؽ ذلػ وعلضػ أن تبًلغ ـ
رفب علفس رسفسضاس إمامفاس وخلضفف س مفؽ عفده وأن ذفذه الغفرو
تدس للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أثشاء سفشؾا رسفال م ـش ف
ً
سشحل يؾم غدير خؼ .لبؽ ذذا ال فدضر ال ور ؾجم مؽ الؾجؾه .أل فم وظفرح اإلشف اال واألسفئل
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ال الض :
أ -ألففؼ و ففؽ خ عالسفاس ح ض ف أن الغففرو

ضلساذا إذن عدد للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دذا األمر؟

لففؼ تبففؽ مشاسففب لدففذا العسف خففبلل سففشؾا

الرسففال

 يان يؾم ال دير أثشفاء عفؾدة الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مفؽ ثجف الفؾدا إلفى السديشف  ،رض ف جساعف قلضلفً
تفر معغؼ السدلسضؽ وعادوا إلى لدا دؼ) ،أا يان يفؾم ال فدير عفد عفدة أوفام
مؽ أصحا م ( عد أن ً
مؽ ثجم األخضر .أضلؼ تبؽ الغرو مشاسفب قبف عفدة أوفام مفؽ غفدير خفؼ؟ (أا أثشفاء مشاسفػ الحف

ثض يان مئ أل مدلؼ مؽ جسضع أ حاء الجز رة العربض وحجؾن مع الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)؟ لساذا لؼ تشزل و
ً
ال بلضففغ أثشففاء ثج ف الففؾدا يففس وعلففؽ بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمففام جسضففع السذففاريضؽ ضففس تلففػ السشاسففػ –
رسفسس؟ ذف يا فل

والذيؽ يا ؾا جساس غفض اسر مؽ السدلسضؽ -إمام علس ( ) وخبلض م مفؽ عفده ذف
ً
الغرو غضر مشاسفب أوزفاس أوفام ثجف الفؾدا ؟ إذا أجبف ؼ اإلوجفا ض شفا دف ل :إذا يا فل الغفرو

غضففر مؾاتضف طضلف عذففر ؽ عامفاس وب ضففل يففذلػ ث ففى أوففام ثجف الففؾدا ويا ففل تسشففع الشبففس صففلى خ
ً
علضم و لم وسلؼ مؽ أن ورد دذا اإلعبلن ،ضسا الذا ثر ث ى زالل ي تلػ الغفرو السعض ف

ضج سة يؾم غدير خؼ وثلل محلدا الغرو

السؾاتض والسشاسب لدذا األمر؟!

 .5لشل غرة مرة ثا ض على الفبرة ال س لشاذا عؽ الذضص «مرباح يزدي»ً .يدعس الذضص -
ش م ضس ذلػ ش ن أيلر علساء الذضع  -أ م:
ـشكؼ ﴾
ـؾل َوأهولـي األَمـر م ه
«عشدما نزلـهللا آيـة ﴿َيـا أَي َيـا الـذ َ
َ َوأَط ه
آمهشـؾا أَط ه
يعـؾا الر هس َ
يعـؾا َ
يؽ َ
(الشدــاء ،)59/والتــي أوجبــهللا إطاعــة «أولــي األمــر» طاعــة مظمقــة ....ســأل جــابر بــؽ عبــد ن

األنرـاري الشبــي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :مــؽ ىـؼ أولــي األمــر ىــؤاء؟ فأجابـو الشبــي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :ىــؼ خمفـا ي يــا جــابر وأ ســة
السدمسيؽ بعدي ،أوليؼ عمي بؽ أبي طالم»....
ذشا ال د مؽ ث اإلش اال

ال الض :
السففذيؾر

أل ف  -أال وعلففؼ علسففاء الذففضع ث ض ف س ( سففا ضففضدؼ الذففضص مرففباح يففزدا) أن الحففدي
ل ففضس ل ففم أا س ففشد ق ففؾا أو م ب ففؾل عل ففى اإلط ففبل  ،وأن م ففؽ رواة س ففشده أضف فراد ملف ف «دمحم ففؽ ذس ففام»

و«جعفففر ففؽ دمحم ففؽ مالففػ» و«ثدففؽ ففؽ دمحم ففؽ سففساع » و ،....ويلدففؼ مجروثففؾن ومظعففؾن دففؼ

وم َّدسففؾن الفدف  ،لففضس مففؽ وجدف غففر علسففاء أذف الدففش ضحدففب ف ث ففى ضففس غففر يبففار علسففاء
ر
الذففضع أوز فاس ،وأن ال ثجض ف لحففدي

سل ف ذففذا الدففشد ال فؾاذس؟ صففحض أن العلسففاء وجففب أن وعًلس فؾا

الشففاس «الع ا ففد» ،ولبففؽ أا «ع ا ففد» ذففذه؟ ذ ف الع ا ففد ال ففس اخ ل دففا واض ارذففا عففدد مففؽ و ففاعس
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الحدي

الفاسديؽ الفاس ضؽ الذيؽ ال يؾثـ ر

بلمدؼ وال رو فع ـد ؾلدؼ؟
بله ما يشفزل علضفم مفؽ وفا

 ألؼ و ؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -طب اس الدعاء الذضع  -م مؾ اسر لضسً
ذرح تلػ ابوا وتفدضرذا للشاس؟ أولؼ تبؽ و «أولس األمر» قد زلل قبف سفشؾا
خ ضحدب

(أو على األق قب أشدر) مؽ واقع غدير خؼ ،ضساذا لؼ وفدرذا الشبس األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إال لجا ر ؽ عبد
ً
خ ض ؟ ذ ورد ال داؤل عؽ ذؾ «أولس األمر» إلى ذذؽ جا ر فؽ عبفد خ ض ف ؟ حفؽ علفؼ أن
عبففارة «أولففس األمففر» ضففس ل ف العففر تعشففس« :أصففحا

أمففر الح ففؼ» أو عبففارة أخففرش «مدففؤولس

الح ففؼ» .وعام ف الشففاس تفدففؼ مففؽ ذففذه ابو ف لففزوم طاع ف الح ففام (ألجف ثفففح الشغففام وا غففام أمففؾر
الشاس) .ض ذا يان م رؾد خ مفؽ «أولي األمر» ث ض ف س أشفخاص معضشفؾن (أا علفس فؽ أ فس طالفب
وأ شاؤه) أضلؼ و ؽ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص م َّلففاس بضفان ذفذا األمفر لجسضفع الشفاس صفراث س وعلفى السفؤل؟ وإذا قلف ؼ إن
ً

الغرو لؼ تبؽ تدس للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دذا األمر ض شا د لبؼ ضلساذا أ زل خ إذن و س تح فاج إلفى تفدفضر
وبضان رغؼ عدم وجؾد عرو مشاسب ل فدضرذا م فؽ قـب الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ ألضس إ زال و تح اج إلى تفدضر
ً
وبضففان لسرففادو دا مف ففؽ قـب ف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وضففس الؾقففل ذاتففم خففؾ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( ففدلض عففرو خاص ف
ً
ً
معضش ) مؽ تفدضرذا وبضان الس رؾد مشدا وب اء ذلػ الخؾ وتلبفؼ الغفرو ث فى عفدة سفشؾا تالضف
رو ـعد عسبلس عبلضاس ول ؾاس

ؾعاس مؽ إ بلل الشاس م فؽ قـب خ عز وج ؟

واآلن لشبحث قرة غدير خؼ:
أول خظففؾة وأذسدففا ضففس ال حلض ف العلسففس والففدقض لدففذه الحادث ف ذففؾ أن رف إلففى قففدر مذ ف رس

جففامع ففضؽ جسض ففع الشرففؾص ال ففس ل ففل ثادثف ف غففدير خ ففؼ م ففؽ خففبلل ال ح ضف ف والف ف فحص الؾاس ففع

والعسض ضس ثشاوا الشرؾص ال ار خض والروا ض السؾثؾق وبعبارة أخرش أن ر إلى ال اسؼ السذ رس

ففضؽ جسض ففع الرواو ففا السخ لفف ف ض ففس ذ ففذا الر ففدد وال ففذا و ف ًفر ففم علس ففاء الف ففر ضؽ (الذ ففضع والد ففش ).
والخظؾة ال الض ذس أن علفؼ مفا ذفس الحفؾادث ال فس راض فل تلفػ الؾاقعف (أا مفا ذفس خلفضاتدفا وعللدفا
وعؾام وقؾعدا) .ول د قسشا ضشػ الخظفؾتضؽ فدر اسف ظاع شا وضضسفا يلفس فدم لبفؼ أيدفا ال فراء البفرام
خبلص تلػ الؾاقع يسا جاء

ضس ال ؾار ص السع برة ويسا و ب

دا طرضا الدعؾش:

ضففس الدففش العاش فرة للدج فرة ا ظل ف رسففؾل خ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حففؾ خففر سفففر للح ف  ،وذلففػ عففد أن أرس ف
رسففا

إلففى رؤسففاء ال با ف العربضف وبففبلد السدففلسضؽ ودعففاذؼ إلففى الحزففؾر ألداء مشاسففػ الحف ضففس

م  .ومؽ جسل ذلػ أ م أرس إلى علس ( ) – الذا يان ضفس ثضشدفا ضفس الفضسؽ و فؾم سدسف جباوف
ً
أمفؾال الزيففاة مففؽ أذلدففا – رسففال دعففاه ضضدففا إلففى الحزففؾر معففم ضففس ثج ففم تلففػ .عشففدما اسف لؼ علففس
ضبر ضس فدم أ م لؾ أراد أن وحس معم أمؾال ضل السال و شظل
( ) رسال رسؾل خ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ً
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م

ض م لؽ ور ضس السؾعد السحدد .لذا عدد مر تلفػ األمفؾال إلفى عفدد مفؽ األضفراد الفذيؽ يفا ؾا

معففم – مل ف

ر ففدة األسففلسس وخالففد ففؽ الؾلضففد -وأمففرذؼ حسلدففا تحففل إش فراضدؼ وإورففالدا إلففى م ف ،

وا ظل مدرعاس حؾ م

لضحزر مشاسػ الح  .عد إ دا م للسشاسػ عاد لضل فس ال اضلف ال ادمف مفؽ

الضسؽ ضلسا وص إلضدا رأش أن خالد ؽ الؾلضد وبر دة األسفلسس و خفر ؽ قفد ترفرضؾا ضفس عفض أمفؾال
ضل السال .ض زب مؽ ذلػ ووبخدؼ علفى ترفرضدؼ لفػ األمفؾال [إ فذ ذفس أما ف ال وجفؾز ال رفر
ضببر على أولئػ الس خلفضؽ ذلػ ال رفر الذا يان ضس الح ض عضؽ
دا دون إذن وواجددؼ ً
ذدة .ر

الرؾا  ،ضحسلؾا ضس قلؾبدؼ على اإلمفام واسف عدوا لبل فام أل فدفدؼ ض رسفلؾا أشخاصفاس إلفى رسفؾل خ
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو جفاؤوه فدفدؼ وشف ؾا إلضفم عشف ـ علفس وث َّدتفم وتذفد ـده معدفؼ .ضاسف سع إلفضدؼ رسفؾل خ صفلى
ً
ي مففؽ غزففبدؼ.
خ علضففم و لففم وسففلؼ ثففؼ دففاذؼ عففؽ معففاداة علف
فس ( ) وبففضؽ لدففؼ عففض ضزففا لم لضدف ًفد ـ
ً
لبففؽ خالففداس وبر ففدة و خففر ؽ ،عففد ل ففا دؼ رسففؾل خ ،واصففلؾا إسففاءة البففبلم ح ف علففس ( ) ففدر مففا
ً
اس ظاعؾا ،ويان مؽ ش ن تلفػ اإلسفاءة أن تفؤثر ضفس يلضفر مفؽ الشفاس الفذيؽ لفؼ و ؾ فؾا وعرضفؾن َّ
علضفاس
( ) ذف

صففحض

عففد ،وتجعلدففؼ ودففضئؾن الغففؽ ح ففم وتشفففر قلففؾبدؼ مشففم .عشففدما شففاذد رسففؾل خ

السذادة إلى م ف
فر الشاس وقب أن ور صدش مل ذذه
ً
ذلػ الؾ ع رأش لزاماس علضم –قب أن ي ً
عرضفم
أو السديش و ذضع ضضدا و ؤثر ضفس أذلدفا -أن يفداضع عفؽ شخرفض عل
فس ( ) البفارزة والسس فازة و ً
ً
للشاس فزا لم ومشاقبم و زع ذلػ ثداس لل زض  .لذا [ضس تؾقفم لربلة الغدر والعرر قر غفدير
و ففال لففم غففدير خففؼ أل ففى خظبف عف ًفر ضضدففا اإلمففام علففس وبففضَّؽ وجففؾ محب ففم ومؾاالتففم علففى جسضففع
ً
السدلسضؽ مب د اس خذ إقرار مشدؼ م «أولى بيؼ مؽ أنفديؼ» ثؼ قال« :مؽ كشهللا مؾاه فيذا عمي

مؾاه» ثؼ دعا خـ قا بلس« :الميؼ وال مؽ وااه وعاد مؽ عاداه»(.)1
تلػ يا ل خبلصف ثادثف غفدير خفؼ يسفا جفاء

ضفس الؾثفا

والسدف شدا

ال ار خضف والحديلضف

الس فرق ف السؾثؾق ف والسع سففدة لففدش الفففر ضؽ .ويسففا رأيشففا يا ففل عل ف خلفض ف وقففؾ تلففػ الحادث ف قزف َّفض

السذاجرة ال س وقعل ضؽ عض الرحا ضس قاضل الضسؽ (خاص خالفد فؽ الؾلضفد وبر فدة األسفلسس)

الدام ـ ضس تحلضلشا لدذه الحادث .
وبضؽ
علس ( ) وال يشب س أن ر ف ف ـ ذذه الش ظ ـ
ً
ً

وابن و تس الدور لدسا قر غدير خؼ مؽ لدان أثد م ارجفع الذفضع (سفساث الذفضص اصفر

م ارم الذضرازا):

«في الدشة األخيرة مؽ حياة الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أدِ السدمسؾن مـع رسـؾل َ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حجـة الـؾداع فـي

( )1الخبلص السذيؾرة مش ؾل مؽ ي ا

«عاىراه اتحاد» أا طر االتحاد لخضص وترر ودضر ؽ.
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عغســة وجــالل ،.......أصــحاب الشبــي السذــاركؾن فــي تمــػ الحجــة – الــذيؽ كــانؾا جس ـ ا غفي ـ ار –
يئادون يظيرون فرح ا ليذه الدعادة الكبرِ التي عرفيؼ ن بيا.....
كانهللا الذسس ترسل أععتيا الالفحة السحرقة عمى الؾديان والديؾل...
اقتــرب وقــهللا الغييــرة ،واقتــرب الركــم الكبيــر مــؽ أرض الجحفــة ،وعيــرت مــؽ بعيــد أرض
«غدير خؼ» القاحمة الجافة السحرقة.
كانهللا السشظقة ،في الحقيقة تقع عمى مفترق طرق أرسع حيث كان عمى الحجيج أن يتفرقـؾا
إلــى الؾجيــة التــي يقرــدونيا .....فجــأ اة إذا برســؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يرــدر أمــره لمحجــيج بــالتؾ ف ،ف ـراح
السدـمسؾن يشـادون الــذيؽ فـي مقدمـة الركــم أن يعـؾدوا ،وانتغـروا حتــى يمتحـ بيـؼ مــؽ كـان فــي

السؤخرة أيزا .....وصعد مؤذن الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يشادي في الشاس لرالة الغير...،

كانــهللا الريــاح افحــة محرقــة ،حتــى اضــظر بعزــيؼ إلــى أن يزــع قدــس ا مــؽ عباءتــو تحــهللا
قدميو وقدسا مشيا فؾق رأسو كي يتقي حرارة الحرى وأععة الذسس.....
انتيهللا صـالة الغيـر .وىـرع الحجـيج يريـدون نرـم خيـاميؼ الرـييرة التـي كـانؾا يحسمؾنيـا

معيؼ يمـؾذون بيـا مـؽ حـر اليـاجرة .إا أن رسـؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أخبـرىؼ أن عمـييؼ أن يدـتعدوا لدـساع
رسالة إليية جديدة في خظبتو ،وكان الذيؽ يقفؾن عمى مدافة مـؽ رسـؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ا يدـتظيعؾن

رؤيتو ،لذلػ صشعؾا لـو مشبـ ار مـؽ أحـداج اإلبـل ارتقـاه رسـؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقـال مخاطبـا الشـاس بعـد أن
حسد ن وأثشى عميو ...« ...:فانغروا كيف تخمفؾني في الثقميؽ».
فشادِ مشاد :وما الثقالن ،يا رسؾل ن؟
قال :الثقل األكبر كتاب ن ...واآلخر األصير عترتي...
الشاس الشبي يشغر حؾلو ...وما أن وقعهللا عيشيو َعَمى عمـي حتى انحشى وأخذ بيـد
فجأ اة رأِ
ه
عمـي نحؾه فرفعيا حتى هر ي بياض آباطيسا ،وعرفو القؾم أجسعؾن ،فقال :أييا الشاس :مـؽ أولـى
َ
الشاس بالسؤمشيؽ مؽ أنفديؼ؟
قالؾا :ن ورسؾلو أعمؼ.
قال :إن ن مؾاي ،وأنا مؾلى السؤمشيؽ ،وأنا أولى بيؼ مؽ أنفدـيؼ فسـؽ كشـهللا مـؾاه فعمـي
ن قا الا« :الميؼ وال مؽ وااه ،وعـاد مـؽ عـاداه ،وأحـم مـؽ
مؾاه ...،ثؼ نغر إلى الدساء ودعا َ
أحبو ،وأبيض مؽ أبيزو ،وانرـر مؽ نرـره ،واخذل مؽ خذلـو ،وأدر الحـ معـو حيـث دار.»...
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يـش هكؼ،
ـهللا َل هكـؼ د َ
انتيهللا خظبة الشبي ....ثـؼ لـؼ يتفرقـؾا حتـى نـزل أمـيؽ وحـي ن بقؾلـو :الَيـؾَم أَك َسم ه
وأَت َسس ههللا َعَمي هكؼ نع َستي ...اآلية .فقال رسؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :ن أكبر عمى إكسال الـديؽ ،وإتسـام الشعسـة،
ورضا الرب برسالتي والؾاية لعمي مؽ بعدي»»(.)1

بلثح ضضسا لشاه َّ
ملخراس مؽ يبلم سساث الذضص م ارم الذضرازا أ م لؼ و ضس يبلمفم ف ًا
ذير بوف ال بلضفغ .لبشفم -يسفا رأيشفا سفا اس -ادعفى ضفس تفدفضره بوف ال بلضفغ أن تلفػ ابوف زلفل ذف ن

علففس ( ) يففؾم غففدير خففؼ ،وضففس االق بففاس الففذا ذير ففاه أعففبله يففان قرففد الذففضص مففؽ قؾلففم« :و ىــرع
ً
الحجيج يريدون نرم خياميؼ الرييرة التي كانؾا يحسمؾنيا معيؼ يمـؾذون بيـا مـؽ حـر اليـاجرة.

إا أن رسـؾل ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أخبـرىؼ أن عمـييؼ أن يدـتعدوا لدـساع رسـالة إلييـة ،جديـدة فـي خظبتــو»..
َّم دا أن يبًلغ رسال م ذذه (أا والو
ذؾ اإلشارة إلى زول و ال بلضغ على
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأن خ أمر بض ر
ً
ر:
علس ( ) وإمام م) .ضلش ابن إلى ضان اط الزع ضس اس شاد الذضع إلى ذذه ال َّ
ً

تؼ تحر فدا ضس الش السفذيؾر .ضلفؼ روذف ففر الذفضص اصفر
َّ .1أول إش ال ذؾ أن قر غدير خؼ ً
خلفض روز ثادث غفدير خفؼ (ملف االخف بل والسذفادة
م ارم أ داس إلى الحؾادث السدس ال س ش ًلل َّ

ففضؽ عففض أض فراد قاضل ف الففضسؽ وبففضؽ علففس ( ) وش ف ؾش عزففدؼ الس بففررة – يخالففد ففؽ الؾلضففد وبر ففدة
ً
علضفاس ( ) إلفى الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يسفا أرفقح ـس ففل ثفؾادث أخفرش (ملف فزول وف ال بلضفغ و وف إيسفال
األسلسسَّ -
ً
ففسؽ ال رف لبففس تعظففس الش ضجف السظلؾبف
الففديؽ ضففس ذلففػ الضففؾم) دون أا سففشد أو مرففدر مؾثففؾ
للذضع  .يسا أن قزض السذادة ضؽ رجال ال اضل وبضؽ علس ( ) وش ؾاذؼ علضاس رثذضل يس ال روعظى
ً
لبلس «مؾلى» ضس جسلف «مؽ كشهللا مؾاه فيـذا عمـي مـؾاه» معشفى «الرـدي السحـم والشرـير».

يسا أن و ال بلضغ أردرجل سؽ ال ر يفس يف ؼ اإلوحفاء لل فاري ف ن خ تعفالى أم ـفر َّبضفم صفلى خ
رفبم ل ـعلفس إمامفاس جا بفاس إلدضفاس .يسفا
علضم و لم وسلؼ أن و ؾل ذلػ الببلم ذ ن
علس ( ) ث ى و خذ ـ ف
ً
ً
رفب علفس
أن و إيسال الديؽ أرقحسل ضس ال َّ
ر يس ي ؼ اإلوحاء لل اري ن ديؽ خ إ سا اي س ـش ف
ً
تسففل
إمام فاس وأ ففم مففؽ دون االع ففاد مام ففم (وإمام ف أوالده) يب ففى ديففؽ اإل دففان وإوسا ففم اقرففضؽ .و ً
السبال

ضس ثشاوا ال ر مؽ خبلل جس ملف «كانهللا الذسس ترسل أععتيا الالفحة السحرقـة عمـى

الؾديان والديؾل »...لئلوحاء للدامع م مؽ البعضد أن و الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس ملف ذلفػ الح ًفر الذفديد
ً
و جسففع الشففاس تحففل لدضففب الذففسس الحارق ف لضؾصففضدؼ سحب ف علففس ( ) ض ف  .عبففارة أخففرش تسففل
ً
( )1تفدففضر سؾ ففم ،ج/5ص  .12 -8ذ ففذا وترجس ف االق ب ففاس أخففذ
«األملف ضففس تفدففضر ي ففا
السذيؾر ضس الس ؽ ذ

مففؽ ترجسفف تفدففضر سؾ ففم ذاتففم إلففى العربضفف السد ففسى

خ السشففزل» (ج ،4ص  ،)93 – 88مففع تعففدي ودففضر ل ظففا

ال رجسف مففع الففشص الفارسففس

تام( .الس رجؼ).

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 63 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
السبال ف جففداس ضففس وص ف شففدة ث ف اررة الجف ًفؾ إلعدففار أن السؾ ففؾ يففان أم ف اسر أيلففر أذسض ف مففؽ مجففرد
سحبف علففس ( ) ومؾاالتففم ،ولبففؽ ملف ذففذا االخف بل وال حر فففا ال تفضففد إال ضففس إ ففعا
الؾصففض
َّ
ً
قضس االس دالل وزوال الل م.
إلى رؤسفاء قبا ف العفر وسفادتدؼ

 .2قب أن وحضؽ مؾعد ث الشبس األخضر أرس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسا
ً
ضففس جسضففع أ حففاء شففبم الجز فرة العربض ف وطلففب مففشدؼ الحزففؾر إلففى م ف ضففس مؾسففؼ الح ف  .إلففى ذشففا

ي بادر إلى الذذؽ أ م يا ل للشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ث ساس غاو مؽ ذذا األمر وأ م يان يشؾا أن يبضؽ للشاس أمؾ اسر
ً
الح َّجف علفى الشفاس فذلػ للس َّفرة األخضفرة .ا فدأ مشاسفػ ثجف
ثداس س ومدس س خفبلل ذلفػ الحف ً لضف ًؼ ر
الؾدا عد اج سا ما يز د على مئ أل ثاج قدمؾا إلى م مؽ سا ر أ حفاء الجز فرة العربضف (مفؽ
السدن وال رش السخ لف ) لبس يدريؾا مذفاذدة الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والدفسا مشفم  -خاصف أثشفاء مشاسفػ الحف -
ً
َّ
للسرة األخضرة .وقد أل ى الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خفبلل شفعا ر الحف السعغسف خظب فضؽ مدس فضؽ وطفؾ ل ضؽ .األولفى
ً
اذ سفام أيلفر مفؽ مئف ألف
ضس عرضا واللا ض ضس مشى .ضس تضشػ الخظب ضؽ (ال س أص ى إلضدا

ثففاج مففؽ أذففالس الجز فرة العربضف ) أ لففغ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشففاس مف َّفرسة أخففرش خبلصف س عففؽ أذففؼ تعففالضؼ اإلسففبلم
ً
وأيلرذا ثداسض س – وال س يفان أيلرذفا ذا جا فب اج سفاعس وسضاسفس -يسفا ًفضؽ عفض األمفؾر الدامف
الس عل

سشد الح ؼ ضس اإلسبلم إال أ م لؼ وذر أا إشارة إلى أن م ام خبلض م م فام إلدفس (أا يف ؼ

اخ ضار صاثبم وتعضضشم م فؽ قـب خ) يسا لؼ و على علس ( ) ا ذير ؾصفم إماماس وخلضف لفم.
ً
عبارة أخرش رغؼ أن الشبس أشار إلى أمؾر ت عل ساذضف الح ؾمف اإلسفبلمض وطر ف تعامف الح فام
ً
مع الشاس وث ؾ وواجبفا يف مفؽ الحفايؼ والرعضف تجفاه ابخفر ،إال أ فم لفؼ و ف إن صفاثب الح فؼ

معرضفاس مف ففؽ قـبف
ومالففػ زمففام األمففؾر مففؽ عففده شففخص يشب ففس أن و ففؾن مشرؾصفاس علضففم مف ففؽ قـبف خ ً
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبال الس لؼ و على اسؼ علس ( ) ذير ؾصفم إماماس أو خلضف س لم ضس ذذا السجال .ض ذا
ً
ً
فشص علضففم ؾصففم إمامفاس وخلضفف س مففؽ عففده
يفان الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ير ففد يففؾم غففدير خفؼ أن وعف ًفضؽ علضفاس ( ) و ف َّ
ً
لفع ذلػ ضس أثشاء مشاسفػ الحف (ول فال ذلفػ خفبلل تضشفػ الخظب فضؽ) يفس ورف األمفر إلفى مدفامع
جسضع السدلسضؽ (خاص سادة ال ؾم ورؤساء قبا

ثس
العر ) ث ى ت ؼ الحج ذلػ على الجسضع .و َّ

ظف ذامف يف ؼ إغفالدفا دا سفاس ضفس تحلضف واقعف غففدير خفؼ وذفس أ فم ضفس مشاسفػ ثجف الفؾدا الجلضلف

والعغضس ف يففان أيلففر مففؽ مئ ف أل ف

شففخص ثا ف اسر مففؽ جسضففع أ حففاء جز فرة العففر  .ولبففؽ عشففدما

ا دفل تلففػ السشاسففػ وعففاد الشففاس إلففى لففدا دؼ وقفراذؼ وقبففا لدؼ السخ لف ف واتخففذ ي ف مففشدؼ طر فاس ضففس

تفرقل ال ؾاض ضفس طفر مخ لفف وب فس أذف م ف ضضدفا ،ولفؼ يبف ـ إال عفدد محفدود
عؾدتم إلى مؾطشمَّ ،
مؽ ال ؾاض ال س يان خ سضرذا طر السديش رض قاضل الشبس العا دة إلى السديش  .ضلؼ و ؽ األمفر
ً
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أن ذلػ الجسع ال فضفر الفذا ثزفر ثجف الفؾدا -الفذا رذيفر أن عفدده يفان يربفؾ علفى السئف ألف

-

يان ال يزال اقضاس مع الشبس  -عد ا داء مشاسػ الح  -ومراض اس لم ث ى وصؾلم إلى غدير خفؼ .ضف ذا
ً
علضاس ( ) للشاس إماماس وخلضف س علضدؼ مؽ عده ،ألفؼ و فؽ مفؽ األضزف
وعر
يان
َّ
الشبس ير د ضعبلس أن ً
ً
واأليلففر مشظ ض فاس أن وفع ف ذلففػ خففبلل مشاسففػ الح ف وأثشففاء ثزففؾر مئ ف أل ف مدففلؼ ضففشدؼ يلضففر مففؽ
سادة العر ورؤساء قبا لدؼ الذيؽ ثزروا شاء على دعؾة الشبس فدم؟ إال أن ؾل إن الشبس صلى
ً
ً
خ علضم و لم وسلؼ لؼ و ؽ ير د أن ي خذ ال رار دذا الذ ن مؽ عشد فدم يان يش غفر األمفر مفؽ
خ وقد أمره ربفم فذلػ يفؾم غفدير خفؼ عشفدما أ فزل علضفم وف ال بلضفغ .لبفؽ ذفذا ال فدفضر أو ال بر فر ال

وفض ففد ش ففضئاس ،أوالس :أل ففم (يس ففا م ف ًفر ضضس ففا س ففب ) ال يؾج ففد أا مد سد ففػ ومدف ف شد مؾث ففؾ وم ب ففؾل ل ففدش
الفر ضؽ يلبل مل ذذا االدعاء .وثا ضاس :ي ما وفعلم ذذا ال فدضر أو ال بر ر ذؾ أن يش االس ذ ال

مففؽ عس ف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلففى االس ذ ف ال مففؽ عس ف خ تعففالى (أا يل ففس الففذ ب علففى خ!) .أل ففم مففؽ
ً
السس ففؽ طففرح الدفؤال ذاتففم علففى ذففذا الشحففؾ :لففؾ يففان خ ير ففد ضعفبلس أن وف مر بضففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ف عبلن علففس
ً
( ) إمامفاس علففى الشفاس وخلضف ففم مففؽ عفده ضلسففاذا لففؼ وف مره ففذلػ أثشفاء مشاسففػ الحف ث فى تف ؼ الحجف
فػ مففؽ
علففى جسضففع الشففاس و ففؾن اث سففال اخف بل األم ف (ثففؾل مدف ل اإلمام ف والخبلض ف ) أقف ؟ ف
دعف ـ
أا خبففر
ذلففػ ،لسففاذا ال جففد ضففس خففر خظبف للشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (ال ففس أل اذففا ضففس أواخففر أوففام عسفره السبففارس) َّ

رففب علففس ( ) إمامفاس وخلضفف س لففم علففى الشففاس مففؽ عففده .ذف وجففؾز أن و ففؾل الشبففس صففلى خ
عففؽ ـ ف
ً
علضففم و لففم وسففلؼ أمف اسر ـعـلففى ذففذه الدرجف مففؽ األذسضف – وسلف ثدففب ادعففاء الذففضع يسففال الففديؽ وبففم
يؾم غدير خؼ وضس ثزؾر عدد محفدود مفؽ
يرتب مرضر اإلسبلم والسدلسضؽ -ألصحا م َّ
مرسة و س
اثدة ـ
يؤيد ذذا األمر ضس مؾا ع أخرش (وأذسدفا خفبلل خظبف الشبفس صفلى
الشاس؟ ألؼ و ؽ مؽ البلزم أن ً
ً
خ علضم و لم وسلؼ األخضرة)؟

علضفاس ( ) ؾصفففم إمام فاس وخلضفف س مففؽ عففده
 .3إذا يففان الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ير ففد ضففس ذلففػ الضففؾم أن و ف ًفدم ً
رس مجاالس لبلخ بل ؟ لساذا لؼ و ف رفراث إن خ
يبضؽ ذذا األمر رراث تام يس ال ي ـ
ضلساذا لؼ ً

فامبؼ جسضعفاس إمامفاس
أمر س أن أعلؽ لبؼ ً
ـم ـ
علضاس إماماس وخلضفف علفض ؼ مفؽ عفدا ،وذاأ فذا أعلشفم رسفسضاس وأ ـ
وخلضف ف س علففض ؼ مففؽ عففدا ،ضاسففسعؾا لففم وأطضع فؾا ،ومففؽ لففؼ وع ففر ففم إمام فاس علضففم وخالفففم ض ف ن ديشففم

وإوسا ففم اقرففان وسففض ؾن محروم فاس مففؽ الدداو ف والدففعادة؟ ألففؼ و ففؽ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قففاد اسر علففى أن و ففؾل
ً
إن م ام اإلمام م ام إلدس ال ي ح إال الشص وال عضضؽ م فؽ قـب خ وأ ا ابن
رراث  :أيدا الشاس ً
فبل ف مر خ تعففالى علض فاس ( ) إمام فاس علففى ذففذه األم ف وعلففض ؼ أن تدففسعؾا لففم وتظضعففؾه -مففؽ
قففد رف ر
عدا  -طاع تام ؟
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 .4لؼ وفدؼ أصحا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأ راره  -الفذيؽ يفا ؾا عربفاس ويفا ؾا مفؤمشضؽ فالشبس وثا فر ؽ
ً
ً
يففؾم غففدير خففؼ وسففسعؾا يففبلم الشبففس مباشفرسة  -مففؽ يبلمففم (يففؾم غففدير خففؼ) أن علضفاس ( ) ذففؾ األولففى
ً
ال رفر ضس شؤو دؼ يسا لؼ ود شبظؾا إمام علس ( ) وخبلض فم عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ف ضدسفؾا مفؽ تلفػ
ً
ً
البلس ف معشففى وجففؾ السحب ف والس فؾاالة والشر فرة لعلففس ،وذففذا أيبففر شففاذد علففى أن الذففضع لففؼ وفدس فؾا
يبلم الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذ صحض  .أل م يض وس ؽ لسئ ألف مفؽ صفحا الشبفس األجفبلء  -الفذيؽ يفان
ً
ً
يلضففر مففشدؼ علسففاء ومفدففر ؽ لل ففرن وثزففروا مجففالس الرسففؾل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مئففا الس ف ار  -أن ال ود ف شبظؾا
ملف ذلففػ األمففر مففؽ يبلمففم ثففؼ عففد عذف ار الدففشؾا وف تس أ ففاس لففؼ وجالدفؾا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال ثزففروا
ً
واقع غدير خؼ فدفدؼ ضضدف شبظؾا مفؽ يبلمفم ملف ذلفػ األمفر؟! لفؼ يؾجفد ث فى شفخص واثفد ،مفؽ
ضؽ مئا و ال األشخاص مؽ أصفحا الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األجفبلء وأ رفاره ،اسف شب مفؽ يلسف الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ً
ً
رفب علفس إمامفاس وثايسفاس وخلضفف س علفى الشفاس عفد الشبفس( .ا ؾ فا لفؾ اسف ظع ؼ
يؾم غدير خؼ معشى ـ ف
ً
ً
سد شد مح ؼ ومؾثفؾ علفى أن ذشفاس شخرفاس واثفداس ض ف مفؽ أصفحا الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اسف شب ملف ذلفػ
ً
األمر مؽ يلس م يؾم ال دير).
وجضففب علسففاء الذففضع عففؽ ذففذا اإلش ف ال قففا لضؽ :إن أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضدس فؾا معشففى ثففدي
ً
ال دير على الشحؾ الذا فدسم حؽ ولبشدؼ دبب عبادة الد ضا وثب الر اسف وذفؾش الفشفس أغسزفؾا

رفب علضفاس ( ) خلضفف علفى السدفلسضؽ مفؽ عفده،
أعضشدؼ عؽ الح ض ف ورغفؼ معفرض دؼ ف ن الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ـ
ً
عا ففدوا ذلففػ األمففر عففالسضؽ عامففديؽ رغففؼ أن الح ض ف يا ففل وا ففح لدففؼ و ففؾح الذففسس ضففس ار ع ف
الشدار .وبعبارة أخرش إن الشاس جسضعاس ارتدوا عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إال ثبلث أو أربع أشخاص!.
ً
لبؽ ذذا الببلم وظرح عدداس مؽ األسئل واإلش اال

الببضرة:

أل ف  -أا أص ف مففؽ أصففؾل الع ضففدة والففديؽ جحففده أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وتجففاذلؾه ث ففى ح ففؼ
ً
ارتدادذؼ؟ إذا يش ؼ ت ردون «إمامة عمي (ع)» ض دا لؼ تلبل عد واتدام أصحا الشبس صفلى خ
ً
علضم و لم وسفلؼ األجفبلء فالردة دفبب إ بفارذؼ إمامف علفس ( ) قبف إثباتدفا ذفؾ ـد فور اطف ضفس علفؼ
ً
السشظ ومرادرة على السظلؾ (.)1
 إن معشففى ادعففاء ارتففداد الشففاس عففد الشبففس ذففؾ أن بففؾة الشبففس ال ففس دامففل ثبلث ف وعذففر ؽً
ً
عام فاس ،وي ف ً ال َّعففب والعشففاء الففذا تببففده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس الففدعؾة لففؼ يش ف إال تربض ف ثبلث ف أو أربع ف مدففلسضؽ
ث ض أمر ما إلى اسف خدام األمفر ذاتفم -ويف ن ث ض فم

( )1السرادرة على السظلؾ ضس علؼ الجدل أن وعسد مؽ ير د إثبا
َّ
مدلس مع أ دا لؼ تلبل عد  -ضس رذا م على ثبؾ صح ذذا األمر! و َّ
الدور يذلػ ذؾ أن يرجع مفؽ ير فد إثبفا

أمفر

ما إلى األمر ذاتم ضس عسلض اس داللم علضم .ويبل األمران وجعبلن البرذان اطبلس ال تلبل م ثج .
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ث ض ضففضؽ ض ف ! ضدف وس ففؽ ال بففؾل سلف ذففذا البففبلم؟ وبسعففزل عففؽ ذلففػ ذف ذشففاس مرففدر أو مدف شد

مؾثففؾ واثففد يلبففل أن ذفؤالء الشفففر اللبلثف  ،الففذيؽ ثب فؾا علففى اإلسففبلم الرففحض ثدففب قففؾل الذففضع

رب
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علضفاس ( ) إمامفاس
(مل سلسان وأ ؾ ذر) ،يا ؾا و ؾلؾن سا يؤ د مدعى الذضع (ثؾل ـ ف
ً
وخلضف مؽ عده)؟
ج -إن معشففى االدعففاء السففذيؾر ذففؾ أن أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأ رففاره عدففروا ضففس الشداوف ثفشف
ً
وعب ففاد ال ففد ضا وط ففالبس الر اسف ف والد فففل و ،....ضف ففس ملف ف ذ ففذه الحالف ف يضف ف وس شش ففا
م ففؽ السش ففاض ضؽ ً
االطسئشان إلى ال رن البر ؼ الذا وص إلى أيديشا عفؽ طفر دؼ و لفؾه لشفا؟ مفؽ أيفؽ لشفا أن علفؼ أن
مل ذؤالء األشخاص عبضفد الفد ضا وطفبل

الر اسف والسشفاض ضؽ لفؼ و ؾمفؾا حر فأ ال فرن وث فى أ دفؼ

غؾ َن﴾ (الحجففر ،)9/لظس ف ابتففضؽ مففؽ
ـو َل َحــاف ه
أدرجفؾا ضضففم وف ملف ﴿ :إنــا َنحـ هـؽ َنزلَشــا الــذكَر َوإنــا َلـ ه
عدذؼ وخداعدؼ؟
د -إذا يان ادعاء الذضع ذ ن معشى ثدي

( ) ففم ضضسففا عففد أ ففداس إلثبففا
دففذا الحففدي

غدير خؼ ومفاده صحضحاس ضلساذا لؼ ود دل علس

ث ففم اإللدففس ضففس إمامف السدففلسضؽ ور اسف دؼ؟ صففحض أن علضفاس اسف دل

ضففس عففض السفؾارد إلثبففا

ضزففضل م ،ولبشففم لففؼ و ف ق ف إن خ تعففالى وبؾاسففظ رسففؾلم
غففدير خففؼ

رففبشس إمام فاس معرففؾماس وخلضف ف س ففبل ضر ف عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علففى األم ف  ،ف ذيففر ثففدي
ـ
ً
تبض رؽ أ م قال إ س خلضف
ؾصفم إثدش مشاقبم ضحدب .ال تؾجد لديشا أا رواو مؾثؾق عؽ
علس ( ) ً
ً
الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الحف وإن خ تعفالى رففبشس ضفس ذففذا الس فام وأ ل ففؼ رسفؾلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذلففػ عشفدما أعلففؽ إمففام س
ً
يؾم غدير خؼ .ال شفػ أن علضفاس يفان وع بفر فدفم أثف مفؽ ابخفر ؽ ف مر خبلضف السدفلسضؽ واسف بلم

رب اإللدس لفم ضفس
زمام أمؾرذؼ لبشم لؼ وع بر ضس أا وقل مؽ األوقا أن دلض أث ض م ذذا ذؾ ـ
الش ف
ذ ففذا الس ففام( ،خاصف ف ض ففس ي ففؾم ال ففدير) ف ف ي ففان وذ ففضر – ض ففس مع ففرض إثبات ففم ل ًدم ففم عل ففى س ففا ر

الرحا  -إلفى خرا رفم ومفا أيرمفم خ فم مفؽ م ازوفا ملف تربض فم ضفس ثجفر الشبفس صفلى خ علضفم
ً
و لم وسلؼ وسب م ضس اإلسبلم وتزحضاتم ضس سبض ديفؽ خ وعلسفم الفؾاضر وأثضا فاس يفان وظفرح يلسفا
غ ففدير خ ففؼ) لضلب ففل م ففؽ خ ففبلل ذل ففػ ضز ففضل م وت دم ففم عل ففى

ووص ففاوا الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ح ففم (ملف ف ث ففدي
ً
ربشس مره وبؾاسظ بضم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يؾم غدير خفؼ إمامفاس علفى
ابخر ؽ .ولبشم لؼ و ق  :إن خ تعالى ـ
األم وإذا لؼ ودسع لس الشاس و ظضعؾا أمرا ض د خا ؾا أمر خ ورسؾلم.
وابن ثان الؾقل لدراس وتحلض جسل الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص السذدؾرة ذ ن علس ( ).
ً
ً

ضس خظب يؾم غدير خؼ ا دأ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دؤالم الشاس« :ألدهللا أولى بئـؼ مـؽ أنفدـئؼ؟» ضلسفا
ً
ــؾاه فيـــذا عمـــي مـــؾاه» ثففؼ دعففا ففذلػ الففدعاء
أجا ففم الشففاس اإلوجففا قففال عشد ففذَ « :مـــؽ كشـ ه
ــهللا مـ ه

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 67 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
السعرو ح علس وأ راره وأثبا م« :الميؼ وال مؽ وااه وعاد مؽ عاداه.»....
ً
مـؾاه
كشـهللا
ذشا َّيدعس علساء الذضع أن م رؾد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ يلس «مؾلى» ضس جسلف « َمـؽ ه
ه
ً
فيــذا عمــي مــؾاه» ذففؾ «األولــى بالترــرم» والففذا وس ففؽ أن دف ف شب مشففم مفدففؾم اإلمام ف  .ودلض ف
ضا م ل لفػ الجسلف طفرح مؾ فؾ أولؾ فم فالسؤمشضؽ مفؽ أ فدفدؼ

الذضع الؾثضد ذؾ أن الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قب
ً
ـؾاه فيــذا عمــي مــؾاه» ،وبال ففالس ضس رففؾد الشبففس
وأخففذ اع ف ار الشففاس ففذلػ ثففؼ قففالَ « :مــؽ كشـ ه
ـهللا مـ ه
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ «مـؾلى» ذفؾ «األولـى» .ولبفؽ ذفذا الفدلض لفضس دلفضبلس قؾًفاس أل فم وس ششفا أن فؾل إن الدفؤال
يفان الدفد

مشفم أن و خفذ مفشدؼ اع فراضدؼ

فم

الذا طرثم الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص على الشاس ضفس صفدر الحفدي
ً
أولى دؼ مؽ أ فددؼ وذلػ لل يضد على رورة طفاع دؼ لسفا ير فد قؾلفم عفد ذلفػ .عبفارة أخفرش يفان

ذد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ ذلػ الدؤال أن و ؾل للشاس :إذا يش ؼ ت بلؾن س بضاس ويش ؼ تع برو شس أولى فؼ
ً
علضاس وتؾالفؾه يسفا تحبفؾ س وتؾالفؾ س .وذلفػ ملف األ الفذا
مؽ أ فد ؼ ضعبلس ،ضضجب علض ؼ أن تحبؾا ً
ألدل أ اس؟ ثؼ عشدما وجضبم ا شم اإلوجا و فؾل لفم األ  :إذا
و ؾل ال شم أثضا اس عشدما ير د رحم
ر
يشل ضعبلس تع بر س أ اس وت ب ف شس أدرش سرفلح ػ مشفػ وأ شفس أثبفػ أيلفر مسفا تحفب فدفػ ض فؼ
مفلبلس سرفادق ضفبلن ومحب فم ويففؽ معفم لظضففاس ير سفاس وال تعادوفم .ولبففس ت زف الش ظف ذف

أضزف

د ل :إذا ـذ ـير الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،عد تلػ الس دم  ،رفضح س مخ لفف س ذف يفان ذلفػ وخلف تشاقزفاس ومحغفؾ اسر
ع لضفاس؟ ذف يفان م ا شفا أن َّفدعس أن صفدر يفبلم الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وذيلفم ال ي ف فان مفع عزفدسا؟ إطبلقفاس
ً
الظبع! ألن معشى إطبل وعسؾم جسل «ألدهللا أولى بئؼ مؽ أنفدئؼ» وذس تساماس أا شسء ير ده

الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مففؽ أم ففم وال وس ففؽ جعلففم قر شف علففى السعشففى الس رففؾد مففؽ«مــؾلى» .عبففارة أو ف  ،ي ف
ً
وصض وأمر يان سض ؾلم الشبس عد تلػ الس دم يان سضذسلدا ذذا الح ؼ ذاتم.
ً

ثؼ إن لبلس «مؾلى» ضس العربض معان م شؾع وال وس فؽ معرضف السعشفى الس رفؾد الفذا ير فده
قا لدففا مشدففا إال ر ش ف َّ
دالف  .ولبففؽ أثففد أيلففر معففا س البلس ف رواجفاس واس ف خداماس ذففؾ معشففى «الرــدي
السحـــم ًّ» و«الشرـــير» .و حففؽ ففؾل إن ال ف ار ؽ ال الض ف تبففضؽ أن الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أراد ضع فبلس ذففذا السعشففى
ً
مؾاه فيذا عمي مؾاه»:
كشهللا
الذا مؽ جسل « َمؽ ه
ه

الفذا صفدر

خلفض وقؾ ثادث غدير خؼ والدبب السباشر واألساسس لؾرود الحدي
أل  -إن ً
عؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضضدا ذؾ قزض السذادة والسذفاجرة ال فس وقعفل فضؽ عفدد مفؽ رجفال قاضلف الفضسؽ (ملف
ً
خالفد فؽ الؾلضفد وبر فدة األسفلسس) وبفضؽ علففس ( ) ،ومعفاداة أولئفػ األشفخاص لعلفس وإسفاءتدؼ البففبلم
ً
ً
ً
تذؾه شخرض علس ( ) ضؽ الشاس .وقد
حً م على حؾ يان مؽ السس ؽ لذلػ الظعؽ واإلساءة أن ً
ً
أراد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،إزال تلػ العداوة والب زفاء مفؽ الرفدور وأن وع ًفر ضفس الؾقفل ذاتفم ذخرفض علفس
ً
ً
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فذيرذؼ ؾجفؾ
( ) البارزة َّ
مرسة ثا ض س و ز سؾء الغؽ الذا ربسا تد ًفر إلى عض ال لؾ تجاذم و ً
محب م ومؾاالتم ،يس وسشع دذا ض شاس قد ت ع ضس السد ب .
 إذا يففان الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ير ففد أن وظففرح أمففر «أولؾيــة» علففس ( ) لسففا اسف خدم يلسف «مــؾلى»ً
ً
ففدالس مففؽ يلس ف «أولــى» ،ألن «أولــى» علففى وزن أضع ف و«مــؾلى» علففى وزن «مفعــل» والعففر ال

تد ف خدم «مفعـــل» ض ففس م ففان «أفعـــل» .إذا ي ففان الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ير ففد أن وظ ففرح أولؾ ف ف عل ففس ( ) لب ففان
ً
ً
اس ظاع م أن و ؾل« :مؽ كشهللا أولى بو مؽ نفدو فيذا عمي أولى بو مؽ نفدو»؟ ألؼ و فؽ الشبفس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعلففؼ – إذا اض ر ففشا أ ففم قرففد ضففان «أولؾيــة» و«إمامــة» علففس أ ففم اسف خدامم لبلسف «مــؾلى»
ً
العرضس ضس الل العربضف ذفؾ السحفب والشرفضر) فدالس مفؽ يلسف «أولـى» قفد يؾقفع يلضف اسر
(ال س معشاذا ر
مؽ الشاس ضس الخظ واالش باه؟.

ج -إن دعاء الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عد جسل «مؽ كشهللا مؾاه »....أقؾش قر ش إلثبا
ً
أن يلس «مؾلى» ضس الجسل السذيؾرة اس رخدمل ضس السعشفى العرضفس الف ار (أا السحفب والشرفضر).
يان دعاء الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عفد تلفػ الجسلف « :الميـؼ وال مـؽ وااه وعـاد مـؽ عـاداه» .وغدفر ذفذا الفدعاء
ً
ؾ ؾح أن م رؾد الشبس مؽ «مؾلى» ذؾ «السحم والشرير» وأن لضس للجسل مؾرد البحف (ال فس
ً
قضلل قبلم) مؽ مفدؾم سؾش الؾصض سحب علس و ررتم ومؾاالتم .إذا يان م رؾد الشبس صلى خ
ً
ً
علضفم و لفم وسفلؼ مفؽ «مـؾلى» ذفؾ «أولـى» لؾجفب أن يفدعؾ الشبفس عفد تلفػ الجسلف الفدعاء ال فالس:
ذذه الح ض وذس

«الميؼ وال مؽ آمـؽ بأولؾيتـو وعـاد مـؽ لـؼ يـؤمؽ بأولؾيتـو» .عبفارة أخفرش إذا يفان م رفؾد الشبفس
ً
رفب علفس إمامفاس وخلضفف عفده ل فال ضفس دعا فم:
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ جسلف «مؽ كشهللا مؾاه فيـذا عمـي مـؾاه» ـ ف
ً
«الميؼ وال مؽ سسع لو وأطاعو وعاد مؽ لؼ يدسع لو ولؼ يظعو».

د -يسا ذير ا مؽ قب  ،ل د اس شب صحا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الببار مؽ جسلف «مؽ كشهللا مـؾاه فيـذا
ً
عمي مؾاه» وجؾ محب علس ومؾاالتم وذذا حد ذاتفم قر شف مح سف وقاطعف علفى أن قرفد الشبفس
ً
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ اس خدام يلس «مؾلى» ذؾ معشى «السحم والشرير».
ؤيد أ م إذا يان قرد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ يلس «مؾلى» معشفى «األولى بالترـرم»
ذفَّ -
مرسة ثا ض س ً
ً
وأ م أراد لػ البلس إعبلن إمام علس ( ) ،ض م يان وعلؼ أيلر مؽ أا شخص خفر أ فم ال يؾجفد
ً
ذشا ضس (غدير خؼ) سؾش عدد محدود مؽ صحا م وأ راره وأن م ان إعبلن مل ذفذا األمفر السدفؼ
والسرضرا وجب أن و ؾن قب عدة أوام خبلل مشاسػ الح أمام ما يز د على مئ أل

مدفلؼ قفدمؾا

مؽ جسضع أ حاء الجز رة العربض  ،ولفضس ابن (ضفس غفدير خفؼ) عفد أن تففر أيلفر السدفلسضؽ وزعسفاء

عذا ر العر ورؤساء بلد السدلسضؽ وا ظل ي مشدؼ حؾ دواره وببلده.
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رب علس ( ) إماماس وخلضف س عده ل ام عد
و -إذا يان قرد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ ثدي غدير خؼ ـ ف
ً
ً
ثادث غدير خفؼ ،اإلشفارة مج َّفدداس إلفى ذلفػ األمفر ضفس السديشف السشفؾرة ،إن لفؼ و فؽ عفدة مف ار ضعلفى

لضؤيد علضم .ذفذا ضفس ثفضؽ أ شفا فرش أ فم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ث فى ضفس خفر يلساتفم ال فس قالدفا قبف
األق َّ
اثدةً ،
مرسة و س
أسبؾ مؽ رثضلم لؼ روذفر أد ى إشارة إلفى ذفذا السؾ فؾ  ،مسفا يب ًفضؽ أن قرفد الشبفس مفؽ جسلف «مـؽ
ً
ربم إماماس وخلضف عده.
كشهللا مؾاه »...لؼ و ؽ طرح قزض «أولؾية»
ه
علس ( ) وـ ف
ً
ابن وس ششا أن فدؼ على حفؾ أضزف أن الفذا أخظف ضفس واقعف غفدير خفؼ لفؼ و فؽ خ تعفالى
الذا أخظ ذشا ذؾ علساء الذفضع لفضس غضفر ،أل دفؼ

وال الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال أصحا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الببار،
ً
ً
فدضرذؼ الخاط للجسل ال س صدر عفؽ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (ضفس تلفػ الحادثف ) ث سفؾا – دون أن و رفدوا
ً
ذل ففػ أو و ؾل ففؾه – عل ففى خ تع ففالى وعل ففى الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعل ففى ال م ففؽ أص ففحا م البب ففار والس ففؤمشضؽ
ً
والسخلر ففضؽ الخظ ف ضففس ال رففر ! .أمففا الخظ ف الففذا دففبؾه -دون أن وذففعروا  -إلففى خ ضففؤلن خ
يان أيلفر مفؽ مئف ألف

مدفلؼ ثا ف اسر) ،ف

يشزل و ال بلضغ ضس أثشاء مشاسػ الح (ثض
تعالى لؼ ً
عد أن رجفع أغلفب ذفؤالء السدفلسضؽ إلفى دوفارذؼ وأوطفا دؼ و َّ
وتفرقفؾا عشفم ،عشفد ذلفػ
ودعفؾا الشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ً
ً
رب علس إماماس على السدفلسضؽ مفؽ عفده! .وأمفا الخظف الفذا دفبؾه
ً
تذير أ م وجب أن و مر بضم ـش ف
ً
دون أن وذففعروا – إلففى الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ض ف والس أل ففم لففؼ يبف ًفضؽ األمففر ذ ف صففر ووا ف  ،وثا ض فاس أل ففمً
اس خدم يلس «مؾلى» دالس مؽ «أولى» مخالفاس ذلػ قؾاعد الل العربض (وإن لؼ و ؽ يفذلػ ضفالببلم

ن
لشاء تساماس) وأدش ذلػ إلى إو ا عدد يبضر مؽ الشاس األ ر اء ضس الخظ واالش باه .وثاللفاس
و ؾ اس س
أل ففم – يسففا يبففدو -دففس عففد ثادث ف ال ففدير أَّففم لففؼ و ففؽ معففم ضففس ذلففػ الضففؾم إال عففدد محففدود مففؽ
األصحا  ،وأن يلض اسر مؽ أذالس الجز رة العربض (ث ى أذ السديش ) لؼ و ؽ لفديدؼ عفد أا خبفر عفؽ

رعل ـؽ ضضدا ،ولؼ يش بم إلى أ م قد و ع عده اخ بل
ذذه الحادث وما أ ف
وقضففادة السج سففع السدففلؼ وأن ذلففػ قففد يففؤدا إلففى ف از واق ففال وزففع

ضؽ األم ثؾل مؾ ؾ اإلمام

اإلسففبلم ،وذففذا الشدففضان وعففدم

اال بففاه جعففبله ال يففرش ففرورسة إلطففبل
ففدضاس ،وال وذفضر أا إشفارة إلفى ذفذا السؾ فؾ السدفؼ
األمر السدؼ مؽ خبلل رسا يؾجددا إلضدؼ أو ش ً
ض ففس خ ففر يلسات ففم ال ففس أدل ففى د ففا قبف ف وضات ففم .وأم ففا الخظف ف واالشف ف باه ال ففذا د ففبؾه إل ففى ابال م ففؽ
ض ف السدففلسضؽ ورؤسففاء العففر وزعسففاء ال با ف علففى ذففذا

أصحا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضدؾ أ م لؼ يؾجد مشدؼ ث ى شخص واثفد ضدفؼ قرفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علفى الشحفؾ الفذا
ً
ً
وفدسم الذضع !
والدؤال ذؾ :ذ يان الخظ ث ض س مؽ خ أم مؽ رسفؾلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أم مفؽ أصفحا
علساء الذضع ذؼ السخظئؾن؟ رس الح ؼ الشدا س ضس ذلػ األمر لل اري اللبضب.
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تعارض نغرية اإلمامة مع مبدأ ختؼ الشبؾة:
إن الخرا ص ال فس و فؾل دفا الذفضع حف أ سف دؼ (ياع بفارذؼ مشرفؾبضؽ مفؽ قـبف خ وال فؾل
عرس دؼ السظل مؽ ي خظ أو اش باه أو خظضئف أو ذ فب ،وعلسدفؼ اللفد س الفؾذبس السرفؾن مفؽ

سر السبل بف واسف بلم يف
أا خظف والففذا وذفس دففع م العلففؼ سفا يففان ومففا و فؾن ،وارتبففاطدؼ السدف ً
ومدامفم ،وامف بلس ال فدرة علفى ال رففر
غضبضف س مفؽ خ ،وح ًفد رد خر لفم ضضدفا واجباتفم
واثد مفشدؼ رسفال س َّ
ً

ضففس البففؾن و غففام العففالؼ وصففشع السعجف از ويففؾ دؼ مف ر ففس الظاعف علففى العففالسضؽ وعففرض أعسففال
البذففر علففضدؼ و ..و ،)1()..إن لففؼ تجعلدففؼ أعلففى رتب ف مففؽ األ بضففاء ض ففد جعل ف دؼ علففى األق ف

رتب ف

األ بضاء ،ضب ن بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لؼ و فؽ الشبفس األخضفر ف جفاء عفده اثشفا عذفر بضفاس خفر! وذفذا أمفر
ً
خاتسض بس اإلسبلم.
ي شاضى رراث مع وا ال رن البر ؼ واع اد عام السدلسضؽ
ً ً
ضس إجا دؼ عؽ ذذا اإلش ال يؤيد علسفاء الذفضع أن اإلمفام السعرفؾم ي س َّفع جسضفع أوصفا

األ بضاء سؾش أ م لضس شبس وال يؾثى إلضم ،و فرون ال فالس أن االع فاد ؾجفؾد أ سف معرفؾمضؽ عفد
ً
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال ي شاضى مع قاعدة خ ؼ الشبؾة.
ً
لبففؽ ذففذه اإلجا ف ال تح ف اإلش ف ال السففذيؾر .ضالسد ف ل ذففس أ ففم األوصففا

ال ففس تشدففبؾ دا

لؤل س  ،أا ـض فر يب ى ضؽ اإلمام السعرؾم والشبس؟ ضسا معشى قفؾلبؼ إن اإلمفام السعرفؾم لفضس بضفاس؟
ً
أا خاص َّفض مفؽ خرفا ص الشبفس ال ت ؾلفؾن سللدفا ضفس اإلمفام السعرفؾم؟ إذا يفان الشبفس يفؾثى إلضففم
ً
ً
ض ف ن األ س ف السعرففؾمضؽ أوز فاس (طب فاس الدعففاء الذففضع ) يففؾثى إلففضدؼ .إذ إ ففم مففا الفففر ففضؽ االرتبففاط

الس ؾاص لؤل س مع السبل ب وتل ضدؼ رسال غضبض مؽ خ ضضدفا ضفان وعفا فدؼ والسدفام ال فس اخف ص

خ دا ي إمام مؽ األ س  ،وبضؽ الؾثس؟ ألضس مل ذلػ االرتباط أرضع ث فى مفؽ الفؾثس؟ وبرفر

الشغففر عففؽ يف ذلففػ ،ذف ري فب ففس العلف رفؼ سففا يففان ومففا و ففؾن مجففاالس أو ثاجف س إلففى الففؾثس أصفبلس؟؟ ضففس
الح ض إن ذذا العلؼ وجع اإلمام ضس غشى ث فى عفؽ الفؾثس اإللدفس و عظضفم م امفاس أعلفى ث فى مفؽ

م ف ففام األ بضف ففاء .وبعبف ففارة أخف ففرش ض ف ف ن األوصف ففا

ال ف ففس وع ف ففدذا الذف ففضع ضف ففس أ س ف ف دؼ تجع ف ف األ س ف ف

السعرففؾمضؽ أ بضففاء خ ذاتدففؼ ،ولبففؽ ضففس مدف ؾش أعلففى لضففر مففؽ األ بضففاء .وبشففاء علففى ذلففػ ضسجففرد

ال ؾل ن اإلمام السعرؾم لضس بضاس ال وح اإلش الَّ ،
إن "الشبي" معشفى ومفدفؾم معفضَّؽ ولفضس مجفرد

غضر اه إلى يلس "إمام معرؾم" ا ح اإلش ال وا فى ال عارض فضؽ غر ف اإلمامف وقاعفدة
اسؼ إذا ً
خف ف ؼ الشب ففؾة .إن الشب ف َّفؾـة مشر ففب إلد ففس ذو خر ففا ص ث ففبلث -1 :ال ففؾثس  – 2السدسف ف اإللدضف ف -3
( )1جاء إثبا

ي ذذه األوصا

لؤل س ضس ي ب الذضع السع ـ ـسدة مل أصؾل الباضس ،السجلد األول.
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السعج فزة .والذففضع ت ففؾل دففذه الخرففا ص الففلبلث يلدففا – ف
السعرففؾمضؽ .ضالدفؤال ذشففا ذففؾ أ شففا بؾلشففا لؤلوصففا

ففدرجا

أعلففى مشدففا – ح ف أ س ف دؼ

والخرففا ص السففذيؾرة حف أ سف الذففضع  ،إذا

قلشا إن خاتؼ الشبضضؽ ذؾ ثزرة السددا (ع ) ولفضس سفضد ا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضسفا السحغفؾر الع لفس مفؽ ذلفػ؟

مجرد ت ضضر اسؼ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلى إمام ال وس شفم أن وحف ملف ذفذا ال شفاقض .إذا اع بر فا أن األ سف
إن َّ
ً
وس لبؾن ضعبلس مل ذذه األوصا بؾن ضس الؾاقع قد اع د ا س ام الشبؾة ضس ثً دؼ (على األق ح ًفد
الشبؾة ال بلض ض ) وذذا ي عارض تساماس مع قاعدة خ ؼ الشبؾة.

انعـدام الفا دة العسمية لشغرية اإلمامة في العرر الحاضر:
فداة لؤلمف وأن اللففا س
فاء للشب
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وذف س
لشففرض أن خ تعفالى ـ
رففب ث ض ف س أ سف س معرففؾمضؽ خلف ـ
ً
عذففر مففشدؼ غففا قب ف أل ف ومئ ففس عففام وذففؾ ثففس ث ففى ابن لبشففم مخ ب ف ومح جففب عففؽ األ غففار

وسضغدر ضس يؾم مؽ األوام مر خ و حً الؾعد اإللدس .إال أن الدؤال السدؼ ذشا ذؾ أ م ث ى لؾ
يا ل ذذه الع ضدة صحضح ضسا ضا دتدا الضفؾم للسدفلسضؽ وأا مذف ل تحف لدفؼ؟ ومفؽ الجدف األخفرش،

أا عس ـس رحرم مشدا األم اإلسبلمض إن لؼ تع د اإلمام السشرؾص علضدفا لعلفس فؽ أ فس طالفب
ً
( ) وأ شا م علضدؼ الدبلم وبعرس دؼ ،وأا مذاي س ع ضضدا دبب عدم االع اد ذلػ وما الفش ص
الذا س عا س مشم؟

داء ،وقبف الففدخؾل ضففس صففلب السؾ ففؾ  ،ال ففد مففؽ ال ففذيضر ش ظف ذام ف وذففس أن ال أثففد
ا ف س
عسفدة ،أا يا فل
يذذب إلى جدشؼ دبب أخظا م الفبر أو االع ادو إال إذا يا ل تلػ األخظاء رم ـ َّ
أمففا إذا مففؽ اإل دففان ع ضففدة مففا عففد تح ض ففم ومظالع ففم
أخظففاؤه اجس ف عففؽ السعا ففدة الؾاعض ف للح ف َّ .
واج داده واس شد ضضسا مؽ م إلى الدلض والبرذان ،ضح ى لؾ جا بم الرؾا

وأخظ ضس اج داده ،ض ن

مففا تؾص ف إلضففم ففم الح ف ً و ففؾن ثج ف لففم وال و ففال لففم يففؾم ال ضام ف لسففاذا اش ف بم علضففػ األمففر؟ ألن
عسداس وال عؽ علؼ وال دبب لجاجفم وعشفاده للحف  .وضفس ملف ذفذه الحالف ال و فؾن
اش باذم لؼ و ؽ م َّ

رملـا اس على اج داده أوزاس .شفاء علفى مفا رذيفر إذا تؾصف اإل دفان ضجف مظالع فم
معذو اسر ضحدب
وتح ض ففم وتفبض فره وت ملففم ضففس أدل ف اإلمام ف والعرففس إلففى أن ذففذه االع ففادا اطل ف وال تد ف شد إلففى
أساس مح ؼ ،ض م لؽ وعاقب ضفس ابخفرة إل بفاره تلفػ الع ا فد ث فى لفؾ يفان مذف بداس ضفس ذفذه الش ضجف

إخفاءذففا عففؽ علففؼ
ال ففس تؾصف إلضدففا ،ألن قرف ـفده لففؼ و ففؽ إ بف ـ
فار الحف ً عففؽ عسففد وال ـس ف فر الح ض ف و ـ
وقرد على الع س يان مخلراس ضس حلم عفؽ الحف وإرادتفم للح ض ف – وذفذا فالظبع ذفؾ أسفاس

ال ففديؽ الح ض ففس واإلسففبلم الرففاد  -إال أ ففم وقففع ضففس اشف باه ضففس تذخضرففم للح ض ف  .ضعلففى ضففرض أن
ع ضدة الذضع ذ ن اإلمام والعرفس صفحضح  ،ضف َّن مشبفرا اإلمامف والعرفس  ،إذا يفا ؾا قفد وجفدوا
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أن أدل الذضع غضر ياضض ولؼ و ؾ ؾا معا ديؽ للح والح ض  ،معذورون ال

ملا ؾن .أما إذا أ بر

اإل دان الح ض ألغراض د ضؾ وأذؾاء فدض يال رور وال ببر واأل ا ض  ،ورغؼ إدرايم لح ض الذفضع
َّ
وغظى الح َّ وي سم عشاداس ولجاجاس وتعرفباس أعسفى ضفبل شفػ أ فم لفؽ و فؾن
أغسض عضشضم عؽ الح ض

ضشم وبضؽ البفر مداض يبضفرة .ويفذلػ الذفضعس إذا ضعف ذلفػ (أا إذا أوصفلم حلفم إلفى أث ضف ع ضفدة

أذ الدش ولبشم رضزدا عشاداس ولجاجاس وي سا اس للح ) لسا يان ذشاس ضر ضشم وبضؽ الباضر.
العسلض ف لشغرً ف اإلمام ف ضففس العرففر
ابن لشففدخ ضففس صففلب السؾ ففؾ األساسففس أا الفا ففدة
ً
ثج ف علففى ي ف
الحا ففر .يف َّفدعس علسففاء الذففضع أن أق فؾال األ س ف االثشففس عذففر وأضعففالدؼ وت ر فراتدؼ َّ

رفبدؼ ضفس ذفذا الس فام وبفدلض عرفس دؼ مفؽ يف خظف واشف باه
مدلؼ ،دلض أن خ تعالى ذفؾ الفذا ـ
وذ ففب ،ويففذلػ ففدلض ارتبففاطدؼ عففالؼ ال ضففب وعلسدففؼ ح ففا الففديؽ وأث ففام خ علس فاس مؾذؾب فاس غضففر
اي دا س ،وبال الس ض ذا أراد السدلؼ أن وفدؼ ديشم ضدسفاس صفحضحاس و خظفؾ علفى طر ف الدداوف ضالذفرط
ً
البلزم والزفرورا لفذلػ ذفؾ أن ي لسفذ علفى أيفدا ذفؤالء األ ًسف و خفذ عفشدؼ ،وبؾجفؾد جفؾم الدداوف

أول ففئػ ال وجففؾز أن يففذذب إلففى غضففرذؼ .والضففؾم رغففؼ أ ففم لففضس ضششففا أ س ف معرففؾمؾن ،إال أن تعففالضؼ
األ سف االثشففس عذففر ال ففس ضففل عففشدؼ وس شدففا أن تبففؾن مذففع ذداوف للشففاس حففؾ الدففعادة والبسففال،

وبؾجففؾد ذففذه ال عففالضؼ و ففؾن الرجففؾ ر إلففى تعففالضؼ ابخففر ؽ الففذيؽ ال ي س َّعففؾن العرففس – مل ف مالففػ
والذاضعس و -...ا عاداس عؽ طر الدداو  .ضضجب أن يؤخذ الساء مؽ الشبع الزالل ،والشبع الزالل ذشا
ذففؾ ال عففالضؼ ال ففس ضففل عففؽ األ س ف السعرففؾمضؽ .وجففب أن ف علؼ اإلسففبلم األصففض والرففاضس مففؽ

مدرس أذ البضل أا األ س االثشس عذر.

أقففؾل :إن ضففس ذففذا البففبلم خلضظ فاس مففؽ ث ف ً وباط ف  .عففؼ ،إذا اع بر ففا أن شخر فاس مففا معرففؾم
ومشرفؾ مف ففؽ قـبف خ تعفالى ،ضف ن أقؾالففم وأضعالففم وت رايرتفم سف بؾن ثجف س علضشفا لبففؽ ذففرط ثزففؾره

ضففس السج سففع وإم ا ض ف وصففؾلشا السباشففر إلضففم .إذا يففان ذشففاس ضففس زما شففا إمففام معرففؾم ثا ففر ضففس

السج سع ضلؽ تبؾن ذشاس ثاج إلى الذاضعس ومالػ و ،...ولبؽ ما العس عشدما ال و ؾن ضششا إمام

معرؾم؟ إن رأس مالشا ضس أمر الفديؽ الضفؾم ذفؾ ثبلثف أشفضاء -1 :ال فرن -2 ،الع ف  -3 ،أثاديف
ورواوا

السعرؾمضؽ:
أما الع

وال رن ضبل وخ ل

ثجًض دسفا أثفد مفؽ السدفلسضؽ ،وأمفا األثاديف
ضس ً

والرواوفا

ضدف

فاء الذف ففضع ف ف دؼ فز ف ف رجف ففؾعدؼ إلف ففى أثادي ف ف
وس ف ففؽ أن تبف ففؾن َّ
ثج ف ف علضشف ففا؟ وذ ف ف ًادعف ف ر
السعرؾمضؽ ض دؼ ورلؾن إلى اإلسبلم األصفض الرفاضس ًادعفاء وس فؽ الفدضا عشفم؟ إن إجا شفا عفؽ
األ س ف ف

ذذيؽ الدؤالضؽ ذس الشفس ،ضشحؽ ع د أن ادعاء الذضع أ دؼ م رلؾن الشبع الزالل لفضس سفؾش وذفؼ
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وخضال ،وأ م طالسا ـج ـع ـ الذضع ر وأذ ر َّ
مرجعدؼ الشدا س ضفس ضدفؼ الفديؽ ضف ن
األخبار
الدش األثادي ـ و
ـ
ـ
يلضدسا وذربان مؽ ماء ع ر .إن ال عالضؼ ال س ضل عؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واأل س السعرؾمضؽ ال وس شدا –
ً
للففدال ال ففس سف ف رذير أد ففاه -ال ع فبلس وال مشظ ف فاس أن ت س ففع الحجضف ف الذففرعض البلزمف ف ض ففس عر ففر ا
الحا ر الذا عضش ضضم:

الدليل األول :وجؾد وسا

عديدة ضششا وبضؽ مؽ صدر عشدؼ تلبؼ األثادي  ،لضس أا مشدا

(أا مؽ الؾسا ) معرؾماس ،لذا ضسؽ البديدس مشظ ضفاس أ شفا ال وس فؽ أن ع سفد علضدفا اع سفاداس مظل فاس،
وأن ذش ففاس عبلم ففا

السعرففؾمضؽ .ضبض ف

شرعض س؟

اسف ف فدام وش ففػ تح ففؾم ث ففؾل ص ففدور تل ففػ الرواو ففا ع ففؽ الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو األ سف ف
ً
وس ششففا أن ع بففر الحففدي – الففذا صففدوره عففؽ السعرففؾم لففضس قظعض فاسَّ -
ثج ف س

الدليل الثاني :يلضر مؽ أثادي الشبس واأل سف ا سحفل وا فدثر مفع مفرور الفزمؽ وذفذا وسشعشفا
ً
َّ
مففؽ الفدففؼ الرففحض واالسف شباط ال ففاطع مففؽ األثاديف ال ففس تب ففل ففضؽ أيففديشا .ضبسففا أن وففا ال ففرن

تفدففر عزففدا عزفاس ضبففذلػ األثاديف والرواوففا
تفد فر عزففدا عزفاس .ويسففا أن ضففس ال ففرن اسففخاس
ً
ً
ومشدففؾخاس يففذلػ ضففس األثادي ف وس ففؽ أن و ففؾن ذشففاس اسففص ومشدففؾخ ،ولسففا يففان يلضففر مففؽ أثادي ف
السعرؾمضؽ مف ؾداس ابن ض ن ي اس شباطاتشا مؽ األثادي

الس ب ضف اسف شباطا

عشضف ومذف ؾس دفا

فشس أ شفا ضفس
ص اقص ومب ؾر ال مع ً
أل شا عام ضس الؾاقع مع ً
ص يام ومدون ومشدفجؼ .ال ـ
فشص ض ف  ،قفد ال رف إلفى ضدفؼ
لشص مؽ الشرؾص ،إذا رجعشا إلى قظع وأجزاء مؽ ذفذا ال ً
دراس شا ً
الشص.
صحض لذلػ ً

الزما ض ف ف والس ا ض ف ف و ...لرف ففدور

الــــدليل الثالــــث :وجف ففب أن ش بف ففم ا باذ ف فاس يف ففامبلس للغف ففرو
األثادي ف  ،يففس ف س َّ ؽ مففؽ ضدسدففا ضدس فاس صففحضحاس ،وبعبففارة أخففرش ال ففد مففؽ د ارس ف ال ف ار ؽ الحالض ف

الزما ض والس ا ض وتلبؼ ال ف ار ؽ

والس الض لؤلثادي دراس س دقض س .لبؽ السذ ل ذس أن تلبؼ الغرو
الحالض والس الض لؼ تر إلضشا ذ يام و ضشس ألن الس بف دذه األمؾر ذؾ علؼ ال ار ص وال ضسف
العلسض لدذا العلؼ ودرج الل

أصبحل الضؾم مؽ البديدضا

م ومضفزان قظعض فم أصفبحل الضفؾم وا فح للجسضفع .إن عشضف ال فار ص

ال س ال يشبرذا أثد.

الدليل الرابع :إن السبدأ األصض ل دم الع

وال رن على الحدي

وجع ثجض ذذه األثاديف

أمف اسر مدف حضبلس وذففذا أذففؼ دلضف  .ضبشففاء علففى وصففض الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذاتففم وعلففى ث ففؼ الع ف  ،إذا وصف إلففى
ً
مدفامعشا ثففدي مخفال للع ف أو ال فرن ضضجففب أن زففر فم عففرض الحفا  ،ث ففى لفؾ يففان سففشده
صحضحاس خالضاس مؽ أا عضب .ومؽ جد أخرش إذا يان لديشا يبلم مشدجؼ مفع الع ف والسشظف و فف
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مع ال رن وال وخالفم ،ض شا بلم ث ى لؾ يان صاد اسر عؽ شخص غضر معرؾم ملف سفلسان أو أ فس

ذر .عبارة أخفرش إن عرفس صفاثب البفبلم أو عفدم عرفس م لفضس لدفا تف ثضر ضفس قبؾلشفا لببلمفم أو
عففدم قبؾلشففا لففم .إذا يففان لففديشا يففبلم مع ففؾل ومشظ ففس ومؾاض ف لل ففرن ض شففا بلففم ث ففى لففؾ يففان قا لففم
لل فرن ض شفا ال بلفم ث فى لفؾ ر ف

معاو  ،وإذا يان لديشا يبلم غض رفر مع فؾل وغض رفر مشظ فس ومخفال
إلضشا عؽ لدان اإلمام علس ( ) .ومعشفى ذفذا أن اع فاد الذفضع مامف علفس ( ) وأوالده وعرفس دؼ
ً
ً
يؤخر ،ألن اإلوسان اإلمام وعرفس أولئفػ األجفبلء البفرام لفضس لفم
اع اد ال ضا دة مشم وال و ًدم وال ً
عسلض فاس أا ت ف ثضر ضففس د ارس ف الرواوففا  .إذا يشففا ال ع ففد مففام دؼ وعرففس دؼ ض شففا سففش ب رغففؼ ذلففػ
الببلم السع ؾل والسؾاض لل رن الذا ريش

غضر مع ؾل ومخال

سضَّان.

أا يبلم
إلضشا عشدؼ ،وابن و حؽ ع د عرس دؼ ال ب َّ

لل فرن ريش ف لشفا عفشدؼ ،إذن االع فاد مفام دؼ وعرفس دؼ وعفدم االع فاد فذلػ

الــدليل الخــامس :ث ففى لففؾ وص ف إلضشففا يففبلم عففؽ السعرففؾم ذ ف قظعففس و ضشففس ولففؼ و ففؽ
ً
ً
ذشاس أا شفػ أو شفبد ضفس صفدور ذفذا البفبلم عفؽ لدفان السعرفؾم ولفؼ و فؽ ضضفم مفؽ اثضف الع ف

وال ؾاض مع ال رن أا مذ ل  ،ض م مؽ السس ؽ أن خظ ضس ضدسشا لببلم السعرؾم وضس اس شباطشا
ألجف ال فدففضر السعرففؾم للففديؽ

مشففم ،وذففذا حف ًفد ذاتففم يبف ًفضؽ أن وجففؾد األ سف السعرففؾمضؽ غضففر يففا
ومشففع ا ح ف ار الشففاس وبففروز االخ بلضففا ففضؽ األم ف  ،وإذا يا ففل إرادة خ أن ال و ففع ففضؽ األم ف أا
فخـل ـ جسضفع الشفاس معرفؾمضؽ مفؽ
اخ بل وأن ورف الشفاس إلفى ضدفؼ صفحض تسامفاس ويامف للفديؽ ـلف ـ
البداو ف ألن وجففؾد السرجففع السعرففؾم وثففده ال وس شففم أن وسشففع خظ ف الشففاس ووقففؾ االخ ف بل ضضسففا
األ س ف

ضففشدؼ .ل ففد يا ففل ذشففاس اخ بلضففا وتشففؾ ضففس ال فرأا ث ففى ففضؽ أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأصففحا
ً
السعرففؾمضؽ .والضففؾم أوز فاس عشففدما يرجففع علسففاء الذففضع إلففى أثادي ف األ س ف السعرففؾمضؽ ورواوففاتدؼ

ضف دؼ ال ورففلؾن إلففى ضدففؼ واثففد لدففذه الرواوففا

ف تؾجففد ضففشدؼ ال

عبارة أخرش إن الفلدف الؾجؾدو لبل س السعرؾمضؽ غضر م ح

االخ بلضففا

وابراء الس شؾع ف .

عسلضاس وال وس فؽ أن عفر البفبلم

فخص الباطف  .وضفس عالسشفا الذففضعس أوزفاس يف عالففؼ رو ـ ًشفس علفى لففضبله و شدفب يبلمفم إلففى
الحف و ذ ً
السعرؾم!.

تحميل حديث الثقميؽ:
ي َّز ف جففبلء مففؽ مجسففؾ الش ففاط ال ففس ذير اذففا ضففس ففد األدًل ف الع ًلض ف علففى
(خاصف ضففس ح ف مشاقزف غضب ف اإلمففام اللففا س عذففر ل لففػ األدلف ) ومففا ذير ففاه أعففبله تحففل عش فؾان
ففرورة اإلمام ف
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العسلض لشغرً اإلمام الضؾم»،
«ا عدام الفا دة
ً
و ؾل الحدي السذيؾر السروا عؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:

ع

ووذؽ تفدضر م بًلسس الذفضع لحفدي

الل لفضؽ.

اب ن َوعتَرتي أَى َل َبيتيَ ،ما إن َت َسدئ هتؼ بيسا َلؽ َتزمؾا أبدا»
«إِني َتارك ف ه
يئؼ الثَقَميؽ ك َت َ

طفرح ضضدفا أن ضلدفف وجفؾد اإلمفام
فرورة اإلمامف – وال فس ر

إذا رجعشا إلى األدًل الع لضف علفى

مفدففر لل ففرن ومبف ًفضؽ ألث ففام خ وث ففا الففديؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – وو ففعشا تلففػ
ذففس ففرورة وجففؾد ً
ً
األدًل جشباس إلى جشب ثدي الل لضؽ ،ـر ر إلى تفدضر الذضع لدذا الحدي وذؾ أن ال رن البر ؼ ال

مفدف فر ؽ معرففؾمضؽ
و فففس وثففده لدداو ف الشففاس وإرشففادذؼ حففؾ الدففعادة والبسففال ف ال ففد معففم مففؽ ً
وعرـضش ففا دف فؤالء السف ًد ففر ؽ
مشر ففؾبضؽ م ف ففؽ قـبف ف خ تع ففالى ،وق ففد أراد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ض ففس ذ ففذا الح ففدي أن ً
السعرففؾمضؽ ضبففضَّؽ لشففا أ دففؼ ع رتففم وأذف ض ففم .عبففارة أخففرش ،علففى الشففاس عففد الشبففس صففلى خ علضففم
و لففم وسففلؼ أن و خففذوا ال فدففضر الرففحض لل ففرن عففؽ لدففان الع فرة ،الففذيؽ ذففؼ ،طب فاس الدعففاء الذففضع ،
األ س ر االثشس عذر ذاتدؼ ،وإال ض دؼ سضزلؾن و شحرضؾن .و ؾل علساء الذضع ضس ذلػ:

«إن جعل أىل البيهللا قرناء لمقـرآن الكـريؼ فـي لـزوم التسدـػ بيسـا وأن ااثشـيؽ ا يشفرـالن
عؽ بعزيسا ،يؾض أن ا أحد مؽ ااثشيؽ يئفي َوح َد هه ،وأن مؽ قالؾا( :حدبشا كتـاب ن) وقعـؾا
في خظأ كبير ،وأضمؾا كثي ار»(.)1
الل لففضؽ صففحضحاس لبا ففل ضج ففم السشظ ض ف

أقففؾل :لففؾ يففان ذففذا ال فدففضر لحففدي

ففبلل جسضففع

البذر ضس عرر ال ضب وثرمان ملضا ار الشاس األ ر اء مؽ الدداو والدعادة ،ألن اإلم ا ض العسلضف

لل سدػ ع رة الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس ضدؼ ال رن وتفدضره ضس عدد ال ضب قد ا فل ،والشاس ضس عدد ال ضب إمفا

سض د رون ال رن فددؼ و فدسؾه االع ساد على ع لدؼ ضدساس ذفر اس (ولذا سض ؾن ضدساس اقراس وغضفر
خالص ومذؾباس الخظ ) أو سض لدون ضس ضدفؼ ال فرن العلسفاء والف دفاء و رجعفؾن إلفضدؼ ضفس ذفذا األمفر
(والعلساء أوزاس ضدسدؼ للديؽ ضدؼ ذرا) ضبدذا الحدا

و فؾن جسضفع الشفاس

فالؾن وال تؾجفد طر ف

للدداو ف والدففعادة إلففى أن وغدففر اإلمففام السعرففؾم .ضد ف وس ففؽ ال بففؾل سل ف ذففذا األمففر؟! الظر ف

الؾثضد الذا يب ى للذضع ذؾ أن و ؾلؾا :رغفؼ أن ع فرة الرسفؾل األيفرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لضدفل ثا فرة ابن ،لبفؽ

تعالضسدؼ قد وصلل إلضشا ضس قالب األثادي

ول ففد ضًَّش ففا ض ففس الف ف فرة الد ففا

والرواوا

السش ؾل عشدؼ وذذه ال عفالضؼ تسفؤل ذفذا الففراه.

العسلضف ف لشغرًف ف اإلمامف ف ض ففس العر ففر
تح ففل عشف فؾان «ا ع ففدام الفا ففدة
ً

( )1حلففس مبدففؾط در مففؾزش ع ايففد( ،أا حف
ثدضؽ مضر اقرا ،ص.335
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الحا ر» أ شا إذا قلشا زرورة وجؾد األ س السعرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – خاص س اس شاداس إلى األدل
ال ففس لشاذففا عففؽ م بًلسففس الذففضع ضضسففا سففب – ال وس ششففا أ ففداس أن ع بففر أن اس ف ظاع األثادي ف

ثالضفاس ضششفا.
واألخبار الباقض لديشا عؽ األ س أن تسؤل الفراه الشاجؼ عفؽ عفدم وجفؾد اإلمفام السعرفؾم ً
فرورة اإلمامف –
و زض ذشا أ م إذا يان تفدضر الذضع لحفدي الل لفضؽ – والفذا ودف شد إلفى أدلف
صففحضحاس للففزم مففؽ ذلففػ مشظ ض فاس

ففرورة وجففؾد األ س ف السعرففؾمضؽ وثزففؾرذؼ ضففس جسضففع العرففؾر،

وبال ففالس ض ف ن غضب ف اإلمففام السعرففؾم ال تشدففجؼ مففع ذففذا ال فدففضر إطبلق فاس يسففا أن ال ؾس ف
واألثادي

الباقض لديشا عؽ األ س السعرؾمضؽ ال وح السذ ل .

ال عففالضؼ

ضس رأيشا إذا قبلشا أن الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وخاطب الشاس ل دؼ مراعضفاس العفر الدفا د ضفس ال خاطفب ضضسفا

ضشدؼ ،ضضجب أن ب أن قرده مؽ ثدي الل لضؽ ذؾ أ م لسفا يفان أذف ض فس وع رتفس أقفر ـ الشفاس
فس وأيلـف ـفرذؼ أخففذاس عشففس ضف دؼ وعرضففؾن تعففالضؼ ال ففرن وأث ففام خ أضزف مففؽ غضففرذؼ .لففذا ضضجففب علففى
إلف َّ
الشففاس أن ود ف فضدوا مففؽ علسدففؼ قففدر اإلم ففان و خففذوا عففشدؼ دروس الففديؽ .و ز ف ذففذا أيلففر إذا

الثغشففا أن ثففدي

الل لففضؽ ورد رففؾرتضؽ ضففس إثففداذسا «كتــاب ن وســشتي» وضففس اللا ضف «كتــاب ن

وعترتي» وذذان الشران ال ي شاضضان مع عزدسا و ًس أثدذسا ابخفر .تؾ فض ذلفػ أن ثفدي
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قففد أمر ففا أن
الل لففضؽ يففان ي زف ًفسؽ ضففس األصف جسلف « :كتــاب ن وســشتي» سففا معشففاه أن الشبف َّ
سدفػ دفذيؽ الحبلفضؽ و ع رفؼ دسفا يفس ال زف  .ولبفؽ
رجع عده إلى ي ا خ وس ًفش ًبضفم وأن ً
لسا يا ل ع رة الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أقفر إلضفم مفؽ ابخفر ؽ ويا فل معرض دفا دفش م أيلفر مفؽ ابخفر ؽ لفذا ضف ن
ً
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ففضَّؽ األمف ـفر ذاتففم ضففس م فؾارد أخففرش عبففارة «كتــاب ن وعترتــي» .ض ف ذا قلشففا :أوالس :إن قرففد
الشبف َّ
الشبس مؽ يلس «عترتي» أضراد مخرؾصؾن (ياأل س االثشس عذر للذضع ) وثا ضاس :إن رجفؾ ـ الشفاس
ً
إلففى ذ فؤالء األض فراد ألج ف ضدففؼ الففديؽ ذ ف صففحض وال س ففع شعس ف الدداو ف والؾصففؾل إلففى الدففعادة
األخرو ف

ففرورا ث سف فاس؛ عشد ففذ س ففشؾاجم اال ففادا

ذاتدففا ال ففس واجدشاذ ففا مففؽ قبف ف ل ففدش د ارسف ف شا

ففرورة اإلمام ف  .أمففا ضففس ال فدففضر الففذا عر ففشاه لحففدي

وتحلضلشففا لؤلدًل ف الع ًلض ف علففى
ثففدي ـ عففؽ الزففرورة الح سضف للرجففؾ إلففى ع فرة الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال فففس لعلففؼ العلسففاء ابخففر ؽ .إن ال ففؾل
ً
زرورة الرجؾ إلى األ س ال وس ؽ قبؾلم لسا ي رتب علضم مؽ محغؾ ار ع لض يسا أن فس إم ا ض
األخذ عؽ علساء خر ؽ (غضر األ س ) مخال

الل لففضؽ ضففبل

ل ؾاعد السشظ  ،ألن إثبات الذيء ا يعشـي نفـي مـا

عداه .عبارة أخرش لؼ و ؽ معشفى يفبلم الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ فم إذا رجعف ؼ إلفى علسفاء خفر ؽ ضف بؼ س زفلؾن
ً
ث ساس ولؽ ترلؾا إلى الدداو أو الدعادة أ داس .ضس ال ضاس االس لشا س (ضس علؼ السشظ ) ال يش فس
ر
الس ف َّفدم فففس ال ففالس ،سعشففى أن ثففدي الل لففضؽ ال يففدل علفى أيلففر مففؽ أن الشففاس لففؾ رجعفؾا إلففى ع فرة
ـ
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الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وتسد ؾا دا ضلؽ وزلؾا أ داس .ضد وا ترش إذا فضشا الس دم (الرجؾ إلى الع رة) ضف ن الش ضجف
ً
س ف بؾن فففس ال ففالس (أا أن الزففبلل سففض ؾن قظعض فاس وث سض فاس)؟ إن اإلجا ف علففى ذففذا الد فؤال طب فاس
ل ؾاعففد السشظ ف ذففس :ال .إذا اع بر ففا يففبلم الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وارداس علففى ثدففب السعشففى العرضففس – يسففا ذففؾ
األص  -ضدشرش أن اس ش اج عرس الع رة مؽ ثدي الل لضؽ وف د األساس السشظ َّس السح ؼ.
أما الذضع ضضد دلؾن حدي

الل لضؽ على ثبؾ عرس الع رة على الشحؾ ال الس:

«إن أمَر رسؾل ن بالتسدػ بالقرآن والعترة بذئل متداو جشب ا إلى جشم يبيؽ أنـو :كسـا أن
القرآن الكريؼ مرؾن عؽ الخظـأ وااعـتباه ...فعتـرهة رسـؾل ن الظـاىرة معرـؾمة أيزـا مـؽ بـاب
أولى عؽ الخظأ وااعتباه»(.)1

السداواة ضؽ ال رن والع رة .إن مفا وفدفؼ مفؽ

ض قؾل :لبؽ يبلم الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لضس عاذ اسر ضس إثبا
ً
عاذر ذلػ الحدي أن الشاس لؾ رجعؾا إلفى يفبل االثشفضؽ (ال فرن والع فرة) ضف دؼ لفؽ وزفلؾا أ فداس .أمفا

إذا أراد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مؽ الحدي

السذيؾر مداواة ال رن الع رة واع بارذسا ضس رتب واثدة ضف ن ذفذا يلفزم

عشم الزمان ع لضان ومشظ ضان:

 .1ضففس ملف ذففذا الفففرض لففؽ تبففؾن ذشففاس

ففرورة ل ؾلففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :ارجعفؾا إلففى يففبل االثشففضؽ (ال ففرن

أا واثد مشدسا اذ دي ؼ .وبالظبع لؾ أرد فا أن
والع رة) تد دوا ،يان علضم أن و ؾل :إذا رجع ؼ إلى ً
ب سرتب از الذضع ض م ضس مل ذذا الفرض يان السفروض أن و ؾل الشبفس صفلى خ علضفم و لفم

وسفلؼ :ففدالس مفؽ الرجففؾ إلفى ال ففرن ارجعفؾا إلففى ع رتفس ،وذلففػ أل شفا -ثدففب رأا الذفضع  -ال علففؼ
تفدضر ال رن على الشحؾ الرحض والسظلؾ  ،وعاجزون عؽ ضدؼ يلضر مؽ وفا ال فرن ،أل شفا غضفر

معرؾمضؽ ،وبال الس ضشحؽ ح اج ذ

رورا ل فدضر األ س السعرؾمضؽ لدذا الب ا

الدفساوا.

عبارة أخرش إذا قبلشا سرتب از الذضع  ،ض فم إذا يفان ذشفاس إمفام معرفؾم (السفدفًر الح ض فس لل فرن)
ثا اسر ضششا ،ض ن رجؾ الشاس السباشر إلى ال رن وال دًر ضس واتفم لفضس غضفر فرورا ضحدفب ف

فشس أ ففم ضفس غففر الذففضع رو فع ــبفر األ سف ر السعرففؾمؾن
عسفبلس ً
عبلضفاس وغضففر مجفد ف ث ففى مسشفؾ ! .ال ف ـ
«قرآنا ناطقا» ،وعشدما و ؾن لديشا «قرآن ناط » أضلفؽ و فؾن الرجفؾ إلفى «القـرآن الرـامهللا» عسفبلس
عبلضاس وغض ـفر مجفد وال ضا فدة مشفم ( فدلض العجفز السظلف ل ضفر السعرفؾم عفؽ ضدفؼ عفض ابوفا
صحضحاس واث سال الخظ ضس ضدؼ ابوا أخرش)؟
رف ـفد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مففؽ ثففدي
 .2إذا ـق ـ

( )1السردر الدا

ضدسفاس

الل لففضؽ السدففاواة ففضؽ الع فرة وال ففرن وبالش ضج ف «عرـــسة

ص.335
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- 78 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
العترة» لبان مؽ البلزم أن يذير لشا مرادي «العترة» رراث وشفاضض تام أا وع ًفر لشفا األ سف
وذخرفؾا وجفؾد
واثداس واثداس .ضلساذا لؼ و ؼ سل ذلػ؟ أال َّيدعس الذضع أن الشاس ال ودف ظضعؾن أن ً
وعرضفم للشفاس إال معرفؾم
ملب «العرـسة» لفدش أا شفخص؟ أال و ؾلفؾن إن السعرفؾم ال وس فؽ أن ً
مللم؟ ضلساذا ام شع الشبس عؽ ال عر أ الرر

األ س السعرؾمضؽ ( ذير االسفؼ والبشضف )! ذشفا أرش

مففؽ الزففرورا ال ففذيضر ش ظف ذامف وذففس أ ففم لففضس لففديشا ث ففى ثففدي

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أسساء أشخاص على أ دؼ «أ سة معرؾمؾن» ،واألثاديف

واثففد مؾثففؾ ذيففر ضضففم الشبففس

ال فس ودف شد إلضدفا علسفاء الذفضع ضفس

ثج  ،ألن ضس أسا ضدذا رواة مجروثؾن ال ريؾثـ ر فش لدؼ لفضس
ذذا السجال يلدا مؾ ؾع ال ت ؾم دا َّ
ث ى مؽ وجد غر علساء الذضع الببار.
مؽ وجد غر أذ الدش ض

و لش ففرس ي ف مففا ذير ففاه جا ب فاس ،ولشفففرض أ ففم يففان ذشففاس ،مففؽ ففضؽ ع فرة الشبففس و لففم ،علسففاء
ً
ومفدرون يبفار اسف فادوا مفؽ علفؼ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مباشفرسة وضدسفؾا ال فرن أضزف مفؽ غضفرذؼ ،ورغفؼ أ دفؼ لفؼ
و ؾ ؾا معرؾمضؽ إال أ دؼ يا ؾا علساء أت ضاء وض داء ورعضؽ .ض ذا قال الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للشفاس :إ فاض س إلفى
رجؾع ؼ إلى ال رن وتفدًريؼ ضفس واتفم ارجعفؾا أوزفاس إلفى ذفؤالء العلسفاء واسف فضدوا مفؽ علسدفؼ يفس ال

تزلؾا أ داس ،ض ا محغؾر ع لس و ؾن ضس يبلمم ذذا؟

سف ؾلؾن :إن ذفؤالء العلسففاء والف دففاء غضففر معرففؾمضؽ وقففد وخظئففؾن ضففس ضدففؼ الففديؽ ضففبل وس ففؽ
ال ففؾل ف ن الرجففؾ ـ إلففضدؼ واألخ ف ـذ عففشدؼ (ث ففى لففؾ يففان علسدففؼ م ف خؾذاس مففؽ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وعرففسشا مففؽ
الزبلل عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
فشقــؾل :أواا :عميشــا أن نرــح فيسشــا لسؾضــؾع اليدايــة والزــالل .الدداو ف تعشففس أن و ففؾن
اإل دان على الظر الرحض ضس سعضم الرفاد والسخلفص للؾصفؾل إلفى الحف واإلذعفان للح ض ف

ال ففس وجففدذا (ث ففى لففؾ يففان ذشففاس اث سففال الشف باذم ضففس تذففخضص الح ض ف  ،ولبففؽ طالسففا أ ففم اج دففد
ف صففد وإخففبلص ففدر اس ف ظاع م البذ ففر  ،ض ف ن ذلففػ سففضسشحم ر ففا خ وال ففر مشففم سففبحا م
األخففروا ،وذففذه ذففس الدداوف عضشدففا ضلضدففل الدداوف شففضئاس سففؾش ذلففػ)

وتعففالى ،وـضف األجففر واللفؾا
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وت لسذ على يدوم مباشرسة وأخذ عشم
وأا طر أضز مؽ ال علؼ مؽ مدرس صحا ًس أدرس َّ
ث ا الديؽ (خاص إذا يان ذلػ الرحا س ضرداس مؽ أضراد ع رة الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأذف ض فم ويفان قفد دف
ً
أيلر مؽ غضره مؽ ضضض معار الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعلؾمم)؟ شاء على ذلػ ،ض ن السؤمؽ الذا ي دًر ال رن

عسف ضففس معا ضدففا و دف فضد أوزفاس ضففس ذففذا السجففال – ألجف مز ففد مففؽ الفدففؼ
و ً
فبففر ضففس وففا خ و ً
الخاص ف مففؽ أصففحا الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأذ ف ض ففم
لل ففرن -مففؽ أضبففار واس ف شباطا يبففار العلسففاء (السففضسا
َّ
ً
البرام) مع قرد خالص و ض صفحضح  ،ال وس ششفا أن ظلف علضفم يلسف «ضـال ًّ» ،رغفؼ علسشفا فم
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وس ففؽ أن و ففع ضففس عففض االش ف باذا

يؤدا إلى ا ح ار

دففبب عففدم عرففس م والحففدود ال ففس تفر ففدا ذففر م .إن مففا

اإل دان عؽ مدضر الدداو و ؾقعم ضفس أودوف الزفبلل ذفؾ معا دتفم العامفدة للحف

( دبب ذؾش الشفس وترجض السرال الد ضؾ و.)....

ثانيـ ا :وع ففد علسففاء الذففضع أن األ سف السعرففؾمضؽ أمففروا الشففاس ضففس أثاديف م عف ًفددة ففالرجؾ
ضس عرر ال ضب إلى الف داء العدول ،وجعلؾا أولئفػ الف دفاء رث َّجف س ضفشدؼ وبفضؽ الشفاس ،وجعلفؾا ذداوف
الش ففاس مرذؾ ف ف اتب ففا أولئ ففػ الف د ففاء( .)1ح ففؽ ل ففؽ بحف ف

صفح دا .إ شفا ر ففد أن دف ل :ذف وس ففؽ أن دف ش

ابن ض ففس ص ففح ذ ففذه ال ففدعؾش أو ع ففدم

مففؽ تلفػ األثاديف

البففديدس أن اإلجا ف ذففس :يففبل .ض ف ذا يففان األمففر يففذلػ ضلسففاذا د ف ش

أن الف دففاء معرفؾمضؽ؟ مففؽ

مففؽ وصففض الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اتبففا

«عترتو» وال سدػ دفا ،أن «عترتو» ال فد أن تبفؾن معرفؾم ؟ ذشفا بلثفح يضف

فححشا
أ شفا لفؾ ص َّ

سد ف ؾا ع رتففم ( سعشففى
ضدسشففا لسعشففى الدداو ف والزففبلل ضلففؽ جففد ضففس وصففض الشبف
فلسضؽ أن ي َّ
فس السدف ـ
ً
العلسففاء والسفدففر ؽ والف دففاء مففؽ ع رتففم وأذ ف ض ففم) وت يض فده أن ال سدففػ دففؼ وعرففسدؼ مففؽ الزففبلل

ولسفا يفان األمفر يفذلػ ضفبل
(ث ى لؾ وقعل أخظاء ضفس ذفذا السجفال) أا محغفؾر ع لفس أو مذف ل َّ ،

وس ششا أن ؾل إن ثدي الل لضؽ دلض قاطع ومح فؼ علفى عرفس الع فرة (وعلفى أ فم مفؽ الزفرور ًا
والح سس أن ريفرـاد مفؽ ذفذا اللففح -أا الع فرة  -أضفراد مخرؾصفؾن) .والحاصف إن الحفدي السفذيؾر
ً
ال يدل الزرورة على مل ذذه الش ضج  ،أل م ث ى لفؾ ضر فشا عفدم عرفس ع رتفم ضف ن الحفدي لفؽ
ي ز ففسؽ أا تش ففاقض أو إشف ف ال (ذ ففذا ذ ففرط أن خ ففذ ث ففدي
رح ضدسشا لسعشى الدداو والزبلل).

الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عل ففى السعش ففى العرض ففس وأن
ً

ثالثا :إذا اع بر ا أن الزبلل ذؾ الخظ ضس ضدؼ الديؽ وضس تذخضص الح ض ضدشبؾن مجبر ؽ
شا الؾن على الدوام ولؽ جد ضس ثضاتشا الدداو  ،ث ى لؾ رجعشا إلى الع رة ال فس
على االع ار
ت ًفدعس الذفضع عرفس دا .ذلفػ أل شفا ث فى لفؾ اض ر فشا أن ع فرة الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرفؾم عفؽ الخظف ضف ن
ً
الشاس العاديضؽ ابخر ؽ غضر معرؾمضؽ عؽ الخظ لذا ض د وخظئؾن ضس ضدؼ يبلم السعرفؾم أو ضفس

الحـ َؾاد هث ال َؾاق َعـ هة
( )1مؽ ذلػ ملبلس الحدي السذدؾر لفدش الذفضع والسشدفؾ إلفى تؾقضفع صفاثب الزمفان أ فم قفال« :و َِ أَمـا َ
ييا إَلى هرَواة َحديثَشا َف ن هيؼ هحجتي َعَمي هكؼ وأََنا هحج هة ن» (وسا الذضع للحر العاملس ،ج /27ص ،)143أو
َفارج هعؾا ف َ
غ َـر فـي َح َال لَشـا
ان مش هكؼ َقد َرَوِ َحـدي َثَشا َوَن َ
الحدي السروا عؽ اإلمام جعفر الراد ( ) أ م قفال« :ان ه
غهروا إَلى َمؽ َك َ

امَشا َفار َضؾا بو َح َكس ا َف ني َقد َج َعم هت هو َعَمي هكؼ َحاكس ا» (أصؾل البفاضس ،البلضشفس :ـفا ر ـي ـراذـضف اال فرتـففا
َو َحَرامَشا َو َعَر َ
م أَح َك َ
ان م َؽ ال هفَق َياء َصا ش ا لَشفدو َحافغ ا
زاة افل ـج فؾر ،الحدي  ،5ج /7ص ،)412أو الحدي السذفدؾرَ « :فأَما َمؽ َك َ
إـلى رق ـ
وه» ( حفار األ فؾار ،السجلدفس :ج /2ص  ،88فبل عفؽ ال فدفضر
اه همظيع ا ألَمر َمؾَا هه َفمم َع َؾام أَن هيَقم هـد ه
لديشو هم َخالف ا لـ َي َؾ ه
السشدؾ لئلمام الحدؽ العد را)( .الس رجؼ)
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يؤيفد
الل لضؽ (الذا ً

ثفغم أو ضس لم مؽ شخص إلى خر ،وبال الس ض ن يبلم الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس ثدي
ً
أ شففا لففؾ رجعشففا إلففى ال ففرن والع فرة ضلففؽ ز ف إذن أ ففداس) سففضغدر أ ففم خففبل الؾاقففع ،ذففذا ث ففى لففؾ

اض ر شا عرس الع رة .و عؾذ ا﵀ مؽ تحلضبل

خ علضم و لم وسلؼ للؾاقع!.

تش

ضس الشداو عدؾر مخالف ثفدي

ثؼ د ل :إذا يان األ س السعرؾمؾن قد جاؤوا ألجف

ضفان ث فا

الشبفس صفلى
ً

الفديؽ وأث فام خ وال فدفضر

فدون أا مففشدؼ تفدففض اسر يففامبلس لل ففرن يففس
الرففحض السعرففؾم عففؽ الخظ ف لل ففرن البففر ؼ ،ضلسففاذا لففؼ يف ً
ومدو اس لآلتضؽ ،ث ى ال وخ ل ـ علساء الذفضع ضفس العرفؾر ال الضف عشفد
ورب مرجعاس مع ب اسر ويامبلس َّ

غضففا اإلمففام السعرففؾم ضففس ضدففؼ الففديؽ وضففس تفدففضرذؼ الرففحض لل ففرن وال تف ف ذ َّ ـل راؤذففؼ؟ لسففاذا لففؼ
و ب اإلمام علس ( ) خبلل ض رة الخسد وعذر ؽ عامفاس ال فس اع فزل ضضدفا الدضاسف وجلفس ضفس ض فم
مل ذذا ال فدفضر؟ لسفاذا لفؼ و فؼ األ سف ال فالؾن (خاصف اإلمفام جعففر الرفاد ( ) الفذا أرتضحفل لفم
الحر ضس ذر معار اإلسبلم) سل ذذا العس ؟ لساذا لؼ ود فد اإلمفام الحدفضؽ ( ) مفؽ الدفشؾا

العذر األولى مؽ إمام م (ال س يان معاو ال يزال ضضدا ثضاس ويان السج سع ذاد اس ألن الحدضؽ ( )
دففبب الرففل الففذا أمزففاه أخففؾه اإلمففام الحدففؽ ( ) مففع معاو ف  ،لففؼ ي عف َّفرض إلففى مجاذففدة معاو ف

ومحارب م) ضس ي ا تفدضر يام لل رن البر ؼ مؽ أولم بخره؟ والدؤال ذاتم وس ؽ أن ظرثفم ثفؾل
تعلففضؼ أصففؾل الففديؽ وطففر االج دففاد الرففحض وقؾاعففد اس ف شباط األث ففام مففؽ الشرففؾص الديشض ف  .ألففؼ

وسض فح ـررم الشاس ضضم مؽ ثزؾر إمام معرؾم؟ ضلساذا
و ؽ األ س وعلسؾن أن عدد ال ضب سضح قر باس ر
لففؼ و ففؼ أا مففشدؼ ا ف دورة يامل ف ضففس علففؼ أصففؾل الف ففم وال ؾاعففد الرففحضح لل ف ففم ضففس الففديؽ يففس
ود ف فضد العلسففاء والف دففاء مشدففا ضففس السد ف ب  ،وعلففى األق ف عشففدما ير ففدون االج دففاد مففؽ الشرففؾص

الديشض ود شدون إلفى مفشد وقؾاعفد واثفدة وال و فع ضفشدؼ يف ذلفػ االخف بل

وال ذف ل ضفس ابراء؟ إن

ي ف مففا ففس لففديشا عففؽ األ س ف الب فرام ذففؾ مجسؾع ف مففؽ األث ففام الف دض ف الخاص ف عرففرذؼ وض فرتدؼ
الزمشضف ف ض ف ف ال غض ففر ،وال ج ففد أا ش ففسء ض ففس تع ففالضسدؼ ي علف ف

ففالشغر إل ففى السدف ف ب وتعل ففضؼ دف ف

االج داد واس شباط األث ام .ضعلى سبض السلال لؼ و ؾلؾا لشا شفضئاس عفؽ مؾ فؾ مفا إذا يا فل عفرو
الزمان والس فان دخضلف ضفس االج دفاد أم ال .مفلبلس يفا ؾا و ؾلفؾن ض ف  :االث بفار مح َّفرم ضفس سف أشفضاء

(الحشظ ف والذففعضر و )...ولبففشدؼ لففؼ يؾ ً ففحؾا أ ففداس ذ ف ذففذا الح ففؼ خففاص ففذلػ العر ففر ض ف أم أن
ث ؼ االث بار ذذا وس د ذاتم إلفى األ فد؟ لدفذا فرش الضفؾم ض ضدفاس ملف وف خ گلطاوگفا س (جلباوجفا س)

و ؾل إن ث ؼ االث بار الضؾم ذؾ ث ؼ االث بار ذاتفم الفذا قالفم السعرفؾم (قبف  13قفرن) وأ فم إلفى
يففؾم ال ضامف ال وحففرم االث بففار إال ضففس األشففضاء الدففل السففذيؾرة ضففس تلففػ الرواوف  .ضففس ثففضؽ أن ذشففاس
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ض ضداس خر مل

و خ مش غرا و ؾل إن تحر ؼ اث بار ال س والذعضر و ...ضس عرر األ سف سفببم

أن ثاج الشاس األساسض إلى السؾاد ال ذا ض يا ل مشحررة ضس تلفػ السفؾاد ال ذا ضف السفذيؾرة ض ف ،

ويان اث بار تلػ األغذو وزفر إ ار اسر يبض اسر فالسج سع اإلسفبلمس .والضفؾم وبعفد أن ت ضفر ثاجفا

الشففاس ض ف ن اث بففار األشففضاء ال ففس وح اجدففا الشففاس الز ففرورة (ملف الحديففد واإلسففسشل والز ففل و)...

ثف فرام أوزف فاس ،وعش ففس أن الس ففبلس األص ففلس لح ففؼ االث ب ففار ذ ففؾ ثاج ففا

الش ففاس وثاج ففا

الز ففرور  ،ول ففضس م ففؽ البعض ففد أن وف ف تس ي ففؾم تخ ففرج ضض ففم تل ففػ الد ففلع ال ففس ورد

السج س ففع

ض ففس الرواوف ف وي ففان
فرور ا

اث بارذا محرماس ضس ذلػ الفزمؽ ملف ال سف والذفعضر والزبضفب وال سفر و...عفؽ يؾ دفا مفؽ
السج سع وثاجا األضراد األساسض وبال الس ورب اث بارذا غضر محرم ضس ثضؽ و ؾن اث بار سفلع

ملف ف اللح ففؼ وال ففدجاج والد ففسػ و ...أو الخذ ففب وال ففؾر و ...محرمف فاس غف ف اسر لبؾ د ففا م ففؽ الد ففلع ال ففس
وح اجدففا السج سففع ذ ف أساسففس .ضد فؤالشا ذففؾ لسففاذا يففان األ س ف السعرففؾمؾن و فففؾن ،عشففد ضففا دؼ
ألث ففام الففديؽ وإجا ففاتدؼ عففؽ اس ف ف اءا

الشففاس ،ففذير األث ففام ض ف واإلجا ف علففى أسففئل الشففاس

يشبدؾ دؼ إلى أن ث ؼ ضرض دو الس ؾل على عاقل ال ات ملبلس
ضحدب ،وال ري ـذ ًيرون الشاس ملبلس أو ً
وخف ف ص السج سع ففا ال بلضف ف ال دوسف ف ض ف ف ملف ف أذ ففالس الجز ف فرة العربضف ف وعر ففؾر م ففا قبف ف العر ففؾر
الحديل أم ال وخ ص دا

وعؼ جسضع السج سعا ؟ وذ يشظب الح ؼ ذاتفم علفى مج سعفا

أخفرش
لشففا

وأزمش ف مد ف بلض أم ال؟ و س ففؽ طففرح ذففذه األسففئل ذ ف ريًلففس الرففؾرة ال الض ف  :لسففاذا لففؼ وخًل ف
ً
األ سف السعرففؾمؾن ثففا اسر م ؾبف ضففس مجففال تفدففضر ال ففرن ،وبضففان أث ففام خ ،والرؤ ف الديشضف للعففالؼ
والبؾن ،وال فار ص الرفحض لحفؾادث صفدر اإلسفبلم ،وم ا ف الع ف والعلفؼ والفلدفف ضفس الفديؽ ويفذلػ
ث ففؾل أص ففؾل األخ ففبل والعرض ففان (أو ال ر ففؾ ) اإلس ففبلمس و ،...ي ففس وحؾلف فؾا إل ففى ث ففد يبض ففر دون
تحر ففأ تعففالضسدؼ وا ففدثارذا ،ويففس تبففؾن تلففػ السؤلفففا

مرففباح ذداو ف ود ف شضر دففا و د ففدا دففديدا

جسضفع مفؽ سفض تس عففدذؼ ضفس السدف ب ؟ صففحض أن عفض السدف شدا

الس ؾبف ت عفرض أثضا فاس إلففى

الدس واالخ بل وال حر أ ،لبؽ اث سال الؾ ع وال حر أ ضس الؾثض ف الس ؾبف أقف

لضفر مشفم ضفس

الببلم السش ؾل شفدضاس والس شاق عبر األضؾاه ضؽ الشاس .لذا إذا يان أ س الذضع قفد رفبدؼ خ ث فاس،

الففديؽ ،ض ف ن

ويففا ؾا م ف مؾر ؽ فدففضر ال ففرن تفدففض اسر معرففؾماس عففؽ الخظ ف وببضففان أث ففام خ وث ففا
تدو شدؼ ل عالضسدؼ وقضامدؼ ذلػ فدفدؼ (للحضلؾلف دون الؾ فع واالض فراء ضضدفا أو تحر فدفا وا فدثارذا،

ويذلػ ألج اس فادة الشاس واألجضفال البلث ف شحفؾ أيلفر) يفان مفؽ أوجفب الؾاجبفا  .ضلسفاذا لفؼ و فؼ

فبفر دفذه الش ظف ض ف يفس فدرس ث ض ف أن ال فدفضر السعرفؾم
أا مشدؼ سل ذذا األمفر؟ و ففس أن ً
عؽ الخظ للديؽ لؼ و ؽ غر اس مظلؾباس ل َّفلم تعالى .عبفارة أخفرش إن خ تعفالى لفؼ وجعف ضدفؼ الشفاس
لففديشدؼ ذف

يامف وصففحض مئف السئف ودون أا خظف أو ففص وعلسدففؼ جسضففع أث امففم صف ضرذا

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 82 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
ويبضرذفا وتظبففض دؼ لدففا حفذاضضرذا شفرطاس للدففعادة والبسففال وال فر مشففم سففبحا م وتعفالى .أل ففم لففؾ يففان
ير د ذلػ لخل جسضع الشاس مشذ البداو معرفؾمضؽ عفؽ الخظف  .ودلضلشفا علفى ادعا شفا ذفذا أن و فع
ملف ذفذا الذففرط الشدفب أل ففاس غضفر معرففؾمضؽ ذفؾ ضففس الح ض ف تبلضف

سفا ال وظففا وذفؾ أمففر -

سعزل عؽ قبحم  -يؤدا إلى ثرمان جسضع الشاس مفؽ الدفعادة والبسفال .وثا ضفاس :ث فى لفؾ يفان ذفذا
الذرط قا بلس لل ح ولؼ و ؽ خارجاس عؽ طاق البذر ضف ن الزمفم الزفرورا علفى األقف وجفؾد مرجفع
معرؾم وثزؾره ضس جسضع العرؾر إلى يؾم ال ضام  .لبششا رش الضؾم أن مل ذفذا الفبلزم أو الذفرط
أن خ تعففالى لففؼ وجع ف الؾصففؾل إلففى

غضففر م حً ف  ،لففذا اس ف شاداس إلففى ذففذا الؾاقففع وس ششففا أن د ف ش
الدعادة وال ر مشم سبحا م مذفروطاس الفدؼ والعس السعرؾمان عؽ الخظ ،
يبح

اإل دان

جع شرط ذلػ أن

صد وإخبلص عؽ الح ض و ع سد ضس ذذا الدبض على ع لم وضظرتم ووجدا م

الش س الظاذر ل ذخضص الح مؽ الباط و بذل طاق م وغاو جدده رد وإخبلص ،وعشد ذ ث فى

لؾ وقع ضس خظ أو اش باه أو تعلر ض م و ؾن معذو اسر ال يضد .ال ر ضس ضدؼ الديؽ أوزفاس ذفس ذفذه

ولضدل شضئاس خفر .ل فد أراد خ مفؽ اإل دفان أن ودفعى و بفذل جدفده لفدفؼ ديشفم ومعرضف طر ف الحف

مؽ خبلل تد ره ال رن وإعسالم ع لم وضبره وتفبضفره ،ولسفا يفان خ وعلفؼ أ فم خلف البذفر غضفر يفاملضؽ
وأن قفدراتدؼ محفدودة و اقرف وأ دفؼ جفا زو الخظف  ،وأ دفؼ عفد الدفعس الرفاد لفؽ ورفلؾا سفؾش إلفى

العسدوف  ،وال يفرضض إال
ضدؼ ذرا للديؽ ،ض م و ب مفشدؼ ذفذا و ففر لدفؼ ؾاقرفدؼ وأخظفاءذؼ غضفر
َّ
عسففدة وعففؽ علففؼ للحف ً  .ذشففا رف إلففى أن الففذيؽ أطل فؾا عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص شففعار «حدــبشا
السعا ففدة الس ً
كتاب ن» لؼ وخظئؾا ،ضا﵀ تعفالى ذاتفم جعف ال فرن البفر ؼ ض ف وسفضل س لدداوف الشفاس وإرشفادذؼ عفد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ولؼ تبؽ إرادتم أن وس لػ الشاس تفدض اسر معرؾماس عفؽ الخظف لل فرن البفر ؼ .ذفذا عفدا عفؽ
أ م لؾ يان شرط الدعادة والبسال ذؾ ال فدضر السعرؾم عفؽ الخظف لل ًفديؽ ضف ن ملف ذفذا ال فرض ال
رففب أ س ف معرففؾمضؽ وثزففؾرذؼ ففضؽ الشففاس ضففس جسضففع العرففؾر .أل ففم
وس ففؽ تحرففضلم ث ففى مففع ـ ف
الفديؽ وأث فام خ ذف

صفحض

ث ى لؾ روجد إمام معرفؾم ضفس يف عرفر يفس يبفضؽ للشفاس ث فا
مئ ف السئ ف  ،ض ف ن الشففاس رغففؼ ذلففػ قففد و عففؾن ضففس الخظ ف واالش ف باه ضففس ضدسدففؼ لبففبلم السعرففؾم وضففس
سضعرض تعالضؼ السعرؾم إلى ال ذؾ م وال حر فأ
بظدؼ لم أو أثشاء لدؼ يبلمم إلى ابخر ؽ مسا
ً
أو الدس والؾ ع .أال وخ ل علساء الذضع ذاتدؼ ضس عرفر ا الحا ر ضس ضدسدؼ لببلم السعرؾم؟
أال و ًدم ي واثد مفؽ ذفؤالء الف دفاء ضدسفم إلفى الشفاس علفى أ فم يفبلم السعرفؾم ذاتفم وث ض ف الفديؽ؟
ألضس ضدسدؼ للديؽ ضدساس ذفرًاس (وبال الس ضدؾ ضدؼ اقص ومذؾ الخظ )؟

عدة نقاط حؾل اإلمام الثاني عذر وقرة غيبتو:
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 .1إن والدة ا ففؽ لئلمففام الحدففؽ العد ف را ( ) اسففؼ السدففدا أمففر مذ ف ؾس ضضففم مففؽ الشاثض ف

ال ار خض  ،وال تؤ د السرادر ال ار خض السؾثؾق والس بؾل لدش أذ الدفش والدة ملف ذلفػ الظفف  .وال
يؾجد أا مدف شد أو دلضف تفار خس مح فؼ ،ي س فع فالسؾاز ؽ والسعفايضر ال فس وع سفدذا أذف الدفش ل بفؾل

الرواوففا

ال ار خض ف  ،يلبففل ذففذا األمففر ،ولففذا ض ف ن طر ف إثبففا

ذففذا األمففر م ل ف

الشدففب إلففى أذ ف

السدعضؽ سشد مح ؼ ضس ذذا السجال ضلضغدروه لشا.
الدش  .ض ذا يان لدش ً
 .2ث ففى لففؾ ثب ففل والدة ا ففؽ لئلمففام الحدففؽ العد ف را ( ) ض ف ن ذففذا وثففده ال و فففس إلثبففا

دعففاوش الذففضع ثففؾل غضب ففم واث جا ففم عففؽ األ غففار وب ا ففم ثض فاس إلففى زمففؽ الغدففؾر .ذشففا يب ففى أمففام

الذضع مشظ ضاس طر ان إلثبا

ادعا دؼ:

األول :أن و ففؾن ال ففرن أو الشبففس قففد طرثففا مل ف ذففذا السؾ ففؾ ذ ف

صففر  .لبششففا ال جففد

شففضئاس مففؽ ذففذا ال ضففس ال ففرن وال ضففس ثففدي الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .عففؼ ،ررو ففل عففؽ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس ي ففب الذففضع
ً
ً
أثادي ورواوا ضؽ ضضدا الشبس األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أسساء األ سف السعرفؾمضؽ واثفداس تلفؾ ابخفر وأشفار ضضدفا

إلففى ال ضب ف الظؾ ل ف لئلمففام اللففا س عذ ففر مففشدؼ وعدففؾره ف مر خ ضففس خففر الزمففان .لبففؽ جسضففع ذففذه

الرواوففا مؾ ففؾع ومخ ل ف ويلضففر مففؽ علسففاء الذففضع أوزفاس و ف ًفرون ففذلػ وال وع سففدو دا .مف َّفرسة ثا ضف س
ؾل َّ
لسدعس وجؾد اإلمام اللا س عذر وغضب م :إن يش ؼ تد ظضعؾن ض يبلمشا ض تؾ ا حدي دفذا
الردد لضس ضضم أا مظعؽ ال ضس م شم وال ضس سشده.

الظر اللا س :أن ي ؼ إثبا غر إمام علس ؽ أ س طالب ( ) وأ شا م دل ع ًلض و ًلضف
ً
مح سف  ،ثففؼ وف تس عففد ذلففػ يففبلم عففؽ ذففذا األمففر ضففس أثاديف األ سف السعرففؾمضؽ .لبفؽ لؤلسف -
ويسففا رأيشففا مففؽ قب ف  -ال وس ففؽ الففدضا عففؽ مل ف ذففذه الشغر ف ع فبلس ف ذشففاس دال ف يلض فرة تلبففل
ظبل دا .و س ؽ لظبل

الح ض أن يرجعؾا إلى ي ب يلضرة ري بل ضس د غر اإلمام ذذه(.)1

 .3إن وجففؾد إمففام معرففؾم مخ ف

عففؽ األ غففار وال ور ف مشففم أا فففع للسج سففع اإلسففبلمس
دون أن ود ظضع ضعف شفسء لسرفا ب ذفذه األمف عسف

جؾل ضؽ الشاس ذ مخفس وسر ًا ض
و ً
ً
وغضر مجد وال ضا دة مشم ،وذذا حد ذاتم وزع عبلم شػ يبضرة على وجؾد اإلمام اللا س عذفر
ـل ف ؾ ر
وغضب م مؽ األساس .إذا لؼ و ؽ وجؾد إمام غا ب ال يرتجى مشم أا فع للشاس واإلسبلم ل فؾاس ض ؾلفؾا

لشا ما ذؾ الل ؾ؟

( )1ضس ذذا السجال ؾصس راءة ي ا

«عاىراه اتحاد» (أا طر االتحاد) لحضدر علس قلسداران ،وي ا

«مشياج الدـشة

الشبؾية» ال ؽ تضسض .

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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ثضاة اإلمام اللا س عذر ي ز لشا ذ

ضبر ا ظر
 .4إذا ً

مذ ؾس ضضدا .ضالدؤال ذؾ أا ؾ مؽ البا شا

أيبفر أسفبا

يفؾن ذفذه الع ضفدة

ذؾ ذذا اإلمام اللا س عذر؟ ذف ذفؾ إ دفان يدفا ر

البذر ،و ح اج إلى جسضع ما وح اجم اإل دان العادا مؽ لؾازم البذر (يالحاج إلى زوج وأطفال
وبضففل وعس ف و )...أم أ ففم مؾجففؾد غضففر طبضعففس ويففا ؽ ضففؾ

ذففرا؟ سففش ؾم ذشففا حلض ف ي ف مففؽ

الفر ض ضؽ:
ن
فام اللفا س عذفر ملف ـ جسضفع أجفداده وملف ـ جسضفع الشفاس
 .1 -4الفر ض األولفى أن و فؾ اإلم ر
طبضعض فاس تسام فاس ال ضففر ضشففم وبففضؽ ابخففر ؽ سففؾش ام بليففم لففروح عالض ف و ففسضر ففس
ابخففر ؽ إ دففا اس
ً
وثضازتففم لس ففام اإلمام ف والعرففس  .وذففس م امففا

معشؾ ف ال ت شففاضى مففع ذففر م مففؽ اثض ف الظبضع ف

اإل دا ض  .ضس الح ض إ م إ دان طبضعس يدا ر البذر غاو ما ضفس األمفر أ فم وس لفػ م ارتفب معشؾ ف
عالض ويساال

سا ر البذر.

فاة إ دفا ض س طبضعضف س ملف
روثض رضضع وذؾ ابن مح جب عؽ األ غار لبشم وعضش ثض س

عديففدة لسففؽ وع ففد حضففاة اإلمففام علففى ذففذه الرففؾرة .طب فاس لدففذه

ذففذا االض فراض وخلف مذف بل

الفر ض ال د أن و ؾن لئلمام اللا س عذفر شف م ضفس ذلفػ شف ن سفا ر الشفاس (وملف جسضفع األ بضفاء
واأل س قبلم) ما يلس:
أ -وعضف وعس و دب معاشم مشم.
 ضل وعضش ضضم.ج -زوج وأوالد.
د -وسرض أثضا اس أو ورا

جروح.

ذ ف ف -ودف ف خدم ض ففس أس فففاره وس ففا

الظا ار وال ظا ار والحاضبل
و -أثضا فاس وخ ل ف

والدفؽ.

الش ف ف ال ار جف ف يالخضف ف والجس ففال أو ض ففس عرف ففر ا الحا ففر

مففع ابخففر ؽ وت ففع ضشففم وبضففشدؼ مشازعففا

مرايز خاص يالسحايؼ وغضرذا لح الخبل .

وقففد وزففظروا إلففى الرجففؾ إلففى

ز -وب لس واثدة وعضش ثضاة مد ض أو قرو طبضعضف (خاصف ضفس عرففر ا الحا فر) و فؾن

مؾاطشاس ضس أثد البلدان

معشى البلس .

وبالظبع ض م مزظر إلى األمؾر ال الض ث ى ال روعر و شبذ

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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ح -أن وعضش اسؼ مد عار.
ط -أن ي ش ف

م ؾاص ف مففؽ م ففان إلففى خففر يففس ال تففؤدا ذض تففم اللا ف (مففؽ اثض ف

ذف

شػ الشاس مره.
الذبا ) إلى ً

ت ملؾا ابن ي واثدة مؽ اللؾازم وال بعا

السذيؾرة أعبله ل روا إلى أيؽ ر :

ذ ف اإلمففام اللففا س عذففر تففزوج م فرة واثففدة ضعاشففل زوج ففم معففم ي ف ذففذا العسففر الظؾ ف الففذا

ي جاوز ث فى الضفؾم ألف

عفام أم أ فم تفزوج عذف ار السف ار وعاشفل يف زوجف معفم ثضفاة طبضعضف ثفؼ

فر؟ ويفذلػ مفا ذففؾ
ذرمفل وتؾضضفل ض فزوج ف خرش وبفدأ ثضففاة زوجضف مفؽ جديفد (وأطففال جففدد) وذلفؼ ج ًا
ثال أوالد اإلمام مؽ اثض طؾل العسر؟ ذ وعضذؾن مل أ فضدؼ ال األعفؾام أم يدرمفؾن و سؾتفؾن
يدففا ر الشففاس (ضففس ثففضؽ يب ففى أ ففؾذؼ ضففس ذضئ ف شففا ذا ثبلثففضؽ عام فاس)؟! ذف تعففر زوج ف اإلمففام
وأوالده وأس فرتم وعا ل ف زوج ففم سف َّفره وث ض ف ذؾ ففم أم أن أ ففؾا زوج ففم (مففلبلس) ال وعلسففان عففؽ ث ض ف
صففدرذؼ شففضئاس؟ ذ ف ودففج اإلمففام زواجففم ضففس وثض ف رسففسض (ضففس السح س ف مففلبلس أو أا م ففب تففا ع
بدففب مشففم ومففا
لففؾ ازرة العففدل) أم أن زواجففم و ففؾن دا س فاس غضففر رسففسس وعرضض فاس؟ مففا ذففؾ عسلففم الففذا ي َّ

مرففدر رزقففم؟ أيففؽ مشزلففم والبلففدة ال ففس تعففضش دففا؟ ذف وح ففاج إلففى وسففا
وغدففال السبل ففس والس ض ف

والسففدض ة و...؟ ذف يففدضع للدول ف ض فؾاتضر السففاء والبدربففاء وال ففاز والدففات

الذا ود خدمم؟ ذ تفرض علضم
م ضؾاتضر الدات

السشففزل ياللبلجف وال لفففاز

ر ب الدخ ضضدضعدا أوزاس؟ ما ذؾ اسسم السدف عار الفذا ترفدر

والبدرباء وال از والساء و...؟ ذ وجب علضم عشدما ير د الدفر إلفى مفدن أو دول

أخرش أن وذ را ظاق طا رة أو قظار أو ...وأن وعد جؾاز سفر للخروج مؽ لده؟ ذ وعضش أ شاؤه
أصفب لئلمفام اللفا س عذفر الضفؾم عديفد

ثضاة عادوف يدفا ر الشفاس؟ ضفس ذفذه الرفؾرة وثضف
أو شاتم س
مففؽ زوجففا األوالد (البشففا ) واألصففدار وأوالد وأثفففاد وأوالد أثفففاد و ....ذ ف وس شففم أن و ف ؼ س فره
و خفف ففس أم ف فره عف ففؽ ي ف ف ذ ف فؤالء العضف ففال واألذ ف ف ؟ وعشف ففدما وسف ففرض أو روجف ففرح ذ ف ف وعف ففال ضف ففس إثف ففدش

ض لفؤلذش ضففس جدفسم أو مالففم دفبب ثفؾادث
السد ذففضا أو ي ع َّفرض إلففى عسف ج ارثففس؟ ذف ي عف َّفر ر
طبضعض ف يففالزالزل والدففضؾل واألعاصففضر؟ ذ ف وع ففر الشغففام اإلدارا الحففايؼ ضففس لففده و جففرا أمففؾره
ومعامبلتم عؽ طر ذلػ الشغام؟ ضسلبلس ذ وس لػ ظاق شخرض وذؾ ودض ر ت مضؽ وجؾاز سففر
و ز ففظر لل ض ففام السع ففامبل
اال خا ا

اإلدار ف ف البلزمف ف إذا أرد أن وذف ف را مشف فزالس أو يبشض ففم؟ ذف ف وذ ففارس ض ففس
أو يؤلف

وضس السغاذ ار الذعبض ؟ ذ و ب م فاال

ي بفاس ( اسفؼ مدف عار) و شذفرذا()1؟

( )1السشاسففب إذا يففان إمففام الزمففان (ع ف ) مؾجففؾد ث ض ف ضلسففاذا ال و ففب تفدففض اسر صففحضحاس بوففا
وباسف دالال

مح سف ال وس فؽ االع فراض علضدفا و بففضؽ ث فا

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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ذ سب أن اع ل م الذفرط ضفر ثف وسفجش م علسفاس؟ و خفر سفؤال ذفس رو فح ـ ـسف مؾتفم أم ال؟ للففرار
مؽ جسضع ذذه األسئل حؽ مزظرون إلى أن ف رض ضر اس خر ذؾ ال الس:
 .2-4الفر فض اللا ضف ذفس أن ال و ففؾن اإلمفام اللففا س عذففر إ دفا اس طبضعضفاس يدفا ر البذففر ف
و ؾن مخ لفاس اخ بلضاس يامبلس عؽ سا ر الشاس مؽ اثض الجدؼ والروح .عبارة أخرش ضفس ذفذا الففرض

فاة غضففر طبضعض ف واس ف لشا ض س تسام فاس .ضففا﵀ تعففالى وحفغففم مففلبلس ظففر غضبض ف وضففؾ
وسففارس اإلمففام ثضف س
طبضعض مؽ األمراض الخظضرة والحؾادث السسض  .وال وح اج ضس سفره إلفى اسف خدام وسفا الش ف ف

وظؾا األرض لس البرفر و دف ظضع أن ي ؾاجفد ظرضف عفضؽ ضفس أا م فان ضفس الفد ضا .جسضفع أمفؾر

العالؼ تحل غره فز طر غضبض وذؾ مظلع على

سا ر جسضع البذفر .وس شفم أن ي رفر ضفس

أمؾر العالؼ والحؾادث طب اس لرغب م .ال وح اج ضس ثضاتم إلى أا لؾازم ياللبلج وضرن ال از والس ض

والسففدض ة و ...وال ودف خدم ال ففاز وال البدربففاء أل ففم عشد ففذ سففضجبر علففى دضففع ضؾاتضرذففا .عشففدما وعظففش
وذر مؽ السضاه الظبضعض أا مؽ الضشا ضع واأل دار .إذا يان لم ضل وعضش ضضم ضبل د أ م ضس جز رة

لؼ تر إلضدا ثزارة البذر عد (مل الجزر الشا ض والسدجؾرة ضفس أقاصفس السحضظفا ) .إذا اث فاج

إلففى الظعففام ض مففا أن و تضففم مففؽ الجشف أو وحرف علضففم دا سفاس عففؽ طر ف صففضد الحضؾا ففا  .إذا يا ففل
لدوم رغب جشدض ض م وذبعدا ظر

غضر طبضعض وغضر معروض مل أن وعضش مفع ثؾر فا

ولففذا ضلففضس لدوففم أا مذففاي ثضاتض ف أو عا لض ف طبضعض ف مسففا ذففؾ ار ف ضففس السج سعففا

الجشف

البذففر  .وال

تد لؾا عؽ مر م ض ما أ م ال وسرض أصبلس أو أ م سجفرد أن وسفرض ض فم فدعاء واثفد وذففس فدفم

للشفاس مفؽ أم ار فدؼ؟! اإلمفام اللفا س عذففر

على الففؾر .أساسفاس ذف رو فعـ ف أن وسفرض مفؽ ذفؾ شفا
رغؼ أ م ضؽ الشاس و سذس ضس األزق والذؾار و ذارس ضس مشاسػ الح لبؽ أثداس ال يراه!.

فل ثا ف اسر ضففس إثففدش السجففالس ويشففل
قب ف عففدة أوففام مففؽ شففروعس ضففس ي ا ف ذففذا البح ف يشف ر
فدير السجلفس .قفال ذلفػ الذفضص السعفرو
أعر جسضع الحا فر ؽ سفا ضفس ذلفػ شفضص معفرو يفان ري ر
عشففدما يشففا ففضؼ مف تؼ الحدففضؽ ( ) :أقدففؼ ففا﵀ إن إمففام الزمففان (عف ) ثا ففر ابن ضففس مجلدففشا ألن

مجلدشا مجلس عزاء الحدضؽ ( ) .غر ر ثؾلس م عجباس ضلفؼ أجفد سفؾش الحا فر ؽ ضفس تلفػ الجلدف
والذيؽ أعرضدؼ جسضعفاس! .عفد ا دفاء الجلدف قلفل لفذلػ الذفضص :ذف أريف ؼ فدف ؼ إمفام الزمفان (عف )
ضس مجلدشا ث ى قل ؼ ما قل ؼ؟ ض جا

قا بلس إ شس لؼ أره ولبششس علفى و فضؽ أ فم يفان ثا ف اسر ضفس تلفػ

الجلد أل م وحزفر ضس ي م ان ترذير ضضم مرضب أذ البضل ( ) ،خاص مرضب اإلمام الحدضؽ
فل أوالس :إذا يفان ثا ف اسر ضعفبلس
( ) ،و ذارس ضفس مجفالس العفزاء يسفا وفعف الشفاس و فذر الفدمؾ  .قل ر
ي ب يشذرذا اسؼ مد عار؟ ذ ي ا م ال أو ي ا
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ضس ذلػ السجلس ضلساذا لفؼ يفره أثفد مشفا؟ وثا ضفاس :قؾلفػ أ فم وحزففر ضفس جسضفع مجفالس العفزاء ودف لزم
قدرتفم علفى الحزفؾر ضفس مئفا

ف

ال

األم شف ضففس وقفل واثفد أل شفا ضفس الدفاع ذاتدفا ال فس ففضؼ

ضضدا الس تؼ ذشا ،ض ن ذشاس أ اس خرون و ضسؾن مجالس العفزاء الحدفضشس ضفس ال

ضففس إي فران وضففس غضرذففا مففؽ البلففدان .ضد ف يففان إمففام الزمففان (ع ف ) ثا ف اسر ضففس مئففا

األم شف األخفرش
ال

األم ش ف

السخ لف ضس لحغ واثدة وعلى حؾ ال وس ؽ ألثد أن يراه؟ ذ وس ؽ ادعاء مل ذلفػ الشدفب إلفى

إ دان ذا وجؾد مادا طبضعس؟ أم َّ
غضر مادا وما وراء طبضعس؟
أن إمام الزمان (ع ) يا ؽ ر

ض ففال الذ ففضص السدف ف ضؽ ال ففذا ل ففؼ و ففؽ وسل ففػ أا إجا ف ف ع ففؽ يف ف ذ ففذه ال د ففاؤال  :إ د ففا أم ففؾر
ال ور ف إلضدففا ع لففس وع لففػ ألن ع لشففا ففاقص وال وجففؾز أن ففضس ي ف شففسء الع ف !! ل ففد َّ
تعلـ ف ففل
مذضئ ر خ أن وحؾل دون رؤ الشاس لم ظفر غضبضف ذفؾ أعلفؼ دفا .يسفا أ فم وحففح روثفم وجدفسم،
غضبض و سشحم ذلػ عس اسر طؾ بلس وس ًد إلى زمؽ عدؾره.
شحؾ إلفدس معجز وطر
ً
ً

فل :إذا يا ففل مذففضئ خ ال تسففا ع مففؽ ثفففح ثضففاة اإلمففام ظففر خارق ف غضففر طبضع ف وغضففر
ض لف ر
عادوف ضلسففاذا لففؼ وفعف خ تعففال ى األمففر ذاتففم قبف ألف ومئ ففس عففام لضبعففد عشففم خظففر االس ذففداد مففؽ

خبلل ذذه الظفر ال ضبضف وال رفر ضفس العلف الظبضعضف  ،ف قفام خفا فم عفؽ األ غفار ووذبفم عسف اسر
وظؾل ال

الدشضؽ وثرم ذلػ ملضا ار البذر مؽ عس ثزؾر إمام معرؾم ضشدؼ؟

ذشففا اغ ففاش الذففضص قلففضبلس وقففال لحففؽ غا ففب :م فرسة ثا ضف س أقففؾل لففػ إ دففا أمففؾر ال يففدريدا ع لشففا
وال وجففؾز أن عففال ذففذه السدففا االع سففاد عل ففى الع ف واالس ف دالال  .أسففاس السد ف دلضؽ الع ف ف
أسفاس خذففبس ذفش ففعض  .ف ً قلبففػ وق ًفؾ إوسا ففػ ث فى ال ترظففرح ضفس ذذشففػ ملف ذففذه السدففا
تد الذضظان وف شػ دذه الذبدا !.

وال

ض لل لم اث اس :ل د اس خدمل سبلثاس جضداس جداس لبفؽ ال تفد ذفذا الدفبلح و فع ضفد الضدفؾد أو
أتبا األدوان األخرش أل دؼ أوزاس عشدما و عؾن ضس إش اال ضفس ديفشدؼ عشفد حفلدؼ العلسفس والع لفس

ضس ع ا ده و رلؾن إلى طر مددود سضد فضدون مؽ ذذه الحرب ذاتدا أوزاس!!
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القدؼ الثاني
حؾار نقدي حؾل نغرية اإلمامة وانتقادات السخالفيؽ
الشص الكامل لمحؾار الـذي أجـراه السؤلـف مـع سـساحة حجـة اإلسـالم والسدـمسيؽ

«محدؽ غرويان» حؾل نغرية اإلمامة وانتقادات السخالفيؽ ليا:

تار ص إجراء الحؾار 1379/12 /11 :ذجرا شسدس السؾاض لف 2331/3/1م.
نيئــؾيي :اسففسحؾا لففس أن أ ففدأ مففؽ السبففادي ال رففؾر لبففس ودففضر حلشففا سففض اسر مشظ ض فاس .س فؤالس

األول :ما ذؾ مفدؾم اإلمام والعرس عشد الس بلسضؽ الذضع (اإلمامض )؟
غرويان :بسم

ميحرلا نمحرلا هللا .لئلمام معشضان :معشى عام ومعشى خاص .اإلمام سعشاذا

العففام تعشففس ال ضففادة والر اس ف ؛ وبدففذا السعشففى تذففس األ بضففاء وضففس الؾقففل ذاتففم تذففس اإلمففام سعشاذففا
الخاص أا ذلػ اإلمام الذا ع د أ م و خذ علفى عات فم مدسف إرشفاد الشفاس وقضفادتدؼ وذفداي دؼ عفد

بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .أما اإلمام سعشاذا الخاص ضدفس قضفادة الشفاس عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .أمفا معشفى العرفس
َّ
ً
ضدؾ أن األ س مرا ؾن عؽ ي خظ واش باه ي شاضى مع م ام إمفام دؼ ضفبل و عفؾن أ فداس ضفس أا خظف
أو اش باه .فالظبع ذشفاس أقفؾال ووجدفا

غفر أخفرش وظرثدفا عفض علسفاء الذفضع ضفس ذفذا السجفال

لبؽ ال ؾل السذدؾر ذؾ ما ذيرتم لبؼ.
نيئؾيي :تفزفل ؼ ف ن معشفى اإلمامف الخاصف – ال فس و رفدذا الذفضع  -ذفؾ قضفادة الشفاس عفد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ذ ذذه ال ضادة والر اس م ررة على األمؾر الديشض أم تذس األمؾر الد ضؾ أوزاس؟
ً
غرويــان :ال ف تذففس جسضففع األمففؾر الديشضف والد ضؾ ف  .وأساسفاس حففؽ ال فرف
ففسؽ الففديؽ ًلَّض ففم .ذ ف

ففضؽ األمففؾر

عففام اإلمام ف ر اس ف

الديشضف والد ضؾ ف  .إن األمففؾر الد ضؾ ف أوزفاس تففدخ
وقضففادة لجسضففع الذففؤون اإل دففا ض ال ففس يشب ففس علففى الففديؽ أن يبففدا أروففم ضضدففا .اإلمففام السعرففؾم قا ففد
للشفاس والسج سففع ومرشففد ضففس جسضففع الذففؤون اإل دففا ض ال ففس تح ففاج للففديؽ وقؾلففم ثجف ضففس ذلففػ علففى

جسضع الشاس.

الشبؾة ضدف
نيئؾيي :ل د ً
عرض ؼ العرس دا الرؾن عؽ ي خظ ي شاضى مع م ام اإلمام أو ً
وذس ذذا الرؾن ي َّ ذ ب ص ض اسر يان أم يبض اسر ،عسداس ار فرترب ـب أم سدؾاس؟
غرويان :أجف العرفس تذفس الفذ ؾ الببضفرة والرف ضرة .فالظبع لفديشا ثبلثف أ فؾا مفؽ الفذ ب
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ذس :الذ ب األخبلقس والذ ب العرضفا س والفذ ب ال فا ؾ س .اإلمفام السعرفؾم ال يفذ ب ذ بفاس قا ؾ ضفاس أ فداس
أا ال يش دػ قا ؾن خ ،ضدؾ وعس جسضع الؾاجبا و ج شب جسضع السحرمفا  .ولبفؽ اإلمفام قفد و فع
وسر ضس زقا ضضل س شفخص علضفم الدفبلم ضضشدفى اإلمفام أن يفرد لفم ال حضف
ضس ذ ب أخبلقس مل أن َّ

أو أن يشدى اإلمام أن ودلؼ علفى شفخص أيبفر مشفم .ذفذا الفذ ب وع بفر ذ بفاس أخبلقضفاس ولبشفم ال وعشفس

أن اإلمففام تففرس واجبفاس مففؽ الؾاجبففا

ال ففس ضر ففدا خ .يففذلػ وس ففؽ أن و ففع اإلمففام ضفس ذ ففب عرضففا س

الفذ ب ذ فب عرضفا س وذففؾ مفؽ فا

الس فربضؽ ضدفؾ ففؾ مفؽ الفذ ب لبشفم لففضس

ي ن تشذ

ثؾاسم أثشاء الربلة و ف للحغ ما عؽ درجا
ثدفشا

األ فرار سفضئا

السعرض والعرضان ال س يان ضضدا .ذذا

ذ باس شرعضاس.
نيئــؾيي :إذن وس ششففا ال ففؾل إن اإلمففام السعرففؾم  -مففؽ وجد ف غففر الذففضع  -ذففؾ الذففخص

رف ـفبم خ تعففالى ضففس م ففام ر اس ف الشففاس وقضففادتدؼ ضففس جسضففع األمففؾر الديشض ف والد ضؾ ف وذففؾ
الففذا ـ
معرففؾم عففؽ ي ف ذ ففب ي شففاضى مففع م ففام إمام ففم أا مرففؾن مففؽ أن ي ففرس واجب فاس أو يرتبففب ث ارم فاس.
فرور اس ع فبلس؟

ر ابن إلى سؤالشا األصفلس وذفؾ :ذف وع بفر وجفؾد إمفام معرفؾم عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ً
خلفاء للشبس صفلى خ علضفم
عبارة أخرش ذ وجب ث ساس وبالزفرورة أن يشر ـب خر أ َّس س معرؾمضؽ
ـ

و لم وسلؼ؟

غرويان :مبفدأ ثاجف الشفاس إلفى الر اسف وال ضفادة يفدل علضفم الع ف  ،ضالفدلض الع لفس ذاتفم الفذا
يففدل علففى

ففرورة إرسففال األ بضففاء يب ففى سففارا السفعففؾل عففد بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .أا إذ قض ف  :لسففاذا

وح اج الشاس إلفى األ بضفاء؟ ض شفا فؾل ألن طفر الشفاس للؾصفؾل إلفى السعرضف محفدودة وخ الح فضؼ
أراد تبلضفشففا ،وبال ففالس ضففبل ففد أن يؾ ف لشففا طففر تشفضففذ ذلففػ ال بلض ف الففذا َّ
يلـف ـشففا ففم ،وأن يبف ًفضؽ لشففا
طر الدعادة وطر الذ اوة ،لذا أرس األ بضاء وأ فزل الب فب لدداوف البذفر .ذفذا الفدلض ذاتفم يب فى

مد س اسر عد الشبس .أا أ م عد رثض الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال د مؽ وجؾد ثج
ً
ً
وذذا ذؾ دلض اء اإلمام عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً
نيئؾيي :أتض ؼ سساث بؼ ذشا دلضلضؽ ع لضضؽ إلثبا

رورة عف

ضؽ الشاس يرجع إلفضدؼ الخلف .
األ بضفاء و فرورة وجفؾد أ سف

معرؾمضؽ عد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .الفدلض األول ذفؾ أن سفب الشفاس للؾصفؾل إلفى السعرضف محفدودة وبال فالس
ً
ضبل وس شدؼ وثفدذؼ أن وذخرفؾا الح فا الس عل ف السبفدأ والسعفاد وطر ف العسف ال بفالض اإللدضف ،
وبذ ف
يبعف

عففام ال وس ففشدؼ أن وعرض فؾا يضفض ف الؾصففؾل إلففى البسففال والدففعادة ،لففذا اق زففل ث س ف خ أن

أ بضففاء يففس يدفدوا الشففاس و رشففدوذؼ إلفى الظر ف السدف ضؼ .والفدلض اللففا س أ ففم لفؾ لففؼ يبعف

خ

أ بضاء لدداو الشاس إلى طر الح ض ن الحج ال ت ؼ علضدؼ و س ؽ للشاس أن وح جؾا على خ يؾم
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رورة وجؾد أ س

ال ضام  .وتفزل ؼ أن ذذيؽ الدلضلضؽ ثا ان وباقضان عد الشبس الخاتؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مسا يلبل
ً
معرففؾمضؽ عففد الشبففس .وقب ف أن أطففرح اإلش ف اال ال ففس تففرد علففى ذففذه األدل ف ولبففس أجع ف الش ظ ف
ً
ت ز ف أيلففر أطففرح س فؤاالس ذففؾ :صففحض أن الشففاس وح ففاجؾن عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبذ ف دا ففؼ إلففى إمففام
ً
ومرشد وقا د ،ولبؽ ذ مؽ الزرورا ث ساس أن و ؾن ذؤالء األ س الدداة وال فادة معرفؾمضؽ؟ عبفارة
أخرش ذ ذشاس رورة ع لض على وجؾد صفف العرفس لفدش أولئفػ األ سف الدفاديؽ السرشفديؽ؟ إذا
يا ل ذشاس

رورة ع لض على عرس دؼ ضسا ذؾ الدلض علضدا.

غرويــان :ذشففا معشففى الزففرورة أن ففرش مففا ذففؾ م ز ففى الع ف (أا سففاذا وح ففؼ الع ف ) .إن
الع

و ؾل لشا :يلسا يان خظ ذلػ اإلمام الدادا أق يان ذلػ أضز أا يلسا أخظ أقف اسف ظا

أن و ؾن ثج وإماماس ذادواس ومرشداس للشاس ذ

أضز .

نيئؾيي :ال جفدال ضفس أضزفلض العرفس  .البفبلم ذفؾ ثفؾل الزففرورة الع لضف للعرفس  ،فرورسة
تعشففس اس ف حال عففدمدا .وس ششففا أن ظففرح الد فؤال علففى الشحففؾ ال ففالس :إذا لففؼ و ففؽ األ س ف ر عففد الشبففس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرففؾمضؽ ولففؼ و ؾ فؾا مشرففؾبضؽ مف ففؽ قـبف خ تعففالى ،وبعبففارة أخففرش إذا يا ففل السرجعضف الديشضف

والد ضؾ ف للشففاس عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علففى عففات العلسففاء والف دففاء ضسففا السحغففؾر ضففس ذلففػ (أا مففا السففا ع
ً
الع لس مؽ ذلػ)؟
غرويان :األ س ( ) ذؼ أ فددؼ ،على معشى مؽ السعا س ،ض داء ،أا علساء ديؽ .والف ضم ذؾ
الففديؽ مدف ف ل والعرففس مدف ف ل

الذففخص الففذا وس لففػ علس فاس وض د فاس عسض فاس اإلسففبلم .العلففؼ العسض ف
أخففرش .ضففشحؽ ففؾل :لففؾ يففان ذففذا الف ضففم معر ففؾماس ضد ف وزففر ذلففػ ذففسء أو وحففدث إش ف االس؟ أمففا

سفؤالبؼ :مفا الفدلض علفى
ب

ففرورة العرفس ؟ ضفشحؽ دف ل مفا الففدلض علفى

فرورة عفدم العرفس ث ففى

م؟ ضاألضز أن ؾل عرس دؼ خاص أ م لضس لديشا أا دلض وسشع مؽ ذلفػ .والزفرورة ذشفا

ذففس سعش ففى الحدففؽ الع ل ففس ،أا أ شففا عش ففدما ففؾل إن العر ففس
حدؽ العرس و رش أضزلض وجؾدذا.

ففرور ض ر ففد ا أن الع ف وح ففؼ

نيئــؾيي :ثدففشاس ،ضففابن ور ف الففدور لظففرح إش ف الضؽ ر ضدففضضؽ يففردان علففى أدل ف ثبففؾ

ففرورة

الشبؾة واإلمام  :اإلش ال األول أ م لؾ يا فل تلفػ األدلف صفحضح ضف ن ضج دفا السشظ ضف لفؽ ت رفر
على رورة وجفؾد أ سف معرفؾمضؽ ضفس يف عرفر وزمفان ف علفى فرورة تعفددذؼ أوزفاس .سعشفى
أ ففم لففؾ يا ففل تلففػ األدل ف وم ففدماتدا واض ار ففاتدا صففحضح ض ف ن ذففذا ود ف بع ففرورة أن و ففؾن عففدد

األ بضاء أو األ س السعرؾمضؽ ضس ي عرر عدداس يبض اسر جداس ودس ؾجؾد بس أو إمام معرؾم ضس
ً
ي ع مؽ ا السعسؾرة وضس ي مديش وقر وث ى ضس أقرى لدان العالؼ وضس ي جز رة ا ض

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 91 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
ضس أقاصس البحار والسحضظا  ،ضس ثضؽ أ شفا ال جفد ملف ذفذا األمفر ضفس أا عرفر مفؽ العرفؾر.

ضعلى سبض السلال ضس زمؽ عل الرسفؾل األيفرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعشفدما يفان مذف ؾالس دداوف أذفالس الحجفاز إلفى

أا مشظ ف أخففرش مففؽ الففد ضا (مل ف البلففدان
ص فراط خ وطر ف الدداو ف لففؼ و ففؽ ذشففاس أا بف
فس ضففس ً
ً
أوربففا وأمر ففا وأضر ضففا وأس ف رالضا وسففا ر لففدان سففضا مل ف الرففضؽ والضا ففان ويؾر ففا
العديففدة ضففس قففا ار
ر
ومالضز ففا وأض ا دف ان وإيفران و ،)...ضففس ثففضؽ أ ففم طب فاس لؤلدلف السدف خدم ضففس إثبففا

ففرورة إرسففال

حاجف إلفى قا فد ومرشفد

رب األ س السعرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يان أذفالس تلفػ السشفاط
األ بضاء وـ ف
ً
وذاد معرؾم .ألؼ تبؽ ث س خ ت زس أن يد دا أذالس تلفػ السشفاط ؾاسفظ األ بضفاء أو األ سف

السعرؾمضؽ إلى الظر الرحض والسد ضؼ؟ ضلساذا س أذالس تلػ السشاط محرومضؽ مفؽ اإلرشفاد
الح َّجف علففى جسضفع أذف الفد ضا إلففى يففؾم
والدداوف وتعففالضؼ األ بضفاء واأل سف ؟ ألففضس مفؽ الؾاجففب أن تف َّؼ ر
ال ضامف وأن ال يب ففى للشففاس علففى خ رث َّجف ؟ ضلسففاذا رثففرم أذففالس سففا ر مشففاط الففد ضا مففؽ وجففؾد رثجف

خ؟ إذا يففان اس ف داللبؼ صففحضحاس أضلففؽ و ففؾن أذففالس تلففػ الش ففاط الشا ض ف معففذور ؽ يففؾم ال ضام ف طب فاس
لس دما

اس داللبؼ؟

غرويان :حؽ قلشا ضس أدل شا تلػ إ م لسا يفان الشفاس حاجف

فرور إلفى مرشفد وذفاد وثجف

ضضجب س زى ث س خ أن يرس خ إلضدؼ ثج  .أما ثرمان عفدد مفؽ الشفاس ألسفبا

ألسففبا

طبضعضف أو

تعففؾد إلففى تر فرضدؼ أ فدففدؼ ضسد ف ل أخففرش .حففؽ ففؾل إن خ الففذا أراد مففؽ اإل دففان أن

ي حرس ضس خ الدداو ال د أن يرس لفم ثجف ودلفضبلس وقفد ضعف ذلفػ .أمفا عفدم وجفؾد وسفا
تعففالضؼ الففؾثس ضففس سففا ر ففاط العففالؼ ضففس ذلففػ الففزمؽ أو وجففؾد وسففا

لبشدففا وسففا

لشذفر

ففعضف ال تفففس

ال رض ،ضدذه مد ل أخرش .حؽ ؾل إ م يان مؽ الؾاجب علفى السدفلسضؽ ضفس زمفؽ بفس اإلسفبلم

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن وجدوا وسضل لشذر تلػ السعار والدداو ولبشدؼ لؼ وفعلؾا ذلػ وذذا ال عبلقف لفم اسف داللشا.
ل د أرس خ رسؾلم وثج فم .لبفؽ الشفاس الفذيؽ ثرفلؾا علفى تلفػ الدداوف يفان علفضدؼ أن ودفعؾا ضفس
ذرذا إال أ دؼ ت اعدؾا عؽ ذذا الؾاجب ولؼ يفؤدوا تلفػ الؾعضفف  .ل فد يفان علفى السدفلسضؽ زمفؽ بفس

الد ففدا والسعفار اإللدضف لجسضفع البذفر
اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن وداضروا إلى سا ر أص ا الفد ضا لضبًل فؾا ذلفػ ـ
ضفس َّ
ياضف ففا العفالؼ ،لبففشدؼ لففؼ و ؾمفؾا دففذا الؾاجففب وذفذا يدف وت ففاعس مفؽ السدففلسضؽ ،ولففضس مففؽ
عس خ ث ى ؾل إ م ي شفاضى مفع ث س فم .أمفا سفؤالبؼ عفؽ الشفاس الفذيؽ وعضذفؾن ضفس أقرفى فاط

العالؼ ولؼ تر إلضدؼ رسال ر خ أو لؼ و ؽ وصؾلدا إلضدؼ مس شاس ،ذ لدفؼ عفذر وثجف علفى خ يفؾم
ال ضام ف أم ال؟ ذشففا وجففب أن ش بففم إلففى أن خـ جع ف لب ف ضففرد رث َّج ف س اطش ف س و رث َّج ف س عففاذرسة وخارجض ف س.
الح َّجف ر الباطشف ذفس الع ف وضظفرة اإل دفان
الح َّج ر الخارجض والغاذرة ذس األ بضاء والب ب الدساو  ،و ر
ر
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الح َّجف الخارجضف – أا األ بضفاء واأل سف السعرففؾمؾن –
ووجدا فم .الشفاس الفذيؽ لفؼ ورف إلففضدؼ فداء ر
علضدؼ أن وعسلؾا طب اس لحج دؼ الباطش  ،أا أن وعسلؾا الخضر والرفبلح و ج شبفؾا الذففر والدفؾء الفذا
َّؽ لدففؼ عففؽ
ً
وذخرففؾ م ع لدففؼ وضظ فرتدؼ .أمففا ال بففالض ال فرففضلض ال ففس يففان وجففب أن تر فـلدؼ وتر ف ـفبض ـ
طر الحج الخارجض ولؼ ي ًؼ ضا دا لدؼ ضبل شػ أن خ لؽ وعاقبدؼ على عدم عسلدؼ دا.

ضلسف سفؤاالن وس فؽ طرثدسفا :األول لشففرض أ فم ضفس زمفؽ بفس
نيئؾيي :إذا يفان األمفر يفذلػ َّ

اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -مففلبلس -ت ففاعس أصففحا الشبففس وأتباعففم عففؽ مدس ف تبلضففغ رسففال خ إلففى سففا ر ففاط
ً
الد ضا .ثدشاس ،ضلساذا لؼ يرسف خ أ بضفاء إلفى مشفاط الفد ضا األخفرش تلفػ يفس ال يفؤدا ت فاعس أتبفا

بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلى ثرمان ملضا ار الشاس ضس سا ر اط العالؼ مؽ الدداو اإللدض ؟ ما ذ ب أذالس
خ أ بضففاء ضففس

سففا ر مشففاط العففالؼ ث ففى وعففاقبؾا ففذ ب ارتببففم غضففرذؼ؟ مففا اإلش ف ال ضففس أن يبع ف

مشاط العالؼ األخرش؟ والدؤال اللا س :لشفرض أن السدلسضؽ زمؽ بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لؼ و ؾ ؾا يدالى

وال م اعد ففضؽ ف ف ي ففا ؾا ير ففدون ضعف فبلس ذ ففر مع ففار اإلس ففبلم ض ففس س ففا ر أ ح ففاء ال ففد ضا ،ضدف ف ي ففان
اس ظاع دؼ ال ضام دذا األمر؟ ألؼ و ؽ تح ض ذذا األمر مدف حضبلس دفبب إم ا فا

الدففر السحفدودة

ضس ذلػ العرر؟ إذا قبلشا ن مل ذلػ العس ضس ذلػ العرفر ،وبفالشغر إلفى الغفرو

ال فس يا فل

سا دة ضضم يان خارجاس عؽ طاق السدفلسضؽ أضفبل روظفرح مج َّفدداس الدفؤال :لسفاذا لفؼ يرسف خ أ بضفاء إلفى
أذالس سا ر مشاط العالؼ إذن؟
غرويان :حؽ لؼ بفؽ ضفس ذلفػ الفزمؽ ث فى ح فؼ أن ال ضفام لفػ السدسف يفان مس شفاس أم غضفر

مس ؽ .أا دلض علفى أ فم لفؼ و فؽ ضفس ذلفػ الفزمؽ أوف إم ا ضف عسلضف أو ع لضف ألداء ذلفػ الؾاجفب؟
ل د يا ل ذشاس إم ا ض ع لض وعسلض ولبشدا يا ل صعب  .أما سؤالبؼ لساذا لؼ يرس خ أ بضاء إلفى

سففا ر مشففاط العففالؼ وإلففى ي ف

لففد ففاء؟ ضفففس أريففس إن عل ف ذلففػ ذففس أن الشففاس عشد ففذ سضرففبحؾن

يدففالى .ل ففد أرسف خ بضفاس يففس يبًلففغ وثضففم للشففاس ،وتففرس البففاقس علففى عففات السدففلسضؽ الففذيؽ يلفدففؼ
ؾاجفب الففدعؾة وال بلضففغ وأن ي حسلفؾا عشففاء الدفففر و رثلفؾا إلففى جسضففع أ حففاء العففالؼ لضبًل ففؾا رسففال خ.

أمففا لففؾ ع ف

الشاس.

خ بض فاس ضففس ي ف ثففد

وصففؾ ضففس العففالؼ ال فففل ذففذه السذ ف وعشففاء الدفففر لدداو ف

نيئؾيي :لبؽ خ تعالى يان وعلؼ أن أتبا الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سض باسفلؾن – ثدفب قفؾلبؼ -عفؽ ال ضفام
ً
دفذه السدسف وأ فم ،ضجف لفذلػ ،سفضب ى ملضفا ار الشففاس ضفس سفا ر أ حفاء الفد ضا محفرومضؽ مفؽ ذداوف

خ ،ضلسففاذا لففؼ يرسف ضففس ففاط العففالؼ األخففرش وضففس يف

لففد ومشظ ف َّبضفاس مدف بلس؟ أو لسففاذا لففؼ وسففش

الدس ف العالض ف يففس وحسل فؾا تعففالضؼ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلففى سففا ر ففاط العففالؼ
عففض الشففاس مل ف ذففذه اإلرادة و ً
ً
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يفر دا والدؾ د وضشلشدا ودول االتحاد الدؾضضض س الدا
غرويـــان :ح ففؽ ال دف ف ظضع أن ح ففؼ ذف ف

و....؟
ق ففاطع أا مر ففلح يا ففل األضزف ف ؟ ذف ف ي ففان

األضزف أن يرسف خ ضففس عف مففا مففؽ األرض بض فاس ثففؼ تش ذففر معففار الففؾثس مففؽ تلففػ الب عف إلففى

سا ر أ حاء العالؼ أم أن يرس بضاس ضس ي مشظ مؽ العالؼ؟ إال أ شا ؾل إن ث س خ قزل ن
األصل إرسال بس واثد وال وس ششفا أن َّفدعس أ فم يفان ذشفاس طر ف خفر أيلفر صفبلثاس .أمفا قفؾلبؼ
ً
إن خ يففان وعلففؼ أن ذشففاس أعففداداس مففؽ الشففاس سففضب ؾن محففرومضؽ مففؽ الدداو ف ضلسففاذا لففؼ يرس ف إلففضدؼ
بضف فاس؟ ضجؾا ففم أن خ ق ففد وفعف ف أم ففؾ اسر تب ففدو السر ففلح ضضد ففا ثد ففب الغ ففاذر وثد ففب ت ضضسش ففا ال اص ففر

ففعضف س ،لضح ف مرففال ضففس السد ف ب تخفففى علففى اإل دففان ابن وال و ذفففدا إال ضضسففا

مرجؾث ف س أو
عد .ضعلى سبض السلال رش أن م

والسدجد الحرام قاعفدة ي ؾجفم حؾذفا جسضفع مدفلسس العفالؼ ،ض فد

أوجد خ تعالى ظ مريز ضس العالؼ ذفس م ف الس َّرمف ولسفا جعلدفا قاعفدة للفؾثس ض فد أوجفد فذلػ
ؾع فاس مففؽ الؾثففدة ففضؽ جسضففع السدففلسضؽ ضففس العففالؼ .أمففا لففؾ أرس ف خ ضففس ي ف مشظ ف بض فاس ض ف ن ذففذه

الؾثدة ضؽ السدلسضؽ لؼ تبؽ ل ؾجد .ضلع خ راعى ذذه السرلح وذس أن ورب ذذا الس ان ظ

وقاعدة مريز تش ذر مشدا تعالضؼ اإلسبلم إلى سا ر مشاط العالؼ األخرش.

فاء رررس ف ـ خ إلففى البذففر ،و ل ففؾن الففؾثس مففؽ خ؟ إذن مف ـفؽ السس ففؽ أن
نيئــؾيي :ألففضس األ بضف ر
يرس خ تعالى أ بضاء م عدديؽ و ؾثس عالضؼ اإلسبلم ذاتدا إلى جسضعدؼ و مرذؼ جسضعاس أن وعظفؾا

قلففؾ الشففاس حففؾ ذلففػ السريففز ذاتففم أا السدففجد الح فرام ضففس م ف الس رم ف وبدففذا ي ف ؼ الحفففاش علففى

حرم أذالس سا ر أص ا الد ضا مؽ السعار اإللدضف وال عفالضؼ
السريز والؾثدة ،وضس الؾقل ذاتم ال رو ـ
اإلسبلمض .
غرويان :أ ا ال أ فس ذلػ .ذذا أوزاس ضفرض ال وس ششفا فضفم .ولبفؽ ال وس ششفا أن لبفل أن ذفذا
االض راض ذؾ الح األضز واألصل  ،وأن السرلح ضضم أقؾش مؽ السرلح ضس غضره؛ إذ قد تبفؾن
ذشففاس مفاسففد ضففس ذففذا الفففرض جعلففل خ تعففالى ال وفعلففم .والش ظ ف األخففرش ذففس أن ذففد

خ مففؽ

بضفاس واثففداس وأن

إرسففال األ بضففاء ذففؾ ذداوف الشففاس ،ثدففشاس ،وقففد رأش أن السرففلح ابن ذففس أن يرسف
و فؾن لدفذا الشبفس صفحا وأن يفؤمر ذفؤالء الرفحا الفذذا إلفى أقاصفس الفد ضا لضفدعؾا الشفاس إلفى
ً
اإلسبلم .ذفذا أضزف مفؽ ال ذف ل وتعفدد األ بضفاء .أمفا قفؾلبؼ لسفاذا لفؼ يرسف خ بضفاس ضفس يف مج سفع

مففؽ السج سعففا لضففؤدا األ بضففاء دور صففحا وأتبففا الشبففس األصففلس؟ ثدففشاس ،إن ذففذا الففدور يلعبففم
ً
فس ذدضفم ضففس يف مج سفع أن يرًبففس أشخاصفاس لض ؾ فؾا ذفؼ ذففداة األمف
علسفاء األمف أ فدفدؼ .أا أن الشبف َّ
حؾ ًبضدا .ضلضدل ذشاس رورة ألن يرس خ عديداس مؽ األ بضاء .إن ي بس و ؾم ربض أشخاص
ً
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ارز ؽ وذؤالء األشخاص يؤدون دور ذداو الشاس.
نيئؾيي :لبؽ سؤالس مشظل مؽ ادعفاء أن الع ف وح فؼ زفرورة إرسفال األ بضفاء .لفؾ لفؼ ت ؾلفؾا
رفب أ سف معرفؾمضؽ عفد خفر ب
فس -لسفا طرثشفا أ فداس
دذه الزفرورة الع لضف إلرسفال األ بضفاء – ـ
ولش ف
ً
سفؤال :لسفاذا لفؼ يبعف خ تعفالى ضفس يف عرففر أ بضفاء ريلرفر؛ أل فم ضففس ملف ذفذا الففرض – أا عففدم
الزففرورة -وس ششففا أن ففؾل إن خ تعففالى أرس ف أ بضففاء ضففس ض ف ار زمشض ف وضففس عففض مشففاط الب فرة
األر ففض لسرففلح رذففا ،يففس يدففدا أذففالس تلففػ السشففاط  .أمففا إذا قل ف ؼ الزففرورة الع لض ف وذي فرتؼ

إلثبا ذذه الزفرورة تلػ األدل ال س أشرتؼ إلضدا ،ض ن سؤالس سضب ى قا ساس دون أن وجفد إجا ف س .ذشفا
ال وس ششففا أن ففؾل إن خ رأش أن السرففلح أن يرس ف بض فاس ضففس مشظ ف مففؽ الففد ضا ثففؼ و ففؾم أصففحا م

وأتباعم شذفر تعالضسم إلى سا ر مشاط العالؼ ،ألن مل ذذا العس غضر مس ؽ عسلضاس وث ى لؾ يان
مس شفاس ض شففا ففرش – علففى أا ثففال -أ ففم دففبب ت ففاعس ويدف أصففحا الشبففس – ثدففب قففؾلبؼ -لففؼ
ً
ت ح مل ذذه الخظ عسلضاس أ داس وب س ملضا ار الشاس محرومضؽ مؽ تعفالضؼ األ بضفاء ،وأوزفاس وطب فاس
ألدل ف بؼ ض ف ن ذ فؤالء الشففاس س ف بؾن لدففؼ ثج ف علففى خ يففؾم ال ضام ف  .إذا يففان إرسففال األ بضففاء – شففاء
على األدل ال س أوردتسؾذا – رور اس (ع فبلس) ،يفان وجفب أن وجفد خ ثفبلس لدفؤالء وال يفد ملضفا ار
البذفر ضس مخ لف أ حفاء العفالؼ وعفاقبؾن فذ ب ارتببفم عفدد مفؽ أصفحا الشبفس .إن السرفلح ال فس
ً
يلضاس مع الزرورة الع لض ال فس ت ؾلفؾن دفا .أمفا قفؾلبؼ إن خ جعف ضفس اإل دفان
أشرتؼ إلضدا ت شاقض َّ

ثج ففضؽ :اطش ف وعففاذرة ،وأن أذففالس ففا العففالؼ األخففرش الففذيؽ ثرم فؾا مففؽ الحج ف الغففاذرة أا مففؽ
ثج ف اطش ف – أا الع ف والفظ فرة والؾجففدان البذففرا الش ففس،-
األ بضففاء واأل س ف السعرففؾمضؽ ،لففديدؼ َّ
وأ دؼ إذا عسلؾا س زى أوامر الع

والفظرة وصلؾا إلى الشجاة والدفعادة األخرو ف ؛ ض فم وظفرح ضفس

الففذذؽ الد فؤال :إذا يففان الع ف والفظ فرة والؾجففدان – وبعبففارة أخففرش الحج ف الباطش ف  -ياضض ف لؾصففؾل
البذففر إلففى الدففعادة األخرو ف وإلتسففام الحج ف علففضدؼ ،وأ ففم ؾجففؾد الع ف والفظ فرة ال وس ففؽ ألثففد أن

و ؾن لم ثج على خ يؾم ال ضام  ،ض ا

رفب
فرورة ع لض ث سض تب فى عشد فذ إلرسفال األ بضفاء وـ ف

األ س السعرؾمضؽ؟ أال يشاقض ذذا الببلم تلػ األدل ال س تدؾقؾ دا إلثبا

الزففرورة الع لضف للشبفؾة

واإلمام ؟ ألؼ تبؾ ؾا ت ؾلؾن ذشاس إ م لؾ لؼ يرس خ أ بضفاء للشفاس – لضرشفدوذؼ إلفى طر ف الدفعادة
والذ اء -لبان للشاس على خ ثج يؾم ال ضام ؟ إذا يان ذلػ صحضحاس ض ن جسضفع الفذيؽ ثرمفؾا مفؽ
تلػ الدداو ومؽ إرشادا األ بضاء (أو األ س السعرؾمضؽ) سض ؾن لدفؼ علفى خ ثجف يفؾم ال ضامف ،

وال وس ففؽ لل ففاعس والبدف ف السف ففرض ألص ففحا الشب ففس وال المف ف بلس الع ف ف والفظف فرة والؾج ففدان أن
ً
وسففشعدؼ مففؽ أن وح ج فؾا علففى خ .إذا يش ف ؼ تففذيرون جضففداس ،ل ففد قل ف ؼ ضففس تلففػ األدل ف إن الظففر ال ففس
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وس لبد ففا البذ ففر للؾص ففؾل إل ففى السعرضف ف مح ففدودة وال وس ففؽ للش ففاس أن وعرضف فؾا ع لد ففؼ و ففدريؾا سجف فرد

ضظرتدؼ ووجدا دؼ طر البسال والرفراط السد ضؼ و ج ازوه ،واسف ش ج ؼ مفؽ ذفذه الس دمف أن خ لفؾ

يبضؽ لدؼ الظر لبان قد عس خبلضاس لح س فم وذفذا محفال ع فبلس .إذا يفان
لؼ يرس أ بضاء للشاس ولؼ ً
يبلم ففؼ ذاس صففحضحاس ضف ن ضج ففم السشظ ضف ذففس ففرورة تعففدد األ بضففاء وال ففادة السعرففؾمضؽ ضففس ي ف

عرر ،ضس ثضؽ أ شا ال جفد ملف ذفذا ال عفدد ضفس أا عرفر مفؽ العرفؾر .ضدف وس فؽ أن فؾل إن
خ قففد عسف ضففس يلضففر مففؽ الحففاال

خبلضفاس للح س ف (والعضففاذ ففا﵀)؟ أمففا تؾسففلبؼ  -ضففس ثففاال

عففدم

وج ففؾد األ بض ففاء ال ففذيؽ اع برتس ففؾذؼ ثجف ف خ الغ ففاذرة ،-حجف ف خ الباطشف ف عل ففى الش ففاس أا الع ف ف

والفظف فرة ،ضف ف بؼ د ففذا ال ففؾل تش ز ففؾن دون أن تذ ففعروا تل ففػ الس ففدما

السشظ ضف ف لؤلدلف ف تل ففػ ال ففس

أوردتسؾذففا .لففؾ لففؼ يرس ف خ أا بففس أوز فاس لبففان م ا شففا أن د ف شد إلففى الحج ف الباطش ف و ففؾل إن
ً
الشففاس الففذيؽ أعظففاذؼ خ الع ف والفظفرة ال وس ففؽ أن و ففؾن لدففؼ ثجف علففى خ يففؾم ال ضامف  ،وعشد ففذ
ضساذا وح

رب األ س السعرؾمضؽ عد خر األ بضاء؟!.
اعدة الزرورة الع لض إلرسال األ بضاء وـ ف

غرويان :ا غر ،يسا أشر ر سا اس ،إن ي الذا ت ؾلم تلػ األدل ذس أن أص الؾثس وإرسال
رففب إمففام معرففؾم عففد الشبف
فس الخففاتؼ -ففرورا ع فبلس
األ بضففاء وإ فزال الب ففب الدففساو – ويففذلػ ـ ف
ً
للبذف ففر .ألن الع ف ف والفظ ف فرة غضف ففر يف ففاضضضؽ والشف ففاس وح ف ففاجؾن إلف ففى ذداو ف ف رس ف ف خ وإرشف ففاد األ س ف ف

السعرؾمضؽ .لؾ لؼ يرد خ مؽ البذفر أيلفر مفؽ الدداوف الع لضف لسفا يفان ذشفاس

فرورة إلرسفال بفس

أيلففر مففؽ ذلففػ الس ففدار

رففب إمففام معرففؾم .لبششففا ع ففد أن خ أراد مففؽ الشففاس ال ضففام بففالض
أو ـ ف
الففذا وس ففؽ لع لشففا أن يدريففم ،لففذا ال ففد أن يرس ف مرشففديؽ وذففداة مدففاعديؽ وذففؼ األ بضففاء واأل س ف

السعرففؾمؾن .أمففا سفؤالبؼ لسففاذا أرسف ضففس ذففذه الب عف ولففؼ يرسف ضففس تلففػ الب عف ضدففذا ال عبلقف لففم
رب األ س السعرؾمضؽ
بحلشا الع لس .إن البح الع لس يلبل ض
رورة أص إرسال األ بضاء وـ ف
ع فبلس ،أمففا مدف ل سففبب إرسففال بففس ضففس عففض الب ففا وعففدم إرسففالم ضففس ففا أخففرش ضدففذا ال ي عل ف
بحلشففا الع لففس واسف داللشا يب ففى قا سفاس وقؾ فاس يسففا ذففؾ .إ فذ وس ففؽ أن تبففؾن ل لففػ السدف ل عؾامف وعلف

مخ لف وأن دم ل ؾجضددا مبر ار م شؾع  .ي فن ؾل ملبلس إن خ تعالى رأش أن األصل للبذففر أن
يبففذلؾا جدففدذؼ و دففعؾا و ففذذبؾا و بحل فؾا و د ف لؾا ،ض ف ذا أروا أن خ قففد ع ف بض فاس ضففس تلففػ الب ع ف مففؽ
األرض ضعل ففضدؼ أن يد ففاجروا إلضد ففا و د ففعؾا إل ففى تحر ففض مع ففار ال ففؾثس وإرش ففاداتم .إ د ففا مر ففال

الثغدا خ يس ي حرس الشاس ضس ا العالؼ السخ لفف عشفدما ودفسعؾن ف ن بضفاس رعف

ضضدعؾا إلى ال عر على ذذا الشبس ومعرض ما جاء م مؽ تعالضؼ.
ً
نيئؾيي :إن الدؤال ابخر الذا روظرح ثؾل أدل إثبا
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تلػ األدلف صفحضح ضف ن وجفؾد األ بضفاء أو األ سف السعرفؾمضؽ وثزفؾرذؼ السدف سر فضؽ الشفاس إلفى

يؾم ال ضام ورب الزماس و رور اس ،ولفذا ضفبل وجفؾز أن تخلفؾ األرض ضفس أا زمفؽ مفؽ ال فادة والدفداة

السعرؾمضؽ وثج خ .ذذا ضس ثفضؽ أ فم ضفس زمفؽ األ بضفاء وبعفد خفر بفس وضفس يلضفر مفؽ عرفؾر
ثضفاة البذففر الظؾ لف لففؼ و ففؽ ذشففاس بففس وال إمفام معرففؾم يففس و ففؾم رشففاد الشففاس وذففداي دؼ .ضعلففى

سففبض السلففال خففبلل الف فرة الزمشض ف السس ففدة ففضؽ ثز فرة عضدففى ( ) و بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال ففس طالففل

أيلر مؽ س سئ عام ،جاء
والضؾم ومشذ ثؾالس أل

أجضال عديدة مؽ الشاس ورثلل دون أن و ؾن ذشاس أا بس لدداي دؼ.

ومئ عام غا

الشاس محرومؾن عسلضاس مؽ إرشادا

اإلمام اللا س عذر (ع ) – ثدب ع ضفدة الذفضع  -وأصفب

وذداوا

قا د ومرشد معرؾم ،ذذا ضس ثضؽ أ فم لفؾ يا فل تلفػ

األدلف صففحضح لبفان مففؽ السحفال أال يؾجففد بفس خففبلل تلفػ السففدة الزمشضف الظؾ لف ويفذلػ لبففان مففؽ

السحففال أن ت ففع تلففػ ال ضب ف الظؾ ل ف لئلمففام السعرففؾم .أا أ ففم مففؽ السحففال أن وسشففع أا عام ف مففؽ
إرسففال األ بضففاء أو يففؤدا إلففى ال ضبف الظؾ لف لؤل سف السعرففؾمضؽ (ألن ذففذا سففض شاقض مففع الزففرورة

رب األ س السعرؾمضؽ) ضبض
الع لض إلرسال الرس وـ ف

تحلؾن ذذا اإلش ال؟

غرويان :وغدفر مفؽ أسفئل بؼ أ بفؼ ت رفؾرون وي شفا عشفدما فؾل إن مدف ل الشبفؾة (أا إرسفال

رففب خ
خ أل بضففاء) ففرورة ع لضف (أا واجبف ع فبلس) وأن مدف ل اإلمامف وال ضففادة والسرجعضف (أا ـ ف
أل س وذداة معرؾمضؽ للشفاس) فرورة (ع فبلس) ،ضسعشفى ذلفػ أن تلفػ األمفؾر وجفب أن ت ح ف رغسفاس

عؽ الشاس .لبؽ األمر لضس يذلػ .ل د رخل شا مخ ار ؽ وعشدما ؾل إن أص إرسال األ بضاء والؾثس
والشبففؾة واإلمام ف مف ففؽ قـب ف خ تعففالى ففرورا ع فبلس ضسعشففاه أن خ وجففب أن يز ف ذففذه الش ضر ف مففؽ
عالؼ الخلض وقفد ضعف ذلفػ .أجف  ،وجفب أن و فؾن ذشفاس إمفام ولفديشا أدلف يلضفرة علفى ذفذه الزففرورة

معضشف  .للشفاس إرادة

فددؼ مفؽ اإلمفام دفبب ترفرضا
(الع لض ) .ولبشم مؽ السس ؽ أن ـو فحرـم ر
الشاس أ ـ
فاس اخ ضففارذؼ وعسلدففؼ األر ففض ـ واألسففبا ال ففس تجعلدففؼ ال ودف فضدون
واخ ضففار ثف ًفر وأثضا فاس وخلف الشف ر
فؾم ولبففؽ البذففر أوجففدوا  -سففا عسل ففم أيففديدؼ -
مففؽ ثج ف خ .ل ففد أرس ف خ الشبف َّ
فام السعرف ـ
فس واإلمف ـ
أسبا

ثرما دؼ مؽ ثج خ ،وذذا ال عبلق لم األدل ال فس ذير اذفا ،ضفدلض الزفرورة الع لضف قفا ؼ

وثا ل .وما ثر يان ضجف عسف قفام فم الشفاس اخ ضفارذؼ ،و حفؽ ع فد سلف ذفذه الع ضفدة أوزفاس
الحرة أن و زفؾا علفى تلفػ الحجف اإللدضف
ذ ن إمام الزمان (ع ) .ضالشاس أرادوا اخ ضارذؼ وإرادتدؼ َّ

(و لؾذا) ضرأش خ السرلح أن تعضش تلػ الحج اإللدض خل

سف ار ال ضبف  .ضف ذا قلف ؼ ضف يؽ ذذبفل

إذن الزرورة الع لض على اإلمام ؟؟ قلشا :إ دفا ال تفزال قا سف وثا ف يسفا ذفس .إن ثجف خ مؾجفؾدة

لبؽ الشاس أ فددؼ ال ير دون االس فادة مشدا!
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نيئؾيي :قد و ؾن قفؾلبؼ« :إن الشفاس ذفؼ الفذيؽ لفؼ ير فدوا أو ال ير فدون ابن» ،صفحضحاس علفى

حؾ «السؾجب الجز ضف » ولبشفم لفضس صفحضحاس علفى حفؾ «السؾجبف البلضف » .أا أ فم لفؼ وحرف أ فداس

أن اتف أذ العالؼ جسضعاس وباخ ضارذؼ على رضض األ بضاء أو األ س السعرؾمضؽ أو معاداتدؼ .وابن
وضس ذذا الزمؽ أوزاس ثض حؽ محرومفؾن مفؽ ذفداوا اإلمفام السعرفؾم ال وس فؽ أن جعف جسضفع
الشاس ضس ؾت واثدة و شدب إلضدؼ الذ ب وال رضر ضس ذذا السجال ،و َّدعس أن ال أثد علفى وجفم

األرض ير د اتبا ـذ فدا وإرشادا

اإلمام السعرؾم!.

ثؼ ل د تؼ إغفال عدة اط مدس ذشا .ض والس :لؼ و ؽ ذشفاس ضفس يلضفر مفؽ األزمشف  -وضفس يلضفر

مففؽ األم ش ف يففذلػ– بففس أص فبلس ث ففى وعادوففم الشففاس اخ ضففارذؼ ضضففؤدوا إلففى ثرمففان أ فدففدؼ مففؽ ذففذه
الحجف اإللففدض  .مففلبلس األجضفال العديففدة مفؽ البذففر ال فس جففاء

ورثلفل ضففس الف فرة الزمشضف فضؽ سففضد ا

رس ف إلضدففا بففس ،وبال ففالس ال وس ففؽ االدعففاء دففا ث س فاس لففؼ تبففؽ
عضدففى ( ) و بف
فس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لففؼ ري ـ
ً
راغب ضس أن يبع إلضدا بس ،واألمر ذاتم يشظب على مئا مبليضؽ البذر الذيؽ يا ؾا وعضذؾن ضس
ً
أ ح ففاء األرض زم ففؽ س ففضد ا السد ففض ( ) ولب ففؽ د ففبب البع ففد الس ففا س ل ففؼ و ففؽ لد ففؼ أا عل ففؼ رف ف

السدض وث ى لؾ سفسعؾا خبفره لفؼ تبفؽ لفديدؼ إم ا ضف للدففر والدجفرة إلضفم ،ضفبل وس فؽ االدعفاء ف دؼ

جسضعاس وباخ ضارذؼ الحر رضزؾا ث ساس
ارتبا

الجرم أمر قبض ع بلس وشرعاس

يرس ـ إلضدؼ بفس! .ومفؽ الجدف األخفرش ضف ن ال رفاص قبف
أن ـ
وأخبلقاس .وثا ضاس :ال وس ؽ اع بار معاداة ضر مؽ الشفاس لحجف

خ عل ف س ودلففضبلس رمبف ًفر اسر لحرمففان ملضففا ار الشففاس ابخففر ؽ مففؽ أولئففػ الحج ف  .لشفففرض مففلبلس أن أذففالس
العر أو الجز رة العربض أو ...ضس زمؽ والدة اإلمام اللا س عذر (ع ) يا ؾا غضر جدير ؽ وعدوسس
ا
األذلض أو أن جداز الح ؼ ضس ذلػ الؾقل يان يددد ثضاة اإلمام؛ ضلساذا لؼ يداجر اإلمام إلفى أرض

أخففرش (يسففا ضع ف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس ذجرتففم مففؽ م ف إلففى السديش ف أو يسففا ضع ف عففدد مففؽ أصففحا م ضففس
ذجفرتدؼ مففؽ م ف إلففى الحبذف )؟ ومففا ذ ففب األقفؾام ابخففر ؽ الففذيؽ يففا ؾا وعضذففؾن ضففس مشففاط أخففرش
عضدة مؽ العالؼ ثضشذاس؟؟ ما الذا أوجب ثرما دؼ مؽ اإلمام السعرؾم؟ وما ذ ب األجضفال البلث ف

يففذلػ؟؟ ذف وجففؾز أن وعاقففب ملضففا ار البذف فر ضففس العرففؾر البلث ف فذ ب ارتببففم ضر ف مففؽ الشففاس
مسففؽ يففا ؾا عففدوسس األذلض ف و ففايرا الجسض ف قب ف أل ف

ومئ ف عففام .ألففؼ تبففؽ ذشففاس أا طر ف أخففرش

للسحاضغ ف علففى روح اإلمففام سففؾش غضب ففم الظؾ ل ف ؟ ذ ف وس ششففا أن ففؾل إن الشففاس الضففؾم ذففؼ الففذيؽ
يرضزففؾن اخ ضففارذؼ أن و ففؾن لدففؼ إمففام معرففؾم ،أو أن ففؾل إن جسضففع سف ان العففالؼ ضففس الف فرة ففضؽ

سضد ا عضدى ( ) و بس اإلسبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ما يا ؾا يرغبؾن أن و ؾن لديدؼ بس؟؟
ً

غرويــان :ال وس ششففا أوزفاس أن شفففس ذلففػ ،أل شففا لففؼ بففؽ ال أ ففا وال أ ف ؼ ضففس ذلففػ الففزمؽ .وربسففا
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يا ففل الح سف مففؽ ذلففػ أن تعففالضؼ السدففض ( ) يا ففل ال تفزال اقضف ففضؽ الشففاس ولففؼ تبففؽ ذشففاس مففؽ

ثاج لشبس جديد.
ً

نيئؾيي :علفى أا ثفال إذا أردتفؼ أن تلب فؾا أن عفدم رغبف الشفاس ذفس ال فس ثالفل دون إرسفال

األ بضاء إلضدؼ ضعلفض ؼ أن تلب فؾا ذلفػ الفدلض والبرذفان ،ضفس ثفضؽ أن ملف ذلفػ األمفر ال وس فؽ إثباتفم.

ومففاذا وس ششففا أن ففؾل ضففس عرففر ا الحا ففر؟ ذف وس ششففا أن ففؾل إن الشففاس أ فدففدؼ ال يرغبففؾن أن
و ؾن ضشدؼ إمام معرؾم؟

غرويان :أ ا ال أ فس االث ساال

ال س تذيرو دا .عؼ ربسا ال و ؾن لشا ت رضر ضس ذذا .ولبفؽ

ال وس ؽ أوزاس فس االث سفال الس ا ف لببلم فؼ .ضسفؽ يفدرا ،لفؾ عدفر إمفام الزمفان (عف ) ابن لربسفا
خالفم يلضر مشا وعادوه .وال ار ؽ تغدر أن ذؾش الشفس مد ؾل علضشا ذدة وأن الذفدؾا والسضف إلفى
ال ففذ ب والظ ض ففان والسعاص ففس مش ذ ف فرة ضشش ففا إل ففى درجف ف أ ففم ل ففؾ عد ففر اإلم ففام لد ففارعشا إل ففى مخالف ففم

ومعاداتم .ال وس ششا أن شفس ذذا أوزاس .أما ما ت ؾلم ضسبشس على ثدؽ عشبؼ .وأ ا لضس عشدا سؾء
عفؽ أوزفاس ،ف مفا أقؾلفم ذففؾ إن طرضفس االث سفال مس شففان علفى ثفد سفؾاء ،وال وس ششفا أن لبفل أثففد
الظ فرضضؽ ذ ف

األخبار والرواوا

قففاطع وجففازم .ضالبح ف

جففدلس الظ فرضضؽ ولففضس أمامشففا مففؽ مشدوث ف سففؾش العففؾدة إلففى

الرحضح  .ل د جاء ضس األخبار أن «غيبتو مشا» أا أ شفا حفؽ الدفبب ضفس غضبف

إمام الزمان (ع ).
نيئـؾيي :فالظبع وس ششفا الجففزم فم لفؾ يففان اإلمفام ثا ف اسر ابن ضششفا لخالفففم ضر ف مفؽ الشففاس
وعادوه .ولبؽ على ي ثال ال وس ؽ أن و فؾن وجفؾد مجسؾعف مفؽ السخفالفضؽ عفامبلس مد ًفبباس ل ضب فم؛

أل ففم ضففس زمففؽ الشبففس واأل سف الدففا ضؽ وجففد مخففالفؾن وأعففداء يلففر ولبففؽ جسضففع األ سف الدففا ضؽ أدوا
ً
وعضف دؼ در اس ظاع دؼ و الؾا شر الذدادة ضس خر السظفا  .لفؾ يفان اإلمفام السعرفؾم ثا ف اسر

ابن لخالفم ضر مؽ الشاس ولؾاض م ضر خر .أساساس ذ السف رض أن يؤ ده الجسضع؟ وس ؽ لئلمام
أن وحزر ضششا ضضد دا م السؤمشؾن م ،و ب ى الزالؾن على فبلل دؼ .ضفس تلفػ الحالف وس فؽ أن
ففؾل إن الففذيؽ لففؼ يد ففدوا ففم ،ذففؼ الففذيؽ رضزفؾا الدداوف فدففدؼ .أمففا عشففدما و ففؾن اإلمففام غا ب فاس وال
و ؾن ألذالس العرؾر األخرش – أو األم شف والب فا األخفرش ضفس العفالؼ – أا ذ فب وال ت رفضر ضفس

غضب م ،ضبضف

وس ششفا أن فؾل إن ذفؤالء الشفاس ذفؼ الفذيؽ لفؼ ير فدوا الدداوف ؟ عفؼ إذا لفؼ و فب اإلمفام

لربسا رق ـ وار فس ر فذدد ولبؽ ذذا ال وس شم أن و ؾن مبر اسر مشظ ضاس لسل ذذه ال ضب الظؾ ل  .ألؼ ود ذفدد
األ س الدا ؾن؟ ألضس اإلم ان أن وف تس إمفام معرفؾم خفر عفد اس ذفداده ،وذ فذا يلسفا رثف إمفام
جاء عده خر إلى يؾم ال ضام ؟ عبارة أخفرش إذا يا فل أدلف إثبفا
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الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص صحضح  ،وإذا يا ل ضلدف وجؾد األ س السعرؾمضؽ ذداو الشاس وإرشادذؼ وإتسام الحجف
ً
علفى الشفاس ،ضف ن ثرفر عفدد األ سف السعرفؾمضؽ فاثشس عذففر إمفام ض ف ال وس ففؽ أن و فؾن لففم أا
تبر ر وا

ومشظ س.

لشفرض أن الشاس ضس ذلػ الزمؽ لؼ وخالفؾا اإلمام (اللفا س عذفر) ويفا ؾا جفدير ؽ فم ومفؤذلضؽ
التباعففم وا فففى اث سففال اس ذففداده ذ ف يففان اإلمففام اللففا س عذففر (ع ف ) سففضب ى ثض فاس ث ففى العرففر

الحا ففر وث ففى يففؾم ال ضام ف (وعشففس ال

السد ضؼ؟

أو عذف ف ار

ال

الدففشضؽ) و دففدا الشففاس إلففى الر فراط

غرويــان :الش ظ ف الدام ف ال ففس وجففب أن أؤيففد علضدففا ذشففا ذففس

ففرورة الدداو ف (أا ذداو ف خ

للشاس وإرشاده لدؼ) ي ص  ،وذؾ ما أيد ا علضم مشذ داو ذذا الحؾار .أما أ م ذ مؽ الزرورا أن
أعؼ مؽ السظلؾ .
تبؾن ذذه الدداو مباشرسة ،ثرف اسر ،ضدذا أمر ً

الضؾم ،ذداوف اإلمفام اللفا س عذفر مؾجفؾدة ولبششفا محرومفؾن مشدفا .إن ذداوف اإلمفام للبذفر ضفس

عرر ال ضب ذداو غضر مباشرة ،ضالف داء ذؼ الذيؽ و ؾمؾن سدس ذداو الشاس االس سداد مؽ إمام

الزمففان (عف ) .حففؽ ع ففد أن مرجعضف الف دففاء الديشضف ذاتدففا إ سففا تف ًؼ فزف اسف سدادذؼ واسف لدامدؼ
ضبض ال فس وسفشحدؼ إواذفا إمفام الزمفان (عف ).
مؽ اإللداما غضر السباشرة وبفز العشاو والدداو ال ً

فرد علضشفا ولضلبفل ظفبلن يبلمشفا .إن
ذذا ذؾ رأيشا ،ض ذا يفان ذشفاس مفؽ و فؾل خفبل ذلفػ ضلضف ولض ً
االسف سداد مفؽ إرشفادا ومدفاعدا وذفداوا إمفام الزمففان (عف ) واالسف فادة مشدفا ضفس عرففر ال ضبف
أمر م ؾاتر ال وس ؽ ألثد أن يشبره.

نيئـؾيي :ولبفؽ ذشفاس إشف االن ضفس يبلم فؼ ذففذا :األول :إ فم يفبلم غضفر قا ف لئلثبفا  .سعشففى

أ بؼ ال تد ظضعؾن أن تلب ؾا أو تررروا أن إمام الزمان (ع ) وداعد الف داء على ضدؼ الديؽ مفؽ خفبلل
إلداماتم ال ضبض لدؼ ،وأ م و ؾم دداي شا دذه الظر ذ غضر مباشر .إن إثبفا ذفذا االدعفاء ذشفا
السدعي»( ،)1وث ى لؾ لؼ ود ظع مخالفؾيؼ أن وف تؾا فدلض علفى
و ع على عات بؼ ألن «البيش هة عمى ه
ظففبلن مففدعايؼ ،ض ف ن ذففذا وثففده ال يلبففل ادعففاءيؼ ،وال ت ازلففؾن حاج ف إلففى اإلتضففان ففدلض ومد ف شد

مؾثففؾ إلثب ففا

ورـف ًد رس ردؼ السدا

م ففا ت ؾلؾ ففم .وثا ضف فاس :إذا ي ففان األم ففر يففذلػ وي ففان إم ففام الزمففان (عف ف ) يلد ففؼ الف د ففاء
الذرعض ضلساذا تؾجد الضؾم ي ذذه االخ بلضا

ضفس وجدفا

الشغفر والف فاوش وابراء

( )1جزء مؽ م ؽ ثدي رواه الفر ان مرضؾعاس ومؾقؾضاس (ا غر أصؾل الباضس للبلضشس ،ج /7ص  361ومؽ ال وحزره الف ضفم
البضش علفى مفؽ َّادعفى والضسفضؽ علفى مفؽ أ بفر -ضفس الدفشؽ الببفرش
ال ؽ ا ؾ م ،ج /3ص  .32ولدش أذ الدش  -لفح ً
للبضد س ،ج/8ص  123وج/13ص  153و( .)253الس رجؼ)
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الذففرعض ففضؽ العلسففاء والف دففاء (مففؽ الذففضع اإلمامض ف )؟ أال يلدسدففؼ إمففام الزمففان (ع ف ) و دففاعدذؼ،
ضلساذا تؾجفد فضؽ الف دفاء اخ بلضفا

والدضاس ووالو الف ضم و..؟

شفديدة ث فى ضفس أذفؼ السدفا

غرويــان :الشدففب إلففى االخ بلضففا

الحضاتضف والسرفضر ملف الح ؾمف

الجز ضف ضف ن إمففام الزمففان (عف ) ال ي ففدخ  ،لسففا ضففس وجففؾد
الببضرة ال س تسس مرضر األم

ذذه االخ بلضا مؽ رشد علسس وض دس .أما الشدب إلى االخ بلضا
ً
ً
اإلسبلمض ض ن إمام الزمان (ع ) ي َّ
وخفض س أثضا اس
دخ و داعد ،ومداعدتم ذذه تبؾن وا ح س أثضا اس ً
أخرش ،وذذا األمر ري فب ـح ر ضس مبح اإلجسا ضس علفؼ أصفؾل الف فم ،ثضف بحف ذشفاس يضفضف ـ يفؾن
اإلجسا ياشففاس عفؽ قفؾل السعرفؾم ،وال ودفعشا ذشفا أن لف ـ ذفذه السباثف األصفؾلض  ،لبششفا فؾل إن
إمففام الزمففان (ع ف ) ي س َّففع ظاقففا وقففد ار وعلففؼ غضبففس و ففؾم – ضففس الحففاال
ً
الف ضففم و ل ففس ضففس روعففم وضب فره مففا وذففاء وبدففذا وحف ًفرر السج سففع اإلسففبلمس مففؽ الع ففد والسذففاي ال ففس
تع ر م .أما قؾلبؼ إن ذذا ال وس ؽ إثباتم ،ض قؾل ال وس ؽ إثباتم الذف ال فالس :إذا يفان ذشفاس
الزففرور – لدففام

ض ضففم مففؽ أذ ف الزذففد وال ففؾش والففؾر مسففؽ لففؼ ودففسع مشففم يففذ

ق ف ً  ،وقففال إ ففس تؾسففلل مففام الزمففان

(ع ) لضدًلشس على الح ضس مدف ل مفا ،ض رشفد س إلفى الرفؾا مفؽ خفبلل رثرلفؼ أو م اشفف أو علفى
حففؾ اإللدففام ،ضسففا الففدلض علففى أ شففا وجففب أن ال رففد يبلمففم؟ ضدففذا طر ف إلثبففا أن إمففام الزمففان
(ع ف ) يدففدا ذ ف

غضففر مباشففر .أمففا الظر ف ابخففر ضدففؾ االس ف راء ،أا أن لففديشا سففاذج وم فؾارد
إمففام الزمففان – ضففس الرؤ ففا أو الس اشففف أو رففؾرة اإللدففام –

م عف ًفددة لف دففاء اس ف فادوا مففؽ إرشففادا
وذذه الحاال عديدة إلى درج أن اإل دان السشر

ود ض ؽ أ دا لضدل يذ اس.

نيئـؾيي :تفزففل ؼ إن إمفام الزمففان ي فدخ ضفس السدففا

الببضفرة و ل ففس ضفس رو الف ضففم الحف َّ ضففس

ش دا .أضلضدل مدف ل «واية الفقيو» والعبلقف فضؽ الفديؽ والح ؾمف والدضاسف مفؽ السدفا
إذا يا ل يذلػ ضلساذا يؾجد ضؽ الف داء اخ بل

يبضر ثؾل ذذه السدا

الببضفرة؟

وتذ ل ضس ابراء؟

غرويان :لسد ل «وايـة الفقيـو» جؾا فب مخ لفف  .مفؽ إثفدش الجؾا فب ذفس مدف ل يبضفرة ،مفؽ
جا ب خر ذس مد ل جز ض  .جا بدا الببضر ذؾ مبدأ رجؾ الشاس إلى الف ضم ضفس عرفر ال ضبف  ،وال

خففبل

ففضؽ الف دففاء ثففؾل ذففذه السدف ل  .االخف بل

عض الف داء يرون أن صبلثضا

صففبلثضا

ثففؾل ضففرو «وايــة الفقيــو» وثففدود صففبلثضاتم.

الف ضم ت رر على األمؾر الحدفبض  ،ضفس ثفضؽ وع بفر خفرون أن

الففؾلس الف ضففم أوسففع مففؽ ذلففػ لضففر وأ دففا تذففس الح ففؼ وتففد ضر أمففؾر السج سففع وقضففادة

السدلسضؽ ،وأن للف ضم جسضع صبلثضا
ذؾ ضس الفرو ولضس ضس األص .

الحايؼ والر ضس ال فس يا فل لئلمفام السعرفؾم .إذاس االخف بل
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نيئؾيي :لشففرض أن الف دفاء ال وخ لففؾن ضفس أصف لفزوم رجفؾ الشفاس إلفى الف دفاء ضفس عرفر

الحكؼ» مفؽ شفؤون الف ضفم أم ال؟ وإذا يفان مفؽ
ال ضب  .ولبؽ ضس أا شسء يرجعؾن إلى الف ضم؟ ذ « ه
شؤو م ضسا ذؾ مردر مذروعض الف ضم الحايؼ ،أا مفؽ أيفؽ ودف سد سفلظ م ،ذف مفؽ رأا الذفعب أم
مفؽ مرفدر خففر؟ وذف ث ؾمف الف ضففم مفؽ فا
مظل ف ف وض ففؾ ال ففا ؾن أم أن ص ففبلثضاتم

الؾالوف أم مفؽ فا

الف ضففم

الؾيالف ؟ وذف صفبلثضا

ففسؽ إط ففار ال ففا ؾن و...؟ ألضد ففل ذ ففذه مد ففا

ثداسف ف

وثضاتضف ومرففضر وثدففب تعبضففر سففساث بؼ «مدــا ل كبيــرة»؟ ذف وس ششففا اع بففار ملف ذففذه السدففا

مدا جز ض وضرعض ؟ إن الـ فدر السذ رس ضؽ جسضع الف داء ذؾ «واية الفقيو» ضس األمفؾر الحدفبض
ال س تر ـعد أمؾ اسر جز ض جداس ولضدل ذا أذسض  ،وذذا االتحاد ضس وجدا الشغر ضؽ الف داء أمر غضر

ذا ال وال وفضد السج سع شضئاس .الذسء السدؼ ذؾ ما وف تس عفد ذلفػ وذشفا جفد اخ بلضفاس يبضف اسر .ألضدفل
ذذه السدا

مدس ويبضرة؟

غرويــان :السدف ل الببضفرة ذففس أصف ال زففض (أا قزففض والوف الف ضففم) .ضففس الس ا ف ضف ن قففؾل

السخالفضؽ ذؾ أ م ال لزوم للرجؾ إلى الف داء ضس زمؽ ال ضب  .و ؾلؾن :اذذبؾا وثلؾا مدا
فد ؼ .إذن ال خبل

روج ـد اخ بل

ضؽ أثفد مفؽ الف دفاء ثفؾل

فرورة الرجفؾ إلفى الف ضفم العالففؼ اإلسفبلم ،وإذا

ضؽ العلساء والف داء –وذؾ مؾجؾد ضعبلس -ض م اخ بل

نيئؾيي :ل فد أتضف ؼ فدلضلضؽ إلثبفا

السج سفع

ض .

ضس الفرو والجز ضا

أن إمفام الزمفان (عف ) و فؾم ابن دداوف الشفاس ذف

مباشففر .أولدسففا :أ ففم عشففدما و ففؾل الف ضففم ال ففس الففؾر الففذا لففؼ يففؤثر عشففم يففذ

غضفر

قف ً  :إن إمففام الزمففان

(ع ) ساعده ضس ث السد ل الفبل ض الخاص مؽ خبلل الرؤ ا أو الس اشف  ،ضلفضس ذشفاس أا دلضف

يلضفرة وم بفررة ضضجفب

ريفلزرمشا أن ال ردقم .ودلضلبؼ اللا س أ م لسفا يا فل ملف ذفذه السفؾارد والحفاال
– شاء على دلض االس راء -أن ب أن إمام الزمان مذ ؾل ابن دداو الشاس ذ

غضر مباشر

عففؽ طر ف اإللدففام وإل ففاء األضبففار الرففحضح ضففس ذذففؽ الف دففاء .ولبففؽ أوالس :ذففذه األدل ف أدل ف داخ ف

الففديؽ (أو عبففارة أد

ففسؽ السففذذب) وعشففس أ ففم الشدففب إلففى الفففرد الذففضعس الففذا وع بففر العففالؼ أو

الف ضم الذضعس الفبل س ت ضاس وزاذداس وصفادقاس ،و لف تسامفاس األشفخاص الفذيؽ ذفؼ واسفظ

ف ملف تلفػ

األخبار عشم –والذيؽ ذؼ جسضعاس مؽ الذضع  -واألذؼ أ م يفؤمؽ صف وجفؾد إمفام الزمفان (عف )؛ قفد
تبؾن مل تلػ السؾارد والحاال قا ل لل رفدي  .ولبفؽ الشدفب إلفى شفخص سفشس السفذذب ال وع فد
ؾجؾد إمام الزمفان (عف ) مفؽ األسفاس ضزفبلس عفؽ غضب فم وقد ارتفم الخاصف وعلسفم ال ضبفس ،ضف ن ملف

ذ ففذه اإلدع ففاءا

ال ففس و ؾلد ففا ع ففض علس ففاء الذ ففضع وض د ففاؤذؼ ق ففد ال تع ففدو مج ففرد ادع ففاءا

وياذ ي ؼ اخ بلقدا للدفرو مفؽ مشاقزف غضبف إمفام الزمفان ألدلف
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الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً

ثا ضاس :ض داء الذضع أ فددؼ ال يرون للرؤ ا واألثبلم والس اشفا

واإللداما

و حؾ ذذه األمؾر

أا ثجض شرعض و ع دون أ م ال د مؽ ذير الدلض الذرعس لبف ث فؼ أو ض فؾش .عبفارة أخفرش ضف ن
اسف داللبؼ وخففال

ث فى مرتبف از ض دففاء الذفضع أ فدففدؼ ،ولففذلػ ضف ن يلضف اسر مففؽ ض فاء الذففضع يشغففرون

إلففى ملف ذففذه اإلدعففاءا

عففضؽ الذففػ والر ففب .وبالشدففب إلففى والوف الف ضففم ومففا ذيفرتؼ مففؽ أن جا بدففا

السدؼ واألساسفس ذفؾ رجفؾ الشفاس إلفى الف دفاء ضفس عرفر ال ضبف  ،ضلفؼ ي َّفد أا ض ضفم أن إمفام الزمفان
الف داء يلب ؾن ذذا السبدأ اس شاداس إلى أدل ع لض و لض .

ذؾ الذا ألدسم ذذه السد ل

وثالل فاس :إذا يففان ذففذا الظر ف م اث فاس ث ض ف لدففار إمففام الزمففان (ع ف ) لسدففاعدة الف دففاء ضففس
مج سففع السدففلسضؽ ويففان ذففذا سففضجع و ففع

األمففؾر السدس ف والحضاتض ف وـل ـح ف َّ لدففؼ ع ففد ومعزففبل
السج سعا اإلسبلمض –أو على األق السج سعا الذضعض  -أضز مسا ذفس علضدفا ابن لضفر .أا

على ذذا ال ؾل يان السف فرض أن تر ـحف َّ جسضفع مذف بل
ذلػ؟

السدفلسضؽ الدامف ضلسفاذا ال ذفاذد شفضئاس مفؽ

غرويـان :أمفا قفؾلبؼ إن االسف دالل وجفب أن ال و فؾن مفذذبضاس (أا
أن و ؾن خارج اإلطار الديشس الخاص ،ض ن دلض االس راء الذا تحدثشا عشم ذؾ ضعبلس خارج اإلطار

فسؽ السفذذب) وأ فم ال ففد

الففديشس الخففاص ولففضس داخلففم .حففؽ ففؾل إ ففم قففد وقعففل سففاذج وثففاال

الزمففان (ع ف ) ،وقففد شففؾذد

ضعلض .

عديففدة لل ذففر

ل ففاء إمففام

ثففار تلففػ الل ففاءا  ،وذففذا االس ف راء دلض ف علففى أن ذففذا األمففر ث ض ف

نيئــؾيي :ذشففاس شففػ ضففس ص ف رش ذففذا الففدلض  .ضففس الففدلض االس ف ار س ،وجففب أن تبففؾن م فؾارد

االس راء وا ح وبضش وم بؾل س .ملبلس عشدما رش أن عدداس يبض اسر مؽ ال ربان سفؾداء اللفؾن ح فؼ أن
جسضع ال ربان سؾداء اللؾن (ال بح ذشا ضس صح دلض االس ارء حد ذاتم وذ ذؾ رذان م بؾل

مشظ ض فاس أم ال) .ذشففا س فؾاد لففؾن ال ربففان ال ففس تففؼ اس ف راؤذا شففسء وس ففؽ إثباتففم أل ففم قا ف للسذففاذدة
العضؽ ،أما ضس دلضلبؼ االس ار س ضبل وس ؽ إثبا

ل ا ف أن و ففؾل إن جسضففع ثففاال

ادعففاء ال ـ ـذففر

أا مؾرد مؽ السؾارد ال س تؼ اس راؤذا،

ل ففاء إمففام الزمففان (ع ف ) يففذ  ،وأؤيففد ثا ض ف أن

العديد مؽ علساء الذضع وض دا دؼ ال يل ؾن سل ذفذه االدعفاءا

ف قفد جفاء

أ فددؼ أ م لؾ َّادعى أثد الشاس االرتباط مام الزمان (ع ) ضبذ ؾه.
غرويان :أوالس :الرواوا

وس فؽ

ضفس رواوفا

الذفضع

ت حدث عؽ تبذيب مؽ يدعس أ فم ا فب خفاص إلمفام الزمفان ،ال مفؽ
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يش عشم ؾصفم ا باس .ثا ضاس :إن ال ار ؽ َّ
الدال على صد الف ضم العادل وا ح وبضش تساماس .ثاللفاس:
إن إثبا ي شسء ي شاسب مع طبضع ذلػ الذسء ،واإلثبا ال ي َّ
ظلب الزرورة رؤ ذلػ الذسء
العضؽ.

نيئــؾيي :ل ففد ادعض ف ؼ الدداو ف غضففر السباش فرة ال ففس و ففؾم دففا اإلمففام عففؽ طر ف الرؤ ففا واإللدففام

واإلل اء ضس رو الف داء وذذشدؼ .لبؽ يبلمس ال يزال قا ساس وذؾ أ بؼ ال تدف ظضعؾن أن تبضشفؾا وتلب فؾا

أن إمام الزمان (ع ) وعس على ذداو الشاس ابن ذ

غضر مباشر.

غرويان :ويذلػ ال وس شبؼ أن تشفؾا ذذا األمر ،أما إثباتفم ضسس فؽ عفؽ طر ف ال فؾاتر لسفؽ ذفؼ
أذ لدذا السعشى .إن مؽ ير د الدخؾل ضس مل ذذه األ حاث علضم أن يدرس الس دما
وإال ضسؽ دون اج ضاز الس دما

ال وس ؽ الؾصؾل إلى الش ضج .

البلزمف لدفا،

نيئــؾيي :لبففؽ الففدال ال ففس ذيرتردففا تشفففس ذففذا االدعففاء .وث ففى إذا لففؼ د ف ظع أن شفضففم ض ف ن
السدف ل تب ففى مجففرد إدعففاء غضففر قا ف لئلثبففا وبال ففالس ال وس شففم أن و ففدم إجا ف تحف ل ففز مشاقزف

ال ضب لشغر اإلمام .

غرويان :أما الشدب إلفى مفا ت فزفلؾن فم مفؽ أن ذفذا األمفر غضفر قا ف لئلثبفا  ،ضف قؾل :إ فم
غضر قا

للشفس يذلػ .وثا ضاس :يشب س أن رش مفا السفراد مفؽ «اإلثبـات» .إذا يفان قرفديؼ أ شفا وجفب
ي ؾاض مع مرتبزاتم ضشحؽ ال ب

أن ظرح ي مد ل على ي شخص ذ

سل ذذا ال ؾل أ داس.

حؽ إ سا تس الدلض أل فدشا ،وإذا يان الظفر الس ا ف ال يفؤمؽ سرتبزاتشفا ض شفا بحف

معفم ثفؾل

السبا س الفبر والسرتب از األساسض  .حؽ ع بر أن ذذا االس دالل تفام وقفا ؼ اسف شاداس إلفى مرتبزاتشفا

حففؽ ،وغاوف مففا ضففس األمففر أن ذففذا وعففؾد ضففس الشداوف إلففى ال جربف الداخلضف  .إذا لففؼ تبففؽ لذففخص مففا

مل ذذه ال جرب الداخلض ضلضذذب ولض دبدا ولبؽ ال وس شم أن يشفضدا.
نيئؾيي :إذاس ضس رأيس ،إذا أرد ا أن بح

ضس السرتب از ضعلضشا أن رجع إلى ابوا

والرواوا

رففب خ تعففالى
السد ـ فس ـد ف ا ال ار خض ف ال ففس ود ف شد إلضدففا علسففاء الذففضع لشففرش ذ ف ـ ـ
والسد ف شدا و ر
ث ض ف س أ س ف س معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أم ال؟ وذ ف أ س ف الذففضع سففا ضففس ذلففػ اإلمففام اللففا س عذ ففر
ً
(ع ) معرؾمؾن ضعفبلس ومشرفؾبؾن م ففؽ قـبف خ تعفالى و س لبفؾن علؾمفاس غضبضف وقفد ار اسف لشا ض أم
ال؟ وذف ذشففاس لئلمففام اللففا س عذففر ثزفرة السدففدا (عف ) وجففؾد خففارجس أم ال؟ وإذا يففان لففم وجففؾد
خففارجس ضد ف ذففؾ ثففس ابن ومح جففب عففؽ األ غففار أم أن الح ض ف ـ شففسء خففر؟ ي ف ذففذه األمففؾر ال
وس ؽ إثباتدا َّ
دل ع ًلض  ،أا ال وس ؽ أن لبل الدلض الع لس السحض وجؾد إمام الزمفان وام بليفم
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لظاقا

غضبض وقد ار خارق .
غرويان :يسا أ م ال وس ؽ فس ذلفػ ع فبلس .ضالع ف وح سف تلفػ األمفؾر و ع برذفا مس شف  ،ومفؽ

الجد األخرش تدعؼ األدل الش لض ذذه األمؾر وتؤ دذا ضلساذا ال بلدا؟!

نيئؾيي :عؼ ال وس ششا فضدا ع بلس ،ولدذا قلل إ م ال د مؽ الدخؾل إلى ح
غرويان :الظبع ذشا ظ أود ال فذيضر دفا وذفس أ فم ذشفاس مدفا

أن رش ذ ذس مس ش ع بلس أم محال ع بلس .ض ذا لؼ جد أا دلض مخفال

وع سفد البحف

األدل الش لض .
ثؾلدفا علفى

لدفا فؾل ضفؾ اسر إ دفا غضفر

محال ف ف مس ش ف ع فبلس ،أا مع ؾل ف  .مففلبلس ،لففضس لففديشا دلض ف علففى فففس وجففؾد إمففام الزمففان وعس فره
الظؾ  ،لفذا فؾل إن ذفذا األمفر غضفر مس شفع ع فبلس ف ذفؾ أمفر مس فؽ ومع فؾل .وذفذا وثفده و فضشفا.
حؽ دعى ضس يلضر مؽ أ حاثشا الع ا دو إلثبا

أن األمر الفبل س مع ؾل ومس ؽ وأ م ال يؾجد أا

دلض على أ م غضر مع ؾل.
نيئــؾيي :ولبففؽ مع ؾلضف ادعففاء مففا أعف ًفؼ مففؽ يؾ ففم صففحضحاس ضعفبلس أو غضففر صففحض  .إن مع ؾلضف
أمففر مففا ال تعشففس الزففرورة أ ففداس أ ففم صففحض وواقعففس وث ف  ،ف ي ف مففا تعشضففم أ ففم أمففر مس ففؽ ض ف

أعؼ مؽ اللبؾ  ،ضسجرد إثبا أن أم اسر ما مع ؾل ال و فس إلثبا أ م واقع ضعبلس ،وال وح ً
[واإلم ان ً
أا مذ ل  .ولبس ش مؽ مرثل السع ؾلض  ،أو عبارة أد مؽ مرثلف اإلم فان إلفى مرثلف اللبفؾ

الح ض ففس ال ففد مففؽ الرجففؾ إلففى األدلف الش لضف  ،أا أن األدلف الع لضف ذشففا ال ت ف ًفدم وال تففؤخر وال تلبففل
شضئاس.
والسشاقذ ف يففدوران ثففؾل عففدم اإلم ا ض ف أو عففدم السع ؾلض ف ضبض ف

غرويــان :طالس فاس أن البح ف
ت ؾلؾن إن إثبا السع ؾلض ال وح أا مذ ل ؟! أص السذ ل ذؾ ذشا .عؼ فالظبع حفؽ ف تس ذشفا

أوزاس دل

لض أو ذؾاذد وق ار ؽ تجر بض تؤيد رم َّدعا ا.

نيئؾيي :الشدب إلى األدل الش لض س قؾم ظرح عدة إش اال .
اإلشف ال األول :أ ففم لففؼ ترظف ـفرح غر ف اإلمامف  -سفؾاء رففؾرتدا البلضف أم بضففان مرففادو دا –
ضس أا و مؽ وا ال رن وال ضفس أا ثفدي مفؽ أثاديف الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ي َّفدعس
ذ صر ووا
ً
رففب
رففب خ أل سف معرففؾمضؽ عففد الشبف
الذففضع أن ـ ف
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ففرورا (ع فبلس) ،وقففد ضعف خ ذلففػ وـ ـ
ً
أ س ف س معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وذ فؤالء األ س ف  ،إ ففاض س إلففى عرففس دؼ مففؽ ي ف خظ ف أو اش ف باه أو
ً
ذ ففب ،وس لب ففؾن علسف فاس ل ففد ضاس غض ففر اي د ففا س و علس ففؾن ال ض ففب و س لب ففؾن ق ففد ار خارقف ف و س ففشدؼ أن
ي رفرضؾا ضس عفالؼ ال بفؾ ؽ ف ذن خ .ولدفؤالء األ سف ر اسف عامف وشفامل علفى الشفاس تذفس جسضفع
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أمؾرذؼ الديشض والد ضؾ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،والشاس م مؾرون وم َّلفؾن شرعاس ظاع دؼ طاع س مظل س دون
ً
سؤال أو اش (يظاع األ بضاء) .ذذه ذس غر اإلمام ذ مجس ويًلس .ضد أن الذضع تع فد
ً
أوزاس أن أول إمام معرؾم وخلضف ح عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذؾ اإلمام على ( ) و خر إمفام معرفؾم ذفؾ
ً
ثزرة السددا (ع ) .وثزرة السددا وعضش – ألسفبا ومرفال م زفض – مدف اسر عفؽ األ غفار

مشففذ ألف ومئف عففام وسففضغدر يؾمفاس مففا ف ذن خ لففضسؤل األرض عففدالس وقدففظاس .لبففؽ ادعففاءا
ذذه ال تؾجد ذ صر ضس أو و قر ض وال ضس أا ثدي بؾا .وجسضع ابوا والرواوا
ود ف شد إلضدففا علسففاء الذففضع إلثبففا

ال س

ادعففاءاتدؼ السففذيؾرة تح س ف تفدففض ار م عففددة ،ضففبل يؾجففد ضففس أا

مشدا ص صر قاطع يلبل مع دا
اس فدام يبضرة على تلػ االدعاءا

الذففضع

الذضع تلػ .أضبل تزع عفدم صفراث تلفػ الشرفؾص عبلمف

مؽ أساسدا.

غرويان :أ ا أع د أن األدل الع لض علفى اإلمامف والؾالوف م َّدمف علفى األدلف الش لضف  ،أل فم ال
السد ل الدلض الع لس ثؼ وس ؽ لؤلدل الش لضف أن تف تس ل ؤ فد وتفدعؼ مفا أثب فم

داء أن ي ؼ إثبا
دا س
علصاس ( )
الع  .إن أص إمام أذ البضل وس ؽ إثباتم الدلض الع لس ،ألن ال ار ص و ؾل إن اإلمام ً
وأوالده يففا ؾا – مففؽ جسضففع الجد ففا – أضز ف األم ف عففد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ضالع ف و ففؾل إن اإلمامف ف إذن
ً
م ففامدؼ وصففف دؼ ،ضدففؼ وثففدذؼ الجففديرون اإلمامف  ،وذففذا وس ففؽ إثباتففم ففالرجؾ إلففى الب ففب ال ار خضف

وإلى س ـضرذؼ.

أما ما تفزل ؼ م مؽ أن ابوا

واألثادي

غضر صر ح ضس ذذا الردد ،ضجؾا م أ م لؾ يفان

مؽ البلزم ضان جسضع معار الديؽ واثدة واثدة ذ

صر ضس ال رن البفر ؼ لرفار ثجفؼ ال فرن

السفدفرون الذضع والدش أ دفا زلفل ذف ن اإلمفام علفى
أ عا ثجسم الحالس .لبؽ لديشا وا قال
ً
( ) ،مل و الؾالو  ،يسا لديشا و أولس األمر و و ال ظدضر ال فس زلفل حف األ سف السعرفؾمضؽ.
ضضدا ذير أسساء األ س االثشس عذر.

ولديشا رواوا

نيئــؾيي :ذف ذففذه الرواوففا  ،م بؾلف مففؽ اثضف معففايضر الرففح وال بففؾل ضففس علففؼ الحففدي
قـب علساء أذ الدش أوزاس؟
غرويان :عؼ ،لديشا رواوا
إماماس ذ

أخرجدا الذضع ورواذا الدش أوزاس وضضدا ذير أسساء االثشس عذر

صر  .طبعاس عض رواواتشا رض د مع مفرور الفزمؽ ،وربسفا يا فل تلفػ السدفا

ضس تلػ الرواوا

السف ؾدة ذ

مف ففؽ

صر .

قفد رذي ـفر

نيئؾييَّ :
تفزل ؼ أ بؼ داو س تلب ؾن اإلمام وعرس األ س الفدلض الع لفس ،ضالدفؤال ذفؾ يضف
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وس ؽ لؤلدل الع لض أن تلبل اإلمام والعرس شحؾ السردا ؟
غرويــان :سدففاعدة ال ففار ص ،ثففؼ زففؼ إلضففم الففدلض الع لففس .ال ففار ص و ففؾل إن اإلمففام علففى ( )
و ؾل :إذن ذذا الذخص ذاتم يشب س أن و ؾن إماماس.

أضز إ دان عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ضض تس الع
ً
نيئؾيي :ي َّ
ؾق ذذا الدلض على أن ي َّؼ ضس البداو إثبا

رب اإلمفام السعرفؾم عفد
رورة ـ ف
الشبس ،الدلض الع لس .وبعد إثبا ضرورة وجؾد إمام معرؾم عد الشبس ،ع بلس ،ربسا أم ؽ اسف ش اج
ً
ً
ً
أن اإلم ففام عل ففى ( ) ،طب ف فاس للسدف ف شدا ال ار خضف ف ذ ففؾ أول إم ففام معر ففؾم ع ففد الشب ففس .أم ففا األذلضف ف
ً
والجدارة وثدذا ويؾن الذخص أضز الخل عد الشبس ضبل تلبل إمام م وعرس م وتعضضؽ خ لم.
ً
غرويان :ل د حلشا مؽ قب األدل الع لض على

رورة وجؾد إمام معرؾم عد الشبس.
ً

الحدـــؽ العقمـــي» ال
نيئـــؾيي :صففحض  .لبففشبؼ ضدف فرتؼ ذشالففػ «الزــــرورة العقميـــة» سعشففى « ه
سعشى الزرورة الع لض ال س ود حض عدمدا ،أا أ بؼ قل ؼ إن الع ود حدفؽ أن و فؾن ذشفاس أ سف

معرؾمضؽ عد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .وبعبفارة أخفرش اع بفرتؼ أن اإلمامف والر اسف العامف الزمف و فرور  ،أمفا
ً
عرس اإلمام ضلؼ تع بروذفا ضرورة عقميـة ف قلف ؼ إذا يفان ذلفػ اإلمفام معرفؾماس لبفان ذلفػ أضزف

وأثدؽ.

غرويـــان :م ففؽ الجض ففد والحد ففؽ أن يؾج ففد ذ ففذا اإل د ففان ،وابن ذ ففؾ مؾج ففؾد ضعف فبلس ،ذ ففذا معش ففى

الزرورة .الزرورة العقمية ذشا تعشس أن الع

وح ؼ

م مؽ السحفال عشفد وجفؾد الذفخص األصفل

أن وجع خ رسال م ضس شخص خر غضره.
يلضف اسر عفؽ الح فؼ الزفرورة الع لضف لذفسء .ث فؼ

رح فدفؽ شفسء وخ لف
نيئؾيي :إن ث ؼ الع
الع ف حدففؽ وجففؾد إمففام معرففؾم عففد الشبففس ال يلبففل وثففده الؾجففؾد الفعلففس لئلمففام السعرففؾم .يضف
ً
وس ؽ إثبا مؾ ؾ «الؾجؾد الفعمي» الدلض الع لس؟

غرويـــان :وجففؾد اإلمففام السعرففؾم واجففب ولففضس لففديشا دلض ف علففى فضففم وعدمففم .ومففؽ الجد ف

األخففرش ذشففاس ق ف ار ؽ وش فؾاذد ترغدففر ؾ ففؾح عرففس اإلمففام علففى ( ) مففلبلس .ض ف ذن ذشففاس
الع بار اإلمام ش م وث م.

ففرورة

نيئؾيي :ذ ذلػ «الؾجؾب» وجؾ ع لس؟
غرويـــان :عففؼ ،عشففدما ففؾل «يجـــم» ضسعشففاه أن مل ف ذففذا اإل دففان وجففب أن يشففال مشرففب
اإلمام .
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نيئــؾيي :إن وجففؾ أن يشففال ملف ذففذا الذففخص – ياإلمففام علففس ( ) -مشرففب اإلمامف ضففر
للبففؾ الزففرورة الع لض ف لؾجففؾد اإلمففام السعرففؾم مففؽ األسففاس .ض ف ذا لففؼ تلبففل ذففذه الزففرورة الففدلض

الع لففس أو وجففد دلضف

ففدذا ،عشد فذ لففؽ دف ظضع أن ففؾل إن أضزف ضففرد ضففس األمف وجففب أن و ففؾن

إمامفاس معرففؾماس مشرففؾباس مف ففؽ قـبف خ .عبففارة أخففرش ال وس ففؽ أن دف ش
رب خ تعالى لم.
ابخر ؽ إمام م وعرس م وـ ف

مففؽ أضزففلض شففخص علففى

غرويان :وجب ع بلس أن يؾجد إمام معرؾم عد الشبفس ،وخ تعفالى عاقف وث فضؼ وال وعسف مفا
ً
وخال الح س  ،لذا ض فم وخ فار ف فرورسة وع فبلس ف أضزف األضفراد أا اإلمفام السعرفؾم ( ) ،وـ فشرفبم
خلضف س للشبس.
الحدؽ».
نيئؾيي :لبشبؼ ضس داو الحؾار قل ؼ إن الزرورة ذس سعشى « ه
الحدؽ العقمي» أا «الؾجؾب العقمي».
غرويان :قرد ر « ه
نيئؾيي :ثدشاس ،ذشاس رورة ع لض تح ؼ ؾجؾ وجؾد أ س معرؾمضؽ عد الشبس؛ ضالدؤال:
ً
إذا لؼ يؾجفد أ سف معرفؾمؾن عفد الشبفس ضسفاذا وحرف ؟ عبفارة أخفرش :مفؽ أيفؽ ذف ذفذه الزفرورة
ً
الع لض ؟
ثجف يفؾم ال ضامف  .وقفد
غرويان :إذا لؼ يؾجد ذؤالء األ سف السعرفؾمؾن لبفان للشفاس علفى خ ً
سب وأن أجبشا عؽ ذذه السباث ضس األسئل الدا .
ثجف الضفؾم ،أل فم ال يؾجفد لفديدؼ
نيئؾيي :ثدشاس .إذا يان األمر يفذلػ ضللشفاس علفى خ تعفالى َّ

إمام معرؾم يدديدؼ و رشدذؼ.

ثجف  ،وغضبف اإلمفام (عف )
غرويان :اإلمام السعرفؾم مؾجفؾد ابن ولفضس للشفاس علفى خ أا َّ

سببدا الشاس أ فددؼ.

نيئؾيي :لشفرض أ م مؾجؾد ضعبلس .لبشم عشدما ال و ؾن قاد اسر على ذداو الشفاس وإرشفادذؼ ضف ن

الحج ال ت ؼ على الشاس .وذداو الشاس وإرشادذؼ الضؾم أصبحل ضد العلساء والف داء.
غرويـــان :إن اإلم ففام يد ففدا الش ففاس و رش ففدذؼ ذف ف

غض ففر مباش ففر وذ ففذا تبف فرار لؤلم ففؾر ال ففس

أو حشاذا سا اس.
نيئؾيي :وذذا أمر غضر قا
غرويان :إثبفا

لئلثبا  ،وقد حلشا ذذه الش ظ ضضسا سب .

يف أمفر يف ًؼ سفشد ي شاسفب مفع طبضعف ذفذا األمفر ،ضدفذه السدف ل يف ؼ إثباتدفا
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ظر

ت شاسب معدا ،ولضس صحضحاس أ دا غضر قا ل لئلثبا .
نيئؾيي :ضس ذذه الرؾرة ،أوالس :دلضلبؼ يب ى اقراس وغضفر تفام ،وثا ضفاس :ال تف ؼ ذشفا الحجف علفى

الحج ؟
الشاس ،ضسؽ أيؽ وعلؼ الشاس أن يبلم الف ضم ذؾ عضؽ يبلم اإلمام السعرؾم ث ى ت ؼ علضدؼ ً

غرويـــان :ق ففد ال وفد ففؼ العف فؾام ش ففضئاس ث ففؾل ذ ففذا السؾ ففؾ  ،لب ففؽ الخف فؾاص وفدس ففؾن .العف فؾام ال
يففدريؾن البرذففان واالس ف دالل ضففس يلضففر مففؽ األمففؾر ،ضلففض ؽ يففذلػ .إذا شففرثشا «عبلق ف ضضلففاغؾرس»

لظف ض م لؽ وفدؼ شضئاس ،ضد و ؾن ذذا دلضبلس على أن تلػ الرض
نيئــؾيي :دعشففا ففذذب حففؾ ابوففا

الر ا ض خظ ؟

والرواوففا  .إن َّأوفاس مففؽ ابوففا

ال ففس أشفرتؼ إلضدففا ،ملف

وف

الؾالو ف و و ف ال ظدضففر و و ف أولففس األمففر ،ال يؤ ففد غر ف اإلمام ف ص فراث س ،ويلدففا تح س ف تفدففض ار

عددة .ضسلبلس ث ى لؾ اع بر ا أن و الؾالو زلفل ذف ن اإلمفام علفى ( ) -وذفؾ فالظبع مفا ال و فر
م ً
م يلضر مؽ علساء أذ الدش  -ض دا ال تزال غضر داًلف رفراث علفى غر ف اإلمامف وعلسفاء أذف
الدش وفدسؾن لفغف «ولـي» ضفس ابوف سعشفى «حبيـم ونرـير» ولفضس سعشفى «األولـى بالترـرم»

ضبض

تبرررون عدم الرراث ذذا؟
ً

غرويان :ما ذؾ قرديؼ مؽ البضان الرر ؟
نيئؾيي :أن و ؾل خ تعالى ذ وا
وصر  :علس ؽ أ فس طالفب إمفام معرفؾم وخلضفف ر
الشبس م فؽ قـب خ ،وعلى الشاس أن ودسعؾا لم و ظضعؾا طاع مظل .
ً
غرويان :عشدما و ر الجسضع ن ذذه ابو زلل ذ ن علس ( ) ضسا الداضع إلى إ بار ذلػ؟

فل اإلمامف ـ والعرففس ـ
نيئــؾيي :ث ففى لففؾ قبلشففا أن ابوف زلففل ذف ن علففس ( ) ،ضف ن ذففذا ال ريلبف ر
و َّ
فب مففؽ قـب ف خ ،وعشففس أن ابو ف لضدففل صففر ح ضففس ذففذا السؾ ففؾ  .ربسففا تد ف ظضع األ حففاث
رف ـ
الش ف

ال فدضر السعً دة ،ال س ال ود ظضع العؾام أن وفدسؾا مشدا شفضئاس ،أن تدف خرج مفؽ ابوف السعشفى الفذا
يرمس إلضم الذضع  ،وبالظبع ا ملف ذفذه األ حفاث ال فدفضر السع فدة ال تبفؾن قظعضف و ًضشضف أ فداس
وعر م للش اش ،ولبشدا على ي ثال لضدل صر ح  ،وإذا لؼ ود ظع شخص
وذس دا ساس قا ل للش د ر
أن ود شب مشدا ذذا السعشى – ذذا على ضرض أن معشى ابو ذؾ ضعفبلس مفا ت ؾلفم الذفضع  -ض فم ال
رفً اسر ضس ذلػ.
و ؾن م ـ

غرويــان :ال تد ف دلؾا دففذه الظر ف قففا لضؽ طالسففا أ ففم مففؽ السس ففؽ للففبعض أن ال وفدس فؾا ذلففػ

السعشى مؽ ابو ضدس غضر صر ح ضضم .ثدشاس ،إن الذا ال ود ظضع أن وفدؼ علضم أن وح مذف ل م
شفدم ،ضح ى لؾ طرثشا أشد وا

ال رن صراث س ألم ؽ أن و تضشا مؽ و ؾل :أ ا ال أضدؼ ذذا السعشفى
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يشل ال تفدؼ ،ضدذه مذ ل ػ ضل ذذب وتحلدا وال تر إن ابو لضدل صر ح .
مؽ ابو  .ؾل لم إذا ـ
عرضفل
أما مؾ ؾ عدم ذير اسؼ علس ؽ أ س طالب ( ) ضفس ابوف ضلفم ثسرتفان :األولفى :أن ابوف ً
يسؾ َن الرالَ َة َوهيؤهتؾ َن الزَكا َة َو هىؼ َراك هعؾ َن» (السا فدة)55/
علس ؽ أ س طالب ( ) جسلف «الذ َ
يؽ هيق ه
واللا ض أ دا قالل :الذيؽ ير دون أن ي حريؾا ضس خ علس ؽ أ س طالب ( ) علضدؼ أن و ؾ ؾا مل
ذؤالء األشفخاص أصفحا

(إقامف الرفبلة وإي فاء الزيفاة وذفؼ رايعفؾن) .أمفا إذا ـذ ـيفر

تلفػ الرففا

اسؼ علس ؽ أ س طالب ( ) دالس مؽ ذير تلػ األوصا
ابو
ـ ً
واللسار.
الرفا

لسا يا ل ل لػ ابو ذفذه الخاصفض

نيئــؾيي :ثدففشاس .يففان وس ففؽ لآلو ف أن تففذير اسففؼ علففس ففؽ أ ففس طالففب ( ) وتففذير معدففا تلففػ
ث ى ال تب ى أا شبد أو شػ ضس األمر.

غرويــان :أوالس :لففؼ و ففؽ ذشففاس

يلض دا وعسؾمدا.

ففرورة لففذلػ .ثا ضفاس :ذيففر اسففؼ خففاص ومحففدد وخففرج ابوف عففؽ

نيئؾيي :ذشا الزب تبسفؽ الش ظف الدامف  .ألضدفل إمامف اإلمفام علفس ( ) وأوالده وعرفس دؼ
رب خ تعالى لدؼ ،مؽ وجد غر الذضع  ،مؽ أصؾل الديؽ؟ أال و ؾل الذفضع إن إوسفان الشفاس
وـ ف
مففؽ دون االع ففاد مام ف أ س ف أذ ف البض فل ( ) وعرففس دؼ إوسففان ففاقص؟ أال وع بففر علسففاء الذففضع
أساس الديؽ وقاعدتفم وريشفم األساسفس؟ أال و ؾلفؾن إن الشفاس لفؾ اتف فؾا علفى
للشبؾة و ـ
اإلمام ـ اس س ار اسر ً
اإلمام ووالو علفس فؽ أ فس طالفب ( ) وأ شا فم ـل ـع رس ـفر د ضفاذؼ وأيلفؾا مفؽ ضفؾقدؼ ومفؽ تحفل أرجلدفؼ
ً

ولشففالؾا الدففعادة ضففس ابخ فرة ولبا ففل أو ففا العففالؼ غضففر مففا ذففس علضففم؟ ضلسففاذا لففؼ ترف فذير مد ف ل دففذه
األذسض والخظؾرة والعغس (إذا يان لدا ث ض ف ضعفبلس) ذف صفر ووا ف ضفس ال فرن البفر ؼ ث فى

ال وزف الشففاس؟ إذا يا ففل اإلمام ف مففؽ أصففؾل الففديؽ ضلسففاذا لففؼ ت ف
وت يضففدذا وشففرثدا وتؾ ففضحدا ذ ف

صففر ؟ ل ففد جففاء

أا و ف ضففس ال ففرن ضففس ضا دففا

ضففس ال ففرن مئففا

ابوففا

الرففر ح ثففؾل

الشبؾة والسعاد ال س تر ـعد مؽ أصؾل الديؽ وأسدم أما عؽ اإلمام ضلؼ و فؽ األمفر يفذلػ ،ضسفا
ال ؾثضد و ً
الدبب ضس ذلػ؟
غرويان :حؽ ع د أن ابوا
ع د أن جسضع ابوا

صر ح  .و بدو أ شا خ ل

وإوفايؼ ضفس معشفى الرفراث  .حفؽ

ال س أورد اذا صر ح س .أما لساذا لؼ يذير اسؼ اإلمام علفس ( ) رفراث ضفس

فضعس االخف بل
ابوففا  ،ضفففس أريففس إن الدف َّفر ضففس ذلففػ ذففؾ أن ذيففر اسففسم صفراث س سف ً
ثدتم مسا س بؾن مفددتم أيبر مؽ مرلح م .لؾ رذير اسؼ اإلمام وخلضف الشبس ضفس ال فرن
و ز د مؽ ً
ً
وتعبدو ولذ بؾا ضس
رراث لسا ر ص الشاس لدذا األمر ول الؾا إن اإلمام مد ل شخرض ووراثض
ً
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صح تلػ ابوا

ال ر ض مؽ األساس ويا ل س ع مفددة يبضفرة .ولبفؽ لفديشا ضفس وفا

ال فرن قفؾل

َنزلَشا إَلي َػ الذكَر ل هتَبي َؽ لمشاس َما هنز َل إَلييؼ( ﴾...الشح  )44 /وذشا حؽ ع فد
لشبضمَ ﴿ :وأ َ
خ تعالى ً
يسؾ َن الرـالَ َة َوهيؤهتـؾ َن الزَكـا َة َو هىـؼ َراك هعـؾ َن﴾ (السا فدة )55/وابوفا األخفرش ال فس
أن و ﴿الذ َ
يؽ هيق ه
ذس  -ثدب قفؾلبؼ  -مبدسف وغضفر صفر ح إ سفا جفاء يفذلػ ث فى و فؾم الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فدوره واإلوففاء
ً
سدس ففم ضففس ضففان مففا رف ًفزل إلضففم ،أا أن يبففضؽ تلففػ ابوففا للشففاس و عف ًفرـضدؼ سرففادو دا وث ض ف الس فراد

مشدا.

نيئؾيي :اإلش ال ابخر الذا ـيررد على أدل الذضع الش لض ذؾ أن ذذه األدل جسضعدا اقر .
يؽ
ملبلس عشدما ير د علساء الذضع أن يلب ؾا عرس أولس األمر اسف شاداس إلفى وف ﴿َيـا أَي َيـا الـذ َ
شكؼ( ﴾...الشداء ،)59/و فؾن عشد ذفذا الس فدار مفؽ
ؾل َوأهولي األَمر م ه
ن َوأَط ه
آمهشؾا أَط ه
يعؾا الر هس َ
يعؾا َ
َ
لسا أوجب خ طاع «أولى األمر» جشباس إلى جشفب وجفؾ طاعف خ وطاعف رسفؾلم
ابو و ؾلؾنَّ :

رورة أن و ؾن أولؾا األمر معرؾمضؽ .ذذا ضس ثضؽ أ شا لؾ أيسلشا ابوف إلفى خرذفا

ـد َّل ذلػ على
وه إَلـــى ن َوالر هســـؾل﴾....
لبلثغشففا أن خ تعففالى و ففؾل عففد ذلففػ ﴿ َفـــ ن َتَشـ َ
ــازع هتؼ فـــي َعـــيء َفـ هــرد ه
فلسضؽ ،ضفس ت َّسف ابوف  ،إذا
يبض رؽ أن اسف دالل الذفضع غضفر دقضف  ،ألن خ أمفر السد ـ
(الشداء )59/مسا ً

اخ لف فؾا م فع أولففس األمففر وتشففازعؾا معدففؼ ،أن وحل فؾا االخ ف بل

والش ف از ففالرجؾ إلففى ي ففا

رسؾلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .مسا يبضؽ أن طاع أولفس األمفر لضدفل مظل ف س ف ذفس ضفس إطفار ي فا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.

خ وسففش

خ وسفش رسفؾل

ـــازع هتؼ فــــي َعــــيء»
غرويــــان :ال ل ففضس معش ففى ابوف ف م ففا ذيف فرتؼ .إن معش ففى قؾل ففمَ « :فــــ ن َتَشـ َ
(الشداء )59/أا إذا تشازع ؼ أيدا الشاس مع عز ؼ البعض ضردوا زاع ؼ إلى خ والرسؾل ،ولفؼ و ف
إذا تشازع ؼ مع أولس األمر!!
نيئـــؾيي :ثد ففشاس ،ضلس ففاذا ل ففؼ و ف ف إذن ضففردوا ف فزاع ؼ إل ففى أولـــي األمـــر .أل ففضس «أولـــؾا األمـــر»

معرؾمضؽ؟

غرويان :أ ا أع د شخرضاس أن «أولى األمر» أعؼ مفؽ السعرفؾم ،أا ال يشحرففر معشاذفا ضفس

السعرؾمضؽ ض  .إ دا تذس السعرؾمضؽ ولبشدا لضدل مشحررة ضضدؼ.

نيئؾيي :إذن ال وس ششا أن لبل عرس «أولى األمر» دذه ابو .
غرويان :لديشا رواوا

جاء

شرثاس لآلو السفذيؾرة وجفاء ضضدفا أن عبفارة «أولـي األمـر» تذفضر

إلففى السعرففؾمضؽ .لبششففا ففؾل ال يؾجففد ثرففر للعبففارة دففذا السعشففى .عففؼ السرففدا األتف ًفؼ واأليسف ل ف
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«أولــي األمــر» ذففؼ السعرففؾمؾن ( ) ،وضففس ثففال عففدم ال ففدرة علففى الؾصففؾل إلففى السعرففؾمضؽ ،ضف ن
«أولي األمر» تذس أوزاس مؽ ذؼ األقر إلى السعرؾمضؽ واألشبم دؼ.
نيئؾيي :ذشا ع ضفس تشفاقض وذفؾ أ فم إذا قبلشفا اسف دالل الذفضع وقلشفا لسفا يا فل طاعف أولفس
لظاع ف خ ورسففؾلم ضففبل ففد أن و ففؾن أولففؾ األمففر معرففؾمضؽ ،ضففبل

األمففر واجب ف س علففى حففؾ م فراد
وس ششا عشد ذ أن ؾل إن «أولي األمر» تذس أوزاس غضر السعرؾمضؽ!!

غرويان :يبل ،أ ا ال أع بر ذذا االسف دالل تامفاس ويفامبلس ،ضفس ذفذه ابوف أرمفر السؤمشفؾن ظاعف

أولى األمر ضس طؾل طاع خ ورسؾلم ال مرادضاس لظاع خ ورسؾلم وعلى فس الدرجف  .ضف ذا جعلشفا
ففسؽ ف أا ضففس طففؾل ف طاع ف خ ورسففؾلم ،وس ششففا أن ع برذففا شففامل ل ضففر

طاع ف أولففس األمففر

السعرؾم أا للؾلس الف ضم أوزاس.
نيئؾيي :اإلش ال اللال

الذا يرد على األدل الش لض ذؾ أ شا ألج أن فدؼ ابوا

والرواوا

ضدس فاس دقض فاس وصففحضحاس ،وجففب أن رجففع إلففى ال ف ار ؽ الحالض ف والس الض ف  ،وبعبففارة أضز ف وجففب أن علففؼ
لخلفضف فزول
سبب زول ابو أو صدور الحدي  .ولبؽ قفد ال دف ظضع أن رف إلفى معرضف ياملف
َّ

ابو ف أو صففدور الحففدي أا قففد تخفففى عشففا الح فؾادث والغففرو ال ففس ـثَّفففل شففزول ابو ف وصففدور
ف إ فذ ال ففد أن رجففع ضففس ذففذا الرففدد إلففى السد ف شدا والسرففادر ال ار خض ف وقففد تبففؾن ذففذه
الحففدي
السرادر اقر أثادو الجا ب أو ياذ ومخ ل ف ولذا ضلؽ دف ظضع أن رف إلفى السعشفى الفدقض

لآلوا

أو الرواوا

عشض ؟
أدل
ً

ذ

و ضشس وقاطع .أال تزع

ذذه الح ض الل

مجرد
األدل الش لض وتجعلدا ً

غرويان :ال ظع والض ضؽ ذشا قظع و ضؽ دبس ،سعشى أ شا أر ضفس ذفذا السجفال تفؾار ص وأقفؾال
ً
و راء مخ لفف ف و رف ف ض ففس الشداوف ف إلف فى قاس ففؼ مذف ف رس و ضجف ف يلضف ف و ففؾل إن ذ ففذا أضزف ف اسف ف ش اج

تؾصلشا إلضم .عؼ حؽ لؼ بؽ ضس ذلػ الزمؽ ولؼ حزر الغرو
الرواوا  .ولبششا دعى أن جع أ فدشا ضس تلػ الغرو
ضزف اسف ش اج مففؽ مجسففؾ تلفػ الرواوففا

ال فس ورد

ضضدفا تلفػ ابوفا

أو

اس شاداس إلى األخبار السش ؾل لشفا ،ثفؼ فؾم

واألخبففار ولففضس ضففس وسففعشا أيلففر مففؽ ذلففػ ،إ شففا ع ففر

ففذلػ .عب ففارة أخ ففرش إن قظعش ففا و ضشش ففا د ففبضان .أا أن م ففا تؾص ففلشا إلض ففم ذ ففؾ أضزف ف تفد ففضر وس ففؽ

الؾصففؾل إلضففم ا ظبلق فاس مففؽ السد ف شدا

والسرففادر ال ار خض ف  ،حففؽ ففذذب إلففى مففذذب «التخظرــة»
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ال مذذب «الترؾيم»( .)1إن قدساس مؽ أث امشا أث ام عاذر ولضدل أث امفاس واقعضف  .وذفذا البحف
ريدرس ذ

مبدؾط ضس علؼ أصؾل الف م.

نيئؾيي :ذ ريؼ على ما أيرم سؾ ا م مؽ وق بؼ اللسضؽ .والدبلم.







ضس علؼ أصؾل الف م .مذذب «التخظرـة» ذفؾ

( )1مؾ ؾ مذذب «الترؾيم» أو «التخظرة» مؽ السؾ ؾعا ال س ترفب ـح
ال ؾل ن ل َّفلم تعالى ضس ي واقع ث سفاس معضشفاس ـع ـرـضف رم ـمف فؽ ـع ـرـضف رم ـو ـجدـلف رم ـمف فؽ ـجدـلف رم ،وبف ن السج دفد وخظف و رفضب ،ألن
ل َّفلم تعالى أث اماس ثا س ضس الؾاقع وذ رس ضضدا العالؼ والجاذ  ،أا أن الجاذ م َّل دا يالعفالؼ ،غاوف األمفر أ دفا غضفر
مشجزة الفع

الشدب إلى الجاذ ال اصر ثضؽ جدلفم .أمفا مفذذب «الترـؾيم»  -السشدفؾ إلفى السع زلف  -ضسعشفاه أن

أث فام خ تعفالى تا عف ب ارء السج دفديؽ وإن يا ففل لفم أث فام واقعضف ثا ف ضففس فدفدا ،وبال فالس ضبف رأا أدش إلضفم غففر
السج دففد ريشذ ف خ تعففالى علففى طب ففم ث سفاس مففؽ األث ففام .وال رففؾ ب دففذا السعشففى قففد أجسعففل اإلمامض ف علففى ظبل ففم،
وادعى عزدؼ تؾاتر األخبار عؽ األ س األطدار (علضدؼ الدبلم) على أن ل َّفلم تعفالى ضفس يف واقعف ث سفاس معضشفاس .و فؾل
الذففضص دمحم ر ففا السغفففر ضففس ي ا ففم أصففؾل الف ففم معل فاس :لففؼ ف
ورد

ضففس أ فؾا

مخ لفف

علففى خبففر صففر ضففس اش ف راس األث ففام ففضؽ العففالؼ

لفففاش م فاوتف  ،مشدففا :مففا ورد

والجاذف  ،عففؼ رودف فاد ذلففػ مففؽ رواوففا
خاص لب شسء ضس فس األمر ،راجع أصفؾل البفاضس ج /1ص  ،59فا

الفرد إلفى الب فا

ضففس ضففان ثبففؾ ث ففؼ

والدفش  .ومشدفا :مفا ورد

ضس ال خظئ وال رؾ ب ،مل ما عؽ الشبس (صلى خ علضفم و لفم)« :إذا حئـؼ الحـاكؼ فاجتيـد فأصـاب فمـو أجـران ،وإذا

حئــؼ فاجتيــد فأخظــأ فمــو أجــر» مدففشد أثسففد ففؽ ثشبف  :ج /4ص  .198ا دففى( .دمحم ر ففا السغفففر ،أصففؾل الف ففم ،ج
/2ص  339 – 338وج /3ذامش ص ( .)36الس رجؼ)
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القدؼ الثالث
الرسا ل والردود
رسالة آية ن جعفر الدبحاني إلى السؤلـف إجابـ اة عـؽ سـؤالو حـؾل معزـمة « َغيبـة»

إمام الزمان (عج):

بل رسال س بو خ الذضص جعفر الدفبحا س
ضس أوا سش  1378ذجر شسدض (1999م) ي ر
(أثد السج دديؽ وأساتذة الحؾزة العلسض الببار ضس قؼ) س ل م ضضدا الدؤال ال الس:
«انظالقا مؽ أدلـة ضـرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ بعـد الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،كيـف تبـررون وتفدـرون

غيبة إمام الزمان (عج)؟؟».

ضبا ل إجا م ذس الرسال ال الض :
[ عد ال حض والدبلم علضػ أيدا الدا

العز ز ،س قؾم – ألج تؾ ض الفبرة –

إلى الدؤالضؽ ال الضضؽ ثؼ أجضب عؽ ي ً مشدسا على ث ـدة:

دضؼ سؤالػ

الدؤال األول :ما ىي عمل وأسباب غيبة إمام الزمان (عج)؟
الجؾاب:
َّ
اقعضف سفر
عل ر «غيبة» ثزفرة ولفس العرفر َّ -
عجف خ تعفالى ضرجفم الذففر أ  -وضلدفف دا الؾ ً
مؽ أسرار خ ولضس ألثد معرض يامل دا ،إال خ واأل س السعرؾمضؽ .ورغؼ ذلفػ ،وطب فاس لبضا فا
السعرؾمضؽ ،ض ن مؽ أسرار وعل غضب م ما يلس:

 .1-1عدم تدضؤ شروط الغدؾر ألج تح ض ال او والدد

الببضر ( دف العفدل وال دف ضفس

العففالؼ وجعف ـعـلففؼ ال ؾثضففد يرضففر ضففس جسضففع أ حففاء األرض) .ذففذا الدففد
زمؽ ث ى و س ع البذر وتزدذر معرض دا واس عدادذا الروثفس ،يفس ودف ب الشفاس إمفام العفدل
والحر ف

الببضففر وح ففاج إلففى مففرور

ف صففدر رثففب .مففؽ الظبضعففس أ ففم لففؾ عدففر ذلففػ اإلمففام قب ف تدضففؤ م ففدما

عدففؾره ففضؽ

الشاس لل س السرفضر ذاتفم الفذا ل ضفم مفؽ سفب م مفؽ األ سف (أا ال ف واالس ذفداد) مسفا وعشفس رثضلفم

عؽ الد ضا قب تس شم مؽ تح ض تلػ ال او العغضس .
 .1-2ثفغم مؽ شر الجبار ؽ والغالسضؽ.
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 .1-3جففاء ضففس عففض الرواوففا

ذيففر لح ففؼ أخففرش مففؽ ذلففػ ام حففان الشففاس واخ بففار م ففدار

ال فزامدؼ الففديؽ وثبففاتدؼ علففى الؾالو ف  .إن غضب ف اإلمففام سففبب ضففس اض زففاح الشفففا السخفففس لعففدد مففؽ

الشاس ،وتسضضفز اإلوسفان الح ض فس لسحبفس اإلمفام (عف ) وشفضع م الح ض ضفضؽ مفؽ
اإلوسان وب لس واثدة تسضضز السؤمشضؽ مؽ السشاض ضؽ.

فع

إوسفان

فعفاء

الدؤال الثاني :لساذا َن َرم ن أ س اة متدمدميؽ عمى األمة اإلسالمية بعد رحيل الشبي صلى
خ علضم و لم وسفلؼ لحفظ السجتسع اإلسـالمي وسيـان التذــريعات الالزمـة لـو وقيادتـو وإدارة أمـؾره،
ولكؽ في ىذه األزمشة السميرـة باألزمـات والتـي يحتـاج فييـا الشـاس أكثـر مـؽ أي وقـهللا مزـى إلـى

اإلمامة السعرـؾمة ،يعـيش إمـام الزمـان (عـج) مختفيـ ا عـؽ األنغـار؟ لسـاذا احتجـم عـؽ األنغـار
وغاب عؽ الشاس وكيف ندتفيد مؽ وجؾده الذريف؟
الجؾاب:
أوالس :وجب أن ش بم إلى أن « َغيبة» اإلمام لفضس معشاذفا أ فم وعفضش ضفس عفالؼ غضفر ذفذا العفالؼ

أو أن وجؾده الجدسس تحؾل إلى وجؾد غضر عاذر مل أمفؾاج «األثضفر» ،ف معشفى غضبف اإلمفام –

عج خ تعالى ضرجم الذر أ -أ فم وعفضش فضؽ الشفاس والشفاس يرو فم ولبفشدؼ ال وعرضؾ فم وأ فم ي س َّفع
حضاة طبضعض .

ثا ضفاس :طب فاس لبضففان اإلمففام علففس ففؽ أ ففس طالففب ( ) ضففس «نيــج البالغــة» :ل ف َّفلم تعففالى ثج ففان

ثج ثا رة عاذرة وثج غا ب اطش  ،و ؾل اإلمام ضس ذلػ:

عاى ار َمذ هـيؾرا َوإمـا َخا فـ ا َمي هسـؾرا ل َـرال
ض مؽ َقا ؼ لـمو ب هحجة إما َ
«الم هيؼ َبَمى َا َتخهمؾ األَر ه
ظ َل هح َج هج ن وَسيَش هات هو.)1(»..
َتب ه

ريب ف ًفضؽ ذ ففذا الب ففبلم أن ال ففادة ال ففذيؽ يشر ففبدؼ خ ي ففؤدون مدسف ف دؼ الخظضف فرة ض ففس ذداوف ف الش ففاس
وإرشففادذؼ ذ ف علشففس عففاذر ،ويففذلػ ذ ف خفففس سف ًفر ًا .ضدففؼ يبففذلؾن جدففدذؼ إلرشففاد الشففاس ضففس
ً
ً
جسضع األثؾال .وقد أرشد ا ال رن السجضد إلى م ام الؾالو الرضضع وشف دا العفالس ويضفضف ذداوف أولضفاء
خ للشاس وبضَّؽ ؾ ؾح أ فم مفؽ السس فؽ ألثفد رجفال خ أن و فؾن مخ فضفاس وغا بفاس عفؽ األ غفار وضفس
الؾقل ذاتم و خذ على عات م أمر ذداو الشاس وإرشادذؼ.

ثاللفاس :رغففؼ أن عففدداس مففؽ أولضفاء خ يففا ؾا غففا بضؽ عففؽ األ غفار ،إال أ دففؼ يففا ؾا و ؾمففؾن رشففاد

( )1د الببلغ  ،تح ض الدي ؾر صبحس الرال  ،قؼ ،ص .497
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السج سففع وذداي ففم أو أ دففؼ يففا ؾا و ؾمففؾن سدس ف تربض ف أض فراد السج سففع وذففؼ مد ف رون عففؽ األ غففار
ظففاء خففاص ،ورغففؼ أ دففؼ لففؼ و ؾ فؾا أولضففاء وال أ بضففاء إال أ دففؼ يففا ؾا دا سفاس مدف عديؽ يش غففرون تل ففس

األمر مؽ خ لضؤدوا ما و مرذؼ م مؽ أعسال .عض أضراد ذذا الشس مؽ األولضاء ذؼ:

عرض م عض األخبار اسؼ «الخزر» .يان ولفس الزمفان ذفذا
أ) معلؼ سضد ا مؾسى ( ) الذا ً
فاثب روح قؾً ف عالض ف  .وقففد صففرح ال ففرن ف ن
وعففضش دون أن وعرضففم أثففد ،ويففان ذا علففؼ واسففع وصف ـ

وعرضم خ علضم لسا عرضم أثد .ورغؼ أ م يفان
تعر علضم ويان ود فضد مؽ علسم ولؾ لؼ ً
مؾسى ( ) ً
مح جباس عؽ األ غار إال أ فم لفؼ و فؽ غفاضبلس عفؽ ثفؾادث زمشفم وأو فاعم .ويفان ي ر ًفر ضفس أمفؾال
مشح ـدا خر لم.
الشاس وأ فددؼ طب اس لسا يراه مؽ السرال وذلػ اس شاداس إلى الؾالو والربلثضا ال س ـ
وقففد أشففار ابوففا مففؽ  65إلففى  82مففؽ سففؾرة البد ف ضففس ال ففرن البففر ؼ إلففى ذففذه ال ر ف وبضش دففا
ذ

مفر .

) غففا سففضد ا مؾسففى ( ) عففؽ األ غففار واث جففب عففؽ الشففاس أربعففضؽ يؾم فاس .ضلففؾ يففان مففؽ
الزرورا أن و ؾن اإلمفام الدفادا والسرشفد ضفس وسف السج سفع دا سفاس ويا فل ـغضب فم ت شفاضى مفع م فام
الدداو ومع الح س مؽ وجؾده ،ضساذا ؾل ذ ن سفضد ا مؾسفى ( ) رغفؼ أ شفا علفؼ أن شفس إسف ار ض

اتجدؾا إلى عبادة العج عشدما غا عشدؼ؟ ذ يان ذذا الشبس الذا ذير ال ر رن صفراث س أ فم غفا
ظ ـرـح
الشبؾة وال ضفادة ،س رفض ف
عؽ شس إس ار ض أربعضؽ يؾماس يامل س إماماس أم ال؟ إذا قلشا إ م يان وس لػ م ام ً
الدؤال :ضسا ذس الفا دة مؽ وجؾد مل ذذا اإلمام؟ ض ذا قلشا إن م ام اإلمامف وال ضفادة قفد رسفل ـب مشفم-

ضففس تلففػ الف فرة الزمشض ف – يففان يبلمشففا غضففر صففحض وال أسففاس لففم ،أل شففا علففؼ أ ففم ام بليففم لؾاجففب
اإلمام وال ضادة اخ فى ألج أخفذ ال فؾراة عضفداس عفؽ األ غفار .وإذا يفان يشب فس علفى اإلمفام أن و فؾن

ذادواس وملدساس للشاس ض ن طؾل السدة وقررذا سضان ضس غفر الع ف وال رودف لشى مفؽ م فدار ال ضبف إال
مففا ت زففضم ففرو ار الحضففاة يففالشؾم و حففؾه .ورغففؼ أن ثز فرة مؾسففى ( ) خًل ف أخففاه ذففارون ( )

وصففضاس لففم علففى الشففاس ،لبششففا ال دف ظضع أن فففر مففؽ ذففذه الشاثضف ففضؽ غضبف ثزفرة الشبففس واإلمففام
ً
مؾسفى ( ) وغضبف اإلمففام ثز فرة ال ففا ؼ – عجف خ تعفالى ضرجففم الذففر أ -ضف والس ذشففاس أوزفاس لففؾلس
العرفر – عج خ تعالى ضرجم الذفر أ -ر َّفؾا

ضفس األمف وس فشدؼ أن يرشفدوا األمف ضفس ض فرة غضبف

يبرـر ال ضب .
اإلمام وثا ضاس ال وس ؽ لؾجؾد الؾصس أن ً

وررح ال رن البر ؼ ن سضد ا يفؾ س ( ) رثفبس ضفس ظفؽ الحفؾ مفدة اث جفب ضضدفا عفؽ
ج) ً
أم م (األ بضاء 87/والراضا  143/ضسا عد) ،ضؾلس خ ذذا رغؼ ام بليم لس ام الؾالو يان عضداس عؽ
أم م؛ ض ذا يان مؽ الؾاجب أن و ؾن اإلمام والسرشد اإللدس مفضزاس على الفدوام وذادوفاس للخلف ضبضف
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وس ففؽ تبر ففر غضب ففم؟ مففؽ الؾا ف أ دففؼ و ضبففؾن لسرففال معضشف و ح فغففؾن خففبلل مففدة غضبف دؼ س ففام

الؾالو قا ساس يسا ذؾ.

والحاص وس ششا أن د شب مؽ األضبار السذيؾرة أعبله ما يلس:
 -1رغؼ أن عض أولضاء خ وخ فؾن عؽ األ غار إال أ دؼ يب ؾن على اطفبل يامف

حفؾادث

وأو ا زمشدؼ ،يسا أ دؼ ي ررضؾن اس سرار ضس األمؾال واأل فس اس شاداس إلفى الؾالوف والرفبلثضا
ال س أعظاذا خ لدؼ ،و رشفدون األو فا طب فاس للسرفال  ،وذفذا يلفم رغفؼ أن ترفرضاتدؼ ذفذه مخفضف
عؽ أ غار الشاس العاديضؽ.

 -2إن الدداو ف وال ضففادة واإلمام ف ال ففس ترعففد مففؽ شففؤون أولضففاء خ ت ف ؼ أثضا فاس رففؾرة عففاذرة
وأثضا فاس رففؾرة اطش ف خفض ف  ،ولففضس مففؽ الزففرور ًا أ ففداس أن و ففؾن اإلمففام معروض فاس يففس و ففؾم الدداو ف
واإلرشاد

الدام والخظضرة وذؾ مخ
وس شم أن و ؾم دذه الؾعضف
َّ

يلض اسر للشاس؛ ض ضب اإلمام ال ت شاضى مع م ام ذداي م و فعم للخل .

 ،و ؾص مؽ خبلل ذلػ فعفاس

 -3ت خفذ الدداوف واإلرشفاد أثضا فاس صفؾرة «بشـاء الفــرد» وأثضا فاس صفؾرة «بشــاء السجتسـع» .ضففس
م ؾاص

ولس خ وال أن و ؾم ذؾ ذ
صؾرة شاء الفرد وتربض م ال يلزم أ داس أن وعر جسضع األضراد َّ
دداو عام الشاس ،علضم ضفس الغفرو الخاصف ال فس ال ي ضدفر ضضدفا «بشـاء السجتسـع» أن و فؾم
ربض و«بشاء األفراد».
 -4غضب الؾلس ال تدلب مشم م ام الؾالو .
ضففس السحرففل  ،وعضفف إمففام الزمففان – عجف خ تعففالى ضرجففم الذففر أ -ضففس عدففد ال ضبف ملف

اإلمام ضس أمؾر ثضاة الشاس الديشض والد ضؾ ضفس ثفال
وعضف األولضاء وال ادة ضس السا س .ي ر َّفر ر
ر
اخ فا ف ف ففم ،و ر ف ف ف ف ف ففاألضراد السف ف ففؤذلضؽ والجف ف ففدير ؽ دف ف ففذا االترف ف ففال ،و عس ف ف ف علف ف ففى تربض ف ف ف األض ف ف فراد
والذخرففضا  .ضد ف يب ففى ذشففاس مجففال عففد قضففام اإلمففام ال ا ففب ف ذففذه الؾعففا
الفا دة مؽ وجؾد ولس الزمان ال ا ب ذذا؟

لسففؽ و ففؾل :مففا

اىؼ أَ س اة َييهدو َن بأَمرَنا( ﴾...األ بضاء.)73/
قال خ تعالىَ ﴿ :و َج َعمَش ه
ال تفدل ذففذه ابوف علففى أن اليدايــة ال فس وسارسففدا األ سف إ سففا ذفس ف مر خ ضحدففب ،ف تففدل
األ س

أوزاس على أن طريقة الدداو ت ؼ مر خ يذلػ .ض ثضا اس ت عل إرادة خ ومذضئ م ن وذ
الدداوف وذففؼ مخ فففؾن عففؽ األ غففار ،وأثضا فاس تؾجففب السرففال أن وغدففروا للشففاس و خرج فؾا مففؽ وراء
س ار ال ضب  ،و ؾمؾا سسارس طر

ذداو السج سع ي ف  ،وعلفى يف ثفال جسضفع ذفداواتدؼ وطرقدفا
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وأسالضبدا ت ؼ مر مؽ خ. .

نقد السؤلف وتعميقو عمى إجابة آية ن الذي الدبحاني:
باسسو تعالى
إلى سساحة آية ن الذي سبحاني
ع ففد الد ففبلم وال حضف ف واالث ف فرام ،أث ففضظ ؼ علسف فاس أ ش ففس اسف ف لسل إجا ف ف س ففساث بؼ عل ففى سف فؤالس

وقرأتدا .لبششس لؼ أق شع سا ذيرتسؾه لعدة أسبا :

أوالس :ال صل إلجا بؼ -يسا يشب س -دؤالس.
ثا ضاس :تزسشل إجا بؼ أضبا اسر و اطاس ،عزدا ال وس ؽ إثباتم ،وبعزدا ابخر وف د مؽ ثضف
السعشففى والسفدففؾم إلففى الؾ ففؾح البففاضس .ول ؾ ففض السؾ ففؾ أرش ل ازم فاس علففس داو ف أن أيففرر س فؤالس
ً
وأقدم تؾ ضحاس مخ ر اسر ثؾلم .يان سؤالس ذؾ ال الس:
«انظالقا مؽ أدلـة ضـرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ بعـد الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،كيـف تبـررون وتفدـرون

غيبة إمام الزمان (عج)؟؟».

وأ ا لؼ أ ج ث ى ذذه اللحغ  ،رغؼ ي مفا ذل فم مفؽ ضبفر وت مف وشفحذ للفذذؽ ،ضفس ال ؾضضف

ضؽ األمر ؽ ال الضضؽ:
 )1أدل إثبا

الزرورة الع لض لؾجؾد أ س معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً

و  )2غضب اإلمام اللا س عذر واخ فا م عؽ األ غار وعدم قدرة الشاس على الؾصؾل إلضم.
وأياد أس ش

أن ذذيؽ األمر ؽ نقيزان ا يجتسعان .قفد تبفدو اإلجا ف علفى سفؤالس سفدل ضفس

داو ف األمففر ،ضففضس ؽ أن ففؾل شغ فرة دففضظ وا دا ض ف إن «ضـــرورة الؾجــؾد» ت شففاقض مففع «عـــدم
الؾجؾد» ال مع «الييبة» ،واإلمام اللا س عذفر مؾجؾد و«غا م» ولضس «معـدوما» .أدلف الزففرورة
تلبففل

ففرورة «وجــؾد» اإلمففام السعرففؾم وذففذا ال يشاقزففم إال «عــدم وجــؾده» .ضففس ثففضؽ أن اإلمففام

اللا س عذفر «مؾجؾد» ،غاو ما ضس األمر أ م  -ألسبا

معضش « -مختف وغا م عؽ األنغار»؛

ضبل تشاقض ضس األمر.
ض ف قؾل :عففؼ لففؾ يا ففل تلففػ األدل ف تلبففل
م شاقزف مففع غضبف اإلمففام .ولبففؽ ،وألف

ففرورة «وجــؾد» اإلمففام السعرففؾم ض ف  ،لسففا يا ففل

لبففؽ ،إن الس ففدما

االض ار ففا

ال ففس اع سففد

فحل ،ض ف ن ضج دففا السشظ ض ف ففبل ر ففب ثبففؾ لففضس
ففرورة اإلمففام ،إذا صف َّ
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ففرورة «حزـؾرىؼ» أوزفاس (لففضس ضفس عرفر خففاص ض ف

معرفؾمضؽ عفد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضحدفب ف
ً
ضس جسضفع العرفؾر واألزمشف )؛ لدفذا الدفبب الزفب أقفؾل إن غضبف اإلمفام اللفا س عذفر تفش ض تلفػ
األدل  .إذا يا ل تلػ األدل والس دما

واالض ار ا

ف

ال فس ارتبفز إلضدفا صفحضح لبفان مفؽ السحفال

أن ت ع غضب علفى ذفذا الشحفؾ ،ضفس ثفضؽ أن اإلمفام اللفا س عذفر (ثدفب اع فاد الذفضع ) غا فب عفؽ

األ غار ابن ومخ

عؽ الشفاس وال وعرضفم أثفد وال وسلفػ عامف الشفاس الؾصفؾل إلضفم ،وث فى رؤ فم

ضس الحلؼ ال تحر إال ضس ثاال

ادرة( ،)1مسا يبضؽ أن تلػ األدل ال تد شد إلى أساس مح ؼ.

ول ؾ ض ذذه الش ظ ال د مؽ الرجفؾ إلفى األدلف قضفد البحف

وتفذير الس فدما

ال س تؼ االع ساد علضدا ضس تلػ األدل  ،لشرش ذ يؾجد تشاقض ضؽ تلػ الس دما

واالض ار فا

وبضؽ غضب اإلمفام

الل ففا س عذ ففر أم ال؟ ضلشلف ف س ففؾ ابن غف فرسة عل ففى تل ففػ األدلف ف و ففذيرذا لعف ف ذل ففػ وحف ف لش ففا ع ففدة
السد ل .
فس ،دففبب
أول دلضف ري ف فذ ـي رر علففى ففرورة وجففؾد األ س ف السعرففؾمضؽ عففد الشبف
فس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذففؾ أن الشبف َّ
ً
السذ ف بل العديففدة وأذش البفففار والسذففريضؽ والسشاوشففا والحففرو ال ففس رش ف ـ دففا ،وبدففبب ثففدود
الف فرة الزمشضف لرسففال م ،لففؼ وجففد الفرصف الباضضف لضبففضؽ للشففاس جسضففع أث ففام خ وث ففا

ديففؽ اإلسففبلم

فب خر تعفالى عفد الشبفس أ سف س معرفؾمضؽ يفس
وتعالضسم .و ضج س لذلػ ،يا ل ذشفاس فرورة ألن يشر ـ
ً
يبضشؾا للشاس ض أث ام الديؽ والسعار اإللدض .
ً
والففدلض اللففا س أ ففم مففؽ السس ففؽ أن ت ففع للسدففلسضؽ عففد رثضف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وضففس السدف ب مذففاي
ً
وترظففرح أمففامدؼ مدففا ومؾ ففؾعا لففؼ تبففؽ مظروثف زمففؽ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال ففضؽ ث سدففا عشدففا أل ففم لففؼ
ً
رود ل عشدا؛ وعشد ذ ضالزرورة ت زفس أن ريؾجفد عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ سف معرفؾمؾن يفس و ًفدمؾا اإلجا ف
ً
الديشض الرحضح عؽ السدا والسؾ ؾعا السد جدة.
الدلض اللال ذؾ وجؾد خظر تحر أ الديؽ وا دثار تعالضؼ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وأ م ال د أن ريؾجفد عفد
ً
الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ س ف معرففؾمؾن يففس وحفغ فؾا الففديؽ و حس فؾا تعففالضؼ الففؾثس و حؾل فؾا دون تحر ففأ ال ففرن
ً
وتحر أ تعالضؼ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً
الففدلض ال ار ففع :أن ع ففا

السففذ بضؽ والعاصففضؽ يففؾم ال ضام ف و ز ففس – ا ظبلق فاس مففؽ ث س ف خ

( )1مؽ البفديدس أن مجفرد رؤ ف شفسء أو شفخص ضفس السشفام ال يفدل علفى وجفؾده الح ض فس ضفس عفالؼ الؾاقفع (وخفارج الفذذؽ)،
ولدشا ضس ثاج لل ذيضر عفدم ثجضف الحلفؼ ،ضالبف وعلفؼ أن األثفبلم قفد ت ؾلفد أثضا فاس مفؽ األضبفار والسعشؾ فا
وال ل ضشا

واإلل فاءا

ال س تحر لئل دان ضس عالؼ الض غ .
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وعدلم  -أن يرشدذؼ خ تعالى قب ذلػ ،ضس ذذا العالؼ ،إلى الظر ف الرفحض وأن يبفضؽ لدفؼ الحف
والباط والحفبلل والحفرام وث فا

ديشفم .عبفارة أخفرش ال فد تف ؼ علفضدؼ الحجف ضفس ذفذا العفالؼ يفس ال

يب ى لدؼ عذر وثج يؾم ال ضام  ،وإال يان ع ا دؼ ضس عالؼ ابخرة علساس ،ومؽ السحال علفى خ أن

يرتبفب الغلفؼ .إذن ذشففاس
الشاس مؽ خبلل إرشادا

ثج خ.

فرورة ع لضف لؾجفؾد أ سف معرفؾمضؽ ذف

دا ففؼ يفس تف ؼ ثجف خ علففى

أولئػ األ س وذفداواتدؼ .عبفارة أخفرش ال وجفؾز أ فداس أن تخلفؾ األرض مفؽ

الدلض الخامس (ولعلم أذؼ األدل يلدفا) :ذفؾ أن خ تعفالى خلف اإل دفان لضؾصفلم إلفى البسفال

السعش ففؾا ،وم ففؽ السدف ف حض عل ففى اإل د ففان أن يف ف س ؽ م ففؽ اج ض ففاز طر ف ف ال بامف ف السعش ففؾا السل ففسء
السشعظف ففا

والر ففعؾبا

والع ب ففا

دون إرش ففاد السعلس ففضؽ الد ففساو ضؽ والد ففداة السعر ففؾمضؽ .ضف ف ذا ل ففؼ

فداة معرففؾمضؽ إلرشففاد الشفاس وذففداي دؼ إلففى اج ضففاز طر ف البسففال ،ـع ـجففز
يشرفب خ تعففالى أ سف س وذف س
الشاس عفؽ قظفع ذفذا الظر ف والؾصفؾل إلفى ال بامف السعشفؾا السظلفؾ  ،ويفان ذفذا اقزفاس لل فرض
ر

ض غر ر ففم .والش ضج ف الشدا ض ف إذن ذففس أ ففم ال وس ففؽ أن
مففؽ خل دففؼ ،ومففؽ السحففال علففى خ أن ريف ففشـ ـ
تخلؾ األرض أ داس مؽ السرشديؽ والسعلسضؽ الدساو ضؽ واأل س السعرؾمضؽ.
تلػ يا ل عض أذؼ أدل إثبا الزرورة الع لض لؾجؾد أ س معرفؾمضؽ عفد الشبفس صفلى خ
ً
علضم و لم وسلؼ وأيلرذا شدرسة وشضؾعاس ضس ي ب الذضع الببلمض ال ار ج .
يسا بلثفح ت َّفؼ البفبلم ضفس م فدما

جسضفع ذفذه االسف دالال

ذداو ف أ س ف معرففؾمضؽ وإرشففادذؼ ،وتففؼ ال يضففد علففى

عفؽ ثاجف الشفاس الزفرور إلفى

ففرورة ضففان أث ففام خ وث ففا

الففديؽ للشففاس

واإلجا عؽ أسئل دؼ وإتسام الحج على السفذ بضؽ والعاصفضؽ ( ؾاسفظ اإلمفام السعرفؾم) ،ويف ذفذه

ضدفر إال إذا يان ذذا اإلمام ثا اسر وعضش ضؽ الشاس ويان م ان الشاس الؾصؾل إلضفم
األمؾر ال ت َّ
واالرتباط فم .عبفارة أخفرش إذا يا فل تلفػ االسف دالال والس فدما السدف خدم ضضدفا صفحضح  ،لبفان
مففؽ السحففال غضب ف اإلمففام الظؾ ل ف  ،ولسففا يففان م ففان أا عام ف وال أا ث س ف أن تدففس

ال ضب الظؾ ل  ،ألن اإلمام ال ا ب ال وس شم أن و ؾم ا مؽ السدام والؾاجبا
االس دالال

االس دالال

يسا ال وس شم أن يلبس أواس مؽ ثاجا

سل ف ذففذه

ال فس رذيفر ضفس تلفػ

طرثفل ضفس م فدما
الشاس الزفرور ال س ر

وبال الس ضؾجؾده وعدمم سضَّان .وأصبلس لساذا يان وجؾد اإلمام السعرؾم

تلفػ

رور اس ع بلس؟

اإلجا ف  -طب ف فاس لؤلدلف ف السففذيؾرة -ذ ففس لدداوف ف الشففاس وإرش ففادذؼ وتعل ففضسدؼ وت فربض دؼ واإلجا ف ف ع ففؽ
أسئل دؼ وإتسام الحج على السذ بضؽ والعاصضؽ؛ ض ذا يان اإلمام غا باس والشاس ال وعرضؾ م ض َّا وعضف
َّ
أا واثدة مشدا .إذن ضففس
مؽ تلػ الؾعا وس شم أن يؤديدا؟ مؽ السدلؼ م أ م لؽ ي س ؽ مؽ أداء ً
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ذذه الحال أال و ؾن وجؾده وعدمم سضَّان؟
ففالظبع إن ال ـ ضب ف لف ف ار قرففضرة (مل ف غضب ف سففضد ا مؾسففى ( ) أربعففضؽ يؾم فاس أو غضب ف سففضد ا
يؾ س ( ) عدة أوام ضس ظؽ الحؾ ويذلػ ال ضب ال رضرة للرسؾل األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ربسا ال ت شاقض مع
تلففػ األدل ف والس ففدما واالض ار ففا ال ففس جففاء ضضدففا ،ولبففؽ ال ـ ضب ف الظؾ ل ف ال ففس روحففرم ضضدففا جض ف
و ؾح مع تلػ
يام مؽ ثزؾر اإلمام السعرؾم وذداواتم وإرشاداتم وتعالضسم اإللدض ت شاقض

الس ففدما

واالض ار ففا  ،ضسففا الففػ ال ضب ف ال ففس زاد طؾلدففا ث ففى ابن علففى أل ف

ومئ ف عففام ،وجففاء

خبللد ففا عذف ف ف ار األجض ففال الس ف فؾالضؽ (أا ملض ففا ار األشف ففخاص ال ففذيؽ ال وس ف ففشدؼ -طب ف فاس للس ف ففدما
أعفبله -أن وعرضفؾا طر ف البسفال و ج فازوه) الفذيؽ رثرمفؾا مفؽ ذداوف وإرشفادا

واالض ار فا

األ س السعرؾمضؽ؟؟ وقد ود سر ذذا الحرمان ال
ومئا

ال

وتعففالضؼ

الدشضؽ األخرش و ذس ملضا ار البذر ابخر ؽ

األجضال الس عاقب ال س س تس وتذذب ضس السد ب ؟!.

ال أع د أ شس حاج إلى مز فد مفؽ الذفرح وال ؾ فض للدفؤال الفذا يشفل قفد طرث فم ضفس داوف

البح ف  .و فففس أن

مف

دق ف قلففضبلس يففس ت ز ف لشففا خظففؾرة وأذسض ف ذلففػ الد فؤال و بففضؽ أن إجا ف

سساث بؼ لؼ تبؽ قادرة على ث ال شاقض السظروح أل م لؼ و فؽ لدفا عبلقف لدفا فذلػ الدفؤال وأع فد

أن سبب ذلػ ذؾ أ بؼ عشدما تفزل ؼ اإلجا علضم ،لؼ ت ذيروا أد ى تذير أدل

معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ً

فرورة وجفؾد أ سف

ضس داو إجا بؼ علفى سفؤالس ،وبدفد ثف ً معزفل غضبف اإلمفام اللفا س عذفر (عف ) ،ذيفرتؼ
داو س أن العل والفلدف الؾاقعض ل ضب اإلمام ذس سفر مفؽ «األسـرار اإللييـة» ال فس ال وعلسدفا ذف
يامف وعلففى حففؾ يففا إال خ والدففداة السعرففؾمضؽ ،ولبففشبؼ ا لف ؼ عففدذا مباشفرة إلففى ضففان «الدـــر

األصمي» ل ضب ذلػ اإلمام ،اس شاداس إلى رواوا

السعرؾمضؽ ( ) ضذيرتؼ ثبلث أمؾر:

« -1عدم تييؤ عروط الغيؾر ألجل تحقي الياية واليدم الكبير (بدت العدل والقدت في
العالؼ وجعل عمؼ التؾحيد يرفرم في جسيع أنحـاء األرض) .ىـذا اليـدم الكبيـر يحتـاج إلـى مـرور

زمــؽ حتــى يئتســل عقــل البذــرية وتزدىــر معرفتيــا واســتعدادىا الروحــي ،كــي يدــتقبل الشــاس إمــام
العدل والحرية بئل صدر رحم .مؽ الظبيعـي أنـو لـؾ عيـر ذلـػ اإلمـام قبـل تييـؤ مقـدمات عيـؾره
بيؽ الشاس لمقي السرير ذاتو الذي لقيو مؽ سبقو مؽ األ سة (أي القتل وااستذـياد) مسـا يعشـي
رحيمو عؽ الدنيا قبل تسئشو مؽ تحقي تمػ الياية العغيسة.
 -2حفغو مؽ عر الجباريؽ والغالسيؽ.
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 -3جــاء فــي بعــض الروايــات ذكــر لح َئــؼ أخــرِ ،مــؽ ذلــػ امتحــان الشــاس واختبــار مقــدار

التزاميؼ بالديؽ وثباتيؼ عمى الؾاية .إن غيبة اإلمام سبم في افتزاح الشفـاق السخفـي لعـدد مـؽ

الشاس ،وتسييز اإليسان الحقيقي لسحبي اإلمام (عج) وعيعتو الحقيقييؽ مؽ ضعف إيسان ضعفاء
اإليسان وسئمسة واحدة تسييز السؤمشيؽ مؽ السشافقيؽ».
الشد ففب إل ففى العامف ف األول (ع ففدم تدض ففؤ ش ففروط الغد ففؾر )...والل ففا س (ثف ففح اإلم ففام م ففؽ ش ففر

الجبار ؽ) ذشاس عدة أسئل وس ؽ طرثدا وذس:

 .1مففا الففداعس إلففى ثرففؾل ال ضبف أساسفاس ث ففى و ففؾن الغدففؾر مشاطفاس ؾجففؾد شففروط وعففرو

معضش ؟ لضس الدؤال ذؾ لساذا ال وغدر إمام الزمان (ع ) ،الدؤال ذؾ أ م ا ظبلقفاس مفؽ أدلف
فرور اس ضفس جسضعدفا) يضف

وجؾد أ س معرؾمضؽ (وال س روع بر ثزؾر اإلمام أوزاس أم اسر
و ضب اإلمام اللا س عذر (ع )؟ أال تبؾن ذذه ال ـ ضب اقز ل لػ األدل ؟
سدسف تح ضف غاوف وذفد
 .2لساذا وعدفد خ تعفالى َّ

فرورة

وس فؽ أن

عغفضؼ ي سلف ضفس «بدـت العـدل والقدـت

فــي العــالؼ وأن يرفــرم عمــؼ التؾحيــد فــي جسيــع األرض»  -وذففؾ وعلففؼ جضففداس أن شففروط تح ف ذففذا
دض ث ى أل سش أخرش -إلى إمام رولد قب أل أو ال الدشضؽ مفؽ
الدد غضر دض ة وعد ولؽ ت َّ
زمؽ تح تلػ الذروط والغرو ،ث ى وزظر ذذا اإلمام أن يب ى غا باس ومخ فضاس عؽ األ غار ي
ذففذه السففدة إلففى ثففضؽ تففؾضر تلففػ الغففرو ؟ ذف لدففذا األمففر ففرورة ع لضف ؟ ذف ال ففد أن و ففؾن عففدد

األ س السعرؾمضؽ اثشا عذفر ثر اسر ث ى تجب مل ذفذه ال ضبف ()1؟ طبعفاس وس فشبؼ أن ت ؾلفؾا إن ضفس
عففدد االثشففس عذففر لؤل س ف السعرففؾمضؽ ث س ف إلدض ف وسففر مجدففؾل ال وس ففؽ للبذ ففر أن ورففلؾا إلضففم،

ولبففؽ ال زففض ذففس أ ففم إذا يا ففل ضلدففف وجففؾد األ س ف السعرففؾمضؽ ذففس تلففػ ال ففس جففاء

ضففس أدل ف

رورة اإلمام عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضبل وس ؽ أن و ؾن لعفدد االثشفس عذفر أا تبر فر ع لفس ،ف وجفب أن
ً
و ؾن ذشاس ضس ي عرفر وزمفان وث فى يفؾم ال ضامف إمفام معرفؾم ثا فر ضفس السج سفع ،ولسفا يفان
األمففر لففضس يففذلػ ويففان اإلمففام اللففا س عذففر غا بفاس (إذا سفَّفل فسشا ؾجففؾده وغضب ففم ف مر خ) ويففان عففدد
رسفس
األ س السعرؾمضؽ مشحر اسر اثشس عذر شفخص ض ف ؛ ضفبل فد عشد فذ مفؽ الذفػ ضفس اسف ح ام أ ر
تلػ األدل .

أمففا تعلض ف اال حرففار دففذا العففدد

ففم سففر مففؽ أس فرار خ وأن لففم ث س ف ال علسدففا ،ذففذا مففع

( )1فالظبع ث ففى لففؾ يا فل ذشففاس ففرورة ع لضف لبفؾن عففدد األ سف اثشففا عذفر شخرفاس ،لسففا يففان ذشفاس ثاجف أوزفاس أن يؾلففد
اإلمام اللا س عذر قب ال الدشؾا مؽ تح ف تلفػ الغفرو وأن يب فى غا بفاس عفؽ األ غفار ال الدفشضؽ ث فى وحفضؽ
الزمؽ السشاسب.
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مشاقز ف ال حديففد دففذا العففدد ألدل ف

وام شا عؽ مؾاصل البح

ففرورة اإلمام ف  ،ضلففضس سففؾش ذففرو مففؽ اإلجا ف عففؽ اإلش ف ال

الع لس ،ولضس ذذا إال ضج الؾقؾ ضس م ز مشظ س ال مخرج مشم.

 .3ذف ف ودف ف حض عل ففى خ أن وحف ففح روح اإلم ففام ظر ف ف غض ففر «الييبـــة» (الشاقزف ف لفلد ففف
وجؾده)؟
أمففا الشدففب إلففى العامف اللالف

(الح سف مففؽ غضبف اإلمففام اللففا س عذففر وضؾا ففدذا) ضدشففاس عففدة

أسئل تررح ضس ذذا الردد:
 -1أال ي ح ف ف ام حف ففان الشف ففاس ومعرض ف ف م ف ففدار ال ف فزامدؼ الف ففديؽ والؾالو ف ف إال ضب ف ف اإلمف ففام
لل ح ؟

السعرؾم؟ ذ ام حان الشاس ضس زمؽ ثزؾر اإلمام أمر مد حض وغضر قا

 -2ما الذا وجب على الذضع ضعلم ضس زمؽ ال ضبف يفس وعلسفؾا أ دفؼ شفضع ث ض ضفؾن؟ مفا ذفؾ

تعر ففأ السحبففضؽ وشففضع أذ ف البضففل الح ض ضففضؽ ث ففى و ففؾن ذففذا األمففر غضففر قا ف لل ذففخضص زمففؽ
ثزؾر اإلمام وال يشبذ
 -3يض

إال زمؽ غضب م؟

وس فؽ ل ضبف اإلمفام السعرفؾم أن تؾجفب ا بذفا

الشففا السدف ؾر لعفدد مفؽ الشفاس؟

الشففا السدف ؾر

إلى الحد الذا أضدسم ع لفس الشفاقص :الحزفؾر والغدفؾر ذفؾ الفذا يؾجفب ا بذفا

ذؾ ادعاء اتبا اإلمام واالل زام ؾالي م

لبعض الشاس ولضس ال ـ ضب  .ألن معشى الشفا ضس ذذا البح
يذ اس و فاقاس ،وذذا األمر إ سا وغدر عشدما و ؾن اإلمفام ثا ف اسر و عظفس أمف اسر مفؽ األوامفر ضض بفضؽ مفؽ

ذ ففؾ الذ ففضعس الح ض ففس ال ففذا وظض ففع أم ففر اإلم ففام وم ففؽ ذ ففؾ الس ففدعس ض ف ف  .ص ففحض أ ففم عش ففدما وف ف تس
االم حان ي سضز األتبا الح ض ضؾن عؽ األتبا السدعضؽ الباذ ضؽ و شبذف

الشففا السدف ؾر لعفدد مفؽ

الشففاس لبففؽ ذففذا االم حففان ال و ففؾن لففم معشففى وال ي ضدففر إال إذا يففان اإلمففام ثا ف اسر يبففضؽ أث ففام خ

و رففدر ال علضسففا

وال ؾصففضا

واألوامففر .أمففا عشففدما و ففؾن اإلمففام غا ب فاس وال وعلففؼ الشففاس شففضئاس عففؽ

يلساتم وأوامره وتعلضساتم تجاه مؾاق

الحضفاة السخ لفف  ،الفردوف واالج ساعضف والدضاسفض  ،وال وعلفؼ أثفد
وس ؽ تسضضز السؤمؽ عؽ السشاض (أا ال ا ع الح ض فس

ماذا ير د مؽ شضع م وماذا يش غر مشدؼ ،ضبض

عؽ السدعس الباذ )؟ ا مضزان وس ؽ ت ضضؼ مل ذذا األمر ضس ثال غضب اإلمام؟
 .4إذا يا ففل غضب ف اإلمففام ذففس وثففدذا ال ففس تجع ف مففؽ السس ففؽ ا بذففا
الشاس ضلدا

أن ود ل ما ضا دة ذذا اال بذا

فففا «عــدد» مففؽ

وماذا وعال مؽ مذاي السج سع؟ لشفرض أن الشفا

السدف ف ؾر لعـــدد م ففؽ الش ففاس ت ف ًفؼ اض ز ففاثم ،ضس ففاذا إذن؟ أم ففا إذا ي ففان قر ففديؼ أن غضبف ف اإلم ففام س ففبب
ال بذا الؾجم الح ض س لجسضع السشاض ضؽ (وبالظبع ذذا ما وفضده قؾلبؼ« :وضس الجسلف ي بفضؽ السفؤمؽ
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مؽ السشاض ») ض ن يبلم ؼ و ؾن يبلماس مخالفاس للؾاقع ذ

ضس عرر ال ضب !.

صفارخ ألن معشفاه اسف حال وجفؾد الشففا

وب ض الشغر عؽ ي ما رذير إن إجا بؼ تش دس ضس مجسؾعدا إلى أن خ ض ال رض مؽ

غضبففم وثففرم ملضففا ار الشففاس مففؽ الؾصففؾل إلففى
خل ففم للشففاس ألج ف ثفففح اإلمففام اللففا س عذففر؟! أل ففم ً
ال بام السعشؾا الذا ذؾ ال رض مؽ خل اإل دان؟!( )1والسعشى ابخر إلجفا بؼ ذفؾ أن خ أرجبفر
– والعضففاذ ففا﵀ -ألج ف ثفففح روح اإلمففام ،علففى أن يرضففع عففذا

ابخ فرة عففؽ ملضففا ار البذففر الففذيؽ

جاؤوا ورثلؾا ضس عدد ال ضب وأن يدخلدؼ جسضعاس الجش ألن ذؤالء البذر يا ؾا محرومضؽ مؽ ذفداوا
وإرشادا اإلمام السعرؾم ولذا ض ن الحج لؼ ت ؼ علفضدؼ؟! ذف تبلثغفؾن إلفى أيفؽ ت خفذ ا إجفا بؼ؟

وأوزاس لشرر الشغر عفؽ يف مفا رذيفر ،ولش َّمف

رفا

ذف أن اخ ف ار ث فؼ وضؾا فد ل ضبف اإلمفام

اللا س عذر (مل ام حان الذضع وتسضضز السؤمؽ مؽ السشفاض ) وفضفد ضفس ثف إشف الض ال شفاقض ال فس

شففرثشاذا؟ أال وزففض ذيففر ملف ذففذه الفؾا ففد تشاقزفاس جديففداس إلففى ال شففاقض الدففا ؟ أ ف ؼ ت ؾلففؾن ضففس
البداو إ م ال وجفؾز أن ري فرس الشفاس لحفالدؼ ف ال فد أن و فؾن لدفؼ مرشفدون معرفؾمؾن يفس وحلفؾا

لدؼ مذ بلتدؼ الفبر و جضبؾا عؽ أسئل دؼ و سشعؾا تحر أ ال رن وتعالضؼ الشبس صلى خ علضم و لفم
ً
وسفلؼ وا فدثارذسا ،و حؾلفؾا دون ا حف ار الشففاس و فبللدؼ( ،)2لبففشبؼ عشفدما تؾاجدففؾن معزفل ال ضبف ،
دالس مؽ تراجع ؼ عؽ تلػ األث فام ثفؾل مفا وجفب فرورسة ومفا ال وجفب؛ ت ؾلفؾن إن ضفس عفدم وجفؾد
إمام معرؾم ضؽ الشاس وعدم إم ا ض وصؾل الشاس إلضم ضؾا د مشدا ام حفان الذفضع وتسضضفز السفؤمؽ

مؽ السشاض ؟! ضد تحلؾن دذا البفبلم اإلشف الض ؟ سفؤالشا ذفؾ أ فم ا ظبلقفاس مفؽ أدلف
ال فس ت ؾلفؾن دفا -لسفاذا وجففب أن تحفدث ال ضبف مفؽ األسفاس؟ ألففؼ و فؽ مفؽ السف فرض – طب فاس ل لففػ
َّ
لضبض رشؾا لدؼ أث ام الديؽ والح ا اإللدض و ددوذؼ
األدل  -أن و ؾن ذشاس ثج لفلم ضؽ الشاس دا ساس ً
إلففى الرف فراط السد ف ضؼ و ضس فؾا علففى الشففاس الحج ف و دففدوا ففا االع ففذار واالث جففاج أمففام العرففاة

فرورة اإلمفام –

والسذ بضؽ؟
ابن أخبرو س مؽ ذؾ اإلمام السعرفؾم وثجف خ ضفس العرفر الحا فرن الفذا تف ؼ فم الحجف

تسضفز مفؽ السشفاض  ،ضسفاذا ثف ً سؾ فؾ إتسفام الحجف علفى الشفاس؟
على الشاس؟ لشففرض أن السفؤمؽ َّ
ففرورة اإلمامف ع فبلس ،ال وس ففؽ للشففاس أن وج ففازوا طر ف البسففال و رففلؾا لل اوف السشذففؾدة مففؽ

فشس أ ففم طب فاس ألدلف
( )1ال ف ـ
خل دؼ دون إرشاد أ س معرؾمضؽ.

( )2ذذه البضا ا جاء على حؾ م برر ضس ي ب الذضص سبحا س .على سبض السلال وس شبؼ الرجؾ إلى ي اـ فضم« :پضذفؾايى
امل» (أا قضادة األم ).
از غر اسبلم» (أا اإلمام ضس غر اإلسبلم) و«رذبرش ً
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ألفؼ تبفؽ ذشفاس فرورة ع لضف لؾجفؾد أ سف معرفؾمضؽ عفد الشبفس دا سفاس يفس وجضبفؾا عفؽ أسفئل الشفاس
ً
و عالجؾا مذ بلتدؼ؟ ض يؽ اإلمام الذا وجضب الضؾم عؽ أسئل الشاس و ح مذ بلتدؼ؟ ألؼ ت ؾلفؾا إ فم

مؽ دون إرشاد الدداة السعرؾمضؽ ض ن اج ضاز طر البسال والؾصؾل إلى ال بام السعشفؾا محفال؟
إذن ألضس الشاس الذيؽ رثرمؾا الضفؾم مفؽ إرشفادا

وذداوف اإلمفام السعرفؾم رثرمفؾا أوزفاس مفؽ إم ا ضف

اج ضاز طر البسال والؾصؾل إلى ال بام السعشفؾا؟ لشففرض أن السفؤمؽ َّ
تسضفز مفؽ السشفاض  ،ثدفشاس
لبفؽ مفاذا ثف زفض ثرمففان ملضفا ار البذفر مففؽ الؾصفؾل إلففى ال بامف السعشفؾا؟ ألففضس ذفذا ففض

لل رض؟ لساذا تشدؾن ي شسء عشدما تحاولؾن تبر ر غضب اإلمام اللا س عذر (ع ) وت فلؾن عسفا

ففرورة وجففؾد أ س ف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟! إذا يا ففل ضلدففف وجففؾد
قل سففؾه عشففدما أردتففؼ إثبففا
ً
اإلمففام السعرففؾم ذففس ذداو ف الشففاس وإرشففادذؼ واإلجا ف عففؽ أسففئل دؼ؛ ض ف ن ثزففؾر ذففذا اإلمففام ففضؽ

الشففاس وإم ا ضف وصففؾل الشففاس إلضففم ترففب
ففرورة ع لضف أوزفاس؛ ولففذا وبسففا أن ذففذا الذففخص عسلضفاس
فؤمؽ للش ففاس م ففا ذ ففؼ مز ففظرون إلض ففم م ففؽ الدداوف ف
غا ففب ابن وال وس ش ففم أن و ففؾم د ففذه األعس ففال و ف ً

واإلرشاد ض ن وجؾده وعدمم أصبحا سضَّان .ألؼ تفبفروا ضفس أ فدف ؼ أن عبفارة «الحجـة اليا بـة» عبفارة
وس ؽ لذخص غا ب (وم ؾار عؽ األ غار) ال وعرضم الشاس وال وسلبؾن الؾصؾل

م شاقز ؟ إ فذ يض
إلضم وال وعلسؾن ماذا و ؾل وأا مؾق ي خذ ذف ن السجر فا
ثج س ل َّفلم على الشاس رو ظع دا عذرذؼ يؾم ال ضام ؟
َّ

السخ لفف والسدفا

الس شؾعف  ،أن و فؾن

أما قؾلبؼ:
«رغــؼ أن عــددا مــؽ أوليــاء ن كــانؾا غــا بيؽ عــؽ األنغــار ،إا أنيــؼ كــانؾا يقؾمــؾن ب رعــاد

السجتسع وىدايتو»

ضف ن ذففذا يلضففر البلضففر مففؽ ال مف  ،والؾاقففع أن ذزففؼ ذففذا البففبلم وح ففاج إلففى قففؾة ذزففؼ خارق ف

وضؾ ذر مسا وف ده ذذا العبد الف ضفر .إ فس مدسفا ضبفر ر ضفس ذفذا البفبلم لفؼ أسف ظع أن أضدفؼ يضف
وس ففؽ للذففخص ال ا ففب السح جففب عففؽ األ غففار أن يدففدا السج سففع و ففؾده؟ اللدففؼ إال أن ت ف ؼ ذففذه
الدداو عبر طر سر غضر عادو وما وراء طبضعض ومفؽ خفبلل ال رفرضا

ال بؾ شضف أو االسف عا

لدففا ولففؼ جففد لدففا أا سففؾذج ث ففى الضففؾم ،والحففاال

ال ففس أوردتسؾذففا (ثال ف

السعج از

وخؾار العادا

ذففذه الظر ف ال سففا

وذذا ي شاضى أوالس مفع اخ ضفار الشفاس وإرادتدفؼ الحفرة وتبلفضفدؼ ،وثا ضفاس ملف

الخزر ومؾسى و ؾ س) لضس أا مشدا سؾذج لل ضب ال س حؽ رددذا.

عؼ ال ر فب أن الدداوف الفردوف مفؽ خفبلل االرتبفاط فبعض أولضفاء خ (الفذيؽ وس فؽ أن و ؾ فؾا

غا بضؽ عؽ األ غار) أمر مس ؽ ولضس شضئاس محاالس ع بلس ،لبؽ يشب فس أن شغفر ذف تح ف ملف ذفذا
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األمففر ضففس عففالؼ الؾاقففع ضعفبلس؟ ( الشدففب إلفى ارتبففاط مؾسففى الذففخص الففذا سففساه ال ففرن «عبــدا مــؽ
عبادنــا» ،ال ففدرا ذ ف تففؼ ذففذا االرتبففاط ذ ف طبضعففس ومففؽ خففبلل السجففارا العادو ف أم يففان غضففر
عففادا وضففؾ طبضعففس ،وبعبففارة أخففرش ال ففدرا ذف يففان ذلففػ «العبــد» إ دففا اس ت َّضفاس ورعفاس وعارضفاس ففا﵀

واصبلس وشضص طر  ،ويا فل لفم ثضفاة عادوف وطبضعضف ويفان سلا ف مرشفد وشفضص لسؾسفى ( ) ثضف

قام لفل غره إلى ث ا

مؽ خبلل طفر ال علفضؼ ال فس ذيرذفا لشفا ال فرن ،أم أن ذلفػ الذفخص يفان

غا باس عؽ األ غار ومخ فضاس و عضش ثضاة غضر عادو و رتب

ض

ال

ضراد معضشضؽ ارتباطاس سر اس وغضر عادا

و عس على ذفداي دؼ؟ .أمفا ادعفاء وجفؾد بفس اسفؼ «الخزــر» ذا عسفر خالفد وأ فم وعفضش مشفذ
الدففشضؽ ث ففى ابن غا ب فاس عففؽ األ غففار ومخ فض فاس ،وضففس عففض الحففاال

ي فرتب

ففبعض الشففاس،

وادعاء أن «العبد» ضس ابو (ضس سؾرة البد ) ذؾ «الخزر» ذاتم ،ض م ادعاء ال ود شد إلى دلضف
أو مردر مؾثؾ  ،وال وجؾز االس شاد  -أثشفاء ت فدوؼ إجا ف علسضف – إلفى ملف ذفذه االدعفاءا

ال فس

اسف لشا ض ومحفدودة عفدد مفؽ السفؾارد الخاصف ألن

فرورة

ال وس ؽ إثباتدا .وثا ضاس :ث ى لؾ يا ل مل ذذه االرتباطا
تسؤل ضراه غضب اإلمام دلض أ دفا ثفاال

والدفداوا

مؾجفؾدة ضعفبلس ضفبل وس شدفا أن

وجؾد اإلمام السعرؾم تد شد إلى الزرورة الح سض لجسضع الشفاس إلفى ذداي فم وإرشفاداتم .لشففرض أن
اإلمام اللا س عذر قام الضؾم االرتبفاط فبعض البذفر وقفدم إلفضدؼ ؾعفاس مفؽ الدداوف واإلرشفاد (وطبعفاس
ذذا مجرد ادعاء ال وس ؽ إثباتم) ضد ذذه ذس ضلدفف وجفؾد اإلمفام السعرفؾم؟ إذا يفان األمفر يفذلػ

لسففا يا ففل ذشففاس ثاج ف مففؽ األسففاس إلففى رففب إمففام معرففؾم عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ضحز فرة «الخزـــر»
ً
(الذا تع دون ؾجؾده) يان م ا م أن يؤدا الؾاجفب و ففس فال رض و فؾم سلف ذفذه االرتباطفا

والدداوا !.

وأمففا قرف ال ضبففا

ال رففضرة لؤل بضففاء (ملف مؾسففى و ففؾ س و بففس اإلسففبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واالسف فادة مففؽ

ذففذه الس فؾارد لئلجا ف ف عففؽ معز ففل غضب ف اإلم ففام اللففا س عذففر (عف ف ) ،ض دففا قرف ف طر ف ف تدف ف ح
الدسا  ،وث ض س إن ذير ذذه األملل الذا
سففساث بؼ ولففضس مففؽ تففدو ؽ عففض الظففبل

جعلشس أشػ ضس يؾن م ؽ الرسفال الجؾا ضف مفؽ تحر فر

الشاشففئضؽ الففذيؽ وعسلففؾن ضففس قدففؼ اإلجا ف عففؽ األسففئل

االع ادوف ف والببلمضف ف ض ففس مؤسدف ف اإلم ففام الر ففاد ( )! .ذل ففػ ألن اإلشف ف ال الف فؾارد عل ففى ادع ففاء

«ضرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ» والفذا وجفب علفى ال فا لضؽ ـ ف «الزـرورة» أن وجضبفؾا عشفم ،تسفل
الدعفاء «ضـرورة الشبـؾة أو
إعادتم إلفى السش فديؽ أ فدفدؼ وذفذا مفا يلضفر أشفد العجفب!! إن السش فديؽ ً

اإلمامة» ود شدون إلى مل ذفذه السفؾارد ذاتدفا لبلسف دالل علفى عفدم
و ؾلففؾن إن ذففذه ال ضبففا

حففد ذاتدففا تبففضؽ أن أدلف
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يبضؽ رم َّدعؾ «الزـرورة» عدم تشاقض ذذه ال ضبا
ً
دعففؾش «الزـــرورة» أمففر مدفًلؼ ففم ثففؼ و ؾلففؾن إن ذففذه ال ضبففا

مع «الزرورة» إذا دؼ وف ر ؾن مفؽ البداوف أن

غضب اإلمام اللا س عذفر ال ت شاضى مع أدل «ضرورة اإلمامة»!

تغدففر أن ال تشففاقض ضففس األمففر وأن

ابن ربسففا أم ففؽ أن فدففؼ أضز ف لسففاذا يا ففل ال ؾصففض ف ف «العــؾدة إلــى الفقيــاء فــي عرــر
مؾجفم أ فداس إذا أخفذ ا أدلف
الييبة» أمف اسر غضفر مب َّفرر وغضفر َّ

فرورة وجفؾد أ سف معرفؾمضؽ الحدفبان،

ضالف ضفم مدسفا عففبل شف م يب ففى ض ضدفاس غضفر معرففؾم وبال فالس ضظب فاس ألدلف

فرورة وجففؾد إمفام معرففؾم

عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ض ن الحجف ال تف ؼ علفى الشفاس رجفؾعدؼ إلفى الف ضفم .ثفؼ إذا يفان الف دفاء قفادر ؽ علفى
ً
يبضشؾا األث ام ال س لؼ تربضَّؽ ضس زمؽ بس اإلسبلم وأن وحؾلؾا دون تحر أ تعالضؼ ال رن وأثادي
أن ً
الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وا ففدثارذا وأن وجضبفؾا عففؽ أسففئل الشففاس ثففؾل السدففا السدف ج َّدة االج دففاد مففؽ الشرففؾص
ً
الديشض ف و ...ض ف ا ففرورة ث سض ف تب ففى عشد ففذ لؾجففؾد إمففام معرففؾم عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ إن الففزعؼ ف ن
ً
الشففاس ضففس عرففر ال ضب ف علففضدؼ أن يرجع فؾا إلففى الف دففاء لففضس سففؾش اع ف ار ففؾذؽ و ففع ادعففاء
تشد ففؾن يف ف تل ففػ األدلف ف ال ففس

ففرورة وج ففؾد إم ففام معر ففؾم ع ففد الشب ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .إ ش ففس أتعج ففب يضف ف
ً
ً رو فدفر وبداط  .إن السذ ل ضس إجا سساث بؼ ذس أ شا لفؾ
رورة اإلمام
تد خدمؾ دا إلثبا
الحج ف ـ علففى اإل دففان مففع أن اث سففال
س ف لشا يض ف وس ففؽ للرجففؾ إلففى الف ضففم غضففر السعرففؾم أن ري ف َّؼ َّ
الخظ ف والخضا ف ال وس ففؽ فضففم عففؽ الف ضففم أ ففداس ،ض ف ا إجا ف تعظؾ دففا عففؽ ذففذا الد فؤال س ف بؾن قا ل ف
لل ظبض أوزاس وصادق ذ ن الف رة ال س تع ب مباشرسة رثض الرسفؾل األيفرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واسف لشاء ذفذه الف فرة
مشدا ال دلض علضم.
س لل أثد علساء الحؾزة الببار الدؤال ال الس:
«ىل يسئؽ أن يؾصمشا العسل بفتاوِ الفقياء إلى الدـعادة األخرويـة رغـؼ أنشـا نعمـؼ أنـو مـؽ
السسئؽ أن يخظرؾا في استشباطيؼ ألحئام الديؽ»؟
ض جا

سساث م

داط ور فدر:

«نعؼ ،صحي أنيؼ غير معرؾمؾن إا أن الفقيو إذا بذل خالص جيده واستشبت الحئؼ مـؽ

الكتـاب والدـشة كـان ىـذا حجــة لـو ولسقمديـو يسئـشيؼ بااتكــال عمـى ن أن يعسمـؾا بيـا .وإذا أخظــأ
الفقيو في اجتياده فيؾ معذور عشد ن طالسـا أنـو سـعى وسـذل جيـده لمؾصـؾل إلـى الحـ وكانـهللا

نيتو صادق اة َنقي اة ،كسا أن مقمديو أيز ا معذورون ألن نيتيؼ كانـهللا العسـل بأحئـام ن ،وإذا حرـل

خظأ في ىذا السجال فيؼ ليدؾا مقرريؽ».
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عجبل وس ل رم:
ض
ر
«إذا كان األمر كذلػ ،فمسـاذا ا تقؾلـؾن ىـذا الكـالم ذاتـو بذـأن مـا بعـد الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مباعـراة؟

بعبارة أخرِ أي ضرورة محتسة إذن لشرم أ سة معرؾميؽ بعد الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كي يئؾنؾا مرجعـ ا ديشيـ ا
ويدــر أدلــة إثبــات
تشدــؾن بئــل ســيؾلة ه
لمشــاس؟ أا يسئــؽ لمفقيــاء أن يــؤدوا ىــذه الؾعيفــة؟ لســاذا َ
ضرورة وجؾد أ سة معرؾميؽ بعد الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وأدلة عرسة األ سة؟».

وبدالس مؽ أن وجضبشس عؽ سؤالس ذذا أوصا س سز د مؽ السظالع ثؾل اإلمام ؟!
رورة وجؾد

إلى ذشا اتز أن ال ضب ـ الظؾ ل ـ لئلمام اللا س عذر (ع ) اقز ألدل إثبا
أ سف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ولبففؽ السدف ل ال تش دففس ذشففا .إن األدلف السففذيؾرة تعففا س أوزفاس مففؽ
ً
مذ ف ل أساسففض أخففرش مففؽ اثض ف واقعض دففا الخارجض ف وذففذه السذ ف ل ت سل ف ضففس «عــدم تعــدد األ ســة
السعرـــؾميؽ فـــي كـــل عرـــر وحرمـــان مميـــارات البذــــر فـــي أنحـــاء العـــالؼ مـــؽ ىـــدايات األ ســـة
السعرـــؾميؽ وإرعـــاداتيؼ» .إذا يا ففل تلففػ االس ف دالال

صففحضح  ،ض ف ن ضج دففا السشظ ض ف س ف بؾن

وتؾزعدؼ ضفس سفا ر أ حفاء األرض شحفؾ و فؾن ضضفم إمفام
رورة وجؾد أ س م عدديؽ ضس ي عررً ،
ضدففر للشففاس االرتبففاط السباشففر ففم مففؽ دون
معرففؾم واثففد علففى األق ف ضففس ي ف مديش ف وقر ف يففس ي َّ

وسا و ؾن ذذا م اثاس لجسضع أذالس الد ضا ،ضس ثضؽ أن ملف ذفذا األمفر لفؼ يؾجفد ضفس أا عرفر،
وىذه الحقيقة الؾاقعية عاىد قؾي عمى عدم صحة تمػ األدلة.
قففد ت ؾلففؾن إن وجففؾد إمففام معرففؾم واثففد ضففس ي ف عرففر يففا  ،و س ففؽ ألذففالس سففا ر ففا

األرض أن يراجعؾا تبلمضذ ومسللس ذلػ اإلمفام .لبفؽ ذفذه اإلجا ف غضفر م بؾلف  ،أل فم ضفس جسضفع تلفػ

ففرورة وج ففؾد إم ففام معر ففؾم) ادع ـض ففل «ضـــرورة عرــــسة
االسف ف دالال (ال ففس اسف ف رخد ـمل إلثب ففا
يبضشفؾا أث ففام خ للشففاس و جضبفؾا عففؽ أسففئل دؼ ثففؾل السدف جدا ضففس يف
األ ســة» (الففذيؽ روف ـف ـفرض أن ً
عرفر و رشدوا الشاس حؾ طر البسال و ًسفؾا الحجف علفى السفذ بضؽ والعاصفضؽ) ،ومعشفى فرورة
العرس ذذه ضس تلػ األدل ذؾ أن غضر السعرفؾم ال وس شفم أن يفؤدا وعفا

اإلمفام السعرفؾم وال

يلبس ثاج الشاس و رورتدؼ للدداو واإلرشاد .عبارة أخرش ،طب اس لؤلدل السفذيؾرة ال يف ؼ إثبفا
أن ً
رورة ارتباط الشاس السباشر
رورة وجؾد اإلمام السعرؾم ضحدب ،إ اض إلى ذلػ ي ؼ إثبا
ومؽ غضر واسظ دذا اإلمام السعرؾم ،ألن االرتباط غضر السباشفر فم ال وس شفم أن وففس الس رفؾد

ث ى لؾ يا ل الؾاسظ تلسضذ اإلمام أو مسلًلم الخاص (ألن ال لسفذ علفى يفد إمفام معرفؾم أو تسلضلفم
ال وجع الذفخص معرفؾماس) وبال فالس سضرفب مفؽ الزفرورا مشظ ضفاس – إذا قبلشفا تلفػ األدلف – أن
يشرب خ مئا

ال

األ س السعرؾمضؽ ضس ي عرر!

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 128 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
ولبس ت زف الفبفرة أيلفر فؾم ذشفا د ارسف سفؾذج لبلسف دالال

ال فس تدف خدم إلثبفا

فرورة

الشبففؾة العامف و ففرورة وجففؾد أ سف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أوز فاس ،لبففس ربف ًفضؽ أ ففم لففؾ صففحل تلففػ
ً
االس دالال ض ن ضج دا السشظ ض س بؾن رورة تعدد األ بضاء واأل س السعرؾمضؽ ضس يف عرفر

وزمان و رورة تؾزعدؼ وا ذارذؼ ضس جسضع أ حاء البرة األر ض  .إن االس دالل السذيؾر و ؾل:

ن اإلندان ليدـير باختيـاره نحـؾ الكسـال .ويدـتحيل عمـى اإلندـان أن يعـرم طريـ
« َخَم َ ه
الكسال ويجتازه ليرل إلى التكامل السعشـؾي مـؽ دون ىدايـة معمسـيؽ سـساوييؽ وإرعـاد أ سـة ىـداة

معرؾميؽ .بشاء عمى ذلػ يجم عمى ن تعالى أن ييدر عمى اإلندان طري وصؾلو إلى الكسال
– الــذي ىــؾ اليــرض األساســي مــؽ خمقــو لإلندــان – ب ـأن يرســل لــو أنبيــاء ويشرــم لــو أ ســة

معرؾميؽ بعد الشبي الخاتؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وإا إذا لؼ يفعل ذلػ يئؾن قـد نقـض غرضـو مـؽ خمـ اإلندـان
ومحال عمى ن أن يشقض غرضو».
لش م ابن م دما

ذذا االس دالل واض ار اتم الزسشض :

الدف فؤال األول :ذف ف خلف ف خ تع ففالى الخلف ف لضرف ف جس ففضعدؼ إل ففى البس ففال السعش ففؾا أم لضرف ف

عزدؼ ض ؟ الظبع سف ؾلؾن« :إن جسيع البذر هخمقؾا ألجل أن يرمؾا إلـى الكسـال السعشـؾي» وال

طـففضلفس
فدش وبفبل غاوف أو أن وجفؾدذؼ ر
مجال ل ؾل غضر ذلػ ،أل بؼ لؾ قل ؼ إن عض الشاس رخل فؾا رس ـ
از د ،أل برتؼ ث س خ وعدلم .خاص إذا تبضؽ أن ذؤالء «البعض» ذؼ أيلر س ان العالؼ.
الدفؤال اللففا س :ذف مففؽ الزففرورا أن و فؾن األ بضففاء واأل سف (الدفداة السرشففدون واألدالء علففى

خ وثججففم تعففالى علففى الخل ف ) معرففؾمؾن ث س فاس ،أم أ ففم وس ففؽ ل ضففر السعرففؾم أن و ففؾن ذادو فاس
مرشففداس للخل ف حففؾ البسففال ،وثج ف س ﵀ ضففس األرض؟ ال شففػ أن إجففا بؼ س ف بؾن إ ففم مففؽ الزففرورا
ث ساس أن و ؾ ؾا معرؾمضؽ ،وبعبارة أخفرش «عرسة األنبياء واأل سة ازمة وضرورة حتسيـة» أل بفؼ
لفؾ قلف ؼ إن غضففر السعرففؾم وس شفم أن يرشففد الشففاس و دففديدؼ حففؾ البسفال لسففا أم ففشبؼ عد ففذ أن تلب فؾا
رورة وجؾد أ س معرؾمضؽ.
الدؤال اللال  :لساذا ال د أن و ؾن األ بضاء واأل س معرؾمضؽ ث ساس؟ ماذا وحدث لؾ لؼ و ؾ ؾا

معرؾمضؽ ،أا ما السذف ل ال فس تخل دفا عفدم عرفس دؼ؟ ضفس إجفا دؼ عفؽ ذفذا الدفؤال أقفام م بلسفؾ
الذف ففضع اس ف ف دالال
االس دالال

ال الض :

وب ف فراذضؽ عديف ففدة إلثبف ففا

والبراذضؽ تش دس إلى ثبلث اس دالال
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 .1إذا لؼ و ؽ األ بضاء (أو األ سف الفذيؽ وخلففؾ دؼ) معرفؾمضؽ ،ألم فؽ أن و عفؾا ضفس خظف أو

دففضان ضففس تل ففضدؼ للح ففا

اإلل ففدض وال عففالضؼ الديشض ف أو خففبلل تبلففض دؼ الشففاس إواذففا أو ضففس تفدففضرذؼ

لرسففال الففؾثس ،ضض ؾمففؾن بلضففغ الشففاس أوذام فاس وأ اطض ف  ،اجس ف عففؽ إل ففاءا

ضبر  ،اسؼ ث ا

الديؽ وتعالضسم وأث ام خ ،ضضؤدوا ذلػ إلى

شففضظا ض أو أخظففاء

بلل الشاس دالس مؽ ذفداي دؼ إلفى

الر فراط السد ف ضؼ .ضففبل ففد أن و ففؾن ذ فؤالء الس ف مؾرون مف ففؽ قـب ف خ معرففؾمضؽ وإال ألدش ذلففػ إلففى
فض ال ففرض مففؽ إرسففالدؼ .إن األ بضففاء (واأل سف ) مف مؾرون دداوف الشففاس إلففى صفراط خ السدف ضؼ
وفدففروا للشففاس تعففالضؼ الففؾثس ( ففالظبع الشبففس ذففؾ الففذا
وال ففد أن يؾصففلؾا رسففال خ إلففى الشففاس وأن ً
ً
ي ل ى الؾثس و ؾم بلغم ،يسا و ؾم فدضر وا الؾثس للشاس أوزاس ،أما وعضف اإلمام السعرؾم
ض رففر علففى تفدففضر الففؾثس ض ف أل ففم ال ي ل ففى الففؾثس مففؽ خ) .لففذا ال ففد أن وزففسؽ خ تعففالى

صح تشفضذ ذذه السدس اإللفدض وإال ال ف ض ال فرض مشدفا ،وذفؾ محفال .و فسان صفح تشفضفذ تلفػ

ضدفـر إال عشد تؾضر شرط العرس .
السدس ال ي ً

 .2إذا لففؼ و ففؽ األ بضففاء واأل سف معرففؾمضؽ لسففا أم ففؽ للشففاس أن وظسئشفؾا إلففى صففح يبلمدففؼ.

وعلضففم ضسففؽ الزففرورا أن و ففؾن األ بضففاء واأل س ف معرففؾمضؽ ث ففى ال تد ف َّفز ث ف الشففاس دففؼ .عشففدما
وعلؽ شخص غضر معرؾم بؾتم أو إمام م مؽ خ ،ض ن الشاس قد ال وذ ؾن ضس صفح ادعا فم ذفذا
ما ،ولبشدؼ سض ؾلؾن ضس أ فددؼ مؽ أيفؽ علفؼ أن ذفذا الذفخص لفؼ و فع ضفس غلف أو

ألسبا

ودال

الرؾا

والح ض ؟ إن ذذا الذػ وال ردد وحؾالن دون تح

اشف باه خففبلل تل ضففم لح ففا

وتعففالضؼ الففؾثس وضدسففم لدففا وإ بلغدففا للشففاس؟ يضف
الدد

يففد أن يبلمففم عففضؽ

الشبؾة أو اإلمامف  .إذن ال فد
مؽ َّ

فردد ،وث فى
أن و ؾن األ بضاء واأل سف معرفؾمضؽ ث سفاس ،ث فى ال و فع الشفاس ضفس ملف ذلفػ الذفػ وال ً
ي حً ذد الشبؾة أو اإلمام .
 .3السفروض أن و ؾن
أسؾة لدؼ وأن و خفذ يفدا األشفخاص
الشبس (أو اإلمام) معلساس للشاس و س
ً
السففؤذلضؽ (ذوا االس ف عدادا الس فاوت ف ) و دففضر دففؼ حففؾ البسففال .ومففؽ ل فؾازم ذففذا األمففر أن ي س َّففع

الشبففس (أو اإلمففام) الظدففارة مففؽ يف ذ ففب أو إثففؼ أو رذيلف رخرل ضف وأن و ففؾن م حًلضفاس جسضففع الفزففا
ً
األخبلقض ف والبسففاال الروثض ف والسعشؾ ف  .إن الشففاس وح ففاجؾن إلففى أسففؾة و ففدون دففا ضففس سففلؾيدؼ
الظر ف حففؾ البس ففال ،ض ف ذا ل ففؼ و ففؽ الشب ففس (أو اإلمففام) ذات ففم عففامبلس ث ففام خ وم حًلض فاس الفز ففا
ً
وقدوة لدؼ؟؟
أسؾة للشاس
س
األخبلقض والبساال الروثض والسعشؾ ضبض وس شم أن و ؾن س

وابن ثان الؾقل إلل اء غرة علفى تلفػ الش فاط واألضبفار والخفروج ش ضجف مشدفا ،و فرس الح فؼ

عد ذلػ إلى ثزرتبؼ.
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قلشا إن أذؼ دلض مؽ أدل إثبا

األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذؾ:

رورة إرسال الرس و رب األ س السعرؾمضؽ عد الرسؾل

«لقد خم ن الشاس جسيع ا ألجل أن يرمؾا إلى الكسال السعشؾي ،لكؽ سـمؾك طريـ الكسـال
مؽ دون قيـادة معمسـيؽ سـساوييؽ وأ سـة معرـؾميؽ وإرعـادىؼ أمـر محـال .لـذا يجـم عمـى ن أن
يرسـل إلــى الشـاس أنبيــاء كــي يرعـدوىؼ إلــى سـبيل الؾصــؾل إلــى الكسـال السعشــؾي ،ولسـا كــان ىــذا

األمر يجم أن يبقى بعد الشبي الخـاتؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وا يشدـد بابـو ،فـ ن نرـم أ سـة معرـؾميؽ بعـد الشبـي
أيز ا يرب أم ار ضروري ا».
ومؽ جد أخرش وطب اس الدعاء م بًلسس الذضع :
«عرسة األنبياء واأل سة ازمة وضرورية»
وذذه الزرورة تـ فل رفب رل لبلث أدل :
ـاليؼ ن وىــدايتيؼ إلــى ص ـراطو السدــتقيؼ
«الــدليل األول :بســا أن ميســتيؼ تعمــيؼ الشــاس تعـ َ
فــال بــد أن يئؾنـؾا معرــؾميؽ عــؽ الخظــأ والشدــيان كــي يدــتظيعؾا أن يــؤدوا ميســتيؼ عمــى الؾجــو
الرحي  ،وإا انـتقض اليـرض مـؽ ميسـتيؼ .الـدليل الثـاني :أنيـؼ إذا لـؼ يئؾنـؾا معرـؾميؽ عـؽ
ومرانيؽ عؽ الديؾ والشديان لسا وثـ الشـاس بئالميـؼ ولذـئؾا برـحة أقـاويميؼ وسالتـالي
الخظأ ه
لــؼ يتحقـ اليــدم مــؽ الشبــؾة أو اإلمامــة وانــتقض اليــرض مشيــا .الــدليل الثالــث :أنيــؼ يشبيــي أن
يئؾنؾا أسؾة لمشاس في اإليسان والتقؾِ والتديؽ والفزا ل األخالقية والكساات الروحية والسعشؾية،

ـرض مــشيؼ
ض اليـ ه
وإا لــؾ لــؼ يتحم ـؾا بيــذه األوصــام لســا أمئــشيؼ أن يئؾن ـؾا أســؾاة لمشــاس وانـ َـتَق َ
أيزا».
فرورة الشبفؾة واإلمامف  ،وأدلف العرفس ذفذه،

صحل أدل
ابن ذ س لدو ؼ شػ ضس أ م لؾ َّ
ـ
ففرورة وجففؾد (وأوز فاس ثزففؾر) أ بضففاء وأ س ف م عففدديؽ ضففس ي ف عرففر،
لبا ففل ضج دففا السشظ ض ف
و ففرورة ا ذففارذؼ ضففس جسضففع أصف ا األرض؟ أال ورففب مففؽ الزففرورا ث سفاس ،علففى ضففرض صففح

تلػ األدل  ،أن يؾجد ضس ي زمؽ وضس ي مديش وقر ف  -علفى األقف  -بفس واثفد أو إمفام معرفؾم

واثد؟ أ ــوال يش ض عدم تح
فدؼ أضز لساذا يان ال ؾس

مل ذذا األمر ضس عالؼ الؾاقع تلػ األدل  ،زاس وا فحاس؟ ولعلشفا ابن
ؾجؾد تبلمضذ ومسللفضؽ للشبفس أو اإلمفام ال وحف اإلشف الض ؛ أل فم علفى

ذفذا الففرض ضف ن ال بلمضفذ والسسللففضؽ سفض ؾمؾن سف ء ضفراه الشبففس أو اإلمفام ضففس فا األرض األخففرش
ً
وسففض ؾمؾن  -ففدالس مففؽ الشبففس أو اإلمففام  -ؾعضفف ذداوف الشففاس ضففس تلففػ الب ففا وإرشففادذؼ وتعلففضسدؼ
ً

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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ث ففا ال ففديؽ وأث ففام خ وقض ففادتدؼ إل ففى س ففلؾس طر ف ف البس ففال .أض ففبل تـف ف فلرب رل ففرورةر عر ففس ذف فؤالء
ال بلمضذ والسسللضؽ الدال ذاتدا ال س تلب ؾن دا رورة عرفس األ بضفاء واأل سف ؟؟ ألفضس السظلفؾ
أن ي علؼ ذؤالء السسللؾن أث فام خ مفؽ الشبفس أو اإلمفام السعرفؾم ثفؼ يبل ؾ دفا للشفاس ،ضبضف
ً
أن ال ع برذؼ معرؾمضؽ؟ يض ت ؾلفؾن ،عشفدما تر فدون أن تلب فؾا فرورة عرفس األ بضفاء واأل سف ،

يشب فس

أ دؼ لؾ لؼ و شؾا معرؾمضؽ ألم ؽ أن و عؾا ضس ال ل واالشف باه ضفس تل فضدؼ لرسفال خ أو ضفس ضدسدفا

أو ضس لدا للشاس ،وأن وقؾعدؼ سل ذذا الخظ يؤدا إلى ض ال فرض ،أمفا عشفدما ترفلؾن إلفى

مسللففضدؼ تشدففؾن ي ف ذففذه ال ؾاعففد؟ ألففؽ و ففؾم ذ فؤالء السسللففؾن خففذ تعففالضؼ خ عففؽ الشبففس أو اإلمففام
ً
وإورالدا إلى الشاس ضس ا األرض األخرش؟ أضلؽ تؤدا عفدم عرفس دؼ إذن إلفى اث سفال وقفؾعدؼ
اسففؼ الففديؽ وباسففؼ ذففر

ضففس اشف باه أو دففضان (أو خضا ف ) أوزفاس وأن وعلسفؾا الشففاس أ اطضف وخ ارضففا
ضضزلؾن الشاس دالس مؽ ذداي دؼ؟ أولضس ذذا ض لل رض؟ عشدما تلب ؾن
الح ا اإللدض  ،ر

رورة

عرس األ بضاء واأل س ت ؾلفؾن إ دفؼ إن لفؼ و ؾ فؾا معرفؾمضؽ ومرفا ضؽ عفؽ الخظف وال لف والدفدؾ
فػ الشففاس ضففس صففح أقففاو لدؼ و َّ
والشدففضان لذف َّ
ألدش ذلففػ إلففى عففدم تح ف الدففد

مففؽ الشبففؾة واإلمام ف

و ض ال رض مشدا ،ضلساذا ال ت ؾلؾن الذفسء ذاتم ذ ن مسللس وتبلمضذ األ بضفاء واأل سف ؟ عشفدما ال
و ؾن ذؤالء السسللؾن معرؾمضؽ ألؽ وذػ الشاس رح ادعاءاتدؼ وتعالضسدؼ أوزاس؟ ألفؽ و ؾلفؾا ضفس
أ فددؼ مؽ أيؽ علؼ أن الدضد السسل الفبل س و ؾل الح والرفؾا ؟ أال وسشفع ذفذا األمفر مفؽ تح ف

ال رض مؽ إرسال ال بلمضذ والسسللضؽ إلى الشاس ضس سا ر ا الد ضا األخرش؟ ألؼ تبؾ ؾا ت ؾلؾن إن

الشففاس رخل فؾا للؾص فؾل إلففى البسففال وأن ذلففػ ود ف حض تح ففم مففؽ دون ذداو ف السعلسففضؽ الدففساو ضؽ
وإرشففاد األ س ف الدففداة السعرففؾمضؽ؟ ألففؼ تد ف ش جؾا مففؽ ذففاتضؽ الس ففدم ضؽ أن وجففؾد األ بضففاء واأل س ف

السعر ففؾمضؽ

ففرورا ع ف فبلس إلرش ففاد الش ففاس وذ ففداي دؼ ح ففؾ البس ففال؟ ضبضف ف

ت ؾل ففؾن ابن إن ذداوف ف

الشففاس وإرشففادذؼ ؾاسففظ غضففر السعرففؾمضؽ (أا مسللففس الشبففس أو اإلمففام) يففا  ،وأن الشففاس وس ففشدؼ
ً
ذلػ أن رو ادوا حؾ البسال؟ خذوا ملبلس زمؽ بس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،عشفدما يفان بفس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مذف ؾالس
دداو أذ الجز فرة العربضف وإرشفادذؼ ،مفاذا يفان وفعف أذفالس سفا ر مشفاط الفد ضا ملف أمر فا ويشفدا

وأس رالضا و ضؾزلشدا وألسا ضا وا جل ار والضا فان والرفضؽ والدشفد ومئفا

البلفدان األخفرش ال فس تزفؼ مئفا

مبليففضؽ البذففر؟ مففؽ يففان ذففاديدؼ ومرشففدذؼ حففؾ البسففال؟ ألففؼ روخل فؾا ذففؼ أوزفاس ألج ف الؾصففؾل إلففى
البسال؟ ألؼ تبؽ لديدؼ رورة ث سض للدداة والسرشديؽ السعرؾمضؽ؟ ضلساذا لفؼ يرسف خ إلفضدؼ بضفاس؟
لضل شعرا ذ أذفالس الجز فرة العربضف ذفؼ وثفدذؼ  -دون سفا ر شفعؾ العفالؼ  -الفذيؽ رخل فؾا ألجف

أن ورلؾا إلى البسال؟! ولضفل شفعرا ذف أذفالس الجز فرة العربضف وثفدذؼ ض ف مفؽ وح فاج إلفى مرشفد

معرففؾم للؾصففؾل إلففى البسففال أمففا أذففالس ض ف مشففاط األرض ضضس ففشدؼ أن وج ففازوا و دففلبؾا ذلففػ
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الظر

فددؼ دون ثاج إلى مرشد أو دلض ؟!

إ بؼ تبلثغؾن أن إرسال مسللضؽ عفؽ األ بضفاء واأل سف إلفى فا العفالؼ األخفرش ال و ًفدم إجا ف س
فرورة
صحضح س ،ال ع بلس وال مشظ فاس ،لحف ً اإلشف الض السفذيؾرة ،وأن ال ؾسف دفذا األمفر لحف شفبد
ففرورة الشب ففؾة العامف ف و ففرورة ر ففب أ سف ف

ــشقض أدلف ف
تع ففدد األ بض ففاء واأل سف ف ض ففس يف ف عر ففر يـ ه
فرورة عرفس األ بضفاء واأل سف  .وث فى لفؾ ضر فشا أن
يشقض أدلف
معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،مللسفا
ه
ً
ذففذا األمففر ال إشف ال ضضففم مففؽ اثضف الع ف والسشظف ضدف تح ففم العسلففس مس ففؽ؟ اإلجا ف ذففس الشفففس
ً
أوزاس وذلػ للدال الخسس ال الض :
 .1ال د أن و فؾن للشبفس أو اإلمفام السعرفؾم مئفا

ال

ال بلمضفذ علفى األقف يفس وس شفم أن

يرسلدؼ مسللفضؽ عشفم إلفى جسضفع أ حفاء السعسفؾرة ،ضدف مفؽ السس فؽ تشفضفذ ملف ذفذا األمفر عسلضفاس؟ (ال

تشدؾا أن الشاس ضس سفا ر أ حفاء السعسفؾرة رخل فؾا أوزفاس ألجف أن ورفلؾا إلفى البسفال وبال فالس ضلفديدؼ
ففرور إل ففى مرش ففد معر ففؾم أو مسلف ف عش ففم عل ففى ث ف ًفد ق ففؾلبؼ ،وإال ضس ففؽ دون ذ ففذا السرش ففد
ثاجف ف

سض ؾ ؾن عاجز ؽ عؽ اج ضاز طر البسال – على ثد قفؾلبؼ  -ولفؽ ورفلؾا إلفى ال بامف السعشفؾا
سضش ض ال رض مؽ خل دؼ).
وضس الش ضج ر
 .2وجب على الشبس أو اإلمام السعرؾم أن يراقب ذؤالء السسللضؽ على الدوام (وعددذؼ مئفا
ً
ابال وذؼ مؾزعؾن ضس جسضع أ حاء األرض ث ى ضس الجزر الشا ض ضس السحض الدشدا واألطلدفس

و )...يففس ورففححؾا لدففؼ أخظففاءذؼ أو أغبلطدففؼ السح سل ف و د ف بدلؾذؼ سسللففضؽ خففر ؽ إذا صففدر
مشدؼ خضا  .ضد مل ذذا العس الدا

قا

لل ظبض ؟

يف يفؾم مسفا ال

 .3مؽ السس ؽ أن يؾاجم مسللفؾ الشبفس أو اإلمفام عذف ار األسفئل والسذف بل
ً
وس ففشدؼ اإلجا ف علضففم مسففا وزففظرذؼ إلففى الرجففؾ إل فى الشبففس أو إلففى اإلمففام السعرففؾم .ضد ف الرجففؾ
ً
الس بففرر لسئففا ال السسللففضؽ ضففس جسضففع أ حففاء الففد ضا إلففى الشبففس أو اإلمففام السعرففؾم أمففر مس ففؽ
ً
عسلضاس؟
( .4وذذه الش ظ مظروث ذ ن األ بضاء ض ) وجفب علفى مسللفس الشبفس أن و فؾن لدفؼ ارتبفاط
ً
يؾمس م يس وظلعؾا على ابوا الجديدة ال س َّ
تشزلل علضم و بل ؾذا ألذالس سا ر فا العفالؼ .ضدف
ال

السسللفضؽ لفم

مل ذذا األمر مس فؽ؟ ذف ودف ظضع الشبفس أن ي رف يؾمضفاس (أو أسفبؾعضاس) سئفا
ً
ضس جسضع أ حاء العالؼ لضظلعدؼ على ابوا واألث فام الجديفدة؟ خاصف إذا أخفذ ا عفضؽ االع بفار أن

األ بضففاء واأل س ف السعرففؾمضؽ يففا ؾا وعضذففؾن ضففس زمففؽ يففان الشففاس ود ف خدمؾن ضضففم الخض ف والب ففال
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والجسال للدفر إلفى فؾاثس العفالؼ األخفرش ،و دف ر سففرذؼ إلفى عفض البلفدان أشفد اسر أثضا فاس ضزفبلس
عؽ الدفر إلى لدان عضدة (مل الدفر مؽ الجز رة العربض إلى أمر ا أو يشدا أو اسف رالضا )...الفذا

لؼ و ؽ مس شاس عسلضاس ضس ذلػ الزمؽ أو ود ر سشؾا .

 .5و خر دلض أ م ال يؾجد أا بس أو إمام اسف ظا أن و فؾم سلف ذفذا العسف وأ فم ضفس يلضفر
مؽ العرؾر السا ض (سؾاء ضس زمؽ األ بضاء أم ضس زمؽ األ س السعرفؾمضؽ) وضفس يلضفر مفؽ فاط
العالؼ لؼ و ؽ ذشاس خبر عؽ بس أو إمام معرؾم وال عؽ تبلمضذ أو مسللضؽ لدسا.

أرج ففؾ أن ال ي ففزعج ؼ تبف فرارا لد ففذا الدف فؤال وذ ففؾ :ذف ف سف ف ل ؼ أ فدف ف ؼ م ففؽ ي ففان معل ففؼ الش ففاس
ومرشففدذؼ ضففس قففارة أمر ففا وأوربففا وأضر ضففا وأس ف رالضا ويلضففر مففؽ لففدان سففضا البعضففدة يالرففضؽ والضا ففان
ومالضز ا ويؾر ا وسفش اضؾرة زمفؽ ثضفاة بفس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ ذف أرسف الشبفس ولفؾ مسفلبلس واثفداس عشفم إلفى
ً
تلػ البلدان ال اصض ؟ ذ أذ الجز رة العربض ذؼ وثدذؼ الذيؽ رخل ؾا ألج الؾصؾل إلى البسال ضس

ثضؽ أن سا ر ملضا ار

مجرد مخلؾقا
البذر ضس أ حاء الد ضا َّ

طفضلض ؟ ذ يفان لؤل سف السعرفؾمضؽ

عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ث ى ضس البلدان اإلسبلمض مسل واثد ضس ي مديش وقر – عالؼ وض ضم وتلسضذ تربى
ً
على أيديدؼ-؟ (دعػ مؽ البلدان األخرش مل ألسا ضا وا بل ار وأضر ضا الجشؾبض و...الص).
أللخص الببلم:
ً
إذا يا ففل أدل ف إثبففا

ففرورة اإلمام ف (و ففرورة الشبففؾة يففذلػ) وأدل ف إثبففا

ففرورة عرففس

سض ان تش جان عشدفا وذسفا-1 :
األ بضاء واأل س صحضح س ،ض َّن ذشاس ضج ان ث ً
وثج ف خ ضففس ي ف عر ففر وتففؾزعدؼ ا جسضففع أ حففاء العففالؼ .و -2ففرورة تؾاجففد وثزففؾر األ س ف
فرورة تعفدد األ سف

السعرؾمضؽ ضس جسضفع العرفؾر واألزمشف ث فى يفؾم ال ضامف  .ويلشفا وعل رفؼ َّ
أن ًأوفاس مفؽ ذفاتضؽ الش ضج فضؽ
غضر م حً وغضر واقعس وذذا ذاتم يلبل أن تلػ األدل تف د إلى االس ح ام السشظ س.
إذا يان الببلم قد طال ضس عض السؾارد وا فلل عشان ال لفؼ ضف س أطلفب العفذر مفؽ سفساث بؼ

و م ف أن ال ت خففذوا ذففذه الرسففال علففى محس ف ج فرأة ذففذا الح ضففر عل فض ؼ .أس ف ل خ تعففالى لحز فرتبؼ

طؾل العسر والدبلم والعزة والرضع  .والدبلم.

رسـالة السؤلــف إلــى ســساحة حجــة اإلســالم والسدــمسيؽ «محدــؽ غرويــان» حــؾل

نقاط ضعف نغرية اإلمامة (لدِ الذيعة ااثشي عذرية):
بدسو تعالى

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات
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محزر حزرة حجة اإلسالم والسدمسيؽ غرويان
عد إذداء الدبلم وتسشضاتس لبؼ الرفح وال ؾضضف الفدا ـسضؽ ،أود أن أرعل ـس ربفؼ أ شفس قف أر ي فا ؼ
مفر ضس تعلضؼ الع ا د) واس فد مشم يلض اسر ،لبششس
«بحثى مبدؾط در آمؾزش عقايد» (أا ح
َّ
ع

اإلمام الثغل اط

عشدما ق أر ق فد ـسم الس عًل
أن أطرثدا علض ؼ راجضاس مشبؼ اإلجا عشدا.

ضس ذلػ ال دؼ أود مؽ خبلل ذفذه الرسفال

ضففس إجففا بؼ عففؽ سفؤال« :أا تتشــاقض غيبــة اإلمــام الثــاني عذــر (عــج) مــع مــا هذكــر حــؾل

فمدفة وجؾد اإلمام السعرؾم؟».
َّ
تفزل ؼ سا يلس:

«إن مقتزى حئسة ن تعالى أن يبقى طري الدعادة والكسال مفتؾحا دا سا أمام البذر مؽ

خالل نرم إمام معرؾم وتعييشو لكي هت َؤمؽ لإلندان إمئانيـة الؾصـؾل إلـى الكسـال الشيـا ي ،وإا
ف ن ىدم ن مؽ خم اإلندان لؽ يتحق وسالتـالي سـيئؾن خمقـو عسـالا غيـر حئـيؼ .بشـاء عميـو
طالسا لؼ تم الدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمـى جسيـع السجتسعـات البذـرية وطالسـا لـؼ تبتمـع

الميالي السغمسة حياة اإلندان وتقزي عمييا ،وطالسا أن الشؾافـذ التـي يذـع مشيـا الشـؾر لـؼ هتيَمـ

الس َت َعظش يرل مؽ خالليا إلـى مشبـع الذـسس فـ ن عـدم
بعد بل ا تزال مفتؾحة وا يزال اإلندان ه
وجؾد حجة لـمو بيؽ الشاس لؽ يئؾن مخالف ا لحئسة ن البالية .أما إذا وجـدت تمـػ الغـروم فعـالا
وخيؼ عالم دامس عمى الدنيا جعل الشاس في حيرة خفي عمييؼ فييا وجو الحقيقة فـ ن حئسـة ن
َ
تدتمزم حزؾر إمام بيؽ الشاس»(.)1
لبؽ إجا بؼ ذذه تعا س مؽ إش اـلضؽ ر ضدض فَّضؽ:
اإلش ال األول :اس خدام عبا ار مبدس ملف «الدـحم الدـؾداء» و«الميـالي السغمسـة» ال فس

تب لع ثضاة اإل دان!! و«الشؾافذ التي يذع مشيا الشؾر» و«اإلندان السـتعظش» و«مشبـع الذـسس»
وذس عبا ار ال يشب س اس خدام أا مشدا ضس ح

علسس.

اإلش ف ال اللففا س :تشففاقض ذففذه اإلجا ف وعففدم اتدففاقدا مففع البرذففان الففذا ذيرتسففؾه ضففس إثبففا
رورة وجؾد إمام معرؾم .ضضبدو أ بؼ دض ؼ ذشا الظر الفذا سفلب سؾه لفدش إثبفاتبؼ

فرورة وجفؾد

إمام معرؾم عفد الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والس فدما
ً

واالض ار فا

( « )1حلففى مبدففؾط در مففؾزش ع ايففد» ( ح ف

مفر ف ضففس تعلففضؼ الع ا ففد) ،محدففؽ غرو ففان ،دمحم ر ففا غبلمففس ،سففضد دمحم
َّ

ثدضؽ مضر اقرا ،ص  381و.382
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ضص مؽ ال شاقض أل ض ؼ

فد ؼ دون أن تر دوا ذلػ وال أن تدروا م!

ولعف إل ففاء غ فرة مجففددة علففى اسف داللبؼ السففذيؾر يؾ ف أيلففر اإلشف اال

اإلجا ال س ذيرتسؾذا لح معزل «الييبة».
ي َّل

ال ففس تعففا س مشدففا

اس داللبؼ مؽ أربع م دما :

ـث أي
«السقدمة األولى :الشبي األكـرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
بع َ
أحئام ه
ـو باقيـة أبـد الـدىر ولـؽ هي َ
ه
خـاتؼ الشبيـيؽ ،و ه
نبي بعده.
السقدمة الثانية :القرآن الكريؼ معجزهة الشبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الخالدة وسيبقى أبد الـدىر يذـع نـؾ ار
ييدي سالكي طري الدعادة والكسال.
السقدمة الثالثة :تحتاج آيات القرآن – كسا يذير القرآن الكريؼ ذاتـو إلـى ذلـػ – إلـى تبيـيؽ

وتؾضي  ،وإحدِ ميام الرسؾل األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىي أن يبيؽ لمشاس ما أنزل ن إليو.

السقدمة الرابعة :ا عػ أنـو لـؼ يـتؼ فـي زمـؽ حيـاة الرسـؾل األكـرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بيـان جسيـع األحئـام
والسعارم اإلليية وا تفدير اآليات القرآنية عمى نحؾ ييشي الشـاس بعـد انتيـاء فتـرة الرسـالة عـؽ

ىداية وإرعادات اليداة اإلليييؽ.)1(».

وتفزل ؼ ضس تؾ ضح ؼ للس دم ال ار ع أن ذفذا األمفر لفضس اشفئاس مفؽ ت رفضر ثزفرة الرسفؾل

األيففرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس تعلضسففم الشففاس ث ففا
السدا

الففديؽ وأث ففام خ ،ف سففببم عففدم تففؾضر إم ا ض ف ضففان جسضففع

والسعار الديشض ضس تلػ الف رة الزمشض  ،وذلػ:

«ألن بدــاطة السجتســع اإلســالمي والــروابت ااجتساعيــة زمــؽ حيــاة الشبــي األكــرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعــدم
ظـرح فـي مجتسـع
وجؾد أرضية مشاسبة لظرح وسيان األحئام والسعـارم اإلسـالمية التـي يسئـؽ أن هت َ
مفتؾح ذي روابت اجتساعية معقدة ،ومؽ الجيـة األخـرِ عـدم اسـتعداد السجتسـع اإلسـالمي حـديث
الشذــأة لتقبــل جسيــع السدــا ل بدــبم مذــاكل فتــرة الرســالة وحــدودىا ،لــؼ يــت الفرصــة لسثــل ذلــػ

العسل»(.)2

«وكذلػ لؼ يئؽ الشاس مدتعديؽ لتقبل مدا ل أكثر مسا كانؾا بحاجـة إليـو ،عـالوة عمـى أن

( )1السردر الدا  ،ص  243و.249
( )2السردر الدا  ،ص  243و.249
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أفكار الشاس لؼ تكؽ في مدتؾِ يؤىميا لتمقي كل تمػ السدا ل»(.)1
مففؽ الجد ف األخففرش ،وبدففبب السذففاغ والسذ ف بل

ال ففس عففا ى الرسففؾل األيففرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص طضل ف ض فرة

رسففال م وا ذ ف الم ففالحرو وإيففذاء البفففار والسذففريضؽ ،لففؼ تبففؽ الغففرو
جسيع حقا

مشاسففب لف ف «بيــان وتفدــير

اإلسالم» .والخبلص أن ثزرة الرسؾل األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لفؼ وجفد الفرصف – ألسفبا

م عددة – لبضان جسضع أث ام خ وث ا

وعلف

الديؽ وتعالضسم للشاس وب ضل يلضفر مفؽ أث فام خ والسدفا

اإلسففبلمض ففبل ضففان .وبشففاء علففى ذلففػ« :تتز ـ ضــرورة وجــؾد عــخص يقــؾم ببيــان تمــػ األحئــام
والحقا

عؽ ن ورسؾلو وتبميييا الشاس».
عبارة أخرش ،مؽ الزرورا أن يؾجد عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مرجع وس شم:
ً

«أن يبيؽ لمشاس أحئام ن واألوامر التي أنزليا ن عمى نبيو األكرم وسالتالي يؾض لمشاس

طري الدعادة»،

وذلػ أل م:
«طالسا لؼ هت َؾض أوامر ن وتعاليسو التي أنزليا ن ليداية الشاس وسقيهللا غير معروفة ،فال
يسئؽ أن يئؾن ليا دور تشؾيري يدتفيد مشو الشاس ،وىذا يتشاقض مـع حئسـة ن ولـؽ تـتؼ حجتـو

عمى الشاس ...وسيذا لؽ يتحق اليدم مؽ خم اإلندان»(.)2

ال س لشاذا أعبله مؽ ي ا ؼ ؾ ؾح أ بؼ ترون أن السرجعض الديشض وبضان

غد رر االق باسا
تر ف
أث ام خ وث ا الديؽ لؼ تر فدف ـ فب ـس زمفؽ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وأ فم ال فد مفؽ مؾاصفل دا عفد الشبفس مفؽ خفبلل
ً
ضدفر إال بحزـؾر
األ س السعرؾمضؽ السشرؾبضؽ م فؽ قـب خ .إال أ م مؽ الب ًفضؽ أن ذفذا األمفر لفؽ ي َّ
إمففام معرففؾم وأن ي ؾاص ف ذففذا الحزففؾر ضففس جسضففع األزمش ف  .إذن ،ض ف ن غضب ف اإلمففام اللففا س عذففر

(ع ف ) تزلففزل أسففس وقؾاعففد اس ف داللبؼ ذففذا ذففدة؛ ألن اإلمففام ال ا ففب لففضس ففضؽ الشففاس ،والشففاس ال
يرو ففم وال ودففسعؾن صففؾتم ولففضس لدففؼ أا سففبض للؾصففؾل إلضففم (ث ففى ذ ف

غضففر مباشففر) ،ضبض ف

وس شف ففم أن و ف ففؾن مرجف ففع الشف ففاس الف ففديشس وأن يبف ف ًفضؽ للشف ففاس أث ف ففام خ وث ف ففا
اس داللبؼ ذؾ أ م ال د مؽ ضان جسضع أث ام خ وث ا الديؽ للشاس ،وأ م لسا لؼ و س ذذا األمر
اإلسف ففبلم؟ إن أسف ففاس

يبضشفؾا
زمففؽ الشبف ًس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ألسففبا معضشف – ضشففاس ففرورة ف
ألن يشرففب خ عففده أ َّسف س معرففؾمضؽ يففس ً
للشففاس مففع مففرور الففزمؽ األث ففام ال ففس لففؼ ي ف ؼ ضا دففا و ظرث فؾا السدففا ال ففس لففؼ ترظف ـفرح ضضسففا سففب .
( )1السردر الدا  ،ص  243و.249
( )2السردر الدا .
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الفديؽ وتعالضسفم للشفاس

سعشى أ م لؾ تؼ تفدضر ال رن يلم زمفؽ الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولفؾ تفؼ ضفان جسضفع ث فا
ً
ضففس تلففػ السففدة ،لسففا ضففل ففرورة لشرففب إمففام معرففؾم عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ضدشففا وف تس الدفؤال :ذف أتف ًفؼ
ً
َّ
فاس جسضففع أث ففام خ
األ سف األثففد عذففر (ث ففى اإلمففام ثدففؽ العدف را ( » ذلففػ العسف وعلس فؾا الشف ـ
وث ا اإلسبلم ولؼ تب ـ أا مد ل دون ضفان؟ مفؽ السد َّفلؼ فم أن اإلجا ف علفى ذفذا الدفؤال سف بؾن
«الشف ففس» .إذن أال تؾج ففد

ففرورة ،طب ف فاس لس ففشد س ففساث بؼ االسف ف داللس وبش ففاء عل ففى البرذ ففان الف ففذا

أوردتسفؾه ،لؾجفؾد إمففام معرفؾم وثزففؾره عفد اإلمففام الحفادا عذفر يففس يب ًفضؽ للشففاس مفا لففؼ يف ؼ ضا ففم
عد؟ طب اس الس داللبؼ أوزاس ال فد أن تبفؾن اإلجا ف علفى ذفذا الدفؤال «اإلوجفا » .ضف ذا يفان األمفر
يففذلػ ضلسففاذا غففا اإلمففام اللففا س عذففر إذن؟ ألففضس وجففؾده ففرورًاس لبضففان مففا لففؼ ي ف ؼ ضا ففم مففؽ قب ف
ولئلجا عؽ السدا السد َّ
جدة؟ ضبض غا إذن وأدش ضب م إلى تعظض ذفذه السدسف الزفرور ؟

مفؽ الففذا سففضخبر الشفاس زمففؽ ال ضبف عفؽ األث ففام الباقضف ال ففس لفؼ ترـبففضَّؽ مففؽ قبف  ،ومففؽ الففذا سففض دم
ضدففروا ال ففرن يلففم
اإلجا ف الذففرعض عففؽ السدففا السد ف جدة؟ ث ففى لففؾ قل ف ؼ إن األ س ف األثففد عذففر َّ

وبضشفؾا جسضففع أث ففام خ وث ففا
َّ

اإلسففبلم (أو يلسففا يففان

ففرور اس مشدففا) ويا ففل ال عففالضؼ الباقضف عففشدؼ

وت ففدم األجؾب ف السظلؾب ف عففؽ جسضففع السذ ف بل

العسلض ف والشغر ف ضففس مجففال

ملب ـض ف س لجسضففع السدففا
ً
الديؽ ال س س ظرح ضس جسضع األزمش والعرؾر البلث (وذؾ إدعاء ال وس ؽ إثباتم،

ظبل م مؽ
ففرورة

فح ً أوزفاس ،أل ففم شففاء علففى اسف داللبؼ اللففا س ذشففاس
أو ف الؾا ففحا ) ضف ن اإلشف الض ال ترف ـ
لؾجؾد إمام معرؾم وثزؾره فضؽ الشفاس عفد اإلمفام الحفادا عذفر وضفس جسضفع األزمشف اع بفار أ فم

فدودة وم فضف س سفا وصف إلضدفا عفؽ ثزفرة
مؽ السدف حض – علفى ث ًفد قفؾلبؼ  -أن تب فى البذفر مح س
الرسؾل األيرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دلض وجؾد خظر تحر أ ذلػ ال راث الشبؾا وا دثاره.
الثغؾا عباراتبؼ دق :
«العامل اآلخر الذي يجعل مؽ غير السسئؽ ااقترار في بيان الحقا

اإلسـالمية عمـى مـا

ورد عؽ الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقت ،وجؾد تجار الحديث والسشافقيؽ مرضى القمؾب الذي يدعؾن إلـى القزـاء
()1

عمى اإلسالم مؽ خالل تذؾيو حقا قو وتحريفيا»

«مشذ البداية ابتدأ وضع الحـديث مـؽ قَبـل بعـض السشـافقيؽ والييـؾد حـديثي العيـد باإلسـالم
()2
وأدت حركة الؾضع تمػ إلى اىتزاز الثقة بأحاديث الرسؾل األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

( )1السردر الدا
( )2السردر الدا .

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 138 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
«بدبم ىذه السدا ل وخالل تاري اإلسالم الظؾيل الذي أعقم رحيـل الرسـؾل األكـرم صفلى
خ علضم و لم وسلؼ حيث تؾفرت الفرصة السشاسبة لمسبتدعيؽ والسحرفيؽ ،لؼ يئؽ بؾسع الشـاس أن

يئتفؾا بسا هيروِ ليؼ عؽ الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص»

()1

إن رمفففاد األقفؾال السففذيؾرة أعففبله ذففؾ أ ففم ث ففى لففؾ ـض َّدففر الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جسضففع ال ففرن وأعدففر جسضففع
ً
أث ام خ ،سضب ى وجؾد أ س معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فرور اس فدلض وجفؾد خظفر تحر فأ تعالضسفم
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .ض ف ذا يففان األمففر يففذلػ وس ششففا أن ففؾل :سففا أن خظففر تحر ففأ تعففالضؼ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واأل َّس ف ( )
ً
علفى ألدفش دؼ (مفؽ قبف تجفار الحفدي

وزوالدا وو ع واخف بل الحفدي

والسشفاض ضؽ مر فى ال لفؾ )

مؾجؾد دا سفاس ضف ن وجفؾد وثزفؾر إمفام معرفؾم عفد اإلمفام الحفادا عذفر ( ) وضفس جسضفع العرفؾر
ففرورا .ضبض ف إذن غففا اإلمففام اللففا س عذففر؟ ألففؼ تبففؽ أثاديف الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واأل س ف ( ) معر ف
ً
دا س فاس للففدس والؾ ففع وال حر ففأ والففزوال؟ أ ففا أطففرح ذففذا الد فؤال ضففس وقففل وع فر ضضففم جسضففع ض دففاء
الؾ ف رع
الذضع رراث أن يلض اسر مؽ أثادي
الشبس واأل َّس رض ـد على مدار ال ار ص و اعل وب س ـ
ً
والدس وال حر أ قا ساس على قدم وسا ضس األثادي  ،وأن عسلض تسضضز الحفدي الرفحض مفؽ غضفر
يبضفرة فضؽ العلسفاء والف دفاء (ث فى

َّب اخ بلضفا
الرحض أمر ضس غاوف الرفعؾب وأن ذفذا األمفر سفب ـ
ضففس أيلففر السدففا ثضاتض ف س ومرففضرً مل ف والو ف الف ضففم والح ؾم ف اإلسففبلمض ) ولففؼ يؾجففد مففؽ ود ف ل:
ألضد ففل ذ ففذه ال ز ففاوا والسد ففا

ج ففزءاس م ففؽ ال ففديؽ؟ (وب عبض ففر الذ ففضع  :ث ض ف ف ال ففديؽ) وأ ففم ي ففان م ففؽ

الزرورا ثفغدا مؽ ال حر أ والسحؾ والزوال؟ ألضدل إثدش دال وجفؾد إمفام معرفؾم عفد الشبفس
ً
تعر فل ذفذه األثاديف والرواوفا إلفى الؾ فع وال حر فأ
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن و ؾن ثاضغاس ل عالضؼ الديؽ؟ ضلساذا َّ
والزففضا ؟ ذف ودف ظضع اإلمففام ال ا ففب أن وحففؾل دون و ففع واخف بل الحففدي
يان ود ظضع مشع ذلػ ضلساذا لؼ وعس

وإ ففبلل الشففاس؟ إذا

ؾاجبم وذؾ ال وعس ابن وال يش ذ الشاس مؽ الحضرة والزفبلل

واالخ بل ؟ وإذا لؼ و ؽ اس ظاع م مشع ذلػ  -دبب غضب م  -أضبل تبؾن «غيبتو» عشد فذ ناقزـة
لميرض مؽ وجؾده و اقز س الس داللبؼ على إثبا
علضم و لم وسلؼ؟
إذا يان اس داللبؼ على إثبا

رورة وجؾد إمام معرؾم عد الشبفس صفلى خ
ً

وجؾد إمام معرؾم صحضحاس ض ن ذذا ال يلبل

إمففام معرففؾم ضحدففب (وضففس عرففر واثففد ض ف ) ،ف يلبففل إ ففاض إلففى ذلففػ

رورة «وجـؾد»

ففرورة «حزــؾر» ذففذا

اإلمام السعرؾم عد
الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس جسضع األزمش والعرؾر ،وذذا ي عارض مع مؾ ؾ غضا فم ثالضفاس
ً
تعار اس صارخاس.
( )1السردر الدا .

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 139 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
أرجففؾ مجف َّفدداس أن تبلثغ فؾا معففس دًق ف  .أ ف ؼ ت ؾلففؾن إن الفرص ف لففؼ ترف ـ زمففؽ الشبففس صففلى خ
ً
علضم و لم وسلؼ لظرح جسضع السدا الديشض ألن:
«ألن بداطة السجتسع اإلسالمي وسذاجة الروابت ااجتساعية زمؽ حياة الشبي األكـرم صفلى
خ علضففم و لففم وسففلؼ وعــدم وجــؾد أرضــية مشاســبة لظــرح وسيــان األحئــام والسعــارم اإلســالمية التــي

ظرح في مجتسع مفتؾح ذي روابت اجتساعية معقدة ،ومؽ الجية األخـرِ عـدم اسـتعداد
يسئؽ أن هت َ
السجتسع اإلسالمي حديث الشذأة لتقبل جسيع السدـا ل بدـبم مذـاكل فتـرة الرسـالة وحـدودىا ،لـؼ
()1

يت الفرصة لسثل ذلػ العسل»
أ

إلى ذلػ أن:

«أفكار الشاس لؼ تكؽ في مدتؾِ يؤىميا لتمقي كل تمػ السدا ل»
و عد ضا بؼ ل لػ الس ًدما

()2

قل ؼ:

بشاء عميو ،ف ن همزي الزمؽ واتداع رقعـة اإلسـالم وامتـداد السجتسـع اإلسـالمي وتؾسـعو،
« ا
وارتقاء السدـتؾِ الفكـري لمسدـمسيؽ فـي السدـا ل ااعتقاديـة عمـى إثـر احتكـاكيؼ باألديـان والسمـل

والشحل األخرِ ،وأخي ار تييؤ أرضية طرح كثير مؽ األحئام والحقـا

اإلسـالمية التـي لـؼ يئـؽ ليـا

حاجة فيسا سب  ،كل ذلػ يؾض ضرورة وجؾد عخص يقؾم ب بال الشاس تمػ األحئام والحقـا
عؽ ن ورسؾلو»

()3

رورة وجؾد إمام معرؾم عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دذا الدلض  ،لبؽ ما
ثدشاس ،لشفرض أ م وس ؽ إثبا
ً
ففرورة «حزــؾره» الفعلففس أوزفاس،
يلب ففم ذففذا الففدلض لففضس مجففرد ففرورة «وجــؾد» إمففام معرففؾم ف

ولضس ثزؾره ضس عرر ما ض ،

رورة ثزؾره ضس جسضع العرفؾر وث فى يفؾم ال ضامف  ،وذلفػ

ألن« :بداطة السجتسع اإلسالمي وسذاجة الـروابت ااجتساعيـة»

()4

و«السدـتؾِ الفكـري لمشـاس»

()5
فبض ولضدففل مظل ف  ،يسففا أن ثري ف السج سففع وا الففم مففؽ البدففاط إلففى ال ع ضففد و سف ًفؾ
مفففاذضؼ دف ً
ال ففؾعس ،وارت ففاء السدف ف ؾش الفب ففرا للسد ففلسضؽ عسلضف ف ال ت ؾقف ف أ ففداس .ضف ف ذا يا ففل د ففاط السج س ففع

اإلسففبلمض وسففذاج عبلقاتففم االج ساعض ف ضففس زمففؽ الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومد ف ؾش السدففلسضؽ الفبففرا السعففضَّؽ ال
ً

( )1السردر الدا .
( )2السردر الدا .
( )3السردر الدا .
( )4السردر الدا .
( )5السردر الدا .
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ت ففض ضففان جسضففع السدففا ضففس ذلففػ العدففد ،ض دففا وللدففبب ذاتففم ،لففؽ ت ففض لؤل سف السعرففؾمضؽ أوزفاس
ضان جسضع السدا ضس عددذؼ .وبعبارة أخرش إن ضبر الشاس ضس زمؽ األ َّسف يفان أوزفاس ذا مدف ؾش
 -اتباعاس لظر

وتفدؼ جسضع السدا  ،ضضجب أن د ش
معضؽ ال ودس لدؼ دراس ً
 ففرورة اس ف سرار وجففؾد (وثزففؾر) إمففام معرففؾم عففد عدففد األ س ف  ،وذففؾ مففا تش زففم تسام فاس غضب فاإلمففام اللففا س عذففر (عف ) خاصف إذا ا بدف ؼ إلففى أن تع ضففد السج سففع والففروا

اس داللبؼ ذاتدا

االج ساعضف ضففس ذففذا

العرر (أا ال رن ،الؾاثد والعذر ؽ و ).......ومد ؾش الفبر وال فبضر عشد الشاس ضفس ذفذا العرفر

ضففس ذففذا

(الففذا رسف ًفسس عرففر السعلؾمففا ) ويسض ف ويضفض ف السففدارس والسففذاذب الجديففدة ال ففس وجففد
ـ
العرر وأصبحل تؾاجم اإلسبلم والسدلسضؽ وت حداذؼ ،تظؾر يلدفا إلفى ثفد يبضفر ال روـ فارن عرفر
األ س ( ) (أا قب  1333عام) ،ولؼ تعد ال عالضؼ ال س ضل عؽ أولئفػ الدفادة البفرام تففس إطبلقفاس
حاج السج سع الجديد ولؼ وعد م ا دا ت فدوؼ اإلجا فا

البلزمف ذف ن السدفا

والسذف بل

الفبر ف

والع ا دو السظروث ضس الزمؽ الحا ر .أضبل ورب مؽ الزرور ًا ف ا ظبلقاس مؽ طر
لضلبفس ثاجف السدفلسضؽ إلفى اإلجا فا الرفحضح
وجؾد وثزؾر إمفام معرفؾم ضفس العرفر الحا فر ً
ذ ن السدا والسذ بل الفبر والع ا دو الجديدة ولضبضَّؽ السدا واألث ام ال س لؼ تبؽ األر ض
مدض ف ة لظرثدففا ضففس ذلففػ الففزمؽ (أا زمففؽ األ س ف قب ف أل ف

وسذاج الروا

االج ساعض ثضشذاس؟

اس داللبؼ ف

وثبلثسئ ف عففام) دففبب دففاط السج سففع

فحل معزففل مشاقز ف غضب ف اإلمففام اللففا س عذففر لزففرورة وج فؾد إمففام معرففؾم عففد
ل ففد أو ف ر
الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علففى قففدر الؾسففع واالسف ظاع وباالسف شاد إلففى السظالففب ال ففس ذيرتسؾذففا ضففس حف اإلمامف
مؽ ي ا ؼ السذيؾر «بحثي مبدؾط در آمؾزش عقايد» ( ح

مفر ضس تعلضؼ الع ا فد) .وال أع فد

ب اء أد ى شػ لدش أا قاري وث ى لدش سساث بؼ ن إجا بؼ عؽ تلفػ السعزفل واإلشف الض غضفر

م شع أ داس

ملضرة للعجب والحضرة الذديدة .لش أر مرة ثا ض إجا بؼ:

«إن مقتزى حئسة ن تعالى أن يبقى طري الدعادة والكسال مفتؾحا دا سا أمام البذر مؽ

خالل نرم إمام معرؾم وتعييشو لكي هت َؤمؽ لإلندان إمئانيـة الؾصـؾل إلـى الكسـال الشيـا ي ،وإا
ف ن ىدم ن مؽ خم اإلندان لؽ يتحق وسالتـالي سـيئؾن خمقـو عسـالا غيـر حئـيؼ .بشـاء عميـو
طالسا لؼ تم الدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمـى جسيـع السجتسعـات البذـرية وطالسـا لـؼ تبتمـع

الميالي السغمسة حياة اإلندان وتقزي عمييا ،وطالسا أن الشؾافـذ التـي يذـع مشيـا الشـؾر لـؼ هتيَمـ

الس َت َعظش يرل مؽ خالليا إلـى مشبـع الذـسس فـ ن عـدم
بعد بل ا تزال مفتؾحة وا يزال اإلندان ه
وجؾد حجة لـمو بيؽ الشاس لؽ يئؾن مخالفا لحئسة ن البالية .أما إذا وجـدت تمـػ الغـروم فعـالا
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وخيؼ عالم دامس عمى الدنيا جعل الشاس في حيرة خفي عمييؼ فييا وجو الحقيقة فـ ن حئسـة ن
َ
()1
تدتمزم حزؾر إمام بيؽ الشاس»
معشففى إجففا بؼ ذففذه أن

ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم ففضؽ الشففاس ال ت ح ف إال عشففدما« :تمقــي

الدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمى جسيع السجتسعات البذرية» وعشدما «الميالي السغمسة تبتمع
يبقى أن مشفذ يذع مشو الشؾر» و«ا يجـد اإلندـان أي
حياة اإلندان وتقزي عمييا» وعشدما «ا َ

طري يؾصمو إلى مشبع الذـسس» و«يخـيؼ عـالم دامـس عمـى الـدنيا عمـى نحـؾ يجعـل الشـاس فـي
حيرة يخفي عمييؼ فييا وجو الحقيقة».
َ

لبؽ ذذه اإلجا ضس الؾقل الفذا ال تر ًفدم ضضفم أا معشفى دقضف ومفضفد دفبب العبفا ار السبدسف
ال س اس رخدمل ضضدا تعا س أوزاس مؽ مذ ل ضؽ أخر ضؽ:
السذ ل األولى :عدم ارتباط ذفذه اإلجا ف (ولعف األضزف أن فؾل تشفاقض ذفذه اإلجا ف ) مفع

ما أوردتسؾه تحل عشؾان البرذان الع لس على إثبا

رورة وجؾد إمام معرؾم عد الشبس صفلى خ
الففديؽ دون ضففان ضففس زمففؽ

علضففم و لففم وسففلؼ ،ثض ف

قل ف ؼ ذشففاس إن ففاء يلضففر مففؽ أث ففام خ وث ففا

الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دلضف علففى

ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم عففده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وقلف ؼ ال ففد مففؽ وجففؾد ملف ذففذا اإلمففام

السعرؾم عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يس و ؾن مرجعاس ديشضاس للشاس و بضؽ لدؼ أث ام خ ال س لفؼ يف ؼ إعدارذفا عفد
و ففدم لدففؼ اإلجا ففا
صففدد البح ف

الذففرعض ذ ف ن السدففا

السد ف جدة ،أا أ بففؼ دففذا االس ف دالل (ولدففل ذشففا ضففس

عففؽ صففح م أو عففدم صففح م) أثب ف ؼ -دون قرففد -إ ففاض إلففى

ففرورة وجففؾد إمففام،

ففرورة ثزففؾره ضففس جسضففع العرففؾر أوز فاس .ولبففؽ مففا عبلق ف ذلففػ ؾجففؾد أو عففدم وجففؾد «الدــحم

الدؾداء» و«الميالي السغمسة التي تبتمع حياة اإلندان بغالميـا»؟ ذف أن ضفان األث فام والح فا

ال س لؼ ي ؼ إعدارذا عد والسرجعض الديشض للشاس ؾاسفظ اإلمفام السعرفؾم (وال فس ال ت ضدفر إال ضفس

ثففال ثزففؾره الفعلففس) ال ترففب
جسضع السج سعا

ففرور إال عشففد وجففؾد الدففحب الدففؾداء ال ففس تل ففس غبللدففا علففى

البذفر واللضفالس السغلسف ال فس تب لفع ثضفاة اإل دفان غبلمدفا الفدامس الفذا ودفلب

الشاس ال درة على ال سضضز ومعرض الح ا

يسا ذس؟

السذ ف ل اللا ض ف  :طب فاس إلجففا بؼ ،ض ففم عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ورغففؼ الففديؽ الجديففد الففذا عففؼ زففضا م

جز ف فرة الع ففر ودخف ف الش ففاس ضض ففم م ففؽ جسض ففع أ ح ففاء جز ف فرة الع ففر أضؾاجف فاس ،ض ففل الغ ففرو

الد ففادة

يالدففحب الدففؾداء ال ففس تخف ًفضؼ غبللدففا علففى يف شففسء! وياللضففالس السغلسف ال ففس تب لففع ثضففاة البذففر!
( )1السردر الدا  ،ص  381و.382
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ويالغبلم الدامس الذا و ظس ي شسء و حؾل دون تسضضز األشضاء على ث ض دفا! (وإال لفؾ لفؼ و فؽ
األم ففر ي ففذلػ لس ففا ي ففان ثز ففؾر إم ففام معر ففؾم ففضؽ الش ففاس وبضا ففم لؤلث ففام ال ففس ل ففؼ ترب ف ًفضؽ م ففؽ قبف ف
رور اس ،ولسا يان عدم وجؾد إمام معرفؾم فضؽ الشفاس مخالففاس لح سف خ البال ف ) .ثفؼ يلسفا ا عفد ا
تحدشل الغرو
عؽ زمؽ الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص واق ربشا مؽ زمؽ اإلمام الحادا عذر ( ) ض ن َّ

وا زاح قدؼ مؽ

الدحب الدؾداء وا ف حل الشؾاضذ حؾ الشؾر ومشبع الذسس (الذا ال درا ما معشفاه الزفب ) ،ومشفذ

تع فد ذشاس ثاج ألن و ؾم
ذلػ الؾقل ضراعداس لؼ تب ـ رورة لحزؾر السعرؾم ضؽ الشاس .أا لؼ ر
ذذا اإلمام السعرؾم بضان األث ام ال س لؼ يبضشدا الشبس واأل س الدا ؾن مؽ قب  ،وث ى أ م لؼ تب ـ
ففرورة لحفففح األثادي ف

ذشففاس

مففؽ خظففر الففدس وال حر ففأ والففزوال! ألن الشؾاضففذ حففؾ الشففؾر رض حففل

والدحب السغلس تبلشل وابن غضر السعرؾم ود ظضع شفدم أن وفدر ال رن و بضؽ األث ام وث فى
لففؾ وقففع ضففس خظف أو اشف باه ضففبل عضففب ضففس ذلففػ ألن ض ففم سففلضس وخظف ه غضففر عسففدا! وبففالظبع ضف ن
تبلشس الدحب السغلس واق ار اللضالس الدؾداء مؽ ؾر الرب وا ف اح الشؾاضذ حفؾ الشفؾر ورفاد

الزب الزمؽ الذا ال تب ى ضضم أا ثضل لحفح روح اإلمام السعرؾم إال غضب م وب اءه مخ فضاس!! أال
تبلثغ ففؾن أي ففؽ ت خ ففذ ا ضجف ف إج ففا بؼ ع ففؽ معز ففل ال ضبف ف ؟ ل ففؾ تف ف مل ؼ ث ففى تل ففػ األثاديف ف ال ففس
ل سؾذففا عففؽ ي ففا

أصففؾل البففاضس وبحففار األ فؾار وغضرذففا ..ال بدف ؼ إلففى أن تلففػ األثاديف

تبؽ مؾ ؾع ) ال تلبل ض

رورة وجؾد اإلمام

ضس جسضع العرؾر أوزاس .الثغؾا الحدي

(إن لففؼ

رورة «ثزؾر» اإلمام السعرؾم وثج خ

الذا ل سؾه أ فد ؼ:

ـاس إَلـى َسـبيل ن»
« َما َازَلهللا األَر ه
الحج هة هي َعر ه
الح َال َل َو َ
م َ
ييا ه
ض إا ولـمو ف َ
ام َوَيـد هعؾ الش َ
الح َـر َ
اإلمام الراد ( ) ،بلس عؽ أصؾل الباضس ،ج/1ص.178
تبلثغففؾن أ ففم طب فاس لدففذا الحففدي

ذشففاس

ففرورة لؾجففؾد اإلمففام السعرففؾم ألج ف

ضففان الحففبلل

ضدفر إال حزفؾر اإلمفام ضفس جسضفع العرفؾر ،ضلفؼ وعفد
والحرام وإتسفام الحجف علفى الشفاس ،وذفذا ال ي ً
إن «حزـؾره» أوزفاس فرورا ،وذفذا ال ي َّفف مفع ال ضبف
«وجؾد» اإلمام السعرؾم رور اس ض
الظؾ ل والسس دة لئلمام اللا س عذر .والحدي

وأيلر صراث س ثضؽ و ؾل:

ال الس الذا أوردتسفؾه و ًفرر ذفذه الفبفرة ذف

أو ف

يؽ َو هغي َـرت
ـم الـد ه
«َ ..لؾ َلؼ َيج َعل َلـ هيؼ إ َماما َقيسا أَميشا َحافغـا همد َـتؾَدعا َل َدَر َسـهللا السمـ هة َوَذ َى َ
()1
ـػ َعَمـى السدـمسيؽ»...
السمح هـدو َن َو َعـب هيؾا َذل َ
ـص مش ه
السب َتـد هعؾ َن َوَنَق َ
الدش هة َواألَح َك ه
ـو ه
ام َوَل َزَاد فيو ه
( )1الحف ففدي

أخرجف ففم الذف ففضص الرف ففدو  ،ضف ففس «عضف ففؾن أخبف ففار الر ف ففا علضف ففم الدف ففبلم» (ج ،)131/2وضف ففس «عل ف ف الذ ف ف ار ع»

الر ـ ا علضم الدبلم( .الس رجؼ).
(ج/1ص )253ضس عـل افلـف ف
ز ف ؽ ـشا ـذ ـ
ان ـعؽ ً
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اإلمام الر ا ( ) ،بلس عؽ حار األ ؾار ،ج/23ص.32
ضففس ذففذا الحففدي

يبففضؽ اإلمففام الر ففا ( ) ف ص فراث

ففرورة ثزففؾر إمففام معرففؾم ففضؽ

فح ًر ـ دي رفؽ خ
الشاس ضس ي زمؽ وعرفر ،أل فم لفؾ لفؼ و فؽ ملف ذفذا اإلمفام السعرفؾم فضؽ الشفاس ـلف ر
وتعرض لبل دثار وـل ـؾـق ـع الشاس ضس الحضرة والزبلل .وإذا يان األمر يذلػ ض ن ذشفاس ثبلثف تدفاؤال
ً
ملح ت ظلب اإلجا عشدا:

ال داؤل األول :إذا يان ثزؾر اإلمفام السعرفؾم فضؽ الشفاس

فرور اس علفى ذفذا الشحفؾ ضلسفاذا

اخ فى وغا ؟ وال داؤل اللا س :إذا يفان اإلمفام السعرفؾم غضفر ثا فر فضؽ الشفاس ضدف رث ًفر ديفؽ
خ؟ وال دففاؤل اللال ف  :ذ ف روعففذر السشحرضففؾن والعاصففؾن السففذ بؾن عشففد خ يففؾم ال ضام ف دففبب عففدم
ثزؾر ثج خ ضؽ الشاس ضس الد ضا؟

اإلمام مؾجؾداس ضؽ الشاس:
أذي ررريؼ ش ظ مدس وذس أ بؼ تفزل ؼ أ م إذا لؼ و ؽ
ضس الشداو ً
ر

«ألصــب تذــخيص الح ـ وتسييــزه عــؽ الباطــل صــعب ا وألصــب ديــؽ ن مذــتبي ا واســتحال

وصؾل الشاس إلى الكسال والدعادة واندد طري التكامل أمام البذر»(.)1
وقل ؼ إن ذذا ض لل رض ألن:

«اليدم مؽ خم ىذا الشغام ...خم اإلندان ونيمو الكسال باختياره»(.)2
ض ف ذا أخففذ ا عففضؽ االع بففار عففدم وجففؾد إمففام معرففؾم ففضؽ الشففاس ضففس الؾقففل الحففالس أال و ففؾن

يبلم ففؼ ذ ففذا اع ارضف فاس م ففشبؼ ا د ففداد طر ف ف ال بامف ف أم ففام البذ ففر وبال ففالس ففض ال ففرض م ففؽ خلف ف

اإل دان؟ وذؾ ض ال رض ذاتم الذا ادعض ؼ اسف حال م علفى خ؟! ضف ذا يفان األمفر يفذلػ ضدفؤالس:
أا محفال ذفذا الفذا وقفع ضعفبلس ولفضس ذفذا ضحدفب ف وقؾعفم مدف سر مشفذ أيلفر مفؽ ألف

سض ؾاص

ال

الدشؾا

األخرش؟

عفام وربسفا

مع الذ ر الجز وبا غار إجا بؼ.

( )1السردر الدا  ،ص.247
( )2السردر الدا .
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رسالة السؤلـف إلـى سـساحة مرجـع الذـيعة الكبيـر آيـة ن العغسـى ناصـر مئـارم

الذيرازي حؾل معزمة «ال َييَبة» التي تشاقض نغرية اإلمامة:
بدسو تعالى

إلى سساحة مرجع الذيعة الكبير آية ن العغسى مئارم الذيرازي
عففد إذففداء الدففبلم وت ففدوؼ األد

ال ؾضض الدا ؼ،

واالث فرام وتسشضففاتس لبففؼ ولجسضففع خففادمس اإلسففبلم والسدففلسضؽ

أود أن أرعل ـس ربؼ أ شس «ثجل خ ض ؾ س» طالب ضس يلضف الل ف اال بلضز ف  ،قدفؼ ال رجسف  ،ضفس
جامعف «پيــام نــؾر» (رسففال الشففؾر) ،مريففز طدفران ،وأ شففس قففد ق ف أر ر ي ففا سففساث بؼ «پشجــاه درس
أصــؾل عقايــد ب ـراي جؾانــان» (خسدففؾن درس فاس للذففبا

ضففس أصففؾل الع ا ففد) واس ف فد

مففؽ معلؾماتففم

وخاص س ضضسفا ي علف
طرثل ضس ذذشس معغسدا ي عل بح اإلمام ضضم
َّ
عد ـد سة ر
يلض اسر ،إال أن أسئل س م ً
رورة وجؾد أ س معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .لذا أس ذن مؽ سساث بؼ ضفس طفرح سفاذج
دًل إثبا
ً
مؽ تلػ األسئل مع ذ اسر مشبؼ ألخذ م دار مؽ أوقاتبؼ اللسضش :
ذيرتؼ سساث بؼ ضس قدفؼ «أدلـة وجـؾد اإلمـام» (الرففحا

مفؽ  241إلفى  )246خسدف أدلف

ففرورة وجففؾد أ سف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .إن األدلف األربعف األولففى مشدففا تش زففدا
علففى ثبففؾ
ً
ؾ فؾح غضبف اإلمفام السعرففؾم ،والدفبب أن تلففػ األدلف تدف لزم ثزفؾر اإلمففام السعرفؾم ضففس جسضففع

األزمش وإلى يؾم ال ضام ( عبارة أخرش ال تد لزم تلػ االسف دالال

فرورة «وجـؾد» اإلمفام ض ف

ف

تد ف لزم «الحزــؾر الستؾاصــل» إلمففام معرففؾم ضففس جسضففع األزمش ف أوز فاس ،وذففؾ أمففر ترشاقزففم غضب ف
اإلمام اللا س عذفر (ع )! أما ضس الدلض الخامس ض د اس خدم ؼ م دما

واض ار ا

عزدا مفبدؼ،

إلففى ثف ًفد مففا ،مففؽ اثض ف معشففاه ومفدؾمففم ،والففبعض ابخففر ال وس ففؽ إثباتففم .وضضسففا يلففس تؾ ففض ذففذه
الش اط:
ذيرتؼ ضفس الفدلض األول تحفل عشفؾان «التكامـل السعشـؾي فـي عـل وجـؾد القـادة اإللييـيؽ» أن
الدد

مؽ خل اإل دان ذؾ ثري فم «نحؾ ن ،نحؾ الكسال السظم ونحؾ التكامل السعشؾي بجسيع

أبعــاده» ثففؼ تفزففل ؼ إ ففم الشففػ ضففس أن اإل دففان «ا يسئشــو أن يشجــز ســمؾك ىــذا الظري ـ مــؽ دون
قيادة إمام ىاد معرؾم وإرعاداتو ،ومؽ السحال قظع ىذه السرحمة دون قيادة معمؼ سساوي».

مففؽ الؾا ف أ ففم إذا ص ف ً ذففذا البففبلم ض ففم لففؽ ود ف لزم «وجــؾد» أ س ف معرففؾمضؽ ضحدففب ف
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ود ف لزم أوز فاس «حزــؾرىؼ» ضففس ي ف عر ففر وزمففؽ ،أل ففم مففؽ الؾا ف أن اإلمففام غضففر الحا ففر أا
ال ا ففب ال وس شففم أن و ففؾن مرشففداس وقا ففداس ومعلس فاس للشففاس وال أن و ففؾم سدس ف ذداو ف الشففاس وت فربض دؼ

وإرشادذؼ .ض ذا يان األمر يذلػ أضبل تش ض غضب اإلمام اللا س عذر يبلم ؼ ذذا؟
ل د قل ؼ ضس داو األمر إن الدفد

مفؽ خلف اإل دفان أن ورف إلفى ال بامف السعشفؾا ثفؼ قلف ؼ

جسيـع األمـؾر الالزمـة لؾصـؾل اإلندـان إلـى
الحئـيؼ
ن
َ
إ فم طب فاس ل اعفدة اللظف «ا بـد أن هيَبــي َؽ ه
ه
اليــدم مــؽ خمقــو وأن ىــذا يذــسل أن يرســـل لــو أنبيــاء ويشرــم ليدايتــو أ ســة معرـــؾميؽ وإا
انتقض اليرض مؽ خمقو لو» .ألضدل ضج ذفذه الس فدما

ذفس أ فم مشفذ ثفؾالس ألف

ومئ فس عفام

فاس محرومفؾن مفؽ البسفال السعشفؾا (أا مفؽ ذلفػ
وث ى الضؾم وإلى أن وغدر إمفام الزمفان (عف ) الش ر
الذسء الذا ذؾ غرض خ مؽ خلف اإل دفان) أل دفؼ محرومفؾن ضعفبلس مفؽ ثزفؾر اإلمفام السعرفؾم
الذا يرشدذؼ و ؾدذؼ مل معلؼ سساوا إلى طس «الظري نحؾ ن السميء بالسظبات والسراعم،

والظري نحؾ الكسـال ونحـؾ التكامـل السعشـؾي»؟ ألفضس ثرمفان الشفاس مفؽ ذلفػ دفبب ال ضبف
لل رض ومشا

فض

ل اعدة اللظ ؟؟

َّ
ـان بقــؾة العقــل والتفكيــر والسشظ ـ وأعظــاه
وتفز ففل رؼ سففساث بؼ« :صــحي أن ن زوَد اإلندـ َ
وجدان ا قؾي ا ومثس ار وأرسل ليدايتو كتب ا سساوي اة ولكؽ رغـؼ كـل تمـػ الؾسـا ل التكؾيشيـة والتذـريعية

التي هجي َز اإلندان بيا ا يـزال مـؽ السسئـؽ أن يقـع اإلندـان فـي الخظـأ فـي تذـخيص الظريـ ».
فؾد إمفام مرشفد معرففؾم أمف اسر فرور اس ،واسف ش ج ؼ أ فم« :مــؽ السدـمؼ بــو أن
ولدفذا الفدلض اع بفرتؼ وجف ـ
وجؾد إمام معرؾم يقمل إلى حد كبير اانحرام والزالل».

ظ ـرح سؤالضؽ ضس الذذؽ ،األول :أ فم لفؾ يفان دلضف وجفؾد إمفام معرفؾم ذفؾ
ضد أن ذذا الببلم و ف
«التقميــل إلــى حــد كبيــر مــؽ خظــر اانح ـرام والزــالل» أضففبل وجففب أن و ففؾن ذشففاس إمففام معرففؾم
ثا ف اسر دا س فاس؟ إ فذ يض ف

وس ففؽ إلمففام غا ففب أن و ًل ف مففؽ خظففر اال ح ف ار

والزففبلل؟! وثا ض فاس :دففذه

الظر ف مففؽ االس ف دالل لسففاذا ال تر حففؾن خففاطريؼ م فرة واثففدة ،ض ؾلففؾن رغففؼ أن خ أعظففى لئل دففان

ع بلس ومشظ اس ووجدا اس ملس اسر وي باس سساو س و رب لم – على ثد قؾل الذضع – إمامفاس معرفؾماس ،إال
أن وجؾد ذذه الؾسا ال بؾ شض وال ذر عض ال يز اث سال خظ اإل دان ضفس تذخضرفم لظر فم وأن
يففؤدا خظففؤه ذففذا إلففى ا ح ارضففم و ففبللم ،وبال ففالس ضسففؽ الففبلزم أن وخل ف خ اإل دففان معرففؾماس مففؽ

األساس يس ال و ع أ داس ضس أا خظ أو اش باه أو

بلل؟!

وتفزل ؼ ضس الدلض اللا س وتحل عشؾان «الحفاظ عمى الذ ار ع الدساوية»
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«ا بد أن يؾجد دا س ا قا د معرؾم كي يحافظ عمى أصالة الديؽ ونقاء التعاليؼ الديشية وكي

يسشــــع وقــــؾع اانحرافــــات واألفكــــار التمفيقيــــة واانتقا يــــة واآلراء الخاطرــــة والدخيمــــة واألوىــــام

والخرافات».

وأقؾل :لؾ يفان ذفذا ذفؾ دلضف «وجـؾد» اإلمفام ض فم سضدف بع
أمففر ي شففاقض مففع غضب ف إمففام الزمففان (ع ف ) ،إ فذ يض ف

فرورة «حزـؾره» أوزفاس ،وذفذا

وس ففؽ لئلمففام ال ا ففب أن وسشففع «اانحرافـــات

واألفكار التمفيقية و ».......و حؾل دون تلؾث الذفر ع األوذام والخراضا ؟
وضس دلضلبؼ اللال

الذا ذيرتسؾه تحل عشفؾان «القيادة الدياسـية وااجتساعيـة لةمـة» وس فؽ

تلخضص اس دالل سساث بؼ سا يلس:
قؾي.

« -1ا يسئؽ ألي جساعة أو مجتسع أن يؾاصمؾا حيـاتيؼ دون نغـام اجتسـاعي يرأسـو قا ـد
 -2إذا أراد اإلندــان أن يــتسئؽ مــؽ تحقي ـ ىــدم الكســال السعشــؾي فــال بــد أن يجتــاز ىــذا

الظري ضسؽ جساعة ومجتسع.
 -3ابــد مــؽ مجتســع يدــؾده نغــام صــحي حتــى تزدىــر فيــو إمئانيــات السجتســع ويحــارب
اانحرافات.
 -4ا يسمػ اإلندان الخظاء القدرة عمى القيام بسثل ىذه الرسالة العغيسة.».
والش ضج ذفس« :ا بد أن يعيؽ ن تعالى إمام ا ومرعدا معرؾم ا لكي يذـرم عمى ىذا األمر

السيؼ ويسشع اانحرافات».
مؽ الؾا

تساماس أ فم لفؾ صف ذفذا االسف دالل لسفا جفاز أ فداس أن و ضفب اإلمفام السعرفؾم ،ألن

اإلم ففام ال ا ففب ال وس ش ففم أن و ففؾد السج س ففع سضاس ففضاس واج ساعضف فاس وال أن وسش ففع األخظ ففاء واال ح ارض ففا

والسغف ففالؼ واال ف ففظداد واإلجحف ففا والز ف ففرر ف ففالسغلؾمضؽ و ظب ف ف الشغف ففام الرف ففحض السشذف ففؾد ضف ففس
السج سففع .ومففؽ جدف أخففرش ضف ن اإل دففان غضففر السعرففؾم و َّ
الخظففاء غضففر قففادر  -علففى ثففد قففؾلبؼ -
على «القيام بيذه الرسالة العغيسة»؛ ألضدل ضج ذلػ إذن ذفس أ فم مشفذ ثفؾالس ألف

ومئ فس عفام

لففؼ ودف ظع أا إ دففان ( دففبب غضبف إمففام الزمففان (عف ) وعففدم تح ف السج سففع والح ؾمف ال فس أشفرتؼ
إلضدا ضس دلضلبؼ أعبله) أن «يشال ىدفو في الكسال السعشؾي»؟ أولضس ذذا زاس لل رض؟
وضس الدلض ال ار ع وتحل عشؾان «لزوم إتسام الحجة» تفزل ؼ أ م:
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«يجــم أن تــتؼ الحجــة عمــى األعــخاص الــذيؽ يدــيرون فــي الظري ـ السشحــرم عــؽ عســد

وقرد ،حتى إذا ما أهوعدوا بعقاب عمى عسميؼ يئؾن ذلػ الؾعيد مدتشدا إلى حجة ودليل وا يبقى
ألي أحد أي مجال لمتحجج بأنو لؾ كان لديو قا د رساني وسساوي يأخذ بيده نحؾ الح لسا تخمف
عؽ صراط ن .والخالصة ا بد مؽ سد بـاب العـذر وسيـان دا ـل الحـ بذـئل كـام ووام وإفيـام
الجاىل وطسأنة العالؼ وتقؾيتو».
ولبؽ تشاقض ذذا االس دالل وتشاضضم مفع غضبف اإلمفام السعرفؾم وا ف وجلفس أيلفر مفؽ جسضفع

األدل األخرش .ألضدل ضج ذذا االس دالل ذس أ م مشذ ما و ار األل

ومئ س عام وث ى الضؾم لؼ

ت ف ؼ الحج ف علففى السففذ بضؽ والعاصففضؽ وبال ففالس ضجسففضعدؼ سففض ؾ ؾن معففذور ؽ يففؾم ال ضام ف ؟! أا قا ففد

رًبا س وسساوا و خفذ ضفد الشفاس الضفؾم -ثضف
يس ودد ا العذر؟ ذف ودف ظضع اإلمفام ال ا فب أن يبفضؽ للشفاس دال ف الحف ورفدفؼ الجاذف و ًفؾا
ظ فسئشم يس ال يب ى ألثد عذر وال ثج يؾم ال ضام ؟
العالؼ ور ـ

اإلمفام السعرفؾم غا فب عفشدؼ  -حفؾ الحف و رشفدذؼ

وضس دلضلبؼ الخامس وتحل عشؾان «اإلمام ىـؾ الؾاسـظة الكبـرِ لمفـيض اإلليـي» ش ًفبد ؼ ضفس
البدء وجؾد الشبس واإلمام ضس السج سع البذفرا أو ضس عفالؼ الؾجفؾد سفره ؾجفؾد «القمـم» ضفس جدفؼ

اإل دان ثفؼ تفزفل ؼ فم« :لسـا كـان اإلمـام السعرـؾم بؾصـفو إندـان ا كـامالا و ار ـدا لقافمـة البذـرية
سبب ا لشزول الفيض اإلليي ،وكان كل فرد يتستع بيذا الفيض ويدتفيد مشو بسقدار ارتباطو بـالشبي

واإلمام؛ فيشبيي القؾل كسا أن وجؾد القمم ضروري لإلندان ،كذلػ وجـؾد واسـظة الفـيض اإلليـي
ضروري لجدؼ البذرية».

وأق ففؾل :أوالس إن تعبض ففر «الفــــيض اإلليــــي» ذش ففا ال وخل ففؾ م ففؽ إ د ففام وال ففدرا معش ففاه ال ففدقض

الزب ؟ .ثا ضاس ما ذس الدال

ال س تلبل أن وجؾد الؾاسظ –خاص الؾاسظ اإل دفا ض -

فرور

ألجف ضففضض خ علفى البذففر؟ أال ودف ظضع خ أن وفففضض علفى الشففاس دون واسفظ ؟ ذف ال ضفام ففذلػ
فشس أ شففا عشففدما ففؾل «إن وجــؾد واســـظة الفــيض اإلليـــي فــي جدـــؼ
األمففر محففال علففى خ؟ ال ف ـ
البذرية ضروري» ضسعشى ذلػ أن خ ال ود ظضع أن وفضض على البذر دون وجؾد الؾاسظ (ال س
والفديؽ؟ ويضف

ودف فضد األ بضفاء أ فدفدؼ مفؽ

ذس ذشا الشبس أو اإلمام) ضد ذذا الببلم ي ًف مع الع
الفففضض اإللدففس إذن؟ ذف ذشففاس واسففظ لؾصففؾل الفففضض إلففضدؼ؟ (أقرففد واسففظ إ دففا ض أا بففس أو
إمام معرؾم وإال ضبل شبر وجؾد واسظ غضر إ دفا ض أا مفبلس الفؾثس ضدفذا خفارج عفؽ حلشفا) .قفد

ت ؾل ففؾن :إن خ ودف ف ظضع أن وف ففضض دون واس ففظ  ،لب ففؽ الش ففاس غض ففر م ففؤذلضؽ ل ففذلػ ل ففذا ي ففان وج ففؾد

الؾاسظ

فرور اس .ضش فؾل :لشففرض أن عظفاء خ ي ظًلفب األذلضف ولبفؽ األذلضف وعفدمدا ذفس مفؽ خ
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أوزاس ،وثا ضاس :يض

وس ششا أن لبل أن اإل دان ال وسلػ ال ا لض واألذلض ل ل فس الففضض اإللدفس دون

واسظ خاص الؾاسظ اإل دا ض ؟

وسؤالس ابخر ذفؾ :ألضدفل الش ضجف السشظ ضف البلزمف عفؽ تلفػ الفدال

ذ ففس ،إ ففاض س إل ففى
األم ش ف  ،وبال ففالس

ففرورة ثز ففؾر اإلم ففام السعر ففؾم ض ففس يف ف األزمشف ف ،

مفؽ األول إلفى ال ار فع

ففرورة ثز ففؾره ض ففس يف ف

ففرورة أن ي عف َّفد ـد األ س ف السعرففؾمؾن ضففس ي ف عر ففر و ش ذففروا ضففس ي ف
و اثض ف مففؽ أ حففاء العففالؼ وب اعففم؟ خففذوا علففى سففبض السلففال زمففؽ اإلمففام الرففاد ( ) ،ذ ف يففان
عف

اسف ظاع م ( ) أن يف ؼ الحجف علففى أذففالس البلففدان األخففرش ملف ألسا ضففا وإوظالضففا وا جل ف ار و ضؾز لشففدا

و ...وأن و ففؾن إمام فاس وذادو فاس ومرشففداس لدففؼ؟ ذف أذففالس الجز فرة العربض ف وثففدذؼ خل فؾا ألج ف ال بام ف
السعشؾا مسا اس دعى أن يشرب خ تعالى لدؼ وثفدذؼ إمامفاس معرفؾماس؟ إذن ضسفا ذفؾ مرفضر الخلف
ضس سا ر أ حاء العالؼ ضس ذلػ الزمؽ وضس الؾقل الحا ر؟؟

السؾ ؾ ابخر أن سساث بؼ قل ؼ ضس الرفح  322مؽ ذلػ الب ا :
«ونعمــؼ أن مؾاصــمة خــت اإلمامــة والؾايــة فــي عرــر غيبــة السيــدي (أرواحشــا فــداه) يــتؼ
بؾاسظة نؾابو العاميؽ يعشي العمساء والفقياء»
لبؽ سؤالس ذؾ :أال يدل ذذا الببلم (الذا قض عاذ اسر ألجف ثف معزفل ال ضبف ) علفى دفضان

ي تلػ ال يضدا ال س قضلل سا اس ثؾل رورة وجفؾد إمفام معرفؾم وقا فد سفساوا ومرشفد م ففؽ قـبف
خ ضففس جسضففع األزمش ف وبذ ف دا ففؼ؟ وذ ف ود ف ظضع العلسففاء والف دففاء (غضففر السعرففؾمضؽ) أن و ؾم فؾا
رسال السعرؾمضؽ الخظضرة أو مؾاصل دا؟ ذ ود ظضع غضر السعرؾم أن يؤدا دور السعلؼ الفديشس

والسرش ففد الد ففادا ،وأن وح ففاضح عل ففى الذف ف ار ع الد ففساو وأن ريف ف َّؼ الحجف ف عل ففى الش ففاس و ففؾد األمف ف
اإلسبلمض ديشضاس وسضاسضاس واج ساعضاس و دؾ الشاس حفؾ ال بامف السعشفؾا؟ إذا يا فل اإلجا ف إوجا ضف
ضففل مذ ف ل ال عففارض ففضؽ غضب ف

ا فففل ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وإذا يا ففل سففلبض
ً
ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص علففى ثالدففا دون
اإلمففام اللففا س عذففر (ع ف ) وبففضؽ أدل ف
ً
ث ً !.
ايرر اع ذارا مؽ سساث السرجع الببضر لسزاو أوقاتبؼ الذر ف واللسضش وأسف ل
وضس الخ ام ً
العزة والرضع لدضادتبؼ.
خ لبؼ طؾل العسر الس رن ً
مع واضر الذ ر الجز .
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القدؼ الرابع
تأمالت في أدلة عرسة األنبياء واأل سة
تأمالت في أدلة عرسة األنبياء واأل سة:
ترسلًف ف عر ففس األ بض ففاء واأل سف ف االثش ففس عذ ففر ال ففريؽ ال ففريضؽ ض ففس الفب ففر الذ ففضعس وترع ــب ففر م ففؽ
ففرور ا مففذذب الذففضع (اإلمامض ف ) .وخ ل ف علسففاء الذففضع ضففس تعر ففأ «العرــسة» ،لبففؽ يضفض ف
األدل ال فس ودف خدمؾ دا إلثبفا

فرورة العرفس ت خفذذؼ جسضعفاس دون أن وذفعروا إلفى تعر فأ واثفد

لسفدؾم «العرـسة» ذفؾ« :صـؾن األنبيـاء واأل سـة مـؽ كـل ذنـم أو خظـأ أو اعـتباه (كبيـ ار كـان أم

صـــيي ار ،وعـــؽ عســـد كـــان أم ســـيؾا) بســـا يذـــسل جسيـــع مجـــاات الحيـــاة الفرديـــة وااجتساعيـــة
السختمفة».

يرش األس اذ الذضص «مرباح يزدا» أ م:
«ليس السقرؾد مؽ عرسة األنبياء أو عرسة آخريؽ مجـرد عـدم ارتكـابيؼ لـذنم فحدـم،
ألنــو مــؽ السسئــؽ لفــرد عــادي أيزـ ا أن ا يرتكــم الــذنؾب ...بــل السقرــؾد ىــؾ امــتالك الذــخص
لسمكة نفدـية قؾيـة تسشعـو مـؽ ارتكـاب الـذنم ميسـا كانـهللا الغـروم .وىـي ممكـة ناتجـة عـؽ وعـي

كامل ودا ؼ بقب السعرية وعؽ إرادة قؾية لكب ميؾل الشفس .ولسا كـان تحقـ مثـل ىـذه السمكـة
ا يتؼ إا بعشاية خاصة مؽ ن ،هندبهللا فاعميتيا إلى ن تعالى»(.)1

«السقرؾد مؽ الذنم الذي هيران الذخص السعرؾم مؽ ارتكابو :فعـل مـا يظمـ عميـو فـي
لدان الفقو عبارة الحرام وكذلػ ترك ما يظم عميو في لدان الفقو اسؼ الؾاجم(.)2
ومؽ وجد غر األس اذ الذضص «جعفر سبحا س»:
«العرسة تعشي الرؾن والحفظ لراحبيا ،وليا في باب الشبؾة السراتم التالية:
ا -العرسة في مقام تمقي الؾحي وحفغو وتبمييو.
ب -العرسة عؽ السعرية والذنم.

( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س :مؾزش ع ايد ،ص.237
( )2السردر الدا  ،ص.238
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ج -العرسة عؽ الخظأ وااعتباه في األمؾر الفردية وااجتساعية»(.)1
وب ففالظبع ل ففد

ف َّفسؽ األسف ف اذ الذ ففضص س ففبحا س ض ففس تعر ف ففم للعر ففس الر ففؾن م ففؽ الخظف ف ض ففس

«مدــا ل الحيــاة العاديــة» و«فــي الحئــؼ فــي السشازعــات» و«فــي تذــخيص السؾضــؾعات واألحئــام
الديشية»

َّسؽ مفدؾم العرس ث ى صؾن السعرؾم وثفغم مؽ «بعض األمراض الجدسية...

التي تؤدي التي نفؾر الشاس مشو».

أما مؽ وجد غر األس اذ الذضص إ راذضؼ األمضشس ضالعرس ذس ما يلس:
«العرــسة عبــارة عــؽ قــؾة باطشيــة غيــر عاديــة (خارقــة) وممكــة نفدــية قؾيــة تحرــل نتيجــة

مذاىدة حقيقة الكؾن ورؤيـة السمكـؾت وسـاطؽ عـالؼ الؾجـؾد .وىـي قـؾة اسـتثشا ية غيبيـة كـل مـؽ
وجدت فيو هعرؼ مؽ كل خظأ وذنم بذئل مظم وأصب مرانا ومحفؾعا مؽ جيات مختمفة:
 .1ا يخظ أبدا في تمقي الؾحي وإدراك وقا ع األمؾر.
 .2ا يذتبو وا يديؾ في ضبت األحئام والقؾانيؽ وحفغيا.
 .3ا يخظ في تبمي األحئام وسيانيا وا يرتكم أي ذنم أو تقرير في ذلػ.
 .4مران في مقام العسل مؽ العثرات واألخظاء سؾاء الستعسدة أم التـي تقـع سـيؾا فيـؾ ا

يذنم أبدا واحتسال الخظأ والذنم في حقو صفر.)2(».

وذ ذا رش أن العرس  ،ضس رأا يف مفؽ الدفادة األمضشفس والدفبحا س ،عبفارة عفؽ الرفؾن مفؽ

ي ف ذ ففب وخظ ف وذفففؾة وت رففضر وزل ف (عسففدا أم عففؽ سففدؾ) ،وضففس جسضففع مجففاال

الحضففاة الفردو ف

واالج ساعضف  .أمففا ضففس رأا األسف اذ مرففباح يففزدا ضالعرففس معشاذففا الرففؾن مففؽ ارتبففا

«الــذنم»

ض  ،ولضس أا ذ ب الذ ب الذا وع بر يذلػ ضس لدان الف م ثر اسر .ومفؽ الجفدير الفذير أوزفاس
أن جسضففع علسففاء الذففضع م ف ففؾن علففى أن األ بضففاء واأل س ف معرففؾمؾن مشففذ داو ف ثضففاتدؼ (أا مشففذ
والدتدؼ وطفؾل دؼ) وث ى خر عسرذؼ ضبل ت رر عرس دؼ على ض رة بؾتدؼ أو إمام دؼ ض .
والخبلص إن غر العرس مؽ وجد غر الذضع ذس أن:
«األنبياء واأل سة ااثشي عذر معرؾمؾن في جسيع حياتيؼ كميا».

( )1سبحا س ،جعفر :مشذؾر ع ا د امامض  ،ص .113
( )2أمضشس ،إ راذضؼ :ررسى مدا

يلى إمامل( ،أا دراس وتحلض السدا
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األدلة العقمية عمى عرسة األنبياء واأل سة ومشاقذتيا:
ذففضر ضففس مففا يلففس إلففى عففض الشسففاذج مففؽ األدل ف الع لض ف ال ففس ود ف خدمدا الذففضع ضففس إثبففا
عرج على دذا.
الزرورة الع لض لعرس األ بضاء ،ثؼ ً

الدليل األول« :إن أنبياء ن مرانؾن في عسميؼ بأحئام الذريعة مؽ كل ذنم وخظأ وزلل،

وا يتحق اليدم مؽ إرسال األنبياء إا إذا كانؾا يتستعؾن فعـالا بسثـل ىـذه العرـسة ألنيـؼ إن لـؼ
يئؾنؾا ممتزميؽ تسام ا وسدقة باألحئـام اإللييـة التـي يقؾمـؾن بتبميييـا لمشـاس فدـتزول ثقـة الشـاس
بردقيؼ وسالتالي لؽ يتحق ىدم الشبؾة»(.)1
و عبارة أخرش:
«إن العرـــسة ازمـــة لةنبيـــاء حتـــى تحرـــل الثقـــة بـــأقؾاليؼ وحتـــى يتحقـــ اليـــدم مـــؽ

نبؾتيؼ»(.)2

ضش ؾل :إن الدلض السذيؾر أعبله قا

للش د مؽ جدا

م عددة ذضر إلى عزدا ضس يلس:
فرورة الرفؾن مفؽ

وتامفاس ضف ن أقرفى مفا يلب فم ذفؾ
 .1ث ى لؾ يان ذذا االسف دالل صفحضحاس ً
عسفدة و َّ
الفذ ؾ الس َّ
العلشضف أا ال فس تررتبفب أمفام الشففاس وعلفى السفؤل ،ال مفؽ الفذ ؾ ال فس ت فع أثضا فاس
السخفضف ال فس ت فع ضفس الخلفؾة عضفداس عفؽ أعفضؽ الشفاس.
دبب ال فل أو الددؾ أو الشدضان وال الذ ؾ
ً
إن الدففدؾ والشدففضان وال عففرض لففبعض ال فففبل اب ًض ف والعففا رة أمففر طبضعففس ضففس اإل دففان و بلففم ي ف

الشاس وال يؾجد أثد وف د الل

ذخص لسجرد أ م ارتبب أثضا ا خظ س أو ذ باس سدؾاس أو اش باذاس.

يسفاس ويضففاس) ،ال
عؼ ،عشدما و ؾن الذخص غارقاس ضس الذ ؾ ومش سداس ضس الرذا ف األخبلقضف ( ً
فاس دعؾتـفم .أمفا
وس ؽ االع ساد علضم والل
بلمم ،ض ذا َّادعى مل ذذا الذخص َّ
الشبؾـة ضلؽ ـو ب ـ الش ر
وم َّر ف جسضففع الذففسا اإل دففا ض الحدففش والفزففا األخبلقض ف
إذا َّادعففى إ دففان ت ففس ور و ز ففم ر

العالض  ،ورغؼ أ م غضر معرفؾم إال أ فم مذفدؾر فضؽ الشفاس ش فاء اللفؾ واسف ام الدفضرة ،إذا ادعفى
إلفى ذلفػ

الشبؾـة ،ض ن ادعاءه ذذا يؤثر ضس الشاس و شال اذ سفامدؼ و فدعؾذؼ إلفى ال مف  ،ضف ذا أ فض
َّ
اذضؽ ومعج ف از  ،وذففذه
أن الشبف َّ
فس ال يف َّفدعس الشبف َّفؾـة ض ف ف روغدف رفر للشففاس ،إلثبففا بؾتففم ،دال ف ـ وب فر ـ
السعجف از ( إ ففاض إلففى جاذ ض ففم السعشؾ ف وتف ثضر يبلمففم ضففس إو ففاش الفظفرة الشا سف لففدش الشففاس) ذففس
وظسئشففؾن إلففى صففدقم .عففؼ ،إذا قففام عففد ذلففػ ا دففاس أث ففام خ
ال ففس ترؾًلففد ث ف الشففاس ففم وتجعلدففؼ
ً

( )1سبحا س ،جعفر :مشذؾر ع ا د إلدض  ،ص .111
( )2السردر الدا  ،بل عؽ السح

الظؾسس :يذ
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(عالس فاس عامففداس وأمففام الشففاس)

شحففؾ مش ف غؼ وم بف ًفرر وارتبففب السعاصففس واألعسففال ال بضح ف والسؾب ففا
يففان للشففاس الحف ضففس أن وذف ؾا شبؾتففم و ف ففدوا الل ف رففد يبلمففم ،أمففا إذا ارتبففب عففض الففذ ؾ

م ار

الشبؾة.
ادرة سدؾاس و دضا اس ضبل و ؾن ذلػ
مدعاة أ داس لذػ أثد ضس صد دعؾاه َّ
س

ضففس الؾاقففع ل ففد اض ففرض االس ف دالل الذففضعس السففذيؾر أن اإل دففان ال وخلففؾ مففؽ ثففال ضؽ ض ف ال
ثال

لدسا:

 -1إما أن و ر الذ ؾ و لظص السفاسد األخبلقض -2أو أن و ؾن معرؾماس مظل اس .عبفارة
أخرش اإل دان إما و ؾن معرؾماس أو غارقاس ضس الذ ؾ مؽ أرسفم إلفى أخسفص قدمضفم! وال يؾجفد ثف

وس  .ثؼ قالؾا عد ذلػ أ فم إذا يفان اإل دفان غارقفاس ضفس الفذ ؾ ضلفؽ يلف الشفاس رفح يبلمفم ولفؽ
وظسئش فؾا إلففى صففدقم وبال ففالس لففؽ ي ح ف ذففد الشبف َّفؾة ،واس ف ش جؾا علففى الفففؾر أ ففم وجففب أن و ففؾن
معرؾماس مظل اس إذن!.
لبؽ أصحا

االس دالل الدا

غفلؾا عفؽ إم ا ضف وجفؾد ثالف ثاللف وذفس أن و فؾن الذفخص

الشبؾة غضفر معرفؾم إال أ فم ضفس الؾقفل ذاتفم لفضس غارقفاس ضفس الفذ ؾ والسفاسفد األخبلقضف
الذا َّيدعس َّ
و ؾن ذ عام إ دا اس ت ضاس ضفاس ز دفاس مخلرفاس ضضذفعر الشفاس حفؾه الحفب والظس ضشف دفبب مفا

وجدوه ضضم مفؽ ازذف وطدفر و فاء وصفد وأما ف ومفا وس لبفم مفؽ جاذ ضف معشؾ ف  .وادعفاء ملف ذفذا

الذففخص للشبففؾة – خاص ف عشففدما و ف تس سعج فزة خارق ف إلثبففا
وم ا م ضس قلؾ الشاس -وخ ل

دع فؾاه إ ففاض إلففى س فؾا م الحد ففش

مؽ الدساء إلى األرض عؽ ادعاء شخص ضاس ضاسفد (أو ث فى

عادا) ال وس لػ أا م ا ضس قلؾ الشاس وال ود ظضع أن و تس ا معجزة إلثبا

 -2يسففا ذير ففا ضففس الش ظف الدففا  ،إن أقرففى مففا يلب ففم ذلففػ االسف دالل ذففؾ

دعؾاه.

ففرورة العرففس

الغاذر لؤل بضاء .عبارة أخرش إذا اع بر ا أن السعضار ث الشاس ضض فس أن و فؾن الذفخص الس َّفدعس
ذ ب أو عس قبض أمام أ غار الشاس وضس مؤل

للشبؾة إ دا اس عاذر الربلح أا ال روف د رم على ارتبا
َّ
مشدؼ ،يس ي س َّ ؽ الشاس مفؽ الل ف فم واالطسئشفان إلفى صفدقم .وال يلبفل االسف دالل السفذيؾر
أن و ففؾن ذففذا الذففخص مرففؾ اس مففؽ ي ف خظ ف وزل ف وذ ففب ضففس الدف ًفر والخفففاء .ضدففذا الففدلض
وقاصر.

فرورـة
ففاقص

ففرورة العرففس قب ف الشبففؾة ،أل ففم قب ف أن يشف ًفزل خ
 -3الففدلض السففذيؾر قاصففر عففؽ إثبففا
أوامفره و ؾاذضففم ال يؾجففد معشففى للففذ ب أو لسعرففض خ ،ضال زففض سففالب ا فففاء السؾ ففؾ (يسففا و ففؾل

السشاط ).
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لشفرض ملبل أن الذخص الذا لؼ ريبع

الشبؾة عد أي لحفؼ الخشز فر(يسفا و يلفم سفا ر الشفاس
َّ

ضففس عرفره وال وع بففرون ذلففػ عسفبلس قبحفاس) ،ضف ذا َّادعففى ذففذا الذففخص الشبف َّفؾـة عففد ذلففػ وأعلففؽ أن أثففد
قؾا ضؽ شر ع م رث فرـم ر لحؼ الخشز ر .ضد وجؾز أن رو ال لم ضس مل ذذه الحال  :إذا يان لحؼ الخشز ر
ث ارمفاس ضلسففاذا يشففل ت يلففم مففؽ قبف ؟ مففؽ البففديدس أ فم ال ورف تؾجضففم ملف ذففذا االع ف ارض إلضففم ،ألن
داط  :لؼ أيؽ أعلفؼ حرمف لحفؼ الخشز فر ضفس ذلفػ الؾقفل (قبف أن أ عف

الشبس وس شم أن و ؾل
َّ
ًبضاس) ،وأساساس سفا أن ثرم فم لفؼ يف ؼ إعبل دفا للشفاس عفد ضدفؾ لفؼ و فؽ ث ارمفاس ثضشدفا مفؽ األصف  ،عفؼ

مؽ ابن ضراعداس وجب علضشا جسضعفاس أن ج شفب أيلفم .ضف يؽ السحغفؾر الع لفس ضفس ملف ذفذه الحالف ؟

السدؼ أن يل زم
الشبس عفد بؾتفم فؾا ضؽ شفر ع م س فدار اسف ظاع م البذففر وال يرتبفب ذ ؾبفاس وأعسفاالس
ً
قبضحف س عالسفاس عامففداس .إن مففا يؾجففب زوال ث ف الشففاس و سشففع تح ف ذففد الشبففؾة ذففؾ عففدم ال فزام الشبففس
ً
وع فسفد ،أمفا
ث ام الذر ع ضس ض رة بؾتم وأن تحر ذفذه اال دايفا مشفم ذف م ب ًفرر وعفؽ علفؼ ـ
الذ ؾ واألخظاء ال س ارتببدا الشبس قب ادعا م الشبؾة ض دفا ال تزفر ل ف الشفاس ألن تلفػ األعسفال
ً
تعد ذ ؾباس أساساس قب أن يشدا ا خ عشدا ؾاسظ الؾثس.
ال ً
فرورة العرفس مفؽ

 -4ث ى لؾ ص االس دالل السذيؾر أعبله ويان تاماس ض فم ال يلبفل إال
الذ ب ال العرس مؽ الخظ واالش باه ،وذذه ظ ذام  .األ بضاء وعلشؾن دا ساس أ دفؼ ذفر ملرلشفا وأن
الفر الؾثضد ضششا وبضشدؼ ذؾ أ دؼ ريؾثى إلضدؼ مؽ خ .ومزسؾن الؾثس اإللدس ذذا ذؾ ما جاء ضس
الب ب الدفساو  ،أا مجسؾعف الح فا اإللدضف وال عفالضؼ واألث فام البلضف ال فس رو ـبَّلف دفا السؤمشفؾن.
إن األ بضففاء ال و ؾلففؾن أ ففداس إن جسضففع أعسففالدؼ وثريففاتدؼ ص ف ضرذا ويبضرذففا (ث ففى تلففػ ال ففس ت عل ف
الحض ففاة الفردوف ف والخاصف ف ) تف ف ؼ رش ففاد ال ففؾثس ،ث ففى إذا م ففا وج ففد الش ففاس ض ففس أعس ففالدؼ تل ففػ خظف ف

(ياالش باه ضس اخ ضار الزوج ملبلس) ش ؾا ادعاءاتدؼ الشبؾَّ ! .شاء على ذلػ إذا اش بم بس اإلسبلم

السؤذلضؽ واألمشاء والسظضعضؽ وعدد إلضدؼ الحفاش على مزض جب أثد
الحراس
ً
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ملبلس ضس اخ ضار ً
شبؾتففم ،ألن الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لففؼ يف ًفد أن
وأدش ذففذا االش ف باه إلففى الخدففارة ضففس معري ف أثففد ضلففؽ وذففػ أثففد ً
ً
عدده إلى أولئػ األضراد السدس السذيؾرة يان ؾثس خ وأمره.
 -5إن الذا و ؾل« :العرس هة ازمة وضرورية لةنبياء كـي تحرـل الثقـة بـأقؾاليؼ ويتحقـ

وخؾلففم أثففد أو ودففس لففم ففذلػ -مسففلبلس عففؽ
اليـــرض مـــؽ نبـــؾتيؼ» قففد جع ف مففؽ فدففم -دون أن ً
ملضا ار الشفاس مفؽ أتبفا األدوفان اإللدضف ضفس جسضفع أ حفاء العفالؼ .ذلفػ ألن أذف الدفش مفلبلس (الفذيؽ
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وذف لؾن أيلر ف السدفلسضؽ و ففر عفددذؼ مففؽ السلضفار) ال وع بففرون األ بضفاء معرففؾمضؽ

()1

ومفع ذلففػ

ذففؼ مظسئشففؾن لرففدقدؼ مع رضففؾن شبف ًفؾتدؼ .يففذلػ ال وع بففر أتبففا سففضد ا عضدففى (أا السدففضحضؾن) أن
شبؾتم و ع دون دا وال وع برون أن عدم عرفس ذلفػ الشبفس مؾجفب
عضدى معرؾم ولبشدؼ يؤمشؾن ً
ً
لعدم ث الشاس م ،واألمر ذاتم يشظب على أتبا األدوان األخرش.

 -6إن الدلض السفذيؾر ي شفاقض ؾ فؾح مفع ادعفاء الذفضع أن صفف العرفس ال وس فؽ ألثفد

أن وعر وجؾدذا لفدش شفخص مفا .يفرش الذفضع -يسفا علفؼ -أن اإلمفام وخلضفف الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال فد أن
ً
و ففؾن معرففؾماس ،ثففؼ و ؾلففؾن :إ ففم لسففا يا ففل صففف العرففس غضففر قا لف لل ذففخضص والسعرضف مف ففؽ قـبف
الش ففاس ،ل ففذا ال ت ح ف ف اإلمامف ف إال شر ففب خ لئلم ففام وقض ففام الشب ففس (أو اإلم ففام السعر ففؾم الد ففا )
ً
عر أ اإلمام للشاس .ولبؽ ضس االس دالل مؾرد البح قض إ م لؾ لؼ و ؽ الشبس معرؾماس ضلؽ يلف
ً
الشاس م ولذا لؽ ي ح ال رض مفؽ بؾتفم .ضالدفؤال الفذا وظفرح فدفم عشد فذ :يضف ي د َّفشى للشفاس
أن يدريؾا وجؾد العرس لدش شخص يفس و بلفؾا شفاء علفى ذلفػ ادعفاءه للشبفؾة و ل فؾا بلمفم؟! .إن
أيلر ما ود ظضع الشاس أن يدريؾه ضس شخص ما ذؾ أ م ث ى ابن لفؼ ورفدر عشفم أا ذ فب أو إثفؼ

أو عس قبض  ،ولبؽ يلشا علؼ أن ذذا وخ ل

َّ
السدعاة يلض اسر ،ض د يرتبب ذلػ الذفخص
عؽ العرس

ضففس خلؾتففم وضففس الدف ًفر أعسففاالس قبضحف دون أن وعلففؼ الشففاس عشدففا شففضئاس .ضففبل يؾجففد أا طر ف ودف ظضع
الش ففاس م ففؽ خبلل ففم أن يلب ف فؾا عر ففس ش ففخص م ففا ،ضبضف ف إذن س ففض ب الش ففاس دع ففؾة األ بض ففاء و ل ف فؾا
ردقدؼ (دون ي س شؾا مفؽ االطسئشفان إلفى عرفس دؼ)؟ إن أا إجا ف ت ًفدم علفى ذفذا الدفؤال سف بؾن
اضض لزرورة العرس .
ففرورة

 -7و خ ففر إشف ف ال ض ففس ذل ففػ االسف ف دالل ذ ففؾ أ ففم ل ففؾ صف ف ً لل ففزم عش ففم أن ال ت رف ففر
ط أوزفاس ضفس العلسفاء والسج دفديؽ وال زفاة
العرس على عرس األ بضاء (واأل سف ) ض ف ف أن تر فذف ـر ـ

وثداسف فاس .ذل ففػ أل ش ففا
وال ففادة العدف ف ر ضؽ والح ً ففام ويف ف إ د ففان وس ل ففػ م امف فاس مدسف فاس أو شف ف بلس ثضاتضف فاس َّ
د ظضع ظبض السشد ذاتفم أن دف دل علفى أ فم لفؾ لفؼ و فؽ السج دفد معرفؾماس لسفا اسف ظا الشفاس

أن يل ؾا م و دًلسؾا رقا دؼ ومرضرذؼ األخروا إلضم عشدما و لدو م ضس ض اواه و ار م .يذلػ إذا لؼ و ؽ
ال ا ففس معرففؾماس ضففبل وس ففؽ للشففاس أن وع سففدوا علضففم وأن وجعلففؾه ث س فاس ضففس ازعففاتدؼ واخ بلضففاتدؼ
وم رف ف ًفرضاس دم ففاء الش ففاس وأمف فؾالدؼ وأع ار ففدؼ وم ففا دؼ تح ففل ترف فرضم .ض ففبل ففد أن و ففؾن ال ا ففس

معرؾماس أوزاس! وث ى الذدؾد وجب أن و ؾ ؾا معرؾمضؽ أل فم لفؾ لفؼ و ؾ فؾا يفذلػ لسفا أم ششفا الل ف
( )1و رففد معرففؾمضؽ عرففس س مظل ف س ففالسعشى الذففضعس ،أمففا عرففس األ بضففاء ضففس ال بلضففغ عففؽ خ وبضففان ديشففم وشففرعم ضس فف
علضدا ضؽ السدلسضؽ (الس رجؼ).
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رففد يبلمدففؼ و حففؽ علففؼ أن شففدادتدؼ الباذ ف قففد تدففدد ففالخظر أرواح الشففاس األ ر ففاء وأم فؾالدؼ

وأع ار دؼ وم ا دؼ االج ساعض وذذا األمر ورب أيلر و ؾثاس ضس السشازعا
السد ؾ ا

الببضرة ال س ت ع ضس

العلضا للح ؾم والسج سع ،إذ وس ؽ لح ؼ خاط وغضر عادل ل فاض مفا أو لذفدادة ياذ ف

أن تؾجففم لظس ف يبض فرة إلففى الح ؾم ف والسج سففع وتففؤدا إلففى وقففؾ علففؼ علففى مبليففضؽ الشففاس األ ر ففاء

والسغلؾمضؽ.
قد ت ؾلؾن ذ ن اش راط العرس ضس السج دديؽ ومراجع ال لضد إن األ س السعرفؾمضؽ أمرو فا

ضس عدة أثادي

ورواوا

أن رجفع إلفى السج دفديؽ ضفس زمفؽ ال ضبف  .لبفؽ الدفؤال الفذا وظفرح فدفم

ذشا :مؽ ذؼ أولئفػ الفذيؽ رووا لشفا تلفػ األثاديف

(أو عبفارة أد تلفػ «اادعـاءات»)؟ ال شفػ أ بفؼ

تعلسؾن جضداس أن جسضع رواة تلفػ األثاديف ض دفاء ومج دفدون أا أ دفؼ جسضعفاس غضفر معرفؾمضؽ ،ضف ذا
يان األمر يذلػ ضبض وس ششا أن ل رد يبلمدؼ؟ خاص إذا ا بدشا إلى أ دؼ يش فعؾن شخرض سا

مؽ ذذه «اادعاءات» .إذن شفاء علفى مشظف الذفضع وجفب أن فؾل« :إن عرـسة الفقيـاء ازمـة
وضرورية كي تحرل الثقة بئالميؼ»!.

الدليل الثاني« :اليدم األساسي مؽ بعث األنبياء ىؾ ىداية البذر وإرعادىؼ نحؾ الحقا

والؾاجبات التي حددىا ن تعالى لمشـاس ،فاألنبيـاء ىـؼ فـي الحقيقـة مسثمـؾن عـؽ ن بـيؽ الشـاس
ويجم أن ييدوا البذر إلى صراط ن السدـتقيؼ .إذا كـان األمـر كـذلػ فـ ن عـدم التـزام مثـل ىـؤاء
السسثميؽ عؽ ن بـأوامر ن ومخـالفتيؼ بأنفدـيؼ لسزـسؾن رسـالتيؼ سيفدـره الشـاس عمـى معشـى

أن ســمؾكيؼ بيــان مشــاقض ألق ـؾاليؼ وسالتــالي لــؽ يجــدوا الثقــة الالزمــة بــأقؾاليؼ ونتيجــة لــذلػ لــؽ

يتحق اليدم مؽ بعثتيؼ بذئل كامل أبدا .إذن ف ن حئسة ن ولظفو يقتزيان أن يئؾن األنبياء

أفرادا مشزىيؽ مؽ كل إثؼ ومعرؾميؽ مؽ كل ذنم وأن ا يرـدر عـشيؼ أي عسـل سـيء حتـى مـؽ
باب الديؾ والشديان كي ا يغؽ الشاس أن ادعاءىؼ الديؾ والشدـيان لـيس سـؾِ حجـة يبـررون
بيا ارتكابيؼ الذنؾب»(.)1

أا جديفد .عفؼ
ذذا الدلض اللا س عفضؽ األول الفذا أورد فاه قبلفم ودرسفشاه و فد اه ،وال فرش ضضفم َّ

إذا يفان األ بضففاء –علففى ثففد قففؾل أولئففػ الدففادة العلسففاء« -غضففر مل ففزمضؽ

فدففدؼ ففاألوامر اإللدضف »

ضف ف ن الش ففاس ل ففؽ يل ف فؾا د ففؼ؛ أم ففا إذا ال زمف فؾا ف ف وامر خ ولب ففؽ وق ففع م ففشدؼ زلف ف ض ففس ع ففض الح ففاال

االس لشا ض ولؼ و ؽ ذلػ عؽ عسد

سفدؾاس و دفضا اس ضؾقعفؾا ضفس ذ فب مفا لبفشدؼ سفرعان مفا تفا ؾا مشفم

( )1مرباح يزدا ،دمحم ت س :مؾزش ع ايد ،ص.243
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واس فروا ربدؼ وسعؾا ضس تدارس ال رضر الذا در مشدؼ ،ض ن الشاس لفؽ وف فدوا أ فداس ث ف دؼ دفؼ .إن

أقرى ما وس ؽ لدفذا الفدلض أن يلب فم (يالفدلض الفذا قبلفم) ذفؾ أن األ بضفاء وأ سف الفديؽ ال وجفؾز أن
و ؾ فؾا أضفراداس مدف د ر ؽ م د بففضؽ ،ولبففؽ االسف د ار لففضس ففضض العرففس حضف إذا رفففس االسف د ار
ـ
ثــب ـل العرس تل ا ضاس ،األمر خبل ذلػ إذ يؾجد ضؽ االثشضؽ ثاال وسضظ أخرش عزدا على
األق ال ودلب ث الشاس األ بضاء .وال ر ذاتدا تشظب على صؾ دؼ مؽ ي سدؾ أو دضان ،ض ذا
تبرر الددؾ والشدضان م ار

عديدة على حؾ يؤدا إلى قضامدؼ ذ

قد ودلب ث الشاس دؼ أما إذا وقع الددؾ والشدفضان ضفس ثفاال

م برر عسال قبضح ض ن ذذا

قلضلف واسف لشا ض ض فم ال ودفلب أ فداس

ث الشاس دؼ ألن الشاس وع برون األ بضاء ذف اسر طبضعضفضؽ وأن الدفدؾ والشدفضان (ضفس الحفد الس عفار

علضم) أمر طبضعس ال يشفػ عشم اإل دفان .مفرة ثا ضف أؤيفد أن جسضفع اإلشف اال
األول واردة على ذذا الدلض أوزاس والدلضبلن ذؼ ضس الح ض دلض واثد.

السؾجفؾدة ضفس الفدلض

الدليل الثالث« :إضافة إلى وعيفتيؼ في إبال الشاس مزسؾن الؾحي والرسالة التي أهرسـمؾا

بيا وسيان الظري السدـتقيؼ لمشـاس فـ ن لةنبيـاء وعيفـة ىامـة أخـرِ أيزـ ا وىـي تـزكيتيؼ نفـؾس
البذر وترسيتيؼ األفراد السدتعديؽ إليراليؼ إلـى آخـر مراحـل الكسـال اإلندـاني .بعبـارة أخـرِ :إن

مؽ واجبات األنبياء ،إضافة إلى تعميؼ الشاس وإرعـادىؼ ،ترسيـة الخمـ ترسيـة عـاممة عامـة تذـسل

أيز ـا أكثــر أف ـراد السجتســع اســتعدادا وأبــرزىؼ أىميــة ومثــل ىــذا السقــام ا يرــم لــو إا أعــخاص

وصــــمؾا إلــــى أعمــــى مــــدارج الكســــال اإلندــــاني وحــــازوا أكســــل السمكــــات الشفدــــية (وىــــي ممكــــة

العرسة)»(.)1

ذ ففذا االسف ف دالل ال يلب ففل أيل ففر م ففؽ وج ففؾ أن و ففؾن األ بض ففاء أضزف ف الش ففاس وأيل ففرذؼ رش ففداس

وصفبلثاس يففس ي س شفؾا مففؽ إصفبلح الشففاس وتفربض دؼ معشؾ فاس ،ولبشفم ال يلبففل عرففس دؼ ففالسعشى الففذا
ت ؾلم الذضع  ،ألن يؾن اإل دان أضز الخل وأيسلدؼ ال و زس الزرورة ام بليم ل لفػ العرفس .
قض ضس ذذا الدلض إن األ بضاء جاؤوا ل زيض فؾس الشاس وتربض دؼ «ولكي يؾصمؾا األفـراد الـذيؽ ىـؼ

أىل لـذلػ إلـى آخـر مراحـل الكسـال اإلندـاني» وذفذا صفحض  ،لبشفم ال و زففس الزففرورة أن و فؾن

األ بضفاء أ فدفدؼ واصفلضؽ إلفى ملف تلفػ السرثلف (أا خفر مرثلف مفؽ م ارثف البسفال اإل دفا س) يففس
ود ف ظضعؾا عففد ذلففػ أن و خففذوا يففدا الشففاس و دففضروا دففؼ ضففس مففدارج البسففال ،ألن األ بضففاء أ فدففدؼ

وس ففشدؼ أن و ؾ فؾا ضففس ثففال طففس م ارث ف البسففال وأن تبففؾن سففرع سففضرذؼ – فز ف ال ربض ف اإللدض ف
ً
الخاص ف  -أسففر مففؽ ابخففر ؽ ،أضففبل ود ف ظضعؾن ،ضففس مل ف ذففذا الفففرض ،أن يدففدوا الشففاس و ففؾدوذؼ
( )1السردر الدا  ،ص.243
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و خذوا يدا األضراد السؤذلضؽ و دفضروا دفؼ ضفس س َّفلؼ البسفال (رغفؼ أ دفؼ أ فدفدؼ لفؼ ورفلؾا إلفى خفر
مراثلم على اإلطبل

ثالضاس در س طبل
دا ساس ولؼ يرت

عد)؟ وذذا مل السعلؼ الذا مد ؾاه العلسفس ضفس مدف ؾش اللا ؾ ف العامف و فؾم

السرثل اإلعدادو (الس ؾسظ ) .ض ذا فس ذلفػ السعلفؼ ضفس ففس مدف ؾاه العلسفس

علسم لؽ ود ظضع أن يؾص تبلمضذه إلفى مرثلف أعلفى مفؽ مرثلف اللا ؾ ف  ،لبشفم إذا

واص دراس م جشباس إلفى جشفب ال فدر س وت ًفدم ضفس السعرضف واج فاز مدف ؾ ا العلفؼ واثفداس عفد ابخفر
أم شففم أن يؾص ف تبلمضففذه إلففى الس ارث ف الجامعض ف العلضففا .ضلففضس ففرور اس أن و ففؾن السعلففؼ مشففذ أول

لحغ ف واص فبلس إلففى أعلففى درجففا

العلففؼ (يالففدي ؾراه مففلبلس) يففس ود ف ظضع أن يؾص ف تبلمضففذ السرثل ف

اإلعدادو إلى السرثلف اللا ؾ ف أو الجامعضف  .إذا اع بر فا أن طر ف السعرضف ال مش دفى لفم ،أم ششفا أن

ف رض أن الشاس الس دمضؽ ضس ذذا الظر ودضرون دا ساس شحؾ أسر مفؽ ابخفر ؽ دون أن ورفلؾا
إلففى داي ففم (أا العلففؼ سففا يففان ومففا و ففؾن والسعرض ف السرففؾ عففؽ أا خظ ف ) .إذا يففان يففذلػ أضففبل
ود ف ظضع مل ف ذ فؤالء السعًلسففضؽ أن وعًلس فؾا ابخففر ؽ واألض فراد السففؤذلضؽ و دففحبؾذؼ معدففؼ حففؾ الس ارتففب

العلض ففا؟ م ففؽ الب ففديدس أن اإلجا ف ف إوجا ضف ف  .وال رف ف ذاتد ففا تشظبف ف عل ففى البس ففاال

السعشؾ ف ف  .األم ففر

الزرورا ذؾ أن و ؾن السربس ضس مرتب أعلفى وأرقفى مفؽ تبلمضفذه و فؾن ضفس الؾقفل ذاتفم ضفس ثفال
تر ويسفال وسفضر ضفس الس امفا

قدؼ م س و ؾل:

السعشؾ ف لضحفاضح علفى تفؾقفم علفى تبلمضفذه دا سفاس .وللفدلض السفذيؾر

«إضافة إلى ذلػ ،إن دور سمؾك السرسي أساسا أىؼ بئثير مؽ دور كالمو ،بسعشى أن الـذي
يعــاني مــؽ ن ـؾاقص وعيــؾب فــي ســمؾكو لــؽ يئــؾن لكالمــو التــأثير السظمــؾب ،وسالتــالي فــال يسئــؽ
لميـــدم اإلليـــي مـــؽ بعـــث األنبيـــاء كســـرسيؽ لمسجتســـع أن يتحقـــ بذـــئمو الكامـــل إا إذا كـــانؾا

معرؾميؽ في سمؾكيؼ كسا في أقؾاليؼ مؽ كل خظأ وزلل»(.)1
مرة ثا ض
ذف

ؾل ضس د ذذا الدلض  :لؾ يا ل ال رضر والعضؾ يلضرة ويان السربس ذاتم يرتبب

م بففرر أعسففاالس قبضح ف و رففر

دففلؾس شففا ؽ ال يلض ف

ذ ف ن السربففس ضففبل شففػ أ ففم لففؽ و ففؾن

لببلمففم ال ف ثضر السظلففؾ  ،أمففا إذا يا ففل تلففػ السفؾارد ففادرة واسف لشا ض ووقعففل ضجف سففدؾ أو دففضان

ضلؽ تسشع أن و ؾن لببلم السربس ال ثضر السظلؾ .
إلففى ذشففا أيففد

األدل ف الع لض ف للعرففس  ،أيلففر ،علففى

واألعسال ال بضح  .لبؽ علساء الذضع و ضسفؾن أدلف إلثبفا

( )1السردر الدا

ففرورة صففؾن السعرففؾم عففؽ الففذ ؾ

فرورة العرفس مفؽ يف خظف وزلف ضفس

ص .244
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أمففؾر الحضففاة الفردو ف واالج ساعض ف  ،ف ث ففى ض ففس السدففا

العادو ف وغضففر ذا

العا لض الخاص  ،و ذضر ضضسا يلس إلى ساذج عؽ أدل دؼ ذذه:

األذسض ف ضففس الحض ففاة

«في ذىؽ أغمم األفراد ىشاك تـالزم بـيؽ الخظـأ فـي مثـل ىـذه السدـا ل والخظـأ فـي األحئـام
الديشية ،وسالتالي ف ن ارتكاب خظأ في مثل ىذه السدا ل ،ييز ثقة الشاس واطسرشانيؼ إلى عـخص
الشبي وفي الشياية يفدد اليرض مؽ البعثة»(.)1

الحضفاة العادوف أو ضفس السدفا

االج ساعضف

ومعشفى ذفذا البفبلم أ ففم لفؾ أخظف الشبففس ضفس مدفا
ً
الع بره الشاس جا ز الخظ وبال الس ش ؾا عالضسم الديشض وقفالؾا ضفس أ فدفدؼ :مفؽ يفدرا! ربسفا أخظف

الشبس ضس ذذه ال عالضؼ أوزاس .إذن وجب أن و ؾن الشبفس (واإلمفام) معرفؾماس ضفس جسضفع م ارثف ثضاتفم
ً
ً
وعسسفؾن أا خظف أو
الفردو واالج ساعض وشؤو دا مؽ ي خظ وزل وسدؾ و دضان ،ألن الشاس قد ً

سدؾ أو دضان و ع مشم ضس تلػ األمؾر على ال عالضؼ الديشض وبال فالس وف فدون ث ف دؼ رفح دا .ولبفؽ
ذففذا االسف دالل إ سففا ورف إذا يففان األ بضففاء يف َّفدعؾن أن مرففدر جسضففع ثريففاتدؼ وسف شاتدؼ ويف قففؾل
وضع لدؼ ذؾ الفؾثس اإللدفس ،ضففس ذفذه الرفؾرة إذا شفاذد الشفاس خظف وعلفرة للشبفس ضفس أمفؾر ثضاتفم
ً
الذخرض أو االج ساعض سض ؾلؾن ضس أ فددؼ مؽ يدرا أ فم لفؼ و فع ضفس خظف مذفا م ضضسفا و ؾلفم مفؽ
ال عالضؼ الديشض  .أما إذا لؼ َّيد األ بضفاء ملف ذلفػ االدعفاء وقفالؾا للشفاس إن أث فام خ وث فا

الفديؽ

ذففس ض ف ال ففس ريففؾثى دففا إلضشففا ،أمففا شففؤون ثضاتشففا الضؾمض ف ضدففس مل ف سففا ر البذففر ،ض ف ن الشففاس لففؽ
وخلظؾا عشد ذ أ داس ضؽ ذاتضؽ الحال ضؽ وسضفرلؾن ضشدسا ،وذذا ذؾ الزفب مفا وقفع ضعفبلس ضفس عفالؼ
صرثؾا أ دفؼ جفاؤوا عفالضسدؼ الديشضف عفؽ خ ومفؽ طر ف الفؾثس ولفؼ ي َّفدعؾا
الؾاقع ثض أن األ بضاء ً
أ داس أ دؼ ريؾثى إلضدؼ ضس يف مدف ل مفؽ شفؤون الحضفاة العادوف  ،ملف الزوجف ال فس اخ اروذفا مفلبلس أو
السدسف ال فس عدفدوا دفا إلفى ضفبلن ،أو العسف الفذا اشف لؾا فم
السدفر الفذا أعظفؾه لدفا أو العسف أو
ً

واللبففاس الففذا لبدففؾه ومففاذا و ف يلؾن ومففاذا ال و ف يلؾن و....الففص والشففاس وعلسففؾن أن األ بضففاء و ؾمففؾن
سل ف ذففذه األعسففال مع سففديؽ علففى الع ف العرضففس والسعرض ف وال جرب ف البذففر و ع بففرون أن اث سففال

الخظ أو ال ل ضس مل ذذه األمفؾر طبضعفس تسامفاس .ضففس معريف أثفد ،يفان رأا يلضفر مفؽ أصفحا

الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ فم غضفر مرفضب ضفس اخ ضفار ال ب ضففػ ال فالس ( الب فاء السديشف ) وأن األضزف الخفروج مففؽ
ً
السديش ومؾاجد العفدو ضفس مشظ ف جبف أثفد .ذفؤالء الرفحا األجفبلء رغفؼ أ دفؼ يفا ؾا وع بفرون أن

الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جا ز الخظ ضس مل ذذه األمؾر الس عل
ً
شبؾتم.
يا ؾا مؤمشضؽ تساماس ً

الحضاة الفردوف واالج ساعضف والح ؾمضف إال أ دفؼ

( )1سبحا س ،جعفر :مشذؾر ع ايد إمامضم ،ص .113
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مؽ مجسؾ األمؾر ال س ذير اذا ضس د األدل الع لض على

بؾتدؼ) وس ششا أن ش د

راث و در ادعفاء الذفضع

رورة عرس األ بضفاء (ضفس ض فرة

فرورة عرفس األ بضفاء (واأل سف ) قبف الشبفؾة

(أو قب اإلمام ) وضس ض رة الظفؾل  .ضدلض الذضع على ذلػ ذؾ ما يلس:

«إذا قزى اإلندان مرحمـ اة مـؽ عسـره فـي اإلثـؼ والزـالل ثـؼ أخـذ بيـده مذـعل اليدايـة فـ ن

الشاس لؽ تث بو ح الثقة أما إذا كان الذـخص مشزىـا مشـذ بدايـة حياتـو مـؽ كـل تمـؾث ورجـس
ف نــو ســيئؾن قــاد ار بذــئل جيــد عمــى حيــازة ثقــة الشــاس بــو .أضــف إلــى أن السيرضــيؽ ومشكــري
الرســالة يسئــشيؼ بيدـــر وسدــاطة أن يذــيروا إلــى س ـؾاب الذــخص السغمســة فيظعش ـؾا بذخرــيتو

وسالتالي ييزوا الثقة برسالتو»(.)1

أج  ،إذا صفر إ دفان رف

ثضاتفم ضفس اإلثفؼ والسعرفض والزفبلل ث فى اشف در فضؽ الشفاس

ؾصفففم شخر فاس ضاس ف اس ثس فاس ملظخ فاس ال بففا

والرذا ف األخبلقض ف يففالببر وال ففرور واأل ا ض ف والحففرص

والظسع ضفس مفال الفد ضا وثفب الر اسف والجفاه و .....ضلفؽ و بلفؾا أ فداس ادعفاءه الشبفؾة .ولبفؽ ذف األمفر
دا ر ض ضؽ أن و ؾن الذخص إمفا معرفؾماس أو غارقفاس ضفس ابثفام والسعاصفس؟ أال يؾجفد ثف ثالف

أم أ شا أمام ثرر ع لس فضؽ ثفال ضؽ ض ف ؟ الدفؤال ذشفا ذفؾ :إذا يفان الذفخص غضفر معرفؾم ولبشفم

يففان إ دففا اس مح رم فاس ففضؽ الشففاس م س ع فاس الذففسا

الحدففش والفزففا

البر س ف وم شزذ فاس عففؽ الرذا ف

األخبلقض وبعضداس عؽ األعسال ال بضح والسشبرة ،و س ع سد ؾش أخبلقس أعلفى مفؽ عامف الشفاس وقفد
دعؾاه ،ذ

وصبلح أعسالم و اءه ومحب م ،وإ اض إلى ذلػ جاء سعجزة إلثبا
شدد الشاس صدـقم
ـ
س بؾن دعؾاه الشبؾة والرسال ع ضسف ال أثفر لدفا؟ السشاسفب لسفاذا ريدسف علساؤ فا ضفس أدلف دؼ تلفػ ذيفر
أذسض السعجزة ودورذا الدام ضس إثبا

دعفؾش الشبفؾة ،يسفا ال وذفضرون إلفى الجاذ ضف السعشؾ ف لؤل بضفاء

وم ا دؼ العسض ضس قلؾ الشاس؟ ثؼ ما الس رؾد مؽ الدؾا

السغلسف ال فس وجفب أن و فؾن الشبفس

َّ
مشزذفاس عشدففا يففس ال تد ًفز ث ف الشففاس فم؟ إذا يففان الس رففؾد الذفدرة ففالغلؼ والفدففاد وأيف مففال الحفرام
و ....ضبل يشبر أثد أن ذذا أمر مغلؼ وس ؽ االسف شاد إلضفم للظعفؽ ذخرفض الشبفس واذ فزاز الل ف فم
ً
لشبؾتفم ملف أولففئػ األشفخاص ث فى ال تحفدث
(وبالظبع ض ن خـ أعلؼ ثض وجع رسال م ،وال وخ فار ً
مل تلػ السذ ل ) ،ولبؽ يض

و دففضا اس ول ففضس ع ففؽ عس ففد «سف فؾا

وس فؽ أن ع بفر ارتبفا

مغلسف ف »؟! (خاصف ف إذا ص ففدر تل ففػ ال ففذ ؾ أو العلف ف ار زم ففؽ

الظفؾل وثداث الذفبا ) .لسفاذا لعفب البلسفا

علسشا أن الشبس يذ
ً

عفض الفذ ؾ الرف ضرة ضفس السا فس سفدؾاس

فدالس مفؽ االسف دالل الع لفس الرفحض ؟ ذف ضعفبلس إذا

يذ ضس سؽ الظفؾل (ضس الدا ع مؽ عسره ملبلس) ض ن ذفذا ي فض لشفا أن شبفر

( )1السردر الدا  ،ص.112

تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات

- 160 -

www.ijtehadat.com

نغرية اإلمام في ميزان الشقـد
بؾتم ابن؟! ث ى إذا يان ضس ض رة لؾغم ورشده وشبا م إ دفا اس ضا فبلس ت ضفاس ضفاس وصفادقاس أمضشفاس وأتفى

سعج فزة ل يضففد رسففال م ،وخظفففل جاذ ض ففم السعشؾ ف قلؾبشففا ،وأدذففش جسففال تعالضسففم ع ؾلشففا؟! ذ ف مففؽ

الرحض أن جسضع تعالضسم الحضاتض س رب

بل أثر دبب يذ ص ضرة ارتببدا ضس طفؾل م؟

األدلة الشقمية عمى عرسة األنبياء (واأل سة) ونقدىا:
بالسخَمرـيؽ (الخالرـؾن لــمو) وسـيؽ
الدليل األول« :سسى القرآن الكريؼ جساعـ اة مـؽ الشـاس ه
أن إبميس ا طسع لو في إضالليؼ فـي حـيؽ أنـو أقدـؼ (أي إبمـيس) أن يزـل جسيـع عبـاد ن إا
أنـو اســتثشى مــشيؼ عبــاد ن السخَمرــيؽ .كســا نقـل لشــا تعــالى قــؾل الذــيظان ذاك فــي ســؾرة (ص)

ـيؽ﴾ .وا عــػ أن
ـيؽ إا عَبـ َ
ـال َفبعزتـ َ
السخَمرـ َ
ـػ َألهغــؾَيش هيؼ أَج َسعـ َ
اآليتــيؽ  82وَ ﴿ :83قـ َ
ـاد َك مــش هي هؼ ه
عــدم طســع إبمــيس فــي إضــالل السخَمرــيؽ لــيس إا لكــؾنيؼ همرــانيؽ ومحفــؾعيؽ مــؽ الزــالل
والتمــؾث بالسعاصــي وإا لذــسميؼ بعداوتــو ولســا كــف عــؽ الدــعي فــي إضــالليؼ .بشــاء عمــى ذلــػ

فالسخَمص يدـاوي السعرـؾم .ورغـؼ أنشـا ا نسمـػ دلـيالا عمـى اخترـاص ىـذه الرـفة باألنبيـاء إا
السخَمرـيؽ صـراحة عمـى بعـض
أنيا تذسميؼ بال أدنى عػ .ا سيسا أن القرآن الكريؼ أطمـ لقـم ه
األنبياء( ...)1كسا اعتبر عمة حفظ يؾسف وصـؾنو مـؽ الزلـل فـي أعـد الغـروم صـعؾس اة أنـو كـان

مخَمرا (سؾرة يؾسف.)2(»)24/
ذشاس ثبلث إش اال

أساسض بلثغدا ضس االس دالل السذيؾر ذضر إلضدا ضضسا يلس:

 .1إن ابي ففضؽ  82و 83مففؽ سففؾرة ص ال تذففضران إلففى أيلففر مففؽ أن ذشففاس مففؽ ففضؽ عبففاد خ

أشخاصاس مخـلرضؽ ال ود ظضع الذضظان أن وزفلدؼ وبال فالس ضف دؼ ال يرتببفؾن الفذ ؾ  .أمفا أ فم ذف
جسضع األ بضاء (واأل س ) مخلرؾن أم ال ،ضدذا ما ال ت ؾل عشفم ابي فان شفضئاس .إذن ضال سدفػ فابي ضؽ
ال وس شم أن يلبل عرس جسضع األ بضاء مؽ ي ذ ب .وعلى الع فس ذشفاس وفا

البر ؼ تشدب رفراث عض الذ ؾ لؤل بضاء سشذضر إلضدا الث اس.

عديفدة ضفس ال فرن

 .2أقرففى مففا تلب ففم ابي ففان ذففؾ عرففس عففض الشففاس (أا ذ فؤالء السخـلرففضؽ) مففؽ الففذ ؾ

عسففدة ال مففؽ الففذ ؾ الرففادرة سففدؾاس (ضز فبلس عففؽ الخظ ف أو الزل ف ضففس أمففؾر الحضففاة الفردو ف أو
الس َّ
االج ساعض ) .وال وس ششا أن لبل أن الددؾ والشدضان اللذيؽ يؤدوان أثضا اس إلفى الؾقفؾ ضفس ذ فب إ سفا
ؾا نبًّيا﴾ (مر ؼ( )51/الس رجؼ)
ان َر هس ا
ان همخَمر ا َوَك َ
ؾسى إن هو َك َ
( )1ي ؾلم تعالى ملبلسَ ﴿ :واذ هكر في الك َتاب هم َ
( )2مرباح يزدا ،دمحم ت س :مؾزش ع ايد ،ص .244وابو السذار إلضدا ذس قؾلم تعالىَ ﴿ :وَلَقـد َىسـهللا بـو َو َىـؼ ب َيـا َلـؾا
يؽ﴾.
ان َرسو َك َذل َػ لَشرر َ
السخَمر َ
أَن أرَِ هبرَى َ
م َعش هو الد َ
ؾء َوال َفح َذاء إن هو مؽ عَبادَنا ه
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ويأ عؽ
وحربلن ضج إغؾاء الذضظان ،حض أن الذضظان لؾ قظع أملم مؽ إ بلل شخص ما ً
الؾسؾس إلضم ض م مؽ السس ؽ مع ذلػ أن و ع ضس ذ فب دفبب سفدؾ أو دفضان عاملدسفا شفسء غضفر

الذففضظان .إن الخظ ف واالش ف باه ضففس أمففؾر الحضففاة الفردوف واالج ساعض ف أوز فاس (علففى األقف ضففس عففض

الحففاال ) ال عبلق ف لففم ف غؾاء الذففضظان ،ضح ففى لففؾ لففؼ يؾجففد الذففضظان أص فبلس ،ألم ففؽ أن وخظ ف
الس َّد ـعى.
اإل دان أو وذ بم ضس السدا الس عل حضاتم .ضدذا الدلض إذن أخص مؽ ر
 .3ال تدل ذذه ابوا

وال ابوا

األخرش ال س أطل ل صفف السخـلرفضؽ علفى عفض األ بضفاء

علففى أن األ بضففاء يففا ؾا مخلرففضؽ ضففس جسضففع ض ف ار عسففرذؼ (قبف الشبففؾة وث ففى ضففس سففؽ الظفؾل ف ) إن
معشى السخـلص ذؾ «الذا أخلص» ولضس معشاه «الذا جاء إلى الد ضا مخـلراس».
الدلض اللا س« :اعتبر القرآن الكـريؼ أن طاعـة األنبيـاء واجبـة بشحـؾ مظمـ ومـؽ ذلـػ قؾلـو

اع بـ ذن ن ،﴾...وا ترـ
﴿و َما أَر َسمَشا مؽ َر هسؾل إا لهي َ
ظ َ
تعالى في اآلية  63مؽ سؾرة الشداء َ
طاعة األنبياء السظمقة إا إذا كانهللا عمى خـت طاعـة ن وكـان اتبـاعيؼ ا يتشـافى مـع طاعـة ن،

وإا ف ن األمر بظاعة ن مع األمر بظاعة أعخاص يسئـؽ أن يقعـؾا فـي الخظـأ واانحـرام طاعـ اة
مظمق اة سيؤدي إلى التشاقض»(.)1
اط

وأقؾل :إن ذذا الدلض أوزاس قاصر عؽ إثبا
ع

يلضرة ذضر ضضسا يلس إلى عزدا:

 .1إن ذذا الدلض يلبل

غر العرس – يسا ت ؾل دا الذضع – وضضفم

رورة عرس األ بضاء ضس تل ضدؼ الفؾثس وتبلفض دؼ لفم وبضفا دؼ ل عفالضؼ

الديؽ وال يلبل عرس دؼ مؽ ي ذ ب أو خظ أو اش باه (ث ى ضس أمؾر الحضاة الفردو واالج ساعض
الخاص ) ألن اتبا األ بضاء معشاه اتبا أوامرذؼ الس عل

مر الديؽ وتعفالضؼ الفؾثس ،ولفضس اتبفاعدؼ

ضففس مدففا الحضففاة الفردوف واالج ساعضف ال ففس ال عبلقف للففديؽ دففا .وإذا و ففعشا ذففذا جا بفاس ،ففؾل إن
أقرى ما تلب م ابو  63مؽ سؾرة الشداء و غا رذفا ذفؾ أن األ بضفاء ال يفدعؾن الشفاس أ فداس إلفى أمفر

مخال لسا وحبم خ و ر اه .ض وامر الشبس ذس أوامر خ تعالى .ولبششا ال دف ظضع أن دف شب مفؽ
ً
َّ
تلػ ابو أن األ بضاء أ فددؼ ضس طاع دؼ لفلم ال وس ؽ أن و عؾا ضس أا خظ أو زل أو ذ ب (عسفداس
أو سدؾاس).

ض ن قل ؼ :إذا ارتبب األ بضاء ذ باس لؼ وعؾدوا أسؾة للشاس ،ولفؼ وعفد م فان الشفاس االق فداء دفؼ،

ذففذا ضففس ثففضؽ أن ال ففرن أمر ففا أن

ففدا األ بضففاء و َّسففى دففؼ .ال ففرن ير ففد مشففا أن جع ف األ بضففاء

( )1السردر الدا  ،ص.245
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أسففؾة لشففا وقففدوة ،ضف ذا ارتببفؾا خظف أو ذ بفاس ،يففان معشففى ذلففػ أن خ ير ففد مشففا حففؽ أوزفاس أن خظف

و ذ ب ،ومعلؾم أن مل ذذا األمر محال على خ.

قلشا :لفضس معشفى االق فداء وال سفس أن لفد يالبب فاء يف عسف ضفردا مفؽ أعسفال الشبفس رفؾرة
ً
مشفرل عؽ رسال م ودعؾتم .االق داء معشاه أن جع أوامر الشبس وتعالضسم وإرشاداتم مذعبلس د دا
ً
م ضس ثضاتشا و سى م ضس عسلم دذه ال عفالضؼ واألوامفر .عبفارة أخفرش مففاد ابوفا السفذيؾرة أعفبله
طاع أوامر األ بضاء واالذ داء دديدؼ وتعالضسدؼ ولضس ال لضد يالبب فاء لجسضفع ترفرضاتدؼ وثريفاتدؼ.
الفذ ؾ (وذفذا وخ لف

أوالس :أن األ بضفاء ال يفدعؾ شا أ فداس إلفى ارتبفا
ثؼ إ م مؽ الؾا
مؾ ؾ عرس دؼ) ،وثا ضاس :ذؼ أ فددؼ وج ددون دا ساس ضس مراعاة ذذه األوامر وال عفالضؼ ضفبل يرتببفؾن
ذ باس در طاق دؼ البذفر وإذا ارتببؾا أثضا اس وضس ثاال
ل عف ففالضسدؼ أ فدف ففدؼ – ود ف ففرعؾن إلف ففى ال ؾب ف ف واالس ف ف فار (يسف ففا ذيف ففر

فالظبع عفؽ

معدودة ذ باس سدؾاس أو دضا اس ،ض دؼ – طب اس

واس فاراتدؼ) ،واق داؤ ا رس خ ذؾ ضس ذذا األمر الذا

وف ففا

عديف ففدة تؾب ف ف األ بضف ففاء

أا أ شا دعى ث ى اإلم ان أال ع ضس

أا ذ ففب ضف ذا زلففل أقففدامشا وأذ بشففا ض شففا دففار ضففؾ اسر مففللدؼ (وبشففاء علففى تعففالضسدؼ) إلففى ال ؾبف وطلففب

الس فرة و بًفر عؽ ذ ؾبشا طب اس لسا و مر م الذفر  .لفضس معشفى االق فداء فالشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ شفا إذا رأيشفاه قفد
غزب ضس أثد السؾاق

ولؼ ي س ؽ مؽ يب غزبم وصاح ضس وجفم زوج فم مفلبلس أن

فدا فم ضفس

َّ
عر على تعالضسفم (ثفؾل
ذلػ ضش زب على زوجاتشا و رض ضس
وجؾذدؽ! االق داء معشاه أوالس أن ً
ثدففؽ عذفرة الزوجف ومحب دففا ورعاوف اث رامدففا وث ؾقدففا ومدففامح دا علففى أخظا دففا واإلغسففاض عففؽ
عضؾبدففا) ثففؼ ف أر سففضرتم العظفرة ذف لدا العففام مففع زوجاتففم ضش سففى دففا ضففس تعاملشففا مففع زوجاتشففا .مففؽ

أن
الؾا
الشبس قد يرتبب خظ أو ذ باس سدؾاس أو دضا اس (وذؾ أمر طبضعس) ولبؽ ذذا لؽ و ؾن أ داس
ً
أا ذ ب إطبلقاس ث ى ولفؾ
اقزاس ل عالضسم ،ألن
الشبس لؼ و للسؤمشضؽ أ داس :ال وجؾز لبؼ أن ترتببؾا َّ
ً

وقع الذ ب مشبؼ سدؾاس أو دضا اس ،ألن ضس ذذا تبلض سا ال روظفا  ،ولفؾ قفال لدفؼ ذلفػ لبفان ارتبا فم
ذؾ لذ بّ أو خظ سدؾاس أو دضا اس يؤدا إلى ال شاقض.
إن مففا ير ففده الشبففس مشففا ذففؾ أن ففذير خ والضففؾم ابخففر دا س فاس و ج شففب الففذ ؾ و دففعى أن ال
ً
رتبففب أا خظضئ ف عسففداس ،أمففا إذا زلففل أقففدامشا م فرة وتس َّ ففؽ الذففضظان مففؽ خففداعشا ض ذ بشففا ضعلضشففا أن

مشففا .عبففارة أخففرش االق ففداء الرسففؾل اق ففداء دففضرتم
دففار إلففى ال ؾبف واالسف فار وال بفضففر عسففا ـف ـفد ـر ً
العسلض ف ولففضس ت لضففداس يالبب ففاء لب ف عس ف مففؽ أعسالففم واثففداس واثففداس دون األخففذ عففضؽ االع بففار روح

تعالضسم وأوامره .إن الدضرة العسلض معشاذا الشغام العام الفذا ودفؾد ثضفاة الشبفس .مفلبلس :يا فل الرفبلة
ً
ضس أول وق دا جزءاس مؽ غفام ثضفاة بفس اإلسفبلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ضبفان علضفم و لفم الرفبلة والدفبلم ودفعى دا سفاس
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أن ورلس صلؾاتم جساع س ضس أول الؾقل .لبؽ ربسا ثر مشم ضس عفض األثضفان ف دفبب مذفاي
خاص أو سدؾ أو دضان ف أن َّ
صلس عد وقل الفزضل  ،وعشد فذ ضف ن االق فداء فم ال وعشفس أن شغفر

ضففس أا سففاع صفًلى ذففذا الضففؾم ضشرفًلس ضففس ذففذا الؾقففل الزففب  ،ويففذلػ لففؾ ا ففظر م فرة ف دففبب
مذاي معضشف أو دفبب الدفدؾ أو الشدفضان ف إلفى عفدم السذفاري ضفس صفبلة الجساعف  ،ضفبل وجفؾز أن
ؾم حؽ أوزاس رس صفبلة الجساعف وأداء الرفبلة ضفرادش! إن االق فداء فالشبس اق فداء ؾاعفد ثضاتفم
مشدففا .مففؽ ذشففا ي بففضَّؽ أ ففم لففضس معشففى

وقؾاعففد أقؾالففم وأضعالففم ولففضس ت لضففداس لسرففادو دا أو االسف لشاءا
معشاه أ م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أضز قدوة للسدفلسضؽ ،ض ف
يؾن الشبس «أسؾة حدشة» أ م معرؾم عرس مظل
ً
َّ
ولففضس أيلففر .أا أ ففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وفففؾ جسضففع الخلف ضففس عبادتففم وعبؾدي ففم لففلم تعففالى وضففس قضامففم ففالف ار ض
تشزذف ففم عف ففؽ الرذا ف ف األخبلقض ف ف ،
والؾاجبف ففا وا عف ففاده عف ففؽ الف ففذ ؾ وتحًلضف ففم الفزف ففا األخبلقض ف ف و ً
ومدارع م ضفس الخضف ار  ،ومعشفى اتًباعشفا لفم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن جعلفم قفدوتشا وأسفؾتشا و دفضر وراءه يفس ال زف

طر ف الدففعادة والفففبلح .ضظاع ف األ بضففاء طاع ف ألوامففرذؼ وتعففالضسدؼ (وذففؼ ال و ف مرون أ ففداس ارتبففا
الف ففذ ؾ ) ولضدف ففل ت لضف ففداس لب ف ف ثريف ففاتدؼ وس ف ف شاتدؼ ومف ففا وفعلؾ ف ففم ضف ففس الحف ففاال
واالس لشا ض .

العضشض ف ف والغرضض ف ف

ال ففس ت مر ففا ظاعف رسف خ دلضف

 -2لشفففرض جففدالس أن الففدلض السففذيؾر صففحض وأن ابوففا
قاطع على أن رس خ معرؾمؾن .ض ذا تذير ا أن الس رفؾد مفؽ «أولفس األمفر» ضفس ابوف  59مفؽ
سؾرة الشداء -طب اس لرأا الذضع  -ذؼ أ س الذضع االثشس عذر ،والثغشا أن ابو قفد أمفر

ظاعف

أولفس األمففر إلففى جا ففب طاعف خ ورسففؾلم ،وأ فففشا إلففى ذلففػ أن الشبفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أمر ففا ضففس ثففدي
ً
ظاع ع رتم الظاذرة ،أم ؽ أن د ش أن أ س الذفضع وجفب أن و ؾ فؾا معرفؾمضؽ أوزفاس .ثدفشاس،

سفش ب جفدالس يف ذفذه الفدعاوا دون أد ففى مشاقذف ( ـو ؤجف

الل لففضؽ

ففدذا وتحلضلدفا إلفى مففا عفد) و دف ل :ألففؼ

وف مر األ َّس ف السعرففؾمؾن – طب فاس الدعففاء علسففاء الذففضع – أتبففاعدؼ ف ن يرجع فؾا إلففى الف دففاء ورواة
األثادي

ضس عرر ال ضب و خذوا تعالضؼ األ س السعرؾمضؽ عؽ لدا دؼ و ظضعؾذؼ و خذوذؼ قفدوة

و ًلففدو دا؟ ال شففػ أن إجا ف علسففاء الذففضع ذففس اإلوجففا  .ضف ذا يففان األمففر يففذلػ قلشففا :طب فاس لففدلضلبؼ
وجففب أن و ففؾن الف دففاء أوز فاس معرففؾمضؽ ،أل دففؼ إن لففؼ و ؾ فؾا يففذلػ لسففا أمففر األ س ف السعرففؾمؾن

(الذيؽ وع د الذضع

ن يبلمدؼ ي فبلم خ ورسفؾلم و س فع الحجضف فدفدا) شفضع دؼ ظاعف الف دفاء

واالق داء دؼ! ضبض

وح ً علساء الذضع ذذا ال شاقض؟

ضف ن قلف ؼ إن األ سف لفؼ و رففدوا أن ظضفع الف دففاء طاعف مظل ف ف قرفدوا طففاع دؼ ضفس إطففار

ال رن وسش الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص .قلشا :أوالس ال يؾجد مل ذذا ال ضضد ضس رؾص الرواوا
ً
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أرد ا أن رتبز إلى مفشد الذفضع ومرتبفزاتدؼ .قلشفا :وذف وفدفؼ العفؾام شفضئاس مفؽ الب فا

والدفش ث فى

وظضعفؾا الف دفاء ضفس إطارذسفا؟ (إذا يففان األمفر يفذلػ لسفا يا فل ذشففاس مفؽ ثاجف لظاعف الف دففاء ألن

الع فؾام ض ففس ذ ففذه الحالف ف و ؾ ففؾن ض دففاء ذ ففؼ أوزف فاس) .إن ال ففذا وفدس ففم عام ف ض د ففاء الذ ففضع م ففؽ تل ففػ
الرواوففا

ضبض

ذففؾ أن علففى الشففاس أن و خففذوا تعففالضؼ ديففشدؼ ومعشففى ي ففا

ربدففؼ وسففش بففضدؼ مففؽ الف دففاء،

وس شدؼ أن وحددوا إطا اسر لظاع الف دفاء؟ إن الف دفاء ذفؼ الفذيؽ وحفددون اإلطفار .عبفارة أخفرش

إن ذذه اإلجا تجعلشا ؾاجم دو اسر مشظ ضفاس وبال فالس ضدفس عفاجزة عفؽ ثف السذف ل  .إذن ا ظبلقفاس مفؽ

اس لزام تلػ االس دالال

عؾل علضدا.
للؾازم اطل ال وس ششا أن ً

الدليل الثالث« :لقد بيؽ ن تعالى في قرآنو الكريؼ أن السشاصم اإلليية مخترة بأعـخاص
لؼ يتمؾثؾا بالغمؼ لذلػ لسا سألو سيدنا إبراىيؼ عميو الدالم أن يجعـل مـؽ ذريتـو أ سـة لمشـاس قـال
يؽ﴾ ،ونعمؼ أن كل ذنم ىـؾ عمـى أقـل تقـدير عمـؼ لمـشفس وسالتـالي
ال َعيدي الغالس َ
مجيباَ﴿ :ا َيَش ه
فكـل مـذنم يدــسى فـي عــرم القـرآن الكـريؼ «عالسـا» .إذن ا بـد أن يئــؾن األنبيـاء ،أي أصــحاب
مشرم الشبؾة والرسالة ،مشزىيؽ مؽ كل عمؼ وذنم»(.)1

اإلعئاات األساسية في ىذا ااستدال ىي التالية:
 .1ض ففس البداوف ف  ،م ففؽ األضزف ف أن ف ف تس بداوف ف ابوف ف ال ففس ت ففؼ االسف ف شاد إلضد ففا ض ففس االسف ف دالل

السذيؾر:

ـال َا
ال َومؽ هذريتي َق َ
اما َق َ
يؼ َرس هو ب َئم َسات َفأ ََتس هيؽ َق َ
﴿ َوإذ ابَتَمى إبَراى َ
ال إني َجاعهم َػ لمشاس إ َم ا
يؽ﴾ (الب رة.)124/
ال َعيدي الغالس َ
َيَش ه

طب اس لسا جاء ضفس تفاسفضر الذفضع السع سفدة (ي فدفضر السضفزان) ت علف ذفذه ابوف فالف رة األخضفرة

مؽ عسر سضد ا إ راذضؼ علضفم الدفبلم ،وقبف تلفػ الف فرة يفان سفضد ا إ فراذضؼ بضفاس ثفؼ عفد أن ام حشفم خ

ام حا ا

م عددة ( سا ضس ذلػ قر ذ

إسساعض وتحظضؼ األصشام وال رفدا لشسفرود) و جف ضضدفا

جسضعاس أعغؼ جاح ،ـعد ـفد خر تعفالى إلضفم س فام اإلمامف  .أا أن سفضد ا إ فراذضؼ علضفم الدفبلم قبف تلفػ
االم حا ا يان بضاس ض ولؼ و فؽ إمامفاس .أا طب فاس لدفذه ابوف اإلمامف م فام أعلفى وأرضفع مفؽ الشبفؾة.
وعشس أ م قد و ؾن شخص ما بضاس ولبشم ال و ؾن إماماس.
إثبا

وابن و فس أن ل س مؽ جديد غرة على االسف دالل السفذيؾر لشفدرس مفدش
َّ
السدعاة لؤل بضاء واأل س  .إن ابو مؾرد البح
تلػ العرس

فعفم وعجفزه عفؽ

ال ت ؾل أيلفر مفؽ أن اإلمامف ال

( )1السردر الدا  ،ص .245
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تر ف إلففى اإل دففان الغففالؼ ،أا أن الغففالؼ ال وس شففم (وال وح ف ) لففم أن و ففؾن إمففام الشففاس وقا ففدذؼ.

ولبففؽ مففا العبلق ف ففضؽ ذففذا األمففر وبففضؽ مففا تدعضففم الذففضع مففؽ أن جسضففع األ بضففاء معرففؾمؾن طضل ف

عسرذؼ مؽ الؾالدة إلى الؾضفاة مفؽ يف خظف أو زلف أو قفب ث فى ولفؾ يفان سفدؾاس أو دفضا اس مفؽ غضفر

عسففد؟! وأوالس :إذا أثب ففل ذففذه ابوف عرففس ألثففد ،ض دففا سف لبل العرففس لؤل بضففاء الففذيؽ وصففلؾا إلففى
م ففام اإلمامف ف ض ف ف ول ففضس لجسض ففع األ بض ففاء .وثا ضف فاس :ث ففى ل ففؾ اع بر ففا أن الغل ففؼ وال ففذ ب مفدؾم ففان

م داو ان ،ض ن ابوف سف لبل العرفس مفؽ الفذ ب ض ف (لؤل بضفاء الفذيؽ وصفلؾا إلفى م فام اإلمامف ) ال
العرففس مففؽ الخظف والزلف ضففس أمففؾر الحضففاة الفردوف واالج ساعضف  ،ألن الخظف واالشف باه ال رو ـدففاو ان

الغلؼ.

 -2وجب أن زع رب أعضششا دا ساس أن ال رن زل اللدان والل

عرضاس ،وقد أوقعل ال فل عؽ ذذه الح ض يلض اسر مؽ الشاس ضس اال ح ار

ال س ي خاطب دا الشفاس

والزبلل.

و «الغالؼ» ضس عر الشاس ذؾ الذا وع دا علفى ثف ابخفر ؽ و غلفؼ الشفاس .ث فى الذفرس
عبؾدوف
الذا أطل ـ علضم ال ر رن وص ـ «الغمؼ الكبير» إ سا يان يذلػ أل م تع ًفد علفى ثف خ (ضفس
ً
دسس أ داس الذخص الذا لؼ يرتبب علساس ح أثد «عالسا» ،ث ى ولؾ
عباده لم وثده) .والشاس ال تر ً
علؼ ذلػ الذخص فدم ارتبا

عض الذ ؾ الذخرض  .عبارة أخرش «الغالؼ» ضض «العادل»

ولضس ضض «السعرؾم» .ضضجب أن و ؾن اإلمام عادالس والعدال تعشس االل زام الح ورعاو ث ؾ

الشاس وإذا أرد ا أن رضع س

معشى العدال إلى مد ؾش أعلى وس ششا أن زفض

إلضفم عفدم ارتبفا

الففذ ؾ عففؽ عسففد وإصفرار ،وعشد ففذ ضف ن أقرففى مففا تلب ففم ابوف السففذيؾرة ذففؾ عرففس األ بضففاء الففذيؽ
وصففلؾا إلففى م ففام اإلمامف مففؽ ارتبففا

الففذ ؾ عففؽ علففؼ وعسففد ،ض ف ال غضففر .لبششففا إذا أخففذ ا يلس ف

«الغالسيؽ» ضس ابو على السعشى العفام والؾاسفع السظلف للغلفؼ ض دخلشفا ضضفم مفؽ ارتبفب علسفاس حف
فد ففم أوزف فاس ،ض ش ففا س ففش ع ض ففس تش ففاقض وإشف ف ال ،إ فذ يضف ف

واإلمام ور اس شس إس ار ض رغؼ أ م ارتبب علساس ح
()1

ال رص؟

ففال س ففضد ا مؾس ففى ( ) م ففلبلس م ففام الشب ففؾة

رفل علضفم ابوف  16مفؽ سفؾرة
فدم يسفا ً

 -3لش َّمف مجففدداس ضففس السعشففى العرضففس لبلسف «الغــالؼ» .الد فؤال ذففؾ :ضففس أا معشففى ود ف خدم
الشفاس يلسفا ملف  :الغفالؼ ،البففاضر ،السذفرس ،الدففار  ،ال از فس ...الفص؟ مففلبلس علفى مففؽ وظل فؾن اسففؼ

الدار ؟ ذ وظل ؾ م الذخص الذا سر ضس السا س مفرسة أو ع ًفدة مف ار لبشفم فدم ضفس ذلفػ الحفضؽ
يؼ﴾ [ال رص( . 16/الس رجؼ)
ال َرب إني َ
عَمس ههللا َنفدي َفاغفر لي َف َي َفَر َل هو إن هو هى َؾ ال َي هف ه
(َ ﴿ )1ق َ
ؾر الرح ه
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ذاتم وتا تؾب س رؾثاس َّ
ويفر عؽ ذ بم وأعاد السال السدرو إلفى أصفحا م ،والضفؾم قفد مزفل علضفم
سففشؾا عديففدة لففؼ يرتبففب ضضدففا ملف ذلففػ العسف أ ففداس ،ذف ملف ذففذا الذففخص ودففسى «ســارق ا»؟ مففؽ
«الدارق» على الذخص الذا يفان وال يفزال

الس ـدًلؼ م أن اإلجا ذس الشفس .الشاس تظل وص
ر
وسارس ذذا العس يًلسا سشحل لم الفرص ولؼ ي ب عد مشم ،ولؼ روعد السال السدفرو إلى أصحا م.
وبعبارة أخرش ال يزال مد س اسر ضس عسلفم ال بفض ذفذا ومرف اسر علضفم .حفؽ ال ظلف أ فداس يلسف «كـافر»

ملبلس على الذخص الذا يان ياض اسر ضضسا مزى لبشم مؤمؽ الضؾم .يلس الباضر تظل علفى الذفخص
الففذا ذففؾ يففاضر ابن ،ال علففى الففذا يففان يففاض اسر ضففس السا ففس .ضف ذا عرضشففا ذلففػ دف ل :ذف وجففؾز أن
ظل يلس «عالؼ» على شخص ارتبب علساس ضس السا س لبشم دم على ذلػ ضس ثضشدا وتا

وج ـبر علسفم وأعفاد الحف إلفى أصفحا م؟ أ فداس علفى اإلطفبل  .إن وصف
ضعلم ـ
مؽ وسارس الغلؼ ابن وال ي ؾر عشم وال ي ؾ مشم وال وعضد الح إلى أصحا م.

مفؽ

«الغـالؼ» وظلف علفى
ث ى لؾ ارتبب

شففخص مففا ضففس الففزمؽ الحا ففر علس فاس ح ف شففخص ضج ف اش ف باه أو سففدؾ (مففلبلس أصففا
شخراس دون قرد) لبشم تا مؽ ضعل م واس دس مؽ السغلؾم أقفاده مفؽ فدفم وأعظفاه ث فم ،لسفا
اع بففر ضففس ل ف الشففاس «عالس ـا» أ ففداس .إذن ال وس ففؽ إثبففا
ي ما تلب م ذذه ابوف

اس شاداس إلى ابو السذيؾرة،
وث فدب.
اإلمام وجب أن و ؾن عادالس ،ذذا ـ

سففؾطم

العرــسة  -فــي الساضــي والحاضــر -

فرورة تفؾضر صفف العفدل ضفس اإلمفام .أا أن

إلى ذشا اس عر شا األدل الع لض والش لض على عرس األ بضاء وثللشاذا و د اذا وثفان الؾقفل

ابن لبضان عدم مع ؾلض «نغرية العرسة» مؽ خبلل طرح عدد مؽ ال داؤال

لبل مؽ خبللدفا أن

ذذه الفبرة «العرسة السظمقة» ال وس ؽ الدضا عشدا ع بلس أ داس:
 -1ذف و ففؾم األ بضففاء (و األ ًسف ) ف الففذيؽ َّيففدعس الذففضع عرففس دؼ السظل ف مففؽ يف ذ ففب ف
سفخفرة وعسف عغفضؼ ضفس عفدم ارتبفا دؼ ألا ذ فب؟ عبفارة أخفرش ذف العرفس ضزفضل ؟ و فؾل علسفاء
ادا ف تدف سد
الذففضع ضففس اإلجا ف عففؽ ذففذا الدفؤال إن عرففس األ بضففاء واأل سف لضدففل أمف اسر غضففر إر ً
فدمرة .عبفارة
مشذ ذا مؽ العلؼ والؾعس والرؤ الشاضذة العسض ال فس وس لبؾ دفا ل فب الفذ ب وعؾاقبفم الس ً

أخففرش لففضس السعرففؾم عففاج اسز عففؽ ارتبففا

الففذ ب ،ف وسلففػ ال ففدرة علففى ارتبا ففم إن أراد ذلففػ ،لبشففم

ففدلض رؤ ففم عففضؽ رففضرتم الشاضففذة لح ض ف فؾاطؽ األم فؾر سففا ضففس ذلففػ ث ض ف قففب الففذ ب وتلؾ لففم

لئل دان وعؾاقبم الخظضرة على حؾ وجعلم يلسس

أ داس.

وجؾده ذذه الح ض ض م ال ي حرس حؾ الذ ب

أقؾل :لبؽ ذذه اإلجا لضدل سؾش تبرار للدؤال ذاتم ولبؽ لفاش وعبا ار أخفرش! ضدف قفال
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أثد إن العرس معلؾل بل َّ
عل أا لضدل معلؾل لذفسء؟ مؽ الؾا ف أ فم لفؾ يا فل ذشفاس عرفس

ض دا س بؾن ضج س ألمؾر وعؾام مؽ قبض مفا ذيفروه .لبفؽ الدفؤال ذفؾ :ذف أعظفى خ تعفالى تلفػ
العؾامف (أا العلففؼ والففؾعس والرؤ ف الشاضففذة العسض ف ورؤ ف ث ض ف العففالؼ وب فؾاطؽ عففالؼ الؾجففؾد عففضؽ
البرضرة ورؤ السلبؾ ورؤ ث ض قب الذ ب وقذارتم عضؽ ال لب) لؤل بضاء واأل س عشاو س َّ
خاصف س
مشم ح دؼ أم الؾذا فز صرضدؼ سشؾا عسرذؼ ضس يدب العلؼ والسعرض وضس جدفاد الفشفس وبشفاء

الففذا

وتزيض ف الففشفس؟ إذا يففان الج فؾا

ذففؾ الذ ف األول ض ف ن اإلش ف ال يب ففى قا س فاس :مففا ذففؾ العس ف

العغضؼ الذا وفعلؾ م عدم اتجاذدؼ حؾ الذ ب؟ أما إذا يا ل اإلجا ذس الذف اللفا س ضسعشفى ذلفػ

أ دففؼ لففؼ و ؾ فؾا معرففؾمضؽ طضل ف ثضففاتدؼ (أا مشففذ ففداي دا وقب ف أن وجاذففدوا أ فدففدؼ و رففلؾا لففذلػ
الس ام) .ذفذا أوالس .وثا ضفاس :طالسفا ال تؾجفد عشاوف خاصف مفؽ خ ضف ن الؾقفؾ ضفس الفذ ب والخظف يب فى

مح سبلس .وثاللاس :ضس ذذه الرؾرة وس ؽ لآلخر ؽ أوزفاس أن ورفلؾا إلفى م فام العرفس السظل ف يفذلػ.
وذذه اللؾازم اللبلث مرضؾ

الذضع للعرس :

مفؽ قبف الذفضع  .واسفسحؾا لفس ذشفا أن أر ـذ ًيفر مفؽ جديفد عر فأ علسفاء

«العرــسة عبــارة عـؽ قــؾة باطشيــة غيــر عاديــة (خارقــة) وممكــة نفدــية قؾيــة تحرــل نتيجــة

مذاىدة حقيقة الكؾن ورؤيـة السمكـؾت وسـاطؽ عـالؼ الؾجـؾد .وىـي قـؾة اسـتثشا ية غيبيـة كـل مـؽ
وجدت فيو هعرؼ مؽ كل خظأ وذنم بذـئل مظمـ وأصـب مرـانا ومحفؾعـا مـؽ جيـات مختمفـة:
...-3...-2...-1و مران في مقام العسل مـؽ العثـرات واألخظـاء سـؾاء الستعسـدة أم التـي تقـع
سيؾا فيؾ ا يذنم أبدا واحتسال الخظأ والذنم في حقو صفر.)1(».

«السقرؾد [مؽ العرسة] ىؾ امتالك الذخص لسمكة نفدية قؾية تسشعـو مـؽ ارتكـاب الـذنم

ميســا كانــهللا الغــروم .وىــي ممكــة ناتجــة عــؽ وعــي كامــل ودا ــؼ بقــب السعرــية وعــؽ إرادة قؾيــة
لكــب ميــؾل الــشفس .ولســا كــان تحقـ مثــل ىــذه السمكــة ا يــتؼ إا بعشايــة خاصــة مــؽ ن ،هندــبهللا

فاعميتيا إلى ن تعالى»(.)2
طب فاس لل عر فففا

السففذيؾرة أعففبله ،مشذ ف صففؾن السعرففؾم مففؽ الففذ ب ذففؾ« :قــؾة باطشيــة غيــر

عاديـة (خارقــة)» و«مذـاىدة حقيقــة الكـؾن ورؤيــة السمكــؾت وسـاطؽ عــالؼ الؾجـؾد» و«وعــي كامــل

ودا ــؼ بقــب السعرــية وإرادة قؾيــة لكــب ميــؾل الــشفس» .وملف ذففذه السلبف ت ح ف

فزف «عشايــة

خاصة مـؽ ن» .وابن إذا أ ففشا إلفى ذلفػ ادعفاء الذفضع ف ن« :األنبيـاء واأل سـة معرـؾميؽ فـي
( )1أمضشس ،إ راذضؼ :ررسى مدا

يلى إمامل( ،أا دراس وتحلض السدا

البلض لئلمام ) ص .171

( )2مرباح يزدا ،دمحم ت س « ،مؾزش ع ايد» (تعلضؼ الع ا د) ،ص .237
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كل مراحل عسرىؼ مؽ الؾادة إلى الؾفاة» ،خرجشا ش ضج تل ا ض ت ؾل:
طب اس الدعاء الذضع ض ن األ بضاء واأل س يا ؾا مشذ والدتدؼ وطفؾل دؼ «بفزـل العشايـة اإللييـة
الخاصــة» وعلففى إ فثففر«مذــاىدة حقيقــة الكــؾن ورؤيــة السمكــؾت وســاطؽ عــالؼ الؾجــؾد» و«ال ـؾعي
الكامل والـدا ؼ بقـب السعرـية» و«اإلرادة القؾيـة لكـب ميـؾل الـشفس» «معرـؾميؽ مـؽ كـل ذنـم

وخظأ مظمقا» ضدؼ «ا يذنبؾن أبدا واحتسال الخظأ والذنم في حقيؼ صفر».

أقؾل :ضد ذذا رو ـعد ضزفضل س لدفؼ؟ ذف يفا ؾا دفذه الرفؾرة و ؾمفؾن جدفد جبفار ومفخفرة عغضسف
ضففس تجشففبدؼ للففذ ؾ ؟ ذ ف مل ف ذففذه العرففس تد ف ح الل فؾا األخففروا؟ أال تجع ف تلففػ االدعففاءا
اس ف لشا ض خاص ف تخ ل ف

ضففس طبضع دففا وخل دففا الخاص ف عففؽ

فاء واأل س ف مؾجففؾدا
العر ز ف األ بضف ـ
سا ر البذفر؟ إذا يشا حؽ البذفر العاديؾن مشذ داو والدتشا وطفؾل شا س لػ فزف «العشاية اإلليية

الخاصة» «قؾاة باطشي اة غيـر عاديـة (خارقـة) وممكـ اة نفدـي اة قؾيـ اة» ويشفا دف ظضع أن فرش «حقيقـة
الكؾن وعالؼ السمكؾت وساطؽ عالؼ الؾجؾد» ويشا س لػ «إرادة قؾية لكب ميؾل الشفس» ضدف يفان
ورف ففدر عشف ففا أا خظ ف ف أو ذ ف ففب؟ وذ ف ف يف ففان الذف ففضظان عشد ف ففذ و ل ف ف

وإ بللشا؟؟

فدف ففم عشف ففاء محاول ف ف إغ ار شف ففا

فؾة
 -2ا ظبلقفاس مسفا ذيفر أعففبله َّ
ثسف ـ سفؤال وظففرح فدفم :يضف ودف ظضع السعرفؾم أن و فؾن أسف س
قدوة ل ضر السعرؾم ضس تريم للذ ؾ ؟ وذ يشدجؼ مع ث س خ وعدلم أن وظلب مشفا أن ال فذ ب
و س
وعرضشفا شفخاص ؾصففدؼ أسفؾة
وال خظف و زفب أ فدفشا أمفام وسفاوس الذفضظان وأذفؾاء الفشفس ثفؼ َّ
وقدوة لشا ضس ذفذا األمفر يفا ؾا مؾ فع عشاي فم الخاصف مشفذ والدتدفؼ و ـ فس ـؽ لدفؼ أن ال و عفؾا ضفس أا
ذ ب أو خظضئ سا أ ارذفؼ مفؽ ث ض ف عفالؼ الؾجفؾد وملبفؾ الدفسؾا واألرض وبفاطؽ عفالؼ الؾجفؾد،

وبسففا أعظففاذؼ مففؽ علففؼ ووعففس يامف ورؤ ف اضففذة عسض ف ل ففب الففذ ب وث ض ف عؾاقبففم الخظضفرة (لففضس

علسفاس عادوفاس وعاذر فاس ف

ففؾ مففؽ الذففدؾد ال لبفس والبففاطشس ومففؽ ففؾ العلففؼ الحزففؾرا ال الحرففؾلس

واالي د ففا س ففدلض ثز ففؾره ال ففدا ؼ)؟؟ يضف ف

وس ففؽ لد ففذا أش ففخاص أن و ؾ ف فؾا ق ففدوة ومل ففال وح ففذش

الشدففب للبذ ففر العففاديضؽ غضففر السعرففؾمضؽ؟ أال وس ففؽ لئل دففان العففادا أن و ففؾل ضففس فدففم إن عففدم

الؾقؾ إطبلقاس ضس أا ذ ب أو خظ أـمر رم ـحال وتبلض سا وففؾ طاقف اإل دفان ،ضف ذا أرد فا أن ررـ رفم
األ بضففاء واأل س ف يسلففال وقففدوة لش ففؾل لففم إن عففدم ارتبففا أا خظ ف أو ذ ففب لففضس محففاالس وذ فؤالء ذففؼ

ذفؤالء األ بضفاء واأل سف ف

الدلض  ،أضبل وس ؽ لذلػ اإل دان أن وع رض مح اس و ؾل :عفؼ عفدم ارتبفا
الففذيؽ ي س عففؾن لففػ العشاوف واإلم ا ضففا الخاصف السسشؾثف لدففؼ مشففذ والدتدففؼ ف أا ذ ففب لففضس أمف اسر

محاالس الظبع (

ضس ذذه الحال سض ؾن ارتبا دؼ الذ ب ذؾ السحفال ولفضس تريفم!) ولبشفم محفال أو
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شبم محفال ألملالشفا مسفؽ ال وس لفػ تلفػ اإلم ا ضفا

الخاصف  ،ضف ذا يفان خ ير فد س أن ال أذ فب أ فداس

ضلضسشحش ففس ملف ف تل ففػ العشاوف ف الخاصف ف ولضرزقش ففس تل ففػ «القـــؾة الباطشيـــة غيـــر العاديـــة (الخارقـــة)»
و«السمكــة الشفدــية القؾيــة» و«اإلرادة القؾيــة» و«البرــيرة الباطشيــة» ألر ففم أوز فاس ظففؾل س ويض ف

أمره أ فم ال ار !!!
س طرح الذضظان أر اس و ً

ال عر أ الذا وعظضم الذضع لعرس األ بضاء واأل سف أال ورفب قضفاس البذففر العفاديضؽ علفى

األ بضاء واأل س قضاساس مع الفار ؟

إلى ىشا قسشا بظرح سؤاليؽ إعئالييؽ حؾل «العرسة»:
األول :إذا قبلشف ففا ادعف ففاءا

الذف ففضع ثف ففؾل عرف ففس األ بضف ففاء واأل س ف ف ومرف ففدر تلف ففػ العرف ففس

ومشذف ذا ،ضدف وس ششففا عد ففذ أن ع بففر عففدم ارتبففا دؼ للفذ ؾ عسفبلس جبففا اسر ومفخفرة أخبلقضف عغضسف ؟
والدفؤال اللففا س :ذف وس ففؽ ،ضففس ملف ذففذا الؾصف

للعرففس  ،أن و ففؾن األ بضففاء واأل سف قففدوة لدففا ر

البذر غضر السعرؾمضؽ؟ ورأيشا أن اإلجا عؽ يبل الدؤالضؽ ذس الشفس.

ذشا وذضر علساء الذضع إلى أمر ؽ لح ذذه السعزل يشب س ال دقض

دسا يلض اسر ألن مؽ ش ن

ذلففػ أن و ذ ف أن الففذيؽ طرثؾذسففا قففد جففا بؾا الر فؾا ولففؼ يففدًق ؾا يسففا يشب ففس ضففس ثًلدففؼ للسعزففل
دالس مؽ ث اإلش ال زادوه تع ضداس وزادوا ع دة العرس إغبلقاس!.
السذيؾرة أعبله،

و ؾلففؾن :حففؽ البذففر العففاديؾن أوزفاس معرففؾمؾن ومرففا ؾن عففؽ الففذ ب ضففس عففض الحففاال .
ملبلس إذا رو ع أمامشا إ اء ملسء دؼ زعا مسضل ضلؽ ذفر مشفم أ فداس .أو و ؾلفؾن ضفس ملفال خفر:
إذا رأش أثففد ا ف م عضشففم أن و ففع ال ففدم ضففس الس ففان الفبل ففس وعشففس الؾقففؾ ضففس ذاو ف سففحض ّ ضلففؽ

وزفع قدمففم ضففس تلفػ الب عف أ ففداس ومظل فاس .و ؾلفؾن :حففؽ ال رغففب أ ففداس أن شغفر ،مجففرد غففر ،إلففى
جلف ف مض ففل ضس ففا ال ففػ أن يف ف م ففؽ لحس ففم؟ و ففذيرون أمللف ف م ففؽ ذ ففذا ال بضف ف  .إذن ح ففؽ مر ففا ؾن

ومعرؾمؾن مؽ الؾقؾ ضس جسضع أملال تلػ األمؾر .ثؼ و ؾلؾن لسا يان األ بضاء يفرون فاطؽ جسضفع
األعس ففال ع ففضؽ البر ففضرة وب ف ف وج ففؾدذؼ ضف ف دؼ وحر ففلؾن عل ففى ملف ف ذل ففػ الر ففؾن والعر ففس تج ففاه

الففذ ؾ  .ضسففلبلس «ال ـضب ف » -ال ففس تعففد مففؽ يبففا ر الففذ ؾ  -لدففا عففاذر وبففاطؽ .عاذرذففا معلففؾم أمففا
اطشدفا ضدفؾ طب فاس لآلوف ال ر ضف أيف لحفؼ جلف األخ السضفل .وعشفس عشفدما ت فا شخرفاس ضف ن ففاطؽ
ذذا العس مساث أليلػ لحؼ أخضػ مض اس .إذا عرضشا ذلػ ض ن الشبس لبؾ فم يفرش فاطؽ «ال ـضبف » عفضؽ
ً
و ؾح ،ض م يلسا أ ارد أن و ا رأش عضؽ قلبم وب وجؾده أ م ردد األي مؽ لحؼ
رضرتم
جل ف أخضففم السضففل ،ضففبل و ففدم علففى «ال ـضب ف » أ ففداس ولففضس ذففذا ضحدففب ف ال يرغففب فعلدففا إطبلق فاس سّ.
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ويفذلػ أيف مففال الض ففضؼ ذفؾ ضففس البففاطؽ أيف الشفار ،وأيف مففال الحفرام ذفؾ ضففس البففاطؽ تشففاول لدففؼ أو
للحس ة أا الظضؽ الس عفؽ ابسؽ أو لل ض والرديد .ضالسعرؾم يرش اطؽ ذذه األعسال عضؽ ال لفب

لذا ود حض أن يرغب دا إذ ال يؾجد عاق وزع ضس ضسم جسرة ار أو ي شاول ثس ة سش م عفش أو

قضحفاس قففذ اسر .ويسلففال أخضففر إذا دعففل امفرأة شففا ثدففشاء بضفاس ضففس خلففؾة إلففى الخظضئف ضلففؽ ي حففرس حففؾ
الذ ب إطبلقاس أل م يرش عضؽ قلبم أن اطؽ ذفذا العسف ذفؾ الدف ؾط ضفس الشفار .إ فم يفرش تلفػ األمفؾر
فشس أوزفاس أن ذفذه الخاصفض مشحدفا
م عضؽ رضرتم ر
ضضران ورحففح مفؽ الؾقفؾ ضفس أا ذ فب .وال ـ
شاء على ادعاء الذضع  -مشذ والدتدؼ عشاو إلدض خاص .
بضاء – س
خر األ ـ
ثدففشاس ،لبففؽ الش ظ ف السدس ف ال ففس غفف عشدففا علسففاء الذففضع ذشففا ذففس أن الحففاال

ال ففس أشففضر

إلضدففا ضففس األملل ف السففذيؾرة ال تع بففر ضزففضل الشدففب لؤلشففخاص غضففر السعرففؾمضؽ يسففا ال تؾجففب

اسف ح اقدؼ لللفؾا األخففروا .ضدف ورففشع اإل دففان مفخفرسة وعسفبلس عغضسفاس إذا ام شففع عففؽ اث دففاء سففؼ
زعا أو عؽ إل اء فدم ضس ثففرة مفؽ الشفار؟ اإلجا ف فبل شفػ يفبل ،أل فم يفرش عاقبف تلفػ األعسفال
ف وجففؾده لففذا ال وذففعر رغبف دففا .يسففا أ ففم ال يلفا

اإل دففان يففؾم ال ضامف عففؽ ام شاعففم مففؽ تشففاول

الدففؼ الزعففا أو ا عففاده عففؽ ذاو ف مففؽ ففار .أمففا إذا رو ف ـفع ي ف س مففؽ الخسففر ال فزالل أمففام عضشففس
شخص ال وذعر ا خؾ مؽ تشاول ذلػ السذفرو ومفا ودف بعم مفؽ عؾاقفب د ضؾ ف (أقرفاذا أن
يب لففى ففبعض األم فراض) ولففضس ذففذا ضحدففب ف وذففعر رغب ف شففديدة شاولففم والؾصففؾل إلففى ذففؾة

ورجاء للؾا م وخؾضاس مؽ ع ا فم وإ فاذاس لشفدفم
الد ف ر ،لبشم رغؼ ذلػ وس شع عؽ تشاولم إتباعاس ألمر خ
س
مففؽ ففار جدففشؼ ،ضف ف ن مل ف ذففذا الذ ففخص و ففؾن قففد ص ففشع أم ف اسر يبض ف اسر ودف ف ح علضففم اللشففاء واللف فؾا
األخروا ،أل فم لفؼ و فؽ وخفا

مفؽ أثفر سفسء مباشفر لذ فربم ذلفػ السذفرو (يف ن يفدرس أ فم ودف بع

فديدة ومدلب ف س ضففس ذففذه الففد ضا) يسففا أن علسففم العاقب ف األخرو ف لذففر الخسففر علففؼ
أ ف ار اسر مباش فرسة شف س
عففادا عففاذرا ودف شد إلففى ث ففم رففد يففبلم األ بضففاء واألولضففاء ولففضس علسفاس لففد ضا وثزففؾر اس شففدؾدواس
يبرز ث ض

ار جدشؼ وأ ؾا العذا

األخروا أمام اعر م ؾ ؾح مساث لؾ ؾح الذسس ضس ار عف

الشدففار .إن جسضففع األمففؾر ال ففس حففؽ -البذففر العففاديؾن -مرففا ؾن مففؽ الؾقففؾ ضضدففا ولففديشا ففؾ مففؽ
العرس عؽ ارتبا دا أمؾر ال ذعر ا رغب ال ضام دا دبب علسشا ال اطع

رارذا وت يد ا مؽ

عؾاقبدففا السخضف ف والسسض ف ضففس ذففذه الففد ضا ،ضشس شففع عففؽ ارتبا دففا ضففس الؾاقففع ا ظبلق فاس مففؽ غر فزة ثففب

الشفس وثرصاس على سبلم شا ويرذاس لؤللؼ أو السفؾ وثبفاس للحضفاة .واج شا شفا لسلف تلفػ األمفؾر ال روعفد

ضزففضل س وال يؾجففب ثؾا فاس أخرو فاس ،ضففبل و ففال يففؾم ال ضامف أعظفؾا ضبل فاس قرف اسر يبضف اسر ضففس الجشف أل ففم رغففؼ
تشاولففم مئففا السف ار سف ضشاس ضففده لففؼ و ففدم مفرة واثففدة علففى طعففؽ ظشففم الدف ضؽ؟! وذشففا تف تس الش ظف
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السدسف  ،ضفال عر أ الفذا وعظضففم الذفضع لعرفس األ بضففاء واأل سف ومرفدر ذففذه العرفس وجعف عففدم
ارتبا

السعرؾمضؽ للذ ب مساثبلس تساماس لعدم قضام الشاس العاديضؽ اال حار

تب ففرز تل ففػ ال د ففاؤال

أودر مفؽ ذلفػ .ذشفا

السدسف ف والسفحسف ف ال ففس ت ظل ففب جؾا ف فاس ض ففبل تج ففده :إذا ي ففان األ بض ففاء واأل سف ف

معرففؾمضؽ ث ض ف س طضل ف عسففرذؼ مففؽ ال فؾالدة ث ففى الؾضففاة مففؽ ي ف خظ ف وزل ف وذ ففب ويففان مرففدر
عرس دؼ تلػ مفا يفذيره الذفضع ضدف ودف ح ؾن ث ض ف س اللفؾا األخفروا؟ ذف مفؽ الرفحض أن يلفا ؾا
أا ثؾا مؽ األساس ضزبلس على أن و ؾن ثؾا دؼ أيلر مؽ ثفؾا
عشاو إلدض خاص ضس ذذا السجال)؟ ذ ور أن و ؾن مل ذؤالء أسؾة وملال للشاس؟

أا
ضف البذففر (الفذيؽ لفؼ وسشحفؾا َّ

ىل يؤيد القرآن الكريؼ تمػ العـرـسة السدعاة لةنبياء؟
عديففدة خظاوففا وذ ففؾ

إجا شففا عففؽ ذففذا الدفؤال ذففس الشفففس .ل ففد دففب ال ففرن البففر ؼ ضففس وففا

فاذج عشدففا(.)1رغففؼ أن علسففاء الذففضع ذيففروا تؾجضدففا
لففبعض األ بضففاء ففذير ضضسففا يلففس سف ـ
مخ لفف ف لد ففذه ابو ففا إال أن تؾجضد ففاتدؼ أ ففع م ففؽ أن ت ففؤثر ض ففس إوسا ش ففا ض ففس الح ض ف ف الؾا ففح
وت ف و بل

الرارخ ال س تفضدذا ذذه ابوا  .وإلض ؼ ذذه الشساذج:

سيدنا آدم (ع):
 .1يشدى عدده مع خ:
﴿ َوَلَقد َعيدَنا إَلى آ ََد َم مؽ َقب هل َفَشدي َوَلؼ َنجد َل هو َعزاما﴾ (طم.)115/
َ
زل و عرس أمر خ:
 .2يؾسؾس لم الذضظان ضض ر ؾسؾس م و ً

َكال
س إَليو الذي َ
ال َيا آ ََد هم َىل أ هَدل َػ َعَمى َع َجَرة ال هخمد َو هممػ ا َيبَمـى (َ )120فـأ َ
ظه
﴿ َف َؾس َؾ َ
ان َق َ
ـو َف َيـ َـؾِ﴾
َت هي َسا َو َ
مش َيــا َفَبـ َـدت َل ــ هي َسا َســؾآ ه
الجشــة َو َعر ــَى آ ََد هم َرسـ ه
طفَقــا َيخر ـ َفان َعَميي َســا مــؽ َوَرق َ
(طم.)121 -123/
 .3ورغؼ أن خ تعالى قال بدم وثؾاء:
ؾنـا م َـؽ
ـجَرَة َف َت هك َ
الجش َة َف هك َال مؽ َحي هث عـر هت َسا َوَا َتقَرَسـا َىـذه الذ َ
﴿ َوَيا آ ََد هم اس هئؽ أَن َهللا َوَزو هج َػ َ
يؽ﴾ (األع ار .)19/
الغالس َ
( )1اسف فد

يلضف اسر ضففس ذففذا ال دففؼ مففؽ م الف «بــاز انديذــي در مقؾلــو عرــسهللا» (إعففادة الشغففر ضففس م ؾل ف العرففس ) ت ف لض

األس ف اذ «م رففؾد ض ارس ف خؾاه» .وقففد جففاء م الففم السففذيؾر إ ففاض إلففى م ففاال

والسج سع».
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وطسعدسا وتس ً ؽ مؽ خداعدسا:
إال أن الذضظان وسؾس لدسا ً

اك َسـا َرس هك َسـا
س َلـ هي َسا الذي َ
ـال َمـا َن َي ه
ظه
﴿ َف َؾس َؾ َ
ان لهيبد َي َلـ هي َسا َما هوور َي َعش هي َسا مؽ َسؾآَتي َسا َوَق َ
اسـ َـس هي َسا إنــي َل هك َســا َلسـ َـؽ
ؾنــا َمَم َكــيؽ أَو َت هك َ
ـجَرة إا أَن َت هك َ
ؾنــا مـ َـؽ ال َخالــد َ
َعــؽ َىــذه الذـ َ
يؽ (َ )20وَق َ
يؽ﴾ (األع ار .)21-23/
الشاصح َ
لدسا:

وبعففد أن طسعففا سففا وعففدذسا الذففضظان وأيففبل مففؽ الذففجرة السسشؾع ف عاتبدسففا خ تعففالى وقففال

طفَقـا َيخرـ َفان َعَميي َسـا مـؽ َوَرق
َت هي َسا َو َ
ـجَرَة َب َـدت َلــ هي َسا َسـؾآ ه
﴿ َف َدا هى َسا ب هيهرور َفَمسا َذا َقـا الذ َ
ان َل هك َسـا َع هـدو همبـيؽ؟﴾
ـجَرة َوأَ هقـل َل هك َسـا إن الذـي َ
الجشة َوَن َاد ه
ظَ
اى َسـا َرس هي َسـا أََلـؼ أَن َي هك َسـا َعـؽ تم هك َسـا الذ َ
َ
(األع ار .)22/
وبعد أن أدريا خظ ذسا واإلثؼ الذا وقعا ضضم طلبا مؽ خ الس فرة:
يؽ﴾ (األع ار .)23/
﴿ َق َاا َرسَشا َ
عَمسَشا أَن هف َدَشا َوإن َلؼ َتيفر َلَشا َوَتر َحسَشا َلَش هك َ
ؾنؽ م َؽ ال َخاسر َ
ضدًلدسا خ على طر

ال ؾب وعفا عشدسا وغفر لدسا:

يؼ﴾ (الب رة.)37/
﴿ َفَتَمقى َ
اب َعَميو إن هو هى َؾ التؾ ه
آد هم مؽ رسو َكم َسات َف َت َ
اب الرح ه

سيدنا نؾح (ع):

أراد اسف شاداس إلفى عاطف فم األ ؾ ف أن يفداضع عففؽ ا شفم وتؾًقفع مفؽ خ أن ي ارعفس عؾاطففم األ ؾ ف
يشبدم و ح ًذره أن و ؾن مؽ الجاذلضؽ:
ضجاءه الؾثس ً
يؽ ()45
الح َوأَن َ
ـهللا أَح َك هـؼ ال َحـاكس َ
ال َرب إن ابشي مؽ أَىمي َوإن َوع َد َك َ
﴿ َوَن َادِ هنؾح َرس هو َفَق َ
غ َػ أَن
س َل َػ بو عمؼ إني أَع ه
ال َيا هن ه
س مؽ أَىم َػ إن هو َع َسل َغيهر َصال َف َال َتدأَلؽ َما َلي َ
ؾح إن هو َلي َ
َق َ
يؽ﴾ (ذؾد.)46-45/
الجاىم َ
َت هكؾ َن م َؽ َ
فرد خ يبلمففم ذففذا
الثغفؾا ابوف  45ثضف وع بففر سفضد ا ففؾح علضففم الدفبلم أن ا شففم مفؽ أذلففم ضض ً
س َل َػ بو عمؼ».
س مؽ أَىم َػ» ثؼ وح ًذره قا بلس « َف َال َتدأَلؽ َما َلي َ
و ؾل ال «إن هو َلي َ

سيدنا مؾسى (ع):

مشدضعاس عاطف قؾ وا فعال إ دا س ،يرتبفب قف بلس غضفر رم ـ ـع َّسفد ضضع فر
مؽ عس الذضظان وأ م علؼ فدم و د فر ربم و ؾ :
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يعتو َو َى َذا
السد َيش َة َعَمى حيؽ َغفَمة مؽ أَىم َيا َف َؾ َج َد ف َ
ييا َر هجَميؽ َيق َتت َال ن َى َذا مؽ ع َ
﴿و َِ َد َخ َل َ
ـال َىـ َذا مـؽ
مؽ َع هدوه َفاس َت َيا َث هو الذي مؽ ع َ
يعتو َعَمى الذي مؽ َعهدوه َف َؾَك َزهه هم َ
ؾسى َفَق َزى َعَميو َق َ

ـو هى َـؾ
ال َرب إني َ
َع َسل الذي َ
ـو إن ه
عَمس ههللا َنفدي َفاغفر لي َف َي َف َـر َل ه
ظان إن هو َع هدو همزل همبيؽ (َ )15ق َ
يؼ﴾ (ال رص.)16-15/
ال َي هف ه
ؾر الرح ه
ماذض خظئم (أا الدضا عؽ مجفرم) لفذا اع فر
و بدو أن سضد ا مؾسى ( ) يان يدرس ً
ووعد أال وعؾد إلى مللدا ض ال:

ذ بفم

يؽ﴾ (ال رص.)17/
عي اا
َكؾ َن َ
ال َرب ب َسا أَن َعس َهللا َعَمي َفَمؽ أ ه
ير لم هسجرم َ
﴿ َق َ
و قد وـضى ؾعده مع خ ضعبلس يسا قال تعالى:

ؾسـى
ـال َل ه
السد َيشة َخا افا َي َتَرق ه
ـو هم َ
ـم َفـ َذا الـذي اس َتش َر َـرهه بـاألَمس َيد َترــر هخ هو َق َ
﴿ َفأَصَب َ في َ
إن َػ َل َيؾي همبيؽ﴾ (ال رص.)18/
ال شففػ أن مؾسففى ( ) لففؾ لففؼ يشففدم علففى ضعل ففم الدففا

اللا ض  ،للذا ذؾ مؽ شضع م.

لسففا قففال ذففذا البففبلم ،ضففس ذففذه الس فرة

سيدنا يؾنس (ع):
غزب وعؽ عشاس اطبلس وغف عؽ قدرة خ علضم ثفؼ أدرس خظف ه ضاسف فر وأ فا

ض ففر خ لفم

واج باه:

ـهللا
﴿ َوَذا الشؾن إذ َذ َى َم هم َياضابا َف َ
ـو إا أَن َ
غؽ أَن َلؽ َنقدَر َعَميو َفَش َادِ فـي الغهم َسـات أَن َا إَل َ
يؽ﴾
هسب َح َان َػ إني هكش ه
يؽ (َ )87فاس َـت َجبَشا َل ه
السـؤمش َ
ـهللا م َـؽ الغـالس َ
ـو َوَنجيَش ه
ـاه م َـؽ ال َيـؼ َوَكـ َذل َػ هنشجـي ه

(األ بضاء.)88-87/

الرسؾل األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:
 .1يذ ب و ح اج إلى طلب الس فرة مؽ خ تعالى:
﴿ َفاصبر إن َوع َد ن َح َواس َتيفر ل َذنب َػ( ﴾...غاضر)55/
السؤمَشات( ﴾...دمحم)19/
ن َواس َتيفر ل َذنب َػ َولم هسؤمش َ
﴿ َفاعَمؼ أَن هو َا إَل َو إا ه
يؽ َو ه
ان َتؾ اابا﴾ (الشرر)3/
﴿ َف َدب ب َحسد َرس َػ َواس َتيفرهه إن هو َك َ
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الظر ضس ص ره ضدداه خ إلضم:

﴿ َوَو َج َد َك َض ًّاا َف َي َدِ﴾ (الزحى)7/
 .3روخفس ضس فدفم أمف اسر خؾضفاس مفؽ الشفاس (مفع أن ذفذا األمفر يفان ث فؼ خ) ضضعاتبفم ربفم أل فم
خذس الشاس ضس ثضؽ أ م يان يشب س علضم أن وخذى خ أيلر:
ـــاه﴾ ...
﴿ ...وهتخفــــي فــــي َنفدـ َ
ن أَ
َحــــ أَن َتخ َذـ ه
ن همبديــــو َوَتخ َذــــى الشـ َ
ـــاس َو ه
ـــػ َمــــا ه
(األث از )37/
وحرم إثدش زوجاتم على فدم إر اء لزوج أخرش ضضعاتبم ربفم علفى تحر سفم علفى فدفم
ً .4
ما أثلم خ لم:
ن َغ هفـــؾر َرحـــيؼ﴾
ــػ َتب َتيـــي َمر َضـــا َة أَزَواجـ َ
ن َلـ َ
ــؼ هت َحـــرهم َمـــا أ َ
ــػ َو ه
َحـــل ه
﴿َيـــا أَي َيـــا الشبـــي لـ َ
(ال حر ؼ.)1/
 .5ودس لفبعض الشفاس فال خل

مؽ الباذ

ضضعاتبم ربم قا بلس:

عفؽ الجدفاد قبف أن وح ف ضفس أعفذارذؼ و ب ًفضؽ لفم الرفاد

يؽ﴾ (ال ؾب .)43/
يؽ َص َد هقؾا َوَتعَم َؼ ال َكاذب َ
ن َعش َػ ل َؼ أَذن َهللا َلـ هيؼ َحتى َي َتَبي َؽ َل َػ الذ َ
﴿ َع َفا ه

ظب وجدم البر ؼ عسى جاء ود لم عؽ أمؾر الديؽ عشدما يان مج سعاس عدد مؽ يبفار
 .6و ً
قلؾبدؼ حؾ اإلسبلم ،ضضعاتبم ربم قا بلس لفم :مفا أدراس لعف

يبضؽ لدؼ رسال رًبم طامعاس ضس جذ
قؾمم ً
ذلففػ األعسففى أضزف لضففر مففؽ أولئففػ الببففار ولعف مؾعغ ففػ لففم يا ففل سف شفعم أيلففر لضففر ،ضلسففاذا
فل علفى أ فاس
أعر ل عشم رغؼ أ م جاءس ودعى مدرعاس لب تسلؤه خذفض خ طالبفاس الدداوف  ،وأقبل ـ
م رور ؽ ومد شضؽ عؽ الح ؟:
ــو
ــو َيزكــى ( )3أَو َيــذكهر َف َتش َف َع ه
يػ َل َعم ه
ـاء هه األَع َســى (َ )2و َمــا هيــدر َ
﴿ َعـ َـب َ
س َوَتـ َـؾلى ( )1أَن َجـ َ
ـاء َك
الذكَرِ ( )4أَما َمؽ اس َتيَشى (َ )5فأَن َ
ـو َت َرـدِ (َ )6و َمـا َعَمي َ
ـهللا َل ه
ـػ أَا َيزكـى (َ )7وأَمـا َمـؽ َج َ
َيد َعى (َ )8و هى َؾ َيخ َذى (َ )9فأَن َهللا َعش هو َتَميى (َ )10كال( ﴾ ..عبس.)13-1/

زوجدا أل م عاذرذا (طب اس لعادا
 .7ضس مجادل م المرأة جاء تذ ؾ إلضم ـ
تبضؽ لم أن الح ض غضر ذلػ:
ض يد مؾق زوجدا ومال إلى طرضم ،ضشزلل ابوا
ً

الجاذلض الخاطئ )

ـات هيؼ إا الال ـي َوَلـدَن هيؼ َوإن هيـؼ
يؽ هي َ
غاىهرو َن مـش هكؼ مـؽ ن َدـا يؼ َمـا هىـؽ أهم َيـاتيؼ إن أهم َي ه
﴿الذ َ
ن َل َع هفؾ َغ هفؾر﴾ (السجادل .)3 -2/
َلَيهقؾهلؾ َن همش َكاار م َؽ الَقؾل َوهز اا
ور َوإن َ
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عرسة األ سة ااثشي عذر:
تبضؽ أن جسضع األدل الع لضف والش لضف علفى عرفس األ بضفاء أدلف مخدوشف وضاسفدة وأن
عد أن ً
ال رن البر ؼ يشفس أوزاس
صراث وبذفاضض تام ضبفرة العرفس – سعشاذفا عشفد الذفضع  -لفؼ تبف ـ

ذشاس ثاج لبل ذ ال ش فد أدلف عرفس األ سف االثشفس عذفر (أو أا عرفس أا أثفد خفر) .ولبفؽ

لب ففس ال ففرس ادع ففاء الذ ففضع ض ففس ذ ففذا السج ففال ففبل جف فؾا  ،م ففؽ السفض ففد أن ف ف تس ف ف ذؼ دلضف ف ع ل ففس

«يتسدػ بو كافة متكمسي الذيعة تقريبا» على عرس األ س ثؼ ؾم دراس م و ده:

«معشى اإلمامة اسـتسرار وعـا ف الشبـؾة ،فاإلمـام خميفـة الشبـي فـي جسيـع عـؤون الشبـؾة ،إا

في مدألة تمقيو الؾحي بسعشاه ااصظالحي .وسالتالي ا بد أن يئـؾن مثـل ىـذا اإلندـان معرـؾما
مؽ أي انحـرام متعسـد أو غيـر متعسـد فـي مقـام تبييشـو ألحئـام ن أو تؾضـيحو لدـشؽ الشبـي وإا

وسشـاء عميـو فـ ن
لحدث نقـض لميـرض ،أي لسـا تحقـ اليـدم مـؽ بيـان األحئـام وسعـث األنبيـاء.
ا
األدلة التي تثبهللا ضرورة عرسة األنبياء تشظب بذاتيا تسام ا عمى ضرورة عرسة اإلمام»(.)1
رورة عرس األ ًس ضبضا م يسا يلس:

أما يضفض دالل ذذا الدلض على

«ا عػ أن لمشبي األكرم واجبات وعؤون مختمفة تجاه السجتسع اإلسـالمي يسئـؽ تمخيرـيا
في األصؾل العامة التالية:
ألف -تمقي الؾحي وإبال الشاس رساات ن.
ب  -تفدير الؾحي اإلليي وسيان مقاصده.
ج  -بيان أحئام السؾضؾعات السدتجدة.
د -رد الذبيات والتذئيئات ااعتقادية.
ىـ -السحافغة عمى الديؽ ومشع وقؾع التحريف فيو.
و -القزاء بيؽ الشاس وتظبي ما أنزل ن مؽ أحئام وقؾانيؽ.
ز -الحئؼ والر اسة العامة وقيادة أمؾر الشاس الدياسية وااجتساعية واألمشية...
وقد انقظع الؾحي الدساوي بعـد رحيـل الرسـؾل األكـرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ...ولكـؽ مـاذا حـل ببقيـة عـؤونو
وواجباتو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؟ ىل وضع الذـارع السقـدس تـدبي ار لجبـر فقـدان مـؽ يقـؾم بتمـػ السيـام؟ لـديشا ثالثـة
(« )1پژوىذى در عرسهللا معرؾمان» ( ح

ضس عرس السعرؾمضؽ) ،ثدؽ يؾسفضان وأثسد ثدضؽ شر فس ،ص.279
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احتساات:
ا .أن يئؾن الذارع قد ترك بيان أي عيء يتعم بيذا األمر ولؼ يذـرع أي حل لجبران ذلػ

الشقص وملء ذلػ الف ار .

ب .أن تكؾن األمة اإلسالمية قد وصمهللا ،بفزل ما نالتو مؽ تعميؼ وترسية عمى يـدي الشبـي
الكريؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلى مرتبة جعميا قادرة عمى جبران تمػ الشـؾاقص بشفدـيا وجعميـا فـي غشـى عـؽ مرعـد
يشربو ن تعالى ليا خميف اة لمشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.
ج .أن يئؾن نبي اإلسالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قد أمر بشقل جسيع الحقـا

والعمـؾم التـي تمقاىـا مـؽ ن عـز

وجل وجسيع األحئام التي ستؾاجييا أمتو اإلسـالمية فـي السدـتقبل إلـى عـخص معـيؽ نرـبو ن
تعالى كي يؾاصل وعا ف الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بعد رحيمو.

بظالن الؾجو األول معمؾم ،ألنو يتشافى مع اليدم مؽ بعث األنبياء ويعتبر نقز ا لميـرض.

فاألمر دا ر بيؽ الؾجييؽ األخيريؽ فقت (أي الؾجييؽ ب وج) وىذا ىؾ أىؼ اخـتالم بـيؽ الذـيعة
والدشة .لقد اعتبر أىل الدشة أن األمة اإلسالمية لؼ تعـد بحاجـة بعـد الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلـى مرعـد وقا ـد
مشرــؾب مــؽ قَبــل ن ...وأن األمــة أصــبحهللا قــادرة بشفدــيا عمــى بيــان األحئــام وتفدــير الــؾحي
وتظبي ـ الذـــرع الــذي أنزلــو ن – كســا يريــده ن ويرضــاه .-ولكــؽ إذا ألقيشــا نغــرة ســريعة عمــى
تاري الفترة التي أعقبهللا رحيـل الشبـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألدركشـا أن األمـة اإلسـالمية لـؼ تكـؽ تستمـػ القـدرة عمـى

القيام بتمػ الؾعا ف والؾاجبات .فسثالا نجد أن اختالفات كثيرة وقعهللا بيؽ السفدريؽ السدمسيؽ في
مؾضؾع تفدير آيات القرآن وتؾضي وعرح مقاصـد اآليـات اإللييـة ،وىـذا عـاىد عمـى عـدم قـدرة
األمـة وعــدم أىميتيـا فــي ىـذا السجــال ....إن ااختالفـات الؾاضــحة فـي تفدــير آيـات القـرآن تبــيؽ
وجؾد حاجة ماسة إلى مفدر إليي معرؾم مؽ الخظأ وااعتباه في تفدير وسيان الؾحي.
 ...بشــاء عمــى ذلــػ مــؽ الزــروري أن يشرــم الذــارع السقــدس عخرـ ا بعــد الشبــي ليؾاصــل

ميامــو وأن يعرفــو لمشــاس بؾصــفو خميفتــو الــذي سيؾاصــل رســالتو وميامــو مــؽ بعــده[ ...بعب ـارة

أخرِ] يجم أن يئـؾن بـيؽ أصـحاب الشبـي األكـرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عـخص أو أعـخاص أخـذوا اإلسـالم بذـئمو

الكامل والتام عؽ الشبي ليقؾمؾا بعده بسيام تؾضي وسيان أحئام الديؽ .ومؽ دون وجؾد مثل ىذا

الذخص أو األعخاص الذيؽ يقؾمؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ معرـؾم عـؽ أي خظـأ ،ا يسئـؽ
الحديث عؽ تسئؽ الشاس مؽ الؾصؾل إلـى ديـؽ إليـي خـالص كامـل وسالتـالي لـؽ يتحقـ اليـرض
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مؽ البعثة مؽ أساسو»

(.)1

نقض الدليل:
تح

يرتبففز ذففذا الففدلض علففى اض فراض مدففب ال وس ففؽ إثباتففم ( ف ذففؾ وا ف الففبظبلن) ،وذففؾ أن
غرض خ مؽ ع

األ بضاء وإ زال الب ب الدساو والذ ار ع اإللدض لؽ ي ؼ إال ضس ع البضان

وال فدضر السعرؾم عؽ الخظ لح ا

الديؽ وتعالضؼ خ تعالى ض

وال غضر .سعشى أ م إذا لفؼ يؾجفد

مفدفرون معرؾمؾن لضبضشؾا أث ام خ وتعالضؼ الؾثس على حؾ صفحض ومعرفؾم مفؽ أا خظف ضف ن
ع األ بضاء وإ زال الب ب الدساو (وذس ال رن ذشا) سض بضَّؽ أ دا يا ل عبلاس وببل ضا دة وال جدوش.
وبعبارة أخرش ويسا جاء ضس تؾ ض ذلػ الدلض :

«مؽ دون وجؾد مثل ىذا الذخص أو األعـخاص الـذيؽ يقؾمـؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ
معرـؾم عــؽ أي خظـأ ،ا يسئــؽ الحــديث عـؽ تسئــؽ الشــاس مـؽ الؾصــؾل إلــى ديـؽ إليــي خــالص
كامل وسالتالي لؽ يتحق اليرض مؽ البعثة مؽ أساسو».
أو ببيان أوض :
«إن تبميـ األحئــام والتذـــريعات اإللييــة وسيانيــا لمشــاس بؾاســظة أ ســة غيــر معرــؾميؽ لــؽ

يؾصل الشاس إلى عيء بل سيؤدي إلى إضالليؼ»(.)2

ولبؽ ذ ذذا اإلدعاء صحض ضعبلس؟ ذ سعادة اإل دان ويسالم مشحرران ض

الففديؽ ضدسفاس معرففؾماس مففؽ أا اشف باه أو خظف  ،وضففس العسف
ويبضرذا دون ص أو خظ ؟ ذ ذشاس ضؽ االثشضؽ عبلق

جسضففع جز ضففا

وض

ضس ضدؼ

أث ففام الذففر ع صف ضرذا

رور وث سض يسا ضؽ العلف والسعلفؾل

ود حض خبلضدا؟ ما ذؾ الدلض علفى ذفذا اإلدعفاء؟ وبسعفزل عفؽ ذلفػ إذا يفان األمفر ذ فذا ضعفبلس ضسفا
ذؾ مرضر الشفاس ضفس عرففر ال ـ فضبف ثضف ال يؾجفد مرشفدون معرفؾمؾن؟ لسفاذا لفؼ وزفع خ تعفالى
تفد ض اسر لف فرة غضبف اإلمففام السعرفؾم (ال فس ففدأ قبف ألف ومئف سففش  ،ومفؽ السس فؽ أن تدف سر ال
الدففشضؽ األخففرش) ف أويف الشففاس ضففس يف تلففػ الف فرة إلففى أ فدففدؼ وتففريدؼ وشف دؼ؟ أال ففع ذشففا ضففس
ض ال رض ذاتم الذا يشا خذاه؟ وللسز د مؽ إوزاح ذذه الش ظ عضد مفؽ جديفد شفاء االسف دالل

السذيؾر و ش لم إلى الف رة ال س أع بل اإلمام الحادا عذفر لبفس ي بفضؽ

فع

ذلفػ الفدلض

ؾ فؾح.

ض ففم عففدم وجففؾد السرشففد
ضالد فؤال ذففؾ :ذ ف أوجففد الذففار الس ففدس ث فبلس وتففد ض اسر لف فرة ال ـ فضب ف رو ـعف ًفؾ ر
( )1السردر الدا  ،ص .283
( )2السردر الدا

ص.23
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السعرؾم و سؤل الفراه الذا أثدثم ض دا م ( ذف ن ضفان أث فام الفديؽ ضا فاس معرفؾماس مفؽ أا خظف ) أم

ال؟ إذا يان قد و ع ثبلس وتد ض اسر دذا الردد ضسا ذؾ؟

فادة ذفس :عفؼ الحف
إن اإلجا عؽ ذذا الدؤال ال س و دمدا عام علساء الذفضع وم بلسفضدؼ ع س
الففذا و ففعم الذففار ضففس ذففذا الرففدد ذففؾ أ ففم أرجففع الشففاس ضففس عرففر ال ـ فضبف إلففى الف دففاء الجففامعضؽ

لذروط السرجعض  ،وأن على الف داء ،مشذ عدد ال ـ فضب ضراعداس ،أن و خذوا على عات دؼ واجفب إرشفاد
الشاس وتعلضسدؼ أث ام خ وش ار ع الديؽ االس فادة مؽ ال رن البر ؼ وسش الشبس صلى خ علضم و لم
ً
وسلؼ وال عالضؼ الباقض عؽ األ س السعرؾمضؽ.
دس علساء الذضع ضعبلس ما يا ؾا و ؾلؾ م

شػ وثضرة و داءل ضس فدم ذ
ذشا و ع أثد ا ضس ً
عشففد إثبففاتدؼ لزففرورة وجففؾد أ س ف معرففؾمضؽ عففد الشبففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و ففرورة عرففس السعلسففضؽ السرشففديؽ
ً
لؤلم ومفدرا الؾثس ،ثضؽ قالؾا:
«مؽ دون وجؾد مثل ىذا الذخص أو األعـخاص الـذيؽ يقؾمـؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ
معرـؾم عــؽ أي خظـأ ،ا يسئــؽ الحــديث عـؽ تسئــؽ الشــاس مـؽ الؾصــؾل إلــى ديـؽ إليــي خــالص
كامل وسالتالي لؽ يتحق اليرض مؽ البعثة مؽ أساسو»
ذف مففا و ًدمففم الف دففاء للشففاس ديففؽ إلدففس خففالص ويامف ؟ عبففارة أخففرش ،ذف ورف الشففاس مففؽ

خبلل الف داء – الذيؽ ذؼ جسضعاس غضر معرؾمضؽ يسا علؼ – إلى الديؽ اإللدس الخالص والبام ؟

مف ففؽ السدف ف َّفلؼ ف ففم أن اإلجا ف ف ذف ففس الشفف ففس ،أل ف ففم رغف ففؼ أن مرف ففادر الف ففديؽ (أا ال ف ففرن البف ففر ؼ

واألثاديف

والرواوففا ) خالضف مففؽ أا ففص أو خظف ( ففالظبع ال وس ششففا الحففدي

تام ف ذ ف ن األثادي ف

والرواوففا

لسففا شففا دا مففؽ و ففع وتففدلضس وتحر فففا

وتذخضرففم ،إال أ شففا ابن سففش ض الشغففر ذشففا عففؽ ذففذه الح ض ف مففؽ ففا

عففؽ يسففال وصففح

معغسدففا ورففعب يذفففم

السدففامح الببض فرة) إال أن

الف دففاء الففذيؽ يرجعففؾن إلففى تلففػ السرففادر لضدفؾا ف «الع ف البلففس» وال ذففؼ معرففؾمؾن عففؽ الخظف ؛
وبال الس مؽ السس ؽ أن و عؾا ضس يلضر مؽ أ ؾا الش ص والخظ والذؾا ب ضس ضدسدؼ لل فرن والدفش ،

فرض الذفار الس َّفدس سرجعضف الف دفاء ضففس
وث فى الف دفاء أ فدفدؼ وع رضفؾن دفذه الح ض ف  .ضبضف لفؼ ي ـ
العرر ال الس لرثض الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مباشرسة ،واع بر ذلػ مشاقزفاس لل فرض مفؽ عف الشبفس ،ولبشفم ر فس
ً
ً
دذا األمر الشدب إلى عرر ال ضب ؟
حض ففر م ففؽ يف ف ذ ففذا ال ش ففاقض والشد ففضان ال ففذا و ففع ضض ففم م بًلسؾ ففا ض ففس ذ ففذا
ث ف فاس إن اإل د ففان لض ً
رورة وجؾد أ س معرؾمضؽ عد الشبس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:
السجال! ضسؽ جد ؾل ضس إثبا
ً
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«إن تبميـ األحئــام والتذـــريعات اإللييــة وسيانيــا لمشــاس بؾاســظة أ ســة غيــر معرــؾميؽ لــؽ

يؾصل الشاس إلى عيء بل سيؤدي إلى إضالليؼ»(.)1
وبدففذا الففدلض

لبففل زعسشففا

ففرورة وجففؾد أ س ف معرففؾمضؽ ألجف تبضففضؽ الففديؽ وتفدففضره ذ ف

معرفؾم مفؽ أا خظف  .ومفؽ الجدف األخففرش ًفدعس أن الذفار الس ف َّفدس أرجفع األمف إلففى الف دفاء ضففس
عرر ال ضبف !؟ ضلضفل شفعرا ذف اخ فار الذفار الس َّفدس لعرفر ال ضبف طر فاس ال يؾصف الشفاس إلفى

شسء

سضؤدا إلى إ بللدؼ أوزاس؟

إذا يان ذذا ذؾ ثال أقؾش أدل دؼ الع لض ضفس إثبفا
وا

 ،وال ثاج شا إلتعا

ال اري العز ز أيلر مؽ ذلػ.



( )1السردر الدا



فرورة عرفس األ سف ضحفال ضف أدلف دؼ



ص.23
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