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 وقرة تأليفو ليذا الكتاب السؤلف في سظؾر

 ،الحسد  وسبلم على عباده الذيؽ اصظفى وبعد ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا
مففؽ أذفف   معاصـرأسفف اذ ضا فف  « حجــهللا ن نيئـؾ ي»األسف اذ الباثفف  مؤلف  ذففذا الب فا  ذففؾ 

ـــرانضفففس وسففف  « قـــؼ»مديشففف   ولفففد و ذففف  ضضدفففا وبعفففد إيسالفففم اللا ؾ ففف  العامففف  ال حففف    لضففف  الل ففف   ،إي
ضفس  -علفى مفا يبفدو  –وتخرج مشدا  (رسال  الشؾر)« پضام  ؾر»قدؼ ال رجس  ضس جامع   -اإل جلضز  

سفففازمان تبلض فففا  »وعسففف  مؾعففففاس ضفففس قدفففؼ ال رجسففف  ضفففس  (مفففؽ ال فففرن السا فففس)ال دفففعضشضا   أواخفففر
وذس مشغس  ث ؾمض  تا ع  لؾزارة اإلرشاد اإلسفبلمض  ضفس إيفران  (سبلمض مشغس  ال بلضغ اإل)« اسبلمس

 .ضس مخ ل  أ حاء العالؼ – طب اس لسذذب الذضع  اإلمامض  –تعس  على  ذر اإلسبلم 
اذ سففام يبضففر  سظالعفف  الب ففب الديشضفف  والبحفف  عففؽ ث ففا   الففديؽ ضففس «  ض ففؾ س»يففان لؤلسفف اذ 

ثبففل لففم  البرذففان  مففاويففان مضففاال للش ففد وال سحففضص وأن ال و بفف  إال  ، ظففؾن الب ففب ال دوسفف  والحديلفف 
فـر   فف "« قـؼ»وقد أضاده وجؾده ضفس مديشف   ،ال اطع والدلض  الداطع " الحـؾزة العمسيـةال فس تزفؼ مفا ورعف

والزاخفرة  ،  سفره سؼ الذفضععفالـ ال ف  ضفس  ال س تعد مريز الدراسا  الديشض  األذؼ واأليبفر ضفس يف  إيفران
والعفففامرة أوزفففاس  ،الس  بفففا  اإلسفففبلمض  ال شضففف  ال فففس تحفففؾا ي فففب جسضفففع السفففذاذب اإلسفففبلمض  عذفففرا  

ضففس االطففبل   (،مشغسفف  ال بلضففغ اإلسففبلمض )يسففا أضففاده عسلففم م رجسففاس ضففس  ،  بففار العلسففاء والسج دففديؽ
علساء على مخ ل  الع ا د واألضبار والجدل الببلمس الذضعس وما ودؾقم يبار الس بلسضؽ والفبلسف  وال

ويففان يلضففر ال ففردد  ،ودضففا  عففؽ السففذذب ،الذففضع  السعاصففر ؽ مففؽ أدلفف  علففى صففح  ع ا ففد اإلمامضفف 
صفففاثب الب فففا  السعفففرو  والسلضفففر للجفففدل )علفففى  وففف  خ الذفففضص  عسفففل خ صفففالحس  جففف    فففادا 

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

يسفا وغدفر مفؽ ي ا فم أ فم اطلفع ضضسفا اطلفع علفى ي فا  الفدي ؾر اإليرا فس السعاصفر  .لدا مؽ الرح 
 «ي تكامـل معرفـهللا ديشـي نغريـو ،قـبض وسدـت ترؾريـػ عـريعهللا» :السدفسى« عبد الكـريؼ سـروش»
يسففا اطلففع أوزففاس  ،وتفف ثر  ففم ( غر فف  تبامفف  السعرضفف  الديشضفف  ،أا ال ففبض والبدفف  الشغر ففان للذففر ع )

رثسففم خ ال ففس   ففد ضضدففا عففدداس مففؽ السسارسففا  والع ا ففد « حيــدر عمــي قمســداران»علففى ي ففب األسفف اذ 
رواوففا   طر فف  االتحففاد أو دراسفف  وتسحففضص»الرا جفف   ففضؽ الذففضع  اإلمامضفف  ال سففضسا ي ا ففم الذففدضر 

 .«الشص على األ س 
ترـؾري » الفارسفض  ي ا فم الحفالس « ثجفل خ  ض فؾ س»ضس اللبلثضشضا  مفؽ عسفره ألف  األسف اذ 
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الذا أثدث  جَّ  يبضرة لسا تس ع  فم « نغرية اإلمامة في ميزان الشقد»أا « امامهللا در ترازوي نقد
مامفف  لففدش الذففضع  االثشففى مففؽ جففرأة وقففؾة ثجفف  و رففاع   رذففان وصففراث  لدجفف  ضففس   ففد  غر فف  اإل

ولففؼ و عففدذؼ ثضفف  رد علضففم « قــؼ»مسففا أقففام علضففم علسففاء  ،عذففر   داعضففاس إلففى إعففادة  غففر جذر فف  ضضدففا
شففاس  ففعفدا وتفففشاقزدا وعففدم و  لبففؽ السؤلفف  أدرج ردودذففؼ ،عففدد مففؽ  وففا  قففؼ الببففار أجففا  علضدففا مبضً 

  .اس  ام دا
أشفففار إلضدفففا إشففففارة  ،ؾطا  عديفففدةلزفففف  « ض فففؾ س»األسففف اذ   عفففد  ذفففره لدفففذا الب ففففا  تعفففرض

فـس و  ،«مشغسف  ال بلضفغ اإلسفبلمض »ثض  تؼ طرده مؽ وعضف م ضس  ،م  زب  ضس م دم م ع  أو دعفا  -در
ضعر  د  عدة مشاعرا  ثزفؾر    ضشفم وبفضؽ  ،إلى السشاعرة  ذ ن ي ا م وما طرثم ضضم مؽ أضبار -ذؾ

« دمحم تقـي مرـباح يزيـدي» وف  خ  الفذا ورعفد مفؽ خفؾاص تبلمضفذ« عمي عـيرواني»األس اذ الذضص 
وصفاثب عذفرا  الب فب ضفس الفدضا  عفؽ  ،الديشضف  ضفس قفؼالعلسضف  أثد أيبر علساء وم بلسس الحفؾزة )

ذفذا لبشفم لفؼ وفعف  « نيئـؾ ي»أن وجضفب علفى ي فا  « عمـي عـيرواني»وقفد وعفد  (.اإلسبلم وال ذضع
  !ث ى الضؾم

مباثلفا  ومشفاعرا  غضفر « پـؾر اصـيري  حدـؽ رحـيؼ» :يسا وقعل  ضشم وبفضؽ األسف اذ الذفضص
وضفس الشداوف  أجبفر  عفد ال ؾقضف  وتحفل الزف   أن و  فب تعدفداس وعلفؽ  .لؼ تفض  إلى   ضج  ،مباشرة

لفؼ و فؽ مظلعفاس  ذف    أ فم حجف   ،ضم تراجعم عسا ي بم ضس ي ا م وأ فم لفؽ وعفؾد إلفى  ذفره مفؽ جديفدض
  !!يا  على ي ب الذضع  ودال لدؼ

ا فظر « حجـة ن نيئـؾ ي» دبب ذذه الغرو  الزفاغظ  ضف ن األسف اذ ومسا يؤس  لم أ م 
ولفؾال ذفذا الب فا  الفذا  ذفره  .مسفا ثفال دون معرضف  البلضفر عشفم ،إلى العزل  واال  عاد عؽ األ فؾاء

  .ربسا لؼ يدر أثد  اسسم
يلضر مؽ  ضد أن ي ا م ذذا ا  ذر ضس األوساط الل اضض  اإليرا ض  ا  ذار الشار ضس الدذضؼ وتل فم 

و ذروا أجزاء مشم على صفحا  اإل  ر ل و س ؽ  مخ لف أثرار الفبر ضس إيران وأعادوا  ذره  رؾر 
 الفارسفض  أن وبلثفح ثجفؼ االذ سفام والفردود والش اشفا  ال فس ال تفزال دا فرة  اإل  ر فل لب  مفؽ ترفف 

الفراديؽ  يضؽ السداجسضؽ لفمثؾل الب ا   ضؽ الس شؾر ؽ  م السؤ ديؽ لفبرتم السداضعضؽ عشم وبضؽ ال  لضد
  .علضم

ضففس عففالؼ الع ا ففد الذففضعض   -ولففؾ  ال ففدر   –ذامففاس  قففاس ار  خاو بففدو أن ذففذا الب ففا  سففضؾجد ض حففاس و 
اإلصفبلثس الجفذرا الفذا  فدأ  فضؽ الذفضع  ال جديفدا و و  فرً سر الخف   ،اإلمامض  الس الض   ذ ن األ س 
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 .إن شاء خ   ؾة ضس الع ؾد ال ادم اإلمامض  مشذ ع ؾد وذؾ مرش  لبلس سرار وال ؾسع 
م   لسف   ض د ذيل -الس رجؼ أا  - شسوما يان م ،ثؾاشس الب ا  يلدا للسؤل   فدم :مبلثغ 

 .تسضضزا لم عؽ ثؾاشس السؤل  (الس رجؼ)
 

 السترجؼ
 2008/ (تسؾز)يؾليؾ  /28

 

         

  



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 6   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

 
  

 مقدمة السؤلف
الذففا ع  وتسحففضص السع  ففدا  الجازمفف  وال رففؾرا  وال ؾالففب إن ال ذفف  ػ ضففس األضبففار الديشضفف  

ذفؾ  ،الع ض   ال س تذ   السضراث الفبرا ال  لضدا الس خؾذ عفؽ اب فاء واألجفداد ضفس أا مج سفع ديشفس
وال ر فب أن ملف  ذفذا ال ذف ضػ  .أول خظؾة وأذسدا  حؾ ال فديؽ الفؾاعس السب ففشس علفى العلفؼ وال ح ضف 

اإليســـان  :إال أن ثسرتفففم عغضسففف  وذفففس ،ثر ففف  ضبر ففف  وع بل ضففف  يبضفففرةأمفففر مخضففف  ومرعفففب و  ظلَّفففب 
ــؾاعي والحــر   أجفف  إن اإلوسففان الففذا يشالففم اإل دففان عبففر الحر فف  الفبر فف  وال ح ضفف  الففؾاعس تفففؾ   .ال

والب فففا  الحا فففر وسلففف  جدفففد مؤلففففم وسفففعضم  .قضس فففم  ال  السفففرا  إوسفففان العفففؾام الفففؾراثس وال  لضفففدا
  .وسان الؾاعس والحرً للؾصؾل إلى مل  ذلػ اإل

ـل خظؾة ضس ذذا الظر   التحقيـ  فـي أصـؾل الـديؽ »لؼ أيؽ أعلفؼ أ فداس أن  ،عشدما خظؾ ر أوَّ
لضدفل  «ز التقميد في أصـؾل الـديؽاعدم جؾ »و «وضرورة أن يبتشَي اإليسان بيا عمى العمؼ والدليل

 فد علفى الففرد أن  بلمض  السؾش شعارا  ياذ   وخضالض  ضس مج سعشا الديشس وأ م ضس الجسدؾر ف  اإلسف
  .و ؾن م لَّداس ث ى ضس أصؾل الديؽ

لل ضضسا  عد  إلفى   ضجف  مخالفف  لسفا  -مؽ خبلل  حلس وتح ض س ضس  فا  اإلمامف  -ولسا تؾصَّ
وذفؾ أمفر ال يً دفع  ،تش فغره السؤسد  الرسسض  لعلساء الديؽ الذضع  وجد  أ شس أدضفع ثسفؽ ذلفػ غالضفاس 

لففذا أثففًذر ال ففاري العز ففز    ففم لففؾ لففؼ تبففؽ لدوففم ال ففدرة علففى تحسفف  مذفف   ذففذا  ؛السجففال لذففرثم ذشففا
ضلضففرح  فدففم مففؽ ابن ولضشرففر  عففؽ قففراءة ذففذا  ،الظر فف  واألذش والسففرارة ال ففس سففض عرَّض لدففا ضضففم

 !.الب ا 
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 القدؼ األول
 نغرية اإلمامة في ميزان الشقد 

ف   ثاول ضس ذفذا الب فا  أن س يسفا ذفس شفا ع  ورا جف   فضؽ  – غر ف  اإلمامف   أنَّ  لل فاري أو ً 
 .جديدة غر   وصضاغ  لش د وأ دا تح اج إلى إعادة  غر ال وزن لدا ضس مضزان ا –الذضع  اإلمامض  
 :ش اط يس دم ال  عض د مؽ ذير  ضس البح  ال البدءلبؽ قب  

الفففديؽ عبفففارة عفففؽ األريفففان  .«السعرفـــة الديشيـــة»و «الـــديؽ» فففد مفففؽ ال فرقففف   فففضؽ  ال داوففف س  (1
إ اض  إلى سفش   ؛وجاء  ضس الب ا  الدساوا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً واألصؾل والفرو  ال س  زلل على 

تشفدرج  ذف   أساسفس تحفل الففرو  الخسدف  للعلفؾم  ضدفس ال فسأما السعرض  الديشض   .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً 
صفلى خ علضفم  الف م وعلؼ الببلم وال فدضر واألخبل  وتحلض  الدضرة العسلض  للشبفس :الذرعض 

فيسشــا »أمففا  .مففؽ الخظفف  ومرففؾن   و  ففس   ويامفف    ثا ففل   «الــديؽ» .وأ سفف  الففديؽ و لففم وسففلؼ
   فضؽ  فد أن  ففرً    فم الالدفبب قلشفا إضبل ي سً ع   ا واثدة مؽ تلػ األوصفا  ولدفذا  «لمديؽ

 .(1)الديشض  الديؽ والسعرض 

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

 ع س علففىتففش ...(و أثادوفف  الجا فبالرؤ ف   ،إم ا ضف  الخظف  ،  فص العلفؼ والفدففؼ ،السحفدودة
أا معرضف  )  ذفر  س   بؾن معرضف س سف ،ضدسدؼ للديؽ وتؤثر علضم وبال الس ض ن   ضج  سعضدؼ ذذا

تح فاج علفى الفدوام و  ،الرؤش أثادوف  الجا فب ف ملضئف  ،مذفؾب   الخظف  ،غضر خالرف  ، اقر 
ضسفا ورعفـر  الضفؾم  السعفار  الديشضف  ال فس و فدمدا العلسفاء والف دفاء  (.إصفبلحو  إعادة  شاء إلى

إ سفا ذفؾ ثرفضل  رجفؾعدؼ إلفى  ...(أا ابراء الف دضف  والببلمضف  وال فدفضر   و)إلى السج سع 
 ،ضففبل وجففؾز اع بارذففا معادلفف  للففديؽ ذاتففم ،دففاتفف ملدؼ العسضفف  ضضو  تفبضففرذؼو  الديشضفف  الشرففؾص

 .(2)ذاتم« الديؽ»ولضدل « فيؼ الديؽ»س ضس الؾاقع إن تلػ ابراء ذ .لم مداو  و 

ويفؾن ضدفؼ  ،«السعرفة الديشية»عؽ  «الديؽ» تسضضزو  ضر )الش ظ ضؽ الدا   ضؽ على  ؾء  (3
  :لش ا   ال الض وس ؽ الؾصؾل إلى ا (فيؼ بذري العلساء للديؽ 

                                                 

 )=ال بض والبد  الشغر ان للذر ع (. «قبض وبد  تئؾرا شر عل»سروش، عبد البر ؼ،  (1)

  السردر الدا  . (2)
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 للففديؽ  فف  ذففس مخالففف    مخالففف س  د  ـعففال تر  أو تفدففضراً   أو يبلمففسً   رأا ض دففسً   إن مخالففف  أاَّ  -أ
إلفى  ،خفبلل مراجع فم للشرفؾص الديشضف مفؽ  ،ي  عالؼ مؽ العلساءي ؾص   .لفدؼ الديؽ

بل يشب فس أن  جعف  ضف ....  الب  راء ض دض  ويبلمضف  و الفدؼمعضؽ لدا ثؼ يبضؽ ذذا  ضدؼ  
م و غر اتم تلػ معادل  للديؽ ذاتفم وال أن   رفؾر أن معار ف  أا مفؽ ذفذه  مؽ  را اس أوَّ 

مخالففف  الففديؽ إ سففا تبففؾن عشففدما يشبففر اإل دففان  .لففديؽ ذاتففما مخالففف الشغر ففا   سلا فف  
أو تلففػ ال ففراءة  الفدففؼال عشففدما وخ لفف  مففع ذففذا  (أا ال ففر ن والدففش ) رؾصففم الس دسفف  

اع برذففا خراضفف  و  وبعبففارة أخففرش إذا أ بففر شففخص ث ضفف   وفف  مففؽ ال ففر ن .ل لففػ الشرففؾص
لم ضدؼ معضؽ ل لػ ابو  وخ لف  ضضفم مفع ضدفؼ أما إذا يان  ،ض  م  ذلػ يشفس الديؽ و شبره

  .مخالف  للديؽ ذاتم وجم  مؽ الؾجؾه  ا  د  عـ  خر ؽ لدا ض ن ذذا ال ور 
والشرففؾص الديشضفف   الففديؽتعدوفف  قداسفف  وال يشب ففس  ،ال يؾجففد أا ضدففؼ للففديؽ ضففؾ  الش ففد - 

 أمفا ،ث ض ف  سفساو   م دسف  «الديؽ»إن  .الف داءو  غر ا  الديشض  للعلساءإلى ابراء والش
وخلففؾ مففؽ   ففص وقا لضفف   ذا الالفدففؼ البذففرا األر ففس الفف ضسشذففؤذا «السعرفــة الديشيــة»

السعرفة »إن  .ال وس شدا أن تبؾن م دس  وضؾ  الش د لذا ،واثد مؽ طر و غرة  للخظ 
إلى اإلصبلح وإعادة البشاء  -معرفة بذرية دبب يؾ دا  –تح اج على الدوام  «الديشية

وذففذا ال يفف ؼ إال مففؽ خففبلل  ،رذففا مففؽ خظفف  وجبففر مففا ضضدففا مففؽ   ففصاي ذففا  مففا وع ؾ و 
ومففؽ خففبلل  ،   ففادا  وال دففاؤال  وال ذفف ض ا  ال ففس وظرثدففا السخففالفؾن والسش  ففدون اال

دففا يؾ س    ففادا   ففد أن  رثففب  سلفف  ذففذه اال لففذا ال ،األ حففاث والسحففاورا  العلسضفف  والحففرة
بشا مؽ ث ض   الديؽ الذا و رً   األمرر  ،دا الديشض  وإعادة  شا ا على إصبلح األضبار تداعدر 

  .أيلر ض يلر
الش ففففس اإلسففففبلم  مشدسففففا عففففضؽـ  ولففففضس أا   ،ؽ ضدسففففان وقراءتففففان للففففديؽال دففففش  و  عإن ال ذففففض   -ج

وبال ففالس  معرفــة بذــريةمشدسففا  يفف    .وباطفف  ثفف    مشدسففا مففز   مففؽ يفف    .ذاتففمو الخفالص 
ويبلذسففففا وح ففففاج إلففففى ثففففد مففففا إلففففى  ،(1)وقا لفففف  للخظفففف  ففففالش ص وعففففدم البسففففال مذففففؾب  

ال س تذ   العسؾد األساسس لبشاء ال ذضع  – اإلمامةو .إعادة البشاءو  ال بسض و  اإلصبلح
  .لذا ال وس ؽ اع بارذا ضؾ  الش د والبح  والدؤال ،ال أيلر وال أق  نغرية كالمية –

إلضفم   رمفس ف  مفا  .عالدجفؾم علفى ال ذفض  ؽ وال لضس قرد ا مؽ ذذا الب ا  الدضا  عؽ ال دش   (4

                                                 

 (.= ال عددو  الديشض )« لؾرالضدؼ ديشىپ» :عبد البر ؼ، سروش (1)
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يسا ذس را ج  ضس ي فب الذفضع  اإلمامضف  )ذؾ تؾ ض  ذذه الح ض   وذس أن  غر   اإلمام  
و فف ؼ  الرسففسض الخظا ضفف   السشرففا ويسففا تظففرح علففى السشففا ر ووسففا   اإلعففبلم ومففؽ خلفف  

 .الفدضا  عشدفا ع لضفاس ال وس فؽ  (حفؾزا  العلسضف التعلضسدا وتدر ددا ضس السدارس والجامعفا  و 
حضح  ومشظ ضف  وقا لف  للفدضا  عشدفا لئلمامف   شفس إم ا ض  وجؾد قراءا  ص وبالظبع  حؽ ال

 .رً ذوا الفبر الحديؽ السجدً   الذضع  و ش غر طرح مل  ذذه ال راءا  مؽ قب  علساء

وثا ضففاس  فف ن  ، زففرورة  عفف  األ بضففاءأوالس  الشبففؾَّةبحفف  ملسففا يففان علسففاء الذففضع  وع  ففدون ضففس  (5
األ بضفففاء  الع لضففف  ال فففس تفففدل علفففى  فففرورة  عففف  اإلمامففف  اسففف سرار للشبفففؾة وثاللفففاس  ففف ن الفففدال  

علففى  ففرورة وجففؾد ذاتدففا  تففدرل   وجفف َّ  تلبففل عرففس  مخ ففارا خ عففزَّ ال ففس و وإرسففال الرسفف  
  .الشبؾَّةض  شا سشزظر للبدء  البح  ضس ضلدف   لذا ؛ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الخاتؼ السعرؾمضؽ  عد الشبسً   األ س 

 :ث األنبياءع  الدليل العقمي عمى ضرورة بَ 
ان لسعرضفف  عففدم يفاوفف  ع فف  اإل دففو  السعرضفف  البذففر  و  يرتبففز ذففذا الففدلض  علففى مبففدأ   ففص العلففؼ

  :الدعادةو  طر   البسال
  .ختياره نحؾ الكسالايدير بلاإلندان  نه   َ مَ خَ  -ألف»
الذــقاء فــي و  ختيــاري نحـؾ الكســال رىــيؽ بالسعرفـة الرــحيحة بظريــ  الدـعادةالدـير اا -ب

  .الدنيا واآلخرة
  «.إلى مثل ىذه السعرفة ندان لمؾصؾلا يئفي عقل اإل  -ج

أن وزففع ضففس م شففاول اإل دففان طر  ففاس   ضجفف  ذففذه الس ففدما  ذففس أن ث سفف  خ تعففالى ت  زففس 
 ،يفس يفدرس سفعادتم الد ضؾ ف  واألخرو ف  و ف س ؽ مفؽ أن ورف  إلفى البسفال االخ ضففارا  (الفؾثس) خفر 

  (1).لئل دان تعالى خ   ش ض ال رض مؽ خل ير  وبدذا ال
  :ذاتم ضس مؾ ع  خر وبعبارا  م فاوت  يسا يلس االس داللما وذبم ذذا وقد جاء 

ــ  اإلندــان  -1» ــ الحركــة نحــؾ ن أي نحــؾ ىــؾ اليــدم مــؽ خم التكامــل و  الكســال السظم
  .السعشؾي في جسيع أبعاده

  .سساوي    ؼ  ومعم    مدون إرعاد ىاد معرؾ ا عػ أن اإلندان ا يسئشو طي ذلػ الظري   -2

                                                 

  .343ص(، أا معرض  الدلض  السرشد)« راذشساششاسس» ،دمحم ت س، يزدا مرباح (1)
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ضــرورة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  والشتيجــة ىــي أن بعــث األنبيــاء ونرــم األ ســة السعرــؾميؽ بعــد نبــي اإلســالم
 .(1) «نق َبل   ؽ  رض م  حتسية وإا لمزم عؽ ذلػ نقض الي

 :تحميل الدليل ونقده
مفدلؾل عفام وتدفعى إلفى إثبفا   فرورة  ذا ذفس األدل  ال س ذير اذا  ،يسا ذؾ معلؾم  ؾ ؾح

ولبففؽ مففؽ الجضففد أن   ففؾم   حلضفف  ودراسفف   . ففضؽ الشففاس (اإلمففام مأ الشبففسً سففؾاءس )مرشففديؽ  ة ذففدا وجففؾد 
  :م دما  تلػ األدل 

ولبفؽ يضف  وس ششفا أن  ،ال و ؾم  عس  عبلفس - دلض  يؾ م ث ضساس  –تعالى صحض  أن خ  .1
ثفؼ  عسسفم علفى جسضفع البذفر مفدعضؽ أ فم ال  فد أن  ، ب ذ  غر م مؽ خل  اإل دان  ظر    ع لض 

 أن أدلففف  إثبفففا   فففرورة  عففف  األ بضفففاء فففشـس  ال ؟قفففد خل فففؾا ألجففف  ذفففذا ال فففرضو فففؾن الشفففاس جسضعفففاس 
 سعشفففى أ ففففم وجفففب أن تبففففؾن  ،ع لضفففف  وأدلففف  م دماتضففف  أا سففففا   سففف  السعرففففؾمضؽ أدلففف    رفففب األو 

 فرورة وقفؾ  ثادثفف  وثا ضفاس أن تدفف ظضع أن تؾجفد ضفس ذذفؽ اإل دفان  ،ع لضفاس مدفب اس  لم فدماتدا قفد ثب ف
قبففف   عففف   إقام فففموجفففب أن تبفففؾن علفففى  حفففؾ وس فففؽ إن األدلففف  ال فففس  درسفففدا و بحلدفففا  .قبففف  وقؾعدفففا

لؼ يرسف   (أو م ان) شا أ شا  عضش ضس زمان ر لؾ ض .والذرا ع اإللدض األ بضاء وإ زال الب ب الدساو   
فففس ض ،مفؽ األ بضففاء  بففسً  أا لفع  عففد علفى  علفف  ظَّ أو أ شففا لففؼ   ،إلففى الشفاس  بففسً   أاَّ  خ تعفالى ضضففم  عفدر 

ابن ضف .و فؾم  عسف  عبلفس وال أن خال شفا ذفؾ خ األثفد وأن خ ث فضؼ  إال  علؼ تلػ البضئ   حؽ ال مل  
ث فففى  ،غفففرض خ مفففؽ خلففف  البذفففر ذضففف يضففف  وس ششفففا أن  فدفففؼ مفففؽ خفففبلل تحلضففف  ع لفففس صفففر  ما

إن قلفضبلس مفؽ  ؟؟ د ظضع  عد ذلػ أن  ح ؼ أ فم ألجف  تح ضف  ذلفػ ال فرض ال  فد مفؽ إرسفال األ بضفاء
ا وذس ،مدب ضؽ يامشضؽ وراء م دماتم اض را ضؽعلى  ديبضؽ أ م وع س االس داللال  م  ضس مح ؾش ذذا 

مففؽ تعفالضؼ األ بضففاء وس ششفا مففؽ خففبلل  االسف فادةاو   ودون سأ فم قبفف  إرسفال الرسفف  وإ فزال الب ففب الدفف
 خلف  ألجف  طفسً   ااإل دفان إ سف :أوالس  :ن  رف  إلفى ذفذه الش ضجف  ال فس ت فؾلال حلض  الع لس السحض أ

 ح ا    اإلوسانأن ذلػ الظر   الخاص عبارة عؽ  :وثا ضاس  .معضَّؽوالؾصؾل إلى ذد   خاًص   طر    
االض فففراض السدفففب  إن  . دففاوعجفففز ع لشففا البذفففرا عفففؽ معرض معضَّشففف  دا  و  خاصفف  واإلتضفففان  ؾاجبففا 
مسفففا وعشفففس إن االسففف دالل  ،ش االض فففراض السدفففب  اللفففا س ذفففؾ عفففضؽ الفففدعؾ و  األول غضفففر قا ففف  لئلثبفففا 
مفؽ تعفالضسدؼ  سف فادةاالوبفدون األ بضفاء  قبف  إرسفال .ر ومرفادرة السظلفؾ وف السذيؾر وذ س  على الفدَّ 

فف ـ الخلض فف  أن ضففس عففالؼ عس يضفف  وس ششففا أن  ففدَّ  أن و ظلففع علضدففا  ال  ففد أن  وأ َّففم خاضضفف  عشَّففاث ففا    ثسَّ

                                                 

 . درس ضس أصؾل الع ا د 53 : اصر، م ارم شضرازا  (1)
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 بففؾن اجبففا  خاصفف  ال  ففد مففؽ ال ضففام  دففا يففس يضفف  وس ششففا أن  فدففؼ أن ذشففاس و  ؟ث سففاس   ففؤمؽ  دففا
أوالس إن وجففؾد ث ففا   غضففر  ؟دففا عسفف   أن و   عرضدففا ال  ففد أن وأ َّففم وأ شففا غضففر مظلعففضؽ علضدففاسففعداء 
 دا ذؾ عضؽ  العس وجب اإلوسان  دا ويذلػ وجؾد واجبا  خاص  ال  عرضدا ولبؽ وجب لشا معلؾم  

  .األمروثا ضاس ال وس ششا أ داس أن   ضؼ  رذا ا ع لضاس إلثبا  ذلػ  ،الشبؾَّةإدعاء  رورة 
أ شففا أدريشففا  الففدلض  الع لففس السدففب  غففرض خ مففؽ خلفف  اإل دففان ووصففلشا ابن لففؾ ضر ففشا  .2
 معضَّشفف  ح ففا   خففاًص  واإلوسففان  طر فف   مففؽ سففلؾس  ال  ففد لئل دففانال ففس ت ففؾل إ ففم إلففى الش ضجفف  أوزففاس 
دة ؾاجبفا   والعس  و  ذف  أن لع ف  اإل دفان وثفده وس فؽ  الو  ،يفس ورف  إلفى البسفال السعشفؾا  محفدَّ

 مويسالففاإل دففان ن سففعادة إ :الجدفف  األخففرش مففؽ و  ،ذففذا مففؽ جدفف  ،لح ففا   والؾاجبففا تلففػ ا مففؽ اس أوَّفف
أن ذذه األمؾر   خفذذا علفى أ دفا  ثا ض س  أؤيً د)ذلػ الظر   وسلؾيم  ان ثرراس  اي ذا السعشؾا رذضش

أن  دففف ش    – فففاض راض ذففذه الس فففدما   –دففف  وس ششففا ض (؛إثباتفففموس ففؽ  مشدفففا ال اس مف ر فف  مفففع أن أوَّفف
 شفا أن  دف ش جم مفؽ ذفذه الفر فضا شن مفا وس أل ،إن اإلجا   ذس الشفس أوزفاس  ؟ رورة  ع  األ بضاء

 فففد أن  أا أن خ تعفففالى  ح س فففم ال ،رورا   ففف ئل دفففان أمفففر  خ لالس فففدما  لفففضس سفففؾش أن ذداوففف  و 
لبفؽ الدداوف  وس شدفا أن تف ؼ عبفر طفر  مخ لفف  وإرسفال  ،الدفد و  وداعد اإل دان ضفس معرضف  الظر ف 

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

لدداوف  الشفاس دعفؾة غضفر  الشبفؾَّة فرورة  ش وذذا يبفضؽ أن دعفؾ  (أل بضاء م لؼ يرس  أ بضاء لدداو  اإ إذف )
وعرضؾن معشى الزرورة أو وع برون خ غضفر  إما أ دؼ ال الشبؾَّةا لضؽ  زرورة إن ال  .مؾزو   وعجؾل 

  .على ذداو  الشاس  اطشضاس قادر 
إذا يففان ذففذا الففدلض  صففحضحاس ويففان م  زففى ث سفف  خ تعففالى  ففرورة إرسففال األ بضففاء ضفف ن  .3

ضضفم  و فؾن  حفؾ علفى البلزم  السشظ ض  لذلػ أن يرس  خ تعالى ضس ي  عرر مئفا   ال  األ بضفاء 
لبس ود ظضع جسضع البذر ضس ي    اط العالؼ  ،مرس  ضس ي  مشظ   مؽ مشاط  البرة األر ض   بس  

ذففذا ضففس ثففضؽ أن ملفف   .دؼوإرشففاداتاأل بضففاء   مففؽ غضففر واسففظ  مففؽ ذداوففو  ودفف فضدوا  ذفف   مباشففرأن 
م ففدما  الففدلض  إلففى  اسفف شاداس  –  شففا أضففبل يففؤدا ذلففػ .ضففس أا عرففر مففؽ العرففؾر و ففعذففذا األمففر لففؼ 

للح سف  وارتبفب   زفاس ل ر فم مفؽ  ضس يلضر مؽ الحاال  خبلضفاس خ تعالى عس  إلى أن  –ر ؾ ذيسال
  (؟؟والعضاذ  ا)الخل  
  :وقد أجا   عض علساء الذضع  على ذذا اإلش ال على الشحؾ ال الس 
ــة   :أواا » ألن  ،لــيس برــحي  .....إن مــا قيــل بــأن األنبيــاء لــؼ يبعثــؾا إا فــي مشظقــة خاص 



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 12   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

ير   الؽ  أهم ة  إ ا خَ م   َماالقرآن الكريؼ ذاتو يرر  ح بأنو  حئسة ن أن يئـؾن  يقتزت :ثانياا  ...ف يَيا َنذ 
 .أن يعرفؾا الحقا   الالزمة لسعرفـة سـبيل الكسـال ندان طري   يسئؽ لمبذر مؽ خاللوبيؽ ن واإل 

بل رسسا يؾجد  .يدتفيد جسيع الشاس حتساا مؽ ذلػ الظري لكؽ حئسة ن ا تقتزي بالزرورة أن 
 ىذا الظريـ  وعـدم اسـتفادتيؼ ىـذه إنسـا ترجـع إلـى سـؾء اختيـارىؼيريدون ااستفادة مؽ  أناس ا

اآلخـريؽ  يسشعـؾن بل قد يؾجد أعخاص عالوة عمى عدم رغبتيؼ بااستفادة مـؽ ىـذا الظريـ   ،ىؼ
ء عمى عـات  ىـؤا الشبؾ ةوفي مثل ىذه الحاات يقع إثؼ الحرمان مؽ طري   ...مشو مؽ ااستفادة

 .(1)«في ىذا السجال ل ـم و  تقرير  وا ،الذيؽ يردون عؽ سبيل ن
ضففس تلففػ الف ففرة  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لش خففذ ملففاالس علففى ذلففػ زمففؽ  بففس اإلسففبلم .لبففؽ ذففذه اإلجا فف  غضففر م شعفف 

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

وث ففى  ففاقس دول قففارة  سففضا يالرففضؽ والضا ففان ويؾر ففا ومالضز ففا وروسففضا وعذففرا   فف  مئففا   ،وأسفف رالضا
أو طر ف  )يان يدديدؼ إلى الرفراط السدف  ضؼ   بسً   ا  أ ؟الجزر الشا ض  ضس السحضظا  والبحار البعضدة

وابوف   ،قد  رع   ضس األزمش  السا ض  ضس ي  واثدة مفؽ تلفػ السشفاط  ربسا يان ذشاس  بس   (؟البسال
صفلى خ  ولبؽ على األق  ضس زمؽ  عل   بس اإلسفبلم ،ال ر  ض  السذيؾرة ال تذضر إلى أيلر مؽ ذلػ

 -وتعففالضؼ أ بضففا دؼ الدففا  ضؽ يا ففل  ،ضففس تلففػ السشففاط  خففر   بففسً   شففاس أا  لففؼ و ففؽ ذعلضففم و لففم وسففلؼ 
ـضفل –ثدب ادعفاء الذفضع  والدفش   رً  ذشفاس  ليا ف الشبفؾَّةطب فاس ألدلف   فرورة و وبشفاء علفى ذلفػ  ،قفد ثر

 إلى أاً  مؽولبؽ لساذا لؼ و   أا  بس  (.ضس ي  واثدة مؽ تلػ السشاط ) جديد  رورة أيضدة لشبسً  
عسلضفاس  -  س يلضفر مفؽ األجضفال ضفس أيلفر   فاط البفرة األر فض  لساذا و  ؟ضس ذلػ الزمؽ تلػ السشاط 

ال وس ففؽ  ؟ذفف  يففان سففؾء اخ ضففارذؼ ذففؾ الدففبب ضففس ثرمففا دؼ ذففذا ؟محرومففؾن مففؽ تعففالضؼ األ بضففاء -
لى ذففؾ ألن خ تعففا (،أعففداء الشبففسً )ر ذلففػ ذففؾ وجففؾد مففا ع مففؽ ق ـبفف  أشففخاص  خففر ؽ ال ففؾل  فف ن مبففرً  

دون وصففؾل ثفف  ذففذه السذفف ل  ومشففع السخففالفضؽ والغففالسضؽ مففؽ أن وحؾلففؾا  لففىع]وال ففادر  السدففؤول 
ولبففؽ  ،صففحض  أن الدداوفف  اإللدضفف  ال وجففؾز أن تبففؾن جبر فف  .الرسففال  اإللدضفف  لسدففامع   ضفف  البذففر

م  زى البرذان السذيؾر أعبله ذؾ أن ال عالضؼ اإللدض  وجب أن تر  إلى مدامع جسضع البذفر  ف ا 
وعشد ذ وخ ار الشاس الظر   الرحض   ا  خا دؼ الحًر  –ملبلس أ بضاء م عدديؽ  –وسضل  مس ش  يا ل 

ون عفؽ ورد   أ اس   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس زمؽ  بس اإلسبلميان ذشاس أ م  ض ذا ضر شا .أو ودلبؾن طر   الزبلل 
أضلففؼ و ففؽ خ قففادراس علففى إرسففال  ،سففا ر   ففاط السعسففؾرةإلففى سففبض  خ و حؾلففؾن دون ا  ذففار تعالضسففم 

                                                 

 .46ص (،أا معرض  الدلض  السرشد) «راذشساششاسى» ،دمحم ت س ،مرباح يزدا (1)
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و دفدا  ،ورحفب   عرقلف  وإعاقف  أولئفػ السخفالفضؽأ بضاء  خر ؽ ضس مشفاط  البفرة األر فض  األخفرش يفس 
تلفففػ مفففؽ خلففف  أذفففالس تعفففالى ألفففؼ و فففؽ غفففرض خ  ،األخفففرش ضفففس األرض السشفففاط  فففذلػ أذفففالس تلفففػ 

إلففى أولففؼ و ؾ ففؾا  حاجفف  ماسفف  إلففى الدداوفف  و  ؟إورففالدؼ إلففى البسففالذففؾ العففالؼ  مففؽاألخففرش  السشففاط 
الؾصفؾل  ثرر مفؾا مفؽ تعفالضؼ األ بضفاء وبال فالس مفؽضلسفاذا  ؟يفس ورفلؾا إلفى البسفال أ بضاء خإرشادا  

مؽ مشع تظبض  الخظف  اإللدضف  مؽ السخالفضؽ  عدد   ؽـ ذ  تس َّ  ؟لل رض ألضس ذذا   ض   ؟إلى البسال
ثرمان ملضارا  البذر و زر و   حسَّ  مدؤولض سؽ يع حؽ ال   بلَّؼ ذشا و  ؟وتح ض  خ لددضم مؽ الخل 

ففف عفففؽ إم ا ضففف ذفففؾ  يبلمشفففا .مفففؽ الؾصفففؾل إلفففى البسفففال ؽ عفففدد مفففؽ البففففار والسذفففريضؽ مفففؽ قبفففؾل تس  
السز د مؽ ال ؾ ض  لدفذه وألج   ؟!وبشحؾ غالب ،ل ر م مؽ خل  اإل دانالحضلؾل  دون تح ض  خ 

ضففس جز ففرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسففبلم  بففسً   زمففؽـ وعضذففؾن وأن الشففاس الففذيؽ يففا ؾا  قامففلأن ال ضامفف  الش ظفف  لشفففرض 
أولفؼ  ؟السعشفؾا  إلدشا ألؼ تخل شفا للؾصفؾل إلفى البسفال :س لؾا خ قا لضؽملبلس  ا ض  ضس السحض  الدشدا 

تبؽ تعلؼ أ م مؽ غضفر االسف فادة مفؽ تعفالضؼ أ بضفاء خ وي بفم الدفساو   يفان مفؽ السدف حض  علضشفا أن 
ذفذا  بضفاس وسفبَّبل ثرما شفا مفؽ  (وإلفى أملالشفا)ضلسفاذا لفؼ ترسف  إلضشفا  حفؽ أوزفاس  ؟ ج از طر   البسال

ل د خل ف بؼ ألوصفلبؼ إلفى البسفال  .لبؼ الح  ضس ذلػ :عشد ذ يشب س أن وجضبدؼ خ ؟البسال السعشؾا 
شس البعض أصف  إلفى ذفذا  ،البسالذذا السعشؾا ويشل أثب جداس أن ترلؾا إلى  لبؽ لؤلس  لؼ ـيـدعف

ضلؼ و ؽ ال  رضر مشس  .وذذا ذؾ الذا أدش إلى ثرما بؼ مؽ الؾصؾل إلى البسال (ال رض)الدد  
ضف يؽ  :لئػ السحرومؾن مؽ الؾصؾل إلى البسال  دؤالدؼ خعشد ذ إذا أجا  أو  !!؟   ال  رضر مشدؼ

 ؟تعفالى سفاذا سفضجضبدؼ خ عشد فذ   ؟ألؼ تبفؽ قفادراس علفى أن ترسف  لشفا  حفؽ أوزفاس  بضفاس  ؟ذذبل إلدض ػ
 :أ م إذا يان ث ض  س 

 يعرفــؾاأن  مــؽ خاللـويسئـؽ لمبذـر  حئسـة ن أن يئــؾن بـيؽ ن واإلندـان طريــ    يقتزـت»
 ،«الكسال سبيلالحقا   الالزمة لسعرفة 

 ففد مففؽ   فف  الض فف  لعففدد مففؽ البذففر ضففس شففبم الجز ففرة العربضفف  الظر فف   اذففذفففـ   ور ضففبل يشب ففس أن 
 ،ذلفػ األمفر أ فداس ضس ثضؽ أ م لؼ وحر  مل   ،الظر   لذعؾ  جسضع   ا  العالؼ األخرش  اإتاث  ذذ

محرومففف  مفففؽ وجفففؾد أ بضفففاء خ علفففى مفففدار ال فففار ص العغسفففى مفففؽ شفففعؾ  العفففالؼ  ال البضففف يا فففل  ففف  
لشفرض أن السخالفضؽ والغلس  لؼ وحؾلؾا دون ا  ذار ولش ضَّ الظَّر  عؽ ي ً  ما ذير اه و  .وتعالضسدؼ

تلففػ  لشذففر عسلضفف    إم ا ضفف    ،ضففس ذلففػ الففزمؽ ،ذفف  يا ففل ذشففاس ضعففبلس  :ضضب ففى الدففؤال ،تعففالضؼ األ بضففاء
جسضفع  لفدان العفالؼ وأذفالس يف  مديشف  سف ان وحرف  ضضفم ؾرة على  حؾ ال عالضؼ إلى سا ر   اط السعس

ذف  يا فل ذشفاس قبف  ألف   ؟وقر   على تلػ ال عالضؼ عضشدا دون أد فى تحر فأ أو إ فاض  أو   رفان
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ثض  لؼ تبؽ وسا   الدفر ضس ذلػ الؾقفل سفؾش الخضفؾل والجسفال والدففؽ الذفراعض   -وأربعسئ  عام 
 اإلفففى مئفففا  البلفففدان الشا ضففف  ملففف  يشفففدا و ضؾز لشفففد لدففففر الشبفففسً   إم ا ضففف    –وال فففؾار  ذوا  السجفففادوأ 
يفان ضفس الؾاقفع ل فد   ف  ياضضفاس لؼ و فؽ الدفر وثده عؽ أن  ضزبلس ذذا  ...؟والضا ان والرضؽ وألسا ضا و

مفؽ تلفػ البلفدان سفشؾا  عفدة يفس ترف  مجسؾعف  تعفالضؼ اإلسفبلم  ةأن و فضؼ ضفس يف  واثفد على الشبسً  
يففس ودففاضر إلففى  عشد ففذ وس ففشبؼ أن تحدففبؾا يففؼ قففرن مففؽ العسففر وح ففاج الشبففس  و  .ضففع أذالضففملسدففامع جس

إذا و فعشا مدفؤولض  وواجفب  ذفر تعفالضؼ و  ؟قاطشضدفاجسضع مشاط  الد ضا و بلً غ تعالضؼ اإلسفبلم لجسضفع 
أصفحا   عفدديفان  : والس ض ،الد ضا على عات  أتباعم لسا ا حًلل السذ ل  أوزاس  أ حاء جسضعضس  الشبسً  
ضفس ثفضؽ  (ملف  سفلسان وأ فؾ ذر)جفداس  وأتباعم الذيؽ ض دفؾا تعالضسفم  ذف   يامف  وصفحض  قلضف    الشبسً  

وذؾ أمر  ،العالسضؽ األشخاص  مئا  ابال  مؽ أن ذذا الدد  يان وح اج إلى عذرا  ابال   
ن يلضفر مفؽ د ب ى مذف ل  ثرمفاض ضس الزمؽ الظؾ  أما و  ، م ضس زمؽ قرضرلؼ و ؽ مؽ السس ؽ تح ً 

الرفحا   الفذيؽ سفاضروا إلفى   فاط يضف  يفان   م فان  :ثا ضفاس  .ثف ً   بل قا س س الشاس مؽ ذداو  األ بضاء 
ف  ضفس ألأن يلب فؾا  ،ومسًللضفم الشبفسً السعسؾرة األخفرش  ؾصففدؼ تبلمضفذ  ذفالس تلفػ الب فا  أن  بضفاس قفد  رع 

لفؾ  ؟السعًضش  وأ شا  حؽ تبلمضذه ومسلً لؾه قد جئشفا يفس  دفدو ؼ مفؽ ق ـبلفم إلفى الظر ف  السدف  ضؼ  دؼمشظ 
مففا سضحرفف   ذففؾو  –وعجففزوا عففؽ اإلتضففان  دففا  ذففؤالء معجففزةس  طلففب أولئففػ الشففاس مففؽ مسللففس الشبففسً  

يفس  إلدفس   ألولئػ الشاس أن تلػ ال عالضؼ وثس   لـ بر لف يـ وجب أن  الس وَّ أـ  ؟ضسا ذؾ ال بلض  عشد ذ – الظبع 
 إقامف السخفالفضؽ و علفى الف حًج  و  االع فذارطر ف   قظفعت س ؽ تلػ ال عالضؼ مؽ جفذ  الشفاس  حؾذفا و 

 ففرورة عرففس  األ بضففاء واأل سفف  ال ففس سففض ل إلثبففا  لففؾ ت ملشففا األدلفف  الع لضفف   :ثاللففاس  ؟الحجفف  علففضدؼ
ألن  ،مففع تلففػ األدلفف تبلمضففذه أو تبلمضففذ اإلمففام السعرففؾم ي شففاقض و  أن ال ؾًسفف   سسللففس الشبففسً  لرأيشففا

 ففف  ث فففى )ال بلمضفففذ والسسللفففضؽ لضدفففؾا معرفففؾمضؽ ومفففؽ السس فففؽ أن و عفففؾا ضفففس الخظففف  والدفففدؾ ذفففؤالء 
 .أو  بظدا وثفغدا ضس ذايرتدؼ و  لدا إلى ابخر ؽ وإدراس تعالضؼ الشبسً ضس ضدؼ  (الخضا  

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

لبؽ ذذا خبل  الؾاقع ألن األرض يا ل خالض  ضس يلضفر مفؽ العرفؾر مفؽ األ بضفاء السرسفلضؽ وذلفػ 
صفلى   بفس اإلسفبلم بعلف الدفضد السدفض  علضفم الدفبلم و  رسفال  فضؽ مل  الف رة ال س طالل س سئ  عفام 

وذشا  .  ظ  مؽ   اط السعسؾرةضس أا  ضضدا أا  بس مرس  مؽ خلؼ و ؽ وال س  ،خ علضم و لم وسلؼ
وس ششففا الحففدي  عففؽ سففؾء اخ ضففار الشففاس وال عففؽ إعاقفف  السخففالفضؽ وثضلففؾل دؼ دون وصففؾل الدداوفف   ال

 .إلى الشاس
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وال  رش أ شا ضس ثاج  إلفى طفرح أدلف   ،ع بلس  الشبؾَّةا وضحرشا أدل  إثبا   رورة إلى ذشا درسش
ضعلفى سفبض  السلفال درج  .أخرش ألن جسضفع ذفذه األدلف  تعفا س مفؽ السذف بل  ذاتدفا ال فس أشفر ا إلضدفا

إلثبففا   ففرورة إرسففال األ بضففاء علففى  (1)«المظــف»م بلسففؾ الذففضع  ال ففدماء علففى االسفف دالل   اعففدة 
 :الشحؾ ال الس

 .لظف   الشبؾ ة -أ»
 .عمى ن واجم   المظفه  -ب

 «.إرسال األنبياء واجم عمى ن :الشتيجة
 فف  تففؼ االسفف دالل علضففم علففى  حففؾ مدففب  باتففم لففؼ يفف ؼ إثمدففب  اض ففراض لدففذا البرذففان السففذيؾر 

 اس خاًصفف أن ودففلػ مدففضراس إل دففان ذففؾ ان غففرض خ مففؽ خلفف  إ :و ففؾلوذففؾ اض ففراض   ، ظر  فف  ع لضفف 
 ذاض السدفب  الفار  فضاال اوعشد ذ وعلى أساس ذذ (،ملبلس البسال السعشؾا )إلى   ضج  خاص    ر و 

ولبفؽ  .صفؾل إلفى ذلفػ الدفد ؾ أا أ دا تدفاعد اإل دفان علفى ال لظ    الشبؾَّةأن  سـ ع  اد   ،لؼ ي ؼ إثباتم
وبرففر  الشغففر  ؟لظفف  الشبففؾَّةيضفف  وس ففؽ اع بففار  ،إذا يففان ال ففرض مففؽ خلفف  اإل دففان غضففر معلففؾم

ذفففس واثفففدة ض ففف  مفففؽ  (إرسفففال األ بضفففاء) الشبفففؾَّةعفففؽ ذلفففػ إذا ت ملشفففا ضفففس قاعفففدة اللظففف  سفففشبلثح أن 
وس ششفففا أن   شفففاء علضفففم ال .لظففف  خ وس شفففم أن وذفففس  العبفففاد  ظفففر  أخفففرش أن و  ،مرفففادي  اللظففف 

علففى خ ذففؾ اللظفف   إن مففا ورف ففرض أ ففم واجففب   .الشبففؾَّةدفف ش   مففؽ وجففؾ  اللظفف  علففى خ  ففرورة  
إوجففاد العؾامفف  ال ففس تسً ففؽ الشففاس مففؽ الؾصففؾل إلففى ال ففرض مففؽ خل دففؼ وتدففًد  علففضدؼ ذففذا  :أا)

د ا لففم أو وإذا ثففدَّ سففبحا م خ ألجفف  ذففذا األمففر ضدففذا ي عًلفف    رادتففم أا طر فف  وخ ففاره أمففا  (الؾصففؾل
د ا لفم تبالضففم وذفذا  بؾن قد أملضشفا علضفم واجباتفم وثفدَّ  (مل   ع  األ بضاء)أوجبشا علضم طر  اس خاصاس 

 .ي شاضى مع م ام العبؾدو  وال يشدجؼ مع قؾاعد السشظ 
مفففؽ تلفففػ  شفففا ال وس فففؽ أن  دففف ش  إلفففى ذشفففا ضحرفففشا م فففدما  البرذفففان السفففذيؾر أعفففبله ورأيشفففا أ 

                                                 

فف ر اإل دفان إلفى الظاعفف  و بعفده عفؽ السعرففض  :عشفد الس بلسفضؽ الذففضع  والسع زلف  بقاعـدة المظــفالس رفؾد  (1)  ،يف  مفا يؾص 
لسا يان خ عادالس ضس ث سم رؤوضاس  خل فم  فاعراس لعبفاده ال ير فى لعبفاده البففر وال ير فد علسفاس للعفالسضؽ ضدفؾ ال  :و  ؾلؾن 

ظففاس ألن الشفاس مفا يفا ؾا   ضفر ضا قد  ع  األ بضفاء ل ،يدَّخر عشدؼ شضئاس مسا وعلؼ أ م إذا ضعلم  دؼ أتؾا الظاع  والربلح
رف عؽ عباده مفؽ األلظفا  ال فس  دفا وعفدلؾن عفؽ طر ف  ال فسً  شفضئاس  ، عل دؼ يؤمشؾن  خ  و فرش الذفضع  والسع زلف   .يسا لؼ يدَّ

 ،وال و رففدون  ففالظبع تعضففضؽ تبلضفف  ل فففلَّم   فف  و رففدون أن ذلففػ م  زففى عدلففم وث س ففم ،واجــم  عمــى نأن ذففذا اللظفف  
وقفففد ضزففف   ،اع بفففروا أن ضفففس ذفففذا ال عبضفففر إسفففاءة أد  مفففع خ (ياألشفففاعرة والساتر دوففف )مفففؽ الس بلسفففضؽ  لبفففؽ مخفففالفضدؼ

 (الس رجؼ) .واجم  عؽ ن :الساتر دو  تعبضر
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لفؾ  :إذ إ شفا  دف ل ،غشفى عفؽ تحلضف  تلفػ الس فدما ضفس ضفس الؾاقفع  شفا ضفد أ  ،بفؾَّةالشالس دما   فرورة 
طب فاس للفدلض   -وواجبفاس علفى خ ث فاس  ع  األ بضاء لدداو  الشفاس  حفؾ الدفعادة والبسفال  فرور اس يان 

 ضفس يف  –ضلسفاذا جعف  خ ذفذا اللظف  وذفس   -والبرذان السذيؾر أعفبله واسف شاداس إلفى قاعفدة اللظف 
عدداس معدوداس مؽ البذر ضفس ثفضؽ   ضفل األغلبضف  الدفاث   ألذف  األرض محرومف  مفؽ ذفذا  –عرر 
واجبففاس علففى خ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضففس زمففؽ  بففًس اإلسففبلمدفف  يففان اللظف  ض ؟ألففضس اللظفف  واجبففاس علففى خ ؟اللظف 
  ذفالس ضس ذلفػ الفزمؽ ذاتفم ألؼ و ؽ واجباس على خ أن يلظ   ؟شبم الجز رة العربض  ض   سلاأذتجاه 

ـلفيسفا لشفا أن   دففاءل لسفاذا  ؟الس دفضػ أوزفاس و رسف  إلفضدؼ  بًضفاس  ل قاعفدة اللظف  يلضفاس مفدة سفف سئ  عرظً 
يف   خفبلل تعفالىضلؼ يرسف  خ  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اإلسبلم الف رة الزمشض   ضؽ ثزرة عضدى و بسً  )عام على األق  

 ؟!أن و ؾم  سا وجب علضم -والعضاذ  ا –تعالى  خ  دسـ  ذ  ؟للشاس  بسً   تلػ الف رة أاَّ 
للففففدخؾل ضففففس  حلشففففا األصففففلس أا مؾ ففففؾ  اإلمامفففف  لشففففرش يضفففف  أن ذففففذه الؾقففففل ثففففان ابن 

  .   رورة وجؾد األ س  السعرؾمضؽ  عد الشبسً على أدلً  در ر  اإلش اال  عضشدا تـ 
 :الذضع  أنوع  د م بلسؾ 

 .(1)«يؽ والدنياعمى السجتسع اإلسالمي في أمؾر الد    ة  عام   ر اسة   اإلمامةه »
  : شاء علضم

فال  ،في أمؾر الدنيا زعيؼ  ىؾ أيزاا قا د  و يؽ فقت بل في أمؾر الد    اا مرعد دليالا  اإلمامه ليس »
 ،وتذـسل جسيـع األمـؾرمعاا أو بأمؾر اآلخرة فقت بل تذسميسا وحدىا ر استو بأمؾر الدنيا  تختص  
 .(2)«كانهللا أم دنيؾيةا  ديشيةا 

 ؟ولبؽ ما ذؾ ش ن اإلمام األصلس
  .(3)«اإلمام حافظ لمذريعة ومرجع الشاس في معرفة اإلسالم»
ــر الــديؽ» ــالؼ الخبيــر فــي أم ــاه الع ــام معش وااعــتباه  ا يقــع فــي الغــؽ    حقيقــي   خبيــر   ،اإلم

  .(4)«يعرض لو الخظأ وا
مفففؽ ق ـبففف  خ إ سفففا ذفففؾ لبفففؾن الؾاجفففب األساسفففس لؤل سففف   ؼعلفففضد العرفففس  والفففشًص ث فففى شفففرط 

                                                 

  .318ص (،أا معرض  الدلض  السرشد) «راذشساششاسس»دمحم ت س  ،مرباح يزدا (1)

  .317ص ،السردر الدا   (2)

  .873ص ،4ج (،أا مجسؾع  السؤلفا ) «ش  ثار مجسؾعم» ،مرتزس ،مظدرا  (3)
  .874ص ،السردر الدا   (4)
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 :ذداو  الشاس وإرشادذؼ وبضان األث ام اإللدض  ؾوجؾدذؼ ذ وسببالسعرؾمضؽ 
ألنـو ا بـد  ،إمامـاا عمـى الشـاس ويشرـبوملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبـي  اإلمام وخميفـة يعي  ؽ ن تعالى يجم أن »

 عادي    غيرَ خارقاا وأن يستمػ عمساا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  معرؾماا عؽ الخظأ وااعتباه تساماا كالشبياإلمام أن يئؾن 
ؽ مذـئالت ي   بـيحفـظ أسـاس اإلسـالم و يؽ مؽ القيـام بؾعيفـة قيـادة األمـة ماديـاا ومعشؾيـاا و ي يتسئ  ك

 .(1)«اإلسالم ؾاصل مديرةيذرح حقا   القرآن و ياألحئام و 
أن  يرفذيرر األ سف  السعرفؾمضؽ  دإلى  رورة وجؾ  عشدما ورذارر ضس أثادي  أ س  الذضع  أوزاس و  

مفؽ خفبلل  دلض  ذذه الزرورة ذؾ ذداو  الشاس وإرشادذؼ وبضان أث ام خ وإتسام الحجف  علفى الشفاس
  . ضان الرراط السد  ضؼ وث ا   الديؽ

  (: )و ؾل اإلمام الراد   
ضه » َر  ــهللا  األ  ــا َزاَل ــاَلَل وَ و  إ ا   َم ــر  مه الَح ــةه يهَع ــا الحهج  ـــم و  ف يَي ــب يل  الل  ــى َس ــاَس إ َل عهؾ الش  ــد  ــَراَم َوَي َح

 (2)«ن
 :أوزاس  ( )قر او  ؾل اإلمام دمحم الب

ـذه َقـَبَض آَدَم  َون  » ضـاا مهش  تهـوه  (ع)َما َتَرَك نه َأر  َتـَدِ ب ـو  إ َلـى ن َوىهـَؾ حهج  إ ا  َوف يَيـا إ َمـام  يهي 
ه   َباد  ة  ل ـم و  َعَمى ع  ر  إ َمام  حهج  ضه ب َيي  َر  َقى األ  ه  َوَا َتب  َباد   (3)«َعَمى ع 

 :يذلػ ( )وضس رواو  أخرش و ؾل اإلمام الراد  
ـَؾابه ن َعـز  َوَجـل  » َياءه ىهؼ  َأب  ص  َو  ـؼه األ  َيـا َوَلـؾ َاىهؼ  َمـا عهـر َم نه َعـز  َوَجـل  َوس ي  ش  َتى م  ال ت ـي يهـؤ 

َتج  نه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعَمى َخم ق و    (4)«اح 
  ؟ولبؽ أيؽ ت ع   ظ  االخ بل  األساسض   ضؽ الذضع  والدش  ضس مد ل  اإلمام 

ـي الــؾحي وإبالغــوملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بعــد الشبــي   :يقـؾل الذــيعة» فــ ن جسيــع مقامــات  ،وساســتثشاء مقــام تمق 
 .(5)«ن يعي  شو ويجم أن يقؾم بيا عخص   ة  ومدتسر    باقية   الشبي   

                                                 

 .261ص (،أا مئ  وثسا ؾن سؤاالس وجؾا اس )اسص پو  رسشپذذ اد و  و رد : اصر ،م ارم شضرازا  (1)

ـض ال ـتخف  ،ي ا  الحج  ،أصؾل الباضس ،البلضشس (2)  .178ص/1ج ،لرؾ م ؽف ثرجَّ   فـ ا ر ـأنَّ اأـلرف

ـض ال ـتخف  ،ي ا  الحج  ،أصؾل الباضس ،البلضشس (3)  .179ص/1ج ،لرؾ م ؽف ثرجَّ   فـ ا ر ـأنَّ اأـلرف
ففـ   ،ي ففا  الحجفف  ،أصففؾل البففاضس ،البلضشففس (4) ـتى ( )ـ ففا ر ـأنَّ اأـل  سَّ شفـدففا يرففؤف ففم  ـوـأ فـؾا رففمر الَّ  ففس م  ـلـفففاءر خ ـعففزَّ ـوـجفف َّ ض ففس ـأرف    ،خر

 .193ص/1ج
 .ص (،أا معرض  الدلض  السرشد) «راذشساششاسس»دمحم ت س  ،مرباح يزدا (5)
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  : عبارة أخرش إن الخبل  األصلس  ضؽ الذضع  والدش  ذؾ ثؾل ما يلس
ألجـل تـدبير أمـؾر الـديؽ  الشبـؾ ةن تعـالى عخرـاا بعـد خـتؼ  ؽَ يجـم أن يعـي    :يقؾل الذيعة»

 (1)«أما أىل الدشة ف نيؼ ا يقبمؾن بيذه العقيدة ،والدنيا لمسجتسع اإلسالمي

ضلششغففر ابن يضفف   .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً ضالذففضع  إذن وع  ففدون  زففرورة  رففب األ سفف  السعرففؾمضؽ  عففد 
 .إثبا  ذذه الشغر  على علساء الذضع   ود دل  
  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  الدليل العقمي عمى ضرورة نرم األ سة السعرؾميؽ بعد 
األنبيـاء ونغـراا  خـاتؼه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسالم األديان الدساوية وأن نبي   اإلسالم آخره  ديؽ أننغراا إلى »

أيزـاا إلــى أن اليــدم اإلليــي مــؽ إرســال األنبيــاء أن يبقــى الــديؽ الحــ  بــيؽ الشــاس وتــتؼ عمــييؼ 
ــمفــ ن لــؼ يــتؼ  ،الحجــة يؽ ؽ لمشــاس حقــا   الــد   حتــى يبــي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلســالم وتعيــيؽ إمــام بعــد نبــي    َنر 

ل كمياتو ر مجسالتو ويفر  يـة إلـى السحـؾ ايوفي الش لمتذؾيو والتحريفض ر  يؽ سيتعف ن الد    ،ويفد 
ذلــػ أن حقــا   الــديؽ ليدــهللا مؾجــؾدة فــي القــرآن عمــى ذلــػ الشحــؾ الــذي يسئــؽ لعامــة  .اانــدثارو 

 .   الديشيـةألجـل أكثـر األحئـام والحقـا ة الشبـي   ونحـؽ بحاجـة إلـى سـش   ،الشاس أن يدـتفيدوىا مشـو
إضـافة  .وأن ا تتعـرض لمشدـيان والـزوال روايـات الشبـي   يؾجد ضسانة لبقاء  ومؽ الجية األخِر ا

ــهللا روايــات كاذبــة ومختمقــة بــيؽ  إلــى ذلــػ لعبــهللا يــد الدياســة فــي ذلــػ الــزمؽ فــي الروايــات ودس 
فـ ذا لـؼ  .عـةالروايات الرحيحة أو بداا مشيا كسـا أن القـرآن ذاتـو قابـل لمتأويـل والتفدـيرات الستشؾ   

أي  ،والرسـالة الشبـؾ ة باسـتثشاءملسو هلآو هيلع هللا ىلص  سيع مزايا وخرا ص مقاماتـوع بجيتست   يؾجد عخص بعد الشبي   
كــي يئــؾن  ،معرــؾماا ومرــؾناا عــؽ الخظــأ وااعــتباه فــي العســل والقــؾلملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبــي  أن يئــؾن مثــل 

ــكالمــو فــي بيــان حقــا   الــد    رض مــؽ البعثــة ســيئؾن ســبباا لــشقض اليــ الشبــؾ ةخــتؼ  ة فــ ن  يؽ حج 
   .(2)«ومخالفاا لمحئسة اإلليية

 :دراسة الدليل ونقده
 :طب اس لدذا الدلض  ض ن الش ظ  األساسض  ضس الحاج  لئلمام السعرؾم ذس ال الض 

وكـان قـد بـي ؽ  ...عـؽ التحريـف في تفريل وسيان مـراد ن مرـؾنةا  لؾ كانهللا بيانات الشبي   »
 لســا كانــهللا ىشــاك مــؽ ىــذه الشاحيــة ضــرورة   ،لمشــاس بالتفرــيل جسيــع مــا يمــزميؼ إلــى يــؾم القيامــة

مأي ل)لإلمامة   فـال الشبـي   ،لكششـا نعمـؼ أن األمـر لـؼ يئـؽ كـذلػو  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إمام معرـؾم بعـد الشبـي    َشر 
                                                 

  .السردر الدا   (1)
  .439ص ،السردر الدا   (2)
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 تعالى حفـظ وصـيانة ضسؽ نا و  ،كل تفاصيل األحئام التي يحتاجيا الشاس إلى يؾم القيامة ؽَ بي  
 .(1)«أحاديث الشبي   

ولفضس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً الثغؾا أن ذفذا الفدلض  أقفضؼ ألجف  إثبفا   فرورة وجفؾد اإلمفام السعرفؾم  عفد 
إ ففاض  إلففى  ففرورة  ،عففس ذشففاوبعبففارة أخففرش ل ففد اد   .قضففد العرففس إثبففا  اإلمففام  سعشففاه العففام ودون 
 فففرورة  عفففسـ اد   ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   الرسفففؾل األيفففرمو فًدفففرون ال فففر ن وسفففشَّ  الشبفففسً وجففؾد أشفففخاص وحفغفففؾن تعفففالضؼ 

 –عففس  ذفف    ففسشس وتلؾ حففاس  فف ن العلسففاء والف دففاء أا أ ففم ضففس ذففذا االسفف دالل اد   .زففاس عرففس دؼ أو
و ؾاصففلؾا طر  ففم ضففس تفدففضر ال ففر ن  وس ففشدؼ أن وحفغففؾا تعففالضؼ الشبففسً   ال –رففؾمضؽ الففذيؽ لضدففؾا  سع

وضضسفا  ،مؽ علسفاء الذفضع  ذفذه الش ظف   رفراث  وقد ذير يلضر   ،وبضان األث ام اإللدض  وث ا   الديؽ
  :يلس  سؾذج لسا ذيره أثدذؼ ض ال

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

د   صعم   عسل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أبداا  بذر عادي    سئؽ ألي   ا ي ...عؽ إمئانية البذر العادييؽ وخارج   لمياية ومعق 
ــــام  الشرــــؾصبعمســــو السحــــدود أن يدــــتخرج ويدــــتشبت مــــؽ ىــــذه  والسدــــتشدات السحــــدودة أحئ

ل يسمػ استعداداا خاصـاا بل ا بد مؽ فرد مؤى   ،السؾضؾعات والحؾادث الستزايدة لمسجتسع اإلسالمي
أحئام مثل ىذه الحـؾادث مـؽ تمـػ األدلـة السحـدودة  كي يدتخرج مؽ خالل التعميؼ اإلليي والييبي  

 .(2)«ويزعيا تحهللا ترر م األمة
 عد  –عرؾمضؽ وحفغؾن ال  د مؽ وجؾد أ س  م ،س دالل األخضراالذذا إذن  شاء على  .ثدشاس 

والح ففا   ال ففس لففؼ شففؾن للشففاس األث ففام اإللدضفف  ال عففالضؼ الباقضفف  عشففم وضففس الؾقففل ذاتففم يبضً   –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً 
 .يذلػ عفؽ السدفا   والسؾ فؾعا  الجديفدة ضفس يف  عرفر ولض دمؾا اإلجا   الذرعض  ،تذير لدؼ  عد

 :جؾا ولبؽ إذا يان األمر يذلػ ض ن ذشاس عدة أسئل  تح اج إلى 
ثرففر عفدد األ سف  السعرففؾمضؽ ضفس اثشفس عذففر إمامفاس ض ف  ويضفف  إذن يضف   علف  و بفرر  .1

إذا ت ملشفا م فدما  الفدلض  السفذيؾر أعفبله  ؟  السدف خدم  ضفس الفدلض  السفذيؾريشدجؼ ذلػ مع الس دما
ففبعلففى  ففرورة  (أو علفف )رأيشففا أن ذشففاس ثبلثفف  أدلفف   صففلى خ  الشبففسً األ سفف  السعرففؾمضؽ  عففد  ـ رف

  :علضم و لم وسلؼ

                                                 

  .343السردر الدا  / ص  (1)
  .24ص ،أا زعام  األم  «رذبرا أمل» ،جعفر ،سبحا س (2)
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 .نا  اء يلضر مؽ الح ا   وال عالضؼ اإللدض  وأث ام الديؽ دون تبض -أ
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لضؼ الشبسً  خظر تحر أ تعا - 
 .إم ا ض  وجؾد مدا   ومؾ ؾعا  جديدة ضس العرؾر البلث   -ج

إن خظفففر  . عرفففر معفففضؽ وال تخففف ص   ، ضفففد أن ذفففذه العؾامففف  اللبلثففف  عؾامففف  دا سففف  ومدففف سرة
يسا أن السدا   والسؾ فؾعا  الحادثف   ،العرؾر دا ساس وضس ي ً   وزوالدا مؾجؾد   تحر أ تعالضؼ الشبسً  

 فدلض  يفؾن  –واألذفؼ مفؽ يف  ذلفػ أن ث فا   الفديؽ  ،والجديدة ت ع ضفس يف  عرفر وزمفان وال تش دفس
ا عرففر مففؽ العرففؾر  فف ن جسضففع أوس ففؽ ال ففؾل ضففس  ال تش دففس وال -ال ففر ن ثًسففال أوجففم وذا  ظففؾن 

وأ م لؼ يب  ضس ال  در شسء إذا  ،تؼ  ضا داالح ا   وال عالضؼ اإللدض  وأسرار الؾثس ورمؾزه قد يرذفل و 
 شاء علضم إذا يان االس دالل السذيؾر أعبله صحضحاس ض ن البلزم  السشظ ض  لم ذس أ م  .ص  ال عبضر

وتعفالضؼ األ سف   الشبفسً ال  د مؽ وجؾد إمام معرفؾم ضفس يف  عرفر ث فى وحففح تعفالضؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً   عد
ؽ لدففؼ  عففد بففضَّ ؽ للشففاس الح ففا   ال ففس لففؼ تر وضففس الؾقففل ذاتففم يبففضً   (تحر فدففا وزوالدففا و حففؾل دون )قبلففم 

وذففذا األمففر  .ةعففؽ السدففا   والسؾ ففؾعا  الجديففدة و بففضؽ أث ففام الحففؾادث السدفف جدَّ يففذلػ  جضففب و 
ذفذا ضفس ثفضؽ أن الذفضع  وع  فدون أن خ  رفب لح بف   .وجب أن ود سر و  ؾاص  ث ى يؾم ال ضام 

 ؟وا ف  ألفضس ضفس ذفذا تشفاقض .وث فى يفؾم ال ضامف  اثشفا عذفر إمامفاس معرفؾماس ض ف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً ما  عد 
إذا يا ل العؾام  السد لزم  لزرورة  رب اإلمام السعرؾم دا س  ومد سرة وأ دو  ضبضف  يً دف  مفع 

 ،ر أعبله صفحضحاس ث فاس إذا يان الدلض  السذيؾ  ؟ث س  خ ثرر عدد األ س  السعرؾمضؽ  اثشس عذر
  ؟ضلساذا لؼ وفع  ذلػ ،ب ضس ي  عرر ث ى يؾم ال ضام  إماماس معرؾماس ضضجب على خ أن يشرً  

اإلمفام السعرفؾم ض ف   «وجـؾد»إذا يان االس دالل السذيؾر صحضحاس ض  م ال يلبل  فرورة  .2
يفؾم ال ضامف   معرؾمضؽ ضس جسضفع العرفؾر وث فىأ س   «حزؾر»   يلبل إ اض  إلى ذلػ  رورة 

إذا يا فل  .األ حفاءا  حفؾ مفؽ أعلفى  رةس وبال الس ض ن غضب  اإلمام اللا س عذر لؽ تبفؾن مبفرَّ  ،أوزاس 
أا  ضففان )ضلدففف  وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ ذففس تلففػ األمففؾر ال ففس جففاء  ضففس ذلففػ الففدلض  السففذيؾر 

اإلجا   للشاس ثؾل السدفا   والسؾ فؾعا  السدف جدة  وت دوؼث ا   الديؽ وتعالضسم واألث ام اإللدض  
ضفففس ذففذه الحالفف  لففؽ و ففؾن ياضضففاس وجففؾد  (،وزوالدففا والحضلؾلفف  دون تحر ففأ ال عففالضؼ الباقضفف  عففؽ الشبففسً  

 .  ض      ال فد مفؽ ثزفؾرذؼ السدف سر ضفس السج سفع و فرورة تؾاصف  ذلفػ علفى مفدش ال فار صاأل سَّ 
أثفر لحزفؾر إمفام معرفؾم  م علفى األقف  مزفل لفؼ يؾجفد ضضدفا أا  لبششا ابن  رش أن ألفاس ومئ س عفا
والشففاس ال وسلبففؾن أا قففدرة علففى الؾصففؾل إلضففم وذففذا  حففد ذاتففم  ،وتؾاجففده  ففضؽ الشففاس ضففس السج سففع

ضضجب أن   ؾل واس  ام م   االس دالل السذيؾر إذا أصرر ا على صحَّ  .لذلػ االس دالل وا       ض  
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تف ملؾا  !غضب  اإلمام السعرؾم ض ن ديؽ اإلسبلم قد مردص وا فدثرى عل م مع مزس أل  ومئ س عام إ
 :ضس الببلم ال الس ثا ض س  ةس مرَّ 

ـمف ن لـؼ يـتؼ  ..» ؽ لمشـاس حقـا   الـديؽ حتـى يبـي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وتعيـيؽ إمـام بعـد نبـي اإلسـالم َنر 
ل كمياتو ر مجسالتو ويفر  وفي الشاىيـة إلـى السحـؾ  والتحريفتذؾيو ف ن الديؽ سيتعرض لم ،ويفد 

ذلــػ أن حقــا   الــديؽ ليدــهللا مؾجــؾدة فــي القــرآن عمــى ذلــػ الشحــؾ الــذي يسئــؽ لعامــة  .اانــدثارو 
 .   الديشيـةألجـل أكثـر األحئـام والحقـا الشبـي  ونحـؽ بحاجـة إلـى سـشة  ،الشاس أن يدـتفيدوىا مشـو

إضـافة  . تتعـرض لمشدـيان والـزوالوأن ا يؾجد ضسانة لبقاء روايـات الشبـي    ومؽ الجية األخِر ا
ــهللا روايــات كاذبــة ومختمقــة بــيؽ  إلــى ذلــػ لعبــهللا يــد الدياســة فــي ذلــػ الــزمؽ فــي الروايــات ودس 

 (1)«.الروايات الرحيحة أو بداا مشيا كسا أن القرآن ذاتو قابل لمتأويل والتفديرات الستشؾعة

الح ففا   ال ففس لففؼ يفف ؼ  ضا دففا ؽ الشففاس ضففس عرففر ال ضبفف  إذن ومففؽ الففذا سففضبضً   مرففضرضسففا ذففؾ 
ة للشفاس ومففؽ الفذا سفضسشع وقففؾ  الفدس وال حر فأ وا سحففا  وأث فام الحفؾادث والسؾ ففؾعا  السدف جدَّ 

اإلسبلم ضفس  مرضرما ذؾ  ؟و حؾل دون ا حرا  الشاس (األ س  الدا  ضؽتعالضؼ ويذلػ ) الشبسً تعالضؼ 
وس ففؽ  ،ذففذه األسففئل  عففؽا إجا فف  ت ففًدم إن أ ؟وزوالففم تحر فففم وت ضضففرهذففذه الحالفف  ومففؽ الففذا سففضسشع 

 .أوزاس وبال الس ض  دفا تفش ض الفدلض  مفؾرد البحف مباشرةس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لى الح ب  ال الض  للشبسإدا مشظ ضاس  ر يـ د  عف تـ 
إن األمر العجضب والسحضر ذؾ أن علساء الذضع  يرون   م أعضشدؼ أن ذشاس دًس وتحر أ يلضر وقعا 

وقفؾ  على أثر سرور الزمؽ و   ضر مؽ ذذه األثادي  والرواوا وضر د  يل (واأل س ) الشبسً ضس أثادي  
لسشع ال حر أ والفدًس  «ضروري  »ن وجؾد األ س  السعرؾمضؽ إومع ذلػ و ؾلؾن  ،الحؾادث السخ لف 

ـ ؼ  وأساساس  !ضس تلػ ال عالضؼ وزوالدا بمؽ  إثدش الح  األمفر  ذفذا سذف الشبفسً اإلمام السعرؾم  عد  ـ رف
الدففد  مففؽ إذا يففان ثفففح ذففذه ال عففالضؼ  فرور اس ث ففاس ويففان  :إال أ دففؼ لففؼ ودفف لؾا أ فدففدؼ أ فداس  ! الفذا 
ب وضس الؾقل ذاتم الحضلؾل  دون زوال تلػ ال عالضؼ ضلساذا لؼ  الديؽ سعرؾم مشع تحر أالمام اإل ـ رف

مدفؤولض   ضفمعل ت فعمفؽ الفذا ثفؼ  ؟!ذ  أن األ س  لفؼ ودف ظضعؾا أن يفؤدوا واجفبدؼ ؟ترحفح تلػ ال عالضؼ
قل ؼ إن ذذه السدؤولض  ت ع علفى عفات  إمفام إن  (؟ )ثفح ذذه ال عالضؼ  عد اإلمام الحدؽ العد را 

  :ض  شا  د ل (ع )الزمان 
 ؟يضففف  ودففف ظضع اإلمفففام ال ا فففب أن وحفففؾل دون الفففدًس وال حر فففأ ومحفففؾ ذفففذه األثاديففف  -أوالس 

ؾصفؾل إلضفم يضف  وس فشدؼ أن يفدريؾا أن ذفذه الرواوف  أو ذلفػ عشدما ال و ؾن لدش الشاس قدرة على ال

                                                 

  .439ص (،أا معرض  الدلض  السرشد) «راذشساششاسس»دمحم ت س  ،مرباح يزدا (1)
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 ؟الخبر مؾ ؾ  ومدسؾس
 دففذه  وال حر ففأ قففد ثفف ً  أعضششففا أن ذشففاس ألفف   ففؾ  مففؽ الؾ ففع والففدًس   حففؽ  ففرش  فف مً  -ثا ضففاس 
ضًرقففل  -علففى وجففم ال ظففع والض ففضؽ ال وس ففؽ اي ذففاضدايؾ دففا  –وذففذه ال حر فففا   الففذا   ،األثاديفف 

لئلمفام ال ا فب ضسعشفى ذفذا أ فم  ؽ ذذا أ م لؾ يان ذشاس وجؾد  أال يبضً   . ال  الفر   علساء الذضع  إلى
أن  زففع ذففذه السدففؤولض  وذففذا وس ششففا   عففؼ ؟وعضف ففم أداءو سدس ففم   يفف س َّؽ مففؽ ال ضففام دففبب غضا ففم لففؼ 

الؾاجب على عات  الف داء لبششفا  فذلػ  بفؾن قفد ذفدمشا االسف دالل الع لفس علفى إثبفا   فرورة وجفؾد 
إذا يان علساء األم  وض داؤذا قادر ؽ على ثففح أل م  .مؽ أساسمملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عد الشبسً  األ س  السعرؾمضؽ

فبعشد فذ ل  فرورة تب فى ضف ا   ،ذذه ال عالضؼ وصضا  دا مؽ خظفر الفدس وال حر فأ والسحفؾ اإلمفام  ـشرف
ن الف دفففاء قفففادر ؽ علفففى أن و ؾمفففؾا أوزفففاس وس فففؽ ال فففؾل إ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفففسً ضبعفففد  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفففسً السعرفففؾم  عفففد 

السدا   والسؾ ؾعا  السد جدة  االج داد  ؽ سدؤولض  السرجعض  الديشض  للشاس وأن و ًدمؾا اإلجا   ع
  عففد الشبففسً   أضشدففض ؼ أ بففؼ عشففدما أثبفف ؼ  ففرورة وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً مففؽ ال ففر ن وسففش  

  :يش ؼ ت ؾلؾن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
إن استشباط أحئام الحؾادث التي ا حرـر ليـا والتـي سـتقع حتـى يـؾم القيامـة مـؽ اآليـات »

 األكـرم ي   بـلمش السحـدودة جـداا األحئـام التي وردت فـي القـرآن الكـريؼ حـؾل األحئـام أو مـؽ أحاديـث 
د   صعم   عسل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أبداا  بذر عادي    ا يسئؽ ألي    ...عؽ إمئانية البذر العادييؽ وخارج   لمياية ومعق 

ــــام  الشرــــؾصبعمســــو السحــــدود أن يدــــتخرج ويدــــتشبت مــــؽ ىــــذه  والسدــــتشدات السحــــدودة أحئ
بل ا بد مؽ فرد مؤىل يسمػ استعداداا خاصـاا  .السؾضؾعات والحؾادث الستزايدة لمسجتسع اإلسالمي

أحئام مثل ىذه الحـؾادث مـؽ تمـػ األدلـة السحـدودة  ي  كي يدتخرج مؽ خالل التعميؼ اإلليي والييب
 .(1)«ويزعيا تحهللا ترر م األمة

ضبض  إذن تر دون أن تعددوا  العس  الذا أ  ؼ تع رضؾن أ م خارج عؽ قدرة الف داء وأن الشفاس 
لدؤالء الف داء غضر السعرؾمضؽ الذيؽ ذؼ  ذفر  ،ر السعرؾمضؽ ال وس شدؼ أ داس ال ضام  مالعاديضؽ وغض

 صفف َّ لففؾ مففؽ السس ففؽ ال ففؾل إ ففم  :البففبلم وخبلصفف  ؟صففر    وا فف   و  أضلففضس ذففذا تشففاقض   ؟عففاديؾن 
االس دالل الع لفس الفذا  بحف  ضضفم ضف ن غضبف  اإلمفام الظؾ لف  سف بؾن مدف حضل   ف ا دلضف  مفؽ األدلف  

أا إمفام معرفؾم وبعبفارة أخفرش إن غضبف  اإلمفام اللفا س عذفر وعفدم ثزفؾر  .وأا ث س  مفؽ الح فؼ
 ففاقض لففدعؾش  ففرورة وجففؾد أ سفف   (ئ ففس عففاموالففذا مزففى علضففم ث ففى الضففؾم ألفف  وم) ففضؽ الشففاس 

                                                 

  .24ص (،أا قضادة األم ) «رذبرش اًمل» ،جعفر ،سبحا س (1)
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  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً  عد  عرؾمضؽم
ب لدفذه ال ضبف  السدفبً   العامف  األصفلسً  إجا ف س عفؽ ذفذا اإلشف ال إنَّ و ؾل عام  م بلسس الذفضع  

وذففذا معشففاه أن عففدم أذلضفف  الشففاس مففؽ جدفف  وتدديففدا  الجدففاز الحففايؼ ضففس ذلففػ  .ذففؾ الشففاس أ فدففدؼ
اإلمفام اللفا س عذفر ذفؾ العامف   اس ذفدادم  ف  و مفؽ خفؾ  الالزمؽ مفؽ جدف  أخفرش والفذا أدش إلفى 

ال ضبف   معزفل  إشف الض أر ض  تذً     بضً ؽقب  أن  ش د ذذه اإلجا   مؽ السفضد أن و  .األصلس ل ضب م
 .مؽ طر   أخرش يس وس ؽ ضدؼ ذذه الش ظ  على  حؾ أضز 

علففى  ففرورة وجففؾد األ سففف   ،قاعففدة اللظفف  اسفف شاداس إلفففى ،ؾن ودفف دل م بلسففؾ الذففضع  ال  لضففدي   
 : الدلض  ال السملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عد الشبسً   السعرؾمضؽ

مه  -أ»   .لظف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  إمام معرؾم بعد  َنر 
 .عمى ن المظف واجم   -ب
مه  :شتيجةه ال  «.عمى ن واجم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إمام معرؾم بعد الشبي    َنر 

 :وبعبارة أخرش 
ع الشـاس أن يـدركؾا عمـى نحـؾ صـحي  لـؼ يدـتظ   ،إذا لؼ يئؽ اإلمـام السعرـؾم بـيؽ الشـاس»
ن لظفو يقتزـي أن يقـؾم بيـذا أف...ا كان ن لظيفاا بعبادهولس   ،طري  الدعادة وأن يجتازوه وكامل
مأي )األمر   .(1)«(اإلمام السعرؾم َنر 

بإلثبا   رورة الذ   دذا  وال يزال يلضر مؽ م بلسس الذضع  ث ى الضؾم ود دلؾن  أ سف   ـ رف
 .(2)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً معرؾمضؽ  عد 

بوعشدما  د ل إذا يان  اإلمام لظفاس واللظ  واجفب علفى خ ضلسفاذا مرش فع الشفاس مشفذ ألف   ـ رف
اإلمفام اللفا س عذفر  ر غضبف ر ـبفع ـ و فؾل الفخفر الفرازا أال تر  ويسفا ،ومئ  عام ث ى الضؾم مؽ ذذا اللظ 

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

فه  ه لظــف  وجــؾده » ــ و لظــف  وترــر  ــ وه آخــر وغيبته كــان ســؾاء  ،أي أن وجــؾد اإلمــام لظــف .امش 
الحئـؼ زمـام  اسـتمؼأي سـؾاء  ،مر   ترـفاا أم غيـر مـوسـؾاء كـان مترـر    ،غا باا حاضراا بيؽ األمة أم 
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  .ص ،إمامل ورذبرا  ،مرتزى ،مظدرا  (2)
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إن قاعدة  .مجرد وجؾد عخص معرؾم في السجتسع لظف   .السجتسع أم لؼ يقؼ بذلػ بيديو وترأ س
وقد قام ن بيذا المظـف ولـؼ يخـل  األرض مـؽ إمـام  .المظف تقتزي وجؾد مثل ىذا الذخص فقت

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

أحد عذر إماماا وكان ىـؤاء  مَ إن ن الستعال نَر  .بعسل يؤدي إلى حرمانيؼ مؽ اإلمام اا يقؾمؾ 
لكؽ الشاس لـؼ يعرفـؾا قيسـة ىـذه الشعسـة الكبيـرة  .األ سة يعيذؾن بيؽ الشاس والشاس تدتفيد مشيؼ

ففي مثل ىذه الحالة لؾ بقي اإلمـام األخيـر  ...بل قتمؾا كل واحد مؽ األ سة وأوصمؾه إلى الذيادة
ر مَ و  عاىراا استهذيد كسا استهذيد مؽ قبمو لـذا كانـهللا غيبتـو  .س إلى األبد مـؽ نعسـة اإلمـامالشا َلـحه

لؾ لؼ يتررم السدمسؾن عمى ذلـػ الشحـؾ  ...ألجل أن ا يهحرم الشاس إلى األبد مؽ نعسة اإلمامة
 .(1)«(األخير) حد عذر إمام لسا حرميؼ ن مؽ حزؾر اإلماممع األ

وخلففؾ  ولبففؽ قففد ال .عففؽ البضففان ال ضبفف  وا فف  وغشففس   معزففل إن عجففز ذففذه اإلجا فف  عففؽ ثفف  
 :اال  باه إلى الش اط ال الض  مؽ ضا دة

ث ى ولؾ يان غا باس ويفان الشفاس  وثده لظ    ن وجؾد اإلمام السعرؾمإ  ا دلض    ؾل  1-2
ضس ملف  ذفذه  ؟ال رر   األمؾر ال وسلبؾن أا وسضل  للؾصؾل إلضم ويان ذؾ أوزاس غضر قادر على

 الثغففؾا مففرةس  ؟راس ضففس وصففؾل الشففاس إلففى الدففد  مففؽ خل دففؼالحالفف  يضفف  وس شففم أن و ففؾن عففامبلس مففؤث
 :الجسل  ال الض  ثا ض س 

لـؽ يدـتظيع الشـاس أن يـدركؾا عمـى نحـؾ صـحي   ،إذا لؼ يئؽ اإلمام السعرؾم بيؽ الشاس»
 .(2)«طري  الدعادة وأن يجتازوه وكامل

ذفذا ضفس ثفضؽ أن  ؟ظف لل   اس إذا يان األمر يذلػ ضبض  وس ششا أن  ع بر اإلمام ال ا ب مرداق 
 ؟أن وعرضؾا طر   الدفعادة و ج فازوه – دبب عدم قدرتدؼ على الؾصؾل إلضم  -الشاس لؽ ود ظضعؾا 

 ففد أن و ففؾن ذشففاس أ سفف  معرففؾمؾن   فف ا دلضفف    ففؾل إ ففم ال ؟وجففؾد اإلمففام السعرففؾم سففبب ؾمففا ذفف
 :طب اس الًدعاء الذضع  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً عز وج   عد  يشربدؼ خ

الــديؽ أو  هَ ذــؾ  معرــؾمؾن بــيؽ الشــاس حتــى ا يه  تقتزــي حئســة ن أن يئــؾن ىشــاك أ ســة  »
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  .السردر الدا   (2)
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 .(1)«يهسحى مؽ الؾجؾد

ؽ تحر فففأ الفففديؽ وتذفففؾ دم أو مفففولبففؽ ذففف  مجفففرد وجفففؾد اإلمفففام وثفففده وس شفففم أن و فففؾن ما عفففاس 
ألضس ذلفػ مفؽ خفبلل ذداوف  الشفاس  ؟يض  و ؾم اإلمام السعرؾم  سشع تذؾ م الديؽ أو تحر فم ؟محؾه

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

ى ال ضام  دا  دبب غضب م ضبض  وس ؽ اع بار وجؾده لظفاس  الذا  أما إذا يان غضر قادر عل ا  الؾع
ففضَّانمففع أن وجففؾده وعدمففم ضففس ذففذه الحالفف   والخبلصفف  إن وجففؾد اإلمففام ال ا ففب ال وس شففم أن وعففًد  ؟س 

 .(2)(ال رض مؽ خل دؼ)ألن اإلمام ال ا ب لضس لم أا دور ضس ذداو  الشاس  حؾ البسال  لظفاا 
ذف  الس رفؾد جسضفع الشفاس علفى  ؟«نـا»مفا ذفؾ الس رفؾد مفؽ  «غيبتو مشـا»ضس جسل   .2-2

ـ ب رر ذ   ؟ؾا مؽ الدداو  واإلرشادمر ر  مدار أيلر مؽ أل  ومئ  عام الذيؽ ثر   ،ث ض  س  قا   ذذه الجسل ـوعف
م أوزفاس مفؽ ذاتـف (،قبف  ألف  ومئ فس عفام) ( )زمفؽ اإلمفام الحدفؽ العدف را  مؾجؾداس رغؼ أ م لؼ و ؽ 

مففؽ الشففاس ضففس األلفف  ومئفف  عففام  اس لشفففرض أن ذشففاس عففدد ؟رفاإلمففام اللففا س عذفف  ففضؽ السدففببضؽ ل ضبفف 
ضسا ذؾ ذ فب عذفرا  السلضفارا  مفؽ البذفر  ،السا ض  مارسؾا الجفاء والغلؼ تجاه األ س  السعرؾمضؽ

 ر الشعسف ـ دً  ـ فور  لفؼ مسَّفؽمؽ الدا  ضؽ  ذ ب ارتببم غضرذؼ  ن عاقبؾ لساذا ور  ؟ابخر ؽ ضس العرؾر البلث  
تففف مبلس سفففظحضاس  إذا ت ملشفففا ضفففس أدلفف   فففرورة اإلمامففف  ؟عفففدوسس األذلضففف  قبففف  ألفف  ومئ فففس عفففاممففؽ  أو

 فففل تلفففػ األدلففف  إذا يا .«ضبففف ال ـ » معزفففل  سفففشرش أن ذفففذه ال بر فففرا  غضفففر قفففادرة علفففى ثففف ً  ،وسفففر عاس 
س  زفففى الح سففف  لطب فففاس ل اعفففدة اللظففف  أو  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفففسً عرفففؾمضؽ  عفففد صفففحضح  ويفففان وجفففؾد أ سففف  م

رـ ألا ث سففف  أن ال  فففرور اس ضفففبل وس فففؽ ألا عامففف  و  ،اإللدضففف  يففف  ذفففذه ال ضبففف  الظؾ لففف  لئلمفففام  تبفففرً 
أ فم  عفؽالبفبلم  اإ سف ،عؽ العام  الفذا سفبب غضبف  اإلمفام يبلمشا ذشاوبعبارة أخرش لضس  .السعرؾم

ال فس اع ربفر ضفس جسضعدفا أن مشذف  الزفرورة ذفؾ ثاجف  الشفاس  –ئلمام  الع لض  لزرورة الطب اس ألدل  
  .أمر محال «الـ ضب »ض نَّ  –األساسض  إلى الدداو  وإرشادا  األ س  السعرؾمضؽ 

تعالى  خر غضر خ  شخصعلى عات   أل ؾا  البل س أ دؼ لؾ ترؾروا الذضع  وي  س  س بلسس 
طب فاس ل اعفدة اللظف  أو  ،ان وجفؾد اإلمفام السعرفؾمذذا ضس ثضؽ أ م إذا ي ،قد ثلؾا السذ ل  ن ؾ و ؾ 

                                                 

  .412ص ،السردر الدا   (1)
يرفًدـعى أثضا فاس أن اإلمففام ال ا فب و فؾم  دداوفف  الشفاس عفؽ طر فف  اإللدفام وإل فاء أث ففام الفديؽ الرفحضح  ضففس صفدور  عففض  (2)

إال أن ذذا االدعاء ال وس فؽ إثباتفم وقفد  حلشفا ذفذه السدف ل   ال فرفض  ضفس ثؾار فا الش فدًا مفع  .الف داء  ذ   غضر مباشر
 (.وسض تس تفرضلم ضس ال دؼ ال الس مؽ ذذا الب ا ) «محدؽ غرو ان»ثج  اإلسبلم 
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الذففضع  دلضفف   سبلثغفف  الس ففدما  ال ففس جففاء  ضففس خاصفف   –ع ففبلس  ففرور اس  ،لسففا ت  زففضم ث سفف  خ
على خ أن وحفح ثضاة ذلػ اإلمام   ف  وسفضل  مس شف  وال يفد  وجب يان  - على ذذا األمر الع لسً 

ذفف  يففان  !.محففرومضؽ مشففم ن سذفف اقضؽ لدداي ففم وإرشففاداتم يب ففؾ الففذيؽ ال ذ ففب لدففؼ والسؤ ففديؽ لئلمففام وال
أن وحففح ثضفاة ذلفػ اإلمفام  ظر  ف  غضفر غضب فم ال فس تفش ض ضلدفف  ضعفبلس مؽ السحال على خ تعفالى 

 حففؽ  ر ففد مففؽ علسففاء الذففضع  أن  ؟وترع بففر ضففس الح ض فف   ؾعففاس مففؽ   ففض ال ففرض أساسففداوجففؾده مففؽ 
 ،عشففدما و ففدمؾن السبففررا  ل بر ففر ال ضبفف  الظؾ لفف  لئلمففام اللففا س عذففريشدففؾا أدلفف   ففرورة اإلمامفف   ال

إذا قلشففا  زففرورة وجففؾد  ،ذفف  وس ششففا :ذففذا الدففؤال ؽمففؽ جديففد عففتلففػ األدلفف  وأن وجضبففؾا  عففد تفف ملدؼ 
أن  ع بر عدم أذلض  عدد مؽ الشاس قبف  ألف  ومئ فس  ( األدل  ال س ذرير ) ع بلس  األ س  السعرؾمضؽ

وبال فالس ثرمفان عذفرا   ،أو الخؾ  مؽ اس ذفداد اإلمفام مبفرراس مؾجدفاس ل ضب فم ،شعس عام ويفرا دؼ ال
 ؟ذ ب لدؼ ضس السد  ب  مؽ ذذا اللظ  ؽ الشاس الذيؽ الالسلضارا  م

 ؟ال فففس ثرفففلل ضضدفففا عفففؽ السرثلففف  قففففزاس ؾامففف  ال فففس أد  إلفففى ال ضبففف  ع ضفففان ال د  ـعفففوأساسفففاس أال ور 
يضفف  سففضعرضؾن طر فف  البسففال  ؟ول ؾ ففض  ذففذه الش ظفف   دفف ل مففا ذففؾ تبلضفف  الشففاس ضففس زمففؽ ال ضبفف 

ضففس اإلجا فف  عففؽ ذففذا الدففؤال يؾصففس علسففاء الذففضع   ؟والدففعادة و ج ازو ففم لضرففلؾا للدففد  السشذففؾد
غفففاضلضؽ عفففؽ أن ذفففذا البفففبلم يدفففدم  فففراذضؽ إثبفففا   فففرورة اإلمامففف  مفففؽ  ، رجفففؾ  الشفففاس إلفففى الف دفففاء

إذا يففان العلسففاء والف دففاء ودفف ظضعؾن أن  :سففض ؾل أذفف  الدففش  ضففس مؾاجدفف  ملفف  ذففذا البففبلم .أساسففدا
فبعشد فذ لالع لضف  السؾجبف  يؤدوا وعا   اإلمام السعرؾم ضسا الزفرورة   الشبفسً إمفام معرفؾم  عفد  ـشرف

أال وعلففؼ  ؟مباشففرةس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً أال وس ففؽ أن   ففؾل ذففذا البففبلم ذاتففم  الشدففب  إلففى الح بفف  ال ففس تلففل  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ؟التخريص يقبل الدليل العقمي اأم  دؾا أن  علساء الذضع 

ذفس ثاجف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً أ سف  معرفؾمضؽ  عفد ا يا ل ضلدف  ودلضف  وجفؾد قلشا ضضسا سب  إذ .3-2
رور   إلى ذداي دؼ وإرشاداتدؼ ضس الفدؼ الرحض  للديؽ ومعرض  الرراط السد  ضؼ وطر   فالشاس الز

ذلفػ أن  .غضفر مشظ فس وال معشفى لفم «عذفر اثشفا» عفددر عفدد األ سف  ضفس فالدعادة والبسال ض ن ثر
تلفػ الحاجف  الزفرور   ملف  لفى يفؾم ال ضامف  أ فداس وسفض ؾن للشفاس إ ت ؾقف رور   ال فتلػ الحاج  الزف
 مففؽ اس ذففدادخففؾ  الدعففؾش  وذففؽو  عففؾار ،وب فف  و ففؾح ،وغدففر مففرة ثا ضفف ذشففا  .لئلمففام السعرففؾم

 ؟لؼ و ؽ خ قادراس على  رب إمام  خر  عدهضأ .ساسس ل ضب ماإلمام اللا س عذر  ؾصفدا العام  األ
« عذفر اثشفا»ذف  أن عفدد  ؟ثفاعفاس علفى أرواثدفؼإذن لسفاذا لفؼ و ًضفبدؼ خ ض ؟ألؼ ود ذدد األ س  قبلم

ر   ا ثسفؽ ث فى لفؾ يفان فخ على ثفح اإلمام اللا س عذ ث ى ورجبرـ  أو شر ع س  وسل   رورة ع لض س 
 ؟مشفم ضفس السدف  ب  األ ر فاءبم عؽ األ غار وثرمفان عذفرا  ومئفا  السلضفارا  مفؽ الشفاس ضذلػ    ض
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اإلمفام ا  ففى ضدف   اس ذفدادعفدوسس األذلضف  وأن اث سفال لفؼ و ؾ فؾا اس ضس ذلػ الفزمؽ لشفرض أن الش
يان اإلمام اللفا س عذفر سفضعضش ث فى عرفر ا الحا فر وسفضب ى ثضفاس إلفى يفؾم ال ضامف  لض فؾم  دداوف  

ث ففى مرثلفف   دؼؽ  فف  ت ففدمضاأل سفف  الدففا   عففدم غضبفف إشفف ال ل ففد أجففا  علسففاء الذففضع  عففؽ و  ؟الشففاس
 :ا يلسالذدادة  س

ن عـؽ ؾمعرـؾميؽ أو كـانؾا معرـؾميؽ لكـشيؼ غـا بملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لؾ لؼ يئـؽ األ سـة بعـد رسـؾل ن»
وىــذا مخــالف لحئســة ن مــؽ إرســال  ،ِ ذلــػ إلــى تحريــف ديــؽ ن أو محــؾهأنغــار الشــاس ألد  

 .(1)«الشبي  
وعسميـة نقـل اإلسـالم إلـى اآلخـريؽ  ....لقد أوصل أ ستشا عمى مـدِ مرتـي وخسدـيؽ عامـاا »
إلـى عـدم ندـيان حقـا    تأد تـيال يىـ هاإلسـالم الحقيقـي مـؽ جيـل إلـى جيـل احـ  ىـذوإيرال 

 - األقـل فـي زاويـة مـؽ زوايـا ىـذا العـالؼ عمـىلـؾ و  ةولـؾ قم ـ –ي عـدد مـؽ الشـاس الديؽ وإلـى تمق  ـ
 .(2)«(ع)لحقا   اإلسالم عؽ أ سة أىل البيهللا 

ــام ذلــػ الــزمؽ تمــػ الســدة ل فــيلــؾ غــاب األ ســة » بتحريــف اإلســالم وتذــؾيو بدــرعة قــام حئ 
الحئســة مــؽ نرــم تحققــهللا  لقــد والخالصــة .أبــداا  حقيقتــو األصــميةالــديؽ وطرحــو برــؾرة ا تذــبو 

لكـؽ الحئسـة اإللييـة لـؼ  .وخسدـيؽ عامـاا  ؽيطيمـة ىـذه الفتـرة أي السرتـملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبـي  اإلمام بعد وفاة 
 ابتهم ــيَ  ،بـيؽ الشـاس حزـر اإلمـام الثـاني عذـر لـؾ ألنـو ،بقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السـدة ض  تقت

ر َمهللاو  بسرير آبا و إن ن تعـالى  .األجيـال اآلتيـة طيمـة آام الدـشيؽ مـؽ نعسـة وجـؾد اإلمـام َلــحه
أي الـزمؽ الـذي سـيبحث فيـو الشـاس تـدريجياا عـؽ  ،إلى آخر الزمان (عج)اختزن حزرة السيدي 

عؽ سا ر األ سة والتـي انتذـرت فـي العـالؼ  التي بقيهللابااستفادة مؽ التعاليؼ  -الظري  الرحي  
 .(3)«يغير إمام العررسد ذ شأنفديؼ لسحارسة الكفر والغمؼ وع رؾاوييي    -

درجففف  يشدفففى معدفففا جسضفففع مزفففظرباس إلفففى أثضا فففاس إن الؾقفففؾ  ضفففس ضفففص ال شفففاقض وجعففف  اإل دفففان 
ولفشبلثح ذف  وس فؽ  ! خفرادعاءاتم الدا    ث ى أ م ضس سفعضم لحف  تشفاقض معفضؽ و فع ضفس تشفاقض 

 :ظا  أن تش ذ شخراس مؽ ال ر  لدذه ال خب  
معرــــؾميؽ أو كــــانؾا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لــــؾ لــــؼ يئــــؽ األ ســــة بعــــد رســــؾل ن» :عشففففدما   ففففؾل .1-3-2
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ِ ذلػ إلـى تحريـف ديـؽ ن أو محـؾهن ؾمعرؾميؽ لكشيؼ غا ب ضسفا ذفؾ  (1)«عؽ أنغار الشاس ألد 
ضففف ن خ تبفففف   حفغفففم مفففؽ ال حر فففأ « القـــرآن»ذفففؾ  الس رفففؾد إذا يفففان ؟«ديفففؽ خ»م رفففؾد ا مفففؽ 

وقففد اع رففر   دففذه الش ظفف  صففراث س ضففس ثشاوففا  ،والسحففؾ وال ثاجفف  ألجفف  ذففذا األمففر إلففى إمففام معرففؾم
صفلى خ علضفم  الشبفسً أما إذا يان م رؾد ا ذفؾ أثاديف   (2). رورة اإلمام   على ااألدل  ال س ترد

رواواتففم وتعالضسففم ضففس  ضففان ث ففا   ال ففر ن ويلضففا  ديففؽ اإلسففبلم وأصففؾلم األساسففض  ضفف ن و  و لففم وسففلؼ
 ففم  عففد إشففا أن   ففؾل وبشففاء علضففم ضففبل وس ش ؛وضففس يفف  زمففؽ خظففر تحر فدففا ومحؾذففا مؾجففؾد  اسفف سرار

أ دففؼ  السفارقفا  العجضبف ومفؽ  .ر ال ثاجف  لحزفؾر اإلمفام السعرففؾم  فضؽ الشفاسفذفاإلمفام الحفادا ع
اإلمفففام  (وثزفففؾر)وجفففؾد  فففرورة دلفففضبلس علفففى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفففسً وع بفففرون خظفففر وقفففؾ  ال حر فففأ ضفففس تعفففالضؼ 

ألخفرش و ؾلفؾن ضفراراس مفؽ الجدف  اومفؽ  ،مفؽ جدف  (ألج  ثففح ذفذه ال عفالضؼ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً السعرؾم  عد 
 :ال شاقض
 يؽتحققــهللا طيمــة ىــذه الفتــرة أي السرتــملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبــي  إن الحئســة مــؽ نرــم اإلمــام بعــد وفــاة »

 .«بقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السدة لكؽ الحئسة اإلليية لؼ تقتض   .خسديؽ عاماا الو 
ذففس تلففػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً إذا يا ففل الح سفف  اإللدضفف  مففؽ  رففب األ سفف  السعرففؾمضؽ  عففد  !للعجففب وففا

ؾجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ ضبضفف  وس ففؽ أن الع لضفف  لرورة فزففالاألمففؾر ال ففس أوردوذففا ضففس أدلفف دؼ علففى 
مففؽ الحزففؾر  ت  زففس تلففػ الح سفف  مففدةس  وال (مففلبلس  اس عامفف 253)ت ح فف  ذففذه الح سفف  ضففس ض ففرة محففددة 

ذ  تؼ تبضان جسضفع  ؟عاماس  253ومحؾذا  عد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً ذ  زال خظر تحر أ تعالضؼ  ؟أيلر مؽ ذلػ
ألفؼ تبفؽ  ؟ور فال شفسء   الديؽ وأث ام خ تعالى ال س وح اجدا الشاس ث ى يفؾم ال ضامف  ولفؼ يبف ـ  ث ا  

الثغؾا مفرة   ا علض ؼ ؟ث  ضس األزمش  ال الض ذشاس إم ا ض  لؾجؾد مدا   مد جدة ومؾ ؾعا  ثاد
ـمل ضس  رورة وجؾد األ س  السعرؾمضؽ  :ثا ض   دضان الس دما  ال س اس رخد 

نقـل  اإلسـالم إلـى اآلخـريؽ وعسميـة ....لقد أوصل أ ستشا عمى مدِ مرتيؽ وخسدـيؽ عامـاا »
وإيرال اإلسـالم الحقيقـي مـؽ جيـل إلـى جيـل احـ  ىـذه ىـي التـي أدت إلـى عـدم ندـيان حقـا   

 -األقـل  لـؾ فـي زاويـة مـؽ زوايـا ىـذا العـالؼ عمـىو  ولـؾ قم ـة –الديؽ وإلـى تمق  ـي عـدد مـؽ الشـاس 
ام ذلػ الـ ....(ع)لحقا   اإلسالم عؽ أ سة أىل البيهللا  زمؽ لؾ غاب األ سة في تمػ السدة لقام حئ 

والخالصـة إن الحئسـة مـؽ نرـم اإلمـام بعـد وفــاة  ......بدـرعة بتحريـف اإلسـالم وتذـؾيو الـديؽ
 لكـؽ الحئسـة اإللييـة لـؼ تقـتض   .أي السرتـيؽ والخسدـيؽ عامـاا تحققهللا طيمة ىذه الفتـرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  
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 (1).«ةبقاء األ سة أكثر مؽ ىذه السد  
فبذ  يفان م  زفى الح سف  اإللدضف  مفؽ  :أوالس   ،أن ي ربفى ضفس الشداوف األ سف  السعرفؾمضؽ  ـ رف

ؽ طر ففف  األ سففف  عفففمسفففؽ ضدسفففؾا اإلسفففبلم  –مدسفففا يفففان قلفففضبلس  –مفففؽ الشفففاس  عفففدد   ، عفففد عفففدة أجضفففال
لشففرض أن عفدداس قلفضبلس مفؽ الشفاس  ؟السعرؾمضؽ  ذ   صحض  ويام  وبعد ذلفػ ضلضحفدث مفا وحفدث

 :وثا ضففاس  ؟ابتففضؽ ضففس السدفف  ب  مرففضرومففا ذففؾ  ؟ضسففا ثففال الب ضفف  ،ضففس ذلففػ الففزمؽ  ففالؾا تلففػ الدففعادة
 فذلػ  ؟ألضدل الش ضج  السشظ ض  لل بر را  السذيؾرة أعبله ذس عدم  رورة وجفؾد اإلمفام اللفا س عذفر

عشفى ألن أا م ؟رفد اإلمفام اللفا س عذفؾ لؾجفالباقضف    الع لضفمفا ذفس الزفرورة ال بر ر الذا ذري ر أعبله 
بو ؾم خ   االس ذفداد إ  اذه مؽ ألج   –ثاج  لؾجؾده ضس مشرب اإلمام  ثؼ و ؾم  شخص ال ـشرف

 ؟و حفغفم ثضفاس  ال  الدفشضؽ إلفى أن وحفضؽ مؾعفد عدفؾره يسفا و فؾل الذفضع  ،   ضضبم عفؽ األ غفار -
إذا تح ف  م  زفى ث سف  خ  ؟ؽ شخراس مؤذبلس و شرفبم إمامفاس أضلؼ و ؽ قادراس أن وخل  ضس  خر الزم

وجفؾد  و فؾن أال  ،مؽ  رب اإلمام السعرؾم ولؼ وعد ذشاس ثاج  أيلر إلى وجؾد اإلمفام  فضؽ الشفاس
ال تؾجفد  مضفس ثفضؽ أ ف –ال  الدفشضؽ   وبلؾغفم مفؽ العسفراإلمام اللا س عذر واخ ففاؤه عفؽ األ غفار 

لح سف    ال فالس مخفال   و  ضا فدة مشفم ال ول فؾ   عبلفس   عسف    – مملف  عدمفوجفؾده و  أا ضا فدة مشفم للشفاس
  :أولضس مزح اس أن   ؾل ؟خ

ر َمهللا  (أي استهذـيد)ابتهم ــَي بسرـير آبا ـو  ،إذا حزر اإلمام الثاني عذـر بـيؽ الشـاس» وَلــحه
 .«.األجيال اآلتية طيمة آام الدشيؽ مؽ نعسة وجؾد اإلمام

مسا  عس  سضرحـرم مشدا الشاس ال ادمؾن ضس ثال اس ذداد اإلمام اللا س عذر  أا   !ضلضل شعرا 
سحجففؾ  عففؽ اليضفف  وس ففؽ لئلمففام ال ا ففب  ؟االس ذففدادو جاتففم مففؽ  غضب ففم أثشففاءي شًعسففؾن  ففم ابن 

ما ذفس  ؟ال وعرضم الشاس ولضس لديدؼ أا إم ا ض  للؾصؾل إلضم أن ورعـ ـبر  عس  للشاسالذا األ غار و 
إن ضا فففدة وجفففؾد اإلمفففام  :و فففؾل علسفففاء الذفففضع  ضفففس اإلجا ففف  عفففؽ ذفففذه األسفففئل  ؟مفففؽ وجفففؾدهالفا فففدة 

 فف  ذشففاس ضؾا ففد تبؾ شضفف  م رتً بفف  علففى وجففؾد اإلمففام  ،السعرففؾم لضدففل مرجعض ففم الديشضفف  والد ضؾ فف  ض فف 
ضسففلبلس اإلمففام السعرففؾم  .أوزففاس وألجفف  تح فف  ذففذه الفؾا ففد لضدففل ذشففاس  ففرورة لحزففؾر اإلمففام ضعلضففاس 

أا أن الفضؾ فففا  اإللدضففف  إ سفففا ترففف  إلفففى الشفففاس عبفففر واسفففظ  اإلمفففام  ،(2)للففففضض اإللدفففس اسفففظ   و 
وإذا لففؼ يؾجففد  ،(3)  ذلدففا لدففاخل األرضإذا لففؼ يؾجففد اإلمففام السعرففؾم  :أثضا ففاس و ؾلففؾن و  .السعرففؾم
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إلففى  (1)«طففبس»وأثضا ففاس يشدففبؾن وقففؾ   عففض الحففؾادث ملفف  واقعفف   .يففذا  ففع اإلمففام ضدضحرفف  يففذا و 
ذذه االدعفاءا   مؾاجد إن يبلمشا الذا   ؾلم ضس  .(2)وعشاي م  ذعب إيران (ع )تدخ  إمام الزمان 

ـــتهؼ   إ ن   بهر َىـــاَنكهؼ   َىـــاتهؾا :ذففؾ ق يؽَ  كهش  أن تلب فففؾا أن وجفففؾد اإلمفففام ذفففؾ واسفففظ  الففففضض  لبفففؼيضففف   .َصـــاد 
معلؾلف  لل رفرضا  ال بؾ شضف  لئلمفام اللفا س عذفر  «طفبس»يض  وس شبؼ أن تلب فؾا أن واقعف   ؟اإللدس

ال وس ففففؽ إثبففففا  أا واثففففد مففففؽ ذفففففذه  (؟مففففلبلس ) ولضدففففل  دففففبب تففففدخ  االتحففففاد الدففففؾضضض س الدفففففا  
إن  :ثا ضفاس  . ادعاءا  ال وس ششفا إثباتدفا –ألج  الفرار مؽ ال شاقض  –وجؾز ال ذب   وال ،االدعاءا 

الففذا ذري ففر أعففبله أو ملفف  شفففا م لففبعض السر ففى وإغاث ففم ملفف  )ال ففؾل  فف ن اإلمففام ال ا ففب لففم ضؾا ففد 
 ففضؽ  شففاقض الال وحفف  مذفف ل   ...(لففبعض الزففا عضؽ ضففس الرففحارا أو إثبففاط مففؤامرا  األعففداء و

 الشبففسً  عففد ع ففبلس دفف   ففرورة وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ ض ؛ع ففبلس  أدلفف   ففرورة اإلمامفف و غضبفف  اإلمففام 
و  دفددذؼ  ش أ م ضس السدف  ب  مفؽ السس فؽ أن وزفضع  عفض الشفاس ضفس الرفحار  ض  دلإ سا تلبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

حرفؾل للضح اجؾن سفعفبلج لدفا و  ضرفا ؾن  ف مراض مد عرفض  السالسؾ  أو أن  عزفاس مفؽ الشفاس 
وأ فففم ألجففف  الحضلؾلففف  دون أن تدفففضص األرض   دفففذه األدلففف ذففف  تلبفففل  فففرورة اإلمامففف   ؟علفففى الذففففاء

وأيفففؽ ذذفففب  !!  ذلدفففا دوام يفففس ال ودفففسحؾا لفففؤلرض أن تدفففضصعلفففى الففف فففد أن يؾجفففد أ سففف     ذلدفففا ال
السدففا   السدفف جدة وثفففح   ذفف نأسففئل  الشففاس  ؽ ضففان اإلث ففام اإللدضفف  واإلجا فف  عفف مؾ ففؾ   ففرورة

ومففففاذا ثفففف    زففففض  ذداوفففف  الشففففاس  حففففؾ البسففففال  ؟مففففؽ خظففففر ال حر ففففأ واال ففففدثارملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففففسً تعففففالضؼ 
 :يان ث ض  س إذا  ؟والدعادة
 يشرـمأن يرسـل أنبيـاء ليدايـة الشـاس فـ ن حئستـو تؾجـم أيزـاا أن  كسا تؾجم حئسة ن»

لــيحفظ عــرا ع األنبيــاء واألديــان ليدايــة الشــاس  اا وقا ــد اا بعــد األنبيــاء فــي كــل عرــر وزمــان إمامــ
ن كل زمؽ ويدعؾ الشاس إلـى الشاس في ص حاجات وليذخ    ،التيييرليية مؽ خظر التحريف و اإل 

الـذي اليدم مؽ خم  اإلندان لؽ يتحق   الرؾرةفي غير تمػ فوإا  ،ع األنبياءا وإلى العسل بذر 
ستزـيع عـرا ع األنبيـاء ويزـل و  طريـ  اليدايـةسيحال بيؽ البذر و و  ىؾ تكامل البذر وسعادتيؼ

                                                 

ضفس عدفد الفر ضس األمر  فس جضسفس يفارتر عشفدما أمفر   شفضفذ عسلضف   .م1983ال س وقعل عفام وذضر السؤل  إلى الحادث   (1)
تحر فر الرذفا ؽ األمفر  ضضؽ السح جفز ؽ ضفس طدفران ضحظَّفل مجسؾعف  مفؽ الظفا را  العسؾدوف  ضفس  سر    د إيران  دفد 

ؽ العلسض   اء   فذ  ذر فع مشفذ لب ،وس  إيران ثامل س مجسؾع س مؽ البؾما دوس لض ؾمؾا   شفضذ العسلض « طبس»صحراء 
 ففداي دا إذف أدَّ  عاصففف  رملضفف  مفاجئفف  إلففى ارتظففام طفففا رتضؽ عسففؾدي ضؽ  بعزففدسا وم  فف  واث ففرا  طاقسدسففا مسففا أجبفففر 

س  وراءذؼ  (.الس رجؼ) .األضراد الباقضؽ على أن يلؾذوا  الفرار تاريضؽ جل  زمبل دؼ السح رق  والس فحً 

 .417ص (،أا معرض  الدلض  السرشد) «راذشساششاسس»دمحم ت س  ،مرباح يزدا (2)
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 .(1)«.ويقعؾن في الحيرةالشاس 
 ،لئلمفففام السعرفففؾم سففف بؾن أمفففراس محفففاالس ضففف ن ال ضبففف  الظؾ لففف   ،أجففف  إذا يفففان األمفففر يفففذلػ ث فففاس 

أوالس أل فم  ،وجاذ دفا ،بؾا غضب  اإلمام اللفا س عذفرذيؽ سبَّ مل  أن الشاس أ فددؼ ذؼ ال وس ف د مبررا   
مف  ضس ثال صح  مل  ذذه األدل  واس ح امدا س بؾن ثاجف  الشفاس الزفرور   لئلمفام السعرفؾم عا

الشعسف  ضضجفب أن ال يان  عض الشاس ال وس لبفؾن أذلضف  ذفذه  ذا ض ،لجسضع الشاس وضس جسضع األزمش 
 .لشعسف ا  بفرا دؼلضف  أولئفػ العفدة و م أذد دبب عوعاقب  دببدؼ ملضارا  ابخر ؽ ابتضؽ ضس السد  ب  

علفى خ أن وحففح  ذاتففم  ف ا وسفضل  مس شف  سففبلم  روح  وجفبيففان  ،إذا يا فل ذفذه األدلف  صفحضح 
ثا ضفاس إذا يا فل  .مفؽ البذفر ثرلَّف   م أذلضف  دؾن  فذ ب عفببفا  ذلفػ اإلمفام وعفاقـ اإلمام وال يد  األ ر فاء وأت

 ،إلفففى الدفففعادة وال بامففف  ،إذن ،إ دفففان ضفففس عدفففد ال ضبففف  ضلفففؽ ورففف  أا   ،صفففحضح  ضعفففبلس   األدلَّفففذفففذه 
دون ة والبسففال واج ضفففازه دعففؽ معرضفف  طر ففف  الدففعا ؽعفففاجز إذا يففان الشففاس  :ح الدفففؤالظففرـ عشد ففذ ور و 

مؽ الشفاس مفؽ ضاقفدا األذلضف  و فايرا السعفرو   لفر    خ  سس ضلساذا إرشادا  األ س  السعرؾمضؽ 
األ سف  السعرفؾمضؽ   األ ر فاء مفؽ ذداوفمفؽ أو مئفا  السلضفارا   السلضفارا  را فبؾا ثرمان عذفأن ودبً  

ذف   ؟ فبل ضا فدة الش ضجف خل دفؼ   أصفب ث فى  ،و سشعؾا وصفؾل أولئفػ السدفايضؽ إلفى البسفال والدفعادة
ال  رفضر ضفس  تل فس ذفذه ال بر فرا  أن مفع ض ف   بس ال ضبف مدفبً  على وس ؽ ذشا أن  ل س  البل س  يلدا 

ألذلضفف  ضاقففدة   تلففػ الللَّفف ليا ففإذا  أل ففم (،والعضففاذ  ففا) !علففى خ أوزففاس  ، ذفف   غضففر مباشففر ،الشداوفف 
أن ذشففا  ففرش  ؟!وإلدض ففم ذذبففل ربؾبضفف  خضفف يؽ  ،أن ت  فف  اإلمففاموأراد   االسفف فادة مففؽ  عسفف  اإلمففام

ذاتففم ث ففى ال ؾثضففد  -دون أن يرغبففؾا  ففذلػ - وزففعؾن  ، اطلفف  ش علففى دعففؾ  إصففرارذؼ دففبب  ،الذففضع 
فا فدة الذفسس السح جبف  يوجؾد اإلمام ضس زمفؽ ال ضبف  ضا دة أن  مل وأما تبر را   !ضس قفص االتدام

 ،ا  بلقفاس د  غر ف  اإلمامف  أيلفر ـ فضبدفا للع فدة تجعف  عر السذ ل  وبدالس مؽ  ض  دا ال تح ً  ،خل  ال ضؾم
اللفذان لعلف  الحفرارة والشفؾر ذفس  رورة وجؾد الذسس إن  . اشئ  عؽ قضاس مع الفار  تبر را  أل دا 

 فففؾر الذفففسس  مشفففع ولسفففا يا فففل ال ضفففؾم غضفففر قفففادرة علفففى ،مشدفففا إلفففى طبضعففف  البفففرة األر فففض  ورفففبلن
مففدة قرففضرة  –ضفف ن اث جففا  الذففسس وراء ال ضففؾم ألرض إلففى امففؽ الؾصففؾل وثرارتدففا  ذفف   يامفف  

وجفؾد اإلمفام أمفا  فرورة  ،وجفؾد الذفسسوسفبب ال ي شفاضى مفع ضلدفف   -!   ولضس  ال  الدفشضؽقً ومؤ 
ضف ن ثاجف  الشفاس الزفرور   للدداوف  واإلرشفاد  حفؾ  ،طب اس لؤلدل  ال س ذيفر  ؟السعرؾم ضساذا يا ل

ففبالبسففال ذففس ال ففس أوجبففل  ففرورة و  الدففعادة ضففابن  دفف ل ذفف  ودفف ظضع  .األ سفف  السعرففؾمضؽ ـ رف

                                                 

(، شففرح م لَّفف  لع ا ففد اإلمامضفف  ،وعشففس ع ضففدتشا)« اش از ع ا ففد امامضفف  شففرح ضذففرده -اع  ففاد مففا»،  اصففر، م ففارم شففضرازا  (1)
 .75ص
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ذفف  وس شففم أن  ؟اإلمففام ال ا ففب أن و ففؾن مرشففداس وذادوففاس للشففاس وأن وحففؾل دون تحر ففأ ث ففا   الففديؽ
جا   عؽ ذذه اإل ؟ حؾ شر ع  األ بضاءو   حؾ خ سااجا  الشاس ضس ي  زمان و دعؾ الشث ـص خً  ذـ ور 

ار خلف  غفعفؽ األ  السح جبف علفى الذفسس قضفاس اإلمفام ال ا فب عفؽ األ غفار إذاس  .األسئل  وا فح 
خؾاصفدا  امف  ن الذفسس عشفدما تبفؾن خلف  ال ضفؾم ت س فع  أل ،وجم مؽ الرفح أا  لم  سلض ال ضؾم

ال ضؾم ال  وبعبارة أخرش عشدما تذذب الذسس وراء .ولبؽ  س دار أق  -الحرارةو  الشؾر- الدا    ذاتدا
لػ اإلمام وسد  ض !مشدا ذافضد ضؾا د أخرش وس ششا أن  د لدا ولبؽ   ضلن  ؾرذا وثرارتدا ذذبا إ  ؾل 

 ،وبضففان األث ففام اإللدضفف  ،أا ذداوفف  الشففاس وإرشففادذؼ)الفذا غففا  عففؽ الشففاس خؾاصففم الدففا    ذاتدفا 
 .ذفؾ الشففسشفػ أن الجفؾا   ال ؟ولؾ  ذ   أق  أو محدود (الد ضؾ  و  ب لس  جامع  السرجعض  الديشض و 

 الخفبلصتفضفد ضفس  غضفر  اجحف  المؽ تعبضفر الذفسس خلف  ال ضفؾم مجفرد تفد ضر ومحاولف   ةضاالس فاد
  .ذذه السخسر  الرذضب مؽ 

و ذففضر ضففس ذففذا  .  ضبفف  اإلمففام اللففا س عذففر ـ ضر  ـ ترشففف اع  اد ففا إن جسضففع أدلفف   ففرورة اإلمامفف  
  :الردد إلى  سؾذجضؽ  خر ؽ

بففضؽ رجفف  عففالؼ مففؽ أذفف  الذففام ثففؾل مدفف ل  و  مشففاعرة مفرففل   ضشففمقففال ذذففام  ففؽ الح ففؼ ضففس »
  :ما يلسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً ال ضادة  عد و  اإلمام 

ام ي    ... ؾل   :َقاَل ى َذام  ل مذ  ةا َىل  أقاَم نه لمشاس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  نَفَبع َد َرسه اَل و  حهج  َيَتَذـت تهؾا َأو  َدل يالا َكي 
َتم فهؾا   ؟َيخ 

ش ةه  ،أجل :]العالؼ الذامي[ َقالَ    .]كافيان لرفع ااختالم[ ال ك َتابه َوالد 
َم ال ك َتابه  :بؽ الحئؼ َقاَل ى َذامه  َيؾ  ت اَلم  َعش او  َفَيل  َنَفَعَشا ال  خ  ش ةه ف ي َرف ع  اا    ؟الد 

ام ي    !َنَعؼ   :َقاَل الذ 
َشا َأَنا :َقالَ  َتَمف  ام  ف ي مهَخاَلَفت َشا إ ي اكَ و  َأن هللاَ و  َفم َؼ اخ  َؽ الذ  َشا م  َت إ َلي  ر    .(1)«؟ص 

ضس ذفذه السشفاعرة ال رفضرة أن يفبل الس شفاعر ؽ وع  فدان أن خ ال  فد أن وجعف  ث سفاس  عفد يبدو 
أ شفا ال ضفس ذفذا  . فضؽ األمف  اإلسفبلمض  واخف بل دلضبلس وثجف س للشفاس لضسشفع  فروز أا خظف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً 
صفلى خ  الشبفسً أن الرجف  الذفامس وع بفر أن ال فر ن وثفدي    ضفد ؟مؽ أيؽ جاء  ذذه الح سض   درا 

                                                 

، البففاضس  ففبلس عففؽ أصففؾل ، 132ص(، وعشففس اإلمامفف  ضففس  غففر اإلسففبلم)« پضذففؾايى از  غففر اسففبلم» ،جعفففر، سففبحا س (1)
 .172ص، 1ج ، ا  اال ظرار إلى الحج  ،ي ا  الحج 
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أ ففم لففؾ رجففع جسضففع السدففلسضؽ إلففى و ع  ففد ذسففا السرجففع لحفف  االخفف بل   ففضؽ األمفف  علضففم و لففم وسففلؼ 
 ،لسففا وقففع أا اخفف بل   ضففشدؼ ضففس الحضففاةالس بففع  دؼوملففال قففدوتدؼا سففوجعلؾذملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ي ففا  خ وسففش   بضففم

 عفض ضدف غدر أوزفاس  ضفشدؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً غاضلضؽ عؽ أ م ث ى لؾ رجع جسضفع الشفاس إلفى ال فر ن وسفش  
صفلى خ  الشبفسً م ظفا   لل فر ن وسفش  لؽ تبؾن لجسضفع الشفاس قفراءة واثفدة وضدفؼ  إذف إ م ،االخ بلضا 

ضدفؾ ي رفؾر  ،وسف   ضفس  ففس الففصع ذذفام  فؽ الح فؼ ضفس ذفذا الخظف  ذاتفم وقد وقف .علضم و لم وسلؼ
ب تؼلؾ  أ م وثفاضغضؽ لدفش  لض ؾ فؾا مفدفر ؽ لل فر ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً  عفد مفؽ ق ـبف   خ أ سف  معرفؾمضؽ  ـ رف

فبمفع أ فم ث فى لفؾ تفؼ  ،و ع أا اخ بل   ضؽ الشاس لؽض ن السذ ل  س ح  و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً  مفدفر ؽ  ـ رف
ألن الشفاس السخ لففضؽ سضدف شبظؾن اسف شباطا  مخ لفف  مفؽ  ،سضبرز أوزفاس  االخ بل ض ن معرؾمضؽ 

 الشبففسً يلضففر مففؽ االخ بلضففا   ففضؽ أصففحا  وقففؾ  والذففاذد علففى يبلمشففا يففبلم السعرففؾم الؾاثففد ذاتففم 
لعففدة  «ذذففام  ففؽ الح ففؼ» سـ ض ففحف لففؾ يففان   م ا شففا أن  ر  .األ سفف  السعرففؾمضؽأ فدففدؼ أو أصففحا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

دلفضبلس وضس زمفؽ ال ضبف   ( )و ع خ  عد اإلمام الحدؽ العد را ذ  لبشا س لشاه دقا   و  بلؼ معم 
مففؽ السدففلؼ  ففم أ ففم لفففؽ  ؟؟ ففضؽ أضرادذففا أم ال االخففف بل لؤلمفف  اإلسففبلمض  لرضففع يفف   ففؾ  مففؽ وثجفف س 

 فؾل يان و الذاألن الجؾا   الشفس معشاه سحب ادعا م  ،ود ظضع أن وجضب  الشفس على ذذا الدؤال
 و فعدا لشفا ذففسإن الحجف  ال فس  ذا قففال ضف .ثجف   ف  سفض ؾل  عففؼ ل فد و فع خر لدفؼ ، فم ثفال ثضاتفم
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفففسً إذا يفففان ال فففر ن وسفففش  وأثاديففف  األ سففف  السعرفففؾمضؽ ضدفففش ؾل لفففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفففسً ال فففر ن وسفففش  

  ضلسففاذا اخ لفف  علسففاء الذففضع  الففذيؽ ذففؼ جسضعففاس ضففرو  لجففذياضضفف  لرضففع االخفف بل  وأثاديفف  األ سفف  
واخ ار ي  ضر ف  مفشدؼ  (أا أن مرجعدؼ جسضعاس ذؾ الشرؾص ذاتدا)واثد وأعزاء مؽ شجرة واثدة 

اس ضلسففاذا لففؼ حإذا يففان اسفف داللػ قبفف  ألفف  ومئ ففس عففام صففحض ؟خظففاس سففار علضففم مخالفففاس لخفف  ابخففر ؽ
  ؟يد ر خ لعرر ا أوزاس ثبلس وثج س تسشع االخ بل 

 خر على إثبا   فرورة وجفؾد األ سف  السعرفؾمضؽ   شحؾ   ذذا «ىذام بؽ الحئؼ»وقد اس دل  
رو بؽ عبيد»وذلػ خبلل مشاعرة لم مع إمام مع زل  البررة  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً  عد   ذشااس داللم  لبؽ ،«َعس 
 :إذف قال ذشاساس داللم أ ع  مؽ يان 

 ؟َأَلَػ َعي ؽ   :ىذام»
رو  َنَعؼ   :َعس 
َشعه ب َيا :ىذام   ؟َفَسا َتر 
رو َل َؾانَ  :َعس  َخاَص و  َأَرِ ب َيا األ  َع   األ 
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 َفَمَػ أهذهن   :ىذام
رو  َنَعؼ   :َعس 
َشعه ب َيا  :ىذام  َفَسا َتر 
رو َت  :َعس  ؾ  َسعه ب َيا الر   َأس 
 ؟َفَمَػ َأن ف   :ىذام
رو  َنَعؼ   :َعس 
َشعه ب و   :ىذام  ؟َفَسا َتر 
رو  َأَعؼ  ب و  الر ا  َحةَ  :َعس 

دورىـا فـي كيـان و  الرجـلو  عؽ األعزاء كاليـدو  المسسو  سا ر الحؾاس كالذوق  ثؼ سألو عؽ
 :ثؼ واصل مشاعرتو عمى الشحؾ التالي ،سسع مشو إجابات صحيحةو  اإلندان

  ؟(عقل  تدرك بو :أي) َأَلَػ َقم م   :ىذام
رو  َنَعؼ   :َعس 
َشعه ب و   :ىذام  ؟َفَسا َتر 
رو ه  الَجَؾار ح   :َعس  ل  َما َوَرَد َعَمى َىذ    .الَحَؾاس   و  أهَمي  زه ب و  كه
َقم م  و  أَ  :ىذام شاى َعؽ  ال  ه  الَجَؾار ح  غ    ؟َلي َس ف ي َىذ 
رو  َا  :َعس 
َف َذل ػَ و  :ىذام يَحة  َسم يَسة  و  َكي   ؟ى َي َصح 
رو ت ـوه إ َلـى  َيا بهَشي  إ ن  الَجَؾار َح إ َذا َعئ هللا  ف ي َعي   :َعس  َعت وه َرد  ء  َعس ت وه َأو  َرَأت وه َأو  َذاَقت وه َأو  َسـس 

َيق يؽَ  ق ؽه ال  َتي  َقم م  َفَيد  ػ  و  ال  له الذ    .....يهب ظ 
َواَن َفا :ىذام ك  و  َتَباَركَ  ه َيا َأَبا َمر  َجَؾار َحـَػ َحت ـى َجَعـَل َلَيـا إ َمامـاا يهَرـح   ه َلَيـا  َتَعاَلى َلـؼ  َيت ـره

ي َ  ح  ػ  ف يو  و  الر  ؽه ب و  َما عه ؼ  ف ي َحي  و  َيَتَيق  م يه كه َىَذا الَخم َ  كه ؼ  وَ َيت ره ؼ  َوَعئ  ي  ؼ  َا يهق يؼه لَ َرت ي  ت اَلف ي  ؼ  ـاخ  يه
ؼ   يه و  َعئ  وَن إ َلي  د  ؼ  و  إ َماماا َيره َرَتيه َرَتػَ و  َحي  و  َحي  د  إ َلي  َػ َتره  .(1)« ؟!َعئ ػو  يهق يؼه َلَػ إ َماماا ل َجَؾار ح 
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أ فم عشفدما تخظف   سضفس  فدن اإل دفان ذف (ال لفب)الع    م ا  ضس ذذا االس دالل اضر رض أن  
ضدف  م ا ف  الع ف   .الخظ  أو الذفػالع  ر إثدش الحؾاس أو تذػ ضس إدرايدا ترجع إلى الع   ضضز   

ال وس شفم أن يفؤدا ذفذا  ذفؾ أوزفاس  إذا يان األمر يذلػ ضف ن الع ف   دفبب أخظا فم ؟ذس ث ض  س يذلػ
إذن لفؼ وجعف  خ تعفالى  .و حفؽ  فرش  ؾ فؾح أن ثؾاسفشا تخظف  أثضا فاس  ،الدور السرؾن مؽ الخظف 

ن خ الففذا ل ففؾل إالخظفف  ل رجففع إلضففم الحففؾاس الخسففس وال وس ففؽ اضففس جدففسشا مرجعففاس معرففؾماس عففؽ 
أ سفففف  أن ال يشًرففففب  ودفففف حض ترددذففففا ضضسففففا تدريففففم و  و ففففع ضففففس جدففففسشا الع فففف  لرضففففع شففففػ الحففففؾاس

وب فففض  .ألن ذفففذا سفففض ؾن قضاسفففاس مفففع الففففار   ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفففسً لسج سفففع اإلسفففبلمس  عفففد معرفففؾمضؽ علفففى ا
ف  .وال إرادوف  وعزفؾ  الشغر عؽ ذلػ ض ن العبلق   ضؽ الع ف  والحفؾاس عبلقف  تبؾ شضف   اللسفس  ضحاسَّ

ا جلففؾ علففى ريب ضدففترجففع إلففى الع فف  و ترففاد  شففضئاس ثففاراس تيا شففاس مخ ففاراس عشففدما  للففدش اإل دففان لضدفف
 ؟ذ  ذذا الذسء الفذا ألسدفم ابن ثفار ث ض ف  أم أ شفس أتخضلفم ثفاراس  !وا ثزرة الع   :د لمأمامم وت

للسس على أ م أزال ترددذا وتدف  ذ م  الفذذا  ث فى ل فاء ض ذ ره ثاس  ا  س ضَّ ث ض  الع   إجا  س  اضجضبدض
 ضاس الشفاس ضفس السج سفع علفى الحفؾاس ضفس الجدفؼ ض ،لدؼ ع   وإرادة ذذا  ع س الشاس الذيؽ ! خر

غضفر  االس دالل السذيؾر علىال س أورد اذا اإلش اال   أن جسضعلشفرض جدالس ثؼ  .قضاس مع الفار  
 فرور اس  -طب فاس لبلسف دالل السفذيؾر -إذا يان وجفؾد اإلمفام السعرفؾم  :ضد  وس ششا أن  د ل ،واردة

 -تعفالى خ لساذا ـوـيف   ؟ضلساذا غا  اإلمام اللا س عذر ألج  ثً  االخ بلضا  وإزال  الذػ وال رديد
السدفففلسضؽ ضفففس  مج سفففعـ  - داشففف ً  أخظفففاء الحفففؾاس و  ؾاسفففظ مضفففس اإل دفففان لضز ففف   الع ففف  الفففذا و فففع 

  ؟تريم ضس ثضرتم وش م وخظئمو   فدم عرر ال ضب  إلى
أعسـ  بيـان فـي »الزفعضف  تحفل عشفؾان لف  الؾاذضف  مل  ذفذه األد مؽ طرحوال يش زس عجبشا 

شفف  م شفف ن -ضففس ذففذا الففدلض  أوزففاس قففد اض رففر ض مدففب اس و  .(1)«إثبــات ضــرورة وجــؾد اإلمــام السعرــؾم
  فف ا وسففضل  يا ففل وقففؾ  الشفاس ضففس الخظفف  ضففس ضدففؼ الففديؽ وسشففعأن  «مه ج  ـَيــ»أن خ  -األدلف  األخففرش 

تعفالى ملف  ذفذه اإلرادة  ل ففلَّم  ذفذا ضفس ثفضؽ أ فم لفؾ يا فل  . سشع وقؾ  االخ بلضا  الفبر    فضؽ الشفاسو 
 .الب فب الدفساو  و  البداو  ولسا يا ل ذشفاس ثاجف  أصفبلس لؤل بضفاء ذلخل  جسضع الشاس معرؾمضؽ مش

د لففم تبففالضـ  و حففدً   ،الففذا ذففؾ خال شففا ومؾجففد ا ، سلففس علففى خ تعففالىلسففاذا وجففب أن  !ولضففل شففعرا 
  ؟ضس ضص تشاقزا  ال ثرر لدا ،علسشا أم لؼ  علؼ ،بال الس  ؾقع أ فدشاو  ،واجبا 
يالففدلض  )اإلشفف ال اللالفف  الففؾارد علففى األدلفف  الع لضفف  ال ففس تردففا  إلثبففا   ففرورة اإلمامفف   .3

تعالى  عد يف ً   ى ذلػ أن يشرب خر فن م  ز ض ،ذؾ أ م إذا يا ل ذذه األدل  صحضح  (الذا  بحلم
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فففف أ بضففففاءـ  ،ث ففففى  خففففر األ بضففففاءو  -رة  دمفأا ثزفففف –مشففففذ أول  بففففس  بففففسً  تذففففر عسً     س تبلض ضففففضؽ أو أ سَّ
يفان بعبفارة أخفرش و  .و فًدفروا ي ا فم الدفساوا  ر عس الدفا  فال ذف معرؾمضؽ يس وحفغؾا تعفالضؼ الشبفسً  

ولبفففؽ  .وجفففب أن ال تش ظفففع سلدفففل  األ بضفففاء أو األ سففف  السعرفففؾمضؽ ضفففس ذلفففػ الفففزمؽ علفففى اإلطفففبل 
علففى سففبض  السلففال لففؼ يرسفف  خ و  ،أن ملفف  ذففذا السخظفف  لففؼ يفف ؼ تشفضففذه الذففضع  والدففش  يبلذسففا وعلففؼ

وال س طالل أيلر  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وث ى زمؽ  عل   بس اإلسبلم ( )تعالى ضس الف رة ال س تلل ثزرة عضدس 
إمففام  ب أاَّ أاَّ  بففسً  تبلض ففسً  ولففؼ يشرفف –أجضففال عديففدة مففؽ الشففاس ورثفف  مففؽ سفف سئ  عففام وجففاء ضضدففا 

أضلؼ و ؽ  فرور اس أن يف ؼ ثففح  .ة  ال حر أ وال ذؾ ممعرؾم وقد أصضب ديؽ السدض  أوزاس  عد مدً 
 ،مفؽ ال حر فأ واال فدثار و ررفانـ  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اإلسفبلم  بفسً    على األق  ث فى زمفؽ  علف ،ديؽ ثزرة عضدى

ضففس تلففػ الف ففرة مففؽ  عاشففؾا ؾاسففظ  أ بضففاء تبلض ضففضؽ أو أ سفف  معرففؾمضؽ يففس ال ورحففرم الشففاس الففذيؽ 
ومؽ الجدف  األخفرش يفس يفؤمؽ السدفضحضؾن الفذيؽ يفا ؾا ضفس  ،الؾصؾل إلى البسال والدعادة مؽ جد 

ر ضعففبلس فً لدففا    ذففأا وعلسففؾا أن  بففضدؼ ا) ففديؽ اإلسففبلم   فف  سفدؾل  وطس  ضشفف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مزمفؽ  بففس اإلسففبل
  .أن الدليل العقمي ا يقبل التخريص وا نشَس  (؟ الشبس البلث 

و بلثغففؾا ذفف   ع ففبلس  إ شففا  ر ففد مففؽ علسففاء الذففضع  أن يراجعففؾا مففرة أخففرش أدلفف   ففرورة اإلمامفف 
ذف  اسف ظا   ؟وثفدذا ض ف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   بفس اإلسفبلم ال الضف  لفزمؽوس شدؼ أن و ضسؾا تلفػ األدلف  ألجف  الح بف  

ألؼ و ؽ  ؟غ الشاس جسضع ث ا   الديؽ واألث ام اإللدض  الس عل     لػ الف رةأن يبلً   ( )ثزرة عضدى 
  ابتضففف  مذففف بل  ومؾ فففؾعا  جديفففدة لفففؼ تبفففؽ مفففؽ السس فففؽ أن تغدفففر  عفففد السدفففض  وضفففس األزمشففف

يف  شفسء للشفاس ولفؼ تبفؽ  ( )وث ى لفؾ قفال ثزفرة عضدفى  ؟مظروث  ضس زمشم وتح اج إلى إجا  
ضلسفاذا  ،الشبفسً ضعلى األق  ل د وقع ال حر أ واال دثار ل عفالضؼ ذلفػ  ،ذشاس مدا   جديدة ضس السد  ب 

 ؟لؼ يرس  خ أ بضاء تبلض ضضؽ ولؼ يشًرب أ س  معرؾمضؽ لحفح اإل جض  وتعالضسم
ذشففا مفففؽ الجضففد أن  ذفففضر إلففى الرواوفففا  السرو فف  عفففؽ أ سفف  الذفففضع  ثففؾل  فففرورة وجففؾد أ سففف  

ض فففد   لشففا ضضسفففا سفففب   .معرففؾمضؽ وثجففف  إلدضففضؽ و سًحفففص صفففح دا وسفف سدا  سبلثغففف  عففالؼ الؾاقفففع
  :عؽ اإلمام الراد  أ م قالالرواو  السرو   

ضه إ ا  » َر  ــهللا  األ  ــا َزاَل ــب يل  و  َم ــى َس ــاَس إ َل عهؾ الش  ــد  ــَراَم َوَي ــاَلَل َوالَح ــر  مه الَح ــةه يهَع ــا الحهج  ـــم و  ف يَي ل 
(1)«ن

 

وا عؽ اإلمام دمحم الباقر    :مؽ قؾلم ( )يسا   لشا ما رر
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ـذه َقـَبَض آَدَم » ضـاا مهش  تهـوه  (ع)َون  َما َتَرَك نه َأر  َتـَدِ ب ـو  إ َلـى ن َوىهـَؾ حهج  إ ا  َوف يَيـا إ َمـام  يهي 
ه   َباد  ة  ل ـم و  َعَمى ع  ر  إ َمام  حهج  ضه ب َيي  َر  َقى األ  ه  َوَا َتب  َباد  (1)«َعَمى ع 

 

ملففف  الف فففرة الزمشضففف   فففضؽ عضدفففى و بفففس  -السا فففسضفففس مش ؾ ففف   ذفففذه ال اعفففدةولبششفففا  علفففؼ أن 
 .يسا ضس الزمؽ الذا  عضذم ابن -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسبلم
ال أثفر إلمفام معرفؾم مرشفد للشفاس  حفؾ الظر ف  السدف  ضؼ  ،وبعفد ألف  ومئف  عفام ،الضؾم ملبلس ض

 شبففر وجففؾد اإلمففام  ال حففؽ ذشففا  .م ففضؼ للحجفف  علففى الشففاسبال ففالس ومبففًضؽ ألث ففام الحففبلل والحففرام و 
ألن الشاس محرومؾن مؽ إرشفاداتم وغضفر مًظلعفضؽ  ل فلَّم    م ال وس ؽ اع باره ثج س إال ا ب ولبششا   ؾل 

يض  وس ؽ إذ  ،ضس ثد ذاتداعبارة م شاقز   «الحج  ال ا ب »عبارة وبعبارة أخرش إن  .تماعلى ذداو
عبفاده  ؾاسفظ  شفخص ضف ن علفى خ ضعبلس  عشدما وح     ؟ؼ مام غا ب عشد أن وح   خ على عباده 

عذرذؼ مؽ خبلل ذداي فم لدفؼ  م و ؾن  بضاس أو إماماس معرؾماس ثضاس وثا راس ث ى و ظع ذذا الذخص 
ال أثفد وعلفؼ عفشدؼ و ال أن و فؾن إمامفاس غا بفاس  ،إلى الظر   السد  ضؼ وبضا فم ألث فام خ وث فا   الفديؽ

 ضحففؾش ومففا ذففؾ  ؟ومففا ذففس تعالضسففم ؟ومففا ذففؾ عسلففم وشفف لم ؟ومففاذا يلففبس ؟ومففاذا و يفف  ؟أيففؽ وعففضش
 خففارجس    فف  لففضس مففؽ السعلففؾم أن و ففؾن لففم وجففؾدر  ؟ومففا الففذا ير ففده مشففا ومففا الففذا ال ير ففده ؟يبلمففم

وبعبارة أخرش  .على عبادهل فلَّم    س مل  ذذا الذخص ال وس شم أ داس أن ورع بر ثجَّ  ؟ث ض  س ومؽ األساس
ف ر ال ضب  لضس ذشاس وجؾد خارجس  فضس ذذا الزمؽ أا ضس عر واإلمفام  .خ  ـ إلمام وس ؽ اع بفاره ثجَّ

  ذفس ي فا  خ إ فاض  الحجف  الحالضَّفإن  .خ  ـ لضس ثجً  ،ضعلسً  ث ى لؾ يان لم وجؾد ،اللا س عذر
 ؾصفففدؼ ع فبلس ؽ أن ادعففاء  فرورة وجففؾد األ سف  السعرففؾمضؽ إلفى ع فف  اإل دفان وذففذا  حفد ذاتففم يبفضً  

ال فففس تبؾ فففل  –تؾقعفففا  أ سففف  الذفففضع  أن  عدفففرقفففد و  ،إلدضفففضؽ ادعفففاء غضفففر مفففدروس وخضفففالس ثججفففاس 
  .(2)مخالف  للؾاقع -اس شاداس إلى ذذه الع ضدة

ثزفرة إ فراذضؼ )ر عضؽ ملف  فأ بضفاء تذف : حؽ  علؼ أن األ بضاء اإللدضضؽ يش دسؾن إلى  فؾعضؽ .4
 رة وحضفففىفملففف  ثزففف)وأ بضفففاء تبلض ضفففضؽ  ،الفففذيؽ وففف تؾن    فففا  سفففساوا وشفففر ع  جديفففدة ...(ومؾسفففى و

سففؾن الشففاس شففر ع م و علً   إلففىال ذففر عس األخضففر و  يففدعؾن الشففاس إلففى ديففؽ الشبففسً  الففذيؽ  ...(زير ففا وو 
 وحفغؾن ال بلض ضؾن  األ بضاءر  .ث ا   ذلػ الديؽ وتعالضسم و حاربؾن البد  وال حر فا  ال س تظرأ علضم

                                                 

 .179/ص1ج ،أصؾل الباضس ،البلضشس (1)
ضضجب أن  ع ر  أن األثادي  السذيؾرة أثاديف  مؾ فؾع  ألن اإلمفام السعرفؾم ال  ،إذا اع بر ا أ س  الذضع  معرؾمضؽ (2)

ضدذه األثاديف  ذفس ضفس الح ض ف  مفؽ و فع واخف بل  الس بلسفضؽ الفذيؽ  دفبؾا خضفاالتدؼ الفبر ف   .و ؾل يبلماس مخالفاس للؾاقع
 .دش  األ س  السعرؾمضؽإلى أل
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وفف تس ذشففا  .تبلض دففاو   الففدعؾة إلضدففا ؾن   ؾمففو   فدففرو داو  قففبلدؼ تذففر عس   لذففر ع  ال ففس جففاء  دففا  بففس  ا
 الشبـؾ ةلشفـرض أن اإلسـالم أنيـى » :ذفؾو  (الذفضع  والدفش )الدؤال الذا ورظرح دا ساس علفى الس بلسفضؽ 

  .(1)«؟التبمييية الشبؾ ةولكؽ كيف يسئششا أن نبرر انتياء  ،التذريعية بئسالو وكميتو وجامعيتو
ر عس جديد وشفر ع  جديفدة  عفد  بفس فصحض  أ م لؼ وعد ذشاس ثاج  إلى  بس تذ ، عبارة أخرش 

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

والعمـؼ والحزـارة إلـى  طالسا لؼ ترـل درجـة العقـل ي  يييبقى الشاس بحاجة إلى الؾحي التبم»
ــؾن فييــا مــ ش ــة يتسئ  ــؽ مرتب ــام ب ــل مدــؤولية القي ــديؽ وتبمييــو وتفدــيره تحس  ــيؼ ال ــدعؾة وتعم أمر ال

إن عيـؾر العمـؼ والعقـل وسعبـارة أخـِر وصـؾل اإلندـانية إلـى درجـة البمـؾ  والرعـد  .وااجتياد فيو
لقـد تكمـؼ القـرآن فـي  .ويرب  العمساء خمفاء األنبياء وورثتيؼ يشيي بذئل تمقا ي الؾحي التبمييي  

  :أول ما نزل مشو مؽ آيات عؽ القراءة والقمؼ والعمؼ
ؼ   اق َرأ  ﴿ َدـانَ  َخَمـ َ  (1) َخَمـ َ  ال ـذ ي َرس  ـػَ  ب اس  ن  ـؽ   اإل   ـَرمه  َوَرس ـػَ  اق ـَرأ   (2) َعَمـ    م  َك   ال ـذ ي (3) األ 

َقَمؼ   َعم ؼَ  َدانَ  َعم ؼَ  (4) ب ال  ن  َمؼ   َلؼ   َما اإل    (5-1العم /) ﴾(5) َيع 
إن ىـذه  .ىذه اآليات تعمؽ أن عيد القرآن ىؾ عيد القراءة والكتابة والتعمـيؼ والـتعم ؼ والعقـل

اآليــات تفيسشــا بذــئل ضــسشي أنــو فــي عيــد القــرآن انتقمــهللا ميســة التعمــيؼ والتبميــ  وحفــظ اآليــات 
ىـذه اآليـات  .ورثـتيؼو  ومؽ ىذه الزاوية يئؾن العمسـاء ىـؼ خمفـاء األنبيـاء ،الدساوية إلى العمساء

والقـرآن الكـريؼ يـدعؾ الشـاس فـي جسيـع آياتـو  .رية واستقالليا مؽ ىذه الشاحيـةـإعالن لبمؾ  البذ
ـل وااسـتدال ومالحغـة الظبيعـة بـالعيؽ والتجرسـة وقـراءة التـاري  ـ ،إلى التعق  و ويـدعؾىؼ إلـى التفق 

 .(2)«(في الديؽ)ر والتدب  
ــام السدــ» ــي العرــر اإلســالمي ق سؾن أنفدــيؼ بحفــظ آثــارىؼ وصــيانتيا ومشــع اندراســيا مف
وفــي الؾقــهللا ذاتــو حــافغؾا إلــى حــد مــا عمــى آثــار السمــل الدــابقة ونقمؾىــا إلــى األجيــال  ،وانــدثارىا

سؾاريـث الحفظ أىميتيا ل أثبتهللا الشبؾ ةتقريباا مع عيد ختؼ  في عيد  متزامؽ   أي أن البذرية .التالية
رية إلـى حـد أصـبحهللا فيـو قـادرة بـذاتيا ـإن بـزو  العمـؼ وعيـؾره ووصـؾل البذـ ...العمسية والديشية

                                                 

  .173ص ،3ج  ،ش  ثار مجسؾعم ،مرتزى ،مظدرا  (1)
 .174ص ،السردر الدا   (2)
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 .(1)«التبمييية الشبؾ ةأنيى بذئل أو بآخر  ،عمى حفظ ديشيا الدساوي وتبمييو والدعؾة إليو
رم اي حقـا   السعـإن البمؾ  العقمي والعمسي لمبذر وعيؾر عرر قـدرة اإلندـان عمـى تمقـ»

الديشيــة ومحارســة التحريفــات والبــدع  (العمسيــة و)الكميــة والقــؾانيؽ اإللييــة وعمــى حفــظ السؾاريــث 
 .(2)«ونيايتيا الشبؾ ةىؾ األرضية األساسية لختؼ  ،والدعؾة والتبمي  وإعاعة الديؽ

مــؽ األنبيــاء إلــى العمســاء ىــؾ مشرــم الــدعؾة  الشبــؾ ةأول مشرــم يشتقــل فــي عرــر خــتؼ »
يجعـل ىـذه السحارسـة مسئشـة وييدـرىا  األمر الذيو  ...والتبمي  واإلرعاد ومحارسة التحريفات والبدع

بذـئل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ولقـد أك ـد الرسـؾل األكـرم .وحفـظ السقيـاس األصـمي أي القـرآن الكـريؼالسعيار بقاء ىؾ 
 .(3)«لدانو عؽصحة وسقؼ األعياء التي تشقل  (معرفة)ؽ القرآن ألجل خاص عمى ااستفادة م

 ،واسـتشباط الفـروع مـؽ األصـؾل ،حفظ الشرؾص األصـمية وصـيانتيا مـؽ نؾا ـم الـدىرإن »
 ،وطـرح السدـا ل السدـتجدة التـي تبـرز فـي كـل عرـر واكتذـافيا ،وتظبي  الكميات عمى الجز يات

 ،والسغـاىر والعـاداتوالذـئل ومشع التيارات والسيؾل أحادية الجانم ومحارسة الجسؾد عمى القذؾر 
وتذـــخيص األىـــؼ والسيـــؼ  ،السقـــررات والقؾاعـــد الفرعيـــةو  والفرـــل بـــيؽ األحئـــام األصـــمية الثابتـــة

 وفـي الشيايـة تشغـيؼ ،وتعييؽ حدود صـالحيات الحئؾمـة فـي سـؽ  القـؾانيؽ السؤقتـة ،وترجي  األىؼ
مــؽ أىــؼ واجبــات عمســاء األمــة فــي عرــر خــتؼ كــل ذلــػ  ،البــرامج الستشاســبة مــع حاجــات العرــر

 .(4)«الشبؾ ة
إذا يا فل ضلدفف   :ذشا و تس الدفؤال .مؽ وجد   غر علساء الذضع  الشبؾَّةتلػ يا ل ضلدف  خ ؼ 

زفرورة وجفؾد أ سف  يؼ  ف ن الع ف  وح فؼ  ذفس مفا ذريفر أعفبله ضبضف  وس ششفا أن   بف  ادعفاء الشبؾَّةخ ؼ 
ود ظضعؾن أن و ؾ فؾا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يان علساء األم  وض داؤذا  عد  بس اإلسبلم ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً  معرؾمضؽ  عد

أا ثفففح الففديؽ وتبلض ففم وتفدففضره ومحاربفف  البففد  )وارثففس األ بضففاء وأن يففؤدوا مدسفف  األ بضففاء ال بلض ضففضؽ 
 ؟إذن لؤل س  السعرؾمضؽ  رورة ث سض ض ا  (خراضا  ودعؾة الشاس إلى الديؽوال حر فا  وال

 سضفزان الش فد  إثبا   رورة وجؾد أ س  معرؾمضؽ  عفد الشبفسً   ىل د وزً ا أدل  الذضع  الع لض  عل
حاجف  إلفى  حفؽ لدفشا   :قفد و فؾل الفبعض ولبفؽ .وو عشا   ضج  ذذا الؾزن أمفام أ غفار عامف  الشفاس

ألا  –خ ن أدل  الذضع  الش لض  ذفس ال فس تفدل علفى أن أل ،ؾد األ س  السعرؾمضؽإثبا   رورة وج
                                                 

 .176ص ،السردر الدا   (1)
  .195ص ،السردر الدا   (2)
  .195السردر الدا   ص (3)
  .196السردر الدا   ص (4)
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 مشرفب اإلمامف  وخبلضف   بفسً  ضفس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً معرفؾمضؽ  عفد  اس أشخاصف بـ ـ ـر  –ث س  أو سبب يان 
الشاس و ذر السعار  اإللدض  الح   ومحاربف  وقام أولئػ األ س  واثداس تلؾ ابخر  دداو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسبلم

عفؽ األ غفار وسفضغدر ضفس  خفر الزمفان  -لسرال  وعلف  مفا  -ثؼ غا  اإلمام اللا س عذر  ،الغلؼ
ال ففر ن )ألدلفف  الش لضفف   اإن م ففام اإلمامفف  والعرففس  وعلففؼ األ سفف  اللفد س والففؾذبس إ سففا تلبففل  . ف مر خ

وبشففاء علففى ذلففػ ضفف ن قففؾل أولئففػ األ سفف  وضعلدففؼ  .ال ار خضفف  الؾثففا   والسدفف شدا بو  (وأثاديفف  الشبففسً 
  ثضفف  ال ير ففاح الؾصفففؾل إلففى اإلمفففام ر ال ضبففففضففس عرففأمفففا  .علفففى جسضففع السدففلسضؽ وت ر ففرذؼ ثجفف   

على العفؾام  جب على العلساء والف داء أن يرجعؾا إلى ال عالضؼ الباقض  عؽ األ س  و ضجب ض ،السعرؾم
 س ؽ و  .الذيؽ ذؼ رواة أثادي  األ س  السعرؾمضؽ والعالسؾن   عالضسدؼ أن يرجعؾا إلى ذؤالء الف داء
 :أن  لخص ما سب   سا يلس

 .عدم  رورة وجؾد األ س  السعرؾمضؽ ال ي داوش مع عدم وجؾدذؼ -أ
 .أدل  الذضع  الش لض  تلبل  ذ   قاطع وجؾد األ س  السعرؾمضؽ - 
 .وجب أن  رجع إلى ال عالضؼ الباقض  عؽ األ س  لفدؼ الديؽ  ذ   صحض  -ج

مفؽ  اس بحلفو  دراسف س  ت ظلفبرغفؼ أ دفا ت زفسؽ تدفاؤال  وإ دامفا  عديفدة  (أ) الشدب  إلى الش ظف  
الشاثضففف  الفلدففففض  إال أ شفففا ال  ذفففعر  حاجففف  إلفففى خفففؾض ذفففذه السباثففف  وسفففشف رض جفففدالس أ دفففا   ظففف  

ضضجفب أن  سًحففص أدلف  الذففضع  الش لضفف  لشفرش درجفف  صففح دا  ( )الش ظفف   أمففا  الشدفب  إلففى .صفحضح 
الؾثا   والسدف شدا  ال ار خضف  السؾثؾقف  ال فس و بلدفا الفر  فان لشفرش  يسا وجب أن  درس ،دامشظ ة وقؾ 

أن  بحف  ذفذه األدلف  علفى  ضفس ذفذه العجالف وال وس ششفا  .إلى أا ثد تدعؼ ادعاءا  الذضع  وتؤ فدذا
 ع  فد أ دففا وس فؽ أن تبفؾن دلفضبلس مرشفداس لظففبل   ،ضضسفا يلفس   فاط  عففدة شذير د أ شفا سف ضف ، حفؾ مفًرف 

  .الح ض  
 اس ذف اال أن أذ  الدش  وجدؾا ا   ادا  يلضرة إلى ذذه األدل  واس ذ لؾا علضدا  ال  شـس  :أواا 

ف ودثزؾذا   دلَّ عديدة  إذا يشفا طفبل  ث ض ف  ضعفبلس ضضشب فس علضشفا أن  .ل  ال يشب فس أن   جاذلدفامفرَّ
ومفا يؤسف  لفم أن  . درس     دق  وإ را   راء طرضفس الفدعؾش و ح فؼ  ذف  دا   ف  تجفرد وثضادوف 

ومفؽ ثر ف  ال لفؼ والبضفان وال وسلبفؾن  الشاقفدة لل ذفض عد فا محرومفؾن مفؽ طفرح  را دفؼ أذ  الدش  ضس  بل
لفذا إذا أراد شفخص أن وح ف  ضفس ذفذه السؾ فؾعا   ،را ؾ شذفمدفؼ ضفس ي فب و  ث  طباع  و ذفر  را

وذفذا األمففر  ، دففاأو قلالسرففادر السظلؾبف  لدففذا ال ح ضف  للبلسفف  ض  فم سففضؾاجم ض فدان  س فالسعشى الفؾاقع
ولدفففذا الفففدلض   الفففذا  ضففف ن  ،ضجع  البحففف  وال ح ضففف  صفففعباس لل اوففف   ففف  مدففف حضبلس أثضا فففاس سففف حفففد ذاتفففم 
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م لدون ضس الؾقل الحا ر لضس  (ر ع  وطبل  الجامعا فالذث ى طبل  )األيلر   الداث   لذعبشا 
ضدفؼ و بلفؾن ال عفالضؼ ال فس لرً شؾذفا مشفذ طففؾل دؼ مفؽ  ،   ضس أصفؾل الفديؽ أوزفاس  ،ض  ضس ضرو  الديؽ 

وذؼ م  ثرون عسؾماس  دذه ال عالضؼ ذاتدا ال س يبل دفا علسفاء  ،ق ب  األسرة والسدرس  والسشا ر والسجالس
ومففؽ الشففادر أن  جففد شخرففاس يشغففر إلففى ذففذه ال علضسففا   عففضؽ الذففػ واالرتضففا  أو  ،ن الففديؽ ال  لضففديؾ 

ل فديؽ والحفرص علفى الفديؽ صفحضحاس ل  شفاء علفى ذلفػ إذا يفان ادعفاء الح ؾمف  . شغرة  اقدة ضاثر 
ثففًر ومف ففؾح   شذففر تعففالضؼ الففديؽ وترشففضد الشففاس ديشضففاس ضفف ن علضدففا أن تدففس   جففؾً  ضعففبلس  ويا ففل مد سفف س 

ابراء واألضبففار السخ لففف  والس زففادة يففس و ففؾن مففؽ السس ففؽ البحفف  وال ح ضفف  ضففس أصففؾل  ل زففار 
عس أ دفا يضف  وس فؽ للح ؾمف  أن تفدَّ  .الديؽ ال س تذ   قاعدة الديؽ وأساسم  السعشى الؾاقعس للبلس 

أوجدتفم قفد األضبفار الفذا الحر فا  و   شففخـ  ؾً  ث ؾم  ديشض  ضفس ثفضؽ أ دفا  اسف بدادذا ودو  اتؾر  دفا وـجف
 أسفاسعلى الشاس ث ى طر   البح  وال ح ضف  ضفس أصفؾل الفديؽ ضف د   دفذا العسف  إلفى ذفًز   ف سدَّ 

 ؟وتزلزلمؽ الح ض س ال دي  
ــاا  علسففاء الففديؽ الذففضع  أ ففم ال تؾجففد ثاجفف  ل ففراءة ي ففب أذفف  الدففش  ألن  و ففؾلمففا  عففادةس  -ثاني

ضالباثف  السح ف  وس شفم  ؛عشدفاوأجفا ؾا  دؼشفبداتو  علساء الذضع    لؾا ضفس ي فبدؼ ا   فادا  أذف  الدفش 
ي عفر  علفى  راء أذف  الدفش   :مؽ خبلل دراسف م لب فب علسفاء الذفضع  أن وزفر  عرففؾر ؽ  حجفر

لبففؽ ذففذا ال وعففدو  .تلففػ الذففبدا  عففؽوضففس الؾقففل ذاتففم وظلففع علففى أجؾبفف  علسففاء الذففضع  وشففبداتدؼ 
 والس يضف  وس فؽ أن ضف ،لف  ذفذه الفدعاوا و شب س أن ال ورخفد  الباثف  السح ف   س ،د ادعاءمجرَّ يؾ م 
ادعففاء  أن -ومظالع دففا  ذفف   واسففع وعسضفف األصفلض  دون الرجففؾ  إلففى مرففادر أذفف  الدففش   –  فدرس

الببلمضفف  ألذفف  الدففش  ودراسفف    شففاء علضففم إن الرجففؾ  إلففى الب ففب ؟أم ال صففحض    ذاسعلسففاء الذففضع  
األجؾبفففف  ال ففففس أرعظضففففل لففففبعض إنَّ  :وثا ضففففاس  .والففففؾاقعسً   للبحفففف  وال ح ضفففف  العلسففففسً   الزم   دففففؼ شففففرط   را 

ولفذا ضؤلجف  الؾصفؾل إلفى الح فؼ  ،أجفا  عشدفا علسفاؤذؼقفد ا   ادا  أذ  الدفش  لفؼ تبفؽ م شعف  لدفؼ و 
  .ودراس دا    را  مؽ الرجؾ  إلى جسضع تلػ السشاقذا  والسباثلا  الشدا س ضس السد ل  ال  دً 

ـ ب ففرر  :ثالثــاا  مففؽ أصففؾل ضاإلمامفف  ضففس  غففرذؼ ة وبال ففالس اسفف سراراس للشبففؾَّ  اإلمامفف ـ  الذففضع    علسففاءر  ـوعف
االع  فاد   مامف  علفس  فؽ أ فس مفا لفؼ ي زفسؽ  غضفر م  سف اس يب ى  اقروسان اإلو ع  دون أن  ،الديؽ

وجفب علفى يف  إ دفان أن وأ فم  ، دؼسؾالي دؼ وعرفبفو  (ث ى اإلمفام اللفا س عذفر)م  وأ شا ( )طالب 
ن أ علسفاء الذفضع  وع  فد  عبفارة أخفرش  .ض ف   خذ تعالضؼ الفؾثس وأث فام خ مفشدؼ و  س ث ض   الديؽ ل َّ ي

ولبششفا عشفدما  رجفع إلفى ال فر ن  .سفعادة الشفاس وتبفاملدؼ السعشفؾا رذضشفان  اتبفا  أولئفػ الدفادة البفرام
ذاتفم  وذذا  حدً   ،ذذه الذضع  د ادعاءا  رؾص صر ح  تؤ ً    ـ ورواواتم ال  جد أوَّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً وأثادي  
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  .وزع عبلم  اس فدام يبضرة على أدل  الذضع  الش لض     ود ظدا مؽ االع بار
ن خ إو ع فففبلس   فففرورا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ن وجفففؾد األ سففف  السعرفففؾمضؽ  عفففد الشبفففسً  إت فففؾل  غر ففف  اإلمامففف  و 
 ،وأ فم قفام  فذلػ ضعفبلس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً معرؾمضؽ  عد   س أ سَّ  بـ  س  زى ث س م البال   وجب أن ـيشفر  تعالى 

الفذا  (عف )ذؼ ثزرة السددا و خرـ  ( )أولئػ األ س  السعرؾمضؽ ذؾ علس  ؽ أ س طالب  لـ أوَّ  وأنَّ 
ن ذففؤالء إوتزففض  الشغر فف   .وسففضغدر ضففس  خففر الففزمؽ ،غففا  عففؽ الشففاس ألسففبا  ومرففال  معضشفف 

ؾن عففؽ يفف  خظفف  واشفف باه معرففؾم ،تعففالى خر إواذففا  دؼ ال ففس مففشحدؼ  ففدلض  علسدففؼ وعرففس ،األ سفف 
وعلسففؾن جسضففع ث ففا    ، ففدلض  ارتبففاطدؼ  عففالؼ ال ضففب ومشبففع الففؾثس ،وأ دففؼ ،ذ ففبيفف  مبففرؤون مففؽ 

أن الففضض اإللدفس ورف  إلفى عفؽ الخظف  و  معرفؾم  ولديدؼ علفؼ  لفد س   ،أسراره ورمؾزهالؾثس اإللدس و 
 ،أ دفؼ ،يلفم واألذفؼ مفؽ ذلفػ ،  ذلدفادفاخل لؾ خلفل األرض مفؽ أثفدذؼ لأ م واسظ دؼ و  الشاس عبر
  (: )اإلمام الراد  يسا و ؾل 

ـؼه » َيـا َوَلـؾ َاىهؼ  َمـا عهـر َم نه َعـز  َوَجـل  َوس ي  ش  َتى م  ـَؾابه ن َعـز  َوَجـل  ال ت ـي يهـؤ  َياءه ىهؼ  َأب  ص  َو   األ 
َتج  نه َتَباَرَك َوَتَعاَلى عَ   .(1)«َمى َخم ق و  اح 

ففففف الشفففففاسر  ،ضاسففففف شاداس إلفففففى الخرفففففا ص ال فففففس ذريفففففر  ا أولئفففففػ بعفففففؾ أن ي َّ  خ  ؽف ق ـبففففف   مففففف مؾرون م 
ففاس اتباعففاس السعرففؾمضؽ  مففؽ اق ففر      مضففزان الحفف  والفزففضل  ويففضدففؼ  ،دون سففؤال أو   ففاش مظل ففاس و  تامَّ

اإللدضفف  وعسفف   فف وامرذؼ ووصففاواذؼ وصفف  إلففى الدففعادة  دؼو دفف  مففؽ تعففالضسمففشدؼ   ففدر اسفف ظاع م 
  :لبؽو  .تلػ يا ل خبلص   غر   اإلمام  يسا ذس را ج   ضؽ الذضع  .والبسال
فس ال ر ن ض .راث  تلػ االدعاءا فد  رتؤ ً       وـ  مؽ ال ر ن البر ؼ أاَّ  مؾ عال  جد ضس أا  -أ

 .ؽ   ف  صفراث  الح فا   الس عل ف   دفذه األصفؾل اللبلثف تبفضً  ة والسعفاد ثؾل ال ؾثضفد والشبفؾَّ  يلضرة    وا   
ؽ وتبضً   ،وتذير أسساء يلضر مؽ األ بضاء الشبؾَّةث عؽ ضلدف  ذشاس  وا  ت حدً  الشبؾَّةث ى  الشدب  إلى و 

راث  ف رف ضا دفا  ا  الشدب  إلى اإلمام  والعرس  ضلؼ يف ؼً أمً  . رراث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسبلم يذلػ خ ؼ  بؾة  بسً  
أا أسففساء األ سفف  )يسففا لففؼ ترففذير أسففساء أا مرففادي  لدففا ضففس ال ففر ن  ففالشحؾ الففذا ت ففؾل  ففم الذففضع  

دة جسضفففع ابوففا  ال فففس ودفف شد إلضدفففا الذففضع  ضفففس ذففذا السجفففال تح سفف  تفدفففضرا  م عفففدً و  (.السعرففؾمضؽ
ض  م  شاء على مشظ   ،لؾ يا ل ادعاءا  الذضع  صحضح  .دؼضس ت يضد ادعاءات لضدل صر ح  أ داس و 

ؽ ذفذا األمفر يا ل ذشاس  رورة ع لضف  تح فؼ    فم مفؽ الؾاجفب علفى خ تعفالى أن يبفضً   ،الذضع  ذاتم

                                                 

ففـ   ،ي ففا  الحجفف  ،أصففؾل البففاضس ،البلضشففس (1) ـتى ( )ـ ففا ر ـأنَّ اأـل  سَّ شفـدففا يرففؤف ففم  ـوـأ فـؾا رففمر الَّ  ففس م  ـلـفففاءر خ ـعففزَّ ـوـجفف َّ ض ففس ـأرف    ،خر
 .193ص/1ج
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فف  ألن خ تعفففالى  ،صففراث  ضفففس ال ففر ن   فف ً   مفففؽ ال حر ففأ واال فففدثار ضففال ر ن وثض ففف   ي ا ففم حففففح تبفَّ
صففلى خ  الشبففسً أثاديفف   أمففا ،ؽ خلفدففالباطفف  مففؽ  ففضؽ يففديدا وال مففاإلسففبلم األ دوفف  ال ففس ال و تضدففا ا

ال حر فأ والفدًس علفى إثفر  ؾا فب الفزمؽ وثفؾادث  وع ر دفاسفؽ السس فؽ أن ضورواواتفم علضم و لم وسفلؼ 
 الذف    –ضف ذا يفان االع  فاد  اإلمامف   .ال ار ص الس ساو   أو  دبب دًس واخف بل  وً فاعس الحفدي 

مففؽ أصففؾل الففديؽ و ففسا اس لدففعادة الشففاس وشففرطاس لفبلثدففؼ يففان ذيففر ذففذا  -الففذا ت ففؾل  ففم الذففضع 
تعبضفففر الذفففضع  ت  زفففضم الزفففرورة الع لضففف  وذفففؾ ثدفففب األمفففر   ففف  صفففراث  ودون أا غسفففؾض أمفففر 

مفؽ ذفذا ضفس  سجفرد أن  بلثفح أ فم ال يؾجفد شفسء    وبال فالس ضفشحؽ .«عمـى ن واجـم  »أمر   الببلمسً 
وبعبفارة أخفرش ث فى لفؾ يا فل إمامف   .  الذضع  ضس ذذا السجال  اطل ادعاءا نال ر ن البر ؼ  درس أ

ضف ن االع  فاد  دفا لفضس  فرور اس للؾصفؾل للدفعادة ضس ثدً  ذاتفم أ س  الذضع  وعرس دؼ أمراس صحضحاس 
 .والبسال ولضس شرطاس الزماس للشجاة األخرو  

 ويفف    ،ادعففاءا  الذففضع  تؤ ً ففدر  رففؾص صففر ح   أا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً يسففا ال تؾجففد ضففس أثاديفف   - 
ياألثاديفف  ال ففس )إمففا مؾ ففؾع  ذففس األثاديفف  واألخبففار ال ففس ودفف شد إلضدففا الذففضع  ضففس ذففذا السجففال 

ال ضضدففا أسففساء األ سفف  واثففداس واثففداس وال ففس وع ففر  عديففد مففؽ علسففاء الذففضع     دففا مؾ ففؾع  و  ذري ففـر ف 
ففف    لفففؾ يفففان يفففبلم  (.ملففف  ثفففدي  غفففدير خفففؼ أو ثفففدي  الل لفففضؽ)أو أ دفففا ت بففف  تفدفففضرا  م عفففددة  (تر 

ذفذه الح فا    رفراث  وو فؾح يفس يز ف   فذلػ أا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسفبلم ؽ  بفسً  الذضع  صحضحاس ضلساذا لؼ يبفضً  
لسفاذا لفؼ و ف  ث فى ولفؾ مفرة واثفدة  ذف    ؟   فذلػ علفى الشفاسالحًجف  ؼً  فشػ أو شفبد  أو غسفؾض و 

بم  ـرف أمضفر  و  وخلضف فس  حف ً   معرفؾم   إمفام   ( )ا ؽ أ س طالفب  ا الشاس إن علسَّ أيد :صر   ووا  
يف  مدفلؼ  جفب علفى و  ،ذفا الديشضف  والد ضؾ ف أمؾر لؤلم  اإلسبلمض  ضس جسضع خ تعالى ثايساس ور ضداس 

إذا يفان  ؟محزف  دون سفؤال أو   فاش األ س  ال الضؽ لم مؽ ولده طاع س و ظضع   ظضعمودسع لم و أن 
مفففؽ خ ضلسفففاذا لفففؼ وففف   ملففف  ذفففذا الفففشص  ال  فففد أن تبفففؾن  فففشًص  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفففسً ث فففاس أن اإلمامففف  وخبلضففف  

 (1)؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً  مالرر   ال اطع ال ضس ال ر ن وال ضس يبل
وأوزاس وس ؽ لدا   أن ود ل إذا يا ل ادعاءا  الذضع   ذ ن إمام  علسً   ؽ أ فس طالفب  -ج

 ؟  دو ؽ ذذا األمر الداًم ضفس وثض ف   م  ؾبف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وأوالده وعرس دؼ صحضح س ضلساذا لؼ و مر الشبسً  ( )
الفديؽ وأساسفم وأ فم  فامؽ لدفعادة  الفذا يفدَّعس الذفضع  أ فم أصف  –ولساذا لؼ يف ؼَّ إ فبله ذفذا األمفر 
ن ومخ فؾم  ـخف فؼ الشبفسً  -الشاس و جاتدؼ ضس الد ضا وابخرة إلفى جسضفع رؤسفاء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ذ   م  ؾ  ومدوَّ
                                                 

أا طر ف  االتحفاد دراسفف  ) .« ررسفى  رفؾص إمامفل ،شفاذراه اتحفاد»ل فد تفؼ  ضفان ذفذه الفبفرة  ذف   مفًرف  ضفس ي فا   (1)
  .لحضدر علس قلسداران (وتسحضص أثادي  الشص على األ س 
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قفد ورجفا   ؟؟وملؾس وأمراء العر  ولساذا لؼ و مر الشبس   حفح ذذه الؾثض ف  وإ بلغدفا لؤلجضفال البلث ف 
أراد ضس  خر لحغا  عسره السبارس أن و فؾم  دفذا األمفر لبشفم مرشفع مفؽ ي ا ف  صفحضف    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   نَّ الشبسَّ 

فر وأن السفرض قفد غلفب علضفم فؼ    فم يدجر ولبفؽ   فض الشغفر عفؽ صفح   ،ضس ذذا الردد عشدما ات د 
 ،ي ا  ففم  الزففب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال أثففد وعلففؼ مففا الففذا أراد الشبففسً  :يشب ففس أن   ففؾل ،سففشد ذففذه الؾاقعفف  أو سفف سم

 :وثا ضفاس  .وحف   السذف ل  ال –وال س سشدذا غضر مؾثفؾ   فالظبع  –وبال الس ضاالس شاد إلى ذذه الحادث  
عضفم الذفضع   قفد أراد ضعفبلس ي ا ف  صفحضف  يفشص  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يان الشبفسً  ضضدفا علفى مؾ فؾ  اإلمامف  يسفا تدَّ

ففر  دففذا األمففر إال ضففس  خففر لحغففا  عسففره عشففدما أصففب  علففى ضففراش السففؾ  وضففس ثففال  ضلسففاذا لففؼ وفبً 
ألففؼ و ففؽ ضففس وسففعم أن و  ففب ملفف  ذففذه الرففحضف  ضففس جسضففع الدففشؾا  السا ففض  و بل دففا  ؟االث زففار

  ؟لرؤساء قبا   العر  ويبار الرحا  

 (:ع)القرآني في إثبات إمامة عمي   دليل الذيعة 
مؽ اآليات التي يت ف  أكثر السفدـريؽ وأىـل الحـديث عمـى أنيـا نزلـهللا » :و ؾل علساء الذفضع 

ــي كهؼه نه  :بذــأن اإلمــام عمــي  بــؽ أبــي طالــم اآليــة التاليــة ــا َول  يَؽ  ﴿إ ن َس ــذ  ــؾا  ال  يَؽ آَمشه ــذ  ــؾلهوه َوال  َوَرسه
تهؾَن الز َكاَة َوىهؼ  َراك عهؾَن﴾ اَلَة َويهؤ   .(55/السا دة) يهق يسهؾَن الر 

ريؽ وأىل الحديث أن سبم نزول ىذه اآلية القرة التالية  :رَوِ كثير  مؽ السفد  
وىـؾ  (ع)مـامه عمـي  فأعـار اإل ،دخل سـا ل إلـى السدـجد وطمـم صـدقةا فمـؼ يعظـو أحـد  عـيراا 

فجـاء الفقيـر وأخـذ  ،راكع إلى الدا ل ب صبعو الريير الذي كان فيو خاتسو وأومأ لـو بأخـذ الخـاتؼ
الميـؼ كسـا جعمـهللا لسؾسـى  :وصـل الخبـر إلـى الشبـي   فـدعا َن قـا الا  .الخاتؼ مؽ إصبع عمي   وذىم

ـي َوز يراا م ؽ  َأى م ي َعم ـي  وزيراا مؽ أىمو فاجعل لي أيزاا  ـَؽ َأب ـي َطال ـم  َأخ  ر ي   ب  د  ب ـو  َأز  ـده وه و  اع  ـر ك  َأع 
ر ي  عمـى  (اآليـة..إنسـا ولـيئؼ ن ورسـؾلو)عشد ذ نـزل مـالك الـؾحي وقـرأ اآليـة السـذكؾرة  ...ف ي َأم 

 :أعـخاص أجـالء مـؽ أمثـال ،حدم ما جاء في كتـم الروايـة ،وسبمه الشزول ىذا رواه .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبي  
وطريقـة  .اإلمام عمي  ذاتو وابؽ عباس وعس ار وجابر وأبؾ رافع وأنس بؽ مالػ وعبد ن بؽ سـالم

ىشا السترر م وولي األمر واألولى  «ولي»ألن السقرؾد مؽ  ،ااستدال بيذه اآلية واضحة تساماا 
ايـــة إذ  لـــؾ كــان السقرـــؾد بــالؾلي الرـــدي  السحــم والسعـــيؽ والشاصــر فـــ ن ىــذه الؾ  ،بالترـــر م

 .(1)«تختص  بفري  محدد بل الؾاية بيذا السعشى ثابتة لجسيع السؤمشيؽ ا
 ِ  :بعبارة أخر

                                                 

  .169ص (،أا اإلمام  ضس اإلسبلم)فضذؾايى در اسبلم پ :جعفر ،سبحا س (1)
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مقام الر اسـة فـ ن حرـر و  عيراا غير الؾاية والزعامة الديشية (ولي)إذا كان السقرؾد مؽ »
جسيــع الســؤمشيؽ  -كســا قمشــا  -ألنــو  ،ىــذا السقــام بثالثــة أعــخاص ا وجــو لــو وا يسئــؽ تبريــره

 .(1)«]ىذا األمر[ ا يختص بأولرػ الثالثةو أنرار لبعزيؼ البعضو  أصدقاءو  محب ؾن 

 :نقد الدليل
 خاتسفففم ثفففال ريؾعفففم أثشفففاء  ( )أسفففاس الفففدلض  السفففذيؾر ذفففؾ قرففف  ترفففد   اإلمفففام علفففسً   .1
 ف  عبلمفا   ،لبفؽ ذفذه ال رف  لفضس لدفا سفشد مؾثفؾ   . ذف ن اإلمفام«  و  الؾالوف »ثؼ  زول  ،الربلة

 :وضضسا يلس تؾ ض  األمـر فؽ .الؾ ع ضضدا عاذرة
 - ضفف  َّدؼ ،ذففذه«  وفف  الؾالوفف »اسف شاداس إلففى  ( )عشفدما يلبففل علسففاء الذففضع  إمامفف  علففسً   .1-1

ـيفففدَّعؾن ضفففس  داوففف  اسففف داللدؼ أنَّ أيلفففـر السفدفففر ؽ وعلسفففاء  -يسفففا رأيشفففا ضفففس  فففًص االسففف دالل الدفففا   
أن سفبب  زولدفا ذفؾ قرف  ال رفد   و  ( )ذه ابو   زلل ضفس اإلمفام علفسً  الحدي  م ف ؾن على أن ذ

ضاأليلر فف  العغسففى لعلسففاء أذفف   ؟لبششففا ال  ففدرا مففؽ أيففؽ جففاؤوا  دففذا االتفففا  . الخففاتؼ أثشففاء الرففبلة
 .وع بفففرون ال رفففف  مؾ ففففؾع  ومخ ل ففف  مففففؽ أساسففففدا (سففففؾاء ضففففس السا فففس أم ضففففس الحا ففففر)الدفففش  

عففا ،ضاألجففدش ء أن أيلففر السفدففر ؽ وعلسففاء الحففدي  م ف ففؾن علففى  ففزول ابوفف  ضففس ذلففػ  ففدالس مففؽ ادً 
وذؾ ما لؼ  .وثاق  رواو  سبب الشزول السذيؾرو  أن   تس  دشد صحض  ومؾثؾ  إلثبا  صح  ،الذ ن

ملف  )وأثضا فاس و ؾلفؾن إن ذفذه ال رف  جفاء  ضفس  عفض ي فب أذف  الدفش   .و ؼ  م علساء الذفضع  أ فداس 
أا )ن أ َّدؼ  اس شادذؼ إلى ي ا   مؽ ي ب أذ  الدش  قد عسلؾا   اعدة الجدل و غشؾ  (تفدضر اللعالبس

وأ دفؼ وس فؽ أن و ؾلفؾا   فً  اطسئشفان إن أذف  الدفش  أوزفاس  (،االس فادة مفؽ مدفلَّسا  الخرفؼ إلقشاعفم
فرا  ، عفؼ .ذذا ضس ثضؽ أن ضس ذلػ م الظ س يبضفرةس ال تر ـ ـففر .و بلؾن ذذه ال رَّ   ل فد روش  عفض مفدً 

 ،ذففذه ال رفف  ضففس تفاسففضرذؼ ولبففشدؼ لففؼ يففذيروا لدففا سففشداس مؾثؾقففاس أو صففحضحاس  (ياللعففالبس)أذفف  الدففش  
فر دؼ وإذا يفان مجفرَّد وجفؾد رواوف   .ولذلػ ضدس رواو   غضر مع سدة  لفدش أيلفر علسفاء أذف  الدفش  ومفدً 

ضففس  عففض مرففادر أذفف  الدففش  دلففضبلس علففى أن أذفف  الدففش  يؤمشففؾن  سزففسؾن ذففذه الرواوفف  و ع  ففدون 
إن الذفضع  وع  فدون   حر فأ  -اس شاداس إلى ذذه ال اعدة ذاتدا  -ض  م مؽ السس ؽ أن   ؾل  ، سفادذا
أا  ،ال  فف  ضففس أوث دففا-لذففضع  أل ففم يسففا ذففؾ معلففؾم ذشففاس ضففس  عففض ي ففب الحففدي  لففدش ا ،ال ففر ن

فرً   -أصؾل الباضس ضدف  وجفؾد ذفذه  .رواوا   مش ؾل   عؽ األ سف  تفدل  رفراث  علفى أن ال فر ن قفد ثر
أ ففداس علففى  ؟األثاديفف  ضففس  عففض ي ففب الذففضع  دلضفف   علففى أن الذففضع  يؤمشففؾن ضعففبلس   حر ففأ ال ففر ن

                                                 

  .171ص  ،السردر الدا   (1)
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ه الرواوففا  مخدوشفف س ومظعؾ ففاس  دففا ألن األيلر فف  الدففاث   مففؽ علسففاء الذففضع  وع بففرون ذففذ !اإلطففبل 
وزً اذفا  السعفايضر الس بؾلف  لفدش األيلر ف  ال البف  لعلسفاء الذفضع  و  إذا درسشا تلػ الرواوفا  .سشداس وم شاس 

ثضدؼ لرأيشا  ؾ ؾح أن جسضع ذذه الرواوفا   فعضف   سفشداس وم شفاس  ف  مظعفؾن   رفح دا وبال فالس  ،ومحدً 
واألمفر  .الببضفر الفذا وقفع ضضفم البرـلضفشفس  وعفدد  محفدود  مفؽ علسفا دؼ ال يشب س أن  حسً   الذضعـ  الخظف 

ـش  ألضبفففار وترفففؾرا   ذاتفففم يشظبففف  علفففى عذففففرا   ال  األثاديففف  والرواوفففا  السؾ فففؾع  والس زفففسً 
ضفبل يشب فس  (.ملف   حفار األ فؾار)وال س جاء  ضس ي فب رواوفا  الذفضع   ،خراضض  و د الع   وال ر ن

 الخفاتؼ أثشفاء  ( )ضبذلػ رغؼ ذيفر قرف  ترفد   علفسً   .ع  االع  اد  سزسؾ داأن  حسً   جسضع الذض
إال أن معغؼ علسا دؼ وض دا دؼ الببفار وع  فدون أن  ،الربلة ضس عدد محدود مؽ مرادر أذ  الدش 

لففذا ي حفف َّؼ علففى  .سففـشـدذا  ففعض   لل اوفف  وم ـشدففا مخففدوش  ومزففظر   وعبلمففا  الؾ ففع ضضدففا عففاذرة
ف  و لب ففؾا أن سلدفل  رواتدففا أشفخاص مؾثؾقففؾن  علسفاء الذففضع  مففؽ  -أن يبضً شفؾا ا  ففداءس سفشد ذففذه ال رَّ

ال أن )اسف شاداس إلفى السرفادر الرجالضف  السعـ ـسفدة والسؾثؾقف  لفدش أذف  الدفش   –وجد   غر أذ  الدش  
ضففففس وفففف تؾا  اسففففؼ واثففففد أو أيلففففر مففففؽ مفًدففففف را أذفففف  الدففففش  ثففففؼ و ؾلففففؾن إ دففففؼ أوردوا ال رفففف  السففففذيؾرة 

أا )وضس ذذه السرثلف  علفضدؼ  ،وبعد إثباتدؼ لرح  سشدذا ور  الدور إلى دراس  م شدا !(،تفاسضرذؼ
أن وجضبفؾا عفؽ اإلشف اال  وال ذف ض ا  ال فس يؾردذفا أذف  الدفش  علفى مف ؽ ذفذه  (على علساء الذضع 

 .ال ر  وارتباطدا  آو  الؾالو 
 ذضر ضضسفا يلفس  ،و  سبب  زول ابو ضس رواو  ذشاس إ داما  يلضرة ضس م ؽ ذذه ال ر  .2-1

 :إلى  عزدا
 فال  (أا ال رفد   الخفاتؼ أثشفاء الرفبلة) ( )طب اس لدذه ال ر  ض ن عس  اإلمفام علفسً   -أل 

وخلفؾ أن و فؾن إمفا واجبفاس أو   حؽ  علؼ أن العس  الذا وس دثم ال ر ن البر ؼ الو  ،مدح ال ر ن البر ؼ
لؼ و   ضفس أا  وف  مفؽ ال فر ن أو ضفس أا رواوف  وجفؾ  أو اسف حبا  ملف  ذفذا  :أوال :ولبؽ ،مد حًباس 
وذففؾ مفا لففؼ  ،اللدفؼ إال أن  ع بففر ذفذه ابوفف  ذاتدفا دلفضبلس علففى وجفؾ  أو اسفف حبا  ذفذا العسف )العسف  

فر ث ى ابن م  أا  مفدً  عفاء وا فعس ذفذه ال رف   –ذفذا العسف   :ثا ضفاس  (.يدَّع  لفؼ وعسف   فم  –طب فاس الدً 
أو  عففض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضففس ثففضؽ أ ففم لففؾ يففان واجبففاس أو مدفف حباس لعسفف   ففم الشبففسً  ( )د  سففؾش اإلمففام علففسً  أثفف

ضفس ثفضؽ أ فم لفؼ يفرـو عسلدفؼ  سلف   ،أصحا م الببار قب  تلػ الؾاقع  أو  عدذا مرَّةس واثدةس علفى األقف 
ففل  أا  ض ضففم  :ثاللففاس  .ذففذا العسفف  أ ففداس   ؾجففؾ  ذففذا العسفف  أو  (ذففضع  أم مففؽ الدففش سففؾاء مففؽ ال)لففؼ ورفف

  ؟ضبض  وس ؽ ث  ذذا ال شاقض (ولذا ال و ؾم أثد  دذا العس )اس حبا م 
قم  خاتسففم أثشففاء الرففبلة عسفف  عسففبلس  ( )وغدففر مففؽ ذففذه ال رفف  أن اإلمففام علًضففاس  -    رففد 
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ثؾا م أيبر مؽ جسضع األعسال الؾاجب  أو السد حب  ال س قام  دفا اإلمفام و  عغضساس وإثدا اس يبضراس قضس م
ملف  ضدا فم للشبفس  سبض فم ضفس ضراشفم لضلف  الدجفرة أو مذفاري م ال ظؾعضف  ضفس معفارس )ث ى ذلفػ الؾقفل 

إلففى درجفف  جعلففل الففؾثس  (البدففال  وال زففحض  ال ففس أ رزذففا ضففس تلففػ السعففارسو  أثففدو  مدسفف  ملفف   ففدر
  ن ولفض ؼ ذفؾ ثرفراس خ تعفالى  (و ورخاطب  م الشاس)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  س  العغضؼ على الشبسً ي شزل  عد ذلػ الع

ولبفؽ ذف  لل رفد    خفاتؼ أثشفاء الرفبلة  .ورسؾلم وذلػ الذخص الذا قفام  سلف  ذلفػ العسف  العغفضؼ
 تعفففالى يشرفففب يففف  تلفففػ ال ضسففف  واألذسضففف  ال فففس تجعففف  خ (عسفففبلس واجبفففاس أم مدففف حباس  هسفففؾاء اع بر فففا)

لفف  ،ضاعـلففم ففب اإلمففام علففسً   ؟!ضففس م ففام اإلمامفف  والؾالوفف  علففى األمفف  ، آوففا  مشزَّ قففد و ففؾل قا فف  إن ـ رف
 ف  أراد خ   شفارتم إلفى عسف   ،ضس م ام اإلمام  والؾالو  لؼ و ؽ  دبب قضامم  دذا العس  الخضً ر ( )

شففارة إلففى ذلففػ العسفف  إ سففا يا ففل لل عر ففأ  سعشففى أن اإل ،اإلمففام ضففس تلففػ ابوفف  أن وذففضر إلففى اإلمففام
رسؾلم وذلػ الذفخص و  ضب ن ابو  تر د أن ت ؾل لشا إن ولس أمريؼ ذؾ خ ، الذخص الس رؾد ض  

أل فم إذا يففان  ،لبفؽ ذففذا ال ؾجضفم أوزففاس غضفر م بففؾل .الفذا ترفد   خاتسففم علفى سففا   أثشفاء الرففبلة
ومذففدؾرة عففؽ اإلمففام )قضسفف س و  ا  أيلففر أذسضفف الس رففؾد ذففؾ مجففرد ال عر ففأ  اإلمففام ضفف ن ذشففاس معرضفف

أيلففر ملفف  واقعفف  مبض ففم ضففس ضففراش الشبففًس لضلفف  الدجففرة أو  دففال م وشففجاع م ضففس السعففارس ملفف  مشازل ففم 
ضفا   (ضفس معريف  الخشفد « عسفرو  فؽ عبفد ود»البظؾلض  لف  ضلسفاذا لفؼ يفذير خ تعفالى ملف  تلفػ السعرً 

 (؟ )سدلسضؽ عؽ اإلمام علسً  شدرة أيلر  ضؽ الو  ال س لدا قضس  أيبر
ضدفف  إجا فف  طلففب الدففا   أثشففاء الرففبلة  ،غر ففب  و  إن وقففؾ  ملفف  تلففػ الحادثفف   عضففد  جففداس  –ج 

غضففر قففادر  أن يش غففر  زففع  دقففا    ( )يا ففل واجبفف  أو مدفف حب  إلففى ذلففػ الحففًد الففذا وجعفف  علضففاس 
 ؟ث ى يش دس مؽ صبلتم ثؼ ي رد  على الدا    خاتسم

م  –د  ومعلفففؾم  أن صفففض    ،زمفففؽر السزفففار  ضفففس جسضفففع األضعفففال الفففؾاردة ضفففس  فففص ابوففف اسففف رخد 
ذففذا ضفس ثفضؽ أن ذفذا العسف   ففزعؼ وا فعس تلفػ ال رف  لفؼ وحرفف  إال  ،السزفار  تفدل  علفى ال بفرار

لفففؾ يا فففل و  ث فففى)أضفففبل يفففدل  ذفففذا علفففى أن ابوففف  السفففذيؾرة ال عبلقففف  لدفففا   لفففػ ال رففف   ،مفففرَّةس واثفففدةس 
 (؟واقعضَّ س 

واسف خدام  ،جفاء   رفض   الجسفع  سضع األضعال والزسا ر ال فس اسف خدمل ضفس تلفػ ابوفج .2
 ؟ضفف يؽ ال ر شفف  ذشففا ،السجففاز وح ففاج إلففى قر شفف و  ،صففض   الجسففع للداللفف  علففى السفففرد  ففؾ  مففؽ السجففاز

 حؽ ال  فدَّعس أ فم ال وس فؽ اسف خدام ضعف   رفض   الجسفع أو اسف خدام  فسضر الجسفع  :وبعبارة أخرش 
عففس شففخص  أن ضفس ابوفف  الفبل ضفف  تفؼ اسفف خدام الفعفف   رففض   للداللف   علففى السفففرد ولبششفا   ففؾل إذا ادَّ

د ضعلضففم أن وفف      ر شفف  شفف  تؤ ً ففد مففدَّعاهو  الجسففع أو  ففسضر الجسففع لئلشففارة إلففى شففخص مفففرد محففدَّ  .بضً 
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ـــاَلَة َويه ﴿ ففف ا قر شففف  عفففرض ؼ أن الس رفففؾـد مفففؽ  :ضدفففؤالشا ذشفففا ـــؾَن الر  يَؽ يهق يسه ـــذ  َكـــاَة َوىهـــؼ  ال  تهـــؾَن الز  ؤ 
  (؟ )ضرد  خاص  مل  اإلمام علسً   ﴾َراك عهؾنَ 

 دذه ابو  ض والس لساذا لؼ وفع  ذلػ  ذيره السفؼ  ( )إذا أراد خ تعالى أن وعلؽ إمام  علسً   .3
جففضؽ ،اإلمففام صففراث س  ففذر علففى الس حجً  فف  ـل  ففذلػ السخففالفضؽ و  ظففع العر إذا لففؼ تبففؽ  :وثا ضففاس  ؟لبففس وردف
ضلسفاذا لفؼ  ، رفراث  ضفس ابوف  ( )ضس ذير اسفؼ اإلمفام علفسً   –ألا سبب أو عل   -ذشاس مرلح  

مففع أن يففبل األمففر ؽ )مففؽ اسفف خدام  ففسا ر الجسففع وصففض   السزففار   -علففى األقففً   –ضضدففا  ورحف ـففـرز
وَّاس ضففس اسفف شباط أن الس رففؾد مففؽ الجسلفف  ذففؾ اإلمففامو  وظرثففان إشفف االس قؾ ففاس  ضفف ا  ففرورة  (؟علففسً  جففدً 

ـدم  سضر الجسع أو صض   الجسع ضس الحدي  عفؽ ضفرد واثفد  معفضَّؽ   ـدم  ،تد دعس أن وردـ خف وأن وردفـ خف
األمففر الففذا وخلفف  إشفف اال  وصففعؾب س ضففس  ،زمففؽ السزففار  ضففس الحففدي  عففؽ عسفف  ثففدث مففرَّةس واثففدةس 

أا أذففف  )ضفففراس مفففؽ السدفففلسضؽ  فففدضع عفففدداس يبو  ( )اسففف شباط أن الس رفففؾد مفففؽ ابوففف  ذفففؾ اإلمفففام علفففس  
  ؟!.إلى الخظ  ضس ضدؼ ابو  والزبلل (الدش 

لسعرضفف  السعشففى الرففحض  الففذا و  ،ال ففس اسفف رخدمل ضففس ابوفف  معففان مخ لففف  «ولــي»لبلسفف   .4
 .والبلث ف   أراده خر عزَّ وج َّ مؽ ذذه البلس  ضفس ابوف  السفذيؾرة وجفب أن  شغفر إلفى ابوفا  الدفا  

سففعضاس وراء  عففض )الى السففؤمشضؽ ضففس ابوففا  الدففا    عففؽ مففؾاالة الضدففؾد والشرففارش ل ففد  دففى خ تعفف
دذؼ قففا بل (السرففال  الد ضؾ فف  ال ففس قففد تجلبدففا لدففؼ تلففػ السففؾالة ـــيه َوَمــؽ َيَتؾَ  ...﴿ :وذففدَّ ــوه ل  ــشكهؼ  َف  ن  ؼ م  

ؼ  إ ن   يه ش  َم الغ ـال س يؽَ َن م  َقـؾ  ي ال  د   ضففس ابوف  مفؾرد البحف  أراد خ تعفالى أن و فؾل إن ولفضَّبؼ .﴾َا َيي 
 جساعففف  السفففؤمشضؽ الرفففادقضؽ الفففذيؽ و ضسفففؾن الرفففبلةو  رسفففؾلمو   اصفففريؼ وثلفففضفبؼ الح ض فففس ذفففؾ خو 
تسامفاس ملف  مفا جفاء ضفس )وبعد ذذه ابوف   .و ؤدون تلػ العبادا      خذؾ  وخزؾ  ، ؤتؾن الزياةو 

 فضَّـؽ خ تعفالى العاقبف  الحسضفدة لسفؾاالة  (شفل العاقبف  الؾخضسف  لسفؾاالة البففارابوا  ال س قبلدا ال س  ضَّ 
ـؾَلوه  نَ  َيَتـَؾل   َوَمـؽ   ﴿ : ررتدؼ قا بلس و  ومحب دؼ ؽرسؾلم والسؤمشضؽ الرادقضو  خ يؽَ  َوَرسه  َآَمشهـؾا َوال ـذ 
ز بَ  َف  ن   َيال بهؾنَ  ىهؼه  ن   ح  الردي  والسحـم  »على معشفى  «ولي» دذا  رش أ شا إذا أخذ ا يلس   .﴾ ال 

أما إذا أخفذ ا  .تشاس  ابو   سؽ الدضا  الذا جاء  ضضمو   بؾن قد ثاضغشا على ارتباط «والشرير
لــى بالتَرــر م»أو  «الــر يس»علففى معشففى  «ولــي»يلسفف   ضفف ن  «اإلمــام السفتــرض الظاعــة»أو  «اأَلو 

 جضب علساء الذضع  على ذفذا اإلشف ال  ف ن و  .واتداقدا وخ    و  ع ا  ظا   ضس تدلدلدا   غؼ ابوا
 ،السحفب والشرفضرو  على معشى الردي  «ولي  »ض ذا أخذ ا يلس   ،«إن سا»ابو  ا  دأ    داة الحرر 

إلمام لسا يان للحرر أا معشى أل شا جسضعاس  علؼ أن صدو شا الح ض س ال و  رر على خ ورسؾلم وا
 :لبؽ ذذه اإلجا   تعا س مؽ ثبلث  إش اال و  .علسً  ض   ال غضر
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 فزول ال فر ن ضفس ذفذا و   خاتسفم ( )ضس ذذه اإلجا   اع رب ـر  قرَّ  ترد   اإلمفام علفسً   .1-4
ذفذا ضفس ثفضؽ أن ملف  تلفػ ال رف  ورواوف  سفبب الشفزول السرتبظف   دفا مخ لـ ف   ،الذ ن مؽ السدلَّسا 

ال ؾجضفم الفذا و  أن يف ؼ إثبفا  صفح  تلفػ ال رف  وقظعض دفا ضف ن ملف  ذلفػ ال بر فرض بف   .مؽ أساسفدا
 .ذير ضس اإلجا   ال يبدو مشظ ضاس 

ضف ن  ،صحضحاس  ( ) زولر ابو  ضس اإلمام علسً  و  ث ى لؾ يا ل ال رَّ ر السذيؾرةر ث ض ضَّ س  .2-4
أن و  «الشرــيروالسحـم و الرــدي  »ضفس ابوف  أوزففاس علفى معشفى  «ولـي  »ذفذا ال وسشفع أن  فدفؼ يلسفف  

ــؾَن الز َكــاَة َوىهــؼ  َراك عهــؾنَ ﴿و ففؾن م رففؾد خ تعففالى مففؽ  ته ــاَلَة َويهؤ  ــؾَن الر  يَؽ يهق يسه ــذ  لففضس اإلمففام  ﴾ال 
  ؾن الس رؾد  دا عامَّف  السفؤمشضؽ و  ،   و ؾن اإلمام أثد مرادي  السفدؾم البلس لآلو  ،وثده ض  
الذيؽ أثفد ) د أن ت ؾل إن أولضاءيؼ الح ض ضضؽ ذؼ مل  ذؤالء السؤمشضؽ  سعشى أن ابو  تر  ،الرادقضؽ

 .« ) ساذجدؼ اإلمام علًس 
 «الـؾلي»ال س ا  دأ   دفا ابوف  ما عف س مفؽ تفدفضر يلسف   «إنسا»إذا يا ل أداةر الحرر  .3-4

 سعشففى  «الـؾلي  »ضف ن أداة الحرففر تلفػ ما عف   مفؽ اسفف خدام يلسف   ،«الرـدي  والسحــم والشرـير» فف 
لــى بالتَرــر مو  اإلمــام» إلوزففاح ذففذه الش ظفف  لشفففرض أن ابوفف   زلففل ضففس اإلمففام علففسً  و  .أوزففاس  «اأَلو 
ولبؽ اس شاداس إلى  ،ثدشاس  .«األولى بالترر م»ضضدا ذؾ ما ت ؾلم الذضع  أا  «ولي  »و أن معشى ( )

 (، )أا علس   ؽ أ فس طالفب  ،إمام  واثد  ض   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذذا االس دالل الذضعس ذاتم و ؾن لديشا  عد الشبسً 
وبدففذا  .وبعففده ضفف ن أداة الحرفففر تشفففس وجففؾد أا شففخص  خففر مف ففرض الظاعفف  أو أولففى  ال رفففر 

ضدف   (،أو أا شفخص  خفر)إال أ فم لفؼ يبف  م فان إلثبفا  إمامف  أوالده  ( )ضرغؼ إثبا  إمام  علفسً  
 :اإلش ال ث ى الضؾم   جا  ضؽ قد أجضب عؽ ذذاو  ؟ت ب  الذضع   دذا الح 

ذففس سففاي   عففؽ مؾ ففؾ  والوفف    ضَّفف  و  ،ض فف  ( )والوفف  علففسً  و  ابوفف  تذففضر إلففى إمامفف  -ألفف 
ولبؽ ذلػ الد ؾ  ال ورـعد   فضاس مؽ خ تعالى إلمام  أشخاص  خر ؽ طب اس لل اعدة السعروض   ،األ سَّ 

  .«ذكر الذيء ا يدل  عمى نفي ما عداه»
إذف وس ششففا أن   ففؾل البففبلـم ذاتففم  ذفف ن اسفف عسال يلسفف   ،ـ ضفففـد أنَّ ذففذه اإلجا فف  غضففر م شعفف  :أقففؾل

 ففدَّعس أن خ تعففالى ير ففد  دففذه ابوفف  أن وذففضر إلففى و  «الرــدي  والسحــم والشرــير» سعشففى  «ولــي»
 ،شضؽورغففؼ سفف ؾتم ضففس ذففذه ابوفف  عففؽ والوفف  ومحبفف    ضفف  السففؤم (، )اإلمففام علففًس و  رسففؾلمو  محبفف  خ

وعشفس ذفذا أن وجفؾ  محبف  سفا ر السفؤمشضؽ قفد تفؼ  فضدفا  ال ،ولبؽ اس شاداس إلى  فس ال اعدة السذيؾرة
إن  :و  فؾل «ولـي كؼ»وعؾد على أا ثفال إلفى عبفارة  ،وذلػ ألن ذذا الحرر (،  داة الحرفر) ابو  

 .]ثدب قؾل الذضع   علس   ؽ أ س طالب ض   ال غضرو ولضَّبؼ ذؾ خ ورسؾلم



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 50   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

أ ففم و  ولففس  السففؤمشضؽو  إمففام   ( )اللا ضفف  قففؾلدؼ إ شففا عشففدما   بفف  أن علًضففاس  (الذففضع )إجا فف   –  
لى بالتَرر م»  بؾن قد اع بر اه ضس الح ض   مف رض الظاع  وقبلشا أن ي  ما و ؾلم ث    ،مشدؼ «اأَلو 

أن  ع بففر الحدففؽ  ففؽ ضلًسفا  ففًص ـعـلففى ا شففم الحدفؽ خلضففف س لففم ضففس أمفر اإلمامفف  مففؽ  عففده وجفب علضشففا 
إمامشا وولس أمر ا ويذلػ  الشدب  إلى ي  إمام الث  ثضف   فصَّ الفذا سفب م علفى إمام فم  ( )علس 

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

أل فم إذا يفان ذفذا االسف دالل  .أوزاس ال تففس  فال رض وال تحف  اإلشف الوأقؾل إن ذذه اإلجا   
والي فم ضفس ابوف  وسفض ؾن  ضا دفا ل فؾاس و  ( )صحضحاس ضلؽ تب ى عشد ذ  أا ثاج  إلى  ضان إمام  علفسً  

ذا  فًص علفى علفسً   بفؾن قفد قبلشفا ضعفبلس أ فم إملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذلفػ أل شفا   بؾلشفا إلمامف  ووالوف  الشبفسً  .وببل جفدوش 
وال  ففرورة لبضففان  ،لؾجففب علففى الشففاس أن و بلففؾه ،خلضففف س لففم وعًضشففم إمامففاس وولضففاس علففى السدففلسضؽ ( )

وبرففر  الشغففر عففؽ ذلففػ ضفففس اإلجا فف  السففذيؾرة تففؼ  دففضان معشففى  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إمامفف  ضففرد معففضَّؽ  عففد الشبففسً 
إذف لفففؾ يا فففل اإلجا ففف  السفففذيؾرة صفففحضح  ضسفففا الحاجففف  عشد فففذ  إلفففى اسففف خدام أداة الحرففففر  ،الحرففففر

  ؟ألؽ ورب  اس خدامدا  بل جدوش  ؟«إنسا»

 :دراسة وتحميل واقعة غدير خؼ
 :ااستدال بآية التبمي  ومشاقذتو

قبفف  الففدخؾل ضففس قرفف  غففدير خففؼ مففؽ الجضففد أن  ففذًير  عففدة مبلثغففا  ثففؾل سففبب  ففزول  وفف  
وال س ترعدَّ أثد أعسدة اس دالل الذضع    فدير خفؼ عـلفى  ،ومفادذا (مؽ سؾرة السا دة 67ابو  )ضغ ال بل

  :ت ؾل ابو  السذيؾرة . ص خ عـلى علسً   اإلمام 
َعـل  َفَسـا َبم ي ـهللَا ر َسـاَلَتوه  س  ـَػ َوإ ن ل ـؼ  َتف  ـؽ ر  ـَػ م  َل إ َلي  ؾله َبم     َما أهنـز  سه ـسهَػ نه وَ  ﴿َيا َأي َيا الر  َيع ر 

َؽ الش اس  إ ن   َكاف ر يَؽ﴾َن م  َم ال  َقؾ  ي ال  د    (67/السا دة) َا َيي 
صفلى خ علضفم  وع  د علساء الذضع  أن ذذه ابو   زلل يؾـم غدير خؼ وأن خ تعالى أمر  بضم

ووالي م وأن يشربم خلضف س للشبفًس علفى  ( )مؽ خبلل ذذه ابو  أن يرـبلً ـغ الشاـس إمامـ  علسً  و لم وسلؼ 
وأ فم  ،أ م لؾ لؼ وفع  ذلػ سف ب ى رسفال م  اقرف  لفؼ يف ؼ إ بلغدفا  البامف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشاس وأًيد على الشبسً 

 .ضس الؾقل ذاتم ال يشب س علضم أن وخا  مؽ الشاس ألن خ سضحفغم و عرسم مؽ شرذؼ
 :جب  حلدالديشا ذشا ثبلث   اط مدًس  و 
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 ؟ذ   زلل ذذه ابو  يؾم غدير خؼ ث ض  س  -أل 
 ؟وإمام م ( )ذ  مفاد ابو  السذيؾرة ث ض  س ذؾ إ بله مؾ ؾ  والو  علسً   - 
 (؟ال س جعلل خ وظسئشم أ م سضعرسم مشدؼ)ما ث ض   مؾ ؾ  خؾ  الشبًس مؽ الشاس  -ج

م  إ م ال يؾجد أا دلض  أو مد شد مؾثؾ  يلبل  (أل ) الشدب  إلى الش ظ  األولى    ؾل     ـجزف
ذذه الدعؾش ولفؼ وف   علسفاء الذفضع  ث فى ذفذا الضفؾم  دفشد واثفد مؾثفؾ  إلثبفا  أن ذفذه ابوف   زلفل 

وأثضا اس ود شدون إلى ي ب  عض علسفاء أذف  الدفش  و  ؾلفؾن إن  (. )يؾم غدير خؼ وضس ش ن علسً  
لبففؽَّ الح ض فف  ذفففس أن األيلر فف  ال اطعففف   .ش  ذيفففر ذففذا السففدَّعى أو أيَّفففدهالعففالؼ الفبل ففس مفففؽ أذفف  الدفف

لعلساء أذ  الدش  ال و بلؾن  سل  ذذا االدعاء وقد  ضَّشؾا ضس ي بدؼ أن ش ن الشفزول السفذيؾر مؾ فؾ   
م ذلففػ العففددر السحففدودر مففؽ األضففراد الففذيؽ اع بففروا شفف ن الشففزول السففذيؾر أعففبل .ومخ لفف    ه وثا ضففاس لففؼ و ففدً 

ألجف  إثبفا   ،وعلضم ضسفؽ الجفدير  علسفاء الذفضع  أن و ؾمفؾا ،مح سبلس أاَّ سشد  مؾثؾ   إلثبا  يبلمدؼ
 دراسف  سفشد رواة ثفدي  شف ن الشفزول ذفذا وتسحضرفم اسف شاداس  ،ولفؾ مفرَّةس واثفدةس ض ف  ،ادعا دؼ وت ؾ  م

لَّ  أن رجفال سفشد تلفػ الرواوف  إلى قؾاعد علؼ الرجال الس بؾل  لدش الفر  ضؽ و بضً شفؾا  ذف   مدف شد ومفد
يل دؼ مؾثؾقؾن مؽ وجد   غفر علسفاء أذف  الدفش  الببفار  فدالس مفؽ ذيفر قا سف   لب فب أذف  الدفش  ال فس 

ذشففا ورفف  علسففاء الذففضع  إلففى طر فف  مدففدود وال يب ففى لففديدؼ  .ذيففر  شفف ن الشففزول السففذيؾر أو أيَّدتففم
تفدففضر »ر م ففارم الذففضرازا ضففس تفدففضره وعلففى سففبض  السلففال و ففؾل سففساث  الذففضص  اصفف .شففسء و ؾلؾ ففم

 (:ال فدضر األمل ) « سؾ م
 ،سـؾاء كتـم التفدـير أم الحـديث أم التـاري  ،ىشاك فـي كتـم عمسـاء أىـل الدـشة السختمفـة»

  .(1)«(ع)روايات  عديدة  تشص  برراحة  عمى أن اآلية السذكؾرة أعاله نزلهللا في عمي   
أو على األقف  رواوف  )ثؼ  دالس مؽ دراس  وتسحضص جسضع أسا ضد ورواة ثدي  ش ن الشزول ذذا 

 :وعسد إلى ذير اسؼ مرادر الحدي  ض   و  ؾل (،واثدة مؽ رواواتم
أبـؾ »و «زيـد بـؽ أرقـؼ» :ولقد رِو ىذه الروايات جساعة كثيرة مـؽ الرـحابة مـؽ جسمـتيؼ»

 .(2)«..و «ابر بؽ عبد ن األنراري ج»و «عبد ن بؽ عباس»و «سعيد الخدري 
و ل مفؽ طفر  م عفددة يفذير أسفساء العلسفاء الفذيؽ أوردوذفا ضفس  وبعد  ضان أن ذذه األثادي  رر

وال  ،دون أا دراسفف  لظرقدففا ...(ملفف  أ ففؾ  عففضؼ األصفففدا س وا ففؽ عدففاير والفخففر الففرازا و)ي ففبدؼ 
                                                 

  .5ص  ،5ج  ،تفدضر  سؾ م (1)
  .5ص ،السردر الدا   (2)



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 52   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

أشفففخاص مؾثؾقفففؾن  (أا رجفففال الدفففشد)أو محاولففف  إلثبفففا  أن وسفففا   الرواوففف   ،ث فففى لظر ففف   واثفففد  
 .(1)«وقد صر حؾا بيذه األحاديث في كتبيؼ» :   اي فس   ؾلم ،ومع سدون 

لفؼ  رف   (إذا أرد ا االل زام  الظر    العلسض  ال فس وجفب اتباعدفا ضفس ذفذه األ حفاث)ث ى ابن 
دون أن )ؼ إلفى شفسء سففؾش قا سف    سفساء عففدد مفؽ العلسفاء الففذيؽ ذيفروا سفبب الشففزول ذفذا ضفس ي ففبد

وعلفى الحفال ضؽ  ؟  بضَّؽ ذ  الفذيؽ ورد  أسفساؤذؼ ضفس ال ا سف  أ فدوا قبفؾلدؼ لرواوف  سفبب الشفزول أم ال
لبففؽ سففساث  الذففضص  .ضففبل زال يفف   شففسء   ففبا ضاس مبدسففاس  ،وعلضففم ؟(ذفف  أتففؾا  سففا يلبففل مففًدعاذؼ أم ال

 :ورردَّ  ثض  قال م ارم الذضرازا أزال ذلػ اإل دام  اع را  عجضب ال
ــؾا  .عميشــا أن ا نخظــ » ــا أســساءىؼ قبم نحــؽ ا نقرــد أن العمســاء والسفدــريؽ الــذيؽ ذكرن

بـل مقرـؾدنا أنيـؼ أوردوا الروايـات الستعمقـة بيـذا األمـر فـي  (،ع)بشزول اآلية السذكؾرة في عمي   
 ىذا رغؼ أنيؼ بعد روايتيؼ ليذا الحديث السعروم امتشعؾا عؽ القبؾل بسزـسؾنو خؾفـاا مـؽ .كتبيؼ

 .(2)«بيرتيؼ السحيظة أو بدبم أحئاميؼ السدبقة الخاطرة
إذا لففؼ و بفف  العلسففاء السففذيؾرون سففبب الشففزول الففذا يدعضففم الذففضع   فف  رضزففؾه ضسففا  !وفا للعجففب

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

إن السدففؼ لففضس مجففرد ذيففر الرواوفف   فف  أن  ؟اروا إلففى سففبب الشففزول ذففذا ضففس  عففض ي ففبدؼالببففار أشفف
ومفففا ذفففؾ دلفففضلدؼ ومدففف شدذؼ ضفففس ثالففف  ال بفففؾل أو  ، عفففر  ضضسفففا إذا قبففف  أولئفففػ األجفففبًلء الرواوففف  أم ال

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

 :الذضرازا وزض  قا بلس 
أمـراا  (ع)اعتبروا أن نزول اآلية بذأن عمي    (مؽ عمساء أىل الدشة)ولكؽ جساعة آخريؽ »

 .(3)«مدمساا بو
الجساعـــة » فففدرا مفففؽ ذفففؼ ذفففؤالء و حفففؽ أوزفففاس ال  .لبشفففم لفففؼ يفففذير لشفففا أاَّ اسفففؼ  مفففؽ أسفففسا دؼ

 ،أمفراس قظعًضفاس ومدفلَّساس  فم (وضفس يفؾم غفدير خفؼ) ( )الذيؽ اع بفروا  فزول ابوف   ذف ن علفسً   «اآلخريؽ

                                                 

  .5السردر الدا   ص (1)
  .6السردر الدا   ص (2)
  .7ص ،السردر الدا   (3)
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ألجف  إثبفا  مفدعاه –لضفل الذفضص م فارم الذفضرازا ذيفر لشفا  .وال  علؼ ما ذؾ مد شدذؼ ضس ذفذا األمفر
قظعًضفففاس ومدفففلَّساس  فففم وأسفففا ضدذؼ  ( )أسفففساء العلسفففاء الفففذيؽ اع بفففروا  فففزوـل ابوففف  ضفففس علفففسً   -وت يضفففده 

الففذيؽ أشففاروا إلففى سففبب الشففزول   ففدالس مففؽ  ضا ففم ل ا سفف  مففؽ أسففساء علسففاء أذفف  الدففش  ،ومدفف شداتدؼ
  .ضفس تلػ الرؾرة يان وس ششا أن  ر  إلى   ضج   ذ   أضز  .السذيؾر ضس ي بدؼ
الدفؤال السدفؼ السظفروح ذشفا  .لشبحف  ضفس مففاد  وف  ال بلضفغ ( )إلفى الش ظف  ال الضف   لشش    ابن

 عبفارة أخفرش مفا ذفؾ  ؟مفا مرفداقم الخفارجسو  «مـا أهنـزل إليـػ»ثؾل ذفذه ابوف  ذفؾ مفا معشفى جسلف  
 ضفس رأيشفا إن خ ير فد أن و فؾل لشبضفم ؟الذسء الذا أراد خ تعفالى مفؽ رسفؾلم أن و فؾم   بلض فم للشفاس

قففؼ   بلضففغ ابوففا  ال ففس  زلففل إلضففػ أو ال ففس تشففزل علضففػ ابن للشففاس وال »مففؽ خففبلل ذففذه ابوفف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
تخش مؽ أثد ضس ذذا الدبض  وقؼ   شفضذ مدس ػ ضس إ بله  وا  خ للشاس واطسئؽ لحففح خ تعفالى 

ض ؾن الففذيؽ قفد تزففر   دفؼ تلففػ أا البففاضرون والسشفا)لفػ مفؽ شففر األعفداء الففذيؽ ي ربرفؾن  ففػ الدفؾء 
وبعبفارة أخفرش إن  (.والسفؤمشضؽ أو تؾجضفم  فرب  إلفضدؼملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و دعؾن لعرقل  أمر الشبسً  ،ابوا  اإللدض 

علضفػ ابن  ًلغ الشاـس  وا  خ ال س  زلل أو ت شفزَّل » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضدس ت ؾل للشبسً   ،بو  ال بلضغ مفدؾم  عام  
أرمر ضس ذفذه ابوف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أما علساء الذضع  ض  دؼ و ؾلؾن إن الشبسً  .«وإن لؼ تفع  ذلػ ضلؼ تؤدً  رسال ػ

 وبعبففارة أخفرش إن خ تعففالى أوصفف  إلففى  بضففم (. ) ف  بله رسففال  إلدضفف  ت زففسؽ والوف  علففسً  وإمام ففم 
والي م عؽ طر   الؾثس ثؼ طلب مشفم أن يبًلفغ الشفاس تلفػ الرسفال  ال فس و  ( )لسً  رسالـ  إمام  عملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

أا ) (أا قب   زول  وف  ال بلضفغ ذفذه)إذا يان ما  رًزل إلى الشبًس ا  داء  :ولبؽ الدؤال ذؾ .أوثاذا لم
 فم وخبلض ( )ذؾ مؾ ؾ  إمام  علسً   («ما أر زل إلضػ»ضس جسل   «ما»األمر الذا تذضر إلضم يلس  

َزل»ألؼ  ؟ض يؽ تؾجد تلػ ابو  السؾثى  دا ضس ال ر نملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عد الشبسً  ف  عفؽ  «يهش  ذفذا السؾ فؾ  مفؽ ـقبف
إن مفا  ؟يفؾم غفدير خفؼ علفى تلفػ ابوف   فذيرملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضلساذا لؼ وف    الشبفسً  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص طر   الؾثس على الشبسً 

فمر ضف ن  «إبالغـو»وأرمفر  فف «الـؾحي»مفؽ طر ف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  على الشبفسً  «أهنزل» ل  ف ـر    فم لفؾ لفؼ يربف فذً  للشفاس وثر
ولبفؽ أيفؽ  ،لؼ ي ؼ إ بلغدفا يفامبلس ال  فد أن و فؾن  وف س أو  وفا   وا فح س مفؽ ال فر ن البفر ؼ «رسالتو»

صلى خ  ووالي م وخبلض م  عد الشبسً  ( )سً  ذذه ابو  ]أو ابوا   ال س جاء ضضدا يبلم  عؽ إمام  عل
علفى شف    وف  مفؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لؼ يشزل على الشبسً  ( )قد ت ؾلؾن إن مؾ ؾ  إمام  علسً   ؟علضم و لم وسلؼ

والشفاقسؾن علضفم  ( )ال ر ن ألن ذلػ لؼ و ؽ ضضم مرلح  إذ يان ذشاس اث سفال  أن و فؾم أعفداء علفسً  
إن ذذا ال بر ر غضر م بؾل  :ولبششا   ؾل .اس إلى ثد تحر فدؼ لل ر ن تؾصبلس إلى أذداضدؼ الذذا   عضد

  :على اإلطبل  لؤلسبا  ال الض 
ألن عاذر  و  ال بلضفغ يفدل علفى أن ذشفاس  .إن الببلم السذيؾر أعبله مخال  لغاذر ابو  .1
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ز َلهللا  أر »أمؾراس  للشفاس يفس ال  «إ بلغدفا»وذفؾ ابن مف مؾر  ف ن و فؾم  ففملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضعفبلس مفؽ ـقبف  علفى الشبفسً  «ن 
أل ففم ضففس  .ضففبل  ففد أن و ففؾن ذلففػ األمفر  وفف  أو  وففا  ضففس ال ففر ن ث سففاس  .غضففر م  سلفف  «رسففال م»تب فى 

لَ »غضر تلػ الرؾرة لسا اس خدمل ضس  و  ال بلضغ يلس   ز   .«أهن 
ولجسضع البذر ث فى يفؾم )لبر ؼ  خر الب ب الدساو   إذا يان مؽ الس رر أن و ؾن ال ر ن ا .2

وعشد فذ ضفبل خفؾ   ،ض ن خ ذاتم وحفغم مؽ شر األعداء و سشع تحر ففم أو تبديلفم أو ا فدثاره (ال ضام 
َر َوإ ن ـا َلـوه َلَحـاف غهؾنَ ﴿ :وذذا ما ذيره ال ر ن ذاتم ضس قؾلم تعالى .مؽ السحًرضضؽ ك  َشـا الـذ   ؽه َنز ل   ﴾إ ن ا َنح 

صراث س  ذ    و    ضً شف   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وخبلض م  عد الشبسً  ( )ضلساذا الخؾ  مؽ ذير إمام  علسً   ،(9/الحجر)
يضففف  لفففؼ وخففف  خ تعفففالى مفففؽ يففف  أولئفففػ الضدفففؾد والشرفففارش والفففؾثشضضؽ  !لضفففل شفففعرا  ؟ضفففس ال فففر ن

لل فففًؾ ويفففان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضضفففم رسفففال  الشبفففسً وضفففس الفففزمؽ الفففذا  فففدأ  ) ...والسذففففريضؽ والسلحفففديؽ والسشفففاض ضؽ و
ضبفان  ( رضر وال ثؾل وال قفؾة ويفان خظفر السفؾ  يدفًدده ضفس يف  لحغف  يزال وثضداس  بل معضؽ وال ال

يرـشزً ل على  بضً م  وا  ال ؾثضد ومحاربف  البففر والذففرس وعبفادة األصفشام ويفان وف مره   حظفضؼ األصفشام 
أمففا ابن وبعففد أن أسففلسل  ،ريضؽ وذداوفف  الشففاس إلففى ال ؾثضففد وعبففادة خ وثففدهومحاربفف  البفففار والسذفف

وام لػ ثزرتم ال ؾة البامل  ورًبى خبلل مدة رسال م مئا     ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ي  الجز رة العربض  و مشل  الشبس
  ؟!  أصب  وخا  أن ت ؾم مجسؾع  مؽ الشاس   حر أ  خر الب ب الدساو  ، ال  ال بلمضذ

وثفدذا معرَّ ف   لدفذا  ( )ضد  إمام  علسً   ،إذا يان ذشاس ضعبلس خظر وقؾ  تحر أ لل ر ن .3
د خظفففر ال حر فففأ ابوفففا  الس عًل ففف   البًففففار والسذففففريضؽ والضدفففؾد والشرفففارش وعًبفففاد  ؟الخظفففر أال يدفففدً 

 تعفالى مؾ فؾعاس مؽ البديدس أ م لؾ يان ملف  ذفذا الخظفر  اعلفاس علفى عفدم إ فزال خ ....؟الشجؾم و
لؾجففب أن ال ترففذير مئففا  السؾ ففؾعا   ، رففؾرة  وفف  مففؽ  وففا  ال ففر ن ( )مدسففاس ملفف  إمامفف  علففسً  

وبعبارة أد  لسا يفان  ،ضس ال ر ن البر ؼ (يابوا  الس عل    ال ؾثضد والشبؾة والسعاد)الحداس  األخرش 
 !.ال ر ن قد أر زـل مؽ األساس

إذا يفان األعففداء والشفاقسؾن قففادرون ضعفبلس علففى تحر فأ ال ففر ن لحفذضؾا مشففم  وف  ال بلضففغ ذففذه  .4
ث فاس لفؾ يا فل  .ال فس ي سدفػ  دفا الذفضع  إلثبفا  ادعفاءاتدؼ (وابوا  األخرش أوزاس مل   وف  الؾالوف )

 ففم ووالي ففم وتذففضر إلففى إمام ( )تلففػ ابوففا  طب ففاس لسدفف شدا  مؾثؾقفف  وقؾ فف   ازلفف  ضعففبلس  ذفف ن علففسً  
ومؽ الجد  األخرش يان أعداء علسً  والشاقسؾن علضم قادر ؽ على تحر فأ ال فر ن ضلسفاذا لفؼ  ، رراث 

 ؟ي ؼ تحر أ ذذه ابوا 
إذا يففان األعففداء والشففاقسؾن قففادر ؽ علففى تحر ففأ ال ففر ن ضدففض ؾ ؾن مففؽ  ففا  أولففى قففادر ؽ  .5

 ولسفا تريفؾا أاَّ ثفدي   مفؽ أثاديف  الشبفسً  ،« )ن اإلمفام علفسً   ذف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  على تحر أ أثادي  الشبفسً 
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 ذذا ضس ثال أن الذضع  تع  د أن ذشفاس رواوفا  م عفددة عفؽ الشبفسً  ،يب ى ( ) ذ ن إمام  علسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
إلى يؾمشا ذذا وذس  علل يسا ذس ...(وثدي  الل لضؽ وثدي  السشزل  و ،مل  ثدي  غدير خؼ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

 حؽ ابن ال  بح   .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وخبلض م  عد الشبسً  ( )على إمام  علسً   -ثدب قؾلدؼ–تدل     صراث  
إذا  :إ شفا  دف ل ض ف  .أو عفدم دالل دفا ( )علفى إمامف  علفسً  « األحاديـث» ضس الدالل  الرفر ح  ل لفػ

يا ففل صففر ح  ضففس إمام ففم ضعففبلس ضبضفف  وصففلل إلضشففا  عففد ألفف  وأربعسئفف  عففام ولففؼ تحففًر  مففؽ قبفف  
والعضففاذ –إن األعففداء ال ففادر ؽ علففى تحر ففأ ال ففر ن والففذيؽ أخففاضؾا خ  ؟األعففداء والشففاقسضؽ ولففؼ ترسفف ـ 

 يففبلم الشبففسً  يضفف  لففؼ ودفف ظضعؾا أن وحًرضففؾا (، )مففؽ إ ففزال  وفف  صففر ح  ضففس شفف ن إمامفف  علففسً   - ففا
 ؟أو لؼ يؤدوا إلى محؾذا مؽ ذايرة ال ار ص ،رغؼ أ م  ذر ،وأثاديلمملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

ففف  علفففى الشبفففسً  وأن السرفففلح   (، )يفففان إمامففف  علفففسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لشففففرض جفففدالس أن مفففا أر فففزل مفففؽ ـقبف
إذا يفان األمفر يفذلػ ضلسفاذا لفؼ و ف   ،ثدفشاس  .اق زل أن ال ي ؼ  ضان ذلػ  رؾرة  وف  قر  ضف  صفر ح 

ف  أن أ ل  فؼ أمفر » :  ف  صفراث  (يؾم غدير خفؼ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً  أيدفا الشفاس ل فد أمر فس خ تعفالى مفؽ ـقبف
 ف  بلغ ؼ رسفال   (أو لؼ أرغفب)إمام  علسً  ووالي م ولبؽ  دبب  عض السرال  لؼ أتس ؽ ث ى ابن 

 ،وابن  زل علًس مبلس الؾثس مؽ عشد خ  آوف   تف مر س أن أ ل  فؼ ذلفػ األمفر ،خ تلػ  ذ   علشس
 «؟ ذف   رسفسس إمامفاس علفض ؼ وخلضفف  لفس مفؽ  عفدا ( )أعلؽ علضفاس  ،لذا ض  شس ابن اتباعاس ألمر خ

 (، )لشففرض أن خ تعفالى لفؼ يففـر السرفلح  ضفس إ ففزال  وف  قر  ضف  صفر ح  ضففس مؾ فؾ  إمامف  علففسً  
  ؟ضلساذا لؼ و ؼ  ذلػ ؟قادراس على  ضان مل  ذذا األمر     صراث  وشفاضض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و ؽ الشبسً  أضلؼ

 ( )أا خؾ  الشبًس مؽ مخالفف  الشفاس وإعفاق دؼ إل بلغفم إمامف  علفسً   (ج)وأما الش ظ  اللالل  
صفلى  أن الشبفسَّ  -مفؽ جدف  –إذف يفدَّعس علسفاء الذفضع   ،وخبلض م ضدفس   ظف  طر فف  تدف ح  الدفسا 

 خلضفففف س لفففم ( )مشفففذ  داوففف  جدفففره  الفففدعؾة وإعبل فففم لرسفففال م عفففًر   اإلمفففام علفففسً  خ علضفففم و لفففم وسفففلؼ 
ر  ضفان ذفذا األمفر  ذفف   صفر   مفرا  عفدة وضفس مشاسفبا  مخ لفف  ،(1)وصفضَّم مفؽ  عفدهو  ومففؽ  ،ويفرَّ

                                                 

ـر  لدش الذضع   (1) السفروا عفؽ علفس  فؽ أ فس طالفب  ،«يـؾم اإلنـذار» أو ثفدي « حديث الدار» ف وذضر السؤل  إلى ما ورعف
َق ـَرس يؽَ ﴿لى رسفؾلم قؾلفم أ زل خ تعالى عأ م لسا  ( ) ـيَرَتَػ األ  ر  َعذ  ـذ   اإلسفبلمض مبفدأ الفدعؾة ]ضفس  (214الذفعراء/)﴾ َوَأن 

 ،أو يش رففؾ م يز ففدون رجففبلس  طالففب وذففؼ يؾمئففذ أربعففؾن رجففبلس  إلففى دار عسففم أ ففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دعففاذؼ   س فف  اإلسففبلمقبفف  عدففؾر 
ـلؼر شا َّاس ض س الـعـر   ـجفاـء  ،وا ـ ش س ـعبفد  السرظَّل ب  » :ض ال ،وضضدؼ أعسامم أ ؾ طالب وثسزة والعباس وأ ؾ لدب إ ً س وخ ما أعف

فا جئفف ربرؼف   فم   ـممر   ضفـزـ  مسَّ ئفف ربرؼف   ـخضففر   ،ـقؾف فـرة  إً فس ـقفدف ج  ؼف إـلضففم   ،الفد  فـضا وابخ  عرفؾير ني َعمـى  ،ـوـقفدف أـمـر  فس خ أنف أدف ره َفـأي كهؼ  يهـَؤاز 
ـر   ـي ،َىَذا األم  وإ فس  ،قفال وقلفلر  ،ضف ثجؼ ال فؾم عشدفا جسضعفاس  (:علفس  )قفال « ؟وصـي  ي وخميفتـي فـيئؼو  َعمـى أن  َيكهـؾَن أخ 

إن » :ثفؼ قفال ،ض خفذ  رقب فس ،أ ا وفا  بفًس خ أيفؾن وز فرس :خسذدؼ ساقاس وأ ،وأعغسدؼ  ظشاس  ،وأرمردؼ عضشاس  ،ألثدثدؼ سشاس 
قـد أمـرك أن  :  ؾلفؾن أل فس طالفبو  ،ض ام ال ؾم وزح ؾن  :قال ،«وصي  ي وخميفتي فيئؼ فاسسعؾا لو وأطيعؾاو  ىذا أخي
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فب علفسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الجد  األخرش و ؾلؾن إن الشبسً  إمامفاس وخلضفف س  ( )يفان يفؾجس ضفس  فدفم خضفف س مفؽ ـ رف
يفؾم غفدير  -ثدفب ادعفاء الذفضع  –ال فس  زلفل )لفم مفؽ  عفده وأن خ طس  فم مفؽ خفبلل  وف  ال بلضفغ 

ال تخ  مؽ الشاس وأ ل دؼ رسال  ربػ ألن خ وعرسػ مؽ شر األعداء والشاقسضؽ أو  :وقال لم (خؼ
 :الثغؾا الببلم ال الس لعالؼ شضعس ؟ألضس ذذا تشاقزاس صارخاس  !ؼالسشحرضضؽ ضس ضبرذؼ وضدسد

بذـئل رسـسي  (ع)أهمر سابقاا ب عالن إمامـة عمـي   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يهدتفاد مؽ روايات عديدة أن الشبي  »
لـذا كـان  .ولكشو كـان يخذـى أن يغـؽ الشـاس أن ىـذا األمـر رأي  عخرـي  لـو فيستشعـؾا عـؽ قبؾلـو

يتحي ؽ الفرصة السشاسبة ويشتغر تيي ؤ األرضية السشاسبة إلعالن ىذا األمر حتى نزلهللا عميو اآلية 
س  ػَ ﴿ :الكريسة التي تقؾل َػ م ؽ ر  َل إ َلي  ؾله َبم     َما أهنز  سه وأكـدت عميـو ضـرورة تبميـ   ،﴾...َيا َأي َيا الر 

ــرت ،ىـذه الرسـالة اإللييـة فــأدرك  .و بـأن ن سـيحسيو مـؽ تبعــات ىـذا التبميـ وفــي الؾقـهللا ذاتـو بذ 
 .أن الزمؽ السشاسم قد حان وأنو لؼ يعـد مـؽ الجـا ز تـأخير األمـر أكثـر مـؽ ذلـػملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  األكرم

فاألمر الذي اختص بو ذلػ اليؾم ىؾ اإلعالن الرسسي وأخـذ البيعـة  .لذا قام بؾاجبو في غدير خؼ
ر السدمسيؽ طيمـة فتـرة رسـالتو مـرات عـدة وسرـؾر مختمفـة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ف ن رسؾل ن وإا ،مؽ الشاس ذك 

ر   :وحتــى فــي أوا ــل أيــام بعثتــو عشــدما نزلــهللا عميــو آيــة (،ع)بخالفــة أميــر الســؤمشيؽ عمــي    ﴿َوَأنــذ 
ــَرس يَؽ﴾ َق  ـيَرَتَػ األ  أول مــؽ » :حــيؽ قــال فـي محزـــر جسيــع أقرسا ـو وعذــيرتو ،(214/الذـعراء) َعذ 

 –باتفـاق الفـريقيؽ  –كـان أول مـؽ أجـاب دعؾتـو و  ،يقبل بدعؾتي ىـذه سـيئؾن وصـيي وخميفتـي
يعهـؾا  ﴿ :وكـذلػ عشـدما نزلـهللا عميـو آيـة .«عمي بـؽ أبـي طالـم يَؽ آَمشهـؾا  َأط  يعهـؾا   نَ َيـا َأي َيـا ال ـذ  َوَأط 

ل ي  ؾَل َوأهو  سه ر  م شكهؼ  الر  أولـي »وأوجبهللا عميو طاعة أعـخاص تحـهللا عشـؾان  ،(59/الشداء) ﴾...اأَلم 
 ؟ىـؤاء «أولي األمـر»مؽ ىؼ  :سأل جابر بؽ عبد ن األنراري رسؾَل ن ...طاعة تامة «األمر
 .(1)«...أوليؼ عمي  بؽ أبي طالم ،ىؼ خمفا ي يا جابر وأ سة السدمسيؽ بعدي :فقال

  :عديدة   ذضر إلى  ساذـج مشداذشا ترظرح أسئل   
فف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وضفف  أا رواوفف  مؾثؾقفف  أرمففر الشبففًس األيففرم .1  فف ن وعلففؽ رسففسضاس  (ومففؽ ق ـبفف   خ)مففؽ ـقبف

  .رجاؤ ا أن تذيروا لشا ثديلاس مؾثؾقاس واثداس ض   إلثبا  ذذا االدعاء (؟ )إمام  علسً  
 ،أن وغففؽ الشففاس أن ذلففػ األمففر رأوففم الذخرفففس ضضس شعففؾا عففؽ قبؾلففمملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا خذففس الشبففسً  .2

                                                                                                                                                         

وـ ـدفـبمر إلفى إسفح  وإلفى ا فؽ جر فر الظبفرا 133/ص 13ج  ،يشز العسال ،ا غر الس  س الدشدا) .!تدسع ابشػ وتظيع
َق ـَرس يؽَ ﴿مشم مخ رففراس وذلفػ ذيف  تفدفضره بوف   (413ص ،19ج )ذؾ ضس و  -(ضس تفدضره) ـيَرَتَػ األ  ر  َعذ  ـذ  ـوـ ـدفـبمر  – ﴾َوَأن 

 (الس رجؼ) .(األصبدا س ضس دال   الشبؾة ا ؽ أ س ثاتؼ وا ؽ مردو م وأ ؾ  عضؼيذلػ إلى 
  .153-149ص  ،2ج (،أا تعلضؼ الع ا د) ،ع ايد مؾزش  (1)
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ضفففس أوا ففف  أوفففام  عل فففم ضفففس الؾلضسففف  ال فففس أقامدفففا ألقربا فففم  ،عفففًر   علفففسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضلسفففاذا ت ؾلفففؾن إن الشبفففسً 
د ذذا األمر عذرا     مئفا   ؾصفم وز ره ووصضم وخلضف م مؽ  عده  رراث  تام  ثؼ أيً  ،وعذضرتم

 ( )قفد ت ؾلفؾن لفؼ و فؽ إعفبلن إمامف  علفسً   ؟ألضس ذذا تشاقزاس محزاس  ؟السرا  ضس مشاسبا  مخ لف 
 إذا يان السظروح ذؾ خذض  الشبسً  :أوالس  :ولبؽ الدؤال ،وخبلض م ضس ي  تلػ السشاسبا  إعبل اس رسسضاس 

ضسفففا الففففر   فففضؽ  ،م ذاس علفففى أ فففم رأوفففم الذخرفففس ضفففبل و بلؾ فففم مشفففممفففؽ أن وحسففف  الشفففاس إعبل فففملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
 (ويسففا ذيففر أعففبله)طب ففاس الدعففاء الذففضع   :وثا ضففاس  ؟؟اإلعففبلن الرسففسس وغضففر الرسففسس لدففذا السؾ ففؾ 

سفسضاس ر  ( )الشاـس   مام  علسً   -ضس الؾلضس  ال س أقامدا لعذضرتم  -ضس أوا   دعؾتم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أ لغ الشبسً 
 سعففزل عففؽ صففح  ) «يــؾم اإلنــذار»ضفف ذا لففؼ و ففؽ مففا و ؾلففم الذففضع   ذفف ن ثففدي   ،وبرففراث   تاًمفف   

  ؟إذن «التعريف الرسسي»ضسا معشى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  خلضف س للشبسً  ( )تعر فاس رسسضاس  علسً   (الحدي  أو س سم
يففان   م ا ففم أن وحففؾل دون سففؾء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يففان ثسفف  خففؾ  مففؽ سففؾء ضدففؼ الشففاس ضفف ن الشبففسً  .3

بم علضَّاس  إماماس وخلضف س مؽ  عده  ( )الفدؼ ذذا  بضا م الرر   والذفا  للسؾ ؾ  وت يضده على أن ـ رف
اللدفؼ إال  ؟ضلساذا لؼ و ؼ ثزرتم  سل  ذذا العسف  .إ سا ذؾ أمر  مؽ عشد خ وأص   مؽ أصؾل الديؽ

لحسفف  الشففاس يبلمففم  ، بضففان السؾ ففؾ   رففراث  وشفففاضض  تامفف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لففؾ قففام الشبففسً  أن   ففؾل إ ففم ث ففى
لبؽ ذذا الببلم مجرد ادعاء ض   وال وس ؽ إثباتفم  ،أوزاس على أ م رأوم الذخرفس وام شعؾا عؽ قبؾلم

ضفس الدفشؾا  ال فس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضلفؾ أن الشبفسً  .ولضس علضم أا دلض  أو  رذان    وس ؽ الرد علضفم   دلف  يلضفرة
اسفف لؼ ضضدففا زمففام الح ففؼ ضففس السديشفف  ويففان عففدد السدففلسضؽ يففزداد يؾمففاس  عففد يففؾم و ففزداد إوسففان الشففاس 

وخبلض فم  ذف   رسفسس وصفر    ؾصففدا  ( )لفؾ أعلفؽ إمامف  علفسً   ، حزرتم وث  دؼ  م ومحب دؼ لم
 برون ذففذا أوزففاس رأا الشبففًس الذخرففس ويفف ً دؼ ي دسؾ ففم وففا ترففرش ذفف  يففان السدففلسؾن سففضع ،أمففراس إلدضَّففاس 

ذفف  وع فف  أن و ففؾم الشففاس  ؟ البففذ  واسفف  بلل م ففام رسففال م ل ففرض شخرففس -والعضففاذ  ففا– ففذلػ 
وتحسلفففؾا ضفففس سفففبض   ذفففر اإلسفففبلم أ فففؾا  العفففذا  والسرفففا ب وال دجضفففر مفففؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الفففذيؽ  مشفففؾا  فففالشبسً  
اـءذؼ وأ شاـءذؼ وو عؾا وجفؾدذؼ يلفم علفى طبف  مفؽ اإلخفبلص وقفدمؾه ضفس سفبض  أوطا دؼ وض دوا  د
 وخبلض فم  عفد الشبفسً  ( )ذ  إمام  علفسً   ؟  زضضع إوسا دؼ ذ ذا      داط  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رفرة رسال  الشبسً 

ضبضف  وس فؽ  (وذفؾ أمفر ال دلضف  علضفم)إذا يا ل تزفر  فد ضاذؼ  ؟تزر  د ضاذؼ أو  آخرتدؼ شضئاس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
 ،ضفس ثفضؽ أ دفؼ أ فدفدؼ ( )لسل  ذذا الزرر السح س  أن وحؾل دون قبؾلدؼ ألمفر خ   مامف  علفسً  

ض فدوا جسضفع د ضفاذؼ ولفؼ يبف  لدفؼ د ضفا أصفبلس  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعلى مدار ثبلث  وعذففر ؽ عامفاس مفؽ رسفال  الشبفسً 
الففذيؽ  ،ذفف  ورع فف  أن و ففؾم الرففحا   البففرام !لضففل شففعرا  ؟للخظففر ( ) ث ففى تعًر ففدا إمامفف  علففسً  

 أمزؾا سشضؽ شبا دؼ ضس السذ ا  وأ ؾا  السراعب والحرمان مؽ  عفؼ الفد ضا ضفس سفبض  رسفال  الشبفسً 
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الس فام   جاذ  ث ؼ خ وخضا   أمره ضس ض رة شضخؾخ دؼ ويدفؾل دؼ ثبفاس ضفس  ،و رفرة ديؽ اإلسبلمملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
 ؟و زضً عرؾا  ذلػ ثؾا  عسر أمزؾه ضس السجاذفدا  ضفس سفبض  خ و خدففروا  خفرتدؼ ،والجاه والر اس 

ففؽف ق ففب لدؼ لففضس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  قففد ت ؾلففؾن إن أصففحا  الشبففسً  يففا ؾا ضففس الشداوفف   ذففراس وارتبففا  ملفف  ذلففػ الخظفف  م 
إن ذفذا البفبلم مجفرد  :ضش فؾل أوالس  .يفان مع فؾالس ومبفرراس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  األمر السحال ع فبلس لفذا ضف ن خفؾ  الشبفسً 

 لففضس مففؽ شففرط إ ففبله رسففاال  خ للشففاس أن ودفف ض ؽ الشبففسً  :وثا ضففاس  .دلضفف  قففاطع علضففم اث سففال وال
للشبفًس ألن ملف  أوالس أن الشاس لؽ تحس  تلػ الرسال  السراد تبلض دا على محسف  الفرأا الذخرففًس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

 عففدم قبففؾل )وإذا يففان مجففرد االث سففال الع لففس  ،ذففذا االث سففال يؾجففد ضففس مؾا ففع يلضففرة أخففرش أوزففاس 
لففؽ ودفف ظضع أن يبلففغ الشففاـس أاَّ  وفف  مففؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ما عففاس مففؽ إ ففبله رسففاال  خ للشففاس ضفف ن الشبففسً  (الشففاس
س الفدففؼ و ففعفاء اإلوسفففان   حففؽ ال  شبففر أ ففم مففؽ السس ففؽ أن يؾجففد !.ال ففر ن دا سففاس عففدد  مففؽ معففؾجً 

يا ؾا أشخاصاس ذوا إوسان صلب ومفا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و عؾن ضس مل  سؾء الفدؼ ذذا إال أن أيلر أصحا  الشبسً 
اس واجبم  دبب سؾء لؼ و ؽ لض رس أ دملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يسا أن الشبسً  ،يا ؾا لض َّدسؾا رسؾل خ أ داس  سل  ذذه ال دس 

ضخبلص  الببلم إن ذشاس أصلضؽ ال  .ضدؼ أقلض  مشحرض  ال فبضر و عضف  اإلوسان وعدم قبؾلدا لببلمم
وذشفففا ال دلضففف  يرلفب فففل )األول أن األصففف  ذفففؾ البفففراءة إال أن يلبفففل خفففبل  ذلفففػ  :يشب فففس أن  شدفففاذسا

عففاء الذففضع     ففم لففؾ  و)اس شففرع واللففا س أن ال رففاص قبفف  الجففرم ال وجففؾز ع ففبلس وال (،خففبل  ذلففػ ادً 
خاصفف  صففحا  م  –الع بففر الشففاس  ،وخبلض ففم مففؽ  عففده ( ) سؾ ففؾ  إمامفف  علففسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صففًرح الشبففسً 

  (.ذؾ مؽ قبض  ال راص قب  وقؾ  الجرم ،أن ذذا الببلم رأوم الذخرفس -البرام
ف  أن وعلفؽ إمامف  علفسً   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ل د أرمر الشبسً » :أما قؾلبؼ .4 ضسفا ذفؾ  « ذف   رسفسس ( )مفؽ ـقبف

ـل»الزمؽ الذا تعشؾ م   لسف   أا )مشفذ أول يفؾم جدفر ضضفم  رسفال م  :ال جفرم أ بفؼ سف  ؾلؾن  ؟«مـؽ َقب 
صلى خ علضم  لساذا لؼ وعرؼ خ تعالى  بضَّم :ضالدؤال ابن (.قب  عذر ؽ سش  مؽ واقع  غدير خؼ

أو وحسضم  ،مشذ أول يؾم عدد إلضم  ال ضام  دذا الؾاجب والسدس  ،األعداء والشاقسضؽمؽ شر و لم وسلؼ 
ثففؼ ألففضس مخالفففاس للح سفف  أن وفف مر خ  ؟مففؽ الغففؽ السشحففر  لدففضئس الفدففؼ و ظسئشففم ضففس ذففذا السجففال

ورغؼ رؤ  م أن  بضم لؼ    ن وعلؽ  ذ   رسسس أن علضاس ذؾ اإلمام والخلضف  مؽ  عدهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  تعالى الشبسً 
يب فى  ، دفبب الخفؾ  الفذا يفان وع ر فم -أا لفؼ يبلً فغ الشفاـس رسفال  خ ذفذه-وعس   ذلػ األمر  عد 

لفؼ وعفد مفؽ الجفا ز  :و ؾل لم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أا ضس األشدر األخضرة مؽ عسر الشبسً )صام اس وبعد عذر ؽ سش  
قد ت ؾلؾن إن الغرو  لؼ تبفؽ  ؟!أن تبًلغ الشاـس ما أرم رـ   مت خضر ذذا األمر أيلر مؽ ذلػ وعلضػ 

فب علفسً  رسفسضاس إمامفاس وخلضفف س مفؽ  عفده وأن ذفذه الغفرو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  تدس  للشبس أثشاء سفشؾا  رسفال م  ـشرف
 أل فم وظفرح اإلشف اال  واألسفئل  .ور   ؾجم مؽ الؾجؾه لبؽ ذذا ال فدضر ال .سشحل يؾم غدير خؼ
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  :ال الض 
ألففؼ و ففؽ خ عالسففاس  ح ض فف  أن الغففرو  لففؼ تبففؽ مشاسففب  لدففذا العسفف  خففبلل سففشؾا  الرسففال   -أ

  ؟ دذا األمرملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضلساذا إذن عدد للشبس
 رض ف  جساعف  قلضلف   ،مفؽ ثجف  الفؾدا  إلفى السديشف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يان يؾم ال دير أثشفاء عفؾدة الشبفسً  - 

أا يان يفؾم ال فدير  عفد عفدة أوفام  (، عد أن تفًر  معغؼ السدلسضؽ وعادوا إلى  لدا دؼ)مؽ أصحا م 
أا أثشفاء مشاسفػ الحف  ) ؟أضلؼ تبؽ الغرو  مشاسفب  قبف  عفدة أوفام مفؽ غفدير خفؼ .مؽ ثجم األخضر

لساذا لؼ تشزل  و   ؟(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لشبسً ثض  يان مئ  أل  مدلؼ مؽ جسضع أ حاء الجز رة العربض  وحج ؾن مع ا
 –أمففام جسضففع السذففاريضؽ ضففس تلففػ السشاسففػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ال بلضففغ أثشففاء ثجفف  الففؾدا  يففس وعلففؽ  بففس  اإلسففبلم

ذف  يا فل  ؟وخبلض م مفؽ  عفده  ذف   رسفسس ( )إمام  علسً   -والذيؽ يا ؾا جساس غفضراس مؽ السدلسضؽ
إذا يا فل الغفرو   :إذا أجبف ؼ  اإلوجفا  ض  شفا  دف ل ؟ر مشاسفب  أوزفاس أوفام ثجف  الفؾدا الغرو  غض

صففلى خ  غضففر مؾاتضفف  طضلفف  عذففر ؽ عامففاس وب ضففل يففذلػ ث ففى أوففام ثجفف  الففؾدا  ويا ففل تسشففع الشبففسً 
ضسا الذا ثر  ث ى زالل ي  تلػ الغفرو  السعض ف   ،مؽ أن ورد   دذا اإلعبلنعلضم و لم وسلؼ 

  ؟!ؾم غدير خؼ وثلل محلدا الغرو  السؾاتض  والسشاسب  لدذا األمرضج ةس ي
 -يًدعس الذضص  .«مرباح يزدي»لشل   غرة مرة ثا ض  على الفبرة ال س   لشاذا عؽ الذضص  .5

  :أ م -ش  م ضس ذلػ ش ن أيلر علساء الذضع  
ـشكهؼ  ﴿عشدما نزلـهللا آيـة » ـر  م  ل ـي اأَلم  ـؾَل َوأهو  سه يعهـؾا  الر  َ َوَأط   َ يعهـؾا   يَؽ آَمشهـؾا  َأط   ﴾َيـا َأي َيـا ال ـذ 

ســأل جــابر بــؽ عبــد ن  ....طاعــة مظمقــة «أولــي األمــر»والتــي أوجبــهللا إطاعــة  ،(59/الشدــاء)
ىــؼ خمفـا ي يــا جــابر وأ ســة  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فأجابـو الشبــي   ؟مــؽ ىـؼ أولــي األمــر ىــؤاء :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األنرـاري الشبــي  
 «....أوليؼ عمي  بؽ أبي طالم ،السدمسيؽ بعدي

  :ذشا ال  د مؽ ث  اإلش اال  ال الض 
أن الحففدي  السففذيؾر  ( سففا ضففضدؼ الذففضص مرففباح يففزدا)أال وعلففؼ علسففاء الذففضع  ث ض فف س  -ألفف 

 «دمحم  فففؽ ذسفففام»وأن مفففؽ رواة سفففشده أضفففراد  ملففف   ،إلطفففبل لفففضس لفففم أا سفففشد قفففؾا أو م بفففؾل علفففى ا
ويلدففؼ مجروثففؾن ومظعففؾن   دففؼ  ....،و «ثدففؽ  ففؽ دمحم  ففؽ سففساع »و «جعفففر  ففؽ دمحم  ففؽ مالففػ»و

لففضس مففؽ وجدفف   غففر علسففاء أذفف  الدففش  ضحدففب  فف  ث ففى ضففس  غففر يبففار علسففاء  ،ومر َّدسففؾن  الفدفف 
صففحض   أن العلسففاء وجففب أن وعًلسففؾا  ؟وأن ال ثجضفف  لحففدي   سلفف  ذففذا الدففشد الففؾاذس ،الذففضع  أوزففاس 

ذففف  الع ا فففد ال فففس اخ ل دفففا واض راذفففا عفففدد مفففؽ و فففاعس  ؟ذفففذه «ع ا فففد»ولبفففؽ أا  ،«الع ا فففد»الشففاس 
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ـ د    ؾلدؼ الحدي  الفاسديؽ الفاس ضؽ الذيؽ ال  ؟يؾـث ر   بلمدؼ وال ورعف
م مؾراس لضس    بله ما يشفزل علضفم مفؽ  وفا   -طب اس الدعاء الذضع   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ألؼ و ؽ الشبسً  - 

قد  زلل قبف  سفشؾا   «أولس األمر»أولؼ تبؽ  و   ؟خ ضحدب     ذرح تلػ ابوا  وتفدضرذا للشاس
إال لجا ر  ؽ عبد  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضساذا لؼ وفدرذا الشبًس األيرم ،مؽ واقع  غدير خؼ (أو على األق  قب  أشدر)

 حفؽ  علفؼ أن  ؟إلى ذذؽ جا ر  فؽ عبفد خ ض ف  «أولس األمر»ذ  ورد ال داؤل عؽ ذؾ    ؟خ ض  
مدفففؤولس »أو  عبفففارة أخفففرش  «أصفففحا  أمفففر الح فففؼ» :ضفففس ل ففف  العفففر  تعشفففس «أولفففس األمفففر»عبفففارة 
الشغففام وا  غففام أمففؾر  ألجفف  ثفففح)وعامفف  الشففاس تفدففؼ مففؽ ذففذه ابوفف  لففزوم طاعفف  الح ففام  .«الح ففؼ
أا علفس   فؽ أ فس طالفب )ث ض ف س أشفخاص  معضشفؾن  «أولي األمر»ض ذا يان م رؾد خ مفؽ  (.الشاس
وإذا قلف ؼ إن  ؟م لَّففاس  بضفان ذفذا األمفر لجسضفع الشفاس صفراث س وعلفى السفؤلملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أضلؼ و ؽ الشبفسً  (وأ شاؤه

 دذا األمر ض  شا  د لبؼ ضلساذا أ زل خ إذن  و س تح فاج إلفى تفدفضر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الغرو  لؼ تبؽ تدس  للشبس
ألضس إ زال  و  تح اج إلى تفدضر  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبضان رغؼ عدم وجؾد عرو  مشاسب  ل فدضرذا م ؽف ق ـب  الشبسً 

فففؽف ق ـبففف  الشبفففسً   فففدلض  عفففرو  خاصففف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وضفففس الؾقفففل ذاتفففم خفففؾ  الشبفففسً  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبضفففان لسرفففادو دا م 
مؽ تفدضرذا وبضان الس رؾد مشدا وب اء ذلػ الخؾ  وتلبفؼ الغفرو  ث فى عفدة سفشؾا  تالضف   (معضش 

 ؟ورـعد  عسبلس عبلضاس ول ؾاس     ؾعاس مؽ إ بلل الشاس م ؽف ق ـب  خ عز وج 

 :خؼ واآلن لشبحث قرة غدير
أول خظففؾة وأذسدففا ضففس ال حلضفف  العلسففس والففدقض  لدففذه الحادثفف  ذففؾ أن  رفف  إلففى قففدر مذفف رس 
جفففامع  فففضؽ جسضفففع الشرفففؾص ال فففس   لفففل ثادثففف  غفففدير خفففؼ مفففؽ خفففبلل ال ح ضففف  والففف فحص الؾاسفففع 
والعسض  ضس ثشاوا الشرؾص ال ار خض  والروا ض  السؾثؾق  وبعبارة أخرش أن  ر  إلى ال اسؼ السذ رس 

 (.الذفففضع  والدفففش )جسضفففع الرواوفففا  السخ لفففف  ضفففس ذفففذا الرفففدد والفففذا و فففًر  فففم علسفففاء الففففر  ضؽ  فففضؽ 
أا مفا ذفس خلفضاتدفا وعللدفا )والخظؾة ال الض  ذس أن  علفؼ مفا ذفس الحفؾادث ال فس راض فل تلفػ الؾاقعف  

اء البفرام ول د قسشا   ضشػ الخظفؾتضؽ   فدر اسف ظاع شا وضضسفا يلفس   فدم لبفؼ أيدفا ال فر  (.وعؾام  وقؾعدا
 :خبلص  تلػ الؾاقع  يسا جاء  ضس ال ؾار ص السع برة ويسا و ب   دا طرضا الدعؾش 

وذلففػ  عففد أن أرسفف   ، حففؾ  خففر سفففر للحفف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضففس الدففش  العاشففرة للدجففرة ا ظلفف  رسففؾل خ
 رسففا   إلففى رؤسففاء ال با فف  العربضفف  وبففبلد السدففلسضؽ ودعففاذؼ إلففى الحزففؾر ألداء مشاسففػ الحفف  ضففس 

الذا يان ضفس ثضشدفا ضفس الفضسؽ و فؾم  سدسف  جباوف   – ( )ومؽ جسل  ذلػ أ م أرس  إلى علسً   .م  
عشففدما اسفف لؼ علففس   .لففػ رسففال  دعففاه ضضدففا إلففى الحزففؾر معففم ضففس ثج ففم ت –أمففؾال الزيففاة مففؽ أذلدففا 

ضًبر ضس  فدم أ م لؾ أراد أن وحس  معم أمؾال  ضل السال و شظل   دا إلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رسال  رسؾل خ ( )
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لذا عدد   مر تلفػ األمفؾال إلفى عفدد مفؽ األضفراد الفذيؽ يفا ؾا  .م   ض  م لؽ ور  ضس السؾعد السحدد
 ،وأمففرذؼ  حسلدففا تحففل إشففراضدؼ وإورففالدا إلففى م فف  -الؾلضففد ملفف   ر ففدة األسففلسس وخالففد  ففؽ –معففم 

 عد إ دا م للسشاسػ عاد لضل  فس  ال اضلف  ال ادمف  مفؽ  .وا ظل  مدرعاس  حؾ م   لضحزر مشاسػ الح 
الضسؽ ضلسا وص  إلضدا رأش أن خالد  ؽ الؾلضد وبر دة األسفلسس و خفر ؽ قفد ترفرضؾا ضفس  عفض أمفؾال 

بخدؼ علفى ترفرضدؼ   لفػ األمفؾال ]إذف ذفس أما ف   ال وجفؾز ال رفر  ض زب مؽ ذلػ وو  . ضل السال
ضببرر على أولئػ الس خلفضؽ ذلػ ال رفر  الذا يان ضس الح ض   عضؽ  . دا دون إذن  وواجددؼ  ذًدة

 ضحسلؾا ضس قلؾبدؼ على اإلمفام واسف عدوا لبل   فام أل فدفدؼ ض رسفلؾا أشخاصفاس إلفى رسفؾل خ ،الرؾا 
ـده معدفؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تفم وتذفد  دَّ صفلى  ضاسف سع إلفضدؼ رسفؾل خ .أو جفاؤوه    فدفدؼ وشف ؾا إلضفم عشفـ  علفسً  وث 

ـي مففؽ غزففبدؼ ( )ثففؼ  دففاذؼ عففؽ معففاداة علففسً  خ علضففم و لففم وسففلؼ   .وبففضؽ لدففؼ  عففض ضزففا لم لضدففدً 
  ففدر مففا  ( ) حفف  علففسً  واصففلؾا إسففاءة البففبلم  ، عففد ل ففا دؼ رسففؾل خ ،لبففؽ خالففداس وبر ففدة و خففر ؽ

ويان مؽ ش ن تلفػ اإلسفاءة أن تفؤثر ضفس يلضفر مفؽ الشفاس الفذيؽ لفؼ و ؾ فؾا وعرضفؾن علضَّفاس  ،اس ظاعؾا
عشففدما شففاذد رسففؾل خ  .وتجعلدففؼ ودففضئؾن الغففؽ  ح ففم وتشفففر قلففؾبدؼ مشففم ، ذفف   صففحض   عففد ( )

ش مل  ذذه السذاًدة إلى م ف  قب  أن ي فًر  الشاس وقب  أن ور  صد–ذلػ الؾ ع رأش لزاماس علضم 
البفارزة والسس فازة و عًرضفم  ( )أن يفداضع عفؽ شخرفض  علفسً   -أو السديش  و ذضع ضضدا و ؤثر ضفس أذلدفا

لذا ]ضس تؾقفم لربلة الغدر والعرر قر  غفدير  .للشاس  فزا لم ومشاقبم و زع  ذلػ ثداس لل زض 
و ففال لففم غففدير خففؼ  أل ففى خظبفف  عففًر  ضضدففا  اإلمففام علففسً  وبففضَّؽ وجففؾ  محب ففم ومؾاالتففم علففى جسضففع 

مؽ كشهللا مؾاه فيذا عمي  » :ثؼ قال «مؽ أنفديؼ أولى بيؼ»السدلسضؽ مب د اس   خذ إقرار مشدؼ    م 
  .(1)«وال  مؽ وااه وعاد  مؽ عاداه الميؼ» :ثؼ دعا ـخ قا بلس  «مؾاه

تلػ يا ل خبلصف  ثادثف  غفدير خفؼ يسفا جفاء  ضفس الؾثفا   والسدف شدا  ال ار خضف  والحديلضف  
ويسففا رأيشففا يا ففل علفف  خلفضفف  وقففؾ  تلففػ الحادثفف  قزففضَّ   .الس فرقفف  السؾثؾقفف  والسع سففدة لففدش الفففر  ضؽ

 (خاص  خالفد  فؽ الؾلضفد وبر فدة األسفلسس)ؽ السذاجرة ال س وقعل  ضؽ  عض الرحا   ضس قاضل  الضس
ف ـ  ذذه الش ظـ  الداًمـ  ضس تحلضلشا لدذه الحادث  ( )وبضؽ علسً     .وال يشب س أن  ر ف

سفساث  الذفضص  اصفر )وابن و تس الدور لدسا  قر  غدير خؼ مؽ لدان أثد مراجفع الذفضع  
 (:م ارم الذضرازا 

َ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  في الدشة األخيرة مؽ حياة الش بي» ِ السدمسؾن مـع رسـؾل  ـة الـؾداع فـي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أد  حج 

                                                 

  .أا طر   االتحاد   لخضص وترر  ودضر ؽ «عاىراه اتحاد»الخبلص  السذيؾرة مش ؾل  مؽ ي ا   (1)
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ــة ؾالسذــاركأصــحاب الشبــي    .......،جــاللو  عغســة  –الــذيؽ كــانؾا جســاا غفيــراا  –ن فــي تمــػ الحج 
 .....فيؼ ن بياليذه الدعادة الكبِر التي عر   يئادون يظيرون فرحاا 

  ...الديؾلو  ل أععتيا الالفحة السحرقة عمى الؾديانكانهللا الذسس ترس
ــرة ــهللا الغيي ــةو  ،اقتــرب وق ــر مــؽ أرض الجحف ــرب الركــم الكبي ــد أرض و  ،اقت عيــرت مــؽ بعي

 .القاحمة الجافة السحرقة« غدير خؼ»
قـؾا في الحقيقة تقع عمى مفترق طرق أرسع حيث كان عمى الحجيج أن يتفر   ،كانهللا السشظقة

فــراح  ،فيرــدر أمــره لمحجــيج بــالتؾ   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا برســؾل نفجــأةا  .....ياإلــى الؾجيــة التــي يقرــدون
وانتغـروا حتــى يمتحـ  بيـؼ مــؽ كـان فــي  ،السدـمسؾن يشـادون الــذيؽ فـي مقدمـة الركــم أن يعـؾدوا

 ..،.يشادي في الشاس لرالة الغيرملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وصعد مؤذن الش بي .....السؤخرة أيزاا 
مــؽ عباءتــو تحــهللا  حتــى اضــظر بعزــيؼ إلــى أن يزــع قدــساا  ،كانــهللا الريــاح افحــة محرقــة

 .....أععة الذسسو  مشيا فؾق رأسو كي يتقي حرارة الحرى قدساا و  قدميو
ىـرع الحجـيج يريـدون نرـم خيـاميؼ الرـييرة التـي كـانؾا يحسمؾنيـا و  .انتيهللا صـالة الغيـر

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

مخاطبـاا الشـاس بعـد أن  فقـال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مـؽ أحـداج اإلبـل ارتقـاه رسـؾل ن صشعؾا لـو مشبـراا   لذلػ ،رؤيتو
 .«فانغروا كيف تخمفؾني في الثقميؽ ...» ...:حسد ن وأثشى عميو

 ؟يا رسؾل ن ،ما الثقالنو  :فشادِ مشاد
 ...اآلخر األصير عترتيو  ...الثقل األكبر كتاب ن :قال

أخذ بيـد وما أن وقعهللا عيشيو َعَمى عم ـي   حتى انحشى و  ...فجأةا رأِ الشاسه الشبي  يشغر حؾلو
مـؽ أولـى  :أي يا الش اس :فقال ،عرفو القؾم أجسعؾن و  ،بياض آباطيسا ره  يَ فرفعيا حتى عم ـي   نحؾه 

 ؟الشاس بالسؤمشيؽ مؽ أنفديؼ
 .رسؾلو أعمؼو  ن :قالؾا
أنفدـيؼ فسـؽ كشـهللا مـؾاه فعمـي  أنا أولى بيؼ مؽ و  ،أنا مؾلى السؤمشيؽو  ،إن  ن مؾاي :قال

أحـم  مـؽ و  ،عـاد مـؽ عـاداهو  ،الم يؼ وال مؽ وااه» :دعا َن قا الا و  نغر إلى الدساءثؼ   ..،.مؾاه
 .«...وأدر الحـ   معـو حيـث دار ،اخذل مؽ خذلـوو  ،رهـر مؽ نرـانرو  ،أبيض مؽ أبيزوو  ،أحب و
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يـَشكهؼ   :حـي ن بقؾلـوقـؾا حتـى نـزل أمـيؽ و ثـؼ  لـؼ يتفر   ....انتيهللا خظبة الشبي   َسم ـهللاه َلكهـؼ  د  َم َأك  َيـؾ   ،ال 
كهؼ  ن ع َست يو   ،إتسـام الشعسـةو  ،ن أكبر عمى إكسال الـديؽ» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقال رسؾل ن .اآلية ...َأت َسس هللاه َعَمي 
 .(1)««مؽ بعدي الر ب برسالتي والؾاية لعمي    رضاو 

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

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

 «..جديـدة فـي خظبتــو ،أخبـرىؼ أن  عمـييؼ أن يدـتعدوا لدـساع رسـالة إلييـةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إا  أن  رسـؾل ن
أا والو  )بضَّمر  دا أن يبلً غ رسال م ذذه وأن خ أمر  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذؾ اإلشارة إلى  زول  و  ال بلضغ على الشبسً 

 :ضلش   ابن إلى  ضان   اط الزع  ضس اس شاد الذضع  إلى ذذه ال رَّ  (.وإمام م ( )علسً  
ل إش ال ذؾ أن قر  غدير خؼ تًؼ تحر فدا ضس الش   السفذيؾر .1 ففرف الذفضص  اصفر  .أوَّ ضلفؼ ورذ 

ملف  االخف بل  والسذفادة )م ارم أ داس إلى الحؾادث السدس  ال س ش ًلل خلفضَّ   روز ثادث  غفدير خفؼ 
يخالففد  ففؽ الؾلضففد وبر ففدة  –وشفف ؾش  عزففدؼ الس بففررة  ( ) ففضؽ  عففض أضففراد قاضلفف  الففضسؽ وبففضؽ علففسً  

ـسفلف ثفؾادث أخفرش  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلفى الشبفسً  ( )علضَّفاس  -األسلسس ملف   فزول  وف  ال بلضفغ و وف  إيسفال )يسفا أرقفح 
دون أا سففشد أو مرففدر مؾثففؾ   ففسؽ ال رفف  لبففس تعظففس الش ضجفف  السظلؾبفف   (الففديؽ ضففس ذلففػ الضففؾم

وش ؾاذؼ علضاس ثرذضل يس ال ورعظى  ( )يسا أن قزض  السذادة  ضؽ رجال ال اضل  وبضؽ علسً   .للذضع 
 .«الرـدي  السحـم والشرـير»معشفى  «مؽ كشهللا مؾاه فيـذا عمـي  مـؾاه» ضس جسلف  «مؾلى»لبلس  

صفلى خ  يسا أن  و  ال بلضغ أردرجل  سؽ ال ر  يفس يف ؼ اإلوحفاء لل فاري  ف ن خ تعفالى أمفـر  بضَّفم
فبم ل ـعلفسً  إمامفاس جا بفاس إلدضفاس  ( )أن و ؾل ذلػ الببلم  ذ ن علسً  علضم و لم وسلؼ  يسفا  .ث ى و خذ ـ رف

فب علفسً   أن  و  إيسال الديؽ أرقحسل ضس ال رَّ  يس ي ؼ اإلوحاء لل اري   ن ديؽ خ إ سا اي س   ـشرف
تًسففل و  .يب ففى ديففؽ اإل دففان وإوسا ففم  اقرففضؽ (وإمامفف  أوالده)إمامففاس وأ ففم مففؽ دون االع  ففاد   مام ففم 

الالفحة السحرقـة عمـى كانهللا الذسس ترسل أععتيا »السبال   ضس ثشاوا ال ر  مؽ خبلل جس  ملف  
ضس ملف  ذلفػ الحفًر الذفديد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لئلوحاء للدامع    م مؽ البعضد أن و   الشبسً  «...الديؾلو  الؾديان

 عبفففارة أخفففرش تسفففل  .ض ففف  ( )و جسفففع الشفففاس تحفففل لدضفففب الذفففسس الحارقففف  لضؾصفففضدؼ  سحبففف  علفففسً  

                                                 

ذفففذا وترجسففف  االق بفففاس أخفففذ  مفففؽ ترجسففف  تفدفففضر  سؾ فففم ذاتفففم إلفففى العربضففف  السدفففسى . 12 -8/ص 5ج ،تفدفففضر  سؾ فففم (1)
مففع تعففدي  ودففضر ل  ظففا   ال رجسفف  مففع الففشص الفارسففس  (،93 – 88ص  ،4ج) « السشففزلاألملفف  ضففس تفدففضر ي ففا  خ»

 (.الس رجؼ) .السذيؾر ضس الس ؽ  ذ   تام
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أن السؾ ففؾ  يففان أمففراس أيلففر أذسضفف  مففؽ مجففرد السبال فف  جففداس ضففس وصفف  شففدة ثففرارة الجففًؾ إلعدففار 
تفضففد إال ضففس إ ففعا   ولبففؽ ملفف  ذففذا االخفف بل  وال حر فففا  ال ،ومؾاالتففم ( )الؾصففض   سحبَّفف  علففسً  

 .قضس  االس دالل وزوال الل    م
سفادتدؼ رسا   إلى رؤسفاء قبا ف  العفر  و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  قب  أن وحضؽ مؾعد ث  الشبسً  األخضر أرس  .2

إلففى ذشففا  .ضففس جسضففع أ حففاء شففبم الجز ففرة العربضفف  وطلففب مففشدؼ الحزففؾر إلففى م فف  ضففس مؾسففؼ الحفف 
ث ساس غاو  مؽ ذذا األمر وأ م يان يشؾا أن يبضؽ للشاس أمؾراس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ي بادر إلى الذذؽ أ م يا ل للشبسً  

ف  علفى الشف ا  فدأ  مشاسفػ ثجف   .اس  فذلػ للسفرَّة األخضفرةثداس س ومدس س خفبلل ذلفػ الحفً  لضف ًؼ الحرجَّ
مفؽ )الؾدا   عد اج سا  ما يز د على مئ  أل  ثاج قدمؾا إلى م   مؽ سا ر أ حفاء الجز فرة العربضف  

 -خاصف  أثشفاء مشاسفػ الحف  -والدفسا  مشفم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لبس يدريؾا مذفاذدة الشبفسً   (السدن وال رش السخ لف 
األولفى  .خفبلل شفعا ر الحف  السعغَّسف  خظب فضؽ مدس فضؽ وطفؾ ل ضؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وقد أل ى الشبسً  .للسرة األخضرة

ال س أص ى إلضدا     اذ سفام أيلفر مفؽ مئف  ألف  )ضس تضشػ الخظب ضؽ  .ضس عرضا  واللا ض  ضس مشى
مففرَّةس أخففرش خبلصفف س عففؽ أذففؼ تعففالضؼ اإلسففبلم  الشففاسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أ لففغ الشبففسً  (ثففاج مففؽ أذففالس الجز ففرة العربضفف 

يسفا  فًضؽ  عفض األمفؾر الدامف   -وال س يفان أيلرذفا ذا جا فب اج سفاعس وسضاسفس –وأيلرذا ثداسض س 
أا يف ؼ )الس عل    سشد  الح ؼ ضس اإلسبلم إال أ م لؼ وذر أا إشارة إلى أن م ام خبلض م م فام إلدفس 

 .  ا ذير  ؾصفم إماماس وخلضف  لفم ( )يسا لؼ و   على علسً   (اخ ضار صاثبم وتعضضشم م ؽف ق ـب  خ
 عبارة أخرش رغؼ أن الشبًس أشار إلى أمؾر ت عل   ساذضف  الح ؾمف  اإلسفبلمض  وطر  ف  تعامف  الح فام 

إال أ فم لفؼ و ف  إن صفاثب الح فؼ  ،مع الشاس وث ؾ  وواجبفا  يف  مفؽ الحفايؼ والرعضف  تجفاه ابخفر
ففؽف ق ـبفف   ومالففػ زمففام األمففؾر مففؽ ففؽف ق ـبفف  خ معًرضففاس م   عففده شففخص  يشب ففس أن و ففؾن مشرؾصففاس علضففم م 

ض ذا  . ذير  ؾصفم إماماس أو خلضف س لم ضس ذذا السجال ( )وبال الس لؼ و    على اسؼ علسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً 
و ففشصَّ علضففم  ؾصففم إمامففاس وخلضففف س مففؽ  عففده  ( ) ير ففد يففؾم غففدير خفؼ أن وعففضً ؽ علضففاس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يفان الشبففسً 

يفس ورف  األمفر إلفى مدفامع  (ول فال ذلفػ خفبلل تضشفػ الخظب فضؽ)لفع  ذلػ ضس أثشاء مشاسفػ الحف  
ثسَّ  و  .ث ى ت ؼ الحج   ذلػ على الجسضع (خاص  سادة ال ؾم ورؤساء قبا   العر )جسضع السدلسضؽ 

واقعف  غففدير خفؼ وذفس أ فم ضفس مشاسفػ ثجف  الفؾدا  الجلضلفف     ظف  ذامف  يف ؼ إغفالدفا دا سفاس ضفس تحلضف 
ولبففؽ عشففدما  .والعغضسفف  يففان أيلففر مففؽ مئفف  ألفف  شففخص ثا ففراس مففؽ جسضففع أ حففاء جز ففرة العففر 

تلففػ السشاسففػ وعففاد الشففاس إلففى  لففدا دؼ وقففراذؼ وقبففا لدؼ السخ لففف  واتخففذ يفف   مففشدؼ طر  ففاس ضففس  لا  دفف
ولفؼ يبفـ  إال عفدد  محفدود   ،تفرَّقل ال ؾاض  ضفس طفر  مخ لفف  وب فس أذف  م ف  ضضدفا ،عؾدتم إلى مؾطشم

ضلؼ و ؽ األمفر  .مؽ ال ؾاض  ال س يان خ  سضرذا طر   السديش   رض   قاضل  الشبًس العا دة إلى السديش 
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 -الفذا ذريفر أن عفدده يفان يربفؾ علفى السئف  ألف  -أن ذلػ الجسع ال فضفر الفذا ثزفر ثجف  الفؾدا 
ضف ذا  .ومراض اس لم ث ى وصؾلم إلى غدير خفؼ - عد ا  داء مشاسػ الح -ن ال يزال  اقضاس مع الشبًس يا

ألفؼ و فؽ مفؽ األضزف   ،للشاس إماماس وخلضف س علضدؼ مؽ  عده ( )يان الشبًس ير د ضعبلس أن وعًر  علضَّاس 
 ضففشدؼ يلضففر مففؽ  واأليلففر مشظ ضففاس أن وفعفف  ذلففػ خففبلل مشاسففػ الحفف  وأثشففاء ثزففؾر مئفف  ألفف  مدففلؼ

صلى  إال أن   ؾل إن الشبسً  ؟سادة العر  ورؤساء قبا لدؼ الذيؽ ثزروا  شاء على دعؾة الشبًس  فدم
لؼ و ؽ ير د أن ي خذ ال رار  دذا الذ ن مؽ عشد  فدم    يان يش غفر األمفر مفؽ خ علضم و لم وسلؼ 

لبفؽ ذفذا ال فدفضر أو ال بر فر ال  .بلضفغخ وقد أمره ربفم  فذلػ يفؾم غفدير خفؼ عشفدما أ فزل علضفم  وف  ال 
يؾجفففد أا مد سدفففػ ومدففف شد مؾثفففؾ  وم بفففؾل لفففدش  ال (يسفففا مفففًر ضضسفففا سفففب )أل فففم  :أوالس  ،وفضفففد شفففضئاس 

ي  ما وفعلم ذذا ال فدضر أو ال بر ر ذؾ أن يش   االس ذ ال  :وثا ضاس  .الفر  ضؽ يلبل مل  ذذا االدعاء
أل ففم مففؽ  !(.أا يل ففس  الففذ ب علففى خ)لففى االس ذفف ال مففؽ عسفف  خ تعففالى إملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مففؽ عسفف  الشبففسً 

 فف عبلن علففسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لففؾ يففان خ ير ففد ضعففبلس أن وفف مر  بضففم :السس ففؽ طففرح الدففؤال ذاتففم علففى ذففذا الشحففؾ
تفف ؼ الحجفف   إمامفاس علففى الشفاس وخلضف ففم مففؽ  عفده ضلسففاذا لففؼ وف مره  ففذلػ أثشفاء مشاسففػ الحفف  ث فى ( )

ففـػ مففؽ  ؟أقفف  (ثففؾل مدفف ل  اإلمامفف  والخبلضفف )علففى جسضففع الشففاس و  ففؾن اث سففال اخفف بل  األمفف   دعف
أاَّ خبففر  (ال ففس أل اذففا ضففس أواخففر أوففام عسففره السبففارس)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لسففاذا ال  جففد ضففس  خففر خظبفف   للشبففس ،ذلففػ

ففب علففسً   صففلى خ  ذفف  وجففؾز أن و ففؾل الشبففس   .إمامففاس وخلضففف س لففم علففى الشففاس مففؽ  عففده ( )عففؽ ـ رف
وسلفف  ثدففب ادعففاء الذففضع  يسففال الففديؽ وبففم  –أمففراس ـعـلففى ذففذه الدرجفف  مففؽ األذسضفف  علضففم و لففم وسففلؼ 

ألصحا م مرَّةس واثدةس يؾـم غدير خؼ وضس ثزؾر عدد محفدود مفؽ  -يرتب  مرضر اإلسبلم والسدلسضؽ
صفلى  وأذسدفا خفبلل خظبف  الشبفسً )و ؽ مؽ البلزم أن يؤيً د ذذا األمر ضس مؾا ع أخرش  ألؼ ؟الشاس

  (؟األخضرةخ علضم و لم وسلؼ 
 ؾصفففم إمامففاس وخلضففف س مففؽ  عففده  ( )ير ففد ضففس ذلففػ الضففؾم أن و ففًدم علًضففاس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يففان الشبففس   .3

لساذا لؼ و ف   رفراث  إن خ  ؟  يس ال ي رـس مجاالس لبلخ بل ضلساذا لؼ يبضً ؽ ذذا األمر  رراث  تام
أعلشفم رسفسضاس وـأـمفاـمبؼ جسضعفاس إمامفاس  اوذاأ فذ ،أمر س أن أعلؽ لبؼ علًضاس إماماس وخلضفف  علفض ؼ مفؽ  عفدا

ومففؽ لففؼ وع ففر   ففم إمامففاس علضففم وخالفففم ضفف ن ديشففم  ،ضاسففسعؾا لففم وأطضعففؾا ،وخلضففف س علففض ؼ مففؽ  عففدا
قفففادراس علفففى أن و فففؾل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ألفففؼ و ففؽ الشبفففسً  ؟قرفففان وسفففض ؾن محرومفففاس مففؽ الدداوففف  والدفففعادةوإوسا ففم  ا

أيدا الشاس إًن م ام اإلمام  م ام  إلدس  ال ي ح   إال  الشص وال عضضؽ م ؽف ق ـب  خ وأ ا ابن  : رراث 
مففؽ  -تظضعففؾهو    وعلففض ؼ أن تدففسعؾا لففمإمامففاس علففى ذففذه األمفف ( )قففد  رففبلر  فف مر خ تعففالى علضففاس 

  ؟طاع  تام  - عدا 
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الفذيؽ يفا ؾا عربفاس ويفا ؾا مفؤمشضؽ  فالشبسً  وثا فر ؽ  - وأ رارهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لؼ وفدؼ أصحا  الشبسً  .4
ذففؾ األولففى  ( )أن علضففاس  (يففؾم غففدير خففؼ)مففؽ يبلمففم  - يففؾم غففدير خففؼ وسففسعؾا يففبلم الشبففسً  مباشففرةس 

 ف  ضدسفؾا مفؽ تلفػ  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وخبلض فم  عفد الشبفسً  ( ) ال رفر   ضس شؤو دؼ يسا لؼ ود شبظؾا إمام  علسً  
وذففذا أيبففر شففاذد علففى أن الذففضع  لففؼ وفدسففؾا  ،البلسفف  معشففى وجففؾ  السحبفف  والسففؾاالة والشرففرة لعلففس

الفذيؽ يفان  -أل م يض  وس ؽ لسئ  ألف  مفؽ صفحا   الشبفًس األجفبلء  . ذ   صحض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يبلم الشبسً 
أن ال ودفف شبظؾا  -مئففا  السففرا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يلضففر مففشدؼ علسففاء ومفدففر ؽ لل ففر ن وثزففروا مجففالس الرسففؾل

ثزففروا  وال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ملفف  ذلففػ األمففر مففؽ يبلمففم ثففؼ  عففد عذففرا  الدففشؾا  وفف تس أ ففاس لففؼ وجالدففؾا الشبففسً 
مفؽ  ،لفؼ يؾجفد ث فى شفخص  واثفد   ؟!واقع  غدير خؼ    فدفدؼ ضضدف شبظؾا مفؽ يبلمفم ملف  ذلفػ األمفر

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اسف شب  مفؽ يلسف  الشبفسً  ،األجفبلء وأ رفارهملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ضؽ مئا  و ال  األشخاص مؽ أصفحا  الشبفسً 
فب علفسً  إم ا  ؾ فا لفؾ اسف ظع ؼ ) .امفاس وثايسفاس وخلضفف س علفى الشفاس  عفد الشبفسً يؾم غدير خؼ معشى ـ رف

اسف شب  ملف  ذلفػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   سد شد مح ؼ ومؾثفؾ  علفى أن ذشفاس شخرفاس واثفداس ض ف  مفؽ أصفحا  الشبفسً 
  (.األمر مؽ يلس م يؾم ال دير

ضدسففؾا معشففى ثففدي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إن أصففحا  الشبففسً  :وجضففب علسففاء الذففضع  عففؽ ذففذا اإلشفف ال قففا لضؽ
ال دير على الشحؾ الذا  فدسم  حؽ ولبشدؼ  دبب عبادة الد ضا وثب الر اسف  وذفؾش الفشفس أغسزفؾا 

 ،خلضفف  علفى السدفلسضؽ مفؽ  عفده ( ) ـرفب علضفاس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أعضشدؼ عؽ الح ض ف  ورغفؼ معفرض دؼ  ف ن الشبفسً 
رغففؼ أن الح ض فف  يا ففل وا ففح  لدففؼ و ففؾح الذففسس ضففس را عفف   سضؽ عامففديؽعا ففدوا ذلففػ األمففر عففال

  !.إال ثبلث  أو أربع  أشخاصملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وبعبارة أخرش إن الشاس جسضعاس ارتدوا  عد الشبسً  .الشدار
  :لبؽ ذذا الببلم وظرح عدداس مؽ األسئل  واإلش اال  الببضرة

وتجففاذلؾه ث ففى  ح ففؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  والففديؽ جحففده أصففحا  الشبففسً أا  أصفف  مففؽ أصففؾل الع ضففدة  -ألفف 
صفلى خ  ض  دا لؼ تلبل  عد واتدام أصحا  الشبسً  «(ع)إمامة عمي   »إذا يش ؼ ت ردون  ؟ ارتدادذؼ

ر   اطف  ضفس علفؼ  ( )األجفبلء  فالردة  دفبب إ بفارذؼ إمامف  علفسً  علضم و لم وسفلؼ  قبف  إثباتدفا ذفؾ ـدوف
  .(1)السشظ  ومرادرة على السظلؾ 

إن معشففى ادعففاء ارتففداد الشففاس  عففد الشبففًس ذففؾ أن  بففؾة الشبففًس ال ففس دامففل ثبلثفف  وعذففر ؽ  - 
دففلسضؽ ضففس الففدعؾة لففؼ يشفف   إال تربضفف  ثبلثفف  أو أربعفف  مملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ويففً  ال َّعففب والعشففاء الففذا تببففده ،عامففاس 

                                                 

ويف ن ث ض  فم -السرادرة على السظلؾ  ضس علؼ الجدل أن وعسد مؽ ير د إثبا  ث ض   أمر ما إلى اسف خدام األمفر ذاتفم  (1)
ور يذلػ ذؾ أن يرجع مفؽ ير فد إثبفا  أمفر  ! و ضس  رذا م على ثبؾ  صح  ذذا األمر -مدلَّس  مع أ دا لؼ تلبل  عد  الدَّ

 .تلبل  م ثج  ويبل األمران وجعبلن البرذان  اطبلس ال .ما إلى األمر ذاتم ضس عسلض  اس داللم علضم
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وبسعففزل عففؽ ذلففػ ذفف  ذشففاس مرففدر أو مدفف شد  ؟ضدفف  وس ففؽ ال بففؾل  سلفف  ذففذا البففبلم !ث ض ضففضؽ ض فف 
الففذيؽ ثب ففؾا علففى اإلسففبلم الرففحض  ثدففب قففؾل الذففضع   ،مؾثففؾ  واثففد يلبففل أن ذففؤالء الشفففر اللبلثفف 

ب الشبسً )يا ؾا و ؾلؾن  سا يؤ د مدعى الذضع   (،مل  سلسان وأ ؾ ذر) إمامفاس  ( )علضفاس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثؾل ـ رف
  (؟وخلضف  مؽ  عده

وأ رففاره عدففروا ضففس الشداوفف  ثفشفف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إن معشففى االدعففاء السففذيؾر ذففؾ أن أصففحا  الشبففسً  -ج
ضففففس ملففف  ذفففذه الحالففف  يضففف  وس ششفففا  ....،مفففؽ السشفففاض ضؽ وعًبفففاد الفففد ضا وطفففالبس الر اسففف  والدففففل  و

مفؽ أيفؽ لشفا أن  علفؼ أن  ؟ن البر ؼ الذا وص  إلى أيديشا عفؽ طفر  دؼ و  لفؾه لشفااالطسئشان إلى ال ر 
مل  ذؤالء األشخاص عبضفد الفد ضا وطفبل  الر اسف  والسشفاض ضؽ لفؼ و ؾمفؾا   حر فأ ال فر ن وث فى أ دفؼ 

ــا َلــوه َلَحــاف غهؾنَ ﴿ :أدرجففؾا ضضففم  وفف  ملفف  َر َوإ ن  ك  َشــا الــذ   ــؽه َنز ل  ــا َنح  لظس  فف  ابتففضؽ مففؽ  ،(9/الحجففر) ﴾إ ن 
  ؟ عدذؼ وخداعدؼ

إذا يان ادعاء الذضع   ذ ن معشى ثدي  غدير خؼ ومفاده صحضحاس ضلساذا لؼ ود دل علس   -د
صففحض  أن علضففاس اسفف دل  ؟ ففم ضضسففا  عففد أ ففداس إلثبففا  ث ففم اإللدففس ضففس إمامفف  السدففلسضؽ ور اسفف دؼ ( )

و فف  قفف  إن خ تعففالى وبؾاسففظ  رسففؾلم ولبشففم لففؼ  ، دففذا الحففدي  ضففس  عففض السففؾارد إلثبففا  ضزففضل م
  فف  ذيففر ثففدي  غففدير خففؼ ،علففى األمفف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   ـرففبشس إمامففاس معرففؾماس وخلضففف س  ففبل ضرفف   عففد الشبففسً 

تبضً ؽر أ م قال إ س خلضف   ( )ال تؾجد لديشا أا رواو  مؾثؾق  عؽ علسً   . ؾصفم إثدش مشاقبم ضحدب
ذلففػ عشفدما أعلففؽ إمففام س ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الحفف  وإن خ تعفالى  رففبشس ضفس ذففذا الس فام وأ ل  ففؼ رسفؾلم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفسً 

شفػ أن علضفاس يفان وع بفر  فدفم أثف  مفؽ ابخفر ؽ  ف مر خبلضف  السدفلسضؽ واسف بلم  ال .يؾم غدير خؼ
ب اإللدس لفم ضفس زمام أمؾرذؼ لبشم لؼ وع بر ضس أا وقل مؽ األوقا  أن دلض  أث ض م  ذذا ذؾ الـشرف

ضفففس معفففرض إثباتفففم ل  ًدمفففم علفففى سفففا ر  – ففف  يفففان وذفففضر  (خاصففف  ضفففس يفففؾم ال فففدير) ،ذفففذا الس فففام
صفلى خ علضفم  إلفى خرا رفم ومفا أيرمفم خ  فم مفؽ مزاوفا ملف  تربض فم ضفس ثجفر الشبفسً  -الرحا  

ضر وأثضا فاس يفان وظفرح يلسفا  وسب م ضس اإلسبلم وتزحضاتم ضس سبض  ديفؽ خ وعلسفم الفؾاو لم وسلؼ 
لضلبفففل مفففؽ خفففبلل ذلفففػ ضزفففضل م وت دمفففم علفففى  (ملففف  ثفففدي  غفففدير خفففؼ) ح فففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ووصفففاوا الشبفففسً 

يؾم غدير خفؼ إمامفاس علفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إن خ تعالى  ـربشس   مره وبؾاسظ   بضم :ولبشم لؼ و   ق  .ابخر ؽ
 .لس الشاس و ظضعؾا أمرا ض د خا ؾا أمر خ ورسؾلم األم  وإذا لؼ ودسع

  (. )السذدؾرة  ذ ن علسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وابن ثان الؾقل لدراس  وتحلض  جسل  الشبسً 
ضلسفا  «؟ألدهللا أولى بئـؼ مـؽ أنفدـئؼ» : دؤالم الشاسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضس خظب  يؾم غدير خؼ ا  دأ الشبسً 

ثفففؼ دعفففا  فففذلػ الفففدعاء  «َمـــؽ  كشـــهللاه مـــؾاهه فيـــذا عمـــي  مـــؾاه» : اإلوجفففا  قفففال عشد فففذ أجا ففم الشفففاس
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  .«....الميؼ وال مؽ وااه وعاد مؽ عاداه» :السعرو   ح  علسً  وأ راره وأثبا م
 َمـؽ  كشـهللاه مـؾاهه »ضس جسلف   «مؾلى»مؽ يلس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذشا يدَّعس علساء الذضع  أن م رؾد الشبسً 

ــى بالترــر م»ذففؾ  «فيــذا عمــي  مــؾاه ودلضفف   .والففذا وس ففؽ أن  دففف شب  مشففم مفدففؾم اإلمامفف  «األول
قب   ضا م ل لفػ الجسلف  طفرح مؾ فؾ  أولؾ  فم  فالسؤمشضؽ مفؽ أ فدفدؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الذضع  الؾثضد ذؾ أن الشبسً 

 وبال ففالس ضس رففؾد الشبففسً  ،«مــؾاه َمــؽ  كشــهللاه مــؾاهه فيــذا عمــي  » :وأخففذ اع ففرا  الشففاس  ففذلػ ثففؼ قففال
ولبفؽ ذفذا الفدلض  لفضس دلفضبلس قؾً فاس أل فم وس ششفا أن   فؾل إن الدفؤال  .«األولـى»ذفؾ  «مـؾلى»مؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

على الشاس ضفس صفدر الحفدي  يفان الدفد  مشفم أن و خفذ مفشدؼ اع فراضدؼ    فم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الذا طرثم الشبسً 
 عبفارة أخفرش يفان  . دؼ مؽ أ فددؼ وذلػ لل  يضد على  رورة طفاع دؼ لسفا ير فد قؾلفم  عفد ذلفػأولى 

إذا يش ؼ ت بلؾن  س  بضاس ويش ؼ تع برو شس أولى   فؼ  :مؽ ذلػ الدؤال أن و ؾل للشاسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذد  الشبسً 
وذلفػ ملف  األ  الفذا  .ضضجب علض ؼ أن تحبؾا علًضاس وتؾالفؾه يسفا تحبفؾ س وتؾالفؾ س ،مؽ أ فد ؼ ضعبلس 

إذا  :ثؼ عشدما وجضبم ا شم  اإلوجا  و فؾل لفم األ  ؟و ؾل ال شم أثضا اس عشدما ير د  رحم ألدلر أ اس
يشل ضعبلس تع بر س أ اس وت ب   ف  شس أدرش  سرفلح ػ مشفػ وأ شفس أثبفػ أيلفر مسفا تحفب  فدفػ ض فؼ 

ولبففس ت زف  الش ظف   ذف   أضزفف   .لبلس  سرفادق  ضفبلن ومحب فم ويففؽ معفم لظضففاس ير سفاس وال تعادوفممف
 رفضح س مخ لفف س ذف  يفان ذلفػ وخلف  تشاقزفاس ومحغفؾراس  ، عد تلػ الس دم  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا ـذـير الشبس   : د ل
إطبلقففاس  ؟وذيلفم ال ي ف فان مفع  عزفدسا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذف  يفان   م ا شفا أن  فدَّعس أن صفدر يفبلم الشبفسً  ؟ع لضفاس 

وذس  تساماس أا  شسء ير ده  «ألدهللا أولى بئؼ مؽ أنفدئؼ»ألن معشى إطبل  وعسؾم جسل   ! الظبع
يفف   ، عبففارة أو فف  .«مــؾلى»مففؽ أم ففم وال وس ففؽ جعلففم قر شفف  علففى السعشففى الس رففؾد مففؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً 

 .يان سض ؾلم الشبًس  عد تلػ الس دم  يان سضذسلدا ذذا الح ؼ ذاتم وصض  وأمر
ضس العربض  معان م شؾع  وال وس فؽ معرضف  السعشفى الس رفؾد الفذا ير فده  «مؾلى»ثؼ إن لبلس  

الرــدي  »ولبففؽ أثففد أيلففر معففا س البلسفف  رواجففاس واسفف خداماس ذففؾ معشففى  .قا لدففا مشدففا إال   ر شفف  دالَّفف 
أراد ضعففبلس ذفففذا السعشفففى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و حففؽ   فففؾل إن ال فففرا ؽ ال الضفف  تبفففضؽ أن الشبفففسً  .«الشرـــير»و «ًّ السحـــم

  :«َمؽ كشهللاه مؾاهه فيذا عمي  مؾاه» الذا  مؽ جسل  
والدبب السباشر واألساسس لؾرود الحدي  الفذا صفدر  إن خلفًض  وقؾ  ثادث  غدير خؼ -أل 
ملف  )ضضدا ذؾ قزض  السذادة والسذفاجرة ال فس وقعفل  فضؽ عفدد مفؽ رجفال قاضلف  الفضسؽ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عؽ الشبسً 

ومعفاداة أولئفػ األشفخاص لعلفسً  وإسفاءتدؼ البففبلم  (، )وبفضؽ علففسً   (خالفد  فؽ الؾلضفد وبر فدة األسفلسسً 
د وق . ضؽ الشاس ( ) ح ً م على  حؾ يان مؽ السس ؽ لذلػ الظعؽ واإلساءة أن تذؾً ه شخرض  علسً  

الب زفاء مفؽ الرفدور وأن وعفًر  ضفس الؾقفل ذاتفم  ذخرفض  علفسً  و  إزال  تلػ العداوة ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أراد الشبسً 
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البارزة مرَّةس ثا ض س و ز   سؾء الغؽ الذا ربسا تدفًر  إلى  عض ال لؾ  تجاذم و فذيً رذؼ  ؾجفؾ   ( )
 .د  ب يس وسشع  دذا ض شاس قد ت ع ضس الس ،محب م ومؾاالتم

 «مــؾلى»لسففا اسفف خدم يلسفف   ( )علففسً   «أولؾيــة»ير ففد أن وظففرح أمففر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يففان الشبففسً  - 
والعففر  ال  «مفعــل»علففى وزن  «مــؾلى»علففى وزن أضعفف  و «أولــى»ألن  ،«أولــى» ففدالس مففؽ يلسفف  

لبفففان  ( )ير فففد أن وظفففرح أولؾ ففف  علفففسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يفففان الشبفففسً  .«أفعـــل»ضفففس م فففان  «مفعـــل»تدففف خدم 
 ألؼ و فؽ الشبفسً  ؟«مؽ كشهللا أولى بو مؽ نفدو فيذا عمي  أولى بو مؽ نفدو» : اس ظاع م أن و ؾل

 «مــؾلى»علففسً  أ ففم  اسفف خدامم لبلسفف   «إمامــة»و« أولؾيــة»إذا اض ر ففشا أ ففم قرففد  ضففان  –وعلففؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
قفد يؾقفع يلضفراس  «أولـى» فدالس مفؽ يلسف   (الل   العربضف  ذفؾ السحفب والشرفضرال س معشاذا العررضس ضس )

 ؟.مؽ الشاس ضس الخظ  واالش باه
أقؾش قر ش  إلثبا  ذذه الح ض   وذس  «....مؽ كشهللا مؾاه» عد جسل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إن دعاء الشبسً  -ج

 (.أا السحفب والشرفضر)لعرضفس الفرا   ضس الجسل  السذيؾرة اس رخدمل ضس السعشفى ا «مؾلى»أن يلس  
وغدفر ذفذا الفدعاء  .«الميـؼ وال  مـؽ وااه وعـاد  مـؽ عـاداه» : عفد تلفػ الجسلف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يان دعاء الشبفسً 

ال فس )وأن لضس للجسل  مؾرد البحف   «السحم والشرير»ذؾ  «مؾلى» ؾ ؾح أن م رؾد الشبًس مؽ 
صلى خ  إذا يان م رؾد الشبسً  . سحب  علسً  و ررتم ومؾاالتم مؽ مفدؾم سؾش الؾصض  (قضلل قبلم

 :لؾجفب أن يفدعؾ الشبفس   عفد تلفػ الجسلف   الفدعاء ال فالس «أولـى»ذفؾ  «مـؾلى»مفؽ علضفم و لفم وسفلؼ 
  عبفارة أخفرش إذا يفان م رفؾد الشبفسً  .«الميؼ وال مؽ آمـؽ بأولؾيتـو وعـاد مـؽ لـؼ يـؤمؽ بأولؾيتـو»

فب علفسً  إمامفاس وخلضفف   عفده ل فال ضفس دعا فم «مؽ كشهللا مؾاه فيـذا عمـي  مـؾاه»مؽ جسلف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   :ـ رف
 .«الميؼ وال مؽ سسع لو وأطاعو وعاد مؽ لؼ يدسع لو ولؼ يظعو»

كشهللا مـؾاه فيـذا مؽ »الببار مؽ جسلف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ل د اس شب  صحا   الشبسً  ،يسا ذير ا مؽ قب  -د
 وجؾ  محب  علسً  ومؾاالتم وذذا  حد ذاتفم قر شف  مح سف  وقاطعف  علفى أن قرفد الشبفسً  «عمي  مؾاه

 .«السحم والشرير»ذؾ معشى  «مؾلى»مؽ اس خدام يلس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
 «األولى بالترـر م»معشفى  «مؾلى»مؽ يلس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مرَّةس ثا ض س  ؤيً د أ م إذا يان قرد الشبسً  -ذف

ض  م يان وعلؼ أيلر مؽ أا شخص  خفر أ فم ال يؾجفد  (، )وأ م أراد   لػ البلس  إعبلن إمام  علسً  
سؾش عدد محدود مؽ صحا  م وأ راره وأن م ان إعبلن مل  ذفذا األمفر السدفؼ  (غدير خؼ)ذشا ضس 

مام ما يز د على مئ  أل  مدفلؼ قفدمؾا والسرضرا وجب أن و ؾن قب  عدة أوام خبلل مشاسػ الح  أ
زعسفاء و   عفد أن تففر  أيلفر السدفلسضؽ (ضفس غفدير خفؼ)ولفضس ابن  ،مؽ جسضع أ حاء الجز رة العربض 

 .ا ظل  ي  مشدؼ  حؾ دواره وببلدهو  ورؤساء  بلد السدلسضؽ عذا ر العر 
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ب علسً   مؽ ثدي  غدير خؼملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا يان قرد الشبسً  -و إماماس وخلضف س  عده ل ام  عد  ( )ـ رف
داس إلفى ذلفػ األمفر ضفس السديشف  السشفؾرة ،ثادث  غدير خفؼ إن لفؼ و فؽ عفدة مفرا  ضعلفى  ، اإلشفارة مجفدَّ
ث فى ضفس  خفر يلساتفم ال فس قالدفا قبف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذفذا ضفس ثفضؽ أ شفا  فرش أ فم .لضؤيً د علضم ،األق  مرَّةس واثدةس 

فر أد ى إشارة إلفى ذفذا السؾ فؾ أسبؾ  مـؽ »مسفا يبفًضؽ أن قرفد الشبفًس مفؽ جسلف   ،  مؽ رثضلم لؼ ورذ 
بم إماماس وخلضف   عده ( )علسً   «أولؾية»لؼ و ؽ طرح قزض   «...كشهللاه مؾاه  .وـ رف

ابن وس ششا أن  فدؼ على  حفؾ أضزف  أن الفذا أخظف  ضفس واقعف  غفدير خفؼ لفؼ و فؽ خ تعفالى 
أل دفؼ  ،   الذا أخظ  ذشا ذؾ علساء الذفضع  لفضس غضفر ،الببارملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وال أصحا  الشبسً  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وال الشبسً 

دون أن و رفدوا  –ث سفؾا  (ضفس تلفػ الحادثف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص    فدضرذؼ الخاط  للجسل  ال س صدر  عفؽ الشبفسً 
وعلففففى  ال  مففففؽ أصففففحا م الببففففار والسففففؤمشضؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  علففففى الشبففففسً و  علففففى خ تعففففالى –ذلففففػ أو و ؾلففففؾه 

إلففى خ ضففؤلن خ  -دون أن وذففعروا -أمففا الخظفف  الففذا  دففبؾه  !.والسخلرفففضؽ  الخظفف  ضففس ال رففر  
 ف   (،ثض  يان أيلفر مفؽ مئف  ألف  مدفلؼ ثا فراس )تعالى لؼ يشزً ل  و  ال بلضغ ضس أثشاء مشاسػ الح  

عفؾا الشبفسً و  أن رجفع أغلفب ذفؤالء السدفلسضؽ إلفى دوفارذؼ وأوطفا دؼ  عد عشفد ذلفػ  ،وتفًرقفؾا عشفمملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ودَّ
ب علسً  إماماس على السدفلسضؽ مفؽ  عفده  وأمفا الخظف  الفذا  دفبؾه !.تذًير أ م وجب أن و مر  بضم  ـشرف

وثا ضفففاس أل فففم  ،والس أل فففم لفففؼ يبففًضؽ األمفففر  ذففف   صفففر   ووا ففف ضففف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إلفففى الشبفففسً  –دون أن وذففعروا -
وإن لؼ و ؽ يفذلػ ضفالببلم )مخالفاس  ذلػ قؾاعد الل   العربض   «أولى» دالس مؽ  «مؾلى»اس خدم يلس  

وثاللفاس  .وأدش  ذلػ إلى إو ا  عدد يبضر مؽ الشاس األ ر اء ضس الخظ  واالش باه (و ؾن اس لشاءس تساماس 
 دففس  عففد ثادثفف  ال ففدير أ َّففم لففؼ و ففؽ معففم ضففس ذلففػ الضففؾم إال عففدد محففدود مففؽ  -يبففدويسففا  –أل ففم 

لؼ و ؽ لفديدؼ  عفد أا خبفر عفؽ  (ث ى أذ  السديش )وأن يلضراس مؽ أذالس الجز رة العربض   ،األصحا 
ل ـؽ ضضدا اإلمام  ولؼ يش بم إلى أ م قد و ع  عده اخ بل   ضؽ األم  ثؾل مؾ ؾ   ،ذذه الحادث  وما أرعف

وذففذا الشدففضان وعففدم  ،وقضففادة السج سففع السدففلؼ وأن ذلففػ قففد يففؤدا إلففى  ففزا  واق  ففال وزففع  اإلسففبلم
اال  بففاه جعففبله ال يففرش  ففرورةس إلطففبل    ضفف  السدففلسضؽ ورؤسففاء العففر  وزعسففاء ال با فف  علففى ذفففذا 

ا السؾ فؾ  السدفؼ وال وذفضر أا إشفارة إلفى ذفذ ،األمر السدؼ مؽ خبلل رسا   يؾجددا إلضدؼ أو شففدًضاس 
وأمفففا الخظففف  واالشففف باه الفففذا  دفففبؾه إلفففى ابال  مفففؽ  .ضفففس  خفففر يلساتفففم ال فففس أدلفففى  دفففا قبففف  وضاتفففم

علفى الشحفؾ الفذا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضدؾ أ م لؼ يؾجد مشدؼ ث ى شخص واثفد ضدفؼ قرفد الشبفسً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أصحا  الشبسً 
 !وفدسم الذضع 

أم أن  ؟أم مفؽ أصفحا  الرسفؾلملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ان الخظ  ث ض  س مؽ خ أم مؽ رسفؾلمذ  ي :والدؤال ذؾ
 .  رس الح ؼ الشدا س ضس ذلػ األمر لل اري اللبضب ؟علساء الذضع  ذؼ السخظئؾن 
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 :تعارض نغرية اإلمامة مع مبدأ ختؼ الشبؾة
ؾبضؽ مفؽ ق ـبف  خ وال فؾل ياع بفارذؼ مشرف)إن الخرا ص ال فس و فؾل  دفا الذفضع   حف  أ سف دؼ 

وعلسدفؼ اللفد س الفؾذبس السرفؾن مفؽ  ،أو ذ فب  عرس دؼ السظل   مؽ ي  خظ  أو اش باه أو خظضئف 
وارتبففاطدؼ السدفف سًر  السبل بف  واسفف بلم يفف   ،أا خظف  والففذا وذفس   دففع م العلففؼ  سفا يففان ومففا و فؾن 

در خر لفم ضضدفا و  ،واثد مفشدؼ رسفال س غضبضَّف س مفؽ خ وامف بلس ال فدرة علفى ال رففر    ،اجباتفم ومداًمفموحفدً 
ضففس البففؾن و غففام العففالؼ وصففشع السعجففزا  ويففؾ دؼ مف ر ففس الظاعفف  علففى العففالسضؽ وعففرض أعسففال 

إن لفففؼ تجعلدفففؼ أعلفففى رتبففف  مفففؽ األ بضفففاء ض فففد جعلففف دؼ علفففى األقففف   رتبففف   ،(1)..(و ..البذفففر علفففضدؼ و
وذفذا أمفر  !لؼ و فؽ الشبفًس األخضفر  ف  جفاء  عفده اثشفا عذفر  بضفاس  خفرملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضب ن  بس اإلسبلم ،األ بضاء

 .ي شاضى  رراث  مع  وا  ال ر ن البر ؼ واع  اد عام  السدلسضؽ  خاتسًض   بًس اإلسبلم
ضس إجا  دؼ عؽ ذذا اإلش ال يؤيد علسفاء الذفضع  أن اإلمفام السعرفؾم ي س َّفع  جسضفع أوصفا  

و فرون  ال فالس أن االع  فاد  ؾجفؾد أ سف  معرفؾمضؽ  عفد  ،ء سؾش أ م لضس  شبسً  وال يؾثى إلضماأل بضا
  .ال ي شاضى مع قاعدة خ ؼ الشبؾةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً 

ضالسدففف ل  ذفففس أ فففم  األوصفففا  ال فففس تشدفففبؾ دا  .لبفففؽ ذفففذه اإلجا ففف  ال تحففف  اإلشففف ال السفففذيؾر
 ؟ضسا معشى قفؾلبؼ إن اإلمفام السعرفؾم لفضس  بضفاس  ؟ ضؽ اإلمام السعرؾم والشبسً  أا  ـضرف   يب ى ،لؤل س 

إذا يفان الشبفًس يفؾثى إلضففم  ؟أا خاصفضَّ   مفؽ خرفا ص الشبفًس ال ت ؾلفؾن  سللدفا ضفس اإلمفام السعرفؾم
ط إذ إ ففم مففا الفففر   ففضؽ االرتبففا .يففؾثى إلففضدؼ (طب ففاس الدعففاء الذففضع )ضفف ن األ سفف  السعرففؾمضؽ أوزففاس 

الس ؾاص  لؤل س  مع السبل ب  وتل ضدؼ رسال  غضبض  مؽ خ ضضدفا  ضفان وعفا فدؼ والسدفام ال فس اخف ص 
وبرفر   ؟ألضس مل  ذلػ االرتباط أرضع ث فى مفؽ الفؾثس ؟وبضؽ الؾثس ،خ  دا ي  إمام مؽ األ س 

ضففس  ؟؟ذفف  يربف  ففس العلففؼر  سففا يففان ومففا و ففؾن مجففاالس أو ثاجفف س إلففى الففؾثس أصففبلس  ،الشغففر عففؽ يفف  ذلففػ
الح ض   إن ذذا العلؼ وجع  اإلمام ضس غشى ث فى عفؽ الفؾثس اإللدفس و عظضفم م امفاس أعلفى ث فى مفؽ 

وبعبففففارة أخففففرش ضفففف ن األوصففففا  ال ففففس وع  ففففدذا الذففففضع  ضففففس أ سفففف دؼ تجعفففف  األ سفففف   .م ففففام األ بضففففاء
وبشففاء علففى ذلففػ ضسجففرد  .ولبففؽ ضففس مدفف ؾش أعلففى   لضففر مففؽ األ بضففاء ،ء خ ذاتدففؼالسعرففؾمضؽ أ بضففا

" معشفى ومفدفؾم معفضَّؽ ولفضس مجفرد الشبي  إنَّ " ،ال ؾل   ن اإلمام السعرؾم لضس  بضاس ال وح  اإلش ال
 " ا ح  اإلش ال وا  فى ال عارض  فضؽ  غر ف  اإلمامف  وقاعفدةإمام معرؾماسؼ إذا غًضر اه إلى يلس  "

 -3السدسففف  اإللدضفففف   – 2الفففؾثس  -1 :إن الشبفففؾَّـة مشرفففب  إلدففففس  ذو خرفففا ص ثفففبلث .خففف ؼ الشبفففؾة

                                                 

 .األول السجلد ،جاء إثبا  ي  ذذه األوصا  لؤل س  ضس ي ب الذضع  السعـ ـسدة مل  أصؾل الباضس (1)
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 حفف  أ سفف دؼ  – فف   ففدرجا  أعلففى مشدففا  –والذففضع  ت ففؾل  دففذه الخرففا ص الففلبلث يلدففا  .السعجففزة
إذا  ،ضالدففؤال ذشففا ذففؾ أ شففا   بؾلشففا لؤلوصففا  والخرففا ص السففذيؾرة  حفف  أ سفف  الذففضع  .السعرففؾمضؽ

 ؟ضسفا السحغفؾر الع لفس مفؽ ذلفػملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ولفضس سفضد ا دمحم (ع )ا إن خاتؼ الشبضضؽ ذؾ ثزرة السددا قلش
إذا اع بر فا أن األ سف   .إلى إمام ال وس شفم أن وحف  ملف  ذفذا ال شفاقضملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إن مجرَّد ت ضضر اسؼ الشبسً 

على األق   حفدً  )س الؾاقع قد اع  د ا  س ام الشبؾة ضس ثً دؼ وس لبؾن ضعبلس مل  ذذه األوصا   بؾن ض
 .وذذا ي عارض تساماس مع قاعدة خ ؼ الشبؾة (الشبؾة ال بلض ض 

 :انعـدام الفا دة العسمي ة لشغري ة اإلمامة في العرر الحاضر
وذففداةس لؤلمف  وأن اللففا س ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لشففرض أن خ تعفالى  ـرففب ث ض ف س أ سف س معرففؾمضؽ خلففاـء للشبفسً  

عذففر مففشدؼ غففا  قبفف  ألفف  ومئ ففس عففام وذففؾ ثففس  ث ففى ابن لبشففم مخ بفف   ومح جففب  عففؽ األ غففار 
إال أن الدؤال السدؼ ذشا ذؾ أ م ث ى لؾ  . ح ً   الؾعد اإللدسو  وسضغدر ضس يؾم مؽ األوام   مر خ

 ،ومفؽ الجدف  األخفرش  ؟الضفؾم للسدفلسضؽ وأا مذف ل  تحف   لدفؼ يا ل ذذه الع ضدة صحضح  ضسا ضا دتدا
أا   عس  ـس رحرم مشدا األم  اإلسبلمض  إن لؼ تع  د  اإلمام  السشرؾص علضدفا لعلفسً   فؽ أ فس طالفب 

وأا مذاي  س  ع ضضدا  دبب عدم االع  اد  ذلػ وما الفش ص  ،وأ شا م علضدؼ الدبلم وبعرس دؼ ( )
 ؟الذا س عا س مشم

أثففد  ال  ففد مففؽ ال ففذيضر  ش ظفف  ذامفف  وذففس أن ال ،وقبفف  الففدخؾل ضففس صففلب السؾ ففؾ  ،داءس ا  فف
أا يا فل  ،يذذب إلى جدشؼ  دبب أخظا م الفبر   أو االع  ادو  إال إذا يا ل تلػ األخظاء مرـ عسَّفدة

ففا إذا  مففؽ اإل دففان  ع ضففدة مففا  عففد تح ض ففم ومظالع ففم  .أخظففاؤه  اجسفف  عففؽ السعا ففدة الؾاعضفف  للحفف  أمَّ
ض ن  ،ضح ى لؾ جا بم الرؾا  وأخظ  ضس اج داده ،واج داده واس شد ضضسا  مؽ  م إلى الدلض  والبرذان

ألن  ؟و ففال لففم يففؾم ال ضامفف  لسففاذا اشفف بم علضففػ األمففر مففا تؾصفف  إلضففم    ففم الحففً  و ففؾن ثجفف  لففم وال
وضفس ملف  ذفذه الحالف  ال و فؾن  .عؽ علؼ وال  دبب لجاجفم وعشفاده للحف  وال اش باذم لؼ و ؽ م عسَّداس 

ـلا اس على اج داده أوزاس   شفاء علفى مفا ذريفر إذا تؾصف  اإل دفان   ضجف  مظالع فم  .معذوراس ضحدب    مر
تدفف شد إلففى  وتح ض ففم وتفبضففره وت ملففم ضففس أدلفف  اإلمامفف  والعرففس  إلففى أن ذففذه االع  ففادا   اطلفف  وال

ض  م لؽ وعاقب ضفس ابخفرة إل بفاره تلفػ الع ا فد ث فى لفؾ يفان مذف بداس ضفس ذفذه الش ضجف   ، ؼأساس مح
ألن قرففـده لففؼ و ففؽ إ بففاـر الحفف ً  عففؽ عسففد  وال ـسفف فر الح ض فف  وإخفاـءذففا عففؽ علففؼ   ،ال ففس تؾصفف  إلضدففا

س وذفذا  فالظبع ذفؾ أسفا –وقرد     على الع س يان مخلراس ضس  حلم عفؽ الحف  وإرادتفم للح ض ف  
ضعلففى ضففرض أن  .إال أ ففم وقففع ضففس اشفف باه ضففس تذخضرففم للح ض فف  -ال ففدي ؽ الح ض ففس واإلسففبلم الرففاد 

إذا يفا ؾا قفد وجفدوا  ،ضف نَّ مشبفرا اإلمامف  والعرفس  ،ع ضدة الذضع   ذ ن اإلمام  والعرفس  صفحضح 
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أما إذا أ بر  .ن معذورون ال    ملا ؾ  ،أن أدل  الذضع  غضر ياضض  ولؼ و ؾ ؾا معا ديؽ للح  والح ض  
ورغؼ إدرايم لح ض  الذفضع   ،اإل دان الح ض   ألغراض د ضؾ   وأذؾاء  فدض  يال رور وال ببر واأل ا ض 

وغظَّى الح َّ وي سم عشاداس ولجاجاس وتعرفباس أعسفى ضفبل شفػ أ فم لفؽ و فؾن  أغسض عضشضم عؽ الح ض  
ا إذا أوصفلم  حلفم إلفى أث ضف  ع ضفدة أ)ويفذلػ الذفضعس إذا ضعف  ذلفػ  . ضشم وبضؽ البفر مداض  يبضفرة

  .لسا يان ذشاس ضر   ضشم وبضؽ الباضر (أذ  الدش  ولبشم رضزدا عشاداس ولجاجاس وي سا اس للح 
ابن لشففدخ  ضففس صففلب السؾ ففؾ  األساسففس أا الفا فففدة العسلًضفف  لشغرً فف  اإلمامفف  ضففس العرفففر 

فف  علففى يفف  يففدَّعس علسففاء الذففضع  أن أقففؾال األ سفف  االثشففس عذففر و  .الحا ففر أضعففالدؼ وت ر ففراتدؼ ثجَّ
 دلض  أن خ تعالى ذفؾ الفذا  ـرفبدؼ ضفس ذفذا الس فام وبفدلض  عرفس دؼ مفؽ يف  خظف  واشف باه  ،مدلؼ

ويففذلػ  ففدلض  ارتبففاطدؼ  عففالؼ ال ضففب وعلسدففؼ  ح ففا   الففديؽ وأث ففام خ علسففاس مؾذؾبففاس غضففر  ،وذ ففب
ضدسفاس صفحضحاس و خظفؾ علفى طر ف  الدداوف  ضالذفرط  وبال الس ض ذا أراد السدلؼ أن وفدؼ ديشم ،اي دا سً 

بؾجفؾد  جفؾم الدداوف  و  ،البلزم والزفرورا لفذلػ ذفؾ أن ي  لسفذ علفى أيفدا ذفؤالء األ ًسف  و  خفذ عفشدؼ
إال أن تعففالضؼ  ،والضففؾم رغففؼ أ ففم لففضس  ضششففا أ سفف  معرففؾمؾن  .وجففؾز أن يففذذب إلففى غضففرذؼ أولفففئػ ال

 ،شدففا أن تبففؾن مذففع  ذداوفف  للشففاس  حففؾ الدففعادة والبسففالاأل سفف  االثشففس عذففر ال ففس   ضففل عففشدؼ وس 
ملفف  مالففػ  –وبؾجففؾد ذففذه ال عففالضؼ و ففؾن الرجففؾ ر إلففى تعففالضؼ ابخففر ؽ الففذيؽ ال ي س َّعففؾن  العرففس  

والشبع الزالل ذشا  ،ضضجب أن يؤخذ الساء مؽ الشبع الزالل .ا  عاداس عؽ طر   الدداو  -...والذاضعس و
وجففب أن  فف علؼ اإلسففبلم األصففض  والرففاضس مفففؽ  .ذففؾ ال عففالضؼ ال ففس   ضففل عففؽ األ سفف  السعرفففؾمضؽ

 .مدرس  أذ  البضل أا األ س  االثشس عذر
إذا اع بر ففا أن شخرففاس مففا معرففؾم   ، عففؼ .باطفف   و  إن ضففس ذففذا البففبلم خلضظففاس مففؽ ثفف ً   :أقففؾل

ففؽف ق ـبفف  خ تعفالى أقؾالففم وأضعالففم وت رايرتفم سفف بؾن ثجفف س علضشفا لبففؽ  ذففرط ثزففؾره ضفف ن  ،ومشرفؾ   م 
إذا يففان ذشففاس ضففس زما شففا إمففام معرففؾم ثا ففر ضففس  .ضففس السج سففع وإم ا ضفف  وصففؾلشا السباشففر إلضففم

ولبؽ ما العس  عشدما ال و ؾن  ضششا إمام  ...،السج سع ضلؽ تبؾن ذشاس ثاج  إلى الذاضعس ومالػ و
أثاديف   -3 ،الع ف  -2 ،ال فر ن -1 :الفديؽ الضفؾم ذفؾ ثبلثف  أشفضاء إن رأس مالشا ضس أمر ؟معرؾم

 :ورواوا  السعرؾمضؽ
وأمفا األثاديف  والرواوفا  ضدف   ،أما الع   وال ر ن ضبل وخ ل  ضس ثًجًض دسفا أثفد  مفؽ السدفلسضؽ

فففف  علضشففففا عففففاءر الذففففضع   فففف  دؼ  فزفففف  رجففففؾعدؼ إلففففى أثاديفففف  األ سفففف   ؟وس ففففؽ أن تبففففؾن ثجَّ وذفففف  ادً 
عفاء  وس فؽ الفدضا  عشفمالسعرؾمض إن إجا  شفا عفؽ  ؟ؽ ض  دؼ ورلؾن إلى اإلسبلم األصفض  الرفاضس ادً 

ضشحؽ  ع  د أن ادعاء الذضع  أ دؼ م رلؾن  الشبع الزالل لفضس سفؾش وذفؼ  ،ذذيؽ الدؤالضؽ ذس الشفس
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دفؼ الفديؽ ضف ن وأ م طالسا ـجـعـ  الذضع ر وأذ ر الدشَّ  األثاديـ  واألخباـر مرجـعدؼ الشدا س ضفس ض ،وخضال
 –وس شدا  األ س  السعرؾمضؽ الو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إن ال عالضؼ ال س   ضل عؽ الشبسً  .يلضدسا وذربان مؽ ماء ع ر
ال ع فففبلس وال مشظ فففاس أن ت س فففع  الحجضففف  الذفففرعض  البلزمففف  ضفففس عرفففر ا  -للفففدال   ال فففس سففف رذير أد فففاه

 :الحا ر الذا  عضش ضضم
لضس أا  مشدا  ،بضؽ مؽ صدر  عشدؼ تلبؼ األثادي و  وجؾد وسا   عديدة  ضششا :الدليل األول

 ،وس فؽ أن  ع سفد علضدفا اع سفاداس مظل فاس  ال لذا ضسؽ البديدس مشظ ضفاس أ شفا ،معرؾماس  (أا مؽ الؾسا  )
األ سفففف   أوملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وأن ذشففففاس عبلمففففا  اسفففف فدام وشففففػ تحففففؾم ثففففؾل صففففدور تلففففػ الرواوففففا  عففففؽ الشبففففسً 

فف س  -الففذا صففدوره عففؽ السعرففؾم لففضس قظعضففاس  –ضبضفف  وس ششففا أن  ع بففر الحففدي   .السعرففؾمضؽ ثجَّ
  ؟شرعض س 

يلضر  مؽ أثادي  الشبًس واأل سف  ا سحفل وا فدثر  مفع مفرور الفزمؽ وذفذا وسشعشفا  :الدليل الثاني
بسففا أن  وففا  ال ففر ن ض .مففؽ الفدففؼ الرففحض  واالسفف شباط ال ففاطع مففؽ األثاديفف  ال ففس تب َّففل  ففضؽ أيففديشا

ففر  عزففدا  عزففاس ضبففذلػ األثاديفف  والرواوففا  تفًدففف ر  عزففدا  عزففاس  ويسففا أن ضففس ال ففر ن  اسففخاس  .تفدً 
ولسففا يففان يلضففر  مففؽ أثاديفف   ،ومشدففؾخاس يففذلػ ضففس األثاديفف  وس ففؽ أن و ففؾن ذشففاس  اسففص  ومشدففؾخ  
اسف شباطا   عشضف   ومذف ؾس   دفا السعرؾمضؽ مف ؾداس ابن ض ن ي  اس شباطاتشا مؽ األثادي  الس ب ضف  

ال  فشـس أ شفا ضفس  .أل شا   عام  ضس الؾاقع مع  ًص   اقص  ومب ؾر  ال مع  ًص  يام   ومدون ومشدفجؼ
 رف  إلفى ضدفؼ  قفد ال ،إذا رجعشا إلى قظع وأجزاء مؽ ذفذا الفشًص ض ف  ،دراس شا لشًص  مؽ الشرؾص

 .صحض  لذلػ الشًص 
ــــث ــــدليل الثال لرففففدور  ...اذففففاس يففففامبلس للغففففرو  الزما ضفففف  والس ا ضفففف  ووجففففب أن  ش بففففم ا  ب :ال

وبعبففارة أخففرش ال  ففد مففؽ دراسفف  ال ففرا ؽ الحالضفف   ،يففس  فف س َّؽ مففؽ ضدسدففا ضدسففاس صففحضحاس  ،األثاديفف 
لبؽ السذ ل  ذس أن تلبؼ الغرو  الزما ض  والس ا ض  وتلبؼ ال فرا ؽ  .والس الض  لؤلثادي  دراس س دقض  س 

تر  إلضشا  ذ   يام  و  ضشس ألن الس بف   دذه األمؾر ذؾ علؼ ال ار ص وال ضسف  الحالض  والس الض  لؼ 
إن عشضف  ال فار ص  .العلسض  لدذا العلؼ ودرج  الل    م ومضفزان قظعض فم أصفبحل الضفؾم وا فح  للجسضفع

 .أصبحل الضؾم مؽ البديدضا  ال س ال يشبرذا أثد
م الع   و  :الدليل الرابع ال ر ن على الحدي  وجع  ثجض  ذذه األثاديف  إن السبدأ األصض  ل  د 

إذا وصفف  إلففى  ،ذاتففم وعلففى ث ففؼ الع فف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضبشففاء علففى وصففض  الشبففسً  .أمففراس مدفف حضبلس وذففذا أذففؼ دلضفف 
ث ففى لفؾ يففان سففشده  ،مدفامعشا ثففدي   مخفال   للع فف  أو ال فر ن ضضجففب أن  زففر   فم عففرض الحفا  

ومؽ جد  أخرش إذا يان لديشا يبلم مشدجؼ مفع الع ف  والسشظف  و  فف   .صحضحاس خالضاس مؽ أا عضب
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ض  شا   بلم ث ى لؾ يان صادراس عؽ شخص غضر معرؾم ملف  سفلسان أو أ فس  ،مع ال ر ن وال وخالفم
 عبارة أخفرش إن عرفس  صفاثب البفبلم أو عفدم عرفس م لفضس لدفا تف ثضر ضفس قبؾلشفا لببلمفم أو  .ذر

شا يففبلم  مع ففؾل  ومشظ ففس  ومؾاضفف   لل ففر ن ض  شففا   بلففم ث ففى لففؾ يففان قا لففم إذا يففان لففدي .عففدم قبؾلشففا لففم
  بلفم ث فى لفؾ  ر ف   وإذا يان لديشا يبلم  غضفرر مع فؾل وغضفرر مشظ فس ومخفال   لل فر ن ض  شفا ال ،معاو  

وأوالده وعرفس دؼ  ( )ومعشفى ذفذا أن اع  فاد الذفضع    مامف  علفسً   (. )إلضشا عؽ لدان اإلمام علسً  
ما  رو  ع  اد  ال ضا دة مشم وال و دً  ألن اإلوسان  اإلمام  وعرفس  أولئفػ األجفبلء البفرام لفضس لفم  ،ال يؤخً 

 ع  ففد   مففام دؼ وعرففس دؼ ض  شففا سففش ب  رغففؼ ذلففػ  إذا يشففا ال .عسلضففاس أا تفف ثضر ضففس دراسفف  الرواوففا 
د  عرس دؼ ال   ب  أاَّ يبلم وابن و حؽ  ع   ،الببلم السع ؾل والسؾاض  لل ر ن الذا يرش   إلضشا عشدؼ

إذن االع  فاد   مفام دؼ وعرفس دؼ وعفدم االع  فاد  فذلػ  ،غضر مع ؾل ومخال  لل فر ن يرش ف  لشفا عفشدؼ
ضَّان  .س 

ــدليل الخــامس  ث ففى لففؾ وصفف  إلضشففا يففبلم  عففؽ السعرففؾم  ذفف   قظعففسً  و  ضشففسً  ولففؼ و ففؽ  :ال
ذشاس أا شفػ أو شفبد  ضفس صفدور ذفذا البفبلم عفؽ لدفان السعرفؾم ولفؼ و فؽ ضضفم مفؽ  اثضف  الع ف  

ض  م مؽ السس ؽ أن  خظ  ضس ضدسشا لببلم السعرؾم وضس اس شباطشا  ،وال ؾاض  مع ال ر ن أا مذ ل 
بففضً ؽ أن وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ غضففر يففا   ألجفف  ال فدففضر السعرففؾم للففديؽ وذففذا  حففدً  ذاتففم ي ،مشففم

وإذا يا ففل إرادة خ أن ال و ففع  ففضؽ األمفف  أا  ،ومشففع ا حففرا  الشففاس وبففروز االخ بلضففا   ففضؽ األمفف 
اخ بل  وأن ورف  الشفاس إلفى ضدفؼ صفحض  تسامفاس ويامف   للفديؽ ـلففـخـلـ  جسضفع الشفاس معرفؾمضؽ مفؽ 

وس شفففم أن وسشفففع خظففف  الشفففاس ووقفففؾ  االخففف بل  ضضسفففا  جفففؾد السرجفففع السعرفففؾم وثفففده الالبداوففف  ألن و 
وأصففحا  األ سفف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ل ففد يا ففل ذشففاس اخ بلضففا   وتشففؾ    ضففس الففرأا ث ففى  ففضؽ أصففحا  الشبففسً  . ضففشدؼ

رواوففاتدؼ والضففؾم أوزففاس عشففدما يرجففع علسففاء الذففضع  إلففى أثاديفف  األ سفف  السعرففؾمضؽ و  .السعرففؾمضؽ
 .ورففلؾن إلففى ضدففؼ واثففد لدففذه الرواوففا   فف  تؾجففد  ضففشدؼ  ال  االخ بلضففا  وابراء الس شؾعفف  ضفف  دؼ ال

وس فؽ أن  عفر  البفبلم   عبارة أخرش إن الفلدف  الؾجؾدو  لبل س  السعرؾمضؽ غضر م ح    عسلضاس وال
لفى لففضبله و شدفب يبلمفم إلففى وضفس عالسشفا الذففضعس أوزفاس يف  عال فففؼ  ورـ شً فس ع .الحف  و ذفخً ص الباطفف 

 !.السعرؾم
 

 :تحميل حديث الثقميؽ
ي َّزفف   جففبلء مففؽ مجسففؾ  الش ففاط ال ففس ذير اذففا ضففس   ففد األدًلفف  الع لًضفف  علففى  ففرورة اإلمامفف  

ومففا ذير ففاه أعففبله تحففل عشففؾان  (خاصفف  ضففس  حفف  مشاقزفف  غضبفف  اإلمففام اللففا س عذففر ل لففػ األدلفف )
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 . ع  ووذؽ تفدضر م بًلسس الذفضع  لحفدي  الل لفضؽ ،«اإلمام  الضؾما عدام الفا دة العسلًض  لشغرً   »
 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و ؾل الحدي  السذيؾر السروا عؽ الشبس

«  ِ ؼ  إ  َتاَب الث َقَمي ؽ   ن  ي َتار ك  ف يئه ت ي ن  ك  ت َرت ي َأى َل َبي  تهؼ  ب ي   ،َوع  ئ  م ؾا ساَما إ ن  َتَسد   «أبداا  َلؽ  َتز 
وال فس طرفر ح ضضدفا أن ضلدفف  وجفؾد اإلمفام  –ذا رجعشا إلى األدًل  الع لضف  علفى  فرورة اإلمامف  إ

ففر لل ففر ن ومبففًضؽ ألث ففام خ وث ففا   الففديؽ  عففد الشبففسً  و ففعشا تلففػ و  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذففس  ففرورة وجففؾد مفدً 
ـ ر  ر إلى تفدضر الذضع  لدذا الحدي  وذؾ أن ال ر ن البر ؼ ال  ،األدًل  جشباس إلى جشب ثدي  الل لضؽ

 ففد معففم مففؽ مفًدففف ر ؽ معرففؾمضؽ  و فففس وثففده لدداوفف  الشففاس وإرشففادذؼ  حففؾ الدففعادة والبسففال  فف  ال
فففؽف ق ـبففف   خ تعفففالى ـضشفففا  دفففؤالء السفملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وقفففد أراد الشبفففس ،مشرفففؾبضؽ م  فففر ؽ ضفففس ذفففذا الحفففدي  أن وعرً  دً 

صففلى خ علضففم  علففى الشففاس  عففد الشبففس ، عبففارة أخففرش  .السعرففؾمضؽ ضبففضَّؽ لشففا أ دففؼ ع رتففم وأذفف   ض ففم
 ،طب ففاس الدعففاء الذففضع  ،الففذيؽ ذففؼ ،أن و خففذوا ال فدففضر الرففحض  لل ففر ن عففؽ لدففان الع ففرةو لففم وسففلؼ 

 :  ضس ذلػو ؾل علساء الذضع .وإال ض  دؼ سضزلؾن و شحرضؾن  ،األ س ر االثشس عذر ذاتدؼ
ـػ بيسـا وأن ااثشـيؽ ا» يشفرـالن  إن جعل أىل البيهللا قرناء لمقـرآن الكـريؼ فـي لـزوم التسد 

َدهه  ،عؽ بعزيسا وقعـؾا  (حدبشا كتـاب ن) :وأن مؽ قالؾا ،يؾض    أن ا أحد مؽ ااثشيؽ يئفي َوح 
 .(1)«وأضم ؾا كثيراا  ،في خظأ كبير

جسضففع  لففؾ يففان ذففذا ال فدففضر لحففدي  الل لففضؽ صففحضحاس لبا ففل   ضج ففم السشظ ضفف   ففبلل :أقففؾل
ألن اإلم ا ض  العسلضف   ،البذر ضس عرر ال ضب  وثرمان ملضارا  الشاس األ ر اء مؽ الدداو  والدعادة

الشاس ضس عدد ال ضب  إمفا و  ،ضس ضدؼ ال ر ن وتفدضره ضس عدد ال ضب  قد ا  فلملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لل سدػ  ع رة الشبس
ولذا سض ؾن ضدساس  اقراس وغضفر )سض د رون ال ر ن    فددؼ و فدسؾه  االع ساد على ع لدؼ ضدساس  ذفر اس 

أو سض لدون ضس ضدفؼ ال فر ن العلسفاء والف دفاء و رجعفؾن إلفضدؼ ضفس ذفذا األمفر  (خالص ومذؾباس  الخظ 
ضبدذا الحدا  و فؾن جسضفع الشفاس  فالؾن وال تؾجفد طر ف   (والعلساء أوزاس ضدسدؼ للديؽ ضدؼ  ذرا )

الظر ففف   ؟!ضدففف  وس فففؽ ال بفففؾل  سلففف  ذفففذا األمفففر .للدداوففف  والدفففعادة إلفففى أن وغدفففر اإلمفففام السعرفففؾم
لبفؽ  ،لضدفل ثا فرة ابنملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رغفؼ أن ع فرة الرسفؾل األيفرم :الؾثضد الذا يب ى للذضع  ذؾ أن و ؾلؾا

 .وصلل إلضشا ضس قالب األثادي  والرواوا  السش ؾل  عشدؼ وذذه ال عفالضؼ تسفؤل ذفذا الففراهتعالضسدؼ قد 
ا عففففدام الفا ففففدة العسلًضفففف  لشغرً فففف  اإلمامفففف  ضففففس العرففففر »ول فففد  ضًَّشففففا ضففففس الف ففففرة الدففففا    تحففففل عشففففؾان 

                                                 

سففضد دمحم  ،دمحم ر ففا غبلمففس ،محدففؽ غرو ففان (،أا  حفف  مبدففؾط ضففس تعلففضؼ الع ا ففد) ، حلففس مبدففؾط در  مففؾزش ع ايففد (1)
  .335ص ،ثدضؽ مضر  اقرا 
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خاص س اس شاداس إلى األدل   – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ شا إذا قلشا  زرورة وجؾد األ س  السعرؾمضؽ  عد الشبس «الحا ر
وس ششفففا أ فففداس أن  ع بفففر أن  اسففف ظاع  األثاديففف   ال –ال فففس   لشاذفففا عفففؽ م بًلسفففس الذفففضع  ضضسفففا سفففب  

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

 ،صففحضحاس للففزم مففؽ ذلففػ مشظ ضففاس  ففرورة وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ وثزففؾرذؼ ضففس جسضففع العرففؾر
ففف   ال عفففالضؼ  وبال فففالس ضففف ن غضبففف  اإلمفففام السعرفففؾم ال تشدفففجؼ مفففع ذفففذا ال فدفففضر إطبلقفففاس يسفففا أن ال ؾس 

 .رؾمضؽ ال وح  السذ ل واألثادي  الباقض  لديشا عؽ األ س  السع
وخاطب الشاس  ل  دؼ مراعضفاس العفر  الدفا د ضفس ال خاطفب ضضسفا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضس رأيشا إذا قبلشا أن الشبس

ضضجب أن   ب  أن قرده مؽ ثدي  الل لضؽ ذؾ أ م لسفا يفان أذف   ض فس وع رتفس أقفرـ  الشفاس  ، ضشدؼ
لففذا ضضجففب علففى  .إلففسَّ وأيلـففـرذؼ أخففذاس عشففس ضفف  دؼ وعرضففؾن تعففالضؼ ال ففر ن وأث ففام خ أضزفف  مففؽ غضففرذؼ

 و  زففف  ذفففذا أيلفففر إذا .الشفففاس أن ودففف فضدوا مفففؽ علسدفففؼ قفففدر اإلم فففان و  خفففذوا عفففشدؼ دروس الفففديؽ
كتــاب ن »وضففس اللا ضفف   «كتــاب ن وســشتي»الثغشففا أن ثففدي  الل لففضؽ ورد  رففؾرتضؽ ضففس إثففداذسا 

تؾ فض  ذلفػ أن ثفدي   .وذذان الشران ال ي شاضضان مع  عزدسا    و سً   أثدذسا ابخفر «وعترتي
قففد أمر ففا أن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   سففا معشففاه أن الشبففسَّ  «كتــاب ن وســشتي» :الل لففضؽ يففان ي زففًسؽ ضففس األصفف  جسلفف 

ولبفؽ  . زف   رجع  عده إلى ي ا  خ وسفًش   بًضفم وأن   سًدفػ  دفذيؽ الحبلفضؽ و ع رفؼ  دسفا يفس ال
أقفر  إلضفم مفؽ ابخفر ؽ ويا فل معرض دفا  دفش م أيلفر مفؽ ابخفر ؽ لفذا ضف ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لسا يا ل ع رة الشبفسً  

إن قرففد  :أوالس  :ضفف ذا قلشففا .«كتــاب ن وعترتــي» ففضَّؽ األمففـر ذاتففم ضففس مففؾارد أخففرش  عبففارة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسَّ 
إن رجفؾـ  الشفاس  :وثا ضاس  (ياأل س  االثشس عذر للذضع )أضراد  مخرؾصؾن  «عترتي»الشبسً  مؽ يلس  

لؾصفففؾل إلفففى الدفففعادة إلففى ذفففؤالء األضفففراد ألجففف  ضدفففؼ الفففديؽ  ذففف   صفففحض  وال س  فففع  شعسففف  الدداوففف  وا
عشد فففذ  سفففشؾاجم اال   فففادا  ذاتدفففا ال فففس واجدشاذفففا مفففؽ قبففف  لفففدش دراسففف شا  ؛األخرو ففف   فففرورا  ث سفففاس 

الففذا عر ففشاه لحففدي  الل لففضؽ ضففبل أمففا ضففس ال فدففضر  .وتحلضلشففا لؤلدًلفف  الع لًضفف  علففى  ففرورة اإلمامفف 
إن ال ففؾل  .وال  فففس  لعلففؼ العلسففاء ابخففر ؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثففديـ  عففؽ الزففرورة الح سضفف  للرجففؾ  إلففى ع ففرة الشبففسً  

 زرورة الرجؾ  إلى األ س  ال وس ؽ قبؾلم لسا ي رتب علضم مؽ محغؾرا  ع لض  يسا أن  فس إم ا ض  
إثبات الذيء ا يعشـي نفـي مـا ألن  ،مخال  ل ؾاعد السشظ  (غضر األ س )األخذ عؽ علساء  خر ؽ 

أ فم إذا رجعف ؼ إلفى علسفاء  خفر ؽ ضف  بؼ س زفلؾن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عبارة أخرش لؼ و ؽ معشفى يفبلم الشبفسً   .عداه
ال يش    فسر  (ضس علؼ السشظ )ضس ال ضاس االس لشا س  .ث ساس ولؽ ترلؾا إلى الدداو  أو الدعادة أ داس 

م  فففـس ال ففالس ى أيلففر مففؽ أن الشففاس لففؾ رجعففؾا إلففى ع ففرة يففدل  علفف  سعشففى أن ثففدي  الل لففضؽ ال ،الس ففدَّ
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ضف ن الش ضجف   (الرجؾ  إلى الع رة)ضد  وا ترش إذا  فضشا الس دم  .تسد ؾا  دا ضلؽ وزل ؾا أ داس و  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً  
إن اإلجا فف  علففى ذففذا الدففؤال طب فففاس  (؟أا أن الزففبلل سففض ؾن قظعضفففاس وث سضففاس )سفف بؾن  فففس ال ففالس 

يسففا ذففؾ  –وارداس علففى ثدففب السعشففى العرضففس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا اع بر ففا يففبلم الشبففس .ال :شظفف  ذففسل ؾاعففد الس
  .ضدشرش أن اس ش اج عرس  الع رة مؽ ثدي  الل لضؽ وف  د األساس السشظ سَّ السح ؼ -األص  

 :أما الذضع  ضضد دل ؾن  حدي  الل لضؽ على ثبؾ  عرس  الع رة على الشحؾ ال الس
َر رسؾل ن بالتسدػ بالقرآن والعترة بذئل متداو  جشباا إلى جشم يبي  ؽ أنـو» كسـا أن  :إن أم 

فعتـرةه رسـؾل ن الظـاىرة معرـؾمة  أيزـاا مـؽ بـاب  ...القرآن الكريؼ مرؾن  عؽ الخظـأ وااعـتباه
 .(1)«أولى عؽ الخظأ وااعتباه

إن مفا وفدفؼ مفؽ  .لضس عاذراس ضس إثبا  السداواة  ضؽ ال ر ن والع رةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لبؽ يبلم الشبسً   :ض قؾل
أمفا  .ضف  دؼ لفؽ وزفلؾا أ فداس  (ال فر ن والع فرة)رجعؾا إلفى يفبل االثشفضؽ  عاذر ذلػ الحدي  أن الشاس لؾ

واثدة ضف ن ذفذا يلفزم مؽ الحدي  السذيؾر مداواة ال ر ن  الع رة واع بارذسا ضس رتب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا أراد الشبس  
  :عشم الزمان ع لضان ومشظ ضان

ال ففر ن )ارجعففؾا إلففى يففبل االثشففضؽ  :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضففس ملفف  ذففذا الفففرض لففؽ تبففؾن ذشففاس  ففرورة ل ؾلففم .1
وبالظبع لؾ أرد فا أن  .إذا رجع ؼ إلى أاً  واثد  مشدسا اذ دي ؼ :   يان علضم أن و ؾل ،تد دوا (والع رة

صفلى خ علضفم و لفم    ب   سرتبزا  الذضع  ض  م ضس مل  ذذا الفرض يان السفروض أن و ؾل الشبفس  
 علففؼ  ال -ثدففب رأا الذفضع  -وذلففػ أل شفا  ، ففدالس مفؽ الرجففؾ  إلفى ال ففر ن ارجعفؾا إلففى ع رتفس :وسفلؼ

أل شفا غضفر  ،ضر مؽ  وفا  ال فر نوعاجزون عؽ ضدؼ يل ،تفدضر ال ر ن على الشحؾ الرحض  والسظلؾ 
 .ضشحؽ  ح اج  ذ    رورا ل فدضر األ س  السعرؾمضؽ لدذا الب ا  الدفساوا  وبال الس ،معرؾمضؽ

 (السفدففًر الح ض فس لل فر ن)ض  فم إذا يفان ذشفاس إمفام  معرفؾم   ، عبارة أخرش إذا قبلشا  سرتبزا  الذضع 
ن وال دً ر ضس  واتفم لفضس غضفر  فرورا ضحدفب  ف  ض ن رجؾ  الشاس السباشر إلى ال ر  ،ثا راس  ضششا

ـ ـبفر األ سفف ر السعرففؾمؾن  !.عسفبلس عبلًضففاس وغضففر مجفد  فف  ث ففى مسشفؾ  ال  ففشـس أ ففم ضفس  غففر الذففضع  ورعف
عسفبلس  «القـرآن الرـامهللا»أضلفؽ و فؾن الرجفؾ  إلفى  «قرآن  ناط   »وعشدما و ؾن لديشا  ،«قرآناا ناطقاا »

 فدلض  العجفز السظلف  ل ضفر السعرفؾم عفؽ ضدفؼ  عفض ابوفا  ضدسفاس ) عبلضاس وغضفـر مجفد وال ضا فدة مشفم
  (؟صحضحاس واث سال الخظ  ضس ضدؼ ابوا  أخرش 

عرـــسة »مفففؽ ثفففدي  الل لفففضؽ السدفففاواة  فففضؽ الع فففرة وال فففر ن وبالش ضجففف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  إذا ـقـرفففـد الشبفففس   .2

                                                 

  .335السردر الدا   ص (1)
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 رراث  وشفاضض  تام  أا وعفًر  لشفا األ سف   «العترة»لبان مؽ البلزم أن يذير لشا مرادي   «العترة
أال يدَّعس الذضع  أن الشاس ال ودف ظضعؾن أن وذًخرفؾا وجفؾد  ؟ضلساذا لؼ و ؼ  سل  ذلػ .واثداس واثداس 

ضفم للشفاس إال معرفؾم   ؟لفدش أا شفخص «العرـسة»ملب   أال و ؾلفؾن إن السعرفؾم ال وس فؽ أن وعرً 
ذشفا أرش  (! ذير االسفؼ والبشضف )أ الرر    األ س  السعرؾمضؽ ضلساذا ام شع الشبس  عؽ ال عر  ؟مللم

 مففؽ الزففرورا ال ففذيضر  ش ظفف  ذامفف  وذففس أ ففم لففضس لففديشا ث ففى ثففدي  واثففد مؾثففؾ  ذيففر ضضففم الشبففس  
واألثاديف  ال فس ودف شد إلضدفا علسفاء الذفضع  ضفس  ،«أ سة معرؾمؾن »أسساء أشخاص على أ دؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

ألن ضس أسا ضدذا رواة  مجروثؾن ال يرؾـث ر  فش لدؼ لفضس  ،يلدا مؾ ؾع  ال ت ؾم  دا ثجَّ ذذا السجال 
 .مؽ وجد   غر أذ  الدش  ض      ث ى مؽ وجد   غر علساء الذضع  الببار

علسففاء  ،مففؽ  ففضؽ ع ففرة الشبففسً  و لففم ،لشفففرض أ ففم يففان ذشففاسو  ،و لش ففرس يفف  مففا ذير ففاه جا بففاس 
ورغفؼ أ دفؼ لفؼ  ،مباشفرةس وضدسفؾا ال فر ن أضزف  مفؽ غضفرذؼملسو هلآو هيلع هللا ىلص  علفؼ الشبفسومفدرون يبفار اسف فادوا مفؽ 

إ فاض س إلفى  :للشفاسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ض ذا قال الشبفس   .و ؾ ؾا معرؾمضؽ إال أ دؼ يا ؾا علساء أت ضاء وض داء ورعضؽ
رجؾع ؼ إلى ال ر ن وتفدً ريؼ ضفس  واتفم ارجعفؾا أوزفاس إلفى ذفؤالء العلسفاء واسف فضدوا مفؽ علسدفؼ يفس ال 

  ؟ض ا محغؾر ع لس و ؾن ضس يبلمم ذذا ،تزلؾا أ داس 
إن ذففؤالء العلسففاء والف دففاء غضففر معرففؾمضؽ وقففد وخظئففؾن ضففس ضدففؼ الففديؽ ضففبل وس ففؽ  :سفف  ؾلؾن 

وعرففسشا مففؽ  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ث ففى لففؾ يففان علسدففؼ مفف خؾذاس مففؽ الشبففس)واألخففـذ عففشدؼ ال ففؾل  فف ن الرجففؾـ  إلففضدؼ 
  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الزبلل  عد الشبس

ــا لسؾضــؾع اليدايــة والزــالل :أواا  :فشقــؾل ــا أن نرــح    فيسش الدداوفف  تعشففس أن و ففؾن  .عميش
للؾصفؾل إلفى الحف  واإلذعفان للح ض ف  اإل دان على الظر   الرحض  ضس سعضم الرفاد  والسخلفص 

ولبففؽ طالسففا أ ففم اج دففد  ،ث ففى لففؾ يففان ذشففاس اث سففال الشفف باذم ضففس تذففخضص الح ض فف )ال ففس وجففدذا 
ال ففر  مشففم سففبحا م و  ضفف ن ذلففػ سففضسشحم ر ففا خ ،  فف  صففد  وإخففبلص   ففدر اسفف ظاع م البذفففر  

 (ضلضدففل الدداوفف  شففضئاس سففؾش ذلففػ وذففذه ذففس الدداوفف   عضشدففا ،وـ ضفف  األجففر واللففؾا  األخففروا  ،وتعففالى
وت لسذ على يدوم مباشرةس وأخذ عشم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وأا طر   أضز  مؽ ال علؼ مؽ مدرس  صحا سً  أدرس الشبسَّ 

وأذف   ض فم ويفان قفد  دف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  خاص  إذا يان ذلػ الرحا س ضرداس مؽ أضراد ع رة الشبفسً  )ث ا   الديؽ 
ض ن السؤمؽ الذا ي دً ر ال ر ن  ، شاء على ذلػ (؟وعلؾممملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أيلر مؽ غضره مؽ ضضض معار  الشبس

ألجفف  مز ففد مففؽ الفدففؼ  –و  فًبففر ضففس  وففا  خ و  عًسفف  ضففس معا ضدففا و دفف فضد أوزففاس ضففس ذففذا السجففال 
فف  )مففؽ أضبففار واسفف شباطا  يبففار العلسففاء  -لل ففر ن وأذفف   ض ففم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مففؽ أصففحا  الشبففسً السففضسا الخاصَّ
رغفؼ علسشفا    فم  ،«ًّ ضـال»ال وس ششفا أن  ظلف  علضفم يلسف   ،مع قرد خالص و ض  صفحضح  (البرام
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إن مففا  .وس ففؽ أن و ففع ضففس  عففض االشفف باذا   دففبب عففدم عرففس م والحففدود ال ففس تفر ففدا  ذففر  م
عم ضفس أودوف  الزفبلل ذفؾ معا دتفم العامفدة للحف  يؤدا إلى ا حرا  اإل دان عؽ مدضر الدداو  و ؾق

  ....(. دبب ذؾش الشفس وترجض  السرال  الد ضؾ   و)
دة  ففالرجؾ   :ثانيــاا  وع  ففد علسففاء الذففضع  أن األ سفف  السعرففؾمضؽ أمففروا الشففاس ضففس أثاديفف  م عففدً 

ف س  ضفشدؼ وبفضؽ الشفا ،ضس عرر ال ضب  إلى الف داء العدول وجعلفؾا ذداوف   ،سوجعلؾا أولئفػ الف دفاء ثرجَّ
 حفففؽ لفففؽ  بحففف  ابن ضفففس صفففح  ذفففذه الفففدعؾش أو عفففدم  .(1)الشفففاس مرذؾ ففف   اتبفففا  أولئفففػ الف دفففاء

مففؽ  ؟ذف  وس ففؽ أن  دف ش   مففؽ تلفػ األثاديف  أن الف دففاء معرفؾمضؽ :إ شفا  ر ففد أن  دف ل .صفح دا
 اتبففا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضفف ذا يففان األمففر يففذلػ ضلسففاذا  دفف ش   مففؽ وصففض  الشبففس .يففبل :البففديدس أن اإلجا فف  ذففس

ذشفا  بلثفح يضف  أ شفا لفؾ صفحَّحشا  ؟ فد أن تبفؾن معرفؾم  ال «عترتو»أن  ،وال سدػ  دفا «عترتو»
ففف ؾا  ع رتفففم   سعشفففى )ضدسشفففا لسعشفففى الدداوففف  والزفففبلل ضلفففؽ  جفففد ضفففس وصفففض  الشبفففسً  السدفففلسضـؽ أن ي سدَّ

ده أن ال سدففػ  دففؼ وعرففسدؼ مففؽ الزففبلل وت يضفف (العلسففاء والسفدففر ؽ والف دففاء مففؽ ع رتففم وأذفف   ض ففم
ولسَّفا يفان األمفر يفذلػ ضفبل  ،أا  محغفؾر ع لفس أو مذف ل  (ث ى لؾ وقعل أخظاء ضفس ذفذا السجفال)

 وعلفى أ فم مفؽ الزفروراً )وس ششا أن   ؾل إن ثدي  الل لضؽ دلض  قاطع ومح فؼ علفى عرفس  الع فرة 
والحاصف  إن الحفدي  السفذيؾر  (.أضفراد  مخرؾصفؾن  -أا الع فرة -الح سًس أن يرفراـد مفؽ ذفذا اللففح و 

أل م ث ى لفؾ ضر فشا عفدم عرفس  ع رتفم ضف ن الحفدي  لفؽ  ،ال يدل  الزرورة على مل  ذذه الش ضج 
علفففى السعشفففى العرضفففس وأن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذفففذا  ذفففرط أن   خفففذ ثفففدي  الشبفففسً  )ي زفففسؽ أا تشفففاقض أو إشففف ال 

  (.لزبلل رح  ضدسشا لسعشى الدداو  وا
إذا اع بر ا أن الزبلل ذؾ الخظ  ضس ضدؼ الديؽ وضس تذخضص الح ض   ضدشبؾن مجبر ؽ  :ثالثاا 

ث ى لؾ رجعشا إلى الع رة ال فس  ،على االع را     شا  الؾن على الدوام ولؽ  جد ضس ثضاتشا الدداو 
معرفؾم  عفؽ الخظف  ضف ن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذلفػ أل شفا ث فى لفؾ اض ر فشا أن ع فرة الشبفسً   .تفًدعس الذفضع  عرفس دا

لذا ض د وخظئؾن ضس ضدؼ يبلم السعرفؾم أو ضفس  الشاس العاديضؽ ابخر ؽ غضر معرؾمضؽ عؽ الخظ 
                                                 

ـا الَحـو» :مؽ ذلػ ملبلس الحدي  السذدؾر لفدش الذفضع  والسشدفؾ  إلفى تؾقضفع صفاثب الزمفان أ فم قفال (1) ثه ال َؾاق َعـةه َِ َأم  َؾاد 
كهؼ   ت ي َعَمي  ؼ  حهج  يث َشا َف  ن يه َواة  َحد  عهؾا ف يَيا إ َلى ره ج  ةه و  َفار  أو  (،143ص/27ج  ،وسا   الذضع  للحر العاملس) «نَأَنا حهج 

كهؼ  َقد  » :أ م قفال ( )الحدي  السروا عؽ اإلمام جعفر الراد   ش  وا إ َلى َمؽ  َكاَن م  يَثَشا َوَنَغـَر ف ـي َحاَلل َشـا ان غهره َرَوِ َحـد 
كهؼ  َحاك ساا  ا ب و  َحَكساا َف  ن  ي َقد  َجَعم تهوه َعَمي  َضؾ  َكاَمَشا َفار  َشا َوَعَرَم َأح  ت ـففا    :البلضشفس ،أصؾل البفاضس) «َوَحَرام  رف ـضف   اال  ـ فا ر ـيـراذ 

ر و  َحاف غاا » :السذفدؾرأو الحدي   ،(412/ص7ج  ،5الحدي   ،إ ـلى قرـزاة  الفـجؾف د  َقَياء  َصا  شاا ل َشف  َؽ ال فه َفَأم ا َمؽ  َكاَن م 
يش و  مهَخال فاا  وهه ل ـل د  َعَؾام   َأن  يهَقم  ـده ر  َمؾ َاهه َفم م  يعاا أل َم    فبل عفؽ ال فدفضر  ،88 ص/2ج  :السجلدفس ، حفار األ فؾار) «َيَؾاهه مهظ 

 ( رجؼالس) (.السشدؾ  لئلمام الحدؽ العد را 
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فد )ضس ثدي  الل لضؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وبال الس ض ن يبلم الشبسً   ،ثفغم أو ضس   لم مؽ شخص إلى  خر الذا يؤيً 
ذفففذا ث ففى لفففؾ  ،سففضغدر أ فففم خففبل  الؾاقففع (والع فففرة ضلففؽ  زففف  إذن أ ففداس أ شففا لففؾ رجعشفففا إلففى ال ففر ن 

صفلى  و عؾذ  ا مؽ تحلضبل  تش   ضس الشداو  عدؾر مخالف  ثفدي  الشبفسً   .اض ر شا عرس  الع رة
  !.للؾاقعخ علضم و لم وسلؼ 

وال فدفضر  إذا يان األ س  السعرؾمؾن قد جاؤوا ألجف   ضفان ث فا   الفديؽ وأث فام خ :ثؼ  د ل
ن أا  مففشدؼ تفدففضراس يففامبلس لل ففر ن يففس  ،الرففحض  السعرففؾم عففؽ الخظفف  لل ففر ن البففر ؼ ضلسففاذا لففؼ يففدوً 

ث ى ال وخ لـ  علساء الذفضع  ضفس العرفؾر ال الضف  عشفد  ،ورب  مرجعاس مع براس ويامبلس ومدوَّ اس لآلتضؽ
لسففاذا لففؼ  ؟ال تففف ذ َّـل  راؤذففؼغضففا  اإلمففام السعرففؾم ضففس ضدففؼ الففديؽ وضففس تفدففضرذؼ الرففحض  لل ففر ن و 

خبلل ض رة الخسد  وعذر ؽ عامفاس ال فس اع فزل ضضدفا الدضاسف  وجلفس ضفس  ض فم  ( )و  ب اإلمام علس 
الفذا أرتضحفل لفم  ( )خاصف  اإلمفام جعففر الرفاد  )لسفاذا لفؼ و فؼ األ سف  ال فالؾن  ؟مل  ذذا ال فدفضر

مفؽ الدفشؾا   ( )لساذا لؼ ود فد اإلمفام الحدفضؽ  ؟ سل  ذذا العس  (الحر   ضس  ذر معار  اإلسبلم
 ( )ال س يان معاو   ال يزال ضضدا ثضاس ويان السج سع ذاد اس ألن الحدضؽ )العذر األولى مؽ إمام م 

لففؼ ي عففرَّض إلففى مجاذففدة معاو فف   ،مففع معاو فف  ( ) دففبب الرففل  الففذا أمزففاه أخففؾه اإلمففام الحدففؽ 
والدؤال ذاتم وس ؽ أن  ظرثفم ثفؾل  ؟ ن البر ؼ مؽ أولم بخرهضس ي ا   تفدضر يام  لل ر  (ومحارب م

ألففؼ  .تعلففضؼ أصففؾل الففديؽ وطففر  االج دففاد الرففحض  وقؾاعففد اسفف شباط األث ففام مففؽ الشرففؾص الديشضفف 
ـرمر الشاس ضضم مؽ ثزؾر إمام معرؾم ضلساذا  ؟و ؽ األ س  وعلسؾن أن عدد ال ضب  سضح  قر باس وسضرحف

دورة ياملفف  ضففس علففؼ أصففؾل الف ففم وال ؾاعففد الرففحضح  لل ف  ففم ضففس الففديؽ يففس لففؼ و ففؼ أا  مففشدؼ    ا فف  
وعلففى األقفف  عشففدما ير ففدون االج دففاد مففؽ الشرففؾص  ،ودفف فضد العلسففاء والف دففاء مشدففا ضففس السدفف  ب 

إن  ؟الديشض  ود شدون إلفى مفشد  وقؾاعفد واثفدة وال و فع  ضفشدؼ يف  ذلفػ االخف بل  وال ذف ل ضفس ابراء
ا عففؽ األ سفف  البففرام ذففؾ مجسؾعفف  مففؽ األث ففام الف دضفف  الخاصفف   عرففرذؼ وض ففرتدؼ يفف  مففا   ففس لففديش

وال  جفففد أا شفففسء ضفففس تعفففالضسدؼ ي علففف   فففالشغر إلفففى السدففف  ب  وتعلفففضؼ  دففف   ،الزمشضففف  ض ففف  ال غضفففر
ضعلى سبض  السلال لؼ و ؾلؾا لشا شفضئاس عفؽ مؾ فؾ  مفا إذا يا فل عفرو   .االج داد واس شباط األث ام

االث بفار محفرَّم  ضفس سف   أشفضاء  :مفلبلس يفا ؾا و ؾلفؾن ض ف  .ان دخضلف  ضفس االج دفاد أم الالزمان والس ف
ففحؾا أ ففداس ذفف  ذففذا الح ففؼ خففاص   ففذلػ العرفففر ض فف  أم أن  ...(الحشظفف  والذففعضر و) ولبففشدؼ لففؼ يؾ ً 

 (لباوجفا سج)ا س گفلطاوگلدفذا  فرش الضفؾم ض ضدفاس ملف   وف  خ  ؟ث ؼ االث بار ذذا وس د  ذاتم إلفى األ فد
وأ فم إلفى  (قفرن  13قبف  )و ؾل إن ث ؼ االث بار الضؾم ذؾ ث ؼ االث بار ذاتفم الفذا قالفم السعرفؾم 

ضففس ثففضؽ أن ذشففاس  .يففؾم ال ضامفف  ال وحففرم االث بففار إال ضففس األشففضاء الدففل السففذيؾرة ضففس تلففػ الرواوفف 
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ضس عرر األ سف  سفببم  ...ض ضداس  خر مل   و  خ مش غرا و ؾل إن تحر ؼ اث بار ال س  والذعضر و
 ،أن ثاج  الشاس األساسض  إلى السؾاد ال ذا ض  يا ل مشحررة ضس تلفػ السفؾاد ال ذا ضف  السفذيؾرة ض ف 

الضفؾم وبعفد أن ت ضفر  ثاجفا  و  .ويان اث بار تلػ األغذو  وزفر إ راراس يبضراس  فالسج سع اإلسفبلمس
 ...(ملفف  الحديففد واإلسففسشل والز ففل و) الشففاس ضفف ن اث بففار األشففضاء ال ففس وح اجدففا الشففاس  الزفففرورة

وعشففففس أن السففففبلس األصففففلس لح ففففؼ االث بففففار ذففففؾ ثاجففففا  الشففففاس وثاجففففا  السج سففففع  ،ثففففرام  أوزففففاس 
ولفففضس مفففؽ البعضفففد أن وففف تس يفففؾم تخفففرج ضضفففم تلفففػ الدفففلع ال فففس ورد  ضفففس الرواوففف  ويفففان  ،الزفففرور  

عفؽ يؾ دفا مفؽ  فرور ا  ...اث بارذا محرماس ضس ذلػ الفزمؽ ملف  ال سف  والذفعضر والزبضفب وال سفر و
السج سع وثاجا  األضراد األساسض  وبال الس ورب  اث بارذا غضر محرم ضس ثضؽ و ؾن اث بار سفلع 

محرمفففاس  غفففراس لبؾ دفففا مفففؽ الدفففلع ال فففس  ...أو الخذفففب والفففؾر  و ...والفففدجاج والدفففسػ وملففف  اللحفففؼ 
عشففد  ضففا دؼ  ،ضدففؤالشا ذففؾ لسففاذا يففان األ سفف  السعرففؾمؾن و  فففؾن  .وح اجدففا السج سففع  ذفف   أساسففس

 فففذير األث فففام ض ففف  واإلجا ففف  علفففى أسفففئل  الشفففاس  ،ألث فففام الفففديؽ وإجا فففاتدؼ عفففؽ اسففف ف اءا  الشفففاس
ـذيً رون الشاس ملبلس أو يشبً دؾ دؼ إلى أن ث ؼ ضرض دو  الس  ؾل على عاقل  ال ات  ملبلس وال ير  ،ضحدب

وخففف ص  السج سعفففا  ال بلضففف  ال دوسففف  ض ففف  ملففف  أذفففالس الجز فففرة العربضففف  وعرفففؾر مفففا قبففف  العرفففؾر 
وذ  يشظب  الح ؼ ذاتفم علفى مج سعفا  أخفرش  ؟الحديل  أم ال وخ ص  دا    وعؼ جسضع السج سعا 

لً ففًس  الرففؾرة ال الضفف  ؟شفف  مدفف  بلض  أم الوأزم لسففاذا لففؼ وخًلفف  لشففا  :و س ففؽ طففرح ذففذه األسففئل   ذفف   ير
والرؤ فف  الديشضفف  للعففالؼ  ،وبضففان أث ففام خ ،األ سفف  السعرففؾمؾن  ثففاراس م  ؾبفف  ضففس مجففال تفدففضر ال ففر ن

ضفس الفديؽ ويفذلػ  وم ا ف  الع ف  والعلفؼ والفلدفف  ،وال فار ص الرفحض  لحفؾادث صفدر اإلسفبلم ،والبؾن 
يفففس وحؾلفففؾا إلفففى ثفففد يبضفففر دون  ...،اإلسفففبلمس و (أو ال رفففؾ )ثفففؾل أصفففؾل األخفففبل  والعرضفففان 

ويففس تبففؾن تلففػ السؤلفففا  مرففباح ذداوفف  ودفف شضر  دففا و د ففدا  دففديدا  ،تحر ففأ تعففالضسدؼ وا ففدثارذا
إلففى  صففحض  أن  عفض السدف شدا  الس  ؾبفف  ت عفرض أثضا فاس  ؟جسضفع مفؽ سفض تس  عففدذؼ ضفس السدف  ب 

لبؽ اث سال الؾ ع وال حر أ ضس الؾثض ف  الس  ؾبف  أقف     لضفر مشفم ضفس  ،الدس واالخ بل  وال حر أ
 ،لذا إذا يان أ س  الذضع  قفد  رفبدؼ خ ث فاس  .الببلم السش ؾل شفدضاس والس شاق  عبر األضؾاه  ضؽ الشاس

ضفف ن  ،أث ففام خ وث ففا   الففديؽببضففان و  ويففا ؾا مفف مؾر ؽ   فدففضر ال ففر ن تفدففضراس معرففؾماس عففؽ الخظفف 
 ،للحضلؾلف  دون الؾ فع واالض فراء ضضدفا أو تحر فدفا وا فدثارذا)تدو شدؼ ل عالضسدؼ وقضامدؼ  ذلػ    فدفدؼ 

ضلسفاذا لفؼ و فؼ  .يفان مفؽ أوجفب الؾاجبفا  (ويذلػ ألج  اس فادة الشاس واألجضفال البلث ف   شحفؾ أيلفر
دفذه الش ظف  ض ف  يفس  فدرس ث ض ف  أن ال فدفضر السعرفؾم و ففس أن  فبً فر   ؟أا  مشدؼ  سل  ذذا األمفر

 عبفارة أخفرش إن خ تعفالى لفؼ وجعف  ضدفؼ الشفاس  .عؽ الخظ  للديؽ لؼ و ؽ غر اس مظلؾباس ل فلَّم  تعالى
لففديشدؼ  ذفف   يامفف  وصففحض  مئفف   السئفف  ودون أا خظفف  أو   ففص وعلسدففؼ  جسضففع أث امففم صفف ضرذا 
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أل ففم لففؾ يففان  .رطاس للدففعادة والبسففال وال فر  مشففم سففبحا م وتعفالىويبضرذفا وتظبففض دؼ لدففا  حفذاضضرذا شفف
ودلضلشفا علفى ادعا شفا ذفذا أن و فع  .ير د ذلػ لخل  جسضع الشاس مشذ البداو  معرفؾمضؽ عفؽ الخظف 

 -ملف  ذفذا الذفففرط  الشدفب  أل ففاس غضفر معرففؾمضؽ ذفؾ ضففس الح ض ف  تبلضفف   سفا ال وظففا  وذفؾ أمففر 
ث فى لفؾ يفان ذفذا  :وثا ضفاس  .ان جسضع الشاس مفؽ الدفعادة والبسفاليؤدا إلى ثرم - سعزل عؽ قبحم 

الذرط قا بلس لل ح    ولؼ و ؽ خارجاس عؽ طاق  البذر ضف ن الزمفم الزفرورا علفى األقف  وجفؾد مرجفع 
لبششا  رش الضؾم أن مل  ذفذا الفبلزم أو الذفرط  .معرؾم وثزؾره ضس جسضع العرؾر إلى يؾم ال ضام 

اداس إلففى ذففذا الؾاقففع وس ششففا أن  دفف ش   أن خ تعففالى لففؼ وجعفف  الؾصففؾل إلففى لففذا اسفف ش ،غضففر م ح ً فف 
   جع  شرط ذلػ أن  ،الدعادة وال ر  مشم سبحا م مذفروطاس  الفدؼ والعس  السعرؾمان عؽ الخظ 

 ع سد ضس ذذا الدبض  على ع لم وضظرتم ووجدا م و  يبح  اإل دان     صد  وإخبلص عؽ الح ض  
وعشد ذ  ث فى  ،ل ذخضص الح  مؽ الباط  و بذل طاق م وغاو  جدده  رد  وإخبلصالش س الظاذر 

ال ر  ضس ضدؼ الديؽ أوزفاس ذفس ذفذه  .لؾ وقع ضس خظ  أو اش باه أو تعل ر ض  م و ؾن معذوراس  ال  يضد
ل فد أراد خ مفؽ اإل دفان أن ودفعى و بفذل جدفده لفدفؼ ديشفم ومعرضف  طر ف  الحف   .ولضدل شضئاس  خفر

ولسفا يفان خ وعلفؼ أ فم خلف  البذفر غضفر يفاملضؽ  ،بلل تد ره ال ر ن وإعسالم ع لم وضبره وتفبضفرهمؽ خ
وأ دفؼ  عفد الدفعس الرفاد  لفؽ ورفلؾا سفؾش إلفى  ،وأن قفدراتدؼ محفدودة و اقرف  وأ دفؼ جفا زو الخظف 

رضض إال وال يف ،ض  م و ب  مفشدؼ ذفذا و  ففر لدفؼ  ؾاقرفدؼ وأخظفاءذؼ غضفر العسدوَّف  ،ضدؼ  ذرا للديؽ
حدــبشا »شففعار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذشففا  رفف  إلففى أن الففذيؽ أطل ففؾا  عففد الشبففس .السعا ففدة الس عًسففدة وعففؽ علففؼ للحفف ً 

ضا تعفالى ذاتفم جعف  ال فر ن البفر ؼ ض ف  وسفضل س لدداوف  الشفاس وإرشفادذؼ  عفد  ،لؼ وخظئؾا «كتاب ن
ذفذا عفدا عفؽ  .أن وس لػ الشاس تفدضراس معرؾماس عفؽ الخظف  لل فر ن البفر ؼولؼ تبؽ إرادتم  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبس

أ م لؾ يان شرط الدعادة والبسال ذؾ ال فدضر السعرؾم عفؽ الخظف  للفًديؽ ضف ن ملف  ذفذا ال فرض ال 
ففب أ سفف  معرففؾمضؽ وثزففؾرذؼ  ففضؽ الشففاس ضففس جسضففع العرففؾر أل ففم  .وس ففؽ تحرففضلم ث ففى مففع ـ رف

يف  عرفر يفس يبفضؽ للشفاس ث فا   الفديؽ وأث فام خ  ذف   صفحض  ث ى لؾ ورجد إمام معرفؾم ضفس 
ضفف ن الشففاس رغففؼ ذلففػ قففد و عففؾن ضففس الخظفف  واالشفف باه ضففس ضدسدففؼ لبففبلم السعرففؾم وضففس  ،مئفف   السئفف 

 بظدؼ لم أو أثشاء   لدؼ يبلمم إلى ابخر ؽ مسا سضعرً ض تعالضؼ السعرؾم إلى ال ذؾ م وال حر فأ 
 ؟علساء الذضع  ذاتدؼ ضس عرفر ا الحا ر ضس ضدسدؼ لببلم السعرؾمأال وخ ل   .أو الدس والؾ ع

م ي  واثد  مفؽ ذفؤالء الف دفاء ضدسفم إلفى الشفاس علفى أ فم يفبلم السعرفؾم ذاتفم وث ض ف  الفديؽ  ؟أال و دً 
  (؟وبال الس ضدؾ ضدؼ  اقص ومذؾ   الخظ )ألضس ضدسدؼ للديؽ ضدساس  ذفرً اس 

ة غيبتوعدة نقاط حؾل اإلمام الثاني عذر وق  :ر 
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 اسفففؼ السدففدا أمفففر مذفف ؾس ضضفففم مففؽ الشاثضففف   ( )إن والدة ا ففؽ لئلمففام الحدفففؽ العدفف را  .1
وال  .وال تؤ د السرادر ال ار خض  السؾثؾق  والس بؾل  لدش أذ  الدفش  والدة ملف  ذلفػ الظفف  ،ال ار خض 

ي س فع  فالسؾاز ؽ والسعفايضر ال فس وع سفدذا أذف  الدفش  ل بفؾل  ،يؾجد أا مدف شد أو دلضف  تفار خس مح فؼ
ولففذا ضفف ن طر فف  إثبففا  ذففذا األمففر م لفف   الشدففب  إلففى أذفف   ،يلبففل ذففذا األمففر ،الرواوففا  ال ار خضفف 

 .ض ذا يان لدش السًدعضؽ سشد مح ؼ ضس ذذا السجال ضلضغدروه لشا .الدش 
و ففففس إلثبفففا   ضففف ن ذفففذا وثفففده ال ( )ث فففى لفففؾ ثب فففل والدة ا فففؽ لئلمفففام الحدفففؽ العدففف را  .2

ذشففا يب ففى أمففام  .دعففاوش الذففضع  ثففؾل غضب ففم واث جا ففم عففؽ األ غففار وب ا ففم ثضففاس إلففى زمففؽ الغدففؾر
 :الذضع  مشظ ضاس طر  ان إلثبا  ادعا دؼ

لبششففا ال  جففد  .أن و ففؾن ال ففر ن أو الشبففس  قففد طرثففا ملفف  ذففذا السؾ ففؾ   ذفف   صففر   :األول
و ففل عففؽ الشبففسً   ، عففؼ .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ففر ن وال ضففس ثففدي  الشبففسً  شففضئاس مففؽ ذففذا ال ضففس ال ضففس ي ففب الذففضع  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  رر

أسساء األ سف  السعرفؾمضؽ واثفداس تلفؾ ابخفر وأشفار ضضدفا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أثادي  ورواوا   ضؽ ضضدا الشبس  األيرم
لبففؽ جسضففع ذففذه  .عذفففر مففشدؼ وعدففؾره  فف مر خ ضففس  خففر الزمففان إلففى ال ضبفف  الظؾ لفف  لئلمففام اللففا س

مففرَّةس ثا ضفف س  .الرواوففا  مؾ ففؾع  ومخ ل فف  ويلضففر مففؽ علسففاء الذففضع  أوزففاس و ففًرون  ففذلػ وال وع سففدو دا
س وجؾد اإلمام اللا س عذر وغضب م إن يش ؼ تد ظضعؾن   ض يبلمشا ض تؾ ا  حدي   دفذا  :  ؾل لسدَّع 

 .الردد لضس ضضم أا مظعؽ ال ضس م شم وال ضس سشده
وأ شا م   دل  ع لًض  و  لًضف   ( )أن ي ؼ إثبا   غر   إمام  علسً   ؽ أ س طالب  :الظر   اللا س

 -ؽ لؤلسفف  لبفف .ثففؼ وفف تس  عففد ذلففػ يففبلم  عففؽ ذففذا األمففر ضففس أثاديفف  األ سفف  السعرففؾمضؽ ،مح سفف 
ال وس ففؽ الففدضا  عففؽ ملفف  ذففذه الشغر فف  ع ففبلس  فف  ذشففاس دال فف  يلضففرة تلبففل  -ويسففا رأيشففا مففؽ قبفف  

 .(1)و س ؽ لظبل  الح ض   أن يرجعؾا إلى ي ب يلضرة ير بل ضس   د  غر   اإلمام  ذذه . ظبل دا
 إن وجففؾد إمففام معرففؾم مخ فف  عففؽ األ غففار وال ورفف  مشففم أا  فففع للسج سففع اإلسففبلمس .3

و  جًؾل  ضؽ الشاس  ذ   مخفسً  وسراً  ض   دون أن ود ظضع ضعف  شفسء لسرفا ب ذفذه األمف  عسف   
ؾ  وغضرر مجد  وال ضا دة مشم وذذا  حد ذاتم وزع عبلم  شػ يبضرة على وجؾد اإلمام اللا س عذفر  ،ـل ف

م ل فؾاس ض ؾلفؾا يرتجى مشم أا  فع للشاس واإلسبل إذا لؼ و ؽ وجؾد إمام غا ب ال .وغضب م مؽ األساس
 ؟لشا ما ذؾ الل ؾ

                                                 

مشياج الدـشة »وي ا   ،لحضدر علس قلسداران (أا طر   االتحاد)« عاىراه اتحاد»ضس ذذا السجال  ؾصس   راءة ي ا   (1)
   .ال ؽ تضسض  «الشبؾية
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إذا ضًبر ا  ظر    ثضاة اإلمام اللا س عذر ي ز  لشا  ذ   أيبفر أسفبا  يفؾن ذفذه الع ضفدة  .4
ذف  ذفؾ إ دفان يدفا ر  ؟ضالدؤال ذؾ أا   ؾ  مؽ البا شا  ذؾ ذذا اإلمام اللا س عذر .مذ ؾس  ضضدا

يالحاج  إلى زوج  وأطفال )لؾازم البذر    و ح اج إلى جسضع ما وح اجم اإل دان العادا مؽ ،البذر
سفففش ؾم ذشفففا   حلضففف  يففف  مفففؽ  ؟أم أ فففم مؾجفففؾد غضفففر طبضعفففس ويفففا ؽ  ضفففؾ   ذفففرا  ...(وبضفففل وعسففف  و

 :الفر ض ضؽ
الفر ض  األولفى أن و فؾن اإلمفامر اللفا س عذفر ملفـ  جسضفع أجفداده وملفـ  جسضفع الشفاس  .1 -4

وبففضؽ ابخففر ؽ سففؾش ام بليففم لففروح عالضفف  و ففسضر   ففس ابخففر ؽ إ دففا اس طبضعًضففاس تسامففاس ال ضففر   ضشففم 
وذففس م امففا  معشؾ فف  ال ت شففاضى مففع  ذففر  م مففؽ  اثضفف  الظبضعفف   .وثضازتففم لس ففام اإلمامفف  والعرففس 

ضس الح ض   إ م إ دان طبضعس يدا ر البذر غاو  ما ضفس األمفر أ فم وس لفػ مراتفب معشؾ ف   .اإل دا ض 
مح جب  عؽ األ غار لبشم وعضش ثضفاةس إ دفا ض س طبضعضف س ملف   ذؾ ابنو  عالض  ويساال  روثض  رضضع 

  .سا ر البذر
طب ففاس لدففذه  .ذففذا االض ففراض وخلفف  مذفف بل  عديففدة لسففؽ وع  ففد  حضففاة اإلمففام علففى ذففذه الرففؾرة

وملف  جسضفع األ بضفاء )الفر ض  ال  د أن و ؾن لئلمام اللا س عذفر شف  م ضفس ذلفػ شف ن سفا ر الشفاس 
  :سما يل (واأل س  قبلم

 .وعضف  وعس  و  دب معاشم مشم -أ
 . ضل وعضش ضضم - 
 .زوج  وأوالد -ج
 .وسرض أثضا اس أو ورا   جروح -د

ودففف خدم ضفففس أسففففاره وسفففا   الش ففف  الرا جففف  يالخضففف  والجسفففال أو ضفففس عرففففر ا الحا فففر  -ذفففف
 .الظا را  وال ظارا  والحاضبل  والدفؽ

أثضا ففاس وخ لفف  مفففع ابخففر ؽ وت ففع  ضشفففم وبضففشدؼ مشازعفففا  وقففد وزففظروا إلفففى الرجففؾ  إلفففى  -و
 .مرايز خاص  يالسحايؼ وغضرذا لح  الخبل 

و  فؾن  (خاصف  ضفس عرففر ا الحا فر)وب لس  واثدة وعضش ثضاة مد ض  أو قرو   طبضعضف   -ز
 .مؾاطشاس ضس أثد البلدان     معشى البلس 

 :األمؾر ال الض  ث ى ال ورعر  و شبذ  أمرهوبالظبع ض  م مزظر إلى 
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 .أن وعضش  اسؼ مد عار -ح
مفففؽ  اثضففف  )أن ي ش ففف   ذففف   م ؾاصففف  مفففؽ م فففان إلفففى  خفففر يفففس ال تفففؤدا ذض تفففم اللا  ففف   -ط
 .إلى شًػ الشاس   مره (الذبا 

 :ت ملؾا ابن ي  واثدة مؽ اللؾازم وال بعا  السذيؾرة أعبله ل روا إلى أيؽ  ر 
لففا س عذففر تففزوج مففرة واثففدة ضعاشففل زوج ففم معففم يفف  ذففذا العسففر الظؾ فف  الففذا ذفف  اإلمففام ال

ي جاوز ث فى الضفؾم ألف  عفام أم أ فم تفزوج عذفرا  السفرا  وعاشفل يف  زوجف  معفم ثضفاة طبضعضف  ثفؼ 
ويفذلػ مفا ذففؾ  ؟وذلفؼ جفًرا (وأطففال جففدد)تؾضضفل ض فزوج  ف خرش وبفدأ ثضففاة زوجضف  مفؽ جديفد و  ذرمفل

ذ  وعضذؾن مل  أ فضدؼ  ال  األعفؾام أم يدرمفؾن و سؾتفؾن  ؟  طؾل العسرثال أوالد اإلمام مؽ  اثض
ذفف  تعففر  زوجفف  اإلمففام  (؟!ضففس ثففضؽ يب ففى أ ففؾذؼ ضففس ذضئفف  شففا  ذا ثبلثففضؽ عامففاس )يدففا ر الشففاس 

ال وعلسففان عففؽ ث ض فف   (مففلبلس )وأوالده وأسففرتم وعا لفف  زوج ففم سففرَّه وث ض فف  ذؾ  ففم أم أن أ ففؾا زوج ففم 
ضففس السح سفف  مففلبلس أو أا م  ففب تففا ع )ذفف  ودففج  اإلمففام زواجففم ضففس وثض فف  رسففسض   ؟صففدرذؼ شففضئاس 
ففب مشففم ومففا  ؟أم أن زواجففم و ففؾن دا سففاس غضففر رسففسس وعرضضففاس  (لففؾزارة العففدل مففا ذففؾ عسلففم الففذا ي بدَّ
ذفف  وح ففاج إلففى وسففا   السشففزل ياللبلجفف  وال لفففاز  ؟أيففؽ مشزلففم والبلففدة ال ففس تعففضش  دففا ؟مرففدر رزقففم

ال ففاز والدففات  و  البدربففاءو  ذفف  يففدضع للدولفف  ضففؾاتضر السففاء ...؟سبل ففس والس ضفف  والسففدض ة ووغدففال  ال
ما ذؾ اسسم السدف عار الفذا ترفدر  ؟ذ  تفرض علضم  ر ب  الدخ  ضضدضعدا أوزاس  ؟الذا ود خدمم

 ذ  وجب علضم عشدما ير د الدفر إلفى مفدن أو دول ...؟ م ضؾاتضر الدات  والبدرباء وال از والساء و
ذ  وعضش أ شاؤه  ؟وأن وعد جؾاز سفر للخروج مؽ  لده ...أخرش أن وذ را  ظاق  طا رة أو قظار أو

ضفس ذفذه الرفؾرة وثضف  أصفب  لئلمفام اللفا س عذفر الضفؾم عديفد  ؟أو  شاتم ثضاةس عادوف  يدفا ر الشفاس
و فف ؼ سففره ذفف  وس شففم أن  ....واألصففدار وأوالد وأثفففاد وأوالد أثفففاد و (البشففا )مففؽ زوجففا  األوالد 

وعشففففدما وسففففرض أو ورجففففرح ذفففف  وعففففال  ضففففس إثففففدش  ؟و خفففففس أمففففره عففففؽ يفففف  ذففففؤالء العضففففال واألذفففف 
ذف  ي عففرَّضر لفؤلذش ضففس جدفسم أو مالففم  دفبب ثففؾادث  ؟السد ذففضا  أو ي عفرَّض إلففى عسف  جراثففس

ذفف  وع ففر   الشغففام اإلدارا الحففايؼ ضففس  لففده و جففرا أمففؾره  ؟طبضعضفف  يففالزالزل والدففضؾل واألعاصففضر
ضسلبلس ذ  وس لػ  ظاق  شخرض  وذؾ   ودض ر ت مضؽ وجؾاز سففر  ؟عامبلتم عؽ طر   ذلػ الشغاموم

ذففف  وذفففارس ضفففس  ؟و زفففظر لل ضفففام  السعفففامبل  اإلدار ففف  البلزمففف  إذا أرد أن وذففف را مشفففزالس أو يبشضفففم
 ؟(1)و شذفرذا ( اسفؼ مدف عار)ذ  و  ب م فاال  أو يؤلف  ي بفاس  ؟اال  خا ا  وضس السغاذرا  الذعبض 

                                                 

مؾجففؾد ث ض فف  ضلسففاذا ال و  ففب تفدففضراس صففحضحاس بوففا  ال ففر ن   لففؼ جسضفف  وجففذا   (عفف ) السشاسففب  إذا يففان إمففام الزمففان  (1)
ضففس قالفب م ففاال  أو  وباسف دالال  مح سفف  ال وس فؽ االع ففراض علضدفا و بففضؽ ث فا   اإلسففبلم وتعفالضؼ خ األصففضل  الش ضف 
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ـ ـسف  مؾتفم أم ال ؟ذ  سب  أن اع  ل م الذفرط    ضفر ثف  وسفجش م علسفاس  للففرار  ؟و خفر سفؤال ذفس ورحف
 :مؽ جسضع ذذه األسئل   حؽ مزظرون إلى أن  ف رض ضر اس  خر ذؾ ال الس

الفر فض  اللا ضفف  ذفس أن ال و ففؾن اإلمفام اللففا س عذففر إ دفا اس طبضعضففاس يدفا ر البذففر  فف   .4-2
 عبارة أخرش ضفس ذفذا الففرض  .و ؾن مخ لفاس اخ بلضاس يامبلس عؽ سا ر الشاس مؽ  اثض  الجدؼ والروح

وضفففؾ  ضففا تعففالى وحفغففم مففلبلس  ظففر  غضبضفف   .وسففارس اإلمففام ثضففاةس غضففر طبضعضفف  واسفف لشا ض س تسامفففاس 
وال وح اج ضس سفره إلفى اسف خدام وسفا   الش ف   ف   .طبضعض  مؽ األمراض الخظضرة والحؾادث السسض  

جسضفع أمفؾر  .وظؾا األرض  لس  البرفر و دف ظضع أن ي ؾاجفد  ظرضف  عفضؽ ضفس أا م فان ضفس الفد ضا
وس شفم أن ي رفر  ضفس  .العالؼ تحل  غره  فز  طر  غضبض  وذؾ مظلع على  سا ر جسضع البذفر

ال وح اج ضس ثضاتم إلى أا لؾازم ياللبلج  وضرن ال از والس ض   .أمؾر العالؼ والحؾادث طب اس لرغب م
عشففدما وعظففش  .وال ودفف خدم ال ففاز وال البدربففاء أل ففم عشد ففذ سففضجبر علففى دضففع ضؾاتضرذففا ...والسففدض ة و

ضبل  د أ م ضس جز رة  إذا يان لم  ضل وعضش ضضم .وذر  مؽ السضاه الظبضعض  أا مؽ الضشا ضع واأل دار
إذا اث فاج  (.مل  الجزر الشا ض  والسدجؾرة ضفس أقاصفس السحضظفا )لؼ تر  إلضدا ثزارة البذر  عد 

إذا يا ففل  .إلففى الظعففام ض مففا أن و تضففم مففؽ الجشفف  أو وحرفف  علضففم دا سففاس عففؽ طر فف  صففضد الحضؾا ففا 
أن وعضش مفع ثؾر فا  الجشف   لدوم رغب  جشدض  ض  م وذبعدا  ظر    غضر طبضعض  وغضر معروض  مل 

وال  .ولففذا ضلففضس لدوففم أا مذففاي  ثضاتضفف  أو عا لضفف  طبضعضفف  مسففا ذففؾ را فف  ضففس السج سعففا  البذففر  
وسرض أصبلس أو أ م  سجفرد أن وسفرض ض  فم  فدعاء واثفد وذففس  فدفم  تد لؾا عؽ مر م ض ما أ م ال

ـ ف  أن وسفرض مفؽ ذفؾ شفا  للشفاس مفؽ أمرا .على الففؾر اإلمفام اللفا س عذففر  ؟! فدؼأساسفاس ذف  ورعف
  !.يراه  رغؼ أ م  ضؽ الشاس و سذس ضس األزق  والذؾار  و ذارس ضس مشاسػ الح  لبؽ أثداس ال

قبفف  عففدة أوففام مففؽ شففروعس ضففس ي ا فف  ذففذا البحفف  يشففلر ثا ففراس ضففس إثففدش السجففالس ويشففل 
ضص السعفرو  قفال ذلفػ الذف .أعر  جسضع الحا فر ؽ  سفا ضفس ذلفػ شفضص  معفرو   يفان يرفديرر السجلفس

ثا ففر  ابن ضففس مجلدففشا ألن  (عفف )أقدففؼ  ففا إن إمففام الزمففان  (: )عشففدما يشففا   ففضؼ مفف تؼ الحدففضؽ 
 غر ر ثؾلس م عجباس ضلفؼ أجفد سفؾش الحا فر ؽ ضفس تلفػ الجلدف   (. )مجلدشا مجلس عزاء الحدضؽ 

 (عف )إمفام الزمفان ذف  رأيف ؼ    فدف ؼ  : عفد ا  دفاء الجلدف  قلفل لفذلػ الذفضص !.والذيؽ أعرضدؼ جسضعفاس 
ض جا  قا بلس إ شس لؼ أره ولبششس علفى و فضؽ أ فم يفان ثا فراس ضفس تلفػ  ؟ضس مجلدشا ث ى قل ؼ ما قل ؼ

خاص  مرضب  اإلمام الحدضؽ  (، )الجلد  أل م وحزفر ضس ي  م ان ترذير ضضم مرضب  أذ  البضل 
إذا يفان ثا فراس ضعفبلس  :والس قلفلر أ .و ذارس ضفس مجفالس العفزاء يسفا وفعف  الشفاس و فذر  الفدمؾ  (، )

                                                                                                                                                         

  ؟مذ  ي ا   م ال  أو ي ا   اسؼ مد عار مد حض  علضم أو محر  ؟ي ب يشذرذا  اسؼ مد عار
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قؾلفػ أ فم وحزففر ضفس جسضفع مجفالس العفزاء ودف لزم  :وثا ضفاس  ؟ضس ذلػ السجلس ضلساذا لفؼ يفره أثفد  مشفا
قدرتفم علفى الحزفؾر ضفس مئفا   ف   ال  األم شف  ضففس وقفل واثفد أل شفا ضفس الدفاع  ذاتدفا ال فس   ففضؼ 

ض ن ذشاس أ اس  خرون و ضسؾن مجالس العفزاء الحدفضشس ضفس  ال  األم شف  األخفرش  ،ضضدا الس تؼ ذشا
ثا ففراس ضففس مئففا   ال  األم شفف   (عفف )ضدفف  يففان إمففام الزمففان  .ضففس إيففران وضففس غضرذففا مففؽ البلففدان

ذ  وس ؽ ادعاء مل  ذلفػ  الشدفب  إلفى  ؟وس ؽ ألثد أن يراه  السخ لف  ضس لحغ  واثدة وعلى  حؾ ال
  ؟يا ؽ  غضرر مادا وما وراء طبضعس (ع )أم أنَّ إمام الزمان  ؟د مادا طبضعسإ دان ذا وجؾ 

إ دفففا أمفففؾر  :ض فففال الذفففضص السدففف ضؽ الفففذا لفففؼ و فففؽ وسلفففػ أا إجا ففف  عفففؽ يففف  ذفففذه ال دفففاؤال 
ل ففد تعلَّـ ففلف  !!ورفف  إلضدففا ع لففس وع لففػ ألن ع لشففا  ففاقص وال وجففؾز أن   ففضس يفف  شففسء  الع فف  ال

 ،يسفا أ فم وحففح روثفم وجدفسم .ن رؤ   الشاس لم  ظفر  غضبضف  ذفؾ أعلفؼ  دفامذضئ ر خ أن وحؾل دو 
  . شحؾ  إلفدسً  معجز وطر   غضبًض   و سشحم  ذلػ عسراس طؾ بلس وس ًد إلى زمؽ عدؾره

إذا يا ففل مذففضئ  خ ال تسففا ع مففؽ ثفففح ثضففاة اإلمففام  ظففر  خارقفف  غضففر طبضعفف  وغضففر  :ض لففلر 
ى األمففر ذاتففم قبفف  ألفف  ومئ ففس عففام لضبعففد عشففم خظففر االس ذففداد مففؽ عادوفف  ضلسففاذا لففؼ وفعفف  خ تعففال

 ف  قفام   خفا فم عفؽ األ غفار ووذبفم عسفراس  ،خبلل ذذه الظفر  ال ضبضف  وال رفر  ضفس العلف  الظبضعضف 
  ؟وظؾل  ال  الدشضؽ وثرم  ذلػ ملضارا  البذر مؽ  عس  ثزؾر إمام معرؾم  ضشدؼ

يففدريدا ع لشففا  مففرةس ثا ضفف س أقففؾل لففػ إ دففا أمففؾر ال :ذشففا اغ ففاش الذففضص قلففضبلس وقففال  لحففؽ غا ففب
أسفففاس السدففف دلضؽ  الع ففف   .وجفففؾز أن  عفففال  ذفففذه السدفففا    االع سفففاد علفففى الع ففف  واالسففف دالال  وال

ترظففرح ضفس ذذشففػ ملف  ذففذه السدففا   وال   ف ً  قلبففػ وقفؾً  إوسا ففػ ث فى ال .أسفاس  خذففبس  ذفش   ففعض 
  !.تد  الذضظان وف شػ  دذه الذبدا 

ل د اس خدمل سبلثاس جضداس جداس لبفؽ ال تفد  ذفذا الدفبلح و فع  ضفد الضدفؾد أو  :ض لل لم  اث اس 
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 
 :حؾل نغرية اإلمامة وانتقادات السخالفيؽ ليا« محدؽ غرويان»

 .م1/3/2331ذجرا شسدس السؾاض  لف  12/1379/ 11 :تار ص إجراء الحؾار
سففؤالس  .اسففسحؾا لففس أن أ ففدأ مففؽ السبففادي ال رففؾر   لبففس ودففضر  حلشففا سففضراس مشظ ضففاس  :نيئــؾيي

  (؟اإلمامض )ما ذؾ مفدؾم اإلمام  والعرس  عشد الس بلسضؽ الذضع   :األول
اإلمام   سعشاذا  .معشى عام ومعشى خاص :لئلمام  معشضان .بسم ميحرلا نمحرلا هللا :غرويان

وبدففذا السعشففى تذففس  األ بضففاء وضففس الؾقففل ذاتففم تذففس  اإلمففام  سعشاذففا  ؛العففام تعشففس ال ضففادة والر اسفف 
الخاص أا ذلػ اإلمام الذا  ع  د أ م و خذ علفى عات فم مدسف  إرشفاد الشفاس وقضفادتدؼ وذفداي دؼ  عفد 

أمفا معشفى العرفس   .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الخاص ضدفس قضفادة الشفاس  عفد الشبفسً أما اإلمام   سعشاذا  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بسَّ اإلسبلم
عؽ ي  خظ  واش باه ي شاضى مع م ام إمفام دؼ ضفبل و عفؾن أ فداس ضفس أا خظف   ضدؾ أن األ س  مرا ؾن 

 فالظبع ذشفاس أقفؾال ووجدفا   غفر أخفرش وظرثدفا  عفض علسفاء الذفضع  ضفس ذفذا السجفال  .أو اش باه
 .لسذدؾر ذؾ ما ذيرتم لبؼلبؽ ال ؾل ا

ذفؾ قضفادة الشفاس  عفد  -ال فس و رفدذا الذفضع  –تفزفل ؼ  ف ن معشفى اإلمامف  الخاصف   :نيئؾيي
  ؟ذ  ذذه ال ضادة والر اس  م  ررة على األمؾر الديشض  أم تذس  األمؾر الد ضؾ   أوزاس  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً 

وأساسففاس  حففؽ ال  فرفف   ففضؽ األمففؾر  .  والد ضؾ فف ال  فف  تذففس  جسضففع األمففؾر الديشضفف :غرويــان 
 ذفف   عففام اإلمامفف  ر اسفف   .إن األمففؾر الد ضؾ فف  أوزففاس تففدخ   ففسؽ الففديؽ   لً ضَّ ففم .الديشضفف  والد ضؾ فف 

اإلمففام السعرففؾم قا ففد  .وقضففادة لجسضففع الذففؤون اإل دففا ض  ال ففس يشب ففس علففى الففديؽ أن يبففدا رأوففم ضضدففا
الذففؤون اإل دففا ض  ال ففس تح ففاج للففديؽ وقؾلففم ثجفف  ضففس ذلففػ علففى  للشفاس والسج سففع ومرشففد ضففس جسضففع

 .جسضع الشاس
ل د عًرض ؼ العرس     دا الرؾن عؽ ي  خظ  ي شاضى مع م ام اإلمام  أو الشبًؾة ضدف   :نيئؾيي

ترب ـب أم سدؾاس  ،وذس  ذذا الرؾن ي َّ ذ ب ص ضراس يان أم يبضراس    ؟عسداس اررف
 فالظبع لفديشا ثبلثف  أ فؾا  مفؽ الفذ ب  .أجف  العرفس  تذفس  الفذ ؾ  الببضفرة والرف ضرة :غرويان
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اإلمفام السعرفؾم ال يفذ ب ذ بفاس قا ؾ ضفاس أ فداس  .الذ ب األخبلقس والذ ب العرضفا س والفذ ب ال فا ؾ س :ذس
و فع  ولبفؽ اإلمفام قفد . ج شب جسضع السحرمفا و  ضدؾ وعس   جسضع الؾاجبا  ،أا ال يش دػ قا ؾن خ

ضس ذ ب أخبلقس مل  أن وسرَّ ضس زقا  ضضل س شفخص علضفم الدفبلم ضضشدفى اإلمفام أن يفرد لفم ال حضف  
ذفذا الفذ ب وع بفر ذ بفاس أخبلقضفاس ولبشفم ال وعشفس  .أو أن يشدى اإلمام أن ودلؼ علفى شفخص أيبفر مشفم
س ذ ففب عرضففا س يففذلػ وس ففؽ أن و ففع اإلمففام ضفف .أن اإلمففام تففرس واجبففاس مففؽ الؾاجبففا  ال ففس ضر ففدا خ

ذذا  .ي ن تشذ   ثؾاسم أثشاء الربلة و  ف  للحغ  ما عؽ درجا  السعرض  والعرضان ال س يان ضضدا
الفذ ب ذ فب عرضفا س وذففؾ مفؽ  فا  ثدفشا  األ ففرار سفضئا  الس فربضؽ ضدفؾ  ففؾ  مفؽ الفذ ب لبشفم لففضس 

 .ذ باس شرعضاس 
ذففؾ الذففخص  -الذففضع  مففؽ وجدفف   غففر  -إذن وس ششففا ال ففؾل إن اإلمففام السعرففؾم  :نيئــؾيي

الفففذا  ـرفففـبم خ تعفففالى ضفففس م فففام ر اسففف  الشفففاس وقضفففادتدؼ ضفففس جسضفففع األمفففؾر الديشضففف  والد ضؾ ففف  وذفففؾ 
 .معرففؾم عففؽ يفف  ذ ففب ي شففاضى مففع م ففام إمام ففم أا مرففؾن مففؽ أن ي ففرس واجبففاس أو يرتبففب ثرامففاس 

 ؟ فرور اس ع فبلس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ذف  وع بفر وجفؾد إمفام  معرفؾم   عفد الشبفسً   : ر  ابن إلى سؤالشا األصفلس وذفؾ
ـب خر أ سَّ س معرؾمضؽ خلفاـء للشبس صفلى خ علضفم   عبارة أخرش ذ  وجب ث ساس وبالزفرورة أن يشر 

  ؟و لم وسلؼ
ضالفدلض  الع لفس ذاتفم الفذا  ،مبفدأ ثاجف  الشفاس إلفى الر اسف  وال ضفادة يفدل علضفم الع ف  :غرويان

لسفففاذا  :أا إذ قضففف  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أل بضفففاء يب فففى سفففارا السفعفففؾل  عفففد  بفففس اإلسفففبلميفففدل علفففى  فففرورة إرسفففال ا
ض  شفا   فؾل ألن طفر  الشفاس للؾصفؾل إلفى السعرضف  محفدودة وخ الح فضؼ  ؟وح اج الشاس إلفى األ بضفاء

وأن يبففضً ؽ لشففا  ،وبال ففالس ضففبل  ففد أن يؾ فف  لشففا طففر  تشفضففذ ذلففػ ال بلضفف  الففذا يلَّـفـشففا  ففم ،أراد تبلضفشففا
ذفذا الفدلض  ذاتفم يب فى  .لذا أرس  األ بضاء وأ فزل الب فب لدداوف  البذفر ،طر   الدعادة وطر   الذ اوة

 .ال  د مؽ وجؾد ثج   ضؽ الشاس يرجع إلفضدؼ الخلف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أا أ م  عد رثض  الشبسً  .مد سراس  عد الشبسً 
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سً وذذا ذؾ دلض    اء اإلمام   عد الشب

أتض ؼ سساث بؼ ذشا  دلضلضؽ ع لضضؽ إلثبا   رورة  عف  األ بضفاء و فرورة وجفؾد أ سف   :نيئؾيي
الفدلض  األول ذفؾ أن سفب  الشفاس للؾصفؾل إلفى السعرضف  محفدودة وبال فالس  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرؾمضؽ  عد الشبفسً 

 ،لس عل ف   السبفدأ والسعفاد وطر  ف  العسف   ال بفالض  اإللدضف ضبل وس شدؼ وثفدذؼ أن وذخرفؾا الح فا   ا
لففذا اق زففل ث سفف  خ أن  ،وبذفف   عففام ال وس ففشدؼ أن وعرضففؾا يضفضفف  الؾصففؾل إلففى البسففال والدففعادة

والفدلض  اللففا س أ ففم لفؾ لففؼ يبعفف  خ  .يبعف  أ بضففاء يففس يدفدوا الشففاس و رشففدوذؼ إلفى الظر فف  السدفف  ضؼ
لى طر   الح  ض ن الحج  ال ت ؼ علضدؼ و س ؽ للشاس أن وح جؾا على خ يؾم أ بضاء لدداو  الشاس إ
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مسا يلبل  رورة وجؾد أ س  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وتفزل ؼ أن ذذيؽ الدلضلضؽ ثا  ان وباقضان  عد الشبًس الخاتؼ .ال ضام 
بففس أجعفف  الش ظفف  وقبفف  أن أطففرح اإلشفف اال  ال ففس تففرد علففى ذففذه األدلفف  ول .معرففؾمضؽ  عففد الشبففسً 

وبذفف   دا ففؼ إلففى إمففام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  صففحض  أن الشففاس وح ففاجؾن  عففد الشبففسً  :ت زفف  أيلففر أطففرح سففؤاالس ذففؾ
 عبفارة  ؟ولبؽ ذ  مؽ الزرورا ث ساس أن و ؾن ذؤالء األ س  الدداة وال فادة معرفؾمضؽ ،ومرشد وقا د

إذا  ؟دش أولئفػ األ سف  الدفاديؽ السرشفديؽأخرش ذ  ذشاس  رورة  ع لض   على وجؾد صفف  العرفس  لف
 .يا ل ذشاس  رورة  ع لض   على عرس دؼ ضسا ذؾ الدلض  علضدا

إن  (.أا  سففاذا وح ففؼ الع فف )ذشففا معشففى الزففرورة أن  ففرش مففا ذففؾ م  زفففى الع فف   :غرويــان
اسف ظا  يلسا يان خظ  ذلػ اإلمام الدادا أق  يان ذلػ أضز  أا يلسا أخظ  أقف   :الع   و ؾل لشا

 .أن و ؾن ثج  وإماماس ذادواس ومرشداس للشاس  ذ   أضز 
 فرورةس  ،البفبلم ذفؾ ثفؾل الزففرورة الع لضف  للعرفس  .ال جفدال ضفس أضزفلض  العرفس  :نيئؾيي

 إذا لففؼ و ففؽ األ سفف ر  عففد الشبففسً   :وس ششففا أن  ظففرح الدففؤال علففى الشحففؾ ال ففالس .تعشففس اسفف حال  عففدمدا
ففؽف ق ـبفف  خ تعففالىمعملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وبعبففارة أخففرش إذا يا ففل السرجعضفف  الديشضفف   ،رففؾمضؽ ولففؼ و ؾ ففؾا مشرففؾبضؽ م 

أا مففا السففا ع )علففى عففات  العلسففاء والف دففاء ضسففا السحغففؾر ضففس ذلففػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  والد ضؾ فف  للشففاس  عففد الشبففسً 
 (؟الع لس مؽ ذلػ
والف ضم ذؾ  .أا علساء ديؽ ،ض داء ،لسعا سعلى معشى مؽ ا ،ذؼ أ فددؼ ( )األ س   :غرويان

العلففؼ العسضفف   الففديؽ مدففف ل  والعرففس  مدفففف ل   .الذففخص الففذا وس لففػ علسففاس وض دففاس عسض ففاس  اإلسففبلم
أمففا  ؟لففؾ يففان ذففذا الف ضففم معرفففؾماس ضدفف  وزففر  ذلففػ  ذففسء  أو وحففدث إشفف االس  :ضففشحؽ   ففؾل .أخففرش 

دف ل مفا الففدلض  علفى  فرورة عفدم العرفس  ث ففى ضفشحؽ   ؟مفا الفدلض  علفى  ففرورة العرفس  :سفؤالبؼ
والزفرورة ذشفا  .ضاألضز  أن   ؾل  عرس دؼ خاص  أ م لضس لديشا أا دلض  وسشع مؽ ذلفػ ؟  ب   م

أا أ شفففا عشفففدما   فففؾل إن العرفففس   فففرور   ض رفففد ا أن الع ففف  وح فففؼ  ،ذفففس  سعشفففى الحدفففؽ الع لفففس
 . حدؽ العرس  و رش أضزلض  وجؾدذا

ضففابن ورفف  الففدور لظففرح إشفف الضؽ ر ضدففضضؽ يففردان علففى أدلفف  ثبففؾ   ففرورة  ،ثدففشاس  :نيئــؾيي
اإلش ال األول أ م لؾ يا فل تلفػ األدلف  صفحضح  ضف ن   ضج دفا السشظ ضف  لفؽ ت  رفر  :الشبؾة واإلمام 

 سعشفى  .على  رورة وجفؾد أ سف  معرفؾمضؽ ضفس يف  عرفر وزمفان  ف  علفى  فرورة تعفددذؼ أوزفاس 
 ففدماتدا واض را ففاتدا صففحضح  ضفف ن ذففذا ودفف  بع  ففرورة أن و ففؾن عففدد أ ففم لففؾ يا ففل تلففػ األدلفف  وم

األ بضاء أو األ س  السعرؾمضؽ ضس ي  عرر عدداس يبضراس جداس ودس   ؾجؾد  بسً  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  
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 .ضس ثضؽ أ شفا ال  جفد ملف  ذفذا األمفر ضفس أا عرفر مفؽ العرفؾر ،والسحضظا  ضس أقاصس البحار
وعشفدما يفان مذف ؾالس  دداوف  أذفالس الحجفاز إلفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ضعلى سبض  السلال ضس زمؽ  عل  الرسفؾل األيفرم

البلفففدان  ملففف )صفففراط خ وطر ففف  الدداوففف  لفففؼ و فففؽ ذشفففاس أا   بفففسً  ضفففس أاً  مشظ ففف  أخفففرش مفففؽ الفففد ضا 
بففا وأمر  ففا وأضر  ضففا وأسفف رالضا وسففا ر  لففدان  سففضا ملفف  الرففضؽ والضا ففان ويؾر ففا  العديففدة ضففس قففارا  أورر

ضففس ثففضؽ أ ففم طب ففاس لؤلدلفف  السدفف خدم  ضففس إثبففا   ففرورة إرسففال  ...(،ومالضز ففا وأض ا دفف ان وإيففران و
ب األ س  السعرؾمضؽ  عد الشبسً  يان أذفالس تلفػ السشفاط   حاجف  إلفى قا فد  ومرشفد   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األ بضاء وـ رف

ألؼ تبؽ ث س  خ ت  زس أن يد دا أذالس تلفػ السشفاط   ؾاسفظ  األ بضفاء أو األ سف   .وذاد  معرؾم
ضلساذا   س أذالس تلػ السشاط  محرومضؽ مفؽ اإلرشفاد  ؟السعرؾمضؽ إلى الظر   الرحض  والسد  ضؼ

فف  علففى جسضفع أذفف  الفد ضا إلففى يففؾم  ؟ سفف والدداوف  وتعففالضؼ األ بضفاء واأل جَّ ألففضس مفؽ الؾاجففب أن تف ؼَّ الحر
فف    جَّ جفف   ؟ال ضامفف  وأن ال يب ففى للشففاس علففى خ ثر ففرم أذففالس سففا ر مشففاط  الففد ضا مففؽ وجففؾد ثر ضلسففاذا ثر

إذا يففان اسفف داللبؼ صففحضحاس أضلففؽ و ففؾن أذففالس تلففػ الش ففاط الشا ضفف  معففذور ؽ يففؾم ال ضامفف  طب ففاس  ؟خ
  ؟ا  اس داللبؼلس دم

 حؽ قلشا ضس أدل شا تلػ إ م لسا يفان الشفاس  حاجف   فرور   إلفى مرشفد وذفاد وثجف   :غرويان
أما ثرمان عفدد مفؽ الشفاس ألسفبا  طبضعضف  أو  .ضضجب  س  زى ث س  خ أن يرس  خ إلضدؼ ثج 

إل دفففان أن  حفففؽ   فففؾل إن خ الفففذا أراد مفففؽ ا .ألسفففبا  تعفففؾد إلفففى ترفففرضدؼ أ فدفففدؼ ضسدففف ل  أخفففرش 
أمفا عفدم وجفؾد وسفا   لشذفر  .ي حرس ضس خ  الدداو  ال  د أن يرس  لفم ثجف  ودلفضبلس وقفد ضعف  ذلفػ

تفففس  تعففالضؼ الففؾثس ضففس سففا ر   ففاط العففالؼ ضففس ذلففػ الففزمؽ أو وجففؾد وسففا   لبشدففا وسففا    ففعضف  ال
 اإلسفبلم  حؽ   ؾل إ م يان مؽ الؾاجب علفى السدفلسضؽ ضفس زمفؽ  بفس .ضدذه مد ل  أخرش  ، ال رض

 .أن وجدوا وسضل  لشذر تلػ السعار  والدداو  ولبشدؼ لؼ وفعلؾا ذلػ وذذا ال عبلقف  لفم  اسف داللشاملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
لبفؽ الشفاس الفذيؽ ثرفلؾا علفى تلفػ الدداوف  يفان علفضدؼ أن ودفعؾا ضفس  .ل د أرس  خ رسؾلم وثج فم

ل فد يفان علفى السدفلسضؽ زمفؽ  بفس  .ا تلفػ الؾعضفف  ذرذا إال أ دؼ ت اعدؾا عؽ ذذا الؾاجب ولؼ يفؤدو 
ا والسعفار  اإللدضف  لجسضفع البذفر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسبلم أن وداضروا إلى سا ر أص ا  الفد ضا لضبلً  فؾا ذلفػ الـدفدف

ولففضس مففؽ  ،لبففشدؼ لففؼ و ؾمفؾا  دففذا الؾاجففب وذفذا يدفف   وت ففاعس  مفؽ السدففلسضؽ ،ضفس ياضَّفف    ففا  العفالؼ
أمفا سفؤالبؼ عفؽ الشفاس الفذيؽ وعضذفؾن ضفس أقرفى   فاط  . ث ى   ؾل إ م ي شفاضى مفع ث س فمعس  خ

ذ  لدفؼ عفذر وثجف  علفى خ يفؾم  ،العالؼ ولؼ تر  إلضدؼ رسال ر خ أو لؼ و ؽ وصؾلدا إلضدؼ مس شاس 
فف س  اطشفف س  ؟ال ضامفف  أم ال جَّ فف س و  ذشففا وجففب أن  ش بففم إلففى أن ـخ جعفف  لبفف  ضففرد ثر جَّ  .عففاذرةس وخارجضفف س ثر

ف ر الباطشف  ذفس الع ف  وضظفرة اإل دفان  ،الحرجَّ ر الخارجض  والغاذرة ذس األ بضاء والب ب الدساو   والحرجَّ
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ف  الخارجضف   .ووجدا فم  –أا األ بضفاء واأل سف  السعرففؾمؾن  –الشفاس الفذيؽ لفؼ ورف  إلففضدؼ  فداء الحرجَّ
ا  الخضر والرفبلح و ج شبفؾا الذففر والدفؾء الفذا أا أن وعسلؾ  ،علضدؼ أن وعسلؾا طب اس لحج دؼ الباطش 

رففؾ م  ع لدففؼ وضظففرتدؼ ترفففـبضَّـؽ لدففؼ عففؽ و  أمففا ال بففالض  ال فرففضلض  ال ففس يففان وجففب أن ترففـلدؼ .وذخً 
 .طر   الحج  الخارجض  ولؼ ي ًؼ  ضا دا لدؼ ضبل شػ أن خ لؽ وعاقبدؼ على عدم عسلدؼ  دا

األول لشففرض أ فم ضفس زمفؽ  بفس  :االن وس فؽ طرثدسفاإذا يفان األمفر يفذلػ ضلسَّف  سفؤ  :نيئؾيي
ت ففاعس أصففحا  الشبففًس وأتباعففم عففؽ مدسفف  تبلضففغ رسففال  خ إلففى سففا ر   ففاط  -مففلبلس  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسففبلم

ضلساذا لؼ يرسف  خ أ بضفاء إلفى مشفاط  الفد ضا األخفرش تلفػ يفس ال يفؤدا ت فاعس أتبفا   ،ثدشاس  .الد ضا
ما ذ ب أذالس  ؟إلى ثرمان ملضارا  الشاس ضس سا ر   اط العالؼ مؽ الدداو  اإللدض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   بس اإلسبلم

مفففا اإلشففف ال ضفففس أن يبعففف  خ أ بضفففاء ضفففس  ؟سففا ر مشفففاط  العفففالؼ ث فففى وعفففاقبؾا  فففذ ب ارتببفففم غضفففرذؼ
لؼ و ؾ ؾا يدالى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ملشفرض أن السدلسضؽ زمؽ  بس اإلسبل :والدؤال اللا س ؟مشاط  العالؼ األخرش 

ضدففف  يفففان  ،م  اعدفففضؽ  ففف  يفففا ؾا ير فففدون ضعفففبلس  ذفففر معفففار  اإلسفففبلم ضفففس سفففا ر أ حفففاء الفففد ضا وال
ألؼ و ؽ تح ض  ذذا األمر مدف حضبلس  دفبب إم ا فا  الدففر السحفدودة  ؟ اس ظاع دؼ ال ضام  دذا األمر

وبفالشغر إلفى الغفرو  ال فس يا فل  ،س  ضس ذلػ العرفرإذا قبلشا   ن مل  ذلػ الع ؟ضس ذلػ العرر
داس الدفؤال لسفاذا لفؼ يرسف  خ أ بضفاء إلفى  :سا دة ضضم يان خارجاس عؽ طاق  السدفلسضؽ أضفبل ورظفرح مجفدَّ

 ؟أذالس سا ر مشاط  العالؼ إذن
 حؽ لؼ  بفؽ ضفس ذلفػ الفزمؽ ث فى  ح فؼ أن ال ضفام   لفػ السدسف  يفان مس شفاس أم غضفر  :غرويان

 ؟أا  دلض  علفى أ فم لفؼ و فؽ ضفس ذلفػ الفزمؽ أوف  إم ا ضف  عسلضف  أو ع لضف  ألداء ذلفػ الؾاجفب .مس ؽ
 أما سؤالبؼ لساذا لؼ يرس  خ أ بضاء إلفى .ل د يا ل ذشاس إم ا ض  ع لض  وعسلض  ولبشدا يا ل صعب 

ضفففس رأيففس إن علفف  ذلففػ ذففس أن الشففاس عشد ففذ سضرففبحؾن  ؟سففا ر مشففاط  العففالؼ وإلففى يفف   لففد  ففاء  
وتففرس البففاقس علففى عففات  السدففلسضؽ الففذيؽ يلفدففؼ  ،ل ففد أرسفف  خ  بضففاس يففس يبًلففغ وثضففم للشففاس .يدففالى

 .ا رسففال  خ ؾاجفب الففدعؾة وال بلضففغ وأن ي حسلففؾا عشففاء الدفففر و رثلفؾا إلففى جسضففع أ حففاء العففالؼ لضبلً  ففؾ 
أمففا لففؾ  عفف  خ  بضففاس ضففس يفف  ثففد  وصففؾ  ضففس العففالؼ ال  فففل ذففذه السذفف   وعشففاء الدفففر لدداوفف  

 .الشاس
عفؽ ال ضفام  -ثدفب قفؾلبؼ –سض باسفلؾن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لبؽ خ تعالى يان وعلؼ أن أتبا  الشبسً  :نيئؾيي

شففاس ضفس سفا ر أ حفاء الفد ضا محفرومضؽ مفؽ ذداوفف  سفضب ى ملضفارا  ال ،  ضجف  لفذلػ ، دفذه السدسف  وأ فم
أو لسففاذا لففؼ وسففش   ؟ضلسففاذا لففؼ يرسفف  ضففس   ففاط العففالؼ األخففرش وضففس يفف   لففد ومشظ فف   بضَّففاس مدفف  بلس  ،خ

إلففى سففا ر   ففاط العففالؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عففض الشففاس ملفف  ذففذه اإلرادة والدًسفف  العالضفف  يففس وحسلففؾا تعففالضؼ الشبففسً  
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  ....؟والدؾ د وضشلشدا ودول االتحاد الدؾضضض س الدا   ويفر دا 
ـــان ذففف  يفففان  ؟ حفففؽ ال  دففف ظضع أن  ح فففؼ  ذففف   قفففاطع أا  مرفففلح  يا فففل األضزففف  :غروي

األضزفف  أن يرسفف  خ ضففس   عفف  مففا مففؽ األرض  بضففاس ثففؼ تش ذففر معففار  الففؾثس مففؽ تلففػ الب عفف  إلففى 
إال أ شا   ؾل إن ث س  خ قزل   ن  ؟مؽ العالؼ سا ر أ حاء العالؼ أم أن يرس   بضاس ضس ي  مشظ  

أمفا قفؾلبؼ  .األصل  إرسال  بسً  واثد  وال وس ششفا أن  فدَّعس أ فم يفان ذشفاس طر ف   خفر أيلفر صفبلثاس 
إن خ يففان وعلففؼ أن ذشففاس أعففداداس مففؽ الشففاس سففضب ؾن محففرومضؽ مففؽ الدداوفف  ضلسففاذا لففؼ يرسفف  إلففضدؼ 

أمفففؾراس تبفففدو السرفففلح  ضضدفففا ثدفففب الغفففاذر وثدفففب ت ضضسشفففا ال اصفففر  ضجؾا فففم أن خ قفففد وفعففف  ؟ بضفففاس 
لضح فف  مرففال  ضففس السدفف  ب  تخفففى علففى اإل دففان ابن وال و  ذفففدا إال ضضسففا  ،مرجؾثفف س أو  ففعضف س 

ض فد  ،ضعلى سبض  السلال  رش أن م   والسدجد الحرام قاعفدة  ي ؾجفم  حؾذفا جسضفع مدفلسس العفالؼ . عد
يز   ضس العالؼ ذفس م ف  الس رَّمف  ولسفا جعلدفا قاعفدة للفؾثس ض فد أوجفد  فذلػ أوجد خ تعالى   ظ  مر 

أمففا لففؾ أرسفف  خ ضففس يفف  مشظ فف   بضففاس ضفف ن ذففذه  . ؾعففاس مففؽ الؾثففدة  ففضؽ جسضففع السدففلسضؽ ضففس العففالؼ
ضلع  خ راعى ذذه السرلح  وذس أن ورب  ذذا الس ان   ظ   .الؾثدة  ضؽ السدلسضؽ لؼ تبؽ ل ؾجد

 .ز   تش ذر مشدا تعالضؼ اإلسبلم إلى سا ر مشاط  العالؼ األخرش وقاعدة مري
فففـ  خ إلففى البذفففر :نيئــؾيي فففـؽ السس فففؽ أن  ؟و  ل ففؾن الفففؾثس مففؽ خ ،ألفففضس األ بضففاءر ررسر إذن م 

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 الحففرام ضففس م فف  الس رمفف  وبدففذا يفف ؼ الحفففاش علففى 

ا  الد ضا مؽ السعار  اإللدضف  وال عفالضؼ وضس الؾقل ذاتم ال ورحـرم أذالس سا ر أص  ،السريز   والؾثدة
  .اإلسبلمض 

ولبفؽ ال وس ششفا أن  لبفل أن ذفذا  .ذذا أوزاس ضفرض ال وس ششفا  فضفم .أ ا ال أ فس ذلػ :غرويان
إذ قد تبفؾن  ؛وأن السرلح  ضضم أقؾش مؽ السرلح  ضس غضره ،االض راض ذؾ الح  األضز  واألصل 

والش ظفف  األخففرش ذففس أن ذففد  خ مففؽ  .عففالى ال وفعلففمذشففاس مفاسففد ضففس ذففذا الفففرض جعلففل خ ت
وقففد رأش أن السرففلح  ابن ذففس أن يرسفف   بضففاس واثففداس وأن  ،ثدففشاس  ،إرسففال األ بضففاء ذففؾ ذداوفف  الشففاس

و فؾن لدفذا الشبفًس صفحا   وأن يفؤمر ذفؤالء الرفحا    الفذذا  إلفى أقاصفس الفد ضا لضفدعؾا الشفاس إلفى 
أمفا قفؾلبؼ لسفاذا لفؼ يرسف  خ  بضفاس ضفس يف  مج سفع  .عفدد األ بضفاءذفذا أضزف  مفؽ ال ذف ل وت .اإلسبلم

إن ذفففذا الفففدور يلعبفففم  ،ثدفففشاس  ؟مفففؽ السج سعفففا  لضفففؤدا األ بضفففاء دور صفففحا   وأتبفففا  الشبفففًس األصفففلس
أا أن الشبففسَّ ذدضفم ضففس يفف  مج سفع أن يربً ففس أشخاصفاس لض ؾ ففؾا ذفؼ ذففداة األمفف   .علسفاء األمفف  أ فدفدؼ

إن ي   بسً  و ؾم   ربض  أشخاص  .ذشاس  رورة  ألن يرس  خ عديداس مؽ األ بضاء ضلضدل . حؾ  بضً دا
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 . ارز ؽ وذؤالء األشخاص يؤدون دور ذداو  الشاس
لفؾ لفؼ ت ؾلفؾا  .لبؽ سؤالس مشظل   مؽ ادعفاء أن الع ف  وح فؼ  زفرورة إرسفال األ بضفاء :نيئؾيي

فب أ سف – دذه الزفرورة الع لضف  إلرسفال األ بضفاء  لسفا طرثشفا أ فداس  -  معرفؾمضؽ  عفد  خفر  بفسً ولـشرف
لرفر :سفؤال أا عففدم  –أل فم ضففس ملف  ذفذا الففرض  ؛لسفاذا لفؼ يبعفف  خ تعفالى ضفس يف  عرففر أ بضفاء ير

وس ششففا أن   ففؾل إن خ تعففالى أرسفف  أ بضففاء ضففس ض ففرا  زمشضفف  وضففس  عففض مشففاط  البففرة  -الزففرورة
أمفففا إذا قلففف ؼ  الزفففرورة الع لضففف  وذيفففرتؼ  . يفففس يدفففدا أذفففالس تلفففػ السشفففاط ،األر فففض  لسرفففلح  ر ذفففا

ذشفا  .ض ن سؤالس سضب ى قا ساس دون أن وجفد إجا ف س  ،إلثبا  ذذه الزفرورة تلػ األدل  ال س أشرتؼ إلضدا
ال وس ششففا أن   ففؾل إن خ رأش أن السرففلح  أن يرسفف   بضففاس ضففس مشظ فف  مففؽ الففد ضا ثففؼ و ففؾم أصففحا م 

ألن مل  ذذا العس  غضر مس ؽ عسلضاس وث ى لؾ يان  ،شاط  العالؼوأتباعم  شذفر تعالضسم إلى سا ر م
لففؼ  -ثدففب قففؾلبؼ –أ ففم  دففبب ت ففاعس ويدفف  أصففحا  الشبففًس  -علففى أا ثففال –مس شففاس ض  شففا  ففرش 

وأوزفاس وطب فاس  ،ت ح   مل  ذذه الخظ  عسلضاس أ داس وب س ملضارا  الشاس محرومضؽ مؽ تعفالضؼ األ بضفاء
 شففاء  –إذا يففان إرسففال األ بضففاء  .سفف بؾن لدففؼ ثجفف  علففى خ يففؾم ال ضامفف  ألدلفف بؼ ضفف ن ذففؤالء الشففاس

يفان وجفب أن وجفد خ ثفبلس لدفؤالء وال يفد  ملضفارا   (،ع فبلس ) رور اس  –على األدل  ال س أوردتسؾذا 
إن السرفلح  ال فس  .البذفر ضس مخ لف  أ حفاء العفالؼ وعفاقبؾن  فذ ب ارتببفم عفدد  مفؽ أصفحا  الشبفسً 

أمفا قفؾلبؼ إن خ جعف  ضفس اإل دفان  .أشرتؼ إلضدا ت شاقض يلضَّاس مع الزرورة الع لض  ال فس ت ؾلفؾن  دفا
وأن أذففالس   ففا  العففالؼ األخففرش الففذيؽ ثرمففؾا مففؽ الحجفف  الغففاذرة أا مففؽ  ، اطشفف  وعففاذرة :ثج ففضؽ

فف   اطشفف   ،األ بضففاء واأل سفف  السعرففؾمضؽ  ،-الفظففرة والؾجففدان البذففرا الش ففسأا الع فف  و  –لففديدؼ ثجَّ
ض  فم وظفرح ضفس  ؛وأ دؼ إذا عسلؾا  س  زى أوامر الع   والفظرة وصلؾا إلى الشجاة والدفعادة األخرو ف 

ياضضفف  لؾصففؾل  -وبعبففارة أخففرش الحجفف  الباطشفف  –إذا يففان الع فف  والفظففرة والؾجففدان  :الففذذؽ الدففؤال
وأ ففم  ؾجففؾد الع فف  والفظففرة ال وس ففؽ ألثففد أن  ،البذففر إلففى الدففعادة األخرو فف  وإلتسففام الحجفف  علففضدؼ

فب  ،و ؾن لم ثج  على خ يؾم ال ضام  ض ا   فرورة ع لض   ث سض   تب فى عشد فذ إلرسفال األ بضفاء وـ رف
أال يشاقض ذذا الببلم تلػ األدل  ال س تدؾقؾ دا إلثبا  الزففرورة الع لضف  للشبفؾة  ؟األ س  السعرؾمضؽ

لضرشفدوذؼ إلفى طر ف  الدفعادة  –ؾلؾن ذشاس إ م لؾ لؼ يرس  خ أ بضفاء للشفاس ألؼ تبؾ ؾا ت  ؟واإلمام 
إذا يان ذلػ صحضحاس ض ن جسضفع الفذيؽ ثرمفؾا مفؽ  ؟لبان للشاس  على خ ثج   يؾم ال ضام  -والذ اء

 ،سض ؾن لدفؼ علفى خ ثجف  يفؾم ال ضامف  (أو األ س  السعرؾمضؽ)تلػ الدداو  ومؽ إرشادا  األ بضاء 
وس ففففؽ لل  ففففاعس والبدفففف  السف ففففرض ألصففففحا  الشبففففًس وال المفففف بلس الع فففف  والفظففففرة والؾجففففدان أن  وال

ففؾا علففى خ ل ففد قلفف ؼ ضففس تلففػ األدلفف  إن الظففر  ال ففس  ،إذا يشفف ؼ تففذيرون جضففداس  .وسففشعدؼ مففؽ أن وح ج 
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رد وس لبدفففا البذفففر للؾصفففؾل إلفففى السعرضففف  محفففدودة وال وس فففؽ للشفففاس أن وعرضفففؾا  ع لدفففؼ و فففدريؾا  سجففف
واسف ش ج ؼ مفؽ ذفذه الس دمف  أن خ لفؾ  ،ضظرتدؼ ووجدا دؼ طر   البسال والرفراط السد  ضؼ و ج ازوه

إذا يفان  .لؼ يرس  أ بضاء للشاس ولؼ يبضً ؽ لدؼ الظر   لبان قد عس  خبلضاس لح س فم وذفذا محفال  ع فبلس 
دة السعرففؾمضؽ ضففس يفف  يبلم ففؼ ذاس صففحضحاس ضفف ن   ضج ففم السشظ ضفف  ذففس  ففرورة تعففدد األ بضففاء وال ففا

ضدف  وس فؽ أن   فؾل إن  .ضس ثضؽ أ شا ال  جفد ملف  ذفذا ال عفدد ضفس أا عرفر مفؽ العرفؾر ،عرر
ضففس ثففاال  عففدم  -أمففا تؾسففلبؼ  (؟والعضففاذ  ففا)خ قففد عسفف  ضففس يلضففر مففؽ الحففاال  خبلضففاس للح سفف  
لفففى الشفففاس أا الع فففف  ع  حجففف  خ الباطشفففف  ،-وجفففؾد األ بضفففاء الفففذيؽ اع برتسففففؾذؼ ثجففف  خ الغفففاذرة

ضففف  بؼ  دفففذا ال فففؾل تش زفففؾن دون أن تذففففعروا تلفففػ الس فففدما  السشظ ضففف  لؤلدلففف  تلفففػ ال ففففس  ،والفظفففرة
لففؾ لففؼ يرسفف  خ أا  بففسً  أوزففاس لبففان   م ا شففا أن  دفف شد إلففى الحجفف  الباطشفف  و  ففؾل إن  .أوردتسؾذففا

وعشد ففذ  ،علففى خ يففؾم ال ضامفف  الشففاس الففذيؽ أعظففاذؼ خ الع فف  والفظففرة ال وس ففؽ أن و ففؾن لدففؼ ثجفف 
ب األ س  السعرؾمضؽ  عد  خر األ بضاء   ؟!.ضساذا وح    اعدة الزرورة الع لض  إلرسال األ بضاء وـ رف

إن ي  الذا ت ؾلم تلػ األدل  ذس أن أص  الؾثس وإرسال  ،يسا أشر ر سا  اس  ،ا غر :غرويان
ففب إمففام معرففؾم  عففد الشبففًس الخففاتؼ –األ بضففاء وإ ففزال الب ففب الدففساو     ففرورا  ع ففبلس  -ويففذلػ ـ رف

ألن الع فففف  والفظففففرة غضففففر يففففاضضضؽ والشففففاس وح ففففاجؾن إلففففى ذداوفففف  رسفففف  خ وإرشففففاد األ سفففف   .للبذففففر
بذفر أيلفر مفؽ الدداوف  الع لضف  لسفا يفان ذشفاس  فرورة إلرسفال  بفس لؾ لؼ يرد خ مؽ ال .السعرؾمضؽ

ففب إمففام معرففؾم لبششففا  ع  ففد أن خ أراد مففؽ الشففاس ال ضففام   بففالض  أيلففر مففؽ ذلففػ الس ففدار  .أو ـ رف
لفففذا ال  فففد أن يرسففف  مرشفففديؽ وذفففداة مدفففاعديؽ وذفففؼ األ بضفففاء واأل سففف   ،الفففذا وس فففؽ لع لشفففا أن يدريفففم

لسففاذا أرسفف  ضففس ذففذه الب عفف  ولففؼ يرسفف  ضففس تلففػ الب عفف  ضدففذا ال عبلقفف  لففم  أمففا سففؤالبؼ .السعرففؾمؾن 
ب األ س  السعرؾمضؽ  . بحلشا الع لس إن البح  الع لس يلبل ض    رورة أص  إرسال األ بضاء وـ رف

أمففا مدفف ل  سففبب إرسففال  بففس ضففس  عففض الب ففا  وعففدم إرسففالم ضففس   ففا  أخففرش ضدففذا ال ي علفف   ،ع ففبلس 
إذف وس ففؽ أن تبففؾن ل لففػ السدفف ل  عؾامفف  وعلفف   . داللشا يب ففى قا سففاس وقؾ ففاس يسففا ذففؾ بحلشففا الع لففس واسفف

ي نف   ؾل ملبلس إن خ تعالى رأش أن األصل  للبذففر أن  .مخ لف  وأن   دم ل ؾجضددا مبررا  م شؾع 
 عفف  مففؽ ضفف ذا رأوا أن خ قففد  عفف   بضففاس ضففس تلففػ الب ،يبففذلؾا جدففدذؼ و دففعؾا و ففذذبؾا و بحلففؾا و دفف لؾا

إ دفففا مرفففال   .األرض ضعلفففضدؼ أن يدفففاجروا إلضدفففا و دفففعؾا إلفففى تحرفففض  معفففار  الفففؾثس وإرشفففاداتم
الثغدا خ يس ي حرس الشاس ضس   ا  العالؼ السخ لفف  عشفدما ودفسعؾن  ف ن  بضفاس  رعف  ضفس م فان مفا 

 .ضضدعؾا إلى ال عر   على ذذا الشبًس ومعرض  ما جاء  م مؽ تعالضؼ
إذا يا فل  :ال ابخر الذا ورظرح ثؾل أدل  إثبا   رورة الشبًؾة واإلمامف  ذفؾإن الدؤ  :نيئؾيي
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تلػ األدلف  صفحضح  ضف ن وجفؾد األ بضفاء أو األ سف  السعرفؾمضؽ وثزفؾرذؼ السدف سر  فضؽ الشفاس إلفى 
ولفذا ضفبل وجفؾز أن تخلفؾ األرض ضفس أا زمفؽ مفؽ ال فادة والدفداة  ،يؾم ال ضام  ورب  الزماس و رور اس 

ذذا ضس ثفضؽ أ فم ضفس زمفؽ األ بضفاء وبعفد  خفر  بفس وضفس يلضفر مفؽ عرفؾر  .وثج  خالسعرؾمضؽ 
ضعلففى  .ثضفاة البذففر   الظؾ لفف  لففؼ و ففؽ ذشففاس  بففس وال إمفام معرففؾم يففس و ففؾم   رشففاد الشففاس وذففداي دؼ

ال ففس طالففل و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   بففس اإلسففبلمو  ( )سففبض  السلففال خففبلل الف ففرة الزمشضفف  السس ففدة  ففضؽ ثزففرة عضدففى 
 .جاء  أجضال عديدة مؽ الشاس ورثلل دون أن و ؾن ذشاس أا  بس لدداي دؼ ،أيلر مؽ س سئ  عام

وأصفب   -ثدب ع ضفدة الذفضع  – (ع )والضؾم ومشذ ثؾالس أل  ومئ  عام غا  اإلمام اللا س عذر 
ا فل تلفػ ذذا ضس ثضؽ أ فم لفؾ ي ،الشاس محرومؾن عسلضاس مؽ إرشادا  وذداوا  قا د ومرشد معرؾم

األدلف  صففحضح  لبفان مففؽ السحفال أال يؾجففد  بفس  خففبلل تلفػ السففدة الزمشضف  الظؾ لفف  ويفذلػ لبففان مففؽ 
أا أ ففم مففؽ السحففال أن وسشففع أا عامفف  مففؽ  .السحففال أن ت ففع تلففػ ال ضبفف  الظؾ لفف  لئلمففام السعرففؾم

مففع الزففرورة  ألن ذففذا سففض شاقض)إرسففال األ بضففاء أو يففؤدا إلففى ال ضبفف  الظؾ لفف  لؤل سفف  السعرففؾمضؽ 
ب األ س  السعرؾمضؽ   ؟ضبض  تحلؾن ذذا اإلش ال (الع لض  إلرسال الرس  وـ رف

أا إرسفال )وغدفر مفؽ أسفئل بؼ أ بفؼ ت رفؾرون وي  شفا عشفدما   فؾل إن مدف ل  الشبفؾة  :غرويان
ففب )وأن مدفف ل  اإلمامفف  وال ضففادة والسرجعضفف   (أا واجبفف  ع ففبلس ) ففرورة ع لضفف   (خ أل بضففاء خ أا ـ رف

ضسعشفى ذلفػ أن تلفػ األمفؾر وجفب أن ت ح ف  رغسفاس  (،ع فبلس ) فرورة   (أل س  وذداة معرؾمضؽ للشفاس
ل شا مخ ار ؽ وعشدما   ؾل إن أص  إرسال األ بضاء والؾثس  .لبؽ األمر لضس يذلػ .عؽ الشاس ل د خر

ففؽف ق ـبفف  خ تعففالى  ففرورا  ع ففبلس ضسعشففاه أن خ وجففب أن  يز فف  ذففذه الش ضرفف  مففؽ والشبففؾة واإلمامفف  م 
وجفب أن و فؾن ذشفاس إمفام ولفديشا أدلف  يلضفرة علفى ذفذه الزففرورة  ،أجف  .عالؼ الخلض   وقفد ضعف  ذلفػ

ر ـم الشاسر أ فـددؼ مفؽ اإلمفام  دفبب ترفرضا  معضشف  (.الع لض ) للشفاس إرادة  .ولبشم مؽ السس ؽ أن ـوحف
ر ففضـ  واألسففبا  ال ففس تجعلدففؼ ال ودفف فضدون واخ ضففار ثففًر وأثضا ففاس وخلفف  الشففاسر  اخ ضففارذؼ وعسلدففؼ األ

 - سففا عسل ففم أيففديدؼ  -ل ففد أرسفف  خ الشبففسَّ واإلمففاـم السعرففؾـم ولبففؽ البذففر أوجففدوا  .مففؽ ثجفف  خ
ضفدلض  الزفرورة الع لضف  قفا ؼ  ،وذذا ال عبلق  لم  األدل  ال فس ذير اذفا ،أسبا  ثرما دؼ مؽ ثج  خ

و حفؽ  ع  فد  سلف  ذفذه الع ضفدة أوزفاس  ، فم الشفاس  اخ ضفارذؼ ما ثر  يان   ضجف  عسف  قفامو  .وثا ل
ضالشاس أرادوا  اخ ضارذؼ وإرادتدؼ الحرَّة أن و زفؾا علفى تلفػ الحجف  اإللدضف   (.ع ) ذ ن إمام الزمان 

ضف ذا قلف ؼ ضف يؽ ذذبفل  .ضرأش خ السرلح  أن تعضش تلػ الحج  اإللدض  خل  سف ار ال ضبف  (و  لؾذا)
إن ثجف  خ مؾجفؾدة  .تفزال قا سف  وثا  ف  يسفا ذفس إ دفا ال :قلشا ؟؟ لض  على اإلمام إذن الزرورة الع

 !لبؽ الشاس أ فددؼ ال ير دون االس فادة مشدا
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صفحضحاس علفى  ،«إن الشفاس ذفؼ الفذيؽ لفؼ ير فدوا أو ال ير فدون ابن» :قد و ؾن قفؾلبؼ :نيئؾيي
أا أ فم لفؼ وحرف  أ فداس  .«السؾجبف  البلضف »ولبشفم لفضس صفحضحاس علفى  حفؾ  «السؾجب  الجز ضف » حؾ 

وابن  .باخ ضارذؼ على رضض األ بضاء أو األ س  السعرؾمضؽ أو معاداتدؼو  أن اتف  أذ  العالؼ جسضعاس 
وضس ذذا الزمؽ أوزاس ثض   حؽ محرومفؾن مفؽ ذفداوا  اإلمفام السعرفؾم ال وس فؽ أن  جعف  جسضفع 

و دَّعس أن ال أثد علفى وجفم  ، رضر ضس ذذا السجالالشاس ضس  ؾت   واثدة و شدب إلضدؼ الذ ب وال 
ا وإرشادا  اإلمام السعرؾم   !.األرض ير د اتبا  ـذدف

ضفس يلضفر و  -لؼ و ؽ ذشفاس ضفس يلضفر مفؽ األزمشف   :ض والس  .ثؼ ل د تؼ إغفال عدة   اط مدس  ذشا
فدففدؼ مففؽ ذففذه  بففس  أصففبلس ث ففى وعادوففم الشففاس  اخ ضففارذؼ ضضففؤدوا إلففى ثرمففان أ  –مففؽ األم شفف  يففذلػ

 سففضد االف فرة الزمشضفف   فضؽ ضففس  ورثلفل البذففر ال فس جففاء عديففدة مفؽ الجضفال مففلبلس األ .الحجف  اإللففدض 
وبال ففالس ال وس ففؽ االدعففاء    دففا ث سففاس لففؼ تبففؽ  ،لففؼ يررـسفف  إلضدففا  بففس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اإلسففبلم و بففسً   ( )عضدففى 

ذاتم يشظب  على مئا  مبليضؽ البذر الذيؽ يا ؾا وعضذؾن ضس األمر و  ،راغب  ضس أن يبع  إلضدا  بسً 
ولبفففؽ  دفففبب البعفففد الس فففا س لفففؼ و فففؽ لدفففؼ أا علفففؼ   رففف   ( )السدفففض   أ حفففاء األرض زمفففؽ سفففضد ا

ضفبل وس فؽ االدعفاء  ف  دؼ  ،السدض  وث ى لؾ سفسعؾا  خبفره لفؼ تبفؽ لفديدؼ إم ا ضف  للدففر والدجفرة إلضفم
ومفؽ الجدف  األخفرش ضف ن ال رفاص قبف   !. ساس أن يرـسـ  إلضدؼ  بفس  باخ ضارذؼ الحر رضزؾا ثو  جسضعاس 

ال وس ؽ اع بار معاداة ضر   مؽ الشفاس لحجف   :وثا ضاس  .ارتبا  الجرم أمر  قبض   ع بلس وشرعاس وأخبلقاس 
راس لحرمففان ملضففارا  الشففاس ابخففر ؽ مففؽ أولئففػ الحجفف  لشفففرض مففلبلس أن أذففالس  .خ علفف س ودلففضبلس مربففرً 

يا ؾا غضر جدير ؽ وعدوسس  (ع )ضس زمؽ والدة اإلمام اللا س عذر  ...ا  أو الجز رة العربض  أوالعر 
ضلساذا لؼ يداجر اإلمام إلفى أرض  ؛األذلض  أو أن جداز الح ؼ ضس ذلػ الؾقل يان يددد ثضاة اإلمام

يسففا ضعفف  عففدد مففؽ أصففحا م ضففس ضففس ذجرتففم مففؽ م فف  إلففى السديشفف  أو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  يسففا ضعفف  الشبففس  )أخففرش 
ضففس مشففاط  أخففرش  الففذيؽ يففا ؾا وعضذففؾن  ؽمففا ذ ففب األقففؾام ابخففر و  (؟ذجففرتدؼ مففؽ م فف  إلففى الحبذفف 

وما ذ ب األجضفال البلث ف   ؟مما الذا أوجب ثرما دؼ مؽ اإلمام السعرؾ  ؟؟ عضدة مؽ العالؼ ثضشذاس
ذ ب ارتببففم ضر فف  مففؽ الشففاس ضففس العرففؾر البلث فف   فف رذفف  وجففؾز أن وعاقففب ملضففارا  البذففف ؟؟يففذلػ

ألففؼ تبففؽ ذشففاس أا طر  فف  أخففرش  .مسففؽ يففا ؾا عففدوسس األذلضفف  و ففايرا الجسضفف  قبفف  ألفف  ومئفف  عففام
ذفف  وس ششففا أن   ففؾل إن الشففاس الضففؾم ذففؼ الففذيؽ  ؟للسحاضغفف  علففى روح اإلمففام سففؾش غضب ففم الظؾ لفف 

أو أن   ففؾل إن جسضففع سفف ان العففالؼ ضففس الف ففرة  ففضؽ  ،يرضزففؾن  اخ ضففارذؼ أن و ففؾن لدففؼ إمففام معرففؾم
 ؟؟ما يا ؾا يرغبؾن أن و ؾن لديدؼ  بس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  و بسً  اإلسبلم ( )سضد ا عضدى 
ربسففا و  .أل شففا لففؼ  بففؽ ال أ ففا وال أ فف ؼ ضففس ذلففػ الففزمؽ ،ال وس ششففا أوزففاس أن  شفففس ذلففػ :غرويــان
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يا ففل ال تففزال  اقضفف   ففضؽ الشففاس ولففؼ تبففؽ ذشففاس مففؽ  ( )دففض  يا ففل الح سفف  مففؽ ذلففػ أن تعففالضؼ الس
 .ثاج  لشبسً  جديد  

علفى أا ثفال إذا أردتفؼ أن تلب فؾا أن عفدم رغبف  الشفاس ذفس ال فس ثالفل دون إرسفال  :نيئؾيي
 .ضفس ثفضؽ أن ملف  ذلفػ األمفر ال وس فؽ إثباتفم ،األ بضاء إلضدؼ ضعلفض ؼ أن تلب فؾا ذلفػ  الفدلض  والبرذفان

ذفف  وس ششففا أن   ففؾل إن الشففاس أ فدففدؼ ال يرغبففؾن أن  ؟شففا أن   ففؾل ضففس عرففر ا الحا ففرومففاذا وس ش
 ؟و ؾن  ضشدؼ إمام معرؾم

ولبفؽ  . عؼ ربسا ال و ؾن لشا ت رضر  ضس ذذا .أ ا ال أ فس االث ساال  ال س تذيرو دا :غرويان
ابن لربسفا  (عف )لفؾ عدفر إمفام الزمفان  ،ضسفؽ يفدرا  .ال وس ؽ أوزاس  فس االث سفال الس ا ف  لببلم فؼ

ال را ؽ تغدر أن ذؾش الشفس مد ؾل  علضشا  ذدة وأن الذفدؾا  والسضف  إلفى و  .خالفم يلضر مشا وعادوه
الفففذ ب والظ ضفففان والسعاصفففس مش ذففففرة   ضششفففا إلفففى درجففف  أ فففم لفففؾ عدفففر اإلمفففام لدفففارعشا إلفففى مخالف فففم 

أ ا لضس عشدا سؾء و  .ما ت ؾلم ضسبشس  على ثدؽ عشبؼأما  .ال وس ششا أن  شفس ذذا أوزاس  .ومعاداتم
وال وس ششفا أن  لبفل أثففد  ، فف  مفا أقؾلفم ذففؾ إن طرضفس االث سفال مس شففان علفى ثفد سففؾاء ،عفؽ أوزفاس 

لففضس أمامشففا مففؽ مشدوثفف  سففؾش العففؾدة إلففى و  ضالبحفف  جففدلس الظففرضضؽ .الظففرضضؽ  ذفف   قففاطع وجففازم
أا أ شفا  حفؽ الدفبب ضفس غضبف   «غيبتو مش ا»ل د جاء ضس األخبار أن  .األخبار والرواوا  الرحضح 

 (.ع )إمام الزمان 
  فالظبع وس ششفا الجففزم    فم لفؾ يففان اإلمفام ثا فراس ابن  ضششفا لخالفففم ضر ف  مفؽ الشففاس :نيئـؾيي

 ؛ولبؽ على ي  ثال ال وس ؽ أن و فؾن وجفؾد مجسؾعف  مفؽ السخفالفضؽ عفامبلس مدفبً باس ل ضب فم .عادوهو 
أل ففم ضففس زمففؽ الشبففسً  واأل سفف  الدففا  ضؽ وجففد مخففالفؾن وأعففداء يلففر ولبففؽ جسضففع األ سفف  الدففا  ضؽ أدوا 

لفؾ يفان اإلمفام السعرفؾم ثا فراس  .وعضف دؼ   در اس ظاع دؼ و الؾا شر  الذدادة ضس  خر السظفا 
وس ؽ لئلمام  ؟أساساس ذ  السف رض أن يؤ ده الجسضع .ابن لخالفم ضر   مؽ الشاس ولؾاض م ضر    خر

ضفس تلفػ الحالف  وس فؽ أن  . ب ى الزالؾن على  فبلل دؼو  ،أن وحزر  ضششا ضضد دا  م السؤمشؾن  م
ال و  أمففا عشففدما و ففؾن اإلمففام غا بففاس  .ذففؼ الففذيؽ رضزففؾا الدداوفف     فدففدؼ ،  ففؾل إن الففذيؽ لففؼ يد ففدوا  ففم

أا ذ فب وال ت رفضر ضفس  –الب فا  األخفرش ضفس العفالؼ و  أو األم شف  –و ؾن ألذالس العرؾر األخرش 
 عفؼ إذا لفؼ و فب اإلمفام  ؟ضبضف  وس ششفا أن   فؾل إن ذفؤالء الشفاس ذفؼ الفذيؽ لفؼ ير فدوا الدداوف  ،غضب م

د ولبؽ ذذا ال وس شم أن و ؾن مبرراس مشظ ضاس لسل  ذذه ال ضب  الظؾ ل  د  ألؼ ود ذفدد  .لربسا قر  ـ  وارسف رذف
ذ فذا يلسفا رثف  إمفام و  ،مفام معرفؾم  خفر  عفد اس ذفدادهألضس  اإلم ان أن وف تس إ ؟األ س  الدا  ؾن 

 عبارة أخفرش إذا يا فل أدلف  إثبفا   فرورة وجفؾد إمفام معرفؾم  عفد  ؟جاء  عده  خر إلى يؾم ال ضام 
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إتسام الحجف  و  إرشادذؼو  إذا يا ل ضلدف  وجؾد األ س  السعرؾمضؽ ذداو  الشاسو  ،صحضح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً 
وس ففؽ أن و فؾن لففم أا  ضفف ن ثرفر عفدد األ سفف  السعرفؾمضؽ  فاثشس عذفففر إمفام ض ف  ال ،علفى الشفاس
 .مشظ سو  تبر ر وا  

يفا ؾا جفدير ؽ  فم ومفؤذلضؽ و  (اللفا س عذفر)لشفرض أن الشاس ضس ذلػ الزمؽ لؼ وخالفؾا اإلمام 
 سففضب ى ثضففاس ث ففى العرففر (عفف )التباعففم وا  فففى اث سففال اس ذففداده ذفف  يففان اإلمففام اللففا س عذففر 

و دفففدا الشفففاس إلفففى الرفففراط  (وعشفففس  ال  أو عذففففرا   ال  الدفففشضؽ)ث فففى يفففؾم ال ضامففف  و  الحا فففر
 ؟السد  ضؼ

أا ذداوفف  خ )الش ظفف  الدامفف  ال ففس وجففب أن أؤيففد علضدففا ذشففا ذففس  ففرورة الدداوفف   :غرويــان
ورا أن أما أ م ذ  مؽ الزر  .وذؾ ما أيد ا علضم مشذ  داو  ذذا الحؾار ،ي ص  (للشاس وإرشاده لدؼ

 .ضدذا أمر  أعًؼ مؽ السظلؾ  ،ثرفراس  ،تبؾن ذذه الدداو  مباشرةس 
إن ذداوف  اإلمفام للبذفر ضفس  .ذداوف  اإلمفام اللفا س عذفر مؾجفؾدة ولبششفا محرومفؾن مشدفا ،الضؾم

ضالف داء ذؼ الذيؽ و ؾمؾن  سدس  ذداو  الشاس  االس سداد مؽ إمام  ،عرر ال ضب  ذداو  غضر مباشرة
 حففؽ  ع  ففد أن مرجعضفف  الف دففاء الديشضفف  ذاتدففا إ سففا تفف ًؼ  فزفف  اسفف سدادذؼ واسفف لدامدؼ  (.عفف )الزمففان 

 (.عف )مؽ اإللداما  غضر السباشرة وبفز  العشاو  والدداو  ال ضبًض  ال فس وسفشحدؼ إواذفا إمفام الزمفان 
إن  .شفاض ذا يفان ذشفاس مفؽ و فؾل  خفبل  ذلفػ ضلضف    ولضفرًد علضشفا ولضلبفل  ظفبلن يبلم ،ذذا ذؾ رأيشا

واالسف فادة مشدفا ضفس عرففر ال ضبفف   (عف )االسف سداد مفؽ إرشفادا  ومدفاعدا  وذفداوا  إمفام الزمففان 
 .أمر  م ؾاتر  ال وس ؽ ألثد  أن يشبره

 سعشففى  .إ فم يفبلم غضفر قا ف  لئلثبفا  :األول :ولبفؽ ذشفاس إشف االن ضفس يبلم فؼ ذففذا :نيئـؾيي
وا أن إمام  وداعد الف داء على ضدؼ الديؽ مفؽ خفبلل  (ع )الزمان أ بؼ ال تد ظضعؾن أن تلب ؾا أو تررر

إن إثبفا  ذفذا االدعفاء ذشفا  .وأ م و ؾم  دداي شا  دذه الظر     ذ   غضر مباشر ،إلداماتم ال ضبض  لدؼ
ي»و ع على عات بؼ ألن  ع  وث ى لؾ لؼ ود ظع مخالفؾيؼ أن وف تؾا  فدلض  علفى  ،(1)«البي  شةه عمى السهد 

مدففف شد و  وال تزالففؾن  حاجففف  إلففى اإلتضفففان  ففدلض  ،ضففف ن ذففذا وثفففده ال يلبففل ادعفففاءيؼ ، ظففبلن مففدعايؼ
يلدفففؼ الف دفففاء  (عففف )يفففان إمفففام الزمفففان و  إذا يفففان األمفففر يفففذلػ :وثا ضفففاس  .مؾثفففؾ  إلثبفففا  مفففا ت ؾلؾ فففم

سردرؼ السدا   الذرعض  ضلساذا تؾجد الضؾم ي  ذذه االخ بلضا  ضفس وجدفا  الشغف اء والف فاوش وابر  رو رـفدً 
                                                 

ومؽ ال وحزره الف ضفم  361ص /7ج  ،ا غر أصؾل الباضس للبلضشس)جزء مؽ م ؽ ثدي   رواه الفر  ان مرضؾعاس ومؾقؾضاس  (1)
عفى والضسفضؽ علفى مفؽ أ بفر-ولدش أذ  الدش   .32ص /3ج ، ال ؽ  ا ؾ م ضفس الدفشؽ الببفرش  - لفح البضً ش  علفى مفؽ ادَّ

 ( الس رجؼ) (.253و 153/ص 13جو  123/ص 8ج ،للبضد س
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 ،و دففاعدذؼ (عفف )أال يلدسدففؼ إمففام الزمففان  (؟مففؽ الذففضع  اإلمامضفف )الف دففاء و  الذففرعض   ففضؽ العلسففاء
ضلساذا تؾجفد  فضؽ الف دفاء اخ بلضفا  شفديدة ث فى ضفس أذفؼ السدفا   الحضاتضف  والسرفضر   ملف  الح ؾمف  

 ..؟والو  الف ضم وو  والدضاس 
لسففا ضففس وجففؾد  ،ال ي ففدخ  (عفف ) الشدففب  إلففى االخ بلضففا  الجز ضفف  ضفف ن إمففام الزمففان  :غرويــان

أما  الشدب  إلى االخ بلضا  الببضرة ال س تسس  مرضر األم   .ض دسً  و  ذذه االخ بلضا  مؽ رشد علسسً  
أثضا اس  ومداعدتم ذذه تبؾن وا ح س أثضا اس وخفًض س  ،ي دخَّ  و داعد (ع )اإلسبلمض  ض ن إمام الزمان 

ثضف   بحف  ذشفاس يضفضفـ  يفؾن  ،وذذا األمر يربفـح ر ضس مبح  اإلجسا  ضس علفؼ أصفؾل الف فم ،أخرش 
لبششفا   فؾل إن  ،وال ودفعشا ذشفا أن  لفـ  ذفذه السباثف  األصفؾلض  ،اإلجسا  ياشففاس عفؽ قفؾل السعرفؾم

  لدففام  –لزففرور   ضففس الحففاال  ا –ي س َّففع  ظاقففا  وقففدرا  وعلففؼ غضبففسً  و  ففؾم  (عفف )إمففام الزمففان 
ر السج سففع اإلسففبلمس مففؽ الع ففد والسذففاي  ال ففس و   ل ففس ضففس روعففم وضبففره مففا وذففاءو  الف ضففم بدففذا وحففرً 

إذا يفان ذشفاس  :ض قؾل ال    وس ؽ إثباتم  الذف   ال فالس ،أما قؾلبؼ إن ذذا ال وس ؽ إثباتم .تع ر م
وقففال إ ففس تؾسففلل   مففام الزمففان  ،ض ضففم  مففؽ أذفف  الزذففد وال  ففؾش والففؾر  مسففؽ لففؼ ودففسع مشففم يففذ   قفف ً 

لرفؼ أو م اشفف  أو علفى  ،لضدًلشس على الح  ضس مدف ل  مفا (ع ) ض رشفد س إلفى الرفؾا  مفؽ خفبلل ثر
ضدففذا طر فف   إلثبففا  أن إمففام الزمففان  ؟ رففد  يبلمففم ضسففا الففدلض  علففى أ شففا وجففب أن ال ، حففؾ اإللدففام

أا أن لفففديشا  سفففاذج ومفففؾارد  ،راءأمفففا الظر فف  ابخفففر ضدفففؾ االسفف   .يدفففدا  ذففف   غضففر مباشفففر (عفف )
دة لف دففاء اسفف فادوا مففؽ إرشففادا  إمففام الزمففان   –ضففس الرؤ ففا أو الس اشففف  أو  رففؾرة اإللدففام  –م عففدً 

 .وذذه الحاال  عديدة إلى درج  أن اإل دان السشر  ود ض ؽ أ دا لضدل يذ اس 
تفزففل ؼ إن إمفام الزمففان ي فدخ  ضفس السدففا   الببضفرة و ل ففس ضفس رو  الف ضففم الحف َّ ضففس  :نيئـؾيي

 ؟والعبلقف   فضؽ الفديؽ والح ؾمف  والدضاسف  مفؽ السدفا   الببضفرة« واية الفقيو»أضلضدل مدف ل   .ش  دا
 ؟تذ  ل  ضس ابراءو  إذا يا ل يذلػ ضلساذا يؾجد  ضؽ الف داء اخ بل  يبضر ثؾل ذذه السدا  

مفؽ  ،مفؽ إثفدش الجؾا فب ذفس مدف ل  يبضفرة .جؾا فب مخ لفف « وايـة الفقيـو»لسد ل   :غرويان
وال  ،جا بدا الببضر ذؾ مبدأ رجؾ  الشاس إلى الف ضم ضفس عرفر ال ضبف  .جا ب  خر ذس مد ل  جز ض 

 .وثففدود صففبلثضاتم« وايــة الفقيــو»االخفف بل  ثففؾل ضففرو   .خففبل   ففضؽ الف دففاء ثففؾل ذففذه السدفف ل 
ضفس ثفضؽ وع بفر  خفرون أن  ،ف داء يرون أن صبلثضا  الف ضم ت  رر على األمؾر الحدفبض  عض ال

أ دفففا تذفففس  الح فففؼ وتفففد ضر أمفففؾر السج سفففع وقضفففادة و  صفففبلثضا  الفففؾلس الف ضفففم أوسفففع مفففؽ ذلفففػ   لضفففر
إذاس االخف بل   .وأن للف ضم جسضع صبلثضا  الحايؼ والر ضس ال فس يا فل لئلمفام السعرفؾم ،السدلسضؽ
 .لفرو  ولضس ضس األص ذؾ ضس ا
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لشففرض أن الف دفاء ال وخ لففؾن ضفس أصف  لفزوم رجفؾ  الشفاس إلفى الف دفاء ضفس عرفر  :نيئؾيي
كؼ»ذ   ؟ولبؽ ضس أا شسء يرجعؾن إلى الف ضم .ال ضب  وإذا يفان مفؽ  ؟مفؽ شفؤون الف ضفم أم ال« الحه

ؽ رأا الذفعب أم ذف  مف ،أا مفؽ أيفؽ ودف سد سفلظ م ،شؤو م ضسا ذؾ مردر مذروعض  الف ضم الحاي ؼ
وذف  صفبلثضا  الف ضففم  ؟وذف  ث ؾمف  الف ضففم مفؽ  فا  الؾالوفف  أم مفؽ  فا  الؾيالفف  ؟مفؽ مرفدر  خففر

ألضدفففل ذفففذه مدفففا   ثداسففف   ...؟مظل ففف  وضفففؾ  ال فففا ؾن أم أن صفففبلثضاتم  فففسؽ إطفففار ال فففا ؾن و
ذفف  وس ششففا اع بففار ملفف  ذففذه السدففا    ؟«مدــا ل كبيــرة»وثضاتضفف  ومرففضر   وثدففب تعبضففر سففساث بؼ 

ر السذ رس  ضؽ جسضع الف داء ذؾ  ؟مدا   جز ض  وضرعض  ضس األمفؾر الحدفبض  « واية الفقيو»إن الـ دف
وذذا االتحاد ضس وجدا  الشغر  ضؽ الف داء أمر غضر  ،ال س ترـعد  أمؾراس جز ض  جداس ولضدل ذا  أذسض 

ألضدفل  .سء السدؼ ذؾ ما وف تس  عفد ذلفػ وذشفا  جفد اخ بلضفاس يبضفراس الذ .ذا  ال وال وفضد السج سع شضئاس 
  ؟ذذه السدا   مدس  ويبضرة

ضففس الس ا فف  ضفف ن قففؾل  (.أا قزففض  والوفف  الف ضففم)السدفف ل  الببضففرة ذففس أصفف  ال زففض   :غرويــان
ج سفع اذذبؾا وثلؾا مدا   الس :و ؾلؾن  .لزوم للرجؾ  إلى الف داء ضس زمؽ ال ضب  السخالفضؽ ذؾ أ م ال

وإذا  ،إذن ال خبل   ضؽ أثفد مفؽ الف دفاء ثفؾل  فرورة الرجفؾ  إلفى الف ضفم العال ففؼ  اإلسفبلم .   فد ؼ
ـد اخ بل    ضؽ العلساء والف داء   .ض  م اخ بل   ضس الفرو  والجز ضا  ض   -وذؾ مؾجؾد ضعبلس –ورج 

وف  الشفاس  ذف   غضفر و فؾم ابن  ددا (عف )ل فد أتضف ؼ  فدلضلضؽ إلثبفا  أن إمفام الزمفان  :نيئؾيي
إن إمففام الزمففان  :أ ففم عشففدما و ففؾل الف ضففم ال  ففس  الففؾر  الففذا لففؼ يففؤثر عشففم يففذ   قفف ً  :أولدسففا .مباشففر

ضلفضس ذشفاس أا  دلضف   ،ساعده ضس ث  السد ل  الفبل ض  الخاص  مؽ خبلل الرؤ ا أو الس اشف  (ع )
ودلضلبؼ اللا س أ م لسفا يا فل ملف  ذفذه السفؾارد والحفاال  يلضفرة وم بفررة ضضجفب  .يرلفز مرشا أن ال  ردقم

أن   ب  أن إمام الزمان مذ ؾل ابن  دداو  الشاس  ذ   غضر مباشر  - شاء على دلض  االس  راء –
ذففذه األدلفف  أدلفف  داخفف   :ولبففؽ أوالس  .عففؽ طر فف  اإللدففام وإل ففاء األضبففار الرففحضح  ضففس ذذففؽ الف دففاء

وعشففس أ ففم  الشدففب  إلففى الفففرد الذففضعس الففذا وع بففر العففالؼ أو  (أو  عبففارة أد   ففسؽ السففذذب)الففديؽ 
و لف  تسامفاس  األشفخاص الفذيؽ ذفؼ واسفظ    ف  ملف  تلفػ  ،الف ضم الذضعس الفبل س ت ضاس وزاذداس وصفادقاس 

قفد  (؛ عف)واألذؼ أ م يفؤمؽ   صف  وجفؾد إمفام الزمفان  -والذيؽ ذؼ جسضعاس مؽ الذضع –األخبار عشم 
ولبفؽ  الشدفب  إلفى شفخص سفشس السفذذب ال وع  فد  .تبؾن مل  تلػ السؾارد والحاال  قا ل  لل رفدي 

ضف ن ملف   ،مفؽ األسفاس ضزفبلس عفؽ غضب فم وقدراتفم الخاصف  وعلسفم ال ضبفس (عف ) ؾجؾد إمام الزمفان 
سضففف  ذفففذه اإلدعفففاءا  ال فففس و ؾلدفففا  عفففض علسفففاء الذفففضع  وض دفففاؤذؼ قفففد ال تعفففدو مجفففرد ادعفففاءا  وذ

وياذ   ي ؼ اخ بلقدا للدفرو  مفؽ مشاقزف  غضبف  إمفام الزمفان ألدلف   فرورة وجفؾد إمفام معرفؾم  عفد 
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 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً 
ض داء الذضع  أ فددؼ ال يرون للرؤ ا واألثبلم والس اشفا  واإللداما  و حؾ ذذه األمؾر  :ثا ضاس 

 عبفارة أخفرش ضف ن  .ض  الذرعس لبف  ث فؼ أو ض فؾش أا ثجض  شرعض  و ع  دون أ م ال  د مؽ ذير الدل
ولففذلػ ضف ن يلضففراس مففؽ ض فاء الذففضع  يشغففرون  ،اسف داللبؼ وخففال  ث فى مرتبففزا  ض دففاء الذفضع  أ فدففدؼ

وبالشدففب  إلففى والوفف  الف ضففم ومففا ذيففرتؼ مففؽ أن جا بدففا  .الر ففبو  إلففى ملفف  ذففذه اإلدعففاءا   عففضؽ الذففػ
ضلفؼ يفدَّ   أا ض ضفم أن إمفام الزمفان  ، دفاء ضفس عرفر ال ضبف السدؼ واألساسفس ذفؾ رجفؾ  الشفاس إلفى الف

  .ذؾ الذا ألدسم ذذه السد ل     الف داء يلب ؾن ذذا السبدأ اس شاداس إلى أدل  ع لض  و  لض 
لسدفففاعدة الف دفففاء ضفففس  (عففف )إذا يفففان ذفففذا الظر ففف  م اثفففاس ث ض ففف  لدفففار  إمفففام الزمفففان  :وثاللفففاس 

األمففؾر السدسفف  والحضاتضفف  وـلـحفف َّ لدففؼ ع ففد ومعزففبل  مج سففع السدففلسضؽ ويففان ذففذا سففضجع  و ففع 
أا  .أضز  مسا ذفس علضدفا ابن   لضفر -أو على األق  السج سعا  الذضعض –السج سعا  اإلسبلمض  

سفاذا ال  ذفاذد شفضئاس مفؽ على ذذا ال ؾل يان السف فرض أن ترـحف َّ جسضفع مذف بل  السدفلسضؽ الدامف  ضل
  ؟ذلػ

وأ فم ال  ففد  (أا  فسؽ السفذذب)أمفا قفؾلبؼ إن االسف دالل وجفب أن ال و فؾن مفذذبضاس  :غرويـان
ض ن دلض  االس  راء الذا تحدثشا عشم ذؾ ضعبلس خارج اإلطار  ،أن و ؾن خارج اإلطار الديشس الخاص

  عديففدة لل ذففر   ل ففاء إمففام  حففؽ   ففؾل إ ففم قففد وقعففل  سففاذج وثففاال .الففديشس الخففاص ولففضس داخلففم
وذففذا االسفف  راء دلضفف  علففى أن ذففذا األمففر ث ض فف   ،وقففد شففؾذد   ثففار تلففػ الل ففاءا  (،عفف )الزمففان 

  .ضعلض 
وجففب أن تبففؾن مففؾارد  ،ضففس الففدلض  االسفف  را س .ذشففاس شففػ ضففس صفف رش ذففذا الففدلض  :نيئــؾيي

راس مؽ ال ربان سفؾداء اللفؾن  ح فؼ أن ملبلس عشدما  رش أن عدداس يبض .االس  راء وا ح  وبضش  وم بؾل س 
 حد ذاتم وذ  ذؾ  رذان م بؾل  ءال  بح  ذشا ضس صح  دلض  االس  را)جسضع ال ربان سؾداء اللؾن 

ذشففا سففؾاد لففؾن ال ربففان ال ففس تففؼ اسفف  راؤذا شففسء  وس ففؽ إثباتففم أل ففم قا فف   للسذففاذدة  (.مشظ ضففاس أم ال
   وس فؽ  ،إثبا  أا مؾرد مؽ السؾارد ال س تؼ اس  راؤذا ضبل وس ؽ سأما ضس دلضلبؼ االس  را  ، العضؽ

وأؤيفففد ثا ضففف  أن  ،يففذ  (عففف )ل ا فف  أن و فففؾل إن جسضففع ثفففاال  ادعففاء الـ ـذفففر    ل ففاء إمفففام الزمففان 
العديد مؽ علساء الذضع  وض دا دؼ ال يل ؾن  سل  ذفذه االدعفاءا   ف  قفد جفاء  ضفس رواوفا  الذفضع  

  .ضبذ ؾه (ع )شاس االرتباط   مام الزمان أ فددؼ أ م لؾ ادَّعى أثد ال
ال مفؽ  ،الرواوا  ت حدث عؽ تبذيب مؽ يدعس أ فم  ا فب خفاص  إلمفام الزمفان :أوالس  :غرويان
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 :ثاللفاس  .إن ال را ؽ الدالَّ  على صد  الف ضم العادل وا ح  وبضش  تساماس  :ثا ضاس  .يش   عشم  ؾصفم  ا باس 
واإلثبا  ال ي ظلَّب  الزرورة رؤ   ذلػ الذسء  ،إن إثبا  ي  شسء ي شاسب مع طبضع  ذلػ الذسء

  . العضؽ
ل ففد ادعضفف ؼ الدداوفف  غضففر السباشففرة ال ففس و ففؾم  دففا اإلمففام عففؽ طر فف  الرؤ ففا واإللدففام  :نيئــؾيي

عؾن أن تبضشفؾا وتلب فؾا تدف ظض لبؽ يبلمس ال يزال قا ساس وذؾ أ بؼ ال .واإلل اء ضس رو  الف داء وذذشدؼ
  .وعس  على ذداو  الشاس ابن  ذ   غضر مباشر (ع )أن إمام الزمان 
أما إثباتفم ضسس فؽ عفؽ طر ف  ال فؾاتر لسفؽ ذفؼ  ،ويذلػ ال وس شبؼ أن تشفؾا ذذا األمر :غرويان

 ،الدف  إن مؽ ير د الدخؾل ضس مل  ذذه األ حاث علضم أن يدرس الس دما  البلزمف .أذ   لدذا السعشى
  .وإال ضسؽ دون اج ضاز الس دما  ال وس ؽ الؾصؾل إلى الش ضج 

وث ففى إذا لففؼ  دففف ظع أن  شفضففم ضففف ن  .لبففؽ الفففدال   ال ففس ذيرتردفففا تشفففس ذففذا االدعفففاء :نيئــؾيي
السدف ل  تب ففى مجففرد إدعففاء غضففر قا فف  لئلثبففا  وبال ففالس ال وس شففم أن و ففدم إجا فف  تحفف  ل ففز مشاقزفف  

  .ال ضب  لشغر   اإلمام 
إ فم  :ضف قؾل ،أما  الشدب  إلفى مفا ت فزفلؾن  فم مفؽ أن ذفذا األمفر غضفر قا ف  لئلثبفا  :غرويان

إذا يفان قرفديؼ أ شفا وجفب  .«اإلثبـات»يشب س أن  رش مفا السفراد مفؽ  :وثا ضاس  .غضر قا   للشفس يذلػ
 .اس أن  ظرح ي  مد ل  على ي  شخص  ذ   ي ؾاض  مع مرتبزاتم ضشحؽ ال   ب   سل  ذذا ال ؾل أ د

وإذا يان الظفر  الس ا ف  ال يفؤمؽ  سرتبزاتشفا ض  شفا  بحف  معفم ثفؾل  ، حؽ إ سا   تس  الدلض  أل فدشا
 حؽ  ع بر أن ذذا االس دالل تفام  وقفا ؼ  اسف شاداس إلفى مرتبزاتشفا  .السبا س الفبر   والسرتبزا  األساسض 

إذا لففؼ تبففؽ لذففخص مففا  .داخلضفف وغاوفف  مففا ضففس األمففر أن ذففذا وعففؾد ضففس الشداوفف  إلففى ال جربفف  ال ، حففؽ
 .مل  ذذه ال جرب  الداخلض  ضلضذذب ولض  دبدا ولبؽ ال وس شم أن يشفضدا

إذا أرد ا أن  بح  ضس السرتبزا  ضعلضشا أن  رجع إلى ابوا  والرواوا   ،إذاس ضس رأيس :نيئؾيي
ـدففف ا  ال ار خضففف  ال فففس ودففف شد إلضدفففا علسفففاء الذفففضع  لشفففرش ذففف   ـ ـرفففب خ تعفففالى والسدففف شدا  والسردـ سف

وذفف  أ سفف  الذففضع   سففا ضففس ذلففػ اإلمففام اللففا س عذفففر  ؟أم الملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً ث ض فف س أ سفف س معرففؾمضؽ  عففد 
فؽف ق ـبف   خ تعفالى و س لبفؾن علؾمفاس غضبضف  وقفدرا  اسف لشا ض  أم  (ع ) معرؾمؾن ضعفبلس ومشرفؾبؾن م 
وإذا يففان لففم وجففؾد   ؟وجففؾد  خففارجس  أم ال (عفف )السدففدا  وذفف  ذشففاس لئلمففام اللففا س عذففر ثزففرة ؟ال

يفف   ذففذه األمففؾر ال  ؟خففارجس  ضدفف  ذففؾ ثففس  ابن ومح جففب  عففؽ األ غففار أم أن الح ض ففـ  شففسء   خففر
أا ال وس ؽ أن  لبل  الدلض  الع لس السحض وجؾد إمام الزمفان وام بليفم  ،وس ؽ إثباتدا   دلَّ   ع لًض   
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 .لظاقا  غضبض  وقدرا  خارق 
ومفؽ  ،ضالع ف  وح سف  تلفػ األمفؾر و ع برذفا مس شف  .يسا أ م ال وس ؽ  فس ذلفػ ع فبلس  :غرويان

 ؟!الجد  األخرش تدعؼ األدل  الش لض  ذذه األمؾر وتؤ دذا ضلساذا ال   بلدا
 . د مؽ الدخؾل إلى  ح  األدل  الش لض  ولدذا قلل إ م ال ، عؼ ال وس ششا  فضدا ع بلس  :نيئؾيي
 الظبع ذشا   ظ  أود ال فذيضر  دفا وذفس أ فم ذشفاس مدفا   وع سفد البحف  ثؾلدفا علفى  :غرويان

ض ذا لؼ  جد أا دلض  مخفال  لدفا   فؾل ضفؾراس إ دفا غضفر  .أن  رش ذ  ذس مس ش  ع بلس أم محال  ع بلس 
لففضس لففديشا دلضفف  علففى  فففس وجففؾد إمففام الزمففان وعسففره  ،مففلبلس  .أا مع ؾلفف  ،لفف   فف  مس شفف  ع ففبلس محا

 .وذفذا وثفده و فضشفا .لفذا   فؾل إن ذفذا األمفر غضفر مس شفع ع فبلس  ف  ذفؾ أمفر  مس فؽ ومع فؾل ،الظؾ  
د أا  حؽ  دعى ضس يلضر مؽ أ حاثشا الع ا دو  إلثبا  أن األمر الفبل س مع ؾل ومس ؽ وأ م ال يؾج

 .دلض  على أ م غضر مع ؾل
إن مع ؾلضفف   .ولبففؽ مع ؾلضفف  ادعففاء مففا أعففًؼ مففؽ يؾ ففم صففحضحاس ضعففبلس أو غضففر صففحض  :نيئــؾيي

 فف  يفف  مففا تعشضففم أ ففم أمففر مس ففؽ ض فف   ،أمففر مففا ال تعشففس  الزففرورة أ ففداس أ ففم صففحض  وواقعففس وثفف 
وال وحً   ،إلثبا  أ م واقع  ضعبلس  ضسجرد إثبا  أن أمراس ما مع ؾل ال و فس ،]واإلم ان أعًؼ مؽ اللبؾ  

أو  عبارة أد  مؽ مرثلف  اإلم فان إلفى مرثلف  اللبفؾ   ،ولبس  ش    مؽ مرثل  السع ؾلض  .أا مذ ل 
م وال تففؤخر وال تلبففل  ،الح ض ففس ال  ففد مففؽ الرجففؾ  إلففى األدلفف  الش لضفف  أا أن األدلفف  الع لضفف  ذشففا ال ت ففدً 

 .شضئاس 
ــان اقذفف  يففدوران ثففؾل عففدم اإلم ا ضفف  أو عففدم السع ؾلضفف  ضبضفف  طالسففاس أن البحفف  والسش :غروي

 عؼ  فالظبع  حفؽ  ف تس ذشفا  .أص  السذ ل  ذؾ ذشا ؟!ت ؾلؾن إن إثبا  السع ؾلض  ال وح  أا مذ ل 
عا ا  .أوزاس   دل    لض  أو  ذؾاذد وقرا ؽ تجر بض  تؤيد مردَّ

 . الشدب  إلى األدل  الش لض  س قؾم  ظرح عدة إش اال  :نيئؾيي
 –سففؾاء  رففؾرتدا البلضفف  أم  بضففان مرففادو دا  -أ ففم لففؼ ترظففـرح  غر فف  اإلمامفف   :اإلشفف ال األول

يفدَّعس  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفسً  ذ   صر   ووا   ضس أا  و  مؽ  وا  ال ر ن وال ضفس أا ثفدي  مفؽ أثاديف  
ففب خ أل سفف  معرففؾمضؽ  عففد الشبففسً  وقففد ضعفف  خ ذلففػ وـ ـرففب  (،ع ففبلس ) ففرورا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الذففضع  أن ـ رف

إ ففاض س إلففى عرففس دؼ مففؽ يفف  خظفف  أو اشفف باه أو  ،وذففؤالء األ سفف  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ سفف س معرففؾمضؽ  عففد الشبففسً 
وس لبفففؾن علسفففاس لفففد ضاس غضفففر اي دفففا س و علسفففؾن ال ضفففب و س لبفففؾن قفففدرا  خارقففف  و س فففشدؼ أن  ،ذ فففب

ولدفؤالء األ سف  ر اسف  عامف  وشفامل  علفى الشفاس تذفس  جسضفع  .ي رفرضؾا ضس عفالؼ ال بفؾ ؽ  ف ذن خ
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رعاس  ظاع دؼ طاع س مظل  س دون فؾن شوالشاس م مؾرون وم لَّ  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً أمؾرذؼ الديشض  والد ضؾ    عد 
 ضد أن الذضع  تع  فد  .ذذه ذس  غر   اإلمام   ذ   مجس  ويلً سً  (.يظاع  األ بضاء)سؤال أو   اش 

و خر إمفام معرفؾم ذفؾ  ( )ذؾ اإلمام على ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً أوزاس أن أول إمام معرؾم وخلضف   ح   عد 
مدف  راس عفؽ األ غفار  –ألسفبا  ومرفال  م  زفض   – وثزرة السددا وعضش (.ع )ثزرة السددا 

لبففؽ ادعففاءا  الذففضع   .مشففذ ألفف  ومئفف  عففام وسففضغدر يؾمففاس مففا  فف ذن خ لففضسؤل األرض عففدالس وقدففظاس 
وجسضع ابوا  والرواوا  ال س  .ذذه ال تؾجد  ذ   صر   ضس أو   و  قر  ض  وال ضس أا ثدي   بؾا 

ضففبل يؾجففد ضففس أا  ،السففذيؾرة تح سفف  تفدففضرا  م عففددة ء الذففضع  إلثبففا  ادعففاءاتدؼودفف شد إلضدففا علسففا
أضبل تزع عفدم صفراث  تلفػ الشرفؾص عبلمف   .مشدا  ص صر   قاطع يلبل مع  دا  الذضع  تلػ

 .اس فدام يبضرة على تلػ االدعاءا  مؽ أساسدا
أل فم ال  ،مف  علفى األدلف  الش لضف أ ا أع  د أن األدل  الع لض  علفى اإلمامف  والؾالوف  م دَّ  :غرويان

 د ا  داءس أن ي ؼ إثبا  السد ل   الدلض  الع لس ثؼ وس ؽ لؤلدل  الش لضف  أن تف تس ل ؤ فد وتفدعؼ مفا أثب فم 
 ( )ألن ال ار ص و ؾل إن اإلمام علًصاس  ،إن أص  إمام  أذ  البضل وس ؽ إثباتم  الدلض  الع لس .الع  

ضالع ففف  و فففؾل إن اإلمامففف  إذن  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفففسً أضزففف  األمففف   عفففد  –  مفففؽ جسضفففع الجدفففا –وأوالده يفففا ؾا 
وذففذا وس ففؽ إثباتففم  ففالرجؾ  إلففى الب ففب ال ار خضفف   ،ضدففؼ وثففدذؼ الجففديرون  اإلمامفف  ،م ففامدؼ وصففف دؼ

ـضر ذؼ   .وإلى س 
ضجؾا م أ م لؾ يفان  ،أما ما تفزل ؼ  م مؽ أن ابوا  واألثادي  غضر صر ح  ضس ذذا الردد

مؽ البلزم  ضان جسضع معار  الديؽ واثدة واثدة  ذ   صر   ضس ال ر ن البفر ؼ لرفار ثجفؼ ال فر ن 
لبؽ لديشا  وا  قال السفًدف رون الذضع  والدش  أ دفا  زلفل  ذف ن اإلمفام علفى  .أ عا  ثجسم الحالس

 .ال فس  زلفل  حف  األ سف  السعرفؾمضؽيسا لديشا  و  أولس األمر و و  ال ظدضر  ،مل   و  الؾالو  (، )
 .ولديشا رواوا  ضضدا ذير أسساء األ س  االثشس عذر

ففؽف  ،ذفف  ذففذه الرواوففا  :نيئــؾيي م بؾلفف  مففؽ  اثضفف  معففايضر الرففح  وال بففؾل ضففس علففؼ الحففدي  م 
 ؟ق ـب   علساء أذ  الدش  أوزاس 

ذير أسساء االثشس عذر لديشا رواوا  أخرجدا الذضع  ورواذا الدش  أوزاس وضضدا  ، عؼ :غرويان
وربسفا يا فل تلفػ السدفا   قفد ذري فـر   ،طبعاس  عض رواواتشا ضر  د مع مفرور الفزمؽ .إماماس  ذ   صر  

 .ضس تلػ الرواوا  السف ؾدة  ذ   صر  
ل ؼ أ بؼ  داو س تلب ؾن اإلمام  وعرس  األ س   الفدلض  الع لفس :نيئؾيي ضالدفؤال ذفؾ يضف   ،تفزَّ
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 ؟أن تلبل اإلمام  والعرس   شحؾ السردا  وس ؽ لؤلدل  الع لض 
 ( )ال ففار ص و ففؾل إن اإلمففام علففى  .ثففؼ  زففؼ إلضففم الففدلض  الع لففس ، سدففاعدة ال ففار ص :غرويــان

 .إذن ذذا الذخص ذاتم يشب س أن و ؾن إماماس  :ضض تس الع   و  ؾل ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً أضز  إ دان  عد 
ب اإلمفام السعرفؾم  عفد  :نيئؾيي ي ؾقَّ  ذذا الدلض  على أن ي ؼَّ ضس البداو  إثبا   رورة ـ رف

ربسا أم ؽ اسف ش اج  ،ع بلس  ،وجؾد إمام معرؾم  عد الشبسً  ضرورةوبعد إثبا   . الدلض  الع لسً  ،الشبسً 
أمفففا األذلضففف   .طب فففاس للسدففف شدا  ال ار خضففف  ذفففؾ أول إمفففام معرفففؾم  عفففد الشبفففسً  (، )أن اإلمفففام علفففى 

 .والجدارة وثدذا ويؾن الذخص أضز  الخل   عد الشبًس ضبل تلبل إمام م وعرس م وتعضضؽ خ لم
 . عد الشبسً  ل د  حلشا مؽ قب  األدل  الع لض  على  رورة وجؾد إمام معرؾم :غرويان
ـــؽ العقمـــي  » سعشفففى  «الزــــرورة العقميـــة»لبفففشبؼ ضدففففرتؼ ذشالفففػ  .صفففحض  :نيئـــؾيي  ال« الحهد 

أا أ بؼ قل ؼ إن الع   ود حدفؽ أن و فؾن ذشفاس أ سف   ، سعشى الزرورة الع لض  ال س ود حض  عدمدا
أمفا  ،وبعبفارة أخفرش اع بفرتؼ أن اإلمامف  والر اسف  العامف  الزمف  و فرور   .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفسً معرؾمضؽ  عد 

اإلمفام معرفؾماس لبفان ذلفػ أضزف    ف  قلف ؼ إذا يفان ذلفػ ضرورة عقميـةعرس  اإلمام ضلؼ تع بروذفا 
 .وأثدؽ

ـــان ذفففذا معشفففى  ،وابن ذفففؾ مؾجفففؾد ضعفففبلس  ،مفففؽ الجضفففد والحدفففؽ أن يؾجفففد ذفففذا اإل دفففان :غروي
ذشا تعشس أن الع   وح ؼ    م مؽ السحفال عشفد وجفؾد الذفخص األصفل   الزرورة العقمية .الزرورة

 .أن وجع  خ رسال م ضس شخص  خر غضره
فؽ شفسء وخ لف  يلضفراس عفؽ الح فؼ  الزفرورة الع لضف  لذفسءث ؼ الع   إن  :نيئؾيي ث فؼ  . حردف

يضفف   .الع فف   حدففؽ وجففؾد إمففام معرففؾم  عففد الشبففًس ال يلبففل وثففده الؾجففؾد الفعلففس لئلمففام السعرففؾم
  ؟ الدلض  الع لس «الؾجؾد الفعمي»وس ؽ إثبا  مؾ ؾ  

ومفففؽ الجدففف   .عدمفففمو  وجفففؾد اإلمفففام السعرفففؾم واجفففب ولفففضس لفففديشا دلضففف  علفففى  فضفففم :غرويـــان
فففر  ؾ ففؾح عرفففس  ضففف ذن ذشففاس  فففرورة  .مففلبلس  ( )اإلمففام علفففى  األخففرش ذشففاس قفففرا ؽ وشففؾاذد ترغد 

 .ش  م وث م الع بار اإلمام 
 ؟وجؾ  ع لس «الؾجؾب»ذ  ذلػ  :نيئؾيي

ضسعشفففاه أن ملففف  ذفففذا اإل دفففان وجفففب أن يشفففال مشرفففب  «يجـــم»عشفففدما   فففؾل  ، عفففؼ :غرويـــان
 .اإلمام 



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 108   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

ضففر   مشرففب اإلمامفف  -( )ياإلمففام علففس  –أن يشففال ملفف  ذففذا الذففخص  إن وجففؾ  :نيئــؾيي
ضفف ذا لففؼ تلبففل ذففذه الزففرورة  الففدلض   .للبففؾ  الزففرورة الع لضفف  لؾجففؾد اإلمففام السعرففؾم مففؽ األسففاس

لففؽ  دفف ظضع أن   ففؾل إن أضزفف  ضففرد ضففس األمفف  وجففب أن و ففؾن  ذعشد فف ،الع لففس أو وجففد دلضفف   ففدذا
ففؽف ق ـبفف   خ  عبففارة أخففرش ال وس ففؽ أن  دفف ش   مففؽ أضزففلض  شففخص علففى  .إمامففاس معرففؾماس مشرففؾباس م 

ب  خ تعالى لمو  ابخر ؽ إمام م  .عرس م وـ رف
ضؼ  وال وعسف  مفا خ تعفالى عاقف   وث فو ،وجب ع بلس أن يؾجد إمام معرؾم  عد الشبفسً  :غرويان
وـ شفرفبم  (، )ع فبلس ف أضزف  األضفراد أا اإلمفام السعرفؾم و  لذا ض  فم وخ فار ف  فرورةس  ،وخال  الح س 

 .خلضف س للشبس
ؽ»لبشبؼ ضس  داو  الحؾار قل ؼ إن الزرورة ذس  سعشى  :نيئؾيي  .«الحهد 
ؽ العقمي  »قرد ر  :غرويان  .«الؾجؾب العقمي»أا  «الحهد 
 :ضالدؤال ؛ذشاس  رورة ع لض  تح ؼ  ؾجؾ  وجؾد أ س  معرؾمضؽ  عد الشبسً  ،ثدشاس  :نيئؾيي

الزفرورة مفؽ أيفؽ  ذف   ذفذه  : عبفارة أخفرش  ؟إذا لؼ يؾجفد أ سف  معرفؾمؾن  عفد الشبفًس ضسفاذا وحرف 
 ؟الع لض 

وقفد  .إذا لؼ يؾجد ذؤالء األ سف  السعرفؾمؾن لبفان للشفاس علفى خ ثًجف   يفؾم ال ضامف  :غرويان
 .أجبشا عؽ ذذه السباث  ضس األسئل  الدا   سب  وأن 

ف   الضفؾم .ثدشاس  :نيئؾيي يؾجفد لفديدؼ  أل فم ال ،إذا يان األمر يفذلػ ضللشفاس علفى خ تعفالى ثجَّ
 .إمام معرؾم يدديدؼ و رشدذؼ

ف    :غرويان  (عف )وغضبف  اإلمفام  ،اإلمام السعرفؾم مؾجفؾد ابن ولفضس للشفاس علفى خ أا ثجَّ
 .سببدا الشاس أ فددؼ

لبشم عشدما ال و ؾن قادراس على ذداو  الشفاس وإرشفادذؼ ضف ن  .لشفرض أ م مؾجؾد  ضعبلس  :نيئؾيي
 .وذداو  الشاس وإرشادذؼ الضؾم أصبحل  ضد العلساء والف داء .الحج  ال ت ؼ على الشاس

ـــان ر ال فففس إن اإلمفففام يدفففدا الشفففاس و رشفففدذؼ  ذففف   غضفففر مباشفففر وذفففذا تبفففرار لؤلمفففؾ  :غروي
 .أو حشاذا سا  اس 

 .وقد  حلشا ذذه الش ظ  ضضسا سب  ،وذذا أمر غضر قا   لئلثبا  :نيئؾيي
ضدفذه السدف ل  يف ؼ إثباتدفا  ،إثبفا  يف  أمفر يفً ؼ  سفشد  ي شاسفب مفع طبضعف  ذفذا األمفر :غرويان
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 .ولضس صحضحاس أ دا غضر قا ل  لئلثبا  ، ظر    ت شاسب معدا
ال تف ؼ ذشفا الحجف  علفى  :وثا ضفاس  ،دلضلبؼ يب ى  اقراس وغضفر تفام :أوالس  ،ضس ذذه الرؾرة :نيئؾيي

 ؟ضسؽ أيؽ وعلؼ الشاس أن يبلم الف ضم ذؾ عضؽ يبلم اإلمام السعرؾم ث ى ت ؼ علضدؼ الحًج  ،الشاس
ـــان العفففؾام ال  .لبفففؽ الخفففؾاص وفدسفففؾن  ،قفففد ال وفدفففؼ العفففؾام شفففضئاس ثفففؾل ذفففذا السؾ فففؾ  :غروي

 «عبلقفف  ضضلففاغؾرس»إذا شففرثشا  .ضلففض ؽ يففذلػ ،يففدريؾن البرذففان واالسفف دالل ضففس يلضففر مففؽ األمففؾر
 ؟ضد  و ؾن ذذا دلضبلس على أن تلػ الرض   الر ا ض  خظ  ،لظف   ض  م لؽ وفدؼ شضئاس 

وفف  ملفف    ،إن أوَّففاس مففؽ ابوففا  ال ففس أشففرتؼ إلضدففا .دعشففا  ففذذب  حففؾ ابوففا  والرواوففا  :نيئــؾيي
ويلدفففا تح سففف  تفدفففضرا    ،ال يؤ فففد  غر ففف  اإلمامففف  صفففراث س  ،الؾالوففف  و وففف  ال ظدضفففر و وففف  أولفففس األمفففر

وذفؾ  فالظبع مفا ال و فر   -( )ضسلبلس ث ى لؾ اع بر ا أن  و  الؾالو   زلفل  ذف ن اإلمفام علفى  .م عًددة
اإلمامف  وعلسفاء أذف   ض  دا ال تزال غضر داًلف   رفراث  علفى  غر ف  - م يلضر مؽ علساء أذ  الدش  

 «األولـى بالترـر م»ولفضس  سعشفى  «حبيـم ونرـير»ضفس ابوف   سعشفى  «ولـي  »الدش  وفدسؾن لفغف  
ون عدم الرراث  ذذا رر  ؟ضبض  تبرً 

 ؟ما ذؾ قرديؼ مؽ البضان الرر   :غرويان
علس   ؽ أ فس طالفب إمفام  معرفؾم  وخلضفف ر  :أن و ؾل خ تعالى  ذ   وا   وصر   :نيئؾيي

 .على الشاس أن ودسعؾا لم و ظضعؾا طاع  مظل  و  ،الشبًس م ؽف ق ـب  خ
 ؟ضسا الداضع إلى إ بار ذلػ ( )عشدما و ر الجسضع   ن ذذه ابو   زلل  ذ ن علس  :غرويان
ضفف ن ذففذا ال يرلب ففلر اإلمامففـ  والعرففسـ   (، )ث ففى لففؾ قبلشففا أن ابوفف   زلففل  ذفف ن علففس  :نيئــؾيي

ففـب مففؽ ق ـبفف  خ ربسففا تدفف ظضع األ حففاث  .وعشففس أن ابوفف  لضدففل صففر ح  ضففس ذففذا السؾ ففؾ  ،والشَّرف
أن تدف خرج مفؽ ابوف  السعشفى الفذا  ،ال س ال ود ظضع العؾام أن وفدسؾا مشدا شفضئاس  ،ال فدضر   السعً دة
ذفذه األ حفاث ال فدفضر   السع فدة ال تبفؾن قظعضف  و  ضًشضف  أ فداس وبالظبع   ا   ملف   ،يرمس إلضم الذضع 

وإذا لؼ ود ظع شخص   ،ولبشدا على ي  ثال لضدل صر ح  ،وذس دا ساس قا ل  للش د وعرر م للش اش
ض  فم ال  -ذذا على ضرض أن معشى ابو  ذؾ ضعفبلس مفا ت ؾلفم الذفضع   –أن ود شب  مشدا ذذا السعشى 

 .و ؾن م ـرفًراس ضس ذلػ
وفدسففؾا ذلففػ  ال تدفف دلؾا  دففذه الظر  فف  قففا لضؽ طالسففا أ ففم مففؽ السس ففؽ للففبعض أن ال :غرويــان

إن الذا ال ود ظضع أن وفدؼ علضم أن وح  مذف ل م  ،ثدشاس  .السعشى مؽ ابو  ضدس غضر صر ح  ضضم
أ ا ال أضدؼ ذذا السعشفى  :ضح ى لؾ طرثشا أشد  وا  ال ر ن صراث س ألم ؽ أن و تضشا مؽ و ؾل ، شفدم
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 .ال ت ر  إن ابو  لضدل صر ح و  ضدذه مذ ل ػ ضل ذذب وتحلدا ،  ؾل لم إذا يشـل ال تفدؼ .مؽ ابو 
أن ابوف  عًرضفل  :األولفى :ضفس ابوف  ضلفم ثسرتفان ( )أما مؾ ؾ  عدم ذير اسؼ علس  ؽ أ س طالب 

الَ » جسلف   ( )علس  ؽ أ س طالب  يَؽ يهق يسهؾَن الر  تهؾَن الز َكاَة َوىهؼ  َراك عهؾنَ ال ذ   (55السا فدة/) «َة َويهؤ 
علضدؼ أن و ؾ ؾا مل   ( )الذيؽ ير دون أن ي حريؾا ضس خ  علس  ؽ أ س طالب  :واللا ض  أ دا قالل

أمفا إذا ـذـيفر   (.إقامف  الرفبلة وإي فاء الزيفاة وذفؼ رايعفؾن )ذؤالء األشفخاص أصفحا  تلفػ الرففا  
 دالس مؽ ذير تلػ األوصا  لسا يا ل ل لػ ابو  ذفذه الخاصفض   ( )أ س طالب ابو  اسـؼ علًس  ؽ 

 .واللسار
وتففذير معدففا تلففػ  ( )يففان وس ففؽ لآلوفف  أن تففذير اسففؼ علففس  ففؽ أ ففس طالففب  .ثدففشاس  :نيئــؾيي

 .الرفا  ث ى ال تب ى أا شبد  أو شػ ضس األمر
ذيففر اسففؼ خففاص ومحففدد وخففرج ابوفف  عففؽ  :ثا ضففاس  . ففرورة لففذلػلففؼ و ففؽ ذشففاس  :أوالس  :غرويــان

 .يلض دا وعسؾمدا
وأوالده وعرفس دؼ  ( )ألضدفل إمامف  اإلمفام علفس  .ذشا  الزب  تبسفؽ الش ظف  الدامف  :نيئؾيي

ب خ تعالى لدؼ أال و ؾل الذفضع  إن إوسفان الشفاس  ؟مؽ أصؾل الديؽ ،مؽ وجد   غر الذضع  ،وـ رف
أال وع بففر علسففاء الذففضع    ؟وعرففس دؼ إوسففان  ففاقص ( )ل مففؽ دون االع  ففاد   مامفف  أ سفف  أذفف  البضفف

أال و ؾلفؾن إن الشفاس لفؾ اتف فؾا علفى  ؟اإلمامـ  اس سراراس للشبًؾة وأساـس الديؽ وقاعدتفم وريشفم األساسفس
وأ شا فم ـلـعسرفـر  د ضفاذؼ وأيلفؾا مفؽ ضفؾقدؼ ومفؽ تحفل أرجلدفؼ  ( )اإلمام  ووالو  علفسً   فؽ أ فس طالفب 

ضلسففاذا لففؼ ترففذفير مدفف ل    دففذه  ؟ولشففالؾا الدففعادة ضففس ابخففرة ولبا ففل أو ففا  العففالؼ غضففر مففا ذففس علضففم
 ذف   صفر   ووا ف  ضفس ال فر ن البفر ؼ ث فى  (إذا يان لدا ث ض ف   ضعفبلس )األذسض  والخظؾرة والعغس  

ا ففل اإلمامفف  مففؽ أصففؾل الففديؽ ضلسففاذا لففؼ تفف    أا  وفف  ضففس ال ففر ن ضففس  ضا دففا إذا ي ؟ال وزفف  الشففاس
ل ففد جففاء  ضففس ال ففر ن مئففا  ابوففا  الرففر ح  ثففؾل  ؟وت يضففدذا وشففرثدا وتؾ ففضحدا  ذفف   صففر  

ضسفا  ،الشبًؾة والسعاد ال س ترـعد  مؽ أصؾل الديؽ وأسدم أما عؽ اإلمام  ضلؼ و فؽ األمفر يفذلػو  ال ؾثضد
 ؟الدبب ضس ذلػ
 حفؽ  .و بدو أ شا  خ ل  وإوفايؼ ضفس معشفى الرفراث  . حؽ  ع  د أن ابوا   صر ح    :غرويان

 رفراث  ضفس  ( )أما لساذا لؼ يذير اسؼ اإلمام علفس  . ع  د أن جسضع ابوا  ال س أورد اذا صر ح س 
لسضؽ ضفففس رأيففس إن الدفففرَّ ضففس ذلففػ ذففؾ أن ذيففر اسففسم صففراث س سففضعسً   االخفف بل   ففضؽ السدفف ،ابوففا 

لؾ ذرير اسؼ اإلمام وخلضف  الشبًس ضفس ال فر ن  .و ز د مؽ ثًدتم مسا س بؾن مفددتم أيبر مؽ مرلح م
وراثض  وتعًبدو  ولذ بؾا ضس و   رراث  لسا ر ص الشاس لدذا األمر ول الؾا إن اإلمام  مد ل  شخرض 
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ضفس  وفا  ال فر ن قفؾل ولبفؽ لفديشا  .صح  تلػ ابوا  ال ر  ض  مؽ األساس ويا ل س  ع مفددة يبضفرة
ؼ  ﴿ :خ تعالى لشبًضم َل إ َلي ي  َر ل تهَبي  َؽ ل مش اس  َما نهز   ك  َػ الذ   َشا إ َلي  وذشا  حؽ  ع  فد  (44/ الشح ) ﴾...َوَأنَزل 

تهـؾَن الز َكـاَة َوىهـؼ  َراك عهـؾنَ ﴿أن  و   ـاَلَة َويهؤ  يَؽ يهق يسهؾَن الر  وابوفا  األخفرش ال فس  (55السا فدة/) ﴾ال ذ 
 فدوره واإلوففاء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مبدسف  وغضفر صفر ح  إ سفا جفاء  يفذلػ ث فى و فؾم الشبفسً  -ثدب قفؾلبؼ  -ذس 

أا أن يبففضؽ تلففػ ابوففا  للشففاس و عففرً ـضدؼ  سرففادو دا وث ض فف  السففراد  ، سدس ففم ضففس  ضففان مففا  رففزً ل إلضففم
 .مشدا

 .اإلش ال ابخر الذا ـير در على أدل  الذضع  الش لض  ذؾ أن ذذه األدل  جسضعدا  اقر  :نيئؾيي
يَؽ ﴿ملبلس عشدما ير د علساء الذضع  أن يلب ؾا عرس  أولس األمر اسف شاداس إلفى  وف   َيـا َأي َيـا ال ـذ 

يعهؾا   ر  م شكهؼ   نَ آَمشهؾا  َأط  ل ي اأَلم  ؾَل َوأهو  سه يعهؾا  الر  و فؾن عشد ذفذا الس فدار مفؽ  (،59الشداء/) ﴾...َوَأط 
جشباس إلى جشفب وجفؾ  طاعف  خ وطاعف  رسفؾلم « أولى األمر»لسَّا أوجب خ طاع   :ابو  و  ؾلؾن 

ذذا ضس ثضؽ أ شا لؾ أيسلشا ابوف  إلفى  خرذفا  .ـدلَّ ذلػ على  رورة أن و ؾن أولؾا األمر معرؾمضؽ
وهه إ َلـــى ﴿لبلثغشفففا أن خ تعفففالى و فففؾل  عفففد ذلفففػ  د  ء  َفـــره تهؼ  ف ـــي َعـــي  ـــؾل   نَفـــ  ن َتَشـــاَزع  سه  ﴾....َوالر 

إذا  ،ضفس ت سَّف  ابوف  ،ألن خ أمفر السدفلسضؽـ  ،مسا يبضً ؽر أن اسف دالل الذفضع  غضفر دقضف  (59الشداء/)
أن وحلففؾا االخفف بل  والشففزا   ففالرجؾ  إلففى ي ففا  خ وسففش   ،ع أولففس األمففر وتشففازعؾا معدففؼاخ لفففؾا مفف

 مسا يبضؽ أن طاع  أولفس األمفر لضدفل مظل ف س  ف  ذفس ضفس إطفار ي فا  خ وسفش  رسفؾل .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسؾلم
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ء  » :إن معشففففى قؾلففففم .ال لففففضس معشففففى ابوفففف  مففففا ذيففففرتؼ :غرويــــان ــــي َعــــي  تهؼ  ف  ــــ  ن َتَشــــاَزع   «َف
ولفؼ و ف   ،أا إذا تشازع ؼ أيدا الشاس مع  عز ؼ البعض ضردوا  زاع ؼ إلى خ والرسؾل (59الشداء/)

 !!إذا تشازع ؼ مع أولس األمر
« أولـــؾا األمـــر»ألفففضس  .أولـــي األمـــرضلسفففاذا لفففؼ و ففف  إذن ضفففردوا  فففزاع ؼ إلفففى  ،ثدفففشاس  :نيئـــؾيي

 ؟معرؾمضؽ
أا ال يشحرففر معشاذفا ضفس  ،أعؼ مفؽ السعرفؾم« أولى األمر»أ ا أع  د شخرضاس أن  :غرويان

 .إ دا تذس  السعرؾمضؽ ولبشدا لضدل مشحررة ضضدؼ .السعرؾمضؽ ض  
 . دذه ابو  «أولى األمر»إذن ال وس ششا أن  لبل عرس   :نيئؾيي
تذفضر  «أولـي األمـر»دفا أن عبفارة لديشا رواوا  جاء  شرثاس لآلو  السفذيؾرة وجفاء ضض :غرويان

 عففؼ السرففدا  األتففًؼ واأليسفف  لففف  .لبششففا   ففؾل ال يؾجففد ثرفففر للعبففارة  دففذا السعشففى .إلففى السعرففؾمضؽ
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ضفف ن  ،وضففس ثففال عففدم ال ففدرة علففى الؾصففؾل إلففى السعرففؾمضؽ (، )ذففؼ السعرففؾمؾن  «أولــي األمــر»
 .بم  دؼتذس  أوزاس مؽ ذؼ األقر  إلى السعرؾمضؽ واألش «أولي األمر»

ذشا   ع ضفس تشفاقض وذفؾ أ فم إذا قبلشفا  اسف دالل الذفضع  وقلشفا لسفا يا فل طاعف  أولفس  :نيئؾيي
ضففبل  ،األمففر واجبفف س علففى  حففؾ مففراد  لظاعفف  خ ورسففؾلم ضففبل  ففد أن و ففؾن أولففؾ األمففر معرففؾمضؽ

 !!تذس  أوزاس غضر السعرؾمضؽ «أولي األمر»وس ششا عشد ذ  أن   ؾل إن 
ضفس ذفذه ابوف  أرمفر السؤمشفؾن  ظاعف   ،أ ا ال أع بر ذذا االسف دالل تامفاس ويفامبلس  ،يبل :غرويان

ضف ذا جعلشفا  .أولى األمر ضس طؾل طاع  خ ورسؾلم ال مرادضاس لظاع  خ ورسؾلم وعلى  فس الدرجف 
وس ششففا أن  ع برذففا شففامل  ل ضففر  ،طاعفف  أولففس األمففر  ففسؽ ف أا ضففس طففؾل ف طاعفف  خ ورسففؾلم

 .أا للؾلس الف ضم أوزاس  السعرؾم
اإلش ال اللال  الذا يرد على األدل  الش لض  ذؾ أ شا ألج  أن  فدؼ ابوا  والرواوا   :نيئؾيي

وبعبففارة أضزفف  وجففب أن  علففؼ  ،وجففب أن  رجففع إلففى ال ففرا ؽ الحالضفف  والس الضفف  ،ضدسففاس دقض ففاس وصففحضحاس 
رف  إلفى معرضف  ياملف  لخلفضَّف   فزول  دف ظضع أن   ولبؽ قفد ال .سبب  زول ابو  أو صدور الحدي 

الغففرو  ال ففس ـثفَّففل  شففزول ابوفف  وصففدور و  ابوفف  أو صففدور الحففدي  أا قففد تخفففى عشففا الحففؾادث
الحففدي  ف إذف ال ففد أن  رجففع ضففس ذففذا الرففدد إلففى السدفف شدا  والسرففادر ال ار خضفف  وقففد تبففؾن ذففذه 

 دف ظضع أن  رف  إلفى السعشفى الفدقض  السرادر  اقر  أثادو  الجا ب أو ياذ   ومخ ل   ف ولذا ضلؽ 
أال تزع  ذذه الح ض   الل    األدل  الش لض  وتجعلدا مجًرد  .لآلوا  أو الرواوا   ذ   و ضشس وقاطع

 ؟أدل  عشًض 
 سعشى أ شا   رأ ضفس ذفذا السجفال تفؾار ص وأقفؾال  ،ال ظع والض ضؽ ذشا قظع و  ضؽ  دبسً  :غرويان

ى قاسفففؼ مذففف رس و  ضجففف  يلضففف  و  فففؾل إن ذفففذا أضزففف  اسففف ش اج و راء مخ لفففف  و رففف  ضفففس الشداوففف  إلففف
 عؼ  حؽ لؼ  بؽ ضس ذلػ الزمؽ ولؼ  حزر الغرو  ال فس ورد  ضضدفا تلفػ ابوفا  أو  .تؾصلشا إلضم

ثفؼ   فؾم  ،ولبششا  دعى أن  جع  أ فدشا ضس تلػ الغرو  اس شاداس إلى األخبار السش ؾل  لشفا .الرواوا 
إ شففا  ع ففر   ،ػ الرواوففا  واألخبففار ولففضس ضففس وسففعشا أيلففر مففؽ ذلففػ  ضزفف  اسفف ش اج مففؽ مجسففؾ  تلفف

أا أن مفففا تؾصفففلشا إلضفففم ذفففؾ أضزففف  تفدفففضر وس فففؽ  . عبفففارة أخفففرش إن قظعشفففا و  ضششفففا  دفففبضان . فففذلػ
 «التخظرــة» حففؽ  ففذذب إلففى مففذذب  ،الؾصففؾل إلضففم ا ظبلقففاس مففؽ السدفف شدا  والسرففادر ال ار خضفف 
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وذفذا البحف   .إن قدساس مؽ أث امشا أث ام  عاذر   ولضدل أث امفاس واقعضف  .(1)«الترؾيم»مذذب  ال
 .يردرس  ذ   مبدؾط ضس علؼ أصؾل الف م

  .والدبلم . ذ ريؼ على ما أيرم سؾ ا  م مؽ وق بؼ اللسضؽ :نيئؾيي
 

         

  

                                                 

ذفؾ « التخظرـة»مذذب  .أصؾل الف معلؼ مؽ السؾ ؾعا  ال س تربفـح  ضس « التخظرة»أو « الترؾيم»مؾ ؾ  مذذب  (1)
ألن  ،وبف ن السج دفد وخظف  و رفضب ،مر ـلفد  جـ  ؽف ـمف مر ـلفد  جـ وـ  مر ـضفرـ عـ  ؽف ـمف مر ـضفرـ تعالى ضس ي  واقع  ث سفاس معضشفاس عـ  ال ؾل   ن ل فلَّم  

غاوف  األمفر أ دفا غضفر  ،أا أن الجاذ  م لَّ    دا يالعفالؼ ،ل فلَّم  تعالى أث اماس ثا   س ضس الؾاقع وذ رس ضضدا العالؼ والجاذ 
ضسعشفاه أن  -السشدفؾ  إلفى السع زلف   -« الترـؾيم»أمفا مفذذب  .مشجزة  الفع   الشدب  إلى الجاذ  ال اصر ثضؽ جدلفم

وبال فالس ضبفف  رأا أدش إلضفم  غففر  ،ء السج دفديؽ وإن يا ففل لفم أث فام واقعضفف  ثا  ف  ضففس  فدفداأث فام خ تعفالى تا عفف  برا
 ،وال رففؾ ب  دففذا السعشففى قففد أجسعففل اإلمامضفف  علففى  ظبل ففم .السج دففد يرشذفف  خ تعففالى علففى طب ففم ث سففاس مففؽ األث ففام

و فؾل  .م  تعفالى ضفس يف  واقعف  ث سفاس معضشفاس على أن ل فلَّ  (علضدؼ الدبلم)وادعى  عزدؼ تؾاتر األخبار عؽ األ س  األطدار 
لفففؼ   ففف  علفففى خبفففر صفففر   ضفففس اشففف راس األث فففام  فففضؽ العفففالؼ  :الذفففضص دمحم ر فففا السغففففر ضفففس ي ا فففم أصفففؾل الف فففم معل فففاس 

مففا ورد  ضففس  ضففان ثبففؾ  ث ففؼ  :مشدففا ،دفف فاد ذلففػ مففؽ رواوففا  ورد  ضففس أ ففؾا  مخ لففف    لفففاش م فاوتفف  عففؼ ور  ،والجاذفف 
مفا ورد   :ومشدفا . فا  الفرد إلفى الب فا  والدفش  ،59ص /1راجع أصفؾل البفاضس ج  ،ضس  فس األمرخاص لب  شسء 

وإذا  ،جتيـد فأصـاب فمـو أجـراناإذا حئـؼ الحـاكؼ ف» (:صلى خ علضفم و لفم)مل  ما عؽ الشبس  ،ضس ال خظئ  وال رؾ ب
ج  ،أصففؾل الف ففم ،ر ففا السغفففر دمحم) .ا  دففى .198ص /4ج  :مدففشد أثسففد  ففؽ ثشبفف « جتيــد فأخظــأ فمــو أجــراحئــؼ ف

  (الس رجؼ) (.36ذامش ص /3ج و  339 – 338ص /2
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 القدؼ الثالث
 الردودو  الرسا ل

بـة»رسالة آية ن جعفر الدبحاني إلى السؤلـف إجابـةا عـؽ سـؤالو حـؾل معزـمة   «َغي 
 (:عج)إمام الزمان 

ي بلر رسال س بو  خ الذضص جعفر الدفبحا س  (م1999)ذجر   شسدض   1378ضس أوا   سش  
 :س ل م ضضدا الدؤال ال الس (أثد السج دديؽ وأساتذة الحؾزة العلسض  الببار ضس قؼ)

ـرون  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبـي  انظالقاا مؽ أدلـة ضـرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ بعـد » رون وتفد   كيـف تبـر  
 .«؟؟(عج)غيبة إمام الزمان 

 :ضبا ل إجا  م ذس الرسال  ال الض 
   دضؼ سؤالػ  –ألج  تؾ ض  الفبرة  –س قؾم  ، عد ال حض  والدبلم علضػ أيدا الدا   العز ز]

ـدةإلى الدؤالض  :ؽ ال الضضؽ ثؼ أجضب عؽ ي ً  مشدسا على ث 
  (؟عج)أسباب غيبة إمام الزمان و  ما ىي عمل :الدؤال األول

 :الجؾاب
ف  خ تعفالى ضرجفم الذففر أ -ثزفرة ولفس العرفر « غيبة»علَّ ر  وضلدفف دا الؾاقعًضف  سفر   -عجَّ

وطب فاس لبضا فا   ،ورغؼ ذلفػ .إال خ واأل س  السعرؾمضؽ ،مؽ أسرار خ ولضس ألثد  معرض   يامل    دا
 :عل  غضب م ما يلسو  ض ن مؽ أسرار ،السعرؾمضؽ

 دف  العفدل وال دف  ضفس )عدم تدض ؤ شروط الغدؾر ألج  تح ض  ال او  والدد  الببضر  .1-1
لففى مففرور ذففذا الدففد  الببضففر وح ففاج إ (.العففالؼ وجعفف  ـعـلففؼ ال ؾثضففد يرضففر  ضففس جسضففع أ حففاء األرض

يفس ودف  ب  الشفاس إمفام العفدل  ،تزدذر معرض دا واس عدادذا الروثفسو  زمؽ ث ى و  س  ع   البذر  
مففؽ الظبضعففس أ ففم لففؾ عدففر ذلففػ اإلمففام قبفف  تدضففؤ م ففدما  عدففؾره  ففضؽ  .والحر فف    فف  صففدر رثففب

رثضلفم  مسفا وعشفس (أا ال  ف  واالس ذفداد)الشاس لل س السرفضر ذاتفم الفذا ل ضفم مفؽ سفب م مفؽ األ سف  
 .عؽ الد ضا قب  تس شم مؽ تح ض  تلػ ال او  العغضس 

 
 .ثفغم مؽ شر الجبار ؽ والغالسضؽ .2-1
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جففاء ضففس  عففض الرواوففا  ذيففر  لح ففؼ أخففرش مففؽ ذلففػ ام حففان الشففاس واخ بففار م ففدار  .3-1
إن غضبفف  اإلمففام سففبب ضففس اض زففاح الشفففا  السخفففس لعففدد مففؽ  .ال ففزامدؼ  الففديؽ وثبففاتدؼ علففى الؾالوفف 

وشفضع م الح ض ضفضؽ مفؽ  فع  إوسفان  فعفاء  (عف )وتسضضفز اإلوسفان الح ض فس لسحبفس اإلمفام  ،الشاس
 .اإلوسان وب لس  واثدة تسضضز السؤمشضؽ مؽ السشاض ضؽ

صلى  رحيل الشبي   لساذا َنَرم ن أ سةا متدمدميؽ عمى األمة اإلسالمية بعد :الدؤال الثاني
 ،لحفظ السجتسع اإلسـالمي وسيـان التذــريعات الالزمـة لـو وقيادتـو وإدارة أمـؾرهخ علضم و لم وسفلؼ 

ولكؽ في ىذه األزمشة السميرـة باألزمـات والتـي يحتـاج فييـا الشـاس أكثـر مـؽ أي وقـهللا مزـى إلـى 
ا احتجـم عـؽ األنغـار لسـاذ ؟مختفيـاا عـؽ األنغـار (عـج)يعـيش إمـام الزمـان  ،اإلمامة السعرـؾمة

  ؟وغاب عؽ الشاس وكيف ندتفيد مؽ وجؾده الذريف
 :الجؾاب

بة»وجب أن  ش بم إلى أن  :أوالس  اإلمام لفضس معشاذفا أ فم وعفضش ضفس عفالؼ غضفر ذفذا العفالؼ « َغي 
– ف  معشفى غضبف  اإلمفام  ،«األثضفر»أو أن وجؾده الجدسس تحؾل إلى وجؾد غضر عاذر مل  أمفؾاج 

أ فم وعفضش  فضؽ الشفاس والشفاس يرو فم ولبفشدؼ ال وعرضؾ فم وأ فم ي س َّفع  -عج  خ تعالى ضرجم الذر أ
 . حضاة  طبضعض   

ل فففلَّم  تعففالى ثج ففان  :«نيــج البالغــة»ضففس  ( )طب ففاس لبضففان اإلمففام علففس  ففؽ أ ففس طالففب  :ثا ضففاس 
 :مام ضس ذلػو ؾل اإل ،ثج  ثا رة عاذرة وثج  غا ب   اطش 

ضه م ؽ  َقا  ؼ  »  َر  مهؾ األ  ؼ  َبَمى َا َتخ  ؾراا َوإ م ـا َخا  فـاا َمي سهـؾراا ل ـَرال  ل ـم و  الم يه ـيه ة  إ م ا َعاى راا َمذ  ب حهج 
َججه   .(1)«..َسي  َشاتهوه و  ن  َتب ظهَل حه

الخظضففففرة ضففففس ذداوفففف  الشففففاس يربففففضً ؽ ذففففذا البففففبلم أن ال ففففادة الففففذيؽ يشرففففبدؼ خ يففففؤد ون مدسفففف دؼ 
ضدففؼ يبففذلؾن جدففدذؼ إلرشففاد الشففاس ضففس  .ويففذلػ  ذفف   خفففسً  سففرً اً   ،وإرشففادذؼ  ذفف    علشففسً  عففاذر  

وقد أرشد ا ال ر ن السجضد إلى م ام الؾالو  الرضضع وشف  دا العفالس ويضفضف  ذداوف  أولضفاء  .جسضع األثؾال
خ أن و فؾن مخ فضفاس وغا بفاس عفؽ األ غفار وضفس بضَّؽ  ؾ ؾح أ فم مفؽ السس فؽ ألثفد رجفال و  خ للشاس

 .الؾقل ذاتم و خذ على عات م أمر ذداو  الشاس وإرشادذؼ
إال أ دففؼ يففا ؾا و ؾمففؾن   رشففاد  ،رغففؼ أن عففدداس مففؽ أولضفاء خ يففا ؾا غففا بضؽ عففؽ األ غفار :ثاللفاس 

                                                 

 .497ص  ،قؼ ،تح ض  الدي ؾر صبحس الرال  ، د  الببلغ  (1)
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 رون عفففؽ األ غفففار السج سفففع وذداي فففم أو أ دفففؼ يفففا ؾا و ؾمفففؾن  سدسففف  تربضففف  أضفففراد السج سفففع وذفففؼ مدففف 
ورغففؼ أ دففؼ لففؼ و ؾ ففؾا أولضففاء وال أ بضففاء إال أ دففؼ يففا ؾا دا سففاس مدفف عديؽ يش غففرون تل ففس  ،  ظففاء خففاص

 : عض أضراد ذذا الشس  مؽ األولضاء ذؼ .األمر مؽ خ لضؤدوا ما و مرذؼ  م مؽ أعسال
الزمفان ذفذا  يان ولفس .«الخزر»الذا عًرض م  عض األخبار  اسؼ  ( )معلؼ سضد ا مؾسى  (أ

وقففد صففرح ال ففر ن  فف ن  .ويففان ذا علففؼ  واسففع  وصففاثـب روح  قؾ ً فف   عالضفف    ،وعففضش دون أن وعرضففم أثففد
ورغؼ أ م يفان  .تعًر  علضم ويان ود فضد مؽ علسم ولؾ لؼ وعًرضم خ علضم لسا عرضم أثد ( )مؾسى 

ويفان ي رفًر  ضفس أمفؾال  .أو فاعمو  مح جباس عؽ األ غار إال أ فم لفؼ و فؽ غفاضبلس عفؽ ثفؾادث زمشفم
 .الشاس وأ فددؼ طب اس لسا يراه مؽ السرال  وذلػ اس شاداس إلى الؾالو  والربلثضا  ال س مشـحـدا خر لم

مففؽ سففؾرة البدفف  ضففس ال ففر ن البففر ؼ إلففى ذففذه ال رفف  وبضش دففا  82إلففى  65وقففد أشففار  ابوففا  مففؽ 
 . ذ   مفر 

ضلففؾ يففان مففؽ  .عففؽ الشففاس أربعففضؽ يؾمففاس عففؽ األ غففار واث جففب  ( )غففا  سففضد ا مؾسففى  ( 
الزرورا أن و ؾن اإلمفام الدفادا والسرشفد ضفس وسف  السج سفع دا سفاس ويا فل ـغضب فم ت شفاضى مفع م فام 

رغفؼ أ شفا  علفؼ أن  شفس إسفرا ض   ( )ضساذا   ؾل  ذ ن سفضد ا مؾسفى  ،الدداو  ومع الح س  مؽ وجؾده
ن ذذا الشبس  الذا ذير ال ر نر صفراث س أ فم غفا  ذ  يا ؟اتجدؾا إلى عبادة العج  عشدما غا  عشدؼ

ـرـح  ،إذا قلشا إ م يان وس لػ م ام الشبًؾة وال ضفادة ؟عؽ  شس إسرا ض  أربعضؽ يؾماس يامل س إماماس أم ال سفضرظف
فل ـب مشفم ؟ضسا ذس الفا دة مؽ وجؾد مل  ذذا اإلمام :الدؤال  -ض ذا قلشا إن م ام اإلمامف  وال ضفادة قفد سر

أل شففا  علففؼ أ ففم  ام بليففم لؾاجففب  ،يففان يبلمشففا غضففر صففحض  وال أسففاس لففم –لف ففرة الزمشضفف  ضففس تلففػ ا
وإذا يفان يشب فس علفى اإلمفام أن و فؾن  .اإلمام  وال ضادة اخ فى ألج  أخفذ ال فؾراة  عضفداس عفؽ األ غفار

ضبف  إال ذادواس وملدساس للشاس ض ن طؾل السدة وقررذا سضان ضس  غفر الع ف  وال وردف لشى مفؽ م فدار ال 
 ( )خًلفف  أخففاه ذففارون  ( )ورغففؼ أن ثزففرة مؾسففى  .مففا ت  زففضم  ففرورا  الحضففاة يففالشؾم و حففؾه

لبششففا ال  دفف ظضع أن  فففر  مففؽ ذففذه الشاثضفف   ففضؽ غضبفف  ثزففرة الشبففًس واإلمففام  ،وصففضاس لففم علففى الشففاس
اس لففؾلس ضفف والس ذشففاس أوزفف -عجفف  خ تعفالى ضرجففم الذففر أ –وغضبفف  اإلمففام ثزفففرة ال ففا ؼ  ( )مؾسفى 

 رفؾَّا   ضفس األمف  وس فشدؼ أن يرشفدوا األمف  ضفس ض فرة غضبف   -عج  خ تعالى ضرجم الذفر أ –العرفر 
ـر ال ضب   .اإلمام وثا ضاس ال وس ؽ لؾجؾد الؾصس أن يبرً 

فبس ضفس  ظفؽ الحفؾ  مفدة اث جفب ضضدفا عفؽ  ( )ورًرح ال ر ن البر ؼ   ن سضد ا يفؾ س  (ج ثر
ضؾلس  خ ذذا رغؼ ام بليم لس ام الؾالو  يان  عضداس عؽ  (،ضسا  عد 143 /الراضاو  87األ بضاء/)أم م 
ض ذا يان مؽ الؾاجب أن و ؾن اإلمام والسرشد اإللدس مفضزاس على الفدوام وذادوفاس للخلف  ضبضف   ؛أم م
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مففؽ الؾا فف  أ دففؼ و ضبففؾن لسرففال  معضشفف  و ح فغففؾن خففبلل مففدة غضبفف دؼ  س ففام  ؟وس ففؽ تبر ففر غضب ففم
  .الؾالو  قا ساس يسا ذؾ

 :والحاص  وس ششا أن  د شب  مؽ األضبار السذيؾرة أعبله ما يلس
رغؼ أن  عض أولضاء خ وخ فؾن عؽ األ غار إال أ دؼ يب ؾن على اطفبل  يامف   حفؾادث  -1

ررضؾن  اس سرار ضس األمؾال واأل فس اس شاداس إلفى الؾالوف  والرفبلثضا  يسا أ دؼ ي  ،وأو ا  زمشدؼ
وذفذا يلفم رغفؼ أن ترفرضاتدؼ ذفذه مخفضف   ،و رشفدون األو فا  طب فاس للسرفال  ،ال س أعظاذا خ لدؼ

 .عؽ أ غار الشاس العاديضؽ
رفففؾرة عفففاذرة إن الدداوففف  وال ضفففادة واإلمامففف  ال فففس ترعفففد  مفففؽ شفففؤون أولضفففاء خ تففف ؼ أثضا فففاس   -2

ولففضس مففؽ الزففرورًا أ ففداس أن و ففؾن اإلمففام معروضففاس يففس و ففؾم  الدداوفف   ،وأثضا ففاس  رففؾرة  اطشفف  خفضفف 
و ؾص  مؽ خبلل ذلػ  فعفاس  ،واإلرشاد    وس شم أن و ؾم  دذه الؾعضف  الدامَّ  والخظضرة وذؾ مخ    

 .ض ضب  اإلمام ال ت شاضى مع م ام ذداي م و فعم للخل  ؛يلضراس للشاس
ضففس  .«بشــاء السجتسـع»وأثضا فاس صفؾرة  «بشـاء الفــرد»ت خفذ الدداوف  واإلرشفاد أثضا ففاس صفؾرة  -3

أن و ؾم ذؾ  ذ   م ؾاص   صؾرة  شاء الفرد وتربض م ال يلزم أ داس أن وعر  جسضع األضراد ولسَّ خ وال
أن و فؾم  «تسـعبشـاء السج»   علضم ضفس الغفرو  الخاصف  ال فس ال ي ضدفر ضضدفا  ، دداو  عام  الشاس

 .«بشاء األفراد»  ربض  و
 .غضب  الؾلس ال تدلب مشم م ام الؾالو  -4

ضففس عدففد ال ضبفف  ملفف   -عجفف  خ تعففالى ضرجففم الذفففر أ –وعضففف  إمففام الزمففان  ،ضففس السحرففل 
ي رفرَّ ر اإلمامر ضس أمؾر ثضاة الشاس الديشض  والد ضؾ   ضفس ثفال  .وعضف  األولضاء وال ادة ضس السا س

و عسفففففف  علففففففى تربضفففففف  األضففففففراد  ،و  رفففففف   ففففففاألضراد السففففففؤذلضؽ والجففففففدير ؽ  دففففففذا االترففففففال ،اخ فا ففففففم
مففا  :ضدفف  يب ففى ذشففاس مجففال  عففد قضففام اإلمففام ال ا ففب   فف  ذففذه الؾعففا   لسففؽ و ففؾل .والذخرففضا 

  ؟ا ب ذذاالفا دة مؽ وجؾد ولس الزمان ال 
ر َنا﴿ :قال خ تعالى وَن ب َأم  ده َشاىهؼ  َأ  س ةا َيي   .(73/األ بضاء) ﴾...َوَجَعم 

 فف  تففدل  ،ال فس وسارسففدا األ سفف  إ سففا ذفس  فف مر خ ضحدففب اليدايــةال تفدل ذففذه ابوفف  علففى أن 
م   ن وذ    األ س  ض ثضا اس ت عل  إرادة خ ومذضئ  .الدداو  ت ؼ   مر خ يذلػ طريقةأوزاس على أن 

وأثضا ففاس تؾجففب السرففال  أن وغدففروا للشففاس و خرجففؾا مففؽ وراء  ، الدداوفف  وذففؼ مخ فففؾن عففؽ األ غففار
وعلفى يف  ثفال جسضفع ذفداواتدؼ وطرقدفا  ،و  ؾمؾا  سسارس  طر    ذداو  السج سع ي ف  ،س ار ال ضب 
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  . .وأسالضبدا ت ؼ   مر مؽ خ

 :ن الذي  الدبحانينقد السؤلف وتعميقو عمى إجابة آية 
 باسسو تعالى

 إلى سساحة آية ن الذي  سبحاني 
أثفففضظ ؼ علسفففاس أ شفففس اسففف لسل إجا ففف  سفففساث بؼ علفففى سفففؤالس  ، عفففد الدفففبلم وال حضففف  واالث فففرام

  :لبششس لؼ أق شع  سا ذيرتسؾه لعدة أسبا  .وقرأتدا
  . دؤالس -يسا يشب س-ال صل  إلجا  بؼ  :أوالس 

وبعزدا ابخر وف  د مؽ ثضف   ، عزدا ال وس ؽ إثباتم ، بؼ أضباراس و  اطاس تزسشل إجا  :ثا ضاس 
ول ؾ ففض  السؾ ففؾ  أرش لزامففاس علففًس  داوفف  أن أيففرر سففؤالس  .السعشففى والسفدففؾم إلففى الؾ ففؾح البففاضس

 :يان سؤالس ذؾ ال الس .وأقدم تؾ ضحاس مخ رراس ثؾلم
ـرون  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبـي  انظالقاا مؽ أدلـة ضـرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ بعـد » رون وتفد   كيـف تبـر  

 .«؟؟(عج)غيبة إمام الزمان 
ضفس ال ؾضضف   ،رغؼ ي  مفا  ذل فم مفؽ ضبفر وت مف  وشفحذ للفذذؽ ،وأ ا لؼ أ ج  ث ى ذذه اللحغ 

 : ضؽ األمر ؽ ال الضضؽ
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أدل  إثبا  الزرورة الع لض  لؾجؾد أ س  معرؾمضؽ  عد الشبسً  (1
  .غضب  اإلمام اللا س عذر واخ فا م عؽ األ غار وعدم قدرة الشاس على الؾصؾل إلضم (2و 

قفد تبفدو اإلجا ف  علفى سفؤالس سفدل  ضفس  .نقيزان ا يجتسعانوأياد أس ش   أن ذذيؽ األمر ؽ 
 عـــدم»ت شفففاقض مفففع  «ضـــرورة الؾجــؾد»ضففضس ؽ أن   فففؾل  شغففرة  دفففضظ  وا  دا ضففف  إن  ، داوفف  األمفففر

أدلف  الزففرورة  .«معـدوماا »ولضس  «غا م  »و مؾجؾد  واإلمام اللا س عذفر  ،«الييبة»ال مع  «الؾجؾد
ضففس ثففضؽ أن اإلمففام  .«هوجــؾد عــدم»يشاقزففم إال  اإلمففام السعرففؾم وذففذا ال «وجــؾد»تلبففل  ففرورة 
 ؛«رمختف  وغا م  عؽ األنغا» -ألسبا  معضش   -غاو  ما ضس األمر أ م  ،«مؾجؾد  »اللا س عذفر 

  .ضبل تشاقض ضس األمر
لسففا يا ففل  ،اإلمففام السعرففؾم ض فف  «وجــؾد» عففؼ لففؾ يا ففل تلففػ األدلفف  تلبففل  ففرورة  :ضفف قؾل

إن الس ففدما  االض را ففا  ال ففس اع سففد  علضدففا أدلفف   ،وألفف  لبففؽ ،ولبففؽ .م شاقزفف  مففع غضبفف  اإلمففام
أ سففف   «وجـــؾد»ضففف ن   ضج دفففا السشظ ضففف   فففبل ر فففب ثبفففؾ  لفففضس  فففرورة  ،إذا صفففحَّل ، فففرورة اإلمفففام
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لففضس ضفس عرفر خففاص ض ف   فف  )أوزفاس  «حزـؾرىؼ»ضحدفب  ف   ففرورة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  معرفؾمضؽ  عفد الشبففسً 
لدفذا الدفبب  الزفب  أقفؾل إن غضبف  اإلمفام اللفا س عذفر تفش ض تلفػ  (؛ضس جسضفع العرفؾر واألزمشف 

األدل  والس دما  واالض را ا  ال فس ارتبفز  إلضدفا صفحضح  لبفان مفؽ السحفال  إذا يا ل تلػ .األدل 
غا فب عفؽ  (ثدفب اع  فاد الذفضع )ضفس ثفضؽ أن اإلمفام اللفا س عذفر  ،أن ت ع غضب  علفى ذفذا الشحفؾ

وث فى رؤ  فم  ،األ غار ابن ومخ    عؽ الشفاس وال وعرضفم أثفد وال وسلفػ عامف  الشفاس الؾصفؾل إلضفم
 .تد شد إلى أساس مح ؼ مسا يبضؽ أن تلػ األدل  ال ،(1)إال ضس ثاال   ادرةضس الحلؼ ال تحر  

ول ؾ ض  ذذه الش ظ  ال  د مؽ الرجفؾ  إلفى األدلف  قضفد البحف  وتفذي ر الس فدما  واالض را فا  
لشرش ذ  يؾجد تشاقض  ضؽ تلػ الس دما  وبضؽ غضب  اإلمفام  ،ال س تؼ االع ساد علضدا ضس تلػ األدل 

ضلشلففف   سفففؾ   ابن  غفففرةس علفففى تلفففػ األدلففف  و  فففذيرذا لعففف  ذلفففػ وحففف  لشفففا ع فففدة  ؟اللفففا س عذفففر أم ال
 .السد ل 

ـيرر علففى  ففرورة وجففؾد األ سفف  السعرففؾمضؽ  عففد الشبففسً   دففبب  ،ذففؾ أن الشبففسَّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أول دلضفف  يرففذف
ـ   دفففا سذفف بل  العديفففدةال ففف   وبدفففبب ثفففدود  ،وأذش البففففار والسذفففريضؽ والسشاوشفففا  والحفففرو  ال فففس شر

لففؼ وجففد الفرصفف  الباضضفف  لضبففضؽ للشففاس جسضففع أث ففام خ وث ففا   ديففؽ اإلسففبلم  ،الف ففرة الزمشضفف  لرسففال م
معرفؾمضؽ يفس  يا ل ذشفاس  فرورة ألن يشرفـب خر تعفالى  عفد الشبفسً  أ سف س  ،و  ضج س لذلػ .وتعالضسم

  .يبضً شؾا للشاس   ض  أث ام الديؽ والسعار  اإللدض 
وضففس السدفف  ب  مذففاي  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  والففدلض  اللففا س أ ففم مففؽ السس ففؽ أن ت ففع للسدففلسضؽ  عففد رثضفف  الشبففسً 

دففا عشدففا أل ففم لففؼ ث س  ففضؽ والملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وترظففرح أمففامدؼ مدففا   ومؾ ففؾعا  لففؼ تبففؽ مظروثفف  زمففؽ الشبففسً 
أ سف  معرفؾمؾن يفس و فًدمؾا اإلجا ف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وعشد ذ  ضالزرورة ت  زفس أن يرؾجفد  عفد الشبفسً  ؛ورد ل عشدا

  .الديشض  الرحضح  عؽ السدا   والسؾ ؾعا  السد جدة
 د أن يرؾجفد  عفد  وأ م ال ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الدلض  اللال  ذؾ وجؾد خظر تحر أ الديؽ وا دثار تعالضؼ الشبسً 

أ سفف   معرففؾمؾن يففس وحفغففؾا الفففديؽ و حسففؾا تعففالضؼ الففؾثس و حؾلففؾا دون تحر ففأ ال فففر ن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً 
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وتحر أ تعالضؼ الشبسً 

 ث سففف  خا ظبلقففاس مففؽ  –أن ع ففا  السففذ بضؽ والعاصففضؽ يففؾم ال ضامفف  و  زفففس  :الففدلض  الرا ففع

                                                 

 (،وخفارج الفذذؽ)مؽ البفديدس أن مجفرد رؤ ف  شفسء أو شفخص ضفس السشفام ال يفدل علفى وجفؾده الح ض فس ضفس عفالؼ الؾاقفع  (1)
ضالبف  وعلفؼ أن األثفبلم قفد ت ؾلفد أثضا فاس مفؽ األضبفار والسعشؾ فا  واإلل فاءا   ،ولدشا ضس ثاج  لل ذيضر  عفدم ثجضف  الحلفؼ

 . وال ل ضشا  ال س تحر  لئل دان ضس عالؼ الض غ 
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إلى الظر ف  الرفحض  وأن يبفضؽ لدفؼ الحف   ،ضس ذذا العالؼ ،أن يرشدذؼ خ تعالى قب  ذلػ -وعدلم 
 فد تف ؼ علفضدؼ الحجف  ضفس ذفذا العفالؼ يفس ال   عبفارة أخفرش ال .والباط  والحفبلل والحفرام وث فا   ديشفم

ومؽ السحال علفى خ أن  ،وإال يان ع ا دؼ ضس عالؼ ابخرة علساس  ،يب ى لدؼ عذر وثج  يؾم ال ضام 
إذن ذشففاس  فرورة ع لضفف  لؾجفؾد أ سفف  معرفؾمضؽ  ذف   دا ففؼ يفس تفف ؼ ثجف  خ علففى  .يرتبفب الغلفؼ

 عبفارة أخفرش ال وجفؾز أ فداس أن تخلفؾ األرض مفؽ  .الشاس مؽ خبلل إرشادا  أولئػ األ س  وذفداواتدؼ
  .ثج  خ

 تعفالى خلف  اإل دفان لضؾصفلم إلفى البسفال ذفؾ أن خ (:ولعلم أذؼ األدل  يلدفا)الدلض  الخامس 
ومفففؽ السدففف حض  علفففى اإل دفففان أن يففف س ؽ مفففؽ اج ضفففاز طر ففف  ال بامففف  السعشفففؾا السلفففسء  ،السعشفففؾا 

ضففف ذا لفففؼ  . السشعظففففا  والرفففعؾبا  والع بفففا  دون إرشفففاد السعلسفففضؽ الدفففساو ضؽ والدفففداة السعرفففؾمضؽ
ـعـجففز  ،وذففداي دؼ إلففى اج ضففاز طر فف  البسففاليشرفب خ تعففالى أ سفف س وذففداةس معرففؾمضؽ إلرشففاد الشفاس 

ويفان ذفذا  اقزفاس لل فرض  ،الشاسر عفؽ قظفع ذفذا الظر ف  والؾصفؾل إلفى ال بامف  السعشفؾا السظلفؾ 
ففم ،مففؽ خل دففؼ والش ضجفف  الشدا ضفف  إذن ذففس أ ففم ال وس ففؽ أن  .ومففؽ السحففال علففى خ أن يرففشفـ ـض غر ر

 .األ س  السعرؾمضؽو  و ضؽتخلؾ األرض أ داس مؽ السرشديؽ والسعلسضؽ الدسا
صفلى خ  تلػ يا ل  عض أذؼ أدل  إثبا  الزرورة الع لض  لؾجؾد أ س  معرفؾمضؽ  عفد الشبفسً 

  .وأيلرذا شدرةس وشضؾعاس ضس ي ب الذضع  الببلمض  الرا ج علضم و لم وسلؼ 
 يسا  بلثفح تفؼَّ البفبلم ضفس م فدما  جسضفع ذفذه االسف دالال  عفؽ ثاجف  الشفاس الزفرور   إلفى

وتففؼ ال  يضففد علففى  ففرورة  ضففان أث ففام خ وث ففا   الففديؽ للشففاس  ،ذداوفف  أ سفف  معرففؾمضؽ وإرشففادذؼ
ويف  ذفذه  (، ؾاسفظ  اإلمفام السعرفؾم)وإتسام الحج  على السفذ بضؽ والعاصفضؽ  واإلجا   عؽ أسئل دؼ

فر إال إذا يان ذذا اإلمام ثا راس وعضش  ضؽ الشاس ويان   م ان الشاس الؾصؾل إلضفم  األمؾر ال ت ضدَّ
لبفان  ، عبفارة أخفرش إذا يا فل تلفػ االسف دالال  والس فدما  السدف خدم  ضضدفا صفحضح  .واالرتباط  فم

ولسففا يففان   م ففان أا عامفف  وال أا ث سفف  أن تدففس   سلفف  ذففذه  ،مففؽ السحففال غضبفف  اإلمففام الظؾ لفف 
با  ال فس ذريفر  ضفس تلفػ ألن اإلمام ال ا ب ال وس شم أن و ؾم   ا مؽ السدام والؾاج ،ال ضب  الظؾ ل 

االس دالال  يسا ال وس شم أن يلبس أواس مؽ ثاجا  الشاس الزفرور   ال س طررثفل ضفس م فدما  تلفػ 
ضَّان  ؟وأصبلس لساذا يان وجؾد اإلمام السعرؾم  رور اس ع بلس  .االس دالال  وبال الس ضؾجؾده وعدمم س 

رشفففادذؼ وتعلفففضسدؼ وتفففربض دؼ واإلجا ففف  عفففؽ ذفففس لدداوففف  الشفففاس وإ -طب فففاس لؤلدلففف  السفففذيؾرة -اإلجا ففف  
ض ذا يان اإلمام غا باس والشاس ال وعرضؾ م ض اَّ وعضف    ؛أسئل دؼ وإتسام الحج  على السذ بضؽ والعاصضؽ

إذن ضففس  .مؽ السدلَّؼ  م أ م لؽ ي س ؽ مؽ أداء أًا واثدة مشدا ؟مؽ تلػ الؾعا   وس شم أن يؤديدا
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ضَّانذذه الحال  أال و ؾن وجؾده وعد   ؟مم س 
أربعففضؽ يؾمففاس أو غضبفف  سففضد ا  ( )ملفف  غضبفف  سففضد ا مؾسففى ) ففالظبع إن الـ ضبفف  لف ففرا  قرففضرة 

ربسا ال ت شاقض مع  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عدة أوام ضس  ظؽ الحؾ  ويذلػ ال ضب  ال رضرة للرسؾل األيرم ( )يؾ س 
بففؽ الـ ضبفف  الظؾ لفف  ال ففس ورحففرم ضضدففا جضفف  ول ،تلففػ األدلفف  والس ففدما  واالض را ففا  ال ففس جففاء  ضضدففا

يام  مؽ ثزؾر اإلمام السعرؾم وذداواتم وإرشاداتم وتعالضسم اإللدض  ت شاقض     و ؾح مع تلػ 
وجففاء  ،ضسففا  الففػ  ال ضبفف  ال ففس زاد طؾلدففا ث ففى ابن علففى ألفف  ومئفف  عففام ،الس ففدما  واالض را ففا 

طب ففففاس للس ففففدما  -األشففففخاص الففففذيؽ ال وس ففففشدؼ أا ملضففففارا  )خبللدففففا عذفففففرا  األجضففففال الس ففففؾالضؽ 
الفذيؽ ثررمفؾا مفؽ ذداوف  وإرشفادا  وتعففالضؼ  (أن وعرضفؾا طر ف  البسفال و ج فازوه -واالض را فا  أعفبله
وقد ود سر ذذا الحرمان  ال  الدشضؽ األخرش و ذس  ملضارا  البذر ابخر ؽ  ؟؟األ س  السعرؾمضؽ

  ؟!.ومئا      ال  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  

لشفففا خظفففؾرة وأذسضففف  ذلفففػ الدفففؤال و  بفففضؽ أن إجا ففف   و ففففس أن    مففف   دقففف  قلفففضبلس يفففس ت زففف  .البحفف 
سساث بؼ لؼ تبؽ قادرة على ث  ال شاقض السظروح أل م لؼ و فؽ لدفا عبلقف  لدفا  فذلػ الدفؤال وأع  فد 

لؼ ت ذيروا أد ى تذير أدل   فرورة وجفؾد أ سف   ،أن سبب ذلػ ذؾ أ بؼ عشدما تفزل ؼ  اإلجا   علضم
  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرؾمضؽ  عد الشبسً 

ذيفرتؼ  (،عف )وبدفد  ثف ً  معزفل  غضبف  اإلمفام اللفا س عذفر  ،ضس  داو  إجا  بؼ علفى سفؤالس
ال فس ال وعلسدفا  ذف    «األسـرار اإللييـة» داو س أن العل  والفلدف  الؾاقعض  ل ضب  اإلمام ذس سفر  مفؽ 

الدـــر  »باشففرة إلففى  ضففان ولبففشبؼ ا   لفف ؼ  عففدذا م ،يامفف  وعلففى  حففؾ يففا  إال خ والدففداة السعرففؾمضؽ
  :ضذيرتؼ ثبلث  أمؾر ( )اس شاداس إلى رواوا  السعرؾمضؽ  ،ل ضب  ذلػ اإلمام «األصمي
بدت العدل والقدت في )عدم تيي ؤ عروط الغيؾر ألجل تحقي  الياية واليدم الكبير  -1»

ىـذا اليـدم الكبيـر يحتـاج إلـى مـرور  (.العالؼ وجعل عمؼ التؾحيد يرفرم في جسيع أنحـاء األرض
كــي يدــتقبل الشــاس إمــام  ،تزدىــر معرفتيــا واســتعدادىا الروحــيو  زمــؽ حتــى يئتســل عقــل البذــرية

مؽ الظبيعـي أنـو لـؾ عيـر ذلـػ اإلمـام قبـل تييـؤ مقـدمات عيـؾره  .العدل والحرية بئل صدر رحم
مسـا يعشـي  (لقتل وااستذـيادأي ا)بيؽ الشاس لمقي السرير ذاتو الذي لقيو مؽ سبقو مؽ األ سة 

 .رحيمو عؽ الدنيا قبل تسئشو مؽ تحقي  تمػ الياية العغيسة
 .حفغو مؽ عر   الجباريؽ والغالسيؽ -2
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َئــؼ  أخــرِ  -3 مــؽ ذلــػ امتحــان الشــاس واختبــار مقــدار  ،جــاء فــي بعــض الروايــات ذكــر  لح 
زاح الشفـاق السخفـي لعـدد مـؽ إن غيبة اإلمام سبم  في افت .التزاميؼ بالديؽ وثباتيؼ عمى الؾاية

وعيعتو الحقيقييؽ مؽ ضعف إيسان ضعفاء  (عج)وتسييز اإليسان الحقيقي لسحبي اإلمام  ،الشاس
 .«اإليسان وسئمسة واحدة تسييز السؤمشيؽ مؽ السشافقيؽ

ثففففح اإلمفففام مفففؽ شفففر )واللفففا س  ...(عفففدم تدضفففؤ شفففروط الغدفففؾر) الشدفففب  إلفففى العامففف  األول 
 :أسئل  وس ؽ طرثدا وذس ذشاس عدة (الجبار ؽ
مففا الففداعس إلففى ثرففؾل ال ضبفف  أساسففاس ث ففى و ففؾن الغدففؾر مشاطففاس  ؾجففؾد شففروط وعففرو   .1

الدؤال ذؾ أ م ا ظبلقفاس مفؽ أدلف   فرورة  (،ع )لضس الدؤال ذؾ لساذا ال وغدر إمام الزمان  ؟معضش 
يضف  وس فؽ أن  (جسضعدفاوال س ورع بر ثزؾر اإلمام أوزاس أمراس  فرور اس ضفس )وجؾد أ س  معرؾمضؽ 

  ؟أال تبؾن ذذه الـ ضب   اقز  ل لػ األدل  (؟ع )و ضب اإلمام اللا س عذر 
بدـت العـدل والقدـت »لساذا وعدفد خ تعفالى  سدسَّف  تح ضف  غاوف  وذفد  عغفضؼ ي سلف  ضفس  .2

وذففؾ وعلففؼ جضففداس أن شففروط تح فف  ذففذا  - «فــي العــالؼ وأن يرفــرم عمــؼ التؾحيــد فــي جسيــع األرض
لد قب  أل  أو  ال  الدشضؽ مفؽ  -  غضر  دض ة وعد ولؽ ت دضَّ  ث ى أل  سش  أخرش الدد إلى إمام ور

ث ى وزظر ذذا اإلمام أن يب ى غا باس ومخ فضاس عؽ األ غار ي  ،زمؽ تح   تلػ الذروط والغرو 
ذفف  ال  ففد أن و ففؾن عففدد  ؟ذفف  لدففذا األمففر  ففرورة ع لضفف  ؟ذففذه السففدة إلففى ثففضؽ تففؾضر تلففػ الغففرو 

طبعفاس وس فشبؼ أن ت ؾلفؾا إن ضفس  ؟(1)أل س  السعرؾمضؽ اثشا عذفر ثرراس ث ى تجب مل  ذفذه ال ضبف ا
 ،وس ففؽ للبذفففر أن ورففلؾا إلضففم عففدد االثشففس عذففر لؤل سفف  السعرففؾمضؽ ث سفف  إلدضفف  وسففر مجدففؾل ال

األ سفف  السعرففؾمضؽ ذففس تلففػ ال ففس جففاء  ضففس أدلفف   ولبففؽ ال زففض  ذففس أ ففم إذا يا ففل ضلدففف  وجففؾد
 ف  وجفب أن  ،ضبل وس ؽ أن و ؾن لعفدد االثشفس عذفر أا تبر فر ع لفسملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ة اإلمام   عد الشبسً  رور 

ولسفا يفان  ،و ؾن ذشاس ضس ي  عرفر وزمفان وث فى يفؾم ال ضامف  إمفام معرفؾم ثا فر ضفس السج سفع
شا  ؾجففؾده وغضب ففم )األمففر لففضس يففذلػ ويففان اإلمففام اللففا س عذففر غا بففاس  ويففان عففدد  ( فف مر خإذا سففلَّسف

فس  ؛األ س  السعرؾمضؽ مشحرراس  اثشس عذر شفخص ض ف  ضفبل  فد عشد فذ  مفؽ الذفػ ضفس اسف ح ام أرسر
  .تلػ األدل 

ذففذا مففع  ،أمففا تعلضفف  اال حرففار  دففذا العففدد    ففم سففر  مففؽ أسففرار خ وأن لففم ث سفف  ال  علسدففا
                                                 

يؾلففد  لسففا يففان ذشفاس ثاجفف  أوزففاس أن ، فالظبع ث ففى لففؾ يا فل ذشففاس  ففرورة ع لضفف  لبفؾن عففدد األ سفف  اثشففا عذفر شخرففاس  (1)
مؽ تح ف  تلفػ الغفرو  وأن يب فى غا بفاس عفؽ األ غفار  ال  الدفشضؽ ث فى وحفضؽ  اإلمام اللا س عذر قب   ال  الدشؾا 

 .الزمؽ السشاسب
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ذففرو  مففؽ اإلجا فف  عففؽ اإلشفف ال ضلففضس سففؾش  ،مشاقزفف  ال حديففد  دففذا العففدد ألدلفف   ففرورة اإلمامفف 
 .ولضس ذذا إال   ضج  الؾقؾ  ضس م ز  مشظ س ال مخرج مشم ،وام شا  عؽ مؾاصل  البح  الع لس

الشاقزففف  لفلدفففف  ) «الييبـــة»ذففف  ودففف حض  علفففى خ أن وحففففح روح اإلمفففام  ظر  ففف  غضفففر  .3
  (؟وجؾده

ضدشففاس عففدة  (س عذففر وضؾا ففدذاالح سفف  مففؽ غضبفف  اإلمففام اللففا )أمففا  الشدففب  إلففى العامفف  اللالفف  
 :أسئل  تررح ضس ذذا الردد

أال ي ح ففففف  ام حفففففان الشفففففاس ومعرضففففف  م فففففدار ال فففففزامدؼ  الفففففديؽ والؾالوففففف  إال   ضبففففف  اإلمفففففام  -1
 ؟ذ  ام حان الشاس ضس زمؽ ثزؾر اإلمام أمر مد حض  وغضر قا   لل ح   ؟السعرؾم
مفا ذفؾ  ؟سفؾا أ دفؼ شفضع   ث ض ضفؾن ما الذا وجب على الذضع  ضعلم ضس زمؽ ال ضبف  يفس وعل -2

تعر ففأ السحبففضؽ وشففضع  أذفف  البضففل الح ض ضففضؽ ث ففى و ففؾن ذففذا األمففر غضففر قا فف  لل ذففخضص زمففؽ 
 ؟ثزؾر اإلمام وال يشبذ  إال زمؽ غضب م

 ؟يض  وس فؽ ل ضبف  اإلمفام السعرفؾم أن تؾجفب ا بذفا  الشففا  السدف ؾر لعفدد مفؽ الشفاس -3
الحزفؾر والغدفؾر ذفؾ الفذا يؾجفب ا بذفا  الشففا  السدف ؾر  :الشفاقصإلى الحد الذا أضدسم  ع لفس 

ألن معشى الشفا  ضس ذذا البح  ذؾ ادعاء اتبا  اإلمام واالل زام  ؾالي م  .لبعض الشاس ولضس الـ ضب 
وذذا األمر إ سا وغدر عشدما و ؾن اإلمفام ثا فراس و عظفس أمفراس مفؽ األوامفر ضض بفضؽ مفؽ  ،يذ اس و فاقاس 

صفففحض  أ فففم عشفففدما وففف تس  .الح ض فففس الفففذا وظضفففع أمفففر اإلمفففام ومفففؽ ذفففؾ السفففدعس ض ففف ذفففؾ الذفففضعس 
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 ضدفففر إال إذا يففان اإلمففام ثا ففراس يبففضؽ أث ففام خ 

أمففا عشففدما و ففؾن اإلمففام غا بففاس وال وعلففؼ الشففاس شففضئاس عففؽ  .ال علضسففا  وال ؾصففضا  واألوامففر و رففدر
وال وعلفؼ أثفد  ،الفردوف  واالج ساعضف  والدضاسفض  ،أوامره وتعلضساتم تجاه مؾاق  الحضفاة السخ لفف و  يلساتم

ال ا ع الح ض فس أا )ضبض  وس ؽ تسضضز السؤمؽ عؽ السشاض   ،ماذا ير د مؽ شضع م وماذا يش غر مشدؼ
 ؟  ا مضزان وس ؽ ت ضضؼ مل  ذذا األمر ضس ثال غضب  اإلمام (؟عؽ السدعس الباذ 

مففؽ  «عــدد  »إذا يا ففل غضبفف  اإلمففام ذففس وثففدذا ال ففس تجعفف  مففؽ السس ففؽ ا بذففا   فففا   .4
لشفرض أن الشفا   ؟الشاس ضلدا   أن ود ل ما ضا دة ذذا اال بذا  وماذا وعال  مؽ مذاي  السج سع

أمفففا إذا يفففان قرفففديؼ أن غضبففف  اإلمفففام سفففبب  ؟ضسفففاذا إذن ،مفففؽ الشفففاس تفففًؼ اض زفففاثم لعـــدد  دففف ؾر الس
وضس الجسلف  ي بفضؽ السفؤمؽ » :وبالظبع ذذا ما وفضده قؾلبؼ)ال بذا  الؾجم الح ض س لجسضع السشاض ضؽ 
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الشففا   ض ن يبلم ؼ و ؾن يبلماس مخالفاس للؾاقع  ذ   صفارخ ألن معشفاه اسف حال  وجفؾد («مؽ السشاض 
  !.ضس عرر ال ضب 

وب ض الشغر عؽ ي  ما ذرير إن إجا  بؼ تش دس ضس مجسؾعدا إلى أن خ   ض ال رض مؽ 
أل ففم غًضبففم وثففرم ملضففارا  الشففاس مففؽ الؾصففؾل إلففى  ؟!خل ففم للشففاس ألجفف  ثفففح اإلمففام اللففا س عذففر

والسعشى ابخر إلجفا  بؼ ذفؾ أن خ أرجبفر  (1)؟!ال بام  السعشؾا الذا ذؾ ال رض مؽ خل  اإل دان
علففى أن يرضففع عففذا  ابخففرة عففؽ ملضففارا  البذففر الففذيؽ  ،ألجفف  ثفففح روح اإلمففام -والعضففاذ  ففا –

جاؤوا ورثلؾا ضس عدد ال ضب  وأن يدخلدؼ جسضعاس الجش  ألن ذؤالء البذر يا ؾا محرومضؽ مؽ ذفداوا  
 ؟ذف  تبلثغفؾن إلفى أيفؽ ت خفذ ا إجفا  بؼ ؟!لؼ ت ؼ علفضدؼوإرشادا  اإلمام السعرؾم ولذا ض ن الحج  

ولش  مَّف     رفا  ذف  أن اخ فرا  ث فؼ وضؾا فد ل ضبف  اإلمفام  ،وأوزاس لشرر  الشغر عفؽ يف  مفا ذري فر
وفضفد ضفس ثف  إشف الض  ال شفاقض ال فس  (مل  ام حان الذضع  وتسضضز السؤمؽ مؽ السشفاض )اللا س عذر 

أ فف ؼ ت ؾلففؾن ضففس  ؟الفؾا ففد تشاقزففاس جديففداس إلففى ال شففاقض الدففا   أال وزففض  ذيففر ملفف  ذففذه ؟شففرثشاذا
البداو  إ م ال وجفؾز أن ير فرس الشفاس لحفالدؼ  ف  ال  فد أن و فؾن لدفؼ مرشفدون معرفؾمؾن يفس وحلفؾا 

صلى خ علضم و لفم  لدؼ مذ بلتدؼ الفبر   و جضبؾا عؽ أسئل دؼ و سشعؾا تحر أ ال ر ن وتعالضؼ الشبسً 
 ،لبففشبؼ عشفدما تؾاجدففؾن معزفل  ال ضبفف  ،(2)و حؾلففؾا دون ا حفرا  الشففاس و فبللدؼ ،وا فدثارذساوسفلؼ 

ت ؾلفؾن إن ضفس عفدم وجفؾد  ؛ دالس مؽ تراجع ؼ عؽ تلػ األث فام ثفؾل مفا وجفب  فرورةس ومفا ال وجفب
إمام معرؾم  ضؽ الشاس وعدم إم ا ض  وصؾل الشاس إلضم ضؾا د مشدا ام حفان الذفضع  وتسضضفز السفؤمؽ 

 –سفؤالشا ذفؾ أ فم ا ظبلقفاس مفؽ أدلف   فرورة اإلمفام  ؟ضد  تحل ؾن  دذا البفبلم اإلشف الض  ؟!مؽ السشاض 
طب فاس ل لففػ  –ألففؼ و فؽ مفؽ السف فرض  ؟لسفاذا وجففب أن تحفدث ال ضبف  مفؽ األسفاس -ال فس ت ؾلفؾن  دفا

اإللدض  و ددوذؼ  أن و ؾن ذشاس ثج   ل فلَّم   ضؽ الشاس دا ساس لضبضً شرؾا لدؼ أث ام الديؽ والح ا   -األدل 
إلففى الرفففراط السدفف  ضؼ و  ضسففؾا علففى الشففاس الحجفف  و دففدوا  ففا  االع ففذار واالث جففاج أمففام العرففاة 

  ؟والسذ بضؽ
ابن أخبرو س مؽ ذؾ اإلمام السعرفؾم وثجف  خ ضفس العرفر الحا فرن الفذا تف ؼ  فم الحجف  

 ؟ضسفاذا ثفً   سؾ فؾ  إتسفام الحجف  علفى الشفاس ،لشففرض أن السفؤمؽ تسضَّفز مفؽ السشفاض  ؟على الشاس

                                                 

ال وس ففؽ للشففاس أن وج ففازوا طر فف  البسففال و رففلؾا لل اوفف  السشذففؾدة مففؽ  ،ال  ففشـس أ ففم طب ففاس ألدلفف   ففرورة اإلمامفف  ع ففبلس  (1)
  .معرؾمضؽخل دؼ دون إرشاد أ س  

ضذفؾايى پ» :على سبض  السلال وس شبؼ الرجؾ  إلى ي اـ ضفم .ذذه البضا ا  جاء  على  حؾ م برر ضس ي ب الذضص سبحا س (2)
 (.أا قضادة األم ) «رذبرش اًمل»و (أا اإلمام  ضس  غر اإلسبلم) «از  غر اسبلم
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ألفؼ تبفؽ ذشفاس  فرورة ع لضف  لؾجفؾد أ سف  معرفؾمضؽ  عفد الشبفًس دا سفاس يفس وجضبفؾا عفؽ أسفئل  الشفاس 
ألؼ ت ؾلفؾا إ فم  ؟ض يؽ اإلمام الذا وجضب الضؾم عؽ أسئل  الشاس و ح  مذ بلتدؼ ؟و عالجؾا مذ بلتدؼ

 ؟مؽ دون إرشاد الدداة السعرؾمضؽ ض ن اج ضاز طر   البسال والؾصؾل إلى ال بام  السعشفؾا محفال
إذن ألضس الشاس الذيؽ ثررمؾا الضفؾم مفؽ إرشفادا  وذداوف  اإلمفام السعرفؾم ثررمفؾا أوزفاس مفؽ إم ا ضف  

ثدفشاس  ،ؽ تسضَّفز مفؽ السشفاض لشففرض أن السفؤم ؟اج ضاز طر   البسال والؾصؾل إلى ال بام  السعشفؾا 
ألففضس ذفذا   ففض  ؟لبفؽ مفاذا ثفف    زفض  ثرمففان ملضفارا  البذفر مففؽ الؾصفؾل إلففى ال بامف  السعشفؾا 

وت فلؾن عسفا  (ع )لساذا تشدؾن ي  شسء عشدما تحاولؾن تبر ر غضب  اإلمام اللا س عذر  ؟لل رض
إذا يا ففل ضلدففف  وجففؾد  !؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أ سفف  معرففؾمضؽ  عففد الشبففسً  قل سففؾه عشففدما أردتففؼ إثبففا   ففرورة وجففؾد

ضفف ن ثزففؾر ذففذا اإلمففام  ففضؽ  ؛اإلمففام السعرففؾم ذففس ذداوفف  الشففاس وإرشففادذؼ واإلجا فف  عففؽ أسففئل دؼ
ولففذا وبسففا أن ذففذا الذففخص عسلضففاس  ؛الشففاس وإم ا ضفف  وصففؾل الشففاس إلضففم ترففب   ففرورة ع لضفف  أوزففاس 

ؽ للشفففاس مفففا ذفففؼ مزفففظرون إلضفففم مفففؽ الدداوففف  وس شفففم أن و فففؾم  دفففذه األعسفففال و  غا فففب ابن وال  فففؤمً 
ضَّان عبفارة  «الحجـة اليا بـة»ألؼ تفبفروا ضفس أ فدف ؼ أن عبفارة  .واإلرشاد ض ن وجؾده وعدمم أصبحا س 

وعرضم الشاس وال وسلبؾن الؾصؾل  ال (وم ؾار  عؽ األ غار)إذف يض  وس ؽ لذخص غا ب  ؟م شاقز 
أن و فؾن  ، خذ  ذف ن السجر فا  السخ لفف  والسدفا   الس شؾعف إلضم وال وعلسؾن ماذا و ؾل وأا مؾق  ي

  ؟ثجَّ س ل فلَّم  على الشاس ور ظع  دا عذرذؼ يؾم ال ضام 
 :أما قؾلبؼ

إا أنيــؼ كــانؾا يقؾمــؾن ب رعــاد  ،رغــؼ أن عــدداا مــؽ أوليــاء ن كــانؾا غــا بيؽ عــؽ األنغــار»
 «السجتسع وىدايتو

فف  والؾاقففع أن ذزففؼ ذففذا البففبلم وح ففاج إلففى قففؾة ذزففؼ خارقفف   ،ضفف ن ذففذا يلضففر البلضففر مففؽ ال  م 
إ فس مدسفا ضبفر ر ضفس ذفذا البفبلم لفؼ أسف ظع أن أضدفؼ يضف   .وضؾ   ذر   مسا وف  ده ذذا العبد الف ضفر

اللدففؼ إال أن تفف ؼ ذففذه  ؟وس ففؽ للذففخص ال ا ففب السح جففب عففؽ األ غففار أن يدففدا السج سففع و  ففؾده
ا وراء طبضعض  ومفؽ خفبلل ال رفرضا  ال بؾ شضف  أو االسف عا   الدداو  عبر طر  سر   غضر عادو  وم

وثا ضفاس ملف   ، السعجزا  وخؾار  العادا  وذذا ي شاضى أوالس مفع اخ ضفار الشفاس وإرادتدفؼ الحفرة وتبلفضفدؼ
ثالففف  )الحفففاال  ال ففس أوردتسؾذففا و  ،ذففذه الظر  فف  ال سففا    لدفففا ولففؼ  جففد لدفففا أا  سففؾذج ث ففى الضففؾم

  .لضس أا مشدا  سؾذج لل ضب  ال س  حؽ  رددذا (الخزر ومؾسى و ؾ س
الفذيؽ وس فؽ أن و ؾ فؾا ) عؼ ال ر فب أن الدداوف  الفردوف  مفؽ خفبلل االرتبفاط  فبعض أولضفاء خ 

لبؽ يشب فس أن  شغفر ذف  تح ف  ملف  ذفذا  ،أمر مس ؽ ولضس شضئاس محاالس ع بلس  (غا بضؽ عؽ األ غار
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عبــداا مــؽ »ى ارتبففاط مؾسففى  الذففخص الففذا سففساه ال ففر ن  الشدففب  إلفف) ؟األمففر ضففس عففالؼ الؾاقففع ضعففبلس 
ال  ففدرا ذفف  تففؼ ذففذا االرتبففاط  ذفف   طبضعففس ومففؽ خففبلل السجففارا العادوفف  أم يففان غضففر  ،«عبادنــا

إ دففا اس ت ضَّففاس ورعففاس وعارضففاس  ففا  «العبــد»وبعبففارة أخففرش ال  ففدرا ذفف  يففان ذلففػ  ،عففادا وضففؾ  طبضعففس
ثضف   ( )عادوف  وطبضعضف  ويفان  سلا ف  مرشفد وشفضص لسؾسفى  ويا فل لفم ثضفاة ،واصبلس وشضص طر   

أم أن ذلفػ الذفخص يفان  ،قام  لفل  غره إلى ث ا   مؽ خبلل طفر  ال علفضؼ ال فس ذيرذفا لشفا ال فر ن
غا باس عؽ األ غار ومخ فضاس و عضش ثضاة غضر عادو  و رتب    ضراد معضشضؽ ارتباطاس سر اس وغضر عادا 

ذا عسفر خالفد وأ فم وعفضش مشفذ  «الخزــر»أمفا ادعفاء وجفؾد  بفس  اسفؼ  ؟.ض   و عس  على ذفداي دؼ
 ،وضففس  عففض الحففاال  يففرتب   ففبعض الشففاس ، ال  الدففشضؽ ث ففى ابن غا بففاس عففؽ األ غففار ومخ فضففاس 

ض  م ادعاء ال ود شد إلى دلضف   ،ذاتم «الخزر»ذؾ  (ضس سؾرة البد )ضس ابو   «العبد»وادعاء أن 
إلفى ملف  ذفذه االدعفاءا  ال فس  –أثشفاء ت فدوؼ إجا ف  علسضف   -الس شاد وال وجؾز ا ،أو مردر مؾثؾ  

ث ى لؾ يا ل مل  ذذه االرتباطا  والدفداوا  مؾجفؾدة ضعفبلس ضفبل وس شدفا أن  :وثا ضاس  .ال وس ؽ إثباتدا
تسؤل ضراه غضب  اإلمام  دلض  أ دفا ثفاال  اسف لشا ض  ومحفدودة  عفدد مفؽ السفؾارد الخاصف  ألن  فرورة 

لشففرض أن  .ام السعرؾم تد شد إلى الزرورة الح سض  لجسضع الشفاس إلفى ذداي فم وإرشفاداتموجؾد اإلم
وطبعفاس )اإلمام اللا س عذر قام الضؾم  االرتبفاط  فبعض البذفر وقفدم إلفضدؼ  ؾعفاس مفؽ الدداوف  واإلرشفاد 

يفذلػ  إذا يفان األمفر ؟ضد  ذذه ذس ضلدفف  وجفؾد اإلمفام السعرفؾم (ذذا مجرد ادعاء ال وس ؽ إثباتم
 «الخزـــر»ضحزففرة  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لسففا يا ففل ذشففاس ثاجفف  مففؽ األسففاس إلففى  رففب إمففام معرففؾم  عففد الشبففسً 

و ففس  فال رض و  فؾم  سلف  ذفذه االرتباطفا   بيان   م ا م أن يؤدا الؾاجف (الذا تع  دون  ؾجؾده)
 !.والدداوا 

واالسفف فادة مففؽ  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص و بففس اإلسففبلمملفف  مؾسففى و ففؾ س )وأمففا قرفف  ال ضبففا  ال رففضرة لؤل بضففاء 
ض  دفففا قرففف  طر فففف  تدففف ح   (،عففف )ذفففذه السفففؾارد لئلجا ففف  عفففؽ معزفففل  غضبففف  اإلمفففام اللفففا س عذفففر 

وث ض  س إن ذير ذذه األملل   الذا  جعلشس أشػ ضس يؾن م ؽ الرسفال  الجؾا ضف  مفؽ تحر فر  ،الدسا 
شاشففئضؽ الففذيؽ وعسلففؾن ضففس قدففؼ اإلجا فف  عففؽ األسففئل  سففساث بؼ ولففضس مففؽ تففدو ؽ  عففض الظففبل  ال

ذلففففػ ألن اإلشفففف ال الففففؾارد علففففى ادعففففاء  (!. )االع  ادوفففف  والببلمضفففف  ضففففس مؤسدفففف  اإلمففففام الرففففاد  
تسفل  ،أن وجضبفؾا عشفم «الزـرورة»والفذا وجفب علفى ال فا لضؽ ـ فف  «ضرورة وجـؾد أ سـة معرـؾميؽ»

عفاء  !!العجفبإعادتم إلفى السش  فديؽ أ فدفدؼ وذفذا مفا يلضفر أشفد  ضـرورة الشبـؾة أو »إن السش  فديؽ الدً 
ود شدون إلى مل  ذفذه السفؾارد ذاتدفا لبلسف دالل علفى عفدم  فرورة الشبفؾة أو اإلمامف  ع فبلس  «اإلمامة

ابن  ففدالس مففؽ أن  .و  ؾلففؾن إن ذففذه ال ضبففا   حففد ذاتدففا تبففضؽ أن أدلفف   ففرورة الشبففؾة ضاقففدة لبلع بففار
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إذا  دؼ وف ر ؾن مفؽ البداوف  أن  «الزرورة»عدم تشاقض ذذه ال ضبا  مع  «الزـرورة»يبًضؽ مردَّعؾ 
أمففر مدففًلؼ  ففم ثففؼ و ؾلففؾن إن ذففذه ال ضبففا  تغدففر أن ال تشففاقض ضففس األمففر وأن  «الزـــرورة»دعففؾش 

 !«ضرورة اإلمامة»ت شاضى مع أدل   غضب  اإلمام اللا س عذفر ال
ــي عرــر »  ففف ابن ربسففا أم ففؽ أن  فدففؼ أضزفف  لسففاذا يا ففل ال ؾصففض   ــؾدة إلــى الفقيــاء ف الع

فم أ فداس إذا أخفذ ا أدلف   فرورة وجفؾد أ سف  معرفؾمضؽ  الحدفبان «الييبة ر وغضفر مؾجَّ  ،أمفراس غضفر مبفرَّ
ضالف ضفم مدسفا عففبل شف  م يب ففى ض ضدفاس غضفر معرففؾم وبال فالس ضظب ففاس ألدلف   فرورة وجففؾد إمفام معرففؾم 

ثفؼ إذا يفان الف دفاء قفادر ؽ علفى  .ال تف ؼ علفى الشفاس  رجفؾعدؼ إلفى الف ضفمض ن الحجف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   عد الشبسً 
أن يبًضشؾا األث ام ال س لؼ تربضَّؽ ضس زمؽ  بس اإلسبلم وأن وحؾلؾا دون تحر أ تعالضؼ ال ر ن وأثادي  

ة  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً  دَّ االج دففاد مففؽ الشرففؾص وا ففدثارذا وأن وجضبففؾا عففؽ أسففئل  الشففاس ثففؾل السدففا   السدفف ج 
إن الففزعؼ  فف ن  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً ضفف ا  ففرورة ث سضفف  تب ففى عشد ففذ لؾجففؾد إمففام معرففؾم  عففد  ...الديشضفف  و

الشففاس ضففس عرففر ال ضبفف  علففضدؼ أن يرجعففؾا إلففى الف دففاء لففضس سففؾش اع ففرا   ففؾذؽ و ففع  ادعففاء 
إ شففففس أتعجففففب يضفففف  تشدففففؾن يفففف  تلففففػ األدلفففف  ال ففففس  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففففسً  عففففد   ففففرورة وجففففؾد إمففففام معرففففؾم

فر  وبداط  إن السذ ل  ضس إجا   سساث بؼ ذس أ شا لفؾ  .تد خدمؾ دا إلثبا   رورة اإلمام     ً  وردف
ففـ  علففى اإل دففان مففع أن اث سففال  سفف لشا يضفف  وس ففؽ للرجففؾ  إلففى الف ضففم غضففر السعرففؾم أن يرفف  ؼَّ الحجَّ

ضفف ا إجا فف  تعظؾ دففا عففؽ ذففذا الدففؤال سفف بؾن قا لفف   ،الخضا فف  ال وس ففؽ  فضففم عففؽ الف ضففم أ ففداس الخظفف  و 
واسف لشاء ذفذه الف فرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لل ظبض  أوزاس وصادق   ذ ن الف رة ال س تع ب مباشرةس رثض  الرسفؾل األيفرم

 .مشدا ال دلض  علضم
 :سس لل أثد علساء الحؾزة الببار الدؤال ال ال

ىل يسئؽ أن يؾصمشا العسل بفتاِو الفقياء إلى الدـعادة األخرويـة رغـؼ أنشـا نعمـؼ أنـو مـؽ »
 ؟«السسئؽ أن يخظرؾا في استشباطيؼ ألحئام الديؽ

ر  :ض جا  سساث م      داط  و ردف
صحي  أنيؼ غير معرؾمؾن إا أن الفقيو إذا بذل خالص جيده واستشبت الحئؼ مـؽ  ،نعؼ»

وإذا أخظــأ  .ىـذا حجــة لـو ولسقمديـو يسئـشيؼ بااتكــال عمـى ن أن يعسمـؾا بيـاالكتـاب والدـشة كـان 
الفقيو في اجتياده فيؾ معذور عشد ن طالسـا أنـو سـعى وسـذل جيـده لمؾصـؾل إلـى الحـ  وكانـهللا 

وإذا حرـل  ،مقم  ديو أيزاا معذورون ألن ني تيؼ كانـهللا العسـل بأحئـام نكسا أن  ،نيتو صادقةا َنق ي ةا 
ريؽ  .«خظأ في ىذا السجال فيؼ ليدؾا مقر  
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 :ض عجبلر وس ل رم
 ؟مباعـرةا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبـي  فمسـاذا ا تقؾلـؾن ىـذا الكـالم ذاتـو بذـأن مـا بعـد  ،إذا كان األمر كذلػ»

كي يئؾنؾا مرجعـاا ديشيـاا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  بعبارة أخِر أي ضرورة محت  سة إذن لشرم أ سة معرؾميؽ بعد 
ــر أدلــة إثبــات  ؟أا يسئــؽ لمفقيــاء أن يــؤدوا ىــذه الؾعيفــة ؟لمشــاس لســاذا تشَدــؾن بئــل ســيؾلة ويهد 

 .«؟وأدلة عرسة األ سةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  ضرورة وجؾد أ سة معرؾميؽ بعد 
 ؟!سز د مؽ السظالع  ثؾل اإلمام وبدالس مؽ أن وجضبشس عؽ سؤالس ذذا أوصا س  

 اقز   ألدل  إثبا   رورة وجؾد  (ع )إلى ذشا اتز  أن ال ضبـ  الظؾ لـ  لئلمام اللا س عذر 
إن األدلفف  السففذيؾرة تعففا س أوزففاس مففؽ  .ولبففؽ السدفف ل  ال تش دففس ذشففا .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً أ سفف  معرففؾمضؽ  عففد 

عــدم تعــدد األ ســة »مذفف ل  أساسففض  أخففرش مففؽ  اثضفف  واقعض دففا الخارجضفف  وذففذه السذفف ل  ت سلفف  ضففس 
ـــارات البذــــر فـــي أنحـــاء العـــالؼ مـــؽ ىـــدايات األ ســـة  السعرـــؾميؽ فـــي كـــل عرـــر وحرمـــان ممي

ج دفففا السشظ ضففف  سففف بؾن ضففف ن   ض ،إذا يا فففل تلفففػ االسففف دالال  صفففحضح  .«السعرـــؾميؽ وإرعـــاداتيؼ
وتؾًزعدؼ ضفس سفا ر أ حفاء األرض  شحفؾ و فؾن ضضفم إمفام  ، رورة وجؾد أ س  م عدديؽ ضس ي  عرر

ففر للشففاس االرتبففاط السباشففر  ففم مففؽ دون  معرففؾم واثففد علففى األقفف  ضففس يفف  مديشفف  وقر فف  يففس ي ضدَّ
 ،يؾجفد ضفس أا عرفرضس ثضؽ أن ملف  ذفذا األمفر لفؼ  ،وسا   و  ؾن ذذا م اثاس لجسضع أذالس الد ضا

  .وىذه الحقيقة الؾاقعية عاىد  قؾي  عمى عدم صحة تمػ األدلة
و س ففؽ ألذفففالس سفففا ر   فففا   ،قففد ت ؾلفففؾن إن وجفففؾد إمففام معرفففؾم واثفففد ضفففس يفف  عرفففر يفففا   

أل فم ضفس جسضفع تلفػ  ،لبفؽ ذفذه اإلجا ف  غضفر م بؾلف  .األرض أن يراجعؾا تبلمضذ ومسللس ذلػ اإلمفام
ـمل إلثبفففا   فففرورة وجفففؾد إمففففام معرفففؾمال فففس اسففف)االسففف دالال   ـضفففل  ( رخد  ع  ضـــرورة عرــــسة »اد 

شففؾا أث ففام خ للشففاس و جضبففؾا عففؽ أسففئل دؼ ثففؾل السدفف جدا  ضففس يفف  ) «األ ســة الففذيؽ ورف ـففـرض أن يبضً 
ومعشفى  فرورة  (،عرفر و رشدوا الشاس  حؾ طر   البسال و  ًسفؾا الحجف  علفى السفذ بضؽ والعاصفضؽ

األدل  ذؾ أن غضر السعرفؾم ال وس شفم أن يفؤدا وعفا   اإلمفام السعرفؾم وال العرس  ذذه ضس تلػ 
يف ؼ إثبفا   طب اس لؤلدل  السفذيؾرة ال ، عبارة أخرش  .أن يلًبس ثاج  الشاس و رورتدؼ للدداو  واإلرشاد

   إ اض  إلى ذلػ ي ؼ إثبا   رورة ارتباط الشاس السباشر  ، رورة وجؾد اإلمام السعرؾم ضحدب
ألن االرتباط غضر السباشفر  فم ال وس شفم أن وففس  الس رفؾد  ،ومؽ غضر واسظ   دذا اإلمام السعرؾم

ألن ال  لسفذ علفى يفد إمفام معرفؾم أو تسلضلفم )ث ى لؾ يا ل الؾاسظ  تلسضذ اإلمام أو مسلً لم الخاص 
أن  –إذا قبلشفا تلفػ األدلف   –وبال فالس سضرفب  مفؽ الزفرورا مشظ ضفاس  (ال وجع  الذفخص معرفؾماس 

 !يشرب خ مئا   ال  األ س  السعرؾمضؽ ضس ي  عرر
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ولبس ت زف  الفبفرة أيلفر   فؾم ذشفا  دراسف   سفؾذج لبلسف دالال  ال فس تدف خدم إلثبفا   فرورة 
لبففس  ربففضً ؽ أ ففم لففؾ صففحل تلففػ  ،أوزففاس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً الشبففؾة العامفف  و ففرورة وجففؾد أ سفف  معرففؾمضؽ  عففد 

 األ س  السعرؾمضؽ ضس يف  عرفرو  االس دالال  ض ن   ضج دا السشظ ض  س بؾن  رورة تعدد األ بضاء
 :إن االس دالل السذيؾر و ؾل .ا  ذارذؼ ضس جسضع أ حاء البرة األر ض و   رورة تؾزعدؼو  زمانو 

ويدـتحيل عمـى اإلندـان أن يعـرم طريـ   .نحـؾ الكسـالَخَمَ  نه اإلندان ليدـير باختيـاره »
الكسال ويجتازه ليرل إلى التكامل السعشـؾي مـؽ دون ىدايـة معمسـيؽ سـساوييؽ وإرعـاد أ سـة ىـداة 

بشاء عمى ذلػ يجم عمى ن تعالى أن ييدر عمى اإلندان طري  وصؾلو إلى الكسال  .معرؾميؽ
ــذي ىــؾ اليــرض األساســي مــؽ خمقــو لإلندــان  – أن يرســل لــو أنبيــاء ويشرــم لــو أ ســة بــ –ال

 وإا إذا لؼ يفعل ذلػ يئؾن قـد نقـض غرضـو مـؽ خمـ  اإلندـان ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرؾميؽ بعد الشبي  الخاتؼ
  .«محال عمى ن أن يشقض غرضوو 

 :اض را اتم الزسشض و  لش  م  ابن م دما  ذذا االس دالل
ذففف  خلففف  خ تعفففالى الخلففف  لضرففف  جسفففضعدؼ إلفففى البسفففال السعشفففؾا أم لضرففف   :الدفففؤال األول

مقؾا ألجل أن يرمؾا إلـى الكسـال السعشـؾي » : الظبع سف  ؾلؾن  ؟ عزدؼ ض   وال  «إن جسيع البذر خه
فدشـ  ،مجال ل ؾل غضر ذلػ ل فؾا سر لفس و  أل بؼ لؾ قل ؼ إن  عض الشاس خر بفبل غاوف  أو أن وجفؾدذؼ طرـفضف

  .ذؼ أيلر   س ان العالؼ «البعض»خاص  إذا تبضؽ أن ذؤالء  .ث س  خ وعدلمأل برتؼ  ،زا د
الدفداة السرشففدون واألدالء علففى )األ سفف  و  ذف  مففؽ الزففرورا أن و فؾن األ بضففاء :الدفؤال اللففا س

أم أ فففم وس فففؽ ل ضفففر السعرفففؾم أن و فففؾن ذادوفففاس  ،معرفففؾمؾن ث سفففاس  (خ وثججفففم تعفففالى علفففى الخلففف 
ال شففػ أن إجففا  بؼ سفف بؾن إ ففم مففؽ الزففرورا  ؟ثجفف س  ضففس األرضو  ،مرشففداس للخلفف   حففؾ البسففال
أل بفؼ  «عرسة األنبياء واأل سة ازمة وضرورة حتسيـة»بعبارة أخفرش و  ،ث ساس أن و ؾ ؾا معرؾمضؽ

دففديدؼ  حففؾ البسفال لسففا أم ففشبؼ  عد ففذ  أن تلب ففؾا لفؾ قلفف ؼ إن غضففر السعرففؾم وس شفم أن يرشففد الشففاس و 
  . رورة وجؾد أ س  معرؾمضؽ

ماذا وحدث لؾ لؼ و ؾ ؾا  ؟لساذا ال د أن و ؾن األ بضاء واأل س  معرؾمضؽ ث ساس  :الدؤال اللال 
ضفس إجفا  دؼ عفؽ ذفذا الدفؤال أقفام م بلسفؾ  ؟أا ما السذف ل  ال فس تخل دفا عفدم عرفس دؼ ،معرؾمضؽ

ال  وبففففراذضؽ عديففففدة إلثبففففا   ففففرورة عرففففس  األ بضففففاء واأل سفففف  ولبففففؽ جسضففففع تلففففػ الذففففضع  اسفففف دال
وذفس  ،بعبفارا  م فاوتف و  االس دالال  والبراذضؽ تش دس إلى ثبلث اس دالال  تؼ  ضا دا  رؾر مخ لف 

 :ال الض 
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ألم فؽ أن و عفؾا ضفس خظف  أو  ،معرفؾمضؽ (أو األ سف  الفذيؽ وخلففؾ دؼ)إذا لؼ و ؽ األ بضاء  .1
 دففضان ضففس تل ففضدؼ للح ففا   اإللفففدض  وال عففالضؼ الديشضفف  أو خففبلل تبلففض دؼ الشففاس إواذففا أو ضففس تفدففضرذؼ 

 اجسففف  عفففؽ إل فففاءا  شفففضظا ض  أو أخظفففاء  ،ضض ؾمفففؾن   بلضفففغ الشفففاس أوذامفففاس وأ اطضففف  ،لرسفففال  الفففؾثس
 بلل الشاس  دالس مؽ ذفداي دؼ إلفى  ىا  ذلػ إلضضؤدو  ، اسؼ ث ا   الديؽ وتعالضسم وأث ام خ ،ضبر  

ففؽف ق ـبفف   خ معرففؾمضؽ .ؼالرففراط السدفف  ض إال ألدش ذلففػ إلففى و  ضففبل  ففد أن و ففؾن ذففؤالء السفف مؾرون م 
مفف مؾرون  دداوفف  الشففاس إلففى صففراط خ السدفف  ضؼ  (واأل سفف )إن األ بضففاء  .  فض ال ففرض مففؽ إرسففالدؼ

ففروا للشففاس تعففالضؼ الففؾثس وال  ففد أن يؾصففلؾا رسففال  خ إلففى ال  ففالظبع الشبففًس ذففؾ الففذا )شففاس وأن وفدً 
أما وعضف  اإلمام السعرؾم  ،يسا و ؾم   فدضر  وا  الؾثس للشاس أوزاس  ،ي ل ى الؾثس و  ؾم    بلغم

لففذا ال  ففد أن وزففسؽ خ تعففالى  (.ض   رففر علففى تفدففضر الففؾثس ض فف  أل ففم ال ي ل ففى الففؾثس مففؽ خ
و فسان صفح  تشفضفذ تلفػ  .وذفؾ محفال ،  اإللفدض  وإال ال ف  ض ال فرض مشدفاصح  تشفضذ ذذه السدس

 .السدس  ال ي ضًدـفر إال عشد تؾضر شرط العرس 
 .إذا لففؼ و ففؽ األ بضففاء واأل سفف  معرففؾمضؽ لسففا أم ففؽ للشففاس أن وظسئشففؾا إلففى صففح  يبلمدففؼ .2

عشففدما  . فف  الشففاس  دففؼوعلضففم ضسففؽ الزففرورا أن و ففؾن األ بضففاء واأل سفف  معرففؾمضؽ ث ففى ال تد ففزَّ ث
وذ ؾن ضس صفح  ادعا فم ذفذا  ض ن الشاس قد ال ،وعلؽ شخص غضر معرؾم  بؾتم أو إمام م مؽ خ

ولبشدؼ سض ؾلؾن ضس أ فددؼ مؽ أيفؽ  علفؼ أن ذفذا الذفخص لفؼ و فع ضفس غلف  أو  ،ألسبا  ودال   ما
يضفف     يففد أن يبلمففم عففضؽ  ؟ضدسففم لدففا وإ بلغدففا للشففاسو  اشفف باه خففبلل تل ضففم لح ففا   وتعففالضؼ الففؾثس

د وحؾالن دون تح   الدد  مؽ الشبؾَّة أو اإلمامف و  إن ذذا الذػ ؟الرؾا  والح ض   إذن ال  فد  .ال رد 
وث فى  ،ث فى ال و فع الشفاس ضفس ملف  ذلفػ الذفػ وال فرًدد ،أن و ؾن األ بضاء واأل سف  معرفؾمضؽ ث سفاس 

  .ي حً   ذد  الشبؾة أو اإلمام 
معلساس للشاس وأسؾةس لدؼ وأن و خفذ   يفدا األشفخاص  (أو اإلمام)الشبًس  السفروض أن و ؾن  .3

ومففؽ لففؾازم ذففذا األمففر أن ي س َّففع  .لو دففضر  دففؼ  حففؾ البسففا (ذوا االسفف عدادا  الس فاوتفف )السففؤذلضؽ 
لر ضفف  وأن و ففؾن م حلً ضففاس  جسضففع الفزففا    (أو اإلمففام)الشبففًس   الظدففارة مففؽ يفف  ذ ففب أو إثففؼ أو رذيلفف  خر

إن الشفففاس وح فففاجؾن إلفففى أسفففؾة و  فففدون  دفففا ضفففس سفففلؾيدؼ  .بلقضففف  والبسفففاال  الروثضففف  والسعشؾ ففف األخ
م حلً ضفففاس  الفزفففا   و  ذاتفففم عفففامبلس   ث فففام خ (أو اإلمفففام)ضففف ذا لفففؼ و فففؽ الشبفففًس  ،الظر ففف   حفففؾ البسفففال

 ؟؟األخبلقض  والبساال  الروثض  والسعشؾ   ضبض  وس شم أن و ؾن أسؾةس للشاس وقدوةس لدؼ
و  فرس الح فؼ  ،األضبفار والخفروج  ش ضجف  مشدفاو  وابن ثان الؾقل إلل اء  غرة علفى تلفػ الش فاط

  . عد ذلػ إلى ثزرتبؼ
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قلشا إن أذؼ دلض  مؽ أدل  إثبا   رورة إرسال الرس  و رب األ س  السعرؾمضؽ  عد الرسؾل 
  :ذؾملسو هلآو هيلع هللا ىلص  األيرم

لكؽ سـمؾك طريـ  الكسـال  ،ألجل أن يرمؾا إلى الكسال السعشؾي لقد خم  ن الشاس جسيعاا »
لـذا يجـم عمـى ن أن  .مؽ دون قيـادة معمسـيؽ سـساوييؽ وأ س ـة معرـؾميؽ وإرعـادىؼ أمـر محـال

ولسـا كــان ىــذا  ،يرسـل إلــى الشـاس أنبيــاء كــي يرعـدوىؼ إلــى سـبيل الؾصــؾل إلــى الكسـال السعشــؾي 
أ سـة معرـؾميؽ بعـد الشبـي   فـ ن نرـم ،وا يشدـد بابـو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األمر يجم أن يبقى بعد الشبي  الخـاتؼ

 «.أيزاا يرب  أمراا ضرورياا 
 :ومؽ جد  أخرش وطب اس الدعاء م بلً سس الذضع 

  «عرسة األنبياء واأل سة ازمة وضرورية»
 :وذذه الزرورة ـتلففبرلر  لبلث  أدل 

ل» ــدليل األو  ــى صــراطو السدــتقيؼ  :ال ــاس تعــاليَؼ ن وىــدايتيؼ إل ــيؼ الش بســا أن ميســتيؼ تعم
وا ميســتيؼ عمــى الؾجــو  فــال بــد  أن يئؾنــؾا معرــؾميؽ عــؽ الخظــأ والشدــيان كــي يدــتظيعؾا أن يــؤد 

أنيـؼ إذا لـؼ يئؾنـؾا معرـؾميؽ عـؽ  :الـدليل الثـاني .وإا انـتقض اليـرض مـؽ ميسـتيؼ ،الرحي 
والشديان لسا وثـ  الشـاس بئالميـؼ ولذـئؾا برـحة أقـاويميؼ وسالتـالي  الخظأ ومهرانيؽ عؽ الديؾ

أنيــؼ يشبيــي أن  :الــدليل الثالــث .لــؼ يتحقــ  اليــدم مــؽ الشبــؾة أو اإلمامــة وانــتقض اليــرض مشيــا
 ،يئؾنؾا أسؾة لمشاس في اإليسان والتقِؾ والتدي ؽ والفزا ل األخالقية والكساات الروحية والسعشؾية

ــ ــَتَقَض اليــرضه مــشيؼ وإا لــؾ لــؼ يتحم  ا بيــذه األوصــام لســا أمئــشيؼ أن يئؾنــؾا أســؾةا لمشــاس وان  ؾ 
 .«أيزاا 

 ،وأدلف  العرفس  ذفذه ،ابن ذ    ـس لدو ؼ شػ  ضس أ م لؾ صحَّل أدل   فرورة الشبفؾة واإلمامف 
 ،أ بضفففاء وأ سففف  م عفففدديؽ ضفففس يففف  عرفففر (وأوزفففاس ثزفففؾر)لبا فففل   ضج دفففا السشظ ضففف   فففرورة وجفففؾد 

علففى ضففرض صففح   ،أال ورففب  مففؽ الزففرورا ث سففاس  ؟ا  ذففارذؼ ضففس جسضففع أصفف ا  األرض و ففرورة
 بفس واثفد أو إمفام معرفؾم  -علفى األقف  -أن يؾجد ضس ي  زمؽ وضس ي  مديش  وقر ف   ،تلػ األدل 

ولعلشفا ابن  ؟  زاس وا فحاس  ،ـأـوال يش ض عدم تح   مل  ذذا األمر ضس عالؼ الؾاقع تلػ األدل  ؟واثد
أل فم علفى  ؛ز  لساذا يان ال ؾس   ؾجؾد تبلمضذ ومسللفضؽ للشبفس أو اإلمفام ال وحف  اإلشف الض  فدؼ أض

ذفذا الففرض ضفف ن ال بلمضفذ والسسللففضؽ سفض ؾمؾن  سفف ء ضفراه الشبففًس أو اإلمفام ضففس   فا  األرض األخففرش 
علففضسدؼ  ؾعضففف  ذداوفف  الشففاس ضففس تلففػ الب ففا  وإرشففادذؼ وت - ففدالس مففؽ الشبففًس أو اإلمففام  -وسففض ؾمؾن 
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أضفففبل تـففففلفبرلر  فففرورةر عرفففس  ذفففؤالء  .ث فففا   الفففديؽ وأث فففام خ وقضفففادتدؼ إلفففى سفففلؾس طر ففف  البسفففال
ألفضس السظلفؾ   ؟؟ال بلمضذ والسسللضؽ  الدال   ذاتدا ال س تلب ؾن  دا  رورة عرفس  األ بضفاء واأل سف 

ضبضف  يشب فس  ،أن ي علؼ ذؤالء السسللؾن أث فام خ مفؽ الشبفًس أو اإلمفام السعرفؾم ثفؼ يبل ؾ دفا للشفاس
 ،عشفدما تر فدون أن تلب فؾا  فرورة عرفس  األ بضفاء واأل سف  ،يض  ت ؾلفؾن  ؟أن ال  ع برذؼ معرؾمضؽ

تل فضدؼ لرسفال  خ أو ضفس ضدسدفا أ دؼ لؾ لؼ و شؾا معرؾمضؽ ألم ؽ أن و عؾا ضس ال ل  واالشف باه ضفس 
أمفا عشفدما ترفلؾن إلفى  ،وأن وقؾعدؼ  سل  ذذا الخظ  يؤدا إلى   ض ال فرض ،أو ضس   لدا للشاس

ألفففؽ و ففؾم ذففؤالء السسللفففؾن   خففذ تعففالضؼ خ عفففؽ الشبففًس أو اإلمفففام  ؟مسللففضدؼ تشدففؾن يففف  ذففذه ال ؾاعففد
إذن إلفى اث سفال وقفؾعدؼ  ا عفدم عرفس دؼأضلؽ تؤد ؟وإورالدا إلى الشاس ضس   ا  األرض األخرش 

أوزففاس وأن وعلسففؾا الشففاس أ اطضفف  وخراضففا   اسففؼ الففديؽ وباسففؼ  ذففر  (أو خضا فف )ضففس اشفف باه أو  دففضان 
ل ؾن الشاس  دالس مؽ ذداي دؼ ،الح ا   اإللدض  عشدما تلب ؾن  رورة  ؟أولضس ذذا   ض لل رض ؟ضضرز 

و ؾ فؾا معرفؾمضؽ ومرفا ضؽ عفؽ الخظف  وال لف  والدفدؾ عرس  األ بضاء واأل س  ت ؾلفؾن إ دفؼ إن لفؼ 
اإلمامفف  و  والشدففضان لذففػَّ الشففاس ضففس صففح  أقففاو لدؼ وألدَّش ذلففػ إلففى عففدم تح فف  الدففد  مففؽ الشبففؾة

عشفدما ال  ؟ضلساذا ال ت ؾلؾن الذفسء ذاتم  ذ ن مسللس وتبلمضذ األ بضفاء واأل سف  ،و  ض ال رض مشدا
ألفؽ و ؾلفؾا ضفس  ؟وذػ الشاس  رح  ادعاءاتدؼ وتعالضسدؼ أوزاس  و ؾن ذؤالء السسللؾن معرؾمضؽ ألؽ

أال وسشفع ذفذا األمفر مفؽ تح ف   ؟أ فددؼ مؽ أيؽ  علؼ أن الدضد السسل  الفبل س و ؾل الح  والرفؾا 
ألؼ تبؾ ؾا ت ؾلؾن إن  ؟ال رض مؽ إرسال ال بلمضذ والسسللضؽ إلى الشاس ضس سا ر   ا  الد ضا األخرش 

ل فففؾا للؾصففف ؾل إلفففى البسفففال وأن ذلفففػ ودففف حض  تح  فففم مفففؽ دون ذداوففف  السعلسفففضؽ الدفففساو ضؽ الشفففاس خر
ألفففؼ تدففف ش جؾا مفففؽ ذفففاتضؽ الس فففدم ضؽ أن وجفففؾد األ بضفففاء واأل سففف   ؟وإرشفففاد األ سففف  الدفففداة السعرفففؾمضؽ

ضبضففف  ت ؾلفففؾن ابن إن ذداوففف   ؟السعرفففؾمضؽ  فففرورا ع فففبلس إلرشفففاد الشفففاس وذفففداي دؼ  حفففؾ البسفففال
وأن الشففاس وس ففشدؼ  ،يففا    (أا مسللففس الشبففًس أو اإلمففام)سففظ  غضففر السعرففؾمضؽ الشففاس وإرشففادذؼ  ؾا

مذف ؾالس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عشفدما يفان  بفس اإلسفبلم ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خذوا ملبلس زمؽ  بس اإلسفبلم ؟ ذلػ أن ور ادوا  حؾ البسال
مفاذا يفان وفعف  أذفالس سفا ر مشفاط  الفد ضا ملف  أمر  فا ويشفدا  ، دداو  أذ  الجز فرة العربضف  وإرشفادذؼ

وأس رالضا و ضؾزلشدا وألسا ضا وا جل را والضا فان والرفضؽ والدشفد ومئفا  البلفدان األخفرش ال فس تزفؼ مئفا  
ألففؼ ورخل ففؾا ذففؼ أوزففاس ألجفف  الؾصففؾل إلففى  ؟مففؽ يففان ذففاديدؼ ومرشففدذؼ  حففؾ البسففال ؟مبليففضؽ البذففر

 ؟ضلساذا لفؼ يرسف  خ إلفضدؼ  بضفاس  ؟دؼ  رورة ث سض  للدداة والسرشديؽ السعرؾمضؽألؼ تبؽ لدي ؟البسال
ل فؾا ألجف   -دون سفا ر شفعؾ  العفالؼ  -لضل شعرا ذ  أذفالس الجز فرة العربضف  ذفؼ وثفدذؼ  الفذيؽ خر

ولضفل شفعرا ذف  أذفالس الجز فرة العربضف  وثفدذؼ ض ف  مفؽ وح فاج إلفى مرشفد  ؟!أن ورلؾا إلى البسال
صفففؾل إلفففى البسفففال أمفففا أذفففالس   ضففف  مشفففاط  األرض ضضس فففشدؼ أن وج فففازوا و دفففلبؾا ذلفففػ معرفففؾم للؾ 
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  ؟!الظر      فددؼ دون ثاج  إلى مرشد أو دلض 
و فًدم إجا ف س  األ سف  إلفى   فا  العفالؼ األخفرش الو  إ بؼ تبلثغؾن أن إرسال مسللضؽ عفؽ األ بضفاء

وأن ال ؾسف   دفذا األمفر لحف  شفبد   فرورة  ،ةلحفً  اإلشف الض  السفذيؾر  ،ال ع بلس وال مشظ فاس  ،صحضح س 
أدلففف   فففرورة الشبفففؾة العامففف  و فففرورة  رفففب أ سففف   يـــشقضه تعفففدد األ بضفففاء واأل سففف  ضفففس يففف  عرفففر 

وث فى لفؾ ضر فشا أن  .أدلف   فرورة عرفس  األ بضفاء واأل سف  يشقضه مللسفا  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معرؾمضؽ  عد الشبسً 
اإلجا فف  ذففس الشفففس  ؟  الع فف  والسشظفف  ضدفف  تح  ففم العسلففًس مس ففؽذففذا األمففر ال إشفف ال ضضففم مففؽ  اثضفف
  :أوزاس وذلػ للدال   الخسس ال الض 

ال  د أن و فؾن للشبفس أو اإلمفام السعرفؾم مئفا   ال  ال بلمضفذ علفى األقف  يفس وس شفم أن  .1
ال ) ؟ضدف  مفؽ السس فؽ تشفضفذ ملف  ذفذا األمفر عسلضفاس  ،يرسلدؼ مسللفضؽ عشفم إلفى جسضفع أ حفاء السعسفؾرة

ل فؾا أوزفاس ألجف  أن ورفلؾا إلفى البسفال وبال فالس ضلفديدؼ  تشدؾا أن الشاس ضس سفا ر أ حفاء السعسفؾرة خر
وإال ضسفففؽ دون ذفففذا السرشفففد  ،ثاجففف   فففرور   إلفففى مرشفففد معرفففؾم أو مسلففف  عشفففم علفففى ثفففًد قفففؾلبؼ

ولفؽ ورفلؾا إلفى ال بامف  السعشفؾا  -على ثد قفؾلبؼ  –عاجز ؽ عؽ اج ضاز طر   البسال  سض ؾ ؾن 
  (.وضس الش ضج  سضرش ض ال رض مؽ خل دؼ

وعددذؼ مئفا  )وجب على الشبًس أو اإلمام السعرؾم أن يراقب ذؤالء السسللضؽ على الدوام  .2
ابال  وذؼ مؾزعؾن ضس جسضع أ حاء األرض ث ى ضس الجزر الشا ض  ضس السحض  الدشدا واألطلدفس 

يففس ورففححؾا لدففؼ أخظففاءذؼ أو أغبلطدففؼ السح سلفف  و دفف بدلؾذؼ  سسللففضؽ  خففر ؽ إذا صففدر   ...(و
  ؟ضد  مل  ذذا العس  الدا   قا   لل ظبض  .مشدؼ خضا  

مؽ السس ؽ أن يؾاجم مسللفؾ الشبفًس أو اإلمفام عذفرا  األسفئل  والسذف بل  يف  يفؾم مسفا ال  .3
ضدفف  الرجففؾ   .ى الشبففًس أو إلففى اإلمففام السعرففؾموس ففشدؼ اإلجا فف  علضففم مسففا وزففظرذؼ إلففى الرجففؾ  إلفف

الس بففرر لسئففا   ال  السسللففضؽ ضففس جسضففع أ حففاء الففد ضا إلففى الشبففًس أو اإلمففام السعرففؾم أمففر  مس ففؽ  
  ؟عسلضاس 

وجفب علفى مسللفس الشبفًس أن و فؾن لدفؼ ارتبفاط  (وذذه الش ظ  مظروث   ذ ن األ بضاء ض  ) .4
ضدف   .جديدة ال س تشزَّلل علضم و بل ؾذا ألذالس سا ر   فا  العفالؼيؾمس   م يس وظلعؾا على ابوا  ال

 سئفا   ال  السسللفضؽ لفم  (أو أسفبؾعضاس )ذف  ودف ظضع الشبفًس أن ي رف  يؾمضفاس  ؟مل  ذذا األمر مس فؽ
خاصف  إذا أخفذ ا  عفضؽ االع بفار أن  ؟ضس جسضع أ حاء العالؼ لضظلعدؼ على ابوا  واألث فام الجديفدة

  السعرفففؾمضؽ يفففا ؾا وعضذفففؾن ضفففس زمفففؽ يفففان الشفففاس ودففف خدمؾن ضضفففم الخضففف  والب فففال األ سفففو  األ بضفففاء
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و دف  ر  سففرذؼ إلفى  عفض البلفدان أشفدراس أثضا فاس ضزفبلس  ،والجسال للدفر إلفى  فؾاثس العفالؼ األخفرش 
الفذا  ...(مل  الدفر مؽ الجز رة العربض  إلى أمر  ا أو يشدا أو اسف رالضا)عؽ الدفر إلى  لدان  عضدة 

  .و ؽ مس شاس عسلضاس ضس ذلػ الزمؽ أو ود  ر  سشؾا  لؼ
و خر دلض  أ م ال يؾجد أا  بس أو إمام اسف ظا  أن و فؾم  سلف  ذفذا العسف  وأ فم ضفس يلضفر  .5

وضفس يلضفر مفؽ   فاط  (سؾاء ضس زمؽ األ بضاء أم ضس زمؽ األ س  السعرفؾمضؽ)مؽ العرؾر السا ض  
  .معرؾم وال عؽ تبلمضذ أو مسللضؽ لدساالعالؼ لؼ و ؽ ذشاس خبر عؽ  بس أو إمام 

ذففف  سففف ل ؼ أ فدففف ؼ مفففؽ يفففان معلفففؼ الشفففاس  :أرجفففؾ أن ال يفففزعج ؼ تبفففرارا لدفففذا الدفففؤال وذفففؾ
ومرشففدذؼ ضففس قففارة أمر  ففا وأوربففا وأضر  ضففا وأسفف رالضا ويلضففر مففؽ  لففدان  سففضا البعضففدة يالرففضؽ والضا ففان 

ذف  أرسف  الشبفًس ولفؾ مسفلبلس واثفداس عشفم إلفى  ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومالضز ا ويؾر ا وسفش اضؾرة زمفؽ ثضفاة  بفس اإلسفبلم
ل ؾا ألج  الؾصؾل إلى البسال ضس  ؟تلػ البلدان ال اصض  ذ  أذ  الجز رة العربض  ذؼ وثدذؼ الذيؽ خر

ذ  يفان لؤل سف  السعرفؾمضؽ  ؟ثضؽ أن سا ر ملضارا  البذر ضس أ حاء الد ضا مجرَّد مخلؾقا  طفضلض 
عالؼ وض ضم وتلسضذ تربى  –ث ى ضس البلدان اإلسبلمض  مسل  واثد ضس ي  مديش  وقر    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عد الشبسً 

  (.الص...دعػ مؽ البلدان األخرش مل  ألسا ضا وا بل را وأضر  ضا الجشؾبض  و) ؟-على أيديدؼ
  :أللخً ص الببلم

وأدلفف  إثبففا   ففرورة عرفففس   (ػو فففرورة الشبففؾة يففذل)إذا يا ففل أدلفف  إثبففا   ففرورة اإلمامفف  
 فرورة تعفدد األ سف   -1 :ض نَّ ذشاس   ضج ان ث سًض ان تش جان عشدفا وذسفا ،األ بضاء واأل س  صحضح س 

 ففرورة تؾاجففد وثزففؾر األ سفف   -2و .وثجفف  خ ضففس يفف  عرفففر وتففؾزعدؼ ا جسضففع أ حففاء العففالؼ
وعلفؼر أنَّ أًوفاس مفؽ ذفاتضؽ الش ضج فضؽ ويل شفا  .السعرؾمضؽ ضس جسضفع العرفؾر واألزمشف  ث فى يفؾم ال ضامف 

 .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 

أسفف ل خ تعففالى لحزففرتبؼ  .ض ؼو مفف  أن ال ت خففذوا ذففذه الرسففال  علففى محسفف  جففرأة ذففذا الح ضففر علفف
 .والدبلم .طؾل العسر والدبلم  والعزة والرضع 

حــؾل  «محدــؽ غرويــان»ســساحة حجــة اإلســالم والسدــمسيؽ رسـالة السؤلــف إلــى 
 (:لدِ الذيعة ااثشي عذرية)نقاط ضعف نغرية اإلمامة 

 بدسو تعالى
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 محزر حزرة حجة اإلسالم والسدمسيؽ غرويان
أود  أن أرعل ـسبرفؼ أ شفس قفرأ  ي فا  ؼ  ،وتسشضاتس لبؼ  الرفح  وال ؾضضف  الفدا ـسضؽ عد إذداء الدبلم 

لبششس  ،واس فد  مشم يلضراس  (أا  ح  مفرَّ  ضس تعلضؼ الع ا د) «بحثى مبدؾط در آمؾزش عقايد»
ـسم الس علً    اإلمام  الثغل   اط  ع  ضس ذلػ ال دؼ أود مؽ خبلل ذفذه الرسفال   عشدما قرأ  ق دف

 .أطرثدا علض ؼ راجضاس مشبؼ اإلجا   عشدا أن
ــر حــؾل  (عــج)أا تتشــاقض غيبــة اإلمــام الثــاني عذــر » :ضففس إجففا  بؼ عففؽ سففؤال مــع مــا ذهك 
 .«؟فمدفة وجؾد اإلمام السعرؾم

ل ؼ  سا يلس  :تفزَّ
إن مقتزى حئسة ن تعالى أن يبقى طري  الدعادة والكسال مفتؾحاا دا ساا أمام البذر مؽ »

وإا  ،إمام معرؾم وتعييشو لكي تهَؤم ؽ لإلندان إمئانيـة الؾصـؾل إلـى الكسـال الشيـا يخالل نرم 
بشـاء عميـو  .ف ن ىدم ن مؽ خم  اإلندان لؽ يتحق  وسالتـالي سـيئؾن خمقـو عسـالا غيـر حئـيؼ

طالسا لؼ تم  الدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمـى جسيـع السجتسعـات البذـرية وطالسـا لـؼ تبتمـع 
وطالسا أن الشؾافـذ التـي يذـع مشيـا الشـؾر لـؼ تهيَمـ   ،السغمسة حياة اإلندان وتقزي عمييا الميالي

بعد بل ا تزال مفتؾحة وا يزال اإلندان السهَتَعظ  ش يرل مؽ خالليا إلـى مشبـع الذـسس فـ ن عـدم 
روم فعـالا أما إذا وجـدت تمـػ الغـ .وجؾد حجة ل ـم و  بيؽ الشاس لؽ يئؾن مخالفاا لحئسة ن البالية

وخي ؼ عالم دامس عمى الدنيا جعل الشاس في حيرة خفَي عمييؼ فييا وجو الحقيقة فـ ن حئسـة ن 
 .(1)«تدتمزم حزؾر إمام بيؽ الشاس

 :لبؽ إجا  بؼ ذذه تعا س مؽ إش اـلضؽ ر ضدضَّضفؽ
ال فس  «الميـالي السغمسـة»و «الدـحم الدـؾداء»اس خدام عبارا  مبدس  ملف   :اإلش ال األول

 «مشبـع الذـسس»و «اإلندان السـتعظش»و «الشؾافذ التي يذع مشيا الشؾر»و !!تب لع ثضاة اإل دان
 .وذس عبارا  ال يشب س اس خدام أا مشدا ضس  ح  علسس

تشفففاقض ذفففذه اإلجا ففف  وعفففدم اتدفففاقدا مفففع البرذفففان الفففذا ذيرتسفففؾه ضفففس إثبفففا   :اإلشففف ال اللفففا س
ض ؼ ذشا الظر   الفذا سفلب سؾه لفدش إثبفاتبؼ  فرورة وجفؾد ضضبدو أ بؼ  د . رورة وجؾد إمام معرؾم

ولفؼ تش بدفؾا ضفس أا  ،والس فدما  واالض را فا  ال فس اسف فدتؼ مشدفا ذشالفػملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً إمام معرؾم  عفد 
                                                 

فف  ضفففس تعلففضؼ الع ا ففد) « حلففى مبدففؾط در  مفففؾزش ع ايففد» (1) سفففضد دمحم  ،دمحم ر فففا غبلمففس ،محدفففؽ غرو ففان (، حففف  مفرَّ
 .382و 381ص  ،ثدضؽ مضر  اقرا 
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 !ضص مؽ ال شاقض أل ض ؼ    فد ؼ دون أن تر دوا ذلػ وال أن تدروا  م
اسفف داللبؼ السففذيؾر يؾ فف  أيلففر اإلشفف اال  ال ففس تعففا س مشدففا ولعفف  إل ففاء  غففرة مجففددة علففى 
 .«الييبة»اإلجا   ال س ذيرتسؾذا لح  معزل  

 :ي  لَّ  اس داللبؼ مؽ أربع م دما 
وأحئامهـوه باقيـة  أبـد الـدىر ولـؽ يهبَعـَث أي   ،خـاتؼه الشبيـيؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  األكـرم :السقدمة األولى»

 .نبي   بعده
الخالدة وسيبقى أبد الـدىر يذـع  نـؾراا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  القرآن الكريؼ معجزةه الشبي   األكرم :السقدمة الثانية

 .ييدي سالكي طري  الدعادة والكسال
إلـى تبيـيؽ  –كسا يذير القرآن الكريؼ ذاتـو إلـى ذلـػ  –تحتاج آيات القرآن  :السقدمة الثالثة

 .ىي أن يبي ؽ لمشاس ما أنزل ن إليوملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ل األكرموإحدِ ميام الرسؾ ،وتؾضي 
بيـان جسيـع األحئـام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عػ أنـو لـؼ يـتؼ فـي زمـؽ حيـاة الرسـؾل األكـرم ا :السقدمة الرابعة

ة عـؽ والسعارم اإلليية وا تفدير اآليات القرآنية عمى نحؾ ييشي الشـاس بعـد انتيـاء فتـرة الرسـال
 .(1)«.ىداية وإرعادات اليداة اإلليييؽ

وتفزل ؼ ضس تؾ ضح ؼ للس دم  الرا ع  أن ذفذا األمفر لفضس  اشفئاس مفؽ ت رفضر ثزفرة الرسفؾل 
 ففف  سفففببم عفففدم تفففؾضر إم ا ضففف   ضفففان جسضفففع  ،ضفففس تعلضسفففم الشفففاس ث فففا   الفففديؽ وأث فففام خملسو هلآو هيلع هللا ىلص  األيفففرم

 :وذلػ ،السدا   والسعار  الديشض  ضس تلػ الف رة الزمشض 
وعــدم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ألن بدــاطة السجتســع اإلســالمي والــروابت ااجتساعيــة زمــؽ حيــاة الشبــي األكــرم»

أن تهظـَرح فـي مجتسـع وجؾد أرضية مشاسبة لظرح وسيان األحئام والسعـارم اإلسـالمية التـي يسئـؽ 
دة ومؽ الجيـة األخـِر عـدم اسـتعداد السجتسـع اإلسـالمي حـديث  ،مفتؾح ذي روابت اجتساعية معق 

ــل جسيــع السدــا ل بدــبم مذــاكل فتــرة الرســالة وحــدودىا لــؼ يــت   الفرصــة لسثــل ذلــػ  ،الشذــأة لتقب 
 .(2)«العسل

عـالوة عمـى أن  ،حاجـة إليـووكذلػ لؼ يئؽ الشاس مدتعديؽ لتقب ل مدا ل أكثر مسا كانؾا ب»

                                                 

 .249و 243ص  ،السردر الدا   (1)

 .249و 243ص  ،السردر الدا   (2)
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 .(1)«أفكار الشاس لؼ تكؽ في مدتِؾ يؤىميا لتمقي كل تمػ السدا ل
طضلفف  ض ففرة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  وبدففبب السذففاغ  والسذفف بل  ال ففس عففا ى الرسففؾل األيففرم ،مففؽ الجدفف  األخففرش 

ــان وتفدــير »لففؼ تبففؽ الغففرو  مشاسففب  ل ففف  ،ا ذفف الم  ففالحرو  وإيففذاء البفففار والسذففريضؽو  رسففال م بي
ألسفبا  وعلف   –لفؼ وجفد الفرصف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  والخبلص  أن ثزرة الرسؾل األيرم .«جسيع حقا   اإلسالم

لبضان جسضع أث ام خ وث ا   الديؽ وتعالضسم للشاس وب ضل يلضفر مفؽ أث فام خ والسدفا    –م عددة 
تتزــ  ضــرورة وجــؾد عــخص يقــؾم ببيــان تمــػ األحئــام » :وبشففاء علففى ذلففػ .اإلسففبلمض   ففبل  ضففان

 .«والحقا   عؽ ن ورسؾلو وتبميييا الشاس
 :مرجع وس شمملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً مؽ الزرورا أن يؾجد  عد  ، عبارة أخرش 

وسالتالي يؾض   لمشاس أن يبي ؽ لمشاس أحئام ن واألوامر التي أنزليا ن عمى نبيو  األكرم »
  ،«طري  الدعادة

 :وذلػ أل م
فال  ،طالسا لؼ تهَؾض   أوامر ن وتعاليسو التي أنزليا ن ليداية الشاس وسقيهللا غير معروفة»

تـو  ،يسئؽ أن يئؾن ليا دور تشؾيري  يدتفيد مشو الشاس وىذا يتشاقض مـع حئسـة ن ولـؽ تـتؼ  حج 
  .(2)«ليدم مؽ خم  اإلندانوسيذا لؽ يتحق   ا ...عمى الشاس

رر االق باسا  ال س   لشاذا أعبله مؽ ي ا  ؼ  ؾ ؾح أ بؼ ترون أن السرجعض  الديشض  وبضان  ترغفد 
فـ بفـس  زمفؽ  ا  عفد الشبفس مفؽ خفبلل وأ فم ال  فد مفؽ مؾاصفل د ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفسً أث ام خ وث ا   الديؽ لؼ تردف

فر إال  .السشرؾبضؽ م ؽف ق ـب   خاأل س  السعرؾمضؽ   بحزـؾرإال أ م مؽ البفضً ؽ أن ذفذا األمفر لفؽ ي ضدَّ
ضفف ن غضبفف  اإلمففام اللففا س عذففر  ،إذن .إمففام معرففؾم وأن ي ؾاصفف  ذففذا الحزففؾر ضففس جسضففع األزمشفف 

والشففاس ال  ،ألن اإلمففام ال ا ففب لففضس  ففضؽ الشففاس ؛تزلففزل أسففس وقؾاعففد اسفف داللبؼ ذففذا  ذففدة (عفف )
ضبضفف   (،ث ففى  ذفف   غضففر مباشففر)ودففسعؾن صففؾتم ولففضس لدففؼ أا سففبض  للؾصففؾل إلضففم  يرو ففم وال

إن أسففففاس  ؟وس شففففم أن و ففففؾن مرجففففع الشففففاس الففففديشس وأن يبففففًضؽ للشففففاس أث ففففام خ وث ففففا   اإلسففففبلم
وأ م لسا لؼ و  س  ذذا األمر  ، د مؽ  ضان جسضع أث ام خ وث ا   الديؽ للشاس اس داللبؼ ذؾ أ م ال

فف س معرففؾمضؽ يففس يبًضشففؾا  –ألسففبا  معضشفف   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  سً الشبففزمففؽ  ضشففاس  ففرورة ألنف يشرففب خ  عففده أ سَّ
 .للشففاس مففع مففرور الففزمؽ األث ففام ال ففس لففؼ يفف ؼ  ضا دففا و ظرثففؾا السدففا   ال ففس لففؼ ترظففـرح ضضسففا سففب 
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ولفؾ تفؼ  ضفان جسضفع ث فا   الفديؽ وتعالضسفم للشفاس  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبفسً  سعشى أ م لؾ تؼ تفدضر ال ر ن يلم زمفؽ 
ذفف  أتففًؼ  :دشففا وفف تس الدففؤالض .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً لسففا   ضففل  ففرورة لشرففب إمففام معرففؾم  عففد  ،ضففس تلففػ السففدة

ذلففػ العسفف  وعلَّسففؾا الشففاـس جسضففع أث ففام خ  « )ث ففى اإلمففام ثدففؽ العدفف را )األ سفف  األثففد عذففر 
مفؽ السدفلَّؼ  فم أن اإلجا ف  علفى ذفذا الدفؤال سف بؾن  ؟وث ا   اإلسبلم ولؼ تبـ  أا مد ل  دون  ضفان

وبشففففاء علففففى البرذففففان الففففذا  طب ففففاس لسففففشد  سففففساث بؼ االسفففف داللس ،إذن أال تؾجففففد  ففففرورة .«الشفففففس»
مففام الحفادا عذفر يففس يبفضً ؽ للشففاس مفا لففؼ يف ؼ  ضا ففم ثزففؾره  عفد اإلو  لؾجفؾد إمففام معرفؾم ،أوردتسفؾه

ضف ذا يفان األمفر  .«اإلوجفا »طب اس الس داللبؼ أوزاس ال  فد أن تبفؾن اإلجا ف  علفى ذفذا الدفؤال  ؟ عد
ألففضس وجففؾده  ففرورً اس لبضففان مففا لففؼ يفف ؼ  ضا ففم مففؽ قبفف   ؟يففذلػ ضلسففاذا غففا  اإلمففام اللففا س عذففر إذن

 ؟ضبض  غا  إذن وأدش   ضب م إلى تعظض  ذفذه السدسف  الزفرور   ؟ةولئلجا   عؽ السدا   السد جدَّ 
ومففؽ الففذا سففض دم  ،زمففؽ ال ضبفف  عفؽ األث ففام الباقضفف  ال ففس لفؼ ترـبففضَّؽ مففؽ قبف  مفؽ الففذا سففضخبر الشفاس

ففروا ال ففر ن يلففم  ؟اإلجا فف  الذففرعض  عففؽ السدففا   السدفف جدة ث ففى لففؾ قلفف ؼ إن األ سفف  األثففد عذففر ضدَّ
ويا ففل ال عففالضؼ الباقضفف  عففشدؼ  (أو يلسففا يففان  ففرور اس مشدففا)وبضَّشففؾا جسضففع أث ففام خ وث ففا   اإلسففبلم 

ـضفف س لجسضففع السدففا   وت ففدم األجؾبفف  السظلؾبفف  عففؽ جسضففع السذفف بل  العسلضفف  والشغر فف  ضففس مجففال  ملبً 
    ظبل م مؽ  ،وذؾ إدعاء ال وس ؽ إثباتم)جسضع األزمش  والعرؾر البلث   الديؽ ال س س ظرح ضس 

أل ففم  شففاء علففى اسفف داللبؼ اللففا س ذشففاس  ففرورة  ،ضفف ن اإلشفف الض  ال ترفففـحً  أوزففاس  (أو فف  الؾا ففحا 
لؾجؾد إمام معرؾم وثزؾره  فضؽ الشفاس  عفد اإلمفام الحفادا عذفر وضفس جسضفع األزمشف   اع بفار أ فم 

أن تب فى البذفر   محفدودةس وم  فضف س  سفا وصف  إلضدفا عفؽ ثزفرة  -علفى ثفدً  قفؾلبؼ  –مؽ السدف حض  
  . دلض  وجؾد خظر تحر أ ذلػ ال راث الشبؾا وا دثارهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الرسؾل األيرم

  :الثغؾا عباراتبؼ  دق 
عمـى مـا  العامل اآلخر الذي يجعل مؽ غير السسئؽ ااقترار في بيان الحقا   اإلسـالمية»

ار الحديث والسشافقيؽ مرضى القمؾب الذي يدعؾن إلـى القزـاء  ،فقتملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبي  ورد عؽ  وجؾد تج 
 (1)«عمى اإلسالم مؽ خالل تذؾيو حقا قو وتحريفيا

ـؽ  ق َبـل  بعـض السشـافقيؽ والييـؾد حـديثي العيـد باإلسـالم » مشذ البداية ابتدأ وضع الحـديث م 
 (2)«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الؾضع تمػ إلى اىتزاز الثقة بأحاديث الرسؾل األكرموأدت حركة 

                                                 

  السردر الدا   (1)
 .السردر الدا   (2)



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 139   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

صفلى  بدبم ىذه السدا ل وخالل تاري  اإلسالم الظؾيل الذي أعقم رحيـل الرسـؾل األكـرم»
لؼ يئؽ بؾسع الشـاس أن  ،حيث تؾفرت الفرصة السشاسبة لمسبتدعيؽ والسحر  فيؽخ علضم و لم وسلؼ 

ِو ليؼ عؽ يئتفؾا بسا   (1)«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبي  يهر 
ففر  جسضففع ال ففر ن وأعدففر جسضففع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً إن مرفففاد األقففؾال السففذيؾرة أعففبله ذففؾ أ ففم ث ففى لففؾ ـضدَّ

 تعالضسفم فرور اس  فدلض  وجفؾد خظفر تحر فأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً سضب ى وجؾد أ س  معرؾمضؽ  عد  ،أث ام خ
فف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   سففا أن خظففر تحر ففأ تعففالضؼ الشبففسً  :ضفف ذا يففان األمففر يففذلػ وس ششففا أن   ففؾل .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ( )واأل سَّ

 (مفؽ قبف  تجفار الحفدي  والسشفاض ضؽ مر فى ال لفؾ )و ع واخف بل  الحفدي  علفى ألدفش دؼ و  زوالداو 
وضفس جسضفع العرفؾر  ( ) عفد اإلمفام الحفادا عذفر  مؾجؾد  دا سفاس ضف ن وجفؾد وثزفؾر إمفام معرفؾم

معر فف   ( )واأل سفف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً ألففؼ تبففؽ أثاديفف   ؟ضبضفف  إذن غففا  اإلمففام اللففا س عذففر . ففرورا  
ر  ضضففم جسضففع ض دففاء أ ففا أطففرح ذففذا الدففؤال ضففس وقففل  وع فف ؟الففزوالو  دا سففاس للففدس والؾ ففع وال حر ففأ

عر  الذضع   رراث  أن يلضراس مؽ أثادي  الشبًس واأل سَّ  ضر  ـد  على مدار ال ار ص و اعل وب س الـؾ ف
وأن عسلض  تسضضز الحفدي  الرفحض  مفؽ غضفر  ،والدس وال حر أ قا ساس على قدم  وسا  ضس األثادي 

ث فى )الف دفاء و    يبضفرة  فضؽ العلسفاءالرحض  أمر  ضس غاوف  الرفعؾب  وأن ذفذا األمفر سفبَّـب اخ بلضفا
 :ولففؼ يؾجففد مففؽ ودفف ل (مرففضرً   ملفف  والوفف  الف ضففم والح ؾمفف  اإلسففبلمض و  ضففس أيلففر السدففا   ثضاتضفف س 

وأ فففم يفففان مفففؽ  (ث ض ففف  الفففديؽ :وب عبضفففر الذفففضع ) ؟ألضدفففل ذفففذه ال زفففاوا والسدفففا   جفففزءاس مفففؽ الفففديؽ
 الشبفسً دش دال   وجفؾد إمفام معرفؾم  عفد ألضدل إث ؟الزرورا ثفغدا مؽ ال حر أ والسحؾ والزوال

ضلساذا تعرَّ فل ذفذه األثاديف  والرواوفا  إلفى الؾ فع وال حر فأ  ؟أن و ؾن ثاضغاس ل عالضؼ الديؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
إذا  ؟ذفف  ودفف ظضع اإلمففام ال ا ففب أن وحففؾل دون و ففع واخفف بل  الحففدي  وإ ففبلل الشففاس ؟والزففضا 

 الزفبللو  وعس  ابن وال يش ذ الشاس مؽ الحضرة يان ود ظضع مشع ذلػ ضلساذا لؼ وعس   ؾاجبم وذؾ ال
ناقزـة عشد فذ   «غيبتو»أضبل تبؾن  - دبب غضب م  -إذا لؼ و ؽ  اس ظاع م مشع ذلػ و  ؟االخ بل و 

صفلى خ  بفسً الش اقز س الس داللبؼ على إثبا   رورة وجؾد إمام معرؾم  عد و  لميرض مؽ وجؾده
 ؟علضم و لم وسلؼ

 «وجـؾد»إذا يان اس داللبؼ على إثبا  وجؾد إمام معرؾم صحضحاس ض ن ذذا ال يلبل  رورة 
ذففذا  «حزــؾر» فف  يلبففل إ ففاض  إلففى ذلففػ  ففرورة  (،وضففس عرففر  واثففد ض فف )إمففام معرففؾم ضحدففب 

وذذا ي عارض مع مؾ ؾ  غضا فم ثالضفاس  ،والعرؾرضس جسضع األزمش  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً  عد  اإلمام السعرؾم
 .تعار اس صارخاس 
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داس أن تبلثغففؾا معففس  دًقفف  صففلى خ  الشبففسً أ فف ؼ ت ؾلففؾن إن الفرصفف  لففؼ ترففـ   زمففؽ  .أرجففؾ مجففدَّ
  :لظرح جسضع السدا   الديشض  ألنعلضم و لم وسلؼ 

صفلى  الشبي األكـرمالروابت ااجتساعية زمؽ حياة سذاجة ألن بداطة السجتسع اإلسالمي و »
وعــدم وجــؾد أرضــية مشاســبة لظــرح وسيــان األحئــام والسعــارم اإلســالمية التــي خ علضففم و لففم وسففلؼ 

دة ومؽ الجية األخـِر عـدم اسـتعداد  ،يسئؽ أن تهظَرح في مجتسع مفتؾح ذي روابت اجتساعية معق 
لـؼ  ،لرسـالة وحـدودىاالسجتسع اإلسالمي حديث الشذأة لتقب ل جسيع السدـا ل بدـبم مذـاكل فتـرة ا

  (1)«يت   الفرصة لسثل ذلػ العسل
 :أ   إلى ذلػ أن

  (2)«أفكار الشاس لؼ تكؽ في مدتِؾ يؤىميا لتمقي كل تمػ السدا ل»
 :و  عد  ضا بؼ ل لػ الس ًدما  قل ؼ

ي  الزمؽ واتداع رقعـة اإلسـالم وامتـداد السجتسـع اإلسـالمي وتؾسـعو ،بشاءا عميو»  ،ف ن مهز 
السدـتِؾ الفكـري لمسدـمسيؽ فـي السدـا ل ااعتقاديـة عمـى إثـر احتكـاكيؼ باألديـان والسمـل ارتقاء و 

 ِ الحقـا   اإلسـالمية التـي لـؼ يئـؽ ليـا و  وأخيراا تييؤ أرضية طرح كثير مؽ األحئام ،والشحل األخر
الحقـا   و  كل ذلػ يؾض  ضرورة وجؾد عخص  يقؾم ب بال  الشاس تمػ األحئام ،حاجة فيسا سب 

  (3)«رسؾلوو  عؽ ن
لبؽ ما  ، دذا الدلض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبسً لشفرض أ م وس ؽ إثبا   رورة وجؾد إمام معرؾم  عد  ،ثدشاس 

 ،الفعلففس أوزففاس  «حزــؾره»إمففام معرففؾم  فف   ففرورة  «وجــؾد»يلب ففم ذففذا الففدلض  لففضس مجففرد  ففرورة 
وذلفػ  ،    رورة ثزؾره ضس جسضع العرفؾر وث فى يفؾم ال ضامف  ،ولضس ثزؾره ضس عرر  ما ض  

 «مشـاسالسدـتِؾ الفكـري ل»و (4) «الـروابت ااجتساعيـةسذاجة بداطة السجتسع اإلسالمي و » :ألن
يسففا أن ثريفف  السج سففع وا   الففم مففؽ البدففاط  إلففى ال ع ضففد و سففًؾ  ،مفففاذضؼ  دففبًض  ولضدففل مظل فف  (5)

ضففف ذا يا فففل  دفففاط  السج سفففع  .وارت فففاء السدففف ؾش الفبفففرا للسدفففلسضؽ عسلضففف   ال ت ؾقففف  أ فففداس  ،الفففؾعس
ومدفف ؾش السدففلسضؽ الفبففرا السعففضَّؽ ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً اإلسففبلمض  وسففذاج  عبلقاتففم االج ساعضفف  ضففس زمففؽ 
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 سفف  السعرففؾمضؽ أوزففاس لففؽ ت ففض  لؤل ،ض  دففا وللدففبب ذاتففم ،ت فففض   ضففان جسضففع السدففا   ضففس ذلففػ العدففد
وبعبارة أخرش إن ضبر الشاس ضس زمؽ األ سَّف  يفان أوزفاس ذا مدف ؾش  . ضان جسضع السدا   ضس عددذؼ

اتباعاس لظر    اس داللبؼ ذاتدا  -ضضجب أن  د ش    ،معضؽ ال ودس  لدؼ   دراس وتفًدؼ جسضع السدا  
وذففؾ مففا تش زففم تسامففاس غضبفف   ،إمففام معرففؾم  عففد عدففد األ سفف  (وثزففؾر) ففرورة اسفف سرار وجففؾد  -

خاصفف  إذا ا  بدفف ؼ إلففى أن تع ضففد السج سففع والففروا   االج ساعضفف  ضففس ذففذا  (عفف )اإلمففام اللففا س عذففر 
مد ؾش الفبر وال فبضر عشد الشاس ضفس ذفذا العرفر و  .......(الؾاثد والعذر ؽ و ،أا ال رن )العرر 

ـس  عرففر السعلؾمففا) ففسً  يضفضفف  السففدارس والسففذاذب الجديففدة ال ففس وجففد  ضففس ذففذا و  ويسضفف  ( الففذا سر
ورـ فارن  عرفر  تظؾر  يلدفا إلفى ثفد يبضفر ال ،العرر وأصبحل تؾاجم اإلسبلم والسدلسضؽ وت حداذؼ

لؼ تعد ال عالضؼ ال س   ضل عؽ أولئفػ الدفادة البفرام تففس إطبلقفاس و  (،عام 1333أا قب  ) ( )األ س  
ولؼ وعد   م ا دا ت فدوؼ اإلجا فا  البلزمف   ذف ن السدفا   والسذف بل  الفبر ف    حاج  السج سع الجديد

أضبل ورب  مؽ الزرورًا ف ا ظبلقاس مؽ طر    اس داللبؼ ف  .والع ا دو  السظروث  ضس الزمؽ الحا ر
وجؾد وثزؾر إمفام معرفؾم ضفس العرفر الحا فر لضلبً فس ثاجف  السدفلسضؽ إلفى اإلجا فا  الرفحضح  

والسذ بل  الفبر   والع ا دو  الجديدة ولضبضَّؽ السدا   واألث ام ال س لؼ تبؽ األر ض    ذ ن السدا  
  دففبب  دففاط  السج سففع (أا زمففؽ األ سفف  قبفف  ألفف  وثبلثسئفف  عففام)مدضفف ة لظرثدففا ضففس ذلففػ الففزمؽ 

 ؟سذاج  الروا   االج ساعض  ثضشذاسو 
ؾد إمففام معرففؾم  عففد ل ففد أو ففحلر معزففل  مشاقزفف  غضبفف  اإلمففام اللففا س عذففر لزففرورة وجفف

علففى قففدر الؾسففع واالسفف ظاع  وباالسفف شاد إلففى السظالففب ال ففس ذيرتسؾذففا ضففس  حفف  اإلمامفف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففس
وال أع  فد  (. ح  مفر  ضس تعلضؼ الع ا فد) «بحثي مبدؾط در آمؾزش عقايد»مؽ ي ا  ؼ السذيؾر 

 ب اء أد ى شػ لدش أا قاري وث ى لدش سساث بؼ   ن إجا  بؼ عؽ تلفػ السعزفل  واإلشف الض  غضفر 
  :لش رأ مرة ثا ض  إجا  بؼ .م شع  أ داس    ملضرة للعجب والحضرة الذديدة

إن مقتزى حئسة ن تعالى أن يبقى طري  الدعادة والكسال مفتؾحاا دا ساا أمام البذر مؽ »
وإا  ،رم إمام معرؾم وتعييشو لكي تهَؤم ؽ لإلندان إمئانيـة الؾصـؾل إلـى الكسـال الشيـا يخالل ن

بشـاء عميـو  .ف ن ىدم ن مؽ خم  اإلندان لؽ يتحق  وسالتـالي سـيئؾن خمقـو عسـالا غيـر حئـيؼ
طالسا لؼ تم  الدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمـى جسيـع السجتسعـات البذـرية وطالسـا لـؼ تبتمـع 

وطالسا أن الشؾافـذ التـي يذـع مشيـا الشـؾر لـؼ تهيَمـ   ،الي السغمسة حياة اإلندان وتقزي عميياالمي
بعد بل ا تزال مفتؾحة وا يزال اإلندان السهَتَعظ  ش يرل مؽ خالليا إلـى مشبـع الذـسس فـ ن عـدم 

الغـروم فعـالا أما إذا وجـدت تمـػ  .وجؾد حجة ل ـم و  بيؽ الشاس لؽ يئؾن مخالفاا لحئسة ن البالية
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وخي ؼ عالم دامس عمى الدنيا جعل الشاس في حيرة خفَي عمييؼ فييا وجو الحقيقة فـ ن حئسـة ن 
 (1)«تدتمزم حزؾر إمام بيؽ الشاس

تمقــي » :معشففى إجففا  بؼ ذففذه أن  ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم  ففضؽ الشففاس ال ت ح فف  إال عشففدما
الميالي السغمسة تبتمع »عشدما و  «السجتسعات البذريةالدحم الدؾداء بغالليا القاتسة عمى جسيع 

ا يجـد اإلندـان أي »و «ا يبَقى أن مشفذ يذع مشو الشؾر»عشدما و  «حياة اإلندان وتقزي عمييا
يخـي  ؼ عـالم دامـس عمـى الـدنيا عمـى نحـؾ  يجعـل الشـاس فـي »و «طري  يؾصمو إلى مشبع الذـسس

  .«حيرة يخفَي عمييؼ فييا وجو الحقيقة
ذذه اإلجا   ضس الؾقل الفذا ال تر فًدم ضضفم أا معشفى دقضف  ومفضفد  دفبب العبفارا  السبدسف  لبؽ 

 :ال س اس رخدمل ضضدا تعا س أوزاس مؽ مذ ل ضؽ أخر ضؽ
مفع  (ولعف  األضزف  أن   فؾل تشفاقض ذفذه اإلجا ف )عدم ارتباط ذفذه اإلجا ف   :السذ ل  األولى

صفلى خ  با   رورة وجؾد إمام معرؾم  عد الشبسما أوردتسؾه تحل عشؾان البرذان الع لس على إث
ثضفف  قلفف ؼ ذشففاس إن   ففاء يلضففر مففؽ أث ففام خ وث ففا   الففديؽ دون  ضففان ضففس زمففؽ  ،علضففم و لففم وسففلؼ

وقلفف ؼ ال  ففد مففؽ وجففؾد ملفف  ذففذا اإلمففام  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دلضفف  علففى  ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم  عففدهملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففس
يس و ؾن مرجعاس ديشضاس للشاس و بضؽ لدؼ أث ام خ ال س لفؼ يف ؼ إعدارذفا  عفد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  السعرؾم  عد الشبس

ولدففل ذشففا ضففس )أا أ بففؼ  دففذا االسفف دالل  ،و  ففدم لدففؼ اإلجا ففا  الذففرعض   ذفف ن السدففا   السدفف جدة
 ،إ فففاض  إلفففى  فففرورة وجفففؾد إمفففام -دون قرفففد-أثبففف ؼ  (و عفففدم صفففح مصفففدد البحففف  عفففؽ صفففح م أ

الدــحم »ولبففؽ مففا عبلقفف  ذلففػ  ؾجففؾد أو عففدم وجففؾد  . ففرورة ثزففؾره ضففس جسضففع العرففؾر أوزففاس 
ذف  أن  ضفان األث فام والح فا    ؟«الميالي السغمسة التي تبتمع حياة اإلندان بغالميـا»و «الدؾداء

وال فس ال ت ضدفر إال ضفس )لديشض  للشاس  ؾاسفظ  اإلمفام السعرفؾم ال س لؼ ي ؼ إعدارذا  عد والسرجعض  ا
ال ترففب   ففرور   إال عشففد وجففؾد الدففحب الدففؾداء ال ففس تل ففس  غبللدففا علففى  (ثففال ثزففؾره الفعلففس

جسضع السج سعا  البذفر   واللضفالس السغلسف  ال فس تب لفع ثضفاة اإل دفان  غبلمدفا الفدامس الفذا ودفلب 
  ؟عرض  الح ا   يسا ذسالشاس ال درة على ال سضضز وم

ورغففؼ الففديؽ الجديففد الففذا عففؼ  زففضا م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ض  ففم  عففد الشبففس ،طب ففاس إلجففا  بؼ :السذفف ل  اللا ضفف 
  ضفففل الغفففرو  الدفففادة  ،جز فففرة العفففر  ودخففف  الشفففاس ضضفففم مفففؽ جسضفففع أ حفففاء جز فففرة العفففر  أضؾاجفففاس 

 !وياللضففالس السغلسفف  ال ففس تب لففع ثضففاة البذففر !يالدففحب الدففؾداء ال ففس تخففضً ؼ  غبللدففا علففى يفف  شففسء

                                                 

  .382و 381ص  ،السردر الدا   (1)
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وإال لفؾ لفؼ و فؽ ) !ويالغبلم الدامس الذا و ظس ي  شسء و حؾل دون تسضضز األشضاء على ث ض  دفا
األمفففر يفففذلػ لسفففا يفففان ثزفففؾر إمفففام معرفففؾم  فففضؽ الشفففاس وبضا فففم لؤلث فففام ال فففس لفففؼ تربفففًضؽ مفففؽ قبففف  

ثفؼ يلسفا ا  عفد ا  (.س مخالففاس لح سف  خ البال ف ولسا يان عدم وجؾد إمام معرفؾم  فضؽ الشفا ، رور اس 
شل الغرو  وا زاح قدؼ مؽ  ( )واق ربشا مؽ زمؽ اإلمام الحادا عذر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  عؽ زمؽ الشبس ض ن تحدَّ

ومشفذ  (،الذا ال  درا ما معشفاه  الزفب )الدحب الدؾداء وا ف حل الشؾاضذ  حؾ الشؾر ومشبع الذسس 
أا لؼ تعردف ذشاس ثاج  ألن و ؾم  .اعداس لؼ تبـ   رورة لحزؾر السعرؾم  ضؽ الشاسذلػ الؾقل ضر

وث ى أ م لؼ تبـ   ،ذذا اإلمام السعرؾم  بضان األث ام ال س لؼ يبضشدا الشبس واأل س  الدا  ؾن مؽ قب 
ألن الشؾاضففذ  حففؾ الشففؾر ضر حففل  !ذشففاس  ففرورة لحفففح األثاديفف  مففؽ خظففر الففدس وال حر ففأ والففزوال

الدحب السغلس  تبلشل وابن غضر السعرؾم ود ظضع  شفدم أن وفدر ال ر ن و بضؽ األث ام وث فى و 
وبففالظبع ضفف ن  !لففؾ وقففع ضففس خظفف  أو اشفف باه ضففبل عضففب ضففس ذلففػ ألن  ض ففم سففلضس  وخظفف ه غضففر عسففدا

تبلشس الدحب السغلس  واق را  اللضالس الدؾداء مؽ  ؾر الرب  وا ف اح الشؾاضذ  حفؾ الشفؾر ورفاد  
أال  !! الزب  الزمؽ الذا ال تب ى ضضم أا ثضل  لحفح روح اإلمام السعرؾم إال غضب م وب اءه مخ فضاس 

لفففؾ تففف مل ؼ ث فففى تلفففػ األثاديففف  ال فففس  ؟تبلثغفففؾن أيفففؽ ت خفففذ ا   ضجففف  إجفففا  بؼ عفففؽ معزفففل  ال ضبففف 
إن لففؼ )ال  بدفف ؼ إلففى أن تلففػ األثاديفف   ..  ل سؾذففا عففؽ ي ففا  أصففؾل البففاضس وبحففار األ ففؾار وغضرذففا

اإلمام السعرؾم وثج  خ  «ثزؾر»ال تلبل ض    رورة وجؾد اإلمام     رورة  (تبؽ مؾ ؾع 
  :الثغؾا الحدي  الذا   ل سؾه أ فد ؼ .ضس جسضع العرؾر أوزاس 

ضه إ ا  » َر  عهؾ الش ـاَس و  َما َزاَلهللا  األ  ةه يهَعر  مه الَحاَلَل َوالَحـَراَم َوَيـد   «إ َلـى َسـب يل  نل ـم و  ف يَيا الحهج 
 .178/ص1ج ،  بلس عؽ أصؾل الباضس (، )اإلمام الراد  

تبلثغففؾن أ ففم طب ففاس لدففذا الحففدي  ذشففاس  ففرورة لؾجففؾد اإلمففام السعرففؾم ألجفف   ضففان الحففبلل 
ضلفؼ وعفد  ،وذفذا ال ي ضًدفر إال  حزفؾر اإلمفام ضفس جسضفع العرفؾر ،والحرام وإتسفام الحجف  علفى الشفاس

وذفذا ال ي َّفف  مفع ال ضبف   ،أوزفاس  فرورا   «حزـؾره»ؾم  رور اس ض      إن اإلمام السعر «وجؾد»
والحدي  ال الس الذا أوردتسفؾه و فًرر ذفذه الفبفرة  ذف   أو ف   .الظؾ ل  والسس دة لئلمام اللا س عذر

 :وأيلر صراث س ثضؽ و ؾل
َعل  لَ  ..» يشاا َحاف غـاا ـَلؾ  َلؼ  َيج  ؼ  إ َماماا َقي  ساا َأم  يؽه َوغهي  ـَرت  يه م ـةه َوَذَىـَم الـد   َدعاا َلَدَرَسـهللا  ال س  ـَتؾ  مهد 

ـم س يؽ ؾا َذل ـَػ َعَمـى السد  وَن َوَعـب يه ـده ـوه السهم ح  ش  عهؾَن َوَنَقـَص م  َتـد  َكامه َوَلَزاَد ف يو  السهب  َح  ش ةه َواأل   (1)« ...الد 
                                                 

« علفففف  الذفففففرا ع»وضففففس  ،(2/131ج)« عضففففؾن أخبفففففار الر ففففا علضففففم الدفففففبلم»ضففففس  ،الحففففدي  أخرجففففم الذففففضص الرفففففدو   (1)
ـل   الفـفزف    فؽ  ـشاـذاـن ـعؽ  الرً ـ ا  (253/ص1ج)  (.الس رجؼ) .علضم الدبلمض س ع 
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 .32/ص23ج ،  بلس عؽ  حار األ ؾار (، )اإلمام الر ا 
  فف  صفففراث   فففرورة ثزفففؾر إمفففام معرفففؾم  فففضؽ  ( )الحفففدي  يبفففضؽ اإلمفففام الر فففا ضففس ذفففذا 

رً ـ  ديفؽر خ  ،الشاس ضس ي  زمؽ وعرفر أل فم لفؾ لفؼ و فؽ ملف  ذفذا اإلمفام السعرفؾم  فضؽ الشفاس ـلففحر
وإذا يان األمر يذلػ ض ن ذشفاس ثبلثف  تدفاؤال   .ـلـؾـقـع الشاس ضس الحضرة والزبللو  وتعًرض لبل دثار

 :ملح  ت ظلب اإلجا   عشدا
إذا يان ثزؾر اإلمفام السعرفؾم  فضؽ الشفاس  فرور اس علفى ذفذا الشحفؾ ضلسفاذا  :ال داؤل األول

فرً   ديفؽ  :وال داؤل اللا س ؟اخ فى وغا  إذا يفان اإلمفام السعرفؾم غضفر ثا فر  فضؽ الشفاس ضدف  ثر
ذفف  ورعففذر السشحرضففؾن والعاصففؾن السففذ بؾن عشففد خ يففؾم ال ضامفف   دففبب عففدم  :لفف وال دففاؤل اللا ؟خ

 ؟ثزؾر ثج  خ  ضؽ الشاس ضس الد ضا
 :ضس الشداو  أذيً رريرؼ  ش ظ   مدس   وذس أ بؼ تفزل ؼ أ م إذا لؼ و ؽ اإلمامر مؾجؾداس  ضؽ الشاس

مذــتبياا واســتحال  ألصــب  تذــخيص الحــ  وتسييــزه عــؽ الباطــل صــعباا وألصــب  ديــؽ ن»
 .(1)«وصؾل الشاس إلى الكسال والدعادة واندد  طري  التكامل أمام البذر

 :وقل ؼ إن ذذا   ض لل رض ألن
 .(2)«خم  اإلندان ونيمو الكسال باختياره ...اليدم مؽ خم  ىذا الشغام»

و ففؾن  ضفف ذا أخففذ ا  عففضؽ االع بففار عففدم وجففؾد إمففام معرففؾم  ففضؽ الشففاس ضففس الؾقففل الحففالس أال
يبلم فففؼ ذفففذا اع راضفففاس مفففشبؼ  ا دفففداد طر ففف  ال بامففف  أمفففام البذفففر وبال فففالس   فففض ال فففرض مفففؽ خلففف  

 :ضف ذا يفان األمفر يفذلػ ضدفؤالس ؟!وذؾ   ض ال رض ذاتم الذا ادعض ؼ اسف حال م علفى خ ؟اإل دان
سفا أا محفال ذفذا الفذا وقفع ضعفبلس ولفضس ذفذا ضحدفب  ف  وقؾعفم مدف سر مشفذ أيلفر مفؽ ألف  عفام ورب

 ؟سض ؾاص   ال  الدشؾا  األخرش 
 .مع الذ ر الجز   وبا  غار إجا  بؼ

                                                 

 .247ص ،السردر الدا   (1)

  .السردر الدا   (2)
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مئـارم ناصـر رسالة السؤلـف إلـى سـساحة مرجـع الذـيعة الكبيـر آيـة ن العغسـى 
َبة»حؾل معزمة  الذيرازي   :التي تشاقض نغرية اإلمامة« الَيي 

 بدسو تعالى

 الذيرازي إلى سساحة مرجع الذيعة الكبير آية ن العغسى مئارم 
لجسضففع خففادمس اإلسففبلم والسدففلسضؽ و  وتسشضففاتس لبففؼوت ففدوؼ األد  واالث ففرام  عففد إذففداء الدففبلم 

  ،الدا ؼال ؾضض   
ضفس  ،قدفؼ ال رجسف  ،طالب ضس يلضف  الل ف  اال بلضز ف  «ثجل خ  ض ؾ س» أ شسأود  أن أرعل ـسبرؼ 

شجــاه درس پ»وأ شففس قففد قففرأ ر ي ففا  سففساث بؼ  ،مريففز طدففران (،رسففال  الشففؾر) «يــام نــؾرپ»جامعفف  
اسفف فد  مففؽ معلؾماتففم و  (خسدففؾن درسففاس للذففبا  ضففس أصففؾل الع ا ففد) «أصــؾل عقايــد بــراي جؾانــان

ـدةس طررثل ضس ذذشس معغسدا ي عل   بح  اإلمام  ضضم وخاصَّ س ضضسفا ي علف   ،يلضراس  إال أن أسئل س م عدً 
ضفس طفرح  سفاذج  لذا أس  ذن مؽ سساث بؼ .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً عد   دًل  إثبا   رورة وجؾد أ س  معرؾمضؽ  

 :مؽ تلػ األسئل  مع ذراس مشبؼ ألخذ م دار  مؽ أوقاتبؼ اللسضش 
خسدف  أدلف   (246إلفى  241الرففحا  مفؽ ) «أدل ـة وجـؾد اإلمـام»ذيرتؼ سساث بؼ ضس قدفؼ 

إن األدلفف  األربعفف  األولففى مشدففا تش زففدا  .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً علففى ثبففؾ   ففرورة وجففؾد أ سفف  معرففؾمضؽ  عففد 
والدفبب أن تلففػ األدلف  تدفف لزم ثزفؾر اإلمففام السعرفؾم ضففس جسضففع  ، ؾ فؾح غضبفف  اإلمفام السعرففؾم

اإلمفام ض ف   ف   «وجـؾد» عبارة أخرش ال تد لزم تلػ االسف دالال   فرورة )إلى يؾم ال ضام  و  األزمش 
وذففؾ أمففر ترشاقزففم غضبفف   ،إلمففام معرففؾم ضففس جسضففع األزمشفف  أوزففاس  «الحزــؾر الستؾاصــل»تدفف لزم 

 ،أما ضس الدلض  الخامس ض د اس خدم ؼ م دما  واض را ا   عزدا مفبدؼ (!ع )اإلمام اللا س عذفر 
وضضسففا يلففس تؾ ففض  ذففذه  .والففبعض ابخففر ال وس ففؽ إثباتففم ،مففؽ  اثضفف  معشففاه ومفدؾمففم ،إلففى ثففدً  مففا

 :الش اط
أن  «التكامـل السعشـؾي فـي عـل وجـؾد القـادة اإللييـيؽ»ألول تحفل عشفؾان ذيرتؼ ضفس الفدلض  ا

نحؾ الكسال السظم  ونحؾ التكامل السعشؾي بجسيع  ،نحؾ ن»الدد  مؽ خل  اإل دان ذؾ ثري فم 
ا يسئشــو أن يشجــز ســمؾك ىــذا الظريــ  مــؽ دون »ثففؼ تفزففل ؼ إ ففم الشففػ ضففس أن اإل دففان  «أبعــاده

 .«ومؽ السحال قظع ىذه السرحمة دون قيادة معم ؼ سساوي  ،وإرعاداتوقيادة إمام ىاد  معرؾم 
أ سفف  معرففؾمضؽ ضحدففب  فف   «وجــؾد»مففؽ الؾا فف  أ ففم إذا صففً  ذففذا البففبلم ض  ففم لففؽ ودفف لزم 
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أل ففم مففؽ الؾا فف  أن اإلمففام غضففر الحا ففر أا  ،زمففؽو  ضففس يفف  عرفففر« حزــؾرىؼ»ودفف لزم أوزففاس 
أن و ففؾم  سدسفف  ذداوفف  الشففاس وتففربض دؼ  معلسففاس للشففاس والال ا ففب ال وس شففم أن و ففؾن مرشففداس وقا ففداس و 

  ؟ض ذا يان األمر يذلػ أضبل تش ض غضب  اإلمام اللا س عذر يبلم ؼ ذذا .وإرشادذؼ
ل د قل ؼ ضس  داو  األمر إن الدفد  مفؽ خلف  اإل دفان أن ورف  إلفى ال بامف  السعشفؾا ثفؼ قلف ؼ 

نه الحئـيؼه جسيـَع األمـؾر الالزمـة لؾصـؾل اإلندـان إلـى  ا بـد  أن يهَبــي  ؽَ »إ فم طب فاس ل اعفدة اللظف  
اليــدم مــؽ خمقــو وأن ىــذا يذــسل أن يرســـل لــو أنبيــاء ويشرــم ليدايتــو أ ســة معرـــؾميؽ وإا 

 ألضدل   ضج  ذفذه الس فدما  ذفس أ فم مشفذ ثفؾالس ألف  ومئ فس عفام .«انتقض اليرض مؽ خمقو لو
أا مفؽ ذلفػ )شفاسر محرومفؾن مفؽ البسفال السعشفؾا ال (عف )ث ى الضؾم وإلى أن وغدر إمفام الزمفان و 

أل دفؼ محرومفؾن ضعفبلس مفؽ ثزفؾر اإلمفام السعرفؾم  (الذسء الذا ذؾ غرض خ مؽ خلف  اإل دفان
 ،السراعمو  الظري  نحؾ ن السميء بالسظبات»الذا يرشدذؼ و  ؾدذؼ مل  معلؼ سساوا إلى طس 

ثرمفان الشفاس مفؽ ذلفػ  دفبب ال ضبف    فض ألفضس  ؟«والظري  نحؾ الكسـال ونحـؾ التكامـل السعشـؾي 
  ؟؟لل رض ومشا   ل اعدة اللظ 

ففلف رؼ سففساث بؼ ــر والسشظــ  وأعظــاه » :وتفزَّ ــؾ ة العقــل والتفكي َد اإلندــاَن بق صــحي  أن ن زو 
وجداناا قؾياا ومثسراا وأرسل ليدايتو كتباا سساوي ةا ولكؽ رغـؼ كـل تمـػ الؾسـا ل التكؾيشيـة والتذـريعية 

ي     .«َز اإلندان بيا ا يـزال مـؽ السسئـؽ أن يقـع اإلندـان فـي الخظـأ فـي تذـخيص الظريـ التي جه
مــؽ السدـمؼ بــو أن » :واسفف ش ج ؼ أ فم ،ولدفذا الفدلض  اع بفرتؼ وجففؾـد إمفام مرشفد  معرففؾم أمفراس  فرور اس 

  .«وجؾد إمام معرؾم يقم  ل إلى حد   كبير اانحرام والزالل
أ فم لفؾ يفان دلضف  وجفؾد إمفام معرفؾم ذفؾ  :األول ،ضس الذذؽ  ضد أن ذذا الببلم وظفـرح سؤالضؽ

أضففبل وجففب أن و ففؾن ذشففاس إمففام معرففؾم  «التقميــل إلــى حــد كبيــر مــؽ خظــر اانحــرام والزــالل»
 دففذه  :وثا ضففاس  ؟!إذف يضفف  وس ففؽ إلمففام  غا ففب  أن و لً فف  مففؽ خظففر اال حففرا  والزففبلل ؟ثا ففراس دا سففاس 

ض  ؾلففؾن رغففؼ أن خ أعظففى لئل دففان  ،حففؾن خففاطريؼ مففرة واثففدةالظر  فف  مففؽ االسفف دالل لسففاذا ال تر 
إال  ،إمامفاس معرفؾماس  –على ثد قؾل الذضع   –وجدا اس ملسراس وي باس سساو  س و رب لم و  ع بلس ومشظ اس 

أن وجؾد ذذه الؾسا   ال بؾ شض  وال ذر عض  ال يز   اث سال خظ  اإل دان ضفس تذخضرفم لظر  فم وأن 
وبال ففالس ضسففؽ الففبلزم أن وخلفف  خ اإل دففان معرففؾماس مففؽ  ،يففؤدا خظففؤه ذففذا إلففى ا حراضففم و ففبللم

 ؟!األساس يس ال و ع أ داس ضس أا خظ  أو اش باه أو  بلل
  :   م «الحفاظ عمى الذرا ع الدساوية»س وتحل عشؾان وتفزل ؼ ضس الدلض  اللا 
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ا بد أن يؾجد دا ساا قا د معرؾم كي يحافظ عمى أصالة الديؽ ونقاء التعاليؼ الديشية وكي »
يسشــــع وقــــؾع اانحرافــــات واألفكــــار التمفيقيــــة واانتقا يــــة واآلراء الخاطرــــة والدخيمــــة واألوىــــام 

  .«والخرافات
ذفذا و  ،أوزفاس « حزـؾره»اإلمفام ض  فم سضدف  بع  فرورة « وجـؾد»لضف  لؾ يفان ذفذا ذفؾ د :وأقؾل

اانحرافـــات »إذف يضفف  وس فففؽ لئلمففام ال ا فففب أن وسشفففع  (،عففف )أمففر ي شفففاقض مففع غضبففف  إمففام الزمفففان 
 ؟ حؾل دون تلؾث الذفر ع   األوذام والخراضا و  «.......واألفكار التمفيقية و

وس فؽ  «القيادة الدياسـية وااجتساعيـة لةمـة»وضس دلضلبؼ اللال  الذا ذيرتسؾه تحل عشفؾان 
 :تلخضص اس دالل سساث بؼ  سا يلس

ا يسئؽ ألي جساعة أو مجتسع أن يؾاصمؾا حيـاتيؼ دون نغـام اجتسـاعي يرأسـو قا ـد  -1»
 .قؾي 

بــد أن يجتــاز ىــذا  إذا أراد اإلندــان أن يــتسئؽ مــؽ تحقيــ  ىــدم الكســال السعشــؾي فــال -2
 .مجتسعو  الظري  ضسؽ جساعة

ابــد مــؽ مجتســع يدــؾده نغــام صــحي  حتــى تزدىــر فيــو إمئانيــات السجتســع ويحــارب  -3
 .اانحرافات

 .«.ا يسمػ اإلندان الخظ اء القدرة عمى القيام بسثل ىذه الرسالة العغيسة -4
بد أن يعي ؽ ن تعالى إماماا ومرعداا معرؾماا لكي يذـرم عمى ىذا األمر  ا» :والش ضج  ذفس

 .«انحرافاتالسيؼ ويسشع ا
ألن  ،مؽ الؾا   تساماس أ فم لفؾ صف  ذفذا االسف دالل لسفا جفاز أ فداس أن و ضفب اإلمفام السعرفؾم

سضاسفففضاس واج ساعضفففاس وال أن وسشفففع األخظفففاء واال حراضفففا  اإلمفففام ال ا فففب ال وس شفففم أن و فففؾد السج سفففع 
السشذففففؾد ضفففففس والسغففففالؼ واال ففففظداد واإلجحففففا  والزففففففرر  ففففالسغلؾمضؽ و ظبفففف  الشغفففففام الرففففحض  

 -علففى ثففد قففؾلبؼ  -ومففؽ جدفف  أخففرش ضفف ن اإل دففان غضففر السعرففؾم والخظَّففاء غضففر قففادر  .السج سففع
ألضدل   ضج  ذلػ إذن ذفس أ فم مشفذ ثفؾالس ألف  ومئ فس عفام  ؛«القيام بيذه الرسالة العغيسة»على 

ع أا إ دففان  س أشففرتؼ وعففدم تح فف  السج سففع والح ؾمفف  ال فف (عفف ) دففبب غضبفف  إمففام الزمففان )لففؼ ودفف ظ 
  ؟أولضس ذذا   زاس لل رض ؟«يشال ىدفو في الكسال السعشؾي »أن  (إلضدا ضس دلضلبؼ أعبله

 :تفزل ؼ أ م «لزوم إتسام الحجة»وضس الدلض  الرا ع وتحل عشؾان 
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ــذيؽ يدــيرون فــي الظريــ  السشحــرم عــؽ عســد » ــى األعــخاص ال ــتؼ الحجــة عم يجــم أن ت
ؼ يئؾن ذلػ الؾعيد مدتشداا إلى حجة ودليل وا يبقى حتى إذا ما أهوعدوا بعقاب عمى عسمي ،وقرد

ألي أحد أي مجال لمتحج ج بأنو لؾ كان لديو قا د رس اني وسساوي يأخذ بيده نحؾ الح  لسا تخم ف 
والخالصة ا بد مؽ سد بـاب العـذر وسيـان دا ـل الحـ  بذـئل كـام  ووام  وإفيـام  .عؽ صراط ن

  .«الجاىل وطسأنة العالؼ وتقؾيتو
ولبؽ تشاقض ذذا االس دالل وتشاضضم مفع غضبف  اإلمفام السعرفؾم وا ف   وجلفس  أيلفر مفؽ جسضفع 

ألضدل   ضج  ذذا االس دالل ذس أ م مشذ ما و ار  األل  ومئ س عام وث ى الضؾم لؼ  .األدل  األخرش 
ا ففد أا ق ؟!تفف ؼ الحجفف  علففى السففذ بضؽ والعاصففضؽ وبال ففالس ضجسففضعدؼ سففض ؾ ؾن معففذور ؽ يففؾم ال ضامفف 

 حفؾ الحف  و رشفدذؼ  -ثضف  اإلمفام السعرفؾم غا فب عفشدؼ -رًبا س وسساوا و خفذ  ضفد الشفاس الضفؾم 
ذف  ودف ظضع اإلمفام ال ا فب أن يبفضؽ للشفاس دال ف  الحف  و رفدفؼ الجاذف  و  فؾً ا  ؟يس ودد  ا  العذر

ئ شم يس ال يب ى ألثد عذر وال ثج  يؾم ال ضام   ؟العالؼ و رـظسف
شفًبد ؼ ضفس  «اإلمام ىـؾ الؾاسـظة الكبـِر لمفـيض اإلليـي»وضس دلضلبؼ الخامس وتحل عشؾان 

ضفس جدفؼ  «القمـم»البدء وجؾد الشبس واإلمام ضس السج سع البذفرا أو ضس عفالؼ الؾجفؾد   سفره  ؾجفؾد 
رية لسـا كـان اإلمـام السعرـؾم بؾصـفو إندـاناا كـامالا ورا ـداا لقافمـة البذـ» :اإل دان ثفؼ تفزفل ؼ    فم

وكان كل فرد يتست ع بيذا الفيض ويدتفيد مشو بسقدار ارتباطو بـالشبي  ،سبباا لشزول الفيض اإلليي
كذلػ وجـؾد واسـظة الفـيض اإلليـي  ،فيشبيي القؾل كسا أن وجؾد القمم ضروري  لإلندان ؛واإلمام

  .«ضروري  لجدؼ البذرية
 دففففام وال  ففففدرا معشففففاه الففففدقض  ذشففففا ال وخلففففؾ مففففؽ إ «الفــــيض اإلليــــي»أوالس إن تعبضففففر  :وأقففففؾل

 فرور    -خاص  الؾاسظ  اإل دفا ض –ثا ضاس ما ذس الدال   ال س تلبل أن وجؾد الؾاسظ   ؟. الزب 
ذفف  ال ضفام  ففذلػ  ؟أال ودف ظضع خ أن وفففضض علفى الشففاس دون واسفظ  ؟ألجف  ضففضض خ علفى البذففر

ســـظة الفــيض اإلليـــي فــي جدـــؼ إن وجــؾد وا»ال  فففشـس أ شففا عشففدما   فففؾل  ؟األمففر محففال علففى خ
ال س )ضسعشى ذلػ أن خ ال ود ظضع أن وفضض على البذر   دون وجؾد الؾاسظ   «البذرية ضروري  

ويضف  ودف فضد األ بضفاء أ فدفدؼ مفؽ  ؟ضد  ذذا الببلم يً ف  مع الع   والفديؽ (ذس ذشا الشبس أو اإلمام
أقرففد واسففظ  إ دففا ض  أا  بففس أو ) ؟ذفف  ذشففاس واسففظ  لؾصففؾل الفففضض إلففضدؼ ؟الفففضض اإللدففس إذن

قفد  (.إمام معرؾم وإال ضبل  شبر وجؾد واسظ  غضر إ دفا ض  أا مفبلس الفؾثس ضدفذا خفارج عفؽ  حلشفا
لبفففؽ الشفففاس غضفففر مفففؤذلضؽ لفففذلػ لفففذا يفففان وجفففؾد  ،إن خ ودففف ظضع أن وففففضض دون واسفففظ  :ت ؾلفففؾن 

لشففرض أن عظفاء خ ي ظًلفب األذلضف  ولبفؽ األذلضف  وعفدمدا ذفس مفؽ خ  :ضش فؾل .الؾاسظ   فرور اس 
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وسلػ ال ا لض  واألذلض  ل ل فس الففضض اإللدفس دون  يض  وس ششا أن  لبل أن اإل دان ال :وثا ضاس  ،أوزاس 
 ؟واسظ  خاص  الؾاسظ  اإل دا ض 

ألضدفل الش ضجف  السشظ ضف  البلزمف  عفؽ تلفػ الفدال   مفؽ األول إلفى الرا فع  :وسؤالس ابخر ذفؾ 
 فففرورة ثزفففؾره ضفففس يففف   ،إ فففاض س إلفففى  فففرورة ثزفففؾر اإلمفففام السعرفففؾم ضفففس يففف  األزمشففف  ،ذفففس

ـد األ سففف  السعرفففؾمؾن ضفففس يففف  عرففففر و ش ذفففروا ضفففس يففف    عففف   ،األم شففف  وبال فففالس  فففرورة أن ي عفففدَّ
ذففف  يفففان  (، )خفففذوا علفففى سفففبض  السلفففال زمفففؽ اإلمفففام الرفففاد   ؟و اثضففف  مفففؽ أ حفففاء العفففالؼ وب اعفففم

أن يفف ؼ الحجفف  علففى أذففالس البلففدان األخففرش ملفف  ألسا ضففا وإوظالضففا وا جل ففرا و ضؾز لشففدا  ( ) اسفف ظاع م 
ذفف  أذففالس الجز ففرة العربضفف  وثففدذؼ خل ففؾا ألجفف  ال بامفف   ؟وأن و ففؾن إمامففاس وذادوففاس ومرشففداس لدففؼ ...و

إذن ضسفا ذفؾ مرفضر الخلف   ؟ن يشرب خ تعالى لدؼ وثفدذؼ إمامفاس معرفؾماس السعشؾا مسا اس دعى أ
 ؟؟ضس سا ر أ حاء العالؼ ضس ذلػ الزمؽ وضس الؾقل الحا ر

 :مؽ ذلػ الب ا  322السؾ ؾ  ابخر أن سساث بؼ قل ؼ ضس الرفح  
يــتؼ  (أرواحشــا فــداه)ونعمــؼ أن مؾاصــمة خــت اإلمامــة والؾايــة فــي عرــر غيبــة السيــدي »

 «ءبؾاسظة نؾابو العام  يؽ يعشي العمساء والفقيا
علفى  دفضان  (الذا قض  عاذراس ألجف  ثف  معزفل  ال ضبف )أال يدل ذذا الببلم  :لبؽ سؤالس ذؾ

فؽف ق ـبف     ي  تلػ ال  يضدا ال س قضلل سا  اس ثؾل  رورة وجفؾد إمفام معرفؾم وقا فد سفساوا ومرشفد  م 
أن و ؾمففؾا  (غضففر السعرففؾمضؽ)وذفف  ودفف ظضع العلسففاء والف دففاء  ؟خ ضففس جسضففع األزمشفف  وبذفف   دا ففؼ

ذ  ود ظضع غضر السعرؾم أن يؤدا دور السعلؼ الفديشس  ؟ رسال  السعرؾمضؽ الخظضرة أو مؾاصل دا
وأن وحففففاضح علففففى الذففففرا ع الدففففساو   وأن يرفففف  ؼَّ الحجفففف  علففففى الشففففاس و  ففففؾد األمفففف   ،والسرشففففد الدففففادا

إذا يا فل اإلجا ف  إوجا ضف   ؟ج ساعضاس و دؾ  الشاس  حفؾ ال بامف  السعشفؾا اإلسبلمض  ديشضاس وسضاسضاس وا
وإذا يا ففل سففلبض    ضففل مذفف ل  ال عففارض  ففضؽ غضبفف   ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبففسً  ا  فففل  ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم

علففى ثالدففا دون ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبففسً  عففد  وبففضؽ أدلفف   ففرورة وجففؾد إمففام معرففؾم (عفف )اإلمففام اللففا س عذففر 
 !.ث ً 

ر اع ذارا مؽ سساث  السرجع الببضر لسزاو   أوقاتبؼ الذر ف  واللسضش  وأسف ل  وضس الخ ام ايرً 
 .خ لبؼ طؾل العسر الس  رن  العًزة والرضع  لدضادتبؼ

 .مع واضر الذ ر الجز  
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 القدؼ الرابع
 واأل س ةتأم الت في أدل ة عرسة األنبياء 

 :تأم الت في أدل ة عرسة األنبياء واأل س ة
ففف  عرفففس  األ بضفففاء واأل سففف  االثشفففس عذفففر الفففريؽ الفففريضؽ ضفففس الفبفففر الذفففضعس وترعـ ـبفففر مفففؽ  ترسلً 

لبففؽ يضفضفف   ،«العرــسة»وخ لفف  علسففاء الذففضع  ضففس تعر ففأ  (.اإلمامضفف ) ففرور ا  مففذذب الذففضع  
  ت خفذذؼ جسضعفاس دون أن وذفعروا إلفى تعر فأ واثفد األدل  ال فس ودف خدمؾ دا إلثبفا   فرورة العرفس

كبيـراا كـان أم )صـؾن األنبيـاء واأل سـة مـؽ كـل ذنـم أو خظـأ أو اعـتباه » :ذفؾ «العرـسة»لسفدؾم 
ـــان أم ســـيؾاا  ،صـــييراا  ـــة  (وعـــؽ عســـد  ك ـــة وااجتساعي ـــاة الفردي ـــع مجـــاات الحي ـــا يذـــسل جسي بس

 .«السختمفة
 :أ م «مرباح يزدا»يرش األس اذ الذضص 

 ،ليس السقرؾد مؽ عرسة األنبياء أو عرسة آخريؽ مجـرد عـدم ارتكـابيؼ لـذنم فحدـم»
بــل السقرــؾد ىــؾ امــتالك الذــخص  ...ألنــو مــؽ السسئــؽ لفــرد  عــادي   أيزــاا أن ا يرتكــم الــذنؾب

وىـي ممكـة ناتجـة عـؽ وعـي  .لسمكة نفدـية قؾيـة تسشعـو مـؽ ارتكـاب الـذنم ميسـا كانـهللا الغـروم
ـ  مثـل ىـذه السمكـة  .ة وعؽ إرادة قؾية لكب  ميؾل الشفسكامل ودا ؼ بقب  السعري ولسا كـان تحق 

 .(1)«نهدبهللا فاعمي تيا إلى ن تعالى ،ا يتؼ إا بعشاية خاصة مؽ ن
فعـل مـا يظمـ  عميـو فـي  :السقرؾد مؽ الذنم الذي يهران الذخص السعرؾم مؽ ارتكابو»

 .(2)في لدان الفقو اسؼ الؾاجملدان الفقو عبارة الحرام وكذلػ ترك ما يظم  عميو 
 :«جعفر سبحا س»ومؽ وجد   غر األس اذ الذضص 

 :وليا في باب الشبؾة السراتم التالية ،العرسة تعشي الرؾن والحفظ لراحبيا»
 .العرسة في مقام تمقي الؾحي وحفغو وتبمييو -ا

 .العرسة عؽ السعرية والذنم -ب

                                                 

  .237ص ، مؾزش ع ايد :دمحم ت س ،مرباح يزدا (1)
  .238ص ،السردر الدا   (2)
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 .(1)«العرسة عؽ الخظأ وااعتباه في األمؾر الفردية وااجتساعية -ج
وبفففالظبع ل فففد  فففسَّؽ األسففف اذ الذفففضص سفففبحا س ضفففس تعر ففففم للعرفففس  الرفففؾن مفففؽ الخظففف  ضفففس 

فــي تذــخيص السؾضــؾعات واألحئــام »و «فــي الحئــؼ فــي السشازعــات»و «مدــا ل الحيــاة العاديــة»
 ...بعض األمراض الجدسية»    سَّؽ مفدؾم العرس  ث ى صؾن السعرؾم وثفغم مؽ  «الديشية

 .«التي تؤدي التي نفؾر الشاس مشو
 :أما مؽ وجد   غر األس اذ الذضص إ راذضؼ األمضشس ضالعرس  ذس ما يلس

وممكــة نفدــية قؾيــة تحرــل نتيجــة  (خارقــة)العرــسة عبــارة عــؽ قــؾة باطشيــة غيــر عاديــة »
وىـي قـؾة اسـتثشا ية غيبيـة كـل مـؽ  .الكؾن ورؤيـة السمكـؾت وسـاطؽ عـالؼ الؾجـؾدمذاىدة حقيقة 

 :وجدت فيو عهرؼ مؽ كل خظأ وذنم بذئل مظم  وأصب  مراناا ومحفؾعاا مؽ جيات مختمفة
 .ا يخظ  أبداا في تمقي الؾحي وإدراك وقا ع األمؾر .1
 .ا يذتبو وا يديؾ في ضبت األحئام والقؾانيؽ وحفغيا .2
 .ا يخظ  في تبمي  األحئام وسيانيا وا يرتكم أي ذنم أو تقرير في ذلػ .3
مران  في مقام العسل مؽ العثرات واألخظاء سؾاء الستعس دة أم التـي تقـع سـيؾاا فيـؾ ا  .4

و صفر    .(2)«.يذنم أبداا واحتسال الخظأ والذنم في حق 
عبفارة عفؽ الرفؾن مفؽ  ،ضس رأا يف  مفؽ الدفادة األمضشفس والدفبحا س ،وذ ذا  رش أن العرس 

وضففس جسضففع مجففاال  الحضففاة الفردوفف   (،عسففدا أم عففؽ سففدؾ  )زلفف  و  يفف  ذ ففب وخظفف  وذفففؾة وت رففضر
« الــذنم»أمففا ضففس رأا األسفف اذ مرففباح يففزدا ضالعرففس  معشاذففا الرففؾن مففؽ ارتبففا   .واالج ساعضفف 

ومفؽ الجفدير  الفذير أوزفاس  .يذلػ ضس لدان الف م ثرراس  ولضس أا ذ ب    الذ ب الذا وع بر ،ض  
أا مشففذ )أن جسضففع علسففاء الذففضع  م ف ففؾن علففى أن األ بضففاء واأل سفف  معرففؾمؾن مشففذ  داوفف  ثضففاتدؼ 

  .ضبل ت  رر عرس دؼ على ض رة  بؾتدؼ أو إمام دؼ ض   وث ى  خر عسرذؼ (والدتدؼ وطفؾل دؼ
 :الذضع  ذس أنوالخبلص  إن  غر   العرس  مؽ وجد   غر 

 .«األنبياء واأل سة ااثشي عذر معرؾمؾن في جسيع حياتيؼ كم  يا»
 

                                                 

  .113ص  ،مشذؾر ع ا د امامض  :جعفر ،سبحا س (1)
  .171ص  (أا دراس  وتحلض  السدا   البلض  لئلمام ) ، ررسى مدا   يلى إمامل :إ راذضؼ ،أمضشس (2)
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 :األدلة العقمي ة عمى عرسة األنبياء واأل سة ومشاقذتيا
 ذففضر ضففس مففا يلففس إلففى  عففض الشسففاذج مففؽ األدلفف  الع لضفف  ال ففس ودفف خدمدا الذففضع  ضففس إثبففا  

 .ثؼ  عًرج على   دذا ،الزرورة الع لض  لعرس  األ بضاء
 ،زللو  خظأو  إن أنبياء ن مرانؾن في عسميؼ بأحئام الذريعة مؽ كل ذنم» :الدليل األول

إرسال األنبياء إا إذا كانؾا يتستعؾن فعـالا بسثـل ىـذه العرـسة ألنيـؼ إن لـؼ  وا يتحق   اليدم مؽ
ييـا لمشـاس فدـتزول ثقـة الشـاس سدقة باألحئـام اإللييـة التـي يقؾمـؾن بتبميو  يئؾنؾا ممتزميؽ تساماا 

 .(1)«بردقيؼ وسالتالي لؽ يتحق   ىدم الشبؾة
 :و  عبارة أخرش 

ـــى يتحقـــ  اليـــدم مـــؽ » ـــأقؾاليؼ وحت ـــة ب ـــى تحرـــل الثق ـــاء حت إن العرـــسة ازمـــة لةنبي
 .(2)«نبؾتيؼ

 :إن الدلض  السذيؾر أعبله قا   للش د مؽ جدا  م عددة  ذضر إلى  عزدا ضس يلس :ضش ؾل
ث ى لؾ يان ذذا االسف دالل صفحضحاس وتاًمفاس ضف ن أقرفى مفا يلب فم ذفؾ  فرورة الرفؾن مفؽ  .1

الفذ ؾ  ال فس ت فع أثضا ففاس  مفؽ ال ،الفذ ؾ  الس عسَّفدة والعلشضَّف  أا ال فس تررتبفب أمفام الشففاس وعلفى السفؤل
 .عفضؽ الشفاس دبب ال فل  أو الددؾ أو الشدضان وال الذ ؾ  السخفًضف  ال فس ت فع ضفس الخلفؾة  عضفداس عفؽ أ 

إن الدففدؾ والشدففضان وال عففرض لففبعض ال فففبل  اب ًضفف  والعففا رة أمففر طبضعففس ضففس اإل دففان و بلففم يفف  
  .الشاس وال يؾجد أثد وف د الل    ذخص لسجرد أ م ارتبب أثضا ا خظ س أو ذ باس سدؾاس أو اش باذاس 

ال  (،يًسفاس ويضففاس )عشدما و ؾن الذخص غارقاس ضس الذ ؾ  ومش سداس ضس الرذا ف  األخبلقضف   ، عؼ
أمفا  .ض ذا ادَّعى مل  ذذا الذخص الشبؾَّـة ضلؽ ـو بـ  الشفاسر دعؾتـفم ،وس ؽ االع ساد علضم والل     بلمم

عففى إ دففان  ت ففس  ور   و ز ففم  ومر َّرفف    جسضففع الذففسا   اإل دففا ض  ال حدففش  والفزففا   األخبلقضفف  إذا ادَّ
إذا ادعفى  ،ورغؼ أ م غضر معرفؾم إال أ فم مذفدؾر  فضؽ الشفاس  ش فاء اللفؾ  واسف  ام  الدفضرة ،العالض 
ضف ذا أ فض  إلفى ذلفػ  ،ض ن ادعاءه ذذا يؤثر ضس الشاس و شال اذ سفامدؼ و فدعؾذؼ إلفى ال  مف  ،الشبؾَّةـ 

وذفففذه  ،دال فففـ  وبفففراذضـؽ ومعجفففزا    ،إلثبفففا   بؾتفففم ،سأن الشبفففسَّ ال يفففدَّعس الشبفففؾَّـة ض ففف   ففف  ورغدفففرر للشفففا
ذففس  (إ ففاض  إلففى جاذ ض ففم السعشؾ فف  وتفف ثضر يبلمففم ضففس إو ففاش الفظففرة الشا سفف  لففدش الشففاس)السعجففزا  

إذا قففام  عففد ذلففػ  ا  دففاس أث ففام خ  ، عففؼ .ال ففس ترؾلً ففد ث فف  الشففاس  ففم وتجعلدففؼ وظسئًشففؾن إلففى صففدقم
                                                 

  .111ص  ،مشذؾر ع ا د إلدض  :جعفر ،سبحا س (1)
  .349ص  ،يذ  السراد :عؽ السح   الظؾسس   بل ،السردر الدا   (2)
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ر وارتبففب   (عالسففاس عامففداس وأمففام الشففاس)السعاصففس واألعسففال ال بضحفف  والسؾب ففا   شحففؾ مشفف غؼ وم بففرً 
أمففا إذا ارتبففب  عففض الففذ ؾ   ،يففان للشففاس الحفف  ضففس أن وذفف ؾا  شبؾتففم و ف ففدوا الل فف   رففد  يبلمففم

 .مرا   ادرة سدؾاس و دضا اس ضبل و ؾن ذلػ مدعاةس أ داس لذػ أثد  ضس صد  دعؾاه الشبؾَّة
 دالل الذففضعس السففذيؾر أن اإل دففان ال وخلففؾ مففؽ ثففال ضؽ ض فف  ال ضففس الؾاقففع ل ففد اض ففرض االسفف

 :ثال  لدسا
 عبفارة  .أو أن و ؾن معرؾماس مظل اس -2إما أن و ر   الذ ؾ  و  لظص  السفاسد األخبلقض   -1

وال يؾجفد ثف    !أخرش اإل دان إما و ؾن معرؾماس أو غارقاس ضس الذ ؾ  مؽ رأسفم إلفى أخسفص قدمضفم
 عد ذلػ أ فم إذا يفان اإل دفان غارقفاس ضفس الفذ ؾ  ضلفؽ يلف  الشفاس  رفح  يبلمفم ولفؽ ثؼ قالؾا  .وس   

واسففف ش جؾا علفففى الففففؾر أ فففم وجفففب أن و فففؾن  ،وظسئشفففؾا إلفففى صفففدقم وبال فففالس لفففؽ ي ح ففف  ذفففد  الشبفففؾَّة
  !.معرؾماس مظل اس إذن

خص لبؽ أصحا  االس دالل الدا   غفلؾا عفؽ إم ا ضف  وجفؾد ثالف  ثاللف  وذفس أن و فؾن الذف
الذا يدَّعس الشبؾَّة غضفر معرفؾم إال أ فم ضفس الؾقفل ذاتفم لفضس غارقفاس ضفس الفذ ؾ  والسفاسفد األخبلقضف  
   و ؾن  ذ   عام إ دا اس ت ضاس   ضفاس  ز دفاس مخلرفاس ضضذفعر الشفاس  حفؾه  الحفب والظس  ضشف   دفبب مفا 

وادعفاء ملف  ذفذا  . ف وجدوه ضضم مفؽ  زاذف  وطدفر و  فاء وصفد  وأما ف  ومفا وس لبفم مفؽ جاذ ضف  معشؾ 
خاصففف  عشفففدما وففف تس  سعجفففزة خارقففف  إلثبفففا  دعفففؾاه إ فففاض  إلفففى سفففؾا  م الحدفففش   –الذفففخص للشبفففؾة 

أو ث فى )وخ ل  مؽ الدساء إلى األرض عؽ ادعاء شخص ضاس  ضاسفد  -وم ا  م ضس قلؾ  الشاس
 .ال وس لػ أا م ا   ضس قلؾ  الشاس وال ود ظضع أن و تس   ا معجزة إلثبا  دعؾاه  (عادا

إن أقرففى مففا يلب ففم ذلففػ االسفف دالل ذففؾ  ففرورة العرففس   ،يسففا ذير ففا ضففس الش ظفف  الدففا    -2
س  .الغاذر   لؤل بضاء  عبارة أخرش إذا اع بر ا أن السعضار ث   الشاس ضض فس أن و فؾن الذفخص السفدَّع 

مر على ارتبا  ذ ب أو عس  قبض  أمام أ غار الشاس وضس مؤل للشبؾَّ  د  ة إ دا اس عاذر الربلح أا ال ور ف
 وال يلبفل االسف دالل السفذيؾر  فرورةـ  .يس ي س َّؽ الشاس مفؽ الل ف   فم واالطسئشفان إلفى صفدقم ،مشدؼ

قص  ضدففذا الففدلض   ففا .ذ ففب ضففس الدففًر والخفففاءو  زلفف و  أن و ففؾن ذففذا الذففخص مرففؾ اس مففؽ يفف  خظفف 
 .وقاصر  
أل فففم قبففف  أن يشفففزً ل خ  ،الفففدلض  السفففذيؾر قاصفففر  عفففؽ إثبفففا   فففرورة العرفففس  قبففف  الشبفففؾة -3

يسففا و ففؾل )ضال زففض  سففالب   ا  فففاء السؾ ففؾ   ،أوامففره و ؾاذضففم ال يؾجففد معشففى للففذ ب أو لسعرففض  خ
 (.السشاط  
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يسفا و يلفم سفا ر الشفاس ) فرلشفرض ملبل أن الذخص الذا لؼ يربع   الشبؾَّة  عد أي  لحفؼ الخشز 
عففى ذففذا الذففخص الشبففؾَّـة  عففد ذلففػ وأعلففؽ أن أثففد  (،ضففس عرففره وال وع بففرون ذلففػ عسففبلس قبحففاس  ضفف ذا ادَّ

ـم ر لحؼ الخشز ر رف إذا يان لحؼ الخشز ر  :ضد  وجؾز أن ور ال لم ضس مل  ذذه الحال  .قؾا ضؽ شر ع م ثر
ألن  ،إلضففم ضورفف   تؾجضففم ملفف  ذففذا االع ففرا م المففؽ البففديدس أ فف ؟ثرامففاس ضلسففاذا يشففل ت يلففم مففؽ قبفف 
قبف  أن أ عف  )لؼ أيؽ أعلفؼ  حرمف  لحفؼ الخشز فر ضفس ذلفػ الؾقفل  :الشبسَّ وس شم أن و ؾل      داط 

 عفؼ  ،وأساساس  سفا أن ثرم فم لفؼ يف ؼ إعبل دفا للشفاس  عفد ضدفؾ لفؼ و فؽ ثرامفاس ثضشدفا مفؽ األصف  (، بًضاس 
 ؟ضف يؽ السحغفؾر الع لفس ضفس ملف  ذفذه الحالف  .مؽ ابن ضراعداس وجب علضشا جسضعفاس أن  ج شفب أيلفم

يرتبفب ذ ؾبفاس وأعسفاالس  السدؼ أن يل زم الشبًس  عفد  بؾتفم   فؾا ضؽ شفر ع م  س فدار اسف ظاع م البذففر   وال
لشبففؾة ذففؾ عففدم ال ففزام الشبففًس إن مففا يؾجففب زوال ث فف  الشففاس و سشففع تح  فف  ذففد  ا .قبضحفف س عالسففاس عامففداس 

فد ر  وعفؽ علفؼ وـعسف أمفا  ،  ث ام الذر ع  ضس ض رة  بؾتم وأن تحر  ذفذه اال  دايفا  مشفم  ذف   م بفرً 
الذ ؾ  واألخظاء ال س ارتببدا الشبًس قب  ادعا م الشبؾة ض  دفا ال تزفر  ل ف  الشفاس ألن تلفػ األعسفال 

  .ا  ؾاسظ  الؾثسال تعًد ذ ؾباس أساساس قب  أن يشدا ا خ عشد
ث ى لؾ ص  االس دالل السذيؾر أعبله ويان تاماس ض  فم ال يلبفل إال  فرورة العرفس  مفؽ  -4

األ بضاء وعلشؾن دا ساس أ دفؼ  ذفر  مللرشفا وأن  .وذذه   ظ  ذام  ،الذ ب ال العرس  مؽ الخظ  واالش باه
الؾثس اإللدس ذذا ذؾ ما جاء ضس ومزسؾن  .الفر  الؾثضد  ضششا وبضشدؼ ذؾ أ دؼ يرؾثى إلضدؼ مؽ خ

 .أا مجسؾعف  الح فا   اإللدضف  وال عفالضؼ واألث فام البلضف  ال فس ورـبلَّف   دفا السؤمشفؾن  ،الب ب الدفساو  
ث فففى تلففػ ال فففس ت علففف  )إن األ بضففاء ال و ؾلفففؾن أ فففداس إن جسضففع أعسفففالدؼ وثريفففاتدؼ صفف ضرذا ويبضرذفففا 

ث فففى إذا مفففا وجفففد الشفففاس ضفففس أعسفففالدؼ تلفففػ خظففف   ،تففف ؼ   رشفففاد الفففؾثس ( الحضفففاة الفردوففف  والخاصففف 
ؾا  ادعاءاتدؼ الشبؾ َّ  (ياالش باه ضس اخ ضار الزوج  ملبلس )   شاء على ذلػ إذا اش بم  بس اإلسبلم !.ش  

ملبلس ضس اخ ضار الحًراس السؤًذلضؽ واألمشاء والسظضعضؽ وعدد إلضدؼ الحفاش على مزض  جب  أثد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
لففؼ يففًد  أن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ألن الشبففسً  ،ش ذففذا االشفف باه إلففى الخدففارة ضففس معريفف  أثففد ضلففؽ وذففػ أثففد  شبًؾتففموأد

 .عدده إلى أولئػ األضراد  السدس  السذيؾرة يان  ؾثس خ وأمره
ـ  » :إن الذا و ؾل -5 العرسةه ازمة  وضرورية  لةنبياء كـي تحرـل الثقـة بـأقؾاليؼ ويتحق 
لفففم أثفففد  أو ودففس  لفففم  فففذلػ-قفففد جعففف  مففؽ  فدفففم  «مـــؽ نبـــؾتيؼاليـــرض  مسفففلبلس عفففؽ  -دون أن وخؾً 

الفذيؽ )ذلفػ ألن أذف  الدفش  مفلبلس  .ملضارا  الشفاس مفؽ أتبفا  األدوفان اإللدضف  ضفس جسضفع أ حفاء العفالؼ
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ومفع ذلففػ  (1)وع بففرون األ بضفاء معرففؾمضؽ ال (وذف لؾن أيلر فف  السدفلسضؽ و   ففر  عفددذؼ مففؽ السلضفار
أن  (أا السدففضحضؾن )يففذلػ ال وع بففر أتبففا  سففضد ا عضدففى  .مظسئشففؾن لرففدقدؼ مع رضففؾن  شبففًؾتدؼذففؼ 

عضدى معرؾم ولبشدؼ يؤمشؾن  شبًؾتم و ع  دون  دا وال وع برون أن عدم عرفس  ذلفػ الشبفًس مؾجفب  
 .واألمر ذاتم يشظب  على أتبا  األدوان األخرش  ،لعدم ث   الشاس  م

وس فؽ ألثفد  اقض  ؾ فؾح مفع ادعفاء الذفضع  أن صفف  العرفس  الإن الدلض  السفذيؾر ي شف -6
ال  فد أن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أن اإلمفام وخلضفف  الشبفسً  -يسفا  علفؼ-يفرش الذفضع   .أن وعر  وجؾدذا لفدش شفخص مفا

ففؽف ق ـبفف   :ثففؼ و ؾلففؾن  ،و ففؾن معرففؾماس  إ ففم لسففا يا ففل صففف  العرففس  غضففر قا لفف  لل ذففخضص والسعرضفف  م 
 (أو اإلمفففام السعرفففؾم الدفففا  )لفففذا ال ت ح ففف  اإلمامففف  إال  شرفففب خ لئلمفففام وقضفففام الشبفففًس  ،الشفففاس

ولبؽ ضس االس دالل مؾرد البح  قض  إ م لؾ لؼ و ؽ الشبًس معرؾماس ضلؽ يلف   .  عر أ اإلمام للشاس
لشفاس يضف  ي دفشَّى ل :ضالدفؤال الفذا وظفرح  فدفم عشد فذ .الشاس  م ولذا لؽ ي ح   ال رض مفؽ  بؾتفم

إن  ؟!.أن يدريؾا وجؾد العرس  لدش شخص يفس و بلفؾا  شفاء علفى ذلفػ ادعفاءه للشبفؾة و ل فؾا   بلمفم
أيلر ما ود ظضع الشاس أن يدريؾه ضس شخص ما ذؾ أ م ث ى ابن لفؼ ورفدر عشفم أا ذ فب أو إثفؼ 

ػ الذفخص ض د يرتبب ذل ،ولبؽ يلشا  علؼ أن ذذا وخ ل  عؽ العرس  السدَّعاة يلضراس  ،أو عس  قبض 
ضففبل يؾجففد أا طر فف  ودفف ظضع  .ضففس خلؾتففم وضففس الدفففًر أعسففاالس قبضحفف  دون أن وعلففؼ الشففاس عشدففا شففضئاس 

ضبضففف  إذن سفففض ب  الشفففاس دعفففؾة األ بضفففاء و ل فففؾا  ،الشفففاس مفففؽ خبللفففم أن يلب فففؾا عرفففس  شفففخص مفففا
 بؾن إن أا إجا ف  ت فًدم علفى ذفذا الدفؤال سف (؟دون ي س شؾا مفؽ االطسئشفان إلفى عرفس دؼ) ردقدؼ 

 . اضض  لزرورة العرس 
و خفففر إشففف ال ضفففس ذلفففػ االسففف دالل ذفففؾ أ فففم لفففؾ صفففً  للفففزم عشفففم أن ال ت  رففففر  فففرورة  -7

فـ رـط أوزفاس ضفس العلسفاء والسج دفديؽ وال زفاة  (واأل سف )العرس  على عرس  األ بضاء  ض ف   ف  أن ترذف
اسفففاس  ذلفففػ أل شفففا  .وال فففادة العدففف ر ضؽ والحً فففام ويففف  إ دفففان وس لفففػ م امفففاس مدسفففاس أو شففف بلس ثضاتضفففاس وثدَّ

 د ظضع   ظبض  السشد  ذاتفم أن  دف دل علفى أ فم لفؾ لفؼ و فؽ السج دفد معرفؾماس لسفا اسف ظا  الشفاس 
يذلػ إذا لؼ و ؽ  .ؾا رقا دؼ ومرضرذؼ األخروا إلضم عشدما و لدو م ضس ض اواه و را مأن يل ؾا  م و دلً س

ال ا ففس معرففؾماس ضففبل وس ففؽ للشففاس أن وع سففدوا علضففم وأن وجعلففؾه ث سففاس ضففس  زاعففاتدؼ واخ بلضففاتدؼ 
ضففففبل  ففففد أن و ففففؾن ال ا ففففس  .وم رفففففرً ضاس دمففففاء الشففففاس وأمففففؾالدؼ وأعرا ففففدؼ وم ففففا  دؼ تحففففل ترففففرضم

وث ى الذدؾد وجب أن و ؾ ؾا معرؾمضؽ أل فم لفؾ لفؼ و ؾ فؾا يفذلػ لسفا أم ششفا الل ف   !أوزاس  معرؾماس 
                                                 

أمففا عرففس  األ بضففاء ضففس ال بلضففغ عففؽ خ وبضففان ديشففم وشففرعم ضس ففف   ،و رففد معرففؾمضؽ عرففس س مظل فف س  ففالسعشى الذففضعس (1)
 (.الس رجؼ)علضدا  ضؽ السدلسضؽ 
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 رففد  يبلمدفففؼ و حفففؽ  علففؼ أن شفففدادتدؼ الباذ ففف  قففد تدفففدد  فففالخظر أرواح الشففاس األ ر فففاء وأمفففؾالدؼ 
س وأعرا دؼ وم ا  دؼ االج ساعض  وذذا األمر ورب  أيلر و ؾثاس ضس السشازعا  الببضرة ال س ت ع ض

إذ وس ؽ لح ؼ خاط  وغضر عادل ل فاض  مفا أو لذفدادة ياذ ف   ،السد ؾ ا  العلضا للح ؾم  والسج سع
أن تؾجففم لظسفف  يبضففرة إلففى الح ؾمفف  والسج سففع وتففؤدا إلففى وقففؾ  علففؼ علففى مبليففضؽ الشففاس األ ر ففاء 

 .والسغلؾمضؽ
سعرفؾمضؽ أمرو فا قد ت ؾلؾن  ذ ن اش راط العرس  ضس السج دديؽ ومراجع ال  لضد إن األ س  ال

لبفؽ الدفؤال الفذا وظفرح  فدفم  .ضس عدة أثادي  ورواوا  أن  رجفع إلفى السج دفديؽ ضفس زمفؽ ال ضبف 
ال شفػ أ بفؼ  (؟«اادعـاءات»أو  عبفارة أد  تلفػ )مؽ ذؼ أولئفػ الفذيؽ رووا لشفا تلفػ األثاديف   :ذشا

ضف ذا  ،غضفر معرفؾمضؽ تعلسؾن جضداس أن جسضع رواة تلفػ األثاديف  ض دفاء ومج دفدون أا أ دفؼ جسضعفاس 
خاص  إذا ا  بدشا إلى أ دؼ يش فعؾن شخرضاس  ؟يان األمر يذلػ ضبض  وس ششا أن  ل   رد  يبلمدؼ

إن عرـسة الفقيـاء ازمـة » :إذن  شفاء علفى مشظف  الذفضع  وجفب أن   فؾل .«اادعاءات»مؽ ذذه 
 !.«وضرورية كي تحرل الثقة بئالميؼ

بعث األنبياء ىؾ ىداية البذر وإرعادىؼ نحؾ الحقا   اليدم األساسي مؽ » :الدليل الثاني
فاألنبيـاء ىـؼ فـي الحقيقـة مسثمـؾن عـؽ ن بـيؽ الشـاس  ،والؾاجبات التي حددىا ن تعالى لمشـاس

إذا كـان األمـر كـذلػ فـ ن عـدم التـزام مثـل ىـؤاء  .ويجم أن ييدوا البذر إلى صراط ن السدـتقيؼ
ـره الشـاس عمـى معشـى السسثميؽ عؽ ن بـأوامر ن وم خـالفتيؼ بأنفدـيؼ لسزـسؾن رسـالتيؼ سيفد  

أن ســمؾكيؼ بيــان  مشــاقض  ألقــؾاليؼ وسالتــالي لــؽ يجــدوا الثقــة الالزمــة بــأقؾاليؼ ونتيجــة لــذلػ لــؽ 
إذن ف ن حئسة ن ولظفو يقتزيان أن يئؾن األنبياء  .يتحق  اليدم مؽ بعثتيؼ بذئل كامل أبداا 

ومعرؾميؽ مؽ كل ذنم وأن ا يرـدر عـشيؼ أي عسـل سـيء حتـى مـؽ أفراداا مشزىيؽ مؽ كل إثؼ 
رون  باب الديؾ والشديان كي ا يغؽ الشاس أن ادعاءىؼ الديؾ والشدـيان لـيس سـِؾ حجـة يبـر  

 .(1)«بيا ارتكابيؼ الذنؾب
 عفؼ  .وال  فرش ضضفم أاَّ جديفد ،ذذا الدلض  اللا س عفضؽ األول الفذا أورد فاه قبلفم ودرسفشاه و  فد اه

 «غضففر مل ففزمضؽ    فدففدؼ  ففاألوامر اإللدضفف » -علففى ثففد قففؾل أولئففػ الدففادة العلسففاء–ان األ بضففاء إذا يفف
أمفففا إذا ال زمفففؾا  ففف وامر خ ولبفففؽ وقفففع مفففشدؼ زلففف  ضفففس  عفففض الحفففاال   ؛ضففف ن الشفففاس لفففؽ يل فففؾا  دفففؼ

االس لشا ض  ولؼ و ؽ ذلػ عؽ عسد    سفدؾاس و دفضا اس ضؾقعفؾا ضفس ذ فب مفا لبفشدؼ سفرعان مفا تفا ؾا مشفم 

                                                 

 .243ص ، مؾزش ع ايد :دمحم ت س ،مرباح يزدا (1)
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إن  .ض ن الشاس لفؽ وف فدوا أ فداس ث ف دؼ  دفؼ ،واس  فروا ربدؼ وسعؾا ضس تدارس ال  رضر الذا  در مشدؼ
ذفؾ أن األ بضفاء وأ سف  الفديؽ ال وجفؾز أن  (يالفدلض  الفذا قبلفم) ؽ لدفذا الفدلض  أن يلب فم أقرى ما وس

ولبففؽ االسفف د ار لففضس   ففضض العرففس   حضفف  إذا  رف ففـس االسفف د ار  ،و ؾ ففؾا أضففراداس مدفف د ر ؽ م د بففضؽ
ا على    األمر خبل  ذلػ إذ يؾجد  ضؽ االثشضؽ ثاال  وسضظ  أخرش  عزد ،ـثـبـ ل العرس  تل ا ضاس 

ض ذا  ،وال ر  ذاتدا تشظب  على صؾ دؼ مؽ ي  سدؾ أو  دضان .األق  ال ودلب ث   الشاس  األ بضاء
تبرر الددؾ والشدضان مرا  عديدة على  حؾ يؤدا إلى قضامدؼ  ذ   م برر   عسال قبضح  ض ن ذذا 

ض  فم ال ودفلب أ فداس  قد ودلب ث   الشاس  دؼ أما إذا وقع الددؾ والشدفضان ضفس ثفاال  قلضلف  واسف لشا ض 
ضفس الحفد الس عفار  )ث   الشاس  دؼ ألن الشاس وع برون األ بضاء  ذفراس طبضعضفضؽ وأن الدفدؾ والشدفضان 

مفرة ثا ضف  أؤيفد أن جسضفع اإلشف اال  السؾجفؾدة ضفس الفدلض   .أمر طبضعس ال يشفػ عشم اإل دفان (علضم
 .  دلض  واثداألول واردة على ذذا الدلض  أوزاس والدلضبلن ذؼ ضس الح ض 

إضافة إلى وعيفتيؼ في إبال  الشاس مزسؾن الؾحي والرسالة التي أهرسـمؾا » :الدليل الثالث
بيا وسيان الظري  السدـتقيؼ لمشـاس فـ ن لةنبيـاء وعيفـة ىامـة أخـِر أيزـاا وىـي تـزكيتيؼ نفـؾس 

ِ بعبـ .البذر وترسيتيؼ األفراد السدتعديؽ إليراليؼ إلـى آخـر مراحـل الكسـال اإلندـاني إن  :ارة أخـر
ترسيـة الخمـ  ترسيـة عـاممة عامـة تذـسل  ،إضافة إلى تعميؼ الشاس وإرعـادىؼ ،مؽ واجبات األنبياء

أيزــاا أكثــر أفــراد السجتســع اســتعداداا وأبــرزىؼ أىميــة ومثــل ىــذا السقــام ا يرــم  لــو إا أعــخاص  
ممكــــة وىــــي )وصــــمؾا إلــــى أعمــــى مــــدارج الكســــال اإلندــــاني وحــــازوا أكســــل السمكــــات الشفدــــية 

 .(1)«(العرسة
ذفففذا االسففف دالل ال يلبفففل أيلففففر مفففؽ وجفففؾ  أن و فففؾن األ بضففففاء أضزففف  الشفففاس وأيلفففرذؼ رشففففداس 

يلبففل عرففس دؼ  ففالسعشى الففذا  ولبشفم ال ،وصفبلثاس يففس ي س شففؾا مففؽ إصفبلح الشففاس وتففربض دؼ معشؾ ففاس 
 .ألن يؾن اإل دان أضز  الخل  وأيسلدؼ ال و  زس  الزرورة ام بليم ل لفػ العرفس  ،ت ؾلم الذضع 

ولكي يؾصمؾا األفـراد الـذيؽ ىـؼ »قض  ضس ذذا الدلض  إن األ بضاء جاؤوا ل زيض   فؾس الشاس وتربض دؼ 
لبشفم ال و  زففس  الزففرورة أن و فؾن  ،وذفذا صفحض  «أىل لـذلػ إلـى آخـر مراحـل الكسـال اإلندـاني

يففس  (أا  خفر مرثلف  مفؽ مراثف  البسفال اإل دفا س)بضفاء أ فدفدؼ واصفلضؽ إلفى ملف  تلفػ السرثلف  األ 
ألن األ بضففاء أ فدففدؼ  ،ودفف ظضعؾا  عففد ذلففػ أن و خففذوا   يففدا الشففاس و دففضروا  دففؼ ضففس مففدارج البسففال

 فزفف  ال ربضفف  اإللدضفف   –وس ففشدؼ أن و ؾ ففؾا ضففس ثففال طففًس مراثفف  البسففال وأن تبففؾن سففرع  سففضرذؼ 
أن يدففدوا الشففاس و  ففؾدوذؼ  ،ضففس ملفف  ذففذا الفففرض ،أضففبل ودفف ظضعؾن  ،أسففر  مففؽ ابخففر ؽ -خاصفف ال
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رغفؼ أ دفؼ أ فدفدؼ لفؼ ورفلؾا إلفى  خفر )و  خذوا   يدا األضراد السؤذلضؽ و دفضروا  دفؼ ضفس سفلَّؼ البسفال 
  و  فؾم وذذا مل  السعلؼ الذا مد ؾاه العلسفس ضفس مدف ؾش اللا ؾ ف  العامف (؟مراثلم على اإلطبل   عد

ض ذا   فس ذلفػ السعلفؼ ضفس  ففس مدف ؾاه العلسفس  (.الس ؾسظ )ثالضاس   در س طبل  السرثل  اإلعدادو  
لبشفم إذا  ،دا ساس ولؼ يرت   علسم لؽ ود ظضع أن يؾص  تبلمضذه إلفى مرثلف  أعلفى مفؽ مرثلف  اللا ؾ ف 

العلفؼ واثفداس  عفد ابخفر واص  دراس م جشباس إلفى جشفب ال فدر س وت فًدم ضفس السعرضف  واج فاز مدف ؾ ا  
ضلففضس  ففرور اس أن و ففؾن السعلففؼ مشففذ أول  .أم شففم أن يؾصفف  تبلمضففذه إلففى السراثفف  الجامعضفف  العلضففا

يففس ودفف ظضع أن يؾصفف  تبلمضففذ السرثلفف   (يالففدي ؾراه مففلبلس )لحغفف  واصففبلس إلففى أعلففى درجففا  العلففؼ 
أم ششفا أن  ، ف  السعرضف  ال مش دفى لفمإذا اع بر فا أن طر  .اإلعدادو  إلى السرثلف  اللا ؾ ف  أو الجامعضف 

 ف رض أن الشاس الس  دمضؽ ضس ذذا الظر   ودضرون دا ساس  شحؾ أسر  مفؽ ابخفر ؽ دون أن ورفلؾا 
إذا يففان يففذلػ أضففبل  (.أا العلففؼ  سففا يففان ومففا و ففؾن والسعرضفف  السرففؾ   عففؽ أا خظفف )إلففى  داي ففم 

ودفف ظضع ملفف  ذففؤالء السعلً سففضؽ أن وعلً سففؾا ابخففر ؽ واألضففراد السففؤذلضؽ و دففحبؾذؼ معدففؼ  حففؾ السراتففب 
األمفففر  .وال رففف  ذاتدفففا تشظبففف  علفففى البسفففاال  السعشؾ ففف  .مفففؽ البفففديدس أن اإلجا ففف  إوجا ضففف  ؟العلضفففا

  فؾن ضفس الؾقفل ذاتفم ضفس ثفال الزرورا ذؾ أن و ؾن السربس ضس مرتب  أعلفى وأرقفى مفؽ تبلمضفذه و 
للفدلض  السفذيؾر و  .تر   ويسفال وسفضر ضفس الس امفا  السعشؾ ف  لضحفاضح علفى تفؾقفم علفى تبلمضفذه دا سفاس 

 :قدؼ م س  و ؾل
بسعشى أن الـذي  ،إن دور سمؾك السرسي أساساا أىؼ بئثير مؽ دور كالمو ،إضافة إلى ذلػ»

وسالتــالي فــال يسئــؽ  ،التــأثير السظمــؾبيعــاني مــؽ نــؾاقص وعيــؾب فــي ســمؾكو لــؽ يئــؾن لكالمــو 
ـــانؾا  ـــل إا إذا ك ـــ  بذـــئمو الكام ـــع أن يتحق ـــاء كســـرسيؽ لمسجتس ـــث األنبي لميـــدم اإلليـــي مـــؽ بع

 .(1)«معرؾميؽ في سمؾكيؼ كسا في أقؾاليؼ مؽ كل خظأ وزلل
لؾ يا ل ال  رضر والعضؾ  يلضرة ويان السربس ذاتم يرتبب  :مرة ثا ض    ؾل ضس   د ذذا الدلض 

ذفف   م بففرر أعسففاالس قبضحفف  و  رففر   دففلؾس شففا ؽ ال يلضفف   ذفف ن السربففس ضففبل شففػ أ ففم لففؽ و ففؾن  
أمففا إذا يا ففل تلففػ السففؾارد  ففادرة واسفف لشا ض  ووقعففل   ضجفف  سففدؾ أو  دففضان  ،لببلمففم ال فف ثضر السظلففؾ 

  .ضلؽ تسشع أن و ؾن لببلم السربس ال  ثضر السظلؾ 
صففؾن السعرفففؾم عففؽ الفففذ ؾ   علففى  فففرورة ،أيلفففر ،إلففى ذشففا أيفففد  األدلفف  الع لضففف  للعرففس 

لبؽ علساء الذضع  و ضسفؾن أدلف  إلثبفا   فرورة العرفس  مفؽ يف  خظف  وزلف  ضفس  .واألعسال ال بضح 
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 ففف  ث فففى ضفففس السدفففا   العادوففف  وغضفففر ذا  األذسضففف  ضفففس الحضفففاة  ،أمفففؾر الحضفففاة الفردوففف  واالج ساعضففف 
 :و ذضر ضضسا يلس إلى  ساذج عؽ أدل دؼ ذذه ،العا لض  الخاص 

في ذىؽ أغمم األفراد ىشاك تـالزم بـيؽ الخظـأ فـي مثـل ىـذه السدـا ل والخظـأ فـي األحئـام »
ييز  ثقة الشاس واطسرشانيؼ إلى عـخص  ،وسالتالي ف ن ارتكاب خظأ في مثل ىذه السدا ل ،الديشية

 .(1)«الشبي  وفي الشياية يفدد اليرض مؽ البعثة
ى ذفذا البفبلم أ ففم لفؾ أخظف  الشبففًس ضفس مدفا   الحضفاة العادوفف  أو ضفس السدفا   االج ساعضفف  ومعشف

ربسفا أخظف   !مفؽ يفدرا  :الع بره الشاس جا ز الخظ  وبال الس ش ؾا   عالضسم الديشض  وقفالؾا ضفس أ فدفدؼ
ثف  ثضاتفم معرفؾماس ضفس جسضفع مرا (واإلمفام)إذن وجب أن و ؾن الشبفًس  .الشبًس ضس ذذه ال عالضؼ أوزاس 

ألن الشاس قد وعًسسفؾن أا خظف  أو  ،الفردو  واالج ساعض  وشؤو دا مؽ ي  خظ  وزل  وسدؾ و دضان
ولبفؽ  .سدؾ أو  دضان و ع مشم ضس تلػ األمؾر على ال عالضؼ الديشض  وبال فالس وف فدون ث ف دؼ  رفح دا

وسفف شاتدؼ ويفف  قففؾل ذففذا االسفف دالل إ سففا ورفف  إذا يففان األ بضففاء يففدَّعؾن أن مرففدر جسضففع ثريففاتدؼ 
ضففس ذفذه الرفؾرة إذا شفاذد الشفاس خظف  وعلفرة للشبفًس ضفس أمفؾر ثضاتفم  ،وضع  لدؼ ذؾ الفؾثس اإللدفس

الذخرض  أو االج ساعض  سض ؾلؾن ضس أ فددؼ مؽ يدرا أ فم لفؼ و فع ضفس خظف  مذفا م ضضسفا و ؾلفم مفؽ 
للشفاس إن أث فام خ وث فا   الفديؽ  أما إذا لؼ يدَّ  األ بضفاء ملف  ذلفػ االدعفاء وقفالؾا .ال عالضؼ الديشض 

ضفف ن الشففاس لففؽ  ،أمففا شففؤون ثضاتشففا الضؾمضفف  ضدففس ملفف  سففا ر البذففر ،ذففس ض فف  ال ففس يرففؾثى  دففا إلضشففا
وذذا ذؾ  الزفب  مفا وقفع ضعفبلس ضفس عفالؼ  ،وخلظؾا عشد ذ أ داس  ضؽ ذاتضؽ الحال ضؽ وسضفرلؾن  ضشدسا

لضسدؼ الديشضف  عفؽ خ ومفؽ طر ف  الفؾثس ولفؼ يفدَّعؾا الؾاقع ثض  أن األ بضاء صًرثؾا أ دفؼ جفاؤوا   عفا
ملف  الزوجف  ال فس اخ اروذفا مفلبلس أو  ،أ داس أ دؼ يرؾثى إلضدؼ ضس يف  مدف ل  مفؽ شفؤون الحضفاة العادوف 

أو العسف  الفذا اشف  لؾا  فم  ،السدفر الفذا أعظفؾه لدفا أو العسف  أو السدًسف  ال فس عدفدوا  دفا إلفى ضفبلن
الففص والشففاس وعلسففؾن أن األ بضففاء و ؾمففؾن ....واللبففاس الففذا لبدففؾه ومففاذا وفف يلؾن ومففاذا ال وفف يلؾن و

 سلفف  ذففذه األعسففال مع سففديؽ علففى الع فف  العرضففس والسعرضفف  وال جربفف  البذففر   و ع بففرون أن اث سففال 
يفان رأا يلضفر مفؽ أصفحا   ،معريف  أثفدضففس  .الخظ  أو ال ل  ضس مل  ذذه األمفؾر طبضعفس  تسامفاس 

وأن األضزف  الخفروج مففؽ  ( الب فاء  السديشف )أ فم غضفر مرفضب ضفس اخ ضفار ال ب ضففػ ال  فالس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً 
ذفؤالء الرفحا   األجفبلء رغفؼ أ دفؼ يفا ؾا وع بفرون أن  .السديش  ومؾاجد  العفدو ضفس مشظ ف  جبف  أثفد

جا ز الخظ  ضس مل  ذذه األمؾر الس عل    الحضاة الفردوف  واالج ساعضف  والح ؾمضف  إال أ دفؼ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً 
  .يا ؾا مؤمشضؽ تساماس  شبًؾتم
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ضفس ض فرة )مؽ مجسؾ  األمؾر ال س ذير اذا ضس   د األدل  الع لض  على  رورة عرس  األ بضفاء 
قبف  الشبفؾة  (واأل سف )رورة عرفس  األ بضفاء وس ششا أن  ش د     راث  و در ادعفاء الذفضع   ف ( بؾتدؼ

 :ضدلض  الذضع  على ذلػ ذؾ ما يلس .وضس ض رة الظفؾل  (أو قب  اإلمام )
إذا قزى اإلندان مرحمـةا مـؽ عسـره فـي اإلثـؼ والزـالل ثـؼ أخـذ بيـده مذـعل اليدايـة فـ ن »

تمـؾث ورجـس  الشاس لؽ تث  بو ح  الثقة أما إذا كان الذـخص مشزىـاا مشـذ بدايـة حياتـو مـؽ كـل
ــادراا بذــئل جيــد عمــى حيــازة ثقــة الشــاس بــو أضــف إلــى أن السيرضــيؽ ومشكــري  .ف نــو ســيئؾن ق

الرســالة يسئــشيؼ بيدـــر وسدــاطة أن يذــيروا إلــى ســؾاب  الذــخص السغمســة فيظعشــؾا بذخرــيتو 
وا الثقة برسالتو  .(1)«وسالتالي ييز 

إذا صفر  إ دفان   رف  ثضاتفم ضفس اإلثفؼ والسعرفض  والزفبلل ث فى اشف در  فضؽ الشفاس  ،أج 
 ؾصفففم شخرففاس ضاسفف اس  ثسففاس ملظخففاس  ال بففا   والرذا فف  األخبلقضفف  يففالببر وال ففرور واأل ا ضفف  والحففرص 

 ولبفؽ ذف  األمفر .ضلفؽ و بلفؾا أ فداس ادعفاءه الشبفؾة .....والظسع ضفس مفال الفد ضا وثفب الر اسف  والجفاه و
أال يؾجفد ثف  ثالف   ؟دا ر ض    ضؽ أن و ؾن الذخص إمفا معرفؾماس أو غارقفاس ضفس ابثفام والسعاصفس

إذا يفان الذفخص غضفر معرفؾم ولبشفم  :الدفؤال ذشفا ذفؾ ؟أم أ شا أمام ثرر ع لس  فضؽ ثفال ضؽ ض ف 
ذا ففف  يففان إ دففا اس مح رمففاس  فففضؽ الشففاس م س عففاس  الذفففسا   الحدففش  والفزففا   البر سففف  وم شزذففاس عففؽ الر 

و  س ع  سد ؾش أخبلقس أعلفى مفؽ عامف  الشفاس وقفد  ،األخبلقض  وبعضداس عؽ األعسال ال بضح  والسشبرة
ذ   ،وإ اض  إلى ذلػ جاء  سعجزة إلثبا  دعؾاه  ،شدد الشاس صدـقم وصبلـح أعسالم و  اءه ومحب م

ف  علس ؟س بؾن دعؾاه الشبؾة والرسال  ع ضسف  ال أثفر لدفا اؤ فا ضفس أدلف دؼ تلفػ ذيفر  السشاسفب  لسفاذا يردس 
وذفضرون إلفى الجاذ ضف  السعشؾ ف  لؤل بضفاء  يسفا ال ،أذسض  السعجزة ودورذا الدام ضس إثبا  دعفؾش الشبفؾة

ثؼ ما الس رؾد مؽ الدؾا   السغلسف  ال فس وجفب أن و فؾن الشبفس   ؟وم ا  دؼ العسض   ضس قلؾ  الشاس
لس رففؾد الذفدرة  ففالغلؼ والفدففاد وأيف  مففال الحففرام إذا يففان ا ؟مشزَّذفاس عشدففا يففس ال تد فًز ث فف  الشففاس  فم

ضبل يشبر أثد أن ذذا أمر مغلؼ  وس ؽ االسف شاد إلضفم للظعفؽ  ذخرفض  الشبفًس واذ فزاز الل ف   فم  ....و
وال وخ فار لشبًؾتفم ملف  أولففئػ األشفخاص ث فى ال تحفدث  ،وبالظبع ض ن ـخ أعلؼ ثض  وجع  رسال م)

 فؽ أن  ع بفر ارتبفا   عفض الفذ ؾ  الرف ضرة ضفس السا فس سفدؾاس ولبؽ يض  وس (،مل  تلػ السذ ل 
خاصففف  إذا صفففدر  تلفففػ الفففذ ؾ  أو العلفففرا  زمفففؽ ) ؟!«سفففؾا   مغلسففف »و دفففضا اس ولفففضس عفففؽ عسفففد 

ذف  ضعفبلس إذا  ؟لسفاذا  لعفب  البلسفا   فدالس مفؽ االسف دالل الع لفس الرفحض  (.الظفؾل  وثداث  الذفبا 
ض ن ذفذا ي فض  لشفا أن  شبفر  (ضس الدا ع  مؽ عسره ملبلس )ظفؾل  علسشا أن الشبًس يذ  يذ   ضس سؽ ال
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ث ى إذا يان ضس ض رة  لؾغم ورشده وشبا م إ دفا اس ضا فبلس ت ضفاس   ضفاس وصفادقاس أمضشفاس وأتفى  ؟! بؾتم ابن
ذفف  مففؽ  ؟!وأدذففش جسففال تعالضسففم ع ؾلشففا ،وخظفففل جاذ ض ففم السعشؾ فف  قلؾبشففا ، سعجففزة ل  يضففد رسففال م

  ؟جسضع تعالضسم الحضاتض  س رب   بل أثر  دبب يذ   ص ضرة ارتببدا ضس طفؾل مالرحض  أن 

 :ونقدىا (واأل سة)األدلة الشقمي ة عمى عرسة األنبياء 
َمرـيؽ » :الدليل األول وسـي ؽ  (الخالرـؾن ل ــم و  )سس ى القرآن الكريؼ جساعـةا مـؽ الشـاس بالسهخ 

أن يزـل جسيـع عبـاد ن إا  (أي إبمـيس)أقدـؼ أن إبميس ا طسع لو في إضالليؼ فـي حـيؽ أنـو 
 (ص)كســا نقـل لشــا تعــالى قــؾل الذــيظان ذاك فــي ســؾرة  .أنـو اســتثشى مــشيؼ عبــاد ن السخَمرــيؽ

ــيؽَ  :83و 82اآليتــيؽ  َسع  ؼ  َأج  ــؾ َيش يه ــَػ أَلهغ  ــاَل َفب ع ز ت  ــيَؽ﴾ ﴿َق َمر  ؼه السهخ  يه ــش  ــاَدَك م  َب وا عــػ أن  .إ ا  ع 
إبمــيس فــي إضــالل السخَمرــيؽ لــيس إا لكــؾنيؼ مهرــانيؽ ومحفــؾعيؽ مــؽ الزــالل عــدم طســع 

بشــاء عمــى ذلــػ  .والتمــؾث بالسعاصــي وإا لذــسميؼ بعداوتــو ولســا كــف  عــؽ الدــعي فــي إضــالليؼ
نسمـػ دلـيالا عمـى اخترـاص ىـذه الرـفة باألنبيـاء إا  ورغـؼ أنشـا ا .فالسخَمص يدـاوي السعرـؾم
سي سا أن القرآن الكريؼ أطمـ  لقـم السهخَمرـيؽ صـراحة عمـى بعـض  ا .أنيا تذسميؼ بال أدنى عػ

كسا اعتبر عمة حفظ يؾسف وصـؾنو مـؽ الزلـل فـي أعـد الغـروم صـعؾسةا أنـو كـان  ...(1)األنبياء
 .(2)«(24سؾرة يؾسف/)مخَمراا 

 :ذشاس ثبلث  إش اال  أساسض   بلثغدا ضس االس دالل السذيؾر  ذضر إلضدا ضضسا يلس
مففؽ سففؾرة ص ال تذففضران إلففى أيلففر مففؽ أن ذشففاس مففؽ  ففضؽ عبففاد خ  83و 82إن ابي ففضؽ  .1

أمفا أ فم ذف   .أشخاصاس مخـلرضؽ ال ود ظضع الذضظان أن وزفلدؼ وبال فالس ضف  دؼ ال يرتببفؾن الفذ ؾ 
ؽ إذن ضال سدفػ  فابي ض .ضدذا ما ال ت ؾل عشفم ابي فان شفضئاس  ،مخلرؾن أم ال (واأل س )جسضع األ بضاء 

وعلى الع فس ذشفاس  وفا  عديفدة ضفس ال فر ن  .ال وس شم أن يلبل عرس  جسضع األ بضاء مؽ ي  ذ ب
 .البر ؼ تشدب  رفراث   عض الذ ؾ  لؤل بضاء سشذضر إلضدا الث اس 

مففؽ الففذ ؾ   (أا ذففؤالء السخـلرففضؽ)أقرففى مففا تلب ففم ابي ففان ذففؾ عرففس   عففض الشففاس  .2
فففدة ال مفففؽ الفففذ ؾ  الرفففادرة سفففدؾاس  ضزفففبلس عفففؽ الخظففف  أو الزلففف  ضفففس أمفففؾر الحضفففاة الفردوففف  أو ) الس عسَّ

وال وس ششا أن  لبل أن الددؾ والشدضان اللذيؽ يؤدوان أثضا اس إلفى الؾقفؾ  ضفس ذ فب إ سفا  (.االج ساعض 

                                                 

كهر  ف ي ال ك َتاب  مهؾَسى إ ن وه َكاَن ﴿ :ي ؾلم تعالى ملبلس  (1) َمراا َواذ  ؾاا ن ب يًّا مهخ   (الس رجؼ) (51/مر ؼ)﴾ َوَكاَن َرسه

َوَلَقـد  َىس ـهللا  ب ـو  َوَىـؼ  ب َيـا َلـؾ ا ﴿ :وابو  السذار إلضدا ذس قؾلم تعالى .244ص ، مؾزش ع ايد :دمحم ت س ،مرباح يزدا (2)
َنا  َباد  َذاء إ ن وه م ؽ  ع  ؾَء َوال َفح  وه الد  ر َم َعش  يؽَ َأن ر َأِ بهر َىاَن َرس  و  َكَذل َػ ل َشر  َمر   .﴾السهخ 



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 162   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

 حض  أن الذضظان لؾ قظع أملم مؽ إ بلل شخص ما ويًأ عؽ  ،وحربلن   ضج  إغؾاء الذضظان
مع ذلػ أن و ع ضس ذ فب  دفبب سفدؾ أو  دفضان عاملدسفا شفسء غضفر الؾسؾس  إلضم ض  م مؽ السس ؽ 

علففى األقفف  ضففس  عففض )إن الخظفف  واالشفف باه ضففس أمففؾر الحضففاة الفردوفف  واالج ساعضفف  أوزففاس  .الذففضظان
ألم فففؽ أن وخظففف   ،ضح فففى لفففؾ لفففؼ يؾجفففد الذفففضظان أصفففبلس  ،ال عبلقففف  لفففم  ففف غؾاء الذفففضظان (الحفففاال 

ـعى .عل    حضاتماإل دان أو وذ بم ضس السدا   الس   .ضدذا الدلض  إذن أخص  مؽ السردَّ
ال تدل ذذه ابوا  وال ابوا  األخرش ال س أطل ل صفف  السخـلرفضؽ علفى  عفض األ بضفاء  .3

إن  (قبفف  الشبففؾة وث ففى ضففس سففؽ الظفؾلفف )علففى أن األ بضففاء يففا ؾا مخلرففضؽ ضففس جسضففع ض ففرا  عسففرذؼ 
 .«لذا جاء إلى الد ضا مخـلراس ا» ولضس معشاه «الذا أخلص»معشى السخـلص ذؾ 
اعتبر القرآن الكـريؼ أن طاعـة األنبيـاء واجبـة  بشحـؾ مظمـ  ومـؽ ذلـػ قؾلـو » :الدلض  اللا س

ن  نمؽ سؾرة الشداء  63تعالى في اآلية  ؾل  إ ا  ل يهَظاَع ب ـ  ذ  َشا م ؽ  َرسه َسم  وا ترـ   ،﴾...﴿َوَما َأر 
 ،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 طاعـةا 
 .(1)«مظمقةا سيؤدي إلى التشاقض

وضضفم  –يسا ت ؾل  دا الذضع   – غر   العرس  إن ذذا الدلض  أوزاس قاصر  عؽ إثبا   :وأقؾل
  :  اط  ع  يلضرة  ذضر ضضسا يلس إلى  عزدا

عرس  األ بضاء ضس تل ضدؼ الفؾثس وتبلفض دؼ لفم وبضفا دؼ ل عفالضؼ إن ذذا الدلض  يلبل  رورة  .1
واالج ساعض  ث ى ضس أمؾر الحضاة الفردو  )ال يلبل عرس دؼ مؽ ي  ذ ب أو خظ  أو اش باه و  الديؽ

ولفضس اتبفاعدؼ  ،ألن اتبا  األ بضاء معشاه اتبا  أوامرذؼ الس عل     مر الديؽ وتعفالضؼ الفؾثس (الخاص 
  ففؾل إن  ،وإذا و ففعشا ذففذا جا بففاس  .ضففس مدففا   الحضففاة الفردوفف  واالج ساعضفف  ال ففس ال عبلقفف  للففديؽ  دففا

بضفاء ال يفدعؾن الشفاس أ فداس إلفى أمفر مؽ سؾرة الشداء و غا رذفا ذفؾ أن األ  63أقرى ما تلب م ابو  
ولبششا ال  دف ظضع أن  دف شب  مفؽ  .ض وامر الشبًس ذس أوامر خ تعالى .مخال   لسا وحب م خ و ر اه

عسفداس )تلػ ابو  أن األ بضاء أ فددؼ ضس طاع دؼ ل فلَّم  ال وس ؽ أن و عؾا ضس أا خظ  أو زل  أو ذ ب 
  (.أو سدؾاس 

 ،ولفؼ وعفد   م فان الشفاس االق فداء  دفؼ ،ب األ بضاء ذ باس لؼ وعؾدوا أسؾة للشاسإذا ارتب :ض ن قل ؼ
ففى  دففؼ ال ففر ن ير ففد مشففا أن  جعفف  األ بضففاء  .ذففذا ضففس ثففضؽ أن ال ففر ن أمر ففا أن    ففدا  األ بضففاء و   سَّ

                                                 

  .245ص ،السردر الدا   (1)
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  يففان معشففى ذلففػ أن خ ير ففد مشففا  حففؽ أوزففاس أن  خظفف ،ضفف ذا ارتببففؾا خظفف  أو ذ بففاس  ،أسففؾة لشففا وقففدوة
  .ومعلؾم أن مل  ذذا األمر محال على خ ، ذ بو 

ال  سفس أن   لفد يالبب فاء يف  عسف   ضفردا مفؽ أعسفال الشبفًس  رفؾرة و  لفضس معشفى االق فداء :قلشا
االق داء معشاه أن  جع  أوامر الشبًس وتعالضسم وإرشاداتم مذعبلس  د دا  .مشفرل  عؽ رسال م ودعؾتم

 عبفارة أخفرش مففاد ابوفا  السفذيؾرة أعفبله  . م ضس ثضاتشا و   سى  م ضس عسلم  دذه ال عفالضؼ واألوامفر
 .طاع  أوامر األ بضاء واالذ داء  دديدؼ وتعالضسدؼ ولضس ال  لضد يالبب فاء لجسضفع ترفرضاتدؼ وثريفاتدؼ

وذفذا وخ لف   فالظبع عفؽ )أن األ بضفاء ال يفدعؾ شا أ فداس إلفى ارتبفا  الفذ ؾ   :ثؼ إ م مؽ الؾا   أوالس 
ذؼ أ فددؼ وج ددون دا ساس ضس مراعاة ذذه األوامر وال عفالضؼ ضفبل يرتببفؾن  :وثا ضاس  (،مؾ ؾ  عرس دؼ

طب اس  –ض  دؼ  ،سدؾاس أو  دضا اس  ذ باس   در طاق دؼ البذفر   وإذا ارتببؾا أثضا اس وضس ثاال  معدودة ذ باس 
يسففففا ذيففففر   وففففا  عديففففدة تؾبفففف  األ بضففففاء )ودفففففرعؾن إلففففى ال ؾبفففف  واالسفففف  فار  –ل عففففالضسدؼ أ فدففففدؼ 

واق داؤ ا  رس  خ ذؾ ضس ذذا األمر  الذا  أا أ شا  دعى ث ى اإلم ان أال   ع ضس  (،واس  فاراتدؼ
إلففى ال ؾبفف  وطلففب  (وبشففاء علففى تعففالضسدؼ)ضففؾراس مففللدؼ أا ذ ففب ضفف ذا زلففل أقففدامشا وأذ بشففا ض  شففا  دففار  

أ شفا إذا رأيشفاه قفد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لفضس معشفى االق فداء  فالشبس .الس فرة و بفً ر عؽ ذ ؾبشا طب اس لسا و مر  م الذفر 
غزب ضس أثد السؾاق  ولؼ ي س ؽ مؽ يب  غزبم وصاح ضس وجفم زوج فم مفلبلس أن    فدا  فم ضفس 

ثفؾل )االق داء معشاه أوالس أن   عًر  على تعالضسفم  !ب على زوجاتشا و رض  ضس وجؾذدؽَّ ذلػ ضش ز
ثدففؽ عذففرة الزوجفف  ومحب دففا ورعاوفف  اث رامدففا وث ؾقدففا ومدففامح دا علففى أخظا دففا واإلغسففاض عففؽ 

مففؽ  .ثففؼ   ففرأ سففضرتم العظففرة  ذفف لدا العففام مففع زوجاتففم ضش  سففى  دففا ضففس تعاملشففا مففع زوجاتشففا (عضؾبدففا
ولبؽ ذذا لؽ و ؾن أ داس  (وذؾ أمر  طبضعس  )قد يرتبب خظ  أو ذ باس سدؾاس أو  دضا اس  الشبسً    أن الؾا

ال وجؾز لبؼ أن ترتببؾا أاَّ ذ ب  إطبلقاس ث ى ولفؾ  :لؼ و   للسؤمشضؽ أ داس  الشبسً ألن  ، اقزاس ل عالضسم
ولفؾ قفال لدفؼ ذلفػ لبفان ارتبا فم  ،ألن ضس ذذا تبلض    سا ال ورظفا  ،وقع الذ ب مشبؼ سدؾاس أو  دضا اس 

ّ  أو خظ  سدؾاس أو  دضا اس يؤدا إلى ال شاقض  .ذؾ لذ ب 
الضففؾم ابخففر دا سففاس و ج شففب الففذ ؾ  و دففعى أن ال و  مشففا ذففؾ أن  ففذير خ الشبففسً إن مففا ير ففده 

ففؽ الذففضظان مففؽ خففداعشا ض ذ بشففا ضعلضشففا أ ، رتبففب أا خظضئفف  عسففداس  ن أمففا إذا زلففل أقففدامشا مففرة وتس َّ
 عبففارة أخففرش االق ففداء  الرسففؾل اق ففداء   دففضرتم  . دففار  إلففى ال ؾبفف  واالسفف  فار وال بفضففر عسففا ـ ففـدـر مًشففا

العسلضفف  ولففضس ت لضففداس يالبب ففاء لبفف  عسفف   مففؽ أعسالففم واثففداس واثففداس دون األخففذ  عففضؽ االع بففار روح 
يا فل الرفبلة  :مفلبلس  .ثضفاة الشبفسً إن الدضرة العسلض  معشاذا الشغام العام الفذا ودفؾد  .أوامرهو  تعالضسم

ضبفان علضفم و لفم الرفبلة والدفبلم ودفعى دا سفاس  ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضس أول وق دا جزءاس مؽ  غفام ثضفاة  بفس اإلسفبلم
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لبؽ ربسا ثر  مشم ضس  عفض األثضفان ف  دفبب مذفاي   .أن ورلس صلؾاتم جساع س ضس أول الؾقل
وعشد فذ  ضف ن االق فداء  فم ال وعشفس أن  شغفر  ،خاص  أو سدؾ أو  دضان ف أن صلَّس  عد وقل الفزضل 

ويففذلػ لففؾ ا ففظر مففرة ف  دففبب  ،ضففس أا سففاع   صففًلى ذففذا الضففؾم ضشرففًلس ضففس ذففذا الؾقففل  الزففب 
ضفبل وجفؾز أن  ،ى عفدم السذفاري  ضفس صفبلة الجساعف إلف مذاي  معضشف  أو  دفبب الدفدؾ أو الشدفضان ف

إن االق فداء  فالشبس اق فداء    ؾاعفد ثضاتفم  !  ؾم  حؽ أوزاس   رس صفبلة الجساعف  وأداء الرفبلة ضفرادش
مففؽ ذشففا ي بففضَّؽ أ ففم لففضس معشففى  .وقؾاعففد أقؾالففم وأضعالففم ولففضس ت لضففداس لسرففادو دا أو االسفف لشاءا  مشدففا

ض ف   ،أضز  قدوة للسدفلسضؽملسو هلآو هيلع هللا ىلص  م معرؾم عرس  مظل      معشاه أ مأ  «أسؾة حدشة»يؾن الشبًس 
وفففؾ  جسضففع الخلفف  ضففس عبادتففم وعبؾدي ففم ل فففلَّم  تعففالى وضففس قضامففم  ففالفرا ض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أا أ ففم .ولففضس أيلففر

 ،عففففؽ الرذا فففف  األخبلقضفففف تشًزذففففم و  والؾاجبففففا  وا  عففففاده عففففؽ الففففذ ؾ  وتحلً ضففففم  الفزففففا   األخبلقضفففف 
أن  جعلفم قفدوتشا وأسفؾتشا و دفضر وراءه يفس ال  زف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ومعشفى اًتباعشفا لفم ،ومدارع م ضفس الخضفرا 

وذففؼ ال وفف مرون أ ففداس  ارتبففا  )ضظاعفف  األ بضففاء طاعفف  ألوامففرذؼ وتعففالضسدؼ  .الفففبلحو  طر فف  الدففعادة
ولضدفففففل ت لضفففففداس لبففففف  ثريفففففاتدؼ وسففففف شاتدؼ ومفففففا وفعلؾ فففففم ضفففففس الحفففففاال  العضشضففففف  والغرضضففففف   (الفففففذ ؾ 

 .واالس لشا ض 
لشفففرض جففدالس أن الففدلض  السففذيؾر صففحض  وأن ابوففا  ال ففس ت مر ففا  ظاعفف  رسفف  خ دلضفف   -2

مفؽ  59ضفس ابوف   «أولفس األمفر»ض ذا تذير ا أن الس رفؾد مفؽ  .قاطع على أن رس  خ معرؾمؾن 
والثغشا أن ابو  قفد أمفر   ظاعف   ،ذؼ أ س  الذضع  االثشس عذر -طب اس لرأا الذضع -ؾرة الشداء س

أمر ففا ضففس ثففدي  الل لففضؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفسً وأ فففشا إلففى ذلففػ أن  ،أولفس األمففر إلففى جا ففب طاعف  خ ورسففؾلم
 ،ثدفشاس  .و ؾ فؾا معرفؾمضؽ أوزفاس أم ؽ أن  د ش   أن أ س  الذفضع  وجفب أن  ، ظاع  ع رتم الظاذرة

ألففؼ  :و دف ل (ـو ؤجف    ففدذا وتحلضلدفا إلفى مففا  عفد)سفش ب  جفدالس يفف  ذفذه الفدعاوا دون أد ففى مشاقذف  
فف  السعرففؾمؾن  أتبففاعدؼ  فف ن يرجعففؾا إلففى الف دففاء ورواة  –طب ففاس الدعففاء علسففاء الذففضع   –وفف مر األ سَّ

سعرؾمضؽ عؽ لدا دؼ و ظضعؾذؼ و  خذوذؼ قفدوة األثادي  ضس عرر ال ضب  و  خذوا تعالضؼ األ س  ال
طب ففاس لففدلضلبؼ  :ضفف ذا يففان األمففر يففذلػ قلشففا .شففػ أن إجا فف  علسففاء الذففضع  ذففس اإلوجففا  ال ؟و ًلففدو دا

أل دففؼ إن لففؼ و ؾ ففؾا يففذلػ لسففا أمففر األ سفف  السعرففؾمؾن  ،وجففب أن و ففؾن الف دففاء أوزففاس معرففؾمضؽ
شفضع دؼ  ظاعف  الف دفاء  (خ ورسفؾلم و  س فع  الحجضف   فدفداالذيؽ وع  د الذضع    ن يبلمدؼ ي فبلم )

 ؟ضبض  وحً  علساء الذضع  ذذا ال شاقض !واالق داء  دؼ
ضف ن قلف ؼ إن األ سفف  لفؼ و رففدوا أن  ظضفع الف دففاء طاعف  مظل ف   فف  قرفدوا طففاع دؼ ضفس إطففار 

وثا ضفاس إذا  .ا ال  ضضد ضس  رؾص الرواوا  السفذيؾرةأوالس ال يؾجد مل  ذذ :قلشا .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الشبسً ال ر ن وسش  
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وذف  وفدفؼ العفؾام شفضئاس مفؽ الب فا  والدفش  ث فى  :قلشفا .أرد ا أن  رتبز إلى مفشد  الذفضع  ومرتبفزاتدؼ
إذا يففان األمفر يفذلػ لسفا يا فل ذشففاس مفؽ ثاجف  لظاعف  الف دففاء ألن ) ؟وظضعفؾا الف دفاء ضفس إطارذسفا

إن الفففذا وفدسفففم عامففف  ض دفففاء الذفففضع  مفففؽ تلفففػ  (.ض دفففاء ذفففؼ أوزفففاس العفففؾام ضفففس ذفففذه الحالففف  و ؾ فففؾن 
 ،الرواوففا  ذففؾ أن علففى الشففاس أن و خففذوا تعففالضؼ ديففشدؼ ومعشففى ي ففا  ربدففؼ وسففش   بففضدؼ مففؽ الف دففاء

 عبفارة أخفرش  .إن الف دفاء ذفؼ الفذيؽ وحفددون اإلطفار ؟ضبض  وس شدؼ أن وحددوا إطاراس لظاع  الف دفاء
إذن ا ظبلقفاس مفؽ  . ؾاجم دوراس مشظ ضفاس وبال فالس ضدفس عفاجزة عفؽ ثف  السذف ل إن ذذه اإلجا   تجعلشا 

 .اس لزام تلػ االس دالال  للؾازم  اطل  ال وس ششا أن  عًؾل علضدا
لقد بي ؽ ن تعالى في قرآنو الكريؼ أن السشاصم اإلليية مخترة بأعـخاص » :الدليل الثالث

ثؾا بالغمؼ لذلػ لسا سألو سيدنا إبراىيؼ عميو الدالم أن يجعـل مـؽ ذريتـو أ سـة لمشـاس قـال  لؼ يتمؾ 
د ي الغ ال س يؽَ ﴿ :مجيباا  ونعمؼ أن كل ذنم ىـؾ عمـى أقـل تقـدير عمـؼ لمـشفس وسالتـالي  ،﴾َا َيَشاله َعي 

أي أصــحاب  ،بـد أن يئــؾن األنبيـاء إذن ا .«عالســاا »فكـل مـذنم يدــسى فـي عــرم القـرآن الكـريؼ 
 .(1)«مشز ىيؽ مؽ كل عمؼ وذنم ،مشرم الشبؾة والرسالة

 :اإلعئاات األساسية في ىذا ااستدال ىي التالية
مفففؽ األضزففف  أن  ففف تس  بداوففف  ابوففف  ال فففس تفففؼ االسففف شاد إلضدفففا ضفففس االسففف دالل  ،ضفففس البداوففف  .1
 :السذيؾر
مهػَ ﴿ ؽ  َقاَل إ ن  ي َجاع  يَؼ َرس وه ب َئم َسات  َفَأَتس يه َراى  َتَمى إ ب  ي ت ي َقـاَل َا  َوإ ذ  اب  ل مش اس  إ َماماا َقاَل َوم ؽ  ذهر  

د ي الغ ال س يؽَ   (.124الب رة/) ﴾َيَشاله َعي 
ت علف  ذفذه ابوف   فالف رة األخضفرة  (ي فدفضر السضفزان)طب اس لسا جاء ضفس تفاسفضر الذفضع  السع سفدة 

 بضفاس ثفؼ  عفد أن ام حشفم خ  وقبف  تلفػ الف فرة يفان سفضد ا إ فراذضؼ ،مؽ عسر سضد ا إ راذضؼ علضفم الدفبلم
و جف  ضضدفا  ( سا ضس ذلػ قر  ذ   إسساعض  وتحظضؼ األصشام وال رفدا لشسفرود)ام حا ا  م عددة 
فـد خر تعفالى إلضفم  س فام اإلمامف  ،جسضعاس أعغؼ  جاح   أا أن سفضد ا إ فراذضؼ علضفم الدفبلم قبف  تلفػ  .ـعد 

 .طب فاس لدفذه ابوف  اإلمامف  م فام أعلفى وأرضفع مفؽ الشبفؾةأا  .االم حا ا  يان  بضاس ض   ولؼ و فؽ إمامفاس 
 .وعشس أ م قد و ؾن شخص ما  بضاس ولبشم ال و ؾن إماماس 

عجفزه عفؽ و  وابن و فس أن  ل س مؽ جديد  غرة على االسف دالل السفذيؾر لشفدرس مفدش  فعفم
أيلفر مفؽ أن اإلمامف  ال ت ؾل  إن ابو  مؾرد البح  ال .إثبا  تلػ العرس  السدَّعاة لؤل بضاء واأل س 

                                                 

  .245ص  ،السردر الدا   (1)
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 .لففم أن و ففؾن إمففام الشففاس وقا ففدذؼ (وال وحفف )أا أن الغففالؼ ال وس شففم  ،ترفف  إلففى اإل دففان الغففالؼ
ولبففؽ مففا العبلقفف   ففضؽ ذففذا األمففر وبففضؽ مففا تدعضففم الذففضع  مففؽ أن جسضففع األ بضففاء معرففؾمؾن طضلفف  

سفدؾاس أو  دفضا اس مفؽ غضفر  ث فى ولفؾ يفان عسرذؼ مؽ الؾالدة إلى الؾضفاة مفؽ يف  خظف  أو زلف  أو قفب 
ض  دففا سفف لبل العرففس  لؤل بضففاء الففذيؽ وصففلؾا إلففى  ،إذا أثب ففل ذففذه ابوفف  عرففس  ألثففد :وأوالس  ؟!عسففد

الففففذ ب مفدؾمففففان و  ث ففففى لففففؾ اع بر ففففا أن الغلففففؼ :وثا ضففففاس  .لففففضس لجسضففففع األ بضففففاءو  م ففففام اإلمامفففف  ض فففف 
ال  (الفذيؽ وصفلؾا إلفى م فام اإلمامف لؤل بضفاء )ض ن ابوف  سف لبل العرفس  مفؽ الفذ ب ض ف   ،م داو ان

ألن الخظفف  واالشفف باه ال ورـدففاو ان  ،االج ساعضفف و  الزلفف  ضففس أمففؾر الحضففاة الفردوفف و  العرففس  مففؽ الخظفف 
 .الغلؼ

وجب أن  زع  رب أعضششا دا ساس أن ال ر ن  زل  اللدان والل   ال س ي خاطب  دا الشفاس  -2
 .ضراس مؽ الشاس ضس اال حرا  والزبللوقد أوقعل ال فل  عؽ ذذه الح ض   يل ،عرضاس 

ث فى الذفرس  .ضس عر  الشاس ذؾ الذا وع دا علفى ثف  ابخفر ؽ و غلفؼ الشفاس« الغالؼ»و 
ضفس عبؾدًوف  )إ سا يان يذلػ أل م تعفدً  علفى ثف  خ  «الغمؼ الكبير»الذا أطلـ  علضم ال ر نر وصـ  

ث ى ولؾ  ،«عالساا »الشاس ال تردسً س أ داس الذخص الذا لؼ يرتبب علساس  ح  أثد و  (.عباده لم وثده
 «العادل»  ضض  «الغالؼ» عبارة أخرش  .علؼ ذلػ الذخص  فدم  ارتبا   عض الذ ؾ  الذخرض 

العدال  تعشس االل زام  الح  ورعاو  ث ؾ  و  ضضجب أن و ؾن اإلمام عادالس  .«السعرؾم»ولضس   ضض 
أرد ا أن  رضع س   معشى العدال  إلى مد ؾش أعلى وس ششا أن  زفض  إلضفم عفدم ارتبفا   الشاس وإذا

عشد ففذ  ضفف ن أقرففى مففا تلب ففم ابوفف  السففذيؾرة ذففؾ عرففس  األ بضففاء الففذيؽ و  ،إصففرارو  الففذ ؾ  عففؽ عسففد  
لبششففا إذا أخففذ ا يلسفف   .ض فف  ال غضففر ،وصففلؾا إلففى م ففام اإلمامفف  مففؽ ارتبففا  الففذ ؾ  عففؽ علففؼ  وعسففد  

الؾاسفع السظلف  للغلفؼ ض دخلشفا ضضفم مفؽ ارتبفب علسفاس  حف  و  ضس ابو  على السعشى العفام «غالسيؽال»
 مفففلبلس م فففام الشبفففؾة ( )إذف يضففف   فففال سفففضد ا مؾسفففى  ،ض  شفففا سفففش ع ضفففس تشفففاقض وإشففف ال ، فدفففم أوزفففاس 

رة مفؽ سفؾ  16ر اس   شس إسرا ض  رغؼ أ م ارتبب علساس  ح   فدم يسفا  ًرفل علضفم ابوف  و  اإلمام و 
 (1)؟ال رص
فف  مجففدداس ضففس السعشففى العرضففس لبلسفف   -3 ضففس أا معشففى ودفف خدم  :الدففؤال ذففؾ .«الغــالؼ»لش  مَّ

مففلبلس علفى مففؽ وظل فؾن اسففؼ  ؟الفص ...الزا فس ،الدففار   ،السذفرس ،البففاضر ،الغفالؼ :الشفاس يلسفا  ملفف 
ذ  وظل ؾ م الذخص الذا سر  ضس السا س مفرةس أو عفًدة مفرا  لبشفم  فدم ضفس ذلفػ الحفضؽ  ؟الدار  

                                                 

ي ﴿ (1) د  يؼه َقاَل َرب   إ ن  ي َعَمس هللاه َنف  ح  ف ر  ل ي َفَيَفَر َلوه إ ن وه ىهَؾ ال َيفهؾره الر   (الس رجؼ) . 16]ال رص/ ﴾َفاغ 
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والضفؾم قفد مزفل علضفم  ،ذاتم وتا  تؾب س  رؾثاس ويفَّر عؽ ذ بم وأعاد السال السدرو  إلفى أصفحا م
مففؽ  ؟«ســارقاا »ذفف  ملفف  ذففذا الذففخص ودففسى  ،سففشؾا  عديففدة لففؼ يرتبففب ضضدففا ملفف  ذلففػ العسفف  أ ففداس 

على الذخص الذا يفان وال يفزال  «الدارق »الشاس تظل  وص   .السرـدًلؼ  م أن اإلجا   ذس الشفس
د السال السدفرو  إلى أصحا مو  ،لؼ ي ب  عد مشمو  وسارس ذذا العس  يًلسا سشحل لم الفرص   .لؼ ورع 

 «كـافر»يلسف   ظلف  أ فداس   حفؽ ال .مرفراس علضفمو  وبعبارة أخرش ال يزال مد سراس ضس عسلفم ال بفض  ذفذا
يلس  الباضر تظل  علفى الذفخص  .ملبلس على الذخص الذا يان ياضراس ضضسا مزى لبشم مؤمؽ  الضؾم

ذفف  وجففؾز أن  :ضفف ذا عرضشففا ذلففػ  دفف ل .ال علففى الففذا يففان يففاضراس ضففس السا ففس ،الففذا ذففؾ يففاضر  ابن
تا  مفؽ و  على شخص ارتبب علساس ضس السا س لبشم  دم على ذلػ ضس ثضشدا «عالؼ» ظل  يلس  

وظلف  علفى  «الغـالؼ»إن وصف   .أ فداس علفى اإلطفبل  ؟أعفاد الحف  إلفى أصفحا مو  ضعلم وـجـبر علسفم
   ث ى لؾ ارتبب  .ال وعضد الح  إلى أصحا مو  ي ؾر  عشم وال ي ؾ  مشم مؽ وسارس الغلؼ ابن وال

طم مفففلبلس أصفففا  سفففؾ )شفففخص  مفففا ضفففس الفففزمؽ الحا فففر علسفففاس  حففف  شفففخص   ضجففف  اشففف باه  أو سفففدؾ  
لسفا  ،لبشم تا  مؽ ضعل م واس دس  مؽ السغلؾم    أقفاده مفؽ  فدفم وأعظفاه ث فم (شخراس دون قرد

 -فــي الساضــي والحاضــر  - العرــسةإذن ال وس ففؽ إثبففا   .أ ففداس  «عالســاا »اع بففر ضففس ل فف  الشففاس 
أا أن  .   ي  ما تلب م ذذه ابوف   فرورة تفؾضر صفف  العفدل ضفس اإلمفام ،اس شاداس إلى ابو  السذيؾرة

ب ،اإلمام وجب أن و ؾن عادالس   .ذذا وـثدف
ثللشاذا و  د اذا وثفان الؾقفل و  الش لض  على عرس  األ بضاءو  إلى ذشا اس عر شا األدل  الع لض 

مؽ خبلل طرح عدد مؽ ال داؤال   لبل مؽ خبللدفا أن « نغري ة العرسة»ابن لبضان عدم مع ؾلض  
 :الدضا  عشدا ع بلس أ داس ال وس ؽ  «العرسة السظمقة»ذذه الفبرة 

ف الففذيؽ يَّففدعس الذففضع  عرففس دؼ السظل فف  مففؽ يفف  ذ ففب ف  (و األ ًسفف )ذفف  و ففؾم األ بضففاء  -1
و فؾل علسفاء  ؟ عبفارة أخفرش ذف  العرفس  ضزفضل  ؟ سفخفرة  وعسف   عغفضؼ ضفس عفدم ارتبفا دؼ ألا ذ فب

غضففر إراداً   فف  تدفف سد  األ سفف  لضدففل أمففراس و  الذففضع  ضففس اإلجا فف  عففؽ ذففذا الدففؤال إن عرففس  األ بضففاء
 عبفارة  .عؾاقبفم السفدًمرةو  مشذ ذا مؽ العلؼ والؾعس والرؤ   الشاضذة العسض   ال فس وس لبؾ دفا ل فب  الفذ ب

لبشففم  ، فف  وسلففػ ال ففدرة علففى ارتبا ففم إن أراد ذلففػ ،أخففرش لففضس السعرففؾم عففاجزاس عففؽ ارتبففا  الففذ ب
ؾر  سففا ضففس ذلففػ ث ض فف  قففب  الففذ ب وتلؾ لففم  ففدلض  رؤ  ففم  عففضؽ  رففضرتم الشاضففذة لح ض فف   ففؾاطؽ األمفف

ي حرس  حؾ الذ ب  لئل دان وعؾاقبم الخظضرة على  حؾ وجعلم يلسس     وجؾده ذذه الح ض   ض  م ال
 .أ داس 

ضدف  قفال  !لبؽ ذذه اإلجا   لضدل سؾش تبرار للدؤال ذاتم ولبؽ   لفاش وعبارا  أخفرش  :أقؾل



 ميزان الشقـدنغرية اإلمام في 

 - www.ijtehadat.com - 168   تؼ تحسيل السادة مؽ مؾقع اجتيادات 

مؽ الؾا ف  أ فم لفؾ يا فل ذشفاس عرفس    ؟أثد  إن العرس  معلؾل   بل علَّ  أا لضدل معلؾل  لذفسء
ذف  أعظفى خ تعفالى تلفػ  :لبفؽ الدفؤال ذفؾ .عؾام  مؽ قبض  مفا ذيفروهو  ض  دا س بؾن   ضج س ألمؾر

طؽ عففالؼ الؾجففؾد  عففضؽ بففؾاو  رؤ فف  ث ض فف  العففالؼو  أا العلففؼ والففؾعس والرؤ فف  الشاضففذة العسض فف )العؾامفف  
ف س  (البرضرة ورؤ   السلبؾ  ورؤ   ث ض   قب  الذ ب وقذارتم  عضؽ ال لب لؤل بضاء واأل س  عشاو س خاصَّ

ضس جدفاد الفشفس وبشفاء و  السعرض و  مشم  ح دؼ أم  الؾذا  فز  صرضدؼ سشؾا  عسرذؼ ضس يدب العلؼ
مففا ذففؾ العسفف   :إلشفف ال يب ففى قا سففاس إذا يففان الجففؾا  ذففؾ الذفف  األول ضفف ن ا ؟الففذا  وتزيضفف  الففشفس

أما إذا يا ل اإلجا   ذس الذف  اللفا س ضسعشفى ذلفػ  ؟العغضؼ الذا وفعلؾ م  عدم اتجاذدؼ  حؾ الذ ب
قبفف  أن وجاذففدوا أ فدففدؼ و رففلؾا لففذلػ و  أا مشففذ  ففداي دا)أ دففؼ لففؼ و ؾ ففؾا معرففؾمضؽ طضلفف  ثضففاتدؼ 

خاصف  مفؽ خ ضف ن الؾقفؾ  ضفس الفذ ب والخظف  يب فى  طالسفا ال تؾجفد عشاوف  :وثا ضفاس  .ذفذا أوالس  (.الس ام
 .ضس ذذه الرؾرة وس ؽ لآلخر ؽ أوزفاس أن ورفلؾا إلفى م فام العرفس  السظل ف  يفذلػ :وثاللاس  .مح سبلس 

واسفسحؾا لفس ذشفا أن أرـذيً فر مفؽ جديفد   عر فأ علسفاء  .وذذه اللؾازم اللبلث مرضؾ   مفؽ قبف  الذفضع 
 :الذضع  للعرس 

وممكــة نفدــية قؾيــة تحرــل نتيجــة  (خارقــة)ؽ قــؾة باطشيــة غيــر عاديــة العرــسة عبــارة عــ»
وىـي قـؾة اسـتثشا ية غيبيـة كـل مـؽ  .مذاىدة حقيقة الكؾن ورؤيـة السمكـؾت وسـاطؽ عـالؼ الؾجـؾد

 :وجدت فيو عهرؼ مؽ كل خظأ وذنم بذـئل مظمـ  وأصـب  مرـاناا ومحفؾعـاا مـؽ جيـات مختمفـة
مـؽ العثـرات واألخظـاء سـؾاء الستعس ـدة أم التـي تقـع و مران  في مقام العسل ...-3...-2...-1

و صفر    .(1)«.سيؾاا فيؾ ا يذنم أبداا واحتسال الخظأ والذنم في حق 
السقرؾد ]مؽ العرسة[ ىؾ امتالك الذخص لسمكة نفدية قؾية تسشعـو مـؽ ارتكـاب الـذنم »

إرادة قؾيــة وىــي ممكــة ناتجــة عــؽ وعــي كامــل ودا ــؼ بقــب  السعرــية وعــؽ  .ميســا كانــهللا الغــروم
ــ  مثــل ىــذه السمكــة ا يــتؼ إا بعشايــة خاصــة مــؽ ن .لكــب  ميــؾل الــشفس نهدــبهللا  ،ولســا كــان تحق 

 .(2)«فاعمي تيا إلى ن تعالى
ــر » :مشذفف  صففؾن السعرففؾم مففؽ الففذ ب ذففؾ ،طب ففاس لل عر فففا  السففذيؾرة أعففبله قــؾة باطشيــة غي

 وعــي كامــل»و «وسـاطؽ عــالؼ الؾجـؾدمذـاىدة حقيقــة الكـؾن ورؤيــة السمكــؾت »و «(خارقــة)عاديـة 
عشايــة »وملفف  ذففذه السلبفف  ت ح فف   فزفف   .«إرادة قؾيــة لكــب  ميــؾل الــشفسو  دا ــؼ بقــب  السعرــيةو 

األنبيـاء واأل سـة معرـؾميؽ فـي » :ابن إذا أ ففشا إلفى ذلفػ ادعفاء الذفضع   ف نو  .«خاصة مـؽ ن
                                                 

  .171ص  (أا دراس  وتحلض  السدا   البلض  لئلمام ) ، ررسى مدا   يلى إمامل :إ راذضؼ ،أمضشس (1)
 .237ص  (،تعلضؼ الع ا د) « مؾزش ع ايد» ،دمحم ت س ،مرباح يزدا (2)
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  :ض  ت ؾلخرجشا  ش ضج  تل ا  ،«كل مراحل عسرىؼ مؽ الؾادة إلى الؾفاة
بفزـل العشايـة اإللييـة »طب اس الدعاء الذضع  ض ن األ بضاء واأل س  يا ؾا مشذ والدتدؼ وطفؾل دؼ 

ــة ــاطؽ عــالؼ الؾجــؾد»علففى إثفففر  و  «الخاص  ــة السمكــؾت وس ــة الكــؾن ورؤي ــ»و «مذــاىدة حقيق ؾعي ال
معرـؾميؽ مـؽ كـل ذنـم » «قؾيـة لكـب  ميـؾل الـشفسالرادة اإل »و «دا ؼ بقـب  السعرـيةالـو  كاملال

 .«ا يذنبؾن أبداا واحتسال الخظأ والذنم في حق يؼ صفر  »ضدؼ « وخظأ مظمقاا 
ذف  يفا ؾا  دفذه الرفؾرة و ؾمفؾن  جدفد جبفار ومفخفرة عغضسف   ؟ضد  ذذا ورـعد  ضزفضل س لدفؼ :أقؾل

أال تجعفف  تلففػ االدعففاءا   ؟ذفف  ملفف  ذففذه العرففس  تدفف ح  اللففؾا  األخففروا  ؟ضففس تجشففبدؼ للففذ ؾ 
األ سفف  مؾجففؾدا  اسفف لشا ض  خاصفف  تخ لفف  ضففس طبضع دففا وخل  دففا الخاصفف  عففؽ و  لعر زفف  األ بضففاءـ ا

العشاية اإلليية »طفؾل شا  س لػ  فزف  و  إذا يشا  حؽ البذفر العادي ؾن مشذ  داو  والدتشا ؟سا ر البذفر
حقيقـة »يشفا  دف ظضع أن  فرش و  «وممكـةا نفدـيةا قؾيـةا  (خارقـة)قؾ ةا باطشيةا غيـر عاديـة » «الخاصة
ضدف  يفان  «إرادة قؾية لكب  ميؾل الشفس»يشا  س لػ و  «السمكؾت وساطؽ عالؼ الؾجؾد عالؼالكؾن و 

 ذفففف  يففففان الذففففضظان عشد ففففذ  و لفففف   فدففففم عشففففاء محاولفففف  إغرا شففففاو  ؟ورففففدر عشففففا أا خظفففف  أو ذ ففففب
 ؟؟إ بللشاو 

فـ  سفؤال  وظففرح  فدفم -2  يضف  ودفف ظضع السعرفؾم أن و فؾن أسففؾةس  :ا ظبلقفاس مسفا ذيفر أعففبله ثسَّ
ذ  يشدجؼ مع ث س  خ وعدلم أن وظلب مشفا أن ال  فذ ب و  ؟قدوةس ل ضر السعرؾم ضس تريم للذ ؾ و 

ضشفا   شفخاص   ؾصففدؼ أسفؾة و  وال  خظف   زفب  أ فدفشا أمفام وسفاوس الذفضظان وأذفؾاء الفشفس ثفؼ وعرَّ
ـؽ لدفؼ أن ال و عفؾا ضفس أا وقدوة لشا ضس ذفذا األمفر يفا ؾا مؾ فع عشاي فم الخاصف   مشفذ والدتدفؼ وـ فس 

 ،ذ ب أو خظضئ   سا أراذفؼ مفؽ ث ض ف  عفالؼ الؾجفؾد وملبفؾ  الدفسؾا  واألرض وبفاطؽ عفالؼ الؾجفؾد
لففضس )وعففس يامفف  ورؤ فف   اضففذة عسض فف  ل ففب  الففذ ب وث ض فف  عؾاقبففم الخظضففرة و  وبسففا أعظففاذؼ مففؽ علففؼ

 س والبففاطشس ومففؽ  ففؾ  العلففؼ الحزففؾرا ال الحرففؾلسعاذر ففاس  فف   ففؾ  مففؽ الذففدؾد ال لبففو  علسففاس عادوففاس 
ملفففال وح فففذش و  يضففف  وس فففؽ لد فففذا أشفففخاص أن و ؾ فففؾا قفففدوة (؟؟االي دفففا س  فففدلض  ثزفففؾره الفففدا ؼو 

أال وس ففؽ لئل دففان العففادا أن و ففؾل ضففس  فدففم إن عففدم  ؟ الشدففب  للبذفففر العففاديضؽ غضففر السعرففؾمضؽ
ـ فمر  ،وتبلض    سا وففؾ  طاقف  اإل دفان الؾقؾ  إطبلقاس ضس أا ذ ب أو خظ  ـأمر  مرـحال   ضف ذا أرد فا أن  رر 

قففدوة لش ففؾل لففم إن عففدم ارتبففا  أا خظفف  أو ذ ففب لففضس محففاالس وذففؤالء ذففؼ و  األ سفف  يسلففالو  األ بضففاء
األ سف  ف و   عفؼ عفدم ارتبفا  ذفؤالء األ بضفاء :أضبل وس ؽ لذلػ اإل دان أن وع رض مح اس و  ؾل ،الدلض 

اإلم ا ضففا  الخاصفف  السسشؾثفف  لدففؼ مشففذ والدتدففؼ ف أا ذ ففب لففضس أمففراس و  عشاوفف الففذيؽ ي س عففؾن   لففػ ال
لبشفم محفال أو و  !(لفضس تريفمو     ضس ذذه الحال  سض ؾن ارتبا دؼ الذ ب ذؾ السحفال)محاالس  الظبع 
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ضف ذا يفان خ ير فد س أن ال أذ فب أ فداس  ،وس لفػ تلفػ اإلم ا ضفا  الخاصف  شبم محفال ألملالشفا مسفؽ ال
ـــة »لضرزقشفففس تلفففػ و  شفففس ملففف  تلفففػ العشاوففف  الخاصففف ضلضسشح ـــر العادي ـــة غي ـــؾة الباطشي ـــة)الق  «(الخارق

ألر ففم أوزففاس  ظففؾل س ويضفف   «البرــيرة الباطشيــة»و «اإلرادة القؾيــة»و «السمكــة الشفدــية القؾيــة»و
 !!!س طرح الذضظان أر اس وأمًره أ فم  ال را 

األ سف  أال ورفب  قضفاس البذففر العفاديضؽ علفى و   ال عر أ الذا وعظضم الذضع  لعرس  األ بضاء
 ؟األ س  قضاساس مع الفار  و  األ بضاء

  :«العرسة»إلى ىشا قسشا بظرح سؤاليؽ إعئالييؽ حؾل 
 ومرففففدر تلففففػ العرففففس  إذا قبلشففففا ادعففففاءا  الذففففضع  ثففففؾل عرففففس  األ بضففففاء واأل سفففف  :األول

 ؟أخبلقضفف  عغضسفف  مفخففرةو  جبففاراس  عسففبلس ذ ؾ  لففضدفف  وس ششففا  عد ففذ أن  ع بففر عففدم ارتبففا دؼ ل ،ومشذفف ذا
أن و ففؾن األ بضففاء واأل سفف  قففدوة لدففا ر  ،ضففس ملفف  ذففذا الؾصفف  للعرففس  ،ذفف  وس ففؽ :والدففؤال اللففا س

  .ورأيشا أن اإلجا   عؽ يبل الدؤالضؽ ذس الشفس ؟البذر غضر السعرؾمضؽ
ضراس ألن مؽ ش ن ذشا وذضر علساء الذضع  إلى أمر ؽ لح  ذذه السعزل  يشب س ال دقض   دسا يل

لففؼ يففدقً  ؾا يسففا يشب ففس ضففس ثًلدففؼ للسعزففل  و  ذلففػ أن و ذفف  أن الففذيؽ طرثؾذسففا قففد جففا بؾا الرففؾا 
  !.    دالس مؽ ث  اإلش ال زادوه تع ضداس وزادوا ع دة العرس  إغبلقاس  ،السذيؾرة أعبله
 . ومرففا ؾن عففؽ الففذ ب ضففس  عففض الحففاال ن  حففؽ البذففر العففاديؾن أوزففاس معرففؾمؾ  :و ؾلففؾن 

 :أو و ؾلفؾن ضفس ملفال  خفر .ملبلس إذا ور ع أمامشا إ اء  ملسء   دؼ زعا  مسضل ضلؽ  ذفر  مشفم أ فداس 
ّ  ضلففؽ  إذا رأش أثففد ا  فف م عضشففم أن و ففع ال ففدم ضففس الس ففان الفبل ففس وعشففس الؾقففؾ  ضففس ذاو فف   سففحض   

إلففى  ،مجففرد  غففر ، حففؽ ال  رغففب أ ففداس أن  شغفر :و  ؾلفؾن  .وزفع قدمففم ضففس تلفػ الب عفف  أ ففداس ومظل ففاس 
إذن  حفففؽ مرفففا ؾن  .و فففذيرون أمللففف  مفففؽ ذفففذا ال بضففف  ؟جلففف  مضفففل ضسفففا  الفففػ أن   يففف  مفففؽ لحسفففم

ثؼ و ؾلؾن لسا يان األ بضاء يفرون  فاطؽ جسضفع  .ومعرؾمؾن مؽ الؾقؾ  ضس جسضع أملال تلػ األمؾر
األعسفففال  عفففضؽ البرفففضرة وب ففف  وجفففؾدذؼ ضففف  دؼ وحرفففلؾن علفففى ملففف  ذلفففػ الرفففؾن والعرفففس  تجفففاه 

ضـبففف »ضسفففلبلس  .الففذ ؾ  عاذرذفففا معلفففؾم أمفففا  .لدفففا عفففاذر وبفففاطؽ -ال فففس تعفففد مفففؽ يبفففا ر الففذ ؾ  -«ال  
وعشفس عشفدما ت  فا  شخرفاس ضف ن  ففاطؽ  .لسضفل اطشدفا ضدفؾ طب فاس لآلوف  ال ر  ضف  أيف  لحفؼ جلف  األخ ا

ضـبف »إذا عرضشا ذلػ ض ن الشبًس لبؾ فم يفرش  فاطؽ  .ذذا العس  مساث  أليلػ لحؼ أخضػ مض اس   عفضؽ « ال  
أن و  ا  رأش  عضؽ قلبم وب   وجؾده أ م  ردد األي  مؽ لحؼ  دض  م يلسا أرا ، رضرتم     و ؾح

ضـبفف»ضففبل و ففدم علففى  ،جلفف  أخضففم السضففل ّس  أ ففداس ولففضس ذففذا ضحدففب  فف  ال«  ال    .يرغففب  فعلدففا إطبلقففاس
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وأيفف  مففال الحففرام ذفؾ ضففس البففاطؽ تشففاول لدففؼ أو  ،ويفذلػ أيفف  مففال الض ففضؼ ذفؾ ضففس البففاطؽ أيفف  الشفار
ضالسعرؾم يرش  اطؽ ذذه األعسال  عضؽ ال لفب  .للحس ة أا الظضؽ الس عفؽ ابسؽ أو لل ض  والرديد

يؾجد عاق   وزع ضس ضسم جسرة  ار أو ي شاول ثس ة  سش  م عفش  أو  لذا ود حض  أن يرغب  دا إذ ال
ويسلففال أخضففر إذا دعففل امففرأة شففا   ثدففشاء  بضفاس ضففس خلففؾة إلففى الخظضئفف  ضلففؽ ي حففرس  حففؾ  .قضحفاس قففذراس 

إ فم يفرش تلفػ األمفؾر  .الذ ب إطبلقاس أل م يرش  عضؽ قلبم أن  اطؽ ذفذا العسف  ذفؾ الدف ؾط ضفس الشفار
وال  فشـس أوزفاس أن ذفذه الخاصفض  مشحدفا  .ضضرران و رحففح مفؽ الؾقفؾ  ضفس أا ذ فب   م عضؽ  رضرتم

  .مشذ والدتدؼ  عشاو  إلدض  خاص  - شاءس على ادعاء الذضع  –خر األ بضاـء 
لبففؽ الش ظفف  السدسفف  ال ففس غففف  عشدففا علسففاء الذففضع  ذشففا ذففس أن الحففاال  ال ففس أشففضر  ،ثدففشاس 

إلضدفففا ضفففس األمللففف  السفففذيؾرة ال تع بفففر ضزفففضل   الشدفففب  لؤلشفففخاص غضفففر السعرفففؾمضؽ يسفففا ال تؾجفففب 
ضدفف  ورففشع اإل دففان مفخففرةس وعسففبلس عغضسففاس إذا ام شففع عففؽ اث دففاء سففؼ  .اسفف ح اقدؼ لللففؾا  األخففروا 

أل فم يفرش عاقبف  تلفػ األعسفال  ،اإلجا ف   فبل شفػ يفبل ؟ل اء  فدم ضس ثففرة مفؽ الشفارزعا  أو عؽ إ
يلفا  اإل دففان يففؾم ال ضامفف  عففؽ ام شاعففم مففؽ تشففاول  يسففا أ ففم ال .  ف  وجففؾده لففذا ال وذففعر  رغبفف   دففا

فففـع يففف س  مففؽ الخسفففر الفففزالل أمفففام عضشفففس  .الدففؼ الزعفففا  أو ا  عفففاده عفففؽ ذاو ففف  مففؽ  فففار أمفففا إذا ور  
أقرفاذا أن ) وذعر   ا خؾ  مؽ تشاول ذلػ السذفرو  ومفا ودف  بعم مفؽ عؾاقفب د ضؾ ف  شخص  ال

ولففضس ذففذا ضحدفففب  فف  وذففعر  رغبففف  شففديدة   شاولففم والؾصفففؾل إلففى  ذفففؾة  (يب لففى  ففبعض األمفففراض
ر لبشم رغؼ ذلػ وس شع عؽ تشاولم إتباعاس ألمر خ ورجاءس للؾا م وخؾضاس مؽ ع ا فم وإ  فاذاس لشفدفم  ،الد  ف

ضففف ن ملففف  ذفففذا الذفففخص و فففؾن قفففد صفففشع أمفففراس يبضفففراس ودففف ح  علضفففم اللشفففاء واللفففؾا   ،مفففؽ  فففار جدفففشؼ
يف ن يفدرس أ فم ودف  بع )أل فم لفؼ و فؽ وخفا  مفؽ أثفر سفسء مباشفر لذففربم ذلفػ السذفرو   ،األخروا 

يسففا أن علسففم  العاقبفف  األخرو فف  لذففر  الخسففر علففؼ  (أ ففراراس مباشففرةس شففديدةس ومدلبفف س ضففس ذففذه الففد ضا
 عففادا عففاذرا ودفف شد إلففى ث  ففم  رففد  يففبلم األ بضففاء واألولضففاء ولففضس علسففاس لففد ضا وثزففؾر اس شففدؾدواس 

يبرز ث ض    ار جدشؼ وأ ؾا  العذا  األخروا أمام  اعر م  ؾ ؾح مساث  لؾ ؾح الذسس ضس را عف  
مرففا ؾن مففؽ الؾقففؾ  ضضدففا ولففديشا  ففؾ  مففؽ  -لبذففر العففاديؾن ا-إن جسضففع األمففؾر ال ففس  حففؽ  .الشدففار

العرس  عؽ ارتبا دا أمؾر  ال  ذعر   ا رغب   ال ضام  دا  دبب علسشا ال اطع    رارذا وت يد ا مؽ 
ضشس شففع عففؽ ارتبا دففا ضففس الؾاقففع ا ظبلقففاس مففؽ غر ففزة ثففب  ،عؾاقبدففا السخضففف  والسسض فف  ضففس ذففذه الففد ضا

واج شا شفا لسلف  تلفػ األمفؾر ال ورعفد   .ا ويرذاس لؤللؼ أو السفؾ  وثبفاس للحضفاةالشفس وثرصاس على سبلم ش
و ففال يففؾم ال ضامفف  أعظففؾا ضبل ففاس قرففراس يبضففراس ضففس الجشفف  أل ففم رغففؼ  ضففبل ،ضزففضل س وال يؾجففب ثؾا ففاس أخرو ففاس 

 ظفف  وذشففا تفف تس الش ؟!تشاولففم مئففا  السففرا  سفف ضشاس  ضففده لففؼ و ففدم مففرة واثففدة علففى طعففؽ  ظشففم  الدفف ضؽ
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ضفال عر أ الفذا وعظضففم الذفضع  لعرفس  األ بضففاء واأل سف  ومرفدر ذففذه العرفس  وجعف  عففدم  ،السدسف 
ذشفا  .ارتبا  السعرؾمضؽ للذ ب مساثبلس تساماس لعدم قضام الشاس العاديضؽ  اال  حار    أودر مفؽ ذلفػ

بضفففاء واأل سففف  إذا يفففان األ  :تبفففرز تلفففػ ال دفففاؤال  السدسففف  والسفحسففف  ال فففس ت ظلفففب جؾا فففاس ضفففبل تجفففده
معرففؾمضؽ ث ض فف س طضلففف  عسففرذؼ مففؽ الفففؾالدة ث ففى الؾضففاة مفففؽ يفف  خظفف  وزلففف  وذ ففب ويففان مرفففدر 

ذف  مفؽ الرفحض  أن يلفا ؾا  ؟عرس دؼ تلػ مفا يفذيره الذفضع  ضدف  ودف ح ؾن ث ض ف س اللفؾا  األخفروا 
شحفؾا أاَّ الفذيؽ لفؼ وس)أا ثؾا  مؽ األساس ضزبلس على أن و ؾن ثؾا دؼ أيلر مؽ ثفؾا    ضف  البذففر 

 ؟ذ  ور  أن و ؾن مل  ذؤالء أسؾة وملال للشاس (؟عشاو  إلدض  خاص  ضس ذذا السجال

عاة لةنبياء  ؟ىل يؤيد القرآن الكريؼ تمػ العـرـسة السد 
ل ففد  دففب ال ففر ن البففر ؼ ضففس  وففا  عديففدة خظاوففا وذ ففؾ   .إجا  شففا عففؽ ذففذا الدففؤال ذففس الشفففس
رغففؼ أن علسففاء الذففضع  ذيففروا تؾجضدففا  وتفف و بل  .(1)شدففالففبعض األ بضففاء  ففذير ضضسففا يلففس  سففاذـج ع

مخ لفففف  لدفففذه ابوفففا  إال أن تؾجضدفففاتدؼ أ فففع  مفففؽ أن تفففؤثر ضفففس إوسا شفففا ضفففس  الح ض ففف  الؾا فففح  
  :وإلض ؼ ذذه الشساذج .الرارخ  ال س تفضدذا ذذه ابوا 

 (:ع)سيدنا آدم 
 :يشدى عدده مع خ .1 
َنا إ َلى َآَدمَ ﴿ د  ماا َوَلَقد  َعي  د  َلوه َعز  َي َوَلؼ  َنج  له َفَشد   (.115طم/) ﴾م ؽ  َقب 
 :يؾسؾس لم الذضظان ضض  ر  ؾسؾس م و زًل و عرس أمر خ .2
َمـى ﴿ م د  َومهم ػ  ا َيب  ل َػ َعَمى َعَجَرة  الخه َظانه َقاَل َيا َآَدمه َىل  َأده ي  و  الذ  َؾَس إ َلي  َفـَأَكال  (120)َفَؾس 

ــ ــَدت  َل ــا َفَب َي ش  ــة  َوَعرـــم  ــؽ  َوَرق  الَجش  ــا م  َس ي  ــَفان  َعَمي  ر  ــا َيخ  َسا َوَطف َق َآتهيه َسا َســؾ  ِ َـ يه ــَؾ ــوه َفَي  ﴾ى َآَدمه َرس 
 (.121 -123طم/)

 :ورغؼ أن خ تعالى قال بدم وثؾاء .3
َػ الَجش َة َفكهاَل م ؽ  حَ ﴿ جه هللَا َوَزو  ؽ  َأن  ئه ـَؽ َوَيا َآَدمه اس  ـَجَرَة َفَتكهؾَنـا م  ه  الذ  َرَسـا َىـذ  تهَسا َوَا َتق  ـر  ي ثه ع 
 (.19األعرا /) ﴾الغ ال س يؽَ 

                                                 

تفف لض   (إعففادة الشغففر ضففس م ؾلفف  العرففس ) «بــاز انديذــي در مقؾلــو عرــسهللا»اسفف فد  يلضففراس ضففس ذففذا ال دففؼ مففؽ م الفف   (1)
الففديؽ »وقففد جففاء م الففم السففذيؾر إ ففاض  إلففى م ففاال  مفضففدة أخففرش لففم أوزففاس ضففس ي ا ففم  .«م رففؾد ضراسفف خؾاه »األسفف اذ 
 .«والسج سع
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 :إال أن الذضظان وسؾس لدسا وطًسعدسا وتسً ؽ مؽ خداعدسا
َؾَس لَ ﴿ َي لَ ـَفَؾس  د  َظانه ل يهب  ي  َسا الذ  َسا َوَقـاَل َمـا ـيه َآت ي  َسا م ؽ  َسؾ  يه ور َي َعش  َسا َما وه َنَياكهَسـا َرس كهَسـا يه

يَؽ  ــد  ــَؽ الَخال  ــا م  ؽ  َأو  َتكهؾَن ــي  ــا َمَمَك ــَجَرة  إ ا  َأن  َتكهؾَن ه  الذ  ــذ  ــَؽ  (20)َعــؽ  َى ــا َلس  ــي َلكهَس َسا إ ن   ــَسيه َوَقاَس
يؽَ  ح   (.21-23األعرا /) ﴾الش اص 

تعففالى وقفففال وبعففد أن طسعففا  سفففا وعففدذسا الذفففضظان وأيففبل مففؽ الذفففجرة السسشؾعفف  عاتبدسفففا خ 
 :لدسا

ـَجَرَة َبـَدت  َلـ﴿ ور  َفَمس ا َذاَقـا الذ  ىهَسا ب يهره ـؽ  َوَرق  ـَفَدا  َسـا م  ي  ـَفان  َعَمي  ر  َسا َوَطف َقـا َيخ  َآتهيه َسا َسـؾ  يه
ـي   ـَجَرة  َوَأقهـل  َلكهَسـا إ ن  الذ  َيكهَسـا َعـؽ  ت م كهَسـا الذ  َسـا َأَلـؼ  َأن  و  مهب ـيؽ  الَجش ة  َوَناَداىهَسـا َرس يه  ﴾؟َظاَن َلكهَسـا َعـده

 .(22األعرا /)
 :وبعد أن أدريا خظ ذسا واإلثؼ الذا وقعا ضضم طلبا مؽ خ الس فرة

ر يؽَ ﴿ َؽ الَخاس  َشا َلَشكهؾَنؽ  م  َحس  َدَشا َوإ ن  َلؼ  َتي ف ر  َلَشا َوَتر  فه َشا َأن   .(23األعرا /) ﴾َقاَا َرس َشا َعَمس 
 :طر    ال ؾب  وعفا عشدسا وغفر لدساضدًلدسا خ على 

يؼه ﴿ ح  و  إ ن وه ىهَؾ الت ؾ ابه الر  س  و  َكم َسات  َفَتاَب َعَمي  ى آَدمه م ؽ ر   (.37الب رة/) ﴾َفَتَمق 

 (:ع)سيدنا نؾح 
أراد اسف شاداس إلفى عاطف فم األ ؾ ف  أن يفداضع عففؽ ا شفم وتؾًقفع مفؽ خ أن يراعفس عؾاطففم األ ؾ فف  

 :ثس يشًبدم و حًذره أن و ؾن مؽ الجاذلضؽضجاءه الؾ 
يَؽ ﴿ َحـاك س  َكـؼه ال  ـهللَا َأح  َدَك الَح   َوَأن  ش ي م ؽ  َأى م ي َوإ ن  َوع   (45)َوَناَدِ نهؾح  َرس وه َفَقاَل َرب   إ ن  اب 

م ؼ  إ ن    َأل ؽ  َما َلي َس َلَػ ب و  ع  ره َصال    َفاَل َتد  غهَػ َأن  َقاَل َيا نهؾحه إ ن وه َلي َس م ؽ  َأى م َػ إ ن وه َعَسل  َغي  ي َأع 
م يؽَ  َؽ الَجاى   .(46-45ذؾد/) ﴾َتكهؾَن م 

يبلمففم ذففذا  ثضف  وع بففر سفضد ا  ففؾح علضففم الدفبلم أن ا شففم مفؽ أذلففم ضضفرًد خ 45الثغفؾا ابوفف  
م ؼ  »ثؼ وحًذره قا بلس  «إ ن وه َلي َس م ؽ  َأى م ػَ »و  ؾل ال     َأل ؽ  َما َلي َس َلَػ ب و  ع   .«َفاَل َتد 

 (:ع)سيدنا مؾسى 
ـ ـعسَّفد ضضع فر   خظئفم وأن عسلفم ذفذا  ،مشدضعاس  عاطف  قؾ   وا فعال إ دا س يرتبفب قف بلس غضفر مر

 :مؽ عس  الذضظان وأ م علؼ  فدم و د  فر ربم و  ؾ 
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يَعت و  َوَىَذا﴿و َتت اَلن  َىَذا م ؽ  ع  ؽ  َيق  َمي  َمة  م ؽ  َأى م َيا َفَؾَجَد ف يَيا َرجه يؽ  َغف  يَشَة َعَمى ح  َدَخَل الَسد  َِ 
َتَياثَ  و  ه  َفاس  ـؽ  م ؽ  َعده و  َقـاَل َىـَذا م  و  ه  َفَؾَكَزهه مهؾَسى َفَقَزى َعَمي  يَعت و  َعَمى ال ذ ي م ؽ  َعده وه ال ذ ي م ؽ  ع 

ل  مهب يؽ   و  مهز  َظان  إ ن وه َعده ي  ف ر  ل ي َفَيَفـَر َلـوه إ ن ـوه ىهـَؾ  (15)َعَسل  الذ  ي َفاغ  د  َقاَل َرب   إ ن  ي َعَمس هللاه َنف 
َيفهؾره الر   يؼه ال   .(16-15ال رص/) ﴾ح 

لفذا اع فر   ذ بفم  (أا الدضا  عؽ مجفرم)يان يدرس ماذًض  خظئم  ( )و بدو أن سضد ا مؾسى 
 :ووعد أال وعؾد إلى مللدا ض ال

ر م يؽَ ﴿ يراا ل م سهج  هللَا َعَمي  َفَمؽ  َأكهؾَن َعي  َعس   .(17/ال رص) ﴾َقاَل َرب   ب َسا َأن 
 :يسا قال تعالىقد وـضى  ؾعده مع خ ضعبلس  و
ـ﴿ َتر  َم س  َيد  َرـَرهه ب ـاأل  َتش  َذا ال ـذ ي اس  ا َيَتَرق ـمه َفـ   يَشة  َخا  فا َبَ  ف ي الَسد  وه َقـاَل َلـوه مهؾَسـى ـَفَأص  ر خه

 .(18ال رص/) ﴾إ ن َػ َلَيؾ ي  مهب يؽ  
رة ضففس ذففذه السفف ،لففؾ لففؼ يشففدم علففى ضعل ففم الدففا    لسففا قففال ذففذا البففبلم ( )ال شففػ أن مؾسففى 

 .للذا ذؾ مؽ شضع م ،اللا ض 
 

 (:ع)سيدنا يؾنس 
غزب وعؽ عشاس  اطبلس وغف  عؽ قدرة خ علضم ثفؼ أدرس خظف ه ضاسف  فر وأ فا  ض ففر خ لفم 

 :واج باه
و  َفَشاَدِ ف ـي الغ مهَسـات  َأن  َا إ َلـَو إ ا  أَ ﴿ َر َعَمي  د  باا َفَغؽ  َأن  َلؽ  َنق  ـهللَا َوَذا الش ؾن  إ ذ  َذَىَم مهَياض  ن 

يَؽ  ـَؽ الغ ـال س  ـهللاه م  ش  َحاَنَػ إ ن  ي كه ب  م   (87)سه ـي السهـؤ  ج  َيـؼ   َوَكـَذل َػ نهش  ـَؽ ال  َشـاهه م  ي  َشا َلـوه َوَنج  ـَتَجب   ﴾ش يؽَ َفاس 
 .(88-87األ بضاء/)

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الرسؾل األكرم
 :يذ ب و ح اج إلى طلب الس فرة مؽ خ تعالى .1
َد ﴿ ب ر  إ ن  َوع  ب ػَ  ن  َفاص  َتي ف ر  ل َذن   (55غاضر/) ﴾...َح   َواس 
َمؼ  َأن وه َا إ َلَو إ ا  ﴿ َشات   نه َفاع  م  ش يَؽ َوالسهؤ  م  ب َػ َول م سهؤ  َتي ف ر  ل َذن   (19دمحم/) ﴾...َواس 
َتي ف ر هه إ ن وه َكاَن َتؾ اباا﴿ د  َرس  َػ َواس   (3الشرر/) ﴾َفَدب     ب َحس 
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 :   الظر   ضس ص ره ضدداه خ إلضم .2
 (7الزحى/) ﴾َوَوَجَدَك َضااًّ َفَيَدِ﴿
ضضعاتبفم ربفم أل فم  (مفع أن ذفذا األمفر يفان ث فؼ خ)ورخف س ضس  فدفم أمفراس خؾضفاس مفؽ الشفاس  .3

  :خذس الشاس ضس ثضؽ أ م يان يشب س علضم أن وخذى خ أيلر
ــــيو  ...﴿ ف  ــــي تهخ  ــــػَ  ف  د  ــــا َنف  ــــو   نه  َم ي د  ــــى مهب  َذ ــــاَس  َوَتخ  ــــ    َونه  الش  ــــاهه  َأن   َأَح َذ  ﴾ ...َتخ 

 (37األثزا /)
وحًرم إثدش زوجاتم على  فدم إر اء لزوج  أخرش ضضعاتبم ربفم علفى تحر سفم علفى  فدفم  .4

 :ما أثلم خ لم
ـــا َأَحـــل  ﴿ ـــَؼ تهَحـــر  مه َم ـــي  ل  ـــا َأي َيـــا الش ب  ـــَػ وَ  نه َي َواج  َضـــاَة َأز  ـــي َمر  َتي  ـــَػ َتب  ـــيؼ   نه َل ـــؾر  َرح   ﴾َغفه

 .(1ال حر ؼ/)
  بفًضؽ لفم الرفاد  و  ودس  لفبعض الشفاس  فال خل  عفؽ الجدفاد قبف  أن وح ف  ضفس أعفذارذؼ .5

 :مؽ الباذ  ضضعاتبم ربم قا بلس 
هللَا لَ ﴿ ن  َػ ل َؼ َأذ  ب يؽَ ـَعَفا نه َعش  َكاذ  َمَؼ ال  يَؽ َصَدقهؾا َوَتع  ؼ  َحت ى َيَتَبي َؽ َلَػ ال ذ   .(43ال ؾب /) ﴾يه
جاء ود لم عؽ أمؾر الديؽ عشدما يان مج سعاس  عدد مؽ يبفار  و ًظب وجدم البر ؼ   عسى .6

مفا أدراس لعف   :ضضعاتبم ربم قا بلس لفم ،قؾمم يبًضؽ لدؼ رسال  ربً م طامعاس ضس جذ  قلؾبدؼ  حؾ اإلسبلم
ضلسففاذا  ،ذلففػ األعسففى أضزفف    لضففر مففؽ أولئففػ الببففار ولعفف  مؾعغ ففػ لففم يا ففل سفف شفعم أيلففر   لضففر

وأقبلفـل علفى أ فاس  ،اءس ودعى مدرعاس   لب تسلؤه خذفض  خ طالبفاس الدداوف أعر ل عشم رغؼ أ م ج
 ؟:م رور ؽ ومد  شضؽ عؽ الح 

َســى  (1)َعــَبَس َوَتــَؾل ى ﴿ َع  يَػ َلَعم ــوه َيز ك ــى  (2)َأن  َجــاَءهه األ  ر  َفَعــوه  (3)َوَمــا يهــد  َأو  َيــذ ك ره َفَتش 
ك َرِ  َتي َشى  (4)الذ   ِ  (5)َأم ا َمؽ  اس  ـهللَا َلـوه َتَرـد  ـَػ َأا  َيز ك ـى  (6)َفَأن  َوَأم ـا َمـؽ  َجـاَءَك  (7)َوَمـا َعَمي 
َعى  َذى  (8)َيد  وه  (9)َوىهَؾ َيخ  هللَا َعش  ىَفَأن   .(13-1عبس/) ﴾ ..َكال   (10) َتَمي 

 (الخاطئ طب اس لعادا  الجاذلض  )ضس مجادل م المرأة جاء  تذ ؾ إلضم زوـجدا أل م عاذرذا  .7
 :ضشزلل ابوا  تبًضؽ لم أن الح ض   غضر ذلػ ،ض يد مؾق  زوجدا ومال إلى طرضم

ؼ  وَ ﴿ َنيه ؼ  إ ا  الال   ـي َوَلـد  ؼ  إ ن  أهم َيـاتهيه ؼ  َمـا ىهـؽ  أهم َيـات ي  َدـا  ي  ـؽ  ن  كهؼ  م  ـش  وَن م  يَؽ يهَغاى ره ـؼ  ال ذ  إ ن يه
ل   َقؾ  َؽ ال  َكراا م  ؾلهؾَن مهش  وراا َوإ ن  َن َلَعفهؾ  َغفهؾر   َلَيقه  .(3 -2السجادل /) ﴾َوزه
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 :عرسة األ سة ااثشي عذر
 عد أن تبًضؽ أن جسضع األدل  الع لضف  والش لضف  علفى عرفس  األ بضفاء أدلف  مخدوشف  وضاسفدة وأن 

لفؼ تبفـ   - سعشاذفا عشفد الذفضع  –ال ر ن البر ؼ يشفس أوزاس     صراث  وبذفاضض  تام  ضبفرة العرفس  
ولبفؽ  (.أو أا عرفس  أا أثفد  خفر)ذشاس ثاج  لبل ذ ال  ش فد أدلف  عرفس  األ سف  االثشفس عذفر 

مفففؽ السفضفففد أن  ففف تس  ففف ذؼ دلضففف  ع لفففس  ،لبفففس ال   فففرس ادعفففاء الذفففضع  ضفففس ذفففذا السجفففال  فففبل جفففؾا 
 :  دهو  على عرس  األ س  ثؼ   ؾم  دراس م «متكمسي الذيعة تقريباا  يتسدػ بو كافة»

إا  ،فاإلمـام خميفـة الشبـي  فـي جسيـع عـؤون الشبـؾ ة ،اإلمامة اسـتسرار وعـا ف الشبـؾةمعشى »
يو الؾحي بسعشاه ااصظالحي وسالتالي ا بد أن يئـؾن مثـل ىـذا اإلندـان معرـؾماا  .في مدألة تمق 

مؽ أي انحـرام متعس ـد أو غيـر متعس ـد فـي مقـام تبييشـو ألحئـام ن أو تؾضـيحو لدـشؽ الشبـي  وإا 
ـ  اليـدم مـؽ بيـان األحئـام وسعـث األنبيـاء ،نقـض  لميـرض لحدث وسشـاءا عميـو فـ ن  .أي لسـا تحق 

 .(1)«األدل ة التي تثبهللا ضرورة عرسة األنبياء تشظب  بذاتيا تساماا عمى ضرورة عرسة اإلمام
  :أما يضفض  دالل  ذذا الدلض  على  رورة عرس  األ ًس  ضبضا م يسا يلس

واجبات وعؤون مختمفة تجاه السجتسع اإلسـالمي يسئـؽ تمخيرـيا ا عػ أن لمشبي   األكرم »
  :في األصؾل العامة التالية

 .تمق ي الؾحي وإبال  الشاس رساات ن -ألف
 .تفدير الؾحي اإلليي وسيان مقاصده -ب 
ة - ج  .بيان أحئام السؾضؾعات السدتجد 
 .رد الذبيات والتذئيئات ااعتقادية -د
 .ؽ ومشع وقؾع التحريف فيوالسحافغة عمى الدي -ىـ
 .تظبي  ما أنزل ن مؽ أحئام وقؾانيؽو  القزاء بيؽ الشاس -و
 ...الحئؼ والر اسة العامة وقيادة أمؾر الشاس الدياسية وااجتساعية واألمشية -ز

ولكـؽ مـاذا حـل ببقيـة عـؤونو  ...ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بعـد رحيـل الرسـؾل األكـرم انقظع الؾحي الدساوي  وقد
لـديشا ثالثـة  ؟ىل وضع الذـارع السقـدس تـدبيراا لجبـر فقـدان مـؽ يقـؾم بتمـػ السيـام ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وواجباتو

                                                 

  .279ص ،ثدؽ يؾسفضان وأثسد ثدضؽ شر فس (،لسعرؾمضؽ ح   ضس عرس  ا)« وىذى در عرسهللا معرؾمانژ پ» (1)
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 :احتساات
أن يئؾن الذارع قد ترك بيان أي عيء يتعم  بيذا األمر ولؼ يذـرع أي حل لجبران ذلػ  .ا

 .الشقص وملء ذلػ الفرا 
بفزل ما نالتو مؽ تعميؼ وترسية عمى يـدي الشبـي   ،ن األمة اإلسالمية قد وصمهللاأن تكؾ .ب

إلى مرتبة جعميا قادرة عمى جبران تمػ الشـؾاقص بشفدـيا وجعميـا فـي غشـى عـؽ مرعـد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الكريؼ
 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يشربو ن تعالى ليا خميفةا لمشبي  

اىـا مـؽ ن عـز  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  مأن يئؾن نبي اإلسال .ج قد أمر بشقل جسيع الحقـا   والعمـؾم التـي تمق 
وجل  وجسيع األحئام التي ستؾاجييا أم تو اإلسـالمية فـي السدـتقبل إلـى عـخص معـي ؽ نرـبو ن 

 .بعد رحيموملسو هلآو هيلع هللا ىلص  تعالى كي يؾاصل وعا ف الشبي  
 .ألنو يتشافى مع اليدم مؽ بعث األنبياء ويعتبر نقزاا لميـرض ،بظالن الؾجو األول معمؾم

وىذا ىؾ أىؼ اخـتالم بـيؽ الذـيعة  (أي الؾجييؽ ب وج)فاألمر دا ر بيؽ الؾجييؽ األخيريؽ فقت 
إلـى مرعـد وقا ـد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  لقد اعتبر أىل الدشة أن األمة اإلسالمية لؼ تعـد بحاجـة بعـد الشبـي   .والدشة

ــل  مش ــؽ  ق َب ــان األحئــام وتفدــير الــؾحي  ...ن رــؾب م  ــى بي وأن األمــة أصــبحهللا قــادرة بشفدــيا عم
ولكــؽ إذا ألقيشــا نغــرة ســريعة عمــى  .-كســا يريــده ن ويرضــاه –وتظبيــ  الذـــرع الــذي أنزلــو ن 
لـؼ تكـؽ تستمـػ القـدرة عمـى  ألدركشـا أن األمـة اإلسـالميةملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبـي  تاري  الفترة التي أعقبهللا رحيـل 
ات كثيرة وقعهللا بيؽ السفدريؽ السدمسيؽ في فسثالا نجد أن اختالف .القيام بتمػ الؾعا ف والؾاجبات

وىـذا عـاىد عمـى عـدم قـدرة  ،ةتؾضي  وعرح مقاصـد اآليـات اإللييـو  مؾضؾع تفدير آيات القرآن
فـي تفدــير آيـات القــرآن تبــيؽ إن ااختالفـات الؾاضــحة  ....األمـة وعــدم أىميتيـا فــي ىـذا السجــال

 .وجؾد حاجة ماسة إلى مفدر إليي معرؾم مؽ الخظأ وااعتباه في تفدير وسيان الؾحي
بشــاء عمــى ذلــػ مــؽ الزــروري  أن يشرــم الذــارع السقــد س عخرــاا بعــد الشبــي  ليؾاصــل  ...

ارة ]بعبــ ...ميامــو وأن يعر  فــو لمشــاس بؾصــفو خميفتــو الــذي سيؾاصــل رســالتو وميامــو مــؽ بعــده
[ يجم أن يئـؾن بـيؽ أصـحاب الشبـي  األكـرم عـخص أو أعـخاص أخـذوا اإلسـالم بذـئمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  أخِر

ومؽ دون وجؾد مثل ىذا  .الكامل والتام عؽ الشبي  ليقؾمؾا بعده بسيام تؾضي  وسيان أحئام الديؽ
ا يسئـؽ  ،ي خظـأالذخص أو األعخاص الذيؽ يقؾمؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ معرـؾم عـؽ أ

وسالتـالي لـؽ يتحقـ  اليـرض  الحديث عؽ تسئؽ الشاس مؽ الؾصؾل إلـى ديـؽ إليـي خـالص كامـل
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 .(1) «مؽ البعثة مؽ أساسو

 :نقض الدليل
وذففؾ أن  (، فف  ذففؾ وا فف  الففبظبلن)يرتبففز ذففذا الففدلض  علففى اض ففراض مدففب  ال وس ففؽ إثباتففم 

لؽ ي ؼ إال ضس ع  البضان   الدساو   والذرا ع اإللدضإ زال الب ب و  تح   غرض خ مؽ  ع  األ بضاء
 سعشى أ م إذا لفؼ يؾجفد  .وال فدضر السعرؾم عؽ الخظ  لح ا   الديؽ وتعالضؼ خ تعالى ض   وال غضر

لضبضشؾا أث ام خ وتعالضؼ الؾثس على  حؾ صفحض  ومعرفؾم مفؽ أا خظف  ضف ن  مفدفرون معرؾمؾن 
 .ببل ضا دة وال جدوش و  سض بضَّؽ أ دا يا ل عبلاس  (وذس ال ر ن ذشا)او    ع  األ بضاء وإ زال الب ب الدس

 :وبعبارة أخرش ويسا جاء ضس تؾ ض  ذلػ الدلض 
مؽ دون وجؾد مثل ىذا الذخص أو األعـخاص الـذيؽ يقؾمـؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ »

ا يسئــؽ الحــديث عـؽ تسئــؽ الشــاس مـؽ الؾصــؾل إلــى ديـؽ إليــي خــالص  ،معرـؾم عــؽ أي خظـأ
 .«كامل وسالتالي لؽ يتحق  اليرض مؽ البعثة مؽ أساسو

 :أو ببيان أوض 
إن تبميــ  األحئــام والتذـــريعات اإللييــة وسيانيــا لمشــاس بؾاســظة أ ســة غيــر معرــؾميؽ لــؽ »

 .(2)«ؼيؾصل الشاس إلى عيء بل سيؤدي إلى إضاللي
ذ  سعادة اإل دان ويسالم مشحرران ض   وض   ضس ضدؼ  ؟ذذا اإلدعاء صحض  ضعبلس ولبؽ ذ  

وضففس العسفف   جسضففع جز ضففا  أث ففام الذففر ع  صفف ضرذا  ،الففديؽ ضدسففاس معرففؾماس مففؽ أا اشفف باه أو خظفف 
ذ  ذشاس  ضؽ االثشضؽ عبلق   رور   وث سض  يسا  ضؽ العلف  والسعلفؾل  ؟ويبضرذا دون   ص أو خظ 

وبسعفزل  عفؽ ذلفػ إذا يفان األمفر ذ فذا ضعفبلس ضسفا  ؟ما ذؾ الدلض  علفى ذفذا اإلدعفاء ؟اود حض  خبلضد
لسفاذا لفؼ وزفع خ تعفالى  ؟ذؾ مرضر الشفاس ضفس عرففر الـ ضفبف  ثضف  ال يؾجفد مرشفدون معرفؾمؾن 

ومفؽ السس فؽ أن تدفف سر  ال   ،ال فس  ففدأ  قبف  ألف  ومئف  سففش )لف فرة غضبف  اإلمففام السعرفؾم  تفد ضراس 
أال   ففع ذشففا ضففس  ؟شفف  دؼو   فف  أويفف  الشففاس ضففس يفف  تلففػ الف ففرة إلففى أ فدففدؼ وتففريدؼ (ألخففرش الدففشضؽ ا

وللسز د مؽ إوزاح ذذه الش ظ   عضد مفؽ جديفد  شفاء االسف دالل  ؟  ض ال رض ذاتم الذا يشا  خذاه
 .السذيؾر و ش لم إلى الف رة ال س أع بل اإلمام الحادا عذفر لبفس ي بفضؽ  فع  ذلفػ الفدلض   ؾ فؾح

ذففف  أوجفففد الذفففار  الس فففدس ثفففبلس وتفففد ضراس لف فففرة الـ ضفبففف  ورـعفففؾً ضر  فففم عفففدم وجفففؾد السرشفففد  :ضالدفففؤال ذفففؾ
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أم  ( ذف ن  ضفان أث فام الفديؽ  ضا فاس معرفؾماس مفؽ أا خظف )السعرؾم و سؤل الفراه الذا أثدثم ض دا م 
 ؟إذا يان قد و ع ثبلس وتد ضراس  دذا الردد ضسا ذؾ ؟ال

 عفؼ الحف   :م بلسفضدؼ عفادةس ذفسو  دؤال ال س و دمدا عام  علساء الذفضع إن اإلجا   عؽ ذذا ال
الففذا و ففعم الذففار  ضففس ذففذا الرففدد ذففؾ أ ففم أرجففع الشففاس ضففس عرففر الـ ضفبفف  إلففى الف دففاء الجففامعضؽ 

أن و خذوا على عات دؼ واجفب إرشفاد  ،مشذ عدد الـ ضفب  ضراعداس  ،وأن على الف داء ،لذروط السرجعض 
صلى خ علضم و لم  الشبسً ث ام خ وشرا ع الديؽ  االس فادة مؽ ال ر ن البر ؼ وسش  الشاس وتعلضسدؼ أ

  .وال عالضؼ الباقض  عؽ األ س  السعرؾمضؽوسلؼ 
ذشا و ع أثد ا ضس شػً  وثضرة  و  داءل ضس  فدم ذ   دس علساء الذضع  ضعبلس ما يا ؾا و ؾلؾ م 

و فففرورة عرفففس  السعلسفففضؽ السرشفففديؽ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الشبفففسً عشفففد إثبفففاتدؼ لزفففرورة وجفففؾد أ سففف  معرفففؾمضؽ  عفففد 
 :ثضؽ قالؾا ،لؤلم  ومفدرا الؾثس

مؽ دون وجؾد مثل ىذا الذخص أو األعـخاص الـذيؽ يقؾمـؾن ببيـان تعـاليؼ الـديؽ بشحـؾ »
ا يسئــؽ الحــديث عـؽ تسئــؽ الشــاس مـؽ الؾصــؾل إلــى ديـؽ إليــي خــالص  ،معرـؾم عــؽ أي خظـأ

 «كامل وسالتالي لؽ يتحق  اليرض مؽ البعثة مؽ أساسو
مففم الف دففاء للشففاس ديففؽ  إلدففس  خففالص  ويامفف    ذفف  ورفف  الشففاس مففؽ  ، عبففارة أخففرش  ؟ذفف  مففا و دً 

  ؟إلى الديؽ اإللدس الخالص والبام  –الذيؽ ذؼ جسضعاس غضر معرؾمضؽ يسا  علؼ  –خبلل الف داء 
أا ال ففففر ن البففففر ؼ )أل ففففم رغففففؼ أن مرففففادر الففففديؽ  ،مففففؽ السدففففلَّؼ  ففففم أن اإلجا فففف  ذففففس الشفففففس

سففال وصففح   ففالظبع ال وس ششففا الحففدي  عففؽ ي)خالضفف  مففؽ أا   ففص أو خظفف   (واألثاديفف  والرواوففا 
 تامفف   ذفف ن األثاديفف  والرواوففا  لسففا شففا دا مففؽ و ففع وتففدلضس وتحر فففا  معغسدففا ورففعب يذفففم

إال أن  (إال أ شففا ابن سففش ض الشغففر ذشففا عففؽ ذففذه الح ض فف  مففؽ  ففا  السدففامح  الببضففرة ،تذخضرففمو 
 ؛وال ذففؼ معرففؾمؾن عففؽ الخظفف  «الع فف  البلففس»الف دففاء الففذيؽ يرجعففؾن إلففى تلففػ السرففادر لضدففؾا  ففف 

 ،وبال الس مؽ السس ؽ أن و عؾا ضس يلضر مؽ أ ؾا  الش ص والخظ  والذؾا ب ضس ضدسدؼ لل فر ن والدفش 
ضبضفف  لفؼ يفرـض الذفار  الس فدَّس  سرجعضف  الف دفاء ضففس  .وث فى الف دفاء أ فدفدؼ وع رضفؾن  دفذه الح ض ف 

ولبشفم ر فس  ،مشاقزفاس لل فرض مفؽ  عف  الشبفسً واع بر ذلػ  ،مباشرةس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  العرر ال الس لرثض  الشبسً 
  ؟ دذا األمر  الشدب  إلى عرر ال ضب 

ث فففاس إن اإل دفففان لض حًضفففر مفففؽ يففف  ذفففذا ال شفففاقض والشدفففضان الفففذا و فففع ضضفففم م بلً سؾ فففا ضفففس ذفففذا 
 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ضسؽ جد    ؾل ضس إثبا   رورة وجؾد أ س  معرؾمضؽ  عد الشبسً  !السجال
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األحئــام والتذـــريعات اإللييــة وسيانيــا لمشــاس بؾاســظة أ ســة غيــر معرــؾميؽ لــؽ  إن تبميــ »
 .(1)«ؼيؾصل الشاس إلى عيء بل سيؤدي إلى إضاللي

وبدففذا الففدلض   لبففل  زعسشففا  ففرورة وجففؾد أ سفف  معرففؾمضؽ ألجفف  تبضففضؽ الففديؽ وتفدففضره  ذفف   
ومفؽ الجدف  األخففرش  فًدعس أن الذفار  الس ففدَّس أرجفع األمف  إلففى الف دفاء ضففس  .معرفؾم مفؽ أا خظفف 

ف  الشفاس إلفى  !؟عرر ال ضبف  ضلضفل شفعرا ذف  اخ فار الذفار  الس فدَّس لعرفر ال ضبف  طر  فاس ال يؾص 
 ؟شسء    سضؤدا إلى إ بللدؼ أوزاس 

ل   ضف  أدلف دؼ إذا يان ذذا ذؾ ثال أقؾش أدل دؼ الع لض  ضفس إثبفا   فرورة عرفس  األ سف  ضحفا
 .وال ثاج   شا إلتعا  ال اري العز ز أيلر مؽ ذلػ ،وا    
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