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بسن اهلل الرمحي الرحٍن
احلود هلل رب العاملني
وصلى اهلل على سٍدًا وًبٍنا حمود وآله الطاهرٌي
واللعي الدائن على أعدائهن أمجعني

هشكلتاى واجههوا املسلوىى بعد وفاة رسىل اللـه صلّى اللـه علٍه وآله
ـل الـوس بولشبفي واخلطل ذم أمريـ خطرييـ بعد وفوة رسقل اك ّ
صل اك عؾقف وآلف وس ّؾؿ
ُم َ
وحودثي سؼقػي بـل سوعدة .ومهو:
أن ّ
إول :أمر اإلمومي والقٓيي واإلمورة ،إذ خولقا ّ
كؾ مـ مسؽ زموم إموقر ففوق الوقا
ّ
الذي دمى طوعتف .سقاء كون تؼ ّؾده إمر بولتس ّؾط واخلداع ،أم بوٓختقور ،أم بولقص ّقي ،أم بولشقرى،

التعسػ ّقي .فؾفذا كوكقا يرون ّ
أن يزيد بـ معوويي هق اخلؾقػي الؿـصقب مـ قبؾ
أم بوٕوامر التحؽّؿ ّقي
ّ

أهؾ ّ
الؿغرية بوـ ُُوعبي وجالوزهتوام ،وكووكقا يعؿؾوقن حسوى هوذا
احلؾ والعؼد بـصى معوويي و ُ
الؿـطؼ ،ويرتّبقن آثور ًا ذع ّق ًي حؼقؼ ّقي عؾقف.

الثوين :ذم أخوذ معوومل الوديـ والسوـّي والعؾوقم الظوهر ّيوي والبوطـ ّقوي والتػسوري والعرفوون و

واخلالصي مجقع الؿدركوت اإلكسوك ّقي والبرش ّيي و فؽوكقا يعتؼدون ّ
أن مصدر هذه إُوقوء ك ّؾفوو هوؿ
بولؼقة.
إمراء الذيـ تس ّؾؿقا مؼولقد إمقر حتك لق كون ذلؽ ّ
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وعل هذا إسووس كووكقا يراجعوقن حؽّووم عصوقرهؿ ّ
حلوؾ مسووعؾفؿ العؾؿ ّقوي وعوالج
معضالهتؿ ومشؽالهتؿ .ويلخذون مسووعؾفؿ الرشوع ّقي وصوؾقاهتؿ وصوقومفؿ وجفوودهؿ وسووعر
يتنفقن حسى آراعفؿ وكظر ّيوهتؿ.
ُموهنؿ الديـ ّقي والسقوس ّقي وآجتامع ّقي مـ تؾؽ الؿصودر ،و ّ
يؿقكقن إ ّمي ذم جمولني مهو :اإلمورة واحلؽقمي ،والعؾقم وإفؽور.
أي :كون احلؽّوم ّ

اإلسالمل الؿبني متوم ًو ،ذلؽ الوـفٍ الوذي يودعق إىل
وهذان إمران كالمهو يعوكس الـفٍ
ّ

احلؼ داع ًام عل أسوس الؼرآن والسـّي ،و ّ
الـبل ّ
صل
ّ
حيذر عو ّمي الـوس مـ اتّبوع البوطؾ .ولؽـ بعد وفوة ّ

اك عؾقف وآلف حقٌ اكحرف حمقر القٓيي عـ قطبف ،واكؼؾى ّ
بوحلؼ،
كؾ يشء ،مل جيد الؿسؾؿقن أمري ًا ّ
ومل حيظقا بدرس وتعؾقؿ مستؼقؿ .وُوع هذا إمر بني الطبؼوت وإجقول الؿختؾػي موـ الـووس ذم
ّ
كؾ زمون ومؽون ،واستحؽؿ حتك مل جيرؤ أحد عل رفع عؼريتف ضدّ ه.
احلؼ ،وعرفً البوطوؾ
وبعبورة أخرى :اتّبعً إ ّمي البوطؾ سـني طقيؾي وهل تعتؼد أكّف هق ّ

احلؼ بوعتؼودهو البوطؾ.
احلؼ ،وكوكً هوربي مـ ّ
عل أكّف هق ّ

و َمـ الذي كون يستطقع أن يرفع صقتف ذم هذه الؿصقبي الؽربى ،فقعؾـ بناحي بطالن مجقع

إجفزة واحلؽقموت؟

دور اإلهام احلسني واإلهام الصادق علٍهوا السالم يف عالج هشكلت املسلوني
إول :اإلموم احلسني عؾقف السالم الذي تق ّكل عل السوقػ وهنوض بوذلؽ الوقعل ،وأكوذر
ّ
احلؼ والصودق ذم عوومل البرشو ّيي موـ خوالل
دوى صقتف بولعدل و ّ
بؼطع دابر الظؾؿ ،وأيؼظ العومل ،و ّ
الؿتؽررة.
خطبف وكؾامتف
ّ

تلّس بتؾؽ التضحقي العظقؿي ،ومورس دوره
وأخر :هق اإلموم الصودق عؾقف السالم الذي ّ

رس تؾؽ التضحقي ،وأصحر بروح الوديـ وحؼقؼوي
عل امتداد ثالثني سـي بعـوء ٓ يقصػ ،وكشػ ّ

اإلسالم التل كوكً قد ُدفـً حتً ركوم اجلفؾ وجبولف الراسقوت.

وتضوفرت تضحقي س ّقدالشفداء ً
عؿال ،وتضحقي اإلموم الصودق عؾ ًام ،وتعوضدتو حتك وقػـو
الـبقة والقٓيوي إىل حودّ
رس الؼرآن و ّ
هذا الققم و وهّلل احلؿد ولف الشؽر و عل حؼوعؼ الديـ و ّ
الـبقة و ّ
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أصح :إ ّن تضحقي س ّقدالشفداء بولسقػ ،وتضحقي اإلمووم الصوودق بولؾسوون عوومالن
مو .أو بعبورة ّ
قق ّيون قد تؽوتػو ودعؿ أحدمهو أخر ،حتك أبدى اإلسالم وجفف الؿتل ّلؼ الزاهور موـ بوني الغامعوؿ
الؿظؾؿي السقداء.

اإلسوال َم َع َؾ ِ
َ
وق ّي والت َشو عق َع
لؼد كطؼ آيي اك الؿظ ّػور ح ّؼو ًو إذ قوول :فوام أصودق الؼوعوؾ :إن
ِ ()1
ود ِقل ال َؼ َؾ ِؿ والبق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون.
ََ
اإلس َال َم والت َش عق َع ُح َس ْقـ ّل الس ْقػ ،و َص ّ
اإلكسوكق َي و ْ
ُح َس ْقـ ّل! أ ّمو أكو فلققل :إن َ

دور اإلهام الصادق علٍه السالم إباًت اإلسالم احلقٍقًّ
َ
العوومل اإلسوالم
عورف
أجؾ ،إن العؿؾ الذي قوم بف اإلموم الصودق عؾقوف السوالم هوق أكّوف ّ

الؿتغري ،وعرض الرشيعي احل ّؼي كام هق ح ّؼفو.
احلؼقؼل مـ خالل عؾقمف ،وأزاح الصدأ عـ وجفف
ّ
ّ
تغوريت إصوقل والػوروع وتبودّ لً ،فللِ َػو ًْ َ
ذلوؽ إ ّمو ُي
ويو لصعقبتف مـ عؿؾ! بعد أن ّ
بلرسهو ِ
عولؿفو وجوهؾفو ،وعولقفو وداكقفو ،وكبريهو وصغريهو ،وُقخفو و َحدَ ثفو عل امتداد قرن مـ
الزمون .وهو هق اإلموم عؾقف السالم يؼقم بدوره ،ويرُد اجلؿقع بال استثـوء ّ
(إٓ ذذمي قؾقؾي) ٓ عـ

طريؼ التع ّبد و فولتع ّبد هـو ٓ ُيغـل ُقئ ًو و بؾ عـ طريؼ الؿـطؼ والربهون ،والؼؾؿ والبقوون ،واهلدايوي
إىل كقػ ّقي آستدٓل بآيوت الؼرآن وأخذ إحؽوم مـ الػرقون ،ويلخذ عؾقف السالم بليدي الـوس إىل
ذلؽ الديـ إصقؾ ،ويبدّ د َع ْؼدَ إفؽور والؿـوهٍ والؿذاهى التل كوكقا يسؾؽقهنو لؾحصقل عؾقف،
دل عل ّ
و ّ
أن الطريؼ القحقد لؾقصقل إىل الديـ الؼقيؿ هق هذا فحسى.
هلذا ّ
فنن الطريؼ الذي هنجف اإلموم جعػر الصوودق عؾقوف السوالم ،وأرُود إىل ذلوؽ الوديـ
كولراعد الذي يؼقد الؼوفؾي إىل الؿؽون اخلصى والامء والؽأل ذم الصحراء الؼوحؾي هق الطريؼ الوذي
هدى بف إ ّمي إىل ديـ جدّ ه الؿصطػك ّ
صل اك عؾقف وآلف وذيعتف الؿرسؾي مـ اك تعوىل.
اجلعػري.
مـ هـوُ ،عرف مذهبف الذي كون ّأول الؿذاهى بولؿذهى
ّ

حممد حسني املظ ّفر ،ص .22
(« )1اتريخ الشيعة» للمح ّقق الكبري الشيخ ّ
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هناقشت أمحد أهني املصري يف ًسبت دٌي جدٌد إىل اإلهام الصادق علٍه السالم
أسس ديـ ًو جديد ًا ،أو أضوػك عول اإلسوالم طوبعو ًو
وٓ ّ
يتقهؿ القامهقن أكّف عؾقف السالم قد ّ

الؿني مع ُدّ ه احرتامف وتؼديره لإلمووم عؾقوف السوالم،
خوص ًو ،كام ذهى إىل ذلؽ أمحد أمني بؽ
ّ
ّ

اإلسوالمل
اجلعػري بؿعـوك الوديـ
خوصي ،والؿذهى
ّ
فنكّف يعتؼد أكّف قد أضػك عل اإلسالم صبغي ّ
ّ

مصطبغ هبذه الصبغي .وهذا َو ْهؿ مـف ،وقد ذهى مذهب ًو مغؾقط ًو ذم هذا الرضب مـ الؽالم.

أجؾّ ،لام كون اإلسالم الصحقح عـد أمحد أمني هق اإلسالم الذي يديـ بوف سوالطني اجلوقر

والطغقون الؿرت ّبعقن عل عرش آعتسوف والعدوان ،وأكّف هق الؿـفوج ،فال جرم أكّف يعتؼد بتؾوقيـ
خوصي ولقن مضوف .ويورى
اإلموم الصودق عؾقف السالم الديـ إصقؾ والرشيعي الؿرسؾي بصبغي ّ

ّ
خوص ّقي مع ّقـي.
أن هذا الؿذهى غصـ مؼطقع عـ أصؾ اإلسالم بام حيؿؾف مـ ّ

َبقدَ ّ
أن إمر لقس كذلؽ ،وُتّون مو بني كالمـو وكالمف .فعؾقم اإلموم عؾقفالسالم التل مه

تدل عل مو كؼوقلّ .
عؾقفو ثالثي عرش قرك ًو ،وهل مسطقرة ذم الؽتى ّ
فؽوؾ موو قولوف اإلمووم ،وكتبوف،
درسف هق تػسري وتبقون لؾؽتوب والسـّي ،مل يػرض عؾقفام ُقئ ًو ،ومل يـؼص مـف ًام أو يزيد عؾقفام ُقئ ًو،
و ّ
وهذا مو تدعؿف إد ّلي الداخؾ ّقي واخلورج ّقي.

هذه هل رسولي اإلموم الصودق عؾقف السالم عل امتداد ثالثني سـي.
و إذا كون قد هدم مـفوج ًو قدي ًام يـفجف العو ّمي بام كون يعرضف مـ تعولقؿ ،ففذا ٓ يعـل إحبوط ًو

متؾوقث كوون
ٕمر صحقح وإبدا ًء ٕمر بوطؾ وإضػو ًء لصبغي جديدة ،بؾ يعـل كرس ًا لؽقز متصودّ ع
ّ
الـوس مو َء ُه عل أكّف موء لذيذ ط ِّقى ،واستبدالف بؽقز جديد فقف موء زٓل بورد لذيذ غوري آسوـ،
ُيسؼل
ُ

وسؼك إ ّمي مـف.

حمصؾي عؿؾ اإلموم عؾقف السالم إزالي الطرق البوطؾي الؿـحرفوي التول ف ّرقوً بوني الـووس
و ّ

الطبقعل أن يبدو عؿؾ اإلموم ذم الؿـفوج وإسؾقب سقاء ذم تعريػ القٓيي ومصدر
والديـ .ومـ
ّ
احلؽؿ واإلمورة ،أم ذم تعريػ العؾقم وإرسار واحلؼوعؼ وإحؽوم ُقئ ًو جديد ًا ذم ّأول كظرة .وهوق
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المء الذي يظـّف أمحد أمني صبغي ديـ ّقي جديدة ،وظـّف خوعىِ .
فجدة هذا الؿـفوج تعقد إىل اكودراس
الطريؼي التل أخذ هبو اإلسالم الصحقح ٓ غري.
وهق مو يراه العو ّمي ُقئ ًو جديد ًاَ ،بقدَ أكّف لقس ّإٓ روح رسقل اك ،و َك َػس الؼرآن بوال ُووعبي،

وقد دم ّؾقو ذم سرية اإلموم الصودق عؾقف السالم وأسؾقبف ك ّؾف.

وبِ ُؾ َغي العؾؿ ،فؼد كون لعؿؾ اإلموم عـقان الؽشوػ عوـ الوديـ الصوحقح ٓ ،عـوقان كؼوؾ

اإلسالم بمء مضوف وأثر خمصقص.
وهق يامثؾ بحٌ الؽشػ والـؼؾ الذي يتـوولف الػؼفوء العظوم ذم بوب الـؽووح الػضوق ّ  ،أو

تؼر إجوزة طرف الـؽوح أو البقع ،أو تـؼؾ الامل إىل الطورف الؿعفوقد ،فقتح ّؼوؼ
البقع الػضق ّ  :هؾ ّ
ٍ
حقـئذ عؿؾ إجوزة الـؼؾ؟ أو أ ّن إجوزة عؿؾف كشػ عـ حت ّؼؼ الـؽوح ،أو اكتؼول الامل ذم البقوع مـوذ
صدور الصقغي ّأول إمر؟ يرى الؼوعؾقن بولؽشػ ّ
الشؼ الثوين هق الصحقح.
أن ّ

لؿجرد التـظري إلكورة إذهون ،و ّإٓ ّ
فنن هذا الؿقضوقع تتؾوػ
وإكّام ذكركو هذا التشبقف هـو
ّ

كثري ًا عـ بوب الؽشػ والـؼؾ ذم الؿعومالت الػضقل ّقي.

أجؾ ،يستبني ممّو كوقشـوه كؿ كون جفود اإلموم الصودق عؾقف السالم ذم هذا الؿجوول عظوق ًام!
فؼد كون مؽ ّؾػ ًو أن ُيتؿ هذه الرسولي اإلهل ّقي .وهذا يستؾزم وقت ًو كبري ًا يؿتدّ ُفقر ًا بؾ عرشات السـني،

يػرس ويرشوح موـفٍ جودّ ه
إذ كون لإلموم عؾقف السالم أن يؽشػ عـ آيوت الؼرآن ك ّؾفو ،و ّ
يقضح و ّ
يبني مقاضع اخلالف مجقعفو ،ويـ ّبف عل كو ّفي رضوب آعقجووج وآكحوراف وآكتفووك
وسـّتف ،و ّ

التل قوم هبو أولئؽ الرجول الذيـ هؿ كلظآر أعطػ مـ أ ّمفوت ،و ُيػصح عـ صقاب عؿؾ أجوداده
حؼ الؿقضقع .وهذا مطؾى ٓ يـتفول بحوديٌ
حتؿؾ الشداعد الؼوصؿي لؾظفر ،لقستبني ّ
الؽرام مع ّ

واحد وٓ بامعي حديٌ ،وٓ بؿجؾس واحد ،وٓ بامعوي جمؾوس ،بوؾ حيتووج إىل جؾسووت ممتودّ ة عول
الشفقر والسـني .وكون اإلموم عؾقف السالم مؾتػت ًو إىل هذه
الؿفؿي وعوىء هوذه الؿسومول ّقي ،فلعودّ
ّ

كػسف هلذا إمر اخلطري.

وعل هذا إسوس مل يؼبؾ عؾقف السالم اخلالفي الظوهر ّيي التل كوكً عـد البقعي موـ كصوقى

الدواكقؼل) بعد أخقف عبداك الس ّػوح .ومع ّ
أن ثقرة الشقعي كوكوً
صوحى الؼبوء إصػر (الؿـصقر
ّ
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مـ أجؾ إمورة العؾق ّيني وإموومتفؿ َبقودَ ّ
أن الع ّبوسو ّقني قبضوقا عول السوؾطي ،أو بتعبريكوو الصوحقح
استؾبقهو أو اختطػقهو ،ومل يػسحقا الؿجول لؾعؾق ّيني .وذم ذلؽ الؿقدان كون اإلموم الصودق عؾقوف
الؿمهؾي لؾخالفي .وقد اعرتف اجلؿقوع هبوذا .واعتوذر عؾقوف
السالم هق الشخص ّقي البورزة القحقدة
ّ
السالم عـ تؼ ّبؾ هذا الؿـصى ،ومل يستعدّ لؼبقل بقعي الـوس بوخلالفي .وامتـع بشدّ ة ورفوض رفضو ًو

قوطع ًو عل الرغؿ مـ إرصار إ ّمي وأهؾ ّ
احلؾ والعؼد ذم الؿديـي عل ذلؽ.

مـ جفي أخرى ،حذق الع ّبوس ّققن وبويعقا عبداك الس ّػوح ،فرت ّبع عل أريؽوي احلؽوؿ ،و ُعود
()2

اإلموم الصودق عؾقف السالم مـ رعويوه.

تؿ اقتطوع هذا البحٌ مـ كتوب معرفي اإلموم ج  16لؾع ّ
ال مي الطفراين رضقان اك عؾقف وقد
[مالحظيّ :
متًّ مؼوبؾي الـص مع إصؾ الػورد مـ قبؾ اهلقئي العؾؿ ّقي ذم مققع الؿتّؼني]
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