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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني

مشكلتاٌ واجََنا املسلنوٌ بعد وفاة رسول اللـُ صلّى اللـُ عليُ وآلُ

ـل الـوس بولشبفي واخلطل يف أمريـ خطرييـ بعد وفـوة
ُم َ

رسقل اك ّ
صّل اك طؾقـف وآلـف وسـ ّؾؿ واودةـي سـؼقػي بــل
سوطدة .ومهو:
أن ّ
إول :أمر اإلمومي والقٓيي واإلمورة ،إذ خولقا ّ
كـؾ
ّ
مـ مسؽ زموم إمقر ففق القايل الذي جتـى صوطتـف .سـقا
املــتقني
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كون تؼ ّؾده إمر بولتس ّؾط واخلداع ،أم بوٓختقور ،أم بولقصـ ّقي،
التعسـػ ّقي .فؾفـذا كـوكقا
أم بولشقرى ،أم بوٕوامر التحؽّؿ ّقـي
ّ

يرون ّ
أن يزيد بـ معوويي هق اخلؾقػي الؿـصقب مـ قبـؾ أهـؾ
ّ
والؿغرية بـ ُشـعبي وجالوزامـام،
احلؾ والعؼد بـصى معوويي ُ
وكوكقا يعؿؾقن اسى هذا الؿـطـؼ ،ويرتّبـقن آةـور ًا ذط ّقـ ًي

اؼقؼ ّقي طؾقف.
الثوين :يف أخذ معومل الـديـ والســّي والعؾـقم الظوهر ّيـي
والبوصـ ّقي والتػسري والعرفون ـ واخلالصـي يقـع الؿـدركوت
اإلكسوك ّقي والبرش ّيي ـ فؽوكقا يعتؼدون ّ
أن مصدر هـذه إشـقو

ك ّؾفو هؿ إمرا الذيـ تس ّؾؿقا مؼولقد إمـقر اتـك لـق كـون

بولؼقة.
ذلؽ ّ
وطّل هذا إسوس كـوكقا يراجعـقن اؽّـوم طصـقرهؿ
املــتقني
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ومشــؽالامؿ .ويلخــذون مســوهؾفؿ الرشــط ّقي وصــؾقاامؿ
وصــقومفؿ وجفــودهؿ وســوهر شــمويؿ الديـ ّقــي والسقوس ـ ّقي
ويتنـفقن اسـى آراهفـؿ
وآجتامط ّقي مـ تؾؽ الؿصـودر،
ّ

وكظر ّيوامؿ.

يؿقكقن إ ّمي يف جمـولني مهـو :اإلمـورة
أي :كون احلؽّوم ّ
واحلؽقمي ،والعؾقم وإفؽور.
اإلسالمل الؿبـني
وهذان إمران كالمهو يعوكس الـفٍ
ّ

احلؼ داه ًام طّل أسوس الؼرآن
متوم ًو ،ذلؽ الـفٍ الذي يدطق إىل ّ
والسـّيّ ،
وحيذر طو ّمي الـوس مـ اتّبوع البوصؾ .ولؽـ بعد وفـوة

الـبل ّ
صّل اك طؾقف وآلـف اقـٌ اكحـرف ـقر القٓيـي طــ
ّ

قطبف ،واكؼؾى ّ
بـوحلؼ ،ومل
ّ
كؾ يش  ،مل جيـد الؿسـؾؿقن أمـري ًا
حيظقا بدرس وتعؾقؿ مستؼقؿ .وشوع هذا إمر بني الطبؼـوت
وإجقول الؿختؾػي مــ الــوس يف ّ
كـؾ زمـون
املــتقني
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ومؽون ،واستحؽؿ اتك مل جيرؤ أاد طّل رفع طؼريتف ضدّ ه.
وبعبورة أخرى :اتّبعً إ ّمي البوصؾ سـني صقيؾي وهـل
احلؼ ،وكوكـً
احلؼ ،وطرفً البوصؾ طّل أكّف هق ّ
تعتؼد أكّف هق ّ
احلؼ بوطتؼودهو البوصؾ.
هوربي مـ ّ
و َمـ الذي كون يستطقع أن يرفع صقتف يف هذه الؿصقبي
الؽربى ،فقعؾـ بنااي بطالن يقع إجفزة واحلؽقموت؟
دور اإلماو احلسني واإلماو الصادق عليَنا السالو يف عالج مشكلة
املسلنني

إول :اإلموم احلسـني طؾقـف السـالم الـذي تق ّكـل طـّل
ّ

السقػ ويض بذلؽ القطل ،وأكذر بؼطع دابر الظؾؿ ،وأيؼـظ
واحلؼ والصدق يف طـومل البرشـ ّيي
ّ
ودوى صقتف بولعدل
العوملّ ،
الؿتؽررة.
مـ خالل خطبف وكؾامتف
ّ
وأخر :هق اإلموم الصودق طؾقف السـالم الـذي تـل ّ
املــتقني
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بتؾؽ التضحقي العظقؿي ،ومورس دوره طّل امتداد ةالةني سـي
رس تؾؽ التضحقي ،وأصـحر بـروح
بعـو ٓ يقصػ ،وكشػ ّ
الديـ واؼقؼي اإلسالم التل كوكً قد ُدفـً حتً ركوم اجلفؾ
وجبولف الراسقوت.
ً
طؿال ،وتضحقي اإلموم
وتضوفرت تضحقي س ّقدالشفدا
الصودق طؾ ًام ،وتعوضدتو اتك وقػـو هـذا القـقم ـ وا احلؿـد
والـبـقة
ورس الؼـرآن
ولف الشؽر ـ طّل اؼوهؼ الـديـ
ّ
ّ
والـبـقة ّ
أصحّ :
إن تضحقي س ّقدالشـفدا
والقٓيي إىل ادّ مو .أو بعبورة ّ

بولسقػ ،وتضحقي اإلموم الصودق بولؾسون طومالن قق ّيون قـد
تؽوتػو ودطؿ أاـدمهو أخـر ،اتـك أبـدى اإلسـالم وجفـف
الؿتل ّلؼ الزاهر مـ بني الغامهؿ الؿظؾؿي السقدا .

املــتقني
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لؼد كطؼ آيي اك الؿظ ّػر ا ّؼ ًو إذ قول :فام أصدق الؼوهـؾ:
اإلسال َم َط َؾ ِق ّي والت ََّشـ عق َع ُا َسـ ْقـ ِ ّل ( )1أ ّمـو أكـو فـلققلَّ :
َ
َّ
إن
إن
ػ ،وص ِ
اإلكسوكِق َي واإلس َالم والت ََّشقع اسقـِل السق ِ
ود ِق ّل ال َؼ َؾـ ِؿ
َ
ع َ ُ َ ْ ّ َّ ْ
َ َّ
ْ َ
والبق ِ
ون.
ََ
دور اإلماو الصادق عليُ السالو إباىة اإلسالو احلقيقيّ

أجؾ ،إن العؿـؾ الـذي قـوم بـف اإلمـوم الصـودق طؾقـف
طرف َ
احلؼقؼل مـ خالل طؾقمف،
العومل اإلسالم
ّ
السالم هق أكّف ّ
الؿتغري ،وطرض الرشيعي احل ّؼـي كـام
وأزاح الصدأ طـ وجفف
ّ

هق ا ّؼفو.

ويــو لصــعقبتف مـــ طؿــؾ بعــد أن تغـ ّـريت إصــقل
ـؽ إمــ ُي بلرسهــو ِ
والػــروع وتبــدّ لً ،فلل ِ َػــ ًْ ذلـ َ
طولؿفــو
ّ
وجوهؾفو ،وطولقفـو وداكقفـو ،وكبريهـو وصـغريهو ،وشـقخفو
ّ
لؾؿحؼؼ الؽبري الشقخ ّؿد اسني الؿظ ّػر ،ص .27
(« )1توريخ الشقعي»
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وادَ ةفو طّل امتداد قرن مــ الزمـون .وهـو هـق اإلمـوم طؾقـف
َ

السالم يؼقم بدوره ،ويرشد اجلؿقع بـال اسـتثـو ّ
(إٓ ذذمـي
قؾقؾي) ٓ طـ صريؼ التع ّبد ـ فولتع ّبد هـو ٓ ُيغـل شقئ ًو ـ بؾ طـ
صريؼ الؿـطؼ والربهون ،والؼؾؿ والبقـون ،واهلدايـي إىل كقػ ّقـي
آستدٓل بآيوت الؼرآن وأخذ إاؽوم مـ الػرقون ،ويلخـذ
طؾقف السالم بليدي الـوس إىل ذلؽ الديـ إصقؾ ،ويبدّ د َط ْؼدَ
إفؽور والؿـوهٍ والؿذاهى التل كوكقا يسؾؽقيو لؾحصقل
طؾقفّ ،
ودل طّل ّ
أن الطريؼ القاقد لؾقصقل إىل الديـ الؼـقيؿ
هق هذا فحسى.
هلذا ّ
فنن الطريؼ الذي يجف اإلموم جعػر الصودق طؾقـف
السالم ،وأرشد إىل ذلؽ الديـ كولراهد الذي يؼقد الؼوفؾـي إىل
الؿؽـون اخلصــى والــام والؽــا يف الصــحرا الؼواؾــي هــق
املــتقني
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الؿصطػك ّ
صّل اك طؾقـف وآلـف وذيعتـف الؿرسـؾي مــ اك
تعوىل.
مـــ هـــوُ ،طــرف مذهبــف الــذي كــون ّأول الؿــذاهى
اجلعػري.
بولؿذهى
ّ
مياقشة أمحد أمني املصري يف ىسبة ديً جديد إىل اإلماو الصادق عليُ
السالو

أسـس ديــ ًو
وٓ ّ
يتقهؿ القامهقن أكّـف طؾقـف السـالم قـد ّ

خوصـ ًو ،كـام ذهـى إىل
جديد ًا ،أو أضػك طّل اإلسالم صوبعـ ًو ّ
الؿني مع شدّ ه اارتامف وتؼديره لإلموم
ذلؽ أمحد أمني بؽ
ّ
طؾقف السالم ،فنكّف يعتؼد أكّف قـد أضـػك طـّل اإلسـالم صـبغي
اإلسالمل مصطبغ
اجلعػري بؿعـك الديـ
خوصي ،والؿذهى
ّ
ّ
ّ

هبذه الصبغي .وهذا َو ْهؿ مـف ،وقـد ذهـى مـذهب ًو مغؾقصـ ًو يف
هذا الرضب مـ الؽالم.
املــتقني
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أجؾّ ،لام كون اإلسالم الصـحقح طــد أمحـد أمـني هـق
اإلسالم الذي يديـ بف سالصني اجلقر والطغقـون الؿرت ّبعـقن
طّل طرش آطتسوف والعدوان ،وأكّف هق الؿـفوج ،فال جـرم
أكّف يعتؼد بتؾقيـ اإلموم الصودق طؾقف السالم الـديـ إصـقؾ
خوصـي ولـقن مضـوف .ويـرى ّ
أن
والرشيعي الؿرسؾي بصبغي ّ
هذا الؿذهى غصـ مؼطقع طـ أصؾ اإلسالم بام حيؿؾـف مــ
خوص ّقي مع ّقـي.
ّ

َبقدَ ّ
أن إمر لقس كذلؽ ،وشتّون مو بني كالمـو وكالمف.

فعؾقم اإلموم طؾقفالسالم التل مه طؾقفو ةالةـي طرشـ قركـ ًو،
تدل طـّل مـو كؼـقلّ .
وهل مسطقرة يف الؽتى ّ
فؽـؾ مـو قولـف
ودرسف هق تػسري وتبقـون لؾؽتـوب والســّي ،مل
اإلموم ،وكتبفّ ،
يػرض طؾقفام شقئ ًو ،ومل يــؼ
املــتقني
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وهذا مو تدطؿف إد ّلي الداخؾ ّقي واخلورج ّقي.
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هذه هل رسولي اإلموم الصودق طؾقف السالم طّل امتـداد
ةالةني سـي.
و إذا كون قد هدَّ م مـفوج ًو قدي ًام يـفجـف العو ّمـي بـام كـون

يعرضف مـ تعولقؿ ،ففذا ٓ يعـل إابوص ًو ٕمر صحقح وإبـدا ً

ٕمر بوصؾ وإضػو ً لصـبغي جديـدة ،بـؾ يعــل كلـ ًا لؽـقز
الــوس مـو َ ُه طـّل أكّـف مـو لذيـذ
متؾقث كون ُيسؼل
ُ
متصدّ ع ّ
ص ِّقى ،واستبدالف بؽقز جديد فقـف مـو زٓل بـورد لذيـذ غـري
آسـ ،وسؼك إ ّمي مـف.
و ّصؾي طؿؾ اإلموم طؾقف السالم إزالي الطـرق البوصؾـي
الطبقعـل أن
الؿـحرفي التل ّفرقً بني الـوس والـديـ .ومــ
ّ
يبدو طؿؾ اإلموم يف الؿـفـوج وإسـؾقب سـقا يف تعريـػ
القٓيــي ومصــدر احلؽــؿ واإلمــورة ،أم يف تعريــػ العؾــقم
وإرسار واحلؼوهؼ وإاؽوم شـقئ ًو جديـد ًا يف
املــتقني
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ّأول كظرة .وهق الم الـذي يظـّـف أمحـد أمـني صـبغي ديـ ّقـي
جديدة ،وضـّف خوهىِ .
فجدَّ ة هذا الؿـفـوج تعـقد إىل اكـدراس

الطريؼي التل أخذ هبو اإلسالم الصحقح ٓ غري.
وهق مو يراه العو ّمي شقئ ًو جديد ًاَ ،بقـدَ أكّـف لـقس ّإٓ روح

رسقل اك ،و َك َػس الؼرآن بال شوهبي ،وقد جت ّؾقو يف سرية اإلموم
الصودق طؾقف السالم وأسؾقبف ك ّؾف.

وبِ ُؾ َغي العؾؿ ،فؼد كون لعؿؾ اإلموم طـقان الؽشػ طــ

الديـ الصحقح ٓ ،طـقان كؼؾ اإلسالم بمـ مضـوف وأةـر
خمصقص.
وهق يامةؾ بحٌ الؽشػ والـؼؾ الذي يتـوولـف الػؼفـو
تؼـر
العظوم يف بوب الـؽوح الػضق ّيل ،أو البقع الػضـق ّيل :هـؾ ّ
إجــوزة صــرف الـؽــوح أو البقــع ،أو تـؼــؾ الــامل إىل الطــرف
ٍ
اقـئذ طؿؾ إجوزة الـؼؾ؟ أو
الؿعفقد ،فقتح ّؼؼ
املــتقني
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أ ّن إجوزة طؿؾف كشػ طـ حت ّؼؼ الـؽـوح ،أو اكتؼـول الـامل يف
البقع مـذ صدور الصقغي ّأول إمر؟ يرى الؼوهؾقن بولؽشـػ
ّ
الشؼ الثوين هق الصحقح.
أن ّ
لؿجـرد التـظـري إلكـورة
وإكّام ذكركـو هـذا التشـبقف هــو
ّ

إذهونّ ،
وإٓ ّ
فنن هـذا الؿقضـقع لتؾـػ كثـري ًا طــ بـوب
الؽشػ والـؼؾ يف الؿعومالت الػضقل ّقي.
أجؾ ،يستبني ممّو كوقشـوه كؿ كون جفود اإلمـوم الصـودق
ـتؿ
طؾقف السالم يف هذا الؿجول طظق ًام فؼـد كـون مؽ ّؾػـ ًو أن ُي َّ

هذه الرسولي اإلهل ّقي .وهذا يستؾزم وقت ًو كبري ًا يؿتدّ شفقر ًا بـؾ
طرشات السـني ،إذ كون لإلموم طؾقف السالم أن يؽشـػ طــ

ويػل ويرشح مـفٍ جدّ ه وسـّتف،
آيوت الؼرآن ك ّؾفو،
ّ
ويقضح ّ
ويبـ ّـني مقاضــع اخلــالف يقعفــو ،ويـ ّبــف طــّل كو ّفــي

وب

آطقجوج وآكحراف وآكتفوك التل قوم هبـو
املــتقني
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أولئؽ الرجول الذيـ هؿ كلضآر أططػ مـ أ ّمفوت ،و ُيػصـح
حتؿؾ الشداهد الؼوصـؿي
طـ صقاب طؿؾ أجداده الؽرام مع ّ
ـؼ الؿقضــقع .وهــذا مطؾــى ٓ يـتفــل
لؾظفــر ،لقســتبني اـ ّ
بحديٌ وااد وٓ بامهي اديٌ ،وٓ بؿجؾس وااد ،وٓ بامهي
جمؾس ،بؾ حيتوج إىل جؾسـوت ممتـدّ ة طـّل الشـفقر والســني.
الؿفؿي وطـى هـذه
وكون اإلموم طؾقف السالم مؾتػت ًو إىل هذه
ّ
الؿسمول ّقي ،فلطدّ كػسف هلذا إمر اخلطري.
وطــّل هــذا إســوس مل يؼبــؾ طؾقــف الســالم اخلالفــي
الظوهر ّيي التل كوكً طـد البقعي مــ كصـقى صـواى الؼبـو
الدواكقؼل) بعد أخقف طبداك الس ّػوح .ومع
إصػر (الؿـصقر
ّ
ّ
أن ةقرة الشقعي كوكً مـ أجؾ إمورة العؾق ّيني وإمـومتفؿ َبقـدَ

ّ
أن الع ّبوس ـ ّقني قبضــقا طــّل الســؾطي ،أو بتعبريكــو الصــحقح
استؾبقهو أو اختطػقهـو ،ومل يػسـحقا الؿجـول
املــتقني
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لؾعؾق ّيني .ويف ذلؽ الؿقدان كون اإلموم الصودق طؾقف السـالم
الؿمهؾي لؾخالفي .وقد اطرتف
هق الشخص ّقي البورزة القاقدة
ّ
اجلؿقع هبذا .واطتذر طؾقف السالم طـ تؼ ّبؾ هذا الؿـصى ،ومل
يستعدّ لؼبقل بقعي الـوس بوخلالفي .وامتـع بشدّ ة ورفض رفض ًو
ّ
احلـؾ والعؼـد يف
قوصع ًو طّل الرغؿ مــ إاار إ ّمـي وأهـؾ
الؿديـي طّل ذلؽ.
مـ جفـي أخـرى ،اـذق الع ّبوسـ ّققن وبـويعقا طبـداك

الس ّػوح ،فرت ّبع طّل أريؽي احلؽؿ ،وطُدَّ اإلموم الصـودق طؾقـف
()2

السالم مـ رطويوه.

تؿ اقتطوع هذا البحـٌ مــ كتـوب معرفـي
[مالاظيّ :
اإلموم ج  11لؾعالّمي الطفراين رضقان اك طؾقف وقـد متّـً
([ )2معرفي اإلموم ،ج ،11ص207 :ـ ]212
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مؼوبؾي الـ

مع إصؾ الػورد مـ قبؾ اهلقئـي العؾؿ ّقـي يف

مققع الؿتّؼني]
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