يف ظالل املسرية املهدوية
السلسلة االلكرتونية يف النصرة احلقيقية
احللقة ()11

الدلٍل القاهر
على

مٍزان العقٍلً اخلاصر
بؼؾؿ م
آؼةمآماظشقخمشلانماظؾفادظلم(داممزؾف)

* * * الدليل القاهر على ميزان العقيلي الخاسر * * *

اإلهداء :م
إنَّمعؾددد ماالجؿفدددادمواظؿؼؾقددد معدددـماظؼضددداؼاماظضددديورؼةم
اظقج اغقةماظـابؿةمالغفؿامعـماظؼضداؼامماظػطيؼدةممواظؾ ؼفقدةمم
وض مثؾؿامباألدظةماظشيسقةمواظعؼؾقدةمموظؽدـممػـدا ممعدـمم غؽديمم
ذظؽ)مواٌـؽيمظفم طقد ممعـؽديممظؾػطديةمماإلغلداغقةم)موؼؽػدلمم
يفمردهمػد اماظؽؿددابمعددعماألخ د مبـظدديماالسؿؾددارماألدظددةم
اظدديمددداضفاماظلددق مايلدديم(داممزؾددف( سؾددكمثؾددقتم
االجؿفادمواظؿؼؾق .م.م.م م
ظقؽمؼامعدقاليممؼداممصداح مماظعصديممواظزعدانممو غد ممتؿدلٕمم
وتؾؽلمدعاًمٌـؾمػؽ امدساوىمبارؾدةممواظقدؽممؼداممددق غامم
وعقالغاماظلدق ممايلديمم(داممزؾدفم)مإظقؽؿدامماػد يممػد امم
اىف ماظؾلقط مادللمآم(دؾقاغفموتعاظب)ماظؼؾقل .م
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مقدمةممركزمالبحوثموالدراصاتم م
بلؿمآماظيغبـ ماظيحقؿ م
اَظؾّدددفؿَّمصَددؾِّمسَؾددكموَظِقِّ دؽَموَابْدـِم وظقائددؽماظَّد ؼـَم َصيَضْ د َم
رددداسَؿَفؿْمو وجؾددد محَؼَّفدددؿْمو ذػؾددد مسَدددـْفؿماظددديِّجْ َم
صيْمبِفِمظِ ؼـِؽَموَاغْصديْمم
َفيْتَفؿْمتَطْفرياً،ماَظؾّدفؿَّماغْصيْهموَاغْؿَ ِ
وَر َّ
بِ دفِم وظقددا

مو وظقددا هموَذددقعَؿَفمو غصدداره،موَاجْعَؾْـددامعِ دـْفؿْ،م

اَظؾّدددفؿَّم سد همعِ دـْمذَدديِّمطُددؾِّمبددا موَرددا موَعِ دـْمذَدديِّمجَؿق دعِم
خَؾْؼِؽَ،مو حػظفمعِـْمبَقْـِمؼَ ؼدفِمموَعِدـْممخَؾْػِدفِمموَسَدـْممؼَؿقـِدفِمم
وَسَددـْمذِددؿاظِفِ،موَاحْيدْددفموَاعْـَعْددفم نمؼقصَددؾَمإظقددفمبِلددق ،م
و حػددظمصق دفِمرَدددقظَؽَ،موَآلِمرَدددقظِؽَموَاَزْفِ ديْمبِ دفِماظْعَ د ْلَم
و ؼ همبِاظـَّصْيِ،موَاغْصيْمغاصِيؼفِموَاخْ لْمخاذِظقفِ،موَاضْصِؿْمبِفِم
جَؾدداِبيَةَمماظْؽُػْدديِمموَاضْؿددؾْممبِددفِمماظْؽُػّددارَمموَاظْؿـدداصِؼ َمموَجَؿقددعَمم
اظْؿؾْقِدد ؼـَمحقدد مطدداغقامعِددـْمعَشددارِ ِماألرضموَعَغارِبِفددام
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قيِػددامو عددامبِ دفِماألرضمسَ د ْالًموَاَزْفِ ديْمبِ دفِمدؼ دـَم
وَبَيِّػدداموَبَ ْ
غَؾِقِّ دؽَمسَؾَ ْق دفِموَآظِ دفِماظلَّددام،مواجعؾدديماظؾّفددؿَّمعِ دـْم غصددارهم
َؿ معامؼَدلعَؾقنَمم
و سقاغفموإتؾاسفموَذقعَؿِفِموارغلميفمآلِمعق َّ
وَصكمسَ وِّػؿْمعامؼَقْ َرونَماِظدفَماظْقَؼِّمآع َ.م م
وبع .م.ماظؽاممبع ةمغؼاط:م م
-1مإنمعؾد مماالجؿفددادمواظؿؼؾقد ممػددقماظؿطؾقدؼمماٌـادد م
ظؾطؾقعةماظؾشيؼةماظيمتؼؿضلمتقزؼعماألسؿالمسؾدكممػد همم
اجملؿقسددةمعددـماظؾشدديمظقؽددقنميفمطددؾمعؽددانمعددـمؼؼددقمم
بدد ورهمصقؿددامدبصدد

معددـمايددي مواظصددـاساتموبفدد ام

ضبصدددؾماظؿؽاصدددؾمواظؿؽاعدددؾميفماظـظدددامماالجؿؿددداسلم
اظؾشييمصضامسـمتؽاعؾماظػيدموحػظدفممالنماظؿؼؾقد ممػدقمم
اظصدددقق مسؼددداموذددديسامحقددد مإنمهؿقدددؾماجملؿفددد م
علؤوظقةماظي يموايؽؿماظ يم ص رهمواتؾعفماظعاعلمػدقمم
باسؿؾددارمإنماجملؿف د معددـمذويماالخؿصدداصمواٌعيصددة.م
4
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صف انماٌؾ آنمثابؿانمسؼاموذديساممباظع ؼد ممعدـمماألدظدةمم
واظرباػ

موعـمذا مصؾرياجدعممعداممصد رممخبصدقصممذظدؽمم

وخصقصاماٌؼ عةماألخاضقةمظؽؿدابمماالجؿفدادممواظؿؼؾقد مم
عـماظيددماظةماظعؿؾقدةممظلدؿاحةمماظلدق ممايلديمم(داممزؾدفمم
اٌؾار م(.م م
 -2مبع ماظد يممذطيغداهمميفماظـؼطدةمماألوظبمؼدلتلممبعضدفؿمم
وؼـػلمػ ؼـماٌؾد ؼـممبلدظدةممواػقدةممضدعقػةممعدـمماجدؾمم
عصايفماظشكصقةموإراسةًمهلدقاهمموغػلدفمماألعدارةممباظلدق مم
وذقطاغفماظضالماٌـقي م،،مغعدؿممؼد سقنممػؽد اممدسدقةمم
عدددـماجدددؾمإبعدددادماظـد داسمسدددـمجدددادةماظصدددقابموالنم
اٌؾادئمايؼةمتؿعارضمععمعامؼيؼ ونموعدـمماجدؾممتدي مم
اظـاسميفماظؿقدفممواظضدقا ممواالسبديا ممواظظؾدؿممواظظدامم.م
ألنّماجملؿف موطؿداممؼعؾدؿمماىؿقدعممػدقمماٌـؼد ممظؾؿؽؾدػمم
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عدـممطدؾممعداممذطيغداهمموبلتؾاسدفممضبصدؾمماألثديممواظـفداةمميفم
اظ غقامواآلخية.م م
-3مممددـمضددالمبؿؾددؽماظؾ سددةمو بطددؾمعؾدد ماالجؿفددادم
واظؿؼؾق ماٌ سقماغب مبـمايلـمبديؼيادهمماظع ؼد ممعدـمم
اظـؼاذددداتماظددديمؼقضد د مصقفدددامرصضدددفمٌؾدد ماالجؿفدددادم
واظؿؼؾق د موغصددققؿفمظؾـدداسمباالبؿعددادمسـفؿددامصؿص د ىمظددفم
األخقددارماألغصددارمبيصد ارماظع ؼد معددـماظؾقددقثمألبطددالم
ريوحؿددفمباظدد ظقؾمواألثدديماظعؾؿددلمواظربػددانماظقاضدد م
صؽاغدد مايؾؼددةمايادؼددةمسشدديةمعددـمحؾؼدداتماظلؾلددؾةم
االظؽرتوغقةميفماظـصيةمايؼقؼقدةممهد ممسـدقانم:ماظد ظقؾم
اظؼاػيمسؾكمعقزانماظعؼقؾلماًادي)) .م م
صدداممبددلسممعددـممدرادددةممػدد امماظؾقدد ممواإلرددا ممسؾقدددفم
واظؿؿعـ مصقفمػقمودائيماظؾققثماألخيى .م م
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ويفماًؿاممالمؼلعـامإالم نمغؼ ممخاظ

مذؽيغامظؽؾمعـم

ددداػؿميفمإس د ادموطؿابددةماظؾقددقثماظعؾؿقددةماظـاصعددةمعددـم
اجددؾماظـصدديةمايؼقؼقددةمايؼددةمغلددالمآمتعدداظبمهلددؿم
اظؿقصقدددؼمواظلد د ادمواظـؾددداتمسؾدددكماظـصددديةماغدددفممسقدددعم
ذبق  .م م
اظؾفؿمصؾمسؾكمربؿ موالمربؿ موسفؾمصيجمضدائؿممآلم
ربؿ .م م
ايقزةماظعؾؿقةماٌؼ دةم–مطيبا ماٌؼ دة م
عيطزماظؾققثمواظ رادات
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ادلقدمة م
بلؿ آ اظيغبـ اظيحقؿ م
اظؾفؿ صؾِ سؾك ربؿ وال ربؿ وسفؾ صيج ضائؿ آل
ربؿ …
(( ؼدـم اٌؤعدؾم إلحقدا م اظؽؿدابم وحد وده،م ؼدـم ربقدلم
ععإ اظ ؼـ و ػؾف ،ؼـ ضاصؿ ذقطة اٌعؿدد ؼددـ ،ؼددـ
ػددادم بـقددة اظشدددي واظـػددا . .،مبابـ اظلادة اٌؼيب
بابـ اظـفؾدا م األطدميع
اًدريةم اٌفد ب
األراؼ

 ،ؼدابـم اهلد ا مة اٌفد ؼ

،م ؼدابـم اظغطارصدةم األندؾ

،

،م ؼدابـم
،م ؼدابـم

اٌطفيؼـ ،ؼابـ اٌعفدزاتم اٌقجدقدة،م ؼدابـم

اظ الئؾ اٌشفقدة ،ؼابـ اظصدياطم اٌلدؿؼقؿ،م ؼدابـم اظـؾدلم
اظعظقؿ. .م.م)).م م
م
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بع اإلرا سؾك طؾ عدام عقجدقدم يف طؿدابم (اظصديخلم
يف اٌقدزانم )موجد غما إن عدام عطديوحم صقدفم ذبديدم وػدامم
وادؿقلداغاتم واطد وباتم طؿؾفدام اٌد سلم حؿدكم ؼعطدلم
األحؼقة ٌا ؼعؿؼ بف بغض اظـظي سدـم علدؿقىم اظديدم وان
طدانم سؾدارةم سدـم طد بم وادؿقلدانم طؿدام ػدقم ايدالم يف
ػ ا اظؾق

واضص م(اظصيخل يف اٌقزان)موحؿك ؼؼال

بلغف ض رد سؾك اظعإ اظػاغدلم األصدقظلم و وضد م عـدامل
سؾدكم األوػدامم واظؽد مبمػدقم نّم صداح م اظؽؿدابم ؼؼدقلم
دق

غداض م حلد م عدام ؼعؿؼد م األصدقظلم وظؽدـم بعد م ن

تطؾدعم سؾدكم اظؾقد م ود م اغدفم ؼلدؿـ م إظب رواؼدةم شدريم
صقققة عـا واألدػك عـ ذظؽ اغف ضبلؾفا إذؽاال سؾك
األصقظل وشري ذظؽ اظؽـري وألجدؾم ذظدؽم وشدريهم وجد غام
إن اظقاجد م اظشديسلم ؼؾزعـدام ن غؿصد مى ٌـدؾم ػؽد ام
ذدؾفاتم واػقدةم اظؿزاعدام مبدام ورد سدـم ػدؾم بقد م اظعصدؿةم
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(سؾقفؿ اظلام) عا ععـاه(إذا زفيت اظؾ

و اظػنت صعؾك

اظعإ ن ؼظفي سؾؿف وإال صعؾقف ظعـة آ)).م م
م
والب عـ اظؿلطقد م سؾدكم إن إصد ارم حب (اظصديخلم يف
اٌقدزان)م ظدق م اٌديادم عـدفم إبطدالم اددؿ اللم اظلدق م
ايلي (دام زؾف) وإمنا اٌياد عـف بطال صؾ اظؿؼؾق
واالجؿفاد ي ايؿؾدةم اظديم ذدـفام اٌد سلم ػدلم غبؾدةم
سؾك اٌ ػ

طؽؾ ال سؾك ذك

عيجع واحد م ورؾعدماًم

ػد هماظد سقىم ظقلد م األوظب وال األخدريةم والبد م عدـم
اظقضدق م يف وجدفم عـدؾم ػد هم اظد سقىم وذظدؽم بيدػدام
واثؾداتم بطاغفدام باظد ظقؾم اظعؾؿدلم األخاضدلم اظشدميسل
وبيصد ارم اظؾقدقثم واظؾقدقثم ألبطدالم اظؾاردؾم وإحؼدا م
ايدؼم وايؿد م ٓ اعؿـؾـدام ظؾقاجد م اظشديسلم و صد رغام
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ػ ا اظؾق

وغلال آ اظؿقصقدؼمواظـؾداتمسؾدكم اظطيؼدؼم

ايؼ اغف مسقع ذبق .م م
اظشقخ شلان اظؾفادظل
20مربيم  1429ػد
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الفصلماألول
وطؾه ؼبطل جػؾع ػا طرحه اغػدصي ػن إشعاالت طي
اغوظفة ؿ األوغة ؿ حةولؿ اسةدداللؿ اغسةؾدؿ اغةوغيؿ اغحسةؼيؿ
(دام ظغه) باغقرآن اغعرؾم.

الفصلمالخانً ؿ
وطؾه ؼبطل جػؾع ػا طرحه اغػدصي ػن إشعاالت طةيؿ
اغوظفة ؿ اغثاؼؾة ؿ وضؾرؽةاؿ ػةنؿ وظفةاتؿ حةولؿ اسةدداللؿ
اغسؾد اغةوغيؿ اغحسةؼيؿ (دام ظغةهؿ) باغسةؼ ؿ اغشةرؾف ؿ
حول وجوب اغدقغؾد.
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الفصلماألول
ادلورد األول:
ضددالميفم’اظصدديخلميفماٌقددزان‘مص((7ادددؿ لماظلددق م
ربؿقد ايلديم بدؾعضم اآلؼداتم اظؼيآغقدةم سؾدكم وجدقبم
اظؿؼؾق د

حق د

ضددال يف طؿابددف اٌـفدداج اظقاض د

ج1ص(( 45المكلف الذي لم ٌبلغ رتبة االجتهاد ٌجب علٌه
التقلٌد واطرح فً المقام عددا من األدلة والمإٌدات بصورة
مووجةة ومبسوطة بعضوها بصوٌااات متعوددة تصول كودلٌ
للمناقشوة :قولوه
بمفردهوا او بانضومامها دون التعور
َ
َ
سوؤلوواْ
وحً ِإلَوٌ ِْه ْم فا ْ
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِلكَ ِإالا ِرجَاالا نُّ ِ
تعالىَ ( :و َما أ َ ْر َ
الذك ِْر ِإن كونت و ْم الَ ت َ ْعلَ ومونَ )
أه ِ
(و َما كَانَ ا ْل وم ْإ ِمنوونَ ِلٌَن ِف ورواْ كَآفاةا فَلَ ْوالَ نَفَ َر ِمن
قوله تعالىَ :
ٌِن َو ِلٌونذ وِرواْ قَ ْو َم وه ْم ِإذاَ
كو ِ فِ ْرقَة ِم ْن وه ْم َ
طآئِفَة ِلٌَتَفَقاهوواْ فًِ الد ِ
َر َجعوواْ ِإلٌَ ِْه ْم لَعَلا وه ْم ٌَحْ ذَ ورونَ ).
وٌرد علٌه:
لقد ظلم آ دمحم (ص) على مر العصوور ولوم ٌتورك لهوم مقوام
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وال منةلوة إال ااتصوبت وتقمصوها أعودائهم (لو ) ظلموا
وعدوانا ونرى مرارة هذا األلوم واألسوى ظواهرا علوى لسوان
أسد هللا الغالب علوى بون أبوً طالوب (ص) حٌنموا اخبور بؤنوه
مظلوم منذ الصغر وحتى الممات والممات…(( . .ؿ
تعلٍق  1م
غعددؿممزُؾِدددؿمربؿدد موالمربؿدد مبلدددؾ ماظؿكؾدددلموتدددي م
اظ ظقؾماظعؾؿلماظشيسلماألخاضلموبلؾ متيطفؿمألغفدؿمم
ػددؿمايددؼموايددؼمؼدد ورمععفددؿمحقدد معددامدارواموػددؿم
اظدد ظقؾمواٌلددؾؽماظبمآموػدد امماظظؾددؿمسؾددكمرددقلمم
اًطمعـ م نمغصد مم عدريمماٌدؤعـ مم(سؾقدفمماظلدامم)ماظبم
ؼقعـامػ امويفمطؾمعؽانموزعانموعـم طربماٌظؾقعقاتم
اشؿصابمحؼفؿماظقاض موخاصدؿفؿمماإلهلقدةمميفمسصديػؿمم
وخاصةماظـائ مسـفؿميفمسصيماظغقؾةماظ يمثؾؿد ممغقابؿدفمم
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سـفؿموسـمضائؿفؿم(سفدؾممآمصيجدفمماظشديؼػم)مباظد ظقؾمم
اظعؾؿل ماظشيسل ماألخاضل.م
ادلوردمالخانً:
قوا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص((8وال ادري موا أصواب
القووم الوذٌن ٌودعون والٌوة آ دمحم (ص) عنودما اخوذوا
ٌتقمصوون مقاموات ومنواة العتورة الطواهرة(ص) ابتغوا
إلضفا الشرعٌة على أنفسهم وإتباع الناس لهم ,فؤصبحوا
فوً صوف الغاصوبٌن آل دمحم(ص) مون حٌو ٌعلموون أو ال
ٌعلمون.

فاآلٌة األولى التً اسوتد بهوا السوٌد محموود الحسونً علوى
وجوب تقلٌد اٌر المعصووم وهوم العلموا فوً عصور الغٌبوة
الكبرى ,خاصوة باألئموة المعصوومٌن(ص) مون ذرٌوة النبوً
دمحم (ص) والٌمكون آن تنطبو علوى اٌورهم وهوذا واضو
وجلً مون خول الرواٌوات المتوواترة التوً نصوت علوى ذلوك
منها .)) . . .ؿ
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ؿ
تعلٍق  2م
إنماظ د يمؼددؿؼؿ

معؼددامماظعددرتةماظطدداػيةم(صددؾقاتمآم

سؾدقفؿممعبقعدا)م ػدقمماظد يممدبؾدكمم ومؼؿكؾدكممسدـمماظعؼدؾمم
واظ ظقؾمواظربػانموحقد ممإنماألدظدةممتـؾد ممبدانمماظـقابدةمم
سددـفؿم(ددداممآمسؾددقفؿ)مػددلممظؾػؼقددف(اٌيجع) صددليم
ذك

مؼلتلمب سقىمخا مدسقىماٌيجعقةمطاظيدداظةمم

واظـؾقةمواظـقابةماًاصدةممواظلدػارةم مواظقصداؼةمموشدريممذظدؽمم
اظؽـريمصفقمشاص ميؼفؿمعدؿؼؿ ممٌـدزظؿفؿمموٌؼاعداتفؿمم
طاذبمسؾقفؿموػدؿمم(ددامممآمسؾدقفؿ) مؼعؾؿدقنممبظديو مم
اظغقؾددةمورقهلدداموعددـمػ د هماظـاحقددةمصب د مسؾددقفؿم نمالم
ؼرتطدددقامذدددقعؿفؿموربؾدددقفؿميفمتقدددفمواسبددديا موسددد مم
اظيجددق مٌددـمميـؾددفؿمبددؾمسؾددقفؿم نمؼيذ د وامإظبمعددـم
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يماظؼدائؿمم(ددامممآم
ميـؾفؿميفمسصيمشقؾةماإلعامماٌفد م
سؾقف)موألجؾمطؾمػد امموشدريهممرددؿمم ػدؾمماظؾقد مم(دداممم
آمسؾقفؿ)ماظطيؼؼماظقاض ماىؾدلمماظؾلدقطممريؼدؼممآم
وريؼؼماظصاحمواإلصاحمواظع لمحؿكمؼلؾؽفمذدقعؿفؿمم
ؼمعؿؿـدؾممبداٌيجعمم
يفمسصيماظغقؾةماظؽربىموػ اماظطيؼد م
اىاععمظؾشيائطمالشريهمصفؿم(سؾقفؿماظلدام)معدـمم سطدكمم
تؾددؽماظشدديسقةمظؾؿيجددعمالمإنماٌيجددعمػددقمعددـم سطددكم
اظشيسقةمظـػلف مطؿامت سل.م ؿ
تعلٍقم 3م
إنماظلق ماظدقظلممايلديمم(داممزؾدفم)مذطديمماآلؼدةمماألوظبم
وػددلمتصددؾ مطؿؤؼ د م(انمٕمتؽددـمدظددقا)مسؾددكموجددقبم
اظؿؼؾق مسؾكماٌؽؾػماظ يمٕمؼصؾمإظبمرتؾةماالجؿفدادمم
وض د متضددؿمػ د هماآلؼددةمإظبمشريػددامعددـماألدظددةمطاآلؼدداتم
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واظيواؼددداتمواظلدددريةماظعؼائقدددةم وماٌؿشددديسقةمواظـؿقفدددةم
ؼصؾ ماجملؿق مدظقاًممتاعاًمسؾكماٌطؾقبموبف امؼـؾد مم
وجددقبماظؿؼؾقدد ممسؾددكمماٌؽؾددػمموػدد اممؼؽػددلممإلثؾدداتمم
اٌطؾقبموععفمؼـؾ مبطانمعامريحؿف.م م
م
تعلٍق 4م
ظددقمدددؾؿـامانماآلؼددةموح د ػامالمتصددؾ مط د ظقؾمتدداممسؾددكم
وجددقبماظؿؼؾق د مصؿددامذطيتددفمالمؼصددؾ مغؼضددامسؾددكمعدديادم
اظلددق مماظددقظلممايلدديمم(داممزؾدددف) النمآمددددؾقاغفم
وتعاظبمجعؾماظظفدقرممحفدةممواآلؼدةمماظؽيميدةممزداػيةمميفم
اظلددؤالمعددـم ػددؾماظد طيمواٌؼصددقدمعددـم(اظ د طي) ػددقم
اظؽؿددابم(و ػؾددفماظـصددارىمواظقفددقد) واظ د ؼـمطؿددامػددقم
اظظاػيمعـماآلؼدةمموؼؤؼد ممػد امماٌعـدكممانماظلدؤالممطدانمم
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سدـممإغلداغقةمموبشديؼةمماظدـ مم(صدؾكممآمسؾقدفممواظدف)م واغدفمم
طقػمميؽـفمانمؼؽقنمعيدامعـمآموظؽـمآمددؾقاغفمم
وتعاظبمصبق مػدؤال مماٌـؽديؼـممظؾدـ مم(صدؾكممآمسؾقدفمم
وآظف) بانمعبقعماظيداالتمطاغ مسؾكم ؼ يمرجالمعـم
اظؾشيموبع مذظؽمؼيذ ػؿمإظبماظلؤالمعدـمم ػدؾمماظد طيمم
ومبامانماٌشيط

مظقلقامعـم ػؾماظد طيممصقدؿع ممغبؾدفمم

سؾدددكم ػدددؾماظؽؿدددابمواظد د ؼـمحؿدددكمؼؿقؼـدددقامانمػد د ام
اظيدقلمطغريهمعـماألغؾقا مػقمعـماظؾشي .م م
و عددامعددامذطيتددفمعددـمانماٌؼصددقدمعددـم ػددؾماظد طيمػددؿم
ػؾماظؾق م(سؾقفؿماظلام) خاصدةمموالميؽدـممانمؼـطؾدؼمم
سؾكمشريػؿ م
م
صفقابف:م م
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اغددفمزبدداظػمظظدداػيماآلؼددةماظؽيميددةمخصقصددامانمدددقا م
اآلؼددةمواردمخبصددقصمماٌشدديط

م صددقابمماظشددؾفاتمموم

اٌـؽيؼـ .م م
انمغبؾم ػؾماظ طيمسؾكمخصقصم ػؾماظؾق م(سؾقفؿم
اظلام) يفماآلؼةماظؽيميةمؼلؿؾزمماظؾغقؼدةمموذظدؽممألغدفممالم
ععـددكموالمصائدد ةمعرتتؾددةمسؾددكمذظددؽمصؽقددػمميؽددـمٓم
دؾقاغفموتعاظبمانمؼيجعماٌشيط
إظبماألئؿةماٌعصقع

ماىاح ؼـمبدامظـؾقةم

م(سؾقفؿماظلدامم)مصؼدطممإلثؾداتممانم

اظيدددقلمربؿ د م(صددؾكمآمسؾقددفمواظددف) بشدديمواغددفمػددقم
اظيدقلمايؼقؼدلممعدـممآمطقدػممذظدؽمموػدؿممٕمؼؤعـدقامم
مبقؿ د م(صددؾكمآمسؾقددفمواظددف)موالمبلػددؾمبقؿددفم(سؾددقفؿم
اظلددام) صف د ام ولماظؽددامموعددـمػ د امغعددي مانمتػلددريم
ػؾماظ طيمبلػؾماظؾقد مم(سؾدقفؿمماظلدام)م صؼدطممػدقممعدـمم
اظؿػلريمباظؾارـمغعؿمػؿم ػؾماظ طيموػؿم وظدقامماألظؾدابمم
11
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وػددؿم وظددلماألعدديموػددؿ.م.م.م.م.م.م.موػددؿ.م.م.م.م.موألجؾددفؿم
خؾؼ ماظلؿقاتمواالرضدقنممظؽدـمميفماٌؼداممماٌؼصدقدمم
ػقم ػؾماظؽؿابمواظ ؼـموض مؼـطؾدؼممسؾدكمم ػدؾمماظؾقد مم
(سؾقفؿماظلام) باسؿؾارػؿم ػؾمدؼـ.م م
وؼؤؼ مػ اماظؽاممعامذطيتفم غ ميفمصم12حق مضؾ م
((واٌلددؤولميفماآلؼددةم(صادددؾقام ػددؾماظ د طي) الب د مانم
ؼؽقنمواج ماظطاسةمصقؿامؼلللمسـفموؼلعيمبف.م.م.م.م)).م
ادلوردمالخالج
قوا فوً’ الصورخً فوً المٌوةان‘ ص((10واٌرهوا مون
الرواٌات أعرضت عن ذكرها للختصوار والن المسوؤلة مون
الواضحات ورواٌة واحودة تكفوً إلثباتهوا لمون ألقوى السوم
وهوو شوهٌد وأموا مون كوان أعموى فول ٌهتودي بنوور الشومس
حتى لو احرقه.
وهوذ المسوالة لٌسوت جدٌودة فقود مارسوها بنوو أمٌوة وبنوو
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العبواس (لعونهم هللا) .حٌو قواموا بوضو األحادٌو الكاذبوة
وأولووا كولم هللا تعوالى لصوالحهم وانتحلووا مقاموات اإلموام
على وذرٌته ((علٌه السلم)) كذبا وةورا  .) . .ؿ
ؿ
تعلٍق5
ماظؽامميفمغؼاط:م م
-1اٌلددداظةمسـد د

مواضدددقةمألغدددؽموإعاعدددؽمتؿعددداعانم

باظؾارـموعـم صقابماظؾدارـمم عداممسبدـممصدانممآماعيغدامم
انمغؿؾعماظظاػيمالماظؾارـمظ ظؽمصانماٌلدلظةممٕمتؿضد مم
سـ غامألغـامالمغؿعاعؾمباظؾارـمو غامعؿلط مانماظشؿ

مضد مم

حيضؿؽمو حيض معـمت سقمإظقفمظؽـ.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م م
-2مبـدددقم عقدددةمضددداظقامطؿدددامضؾدددؿؿموادسدددقامطؿدددامادسقدددؿؿم
واشؿصؾقامطؿاماشؿصؾؿؿمواغؿقؾقامطؿاماغؿقؾؿؿموضدقؽقامم
سؾكماظـاسمطؿداممضدقؽؿؿممسؾدكمماظـداسمموادسدقامماظلدػارةمم
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واًاصدددةمطؿدددامادسقدددؿؿماظلدددػارةمواًاصدددةمواإلعاعدددةم
واظقطاظددةموصلدديوامآؼدداتمآموحيصقػددامطؿددامصلدديهقػام
وحيصؿؿقػاموط ظؽمبـق ماظعؾاسمصعؾدقاممطؿداممصعؾدؿؿمموطدؾمم
ذظؽمط بموزورموإضالموزؾؿموزاممواسبيا  .م م
-3ػؿماغؿقؾقامعؼامماإلعاممسؾلم(سؾقدفمماظلدام)م و والدهم
عدـممبعد همم(سؾدقفؿمماظلدام)م واغدؿؿمماغؿقؾدؿؿممعؼداممماإلعداممم
اٌف يماظؼائؿم(داممآمسؾقف) ظؽـمععمطؾمذظؽمصدانمم
ايؼمواح موػقمواض مطاظشؿ

مسـ ماٌؤعـمرؾعا.م م

-4الحظمانمدسقىموالةماألعيموانم عدقرمماظـداسممبلؼد غامم
وإغـامخؾػدا مماظيددقلمم وماٌفد يمم(ددامممآمسؾقدف)م و غدامم
وظد ماٌفد يموابـددفموانمػد هماظقصددقةمخبصقصددلمو غددام
دػريماإلعدامممالحدظممطدؾممػد همماظد ساوىمموشريػدامماظؽدـريمم
ضددقلمطؾددفامدددفؾةمميؽددـمأليمذددك

مانمؼ د سقفامطؿددام

ادساػدامبـددقم عقددةموبـددقماظعؾدداسمدددابؼامواغددؿؿم الن.مظؽددـم
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اٌفددؿمػددقماظد ظقؾماظشدديسلماألخاضددلماظعؾؿددلمواظ د يم
ؼـؾ م حؼقةمزؼ معـماظـاسمحؿدكممالمؼد سلممعدـممؼد سلمم
وطبيجمعـمخيج.م م
-5إذامطـ متعرت مبدانممبديمم عقدةمموبديمماظعؾداسممضداعقامم
بقضددعماألحادؼدد ماظؽاذبددةمو وظددقاماظؽددامم ذنمطقددػم
هقزمػ هماظيواؼةماظؽاذبةمسـمشريػامددؿؼقلممغيجدعممإظبم
اظؼيآنمصؿامواصؼماظؼيآنمغلخ مبفموعداممخاظػدفممغد رهممظؽدـمم
سؾقددؽم والًمانمتـؾ د مانمػ د هماظيواؼددةم(اظدديمتشددريمإظبم
عقاصؼددةماظؼدديآن)مصددقققةمثددؿمتددؾيمسؾقفددامثددؿماغددفمػـددا م
بموالمدباظػدفممصؿداذامم
اظؽـريمعـماألحؽدامممالمتقاصدؼمماظؽؿدا م
تػعددؾمبفددامػددؾمترتطفددامعددعماألخ د مبـظدديماالسؿؾددارمإغؽددؿم
تدد سقنممانمطددؾممعددمامعقجددقدمميفماظؽؿدد مماألربعددةممػدددقم
صقق موميؽـ ماألخ مبف.م
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م6دموإذامطـ متعرت مبانمبيم عقدةمموبديمماظعؾداسممضداعقامم
بقضددعماألحادؼ د ماظؽاذبددةمصؾؿدداذامتؿؿلددؽقنمبيواؼدداتمم
ضدعقػةمموتعؿربوغفداممدظدقاًمسؾددكممدسدقتؽؿممطيواؼدةمماظقصددقةم
واظيمؼؽـيماجملاػقؾميفمدـ ػاموشريػامعدـمماظيواؼداتمم
اظضعقػة؟؟؟
ادلوردمالرابع
قا فً الصرخً فً المٌةان ص ((10فان قا الحسنً:
ووحً إِلَوٌ ِْه ْم
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِلوكَ إِالا ِرجَواالا نُّ ِ
ان قوله تعالىَ :و َما أ َ ْر َ
الذك ِْر ِإن كونت و ْم الَ ت َ ْعلَ ومونَ .
سؤَلوواْ أه ِ
فَا ْ
اذا ا معنى عام ٌمكن ان ٌنط فً كو ةموان وٌمكون تجرٌود
عن خصوصٌته بؤه البٌت((علٌه السلم)).
وٌرد علٌه- :ان هذا القو دون إثباته خرط القتاد الن اآلٌة
خاصوة بؤهو البٌوت كؤٌوة التطهٌور وهو آتوى  ,فول ٌمكون
انطباقهوا علوى اٌرهوا وهوذا موا صورح بوه األئموة ((علٌوه
السلم ((فً األحادٌ التً ذكرتها واٌرها الكثٌر )) . .ؿ
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تعلٍق 6م
ثؾؿـددامباظؿعؾقؼدداتماظلددابؼةمانمغبددؾم ػددؾماظ د طيمسؾددكم
ػؾماظؾق مصؼطموصؼطمؼلؿؾزمماظؾغقؼةمغعؿمؼشدؿؾفؿممطؿدامم
ؼشؿؾمشريػؿمباسؿؾارػؿم ػؾمدؼـموسؾؿموطد ظؽمم ثؾؿـدامم
انمزدداػيماآلؼددةمؼشددريمإظبمذظددؽموسؾقددفمالمؼص د مضقظددؽم
(وؼيدمسؾقدفم:م -انمػد امماظؼدقلممدونمإثؾاتدفممخديطمماظؼؿدادمم
النماآلؼةمخاصةمبلػدؾمماظؾقد ممطلؼدةمماظدؿطفريمموػدؾممآتدكمم
صامميؽـماغطؾاضفامسؾكمشريػاموػ امعامصيحمبدفمماألئؿدةمم
(سؾددقفؿماظلددام) يفماألحادؼ د ماظدديمذطيتفدداموشريػددام
اظؽدـري)مألغدفممزبدداظػمظظدداػيماظؼدديآنماظؽدديؼؿمإضدداصةمإظبم
اددددؿؾزاعفماظؾغقؼدددةمغعدددؿمؼشدددؿؾفؿمطؿدددامؼشدددؿؾمشريػدددؿم
باسؿؾارػؿم ػؾمدؼـموسؾؿ.م م
م
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ادلوردماخلامش
قا فً الصرخً فً المٌوةان ص(( 11ثوم ان المسوئو فوً
اآلٌوة ٌجوب ان ٌكوون عنود جوواب عون كو مسوالة و ٌوسوا
عنهوا وهوذا ٌحتوا إلوى العصومة واإللهوام اإللهوً وهوذا مواال
ٌوجد إال فً العترة الطاهرة لدمحم (ص) ,فوذذا كوان المسوئو
جاهل ولو فً مسالة واحدةٌ ,كوون سوائل ال مسوئوال ,وهوو
خلف الفر  ,فلبد ان تنتهً المسالة إلى من ٌحتا إلٌوه
وال ٌحتوا إلوى احود مون النواس وهوم دمحم وا دمحم ((علٌوه
السلم ((كما نصت على ذلك الرواٌات المتواترة)) .ؿ
ؿ
تعلٍق 7م
ػ اماظؽاممصقق ميفمسصديممايضدقرمم يمسصديممحضدقرمم
ووجددقدماإلعددامماٌعصددقمم(سؾقددفماظلددام) وظؽددـمسبددـم
غظيغدددداميفماآلؼددددةماظؽيميددددةميفمسصدددديماظغقؾددددةمظإلعددددامم
وخبصقصماظؿؼؾق موعامؼيجعمإظبماظػؼقفمواظعؾؿا ممصبد مم
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انمؼؽقنماظعإمربقطامجبؿقعماألعقرماظػؼفقةم يمسـد همم
جقابمسـمطؾمعلاظةمصؼفقدةمم عدامميفمشدريممػد همماٌلدائؾمم
صامضبؿاجمإظبمانمؼعي مطؾمذدل ممالنمشيضدـاممايدالمم
واييام موػ امعؿقصي مسـ ماظػؼقف .م م
م
تعلٍق 8م
ميؽددـماالدسددا ماغددفمتقجدد مضيؼـددةميفماظيواؼدداتماظدديم
ذطيتفامتشريمإظبمانماٌعصدقمممغظديممإظبمغػلدفممطصداح مم
دؼدددـم ومسدددإموػد د هماظؼيؼـدددةمػدددلم(ضؾد د :مسؾقـدددام نم
غللظؽؿ؟مضال:مغعؿ،مضؾ :مسؾقؽؿم نموقؾقغا؟مضدالم:مذا م
إظقـا.م) موعدـممػـداممتـطؾدؼمماآلؼدةمماظؽيميدةمم وماظيواؼدةممسؾدكمم
اظعإم ؼضامصفقمصبق مسـماٌلائؾماٌكؿصدةممبدايالمم
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وايياممإعامشريمػ امصؾفماإلجابدةممسـفدامم ومسد ممماإلجابدةمم
سـفا.م
ادلوردمالضادس
قا فً الصرخً فوً المٌوةان ص[12والمسوإو فوً اآلٌوة
الذكْر) البد ان ٌكون واجب الطاعة فٌما ٌسا
سؤَلوواْ أه ِ
(فَا ْ
عنوه وٌوؤمر بوه ,وهوذا خواص باألئموة المعصوومٌن((علٌوه
السلم ((الن القوو بوجووب طاعوة اٌور المعصووم ٌسوتلةم
األمور بالمعصوٌة وهوذا محوا  ,الن اٌور المعصووم ممكون
الخطؤ واالنحراف عمدا أو سهوا فكٌف طاعته مطلقا ا).
ؿ
تعلٍق 9م
الحددظمسزؼددزيمماظؼددارئممواظؿػدد مإظبمإدددؾقبمماًصددؿمم
حق ماظغ

مواظؿؿقؼفمواظؽ بمواظؽقؾممبؽقاظ

مصفداػقمم

اظعؼقؾددلمؼؼدديموؼعددرت محبؼقؼقددةمواضددقةموػددلمالبدد مانم
20
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ؼؽقنماٌلؤولم( ػؾماظؾق ) مواج ماظطاسةمصقؿامؼلالم
سـددفموؼددلعيمبددفمصدداآلنمغلددلظؽمؼدداسؼقؾلمػددؾماٌشدديطقنم
عؽؾػددقنمضؾددؾمانمؼؤعـددقامبقجددقبمراسددةم ػددؾماظؾقدد م
(سؾددقفؿماظلددام) صؾددقم عدديماإلعددامم(سؾقددفماظلددام) بددلعيم
وايد ؼ ممواردمعدعمماٌشديط ممصفدؾممانماٌشدي ممؼطقدعمم
اإلعامميفمعداممؼدلعيممبدفممطقدػممػد امموانماٌشدي ممالمؼدؤعـمم
بآم صاموالمباظـ

موالمبلػؾمبقؿفم(صدؾقاتممآمسؾدقفؿمم

عبقعا).م.م ؿ
ؿ

دعغؾقؿ 10م
طاعؽمؼامسؼقؾدلممواظؿؿلدؽممبدفممؼعديممغلدؾةمماظؾغقؼدةممإظبم
اٌقظبم(جؾمذب ه) صاب م نمتـؾ مإنماًطدابممطدانمم
المؼشؿؾماٌشيط

مبدؾممطبدؿ ممباٌلدؾؿ ممواٌدؤعـ مم
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وعـمثدؿممهؿدؾمم ػدؾمماظد طيممسؾدكمم ػدؾمماظؾقد ممصؼدطممالم
سؾكم ػؾماظ ؼـمواظؽؿاب .م م
م
تعلٍق 11
ضقظؽم((اظؼقلمبقجقبمراسةمشريماٌعصقممؼلؿؾزمماألعيم
باٌعصقةموػ امربال،مالنمشريماٌعصقممممؽدـمماًطدلمم
واالسبديا ممسؿد اًمم ومددفقام ًصؽقدػممراسؿدفممعطؾؼدا))م ؼديدمم
سؾقف:م-
مإذامطاغ مإراسدةممشدريمماٌعصدقمممتلدؿؾزممماٌعصدقةممصفد امم
ؼعيمانمعـم عيمباٌعصقةمصفقم ؼضاًموساصٍموآثدؿم موػد امم
خددا ماظعؼددؾمواظـؼددؾمبددؾمؼؾددزممعـددفمانم ػددؾماظؾقدد م
(سؾقفؿماظلامم( سصاة محاذاػؿم م
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صيدقلمآم عديممبيراسدةممإدداعةممابدـممزؼد م موإدداعةممظدق مم
ععصقعامصفؾمراسةمإداعةمععصقة؟ !! م
و عريماٌؤعـ

م عيمبطاسةمعاظؽماألذرتمحقد ممجدا ممسـدفمم

سؾقفماظلامم(وعاظؽمابـمايارثماخدقممعد ح ممصدمامسعقام
ظددفمو رقعددقام عدديهم)موعاظددؽماالذددرتمشددريمععصددقم مصفددؾم
إراسةمعاظؽماالذرتمععصقة؟ !!! م
اإلعددامماٌف د يم عدديمبطاسددةماظلددػيا ماألربعددةمواظلددػيا م
األربعة مظقلقامععصقع

مصفؾمراسؿفؿمععصقة؟ !!!! م

و ؼضاماإلعامماٌف يمٕمؼرت ماألعيمدد ىممبعد مماظلدػيا مم
وارجددعماظـدداسممإظبماجملؿفدد مماىدداععممظؾشدديائطممصفددؾمم
راسؿفمععصقة؟؟!!!!!
مسبددـمغؼددقلمإذامطاغ د مإراسددةمشددريماٌعصددقممباظ د ظقؾم
اظعؾؿدددلماظشددديسلماٌؿؿـدددؾمبؼدددقلماٌعصدددقممصاظطاسدددةم
23
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واجؾددةمعطؾؼدداموػدد امعددامثؾ د مبدداظقاضعموحل د ماألدظددةم
اظشددديسقةمبقجدددقبمراسدددةماجملؿفد د ماىددداععمظؾشددديائطم
خصقصدداموانمدورماجملؿف د ماىدداععمظؾشدديائطمػددقمدورم
اظـقابةماظعاعةمسـماألئؿةم(داممآمسؾقفؿ) .م م
إذامطـددد متعدددرت مانمإراسدددةمشدددريماٌعصدددقممتلدددؿؾزمم
اٌعصددقةمصؽقددػمتطقددعمعددـمت د سقمظددفم(اغب د مايلددـ)م
وػدؾممػددقمععصدقمممسؾؿددامانماٌعصدقع مماثـددامسشديممإعاعداًم
ععصقعا.مً م
ضد د متؼدددقلمانم راسؿدددفمسؾدددكمسبدددقماظقطاظدددةمواظلدددػارةم
واظـقابة .م م
ظؽـمؼؼالمسؾقؽمانمتـؾ ماظلػارةمواظقطاظدةممصعدامموواضعدامم
و غفامعـماإلعاممباألدظةماظقاضقةمالمبلدظةمواػقةمطاظيؤؼدامم
واغفمؼ ظـامسؾكمضربماظزػيا م(سؾقفاماظلام) وعدعممػد اممظدقمم
دؾؿـامبؽاعؽمصدانمم راسؿـداممظؾؿفؿفد مم ؼضداًممألغدفممغائد مم
24
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اإلعددامماظعددامموػدد امعددامثؾ د مباألدظددةماظشدديسقةماظؼطعقددةم
ضػمإظبمذظؽماألدظةماظشيسقةماظيمتد لممسؾدكممإراسدةمم
اظعؾؿا  .م م
م
ادلوردمالضابع
قوا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص((12وبعود هوذا ٌكوون
اسوتدال السوٌد محموود الحسونً بهوذ اآلٌوة مخالفوا للقورآن
والسنة المطهرة وهو اجتهاد مقاب النص ,الوذي هوو باطو
بالضرورة ,وهو ظلم أل دمحم(ص) وانتحاال لمقاماتهم التوً
خصهم هللا تعالى بهم ,وانص السٌد محمود الحسنً بان ال
ٌدخ نفسه فوً مضومار االسوتدال العلموً بهكوذا أدلوة اٌور
ناهضة ومنقوضة بداهةا )) . . . . . . .ؿ
ؿ
دعغؾق 12ؿ
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طاممصار ماٌيادمعـفماظضقؽمسؾكماىفالماٌغيرمبفؿم
حؿكمؼلؿعطػفؿموؼـؾ معد ساهمم ضدقلممػد امماظؽدامممألغـدامم
ثؾؿـا :م م
 -1عقاصؼةمادؿ اللماظلدق ممايلديمم(داممزؾدف)م ظظداػيمم
اظؼيآنموػقمحفةموط ظؽماغفمعقاصؼ مظؾلـةماظشيؼػة .م م
 -2إنمزؾدؿممآلمربؿد ممواغؿقددالمعؼاعداتفؿممػدقممبلددؾ م
اظؿكؾلمسـماألدظدةمماظشديسقةممواظعؼؾقدةمماظديممتشدريمميؼفدؿمم
وحؼماجملؿف ماىاععمظؾشديائطممعدـممبعد ػؿمموزؾدؿممآلم
ربؿ مػدقمماظؽد بممسؾدقفؿممطؿداممطد بؿؿممسؾدقفؿمموادسقدؿؿمم
ادسدددا اتمسفقؾدددةمشيؼؾدددةمطاظيدددداظةمواظـؾدددقةمواظعصدددؿةم
وشريػاماظؽـري .م م
 -3بطانمطؾمعامريحدفمماٌد سلممعدـممإذدؽاالتمموعدـمم
وػددامموعددـمادؿقلدداغاتمشيؼؾددةماٌدديادمعـفددامإضددالم
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اظـاسموحيصفؿمسدـمماظطيؼدؼمماإلهلدلمماظيدداظلمماٌؿؿـدؾمم
باجملؿف ماىاععمظؾشيائط .م م
م
ادلوردمالخامن
قا فً الصرخً فً المٌةان ص ((12والى القوارى اذكور
أرا بعو علموا الشوٌعة فوً الورد علوى مون اسوتد بهوذ
اآلٌة على وجوب التقلٌد أو على وجوب حجٌة خبر الواحود:
-1أبوو الصولح فوً كتابوه الكوافً قوا  .( :وهوم – ٌعنوً
األئمة – الذٌن أمر من ال ٌعلم بمسؤلتهم لٌعلم فً قولوه:
الوذك ِْر ِإن كونوت و ْم الَ ت َ ْعلَ وموونَ )) وقود بٌنوا فوً
سؤَلوواْ أهو
ِ
(فَا ْ
اٌور هوذا الكتواب ونبٌنوه فٌوه كوون األئموة االثنوى عشور
صلوات هللا علٌهم أجمعٌن أولً األمر وأه الذكر دون
اٌرهم)) الكافً للحلبً
سوؤَلوواْ أهو
وقوا أٌضوا فوً ص (( 93قولوه تعوالى ) فَا ْ
الذك ِْر إِن كونت و ْم الَ ت َ ْعلَ ومونَ ) فؤمر من ال ٌعلوم بسوإا أهو
ِ
الذكر لٌعلم ,ولم ٌخص ذلوك بشوً  ,دون اٌور  ,وذلوك
28
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مقتضوى لعلوم المسوإولٌن بكو شوً ٌسوالون عنوه,
معصومون فٌما ٌفتون بوه ,لقوب األمور بالمسوالة مون ال
ٌعلوم موا ٌسوا عنوه ,وعودم العلوم لفتٌوا مون ٌجووة علٌوه
الخطا عن قصد أو سهو(( . . .

دعغؾق 31

ماظؽامميفمغؼاط:م م
اظظدداػيماغددؽمالمتـؿؿددلمإظبمذددقعةماألعدداممسؾددلم(سؾقددفم
اظلدام)م حقد متيؼد مانمتد طيممبعددضمسؾؿددا ماظشددقعةموالم
اسؾؿمإظبم يمعؾةم ومذيؼعةم ومرائػدةمم ومعد ػ ممتـؿؿدلم.م
.م؟ م
البدد م نمتؾؿػدد مإظبمإنمعددامذطيتددفمعددـمآرا م(انمصدد م
غؼؾؽ) ػلمذبديدمم را مضد ممتؽدقنممصدقققةمموضد ممتؽدقنمم
شددريمصددقققةمظؽددـماٌفددؿمػددقماظ د ظقؾماظعؾؿددلماظ د يم

29

* * * الدليل القاهر على ميزان العقيلي الخاسر * * *

ؼـؾ مصقةماح ماظؼقظ

مومبامإغـام سطقـامدظقامسؾدكممعدامم

ذطيغاهمصعؾقؽمغؼدضممذظدؽمماظد ظقؾممسؾؿدامماغدؽمموإعاعدؽمم
هؿانمغبؾةمذعقا مسؾكماظؿؼؾق موطدؾممعداممذطديتممعدـمم
ارآ مصانم صقابفامؼؼقظقنمبقجقبماظؿؼؾق مبؾم طـديممعدـمم
ػد اممإنمسؾؿدا مماظشدقعةممعبقعددامؼؼقظدقنممبقجدقبمماظؿؼؾقد م
صددـقـمغؿق د ا م نمتددـؼضمسؾقـددامبدد ظقؾمسؾؿددلمؼـؾدد م
ع سا .م م
صب مسؾقؽم نمتػي مب

ماظؿػلريموسؾؿا ماظؿػلدريمموبد مم

األصدددقلموسؾؿدددا ماألصدددقلمصؿدددامؼؼقظدددفماٌػلددديمظدددق

م

باظضدديورةم نمؼؿؾـدداهم ومؼؼددقلمبددفماألصددقظلموإذامغؼض د م
سؾدكمماألصدقظلممبؽددامماٌػلديممصفد اممالمؼعؿددربمغؼضداممسؾددكم
طددامماألصددقظلمالنماألصددقظلمالمؼؾؿددزممبؽددامماٌػلدديم
وػؽدد د امباظـلددددؾةمإظبماظػؼقددددفماألصددددقظلمعددددعماظػؼقددددةم
اإلخؾدداريموػؽ د امباظـلددؾةمظعؾؿددا ماألصددقلمصقؿددامبقددـفؿم
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لموؼؽػدلمم نمغؼدقلمم
وطؿامضؾـدامماٌفدؿممػدقمماظد ظقؾمماظعؾؿد م
إنماآلؼةمتصؾ مطؿؤؼ مإنمٕمتؽـمدظقا.م م
غ مريحد ممعداممؼؼديمبمعدـمتملدعةمم ضدقالمموادسقد ممبدلنمم
صددقابفامؼؼقظددقنمبددانم ػددؾماظدد طيمػددؿم ػددؾماظؾقدد م
خاصةموالمتشؿؾمشريػؿمويفماٌؼابؾمؼقج ماظؽدـريممعدـمم
اظعؾؿدا ممؼشددريونمإظبمخددا معداممتد سلمسؾؿددامإنماظؼائددؾم
بانم ػؾماظد طيممػدؿمم ػدؾمماظؽؿدابمماظقفدقدممواظـصدارىمموم
ػؾماظ ؼـمػقم د مو طـيمدعةموسؿدؼممعدـمماظؼائدؾممبدانمم
ػؾماظ طيمػؿم ػدؾمماظؾقد ممخاصدةمموعدعممذظدؽممالمغعؿدربمم
ضقهلؿمدظقامسؾكمعامغ سلموإمناماظعربة مباظ ظقؾ .م م
عـمخالمذظؽمغعي مإنم ػدؾمماظد طيممضد ممؼـطؾدؼممسؾدكمم
ػددؾمماظؾقدد ممباسؿؾدددارػؿم ضددقىممو سؾدددكمعصدد ا ممعدددـم
عصادؼؼماظعؾؿا مواظ ؼـموػ امؼؿـاد معدعممزفدقرمماآلؼدةمم
والمغؼقلمامنم ػؾماظ طيمػؿم ػؾماظؾق مخاصة.م
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ادلوردمالتاصع
قا فوً الصورحً فوً المٌوةان ص (( 14-4-السوٌد دمحم
بواقر الصودر فوً الحلقوة الثانٌوة مون دروس فوً علوم
األصو ص 287قا :
(( . .إضافة إلى إن األمر بالسإا فً اآلٌة لٌس ظاهرا فوً
األمر المولوي لكً ٌسوتفاد منوه ذلوك ألنوه وارد فوً سوٌا
الحدٌ م المعاندٌن و المتشككٌن فً النبوة من الكفار و
من الواض إن هذا السٌا ال ٌناسب جع الحجٌة التعبدٌة
و إنموا ٌناسوب اإلرشواد إلوى الطور التوً توجوب ةوا
التشكك و دف الشبهة بالحجوة القاطعوة ألن الطورف لوٌس
ممن ٌتعبد بقرارات الشرٌعة.
و نلحوظ أٌضوا إن األمور بالسوإا مفورع علوى قولوه :و موا
أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحً إلوٌهم و التفرٌو ٌمنو عون
انعقاد إطل فً متعل السإا لكً ٌثبت األمر بالسإا فً
اٌر مورد المفرع علٌه و أمثاله .هذا على إن مورد اآلٌة ال
حجٌة فٌه ألخبار اآلحاد ألنه ٌرتبط بؤصو الدٌن))
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دعغؾق 14م

خقاغدةممطد بممغػدا ممدجدؾمماظـظديممبعد ممواحد ةممورؿد

م

األخدديىمطددؾممػدد اموشددريهمماظؽددـريمواظؽددـريممصدد رمعددـمم
اٌ سلمصاح مطؿابم(اظصديخلمميفماٌقدزان)م الحدظمم
سزؼزيماظؼدارى ممإنماٌد سلممذطديممطاعداممظؾلدق ممربؿد مم
بدداضيماظصدد رمموشددضمماظـظدديممسددـمطددامممآخدديمم(واظػائدد مةم
اٌرتتؾةميفماظؽامماألخدي)م عداممعداممذطديهمماظلدق مماظشدفق مم
(ضد س)ميفممايؾؼددةماظـاغقدةممصفددقمطؿؿفقد ممظؾقددقثم سؾددكم
وتددزدادمؼؼقـدداممووضددقحاممسـدد عاممتياجددعممحبددقثمماظلددق مم
اظشددفق محبددقثميفمسؾددؿماألصددقلماهلددا

لم

-ج 4

ص 384حق مذطيماظلدق مماظشدفق مم(ضد س)م:مومبداممذطيغدامم
زفدديمإنماٌدديادمعددـماظ د طيمػددقماظؽؿ دابمواظ د ؼـموضدد م
اددؿعؿؾمميفماظؼدديآنماظؽدديؼؿمطددـريامبفد اماٌعـددكمحقد م
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رؾددؼمسؾددكماظؽؿددابماظؽدديؼؿموسؾددكماظؿددقارةميفمسدد ةم
عقاضع.موإعامعدامموردميفمتػلدريػاممعدـممإنماٌديادممبلػدؾمم
اظ طيماألئؿةم(سؾقفؿماظلام) مصاذؽميفم غفؿمػؿم ػدؾمم
اظ د طيمايؼددقؼ

مألغفددؿمورثددةمطددؾماظيددداالتمواظشدديائعم

واظؽؿ ماظلؿاوؼةموورثةمادمموغقحموإمساسقؾموطدؾممعدـمم
تؼ عفؿمعـم غؾقا مآمورددؾفمم،مإالم نمػد اممعدـمماظؿػلدريمم
باظؾارـمالماظظاػيمومإالمصامععـكموالمعـادؾةميفمإرجدا مم
اٌشددؽؽ

ميفمغؾددقةمربؿدد م(ص) إظبماألئؿددة(سؾقفؿم

اظلام) إلثؾداتممحؼاغقدةمماظيددقلممودصدعممذدؾفةممبشديؼؿف م
خصقصددامإذام خدد غامبع د

ماالسؿؾددارمضددقلماٌدد سلميفم

طؿابفمص .16(. . .م.موظؽـمطؾدفامم( يماألضدقال)م وممجؾدفامم
تؤط مسؾدكمم نماٌديادممعدـمماآلؼدةممػدؿمم ػدؾمماظؾقد مم( )
خاصةموالمدخؾمهلامبقجقبماظؿؼؾق )مو ؼضداممتدزدادمم طـديمم
وضقحاموؼؼقـامإذامرجع مإظبماظػؿداوىمماظقاضدقةممظؾلدق مم
33
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ربؿ د مبدداضيماظص د رمص.105م.م.م.م)موعددـمغاحقددةم خدديىم
حـد م( يماظشدديؼعة) سؾددكماظؿؿلددؽمباظعؾؿددا مواظلددؤالم
عدددـفؿمضدددالمتعددداظبم(صاددددلظقام ػدددؾماظد د طيمإنمطـدددؿؿمالم
تعؾؿقن) وض عؿفؿمإظبماظـاسمبقصػفؿمورثةمظألغؾقا مصؼ م
جا ميفماي ؼ مسـمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمواظف)
إنماظعؾؿا مورثةماألغؾقا موجا مسـفماغفمضدالمماظؾدفؿممارحدؿمم
خؾػائلمصؼقؾمظفمؼاردقلمآموعـمخؾػائؽمضالماظد ؼـمم
ؼلتقنمعـمبع يمؼيوونمسيمح ؼـلموددـيممصقعؾؿقغفدامم
اظـاسمعـمبع يمويفمرواؼةمسدـمماإلعداممم عدريمماٌدؤعـ مم
(سؾقددفماظلددام) اغددفمضددالمذبدداريماألعددقرمسؾددكم ؼدد يم
اظعؾؿا مبآماألعـا مسؾكمحاظفموحياعف)) .م م
م
م
م
34

* * * الدليل القاهر على ميزان العقيلي الخاسر * * *

دعغؾق15

مالمصائ ةموالمٔيةمسؾؿقةم ومسؿؾقدةمم ومجدز ممٔديةممتػقد مم
صقؿامذطيتفميفماٌؼدامممالنماظلدق مماظشدفق مماظصد رممؼؼدقلمم
إنم ػددؾماظ د طيمػددؿم ػددؾماظؽؿددابمواظ د ؼـمالنمزدداػيم
اآلؼددةمؼػق د مذظددؽمو غ د متؼددقلم ػددؾماظ د طيمػددؿم ػددؾم
اظؾق مخاصةمغعؿماآلؼةمالمت لمسؾكمحفقةمخربماظقاحد مم
وػ اماظشل م جـ

مسؿامسبـمبص ده.م م

وعـمخالمطؾمعامتؼ ممؼؽػقـام نمغؼقلمإنماآلؼةمتصؾ م
طؿؤؼ د مإنمٕمتؽددـمدظددقامسؾددكموجددقبماظؿؼؾق د موػ د ام
اظشل مؼؼيمبدفمماظلدق مماظشدفق ممربؿد ممبداضيمماظصد رممحقد مم
ضدالمميفماظػؿداوىمماظقاضدقةممصم (. . . . . . . 105وعدـمم
غاحقدددةم خددديىمحـد د م( يماظشددديؼعة) سؾدددكماظؿؿلدددؽم
باظعؾؿا مواظلؤالمعـفؿمضالمتعاظبم(صاددلظقامم ػدؾمماظد طيمم
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إنمطـؿؿمالمتعؾؿقن) وض عؿفؿمإظبماظـاسمبقصدػفؿممورثدةمم
ظألغؾقددا .م.م.م.م)موػ د امطؿددامضؾـددامؼؽػددلميفمإثؾدداتمعدديادم
اظلق ماظقظلم(داممزؾف).م
ادلوردمالعاشر
قوا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص ((16وأقووا هوإال
العلما وان كان بعضها فٌه كلم ولكون كلهوا او جلهوا تإكود
علوى ان الموراد مون اآلٌوة هوم (أهو البٌوت((ع() خاصوة وال
دخ لها بوجوب اٌر تقلٌد اٌرهم(

دعغؾق 16م

طدددؾم ومجدددؾماظؽدددامميفماظؿعؾقدددؼماظلدددابؼمصبدددييميفم
اٌؼام.م م
م
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م
م
دعغؾق 17م

اظظاػيماغدؽممتعدرت ممبقجدقبممتؼؾقد مماٌعصدقممميفمسصديمم
ايضقرمظ ظؽمضؾد مم(والمدخدؾممهلداممبقجدقبممشدريممتؼؾقد مم
شريػؿ) موسبـمغلدلظؽممإذامطـد ممتـؽديمماظؿؼؾقد مميفمزعدـمم
اظغقؾدةممصفدؾممؼعؼدؾممعدـمماٌعصدقع مم(سؾدقفؿمماظلدام)م نم
ؼرتطددقاممذددقعؿفؿمميفمتقدددفموسدد ممماددددؿؼيارمممدداممؼقجدد م
اًؾدددؾممباألوضددددا ماظ ؼـقددددةمواالجؿؿاسقددددةمواظلقادددددقةم
واالضؿصادؼة؟موألجؾمذظدؽممطؾدفمموظغدريهممغؼدقلممالبد ممعدـمم
وجقدمعـمميـؾماألئؿةميفمزعـماظغقؾدةمموػد هممايؼقؼقدةمم
درطفدداماألئؿددةماٌعصددقعقنم(سؾددقفؿماظلددام) وحـددقام
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وارذ وامإظقفاموذظدؽمممبدامموردمسدـفؿممعدـمم دظدةممتشدريممإظبم
ذظؽ.م م
م
ادلوردماحلاديمعشر
قا [ ثم إن القو بشمو اآلٌة لمطل أه الذكر من العلما
هو مذهب أبنا العامة فً تفسٌر قوله تعالى (فاسوؤلوا أهو
الذكر إن كنوتم ال تعلموون) وقود اخبرنوا بعودم ركووب مراكوب
أبنا العامة وان الرشد فً خلفهم.] . .
دعغؾق 18م

جفددؾموس د ممصفددؿم ومادسددا موط د بمسؾددكماٌعصددقع

م

(سؾقفؿماظلام)؟م ؼـموعؿكماعيغام وماخربغداممإنمالمغيطد مم
عياطد مماظعاعدةم؟موعؿدكممؼؽدقنمماظيذد مميفمخاصفدؿ؟ممػدؾمم
إنمػ د امعطؾؼددامويفمطددؾماألعددقرميفماألحؽدداممواظؿػلددريم
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ويفمشددريمذظددؽ؟م ممصؼددطميفماألحؽددامماظشدديسقة؟موػددؾم
ػ اماظيطقبمعطؾؼام ممظفمح ودمخاصة؟م م
واظ يمؼؿؿؾعماألحؽداممماظشديسقةممصبد ممإنماظؽدـريممواظؽدـريمم
عـماألحؽامماظشديسقةممسـد غاممتقاصدؼمماظعاعدةممصؿداذاممتؼدقلمم
بف هماألحؽاممػؾمشباظػفامألغفامتقاصؼماظعاعةمسؾؿامبلغفدامم
ثابؿةمباظضديورةمميفمحؼـدامموطدم ظؽماظعؽد ممؼقجد ممبعدضمم
األحؽدداممسـد غامدبدداظػماظعاعددةموػددلمثابؿددةمسـد غامصفددؾم
غلتلمبفامألغفامدباظػماظعاعةمالنماظيذ ميفمخاصفؿ.م
دعغؾق 19م

ميؽدـمماظؼددقلمإنمغػد ممػد اماظؽددامماظد يممتػضددؾ مبددفم
واظ يمعػادهم((وض ماخربغداممبعد مممرطدقبممعياطد مم بـدا مم
اظعاعةموانماظيذ ميفمخاصفؿ)) وعامؼلؾؼفمعـمطاممعدـمم
إغـدداماخربغددامطدد ظؽمبعدد مماألخدد ممبددامطبدداظػماظؼدديآنم
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واألخ ممبامواصؼفموػ امدظقؾمسؾكمسؽ

معامتيؼ مإثؾاتدفمم

صانمتػلريم ػدؾمماظد طيممبلػدؾمماظؽؿدابممواظد ؼـممواظعؾؿدا مم
ػقمعقاصؼمظؾؼيآنموعداممواصدؼمماظؼديآنممصكد وهمموعداممخاظػدفمم
ص روهموإعامتػلريم ػؾماظ طيمبلػؾماظؾق مخاصةم(و طد مم
سؾدكممطؾؿدةمخاصددةمالنماٌد سلمؼد سقفا) ػددقمزبدداظػم
ظؾؼيآن .م م
م
ادلوردمالخانًمعشر
قا فً الصورخً فوً المٌوةان ( . .فعلوى فور كولم السوٌد
محموود الحسونً ٌكوون تفسوٌر أبنوا العاموة لهوذ اآلٌوة
صوحٌحا وأنهوا اٌور مختصوة باألئموة المعصوومٌن (ع) –
والعٌواذ بواه مون هكوذا كولم -وان أبنوا العاموة اخطئووا فوً
تطبٌقها على المصدا فقط وأال فمفهوما تفسٌرهم صحٌحا
على فر كلم السٌد محمود الحسنً)).
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دعغؾق 20م

اظظاػيماغؽمتؾيمضاس ةمساعةموػقمإنمطؾمذدل ممصلديهمم
بـا ماظعاعةمصفقمبارؾموشريمصقق مموؼدـؼضممسؾدكممذظدؽمم
بدداظؽـريمعددـماألذددقا مواآلؼدداتماظدديمصلدديػام بـددا ماظعاعددةم
ػددلمعقاصؼ دةمٌ د ػؾـامو را مسؾؿا غددامخصقصددامإذامطددانم
اظؽاممعقاصؼامظظاػيماظؼيآنمصؿاذامتؼقلميفمعـؾمػ ا.م
دعغؾق 21م

الحظمسزؼزيماظؼارى مطقدػممؼيؼد مم نمؼلدؿعطػمماظـداسمم
وؼضقؽمسؾقفؿمبعؾداراتممذد ؼ ةمموضقؼدةممحؿدكممؼلدؾّؿقنمم
بؽاعفموؼؿلثيوامبفموبلدؾقبفمظ امسبـمغلؿعق مبدآممعـدؽمم
وعددـم دددؾقبؽموعددـماسؿؼدداد ماظػاددد موعددـمدددؾقطؽم
واسبياصؽماظضالماٌضؾماظظاعدلممممظؽدـممإنمذدا ممآم
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ؼؽقنماظؽاممواضقامطاظشؿ
ؼيدماهل اؼةمصقص

مسـد مماٌدؤعـمم عداممعدـممٕم

مبفؽ امطاممصار .م م

م
ادلوردمالخالجمعشر
قا فً الصورخً فوً المٌوةان ص (( :11وبعود هوذا كلوه
تبٌن خطا استدال السٌد محمود الحسنً بهوذ اآلٌوة علوى
وجوب التقلٌد ولو بمجرد أنها اٌر تامة الداللة علوى هوذا
المعنى ومون المعلووم انوه ٌشوترط فوً االسوتدال إن ٌكوون
الدلٌ الشرعً تام الداللة ال ٌقب التؤوٌ .)) . .

دعغؾق  22م

وصقفم م
ثؾؿـامصقؿامدؾؼمبطدانممطدؾممعداممريحدفمماٌد سلممو ثؾؿـدامم
وػؿفموس ممصقةمعامريحف.م
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مو ثؾؿـددامإنمعددامريحددفماظلددق ماظددقظلمايلدديم(داممزؾددفم
اظشيؼػ) عقاصؼمظظاػيماظؼيآنموط ظؽمصدقةمماددؿ اللمم
اظلق مايليم(داممزؾف)مباآلؼةماظؽيميةمسؾؿاماغفمؼؽػقـدامم
نمغؼقلمإنماآلؼةمتصؾ مطؿؤؼ مإنمٕمتؽـمدظدقاممسؾدكمم
اٌطؾقب.م
ادلوردمالرابعمعشر
قوا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص( :11-11أموا اآلٌوة
الثانٌة التً استد بها السٌد محموود الحسونً علوى وجووب
التقلٌد هً قولوه تعوالىَ ( :و َموا كَوانَ ا ْل وم ْإ ِمنووونَ ِلٌَن ِف وورواْ كَآفاوةا
فَلَ ْووالَ نَفَ َور ِمون كوو ِ ِف ْرقَوة ِمو ْن وه ْم َ
ٌِن
طآ ِئفَوة ِل ٌَتَفَقاهووواْ ِفوً الود ِ
َو ِلٌونذ وِرواْ قَ ْو َم وه ْم إِذَا َر َجعوواْ إِلٌَ ِْه ْم لَعَلا وه ْم ٌَحْ ذَ ورونَ ).
وٌرد علٌه:
لإلجابة على ذلك ٌنبغً معرفة عدة أمور منها- :
0

الرواٌات الواردة فً هذ الطائفة؟
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ما المقصود من النفر والى من ٌكون؟
1
كم عدد الطائفة التً تنفر من ك فرقة؟
2
بمواذا ٌكوون اإلنوذار؟ بنقو الرواٌوة أم
3
باالجتهاد والرأي؟
ونؤتً على مناقشة هذ النقاط بالتوالً ومون خللهوا ٌتبوٌن
خطوا اسوتدال السوٌد محموود الحسونً بهوذ اآلٌوة علوى
وجوب التقلٌد:

اغػطغب األول - :ؿ

عن عبد المإمن األنصاري قا  :قلوت ألبوً عبود هللا (علٌوه
السولم) :إن قوموا ا ٌوروون عون رسوو هللا (صولى هللا علٌوه
وآله) قا ( :اختلف أمتً رحمة) فقوا ( :صودقوا) فقلوت:
إن كوان اخوتلفهم رحموة فاجتمواعهم عوذاب !فقوا ( :لوٌس
حٌ تذهب وذهبوا إنما أراد قو هللا عة وج ( :فلوال نفر
مون كو فرقوة مونهم طائفوة) اآلٌوة .فوؤمرهم أن ٌنفوروا إلوى
رسو هللا(صولى هللا علٌوه وآلوه) فٌتعلمووا ثوم ٌرجعووا إلوى
قومهم فٌعلموهم إنما أراد اختلفهم مون البلودان ال اختلفوا ا
فً دٌن هللا إنما الدٌن واحد إنما الدٌن واحد).
عون ٌعقووب بون شوعٌب قوا (( :قلوت ألبوً عبود هللا علٌوه
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السلم :إذا حد على اإلمام حد كٌف ٌصن الناس؟ قوا :
أٌن قو هللا عة وج " :فلوال نفر من ك فرقة منهم طائفوة
لٌتفقهوا فً الودٌن و لٌنوذروا قووهم إذا رجعووا إلوٌهم لعلهوم
ٌحذرون)" قا  :هم فوً عوذر موا دامووا فوً الطلوب وهوإال
الذٌن ٌنتظرونهم فً عذر حتى ٌرج إلٌهم أصحابهم)).
واٌرها من الرواٌات التً تشٌر إلى هذا المعنى  ,فذذا كوان
السٌد محمود الحسنً ٌقصد:
إن الناس هم النافرون والعلما المنقور ألٌهم ,وهوذا باطو
قطعا الن الرواٌات تشٌر إلى إن هللا أمر الناس أن تنفر إلوى
النبً دمحم (ص) والى األئمة المعصومٌن (ع) من بعد ألخذ
شورائ األصوو والفوروع ,أي أن األمور بوالنفر إلوى مون لوه
حو التشورٌ وهوو معصووم ضورورة والٌوامر بمعصوٌة وال
ٌخطا فً التشرٌ وهذا ال ٌتوفر إال فً األئمة المعصومٌن
(ع) والٌمكن أن ٌنطب على علموا الغٌبوة ألنهوم لوٌس لهوم
ح التشرٌ وال ٌمتاةون بالعصمة المانعة عن الخطا فً
التشرٌ .) . .

م
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دعغؾق ؿ 23ؿ

إنمزدداػيماآلؼددةماظؽيميددةمؼشددريمإظبمضضددقةمساعددةمحبق د م
تشؿؾمعـمطدانمميفمسفد مماظيددقلممواألئؿدةمماٌعصدقع مم
(سؾقددفموسؾددقفؿم صضددؾماظصدداةمواظلددام)موع دـممطددانميفم
سف غاموعـمدؾؼـام(عـمٕمؼؽدـمميفمسفد مماظيددقل)م وعدـمم
دددققج معلددؿؼؾام ومضددؾمإنماآلؼددةمعددلخقذةمسؾددكمسبددقم
اظؼضقةمايؼقؼقدةممإعداممدسدقىممطقغفداممعدلخقذةممسؾدكممسبدقمم
اظؼضدددقةماًارجقدددةمصؿقؿددداجمإظبمدظقدددؾموالمدظقدددؾميفم
اٌؼامموػ هماظؼضقةماظعاعةمػلمصب م نمتقجد ممرائػدةمم
عـماألعةمتؿقؿدؾممعلدؤوظقةمماىفدادمماظعؼائد يممواظػؽدييمم
يفمدؾقؾمآموػ اماظقجدقبممؼؽدقنممسدـممريؼدؼمماظؿػؼدفمم
يفماظ ؼـموؼرتت مسؾدكممػد اممإنمػد امماظد ؼـمماًداظ مم
ؼـؿؼددؾمإظبماألجقددالماألخدديىمجددقاًمبعدد مجقددؾمموػدد ام
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ؼؽػقـامبانمغؼقلمإنماآلؼةماظؽيميدةممتصدؾ ممطؿؤؼد ممإنمٕم
تؽـمدظقامسؾكماٌطؾدقبمموععدفممؼـؾد ممصدقةمماددؿ اللمم
اظلق ماظقظلمايلي م(داممزؾف).م م
وؼؤؼ مػ اماٌعـكمعاموردمسـمسؾلمبـمربؿد ممبدـممسؾد مم
آ،مسـم غبد ممبدـممربؿد ممبدـممخاظد ،ممسدـممسـؿدانممبدـمم
سقلكمسـمسؾكمبـم بلمغبزةمضال:ممسع م بامسؾ مآم
سؾقفماظلاممؼؼقل:متػؼفقاميفماظد ؼـممصيغدفممعدـممٕمؼؿػؼدفمم
عـؽؿميفماظد ؼـممصفدقمم سيابدلممإنمآمؼؼدقلمميفمطؿابدفم:م
"ظقؿػؼفدقامميفماظد ؼـمموظقـد روامضدقعفؿممإذامرجعدقاممإظددقفؿم
ظعؾفؿمضب رون".م م
م
م
م
م
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م
دعغؾق 24م

غعؿمؼـػيم(بعض)ماظـداسممإظبماألئؿدةمميفمسصديػؿمموؼعدي مم
حؽدداممدؼـددفموػددؤال ماظددؾعضماظػائدد ةميفمغػدديػؿمػددقم
حؿكمؼيجعم ظقفؿمبؼقدةمماظـداسممإذنماظدؾعضممصبد ممسؾقدفمم
نمؼؿػؼددفمسـدد عامؼـػدديمالنمبؼقددةماظـدداسمؼيجددعمإظقددفموالم
ععـكمظع ممصفؿماٌـ رمألغفمالمؼرتت ماإلغ ارموالمهد ؼيمم
ألغفامعـماظلاظؾةمباغؿػا ماٌقضق .م م
عاميفمسصيماظغقؾةمصؽد ظؽممغيجدعممإظبماظػؼقدفممطيجقسـدامم
إظبماٌـ د رماٌؿػؼددفمإعدداماغددفمعددـمػددقماظـدداصيموعددامس د دهم
وطقػمغـػيمإظقفمصف امذل مآخي.م
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دعغؾق 25م

بع م نمسيصـداممإنماآلؼدةممتد لممسؾدكممحفقدةممضدقلمماٌـد رمم
وظدق ممطددؾمعـد رمبددؾماٌـد رمماٌؿػؼددفميفماظد ؼـموػد ام
صاد مسؾكماظػؼقف .م م
وحفقددةمضددقلماٌـ د رماٌؿػؼددفمالمؼص د

مسؾددكمطددؾمراوم

وإمناماإلغ ارمبـػلفمصي مصفؿماٌعـدكممظقؽدقنممعـد رامممبدامم
ؼرتت د مسؾقددفمعددـمتؾعدداتم يمصب د مسؾددكماظشددك

م نم

ؼػفؿماٌعـكموباظؿاظلمؼؽقنمعـ راًموععفمت لماآلؼةمسؾكم
حفقةماظػؿقىموباٌازعدةممغلدؿػق مموجدقبممضؾقهلدامموػد امم
ععـكماظؿؼؾق م(سؾؿامإغـامؼؽػقـام نمغؼدقلممإنماآلؼدةممتصدؾ مم
طؿؤؼ مظؾؿطؾقب) .م م
م
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ادلوردماخلامشمعشر
قا فً الصرخً فً المٌةان ص ((31وإذا كان ٌقصود بوان
العلما هم المامإرون بالنفر وعلى الناس األخذ بقولهم إذا
رجعوا ألٌهم بعد النفر فهذا ردي كسابقه لعد أمور:
األو  :إن النفور الموؤمور بوه فوً اآلٌوة الشورٌفةَ ( :و َموا كَوانَ
ا ْل وم ْإ ِمنوونَ ِلٌَن ِف ورواْ كَآفاةا فَلَ ْوالَ نَفَ َر ِمن كو ِ فِ ْرقَوة ِمو ْن وه ْم َ
طآئِفَوة
ٌِن َو ِلٌونذ وِرواْ قَ ْوو َم وه ْم إِذَا َر َجعووواْ إِلَوٌ ِْه ْم لَعَلاهوو ْم
ِلٌَتَفَقاهوواْ فًِ الد ِ
ٌَحْ ذَ ورونَ )
هوو النفور إلوى المعصووم (ص) سووا كوان النبوً أو اإلموام
وهذا النفر لن ٌتصف به علما الغٌبة.) . .

دعغؾق 26م

تؾ

مجقابفمعدـمماٌدقردمماظلدابؼممحقد ممإغـداممغيجدعممإظبم

اظػؼقف مطيجقسـامإظبماٌـ رماٌؿػؼف .م م
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اظظاػيماغدؽممتدؾيممسؾدكممضاسد ةممساعد مةمإنمبعدضمماآلؼداتمم
اظؼيآغقةمالمتـطؾؼمسؾكماظـاسماظ ؼـمػؿميفمسصيماظغقؾةم
والمغ د ريمعددـم ؼددـمادددؿػ تمػ د هماظؼاس د ةمػددؾمعددـم
اإلعامماٌعصقمم ومعـم ؼـ.م.م.م.م.م.م.م؟م م
م
ادلوردمالضادسمعشر
قا فً الصرخً فً المٌةان ص(( 02فان قلت :إن قورا ة
ودراسة الكتب والسنة ٌعتبور مون النفور إلوى الرسوو (ص)
واألئمة (ع)
أقو :
ن ػ ا تؽؾقػ واض سـ غ

اآلؼدةم واظيواؼداتم اظديم

بف ا اظص د،مصديمن ععـدكمم(رواة ايد ؼ م) اظد ؼـم ُعيغدام
باألخد م سدـفؿم ػدؿم عدـم رووا ايد ؼ م سدـم األئؿدةم ( )م
عؾاذية و غؼؾقا سؿـ غؼدؾم سدـم األئؿدةم ؼضدام باٌؾاذديةم
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وػق اٌؼصقد عـ ورد يف اظؿقضقع سـ اإلعام اٌف ي
( ):م(و عدام ايدقادثم اظقاضعدةم صدارجعقام صقفدام إظب رواة
ح ؼــا صيغفؿ حفي سؾقؽؿ و غا حفة آ سؾقؽؿ) .م م
المؼص

إال سؾدكم اظلدػيا م األربعدةم وٌزؼد م عدـم اظؾقدانم

راجدعم طؿدابم (عدـم ػدؿم ورثدةم األغؾقدا م) صػقدفم اظؿػصدقؾم
اظقايف اظشايف هلد ام اٌقضدق م.مصدام ؼصد

م سؾدكم عدـم

ضدي م طؿد م األغؾقدا م ودرددفام صدػفم (رواة ايد ؼ م) الن
اظػدي م ذاددعم بد م عدـم ؼؾؿؼدلم باٌعصدقمم ( ) وؼـؼدؾم
ايد ؼ م سـدفم وبد م عدـم ؼؼديام ايد ؼ م يف طؿدابم،م
صاظد يم ؼد رسم اظيواؼداتم ؼعؿدربم غداصيم إظب عدـم غػديم إظب
اٌعصدقمم ( ) وظدق م عدـم بدابم اظـػديم إظب اٌعصدقمم
باظد اتم.موػد ام ند هم واضدقام يف اظؿقضقدعم اظشديؼػم
اظدقاردم إظب اظؼاددؿم ابدـم اظعدا م وػدقم:م((صيغّدفم ٌدام سد رم
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ألح عـ عقاظقـا يف اظؿشؽقؽ صقؿا ؼؤدؼف سـا ثؼاتـا ض
سيصقا بلغدفم غػاوضدفؿم دديغام وسبؿؾدفؿم إؼداهم ظدقفؿم()مصؼد م
جعؾ اإلعام ( )سؾة سد مم اظؿشدؽقؽم صقؿدام ؼـؼؾدفم ػدؤالم
اظـؼاة غفؿ صبؾلدقنم عدعم األئؿدةم( ) وؼػاوضدقغفؿم اظلديم
وؼؽؾػقغفؿ تؾؾقغف إظب اظشدقعةم.موػد ام ايدالم ؼػؿؼديم إظقدفم
سؾؿا اظغقؾة صا ؼـطؾؼ سؾقفؿ (رواة اي ؼ ( .م م
م
م
دعغؾق 27م

إنماإلذؽالماظ يمريحؿفمالمساضةمظفمباظؿقضقعماٌؾدار مم
بع م نمسؾؿـامإنمزاػيماآلؼةمؼشريمإظبمضضقةمساعدةممتؼد ممم
ذطيػامإعامعـاضشةماظؿقضقع مصلؿلتلمضيؼؾاًمإنمذا مآ.م م
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دعغؾق 28م

إنمرجقسـددامإظبماظػؼقددفمطيجقسـددامإظبماٌؽؾددػماظدد يم
ؼـػيم(يفمسصيماٌعصقم)مطؿام وضقـامذظؽ.م
دعغؾق 29م

المٔدديةمعرتتؾددةمسؾددكمذطددي مظؾؿقضقددعماظشدديؼػمودددقلتلم
عـاضشؿفمتػصقا.م
دعغؾق 30م

إذامطانماإلعاممض مجعؾمسؾةمسد ممماظؿشدؽقؽممصقؿداممؼـؼؾدفمم
اظـؼدداةم غفددؿمصبؾلددقنمعددعماألئؿددةمومؼػاوضددقغفؿماظلدديموم
ؼؽؾػقغفؿمتؾؾقغفمإظبماظشقعةمإذنمإذامطانمايالمط ظؽم
54
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صاظقاجددد مسؾقدددؽمإنمتلخددد ماظيواؼدددةماٌؾاذددديةمسدددـم
اٌعصددقمموصبد مسؾقددؽم نمتعددي م نمػ د اماظـؼددةمطؾػددفم
اإلعدددامميفمتؾؾقدددغمايددد ؼ مظشدددقعؿفموػددد امؼعددديم نم
اظيواؼاتماظيمؼشرتطمصقفامػد همماظشديائطممرواؼداتممضؾقؾدةمم
ج اًموباظؿاظلم نمعبقعماظيواؼاتماظيمتعؿؿ مسؾقفامػلم
رواؼدداتمصاض د ةمظؾشدديائطماظدديمذطيتفددام غ د موطددؿمعددـم
رواؼددةمت د طيموػددلمشددريمتاعددةماظلددـ مو غد متعؿؿ د مسؾقفددام
وط ظؽمشريمواجد ةممظؾشديائطمماظديممذطيتفدامموسؾدكممػد امم
األددداسممسؾقدددؽمإنمتعددي ممإنمػدد اماظؿقضقددعمماظشددديؼػم
اظقاردمإظبماظؼادؿمبـماظعا ماظد يممذطيتدفممجداععممهلد همم
اظشيائط محؿكمؼص مادؿ الظؽمبف.م م
م
م
م
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م
دعغؾق 31م

ضقظؽ (صاظ ي ؼ رس اظيواؼات ؼعؿرب غاصي إظب عدـم غػديم
إظب اٌعصقم ( ) وظق

عـ بدابم اظـػديم إظب اٌعصدقمم

باظ ات)ممؼيد سؾقف:م -م
إنماظدد ارسمظؾيواؼددةم(بعدد م نمغعددي م غفددامصددادرةمعددـم
اٌعصقممضطعا) ٕمؼ رسمطداممماظدياويمماظد يممغػديممإظبم
اٌعصدددقمموإمندددامػدددقمدرسمرواؼدددةموطدددامماٌعصدددقمم
وباظؿاظلمػقمرجعمإظبماٌعصقممشاؼؿفم نماظياويمريؼؼم
وعؼ عةمإظبمدرادةماظيواؼة .م
ادلوردمالضابعمعشر
قا فً الصرخً فً المٌةان ص((01األمر الثانً- :
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النفر إلى النبً دمحم (ص) أو احد األئمة (ع) للتفقة فً الدٌن
ال ٌختص فً الفروع ب ٌشوم أصوو الودٌن وفروعوه وموا
علٌوه اسوتداللكم ان أصوو الودٌن ال ٌمكون ان تثبوت بخبور
الواحود ,فول ٌمكون االسوتدال باآلٌوة علوى وجووب التقلٌود
وقبو قو شخص واحد.

وان قلت:
ان النافرٌن من ك فرقة أكثر من واحد فٌكوون قوولهم حجوة
حتى فً األصو .

أقو :
وهذا بعٌنوه نقو السوتداللكم ألنوه إذا تعودد مون ٌجوب قبوو
قولوه خور الكولم عون موضووع التقلٌود ,الن التقلٌود الوذي
تةعمونه لشخص واحد ال لعدة أشخاص ــ وسٌؤتً تفصوٌ
هذ النقطة فً مستقب البح ان شا هللا)).
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دعغؾق 32م

سبـمظلـاميفمعؼامماالدؿ اللمسؾكمحفقةمخربماظقاحد مم
حؿكمؼديدممسؾقـداممعداممذطيتدفمموإمنداممغيؼد ممانمغلدؿ لممسؾدكمم
اظؿؼؾق مػؾمػقمواج م ومال،مسؾؿداممإغـداممؼؽػدلممانمغؼدقلمم
انماآلؼددددةمتصددددؾ مطؿؤؼدد د مانمٕمتؽددددـمدظددددقامسؾددددكم
اٌطؾقب؟م
دعغؾق 33م

انمضؾقلمضدقلممذدك ممواحد ممواظيجدق ممإظقدفمم ومتؼؾقد همم
طبؿؾػمسـمخربماظقاح موحفقؿفمصكربماظقاحد ممبعد ممانم
ثؾؿ محفقؿفماغفمالمميؽـمانمؼؽقنمحفدةمميفماألصدقلمم
يم صدددقلماظد د ؼـموإعددداميفماظؿؼؾقدد مصـيؼد د مانمغـؾد د م
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اظؽربىموػلماظؿؼؾق مواآلؼةماظؽيميةمزداػيةمميفمدالظؿفدامم
سؾكمذظؽمطؿامذطيغامددابؼاممعدـممانمرجقسـداممإظبماظػؼقدفمم
طيجقسـددامظؾـدداصيميفمسصدديماظغقؾددةموععددفمغؼددقلمانماآلؼددةم
تصددؾ مطؿؤؼ د مانمٕمتؽددـمدظددقامسؾددكموجددقبماظؿؼؾق د م
وبفد اممؼظفديممبطدانممطاعدؽمميفم( ضدقل)م ألغـداممغيؼد ممانم
غـؾ ماظؽربىموبؿقدطم دظةم خيىمغـؾ موجدقبممتؼؾقد مم
األسؾؿم ومذك

مواح مالمعـمػ هماآلؼةمصؼط .م

ادلوردمالخامنمعشر
قا فً الصرخً فً المٌةان ص (( :00أما إذا كوان النفور
لمعرفوة اإلموام اللحو بعود مووت اإلموام السواب كموا فوً
الرواٌة عن اإلموام الصواد (علٌوه ا لسولم) فهوو أٌضوا مون
أصو الودٌن (اإلماموة) وال ٌكفوً فوً حجٌوة خبور الواحود ـوـ
كما تقولوون ـوـ بو ال بود مون نقو عودد ٌوجوب العلوم القطعوً
بوذلك وبهوذا تكوون الطائفوة مون كو فرقوة أكثور مون واحود,
وبهذا ٌخور الكولم عون موضووع التقلٌود إلوى الرواٌوة عون
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المعصوم (علٌه السلم) فً األموور العقائدٌوة التوً بتكفلهوا
رواة الحدٌ ال المجتهدون بالرأي واٌر )).

دعغؾق 34م

طؾم ومجؾماظؽامماظلابؼ مؼلتلمػـا….م م
م
دعغؾق 35م

اظـػيمإظبماإلعامماظاحؼمبع معقتماظلابؼمػ اميفمسصيم
وجقدماإلعامماٌعصقمم(سؾقفماظلام) إعدامميفمسصديممسد ممم
وجقدماإلعدامممإظبمعدـمماظيجدق م؟موػدؾممانماآلؼدةممتقضدػمم
عػعقهلاميفمػ هماظػرتة؟ م
م
م
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ادلوردمالتاصعمعشر
قا فً الصرخً فً المٌةان ص(( 22المطلب الثانً- :
ما المقصود من النفر والى من ٌكون؟
النفر :هو قٌام مجموعة من الناس من ك فرقة بالسفر إلى
اإلموام المعصووم ((علٌوه السولم)) لمعرفوة معوالم دٌونهم
لٌبلغوها إلى قومهم إذا رجعوا ألوٌهم علوى سوبٌ الرواٌوة ال
الفتوى بمعناها المعاصر.
وقد تبٌن مما تقدم ان النفور الموؤمور بوه فوً اآلٌوة الشورٌفة
هوو النفور إلوى اإلموام المعصووم ((علٌوه السولم)) ال اٌور ,
وبه ٌنهدم استدال السٌد الحسنً من أساسه)).

دعغؾق 36م

ممامدؾؼمغعي مبطانمطامماٌ سلمومصدقةمماددؿ اللمم
اظلق ماظقظلمايليم(داممزؾف)مخصقصامإغـداممؼؽػدلممانم
غؼقلمانماآلؼةمعؤؼ مظقجقبماظؿؼؾق مانمٕمتؽـمدظقا.م م
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ادلوردمالعشرونم
قا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص(( :00كوم عودد الطائفوة
التً تنفر إلى ك فرقة؟
هوذ المسوالة اختلوف فٌهوا العلموا فمونهم مون قوا واحود أو
اثنان ومنهم من قا ثلثة ومنهم من قا أربعوة ومونهم مون
أوصلهم إلى عشرة وكلمهم فً ذلك طوٌ .
واألنصاف ان من تدبر سٌا اآلٌوة وقرٌنوة الحوا والعورف
ٌعرف ان المراد من الطائفة النافرة مون كو فرقوة أكثور مون
واحود فقود كوان بنٌوة النواس ان تنفور كافوة فخفوف هللا عونهم
بكفاٌة نفٌر بعضهم فٌبعد ان ٌكون التخفٌف من الجمٌ إلى
الواحد.)) . . . . . .
دعغؾق 37م

طاعؽمؼؽشدػممسؾدكممانماظـػديممطدانممواجؾدامموجقبداممسقـقدامم
سؾكماىؿقعمواالمطقدػممسيصد ممطدانمميفمغقدةمماظـداسممانم
تـػديممطاصدةممحؿدكممخػدػممآم(ددؾقاغفمموتعداظب)مسدـفؿمموالم
غ ريمعاػقمعـشلمػ هماظـقةمسـ ػؿموعـم ؼـمسيصؿفا؟؟؟
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دعغؾق  38م

وعددامذطدديهمذبدديدم وػددامموادؿقلدداغاتمبارؾددةمالمدظقددؾم
سؾقفاموإمنامػلمانمص ماظؿعؾري م(ط بم ومطاممعلػط) م
م
تعؾقؼ م 39م
انماآلؼددةمعددـماظؾ اؼددةمت د لمسؾددكماظقجددقبماظؽػددائلمالم
شريهم يمصب مسؾكماظؾعضمانمؼؿػؼفميفماظد ؼـمموذظدؽمم
بانمؼـػيمإظبماٌعصقمميفمسصديمماٌعصدقمممإعدامميفمسصديمم
اظغقؾددةممصؽدد ظؽماآلؼدددةمتدد لمسؾدددكماظقجدددقبماظؽػدددائلم
وحبؽؿماظؼاس ةماظعاعةماظيمذطيغاػاميفمتعؾقؼم 22صدانمم
اآلؼةمتشؿؾماظػؼفا مباسؿؾارػؿمػؿم حلـمعص ا مظـؼدؾمم
اظ ؼـمو حؽاعفمظألجقالماظاحؼدةمموػد اممؼؽػقـداممطؿؤؼد مم
انمٕمؼؽـمدظقامسؾكماٌطؾقب.م م
دعغؾق 40م
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سبـمغلؿػق معـماآلؼةماظؽيميةماظؽربىمطؿامضؾـامإعداممشدريمم
ذظدؽمم(بددانمؼؽدقنمماٌؼؾد مذكصددامواحد اممطؿددامتؼددقل)
طاالسؾؿقةمصؿـم دظةم خيى .م
ادلوردمالواحدموالعشرونم
قا فً الصرخً فً المٌةان ص (( :02المطلب الراب :
بماذا ٌكون اإلنذار بالرواٌة آم الفتوى؟
بوالرام مون وضووح جوواب هوذا السوإا وان اإلنوذار ٌكوون
بالرواٌة عن المعصوم (ص) إال ان البع حاو ان ٌجعله
شامل لإلنذار بالفتوى وهو ارٌب جدا.
فقود توواترت الرواٌوات عون أهو البٌوت (ص) بمنو القوو
بالرأي واالجتهاد ,ولم ٌكن متعارفا فً عصر التشرٌ ذلوك
بؾماظ يمطدانممعؿعارصداممػدقممإصؿدا مماظـداسممبيواؼداتمم ػدؾمم
اظؾق م(ص)م.م.م.م.م.م.م.م.م.م)).م
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دعغؾق 41م

ط بم ممخد ا مم ممخقاغدة؟ممآماظعدإممظؽدـمم غد ممتعؾدؿمم
نّمظإلجؿفادمععـق  -:م
األول:ماالجؿفادماظشكصلم ومع رددةمم ػدؾمماظدي يمموػدقمم
اظ يمؼؽقنماح معصادرماظؿشديؼعمموػد امماٌعـدكممباردؾمم
سؼدداموذدديساموض د ممتماظدديدمسؾقددفمعددـمضؾددؾم ػددؾماظؾق د م
(سؾددقفؿماظلددام) وذظددؽمباظيواؼدداتماظؽددـريةم ضددػمإظبم
ذظدؽمماظديدودمماظعؾؿقدةممعدـمماظعؾؿدا مماألسداممماظديممتؾطدؾمم
اظعؿؾ مباظي يمواالجؿفادماظشكصل.م م
اٌعـدددكماظـددداغل:ماالجؿفدددادممبعـدددكماالددددؿـؾاطم(بد د لم
اىف )موػ اماٌعـكمالمإذؽالمصقفموػ اماٌعـكمثابد مم
باظضدديورةموضدد مطددانمػدد اماٌعـددكمعقجددقداميفمسصدديم
األئؿددةماألرفددار(سؾقفؿماظلددام)موػددؿممعددـمحدد مسؾقددفم
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و وجؾدفممحؿدكمميفمسصديػؿمموضد ممعديممػد امماٌعـدكممبعد ةم
عياحددؾمإظبمانموصددؾمإظبمسصدديغامػدد ا.مغعددؿمٕمؼؽددـم
عؿعارصدددامبلغدددفماجؿفدددادمظؽدددـماىدددقػيمواظددديوحمواحد د ةم
سـ ػؿموسـ غاموبع متؼ مماظزعـموتطقرماظعؾقمماصدطؾ مم
سؾكمػ هماظعؿؾقةمادؿماالجؿفادموػد امماٌعـدكممطبؿؾدػمم
سددـماألولمالنماألولمؼددزسؿمانماظشدديؼعةمٕمتغدطِمعبقددعم
وضائعمايقاةموط ظؽمؼزسؿمانماالجؿفدادمماظشكصدلممػدقمم
اح معصادرماظؿشيؼعميفمحد ممانماٌعـدكمماظـداغلممؼـؽديمم
ذظؽ.م

ادلوردمالخانًموالعشرون
قا فوً الصورخً فوً المٌوةان ص((52وبعود هوذا انقو لكوم
استدال بع علما الشٌعة الذٌن خالفوا اسوتدال محموود
الحسنً بهذ اآلٌة على وجوب االجتهاد ومنهم))
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دعغؾق  42م

اظؽددامميفماٌددقاردماظلددابؼةماظدديمدب د

مذطدديم ضددقالم

اظعؾؿا مصبييميفماٌؼامموالمٔيةمعرتتؾةمظ طيهمألضقالم
اظعؾؿددا مالنم طـيػددامتؤؼ د معددامذػ د مإظقددفماظلددق ماظددقظلم
ايليم(داممزؾف).م

دعغؾق 43م

ػد امضددقلماظلددق مربؿد مبدداضيماظص د رم(ضد سمددديه)ميفم
غػ

ماٌقضق ماظد يممذطديهممددابؼاممظؽدـمماآلنمٕمؼد طيمم

ػدد هماظعؾددارةمألغفددامالمتقاصددؼمػددقاهم[ومثاظـددا:مانماآلؼددةم
اظؽيميةمظقمدظ مسؾكمحفقدةممضدقلمماٌـد رممذديسا،ممصيمندامم
ت لمسؾكمحفقؿةممبامػقمر يمومغظي،مالممبامػقمإخؾدارمموم
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ذدددفادة،مألنماإلغد د ارمؼعددديمعدددزجماألخؾدددارمبؿشدددكق

م

اٌعـكموماضؿـاصماظـؿقفة.م.م

دعغؾق  44م

ممامدؾؼمتؾ
طبؿ

مبطانمطؾم ومجؾمطامماٌد سلمماظد يمم

مباالدؿ اللمباظؼيآنماظؽيؼؿموػلمطؿامضؾـامذبيدم

وػامموادؿقلاغاتماٌيادمعـفاماظضدقؽممسؾدمكماىفدالمم
و ؼضامؼؿض مصقةمادؿ اللماظلق مايليم(داممزؾدف)م
باىؿؾددةمسؾؿددامؼؽػددلمانمظؾلددق مايلدديمانمؼؼددقلمانم
اآلؼؿ

معؤؼ مظقجقبماظؿؼؾق  .م
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الفصلمالخانًم
ادلوردمالخالجموالعشرون
قا ص  [52الوقفة الثالثة
قوا السووٌد محموود الحسوونً(( :رواٌوات وجوووب التقلٌوود:
األخبار التً تشٌر إلى وجوب التقلٌد على المكلوف منهوا موا
ورد عن اإلمام العسكري (علٌوه السولم)(فذموا مون كوان مون
الفقها صائنا لنفسه حافظا لدٌنه مخالفا لهوا مطٌعا ألمور
موال فللعوام ان ٌقلدو ))
وٌرد علٌه. . . . . . . :
ان هذ الرواٌة ضعٌفة ومرسلة بذجمواع الشوٌعة فول ٌجووة
االستدال بها  -حسب قواعدكم  -فكٌوف جواة للسوٌد محموود
الحسنً الذي ٌدعً العلمٌة االستدال بها؟))
دعغؾق 45م

غعدددؿمبفد د ماظد د يمطػددديموضػدددزماٌد د سلموتدددي ماألدظدددةم
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اظقج اغقةماظقؼقـقةماظقاضدقةمماظؾ ؼفدةمماظديممػدلمم وضد مم
عددـماظشددؿ

موػ د هماألدظددةمض د م حيضؿددفمو صددؾ مرعددادام

الحظ سزؼزي اظؼاري طقػ ضػدزمعدـم(رضدؿم1مإظبمرضدؿم
 )9وتدي م اظلدريةم واإلعبدا م واظػطدي مة اإلغلداغقةم وػد هم
األدظددةمعددـم(رضددؿم3مإظبمرضددؿم)8ميف طؿدداب االجؿفددادم
واظؿؼؾق )متؽػلمط ظقؾممتامماسرت مبفاموػديبممعـفداممألغدفمم
المؼلددؿطقعممانمؼـؼضدددفامواألدظددةممػدددلم(( -3اظقجدددقبم
اٌؼ علماظعؼؾل :م م
اظعؼؾمضبؽؿمبؾزوممحؼماظطاسةمصقؾزمماٌؽؾػمبداًيوجمم
سددددـمسفدد د ةماظؿؽدددداظقػماظقاضعقددددةماظشدددديسقةماٌعؾقعددددةم
باألعبدددال،موسؾقدددفمصاظعؼدددؾمضبؽدددؿمبقجدددقبماظؿؼؾقددد م
بدداظقجقبمماٌؼدد عل،موذظدددؽمألغدددفماظطيؼدددؼماٌقصدددؾم
ظؾعددداعلمإظبماعؿـدددالماألحؽدددامماظشددديسقة،موإذامتقضدددػم
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اظقاج مسؾكماظؿؼؾق مصارمواجؾاًمعؼ عقاً.م م
-4اظقجقبماٌؼ علماظشيسل :م م
غػد مماظؿؼيؼد مماظلدابؼممعددعمإضداصةممعؼ عدةمم خديىمموػددلم
اٌازعةمب

محؽؿماظعؼؾموحؽؿماظشي م يمإنمعامحؽؿم

بدددفماظعؼدددؾمحؽدددؿمبدددفماظشدددي مصقـدددؿ ،موجدددقبماظؿؼؾقد د م
باظقجقبماٌؼ علماظشيسل .م م
 -5اظعؼؾمووجقب مدصعماظضير:م م
إنماظعؼؾمضبؽؿمبؾزوممدصعماظضيرماحملؿؿؾماظـدات ممعدـمم
إػؿدددالماعؿـدددالماألحؽدددامماظشددديسقةماٌـفدددزةمبددداظعؾؿم
اإلعباظل،مواٌؽؾػماظعاعلمحل ماظػديضممظدق مم عاعدفمم
إالماظؿؼؾق مظؾقصقلمإظبمعامؼؤعـفمعـماظعؼاب .م م
م
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 -6اظػطيةمووجقبمدصعماظضير:م م
اظػطيةماإلغلاغقةمهؽؿمبقجقبمدصعماظضديرمماحملؿؿدؾ،مم
صاظغيؼزةماإلغلاغقةمعدـممحد مماظدـػ ممتد صعمماإلغلدانممإظبم
وـ د مطددؾمعددامضبددقطمبدداظـػ

معددـم خطددارموػؾؽددات،م

وحق مالمؼقج م عامماٌؽؾػماظعاعلمحل ماظػديضممإالم
اظؿؼؾق مظ صعماظضيرموإغؼاذمغػلف.م م
 -7اإلعبا :م م
حق مؼؼالمباغعؼادمإعبا ماظػؼفا مسؾكمايؽؿمبقجقبم
اظؿؼؾقد مسؾددكماٌؽؾددػمظؾقصددقلمإظبماألحؽددامماظػيسقددة،م
عددامزباظػددةماإلخؾددارؼ ممصددامؼعؿدد ممبفددامألنمعؾـدداػؿممالم
طبؿؾددػميفماىددقػيمسؿددامؼطيحددفماألصددقظققنمبددؾمإنم
االخدددؿا مباالصدددطاحمصؼدددط،مصاظلدددريةماظعؿؾقدددةمسـددد م
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اإلخؾارؼ

مػقماظعؿؾمرؾدؼممعؾد يمماالجؿفدادممواظؿؼؾقد مم

حق مؼيجعماٌؽؾػماظعاعلمعـماإلخؾارؼ

مإظبماظعإم

عـفؿ.م م
-8دددريةماٌؿشددددديسة:معددـماظقاضد مإنمدددريةماٌؿشدديسةم
عدددـماٌدددؤعـ

مواٌلد دؾؿ

معـد د مسصددديماألئؿدددة(سؾقفؿم

اظلدام)م إظبمؼقعـددامػد امسؾددكمإتؾددا معؾد يماالجؿفددادم
واظؿؼؾقدد ،مودددقلتلمذطدديماظؽددـريمعددـماألخؾددارماظ اظددةم وم
اٌؤؼ ةمظـؾقت مػ هماظلريةماٌؿشيسقة.م.م)) .م
م
دعغؾق 46م

انماظلددق ماظددقظلمايلدديم(داممزؾددف) ٕمؼعؿددربماظيواؼددةم
دظقامتاعامسؾكموجقبماظؿؼؾق مبدؾمماسؿربػداممعؤؼد ممظد ظؽمم
بع د مانماثؾ د مذظددؽمباآلؼدداتماظؼيآغقددةمواظلددريةموبعددضم
84

* * * الدليل القاهر على ميزان العقيلي الخاسر * * *

اظيواؼاتمصديذامممتمسـد همماظد ظقؾممجدازممظدفممانمؼعؿدربممػد همم
اظيواؼةماٌيدؾةمعؤؼ مٌطؾقبدفممسؾؿداممإغـداممالمغلدؿطقعممانم
غـػلمسـماظيواؼدةمماٌيددؾةممسد ممماظصد ورممعدـمماٌعصدقممم
صققؿؿددؾمطقغفددامصددادرةمعددـماٌعصددقمموػ د امالمميؽددـم
غػقددفمغعدددؿمالمميؽدددـماالسؿؿدددادمسؾقفدددامواسؿؾارػدددامدظدددقاًم
علؿؼاً.م م
ػـا بعدضم اظعؾؿدا م ممدـم ؼد سلم االسؾؿقدةم صد ضام ضد م
اددؿـ م اظقفدام ظؽدـم ال ؼعؿربػدام دظدقام بدمؾمعؤؼد اًمطاظلدق م
اظشددفق

اظص د ر.مصؿددـا إذا رجع د

إظب اظػؿدداوى

اظقاضقة ص  106و (وبؼ ر سظؿة اٌلؤوظقة اظي
اغارؿفا اظشيؼعة باظعؾؿا ذ دت سؾقفؿ وتقضعد م عدـفؿم
دؾقطاً ساعياً باظؿؼقى واإلميان واظـزاػدةم غؼقدام عدـم طدؾم
ظقان االدؿغال ظؾعؾؿ ظؽل ؼؽقغقا ورثة األغؾقدا م حؼدام
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صؼ جا سـ اإلعام اظعلؽيي (سؾقف اظلام) (صيعدام عدـم
طان عـ اظػؼفا صائـا ظـػلف حاصظا ظ ؼـف زباظػا هلقاه
عطقعدام ألعديم عدقالهم صؾؾعدقامم ان ؼؼؾ وه)وطد ظؽم اظلدق م
اًدقئلم وشريػدؿم صدـقـم حلد م اددؿ الظـام غعؿربػدام
عؤؼد اًم خصقصداًم إذا طدانم ػـدا م دظدةم شريػدام سؾدكم
اٌطؾقب.م م
م
ادلوردمالرابعموالعشرون
قا ص -5((52إنها مإولة فً نقلة األخبار ولٌس أصحاب
الرأي واالجتهاد فتكون ظنٌة الداللة وفً هذ الحالوة أٌضوا
ال ٌمكن للسوٌد محموود الحسونً االسوتدال بهوا ألنوه ٌشوترط
فً الدلٌ ان ٌكون قطعً الداللة ال ظنً)).
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دعغؾق 47م

ػددد اماظؿلوؼددددؾمالمدظقددددؾمسؾقددددفموإمنددددامذبدددديدمادسددددا م
وادؿقلانمو وػاممواظيواؼدةممغد مميفماظؿؼؾقد ممإيمتؼؾقد مم
اظػؼفا موغبؾفامسؾكمغؼؾةماألخؾارمزبداظػممظدـ مماظيواؼدةمم
خصقصددامانماإلعدداممض د م سطددكمعقاصددػاتمهل د اماظػؼقددفم
اظدد يمؼؼؾدد م ذنمطقددػمدبدداظػمغدد

ماظيواؼددةموتددؤولم

حل مػدقا ؟مموػد اممععـدكمماالجؿفدادمميفمعؼابدؾمماظدـ مم
اظ د يموردماظـفددلمسـددفمعددـماألئؿددةماٌعصددقع

م(سؾددقفؿم

اظلام) حق ماظقضقحمواظؾقانمعدـفؿممعدـممانماظػؼقدفممإذام
طانمميؿؾؽمػ هماٌقاصدػاتممصؾؾؿؽؾػد مماظعدقامممتؼؾقد مم
ػ اماظػؼقدفمموعدعممػد امماظدـ ممواظقضدقحممؼدلتلمماٌد سلمم
وصبؿف معؼابؾماظـ

موؼؼقلماٌؼصقدمػدؿممغؼؾدةمماألخؾدارمم
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ذنمعـماظ يمصبؿف معؼابؾماظـ
انماظيواؼددةمغ د

مسبـم مم غ ؟ م

ميفماظؿؼؾق د مصؿؽددقنمواضددقةماظ الظددةمالم

إغفامزـقةماظ الظةمطؿامتؼقل.م م
م
ادلوردماخلامشموالعشرون
قا ص -1((51إنها معارضة برواٌوات متوواترة وصوحٌحة
تمن عن اإلفتوا بوالرأي واالجتهواد ومون البودٌهً انوه عنود
تعار إخبار متواترة مو خبور أحواد ضوعٌف تقودم األخبوار
المتواترة وٌإو الخبر الضعٌف لٌوافقها أو ٌرد علمه إلوى
هللا ورسوووله (صوولى هللا علٌووه والووه) واألئمووة (علووٌهم
السلم))).

دعغؾق 48م

ثؾؿـامممامدؾؼم نّمظإلجؿفادمععـق :م -م
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األول:ماالجؿفادماظشكصلم ومع رددةمم ػدؾمماظدي يمموػدقمم
اظ يمؼؽقنماح معصدادرمماظؿشديؼعمم(سـد ممعدـممؼؼدقلممبدف)مم
وػ اماٌعـكمبارؾمسؼاموذديسامموضد مممتماظديدممسؾقدفممعدـمم
ػددؾماظؾق د م(سؾددقفؿماظلددام)وذظؽمباظيواؼدداتماظؽددـريةم
اٌؿقاتيةمإضاصةمإظبماظيدودماظعؾؿقةمعـماظعؾؿا ماألسداممم
اظدديمتؾطددؾماظعؿددؾمبدداظي يمواالجؿفددادماظشكصددلمألغددفم
ؼلؿؾزم ماظؼقلمبـؼصانماظشيؼعة موػ امعيصقضمسؼا.م م
اٌعـدددكماظـددداغل:ماالجؿفدددادممبعـدددكماالددددؿـؾاطموػد د ام
اٌعـددكمالمإذددؽالمصقددفموػددقمثابد مباظضدديورةموضد مطددانم
ػ اماٌعـدكممعقجدقدامميفمسصديمماألئؿدةمماألرفدارمم(سؾدقفؿمم
اظلام) وػؿمعـمح مسؾقدفممو وجؾدفممحؿدكمميفمسصديػؿمم
وضد معدديمػ د اماٌعـددكمبع د ةمعياحددؾمإظبمانموصددؾمإظبم
سصدديغامػدد امغعددؿمٕمؼؽددـمعؿعارصددامبلغددفماجؿفددادمظؽددـم
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اىددقػيمواظدديوحمواحدد ةمسـدد ػؿموسـدد غاموبعدد متؼدد مم
اظدزعـمموتطدقرمماظعؾدقممماصدطؾ ممسؾدكممػد همماظعؿؾقدةممادددؿم
االجؿفددادموػ د اماٌعـددكمطبؿؾددػمسددـماألولمالنماألولم
ؼزسؿمانماظشيؼعةمٕمتغطِمعبقدعمموضدائعممايقداةمموطد ظؽمم
ؼزسؿمانماالجؿفادماظشكصدلممػدقمماحد ممعصدادرمماظؿشديؼعمم
يفمح

مانماٌعـك ماظـاغلمؼـؽيمذظؽ.م م

إذام تض مذظؽمغؼقلمانماظيواؼاتماٌؿدقاتيةممخبصدقصمم
االجؿفادماظشكصلمالماالجؿفادممبعـكماالدؿـؾاطموسؾقدفمم
صاظيواؼةمعقاصؼةمظاجؿفادممبعـكماالدؿـؾاطمالمععارضةمظفم
وبف د امالمتعددارضمب د

ماًددربماٌؿددقاتيمواًددربماظضددعقػم

النماألخؾددارماٌؿددقاتيةمهـددعمعددـماالجؿفددادماظشكصددلم
واًدددربماظضدددعقػمؼشدددريمإظبماظؿؼؾقددد م( ومضدددؾمعقاصدددؼم
ظاجؿفادممبعـك ماالدؿـؾاط)وسؾقف مالمتلوؼؾ م
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ادلوردمالضادسموالعشرون
قا  [4-وم ا النظر عون كو شوً فوان الرواٌوة لوٌس
لها نص أو ظهور فً وجوب التقلٌد ب ورد فٌها ((فللعووام
ان ٌقلودو ))وهوذ العبوارة ظواهرة فوً التخٌٌور ولوٌس فوً
الوجووب فكٌوف ٌصوفها السوٌد محموود الحسونً بؤنهوا مون
األخبار التً تشٌر إلى وجوب التقلٌد؟)).

دعغؾق 49م

تلددؾؿمععـددامانماظيواؼددةمزدداػيةميفماظؿكددقريمصدديذامطاغ د م
ط ظؽمصاظؿؼؾق مجائزموظق

مربيعام(و غ متؼقلمربيم) م

ذنمػ هماظيواؼة متـػعـاموالمتـػعؽ م!!!!!! م
وإذامطاغ مزاػيةميفماىقازمصلغفامتعؿربمعؤؼد ةممظد ظقؾـامم
وغلؿطقعمانمغضؿفامإظبمدظقؾمآخيمطاظلريةم وماإلعبدا مم
ومشريمذظؽماظؽدـريمموباظؿداظلممغلدؿػق مماظقجدقبممباغضدؿاممم
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دظقؾمإظبمآخيم(وػ هماٌـاضشدةممتؽػدلممألبطدالممطاعدؽمم
وغعيضمسـمشريػا.

ادلوردمالضابعموالعشرونم
قوا ص (( 33-34الوقفوة الثالثووة . . . . . . .قوا السوٌد
محموود الحسونً) -31رواٌوات إرجواع الشوٌعة إلوى رواة
الحدٌ منها:
موا ورد عون اإلموام صواحب الةموان (علٌوه السولم)(وإموا
الحواد الواقعة فارجعوا فٌها إلى رواة حدٌثنا)).
فؤقو باختصار:
هذا التوقٌ ضعٌف السند بذسحا بن ٌعقوب الذي لم ٌوث
فً كتب الرجا وعلى هذا فل ٌمكن االستدال بوه ــوـ حسوب
قواعدكم ـــ وهذا وحد كاف فوً رد اسوتدال السوٌد محموود
الحسنً به فضل عما ٌؤتً)).
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دعغؾق  21م

ض د موضددعماظؽددامميفمإثؾدداتمصددقةمص د ورمػ د اماظؿقضقددعم
اظشيؼػمعـماإلعامماٌف يم(سؾقفماظلدام)م واظؿقضقدعممضد مم
وردمسـماإلعامماٌف يمظؽـمؼـؿفلمددـ هممإظبمإددقا مم
بـمؼعؼقبموػدلمم(ددلظ ممربؿد ممبدـممسـؿدانمماظعؿدييمم -
رغبددفمآم  -نمؼقصددؾمظددلمطؿاب داًمض د مدددلظ مصقددفمسددـم
علائؾم ُذؽؾ مسؾلّ،مصقردماظؿقضقعمخبطّمعقالغامصاح م
اظزعانم(سؾقدفمماظلدام)م:م عداممعداممددلظ َممسـدفمم  -رذد ممآم
وثؾّؿؽمعـم عيماٌـؽيؼـمظلمعـم ػؾمبقؿـاموبيمسؿـام -
مآمسزّموجؾّموب

م حد ٍممضيابدةٌ،ممعدـمم

صاسؾؿم غفمظق

مب

غؽيغل مصؾق

معيمودؾقؾفمدؾقؾمابـمغقح.م م

و عددامدددؾقؾمسؿددلمجعػدديمووظ د ه،مصلددؾقؾم خددقةمؼقدددػم
(سؾقدددفماظلدددام)مو عددداماظػؼد دا مصشددديبفمحددديام،موالمبدددلسم
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باظشؾؿاب م(عا ماظشؾفؿمؼطؾخموؼعصي)مو عدامم عدقاظؽؿممصؿدامم
غؼؾؾفامإالمظؿطفيوا،مصؿـمذا مصؾقصؾموعدـممذدا ممصؾقؼطدع،مم
صؿامآتاغامآمخريمممامآتاطؿ.مو عامزفقرماظػديجممصيغدفممإظبم
آموط بماظقضّاتقن.م م
و عامضقلمعـمزسؿم نّمايلد مم(سؾقدفمماظلدام)ممٕمؼؼؿدؾ،مم
صؽػددديموتؽددد ؼ موضدددالم.مو عدددامايدددقادثماظقاضعدددة،مم
فدديمسؾددقؽؿ،م
صددارجعقامصقفددامإظبمرواةمح د ؼــامصدديغفؿمح ّ
و غامحفّةمآمسؾقؽؿ.م م
و عامربؿد ممبدـممسـؿدانمماظعؿدييمم -رضدلممآمسـدفمموسدـمم
بقفمعـمضؾؾم -صيغفمثؼيموطؿابفمطؿابل.م م
و عددامربؿ د مبددـمسؾددلمبددـمعفزؼددارماألػددقازي،مصلقصددؾ م
آمضؾؾف ،موؼزؼؾ مسـفمذؽّف.م م
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و عامعاموصؾؿـامبدفممصداممضؾدقلممسـد غاممإالمٌداممردابممورفدي،مم
ؤـماٌغـّقةمحيام.م م
و عامربؿ مبـمذاذانمبـمغعدقؿ،ممصيغد مفمرجدؾممعدـممذدقعؿـامم
ػؾماظؾق  .م م
و عام بقماًطابمربؿ مبدـمم بدلممزؼـد مماألجد
عؾعدقنممو صددقابفمعؾعقغددقن،مصددامودداظ

،ممصيغدفمم

م ػددؾمعؼدداظؿفؿ،م

صيغلمعـفؿمبيي موآبائلم((سؾقف ماظلام))معـفؿمبيا .م م
و عاماٌؿؾؾّلقنمبلعقاظـا،مصؿدـمماددؿقؾّممذدقؽاًممعـفداممصلطؾدفمم
صيمنامؼلطؾماظـريان .م م
و عدداماًؿ د

مصؼد م ُبددق مظشددقعؿـا،موجعؾددقامعـددفميفمحددؾٍّم

إظبموض مزفقرم عيغا،مظؿطق موالدتفؿموالمدبؾ  .م
و عامغ اعةمضقمٍمذؽّقاميفمدؼـمآمسؾدكممعدامموصدؾقغاممبدف،مم
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صؼ م ضؾـامعـمادؿؼالموالمحاجةمظـامإظبمصؾةماظشاطّ  .م
و عامسؾّدةممعدامموضدعممعدـمماظغقؾدة،ممصدينّممآمسد ّمزموجدؾّممؼؼدقلم:مم
((ؼام ؼفاماظد ؼـممآعـدقاممالمتلدلظقاممسدـمم ذدقا ممإنمتؾد ممظؽدؿمم
تلقئؽؿم((،مإغفمٕمؼؽـم حد ممعدـممآبدائلممإالموضد مموضعد مم
يفمسـؼفمبقعةٌمظطاشقدةممزعاغدف،مموإغدلمم خديجممحد مم خديجمم
والمبقعةَمألح ٍمعـماظطقاشق ميفمسـؼل .م
و عاموجفماالغؿػدا ممبدلمميفمشقدؾيممصؽاالغؿػدا ممباظشدؿ مم
إذامشقّؾفددامسددـماألبصددارماظلددقاب،موإغددلمألعددانمألػددؾم
األرضمطؿددام نّماظـفددقمم عددانمألػددؾماظلددؿا ،مصددلشؾؼقام
بقابماظلؤالمسؿامالمؼعـدقؽؿمم!.موالمتؿؽؾّػدقاممسؾدؿممعداممضد مم
طُػقؿؿ .م
نمذظددؽمصدديجؽؿ،م
و طـدديواماظدد سا مبؿعفقددؾماظػدديج،مصددي ّ
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واظلاممسؾقؽمؼامإدقا مبـمؼعؼدقبمم!.موسؾدكممعدـمماتّؾدعمم
اهل ى…)) .م
وض مادؿ لمسؾكمصقةمػ اماظؿقضقعمبقجقه:م -م
عـفدددام:م

-وػدددقممعلددددؿػادمعدددـمماظلدددق ممايددددائييم(دامم

زؾف)وعػاده :م
إغـاموانمدؾؿـامبضعػماظلدـ ممظعد مممتقثقدؼمم(إددقا ممبدـمم
ؼعؼددقب) النماظيواؼددةمتـؿفددلمإظقددفمظؽددـمصبد مسؾقـددامانم
غلخ مبع

ماالسؿؾارماظظديو مماحملقطدةمميفمصد ورممػد امم

اي ؼ ماظشيؼػموع سلماظياويمػدقممانماظؿقضقدعممطدانمم
خبددطماإلعددامم(سفددؾمآمصيجددف)وؼطيحمػدد اماالدسددا م
سؾددكمعـددؾماظؽؾددقيم(رغبددفمآ) عددـمدونمانمطبشددكم
احؿؿددالمعطاظؾددةماظؽؾددقيمإؼدداهمإلرا ةماًددطمعددعمس د مم
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عؽددانمتزوؼدديممخطددفممسؾددكمإتؾاسددفمموذددقعؿفمماٌقثددقض مم
ٌعدديصؿفؿمبددفمووضددقحفمسـ د ػؿمألغددفمخددطمتعدداعؾقامععددفم
رقؾدددةماظغقؾدددةماظصدددغيىمواظؽؾدددقيمسددداشم وائدددؾماظغقؾدددةم
اظؽددربىميفموض د مؼعددي مطددـريمعددـماظـدداسمخددطماإلعددامم
(سؾقفماظلام) .م
واظـاضؾمػقماظؽؾقيم(رغبدفممآ)موػدقممثؼدةممالمؼشدؽممصقدفمم
والمميؽـمانمؼـؼؾماي ؼ مسـماظؿقضقدعمماظشديؼػممضؾدؾمم
انمؼؿقؼؼمعدـممذظدؽممخصقصداممعدعممض ددقةممخطدفمم(سؾقدفمم
اظلدام)م وض ددقةمماظؿقضقدعممظد ىمماظشدقعةمموضؿؽد ممو ػؿقؿدفمم
وضدديورةمصددقةمصدد ورهمآغدد ا مودددفقظةمععيصددةمخطددفم
(سفؾمآمصيجف) ودفقظةمطشػمصد

مماظؿقضقدعمموط بدفمم

وػ هم عقرمطانمؼ رطفاموؼ ر م ػؿقؿفاماظؽؾقيم(رغبفم
آ) وبؼ رمطا  .م
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بعؾارةم خيى :م
دـ ماي ؼ مإظبماظؽؾقيمؼشؾفم نمؼؽقنمضطعقداًممددم طؿدامم
وضّدددقـاهميفمطؿدددابم دددداسمايؽقعدددةماإلدددداعقةمويفم
نماظشددقخم
حبــدداماألصددقلميفمحفقددةمخددربماظقاح د دددمأل ّ
(ض سمديه)ؼيوؼفمسـمعباسةمصقفؿماٌػق موسـمعباسدةمم
صقفؿمجعػيمبـمربؿ مبـمضقظقؼفمو بقمشاظ ماظيازيمسدـمم
اظؽؾقيمورواهم ؼضاًماظص و مسـمربؿ مبـمربؿد ممبدـمم
سصدداممسددـماظؽؾددقيموسق د ماظلددـ مسؾددارةمسددـماظددياويم
اٌؾاذي،موػقمإددقا ممبدـممؼعؼدقبمماظد يممٕمؼرتجدؿمميفم
طؿ د ماظيجددال،موظؽـددفمذددك

مح د ّثماظؽؾددقيمبددقرودم

تقضقعمإظقفمعـمصاح ماظزعانمسفّؾماظؾّفمصيجف،مواصدرتا مم
تقضقعمسؾدكمماإلعدامممددمميفمزدي ممشقؾدةمماإلعدامممويفمزدي مم
تؽقنمظؾؿقضقعمضقؿؿفماًاصّدة،ممحبقد ممالمؼديدممإالّمظؾـؼداتمم
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اًددقاصّ،موضُ ددقّؿفميفماظـػددقسمالمؼؽددقنمإالّمعددـمضؾددؾم
خؾق مرذؼؾ،مصف اماظشدك مم عديهممدائديممبد مم نمؼؽدقنمم
يفمعـؿفدددكمدرجددداتماظقثاضدددةم ومؼؽدددقنمعدددـماًؾـدددا م
واظلػؾة،موالمضبؿؿؾمسادةًمطقغدفممعؿقدّدطاًممبد مماألعديؼـ،مم
وظقمطانماظـاغلمػقماظقاضعمٌام عؽدـممسدادةممخػدا ممذظدؽمم
سؾددكماظؽؾددقيمعددعمعددامػددقمسؾقددفمعددـمضددؾطمودضددةمحب د م
ضبؿؿدددؾمصد د ضفميفمغؼدددؾمورودماظؿقضقدددعمخاصّدددة،موػدددقم
ععاصدديمظؾغقؾددةماظصددغيىموظعصدديماظؿقضقعدداتموظددؽم نمتددربزم
ُدؾقباًمآخيامظؿصقق ماي ؼ ،موػقم نّمطد بممإددقا مم
بـمؼعؼقبمظقمصيضمصيعّام نمؼػيضميفم صدؾمماظؿقضقدعمم وم
يفمبعضمخصقصقاتفمصينمصديضمميفم صدؾمماظؿقضقدعممصفدقمم
ممددامالمطبػددكمسؾددكمعـددؾماظؽؾددقيماظدد ضقؼميفمضددؾطم
األحادؼ ماٌعاصيةممظؾؿقضقعات،موالم ضدؾممعدـمم غدفممطدانمم
ؼيتددابميفمص دقّةمػ د اماظـؼددؾمإظبمح د ّمؼيدسددفمسددـم نم
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ؼيوؼف،موإنمصديضمميفمبعدضممخصقصدقاتفممصداظؿقيؼػمميفم
بعددضممخصقصددقاتمماظؿقضقددعممبعدد مثؾددقتممصدد

مم صدددؾم

اظؿقضقعمظقماحؿؿؾمبشلنماًقاصّماظ ؼـمٕمؼؽـمتص رم
اظؿقاضقعمإالّمإظقفؿمإمنامؼؽقنمألح مدؾؾ :مإعّامٌصدؾقةمم
ذكصددقةمطددؾريةميفمػ د اماظؿقيؼددػمدس د ماظددياويمإظبم
هيؼػدددف،موإعّدددامظؿلددداػؾميفماظـؼدددؾمبعد د مسد د مماظضدددؾطم
اظدد ضقؼ،مواألوّلمالمؼؿصددقّرميفماٌؼدداممظعدد ممتصددقّرم يّم
عصددؾقةمذكصددقةميفماظؿقيؼددػميفمعددامسبددـمصقددفمهل د ام
اظياوي،مواظـاغلمإنمطانمضبؿؿؾميفماظـؼدقلمماظشدػفقةممالم
ضبؿؿؾمسادةميفماظؿقضقعاتماٌيوؼّةمسـماإلعاممصداح مم
اظزعانميفمسصيمؼعؿزّمباظؿقضقع مصقفموضبؿػظ مبف.م م
وظددؽم نمتؼددقلمد دمبغ دضّماظـظدديمسددـموثاضددةمإدددقا مبددـم
ؼعؼددقبموس د مموثاضؿددف:-مرجددق مػ د اماظؿقضقددعمإظبمسصدديم
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اظؽؾددقيمعؼطددق مبددف ;ٌددامسيصدد معددـم نّمراوؼددفمػددقم
اظطقدل،مسـمعباسدةممعدـفؿمماٌػقد ،ممسدـممعباسدةممعدـفؿمم
جعػيمبـمربؿد ممبدـممضقظقؼدفممو بدقممشاظد مماظدزراري،ممسدـمم
اظؽؾدددقي،مواحؿؿدددالمتلددديبمتقضقدددعمطددد بمإظبمعـدددؾم
اظؽؾقيميفمسصيماظغقؾدةمماظصدغيىممويفمسصديمماظؿقضقعدات،مم
وغؼددؾماظؽؾددقيمإؼدداهمبعق د مج د اً،مصؾددق

مح د ؼ مطدداذبم

عـؼدددقلممسددددـمإعدددداممحاضددديمميفمايدددداالتماالسؿقادؼددددةم
واغطاؤهمسؾكمبعضماظشدقعةممبعقد اً،ممظؽدـمماغطدا ممتقضقدعمم
طاذبمسـماإلعامماظغائ ميفمزي متؿؾفّػماظشدقعةممظيؤؼدةمم
تقضقعمإعاعفؿ،موتفؿؿّمبطؾقعةمايالمبػفؿمص

ماظؿقضقدعمم

وط بف،موسد ممماغؽشدا مم عديهممسؾدكممعـدؾمماظؽؾدقيممبعقد ،مم
واصرتاضم نّماظـاضؾمؼد ّسلمم نّماظؿقضقدعمموردمسؾقدفممخبدطمم
اإلعدداممصدداح ماظزعددانموعددعمذظددؽمالمؼطاظؾددفماظؽؾددقيم
بيرا تفمظؾكطّمععماصدرتاضممسد ممموضدقحممصد
012

مماظدياويمم
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ظ ىماظؽؾقي مبعق مج ّاً .م
عّامس ممغؼؾماظؽؾدقيمميفماظؽدايفممهلد امماظؿقضقدعمماٌفدؿّمم
صؾق

معقػـاًمظف،مألنّماظؽايفمطُؿ مظعاعّةماظـاس،مصقجدقدمم

عـؾمػ اماظؿقضقعمصقفماظ يمؼشدكّ ممباالددؿممإغلداغاًمموردم
ظفماظؿقضقعموػقمإدقا مبـمؼعؼقبمشريمصقق

;ألغّفمضد مم

ؼصددؾ موظددقمه د متع د ؼ ماألس د ا مدددؾؾاًمٌعيصددةمغائ د م
اإلعامماظ يموردمسـمريؼؼفماظؿقضقدع،مموعدـمماٌعؾدقممم نّم
اظـقابددةموضؿؽ د مطاغ د مد ديّؼةمسددـماألس د ا ،مسؾددكم نّمعددـم
احملؿؿؾموصقلمػ اماظؿقضقدعممإظقدفممبعد ممتدلظقػمماظؽدايفمم
ػ امحالمدـ ماي ؼ  .م
وعـفدام:م -عداممذطديهمماظلدق ممربؿدقدمماهلدا

لمموعػدادهممانم

ػدد هماٌؽاتؾددةمعـؼقظددةمعددـمضؾددؾماظشددقخماظصدد و ميفم
طؿالماظ ؼـمسـمربؿ مبـمسصامماظؽؾقيمسـمربؿد مم
013
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بـمؼعؼقبماظؽؾقيمسـمإددقا ممبدـممؼعؼدقبم،مويفمشقؾدةمم
اظشددقخمسددـمعباسددةم -واظظدداػيمإغفددؿماظشددقخماٌػقدد م
واظشقخمابقمسؾ مآمايل

مبـمسؾق مآمابـمإبدياػقؿمم

اظغضددائييمواغب د مسؾدد ونماٌعدديو مبددابـماياذددي -
اظظاػيماغفمابلمربؿ ماظؿؾعؽربيمطؿامؼد طيمميفمعقضدعمم
آخيمعـماظغقؾدةم مصم220م-مسدـممربؿد ممبدـممؼعؼدقبممسدـمم
ادقؼمبـمؼعؼدقبمموػد امماظلدـ ممؼؽدادممؼؽدقنممضطعقداممإظبم
ادددقؼمبددـمؼعؼددقبمطؿددامانماظلددـ ماألولمتدداممإظقددفمالنم
ربؿ مبدـممسصداممماظؽؾدقيممعدـممعشداؼخمماظصد و مم–مبـدا مم
سؾكمطػاؼةمذظدؽمميفماظؿقثقدؼمم–مإعدامماددقؼممبدـممؼعؼدقبمم
ػـددامواظ د يمضبؿؿددؾمانمؼؽددقنم خماظؽؾددقيم(ض د س)صام
ذفادةمبؿقثقؼفمإالماغفمعـماٌلؿؾع مج امانمتؽقنمػ هم
اٌؽاتؾةماظيمؼـؼؾفامسـؿانمبدـممددمعق معػؿعؾدةممطد باممعدـمم
ضؾؾددفمإذمطقددػمميؽددـمذظددؽمعددعمتص د يمعـددؾماظؽؾددقيم
014
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ظـؼؾدددفامسـدددفمإظبمعباسدددةمعدددـماألجدددا مو وظؽدددؽم ؼضدددام
ؼـؼؾقغفامإظبمعباسةمحؿكمتصدؾممٌـدؾمماظشدقخمماظطقددلمم
واظشقخ ماظص و ؟ م
وإعدداماحؿؿددالماًطددلميفماظـؼددؾمصؿـػددلمبلصدداظةمسدد مم
اظغػؾدددةمواًطدددلماظعؼائقدددةماىارؼدددةمحؿدددكميفماظد د ظقؾم
اظؼطعددلماظلددـ مبددؾمغػدد

متصدد يمعـددؾماظصدد و ميفم

طؿدددالماظددد ؼـمواظشدددقخمماظطقددددلميفماظغقؾدددةمظـؼدددؾمم
اٌؽاتؾددةمظددفمطاذددػقةمباظغددةمح د ماظقثددق مبص د ورػامالنم
اٌؽاتؾاتمطاغ مهلامعدـمماألػؿقدةمماظؾاظغدةمممبؽدانمموطدانمم
حصقلماظؼطدعمم وماالرؿؽـدانممايلدلممألعـدالمماظصد و مم
واظشددقخماظؼدديؼؾ

معددـمسصدديماظغقؾددةمبصدد ورمعؽاتؾددةمم وم

اصؿعاهلاموتزوؼيػداممممؽـدامميفمحؼفدؿم،مطقدػمموسبدـممغؼؾدؾمم
تقثقؼدداتماظشددقخمظؾدديواةمسؾددكم ددداسماحؿؿددالمحلددقةم
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ذفادتفمبقثداضؿفؿممرشدؿممبعد ممزعداغفؿممسـدفممبدؾمماٌؽاتؾداتمم
اظدديمتؿضددؿـماٌ د حمواالحددرتاممواظؿؼ د ؼيمظصدداحؾفامٕم
تؽـمدبيجمسادةمظغريماًقاص مواظـؼاةماألجا .م م
ػ امعضاصا:مإظبمانماظشقخميفماظغقؾةمؼ طيماٌؽاتؾدةمميفم
عقضع

موؼ طيػاميفماٌقضعماظـاغلميفمدقا متيعبةم

اظشددقخماىؾقددؾمسـؿددانمبددـمدددعق موبعددضمعدداخيجمعددـم
اٌؽاتؾدداتمسؾددكمؼد همعددـمضؾددؾماظـاحقددةماٌؼ دددة،مممددام
ؼ لمسؾكمثؾقتمػ هماٌؽاتؾدةمموصد ورػاممسـفداممحبلد مم
غظيه.م م
وإعامعامضد ممؼؼدالم:معدـممانمسد مممغؼدؾمماظؽؾدقيمم(ضدم ه)يفم
طؿابفماظؽايفمهل هماٌؽاتؾةمدظقؾموػـفا.م م
صؿ صق :مبانمص ورمػ هماٌؽاتؾةمسـماظشدقخمماظؽؾدقيمم
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إظبمعباسةمعـماألجا مممامؼؼطعمبفمطؿامضؾـامصداممذدؽمم
يفماػؿؿامماظؽؾقيمبـؼؾدفاممواالمطقدػممغؼؾدفاممسـدفممعباسدةمم
بلـ ماظشقخموربؿ مبـمسصاممبلـ ماظص و موإعداممسد ممم
اظـؼدؾمميفماظؽدايفممصؾؽقغفداممعؿضدؿـةممألعدقرممتديتؾطممبعصدديم
اظغقؾددةموذددؤوغفاموالربددطمعفددؿمصقفددامعددعمصصددقلموطؿدد م
اظؽددايفمطؿددامالمطبػددكمٌددـمراجعفددامسؾددكمانماظؽؾددقيم
ؼ د طيميفمب اؼددةمطؿابددفماغددفمٕمؼلددؿقس مطددؾماظيواؼدداتم
خصقصددداميفماألصدددقلمواغدددفمؼـدددقيم–مإذاموصؼدددفمآم–م
وػؽ امؼؿض مصقةمدـ مػ هماٌؽاتؾةم ؼضا.م

ادلوردمالخامنموالعشرون
قوا ص(( 33ان هوذا الحودٌ ذكور (رواة الحودٌ )ولوٌس
المجتهودٌن والفور واضو كموا ال ٌخفوى فول ٌمكون تعدٌتوه
للنطبوا علوى المجتهودٌن إال بودلٌ وال دلٌو بو الودلٌ
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ضد ))

دعغؾق  51ؿ

وفٌه مقدمات :م
 -1اظـاب د مانماألعدداعق

ماهلدداديمواظعلددؽييم(سؾقفؿددام

اظلدددام)ض معفدد امظؼضدددقةماإلعدددامماٌفدد يم(سفدددؾمآم
صيجددف)وذظؽمعددـمخددالمدددريتفؿموعددـمخددالم صعدداهلؿم
و ضددقاهلؿموإسؿدداهلؿمطاالخؿػددا مسددـماألغظددارموطدداظقطا م
واظلددػيا ماظؿددابع

مهلددؿموطدد ظؽمعددـمخددالماظيواؼدداتم

اظيمؼؿؽؾؿقنمبفا.م م
 -2انمزي مص ورمػ اماي ؼ ماظشيؼػمغاحدظممصقدفمم
انماظػيدماظشقعلمآغ ا مطانمضبدم

مبدلنمموظقدفمماٌعصدقممم

(سؾقددفماظلددام) ض د مشددابمسـددفموػددقمؼعددق
019
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وظػؼ هموظقفموالمعؾفلموالمعيجدعممظؾػدي مدماٌلدؾؿممحقـد ا مم
وعددـمػ د هماظـاحقددةمؼـؾغددلمإصبددادمعددـمميـددؾماٌعصددقمم
وسـ ئ مؼلالماإلعامم(سؾقفماظلام) سدـمماٌيجدعممبعد هم؟م
صقفقؾدددددفماإلعدددددامم(سؾقدددددفماظلدددددام)((ارجعقامإظبمرواةم
ح ؼــا))ويفمعـؾمػ اماظظي مالغػفؿمعدـممضقظدفمم(سفدؾمم
آمصيجف) انماظيجق مإظبمرواةماي ؼ م يماظيجدق مم
إظبماظدديواةممبددامػددؿمرواةمواغددفمعدديتؾطمباظيواؼدداتمصؼددطم
وإمنامؼيتؾطميفمطؾمعامطب

ماإلعامم(سفؾمآمصيجف).م م

 -3انمإرادةماظياويممبامػقمراوٍمعـمايد ؼ مماظشديؼػمم
بعق ةمج اموإمناماٌيادمػقماظػؼقفمواظشداػ ممسؾدكممذظدؽمم
ادددؿعؿالمظػددظمم(حفددمة)مصاغددفممؼـاددد مماظددياويممواظـظدديمم
واالجؿفادم(واضص معـمػ اماالجؿفادممبعـكماالدؿـؾاط)م
الماظـؼددؾممبددامػددقمغؼددؾمصؾددقم رادماإلعددامماٌعصددقممغؼددؾم
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ايؽددؿمعؾاذدديةمصؿددـماٌـاد د مانمؼؼددقلم(إغفددؿمحفددةم
آ) باسؿؾارمانمايؽؿمٓمتعاظبموالمداسلمظؿقدطمضقظدفمم
سؾقفماظلامم(صفؿمحفديممسؾدقؽؿممو غد مامحفدةممآ)موػد امم
تعدددؾريمسدددـماظـقابدددةم وماظقطاظدددةمظشدددك

ماجملؿفدد مسدددـم

اٌعصقمم ومضؾمعػادماي ؼ ماإلعامموطقؾم ومحفدةممٓم
واٌيجعموطقؾمظإلعام .م
 -4انمحفقدةممغؼدؾمماظيواؼدةمم وماظػؿدقىممػدلممحفّقدةممعدـمم
ف ّقةمذبعقظةمعدـمم
ضؾؾماظؾّفميفمصفؿم حؽامماظؾّفموظقل مح ّ
ضؾؾماإلعامموػ امؼعيماغؿػا مطقنماظيواةمػؿماظيواةممبام
ػددؿمرواةم عدداماظدديواةممبددامػددؿمصؼفددا مصفددقماٌـادددؾةمميفم
اي ؼ مألنمحفقؿفؿمحفقدةممذبعقظدةممعدـممضؾدؾمماإلعداممم
النماظظي ماحملقطمضبؿؿمسؾدكمماإلعدامممانمصبعدؾممعـدؾمم
ػؽ امحفقة.م م
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 -5سـ عامتاحظماٌؽاتؾةمو م نماإلعاممسـدم عام غفدكمم
اظؽدداممسددـمايددقادثماٌلددؿؼؾؾقةمضددالم عددامربؿ د .م.م.م
صلخد ممبؿقثقدؼمماظلدػريؼـمماألوظدق مموعدـممػـداممصدي مم(سؾقدفمم
اظلام) ب

مايقادثماٌلؿؼؾقؾةموب

ماظلػارةماًاصدةمم

صلعددامماألوظبم( يمايددقادث)م صدداظيجق ممبفدددامإظبمرواةم
اي ؼ مو عام(اظلدػارة)م صداظيجق ممبفداممإظبماظلدػيا ممظد امم
وثؼفؿد داموػد د امؼعددديمعدددـماٌلدددؿؾع م نمؼؼصد د مبددديواةم
اي ؼ مػؿماظلػيا ماالربعة .م م
وسؾقددفمؼؿضدد معددـمخددالمذظددؽمانماٌدديادمػددقماظػؼقددفم
(اجملؿفدددد )باسؿؾارمانماإلعددددداممؼـظددددديمإظبماٌلدددددؿؼؾؾم
خصقصاماغفمؼعي معامددق ممؼؼدعممسؾدكمماظشدقعةممعدـممشقؾدةمم
طددربىمصابدد معددـموجددقدمعددـمضبػددظماظـظددامماإلهلددلم
اظشديسلممواظد ؼيممواالضؿصداديممواظلقاددلمموألجدؾممطدؾمم
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ذظؽمس

ماإلعداممماٌعصدقممماجملؿفد مموػدقمماظد يممؼؼدقممم

بف هماٌفؿةمب المسـماإلعامماٌعصقمم(سؾقفماظلام).م
ادلوردمالتاصعموالعشرون
قوا ص  -4 (( :42صودر هوذا التوقٌو علوى ٌود السوفٌر
الثوانً وم َح امو َد ْبونَ عوثْ َموانَ ألعموري أي انوه فوً عصور الغٌبوة
ووب
الصوغرى والرجووع الوذي سوؤ عنوه إِ ْ
ْون ٌَ ْعقو َ
سوحَا َ ب ِ
والوذي أجواب عنوه اإلموام هوو الرجووع فوً الغٌبوة الصوغرى
ولوٌس الكبورى فٌكوون منطبقوا ا علوى السوفرا األربعوة ألن
اإلمام المهدي (علٌه السلم) ال ٌمكون أن ٌرجو النواس إلوى
عاموة الورواة فوً المسوائ المسوتحدثة مو وجوود النوواب
الخاصٌن وهم السفرا األربعة ألنهم هم األبواب إلٌه (علٌه
السلم) ورجوع الناس إلى اٌرهم ٌعتبر نقضا ا للغر مون
وجوودهم وخصوصوا ا بعود ملحظوة بعو القورائن المإٌودة
لهوذا المعنوى كقوو اإلموام (علٌوه السولم)( :فَو ِذنا وه ْم وح اجتِوً
علَو ٌْكو ْم)ومون المعلووم أن الحجوة الوذي تجوب طاعتوه هوو مون
َ
كان معصوما ا فل ٌنطب إال على المعصوم (علٌه السلم) أو
نائوب المعصووم الخواص كتوثٌو اإلموام لودمحم بون عثموان
وأبو ووصفهما بؤنهما وكلئه بعود هوذا الحودٌ مباشورة
فربما ٌكون ذكر لهما مون بواب ذكور مصوادٌ قولوه (علٌوه
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السلم) :رواة حدٌثنا)).

دعغؾق 52م

بع معاحظفمعامذطيغاهميفماٌقردماظلدابؼممالمميؽدـممانم
ؼؽددقنماٌؼصددقدمػددقماظقطقددؾم وماظـائدد ماًدداصمألنم
زاػيماظيواؼةميفماظـقابةمواظقطاظةماظعاعةمثؿماغفميفمحاظدةمم
وجددقدماظـائ د ماًدداصمصددليمواضعددةمععقـددةمصددانماظـائ د م
اًاصمؼيجعمبفامإظبماٌعصقممصقجقدماظـائ ماًاصم
ػقمسؾارةمسـموادطةمو داةمظـؼؾمعامؼص رمسـماٌعصقمم
وػ امالمؼـاد ماظؿعؾريمبدم(إغفؿمحفيمسؾدقؽؿ)ممبدؾممطدؾمم
عايفماألعيمانماظ يمؼص رميفمزعـماظغقؾةماظصدغيىممػدقمم
عـماٌعصقمموباظؿاظلمالمداسلمعدـممذطديمم(إغفدؿممحفديمم
سؾدقؽؿمم)مبددؾمؼؽؿػدلممبدددم( غداممحفددةمآ)مػد اممإذام خد غام
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بع

ماالسؿؾارمانماظلػيا مػدؿممعـصدؾقنممعدـممضؾدؾمماإلعداممم

حؼاموالماح مؼلؿطقعمانمؼؼ حمبفؿم(وؼؤؼ مػ اماظؽداممم
ضقظؽميفمصػقة 38حق مضؾد مم((صؿدـمماٌعؾدقممماغدفممالم
غؼاشميفموجقبمراسدةمماظـدقابمماًاصد ممظائؿدةمموػدقمم
عدددـماٌلدددؾؿاتمظد د ىماظشدددقعةماألعاعقدددة))مصؿدددـمػد د هم
اظـاحقةمالمؼقج مٔيةميفمإثؾاتمإغفؿمحفدةممبدؾمماظـؿديةمم
واظػائ ةمظؾؿلؿؼؾمويفمعامبع ماظغقؾدةمماظصدغيىمموه ؼد امم
اظغقؾةماظؿاعةماظؽربىمواغفمالب معدـممإصبدادممممـدؾممظإلعداممم
اٌف يميفماظػرتة ماظيمتؼعميفماٌلؿؼؾؾ.

دعغؾق 21م

اظظاػيمعـمطاعؽمانماظـاسميفمتقفموس ممادؿؼيارميفم
اظؼضدداؼاماظ ؼـقددةمواظلقادددقةمواالضؿصددادؼةمواالجؿؿاسقددةم
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وشريػاموٌ ةمعامؼؼاربم طـيمعـم ظػمدـةمألغفمالمؼقج م
عدـممؼيذد ػؿمموالمؼقجد معدـممؼيجدعممإظقددفماظشدقعةمموتؾؼددكم
اظؼضدقةممػؽد امإظبمانمؼظفدديماإلعددامموتددزادماظؼضددقةماطـدديم
اذامسؾؿـامس مموجقدمغائ مخاصمظإلعامماٌف يم(سؾقفم
اظلدام)م رقؾدةممػد همماظػدرتةمموػد اممعـدا ممألصدؾمماظشديؼعةمم
و صؾماظؾطػماإلهلل.

دعغؾق 54م

صقؿداممددؾؼممضدالمماٌدم سلمصم:12م(ألنماظؼدقلممبقجددقبم
راسةمشريماٌعصقممؼلؿؾزمماألعيمباٌعصدقةمموػد اممربدالمم
النمشددريماٌعصددقممممؽددـماًطددلمواالسبدديا مسؿ د ام وم
دددفقامصؽقددػمو د مراسؿددفمعطؾؼددا) واآلنم صددؾ م عددامم
األعيماظقاضعمضالم(وعـماٌعؾقممانمايفةماظ يمود مم
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راسؿدددفمػدددقمعدددـمطدددانمععصدددقعامصدددامؼـطؾدددؼمإالمسؾدددكم
اٌعصقمم((سؾقفماظلام)) ومغائ ماٌعصقمماًاص.م...م
ادلوردمالخالحون
قووا ص ٌ -2(( :42حتم و أن تكووون الوولم التووً فووً
(الحواد ) للعهد أي أن هنواك مسوائ معهوودة ذكورت فوً
ووب لإلموام ولووٌس معناهوا الم
رسوالة ِإ ْ
ْون ٌَ ْعقو َ
سوحَا َ ب ِ
االستغرا فتشم ك الحواد الواقعوة ومموا ٌإٌود ذلوك أن
ووب لوم ٌنقو فوً الرواٌوة بو اكتفوى
كتواب ِإ ْ
ْون ٌَ ْعقو َ
سوحَا َ ب ِ
َ
َ
وصو َ ِلوً
بقوله(( :قَا َ َ
ي أ ْن ٌو ِ
سؤ ْلتو وم َح ام َد ْبنَ عوثْ َمانَ ا ْلعَ ْم ِر ا
َ
سوؤ َ ْلتو فٌِو ِه ع ْ
سوائِ َ أشْو َكلَتْ علوً فَ َوو َر َد الت ا ْوقٌِو و
َون َم َ
ِكتَابا ا قَ ْد َ
وان (علٌوه السولم )( . .فالمسوائ
وط َم ْو َالنَوا ص ِ
ِب َخ ِ
َواح ِ
ب ال اة َم ِ
التً أشكلت على إسحا بن ٌعقوب كانت فوً ةمون السوفٌر
الثانً دمحم بن عثمان العمري أي قب انتها الغٌبة الصغرى
بخمسٌن سنة تقرٌبا ا وهً مسوائ موثقوة باسوتفتا إسوحا
بن ٌعقوب أو مطل المسائ الحادثة فً تلك الفترة فكٌوف
تطبقون أحكام الغٌبة الصغرى علوى الغٌبوة الكبورى؟؟وأنوتم
تقرون بوؤن األحكوام تختلوف بواختلف العنواوٌن وموضووع
الغٌبة الصوغرى قطعوا ا ٌختلوف عون موضووع الغٌبوة الكبورى
فكٌف ٌحم حكم أحداهما على األخرى؟؟
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دعغؾق 55م

ض مؼؼالمانماٌيادمعـمايدقادثممػدقمماٌعـدكمماألسدؿممالم
اًصقصموذظؽمبؼيؼـةم( عامزفدقرمماظػديجممصاغدفممإظبمآم
وطددد بماظقضددداتقن)موػددد هماظػؼددديةممتلدددؾؼمصؼددديةم عدددامم
ايدقادثمماظقاضعدةممباسؿؾدارممانماإلعداممم(سؾقدفمماظلدام)م ظدفمم
ضقاداتموعقازؼـمباظؽاممصـدياهممضدالممانماظػديجممبقد ممآم
وانماظظفقرمدق مميؿ موؼطقلموانمطؾمعـمؼقض مصفقم
طدداذبموبع د مذظددؽمضددالماإلعدداممايددقادثماظقاضعددةمصددام
ضبؿؿؾمطقغفامحقادثمععقـةمبدؾممػدقممؼيؼد مماإلذدارةممإظبم
عيمعلؿؼؾؾل موحقادث معلؿؼؾؾقة.

دعغؾق 56م

احؿؿالموجقفمظؽـمميؽـمدصدعممػد امماالحؿؿدالمموذظدؽمم
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باظؿؿلؽمباإلرا مإيمإردا مماىدقابمموسؿدقمممتعؾقدؾمم
اإلعامم(سؾقدفمماظلدامم)محقد ممضدالمماإلعداممم(سؾقدفمماظلدام)م
(إغفؿمحفيمسؾقؽؿ) يمإغـامغيجعم ظدقفؿممألغفدؿممحفدةمم
اإلعاممسؾقـامصاظيجق مععؾدقلممظعؾدةمموػدلممحفقدؿفؿممسؾقـدامم
ثماظديممؼلدالممسـفدامم
وػ امؼؽػدلمميفمإثؾداتممانمايدقاد م
تشؿؾماياضيمواٌلؿؼؾؾم ومضؾمػ امؼؽػدلممبدانممتؽدقنمم
اظيواؼددةمعددلخقذةمسؾددكمسبددقماظؼضددقةمايؼقؼقددةمػ د امإذام
خد غامبع د

ماالسؿؾددارمزددي مص د ورماظيواؼددةموانماإلعددامم

عؼؾؾ مسؾكمشقؾةمتاعةم ومعطؾؼة .م
م
بعؾارةم خيى :م
ظدقممددؾؿـاممبددانماظدامممظؾعفد ميفم(ايدقادثمماظقاضعددة)مايم
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خصددقصمايددقادثماظقاضعددةمظؽــددامميؽددـمانمغؿؿلددؽم
بدديرا مجددقابماإلعددامم(سؾقددفماظلددام):م(إغفددؿمحفدديم
سؾقؽؿ)مصـاحظمانمتعؾقؾماإلعاممباظيجق م ظقفؿمسداممم وم
عطؾؼم ومضؾمعلخقذمسؾكمسبقماظؼضدقةممايؼقؼقدةمم يماغدفمم
ظدق ممحفديممسؾدقؽؿمميفمخصدقصممػد همماظقاضعددةم وميفم
خصقصماظغقؾدةمماظصدغيىمموإمنداممػدؿممحفؿدكممسؾدقؽؿمميفم
طؾماظؼضاؼاماظ ؼـقةمواظلقاددقةممواألخاضقدةممواالجؿؿاسقدةمم
دقا مطاغ ميفمزعـمص ورماظيواؼة ماوماٌلؿؼؾؾ .م
م
م
م
م
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ادلوردمالواحدموالخالحون
قا ص [13الوقفة الرابعة
قا السٌد محمود الحسنً
ب -ما ورد عن اإلمام الصاد (علٌه السولم)(( :إذا أردتحودٌثنا ا فعلٌوك بهوذا الجوالس وأوموؤ إلوى رجو فسوؤلت
أصحابنا فقالوا ةرارة بن أعٌن)).

دعغؾق  23م

انمادددؿ اللماظلددق ماظددقظلمايلدديم(داممزؾددف) بف د هم
اظيواؼددةمػددقمحددقلماظيواؼدداتماظدديمت د لمسؾددكمإرجددا م
اظشقعةمإظبمرواةماي ؼ موعـمخالمعامتؼ ممسيصـداممانم
رواةماي ؼ مسؾكمعـمؼص

؟مػؾمؼص

مسؾكماظـؼدؾمم

مبامػقمغؼؾم ممسؾكماظػؼقف؟ م
وػ د هماظيواؼددةمتعؿددربمدظددقامسؾددكمذظددؽموسؾددكموجددقبم
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اظؿؼؾق م(خصقصاماغفميفمطـريمعـماألحقانمانمزرارةمإذام
سطكم ومغؼؾماظيواؼةممبداممػدلممرواؼدةممٕمؼػفؿفدامماظلدائؾمم
طؿددامظددقمطددانماظلددائؾمرجدداًمبلددقطاًم(جدداػامباألحؽددامم
اظشيسقة) صدانممزرارةمضبؾدؾمموؼػلديمموؼؼد ممماًداصممسؾدكمم
اظعدداممواٌطؾددؼمسؾددكماٌؼق د مواٌددؾ

مسؾددكماجملؿددؾم

وطدد ظؽممؼعددي ممانمػدد امايدد ؼ ممصدد رمتؼقددةمموػدد ام
ايدد ؼ ممصدد رمحؼقؼددةمموػدد امايدد ؼ ممعدددزورموػدد ام
صددقق موسـدد ماظؿعددارضمؼؼدد مماظصددقق مسؾددكماظػاددد م
وط ظؽمؼعي مانمػ هماظيواؼةماظيمص رتمعدـمماإلعداممم
اظيمصقفامصقغةماألعيمػدلممعلدؿقؾةممبؿقددطممضيؼـدةممععقـدةمم
وتؾددؽمواجؾددةموطقددػمؼطؾددؼماالدؿصددقابمسؾددكمػدد ام
اٌقردم مماظربا ةم وماالحؿقاطموػ امطؾفمػقمدورماظػؼقدفمم
يفمسصيغاماياظل)موألجؾمطؾمذظؽم عيماإلعاممبيجدق مم
اىاػدددؾمإظبماظعدددإموػدد امععـدددكماظؿؼؾقدد ميفمسصددديغام
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اياضي.م

ادلوردمالخانًموالخالحونم
قا ص (( 12الوقفة الخامسة
قا السٌد محمود الحسنً رواٌات وجوب مراجعة العلما :
األخبار المشٌرة إلوى الرجووع واإلطاعوة ألشوخاص معٌنوٌن:
سوؤ َ ْلت وهو
سوحَا َ ع ْ
ْون إِ ْ
ون (ع) قَوا َ َ :
َون أ َ ِبوً ا ْل َح َ
س ِ
رواٌوة أَحْ َمو َد ب ِ
ع ام ْن ) آ وخذو َوقَ ْو َ َم ْن أ َ ْقبَ و فَقَا َ ألعموري
َام و ( َو َ
َوقو ْلتو َم ْن أوع ِ
ِثقَ ِتً فَ َما أَداى ِإلَ ٌْكَ ع َِنً فَ َع ِنً ٌوإَدِي َو َما قَا َ لَكَ ع َِنوً فَ َع ِنوً
سوؤ َ ْلتو أ َ َبوا
س َم ْ لَوهو َوأ َ ِطو ْ فَ ِذناوهو ِ
ٌَقوو و فَا ْ
الثقَوةو ا ْل َموؤ ْ ومونو قَوا َ َو َ
وان فَ َموا أ َ ادٌَوا
وم َح امد (ع) ع َْن ِمثْ ِ ذَ ِلكَ فَقَا َ ألعموري َوا ْبنووهو ثِقَت َ ِ
واال لَوكَ فَعَنِوً ٌَقو َ
وان َو َموا قَ َ
سو َم ْ
ووال ِن فَا ْ
إِلَ ٌْوكَ عَنِوً فَعَنِوً ٌوإ َِدٌَ ِ
ان .وٌرد علٌه :أن هذا
ان ا ْل َمؤ ْ ومونَ ِ
لَ وه َما َوأ َ ِط ْع وه َما فَ ِذنا وه َما الثِقَت َ ِ
الكولم مموا ٌضوحك الثكلوى ألن السوٌد محموود الحسونً فوً
مقام االستدال على وجوب التقلٌد فً عصر الغٌبة الكبورى
فكٌوف ٌوؤتً برواٌوات تود علوى النٌابوة الخاصوة كنٌابوة
عثمان بن سعٌد العمري عن اإلمام الهوادي (علٌوه السولم)
012
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أو نٌابتوه هوو وابنوه عون اإلموام الحسون العسوكري (علٌوه
السلم) وعن اإلمام المهدي (مكن هللا لوه فوً األر ) فمون
المعلووم انوه ال نقوا فوً وجووب طاعوة النوواب الخاصوٌن
للئموة (علوٌهم السولم) وهوو مون المسولمات لودى الشوٌعة
األمامٌوة ولكون الكولم فوً وجووب التقلٌود لغٌور النوواب
الخاصٌن فً ةمن الغٌبة الكبرى لإلموام فموا هوذا الخلوط فوً
المواضٌ ألنوه كموا ٌقوا أن األحكوام تودور مودار العنواوٌن.
فالسٌد محمود الحسنً ٌرٌد أن ٌستد على وجووب التقلٌود
فً عصر الغٌبة الكبرى فٌوؤتً بؤدلوة النٌابوة الخاصوة وهوذا
خلوط عجٌوب واشوتبا مرٌوب ٌونم عون اخوتلط األورا عنود
السوٌد محموود الحسونً (تشوابه البقور علوٌن) أو انوه أعٌتوه
الحٌ فً إثبات مطلبه فاخذ ٌرمً سهامه بصورة عشوائٌة
ٌمٌنا ا وشماالا .ولم أسم أو أقرأ أن أحد العلما استد بهذ
الرواٌات على وجوب التقلٌد فً عصر الغٌبة الكبرى .وم
هذا فؤنا مضوطر أن أنواق السوٌد محموود الحسونً فوً هوذا
األمر الواضو كالشومس فوً رابعوة النهوار وربموا أوالم مون
الوبع علوى هكوذا نقوا واضو النتٌجوة ولكون موا الحٌلوة
فربما ٌتعامى المر وهو بصٌر!!!)).
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دعغؾق 58م

ػاتددانماظيواؼؿددانمت د النمسؾددكموجددقبمعياجعددةماظعؾؿددا م
ظقضقحمانماظعؿييموابـفمطاغامعدـمماظعؾؿدا ممآغد ا مموعدـمم
ػ هماظـاحقةم عيماإلعاممباالدؿؿا مهلؿامو راسؿفؿامسؾؿدامم
انماإلعددداممطد دانمعياضؾددداموطدددانماٌكدددابياتمواظعؿدددا م
ربقطددقنمبددفمصددامؼلددؿطقعمإصدد ارماٌقاضددػماظشدديسقةم
حملؾقفمبصقرةمسؾـقةموػ اماظشل موضعمسؾكماظع ؼ معدـمم
األئؿددةماألرفددارم(سؾددقفؿماظلددام) حق د ماٌياضؾددةمهلددؿم
وألصعددداهلؿموٌدددقاضػفؿمعدددـمضؾدددؾماظلدددؾطاتماياطؿدددةم
واٌياضؾددةمظألحؽددامماظشدديسقةماظدديمتصدد رمعددـماألئؿددةم
(سؾقفؿماظلام) سؾؿداممانمذبداظ مماإلعداممم(سؾقدفمماظلدام)م
اظعاعةمطانمصبؾ

مصقفاماظؽـري معـمسؿا ماظلؾطات .م م

إذامسيص د مػ د امصددانمادددؿ اللماظلددق ماظددقظلمايلدديم
014

* * * الدليل القاهر على ميزان العقيلي الخاسر * * *

(داممزؾددف) ػددقمسؾددكموجددقبمعياجعددةماظعؾؿددا موػ د هم
اظيواؼاتمض متؽقنمعؤؼ امانمٕمتؽـمدظقامسؾكموجقبم
اظؿؼؾق موػ امطدا مميفمصدقةمماددؿ اللمماظلدق ممايلديمم
(داممزؾف).م
ادلوردمالخالجموالخالحون
قا ص((22وهذا خلف وظٌفة المجتهود فوً عصور الغٌبوة
الكبرى فانه إذا عرضت علٌه مسالة ولم ٌجد لها شاهدا فً
القورآن أو السونة التجوؤ إلوى الودلٌ العقلوً وأفتوى بحسوب موا
تقتضً األصو العملٌة المقرة عند )).

دعغؾق 21ؿ

وهنا تعلٌقات :م
اظـاب مذيساموسؼامانماظشيؼعةمضد مشطد معبقدعموضدائعمم
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ايقاةمصامتقج مواضعةمععقـةم ومعلداظ مةمعداممإالّموهلداممحؽدؿمم
عع

م ومحؾمعامعـماظشيؼعةماٌؼ دةموضد مم طد تممذظدؽمم

غصددقصمطددـريةموردتمسددـم ئؿددةم ػددؾماظؾقدد مسؾددقفؿم
اظلام،مومخاصؿفامانماظقاضعة مالمدبؾقمعـمحؽؿ.م م
انموزقػدةمماجملؿفد مميفمسصديمماظغقؾددةماظؽدربىممػدقممإضاعددةم
اظ ظقؾمسؾكمتع

ماٌقضػماظعؿؾلم يمانماظشيؼعةمعداذامم

تؼددقلميفمػدد هماظقاضعددةماٌعقـددةمصاظػؼقددفمؼؾقدد مسددـم
اظ ظقؾميفماظؼديآنمماظؽديؼؿممواظلدـةمماظشديؼػةممسدـمماظد ظقؾمم
اظ يمؼعاجلمػ هماظقاضعة.م م
عامضضقةماظ ظقؾماظعؼؾدلممصؿدـممعدـؽؿممالمؼؼدقلمم(ؼلدؿمققؾم
اظؿؽؾقددػمبغددريماٌؼ د ورموعددـمعددـؽؿمالمؼؼددقلم(ؼلددؿققؾم
اجؿؿددا ماظضدد ؼـ) يماغددفمؼلددؿققؾمانمؼؽددقنمػدد ام
اظػعددؾمحدديامموواجدد موعددـمعددـؽؿمالمؼؼددقلم(ؼلددؿققؾم
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اجؿؿددا ماظـؼقض د ) وعددـمعددـؽؿمؼـؽدديم(اٌازعددةمب د
ايلدـممواظؼدؾ ممواألعديممواظـفدل)م

م

ػد امماظد ظقؾمماظعؼؾدلمم

وشريهمعدـمماظؼضداؼامماظديممضبؽدؿمموؼؼيػدامماظعؼدؾمموطد ظؽمم
ضبؽؿمبفاماظشي م م
عاماألصقلماظعؿؾقةمصفـا مضقاس مو صدقلممسؿؾقدةمموضدعفامم
اظشار ماٌؼ سمسـمصؼ انماظد ظقؾممعدـمماظؼديآنممواظلدـةمم
لمهلداممدظقدؾممذديسلمم
وطؾمضاس ةم ومطؾم صؾمعـماألصدق م
صاصاظةماظربا ةمهلامدظقؾمذيسلمواصاظةماالدؿصدقابممهلدمام
دظقؾمذيسلمواصاظةماالحؿقاطمهلامدظقؾمذيسلمصؿداممعدـمم
ذلميفماألصقلمإالموظفمدظقؾمعـماظشار ماٌؼ سم م
عامادسا

م(إذامسيض مسؾقفمعلاظةموٕمصب مهلامذداػ امم

يفماظؼدديآنم وماظلددـةماظؿفددلمإظبماظ د ظقؾماظعؼؾددلمو صؿددكم
حبل معاتؼؿضلماألصقلماظعؿؾقدةمماٌؼديرةممسـد ه) مػد امم
018
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اظؽاممؼؽشػماىفؾمبعؾؿماألصقلمصاظػؼقدفممإذامٕمصبد مم
دظقامعـماظؼديآنممواظلدـةمم( ومضدؾمماظد ظقؾمماحملديزم)ماظؿفدلمم
إظبماألصقلماظعؿؾقةموػلماألصقلماظيمجعؾدفامماظشدار مم
اٌؼ سمو سطاػامايفقة.م م
م
ادلوردمالرابعموالخالحون :م
ضدددالمصم:42م((ضدددالماظلدددق مربؿدددقدمايلدددي:م-21م
اٌعصقعقنمضبـدّقنمسؾكماإلصؿا :م
األخؾارماظيمتشريمإظبمرشؾةماٌعصقع

م
م(سؾقفؿماظلدامم

(وحـددّفؿمماظعؾؿدا ممظؾؿصد يمإلصؿدا مماظـدداس:م -عدداموردم نم
اإلعداممماظصدداد م(سؾقدفمماظلددام(ؼؼددقلمألبدانممبددـمتغدددؾ :م
((اجؾ

ميفماٌلدف مم ومعلدف مماٌ ؼـدةممو صد ِمماظـداسمم
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صيغلم ح م نمؼيىميفمذقعيمعـؾؽ)) .م م
وؼيدمسؾقف:م م
ػـددامغؼطددةمعفؿددةمصب د ماظرتطقددزمسؾقفددامضؾددؾماظدديدمسؾددكم
ادؿ اللماظلدق ممربؿدقدممايلديممبفد همماظيواؼدةم،موػدلمم
ضضددقةماإلصؿددا ،مصاإلصؿددا متددارةمؼؽددقنممبدداموردمسددـم ػددؾم
اظؾقدد م((سؾقددفماظلددام))مطؿددامطددانمؼػعؾددفمإبددانموزرارةم
وربؿ مبـمعلؾؿموإضيابفؿ،موػ اماألدؾقبميفماإلصؿدا مم
المخا مصقفم ب ا.م م
وتارةمؼؽدقنمماإلصؿدا ممباالجؿفدادممواظدي يممواظـظديممإذامصؼد مم
اجملؿف د ماظددـ

ماظشدديسلمعددـمضدديآنم ومدددـةماظؿفددلمإظبم

األدظدةمماظعؼؾقددةماألصددقظقةمطاصدداظةماظددربا ةمواالدؿصددقابم
وشريػؿامممامظدق ممػد اممربدؾممتػصدقؾةم.م.م.موػد امماظـدق مم
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عـماإلصؿا مػقماظ يمبفماظـزا مب

ماظشقعةم غػلدفؿم.م.م.م.م

.م.م.مواظظددداػيمانماظلدددق مربؿدددقدمايلددديمصلددديمضدددقلم
اإلعداممماظصدداد م(سؾقدفماظلددامم)مألبددانمبددـمتغؾد م( صد م
اظـاس)مسؾكماإلصؿا مبداٌعـكمماظـداغلمم يماإلصؿدا ممبداظي يمم
واظـظددديماالجؿفددداديمواالمصددداٌعـكماألولمالمغدددزا ميفم
صقةمجقازهم ب ا.م)).

دعغؾق 60م

إصؿددا مإبددانمابددـمتغؾدد مطيصؿددا مزرارةماظدد يمبقـدداهميفم
اظؿعؾقؼدداتماظلددابؼةمحق د ماغددفمؼعددي ماظعدداممعددـماًدداصم
وؼؼ عفمسؾكماظعامموؼعدي مماٌطؾدؼممعدـمماٌؼقد مموؼؼ عدفمم
سؾدددكماٌطؾدددؼموؼعدددي ماجملؿدددؾمعدددـماٌدددؾ
اجملؿددؾمبدداٌؾ

مصقػلددديم

موػؽد امؼعددي ماظيواؼددةماظدديمص د رتم
020
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تؼقةمصامؼلخ مبفاموؼعدي مماظيواؼدةمماظصدقققةمموؼلخد ممبفدامم
وؼطؾؼماظربا ةميفمعقاردػداممواالدؿصدقابمميفمعدقاردهمم
واالحؿقددداطميفمعدددقاردهمػؽد د امطدددانمؼػعدددؾم ظصدددقابفم
اظعؾؿا مواظؽؾمعـماظشدار مماٌؼد سمموطد ظؽممؼعدي ممانم
ػ هماألعيمظق

م عيامبداظقجقبممبدؾممباالددؿقؾابمموؼؾقـدفمم

ظؾؿؽؾػموؼعي مانمػ اماألعديممػدقمم عديممبداظقجقبمموطدؾمم
ػ هماظؼضاؼامطانمؼعيصفام صقابماألئؿدةمماظعؾؿدا ممطابدانمم
وزرارةموؼقغ

مسؾ مآمبـمددـانمموشريػدؿمماظؽدـريممصفد امم

ععـكماإلصؿا ماظ يمعارددفمم صدقابمماألئؿدةممددابؼاممو النم
مياردفماظػؼقف ماجملؿف .م م
المخا مب

ماظشقعةميفمػد امماإلصؿدا ممبدؾممؼقجد مماتػدا مم

عطؾدددؼمظؽدددـمػـدددا معدددـم غؽددديماظد د ظقؾماظعؼؾدددلمصؼدددطم
طاالخؾارؼـموض مردمسؾقفؿممبامصقفماظؽػاؼدةممواظظداػيممعدـمم
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طاعؽماغؽمالمتعي مذدقؽاً مسدـمماألصدقلمموباظؿداظلممتشدـمم
غبؾةمسؾقفمعـمشريمععيصدةممواظشداػ ممسؾدكممسد مممععيصؿدؽمم
بعؾددؿماألصددقلممػددقممضقظددؽمم(اظؿفددلممإظبماألدظددةمماظعؼؾقددةمم
األصددقظقةمطلصدداظةماظددربا ةمواالدؿصددقاب) ػدد امشددريم
صقق مألغفمالمؼقجد ممسـد غامم صدؾممسؿؾدلممسؼؾدلممؼلدؿكمم
االدؿصددقابمبددؾمانم صدداظةماالدؿصددقابمعددـماألصددقلم
اظعؿؾقة ماظيموضعفام ئؿةم ػؾماظؾق م(سؾقفؿماظلام) .م
م
دعغؾق 13ؿ

ان سؿؾقدفم االددؿـؾاطم اٌقجدقدةم يف سصديغام اياضديم
طاغ

عقجقدةميفمزعـماألئؿةموذظؽ :م م

-1انمبعضماألئؿدةممطاإلعداممماظؽدازؿمم(سؾقدفمماظلدام)م ضد مم
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ضضدكمم طـديممسؿدديهماظشديؼػمميفماظلددفـموسبدـممغعؾددؿمانم
اظؽدـريممعدـمماظقضدائعمموايددقادثمتلدؿف ممآغد ا ممصؿداممػددقم
عقضػماٌؽؾػموطقػمؼعؿؾمخصقصامإذامطانماٌؽؾدػمم
ؼيؼ مانمؼػعدؾممػد امماظػعدؾمماٌعد مم ومؼدرت ممػد امماظػعدؾمم
اٌع د

مصددلؼـماٌيجددعموػددؾمميؿـددؾماظػعددؾم ومميؿـددع؟م

وعـمػـامغشدلتممسؿؾقدةمماالددؿـؾاطممصريجدعمماٌؽؾدػممإظبم
اظػؼقفمواظػؼقفمميارسمإضاعةماظ ظقؾمسؾدكممتعد مماٌقضدػمم
اظعؿؾددلمصقعطددلمايؽددؿماظشدديسلمعددـمخددالماظؽؿددابم
واظلدددـةماٌطفددديةموماالّمؼيجدددعمإظبماظؼقاسددد ماظشددديسقةم
واألصقلماظعؿؾقة مطاالحؿقاطمواظربا ة مواالدؿصقاب.م م
 -2اظؽـريمعـماألئؿةم(سؾقفؿماظلام) ض معيمبعـصيماظؿؼقدةمم
وػ د امؼعدديمانماٌؽؾػ د

مالمؼلددؿطقعقنمععيصددةمايؽددؿم

عـماإلعاممعؾاذديةمموعدـممػد همماظـاحقدةممالبد ممعدـممإصبدادمم
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عـمميـؾماإلعاممطلمؼعطدلممظؾؿؽؾػد ممايؽدؿمماظشديسلمم
وػ اماظؾ ؼؾمسـماإلعدامممػدقمماظػؼقدفممخصقصدامماغدفممحؿدكمم
اًددددقاصمعددددـم صددددقابماألئؿددددةماألرفددددارمطدددداغقامالم
ؼلؿطقعقنماالتصالمباإلعامموععيصةمايؽؿماظشيسل .م م
 -3دعةماظؾؾ انموتؾاس ػاموسد ممموجدقدمموددائطمماظـؼدؾمم
اظليؼعةموس مموجقدمودائطماالتصالماي ؼـةمواظلديؼعةمم
إضدداصةمإظبمسد ممتددقصيمودددائؾماظطؾاسددةماي ؼـددةمطددددددؿام
صدلماظقض ماياضيمحق متطؾعماظيداظةماظعؿؾقةمصؿؽدقنمم
بد

مؼ د يماٌؽؾددػميفمطاصددةماظؾؾ د ان،موط د ظؽمس د مم

إعؽاغقدددةماالددددؿػادةمعدددـموددددائؾماالدؿـلددداخماظؼ ميدددةم
اٌقجقدةميفمذظؽماظعصيمطاالدؿعاغةمبعشياتم ومعؽداتمم
اظؽُؿدددابمظؾـلدددخموذظدددؽمظظددديو ماظؿؼقد دةماظددديمؼعقشدددفام
اٌعصقمم(سؾقفماظلام) .م

024
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 -4رادماٌعصددقم(سؾقفماظلددام) إثؾدداتمػدد امايؽددؿمم
واظلريةميفمزعـفمحؿكمؼصع مإغؽارػدامميفمسصديمماظغقؾدة،مم
وؼؼددقيمعددـمػ د اماالحؿؿددالم غددفمباظددديشؿمعددـمتصدد يم
اٌعدصقع

م(سؾقفؿماظلام)مظإلرذادمواي مسؾدكممػد همم

اظلريةمواٌـف مغيىم نماظؾعضمضد مم غؽديممعلدلظةمماظؿؼؾقد مم
ظغددريماٌعصددقع

موظددقمعددـماظـاحقددةماظـظيؼددةمطؿددامصعددؾم

االخؾارؼقنموطؿامصعؾؿؿماغؿؿ.م م
وػ ه األددؾابم وشريػدام ػدلم اظديم جعؾد م األئؿدةم (سؾدقفؿم
اظلدام)م يف عؼدامم بقدانم وإرذدادم وحد م سؾدكم صدؿ م بدابم
االجؿفدادم وتقجقدفم اظـداسم اظعدقامم ٌياجعدةم اظعؾؿدا ،م وضد م
وضعقا اظؽدـريم عدـم األصدقلم واظؼقاسد م اظؽؾقدةم ظؾؿقصدؾم بفدام
إظب ايؽؿ اظقاضعل و إظب ايؽؿ اظظاػيي .م
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دعغؾق 62م
إذا طدانم اإلصؿدا م سؾدارةم سدـم غؼدؾم ر ي اٌعصدقمم (سؾقدفم
اظلام) صػل عقارد س م وجقد اإلعامم(سؾقف اظلام)مطؿا ظق
طدانم يف اظلدفـم ويف عدقاردم اظؿؼقدةم وشريػدام عداذام ؼػعدؾم
اٌؽؾػ وطقػ ؼػي اظػؼقدفم آغد ا م سـد عام ؼلدالم خصقصدام
اغف ؼصع

سؾقدفم االتصدالم باإلعدامم وال زبديجم عدـم ػد ام إال

اظؼقل باالجؿفاد اظ ي ػق ادؿـؾاط األحؽام اظشديسقةم عدـم
دظؿفا وعـ ػـا طؿا ضؾـا (ودقلتل اٌزؼ ) غشل االجؿفاد إي
االدؿـؾاط .م

ادلوردماخلامشموالخالحون م
ضالمصم:44م((بؾ ان اظؼقل واإلصؿا باظي ي عـفل سـدفم
وعيصقض سـد م صدقابم األئؿدةم (سؾقدفم اظلدامم) بدؾم ػدقم
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عـ عياط

بـا اظعاعة طابل حـقػة و عـاظف)) .م

م
دعغؾق 11ؿ

ثؾؿـامدابؼامانمظاجؿفادمععـق  :م
األولماالجؿفددادماظشكصددلم وماظعؿددؾمبدداظي يمواظؼقدداسم
وعدـممابديزممعؤدلدلممػد امماالوداهممػد مقم بدقممحـقػدةمموػد ام
عيصقضموبارؾموربيممذديساًمموسؼدامموتقجد مماظؽدـريممعدـمم
اظيواؼدداتمتشددريمإظبمبطاغددفمإضدداصةمإظبماظدديدودماظعؾؿقددةم
عـماظعؾؿا ماألسام.م م
اظـاغلماالجؿفادممبعـكماالددؿـؾاطممإيماددؿـؾاطممايؽدؿمم
اظشيسلموػ اماٌعـكمعـماظضديورؼاتمموضد ممضداممماظد ظقؾمم
اظشيسلمسؾكموجقبفموض معاردفماظعؾؿدا مميفمسصديمم ػدؾمم
028
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اظؾق موط ظؽمسؾؿائـاميفموضؿـاماياضي.م م
إذام تض مػ امصـؼقلمانماإلصؿا مواالجؿفادماٌـفلمسـفم
ػدددقماإلصؿدددا م وماالجؿفدددادمبددداٌعـكماألولماظد د يمػدددقم
االجؿفادماظشكصدلممالماالجؿفدادممبداٌعـكمماظـداغلمماظد يمم
ػقماالجؿفادممبعـكماالدؿـؾاط .م

ادلوردمالضادسموالعشرون م
ضددال ص(( 44وطقددػ ؼؿقض دعم نّم ػددؾ اظؾق د

( )

صبقزون ظؾـاس اإلصؿا باظي ي واالجؿفدادم وػدؿم اظد ؼـم
ورد سـفؿ ((سؾقدفماظلدام)م) بدلغفؿم غػلدفؿم المصبدقزم هلدؿم
ذظؽ عع إغفؿ ععصقعقن سـ اظزظؾ واًطل .م
سـ بل جعػي اغف ضال:م((ظق غا ح ثـا بي ؼـا ضؾؾـا طؿدام
029
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ضدؾم عدـم طدانم ضؾؾـدام وظؽـدام حد ثـام بؾقـدةم عدـم ربـدام ظـؾقدفم
صؾقـفا ظـا)).

دعغؾق 64م

بيبؽمطقػمؼؿقضعمعـماٌعصقممانمؼؿؾعماهلقىم ومظدق مم
ػ امزباظػمظؾعصؿة؟موإعامػ هماظيواؼاتمصفلمعـمبدابمم
تعؾقؿماظـاسموعـمبابمدصعماظشؾفاتماظيمطاغد ممتصد رمم
سؾقفؿم(ددامممآمسؾدقفؿممعبقعدام)موبعضدفامميفمعؼداممماظديدمم
سؾكمعـمؼؼدقلممباالجؿفدادممبداٌعـكمماألولموػدقمماظؼقداسمم
واظعؿددؾمبدداظي ي.م.م عددامباظـلددؾةمظؾؿفؿفدد مصفددقمٕمؼػدد م
بي ؼفموالمبفقاهمبؾمؼػيمحل معداوردممسدـممآمددؾقاغفمم
وتعاظبموسـماظـ

م(صؾكمآمسؾقدفمموآظدف)م وذظدؽممبيضاعدةمم

اظدد ظقؾمسؾددكماٌلدداظةماظدديمؼيؼدد مانمؼلددؿـؾطمحؽؿفددام
031
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اٌعدد

موػد د اماٌعـدددكمظاجؿفدددادماظدد يمػدددقممبعـدددكم

االددددؿـؾاطمضددد م وجؾدددفم الئؿدددةماٌعصدددقعقنم(سؾدددقفؿم
اظلام).م

ادلوردمالضابعموالخالحون م
ضالمص47مم((ضالماظلق مربؿقدمايلي م م
اظعاذي:ماظعؾؿدا مورثدةماألغؾقدا م:ماظيواؼداتماظديمتشدريمإظبم
إنماظعؾؿا مورثةماألغؾقا ،موعـماظقاض م غفمالمؼؼصد مصقفدام
األعقالموشريػامعـماألسقانمبؾمؼؼص مبفام نماظعإمػدقم
اظؾ د ؼؾمسـ د مصؼ د ماظددـ

مصقؽددقنمظؾع دامٕمعددامظؾددـ

معددـم

اٌلؤوظقاتموعـفاماظقالؼةماظعاعة .م م
عـفا:معاموردمسـماإلعدامماظصداد م((مإنماظعؾؿدا مورثدةم
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األغؾقددا موذا مإنماألغؾقددا مٕمؼقرثددقامدرػؿ داًموالمدؼـدداراًم
وإمنام ورثقام حادؼ معـم حادؼـفؿ)) .م
وؼيد سؾقف :م
عدـم اظقاضد م اغدفم ظدق م طؾؿدام ذطديتم اظيواؼداتم طؾؿدةم
(اظعؾؿا ) صاٌؼصقد بف ساعة اظعؾؿا بدؾم طـديم اظيواؼداتم
اظديم تؿطدي م إظب عد حم اظعؾؿدا م وسؾدقم عـدزظؿفؿم وإغفدؿم
صضؾ اظؾشي بع األغؾقا صاٌؼصقد عدـم ػؽد ام رواؼداتم
ػؿ سؾؿا آل ربؿ وػؿ األئؿدةم اٌعصدقعقنم (سؾدقفؿم
اظلام)).

دعغؾق 65م

را مض مػيب موٕمتـاض

ماظـؼطةماظـاظـةمسشيماظيمػدلمم

هد د مسـدددقانماظلدددريةماظعؼائقدددةمورؾقعدددةماجملؿؿعددداتم
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اظؾشيؼةمغعؿمػيبد مموضػدزتممالنماظؼضدقةممالمتؼؾدؾمماظؼلدؿةمم
سؾددكماثددـ

موالنماظؼضددقةمواضددقةمووج اغقددةموضدديورؼةم

وؼؼقـقةموبلقطةمإالموػلمرجق ماىاػؾمظؾعدإمميفمطدؾمم
سصيمويفمطؾمعؽانموػ همدريةمسؼائقةمواضقةموععؾـدةمم
يفمسصدديماظيدددقلم(صددؾكمآمسؾقددفمواظددف) ويفمسصدديم
األئؿةم(سؾقفؿماظلام) وػ هماظلدريةممعلدؿقؽؿةمميفمطدؾمم
عؽانموطؾماألئؿةم(سؾقفؿماظلام) واجفدقاممػد همماظلدريةمم
حبؽؿموجقدػؿمآغد ا مموٕمغلدؿعمموٕمغؼدي مموٕمغشداػ مم
إيمردم وماسددرتاضمعددـماألئؿددةم(سؾددقفؿماظلددام) حددقلم
ػ هماظلريةمبؾمانماألئؿةموجفقام صدقابفؿممإظبماظعؿدؾمم
بف هماظلريةميفمطؾماظؼيى مواٌ نمواألرؼا  .م
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دعغؾق 66م

انماٌـلؾؼمواٌؿؾادرمعـمبعدضمماآلؼداتمماظؽيميدةممو طـديمم
اظيواؼدداتماظشدديؼػةمسـد عامت د طيمسددإم ومصؼقددفمصاٌـلددؾؼم
إظبماظ د ػـمػددؿماظعؾؿددا م وماظػؼفددا معطؾؼددامدددقا مطددانم
اظعإم وماظػؼقفمععصدقعامم ومشدريممععصدقمممغعدؿممضد ممدبدؿ مم
باٌعصقمموظؽـميفمػ هماياظةمسبؿاجمإظبمضيؼـدةمموضد مم
وردمظػظماظعؾؿا مباظؼيآنماظؽيؼؿمواظلـة ماظشيؼػة م م
إعاماظؼيآنماظؽيؼؿمصؼقظفمسزموجؾم((إِغَّؿَامؼَكْشَكماظؾَّدفَممعِدـْمم
سِؾَددادِهِماظْعؾَؿَددا مإِنَّماظؾَّددفَم َسزِؼددزمشَػُددقر))مصدداري 28وعددـمم
اظقاض د مانمظػددظماظعؾؿددا مؼص د

مسؾددكماٌعصددقمموشددريم

اٌعصقمموؼؤط مػ اماٌعـكمعداموردممسدـمم بدلممسؾد ممآم
سؾقفماظلامميفمضدقلممآمسدزمموجدؾم:م "إمنداممطبشدكممآم
عـمسؾادهماظعؾؿا م "ضال:مؼعيمباظعؾؿا معـمصد
033
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ضقظف،موعـمٕمؼص

مصعؾفمضقظفمصؾق

مبعإ).م م

صاغفمؼشؿؾمشدريمماٌعصدقمممباسؿؾدارممانماٌعصدقممميفمطدؾمم
األحقالمويفمطدؾمماألضدقالممواإلسؿدالممويفمطدؾممذدل مم
ؼطددابؼمصعؾددفمعددعمضقظددفم( يمػ د هماظؼضددقةمعػدديو معـفددام
وواضقةمسـ ماٌؿؽؾؿمواظلدائؾمم( عداممشدريمماٌعصدقمممصاغدفمم
إذامتطابؼمصعؾفمععمضقظفمصفقماظعإموعدـمماظعؾؿدا مم(وػد امم
عددامضبؿدداجمإظبمتقضددق موظ د ظؽموضددقفماٌعصددقم(سؾقفم
اظلام) صؼالم(ؼعيمباظعؾؿا معـمص
ٕمؼص

مصعؾفمضقظفمصؾق

مصعؾفمضقظدف،مموعدـمم

مبعإ)).م م

عددداماظيواؼددداتماظشددديؼػةمصؽدددؾماظيواؼددداتمتشدددريمإظبمانم
اٌؼصقدمعـمظػظماظعؾؿا م وماظػؼفا مػقمعطؾؼماظعدإمم وم
اظػؼقفمإيمتشؿؾماٌعصقمموشدريمماٌعصدقمممإالمعدعممضيؼـدةمم
سؾكماظؿكصق

موعـمػ هماظيواؼات :م م
034
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سددـم بددلمسؾ د آمسؾقددفماظلدداممضددال:مإنماظعؾؿددا مورث دةم
األغؾقددا موذا م نماألغؾقددا مٕمؼقرثددقامدرػؿدداموالمدؼـددارا،م
وإمنام ورثقام حادؼ معـم حادؼـفؿ،مصؿدـمم خد ممبشدل مم
عـفامصؼ م خد ممحظداممواصديا،ممصداغظيواممسؾؿؽدؿممػد اممسؿدـمم
تلخ وغف؟مصدينممصقـدامم ػدؾمماظؾقد مميفمطدؾممخؾدػممسد والمم
ؼـػقنمسـفمهيؼػماظغاظ ،مواغؿقالماٌؾطؾ ،موتلوؼدؾمم
اىاػؾ .م م
وض د مجددا مسددـماظيدددقلماألع د

م(صددؾكمآمسؾقددفمواظددفم

وددؾؿ)م اغدفممضال((اظؾددفؿّمارحددؿمخؾػدائل))م صؼقدؾممظددف:مؼددام
ردددقلمآ،موعددـمخؾػدداؤ ؟مضددال:م((اظ د ؼـمؼددلتقنمعددـم
بع ي،مؼيوونمسـّدلممحد ؼـلمموددـي،ممصقعؾّؿقغفدامماظـداسمم
عـمبع ي.م(( م
وغعي معـمػد اممانمخؾػدا مماظيددقلممػدؿممرواةمايد ؼ مم
035
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وض د مسيص د مانمرواةماي د ؼ مؼص د

ميفمزعددـماظغقؾددةم

اظؽددربىمسؾددكماظعؾؿددا م وماظػؼفددا م(اجملؿفدد ؼـ)موػدد ام
ؼؽػلمبدانممؼؽدقنمماظعؾؿدا ممورثدةممظألغؾقدا (سؾقفؿمماظلدام)م
خصقصددامانمح د ؼ ماظيدددقلماألع د

م(صددؾكمآمسؾقددفم

واظدددف) عطؾدددؼموؼشدددؿؾمعدددـمطدددانميفمسصددديمحضدددقرم
اٌعصددقم(حق مؼعؿددربماٌعصددقممابدديزمو وض د معص د ا م
عـمعصادؼؼماظعؾؿدا ) موؼشدؿؾممعدـممطدانمميفمزعدـممسد ممم
حضقرماٌعصقمم ومضؾميفمزعـمشقؾدةمماإلعدامممصابد ممعدـمم
وجددقدمسؾؿددا مورثددةموخؾػددا مظؾيدددقلم(صددؾكمآمسؾقددفم
وآظف) .م م
سـم بلمسؾ آم(سؾقفماظلام) ضال:مضالم عريماٌدؤعـ مم
(سؾقفماظلام):مطاغ ماظػؼفا مواظعؾؿدا ممإذامطؿد ممبعضدفؿمم
إظبمبعددضمطؿؾددقامبـاثددةمظ دق

037
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ػؿؿددفمآخيتددفمطػدداهمآمػؿددفمعددـماظدد غقاموعددـم صددؾ م
ديؼيتفم صدؾ ممآمساغقؿدفمموعدـمم صدؾ ممصقؿداممبقـدفمموبد مم
آمسزموجدؾمم صدؾ ممآمتؾدار مموتعداظبممصقؿداممبقـدفمموبد مم
اظـاس.م م
سددـم بددلمسؾدد مآمسؾقددفماظلدداممضددال:ماظعؾؿددا م عـددا ،م
واألتؼقا محصقن،مواألوصقا مدادة.م م
الحددظمطقددػمميقددزماإلعددامماظصدداد م(سؾقددفماظلددام)مب د

م

اظعؾؿا مواألوصقا مواألتؼقا مصاظعإم عد ممواظقصدلممددق مم
واظؿؼددلمحصددـموغددزدادموضددقحاًمإذامضددؿؿـامإظبمػدد هم
اظيواؼة معاموردمسـماظيدقلماألع

م(صؾكمآمسؾقفموآظف)

اغفمضالم(اظػؼفا م عـدا مماظيددؾممعداممٕمؼد خؾقامميفماظد غقامم
ضقؾمؼامردقلمآ:موعامدخقهلؿميفماظد غقا؟ممضدالم:مإتؾدا مم
اظلددؾطانمصدديذامصعؾددقامذظددؽمصاحد روػؿمسؾددكمدؼددـؽؿ)
038
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صاظعددإم وماظػؼقددفمػددقم ع د
اظيواؼةمواضقةميفم

مظؾيدددؾمخصقصددامانمػدد هم

قهلامظغريماٌعصدقمممالنماٌعصدقممم

المؼؿقضدعممعـددفمانمؼد خؾمميفماظد غقاموذظدؽممسـد عامؼؿؾددعم
اظلؾطانموػ همضيؼـةمواضقةميفمانماٌيادمعـماظػؼفدا مم
ػددؿمشددريماٌعصددقع

ممػدد امإذام خدد غامبعدد

ماالسؿؾددارم

ععـكماألوصقا محق مجا مسـم بلمبصريمضدالم:مضدالمم بدقمم
سؾ مآمسؾقفماظلام:ماألوصقا مػؿم بقابمآمسزَّموجدؾمم
اظيمؼدؤتكممعـفدامموظدقالػؿممعداممسدي ممآمسدزمموجدؾمموبفدؿمم
احؿ مآمتؾار موتعاظب مسؾكمخؾؼف.م م
سددـماإلعددامم عددريماٌددؤعـ

م(سؾقددفماظلددام) حق د مضددالم

(ذباريماألعقرمسؾدكمم ؼد يمماظعؾؿدا ممبدآمماألعـدا ممسؾدكمم
حاظددفموحياعددف)مإيمانماظعددإم عدد
وحياعفم يميفماظؼضاؼاماظػؼفقة .م م

039
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عاموردمسـمردقلمآ(صدؾكممآمسؾقدفممواظدفمموددؾؿ)م عدـمم
انماظ د ؼـمظددـمؼع د مم ب د امعددـماظعؾؿددا ماظؼددادرؼـمسؾددكم
ادددؿقعابفمواظؿػؼددفمصقددفموتػفقؿددفمظمخدديؼـموايػددازمسؾقددفم
ورصعم ومدصعماظشؾفاتمسـفمحق مضدالمماظيددقلمماألسظدؿمم
(صؾكمآمسؾقفمواظفمودؾؿ) (ضبؿؾمػ اماظ ؼـميفمطدؾمم
ضددينممسدد ولمؼـػددقنممسـدددفمتلوؼددؾمماٌدددؾطؾ
اظضدداظ

مواغؿقددالماىدداػؾ

موهيؼدددػم

مطؿددامؼـػددلماظؽددريمخؾدد م

اي ؼ ) وعـماظؾ ؼفلمانمحد ؼ مماظيددقلمم(صدؾكممآم
سؾقفموآظف) ؼشؿؾمطؾماظؼيونموعدـممضدؿـفامماظؼدينمماظد يمم
سبددـمصقددفمصابدد معددـموجددقدمعددـمضبؿددؾمػ د اماظدد ؼـم
وؼددد صعمسـدددفماظشدددؾفاتموػدددؤال مػدددؿم عـدددا ماظيددددقلم
ايدداصظقنمظؾ د ؼـموػددؿماظعؾؿددا ماظع د ولموػ د امؼؽػددلم
بددانمؼؽددقنمعـددؾمػ د اماظعددإموارث داًمظألغؾقددا مباسؿؾددارماغددفم
ميارسمدورماظـ

م وماظيدقلم(صؾكمآمسؾقفموآظدف)م عدـمم
041
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غاحقةمتؾؾقغم حؽدامممآموغشديمماظؿعداظقؿمماإلهلقدةمموايػدازمم
سؾقفامودصعماظشؾفات مسـفا.م م
سـم بلمسؾ مآمسؾقفماظلاممضال:مضدالمم عدريمماٌدؤعـ مم
سؾقددفماظلددام:م الم خددربطؿمباظػؼقددفمحددؼماظػؼقددف؟معددـمٕم
ؼؼددـطماظـدداسمعددـمرغبددةمآ،موٕمؼددؤعـفؿمعددـمس د ابم
آ،موٕمؼيخ

مهلؿميفمععاصلمآ،موٕمؼدرت مماظؼديآنمم

رشؾةمسـفمإظبمشريه،م المالمخريميفمسؾدؿممظدق ممصقدفممتػفدؿ،مم
المالمخددريمميفمضدديا ةممظددق ممصقفدداممتدد بي،مم المالمخددريمميفم
سؾادةمظق
سؾؿمظق

مصقفامتػؽي،مويفمرواؼةم خديىم:م المالمخدريمميفم
مصقفمتػفؿ،م المالمخريميفمضيا ةمظق

مصقفامتد بي،مم

المالمخريميفمسؾادةمالمصؼفمصقفدا،مم المالمخدريمميفمغلدؽممالم
ور مصقف.م م
عدداوردمسددـفؿم(سؾددقفؿماظلددام)مخبصددقصمعددقتماظعددإم وم
040
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اظػؼقف موعـمػ هماظيواؼات :م م
سدـمم بددلمسؾد آمسؾقددفماظلدداممضددال:مإذامعدداتماٌددؤعـم
اظػؼقف مثؾؿميفماإلداممثؾؿةمالمؼل ػامذل .م م
سـم بلمسؾ آمسؾقفماظلدامممضدالم:معداممعدـمم حد ممميدقتمم
عـماٌؤعـ

م ح مإظبمإبؾق

معـمعقتمصؼقف .م م

سـمسؾلمبـم بلمغبزةمضال:ممسع م بامايلـمعقددكمم
بددـمجعػدديمسؾقددفماظلدداممؼؼددقل:مإذامعدداتماٌددؤعـمبؽ د م
سؾقفماٌائؽةمومبؼا ماألرضماظيمطانمؼعؾد ممآمسؾقفدا،مم
و بقابماظلؿا ماظيمطانمؼصع مصقفداممبلسؿاظدف،مموثؾدؿمميفم
اإلددداممثؾؿددةمالمؼلدد ػامذددل مألنماٌددؤعـ

ماظػؼفددا م

حصقنماإلداممطقصـمدقرماٌ ؼـةمهلا م
سـمداودمبـمصيض مضال:مضالم بقمسؾد ممآمسؾقدفمماظلدامم:م
041
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إنم بلمطانمؼؼقل:مإنمآمسزموجؾمالمؼؼؾضماظعؾؿمبعد مم
عامؼفؾطفموظؽـمميدقتمماظعدإممصقد ػ مممبداممؼعؾدؿممصؿؾدقفؿمم
اىػدداةمصقضددؾقنموؼضددؾقنموالمخددريميفمذ دل مظددق

مظددفم

صؾ.م م
م
دعغؾق  76ؿ

ممامتؼ ممؼؿؾ

مانماظعؾؿا م وماظػؼفدا ممػدؿممورثدةمماألغؾقدا مم

وذظدددؽمألغفدددؿمرواةمايد د ؼ موؼؤؼد د مػد د اماظيواؼددداتم
اٌؿؼ عددةموشريػدداماظؽددـريموػ د اماٌددقردمؼعؿددربمردام ؼضددام
سؾكم(اظقضػةماظؿادعةموشريػاماظيمدبد مماظعؾؿدا مموإغفدؿمم
طلغؾقددا مبدديمإددديائقؾ) النمبقـفؿددامساعددؾمعشددرت موػددقم
ظػظماظعؾؿا مواٌؼصقدمعـدفممعطؾدؼمماظعؾؿدا مموػدقممؼصد

مم

سؾددكماٌعصددقمميفمزعددـمحضددقرهمألغددفم وضد معصد ا م
042
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طؿامؼص

مسؾكمشدريمماٌعصدقمممباسؿؾدارهممراوؼدماًميد ؼ مم

ج ػؿموي ؼـفؿم(صؾقاتمآمسؾدقفؿممعبقعدا)م وسؾقدفممالم
تقج مٔيةمظيدمػ هماظقضػاتمبؾمػ اماٌقردمطؿداممضؾـدامم
ؼؽػددلممبػدديدهمظؾدديدمسؾددكمتؾددؽماظقضػدداتمموبف د ام ثؾؿـددام
باظ ظقؾماظعؾؿلماظشديسلممصدقةمماددؿ اللمماظلدق مماظدقظلمم
ايليم(داممزؾف) سؾكموجقبماظؿؼؾق موبطانمعبقدعمم
األوػاممواالدؿقلاغاتماظيمذطيػاماٌ سل.م

043
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ادلوردمالخامنموالخالحونم
قال ص))66ماٌلاظة اظـاغقة م
عـ ػؿ اظ ؼـ ؼيون دـة اظـ

ربؿ (صؾكمآ سؾقدفم

واظف) م
ضدقلم :عدـم اٌؿلدإم سؾقدفم ظد ىم اظشدقعةم ان اظيددقلم
ربؿ (صؾك آ سؾقف واظف) ٕ ؼؾؾغ عدامهؿاجدفم األعدةم
عـ حؽام إظب ؼقم اظؼقاعة بؾ بؾغ عامميؽـف وادؿقس
اظؾاضل سـ

عري اٌؤعـ .)) . .

دعغؾق 68م

إذامطـ متعرت مانماألئؿةمػؿماظ ؼـمؼشيسقنماألحؽامم

044
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صانمعص ا مرواةماي ؼ مالمؼصد

ممسؾدقفؿممباسؿؾدارػؿمم

صقابماي ؼ موػ امؼـاضضمضقظؽ مصم64م[.م.مإغفدؿمم
(سؾددقفؿمماظلدددام) ػددؿمماظدد ؼـمؼدديوونممحدد ؼ موددددـةم
اظيدقل(صدؾكممآمسؾقددفمواظدف)م صابد ممعددـموجددقدمرواةم
ظؾق ؼ م(شريماألئؿة) وػ امؼعيمانمػ اماظؽامماظ يم
تػضؾ مبفم النمالمؼـػعؽمبؾمض

 .م

المؼؼالم غلماضص مإغفؿمؼؾؾغقنماألحؽاممصقص

مسؾدقفؿمم

ػؿمرواةماي ؼ  ،م
ألغفمؼؼالمانماٌ سلمؼؼقلمانماظيددقلممربؿد مم(صدؾكمم
آمسؾقفموآظف)مٕمؼؾؾغمعداممهؿاجدفمماألعدةمموػد اممزبداظػمم
ظؾغيضماظ يمعـماجؾفمبع ماظيدقلماألع
سؾقفموآظف)موزباظػمظؾعؼؾ مواظشي  .م
دعغؾق 69م
045
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ٌداذاممتؿؼدقلممسؾقـداممسبددـمالمغـلد مماظدـؼ ممإظبماظشدديؼعةم
اٌؼ دةم(وغؼقلمبانماظيدقلم(صدؾكممآمسؾقدفممواظدفم)مٕم
ؼؾؾددغمطددؾماظقضددائع)مباسؿؾددارمانمآم(جددؾمذب د ه) ض د م
سطددكمعبقددعماألحؽددامماظشدديسقةموظؽددؾماظقضددائعموػ د هم
األحؽدداممضلددؿمعـفددامعقجددقدميفماظؼدديآنمواظؼلددؿماآلخدديم
عقجقدميفم حادؼ ماظيددقلمماألسظدؿمم(صدؾمكمآمسؾقدفمم
واظف) واظقؽمػ هماظيواؼاتماظيمتؤط مانماٌشي مصؼدطمم
ػقماظيدقلم(صؾكمآمسؾقفمواظف)م عامدورماألئؿةم(سؾدقفؿمم
اظلدام)م صفدؿممؼؾؾغدقنمماألحؽداممموإذامددلظؿفممسدـمماظد ظقؾمم
ضالمظؽمضالمآم(سزموجدؾ) م وممضدالمماظيدقل(صدؾكممآم
سؾقفمواظف):م م
سـم بلمسؾ آمسؾقفماظلاممضال:مإنمآمتؾار موتعداظبمم
غزلميفماظؼيآنمتؾقانمطؾمذد ممحؿدكمموآمعداممتدي ممآم
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ذقؽامضبؿاجمإظقفماظعؾاد،محؿكمالمؼلؿطقعمسؾد ممؼؼدقلم:مظدقمم
طانمػ اماغزلميفماظؼيآن؟ مإالموض م غزظفمآمصقف.م م
سـم بلمجعػيمسؾقدفمماظلدامممضدالم:ممسعؿدفممؼؼدقلم:مإنمآم
تؾار موتعداظبممٕمؼد

ممذدقؽاممضبؿداجممإظقدفمماألعدةممإالم غزظدفمم

يفمطؿابفموبقـفمظيدقظفمصؾكمآمسؾقفموآظدفمموجعدؾممظؽدؾمم
ذل مح اموجعدؾممسؾقدفممدظدقاممؼد لممسؾقدف،مموجعدؾممسؾدكمم
عـمتع ىمذظؽماي مح اً.م م
سـمدؾقؿانمبـمػارونمضدالم:ممسعد مم بداممسؾد مآممسؾقدفمم
اظلاممؼؼقل:معامخؾؼمآمحداالمموالمحياعداممإالموظدفممحد مم
طق ماظ ار،مصؿامطانمعـماظطيؼؼمصفقمعدـمماظطيؼدؼ،مموعدامم
طانمعـماظ ارمصفدقممعدـمماظد ارممحؿدكمم رشماًد شممصؿدامم
دقاه،مواىؾ ةموغصػماىؾ ة.م م
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سـم بلماىارودمضال:مضالم بدقممجعػد ميمسؾقدفمماظلدامم:مإذام
ح ثؿؽؿمبشل مصاددلظقغلممعدـممطؿدابممآ،مثدؿممضدالمميفم
بعضمح ؼـف،مإنمرددقلممآمصدؾكممآمسؾقدفمموآظدفممغفدكمم
سـماظؼقؾمواظؼال،موصلادماٌدال،مموطـديةمماظلدؤال،ممصؼقدؾمم
ظف:مؼامابـمردقلمآم ؼـمػ امعـمطؿدابممآ؟مضدالم:مإنم
آمسزموجؾمؼؼقل:م "المخدريمميفمطدـريممعدـممندقاػؿممإالم
عـم عيمبص ضةم ومععيو م ومإصاحمب

ماظـداسم "وضدالم:م

"والمتؤتقاماظلػفا م عدقاظؽؿمماظديممجعدؾممآمظؽدؿممضقاعدامم
وضال:م "المتللظقامسـم ذقا مإنمتؾ مظؽؿمتلؤطؿ م
سـم بلمسؾ مآمسؾقفماظلاممضال:مطؿابمآمصقفمغؾدلممعدامم
ضؾؾؽؿموخربمعامبع طؿموصصؾمعامبقـؽؿموسبـمغعؾؿف.م م
سـممساسة،مسـم بلمايلـمعقددكممسؾقدفمماظلدامممضدالم:م
ضؾ مظف:م طؾمذل ميفمطؿابمآموددـةممغؾقدفممصدؾكممآم
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سؾقفموآظف؟م ومتؼقظقنمصقف؟مضال:مبؾمطؾمذل ميفمطؿدابمم
آمودـةمغؾقفمصؾكمآمسؾقفموآظف .م
ادلوردمالتاصعموالخالحون
قال في ص)(37موظد ظؽم البد م عدـم تعد م ايفدةم
عـصقص سؾقف يف وصقة رددقلم آ (ص) صؿدـم ميؾدؽم
تؾؽ اظقصقة ؼامددق م ربؿدقدم ايلديم؟ واىدقابم :ان
عـ ميؾؽ اظقصقة الن ػدقم اظلدق م اغبد م ايلدـم بعد م
بقف اإلعام اٌف ي ((سؾقفماظلام))
دعغؾق 70م

-1ػـداممبقد مماظؼصددق مإيموصدقةممتددؿؽؾؿمسـفداممو يمحفددةم
اآلنمتيؼ د مإثؾاتفدداموعؿددكم وصددكمردددقلمآم(صددؾكمآم
سؾقفمواظف) وسؾكمعدـممتـطؾدؼمموصدقؿفمموػدؾممتـطؾدؼممسؾدكمم
شريماٌعصقع

م ممصؼطمسؾكماألئؿةماٌعصقع
051
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اظلددام)موعؿددكمتؽددقنمعددـمبعد ماإلعددامماٌفد يم ومضؾددؾم
اإلع دامماٌف د يم(سؾقددفماظلددام)م(ادْددؽؾةمطددـريةمومطددـريةم
تطيحمخبصقصماظقصقة؟م م
-2صب مسؾقؽمإثؾاتمانماإلعامماٌف يم(سؾقفماظلام)
عؿزوجم(وطقػمتـؾد ممذظدؽم)موانمظدفمم والدمثدؿمماغدفممتدلتلمم
اظع ؼد د معدددـماالددددؿػفاعاتمحدددقلمزواجماإلعدددامم(سؾقدددفم
اظلام) واغفمطقػمتزوجمػؾمسي م ػؾماظزوجةمذدك مم
اإلعاممألغفمطقػمؼعطقغدفممزوجدةمموطقدػممحصدؾمماظدزواج؟مم
ومٕمتطؾعمتؾؽماظزوجةمسؾكمحؼقؼةماإلعاممرقؾدةمماظػدرتةمم
اظديممضضددؿفامععددف؟موإذامطددانمظدفمم والدمصفددؾمؼعيصددقنماغددفم
اٌفد يمم وال؟موطقددػمؼؼضدقنمماظػددرتةمععدف؟ممواظؽددـريمعددـم
األدؽؾةمغؿقفؿفامانماٌف يم(سؾقفماظلدامم)مددق ممؼعدي مم
وؼـؽشػم عيهموػ امممامؼـدايفمماظغقؾد مةمواالحؿفدابممسدـمم
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األغظار.م م
 -3مانماظقصقةماٌ طقرةمت لمسؾكمانمظإلعامماٌفد يمم
والدموإغفدددؿمددددققؽؿقنمبعد د همصغاؼدددةمعدددامتؼؿضدددقةمانم
اٌف يمؼؤد

مدوظةماظع لماإلهلدلمموبعد ممذظدؽممضبؽدؿمم

عـمبع هم ولماٌف ؼ
-4مانماٌفدد ؼ

موػ امبع ماظظفقرمالمضؾؾف.م م

ماظدد ؼـمضبؽؿدددقنمعدددـمبعدد ماألئؿدددةم

(سؾددقفؿماظلددام) ٕمؼؽددـمبقددـفؿمذددك

مععصددقممحؿددكم

ؼ د سلماغب د ماظقؿدداغلماغددفمععصددقممطقددػموض د ماخربغددام
اظيدقلماألسظؿم(صدؾكممآمسؾقدفممواظدف)م انماٌعصدقع مم
(سؾددقفؿماظلددام) اثـددامسشدديمإعاعددامععصددقعامثددؿماغددفمعدداػقم
اظ ظقؾ ماظ يمؼـؾ مإغفؿمععصقعقن؟ م
م
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دعغؾق 71م
إذا طدانم اغبد م ايلدـم ػدقم اظد يم ميؾدمؽ اظقصدقةم وػدقم
ايفة سؾك اظـاس ذن عا بال اظؼيون اظلاظػة وػؾ بؼق
عدـم دون رددقلم و وصدلم و ابدـم ظإلعدامم م ٕ ؼشدؿؾفام
اظؿؽؾقدػم وباظؿداظلم صدانم آ (ددؾقاغفم وتعداظب)م ال ضبادد م
عـؾ ػؤال اظؼقم ألغف ال ؼقج عـ ؼدؾ م هلدؿ،م الن اإلعدامم
ايفة (سؾقف اظلام)مشائ

وال ؼقج ددػريم ظدفم رقؾدةم تؾدؽم

اظػرتة وظؽـ ػ ا زباظػ ظؾقؽؿة و اهل
آ (دؾقاغف وتعاظب)مال ضباد

اإلهلل عـ ان

إال عدعم اظؾقدانم صابد م عدـم

وجقد عـ ؼؽقن حفة (شري اٌعصقم) ؼؾ

هلدؿم وؼفد ؼفؿم

وض وج باظػعؾ وػق اٌيجع اجملؿف  .م م
وايؿد م ٓ رب اظعداٌ م وصدؾم اظؾدفؿم سؾدكم ربؿد م ومآل
ربؿ ومسفؾ صيج ضائؿ آل ربؿ
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