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إىل َمنِ أتعب مزاجع التشَع اإلمـامُ بعُنِـ ك اتاباتـى ً ،قـٌّ
إلزاماتى ً ،تبحزي يف مصادرهه ًتقزٍزات مزاجعوه ..
إىل َمنِ نذر نفشى ًعنزي ًمالى لنصزّ احلـ الـذِ هـداي ا
تعاىل إلَـى  ،فققـٓ مـن االبـتقوات ًالشـدا د مـا تنـٌو بـى
اجلبال الزاسَات ..
إىل رفَ دربُ الشَخ اجملاهد املوتـدِ /عـقو الـدٍن البصـ
رمحى ا

تعاىل ..

فإنِ حالت املنََّْ دًن إانال مشزًعك ؛ فإنُ مـاٍ فَـى انـا
تعاهدنا  ،لعل ا

تعاىل ٍودِ أبناو قٌمنا علٓ أٍدٍنا ..
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احلؿد هلل رب العادغ  ،والصالة والسالم ظذ كبقـاا مؿاد وظاذ آلاف
وصحبف أمجعغ .
وبعد :
وحرم إهاكتفا بلي كاقع ماـ
جاء الشارع باحسام الؼبقر وإمقات َّ ،
أكقاع اإلهاكة  .ومـ صقر اإلهاكاة التال حرمفاا الشاارع حرماة الؾاقس
ظذ قز ادقت أو آتؽااء ظؾقاف  ،باؾ إكاف صاارع خؾاع الـعاال ظـاد ادشاال
داخؾ ادؼزة أو بغ الؼبقر  .وما تؾؽ الصاقرة احلضاار ة الراققاة الاقاردة
يف الشارع إٓ تؽر ًام واحسام ًا لألمقات .
ومـ الصقر احلضار ة يف احسام اداقتك التال ورد ااا الشاارع كاللؽ :
ِ
ٍ
حلرمتاف ،
واكتفااك
حرم فتح قز ادقت أو كبشف  :دا يف ذلؽ مـ أذ اة ادقات
أكف َّ
وٕكف مـ صقر إذى واإلهاكة لؾؿقت وٕقربائف وأهؾف مـ إحقاء .
و َم ْـ طقف يف مرو ات الشاقعة اإلمامقة وتؼر رات ظؾامئفؿ حقل هاله
ادسللة شاقجد فقفا العؽس مـ تؾؽ الصقر متاما ًا  :إذ شاتتجذ أماماف مظااهر
ّ
والغؾ التل ؽـقهنا ٕمقات ادسؾؿغ فض ً
ال ظـ أحقائفؿ  ،والتل تاع
احلؼد
ٍ
ظداوة ولمم  ،وتثبت أهنا تتػطر غقظا ًا ولمما ًا  .وأحقاكًاا
ما تضؿر ُه قؾقاؿ مـ
ِ
صقرتف احلؼقؼقة  ،فقؾجئقن إػ كظؿ
كثر ًة ٓ ستطقعقن أن ظفروا حؼدهؿ ب
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ٍ
ٍ
جبؾااة  ،وإكااام لعااارض قفااري  .ويف هااله احلالااة ٓ
خلؾااؼ أو
غااقظفؿ ٓ ،
ستطقعقن أن تشػقا مـ ادخالػغ هلؿ  :كتقجة لعجزهؿ ظـ التـػقس ظاام يف
قؾقاؿ  ،فقتػاقؿ فقفؿ هلا الشعقر بالعجز ظـ التشػل  ،وحيتؼـ يف قؾاقاؿ ،
ـػجر ِّ
بلقؾ ظارض .
فقصبح وورم ًا فقفا ،
ُ
ولقس غرضـا يف هلا ادبحث هق التحدث ظاـ مظااهر ذلاؽ احلؼاد
اللي أطفره مراجع التشاقع اإلمامل تاه مـ خياالػفؿ ماـ مساؾؿل أهاؾ
ٍ
ولعااـ وغقبااة واتااان  ،إػ غاار ذلااؽ مااـ إحؼاااد
شاان
الؼبؾااة مااـ
ٍ
ٍ
شاؿة لقسات كغرهاا ماـ
الظاهرة( ،)1ولؽـ غرضـا هـا هق احلد ث ظـ
لصن
السامت  ،وهل احلؼد ظذ إمقات  ،وماوٓهتؿ الادة وادستؿقتة
ِّ
كؾ صقر اإلذٓل وادفاكة ولق ظذ الثث اهلامدة .
ولقت صعري ْ
شار
إن كان أمقات ادسؾؿغ مل ـجق مـ ذاك احلؼد وال ّ
ادستطر وهاؿ باغ الشاػر والشاػر  ،فؽقاػ طؿاح أو طؿاع أحاد ماـ
أحقائفؿ العقش بسال ٍم ووئاام بؿـالى ظاـ ذلاؽ الاقرم الساارضاين الالي
عقش خالل إمة ؟!

( )1وقد تعرضت هللا ادقضقع مع مظاهر التؽػر إخارى ظـادهؿ ماـ كتاا (الػؽار
التؽػري ظـد الشاقعة حؼقؼة أم افساء).
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وإين ٕرجق مـ الؼارئ أن ٓ ُ ـ ِْؽر أو َ َتـَّؽر  ،أو ؼدم الظـقن ظذ ما
هق ظـد الؼقم مـ القؼقـقات ادُ َس َّؾامت ْ
وإن كان ٓ ظؾؿ لف اا قبؾ أن طؾع
ظذ مضاؿقن وفحاقى تؾاؽ الصاقر البشاعة التال شتعرضافا الدراشاة .
وشـرى يف آفاق تؾؽ الصاقر أماقر ًا جساام ًا  ،وشـساتؼرئ ماـ أحشاائفا
أحداث ًا .
ُي ِّاع تؾاؽ احلؼاائؼ والصاقر و ػضاحفا  :إذ أن جماهلاا
واهلل كسلل أن ُ َ
ومقضـفااا ضااخؿ وظؿقااؼ وفر ااد  ،واهلل كساالل أن تؽااقن تؾااؽ الصااقر
كالـفار ز ؾ غبش العتؿة و ؽشػفا  :إكف ويل ذلاؽ والؼاادر ظؾقاف  ،وكاام
أشللف التقفقاؼ وحساـ البقاان  ،وأن ؽاقن هالا البحاث خالصا ًا لقجفاف
شؿقع جمقن .
لؽر ؿ  :إكف
ٌ
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قبااؾ اخلااقض يف غااامر هااله الدراشااة ٓ بااد مااـ الققااقف ظااذ أهااؿ
ادصطؾحات التل تداوهلا ظؾامء التشاقع اإلمامل  ،وبقاان مارادهؿ مـفاا :
لقتسـك لؾؼارئ ففؿ مادة الدراشة  .وهل كام ع :
ومرادهؿ بف اإلشالم  ،مع آظتؼااد بنماماة إئؿاة آثـال ظشاار  ،أي :
أن اإل امن ٓ تحؼؼ إٓ يف الشاقعل اإلماامل  ،ولالا ـػقكاف ظاـ غارهؿ ماـ
شائر ادسؾؿغ  .والدلقؾ ظذ أن هلا هق مرادهؿ باإل امن ما ع :
 -1قال ظالمتفؿ مؿد بـ ظع ادقشقي العامع [ :ادراد باإل امن هـا
معـاااه اخلاااص  ،وهااق  :اإلشااالم مااع القٓ ااة لألئؿااة آثـاال
ظشار](.)1
 -2قااال آ ااتفؿ العظؿااك مؿااد صااادق الروحاااين [ :اإل ااامن عـاال :
اإلشالم  ،والقٓ ة لألئؿة آثـل ظشار](.)2

( )1كتاب (مدارك إحؽام)  ،لعالمتفؿ مؿد بـ ظع العامع . )237/5( ،
( )2كتاب (فؼف الصادق)  ٔ ،تفؿ العظؿك مؿد صادق الروحاين . )258/7( ،
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 -3قال ظالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع ادؾؼن بالشفقد الثاين [ :واداراد
باإل امن معـاه إخص  ،وهق  :اإلشالم  ،والقٓ ة لألئؿة آثـل
ظشار](.)1
 -4أكَّااد ماادثفؿ قشااػ البحااراين أن مصااطؾح اإل ااامن ٓ صااح
إضالقف ظذ غر الشاقعة ممـ ٓ عتؼد باإلماماة  ،فؼاال [ :والالي
دلت ظؾقف إخباار  -كاام تؼادمت اإلصاارة إلقاف  -أن اإل اامن ٓ
صدق ظذ غر اإلمامقة](.)2
وقال أ ض ًا [ :اإل امن  :اللي هق ظبارة ظـ اإلشالم  ،ماع اظتؼااد
إمامة إئؿة آثـل ظشار](.)3
وقال أ ض ًا [ :اإل امن  :اللي هق ظبارة ظـ معرفة اإلمام والؼاقل
بف](.)4
 -5قال آ تفؿ أمحاد اخلقكسااري [ :وماـ الشااروط  :اإل اامن  ،بؿعـاك :
كقكف اثـل ظشار ًا](.)5
( )1كتاب (مسالؽ إففام)  ،لعالمتفؿ الشفقد الثاين . )421/1( ،
( )2كتاب (احلدائؼ الـاضارة)  ،دحؼؼفؿ قشػ البحراين . )204/22( ،
( )3ادرجع السابؼ . )203/12( ،
( )4كتاب (الشفاب الثاقن)  ،دحؼؼفؿ قشػ البحراين ( ،ص . )97 :
( )5كتاب (جامع اددارك)  ،حلجتفؿ أمحد اخلقكساري . )4/6( ،
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 -6قال آ تفؿ العظؿك ظع الساقستاين [ :رابعا ًا  :اإل اامن  -بؿعـاك :
أن ؽقن اثـا ظشار ًا](.)1
 -7قاااال آ اااتفؿ العظؿاااك كااااطؿ احلاااائري [ :الشاااارط الثالاااث
 اإل امن  -بؿعـك  :كقكف صاقعق ًا اثـال ظشاار ًا  ..صاارط اإل اامنبلن ؽقن صاقعق ًا اثـل ظشار ًا](.)2

ومرادهؿ بادممـ هق الشاقعل اإلمامل حصار ًا  .وممن صــ ح بـلك
من عؾامئفم :
 -1قال مؿد بـ ظع ادقشقي العاامع [ :اداممـ هاق  :ادساؾؿ الالي
عتؼد إمامة إئؿة آثـل ظشار](.)3
 -2ق اال ماادثفؿ قشااػ البحااراين [ :ادااممـ وه اق  :ادسااؾؿ ادعتؼااد
إلمامة إئؿة آثـل ظشار](.)4

( )1كتاب (ادسائؾ ادـتخبة)  ٔ ،تفؿ العظؿك ظع الساقستاين ( ،ص .)13 :
( )2كتاب (الؼضاء يف الػؼف اإلشالمل)  ٔ ،تفؿ العظؿك كاطؿ احلائري ( ،ص .)317 - 312 :
( )3كتاب (مدارك إحؽام)  ،لعالمتفؿ مؿد بـ ظع العامع . )150/4( ،
( )4كتاب (احلدائؼ الـاضارة)  ،دحؼؼفؿ قشػ البحراين . )359/10( ،
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 -3قااال ظالمااتفؿ الـجػاال [ :كااام أكااف ٓ إصااؽال يف وجااقب غسااؾ
ادااممـ  ،أي  :اإلمااامل ادعتؼااد إلمامااة إئؿااة آثـاال ظشااار
](.)1
 -4قال آ تفؿ العظؿك أباق الؼاشاؿ اخلاقئل [ :أقاقل  :اداراد ماـ اداممـ
هـا  :مـ آمـ باهلل وبرشقلف  ،وبادعاد وبإئؿة آثـال ظشاار
أوهلؿ ظع بـ أ ضالن

،

 ،وآخرهؿ الؼائؿ احلجة ادـتظر](.)2

 -5قال آ تفؿ وإمامفؿ اخلؿقـال [ :اداراد باادممـ  :الشااقعة اإلمامقاة
آثـل ظشار ة](.)3
وضح صاقخفؿ مؿد جقاد مغـقاة مارادهؿ باادممـ يف إحؽاام
 -6و َّ
الػؼفقة باام ٓ مز اد ظؾقاف  ،فؼاال [ :وااله ادـاشابة كشاار إػ أن
اإلمامقة حغ ؼقلقن يف كتن الػؼف  " :تعطك الزكاة لؾؿممـ " ،
و " صذ خؾػ ادممـ " فانهنؿ ر ادون باف خصاقص اإلماامل
آثـل ظشاري](.)4

( )1كتاب (جقاهر الؽالم)  ،لشاقخفؿ الـجػل . )80/4( ،
( )2كتاب (مصباح الػؼاهة)  ٔ ،تفؿ العظؿك أ الؼاشؿ اخلقئل .)323/1( ،
( )3كتاب (ادؽاشن ادحرمة)  ٔ ،تفؿ العظؿك اخلؿقـل . )250/1( ،
( )4كتاب (الشاقعة يف ادقزان)  ،لشاقخفؿ مؿد جقاد مغـقة ( ،ص .)118 :
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وقااال أ ضا ًا [ :ولػؼفاااء الشاااقعة اإلمامقااة باخلصااقص اصااطالح يف
ادممـ اللي عطل الزكاة  ،وتصح الصالة خؾػف مجاظة  ،حقث اصاسضقا
أن ؽقن مقالق ًا ٕهؾ البقت](.)1

ومؼصقدهؿ بف  :كؾ مـ ظدا الشااقعل اإلماامل ماـ شاائر ادساؾؿغ
ـصااقن ظؾقفااا  .وممــن صـــ ح بؿعـ ـ
الاال ـ ٓ عتؼاادون باإلمامااة التاال ّ
عـدهم من عؾامء اكشـقعة :
 -1قااال آ ااتفؿ العظؿااك هاصااؿ أمااع  [ :قجاان أن تؽااقن هااله
الطقائػ مؾحؼة بلهؾ اخلالف  ،أظـل  :أهؾ التسـُّـ](.)2
 -2قال آ تفؿ مؿد جعػر الزائري [ :فنكّف ُيقز بقعفا ماـ ادخاالػ.
السـِّل](.)3
وهق ادسؾؿ ُ

ٍ
شمال كصاف [ :ماـ هاق
 -3قال آ تفؿ العظؿك الؽؾبا ؽاين جقاب ًا ظذ
ادخالػ ؟ هؾ هق مـ خالػ معتؼد الشاقعة يف اإلماماة  ،أو ماـ
( )1كتاب (يف طالل هنج البالغة)  ،لشاقخفؿ مؿد جقاد مغـقة .)88/3( ،
( )2كتاب (ادعامل ادلثقرة)  ٔ ،تفؿ العظؿك هاصؿ أمع . )262/2( ،
( )3كتاب (هدى الطالن إػ صارح ادؽاشن)  ٔ ،تفؿ مؿد جعػر الزائري . )333/6( ،
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خااالػ بعااض إئؿااة ووقااػ ظااذ بعضاافؿ  ،فقاادخؾ يف ذلااؽ
الز د اااة وغااارهؿ ؟ وهاااؾ حؽاااؿ ادخاااالػ حؽاااؿ " اخلاااارج
والـاصن والغايل " أم ٓ ؟
بساؿف تعاااػ  :ادخااالػ يف لساااكـا طؾااؼ ظااذ مـؽاار خالفااة أماار
ادممـغ

بال فصؾ(. )1

وأما القاقػ ظذ بعض إئؿة

ففاق وإن كاان معادودا ماـ

فرق الشاقعة إٓ أن أحؽام آثـل ظشار ة ٓ تري يف حؼف](.)2
 -4صارح آ تفؿ العظؿك ادعاصار مؿد شعقد احلؽقؿ  -اللي ؼطاـ
الـجػ أن  -بلن معـك مصطؾحل " العامة " و " ادخاالػغ ":
أهناااؿ الااال ـ تقلاااقن الشااااقخغ  -أباااا بؽااار وظؿااار

،-

و عتؼااادون بشاااارظقة خالفاااتفام  .ومعـاااك آخااار  :إن ادخاااالػغ
( )1ومؼصاده ماـ هاالا الؼقاد يف تعر اػ اإلمااامل و الػاف هاق  :أن اإلمااامل عتؼاد أن ظؾقا ًا
اخلؾقػة بعد الـبل ^ مباصار ًة بال فصؾ  ،أي  :أكاف اخلؾقػاة إول بعاد الـبال^ .
وهاااالا متضااااؿـ الـػاااال خلالفااااة أ بؽاااار التاااال بق ااااع اااااا بعااااد الـباااال ^
مباصار ًة  .وأماا أهاؾ الساـة " ادخاالػقن " فقعتؼادون أن ظؾقا ًا
ولؽـف الرابع بعد اخلؾػاء الثالثة " أ بؽر وظؿر وظثامن

خؾقػا ًة لؾـبال ^ ،
"  ،ولقس إول .

( )2كتاب (إرصااد الساائؾ)  ،دارجعفؿ مؿاد رضاا الگؾينا گااين ( ،ص  ، )199 :رقاؿ
السمال (.)742
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والعامة هؿ أهؾ السـة بجؿقع فرقفؿ وملاهبفؿ  .فؼال ما كصف :
[الظاهر أن ادراد بالعامة  :ادخالػقن الال ـ تقلاقن الشااقخغ ،
و رون صاارظقة خالفاتفام ظاذ اخاتالف فارقفؿ ٕ :ن ذلاؽ هاق
ادـصارف إلقف العـاو ـ ادلكقرة يف الـصقص](.)1
 -5ؼقل اخلقئل [ :وادخالػ مسؾؿ  -غر مضؿر لؾؽػار  ، -إٓ أكاف
ٓ عتؼد بالقٓ ة](.)2
 -6وصارح ظالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع ادؾؼن بالشفقد الثاين بؿعـك
ادخاااالػ يف ظااادة تصاااارحيات بؿعـاااك ادخاااالػ  ،ومـــن هـــل
اكتصـ حي ت :
أ -قاااال [ :ادخاااالػ وهاااق  :غااار آثـااال ظشااااري ماااـ فااارق
ادسؾؿغ](.)3

( )1كتاب (ادحؽؿ يف أصقل الػؼف)  ٔ ،تفؿ العظؿك مؿد شعقد احلؽقؿ . )194/6( ،
وهؽلا أ ـام وردت لػظة " العامة " فنن ادؼصقد اا هؿ أهؾ السـة  ،بخاالف لػظاة
" العقام " فنن ادؼصقد اا غالن البسطاء مـ ادسؾؿغ .
( )2كتاب (الطفارة)  ٔ ،تفؿ العظؿك أ الؼاشؿ اخلقئل . )94/9( ،
( )3كتاب (الروضة البفقة يف صارح الؾؿعة الدمشؼقة)  ،لعالمتفؿ ز ـ الاد ـ العاامع ،
(. )248/1
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ب -قااال [ :وٓ خيػااك ّ
أن ادااراد بادخااالػ غاار الـاصاابل ومااا
ماثؾف](.)1
ج -قااال [ :وٓ خيػااك أن ادااراد بادخااالػ كقكااف مااـ غاار الػاارق
ادحؽقم بؽػرها  ،كالـقاصن وكحقهؿ](.)2
غسااؾف
غساؾ الػا ًا  ،فاانن
اضاطر ّ
ّ
د  -قاال [ :ققلاف  « :و ؽااره أن ّ
غسؾ أهؾ اخلالف »  .ادراد بف  :ادخالػ الالي ُياقز تغسااقؾف
بلن ٓ ؽقن مـ إحدى الػرق ادحؽقم بؽػرها](.)3
وقبؾ أن أختؿ هله الـؼطة ٓ بد مـ اإلصارة إػ كؼطة غا ة يف إمهقة
يف ضقء ما تؼدم مـ معـك ادخالػ ظـادهؿ  ،وأكاف ظـادهؿ كاؾ ماـ ظادا
الشاقعل اإلمامل مـ شائر ادسؾؿغ  ،ففق ظذ هلا شؿؾ صـػغ  ،مها :
األٔه :
أهااؾ السااـة بجؿقااع فاارقفؿ وماالاهبفؿ  .ففااؿ ادؼصااقد إول ااالا
ادصطؾح  ،كام تؼدم تصار ح مراجعفؿ بف .

( )1كتاب (روض الـان يف صارح إرصااد إذهاان)  ،لعالماتفؿ ز اـ الاد ـ العاامع ،
(.)253/1
( )2كتاب (مسالؽ إففام)  ،لعالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع .)88/1( ،
( )3كتاب (فقائد الؼقاظد)  ،لعالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع ( ،ص . )116 :
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الجاٌ٘ :
فرق الشاقعة إخرى  ،كاإلشامظقؾقة والز د ة والػطحقة والقاقػقة ،
وغرهؿ  .ففاؿ أ ضا ًا يف ظاداد ادخاالػغ ظـاد اإلمامقاة  ،ولالا ٓ ُيارون
ظؾقفؿ أحؽام اإلمامقة(.)1

( )1ومـ ظؾامئفاؿ الال ـ صاارحقا بادخقل فارق الشااقعة يف ادخاالػغ  ،وظادم إجاراء
أحؽام اإلمامقة ظؾقفؿ :
أ -مرجعفؿ وآ تفؿ العظؿك مؿد تؼل أمع  ،فؼاد قاال يف كتاباف (مصاباح اهلادى
يف صارح العروة القثؼك) ([ : )414/5وإكام الؽالم يف مظفار الشافادتغ ماـ
غ ر معتؼد احلؼ  ،شقاء كان مـ العاماة أو ماـ الشااقعة غار آثـال ظشاار ة ،
كالز د ة والقاقػقة والػطحقة واإلشامظقؾقة وكحقها].
ب -آ تفؿ العظؿك مسـ احلؽقؿ  ،فؼد قال يف كتاباف (مستؿساؽ العاروة الاقثؼك)
([ : )366/5وٓ ـايف الطعـ فقف باام شابؼ  :إذ ؽاقن حالاف حاال مجاظاة ماـ
العامة  ،والػطحقة والقاقػقة وغرهؿ مـ ادخالػغ لؾػرقة ادحؼة].
ج -صاقخفؿ مؿد حسـ الـجػل  ،فؼد قال يف كتاباف (جاقاهر الؽاالم) (- 80/4
[ : )81كااام أكااف ٓ إصااؽال يف وجااقب غسااؾ ادااممـ  ،أي  :اإلمااامل ادعتؼااد
إلمامااة إئؿااة آثـاال ظشااار

 ،مااا مل حيصااؾ مـااف شاابن الؽػاار  ،بااؾ هااق

إمجاظل إن مل ؽـ ضارور ًا  ،وأما مـ مل ؽـ كللؽ كالعامة  ،وقد ؾحاؼ ااؿ
فرق اإلمامقة ادبطؾة  ،كالقاقػقة والػطحقة والـاووشاقة].
د  -مؼؼفؿ ظع اخلرشان  ،فؼد ظ َّؾؼ ظاذ كاالم ظالماتفؿ جعػار بحار العؾاقم ظاـ
الصـػ الثاين مـ ادخالػغ  -وهؿ فرق الشااقعة إخارى  -والالي قاال فقاف

=
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وقد خلَّص هله احلؼقؼة ظالمة الشااقعة جعػار بحار العؾاقم يف كتاباف
(أشااارار العااارفغ يف صااارح كااالم مقٓكااا أماار ادااممـغ) (ص 621 :
  )622حتت ظـقان (فصؾ يف حؽؿ الػرق ادخالػة يف اإلمامة)  ،فؼال :[وأما مـ ظدا همٓء مـ الػرق ادخالػغ لـا ففؿ قسامن :
أحدِىا  :مـ ُ َؼدِّ م ظذ ظع  ،كالعامة مـ أهؾ السـة والامظة
ٔثاٌّٗىاا  :مـ ٓ ُ َؼادِّ م  ،لؽـاف ٓ ـفال إئؿاة بالستقان إػ آثـال
ظشار ادعقـغ صؾقات اهلل ظؾقفؿ أمجعغ] .اكتفك كالمف .
ٔعمْٗ  ..ف ملؼصود بؿصطؾح املخ كف هم أهل اكسـة بجؿقـع فـ مفم
أوالً وأص ك ًة  ،وب مي ف ق اكشــقعة مـن ريـا اام مقـة ي كقـ ً وً عـ ً ف كؽـل
يشؿؾفم كػظ املخ كف
=

(وثاكقفام  :مـ ٓ ُ َؼدِّ م  ،لؽـف ٓ ـفل إئؿة بالستقن إػ آثـل ظشار ادعقـغ
صؾقات اهلل ظؾقفؿ أمجعغ)  ،فؼال [ :أمثال القاقػقة واإلشامظقؾقة ممـ ٓ ؼقل
بنمامة آثـال ظشاار إماما ًا

] .ـظار كتااب ( :أشاارار العاارفغ يف صاارح

كالم مقٓكا أمر ادممـغ) ( ،ص .)622 - 621
ها  -آ تفؿ العظؿك الگؾينا گااين  ،فؼاد قاال يف كتاباف (إرصااد الساائؾ) (ص )199
رقؿ السمال ([ : )742وأما القاقاػ ظاذ بعاض إئؿاة

ففاق وإن كاان

معدود ًا مـ فرق الشاقعة إٓ أن أحؽام آثـل ظشار ة ٓ تري يف حؼف].
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قبؾ الشاروع يف اشتعراض الصقر التل تؽشاػ بشااظة آكتفاكاات
التل تبـاها التشاقع اإلمامل تاه أمقات ادسؾؿغ ٓ بد مـ الققاقف ظاذ
جمؿااؾ آرائفااؿ يف ادقضااقع مااـ خااالل مااا صااارح بااف كبااار مااراجعفؿ ،
وهل كام ع :
 -1قال مرجعفؿ وآ تفؿ العظؿك مؿد تؼل أماع [ :وٓ إصاؽال يف
وجقب غسؾ اإلمامل ادعتؼد إلماماة إئؿاة آثـال ظشاار ماا مل
حيصؾ مـف شابن الؽػار إمجاظا ًا  ،باؾ هالا أ ضا ًا لعؾاف ضااروري
ادلهن  .وإكام الؽالم يف مظفر الشفادتغ مـ غر معتؼاد احلاؼ ،
شااقاء كااان مااـ العامااة أو مااـ الشاااقعة غاار آثـاال ظشااار ة ،
كالز د ة والقاقػقة والػطحقة واإلشاامظقؾقة وكحقهاا  .فادشافقر
ال كام يف القاهر وكؼ ً
حتصاق ً
ال كام حؽاك ظاـ الالكرى والاروض
واحلدائؼ والر اض هق وجقب تغساقؾف  ،بؾ ظـ التلكرة وهنا اة
إحؽام اإلمجاع ظذ وجقب تغساقؾ ادقت ادسؾؿ .
وادحؽل ظـ ادػقد وادراشؿ وادفلب وادعتز واددارك هق ظدم
القجقب](.)1
( )1كتاب (مصباح اهلدى يف صارح العروة القثؼك)  ،درجعفؿ مؿد تؼل أمع .)414/5( ،
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 -2قااال كباار مااراجعفؿ ادعاصااار ـ مؿااد صااادق الروحاااين [ :إكااام
الؽالم فقام إذا كان ادقت مسؾ ًام غر اثـل ظشاري  ،فعاـ ادشافقر
وجقب تغساقؾف  ،بؾ ظـ طاهر تلكرة ادصـػ  :دظاقى اإلمجااع
ظؾقف .
وظااـ ادؼـعااة والتفاال ن وادراشااؿ وادفاالب وادعتااز واداادارك
وكشػ الؾثام وغرها ظدم القجقب  ،بؾ ظـ ادػقد حرمتف لغار
تؼقة](.)1
ومــن هــل اكتصـــ حي ت ي ـتجىل كـ ـ اكؼس ـ ق مومــف عؾــامء اكتشـــقع
اام مي جت أموات املسؾؿػ إؼ ف يؼػ  ،ومه :
الفسٖق األٔه :
لهن إػ ظدم وجقب تغساقؾ مقتاهؿ  ،كام ذهن إلقاف كقكباة ماـ
ظؾامء اإلمامقة  ،حتك أن صاقخفؿ إظظؿ ادػقد ارى حرماة تغسااقؾفؿ :
إذ صارح بادـع مـ ذلؽ .
الفسٖق الجاٌ٘ :
لهن إػ وجقب تغساقؾفؿ  .وهق الؼقل ادشفقر يف ادلهن .

( )1كتاب (فؼف الصادق)  ،درجعفؿ مؿد صادق الروحاين .)327/2( ،
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اكع ـ ر

ٔعمٗااْ  ..فنكـ ـ خـــخور ريــاما هــل اكدااخــة مــن ـ
اكتػصـــقغ مل ـ اكطــوي عؾقــه قــل ف ي ـ و مــن جتؼـ وـد وتــغ ئن جت ـ أمــوات
املسؾؿػ من أهل اكؼ ؾة فتع كوا معـ
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ٍ
بؼؾن ؽا ُد تػ َّط ُر أد ًا وحزك ًا  ،وبؼؾ ٍؿ ؽا ُد
كتبت حروف هلا ادطؾن
ـؽساار و اتحطؿ  :لشااراشة الصاقرة التال حتااول إكاماؾ خ َّطفاا جااز ًا
وقفر ًا  ،داظق ًا العؼالء ظامة وادسؾؿغ خاصة  -ماـ الال ـ أوغؾاقا كثار ًا
يف ضر ااؼ الغػؾااة والتسااامح حتااك بااات ضبقعااة حتااسف  -الـظاار يف تؾااؽ
ادظاهر والصقر  ،واشتجالء حؼقؼة ادعااين ماـ تؾاؽ احلاروف الدامقاة ،
التل خطفا بنصارار وظؿد أولئؽ ادراجع بحؼ ادقتك مـ ادسؾؿغ .
و َّ
إن هلا احلؼد اللي مل تعرف لاف البشاار ة مثاآً أو أصا ً
ال  -والالي
متثؾ بنهاكة ادقتك  ،وبلصؽال متعددة و تؾػاة  -هاق يف احلؼقؼاة تسااوى
فقف مجقع الشاقعة  ،وٓ ؿؽـ أن ستثـك مـف أحاد ٕ :هناؿ رضاعقن هالا
احلؼد رضاظ ًا مـ مصادر ادلهن .
ومـ ادعروف أ َّن ظؿؾقة تفقز ادقت  -بام فقفا غسؾف ودفـف  -هال يف
احلؼقؼة يف حد ذاهتا تؽر ؿ للات ادقت أ ًا كان د ـف وكحؾتف  ،وإضاافة إػ
ذلؽ فنن تغققبف ظـ كاطري أهؾف وأحبائف لئال حيزكقا كؾاام تالكروا تركاف .
وأ ض ا ًا فااان ظؿؾقااة الاادفـ ِح ْػا ٌ
اظ لااف مااـ أن تلكؾااف السااباع والضااقاري
والطققر  ،وتؽر ًام لف لئال ظفر مـف ماا ؽرها ُف غاره ماـ بـال البشاار ماـ
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شقء ادـظر  .فلمر ابـ آدم يف هنا ِ
تاف كالمره يف بدا تاف  ،وتؽر ؿاف ماـ أبـااء
جـسف ـبغل أن ؽقن جار ًا يف احلقاة وادامت .
واهلل جؾ وظال هق اللي جعؾ مثقى اإلكسان جقف إرض  :كراما ًة لاف
ورظا ة  ،ومل لذن أبد ًا أن سك ظذ طفرها لؾجقارح والؽقاشار وأفات .
كام أن إكرام ادقت فقف لػتة تشال بطبقعة هالا الاد ـ الساؿحة ادؼاماة
ظذ أشاس أخالقل ظؿقؼ أصاقؾ .
لؽـؽ أهيا الؼاارئ الؽار ؿ َش ُت ْصا َعؼ حاغ تؼارأ تؾاؽ الػتااوى التال
صدرت ماـ ظؾاامء الشااقعة بحاؼ أماقات ادساؾؿغ  ،وشااقـتابؽ احلازن
والغضاان يف ٍ
آن واحا ٍاد ٕ :ن كااؾ جز ئااة مااـ جز ئااات هااله الـصااقص
تااقحل بااالتحؼر والسذ ااؾ لااللؽ اإلكسااان الاالي أكرمااف اهلل بالتقحقااد ،
وتشقه أمره يف الـػقس وتؼبحف يف الؼؾقب  .وهلا هق ظاغ ماا ؼصادوكف
مـ تؾؽ الـصقص  .وهاؿ يف احلؼقؼاة إكاام ؼصادون اإلشااءة ادطؾؼاة إػ
أمقات ادسؾؿغ  ،والتـؼص هلؿ بؽؾ ضر ؼ ممؽـة .
وهله الـصقص تشار إػ صعقر داخع ظـد هامٓء غار ضبقعال وٓ
مللقف ظـ أحد مـ بـل البشار إشق اء  :إذ مل ِ
رو غؾقؾ حؼدهؿ مظاهر
والسن والؾعـ لألحقاء مـ مسؾؿل أهؾ الؼبؾة( ،)1حتك
البغض والعداء
ِّ
( )1والتل اشتعرضتفا يف كتا (الػؽر التؽػري ظـد الشاقعة حؼقؼة أم افساء).
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ص ُّبقا ظذ أمقاهتؿ حؼد ًا مل ولـ تده يف كاؾ الاد اكات الساامو ة  ،فؿـعاقا
ظـفؿ أدكك حؼقق ادسؾؿغ  ،وهق تفقزهؿ بعد مقهتؿ  ،واحسامفؿ بعاد
أن أصبحقا جثث ًا هامدة .
و َّ
إن خر مـ صقر لـا بشاظة هلا الػر اؼ وحؽؿاف  -بؿـاع وجاقب
تفقز أمقات ادسؾؿغ  -هؿ ظؾامء اإلمامقة أكػسفؿ  ،وممـ اـ ء عــفم مـ
يغ :
 - 1باام أن صااقخفؿ إظظاؿ مرتضاااك إكصااري ـتؿال إػ الػر ااؼ
الثاااين الؼائااؾ بقجااقب تفقااز أمااقات ادسااؾؿغ مااـ أصااحاب
الشفادتغ( ،)1فؼد أورد ظدة أدلاة لالكتصاار لرأ اف  ،ماـ ضاؿـفا
تقصاااقات إئؿااة  -الااقاردة يف روا اااهتؿ  -بقجااقب معامؾااة
أماقات ااالػقفؿ مااـ ادسااؾؿغ مثاؾ معامؾااة الشاااقعة اإلمامقااة ،
والتل مـ أجذ مظاهرها وجقب حسـ التعامؾ مع مقتاهؿ ماـ
حقث تغساقؾفؿ والصاالة ظؾاقفؿ  :ألن املــع مـن جتفقـو موًـ هم
معـ معـ مؾتفم مع مؾـة اكؽـ

 .وهالا خياالػ وصاا ا إئؿاة

( )1شـستعرض أققالف يف ادسللة  -التل تبـك مـ خالهلا وجقب تفقز أمقات ادسؾؿغ
مااـ أهااؾ الؼبؾااة  -ظـااد التعاارض لؾػر ااؼ الثاااين  ،وشااـبغ حقـفااا مااقاضـ احلؼااد
والبشاظة التل اكطقت ظؾقفا أققالف  ،فسقن .
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ثاؿ لاق شا َّؾؿـا ظادم ثباقت اإلمجااع ظاذ الؽ َّؾقاة
بزظؿف  ،فؼال ّ [ :
كػك يف ادسللة ما ّ
دل ظذ أكّف ُين ادعامؾاة ماع ادخاالػ معامؾاة
مهف أن
ادسؾؿغ ادممـغ يف إُمقر ادتع َّؾؼة بادعاصارة  ،اكتي من أ ّ
ال يع مل مع موً هم مع مؾة اكؽ

](.)1

 - 2وأكد هله احلؼقؼة أ ض ًا مرجعفؿ مؿد ظع إراكل  ،فؼاال ٓ[ :
إئؿة آثـال ظشاار
إصؽال يف القجقب يف ادممـ الؼائؾ بنمامة ّ
 صؾقات اهلل ظؾقفؿ  ، -إكّام الؽالم يف القجاقب فاقام ظاداه ماـشائر فرق ادسؾؿغ  ،وأقصاك ما ستدل بف ظذ القجقب  ..وماا
ّ
دل ظذ إمر بؿعاصارهتؿ ومقاصؾتفؿ ومداراهتؿ  ،مع معؾومقـة
قون املع مؾة مع موً هم مع مؾة اكؽ

خم كػ ً كلك ](.)2

وبعد هلا البقان اللي بغ لـا معامؾة هلا الػر ؼ ٕماقات ادساؾؿغ
معامؾة الؽالب آن لـا أن كستعرض أبرز رمقز التشاقع اإلماامل وأظؿادة
اداالهن مااـ ادـتؿااغ هلاالا الػر ااؼ ادااقغؾغ يف احلؼااد والتؽػاار واكتفاااك
حرمة أمقات ادسؾؿغ .

( )1كتاب (الطفارة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ مرتضاك إكصاري .)182/4( ،
( )2كتاب (الصالة)  ،درجعفؿ مؿد ظع إراكل .)356 - 355/2( ،
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ومـفؿ :
 - 1قااال صاااقخفؿ إظظااؿ وزظااقؿ ماالهن اإلمامقااة ادػقااد (ت :
413ها)([ : )1وٓ ُيقز ٕحد مـ أهاؾ اإل اامن أن غساؾ الػا ًا
لؾحااؼ يف القٓ ااة  ..إٓ أن تاادظقه ضااارورة إػ ذلااؽ مااـ جفااة
التؼقة  ،فقغسؾف تغساقؾ أهؾ اخلالف  ،وٓ سك معف جر دة](.)2

( )1ولقـظر الؼارئ بام ترجؿ لف زظقؿ ملهبفؿ أبق الؼاشؿ اخلقئل  :لقعرف بلكف ماـ أظؿادة
ادلهن وأركاكف  ،حقث قال يف كتابف (معجؿ رجال احلاد ث) (: )217 - 213/18
[مؿد بـ مؿد بـ الـعامن  :قال الـجاصال  " :مؿاد باـ مؿاد باـ الاـعامن  ..صااقخـا
وأشتاذكا "

"  ،فضؾف أصفر ماـ أن قصاػ يف الػؼاف والؽاالم والروا اة والثؼاة

والعؾااؿ … وقااال الشاااق  :مؿااد بااـ مؿااد بااـ الااـعامن ادػقااد  ،ؽـااك أبااا ظبااد اهلل ،
ادعروف بابـ ادعؾؿ  ،مـ مجؾة متؽؾؿل اإلمامقة  ،اكتفت إلقف ر اشة اإلمامقة يف وقتف ،
وكان مؼدم ًا يف العؾؿ وصـاظة الؽالم  ،وكان فؼقف ًا متؼدم ًا فقف  ،حسـ اخلاضر  ،دققاؼ
الػطـة  ،حاضار القاب  ،ولف قر ن مـ مائتل مصـػ كبار وصغار  ،وففرشت كتباف
معروف  ،ولد شـة ثامن وثالثغ وثالثامئة  ،وتقيف لؾقؾتغ خؾتا مـ صفر رمضاان شاـة
ثالث ظشار وأربعامئة  ، ]...كتاب (معجؿ رجال احلد ث) (.)217 - 213/18
( )2كتاب (ادؼـعة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ ادػقد ( ،ص . )85 :
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 - 2أ د( )1صااق ضاائػتفؿ الطقشاال (ت 460 :هاا)( )2كاالم ادػقاد
السابؼ  -بؿـعف تغسااقؾ أماقات ادساؾؿغ  -مقضاح ًا القجاف يف
( )1أكَّدَ ا لعد د مـ ظؾامئفؿ ظذ تل قد ومقافؼة صااق الطائػاة الطقشاال لشااقخف ادػقاد
بؿـعف غسؾ أمقات ادسؾؿغ  ،ومـ همٓء :
أ -قال مؼؼفؿ السبزواري يف كتابف (ذخرة ادعاد) ([ : )327/1وطاهر الشااق يف
التفل ن مقافؼتف لؾؿػقد يف هلا احلؽؿ].
ب -قااال مؼؼفااؿ قشااػ البحااراين يف كتابااف (احلاادائؼ الـاضااارة) (: )360/10
[وطاهر الشاق يف التفل ن مقافؼتف يف ذلؽ].
جااا -ؼااقل ظالمااتفؿ مؿااد حسااـ الـجػاال يف كتابااف (جااقاهر الؽااالم) (: )82/4
[وربام طفر مـ الشاق يف التفل ن مقافؼتف ظؾقف].
( )2و ؽػل الطقشال وزك ًا يف ادلهن أهنؿ لؼبقه بشاق الطائػة  ،وللا ترجؿ لاف اخلاقئل
يف كتابف (معجؿ رجال احلد ث) ( )262 - 261/16قائ ً
ال [ :فؼاد أشاس الشااق
 -قدس اهلل كػسف  -يف مشفد أمر ادممـغ

مدرشة ما أظظؿفا وأجؾ صالهنا !

فؼااد جاارج ظؾقااف ظاادد كثاار مااـ الػؼفاااء وادجتفااد ـ  ،ومااـ العؾااامء ادػسااار ـ
وادتؽؾؿااغ  ،وبؾااغ  -قاادس اهلل كػس اف  -مااـ العؾااؿ والػضااؾ مرتبااة كاكاات آراؤه
وفتاواه تعد يف شؾؽ إدلة ظذ إحؽام  ،ولللؽ ظز غر واحد مـ إظالم ظاـ
العؾامء بعده إػ زمان ابـ إدر اس بادؼؾادة  .وهاله اددرشاة ادباركاة تتخارج ظؾقفاا
العؾامء جق ً
ال بعد جقؾ إػ زماكـا هلا  .وقزه  -قدس اهلل كػسف  -مازار يف الغاري يف
مسجده إػ الققم  .وإين مل أطػر يف ظؾامء اإلشالم مـ هق أظظؿ صلك ًا مـف  ،فؼد كتن
يف الػؼف وآصقل والؽالم والتػسار والرجال  ،وكتبف تتـاوهلاا إ ادي  ،و ساتػاد

=
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ذلؽ  ،فؼال [ :فالقجف فقف أن ادخالػ ٕهؾ احلؼ كافر  ،فقجان
أن ؽقن حؽؿف حؽؿ الؽػاار  ،وإذا كاان غساؾ الؽاافر ٓ ُياقز
فقجن أن ؽقن غسؾ ادخالػ أ ض ًا غر جاائز  ...والالي ادل
ظذ أن غسؾ الؽافر ٓ ُيقز إمجاع إماة ٕ :كاف ٓ خاالف بقاـفؿ
يف أن ذلؽ مظقر يف الشار عة](.)1
و ؼااقل الطقشااال أ ض ا ًا [ :وٓ ـبغاال لؾؿااممـ أن غسااؾ أهااؾ
اخلالف  .فنن اضطر غسؾف غسؾ أهاؾ اخلاالف  ،ومل ُيعاؾ معاف
الر دة ظذ حال](.)2
 - 3قال جمدد مالهبفؿ وظالماتفؿ مؿاد بااقر القحقاد البفبفااين(: )3
بلن ادخالػ ٕهؾ احلؼ كاافر) ماراده ّ
[ققلف ّ ( :
أن أصاقل الاد ـ
=

مـفا إػ الققم  ،فحؼا ًا ققاؾ لاف  :صااق الطائػاة وزظقؿفاا  ،فجازاه اهلل ظاـ اإلشاالم
وادسؾؿغ خر الزاء].

( )1كتاب (هتل ن إحؽام)  ،لشاق ضائػتفؿ الطقشال . )335/1( ،
( )2كتاب (الـفا ة)  ،لشاق ضائػتفؿ مؿد بـ احلسـ الطقشال ( ،ص  . )43 :وكللؽ
أورده يف كتابف (ادبسقط) (.)181/1
( )3تاارجؿ لااف زظااقؿ ماالهبفؿ أبااق الؼاشااؿ اخلااقئل يف كتابااف (معجااؿ رجااال احلااد ث)
( )220/15قائ ً
ال [ :مؿد باقر بـ مؿاد أكؿاؾ  ،إصابفاين ثاؿ الػارشاال البفبفااين .
قال أبق ظع يف مـتفك ادؼال  :مؿد بـ مؿد أكؿؾ  ،اددظق بباقر  ،أشتاذكا العاامل العالماة

=
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مخسااة  ،وهااؿ أكؽااروا اإلمامااة  ،وبعضاافؿ أكؽاار العاادل أ ض ا ًا .
وادخااالػ يف أصااقل الااد ـ  -وإن كااان يف اصااطالحـا  -كااافر
بالؽػر ادؼابؾ لإل امن  ٓ ،اإلشالم  ،والؽاافر ٓ حرماة لاف َّإٓ ماا
خرج بالادلقؾ  .وجت مـة ريسـل اكؽـ ف إيـ عي فؽـلا املخـ كف
واحل صل  :أكّه ال جيب عؾقـ ًؽ يم ب كـس ة إؼ خم كف احل اإال م
ــ ب ب كــدكقل  ،و خيــ ب اكتغســـقل ّ :
ٕن إدلااة الدالااة ظااذ
وجقبف ٓ ظفر مـفاا ظؿاقم بحقاث شاؿؾ ادخاالػ  .واألظفـ
عــدق اكواــو د كعــدق اك ــوت ويم ّيــد م ـ يظف ـ مــن بع ـ
أن اكتغســـقل وأم كــه حل مــة املقــت  ،وأ ّكــه إ ا ًؽــن كــه
األ ـ ا ّ
وًلمل](.)1
جت مة ف جيب ف جتظ ّ
فتلمؾقا بشاظة إحؽام التل أصدرها بحؼ أمقات ادسؾؿغ  ،ومـفا :
أ  -حرمة غسؾ ادخالػ إمجاظل ظـدهؿ .
=

وصاقخـا الػاضؾ الػفامة  ،دام ظاله  ،ومد يف بؼاه  ،ظالمة الزمان  ،كادرة الدوران  ،ظاامل
ظر اااااااػ  ،ثؼاااااااة وأي ثؼاااااااة  ،ركاااااااـ الطائػاااااااة وظامدهاااااااا  ،وأورع كسااااااااكفا
وظبادها  ،ممشس مؾة شاقد البشار يف رأس ادائة الثالثة ظشارة  ،باقر العؾؿ وكحر ره].

( )1كتاب (احلاصاقة ظذ مدارك إحؽام)  ،دجدد ملهبفؿ العالمة مؿاد بااقر القحقاد
البفبفاين .)36 - 35/2( ،
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ب  -مـعقا مـ وجقب تؽر ؿ أمقات ادخالػغ  ،وظؾقف فال ُيان
غسؾفؿ .
ج  -تغساقؾ ادقت واجن حلرمة جسده وإكرامف  ،وهق غر ثابات
يف حؼ أمقات ادسؾؿغ  :لعدم ثبقت حرمة هلؿ .
 - 4أفتك مرجعفؿ ادعاصار مؿد صادق الروحااين( )1بعادم وجاقب
غسؾ ادقت ادسؾؿ  :مع ِّؾ ً
ال ذلؽ بلن الغا ة مـ الغسؾ هل لقؽقن
ادقت أقرب إػ رمحة اهلل وصػاظة ادالئؽاة  ،وإلكراماف وتـظقػاف .
أمقر ٓ ارى اشاتحؼاق ادساؾؿغ هلاا  ،ولالا قصاارها ظاذ
وهل ٌ
ادقت الشاقعل  ،فؼال [ :فانذ ًا ٓ دلقاؾ ظاذ وجاقب تغسااقؾف …
بؾ ؿؽـ اشتػادة ظدم القجقب مـ الـصاقص الاقاردة يف بقاان
تعؾقؾ تغساقؾ ادقت  ،وأن القجف فقف جعؾ ادقت أقرب إػ رمحاة
اهلل  ،وألقؼ بشػاظة ادالئؽة  ،أو أكف تـظقػ لؾؿقت  ،أو أكف كرامة
لف واحسام  ،أو أكف تطفر لف ظـ الـابة احلاصؾة  .إذ أ ا ًا ماا كاان
فتح َّصؾ  :أن إطفر ظدم القجقب](.)2
ٓ ؾقؼ بغر ادممـ َ .
( )1قااالقا ظـااف يف مؼدمااة كتابااف [ :فؼااف الصااادق تااللقػ فؼقااف العصااار  ،شااامحة آ ااة اهلل
العظؿك الساقد مؿد صادق احلساقـل الروحاين  ،مد طؾف].
( )2كتاب (فؼف الصادق)  ٔ ،تفؿ العظؿك مؿد صادق الروحاين .)329/2( ،
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فػل هلا الـص حيقل دون جعؾ أماقات ادساؾؿغ قار بغ ماـ رمحاة
اهلل وصػاظة ادالئؽة  ،ومـ اإلكرام والتـظقػ والتطفر !
 - 5أكد آ تفؿ العظؿك مسـ احلؽقؿ معتؼدهؿ برفض جعؾ أماقات
ادسؾؿغ أقرب إػ رمحاة اهلل تعااػ وصاػاظة ادالئؽاة ماـ خاالل
تغسؾقفؿ  ،فؼاال [ :مضااف ًا إػ تعؾقاؾ وجاقب الغساؾ يف بعاض
الـصاقص بلكااف تـظقااػ لااف  ،وجعؾااف أقاارب إػ رمحااة اهلل تعاااػ ،
وألقؼ بشاػاظة ادالئؽاة  ،ولتالققاف ادالئؽاة وهاق ضااهر  ،وكحاق
ذلؽ  .وهلا مما ٓ ؼصد مـ تغساقؾ ادخالػ قطع ًا](.)1
 - 6قال ظالمتفؿ الؼاضال ابـ الزاج([ : )2وأما ماـ ٓ غساؾ ففاق …
وكؾ الػ لؾحؼ مـ مؾة اإلشالم  ،لقس يف ترك غسؾف تؼقة](.)3
( )1كتاب (مستؿسؽ العروة)  ٔ ،تفؿ العظؿك مسـ احلؽقؿ .)65/4( ،
( )2وقد ترجؿ لف اخلقئل يف كتابف (معجاؿ رجاال احلاد ث) ( )43 - 42/11قاائ ً
ال [ :ظباد
العز ز بـ كحر ر  ،قال الشاق مـتجن الاد ـ يف ففرشاتف  :الؼاضاال شاعد الاد ـ  ،ظاز
ادممـغ  ،أبق الؼاشؿ ظبد العز ز بـ كحر ر بـ ظبد العز ز بـ الازاج  ،وجاف إصاحاب
وفؼااقففؿ  ،وكااان قاضاااق ًا بطاارابؾس  ،ولااف مصااـػات مـفااا " :ادفاالب"  ،و"ادعتؿااد" ،
و"الروضة"  ،و"القاهر"  ،و"ادؼارب"  ،و"ظاامد ادحتااج يف مـاشاؽ احلااج"  ،ولاف :
"الؽامؾ يف الػؼف"  ،و"ادقجز يف الػؼف"  ،وكتاب يف الؽالم] .
( )3كتاب (ادفلب)  ،لؾؼاضال ابـ الزاج .)56 - 55/1( ،
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 - 7ذكر ظالمتفؿ شالر( )1أن اللي ُين تغسااقؾف ماـ إماقات هاق
ادعتؼد لإلمامة فؼط  .وبؿعـك آخر ُ ٓ :ين تغساقؾ ما ظداه مـ
ادسؾؿغ  ،فؼال [ :أحدمها  :الغسؾ فقف واجن ظاذ ادقات كػساف
قبؾ مقتف  ،وأخر ُين ظذ غره بعد مقتف إذا كان ادقت معتؼد ًا
لؾحؼ](.)2
 - 8ظدَّ مؼؼفؿ احلع( )3مـ ادؽروهات تغسااقؾ أماقات ادخاالػغ ،
فؼال [ :و ؽاره  :أن ُيعاؾ ادقات باغ رجؾقاف  ،وأن ؼعاده  ،وأن

( )1ترجؿ لف زظقؿفؿ اخلقئل يف كتاباف (معجاؿ رجاال احلاد ث) ( )10 - 9/9قاائ ً
ال :
[شآر (شالر) بـ ظبد العز ز  ،قال الشاق مـتجن الد ـ يف ففرشتف  :الشاق أبق
عذ شآر (شالر) بـ ظبد العز ز الد ؾؿل  ،فؼقف ثؼاة ظاغ  ،لاف كتااب " :ادراشاؿ
العؾق ة"  ،و"إحؽام الـبق ة" .أخزكا بف القالد ظـ أبقف ظـف رمحفؿ اهلل].
( )2كتاب (ادراشؿ العؾق ة)  ،لعادفؿ وفقؼففؿ شالر ( ،ص .)45:
( )3تاارجؿ لااف زظااقؿ ماالهبفؿ أبااق الؼاشااؿ اخلااقئل يف كتابااف (معجااؿ رجااال احلااد ث)
( )29/5قااائ ً
ال [ :وقااال الشاااق احلاار يف تاالكرة ادتبحاار ـ  " :كجااؿ الااد ـ  ،أبااق
الؼاشؿ جعػر بـ احلساـ باـ حيقاك باـ احلساـ باـ شاعقد احلاع  ،حالاف يف الػضاؾ
والعؾؿ والثؼة والاللة والتحؼقؼ والتدققؼ والػصااحة والشاعر وإدب واإلكشااء
ومجقع (مجع) العؾقم والػضائؾ وادحاشـ أصفر مـ أن لكر  ،وكان ظظقؿ الشلن ،
جؾقؾ الؼدر  ،رفقع ادـزلة  ٓ ،كظر لف يف زماكف "].
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ؼص أطػاره  ،وأن ُ َر ِّجؾ صعره  ،وأن غسؾ الػ ًا  ،فنن اضطر
غسؾف غسؾ أهؾ اخلالف](.)1
 - 9قال ظالمتفؿ ابـ ادطفر احلع([ : )2و ؽره أن غسؾ الػ ًا  ،فانن
اضطر غسؾف غسؾ أهؾ اخلالف](.)3
 - 10قاال ظالماتفؿ مؿاد باـ مؽال العاامع ادؾؼان بالشافقد إول
(ت 786 :ها)([ : )4و ؽره تغساقؾ ادخالػ  ،فنن فعؾف فؾقغسؾف
( )1كتاب (صارائع آشالم)  ،دحؼؼفؿ احلع .)32/1( ،
( )2تاارجؿ لااف زظااقؿ ماالهبفؿ أبااق الؼاشااؿ اخلااقئل يف كتابااف (معجااؿ رجااال احلااد ث)
( )172/6قائ ً
ال [ :وقد ذكره احلسـ بـ ظع بـ داود يف كتاباف  ،فؼاال ظـاد ذكاره :
صاق الطائػاة  ،وظالماة وقتاف  ،وصااحن التحؼقاؼ والتادققؼ  ،كثار التصااكقػ ،
اكتفت رئاشة اإلمامقة إلقف يف ادعؼقل وادـؼقل  ،مقلده شـة 648ها  ،وكان والده -
قدس اهلل روحف  -فؼقف ًا مؼؼ ًا مدرش ًا  ،ظظقؿ الشلن].
( )3كتاب (ققاظد إحؽام)  ،لعالمتفؿ اباـ ادطفار احلاع ( . )224/1وكاللؽ كتاباف
(حتر ر إحؽام) (.)17/1
( )4تاارجؿ لااف زظااقؿ ماالهبفؿ أبااق الؼاشااؿ اخلااقئل يف كتابااف (معجااؿ رجااال احلااد ث)
( )285/18قائ ً
ال [ :مؿد بـ مؽال  ،قاال السااقد التػر شاال يف الـؼاد (" : )738
مؿد بـ مؽل بـ مؿد باـ حاماد العاامع  ،ادعاروف بالشافقد  -قادس اهلل روحاف
وكقر ضارحيف  ، -صاق الطائػة  ،وظالمة وقتف  ،صاحن التحؼقاؼ والتادققؼ  ،ماـ
أجؾة هله الطائػة وثؼاهتا  ،كؼل الؽالم  ،جقد التصااكقػ  ،لاف كتان كثارة  ،مـفاا :

=
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تغساقؾفؿ](.)1
 - 11قال ظالمتفؿ مؿد تؼل التسسي ([ :وُين تغسااقؾ ّ
كاؾ م ّقات
اإلماامل  ،كاام
مسؾؿ أو بحؽؿف)  .قؾت  :بؾ ٓ ُيقز غساؾ غار
ّ
ظؾقف الؼدماء](.)2
 - 12بحااث ظااادفؿ وفاضااؾفؿ اهلـاادي (ت 1137 :هااا)( )3تغساااقؾ
أمقات ادسؾؿغ مستخدم ًا أقبح العبارات وأصـعفا يف حؼفؿ .
=

"كتاب البقان"  ،و"الدروس"  ،و"الؼقاظد"  .روى ظاـ فخار ادحؼؼاغ مؿاد باـ
احلسـ العالمة  -قدس اهلل أرواحفام .]" -

( )1كتاب (البقان)  ،لعالمتفؿ مؿد بـ مؽل العامع ( ،ص .)24 :
( )2كتاب (الـجعة يف صارح الؾؿعة)  ،لشاقخفؿ مؿد تؼل التسسي .)310/1( ،
( )3قالقا ظـف يف مؼدمة كتابف [ :هق  :أبق الػضؾ ااء الد ـ مؿد بـ احلسـ آصاػفاين
ادشفقر باا(الػاضؾ اهلـادي) ،و(اااء الاد ـ) ،وكاصاػ الؾثاام  .ولاد ظاام 1062
وتقيف شـة  1137هجر ة ظذ ادشفقر  ،كان ماـ الشخصااقات العؾؿقاة الباارزة يف
العفد الصػقي إخار  ،و عاد يف ظاداد الػؼفااء العظاام دالهن اإلمامقاة يف تؾاؽ
احلؼبة الزمـقة  ،وبتللقػف كتاب (كشاػ الؾثاام ظاـ ققاظاد آحؽاام) رشا مققعاف
كػؼقف بارز يف تار آجتفاد ظـد الشاقعة] .
وقالقا ظـ كتابف [ :والؽتاب اداثؾ بغ د ؽ -ظز زكا الؼارئ -هاق (كشاػ الؾثاام
ظـ ققاظد إحؽام) ،مـ تللقػات فخار الشااقعة وركاـ الشاار عة العالماة ادجادد
ادرحقم آ ة اهلل الشااق مؿاد باـ احلساـ إصاػفاين ادعاروف بالػاضاؾ اهلـادي ،

=

40

وإكق بق هن ( )1يف عدة فؼ ات :
أ  -صارح بؿقافؼتف لؾشاق ادػقد بحرمة تغساقؾ أمقات ادسؾؿغ
مـ غر الشاقعة  ،فؼال [ :وكص ادػقد ظذ احلرماة لغار تؼقاة .
وهااق القجااف ظـاادي إذا قصااد إكرامااف لـحؾتااف أو إلشااالمف ،
وحقـئل ٓ اشتثـاء لتؼقة أو غرها].
ففااق اارى إن إكاارام ادقاات ادسااؾؿ ٕجااؾ إشااالمف أما ٌار ماار ٌم  .فاالي
احسام وأي ققؿة لإلشالم اللي ثبتقه دخالػقفؿ مـ أهؾ الؼبؾة ؟!
ب  -أكد أن يف الغسؾ كرامة وإكارام لؾؿقات  ،ولالا قصااره ظاذ
ادقاات الشاااقعل ٓ :ظتؼاااده بعاادم اشااتحؼاق أمااقات ادسااؾؿغ
لتؾؽ الؽرامة  ،فؼال [ :فنن الغسؾ كرامة لؾؿقت  ،وٓ صاؾح
هلا غر ادممـ].
=

ضقن اهلل رمسف  ،ماـ أظاالم الؼارن الثااين ظشاار اهلجاري يف أصاػفان  ،صاارح فقاف
كتاب (ققاظد إحؽام) صارح ًا وشاقط ًا  ،أقرب مـاف إػ آختصاار  ،ذكار فقاف آراء
أظؿاادة اداالهن مااـ فؼفاااء اإلمامقااة ادتؼاادمغ مااـفؿ وادتاالخر ـ بشااؽؾ تصااار ،
وبلشؾقب فـل متغ  ،فلضحك السػر الالي ٓ ساتغـك ظـاف  ،وادصادر الالي شاد
فراغ ًا يف ادؽتبة اإلشالمقة ضادا طؾ صاغر ًا]  .ـظار  :مؼدماة كتاباف (كشاػ الؾثاام)
(.)6 - 3/1

( )1كؼؾـا هلا ادبحث مـ كتابف (كشػ الؾثام) .)226 - 225/2( ،
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غ أهؿ إشباب التل تبقح غسؾفؿ  -بعاد أن صاارح بحرمتاف -
ج َ -ب َّ َ
وهق ظـد حضقر ادخالػغ  :حتك ٓ عرفقا بلن اإلمامقة ٓ غسؾقن
أمقاهتؿ  ،فقـػروا ظـفؿ  ،فؼال [ :ومـ التؼقة هـاا حضاقر أحاد ماـ
أهؾ كحؾتف  ،فنن الغسؾ كرامة لؾؿقت  ،وٓ صؾح هلا غر اداممـ .
وإكام ُين إذا حضار أحد مـ أهؾ كحؾتف لائال شااقع ظـادهؿ أكاا ٓ
كغسؾ مقتاهؿ  ،فقدظق ذلؽ إػ تعسار تغساقؾـا مقتاكا أو تعلره].
د  -ذكر ادؼاصد التل ؽقن اا التغساقؾ مباح ًا أو مؽروها ًا أو حراما ًا ،
فؼال [ :وبالؿؾة فجسد ادخالػ كالامد  ٓ ،حرمة لف ظـادكا  ،فانن
ُغ ِّس َؾ كغسؾ الامدات مـ غر إرادة إكرام مل ؽـ بف بلس ،وظسااك
ؽقن مؽروه ًا  :لتشبقفف باادممـ  ،وكالا إن أر اد إكراماف لارحؿ أو
صداقة ومبة  ،وإن أر د إكرامف لؽقكف أه ً
ال لاف خلصاقص كحؾتاف أو
ٕكف ٓ خيرجف ظـ اإلشالم والـاجغ حؼقؼة ففاق حارام  ،وإن أر اد
إكرامف إلقراره بالشفادتغ احتؿؾ القاز].
فؾقتلمؾ ادسؾؿقن يف هالا الركاام ماـ احلؼاد والضاالل ظاذ أماقات
ادسؾؿغ  ،فؼد جعؾ أجسادهؿ كالامدات  ٓ ،حرمة هلا ظـده  ،فال ُياقز
أن غسااؾفا بـقااة إكرامفااا  ،وإكااام ُيااقز إذا كااقى أن غسااؾفا كااام غسااؾ
الاامدات  ،كالبقات أو السااقارة ! فؾاؿ ِ
باؼ ٕجسااد ادساؾؿغ حرما ًة إٓ
هتؽفا !

42
()1

( )1أود تـبقف ادسؾؿغ إػ أن جعػر كاصػ الغطاء (ادتقىف شـة  1228ها) مل ؽاـ ماـ ظؾاامء
الشاقعة اإلمامقة فحسن  ،بؾ كان زظقؿ ملهبفؿ يف وقتف  ،كام اظسفاقا باللؽ  ،وإلاقؽؿ
كتػ ًا مما قالقه يف حؼف :
أ  -قال ظالمتفؿ مسـ إمغ يف ترمجتف كتابف (أظقان الشاقعة) ([ : )100/4صاق
الطائػة يف زماكف  ،وحالف يف الثؼة والاللاة والعؾاؿ أصافر ماـ أن الكر  ،وقاد
اكتفت إلقف رئاشة اإلمامقاة الد ـقاة يف ظصااره والزمـقاة يف قطاره  ،ففاق الػؼقاف
إكز  ،مػتل اإلمامقة  ،رجع إلقف الـاس وأخلوا ظـف].
ب  -وقال ظـف كبار مؼؼاقفؿ ومامرخقفؿ أقاا بازرك الطفاراين يف كتاباف (الؽارام
الزرة) ([ : )248/1هاق  :صااق الطائػاة  ،جعػار الشافر بالشااق إكاز ،
زظاقؿ اإلمام ّقاة ادقؿاقن  ،ومرجعفاا إظاذ يف ظصااره  ،وماـ فطاحاؾ فؼفااء
[واحلؼ أكّف مـ الشخصا ّقات العؾؿ ّقة الـادرة ادثقؾ ّ ،
وأن
ّ
الشاقعة] .إػ أن قال :
الؼؾؿ لؼاصاار ظاـ وصاػف وحتد اد مؽاكتاف وإن بؾاغ يف التحؾقاؾ  ،ويف صافرتف
وشطقع فضؾف ِغـك ظـ إضراء القاصػغ  ،وقد ارتقى ّ
الؽؾ مـ كؿار فضاؾف ،
وتبحااره  ،ورشااقخ قدمااف يف الػؼااف ،
واظااسف الؿقااع بغاازارة ظؾؿااف وتؼدّ مااف
ّ
روهتا .
الؿة كػقؾة بالتدلقؾ ظذ ذلؽ  .وأ ّما الرئاشة فؼد بؾغ ادسجؿ ُذ َ
ومآثره ّ
فؼد كان مطاظ ًا مع َّظ ًام  ،مبقب ًا مؼادر ًا  ،امتادّ كػاقذه وشاؿت مؽاكتاف  ،فلفااض
العؾؿ وكشار الدظقة اإلشالم ّقة  ،وأقام معامل الد ـ وصاد دظائؿف].

=
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ٓ رضاك مراجع الشاقعة أبد ًا لؾؿسؾؿغ إٓ مشاهد ِّ
الالل واإلهاكاة
ِ
تؽتاػ
والعلاب ادؼقؿ َّ ٕ :ن هله الؼؾقب ادسظة باحلؼد ظذ ادساؾؿغ مل
بالتؽػر والؾعـ لألحقاء مـفؿ  ،بؾ راحت تبتؽر ضرق ًا وأشالقن وأفؽار ًا
تقغؾ يف إهاكة مقتاهؿ  ،وتـزل كؾ آكتفاكاات فاقفؿ  ،وماـ ثاؿ الادظاء
ظؾقفؿ بالق ؾ والثبقر وظظائؿ إمقر .
وأمام هلا الؽز واحلؼد الاثؿ ظذ صدورهؿ تد كػساؽ أماام هالا
ادشفد ادثر اللي ٓ شبفف مشفد  ،وٓ ؿؽـ أن تللػف أي كػاس بشاار ة
مفام ظرفت مـ ألقان الشار والؾمم  :إذ َّ
أن صاار كاؾ ادجارمغ ظاذ وجاف
إرض -بااؾ حتااك صااار الشاااقاضغ -ـؼضااال بؿـتفااك آجاااهلؿ  ،وأمااا
=

ج  -وقااال ظـااف مؼؼفااؿ ظباااس الؼؿاال يف كتابااف (الؽـااك وإلؼاااب) (: )101/3
[هق  :الشاق إكز جعػر بـ الشاق خضار الـاجل الـجػل  ،ظؾؿ إظاالم
وشاقػ اإلشالم  ،صااق الػؼفااء  ،صااحن كشاػ الغطااء  .قاال صااقخـا يف
خر ت ضر اؼ التحؼقاؼ والتادققؼ  ،مالاؽ أز ّماة الػضاؾ
ادستدرك يف وصػف ّ :
بااالـظر الاادققؼ  ،الشاااق إظظااؿ  ،إظؾااؿ إظصااؿ  ،الشاااق جعػاار ابااـ
ادرحقم الشاق خضاار  ،هاق ماـ آ اات اهلل العجقباة التال تؼصاار ظاـ دركفاا
العؼقل  ،وظـ وصػفا إلسـ  .فانن كظارت إػ ظؾؿاف فؽتاباف كشاػ الغطااء
اللي ألػف يف شػره ـبئؽ ظـ أمر ظظقؿ  ،ومؼام ظع يف مراتن العؾقم الد ـقاة
أصقًٓ وفروظ ًا] .
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التشاقع اإلمامل َّ
فنن صاره ٓ ـؼضال باللؽ  ،وإٓ فؾقخازين أحادهؿ ماا
معـك أن سك إمقات ظرا ًة بال تغسااقؾ وٓ تؽػاغ  ،ثاؿ سكاقا ضعاما ًا
لؾؽالب خاصة دون شقاها مـ الضقاري والسباع ؟ فاإمقات سكاقن
بال تؽػغ وٓ تغساقؾ  ،بؾ ُ ْرمقن يف الؽـائػ وأمااكـ الؼااذورات ! ثاؿ
ما هق الؼقل اللي ر دون أن ؼقلقه مـ تؾؽ إفعال ادشاقـة  ،والتال ٓ
اس مـحطااة يف ٍ
تصاادر إٓ ظااـ كػا ٍ
ذات مفشااؿة ؟! ومااا هاال الؾػتااة التاال
تستحؼ التدبر العؿقؼ مـ وراء قاقل مارجعفؿ وزظاقؿ مالهبفؿ كاصاػ
الغطااء الالي ؼااقل [ :وٓ تفقاز( - )1وجقبا ًا وٓ كاادب ًا  -لغار ادااممـ ،
أحؼ بف](.)2
مسؾ ًام كان أو ٓ  ،وبطقن الؽالب ومقاضع اخلالء ّ

ظرف التجفقاز يف كػاس كتاباف (كشاػ الغطااء ظاـ مابفامت الشاار عة الغاراء)
( )1وقد َّ
( ، )254/2فؼال [ :ادبحث الراباع  :يف تفقازه  ،وهال  :هتقئاة أشاباب رحقؾاف إػ
ومؼره] .
قزه ّ
وظرفاااف أ ضااا ًا يف ( ، )366/4فؼاااال [ :التجفقاااز  :ماااـ التغسااااقؾ  ،والتحـاااقط ،
ّ
والتؽػغ  ،والصالة  ،والدفـ].
( )2كتاب (كشػ الغطااء ظاـ مابفامت الشاار عة الغاراء)  ،دارجعفؿ وزظاقؿ مالهبفؿ
جعػر كاصػ الغطاء .)254/2( ،
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ففله الػتقى درجعفؿ كاصػ الغطاء قد ذكرت كاقظغ ماـ اإلذٓل
والتحؼر وآكتفاك ٕمقات ادسؾؿغ  ،مها :
األٔه ٖ :أوس أتباعْ برتك أوٕات املسمىني طعاواً لمكالب .
ولق تػؽر ادسؾؿ وترك شلاجتف ادػرضاة وظػق تاف الؼاتؾاة يف السابن
اللي دظا مرجعفؿ كاصػ الغطااء إػ اختقاار الؽؾان ماع ماا حيؿؾاف ماـ
صػات ذمقؿة دون شائر احلققاكاات مؼازة داقتك ادساؾؿغ  ،ولاق قارأ أو
اشتؼرأ القاقع وشز شارة همٓء الؼقم لعؾؿ أن اختقار الؼز وادؼبقر ماـ
مها ً
ال أو جمارد كؾاامت مساطقرة تعاز ظاـ حؼاد
قبؾ هالا ادرجاع مل ؽاـ َ َ
عتؿااؾ وُيااقش يف الصاادر  ،بااؾ هاال شااارة وشااار رة  ،وفؽاار وشااؾقك
وتطبقؼ  .وهؽلا تعؾؿـا مـ معاصارة الؼقم  ،وهؽلا كطؼ تراثفؿ الروائال
ادشموم  ،فعـ ابـ أ

عػقر ظـ الصادق (

) [ :إن اهلل تعاػ مل خيؾؼ

خؾؼاا ًا أكجااس مااـ الؽؾاان  ،وإن الـاصاان لـااا أهااؾ البقاات ٕكجااس
مـف](!!! )1
فإمر ٓ حيتاج إػ مز د مـ التلمؾ وادراجعة  ،ففلا ادرجع ادُجؿاع
ظذ إمامتف يف العؾؿ والد ـ قاد اختاار الاـجس  -وهاق الؼاز  ،الؽؾان -
لألكجس  - ،وهق ادؼباقر  ،وهاؿ أماقات ادساؾؿغ  .-وإذا كاان هـالاؽ
( )1كتاب (وشائؾ الشاقعة)  ،دحدثفؿ احلر العامع .)220/1( ،
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صالء ستحؼ التلماؾ ففاق براظاة اخلباث وبراظاة القضاع  ،وتساامل ذلاؽ
ادرجع ٕبجد ات ذلؽ الساث .
ففؾ هـالؽ أشقأ مث ً
ال مـ هلا ادثؾ ؟!
وهؾ هـالؽ أشقأ مث ً
ال ماـ تؾاؽ الصاقرة والتال متثاؾ ذلاؽ ادساؾؿ
كاحلائر الؼؾؼ الالهث هلاث الؽؾن أبد ًا ؟!
وهؾ قجد أكجس مـ هله الصقرة  ،حقث جعؾ ماـ مماثؾاة ادساؾؿ
لؾؽؾن حآً ووصػ ًا أن ؽقن لف قز ًا ومستؼر ًا ؟!
الجااااٌ٘ ٖ :اااأوس أتباعاااْ بجلثاااال نيجاااح املسااامىني ع ٔزات املٗاااآ وااا
الثاذٔزات .
ولست أدري بامذا ُأ َم ِّثؾ هلا الُ ْرم  ،وكقػ لِ ِسـان الؼؾاؿ أن صاػف ،
وأكّك لؾغتل أن تاري هلا الطغقان ؟ لؽـل أظتؼاد جازما ًا أن ثؿاة جرحا ًا
غائر ًا شاقبؼك مزروظ ًا يف أظامق أضالع إحقاء وإمقات مـ ادسؾؿغ ،
وشاقشؽقكف حغ ؼػ اخلالئؼ بغ دي راؿ .
إن هله الػتقى مـ هلا الؽائـ الرخق لقست مـ ومقض ادخقالت ،
وٓ مـ َظ َؿت ظـف الشقاهد والبقـات  ،بؾ إكف واقع مـظقر َ ،ج َّسده ظاماة
الشاقعة فؽر ًا وشؾقك ًا  ،أص ً
ال ومثآً !

47

وهل صقرة رأ ـا أمثاهلا بادال غ يف ظاراق الرافاد ـ  ،حقاث ُم ِؾ َئات
إهناااار وادـاااازل وأمااااكـ الصاااارف الصاااحل ودورات ادقااااه بجثاااث
ادغدور ـ ماـ أهاؾ الساـة  ،وماا زالات رئاكاا تادور فقفاا روائاح أولئاؽ
ادغدور ـ  .وهال صاقر كثارة تثار ادؼات والغضان واحلارة الشاؽ يف
أولئؽ ادجرمغ البائساغ  .وهل بال صؽ تدل ظذ شااد ّ ة أولئاؽ الؼاقم
وماشقصاقتفؿ  .وهل صقرة ٓ ؿؽـ ٕي إكسان شقي الصؿقد لرؤ تفا
حتك الـفا ة .
ساحؼ فقفاا
وهل صاقر متثاؾ ملشاا ًة ٓ كظار هلاا يف ظاامل الشافادة ُ ،ت
ُ
ُج ُ
ثث الؽؾامت .

ٍ
اار ِظـ
وإٓ كقػ
لؽائـ دظل أكف ـتسن إػ صاار عة ادعصاقمغ ُ َش ْ

الػجاة ؟! فال ـ كراماة أولئاؽ الال ـ لطاداا
إلهاكة ادقتك بتؾاؽ الطر ؼاة َّ
هلجااقا بشاافادة أن ٓ الااف إٓ اهلل َّ
وأن مؿااد ًا رشااقل اهلل  ،ولطادااا تع َّػاارت
وج َارت مادامعفؿ ضؿعا ًا
جباهفؿ بالسجقد بغ دي خالؼفؿ وباارئفؿ َ ،
يف رمحتف ومغػرتف ؟!
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صٕزٔ ٚاقعٗ ٛورتمج ٛلعثٗدتّي بّتك حسو ٛأوٕات املسمىني :
إن هلا التجد ػ اللي صدر ماـ هالا ادرجاع ؽشاػ ظاـ تعـ ٍ
ُّات
قد ؿ  ،شابف إػ ٍ
حد ٍ
كبر تعـُّت الازظقؿ ظبااس الصاػقي الالي ض َّباؼ ماا
الادظل إػ قاز
لمره بف تراثف مـ تؽػر ادسؾؿغ ولعـفؿ  ،فؼد ظؿد هالا
ّ
اإلمام أ حـقػة الـعامن

وجعؾف كـقػ ًا  ،ؼضال فقف الـاس حاجاهتؿ .

وحتك ٓ ستبعد الؼراء وققع ذلؽ شلشقق بعض ًا ماـ تصاارحيات ظؾاامء
اإلمامقة التل اظسفت بتؾؽ آكتفاكة إثقؿة والر ؿة الـؽراء :
 - 1اظسف الا الُ ْارم مادثفؿ الشافر كعؿاة اهلل الزائاري  ،فؼاال :
[إن السؾطان إظظؿ صاه ظبااس إول دّاا فاتح بغاداد أمار بالن
ُيعؾ قز أ حـقػة كـقػ ًا  .وقد أوقػ وقػ ًا صارظق ًا ب ُغ َّؾتغ  ،وأمر
بااربطفام ظااذ رأس السااقق  ،حتااك أن كااؾ مااـ ر ااد الغااائط
ركبفام  ،و ؿضال إػ قز أ حـقػة لؼضاء احلاجة .
وقد ضؾن خادم قزه قم ًا فؼال لف  :ما جدم يف هالا الؼاز  ،وأباق
حـقػة أن يف أشػؾ الحقؿ ؟ فؼال  :إن يف هلا الؼز كؾب ًا أشقد ًا
دفـف جدك الشاه إشامظقؾ دا فتح بغداد قبؾؽ  ،فلخرج ظظاام أ
حـقػة  ،وجعؾ مقضعفا كؾب ًا أشقد  ،فلكا أخدم ذلؽ الؽؾن].
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ثؿ أكد الزائري وقاقع هالا آظتاداء أثاؿ ظاذ قاز أ حـقػاة
فؼال [ :وكان صادق ًا يف مؼالتف ٕ :ن ادرحقم صااه إشاامظقؾ
فعؾ مثؾ هلا](.)1
 - 2أكاااد هااالا اإلجااارام وآكتفااااك قاضااااقفؿ كاااقر اهلل ادرظشاااال
التسسي  ،فؼال [ :ما فعؾف الشاه إشامظقؾ  -أكار اهلل برهاكف  -مـ
كبش قز أ حـقػة وإحراق ظظامف وذر رماده إػ الر ح  ،وجعؾ
مؽاكف بقت الـجاشة](.)2
ففــل هــي جتؼقؼــة اكػ يــ األو اكــلن أبــى إال أن يتع مــل مــع أمــوات
املسؾؿػ مع مؾة اكؽ

 -عىل جتد ًع ا م اعفم األكص ان واألااقي ! -

بل وأخوأ من ك بؽ ا جتقـام أفتى م اعفم اعػ ق شف اكغطـ ء
ألً عه بجعؾفم طع م ً كؾؽ

!

ﯛﯜﯝﯞ
.

( )1كتاب (إكقار الـعامكقة)  ،دحدثفؿ الشفر كعؿة اهلل الزائري . )324/2( ،
( )2كتاب (مصائن الـقاصن)  ،لعؾؿفؿ الؼاضال كقر اهلل ادرظشال التسسي . )36/1( ،
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وهق الػر ؼ اللي صارح بقجقب غسؾ أمقات ادساؾؿغ والصاالة
ظؾقفؿ  .وممن صـ ح بلك من أع ق هلا اكػ ي :
 - 1قال صاقخفؿ إظظاؿ مرتضااك إكصااري [ :ثاؿ إن ماا ذكركاا ماـ
وجقب مجقع أحؽام التجفقز ظذ ادسؾؿغ كػا ة إكام هل ثابتاة لؽاؾ
مقت مسؾؿ بنطفار الشفادتغ  .و غسؾ ادخالػ  :فنكاف مساؾؿ ظاذ
ادشفقر  ،حتك بالـسبة إػ أحؽام ما بعاد مقتاف مماا تعؾاؼ بادباصاارة
وادقاصؾة  .فقشؿؾف ظؿقم ماا دل ظاذ وجاقب تغسااقؾ كاؾ مساؾؿ
مـ اإلمجاع والـصقص](.)1
 - 2قال ظالمتفؿ مؿد حسـ الـجػل [ :كام أكف ٓ إصؽال يف وجقب
غسؾ ادممـ  ،أي  :اإلمامل ادعتؼد إلمامة إئؿاة آثـال ظشاار
(

)  ،ما مل حيصؾ مـف شبن الؽػر  ،بؾ هق إمجاظل إن مل ؽـ

ضارور ًا  .وأما مـ مل ؽاـ كاللؽ  -كالعاماة  ،وقاد ؾحاؼ ااؿ
فاارق اإلمامقااة ادبطؾاااة  ،كالقاقػقااة والػطحقااة والـاووشااااقة -
ال وكؼااا ً
فادشااافقر حتصااااق ً
ال يف الااالكرى والاااروض واحلااادائؼ
( )1كتاب (الطفارة)  ،لشاقخفؿ مرتضاك إكصاري .)179/4( ،
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والر اض التغسااقؾ  ،باؾ ظاـ التالكرة وهنا اة اإلحؽاام اإلمجااع
ظذ وجقب تغساقؾ ادقت ادسؾؿ](.)1
 - 3صارح بللؽ آ تفؿ العظؿك وزظقؿ ملهبفؿ أبق الؼاشاؿ اخلاقئل
يف ظدة مقاضـ  ،مـف :
أ  -قااال حتاات ظـااقان (ظاادم اختصاااص وجااقب الغسااؾ بااآثـل
ظشااااري) [ :والصاااحقح وفاقااا ًا لؾؿعاااروف أن ادساااؾؿ ُيااان
تغساقؾف وإن مل عسف بالقٓ ة ٕ :كف مـ إحؽام ادستباة ظاذ
اإلشالم وإطفار الشفادتغ](.)2
ب  -قال [ :إكا قادمـا شاابؼ ًا أن تغسااقؾ ادقات واجان ظاذ مجقاع
ادسؾؿغ  ،باال فارق يف ادقات باغ آثـال ظشااري وغاره ماـ
الػرق](.)3
ج  -قااال [ :ادعااروف بااغ إصااحاب وجااقب الصااالة ظااذ كااؾ
مسؾؿ  ،ماـ غار فارق باغ العاادل والػاشاؼ  ،حتاك ادرتؽان
لؾؽبااائر  ،بااؾ الؼاتااؾ كػسااف ظؿااد ًا  ،كااام ٓ فاارق بااغ ادااممـ
( )1كتاب (جقاهر الؽالم)  ،لعالمتفؿ مؿد حسـ الـجػل .)80/4( ،
( )2كتاب (الطفارة)  ،لزظقؿ ملهبفؿ أ الؼاشؿ اخلقئل .)81/8( ،
( )3ادصدر السابؼ .)169/8( ،
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وادخاااالػ  .لؽاااـ كسااان اخلاااالف يف ذلاااؽ إػ مجؾاااة ماااـ
ادتؼدمغ  ،حقث قصااروا احلؽاؿ ظاذ اداممـ دون ادخاالػ .
وققاه كاصػ الؾثام  ،وذكر يف اددارك أكف غر بعقد](.)1
د  -قااال [ :وااالا ظفاار صااحة مااا ذهاان إلقااف ادشاافقر مااـ ظاادم
الػرق يف وجقب الصالة ظذ ادقت بغ ادقافؼ وادخالػ](.)2
ها  -قاال [ :إن ادخاالػ مساؾؿ مؽاقم بالطفاارة  .و ستان ظاذ
ادسااؾؿ مااـ أثااار التاال مـفااا وجااقب الصااالة ظؾقااف بخؿااس
تؽبرات](.)3
وبعااد اشااتعراض هااله التصااارحيات ٕباارز ظؾااامء الػر ااؼ الثاااين أود
التـبقف إػ َّ
أن اخلطقرة كؾ اخلطقرة تؽؿاـ يف التعااضل ماع هالا الػر اؼ :
ٍ
بقجف مشاار ٍق ودود  ،متؿاث ً
ال يف فتاقاهؿ بقجاقب تفقاز
ٕكف خرج ظؾقـا
أمقات ادسؾؿغ مـ أهؾ الؼبؾة  ،إٓ أكف أخػك حتتف وجفا ًا حاقاد ًا بشاع ًا ،
مارس فقف آكتفاك حلرمتفؿ بطر ؼة تؼشعر هلا الؼؾقب وإبدان !

( )1ادصدر السابؼ .)7/9( ،
( )2ادصدر السابؼ .)12 - 11/9( ،
( )3ادصدر السابؼ .)93/9( ،

56

ولعؾ الؼارئ سلل مستغرب ًا :
حيؿـ َل مـومم  -بواـو ًغســقل أمـوات املسـؾؿػ
ققف يؿؽـن أن َ ح
ودفــــفم واكصـــ ة عؾـــقفم  -بـــػ طق ًـــه احلؼـــد واكتؽػـــا واالكتفـــ
حل متفم ؟!
فؾؽؾ هامٓء ادساتغربغ أقادم صاقر آكتفااك التال مارشافا زظاامء
ادلهن مـ هلا الػر ؼ  ،وهي قام يغ :

الصٕز األٔىل  :لعاٍّي ع صاال ٚااٍااشٔ ، ٚالادعال عماّٗي باأُ حيوشإ
نيٕ َفّي ٔقبٕزَِي ٌازاً ٔ ،أُ تتسمَّط عمّٗي احلٗات ٔالعثازب .
بغ كعقؼ البقم وصؿت إشقد وقػت متلم ً
ال إصاارار الشااقعة ظاذ
لعـ أمقات ادسؾؿغ  ،والبحث ظـ السار يف هلا اإلصارار واحلرص مـ
قبؾ همٓء ظذ إحلاق إذى والشار بادسؾؿغ  ،حتك وهؿ يف الؾحظاات
إخرة مـ هله احلقاة  ،وداذا جعؾ همٓء مـ قضاقة الؾعـ كؿط ًا حقاتقا ًا
كـات أطا ُّـ
وكتاج ًا قمق ًا تعاضقكف كام الصؾقات اخلؿس ادػروضة  .وقاد ُ
صار إحقاء صاالء  ،حتاك
 أو هؽلا تقمهت  -أن ادقتك ٓ صؾفؿ مـ ِّقرأت تؾؽ الػتاوى وشاؿعت بتؾاؽ الادظقات  .ثاؿ شاللت كػساال ظاـ
شار هلا آشتغػال اللي تعؿده مراجع الشاقعة ودظااهتؿ  ،ففاؿ ـازون
ِّ
لؾصااالة ظااذ ادقاات مااـ أهااؾ الؼبؾااة بصااقرة مالئؽقااة مغرقااة يف الرقااة
والقداظااة  :وذلااؽ حتااك اادفعقا الشااعقر احلساااس هلاامٓء ادسااتغػؾغ
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 ادسؾؿغ  -ظـد ذلؽ ادققػ اللي ّترق لاف مجقاع الؼؾاقب  ،فقعتؼادون
جزما ًا أكاف لاقس هـالاؽ ظاداوة بقــاا وباغ هامٓء الؼاقم  ،وأن ماا خ َّطتاف
صااػحات التااار ٓ متثااؾ واقعاا ًا  ،وٓ تشااؽؾ تصااقر ًا  ،بااؾ هاال مااـ
الضااعػ بؿؽااان  :إذ ٓ ؿؽااـ لتااؽ احلااقادث التارخيقااة أن ُمت َ ِّثاؾ طاااهر ًة
مطرد ًة  ،فض ً
ال ظـ أن تؽقن كؿط ًا متؽررا لتؾؽ العالقة ادلزومة  .ولق أن
وباغ
أحد ًا مـ أهؾ الػضؾ والعؾؿ مـ ادسؾؿغ كشاػ حؼقؼاة الصاقرة َّ
كػاق همٓء وخبث شار رهتؿ  ،وأهنؿ ما جاؤوا إٓ لؾعـاة ادقات والادظاء
ظؾقف ٓ لف  ،دَا صدَّ قف أحد  :لبشاظة الصقرة وحساشاقة ادققػ .
وصقرة الؾعـ هله التل تصدر بتؾؽ الطر ؼة الػجة وادسظة بالـػاق
تثر آصؿئزاز والتؼزز حؼ ًا  :حقث ؽقن الالظـ هق اإلماام الالي ؼاقؿ
الصااالة ٕجااؾ الشااػاظة يف ذلااؽ ادقاات  ،كااام أماار الباااري جااؾ جاللااف ،
ومجقع ادصؾغ خؾػف وخاصة أهؾ ادقت ُ َم ِّمـقن ظذ دظائف  ،وقاد خػال
ظؾقفؿ حؼقؼة فعؾتف وجرمف  .وإن د ـا ًا المر أصااقاظف بالن ؽقكاقا ل ّعااكغ
بلثقاب ادالئؽة لد ر بآزدراء والرفض .
كام أن هله الصقرة حتؿؾ مـ معاين اهلؿز الالي هناك اهلل ظـاف الؽثار
جد ًا  ،بؾ إهنا صقرة فاقعة لف  ،فؼد حقت صقرة تؾؽ الصالة التل ُيري
فقفا الؾعـ بغػؾة واشتغػال ٕهؾ ادقت كؾ مظاهر الغل والظؾاؿ باالؼقل
واإلصارة  ،ولاق مل ؽاـ يف تؾاؽ الصاقرة ماـ مااذ ر إٓ بشااظ ًة الػتفاا

58

لؾؿروءة وآداب الـػس الطقبة  -التل هتقى حلسـ معامؾة الـااس وحػاظ
كرامتفؿ  -فقؽػقفا ذلؽ .
وكثر ًا ما أشلل كػسال ما اللي ُيعاؾ ماـ أولئاؽ ادراجاع خيرجاقن
ظـ الػطرة اإلكساكقة التل تدظق لؾخار واحلان والساالم  ،و ستعقضاقن
ظـفا صقر التؽػر والؾعاـ وشاػؽ الادماء  ،حتاك تعاؾ ماـفؿ وحقصا ًا
ضار ة  ،ترفض وحشاقتفا وحقش الغاب  :إذ ٓ أجد إٓ مشاهد إحراق
الثث وققافؾ ادفجر ـ ومقاكان الشافداء ادغادور ـ باغ ثـا اا الغػؾاة
وغدر الػاجر ـ  ،تؽتان حروفا ًا ظاذ الرماال  ،باؾ هال ظؼاارب غ َّطتفاا
الرمال ؟
فام هله الصقر إٓ كتاج ضبقعل لتؾؽ الػتاوى  ،والتل أصدرها ظؾامء
الطائػة  ،والتل متثاؾ يف احلؼقؼاة صاعار ًا ودثاار ًا لاللؽ اداقروث الروائال
اع قؾااق ً
ال  ،وٓ
ادشااموم  .وإين ٕرجااق مااـ ادتؾؼاال الؽاار ؿ أن صااز ظا َّ
تعجاااؾ باااالـؽر قباااؾ آضاااالع ظاااذ فتااااوى ظؾاااامء الطائػاااة يف هااالا
اخلصقص( ، )1والتل شلشتعرضفا مـ خالل مظفر ـ مـ مظاهر الؾعاـ
التل شؾؽفا مراجع التشاقع اإلمامل .
( ٓ )1بد مـ التـبقف ظذ مسللة هل غا ة يف اخلطقرة  ،ومػادها  :أن تؼر رات ظؾامئفؿ التال
شلكؼؾفا هـا واضحة وصارحية يف التؿققز بغ الشااقعل وغاره ماـ ادساؾؿغ يف صاالة
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الـااازة  -مااـ حقااث الاادظاء واهلقئااة  ،-وهـاااك كصااقص أخاارى كثاارة حتؿااؾ كػااس
ادعـك  ،لؽـ دٓلتفا ظؾقف خػقة متقار ة بغ مصطؾحات ملهبقة فؼفقة  ،قد ٓ عرففاا
الؼارئ العادي  ،لؽـفا ٓ جػك قطعا ًا ظاذ ذوي آختصااص وآضاالع مماـ خازوا
ادلهن وألػقا مرامقف  ،بؾ إن هـاك كصقص ًا عرضفا أصحااا بؿؽر مسف  ،طااهره
فقف الرمحة وباضـف مـ قبؾاف العالاب  ٓ ،ؼاػ ظاذ خبثفاا إٓ ذوو الـفاك وإبصاار ،
ومااـ إمثؾااة ظااذ تؾااؽ الـصااقص اداااكرة  :مااا ذكااره أصاافر مااراجعفؿ ادعاصااار ـ
وزظقؿفؿ ظع الساقستاين يف كتابف (ادسائؾ ادـتخباة) ظـاد حد ثاف ظاـ صاالة الـاازة
(ص )60 - 59حقاث قاال  "[ : :كقػقااة صاالة ادقاات " ُيان يف الصااالة ظاذ ادقاات
مخس تؽبرات  ،والادظاء لؾؿقات ظؼقان إحادى التؽبارات إرباع إول  ،وأماا يف
البؼقااة فالظاااهر أكااف تخاار بقـااف وبااغ الصااالة ظااذ الـباال  -صااذ اهلل ظؾقااف وآلااف -
والشاافادتغ والاادظاء لؾؿااممـغ والتؿجقااد هلل تعاااػ  .ولؽااـ إحااقط أن ؽااز أوًٓ
و ؼقل ( :أصفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وإن مؿاد ًا رشاقل اهلل)  ،ثاؿ ؽاز ثاكقا ًا و صاع ظاذ
الـبل وآلف  ،ثؿ ؽز ثالث ًا و دظق لؾؿممـغ وادممـات  ،ثؿ ؽز رابع ًا و دظق لؾؿقت ،
ثؿ ؽز خامس ًا و ـصارف .
وإفضؾ أن ؼقل بعد التؽبرة إوػ ( :أصفد أن ٓ إلاف إٓ اهلل وحاده ٓ صاار ؽ
لااف  ،وأصاافد أن مؿااد ًا ظبااده ورشااقلف  ،أرشااؾف باااحلؼ بشااار ًا وكاال ر ًا بااغ اادي
الساظة)  .وبعد التؽبرة الثاكقة ( :الؾفؿ صؾ ظذ مؿد وآل مؿاد  ،وارحاؿ مؿاد ًا
وآل مؿد  ،كلفضؾ ما صؾقت وباركت وترمحت ظاذ إباراهقؿ وآل إباراهقؿ  ،إكاؽ
محقد جمقد  ،وصؾ ظذ مجقع إكبقاء وادرشؾغ  ،والشفداء والصد ؼغ  ،ومجقع ظباد
اهلل الصاااحلغ)  .وبعااد التؽباارة الثالثااة ( :الؾفااؿ اغػاار لؾؿااممـغ وادممـااات ،

=
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كام ع :
املظّس األٔه  :المعَ الصاسٖح ألوٕات املسمىني :
وهل تتؿثؾ يف الـصقص التل صارحت بؾعـفؿ  ،وظرضات صااقغة
الدظاء اللي دظقن بف ظذ أمقات ادسؾؿغ  ،ومـفا :

=

وادسااؾؿغ وادسااؾامت  ،إحقاااء مااـفؿ وإمااقات  ،تااابع الؾفااؿ بقــااا وبقااـفؿ
باخلرات  ،إكؽ جمقن الدظقات  ،إكؽ ظذ كؾ يشء قد ر)  .وبعد الرابعة ( :الؾفؿ
َّ
إن هلا ادسجك قدامـا ظبدك وابـ ظبدك وابـ أمتؽ  ،كزل بؽ  ،وأكت خر مـازول
بف  ،الؾفؿ إكا ٓ كعؾؿ مـف إٓ خر ًا وأكت أظؾؿ بف مـاا  ،الؾفاؿ إن كاان مساـ ًا فازد يف
إحساكف  ،وان كان مساقئ ًا فتجاوز ظاـ شااقئاتف واغػار لاف  ،الؾفاؿ اجعؾاف ظـادك يف
أظذ ظؾقغ  ،واخؾػ ظذ أهؾف يف الغابر ـ  ،وارمحف برمحتاؽ اا أرحاؿ الارامحغ) .
ثؿ ؽز  ،واا تتؿ الصالة] .
ثؿ أردف ذلؽ كؾف بؼقلف [ :جاتص هاله الؽقػقاة باام إذا كاان ادقات مممـا ًا بالغا ًا] :
لقحرم بللؽ أمقات ادسؾؿغ مـ الدظاء بالرمحة بعدما قصارها ظذ ادقت الشااقعل
البالغ فؼط  ،باظتبار أن مرادهؿ بادممـ هق الشاقعل اإلمامل حتد د ًا دون غره  ،كام
اظسف هق بللؽ  ،فؼال يف كتابف (ادساائؾ ادـتخباة) (ص [ : )13رابعا ًا  :اإل اامن ،
بؿعـك  :أن ؽقن اثـا ظشار ًا]  .وقد بقـت ذلؽ شاابؼ ًا ظـاد حاد ثل ظاـ مصاطؾح
ادممـ وادخالػ  .فتـبف أخل الؼارئ الؽر ؿ دثؾ هلا الطرح ادعسقل ظـدهؿ  ،وٓ
مدشقس يف كثر ظسؾف .
الس َّؿ
ٌ
غركّؽ حسـ طاهره ٕ :ن ُ
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 - 1قااال ظااع بااـ بابق ااف الؼؿاال (ت 329 :هااا) [ :وإذا كااان ادقاات
الػ ًا فؼاؾ يف تؽبارك الرابعاة  :الؾفاؿ اخاز ظبادك واباـ ظبادك
هاالا  ،الؾفااؿ أصااؾف كااارك  ،الؾفااؿ أذقااف ألااقؿ ظؼابااؽ وصااد د
حلادَ ه :
ظؼقبتؽ  ،وأورده كار ًا  ،وامأل جقفف كاار ًا  ،وضااقؼ ظؾقاف َ ْ
فنكف كان معاد ًا ٕولقائؽ ومقالق ًا ٕظدائؽ  .الؾفؿ ٓ جػػ ظـف
العلاب  ،واصبن ظؾقف العلاب ص ّب ًا  .فنذا رفعت جـازتف فؼاؾ :
الؾفؿ ٓ ترفعف وٓ تزكف](.)1
 - 2قااال صاااقخفؿ ادػقااد (ت 413 :هااا) [ :وإذا صااذ ظؾقااف لعـااف يف
صالتف  ،ومل دع لف](.)2
 - 3قال صاق ضائػتفؿ الطقشال (ت 460 :هاا) [ :وإن كاان الػا ًا
معاكد ًا دظا ظؾقف ولعـف](.)3
 - 4قااال صاااقخفؿ أبااق الصااالح احلؾباال (ت 447 :هااا) [ :وإن كااان
الػ ًا لؾحؼ بجز أو تشبقف أو اظتزال أو خارجقة أو إكؽاار إماماة

( )1كتاب (فؼف الرضا)  ،لؽبر ظؾامئفؿ ظع بـ بابق ف ( ،ص . )178 :
( )2كتاب (ادؼـعة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ ادػقد ( ،ص . )85 :
( )3كتاب (مصباح ادتفجد)  ،لشاق ضائػتفؿ الطقشال ( ،ص . )525 :
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لعـف بعد الرابعة واكصارف  .وٓ ُيقز الصالة ظذ مـ هله حالاف
إٓ لتؼقة](.)1
 - 5قال ابـ زهارة احلؾبال (ت 585 :هاا) [ :وإن كاان الػا ًا لؾحاؼ
دظا ظؾقف بام هق أهؾف](.)2
 - 6قال أبق ادجد احلؾبل [ :وبعد الرابعة بالسحؿ ظذ ادقات إن كاان
مؼ ًا  ،وظؾقف إن كان مبط ً
ال](.)3
 - 7قال ظالمتفؿ ابـ ادطفر احلع ([ :السادس) :لق كاان ادقات غار
مممـ دظا ظؾقف ولعـف ٕ :كف أهؾ لللؽ](.)4
 - 8قال حيقك بـ شعقد احلع (ت 690 :هاا) [ :وكقػقتفاا  :أن ـاقي
و ؽااز و تشاافد الشاافادتغ  ،ثااؿ ؽااز ثاكقااة و صااع ظااذ الـباال
 صذ اهلل ظؾقف وآلاف  ، -ثاؿ ؽاز ثالثاة و ادظق لؾؿاممـغ  ،ثاؿرابعة و دظق لؾؿقت ادحؼ  ،ثؿ خامساة و ؼاقل  :ظػاقك ثالثا ًا ،

( )1كتاب (الؽايف)  ،لعالمتفؿ أ الصالح احلؾبل ( ،ص.)157
( )2كتاب (غـقة الـزوع)  ،لعالمتفؿ ابـ زهرة احلؾبل ( ،ص . )104 :
( )3كتاب (إصارة السبؼ)  ٕ ،ادجد احلؾبل ( ،ص . )104 :
( )4كتاب (مـتفك ادطؾن)  ،لعالمتفؿ ابـ ادطفر احلع .)454/1( ،
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و ـصارف اا  .وإن كاان إماما ًا وقاػ حتاك ترفاع الـاازة شاـة .
وإن كان مبط ً
ال دظا ظؾقف ولعـف ظؼقن الرابعة واكصارف](.)1
 - 9قال مؼؼفاؿ الؼؿال (ت 1090 :هاا) [ :ثاؿ ؽاز رابعاة و ادظق
لؾؿقت إن كان مممـ ًا  ،ثؿ ؽز و ـصارف  ،و دظق ظذ ادقات إن
كان الػ ًا](.)2
 - 10قال ظالمتفؿ وزظقؿ مالهبفؿ مؿاد حساـ الـجػال [ :قؾات :
وقد ستدل ظؾقف مضاف ًا إػ ماا ذكركاا  ،وإػ اشتصاحاب جر اان
أحؽام ادسؾؿ ظؾقف  ،وإػ ما ظفر ماـ ادشافقر يف بااب الصاالة
ظذ ادقت مـ الصالة ظؾقف وإن دظا ظؾقف فقفا](.)3
 - 11قااال اداارزا الؼؿاال (ت 1221 :هااا) [ :ثااؿ إن طاااهر بعااض
إخبار  -مثاؾ صاحقحة صاػقان باـ مفاران وحساـة مؿاد باـ
مسااؾؿ  ،وغرمهااا  -وجااقب الاادظاء ظااذ ادخااالػ بلقسااامف .
و ظفر لؽ الؽاالم يف الؽاؾ مماا كبفـااك ظؾقاف يف وجاقب الادظاء

( )1كتاب (الامع لؾشارا ع)  ،لعالمتفؿ حيقك بـ شعقد احلع ( ،ص . )121 :
( )2كتاب (كػا ة إحؽام)  ،دحؼؼفؿ السبزواري ( ،ص . )22 :
( )3كتاب (جقاهر الؽالم)  ،لعالمتفؿ مؿد حسـ الـجػل (.)81/4
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ظذ ادخالػ بعد التؽبارة الرابعاة  ،إماا باالقجقب الشاارظل أو
الشارضل .
وإن كان ادقت الػ ًا فلقؾ القاجن هاق الادظاء ظؾقاف  ،وادـؼاقل
فقف روا ات  ،مـفا  :حسـة احلؾبل يف جاحد احلؼ  " :الؾفاؿ اماأل
جقفف كار ًا  ،وقزه كار ًا  ،وشؾط ظؾقف احلقات والعؼارب " .
ومـفااا  :صااحقحة صااػقان بااـ مفااران لؾـاصاان  " :الؾفااؿ أخااز
ظبدك يف ظبادك وبالدك  ،الؾفاؿ أصاؾف أصاد كاارك  ،الؾفاؿ أذقاف
حاار ظاالابؽ  :فنكااف كااان ااقايل أظااداءك  ،و عااادي أولقاااءك ،
و بغض أهؾ بقت كبقؽ "](.)1
 - 12اظسف صاقخفؿ إظظؿ مرتضاك إكصااري بالهنؿ مالمقرون
بؾعااـ ادسااؾؿغ  ،والاادظاء بؿضاااظػة العاالاب ظؾااقفؿ أحقااا ًء
وأمقات ا ًا  ،حتااك جعؾااقه مااـ أفضااؾ إظااامل  ،فؼااال [ :وكقااػ
ُ طؾن إ صال الـػع إُ
خروي إػ َم ْـ ُضؾان لعـاف والادظاء ظؾقاف
ّ
بتضعقػ العلاب ح ّق ًا وم ّقت ًا  ،وجعؾف مـ أفضؾ إظامل]()2؟!

( )1كتاب (غـائؿ إ ام)  ،دحؼؼفؿ ادرزا الؼؿل . )480 - 474/3( ،
( )2كتاب (الطفارة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ مرتضاك إكصاري .)182/4( ،
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َّ - 13بغ زظقؿ ملهبفؿ أبق الؼاشؿ اخلقئل معتؼده يف كقػقاة الصاالة
ظذ أمقات ادسؾؿغ ولعـفؿ فقفا بتػصاقؾ إلقؽ بقاكف(: )1
اار َن بااغ كقػقااة صااالة الـااازة ظااذ كااؾ مااـ ادااممـ اإلمااامل
أ  -قا َ
و الػقفؿ ماـ شاائر ادساؾؿغ ماـ حقاث التشاابف وآخاتالف ،
فؼرر بلن وجف الشبف هق بالتؽبر ظذ كاؾ ماـفام مخاس تؽبارات ،
وأما وجف اخلاالف ففاق بالن ُ ادْ ظك لؾؿقات اإلماامل فقفاا  .وأماا
ادخااالػ فااال اادظق لااف اخلااقئل فقفااا  ،بااؾ اادظق ظؾقااف  ،فؼااال :
[فادتحصؾ أن الصاالة ظاذ ادخاالػ كالصاالة ظاذ اداممـ ماـ
حقث وجقب التؽبر مخسا ًا ( .حؽاؿ الصاالة ظاذ ادخاالػ ماـ
حقث الدظاء)  :وأما مـ حقاث الادظاء فقختؾػاان  ،حقاث ُ ادْ ظك
ظذ ادقت ادخالػ  ،و ُ دْ ظك لف يف ادممـ].
ب  -أصار اػ الروا ة التل وردت فقفاا صااقغة الادظاء ظاذ ادقات
ادسؾؿ  ،فؼال [ :وقاد ورد يف صاحقحة احلؾبال إمار بالادظاء
ظذ ادقت].

( )1كؼؾـا فؼرات هلا ادبحث مـ كتابف (الطفارة) .)95 - 94/9( ،
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ج  -أصاااار اػ ادصااادر وادرجاااع الااالي وردت فقاااف الروا اااة -
صحقحة احلؾبل كام أشامها  ،-فؼاال [ :القشاائؾ  :ج 2بااب4
مـ أبقاب صالة الـازة  ،ح.]1
د  -لعااؾ الؼااارئ تعجااؾ الققااقف ظااذ صاااقغة الاادظاء الاالي
شاااقؼرؤوه اخلااقئل ظااذ أمااقات ادسااؾؿغ  ،وهاالا مااا فعؾت اف ،
فرجعت إػ ادصدر ادشار إلقاف  ،وهاق كتااب وشاائؾ الشااقعة
لؾحر العاامع باـػس ظـاقان البااب ورقاؿ الروا اة  :كال أقاػ
ظؾقفا بقؼغ وبصقرة قطعقة  ،وإلقؽ كصفا [ :مؿد بـ ظع باـ
احلساغ بنشـاده ظـ ظبقاد اهلل باـ ظاع احلؾبال( )1ظاـ أ ظباد
اهلل

قال  " :إذا صؾقت ظاذ ظادو اهلل فؼاؾ  :الؾفاؿ إكاا ٓ

كعؾؿ مـف إٓ أكف ظدو لؽ ولرشقلؽ  ،اكؾفم ف جتش مرب كـ ا ًا ،
واجتــش اوفــه ك ـ ا ًا  ،وعجــل بــه إؼ اكـ ـ ا  :فنكااف كااان ااقايل
أظداءك  ،و عادي أولقائؽ  ،و بغض أهؾ بقات كبقاؽ  .اكؾفـم
تـق عؾقه مرب  .فنذا رفع فؼؾ  :الؾفؿ ٓ ترفعف وٓ تزكف .

( )1وشؿقت بصحقحة احلؾبل ظذ اشؿ الراوي هلا  ،وهق ظبقد اهلل بـ ظع احلؾبل .
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ورواه الؽؾقـل ظـ ظع بـ إبراهقؿ ظـ أبقف ظـ ابـ أ ظؿر ظـ
محاد ظـ احلؾبل مثؾف](.)1
ها  -بام أن الروا ة مل ُ ْلكَر فقفاا لػاظ (ادخاالػ)  ،وإكاام ذكار فقفاا
لػظ (ظدو اهلل)  ،بادر اخلاقئل إلثباات صاؿقهلا لساائر أماقات
ادسااؾؿغ( :)2لقسااؾؿ لااف معتؼااده إثااقؿ بؾعااـفؿ  ،فلقاادم ظااذ
اكتفاك حرمتفؿ مر ًة أخرى  ،وذلؽ حغ صاارح بالن ادخاالػ
ظدو هلل  ،فؼال [ :وقد ورد يف صاحقحة احلؾبال إمار بالادظاء
ٌ
ظذ ادقت إذا كان ظدو اهلل  ،وادخالػ لق مل ؽـ مبغض ًا ٕهؾ
البقت (

) إٓ أكاف باأخرة ابغض ظادو ظادو أهاؾ البقات

ففق ظدو اهلل( ،)3فتشؿؾف الصحقحة  ،كام ظرفت].
( )1كتاب (وشائؾ الشاقعة)  ،دحادثفؿ احلار العاامع  ،)770 - 769/2( ،بااب (،)4
حد ث رقؿ (.)1
( )2واللي ظفر أن مدثفؿ الشفر احلر العامع صاحن كتاب (وشائؾ الشاقعة) خيتاار
أ ض ًا كقن الادظاء يف الروا اة شاؿؾ ادخاالػغ  :وذلاؽ ٕكاف ذكرهاا ضاؿـ البااب
اللي فقف لػظ ادخالػ  ،وهق باب (كقػقة الصالة ظذ ادخالػ  ،وكراهة الػرار مـ
جـازتف إذا كان ظفر اإلشالم).
( )3ومراده اله ادتسؾسؾة هاق  :أن ظادو أهاؾ البقات يف كظاره هاؿ اخلؾػااء  ،وإمامقاة
بغضقن اخلؾػاء قطع ًا  ،ففؿ ظدو لعادو أهاؾ البقات  .وأماا أهاؾ الساـة فقبغضاقن

=
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و  -حاول أن ثبت معتؼده يف لعـ أمقات ادسؾؿغ بادلقؾ آخار ،
وهق الروا ة ادتضؿـة لؾعـ جاحد احلؼ  ،فراح صارح بؽؾ ما
حيؿؾااف مااـ حؼااد بشااع باالن ادخااالػ  -ظادا ًا أو جاااه ً
ال  -هااق
=

إمامقة و عادوهنؿ بسبن معاداهتؿ لؾخؾػااء  ،فتؽاقن الـتقجاة هال أن أهاؾ الساـة
بغضقن ظدو ظدو أهؾ البقت  .فلكزهلؿ اخلقئل الا مـزلة أظداء أهؾ البقت .
وذكر ظؾؿفؿ كصار الد ـ الطقشال قر با ًا ماـ هاله ادعادلاة ادتسؾساؾة  ،كاام كؼؾفاا
مؼؼفؿ قشػ البحراين يف كتابف (الشفاب الثاقن) (ص  )137بؼقلف [ :هلا وقاد
َّقرر ادحؼؼ الطقشال فقام كؼاؾ ظـاف دلاق ً
ال ظاذ بغضافؿ ٕهاؾ البقات

هؽالا :

ادخالػقن بغضقن كؾ مـ أبغض أبا بؽر وظؿر وظثامن كائـ ًا مـ كاان  ،ماـ ظارف
اشؿف وكسبف أم ٓ  ،وأئؿتـا أبغضقا أباا بؽار وظؿار وظاثامن بغضا ًا طااهر ًا  ،وكسابقا
إلقفؿ مجقع الشارور والؼبائح التال وقعات باغ إماة  ،ـاتج أهناؿ مبغضاقن أئؿتـاا
].
ودثؾ هلا ادعـك  -بشؿقل حؽؿ الـاصن لؾؿخالػ وإن مل تظاهر بالعاداء لألئؿاة
 أصار ظالمتفؿ مؿد حسـ الـجػل  ،فؼال يف كتابف (جقاهر الؽالم) (- 50/12[ : )51فؼد دل الدظاء ظؾقف ظذ الدظاء ظذ ادخالػ أ ض ًا  :إلغااء لؾػارق بقاـفام ،
وتـؼقحا ادـاط فقفام  ،كام أن ما هق طاهر يف الـاصن كللؽ أ ضا ًا  ،باؾ ظاذ بعاض
التػاشار لف شؿؾ شائر ادخالػغ  ،بؾ قد ؼال باحتادهؿ يف احلؽاؿ معاف هـاا وإن مل
ؽقكقا متظاهر ـ بالعداوة ٔل مؿد (ظؾقفؿ الصالة والسالم) :جاقال ماـفؿ أهناؿ
ظذ ظؼقدهتؿ يف الرضا ظاـ إول والثااين والثالاث  ،وإٓ ففاؿ أظاداء ٕظادائفؿ ،
ومـفؿ آل مؿد (ظؾقفؿ الصالة والسالم) وأولقائفؿ].
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جاحدٌ لؾحؼ  ،فؼال [ :ظذ أكف ورد الدظاء ظاذ ادقات إذا كاان
جاحاااد ًا لؾحاااؼ  .وٓ إصاااؽال يف صااادق هااالا العـاااقان ظاااذ
ادخالػ  :إذ ٓ عتز يف الحد إٓ إكؽار احلاؼ  -ظؾاؿ باف أم مل
عؾؿ .]-
ز  -إن كص الدظاء اللي أفتك مرجع الشاقعة اخلقئل بؼراءتاف ظاذ
أمقات ادسؾؿغ هق [ :ظـ مؿد بـ مساؾؿ ظاـ أحادمها
قااال  :إن كااان جاحااد ًا لؾحااؼ فؼااؾ  " :اكؾفــم امــف اوفــه كـ ا ًا
ومرب ك ا ًا  ،وخؾط عؾقه احلق ت واكعؼ ا "  .وذلؽ قالاف أباق
جعػر

ٓمرأة شقء مـ بـال أمقاة صاذ ظؾقفاا أ  ،وقاال

هله ادؼالاة  " :واجعاؾ الشااقطان هلاا قر ـا ًا "  .قاال مؿاد باـ
مسااؾؿ  :فؼؾــت كــه  :ألن شـــيء جيعــل احلق ـ ت واكعؼ ـ ا يف
مربه ؟ فؼ  " :إن احلق ت يعضضـف  ،واكعؼ ا يؾسـعـف ،
والشاقاضغ تؼارهنا يف قزها " .مؾت  :جتـد أ كـ ؟ مـ " :
كعم شديد ًا "](.)1
وبعد آضالع ظاذ صااقغة الادظاء الالي تؾفاج باف مراجاع التشااقع
اإلمااامل ظااذ أمااقات ادسااؾؿغ أتؼاادم بااالعزاء لؽااؾ بسااطاء ادسااؾؿغ ،
( )1كتاب (أصقل الؽايف)  ،لثؼتفؿ مؿد بـ عؼقب الؽؾقـل .)190 - 189/3( ،
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وخصقص ًا أولئاؽ الال ـ أحساـقا الظاـ ااؿ  ،جااهؾغ تاد ـفؿ باالؾعـ
والتؽػر  ،وجعؾف ظبادة  ،عؾق صلهنا صلن الصالة وبؼقاة أركاان الاد ـ .
ّ
ّ
وحتط  :دا حتؿاؾ
وتشط  ،وٕبصارهؿ أن تز غ
وقد آن لعؼقهلؿ أن تػقض
تؾااؽ الصااقرة مااـ مشاااهد لؾحؼااد بؾغاات الغا ااة يف العجاان  ،شااقاا
ن ماـ إحؼااد
آضطراب والتقف والضالل مع الػزع أو احلارة  ،وصااق ٌ
هاضؾ غز ر  ،وهؿ واقػقن حائرون فزظقن  ٓ ،درون أ ـ لهبقن !
ففلا هق معتؼد اخلقئل اللي ّ
ـغؾ بؽثر مـ احلؼد واحلسد  ،وكؾامتف
وفتاو ف التل جاءت يف لعـ أماقات ادساؾؿغ تشاال بؿادى ذلاؽ الغاقظ
واحلؼااد  ،كااام أهنااا تشااال بسااقء إدب وخسااة القشاااقؾة  ،واكحطاااط يف
ـؿ
السؾقك والطبع  .فالدظاء ظذ إمقات يف تؾؽ الؾحظات احلرجات ا ِّ
ظـ حرص وخقف صد د مـ أن ـال أولئاؽ اداقتك كصااقبفؿ ماـ رمحاة
اهلل وظػقه .
وهاالا آكػعااال إشااقد الاالي فاضاات بااف كػااقس مراجااع اداالهن
ادشمومة تاه همٓء ادقتك ما زالت تػقض وتـبعث دشاائس ومامامرات
ظذ إحقاء مـفؿ  .وذلؽ هاق ماا ػعؾاف احلؼاد الؾئاقؿ يف الـػاقس  ،ففاق
قلد الرغبة يف شؾن اخلر  ،وكلكف مالؽ لللؽ اخلر .
وإن هلا ادرجاع الالي ساعك جاهاد ًا لتصاد ر ذلاؽ احلؼاد والشاار
والغدر والػساد بام ساسه بلٓقاة الؾساان وكعقماة الادهان ٓ خيػاك ظاذ

71
الباري شابحاكف الؼائاؾ  :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ [مؿد]29:؟
وإن اإلصارار واحلارص ظاذ لعاـ إماقات وجعؾاف صاال ًة لؾاساحؿ يف
الظااهر ولعـا ًة وضاارد ًا ظاذ احلؼقؼااة إكاام ؿثااؾ دساة مااـ دساات التؽامااؾ
لؼسامت ذلؽ احلؼد العاصػ  ،وأكؿقذج ًا لاف  ،الالي حيارك هالا ادرجاع
وأمثالف ْ ،
وإن تظاهروا باخلر والاز واإلخاالص والتجارد وآشاتحقاء :
شار وادؽر .
لقتؿؽـقا بللؽ مـ ادز د مـ ال ِّ
والصالة ظاذ ادقات إكاام هال لؾشاػاظة  ،وضؾان ادغػارة  ،كاام روى
الؼقم أكػسفؿ ظـ الػضؾ بـ صاذان ظـ الرضا (

) قال [ :إكام أماروا

بالصالة ظذ ادقت لقشػعقا لف ولقدظق لف بادغػرة ٕ :كاف مل ؽاـ يف وقات
مااـ إوقااات أحااقج إػ الشااػاظة فقااف والطؾبااة وآشااتغػار مااـ تؾااؽ
الساظة](.)1
وأمام هلا الغؿز اللي غؿر ادشفد كؾاف يف صاقرة احلؼاد الػاقعاة ٓ
متؾؽ ظؼقل إشق اء إٓ أن تؼػ حائرة فزظة  ،وٓ متؾاؽ أقادام العاادغ
إٓ تلجقااؾ خطقاهت اا  ،أو تؼااػ ُم َس ا ّؿرة إػ إرض  :دااا خيااقؿ ظااذ هااله

( )1كتاب (وشائؾ الشاقعة)  ،دحدثفؿ احلر العامع .)776/2( ،

72

البساااقطة مااـ مشاافد قاااتؿ أشااقد  ،وحركااة ممؾااقءة بالتقااف وآضااطراب
والتلرجح والقجع .
وكؾؼ ـ اأ أن يتصــوا ًؾ ـ اكصــواة اكدامقــة املم َؼ ـوزة مل اــع اكتشـــقع
اام مي  -اخلوئي  -وهو يمق يوع املصؾػ كؾص ة عىل أموات املسؾؿػ
 ،وهو يدعو عؾقفم هبلا اكدع ء [ :اكؾفـم م
اجتـش اوفـه كـ ا ًا  ،اكؾفـم امـف
مرب ك ا ًا  ،اكؾفم َعجل به إؼ اكـ ا  ،اكؾفم َخؾ حط عؾقه احلق ت واكعؼـ ا ،
اكؾفم ااعل اكشـقط ن كه م يـ ً] يف ومت يتوخم فقـه أهـل املقـت اخلـا يف
ًؾـ اكصـ ة د كعؾفـ ًؽــون ب بـ ً مــن أبــوا اكشــػ عة واملغػـ ة ألوك ـ
األموات
أي الػر ؼغ يف تؾؽ الصالة أحؼ بالرز اة  ،أهاق ذلاؽ
ولست أدري ُّ
ادرجااع الشاااقعل الاالي تؼؿااص دور ابااـ آوى خبث ا ًا ومؽاار ًا  ،أم أولئااؽ
الس َّلج الال ـ وثؼاقا باللؽ ادرجاع التؽػاري احلاقاد  ،فؼادمقه
ادغػؾغ ُ
لقصع ظذ أمقاهتؿ ؟!
املظّس الجاٌ٘  :المعَ املبطََّ ألوٕات املسمىني ٔاصىني هلي باملٍافثني :
مالكقر ضاؿـ ًا  ،بخاالف
ولعـفؿ ٕماقات ادساؾؿغ يف هالا ادظفار
ٌ
التصار ح بف القارد يف ادظفر إول  ،و ؿؽـ القققف ظؾقف وبقاكف يف ظدة
مسائؾ .
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كام ع :
املسأل ٛاألٔىل :
وهل التل أثبتقا فقفا بلن ادـافؼ ُ دْ ظك ظؾقف يف الصاالة بعاد التؽبارة
الرابعة .
ومن أموامم يف ك م يغ :
 - 1قال زظقؿفؿ مؿد بـ احلسـ الطقشال ادُؾ َّؼان بشااق الطائػاة :
[والرابعة (التؽبرة) دظق بعدها لؾؿقت إن كاان مممـا ًا  ،وظؾقاف
إن كان مـافؼ ًا](.)1
 - 2قال ادحؼؼ احلع [ :و ستحن ظؼقن الرابعة أن دظق لف إن كاان
مممـ ًا  ،وظؾقف إن كان مـافؼ ًا](.)2
 - 3قال ظالمتفؿ مؿد بـ مؽل العامع ادُؾ َّؼن بالشفقد إول [ :ثاؿ
ؽااز الرابعااة و اادظق لؾؿقاات إن كااان مممـ ا ًا  ،و ؾعـااف إن كااان
مـافؼ ًا](.)3

( )1كتاب (الرشائؾ العشار)  ،لشاق الطائػة مؿد بـ احلسـ الطقشال ( ،ص .)195 :
( )2كتاب (صارائع اإلشالم)  ،لؾؿحؼؼ احلع .)82/1( ،
( )3كتاب (البقان)  ،لعالمتفؿ مؿد بـ مؽل العامع ( ،ص.)29
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املسأل ٛالجاٌٗ: ٛ
وهل التل صارحقا فقفا بلن ادـافؼ  -اللي ؾعـقه يف الصاالة  -هاق
ادقاات مااـ مسااؾؿل أهااؾ الؼبؾااة  ،و شااؿؾف حؽؿااف إمااا بادطابؼااة( )1أو
بالتضاااؿـ( ،)2ظاااذ خاااالف بقاااـفؿ  .إٓ أن هااالا آخاااتالف ٓ ضاااار
بؿقضقظـا ما داماقا متػؼاغ ظاذ أن ادخاالػ مشاؿقل بالادظاء ظؾقاف يف
الصالة كادـافؼ  ،شقاء بادطابؼة أو بالتضاؿـ  .ومـن أمـوامم يف كـ مـ
يغ :
 - 1قال ظالماتفؿ ز اـ الاد ـ العاامع ادؾؼان بالشافقد الثااين (ت :
966ها)( )3يف صارحف لؽتاب الؾؿعاة الدمشاؼقة ([ :وادـاافؼ) -

( )1أي  :أن ادراد مـ ادـاافؼ فقفاا هاق ادخاالػ دون غاره  ،وذهان إػ هالا ظالماتفؿ
الـجػل يف القاهر  ،كام شـلكره بعد قؾقؾ .
( )2أي  :أن ادـافؼ أظؿ مـ ادخالػ  ،فقشاؿؾ كاؾ ماـ ادخاالػ وادـاافؼ اصاطالح ًا ،
وهق ادبطـ لؾؽػر  .وذهان إػ هالا آ اتفؿ العظؿاك مؿاد صاادق الروحااين  ،كاام
شــؼؾ ققلف بعد قؾقؾ .
( )3قال ظـف اخلقئل [ :ز ـ الد ـ بـ ظاع  ،قاال الشااق احلار يف أماؾ أماؾ  :الشااق
إجؾ  ،ز ـ الد ـ بـ ظع بـ أمحد باـ مؿاد باـ مجاال الاد ـ باـ تؼال الاد ـ باـ
صااالح  ،تؾؿقاال العالمااة العااامع البعاال  ،الشاافقد الثاااين  ،أمااره يف الثؼااة والعؾااؿ
والػضؾ والزهد والعبادة والقرع والتحؼقؼ والتبحر وجاللة الؼادر وظظاؿ الشالن

=
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وهو هـ املخ كف مطؾؼ ً  -ؼتصار) يف الصالة ظؾقف (ظاذ أرباع)
تؽبرات)( .و ؾعـف) ظؼقن الرابعة](.)1
 - 2قااال ظالمااتفؿ مؿااد بااـ احلسااـ إصااػفاين ادؾؼاان بالػاضااؾ
اهلـاادي [ :ثااؿ الاادظاء لؾؿقاات إذا كااان مممـ ا ًا  ،ولعـااف إن كااان
مـافؼ ًا  ،أن  :خم كػـ ً  ،كام يف ادـتفك والسارائر والؽاايف والاامع .
وبؿعـاه ما يف الغـقة  .واإلصارة مـ الدظاء ظذ ادخالػ .
ويف آقتصاد وكتن ادحؼؼ  :الدظاء ظؾقف إن كان مـافؼ ًا مـ غر
كص أو دٓلة ظذ معـك ادـافؼ](.)2
 - 3صارح ظالمتفؿ مؿد باقر ادجؾسال بلن ادـاافؼ الالي ؾعـاقه يف
صااالة الـااازة هااق ادخااالػ  -أي  :كااؾ مااـ ظاادا اإلمااامل مااـ
=

ومجع الػضائؾ والؽامٓت أصفر مـ أن لكر  ،وماشـف وأوصافف احلؿقدة أكثر ماـ
أن حتصاك وحتصار  ،ومصـػاتف كثرة مشفقرة  .روى ظـ مجاظاة كثار ـ جاد ًا ماـ
اخلاصة والعاماة يف الشاام ومصاار وبغاداد وقساطـطقـقة  ،وغرهاا] .ـظار  :كتااب
(معجؿ رجال احلد ث)  ،لزظقؿ ملهبفؿ أ الؼاشؿ اخلقئل . )385/8( ،

( )1كتاب (الروضة البفقة يف صارح الؾؿعة الدمشؼقة)  ،لعالمتفؿ ز ـ الاد ـ العاامع ،
(.)429/1
( )2كتاب (كشػ الؾثام)  ،لعالمتفؿ اااء الاد ـ مؿاد باـ احلساـ إصاػفاين الشافر
بالػاضؾ اهلـدي .)353/2( ،
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ادسااؾؿغ  -فؼااال [ :واظؾااؿ أن الظاااهر مااـ إخبااار وكااالم
إصحاب أن ادراد بادـافؼ  :غار اإلماامل  :إلضالقاف يف مؼابؾاة
ادممـ](.)1
 - 4أكد ظالمتفؿ ظع الطباضبائل أن ماراد ظؾاامء اإلمامقاة بادـاافؼ يف
الـصقص والػتااوي هاق ادخاالػ ماـ شاائر ادساؾؿغ  ،فؼاال :
[وأما ما ؼال يف الؿع بقـفا بحؿؾ تؾؽ ظذ ادخالػ وهله ظذ
ادـافؼ كام ؼتضاقف اظتبار شااقاقفام ومقردمهاا وإن أضؾاؼ يف مجؾاة
مـ تؾؽ ادـاافؼ لؽاقن ادؼصاقد مـاف ادخاالػ  :لشااققع إضالقاف
ظؾقف يف الـصقص والػتاوى](.)2
 - 5صارح زظقؿ ملهبفؿ يف وقتف مؿد حسـ الـجػل بلن اداراد ماـ
ادـافؼ هاق ادخاالػ  ،فؼاال [ :ألن املـ اد بـه هــ كصـ ً وفتـوي -
صوص ً مع مؼ بؾته ب ملممن يف اكصحقح اكس ب  -املخـ كف قـام
صـ ح به ي عـة  ،بـل يف قشـف اكؾ ـ ق يف شــ ح مـو اكػ تـل :
(وكعـــه إن ق ـ ن مـ فؼ ـ ً) أن  :خم كػ ـ ً  ،قــام يف املـتفــى واكســـ ائ

( )1كتاب (بحار إكقار)  ،لعالمتفؿ مؿد باقر ادجؾسال .)342/78( ،
( )2كتاب (ر اض ادسائؾ)  ،لعالمتفؿ ظع الطباضبائل .)172/4( ،
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واكؽـــ يف واعـــ مع وبؿعــــ مـــ يف اكغـقـــة مـــن اكـــدع ء عـــىل
املخ كف](.)1
 - 6قال ادرجع اإلمامل مؿد صادق الروحاين [ :وأما إن كان ادقات
مـافؼ ًا وامل اد به يف املؼ ق بؼ يـة مؼ بؾته ب ملممن  ،وتصاار ح الؼاقم
بعدم وجقب الصالة ظذ مـ حؽؿ بؽػاره ماـ ادخاالػغ لؾحاؼ
هااق إظااؿ مــن املخــ كف ومااـ كااان مظفاار ًا لإلشااالم مبطـاا ًا
قشاع معـاك ادـاافؼ  :لقشاؿؾ ادخاالػ
لؾؽػر]( .)2ففق عؿاؿ و ِّ
وادبطـ لؾؽػر .
 - 7أثبت مرجع اإلمامقة إظذ وزظقؿ احلاقزة العؾؿقاة أباق الؼاشاؿ
اخلقئل أن ادراد بادـاافؼ يف ادؼاام هاق االػ اإلمامقاة ماـ بااقل
ادسؾؿغ  ،وذلؽ يف ظدة أققال لف  ،مـفا :
أ  -اظسف بلن ادراد بادـافؼ الاقارد يف كؾاامت ظؾاامء اإلمامقاة هاق
ادخااالػ مااـ شااائر ادسااؾؿغ  ،فؼااال [ :وأمااا إضااالق كؾااامت
إصحاب كالصدوق وابـ زهرة حقث ذكروا أن الصالة ظذ
ادقت مخس تؽبرات وتؼقل بعد التؽبرة إوػ كالا  ...وبعاد
( )1كتاب (جقاهر الؽالم)  ،لعالمتفؿ مؿد حسـ الـجػل .)51 - 50/12( ،
( )2كتاب (فؼف الصادق "ع")  ،درجعفؿ مؿد صادق الروحاين .)448/2( ،

78

الرابعااة تاادظق لؾؿقاات إن كااان مممـ ا ًا  ،وتاادظق ظؾقااف إن كااان
مـافؼ ًا  ،وتؽاز اخلامساة وتـصاارف  ،فاال حيتؿاؾ إرادهتاؿ ماـ
ادـافؼ هلا ادعـك  .باؾ اداراد باف يف كؾامهتاؿ هاق ادـاافؼ بؿعـاك
ادخالػ  ،اللي قدمـا حؽؿف](.)1
ب  -أثبااات حؼقؼااا ًة مفؿااا ًة جاااد ًا ُ ،ت َعااادُّ كؾؿاااة الػصاااؾ يف هااالا
ادقضقع  ،ومػادها أن ادـافؼ إذا أضؾؼ يف ظصار إئؿة ويف لساان
إخبار فاادراد باف ادخاالػ ماـ شاائر ادساؾؿغ  ،وأماا يف ظصاار
الـبل ^ ففاق ادابطـ لؾؽػار  ،فؼاال [ :وذلاؽ ٕن ادـاافؼ الالي
كان صع ظؾقف الـبل صذ اهلل ظؾقف وآلاف بالربع هاق الالي مل ؽاـ
مسؾ ًام باضـ ًا  ،وإكام كان ظفر آشالم كالب ًا  :لؼقلاف تعااػ  :ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢ [ادـاااافؼقن  ،]1 :وققلاااف تعااااػ:
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ [البؼرة :

 . ]14وأ ـ هلا مـ ادـافؼ يف ظصار إئؿة ويف ألسـة إخباار  :إذ
ادـاافؼ فااقفام بؿعـاك  :ادسااؾؿ ادـؽاار لؾقٓ ااة  .ولؽااـ ادقجااقد يف
كؾامهتؿ أن ادـافؼ بؿعـك  :ادـؽر لؾقٓ ة](.)2
( )1كتاب (الطفارة)  ،لزظقؿ الشاقعة أ الؼاشؿ اخلقئل .)96/9( ،
( )2ادصدر السابؼ .)90/9( ،
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وظ َّؾؼ ظاذ روا اة ظاـ اإلماام الرضاا

مبقـا ًا معـاك ادـاافؼ يف

ظصاره  ،فؼال [ :وهل طااهرة يف ادُادَّ ظك لاق ُخ ِّؾقات ويف كػساف :
لؽقهنااا صااادرة ظااـ اإلمااام الرضااا (ع)  .وادـااافؼ يف ظصاااره يف
مؼابؾ ادممـ ادعتؼد بالقٓ ة  ،وطاهره ادخالػ](.)1
املسأل ٛالجالج: ٛ
بعد هلا البقان آن لؾؿسؾؿغ أن ؼػقا ظذ صاقغة الدظاء اللي ؼرأه
مراجع التشاقع اإلمامل ظذ أمقات ادسؾؿغ (ادـافؼغ)  ،وخر مـ ذكار
ذلؽ صاراح ًة هق أبرز أظؿدة التشاقع اإلمامل ابـ بابق ف الؼؿال (ادؾ َّؼان
بالصدوق) (ت 381 :ها)( ،)2حقث قال [ :وإذا صؾقت ظذ ادـافؼ فؼاؾ
( )1كػس ادصدر السابؼ .
( )2قالقا ظـف [ :قال الـجاصال  :صاقخـا وفؼقفـا  ،ووجف الطائػة بخراشان  .وكاان ورد
بغداد شـة مخس ومخساغ وثالثامئة  ،وشؿع مـف صاققخ الطائػة وهق حدث السـ .
ويف رجال الطقشال  :جؾقؾ الؼدر  ،حػظة  ،بصار بالػؼف وإخباار والرجاال  ،لاف
مصـػات كثرة  .وجاء يف ففرشاتف  :جؾقاؾ الؼادر  ،ؽـال أباا جعػار  ،كاان جؾاق ً
ال
حافظ ًا لألحاد ث  ،بصار ًا بالرجال  ،كاقد ًا لألخبار  ،مل ر يف الؼؿقغ مثؾف يف حػظف
وكثرة ظؾؿف  ،لف كحاق ماـ ثالثامئاة مصاـػ  .وقاال اباـ إدر اس  :كاان ثؼاة جؾقاؾ
الؼدر  ،بصار ًا بإخبار  ،كاقد ًا لمثار  ،ظادا ًا بالرجاال  ،حػظاة  .وذكار العالماة يف

=
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بغ التؽبرة الرابعة واخلامساة ( :الؾفاؿ ِ
اخاز ظبادك يف ظباادك وباالدك ،
حر ظلابؽ  :فنكف كاان اقايل أظادائؽ
الؾفؿ أصؾف أصدَّ كارك  ،الؾفؿ أذقف َّ
و عادي أولقائؽ  ،و بغض أهاؾ بقات كبقاؽ  .فانذا رفاع فؼاؾ  :الؾفاؿ ٓ
ترفعف وٓ تزكف](.)1
فبفلا احلؼد الدفغ دظقن ظذ أمقات ادساؾؿغ  ،فقطؾباقن ماـ اهلل
تعاااػ أن ُ ْصا ِاؾ ِف أصاادَّ كاااره وأحا َّار ظلابااف  .فاال ـ إخااقة اإلشااالمقة التاال
زظؿقهنا وأ ـ حؼققفا ؟! فنكا هلل وإكا إلقف راجعقن .
=

خالصتف  :صاقخـا وفؼقفـاا  ،ووجاف الطائػاة بخراشاان  .وجااء يف رجاال اباـ داود
احلع  :جؾقؾ الؼادر  ،حػظاة  ،بصاار بالػؼاف وإخباار  ،صااق الطائػاة وفؼقففاا ،
ووجففا بخراشان  ،لف مصـػات كثرة  ،مل ار يف الؼؿقاغ مثؾاف يف احلػاظ ويف كثارة
ظؾؿف  .ويف روضة ادتؼغ لؾؿقػ مؿد تؼل ادجؾسال  :وثؼة مجقاع إصاحاب  ،داا
حؽؿقا بصحة أخبار كتابف  ،بؾ هق ركـ مـ أركان الد ـ  ،جازاه اهلل ظاـ اإلشاالم
وادسااؾؿغ أفضااؾ الاازاء  .وقااال ادجؾسااال يف بحاااره  :بلكااف  -قاادس شاااره  -مااـ
ظظامء الؼدماء  ،التابعغ ٔثار إئؿة الـجبااء  ،الال ـ ٓ تبعاقن أراء وإهاقاء ،
وللا ـزل أكثر أصحابـا كالمف وكالم أبقف مـزلة الـص ادـؼقل واخلز ادلثقر  .وذكر
ادامؼاااين  :التلمااؾ يف وثاقااة الرجااؾ وظدالتااف وجاللتااف كالتلمااؾ يف كااقر الشااؿس
الضاحقة] .ـظر  :ادؼـع  ،لؾشاق الصدوق ( ،ص .)7 - 6 :

( )1كتاب (ادؼـع)  ،لزظقؿفؿ ابـ بابق ف الؼؿل ادؾؼن بالصدوق ( ،ص.)70
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الصٕز ٚالجاٌٗ : ٛوٍعٕا تغساٗمّي عم ٜطسٖث ٛالوشاٗع ٛاإلواوٗ ; ٛكٗال
ٖكٌٕٕا قسٖبني وَ املالئكٔ ٛوَ زمح ٛاهلل تعاىل .
و ؿؽـ اشتعراضفا يف اكتفاكفؿ حلرمة أمقات ادساؾؿغ ماـ خاالل
ضائػتغ مـ إققال  ،ومها :
الطائف ٛاألٔىل  :تصارحياهتؿ بؿـع تغساقؾفؿ ظذ ضر ؼة اإلمامقة :
وهل إققال التل صارحقا فقفا بادـع مـ تغساقؾ أماقات ادساؾؿغ
ظذ ضر ؼة اإلمامقة  ،ومـفا :
 - 1قاال مؼؼفاؿ وظالمااتفؿ ظاع باـ ظبااد العاايل الؽركال [ :ققلااف :
(و ؽاااره أن غساااؾ الػااا ًا  ،فااانن اضاااطر غساااؾف غساااؾ أهاااؾ
اخلالف)  .وادشفقر بغ إصاحاب كراهقاة التعارض إلقاف  ،إٓ
أن تعااغ فقجاان  .وطاااهرهؿ أكااف ٓ ُيااقز تغساااقؾف غسااؾ أهااؾ
ٍ
ٕحد تصارحي ًا بخالف  .ولق جفاؾ غساؾفؿ
القٓ ة  ،وٓ كعرف
ومل ؿؽـ اشتعالمف ففؾ غسؾ غسؾ أهؾ احلؼ ؟ فقاف كظار  ،وٓ
بد مـ تؼققده بلن ٓ ؽقن كاصب ًا](.)1
 - 2ؼاقل ظالماتفؿ مؿاد جااقاد العاامع [ :ققلاف  -قادس اهلل تعاااػ
روحااف ( : -فاانن اضااطر إلقااف غسااؾف غسااؾ أهااؾ اخلااالف)  ،وٓ
( )1كتاب (جامع ادؼاصد)  ،دحؼؼفؿ الؽركل .)368 - 367/1( ،
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غسؾف غسؾ أهؾ القٓ ة  .قال يف " جامع ادؼاصد "  :هلا طاهر
ٍ
ٕحد تصارحي ًا بخالفف .
إصحاب  ٓ ،كعرف
وقااال الشاافقد الثاااين يف " حاصاااقتف " ظااذ الؽتاااب  :هاالا طاااهر
ادصـػ وغره  .اكتفك .
وبف صارح يف ادبسقط والـفا ة والشاارائع  ،وغرهاا مماا تؼادمت
اإلصارة إلقف](.)1
 - 3قال ظالمتفؿ ابـ ادطفر احلع [ :اخلامس  :ؽره أن ُيعاؾ ادقات
بغ رجؾقف  ،وأن ؼعده  ،أو ؼص أطػاره  ،أو رجاؾ صاعره  ،أو
غسؾ الػ ًا  ،فنن اضطر غسؾف غسؾ أهؾ اخلالف](.)2
 - 4قال مؼؼفؿ احلاع [ :و ؽاره  :أن ُيعاؾ ادقات باغ رجؾقاف  ،وأن
ؼعااده  ،وأن ؼااص أطػاااره  ،وأن رجااؾ صااعره  ،وأن غسااؾ
الػ ًا  ،فنن اضطر غسؾف غسؾ أهؾ اخلالف](.)3

( )1كتاب (مػتاح الؽرامة)  ،لعالمتفؿ مؿد جقاد العامع .)483 - 482/3( ،
( )2كتاب (صارائع اإلشالم)  ،دحؼؼفؿ احلع .)32/1( ،
( )3كتاب (حتر ر إحؽام)  ،لعالمتفؿ ابـ ادطفر احلع .)115/1( ،
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غسؾ ادخالػ ُغس َؾف) ،إن
 - 5قال ظالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع ([ :و ُ ّ
أراد ادممـ تغساقؾف إ ّما لتع ّقـف ظؾقف أو ٓ  ،ظاذ كراهاة يف الثااين .
الثابت يف ملهبف](.)1
وادراد بغسؾف
ُ
الطائف ٛالجاٌٗا : ٛتصارحياهتؿ بعؾة ادـاع ماـ تغسااقؾفؿ ظاذ ضر ؼاة
اإلمامقة :
بعد أن اظسف العد اد ماـ مراجاع التشااقع اإلماامل بؿـاع تغسااقؾ
أمقات ادسؾؿغ ظذ ضر ؼة اإلمامقة ظؾؾقا ادـع بلن التغساقؾ ظذ ضر ؼاة
اإلمامقااة تعااؾ ادقاات أقاارب إػ رمحااة اهلل وصااػاظة ادالئؽااة  ،وإلكرامااف
اقر ٓ ا َارون اشااتحؼاق أمااقات ادسااؾؿغ هلااا  ،ولاالا
وتـظقػااف  .وهاال أما ٌ
قصاروها ظذ ادقت الشاقعل اإلمامل .
ومن أموامم يف ك :
 - 1ؼقل ظالمتفؿ ااء الاد ـ مؿاد باـ احلساـ إصاػفاين الشافر
بالػاضااؾ اهلـاادي ([ :فاانن اضااطر) إلقااف (غسااؾف غسااؾ أهااؾ

( )1كتاب (روض الـان يف صاارح إرصااد إذهاان)  ،لعالماتفؿ ز اـ الاد ـ العاامع ،
(.)253/1
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اخلالف) ،كام يف تؾؽ الؽتان  ٓ ،غساؾـا  ،فنكاف إكاام ضاطر إلقاف
تؼقة وصبففا  ،ودا يف غسؾـا مـ ز ادة اإلكرام](.)1
 - 2اظااسف بااللؽ ماارجعفؿ ادعاصااار مؿااد صااادق الروحاااين ،
فؼال [ :فنذ ًا ٓ دلقؾ ظاذ وجاقب تغسااقؾف  .باؾ ؿؽاـ اشاتػادة
ظاادم القجااقب مااـ الـصااقص الااقاردة يف بقااان تعؾقااؾ تغساااقؾ
ادقت  ،وأن القجاف فقاف جعاؾ ادقات أقارب إػ رمحاة اهلل  ،وألقاؼ
بشااػاظة ادالئؽااة  ،أو أكااف تـظقااػ لؾؿقاات  ،أو أكااف كرامااة لااف
واحسام  ،أو أكف تطفر لف ظـ الـابة احلاصؾة  .إذ أ ا ًا ماا كاان ٓ
فتح َّصؾ  :أن إطفر ظدم القجقب](.)2
ؾقؼ بغر ادممـ َ .
 - 3أكد آ تفؿ العظؿك مسـ احلؽقؿ معتؼدهؿ برفض جعؾ أماقات
ادسؾؿغ أقرب إػ رمحاة اهلل تعااػ وصاػاظة ادالئؽاة ماـ خاالل
تغسؾقفؿ  ،فؼاال [ :مضااف ًا إػ تعؾقاؾ وجاقب الغساؾ يف بعاض
الـصاقص بلكااف تـظقااػ لااف  ،وجعؾااف أقاارب إػ رمحااة اهلل تعاااػ ،

( )1كتاب (كشػ الؾثام)  ،لعالمتفؿ اااء الاد ـ مؿاد باـ احلساـ إصاػفاين الشافر
بالػاضؾ اهلـدي .)235/2( ،
( )2كتاب (فؼف الصادق)  ٔ ،تفؿ العظؿك مؿد صادق الروحاين .)329/2( ،
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وألقؼ بشاػاظة ادالئؽاة  ،ولتالققاف ادالئؽاة وهاق ضااهر  ،وكحاق
ذلؽ  .وهلا مما ٓ ؼصد مـ تغساقؾ ادخالػ قطع ًا](.)1
 - 4اظسف بتؾؽ العؾة صاقخفؿ إظظؿ مرتضاك إكصاري يف ظادة
تصارحيات  ،مـفا :
ادؼارر
أ  -قال [ :وظذ ّ
أي تؼد ر فالقاجن تغسااقؾفؿ ظاذ القجاف ّ
ظـااادهؿ  :إذ باااف حيصاااؾ اداااداراة وآشاااتاملة  ،وباااف حيصاااؾ
احااسامفؿ ّ :
ٕن احااسام كا ّاؾ م َّؾااة إ ّكااام هااق بااام ؽااقن احسام ا ًا
احلاؼ لاقس كاللؽ  .كعاؿ هاق
ظـدهؿ  ،وتغساقؾفؿ غسؾ أهؾ ّ
خاروي إلاقفؿ ،
احسام ظـدكا مـ جفة أكّف إ صاال خار وكػاع ُأ
ّ
لؽـّف غر مطؾقب لؾشارع](.)2
ب  -قال [ :وٓ ّصص هلا ظدا ما تخ ّقؾ مـ إخبار الاقاردة يف
بقان تعؾقؾ تغساقؾ اد ّقت ّ ،
وأن القجف فقاف هاق تـظقاػ اد ّقات ،
وجعؾااف أقاارب إػ رمحااة اهلل وألقااؼ بشااػاظة ادالئؽااة  ،أو أ ّكااف
تطفر لؾؿ ّقت ظـ الـابة احلادثة لف ظـاد اداقت  ،وأ ّ ا ًا ماا كاان
ٌ
فال ؾقؼ ادخالػ بشالء مـفام  .وفقف ّ :
أن طاهر أخبار التعؾقاؾ

( )1كتاب (مستؿسؽ العروة)  ٔ ،تفؿ العظؿك مسـ احلؽقؿ .)65/4( ،
( )2كتاب (الطفارة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ مرتضاك إكصاري .)182/4( ،
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هق كقن الغسؾ ادشاروع ظـدكا كاللؽ  .وطااهر إصاحاب :
ّ
غساااؾ
غساااؾ هااالا الغساااؾ  ،باااؾ َّ
أن ادخاااالػ ٓ ُياااقز أن َّ
(غسؾف)  ،أي  :أهؾ اخلالف](.)1
ٍ
وحقـئل ؽقن إ صاال خار إػ ادخاالػ تّصاػ تاارة
ج  -قال [ :
باإلباحة  ،و ُأخرى باحلرمة  ،وثالثة بالؽراهة  ،لؽـّاف ٓ تّصاػ
باااالقجقب  :لعااادم وجاااقب إ صاااال الـػاااع إُخاااروي إػ
ادخالػ  ،بؾ وٓ اشتحبابف](.)2

الصٕز ٚالجالج : ٛوٍعٕا تٕنيْٗ أوٕات املسمىني إىل الثبما ; ٛكاٗال ٖقثبان
اهلل تعاىل ٔوالئكتْ عمّٗي .
وقد تؾت صقرة اكتفاك التشاقع اإلمامل حلرمة أمقات ادساؾؿغ يف
كالم أ الؼاشؿ اخلقئل  -أكز مراجع التشااقع اإلماامل وزظاقؿ احلاقزة
العؾؿقة فقف  ،-حقث صارح( )3بلن ظؾاة التقجقاف لؾؼبؾاة إلقباال اهلل تعااػ

( )1ادصدر السابؼ .)180/4( ،
( )2كػس ادصدر السابؼ .
( )3كؼؾـا هلا ادبحث مـ كتاب (الطفارة) حتت ظـقان (تقجقف ادقت إػ الؼبؾة)  ،لزظقؿ
ملهن الشاقعة اإلمامقة أ الؼاشؿ اخلقئل .)35 - 28/8( ،
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ومالئؽتف ظؾقف  ،ثؿ قصارها ظذ أمقات الشاقعة اإلمامقة  :لقحرم أمقات
حي ِّجار رمحاة اهلل
ادسؾؿغ مـ ذلؽ اخلر والػضؾ والرمحة  ،وكلكف ر د أن ُ َ
تعاػ القاشعة ! ومن أمواكه يف ك :
 - 1بعد أن َّبغ وجقب تقجقف ادحتضار كحق الؼبؾة ظ َّؾؾ ذلؽ بنقباال اهلل
ومالئؽتف ظؾقف بالرمحة وادغػرة  ،وذلؽ يف ظدة مقاضع  ،مـفا :
أ  -قال يف (ص[ : )31 - 30و(مـفا)  -وهق العؿدة  : -ماا رواه
الصدوق  -مرش ً
ال تارة ومسـد ًا أخرى  -كاام يف القشاائؾ ظاـ
الصادق (ع) أكف شئؾ ظـ تقجقف ادقت فؼال  " :اشتؼبؾ بباضـ
قدمقف الؼبؾة  .قال  :وقال أمر ادممـغ (ع)  :دخؾ رشاقل اهلل
صذ اهلل ظؾقاف وآلاف ظاذ رجاؾ ماـ ولاد ظباد ادطؾان وهاق يف
السقق  ،وقد وجف إػ غر الؼبؾة  ،فؼاال صاذ اهلل ظؾقاف وآلاف :
وجفقه إػ الؼبؾة  :فنكؽؿ إذا فعؾتؿ ذلؽ أقبؾت ظؾقف ادالئؽة ،
وأقبؾ اهلل  ظؾقف بقجفف  ،فؾؿ زل كللؽ حتك ؼبض](.)1
ب  -ذكاار هااله العؾااة أ ض ا ًا  ،فؼااال يف (ص[ : )35والعؿاادة هااق
مرشاااؾة الصااادوق أو مساااـده  ،والتعؾقاااؾ الاااقارد يف روا اااة

( )1وذكر أن مصدر الروا ة ( :القشائؾ  ،الزء  ، 2باب  35مـ أبقاب آحتضار  ،ح .)6-5
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الصاادوق طاااهر يف أن الغاارض مااـ التقجقااف تؾقااؾ ادقاات
وتعظقؿف  :بحقث ؼبؾ اهلل ومالئؽتف إلقف يف آخر حقاتف] .
ج  -قااال أ ضاا ًا يف (ص[ : )30وذلااؽ لدٓلااة التعؾقااؾ ظااذ أن
تقجقف ادقت كحق الؼبؾاة حاال آحتضاار إحساان إلقاف  :حتاك
ُ ؼبؾ اهلل ومالئؽتف ظؾقف يف آخر حقاتف].
 - 2أثبت أن القجاقب مؼصاقر ظاذ اداممـ  ،ولالا مـعاف ظاـ شاائر
أمقات ادسؾؿغ حتات ظـاقان (اختصااص القجاقب باادممـ) :
لقثبت فقف بلن اللي ُين تقجقفاف إػ الؼبؾاة هاق اإلماامل فؼاط ،
فؼال يف (ص[ : )34هؾ القجقب بـا ًء ظذ الؼقل بف عؿ اداممـ
وادساااااؾؿ والؽاااااافر أو خياااااتص باااااادممـ ؟ الصاااااحقح هاااااق
آختصاص].
َ -3ب َّغ شبن حصاره لؾتقجقف يف اإلمامل بلن العؾة مـ ذلؽ  -وهال
إقبال اهلل ومالئؽتف ظذ ادقت  -مل ُيد هلا ظـده وجفا ًا مؼـعا ًا كال
ػعؾفا مع أمقات ادسؾؿغ .
وبؿعـك آخر  :إن حرماهنؿ مـ إقبال اهلل ومالئؽتف ومـ التجؾقؾ
والتعظقؿ هق ادعتؼد الصحقح اللي تالءم ماع حؼاده إشاقد ،
فؼال يف (ص[ : )35والعؿدة هاق مرشاؾة الصادوق أو مساـده ،
والتعؾقااؾ الااقارد يف روا ااة الصاادوق طاااهر يف أن الغاارض مااـ
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التقجقف تؾقؾ ادقت وتعظقؿف  :بحقث ؼبؾ اهلل ومالئؽتف إلقاف يف
آخر حقاتف  .وهلا تص بادممـ  .فالتعدي ظـف إػ ادسؾؿ فض ً
ال
ظـ الؽافر وغره مما ٓ وجف لف].
إن هله الػتاوي احلاقدة بحؼ أماقات ادساؾؿغ ٓ كظار هلاا يف مجقاع
ادؾؾ مـ حقث التؽػر والتحؼر واإلذٓل  :إذ أكؽ ٓ تد مؾاة ظاذ هاله
البساقطة قامت بؿحاكؿة ادقتك وإذٓهلؿ وإحلاق الضارر ااؿ وهاؿ ظاذ
صػر قبقرهؿ  ،إٓ ما جاء ظـ مراجع التشاقع اإلماامل  ،والتال أطفرهاا
اخلااقئل وإخقاكااف مااـ بؼقااة ادراجااع بصااقرة فاقعااة مر اارة مااـ صااقر
آحتؼار  ،والتل مل ُيرؤ ظذ فعؾفا أحد مـ البشار ما خالهؿ .

الصإز ٚالسابعاا : ٛكساِاا ٛاملوشااا٘ أواااً نيٍاااشتّي عٍااد توشاااٗٗعّي ; ألُ
والئك ٛالعراب تستثبمّي .
إن محؾ الـازة والساار أمامفاا أو اتباظفاا ماـ أظاامل الاز واخلار التال
أمجع ادسؾؿقن ظذ دوام العؿؾ اا  :دا فقفا مـ صاقر الرمحاة والشاػاظة هلالا
ادقت  ،كام أن يف هلا العؿؾ مـ صقر الساحؿ والتاآزر ماا بعاث يف ادجتؿاع
روح ادحبة والتآلػ  .وتؾؽ لعؿري مـ أهؿ مؼقماات الرصاد التال تؼادمفا
الشار عة وترد إمر فقف إػ وضاعف وأصاؾف  ،واإل اامن إػ أشابابف  ،يف تقجقاف
رفقااؼ رققااؼ مااـ الؾطقااػ اخلباار  ،فعااـ أ هر اارة

أن رشااقل اهلل ^
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قال [ :مـ اتبع جـاازة مساؾؿ إ امكا ًا واحتسااب ًا وكاان معاف حتاك صاذ ظؾقفاا
و ػرغ مـ دفـفا فنكف رجع مـ إجر بؼراضغ  ،كؾ قراط مثؾ أحد  ،وماـ
صذ ظؾقفا ثؿ رجع قبؾ أن تدفـ فنكف رجع بؼراط](.)1
فتلمااؾ رمحااؽ اهلل إػ مجااال الشااار عة حتااك يف آخاار إكػاااس  ،ويف
ادؼابؾ لق كظرت إػ حال تؾؽ الطائػة الـاقؿاة احلاقادة داا وشاعؽ إٓ أن
تستبدل هلا الامل بالؼبح  ،والز واخلر بالشار  ،والرمحة بالؾعـة الدائؿاة
ادطؾؼة  ،وكلن ققل الباري جاؾ جاللاف  :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ [البؼرة ]61:كزل فقفؿ !
وإلقؽؿ بعض ًا مـ تؾؽ العبارات التل خطفا زظقؿفؿ اخلاقئل بؼؾؿاف
وكطؼفا بؾساكف :
 - 1ذكر بلن ادشال خؾػ الـازة أفضؾ مـ ادشاال يف ضرفقفاا (أي :
يف جاكبقفا)  ،ثاؿ ذكار كراهاة ادشاال أمامفاا فؼاال [ :أن ؿشاال
خؾػ الـاازة أو ضرفقفاا  ،وٓ ؿشاال قادامفا  ،وإول أفضاؾ
مـ الثاين  ،والظاهر كراهة الثالث](.)2

( )1رواه اإلمام البخاري يف صحقحف (.)17/1
( )2كتاب (الطفارة)  ،لزظقؿ ملهن التشاقع أ الؼاشؿ اخلقئل .)453 - 452/8( ،
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 - 2ذكار أن كراهة ادشال أمامفا تتلكاد بصاقرة أقاقى يف جـاازة غار
ادممـ  -كؾ مـ ظادا اإلماامل ماـ مجقاع ادخاالػغ  ، -فؼاال يف
تؽؿؾة العباارة الساابؼة [ :الظااهر كراهاة الثالاث  ،خصقصا ًا يف
جـازة غر ادممـ].
 - 3بااام أن اخلااقئل مل االكر لـااا ظؾااة كراهااة ادشااال أمااام جـااازة غاار
اع البحااث ظااـ العؾاة  ،وقااد وجاادهتا يف
اإلمااامل فؼااد وجاان ظا َّ
تصااار ح أباارز أظالمف اؿ  ،وهااق ظالمااتفؿ ز ااـ الااد ـ العااامع
ادؾؼن بالشفقد الثاين  ،ومػادها  :أن مالئؽة العلاب تؽقن أماام
جـااازة أمااقات ادسااؾؿغ  ،تسااتؼبؾفؿ باالكقاع العاالاب  ،فؼااال :
[وأوجاان التاالخر لروا ااة أبااك بصااار ظااـ الصااادق

بؿـااع

ادشال أمام جـازة ادخالػ ٓ :شتؼبال مالئؽة العلاب](.)1
 - 4رأ ت مـ متاام الػائادة أن ؼاػ الؼاارئ ظاذ روا اة أ بصاار التال
أصار إلقفا ظالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع  ،وكصفا [ :مؿد باـ احلساـ
بنشـاده ظـ شعد بـ ظبد اهلل ظـ مؿد بـ احلسااغ ظاـ وهقان باـ
حػص ظـ أ بصار قال  :شللت أبا ظبد اهلل (

) :كقػ أصاـع

إذا خرجت مع الـازة ؟ أمشال أمامفاا أو خؾػفاا أو ظاـ ؿقـفاا أو
( )1كتاب (روض الـان)  ،لعالمتفؿ ز ـ الد ـ العامع ( ،ص .)314 :
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ظـ صامهلا ؟ فؼاال ( :إن كاان الػا ًا فاال متاش أماماف  :فانن مالئؽاة
العلاب ستؼبؾقكف بلكقاع العلاب)](.)1
 - 5وقد أورد ثؼتفؿ الؽؾقـل روا تغ تمكدان ذلؽ  ،ومها :
)

أ  -روى يف ([ : )170 / 3ظـ السؽقين ظـ أ ظبد اهلل (

قال  :شئؾ كقػ أصـع إذا خرجت مع الـازة ؟ أمشال أمامفا
أو خؾػفا أو ظـ ؿقـفا أو ظاـ صاامهلا ؟ فؼاال  :إن كاان الػا ًا
فااال متااش أمامااف  :فاانن مالئؽااة العاالاب سااتؼبؾقكف بااللقان
العلاب].
ب  -روى يف ([ : )169 / 3ظـ قكس بـ طبقان ظـ أ ظبد اهلل
(

) قال  :امش أمام جـازة ادسؾؿ العارف  ،وٓ متش أماام

جـازة الاحد  :فنن أمام جـازة ادسؾؿ مالئؽة سارظقن باف إػ
الـة  ،وإن أمام جـازة الؽافر مالئؽة سارظقن بف إػ الـار].
وقد ظ َّؾؼ ظالماتفؿ ادجؾساال ظؾقفاا يف كتاباف (مارآة العؼاقل)
( )13/14ممكااد ًا هلااله احلؼقؼااة  ،قااائ ً
ال [ :ققلااف (

)":

( )1كتاااب (وشااائؾ الشاااقعة)  ،دحاادثفؿ الشاافر احلاار العااامع ، )151 - 150/3( ،
احلد ث ( ، )5باب جقاز ادشال قدام الـازة ظذ كراهقة ماع ظادم التؼقاة  ،وتتلكاد
يف جـازة ادخالػ .
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امش أمام الـازة " دل ظذ اختصاص الـفل ظـ ادشاك أماام
الـازة بجـازة ادخالػ  ،وبف ؿؽـ الؿع بغ إخبار].
 - 6وأخر ًا أصار إػ هله البشاظة وآكتفااك بحاؼ أماقات ادساؾؿغ
أحااد كبااار أظؿاادة اداالهن  ،وهااق ابااـ بابق ااف الؼؿاال  ،فؼااال :
[وروي  :إذا كان ادقت مممـ ًا فال بلس أن متشاال قادام جـازتاف :
فاانن الرمحااة تسااتؼبؾف  .والؽااافر ٓ تتؼاادم جـازتااف  :فاانن الؾعـااة
تستؼبؾف](.)1
فالبشاااظة التاال بقـفااا ماارجعفؿ اخلااقئل  -وباااقل مراجااع وظظااامء
الطائػة  -صارح فقفا مـ غر مداراة وٓ تؼقة ٕ :هنا ظباارة ظاـ مباحاث
فؼفقة  ،وأغؾبفا دروس كاان ؾؼقفاا ظاذ ضؾبتاف يف احلاقزة العؾؿقاة تؼادر
أظاادادهؿ بادئااات أو أٓف  :لرثااقا هاالا احلؼ اد  ،و ـشاااروه بااغ أبـاااء
جؾاادهتؿ مااـ العااقام وادثؼػااغ  :لتتلكااد تؾااؽ احلؼقؼااة اداارة وادتؿثؾااة
باشتحالة التؼاارب ماع تؾاؽ الطائػاة التال ٓ حتؿاؾ هلاله إماة  -أحقاا ًء
وأمقات ًا  -إٓ صقر التحؼر والتؽػر واإلذٓل وإغالل !

( )1كتاب (ادؼـع)  ،لؽبرهؿ ابـ بابق ف الؼؿل ( ،ص .)60 :
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وختام ا ًا أود تؾخااقص البشاااظة وآكتفاكااات التاال مارشاافا الػر ااؼ
الثاين مـ ظؾامء اإلمامقة  ،كام ع :
أٔالً :
أفتااقا بالاادظاء ظااذ أمااقات ادسااؾؿغ ظـااد الصااالة ظؾااقفؿ  ،وذلااؽ
بثالث صاقغ  ،هل :
أ  -الاادظاء ظااذ جاحااد احل اؼ  ،وكصااف [ :ظااـ مؿااد بااـ مسااؾؿ ظااـ
أحاادمها

قااال  :إن ق ـ ن ا جتــد ًا كؾح ـ فؼااؾ  :اكؾفــم امــف

اوفه ك ا ًا ومرب ك ا ًا  ،وخـؾط عؾقـه احلقـ ت واكعؼـ ا  .وذلاؽ
قالف أبق جعػر

ٓمرأة شقء ماـ بـال أمقاة صاذ ظؾقفاا أ ،

وقال هاله ادؼالاة  :واجعاؾ الشااقطان هلاا قر ـا ًا  .قاال مؿاد باـ
مسؾؿ  :فؼؾت كه  :ألن شـيء جيعل احلق ت واكعؼـ ا يف مربهـ
؟ فؼــــ  :إن احلقــــ ت يعضضـــــف  ،واكعؼــــ ا يؾســــعـف ،
والشاقاضغ تؼارهنا يف قزهاا  .مؾـت  :جتـد أ كـ ؟ مـ  :كعـم
شديد ًا](.)1
( )1كتاب (أصقل الؽايف)  ،لثؼتفؿ مؿد بـ عؼقب الؽؾقـل .)190 - 189/3( ،
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ب  -الاادظاء ظااذ ظاادو اهلل  ،وكصااف [ :مؿااد بااـ ظااذ بااـ احلساااغ
بنشـاده ظـ ظبقد اهلل بـ ظع احلؾبل ظـ أ ظباد اهلل

قاال :

إ ا صؾقت عىل عدو اهلل فؼؾ  :الؾفؿ إكا ٓ كعؾؿ مـاف إٓ أكاف ظادو
لؽ ولرشقلؽ  ،اكؾفـم فـ جتش مـرب كـ ا ًا  ،واجتـش اوفـه كـ ا ًا ،
وعجل به إؼ اكـ ا  :فنكف كان قايل أظداءك  ،و عاادي أولقائاؽ ،
و بغض أهؾ بقت كبقؽ  .اكؾفم تـق عؾقه مرب  .فنذا رفع فؼؾ :
الؾفؿ ٓ ترفعف وٓ تزكف](.)1
ج  -الدظاء ظذ ادـافؼ  ،وكصف [ :وإ ا صؾقت عىل املــ ف  ،فؼاؾ باغ
التؽبرة الرابعة واخلامسة (اكؾفم ا و ع د يف ع ـ د وبـ د ،
اكؾفم أصؾه أشدا ك ا  ،اكؾفم أ مه جت ا علاب  ،فنكاف كاان اقايل
أظدائؽ و عادي أولقائؽ  ،و بغض أهؾ بقات كبقاؽ  ،فـن ا افـع
فؼل  :اكؾفم ال ً فعه وال ًوقه](.)2

( )1كتاب (وشاائؾ الشااقعة)  ،دحادثفؿ احلار العاامع  ، )770 - 769/2( ،بااب ، 4
حد ث رقؿ ( . )1وقال بعد الروا ة [ :ورواه الؽؾقـل ظـ ظع بـ إبراهقؿ ظاـ أبقاف
ظـ ابـ أ ظؿر ظـ محاد ظـ احلؾبل  ،مثؾف].
( )2كتاب (ادؼـع)  ،لصدوقفؿ ابـ بابق ف الؼؿل ( ،ص.)70
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ثاٌٗاً :
مـعقا مـ تقجقف أمقات ادسؾؿغ إػ الؼبؾاة  :لقحرماقهؿ ماـ إقباال
اهلل تعاػ ومالئؽتف ظؾقفؿ .
ثالجاً :
أفتااقا بؿـااع ادشااال أمااام جـااازة أمااقات ادسااؾؿغ ٓ :ظتؼااادهؿ باالن
مالئؽة العلاب تستؼبؾفا بلكقاع العلاب .
ٍ
لعاقؾ ٌ
صؽ أن قاقهلؿ  -بقجاقب غساؾ أماقات ادساؾؿغ
بؼل
ففؾ َ
ماـ أهاؾ الؼبؾاة والصاالة ظؾاقفؿ  -طاااهره فقاف الرمحاة وباضـاف ماـ قبؾااف
العلاب ؟!
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بعااد أن ت َّؾاات آكتفاكااات والـا ااات التاال اقسففااا الػر ؼااان مااـ
بحاؼ أماقات ادساؾؿغ ماـ أهاؾ الؼبؾاة
مراجع التشاقع اإلمامل وظؾامئف ِّ
شـز د إمر وضقح ًا يف هلا الػصؾ باشتعراض ادقاضـ التال تاذ فقفاا
هاالا ادعتؼااد إثااقؿ  ،وهااق حصااار الاادظاء بطؾاان الرمحااة مااـ اهلل تعاااػ
لؾشاقعل اإلمامل  ،وحرمان باقل مسؾؿل أهؾ الؼبؾة مـف  ،كام ع :

املٕطَ األٔه  :ع وبحح الدعال لألوٕات :
 - 1قال ظالمتفؿ ومؼؼفاؿ الـراقال [ :ادساللة الساابعة  :ماا مار ماـ
وجقب الدظاء لؾؿقت واشتحباب تقز عف ظذ الـحق ادتؼدم إكاام
هق يف الصالة ظذ ادممـ](.)1
 - 2أكااد هاالا احلصااار زظااقؿ ماالهبفؿ أبااق الؼاشااؿ اخلااقئل  ،فؼااال :
[وٕن الدظاء لؾؿقات اتص باادممـ داا ورد يف ادقات الالي ٓ
عؾؿ ملهبف مـ تعؾقؼ الدظاء لف ظذ كقكاف مممـا ًا بؼقلاف " الؾفاؿ
إن كااان مممـ ا ًا فؽاالا "  .فؾااق مل ؽااـ الاادظاء لؾؿقاات صقص ا ًا

( )1كتاب (مستـد الشاقعة)  ،لعالمتفؿ أمحد بـ مؿد مفدي الـراقل .)310/6( ،
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باادممـ مل ؽااـ هلاالا التعؾقااؼ وجاف  ،فادخااالػ ٓ ُيااقز الاادظاء
لف](. )1

املاإطَ الجاااٌ٘  :ع وباااحجّي السنيالٗاا ٛلمتٕثٗااق ٔوااسا ِي بااالرتحي
عم ٜالسأ: ٙ
مااـ تتبااع مسااالؽ ظؾااامء الشاااقعة يف معرفااة أحااقال رواة إخبااار
ووثاقتفؿ شاقؼػ ظذ تؼر رهؿ هلله العؼقدة السقداء الؽاحلاة  ،وادتؿثؾاة
ارحؿ ظؾامئفااؿ ظااذ الااراوي ٓ عـاال كقكااف ثؼا ًة  ،بااؾ كقكااف اثـال
بؽااقن تا ُّ
ظشار ًا  .فؾسان حاهلؿ ؼقل  :إن ظؾامءكاا ٓ سمحاقن ظاذ غار الشااقعل
اإلمامل مـ الرواة  .وممـ صارح بللؽ مـ ظؾامئفؿ :
 - 1قرر هلا إمر زظقؿفؿ أبق الؼاشؿ اخلاقئل يف معارض كالماف ظؿاـ
سحؿ ظؾقف صدوقفؿ ابـ بابق ف الؼؿال  ،وذلاؽ يف ظادة مقاضاع ،
مـفا :
أ  -قال [ :فنن السحؿ بـػسف ٓ ؼتضال التقثقؼ  ،وٓ ؽشػ ظـ
حسـ احلال  .وقد رأ ـا الصدوق كثر ًا ماا اسحؿ و سضااك

( )1كتاب (الطفارة)  ،درجعفؿ الؽبر أ الؼاشؿ اخلقئل .)95/9( ،
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ظ اذ مشاااخيف  ،وفااقفؿ الضااعقػ وغااره  .وأن ذلااؽ مـااف ٓ
ؽشػ إٓ ظـ كقكف صاقعق ًا إمامق ًا  ٓ ،ز د ظؾقف بمء](.)1
ب  -قااال [ :كعااؿ طفاار لـااا مااـ تتبااع حآتااف أكااف ٓ سضاااك وٓ
سحؿ ظذ غر الشاقعة  ،فاللي ثبت بسضاقف إكام هاق تشااقع
ابااـ ظباادوس  ،وأمااا القثاقااة التاال هاال ادعتاازة يف الااراوي
فال](.)2
ج  -قال [فنن السحؿ والسضال مؾفام صدور أي ظؿؾ حساـ أو
صػة مستحسـة مـ صااحبفا  ،وماـ الظااهر أن التشااقع ماـ
أحسـ الؽامٓت واخلرات ادقجبة هلام](.)3
 - 2قال صاقخفؿ أبق الػضؾ حافظقان البابع [ :وقاقهلؿ بعاد ذكاره "
"ّ ،
فدل ظذ كقكف إمام ّق ًا  ٓ ،ظذ كقكف ثؼ ًة](.)4
 - 3أكد ظالمتفؿ مؿد باقر ادجؾسال أن اشاتحؼاق الاسحؿ متققاػ
ظذ كقكف صاقعق ًا إمامق ًا  ،فؼاال [ :ققلاف ( :مل اسحؿ) ٓ خيػاك ماا

( )1كتاب (الصالة)  ٔ ،تفؿ العظؿك أ الؼاشؿ اخلقئل .)235 - 234/4( ،
( )2ادصدر السابؼ .)235 - 234/4( ،
( )3ادصدر السابؼ .)74 - 73/1( ،
( )4كتاب (رشائؾ يف درا ة احلد ث)  ٕ ،الػضؾ حافظقان البابع .)561/2( ،
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فقااف  :إذ بادخالػااة يف حؽااؿ مااـ إحؽااام جف ا ً
ال ٓ خياارج ظااـ
اشتحؼاق السحؿ بعد كقكف إمامق ًا](.)1
 - 4اظسف اله احلؼقؼة مرجعفؿ ومؼؼفؿ جعػر السبحاين  ،وذلاؽ
يف معرض إثباتف بلن مشا

ابـ ققلق ف الال ـ قصادهؿ بالقثاقاة

يف كتاباف (كاماؾ الز اارات) هاؿ َما ْـ روى ظاـفؿ مباصاارة  ،دون
باقل رجال إشااكقد  ،مساتدًٓ ظاذ ذلاؽ بسمحاف ظؾاقفؿ حقاث
قااال  " :أصــح بـ امفــم اهلل ًعــ ؼ ب متــه " .وهاالا ٓ صااح
ظـدهؿ إٓ يف حؼ الشاقعة اإلمامقة حصار ًا  ،دون باقل الارواة يف
أشاكقده ممـ ـتحؾ فارق القاقػاة والػطحقاة ماـ فارق الشااقعة ،
فؼال [ :إكف اشسحؿ لؿقع مشاخيف  ،حقث قال  " :ماـ أصاحابـا
رمحفؿ اهلل برمحتف " .ومع ذلؽ ك ي أكه اوي فقه عؿن ال يستح
ك االخرتجت ق  ،فؼاد روى يف هالا الؽتااب ظاـ ظشاارات ماـ
القاقػااة والػطحقااة  .وهااؾ صااح لشاااق مثااؾ ابااـ ققلق ااف أن
سسمحفؿ ؟! ](.)2

( )1كتاب (مالذ إخقار يف ففاؿ هتال ن إخباار)  ،لعالماتفؿ مؿاد بااقر ادجؾساال ،
(.)443/8
( )2كتاب (كؾقات يف ظؾؿ الرجال)  ٔ ،تفؿ العظؿك جعػر السبحاين ( ،ص .)302 :
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فتلمؾقا تصار ح ادرجع السبحاين اله العؼقدة يف هاتغ العبارتغ :
أ  -اظسف بلن الرواة الشاقعة مـ القاقػة والػطحقاة ٓ ساتحؼقن
السحؿ ظؾقفؿ  ،فؼال [ :كرى أكاف روى فقاف ظؿاـ ٓ ساتحؼ
ذلؽ آشسحام  ،فؼد روى يف هلا الؽتاب ظـ ظشارات مـ
القاقػة والػطحقة].
ب  -أورد ظاااذ اباااـ ققلق اااف اشاااتػفام ًا اشاااتـؽار ًا فاااقام لاااق قصاااد
بآشسحام غر الشاقعة اإلمامقة مـ القاقػة والػطحقة  ،فؼاال :
[وهؾ صح لشاق مثؾ ابـ ققلق ف أن سسمحفؿ ؟!] .
وهـا كؼقل  :إن كاكت الػطحقة بالرغؿ مـ صقرهتا التل وافؼت فقفا
اإلمامقة آثـل ظشار ة يف ظؿقم ظؼائدها بام فقفا اإلمامة( )1مل تساتحؼ يف

(ُ )1ت َعدُّ الػطحقة فرقاة ماـ فارق الشااقعة  ،ولؽـفاا قالات بنماماة ظباد اهلل آفطاح اباـ
آمام جعػر الصادق  ،وهؿ عتؼدون بؿبدأ اإلمامة والـص  ،ولؽـفؿ خيتؾػقن ماع
اإلمامقة آثـل ظشار ة يف ظدد آئؿة  ،وإٓ فسؾقك وظؼقدة ومـفج تؾؽ الػارقتغ
واحد  ،إٓ يف بعض ادساائؾ الػؼفقاة والتال ؽاقن فقاف مـدوحاة لؾخاالف  .ولؼاد
تعرض السبحاين لتؾؽ الػرقة  ،وبغ مققػاف اإلُياا ماـفؿ  ،وادتؿثاؾ يف آمتـااع
مـ تؽػرهؿ  ،والسدد يف تارحيفؿ وتػسااقؼفؿ  ،وذلاؽ يف كتاباف (ادؾاؾ والـحاؾ)
( . )375 - 373/8وهله بعاض أقاقال الرجاؾ يف صالن تؾاؽ الطائػاة الشاؼقؼة ،
والتل مثؾت هلا ادققػ :

=
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كظر ظؾامء اإلمامقاة ذلاؽ آشاسحام أو دظاقة اخلار  ،فؽقاػ كـتظار ماـ
أمثال همٓء أن تاقد كػقشافؿ الشاحقحة احلاقادة باف ظاذ أماقات شاائر
ادسؾؿغ ممـ أكؽروا مطؾؼ كظر ة اإلمامة !
=

أ  -قال [ :الثالث  :بام ّ
أن أكثر الؼائؾغ بنمامة إفطح رجعقا ظـ رأهيؿ بعد طفاقر
احلؼ فال ـبغل أن ؽقن ذلؽ شبب ًا لرحفؿ  .كعؿ مـ بؼك مـفؿ ظاذ ظؼقدتاف
ّ
وآمـ بنمامة مقشاك بـ جعػر أو إشامظقؾ بـ جعػر حؽؿفؿ حؽؿ شائر فارق
الشاقعة  ،إذا كاكقا متثبتغ يف الؼقل فقمخل بروا اهتؿ  ،وإّٓ فال].
ب  -قال [ :الرابع ّ :
إن ظدّ الػطحقاة مالهب ًا وكحؾاة أمار غار صاحقح  :لاقجفغ :
أحدمها ّ :
ثاؿ
أن الؼقل بنماماة ظباد اهللّ كشال ظاـ صابفة  ،دخؾات يف أذهااهنؿ ّ ،
زالت الشبفة  ،ومل بؼ إّٓ الؼؾقؾ].
ج  -كؼؾ تؼر ر ظالمتفؿ ادامؼاين بعدم صحة احلؽؿ ظؾقفؿ بالػساؼ  ،فؼاال [ :فاال
اات مااـ أهااؾ شااائر
ؿااقت الػطحاال إّٓ ظارفا ًا بنمااام زماكااف  ،بخااالف مااـ ما َ
ادلاهن  ،فنكّف ؿقت جاه ً
ال بنمام زماكف  .فالػطحقاة قاائؾقن باآثـل ظشاار ،
ظامؾقن بام تؾ ّؼقه مـ آثـل ظشار  .فؾاقس خطالهؿ إّٓ ز اادة ظباد اهللّ شابعغ
قم ًا بغ الصادق والؽاطؿ

الػسؼ مؾ ّتل ّمؾ]
َ
 ،وإ راث ذلؽ

د  -كؼؾ ققل مؿد تؼل ادجؾساال إول بالن الػطحقاة ماـ أقارب الػارق إػ اإلمامقاة ،
إول  :واظؾاؿ ّ
أن
وأهنؿ ٓ ـؽرون إمامة بااقل إئؿاة  ،فؼاال  [ :ؼاقل ادجؾساال َّ
احلاؼ ماـ الػطحقاة :
احلؼ مـ القاقػقة  ،أو هاؿ أبعاد ظاـ ّ
أقرب إػ ّ
الػطحقة كاكقا َ
ّ
إئؿة
ٕن الػطحقة ٓ ـؽرون بؼقة ّ

 ،وكاكقا ؼقلقن بنمامتفؿ].
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املٕطَ الجالح  :ع وبحح توشىٗت العاطس بالدعال لْ بالسمح: ٛ
 - 1مـ أجؾ أن ؾتزم صدوقفؿ ابـ بابق ف الا ادعتؼد  -حرمان غر
اسحؿ ظؾااقفؿ  -اضااطر إػ أن سااتخدم الؽاالب
الشاااقعة مااـ الا ُّ
واخلد عة يف تعامؾف مع مسؾؿل أهؾ الؼبؾة فقام لق ظطس أحادهؿ
أمامف  ،فلرصد أبـاء جؾدتف لطر ؼة مااكرة تـابفؿ ماـ الققاقع يف
ادحلور الؽبر والُ ْرم العظقؿ (!) بالدظاء لغر الشاقعة بالرمحة ،
فؼااال [ :قااال مصااـػ هاالا الؽتاااب  -أدام اهلل ظاازه  : -ؼااال
لؾعاااضس إذا كااان الػ ا ًا  " :ي ـ مؽام اهلل "  ،وادااراد بااف ادؾؽااان
ادااقكالن بااف  .فلمااا ادااممـ فنكااف ؼااال لااف  " :اارمحؽؿ اهلل " إذا
ظطس](.)1
ففااق ااقهؿ مسااؾؿل أهااؾ الؼبؾااة باالهنؿ اادظقن هلااؿ بالرمحااة ظـااد
ظطاشفؿ  ،بقـام هؿ ؼصدون باف مؾؽال القؿاغ والشاامل اداقكؾغ بؽتاباة
أظاملااف  .وهااله الغا ااة يف ادؽاار واخلد عااة التاال مل صااؾ إبؾااقس إػ ظشااار
معشارها !
 - 2أكااد هااله العؼقاادة جماادد ماالهبفؿ القحقااد البفبفاااين  ،فاصااسط
اإل امن لتشؿقت العاضس  ،ثؿ ظؾؾ ظدم صؿقهلا لؾؿخاالػغ ماـ
( )1كتاب (اخلصال)  ،لصدوقفؿ ابـ بابق ف الؼؿل ( ،ص .)126 :
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شاااائر ادساااؾؿغ  ،فؼاااال [ :واظؾاااؿ ّ
أن الظااااهر اصاااساط إ اااامن
ٕهنؿ ك ّػار بالؽػر ادؼاباؾ
العاضس  :لعدم حرمة يف غر ادممـ ّ :
لإل ااامن بااال صاابفة  .وطفاار مااـ إخبااار ظاادم حرمااة لؾعا ّمااة
صار مـ القفقد والـصارى  ،مع أكّاؽ ظرفات ّ
أن
وأهنؿ ّ
وأمثاهلؿ ّ ،
كص ا ًا واظتبااار ًا .
اار مااـ القفااقد والـصااارى ّ
العا ّمااة وكحااقهؿ صا ّ
صاؽ يف ّ
وكقػ كاان ٓ ّ
أن ادطؾاقب صاارظ ًا ظاذ شابقؾ آهاتامم
لعـ همٓء  ،والدظاء ظؾقفؿ  ،وادبالغة فقفام  ٓ ،الدظاء هلؿ](.)1
فتلمؾ كقػ أطفر حؼقؼة معتؼده التؽػري احلاقد البشع بحاؼ شاائر
ادسؾؿغ مـ أهؾ الؼبؾة مـ خالل ظدة ضعـات  ،كام ع :
أ  -أكد إن احلرمة مؼتصارة ظذ الشااقعل اإلماامل دون غاره ماـ
شائر ادسؾؿغ  ،فؼال [ :لعدم حرماة يف غار اداممـ  .وطفار
مـ إخبار ظدم حرمة لؾعا ّمة وأمثاهلؿ].
ٕهنؿ ك ّػاار باالؽػر ادؼاباؾ لإل اامن
ب  -أثبت هلؿ الؽػر بؼقلف ّ [ :
بال صبفة].

( )1كتاب (مصاابقح الظاالم يف صاارح مػااتقح الشاارائع)  ،لعالماتفؿ وجمادد مالهبفؿ
القحقد البفبفاين .)32 - 31/9( ،
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ج  -أكااد أن الػقااف مااـ ادسااؾؿغ صااار مااـ القفااقد والـصااارى ،
صار مـ القفقد والـصارى  ،مع أكّؽ ظرفت ّ
أن
وأهنؿ ّ
فؼال ّ [ :
كص ًا واظتبار ًا].
صار مـ القفقد والـصارى ّ
العا ّمة وكحقهؿ ّ
د  -أ َّكااد أن التشاااقع اإلمااامل االمرهؿ بؾعااـ ااالػقفؿ  ،والاادظاء
ظؾقفؿ  ،وادبالغة يف الدظاء ظؾقفؿ  ،بؾ و ـفااهؿ ظاـ الادظاء
صؽ يف ّ
هلؿ  ،فؼال [ :وكقػ كان ٓ ّ
أن ادطؾاقب صاارظ ًا ظاذ
شبقؾ آهتامم لعـ همٓء  ،والدظاء ظؾقفؿ  ،وادبالغة فاقفام ،
ٓ الدظاء هلؿ].

املاإطَ الساباا  :تأكٗاادِي أُ شاااسط اسااتحثاا التَااسَحي عمااّٗي ِاإ
التوشاٗ ٔإُ كإٌا فُسّاقاً ٔكرابني :
الس ُّحؿ ظذ ال ُػ ّساق والؽلابغ :
وإلقؽؿ اظسافاهتؿ يف َ َ
 - 1قال ظالمتفؿ اباـ ادطفار احلاع [ :وقاد تارحؿ الصاادق (
لؽااؾ مااـ زار احلساااغ (

)  ،بااؾ إكااف (

)

) قااد تاارحؿ

ٕصخاص خاصة معروفغ بالػسؼ  :دا فقفؿ ما ؼتضاال ذلاؽ ،
كالساقد إشامظقؾ احلؿري وغره](.)1
( )1كتاب (خالصة إققال)  ،لعالمتفؿ ابـ ادطفر احلع ( ،ص .)28 :
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 - 2اظسف مرجعفؿ الؽبر أبق الؼاشؿ اخلاقئل بتؾاؽ احلؼقؼاة ادمداة
يف ظدة مقاضع مـ كتبف  ،مـفا :
أ  -قال [ :كقػ وقد ترحؿ الصادق (ع) ظاذ مجقاع زوار احلسااغ
(ع) ؟ وفقفؿ الػاشؼ والؽلاب وصارب اخلؿر](.)1
ب  -قال أ ض ًا [ :وقد تارحؿ الصاادق

لؽاؾ ماـ زار احلسااغ

 ،بؾ إكف  -شالم اهلل ظؾقف  -قد تارحؿ ٕصاخاص خاصاة
معروفغ بالػسؼ  :دا فقفؿ ما ؼتضال ذلاؽ  ،كالسااقد إشاامظقؾ
احلؿري وغره](.)2
ج  -قال أ ضا ًا [ :وأماا ترضاال الصادوق (قاده) وترمحاف فػقاف أن
أئؿتـا

قد كاكقا سمحقن لشاقعتفؿ أو لزوار قز احلسااغ

(ع)  ،كؼقهلؿ  :رحؿ اهلل صااقعتـا  -ماث ً
ال  -أو كحاقه  ،ماع أن
فقفؿ مـ هق مؽقم بػسؼف أو بعدم وثاقتف جزم ًا](.)3

( )1كتاب الصالة  ،درجعفؿ أ الؼاشؿ اخلقئل .)235 - 234/4( ،
( )2كتاب (معجؿ رجال احلد ث)  ،درجعفؿ أ الؼاشؿ اخلقئل .)74/1( ،
( )3كتاب (الصالة)  ،درجعفؿ أ الؼاشؿ اخلقئل .)74 - 73/1( ،
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 - 3اظسف اله احلؼقؼة أ ض ًا صاقخفؿ مال الاد ـ الغر ػال يف ظادة
مقاضع مـ كتابف (ققاظد احلد ث)  ،ومـف :
أ  -قال (ص [ : )95 :وثالث ًا  :أن السضال والسحؿ ظذ ادقات ٓ
دل ظذ وثاقة أو مدح  ،وللا صادر الاسحؿ ماـ اإلماام (ع)
ظذ مجقع زوار قز احلسااغ (ع)  ،باؾ مجقاع الشااقعة  ،وفاقفؿ
مـ فقفؿ].
ب  -قال (ص [ : )202 :وكؼقل  :أما السحؿ فؼد شبؼ احلاد ث
ظـف  ،وأكف ٓ ثبت مدح ًا وٓ تقثقؼ ًا  :حقث صح ظذ كؾ بار
وفاجر].

املٕطَ اخلاوس  :بٗاٌّي لعم ٛعادً اساتحثاا غا الوشااٗع ٛلمتَاسَحي ،
ِٔ٘ الكفس :
وهله احلؼقؼة قد كطؼ اا كبار أظالمفؿ  ،ومـفؿ :
 - 1قال ظؾؿ هداهؿ الشار ػ ادرتضاك يف جقاب شمال ُو ِّج َف إلقف -
وهلا كصف[ : -هؾ ُياقز لؾؿاممـ آشاتغػار والاسحؿ لقالد اف
وأقاربف إذا كاكقا الػغ ؟
اعوا ُ ٓ :يقز آشتغػار وٓ الاسحؿ ظاذ الؽػاار وإن كااكقا
أقااارب ٕ :ن اهلل تعاااػ قااد قطااع ظااذ ظؼاااب الؽػااار  ،وأكااف ٓ
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صػاظة فقفؿ  .وٓ ُيقز أن كسلل فعؾ ما ظؾؿـا وقطعـا ظذ أكف ٓ
ػعؾف](.)1
 - 2قال فؼقففؿ الؼاضال ابـ الزاج [ :ادساللة الرابعاة والثالثاقن  :هاؾ
ُيقز لؾؿممـ آشتغػار ٕبقف وأمف وأقاربف إذا كاكقا الػغ ؟
اعوا ُ ٓ :يقز آشتغػار وٓ الاسحؿ ظاذ الؽػاار وإن كااكقا
أقارب ٕ :ن اهلل شبحاكف قاد قطاع ظاذ ظؼااب الؽػاار  ،وأكاف ٓ
صػاظة فقفؿ  .وٓ ُيقز أن سئؾ فعؾ ما ظؾؿـا وقطعـا ظذ أكف ٓ
ػعؾف](.)2

( )1كتاب (رشائؾ الشار ػ ادرتضاك)  ،لعؾؿ هداهؿ ادرتضاك .)289/1( ،
( )2كتاب (جقاهر الػؼف)  ،لػؼقففؿ الؼاضال ابـ الزاج ( ،ص .)262 - 261 :
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صؽ َّ
ٓ َّ
أن البحث اللي خضـا غامره يف هله الدراشة كاكات كتائجاف
مػجعااااة مقجعااااة لسااااائر ادسااااؾؿغ يف مشااااارق إرض ومغاراااااا :
ٓشااتخراجف ركااام إحؼاااد الاالي ُ ِؽـُّااف التشاااقع اإلمااامل تاااه أمااقات
ادسؾؿغ مـ أهؾ الؼبؾة  ،فحؼدهم األخـود عؾـقفم واكتفـ قفم حل مـ مم
هق الصػة ادشسكة بغ الػر ؼغ مـ أظالم التشاقع اإلمامل ومراجعف .
إال أكــه يف اكػ يـ األو قـ ن ظ ـ ه ًا صـــ حي ً حقااـام أفتااقا بحرمااة أو
ِ
ارض أحؼاادهؿ إٓ أن عاامؾقهؿ
كراهة تغساقؾ أمقات ادسؾؿغ  ،فؾاؿ
معامؾة الؽالب ظذ حد تعبر مرجعفؿ إكصاري وإراكل !
سكقا ضعام ًا لؾؽاالب  ،أو ُ ْؾؼاقا يف دورات
بؾ وأشقأ مـ ذلؽ بلن ُ ْ َ
ادقاه مع الؼاذورات ظذ حد تعبر زظقؿ ملهبفؿ جعػر كاصػ الغطاء !
وأم ـ اكتف ـ جت م ـ مم مــن م ــل اكػ ي ـ اك ـ ي  -الؼائااؾ بقجااقب
ٍ
ٍ
وخػاء  :حقث أبطـقا يف الصالة
بؿؽر
تغساقؾفؿ والصالة ظؾقفؿ  -فؽان
ظؾقفؿ الؾعـ  ،والدظاء بلن حيشق اهلل تعاػ جاقففؿ وقباقرهؿ كاار ًا  ،وأن
ُ َس ِّؾط ظؾقفؿ احل ّقات والعؼارب  ،و ل ؼفؿ اخلزي وألقؿ العلاب .
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الؼراء إػ ظدة أمقر مفؿة  ،وهل :
ٔأخ اً شلختؿ دراشتل بتـبقف ّ
األوس األٔه :
ْ
إن كان هلا احلؼد وآكتفاك اللي بؾاغ ذروتاف قاد صادر ماـ أظاالم
التشاقع اإلمامل وأظؿدتاف ومراجعاف يف حاؼ أماقات ادساؾؿغ فؾؽاؿ أن
تتصقروا حجؿف وحؼقؼتف يف حؼ إحقاء مـفؿ(!)1
(ٕ )1ن ادقت أحقج ما ؽقن إػ رمحة اهلل  ،ولـ ـػعف يف مققػف ذاك إٓ شاابؼ ظؿؾاف  ،ثاؿ
دظاء ظامة ادسؾؿغ وخاصتفؿ بالرمحة وادغػرة لف  .ولللؽ تتققاػ إلساـ يف تؾاؽ
احلال ظـ ذكر ما سقؤه ُّ ،
وترق لاف الؼؾاقب حتاك التال كاكات تاد ظؾقاف غؾظا ًة قباؾ
مقتف ٕ :كف قد أقباؾ ظاذ مققاػ ظصااقن وصاد د  ،وادساؾؿ رحاقؿ ٓ عارف ّ
الغاؾ
واحلؼد ظذ أخقف ادسؾؿ  ،مع أكف قد خيالػف أو خيتؾػ معاف  ،أو رباام تؼاع بقاـفام ظاداوة
وبغضاء  ،لؽـ حاغ ُّ
تادق شااظة اداقت تؾفاج إلساـ مجقعا ًا صاد ؼفا وظادوها " :
الؾفؿ اغػار لاف وارمحاف  ،وك ِّؼاف ماـ الالكقب واخلطا اا كاام ـؼاك الثاقب إباقض ماـ
الدكس "  ،حتاك قاال ^ فاقام رواه اإلماام البخااري يف صاحقحف (( : )193/7ظاـ
ظائشة قالت  :قال الـبل ^  ٓ« :تسبقا إمقات  :فنهنؿ قد أفضقا إػ ما قدمقا»).
إٓ َّ
أن مراجع التشاقع اإلمامل أبقا إٓ أن حيقؾقا صقرة الشارع الرحقؿة ادشارقة إػ
صقرة قامتة مؼقتة  ،وجعؾقا مـ هلا ادظفر السامل اللي ساحؿ فقف ظامة ادسؾؿغ
ُّ
وترق فقف قؾقاؿ وأفئدهتؿ مظفر ًا حيؿؾ مـ البشااظة والػاقة والػااء ماا ضااهل
قسااقة وصااالبة البااال الراشاااقات  ،فجعؾااقا مااـ تؾااؽ الصااالة التاال ستشااػع اااا
ٍ
حؼاد ٓ ـػاد  ،وباللؽ أبادلقا الاساحؿ
لؾؿقت وجفا ًا لؾؼابح والبالاءة ماـ خاز ـ
َ
ان ،
بالتش ا ِّػل بالعااداوة  ،والاادظاء لؾؿقاات بااادغػرة ودخااقل الـااة بااالؾعـ والسا ِّ
والتضارع إػ اهلل كل ؼحؿف الـار لقلوق ألقؿ ظلابف !
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األوس الجاٌ٘ :
َّ
إن هله الدراشة قد َق َض ْت  -بػضؾ اهلل تعااػ وتقفقؼاف  -ظاذ آماال
ادخادظغ مـ الشاقعة اإلمامقة الل ـ ضادا ثرثروا بزاءة التشاقع اإلماامل
ومظؾقمقتف  ،وراحقا تباكقن ظذ إخقة اإلشالمقة بدمقع التامشاقح .
األوس الجالح :
َّ
إن هله الدراشة هل صارخة كل ر لتـبقاف ادساؾؿغ إػ خطار التشااقع
اار ظاااذ إماااة اإلشاااالمقة ظاااز الااادهقر الؽاااقارث
اإلماااامل الااالي جا َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وشػؽ لؾدماء  ،كام قال الشاظر :
وتآمر
وإقصاء
تؽػر
والق الت  ،مـ
ااان َظا َ
اااذ بِ َؼااااا ٍع
اااارا ت َُشا ُّ
َأ َرى َكا ً
ت َبـُااق ا ْل َع َّبا ِ
ااس َظـ َْفااا
َو َقاادْ َر َقاادَ ْ
ااات
اااؿ َه َّب ْ
َاااام َر َقااادَ ْ
ت ُأ َم َّقااا ُة ُث َّ
ك َ

َهلاااااا ِيف ُك ِّ ِ ٍ
اع
اااااؾ كَاح َقاااااة ُصااااا َع ُ
َ
ِ
وبا َتا ْ ِ
َااااااع
ااااال آمـَااااا ٌة ِرت ُ
ََ
اااات َوه َ
ِ
ُتااادَ افِ ُع ِح ِ
اع
اااغ ٓ ُ ْغـااال الااادِّ َف ُ

فلشاالل اهلل تعاااػ أن ػااتح اااا آذاك ا ًا ُصا ّ ً
اام وظققك ا ًا ُظ ْؿق ا ًا  :لقسااتػقؼ
ادسؾؿقن مـ غػؾتفؿ  ،و ُ َش ِّخصقا ماقاضـ اخلطار  ،ثاؿ ساتـػروا آحااد ًا
صارهؿ ظـ إمة .
ومجاظات لدفع ِّ
ٔصم ٜاهلل ٔسمي ٔبازك عمٌ ٜبٍٗا حمىد ٔعم ٜآلْ ٔصحبْ أمجعني .
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 - 1كتااب (أشااارار العاارفغ يف صااارح كااالم مقٓكاا أماار ادااممـغ) ،
لعالمة الشاقعة جعػر بحر العؾقم  ،حتؼقؼ  :ظع اخلرشان  ،الطبعة
إوػ  1430ها  ،ادطبعة احلقدر ة .
 - 2كتاب (الطفارة)  ،لشاقخفؿ إظظاؿ مرتضااك إكصااري  ،إظاداد :
لـااة حتؼقااؼ تااراث الشاااق إظظااؿ  ،الطبعااة الثالثااة  1428 ،ه اا ،
مطبعة  :خاتؿ إكبقاء  -قؿ  ،الـاصار  :جمؿع الػؽر اإلشالمل .
 - 3كتاب (الصالة)  ،درجعفؿ مؿاد ظاع إراكال  ،الطبعاة إوػ ،
 1421ها  1379 -ش  ،الـاصار  :مؽتان ادملاػ

 ،تقز اع :

ممشسة يف ضر ؼ احلؼ .
 - 4كتاب (ادؼـعة)  ،لشاقخفؿ إظظؿ ادػقد  ،حتؼقؼ وكشار  :ممشسة
الـشااار آشااالمل  ،الطبعااة الثاكقااة  1410 ،هااا  ،ممشسااة الـشااار
آشالمل التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ ادشارفة .
 - 5كتاب (هتل ن إحؽام)  ،لشاق ضائػتفؿ الطقشال  ،دار الؽتان
آشالمقة  -الطبعة الرابعة .
 - 6كتااااب (الـفا اااة يف جمااارد الػؼاااف والػتااااوي)  ،لشااااق ضاااائػتفؿ
مؿد بـ احلسـ الطقشال  ،دار إكدلس  -بروت .
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 - 7كتاااب (ادبسااقط يف فؼااف آمامقااة)  ،لشاااق الطائػااة الطقشااال ،
حتؼقؼ  :مؿد تؼل الؽشػل  ،ادطبعة احلقدر ة  ،ضفران .
 - 8كتاب (احلاصاقة ظذ مدارك إحؽاام)  ،دجادد مالهبفؿ العالماة
مؿااد باااقر القحقااد البفبفاااين  ،حتؼقااؼ  :ممشسااة آل البقاات
إلحقاء الساث  ،الطبعة إوػ  1419 ،ها  ،مطبعة شاتاره  -قاؿ ،
الـاصار  :ممشسة آل البقت

إلحقاء الساث .

 - 9كتاب (فؼاف الصاادق)  ،ادملاػ  :السااقد مؿاد صاادق احلسااقـل
الروحاين  ،مدرشة آمام الصادق

 ،الطبعة الثالثاة  ،رجان

1412ها  ،ادطبعة العؾؿقة .
 - 10كتاب (مستؿسؽ العروة القثؼك)  ،تللقػ  :فؼقف العصار آ اة اهلل
العظؿك الساقد مسـ الطباضبائل احلؽقؿ  ،الطبعة الرابعة  ،مطبعة
أداب  -الـجػ آصارف .
 - 11كتااااااب (ادفااااالب)  ،تاااااللقػ  :الػؼقاااااف إقااااادم الؼاضاااااال
ظبااد العز ااز بااـ الاازاج الطرابؾسااال  ،ممشسااة الـشااار اإلشااالمل
التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ ادشارفة  -ا ران 1406 ،ها .
 - 12كتاب (ادراشؿ العؾق ة)  ،تللقػ  :الشاق أ

عذ محزة بـ ظباد

العز ااز الااد ؾؿل  ،حتؼقااؼ  :الساااقد مسااـ احلساااقـل إمقـاال ،
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الـاصااار  :ادعاوكقااة الثؼافقااة لؾؿجؿااع العااادل ٕهااؾ البقاات (ع)،
 1414ها  ،مطبعة أمر  -قؿ .
 - 13كتاب (صارائع اإلشالم يف مساائؾ احلاالل واحلارام)  ،لؾؿحؼاؼ
احلااع  ،تعؾقاؼ  :الساااقد صااادق الشااارازي  ،الـاصااار  :اكتشااارات
اشتؼالل  ،هتران  ،الطبعة الثاكقة  1409 ،ها .
 - 14كتاب (ققاظد إحؽام يف معرفة احلالل واحلرام)  ،أباق مـصاقر
احلسـ باـ قشاػ باـ ادطفار آشادي (العالماة احلاع) ،حتؼقاؼ
وكشار  :ممشساة الـشاار آشاالمل  ،الطبعاة إوػ  ،ربقاع الثااين
 1413ها ،ممشسة الـشار آشالمل التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ
ادشارفة .
 - 15كتاب (حتر ر إحؽام)  ،لعالماتفؿ اباـ ادطفار احلاع  ،حتؼقاؼ :
الشاق إبراهقؿ البفاادري  ،إصااراف  :جعػار السابحاين  ،الطبعاة
إوػ  1420 ،ها  ،مطبعة اظاتامد  -قاؿ  ،كشاار  :ممشساة اإلماام
الصادق (ع).
 - 16كتاب (البقان)  ،لعالمتفؿ مؿاد باـ مؽال العاامع الشافقد إول ،
كشار  :جمؿع اللخائر آشالمقة  -قؿ  ،الطبعة حجر ة  ،مطبعة مفر .
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 - 17كتاب (الـجعة يف صارح الؾؿعة)  ،لشااقخفؿ مؿاد تؼال التساسي ،
الطبعة إوػ  1406 ،ها  ،كاصار  :كتاب فروصال صدوق .
 - 18كتاب (كشػ الغطاء ظـ مابفامت الشاار عة الغاراء)  ،دارجعفؿ
وزظقؿ ملهبفؿ جعػر كاصاػ الغطااء  ،حتؼقاؼ  :مؽتان اإلظاالم
اإلشااالمل  -فاارع خراشااان  ،حتؼقااؼ  :ظب ااس التز ز ااان ومؿااد
رضا الالاكري (ضاهر اان) وظباد احلؾاقؿ احلاع  ،الطبعاة إوػ ،
 1422ها  1380 -ش  ،مطبعة مؽتن اإلظالم اإلشالمل .
 - 19كتاااااب (إكااااقار الـعامكقااااة)  ،دحاااادثفؿ الشاااافر كعؿااااة اهلل
الزائري  ،مطبعة صاركت بـجاب  ،تز ز  -إ ران .
 - 20كتاب (مصائن الـقاصن)  ،لعؾؿفؿ الؼاضال كقر اهلل ادرظشال
التسسي  ،الطبعة إوػ  1426 ،ها  ،مطبعة كؽارش .
 - 21كتاااااب (جااااقاهر الؽااااالم " يف صااااارح صااااارائع اإلشااااالم ") ،
تللقػ  :صاق الػؼفاء وإمام ادحؼؼغ الشاق مؿاد حساـ الـجػال ،
حؼؼف وظؾؼ ظؾقاف  :الشااق ظبااس الؼقاااين  ،تاار اكتشاار  :پاائقز
 1367ش  ،دار الؽتن آشالمقة  ،هتران  ،بازار شؾطاين .
 - 22كتاب (الطفارة)  ،لزظقؿ مالهبفؿ أ الؼاشاؿ اخلاقئل  ،الطبعاة
الثاكقة  ،مطبعة ارام  ،الـاصاار  :ممشساة آل البقات
والـشار  -قؿ .

لؾطباظاة
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 - 23كتاب (فؼف الرضا
البقت

)  ،لعع بـ بابق ف  ،حتؼقاؼ  :ممشساة آل

إلحقاء الساث  -قؿ ادشاارفة  ،كشاار  :اداممتر العاادل

لإلمااام الرضااا

 -مشاافد ادؼاادس  ،الطبعااة إوػ  ،صااقال

1406ه .
 - 24كتاب (مصباح ادتفجاد)  ،لشااق ضاائػتفؿ الطقشاال  ،الطبعاة
إوػ  1411 ،ها  1991 -م  ،الـاصاار  :ممشساة فؼاف الشااقعة ،
بروت  -لبـان .
 - 25كتاب (الؽايف يف الػؼف)  ٕ ،الصاالح احلؾبال  ،حتؼقاؼ  :الشااق
رضا أشتادي  ،الـاصار  :مؽتبة أمر ادممـغ  ،أصػفان 1403 ،ها .
 - 26كتاااب (غـقااة الـاازوع)  ،لعالمااتفؿ ابااـ زهاارة احلؾباال  ،حتؼقاؼ :
الشاااق إبااراهقؿ البفااادري  ،بنصاااراف  :شااامحة العالمااة جعػاار
الساابحاين  ،مطبعااة اظااتامد  -ق اؿ  ،الطبعااة إوػ  ،ماارم احلاارام ،
 1417ها  ،الـاصار  :ممشسة آمام الصادق

.

 - 27كتاب (إصارة السبؼ إػ معرفة احلؼ)  ،تللقػ  :الػؼقف الؾقؾ أ
احلسـ ظع بـ احلسـ احلؾبل والشااق إباراهقؿ ااادري  ،الطبعاة
إوػ  1414 ،ه ممشساااة الـشاااار اإلشاااالمل التابعاااة لامظاااة
اددرشاغ بؼؿ ادشارفة .
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 - 28كتاب (مـتفاك ادطؾان)  ،لعالماتفؿ اباـ ادطفار احلاع  ،الطبعاة
الؼد ؿة  ،الـاصار  :حاج أمحد  ،تز ز  1333 ،ها .
 - 29كتاااب (الااامع لؾشااارا ع)  ،لعالمااتفؿ حيقااك بااـ شااعقد احلااع ،
ادطبعة العؾؿقة  -قؿ  1405 ،ها .
 - 30كتاب (كػا ة إحؽام)  ،دحؼؼفؿ السبزواري  ،الطبعة احلجر ة ،
مطبعة مفر  -قؿ .
 - 31كتاااب (غـااائؿ آ ااام يف مسااائؾ احلااالل واحلاارام)  ،اداارزا أبااق
الؼاشااؿ الؼؿ ال  ،الـاصااار  :مركااز الـشااار التااابع دؽتاان اإلظااالم
اإلشالمل  ،مطبعاة مؽتان اإلظاالم اإلشاالمل  ،الطبعاة إوػ ،
 1417ها 1375 -ش .
 - 32كتاب (وشائؾ الشاقعة)  ،دحدثفؿ احلر العامع  ،حتؼقؼ وكشاار :
ممشساة آل البقاات إلحقاااء الااساث  ،الطبعااة الثاكقاة  1404 ،هاا ،
مطبعة مفر  -قؿ .
 - 33كتاب (إصقل مـ الؽاايف)  ،تاللقػ  :ثؼاة اإلشاالم أ جعػار
مؿد بـ عؼاقب باـ إشاحاق الؽؾقـال الارازي  ،صاححف وظؾاؼ
ظؾقااف  :ظاااع أكاااز الغػاااري  ،دار الؽتااان اإلشاااالمقة مرتضااااك
آخقكدي هتران  ،بازار شؾطاين  ،الطبعة الثالثة .1388 ،
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 - 34كتاب (الرشائؾ العشار)  ،صاق الطائػة الطقشال  ،حتؼقاؼ  :واظاظ
زاده اخلراشاين  ،الـاصار  :جامعة اددرشاغ  -قؿ 1404 ،ها .
 - 35كتاب (الروضة البفقاة يف صاارح الؾؿعاة الدمشاؼقة)  ،لعالماتفؿ
ز ااـ الااد ـ البعاال العااامع الشاافقد الثاااين قاادس شاااره  ،الطبعااة
إوػ  ،1386 ،الطبعة الثاكقة  ،1398 ،مطبعة أمر  -قؿ .
 - 36كتاااب (بحااار إكااقار الامعااة لاادرر أخبااار إئؿااة إضفااار) ،
تللقػ  :العؾؿ العالمة احلجة فخر إمة اداقػ الشااق مؿاد بااقر
ادجؾسااال  ،ممشسااة القفاااء  ،بااروت  -لبـااان  ،الطبعااة الثاكقااة
ادصححة  1403ه  1983 -م .
 - 37كتااب (ر اااض ادسااائؾ)  ،لعالمااتفؿ ظااع الطباضبااائل  ،الطبعااة
إوػ  ،رمضااان ادبااارك  1412هااا  ،الـاصااار  :ممشسااة الـشااار
اإلشالمل التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ ادشارفة .
 - 38كتاااااب (ادؼـااااع)  ،لاااازظقؿفؿ ابااااـ بابق ااااف الؼؿاااال ادؾؼاااان
بالصدوق  ،حتؼقؼ  :لـة التحؼقاؼ التابعاة دمشساة اإلماام اهلاادي
 ،ممشسة اإلمام اهلادي

 ،مطبعة اظتامد  1415 ،ه .

 - 39كتاب (جامع ادؼاصد)  ،دحؼؼفؿ الؽركل  ،حتؼقؼ  :ممشساة آل
البقاااات

إلحقاااااء الااااساث  ،الطبعااااة إوػ  ،ربقااااع إول
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1408ها  ،ادطبعة ادفد ة  -قؿ  ،الـاصار  :ممشسة آل البقت
إلحقاء الساث  -قؿ ادشارفة .
 -40كتاب (مػتااح الؽراماة)  ،لعالماتفؿ الػؼقاف ادتتباع السااقد مؿاد
جقاد العامع قدس شاره  ،حتؼقؼ  :الشاق مؿد بااقر اخلالصاال ،
ضبع وكشار  :الػؼاف  ،الطبعاة إوػ  1419 ،هاا  ،ممشساة الـشاار
اإلشالمل التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ ادشارفة .
 - 41كتاب (روض الـان يف صارح إرصاد إذهان)  ،لعالمتفؿ ز اـ
الاد ـ العاامع  ،الـاصاار  :ممشساة آل البقات  ،الطبعاة احلجر اة ،
 1404ها .
 - 42كتاب (كشػ الؾثاام)  ،لعالماتفؿ اااء الاد ـ مؿاد باـ احلساـ
إصػفاين الشفر بالػاضؾ اهلـادي  ،الطبعاة إوػ 1416 ،هاا ،
ممشسة الـشار اإلشالمل التابعة لامظة اددرشاغ يف قؿ .
 - 43كتاااب (مسااتـد الشاااقعة يف أحؽااام الشااار عة)  ،لعالمااتفؿ أمحااد بااـ
مؿد مفدي الـراقل  ،حتؼقؼ وكشار  :ممشسة آل البقات

إلحقااء

الااساث  -مشاافد  ،الطبعااة إوػ  ،ربقااع إول  1415 ،ه  ،مطبعااة
شتارة  -قؿ .
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 - 44كتاب (الصالة  -التـؼقح يف صارح العروة القثؼك) تؼر ر ًا لبحث
آ ااة اهلل العظؿااك الساااقد أبااق الؼاشااؿ ادقشااقي اخلااقئل دام طؾاف ،
لؾعالمة ادرزا ظذ الغروي التز ازي  ،دار اهلاادي لؾؿطبقظاات ،
قؿ  ،الطبعة الثالثة  ،ذي حجة  1410ها  ،مطبعة صدر  -قؿ .
 - 45كتااااب (رشاااائؾ يف درا اااة احلاااد ث)  ٕ ،الػضاااؾ حافظقاااان
البااابع  ،الطبعااة إوػ  1424 ،هااا  1382 -ش  ،دار احلااد ث ،
الـاصار  :دار احلد ث لؾطباظة والـشار .
 - 46كتاب (مالذ إخقار يف ففؿ هتل ن إخبار)  ،لعالماتفؿ مؿاد
باااقر ادجؾسااال  ،حتؼقااؼ  :الساااقد مفاادي الرجااائل  1406 ،ه اا ،
مطبعة اخلقام  -قؿ  ،الـاصار  :مؽتبة آ ة اهلل ادرظشال  -قؿ .
 - 47كتااااب (كؾقاااات يف ظؾاااؿ الرجاااال)  ٔ ،اااتفؿ العظؿاااك جعػااار
السبحاين  ،الطبعة الثالثة  ،ذي الؼعدة احلرام  1414ها  ،ممشساة
الـشار اإلشالمل .
 - 48كتاااب (ادؾااؾ والـحااؾ)  ،د ارجعفؿ ومؼؼفااؿ جعػاار شاابحاين ،
الطبعة الثاكقة  1408 ،ها  ،مركز مد ر ت حقزة ظؾؿقة  -قؿ .
 - 49كتاب (مصابقح الظالم يف صارح مػااتقح الشاارائع)  ،لعالماتفؿ
ممشسة العالمة ادجدّ د
وجمدد ملهبفؿ القحقد البفبفاين  ،حتؼقؼ ّ :
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القحقد البفبفااين

 ،الطبعاة إوػ  ،مارم احلارام  1424هاا ،

ممشسة العالمة ادجدّ د القحقد البفبفاين
ّ

.

 - 50كتااااب (خالصاااة إقاااقال)  ،لعالماااتفؿ اباااـ ادطفااار احلاااع ،
حتؼقااؼ  :الشاااق جااقاد الؼقااقمل  ،الطبعااة إوػ  ،ظقااد الغااد ر
 1417ها  ،ممشساة الـشاار اإلشاالمل  ،الـاصاار  :ممشساة كشاار
الػؼاهة .
 - 51كتاب (معجؿ رجال احلد ث وتػصاقؾ ضبؼات الرواة)  ،لإلماام
إكز زظقؿ احلقزات العؾؿقة الساقد أ الؼاشؿ ادقشقي اخلقئل
قدس شاره الشار ػ  ،الطبعاة اخلامساة  ،ضبعاة مـؼحاة ومز ادة ،
1413ها 1992 -م .
 - 52كتاب (رشائؾ الشاار ػ ادرتضااك)  ،لعؾاؿ هاداهؿ ادرتضااك ،
تؼد ؿ  :الساقد أمحد احلساقـل  ،إظداد  :السااقد مفادي الرجاائل ،
كشااار  :دار الؼاارآن الؽاار ؿ  -قاؿ  ،مطبعااة شاااقد الشاافداء  -قاؿ ،
 1405ه .
 - 53كتااااب (جاااقاهر الػؼاااف)  ،لػؼاااقففؿ الؼاضاااال اباااـ الااازاج ،
حتؼقااؼ  :إبااراهقؿ اااادري  ،الطبعااة إوػ  1411 ،هاا  ،ادطبعااة :
ممشسة الـشاار اإلشاالمل  ،الـاصاار  :ممشساة الـشاار اإلشاالمل
التابعة لامظة اددرشاغ بؼؿ ادشارفة .
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