يف ظاله املشريّ املوذًٍْ
الشمشمْ االلكرتًٌَْ يف الٍصرّ احلقَقَْ
احلمقْ ()62

تٍزُّه إبراهَي اخلمَن
إلثبات
الٌاحذ اجلمَن
بقمي
حذْ اإلسالً ًاملشمىني
الشَخ ٌصري العٌٍذِ

وقذوْ جلٍْ البحٌخ ًالذراسات
الحمددهلل و لالحمددهلل مدده مد د أ لدده لصد هللا ع ى دهللا ه د مه ل بيبدده
دمحم د هلل القلددر ل د ألاند لى دهللا ألص د ه امط بد ا اماددسا ل ددل
تسل م ث ا.
بعد د د ددهلل لبد د د ددلج ى د د د دهللا ط م د د د د

د د د د ا امب د د د د ال د د د ددهلل ل

لا د دداهللعع ه امعلم د د د لج د ددهللن أا امب د د د
اددس ل ب د

ب بنه د يددس لأ لق د لظ س د
أ د د ل د د إلاصد ددل لامههللاي د د مل د د

د ددهلل ا د ددا هلل ل د د د
ددج اج د بل د

ألا د ددل

ددهلل

 ،د د إىط د د ي د د ا هلل سآن د د

لهلاي د و ن هان د رددج هعا د و لبدده ام د لام ددا
ام د ددس لع ي د ددهلله أبعد د د

دددد ه

ل ضدد

لع يقب د

د ا

ه لنا ت د دده ارا بد د د

ىل دده مبلد د امه ددهلل إلامهد د ألا د د  .ل د د بس دده امب د د بأ ددل ه
امسدل ام د ر جعد امي يد لا دح أيدهلل ام ضد ما دا امس د
ىج امقل

لمسه م بل ارطل .
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لفر ع امب

ر ف ه الق لامصل ل هلل لأيهلل م صدس الحدر

لإ د الحددر ىل دده امسددل لج د ع فسجدده ام ددس ا له دده لإي ن د
يف ىاه لصحباه إنه م

ت .

يصدح د ا امب د م اد ا الحلقد ( )62ددج امسلسددل لماا لن د
ف ام صس الحق ق .

ل
الح

امب ث لامهللها و
امعلم  -ام تا ليس

3

أعوذ ابهلل من شر الشيطان الرجيم

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

{ قُلل لود قَلل لذَُ َىيَّلل لوُ للللَ ُ َد ٍِيلل ل
إبْللللشَََِحٌَ يًَِحوَللللَ اٍََللللَ مللللََُ ٍِللللَِ
َىدَُشْشمِني

}
آل عمران59/
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اإلهذاء
أُهدددددا

ددددد

هددددد

ملتو ضدددددم الي دددددو

صددددد د ب عصدددددددا ج ددددد د

ددددد د

الي ملا دددددددددم دددددددددا
عظمددددد د

ا ددددد د )
ددددددددد

ددددددددد

سدددددددخا صدددددددا

دم

سددددد د

ظ دد د ) ال ي ر ح سددددخا بمددددا ددد د ا صددددار اسدد د
ر ددددددد د

ددددددد د ها ) الي دددددددددا

أ ددددددد د
تعدددددددد د ي أ
حيسدددددد

أر ددددددد د

أ ددددددد د

 ،ر خددددددد د ددددددد د

ت دددددددد د هدددددددد د
تندددددد ال ندددددد

و ن ص ب عصا ج

خدددددددددد أ
دددددد د

....
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ا دددددد

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل رب العالمين ،الله ّم ص ِّ ّل على دمحم وآله الطااررين
وع ّجل فرج لائم آل دمحم والعن أعدائهم أجمعين.
وبعد ،فمد رتبتُ رذا البحث على ممدمة ومحطات وخاتمة،

أوا املقذوْ
ففي بيان أمور:
األور األًه (توَئْ)
في راذا البحاث ن ءاا ت رتعارى لاى مباات مءاروعية
اس اتعمال بعااى ااساااليب التااي لااد ياار الاابعى فااي أول
ورلة أرها غيار ءارعية وغيار ساائغة وغيار لطيفاة ،ولكان
ذا رظررااا لااى المماارو المتو ّخ ااو ماان ورائهااا ورااي الرصاارو
الحمة للحاك وأرلاه والكاون ما المعصاومين والساير علاى
التادرج بااامر
رهجهم و رماذ البءرية من الهالن ،راذا بعاد
ّ
أولا ولالضاطرار لساتخدام
بالمعروف والرهاي عان المركار ّ
بعاااى االفااااظ غيااار المستسااااغة مارياااا ا ،فسااايتب ّين الوجاااه
ي في استعمال رذه ااساليب.
الءرع ّ
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لال تعالى { :إَََّ يَشًََّ عَيحْنٌُُ َىدََحْ ت اََىذًََّ اَىحٌَْ َىدخًِضيش اٍَََ ؤَُِو بوِ
ىِغحْش َىيَّوِ ََِ َضدطُشَّ غحْشَ بََغٍ اَال عََدٍ ال إثدٌَ عَيحْوِ إَُّ َىيَّوَ غوُ سٌ سَّيِحٌ}
البمرو( .371/فمن اضاطر أ ألجؤتاه الضارورو لاى أكال
ءي مما ذكر فؤكله (غير باغ خارج على المسالمين (ول
عااد متعااد علايهم بمطا الطرياك (فااال مام عليااه فاي أكلااه
سا
( ن ت غفااور اوليائااه (رحاايم بؤراال طاعتااه حيااث و ّ
لهم في ذلن.
وأيضا لرا العبرو وال ِّعظاة مان لصاة رباي ت موساى (علياه
السالم م الخضر العبد الصالح (عليه السالم حيث وجاد
الخضر وبؤمر ت سابحاره وتعاالى أنّ المتال وسافن الادما
فيه ممرو كبيرو لألبوين الصالحين ،لال تعالى { َّطيقَ يَتل
إرَ ىقِحََ غُالًٍََ قتيوُ قَه ؤقتيدتَ ّودسًَ صمِحَّ َ بغحْش ّودسٍ ىقذْ جئدلتَ ََلحْئََ
ُّّند لشًَ} الكهااف { ،77/اَؤٍَّللَ َىدغُ لالًَُ نللََُ ؤبَ ل ََ ُ ٍُ ل ًٍَِْحِْ خشِللحًََ ؤُ
يُشَِْقهَََُ طُغدحََََّ اَمُودشًَ}الكهف.08/
وماااان راااااذا وذان عرفرااااا أنّ ت سااااابحاره وتعااااالى يااااار
المصاالحة الكبياارو التااي رااي أكباار ماان مفساادو لتاال الاارف
ويحكم بها ،وك ّل ذلن من أجل العباد أرفسهم .ذن ذا كارات
المصلحة أكبر وألاو فاي فعال ظاارره راو المفسادو ،فهاي
8

الممدمة ،حتى و ن كان الممابل لها أمرا ا ظارره المصالحة.
جوز الءارع أكل الميتة وءرب الرج
ففي بعى ااحيان ّ
من أجل دف المفسدو الءديدو .وفاي أحياان أخار رجاد أنّ
بعى أصحاب اائمة (علايهم الساالم يمترا عان أكال لحام
الخرزير بالرغم مان اضاطراره حتاى ذراب ءاهيدا مان أجال
الدفاع عان باا االساالم .ذن فااامر يادور مادار اللوائياة
وتمااديم ااراام علااى المهاام ،فماامال ماان خااالل السااب والءااتم
تب ايّن للرااا كااذب وخااداع وزيااف المبتاادعين وبالتااالي ت ام
الحفاظ على المسالمين مان الضاياع والرحاراف والرجارار
ورا تلاااان الباااادع الجارفااااة لألجساااااد واامااااوال وااولد؛
وأيضاا لتحمياك مااراد المعصاومين (علاايهم الساالم ((وأياام
ت ان يهد ت على يدين رجال خير لن م ّما طلعات علياه
الءم وغربتّ  ،ورذا رظير الرتباط الحاصل بين اللفاظ
الجمياال والمحبااوب ،وبااين اللفااظ المباايح والعاادو ولكاان فااي
بعى ااحيان يكون العك فاان اسام المحباوب مان أعاذب
المحاب و ن كاان فاي رفساه لفظاا ا وحءايا ا يرفار
االفاظ عراد
ّ
مراه السام واللساان ،واسام العادو مان أسامل االفااظ وان
كاااان فاااي رفساااه لفظاااا ا مساااتملحا ا .ذن يكاااون الرظااار لاااى
المصااالحة المترتباااة والرتاااائل المحصااالة مااان راااذا الفعااال،
فهراااان مااان المبتااادعين مااان ألرااا أصاااحابه نّ مااان يلعراااه
ويءتمه ممالا يرملب كلبا ا حميمياا ا ،فصا ّدلوه وآمراوا باه ،فلاو
رظروا لى ءخص ما وءخص أخار يلعراه ويسابّه ويءاتمه
ولم يحصل له ءي ولم يرملب كلبا ا ،فاؤرّهم ساوف يرفارون
مره ويتركوره وسوف يتبيّن كذبه وخداعه ،طبعاا ا ذا أمكان
9

تحمااك تلاان المماارو ماان خااالل اللعاان والسااب والطعاان علااى
سبيل الفرى.
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األور الجاٌُ

(االستذاله عمٓ أنّ صاحب البِذَع لَص لى حُروْ)
أ /االستذاله بالقران الكرٍي ًٍتي بأسمٌبني:ـ
األسلوب األول :ـ االستدالل باآليات النصية اليت إما أن تشري
إىل املعنى نفسى أو أنوا تشري إىل ما هو اعم من املعنى وهي:ـ
الءارد ااول:ـ توجد عدو تعابير في المران الكريم ،ولد وصاف
فيهاااا المراااافمين والكااااذبين والمرحااارفين عااان جاااادو الصاااواب
بؤوصاف استعمل فيها االفاظ التاي لاد يبادو أرهاا مساتهجرة ل

أن الوال ري عين ااخالق والذوق ومرها { اَى ْ َِئدًََ ىشَ ًََْ ُ بهَلَ
اَىلنًَِّوُ ؤخْيذَ إى َألسْض اََ َعَ ََ ََ ُ ََثيُوُ مََثو َىدنيدب إُ حَِْود عَيحْوِ
يَيدهَثْ ؤاْ تدشُمدوُ يَيدهَث رىِلَ ٍَثوُ َىدق ًْ َىزِيَِ مزبُ َد بأيََ ًََِ َقدصُص َىدقصَصَ
ى َيهٌُْ يَتونشُاُ} ااعراف ،371/فمد عبر المرآن بلفظ الكلب عان
بلعم ابن باعورا (فممله ءبهه (كممال الكلاب ن تحمال علياه
بااالطرد والزجاار (يلهااث يراادل لساااره (أو ن (تتركااه يلهااث
ولااي غيااره ماان الحيااوان كااذلن ،وجملتااا الءاارط (حااال  ،أ
لرما ا ذلايالا بكال حاال ،والمصاد التءابيه فاي الوضااعة والخساة
بمريرة الفا المءعرو بترتيب ما بعدرا عن ما لبلهاا مان الميال
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لى الدريا و تباع الهو وبمريراة لولاه (ذلان ممال الماوم الاذين
كذبوا بآياترا فالصص المصص على اليهود (لعلهام يتفكارون
يتدبرون فيها فيإمرون.
الءارد الماري:ـ وأيضا وصف بعى الضالين باارعاام بال أضا ّل

من االرعام { ؤًْ حْسَبُ ؤَُّ ؤمدثشََُ ٌْ يَسََْ ُ َُ ؤاْ يَ ْقِيُ َُ إُْ ٌَُْ إال مَألّد ًََ
بَود ٌَُْ ؤضوُّ سَ حالً}الفرلان.77/
الءارد المالث:ـ وركذا تر

ن المران يصف البعى بؤره جلف

وابن زرى ،والين مرها { عُتُوٍّ بَ ْذَ رىِلَ صِّحٌ}الملم ،31/وكما ورد
فاي اامماال فاي تفسااير كتااب ت المراازل  -للءاي راصاار مكااارم
الءاايراز  -ج  - 30ص  .211 – 215ولااد رماال المفساارون
أن رذه اآليات رزلات حيرماا دعاا رإساا مكاة وساادتها رساول
ت (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للسااير علااى رهاال أجاادادرم فااي الءاارن باااهلل وعبااادو
ااومان ،ولد رهى ت تعالى رسوله الكاريم عان الساتجابة لهام
و طاعتهم (الفخار الاراز  ،ج  ،18ص  ،02تفساير المرطباي،
ج  ،3ص. 1738
ورمل البعى اآلخر أن (الولياد بان المغيارو وكاان أحاد زعماا
الءارن لاد عارى علااى رساول ت (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أماوال طائلاة ،وحلااف
أره سيعطيها ل (دمحم ذا تخلّى عن مبدئه وديره .والذ يُساتفاد
من لحن اآليات  -بصاورو واضاحة  -وم ّماا جاا فاي التاواري ،
أن المءركين الذين أعماى ت بصايرتهم عرادما ءااردوا التمادم
السري لإلسالم وارتءاره حاولوا عطاا رساول ت (صالى ت
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عليااه وآلااه وساالم بعااى المكاسااب فااي مماباال تمااديم ترااازلت
مماملااة ،فااي محاولااة لترتيااب رااوع ماان الصاالح معااه (صاالى ت
علياه وآلااه وسالم  .ورااذا راو ماارهل أرال الباطاال  -دائماا  -فااي
الظااروف وااحااوال التااي يءااعرون فيهااا أرهاام سيخساارون كاال
ءاي ويفماادون مااوالعهم ،لااذا فا رهم الترحااوا عليااه (صاالى ت
عليه وآله وسلم عطاا ه أماوال طائلاة ،كماا الترحاوا تزويجاه
بؤجماال براااتهم ،كمااا عرضااوا عليااه جارااا وممامااا و ُملكااا بااارزا،
ومااا لااى ذلاان ماان أمااور ،كاااروا متعلمااين بهااا ومتفاااعلين معهااا
ومتهالكين عليها ،ويميسون الرسول بمياسها ".
ل أن المرآن الكريم حذر الرساول (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مارارا مان مغباة بادا
أ تعاطف م عروضهم والتراحااتهم المااكرو وأكاد علاى عادم
مداررة أرل الباطل أبدا.
الءارد الراب :ـ ولد استعمل المران الكاريم كلماة (الصاديد فاي
حاااك أرااال الباطااال ،مااا أرهاااا كلماااة فاحءاااة فاااي ذاتهاااا ولكااان

استعمالها ررا اجل تخويف الظالمين { ٍِِّ اَسَآئِوِ جَهًٌََُّ اَيُسْق ٍِِ
ٍََّء قَذِيذ} براريم ،31/والصديد راو ساائل يخارج مان فاروج
العاررات المومسات.
الءارد الخام :ـ وجا في لسان المارآن لفاظ الحماار فاي حاك
أرل الكتاب الذين لم يت ّبعاوا الرباي (صالى ت علياه والاه حياث
لال ّ
عز وج ّلٍَ { :ثوُ َىزِيَِ يَُِّيُ َ َىت ْسََةَ ثٌَُّ ىٌْ يَحَِْيُ َََ مََثو َىدحََِلَس
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يَحَِْوُ ؤسْوَسًَ بئدسَ ٍَثوُ َىدق ًْ َىزِيَِ مزبُ َ بأيََتِ َىيوِ اََىيوُ ال يَهْذِي َىدق ْ ًَ
َىظَىَِِني}الجمعة.2/

األسلوب الثاني:ـ االستدالل باآليات الظاهرة يف املعنى أو ما
هو أع ّم منى:ـ
الءااارد ااول :ـ ا فااي بعااى ااحيااان وعرااد التاازاحم والرحصااار
وبعااد تمااديم ااراام عل اى المهاام راار أنّ الربااي بااراريم (عليااه
السااالم يسااتغفر للكااافر الااذ رااو ع ّم اه (أبيااه بااالتبري م ا أن

مودو الكافرين حرام وكذلن الستغفار لهام { ال جلذُ ق ًٍْلَ يُ ًٍُِْل َُ
بَىيوِ اََىدحَ ًْ َآلخِش يُ ََدُّاَُ ٍَِْ يََدَّ َىيوَ اَسَسُ ىوُ اَى ْ مَُّ َ آبَ َءٌَُْ ؤاْ ؤبًََْءٌَُْ
ؤاْ إخْ ََّهٌُْ ؤاْ عَشِريَ هٌُْ ؤُاْىئِلَ متبَ ِي قُيُ بهٌُ َإلميَََُ اَؤيَّذٌََُ بشُاحٍ ًٍِّْوُ
اَيُذْخِيُهٌُْ جًَََّتٍ جْشي ٍِِ حْتِهََ َألّدهََسُ خََىِذِيَِ ِحهََ سَضِيَ َىيوُ عًَْهٌُْ
اَسَضُلل َ عًَْللوُ ؤُ اْىئِلللَ يِللضْلُ َىيللوِ ؤال إَُّ يِللضْلَ َىيللوِ َُللٌُ َىدَُوديِحُلل ُ}

المجادلة { ،55/سَ ََء عَيحْهٌْ ؤسْتغدوشْتَ ىهٌُْ ؤًْ ىٌْ سْتغدوِشْ ىهٌُْ ىلِ يَغدوِلشَ
َىيوُ ىهٌُْ إَُّ َىيوَ ال يَهْذِي َىدق ًَْ َىدوَسِقِني } المرافمون.1/
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لكن براريم (عليه السالم استغفر له { :اٍَََ مََُ َسْتِغدوَسُ إبْشَََِحٌَ
ألبحوِ إال عَِ ٍَّ ْعِذَةٍ اَعَذََََ إيََّ ُ يَََّ َحََِّ ىوُ ؤّوُ عَذُاٌّ ىِيَّلوِ َلشَّؤ ًٍِْلوُ إَُّ
إبْشَََِحٌَ ألاََّ ٌ يَيِحٌ} التوبة .337/و تفساير راذا المولاف راو أن
الربااي وبحكاام عصاامته وأرّااه ل يخلااف الوعااد ،رأ أن مفساادو
مخالفااة الوعااد ألااو ماان االيفااا بااه أ السااتغفار للكااافرين،
الساب والءاتم .ذن
ورذا العمل صار مءروعا ا م أرّه أء ّد مان
ّ
لكااف ءاار
فااي مااوارد التاازاحم وارحصااار الطريااك للهدايااة أو
ّ
اب والءااتم
المبتاادعين يكااون رااذا العماال به اذا ااساالوب (السا ّ
مباحا ا ن لم يكن واجبا.

الءاارد المااري:ـا لاول الرباي موساى (علياه الساالم { اَىََّلَ جَللَء
ٍُ سَ ىَِِحقَ ًََِ اَميََوُ سَبُّوُ قَه سَلِّ ؤسِّي ؤّظُشْ إىحْلَ قَه ىِ شََِّي اَىلنِِ
َّظُشْ إى َىدجَ َو إُ َسْتقشَّ ٍَنَّوُ سَ ْفَ شََِّي يَََّ جَي سَبُّوُ ىِيدجَ َلو
جَ َيوُ دَمًَّ اَخَشَّ ٍ سَ قَ ِقََ يَََّ ؤ َُ قَه سُ ْحََّلَ ُ ْتُ إىحْلَ اَؤَّد ؤاَّهُ
َىدَُ ًٍِِْني} ااعراف،371/
م ا ن الرظاار لااى ت مسااتحيل جزمااا وطلااب مماال ركااذا أماار
محرم ولكن كان ذلن لتحمك مصالحة أعلاى وممارو أكبار ،وراي
ردايااة البءاار وااليمااان المطلااك ماان لباال برااي ساارائيل بااؤنّ ت
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سبحاره وتعالى لن يُر  ،ف ذا كان طلاب ممال ركاذا أمار محارم،
ورو جائز عرد الضرورو واالرحصار به ف نّ الاذ أخاف حرماة
(كالسب والءتم والبُهتان يكون بااولى جائز ومبااح عراد
مره
ّ
االرحصار.
الءارد المالث:ـ ن عمل الربي المعصوم يوسف الصديك (عليه
الساالم وارااه لااد اتهام خوتااه بالساارلة ما أرهاام غياار سااارلين

{ يَََّ جَهَّضٌََُ بجَهََصٌَِْ جَ َو َىسِّقَيَ ِي سَيْو ؤخِحوِ ثٌَُّ ؤرَُ ٍُ َرٌُِّ ؤيَّتُهََ
َىد ِريُ إّنٌُْ ىسََسقُ ُ} يوساف 78/وكاان ذلان اجال مصالحة وراي

أن يؤخذ أخاه في دين الملان { َلذَؤ بلإاْعِحَتِهٌْ ق ْلو اعَلَء ؤخِحلوِ ثُلٌَّ
َسْتخدشَجَهََ ٍِِ اعََء ؤخِحوِ مزىِلَ مِذَّْ ىِحُ سُفَ ٍََ مََُ ىِحَإدخُز ؤخََ ُ ِي
دِيِ َىدََيِلِ إال ؤُ يَشََء َ ىيَّوُ ّشْ عُ دَسَجََتٍ ٍِِّ ّشََء اَ ل ُْ مُلوِّ رِي عِيدلٌٍ
عَيِحٌ} يوسف ،71/و ذا كان رذا التهام والكيد جاائزا ول با
ااب والءاااتم والطعااان والتجاااريح
باااه عراااد الضااارورو فااا نّ (السا ّ
والتمريح بصاحب ال ِّبدعة والضاا ّل المضا ّل  -وكال ذلان لكءاف
الزيف ومن أجل رداية و رماذ المجتما  -وبعاد ارحصاار الرهاي
عان المركاار بهااذا الطريااك فهاو واجااب ءاارعي ممااد ب مضااا
ااربيا (عليهم السالم .
الءارد الراب :ـ لول الرباي باراريم الخليال (علياه الساالم باؤنّ
الذ ح ّ
طام ااصارام راو كبيار ااصارام ولاي راو علياه الساالم
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{ قَه بَود َيوُ م ريٌَُُْ ََزَ َ سْإىُ ٌَُْ إُ مَُّ َ يًَطِقُ ُ} ااربيا  11/م
أن الفاعل رو جزما { قلَ ُى َ سَل َِ ًََْ تَل يَل دز ُم ُش َُ ٌْ يُقلَ ُه ىل ُو إبْلشَََِحٌ}
ااربيا .18/
ورذا ن دل على ءي فهو يد ّل على جواز الماواراو مان أجال
تبيين الدليل اجل رداية البءار مان الءارن لاى التوحياد .و ذا
كان ذلن جائزا ا بل يكون في بعى ااحيان واجبا ف نّ (استعمال
والسااب والءااتم والبهتااان كاا ّل ذلاان
االفاااظ البذيئااة والرابيااة
ّ
يرطبك عليه ما ارطبك على عمل المعصاوم (علياه الساالم مان
مءروعية و مضا .

ب /االستذاله بالرًاٍات:
الءارد ااول :ـ ما ورد عان أميار الماإمرين (علياه الساالم فاي
ذكر لفظ (اللخرا في حك خالد ابن الوليد فماد ورد عان بعاى
كرامات أميار الماإمرين علياه الساالم ومعجزاتاه  -فاي مديراة
المعاجز للبحراري ج  3ص :230
لرة الحدياد لاه علياه الساالم كماا فاي طاوق خالاد وفاي صافحة
 117ل بن ءهر آءوب وغيره واللفظ لبن ءهر آءوب:
عن أبي سعيد ألخادر وجاابر اارصاار وعباد ت بان عباا
في خبر طويل أره لال خالد بن الولياد :أتاى ااصال يعراي علياا
علياه السااالم عرااد مرصاارفي ماان لتااال أراال الاار ّدو فااي عسااكر
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ورو في أرى له ،ولد ازدحام الكاالم فاي حلماه كهمهماة ااساد
ولعمعااة الرعااد ،فمااال لااي :ويلاان أو كراات فاااعال؟ فملاات :أجاال،
فاحمرت عيراه ،ولال :يا بن اللخرا أمملن يمدم علاى مملاي ،أو
يجسر أن يدير اسمي في لهواته؟ في كالم له .مم لاال :فركساري
وت عن فرسي ول يمكرراي المترااع مراه ،فجعال يساولري لاى
رحى للحارث بن كلدو ،مم عمد لى لطب الرحاى الحدياد الغلايظ
الذ عليه مدار الرحى فماده فاي عرماي بكلتاي يدياه ولاواه فاي
عرمي (كما يتفتل ااديم.
الءااارد الماااري:ـ ا لااد ورد لفااظ (البهيمااة ولفااظ (البا ّاوال علااى
عمبيه على لسان زرير بن المين فاي حادماة كاربال ولاد رعات
بها ابن ذ الجوءن اللعين ،تاري الطبار ج  2ص - :751
تاري المديرة لبن ءبة ج  3ص :61
الباوال
عن كمير بن عبد ت ..لال زرير بن المين لءمر :يا بان ّ
على عمبيه ما يان أخاطب رما أرت بهيمة وت ما أظران تحكام
ماان كتاااب ت آيتااين ...فمااال لااه ءاامر :ان ت لاتلاان وصاااحبن
عن ساعة لال أبالموت تخوفري ..مم ألبال علاى الراا  ..فماال:
عباد ت ل يغرركم من ديركم رذا الجلف الجافي ..فاوت ل تراال
ءاافاعة دمحم (ص الى ت عليااه وآلااه لومااا أرالااوا دمااا ذريتااه
وأرل بيته ..تاري المديرة لبن ءبة ج  3ص .61
الءاارد المالث:ااـ لااول االمااام الحسااين (عليااه السااالم لعماار باان
العاص ،الحتجاج للطبرسي ج  5ص :37
أما أرت يا عمرو بان العااص الءااري اللعاين اابتار ،ف رماا أرات
كلب أول أمرن ،ان أمن بغية ،و رن ولدت على فراش مءاترن،
فتحاكماات فيااان رجاااال لاااريش ماارهم أباااو سااافيان بااان الحااارب،
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والوليد بن المغيارو ،وعمماان بان الحارث ،والرضار بان الحارث
بن كلدو ،والعاص بن وآيل ،كلهم يزعم ارن ابره ،فغلابهم عليان
من بين لريش أامهم حسبا ،وأخبمهم مرصبا ،وأعظمهم بغياة،
مم لمت خطيبا وللت :أرا ءاري دمحم ،ولال العاص بان وآيال :ان
دمحما رجل أبتر ل ولد لاه ،فلاو لاد ماات ارمطا ذكاره ،فاؤرزل ت
تبارن وتعالى " :إَُّ َََِّئلَ َُ َ َألبْتش" وكارت أمن تمءي لى عبد
لي تطلب البغية ،تؤتيهم في دوررم ورجالهم وبطون أودياتهم
مم كرت في كال مءاهد يءاهده رساول ت مان عادوه أءادرم لاه
عداوو....،
الءارد الراب :ـ ورد فاي فماه السايد الخاوئي ج  13ص :121
فمااه الساايد الخااوئي ج  13ص  :727عاان جعفاار باان دمحم عاان
أبيااه (عليهمااا السااالم (مالمااة لااي لهاام حرمااة صاااحب رااو
مبتاادع يجااوز رجااو الفاسااك المتجااارر فااي الفسااك ذا ترتباات
على رجوه مصلحة أرم مان مصالحة احتراماه ،أو كاان ممان ل
يبالي بما ليل فياه ،وباذلن يحمال ماا ذكاره المصارف مان الخبار
(محصااوا ذرااوبكم بااذكر الفاساامين  .وأمااا رجااو المخااالفين أو
المبدعين في الدين فال ءبهة في جوازه.
الءارد الخام :ـ ورد عن أرال بيات العصامة (علايهم الساالم
روايات تءير لى معرى تبهيت المبتدع وءتمه وسابه وفاي كال
ذلن للفاعل الحسرات وااجر والمواب ومرها ما ورد عن االماام
السااجاد (عليااه السااالم  (( :ذا رأيااتم أراال الباادع والريااب ماان
بعد فاظهروا البارا و مارهم وأكماروا مان سابهم والماول فايهم
والوليعة وبارتورم كي ل يطمعوا فاي الفسااد فاي االساالم......
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يكتاااب ت لكااام باااذلن الحسااارات ويرفااا لكااام باااه الااادرجات فاااي
اآلخرو الفصول المهمة فاي أصاول اائماة الحار ألعااملي ج5
صـــ.515
الءااارد الساااد :ـا مفهااوم روايااة سااب المااإمن.................
فان مفهومها يدل على أنّ سب الفاسك من االيمان.
دـ /االستذاله بالعقن:
الكاال يعلاام بااؤنّ ااماار بااالمعروف والرهااي عاان المركاار واجااب
ءاااارعي وأنّ ممدمااااة الواجااااب واجبااااة عمااااالا و ذا ارحصاااارت
(السااب والءاااتم والطعااان واللعااان
الممدمااة الواجباااة باساااتعمال
ّ
والبهتان فهي تكون واجبة عمال.ا
د /الٌدذان شاهذ:
وفي الممام رذكر لصتين:ـ
المصاة ااولى:ااـ رماالا عان احااد المءاااي المعتملاين فااي سااجون
الهدام اللعين يمول :عردما اعتملرا في ذلن الزمن أرا وأصحابي
بتهمااااة التحااااريى علااااى الدولااااة والرتصااااار احااااد العلمااااا
المغدورين الءهدا (لد ت ساره الءاريف ولاد رملوراا لاى
سجن اامن العامة وراو معاروف بالتءادد والغلظاة فاي معاملاة
الساجرا المظلااومين وتاارويعهم فحيرماا دخاال الءااي وأصااحابه
الى السجن ورو معتمل جديد وغريب فاي وساط الماوم اساتمبله
بعاى الساجرا بعاد ان عرفاوا اراه اعتمال بتهماة المطالباة باادم
العااالم المغاادور وكااان المسااتمبلين ماان المعاراادين لااذلن العااالم
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الءاهيد وفااي اامرااا طرحااوا عليااه سااإال ا ورااو فااي تلاان الحااال
وأرادوا بااذلن التركياال بااه والسااتهزا بااه وبمرجعااه وبعالمااه،
ولالوا :سمعرا ن عالمن ومرجعن يجوز ركح دبار الرجال (أجا ّل
ت السامعين فهل رذا صحيح؟!
مالحظااة مهمااة لباال جااواب الءااي  :ن جمياا السااجرا يجااب
عليهم وبؤمر الطغاو أن يراموا فاي الليال ول يمكان ا احاد أن
يصاالي فااي اللياال ول يفعاال أ فعاال عباااد يتماارب بااه الااى ت
ومن يفعل ذلن ياللي اءد العموبات من السلطة ورذا معروف.
الجواب  /تحيّر الءي باالجواب بعاد أن صادموه بهاذا الساإال!
ورل يجيب بـ (كال ويكتفي؟ ورل رذا الجواب كااف لاردع راذه
الطامة الكبر ورإل المساتهزئين؟ وبعاد التحيّار رأ الءاي
وبالوجااادان أن يغيّااار أسااالوب التعامااال باالفااااظ الساااائغة عراااد
السااامعين ارهااا ل تجااد رفعااا ا فااي ردايااة رااإل فمااال وبكاا ّل
جاوز ذلان! ولاد اساتغرب الجميا
ءاجاعة :رعام نّ صااحبي لاد ّ
ماان رااذا الجااواب غياار المتول ا ماان الءااي حتااى المسااتهزئين
أرفسااهم!! لكرااه بعااد رريئااة أردف كالمااه لااائالا :نّ الااذ أمااار
استغرابي لي فتو صاحبي فحساب بال مولاف أصاحابكم!!!!
ولماذا سكتوا عن صاحبي م أن الواجب الءرعي يحت ّم عليهم
ر ّد البدع ذا ظهرت ولكن سكوتهم يفسر بتفسيرين:ـ
ااول:ـ ّما أرّهم من الذين يرتاحون لهذه المسالة وري تتراغم
م رغباتهم الرفسية وءهواتهم الحيوارياة يعراي (مان المفعاول
بهم .
الماااري:ـا أو أرّهاام ماان (الفاااعلين ولااد حصاالوا علااى االمضااا
بهذه الفتو ولذلن سكتوا!!!! ول يوجد أكمر من ذلن!
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في رذه اللحظة ارملب اامار علايهم وصااروا معرضاا ا للساخرية
ماان لباال جمي ا السااجرا ومااا عراادرم ل أن يس الّموا وير ّكسااوا
رإوسااااهم أرضااااا ا .وعلاااات ااصااااوات بالضااااحن حتااااى سااااؤل
المساائولون عاان ااماار وعرفااوا ذلاان وأيضااا أخااذوا يضااحكون
على السائلين وبصوت عال جدا ا حتى أوصلوا الخبار الاى مادير
اامان العاماة ولاد ضاحن رااو أيضاا ا علاى ذلان المولاف وأرساال
جالوزته الحضار الءي  .وبعد أن لابله أخذ ذلن الظالم يضاحن
ولد اربهر بذكا الءي وأمر بعدم المسا باه وبؤصاحابه ولام
يساامح احااد ب لحاااق ااذ بهاام .واخااذ الءااي رااو وأصااحابه
يص الّون فااي اللياال وحااذت الرااا حااذورم وكلّمااا تعا ّارى أحااد
السجرا لى خطر وتد ّخل الءاي لام يُحاساب ذلان الساجين مان
أجل الءي  ،وك ّل ذلن كان من ممرات استعمال تلن االفااظ ولاد
صلت الهداية والفائدو معاا.
تح ّ
المصة المارية:ـ رمالا عن أحد االخوو يمول دخلرا في ذات يوم لرسلم
على أحد العلما وكان أحد وكالئه عرده وكان يحاسابه علاى بعاى
اامور والمءاكل الحاصلة في مرطمته ولد استعمل ذلن العالم بعى
االفاظ اجل ردع ذلن الوكيل ورهياه و رجاعاه الاى طرياك الصاواب
بعااد أن رفااذ ااساالوب العلمااي البرراااري فااي صااالحه ،فمااد لااال لااه
(أصير خوش آدمي أحطن علاى راساي و ذا ماا تصاير خاوش آدماي
تف بوجهن (لالها لفظا ا  .يمول ااخ رحن تعجبراا مان ذلان وعرادما
رآرا ذلن العالم ب ّد ل ااسلوب واستمبلرا بوجه بءاوش .وركاذا يتباين
أنّ لتغيّ ار ااساالوب دخاال فااي ردايااة الرااا وماارعهم ماان االرحااراف
سب ولعن وطعن أحد المبتدعين والذ ي ّدعي أنّ ك ّل
وذلن من خالل ّ
ءخص يسبه فاره (يءور به وم عدم تحمّك ذلن يتبايّن أرّاه كااذب
ولااي بمعصااوم وركااذا تحصاال الفائاادو والرفاا (( ذا رأيااتم أراال

الباادع والريااب م ان بعااد فاااظهروا الباارا و ماارهم وأكمااروا ماان
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ساابهم والمااول فااايهم والوليعااة وبااارتورم كاااي ل يطمعااوا فاااي
الفساد في االسالم .........يكتب ت لكم باذلن الحسارات ويرفا
لكم به الدرجات في اآلخارو الفصاول المهماة فاي أصاول اائماة
الحر ألعاملي ج 5صـــ.515

األور الجالح

(وٍاقشات)
رران روايات عن أرل بيت العصمة (عليهم السالم تءير لاى
معرااى تبهيااات المبتااادع وءاااتمه وساابّه وفاااي كااا ّل ذلااان للفاعااال
الحساارات وااجاار والمااواب ومرهااا مااا ورد عاان االمااام السااجاد
(علياااه الساااالم  (( :ذا رأياااتم أرااال البااادع والرياااب مااان بعاااد
فاظهروا البرا و مرهم وكمروا من سبهم والمول فيهم والوليعاة
وبارتورم كي ل يطمعاوا فاي الفسااد فاي االساالم .........يكتاب
ت لكاام بااذلن الحساارات ويرفا لكاام بااه الاادرجات فااي اآلخاارو
الفصول المهمة في أصول اائمة الحر ألعاملي ج 5صـــ.515

ن للات :نّ المارآن الكااريم لاال فاي آياتااه المباركاة { اَال سُ ل ُّ َد
َىزِيَِ يَ ذْعُ َُ ٍِِ دُاُ َىيَّوِ حَسُ ُّ َد َىيَّوَ عَذْاًَ بغحْش عِيدٌٍ مزىِلَ صيًَََّّ ىِنُوِّ ؤٍَُّ ٍ
عَََيهٌُْ ثٌَُّ إى سَبِّهٌ ٍَّشْج ُهٌُْ حًَُ ِّئُهٌُ بَََ مَُّ َد يَ ََْيُل ُ} اارعاام،380/
السب.
وررا اآلية ترهى عن
ّ
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للاات :نّ اآليااة مطلمااةا والروايااة تميّااد ذلاان االطااالق وتءاا ّكل
لريرة مرفصالة لتفساير المعراى الماراد مان اآلياة الكريماة ،و نّ
ظهور المريرة ممدم على ذ المريراة فكؤرّماا يصابح الكاالم (ول
تسااااابوا ...........ل المبتااااادعين ورراااااا ل يوجاااااد أ تراااااافر
متصور.
و ن للت :ماذا تمول فاي الرواياة الاواردو عان أميار الماإمرين
(عليه السالم (( :أري اكره أن تكوروا سبابين ........؟
للت :توجد مرالءتان:ـ
تحرم الءتم والطعان واللعان و رّماا راي
ااولى:ـ نّ الرواية لم ّ
محمولااة علااى تعلاايم المساالمين علااى الترا ّازه عاان رااذا ااساالوب
عرد عدم الضرورو ليه ،أ ّما م الضرورو ليه فال توجد كرارة
ك ماان ساامط فااي حبااال
فااي الممااام ،والضاارورو متحمّمااة فااي ح ا ّ
ال ِّباادع والضااالل وءاااباكهما و رّااه بهااذا ااسااالوب يتباايّن كاااذب
المبتدع وبالتالي خالص المسلمين من الهالن والجحيم.
الماريااة -:ن رااذه الروايااة مطلمااة أيضاا ا ورحاان رعماال ب طاللهااا
بءاارط عاادم ورود مااا يميّادرا ف ا ذا ورد التميّاد أخااذرا بااه والميااد
جا كما فاي رواياة االماام زيان العابادين (علياه الساالم  (( :ذا
رأيااتم أراال الباادع والريااب ماان بعااد فاااظهروا الباارا و ماارهم
وكمااروا ماان ساابهم والماااول فاايهم والوليعااة وبااارتورم كاااي ل
يطمعاااوا فاااي الفسااااد فاااي االساااالم.........يكتاااب ت لكااام باااذلن
الحسرات ويرف لكم به الدرجات في اآلخرو الفصاول المهماة
في أصاول اائماة الحار العااملي ج 5صــاـ ،515فيصاير الكاالم
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أءبه بالمريرة على تفسير الكالم ااول.
و ن للت :نّ بعى الراا يعتبارون راذا الكاالم فاوق مساتو
اب ماان أجاال رماااذ الرااا ماان الباادع
عمااولهم؛ ب اؤن تلعاان وتسا ّ
واالرحاااراف ،ويعتبااارون ذلااان فاااوق المخاطباااة علاااى لااادر ماااا
يفهمااون وأنّ رااذا مخااالف لمااا جااا بااه الءااارع الممااد ماان
معاملة الرا بمدر عمولهم.
للت:
أول:ااـ ن الخضاار خاطااب موسااى (عليهمااا السااالم بمسااتو
أعلى ولكن كارت المصلحة أعظم من أنّ الخضر (عليه السالم
يرتهل أسلوب المخاطبة باااعلى ولاي بماا يفهام ويعلام الرباي
(علياااه الساااالم وبماااا موجاااود ظااااررا باااين يدياااه مااان أحكاااام

وتءريعات ولذلن ( قَه ؤقتيدتَ ّودسًَ صمِحَّ َ بغحْش ّودسٍ ىقذْ جئدتَ ََحْئََ
ُّّندشًَ .
ماريا:اـ نّ الكااالم حتااى و ن كااان فااوق عمااول البءاار وفااوق مااا
يفهمااون  -وألصااد بعااى البءاار ولااي الكاال  -ذا كاراات فيااه
ال ممرو العظيماة والفائادو الكبيارو ويكاون الرفا للساواد ااعظام
ماان البءاار ف ا نّ رااإل الااذين ل يفهمااون ذلاان وبهااذه الرتااائل
الواضحة والتي يفهمهاا الماصاي والاداري فهام معاذورون علاى
عاادم فهمهاام ولصااوررم ولكاان ت سااوف يحاساابهم علااى رااذه
السذاجة .ولكن م رذا ف رّه يوجد أمر تعبد باذلن ،وبممتضاى
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الطاعة والعبودية فعلى الرا أن يمتملاوا ول ألا ّل مان الصامت
وعدم الكون حجرا في طريك اآلمرين بالمعروف والرارين عان
المركر والحافظين لحدود ت.
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حمطات
(قصْ إبراهَي اخلمَن ًتظاهري بالشرك إلثبات اهلل)
لاال تعااالى فااي محكاام كتابااه الكااريم ( :اَإرد قللَه إبْ لشَََِحٌُ ألبح لوِ آصسَ
ؤ تخِزُ ؤقًًٍَََْ آىِهَ َ إِّّي ؤسََك اَق ٍَْلَ ِي ضالَهٍ ٍُّ ني { }47اَم ز ىِ لَ
ُّ شي إبْشَََِحٌَ ٍَينُ تَ َىسََََّاََتِ اََألسْض اَىِحَنُ َُ ٍَِِ َىدَُ قًِِني { } 47
يَََّ جََِّ عَيحْوِ َىيحْوُ سَؤى م ْم ًَ قَه ََلزَ سَبِّي يََّلَ ؤ لو قلَه ال ؤُيِلبُّ
َآل ِيِني { }47يَََّ سَؤى َىدقََشَ بََصغََ قَه ََلزَ سَبِّي يَََّ ؤ و قَه ىئِِ ىٌْ
يَهْذِِّي سَبِّي ألمُ َِّّ ٍَِِ َىدق ًْ َىضَىِّني { }44يَََّ سَؤى َىشََّْسَ بََصغ َ
قَه ََلزَ سَبِّي ََلزآ ؤمد َشُ يَََّ ؤ يتْ قَه يََ ق ًْ إِّّي بَشيءٌ ٍََِّّلَ ُشْلشمُ ُ
{ }47إِّّي اَجَّهْتُ اَجْهيَ ىِيزِي طشَ َىسََََّاََتِ اََألسْضَ يًَِحوََ اٍَََ
ؤَّد ٍَِِ َىدَُشْشمِني { }47اَيَأجَّوُ ق ٍُْوُ قَه ؤ ُحََجُّ ِّّي ِي َىيَّلوِ اَقلذْ
ََذََُ اَال ؤخََفُ ٍََ ُشْشمُ َُ بوِ إال ؤُ يَشََء سَبِّ ي ََحْئََ اَسِعَ سَبِّلي مُلو
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ََ ليْءٍ عِيدًَللَ ؤ لالَ تللزمشُاُ { }78اَمحْ لفَ ؤخَللَفُ ٍَللَ ؤَْ لشَمدتٌُْ اَال
خَ ُ َُ ؤّنٌُْ ؤَْشَمدتٌُ بَىيَّوِ ٍََ ىٌْ يًَُضِّ هد بوِ عَيحْنٌُْ سُليدطَََّ لإيُّ َىدولشيقحِْ
ؤيَقُّ بَألٍِْ إُ مًُتٌُْ ْيَُ ُ {. }78

ًالكالً فَوا ٍكٌن يف دوات:ـ

اجلوْ األًىل
(تفشري اآلٍات املباركْ)
فمااد ورد فااي تفسااير مماتاال باان سااليمان  -ج  - 3ص - 122
:127
(ُّ ل شي إبْ لشَََِحٌَ ٍَينُ ل تَ  ،يعرااي خلااك ( َىسَّ لَََاََتِ اََألسْض  ،ومااا
بيرهما من اآليات( ،اَىِحَنُ َُ ( براريم (ٍَِِ َىدَُ قًِِني [آياة]72 :
بااالرب أرااه واحااد ل ءاارين لااه .وذلاان أن بااراريم سااؤل ربااه أن
يرياااه ملكاااوت الساااماوات واارى ،فاااؤمر ت جبريااال (علياااه
السالم فرفعه لى الملكوت يرظر لى أعمال العباد ،فرأ رجال
على معصية ،فمال :يا رب ،ما ألابح ماا ياؤتي راذا العباد ،اللهام
اخسااف بااه .ورأ آخاار فؤعاااد الكااالم ،لااال :فااؤمر ت جبرياال،
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عليااه السااالم أن ياار ّده لااى اارى ،فااؤوحى ت ليااه :مهااال يااا
ع علااى عباااد  ،فا ري ماان عباااد علااى حااد
باراريم ،فااال تااد ُ
ي لباال موتااه فااؤتوب عليااه ،و ّماا أن
خصاالتينّ :ماا أن يتااوب لا ّ
يماوت فياادع خ لفااا صااالحا فيسااتغفر ابيااه فااؤغفر لهمااا بدعائااه.
( يَََّ جََِّ عَيحْوِ َىيحْوُ درا من باب السرب ،وذلن في آخر الءهر،
فرأ الزررو أول الليل من خاالل السارب ومان ورا الصاخرو،
والزررو أحسن الكواكاب ( ،سَؤى م ْم ًلَ قلَه ََللزَ سَبِّلي يََّلَ ؤ لو ،
يعري غاب( ،قَه براريم( :ال ؤُيِبُّ َآل ِيِني [ آية ،] 71 :يعراي
الغاائبين الاذاربين ،ورباى ل ياذرب ول يغياب ( .يََّلَ كاان آخاار
الليل ( ،سَؤى َىدقََشَ بََصغََ  ،يعري طالعا أعظم وأضوأ من الكواكب،

(قَه ََلزَ سَبِّي  ،ورو يرظر ليه ( ،يَََّ ؤ و  ،يعري غاب( ،قَه ىئِِ
ىٌْ يَهْذِِّي سَبِّي لديراه ( ألمُل َِّّ ٍِلَِ َىدقل ًْ َىضلَىِّني [ آياة ] 77 :عان
الهد  ( .يَََّ سَؤى َىشََّْسَ بََصغ َ  ،يعري طالعة فاي أول ماا رآراا
مألت كل ءي ضو ا ( ،قَه ََلزَ سَبِّلي ََللزآ ؤمد َلشُ  ،يعراي أعظام
من الزررو والممر ( ،يَََّ ؤ يلتْ  ،يعراي غابات ،عارف أن الاذ
خلااك رااذه ااءاايا دائاام باااق ،ورفا الصااخرو ،ماام خاارج فاارأ
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لومه يعبدون ااصارام ،فماال لهام :ماا تعبادون؟ لاالوا :رعباد ماا
تر ( ،قَه يََق ًْ  ،عبادو رب واحد خير من عبادو أرباب كميرو،
و ( إِّّي بَشيءٌ ٍَََِّّ ُشْشمُ ُ [ آياة ] 70 :بااهلل مان اآللهاة ،لاالوا:
فماان تعبااد يااا بااراريم؟ لااال :أعبااد ت الااذ خلااك السااماوات
واارى حريفا ،يعري مخلصا لعبادته ،وماا أراا مان المءاركين،

وذلاان لولااه ( :إِّّللي اَجَّهْللتُ اَجْهلليَ  ،يعرااي ديرااي (ىِيللزِي طللشَ
َىسََََّاََتِ اََألسْضَ يًَِحوََ  ،يعري مخلصا ( ،اٍََلَ ؤّلَد ٍِلَِ َىدَُشْلشمِني
[آيااة .]76 :ماام ن رماارود باان كرعااان الجبااار خاصاام بااراريم،
فماال :ماان ربان؟ لااال بااراريم :رباى الااذ يحياى ويمياات ،ورااو
لولااه ( :اَيَأجَّ لوُ ق ٍُْ لوُ  ،فعمااد رماارود لااى رسااان فمتلااه ،وجااا
بآخر فتركه ،فمال :أرا أحييت رذا وأمت ذلن ،لال براريم :فا ن
ت يؤتي بالءام مان المءارق ،فاؤت بهاا مان المغارب ،فبهات
الذ كفر ،يعري رمرود ،لوله( :وحاجه لومه  ،وذلان أرهام لماا
سمعوا براريم ،عليه السالم ،عااب آلهاتهم وبارن مرهاا ،لاالوا
البااراريم :ن لاام تااإمن بآلهترااا ،ف رااا رخاااف أن تفساادن فتهلاان،

فاذلن لولااه ( :اَيَأجَّ لوُ ق ٍُْ لوُ  ،يعرااي وخاصاامه لومااه( ،ق ٍُْ لوُ قللَه
ؤ ُحََجُّ ِّّي ِي َىيَّوِ اَقذْ ََذََُ لديره ( ،اَال ؤخَلَفُ ٍَلَ ُشْلشمُ َُ بلوِ ،
يعري باهلل من اآللهة ،وري ل تسم ول تبصار ءايئا ،ول ترفا
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ول تضاار ‹ ،صاافحة  › 127وترحتورهااا بؤيااديكم( ،إال ؤُ يَشَللَء
سَبِّ ل ي ََ لحْئََ  ،فيضاالري عاان الهااد  ،فؤخاااف آلهااتكم أن تصاايبري
بسو ( ،اَسِعَ  ،يعري مأل ( سَبِّي مُلو ََليْءٍ عِيدًَلَ  ،فعلماه( ،ؤ لالَ ،
يعراااي فهاااال ( تلللزمشُاُ [ آياااة ] 08 :فتعتبااارون .مااام لاااال لهااام

( اَمحْفَ ؤخَلَفُ ٍَلَ ؤَْلشَمدتٌُْ بااهلل مان اآللهاة ( اَال خلَ ُ َُ (ؤّنُلٌْ
ؤَْشَمدتٌُ بَىيَّوِ (غيره (ٍََ ىٌْ يًَُضِّهد بوِ عَيحْنٌُْ سُيدطَََّ  ،يعري كتابا فيه
حجتكم بؤن معه ءريكا ،مم لال لهم ( لإيُّ َىدولشيقحِْ ؤيَلقُّ بلَألٍِْ ،
أرااا أو أرااتم؟ ( إُ مًُ لتٌُْ ْيَُ ل ُ [آيااة ]03 :ماان عبااد لهااا واحاادا
أحك باامن أم من عبد أربابا.

اجلوْ الجاٌَْ
(تقرٍب فعن الٍيب إبراهَي ًتظاهري)....
أول:ااـ ن الربااي بااراريم (عليااه السااالم فااي بدايااة ااماار كااان
متيمرا ا ولكن لول اآلية ( اَىِحَنُل َُ ٍِلَِ َىدَُل قًِِني اليماين رراا بمعراى
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ال يمين العملي واره كان على اليمين الرظر  ،أو أن الماراد مان
اليمااين ررااا رااو الترلااي فااي درجااات اليمااين الااذ لساامه أمياار
المإمرين (عليه السالم لى مالمة مراحل.
مارياااااا -:نّ الربااااي بااااراريم وكاااا ّل ااربيااااا (علاااايهم السااااالم
ّ
ومرزراااون عاااان الخطاااؤ والساااهو والرساااايان و نّ
معصاااومون
ّ
عصمتهم كارت لبل ولدتهام باال رياب و رهام بحكام عصامتهم ل

يفعلااون المعاصااي ،ففااي لااول المااران ( يََّللَ جَ لَِّ عَيحْ لوِ َىيحْ لوُ سَؤى
م ْم ًَ قَه ََلزَ سَبِّي يَََّ ؤ و قَه ال ؤُيِبُّ َآل ِيِني { . }71وررا رر
في رذا ءرن ورو أعظم الذروب والمعاصي م أنّ الرباي لصاد
التوغل والدخول الى عمك أكبر في الرصاح وتوصايل التوحياد،
ولم يمصد الءرن جزما ا ولكن الربي يريد أن يبيّن للرا وبهاذا
المستو حتى تفهم الرا واره أتارم الى مح ّل وولت عبادتهم
وتظارر بؤنّ الكوكب رباه ولماا أفال تارن عبادتاه .ذن اساتخدام
رذا ااسلوب كان اجل رداية البءر و يمااف البادع والضااللت
و نّ رذا ااسلوب مإمن ءرعا ا مان خاالل فعال الرباي المعصاوم
(عليه السالم حتى ولاو كاان ءاركا ظااررا ا ،فضاالا عان ماا راو
كالساب والءاتم والبهتاان والغيباة وغيرراا ن
أدرى من الءرن
ّ
ارحصر أمر الهداية و يماف زحف البدعة بذلن.
ن للت :اره لم يبين للرا
ل يوجد أحد؟

اره لال ذلان فاي الليال وفاي الليال
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للتُ  :ن الكوكب يبازغ فاي الليال و نّ الراا يتجمعاون لعبادتاه
في ذلن الولات فيرادف ماا ذكارت وركاذا الكاالم ما الممار ،راذا
فضالا عن كوره مرافيا ا لعصمته (عليه السالم .
مالماا:اااـ ن ااربياااا (علااايهم الساااالم كلهااام علاااى راااد ورااام
بعيدون عن الضالل أما لول الماران الكاريم ( ......لاال لا ِّئن

لاام يها ِّدرِّي ر ِّبّااي ا ُكااورن ِّماان المااو ِّم الضااا ِّلّين{}77

وررا تظارر الربي (علياه الساالم باؤن أصاابته حالاة مان الءان
لن االلهة تعددت،وان االلهة تهاد عبادراا بممتضاى الماعادو،
وررا استدل لهم بؤره سايكون مان الماوم الضاالين ذا لام يهدياه
ربه الذ تظارر بؤره ربه و ل لم يكن ربا ا حميمةا ذا كاان يتارن
عباااااده يااااذربون فااااي ضااااالل وبمااااا ارااااه بمااااي متحياااارا ا فااااان
المعبود(الكوكب والممر لي ربا ا حميميا ا يستحك ان يُعبد.
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الـخـامتـْ
(( ذا رأيااتم أراال الباادع والريااب ماان بعااد ف اؤظهروا الباارا و
مرهم وأ كمروا من سابهم والماول فايهم والوليعاة وباارتورم كاي
ل يطمعااوا فااي الفساااد فااي االسااالم .........يكتااب ت لكاام بااذلن
الحسرات ويرف لكم به الادرجات فاي اآلخارو

الفصاول المهماة

في أصول اائمة الحر العاملي ج 5صـــ.515
ركذا أيها االخوو ااخيار يكون ر ّد راذه البِّادع بعاد أن يعاراد المبتادع
الضااا ّل ويمتراا ماان التسااليم للاادليل والبررااان العلمااي وااخاللااي.
وعليرا أن ل ررسى أنّ الربي براريم الخليل (عليه السالم لد تظارر
بالءاارن ماان أجاال مبااات ت الواحااد ساابحاره وتعااالى وبهااذا يُاادحر
الضا ّل المض ّل أحمد السلمي الكذاب ول يبمى له أية أدلة ت ُذكر ،وبعد
أن أمبترا كذب ُم ّدعاه ب العصمة وغيررا والحمد هلل رب العالمين.
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