
 

 

 

 

 نهاية املطاف

أسثوقف  الاثاء ا اليث يع د يثا ةثيا ة      " الشثاار  اسيثيةية  "ويف نهاية حبث   

جثث   وفذليثثة الاثثق  أبف الءاهثثاا و  و ءثثقب يف  وا ثثة    ،وصثث خُم الربهثثاب واثثق  

ومع هذا فإنفه ييقب واجبًا يف واض اساوت كمثا   ،اإلنياب نءيه و خ اج دمه وياه

 فمثًا يف واثض   حم وفثا ييثقب   ،اسجامثة يف   خ اجثه   ث    يثا  اإلنيثاب   تقّفءث   لق 

يثددف       ريلضث ء خطث  كما لق كاب مقجبًا  ،ثانقية   يهاساوت وط وا الاةاوين ال

 .وهذا كلف شيا يف املاام ،م ض أو مقت

 ،وأةثااوه  سثيفا الشثهااا   فصثا مقاسثا    أواى الشثياة شثاار  اإلدمثاا    و

 ،وفصا الوشبفه حبثالوهع الثك كثانقا   يهثا     ،تءجفاًا مبصاوهع وت هفءًا     ءزاياهعو

لريتاي والامل    أفصث    يفن كاٍفاُم وهق  ةقاٌب ،واإلشرتاك ماهع يف ج ا هع

 .ءتب اليما  والش ف

 :الصثاد   اإلمام فق  كما يف  اسزبواملقاسا   أهل البي   عوفا ش ف

يف طثثق   مقاسثثاً   ثثع" لاثثا شثثاءكقنا وطثثق  اسثثزب واسيثث   ،ء ثثع اش شثثياوةا"

وواإلمياك  ن الّطاام والشف اب يف يقم  اشقءاا مقاسا   ع يف جق هع  ، زنهع

 .مقاسا   ع يف أواانهع الك أثخة  واجل ا دماا واإلو ،و طشهع
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 ن اإلمام وءو  يف ال هقف  ،مسف أنقاع ادذى فيهع أهل البي  وش فع 

 جهه ادذى يقم الايامةة ف اش  ن و ،ه أذى فيةاأيفما مدمن ميف" :اد اليجف

 .( ) "وآمةه من الةاء

اجومثع   ملا اسوق ش من  ام البياا      مه محز  وءو  أبف الةيب 

 ج ثا خث ث مثف ،   ال يلثب ثثا ذهثوف    واب امليجاثيني  ثبثاء يثاا ادنصثني

لاثا   ،اءجاثن ءمحيثنف اش  "  :فثا   ثنف   وءآهنف يبيني ويةاون  مه الةيب 

 .( )"واسينتف ماي

فثإبف اإلدمثاا أو  يف ةثا      ،ياورب البياا من املقاسثا  لثه   فإذا كاب الةيب 

  ث  اإلطث   ولثيس واثاه  ّو ت ث  الثةءس       ه  مظثاه  اجلثزع   فهق أظ ،املقاسا  له

دمثثامهع سثثال  "  و ،مةثثذ زمثثن وايثثا ادنبيثثاا ولاثثا واسثثاه  ،والضفثث ء اّثث فم

 .!!"اسيني اإلمام مقافاة لام 

 ب  مسا يل الذ  فا  اش  ز  :فا أنفه  الصفاد  ن أوي  با اش   َ ِووُء

 واْذُكْ  ِفي اْلِيواِب ِ ْسماِ يَل ِ نَُّه كاَب ةاِدَ  اْلَقْ ِا َوكاَب َءُسقًو :وجل يف كواوه

واثثه اش  ثز وجثل     ،ول كاب نبيفًا مثن ادنبيثاا   ،مل يين  مسا يل ون  و اهيع َنِبيًّا

 بف اش جل ج له  :فأتاه م ك فاا  ،في خقا ف و  ءأسه ووجهه   فقمه فأخذوه 

 .( )"  لي أسق  مبا يصةع واسيني"  :فاا  ،واثين  ليك فُم ني مبا شئ 

                                                

 (.9) صال هقف ل ييا اون طاووس (   )

 .وفا تاافم الاق  يف ذلك، (01 )ص  ميّين الءدادءاجع (   )

، وكامل الزياءات ص ( 4 /44)و( 11 /  )، وحباء ادنقاء (77/ )ءاجع   ل الش ايع (   )

 (.   )، وفصص ادنبياا ل جزار   ص (42 / )، ووسارل الشياة (44)
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الاّ مثة الا ثع   أمفا الذين يةهقب  ن اإلدماا حبجفثة الضث ء فويءيةثا ك مثة ا يثة      

فثا  "  :ياثق  فهثق   ،يف دفثع وهمهثع   مفا اسيني آ  كاشث  الططثاا   مثا الشفيخ

ويف كثثل سثثةة تاثثام نصثثب أ يةةثثا ت ثثك اّاشثثا  ،و طةثثا مثثن الامثث  مثثا يةثثاهز اليثثوني

 ." وما ءأيةا شخصًا مات وها أو تض ء، وو مساةا وه يف الطاو ين ،الامقية

مةاطثًا    مييثن جاثل ت ثك اسثقادث     فث   ذا حتّاق ض ٌء ماواف يف  قادث نادء و

وو  و ث    ،ةويثاب اد يثام الي يفث   هثاا هثي   فقظيءثة الءا  ، كثًا لاا ثا   أو ِم سيع

وليةفثه و رث م    ، ثاف الضث ء   ث  نءيثه    فايهاب       مة اإلدمثاا والةيثبة ملثن    

ءاجاة إنفها ف عنءيهأالض ء      قب افو هذه الشاري  فإذا كاب أهل  ،     ريه

 .وميوابفة لط وا الاةاوين املواافمة ،يف  ّاهع

 ، ايثة القضثق   ميثألة يف  يف يقم الااش  فإنفهثا يف   وأمفا ميألة ءجااب اإلدماا

الاةثاوين   ضالٌ  لطث وا واث  مثثخ  و ب خثالءهع  ،و    ذلك أ يثاب فاهثاا الّطارءثة   

 ..،ولّيل ءأُيُه وو وأسالثانقيفة فإنفه أم  ءاجع    تا يا امليّ ءني كما تاافم

 يثثني ما مثثثا الشثثيخالاظمثث  اش آيثثة أسثثواذ الءاهثثاا وايوهثثاين فوثثقى يف و

 .أ  ن كباء م اجع الطارءة تأيياهع  افاا  ،يف املاامكءاية  الةاريين 

و  شيا  يف جقاز ال طثع واديثا    ث  ادثاود والصثاوء         "  :فا  

وثثل ياثثقى جثثقاز الضثث ب والي سثثل أيضثثًا   ثث       ،سثثقداد ثثاف اومحثث اء واإل 

طثع والضث ب      ول و ب تثأدفى كثل مثن ال     ،ادكواف والظهقء    اساف املذكقء

 وأما  خ اج الام من الةاةية واليثيقف والاامثات   ،خ وج دم ييري     ادفقى

 فد  خث اج الثام مثن الةاةثية     مثج وكاب من ،فادفقى جقاز ما كاب ض ءه مأمقنًا

وحنثق   وو يوااب  اد  خب وج ما يض  خ وجه من الام ،و  ةامة      ظمها
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ولثق كثاب  ةثا الضث ب      ،ما يا فثه املوثاءوقب الاثاءفقب وييءيثة الضث ب     ك ،ذلك

مل ييثن   ولين اتءثق خث وج فثاء مثا يضث  خ وجثه       ،مأمقنًا ض ءه حبيب الااد 

ثثع   وييقب كمن تقضثأ أو ا ويثل أو ةثام أمةثًا مثن ضث ءه       ،ذلك مقجبًا س موه

 .( )" تبيفن ض ءه مةه

 ..يخ الةاريين وأ  ن كباء م اجع الّطارءة تأيياهع لءوقى الشف

مثا سثّط ه أسثواذنا اد ظثع     "  :ين اسييع مثا الاظم  الييفااش فا  آية 

ول هق أوضح من أب رواج    أب ياضا وءوقى  ،يف نهاية املوانة ويف  اية القضق 

 .."القفا  

مثثا أفثثاده "  :الاظمثث  اليثثيا أوثثق الااسثثع املقسثثق  ادثثقري اش وفثثا  آيثثة 

 .."الصايح شيخةا ادسواذ هق 

ما ذك ه ةثايح  ب  "  :الاظم  املريزا  با ا اد  الشرياز  اش وفا  آية 

 .."شاا اش تاا  

مثا  ث فء هةثا شثيخةا     "  :مقد الشاه ود  مثا الاظم  الييفااش وفا  آية 

 .( )"الاّ مة هق اسق اّّاق  ةانا 

جااب واإلسواباب    من ت ّف  من ال ف ( ءظهع اش)ن ياملااة يف الءاهاا و

الاظم  اليثيفا  اش ومةهع الءايه آية  ،لقجقب الشفاار  اسييةية واجلم ة ،القجقب

                                                

 .الطباة اليفادسة، والءوقى طقي ة(   )ءاجع فواوى الشاار  اسييةية ص (   )

 .الطباة اليفادسة( 2 )شاار  اسييةية ص ءاجع فواوى ال(   )
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 .الذ  ذهب    القجقب اليءاري(  ءظه اش)تاي الطباطباري الامفي 

وتشثييا املةثرب وفصثارا ال ثثاا       فامة الازاا   ث  اإلمثام اسيثني    "  :فاا 

والصثثاوء وتأسثثيس ا يئثثات اسيثثيةية وتيثثيري والةيا ثثة والضثث ب   ثث  الثث موس 

مقاكب ال طع وض ب الي سل ومقاكب الوفطبري وشاخ ال موس والاامثات   ث    

وثل هثق جثارز ومثن الشثاار        ،فايثب  ما هق ما وف وموثااو  اليثقم لثيس جثارزاً    

وأمثا   ،ول هق واجب كءاري يف اجلم ة يف مثل هذه الظ وف ،الايةية واليةفة الةبقيفة

واض املطّء ني مّما يبا  الرتديا واحن اف ادذهاب فإنفه ليس وصثايح ونا ثه    ما يثريه

 .( )"والوءقفه وه يف الةفاس   ام 

كاب جي س يقم  اشقءاا يف   با اسيني ادميين  الشيخُيةال أبف الاّ مة و

 ،ويشثاهاوب دخثق  املقاكثب    مع واثض   مثاا اليثةة    ةان اإلمام اسيني 

ةثايح يثا شثيخ     هثذا  :فاثا  لثه أ ثاهع    ،ةءه يف ال طثع فاخل مقكب طقي يج وُا

 جةثقب املشثايخ   نففَجث  ،دمثاا ثثع وثاأت تثاخل مقاكثب اإل     ، با اسيني ؟ فيي 

ناثع   :فأجاوثه !! وهل هذا ةايح يا شثيخ  بثا اسيثني     :ني وةا  أ اهعليةيفا

 فأنوع ويبب هذه امل اسع مل تيثوطياقا  نيثاء شثهاد  اسيثني      ،وهذا ةايح

لايثثا الطثثاي   وثث  و مث ثثها مل جناثثل م اسثثع  ثثني اشثثوبهةا  وحنثثن ،اوأفاثثا  يزيثث

 .( )!! تيوطياقا  نياءه

                                                

دام )وهذه هي ت مجة واثض فوثقاه   . الطباة اليفادسة(  1 )ءاجع فواوى الشاار  اسييةية ص (   )

 . ن الءاءسيفة( ظّ ه

 .ايّ ا الوفاسع من اإلنوصاء ل شفيخ الاام يالاصة يف ءاجع (   )
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وواا هذه اجلقلثة امل مفثة وثأكث  جقانثب الباث  لثيس أمامةثا  ّو أب نةوهثي مثن          

وإميثثاب  ةاملاافسثثاسيثثيةية   ر يثث  وثثاأنا مثثن وجثثقب الثثافأب   ثث  ءفثثع هثثذا الشفثثاا 

و ثام الوءث ي     ،املوصث ة كةظثام الي يث ة    ،ر واّافظة     مج ة الشفثاا  ،وأمانة

 .واإلجوماع حت  لقاا اإلمام اسيني  ،مبظه  من مظاه ها

 ،ونيثثأ  اش تاثثا  أب ميثثافنا ووقفيااتثثه و ةاياتثثه سمثثل هثثذه ادمانثثة الاظيمثثة   

ومثن   ،الثذين شثاءكقهع وطثق  اسثزب واسيث        أهل البي  لةيقب من شياة 

، وةثّ    و يء ف  ويةةا وويثةهع يف الثافنيا وا خث     وأب  ،وهع مج ة امل  قمني 

 .اش وواءك وسّ ع     سيفا اد ق حممفا وآله امليامني املطهف ين

 

 ( )متف اليواب

 يف يقم شهاد  اإلمام الصفاد  

 ثه 2 4 شقفا   2 يقم ادءوااا 

 

 

 

 

                                                

املقافثق   الثانية يف يقم مقلا اليياف  زيةب  مّت  م اجاة اليواب وتةاياه وتصايُاه ل طباة(   )

يّءث   ويةةثا ووثني سثاداتةا     و ، وأسثأ  اش أب  هث   4 اليب  ادامس من مجادى ادو  ليةة 

 ط فة  ني أواًا، وةّ   اش     سيفانا حممفا وآله الّطاه ين. 
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