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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(606) 
 بتعميم اإلشكال والجواب نقضا   لشبهة قبح تأخير البيانإعادة صياغة 

اجلواب عن أصل الشبهة )شبهة قبح تأخري البياا  عان وقاحل احلا اة  تاا ياإلفال اع اباة عان اعشاإلاال  السااب ة ويمكن 
 والالح ة أيضاً، باوسيع دائرة اعشإلال ن ضاً مث اجلواب بو وه عديدة حاًل فن ول:

 رتك مجيعها يف  امع تلك اعشإلاال  وهي:هنا أموراً أربعة تشهأ  
 عن وقحل احلا ة.  البيا )تأخري  -أ

 عن وقحل احلا ة.  اهلداية)تأخري  -ب
إذ املراد باهلداية اهلداية  ؛ولو كا  تأخري البيا  عن وقحل احلا ة قبيحاً لإلا  أوىل بال بح منه تأخري اهلداية عن وقحل احلا ة

فماا  ،وأماا املطاروأ أصاولياً فهاو تاأخري البياا  عان وقاحل احلا اة يف األحإلاام الشارعية الفرعياة ، 1)إىل أصول الدين وما ياعلق هباا
 .يف امل ام جييب به املشإلل عن قبح تأخري اهلداية )اآليت إثبا  وقوع الاأخري فيها  جياب به عن اعشإلال

 عن وقحل احلا ة.  اعن اذ)تأخري  -ج
 .عن وقحل احلا ة  الادخل والاصرف)تأخري  -د

 والإلل واقع يف الشريعة، بل والإلل مما  ر  عليه سرية الع الء يف اجلملة:
 تأخير بيان األحكام عن وقت الحاجة -3

املساشاااإلل باعشاااإلال إذ انااه ماااثعن باااأ  الإل اااري مااان يفردناااا فهااو ماااورد البحااا ، وعلياااه اعمجااااع فااال يصاااح أ   أماااا األول:
 ، اللهم إال أ  يلازم بالنسخ تحاذيره.ورد  يف زما  األئمة الالح ني وغريها املخصصا  
 تأخير الهداية عن وقت الحاجة -6

 فمما ال شك فيه وتدل عليه اآليا  والروايا : وأما الثاني:
 يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُابَايِّنُ  ما دل على و ود الفرتة بني الرسل من اآليا  والروايا  ك وله تعاىل: ومنها: 

َرٍة ِمْن الرُُّسلِ  َعَلى   قال: ملفسرين كما صرأ به يف )الابيا  والفرتة هي ان طاع ما بني األنبياء عند كافة ا  (2َلُكْم َعَلى فَاتاْ
َرٍة ِمْن الرُُّسلِ    النبيني  بني ما    ة ان طاع. والفرت  نيب  فيه   يإلن  مل الفرتة:   زما   أ    علي داللة   فيه . و الرسل  من   ان طاع  علي   يعين فَاتاْ

                                                           

 ِإنََّك ال تَاْهِدي َمْن َأْحَبْباَت َوَلِكانَّ اللَّاَي يَاْهاِدي َماْن َيَشااءُ و ِقيمَ اْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْستَ  أو هو أعلى در اهتا وكالمها حمامل يف قوله تعاىل:   1)
 وم اضى اعطالق هو األخري. 65سورة ال صص: آية 

 .11سورة املائدة: آية   2)
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 . (1 املفسرين  عند مجيع
علاى  وقد دلحل الروايا  الإل ارية علاى أ  ك ارياً مان الناامل إ  مل يإلان أغلابهم بال شابه املساا رق مانهم يف بعاة أزمناة الفارتة

 همحىت  اء ،نشري إىل بعضهامن طعني عن اهلداية متاماً ومل يإلن هلم سبيل إليها، كما س  اهلني بالرسل والشريعة ، كانوااألقل
مماان تااوارد اهلدايااة كااابراً عاان  ماانهم نعاام كااا  النااادر أو ال لياال  الضاااللة والاارد ،الرسااول الالحااق فأرشاادهم إىل اهلااد  ماان بعااد 

 .كابر
 ِلَم لْم يرسل اهلل الرسل في الفترة بين الرسل؟

تعيني أوصياء أك ر أو أقو   -على األقل  –يضاً و أرسل يف الفرتة الهو: أنه مع قدرته تعاىل على إرسال ن ضاً واعشإلال 
َ مْل يفعل؟ وهثا هو ما ذكرناه من تأخري اهلداية عن وقحل احلا اة إذ ولاد  ،حبي  ال حياجب نور اهلداية عن أحد وماا   وكاُ  ملم

رفاة اططاأ مان الصاواب خاصاة لاح ياق ومعلالإل ريو  يف الفرتة ومل يعرفوا عن الدين شيئاً أو أهنم إذا مسعوا به مل يإلان هلام طرياق 
 مع تباعد الطرق قدمياً وعدم و ود طرق الاواصل احلدي ة بل وال األدىن منها بإل ري.

يو ااد الإل ااري ماان )ال اصاارين  يف هااثا الاازمن: يف قاار  الصااني أو اهلنااد أو أفري يااا ماان الف ااراء  الو ااداأ أنااهباال إ  املشاااهد 
احامال خالف حىت بل قد ال خيطر ببال أك رهم  ، ي ة وال طريق له إليها باملرةوغريهم ممن ال ميلك أية وسيلة للاعرف على احل

وال طااع حجياااه، علااى مااا قااالوا، ذاتيااة ويساااحيل  ،مااا هاام عليااه ماان البوذيااة أو الوثنيااة كااي يإلااو  حاطباااً بلاازوم الفحااص والبحاا 
 مل يفعل اهلل تعاىل ما يزيح قطعهم.والفرض أ  ك رياً منهم قاطع و  ،خطابه وبع ه وز ره إال بزلزلة قطعه وإزالاه

طرياق وذلاك رغام  احلاقإىل لاه احامال ملاا كاا   أ  ك ارياً مانهم إ علاى  ،هثا كله على فرض قطعاه وعادم احامالاه للخاالف
األوصاياء  مان توفر أ هزة الاواصل احلدي ة يف هثا الزمن فإليف بالك األزمنة اليت مل يإلان ميإلان ألهال العاامل الاواصال ماع أحاد

 أو أشهر مما مل يإلن ميإلن لألك ر ذلك. أو أسابيع   أيام   سفرم  م عناءم شيف إحد  ال ر  أو املناطق إال باج ين وداملو 
، ماا رواه يف الإلااايف الشااريف عان أمااري املاا منني  2)اهلل تعاااىل هلهاام باومماا ياادل علاى إطباااق اجلهاال بالشاريعة باال الشارائع باال 

كماا أ  االعاباار   الاواتر اعمجايل ورتا املضموأ مماا ي اين عان البحا  عان ساندها ، وتضمونه روايا  ك رية، قد تبلغ مرتبة
 ال طعي ي كدها:

 من الروايات الدالة على تأخير الهداية عن وقت الحاجة
ُِ ِإنَّ اللَّااَي تَابَاااَرَع َوتَاَعاااَلى َأْرَسااَل ِإلَااْيُكُم الرَُّسااوَل  :قااال أمااري املاا منني  َزَل ِإلَْيااِي اْلِكتَاااَب بِاااْلَح ِّ َوَأنْااا َأياَُّهااا النَّااا

َرٍة ِمَن الرُّسُ  ُُوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلَُمِم َوانِْبَسااٍط َوَأنْاُتْم ُأمِّيُّوَن َعِن اْلِكَتاِب َوَمْن َأنْاَزَلُي َوَعِن الرَُّسوِل َوَمْن َأْرَسَلُي َعَلى ِحيِن فَاتاْ ِل َو
َنِة وَ  يِن َوتَاَلظٍّ ِمَن ِمَن اْلَجْهِل َواْعِتَراٍض ِمَن اْلِفتاْ َرِم َوَعم ى َعِن اْلَح ِّ َواْعِتَساٍف ِمَن اْلَجْوِر َواْمِتَحاٍق ِمَن الدِّ انِْتَقاٍض ِمَن اْلُمباْ

نْاَيا َويُااْبٍم ِماْن َأْغَصاانَِها َوانِْتثَااٍر ِماْن َوَرِقَهاا َويَا ٍِ ِمانْ اْلُحُروِب َعَلى ِحيِن اْصِفَراٍر ِمْن رِيَاِض َجنَّااِت الادُّ َثَمرَِهاا َواْغاِورَاٍر ِماْن  ْأ
 .َمائَِها

                                                           

 .971ص 3الشيخ الطوسي، الابيا  يف تفسري ال رآ ، إحياء الرتاد العريب، بريو ، ج  1)
 م قاطعاً بالشرك وأ  األصنام آهلة.إذ كا  الإل ري منه  2)

(606) 
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َماةج ِفاي ُوُجاوَِ َأْهِلَهاا ُمْكَفِهارَّةج  نْاَيا ُمتَاَهجِّ َََهاَرْت َأْعااَلُم الارََّدى فَالادُّ اُر ُمْقِبلَاٍة َثَمَرتُاَهاا  َقْد َدَرَساْت َأْعااَلُم اْلُهاَدى َف ُماْدِبَرةج َغياْ
ََُعاُمَها اْلِجيَفُة َوِشَعارَُها  َنُة َو َهاا َأيَّامُ اْلِفتاْ َهاا اْلَخْوُف َوِدثَارَُها السَّْيُف ُمزِّقْاُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق َوَقْد َأْعَمْت ُعُيوَن َأْهِلَها َوَأْظَلَمْت َعَلياْ

نَاُهْم ِمْن َأْواَلِدِهْم يَ  ِِ َوَرفَاِهيَاُة جْ َقْد َقطَُّعوا َأْرَحاَمُهْم َوَسَفُكوا ِدَماَءُهْم َوَدفَاُنوا ِفي التاَُّراِب اْلَمْوُءوَدَة بَاياْ ُِيُب اْلَعاْي َتاُز ُدونَاُهْم 
نْاَيا  .ُخُفوِض الدُّ

َلمج اَل يَاْرُجوَن ِمَن اللَِّي ثَاَوابا  َواَل َيَخاُفوَن َواللَِّي ِمْنُي ِعَقابا  َحياُُّهْم َأْعَمى َنِجمج َوَميِّتُاُهْم ِفي النَّ   .اِر ُمباْ
َذلِاَك اْلُقاْرُُن  ،ى َوَتْصاِديِ  الَّاِيي بَااْيَن َيَديْاِي َوتَاْفِصايِل اْلَحااَلِل ِماْن رَيْاِب اْلَحاَرامِ َفَجاَءُهْم بُِنْسَخِة َماا ِفاي الصُّاُحِف اأْلُولَا

اَنُكْم َوبَايَااَن َماا ِإنَّ ِفيِي ِعْلَم َما َمَضى َوِعْلَم َماا يَاْأِتي ِإلَاى يَااْوِم اْلِقَياَماِة َوُحْكاَم َماا باَ  :فَاْستَاْنِطُقوَُ َوَلْن يَاْنِطَ  َلُكْم ُأْخِبرُُكْم َعْنيُ  ياْ
  (1َأْصَبْحُتْم ِفيِي َتْخَتِلُفوَن فَاَلْو َسأَْلُتُموِني َعْنُي َلَعلَّْمُتُكمْ 

ااَرٍة ِمااَن الرُُّسااِل و َوَأنْاااُتْم ُأمِّيُّااوَن َعااِن اْلِكتَاااِب َوَمااْن َأنْاَزلَااُي َوَعااِن الرَُّسااوِل َوَمااْن َأْرَسااَليُ  :فالحااق قولااه  َعلَااى ِحاايِن فَاتاْ
ااى َعااِن اْلَحاا ِّ و وِل َهْجَعااٍة ِمااَن اأْلَُماِم َوانِْبَساااٍط ِمااَن اْلَجْهالِ َوُُا ينِ و َوَعم  قَاْد َدَرَسااْت َأْعاااَلُم اْلُهااَدى و اْمِتَحااٍق ِمااَن الاادِّ

َََهااَرْت َأْعاااَلُم الاارََّدى َحااياُُّهْم َأْعَمااى َنِجاامج َوَميِّااتُاُهْم ِفااي النَّاااِر  اَل يَاْرُجااوَن ِمااَن اللَّااِي ثَاَوابااا  َواَل َيَخاااُفوَن َواللَّااِي ِمْنااُي ِعَقابااا  و  َف
َلمج   .ُمباْ

 لو وه احلإلمة والعلة يف تأخري اهلداية واعن اذ والاصرف والبيا  عن وقحل احلا ة.الح اً بإذ  اهلل تعاىل وسناطرق 
 تأخير اإلنقاذ عن وقت الحاجة -1

  علياه سارية الع ااالء يف احلاروب وغريهاا؛ أال تار  أ   ااي  وهاو تااأخري اعن ااذ عان وقاحل احلا اة، ف ااد  ار وأماا الثالاث: 
احلق قد ي خر اهلجوم على األعداء، مان دواعا  ونواصاب وكفاار حاربيني وشابههم، أيامااً أو أساابيع أو حاىت أشاهراً رغام علماه 

ر اجلاي  اعساالمي )أو خ  يا   مَ فلما ،ساي الو  مجعااً مان األبريااء يف هاثه الفارتة ويهاإلاو  األعاراض وغريهاا –أي األعداء  –باهنم 
 وتصاادر أماوال ك ارية  الوطين يف البالد األخر   إن اذهم عن وقاحل احلا اة )إذ ساي ال الإل اريو  يف هاثه الفارتة وتساحق أعاراض

  .وفرية؟
 الوجي األول: باب التزاحم واألهم والمهم

واب الإللي عن اعشإلال على األنواع األربع هو باب الازاحم الثي أشرنا إليه ساب اً والثي يعد اجلاألول من الو وه الو ه 
ري الضاارورية اء، باادل األلااف يف فاارتة الاااأخداهلجوم فإمااا أ  خيساار املعركااة في ااال األعاابااادر بااماان الاااأخري؛ إذ يعلاام اجلااي  أنااه لااو 

رأ  اجلاي  أناه  وأماا أ  يناصار لإلان ئساائر أك ار إذ ،، عشرة آالف ما اًل إضاافة إىل اناصااره يف املعركاةالكامال االساعدادا 
بالنسابة إىل أولئاك عن وقاحل احلا اة  حترير البالدال مخسة آالف م اًل فإلا  الع ل هو احلاكم بو وب تأخري لو قدم اهلجوم ل ُ 

 ساهاك أعراضهم يف تلك الفرتة وي الو  أيضاً. األلف نفر إذ اهنم كانوا
 تأخير التصرف عن وقت الحاجة -4

                                                           

 .51-56ص 1، ج8ث ة اعسالم الإلليين، الإلايف، دار الإلاب اعسالمية، طهرا ، عدد األ زاء   1)
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  الااوالئي)أال تاار  أ  الطااالق الولااوي  أيضاااً؛ عاان وقااحل احلا ااة، فعليااه الشااارع والع ااالء وهااو تااأخري الاصاارفوأمااا الراباا : 
يف حالف الدول بشاروط تساالزم تاأخريه زمنااً طاوياًل نسابياً رغام كاو  ك اري مان النسااء الااليت  ةشروط عند الف هاء وعند ال ضام

أشاد العسار يف   ساجنوا ماد  احليااة أو ملادة طويلاة  اداً  أو  دوا حبي  ال تعلام حيااهتم مان ممااهتمفُ  بأ غاب عنهن أزوا هن )
منااث غياااب الاازوج حااىت الطااالق الولااوي، ماان حياا  املعيشااة إذ ال يو ااد هلاان ماان ينفااق علاايهم )باال وماان حياا   يف الفاارتة واحلارج

ناحل يف عسار وحارج احلا ة اجلنسية اليت ال يراهاا املشاهور مساو غة للطاالق الولاوي  واملشاهور لاد  الف هااء أ  عليهاا بعاد أ  كا
 عان أخباار زو هاا املف اود فاإ  ياأمل عناه يبعا  فيهاا مان يبحا  يف البلادا أ  ترفع أمرها للحاكم الشرعي في  لهاا أرباع سانني 

وكانحل يف عسر وحرج كا  له طالقها )بعد أربع سنني من رفع أمرها للحاكم الشرعي ولاي  بعاد أصال  بأ  مل يعلم خ ه باملرة
وأمااا عنااد الساايد الوالااد قاادمل سااره فانااه ال  ، 1)  هااثا عنااد املشااهور!ف ااد زو هااا ولعلهااا كانااحل ف دتااه منااث ساانني قباال رفااع األماار

الرتياا  والصاا  والفحااص حااىت  أيضاااً ال ااوانني الوضااعية  ف هاااء يشاارتط كمااا يشاارتطيشاارتط األربااع ساانني لإلنااه علااى أي ت اادير 
االطمئنا  بإلونه مي وساً منه وبإلوهنا بالفعل يف عسار وحارج، ففارتة االناظاار هاثه هاي ماورد الإلاالم يف أ  تاأخري الطاالق عنهاا 

 عن وقحل احلا ة لفرض كوهنا يف شدة العسر واحلرج فيها.  2)للاصرف تأخري
 )نظااراً إذ لااو مل يفعلااوا ذلااك لإلااا  مااا يضاايع ماان احل ااوق  واألهاام واملهاام؛ الااازاحمى ذلااك هااي واحلإلمااة الباع ااة للع ااالء علاا

جياري طالقهاا   أك ار مماا حيارز مان ح اوق مان ول اري ذلاك يوصال إلياه تزياد الاح ياق لإلو  بعضهن كاذبة ولإلو  بعاة األزواج
 فهثه هي اجلهة األوىل من  ها  احلل وهي باب الازاحم. باساعجال

 لثاني: تأخير البيان والهداية، عقوبة لهم على كفران نَِعم اهللالوجي ا
كااا  ع وبااة هلاام علااى قااالهم األنبياااء وللمهاام هلاام، قااال تعاااىل: وأمااا اجلهااة ال انيااة فهااي أ  تااأخري اهلدايااة عاان وقااحل احلا ااة،  

 ٍّ َويَاْقتُاُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْياِر َحا(3  ولَّاُة َوا ْلَمْساَكَنُة َوبَااُءوا ِبَغَضاٍب ِماْن اللَّاِي َذلِاَك بِاأَناَُّهْم َكاانُوا َيْكُفاُروَن ُضارَِبْت َعلَاْيِهْم اليِّ
ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسولج ِبَما ال تَاْهَوى َأنُفُساُهْم و  (9ِبآيَاِت اللَِّي َويَاْقتُاُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَح ِّ َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَاْعَتُدونَ 

                                                           

: 36مسألة: والحق مد  صعوبة األمر حسب نظر العديد من الف هاء فم اًل قال السيد االصفهاأ يف وسيلة النجاة حبواشي السيد الإللبايإلاأ )  1)
يل يااوىل ف د الر ل وغاب غيبة من طعة ومل يبلغ منه خ  وال لهر منه أثر ومل يعلم موته وال حياته، فإ  ب ي لاه ماال تنفاق باه زو ااه أو كاا  لاه و  إذا

أو طالقاه؛ وإ  مل أموره وياصد  النفاقها أو ما ع لإلنفاق عليهاا و اب عليهاا الصا  واالناظاار؛ وال جياوز هلاا أ  تاازوج أباداً حاىت تعلام بوفااة الازوج 
 رفع يإلن له مال وال من ينفق عليها فإ  ص   فلها ذلك وإ  مل تص  وأراد  الزواج رفعحل أمرها إىل احلاكم الشرعي في  لها أربع سنني من حني

يأمر  –أموره بافويضه أو توكيله أعين من كا  ياوىل  –األمر إليه مث يافحص عنه يف تلك املدة؛ فإ  مل يابني ال موته وال حياته فإ  كا  لل ائب ويل 
هاثه األماور احلاكم بطالق املرأة، وإ  مل ي دم علاى الطاالق ومل ميإلان إ بااره علياه طل هاا احلااكم مث تعااد أربعاة أشاهر وعشاراً عادة الوفااة، فاإذا متاحل 

 . 263ص 3 . وسيلة النجاة، ج از هلا الازويج بال إشإلال؛ وإ  كا  اعابار بعضها حمل الاأمل والنظر إال أ  اجلميع هو األحوط
 وهو طالقها والئياً.  2)
 .21سورة آل عمرا : آية   3)
 .51سورة الب رة: آية   9)
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 (766ه)3418 اآلخرةجمادى  8الثالثاء  ................................................. )االصول: مباحث التعارض(

5 
 

بُوا َوَفرِيقا  يَاْقتُاُلونَ َفرِ   . (1يقا  َكيَّ
أناواع قالهم نبياً واحداً أشاد  أهنم كانوا يساح و  تجردوقد ورد أ  بين إسرائيل كانوا ي الو  بني الطلوعني سبعني نبياً، مع 

منااه حرماااهنم ماان  ، لإلاان اهلل تعاااىل للطفااه وكرمااه خفااف عاانهم الع اااب وكااا ؟!قالااوا رسااول رب العاااملنيإذ أليسااوا قااد العااثاب 
فإلااا  حرمااااهنم ماان اهلداياااة عائااداً إلااايهم وكااانوا هااام الساابب فياااه؟ أال تاار  أ  الطفااال  الرساال فااارتة ماان الااازمن طويلااة أو قصااارية.

ه نفعااً، اهنام يطردوناه مان املدرساة دم وتإلرر الاحثير فلم جُيا ،ر فأىب واساإل  مث عاند واعاد ث  نثر وحُ املشاغب يف املدرسة إذا أُ 
إليه أشد احلا ة من املعرفة الناشاله من الف ر واملارض وغاري ذلاك؟ بال يإلو  السبب يف تشرده و هله من مث  تا حيااج رغم أنه 

أنه يطرد من املدرسة الدينية إذا عاند وجل  وأصار واسااإل  رغام أناه سيسابب لاه ذلاك اجلهال بالادين وأحإلاماه وارتإلاباه املعاصاي 
 عائد إليه.واآلثام؟ ف د حرم اهلداية لإلن بسبب 

نَاة  ال  قاال تعااىل: وأما األبنااء ف اد أخاثوا باثنوب اآلبااء كماا أخاث غاريهم باثنوهبمهثا عن اآلباء قاله األنبياء،  َواتاَُّقاوا ِفتاْ
 . (2ُتِصيَبنَّ الَِّييَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّة  

ولااثا خوطااب األبناااء تااا خياطااب بااه اآلباااء  نبياااءإضااافة إىل علاام اهلل تعاااىل بااأ  األبناااء كااانوا ساايإلونو  كاآلباااء مماان ي ااال األ
بْاُتْم َوَفرِيقاا  تَاْقتُالُااونَ ومح لاوا  ريارهتم قاال تعااىل:  ،   (3َأَفُكلََّماا َجاااءَُكْم َرُساولج ِبَماا ال تَاْهاَوى َأنُفُساُكْم اْسااَتْكبَاْرُتْم فَاَفرِيقاا  َكايَّ

 . (9ا ِلَما نُاُهوا َعْنُي َوِإناَُّهْم َلَكاِذبُونَ َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدو  كما ورد يف نظري ذلك قوله تعاىل:
علياه مان تاأخري هدايااه ملاا بعاد موتاه إذ يعاااد  ضاريفاال  - ممان مل يإلان لاو كاا  فيماا سابق علاى شااكلة آبائااه – وأماا غاريهم

  ديد.اماحانه من 
 أدلة أخرى على تأخير الهداية عن وقت الحاجة

وماان  يضااً، غيباة إمااام زمانناا )عجال اهلل تعااىل فر اه الشااريف  فاإ  )عدماه من اا أ عاان وقاحل احلا اة يادل علاى تاأخري اهلداياة
مان الإل اري الإل اري الإل اري مان األلطااف والانمعم وال كاا  وأمههاا نعماة  )عجل اهلل تعاىل فر ه الشريف  البديهي إننا حرمنا ب يابه

ل إذ مل يسانب هلم طريق اهلد  بإرشاد إمااهلداية  م معصوم؟ بل إ  امل منني األخيار حرموا اهلداية يف ك ري من إذ ما أك ر الُضال 
األمااور؛ أال تاار  اآلراء ماضاااربة واال اهااادا  حالفااة واال اهااادا  مبنيااة علااى الظنااو  وأ  ك اارياً منهااا خاااط  لااثا كانااحل  اارد 

 وأي حرما  أعظم من هثا؟ ،معث را  لد  اططأ وحججاً لاهرية ف ط
َعاَث َرُساوال  كما يدل عليه قوله تعاىل:  بِيَن َحتَّاى نَاباْ لوضاوأ أ  املاراد يف الفارتة باني الرسال وأناه مل يإلان   (6َوَما ُكنَّا ُمَعيِّ

 وقولااه ،هلام رسااول ومااع ذلاك ال يعااثهبم اهلل تعاااىل علااى حاالفاهم األحإلااام رغاام إمإلااا  االحايااط علااى مااا فيااه مان عساار وحاارج

                                                           

 .76سورة املائدة: آية   1)
 .26سورة األنفال: آية   2)
 .87سورة الب رة: آية   3)
 .28سورة األنعام: آية   9)
 .16سورة اعسراء: آية   6)
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...بِيَن ، وعاادم عادم وصااول الرساول إلايهم املاراد بااه وصاول الابال  الشااهدلإلاان ماورد  ،الع لياة للا اءة مطاابق َوَماا ُكنَّاا ُمَعاايِّ
اهادائهم إىل نور احلق فإ  اآلية شاملة ملا لنوا باه أو لناوا خالفاه أو احاملاوه مان األحإلاام إ  مل ن ال بشاموهلا حاىت ملاا قطعاوا 

 . 1)به
َمااا ِفااي الصُّااُحِف اأْلُولَااى َوَتْصااِديِ  الَّااِيي بَاااْيَن َيَديْااِي َوتَاْفِصاايِل  َفَجاااَءُهْم بُِنْسااَخةِ كمااا ياادل عليااه آخاار احلاادي  السااابق 

ُأْخبِارُُكْم َعْناُي ِإنَّ ِفياِي ِعْلاَم َماا َمَضاى َوِعْلاَم َماا يَاْأِتي ِإلَاى  ،اْلَحاَلِل ِمْن رَْيِب اْلَحَراِم َذِلَك اْلُقْرُُن فَاْستَاْنِطُقوَُ َوَلْن يَاْنِطَ  َلُكامْ 
َنُكْم َوبَاَياَن َما َأْصاَبْحُتْم ِفياِي َتْخَتِلُفاوَن فَالَاْو َساأَْلُتُموِني َعْناُي َلَعلَّْماُتُكمْ يَاْوِم الْ  مناه  لإلانهم رفضاوا أ  ياعلماوا ِقَياَمِة َوُحْكَم َما بَاياْ

صارأ عرض عليهم ذلك مراراً عديدة ورغام علمهام بأناه بااب مديناة علام رساول اهلل ورغام أناه  صلوا  اهلل عليه رغم أنه 
َنُكْم َوبَاَياَن َما َأْصاَبْحُتْم ِفيايِ ههنا  ورغام اناه عارض   َتْخَتِلُفاونَ ِفيِي ِعْلَم َما َمَضى َوِعْلَم َما يَْأِتي ِإَلى يَاْوِم اْلِقَياَمِة َوُحْكَم َما بَاياْ

 يا  عن وقحل احلا ة.تأخري الب  2)فإلا  ع اهبم  فَاَلْو َسأَْلُتُموِني َعْنُي َلَعلَّْمُتُكمْ عليهم بصريح ال ول: 
َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َُمُنوا َواتاََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَارََكاٍت ِمْن السََّماِء َواأَلْرِض ويدل على أصل املطلب أيضاً قوله تعاىل: 
بُوا فََأَخْينَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ  فرتة يف تلك األزمنة، وغيبة إمام زمانناا يف هاثا الزماا  فإ  مما أخثهم اهلل به ال  (3َوَلِكْن َكيَّ

 وحرماننا عن نور اهلداية يف ك ري من أمور الدين وش ونه.
لي الطاهرين  وصلى اهلل على محمد ُو

 
نمنَي  َوُيِحبُِّني اْلَمْخُلوُقوَن  ،ُي َعَلْييِ َعلِّْمِني َعَمال  ُيِحبُِّني اللَّ  :فَاَقالَ  َجاَء رَُجلج ِإَلى النَِّبيِّ  :قَالَ  َعْن أَممريم اْلُمْ مم

َِ ِستُّ ِخَصاٍل َتْحَتاُج ِإَلى ِستِّ ِخَصالٍ  :قَالَ  ،َويُاْثِري اللَُّي َماِلي َوُيِصحُّ بََدِني َوُيِطيُل ُعُمِري َوَيْحُشُرِني َمَعكَ   .َهِي
 .ِإَذا َأَرْدَت َأْن ُيِحبََّك اللَُّي َفَخْفُي َواتَِّقيِ 

  .َت َأْن ُيِحبََّك اْلَمْخُلوُقوَن فََأْحِسْن ِإلَْيِهْم َواْرُفْض َما ِفي َأْيِديِهمْ َوِإَذا َأَردْ 
 .َوِإَذا َأَرْدَت َأْن يُاْثِرَي اللَُّي َماَلَك فَازَكِّيِ 

 .َوِإَذا َأَرْدَت َأْن ُيِصحَّ اللَُّي بََدَنَك فََأْكِثْر ِمَن الصََّدَقةِ 
 .ُي ُعُمَرَع َفِصْل َذِوي َأْرَحاِمكَ َوِإَذا َأَرْدَت َأْن ُيِطيَل اللَّ 

ُِِل السُُّجوَد بَاْيَن َيَدِي اللَِّي اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ   َوِإَذا َأَرْدَت َأْن َيْحُشَرَع اللَُّي َمِعي فََأ
 .258أعالم الدين: ص 

                                                           

 إذ بي نا يف بعة البحود أ  اآلية منصرفة عن املسا ال  الع لية وال طعيا . وال ن ول هبثا األخري  1)
 أي من ع اهبم.  2)
 .15سورة األعراف: آية   3)
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