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 يف العاَلم الفكري لإلمام الصادق عليه السالم

 افشقخ جعػر ادفاجر

 

 هل يؿؽــا افتحدث ظن ظاَلم ؾؽري خاص مـسوب إػ أواشط األئؿة االثـي ظؼ؟

 .تبعًا دا كعـقه من افسمال, وـال الجوابغ صحقح, ذم افوؿت كػسه, كعم وال: اجلواب

ادعّزة ظن مـفقجة , ؾنذا ــا كؼصد ظادمًا ؾؽريًا إػ شادس األئؿة ظؾقفم افسالم ظذ كحو اخلصوصقة

وضريؼو , وشبقل واحد, ومـفج واحد , ؾافعصؿة وأهؾفا خط واحد. ؾفو بحث مردود, ممّقزة

خط متصل باهلل . مـبعفا ورأشفا ظـد شقدكا وشقدهم خاتم افرشل صؾوات اهلل ظؾقه وآفه. واحدة

ز افـبوة  .وال تبديل فؽؾامت اهلل.. شبحاكه ظم

وأما إذا ــا كؼصد اخلصوصقة افـاصئة من مواصػات افػسة وخصوصقاهتا افسقاشقة وافػؽرية وما 

ذم , ألكه حيؽي فـا ؾضاًل من ؿصة افدور افرديف فإلمامة. ؾذفك بحث مؼبول بل مطؾوب, إفقفا

ابتغاء احلػاظ ظذ افشعؾة . حقاضة مسار ادجتؿع اإلشالمقة افزود ظن حصوكه افػؽرية وادـفجّقة

وذفك هو افدور افرديف . ؾال يصل اخلطر إػ ؿؾبفا وإػ حمرـاهتا األشاشقة, األشاشقة مّتؼدة

افذي فؽل إمام من األئؿة االحد ظؼ  , فإلمامة بعد أن ُأزحيت ظن دورها افؼقادي افطبقعي

خصوصقة كاصئة من ضبقعة ادشؽالت افتي تواجففا األمة خالل مسارها . مـفجقته اخلاصة ذم األداء

ومن مواصػات افظرف افسقاد . وافتي ؿد ختتؾف من ؾسة إمام إػ ؾسة إمام آخر. ذم افزمان

 .وهامش احلرية افذي  ـحه افسؾطة فإلمام وفلمة معاً 

أين أكت؟ . وهي ذم حافة تطورها من يد إمام إػ يد إمام, ويا من شقحؽي فـا افؼصة بؽامل ؾصوهلا

بة من ـّع افؼصص افصغرة ـّ وافتي شتؽون . ومتى شتليت؟ من ذا افذي شقحؽي افؼصة افؽبرة ادر

وشقؽون ما . أم من حقث مغزاها, شواء من حقث مضؿوهنا.من ؽر ريب أظظم وأجل من مػرداهتا

ألكه شقحؽي . واحدًا من أظظم افؽتب افتي خطتفا يد إكسان, بغ دؾتقفا إن أحسن افؽاتب روايتفا

أظـي , فـا افؼصة افرائعة فتصؿقم اهلدى وافرصد ذم مواجفة أحسن ما ارتؽس ذم كػس اإلكسان

حقث ذم هناية ـل ؾصل من ؾصوهلا كرى افبطل مؼتوالً أو . كوازع افسؾطة وافسقطرة واالشتئثار

. وفقتؼدم هبا خطوات إػ األمام ؿبل أن يسؼط بدوره, وفؽن افؼضّقة شتحقا بافذي يؾقه. مسؿوماً 
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إهنا ؿصة . وذم افثاكقة ظؼة  تؾل األرض ؿسطًا وظدالً ـام مؾئت طؾاًم وجوراً . وهؽذا أحد ظؼ مرة

 .أظظم مؾحؿة ذم تاريخ اإلكسان

. شـالمس مالمسة ؾصاًل واحدًا من ؾصول تؾك افؼصة ادؾحؿة (افعاَلم افػؽري فإلمام افصادق)ذم 

مالمسة ممـفجة فؽي تظفر اخلطوة افتؼديؿقة افتي ؿاد إفقفا أوشط . بل مػصاًل من مػاصؾفا افرئقسقة

أو افذي ؿاد إفقه شوء ختطقط أوفقائه , وواه من افتضؾقل ادتعؿد أحقاكاً . األئؿة جمتؿع اإلشالم

زين ظذ ثالث مسائل أو أبواب. افػعؾقغ ـّ كػعل هذا ظذ ظؾؿـا أن هذه ادسائل أو األبواب . مر

افذي ـان اإلمام حمرـه , بحسب حجؿفا فقست صقئًا ُيذـر بافؼقاس إػ ادساق فبػؽري افرظقض

بحقث صـّف احلاؾظ أبو افعباس بن ظؼدة ـتابًا مجع . ورّسه وروحه ظذ مدى ثؾث ؿرن من افزمان

. وـتب من أجوبته أربعامئة مصـّف. ؾقه رجال افصادق ورواة ظؾومه وأهناهم إػ أربعة آالف

. وفؽــا مع ذفك كرى أن ـاًل من تؾك ادسائل أو األبواب فه صػة ادـارة افرئقسقة ذم مـفج اإلمام

 .بحقث يؿؽن أكقتؽون من ادجؿوع صورة فعاده افػؽري افشاشع األبعاد

من حقث إهنا تعافج هذا (افؼضاء وافؼدر)أول هذه ادسائل تؾك ادعـوكة ذم ـتابات األؿدمغ بـ

ثم . بافـظر ددراس افرأي ادختؾػة ؾقفا (تاجز واالختقار)ثم ُظـوكت بـ . ادػفوم بافـسبة فإلكسان

 .وهي هي ذم ظـاويـفا افثالثة. (حرية اإلكسان)كراها ذم ـتابات ادحدثغ حتت ظـوان 

بل أم بغ , ال جز وال تػويض): أصفر كصوصفا ؿوفه. واإلمام ذم هذه ادسلفة مدرشة مستؼؾة

مثل ذفك : وما أمر بغ أمرين؟ ؾقجقب: .... مـفا ؿول افسائل. ؾضاًل ظن كصوص موضحة (أمرين

ؾؾقس حقث َل يؼبل مـك  , ؾػعل تؾك ادعصقة, ؾسـته, رجل رأيته ظذ معصقة ؾـفقته ؾؾم يـته

 .ؾسـته ــت أكت افذي أمرته بادعصقة

اهلل أظدل من أن جيزهم ظذ ادعايص ثم : أجز اهلل افعباد ظذ ادعايص؟ ؾقجقب : ويسلفه آخر

فو ؾّوض إفقفم َل حيرصهم : وجعات ؾداك ؾػّوض إفقفم؟ ؾقجقبه: ؾقؼول افسائل. يعذهبم ظؾقفا

ما بغ افسامءواألرض ويؼول اإلمام ذم , كعم: ؾبؾقـفام مـزفة؟ ؾقجقب: ؾقؼول افسائل. باألمر وافـفي

ومن زظم أن اخلر وافؼ . من زظم أن اهلل يلمر بافسوء وافػحشاء ؾؼد ـذب ظذ اهلل: جمؾس آخر

 .ومن زظم أن ادعايص بغر ؿوة اهلل ؾؼد ـذب ظذ اهلل. بغر مشقئة اهلل ؾؼد أخرج اهلل من شؾطاكه

كام بافـا كشتغل بام أراده بـا ظام . وأراد بـا صقئًا وما أراد مـا أطفره فـا, إن اهلل أراد مـّا صقئاً : ويؼول

 .أراده مـا
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, وإكام أود أن اكػذ مـفا. وفقس من خطتي وؿصدي اآلن أن أخوض ذم ادسلفة بلـثر من هذه اإلصارة

 :ألؿول, أي من تؾك اإلصارة إػ أمر أصد ظالؿة بؿـفج هذه ادشارـة

افذي اؾسق حوفه ادسؾؿون اؾساؿًا ال يػوؿه إال اؾساؿفم حول , من ادمـد أن هذا افبحث افشائك

مسلفة مػفوم افؼظقة أي اخلالؾة أو اإلمامة َل يدخل شوق اجلدل افعام ومذاهبه من ضؿن 

وأكـا كحس من ـؾامت اإلمام ذم احلديث األخر ؾام بافـا كشتغل . ورضورة ؾؽرية, صرورة ضبقعقة

ويرى ؾقه كوظًا من اهلدر أو شوء . إكه متزم أصد افتّزم بام كواله من اهتامم. بام أراده مـا ظام أراده بـا

. وأن من األجدى واألجدر رصف االهتامم إػ ما هو أظود وأكػع. اإلدارة فؾطاؿة افػؽرية ظذ األؿل

كؾؿسفا ذم تعدد افـصوص ادروية ظـه ذم هذا , ومع ذفك ؾنكه يشارك ذم اجلدل افدائر مشارـة ؿوية

وكحن ال كراه ذم هذا إال مضطرًا اضطرارًا أماله ظؾقه رضورة افدؾاع ظن حصون اإلشالم . ادجال

 .افػؽرية وظن احلواؾز افسؾوـقة األشاشقة ادتصؾة بصورة ادجتؿع ـام رشؿفا افؼرآن

وأكه أطفر أن . ؾؿن ادعؾوم ظـد ممرخي افتقارات افػؽرية اإلشالمقة أن أول من ؿال باجلز معاوية

وأن اهلل جعؾه إمامًا . ويوهم أكه ُمصقب ؾقه, ما يلتقه بؼضاء اهلل ومن خؾؼه فقجعؾه ظذرًا ؾقام يلتقه

 .وواله األمر وؾشا ذفك ذم مؾوك أمقة

وَل يؽن اجلدل . ؾلكت ترى من هذا افؽالم أن ادسلفة َل تـبت ذم احلقاة افػؽرية اإلشالمقة كباتًا حسـاً 

ـام ترى أن معاوية رمى . وال تستحق ما ُأثر حوهلا من ضجقج. ادستؼر حوهلا وفقد حاجة حؼقؼقة

وحؼًا ـان افرجل بحاجة إػ ظذر أظؿى . أن تؽون ظذرًا فه ؾقام يلتقه. من وراء إثارهتا إػ أمرين

ؾاالظساض ظؾقه اظساض . وأن  ـح مؾؽه ذظقة يػتؼر إفقفا ببقان أكه ؿد حذث بؼضاء اهلل. ـفذا

وهنض ذم مؼابؾفام . وتابع بقان بن شؿعان واجلعد بن درهم معاوية ؾقام ذهب إفقه. ظذ اهلل وإرادته

. ؽقالن افدمشؼي ومعبد اجلفـي أشالف ادعتزفة ؾؼاال بافتػويض ـرد ؾعل شقاد ظذ األرجح

 .وبذفك دخؾت ادسلفة احلقاة افػؽرية اإلشالمقة دخوهلا افعريض

واحلؼقؼة افتي ال يصعب اـتشاؾفا بلدكى تلمل أن معاوية ؾقام أصاع وأذاع ـان يدّمر افرـائز 

بحقث ال يبؼى ذم طل تصور افؼدر افطاؽي وتعطقل اإلرادة . اإلشالمقة ووطقػتفا احلضارية

اإلكساكقة اي معـى فػؽرة األمة افوشط واألمة افشاهدة واألمر بادعروف وافـفي ظن ادـؽر واجلفاد 

ذم شبقل اهلل وما إػ ذفك أي معـى وتسؼط ادػاهقم واحلواؾز افسؾوـقة افتي ـاكت رس افـفضة 

 .ومثل هذا يؿؽن ؿوفه بافـسبة فػؽرة افتػويض وإن ببقان خمتؾف. اإلشالمقة بشعوهبا
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ؾؿن هـا يظفر هـا فـا جؾقًا أن اإلمام ؾقام يشارك ؾقه ورّوج فه ـان يؼوم بعؿل ؾؽري إصالحي يعـي 

ُيصؾح ما ؾسد من احلافة افػؽرية ظـد ادسامغ خالل افسـوات ادظؾؿة افتي تعطؾت ؾقفا اإلكارة 

 .وحياؾظ ظذ صعؾة اإلشالم مّتؼدة فقتم كوره. ادعتصؿة وادعصومة

ثاين هذه ادسائل تتصل بؿـفج افػؼقه ذم اشتـباط األحؽام وأخص افؼقاس ـؿصدر افػؼقه ذم 

وأّصؾه ووضع افؼواظد فؾعامؾغ ؾقه . افذي ظّول ظؾقه ؾػقه أهل افعراق أبو حـقػة. االشتـباط

 .وأكؽره وهنى ظـه اإلمام افصادق. وأكؽر اإليغال ؾقه ـل من أود ومافك. افشاؾعي

وفؼد ـان حرص اإلمام أكه ـؾام افتؼى به أبو حـقػة أن جيدد افـفي وما ُظرف ظن أيب حـقػة أكه أجاب 

: ؿال اإلمام: وؿد روى أبو حـقػة كػسه وؿائع احدى جوالت افـؼاش ؿال. ظن أدفة اإلمام ؿط

حغ ُأمر , ؾؼال وحيك يا كعامن أول من ؿاس إبؾقس. كعم أؿول به: ؾؼؾت. بؾغـي أكك تول بافؼقاس

: أهيام أـز يا كعامن افؼتل أم افزكا؟ ؿؾت. خؾؼتـي من كار وخؾؼته من ضغ:بافسجود آلدم ؾلبى وؿال

 .ال: أيؼاس فك هذا؟ ؿؾت. ؾؾم جعل اهلل ذم افؼتل صاهدين ذم افزكا أربعة: ؿال. افؼتل

 أهيام أـز افصالة أم افصوم؟:  ؿال

 .افصالة: ؿؾت

 ؾؾم وجب ظذ احلائض أن تؼتض افصوم وال تؼتيض افصالة؟ أيؼاس فك هذا؟: ؿال

 ال: ؿؾت

 ؾلهيام أضعف ادرأة أم افرجل؟: ؿال

 .ادرأة: ؿؾت

 ؾؾمم جعل اهلل فؾرجل شفؿغ ذم ادراث وفؾؿرأة شفاًم؟ أيؼاس ذفك؟: ؿال

 .ال: ؿؾت

أكه أكه افطعام افطّقب  (ثم فُتسلفن يومئذ ظن افـعقم)وؿد بؾغـي أكك تؼرأ آية من ـتاب اهلل : ؿال

 .واداء افبارد ذم افقوم الصائف

 .كعم: ؿؾت

 ما ـػت تـسبه؟, فو دظاك رجل وأضعؿك وشؼاك ماًء باردًا  ثم امتّن ظؾقك: ؿال
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  إػ افبخل:ؿؾت

 أخمل ظؾقـا؟: ؿال

 ؾام هو؟: ؿؾت

 .حبـا أهل افبقت: ؿال

وـقف بدأ حول افؼقاس واكتفى إػ تػسر اآلية ال يشك أن اإلمام ؿد , وادتلمل ذم مسار افـؼاش

وفؽـه ؿصد ؿصدًا إػ افربط بغ . وال ريب أن اإلمام َل يػعل ذفك ظبثاً . شاؿه ذفك ادساق ؿصداً 

وهذا . مع ما يعـقه احلب من افعؿل بؼوهلم, أؾؽار افعؿل بافؼقاس وحب أهل افبقت ظؾقفم افسالم

 .رس من أرسار ادسلفة خػي ظذ افؽثرين

ن جلل إػ ؿقاس افػرع ظذ أصل الشتـباط حؽم افػرع إكام ؾصل ألكه َل جيد كصًا  ؾؿام ال صك ؾقه أن مم

ثم إكه ما من ريب . وفو أكه وجد دا شؾك هذا افطريق افصعب ادحػوف بادخاضر. مباذًا يستـد إفقه

وفـالحظ . أن ظول افـصوص شببه رؾض افعؿل بافسـّة افواردة ظن أهل افبقت ظؾقفم افسالم

وهذا يعود إػ . أـثر من ذم أي ؿطر آخر (افعراق)إن اإلؿبال ظذ افعؿل بافؼقاس اكتؼ ذم بادـاشبة 

 .من افسـّة افؼيػةؿؾة ما تسبؿه ؾؼفاء افعراق 

ومعؾوم أكف ؿه أود ؿد . أما ؾؼفاء ادديـة وابن جبقل باخلصوص ؾنهنم أؿرب إػ مصادر افسـّة 

 . وفذفك ؾنكه أكؽر اإليغال ذم افؼقاس.وظؿل وأصحابه هبا, اتسع بؽثرة افسـن افتي مجعفا

ألهنم اظتؿدوا افسـّة افواردة ظن أهل افبقت ظؾقفم . أما افشقعة ؾنهنم أكؽروا افعؿل بافؼقاس أصالً 

وبذفك أمـوا ؽائؾة اكؼطاع األحؽام مع اشتؿرار دمدد ادوضوظات ألن ظؿؾقة افتؼـغ أظـي . افسالم

اجتاز خالهلا ادجتؿع ادسؾم . وضع األحؽام فؾؿوضوظات اشتؿرت ما يؼرب من ثالثة ؿرون

وبذفك دمؿع مذخور هائل . ضريؼه من ادجتؿع افرظوي افزراظي افبسقط حتى ادجتؿع اددين ادعّؼد

 .بحقث يصعب جدًا أن حيدث موضوع ال تغطقة بلحؽامفا. من افـصوص ادتـوظة

ادسلفة افثافثة تدور حول فغز األفغاز ذم افسرة افػؽرية فإلمام افتي صؾت افـاس وُوضعت حوهلا 

 .أظـي ظالؿته بتؾؿقذه افشفقد جابر بن حّقان افؽوذم. ظؼات ادمفػات

ؾؿن ادعؾوم أن هذا افؽقؿقائي وادتطبب وافػقؾسوف افذي ول ظن جدارة واشتحؼاق فؼب أول 

ؿد ترك ممفػات ظدة أهناها افبعض إػ أربعغ ـتابًا ورشافة ذم افؽقؿقاء وافطب , ـقؿقائي ذم افعاَل
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اخسق افبـقة , وافتلمالت افػؾسػقة افتي تطرحفا مادة هذين افعؾؿغ ُتـبِل بؿجؿوظفا ظن ظاَِل ؾذ

وكػذ مـفا إػ اجلاكب اآلخر أصقاًل ؿي مـفجه جمددًا ذم فغته افعؾؿقة دؿقؼًا , افػؽرية افسائدة ذم ظرصه

 .وفؽـه خصوصًا ذم تلمالته افػؾسػقة ُمـتٍم ومتصل بادػاهقم وافؾغة افؼرآكقة. ذم مصطؾحاته افػـقة

وهو ذم ظامة .  ومن افثابت أن جابرًا أخذ ما أودظه ـتبه ظن أشاتذة اإلمام افصادق ظؾقه افسؾم

 .ممفػاته ال يؿل  من افتذـر هبذه احلؼقؼة ُمعقدًا مؽررًا وهذا أمر كادر جدًا  ؾقام درج ظؾقه ادمفػون

إذا ـاكت أماكة جابر وإشـاداته افرصحية ؿد أراحتـا من ظبء افبحث ظن مصادر : افسمال هـا

ـقف ُأتقح فه أن يمشس ظؾاًم جديدًا بؿـاهجه وفغته ومصطؾحاته ذم . ؾامذا بافـسبة فإلمام. معؾوماته

 .بقئة ؾؽرية َل ُيعرف ظـفا ظذ اإلضالق أدكى مشارـة ؾقه؟ ودون أي مصدر إكساين يتؾّؼى ويلخذ مـه

وفؽــي أضرح افسمال ألصر إػ ادحاوالت افبائسة افتي ؽرق ؾقفا أـثر . ادشؽؾة بافـسبة إفقـا حمؾوفة

واكتفت بسبب افعجز ظن افتػسر . من باحث من افذين اظتـوا بافؼضّقة خصوصًا من ادستؼؿغ

وهذا أشبه . وما إػ ذفك. أو إكؽار صحة كسبه افؽتب إفقه. إػ إكؽار وجود جابر من أصؾه 

ُتب جابر . بؿحاوفة اؽتقال افشاهد فدؾن افؼضقة ـُ وفؽن بؼي صاهد ال يؿؽن إشؽاته بلي وشقؾة هو 

فؽن افسمال األصد ظالؿة بخطة بحثـا . كػسفا افتي ما تزال ُكسخ افؽثر مـفا بغ أيديـا حتى افقوم

داذا يتعم إمام ذم مثل ما ـان فؾصادق من مـزفة ظؾؿقة ـزى؟ بعؾم ـان ذم ذفك افوؿت معتزًا : هو

وحيتاج . وظذ ـل حال َل يؽن من ادعارف ادطؾوبة افتي حتظى بافؼبول واإلؿبال. من افعؾوم افدكقئة

. ـام يؼال مربط افػرس, هـا. ومن ادمـد أكه َل يؽن من ادتوّؿع من اإلمام أن يشارك ؾقه. افـاس إفقفا

أو باألحرى مربط ؾرد ألكـي أكا افذي وخطة هذا افبحث وبافتايل ادشؽالت ادـفجقة افتي 

 .يطرحفا ظذ افباحث

وؿد يؽوكان صحقحغ . واحد مـفام ظذ األؿل جيب أن يؽون صحقحاً . فدي ذم اجلواب تػسران

 :ـالمها

ؾؿن ادعؾوم أن أول اخساق فؾبـقة افػؽرية اإلشالمقة من ؿبل افثؼاؾة افقوكاكقة ؿد حصل ذم وؿت 

وحتى ظرص . بسمجة ـتب افؽقؿقاء افقوكاكقة إما من أصوهلا وإما من ترمجاهتا افؼبطّقةادرصية, مبّؽر

أما االخساق افثاين واألـز ؾؼد حدث ؾقام . اإلمام افصادق ـان ذفك هو االخساق اهلام وافوحقد

خطر االخساق ذم حد ذاته : وـان ذفك االخساق أي األول حيؿل خطرين. بعد أي ظفد ادلمون

وافثاين أن افؽقؿقاء افقوكاكقة . باظتباره حيؿل إمؽاكقة افتفجغ فؾبـقة افصؾبة افتي أشس هلا افؼرآن
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افذي حيّول ـل ادواد إػ  (حجر افػالشػة)ـاكت ظؾاًم خراؾقًا يسعى إػ ترـقب ما يسؿى بـ 

وهو مسعى ؾضاًل ظن أكه مسحقل افتحؼقق ـام كعرف افقوم حق ادعرؾة ؾنكه يـطوي ظذ خطل .ذهب

وـام تلشس مـذ فك افوؿت فدى ـل , ؾافؽقؿقاء احلؼقؼقة ـام ضبط جابر مـفج افعؿل هبا. مـفجي

وفـتدبر هذه افؽؾامت ادلثورة ظـد . افؽقؿقائقغ احلؼقؼقغ وضع افتجربة أمام افـتقجة ؾاهلدف افعؿع

أما ذم افؽقؿقاء . ؾفي تؾّخص مـفجه (وامتحـته ؾام ـذب, ظؿؾته بقدي وظؼع حتى صّح ): جابر

واجلديد بادالحظة مـّا أن ذفك ادـفج اإلشالمي األصقل يتطابق . افقوكاكقة ؾادـفج معؽوس  اماً 

ؾؿن هـا . افذي دظا إػ ادشاهدة وافسعي احليس ؾقام هو من صلكه,  امًا مع ما كدب إفقه افؼرآن

يؿؽن أن كؽتشف ادـابع افػؽرية افتي اؽسف مـفا اإلمام افصادق وظبَّ مـفا تؾؿقذه جابر حتى 

 .ارتوى

هبذا افتوجقه يؿؽن أن كرى بوضوح أن اإلمام ؾقام ظّؾم وكؼ من هذا افعؾم ـان يداؾع ظن حوبة 

وال دؾاع ظن جسم ُضخ ؾقه دم ؽريب . افبـقة افػؽرية فؾؿسؾؿغ ـي ال خُتسق وُ زج بام ال يـاشبفا

 .ؾاشد خر من دم صحقح أصقل

وأـاد أؿول مذفتي إػ , وفؽــي أكا ادسؾم افذي يعود افسبب ذم ضعف ما يل من مؽاكة ذم ظاَل افقوم

ضعف ما بقدي من وشائل رؽم أكـي من افوجفة ادعـوية واألخالؿقة أول ؾؽر اخلالص فؾعاَل 

. وخالصة حرـة افـبوة أرى ؾقام أشس فه اإلمام افصادق مؼوظًا مستؼبؾقًا  وفقس جمرد ؾعل دؾاع

هل من افغرابة واإليغال أن كؼول أن اإلمام حغ دماوز افتؼافقد افعؾؿقة افسائدة وأشس ظؾاًم ال 

ومعؾوم أن ـبار . حيظى باالظساف به من احلرـة افػؽرية ادعارصة فه ـان يتطؾع إػ ادستؼبل

د ظز تالمذهتم وحواريقفم افذين يستوظبون ؾؽرهم ثم  ادمشسغ ـاكوا يـؼون ؾؽرهم ادجدِّ

وظذ هذا ؾفل يؿؽن أن كتصّور أن اإلمام أراد أن يودع ما ظـده جابرًا وحده . حيؿؾوكه إػ افـاس

فقبؼقه ظـده؟ أم أكه ؿصد كؼه وتعؿقؿه؟ وبذفك يساهم ذم تؽوين ظاَل جديد يتامصى ؾقه احلق مع 

افؼوة ادستـدة إػ ادعرؾة مفام يؽن ؾنن خطاب اإلمام افصادق ادـفجي افذي أودظه تؾؿقذه افـجقب 

 .جابر بن حّقان موّجه إفقـا

 :أكه, اخلالصة افتي كصل ؽؾقفا من هذه ادالمسة افرسيعة فثالث مسائل اشاشقة من مـفج اإلمام

أّيًا , بذل ؽاية افوشع ذم واية اإلشالم وادسؾؿغ من اخلؾل واالكحراف واالخساق افػؽري: أوالً 

 .وؿد بدا فـا ذفك جؾقًا ذم ادسائل افثالث افتي اخسكاها ــامذج فؾبحث. يؽن مصارده
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وافـؼاش حوهلا . إن تّزم من ادبافغة ذم إيالء بعض ادسائل افػؾسػقة افـظرية ظـاية ال تستحؼفا:ثاكقاً 

وافـتقجة افوحقدة افعؿؾقة مـفا هي ذم ؽر صافح ادسؾؿغ ووحدهتم . ال يؿؽن أن يصل إػ كتقجة

 .وتوجقه جفدهم كحو ؿضاياهم افػؽرية وافعؿقؾة واألشاشقة

وهذا بذاته ادماه ثوري ذم احلقاة . وذم ادؼابل ظؿل ظذ توجقه اجلفد افعؿع كحو افعؾوم افعؿؾقة

فؽم يـبغي . وفؽم يبدو هذا ادـفج بشّؼقه وادماهقه ظؿقق ادغزى بافـسبة إفقـا افقوم. افػؽرية ادعارصة

د افضامئر . فه أن هيز كػوشـا ويدظوكا إػ افوالء افعؿع خلط أهل افبقت ظؾقفم افسالم والًء يوحِّ

ه اجلفود خلركا وخر األجقال افؼادمة  . ويوجِّ

 ..واحلؿد هلل رب افعادغ

 


