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: اإلٓذا١
 ...يا صاحب األمر كيا قٌيم الزماف... سيدم يا بقٌية اهلل 

... الٌسالـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
ٓب ...كال أزاؿ كسأبقى إٍف شاء اهلل... ما كتبتيو دفاعان عنكم... موالم    

جل إطراء كمديح، أك منافسة ُب سلطاف كالتماس شيء من فضوؿ يكن من أ
ا٢بطاـ، بل كاف كسيكوف كصلةن ٕب إٔب قربكم، كألرد ا٤بعآب من دينكم، 

سهاـ الكيد ا٤بصٌوبة إٔب حياضكم، كال  ػكما أردًب ػكأدفع با٢بٌجة كالربىاف 
، ما دمتى راضيان بأٍف أكوف ا٣بادـ ا٤بطيع،  أبإب بسخط أك نقمة البعض عليَّ

كما أٛبناه يا سيدم ىو أٍف أكوف دائمان بقربكم فكران كركحان كشعوران كجسمان، 
أ٢بس قصاعكم كآكل فتات موائدكم، فإف قبلتِب فهو ٕب فوزه ك٪باة كإالٌ 

كىل ٜبٌة أكلياء ...أصببتي ىائمان ُب صبارل البيد يتللى عططان كيرجو حياةن 
يهم كآكم إٔب حصنهم علماء حلماء حكماء مثلكم حٌب ألتجئ إؿ

.. ال كرٌبك أيها الطاىر ا٤بلتبف بنور القدس! سواكم؟
إٌف ىذه بضاعٍب مزجاة أرفعها إليك كإٔب آبائك ...سيدم يا فرج اهلل    

ا٤بيامْب، كمعها الكثّب من األٓب كاألذل من قوـو اٌدعوا ٧ببتك كالتطيع لك، 
اح األذية، كسقو٘ب كأسان كقد رمو٘ب بسهاـ ا٢بقد كالضغينة، كصٌوبوا إٕبَّ ـر

ة، ال لطيء سول أنك بيغيٍب كصبابٍب، كإليك ال إٔب غّبؾ أينسي  مصربَّ
فكن ٕب النصّب ... فأرجو القبوؿ يا أملي كسلوٌب...كاشتياقي أيها ا٢ببيب

كا٤بعْب كالوٌٕب كا٢بافظ، كحقق يا سيدم ملتمسي كما ٱبتلج ُب سرم متلهفان 
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ؾ ا٤بدد فال تقطعو عٌمن ال ٲبلك إالٌ رضاؾ، فأسأؿ...اإلجابة يا سريع الرضا
... كال يلتجئ إالٌ إٔب حصنك مهما اد٥بٌم ا٣بٍطبي كتغطرس ا٤بتجربكف

، كأنتى اآلخذ ٕب ٕبقي ٩بن ظلمِب ...كإليك يا نور بصرم أشكو ظالمٍب    
... ، فًنٍعمى الوكيل أنتى يا عمرم كيا كليي كأملي...كوكَّم علىيَّ 

                                           
ا٢بقّب بفنائك يقرع باب إحسانك                                                                                                        

عبدؾ ٧بٌمد                                                       
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 :هيدتوطئة ومت

 
كا٢بمد هلل رٌب ا٣بالئق أٝبعْب، أٞبده ٞبدان دائمان ال انقطاع ألمىده كال     

هناية لعدده، كالٌصالة كالسَّالـ على أشرؼ خلقو سادة الورل كأئٌمة ا٥بدل 
كمصابيح الدُّجى، رٞبةن للعا٤بْب، كضياء اهلل ا٤ببْب ٧بٌمد ا٤بصطفى كآلو الغرر 

 ا٢بياة، كالٌصراط ا٤بستقيم، كحبل اهلل ا٤بتْب، ا٤بيامْب، سيفين النجاة، كعْب
كاللعنة الٌسرمديٌة األبديٌة على أعدائهم كمبغضيهم كمنكرم فضائلهم 

كظالماوم إٔب قياـ يـو الٌدين ٕبٌق ا٢بٌق آؿ اهلل ٧بٌمد كعَبتو األنوار ا٤بقدَّسْب 
 .

... كبعد    
عرُب لدل األئٌمة عليهم لقد طرأ جداؿ بْب ٧بٌققي اإلمامٌية حوؿ الكٌم آب    

 ػكعلى رأسهم الٌرسوؿ األعلم ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  ػالسَّالـ، 
ككانت جذكره الزمنٌية منذ منتصف القرف الثالث ا٥بجرم، كبالتبديد منذ أٍف 

، لكنها ٓب تأخذ حٌيزان بدأت الغيبة الكربل ٤بوالنا اإلماـ ا٢بٌجة ا٤بنتلر 
ان إالٌ ُب أكائل القرف الرابع للهجرة، كأٌكؿ من طرقها بطكل فلسفٌيان أك عقليٌ 

ُب كتابو أكائل " ا٤بفيد" بػإٝبإب ىو الطيخ ٧بٌمد بن النعماف العكربم ا٤بلقَّب 
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حسبما أشار إٔب  ػ، كإٍف كاف قد سبقو ُب ذلك "أربعوف"ا٤بقاالت الفصل 
ة عليهم السَّالـ بنو نوٖبت فأكجبوا عقالن معرفة األئمٌ  ػذلك ا٤بفيد نفسو 

ٔبميع الصنايع كساير اللغات كعلمهم بالضمائر كالكائنات، كقد خالفهم 
ٍبٌ درج . ا٤بفيد فأكجب على األئٌمة معرفة ذلك من الناحية السمعٌية فقط 

: ؛ تلميذه الطيخ الٌطوسي ُب كتابو ػلكن بدرجة علمٌية متدنٌية  ػعلى خطاه 
سلكو ُب علم األئٌمة متدنيان عن فصل صفات اإلماـ، فكاف ـ" اإلقتصاد"

مسلك أستاذه الطيخ ا٤بفيد، فنسب إٔب األئٌمة عليهم السَّالـ عدـ اشَباط 
بل إ٭با يأخذ ا٤بؤٌىل لإلمامة الًعٍلمى " العلم عند اإلماـ الالحق بوجود الٌسابق 

اإلماـ ا٤بتقدّْـ عليو ٗبا  منى  ر نػىفىسو ٩بن قبلو شييان بعد شيء ليتكامل عند آخً 
".  سًندى إليوأي 

ٍبٌ بعد تطٌور ا٢بركة العلمٌية عند ٧بٌققي اإلمامٌية ال سٌيما ُب بداية أك     
منتصف القرف الٌسادس للهجرة كبالتبديد ُب بداية نطوء ا٤بدرسة الٌطوسٌية 

كتلميذه الفٌذ ( قٌدس سرٌه)ا٤بتمثٌلة باألستاذ األكرب ا٣بواجو نصّب الٌدين الطوسي 
؛ (أعلى اهلل مقامو)ين ا٢بسن بن يوسف ا٤بعركؼ بالعالٌمة ا٢بٌلي النابغة ٝباؿ الدٌ 

فهما كإٍف شٌكال عنصران مهٌمان ُب بلورة ا٢بركة الفلسفٌية كالعقلٌية عند الطيعة 
اإلمامٌية لكٌن مسألتنا ىذه ٓب تببىث بطكل تفصيلي دقيق ٯبلي الغوامض 

ٌر ُب ذلك ىو الٍب تكتنفها سول شذرات متناارة ىنا كىناؾ، كلعٌل السٌ 
حساسٌية ا٤بوضوع لدل فريق كبّب من األشاعرة ٕبسب أصو٥بم ا٤بعرفٌية كالٍب 

تعتمد على اللاىر دكف الغوص ُب اللٌب كا١بوىر، ال سٌيما كأٌف ا٤بسألة 
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تصٌب ُب خانة العقلٌيات الٍب ينكرىا األشاعرة من أساسها طبقان ٤با أٌسسوه 
. يٌاف، ىذا من جهة من أٌف القبح كا٢بيسن شرعٌياف ال عقل

كمن جهة أخرل؛ لعٌل ٜبٌة ضعف ُب القابلٌيات ال تسع أٍف تتبٌمل مىٍسأىلةن     
عىوًيصىةن كعىًميقةن كهذه ا٤بسألة، فريٌب جوىر ًعٍلمو إخفاؤه أكجب على حامليو 

من إظهاره، إذ ُب إظهاره مفسدة فكريٌة على عاٌمة البسطاء كإٍف كانوا ُب 
.  اوب علماء 

ـ تتبلور ىذه ا٤بسألة بطكلو دقيق طواؿ العصور السابقة إالٌ ما بدا ُب فل    
حوزٌبى قم كالنجف األشرؼ ُب بدايات القرف الثالث عطر ا٥بجرم، فانقسم 
فيها احملٌققوف إٔب فريقْب متخاصمىٍْب، كمع كٌل ىذا، فإٌف مىن ذىب إٔب نفي 

أٌف ٜبٌة  سٌلمناإٍف  ػمشولٌية علومهم عليهم السَّالـ للموضوعات الصَّرفة 
إعتمد على ظواىر نصوص ال  ػموضوعاته صرفة ال يَبٌتب عليها حكم 

تنهض أٍف تكوف مستنىدان فقهٌيان معتٌدان بو ال سٌيما كأٌف ٥با معاًرضان من أخبار 
أخرل؛ فبمقتضى الفقاىة ضٌم األخبار إٔب بعضها دكف الٌلجوء إٔب عنصر 

تيستنفىذ طاقة الفقيو ُب ٝبع األخبار ا٤بتعاًرضة الطٌرح اٌلذم ييرجىع إليو بعد أٍف 
أك تقدٙب طائفة على أخرل طبقان ٤بوازين الَبجيح، ك٫بن ال نطٌك بإجتهاد 

تلك الثٌلة ا٤بعركفة بالتبقيق الفقهي ٗبقدار ما نطٌك بسعة تلك األفق الفقهٌية 
الٍب كانت كال تزاؿ تٌتصف بػها، حٌب إذا ما جاء فقيو آخر ليطٌذّٔا 

نٌقبها، أك يعمل على نقضها بالربىاف كالدليل؛ قامت عليو قيامة صعاليك كم
يتملهركف بثوب الفقاىة كاإلجتهاد، ككأٌف اإلجتهاد حكره على السابقْب ٩بٌن 

عيرًفوا بالتبقيق العلمي، كىلىعىٍمري ا٢بٌق؛ إٌف باب اإلجتهاد مفتوح كٓب يوصده 
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ـي عن أٍف ة أئٌمة آؿ البيت ُب غيبة موالنا اإلماـ ا٢بجٌ  ا ، فلم تٍعقىم األرحى
تًلدى ٦بتهًدين آخرين ٰبرسوف عقائد أئمتهم عليهم السَّالـ إٔب أٍف ٱبرج اإلماـ 

.  ا٤بهدٌم الثا٘ب عطر من أئٌمة آؿ البيت عليهم السَّالـ 
: كصفوة القوؿ    
إٌف الغاية من عرض ا٤بسألة ىي أٍف ٫بٌل الغموض ا٤برتسم حو٥با ال سٌيما     
مىن أنكر تلك الطمولٌية إ٭با كاف إنكاره على أساس عدـ ا١بدكل ُب  كأفٌ 

٥بذه ا٤بعلومة أٍف ٛبٌد يدىا إٔب  ػحسبما يزعم ىؤالء  ػإدراكها، فأٌم فائدة 
كاقعنا النفسٌي كاإلجتماعٌي، كىل ٜبٌة أار لو قلنا بأهنم عليهم السَّالـ ٓب 

إالٌ ترفان فكريٌان ييببىث فيو كما  يكونوا عا٤بْب ٗبصّبىم، أـ أٌف ا٤بوضوع ال يغدك
ييببىث عن غّبه ُب بطوف الكتب؟ 

ال، ليس األمر كذلك بل إٌف القيمة ا٢بقيقٌية ٤بوضوع كهذا تكمن ُب     
كاشفيتها ٤بقاـ من مقامات األئٌمة األطهار عليهم السَّالـ، حيث يَبٌتب 

ـ ا٤بقدَّسة، على ىذا الكطف العلمٌي، إنبهار العقوؿ كا٤بطاعر لعلمة ذكاتو
كا٪بذاب القلوب إٔب ساحة ىدايتهم االكيدة، فإٌف مزيدان من التعلُّق كاإلعتقاد 

كالتمسُّك بػهم صلوات اهلل عليهم ىو ا٤بكسىب اٌلذم ٲبكن الفوز بو عرب 
. ا٤بسألة ا٤بطركحة على بساط الببث كالتبقيق 

الواردة ُب  ك٩بٌا يؤٌكد ىذه ا٢بقيقة ذاؾ الكٌم ا٥بائل من الٌركايات    
خصوصٌيات مقاماوم ا٤بقدَّسة الٌسامية، كصفات نفوسهم الطٌاىرة، كالٍب منها 

مشوؿ ًعٍلمهم صلوات اهلل عليهم كسعة إحاطة مدركاوم لسائر األشياء 
لك كا٤بلكوت بل ا١بربكت كالالىوت فإٍف ٓب يكن للتوٌغل 

ي
كىيمنتهم على ا٤ب
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وم الطريفة ٕبسب اإلستطاعة ُب معرفتهم عليهم السَّالـ كخصوصٌيات ذكا
ال طائل من كرائها،  ػ على كثروا ػأٌم جدكل، لكانت حينيذو األخبار ىذه 

يوكىل إليهم، كىو ىداية الناس إٔب ما يضمن 
األمر اٌلذم يأباه ٥بم دكرىم ا٤ب

.  سعادوم األبديٌة 
قي فغاية ا٤بطلب ُب ا٤بسألة، معرفة مقامهم الٌسامي، كىي الٌدافع ا٢بقي    

.  للغىٍور فيها 
كما سوؼ تعلىم ُب  ػكالقوؿ بالعلم ا٢بضورم ال اإلشائي اإلرادم     

يستلـز القوؿ بعلمهم عليهم صلوت اهلل ٗبصائرىم، إذ ال  ػالببوث اآلتية 
معُب ألٍف يعلىموا كٌل شيء إالٌ عاقبة أمرىم، أك الٌسبب ا٤بؤٌدم إٔب 

علمي قطعي يثبت ىذه اإلانينٌية استطهادىم، مضافان إٔب أنو ال يوجد دليل 
أك اإلنفصالٌية بْب البداية كالنهاية ُب حركة كجودىم عليهم السَّالـ، كما ليس 
من حٌقنا أٍف نفصل بْب مقٌدمات حركتهم التبليغٌية كبْب النتائج ا٣باٌصة ا٤بَبتّْبة 

ذا على تلكم ا٤بقدّْمات، بعد الًعٍلم بأٌف اهلل جٌل كعٌز أرادىا منهم، كليس ق
سلبان إلرادوم بل ىو عْب اإلختيار ُب أفعا٥بم لتبقيق ا٥بدؼ اٌلذم أراده 
ا٤بؤب منهم عليهم السَّالـ، كما أٌف تلك التضبيات الٍب قٌدموىا ليست 

ولكة كما ييصٌورىا البسطاء من بعض أىل الًعٍلم، إذ كيف تكوف ولكة كىي 
ؿ نتائج عليمة كمقامات ُب سيب ػمهما كانت مريرةن كقاسيةن  ػتضبية بسيطة 

بل ٲبكن القوؿ أٌف تلك التضبية البسيطة ُب جنب . عيليا ُب الٌدنيا كاآلخرة 
كعليو؛ .التضبية با٤بصلبة ا٣باٌصة ُب سبيل ا٤بصلبة العاٌمة  بمنزلةاهلل تعأب 

. فال ٰبٌق ألحدو اإلرجاؼ بالقوؿ بأٌف إقدامهم على القتل كاف ولكةن 
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كاف أٍف يطٌكك ُب ًعٍلم األئٌمة بإلصاؽ ا١بهل بعواقب  كما ال ٰبٌق ألمٍّي     
أعما٥بم بذريعة كجود بعض األخبار على ذلك ما داـ ٜبٌة أخباره أيخىر تدٌؿ 

الطٌعن   ػال ٧بالة  ػ يستلـز من ىذا النوع على عكس ذلك؛ ألٌف أٌم تطكيك
 ُب حكمة فاعلو كصوابو، من ىنا ال بٌد من إعماؿ القاعدة ا٤بطهورة كىي

ٞبل الفاعل ا٤بؤمن على الصٌبة كالٌصواب حاؿ الطٌك ُب صٌبة فعلو، 
فكيف إذا كاف ىذا الفاعل معصومان فإنو أىٍكٔب با٢بىٍمل على الصٌبة من غّبه 

من حيث كونو معصومان بربىاف ال يقبل الٌنقض أبدان، فإٍف ٓب نكن نعرؼ كجو 
حيبة، فال أقل من ا٢بكمة ا٢بقيقٌية من بعض أمورىم الثابتة لنا بقرائن ص

ٞبلها على الصٌبة إلخراج عملهم عن الٌسطبٌية كالعبثٌية، ال سٌيما كأٌف كٌل 
فعلو أك قوؿو كاردو عن ا٤بعصومْب ال ينبصر ّٔدؼ كاحد أك حكمة كاحدة 
بل ٲبكن أٍف يكوف لو أىداؼ متعددة سواء ٩بٌا نعلمو من األىداؼ أك ٩بٌا 

.  ٫بتملو
أٌم شيء ُب الوجود سواء أكاف إنسانان أـ مالكان أـ لقد ابت فلسفٌيان أٌف     

حيوانان أـ نباتان أـ ٝبادان فإٌف لوجوده ٫بوان من ا٥بدؼ كا٢بكمة أك ما يػيعىربَّ عنو 
بالعٌلة الغائٌية، كىي قاعدة مطٌردة تطمل حٌب األفعاؿ اإلختياريٌة للناس، 

كجٌل، كآخر يعود إٔب ٫بوه يعود إٔب اهلل عٌز : حيث ألفعالنا ٫بواف من ا٤بقاصد
فإٌف إقداـ األئٌمة بأنفسهم على الطهادة، لو ىذاف  كعليو؛الفاعل نفسو، 

النَّبواف، ٫بوه لتبقيق الغرض الطخصي بينهم كبْب أنفسهم، كذلك ألجل 
قيامهم بواجب من الواجبات ا٤بوكىلة إليهم كا٤بكلَّفْب بػها، ك٫بوه لتبقيق 

إٔب مسجد  ؾ، ذىاب أمّب ا٤بؤمنْب ا٥بدؼ كا٢بكمة اإل٥بٌيْب، نلّب ذؿ
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الكوفة ليلة اإلعتداء عليو، حيث ينطبق عليو النٍَّبواف ا٤بتقدّْماف، كٮبا الغرض 
الطخصي كىو قيامو بأداء الواجب ا٤بوكىل إليو كىو الٌذىاب للمسجد ليػيٍقتىل 
ىناؾ، كىدؼ إ٥بٌي كىو فضح عدٌكه، أك الوصوؿ إٔب مقامات عيٍليىا اٌدخرىا 

.   سببانو كتعأب لو اهلل
كمرادنا من الغىرىض الطخصٌي ىو ما أكجب رضواف اهلل كٙبقيق أكامره،     

ىي إرادة اهلل ظاىرة فيو دكف  كليس شييان آخر غّبه، ضركرة إٌف إرادتو 
.  قسرو أك إجبار 

فالتساؤؿ عن أفعاؿ ا٤بعصومْب نلّب إقدامهم على ا٤بوت إ٭با ىو من قبيل     
كمة اإل٥بٌية، من ىنا كاف اإلعَباض عليها كالطٌعن ُب أىدافها التساؤؿ عن اّب

إ٭با ىو طعن با٢بكمة اإل٥بٌية مباشرةن كليس طعنان ُب أغراضهم الطخصٌية 
عليهم السَّالـ، ألٌف أغراضهم الطخصٌية ليست سول امتثاؿ أكامر ا٤بؤب 

.  كالقرب منو 
صومْب عن أنػهم قادة إ٥بٌيوف كال ينبغي أٍف نغفل ك٫بن ننلر إٔب أفعاؿ ا٤بع    

كليس كغّبىم كالقادة الدنيوٌيْب اٌلذين قد يصيبوف ا٢بكمة ُب أفعا٥بم، كقد 
طيوف، إذ اإلعتقاد بػهم على النٍَّبًو الثا٘ب  أم أٌف افعا٥بم قد ٚبطئ ا٢بكمة  ػٱبي

يطيح باألدلٌة القطعٌية الٍب دٌلت على أنػهم مسدَّدكف ملهىموف يتصرَّفوف طبقان  ػ
رجهم من رجاحة العقل كقٌوة الرٌأم  ٤بوازين ا٢بكمة اإل٥بٌية، كالتسديد ال ٱبي

 بل عباده مكرىموف ال يسبقونو بالقوؿ كىم بأمره يعملوفكسداد القوؿ،
،إٍف ىو إالٌ كحيه ييوحىى عٌلمو شديد القول بل نؤٌكد أٌف قو٥بم عليهم ،

، كإرادوم ىي إرادة اهلل تعأب، السَّالـ ىو قوؿ اهلل تعأب، كفعلهم ىو ًفٍعلي اهلل
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فما عندىم من ًفٍكرو كرىأمو كقػىٍوؿو إ٭با ىو من اهلل تعأب لكوهنم اآليات اإل٥بٌية 
كاأل٠باء ا٢بسُب، كملاىر صفات ا١بالؿ كا١بماؿ كالكماؿ، كالوسائط 

التكوينٌية لتكميل البطر، كمعُب ذلك أنػهم بأركاحهم الطريفة يتصرَّفوف ُب 
فالفيض منو تعأب يطمل األركاح الضعيفة بواسطتهم، فال بٌد من األركاح، 

اإلستمداد منهم ُب السّب إٔب ا٤بعارؼ بنبًو ما دٌؿ عليو قوؿ اإلماـ علٌي بن 
؛ "كمىن قصده توٌجو بكم: "ُب الزيارة ا١بامعة ٧بٌمد ا٥بادم النقٌي 

مالٌية فالتوٌجو بػهم سبب لقصده تعأب، لكوهنم كجو اهلل بل صفاتو اِب
.  كا١باللٌية 

كمن ا٤بعلـو أٌف النلر إٔب ا٤بوصوؼ إ٭با ىو بالنلر عن طريق صفاتو، بل     
أم " كطريقان إليكى مهيعان : "ىم الطريق الواسع إليو كما يطّب إليو قولو 

، فا٤بنلور ىو اهلل تعأب، كما بو  اجعل الوٌٕب  ٕب طريقان مبسوطان إليكى
ة، فمىن كاف ّٔذا ا٤بستول كالرُّقٌي كيف ال يػىٍعلىم النلر ىو أركاحهم الطاىر

، أك ال يكوف مٌتصفان بًعٍلمو فعليٍّي يرفعو على ٝبيع عوآب الناسوت  مصّبه احملتـو
! كا٤بلكوت كا١بربكت؟

كمن ا٤بهٌم أٍف نلفت إٔب أٌف ًعٍلمىهم ٕبره زاخر ال يبلغ ًفٍكري ا٤بخلوًؽ قػىٍعرىهي،     
اطيو، كلو عرىٍفنا قىٍدر علمهم عليهم السَّالـ، لىعىرىٍفنا كال يصل فػىٍهميهيم إٔب ش

حقيقتو كمبلغ صفاتو، كلو اىتدينا إٔب كنهو، لوصلنا إٔب معرفة مىن جعل 
.  اإلمامة بتلك الوسامة، كرفعها إٔب ٠بىٍكو ال نبصره 
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كما ال ٱبفى إٌف اإلحاطة ٕبقيقة اإلمامة ليس أمران يسّبان بل ىو فوؽ     
ير ميطىاؽو لنا، كمىن ٰبيط خربان بكماؿ اإلمامة كعليم صفاوا إالٌ العادة، كغ

! مىن كاف منو عٌز كجٌل كقاب قوسْب أك أدٗب؟
ات أفعا٥بم      إٌف شبهة إلقاء األئٌمة أنفسهم ُب التهلكة ىي من متطأّى

عليهم السَّالـ، كال ييعقل رفضها أك ا٢بكم عليها سلبان، دكف النلر إٔب 
لكم األفعاؿ كالتصرفات كالقرائن من الكتاب كالسٌُّنة ا٤بباركة، احملكمات من ت

كإالٌ عيدَّ ا٢بكم ميٍسبىقان دكف الٌرجوع إٔب ما ذكرنا، تسرُّعان كضعفان ُب الفقاىة 
 ػمهما عال شأف مىن قاؿ بالطبهة، إذ ا٢بٌق يعلو كال ييعلى عليو  ػكاإلستنباط 

ٗبثابة النلر بعْبو دكف أخرل  بل إٌف ا٢بكم على تلكم التصرٌفات كاألفعاؿ
.  لتقوٙب الٌصورة على حقيقتها ككاقعها 

لذا إٌف ما أارتو ىنا كاؼو كهلل ا٢بمد ٢بٌل مطكلةو طا٤با شغلت باؿ العديد     
كأسقطت اٌلة من الفقهاء كاحملٌققْب، حيث ٓب تسعفهم ٙبقيقاوم ٗبا يتناسب 

ألئٌمة ٗبصايرىم، كفصلوا عن كعلم األئٌمة ا٢بضورم كالفعلي، فنسبوا ا١بهل ؿ
قادة دينٌيوف يعملوف باللواىر : ذكاوم العلم ا٢بضورٌم، بل األئٌمة بنلرىم

فقط، كٓب يسربكا عمق أفكارىم كأركاحهم عليهم السَّالـ، كاٌلة من ىؤالء 
ا٤بعصـو عن ا٣بطأ، لكنهم كقعوا ُب ٧بذكر سلب  بتنزيهحاكلوا حٌل الطبهة 

. ٌمة األبرار ا٤بيامْب األطهار عليهم السَّالـ العلم ا٢بضورٌم عن األئ
كاإلنصاؼ إٌف ًكالى الفريقْب على شفا إفراط كتفريط، كالنمرقة الوسطى      

ىو ما سَباه ُب مطاكم ىذا الكتاب، فإنو جىلىى كنقَّحى ما علق ُب األذىاف 
لسَّالـ، من انطباعو ميطىوَّشو أك غًّب صىًبٍيحو عن علـو األئٌمة األبرار عليهم ا
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كأنٌو ليس ٜبٌة فصل بْب حركتهم ا١بهاديٌة كالعلمٌية كبْب حركتهم الفكريٌة من 
حيث تعٌلقها با٢باضر كا٤بستقبل، كما ال إانينٌية بْب علمهم ا٢بضورم بطيء 

دكف آخر حسبما تصٌوره أكليك اٌلذين استغرقوا ُب إنٌياوم، فلٌنوا أٌف علم 
.  االن، إذ ما اٌدعوه ال دليل عليو ا٤بعصـو كعلمهم، فخبطوا ٲبينان كشم

إٌف ا٤بعمعة ا٢باًصلة بْب ذينك الرٌأيٍْب استدعتنا ا٣بوض بالتفاصيل ُب دفع     
الٌطبهة، مع التأكيد على أٮبٌية الًعٍلم ا٢بضورٌم لألئٌمة عليهم السَّالـ، كأنو ال 

انثالـ ٲبكن فصلو عن ٦برل حياوم كلو ُب فَبة زمنية قصّبة، إذ الفصل يعِب 
تلك الوحدة العلمٌية ا٢بضوريٌة طواؿ حياوم ا٤بطرًقة، كقد أعطينا صورة جلٌية 

عن حقيقة األمر كرفع التصٌورات ا٣باطية حوؿ إقدامهم على ا٤بوت مع 
.  علمهم ا٢بضورٌم ا٤بتعلّْق بكٌل أزمنتهم دكف استثناء 

ؿ ا٢بقيقة دكف كأملي من القارئ الكرٙب أٍف يفتح مسامع قلبو كعقلو لتقبُّ     
ا٫بياز إٔب زيد كعمرك مهما عال شأهنما كعلم كعبهما، إذ ا٢بٌق ارفع من أٍف 

كاعرؼ "، "فا٢بٌق يعلو كال ييعلى عليو"يقٌيده اشخاص عيرًفوا بالعلم كالفقاىة، 
،كال يستنكف ا٤بتعلّْم عن ((فليس من طلب ا٢بٌق فأخطأه))؛ "ا٢بٌق تعرؼ أىلو

اؿ عن طلبو تقوية للباطل حسبما قاؿ أمّب طلب ا٢بٌق، ألٌف ُب اإلشتغ
ايها : "ا٤بؤمنْب كسٌيد ا٤بوٌحدين كقائد الغٌر احملجَّلْب علٌي بن أيب طالب 

الناس، لو ٓب تتخاذلوا عن نصر ا٢بٌق كٓب ونوا عن توىْب الباطل، ٓب يطمع 
فيكم من ليس مثلكم، كٓب يقوى مىن قوم عليكم، لكٌنكم وتم متاه بِب 

كلىعىٍمرًم، لييضعىفىنَّ لكم التػٍَّيو من بعدم اضعافان ٗبا خلَّفتم ا٢بٌق كراء إسرائيل، 
.   (ُ)"ظهوركم 
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اه ُب موضعو آخر     فال تنفركا من ا٢بٌق نفار الصبيح من : "كقاؿ ركحي ًفدى
.  (ِ)" األجرب، كالبارم من ذم السَّقىًم 

د اهلل مىن كاف العملي إٌف أفضل الناس عن: "كقاؿ سٌيدم أمّب ا٤بؤمنْب أيضان     
. (ّ)"با٢بٌق أحٌب إليو من الباطل كإٍف جىرَّ إليو فائدة كزادىهي 

فال "إٌف ا٢بٌق ال ٰبملو إالٌ أىل البصر كالٌصرب كالعلم ٗبواضع ا٢بٌق، "    
".  يؤنسىنَّك إالٌ ا٢بٌق، كال يوحطنَّكى إالٌ الباطلي 

 ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب ككصٌيٍب إلخوا٘ب ا٤بؤمنْب ىي ما أكصى بو أمّب    
 ػطالب عليو أفضل الَّصالة كأًب التسليم فلنبفلها بقلوبنا كأفكارنا، قاؿ 

:  ُب كصٌيتو ٤بالك أعلى اهلل مقامو ػركحي لو الفداء 
كإلـز ا٢بٌق مىن لزمو من القريب كالبعيد، ككين ُب ذلك صابران ٧بتسبان، "    

كابتًغ عاقبتو ٗبا يثقلي عليكى منو،  كاقعان ذلك من قرابتكى كخاٌصتكى حيث كقع،
ىنَّ ييبًطلي اإلحسافى، كالتزيُّد ييذًىبي بنور ا٢بٌق 

فإٌف مغٌبة ذلك ٧بمودة فإٌف ا٤ب
"(ْ)   .

     
:  كفي الختاـ

أكصي القىارًئى الكرٙب أٍف يطالع الكتابى فصالن فصالن، ليستفيد ٩با بيثَّ فيو     
إلىتماـ، كإالٌ فالطفرة ُب ا٤بطالعة من مطالب فقهٌية ككالمٌية جديرة با

باإلنتقاؿ فجأة إٔب الفصل األخّب دكف التدبٌر ُب الفصوؿ السابقة عليو، ال 
ّّ يستوجب التأ٘ب كالتدبُّر ُب مطالعًة  توٌرث ًعٍلمىان، ال سٌيما كأٌف ا٤بوضوع ىا
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، كلُّ جزءو فيو مرتبط ٔبزئو اآلخر كملتصق بو،  كٌل الفصوؿ لَبابطها كمجموعو
.  كبذا ٰبصل على النتيجة ا٤برجٌوة لتبصيل الًعٍلم 

كأحٌب أٍف ألفت الٌنلر بأٌف ىذا الكتاب ليس ترفان فكريٌان أك جدالن كالمٌيان،     
ٗبقدار ما ىو نلرة اجتهاديٌة جديدة ٤بعركة آراء بْب فريقْب من فقهاء اإلمامٌية 

، فموضوع ـك اختلفوا حوؿ موضوع التهلكة كالعلم ا٢بضورٌم لدل ا٤بعص
الببث يغلب عليو ا١بنبة الفقهٌية الٍب تتطٌلب جهدان استنباطٌيان ُب معا١بة 

األخبار ا٤بتعارضة، أك ترجيح بعضها على بعض، ككيفٌية ا١بمع بْب األخبار 
ا٤بتعارضة، كٌل ذلك أخذ مِب جهدان للوصوؿ إٔب النتيجة الفقهٌية النهائٌية 

ٍبط عطواء اٌلة من أىل التبقيق، كسقط ٤بوضوعو طا٤با حار كخىبىطى فيو خى 
بسببو كثّبه ال عن عمدو أك تقصّبو بل لقصورو ُب مقٌدماتو استنباطٌية، أبعدنا 

.  اهلل عٌز شأنو عن ا٥بفوة فيها كلو ا٤بٌنة 
كأٛبٌُب أخّبان الٌصفح عٌما يوجب سخط القارئ، إٍف كاف ٜبة ىفوة أك ما ال     

.  ة ألىلها،كا٢بٌق أجدر باإلتباع يبعث على الرّْضى، فإٌف العصم
 

كا٢بمد هلل رٌب العا٤بْب، كصلواتو كٙبياتو على الصفوة من خلقو، كسادة رسلو 
. ٧بٌمد كآلو األنوار ا٤بيامْب األطهار األخيار 

 ىػُِّْ/صفر/ُٔبّبكت                                                                          
٧بٌمد ٝبيل ٌٞبود                                                        
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: تكشٙش اهصبٔٞ   
ٓب يرتًض أصباب الطبهة ٠باع ما جاء ُب األخبار بأٌف أئٌمة أىل البيت     

الـ قد أقدموا على ا٤بوت عن سابق معرفة بالنتيجة النهائٌية ٢بياوم عليهم السَّ 
الطريفة، ال سٌيما ما كرد عن موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علٌي صلوات اهلل عليو كعلى 
آلو، من أنو كاف عارًفان بساعة مقتلو، كأٌف قاتلو ىو ابن ملجم عليو لعنة اهلل، 

ٕبسب دعول  ػيو، كٌل ىذا عارًفان با٤بوضع اٌلذم سييقتل ؼ بل كاف 
٩با ٓب ٰبل تعرضو لو، كعليو؛ كيف فعل ذلك كا٢باؿ أف  ػأصباب الطُّبػٍهىة 

. القاء النفس ُب التهلكة منهيه عنو عقالن كنقالن، آيةن كركايةن 
كىكذا سرت الطبهة كالنار ُب ا٥بطيم على تصرُّفات الصٌديقة الطاىرة الزكٌية 

ندما الذت كراء الباب كىجـو عمر على فاطمة الزىراء عليها السَّالـ ع
دارىا، ككذا تصرُّفات بقٌية أكالدىا ا٤بيامْب األطهار عليهم السَّالـ، بدءان بأكل 

، كذىاب اإلماـ ا٢بسْب  اإلماـ ا٢بسن آّتىب   من الطعاـ ا٤بسمـو
إٔب كربالء للطهادة ىناؾ، كانتهاءان ٗبا جرل على البقٌية من آؿ الٌرسوؿ عليهم 

.  الـ السَّ 
:  كالجواب

خيٌّب تلك الليلة اك قبلها من الليإب بْب  إف امّب ا٤بؤمنْب عليان  :أكال    
ٗبعُب اف اهلل تعأب جعل اليو االمر  -البقاء ُب الدنيا كبْب لقاء اهلل تعأب

لقاء اهلل تعأب،  فاختار  -كا٣بيار ُب اف ٱبتار لقاء اهلل اك البقاء ُب الدنيا
. جوب حفظ النفسفسقط عنو ك



 28 

: توضيح ذلك    
إف األئمة عليهم السالـ ُب ٝبيع حاالوم ٯبركف على ما اختار ٥بم    

القضاء اال٥بي، كالتقديرات الربوبية، من باب التسليم كالرضا بالقضاء، فما 
علموه انو ٨بتار هلل تعأب مرضيه لديو، اختاركه كرضوا بو سوآء كاف بقتلو أك 

كإف كانوا عا٤بْب بذلك كقادرين على دفعو بالدعاء  ىوافو من أعدائهم،
كالتضرُّغ، كلكنهم تركوا الدفع، كاختاركا الوقوع، لعلمهم برضاه جٌل كعٌز 

كاختياره ذلك ٥بم، كالتبليل كالتبرٙب أحكاـ توقيفية من الطارع ا٤بقىدَّس، فما 
 ما: ىو حراـ، قاؿ تعأبؼكافق أمره كرضاه فهو حالؿ، كما خالف ذلك 

كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمران أف يكوف لهم الخيرة من 
ال  (ّٔ/األحزاب)  أمرىم كمىن يعًع اهلل كرسولو فقد ضٌل ضضالن مبينان 

 (.ِّ/ األنبياء)ييٍسئىلي عما يفعل كىم ييٍسئػىليوف
د ىذا مضافان إٔب أف مطلق اإللقاء ُب التهلكة ليس ٧برَّمان، ألٌف جها     

األعداء كا٤بطركْب كالدفاع عن األىل كا٤باؿ كاالعطاء باليد إٔب القصاص 
كإقامة ا٢بدكد كغّب ذلك يعترب ىالكان للنفس لكنو ٧ببوب كمرضيه عند اهلل 

 ػأم أف مطلق االلقاء ُب التهلكة حراـ  ػتعأب، كعليو فإف اإلطالؽ ا٤بٌدعى 
صص ذاؾ اإلطالؽ بالذىاب ٨بصَّصه ٗبا ذكرنا من األمثلة ا٤بتقدمة، ككذا يخ

. ،أك باألكل من الطعاـ ا٤بسمـوءللمسجد للطهادة أك إٔب كر بال
    

: كبعبارة أخرل 
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خارجة  ػكبقٌية األمثلة ا٤بتقدّْمة  ػإٌف جهاد األعداء كلو أٌدل إٔب القتل     
ٚبصيصان عن حكم التهلكة، أم أنػها ولكة منصوص عليها من ًقبىل الطارع 

. تطملها أحكاـ التهلكة ا٤بنهٌي عنها شرعان كعقالن  ا٢بنيف، كال
ما كرد ُب حسنة عبد ا٤بلك بن اعْب عن موالنا أيب :ك٩با يؤيد ما قلنا    

حٌب كاف ما بْب  أنزؿ اهلل تعأب النصر على ا٢بسْب :قاؿ جعفر 
أم انزؿ اهلل مالئكتو ينصركنو على االعداء حٌب اذا صاركا ) ػالسماء كاالرض 

النصر اك لقاء اهلل،فاختار لقاء :ٍبٌ خٌّب ( السماء كاالرض خيٌّب بْب االمرينبْب 
. (ٓ)اهلل تعأب

كعندما ٱبتار اإلماـ لقاء اهلل يعِب أٌف مهمتو ُب الدنيا قد انتهت كإالٌ     
 .لكاف فٌضل البقاء على ا٤بوت لكونو مقدَّمان على ا٤بوت لوجود مصلبة فيو

: الكناسي قاؿ كما كرد ُب صبيبة خريس    
عجبت من قـو  ػكعنده أناس من اصبابو  ػيقوؿ  ٠بعت ابا جعفر     

يتوٌلونا كٯبعلونا أئمة كيصفوف أٌف طاعتنا مفَبضة عليهم كطاعة رسوؿ اهلل 
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ٍب يكسركف حٌجتهم كٱبصموف أنفسهم بضعف 

ق اهلل برىافى حًق معرفتنا قلؤّم، فينقصونا حٌقنا كيعيبوف ذلك على من اعطا
كالتسليم ألمرنا، أتركف أف اهلل تعأب افَبض طاعة أكليائو على عباده، ٍب ٱبفى 
عنهم أخبار السماكات كاألرض كيقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ٩بٌا 

جعلت فداؾ أرأيت ما كاف من أمر قياـ : فقاؿ لو ٞبراف!  فيو قواـ دينهم؟
ا٢بسن كا٢بسْب عليهم السَّالـ كخركجهم كقيامهم بدين علٌي بن أيب طالب ك

اهلل عٌز ذكره، كما أيصيبوا من قتل الطواغيت إياىم كاللفر بػهم حٌب قتلوا 
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يا ٞبراف إٌف اهلل تبارؾ كتعأب قد كاف قٌدر : كغلبوا؟ فقاؿ أبو جعفر 
علم ذلك عليهم كقضاه كأمضاه كحتمو على سبيل اإلختيار ٍبٌ أجراه، فبتقدُّـ 
إليهم من رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاـ عليّّ كا٢بسن كا٢بسْب 

عليهم السَّالـ كبعلم صمت من صمت منا، كلو أنػهم يا ٞبراف حيث نزؿ 
بػهم ما نزؿ من أمر اهلل عٌز كجٌل كإظهار الطواغيت عليهم سألوا اهلل عٌز 

ة ملك الطواغيت كذىاب كجٌل أٍف يدفع عنهم ذلك كأ٢ٌبوا عليو ُب طلب إزاؿ
ملكهم أسرع من سلك منلـو انقطع فتبٌدد، كما كاف ذلك اٌلذم أصأّم يا 

ٞبراف لذنب اقَبفوه كال لعقوبة معصية خالفوا اهلل فيها كلكن ٤بنازؿ ككرامة من 
. (ٔ)اهلل، أراد أف يبلغوىا، فال تذىنٌب بك ا٤بذاىب فيهم

: إشارات ىاٌمة    
شريف إٔب أسرار غامضة، كًحكىمو إ٥بٌية، شٌرؼ اهلل يطّب ىذا ا٢بديث اؿ    

: تعأب بػها أكلياءه كخيزَّاف كحيو، كّٔا ميػَّزىىم عن سائر ا٣بلق كىي
ىيم بكٌل شيء، كعدـ انقطاع أخبار الٌسماء عنهم عليهم  ػأ      ُي ُي ُي ًعٍلمي

.  السَّالـ، كعمومو شامل للموضوعات بأسرىا 
ئب كأخطار كقهر أرباب ا١بىٍور إٌف ما جرل عليهم من مصا ػب     

.  كالٌطواغيت ناشيء عن مصاّب ال يعلىميها إالٌ اهلل ا٤بهيمن جٌل شأنو 
إٌف ما صدر منهم من ا٢برب كا١بهاد كالقتل ُب سبيل اهلل، ككذا  ػج     

سكووم عما يفعلو أئٌمة الضالؿ، كمطاىدوم األٌمة تتمادل ُب غٌيها، كٌل 
كٔب ا٣باٌصة بػهم، كانقيادان لتكليفو بال إ١باءو من اهلل ذلك صدر طاعةن ألكامر آب

. ٥بم ُب شيء من ذلك، كإ٭با ىم ٨بتاركف كغّبىم ُب ٝبيع التكاليف 
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، كعدـ التوسُّل إٔب اهلل تعأب  ػد      التسليم لقضاء اهلل احملتـو كاألىجىل ا٤برـب
ال ٰبصل إالٌ بإزىاؽ  ُب إزاحة العٌلة لينالوا بالطهادة رضاه كالفوز برٞبتو، كىذا

. نفوسهم الطريفة 
إف امّب :قلت لإلماـ الرضا : كجاء ُب خرب ا٢بسن بن ا١بهم قاؿ    

ا٤بؤمنْب قد عرؼ قاتلو كالليلة الٍب ييقتل فيها كا٤بوضع الذم يقتل فيو كقولو ٤بٌا 
ـٌ كلثـو: ٠بع صياح األكٌز ُب الٌدار لو صلٍَّيتى : صوائح تتبعها نوائح، كقوؿ أ

لليلة داخل الٌدار كأمرتى غّبؾ يصٌلي بالناس، فأىب عليها ككثر دخولو ا
أٌف إبن ملجم لعنو اهلل قاتلو  كخركجو تلك الليلة بال سالح كقد عرؼ 
ذلك كاف كلكٌنو خيّبّْ ُب تلك : بالسيف، كاف ىذا ٩با ٓب ٯبز تعرُّضو، فقاؿ

. (ٕ)الليلة، لتمضي مقادير اهلل عٌز كجٌل 
ا٢بديث كأمثالو على أٌف إقداـ أىل البيت عليهم السَّالـ على ما  فدلٌنا ىذا   

فيو التهلكة إ٭با ىو من باب الطاعة هلل كامتثاؿ التكليف ا٤بوجَّو إليهم خاٌصةن، 
فال يتطرَّؽ إٔب ساحة ًعٍلمهم نقص، كليس إقدامهم على ما فيو ا٥بىلىكىة ٩بٌا 

.  يأباه العقل كالدّْين 
: كؿكخضصة الدليل اال    
إف االئمة عليهم السالـ كانوا عا٤بْب بوقت شهادوم غّب فارين منو لكونو     

مرضيان لو تعأب ليبلغوا بدرجات التسليم كالتفويض درجة الطهادة ك٧بل 
الكرامة منو تعأب، كاالخبار ّٔذا ا٤بضموف كثّبة فالحظ كتأمل،ال سيما 

: اصوؿ الكاُب االبواب التالية
  :ُب أٌف األئٌمة عليهم الٌسالـ ال ٱبفى عليهم شيء، كىي كاآلٌب (:الباب األٌكؿ)   
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أٞبد بن ٧بٌمد ك٧بٌمد بن ٰبٓب عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن إبراىيم بن  ػ( ُ)   
كٌنا مع أيب عبد : إسباؽ األٞبر عن عبد الٌلو بن ٞبٌاد عن سيف الٌتٌمار قاؿ

فالتفتنا ٲبنة كيسرة  علينا عْب: ٝباعة من الٌطيعة ُب ا٢بجر فقاؿ الٌلو 
كرٌب الكعبة كرٌب البنٌية االث مرٌات : فلم نر أحدا فقلنا ليس علينا عْب فقاؿ

لو كنت بْب موسى كا٣بضر ألخربوما أٌ٘ب أعلم منهما كألنبأوما ٗبا ليس ُب 
أعطيا علم ما كاف كٓب يعطيا علم ما يكوف  أيديهما ألٌف موسى كا٣بضر 

ٌساعة كقد كراناه من رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كما ىو كائن حٌٌب تقـو اؿ
    .(ٖ)كسلَّم كرااة

: مضحظة ىاٌمة 
مىل على أمرىين" كراناه من رسوؿ اهلل كرااة: "ما صدر ُب ذيل ا٢بديث     :  ٰبي
أٍف تكوف العبارة زايدة أقبمها األعداء ُب ا٢بديث الطريف، إذ ال  إٌما    

موركاة من رسوؿ اهلل ما داموا عليهم السَّالـ ٲبلكوف  ييعقىل أٍف تكوف ا١بزئٌيات
نفس ا٤بواصفات الٍب ٲبتلكها رسوؿ اهلل، إذ القادر على إعطائها لو صٌلى اهلل 

ن كانوا نفسو 
ى
عليو كآلو كسلَّم لطٌدة قابلٌيتو، قادر أيضان على إعطائها ٤ب

.  أنفسنا كأنفسكمبالفضائل كا٤بكرمات 
ٕبملها إٌما  ػعلى فرض صٌبة صدكرىا عنهم  ػٗبضموهنا أٍف نتصٌرؼ كإٌما     

على التقٌية ظاًىران، كإٌما على أنػهم ليسوا ٗبكلَّفْب بالعمل بًعٍلًمهم ٗبا ىو كائن 
إٔب يـو القيامة، ٗبعُب أنػهم ال يلهركنو إالٌ للخواٌص من مواليهم، كإٌما ٕبملها 

اوىا من رسوؿ اهلل تأكيدان ال على األحكاـ الكلٌية كاألكامر الطرعٌية، فهذه كر
 .  تأسيسان، فتدبَّر 
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عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد بن سناف عن يونس بن يعقوب عن  ػ( ِ)    
ا٢بارث بن ا٤بغّبة كعٌدة من أصبابنا منهم عبد األعلى كأبو عبيدة كعبد الٌلو 

 يقوؿ إٌ٘ب ألعلم ما ُب الٌسماكات بن بطر ا٣بثعمٌي ٠بعوا أبا عبد الٌلو 
كأعلم ما كاف كما يكوف  ،كما ُب األرض كأعلم ما ُب ا١بٌنة كأعلم ما ُب الٌنار

علمت : ٍبٌ مكث ىنيية فرأل أٌف ذلك كرب على من ٠بعو منو فقاؿ: قاؿ
 (ٗ)ء فيو تبياف كٌل شي :إٌف الٌلو عٌز كجٌل يقوؿ :ذلك من كتاب الٌلو عٌز كجلٌ 

. 
بن ٧بٌمد بن أيب نصر عن  عن علٌي بن ٧بٌمد عن سهل عن أٞبد ػ( ّ)    

كاف ا٤بفٌضل عند أيب عبد : عبد الكرٙب عن ٝباعة بن سعد ا٣بثعمٌي أنٌو قاؿ
لو ا٤بفٌضل جعلت فداؾ يفرض الٌلو طاعة عبد على العباد : فقاؿ الٌلو 

الٌلو أكـر كأرحم كأرأؼ بعباده من أف  ،ال: قاؿ؟،كٰبجب عنو خرب الٌسماء
كمساء       ٰبجب عنو خرب الٌسماء صباحا  يفرض طاعة عبد على العباد ٍبٌ 

(َُ).  
عن علٌي بن إبراىيم عن أبيو عن علٌي بن معبد عن ىطاـ بن  ػ( ْ)    

ٗبُب عن ٟبسمائة حرؼ من الكالـ  سألت أبا عبد الٌلو : ا٢بكم قاؿ
جعلت : قل كذا ككذا قلت :فيقوؿ: يقولوف كذا ككذا قاؿ :فأقبلت أقوؿ

أعلم أٌنك صاحبو كأٌنك أعلم الٌناس بو كىذا  ،ا٢براـ فداؾ ىذا ا٢بالؿ كىذا
ؾ يا ىطاـ ال ٰبتٌج الٌلو تبارؾ كتعأب على خلقو ؿٕب كم: ىو الكالـ فقاؿ

 .(ُُ)ٕبٌجة ال يكوف عنده كٌل ما ٰبتاجوف إليو
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٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن عمر بن عبد العزيز عن  ػ( ٓ)    
ال كالٌلو ال  :يقوؿ ٠بعت أبا جعفر : قاؿ ٧بٌمد بن الفضيل عن أيب ٞبزة

الٌلو أجٌل كأعٌز : ء ٍبٌ قاؿ بطي ء جاىالن  بطي اى عآبً  ،أبدان  الن يكوف عآب جاهً 
ال : كأكـر من أف يفرض طاعة عبد ٰبجب عنو علم ٠بائو كأرضو ٍبٌ قاؿ

.  (ُِ)ٰبجب ذلك عنو 
 :من اهلل؛ كىي كاآلٌب إف االئمة ٓب يفعلوا شييان اال بعهد (:الباب الثاني)    
٧بٌمد بن ٰبٓب كا٢بسْب بن ٧بٌمدو عن جعفر بن ٧بٌمدو عن علٌي بن  ػ( ُ)   

ا٢بسْب بن عليٍّي عن إ٠باعيل بن مهراف عن أيب ٝبيلة عن معاذ بن كثّبو عن 
إٌف الوصٌية نزلت من الٌسماء على ٧بٌمدو كتابان، ٓب : قاؿ أيب عبد الٌلو 

 عليو كآلو كسٌلم كتاب ٨بتـو إالٌ الوصٌية فقاؿ ينػزؿ على ٧بٌمدو صٌلى اهلل
يا ٧بٌمد ىذه كصٌيتك ُب أٌمتك عند أىل بيتك فقاؿ رسوؿ : جربائيل 

٪بيب الٌلو منهم : بيٍب يا جربائيل قاؿ أٌم أىل: الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
ذرٌيٌتك ك كمّبااو لعليٍّي  كذرٌيٌتو، لّباك علم الٌنبٌوة كما كرٌاو إبراىيم 

ا٣باًب األٌكؿ كمضى  ففتح علٌي : ككاف عليها خواتيم قاؿ: من صلبو قاؿ
ا٣باًب الثٌا٘ب كمضى ٤با أيًمرى بو فيها فلٌما توٌُب  ٤با فيها ٍبٌ فتح ا٢بسن 

ا٣باًب الثٌالث فوجد فيها أف قاتل فاقتل  ا٢بسن كمضى فتح ا٢بسْب 
فلٌما  ففعل : إالٌ معك قاؿ كتيقتل كاخرج بأقواـو للٌطهادة ال شهادة ٥بم

قبل ذلك، ففتح ا٣باًب الرٌابع فوجد  مضى دفعها إٔب علٌي بن ا٢بسْب 
فيها أف اصمت كأطرؽ ٤با حجب العلم، فلٌما توٌُب كمضى دفعها إٔب ٧بٌمد 

ففتح ا٣باًب ا٣بامس فوجد فيها أف فٌسر كتاب الٌلو تعأب  بن عليٍّي 
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ٌمة كقم ٕبٌق الٌلو عٌز كجٌل كقل ا٢بٌق ُب كصٌدؽ أباؾ ككٌرث ابنك كاصطنع األ
قلت : ا٣بوؼ كاألمن كال ٚبش إالٌ الٌلو، ففعل، ٍبٌ دفعها إٔب اٌلذم يليو قاؿ

ما يب إالٌ أف تذىب يا معاذ فَبكم : فقاؿ: جعلت فداؾ فأنت ىو؟ قاؿ: لو
أسأؿ الٌلو اٌلذم رزقك من آبائك ىذه ا٤بنزلة أف يرزقك من : فقلت: عليَّ قاؿ

فمن : فقلت: قد فعل الٌلو ذلك يا معاذ قاؿ :بك مثلها قبل ا٤بمات قاؿعق
كىو  ػكأشار بيده إٔب العبد الٌصاّب  ػىذا الرٌاقد : ىو جعلت فداؾ؟ قاؿ

  .(ُّ)راقد

أٞبد بن ٧بٌمدو ك٧بٌمد بن ٰبٓب عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن أٞبد بن  ػ( ِ)    
يحو الكندٌم عن ٧بٌمد بن أٞبد ٧بٌمدو عن أيب ا٢بسن الكناٌ٘ب عن جعفر بن نج

إٌف : قاؿ بن عبيد الٌلو العمرٌم عن أبيو عن جٌده عن موالنا أيب عبد الٌلو 
: الٌلو عٌز كجٌل أنزؿ على نبٌيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كتابان قبل كفاتو فقاؿ

كما الٌنجبة يا جربائيل؟ : يا ٧بٌمد ىذه كصٌيتك إٔب الٌنجبة من أىلك قاؿ
علٌي بن أيب طالبو ككلده عليهم الٌسالـ ككاف على الكتاب خواتيم : فقاؿ

كأمره  من ذىبو فدفعو الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
خاٛبان كعمل ٗبا فيو  أف يفٌك خاٛبان منو كيعمل ٗبا فيو ففٌك أمّب ا٤بؤمنْب 

فيو ٍبٌ دفعو إٔب ا٢بسْب ففٌك خاٛبان كعمل ٗبا  ٍبٌ دفعو إٔب ابنو ا٢بسن 
  ٌففٌك خاٛبان فوجد فيو أف اخرج بقوـو إٔب الٌطهادة، فال شهادة ٥بم إال

 معك كاشر نفسك لٌلو عٌز كجٌل ففعل ٍبٌ دفعو إٔب علٌي بن ا٢بسْب 
ففٌك خاٛبان فوجد فيو أف أطرؽ كاصمت كالـز منزلك كاعبد رٌبك حٌٌب يأتيك 

ففٌك خاٛبان فوجد فيو  ٧بٌمد بن عليٍّي  اليقْب ففعل، ٍبٌ دفعو إٔب ابنو
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حٌدث الٌناس كأفتهم كال ٚبافٌن إالٌ الٌلو عٌز كجٌل فإنٌو ال سبيل ألحدو عليك 
ففعل ٍبٌ دفعو إٔب ابنو جعفرو ففٌك خاٛبان فوجد فيو حٌدث الٌناس كأفتهم كانطر 

كأنت ُب علـو أىل بيتك كصٌدؽ آباءؾ الٌصا٢بْب كال ٚبافٌن إالٌ الٌلو عٌز كجٌل 
ككذلك يدفعو موسى إٔب  حرزو كأمافو ففعل ٍبٌ دفعو إٔب ابنو موسى 

 . (ُْ)اٌلذم بعده ٍبٌ كذلك إٔب قياـ ا٤بهدٌم صٌلى الٌلو عليو

صبيبة ٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمدو عن إبن ٧ببوبو عن إبن  ػ( ّ)    
: ٞبراف قاؿ لو: قاؿ رئابو عن ضريسو الكناسٌي عن موالنا أيب جعفرو 

جعلت فداؾ أرأيت ما كاف من أمر عليٍّي كا٢بسن كا٢بسْب عليهم الٌسالـ 
كخركجهم كقيامهم بدين الٌلو عٌز كجٌل كما أيًصيبيوا من قتل الٌطواغيت إيٌاىم 

يا ٞبراف إٌف الٌلو تبارؾ : كاللٌفر بػهم حٌٌب قتلوا كغلبوا؟ فقاؿ أبو جعفرو 
كأمضاه كحتمو ٍبٌ أجراه فبتقٌدـ علم  كتعأب قد كاف قٌدر ذلك عليهم كقضاه

ذلك إليهم من رسوؿ الٌلو قاـ علٌي كا٢بسن كا٢بسْب، كبعلمو صمت من 
 .(ُٓ)صمت مٌنا

معتربة ا٢بسْب بن ٧بٌمدو األشعرٌم عن معٌلى بن ٧بٌمدو عن أٞبد بن  ػ( ْ)    
٧بٌمدو عن ا٢بارث بن جعفرو عن علٌي بن إ٠باعيل بن يقطْب عن عيسى بن 

حٌداِب موسى بن جعفرو عليهما الٌسالـ : فاد أيب موسى الٌضرير قاؿا٤بست
كاتب الوصٌية كرسوؿ  أليس كاف أمّب ا٤بؤمنْب : قلت أليب عبد الٌلو: قاؿ

الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ا٤بملي عليو كجربئيل كا٤بالئكة ا٤بقرٌبوف عليهم 
ا ا٢بسن قد كاف ما قلت يا أب: فأطرؽ طويالن ٍبٌ قاؿ: السَّالـ شهوده قاؿ

كلكن حْب نزؿ برسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم األمر نزلت الوصٌية من 
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عند الٌلو كتابان مسٌجالن، نزؿ بو جربائيل مع أمناء الٌلو تبارؾ كتعأب من 
يا ٧بٌمد مير بإخراج مىٍن عندؾ إالٌ كصٌيك ليقبضها مٌنا : ا٤بالئكة فقاؿ جربائيل

فأمر الٌنيٌب  ػ يعِب اإلماـ علٌيان  ػؾ إيٌاىا إليو ضامنان ٥با كتطهدنا بدفع
 صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم  بإخراج من كاف ُب البيت ما خال علٌيان 

يا ٧بٌمد رٌبك يقرئك الٌسالـ : كفاطمة فيما بْب الٌسَب كالباب فقاؿ جربائيل
يك ىذا كتاب ما كنت عهدت إليك كشرطت عليك كشهدت بو عل: كيقوؿ

فارتعدت مفاصل : كأشهدت بو عليك مالئكٍب ككفى يب يا ٧بٌمد شهيدان قاؿ
يا جربائيل ريٌب ىو الٌسالـ كمنو الٌسالـ : الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فقاؿ

 كإليو يعود الٌسالـ صدؽ عٌز كجٌل كبٌر، ىات الكتاب، فدفعو إليو كأمره

يا علٌي : ، فقرأه حرفان حرفان، فقاؿإقرأه: فقاؿ لو بدفعو إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
ىذا عهد ريٌب تبارؾ كتعأب إٌٕب كشرطو عليَّ كأمانتو كقد بٌلغت كنصبت 

كأنا أشهد لك بأيب كأٌمي أنت بالبالغ كالٌنصيبة  علٌي : كأٌديت فقاؿ
كالٌتصديق على ما قلت كيطهد لك بو ٠بعي كبصرم ك٢بمي كدمي فقاؿ 

من الٌطاىدين فقاؿ رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل  كأنا لكما على ذلك: جربائيل 
يا علٌي أخذت كصٌيٍب كعرفتها كضمنتى لٌلو كٕب الوفاء ٗبا : عليو كآلو كسٌلم

نعم، بأيب أنت كأٌمي علٌي ضماهنا كعلى الٌلو عو٘ب : فيها؟ فقاؿ علٌي 
يا علٌي إٌ٘ب : كتوفيقي على أدائها فقاؿ رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

نعم، أشهد، : يد أف أيشًهدى عليك ٗبوافاٌب بػها يـو القيامة فقاؿ علٌي أر
إٌف جربائيل كميكائيل فيما بيِب كبينك : فقاؿ الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

نعم : اآلف كٮبا حاضراف، معهما ا٤بالئكة ا٤بقرٌبوف أليشًهدىىيم عليك فقاؿ



 38 

فأشهدىم رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل أشهدىم،  ػبأيب أنت كأٌمي  ػليطهدكا كأنا 
فيما أمر الٌلو  عليو كآلو كسٌلم ككاف فيما اشَبط عليو الٌنيٌب بأمر جربائيل 

يا علٌي تفي ٗبا فيها من مواالة من كأب الٌلو كرسولو : عٌز كجٌل أف قاؿ لو
كالرباءة كالعداكة ٤بن عادل الٌلو كرسولو كالرباءة منهم على الٌصرب منك كعلى 

: غيظ كعلى ذىاب حٌقي كغصب ٟبسك كانتهاؾ حرمتك؟ فقاؿكلم اؿ
كاٌلذم فلق ا٢بٌبة كبرأ الٌنسمة لقد : نعم، يا رسوؿ الٌلو فقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

يا ٧بٌمد عىرٍّْفوي أنٌو يػيٍنتػىهىك ا٢برمة كىي حرمة : يقوؿ للٌنيبٌ  ٠بعت جربائيل 
ٔب أف ٚبضب ٢بيتو من الٌلو كحرمة رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كع

فصعقت حْب فهمت الكلمة من : رأسو بدـو عبيطو قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
نعم، قبلت كرضيت كإف : األمْب جربائيل حٌٌب سقطت على كجهي كقلت

انتهكت ا٢برمة كعطٌلت الٌسنن كمٌزؽ الكتاب كىٌدمت الكعبة كخضبت 
ٍبٌ دعا رسوؿ  دـ عليك٢بيٍب من رأسي بدـو عبيطو صابران ٧بتسبان أبدان حٌٌب أؽ

الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كأعلمهم مثل ما أعلم 
مثل قولو فختمت الوصٌية ٖبواتيم من ذىبو ٓب ٛبٌسو الٌنار : أمّب ا٤بؤمنْب فقالوا

بأيب أنت كأٌمي أال : فقلت أليب ا٢بسن  كدفعت إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
أكاف ُب : سنن الٌلو كسنن رسولو فقلت: ة؟ فقاؿتذكر ما كاف ُب الوصيٌ 

كالٌلو شييان  نعم،: ؟ فقاؿالوصٌية توابهم كخالفهم على أمّب ا٤بؤمنْب 
الموتى  إنٌا نحن نحي: شييان، كحرفان حرفان، أما ٠بعت قوؿ الٌلو عٌز كجلٌ 

كالٌلو لقد   و أححيناه في إماـو مبينو  كنكتب ما قٌدموا كآثارىم ككٌل شي
رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ألمّب ا٤بؤمنْب كفاطمة عليهما  قاؿ
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بلى، : أليس قد فهمتما ما تقٌدمت بو إليكما كقبلتماه؟، فقاال: الٌسالـ
  .(ُٔ)كصربنا على ما ساءنا كغاظنا

علٌي بن إبراىيم عن أبيو عن عبد الٌلو بن عبد الٌرٞبن  صبيبة ػ( ٓ)    
: قلت أليب عبد الٌلو : ق البزٌاز عن حريز قاؿاألصٌم عن أيب عبد اللٌ 

جعلت فداؾ ما أقٌل بقاءكم أىل البيت كأقرب آجالكم بعضها من بعضو مع 
إٌف لكٌل كاحدو مٌنا صبيفةن فيها ما ٰبتاج إليو أف : فقاؿ! حاجة الٌناس إليكم؟

ر يعمل بو ُب مٌدتو، فإذا انقضى ما فيها ٩بٌا أيًمرى بو عرؼ أٌف أجلو قد حض
فأتاه الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ينعى إليو نفسو كأخربه ٗبا لو عند الٌلو 

قرأ صبيفتو اٌلٍب أيٍعًطٍيها كفٌسر لو ما يأٌب بنعيو كبقي فيها  كإٌف ا٢بسْب 
أشياء ٓب تقض، فخرج للقتاؿ ككانت تلك األمور اٌلٍب بقيت أٌف ا٤بالئكة 

ت تستعٌد للقتاؿ كتتأٌىب لذلك حٌٌب سألت الٌلو ُب نصرتو فأذف ٥با كمكث
يا رٌب أذنت لنا : فقالت ا٤بالئكة قتل فنزلت كقد انقطعت مٌدتو كقيًتلى 

ُب اال٫بدار كأذنت لنا ُب نصرتو فا٫بدرنا كقد قبضتو فأكحى الٌلو إليهم أف 
الزموا قربه حٌٌب تركه كقد خرج فانصركه، كابكوا عليو كعلى ما فاتكم من 

د خٌصصتم بنصرتو كبالبكاء عليو، فبكت ا٤بالئكة تعزٌيان كحزنان نصرتو فإٌنكم ؽ
.  (ُٕ)على ما فاوم من نصرتو فإذا خرج يكونوف أنصاره

: إشكاؿ كحلٌ     
أذف للمالئكة ُب  أفاد ا٣برب ا٤بتقدّْـ بأٌف اإلماـ ا٢بسْب بن علٌي     

ؿ ا٣برب ٗبا نصرتو، فلٌما نزلت، كجدتو مقتوالن، كعليو؛ ال بٌد من أٍف نؤكّْ 
 فإذنو  ال يسبقونو بالقوؿ كىم بأمره يعملوف: يتناسب كقولو تعأب
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٥بم بنصرتو ٯبب أٍف يكوف مقركنان بقدروم على اإلمتثاؿ، كىم ٲبتلكوف القدرة 
.  على ذلك، فتأٌخرىم يستلـز عكس ا٤بطلوب 

: كالجواب    
اهلل تعأب ٥بم ذلك،  ٥بم بنصرتو مالـز إلذف إٌف ًإٍذفى اإلماـ ا٢بسْب     

كتأٌخرىم ال يستلـز عدـ قدروم على الوصوؿ ُب الوقت احملىدَّد كقبل شهادتو، 
الكاشف عن إذف اهلل تعأب إ٭با ىو نصرتو ُب الرَّجعة  بل إٌف ًإٍذف اإلماـ 

إلزموا قربه حٌب ترىٍكه كقد خرج : "٥بم ال قبل شهادتو، من ىنا قاؿ 
صدكر أٍمرو ما بنصرتو قبل شهادتو لكنو أٍمره إنطائٌي ، كلو سىلٍَّمنا "فانصركه

إمتباٌ٘ب، كليس أمران فعلٌيان، كىذا نلّب أٍمر اهلل إلبراىيم خليل الٌرٞباف بذبح 
. إبنو إ٠باعيل عليهما السَّالـ

باب ُب أٌف األئٌمة يعلموف مٌب ٲبوتوف كأهنم ال ٲبوتوف إالٌ (:الباب الثالث)    
: باختيارو منهم

ٌمدي بني ٰبٓب عن سلمة بن ا٣بطٌاب عن سيليماف بن ٠باعة ك عبد  ػ( ُ)     ٧بي
ٌمد عن عبد الٌلو بن القاسم البطل عن أيب بصّب قاؿ قاؿ أبيو عبد : الٌلو بن ٧بي

أمُّ إماـ ال يعلمي ما ييصيبيوي ك إٔب ما يصّبي فليس ذلك ٕبيٌجة لٌلو  :الٌلو 
 .  (ُٖ)على خلقو

ٌمد بن بٌطار عليُّ بني إب ػ( ِ)     ٌمد بن عيسى عن ا٢بسن بن ٧بي راىيم عن ٧بي
حٌداِب شيخ من أىل قطيعة الرٌبيع من العاٌمة ببغداد ٩بٌن كاف يينقلي عنوي : قاؿ
ـى  :قاؿ ٕب: قاؿ يقيوليوف بفضلو من أىل ىذا البيت فما  فٍ قد رأيتي بعض 

عنا أيٌاـ : قاؿ ؟ككيف رأيتوي  فٍ ـى  :رأيتي مثلوي قطُّ ُب فضلو ك نيسيكو فقيلتي لوي  ٝبي
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من الويجيوه ا٤بنسيوبْب إٔب ا٣بّب  [ٜبانوف] ٜبانْب رجيال الٌسندٌم بن شاىك
يا ىؤيالء انليريكا إٔب  :فقاؿ لنا الٌسندمُّ  فأيدخلنا على ميوسى بن جعفر 

فإٌف الٌناس يزعيميوف أنٌوي قد فيعل بو ك  ؟ىذا الٌرجيل ىل حدث بو حدث
زليوي ك فراشيوي ميوٌسع عليو غّبي ميضٌيق ك ٓب ييرد بو أمّبي ييكثريكف ُب ذلك ك ىذا من

ؤمنْب سيوءان 
ي
ؤمنْب ك ىذا ىيو صبيح ك إ٭ٌبا ينتلري بو أف يقدـ فيناظً  ا٤ب

ي
ر أمّب ا٤ب

إٔب الٌرجيل  رك٫بني ليس لنا ىٌم إالٌ الٌنظ: ميوٌسع عليو ُب ٝبيع أيميوره فسليوهي قاؿ
أٌما ما ذكر من  ل بن جعفر موس اإلماـ ك إٔب فضلو ك ٠بتو فقاؿ

الٌتوسعة ك ما أشبهها فهيو على ما ذكر غّب أٌ٘ب أيخربيكيم أيُّها الٌنفري أٌ٘ب قد 
فنلرتي : كبعد غد أميوتي قاؿ   سيقيتي الٌسٌم ُب سبع ٛبرات كأنا غدا أخضرُّ 

.  (ُٗ)إٔب الٌسندٌم بن شاىك يضطربي ك يرتعدي مثل الٌسعفة
ٌمدي بني  ػ( ّ)     ٌمد عن ٧بي بن فٌضاؿ عن أيب ٝبيلة عن إٰبٓب عن أٞبد بن ٧بي

حٌداِب أخي عن جعفر عن أبيو أنٌوي أتى علٌي بن : عبد الٌلو بن أيب جعفر قاؿ
يا بيٌِب  :يا أبت اشرب ىذا فقاؿ :ليلة قيبض فيها بطراب فقاؿ ا٢بيسْب 

رسيوؿي الٌلو صٌلى  إٌف ىذه الٌليلةي اٌلٍب أيقبضي فيها ك ىي الٌليلةي اٌلٍب قيبض فيها
  .(َِ)اهلل عليو كآلو كسلَّم

ٌمد بن عبد ا٢بميد عن  ػ( ْ)     ٌمد عن سهل بن زياد عن ٧بي عليُّ بني ٧بي
ؤمنْب  :قلت للٌرضا : ا٢بسن بن ا١بهم قاؿ

ي
قد عرؼ  إٌف أمّب ا٤ب

صياح  قاتلوي ك الٌليلة اٌلٍب ييقتلي فيها ك ا٤بوضع اٌلذم ييقتلي فيو ك قوليوي ٤بٌا ٠بع
اإلكٌز ُب الٌدار صوائحي تتبعيها نوائحي كقوؿي أيـٌ كيلثيـو لو صٌليت الٌليلة داخل 

الٌدار كأمرت غّبؾ ييصٌلي بالٌناس فأىب عليها ككثير ديخيوليوي كخيريكجيوي تلك الٌليلة 
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أٌف ابن ميلجم لعنوي الٌلوي قاتليوي بالٌسيف كاف ىذا ٩بٌا  بال سالح كقد عرؼ 
ذلك كاف ك لكٌنوي خيٌّب ُب تلك الٌليلة لتمضي مقاديري الٌلو  :ضيوي فقاؿٓب ٯبيز تعرُّ 
.  (ُِ)عٌز ك جٌل 

ٌمد بن عيسى عن بعض أصبابنا حسنة  ػ( ٓ)     علٌي بن إبراىيم عن ٧بي
إٌف الٌلو عٌز ك جٌل غضب على الٌطيعة : قاؿ عن أيب ا٢بسن ميوسى 

. (ِِ)فخٌّب٘ب نفسي أك ىيم فوقيتػيهيم كالٌلو بنفسي
ٌمد عن الوٌشاء عن ميسافر أٌف أبا  ػ( ٔ)     ٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بي ٧بي

 ،نعم: قاؿ ؟ىذا القناة فيها حيتاف ريا ميساؼ :قاؿ لو ا٢بسن الٌرضا 
إٌ٘ب رأيتي رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم البارحة ك  :جيعلتي فداؾ فقاؿ

 .(ِّ) ىيو يقيوؿي يا عليُّ ما عندنا خّب لك

مٌ  حسنة ػ( ٕ)     ٌمد عن الوٌشاء عن أٞبد بن  د٧بي بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بي
كينتي عند أيب ُب : قاؿ أيب عبد الٌلو  موالنا عائذ عن أيب خدٯبة عن

اليـو اٌلذم قيبض فيو فأكصا٘ب بأشياء ُب غيسلو ك ُب كفنو ك ُب ديخيولو قربه 
كيت أحسن منك اليـو ما رأيتي ك الٌلو ما رأيتك منذ اشت ٌبيا أب :فقيلتي 

يينادم من  يا بيٌِب أما ٠بعت علٌي بن ا٢بيسْب  :عليك أار ا٤بوت فقاؿ
ٌمدي تعاؿ عٌجل   .(ِْ)كراء ا١بدار يا ٧بي

ٌمد عن علٌي بن ا٢بكم عن سيف بن عمّبة عن حسنة  ػ( ٖ)     أٞبد بن ٧بي
عأب الٌنصر أنزؿ الٌلو ت: قاؿ أيب جعفر  موالنا عبد ا٤بلك بن أعْب عن

ٌ خيٌّب الٌنصر أك لقاء  على ا٢بسْب  حٌٌب كاف ما بْب الٌسماء ك األرض ٍبي
. (ِٓ)الٌلو فاختار لقاء الٌلو تعأب
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: كصفوة القوؿ    
إٌف ىذه األخبار دلَّت على أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ كانوا على علم ٗبا     

فإخراج قسمو منو ُب زمن سيجرم عليهم، كىو شامله لكٌل األزمنة كاألحواؿ، 
خاٌص كىو مصّبىم احملتـو ييعتبػىري ٚبصيصان بال ٨بصّْص شرعٌي أك عقلٌي؛ بل 

فاألئٌمة . ىو ٚبٌرصه على الغيب كظٌن، كإٌف الٌلٌن ال ييغِب من ا٢بٌق شييان 
عليهم صلوات اهلل صربكا على ما أصأّم من األذل كالفتك بػهم من ًقبىل 

كوهنم عليهم السَّالـ عاًلًمْب ٗبا سيصيبهم من أكليك أعدائهم لعنهم اهلل، مع 
الطُّغاة اللّْياـ، كٌل ذلك تسليمان ألمر اهلل تعأب كرضىن بقضائو، فا٤بصلبة 
اإل٥بٌية تقتضي أٍف ييقًدموا على التهلكة ا٤برغوب فيها، ٢ًبكىمو كأسرار، منها 

اع ا٤بزيَّف اٌلذم كانوا كطف األعداء اللّْياـ كالكٌفار الطُّغاـ، كتعريتهم عن القن
 .يتسَبكف بو كيدان لإلسالـ كا٤بسلمْب 

إف احملافلة كاالبقاء على النفس، كا٢بذر عن إيرادىا مورد : كبعبارة أخرل    
التهلكة ا٭با ٯبب اذا كاف مقدكران لصاحبها اك ٓب يقابل ٗبصلبة اىم من 

ؾ كما حفلها،كأما اذا كجدت ىنالك مصلبة تكاَبء تعريض النفس للهال
ُب ا١بهاد كالدفاع عن النفس مع العلم بتسرب القتل أب بعض آّاىدين فال 
يعد االقداـ ولكةن حينيذو،كقد امر اهلل االنبياء كا٤برسلْب كا٤بؤمنْب فمطوا اليو 
قدمان موطٌنْب انفسهم على القتل،كقد تعٌبد اهلل طائفة من بِب اسرائيل بقتل 

ؿ موسى لقومو يا قـو إنكم ظلمتم إذ قا: انفسهم فقاؿ جٌل شأنو
 فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أنفسكم باتخاذكم العجل

(. ْٓ/البقرة)
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أف عبدة العجل من بِب  ػطبقان ًلمىا جاء ُب األخبار  ػكقد ذكر ا٤بفسركف     
إسرائيل ٤با ندموا على ما فرَّطيوا ُب جنب اهلل تعأب أعلمهم النيب موسى من 

توبتهم على االغتساؿ كلبس االكفاف كالقياـ صفْب ٍب يهجم توقف قبوؿ 
عليهم ىاركف كمعو من ٓب يعبد العجل كيضعوف السيوؼ فيهم، ك٤با نلر 

الرجل أب كلده كاخيو كابيو كٞبيمو ٓب تطعو نفسو على القتل ككلمهم موسى 
ؿ ُب ذلك كناجى ربٌو ُب ذلك فعرٌفو ا٤بؤب بأنو سّبسل ظيٍلمىة ال يبصر الرج

جليسو كأمر عبدة العجل با١بلوس ُب فناء بيووم ٧بتبْب ال يتقوف بيد كال 
رجل كال يعرفوف طرفان كال ٰبلوف حبوة، كعالمة الرضا عنهم كطف الللمة 

كسقوط السيوؼ، فعندىا يغفر اهلل ٤بن قيًتل كيقبل توبة من بقى، ففعل ىاركف 
  بػهم حٌب قيتل سبعوف ألفان .
لتوطْب على قتل النفس ابتغاء مرضاة اهلل من عبدة فإذا حصل ىذا ا     

العجل الذين تابوا فبطريق أكٔب ٰبصل ٤بن خيلق لو الكوف كسجدت ٥بم 
ا٤بالئكة كاقرت بفضلهم؟ 

كإذا كاف األمر اإل٥بي لبِب إسرائيل أف يقتلوا انفسهم موطّْنْب أنفسهم     
ف كصل أب أعلى على ذلك، كىو عالمة قبوؿ توبتهم، فليكن ىذا حاصالن ٓبى 

. درجات التسليم كالرضا بالقضاء الربويب
كال تيلقوا بأيديكم إلى التهلكة كأحًسنوا إٌف اهلل صبيح أف اآلية الكرٲبة 

؛ مطلقة بالنهي عن إلقاء النفس ُب (ُٓٗ/البقرة) يحٌب المحسنين
التهلكة، لكٌن ىذا النهي ميقٌيد ٗبا إذا ٓب يَبتب على إىالؾ النفس أمُّ 

صلبة أىٌم من اإلىالؾ، أما إذا ترتب على ىذا اإلىالؾ مصلبة أىم منو ـ
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رجها عٌما ٫بن فيو من  فيَبجح إىالؾ النفس حينيذو، لذا فإف سياؽ اآلية ٱبي
كركدىا للتبذير حيث دؿ ىذا السياؽ على أٌف ا٤بسلمْب يوقعوف أنفسهم ُب 

بالدفع بقولو  التهلكة اذا اعتدل عليهم ا٤بطركوف، كٓب يبادرىم ا٤بسلموف
الشهر الحراـ بالشهر الحراـ كالحرمات قحاص فمن اعتدل :تعأب

عليكم فاعتدكا عليو بمثل ما اعتدل عليكم كاتقوا اهلل كاعلموا اف اهلل 
التهلكة   مع المتقين كأنفقوا في سبيل اهلل كال تلقوا بأيديكم الى

ولكة خاص فالنهي عن اإللقاء ُب اؿ. كأحسنوا إف اهلل يحب المحسنين
ٗبا إذا اعتدل ا٤بطركوف على ا٤بسلمْب ُب األشهر ا٢بـر كٓب تكن للمسلمْب 

فاإللتزاـ بعمـو النهي لكل ما فيو ىلكة ال ٯبعل حرمة .قوة على مقاتلتهم
إيراد النفس مورد ا٥بلكة من ا٤بستقالت العقلية الٍب ال تقبل التخصيص بل 

٢بة أقول من مفسدة اإلقداـ ىي من األحكاـ ا٤بختصة ٗبا إذا ٓب توجد مص
على التلف، كمع كجود ا٤بصلبة الالزمة ال يتأتى ا٢بكم با٢برمة أصالن كما ُب 

. الدفاع عن بيضة اإلسالـ
كقد أاُب اهلل سببانو على ا٤بؤمنْب ُب إقدامهم على القتل كآّاىدة ُب سبيل 

نفسهم إف اهلل اشترل من المؤمنين أ: تأييد الدعوة اإل٥بية فقاؿ تعأب
 كأموالهم بأف لهم الجنة يقاتلوف في سبيل اهلل فيقتلوف كييقتلوف

كال تحسبن اٌلذين قتلوا في سبيل اهلل امواتان :، كقاؿ تعأب(ُُُ/التوبة)
كمن : ، كقاؿ تعأب(ُٗٔ/آؿ عمراف) بل أحيا  عند ربٌهم يرزقوف

 الناس من يشرم نفسو ابتغا  مرضاة اهلل كاهلل ر كؼه بالعباد
(. َِٕ/البقرة)



 46 

فإقداـ آّاىد ُب سبيل اهلل على األلف من األعداء ٩با يرىب العدك     
منفعة  ػاإلقداـ  أم ػكييقلق جينده؛ ألف اإلقداـ أفضل من النجاة ألف فيو 

كمصلبة للمسلمْب حيث يتأكَّد عزمهم حْب يرىٍكفى كاحدان منهم مقابل العدد 
. الوفّب
أعِب كجود مصلبة أىٌم من تعريض أنفسهم  ػ فالدليل العقلي ا٤بتقدـ    

ككذا االدلة النقلية الٍب عرضنا قسمان منها، مع كجود نصوص كأخبار،  ػللقتل 
منها حسنة عبد ا٤بلك بن أعْب كصبيبة ضيريس الكناسي، دلنا كلُّ ىذا 

كأمثالو على أف إقداـ أىل البيت على ما فيو التهلكة إ٭با ىو من باب الطٌاعة 
التكليف ا٤بوجَّو إليهم خاصَّةن، فال يتطرَّؽ إٔب ساحة ًعٍلمهم أٌم  كامتثاؿ

نقص، كليس إقدامهم على ما فيو ا٥بلكة تأباه العقوؿ السليمة، كإٔب ما أشرنا 
عليو اٌلة من ٧بٌققي  اٌلذم ال عدكؿ عنو، كىو ما كافقىو ا٢بٌق الصريح 

. اإلمامٌية 
لسنا ٭بنع أف  : "ؿ العكربية يقوؿفها ىو الطيخ ا٤بفيد ُب جواب ا٤بسائ     

يعلم اإلماـ أعياف ما ٰبدث على التفصيل كالتمييز كيكوف بإعالـ اهلل 
بالصرب على الطهادة  تعأب،كما ال ٭بنع أف يىتعىبَّدى اهللي أمّبى ا٤بؤمنْبى 

كاالستسالـ للقتل فيبلغو بذلك علٌو الدرجة ما ال يبلغو إال بو فيطيعو ُب 
فها سواه ٓب يؤٌدىا، كيكوف ُب ا٤بعلـو من اللطف ّٔذا ذلك طاعة لو كلٌ 

التكليف ٣بلق من الناس ما ال يقـو مقامو غّبه، فال يكوف بذلك أمّب 
ملقيان بيده إٔب التهلكة، كال معينان على معونةو مستقببة ُب  ا٤بؤمنْب 

 العقوؿ، كال يلـز فيو ما يلنو ا٤بعَبضوف، كما ال ٭بنع أف يكوف ا٢بسْب 
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٤بان ٗبوضع ا٤باء كأنو قريب منو بقدر ذراع، فلو حفر لنبع لو ا٤باء، فإمتناعو عا
من ا٢بفر ال يكوف فيو إعانة على نفسو بعد أف يكوف متعبدان بَبؾ السًَّعي ُب 

طلب ا٤باء حيث يكوف ٩بنوعان عنو، كال يستبعد العقل ذلك كال يقببو، 
د جاء ا٣برب بعلمو بو، بعاقبة موادعة معاكية، فق ككذلك ُب علم ا٢بسن 

ككاف شاىد ا٢باؿ يقضي بو غّب أنو دفع بو عن تعجيل قتلو كتسليم أصبابو 
إٔب معاكية، ككاف ُب ذلك لطفان ُب بقائو إٔب حاؿ مضيو كلطفان لبقاء كثّب من 
شيعتو كأىلو ككلده، كدىٍفع فساد ُب الدين أعلم من الفساد اٌلذم حصل عند 

. (ِٔ)"نع كلكن اهلل تعأب تعبده بذلك عا٤بان ٗبا ص ىدنتو ككاف 
كقاؿ العالٌمة ا٢بٌلي ُب جواب من سألو عن تعريض أمّب ا٤بؤمنْب نفسو     

بأنو ٰبتمل أف يكوف قد أيخرب بوقوع القتل ُب تلك الٌليلة، كٓب يػىٍعلىم  )): للقتل
 أنو ُب أٌم كقت من تلك الليلة، أك أنو ٓب يػىٍعلىم ُب أٌم مكاف ييقتل، أك أفٌ 
تكليفو مغاير لتكليفنا فجاز أف ييكىلَّف ببذؿ مهجتو الطريفة ُب ذات اهلل 

. (ِٕ) ((كاجبان كما ٯبب الثبات على آّاىد كإٍف كاف اباتو يفضي إٔب القتل
إف رضاىم ٗبا ينػزؿ بػهم من القتل : كقاؿ الطيخ العالٌمة يوسف الببرا٘ب    

اف على أيدم أعدائهم اللا٤بْب بالسيف أك الٌسم ككذا ما يقع بػهم من ا٥بو
مع كوهنم عا٤بْب قادرين على دفعو إ٭با ىو ٤با علموه من كونو مرضيان لو 

سببانو كتعأب ك٨بتاران إليهم، كموجبىان للقرب من حضرة قدسو فال يكوف من 
قبيل اإللقاء باليد إٔب التهلكة اٌلذم حرَّمىتػو اآلية إذ ىو ما إقَبف بالنهي من 

دَّس هني ٙبرٙب كىذا ٩با علم رضاه بو كإختياره لو فهو على النقيض الطارع ا٤بق
من ذلك إال أنو رٗبا ينػزؿ بػهم شيء من تلك احملذكرات قبل الوقت ا٤بعدكد 
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كاألجل احملدكد فال يصل إليهم منو شيء من الضرر كال يتعقبو احملذكر كا٣بطر 
كرٗبا دعوا اهلل ُب رفعو عنهم فرٗبا امتنعوا منو ظاىران كرٗبا احتجبوا منو باطنان، 

حيث علموا انو غّب مراد هلل سببانو ُب حقهم كال مقٌدر عليهم حتمان، 
أنػهم عليهم السالـ يدكركف مدار ما علموه من األقضية كاألقدار :كبالجملة

. (ِٖ)كما اختاره ٥بم القادر ا٤بختار 
    

:  كخضصة القوؿ 
اء الطريعة كبقائها يقٌدـ الثا٘ب إنو ُب حاؿ تعارض تلف النفس مع إحي    

. كييضبَّى باألكؿ ألجل ذلك
. جوابان عن شبهة اإلقداـ على التهلكة :الدليل الثاني    
إف األئمة عليهم السالـ ٤بٌا رأكا بنلرىم ا٤بقٌدس أٌف أمرىم دائره بْب القتل     

 كبْب التبعية لطرار الناس كسالطْب ا١بور، ىذه التبعية ا٤بوجبة لزكاؿ
الدين،فاختاركا القتل حفلان إلهنيار الدين كسقوط أسس التوحيد، كحفظ 

 التوحيد إ٭با ىو من شؤكهنم ككظائفهم، من ىنا عقد اإلماـ ا٢بسن 
لو ٓب  ػالصلح مع معاكية كإالٌ لقتل اإلماـ شٌر قتلة، كألٌدل عدـ الصلح 

حابو إٔب ٧بق الطيعة عن بكرة أبيها لذا أجاب بعض أص ػيعقده اإلماـ 
ما أردت بمحالحتي معاكية إالٌ أف أدفع )) :الناقمْب عليو من أجل الصلح

. ((عنكم القتل 
كالفرؽ بْب ىذا الدليل كبْب الدليل األكؿ، أف األكؿ كاف التعارض فيو     

بْب البقاء ُب الدنيا مع إنتصاره على األعداء كبْب ا٤بوت للقاء اهلل تعأب 
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اء كالنصر، أما الدليل الثا٘ب فالتعارض كاف بْب فاختاركا لقاء اهلل على البق
ىذا اإلتباع  ػالقتل ُب سبيلو كبْب البقاء ا٤بوجب التباع سالطْب ا١بور ا٤بستلـز 

. لزكاؿ الدين ػ
بْب : لقد رىكىزى يزيد لعنو اهلل بْب إانتْب )): من ىنا قاؿ اإلماـ ا٢بسْب     

 اهلل لنا كرسولو كحجور طابت كطىهيرىت، الٌسٌلة كالٌذلٌة، كىيهات مٌنا الٌذلٌة يأىب
كأنوؼه ٞبٌية كنفوسه أبٌية من أٌف تؤار طاعة اللّْياـ على مصارع الًكراـ، أال إ٘ب 

ال  )):أيضان  ، كقاؿ ((زاحف ّٔذه األيٍسرىة على قٌلة العدد كخذالف الناصر
ا٤بوت إالٌ  ال أرل))، ((كاهلل ال أعطيكم بيدم إعطاء الذليل كال أقٌر إقرار العبيد

قبل موتو بأياـ   ككقوؿ أمّب ا٤بؤمنْب  ((سعادة كا٢بياة مع اللا٤بْب إالٌ بػىرىمىان 
كاف  كما أنٌو . ((لقد سيمتكم كسيمتمو٘ب)): عندما صعد ا٤بنرب كقاؿ

أما كاهلل لوددت لقد سيمت ا٢بياة بػْب أظهركم  )): يدعو اهلل لينقلو إليو قائالن 
ىؤالء  )): ككقوؿ اإلماـ ا٢بسن  ((...تو من بينكميقبضِب إٔب رحمأٌف اهلل 

يزعموف أنػهم ٕب شيعة، إبتغوا قتلي كانتهبوا اقلي كأخذكا مإب، ك اهلل لين 
آخذ من معاكية عهدان أحقن بو دمي كآمن بو أىلي كشيعٍب خّبه ٕب من أف 
يو يقتلو٘ب فيضيع  أىل بيٍب، لو قاتلت معاكية  ألخذكا بعنقي حٌٌب يدفعو٘ب إؿ
سلمان، كاهلل لين أسا٤بو كأنا عزيز أحٌب إٌٕب من أف يقتلِب كأنا أسّب، أك ٲبٌن 

. ((عليَّ فتكوف سبةن على بِب ىاشم إٔب آخر الدىر
  :إشكاؿ    
قلتم إف ىذا الوجو يدكر مدار قتلهم عليهم السالـ،كبْب التبعية لطرار     

القتل حفلان من اهنيار  الناس كسالطْب ا١بور ا٤بوجبة لزكاؿ الدين،فاختاركا
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الدين، أال ٲبكن أف يدفع عنهم اهلل عٌز كجل ىذا القتل ليبفظ الدين 
 .ببقائهم ككجودىم عليهم السَّالـ

ما ذكره اإلشكاؿ صبيحه، لكٌن اهلل تعأب أراد حفظ دينو : كالحل    
باألسباب العادية ال با٤بعجزات كالكرامات، نعم، قد يتوصل ُب بعض 

 .الكرامة كا٤بعجزة إذا ا٫بصر حفظ الدين ّٔما األحياف إٔب
:  إشكاؿ آخر    
كرد عن أئمتنا عليهم السالـ أنػهم كانوا يدعوف عندما يتعرضوف للخطر     

٫بن أىل بيتو إذا أكربنا أىٍمره كٚبوفنا من : يقوؿ فها ىو اإلماـ الباقر 
ء صٌل على يا كائنان قبل كٌل شيء كيا ملكوت كل شي: "شٌر السلطاف قلنا

. (ِٗ)"٧بٌمد كأىل بيتو كافعل يب كذا ككذا
دعا  كىكذا ٤بٌا أراد ا٤بنصور عليو اللعنة القضاء على اإلماـ الصادؽ     

على  اإلماـ ربٌو تعأب أف يفرٌج عنو ففعل، لذا ٤با دخل اإلماـ الصادؽ 
ٌدث بعد يح ا٤بنصور قاـ لو الثا٘ب اليو فرحان مستبطران كعانقو، ككاف اإلماـ 

ذلك عن سبب نقض عـز ا٤بنصور، بأٌف رسوؿ اهلل ٛبٌثل لو باسطان كفيو حاسران 
مطّبان إليو أف  عن ذراعيو كقد عبس كقطب حٌٌب حاؿ بينو كبْب اإلماـ 

أىلكو النيب، فلم يرى ا٤بنصور بدان من العفو  لو أساء إٔب أيب عبد اهلل 
،كىكذا اإلماـ (َّ)ة مبٌجالن كاإلكبار ١بالؿ اإلمامة كسّبه إٔب مدينة جدٌ 

٩با كاف يالقيو ُب السجن، توٌسل  حينما ضاؽ صدره  الكاظم 
  إٔب اهلل تعأب ُب ا٣بالص منو،ففعل اهلل تعأب كخٌلصو من ظلمات

. السجوف كأٓب القيود
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فًلمى ٓب يدعوا اهلل تعأب أف ينجيهم ُب اليـو الذم يعرفوف أنػهم  كعليو؛    
سيقتلوف فيو؟ 

 :كالجواب    
لو تضرَّعيوا إٔب اهلل جٌل كعٌز لينجيهم ُب كقت الطهادة، إذان دٌؿ  ػ( ُ)    

على أنػهم ال يرجوف لقاء اهلل تعأب، كىذا خالؼ مطرّٔم كسّبوم حيث ٓب 
يفعلوا شييان ٱبالف مطييتو كإرادتو، بل ٫بن نعتقد أنػهم أكعية مطيية اهلل 

شاء اهلل تعأب، من ىنا ٫بن نعتقد أنػهم كخزاف علمو، فال يطاءكف إال ما م
يدكركف مع ا٢بق كا٢بق يدكر معهم، كأف اهلل يسخط لسخطهم كيرضا 

لرضاىم، ٗبعُب أف األئمة يعكسوف عن ذات اهلل تعأب، فال نصيب إلبليس 
ُب نفوسهم الطاىرة، فهي خالصةه هلل تعأب ال تريد إالٌ ما يريد، كال ٙبٌب إالٌ 

زلة ػـ السالـ أشعة فيض اهلل تعأب، فإذا كانوا ّٔذه ا٤بنما ٰبب، فهم عليو
كالدرجة كيف ال يرجوف لقاء اهلل تعأب، كقد نذركا أنفسهم إليو عٌز كجل 

 !  كعادكا الناس من أجلو؟

إف ابتهاؿ األئمة عليهم السَّالـ إٔب اهلل تعأب ُب رفع العذاب عنهم  ػ( ِ)    
ػهم قدكة حسنة يقتدم بػهم الناس، فكاف ُب بعض األحياف إ٭ٌبا كاف ألجل أف

غرضهم عليهم الٌسالـ من الدعاء لرفع العذاب إ٭ٌبا ىو التعريف بأٌف الواجب 
ُب شريعة التكوين ىو جرم األمور على ٦باريها العادية كأسبأّا الطبيعية أك 

أنػهم أرادكا التنبيو على فوائد اإلبتهاؿ إٔب اهلل تعأب حينما تتوارد الكوارث 
 على العبد كٙبيط بو احملن، من ىذا القبيل كاف اإلماـ ا٢بسن آّتىب 

يستطفي بَببة جٌده تارةن، كيعمل بالتجربة تارةن أخرل، مع علمو بأف ذلك 
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، كلكنو أراد إرشاد الناس إٔب أف  ا٤برض ال يقضي عليو، كلألجل حىدّّ معلـو
ال غُب عنها لذا مكافبة العلل تكوف باألسباب العادية ُب بعض األحياف ؼ

، ٓب يعمل  كاف يساير ىذه األسباب العادية،  لكٌنو ٤بٌا حاف األجل احملتـو
مت إليو جعدة بنت تسليمان للقضاء، كذلك عندما قدٌ  بأم شيء من الدعاء

ٍسميـو ككاف الوقت حارٌان، كاإلماـ ا٢بسن " عليها الٌلعنة "األشعث 
ى
ى ا٤ب الٌلنبى

 إنٌا هلل كإنٌا إليو راجعوف، كا٢بمد هلل : ء قائالن صائمان فرفع رأسو إٔب السما
على لقاء ٧بٌمد سٌيد ا٤برسلْب كأيب سٌيد الوصيْب كأمي سٌيدة نساء العا٤بْب 
: كعٌمي جعفر الطٌيار ُب ا١بٌنة كٞبزة سٌيد الطهداء، ٍبٌ شرب الٌلنب، كقاؿ ٥با

، لقد غٌرؾ كسخر يا عدٌكة اهلل قتلتيِب، قتلًك اهلل، كاهلل ال تصيبْب منػي خلفان 
. ؛كىي تضطرب كالسعفة (ُّ)منك فاهلل ٱبزيك كٱبزيو

أىلو قبل أٍف تسٌمو جعدة  أخرب اإلماـ ا٢بسن كفي خبرو آخر؛     
ـٌ كما مات رسوؿ : عليها اللعنة، حيث قاؿ ٥بم ذات مرٌة ُي ٌُ إ٘ب أموت بالٌس

. اهلل 
. كمىن يفعل ذلك؟: قالوا 

ف قيس، فإٌف معاكية يدسُّ إليها إمرأٌب جعدة بنت األشعث ب: قاؿ 
. كيأمرىا بذلك 

. أخرجها من منزلك، كباًعٍدىا من نفسك : قالوا
كيف أيخرًجيها كٓب تفعل بػىٍعدي شييان؟، كلو أخرجتػها ما قتلِب غّبىا، : قاؿ 

. (ِّ)ككاف ٥با عذره عند الٌناس 
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دل ا٤برٌات أرسل قد سيًقيى السٌُّم مراران، كُب إح مضافان إٔب أٌف اإلماـ      
ٌان مع جارية تيسىٌمى أنيس، ففي خرب داكد الرٌٌقي عن موالنا اإلماـ أيب  معاكية ٠بي

قاؿ  إٌف ا٢بسن بن علٌي : عن آبآئو عليهم السَّالـ قاؿ عبد اهلل 
يا بٌِب إذا كاف ُب عامنا ىذا يدفع إٌٕب ىذا الطٌاغي جارية : لولده عبد اهلل

. سيمٍّي قد جعلو الطاغي ٙبت فٌص خاٛبها تػسىمَّى أنيس فتسمُِّب ب
فًلمى ال تقتلها قبل ذلك؟ : قاؿ لو عبد اهلل

. يا بٌِب جٌف القلم كأيبًرـى األمر بعقدو كال حلَّ لعقد اهلل ا٤بربـى : قاؿ 
فلٌما كاف ُب العاـ القابل، أىدل إليو جارية ا٠بها أنيس، فلٌما دخلت عليو، 

يا أنيس دخلًت النار ٗبا ٙبت فٌص : ضرب بيده على منكبها ٍبٌ قاؿ 
ٓب ٲبت من ىذا السٌُّم ألٌف ا٤بطيية اإل٥بٌية ٓب  ػركحي فداه  ػ؛ فاإلماـ (ّّ)خاٛبك

ترد لو أٍف ٲبوت بو، كإ٭با ُب السٌُّم األخّب كعلى يد زكجتو جعدة بنت 
 .األشعث 

 أصبابو بأف منيتو تكوف على يد ا٤بأموف كىكذا أخرب اإلماـ الرضا     
العباسي كأٌف ىذا أكاف رجوعو إٔب اهلل عٌز كجٌل ك٢بوقو ٔبٌده كآبائو، كقد بلغ 

فإنو ٤با قٌدـ إليو الرشيد  ، ككذا أبوه اإلماـ الكاظم (ّْ)الكتابي أجلو 
عليو الٌلعنة الرطب ا٤بسمـو فأكل منها بعد أٍف أّبٌ عليو الٌرشيد ٍبٌ رمى 

يقصد بقتلها إالٌ إعالـ ىاركف ، كٓب (ّٓ)ببعضها إٔب كلبة الرشيد فماتت
الطاغية بأف ما يدكر ُب خلده من إغتيالو كالفتك بو ُب ىذا ا٢بْب ٓب يقرب 

كدعاه اهلل تعأب  ٤بٌا دنا أجلو : كقتو، كُب خربو آخر جاء فيو أنو 
الرطب ا٤بسمـو اٌلذم قٌدمو إليو الرشيد مع الًعٍلم بو كرفع يديو  إليو أكل 
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ا رب إٌنك تعلم أ٘ب لو أكلتي قبل اليـو لكنتي قد أعنت م: بالدعاء قائالن 
. (ّٔ)على نفسي فأكل منو كجرل القضاء

قد أخرب إ٠باعيل بن مهراف ٤با رآه قلقان  ككذا اإلماـ أبو جعفر ا١بواد     
أنو ٓب يكن صاحيب كسأعود من ىذه السفرة، ك٤بٌا : من إشخاص ا٤بأموف لو

ُب ىذه الدفعة ٯبرم : اعيل إبن مهرافإلسم أشخصو ا٤برة الثانية قاؿ 
فإنو إماـ األمة  القضاء احملتـو كأمره بالرجوع أب ابنو اإلماـ ا٥بادم 

ـٌ الفضل العنب ا٤بسمـو ٓب ٲبتنع  ك٤با دفعت إليو . بعده من  أ
كاهلل : ٥با استعمالو تسليمان للقضاء كطاعة ألمر ا٤بؤب سببانو، نعم قاؿ 

ال ينجرب كببالء ال ينسَب، فوقعت اآلكلة ُب فرجها،  ليضربنػًك اهلل بعقر
ككانت تنتصب للطبيب فينلركف اليها كيصفوف ٥با األدكية فال تنفع حٌٌب 

. (ّٕ)ماتت من عٌلتها
شرابان من  إف ا٤بعتصم أنفذ إٔب اإلماـ ا١بواد  :كفي ركاية أخرل    

 ػمّب ا٤بؤمنْب إف أ: ٞبٌاض األترج مع خادمو أشناس كقاؿ لإلماـ ا١بواد 
: يأمرؾ بأف تطرب منو ٗباء الثلج، كصنع ُب ا٢باؿ، فقاؿ  ػأم ا٤بعتصم 

إنو ينفع باردان، كقد ذاب الثلج، كأصٌر على ذلك، بعد أف : أشربو بالليل، قاؿ
، (ّٖ)عا٤بان بفعلهم من شربو ُب بداية األمر فطربو  إمتنع اإلماـ 

. كالركاية األكٔب أشهر من الثانية
عندما  كمن ىذا القبيل ما فعلو أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب     

صرٌح أماـ أصبابو بأٌف إبن ملجم قاتلو، حيث كرد أف إبن ملجم جاء يبايع 
: ُب أكؿ خالفتو فقاؿ  أمّب ا٤بؤمنْب 
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: من أراد أف ينلر إٔب قاتلي فلينلر إٔب ىذا، فقيل لو أال تقتلو؟ قاؿ    
، كُب نص آخر ٤بٌا سييل ًٓبى ال تقتلو؟ أجاب (ّٗ)أقتل قاتليكاعجبان تريدكف أف 

 :إنٌو ال ٯبوز القصاص إال بعد ا١بناية، كا١بناية ٓب ٙبصل منو(َْ) .
فهو يطّب بذلك إٔب أف قتلو ٤با كاف أمران مربمان كقضاءان ٧بتومان، كأف قاتلو     

٥بٌية كٰبل ما ابن ملجم قضاءان ال خلف فيو،فكيف يقدر أف ينقض اإلرادة اإل
أيبـر من التقدير، كإٔب ىذا أشار اإلماـ الصادؽ ُب صبيبة ضيرىيس ا٤بتقدمة 
من أف األئمة عليهم السَّالـ لو أ٢بوا على اهلل ُب ىالؾ الطواغيت ألجأّم 

كدفع ذلك عنهم، ككاف عليو أىوف من سلك فيو خرز إنقطع فذىب، 
. كلكنهم أرادكا ما أراد ا٤بؤب عٌز كجل

. جوابان عن شبهة اإلقداـ على التهلكة  :الدليل الثالث    
أنػهم عليهم السَّالـ كإٍف كانوا عا٤بْب بالقتل كقاطعْب بالضرر كا٥بالؾ كال     

ٯبوز للقاطع أٍف يعمل على خالؼ قطعو، لكٌنهم عليهم الٌسالـ فعلوا ذلك 
عليهم لدفع االفسد بالفاسد، كإلرتكاب اقل الضررين كاحمللورين لعلمهم 

الٌسالـ بأهنم لو ٓب يطربوا السمـو أك ٓب ييقتلوا بنبًو ما قيتلوا لقيًتليوا بأعلم قتلو 
كأفجع كجو، فذلك جائز ٕبكمة العقل كالنقل بل كاجب عند التخيّب 

كالدكراف، أال ترل انو لو خيٌّب العاقل بْب القتل بالسيف صربان كزجران كبْب قتلو 
األفيوف إختار األيسر كاألسهل قطعان  بوجو أيسر كأسهل كالفصد كشرب

. ككاف عند العقل مقهوران كمأجوران كمعذكران ال ملومان كال ٧بسوران 
 .جوابان عن شبهة اإلقداـ على التهلكة : الدليل الرابع    



 56 

إف تعريض أنفسهم الطريفة أب الطهادة ُب ىذه ا٤بوارد كاف ألجل     
الـ كانوا مكلَّفْب بنوعْب من التكاليف ا٣باصة بػهم ألهنم عليهم الس

 :التكاليف

. التكليف العمومي (:أحدىما)    
. التكليف ا٣بصوصي (:كثانيهما)    
فهو عبارة عن التكاليف ا٤بعيَّنة لعمـو ا٤بكلفْب  :أما التكليف العمومي    

من كجوب الصَّالة كالصَّـو كا٢بج كحفظ النفس كغّبىا من التكاليف العامة 
. ٝبيع ا٤بكلَّفْب ا٤بطَبكة بْب

فهو عبارة عن التكاليف ا٣باصة ا٤بعيَّنة  :كأما التكليف الخحوصي    
لكل كاحد منهم عليهم السالـ، كقد يطَبؾ معهم ا٤بكلَّفوف بالتكليف 
العمومي ببعض التكاليف ا٣باصة كوجوب جهاد األعداء فإنو كاجب 

دك بالد ا٤بؤمنْب، بالوجوب الكفائي، كقد يتعْب على ا١بميع ُب حاؿ دىم الع
. كىكذا بقٌية التكاليف الكفائية

كمن ا٤بعلـو أٌف ا٣باص عند التعارض مقٌدـ على العاـ، كىذا التكليف     
ا٣باص عبارة عٌما كتب ُب الصبيفة السماكية ككانوا مأمورين بالعمل بػها 

من اهلل تعأب  (ُْ)كما يلهر ذلك من االخبار الواردة ُب أف أفعا٥بم معهودة
كأف لكل كاحد منهم صبيفة ٠باكية يعملوف ٗبا فيها، كىذا ٛبامان كما يفعل 

. آّاىد اٌلذم يضبي بنفسو ُب سوح القتاؿ إمتثاالن ألمره سببانو كتعأب
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قلت أليب عبد : من ىذه األخبار ما كرد ُب مواقة حريز بن عبد اهلل قاؿ    
ب آجالكم بعضها جيعلت فداؾ ما اقٌل بقاءكم أىل البيت كأقر: اهلل 

من بعض،مع حاجة ىذا ا٣بلق إليكم؟ 
إٌف لكٌل كاحد مٌنا صبيفة فيها ما ٰبتاج إليو أف يعمل بو ُب : فقاؿ 

مٌدتو فإذا انقضى ما فيها ٩بٌا أمر بو، عرؼ أنٌو أجلو قد حضر،كأتاه النيب 
. ينعي إليو نفسو،كأخربه ٗبا لو عند اهلل

أ صبيفتو الٍب أعطيها كفٌسر لو ما يأٌب كإٌف ا٢بسْب صلوات اهلل عليو قر   
كما يبقى كبقي منها أشياء ٓب تنفض،فخرج أب القتاؿ ككانت تلك األمور 

الٍب بقيت أٌف ا٤بالئكة سألت اهلل ُب نصرتو فأذف ٥بم فمكثت تستعدُّ للقتاؿ 
. كتتأىب لذلك حٌٌب قتل، فنزلت كقد انقطعت مٌدتو،كقتل صلوات اهلل عليو

يا رٌب أذنت لنا ُب اإل٫بدار، كأذنت لنا ُب نصرتو، : الئكةفقالت آب    
فا٫بدرنا كقد قبضتو؟ فأكحى اهلل تبارؾ كتعأب إليهم أف الزموا قٌبتو حٌٌب تركنو 
قد خرج فانصركه، كابكوا عليو كعلى ما فاتكم من نصرتو، كإنكم خصصتم 

اوم من نصرتو، بنصرتو كالبكاء عليو، فبكت ا٤بالئكة تقرٌبان كجزعان  على ما ؼ
. (ِْ)فإذا خرج صلوات اهلل عليو يكونوف أنصاره

حٌداِب اإلماـ موسى بن جعفر : ككرد ُب معتربة أيب موسى الضرير قاؿ    
 قلت أليب عبد اهلل : قاؿ : أليس كاف أمّب ا٤بؤمنْب  كاتب

 الوصية كرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو  كآلو كسلَّم ا٤بملي عليو  كجربائيل 
يا أبا : فأطرؽ طويالن، ٍب قاؿ: ٤بالئكة ا٤بقرٌبوف عليهم السَّالـ شهود؟ قاؿكا

ا٢بسن قد كاف ما قلت كلكن حْب نزؿ برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
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األمر نزلت الوصية من عند اهلل كتابان مسٌجالن، نزؿ بو جربائيل مع أمناء اهلل 
يا ٧بٌمد ميٍر بإخراج من عندؾ إال : ؿتبارؾ كتعأب من ا٤بالئكة، فقاؿ جربائي

يعِب اإلماـ علٌيان  ػكصٌيك، ليقبضها مٌنا كتطهدنا بدفعك إياىا ضامنان ٥با 
 فأمر النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بإخراج مىن كاف ُب البيت ما خال  ػ
كفاطمة عليها السَّالـ فيما بْب الستار كالباب، فقاؿ جربائيل  علٌيان 
 :ىذا كتاب ما كنت عهدتي اليك :ٌمد رٌبك يقرئك السالـ كيقوؿيا مح

: كشرطتي عليك كشهدتي بو عليك مالئكٍب ككفى يب يا ٧بٌمد شهيدان، قاؿ
يا جربائيل ريٌب ىو السَّالـ كمنو السَّالـ كإليو : إرتعدت مفاصل النيٌب فقاؿ

بدفعو إٔب فدفعو اليو كأمره .يعود السَّالـ، صدؽ عٌز كجل كبٌر، ىات الكتاب
حرفان حرفان، فقاؿ صٌلى اهلل  اقرأه، فقرأه : فقاؿ لو أمّب ا٤بؤمنْب 

يا علٌي، ىذا عهد ريٌب تبارؾ كتعأب إٌٕب كشرطو عليَّ كأمانتو : عليو كآلو كسلَّم
بأيب أنت ) كأنا أشهد لك: كقد بلغت كنصبت كأٌديت، فقاؿ علٌي 

ت كيطهد لك بو ٠بعي بالبالغ كالنصيبة كالتصديق على ما قل( كأمي
كأنا لكما على ذلك من :كبصرم ك٢بمي كدمي، فقاؿ جربائيل 

يا علي أخذت كصٌيٍب : الطاىدين، فقاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
نعم، بػأيب أنت : كعرفتها كضمنت اهلل كٕب الوفاء ٗبا فيها؟ فقاؿ علي 

أدائها، فقاؿ رسوؿ اهلل كأمي علٌي ضماهنا كعلى اهلل عو٘ب كتوفيقي على 
يا علي ا٘ب اريد أف أشهد عليك ٗبوافاٌب بػها يـو :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

: فقاؿ النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم. نعم، أشهد: القيامة، فقاؿ علي 
إٌف جربائيل كميكائيل فيما بيِب كبينك اآلف كٮبا حاضراف، معهم ا٤بالئكة 



 59 

 ػبأيب أنت كأٌمي  ػنعم ليطهدكا كأنا : ليك، فقاؿ ا٤بقرٌبوف ألشهدىم ع
أيشًهدىم، فأشهدىىم رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ككاف فيما اشَبط 

فيما أمر اهلل عٌز كجل  عليو النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بأمر جربائيل 
ق كالرباءة يا علٌي تفي ٗبا فيها من مواالة من كأب اهلل كرسوؿ: اف قاؿ لو

كالعداكة ٤بن عادل اهلل كرسولو كالرباءة منهم على الصرب منك كعلى كلم 
نعم يا : الغيظ كعلى ذىاب حٌقي كغصب ٟبسك كانتهاؾ حرمتك؟، فقاؿ

كاٌلذم فلق ا٢بٌبة كبرأ النسمة لقد : رسوؿ اهلل، فقاؿ أمّب ا٤بؤمنتْب 
يا ٧بٌمد عرٌفو أنٌو : ٠بعت جربائيل يقوؿ للنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

ضب ٢بيتو من رأسو  يػيٍنتػىهىكي ا٢برمة كىي حرمة اهلل كحرمة رسولو كعلى أف ٚبي
فصعقت حْب فهمت الكلمة من األمْب : بدـ عبيط، قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

نعم قبلت كرضيت كإٍف انتهكت : جربائيل حٌب سقطت على كجهي كقلت
ىيًدمىت الكعبة كخيًضبىت ٢بيٍب من ا٢برمة كعطّْلىت الٌسنن كميزّْؽى الكتاب ك

، صابران ٧بتسبان أبدان حٌب أقدـ عليك، ٍبٌ دعا رسوؿ اهلل  رأسي بدـو عبيطو
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فاطمة كا٢بسن كا٢بسْب عليهم السَّالـ كأعلمهم 

فقالوا مثل قولو فختمت الوصٌية ٖبواتيم من  مثل ما أعلم أمّب ا٤بؤمنْب 
. ق النار كديفعت إٔب أمّب ا٤بؤمنْب  ذىب كٓب ٛبسٌ 

بأيب أنت كأمي أال تذكر ما : فقلت أليب ا٢بسن  [:قاؿ الراكم]    
كاف ُب الوصية؟ 

أكاف ُب الوصية توابهم كخالفهم : سنن اهلل كسنن رسولو، فقلت: فقاؿ 
نعم، كاهلل شييان شييان كحرفان حرفان، أما : فقاؿ على أمّب ا٤بؤمنْب 
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إنٌا نحن نحي الموتى كنكتب ما قىدَّميوا : اهلل عٌز كجلٌ  ٠بعت قوؿ
، كاهلًل، لقد قاؿ (ُِ/يس)كآثارىم ككٌل شي و أححيناه في إماـو مبين

أليس قد فهمتما ما تقدمت بو اليكما : رسوؿ اهلل ألمّب ا٤بؤمنْب كفاطمة
. (ّْ)بلى كصربنا على ما ساءنا كغاظنا: كقبلتماه؟ فقاال

ا أكردناه فيما سبق من أخبارو تدؿُّ على أنػهم ٓب يفعلوا شييان كنلّب ذلك ـ    
. إالٌ بعهدو من اهلل عٌز كجٌل 

كال ٱبفى أف فعلهم ىذا ٤بٌا كاف بأمر خاص من اهلل تعأب فال يلـز     
 اإلشكاؿ ا٤بزبور أصالن، كما أف أحدان من ا٤بكلفْب إذا أمره االماـ 

ك كاف قاطعان بكونو مقتوالن، كعلى ىذا با١بهاد ال ينسبب عليو اإلشكاؿ كؿ
يَبتب حينيذو على أفعا٥بم عليهم السالـ مصاّب كثّبة من كجوه احملافلة على 

دين اهلل كحفظ بيضة اإلسالـ، فهي من أعلم قربات اهلل كفرائضو كعزائمو 
كا١بهاد األكرب ُب سبيلو، فإف تعريض نفوسهم القدسية للفناء ُب اهلل كإعزاز 

كتفضيح أعداء اهلل من ٝبلة شؤكهنم ككظائفهم ا٣باصة، كىي من دين اهلل 
أمرنا صعبه مستصعب ال  ))ٝبلة ما كرد عنهم عليهم السالـ با٤بستفيض  

. ((ٰبتملو إال نيبه مرسل أك ملك مقرب أك مؤمن امتبن اهلل قلبو لإلٲباف
: جوابان عن شبهة اإللقاء: الدليل الخامس    
لسَّالـ كانوا يعلموف آجا٥بم احملتومة الٍب ال ٲبكن الفرار إٌف األئٌمة عليهم ا    

منها، لكنهم ليسوا مكلَّفْب بالعمل ّٔذا الًعٍلم ُب أكثر التكاليف، كمىن كاف 
يعلىم ا٤بقدَّرات كٌلها ال ييكىلَّف بالفرار منها، كإالٌ يلـز منو عدـ كقوع شيء من 

يراًت الواقعٌيًة ٲبكنو الفرار من التقديرات، لذا فإٌف مىن ال يعلمي أسبابى التقد
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احملذكرات كيكلَّف بو، لعدـ إطالعو على الواقع، ٖبالؼ العآًب بػها فال 
يكلَّف بالفرار منها حسبما أشرنا، لذا فإٌف النيٌب كالعَبة عليهم السَّالـ كانوا 

يعرفوف ا٤بنافقْب كيعلموف سوء عقائدىم، كمع ىذا ٓب يكونوا مكلَّفْب 
هنم كترؾ معاشروم، أك على األقٌل ٓب يكونوا مكلَّفْب بطردىم باإلجتناب ع

أك قتلهم ما ٓب يلهر منهم شيء يوجب ذلك، من ىنا فإٌف أمّب ا٤بؤمنْب علٌيان 
  قد علم بعدـ اللٌفر ٗبعاكية كبقاء ملكو بعده، لكنو ٓب يىًصٍر سببان لَبؾ

مع أنو كاف  ،قتالو، بل كاف يبذؿ ُب ذلك غاية جهده إٔب أٍف استطهد 
ٱبرب بطهادتو كاستيالء معاكية بعده على شيعتو، ككذا موالنا اإلماـ ا٢بسْب 

  كاف عاًلمان بغدر أىل العراؽ كأنو سيستطهد ىناؾ مع أكالده كأخوتو
مكلَّفان بالعمل ّٔذا الًعٍلم،  كأصبابو، كقد أخربىم بذلك مراران، كٓب يكن 

. بل كاف مكلَّفان بالعمل اللاىر 
: إشكاؿ كحلٌ     
دٌلت األخبار الٍب أشرًب إليها أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ يعلموف مصايرىم،    

لكٍن ٜبػة أخباران تدٌؿ على أنػهم يعلموف إٝباالن، كأما التفاصيل فإٌف اهلل 
؛ عن موالنا (ْْ)ينسيهم إياىا حٌب ينفذ فيو ا٢بكم، نلّب ما أكرده الصٌفار

 عىًلمى أبو ا٢بسن : قاؿ لو الٌسائل ضا اإلماـ علٌي بن موسى الرٌ 
ٍين بعث إليو ٰبٓب بن خالد؟   بالٌرطب كالرَّٰباف ا٤بسمومْب اللذى

. نعم : قاؿ 
فأكلو كىو يػىٍعلىم؟ : قلتي 
. أنساه لينفذ فيو ا٢بكم : قاؿ 
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: كالجواب    
ار إٌف خرب البصائر كغّبه من األخبار الطاذة، الٍب تناُب ظواىر أكثر األخب    

الدالٌة على اٌطالعهم التفصيلي إٔب آخر ٢بلة من حياوم الطريفة، كٲبكن 
 ػ لو قلنا بصٌبة صدكره عن ا٤بعصـو  ػٞبل ا٣برب ا٤بذكور على التقٌية 

.   لضعف عقوؿ السائلْب عن فهم ا١بواب 
إف إقدامهم عليهم السالـ ىذا؛ ليس من باب اإللقاء ُب  :كالحاصل    

ف باب التجارة كجلب ا٤بنفعة كا٢بياة الباقية، فهذه بعض التهلكة؛ بل إنو ـ
.  الفوائد ا٤بَبتبة على اختيارىم اللقاء

 :تلخع مما تقدـ ما يلي    
إف العقل كالطرع ٰببذاف اإلقداـ على ا٥بلكة إذا ٙبققت ىناؾ  ػ( ُ)    

مصلبة تقاـك مفسدة ا٥بلكة من إبقاء دين كشريعة إك إبراز حقيقة ال تلهر 
. بإتالؼ النفس كالنفيس إال

 كال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: النهي الوارد ُب آية التهلكة ػ( ِ)    
.  ليس هنيان مطلقان غّب قابل للتخصيص 

 :كبعبارة أخرل    
النهي فيها ليس من ا٤بستقالت العقلية الٍب ال تقبل التخصيص؛ بل إف     

ف األحكاـ ا٤بختصة ٗبا إذا ٓب توجد النهي أك حرمة إيراد النفس مورد ا٥بلكة ـ
مصلبة أقول من مفسدة اإلقداـ على التلف، كمع كجود ا٤بصلبة الالزمة ال 

 .يتأتى ا٢بكم با٢برمة أصالن كما ُب الدفاع عن بيضة اإلسالـ
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إٌف ما فعلو األئمة عليهم السالـ من اإلقداـ  على التضبية بتلف  ػ( ّ)    
. اهلل تعأب عالٌـ الغيوب أجسامهم إ٭با كاف بتكليفو من

ك٫بن ىنا نعرض للقارئ الكرٙب بعض النصوص الٍب دٌلت على أٌف أمّب     
: كاف عاًلمان ٗبصّبه ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 

أخربنا الفضل بن دكْب أبو : قاؿ (ْٓ)إبن سعد ركل ا٤بؤرّْخ الطهّب ػ( ُ)    
دعا علٌي الٌناس : طٌفيل قاؿحٌداِب أبو اؿ: نعيم، أخربنا فطر بن خليفة قاؿ

ما : إٔب البيعة، فجاء عبد الٌرٞباف بن ملجم ا٤برادم فرٌده مرٌتْب، ٍبٌ أتاه فقاؿ
ٰببس أشقاىا، لىتػٍخضىنبَّ أك لتػٍصبػىغىنَّ ىذه من ىذا، يعِب ٢بيتو من رأسو، ٍب 

: ٛبٌثل بػهذين البيتْب
ْٓ    امل٘ت    آتٚم أشذد    حٚاصميم    هوٌ٘ت            فإ

ٗال   جتـــضع   ًــّ   اهكتــــــى            إرا   حــٓى   ب٘ادٙــم 

أخربنا ىطاـ بن حٌساف عن ٧بٌمد : كركل أيضان عن يزيد بن ىاركف قاؿ    
ما ٰببس أشقاكم أٍف ٯبيء فيقتلِب؟ اللهٌم قد : قاؿ عليّّ : عن عبيدة قاؿ

. (ْٔ)سيمتهم كسيمو٘ب، فأرًٍحهيم مٌِب، كأرًحِب منهم
أخربنا ككيع بن ا١برٌاح، أخربنا األعمش عن سآب بن أيب ا١بعد عن : كقاؿ    

َّ ىذه من ىذه، فما يينتػلىر : ٠بعتي علٌيان يقوؿ: عبد اهلل بن سبع قاؿ لتػٍخضىنبى
إذان كاهلًل تقتلوا : يا أمّب ا٤بؤمنْب فأخبػٍرنا بو نبّب ًعَبتو، فقاؿ: باألشقى، قالوا
. (ْٕ)يب غّب قاتلي 
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: قاؿ (ْٖ)ما ركاه أبو الفرج األصبها٘ب ػ( ِ)
حٌدانا علٌي بن ا٤بنذر الطريقي : حٌداِب ٧بٌمد بن ا٢بسْب األشنا٘ب، قاؿ    
حٌدانا فطر، عن أيب الطٌفيل عامر بن : حٌدانا ٧بٌمد بن الفضيل، قاؿ: قاؿ

بيده  ما ٰببس أشقاىا، كاٌلذم نفسي: قاؿ عليٌ : كاالة، كاألصبغ بن نباتة قاؿ
. (ْٗ)ليخضنٌب ىذه من ىذا

قاؿ : ُب حديث طويل عن أيب الطفيل كفيو (َٓ)ما ركاه القندكزم ػ( ّ)    
أعيش : إخرب٘ب كم تعيش بعد نبٌيك كىل ٛبوت أك تقتل؟ قاؿ : اليهودمٌ 

أشار برأسو )من ىذا ( أشار إٔب ٢بيتو)بعده االاْب سنة كٚبضب ىذه 
.  (ُٓ)( الطريف

خرجتي مع أيب : عن فضالة بن أيب فضالة، قاؿ (ِٓ)ق الطربمٌ ما ركا ػ( ْ)    
ما ٲبسك ٗبثل ىذا ا٤بنزؿ لو : إٔب يينبع عائدان لعلٌي ككاف مريضان، فقاؿ ٕب أيب

ىلكت ٓب ٲبلك إالٌ األعراب أعراب جهينة إحتمل إٔب ا٤بدينة، فإٍف أصابك 
در، فقاؿ بػها قدر كليك أصبابك كصٌلوا عليك، ككاف أبو فضالة من أىل ب

إ٘ب لست ٗبٌيت من كجعي ىذا، إٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : لو علٌي   
يعِب  ػعليو كآلو كسلَّم عهد إٌٕب أٍف ال أموت حٌٌب أيضرىب، ٍبٌ ٚبضب ىذه 

، فقتل أبو فضالة معو بصٌفْب، خٌرجو إبن ػيعِب ىامتو  ػمن ىذه  ػ٢بيتو 
. (ّٓ)الضٌباؾ

أخربنا األعمش، عن سآب بن أيب : ؿعن ككيع بن ا١براح، قا ػ( ٓ)    
لتخضنٌب ىذه من ىذه : ٠بعت علٌيان يقوؿ: ا١بعد، عن عبد اهلل بن سبع، قاؿ



 65 

: يا أمّب ا٤بؤمنْب فأخربنا بو نبّب عَبتو، فقاؿ : فما ينتلر باألشقى، قالوا
. (ْٓ)إذان كاهلل تقتلوف يب غّب قاتلي

إ٘ب : جعفر سريٌة علٌي قالت بإسناده إٔب أـٌ  (ٓٓ)ما ركاه إبن سعد ػ( ٔ)    
: ألصٌب على يديو ا٤باء إذ رفع رأسو فأخذ بلبيتو، فرفعها إٔب أنفو، فقاؿ

.  (ٔٓ)فأيصيب يـو ا١بمعة: كاىان لًك لتخضنٌب بدـ، قالت
جاء : بإسناده إٔب زيد بن كىب قاؿ (ٕٓ)ما ركاه ا٢بافظ الطيالسي ػ( ٕ)    

ال كاٌلذم فلق : اهلل فإنك مٌيت، فقاؿ إٌتقً : رأس ا٣بوارج إٔب علٌي، فقاؿ لو
ا٢بٌبة كبرأ النسمة، كلكِب مقتوؿه من ضربة من ىذه ٚبضب ىذه، كأشار بيده 

.  (ٖٓ)إٔب ٢بيتو، عهده معهوده كقضاءه مقضٌي كقد خاب مىن افَبل
قاؿ : بإسناده إٔب اعلبة بن يزيد قاؿ (ٗٓ)ما ركاه إبن كثّب الدمطقي ػ( ٖ)    

ذم فلق ا٢بٌبة كبرأ النسمة لتخضنٌب ىذه من ىذه، للبيتو من كاؿٌ : اإلماـ عليٌ 
كاهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب لو أٌف : رأسو فما ٰببس أشقاىا، فقاؿ عبد اهلل بن سبيع

أنطدؾ باهلل أٍف ال تقتل يب غّب : رجالن فعل ذلك ألبرنا عطّبتو، فقاؿ
. (َٔ)قاتلي
أخربنا : اهلل بن موسى قاؿبإسناده إٔب عبيد  (ُٔ)ما ركاه إبن سعد ػ( ٗ)    

٠بعتي : إسرائيل، عن سناف بن حبيب، عن نيبل بنت درعن عن زكجها قاؿ
.  (ِٔ)لتخضنٌب ىذه من ىذا يعِب ٢بيتو من رأسو: علٌيان يقوؿ

خطبنا : بإسناده إٔب أيب حربة قاؿ (ّٔ)ما ركاه ا٢بافظ الٌدكاليب ػ( َُ)    
لتخضنٌب ىذه من ىذه، كأكمأ  أال أخربكم: على منرب الكوفة فقاؿ علٌي 

.   (ْٔ)إٔب ٢بيتو كرأسو خضاب دـ ال عطر كال عبّب
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: قاؿ (ٓٔ)ما ركاه أبو العٌباس ٧بٌمد بن يزيد ا٤بعركؼ با٤بربد ػ( ُُ)    
أنو خرج ُب غداة يوقظ الناس للصَّالة ُب ا٤بسجد،  ريكم عن علٌي     

ظننت أٌف : كقبض على ٢بيتو: فمٌر ٔبماعة تتبٌدث فسلَّم كسلَّموا عليو فقاؿ
.   (ٔٔ)فيكم أشقاىا اٌلذم ٱبضب ىذه من ىذه، كأكمأ بيده إٔب ىامتو ك٢بيتو

: قاؿ (ٕٔ)ما ركاه إبن حسنويو ا٢بنفي ا٤بوصلي ػ( ُِ)    
قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب رضي اهلل عنو ٤بٌا بايعو ا٤بلعوف إبن ملجم عبد الٌرٞباف     

كٌُب ببيعٍب، كلتخضنٌب من ىذه كأشار بيده إٔب  تاهلل إنك غّب: لعنو اهلل قاؿ لو
. (ٖٔ)كرٲبتو
:  قاؿ (ٗٔ)ما ركاه اآلمر تسرل ػ( ُّ)    
حكى أٌف معاكية قاؿ : قاؿ الطيخ أبو عبد اهلل ا٣بطيب ا٣بوارزمي    

إ٘ب أيرًيكم ًعٍلمى علٌي فإنو ال يقوؿ الباطل، فدعا االاة رجاؿ من : ١بلسائو
حٌب تصّبكا ٝبيعان من الكوفة على مرحلة، ٍبٌ تواطوا  أمضوا: اقاتو، كقاؿ ٥بم

أف تنعو٘ب بالكوفة، كليكن حديثكم كاحدان ُب ذكر العٌلة كاليـو كالوقت 
كموضع القرب، كمن تؤٌب الٌصالة عليو كغّب ذلك، حٌب ال ٚبتلفوا ُب شيء ٍبٌ 

ليدخل الثا٘ب فليخرب ٗبثلو، ٍب ليدخل الثالث فليخرب ٗبثل خرب صاحبو، 
كانلركا ما يقوؿ علٌي، فخرجوا كما أمرىم معاكية ٍبٌ دخل أحدىم كىو 

ما : من الطاـ، قالوا لو: من أين جيت؟ قاؿ: راكب، فقاؿ لو الناس بالكوفة
رجل راكب من الطاـ ٱبرب ٗبوت : مات معاكية، فأتوا علٌيان فقالوا: ا٣برب؟ قاؿ

: فقاؿ لو الناسبذلك، ٍبٌ دخل آخر من الغد،  معاكية فلم ٰبفل علٌي 
: مات معاكية كأخرب ٗبثل خرب صاحبو، فأتوا علٌيان، فقالوا: ما ا٣برب؟ فقاؿ
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رجل راكب آخر ٱبرب عن موت معاكية ٗبثل ما أخرب صاحبو كٓب ٱبتلف 
: ، ٍبٌ دخل اآلخر ُب اليـو الثالث، فقاؿ الناسكالمهما، فأمسك علٌي 

فلم ٱبالف قوؿ صاحبيو، مات معاكية فسألوه عٌما شاىد : ما ا٣برب؟ قاؿ
يا أمّب ا٤بؤمنْب قد صٌح ا٣برب ىذا راكبه االث قد أخرب ٗبثل : فأتوا علٌيان فقالوا

كالٌ أك ٚبضب ىذه من : خرب صاحبيو، فلٌما كثركا، قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
أك الئكة )كيتالعب بػها إبن آكلة األكباد ( يعِب ٢بيتو من ىامتو)ىذه 

. (َٕ)لك إٔب معاكية، فرجع ا٣برب بذ(األكباد
: قاؿ (ُٕ)ما ركاه إبن حجر ا٥بيثمي ػ( ُْ)    
من المؤمنين : سيل علٌي كىو على منرب ُب الكوفة عن قولو تعأب    

رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهلل عليو فمنهم من قضى نحبو كمنهم من ينتظر 
ُب عٌمي اللهٌم اغفر؛ أىل ىذه اآلية نزلت ُبَّ ك: فقاؿ كما بٌدلوا تبديضن 

ٞبزة كُب ابن عٌمي عبيدة بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطٌلب، أما عبيدة بن ا٢بارث 
فإنو قضى ٫ببو شهيدان يـو بدر، كأما عٌمي ٞبزة فإنو قضى ٫ببو يـو أيحيد، 

كأما أنا فأنتلر أشقاىا، ٱبضب ىذه من ىذه، كأشار بيده إٔب ٢بيتو كرأسو، 
.  (ِٕ)ٌٔب اهلل عليو كآلو كسلَّمعهده عهده إٌٕب حبييب أبو القاسم ٧بٌمد ص

عن أيب جعفر ٧بٌمد بن حبيب  (ّٕ)ما ركاه صاحب اإلحقاؽ ػ( ُٓ)    
ما ٰببس أشقاىا، أما كاهلل : يقوؿ ككاٌف أم علٌي : (ْٕ)البغدادم قاؿ

 ػلعهد إٕبَّ النيٌب األٌمٌي صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أٌف ىذه ٚبضب من ىذه 
: ككاف يقوؿ ػٰبِب ٢بيتو من ىامتو 
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 أشدد حيازٲبك للموت         فإٌف ا٤بػػوت آتػيػكػػػا

بإسناده  (ٕٔ)عن أخطب خوارـز (ٕٓ)ما ركاه صاحب اإلحقاؽ ػ( ُٔ)    
 إ٘ب لطاىد لعلٌي : إٔب حفص بن خالد، عن أبيو، عن جٌده جابر قاؿ

: كأتاه ا٤برادم يستبملو، ٍبٌ قاؿ
من خليلك من مراد [ عذيرؾ]ؾ أريد حياتو كيريد قتلي           غدير

ال فمن يقتلِب : يا أمّب ا٤بؤمنْب أفال تقتلو؟ قاؿ: ىذا كاهلل قاتلي، قالوا: قاؿ
: إذان؟ ٍبٌ قاؿ

أشدد حيازٲبك للموت               فإٌف ا٤بوت آتيك 
كال ٘بزع من القتػػل               إذا حٌل بواديك 

ما ركاه أبو الفىرىج األصبها٘ب ػ( ُٕ)    
بإسناده إٔب عبيدة السلما٘ب  (ٕٕ)

: كاف علٌي بن أيب طالب إذا أعطى الناس فرأل ابن ملجم قاؿ: قاؿ
أريد حياتو كيريد قتلي            غديرؾ من خليلك من مراد 

: قاؿ (ٖٕ)ما ركاه ا٤بتقي ا٥بندم  ػ( ُٖ)      
أتاه  ٌم ٤بٌا كانت الليلة الٍب أيصيب فيها عل: عن األصبغ ا٢بنللي قاؿ    

إبن النٌباح حْب طلع الفجر يؤذنو بالٌصالة كىو مضطجع فتثاقل فعاد إليو 
: الثانية كىو كذلك ٍبٌ عاد الثالثة فقاـ علٌي ٲبطي كىو يقوؿ

ْٓ امل٘ت آتٚم  أشذد حٚاصميم هوٌ٘ت               فإ

ٗال جتـــضع ًّ اهكتــــــــى               إرا حـٓى ب٘ادٙم 

. باب الصغّب شٌد عليو إبن ملجم فضربو فلٌما بلغ اؿ



 69 

٤بٌا  أٌف إبن ملجم ضرب اإلماـ علٌي  ػدعول ىذا ا٣برب : مضحظة    
ضيًربى غدران  ٚبالف األخبار ا٤بتواترة الٌدالٌة على أنو  ػ بلغ الباب الصغّب،

 . كىو ساجده هلل تعأب 
: ٞبزة الزبٌاف قاؿبإسناده إٔب  (ٕٗ)ما ركاه أبو الفرج األصبها٘ب ػ( ُٗ)    

: إذا نلر إٔب إبن ملجم قاؿ كاف علٌي 
ٗٙشٙذ قتوٛ          غذٙشن ًّ خوٚوم ًّ ًشاد [ حبا٢ٕ]أسٙذ حٚاتٕ 

: قاؿ (َٖ)ما ركاه مطهَّر بن طاىر ا٤بقدسي ػ( َِ)    
٤بٌا أصبح اليـو اٌلذم : كركم عن ا٢بسن بن علٌي عليهما السَّالـ أنو قاؿ    

يا رسوؿ اهلل ماذا : فقلت: لقد سنح ٕب الليلة النيبٌ : فقاؿ ضربو الٌرجل فيو
كدخل علٌي ا٤بسجد : قالوا.ادعي اهلل أٍف يرٰبك منهم: لقيتي من أٌمتك؟ قاؿ

قم، فما أراؾ : كنٌبو النياـ، فركل إبن ملجم برجلو كىو ملتف بعبائو كقاؿ لو
عائن اهلل فضربو إالٌ اٌلذم أظنو كافتتح ركعٍب الفجر، فأتاه إبن ملجم عليو ؿ

أشقى : على صلعتو حيث كضع النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يده كقاؿ
.  (ُٖ)الناس أحيمر ٜبود اٌلذم ٱبضب ىذه من ىذه

قاؿ : بإسناده إٔب ٧بٌمد بن سّبين، قاؿ  (ِٖ)ما ركاه إبن سعد ػ( ُِ)    
: للمرادمٌ  علٌي بن أيب طالب 

عزٙشن ًّ خوٚوم ًّ ًشاد                ٗٙشٙذ قتوٛ [ حبا٢ٕ]أسٙذ حٚاتٕ 

: قاؿ (ّٖ)ما ركاه مطهر بن طاىر ا٤بقدسي ػ( ِِ)    
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 كأٌما إبن ملجم عليو لعنة اهلل، فإنو أتى الكوفة كجعل ٱبتلف إٔب علٌي 
[: كافر:]كعلٌي يالطفو كيواصلو كيتوٌسم فيو الٌطٌر كفيو يقوؿ

ًّ خوٚوم ًّ ًشاد   أسٙذ حٚاتٕ ٗٙشٙذ قتوٛ                عزٙشن

: كالخضصة    
دٌلت ىذه األخبار ا٤بتواترة على معرفة أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب     
  ًعٍلميو  ػحسب ركاية أيب الطُّفىٍيل كغّبىا  ػبقاتلو، بل كُب بعضها 

بالعاـ اٌلذم سييقتل فيو، كبالتبديد بعد موت النيٌب بثالاْب عامان، مضافان إٔب 
ٓب تنطًل  ُب ركاية أيب عبد اهلل ا٣بطيب ا٣بوارزمي أٌف اإلماـ علٌي  ما كرد

عليو حيلة معاكية ٤بٌا دىسَّ لو ٝباعة يبثػوف ُب الكوفة موت معاكية، لييلًهر ٥بم 
، كٌل ىذا يطكّْل قرينة كاضبة على ًعٍلًمًو بساعة ًعٍلمى اإلماـ علٌي 

كاهلل اٌلذم أخربه كأنبأه بسنًة استطهاده، مضافان ًلمىا سيأٌب الربىنة عليو، 
شهادتو، ٱبربه عن اليـو كالٌساعة، لوحدة ا٤بالىؾ أك ا٤بناط، إذ ما داـ ا٤بقتضي 

موجودان، كا٤بانع مفقودان، فما الضٍَّّب ُب إخباره كإٍطالًعو على اليـو 
، كإالٌ كاف الفدائٌيوف كاإلنتباريٌوف أرقى درجةن من مؤب الثقلْب، !!كالٌساعة؟

ٍلًمًهم بالساعة الٍب سيقتلوف أنفسهم خال٥با، كىو ما ال يعتقده مؤمنه لعً 
!! .    فضالن عن فقيو

فما تصٌوره أكليك ا٤بطكّْكوف ُب ًعٍلم األئٌمة األطهار ٗبا سيجرم  كعليو؛    
عليهم حٌب آخر عمرىم الطريف، أٍمران عجيبان ال يعدك كونو نا٘بان عن إحاطة 

ككيفٌية معا١بتها كضٌم القرائن إليها، بل كاألعجب كمعرفة تاٌمة باألحاديث 
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من ذلك؛ أٌف أكثر أكليك موسوموف بالببث كالتبقيق، كىم ضمنان معَبفوف 
بتلكم األحاديث الٌدالٌة على أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ يعلموف ما كاف 

كيكوف، كعندىم ًعٍلم ا٤بنايا كالباليا، كُب الوقت نفسو، خفيت على أكليك 
اديث األخرل ا٤بصٌرحة بأٌف ما صدر منهم عليهم السَّالـ من كالـ أك األح

سكوت، كقياـ أك قعود إ٭با ىو أمر موٌجو إليهم خاٌصة من اهلل تعأب على 
لساف رسولو األمْب، كٓب يعزب عنهم صغّب كال كبّب كٓب ٯبهلوا شييان من ذلك 

موالنا حٌب ساعة ا٤بوت، كصدؽ ما ركم ُب صبيبة ضريس الكناسي عن 
من أيناسو  ػبأيب كأٌمي كنفسي  ػحيث يتعجَّب  اإلماـ أيب جعفر الباقر 

يتولَّوف األئٌمة عليهم السَّالـ، كٯبعلوف طاعتهم مفَبضة، ٍبٌ يكسركف حٌجتهم 
فينقصوهنم حٌقهم بالتلفيق على اهلل بأنػو ٱبفي عنهم عليهم السَّالـ أخبار 

. قان؛ فراجع السَّمىاكات كاألرض، كقد أكردناىا ساب
ٍمنا الٌسَب ا٤برخى على ا٢بقيقة، فلهرت بأجلى      فقد ارتفع من خالؿ ما قدَّ

ملاىرىا بأٌف أئٌمة ا٥بدل كانوا على ًعٍلمو ٗبجارم القىدىر النازؿ، كالقضاء اٌلذم 
ال يػيرىٌد ٗبا انتأّم من الكوارث ألهنم قيد إشارة ا٤بؤب بكٌل ما يستقبلهم من 

كٌل ذلك بإخبارو من عالٌـ الغيوب، كإعالـ النيٌب، ككقوفهم على سرٌاءو كضرٌاء، 
الصبائف النازلة على جٌدىم، حيث إٌف اهلل أعٌد ٥بم منازؿ، ككرامات كشرفان 
خالدان من خالؿ الطهادة كإزىاؽ تلك النفوس القدسٌية، لذا ضٌبوا ٕبياوم 

 ال تدركها أحالـ   الطريفة ٖبوعان ألمر اهلل كجريان مع ا٤بصاّب الواقعٌية الٍب
. البطر 
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ك٫بن ىنا سنثّب بعضى اللُّنوف كالطبهات الٍب ألقوىا، تدعيمان منهم للدليل     
اٌلذم أااركه كقد تقدمت اإلجابة عنو بطكلو إٝبإبٍّي، كسنرٌد عليها على قىدىرو 

.  كاؼو من التفصيل بنبوو مقتضىب دفعان لطركء ًمالؿ على القارئ الكرٙب 
: ألكلىالشبهة ا  

 :كمفادىاعلى الذىاب إٔب ا٤بسجد،  متعلقة بإقداـ أمّب ا٤بؤمنْب     
إٔب ا٤بسجد، كىو يعلم قاتلو، أال ٯبدر  كيف ذىب أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

غّبه  أٍف يذىب إٔب ا٤بسجد حرصان منو على عدـ التعٌرض للتهلكة فيوكل بو
التعرُّض لقتل اإلماـ  ف ملجم عليو الٌلعنة منب الرٞبافبالصالة فييأس عبد 

؟كًٓبى ٓب يطرده أمّب ا٤بؤمنْب  حينما قاؿ ابن ملجم (ْٖ)من الكوفة؟ :
لكن إذا  كاهلل يا أمّب ا٤بؤمنْب إٌنك أحٌب إٕبَّ من كل ما طلعت عليو الطمس،

فأمر اإلماـ  إٔب مكاف تكوف ديارؾ من ديارم بعيدة، عرفت ذلك مٌِب فسّب٘ب
أصبابو ليسفرىم إٔب بالد اليمن، فلما عزموا  بن ملجم معاأف يكوف  عليٌ 

 .بن ملجم فَبكوه ُب الكوفةاعلى الرجوع إٔب بالدىم مرض 

: يورد عليو    
ما ذكرتو الطبهة من إيكاؿ أمر الصالة   لو فعل اإلماـ عليٌ  ػ( ُ)    
ب عليو مفسدة أعلم من مفسدة الذىاب للمسجد إلستقباؿ ػلَبت ،لغّبه

كتلك ا٤بفسدة نعت ا٤بسلمْب ألمّب  ُب الذىاب مفسدة، فٌ أبك قلنا ؿا٤بوت 
أحدنا  فٌوضتى  كًٓبى ا٤بؤمنْب با١بنب، لعلمنا قطعان أنػهم سيسألونو عٌما جرل 

ت من إبن كإ٘ب خفت آب :؟يقوؿ ٥بم  فماذا عساه بالصالة مكانك،
فكيف ٗبن ىو  ،كا٣بوؼ من ا٤بوت ليس من شيم الصا٢بْب األتقياء ،!!ملجم
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يقوؿ ٤بن   أك أنٌو. اهدى لصلباء كا٤بتقْب علي بن أيب طالب ركحي ؼً سيد ا
قتلوه ألنٌو أراد قتلي، فماذا يقولوف لو حينيذو؟ أال يقولوف اكه أك حبسأ: سألو

؟ كىل : لو ٲبدحونو لو كيف ٙببس رجالن أك تقتلو كىو بعدي ٓب يتلبس با١بـر
ىم جركا على قاعدة على التهمة مع أنػ ػأم قتل ابن ملجم  ػقتلو  أنو 

ٱبالف ما  ػركحي فداه  ػا٤بتٌػهىم برمء حٌب تثبت إدانتو، كىل تراه : عقالئٌية كىي
جرت عليو طريقة العقالء ُب معا١باوم للقضايا ا١بنائٌية، أك أنو ٰببس على 

  ! اللٌن كالتهمة كعادة طواغيت الزماف، كا١ببابرة من األمراء كا٢بٌكاـ؟
أمّب ا٤بؤمنْب إبن ملجم بأنو قاتلو، كاب مالك األشَب ا خاطب من ىنا ٓبٌ     

يا أمّب : عة ٦بردين سيوفهم قائلْب لوشيبن األعور كغّبٮبا من اؿ ثكا٢بار
كأنت إمامنا ، ٚباطبو ٗبثل ىذا ا٣بطاب مراران؟ ما٤بؤمنْب من ىذا الكلب اٌلذ

رؾ اهلل اغمدكا سيوفكم، با:  ككلينا كابن عم نبينا، فمرنا بقتلو، فقاؿ ٥بم
أم لو قتلوه على اللن كالتهمة قبل أف  ػفيكم كال تطقوا عصا ىذه األمة 
ع يب صنأتركف أ٘ب أقتل رجالن ٓب م ػ يتلبس با١بـر ألدل ذلك إٔب فتنة

. (ٖٓ)شييان؟
ألنو ال  ػإذا ٓب تقتلو : ـ التمار حينما قاؿ لوث٤بي ككذا ما قالو     

. فاطرده ػ قصاص قبل الفعل
كال ٯبوز أف يعاقب  ؤخذ بػها،منو بعدي ما جُب جناية ؼإميثم  يا: فقاؿ 

. (ٖٔ) قبل الفعل
إف ا٥بركب من الذىاب إٔب ا٤بسجد حرصان على البقاء خالؼ  ػ( ِ)    

فلما أراد  ،التسليم كالرضا بالقضاء الٌلذين كاف يتبلى ّٔما أمّب ا٤بؤمنْب 



 74 

فها ىو اإلماـ أبو جعفر  ،ا٤بؤب لقاءه أحٌب ما ارتضاه لو ا٤بؤب عٌز كجل
 اهلل  ٫بن قـو إذا ٓب يرضى : يقٌص علينا أمرىم فيقوؿ ألحد أصبابو

. (ٕٖ)ألحدنا الدنيا نقلنا إليو 
مأموراف بإتباع األسباب  ، كالٌرسوؿ األعلم؛اإلماـ عليان  فٌ إ ػ( ّ)    

ـ جيتك: ؿ بعلمهم الواقعي، من ىنا قاؿ النيبٌ ـالعادية، كغّب مأمورين بالع
شاىد صدؽ  (ٖٖ)باللاىر كاهلل يتؤب السرائر، كقصة رسوؿ اهلل مع اإلعرايب

بل جرل على األسباب  ؛علمو الواقعيب ٓب يعمل على ما نقوؿ حيث إف النيبٌ 
ؿ ـحيث ٓب يع  كالبٌينات اللاىرية، كىكذا ُب قصة أمّب ا٤بؤمنْب عليٌ 

قتضيات اللاىرية من بل جرل على األسباب العادية كآب أيضان  بعلمو الواقعي
قدكة حسنة للناس ُب جريهم على األسباب  ـباب التطريع كالتقنْب كلكونو

نيذو بعلمهم الواقعي يوقعهم ُب ا٢برج ا٤بنفي عقالن مىم حملاللاىرية، فع
. كشرعان 
:  الشبهة الثانية    
 بن ملجم يهوم على رأسواسيف   كيف ٓب يرى أمّب ا٤بؤمنْب عليٌ     

ُب حْب شعر بالفقّب عندما طلب ا٤بعونة ُب  ،الةُب الصَّ   كىو الطريف
ٖباٛبو؟   ا٤بؤمنْب أمّبؽ عليو دَّ فتصى  د،ا٤بسج
     

 :يرد على ىذا
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بن ملجم ألف سيفو عليو الٌلعنة آب يرى سيف  ف اإلماـ عليان إ ػ( ُ)    
ٔب ككل ما كاف للطيطاف ال يراه أمّب ا٤بؤمنْب عندما يتوجو إ كاف للطيطاف،

، ُب حْب اهلل تعأب بالصالة، ٖبالؼ الفقّب ُب ا٤بسجد حيث كاف هلل تعأب
بٌد من  اٌلذم نذر نفسو هلل تعأب ال فٌ أل إليو، اإلماـ  من توجُّوال بد  أنو
  فعلو اإلماـ عليٌ  لذلك فإٌف ما ؛يطعري ٗبن استغاث باهلل عز كجل أفٍ 

: قاؿ الطاعر ،مع الفقّب تعود هنايتو إٔب ا٢بق
ٖ                   عِذ اهِذٍٙ ٗال ٙؤ٘ عّ اهلأس ــٙعطٛ ٗميِع ال تؤٕٚ طلشُت

فعى اهصحاٝ ٗٓ٘ أفضى اهِاس  أطاعٕ طلشٖ حٓتٟ متّلّ ًّ                   

كالطارب اٌلذم فعل حاؿ سكرتو  للفقّب ُب الصَّالة ت إغااتو فكاف    
 ؾكال عن كأسو، كال خرج بذؿ الندٙب اة، كٓب يلهو عنحى فعالن موافقان لفعل الصُّ 

. (ٖٗ)عن سكرتو
لكاف  ،قطع صالتو حاؿ نزكؿ السيف على رأسو كلو أف اإلماـ     

نو ـكىو خالؼ ا٤بعهود  ،الةٔب اهلل ُب الصَّ إان قى كجّْ تاومو الٌناس بأنو ٓب يكن ـ
ذران ُب حياتو، كإلوموه أيضان بأنٌو كاف خائفان من إبن ملجم لذا كاف يراقبو ح

. من ا٤بوت
 على نقصافالة كما ُب غّبىا دليل ا٢بذر من ا٤بوت ُب الصَّ  ػ( ِ)    

فتمنوا الموت إف كنتم : اهلل الكارىْب لو بقولو تعأب كقد ذـٌ  اإلٲباف،
تلك الٌليلة ا٤بوت   اإلماـ عليٌ  كإال لو ٓب يتمنَّ ، (ْٗ/البقرة) صادقين

البقاء من صفات ا٤بذنبْب لقولو  ف حبٌ لدٌؿ على أنٌو ٰبٌب الٌدنيا، عدا عن أ



 76 

 ما قدمت أيديهم كاهلل عليمه بالظالمينبكلن يتمنوه أبدان :تعأب
كاهلل ال :، كألف ٛبِب ا٤بوت ال يهتدم اليو اللا٤بوف لقولو تعأب(ٓٗ/البقرة)

. (ٓ/ةمعِبا) يهدم القـو الظالمين
 فاختار لقاء اهلل تعأب، ،خٌّب بْب البقاء كلقاء اهلل ف اإلماـ إ ػ( ّ)    

ضاضة ُب أف ٱبتار ا٤بؤمن لقاءى اهلل كيَبؾ األسباب اللاىرية للمبافلة غكما اؿ
! على البقاء؟

: الشبهة الثالثة    
من الطعاـ ا٤بسمـو بواسطة زكجتو جعدة  كيف أكل اإلماـ ا٢بسن     

ا ىي صي من ذلك، ـكؼنو قادر على التإبنت األشعث عليها الٌلعنة ُب حْب 
. ا٤بصلبة بذلك ؟

: كالجواب    
كاف قادران على اإلمتناع من  صبيح أف اإلماـ ا٢بسن آّتىب  ػ( ُ)    

متثاالن ألمر ا٤بؤب عٌز كجل ٤با ُب قتلو من إستقامة إلكٌنو ٓب يفعل  ؛األكل
من أجل ما ذكرنا  لدين اهلل تعأب اٌلذم تالعبت بو بنو أمٌية، كشهادتو 

: حيث ينسب إليو بقولو  ة أخيو اإلماـ ا٢بسْب ٛبامان كطهاد
ٙين رمل ٙظتكٍ دّٙ حمٌٍٓذ إاّل بكتوٛ                      فٚــا طــٚ٘ف خ ِْإ

ف اإلسالـ إ :فكانت شهادوما إلحياء دين اهلل تعأب كإعزازه، من ىنا قيل  
. الوجود، حسيِب البقاء دمٌ ٧بمٌ 
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ّٔذه   ر اإلماـ ا٢بسن آّتىبلو ٓب يستطهد مؤب األحرا ػ( ِ)    
 شيعتوالكيفية لكاف أيخذ أسّبان ذليالن إٔب معاكية، كاآلخذ لو سيكوف بعض 

ق من ٙبتو، بل إف بعضهم الٌ صكأخذكا ـ ،اٌلذين خذلوه كطعنوه ُب فخذه
كضمنوا لو تسليم اإلماـ  ،كتب ٤بعاكية سرٌان يستبثونو على ا٤بسّب ٫بوىم

. (َٗ) ف عسكره أك الفتك بوإليو عند دنوىم ـ ا٢بسن 
: الشبهة الرابعة   
حيث  أاار ا٤بطككوف على  كىي متعلقة بنهضة اإلماـ ا٢بسْب     

منهم  هنضتو سيالن من الطكوؾ بصرؼ كجهتها عن ا١بادة الوسطى، تثبيطان 
لتلك النهضة ا٤بباركة الٍب حذا شطرىا الثائركف، كنسفان للعلم كاإل٥باـ الربوبيْب 

س ـٍ مضافان إٔب طى  اىذ ،ل ّٔما اإلماـ ا٢بسْب كاف يتبلٌ الٌلذين 
كعلمة   النصوص كاألخبار الٍب ٙبدات عن قداسة اإلماـ ا٢بسْب

فباكؿ ىؤالء . ا عليوكؾي أىدافو، كأف السماء كاألرض كاألنبياء كا٤برسلْب بى 
كباقي الفقهاء، لكٌنو  فقيوو  برجلو   ا٤بطككوف أف يصبغوا اإلماـ ا٢بسْب

يعي من خركجو سول أنو يريد العراؽ  ز عنهم بطدة الورع، فلم يكي يتميٌ 
ؾ يريدكف نسف ممة إسالمية، كىم من خالؿ ىذا التطككفيها حك ؿى ليطكّْ 

 ،كهنضتو ا٤بقٌدسة  كانت تواكب ذات اإلماـ ا٢بسْب غيبيةو  حركةو  كلٌ 
الغييب ُب كٌل ما ٲبت إٔب الغيب   ُب ٙبرؾ اإلماـ ؾى ؾَّ لذا ٘بد من شى 

حديث القاركرة  كينفيَب بكاء األنبياء كاألكلياء عليو قبل كالدتو، ينبصلة، 
 ،شاء اهلل أف يراؾ قتيالن  :ُب ا٤بناـ كقولو لو للنيبٌ   كحديث رؤية اإلماـ

كل ىذا لكوهنم ال . كأحاديث أخرل تطّب إٔب الغيب من قريب أك بعيد
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 ػ بنلر ىذا الفريق ػإلمامة ؤمنوف بقدسٌية اإلمامة كارتباطها بالفيض اإل٥بي، فام
رياسةه دنيوية كدينية ٙبمل شييان من الفقو ا٤بوركث عن رسوؿ اهلل دكف أف 

 اإلماـ فالقائدي . أك فقيوو  أك زعيمو  حاكمو  ىا عن أمّْ زي يكوف ٥با أم صفة ٛبيّْ 
  بنلر ىؤالء كاإلماـ القائد عند األشاعرة يكفي أف يعتلي منصب

ا الفراسة كقوة ا٢بدس أـٌ  حكاـ الطرعية،اإلمامة كىو عارؼ ببعض اإل
كال  ، فليس من ٨بتصات اإلماـ القائد ،كالتسديد الربويب كما شابو ذلك

ىكذا نلر ىؤالء ا٤بطككوف من الطيعة إٔب اإلماـ . من صالحياتو ككظائفو
كفعلو كتقريره، بل   فلم يرتقوا أب اليقْب بقدسية اإلماـ ا٢بسْب 

العاملوف العارفوف  ،عن األخذ بػها زٌهفتٌب طا٤با اؿ ،ٝبدكا على القطور
. كف باألسرارجي دكف باألنوار، ا٤ببتوً ركف با٢بقائق، كا٤بسدَّ كا٤بتبصّْ 

: كىؤالء ا٤بطككوف ينقسموف إٔب فرقتْب    
  :الفرقة األكلى    
كتنسب إليو العلم اإلٝبإب  ف اإلماـ ا٢بسْب عتنفي العلم التفصيلي     

كىكذا غّبه من األئمة ) يو، ٗبعُب أف اإلماـ ا٢بسْب ٗبا سيبدث عل
 عارًفوف ىم ،ا سيجرم عليهم، نعممبال يعرفوف تفصيالن ( عليهم السالـ

ىذا غّب مقدكر ٥بم  ،لكن أين كمٌب ككيف؟ ،إٝباالن بأهنم سوؼ يستطهدكف
بنلر أصباب ىذا الطرح، ٕبجة أف العلم بالطهادة يستلـز إلقاء النفس ُب 

اٌلذين  كالسَّادة ، كاألنكى من ذلك ما شاع على ألسنًة بعض ا٤بطايخالتهلكة
ٛبامان كأبيو   من أف اإلماـ ا٢بسْب ينعقوف مع كٌل قومٍّي أك ذم سلطة

حينما بات على الفراش ٓب يكن يعلم أنو سيبقى حيان،   أمّب ا٤بؤمنْب
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 يكن ٓب فلما كٌطن نفسو على القتل ٪باه اهلل تعأب، ككذا اإلماـ ا٢بسْب 
. ا٤بوتبا كصل إليها حصل لو البداء فتيقن كٌنو ٓبٌ ؿيعلم أنو سييقتل ُب كربالء 

 :يردي على ذلك    
ف ىذه الدعول ليس عليها شاىد من آية أك ركاية، فمن أين إ :أٌكالن     

كاف يعلم ٗبا سيبصل عليو   تباع ىذا الطرح أف اإلماـ ا٢بسْبحصل أل
. شكلو ٦بمىل ب
الة ف ىذه الدعول مناىضة لليات كاألخبار، فمن اآليات الدٌ إ :ثانيان     

تنػزؿ  ليلة القدر خير من ألف شهر،: على علمو التفصيلي قولو تعأب
 كالركح فيها بإذف ربٌهم من كل أمر سضـ ىي حٌتى مطلع  ةالمضئك
. القدرسورة  الفجر

لة القدر على إماـ حيث أفادت السورة ا٤بباركة أف ا٤بالئكة تنػزؿ ُب ٕب    
زكؿ من ػٚبربه بالوقائع التفصيلية الٍب ستبصل ُب سنة الن  الزماف

على ما قلنا،  دليله  ،من كل أمر ة، فنزك٥با على اإلماـ ميٌ تالتقديرات اّب
. مقٌدرة على سبيل ا٢بتم ةو ثتفيد آّموع التفصيلي بكل حاد" كل"ألف أداة 

أف اإلماـ  على داللة قطعية ؛ فيها(ُٗ)رة لسورة القدرفاألخبار ا٤بفسّْ     
عارفْب بكٌل ا٤بقدَّرات ا٤بقضٌية ا٢بسْب كىكذا بقية األئمة عليهم السالـ كانوا 

ُب  على عوآب التكوين بأسرىا، كذلك قبل ىبوط ا٤بالئكة على اإلماـ 
كما سوؼ  ػ ليلة القدر، كأٌف نزك٥بم فيها ليس إلعطاء األكامر لإلماـ 

ألحكاـ اهلل ا٢بتمٌية حيث يوٌزعها  ألجل إمضاء اإلماـ بل  ػيأتيك 
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  بأٍمرو منو عٌز كجٌل على ا٤بالئكة ا٤بوكىلْب ٔبزئٌيات التكوين كتفاصيل
 ػال سٌيما ُب بصائر الٌدرجات كالكاُب  ػالتطريع، كقد دلَّت األخبار الطريفة 

صبيبة داكد بن على ىذا ا٤بعُب الدقيق اٌلذم مىنَّ اهلل تعأب علينا بو ، بل 
فرقد صرٰبة بأٌف ا٤بالئكة تطوؼ بػهم فيها، كمعلوـه بالٌضركرة أٌف الٌطوفاف 

حو٥بم يدٌؿ على علٌو مقامهم، كشرافة مناز٥بم، كجاللة قدرىم عليهم السَّالـ 
يٍسبىق ٥بم قبل ليلة القدر، فالقوؿ ٕبصوؿ الًعٍلم ٥بم . 

كإٍف أبيتى عدـ الًعٍلم ا٤ب
ص كالتقييد بزمنو دكف آخر، كبطيءو دكف شيء، بل إٌف فيها ال يقبل التخصٌ 

التخٌصص ا٤بزبور دعول على مدَّعيها، خالية من الربىاف كالبٌينة، فيبقى 
ىذا مضافان إٔب أنٌو ما اإلطالؽ كالطموؿ منعًقدان بلهوره غّب قابل للتقييد، 

 ا٤بقٌدسة،قان ٗبا ٯبرم على ذكاوم ألف ٰبجب عنهم ا٤بؤب علمان متعلّْ  ماعالدٌ 
 برىل لعدـ لياقتهم لتبمل ىذا العلم؟ حاشا ا٤بؤب عز كجل أف ٰبجب خ

ريس كأمثا٥با على عدـ ذلك، كما ضة حكقد دلت صبي ،٠بائو كأرضو عنهم
 امت ألمره كمكسلٌ  ،ؿ على نفوس طاىرة رضت بقضائوبخكٔب ال مأف آب

ألقى السمع ؿ ُب ساحتو ٤بن بخإذ ال  ت عليو حسنة عبد ا٤بلك بن أعْب،دؿٌ 
. كىو شهيد 

ٗبعُب أف اإلماـ ا٢بسْب ]  دعول حصوؿ البداء لعلم اإلماـ  :ثالثان     
  مردكدة [أبدل لو اهلل ذلك ُب كربالء ٍبٓب يكن يعلم بوقت شهادتو ،

ٗبوضوع يَبتب عليو حكم  أيضان ٤با تقدـ آنفان، مضافان إٔب جهل اإلماـ 
ليال يؤدم ا١بهل بو  ،  علمو اإلماـشرعي ييفرض ٕبكمة اهلل كلطفو أٍف م

إٔب السخرية منو، عدا اف ا١بهل بو خالؼ كونو حجةن هلل على عباده ُب 
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نفي عنو مأرضو ك٠بائو، مع التأكيد على أف جهل اإلماـ ٗبصّبه ُب كربالء 
 ف ٗبصّبه،كعلمو ا٤بوركث من جده كأبيو كأمو كأخيو، كما علمو األنبياء كا٤برسل

للمفضوؿ على  ح بل تفضيالن بال مرجّْ  ان ع علم غّبه بو ترجيحفجهلو ٗبصّبه ـ
. الفاضل كىو قبيح عقالن كشرعان 

:  الفرقة الثانية    
تنفي العلم التفصيلي كاإلٝبإب معان ٗبا سيبصل على اإلماـ ا٢بسْب     
 ، شهيد )كعميد ىذه الفرقة ىو صاّب خرـٌ آبادم صاحب كتاب

كإ٭با ٤بؤسس  ،ذا الكتاب ُب الواقع ليس لود ا٣بالد، كهمأم الطو( جاكيد
ٍب نسبو اليو بعد ترٝبتو أب الفارسية، كتبعو  ،حزب اإلخواف ا٤بسلمْب ُب مصر

عى ادٌ على ذلك السيد ٧بمد حسْب فضل اهلل كالسيد علي األمْب، فقد 
ٓب يقصد  اإلماـ ا٢بسْب  أفٌ ب ؛تبعان ٤با قالو صاّب خـر آبادم؛ ىؤالء

كإ٭با قصد الكوفة ليؤسس فيها دكلة إسالمية،  ،راؽ الطهادةبذىابو أب الع
 ،عاه على شبهة اإللقاء ُب التهلكةفاألكؿ منهم ٓب يأًت بدليل سول مدٌ 

. ؿدَّ كبى  رى مَّ من غى  أحقُّ   اإلماـ أفٌ با٘ب ثاؿ دعولك
: عليهما دير    
بإقامة  ما أكردناه سابقان، ىذا مضافان إٔب أٌف التغيّب كالتبديل ال يكوف    

ما كأف أىل الكوفة غدركا بسفّبه مسلم ال سيٌ  ،حكومة إسالمية ُب الكوفة
كلو نفينا عن  بصلة،  اإلماـ ا٢بسْب إٔب ٲبتٌ  اكاجتثوا كٌل ـ ،بن عقيل

 ػعلى أقٌل تقدير  ػالًعٍلم ا٢بضورٌم أك ا٤بوركث عن جٌده  اإلماـ ا٢بسْب 
فّبه مسلم ُب اليـو الثامن من ٗبا جرل على س لكننا ال ٲبكن أٍف ننفي ًعلمو
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فكيف يقدـ حينيذو على قوـو عيهد منهم ا٣بيانة  ذم ا٢بجة كبكى عليو،
 من بل كيف يقدـ على أناس كاف ! كعدـ الوفاء بالعهود كا٤بواايق؟ ،كالغدر

كقد دٌلت األخبار  ،م كالدا٘ب آنذاؾصما ذكرنا معركفة عند القا ىمشيم
الذىاب  ـبعد  لإلماـ ا٢بسْب صيبتهمالتارٱبٌية أٌف ٝباعة أفضوا بن

ك٧بمد بن ا٢بنفية أخيو من أبيو كأـ  ،عبد اهلل بن عباس :أمثاؿ ؛للكوفة
  !كغّبىم؟ ، كالفرزدؽسلمى
ٓب يكن بصدد مطركع   ف اإلماـ ا٢بسْببأفقد إدعى  كأما الثالث،    

ىدفان كإ٭با حصل بالصدفة، ألنو لو كاف  شهادة، فلم يكن إستطهاده 
ـ ؿٍ لكاف إلقاءان للنفس ُب التهلكة، كقد أنكر صاحب ىذه الدعول عً  ،فان ىد

تثبت إستطهاده  ركاياتو  كدى جي ٗبصّبه ا٤بسبق، كما أنكر كي   اإلماـ ا٢بسْب
إذ من " :ىا أصباب رسوؿ اهللـى ؿً عى ان بأهنا لو كانت صادرة ؿى مى عً مدَّ  ،ُب كربالء

  تطهاد اإلماـ ا٢بسْبالبعيد جدان أف تكوف قد خفيت عليهم أخبار اس
كفيهم ٬ببة من أصباب رسوؿ اهلل كمن  ،ُب كربالء لو كانت صادرة

أم أىل  ػ، كاإلستقباؿ ا٢باشد الذم أقاموه  أصباب اإلماـ عليٌ 
آخر على عدـ  شاىده  ،، مسلم بن عقيل لسفّب اإلماـ ا٢بسْب ػالكوفة 

. (ِٗ)"كجود ىذه األحاديث ُب أذىاهنم
ف الدالئل كالوقائع تطّب إٔب أف قضية إستطهاد اإلماـ إ:خضصة دليلوك    

ُب  اابتةن  حتميةن  يةن ضكٓب تكن ؽ ،ُب كربالء ٓب تكن ىي ا٥بدؼ  ا٢بسْب
: عاهأذىاف ا٤بسلمْب، ٍب ساؽ االاة أدلة على مدٌ 
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الذىنية العامة لدل األمة عن حتمية اإلستطهاد  خلوٌ ] :األكؿالدليل     
فة من الكتب الٍب كصلت إٔب اإلماـ ؾ األلوؼ ا٤بؤؿَّ كيدؿ على ذؿ ،ُب كربالء

ـ من الللم، كليس لوكفيها دعوتو للقدـك إليها إمامان ك٨بٌلصان  ، ا٢بسْب
. (ّٗ)[فيها شيء يدعو إلقامة مطركع شهادة

 :يرد عليو    
 ة من حتمية استطهاد اإلماـ ا٢بسْب الذىنية العاـٌ  ف خلوٌ إ(: أٌكالن )    

 باإلستطهاد، إذ قد يكوف خلوٌ   على نفي علم اإلماـ ال يعترب دليالن 
عن الدين، أك عن عدـ ابتعادىم ىنيتهم نا٘بان عن ٘باىل النصوص أك ذ

أف أكثرىم ٓب يبق إٔب زمن تطبيقها  أك أك أنػهم نسوىا، إعتقادىم ٗبضامينها،
 قبل  خرج النيبٌ : كيطهد ٤با قلنا ما كرد عن إبن عباس قاؿ. على مواردىا

ة إٔب سفر لو ٍبٌ رجع كىو متغٌّب اللوف، ٧بمر الوجو، فخطب كتو بأياـ يسّبـ
: خطبة بليغة موجزة كعيناه ومالف دموعان؛ قاؿ فيها

أيها الناس إ٘ب خٌلفت فيكم الثقلْب كتاب اهلل كعَبٌب؛ كأركمٍب؛ كمزاج     
 كإ٘ب ال مائي كٜبرٌب؛ كلن يفَبقا حٌب يردا عليَّ ا٢بوض أال كإ٘ب أنتلرٮبا، أال

أسألكم ُب ذلك إالٌ ما أمر٘ب بو ريٌب أٍف أسألكم بو ا٤بوٌدة ُب القرىب، فانلركا 
ال تلقو٘ب على ا٢بوض كقد أبغضتم عَبٌب كظلمتموىم، أال كإنو سَبد عليَّ 
ُى  ٌُ يـو القيامة االث رايات من ىذه األٌمة راية، سوداء مللمة فتقف علٌي

أنا : كف أىل التوحيد من العرب، فأقوؿمىن أنتم فينسوف ذكرم، كيقوؿ: فأقوؿ
كيف : ٫بن من أٌمتك يا أٞبد؛ فأقوؿ ٥بم: أٞبد نيٌب العرب كالعجم فيقولوف
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أما الكتاب : خلفتمو٘ب من بعدم ُب أىلي كعَبٌب ككتاب ريٌب؟؛ فيقولوف
فضيعناه كمزٌقناه؛ كأٌما عَبتك فبرصنا على أٍف ننبذىم عن جديد األرض؛ 

صدركف ًظمىاءن عطاشا مسوٌدة كجوىهم؛ ٍبٌ ترد عليَّ راية فأكٌٕب كجهي عنهم ُب
مىن أنتم؟؛ فيقولوف كالقوؿ األٌكؿ بأهنم : أخرل أشٌد سوادان من األكٔب؛ فأقوؿ

: ٫بن أٌمتك، فأقوؿ ٥بم: أىل التوحيد، فإذا ذكرتي ٥بم ا٠بي عرفو٘ب، كقالوا
كرب فخالفناه، أٌما األ: كيف خلفتمو٘ب ُب الثقلْب األكرب كاألصغر؟، فيقولوف

: كمزقناىم كٌل ٩بزؽ، فأقوؿ ٥بم[ خذلناىم: خ ؿ]كأٌما األصغر فخذلناه 
إليكم عِب، فيصدركف ًظمىاءن عطاشا مسوٌدة كجوىهم، ٍبٌ ترد عليَّ راية أخرل 

٫بن أىل كلمة التوحيد كالتقول، : مىن أنتم؟، فيقولوف: تلمع نوران، فأقوؿ ٥بم
ا٢بٌق اٌلذين ٞبلنا كتاب ربٌنا فبٌللنا حاللو،  ٫بن أٌمة ٧بٌمد، ك٫بن بقٌية أىل

كحرٍَّمنا حرامو، كأحببنا ذريٌة ٧بٌمد فنصرناىم ٗبا نصىٍرنا بو أنفسنا، كقاتلنا 
أبًطركا فأنا نبٌيكم ٧بٌمد، كلقد كنتم ُب : معهم، كقاتلنا مىن ناكاىم، فأقوؿ ٥بم

ءان، أال كإف دار الٌدنيا كما كىصىفتم، ٍبٌ أسقيهم من حوضي، فيصدركف ركا
جربائيل قد أخرب٘ب بأٌف أمٍب تقتل كلدم ا٢بسْب بأرض كرب كبالء أال فلعنة 

ٍبٌ نزؿ عن ا٤بنرب كٓب يبقى أحد من : اهلل على قاتلو كخاذلو آخر الدَّىر، قاؿ
، حٌب إذا كاف ُب أياـ بأٌف الحسين مقتوؿ إالٌ كتيٌقنا٤بهاجرين كاألنصار 

بار، كقدـ ا٤بدينة جعل أىل ا٤بدينة عمر إبن ا٣بطاب كأسلم كعب األح
يسألونو عن ا٤بالحم الٍب تكوف ُب آخر الزماف ككعب ٰبٌداهم بأنواع ا٤بالحم 

كأعلمها ملبمة ىي ا٤بلبمة الٍب ال تينسى أبدان : كالفًب؛ فقاؿ كعب ٥بم
     :               كىو الفساد اٌلذم ذكره اهلل تعأب ُب الكتب كقد ذكره ُب كتابكم ُب قولو
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ظهر الفساد في البٌر كالبحر  تم بقتل اإلماـ كإ٭با فتح بقتل ىابيل كٱبي
.  (ْٗ) ا٢بسْب بن علٌي  

 كُب ىذا النص داللة كاضبة على أف ا٤بسلمْب ٠بعوا ككعوا ما قالو النيبٌ     
كلكٌنهم ٚبٌلفوا ٝبيعان عن  ، ىم على نصرة اإلماـ ا٢بسْبػكما حث ،٥بم

٩با يدؿ ( أتبكوف كال تنصركنو) إستنكر عليهم الرسوؿ ؛ذلك، لذا ٤با بكوا
 :)بقولو ركه، لذا دعا لو النيبٌ صهنم لن ينؾكؿ ،على أنػهم سوؼ يدركوف زمانو

(. كليان كناصران  فكن لو أنتى  اللهمٌ 
بإسناد معنعن عن أيب  َُٔككذا ما أكرده ا٢بافظ ا٣بوارزمي ُب ا٤بقتل ص    

كىم متوافركف أف  ،نطٌك أىل البيت ما كنا: الضبى عن إبن عباس قاؿ
. الطفبا٢بسْب بن علي يقتل 

: كركل أيضان عن اابت البنا٘ب عن أنس بن مالك قاؿ   
رىبَّو أٍف يزكر النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  ستأذف ملك القطر كا٤بطرإ    

ـٌ سلمة فقاؿ النيبٌ  ـٌ سلمة إحفلي عل: فأذف لو تعأب، ككاف ُب يـو أ ينا يا أ
الباب، ال يدخل علينا أحد، فبينما ىي على الباب إذ جاء ا٢بسْب بن علٌي 
فاقتبم الباب، فدخل، فجعل النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يلتزمو كيقٌبلو، 

ىلىك
إٌف أٌمتك ستقتلو إٍف شيت أريتك : نعم، قاؿ: أٙبٌبو؟، قاؿ: فقاؿ ا٤ب

قبضة من ا٤بكاف اٌلذم ييقتل فيو نعم، فقبض : ا٤بكاف اٌلذم ييقتل فيو؟، قاؿ
ـٌ سلمة فجعلتو ُب اؤّا؛ قاؿ  ٍتو أ فأراه، فجاء بسهلة أك تراب أٞبر، فأخذى

إٌف الحسين ييقتل، فقيًتلى في كربض : فكٌنا نقوؿ: اابت
(ٗٓ) .
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ىنية ا٤بسلمْب يومذاؾ بقضية حتمية ذ دـ خلوٌ عفهذه النصوص تثبت     
أنساىم ما قالو  ،إٔب األرض دكاإلخالنيا الدٌ  كلكٌن حبَّ  ،استطهاده 

 خيانتهم ألشرؼً  دىذا اإلخال اقتضىبل  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، النيبُّ 
أعلى اهلل مقامو  ػالعالٌمة آّلسي  إنساف، كيطهد ٤با قلنا ما ركاه مع أشرؼً  قضيةو 

: ُب كتابو ٕبار األنوار بإسناده إٔب ػالطريف 
بإسناد أخي دعبل عن اإلماـ الرضا [ شيخ الطوسياألمإب لل]ما،  ػ( ُ)    
  عن آبائو عليهم السَّالـ عن اإلماـ علٌي بن ا٢بسْب حداتِب : قاؿ

القابلة ىي ا٤برأة الٍب تأخذ ا٤بولود ]قبلت : أ٠باء بنت عميس ا٣بثعمية قالت
فلما : جدتك فاطمة بنت رسوؿ اهلل با٢بسن كا٢بسْب، قالت[ عند كالدتو

يا أ٠باء ىاٌب ابِب : جاء النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فقاؿكلدت ا٢بسن 
أٓب أعهد إليكم أف ال : فرمى بػها، كقاؿ فدفعتو إليو ُب خرقة صفراء،: قالت

تلٌفوا ا٤بولود ُب خرقة صفراء، كدعا ٖبرقة بيضاء فلفو بػها، ٍب أذف ُب أذنو 
ما : إبِب ىذا قاؿ ٗبا ٠بيت اليمُب، كأقاـ ُب أذنو اليسرل، كقاؿ لعلي 

كأنا ما كنت ألسبق ريب عز كجل : كنت ألسبقك با٠بو يا رسوؿ اهلل قاؿ
يا ٧بمد علي : إف اهلل يقرأ عليك السالـ كيقوؿ لك: فهبط جربائيل قاؿ: قاؿ

منك ٗبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدؾ فسىمّْ إبنك باسم ابن ىاركف 
شرب : كما اسم ابن ىاركف؟ قاؿ جربائيل: ٓبَّ قاؿ النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كس

أ٠باء : فسماه ا٢بسن، قالت: ا٢بسن، قالت أ٠باء: كما شرب؟، قاؿ: قاؿ
 فلما كلدت  الصٌديقة الطاىر فاطمة عليها السَّالـ اإلماـ ا٢بسْب 

ىلم إبِب يا أ٠باء، فدفعتو إليو ُب خرقة : نفستها بو فجاء٘ب النيب فقاؿ
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إنو : كبكى رسوؿ اهلل ٍب قاؿ: فعل با٢بسن، قالت بيضاء، ففعل بو كما
. اللهم العن قاتلو ال تعلمي فاطمة بذلك ! سيكوف لك حديث

ىلمي إبِب فأتيتو بو : فلما كاف ُب يـو سابعو جاء٘ب النيب فقاؿ: قالت أ٠باء 
كعٌق عنو كما عٌق عن اإلماـ ا٢بسن  ففعل بو كما فعل باإلماـ ا٢بسن 

  القابلة الورؾ كرجال كحلق رأسو، كتصدؽ بوزف كبطا أملح كأعطى
ٍب : إف الدـ من فعل ا١باىلية قالت: الطعر كرقا، كخلق رأسو با٣بلوؽ كقاؿ

. يا أبا عبد اهلل عزيز عليَّ ٍب بكى : كضعو ُب حجره ٍب قاؿ
ُب ىذا اليـو كُب اليـو األكؿ فما ىو؟  بأيب أنت كأمي فعلت: فقلت 
قتلو فية باغية كافرة من بِب أمية لعنهم اهلل ال أبكي على إبِب ىذا ت: قاؿ 

. أنا٥بم اهلل شفاعٍب يـو القيامة يقتلو رجل يثلم الدين كيكفر باهلل العليم 
اللهم إ٘ب أسألك فيهما ما سألك إبراىيم ُب ذريتو اللهم أحبهما : ٍب قاؿ 

. (ٔٗ)ء السماء كاألرض كأحب من ٰببهما، كالعن من يبغضهما مل
السنا٘ب عن إبن زكريا عن إبن حبيب عن [ األمإب للصدكؽ]ٕب،  ػ( ِ)    

إبن ّٔلوؿ عن علي بن عاصم عن ا٢بصْب بن عبد الرٞبن عن ٦باىد عن إبن 
ُب خرجتو إٔب صفْب فلما نزؿ  كنت مع أمّب ا٤بؤمنْب : عباس قاؿ

بأعلى صوتو يا ابن عباس أتعرؼ ىذا : بنينول كىو بطط الفرات قاؿ 
لو عرفتو كمعرفٍب ٓب : ما أعرفو يا أمّب ا٤بؤمنْب فقاؿ : قؿ:ا٤بوضع قلت

. تكن ٘بوزه حٌب تبكي كبكائي 
فبكى طويال حٌب أخضلت ٢بيتو، كسالت الدموع على صدره، كبكينا : قاؿ 

أكه أكه ما ٕب كآلؿ أيب سفياف؟ ما ٕب كآلؿ حرب حزب : معا كىو يقوؿ
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لقي أبوؾ مثل الذم تلقى   فقدالطيطاف؟ كأكلياء الكفر؟ صربان يا أبا عبد اهلل
. منهم 

ٍب دعا ٗباء فتوضأ كضوء الصالة فصٌلى ما شاء اهلل أف يصلي ٍب ذكر ٫بو  
كالمو األكؿ إال أنو نعس عند انقضاء صالتو ككالمو ساعة ٍب انتبو فقاؿ 

 :ىا أنا ذا فقاؿ أال أحداك ٗبا رأيت ُب منامي : يا ابن عباس فقلت
. نامت عيناؾ كرأيت خّبان يا أمّب ا٤بؤمنْب :آنفا عند رقدٌب؟ فقلت

رأيت كأ٘ب برجاؿ قد نزلوا من السماء معهم أعالـ بيض قد تقلدكا : قاؿ 
سيوفهم كىي بيض تلمع، كقد خطوا حوؿ ىذه األرض خطة ٍب رأيت كأف 
ىذه النخيل قد ضربت بأغصاهنا األرض تضطرب بدـ عبيط ككأ٘ب باإلماـ 

 ك٨بي قد غرؽ فيو يستغيث فيو فال سخلي كفرخي كمضغٍب ا٢بسْب 
صربا آؿ : يغاث ككأف الرجاؿ البيض قد نزلوا من السماء ينادكنو كيقولوف

الرسوؿ فإنكم تيقتػلوف على أيدم شرار الناس كىذه ا١بنة يا أبا عبد اهلل إليك 
يػىٍوـى يا أبا ا٢بسن أبطر فقد أقر اهلل بو عينك : مطتاقة ٍب يعزكنِب كيقولوف

ٍب انتبهت ىكذا كالذم نفس علٌي بيده لقد  النَّاسي ًلرىبٍّ اٍلعالىًمينى يػىقيوـي 
حداِب الصادؽ ا٤بصدؽ أبو القاسم صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أ٘ب سأراىا ُب 

خركجي إٔب أىل البغي علينا كىذه أرض كرب كبالء، يدفن فيها ا٢بسْب 
 ،كإهنا لفي  كسبعة عطر رجال من كلدم ككلد فاطمة عليها السَّالـ

السماكات معركفة، تذكر أرض كرب كبالء، كما تذكر بقعة ا٢برمْب، كبقعة 
. بيت ا٤بقدس 
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يا ابن عباس أطلب ُب حو٥با بعر اللباء فو اهلل ما كذبت كال : ٍب قاؿ ٕب 
فطلبتها فوجدوا : كذبت كىي مصفرة لوهنا لوف الزعفراف، قاؿ ابن عباس

فقاؿ : قد أصبتها على الصفة الٍب كصفتها ٕب٦بتمعة فناديتو يا أمّب ا٤بؤمنْب 
. صدؽ اهلل كرسولو  علي 

ىي ىي بعينها، أتعلم يا ابن : يهركؿ إليها فبملها كمشها، كقاؿ ٍب قاـ  
عباس ما ىذه األبعار ىذه قد مشها عيسى ابن مرٙب كذلك أنو مر بػها كمعو 

كجلس  ا٢بواريوف فرأل ىاىنا اللباء ٦بتمعة كىي تبكي فجلس عيسى،
. ا٢بواريوف معو، فبكى كبكى ا٢بواريوف، كىم ال يدركف ٓب جلس كٓب بكى 

: أتعلموف أم أرض ىذه؟، قالوا: يا ركح اهلل ككلمتو ما يبكيك؟، قاؿ: فقالوا 
ىذه أرض يقتل فيها فرخ الرسوؿ أٞبد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم : ال، قاؿ

فيها طينة أطيب من ا٤بسك كفرخ ا٢برة الطاىرة البتوؿ شبيهة أمي كيلبد 
ألهنا طينة الفرخ ا٤بستطهد كىكذا يكوف طينة األنبياء كأكالد األنبياء فهذه 

اللباء تكلمِب كتقوؿ أنػها ترعى ُب ىذه األرض شوقا إٔب تربة الفرخ ا٤ببارؾ 
. كزعمت أنػها آمنة ُب ىذه األرض 

على ىذه ىذه بعر اللباء : ٍب ضرب بيده إٔب ىذه الصّباف فطمها كقاؿ 
الطيب ٤بكاف حطيطها اللهم فأبقها أبدا حٌب يطمها أبوه فيكوف لو عزاء 

فبقيت إٔب يـو الناس ىذا كقد اصفرت لطوؿ زمنها كىذه أرض : قاؿ كسلوة،
ال تبارؾ ُب قتلتو ! بأعلى صوتو يا رب عيسى ابن مرٙب: ٍب قاؿ. كرب كبالء 

. كا٤بعْب عليو كا٣باذؿ لو 
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بكينا معو حٌب سقط لوجهو كغطي عليو طويال ٍب ٍب بكى بكاء طويال ك 
يا ابن عباس : أفاؽ فأخذ البعر فصره ُب ردائو كأمر٘ب أف أصرىا كذلك ٍب قاؿ

إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا، كيسيل منها دـ عبيط، فاعلم أف أبا عبد اهلل قد 
. قتل بػها، كدفن 

عض ما افَبض فو اهلل لقد كنت أحفلها أشد من حفلي لب: قاؿ ابن عباس 
اهلل عز كجل عليَّ كأنا ال أحلها من طرؼ كمي، فبينما أنا نائم ُب البيت إذا 
انتبهت فإذا ىي تسيل دما عبيطان، ككاف كمي قد امتأل دما عبيطان، فجلست 

قد قتل كاهلل ا٢بسْب كاهلل ما كذبِب علٌي قط ُب حديث : كأنا باؾ كقلت
 كاف كذلك ألف رسوؿ اهلل كاف ء قط أنو يكوف إال حداِب كال أخرب٘ب بطي

ففزعت كخرجت كذلك عند الفجر رأيت كاهلل . ٱبربه بأشياء ال ٱبرب بػها غّبه 
ا٤بدينة كأهنا ضباب ال يستبْب منها أار عْب ٍب طلعت الطمس كرأيت كأهنا 

منكسفة، كرأيت كأف حيطاف ا٤بدينة عليها دـ عبيط، فجلست كأنا باؾ 
: ك٠بعت صوتا من ناحية البيت كىو يقوؿقد قتل كاهلل ا٢بسْب : فقلت

إصربٗا آي اهشط٘ي                  قتى اهفشخ اهِح٘ي 

ُضي اهشٗح األًـــــني                  ببلـــا١ ٗع٘ٙــــــى  

ٍب بكى بأعلى صوتو كبكيت فأابت عندم تلك الساعة ككاف شهر احملـر  
علينا خربه كتارٱبو كذلك  يـو عاشوراء لعطر مضْب منو، فوجدتو قتل يـو كرد
كاهلل لقد ٠بعنا ما : فبدات ىذا ا٢بديث أكليك الذين كانوا معو، فقالوا

٠بعت ك٫بن ُب ا٤بعركة كال ندرم ما ىو فكنا نرل أنو ا٣بضر 
(ٕٗ).  
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أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن القطاف ككاف شيخا [ إكماؿ الدين]ؾ،  ػ( ّ)    
ٕب بن عبد ربو عن أٞبد بن ٰبٓب ألصباب ا٢بديث ببلد الرم يعرؼ بأيب ع

  .(ٖٗ)بن زكريا باإلسناد ا٤بتقدـ مثلو سواء

القطاف عن السكرم عن ا١بوىرم عن [ األمإب للصدكؽ]ٕب،  ػ( ْ)    
قيس بن حفص الدارمي عن حسْب األشقر عن منصور بن األسود عن أيب 

حساف التيمي عن نطيط بن عبيد عن رجل منهم عن جرداء بنت ٠بْب عن 
 غزكنا مع اإلماـ علي بن أيب طالب : كجها ىرٜبة بن أيب مسلم قاؿز

صفْب فلما انصرفنا نزؿ بكربالء فصلى بػها الغداة ٍب رفع إليو من تربتها 
... كاىان لًك أيتها الَببة ليبطرف منك أقواـ يىٍدخيليوفى ا١بٍىنَّةى : فطمها ٍب قاؿ

فقاؿ أال  يعة لعلي ًبغىٍّبً ًحسابو فرجع ىرٜبة إٔب زكجتو ككانت ش
أحداك عن كليك أيب ا٢بسن نزؿ بكربالء فصلى ٍب رفع إليو من تربتها 

ًبغىٍّبً ... كاىان لك أيتها الَببة ليبطرف منك أقواـ يىٍدخيليوفى ا١بٍىنَّةى : فقاؿ
. ٓب يقل إال حقا  أيها الرجل فإف أمّب ا٤بؤمنْب : ًحسابو قالت

ت ُب البعث الذين بعثهم عبيد اهلل بن ىرٜبة كن: قاؿ فلما قدـ ا٢بسْب  
زياد لعنهم اهلل، فلما رأيت ا٤بنزؿ كالطجر ذكرت ا٢بديث فجلست على 

فسلمت عليو كأخربتو ٗبا ٠بعت من أبيو  بعّبم ٍب صرت إٔب ا٢بسْب 
معنا أنت أـ علينا : فقاؿ ُب ذلك ا٤بنزؿ الذم نزؿ بو اإلماـ ا٢بسْب 

بية أخاؼ عليهم عبيد اهلل بن زياد، ال معك كال عليك، خلفت ص: فقلت
فامض حيث ال ترل لنا مقتال كال تسمع لنا صوتا فوالذم نفس حسْب : قاؿ
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بيده ال يسمع اليـو كاعيتنا أحد فال يعيننا إال كبو اهلل لوجهو ُب نار 
  .(ٗٗ)جهنم

أيب عن الكميدا٘ب عن ابن عيسى عن ابن [ األمإب للصدكؽ]ٕب،  ػ( ٓ)    
ف جعفر بن ٧بمد الكوُب عن عبيد السمْب عن ابن طريف عن أيب ٪براف ع

سلو٘ب : ٱبطب الناس كىو يقوؿ بينا أمّب ا٤بؤمنْب : أصبغ بن نباتة قاؿ
ء يكوف إالٌ  ء مضى كال عن شي قبل أف تفقدك٘ب فواهلل ال تسألو٘ب عن شي

ُب أخرب٘ب كم يا أمّب ا٤بؤمنْب : نبأتكم بو، فقاـ إليو سعد بن أيب كقاص فقاؿ
أما كاهلل لقد سألتِب عن مسألة حداِب : رأسي ك٢بيٍب من شعرة فقاؿ لو 

خليلي رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أنك ستسألِب عنها، كما ُب رأسك 
ك٢بيتك من شعرة إال كُب أصلها شيطاف جالس كإف ُب بيتك لسخال يقتل 

 .(ََُ) ا٢بسْب ابِب كعمر بن سعد يوميذ يدرج بْب  يديو

ابن مسركر عن إبن عامر عن عمو عن [ األمإب للصدكؽ]ٕب،  ػ( ٔ)    
األزدم عن أباف بن عثماف عن أباف بن تغلب عن عكرمة عن إبن عباس 

من سىرَّه أف ٰبيا حياٌب : رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم: قاؿ: قاؿ
كجل ٍب كٲبوت ميتٍب، كيدخل جنة عدف منزٕب، كٲبسك قضيبا غرسو ريب عز 

لو كن فكاف فليتوؿ علي بن أيب طالب كليأًب باألكصياء من كلده فإهنم : قاؿ
عَبٌب خلقوا من طينٍب إٔب اهلل أشكو أعداءىم من أمٍب ا٤بنكرين لفضلهم 

القاطعْب فيهم صلٍب، كأٙب اهلل ليقتلن ابِب بعدم ا٢بسْب ال أنا٥بم اهلل 
  .(َُُ)شفاعٍب
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جاء ُب اآلاار أف أمّب ا٤بؤمنْب [ حتجاجاإل]ج، [اإلرشاد]شا،  ػ( ٕ)    
 سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب فو اهلل ال تسألو٘ب : كاف ٱبطب فقاؿ ُب خطبتو

. عن فية تضل مائة كودم مائة إال أنبأتكم بناعقها كسائقها إٔب يـو القيامة 
أخرب٘ب كم ُب رأسي ك٢بيٍب من طاقة شعر فقاؿ أمّب : فقاـ إليو رجل فقاؿ 

كاهلل لقد حداِب خليلي رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ٗبا : ا٤بؤمنْب
سألت عنو كإف على كل طاقة شعر ُب رأسك ملك يلعنك، كعلى كل طاقة 
شعر ُب ٢بيتك شيطاف يستفزؾ كإف ُب بيتك لسخال يقتل ابن بنت رسوؿ 
اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كآية ذلك مصداؽ ما خربتك بو كلو ال أف 

ألخربتك بو كلكن آية ذلك ما أنبأتك بو من  لذم سألت عنو يعسر برىانوا
فلما كاف . لعنتك كسخلك ا٤بلعوف ككاف ابنو ُب ذلك الوقت صبيا صغّبا ٰببو

من أمر ا٢بسْب ما كاف تؤب قتلو كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
(َُِ).  

 ٧بمد بن عيسى عن القداح عن جعفر بن[ قرب اإلسناد]ب،  ػ( ٖ)    
فلما : مٌر علٌي بكربالء ُب اانْب من أصبابو قاؿ: قاؿ ٧بمد عن أبيو 

ىذا مناخ ركأّم كىذا ملقى رحا٥بم : مٌر بػها ترقرقت عيناه للبكاء ٍب قاؿ
 .(َُّ)كىاىنا وراؽ دماؤىم، طوىب لك من تربة عليك وراؽ دماء األحبة

شعر عن ىاركف ٧بمد بن ا٢بسْب عن يزيد [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٗ)    
بن ٞبزة عن أيب عبد الرٞبن عن سعد اإلسكاؼ عن ٧بمد بن علي بن عمر 

من سرَّه أف ٰبيا حياٌب : قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ بن علي بن أيب طالب 
كٲبوت ميتٍب كيدخل جنة ريب الٍب كعد٘ب جنة عدف منزٕب قضيب من قضبانو 

توؿ علي بن أيب فلي. فكاف ! كن: غرسو ريب تبارؾ كتعأب بيده فقاؿ لو
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طالب كاألكصياء من ذريتو أنػهم األئمة من بعدم ىم عَبٌب من ٢بمي كدمي 
القاطعْب صلٍب كاهلل رزقهم اهلل فضلي كعلمي ككيل للمنكرين فضلهم من أمٍب 

  .(َُْ)ليقتلن ابِب ال أنا٥بم اهلل شفاعٍب

اف بن سالـ بن أيب عمرة ا٣براسا٘ب عن أب[ بصائر الدرجات]ير،  ػ( َُ)    
قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو : أنو قاؿ تغلب عن أيب عبد اهلل عن أبيو 

مىن أراد أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ميتٍب كيدخل جنة ريب جنة عدف : كآلو كسلَّم
غرسو ريب فليتوؿ عليا كليعاد عدكه كليأًب باألكصياء من بعده، فإهنم أئمة 

عَبٌب من ٢بمي كدمي،  ا٥بدل من بعدم أعطاىم اهلل فهمي كعلمي، كىم
إٔب اهلل أشكو من أمٍب ا٤بنكرين لفضلهم، القاطعْب فيهم صلٍب، كأٙب اهلل 

. (َُٓ)ال أنا٥بم اهلل شفاعٍب ػيعِب ا٢بسْب  ػليقتلن ابِب 
عبد اهلل بن ٧بمد عن إبن ٧ببوب عن أيب [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُُ)    

: إذ أتاه رجل فقاؿ ؤمنْب أنا عند أمّب آب: ٞبزة عن سويد بن غفلة قاؿ
يا أمّب ا٤بؤمنْب جيتك من كادم القرل كقد مات خالد بن عرفطة فقاؿ لو 

ٓب ٲبت : إنو ٓب ٲبت فأعادىا عليو فقاؿ لو علٌي : أمّب ا٤بؤمنْب 
سبباف اهلل أخربؾ أنو : كالذم نفسي بيده ال ٲبوت فأعادىا عليو الثالثة فقاؿ

ٓب ٲبت كالذم نفسي بيده : إلماـ علي ٓب ٲبت فقاؿ لو ا: مات، كتقوؿ
فسمع : قاؿ. ال ٲبوت حٌب يقود جيش ضاللة ٰبمل رايتو حبيب بن ٝباز 

أناشدؾ ُب كإ٘ب لك شيعة كقد : بذلك حبيب فأتى أمّب ا٤بؤمنْب فقاؿ لو
إف كنت حبيب : ذكرتِب بأمر ال كاهلل ما أعرفو من نفسي فقاؿ لو علٌي 
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إف كنت حبيب ابن ٝباز : "بن ٝباز كقاؿ بن ٝباز فتبملنها فؤب حبيب
" . لتبملنها

فو اهلل ما مات حٌب بعث عمر بن سعد إٔب ا٢بسْب بن علي : قاؿ أبو ٞبزة 
 كجعل خالد بن عرفطة على مقدمتو كحبيب صاحب رايتو(َُٔ).  

ا٢بسن بن ٧ببوب عن اابت الثمإب عن أيب [ اإلرشاد]شا،  ػ( ُِ)    
كسار بػها : مثلو كزاد ُب آخره بن غفلة عنو  إسباؽ السبيعي عن سويد

 .(َُٕ)حٌب دخل ا٤بسجد من باب الفيل

أيب كابن الوليد معا عن سعد عن [ كامل الزيارات]مل،  ػ( ُّ)     
اليقطيِب عن صفواف كجعفر بن عيسى عن ا٢بسْب بن أيب غندر عٌمن حداو 

ُب حجر ذات يـو  كاف ا٢بسْب بن علٌي : قاؿ عن أيب عبد اهلل 
يا رسوؿ : النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يالعبو كيضاحكو فقالت عائطة

كيلك ككيف ال أحبو كال أعجب : اهلل ما أشد إعجابك ّٔذا الصيب فقاؿ ٥با
بو كىو ٜبرة فؤادم كقرة عيِب؟، أما إف أمٍب ستقتلو فمن زاره بعد كفاتو كتب 

نعم : ة من حججك قاؿيا رسوؿ اهلل حج: اهلل لو حجة من حججي قالت
نعم، : يا رسوؿ اهلل حجتْب من حججك قاؿ: كحجتْب من حججي قالت

بلغ تسعْب حجة من حجج  فلم تزؿ تزاده كيزيد كيضعف حٌب: كأربعة قاؿ
  .(َُٖ)رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بأعمارىا

٧بمد ا٢بمّبم عن أبيو عن ابن أيب [ كامل الزيارات]مل،  ػ( ُْ)    
ا٣بطاب عن ٧بمد بن ٞباد الكوُب عن إبراىيم بن موسى األنصارم عن 

قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : قاؿ مصعب عن جابر عن ٧بمد بن علي 
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مىن سرَّه أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ٩باٌب كيدخل جنٍب جنة عدف : عليو كآلو كسلَّم
من  غرسها ريب بيده فليتوؿ عليان كيعرؼ فضلو كاألكصياء من بعده كيتربأ

عدكم أعطاىم اهلل فهمي كعلمي ىم عَبٌب من ٢بم كدمي أشكو إليك ريب 
عدكىم من أمٍب ا٤بنكرين لفضلهم القاطعْب فيهم صلٍب كاهلل ليقتلن ابِب ٍب ال 

  .(َُٗ)تنا٥بم شفاعٍب

ا٢بسن بن عبد اهلل بن ٧بمد عن أبيو عن [ كامل الزيارات]مل،  ػ( ُٓ)    
ف عبد اهلل بن ٧بمد الصنعا٘ب عن أيب ابن ٧ببوب عن علي ابن شجرة ع

كاف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم إذا دخل ا٢بسْب : قاؿ جعفر 
  اجتذبو إليو ٍب يقوؿ ألمّب ا٤بؤمنْب : امسكو ٍب يقع عليو فيقبلو

يا بِب أقبل موضع السيوؼ منك : فيقوؿ يا أبة ٓب تبكي: كيبكي فيقوؿ
يا أبة : إم كاهلل كأبوؾ كأخوؾ كأنت قاؿ: قاؿيا أبة كأقتل؟ : كأبكي قاؿ

ال يزكر٘ب : فمن يزكرنا من أمتك قاؿ: نعم يا بِب قاؿ: فمصارعنا شٌب؟ قاؿ
 .(َُُ)كيزكر أباؾ كأخاؾ كأنت إال الصٌديقوف من أمٍب

٧بمد بن جعفر الرزاز عن خالو ابن أيب [ كامل الزيارات]مل،  ػ( ُٔ)    
عبد الرٞبن بن سيابة عن أيب داكد البصرم  ا٣بطاب عن علي بن النعماف عن

كا٢بسْب إٔب  دخلت على أمّب ا٤بؤمنْب : عن أيب عبد اهلل ا١بدٕب قاؿ
 إف ىذا يقتل كال ينصره أحد: جنبو فضرب بيده على كتف ا٢بسْب ٍب قاؿ

إف ذلك : يا أمّب ا٤بؤمنْب كاهلل إف تلك ٢بياة سوء قاؿ: قلت: قاؿ
 .(ُُُ)لكائن
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٧بمد بن جعفر عن خالو ابن أيب ا٣بطاب [ كامل الزيارات]، مل ػ( ُٕ)    
عن نصر بن مزاحم عن عمرك بن سعيد عن يزيد بن إسباؽ عن ىانئ بن 

ليقتل ا٢بسْب قتال كإ٘ب ألعرؼ تربة األرض الٍب : قاؿ ىانئ عن علٌي 
  .(ُُِ)يقتل عليها قريبا من النهرين

ر عن خالو ابن أيب ا٣بطاب ٧بمد بن جعف[ كامل الزيارات]مل،  ػ( ُٖ)    
كحداِب أيب كٝباعة عن سعد ك٧بمد العطار معا عن ابن أيب ا٣بطاب عن 

نصر بن مزاحم عن عمرك بن سعيد عن علي بن ٞباد عن عمرك بن مشر عن 
يا أبا عبد  للبسْب  قاؿ علٌي : قاؿ جابر عن أيب عبد اهلل 

علمت ما جهلوا  :جعلت فداؾ ما حإب قاؿ: اهلل أسوة أنت قدما فقاؿ
كسينتفع عآب ٗبا علم يا بِب ا٠بع كأبصر من قبل يأتيك فوالذم نفسي بيده 

ليسفكن بنو أمية دمك ٍب ال يريدكنك عن دينك كال ينسونك ذكر ربك 
كالذم نفسي بيده حسيب، كأقررت ٗبا أنزؿ اهلل كأصدؽ : فقاؿ ا٢بسْب 

  .(ُُّ)نيب اهلل كال أكذب قوؿ أيب

ركل إ٠باعيل بن صبيح عن ٰبٓب بن ا٤بسافر [ اإلرشاد] شا، ػ( ُٗ)    
قاؿ للرباء بن عازب ذات  إف عليا : العابدم عن إ٠باعيل بن زياد قاؿ

 يا براء يقتل ابِب ا٢بسْب كأنت حي ال تنصره فلما قتل ا٢بسْب : يـو
صدؽ كاهلل علي بن أيب طالب قتل ا٢بسْب كٓب : كاف الرباء بن عازب يقوؿ

  .(ُُْ)ظهر على ذلك ا٢بسرة كالندـأنصره ٍب م
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ركل عبد اهلل بن شريك [ اإلرشاد]شا، [ كطف الغمة]كطف،  ػ( َِ)    
كنت أ٠بع أصباب علٌي إذا دخل عمر بن سعد من باب : العامرم قاؿ

  .(ُُٓ)ىذا قاتل ا٢بسْب كذلك قبل أف يقتل بزماف طويل: ا٤بسجد يقولوف

ركل سآب بن أيب [ رشاداإل]شا، [ كطف الغمة]كطف،  ػ( ُِ)    
يا أبا عبد اهلل إف قبلنا ناسا : قاؿ عمر بن سعد للبسْب : حفصة قاؿ

أنػهم ليسوا سفهاء كلكنهم : سفهاء يزعموف أ٘ب أقتلك فقاؿ لو ا٢بسْب 
 .(ُُٔ)حلماء أما إنو يقر عيِب أف ال تأكل بر العراؽ بعدم إال قليالن 

ابن عباس سألت ىند عائطة [ ا٤بناقب البن شهرآشوب]قب،  ػ( ِِ)    
رأيت كأف : قوٕب ٥با فلتقصص رؤياىا فقالت: أف تسأؿ النيب تعبّب رؤيا فقاؿ

الطمس قد طلعت من فوقي كالقمر قد خرج من ٨برجي ككاف كوكبا خرج 
من القمر أسود فطد على مشس خرجت من الطمس أصغر من الطمس 

دت من السماء ككواكب فابتلعها فاسود األفق البتالعها ٍب رأيت كواكب ب
. مسودة ُب األرض إال إف ا٤بسودة أحاطت بأفق األرض من كل مكاف 

ىي : فاكتبلت عْب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بدموعو ٍب قاؿ 
فقد جددت عليَّ أحزا٘ب كنعيت إٌٕب أحبايب  ػمرتْب  ػىند اخرجي يا عدكة اهلل 

: فسيل عن تفسّبىا فقاؿ  سلهااللهم العنها كالعن ف: فلما خرجت قاؿ
كالكوكب الذم  أما الطمس الٍب طلعت عليها فعلي بن أيب طالب 

خرج كالقمر أسود فهو معاكية مفتوف فاسق جاحد هلل كتلك الللمة الٍب 
زعمت كرأت كوكبا ٱبرج من القمر أسود فطد على مشس خرجت من 

يقتلو  ين الطمس أصغر من الطمس فابتلعها فاسودت فذلك ابِب ا٢بس
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ابن معاكية فتسود الطمس كيللم األفق كأما الكواكب السود ُب األرض 
  .(ُُٕ)أحاطت باألرض من كل مكاف فتلك بنو أمية

جعفر بن ٧بمد الفزارم معنعنا عن [ تفسّب فرات بن إبراىيم]فر،  ػ( ِّ)    
كاف ا٢بسْب مع أمو ٙبملو فأخذه النيب صٌلى اهلل : قاؿ أيب عبد اهلل 

لعن اهلل قاتلك كلعن اهلل سالبك كأىلك اهلل ا٤بتوازرين : ليو كآلو كسلَّم كقاؿع
عليك، كحكم اهلل بيِب كبْب من أعاف عليك قالت فاطمة الزىراء عليها 

يا بنتاه ذكرت ما يصيبو بعدم كبعدؾ : ءتقوؿ؟ قاؿ يا أبت أم شي: السَّالـ
كأهنم ٪بـو السماء  من األذل كالللم كالغدر كالبغي، كىو يوميذ ُب عصبة

. يتهادكف إٔب القتل ككأ٘ب أنلر إٔب معسكرىم، كإٔب موضع رحا٥بم كتربتهم 
موضع يقاؿ لو كربالء : يا أبو كأين ىذا ا٤بوضع الذم تصف؟، قاؿ: قالت 

كىي دار كرب كبالء علينا كعلى األمة ٱبرج عليهم شرار أمٍب، لو أف أحدىم 
. شفعوا فيو كىم ا٤بخلدكف ُب النار  شفع لو من ُب السماكات كاألرضْب ما

نعم يا بنتاه كما قتل قتلتو أحد كاف قبلو كيبكيو : يا أبة فيقتل قاؿ: قالت
كا١بباؿ كلو يؤذف  السماكات كاألرضوف كا٤بالئكة كالوحش كالنباتات كالببار

٥با ما بقي على األرض متنفس كيأتيو قـو من ٧ببينا ليس ُب األرض أعلم 
ٕبقنا منهم كليس على ظهر األرض أحد يلتفت إليو غّبىم  باهلل كال أقـو

أكليك مصابيح ُب ظلمات ا١بور كىم الطفعاء كىم كاردكف حوضي غدان 
أعرفهم إذا كردكا عليَّ بسيماىم، ككل أىل دين يطلبوف أئمتهم كىم يطلبوننا، 

ال يطلبوف غّبنا، كىم قواـ األرض كّٔم ينػزؿ الغيث فقالت فاطمة الزىراء 
يا بنتاه إف أفضل أىل ا١بناف : يا أبة إنا هلل كبكت فقاؿ ٥با: يها السَّالـعل



 100 

أىنٍػفيسىهيٍم كأىٍموالىهيٍم بًأىفَّ لىهيمي اٍلجىنَّةى ييقاتًليوفى ًفي ىم الطهداء ُب الدنيا بذلوا 
ًبيًل اللًَّو فػىيػىٍقتػيليوفى كيػيٍقتػىليوفى كىٍعدان عىلىٍيًو حىقًّا الدنيا  فما عند اهلل خّب من سى

كما فيها قتلة أىوف من ميتة كمن كتب عليو القتل خرج إٔب مضجعو كمن ٓب 
. يقتل فسوؼ ٲبوت 

يا فاطمة بنت ٧بمد أما ٙببْب أف تأمرم غدا بأمر فتطاعْب ُب ىذا ا٣بلق  
عند ا٢بساب؟ أما ترضْب أف يكوف ابنك من ٞبلة العرش؟ أما ترضْب أف 

أما ترضْب أف يكوف بعلك يذكد ا٣بلق  يكوف أبوؾ يأتونو يسألونو الطفاعة؟
يـو العطش عن ا٢بوض فيسقي منو أكلياءه كيذكد عنو أعداءه؟ أما ترضْب أف 

يكوف بعلك قسيم النار يأمر النار فتطيعو، ٱبرج منها من يطاء كيَبؾ من 
. يطاء 

أما ترضْب أف تنلرم إٔب ا٤بالئكة على أرجاء السماء ينلركف إليك كإٔب ما  
، كينلركف إٔب بعلك قد حضر ا٣بالئق كىو ٱباصمهم عند اهلل فما تأمرين بو

ترين اهلل صانع بقاتل كلدؾ كقاتليك كقاتل بعلك إذا أفلجت حجتو على 
ا٣بالئق كأمرت النار أف تطيعو؟ أما ترضْب أف يكوف ا٤بالئكة تبكي البنك 

 ء؟، أما ترضْب أف يكوف من أتاه زائرا ُب ضماف اهلل كتأسف عليو كل شي
كيكوف من أتاه ٗبنزلة من حج إٔب بيت اهلل كاعتمر كٓب ٱبل من الرٞبة طرفة 
عْب، كإذا مات مات شهيدا كإف بقي ٓب تزؿ ا٢بفلة تدعو لو ما بقي، كٓب 

يا أبة سلمت كرضيت : قالت. يزؿ ُب حفظ اهلل كأمنو حٌب يفارؽ الدنيا 
بعلك كأنًت كتوكلت على اهلل فمسح على قلبها كمسح عينيها، كقاؿ إ٘ب ك

  .(ُُٖ)كابنيك ُب مكاف تقر عيناؾ كيفرح قلبك
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ركم ُب بعض الكتب ا٤بعتربة عن لوط بن ٰبٓب عن عبد اهلل بن ك ػ( ِْ)    
ُب صفْب كقد أخذ أبو  كنت مع من غزا مع أمّب ا٤بؤمنْب : قيس قاؿ

أيوب األعور السلمي ا٤باء كحرزه عن الناس فطكا ا٤بسلموف العطش فأرسل 
على كطفو فا٫برفوا خائبْب فضاؽ صدره، فقاؿ لو كلده ا٢بسْب فوارس 
 :امًض يا كلدم فمضى مع فوارس فهـز أبا : أمضي إليو يا أبتاه فقاؿ

. أيوب عن ا٤باء كبُب خيمتو كحط فوارسو، كأتى إٔب أبيو كأخربه 
ما يبكيك يا أمّب ا٤بؤمنْب كىذا أكؿ فتح بربكة : فقيل لو فبكى علٌي  

ذكرت أنو سيقتل عططانا بطف كربالء حٌب ينفر فرسو : فقاؿ ا٢بسْب 
  .كٰبمبم كيقوؿ اللليمة اللليمة ألمة قتلت ابن بنت نبيها

٤با اشتد : كركل ابن ٭باره ُب مثّب األحزاف عن ابن عباس قاؿ ػ( ِٓ)    
 برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم مرضو الذم مات فيو ضم ا٢بسْب 

ؿ من عرقو عليو كىو ٯبود بنفسو، كيقوؿ ما ٕب كليزيد ال بارؾ إٔب صدره يسي
 اهلل فيو اللهم العن يزيد ٍب غطي عليو طويال كأفاؽ كجعل يقبل ا٢بسْب 

 .(ُُٗ)كعيناه تذرفاف كيقوؿ أما إف ٕب كلقاتلك مقاما بْب يدم اهلل عز كجل

 ػمعو بفرضيتها  لو سٌلمنا ػالذىنية عن حتمية اإلستطهاد  إف خلوٌ (: ثانيان )    
ليس من اللواـز العقلية الٍب ال تنفك عن ا٤بلزـك حٌب تكوف حجة كيستطهد 

. العالٌمة األمْب بػها صاحب الدعول
الذىنية العامة دليالن على عدـ حتمية  إذا ما كاف خلوٌ (: ثالثان )   

الٍب زحفت مع اإلماـ ا٢بسْب إٔب  ػ ٚبلت ىذه األلوؼ فًلمى  ،اإلستطهاد
 اإلماـ ا٢بسْب أفٌ با علمت مطركع إقامة حكومة إسالمية ٓبٌ  عن ػ العراؽ
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 كة كالكرامة ظلن يسعو إقامة تلك ا٢بكومة الٍب سينالوف من خال٥با اّب
  !منو؟
     :كبعبارة أخرل   

عدـ  ينػالذىنية العامة كب بْب خلوٌ  ػ عاٌلمة األمْببنلر اؿ ػإذا ما كاف ىناؾ مالزمة 
مع اإلماـ  اد فلماذا ٚبلت تلك األلوؼ الٍب زحفتٛبية اإلستطوعلمو بح

ا تيقنت ا٤بوت من خالؿ ا٢بسْب عن مطركعها ُب إقامة حكومة إسالمية ٓبٌ 
 كىو ُب طريقو إٔب العراؽ؟  تصرٰبات اإلماـ ا٢بسْب

نسباب تلك ا١بموع من ساحة القتاؿ قبل نطوبو داللة كاضبة اإف     
كالكرامة لديو، فلما ييست  منو  كةظعلى أنػها خرجت معو طمعان باّب

. تراجعت عن نصرتو، كارتدت عن مواالتو ،من ذلك
فال عالقة لو  ،ٓب نقلك فسواء قلنا ٖبلو الذىنية العامة عن اإلستطهاد أ    

رساؿ إا٤بذكور، كما  دي مٌ عى لزكميتها السٌ حتمية اإلستطهاد كالٍب ادٌ نفي البتة ب
ان من أكثر أصبأّا، بل ؼكتسوم ةن ؿى اطى ميمى  الكتب الٍب عيٌدت آنذاؾ باأللوؼ إالٌ 

أماـ   كيطهد ٤با قلنا خطبة اإلماـ ا٢بسْب ،كعدـ اعتقادىم ٗبضامينها
معسكر ابن سعد يعلهم كيذٌكرىم ٗبواعيدىم ككتبهم كأهنم شرار األحزاب 

ما قالو  ػأخي القارئ  ػًٓبٍ، كعصبة اآلااـ، كإليكى كنبذة الكتاب ك٧برُب الكى 
: ا٢بسْب اإلماـ 

حْب استصرختمونا كا٥بْب فأصرخناكم  تٌبان لكم أيٌتها ا١بماعة كترحان "      
موجفْب، سللتم علينا سيفان لنا ُب أٲبانكم، كحططتم علينا ناران اقتدحناىا 
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على عدٌكنا كعدكٌكم، فأصببتم أكلياء ألعدائكم على أكليائكم بغّب عدؿو 
.  أفطوه فيكم كال أملو لكم فيهم 

تركتمونا كالٌسيف ًمطيمه كا١بأش ضامره كالرٌأم ٤بٌا  ػلكم الويالت  ػفهالٌ     
يستبصف، كلكن أسرعتم إليها كطّب الًدبا، كتداعيتم إليها كتهافت الفراش 

 .
فسبقان لكم يا عبيد األٌمة، كشرار األحزاب، كنػبىذة الكتاب، ك٧برُّْب     

.  لٌسنن الكلم، كعصبة اآلااـ، كنفثة الطيطاف، كمطفئ ا
! أىؤالء تعضدكف، كعٌنا تتخاذلوف؟    
عليو [ كشجت إليو: خ ؿ]أجل، كاهلل غدره فيكم قدٙب كشٌبت     

أصولكم، كتأٌزرت عليو فركعكم، فكنتم أخبث شجان للناظر كأكلةن للغاضب 
  .
لَّة، كىي: أال كإٌف الٌدعٌي ابن الٌدعٌي قد رىكىزى بْب اانتْب     ىات بْب السٌّْلة، كالذّْ

منا الذلٌة، يأىب اهلل لنا ذلك كرسولو كا٤بؤمنوف كحجور طابت كحجوره طىهيرىت 
. من أٍف تؤار طاعة الٌلياـ على مصارع الكراـ : كأنوؼه ٞبٌية كنفوسه أبٌية

. أال كإ٘ب زاحفه ّٔذه األيسرة مع قٌلة العدد كخذالف الٌناصر     
: ادمبأبيات فركة بن مسيك ا٤بر ٍبٌ أكصل كالمو     

ِْ َُُٔضَ فٔٓضاًــــْ٘ قـــــذًـــــًا                      ٗإْ ُػوــب فػري ًػوبـِٚا  فإ

ًٗــا أْ طٓبِـا جــــنب ٗهلـــّ                       ًِاٙـاُا ٗدٗهــٞ آخشٙــــِا 

ــا إرا ًا املـ٘ت سّفــع عّ أُاْس                       كالكـوـٕ أُـاخ بآخشِٙـــــــــ
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ٗٓهِٚــا   فأفِٟ رهلٍ طـشٗات قً٘ٛ                         كٌا أفِٟ اهكشْٗ األ

فو٘ خوذ املوــ٘ن إرًا خوـذُا                        ٗه٘ بكٛ اهلشاَ إرًا بكِٚــــــا 

أفٚـك٘ا                        طٚوكٟ اهصاًتْ٘ كٌا هكِٚــا : فكى هوصاًتــني بِـــا

أما كاهلل ال تلبثوف بعدىا إالٌ كريث ما يركب الفرس حٌب يدكر : "ٍبٌ قاؿ    
بكم الٌرحى كيقلق بكم قلق احملور، عهده عهده إٌٕب أيب عن جٌدم، فأًٝبعوا 
.  أمركم كشركاءكم، ٍبٌ ال يكن أمركم عليكم غٌمة، ٍبٌ اقضوا إٌٕب كال تنلركف 

الٌ كىو آخذه بناصيتها، إٌف إ٘ب توٌكلت على اهلل ريٌب كرٌبكم، ما من دابٌة إ    
.  ريٌب على صراط مستقيم 

اللهٌم احبس عنهم قطر الٌسماء، كابعث عليهم سنْب كسنْب يوسف،     
كسلّْط عليهم غالـ اقيف يسومهم كأسان مصربة، فإهنم كٌذبونا كخذلونا، 

 .(َُِ)"كأنت ربٌنا عليكى توٌكلنا كإليكى أنبنا كإليكى ا٤بصّب
فإذا كنتم خالؼ ما أتتِب بو كتبكم  ": ما جعجع بوعند للبرٌ  كقولو 

 .(ُُِ)"، فإ٘ب ارجع إٔب ا٤بوضع اٌلذم أتيتي منوكقدمت بو علٌي  رسلكم
ىذا مضافان إٔب ما جرل بْب اإلماـ ا٢بسْب كرسوؿ عمر بن سعد، كىو     

: كاآلٌب
ككاف عددىم  بعد أٍف نزؿ الكوفٌيوف قريبان من عسكر اإلماـ ا٢بسْب     

: نذاؾ ٜبانوف ألف فارس دعى ابن سعد بكثّب بن شهاب كقاؿ لوآ
كقل لو ما اٌلذم جاء بك إلينا كأقدمكى  إنطلق إٔب اإلماـ ا٢بسْب     

. علينا؟
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كنادل يا حسْب ما اٌلذم  فأقبل حٌب كقف بإزاء اإلماـ ا٢بسْب     
. جاء بك إلينا كأقدمكى علينا؟

. الٌرجل؟ أتعرفوف ىذا: فقاؿ اإلماـ ا٢بسْب 
.  ىذا من أشٌر اىل األرض : فقاؿ أبو ٛبامة األسدم رٞبو اهلل

. سلوه ما يريد؟: فقاؿ اإلماـ ا٢بسْب 
.   أريد الٌدخوؿ على ا٢بسْب : فقاؿ

. ألقو سالحك كادخل : فقاؿ لو زىّب بن القْب رٞبو اهلل
. لستي أفعل : فقاؿ

.  إنصرؼ من حيث أتيت : فقاؿ لو زىّب
إمًض إٔب : ابن سعد كأخربه فأنفذ برجل آخر من خزٲبة كقاؿ لوفانصرؼ إٔب 

ما اٌلذم جاء بك إلينا كأقدمك علينا؟  : كقل لو ا٢بسْب 
. فنادل فأقبل حٌب كقف بأزاء اإلماـ ا٢بسْب 

أتعرفوف ىذا الٌرجل؟ : فقاؿ اإلماـ ا٢بسْب 
.  ىذا رجل فيو ا٣بّب إالٌ أنو شهد ىذا ا٤بوضع : فقالوا
سلوه ما يريد؟  :فقاؿ 
.  أريد الدخوؿ على اإلماـ ا٢بسْب : فقاؿ

. ألًق سالحك كادخل : فقاؿ لو زىّب رٞبو اهلل
يا : حٌبان ككرامة ٍبٌ ألقى سالحو كدخل عليو فقٌبل يديو كرجليو كقاؿ: فقاؿ

. علينا ؟موالم ما اٌلذم جاء بك كأقدمك 
. كتبكم: قاؿ  
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 .اليـو من خواص ابن زياد قاؿ رسوؿ ابن سعد؟ اٌلذين كاتبوؾ ىم
. ارجع إٔب صاحبك كأخربه بذلك : فقاؿ لو

يا موالم من اٌلذم ٱبتار النار على ا١بٌنة فواهلل ما أفارقك حٌب ألقى : فقاؿ
. ٞبامي بْب  يديك 

كاصلكى اهلل كما كاصلتنا بنفسك، ٍبٌ اقاـ : فقاؿ لو اإلماـ ا٢بسْب 
.  (ُِِ)حٌب قيًتل رٞبو اهلل ين رضواف اهلل تعأب عليو عند اإلماـ ا٢بس

أنكركا تلك الرسائل الٍب أرسلوىا لإلماـ  أنػهمكٓب يكتفوا با٣بيانة بل     
كيلك يا شبث بن ربعي كيا كثّب بن شهاب كيا : حينما نادل اإلماـ ا٢بسْب

فالف كيا فالف أٓب تكتبوا إٌٕب أف أقدـ علينا لك  ما لنا كعليك ما علينا؟ 
 .ؿ شييان من ذلكٓب نفع: فقالوا

إذا كرىتمو٘ب دعو٘ب أنصرؼ إٔب ما شيت من : فقاؿ اإلماـ ا٢بسْب 
. األرض

إنزؿ على حكم األمّب ابن زياد فما ترل إالٌ ما : فقاؿ قيس بن األشعث
.  ٙبٌب 

كاهلل ال أعطي بيدم إعطاء الذليل كال أفٌر فرار : فقاؿ اإلماـ ا٢بسْب 
رٌبكم من كٌل متكٌبر ال يؤمن بيـو إني عذت برٌبي ك:العبيد ٍبٌ تال
ٍبٌ أناخ راحلتو كأمر عقبة بن ٠بعاف أٍف يعقلها  (ِٕ/غافر)الحساب

. (ُِّ)بفاضل زمامها كجلس
فإٍف كنتم ُب شكٍّي : ا٢بسْب  اإلماـ قاؿ ٥بم"... :ُب ركاية أخرلك     

بنت  من ىذا أفتطٌكوف أ٘ب ابن بنت نبٌيكم؟ فواهلل ما بْب ا٤بطرؽ كا٤بغرب ابن



 107 

نيٌب غّبم فيكم، كال ُب غّبكم، كٰبكم أتطلبو٘ب بقتيل لكم قتلتو؟ أك ماؿ 
 :لكم استهلكتو؟ أك بقصاص من جراحة؟ فأخذكا ال يكٌلمونو فنادل 

يا شبث بن ربعي يا حجار بن أٔبر يا قيس بن األشعث يا يزيد بن ا٢بارث 
ا تقدـ على جندو أٍف قد أينعت الثمار، كاخضٌر ا١بناب، كإٖب أٓب تكتبوا إٕب

ما ندرم ما تقوؿ كلكن أنزؿ علىبكم : بن األشعث فقاؿ لو قيس لكى ٦بٌند؟
، كال أقٌر ال كاهلل ال أعطيكم بيدم إعطاء الذليل: ـافقاؿ ٥بم اإلـ. بِب عمك

. إقرار العبيد 
يا عباد اهلل إ٘ب عذت بريٌب كرٌبكم أٍف ترٝبوف، كأعوذ بريٌب : ٍبٌ نادل     

. ٌؿ متكرٌب ال يؤمن بيـو ا٢بساب كرٌبكم من ؾ
 "ٍبٌ إنو أناخ راحلتو كأمر عيقبة بن ٠بعاف بعقلها، كأقبلوا يزحفوف ٫بوه   

(ُِْ) .
فكيف ييستدؿ حينيذو على عدـ حتمية اإلستطهاد ٖبلو الذىنية العامة     

فمن ال يؤمن ٗبا ُب النصوص من حتمٌية  !!منها كقد أنكركىا من أجلها؟
يدعو اإلماـ ا٢بسْب إلقامة مطركع شهادة، كىو أمر  اإلستطهاد كيف

يتطلب ركحية عالية من التقى كرفض الزخارؼ، كشيء من ىذا ٓب يكن 
  . حاصالن لدل آّتمع الكوُب

عدـ كجود ركايات تثبت  إٌدعى العاٌلمة الٌسٌيد األمْب :الثانيالدليل     
ل أصباب رسوؿ علم اإلماـ بإستطهاده، كلو كانت موجودة ٤با خفيت عل

اهلل كأصباب أمّب ا٤بؤمنْب، ٍب إف إستقباؿ أىل الكوفة ٤بسلم بن عقيل 
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شاىد آخر على عدـ كجود ىذه األحاديث ُب أذىاهنم، كإال لو كانت 
. (ُِٓ)موجودة ٤با استقبلوه ىذا اإلستقباؿ

: يرد عليو     
بطهادتو   نصوص تثبت علم اإلماـكجود  دعول عدـ(: أٌكالن )    
إذ إف  النصوص الدالٌة على علمو ٗبصّبه كافرة جٌدان  ،درة على ا٤بطلوبمصا

من جده كأبيو  بلغت حٌد التواتر حيث يلوح منها أنو مسبوؽ العلم بأنباءو 
أك  كأمو كأخيو كحاشيتو كذكيو، عدا من علمو ا٣باص عرب اإل٥باـ اإل٥بي لو

رضخ إٔب حكم يزيد بأنو مقتوؿ بسيف البغي ال ٧بالة أك م الًعٍلم ا٢بضورمٌ 
 ر كذلك، فهالٌ ـالطاغية، كالرضوخ ليس من شيمو كسجيتو، فإذا كاف األ

يرسم العقل الناضج ٤بثل ىذا الفٌب العليم ا٤بستميت خطة غّب ا٣بطة الٍب 
مطى عليها حسْب الفضيلة ، قوامها الطرع كزمامها النبل، كلساف حالو 

: يقوؿ
ّٟ كتبت عوِٚا               ّٟ ًصِٚآا خط ًصآا  ًّٗ كتبت عوٕٚ خط

مقٌدمان إستبسانو  ا٤بتواترة، نبذ السيد ا٤بذكور للنصوصإٌف  (:ثانيان )    
كٱبٌل با٤بوازين اإلعتقاديٌة، إالٌ إذا كاف عن شبهة  قطعان، ـه العقلي عليها ٧برَّ 

راسخة نتيجة إعوجاج ُب فهم األخبار، لكٍن ٜبػة قرائن كثّبة منفصلة تدٌؿ 
للذىاب إٔب الكوفة إلقامة ا٢بكومة اإلسالمٌية  ة اإلماـ على عدـ إراد

. ا٤بنطودة ٗبعونة أىل الغدر كىم كيثػر يومذاؾ 
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على أٌف اإلماـ ا٢بسْب  ػحسبما أشرنا  ػىذا كقد دٌلت األخبار ا٤بتواترة معُبن   
  كاف عاًلمان بزمن شهادتو، كمكاف كقوعها كىي كربالء، لذا كاف قاًصدان

الٍب سيسفك دمو الطٌاىر عليها إحياءن للتوحيد األفعإٌب هلل تعأب؛ تلك البقعة 
فنبذ السٌيد ا٤بذكور ٥بذه األخبار، كتقدٲبو اللنوف الطخصٌية على تلكم 

ة، ىي سابقة خطّبة ُب أكساطنا الطيعٌية، قد سبقو إليها فخر  األخبار ا٤بعتربى
ـ اٌلذين ظلموا أٌم كسيعلا٤بطكّْكْب الٌسٌيد ٧بٌمد حسْب فضل اهلل،      

   (.ِِٕ/الطعراء) منقلبو ينقلبوف، كالعاقبة للمتقين
ظنونو  كإالٌ لىمىا قدَّـا٣برب ا٤بتواتر حجة  صاحب الٌدعول ال يعتربفيلهر أف    

قيسو الطخصية كاستبساناتو العقلية على األخبار ا٤بستفيضة كا٤بتواترة، فاأل
رعي، كقد ٢بلنا ذلك ُب كتابو عن مصدره األٌكٕب ُب استنباط ا٢بكم الشٌ ىي 

 يػيعىدُّ راٌدان ف كاف ّٔذه الصفة ، كـى الثورة ا٢بسينٌية كخالؿ ٧باكرة معو منذ سنْب
ٔب اهلل عليو كآلو كسلَّم حسبما جاء ُب على عَبة نبيو األكـر ٧بٌمد ص
: كرد ُب مواقة أيب عبيدة ا٢بذاء قاؿ ما: األخبار ا٤بتضافرة عنهم، منها

كاهلل اف أحٌب أصبايب إٌٕب أكرعهم : يقوؿ جعفر  ٠بعت أبا    
قههم كأكتمهم ٢بديثنا، كإف أسوأىم عندم حاالن كأمقتهم لٌلذم إذا ٠بع ؼكأ

مشأز منو كجبده ككٌفر من داف بو إا٢بديث ينسب إلينا كيركل عٌنا فلم يقبلو 
فيكوف بذلك خارجان  كىو ال يدرم لعٌل ا٢بديث من عندنا خرج كإلينا أيسند،

. (ُِٔ)"عن كاليتنا 
الكليِب ُب أصوؿ الكاُب العديد من ىذه األحاديث باب البدع  كردكأ    

: كا٤بقاييس ك٫بن نورده ىنا ليكوف القارئ على بٌينة من ىذا ا٤بوضوع
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ا٢بسْب بن ٧بٌمد األشعرٌم عن معٌلى بن ٧بٌمد عن ا٢بسن بن علٌي  ػ( ُ)    
عن  ٌمد عن ابن فٌضاؿ ٝبيعان الوٌشاء كعٌدة من أصبابنا عن أٞبد بن مح

خطب أمّب : قاؿ عاصم بن ٞبيد عن ٧بٌمد بن مسلم عن أيب جعفر 
 ،أيٌها الٌناس إ٭ٌبا بدء كقوع الفًب أىواء تٌتبع :الٌناس فقاؿ ا٤بؤمنْب 

يتؤٌب فيها رجاؿ رجاال فلو أٌف الباطل  ٱبالف فيها كتاب الٌلو ،كأحكاـ تبتدع
ك أٌف ا٢بٌق خلص ٓب يكن اختالؼ كلكن كؿ ،خلص ٓب ٱبف على ذم حجى

يؤخذ من ىذا ضغث كمن ىذا ضغث فيمزجاف فيجيياف معا فهنالك 
 . استبوذ الٌطيطاف على أكليائو ك٪با اٌلذين سبقت ٥بم من الٌلو ا٢بسُب

ا٢بسْب بن ٧بٌمد عن معٌلى بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد بن ٝبهور العٌمٌي  ػ( ِ)    
إذا ظهرت البدع ُب  :ل اهلل عليو كآلو كسلَّمقاؿ رسوؿ الٌلو صلٌ : يرفعو قاؿ

  . أٌمٍب فليلهر العآب علمو فمن ٓب يفعل فعليو لعنة الٌلو
من أتى ذا بدعة : ّٔذا اإلسناد عن ٧بٌمد بن ٝبهور رفعو قاؿك ػ( ّ)    

 . فعٌلمو فإ٭ٌبا يسعى ُب ىدـ اإلسالـ

اؿ رسوؿ الٌلو صٌلى ؽ: ّٔذا اإلسناد عن ٧بٌمد بن ٝبهور رفعو قاؿك ػ( ْ)    
يا رسوؿ الٌلو  :قيل ،أىب الٌلو لصاحب البدعة بالٌتوبة :اهلل عليو كآلو كسلَّم

  .إنٌو قد أشرب قلبو حٌبها: قاؿ ؟ككيف ذلك

٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى عن ا٢بسن بن ٧ببوب  ػ( ٓ)    
سوؿ الٌلو قاؿ ر :يقوؿ ٠بعت أبا عبد الٌلو : عن معاكية بن كىب قاؿ
إٌف عند كٌل بدعة تكوف من بعدم يكاد بػها  :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

ينطق بإ٥باـ من الٌلو كيعلن ا٢بٌق  ،اإلٲباف كلٌيا من أىل بيٍب موٌكال بو يذٌب عنو
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يعرٌب عن الٌضعفاء فاعتربكا يا أكٕب األبصار كتوٌكلوا  ،كينٌوره كيرٌد كيد الكائدين
. على الٌلو 

٧بٌمد بن ٰبٓب عن بعض أصبابو كعلٌي بن إبراىيم عن أبيو عن  ػ (ٔ)    
كعلٌي بن  ىاركف بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد الٌلو 

إٌف من : أنٌو قاؿ عن أمّب ا٤بؤمنْب  ،رفعو إبراىيم عن أبيو عن ابن ٧ببوب
جائر  الٌلو إٔب نفسو فهو قى رجل ككلى  :أبغض ا٣بلق إٔب الٌلو عٌز كجٌل لرجلْب

كؼ بكالـ بدعة قد ٥بج بالٌصـو كالٌصالة فهو فتنة ٤بن غعن قصد الٌسبيل مش
مضٌل ٤بن اقتدل بو ُب حياتو كبعد  ،ضاٌؿ عن ىدم من كاف قبلو ،افتًب بو

 ،كرجل قمش جهال ُب جٌهاؿ الٌناس. رىن ٖبطييتو  ،ٞبٌاؿ خطايا غّبه ،موتو
كٓب يغن فيو يوما سا٤با بٌكر  عاف بأغباش الفتنة قد ٠بٌاه أشباه الٌناس عا٤با

اكتنز من غّب  كأفاستكثر ما قٌل منو خّب ٩بٌا كثر حٌٌب إذا ارتول من آجن 
كإف  ،جلس بْب الٌناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غّبه ،طائل

كفعلو ٗبن كاف  ،ٓب يأمن أف ينقض حكمو من يأٌب بعده ،خالف قاضيا سبقو
من رأيو ٍبٌ قطع  مات ا٤بعضالت ىٌيأ ٥با حطوان كإف نزلت بو إحدل ا٤ببو ،قبلو

 ،بو فهو من لبس الٌطبهات ُب مثل غزؿ العنكبوت ال يدرم أصاب أـ أخطأ
ء ٩بٌا أنكر كال يرل أٌف كراء ما بلغ فيو مذىبا إف قاس  ال ٰبسب العلم ُب شي

ء ٓب يكٌذب نلره كإف أظلم عليو أمر اكتتم بو ٤با يعلم من جهل  شييا بطي
رٌكاب  ،ٍبٌ جسر فقضى فهو مفتاح عطوات ،ال يعلم :لكيال يقاؿ لو ،نفسو

ال يعتذر ٩بٌا ال يعلم فيسلم كال يعٌض ُب العلم  ،خٌباط جهاالت ،شبهات
تبكي منو  يذرم الٌركايات ذرك الٌريح الهشيمبضرس قاطع فيغنم 
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فرج كٰبرـٌ بقضائو اؿ ،ا٤بواريث كتصرخ منو الٌدماء يستبٌل بقضائو الفرج ا٢براـ
من اٌدعائو  ،كال ىو أىل ٤با منو فرط ،ء بإصدار ما عليو كرد لال مل ،ا٢بالؿ

. (ُِٕ)علم ا٢بقٌ 
ا٢بسْب بن ٧بٌمد عن معٌلى بن ٧بٌمد عن ا٢بسن بن علٌي الوٌشاء  ػ( ٕ)    

 ٠بعت أبا عبد الٌلو : عن أباف بن عثماف عن أيب شيبة ا٣براساٌ٘ب قاؿ
ا العلم با٤بقاييس فلم تزدىم ا٤بقاييس من إٌف أصباب ا٤بقاييس طلبو :يقوؿ

. (ُِٖ)با٤بقاييس كإٌف دين الٌلو ال يصاب ا٢بٌق إالٌ بعدان 
علٌي بن إبراىيم عن أبيو ك٧بٌمد بن إ٠باعيل عن الفضل بن شاذاف  ػ( ٖ)    

كٌل بدعة ضاللة  :قاال كأيب عبد الٌلو   أيب جعفر موالنا رفعو عن
 .(ُِٗ)ارككٌل ضاللة سبيلها إٔب النٌ 

علٌي بن إبراىيم عن أبيو عن ابن أيب عمّب عن ٧بٌمد بن حكيم  ػ( ٗ)    
ىنا ُب الٌدين ؽّْ جعلت فداؾ ؼي : أيب ا٢بسن موسى  ٤بوالنا قلت: قاؿ

مٌنا لتكوف ُب آّلس ما يسأؿ  كأغنانا الٌلو بكم عن الٌناس حٌٌب إٌف ا١بماعة
فرٌٗبا كرد  ،مٌن الٌلو علينا بكم رجل صاحبو ٙبضره ا٤بسألة كٰبضره جوأّا فيما

فنلرنا إٔب أحسن ما  ،ء ء ٓب يأتنا فيو عنك كال عن آبائك شي علينا الٌطي
ىيهات ىيهات ُب  :فقاؿ ؟ٰبضرنا كأكفق األشياء ٤با جاءنا عنكم فنأخذ بو

لعن الٌلو أبا حنيفة كاف : ٍبٌ قاؿ: ذلك كالٌلو ىلك من ىلك يا ابن حكيم قاؿ
٧بٌمد بن حكيم ٥بطاـ بن ا٢بكم كالٌلو ما : قاؿ: كقلت ،قاؿ عليٌ  :يقوؿ

  . أردت إالٌ أف يرٌخص ٕب ُب القياس
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: قلت: ٧بٌمد بن أيب عبد الٌلو رفعو عن يونس بن عبد الٌرٞبن قاؿ ػ( َُ)    
ٗبا أكٌحد الٌلو فقاؿ يا يونس ال تكونٌن مبتدعا من  أليب ا٢بسن األٌكؿ 

 ،ت نبٌيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ضلٌ كمن ترؾ أىل يب ،نلر برأيو ىلك
 .(َُّ)ر كمن ترؾ كتاب الٌلو كقوؿ نبٌيو كف

٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن الوٌشاء عن مثٌُب ا٢بٌناط  ػ( ُُ)    
ترد علينا أشياء ليس نعرفها ُب  :قلت أليب عبد الٌلو : عن أيب بصّب قاؿ

ال أما إٌنك إف أصبت ٓب تؤجر كإف  :فقاؿ ؟كتاب الٌلو كال سٌنة فننلر فيها
. (ُُّ)أخطأت كذبت على الٌلو عٌز كجٌل 

عٌدة من أصبابنا عن أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى عن علٌي بن  ػ( ُِ)    
أيب عبد موالنا  عمر بن أباف الكليٌب عن عبد الٌرحيم القصّب عن ا٢بكم عن

ـ كٌل بدعة ضاللة قاؿ رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّ : قاؿ الٌلو 
  . (ُِّ)الٌنار ككٌل ضاللة ُب 

علٌي بن إبراىيم عن ٧بٌمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد  ػ( ُّ)    
: قلت: قاؿ أيب ا٢بسن موسى  موالنا الٌرٞبن عن ٠باعة بن مهراف عن

ء إالٌ كعندنا فيو  أصلبك الٌلو إنٌا ٪بتمع فنتذاكر ما عندنا فال يرد علينا شي
ء الٌصغّب  مسطٌر كذلك ٩بٌا أنعم الٌلو بو علينا بكم ٍبٌ يرد علينا الٌطي ء شي

ء فينلر بعضنا إٔب بعض كعندنا ما يطبهو فنقيس على  ليس عندنا فيو شي
كما لكم كللقياس إ٭ٌبا ىلك من ىلك من قبلكم بالقياس ٍبٌ  :أحسنو فقاؿ

كأىول  ػموف فها إذا جاءكم ما تعلموف فقولوا بو كإف جاءكم ما ال تعل: قاؿ
كقلت أنا  ،لعن الٌلو أبا حنيفة كاف يقوؿ قاؿ عليٌ : ٍبٌ قاؿ ػ بيده إٔب فيو



 114 

ال كلكن ىذا  :أكنت ٘بلس إليو فقلت: ٍبٌ قاؿ: كقالت الٌصبابة كقلت
أصلبك الٌلو أتى رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم الٌناس  :كالمو فقلت

 :كما ٰبتاجوف إليو إٔب يـو القيامة فقلت ،نعم: قاؿ ؟ٗبا يكتفوف بو ُب عهده
. (ُّّ)ال ىو عند أىلو  :ء فقاؿ فضاع من ذلك شي

٠بعت أبا : عنو عن ٧بٌمد عن يونس عن أباف عن أيب شيبة قاؿ ػ( ُْ)    
ضٌل علم ابن شربمة عند ا١بامعة إمالء رسوؿ الٌلو  :يقوؿ عبد الٌلو 

يده إٌف ا١بامعة ٓب تدع ألحد ب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كخٌط علٌي 
كالما فيها علم ا٢بالؿ كا٢براـ إٌف أصباب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 

.  (ُّْ)إٌف دين الٌلو ال يصاب بالقياس يزدادكا من ا٢بٌق إالٌ بعدان 
٧بٌمد بن إ٠باعيل عن الفضل بن شاذاف عن صفواف بن ٰبٓب عن  ػ( ُٓ)    

: قاؿ أيب عبد الٌلو  موالنا أباف بن تغلب عنعبد الٌرٞبن بن ا٢بٌجاج عن 
 ! إٌف الٌسٌنة ال تقاس أال ترل أٌف امرأة تقضي صومها كال تقضي صالوا يا أباف

. (ُّٓ)إٌف الٌسٌنة إذا قيست ٧بق الٌدين
باب البدع كالرٌأم  ٖٓ ػ ْٓ/ُ:أصوؿ الكاُب: كمىن أراد ا٤بزيد فلّباجع   

 .كا٤بقاييس 

الٌطخصٌية على تلك الٌنصوص  الٌمة الٌسٌيد ظنونوأخي الع فَبجيح    
 فبأم حقٌ  لتواترىا،الٌصبيبة كا٤بواقة خالؼ قواعد الَبجيح ا٤بعتربة شرعان 

 !طرح الٌسٌيد ا٤بذكور كأمثالو تلك النصوص مقدمْب ظنوهنم الٌطخصٌية عليها؟
: إشكاؿه كدفع    
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حب الدَّعول، إٌف ىذه النصوص ضعيفة بنلر ا٤بستطًكل صا: إٍف قيل    
. لذا ٓب يعوّْؿ عليها لعدـ صٌبة اإلستدالؿ فقهٌيان بالضعيف، فيثبت ا٤بطلوب

كلكنها غّب ضعيفة  ػإٌف تلك النصوص لو سلَّمنا بضعف أسانيدىا : قلنا    
ال ٯبوز طرحها، كتقدٙب الٌلٌن الطخصٌي عليها،  ػلتواترىا حسبما أشرنا سابقان 

ار التارٱبٌية ما دامت ال ٚبالف الكتاب الكرٙب لعدـ اشَباط الوااقة ُب األخب
زَّىان ػكأحكاـ العقل السًَّليم، فكيف إذا ما كطفت عن طهارة ا٤بعصـو ككونو من
. عن ا١بهل با٤بوضوعات الٍب يَبٌتب عليها حيكم شرعٌي عدا عن غّبىا أيضان 

ديث ال مالزمة بْب استقباؿ أىل الكوفة ٤بسلم كبْب عدـ كجود أحا: ثالثان     
إذ قد يكوف  ػ كما اٌدعى السٌيد ا٤بذكور  ػتثبت علم اإلماـ باستطهاده 

استقبا٥بم ٤بسلم ٘باىالن منهم للنصوص، أك غىٍدران لو لعدـ إٲباهنم بتلك 
النصوص، أك أنػهم ٓب يبالوا بػها، أك أف أكثرىم ٓب يبقى إٔب زمن تطبيقها على 

 .  يل األكؿ مواردىا كما أشرنا سابقان ُب الرٌد على الدؿ
نعي الثورة قبل كالدوا، إذ لو كانت األخبار الٍب  :الدليل الثالث    

ُب كربالء منتطرة كمعركفة لكانت   تتبدث عن إستطهاد اإلماـ ا٢بسْب
من أىم األمور الٍب يسعى النلاـ لإلستفادة منها عرب ا٤بساٮبة بنطرىا بطكل 

ـ ا٢بسْب كاسع ألهنا تساىم ُب القضاء على حركة اإلما
(ُّٔ). 

: يرد عليو    
مٌب آمن النلاـ األموم أك اعتقد باألخبار النبوية حٌب يساىم ُب  ػ( أكالن )    

: كيزيد القائل ،نطرىا
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ْٛ ُضي فهعبت ٓاشٍ باملوم  ال                            خرب جا١ ٗال ٗح

ا إاناف، ال ٱبتلف عليو ،كمسألة ٙبريف األحاديث عند األمويْب يومذاؾ    
من  عليهم السَّالـ، غضان بآؿ ٧بٌمدبكف تلقد رٌكب بنو أمٌية األسانيد على آب

رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليهم عن عَبة  تواترة معُبن ىنا جاءت األخبار آب
: تأمر بعرض أخبارىم ا٤بنسوبة إليهم على كتاب اهلل منها ما كرد أٝبعْب

: قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ عبد اهلل  مواقة السكو٘ب عن اإلماـ أيب  ػ( ُ)    
أف على كل حق حقيقة، كعلى كل صواب نوران، فما كافق كتاب اهلل فخذكه، 

 .(ُّٕ)فدعوه كتاب اهلل الفخكما 
حداِب ا٢بسْب بن أيب العال أنو :كر قاؿؼعبد اهلل بن أيب يع مواػقة ػ( ِ)    

عن   سألت أبا عبد اهلل :بن أيب يعفور ُب ىذا آّلس قاؿإحضر 
إذا كرد عليكم :اختالؼ ا٢بديث يركيو من نثق بو،كمنهم من ال نثق بو، قاؿ

 لو شاىدان من كتاب اهلل أك من قوؿ رسوؿ اهلل كإالٌ فاٌلذم ًبحديث فوجد
 .(ُّٖ)جاءكم بو أكٔب بو

مآب يوافق من ا٢بديث : قاؿ عبد اهلل  أيب موالنا عنكُب خرب  ػ( ّ)    
. (ُّٗ)القرآف فهو زخرؼ

فإف ...)) :قلت أليب عبد اهلل : كلة عمر بن حنللة قاؿبمق ػ( ْ)     
ينلر فما :  قاؿ ؟كاف ا٣برباف عنكم مطهورين قد ركاٮبا الثقات عنكم

كيَبؾ ما خالف  بو، فيؤخذالف العامة خكافق حكمو حكم الكتاب كالسٌنة ك
رأيت  إفجعلت فداؾ : قلت:قاؿ حكمو حكم الكتاب كالسٌنة ككافق العاٌمة،



 117 

كجدنا أحد ا٣بربين ك إف كاف الفقيهاف عرفا حكمو من الكتاب كالسٌُّنة،
ما خالف  : بأم ا٣بربين يؤخذ؟ قاؿ ـموافقان للعامة كاآلخر ٨بالفان لو

 ، قاؿ؟ا ا٣برباف ٝبيعان ـجعلت فداؾ فإف كافقو: قلتؼفيو الرشاد، ؼ العامة
 :ؾ كيؤخذ باآلخر،  فيَبًبؿ كقضامى ـٍ أحٌكامهم  ىم إليو ينلر إٔب ما
ق ئإذا كاف كذلك فارج : ، قاؿ؟ٝبيعان  ينكافق حٌكامهم ا٣برب فإفٍ : فقلت

حٌٌب تلقى إمامك، فإف الوقوؼ عند الطبهات خّب من اإلقتباـ ُب 
 .(َُْ)ا٥بلكات

ا٤بوافقة ألخبار ك ا٤بنسوبة إليهم كا٢بكمة من عدـ جواز األخذ بأخبارىم    
: ؛ ىي أمرافالعامة

إٌف قضاة العاٌمة كحٌكامهم ال يأخذكف بأخبار األئٌمة عليهم : األٌكؿ األمر   
السَّالـ، فلعٌل ىذه األخبار ا٤بنسوبة، تكوف صادرة من ىؤالء ا٢بٌكاـ، كمىن ٓب 

يأخذ بأخبار األئٌمة يكوف مطرّْعان ُب مقابل تطريع اهلل ا٤بتمثػل بػهم عليهم 
. السَّالـ 
ٌكامهم، أخذكا بأخبار أعداء األئٌمة عليهم إٌف قضاوم كح :األمر الثاني    

السَّالـ من الٌركاة اٌلذم ال ييؤمىن عليهم من الكذب، إبطاالن منهم ألٍمًر أئٌمتنا 
. عليهم السَّالـ 

ارفهم من حٌكاـ ا١بور اٌلذين قبلوا عىذا مضافان إٔب أف ىؤالء يستقوف ـ     
األخبار  النكتة أشارت كإٔب ىذهتينسب إٔب عَبة رسوؿ اهلل،  ال كل فضيلة

أيب عبد اهلل  موالنا عن ُب مرفوعة أيب إسباؽ األرجا٘بٌ  منها ما كرد ؛الكثّبة
 ال أدرم،  :مرًب باألخذ ٖبالؼ ما تقولو العامة؟ فقلتأي  أتدرم ًٓبى : قاؿ
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 يكن يدين اهلل بدين إالٌ خالف عليو األمة إٔب ٓب  ان إف عليٌ  :فقاؿ 
عن الطيء اٌلذم   ، ككانوا يسألوف أمّب ا٤بؤمنْبإرادة إلبطاؿ أمره ،غّبه

 .(ُُْ)ال يعلمونو فإذا أفتاىم جعلوا لو ضدان من عندىم ليلبسوا على الناس
نو ليس من مصلبة يزيد أف يساىم ُب نطر أحاديث عن إ ػ( ثانيان )    

من تثبت كونو ٦برمان سٌفاكان ظا٤بان،  رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
ة ببِب أمٌية، ىنا سكت عنها كما سكت أبوه عن كثّب من األحاديث الذاـٌ 

كٓب يكتًف بذلك حٌٌب حٌرؼ كثّبان من مضامنيها كأابت الفضائل لبِب أمية 
. عرب تركيب األسانيد الرجالية على ا٤بتوف

  ا٢بسْب من ىنا تتضح صورة الواقع من أف يزيد بعد شهادة اإلماـ    
إبن زياد قتلو، فليس من مصلبة  أفٌ بمٌدعيان  ق من قتل ٌلصـؿ أف يتكحا

. ت أنٌو ظآب كسٌفاؾبتث ،تركيج أخبار عن النيبٌ ب يزيد حينيذو أف يساىم
نفي  على فعدـ نطر يزيد لألحاديث الٌدالٌة على اإلستطهاد ليس دليالن       

 الطهادة أك دليالن على نعي الثورة قبل كالدوا، بل العكس ىو الصبيح
 ،لكاف يزيد ٛبسك بتلك األخبار ،لو أراد ا٢بكم كذلك ألف اإلماـ 

فاستبق  ،أراد اإلنقالب على النلاـ بأنو  عاه على اإلماـليثبت مدٌ 
دٌؿ ىذا على أف اإلماـ ٓب يرد  ،القتل، فبيث ٓب ينطر يزيد تلك األخبار

ف ا٢بكم أك السلطة، نعم العرؼ العاـ يفهم من إرساؿ الكتب الكثّبة ـ
أف يكوف حاكمان عليهم،   اإلماـ منأنػهم أرادكا  الكوفة إٔب اإلماـ 

ٓب يرد ذلك لعلمو ٖبذالف أىل الكوفة ألبيو كأخيو، ك٤با   لكٌن اإلماـ
سيفعلونو بسفّبه مسلم، كال مانع من إرساؿ سفّبه مع تيقنو بأهنم 
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، كتلك قة سفّبظة على حياؼ٤با ُب ذلك من مصلبة أىم من احملا ،سيخذلونو
ىي فضح آّتمع الكوُب اٌلذم ترىٌب على ا٣بيانة كعدـ الوفاء  ا٤بصلبة األىمٌ 

ة حينيذو بْب إرساؿ الكتب إلقامة حكومة بقيادة اإلماـ ـى زى ميال فال. بالوعود
إلنطاء حكومة كما يريدكف، فما أرادكه ظاىران ٓب يكن  كبْب عدـ قصده 

د ا٤بربرات ا٤بوضوعية إلقامة حكومة لعدـ كجو مقصودان كاقعان عند اإلماـ 
 .إسالمية آنذاؾ
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ٗٓي  :ٓ٘اًض اهفصى األ

.  َٖٔ:ػ ا٤بوضوعات على هنج البالغة (ُ)
.  َٖٔ:ػ ا٤بوضوعات على هنج البالغة (ِ)
 . ٕٗٔ:ػ ا٤بوضوعات على هنج البالغة (ّ)

 . ٖٔٔ:ػ ا٤بوضوعات على هنج البالغة (ْ)

 . ٖحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ٓ)

 . ْحِِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ٔ)

 . ْحِٗٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ٕ)

 . ُحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ٖ)

 . ِحُِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ٗ)

 . ّحُِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (َُ)
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 . ٓحِِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُُ)

 . ٔحِِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُِ)

 . ُحِٕٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُّ)

 . ِحَِٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُْ)

 . ّحُِٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُٓ)

 . ّحُِٖ/ُ:اُبػ أصوؿ الك (ُٔ)

 . ٓحِّٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُٕ)

 . ُحِٖٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُٖ)

 . ِحِٖٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُٗ)

 . ّحِٗٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (َِ)

 . ْحِٗٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ُِ)

 . ٓحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ِِ)

 . ٔحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ِّ)

 . ٕحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ِْ)

 . ٖحِٖٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب (ِٓ)

 . ُٕ:ا٤بفيدػ ا٤بسائل العكربيٌة، طبعة  (ِٔ)

 . ُْٖ:، كأجوبة ا٤بسائل ا٤بهنائٌيةُٓ:مقتل اإلماـ ا٢بسْب /ػ ا٤بقرَّـ (ِٕ)

 . ٖٓ:ػ الدُّرة النجفٌية (ِٖ)

 .بوميب . ، طِٓٔ:ػ مهج الٌدعوات (ِٗ)

 . ِٗٗ:ػ مهج الٌدعوات (َّ)

 . ٕحِِْ/ُ:، كا٣برايجْٗحِّٕ/ّ: ػ مدينة ا٤بعاجز (ُّ)

 . ِّحُّٓ/ْْ:، كٕبار األنوارٕحُِْ/ُ:ػ ا٣برايج كا١برايح (ِّ)

 . ُٓحِٗٔ/ّ:ػ مدينة ا٤بعاجز (ّّ)

 . ِّٖ:ػ إعالـ الورل (ّْ)

 . ٔحْٗ/ُ:ػ عيوف أخبار اإلماـ الٌرضا  (ّٓ)

 . ُُِ/ّ:، كمرآة العقوؿُّْ/ِ:ػ منتهى اآلماؿ (ّٔ)

 . ُّٗ/ْ:نقالن عن عيوف ا٤بعجزات كا٤بناقب ِٔحُٕ/َٓ:ػ ٕبار األنوار (ّٕ)

 . ٓٔٓص/ِ:، كمنتهى اآلماؿٖص/َٓ:، كالببارّْٖ/ْ:ػ ا٤بناقب (ّٖ)

 . ّْ:لدرجاتػ بصائر ا (ّٗ)

 .  باب كيفٌية شهادتو  ِٕٗص/ِْ:ػ ٕبار األنوار (َْ)
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باب أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ لك يفعلوا شييان كال يفعلوف إالٌ بعهدو من اهلل  ِٕٗ/ُ:ػ الحظ الكاُب (ُْ)
 .كأمره 

 .  ِّٖ/ُ:نقالن عن كامل الزيارات إلبن قولويو القمي، كأصوؿ الكاُب َُٔ/ّٓ:ػ ٕبار األنوار (ِْ)

 . ْحِِٖ/ُ:الكاُبػ أصوؿ  (ّْ)

 . باب أهنم يعرفوف مٌب ٲبوتوف  ّحَُٓ:ػ بصائر الدرجات (ْْ)

 . دار الكتب العلمٌية . ، طِْ:دار الٌصادم ٗبصر، كصفبة. ، طّْ/ّ:ػ الطبقات الكربل (ْٓ)

 . ِْ/ّ:ػ الطبقات الكربل (ْٔ)

 . ِْ/ّ:ػ الطبقات الكربل (ْٕ)

 . ٗٔ/ُْ:ػ األغا٘ب لألصفها٘ب (ْٖ)

 .  َُُ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ْٗ)

 . دار إسالمبوؿ . ، طّْْ:ا٤بوٌدةػ ينابيع  (َٓ)

 . ُُّػ  ُُِ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ُٓ)

 . ، ط، دار مكتبة القدس ٗبصر ُٖٗ:ػ ذخائر العقىب (ِٓ)

 . ُُْ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ّٓ)

 . ُُٓ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ْٓ)

 .الكتب العلمٌية دار . ط ِٓ:ر الصادم ٗبصر، كصفبةدا. ، طّٓ/ّ: ػ الطبقات الكربل (ٓٓ)

 .  ُُٔ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٔٓ)

 . ِّ:د الطيالسيػ مسن (ٕٓ)

 .  ُُٕ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٖٓ)

 .دار السعادة ٗبصر . ، طُِٖ/ٔ:ػ البداية كالنهاية (ٗٓ)

 . ُُٗ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (َٔ)

 . دار الصدم ٗبصر . ، طّْ/ّ:ػ الطبقات الكربل (ُٔ)

 . َُِػ  ُُٗ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بق (ِٔ)

 . دار حيدر آباد الدكن . ، طُّْ/ُ:ػ الكُب كاأل٠باء للدكاليب (ّٔ)

 .  َُِ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ْٔ)

 . ُُِ/ِ:ػ الكامل ُب التاريخ (ٓٔ)

 . ُُِػَُِ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٔٔ)

 .  ُٖ:ٕبر ا٤بناقب/ػ ا٢بنفي ا٤بوصلي (ٕٔ)

 .  ُُِ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٖٔ)

 . دار الىور . ، طٖٕٔ:أرجح ا٤بطالب/ػ اآلمر تسرم (ٗٔ)
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 . ُِِ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (َٕ)

 . دار ا٤بيمنة ٗبصر . ، طَٖ:ػ الصواعق احملرقة (ُٕ)

 . ُِّ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ِٕ)

 . ُِْ/ٖ:إحقاؽ ا٢بقٌ ػ  (ّٕ)

 . القاىرة . ، طُُٔ:أ٠باء ا٤بغتالْب:ػ البغدادم (ْٕ)

 . ُِٔ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٕٓ)

 . ِّٕ: ا٤بناقب/ػ أخطب خوارـز (ٕٔ)

 .  ٗٔ/ُْ:نقالن عن األغا٘ب ُِٕ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٕٕ)

 . نقالن عن منتخب كنز العٌماؿ  ُِٖ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٖٕ)

 . ٗٔ/ُْ:نقالن عن األغا٘ب ُِٗ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بقٌ  (ٕٗ)

 .ا٣با٪بي ٗبصر . ، طِِّ/ٓ:البدء كالتاريخ/ػ مطهر بن طاىر ا٤بقدسي (َٖ)

 . َُّػُِٗ/ٖ:ػ إحقاؽ ا٢بق (ُٖ)

 . دار الصادم ٗبصر . ، طّْ/ّ:ػ الطبقات الكربل (ِٖ)

 . ُِّ/ٓ:ػ البدء كالتاريخ (ّٖ)

 . ِِٔكِٕٓ/ِْ:ػ ٕبار األنوار (ْٖ)

 . ِِٔ/ِْ:ػ ٕبار األنوار (ٖٓ)

 . ِٕٓ/ِْ:ػ ٕبار األنوار (ٖٔ)

 . ْحَُٓ:ػ بصائر الدرجات (ٕٖ)

 . ُِِكُُِكَُِحُٔػَٔ/ّ: ػ مىن ال ٰبضره الفقيو (ٖٖ)

 . اانية . ، طَُِ/ِ:الفوائد البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌية/ػ ٧بٌمد ٝبيل ٞبود (ٖٗ)

 . ْٕ/ْْ:ػ ٕبار األنوار (َٗ)

 . ِْٔػّّٔ/ٓ:ػ نور الثقلْب (ُٗ)

 . َّ:كيف نفهم الثورة ا٢بسينية/ػ علي األمْب (ِٗ)

 . َّ:ػ كيف نفهم الثورة ا٢بسينية (ّٗ)

 . ُٓٔػُْٔ:مقتل اإلماـ ا٢بسْب /رزميػ ا٣بوا (ْٗ)

 . َُٔ"ػ مقتل ا٣بوارزمي (ٓٗ)

 . ُحَِٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار (ٔٗ)

 . ِحَِٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار (ٕٗ)

 . ّحِٓٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار (ٖٗ)

 . ْحِٓٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار (ٗٗ)
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 . ٓحِٔٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ََُ)

.  ٔحِٕٓ/ْْػ ٕبار األنوار(َُُ)
.  ٕحِٖٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُِ)
.  ٖحِٖٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُّ)
.  ٗحِٖٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُْ)
.  َُحِٗٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُٓ)
.  ُُحِٗٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُٔ)
.  ُِحَِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُٕ)
.  ُِحَِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُٖ)
.   ُّحَِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُٗ)
.  ُْحُِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُُ)
.  ُٓحَِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُُ)
(. ُٔحِِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُِ)
.  ُٕحِِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُّ)
.  ُٖحِِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُْ)
.  ُٗحِّٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُٓ)
.  َِحِّٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُٔ)
.  ُِحِّٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُٕ)
.  ِِحِْٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُٖ)
بطهادتو صلوات  باب ما أخرب بو الرسوؿ كأمّب ا٤بؤمنْب  ِْػُحِٔٔػَِٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُُٗ)

. اهلل عليو 
.  ُٕٓػُٓٓ:اللهوؼ/ػ إبن طاككس(َُِ)
.  ُّٕ:ػ اللهوؼ(ُُِ)
.  ّٖػَٖ:ػ مقتل مقتل أيب ٨بنف(ُِِ)
.   ٖٔ:ػ مقتل أيب ٨بنف(ُِّ)
. د للمفيد نقالن عن اإلرشا ُحٕ/ْٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِْ)
. بتصٌرؼ ببعض األلفاظ  َّ:ػ كيف نفهم الثورة ا٢بسينٌية(ُِٓ)
.  ِِّ/ِ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٔ)
.  ٔحْٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٕ)
.  ٕحٔٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٖ)



 125 

.  ٖحٔٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٗ)
.   َُحٔٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُّ)
.  ُُحٔٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُّ)
.  ُِحٕٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِّ)
.  ُّحٕٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّّ)
.  ُْحٕٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّْ)
.  ُٓحٕٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّٓ)
.  ِٗ:ػ كيف نفهم الثورة ا٢بسينٌية(ُّٔ)
. ُب كجوه ا١بمع بْب األحاديث  ٗباب َُحٖٕ/ُٖ:ػ كسائل الطيعة كسائل الطيعة(ُّٕ)
.  ُُحٖٕ/ُٖ:ػ كسائل الطيعة(ُّٖ)
.  ُِحٖٕ/ُٖ:الطيعة ػ كسائل(ُّٗ)
.  ُحٕٓ/ُٖ:ػ كسائل الطيعة(َُْ)
.  ُحُّٓباب  ِْٗ/ِ:، كعلل الطرائعِْحّٖ/ُٖ:ػ كسائل الطيعة(ُُْ)
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عرض األخبار الداّلة على عله اإلماو 

كشبال١  بشهادته يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ اإلماـ بطهادتو، ُب ىذا الفصل سنذكر األخبار الكثّبة الدالٌة على عل    
دفعان حملذكر الضجر  ػ لكونو عسران  ػ الٌنصوص ٝبيع نسهب ُب عرضكلن 

يػن قد يصيبا القارئ ىلىل اللىذى
بعض النصوص ك٫بيلو ُب  ق، كلكٌننا نقٌدـ ؿكا٤ب

: ، كسنقٌسم النصوص إٔب االث طوائفا٤بواوقةالبقية إٔب ا٤بصادر التارٱبٌية 
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لْب زاركا كربالء كبكوا على على أٌف األنبياء كا٤برسى األخبار الٌدالٌة  :األكلى    
. اإلماـ ا٢بسْب 

 ،األخبار الٌدالٌة على أٌف الرسوؿ األكـر كأىل بيتو بكوا عليو :الثانية    
. كأخربكا عن شهادتو 

 .ٗبصّبه  األخبار الٌدالٌة على علم اإلماـ ا٢بسْب :الثالثة    
. ركاه الة من احملٌداْب ما :فمن أخبار الطائفة األكلى    
ٓب يرى حٌوا، فصار يطوؼ ما ركم من أف آدـ ٤با ىبط إٔب األرض  ػ( ُ)    

األرض ُب طلبها، فمٌر بكربالء فاغتٌم كضاؽ صدره من غّب سبب، كعثر ُب 
، حٌب ساؿ الٌدـ من رجلو، فرفع ا٤بوضع اٌلذم قتل فيو اإلماـ ا٢بسْب 

حدث مِب ذنب آخر فعاقبتِب بو؟ فإ٘ب إ٥بي ىل : رأسو إٔب السَّماء كقاؿ
. طفت ٝبيع األرض، كما أصابِب سوء مثل ما أصابِب ُب ىذه األرض

يا آدـ ما حدث منك ذنب، كلكن ييقتل ُب ىذه : فأكحى اهلل تعأب إليو    
يا : األرض كلدؾ ا٢بسْب ظلمان فساؿ دمك موافقةن لدمو، فقاؿ آدـ 

ال، كلكٌنو سبط النيٌب ٧بٌمد، فقاؿ : قاؿ نبٌيان، رٌب أيكوف اإلماـ ا٢بسْب 
 :قاتلو يزيد لعْب أىل الٌسماكات كاألرض، فقاؿ : كمىن القاتل لو؟، قاؿ
إلعنو يا آدـ فلعنو أربع مرٌات : فأٌم شيء أصنع يا جربائيل؟ فقاؿ: آدـ 

 .(ُ)كمطى خطوات إٔب جبل عرفات فوجد حٌوا ىناؾ
: إشارات ىاٌمة    

: لاإلشارة األكؿ    
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حيث جعلو يعثر ُب  ػ أشار ا٢بديث إٔب أٌف اهلل تعأب أساؿ دـ آدـ     
موافػقةن لسيالف دـ اإلماـ  ػ ا٤بوضع اٌلذم سيستطهد فيو اإلماـ ا٢بسْب 

، كمعُب ىذا أٌف اهلل ٰبٌب أٍف تيساؿ الٌدماء من بِب آدـ موافقةن ا٢بسْب 
طبّب على الٌسبط الطهيد لدـ اإلماـ ا٤بللـو الطهيد، ٩بٌا يعِب جواز الت

، فإذا جاز أٍف ييسيل اهللي دـ آدـ ٤با ذكرنا  كًلما سَبل ُب ا٣برب اآلٌب  ػا٤بللـو
 ػكيف أٌف اهلل أساؿ دماء بعض ا٤برسىلْب موافػقةن لسيالف دـ اإلماـ ا٤بللـو 

جاز للمؤمن أٍف ٯبعل إرادتو ُب إخراج الٌدـ من رأسو أك ظهره مواًفقةن إلرادة 
.  أب بإخراج الٌدـ من رأس آدـ اهلل تع
     

 :اإلشارة الثانية
راد من النبٌوة ا٤بنفٌية ُب ا٢بديث ىي النبٌوة اإلصطالحٌية باألخٌص، ال     

ي
ا٤ب

العاٌمة، ففرؽه بْب النبٌوة التطريعٌية كبْب النبٌوة التسديديٌة، فالثانية كانت اابتة 
ليهم السَّالـ مع الصٌديقة كلبقٌية األئٌمة ع بال جداؿ لإلماـ ا٢بسْب 

. الطاىرة فاطمة الزىراء عليها السَّالـ، دكف األكٔب 
:  اإلشارة الثالثة

إٌف لعن قاتلو يوجب تيسّب األمور، كقضاء ا٢بوائج، كال ٱبفى ما ُب العدد     
أربعة من معُبن عميق، يفهمو ا٤بتبصّْركف ٕبقائق التطريع، كأسرار التكوين؛ 

. كا٢بمد هلل 
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فتلٌقى آدـ من  :كركل صاحب الٌدر الثمْب ُب تفسّب قولو تعأب ػ( ِ)    
أنٌو رأل ساؽ العرش كأ٠باء النيب ( ّٕ/البقرة) فتاب عليو ربٌو كلمات

يا ٞبيد ٕبق ٧بٌمد، يا عإب ٕبٌق : الـ فلٌقنو جربائيل قلكاألئمة عليهم السَّ 
. كمنك اإلحساف ف ٕبق ا٢بسن كا٢بسْب، يا فاطر ٕبق فاطمة، يا ٧بسً عليٌ 

يا أخي : سالت دموعو كخطع قلبو، كقاؿ  ا٢بسْب اإلماـ فلٌما ذكر
:  ٌب؟ قاؿ جربائيلرى بٍ جربائيل ُب ذكر ا٣بامس ينكسر قليب كتسيل عى 

 يا أخي كما ىي؟: فقاؿ كلدؾ ىذا يصاب ٗبصيبةو تصغر عندىا ا٤بصائب،
ال معْب، كلو تراه يا ييقتل عططانان غريبان كحيدان فريدان ليس لو ناصر ك :قاؿ

كا عططاه كا قٌلة ناصراه، حٌٌب ٰبوؿ العطش بينو ك بْب : آدـ ك ىو يقوؿ
كشرب ا٢بتوؼ فييذبح ذبح  الٌسماءكالٌدخاف، فلم ٯببو أحد إالٌ بالٌسيوؼ،

الٌطاة من قفاه، كينهب رحلو أعداؤه، كتيطهر رؤكسهم ىو كأنصاره ُب 
علم الواحد ا٤بٌناف، فبكى آدـ ك البلداف، كمعهم الٌنسواف، كذلك سبق ُب 

.  (ِ)جربائيل بكاء الٌثكلى
٤بٌا ركب ُب السفينة طافت بو ٝبيع  نوحان ريكم من أٌف ما  ػ( ّ)    

: الدنيا فلٌما مٌرت بكربالء أخذتو األرض، كخاؼ نوح الغرؽ فدعا ربٌو كقاؿ
فنزؿ  إ٥بي طفت ٝبيع الٌدنيا كما أصابِب فزع مثل ما أصابِب ُب ىذه األرض

سبط ٧بٌمد خاًب  يا نوح ُب ىذا ا٤بوضع ييقتل ا٢بسْب : جربائيل كقاؿ
قاتلو : كمىن القاتل لو يا جربائيل؟ قاؿ: األنبياء، كابن خاًب األكصياء فقاؿ

فسارت السفينة لعْب أىل سبع ٠باكات كسبع أرضْب، فلعنو نوح أربع مرٌات 
   .(ّ)حٌب بلغت ا١بودٌم كاستقٌرت عليو
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كىو راكب  مٌر ُب أرض كربالء ما ريكم من أٌف الٌنيب إبراىيم  ػ( ْ)    
فرسان فعثرت بو كسقط إبراىيم كشٌج رأسو ك ساؿ دمو، فأخذ ُب اإلستغفار 

يا ابراىيم ما : إ٥بي أٌم شيء حدث مٌِب؟ فنزؿ إليو جربائيل ك قاؿ :كقاؿ
صياء، كن ىنا يقتل سبط خاًب األنبياء ك ابن خاًب األكؿحدث منك ذنب، ك

قاؿ يا جربائيل كمن يكوف قاتلو؟ قاؿ لعْب أىل  .فساؿ دمك موافقة لدمو
الٌسماكات ك األرضْب ك القلم جرل على الٌلوح بلعنو بغّب إذف ربٌو، فأكحى 

 .اهلل تعأب إٔب القلم إٌنك استبققت الثناء ّٔذا الٌلعن 
ق بلساف فصيح يديو ك لعن يزيد لعنان كثّبان ك أٌمن فرس فرفع إبراىيم      

يا : فقاؿ حٌب توٌمن على دعائي؟ت أٌم شيء عرؼ: فقاؿ إبراىيم لفرسو
فلٌما عثرت كسقطت عن ظهرم علمت  إبراىيم أنا أفتخر بركوبك عليَّ 

 . (ْ)عأبت  ك كاف سبب ذلك من يزيد لعنو اهللٌبخجل
حْب فدا كلده بالكبش قاؿ  كركم أيضان أف النيب إبراىيم  ػ( ٓ)    

أف يذبح مكاف إبنو  ٤با أمر اهلل عٌز كجل إبراىيم  الرضا  اإلماـ
أف يكوف قد ذبح  ٛبُب إبراىيم  عليو، الكبش اٌلذم نزؿ إ٠باعيل  

بذبح الكبش مكانو لّبجع إٔب قلبو ما يرجع  رإبنو إ٠باعيل بيده كأنو ٓب يؤـى 
جات رفع درأإٔب قلب الوالد الذم يذبح أعز كلده عليو بيده فيستبق بذلك 

أىل الثواب على ا٤بصائب فأكحى اهلل عٌز كجل إليو يا إبراىيم من أحٌب 
يا رب ما خلقت خلقان ىو أحب إٕب من حبيبك  : فقاؿ ،خلقي إليك

بل ىو أحٌب  :قاؿ ؟أفهو أحب إليك أـ نفسك :فأكحى اهلل إليو ٧بٌمد 
بح فذ :بل كلده قاؿ :قاؿ ؟فولده أحب إليك أـ كلدؾ :قاؿ ،إٌٕب من نفسي
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 ؟على أيدم أعدائو أكجع لقلبك أك ذبح كلدؾ بيدؾ ُب طاعٍب ظلمان كلده 
يا إبراىيم فإف طائفةن  :يا رب ذٕبو على أيدم أعدائو أكجع لقليب، قاؿ :قاؿ

 ا٢بسْب اإلماـ ستقتل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم تزعم أنػها من أٌمة ٧بٌمد
  كيستوجبوف بذلك إبنو من بعده ظلمان كعدكانان كما يذبح الكبش

بذلك كتوٌجع قلبو كأقبل يبكي فأكحى اهلل عٌز  سخطي فجزع إبراىيم 
كجل يا إبراىيم قد فديت جزعك على إبنك إ٠باعيل لو ذٕبتو بيدؾ ٔبزعك 

 ،كقتلو كأكجبت لك درجات أىل الثواب على ا٤بصائب على ا٢بسْب 
كفديناه بذبحو عظيم:كذلك قوؿ اهلل عٌز كجل

(ٓ) .
كانت أغنامو ترعى بطٌط   كركم أيضان أف النيب إ٠باعيل ػ (ٔ)    

الفرات، فأخربه الراعي أنػها ال تطرب ا٤باء من ىذه ا٤بطرعة منذ كذا يومان 
يا إ٠باعيل سل غنمك فإهٌنا : فسأؿ ربٌو عن سبب ذلك فنزؿ جربائيل كقاؿ

اف ٓب ال تطربْب من ىذا ا٤باء؟ فقالت بلس: ٘بيبك عن سبب ذلك؟ فقاؿ ٥با
سبط ٧بٌمد يقتل ىنا عططانان فنبن  قد بلغنا أٌف كلدؾ ا٢بسْب : فصيح

يقتلو لعْب  :فسأ٥با عن قاتلو فقالت ال نطرب من ىذه ا٤بطرعة حزنان عليو،
الٌلهٌم العن قاتل : السماكات كاألرضْب كا٣بالئق أٝبعْب، فقاؿ إ٠باعيل

ا٢بسْب 
(ٔ). 

ليل الرٞباف أنٌو ٤بٌا كصل إٔب كربالء كركم أيضان عن النيب إبراىيم خ ػ( ٕ)    
إ٥بي ما حدث مٌِب  :عثرت بو فرسو كسقط عن الفرس كشٌج رأسو فقاؿ

علمت خجلٍب منك كالسبب ُب ذلك أنو ىنا يقتل سبط  :فأخذ فرسو يقوؿ
 . (ٕ)فقد ساؿ دمك موافقةن لدموخاًب األنبياء 
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عو يوشع بن كاف ذات يـو سائران ـك كركم أٌف النيب موسى  ػ( ٖ)    
خل ا٣بسك دنوف، فلٌما جاء إٔب أرض كربالء ا٬برؽ نعلو، كانقطع شراكو، ك

إ٥بي أٌم شيء حدث مٌِب؟ فأكحى إليو أف ىنا : ُب رجليو، كساؿ دمو، فقاؿ
رب : فقاؿ فساؿ دمك موافقة لدموا يسفك دمو، فكه يقتل ا٢بسْب 

ف عليٍّي ا٤برتضى، ىو سبط ا٤بصطفى ٧بٌمد ، كاب :فقيل لو كمن يكوف ا٢بسْب،
ىو لعْب الٌسمك ُب الببار، كالوحوش ُب : ، فقيل؟كمن يكوف قاتلو: فقاؿ

يديو كلعن يزيد كدعا عليو  القفار، كالطّب ُب ا٥بواء، فرفع النيب موسى 
 .(ٖ)كأٌمن يوشع بن نوف على دعائو كمضى لطأنو

كقد رآه إسرائيلي مستعجالن  كركم أيضان أٌف النيب موسى   ػ (ٗ)    
ـ أنٌو قد ؿً فعى  ،كعينو غائرة ،كجسمو مقطعر ،فرة ترجف فرائصوكستو الصُّ 

يا نيٌب اهلل قد أذنبت ذنبان عليمان فسأؿ رٌبك أف يعفو  :دعي للمناجاة فقاؿ
ريٌب أنت العآب قبل نطقي فإٌف فالنان  :عٌِب فلما كصل إٔب مقامو كناجى قاؿ
غفر ٤بن استغفر٘ب إالٌ قاتل أل يا موس :عبدؾ أذنب ذنبان كيسألك العفو قاؿ

اٌلذم مٌر ذكره عليك ٔبانب  :يا رب كمن ا٢بسْب؟ قاؿ :قاؿ ا٢بسْب 
يقتلو أٌمة جٌده الباغية الطاغية ُب أرض كربالء  :كمن يقتلو؟ قاؿ :الٌطور قاؿ

اللليمة اللليمة من أٌمةو قتلت ابن  :كتنفر فرسو كتصهل كتقوؿ ُب صهيلو
على الرماؿ بغّب غسلو كال كفن كينهب رحلو كتسىب  فيبقى ملقى ،بنت نبٌيها

نسائو ُب البلداف كيقتل ناصركه كتطهر رؤكسهم مع رأسو على أطراؼ 
يا موسى صغّبىم ٲبيتو العطش ككبّبىم جلده منكمش يستغيثوف فال  ،الرماح
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يا موسى  :فقاؿ سببانو فبكى موسى  ،ناصر كيستجّبكف فال خافر
 . (ٗ)ك أبكى أك تباكى حٌرمت جسده عن الٌنارإعلم أنٌو من بكى عليو أ

عن آبائو عليهم  كركم بأسانيد االاة عن اإلماـ الٌرضا  ػ( َُ)    
إٌف موسى بن : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو ك آلو ك سٌلم: الٌسالـ قاؿ

يا رٌب إف أخي ىاركف مات فاغفر لو، : عمراف سأؿ ربٌو عٌز كجٌل فقاؿ
يا موسى لو سألتِب ُب األٌكلْب ك اآلخرين ألجبتك : إليو فأكحى اهلل عٌز كجلٌ 

  .(َُ)قاتلو ما خال قاتل ا٢بسْب بن علي عليهما الٌسالـ فإٌ٘ب أنتقم لو من
كعن سعد بن عبد اهلل القٌمي ُب حديثو لو مع اإلماـ أيب ٧بٌمد  ػ( ُُ)    

شٌوقِب  :ما جاء بك يا سعد فقلت: قاؿ ا٢بسن بن علي العسكرم 
 كا٤بسائل الٍب أردت أف تسأؿ عنها؟  :د بن إسباؽ إٔب لقاء موالنا، قاؿأحم
قرٌة عيِب عٌما بدا لك كأكمأ بيده إٔب  فىسىلٍ  :قاؿ ،على حا٥با يا موالم:قلتي 

فأخرب٘ب يابن رسوؿ اهلل عن  :قلت :، كذكر ا٤بسائل إٔب أف  قاؿالغالـ 
ع اهلل عبده زكريٌا ىذه ا٢بركؼ من أنباء الغيب أطل: تأكيل كهيعص؟ قاؿ

إف زكريا سأؿ : كذلك  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عليها ٍبٌ قٌصها على ٧بٌمد
ككاف  ،فعٌلمو إيٌاىا فأىبط عليو جربائيل  ،ربٌو أف يعٌلمو أ٠باء ا٣بمسة

الـ سرل عنو ٮبٌو مة كا٢بسن عليهم السَّ طزكريا إذا ذكر ٧بٌمدان كعلٌيان كفا
فقاؿ  ،خنقتو العربة ككقعت عليو البهرة ا٢بسْب  كا٪بلى كربو كإذا ذيكر

 إ٥بي ما ٕب إذا ذكرت أربع منهم تسٌليت بأ٠بائهم من ٮبومي  :ذات يـو
تدمع عيِب كتثور زفرٌب فأنبأه اهلل تعأب عن قٌصتو  كإذا ذكرت ا٢بسْب 

فالكاؼ إسم كربالء كا٥باء ىالؾ العَبة الطاىرة، كالياء يزيد : فقاؿ كهيعص
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صربه فلما ٠بع  دكالعْب عططو، كالصا  هلل كىو ظآب اإلماـ ا٢بسْبلعنو ا
 ،الٌدخوؿ عليو من الٌناس اذلك زكريا ٓب يفارؽ مسجده االاة أيٌاـ كمنع فيوب

 ،إ٥بي أتفجع خّب خلقك بولده :، ككانت ندبتوكأقبل عليو البكاء كالنبيب
اياب ىذه ا٤بصيبة إ٥بي إ٥بي أتلبس علٌيان كفاطمة  ائوأتنزؿ بلول ىذه الرزية بفن

ارزقِب كلدان تقٌر بو  إ٥بي :بساحتهما، ٍبٌ كاف يقوؿالفجيعة أٙبٌل كربة ىذه 
 ، كاجعلو كاراان ككصٌيان، كاجعل ٧بٌلو مِب ٧بٌل ا٢بسْب عيِب على الكرب

صٌلى اهلل عليو  حبيبك ٍبٌ افجعِب بو كما تفجع ٧بٌمدان  ،تٌِب ٕبٌبوؼفإذا رزقتنيو فأ
كفجعو بو ككاف ٞبل ٰبٓب سٌتة أشهر  بولده فرزقو اهلل ٰبٓب  كآلو كسلَّم

.    (ُُ)كذلك كٞبل ا٢بسْب 
ما جرل على نيٌب اهلل إ٠باعيل، ففي صبيبة ٠باعة بن مهراف  ػ( ُِ)    

أنو كاف هلل رسوالن نبٌيان تسلط عليو قومو  :قاؿ عن اإلماـ أيب عبد اهلل 
ربك : رسوؿ من رب العا٤بْب فقاؿ لوفقطركا جلدة كجهو كفركة رأسو، فأتاه 

ما صنع بك كقد أمر٘ب بطاعتك فمر٘ب ٗبا  تقد رأم: يقرؤؾ السالـ كيقوؿ
 .(ُِ)سوةأي يكوف ٕب با٢بسْب  : شيت، فقاؿ

: كُب صبيبة بريد العجلي قاؿ ػ( ُّ)    
يا بن رسوؿ اهلل أخرب٘ب عن إ٠باعيل اٌلذم : قلت أليب عبد اهلل      

:  تابو حيث يقوؿذكره اهلل ُب ؾ
 كاذكر في الكتاب إسماعيل إنٌو كاف صادؽ الوعد ككاف رسوالن نبٌيان ،
، فإٌف الٌناس يزعموف أنٌو إ٠باعيل بن إبراىيم، ؟كاف إ٠باعيل بن إبراىيم أ

: فقاؿ 
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إٌف إ٠باعيل مات قبل إبراىيم، كإٌف إبراىيم كاف حٌجة هلل كٌلها قائمان صاحب 
ـى  . جعلت فداؾ فمن كاف: ، فقلت؟إ٠باعيل إذان  ؿى رسً ف أي شريعة ، فإٔب 

، بعثو اهلل إٔب قومو فكٌذبوه ذاؾ إ٠باعيل بن حزقيل النيب  :قاؿ 
فقتلوه كسلخوا كجهو، فغضب اهلل لو عليهم فوٌجو إليو إسطاطائيل ملك 

يا إ٠باعيل أنا إسطاطائيل ملك العذاب كٌجهِب إليك : العذاب، فقاؿ لو 
ال :  قومك بأنواع العذاب إف شيت، فقاؿ لو إ٠باعيلرٌب العزٌة ألعٌذب 
يا رب : فأكحى اهلل إليو فما حاجتك يا إ٠باعيل، فقاؿ ً .حاجة ٕب ُب ذلك

 ،أخذت ا٤بيثاؽ لنفسك بالرٌبوبٌية كحملٌمد بالٌنبٌوة كألكصيائو بالوالية ؾى إف
 كأخربت خّب خلقك ٗبا تفعل أٌمتو با٢بسْب بن علي عليهما السالـ من بعد

إٔب الٌدنيا حٌب ينتقم  [يكرٌ : لعٌلو] كرٌ تأف  نبٌيها، كأٌنك كعدت ا٢بسْب 
بنفسو ٩بٌن فعل ذلك بو، فباجٍب إليك يا رب أف تكٌر٘ب إٔب الٌدنيا حٌٌب 

، فوعد اهلل إ٠باعيل بن حزقيل  أنتقم ٩بٌن فعل ذلك يب كما تكٌر ا٢بسْب 
 ذلك، فهو يكٌر مع ا٢بسْب 


(ُّ ) .

إٌف إ٠باعيل اٌلذم قاؿ اهلل : قاؿ كم مثلو عن أيب عبد اهلل كر ػ( ُْ)    
، كاذكر في الكتاب إسماعيل إنٌو كاف صادؽ الوعد :تعأب ُب كتابو

إٌف اهلل بعثِب إليك فمر٘ب :أخذ فسلخت فركة كجهو كرأسو فآتاه ملك فقاؿ 
 .(ُْ)ٕب أسوة با٢بسْب إبن علي عليهما السالـ:ٗبا شيت، فقاؿ

كاف ٯبلس على بساطو كيسّب ُب   كركم أف النيب سليماف ػ( ُٓ)    
فمٌر ذات يـو كىو سائر ُب أرض كربالء فأدارت الريح بساطو االث  ا٥بواء،

. دكرات حٌٌب خاؼ الٌسقوط فسكنت الرٌيح، كنزؿ البساط ُب أرض كربالء
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 إٌف ىنا يقتل اإلماـ ا٢بسْب : ٓب سكنٍب؟ فقالت :فقاؿ سليماف للرٌيح
ا٤بختار، كابن علٌي الكرٌار،  ٌمدىو سبط مح:كمن يكوف ا٢بسْب؟ فقالت :فقاؿ
ماكات كاألرض يزيد، فرفع سليماف السٌ أىل لعْب : كمن قاتلو؟ قالت: فقاؿ

نس كا١بن، فهٌبت الرٌيح كسار يديو كلعنو كدعا عليو كأٌمن على دعائو اإل
 .(ُٓ)البساط

تساءؿ عن شخصٌية  ماف أشار ا٢بديث إٔب أٌف النيب سلي: دفعي كىٍىمو    
، ُب حْب إٌف الكتاب العزيز أشار ُب آية أٍخذ ا٤بيثاؽ اإلماـ ا٢بسْب 

كأبنائو ا٤بعصومْب  على النبيْب بالنبٌوة حملٌمد كالوالية لعلٌي أمّب ا٤بؤمنْب 
عليهم السَّالـ كزكجو الصٌديقة الزكٌية فاطمة عليها السَّالـ، ككذا األخبار 

ل أنػهم ما صاركا أنبياء إالٌ بالوالية آلؿ ٧بٌمد عليهم السَّالـ، ا٤بتواترة دٌلت عل
كبْب تلكم  ػكىي أخبار آحاد  ػيقع التعارض بْب ىذا ا٣برب كأمثالو كعليو؛ 

األخبار ا٤بتواترة،كُب حاؿ التعارض، ال ٲبكن تقدٙب ا٣برب الواحد على ا٤بتواتر، 
اؿ عدـ القدرة على تأكيل فال بٌد حينيذو من تقدٙب الثا٘ب على األٌكؿ ُب ح

ا٣برب الواحد، كُب ىذا ا٤بقاـ ٲبكننا تأكيل ىذا ا٣برب كأمثالو ٕبملو على 
التجاىل ال ا١بهل، لتأكيد ا٤بللومٌية آلؿ البيت عليهم السَّالـ ك٘بديد ا٢بزف 

عليهم كما سوؼ يأٌب الببث ُب حضوريٌة ًعٍلم النيٌب كالعَبة صلوات اهلل 
.      عليهم 

كاف سائبان ُب الربارم، ك معو  كركم أف النيب عيسى  ػ( ُٔ)    
 ران قد أخذ الطٌريق فتقٌدـ عيسى ا٢بواريٌوف، فمٌركا بكربالء فرأكا أسدان كاسً 

ٓب جلست ُب ىذا الطٌريق؟ كال تدعنا ٭بٌر فيو؟ فقاؿ : إٔب األسد، فقاؿ لو
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قاتل ا٢بسْب  إ٘ب ٓب أدع لكم الطٌريق حٌٌب تلعنوا يزيد: األسد بلساف فصيح
  فقاؿ عيسى :كمن يكوف ا٢بسْب ىو سبط ٧بٌمد : قاؿ ؟

قاتلو لعْب الوحوش : كمن قاتلو؟ قاؿ: الٌنيب األمي ك ابن علٌي الوٌٕب قاؿ
يديو كلعن  كالٌذباب كالٌسباع أٝبع خصوصان أيٌاـ عاشورا فرفع عيسى 

عن طريقهم كمضوا يزيد كدعا عليو ك أٌمن ا٢بواريٌوف على دعائو فتنٌبى األسد 
 . (ُٔ)لطأهنم

حٌداِب أبو  :كقاؿ أبو القاسم جعفر بن ٧بٌمد بن قولويو القٌمي ػ( ُٕ)     
حٌداِب أبو ىاركف العبثي، : ا٢بسْب ٧بٌمد بن عبد اهلل بن علي الٌناقد، قاؿ 

:  عن أيب األشهب جعفر بن حناف، عن خالد الرٌبعي، قاؿ 
ٌكؿ من لعن قاتل ا٢بسْب بن علي عليهما أ: حٌداِب من ٠بع كعبان يقوؿ     

الٌسالـ إبراىيم خليل الٌرٞباف، لعنو كأمر كلده بذلك كأخذ عليهم العهد 
ك أمر أٌمتو بذلك، ٍبٌ لعنو داكد ك أمر     كا٤بيثاؽ، ٍبٌ لعنو موسى بن عمراف

:  بِب إسرائيل بذلك، ٍبٌ لعنو عيسى ك أكثر أف قاؿ 
ق كإف أدركتم أيٌامو فال ٘بلسوا عنو، فإٌف الٌطهيد يا بِب إسرائيل العنوا قاتل  

معو كالٌطهيد مع األنبياء ميقبل غّب مدبر، ككأٌ٘ب أنلر إٔب بقعتو، كما من نيٌب 
إنك لبقعة كثّبة ا٣بّب فيك ييدفن : إال كقد زار كربالء ككقف عليها، ك قاؿ

  . (ُٕ)القمر األزىر
:  كمن أخبار الطائفة الثانية    
ـٌ الفضل بنت ا٢بارث  ػ (ُ)     ركل األكزاعي عن عبد اهلل بن شداد عن أ

يا رسوؿ اهلل : فقالتصٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أنػها دخلت على رسوؿ اهلل 
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كما ىو؟ : إنٌو شديد قاؿ: كما ىو؟ قالت: رأيت الٌليلة حلمان منكران قاؿ
رأيت كأٌف قطعة من جسدؾ قد قطعت ككضعت ُب حجرم، فقاؿ : قالت

. تلد فاطمة غالمان فيكوف ُب حجرؾ ت،خّبان رأم: سوؿ اهللر
ككاف ُب حجرم كما قاؿ : قالت ا٢بسْب  فولدت فاطمة     

فدخلت يومان على النيب فوضعتو ُب حجر رسوؿ اهلل ٍبٌ حانت  ،رسوؿ اهلل
بأيب أنت كأٌمي يا : فإذا عينا رسوؿ اهلل ورقاف بالٌدموع، فقلت ،لتفاتةإمٌِب 

قتل ابِب ىذا كأتا٘ب تأتا٘ب جربائيل فأخرب٘ب أٌف أٌمٍب :  ما لك؟ قاؿرسوؿ اهلل
 .(ُٖ)بَببة ٞبراء من تربتو

ـٌ سلمة قالت ػ( ِ)     : كركل ا٤بفيد عن الٌسٌماؾ عن ابن ا٤بخارؽ، عن أ
بينا رسوؿ اهلل ذات يـو جالسان كا٢بسْب جالس ُب حجره إذ ٮبلت عيناه 

: اهلل ما ٕب أراؾ تبكي جعلت فداؾ؟ قاؿيا رسوؿ  [:لو] بالٌدموع، فقلت
جاء٘ب جربائيل فعزٌا٘ب بابِب ا٢بسْب كأخرب٘ب أف طائفة من أٌمٍب تقتلو، ال أنا٥با 

 .(ُٗ)اهلل شفاعٍب
ـٌ سلمة رضي اهلل عنها أنػها قالت ػ( ّ)     خرج : كركم بإسناد آخر عن أ

كىو أشعث أغرب، رسوؿ اهلل من عندنا ذات ليلة فغاب عٌنا طويالن، ٍبٌ جاءنا 
أسرم يب : مغربٌان؟ فقاؿ شعثان  يا رسوؿ اهلل مإب أراؾ: كيده مضمومة فقلت لو

ُب ىذا الوقت إٔب موضع من العراؽ يقاؿ لو كربال فرأيت فيو مصرع ا٢بسْب 
دماءىم  [ألتقط: لعٌلو] كٝباعة من كلدم كأىل بيٍب فلم أزؿ ألقط  بِبإ

 [فاحتفلي بػها: لعٌلها] ذيها فاحفليخ: فها ىو ُب يدم كبسطها إٌٕب فقاؿ
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بػها فأخذوا فإذا ىي شبو تراب أٞبر، فوضعتو ُب قاركرة كشددت رأسها 
. كاحتفلت بػها

من مٌكة متوٌجهان ٫بو العراؽ كنت أخرج تلك  فلٌما خرج ا٢بسْب    
 [ُب]القاركرة ُب كٌل يـو كليلة كأمشٌها كأنلر إليها ٍبٌ أبكي ٤بصابو، فلٌما كاف 

أخرجتها ُب أٌكؿ النهار  تل فيو ليـو العاشر من احملرـٌ كىو اليـو الذم ؽي ا
كىي ٕبا٥با ٍبٌ عدت إليها آخر النهار فإذا ىي دـ عبيط فصبت ُب بيٍب 

كبكيت ككلمت غيلي ٨بافة أف يسمع أعداؤىم با٤بدينة  فيتسٌرعوا بالطماتة 
. (َِ)ؽ ما رأيتفلم أزؿ حافلة للوقت كاليـو حٌب جاء الناعي ينعاه فبقٌ 

عن سعد  عن ٧بمد بن ا٢بسن بن الوليد، كلويو القٌميبن ؽإركل  ػ( ْ)    
بن عبد اهلل،عن ٧بٌمد بن عيسى بن عبيد، عن صفواف بن ٰبٓب كجعفر بن 

حدانا أبو عبد اهلل ا٢بسْب بن أيب غندر،عمن : عيسى بن عبيد اهلل، قاال
: ، قاؿحداو، عن أيب عبد اهلل 

صٌلى اهلل عليو كآلو  ذات يـو ُب حجر النيب ين بن علي كاف ا٢بس    
يا رسوؿ اهلل ما أشٌد إعجابك ّٔذا : يالعبو كيضاحكو، فقالت عائطة كسلَّم

كيلك ككيف ال أحبو كال أعجب بو، كىو ٜبرة فؤادم كقرة : الصيب، فقاؿ ٥با
مٍب ستقتلو، فمن زاره بعد كفاتو كتب اهلل لو حجة من أف اأما  عيِب،
نعم حجتْب من : يا رسوؿ اهلل حجة من حججك، قاؿ: جي، قالتحج

: نعم كأربعة قاؿ: يا رسوؿ اهلل حجتْب من حججك، قاؿ: حججي، قالت
 فلم تزؿ تزاده كيزيد كيضعف حٌٌب بلغ تسعْب حجة من حجج رسوؿ اهلل

.  (ُِ)بأعمارىاصٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
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 بن جعفر ا٢بمّبم، عن أبيو، عن بسند آخر عن ٧بمد بن عبد اهلل ػ( ٓ)    
اد البصرم، بن ٧بمد بن سآب، عن ٧بمد بن خالد، عن عبد اهلل بن حمٌ  عليٌ 

 موالنا عن عبد اهلل بن عبد الرٞباف االصم، عن مسمع بن عبد ا٤بلك، عن
: ، قاؿأيب عبد اهلل 

 صٌلى اهلل عليو مع أٌمو ٙبملو، فأخذه رسوؿ اهلل ا٢بسْب  اإلماـ كاف    
لعن اهلل قاتليك، كلعن اهلل سالبيك، كأىلك اهلل ا٤بتوازرين : فقاؿ كآلو كسلَّم

عليها  فاطمة موالتنا عليك، كحكم اهلل بيِب كبْب من أعاف عليك، فقالت
يا بنتاه ذكرت ما يصيبو بعدم كبعدؾ : قاؿ بو أم شيء تقوؿ،أيا : السَّالـ

صبة كأهنم ٪بـو السماء من األذل كالللم كالغدر كالبغي، كىو يوميذو ُب ع
. يتهادكف إٔب القتل، ككأ٘ب أنلر إٔب معسكرىم كإٔب موضع رحا٥بم كتربتهم

موضع يقاؿ لو : بو كأين ىذا ا٤بوضع اٌلذم تصف، قاؿأيا : فقالت    
كربالء، كىي ذات كرب كبالء علينا كعلى األمة، ٱبرج عليهم شرار أمٍب، 

ألرضْب ما شفعوا فيهم كىم كلو أف أحدىم شفع لو من ُب السماكات كا
. ا٤بخلدكف ُب النار

ق أحد كاف قبلو، تيا بنتاه، كما قتل قتل ،نعم: ، قاؿ؟بو فيقتلأيا : قالت    
كتبكيو السماكات كاألرضوف كا٤بالئكة كالوحوش كا٢بيتاف ُب الببار كا١بباؿ، 

أتيو قـو من ٧ببينا ليس ُب ملو يؤذف ٥با ما بقي على األرض متنفس، ك
ض أعلم باهلل كال أقـو ٕبٌقنا منهم، كليس على ظهر األرض أحد يلتفت األر

أكليك مصابيح ُب ظلمات ا١بور، كىم الطفعاء، كىم كاردكف  ،إليو غّبىم
بسيماىم، كأىل كل دين يطلبوف أئمتهم  حوضي غدان، أعرفهم إذا كردكا عليَّ 
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كذكر  ػ الغيثكال يطلبوف غّبنا، كىم قواـ األرض، بػهم ينػزؿ  اكىم يطلبونن
 ػا٢بديث بطولو 

(ِِ) .
صٌلى  كُب تفسّب فرات بن إبراىيم بإسناده عن حذيفة، عن الٌنيب ػ( ٔ)    

٤بٌا أيسرم يب أخذ جربائيل بيدم فأدخلِب ا١بٌنة، كأنا : قاؿ اهلل عليو كآلو كسلَّم
أنا بطجرة من نور مكٌللة بالٌنور، ُب أصلها ملكاف يطوياف ا٢بلٌي فإذا مسركر 

ا٢بلل إٔب يـو القيامة، ٍبٌ تقٌدمت أمامي فإذا أنا بتٌفاح ٓب أر تفاحان ىو أعلم ك
منو، فأخذت كاحدة ففلقتها فخرجت علٌي منها حوراء كأٌف أجفاهنا مقادٙب 

إلبنك ا٤بقتوؿ ظلمان : كت كقالتب٤بن أنت؟ ؼ: أجنبة الٌنسور، فقلت
.  بن أيب طالب ا٢بسْب بن عليٌ 

 من الزٌبد، كأحلى من العسل، ينفإذا أنا برطب أؿٍبٌ تقدمت أمامي     
فأخذت رطبة فأكلتها كأنا أشتهيها فتبٌولت الٌرطبة نطفة ُب صليب، فلٌما 

ففاطمة حوراء إنسٌية  ،فبملت بفاطمة ،ىبطت إٔب األرض كاقعت خدٯبة
.  (ِّ)بنٍب فاطمةإفإذا اشتقت إٔب رائبة ا١بٌنة مشمت رائبة 

أٞبد ا٥بمدا٘ب عن أيب علٌي ا٢بٌداد، عن ٧بٌمد بن  كركل ا٢بسن بن ػ( ٕ)    
أٞبد الكاتب، عن عبد الٌلو بن ٧بٌمد، عن أٞبد بن عمرك، عن إبراىيم بن 
سعيد، عن ٧بٌمد بن جعفر بن ٧بٌمد، عن عبد الٌرٞباف بن ٧بٌمد ابن عمرك 

ـٌ سلمة قالت  جاء جربائيل إٔب الٌنيبٌ :بن أيب سلمة، عن أبيو، عن جٌده، عن أ
بعدؾ  ػ  يعِب ا٢بسْب ػإٌف أٌمتك تقتلو : فقاؿل اهلل عليو كآلو كسلَّم صلٌ 

فجاء ٕبصيات فجعلهٌن رسوؿ اهلل ُب  :أال أريك من تربتو؟ قالت: ٍبٌ قاؿ
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ـٌ سلمة  ا٢بسْب اإلماـ فلٌما كاف ليلة قتل ،قاركرة ٠بعت قائالن : قالت أ
: يقوؿ

أبصشٗا باهعزاب ٗاهتِلٚى                أٙٓٔا اهكاتوْ٘ جٔاًل حظًِٚا                

قذ ُهعِتٍ عوٟ هظاْ داٗد                               ًٗ٘طٟ ٗصاحب اإلجنٚى 

 .(ِْ)فبكيت ففتبت القاركرة فإذا قد حدث فيها دـ: قالت    
ركل الطيخ جعفر بن ٭با بإسناده عن عبد الصمد بن أٞبد بن أيب  ػ( ٖ)    

الفرج عبد الٌرٞباف بن ا١بوزم، عن رجالو، عن عائطة ا١بيش، عن شيخو أيب 
أم عائطة أال : دخل ا٢بسْب على النيٌب كىو غالـ يدرج فقاؿ: قالت

ىذا  إٌف إبنك: قطُّ فقاؿ آنفان ملك ما دخل عليَّ  أعجبك لقد دخل عليَّ 
ـٌ  مقتوؿ، كإف شيت أريتك من تربتو اٌلٍب يقتل بػها فتناكؿ ترابان أٞبر فأخذتو أ

 .(ِٓ)دـ ة فخزنتو ُب قاركرة فأخرجتو يـو قتل كىوسلم
إٔب صٌفْب فلٌما   دخلنا مع عليٌ : كعن عبد اهلل بن ٰبٓب قاؿ ػ( ٗ)    

دخلت على رسوؿ اهلل :  فقاؿ عبد اهلل،أبا حاذل نينول نادل صربان يا 
بأيب أنت كأٌمي يا رسوؿ اهلل ما لعينيك تفيضاف؟  :كعيناه تفيضاف فقلت

  ال، بل كاف عندم جربائيل فأخرب٘ب أف ا٢بسْب: ؟ قاؿأغضبك أحد
فمٌد  ،نعم: ىل لك أف أمٌشك من تربتو؟ قلت: يقتل بطاطئ الفرات، كقاؿ

أف فاضتا، كاسم  يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيِبَّ 
. األرض كربالء
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ؽ ُب بعض الطرم ؼفلٌما أتت عليو سنتاف خرج النيٌب إٔب سفر فوؽ     
ىذا : صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاسَبجع كدمعت عيناه فسيل عن ذلك فقاؿ

جربائيل ٱبرب٘ب عن أرض بطٌط الفرات يقاؿ ٥با كربالء يقتل فيها كلدم 
 ٔبعككأٌ٘ب أنلر إليو كإٔب مصرعو كمدفنو بػها، ككأٌ٘ب أنلر   ا٢بسْب

 لدم ا٢بسْب الٌسبايا على أقتاب ا٤بطايا كقد أىدم رأس ك [إٔب: لعٌلو]
كيفرح إالٌ   ا٢بسْب اإلماـ إٔب يزيد لعنو اهلل، فواهلل ما ينلر أحد إٔب رأس

. خالف اهلل بْب قلبو كلسانو، كعٌذبو اهلل عذابان أليمان 
ٍبٌ رجع النيٌب من سفره مغمومان مهمومان كييبان حزينان فصعد ا٤بنرب كأصعد     
لناس فلٌما فرغ من خطبتو ا٢بسن كا٢بسْب كخطب ككعظ ا اإلمامىٍْب  معو

 اإلماـ كيده اليسرل على رأس  ا٢بسناإلماـ كضع يده اليمُب على رأس 
الٌلهم إٌف ٧بمدان عبدؾ كرسولك كىذاف أطائب عَبٌب، : كقاؿ:  ا٢بسْب

  كخيار ركمٍب، كأفضل ذرٌيٍب كمن أخٌلفهما ُب أٌمٍب كقد أخرب٘ب جربائيل
شهيد مضرٌج بالٌدـ الٌلهم   رمقتوؿ بالسٌم كاآلخ  أٌف كلدم ىذا

فبارؾ لو ُب قتلو، كاجعلو من سادات الٌطهداء الٌلهم كال تبارؾ ُب قاتلو 
. كخاذلو كأصلو حٌر نارؾ، كاحطره ُب أسفل درؾ ا١ببيم

أيٌها الناس أتبكونو كال : فضٌج الٌناس بالبكاء كالعويل، فقاؿ ٥بم النيبٌ : قاؿ    
يا قـو إٌ٘ب ٨بلف فيكم : يٌان كناصران، ٍبٌ قاؿتنصركنو، الٌلهم فكن أنت لو كؿ

كتاب اهلل كعَبٌب كأركمٍب كمزاج مائي، كٜبرة فؤادم، كمهجٍب، لن : الثقلْب
يفَبقا حٌب يردا علٌي ا٢بوض أال كأ٘ب ال أسألكم ُب ذلك إالٌ ما أمر٘ب ريٌب أف 
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ل أسألكم عنو، أسألكم عن ا٤بوٌدة ُب القرىب، كاحذركا أف تلقو٘ب غدان عل
. ا٢بوض كقد آذيتم عَبٌب، كقتلتم أىل بيٍب كظلمتموىم

راية  ألكلىا: نو سّبد علٌي يـو القيامة االث رايات من ىذه األٌمةإأال     
من أنتم؟ : سوداء مللمة قد فزعت منها ا٤بالئكة فتقف علٌي فأقوؿ ٥بم

أنا أٞبد : ٫بن أىل التوحيد من العرب، فأقوؿ ٥بم: فينسوف ذكرم، كيقولوف
كيف خلفتمو٘ب من : ٫بن من أٌمتك، فأقوؿ: نيٌب العرب كالعجم، فيقولوف

أٌما الكتاب فضٌيعناه، كأٌما : بعدم ُب أىل بيٍب كعَبٌب ككتاب ريٌب، فيقولوف
العَبة فبرصنا أف نبيدىم عن جديد األرض فلٌما أ٠بع ذلك منهم أعرض 

. عنهم كجهي، فيصدركف عطاشان مسٌودة كجوىهم
كيف : أشٌد سوادان من األكٔب، فأقوؿ ٥بم راية أخرلٌم ٍبٌ ترد عل    

أٌما األكرب : خلفتمو٘ب من بعدم ُب الثقلْب كتاب اهلل كعَبٌب؟ فيقولوف
إليكم عٌِب فيصدركف : فخالفناه، كأٌما األصغر فمزٌقناىم كٌل ٩بٌزؽ، فأقوؿ

. عطاشان مسٌودة كجوىهم
٫بن : ؿ ٥بم، من أنتم؟ فيقولوفتلمع كجوىهم نوران فأقو راية ٍبٌ ترٌد عليَّ     

أىل كلمة التوحيد كالتقول من أٌمة ٧بٌمد ا٤بصطفى، ك٫بن بقٌية أىل ا٢بٌق، 
ٞبلنا كتاب ربٌنا كحٌللنا حاللو كحٌرمنا حرامو كأحببنا ذريٌة نبينا ٧بٌمد، 

: كنصرناىم من كٌل ما نصرنا بو أنفسنا، كقاتلنا معهم من ناكاىم، فأقوؿ ٥بم
من  قيهمٌيكم ٧بٌمد كلقد كنتم ُب الٌدنيا كما قلتم، ٍبٌ أسأبطركا فأنا نب

حوضي فيصدركف مركٌيْب مستبطرين ٍبٌ يدخلوف ا١بٌنة خالدين فيها أبد 
 .(ِٔ)اآلبدين
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بن إبن زكريا، عن إكركل الصدكؽ ُب آماليو عن السنا٘ب، عن  ػ( َُ)    
اف، عن بن ّٔلوؿ عن علٌي بن عاصم، عن ا٢بصْب بن عبد الٌرحمإحبيب عن 
: بن عباس قاؿإ٦باىد، عن 

ُب خرجتو إٔب صٌفْب فلٌما نزؿ بنينول كىو بطٌط  كنت مع أمّب ا٤بؤمنْب 
ما  :يا ابن عباس أتعرؼ ىذا ا٤بوضع؟ قلت لو: الفرات قاؿ بأعلى صوتو

لو عرفتو كمعرفٍب ٓب تكن ٘بوزه حٌٌب :   أعرفو يا أمّب ا٤بؤمنْب فقاؿ
يالن حٌب اخضٌلت ٢بيتو، كسالت الٌدموع على فبكى طو: تبكي كبكائي، قاؿ

كآلؿ أيب سفياف؟ مإب كآلؿ  ٕب أٌكه أٌكه ما :صدره، كبكينا معان كىو يقوؿ
حرب حزب الطيطاف؟ كأكلياء الكفر؟ صربان يا أبا عبد اهلل فقد لقي أبوؾ مثل 

. اٌلذم تلقى منهم
ٌٕب ٍبٌ ذكر ٫بو ٍبٌ دعا ٗباء فتوضأ كضوء الصالة فصٌلى ما شاء اهلل أف يص   

 كالمو األكؿ إالٌ أنٌو نعس عند انقضاء صالتو ككالمو ساعة ٍب انتبو فقاؿ
 :ىا أناذا، فقاؿ: يا ابن عباس فقلت  : أال أحداك ٗبا رأيت ُب

. نامت عيناؾ كرأيت خّبان يا أمّب ا٤بؤمنْب: منامي آنفان عند رقدٌب؟ فقلت
السماء معهم أعالـ بيض قد رأيت كأٌ٘ب برجاؿ قد نزلوا من :  قاؿ    

تقٌلدكا سيوفهم كىي بيض تلمع، كقد خٌطوا حوؿ ىذه األرض خطٌة  ٍبٌ 
رأيت كأٌف ىذه النخيل قد ضربت بأغصاهنا األرض تضطرب بدـ عبيط 

ٕب كفرخي كمضغٍب ك٨ٌبي  قد غرؽ فيو يستغيث فيو سخ  ككأٌ٘ب با٢بسْب
صربان : اء ينادكنو كيقولوففال يغاث، ككأٌف الرجاؿ البيض قد نزلوا من السم

آؿ الرسوؿ، فاٌنكم تقتلوف على أيدم شرار الناس، كىذه ا١بٌنة يا أبا عبد اهلل 
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يا أبا ا٢بسن أبطر، فقد أقٌر اهلل بو عينك : إليك مطتاقة، ٍبٌ يعٌزكنِب كيقولوف
. يـو يقـو الناس لرٌب العا٤بْب

اِب الصادؽ ا٤بصٌدؽ ٍبٌ انتبهت ىكذا، كاٌلذم نفس علٌي بيده، لقد حدٌ     
 أبو القاسم صٌلى اهلل عليو كآلو أٌ٘ب سأراىا ُب خركجي إٔب أىل البغي علينا،

كسبعة عطر رجالن من  كىذه أرض كرب كبالء، يدفن فيها ا٢بسْب 
كإهٌنا لفي السماكات معركفة، تذكر أرض كرب كبالء كما  ،كلدم ككلد فاطمة

. تذكر بقعة ا٢برمْب، كبقعة بيت ا٤بقدس
طلب ُب حو٥با بعر اللباء فواهلل ما كذبت كال أيا ابن عٌباس : ٍبٌ قاؿ ٕب    

فطلبتها فوجدوا  :بن عباسإكذبت كىي مصٌفرة لوهنا لوف الزعفراف، قاؿ 
٦بتمعة فناديتو يا أمّب ا٤بؤمنْب قد أصبتها على الصفة اٌلٍب كصفتها ٕب، فقاؿ 

. صدؽ اهلل كرسولو: علٌي 
ىي ىي بعينها، أتعلم يا : إليها فبملها كمشٌها، كقاؿيهركؿ  ٍبٌ قاـ    

مرٙب، كذلك أنٌو مٌر بػها  فابن عباس ما ىذه األبعار؟ ىذه قد مشٌها عيسى ب
كمعو ا٢بواريٌوف فرأل ىهنا اللٌباء ٦بتمعة كىي تبكي فجلس عيسى، كجلس 

. فبكى كبكى ا٢بواريٌوف، كىم ال يدركف ٓب جلس كٓب بكى. ا٢بواريٌوف معو
أتعلموف أٌم أرض ىذه؟ : يا ركح اهلل ككلمتو ما يبكيك؟ قاؿ: فقالوا    

 صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ىذه أرض يقتل فيها فرخ رسوؿ اهلل: ال، قاؿ:قالوا
كفرخ ا٢برٌة الطاىرة البتوؿ، شبيهة أمي، كيلبد فيها طينة أطيب من ا٤بسك 

بياء كأكالد األنبياء، فهذه ألهٌنا طينة الفرخ ا٤بستطهد، كىكذا يكوف طينة األف
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أنػها ترعى ُب ىذه األرض شوقان إٔب تربة الفرخ ا٤ببارؾ : اللباء تكٌلمِب كتقوؿ
. كزعمت أنػها آمنة ُب ىذه األرض

ىذه بعر اللباء على ىذه : ٍبٌ ضرب بيده إٔب ىذه الصّباف فطٌمها كقاؿ   
ق فيكوف لو عزاء الطيب ٤بكاف حطيطها الٌلهٌم فأبقها أبدان حٌٌب يطٌمها أبو

فبقيت إٔب يـو الناس ىذا كقد اصفٌرت لطوؿ زمنها كىذه أرض : كسلوة قاؿ
 قتً تلى ال تبارؾ ُب ؽى ! يا رٌب عيسى بن مرٙب: كرب كبالء ٍبٌ قاؿ بأعلى صوتو

. ، كا٤بعْب عليو كا٣باذؿ لو[أم ُب قاتليو]
طويالن ٍبٌ ٍبٌ بكى بكاء طويالن كبكينا معو حٌب سقط لوجهو كغيطي عليو      

يا ابن عٌباس : أفاؽ فأخذ البعر فصرٌه ُب ردائو كأمر٘ب أف أصٌرىا كذلك ٍبٌ قاؿ
إذا رأيتها تنفجر دمان عبيطان، كيسيل منها دـ عبيط، فاعلم أف أبا عبد اهلل قد 

. كدفن قتل بػها،
فواهلل لقد كنت أحفلها أشٌد من حفلي لبعض ما : بن عٌباسإقاؿ     

ؿ علٌي كأنا ال أحٌلها من طرؼ كٌمي فبينما أنا نائم ُب افَبض اهلل عٌز كج
دمان عبيطان،  ككاف كٌمي قد امتأل. البيت إذا انتبهت فإذا ىي تسيل دمان عبيطان 

كاهلل ما كٌذبِب علٌي قط ُب  ،كاهلل ا٢بسْب ؿى تً كأنا باؾ كقلت قد ؽي  تفجلس
رسوؿ  ألفٌ  ،حديث حٌداِب كال أخرب٘ب بطيء قط أنو يكوف إال كاف كذلك

. كاف ٱبربه بأشياء ال ٱبربىا غّبه صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم اهلل
ففزعت كخرجت كذلك عند الفجر فرأيت كاهلل ا٤بدينة كأهٌنا ضباب ال      
ين منها أار عْب ٍبٌ طلعت الٌطمس كرأيت كأهٌنا منكسفة، كرأيت كأٌف بيست
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 كاهلل، قد قتل :حيطاف ا٤بدينة عليها دـ عبيط، فجلست كأنا باؾ فقلت
: ، ك٠بعت صوتان من ناحية البيت كىو يقوؿا٢بسْب 

 صربٗا آي اهشط٘ي                              قتى اهفشخ اهِح٘يإ

ي ـــــــّٙ                               ببلا١ ٗ عٜ٘ـــــُضي اهشُّٗح األَ

اف شهر ٍبٌ بكى بأعلى صوتو كبكيت فأابتي عندم تلك الساعة كؾ       
٧برـٌ يـو عاشورا لعطر مضْب منو، فوجدتو قتل يـو كرد علينا خربه كتارٱبو 

كاهلل لقد ٠بعنا : كذلك فبٌدات ىذا ا٢بديث أكليك اٌلذين كانوا معو، فقالوا
 .(ِٕ) ما ٠بعت ك٫بن ُب ا٤بعركة كال ندرم ما ىو، فكٌنا نرل أنٌو ا٣بضر 

حٌداِب ا٢بسن بن :  عنو قاؿالقٌمي رضي اهلل قكعن ابن قولوم ػ( ُُ)    
بن  عبد اهلل بن ٧ٌبد بن عيسى، عن أبيو، عن ا٢بسن بن ٧ببوب، عن عليٌ 

أيب  موالنا شجرة، عن سالـ ا١بعفي، عن عبد اهلل بن ٧بٌمد الصنعا٘ب، عن
: قاؿ جعفر 
ا٢بسْب  اإلماـ ذا دخلإ  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمكاف رسوؿ اهلل       
  ٌيقوؿ ألمّب ا٤بؤمنْب  جذبو إليو ٍب : امسكو، ٓب يقع عليو فيقٌبلو

يا بِب إٌ٘ب أقٌبل موضع  السيوؼ : ، فيقوؿ؟تبكي بو ًٓبى أيا : يقوؿؼ ،كيبكي
. بكيأمنك ك

يا  : قاؿ أم كاهلل كأبوؾ كأخوؾ كأنت،: بو كاقتل، قاؿأيا :  قاؿ
، ؟تكفمن يزكرنا من أـ : نعم يا بِب، قاؿ: ، قاؿ؟بو فمصارعنا شٌبأ

 .(ِٖ)ال يزكر٘ب كيزكر أباؾ كأخاؾ كأنت إال الصديقوف من أٌمٍب: قاؿ
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كبسند آخر حٌداِب ٧بٌمد بن عبد اهلل بن جعفر ا٢بمّبم، عن  ػ( ُِ)    
حدانا عمرك بن : أيب سعيد ا٢بسن بن علي بن زكريا العدكم البصرم، قاؿ

٠بعت : اؿ، عن العواـ مؤب قريش، ؽرحدانا إسباؽ بن بش: ا٤بختار، قاؿ
 ك صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم رأيت رسوؿ اهلل: موالم عمر بن ىبّبة، قاؿ

ُب حجره، يقٌبل ىذا مرة كىذا مرة،  عليهما السَّالـ ا٢بسن كا٢بسْباإلمامىٍْب 
  .(ِٗ)ف الويل ٤بن يقتلكإ: كيقوؿ للبسْب

ف عبد أيضاى قاؿ حٌداِب أيب رٞبو اهلل عن سعد ب قمككعن ابن قوؿ ػ( ُّ)    
بن إعن  اهلل عن ٧بٌمد بن عيسى، عم ٧بٌمد بن سناف،عن أيب سعيد القماط،

: قاؿ أيب عبد اهلل  موالنا أيب يعفور، عن
عليها  فاطمةموالتنا ُب منزؿ  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بينما رسوؿ اهلل    

 يا: ساجدان، ٍبٌ قاؿ ُب حجره، إذ بكى كخرٌ   ا٢بسْباإلماـ  ك السَّالـ
األعلى تراءل ٕب ُب بيتك ىذا ُب ساعٍب ىذه  ف العليٌ إد  ٌ فاطمة يا بنت ٧بم

: قلت ،؟يا ٧بٌمد أٙبب ا٢بسْب : ُب أحسن صورة كأىيأ ىيية، فقاؿ ٕب
. نعم يا رب قرة عيِب كرٰبانٍب كٜبرة فؤادم كجلدة ما بْب عيِب

رؾ من بو ػ ا٢بسْب  اإلماـ ككضع يده على رأس ػيا ٧بٌمد : فقاؿ ٕب    
مولود عليو بركاٌب كصلواٌب كرٞبٍب كرضوا٘ب، كنقمٍب كلعنٍب كسخطي كعذايب 

ـى زكخ ا أنٌو سٌيد الطهداء من ـى أف قتلو كناصبو كناكاه كنازعو، يي كنكإب على 
األكلْب كاآلخرين ُب الدنيا كاآلخرة، كسٌيد شباب أىل ا١بٌنة من ا٣بلق 

ـ كبٌطره بأنو راية ا٥بدل كمنار كأبوه أفضل منو كخّب، فاقرأه السال أٝبعْب،
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أكليائي،كحفيلي كشهيدم على خلقي،كخازف علمي،كحجٍب على أىل 
 .(َّ)السماكات كأىل األرضْب كالثقلْب ا١بن كاإلنس

: مضحظة    
ما جاء ُب ا٣برب ا٤بتقدّْـ من أٌف النيٌب تراءل لو ربٌو ُب أحسن صورة، ال     

٘بٌلي الرٌبويٌب كالٌرؤية الطهوديٌة القلبٌية، الستلزاـ ييراد منو ا٤بعاينة البصريٌة بل اؿ
. الرؤية البصريٌة التجسيم، كىو باطله بالضركرة العقلٌية، كاألدلٌة النقلٌية احملكمة 

ىو يد  كما كأٌف ا٤براد من كضع اهلل يده على رأس اإلماـ ا٢بسْب     
 . ة كالكمالٌية هلل تعأب القدرة كالًعٍلم كا٢بًٍلم، كالفهم، ككٌل الصفات ا١بمإبٌ 

كعن ٧بٌمد بن عبد اهلل بن جعفر ا٢بمّبم عن أبيو، عن ٧بٌمد بن  ػ( ُْ)    
ا٢بسْب بن أيب ا٣بطٌاب، عن ٧بٌمد بن ٞباد الكوُب، عن إبراىيم بن موسى 

عليهما بن علي إ٧بٌمد   حداِب مصعب، عن جابر، عن: األنصارم، قاؿ
: قاؿ السَّالـ

من سره أف ٰبٓب حياٌب كٲبوت : صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ رسوؿ اهلل    
، فليتوؿ علٌيان [أم بقدرتو] ٩باٌب كيدخل جنٍب، جنة عدف غرسها رىب بيده

كيعرؼ فضلو كاألكصياء من بعده، كيتربأ من عدكم، أعطاىم اهلل فهمي 
كعلمي، ىم عَبٌب من ٢بمي كدمي، أشكو إٔب ريٌب عدكىم من أٌمٍب، 

بِب ٍبٌ ال تنا٥بم إفضلهم، القاطعْب فيهم صلٍب، كاهلل ليقتلن ا٤بنكرين ؿ
 . (ُّ)شفاعٍب

صٌلى اهلل عليو  كركل ا٣بوارزمي فصالن خاٌصان بأخبار رسوؿ اهلل ػ( ُٓ)    
: بأسانيد متعددة، منها  عن شهادة اإلماـ ا٢بسْب  كآلو كسلَّم
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صٌلى اهلل كؿ اهلل قاؿ رس: ما ركاه عن موسى ا١بهِب بن أربد النخعي قاؿ    
جلسي على الباب فال يلجن إ :ألـ سلمة رضي اهلل عنها عليو كآلو كسلَّم

قاؿ فذىبت  [الوحف ىو ا٤بسرًع] كىو كحف  فجاء ا٢بسْب. أحد مَّ عل
خفت أف يكوف قد  أـ سلمة فلٌما طاؿ عليَّ  :أـ سلمة تناكلو فسبقها قالت

شييان كالصيب نائم على  فتطلعت من الباب فوجدتو يقلب بكفيو كجد عليَّ 
فلما أمر٘ب أف أدخل قلت يا نيب اهلل إف إبنك جاء . بطنو كدموعو تسيل

 ،خفت أف تكوف قد كجدت عليَّ  فذىبت أتناكلو فسبقِب فلما طاؿ عليَّ 
كدموعك تسيل  [تعِب شييان ] فتطلعت من الباب فوجدتك تقلب بكفيك

لَببة الٍب يقتل عليها، جربائيل أتا٘ب با إفٌ :كالصيب نائم على بطنك فقاؿ
 .(ِّ)كأخرب٘ب أف أمٍب تقتلو

ـٌ الفضل بنت  ػ( ُٔ)     كركل بسندو آخر عن شٌداد بن عبد اهلل عن أ
يا  :فقالت صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ا٢برث أنػها دخلت على رسوؿ اهلل

 :أنو شديد قاؿ :كما ىو قالت :قاؿ رسوؿ اهلل إٌ٘ب رأيت حلمان منكران الٌليلة،
رأيت كأف قطعة من جسدؾ قطعت ككضعت ُب حجرم  :كما ىو قالت

تلد فاطمة إف شاء . رأيت خّبان  :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فقاؿ رسوؿ اهلل
فكاف ُب حجرم   فولدت فاطمة ا٢بسْب. اهلل غالمان فيكوف ُب حجرؾ

 فدخلت يومان على رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمكما قاؿ رسوؿ اهلل 
فوضعتو ُب حجره ٍب حانت مِب التفاتة فإذا عينا رسوؿ اهلل وريقاف الدموع 

أتا٘ب جربائيل فأخرب٘ب أف : ، فقاؿ؟يا نيب اهلل بأيب أنت كأمي ما لك :فقلت
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كأتا٘ب بَببة من تربتو  ،نعم :فقاؿ ؟ىذا :أمٍب ستقتل إبِب ىذا، فقلت
  .(ّّ)ٞبراء
إبراىيم التيمي عن أيب سلمة عن  كبنفس اإلسناد عن ٧بٌمد بن ػ( ُٕ)    

أجلس حسينان على فخذه  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمعائطة أٌف رسوؿ اهلل 
ف أمتك ستقتلو إأما  :قاؿ ،نعم :قاؿ ؟ىذا ابنك :فجاء جربائيل إليو فقاؿ

فقاؿ جربائيل اف  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فدمعت عينا رسوؿ اهلل ،بعدؾ
فأراه جربائيل ترابان من تراب  ،نعم : يقتل فيها، قاؿشيت أريتك األرض الٍب

 .(ّْ)الطف
كّٔذا اإلسناد عن أيب عبد اهلل ا٢بافظ أخرب٘ب خلف بن ٧بمد  ػ( ُٖ)    

البخارم حداِب صاّب بن ٧بٌمد ا٢بافظ حداِب ٧بمد بن ٰبٓب الذىلي حداِب 
ف سعيد بن عبد ا٤بلك حداِب عطاء بن مسلم عن أشعث يعِب ابن سبيم ع

صٌلى اهلل عليو كآلو  ابيو عن أنس، يعِب ابن ا٢برث، قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل
، يقتل ُب أرض العراؽ فمن ػ  يعِب ا٢بسْب ػ ف إبِب ىذاإ :يقوؿ كسلَّم

، مقتل أنس بن ا٢برث مع ا٢بسْب بن علي  :قاؿ أدركو منكم فلينصره،
بن أٞبد حداِب كّٔذا اإلسناد عن أيب عبد اهلل ا٢بافظ حداِب أبو بكر ٧بمد 

إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٢بجاج حداِب حجاج بن نصّب حداِب قرة بن خالد 
ما كنا :حداِب عامر بن عبد الواحد عن أيب الضبى عن ابن عباس قاؿ

 .(ّٓ)يقتل بالطف  نطك أىل البيت كىم متوافركف أف ا٢بسْب بن عليٌ 
     :مضحظة ىاٌمة    
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ان صٌلى اهلل عليو كآلو رسوؿ اهلل ٧بمد تطّب ىذه النصوص بوضوح أفٌ     
 ،كاف يعرؼ األرض الٍب سيستطهد عليها حفيده اإلماـ ا٢بسْب  كسلَّم

كاف يعلم  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بل ىناؾ نصوص دٌلت على أٌف النيبٌ 
: منها السنة الٍب سيستطهد فيها اإلماـ ا٢بسْب 

د معنعن عن سعد بن طريف ما كرد عن سليماف بن أٞبد بسن ػ( ُٗ)    
ـٌ سلمة قالت قاؿ : عن أيب جعفر ٧بمد بن علي عن أبيو عليهم السالـ عن أ

 . (ّٔ)يقتل ا٢بسْب على رأس ستْب من مهاجرم: رسوؿ اهلل
  ينالناس يومذاؾ كانوا يعلموف أف اإلماـ ا٢بس أفٌ ببل نزيد القارئ     

: منها ،رزمي كأمثالوكربالء، كيطهد لو ما ركاه  ا٣بواُب  سوؼ يستطهد
ما كرد عن أٞبد بن علي بن ا٤بثُب قاؿ حداِب شيباف عن عمارة  ػ( َِ)    

ستأذف ملك القطر إ :بن زاذاف عن اابت البنا٘ب عن أنس بن مالك قاؿ
يا أـ  :كا٤بطر بو أف يزكر النيب فأذف تعأب لو ككاف ُب يـو أـ سلمة فقاؿ النيبٌ 

فبينما ىي على الباب  :حد قاؿأؿ علينا سلمة احفلي علينا الباب ال يدخ
إذ جاء ا٢بسْب بن علي فاقتبم الباب فدخل فجعل النيب يلتزمو كيقبلو،فقاؿ 

متك ستقتلو إف شيت أريتك ا٤بكاف اٌلذم يقتل أف إ ،نعم :ا٤بلك اٙببو، قاؿ
فيو قاؿ نعم فقبض قبضة من ا٤بكاف الذم يقتل فيو فأراه فجاء بسهلة أك 

أف : ق أـ سلمة فجعلتو ُب اؤّا قاؿ اابت فكنا نقوؿتراب أٞبر فأخذت
  .(ّٕ)ا٢بسْب يقتل فقتل ُب كربالء

يعرؼ  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمبل توجد نصوص تدؿ على أف النيب     
  :، منهايزيد بن معاكية قاتل اإلماـ ا٢بسْب 
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بن  عن أيب العالء عن ٧بٌمد بن إ٠باعيل الصّبُب أخربنا أٞبد ػ( ُِ)    
٧بٌمد ابن ا٢بسْب عن سليماف بن أٞبد اللخمي عن ا٢بسن بن عٌباس الرازم 

عن أٞبد بن ٰبٓب بن خالد بن حياف الرقي حٌداِب عمرك بن بكّب القعيِب 
حٌدانا عبد اهلل بن ٥بيعة عن أيب قبيل عن عبد : حٌداِب ٦باشع بن عمرك قاال

خرج علينا رسوؿ اهلل : ؿاهلل بن عمرك بن العاص أٌف معاذ بن جبلة أخربه، قا
أنا ٧بٌمد أكتيت جوامع ا٢بكم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم مصفٌر اللوف فقاؿ

فواٙبها كخواٛبها فأطيعو٘ب ما دمتي بْب أظهركم فإذا ذىب يب فعليكم بكتاب 
اهلل عٌز كجٌل، أًحلُّوا حاللو، كحرّْميوا حرامو، أتتكم ا٤بوتة، أتتكم بالٌركح 

من اهلل سبق أتتكم فًب كقطع الليل ا٤بللم، كلما ذىب رسل كالراحة، كتاب 
جاء رسل، تناسخت النبٌوة؛ فصارت ميلكان، رحم اهلل مىن أخذىا ٕبٌقها؛ 

فلٌما بلغت ٟبسة : كخرج منها كما دخلها؛ أمسك يا معاذ كاحًص، قاؿ
 :ال بارؾ اهلل ُب يزيد ٍبٌ ذرفت عيناه بالٌدموع؛ ٍبٌ قاؿ: باإلحصاء، قاؿ يزيد

نػػيعي إٕبَّ ا٢بسْب؛ ٍبٌ أيتيت بَببتو، كأيخربت بقتلو؛ كقاتلو أك قتلتو؛ كاٌلذم 
نفسي بيده ال يقتل بْب ظهرا٘ب قوـو ال ٲبنعونو إالٌ خالف اهلل بْب صدكرىم 

آهو لفرخ آؿ ٧بٌمد من : كقلؤّم، كسٌلط عليهم شرارىم كألبسهم شيعان؛ ٍبٌ قاؿ
لىف ا٣بىلىف؛ أمسك يا معاذ فلٌما خليفة مستخلف مَبؼ؛ يقتل خىلىفي كخى 

بلغتي عطرة قاؿ الوليد اسم فرعوف ىادـ شرائع يبوء بدمو رجل من أىل بيتو 
يسٌل اهلل سيفو فال غماد لو سريع كٱبتلف الناس فكانوا ىكذا، كشبك بْب 
أصابعو؛ ٍبٌ قاؿ كبعد العطرين كا٤بائة موت سريع؛ كقتل ذريع؛ فيو ىالكهم 

.  (ّٖ)كلد العٌباسكيلي عليهم رجل من 
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عثم الكوُب ُب تارٱبو بأسانيد لو كثّبة عن رسوؿ أذكر أٞبد بن  ػ( ِِ)    
اهلل منها ما ذكر من حديث ابن عباس،كمنها ما ذكر من حديث أـ الفضل 

صٌلى اهلل  بنت ا٢برث حْب أدخلت حسينان على رسوؿ اهلل فأخذه رسوؿ اهلل
ٍبٌ ىبط جربائيل ُب قبيل  :ٔب اف قاؿكبكى كأخربىا بقتلو إ عليو كآلو كسلَّم

من ا٤بالئكة قد نطركا أجنبتهم يبكوف حزنان على ا٢بسْب، كجربائيل معو 
يا  :، فدفعها إٔب النيب كقاؿذفرأتربة الحسين تفوح مسكان قبضة من 

كسيقتلو الٌلعنا  بأرض حبيب اهلل ىذه تربة كلدؾ ا٢بسْب بن فاطمة 
بنٍب إئيل ، كىل تفلح أمة تقتل فرخي كفرخ حبييب جربا :فقاؿ النيبٌ  كربض 

بل يضرّٔم اهلل باإلختالؼ فتختلف قلؤّم كألسنتهم آخر  ،ال :فقاؿ جربائيل
صٌلى اهلل شرحبيل بن أيب عوف أف ا٤بلك اٌلذم جاء إٔب النيب " كقاؿ. "الدىر

ف ملكا من مالئكة الفراديس أ٭با كاف ملك الببار كذلك إ عليو كآلو كسلَّم
يا أىل الببار  : الببر ٍبٌ نطر أجنبتو عليو كصاح صيبة قاؿ فيهانزؿ إٔب

يا  :ألبسوا اياب ا٢بزف فإف فرخ ٧بٌمد مقتوؿ مذبوح، ٍب جاء إٔب النيب فقاؿ
حداٮبا ظا٤بة متعدية إحبيب اهلل تقتتل على ىذه األرض فرقتاف من أمتك 

بة عندؾ بنتك بأرض كرب كبالء، كىذه الَبإبن إفاسقة تقتل فرخك ا٢بسْب 
تكوف ىذه الَببة عندؾ حٌب ترل  :كناكلو قبضة من أرض كربالء كقاؿ لو

عالمة ذلك، ٍب ٞبل ذلك ا٤بلك من تربة ا٢بسْب ُب بعض أجنبتو فلم يبق 
ٍب  :قاؿ ملك ُب ٠باء الدنيا اال شم تلك الَببة كصار ٥با عنده أار كخرب،

مشها كيبكي كيقوؿ ُب تلك القبضة الٍب أتاه بػها ا٤بلك فجعل م أخذ النيبٌ 
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بكائو اللهم ال تبارؾ ُب قاتل كلدم، كأصلو نار جهنم، ٍب دفع تلك القبضة 
يا أـ سلمة خذم  :إٔب أـ سلمة كأخربىا بقتل ا٢بسْب بطاطئ الفرات كقاؿ

ىذه الَببة إليك فاهنا إذا تغّبت كٙبولت دمان عبيطان فعند ذلك يقتل كلدم 
الدتو سنة كاملة ىبط على رسوؿ اهلل اانا ا٢بسْب فلما أتى على ا٢بسْب من ك

عطر ملكا أحدىم على صورة األسد  كالثا٘ب على صورة الثور كالثالث على 
صورة التنْب كالرابع على صورة كلد آدـ كالثمانية الباقوف على صور شٌب ٧بمرة 

يا ٧ٌبمد سينزؿ بولدؾ ا٢بسْب ما  :كجوىهم قد نطركا أجنبتهم كىم يقولوف
مثل أجر ىابيل، كٰبمل على قاتلو مثل كزر  لمن قابيل كسيعطنزؿ ّٔابيل 
كٓب يبق ُب السماء ملك إال كنزؿ على النيب يعزيو با٢بسْب كٱبربه  :قابيل، قاؿ

الٌلهم أخذؿ من خذلو،  :بثواب ما يعطي كيعرض عليو تربتو كالنيب يقوؿ
صٌلى النيب  كقاؿ ا٤بسورين ٨برمة كلقد أتى. كاقتل من قتلو كال ٛبتعو ٗبا طلبو

ملك من مالئكة الصفيح األعلى ٓب ينػزؿ إٔب األرض منذ  اهلل عليو كآلو كسلَّم
خلق اهلل الدنيا كإ٭با استأذف ذلك ا٤بلك ربو كنزؿ شوقان منو إٔب رسوؿ اهلل 

أيها  :فلما نزؿ إٔب األرض أكحى اهلل عز كجل إليو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
ؾ الطاىر كابن خمن أمتو يقاؿ لو يزيد يقتل فر ا٤بلك أخرب ٧بمدأ بأف رجالن 

إ٥بي كسيدم لقد نزلت كأنا  :عمراف فقاؿ ا٤بلك إبنةالطاىرة نلّبة البتوؿ مرٙب 
مسركر بنزكٕب إٔب نبيك فكيف أخربه ّٔذا ا٣برب ليتِب  ٓب أنزؿ عليو فنودم 

ا٤بلك من فوؽ رأسو اف امض ٤با أمرت، فجاء كقد نطر أجنبتو حٌب كقف 
٘ب استأذنت ريب ُب النزكؿ إالسالـ عليك يا حبيب اهلل  :يديو، فقاؿبْب 

اهلل،  نيبإليك فليت ريب دؽ جناحي كٓب آتك ّٔذا ا٣برب كلكِب مأمور يا 
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بن فرختك إإعلم أف رجالن من أمتك يقاؿ لو يزيد يقتل فرخك الطاىر 
ق اهلل الطاىرة نلّبة البتوؿ مرٙب إبنة عمراف كٓب ٲبتع من بعد كلدؾ كسيأخذ

عملو، فيكوف من أصباب النار، قاؿ ك٤با أتت على  ءمعافصة على أسو
ا٢بسْب من مولده سنتاف كاملتاف خرج النيب ُب سفر فلما كاف ُب بعض 

جربائيل  اىذ :الطريق كقف فاسَبجع كدمعت عيناه فسيل عن ذلك فقاؿ
ابن  ٱبرب٘ب عن أرض بطاطئ الفرات يقاؿ ٥با كربالء يقتل فيها كلدم ا٢بسْب

رجل يقاؿ لو يزيد ال بارؾ اهلل ُب  :فقاؿ ؟من يقتلو يا رسوؿ اهلل :فاطمة فقيل
نفسو ككأ٘ب أنلر إٔب منصرفو كمدفنو بػها كقد أىدم رأسو، كاهلل ما ينلر أحد 
إٔب رأس كلدم ا٢بسْب فيفرح اال خالف اهلل بْب قلبو كلسانو، يعِب  ليس ُب 

ٍب رجع النيب من سفره ذلك مغمومان  قلبو ما يكوف بلسانو من الطهادة، قاؿ
فصعد ا٤بنرب فخطب ككعظ كا٢بسْب بْب يديو مع ا٢بسن فلما فرغ من خطبتو 

اللهم إ٘ب : كضع يده اليمُب على رأس ا٢بسْب كرفع رأسو إٔب السماء كقاؿ
ركمٍب كمن أخلفهما أ٧بمد عبدؾ كنبيك كىذاف أطائب عَبٌب كخيار ذريٍب ك

ف كلدم ىذا مقتوؿ ٨بذكؿ، اللهم أ٘ب جربائيل بُب أمٍب، اللهم كقد أخرب
 فبارؾ ٕب ُب قتلو كاجعلو من سادات الطهداء انك على كل شيء قدير،

اللهم كال تبارؾ ُب قاتلو كخاذلو، قاؿ فضٌج الناس ُب ا٤بسجد بالبكاء، فقاؿ 
 . (ّٗ) أتبكوف كال تنصركنو اللهم فكن لو أنت كليان كناصران  :النيبٌ 
أيب عبد اهلل ا٢بافظ حدانا ٧بمد بن يعقوب حدانا ا٢بسن  كعن ػ( ِّ)    

يبة عن عبد اهلل ابن مبن علي بن عفاف حدانا أبو أسامة عن سفياف بن ع
خرجت مع ا٢بسن بن علي  :عبد اهلل األصم عن عمو يزيد بن األصم قاؿ
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من ا٢بماـ فبينما ىو جالس ٰبك ظفره من ا٢بناء إذ أتت اضبارة من الكتب 
 شيء منها حٌب دعا ا٣بادـ با٤بخضب كا٤باء فألقاىا فيو ٍب دلكها فما نلر ُب

من عند قـو ال  ،من العراؽ :قاؿ ؟يا أبا ٧بمد كمن أين ىذه الكتب :فقلت
سفياف فزاد٘ب غّب عبد اهلل ُب ( قاؿ.)يقصركف عن باطل كال يرجعوف إٔب حق

ـ أما أ٘ب لست أخطاىم على نفسي كلكِب أخطاه :ىذا ا٢بديث أنو قاؿ
 . (َْ)على ذاؾ، كأشار إٔب ا٢بسْب

حداِب ٧بمد بن عبد اهلل بن جعفر : قاؿ ق القٌميبن قولومإركل  ػ( ِْ)    
: قاؿ ا٢بمّبم، عن أيب سعيد ا٢بسن بن علي بن زكريا العدكم البصرم،

اـ مؤب قريش حدانا إسباؽ بن بطر، عن العوٌ : حدانا عمرك ا٤بختار، قاؿ
 صٌلى اهلل عليو كآلو رأيت رسوؿ اهلل: يرة، قاؿ٠بعت موالم عمر بن ىب:قاؿ

 :كا٢بسن كا٢بسْب ُب حجره، يقٌبل ىذا مرة كىذا مرة، كيقوؿ للبسْب كسلَّم
 . (ُْ)ف الويل ٤بن يقتلكإ

٧بمد  فكقاؿ أيضان حداِب أيب رٞبو اهلل عن سعد بن عبد اهلل ع ػ( ِٓ)    
بن أيب يعفور، إبن عيسى عن ٧بمد بن سناف، عن أيب سعيد القماط، عن 

: ، قاؿأيب عبد اهلل  موالنا عن
زؿ فاطمة كا٢بسْب ُب حجره، ػُب من صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بينما رسوؿ اهلل

األعلى تراءل  ف العليٌ إيا فاطمة يا بنت ٧بمد : إذ بكى كخر ساجدان، ٍب قاؿ
ا م: ٕب ُب بيتك ىذا ُب ساعٍب ىذه  ُب أحسن صورة كأىيأ ىيية، فقاؿ ٕب

يا رب قرة عيِب كرٰبانٍب كٜبرة فؤادم  ،نعم: قلت ؟٧بمد أٙبب ا٢بسْب 
 ػ  ككضع يده على رأس ا٢بسْب ػيا ٧بمد : فقاؿ ٕب كجلدة ما بْب عيِب،
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بورؾ من مولود عليو بركاٌب كصلواٌب كرٞبٍب كرضوا٘ب، كنقمٍب كلعنٍب 
ـى  مكسخطي كعذايب كخزم نو إق، أما ف قتلو كناصبو كناكاه كنازعكنكإب على 

سيد الطهداء من األكلْب كاآلخرين ُب الدنيا كاآلخرة، كسيد شباب أىل ا١بنة 
الـ كبٌطره بأنو راية ا٥بدل من ا٣بلق أٝبعْب، كأبوه أفضل منو كخّب، فاقرأه السَّ 

كمنار أكليائي، كحفيلي كشهيدم على خلقي، كخازف علمي، كحجٍب على 
 .(ِْ)اإلنس كا١بنأىل السماكات كأىل األرضْب كالثقلْب ك

كقاؿ حداِب ٧بمد بن عبد اهلل بن جعفر ا٢بمّبم عن أبيو عن  ػ( ِٔ)    
٧بمد بن ٞباد الكوُب، عن إبراىيم بن  عن٧بمد بن ا٢بسْب بن أيب ا٣بطاب 

حداِب مصعب، عن جابر، عن ٧بمد ابن علي : موسى األنصارم، قاؿ
 ق أف ٰبٓب حياٌب رَّ ف سى ـى  :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ

جنة عدف غرسها ريب بيده، فليتوؿ عليان كيعرؼ  ،ت ٩باٌب كيدخل جنٍبككٙب
ىم  ،أعطاىم اهلل فهمي كعلمي ،فضلو كاألكصياء من بعده، كيتربأ من عدكم

ٔب ريٌب عدكىم من أمٍب، ا٤بنكرين لفضلهم، إ  أشكو عَبٌب من ٢بمي كدمي،
 . (ّْ)بِب ٍب ال تنا٥بم شفاعٍبإلن القاطعْب فيهم صلٍب، كاهلل ليقت

رأيت ُب  :العباس الفضل، زكجة قالت أـٌ : بن طاككس قاؿإ ركل ػ( ِٕ)    
 صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم منامي قبل مولده كأف قطعة من ٢بم رسوؿ اهلل

ُن ضعت ُب حجرم، فعرٌب قطعت فوي  صٌلى اهلل عليو  ذلك على رسوؿ اهلل تي
صدقت رؤياؾ فإف فاطمة ستلد غالماى  إفٍ  ،رأيتً  خّبان :" فقاؿ كآلو كسلَّم

. "ضعيوفأدفعو إليك لَب
. قالت فجرل األمر على ذلك
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فقطرت من بولو قطرة على اوب  ،فجيت بو يومان، فوضعتو ُب حجره، فباؿ
صٌلى اهلل عليو  ، فقرصتو، فبكى، فقاؿ النيبنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّماؿ

". بِبإـٌ الفضل، فهذا اويب ييغسل، كقد أكجعت مهالن يا أ:" كآلو كسلَّم
فوجدتو صلوات اهلل عليو  فَبكتو ُب حجره، كقمت آلتيو ٗباء، فجيت،: قالت

. كآلو يبكي
٩بٌا بكاؤؾ يا رسوؿ اهلل؟  :فقلتي 
فأخرب٘ب أف أمٍب تقتل كلدم ىذا، ال أنا٥بم  أتا٘ب، إف جربائيل :" فقاؿ

. اهلل شفاعٍب يـو القيامة
من مولده سنة كاملة،  فلٌما أتت على ا٢بسْب : ركاة ا٢بديثقاؿ     

أحدىم على : انا عطر ملكان إ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ىبط على رسوؿ اهلل
على صورة التنْب، كالرابع على  كالثالثكالثا٘ب على صورة الٌثور،،سدصورة األ

ىم باكية صورة كلد آدـ، كالثمانية الباقوف على صورة شٌب، ٧بٌمرة كجوه
يا ٧بٌمد سينزؿ بولدؾ ا٢بسْب بن : عيوهنم، قد نطركا أجنبتهم، كىم يقولوف

عطى مثل أجر ىابيل، كٰبمل على قاتلو فاطمة ما نزؿ ّٔابيل من قابيل، كسيي 
. مثل كزر قابيل

، صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمكٓب يبق ُب السماكات ملك إالٌ كنزؿ إٔب النيب     
، كٱبربه بثواب ما ييعطى كيعرض كيعزٌيو ُب ا٢بسْب كٌل يقرؤه السالـ، 

الٌلهٌم اخذؿ من خذلو، :" يقوؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عليو تربتو، كالنيبٌ 
". كاقتل من قتلو، كال ٛبٌتعو ٗبا طلبو
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صٌلى اهلل  سنتاف من مولده خرج النيبٌ  فلٌما أتى على ا٢بسْب : قاؿ    
فاسَبجع كدمعت  ق، فوقف ُب بعض الطريق،من سفرو ؿ عليو كآلو كسلَّم

". عيناه
ىذا جربائيل ٱبرب٘ب عن أرضو بطٌط الفرات يقاؿ :" فسييل عن ذلك، فقاؿ    

". ا٢بسْب بن فاطمة بػها٥با كربالء يقتل 
ف يقتلو يا رسوؿ اهلل؟ ـى :فقيل لو

". رجله ا٠بو يزيد، ككأٌ٘ب أنلر إٔب مصرعو كمدفنو:" فقاؿ
ره ذلك مغمومان، فصعد ا٤بنرب فخطب ككعظ، كا٢بسن ٍبٌ رجع من سف    

. بْب يديو كا٢بسْب 
فلٌما فرغ من خطبتو كضع يده اليمُب على رأس ا٢بسن كاليسرل على     

الٌلهم اٌف ٧بٌمدان عبدؾ :" رأس ا٢بسْب، ٍبٌ رفع رأسو إٔب السماء كقاؿ
ُب أٌمٍب، كرسولك، كىذاف أطائب عَبٌب كخيار ذرٌيٍب كأركمٍب كمن أخلفهما 

أف كلدم ىذا مقتوؿ ٨بذكؿ، الٌلهم فبارؾ لو ُب  كقد أخرب٘ب جربائيل 
". قتلو كاجعلو من سادات الطهداء، اللهم كال تبارؾ ُب قاتلو كخاذلو

. فضٌج الناس ُب ا٤بسجد بالبكاء كالنبيب: قاؿ
". أتبكوف كال تنصركنو: "صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فقاؿ النيبٌ 

الوجو، فخطب خطبةن  صلوات اهلل عليو كىو متغٌّب الٌلوف ٧بمرٌ ٍبٌ رجع     
: خرل موجزة كعيناه ومالف دموعان، قاؿأ

كتاب اهلل، كعَبٌب أىل بيٍب : أيٌها الناس إٌ٘ب قد خلفت فيكم الثقلْب"     
أال كأ٘ب  ا٢بوض، كأركمٍب كمزاج مائي كٜبرٌب، كأهنما لن يفَبقا حٌب يردا عليَّ 
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 ال أسألكم ُب ذلك إالٌ ما أمر٘ب ريٌب أف أسألكم ا٤بوٌدة ُب أنتلرٮبا، كأ٘ب
أبغضتم عَبٌب كظلمتموىم  القرىب، فانلركا أالٌ تلقو٘ب غدان على ا٢بوض كقد

.  لتموىمتكؽ
: أال كإنو سَبد عليَّ يـو القيامة االث رايات من ىذه األٌمة    
مىن أنتم؟ : ، فأقوؿراية سوداء مللمة قد فزعت ٥با ا٤بالئكة، فتقف عليَّ     

. ٫بن أىل التوحيد من العرب : فينسوف ذكرم، كيقولوف
. أنا أٞبد نيٌب العرب كالعجم : فأقوؿ ٥بم

. ٫بن من أٌمتك يا أٞبد : فيقولوف
كيف خٌلفتمو٘ب من بعدم ُب أىلي كعَبٌب ككتاب ريٌب؟ : فأقوؿ ٥بم

نبيدىم عن أما الكتاب فضٌيعناه، كأما عَبتك فبرصنا على أٍف : فيقولوف
. جديد األرض 

.  فأيكٌٕب كجهي عنهم، فيصدركف عطاشا مسوٌدة كجوىهم 
كيف : ٍبٌ ترد عليَّ راية أخرل أشٌد سوادان من األكٔب، فأقوؿ ٥بم    

كتاب ريٌب، كعَبٌب؟ : خٌلفتمو٘ب ُب الثقلْب األكرب كاألصغر
. كٌل ٩بيىزَّؽ أما األكرب فخالفناه، كأٌما األصغر فخذلناىم كمزٌقناىم: فيقولوف
. إليكم عٌِب، فيصدركف ظماءن عطاشا مسوٌدة كجوىهم : فأقوؿ

٫بن أىل : مىن أنتم؟ فيقولوف: ٍبٌ ترد عليَّ راية أخرل تلمع نوران، فأقوؿ ٥بم
كلمة التوحيد كالتقول، ٫بن أٌمة ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، ك٫بن بقٌية 

اللو كحٌرمنا حرامو، كأحببنا ذريٌة نبٌينا أىل ا٢بٌق، ٞبلنا كتاب اهلل فأحللنا ح
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٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، فنصرناىم ُب كٌل ما نصرنا منو أنفسنا، 
. كقاتلنا معهم مىن ناكاىم 

أبطركا فأنا نبٌيكم ٧بٌمد، كلقد كنتم ُب دار الدنيا كما كىصىفتم، ٍبٌ : فأقوؿ ٥بم
، ٍبٌ يدخلوف ا١بٌنة خالدين أسقيهم من حوضي، فيصدركف مركٌيْب مستبطرين

". فيها أبدان 
، كيستعلمونو ككاف الناس يتعاكدكف ذكر قتل اإلماـ ا٢بسْب : قاؿ

  .(ْْ)كيرتقبوف قدكمو 
عن إبن قولويو القٌمى، عن أبيو رٞبو اهلل، عن سعد بن عبد اهلل،  ػ( ِٖ)    

فر بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد ابن عبد ا١ببار، عن عبد الٌرٞباف بن أيب ٪براف، عن جع
: قاؿ بن حكيم، عن عبد السمْب، يرفعو إٔب أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

سلو٘ب قبل أٍف تفقدك٘ب : ٱبطب الناس كىو يقوؿ كاف أمّب ا٤بؤمنْب     
فقاـ : فواهلل ما تسألو٘ب عن شيء مضى كال شيء يكوف إالٌ أنبأتكم بو، قاؿ

خرب٘ب كم ُب رأسي ك٢بيٍب أ: يا أمّب ا٤بؤمنْب: إليو سعد بن أيب كقٌاص، كقاؿ
: من شعرة، فقاؿ لو

كاهلل لقد سألتِب عن مسألة حٌداِب خليلي رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو     
كسلَّم أنك ستسألِب عنها، كما ُب رأسك ك٢بيتك من شعرة إالٌ كُب أصلها 
شيطاف جالس، كإٌف ُب بيتك لسخالن يقتل ا٢بسْب ابِب، كعمر يوميذو بْب 

 .  (ْٓ)يدم أبيو
 :باب في أخبار أمير المؤمنين بقتل الحسين     
: ركل ابن قولويو القٌمي أخباران  متضافرة بذلك ، منها   
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حداِب خإب ٧بمد بن :قاؿ حداِب ٧بمد بن جعفر الرزاز القريطي، ػ( ُ)    
ا٢بسْب بن أيب ا٣بطاب، عن علي بن النعماف، عن عبد الرٞباف بن سيابة، 

دخلت على أمّب : قاؿ السبيعي، عن ابن عبد اهلل ا١بدٕب،عن أيب داككد 
ٍب  فضرب بيده على كتف ا٢بسْب  إٔب جنبو، ا٤بؤمنْب كا٢بسْب 

يا أمّب ا٤بؤمنْب كاهلل  اف تلك : قلت: قاؿ اف ىذ يقتل كال ينصره أحد،: قاؿ
 . (ْٔ)اف ذلك لكائن: ٢بياة سوء،قاؿ

كعبد اهلل بن  ف سعد بن عبد اهللحداِب أيب رٞبو اهلل كٝباعة، ع ػ( ِ)    
، عن ٧بمد بن ا٢بسْب بإسناده العطٌار ك٧بمد بن ٰبٓب جعفر ا٢بمّبم

. (ْٕ)مثلو
حداِب ٧بمد بن جعفر الرزاز، عن خالو ٧بمد بن ا٢بسْب، عن  ػ( ّ)    

عن ىا٘ب بن  نصر بن مزاحم، عن عمرك بن سعيد، عن يزيد بن إسباؽ،
يقتل ا٢بسْب قتالن، كإ٘ب ألعرؼ تربة ؿ: قاؿ ،علي  موالنا عن ىا٘ب،

 .(ْٖ)األرض الٍب يقتل عليها قريبان من النهرين
عن ٧بمد بن ا٢بسْب بإسناده  حداِب أيب عن سعد بن عبد اهلل، ػ( ْ)    
 .(ْٗ)مثلو
بن عيسى، عن إبن إركل الصدكؽ عن أبيو عن الكميدا٘ب، عن  ػ( ٓ)    

بن ظريف، إعن عبيد السمْب، عن أيب ٪براف، عن جعفر  بن ٧بٌمد الكوُب، 
: عن أصبغ بن نباتو قاؿ
سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب : ٱبطب الناس كىو يقوؿ بينا كاف أمّب ا٤بؤمنْب 

فقاـ : كم بو، قاؿتنٌبأ الٌ إفواهلل ما تسألو٘ب عن شيء مضى كال شيء يكوف 
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من  يا أمّب ا٤بؤمنْب أخرب٘ب كم ُب رأسي ك٢بيٍب: إليو سعد بن أيب كقٌاص كقاؿ
:  ، فقاؿ لو؟شعرة
صٌلى اهلل عليو  كاهلل لقد سألتِب عن مسألة حداِب خليلي رسوؿ اهللأمىا     

نك ستسألِب عنها، كما ُب رأسك ك٢بيتك من شعرة اال كُب أ كآلو كسلَّم
٘ب، كعمر يوميذو إبأصلها شيطاف جالس، كاف ُب بيتك لسخالن يقتل ا٢بسْب 

 .(َٓ)بيوأيدرج بْب يدم 
بن أيب ٪براف، عن جعفر إعن سعد عن ٧بٌمد بن عبد ا١ببار ، عن  ػ (ٔ)    

: قاؿ ابن ٧بٌمد بن حكيم، عن عبيد السمْب يرفعو إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
 .(ُٓ)ٱبطب الناس كذكر مثلو كاف أمّب ا٤بؤمنْب 

بن عامر، عن عٌمو ، عن األزدم، عن أباف إبن مسركر عن إعن  ػ( ٕ)    
قاؿ رسوؿ : بن عباس قاؿإعن عكرمة، عن  تغلب، بن عثماف عن أباف بن

، كيدخل ٌبق أف ٰبيا حياٌب، كٲبوت ميترَّ ف سى ـى  :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم اهلل
كن فكاف، : جٌنة عدف منزٕب، كٲبسك قضيبان غرسو ريٌب عٌز كجل ٍبٌ قاؿ لو

فإهٌنم عَبٌب،  كليأًب باألكصياء من كلده،  فليتوٌؿ علٌي بن أيب طالب
خلقوا من طينٍب، إٔب اهلل أشكو أعداءىم من أٌمٍب ا٤بنكرين لفضلهم، 

ال أنا٥بم اهلل  بِب بعدم ا٢بسْب إالقاطعْب فيهم صلٍب، كأٙب اهلل ليقتلٌن 
 .(ِٓ)شفاعٍب

كركل ا٤بفيد كالطربسي أف أمّب ا٤بؤمنْب كاف ٱبطب فقاؿ ُب خطبتو  ػ( ٖ)    
٘ب عن فية تضل مائة كودم مائة إالٌ سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب فواهلل ال تسألو"

". أنبأكم بناعقها كسائقها إٔب يـو القيامة
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أخرب٘ب كم ُب رأسي ك٢بيٍب من طاقة شعر؟ فقاؿ : فقاـ إليو رجل فقاؿ       
ٗبا  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاهلل لقد حٌداِب خليلي رسوؿ اهلل: أمّب ا٤بؤمنْب

،كعلى كٌل طاقة يلعنكلك ـرأسك  سألت عنو كإٌف علىكل طاقة شعر ُب
بن بنت رسوؿ إشعر ُب ٢بيتك شيطاف يستفٌزؾ كإٌف ُب بيتك  لسخالن  يقتل 

كآية ذلك مصداؽ ما خرٌبتك بو كلوال أٌف اٌلذم  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم اهلل
بو من  أتكمسألت عنو يعسر برىانو ألخربتك بو كلكن آية ذلك ما أنب

فلٌما  .بنو ُب ذلك الوقت صبيان صغّبان ٰببوإككاف  لعنتك كسخلك ا٤بلعوف،
ما كاف تؤٌب قتلو كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب  كاف من أمر اإلماـ ا٢بسْب 

 (ّٓ ) .
كُب قرب اإلسناد عن ٧بمد بن عيسى عن القٌداح، عن جعفر بن  ػ( ٗ)    

ا فلمٌ : انْب من أصبابو قاؿإمٌر علٌي بكربالء ُب : قاؿ ٧بٌمد، عن أبيو  
كىذا ملقى رحا٥بم،  ىذا مناخ ركأّم،: مٌر بػها ترقرقت عيناه بالبكاء ٍبٌ قاؿ

 .(ْٓ)ؽ دماء األحٌبةاكىهنا ورؽ دماؤىم، طوىب لك من تربة عليك ور
عن  عن يزيد شعر، عن بصائر الدرجات عن ٧بمد بن ا٢بسْب، ػ( َُ)    

ف ٧بٌمد بن ؼ، عاىاركف بن ٞبزة، عن أيب عبد الرٞباف، عن سعد األسك
صٌلى اهلل  قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ علٌي بن عمر بن علي بن أيب طالب 

من سرٌه أف ٰبٓب حياٌب، كٲبوت ميتٍب، كيدخل جنة ريٌب : عليو كآلو كسلَّم
قضيب من قضبانو غرسو ريٌب تبارؾ كتعأب : جٌنة عدف منزٕب: الٍب كعد٘ب

كاألكصياء من   فليتوٌؿ علٌي بن أيب طالب. فكاف! كن: بيده فقاؿ لو
أنػهم األئمة من بعدم، ىم عَبٌب من ٢بمي كدمي، رزقهم اهلل فضلي . ذريتو
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٘ب ال إب يل للمنكرين فضلهم من أمٍب، القاطعْب صلٍب، كاهلل ليقتلنٌ ككعلمي ك
 .(ٓٓ)أنا٥بم اهلل شفاعٍب

عن الصفار، عن اليقطيِب، عن زكريا ا٤بؤمن،  عن كامل الزيارات، ػ( ُُ)    
اد ٝبيعان، عن سعد كب بن عبد الرٞباف كزيد أيب ا٢بسن كعبٌ عن أمٌ 

 .(ٔٓ)مثلو األسكاؼ، عن أيب عبد اهلل 
 بن ٧ببوب،إعن بصائر الدرجات، عن عبد اهلل بن ٧بمد،عن  ػ( ُِ)    

إذ  بينما أنا عند أمّب ا٤بؤمنْب : عن سويد بن غفلة، قاؿ عن أيب ٞبزة،
ئتك من كادم القرل، كقد مات خالد بن يا أمّب ا٤بؤمنْب ج: أتاه رجل فقاؿ

: فقاؿ لو علٌي  ،إنٌو ٓب ٲبت فأعادىا عليو: عرفطة فقاؿ لو أمّب ا٤بؤمنْب
سبباف اهلل : ٓب ٲبت كاٌلذم نفسي بيده ال ٲبوت، فأعادىا عليو الثالثة فقاؿ

ٓب ٲبت كاٌلذم نفسي : فقاؿ لو علٌي  !أخربؾ أنٌو مات، كتقوؿ ٓب ٲبت
ُب نسخة ] بن ٝبٌاز حبيب ٌتى يقود جيش ضاللة ٰبمل رايتوبيده،ال ٲبوت ح

 .[أخرة حبيب بن ٞبار
أناشدؾ ُبى : فقاؿ لو  فسمع بذلك حبيب فأتى أمّب ا٤بؤمنْب : قاؿ

ال كاهلل ما أعرفو من نفسي، فقاؿ لو علٌي  ،كقد ذكرتِب بأمر كإٌ٘ب لك شيعة،
 :إف : قاؿكاز فؤٌب حبيب بن جمٌ ]إف كنت حبيب بن ٝبٌاز فتبملٌنها

. [لتبملنػها بن ٝبٌازإكنت حبيب 
فواهلل ما مات حٌٌب بعث عمر بن سعد إٔب ا٢بسْب بن علي : قاؿ أبو ٞبزة

 بيب صاحب رايتوحكجعل خالد بن عرفطة، ك(ٕٓ) . 
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عن ا٢بسن بن ٧ببوب، عن اابت الثمإب، عن أيب إسباؽ  ػ( ُّ)    
حٌٌب  بػها كسار: ق ُب آخرهمثلو كزاد السبيعي، عن سويد بن غفلة عنو 

 .(ٖٓ)دخل ا٤بسجد من باب الفيل
: مضحظة    
مصطلح أطلقو بنو أمٌية على باب الثعباف ُب مسجد : باب الفيل    

٤بٌا دخل  الكوفة، كقد ٠بيّْي بباب الثعباف كرامةن كمعجزةن ألمّب ا٤بؤمنْب 
ق كىربوا، حٌب عليو اعباف ُب مسجد الكوفة كىو على ا٤بنرب، فخاؼ الناس من

 على ا٤بنرب، كٮبس ُب أذنو، فأجابو األمّب  قدـ إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
عن مسائل أشكلت عليو، حيث إٌف ىذا الثعباف عليم من علماء ا١بن، 

فسيمّْي الباب اٌلذم دخل منو ىذا الثعباف بإ٠بو، فجاء بنو أمٌية ليهدموا ىذه 
.   ا تلك الكرامة عن كجهها الفضيلة فأدخلوا فيالن من نفس الباب ليصرفو

٧بمد بن الٌرزاز، عن خالو ابن  فكُب كامل الزيارات عن كامل ع ػ( ُْ)    
عن عبد الرٞباف بن سيابو، عن أيب  بن النعماف،إأيب ا٣بطاب، عن علٌي 

  دخلت على أمّب ا٤بؤمنْب: داككد البصرم، عن أيب عبد اهلل ا١بدٕب قاؿ
إٌف ىذا : ٍب قاؿ إٔب كتف ا٢بسْب  إٔب جنبو فضرب بيده  كا٢بسْب

 :كاهلل إف تلك ٢بياة سوء !قلت يا أمّب ا٤بؤمنْب: يقتل كال ينصره أحد، قاؿ
 .(ٗٓ)إٌف ذلك لكائن

عن أيب، عن سعد كا٢بمّبم ك٧بمد العطار : بن قولويو قاؿإعن  ػ( ُٓ)    
 .(َٔ)ف أيب ا٣بطٌاب مثلوإبٝبيعان، عن 
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عن نصر بن  بن أيب ا٣بطٌاب،إعن خالو عن ٧بمد بن جعفر،  ػ( ُٔ)    
 مزاحم عن عمرك بن سعيد، عن يزيد بن إسباؽ، عن ىانئ بن ىانئ، عن

: قاؿ علي  موالنا
عرؼ تربة األرض الٍب يقتل عليها قريبان من ألليقتل ا٢بسْب قتالن كإ٘ب 

 .(ُٔ)النهرين
 بن أيب ا٣بطاب، كحٌداِب أيبإعن ٧بمد بن جعفر، عن خالو  ػ( ُٕ)    

بن أيب ا٣بطاب، عن نصر بن إكٝباعة عن سعد ك٧بٌمد العطاٌر معان عن 
مزاحم، عن عمرك بن سعيد، عن علٌي بن ٞبٌاد، عن عمرك بن مشر،عن 

يا أبا عبد اهلل : قاؿ علٌي للبسْب: قاؿ أيب عبد اهلل  موالنا جابر، عن
علمت ما جهلوا : جعلت فداؾ ما حإب؟ قاؿ: أسوة أنت قدمان؟ فقاؿ

فواٌلذم نفسي  ،٠بع كأبصر من قبل أف يأتيكإيا بٌِب  ينتفع عآب ٗبا علم،كس
عن دينك، كال  [ال يرٌدكنك] دكنكمبيده ليسفكٌن بنو أمٌية دمك ال ير

كاٌلذم نفسي بيده حسيب، كأقررت : فقاؿ ا٢بسْب  ينسونك ذكر رٌبك،
 .(ِٔ)ٗبا أنزؿ اهلل كأصدؽ نيٌب اهلل كال أكٌذب قوؿ أيب

ركل إ٠باعيل بن صبيح، عن ٰبٓب بن ا٤بسافر العابدم، عن  ػ (ُٖ)    
يا براء يقتل إبِب : إ٠باعيل بن زياد قاؿ إٌف علٌيان قاؿ للرباء بن عازب ذات يـو

كاف الرباء بن عازب  ا٢بسْب كأنت حٌي ال تنصره، فلٌما قتل ا٢بسْب 
يلهر على  ٍبٌ  بن أيب طالب قيًتل ا٢بسْب كٓب أنصره، صدؽ كاهلل عليٌ : يقوؿ

 .(ّٔ)ذلك ا٢بسرة كالندـ
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كنت مع من غزا : عن لوط بن ٰبٓب عن عبد اهلل بن قيس قاؿ ػ( ُٗ)    
ُب صٌفْب كقد أخذ أبو أيٌوب األعور الٌسلمي ا٤باء  مع أمّب ا٤بؤمنْب 

كحرزه عن الناس فطكى ا٤بسلموف العطش فأرسل فوارس على كطفو فا٫برفوا 
أمضي إليو يا أبتاه؟  كلده ا٢بسْب خائبْب، فضاؽ صدره، فقاؿ لو 

مض يا كلدم، فمضى مع فوارس فهـز أبا أيٌوب عن ا٤باء، كبُب إ: فقاؿ
. خيمتو كحط فوارسو، كأتى إٔب أبيو كأخربه

ما يبكيك يا أمّب ا٤بؤمنْب؟ كىذا أٌكؿ فتح : فقيل لو فبكى علٌي     
ال، حٌب ينفر ذكرت أنٌو سيقتل عططانان بطٌف كرب: فقاؿ بربكة ا٢بسْب 

 ."(ْٔ)اللليمة اللليمة ألٌمة قتلت ابن بنت نبٌيها:"فرسو كٰبمبم كيقوؿ
حداِب أيب رٞبو اهلل كعلٌي بن ا٢بسْب عن : عن ابن قولويو قاؿ ػ( َِ)    

بن عبد اهلل، عن أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى، عن أٞبد بن أيب داكد، عن إسعد 
بأيب كأمي : قاؿ علٌي : ؿعن ا٢بارث األعور قا سعد بن عمر ا١باٌلب،

ا٢بسْب ا٤بقتوؿ بلهر الكوفة، كاهلل كأ٘ب أنلر إٔب الوحوش ماٌدةن أعناقها على 
قربه من أنواع الوحش، يبكونو كيراونو ليالن حٌب الٌصباح، فإذا كاف ذلك 

. (ٓٔ)فإيٌاكم كا١بفاء
 حداِب أيب رٞبو اهلل كٝباعة مطاٱبنا علي بن: ضان قاؿمكعنو أ ػ( ُِ)    

ا٢بسْب ك٧بٌمد بن ا٢بسن، عن سعد بن عبد اهلل، عن يعقوب بن يزيد، عن 
بن ا٢بسْب ا٤بيثمي، عن علي األزرؽ، عن ا٢بسن بن ا٢بكم النخعي، إأٞبد 

: عن رجل قاؿ
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: كىو يتلو ىذه اآلية كىو يقوؿ ُب الرحبة، ٠بعت أمّب ا٤بؤمنْب       
 ٍانػيٍوٍا ميٍنظىرًٍينٍ فىما بىكىٍت علىٍيًهٍم الٌسمىٍا ي كاألٍرضي كـى ، (ِٗ/الدخاف) ٍا كى

أما اف ىذا سيقتل : من بعض أبواب ا٤بسجد، فقاؿ كخرج عليو ا٢بسْب 
 .(ٔٔ)ماء كاألرضكتبكي عليو السٌ 

حداِب ٧بمد بن جعفر الٌرزٌاز، عن ٧بٌمد بن : عن ابن قولويو قاؿ ػ( ِِ)    
رم، عن ٧بمد ا٢بسْب، عن ا٢بكم بن مسكْب، عن داكد بن عيسى األنصا

: بن عبد الرٞباف بن أيب ليلى، عن إبراىيم النخعي، قاؿ
فجلس ُب ا٤بسجد كاجتمع أصبابو حولو،   خرج أمّب ا٤بؤمنْب     

يا بِب اف : حٌٌب قاـ بْب يديو، فوضع يده على رأسو فقاؿ كجاء ا٢بسْب 
ٍا ي : القرآف، فقاؿباهلل عرب أقوامان  كاألٍرضي كمىٍا  فىما بىكىٍت علىٍيًهٍم الٌسمى
ٍانػيٍوٍا ميٍنظىرًٍينٍ   .(ٕٔ)ماء كاألرضٙب اهلل ليقتلنك بعدم ٍب تبكيك السٌ أك كى

بن إعن ٧بٌمد بن ا٢بسْب  كحداِب أيب، عن سعد بن عبد اهلل، ػ( ِّ)    
  .(ٖٔ)أيب ا٣بطاب بإسناده مثلو

كعن سعد بن عبد اهلل ، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن الربقي ٧بمد  ػ( ِْ)    
بن ا٢بكم إعن ا٢بسن  ف خالد، عن عبد العليم بن عبد اهلل ا٢بسِب،ب

: النخعي، عن كثّب بن شهاب ا٢باراي، قاؿ
 ُب الرحبة إذ طلع ا٢بسْب  بينما ٫بن جلوس عند أمّب ا٤بؤمنْب     

ف اهلل ذكر إ: ٍب قاؿ ق،ذكاجفضبكان حٌٌب بدت   عليو، فضبك عليٌ 
كالذم    كاألرض كما كانوا منظرينفما بكت عليهم السما:قومان كقاؿ

 .(ٗٔ)فلق ا٢ببة كبرأ النسمة ليقتلٌن ىذا كلتبكٌْب عليو السماء كاألرض
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: بمحيره باب األخبار الٌدالٌة على علم اإلماـ الحسين   
حٌداِب ٧بمد بن جعفر الٌرزٌاز، عن خالو ٧بمد :بن قولويو فقاؿإركل  ػ( ُ)   

كعن  عن عمرك بن سعيد، نصر بن مزاحم،بن ا٢بسْب ابن أيب ا٣بطاب، عن 
 أيب عبد اهلل  موالنا عن عمرك بن مشر،عن جابر، عن علي بن ٞباد،

: قاؿ
: سوة أنت قدمان، فقاؿأيا أبا عبد اهلل : للبسْب  قاؿ علي     

ٗبا علم، يا   علمت ما جهلوا كسينتفع عآب: ، قاؿ؟جعلت فداؾ ما حإب
تيك، فوالذم نفسي بيده ليسفكٌن بنو أمٌية ف يأأ٠بع كابصر من قبل إبِب 

: كال ينسونك ذكر ربك، فقاؿ ا٢بسْب دمك ٍب ال يزيلونك عن دينك،
قررت ٗبا أنزؿ اهلل كاصٌدؽ قوؿ نيب اهلل كال أكذب أكالذم نفسي بيده حسيب 

. (َٕ)قوؿ أيب
: إشارة ىاٌمة    
قدكة لكٌل  أسوة أنتى قدمان؛ ييراد بو أٌف اإلماـ ا٢بسْب : قولو     

أسوة ا٣بلق يقتدكف بو،  حزين، أم ابيت قدٲبان أٌف اإلماـ ا٢بسْب 
. كيتأٌسوف بذكر مصيبتو عند كٌل حزف يطرأ عليهم 

بن قولويو قاؿ حٌداِب أيب رٞبو اهلل ك علٌي بن ا٢بسْب ٝبيعان، إعن  ػ( ِ)    
يب أف بن بن عبد اهلل، عن ٧بٌمد بن أيب الٌصهباف، عن عبد الٌرٞباإعن سعد 

:  ٪براف، عن عاصم بن ٞبيد، عن فضيل الرساف، عن أيب سعيد عقيصا، قاؿ
كخال بو عبد اهلل بن الزبّب كناجاه  سْب بن علي عليهما الٌسالـ٠بعت اّب

كن : ىذا يقوؿ ٕب فٌ إ: بوجهو اليهم كقاؿ ٍبٌ أقبل ا٢بسْب : طويالن، قاؿ



 175 

، كأل ٢بـر باع أحٌب إٌٕب من أف أيقتل قتل كبيِب كبْب اأي ف ٞبامان من ٞباـ ا٢بـر
أيقتل بالٌطٌف أحٌب إلٌي من أف أيقتل  فٍ كألكبيِب كبينو شرب، 

. (ُٕ)بالحـر
ك عنهما، عن سعد، عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن صفواف بن ٰبٓب،  ػ( ّ)    

قاؿ عبد اهلل بن : ، قاؿ أيب عبد اهلل  موالنا عن داكد بن فرقد، عن
، فقاؿ ا٢بسْب ك لو ج: الزٌبّب للبسْب  ئت إٔب مٌكة فكنت با٢بـر

: ،أيقتل على تٌل أعفر أحٌب إلٌي  فٍ كألال نستبٌلها كال تستبٌل بنا
 . (ِٕ) من أف أيقتل بػها

حٌداِب أيب رٞبو اهلل ك٧بٌمد بن ا٢بسن، عن سعد بن عبد اهلل، عن  ػ( ْ)     
 موالنا عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن علٌي بن ا٢بكم، عن أبيو، عن أيب ا١بٌاركد،

،  إٌف ا٢بسْب : ، قاؿ أيب جعفر  خرج من مٌكة قبل  الَبكية بيـو
يا أبا عبد اهلل لقد حضر ا٢بٌج كتدعو كتأٌب : فطٌيعو عبد اهلل بن الزٌبّب فقاؿ 

من  يابن الٌزبير الف أيدفن بشااط الفرات أحبُّب إليَّ  :العراؽ، فقاؿ
 . (ّٕ)أف أيدفن بفنا  الكعبة

بن أيب إاِب ٧بٌمد بن جعفر الٌرزاز، عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب حدٌ  ػ( ٓ)     
أيب عبد  موالنا ا٣بطٌاب، عن ٧بٌمد بن ٰبٓب ا٣بثعمي، عن طلبة بن زيد، عن

  :، عن أبيو، عن جٌده، عن ا٢بسْب بن علي عليهما الٌسالـ، قاؿاهلل 
ني أمٌية ملكهم حتى يقتلوني بال ينتهي ك اٌلذم نفس حسْب بيده     

، فلو قد قتلو٘ب ٓب يصٌلوا ٝبيعان أبدان، كٓب يأخذكا عطاءن ُب سبيل اتليكىم ؽ
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كاٌلذم نفس  إٌف أٌكؿ قتيل ىذه األٌمة أنا كأىل بيتي،اهلل ٝبيعان أبدان، 
 .(ْٕ)حسْب بيده ال تقـو الٌساعة كعلى األرض ىامشي يطرؼ

، عن حٌداِب أيب رٞبو اهلل، عن سعد، عن أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى ػ( ٔ)    
 .(ٕٓ)مثلو جعفر موالنا ٧بٌمد بن ٰبٓب ا٣بزٌاز، عن طلبة، عن

بن ا٢بسْب ك ٧بٌمد بن ا٢بسن،  حٌداِب ٝباعة مطاٱبي، منهم عليٌ  ػ( ٕ)    
عن سعد، عن أٞبد بن ٧بٌمد ك ٧بٌمد بن ا٢بسْب ك إبراىيم بن ىاشم ٝبيعان، 

ف شهاب عن ا٢بسن بن علي بن فضاؿ، عن أيب ٝبيلة ا٤بفضل بن صاّب، ع
: أنٌو قاؿ  أيب عبد اهلل  موالنا بن عبد ربٌو، عن

ما : ٤بٌا صعد ا٢بسْب بن علي عليهما الٌسالـ عقبة البطن قاؿ ألصبابو  
ُب ا٤بناـ،  ارؤيا رأيتو: ، قاؿ؟كما ذاؾ يا أبا عبد اهلل: قالوا أراني إالٌ مقتوالن،

كلب أبقع رأيت كضبان تنهشني، أشٌدىا علٌي : كما ىي، قاؿ: قالوا
(ٕٔ) . 

عبد اهلل، ف كحٌداِب أيب رٞبو اهلل ك ٝباعة من مطاٱبي، عن سعد ب ػ( ٖ)    
عن علٌي بن إ٠باعيل بن عيسى ك ٧بٌمد بن ا٢بسْب بن أيب ا٣بطٌاب، عن 

 ٧بٌمد بن عمرك بن سعيد الزٌيٌات، عن عبد اهلل بن بكّب، عن زرارة، عن
من مٌكة إٔب ٧بٌمد   ٕبٌ كتب ا٢بسْب بن ع: قاؿ  أيب جعفر  موالنا

:  بن علي
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بسم اهلل الٌرٞبن الٌرحيم من ا٢بسْب بن علي إٔب ٧بٌمد بن علي كمن قبلو من  
ف ٓب يلبق يب ٓب ييدرؾ كـى  فإٌف من لحق بي استشهدبِب ىاشم، أٌما بعد 

 . (ٕٕ)الفتح، كالٌسالـ
ميسر  حٌداِب كراـ عبد الكرٙب بن عمرك، عن ،قاؿ ٧بٌمد بن عمرك ػ( ٗ)    

كتب ا٢بسْب بن علي : ، قاؿ أيب جعفر  موالنا عن عبد العزيز، عن
: من كربالء  عليهما الٌسالـ إٔب ٧بٌمد بن علي 

ف قبلو من كـى إٔب ٧بٌمد بن علٌي  بسم اهلل الٌرٞبن الٌرحيم من ا٢بسْب بن عليٌ 
ك ،فكأٌف الٌدنيا لم تكن ك كأٌف اآلخرة لم تزؿبِب ىاشم، أٌما بعد 

 .(ٖٕ)ـالٌسال
عن سآب بن أيب حفصة قاؿ : عن كطف الغٌمة ك اإلرشاد ركيا  ػ( َُ)    
يا أبا عبد اهلل إف قبلنا ناسان سفهاء :  قاؿ عمر بن سعد للبسْب : 

أنػهم ليسوا سفهاء : ا٢بسْب اإلماـ فقاؿ لو  ؟يزعموف أٌني أقتلك
دم إالٌ أما إنو يقٌر عيني أف ال تأكل بٌر العراؽ بعكلكٌنهم حلماء 

 .(ٕٗ)قليض 
 : إشارة مهٌمة    

إٌف : "ىذا ا٣برب كأمثالو حٌجة على مىن أنكر ًعٍلم اإلماـ ٗبصّبه، مٌدعيان بػ    
ىذه األخبار لو كانت منتطرة كمعركفة لكانت من أىٌم األمور الٍب يسعى 

ما كنت أظن أٌف أخي العالٌمة يصل بو ..." النلاـ األموم لإلستفادة منها 
!!         إٔب ىذا ا٢بد من إنكار الواضبات ُب أخبار عَبة الٌرسوؿ ا٢باؿ
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. أسأؿ اهلل عٌز كجٌل أف يهديو إٔب الٌصواب ،إنٌو خّب مسؤكؿو ك٦بيب
كقد ذكرت أ٠باءىم ُب كتاب  ػأخرب٘ب ٝباعة : قاؿ ابن طاككس  ػ( ُُ)    

بن بابويو بإسنادىم إٔب أيب جعفر ٧بٌمد  ػغياث سلطاف الورل لسٌكاف الثٌرل 
الٌصادؽ  موالنا القٌمي فيما ذكر ُب أماليو، بإسناده إٔب ا٤بفضل بن عمر، عن

 ٌده ج، عن أبيو، عن  :
، فلٌما  دخل يومان على ا٢بسن ٌف ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب إ

أبكي ٤با ييصنع بك، فقاؿ ا٢بسن : ما يبكيك؟ قاؿ : نلر إليو بكى، فقاؿ 
 :ف ال يـو كيومك يا ؾسيٌم ييدسُّ إٌٕب فأيقتل بو، ك ؿ إٕبَّ  إٌف اٌلذم ييؤتى

أبا عبد اهلل، يزدلف إليك االاوف ألف رجل يٌدعوف أنػهم أٌمة جٌدنا ٧بٌمد 
صٌلى اهلل عليو ك آلو، ك ينتبلوف اإلسالـ، فيجتمعوف على قتلك ك سفك 
دمك ك انتهاؾ حيرمتك ك سيب ذراريك ك نسائك ك انتهاؾ اقلك، فعندىا 

ُي  ٌُ ٌل ماء دمان كرمادان، ك يبكي عليك كٌل  طر السٌ ًباهلل ببِب أمٌية الٌلعنة ك ٰبي
 . (َٖ)شيء حٌٌب الوحوش كا٢بيتاف ُب الببار

حٌداِب ٝباعة منهم من أشرت إليو، بإسنادىم : كعنو أيضان قاؿ  ػ( ُِ)    
إٔب عمر النٌسابة رضواف اهلل عليو فيما ذكره ُب آخر كتاب الٌطاُب ُب الٌنسب، 

٠بعت أيب عمر بن علي بن أيب : بن عمر قاؿ إبإسناده إٔب جٌده ٧بٌمد 
:  ٰبٌدث أخوإب آؿ عقيل قاؿ  طالب 

عن البيعة ليزيد با٤بدينة، دخلت عليو فوجدتو  ٤بٌا امتنع أخي ا٢بسْب 
جيعلت فداؾ يا أبا عبد اهلل حٌداِب أخوؾ أبو ٧بٌمد : خاليان، فقلت لو

الـ، ٍبٌ سبقتِب الٌدمعة كعال شهيقي، فضٌمِب إليو ا٢بسن، عن أبيو عليهم السٌ 
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سألتك : حوشيت يابن رسوؿ اهلل، فقاؿ: حٌداك أٌ٘ب مقتوؿ؟ فقلت : كقاؿ 
. فلوال ناكلت كبايعت  نعم، :ٕبٌق أبيك بقتلي خرٌبؾ ؟ فقلت

أٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو ك آلو أخربه بقتلو ك قتلي، : حٌداِب أيب: فقاؿ  
، كإنٌو ال فتظٌن أٌنك علمت ما لم أعلموكف بقرب تربتو، ػكٌب تبك أٌف تير

أيعطي الدنٌية من نفسي أبدان، كلتلقٌْب فاطمة أباىا شاكية ما لقيت ذرٌيٌتها من 
 .(ُٖ)أيٌمتو، كال يدخل ا١بٌنة أحد آذاىا ُب ذرٌيتها 

قاـ كركب، كصار  ف ا٢بسْب إٍب : بن طاككس فقاؿ إركل  ػ( ُّ)    
نعونو تارةن كيسايركنو أخرل، حٌٌب بلغ كربالء، ككاف ذلك ُب اليـو كٌلما ٙب

. من احملرـٌ الثا٘ب
" ما إسم ىذه األرض؟:" فلٌما كصلها قاؿ

. كربال: فقيل
ركابنا كسفك دمائنا، ىاىنا كاهلل  ىاىنا كاهلل مححٌ  نزلوا،إ" :فقاؿ

". محح قبورنا كىاىنا كاهلل سبي حريمنا، بهذا حدثني جدم
يصلح سيفو  ٝبيعان، كنزؿ ا٢بٌر كأصبابو ناحية، كجلس ا٢بسْب فنزلوا 
: كيقوؿ

 
ي                كٍ هم باإلششاق ٗاألصٚى ـٙا دٓش أفٍّ هم ًّ خوٛ

باهبذٙــى  س ال ٙكِعــدٖـــٗاي    ي           ـًّ طاهب ٗصاحٍب قيت
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ي ــــٜـــــ طبٜٓ فإىلــٗكٓى ح   ي            ـــــــــس إىل اجلوٛــٗإٌُٓا األَ

ًـــكــٚــــى  اْ ٗإىلــإىل جّ                ٙـىًا أقشب اه٘عذ إىل اهشح

يا : ذلك، فقالت عليهما السَّالـفاطمة  ةبنإفسمعت زينب : قاؿ الراكم
. أخي ىذا كالـ من قد أيقن بالقتل

". نعم يا أختاه:" فقاؿ
. كااكاله، ينعى إٌٕب ا٢بسْب نفسو: فقالت زينب

. بكى النسوة كلطمن ا٣بدكد كشققن ا١بيوبك: قاؿ
اه كافاطمتاه كاحسناه كاحسيناه أـكا٧بٌمداه كاعلٌياه كا: كجعلت أـ كلثـو تنادم

. بعدؾ يا أبا عبد اهلل يعتاهكاض
يا أختاه تعٌزم بعزاء اهلل، فإٌف سكاف : " كقاؿ ٥با فعزٌاىا ا٢بسْب : قاؿ

". يع الربيٌة يهلكوفكات ٲبوتوف، كأىل األرض ال يبقوف، كجماالسم
، كأنت يا زينب، كأنت يا رقية، كأنت يا :"  ٍب قاؿ ـٌ كلثـو يا أختاه يا أ

جيبان كال ٚبمطن  فاطمة كأنت يا رباب، أنلرف إذا أنا قيتلت فال تطققن عليَّ 
 .(ِٖ)"كجهان كال تقلن علٌي ىجران  عليَّ 
١بطمي أٌف ركل ا٣بوارزمي بإسناده عن شيخ اإلسالـ ا٢باكم ا ػ( ُْ)    

 :كقاؿ إلبن عباس لما صار إلى صفين نزؿ بكربض  أمّب ا٤بؤمنْب 
لو عرفتها لبكيت بكائي، ٍب بكى بكاءن : قاؿ ال قاؿ ؟أتدرم ما ىذه البقعة
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ثٌم التفت إلى الحسين كقاؿ صبران يا مإب كآلؿ سفياف : شديدان ٍب قاؿ
. (  ّٖ)بعده فقد لقي أبوؾ منهم مثل اٌلذم تلقى بني

: إشارة ىاٌمة    
٠بع من أبيو أنو  ىذا ا٢بديث كأمثالو يطّب إٔب أٌف اإلماـ ا٢بسْب     

سييقتل ُب كربالء، فعالـ ينكر إذان السيد األمْب كأمثالو ىذه األحاديث 
الصبيبة الدالٌة على ًعٍلمو ا٤بوركث من آبائو على أقٌل تقدير، عدا عن أنو 

 !.  ىوب لو من عالٌـ الغيوب ؟يعلم من خالؿ الًعٍلم اللدنػي ا٤بو
حٌداِب أبو ا٢بسْب بن عبد اهلل بن علي : بن قولويو قاؿإقاؿ  ػ( ُٓ)    

عن عبد اهلل بن ا٢بسن،عن عركة  سلمي،حداِب عبد الرٞباف األ: قاؿ الناقد،
كىو يوميذ قد أخرجو عثماف إٔب الربذة، فقاؿ  ٠بعت أبا ذر،: قاؿ بن الزبّب،
: ر فهذا قليل ُب اهلل تعأب، فقاؿيا أبا ذ: لو الٌناس

أك  ػقتالن  ما أيسر ىذا، كلكن كيف أنتم إذا قتل ا٢بسْب بن علي     
يعِب أمّب ا٤بؤمنْب ]  كاهلل ال يكوف ُب اإلسالـ بعد قتل ا٣بليفة ػذٕبان : قاؿ

أعلم قتيالن منو، كاف اهلل  [كاإلماـ ا٢بسن  علٌي بن أيب طالب 
ألمة ال يغمده أبدان، كيبعث قائمان من ذريتو فينتقم سيسٌل سيفو على ىذه ا

من الناس، كأنكم لو تعلموف ما يدخل على أىل الببار كسكاف ا١بباؿ ُب 
. كاـ كأىل السماء من قتلو لبكيتم كاهلل حٌٌب تزىق أنفسكمالغياض كاآل

ال فزع لو سبعوف ألف ملك، إ كما من ٠باء ٲبٌر بو ركح ا٢بسْب        
امان ترعد مفاصلهم إٔب يـو القيامة، كما من سبابة ٛبٌر كترعد كتربؽ يقوموف قي
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صٌلى اهلل عليو كآلو  إال لعنت قاتلو، كما من يـو كتعرض ركحو على رسوؿ اهلل
 .(ْٖ)فيلتقياف كسلَّم
ال ٚبرج إٔب العراؽ : ٤بٌا أراد العراؽ قالت لو أـ سلمة أنٌو  ػ( ُٔ)    

: يقوؿ  عليو كآلو كسلَّمصٌلى اهلل فقد ٠بعت رسوؿ اهلل
. يقتل ابِب ا٢بسْب بأرض العراؽ كعندم تربة دفعها إٌٕب ُب قاركرة

كاهلل إني مقتوؿ كذلك، كإف لم أخرج إلى العراؽ يقتلونني : فقاؿ
ٍبٌ مسح . كإف أحببت أف أريك مضجعي كمحرع أصحابي، أيضان 

كأخذ تربة بيده على كجهها، ففسح اهلل ُب بصرىا حٌٌب أراىا ذلك كٌلو، 
فإذا فاضتا : فأعطاىا من تلك الَببة أيضان ُب قاركرة أخرل، كقاؿ 

 .دمان، فاعلمي أٌني قتلت
بعد اللهر  إلى القاركرتينفلٌما كاف يـو عاشوراء نلرت : فقالت أـ سلمة

. فصاحتفإذا ىما قد فاضتا دمان،
         .(ٖٓ)ٙبتو دـ عبيطكًجدى كٓب يقلب ُب ذلك اليـو حجر كال مدر إالٌ     
 عن "ا٣برايج كا١برائح" كركل القطب الراكندم أيضان ُب كتابو ػ( ُٕ)    

٤بٌا كانت الٌليلة اٌلٍب قتل فيها ا٢بسْب : أنٌو قاؿ زين العابدين  اإلماـ
  ُب صبيبتها قاـ ُب أصبابو فقاؿ :
تفتوا ٓب يل: خ ؿ] إٌف ىؤالء يريدكنِب دكنكم، كلو قتلو٘ب ٓب يقبلوا إليكم    

نكم إف إ، فالنجاة النجاة، كأنتم ُب حٌل ؼ[ٓب يصلوا: كُب نسخة أخرل
. أصببتم معي قتلتم كٌلكم
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. ار العيش بعدؾتال ٬بذلك، كال نخ: فقالوا
فكاف كما قاؿ . إٌنكم تقتلوف كٌلكم حٌٌب ال يفلت منكم كاحد: فقاؿ 


(ٖٔ). 
: كصفوة القوؿ    
ٗبصّبه   ؿ على علم اإلماـ ا٢بسْبالٌدا ػبعد اإلسهاب الٌركائٌي      

احملتـو كىو الطهادة، كليس الذىاب إٔب العراؽ إلقامة حكومة إسالمٌية كما 
، يعلم الباحث كا٤بتطٌلع إٔب ا٢بقيقة، أٌف الذىاب  ػيٌدعي ىؤالء ا٤بطٌككوف 

كذلك  ػحسبما يٌدعي السيد األمْب  ػإٔب كربالء كاف ىدفان كليس نتيجةن 
: ألمرين

ىذا الكٌم ا٥بائل من النصوص الدالٌة على علمو ا٤بسبق بكٌل : كؿاأل    
خطوات ٙبركو، مذ أٍف خرج من مدينة جٌده صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، فهو 

ركحي فداه كاف يسعى للوصوؿ إٔب كربالء الٍب ىي ا٤بقصد األسُب لعملٌية 
تيجة تقٌلص كإٍف كانت العٌدة غّب متكافية ف] ػاإلعَباض الفكرم كالعسكرم 
كلكٌن قٌلتو ال ٛبنع من ا٤بواجهة كالٌصداـ [ العدد خالؿ مسّبه إٔب العراؽ

بأيب ىو كأمي كنفسي  ػالعسكرم ليكوف البالغ أقول كا٢بٌجة أعلم، كأصاب 
باختياره كربالء تلك الصبراء القاحلة كعلى مفَبؽ طرؽ إٔب إيراف كاليمن  ػ

من يزيد الطاغية كاٌلذم  كالكوفة، لتكوف الطهادة درب خالص األٌمة
كأصبابو  ستكطف عن خفاياه ا٤بأساة الٍب تعٌرض ٥با اإلماـ ا٢بسْب 

ا٤بيامْب، كما فعلو ذاؾ الطاغية بأىل بيتو كعيالو من قتلو كسيبو كتوىْب، فلو 
ٓب تكن الطهادة ُب كربالء كيف ٲبكن أٍف تتٌم عملية التعرية لنلاـ القمع 
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العياؿ أٍف يسّبىيٌن العدٌك سبايا من ا٤بدينة إٔب  ىل كاف بإمكاف! كاإلستبداد؟
مٌكة؟  

ال أعتقد أٌف النتيجة ستكوف با٤بستول ا٤بطلوب اٌلذم أراده اإلماـ ا٢بسْب     
  كربالء، كاإلعَباض السائد  ػكباألخص  ػمن خالؿ شهادتو ُب العراؽ

كن أٍف بػأنو كيف ٲبكن اإلعتقاد بسيب موالتنا زينب كبقٌية النسوة، كال ٙب
يرضى اهلل بسبيهٌن، دكنو خرط القتاد، إذ عندما تكوف الغاية شريفة كنبيلة 

كأىٌم من ا٤بقٌدمات، يرضى اهلل تعأب ٗبقٌدماوا، كىنا ىكذا،حيث إٌف ا٥بدؼ 
كالغاية ىو رفعة التوحيد كإعزاز دين اهلل، فال شٌك أٌف ا٤بقٌدمات سَبخص 

الٌسيب كالقتل اللذاف ٮبا ُب الواقع  أماـ علمة كنبل ا٥بدؼ اٌلذم ىو أىٌم من
.  من مقٌدمات ذاؾ ا٥بدؼ السامي كالنبيل

كليس غاية ] ػكما يصٌوره ىؤالء  ػلو كاف القتل ُب العراؽ نتيجة : الثاني    
ين ٧بققي اإلمامٌية كلفهمنا لألخبار ػللمجمع عليو بكما نقوؿ بػها طبقان 

تائج ا٤بَبٌشبة من مقٌدمات فعل الستلـز ذلك ا١بهل ُب الن[ الدالة على ذلك
خالؼ ا٤بطلقات الدالٌة على عصمتو ُب  ػأم ا١بهل  ػ،كىو ا٤بعصـو 

ا٤بقٌدمات كالنتيجة، كإالٌ كاف الفصل بينهما، خرقان لإلطالؽ ا٤بدَّعى، كفصالن 
. من دكف بٌينة كبرىاف 

ٌلذم ٓب مضافان إٔب أٌف ا٣برؽ ا٤بذكور يقتضي القوؿ بعبثٌية ا٥بدؼ اإل٥بي ا    
ٕبسب الفرض، إذ لو قلنا بأٌف ا٥بدؼ  يكن على باًؿ اإلماـ ا٢بسْب 

ُب  الربٌا٘ب ىو إقامة ا٢بكومة اإلسالمٌية ُب الكوفة، فطهادة اإلماـ 
يستلـز نسبة ا١بهل  ػكىو ا٢بكومة ُب الكوفة  ػكربالء قبل ٙبقق ا٥بدؼ 
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ف ربقة اإلسالـ، كالنقص ُب أفعاؿ ا٤بؤب عٌز كجٌل، كالقائل بذلك خارج ـ
.  عدا عن اإلٲباف 

با٤بقٌدمات ُب كقت دكف آخر، كعلى  مضافان إٔب أٌف ٚبصيص علمو     
كجو دكف آخر مع تساكم األكقات، كاألحواؿ بالنسبة إٔب الفاعل كالقابل ال 

.  بٌد لو من ٨بٌصص كىو مفقود ُب البْب 
كع ا٢بكم الطرعي ٗبوض إٌف ا٤بعتقد ٔبهل اإلماـ ا٢بسْب كبالجملة؛     

إما : سواء أكاف ا٤بوضوع من ا٤بقٌدمات أـ من النتائج، ال ٱبلو من ٧بذكرين
 ػأم ا١بهل كاإلنكار  ػجاىل ّٔذه األخبار ا٤بتواترة، كإٌما منكر ٥با، ككالٮبا 

.  سبباف للتوبيخ كالعقاب عند اهلل عٌز كجٌل 
على كثروا، يعترب  من حيث إٌف ا١بهل ّٔذه األخبارأٌما األٌكؿ فواضح،     

تقصّبان ُب الفتول قبل الفبص ُب األخبار، بل ٲبكنِب القوؿ بأهنا فتول بال 
حٌجة كبرىاف، كىي ٧برَّمة بإٝباع األٌمة كإطباؽ األخبار كالنصوص، ال سٌيما 

كأٌف القوؿ بالرباءة الٌطرعٌية قبل الفبص عن القرائن ا٤بتصلة كا٤بنفصلة، ينٌم 
مضافان الستلزامو اإلفَباء على اهلل عٌز كجٌل كاألئٌمة عن ضعف ُب الفقاىة، 

.  عليهم السَّالـ 
فالضركرة قاضية ٖبركج صاحبو عن اإلسالـ، فال مربّْر لو : كأٌما الثاني    

كشيء آخر غّب . حينيذو سول اإلستبساف أك ا٤بيل إٔب قضاة كحٌكاـ العاٌمة 
على أقل تقدير، من  متصوَّر ُب حٌق ىؤالء سول ٞبل بعضهم على الصٌبة

حيث أنػهم اطٌلعوا على ىذه األخبار كلكنهم فهموا منها ما أشاركا إليو، 
كلكنو ٞبله يقتضي القوؿ بعدـ فقاىتهم أصالن، ال سٌيما كأهنم ينكركف 
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: حديث القاركرة، كحديث: أحاديث كاضبة الٌداللة على ا٤بطلوب، أمثاؿ
ماـ ٧بدَّث من ًقبىل اهلل كرسوؿ اهلل، إٌف اإل: شاء اهلل أٍف يرا٘ب قتيالن، كحديث
... كحديث الٌرـز أك الصبائف، إْب

 :دعول كاىية    
إ٭با ىو ٤بصلبة األٌمة،  إٌف مطركع اإلماـ ا٢بسْب : "مفاد الٌدعول    

كىذه ا٤بصلبة ال تتبقق إالٌ بواسطة حركة ىادفة إٔب ٙبقيق أىدافها ُب ا٢بياة 
صبراء كربالء، إذ كيف يكوف اإلستطهاد الدنيا كليس ُب اآلخرة كال ُب 

، كيكوف ىدفو ُب نفس الوقت التغيّب كاإلصالح ىدفان لإلماـ ا٢بسْب 
إٌف مطركع اإلماـ : "مضيفان إٔب سجٌل أدلٌتو..." كإقامة حكم اهلل ُب األرض 

  كىو الطهادة ٱبالف مطركع مصلبة األٌمة، كعليو؛ فكيف يصادر
: رض عليها مطركعو بالقٌوة، كاهلل تعأب يقوؿحريتها، كيلغي إرادوا، كيف

أنلزمكموىا كأنتم لها كارًىوف (ىود/ِٖ)(ٖٕ) .
:  يرد عليو

إٌف ا٤بالزمة بْب إصالح األٌمة كإقامة حكومة ُب الكوفة، أمره ٓب أكن  ػ( ُ)
أعهدي صدكره من أخي العالٌمة السٌيد، إذ ال ٱبفى عليو عدـ كجود مالزمة 

كما داـ األمر ٓب يصل إٔب حٌد ا٤بالزمة العقلٌية، فما الضّب ُب عقلٌية ُب البْب، 
أٍف يكوف اإلصالح ُب الطهادة، كُب كربالء با٣بصوص، ما دامت الغاية ىي 

.  ا٤براد كىو اإلصالح، فا٣بالؼ على الوسائل حينيذو يكوف صوريٌان كشكلٌيان 
التغيّب كإقامة  كاستغرابو من كوف اإلستطهاد ىدفان، كُب نفس الوقت ىدفو    

كاحد  حكم اهلل ُب األرض، غّب ضائرو بالنتيجة إذ ا٥بدؼ عند اإلماـ 
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كليس اانْب حٌب يستلـز اإلستغراب، ألٌف اإلستطهاد ا٤بؤٌدم إٔب كطف زيف 
. ا٤بنافقْب كالكافرين ىو ُب كاقعو تغيّبه كإصالحه كتثبيته ٢بكم اهلل ُب األرض 

لتغيّب بإقامة حكم اهلل، يعترب ٛبييعان ٥بدؼ فا٣بلط بْب اإلستطهاد كبْب ا    
ُب إصالح أٌمة جٌده من خالؿ األمر با٤بعركؼ كالنهي  اإلماـ ا٢بسْب 

على أحسن كجو، كبأفضل  ػفديتو بنفسي  ػ عن ا٤بنكىر، كقد أٌداه اإلماـ 
. كيفٌية ٓب يسبقو إليها سابق، كلن يلبقو الحق 

يصادر إرادة األٌمة  ػفديتو بنفسي  ػ دعواه بأٌف اإلماـ ا٢بسْب  ػ( ِ)    
ركحي فداه  ػلو كاف ىدفو اإلستطهاد، غريبة عجيبة، إذ كيف يصادر حريتها 

؟ بل ًٓبى خرج من مٌكة كمعو اآلآلؼ  ػ كقد خّبَّ اصبابو ليلة العاشر من ٧برَـّ
من الناس، حٌب إذا كصل كربالء ٓب يتجاكز عددىم ا٣بمسمائة إٔب أٍف كصل 

كأظٌن أٌف السٌيد نسي تلك ا٣بطبة الٍب ىي . أك االث كسبعْب رجالن إٔب اانْب 
ألصبابو ُب ليلة العاشر  أشهر من النار على عىلىم، كالٍب أجاز اإلماـ 

أٌما بعد، فإ٘ب ال أعلم أصبابان خّبان منكم، كال :]باإلنصراؼ، حيث يقوؿ
ان، كىذا الليل أىل بيت أفضل كأبٌر من أىل بيٍب، فجزاكم اهلل عِب ٝبيعان خّب

قد غطيكم فاٚبذكه ٝبالن، كليأخذ كٌل رجل منكم بيد رجل من أىل بيٍب، 
، فإهنم ال يريدكف غّبم " .  كتفرٌقوا ُب سواد الليل كذرك٘ب كىؤالء القـو

فقاؿ لو إخوتو كأبناؤه كأبناء عبد اهلل بن جعفر، كًٓبى نفعل ذلك، لنبقى     
، ٍبٌ أىم ّٔذا القوؿ العٌباس بن علٌي ال أرانا اهلل ذلك أبدان، كبد! بعدؾ

. تابعوه 
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حسبكم من القتل : "ٍبٌ نلر إٔب بِب عقيل كقاؿ : قاؿ الرٌاكم    
" . بصاحبكم مسلم، إذىبوا فقد أذنت لكم

يا : فعندىا تكٌلم إخوتو كٝبيع أىل بيتو كقالوا: كركم من طريق آخر قاؿ    
ذا نقوؿ ٥بم، إذ تركنا شيخنا ككبّبنا بن رسوؿ اهلل، فماذا يقوؿ الناس لنا، كما

كسٌيدنا كإمامنا كابن بنت نبٌينا، كٓب نرـً معو بسهمو كٓب نطعن معو برمحو كٓب 
، ال كاهلل يابن رسوؿ اهلل ال نفارقك أبدان، كلكنا نقيك  نضرب معو بسيفو

. بأنفسنا حٌب نػقتل بْب يديك كنرًد موردؾ، فقٌبح اهلل العيش بعدؾ
٫بن ٬بليك ىكذا كننصرؼ عنك كقد : ٓب بن عوسجة كقاؿٍبٌ قاـ مس    

أحاط بك ىذا العدٌك، ال كاهلل ال يرا٘ب اهلل كأنا أفعل ذلك حٌب أكسر ُب 
صدكرىم ر٧بي كأضرّٔم بسيفي قائمو بيدم، كلو ٓب يكن ٕب سالح أقاتلهم 

. بو لقذفتهم با٢بجارة، كٓب أفارقك أك أموت دكنك
ال كاهلل يابن رسوؿ اهلل ال :  ا٢بنفي فقاؿكقاـ سعيد بن عبد اهلل: قاؿ    

٬بٌليك أبدان حٌب يعلم اهلل أنػا قد حفلنا فيك كصٌية رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل 
 ػعليو كآلو كسلَّم، كلو علمت أ٘ب أيقتل فيك ٍبٌ أيحٓب ٍب أيحرؽ حٌيان ٍب أيذرل 

فكيف  ما فارقتك حٌب ألقى ٞبامي من دكنك، ػييفعل يب ذلك سبعْب مرٌة 
! كإ٭با ىي قتلة كاحدة ٍبٌ أناؿ الكرامة الٍب ال انقضاء ٥با أبدان؟

كاهلل يابن رسوؿ اهلل لوددتي أ٘ب قتلت ٍبٌ : ٍبٌ قاـ زىّب بن القْب كقاؿ    
نطرت ألف مرٌة كأف اهلل يدفع بذلك القتل عنك كعن ىؤالء الفتية من 

. إخوتك ككلدؾ كأىل بيتك 
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أنفسنا لك الفداء نقيك :صبابو ٗبثل ذلك كقالواكتكٌلم ٝباعة من أ: قاؿ    
بأيدينا ككجوىنا، فإذا ٫بن قتلنا بْب يديك نكوف قد كفينا لربٌنا كقضينا ما 

. (ٖٖ)[ علينا
قاـ األصباب يعرٌبكف عٌما ٱبتلج ُب نفوسهم  كىكذا ٤بٌا أتػٌم خطبتو     

عبد اهلل ا٢بسْب من ا٢بٌب كالعطق للتضبٌية ُب سبيل سٌيد األحرار ا٤بؤب أيب 
  أليس ىذا دليالن كافيان ككافيان على عدـ كجود فرض إلقامة ، ا٤بللـو

إرادتو على زىّب إبن القْب ٤بٌا جاءه  مطركع الطهادة؟ كىل فرض اإلماـ 
مطركعو حينما زحف ا٢بٌر  ملٌبيان تاركان عيالو كأكالده؟ كىل فرض اإلماـ 

ٔب عبد اهلل بن عمر ٤بٌا ٚباذؿ عنو؟ كىل ضغظ ع! حافيان طالبان منو التوبة؟
كأمثاؿ ذلك كثّب ! كىل أكقع الفرزدؽ ٕبياء ٤بٌا طلب منو التبٌلل من ذلك؟

ٯبدىا أخي العالٌمة كأمثالو إذا ما أصاخوا للبٌق، كنبذكا األىواء ا٤بستعرة ُب 
.  األفيدة كالعقوؿ 

بل على أحد ليبقق مطركعو بالقٌوة،  ٓب يفرض اإلماـ ا٢بسْب     
األخبار كاضبة ا٤بغزل من أٌف أكثر أصبابو التبقوا بو كىو ُب طريقو إٔب 

العراؽ، فلم يبعث برسائل ٥بم لينصركه، كٓب تكن لديو ركحي فداه كسيلة قويٌة 
ٚبٌولو أٍف يفرض مطركعو، كإالٌ لو كاف ٲبلك تلك الوسيلة ٤با احتاج للذىاب 

إ٭با  د نفسو يقٌر بأٌف اإلماـ إٔب العراؽ، بل استعملها ُب ا٤بدينة، كالسيٌ 
ذىب إٔب العراؽ تلبيةن لرسائل أىل الكوفة، حيث فيها العٌدة كالعدد، ففىٍرضي 
كسيلة لبسط مطركعو بالقٌوة خالؼ ما يعتقده ا٤بستطكل ا٤بذكور من خركج 

من ا٤بدينة لقٌلة الناصر كا٤بعْب، كمىن كاف ّٔذه الٌصفة كيف ٲبكن  اإلماـ 
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يصادر حريتها كيلغي إرادوا كيفرض عليها مطركعو بالقٌوة كىو اإلعتقاد بأنو 
!!. يستغيث فال ييغاث، كيقوؿ فال ييسمع، كيأمر فال ييطاع؟

منٌفذان إلرادة اهلل، كمطبّْقان للقانوف  كٗبا أفدنا سار اإلماـ ا٢بسْب     
عليها، اإل٥بٌي الٌداؿ على أنو ال يستطيع أٍف يلـز أحدان لقبوؿ دعوتو كمكرًىان 

إذ كيف يكرىهم على ذلك، مع أنٌو ال إكراه أك إجبار ُب دين اهلل سببانو 
آية الكرسي ) ال إكراه في الٌدين قد تبٌين الٌرشد من الغيٌ : لقولو تعأب

، ألٌف نصرة (ِٖ/ىود) أنلزمكموىا كأنتم لها كارىوف( ُب سورة البقرة
لناس يومذاؾ غّب مستعٌدين الٌدين، تتطٌلب قابلٌية كاستعدادان، فما داـ ا

أٍف ٯبربىم على ذلك، مع أٌف النصرة  لنصرتو؛ ال ٲبكن حينيذو لإلماـ 
تابعة لإلستعداد كاإلختيار، مع عدـ توفرٮبا إالٌ ُب القليل من الناس ُب زمانو 

   .
بأٌف مطركع األنبياء ىو قضٌية األٌمة "من كتابو؛  ُْ:كدعواه ُب صفبة    

، "لة، ال بٌد من أٍف يكوف منبثقان عن إرادة األٌمة كاختيارىاُب الوحدة كالعدا
مغالطة كمصادرة على ا٤بطلوب، إذ إلقاء نلرة على تاريخ األنبياء الًعلاـ ال 

سٌيما رسوؿ اهلل ٧بٌمد كأمّب ا٤بؤمنْب علٌي عليهما السَّالـ، يوٌضح لنا كيف أٌف 
ـ فلم يستجب لو سول الرسوؿ دعا أىل مٌكة إٔب نبذ الٌطرؾ كعبادة األصنا

عصابة قليلة، كىكذا عندما ىاجر إٔب ا٤بدينة كشهر سيفو بوجو أكليك 
الكفار كا٤بنافقْب يدعوىم إٔب التوحيد كىم كارىوف لو كلدعوتو أيضان، كمع 
ىذا فقد علت دعوتو عليهم، ككانت إرادتو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فوؽ 

  .إرادوم كاختيارىم للطرؾ كالوانٌية 
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فمطركع العدالة عند األنبياء ال يدكر كراء إرادة األٌمة كاختيارىا للعدؿ،     
بل إٌف إقامة ا٢بدكد كالتعزيرات ُب أٌم حكومة إسالمٌية تريد بسط نفوذ 

أحكامها، كانبثاؽ العدؿ من أفرادىا، غّب متوقف على اختيارىم كإرادوم، 
ف ليس معناه أٌف اإلماـ بل السيف ىو الفيصل ُب انبثاؽ العدؿ بينهم، لك

. فرض إرادتو لبسط مطركعو  ا٢بسْب 
فما أفاده ا٤بستطًكل ُب دعواه، يفتقر إٔب دليل نقلٌي كاضحو ٓب كعليو؛     

. نلبلو ُب استداللو
:  عوده على بد 

ٗبصّبه،  من خالؿ ما قٌدمنا، يتضح للباحث ًعٍلم اإلماـ ا٢بسْب     
با٤بوضوعات ا٤بتعٌلقة بأفعاؿ  الة على ًعٍلمو كأما التفاصيل كالتفريعات الدٌ 
فإليكها ضمن الفصوؿ   ػا٤بقٌدمات كالنتائج  ػا٤بكلَّفْب، فضالن عن أفعالو 

. اآلتية 
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: ٓ٘اًض اهفصى اهثاُٛ
.  ّٕحِِْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُ)
.  ْْحْٓ/ْْ: ػ ٕبار األنوار(ِ)
.  ّٖحِّْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ّ)
.  ّٗحِّْ/ْْ:األنوارػ ٕبار (ْ)
.  َُٓ:ػ ا٣بصائص ا٢بسينٌية(ٓ)
.  َُٔ:، كا٣بصائص ا٢بسينٌيةِّْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٔ)
.  َُٔ:ػ ا٣بصائص ا٢بسينٌية(ٕ)
.  ُْحِْْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٖ)
.  َُٕػَُٔ:ػ ا٣بصائص ا٢بسينٌية(ٗ)
.  ْحََّ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َُ)
قالن عن كماؿ الدين للصدكؽ كا٤بناقب إلبن شهر آشوب، كتفسّب ف ّحُّٗ/ّ: ػ تفسّب نور الثقلْب(ُُ)

.  ّحِ/ّ: الربىاف
.  ِحُّٕ/ُٗالباب : ػ كامل الزيارات(ُِ)
.  ّحُّٖ/ُٗباب:ػ كامل الزيارات(ُّ)
.  ْحُّٗ/ُٗباب:ػ كامل الزيارات(ُْ)
.  ِْحِْْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٓ)
.  ّْحِْْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٔ)
.  َُحَُّ/ْْ:، كٕبار األنوارِحُِْ/ُِباب: ياراتػ كامل الز(ُٕ)
. نقالن عن اإلرشاد للمفيد  َّحِّٗ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٖ)
.  ُّحِّٗ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٗ)
.  ُّحَِْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َِ)
.  ُٗٔحُّْ/ِِباب:ػ كامل الزيارات(ُِ)
. ُُٕ:نقالن عن تفسّب فرات ِِحِْٔ/ْْ:، كٕبار األنوارَُٕحُْٓ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ِِ)
.  ّّحَِْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِّ)
.  ّْحُِْ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِْ)
.  ْٔحِْٕ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِٓ)
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.  ِْٕ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِٔ)
.  ِحِِٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِٕ)
.  ُِٕحُْٔ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ِٖ)
.  ُّٕحُْٕ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ِٗ)
.  ُْٕحُْٖػُْٕ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(َّ)
.  ُٕٓحُْٖ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ُّ)
.  ُٖٓ/الفصل الثامن/ للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ِّ)
.  ُٗٓ/الفصل الثامن/ للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّّ)
.  ُٗٓ/الفصل الثامن/ للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّْ)
.  َُٔ/ُ:للخوارزمي اإلماـ ا٢بسْب  ػ مقتل(ّٓ)
.  ُُٔ/ُالفصل الثامن،/ للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّٔ)
.  َُٔ/ُ:للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّٕ)
.  ُُٔػَُٔ/ُ:للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّٖ)
. الفصل الثامن / ُْٔػُِٔ/ُ:للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّٗ)
.  ُٔٔ/ُ:للخوارزمي مقتل اإلماـ ا٢بسْب  ػ(َْ)
.  ُّٕحُْٕ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ُْ)
.  ُْٕحُْٖػُْٕ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ِْ)
.   ُٕٓحُْٖ/ِِباب: ػ كامل الزيارات(ّْ)
.  ٔٗ-ُٗ:ػ اللهوؼ على قتلى الطفوؼ(ْْ)
.  ُُٗحُٔٓػُٓٓ:ػ كامل الزيارات(ْٓ)
.  ُٕٔحُْٗ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ْٔ)
.  ُٕٕحُْٗ: ػ كامل الزيارات(ْٕ)
.  َُٖحَُٓ/ِّباب:ػ كامل الزيارات(ْٖ)
.  ُُٖحَُٓ: ػ كامل الزيارات(ْٗ)
.  ٓحِٔٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َٓ)
.   ٓحِٕٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٓ)
.  ٔحِٖٓػِٕٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ِٓ)
.  ٕحِٖٓ/ْْ: ػ ٕبار األنوار(ّٓ)
.  ٖحِٖٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ْٓ)
.  ٗحِٖٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٓٓ)
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.  ٗحِٗٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٔٓ)
.  ُُحِٗٓ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٕٓ)
.  ُِحَِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٖٓ)
.  ُٓحُِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٗٓ)
.  ُٓحُِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(َٔ)
.  نقالن عن كامل الزيارات  ُٔحِِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ُٔ)
. نقالن عن كامل الزيارات  ُٕحِِٔ/ْْ:األنوارػ ٕبار (ِٔ)
.  نقالن عن كامل الزيارات  ُٖحِِٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ّٔ)
.  ِّحِٔٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ْٔ)
.  ُِْحُٓٔ/ِٗباب: ػ كامل الزيارات(ٓٔ)
.   ُِْحُٕٗ/ِٖباب: ػ كامل الزيارات(ٔٔ)
.  ِِْحَُٖ/ِٖباب: ػ كامل الزيارات(ٕٔ)
.  ِّْحَُٖ/ِٖباب: اراتػ كامل الزم(ٖٔ)
.  ُِٔحُٖٔ/ِٖباب: ػ كامل الزيارات(ٗٔ)
.  ُٖٕحُْٗ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(َٕ)
.   ُِٖحَُٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ُٕ)
.  ُّٖحُُٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ِٕ)
.  ُْٖحُُٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ّٕ)
.  ُِٗحُٔٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ْٕ)
.  ُّٗحُٔٓ/ِّباب: الزياراتػ كامل (ٕٓ)
.  ُْٗحُٔٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ٕٔ)
.  ُٓٗحُٕٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ٕٕ)
.  ُٔٗحُٕٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ٖٕ)
.  َُحِّٔ/ْْ:ػ ٕبار األنوار(ٕٗ)
.  ٗٗ:ػ ىامش اللهوؼ على قتلى الطفوؼ(َٖ)
.  ََُ:ػ ىامش اللهوؼ على قتلى الطفوؼ(ُٖ)
.  ُُْػُّٗ:ىوؼ على قتلى الطفوؼػ الل(ِٖ)
.  ُِٔ:للخوارزمي ػ مقتل اإلماـ ا٢بسْب (ّٖ)
.  َُٗحُّٓ/ِّباب: ػ كامل الزيارات(ْٖ)
.  باب معجزات اإلماـ ا٢بسْب  ٕحِّٓ/ُ:ػ ا٣برائج كا١برائح للراكندم(ٖٓ)
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.  ِْٓ/ُ:ػ ا٣برائج كا١برائح(ٖٔ)
.  بعض األلفاظ بتصرُّؼ ُب  ِِ:ػ كيف نفهم الثورة ا٢بسينٌية(ٕٖ)
.  ُُٓ:ػ اللهوؼ علٌب قتلى الطفوؼ(ٖٖ)
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 ٧بٌمدو  اهلل رسوؿبالقنوات العلمٌية ا٣باٌصة  حوؿ ىذا الفصل كيتمبور    
:  كعَبتو الطٌاىرة

  :جهتْب ًعبػٍرى  فيها كالببث: األكلى القناة  
     كاٌطالعهم على ٦بريات ،عقو٥بم ا٤بقٌدسة رجاحة ُب: األكلى الٌجهة  

.  األمور 
ُب ٦باؿ إبداء الرٌأم كتطخيص  الٌسالـعليهم  عصمتهم: الثٌانية الجهة  

.  ا٤بوضوعات 
: متطٌعب إٔب أمور عنها فا٢بديث: الٌجهة األكلى أٌما  
 العقل  ماىٌية ٙبديد :األٌكؿ مراأل . 
" عقَّلى "ك" عىقىلى " :شتيٌق منو الفعلإ مصدر،اإلصطالح الٌلغوم  ُب" كالعقل"  
معان  فطٌدٮبامع ذراعيو  ػمستدؽ ساقو  ػاُب كظيفو : فعىقىلى البعّب ،"تعقَّلى "ك

ٌشطتو، ـ: ىاشعرى  أمسكو، كعقلت ا٤برأةي : قبطنى  الٌدكاءي كعىقىلى . العقاؿ  ىو ٕببلو 
فعلتي منذي  ما:" أدرؾ، يقاؿ: كعىقىل الغالـ كتدبٌره،فهمو : كعىقىل عقالن الٌطيء

،منذ  أم" عقلتي  عرؼ ا٣بطأ اٌلذم كاف : بعد الٌصبا كعقل فالفه  أدركتي
.  عليو 

كأٌما معناه ُب  ،األشياء كفهمها تعٌقلالعقل ُب الٌلغة ىو  أفٌ : القوؿ كجملة  
كثّبان على أقواؿ، ٯبمعها  فيومي، فقد اختيًلفى اإلصطالح الٌركائي كالكال

تيدركو با٢بواٌس  الأٌف العقل نور غييب تدرؾي بو النفس ما : شيء كاحد ىو
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 عنكال يفرؽ ا٤بعُب الٌلغوم . ٕبيث ٲبنعها عن التوٌرط ُب ا٤بهالك 
اإلصطالحي بطيء سول بالٌتقسيمات الٍب أفرزوا كلمات الفالسفة 

بْب ىذه التقسيمات  با١بٌامعما ييسٌمى  أكفالقدر ا٤بتيٌقن   كإالٌ كا٤بتكٌلمْب، 
ا٤بطهور ُب  عليوكا٤بعا٘ب ىو ما ذكرناه آنفان، ك٫بن لن ٬بالف ما اصطلح 

:  تقسيم معناه على أمور ىي
كيستعٌد لقبوؿ العلـو  يواف،عن اّب اإلنسافالغريزة الٍب بػها ٲبتاز  ىو :األٌكؿ  

فيو األٞبق كالذٌكي، كيوجد ُب  كيستومت الفكريٌة، كتدبّب الٌصناعا ،الٌنلريٌة
غمى عليو كالغافل، ككما أٌف 

ي
غريزة ُب ا٢بيواف يفعل بػها كيتهٌيأ  ا٢بياةالنائم كا٤ب

فكذلك ىذا العقل غريزة  ا٢بٌسية،كاإلدراكات  ،جسمو للبركات اإلختياريٌة
ٌف إ :يقوؿ أف ألحدو  فليسيتهٌيأ بػها اإلنساف إلكتساب العلـو الٌنلريٌة، 

ٱبلق ٕبكم  اهللاإلنساف يساكم ا٢بمار ُب الغريزة، كال فرؽ بينهما إالٌ أٌف 
أف  ١باز ،العادة فيو علومان كال ٱبلقها ُب ا٢بمار كالبهاٙب، إذ لو جاز ذلك

 تعأبإالٌ أف اهلل  ،من غّب فرؽ ،سٌول بْب ا٢بمار كا١بماد ُب الغريزة كا٢بياةمي 
كصة ٕبكم إجراء العادة، ككما امتنع أف يكوف ٱبلق ُب ا٢بمار حركات ٨بص

عن ا١بماد ٕبركات ٨بصوصة جرت العادة بصدكرىا عنو ال  ا٢بيوافمفارقة 
كذلك استباؿ  ،خاٌصة بو ليست ُب ا٢بمار بغريزةبل إ٭ٌبا ىي  ،عن ا١بماد

الفكريٌة من اإلنساف ٗبجٌرد إجراء  كالتدابّبأف يكوف حصوؿ العلـو الٌنلرية 
اهلل تعأب عليها  قغريزة فطر ألجلخلقها فيو ال  حيثاهلل تعأب العادة من 

كإ٭با ألجل كالٌتدابّب،  العلـوبػها يكوف مفارقان عن البهاٙب كّٔا تصدر عنو تلك 
أمرو عليم بو يتسامى اإلنسافي كيَبقى عن حضيض البهيمية كا١بماديٌة إٔب 



 201 

كن الوصوؿ إٔب ىذه الدرجة صفة النورانية كا٤بلكوتية ُب أفعالو كأقوالو، كال ٙب
ٛبتاز عن ساير األجساـ بصفة  إالٌ بعد التصقيل كالتهذيب، ٛبامان كا٤برآة التٍب

حكاية الٌصور كاأللواف، ككذلك  ا٤برآة ٙبصل ُب بػها ،٨بصوصة كالصقالة
فنسبة ىذه  ،بػها استعٌدت للٌرؤية غريزيٌةصفة بالعْب تفارؽ ساير األعضاء 

إٔب صور األلواف، كنسبة  ا٤برآةالنكطاؼ العلـو كنسبة  الغريزة ُب استعدادىا
ا٢بكماء ُب كتاب  يستعملوالعْب إٔب صور ا٤برئٌيات، كالعقل ّٔذا ا٤بعُب 

الٌصادقة  با٤بقٌدماتالربىاف كيعنوف بو قٌوة الٌنفس اٌلٍب بػها ٰبصل اليقْب 
من  ،يطعركمن حيث ال  ،بل بالفطرة كالطٌبع ،الٌضركريٌة ال عن قياس كفكر

، فإذا ىو جزء ما من الٌنفس ٙبصل بػها أكايل ؟ككيف حصلت ؟أين حصلت
 .العلـو 

ىذا : ُب ألسنتهم فيقولوف ا٤بتكٌلمْباٌلذم يرٌدده ا١بمهور من  العقل :الثٌاني 
الرٌأم  ءبو ا٤بطهور ُب بادل يعنوفما يوجبو العقل، كىذا ما ينفيو العقل، كإ٭ٌبا 

كما يلهر من استقراء  العقلر، فهذا ما يسٌمونو ا٤بطَبؾ عند ا١بميع أك األكث
كمن  ،العلمٌية كتبهماستعماالوم ٥بذا اللفظ فيما يتخاطبوف بو أك يكتبوف ُب 

األشياء  كأفٌ  ،ىذا الباب العلـو الٌضركريٌة كالعلم بأٌف اإلانْب ضعف الواحد
  .ا٤بساكية لطيء كاحد متساكية، كأٌف ا١بسم الواحد ال ٰبصل ُب حٌيزين 

كيراد بو جزء من النفس  األخالؽ،اٌلذم يذكر ُب كتاب  العقل :الثالث  
األمور اإلراديٌة الٍب  مناٌلذم ٰبصل با٤بواظبة على اعتقاد شيء أك ٘بربة شيء 

عقالن، كالقضايا الٍب  مى سيمّْ فإٌف ذلك ا١بٌزء من الٌنفس  ،نبهاتلنا أف نؤارىا أك نج
ىي مبادئ الرٌأم  الٌنفس١بٌزء من أجزاء ٙبصل لإلنساف ّٔذا الوجو كُب ذلك ا
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أك ٘بتنب،  تؤارفيما سبيلو أف يستنبط من األمور اإلراديٌة الٍب شأهنا أف 
كنسبة تلك القضايا  ،كنسبة ىذه القضايا إٔب ما يستنبط بػها من تلك

 أفتػيٍعلم ال  ف ما ىي مبادئ ٥با من العلـو الٌنلريٌة اٌلٍب غايتها أٔبإ الٌضركريٌة
بػها شيء، كىذا العقل ٩بٌا يزيد كيطتٌد مع اإلنساف طوؿ عمره فإف من يفعل 

كيتفاكت  ،كىٌذبتو ا٤بذاىب يهقاؿ ُب العيرؼ أنٌو عاقل التجاربتو ؾى حنٌ 
 .كثّبان  تفاضالن كيتفاضل فيو الٌناس 

كمرجعو إٔب  ،نو عاقلإ :لإلنسافاٌلذم بو يقوؿ ا١ٌبمهور  الٌطيء :الٌرابع  
كإف  ،أك يػيتىجىنَّب يؤارعة التفٌطن ُب استنباط ما ينبغي أف جودة الٌركيٌة كسر

يسٌموف من  الٌناسفإٌف  ،كاف ُب باب األغراض الدنيويٌة كىول النفس بالٌسوء
أىل  كأٌمايعٌدكف معاكية من ٝبلة العقالء، ، كلو ىذه الٌركيٌة ا٤بذكورة عاقالن 

 أككراء أك الٌطيطنة كالنٌ  رى ا٢بٌق فال يسٌموف ىذه ا٢بالة عقالن بل إ٠بان آخ
الٌدىاء أك شبو ىذه األ٠باء، كالوجو ُب ذلك أٌف النفس اإلنسانٌية مٌب كانت 

غّب مرتفعة عن عآب ا٢بركات ككاف الغالب على طبعها ا١بزء الٌنارم  نطأوا
شديدة  ،ىذه الٌنفس الٌناريٌة ؿفمث ،سرعة ا٢بركة كقٌوة اإلشتعاؿ شأهناالٍب 

ستنباط ا٢بيل كا٤بكر كاإلستبداد بالرٌأم كالعمل بالقياس ُب ا بالٌطيطافالٌطبو 
طمينة كاإلستعالء كالغواية كاإلغواء ٖبالؼ النفوس النوريٌة آب كاإلباءالفاسد 
فإٌف شأهنا اإلنفعاؿ عن  ،العالية ا١بوىر عن ىذا العآب ،ا٣بلقة ا٤بعتدلةالطٌبع 

كاستعماؿ ركيٌة  ،دنياىاكالتوٌكل على اهلل عٌز كجٌل ُب أمر  ،األعلىا٤بلكوت 
فال يكوف مٌكاران كال بليدان، فخّب األمور أكسطها،  ،القصدالفكر على سبيل 

ىذا ا٤بوضع، كمرجعو إٔب التعٌقل لألمور  ُبفهذا معُب العقل ا٤بستعمل 
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مبادئ للراء كالعلـو الٍب لنا  ىيكالقضايا ا٤بستعملة ُب كتب األخالؽ الٍب 
إٔب العقل ا٤بستعمل  القضاياٌنب عنها، كنسبة ىذه أف نعقلها لنفعلها أك نتج

ُب كتاب  ا٤بستعملُب كتب األخالؽ كنسبة تلك العلـو الٌضركريٌة إٔب العقل 
علمي  إنفعإبأحدٮبا جزء : الربىاف، فذانك العقالف جزءاف للٌنفس اإلنسانٌية

 إلٲبافاكىي  ،ينفعل عن ا٤ببادئ العالية بالعلـو كا٤بعارؼ الٍب غايتها أنفسها
باهلل كاليـو اآلخر، كاانيهما جزء فعلي عملي يفعل فيما ٙبتو بسبب اآلراء 

الٍب غايتها أف يعمل ٗبقتضاىا من فعل الطٌاعات كاإلجتناب عن  كالعلـو
باألخالؽ ا٢بسنة كالتخٌلص من األخالؽ الٌذميمة كىو  كالتخٌلقعاصي آب

ب إٔب اهلل تعأب كالتجٌرد حصلت الغايتاف حصل التقرٌ  فإذاالٌدين كالٌطريعة، 
  .  سواه ماع
يطلق على أربعة أ٫باء  كىوالذم يذكر ُب كتاب الٌنفس  العقل :الخامس  

فأٌك٥با ىو  بالفعل،عقل بالقٌوة كعقل با٤بلكة كعقل مستفاد كعقل : كمراتب
فيها  ليسالٍب  :قٌوة من قول الٌنفس بل ىي الٌنفس من حيث نطأوا األكٔب

ٌكوا أف ينتزع ؽلكن ُب  ،يٌة كمالٌية كال استعداد قريب ٥باكماؿ كصورة عقل
قٌوة من الٌنفس أك ىي النفس من  :ا٤بوجودات كٌلها كصورىا، كاانيها ماىٌيات
ٰبصل فيها  كيبواسطة العلـو العامٌية كاإلدراكات األٌكلٌية ؿ استعٌدتحيث 

ٌٙبدة بػها اٌٙباد صائرة إيٌاىا ـ جٌيةعن مواٌدىا ا٣بار نتزعةآبصور ا٤بوجودات 
 . مرتبة كوهنا بالفعل كٌل ا٤بعقوالت أك أكثرىا :كاالثها. ا٤باٌدة بالٌصورة 

شاءت أف يعقل ىذه ا٤بعقوالت مفٌصلة  مٌبمرتبة من ىذه الٌذات  :كرابعها
كسب جديد، كيف كقد  ك٘بٌطمأحضروا من غّب أف ٙبتاج إٔب نزع ك٘بريد 
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اإلٌتصاؿ بالعقل  ملكةؿ ٤با حصلت لو  عتها سابقان ك٘بٌردت كاختزنت، بزانت
العقل الفٌعاؿ استبضروا ألهٌنا ما دامت باقية  إٔبالفٌعاؿ فهي مٌب نلرت 

دائمة اإلستغراؽ لطهود ا٢بٌق األٌكؿ  تكنالتعٌلق كالٌتدبّب ٥بذا العآب ٓب 
كفٌعاؿ ا٤بعقوالت بقٌوتو الٍب  ،بإذنوكاإلٌتصاؿ بو كٗبا يتلوه من كاىب الٌصور 

العآب ملكة اإلٌتصاؿ على  ىذاؾ األرض كالٌسماكات كإ٭ٌبا اٌلذم ٥با ُب ٛبس
.  كجو 
كىو ا٤بوجود اٌلذم ال تعٌلق  الرٌبوبٌياتُب اإل٥بٌيات كمعرفة  ا٤بذكور :الٌسادس  

كال ٗباٌدة  ،كالعرضتعٌلق بو ٗبوضوع   الاهلل القٌيـو ؼ كىو ،لو بطيء إالٌ ٗببدئو
لو كماؿ بالقٌوة، كال ُب ذاتو جهة من  كليس ،كالٌصورة كال ببدف كالٌنفس

منجربان بوجوب كجوده ا٢بٌق  صارجهات العدـ كاإلمكاف كالقصور إالٌ ما 
كال يطوبو شوب  ،كخّبككٌلو نور  ،تعأب، ك٥بذا ييقاؿ لعا٤بو عآب ا١ٌبربكت

القٌيومٌي  الطٌامسظلمة كشٌر إالٌ ما احتجب بسطوة الٌضوء األحدٌم كالٌطعاع 
  ا٢بسنأيب  موالنا أمر اهلل تعأب ككلمتو كىو ا٤بنعوت ٗبا جرل ُب قوؿكىو 

ٍبٌ  استنطقو٤بٌا خلق اهلل العقل : قاؿ اإلماـ موسى بن جعفر الٌصادؽ 
ما خلقت  كجالٕبكعٌزٌب : فأدبىر ٍبٌ قاؿ ػرأدب: أقًبل فأىقبىل ٍبٌ قاؿ لو: قاؿ لو

 آمرأمىا إ٘ب إيٌاؾ  ،أحبٌ خلقان ىو أحٌب إٌٕب منك كال أكملتك إالٌ فيمن 
 .كإيٌاؾ أهنى كإيٌاؾ أعاقب كإيٌاؾ أايب 

ا٤بَبتٌبة على بقٌية ا٤بعا٘ب، كبو جاء ا٤بديح  األساسٌيةكا٤بعُب الرٌابع ىو الثمرة  ػ  
ما  فقد سيًيلى اإلماـ الٌصادؽ  الٌسالـ،من أئٌمة أىل البيت عليهم 

فاٌلذم : قلت. بو ا١بناف  ًسبى كاكتي   الٌرٞبافبو   عيًبدى ما : العقل؟ قاؿ 
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تلك الٌنكراء كتلك الٌطيطنة كىي شبيهة بالعقل : فقاؿ  معاكية؟كاف ُب 
  .(ُ)بالعقلكليست 

 كسٌلم ٤بوالنا أمّب ا٤بؤمنْب كآلواهلل عليو  لا٤براد بقوؿ رسوؿ اهلل صلٌ  كىو  
أعني إياؾ : خطاب النبٌي لإلماـ أك ألحد المعحومين عليهم السَّضـ من باب)

من أنواع  الٌناسإذا اكتسب  )): بن أيب طالب  عليٌ  (كاسمعي يا جارة 
تسبقهم  العقلالرٌب ليتقرٌبوا بػها إٔب ربٌنا عٌز كجٌل، فاكتسب أنت من أنواع 

.  (ِ) (( بالزٌلفة كالقرب
عقالن  إزدد:" أليب الٌدرداء بقولواهلل عليو كآلو كسٌلم  لما كرد عنو صلٌ  اككذ  
اهلل  لككيف ٕب بذلك؟ فقاؿ صلٌ  كأٌمي،بأيب أنت : ٌبك قربان، فقاؿزدد من رت

اهلل كأدّْ فرائض اهلل تكن عاقالن، كاعمل  ٧باـرإجتنب  : عليو كآلو كسٌلم
من األعماؿ تزدد ُب عاجل الٌدنيا رفعة ككرامة، كتنل من رٌبك  الٌصا٢بات

.  (ّ) كالعزٌ القرب 
 ػللعقل الٌنلرم، كأٌما الرٌابع  معافو ع كٌلها فإٌف األقساـ ما عدا الرٌاب كبا١بملة  

فبيث إنٌو قٌوة  ػعلى بقٌية ا٤بعا٘ب  ا٤بَبتٌبة األساسٌيةكاٌلذم قلنا آنفان أنٌو الٌثمرة 
كيقهرىا،  العاجلةيػيٍعرؼ بػها عواقب األمور، فيقمع الٌطهوة الٌداعية إٔب الٌلذة 

مَبٌشباف  كإحجاموإقدامو  فإذا حصلت ىذه القٌوة ٠بيّْيى صاحبها عاقالن، ألفٌ 
يتمٌيز  القٌوةٗبا يقتضيو الٌنلر ُب العواقب، ال ٕبكم الٌطهوة العاجلة، كّٔذه 

.  اإلنساف عن ا٢بيواف 
:  أربعةمراتب العقل العملي  فإفٌ : كعليو  
. عن ا٤بنهيات  كاإلجتناباللٌاىر بإتياف العبادات  وذيب :األكلى  
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الٌنفس كمرآة ٦بلٌوة من شأهنا  تصّبٌرذايل حٌب الباطن من اؿ طهّبت :الثانية  
.  أف تتجٌلى فيها ا٢بقايق ُب كسوة األمثاؿ 

.   جٌلهاتطاىد ا٤بعلومات كٌلها أك  أف :الثٌالثة  
ٌؽ راجعة إليو، صادرة من اّب كٌلهاعن نفسو كيرل األشياء  يفُب أف :الٌرابعة  

: " اهلل عليو كآلو كسٌلم لصلٌ  قولوكىناؾ الٌتخٌلق بأخالؽ اهلل كما كرد ُب 
( الٌنلرم كالعملي)آخر الٌدرجات لكال العقلْب  كىذا" بأخالؽ اهلل  ٚبٌلقوا

. ُب ىذه الغاية، كليس كراء عباداف قرية  فيٌتبداف
اٌلٍب بػها ٲبتاز اإلنساف عن  اإلنسانٌيةاٌلذم ىو عبارة عن الغريزة  كالعقل  

كٌلها، بل ا٢بٌق أٌف جواىر الٌنفوس  لٌناساُب أفراد  ليس أمران متساكيان  ئمالبها
كالكدكرة كالٌضياء كاللٌلمة،  اإلشراؽاإلنسانٌية ُب أصل الفطرة ٨بتلفة ُب 

ٕبيث يكاد  اإلستضاءةفبعض الٌنفوس ُب صفاء ا١بوىر كقٌوة الذٌكاء كاستعداد 
بطرم لكي  معٌلمنار نور على نور، فال ٰبتاج إٔب  زيتها يضيء كلو ٓب ٛبسسو

 كٟبودمل ذاتو بأنوار ا٤بعرفة كا٥بدل، كبعض النفوس ُب كدكرة ا١بوىر تستك
.  فيو تعليم كال تأديب ع نور القرٰبة ٕبيث ال ينج

باه بينو كبْب الٌنكراء شتيقع اإل كاف،العقل بأٌم ا٤بعا٘ب  فٌ إ: المخض كزبدة  
 كسرعةة ًكالى العقلْب يطَبكاف ُب جودة الٌركم أفٌ   ،كالٌطيطنة، كمنطأ اإلشتباه

التعٌقل ُب أمور كقضايا ىي مبادئ آراء كاعتقادات فيما ٯبب أف يؤار أك 
سواء كانت ُب باب ا٣بّب كاآلجل أك ُب باب الٌطر كالعاجل  ،عنوٯبتنب 

كا٢بركات الفكريٌة ال ٱبلو من إفراط كتفريط  عماؿاأل منلكن ا٤بتعٌلق بالٌدنيا 
ؿ الٌطياطْب كعبدة كما ىو من فع كعجلةكاعوجاج كتطويش كاضطراب 



 207 

بأمور الٌدين كالعرفاف فيكوف  ا٤بتعٌلقالطٌاغوت، كأٌما الٌصادر من عباد الٌرٞباف 
.   كاستقامة كسالمة األحكاـ كصٌبة السّب سكوفعلى سبيل اإلطميناف ك

كالغضبٌية  الٌطهويٌة :الٌثضثالعقل العملي تكمن في قهره للقول  كفائدة  
٥با إٔب  كضبطوملي ُب سياستو للقول ا٤بتقٌدمة كالوٮبٌية، كيرجع العقل الع

على القول  إٯبابان إشارة العقل الٌنلرم، لذا فإٌف سالمة القٌوة اإلدراكٌية تؤار 
يستتبع ضعف  كا١بٌربزةر القٌوة اإلدراكٌية إٔب البالدة أك البالىة ؽي قٍ ؽى ػالعملٌية، كت

 .العملٌية كضمورىا 
  :كبالجملة 
كالوٌٕب أرجح العقوؿ ٤با ٲبتاز ٖبصائص ركحٌية راقية  ال ريب أٌف عقل النيب 

نتيجة قربو من ا٤ببدأ الفياض ال سٌيما كأٌف كٌل إدراؾ ال بٌد فيو من ٘بريد، 
٦بٌردة عن ا٤باٌدة، ككٌل إدراؾ ٰبصل بو  (ْ)فا٤بدركات العقلٌية باتفاؽ الفالسفة

اد، فالٌصورة نزع ٢بقائق األشياء كأركاحها عن قوالب األجساـ كىياكل ا٤بو
العقلٌية منتزعة نزعان تامان عن ىياكل ا٤باٌدة ألٌف قوامها ّٔييتها كصورىا ال 
ٗبادوا، لكوف العقل غّب مقصود إدراكو على ظواىر الطيء بل يتغلغل 

كيغوص ُب ماىٌية الطيء كحقيقتو، كيستنسخ منها نسخة مطابقة ٥با من 
اإلدراكات ا٢بسٌية فإهنا مطوبة ٝبيع الوجوه بل يصّب ىو ىي ٕبقيقتها، كأٌما 

با١بهاالت كنيلها ٩بزكج بالفقداف، فإٌف ا٢بٌس ال يناؿ إالٌ ظواىر األشياء 
فليس ُب العقل احملض تكثػر "، (ٓ)كقوالب ا٤باىيات دكف حقائقها كبواطنها

البتة، كال ترتػب صورة فصورة، بل ىو مبدأ لكٌل صورة يفيض عنها على 
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ٍف يعتقد ا٢باٌؿ ُب ا٤بفارقات احملضة ُب عقلها النفس، كعلى ىذا ينبغي أ
.  (ٔ)"لألشياء؛ فإٌف عقلها ىو العقل الفٌعاؿ للٌصور كا٣باٌلؽ ٥با

كإابات العقل احملض أك ما يعرٌب عنو بالعقل البسيط ال ٲبكن إالٌ بالقوؿ   
باٙباد العاقل با٤بعقوالت على الوجو اٌلذم أقامو صدر ا٤بتأ٥بْب رٞبو اهلل، 

س إذا خرجت من القٌوة إٔب الفعل صارت عقالي بسيطان ىو كٌل األشياء، فالنف
توضيح فيمكن أٍف تتعٌقل النفس حينيذو التعقالت الكثّبة دفعةن كاحدةن،   

إٌف الًعٍلم كالتعٌقل ضرب من الوجود، كالوجود متبد مع ا٤باىٌية، ككذا " :ذلك
، ككما أٌف بعض الوجودات خس يسه ضعيف، كبعضو الًعٍلم متبد مع ا٤بعلـو

شريف قوٌم، كا٣بسيس قطر قليل ا٤بعا٘ب مقصور على معُب كاحد كا٤بقدار 
الواحد كإٍف علمت ٠بوكو كجيسم انبساطو ُب ا١بهات، كالطريف لٌب كثّب 

ا٢بيطة با٤بعا٘ب، كإٍف صغر مقداره، أك ٓب يكن لو مقدار كالنفس الناطقة 
يف كا٢بٌس فال ٲبكن أٍف فكذلك الًعٍلم لو أنواع كثّبة بعضها خسيس ضع

ٰبٌس بإحساس كاحد ٧بسوسات متعٌددة، كبعضها شريف كالتعٌقل فإٌف العقل 
.  (ٕ)"الواحد يكفي إلدراؾ معقوالت ال تتناىى كما ُب العقل البسيط

: كبالجملة  
فكلما كاف الًعٍلم أعلى كجودان كاف أكثر حيطةن با٤بعلومات كأشٌد ٝبعٌية   

ـٌ عرفناه بتماـ حقيقتو فلو استباؿ للماىيات، فإذا عرفنا  الطيء ٕبٌده التا
حصوؿ الًعٍلم ٔبميع أجزائو دفعةن كاحدةن الستباؿ الًعٍلم بكنو حقيقتو شيء 
ُب كقت من األكقات، فبهذا يلهر إمكاف حصوؿ التصورات الكثّبة، كأما 

انو ٲبكن حصوؿ التصديقات الكثّبة؛ فألٌف ا٤بقٌدمة الواحدة ال تنتج فلو 
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حاؿ الًعٍلم با٤بقٌدمتْب معان الستباؿ حصوؿ العلم بالنتيجة، كأيضان الًعٍلم است
، فعلم  بوجود ا٤بضافْب حاصل معان، ككذا الًعٍلم بوجود الاٌلـز ككجود ا٤بلزـك

ّٔذا الدليل صٌبة حصوؿ العلـو ا٤بتعٌددة ُب آفو كاحدو، ك٩با يؤٌكد ذلك 
عند ٙبققها ٗبقاـ العقلٌية ك٘بٌردىا كٰبٌققو؛ أٌف النفس العارفة ٗبعلومات كثّبة 

عن جلباب البطريٌة ال يسلب عنها علومها بل يزيدىا كطفان ككضوحان، كمع 
ذلك ٤با خٌرجت عند ذلك من اختالؼ األكقات كاألمكنة فتبضر معلوماوا 

بأسرىا عندىا دفعةن كاحدة كا٢باٌؿ ُب علـو ا٤بفارقات ُب كوف معلوماوا 
.  (ٖ)"لفعل بال شوب قٌوةبأسرىا حاضرةن معان با

: يلفإٍف ؽ  
٫بن ٪بد من نفوسنا أنػا إذا أقبلنا بأذىاننا على إدراؾ شيء تعٌذر علينا ُب   

.  تلك ا٢باؿ اإلقباؿ على إدراؾ شيء آخر 
: ناقل  
إٌف الًعٍلم كالوجود ٱبتلف بالكماؿ كالنقص، فالًعٍلم العقلي كالوجود العقلي   

اإلنساف جوىر قابل : لوجود ا٢بٌسي، فإنػا إذا قلنامغاير لإلدراؾ ا٣بيإب كا
لألبعاد ناـو حٌساس ناطق، أحاط عقلنا ٗبفهومات ىذه األلفاظ كظهر ُب 

ناطق حساس كناـو قابل : خيالنا أار مطابق ٥بذه ا٤بعقوالت، فإذا قلبنا كقلنا
لالبعاد جوىر؛ فا٤بعُب ا٤بفهـو عند العقل ال ينقلب لكٌن الٌصور ا٣بيالٌية 
تنقلب كتنعكس، فإذا كاف األمر كذلك فرٗبا يساعد على القوة ا٣بيالٌية 

يصعب عليها استبضار أمور كثّبة كٚبيالت ٨بتلفة ىي صور كحكايات 
ألمور عقلٌية تعقلها النفس بقووا العقلٌية، كأٌما العقل فإنو يقول على ذلك، 
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عٌددة ُب كقت كاٌلذم ٯبده الناس كا٤بتعذر على نفوسهم من إدراؾ تعقالت مت
كاحد منطأه تعٌصي القٌوة ا٣بيالٌية عن تصويرىا دفعةن كاحدةن، كمع ىذا ال 

يصعب عليها إدراؾ التخيالت الٍب ليست تصويران للمعقوالت دفعةن كاحدةن، 
".  شأف العقل توحيد الكثّب، كشأف ا٢بٌس تكثّب الواحد: "كلذلك قيل

: كبتعبيرو آخر  
استبضار القٌوة ا٣بيالٌية ألمورو كثّبة ُب كقتو  إٌف ىناؾ جهتْب ٲبنعاف من  

: كاحدو 
إٌف للقول ا٣بيالٌية ملاىر ماديٌة ُب البدف كالعْب، كاألذف، : إحداىما  

كاألجزاء الدماغٌية، تعمل أعماالن ماديٌة توجب استعداد النفس إلدراكات 
يٌة ٨بصوصة، كالعصياف ُب ا٢بقيقة ٥بذه القول ا٤باديٌة دكف القول النفساف

.  آّرَّدة، من ىنا تػعاِب الذاكرة بأكل الزبيب كالكندر كما شابو ذلك 
إٌف القول ا٣بيالٌية كإٍف كانت ٦برَّدة عن ا٤باٌدة لكنها غّب ٦برَّدة من : ثانيهما  

صفات ا٤باٌدة كالكٌمٌيات كبعض الكيفيات، كالـز ذلك كقوع ترتيب ما بْب 
األجزاء ُب ا١بملة، فإذا ٚبيلنا طلوع  ا٤بتخيالت، كالـز الَبتيب عدـ اجتماع

الفجر ٍبٌ طلوع الطمس، فزكا٥با إٔب غركّٔا، كاف من طبع متخيلنا ىذا أٍف 
.  يفارؽ بعض أجزائو بعضان كإٌف فارؽ ا١بميع ا٤باٌدة

فإٌف مبدأ العلـو كٌلها من عآب القدس، لكٌن اإلستعدادات للنفوس : كعليو  
ال فرؽ ُب اإلفاضة بْب األكليات كالثانويات، متفاكتة، كعند ٛباـ اإلستعداد 

فباؿ اإلنساف ُب إدراؾ األكليات كمالو بعد التفطن للبدكد الوسطى ُب 
إدراؾ النلريات ككأهنا ٙبصل بال سبب، ككجود الطيء بال سبب ٧باؿ، لكٌن 
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السبب قد يكوف ظاىران مكطوفان، كقد يكوف باطنان مستوران، كا٤بلقي للعلـو 
ا٤بستعٌدة ىو با٢بقيقة سبب مستور عن ا٢بواس معٌلم شديد على النفوس 

القول باألفق األعلى، كفعلو ُب النفوس ُب غاية ا٣بفاء، كلكن قد يربز من 
الباطن إٔب اللاىر كقد يربز من ٩بكن الغيب إٔب عآبى الطهادة كاألٌكؿ كما 

.  لألنبياء كالثا٘ب كما لألكلياء 
ل أحد إالٌ ٤بانع من نفسو، كحجاب من إٌف باب ا٤بلكوت غّب مسدكد عل  

غللة طبيعتو، فبقدر سعيو كحركة باطنو بتلٌطف ذىنٌية قلبو كمقدحة طبعو 
كيستعٌد كربيت نفسو ألٍف ينقدح فيو شعلة من نار ا٤بلكوت أك نور من أنوار 
ا١بربكت، كيف ال؟ كإٌف اإلحساس با١بزئيات سبب الستعداد النفس لقبوؿ 

كحصوؿ التصٌورات ا٤بتناسبة سبب ٢بكم الذىن بثبوت التصٌورات الكلٌية، 
أحدٮبا للخر، فكثّبان ما يقع للذىن إلتفات إٔب تصٌور ٧بموؿ بسبب 

اإلحساس ٔبزئياتو عند استبضار تصٌور موضوعو، كعند ذلك يَبٌتب عليو؛ 
ال ٧بالة، ا١بـز يثبوت ذلك احملموؿ لذلك ا٤بوضوع من غّب استفادة من معلم 

٠باع من شيخ أك شهادة عدؿ أك تواتر، فلهر اٌف اإلنساف ٲبكنو  أك راكية أك
أٍف يتعٌلم من نفسو، ككلما كاف كذلك فإنو يسٌمى حدسان، كىذا اإلستعداد 

القريب يتفاكت ُب أفراد الناس، فريٌب إنسافو بالغ ُب ٝبود القرٰبة كٟبود 
قيقها، الفطنة، ٕبيث لو أكٌب طواؿ عمره على مسألة كاحدة تعٌذر عليو تح

كانصرؼ عنها بدكف مطلوبو، كريبَّ إنسافو يكوف بضٌد ذلك، حٌب إنو لو 
التفت ذىنو إليو أدٗب التفاتة حصل لو ذلك، ٍبٌ ٤بٌا كانت الدرجات متفاكتة 

كالقلوب ٨بتلفة صفاءان ككدكرةن كقٌوةن كضعفان ُب الذٌكاء، ككثرة كقٌلة ُب ا٢بدس؛ 
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عالية شديدة قويٌة اإلستنارة من نور فال يبعد ُب الطرؼ األعلى كجود نفس 
ا٤بلكوت، سريعة قبوؿ اإلفاضة من منبع ا٣بّب كالرٞبة، فمثل ىذا اإلنساف 

يدرؾ لطٌدة استعداده أكثر ا٢بقائق ُب أسرع زماف فيبيط ًعٍلمان ٕبقائق 
األشياء من غّب طلبو منو كشوؽو بل ذىنو الثاقب يسبق إٔب النتائج من غّب 

كسطى، ككذلك من تلك النتائج إٔب أخرل حٌب ٰبيط مزاكلة ٢بدكدىا اؿ
كتلك القٌوة تسٌمى بغايات ا٤بطالب اإلنسانٌية كهنايات الدرجات البطريٌة، 

كىي ُب مقابلة الطرؼ األدٗب من أفراد الناس ك٨بالفتها لسائر قٌوة قدسٌية، 
النفوس بالكٌم كالكيف، أٌما الكٌم فلكونو أكثر استبضاران للبدكد الوسطى، 

: كأٌما الكيف فمن كجوه
أنػها أسرع انتقاالن من معقوؿو إٔب معقوؿ، كمن األكائل إٔب الثوا٘ب، : أحدىا  

.  كمن ا٤ببادئ إٔب الغايات 
أنػها تدرؾ العقليات الٌصرفة من حيث إنياوا كىوياوا، ال من : كثانيها  

عقوالت حيث مفهوماوا كماىياوا العاٌمة، فإٌف الوصوؿ إٔب حقائق تلك آب
ىي العمدة ُب اإلدرااؾ دكف ا٤بعارؼ الكلٌية، كإٍف كانت ىي أيضان كسيلة إٔب 

ذلك الوصوؿ إذا استبكمت كرسخت أصوؿ معانيها ُب النفس، كلذلك 
" .  ا٤بعرفة بذر ا٤بطاىدة: "قيل
إٌف سائر النفوس تعٌْب ا٤بطالب أٌكالن ٍبٌ تطلب ا٢بدكد الوسطى : ثالثها  

ـٌ  ا النفس القدسٌية فيقع ا٢بٌد الوسط ٥با ُب الذىن أكالن كيتأٌدل ا٤بنًتجىة ٥با، كأ
الذىن منو إٔب النتيجة ا٤بطلوبة فيكوف الطعور با٢بدكد الوسطى مقدَّمان على 

.  (ٗ)الطعور با٤بطالب كما ىو عليو األمر ُب نفسو ُب ذكات ا٤ببادم اللٌمية
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: كبالجملة  
أشرفها على اإلطالؽ، ألٌف فإٌف عقل ا٢بجج الطاىرين أكمل العقوؿ ك  

نفوسهم القدسٌية بلغت الغاية ُب اإلستنارة من نور ا٤بلكوت، فهي ٧بٌل 
الفيض من منبع ا٣بّب كالٌرٞبة؟، فمثلها تدرؾ كٌل ا٢بقائق الطرعٌية كالكونٌية 

من غّب طلب، بل ٥با اإلحاطة با٢بقائق كا٥بيمنة على عوآب ا٤بلك كا٤بلكوت، 
عاًلمة كعاًملة، كالعاملة من ىذه النفس ال تنفك : ٌكتاففمثل ىذه النفس ٥با ؽ

:  إٌف للنفس الناطقة قوتْب: عن العاًلمة، كبعبارة أخرل
. قٌوة اإلدراؾ : أكالىما  
.  قٌوة التبريك  :ثانيتهما  
يعرٌب عنها : كقٌوة التحريكيعرٌب عنها بالعقل النلرم،  :فقٌوة اإلدراؾ  

ا اعتدلت قواىا الطهويٌة كالغضبٌية ال ٲبكن أٍف بالعقل العملي، فالنفس إذا ـ
معرفة : تناؿ ا٢بكمة بططريها النلرم كالعملي، كييراد من ا٢بكمة النلريٌة

حقائق ا٤بوجودات على ما ىي عليو، كا٤بوجودات إٍف ٓب يكن ككجودىا 
كإٍف بقدرتنا كاختيارنا فالًعٍلم ا٤بتعٌلق بػها ىو ا٢بكمة النلريٌة، كا٢بكمة النلريٌة، 

كاف كجودىا بقدرتنا كاختيارنا، فالًعٍلم ا٤بتعٌلق بػها ىو ا٢بكمة العملٌية، كال 
شٌك أٌف ا٢بجج ٩بن ٲبلكوف ا٢بكمتْب معان، فأٌم دعوة تنسب إٔب ا٢بجج 

ا١بهل بتصرفاتو أك مصّبه؛ فإهنا ال ٧بالة باطلة كذلك؛ ألٌف ما يتمٌيز بو 
لـز اإلعتقاد بصوابٌية ٙبركاتو كأفعالو ا٢بجج من قٌوة اإلدراؾ كقٌوة التبريك تست

 .
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كبالتقسيمات العقلٌية الٍب أشرنا إليها سابقان ندرؾ أٌف ا٢بجج عليهم السالـ 
ٲبتلكوف أعلى مراتب العقل ،ٗبعُب أنٌنا عندما نقوؿ إٌف النيٌب أك الوٕب ال 

ُب عقلو أنٌو ذك قٌوةو قدسٌية  ػطبقان لألدلٌة  ػيطتبو عليو شيء ذلك ألنٌنا نعتقد 
كركحو يستبيل من خال٥با حصوؿ االشتباه ُب مطالبو أك ترٌدده فيها، لذا 

ك٠ٌبي العقل عقالن ألنٌو يعقل " التمييز كاإلدراؾ كالفهم"عيٌرؼ العقل بأنٌو 
صاحبو عن التوٌرط ُب ا٤بهالك كاالشتباه ُب ا٤بطالب كالَبٌدد ُب   التصديقات 

لو ك٢بقيقتو، لذا اصطيلح عليو ُب  إٌف تعقلك للطيء يعِب فهمك:، لذا قيل
علم الكالـ بأنٌو قٌوة إدراؾ ا٣بّب كالٌطر كالتمييز بينهما كالتمٌكن من معرفة 

أسباب األمور ،كقد اسهبنا ُب بعض ٕبوانا الٌسابقة  ُب معرفة حقيقة 
. (َُ)العقل

من ىنا قيل بانقياد العقل العملي للعقل النلرم، كمثٌلوا لو بقٌوٌب الٌطهوة 
الغضب الواقعتْب ٙبت إشراؼ العقل العملي، كىو بدكره كاقعه ٙبت سيطرة ك

العقل النلرم،فيستبيل إنقياد القٌوتْب ا٤بذكورتْب للعقل العملي دكف إشارة 
فالعقل النلرم ىو ا٤بدرؾ للفضائل كالرذائل ، ألٌف النلرم . العقل النلرم

مضي إلشاراتو،كعليو فدعول أٌف زلة ا٤بنٌفذ آبػزلة ا٤بطّب الناصح، كالعملي ٗبنػٗبن
ا٢بجج يطتبهوف ُب تطخيص ا٤بوضوعات مردكدة على أصبأّا ٤بنافاوا ٤با 

     .  ذكرنا سابقان 
 عليهم الٌسالـ البيتالقٌوتْب عند أىل  تكامل:الثاني األمر : 
ىي الٌتطٌبو با٤ببدأ ٗبعُب أف يتملهر  الٌسعادةا٢بكماء على أٌف غاية  إتٌفق  

ا١بميل لكونو ٝبيالن، ال لغرض آخر  عنو صفاتو با٤ببدأ بأٍف يصدر اإلنساف ُب
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بَّر عآب ػإذا صارت حقيقتو  إالٌ حٌقق ىذا تمن جلب منفعة أك دفع مضرٌة،كال م
عن ٝبيع ا٣ببائث ا١ٌبسمانٌية  يتطٌهرخّبان ٧بضان، بأف  ػعنها بالٌنفس الٌناطقة 

الطبيعٌية كا٣بواطر  عوارضاؿكاألقذار ا٢بيوانٌية ، كال ٰبـو حوؿ شيء من 
كيتيٌقن با٢بقائق ا٢بٌقة  ا٢بقيقٌية،النفسانٌية، كٲبتلئ من األنوار اإل٥بٌية كا٤بعارؼ 

معقوالتو كالقضايا األكلٌية، بل  ٝبيعٕبيث تصّب  ،الواقعٌية، كيصّب عقالن ٧بضان 
كحينيذو يكوف لو أسوة حسنة باهلل  ،ـٌ ػأتيصّب ظهورىا أشٌد، كانكطافها  

أم  ػاإل٥بٌية  أفعالو على مثاؿ األفعاؿ ُب صدكر األفعاؿ كتصّب كتعأبنو سببا
ٝبالو  حملضك ،يصدر منو ا٢بسن لصرافة حسنو ،ػ بأفعاؿ اهلل سببانو ةشبيو

، فتكوف ،يصدر عنو ا١بميل فعلو، كفعلو  غايةذاتو  من دكف داعو خارجيٍّي
ذاتو  ألجلإ٭ٌبا يصدر غرضو بعينو، ككٌلما يصدر عنو بالٌذات كبالقصد األٌكؿ ؼ

ترٌشبت منو الفوائد الكثّبة على الغّب بالقصد الثٌا٘ب  فٍ كذات الفعل كإ
إذا بلغ اإلنساف ىذه ا٤برتبة فقد فاز بالبهجة : لذا قاؿ ا٢بكماء كبالعرض،

 ألفٌ ة ا٢بقيقٌية الٌذاتٌية، فيطميٌز طبعيوي من الٌلذات ا٢بٌسٌية ا٢بيوانٌية، كالٌلذاإل٥بٌية 
الٌلذة ا٢بقيقٌية علم أنػها لٌذة ذاتٌية، كا٢بٌسٌية ليست لٌذة با٢بقيقة  من أدرؾ
لك ادفع أٓب، لكن ليس معُب ىذا أف يعرض السٌ كداورىا ككوهنا  لتصٌرمها

ٕبٌجة الٌلذة الٌركحٌية، فإٌف اإلعراض عٌما ذكرنا ٨بالف  الٌطرععن ظواىر 
 فٍ أٌف على اإلنساف أاية ما أراده ا٢بكماء ىو غبل  ا٤ببْب،للواىر الٌطرع 

ال لطيء آخر دكنو، فالقصد األٌكٕب ىو عْب  بويسعى ٫بو الكماؿ كيتطٌبو 
.  ؿفتأـٌ  ،بالعرض لو مطلوبةالكماؿ، كالٌلذة ا٢بيوانٌية قد تكوف 
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النفسانٌية  القولكحٌب يطعر اإلنساف بالٌلذة الٌركحٌية عليو أف يهٌذب   
:  كالعقلٌية، كىذه القول ىي أربع

 .نلريٌة عقلٌية  قٌوة ػ( ُ)  
. كٮبٌية خيالٌية  قٌوة ػ( ِ)  
سبعٌية غضبٌية  قٌوة ػ( ّ)  
. يٌة شهويٌة ـّٔي قٌوة ػ( ْ)  
إدراؾ ا٤بالئم، كاألٓب  الٌلذةمن ىذه القول لٌذة كأٓب، ألٌف  كاحدةو  كلٌ ؿك  

مقتضى طبعو  ينا٥با ٕبسبمن الغرائز ا٤بدركة لٌذة  إدراؾ غّب ا٤بالئم، فلكلٍّي 
. خالؼ مقتضى طبعو على اٌلذم خلق ألجلو، كأٓب ىو إدراكو 

ا٤بعرفة  ُب٤بعرفة حقائق األمور، فلٌذوا  تٍ ؽى ؿً خي  إ٭با (:فغريزة العقل)  
.  كالعلم، كأ٤بها ُب ا١بهل 

فلٌذوا ُب الغلبة الٍب  كاإلنتقاـ،للتطفي  تٍ ؽى ؿً خي  إ٭با (:كغريزة الغضب)  
 . كأ٤بها ُب عدمها ،يقتضيها طبعها

 ،اٌلذم بو قواـ البدف الغذاءلتبصيل  تٍ ؽى ؿً خي  إ٭با (:كغريزة الٌشهوة)    
فالٌلذات كاآلآلـ  غّبىا،فلٌذوا ُب نيل الغذاء، كأ٤بها ُب عدـ نيلو، كىكذا ُب 

.   يٌةٙبالبوكالعقلٌية كا٣بيالٌية كالغضبٌية : أيضان على أربعة أقساـ
معرفة األشياء الكٌلية كإدراؾ الٌذكات من  ا٢باصل اإلبتهاجؾ العقلٌية فالٌلذة  

.  كاألٓب العقلي كاإلنقباض ا٢باصل من ا١بهل  الٌنوريٌة،آٌّردة 
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من إدراؾ الٌصور كا٤بعا٘ب ا١بزئٌية ا٤بالئمة،  ا٢باصل كالفرحالخيالٌية  كالٌلذة   
.  منها  ا٤بالئمةكاألٓب ا٣بيإب كإدراؾ غّب 

كنيل  الغلبةا٢باصل من  كاإلنبساطة المتعٌلقة بالقٌوة الغضبيٌ  كالٌلذة  
 ا٤بغلوبٌيةا٤بناصب كالرٌياسات، كاألٓب ا٤بتعٌلق بػها كاإلنقباض ا٢باصل من 

. كا٤برؤكسٌية 
م ـمن األكل كا١بماع كأمثا٥بما، كاألٓب البهي ا٤بدركة ىييٌة  يمالبو كالٌلذة  

.  كالربد كأشباىها  كا٢برٌ ما ييدرىؾ من ا١بوع كالعطش 
ٍبٌ إٌف . كىي ا٤بلتٌذة كا٤بتأٌلمة حقيقةن  الٌنفسلٌلذات كاآلآلـ تصل إٔب ا كىذه  

باختالؼ األحواؿ،  زائلةو  ذاتٌية غّب فعلٌيةأقول الٌلذات ىي العقلٌية لكوهنا 
منفعلة زائلة، كىي ُب مبدأ ك ،عرضٌيةإنفعالٌية  ىي كغّبىا من الٌلذات ا٢بٌسية

ا٢بيوانٌية، كتضغف  القٌوةايد بتزايد ، كتتزمرغوب فيها عند الطبيعٌيْبا٢باؿ 
العقلٌية فهي ُب  اكأـٌ بضعفها إٔب أف تنتفي با٤برٌة، كيلهر قببها عند العقل، 

باألخالؽ  ٙبٌليةآبال ٰبصل إالٌ للٌنفوس الزٌكٌية  إدراكهاالبداية منتفية، ألٌف 
إٔب  ةالعقليٌ ا٤برضية، كبعد حصو٥با يلهر حسنها كشرفها، كتتزايد بتزايد القٌوة 

.  أف ينتهي إٔب أقصى ا٤براتب، كال يكوف نقص كال زكاؿ 
ٙبصل  كالفال ٙبصل الٌسعادة إالٌ بإصالح ٝبيع القول كالٌصفات،  كعليو  

بعضها دكف البعض اآلخر، أك ُب كقت دكف كقت، ٛبامان كالٌصبة  بإصالح
عضاء كسياسة ا٤بدف ال ٙبصل إالٌ بإصالح ٝبيع األ زؿػا٤بنا١بسمٌية كتدبّب 

فالٌسعيد ا٤بطلق ىو من أصلح ٝبيع  األكقات،كاألشخاص كالٌطوائف ُب ٝبيع 
ال يغٌّبه تغٌّب األحواؿ  ٕبيثصفاتو كأفعالو على كجو الثٌبوت كالٌدكاـ 
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بوركد النوائب  شكرهكاالزماف، فال يزكؿ صربه ٕبدكث ا٤بصائب كالفًب، كال 
إحسانو  كالظم النكبات، رضاه بأع كالكاحملن، كال يقينو بكثرة الٌطبهات، 

باإلساءة، كبا١ٌبملة ال ٰبصل التفاكت ُب حالو كلو كرد عليو ما كرد على 
الٌسالـ لطهامة  ابن أيب طالب عليهم عليا٢بسْب بن اإلماـ  كٌٕب اهلل الٌصابر

الطٌبيعة كابتهاجو بططر  بعوارضذاتو كرسوخ أخالقو كصفاتو، كعدـ مباالتو 
خارج عن تصٌرؼ  ا١بسمانٌياتعي لتجٌرده كتعاليو عن ا٢بٌق، بل الٌسعيد الواؽ

فال يتأاٌر عن  ،األاّبيٌةالطٌبائع الفلكٌية، متعاؿو عن تأاّب الكواكب كاألجراـ 
ال  كالٌتقديسسعدىا ك٫بوسها، كال ينفعل عن قمرىا كمشسها، فأىل الٌتسبيح 

٥بم  ٙبصلبة ـ كقٌوة نفوسهم مرتقدرٌ يبالوف بالٌتثليث كالتسديس، كرٌٗبا بلغ تج
ملكة اإلقتدار على التصٌرؼ ُب مواد الكائنات، كلو ُب األفالؾ كما فيها، 

كات اهلل عليهما كآ٥بما من شٌق ؿحصل لفخر األنبياء كسٌيد األكصياء ص كما
.   الٌطمسالقمر كرٌد 

 جىزىعى ظهر ٩بٌا تقٌدـ أٌف من أصابو ا١بهل فال يسٌمى سعيدان، كمىن  كقد  
ائب كالكدكرات الطٌبيعٌية، فإنٌو ييدخل نفسو ُب معرض صكاضطرب بوركد آب

عداء، لضعف  األعداء كترٌحم األحٌباء، فهو ّٔذا خارج عن زمرة الس مشاتة
.  ا١ٌبهل كا١ٌبنب على طبيعتو كغىلىبىةغريزتو 

 الٌنلريٌةالٌسعادة البٌد من استصالح الٌصفات كالقول، كتعديل القٌوتْب  كلنيل  
 فيلوحبتْب للٌتخٌلق باألخالؽ اإل٥بٌية فيطرؽ عليها نور األزؿ كالعملٌية ا٤بوج

.  على ىياكل الٌتوحيد آااره 
:  المخض كزبدة  
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ككٌل ذات إ٭ٌبا يكوف ىالكها ُب  آٌّردة،حقيقة اإلنساف ليست إالٌ ذاتو  إفٌ   
بقاؤىا ُب كما٥با كقٌووا  كيكوفاكرة ضٌدىا، آفتها كمجكنقصها كضعفها 

ُب ٧بٌلو أٌف لكٌل  ابتاكرة أشباىها ُب الكماؿ كالٌصبة، كقد كصٌبتها كمج
 ا٤بطتهياتة نيل مشيء كماالن خاٌصان ٱبٌصو لذاتو، فكماؿ القٌوة الطهو

باإلنتقاـ، ككماؿ القٌوة ا٢بسٌية  كالٌلذائذ ا٢بٌسية، ككماؿ القٌوة الغضبٌية اللٌفر
ككماؿ الواٮبة  الت،ا٤بتمثا٤بتخٌيلة تصوير  إدراؾ احملسوسات، ككماؿ القٌوة

.  اللٌنوف كالٌرجاء 
 قٌوتاف،الٌنفس اإلنسانٌية فإٌف ٥با كماالن ُب ذاوا ٱبٌصها، ك٥با  كىكذا  

ّٔذه القوة متوٌجو إٔب ا٢بٌق  ػأم اإلنساف  ػ العاقلة الٌنلريٌة، كىو: إحداٮبا
.  العاملة احملرٌكة للبدف ا٤بتوٌجهة إليو : كاانيهمااألٌكؿ، 

ككٌلياوا  األشياءفس ٕبسب قٌووا الٌنلريٌة إ٭ٌبا ىو ٗبعرفة حقايق الن فكماؿ  
.  كا٤ببادئ القصول ُب الوجود 

 صدكرا٢بٌق األٌكؿ ٗبا لو من صفات ٝبالو كنعوت جاللو، ككيفٌية  كمعرفة  
األفعاؿ عنو كرجوعها إليو، كمعرفة كونو تعأب غاية األشياء اٌلذم تتوٌجو إليو 

من ا٤بعارؼ  ذلكا كما يبتدم منو حدكاها، إٔب غّب  ُب بقائو ا٤بوجودات
كوهنا ىيوالنٌية الٌذات، ٰبصل  عندمستعٌدة ٥با أٌكالن  ػالٌنفس  ػا٢بٌقة الٍب كانت 

اليقْب، ٍبٌ  الٌدائمالربىاف  ٫بو علىصورىا  ا٤بقدمات٥با بسبب حصوؿ  
ُب  خرطكتنستصّب ا٤بطاىدة إياىا فائضة من ا٢بٌق األٌكؿ، ٍبٌ تٌتصل بػها 

سلكها مستغرقة ُب شهود مبدئها كمعادىا ٕبيث ال تلتفت إٔب ذاوا فضالن 
بل اإلضمبالؿ ُب ا١ٌبالؿ كا١ٌبماؿ اإل٥بٌيْب يذىلها عن كٌل شيء  غّبىا،عن 
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فاليقْب األٌكؿ أم الٌصور ا٢باصلة بنبو الربىاف الٌدائم اليقْب  ذاوا،حٌب عن 
مطاىدوا فائضة من ا٢بٌق األٌكؿ ىو اليقْب، كالثٌا٘ب أم  علمىو العلم أم 

اإلٌتصاؿ بػها كاإلستغراؽ ُب شهود مبدئها ىو حٌق  أمعْب اليقْب، كالثٌالث 
.  قٌووا الٌنلريٌة  ٕبسباليقْب، فهذا ىو كماؿ الٌنفس 

ٰبصل ىذا الكماؿ إالٌ بسبق معرفة ا٢بقائق كالعلم با٤بعقوالت،  كال  
سوؿ، ككساطتو إ٭ٌبا ٙبصل بإنزاؿ ا٤بعارؼ متوقف على كساطة الرٌ  كحصوؿ

 إشارة  (ِٓ/ا٢بديد) الكتاب ـمعو كأنزلنا: تعأب فقولوالقرآف العليم، 
الٌنلريٌة، كال شٌك أيضان ُب أٌف حصو٥با كٙبصيلها من  القٌوةإٔب ما تستكمل بو 
لتلك ا٤بعارؼ لنا،  اكالوصٌي صٌلى اهلل عليهما كآ٥بم النيبٌ القرآف إ٭ٌبا ىو ببياف 

ٙبصل  ؛عمالن كحاالن كسلوكان كقوالن  تباعنا ٥بماكإ ،اكألقوا٥بم ابتصديقنا ٥بمك
كٌلو بلباظ كماؿ الٌنفس ٕبسب القٌوة الٌنلريٌة، كأٌما  ىذاتلك ا٤بعارؼ لنا، 

 :فنقوؿ العملٌيةكما٥با ٕبسب القٌوة 
 ٧بالة فال ،ا ناقصة ضعيفة القواـ بذاواأتوالٌنفس ٤بٌا كانت ُب أٌكؿ نش إفٌ   

 كتستفيدٙبتاج ُب استكما٥با بالكماؿ اٌلذم سبق ذكره إٔب ماٌدة بدنٌية تفيض 
 ،الٌتصٌوريٌةمطاعره اإلدراكٌية ا٣بمسة مبادئ إدراكاوا كبواسطة اآللة ا١بسمانٌية 

. كالٌتصديقٌية من األٌكليات ا٢باصلة من ا٤بطاركات كا٤ببائنات ا١بسمانٌية
كإٔب قواه من  البدفاإلستكماؿ ٧بتاجة إٔب الٌنفس ُب أٌكؿ  إفٌ : آخر كبتعبير  

ًحٌسان  فػىقىدى من : ا٤بطاعر ا٣بمس، كبفقداف بعضها يفقد علمان ككماالن، لذا قيل
.  فػىقىدى ًعٍلمىان 
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متوٌقف على بقاء البدف مٌدة، كبقاء  الٌنفس٩بٌا ذيًكر أٌف استكماؿ  فا٤بتبٌصل  
:  البدف متوٌقف على قول االث

.   كالفاسدللٌتمييز بْب الٌصاّب  العلم قٌوة ػ( ُ)  
.  الغضب لدفع ا٤بفسدة  قٌوة ػ( ِ)  
.  الٌطهوة ١بلب ا٤بنفعة  قوة ػ( ّ)  
من باب الٌضركرة، كىي  الستكما٥باالٌنفس ٥بذه القول الٌثالث  كمباشرة  

ة،  ٌُ ىذه ا٤بباشرة ىي  كليستالكىٍوف ُب البدف كبقاؤىا ببقاء البدف مٌد
إليها، لكوهنا  احتاجا، بل كما٥با ُب التجٌرد عنها، كإ٭ٌبا الكماؿ ا٤بطلوب منو

ُب  بقائهاتبطة بالبدف ُب أيٌاـ رموجودة ُب البدف ألجل اإلستكماؿ، فهي ـ
.  الٌدنيا 

باٌتصافها  ىوإٌف كما٥با ا٢باصل ُب الٌدنيا كُب مٌدة بقائها ُب البدف إ٭ٌبا  ٍبٌ   
 فإهٌنا ػالعلم كالغضب كالٌطهوة  أم ػ باألمر ا٤بتوٌسط من ىذه القول الثالث

كإف ابتلت ُب الٌدنيا كُب البدف بصببة األخٌساء من األضداد، إالٌ أنٌو ٲبكن 
.  منها ٗبخالفتها كتركيضها ٗبا كرد عن ا٢بجج الطٌاىرين  ا٣بالص
عند استقال٥با بالقول الٌثالث، كاستعما٥با إيٌاىا إ٭ٌبا ىو  الٌنفسفكماؿ 

.  كالٌتفريط ُب ىذه القول الٌثالث  اإلفراطتوٌسطها بْب 
 بلال ينفعل عنها كال يطاكعها ُب مآرّٔا،  فٍ ىذا التوٌسط ىو أ كنتيجة  

يستعملها على ىيية اإلستعالء عليها ال اإلستسالـ أك الفرار منها، كىذه 
ٙبصل بالٌتوٌسط فيها بالٌنبو ا٤بذكور كإليو يطّب ما عن الغرر  إ٭ٌباالٌنتيجة 
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:" أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ علي بن أيب طالب عليهما الٌسالـ عنمدم لل رركالدٌ 
.  (ُُ)"إف تطيعوىا تنزع بكم إٔب شٌر غاية  طيلعىةه ىذه الٌنفوس  إفٌ 
٦باىدة الٌنفس لتزمُّها عن ا٤بعاصي كتعصمها عن  إفٌ : " أيضان   كقاؿ   

. (ُِ)"الٌردل 
ىذه الٌنفس ألٌمارة  إفٌ  : "الٌصالة كالٌتسليم قاؿ أفضلأيضان عليو  كعنو   

  .  (ُّ)" ا٤بآٍببو إٔب  ٝببتبالٌسوء فمن أٮبلها 
:  ما يليفببياف كيفٌية ٙبصيل حاؿ التوٌسط ُب القول الثالث  أٌما  
غّب  كىو ػفتوٌسطها كاعتدا٥با بوقوفها على العقل العملي  قٌوة العلم أٌما  

 أفضلما كاف أكفر كٌلما كاف العقل الٌنلرم الٌداؿ على حقايق األشياء فإنٌو كلٌ 
ة  إفٌ  كال بٌد ُب العقل العملي مع عدـ اإلفراط كالتفريط، إذ ػ ٌُ إفراط ىذه القٌو

با١بٌريزة كىي ا٤بكر كا٣بديعة ، كتفريطها ىي البالىة كالٌسفاىة كًكالى  يسٌمى
مذموماف، كا٤بمدكح منها ىو التوٌسط العلمي ُب العقل العملي كىو  الطٌرفْب

ييؤت الحكمة  كمىن:اٌلٍب عرٌب عنها ا٤بؤب عٌز كجٌل بقولو با٢بكمةما يسٌمى 
.  (ِٗٔ/البقرة) خيران كثيران  تيكأفقد 
كىي فضيلة كا١بود، كًكالى  الٌطجاعةكاعتدا٥با  فتوٌسطها: قٌوة الغضب كأٌما  

الٌتفريط رذيلتاف، كما أٌف  طرؼجانبيها الٌتهٌور من طرؼ اإلفراط، كا١ٌبنب من 
تجعل يدؾ  كال: كد كالبخل كاإلسراؼ مذموماف لقولو تعأبطرُب اِب

 كقولو (ِٗ/اإلسراء)مغلولة إلى عنقك كال تبسطها كٌل البسح
 قوامان إذا أنفقوا لم يسرفوا كلم يقتركا ككاف بين ذلك  كاٌلذين:تعأب

.  (ٕٔ/الفرقاف)
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ٌشرىه من طرؼ كطرفاىا اؿ العٌفة،كاعتدا٥با ىو  فتوٌسطها :قٌوة الٌشهوة كأٌما  
.  اإلفراط، كا٣بمود من طرؼ التفريط رذيلتاف 

 قٌوةإنٌو من تركيب ىذه القول الٌثالث، كامتزاج أكساطها الٌثالاة ٙبصل  ٍبٌ   
أخرل ٥با توٌسط ىي الفضيلة ا٤بعىربَّ عنها بالعدالة، كاإلفراط كالتفريط بػها 

.  جىوران  ييعتىبػىري 
 الٌرذائل،لعلمٌية كأطرافها الٌثمانية ىي األربع أصوؿ الفضائل ا فالٌصفات  

من  نسافك٦بموعها حسن ا٣بيليق، إذا صارت ملىكىة ينوط بػها خالص اإل
كالٌتعذيب باإلحَباؽ  قا٤بوًجب لسخط البارم عٌز كجٌل كغضب األخالؽذمائم 

عن العدالة اٌلٍب ىي الٌصراط ا٤بستقيم، كخّب األمور ُب  اإل٫براؼبالٌنار بسبب 
.  كسطها العآب أ

 ا٤بقصود،ٌف نفس الطٌريق ا٤بستقيم ليس مقصودان بل جوازىا يؤٌدم إٔب ا ككما  
الن بل اإلٌتصاؼ بو يورّْث ا٣بالص من افكذلك حسن ا٣بلق ليس كم

الكماؿ ا٢بقيقي كا٤بقصود األصلي ىو معرفة ا٢بق األٌكؿ، كما  كإ٭ٌباا١ٌببيم، 
الٍب تكمل بػها الٌنفس كتقٌر  ةاإل٥بيٌ  كاألفعاؿ ا١ٌبمالٌيةيليو من الٌصفات 

.  الباطنٌية  األمراضٗبطاىدوا العْب الٌسليمة من 
 كتؤٌديهاا٤بعلـو أٌف قياـ الٌناس بالقسط كاعتداؿ نفوسهم إ٭ٌبا ٘بمعها  كمن  

كما سٌواىا فألهمها  كنفس:األخالؽ ا٢بسنة كإليو اإلشارة بقولو تعأب
 د خاب من دٌساىاأفلح من زٌكاىا كؽ قد ،فجورىا كتقواىا

.  (َُػٕ/الطمس)
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 ككجههاكجو إٔب ا٣بلق ككجو إٔب ا٢بٌق،  ،الٍب ىي باطن اإلنساف فس ٌ كللن  
اٌلذم يلي ا٢بٌق ىو جهة كحدوا كبساطتهاػ ككجهها الذم يلي ا٣بلق جهة 

من حسن ٝبيعها حٌب   لألخالؽ أركاف كأصوؿ فال بدَّ ك.من األخالؽ تركيبها
منو  طلبه  فهو" حٌسن خلقي  الٌلهمٌ : " ء ُب الٌدعاءك٥بذا جا ا٣بلق،ٰبسن 
الوجو العملي للسالك إذ ٕبسن ا٣بيليق ٰبسن العمل، كيقع  لتبسْبتعأب 

"    :ـ قاؿ كالتدابّب كما ُب قولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلٌ  قالوجو على أحسن
منو تعأب ٢بسن الوجو العملي  طلبه " أر٘ب األشياء كما ىي  الٌلهمٌ 
األشياء كما ىي، ٰبصل حسن العلم بػها بدكف  ٗبطاىدةىودم، إذ الشٌ 

.  حجاب موجب لإلشتباه 
 كمعلـوأٌف اإلنساف بذاتو طالب للكماؿ كالكامل، : توٌضح ما مرَّ فاعلم إذا  

أٌف الكماؿ األًٌب كالٌتماـ بل كفوؽ الٌتماـ ىو الواجب تعأب، فكٌل موجود 
يعطقو عطقان إراديٌان أك طبيعٌيان، لذا قيل يطتاؽ إليو ككبغريزة شوقو،  يطلبو

 كلكٌل منها شعوره  ،ا٤بوجودات على تفاكت طبقاوا العطق ُب ٝبيع بسرياف
( ُْٖ/البقرة) كجهة ىو مولٌيها كلكلٌ :٥بذا بقولو تعأب مستدٌلْب كعلمه 
.  (ْْ/اإلسراء) من شي  إالٌ يسٌبح بحمده كإف:تعأب كقولو

ق يطلب الوصوؿ إليو تعأب بنار الٌطوؽ كالعطق، موجود ٕبسب ذات فكلٌ   
تعأب غاية الغايات كما ىو مبدأ ا٤ببادئ، فكٌل من كاف أقرب إليو تعأب  فهو
فال ٧بالة يكوف ملتٌذان ٗبعرفتو عٌز كجٌل  ،يكوف أشبو بو تعأب صفةن  ٧بالةفال 

.   لصفاتوكملهران 
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 دكنوق كامل بالفعل، كما أٌف اهلل تعأب كاحد أحد، كاألحد جٌل شأف كٗبا  
فهو ناقص لكونو ٧بتاجان إٔب جنابو، كالٌناقص ال يكوف أحدان، ألنٌو ٧بدكد 

 يكوففإنٌو ٲبلك شييان كيفقد شييان آخر فيصّب متعٌينان ٗبا ٲبلكو فال  بالفقداف،
كأٌما اٌلذم ٯبمع ٝبيع الكماالت ٗبا ال يتناىى فهو األحد اٌلذم ال  أحدان،

فإٌف القٌوة ال تكوف كماالن  ؛أف تكوف كماالتو ٝبيعها بالفعل بدٌ  كاليتناىى، 
إٔب أٌف القٌوة شأف اإلمكاف، كاإلمكاف  فةىذا باإلضا كالعدـ،إذ ىي الفقداف 

منزٌه عن ذلك فهو الغٌِب القدٙب، كعليو فالبٌد من  تعأب٧بتاج حادث، كاهلل 
ىات، كغّب الٌذات عْب الٌذات من ٝبيع اِبٌ  ىو اٌلذماإلقرار بكمالو تعأب 

فأين الكماؿ؟ كال  ،ا١ٌبهات فهو ىي ٝبيعكلو من جهة، فإف كاف عينها من 
خلقها كال ٯبمع معها  فهوشيء إالٌ الٌذات، كإف كاف غّبىا كلو من جهة 

إذ الكماؿ  ،ذاتو غّبأٌف كمالو بفال بٌد من القوؿ  ،دلٌة كالرباىْب الفلسفٌيةباأل
فما دكهنا  الٌذات،ة كىي غّب دما٢بركة اإلٯبا ىو ؿأال ترل أٌف أٌكؿ الكما ،أار

 الكمالٌيةغّبىا بطريق أكٔب، فكمالو عٌز كجٌل خلقو، كأكمل ا٣بلق بالٌصفات 
 هنايةىم أكٔب بالٌداللة على الكامل ا٤بطلق من النواقص، فالكامل اٌلذم ال 

 الٌناقصقو لكمالو إذا ٓب ٱبلق خلقان كامالن ال يعترب حينيذو كامالن، بل لدٌؿ خل
ُب  على نقصاف كمالو، فال بٌد من كجود كاملْب، ألٌف عدـ إٯبادىم نقصه 

ق عنهافىو تعأب ـ القادريٌة ٌُ .  ٌز
جعلهم  ٝباعةخلق  من فضل اهلل تعأب على العباد أف فإفٌ : كبالجملة  

 ٩بٌاح عليهم أبواب نعمتو، كغّب ذلك تأبوابو كصراطو، كّٔم يكمل عباده يف
 اءأمثاؿ األكٕب ،جودىم من اآلاار العلمى كاأللطاؼ الكربليَبٌتب على ك



 226 

اٌلذم بعث في األمٌيين رسوالن  ىو: عليهم الٌسالـ قاؿ تعأب كاألنبياء
الكتاب كالحكمة كإف كانوا من  كيعٌلمهممنهم يتلوا عليهم آياتو كيزٌكيهم 

كىو العزيز  بػهمقبل لفي ضضؿ مبين، كآخرين منهم لٌما يلحقوا 
 ـ، ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشا  كاهلل ذك الفضل العظيمالحكي

الفضل العليم ال ٱبلُّ ّٔذا الفضل البتة، كال ٲبنعو،  فصاحب( ْػ ِ/ا١بمعة)
فضلو عٌز كجٌل ال يتناىى، فال بٌد من ظهور فضلو ٗبا ال يتناىى  ألفٌ كذلك 

ٔب كىو تعا ،من أعلم الفضايل لكاف نقصان ُب الفضل ىوكلو ٓب ٱبلق ما 
.  منزٌه عن ذلك 

:  آخر نقوؿ كبوجو  
فلم ٱبلق ا٣بلق عبثان  ،يلهو كال يلعب كالاهلل حكيم، كا٢بكيم ال يعبث  إفٌ   
بااضن ما خلقت ىذا  ربٌنا (آؿ عمراف/ُُٗ) خلقت الجٌن  كما

الغائٌية معرفتو  فالعٌلة ليعرفوف، أم( ٔٓ/الذاريات) كاإلنس إالٌ ليعبدكف
ىو مطهور، ككجو ذلك أنٌو  كماقٌوة العباد ال فعليتهم كتوحيده كذلك ُب 

ُب ٝبيع أطوار  إليوتعأب خلقهم من غاية البعد األبعد ليسافركا ُب سّبىم 
ٝبيع  قٌوتو ُبكجودىم، كيطاىدكا كٌل األنوار، كغاية البعد ظاىر اإلمكاف ك

ال  األكواف، كاهلل تعأب خلقهم منو للوصوؿ إٔب أعلى درجة العرفاف، كذلك
، فإٌف العادـ للٌطيء ال يصّب اف القوابل كا٤باىيات٥بم بأنفسهم لنقص ٲبكن

 فلو عيناف، كلو كاف ٲبكن ذلك لكاف ٲبكن أ كافباعثو، كذلك ظاىر ٤بن 
.  ال يكوف موجدان، فتأٌمل  الوجوديكوف الٌطخص نفسو كذلك ٩بتنع إذ فاقد 
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رفة كالٌتوحيد، كال شٌك مكٌملْب ُب صفة ا٤بع كجودمن  ا٢بكمةبٌد ُب   فال  
فإهنم  ،كاف ٧بتاجان فيو إٔب ا٤بتكٌملْب إذاأٌف ا٤بكٌمل لطيء ال يكوف مكٌمالن 

عن  ُب صفة ا٤بعرفة غنٌيان  ا٤بكٌملفاقدكف لو كىو كاحد، فال بٌد كأف يكوف 
غّبٮبا  فإفٌ  ،عليهما الٌسالـ كالوٕبٌ  النيبٌ  قٝبيع ا٣بلق عا٤بان بنفسو، كال شٌك أف

.  أشخاص  بوجود ىكذا اإلخالؿّٔذه الٌصفة، فال ٯبوز ُب ا٢بكمة ال يكوف 
ٛبٌدهنم  منك٢بصوؿ الغاية ال بٌد  ،مضافان إٔب أٌف الٌناس ٨بلوقوف لغاية ىذا  

 ٤با كهوؼكر كاؿحفإهٌنم لو تفرٌقوا ُب الربارم كالفلوات كرؤكس ا١بباؿ كاِب
من ذلك لكثرة  حصلت ىذه الغاية العليمة منهم بل ٓب يكونوا متمٌكنْب

ساير ا٢بيوانات ليسوا ٕباجة إٔب غّب رٌّٔم، كإٌف اهلل خلق ٥بم  فإفٌ  ،حواٯبهم
عيطهم، ٖبالؼ اإلنساف فإنٌو ُب ٝبيع أموره ٰبتاج إٔب  ُبما يكتفوف بو 

ال يقدر على سٌد ٝبيع حواٯبو كرفع مهماتو  بنفسوغّبه، ككٌل كاحد منهم 
ائج كإ٪باح ا٤بطالب، كألجل كاّب لرفعداف فال بٌد من اجتماعهم ُب القرل كالبل

كيكسب أمران  ،سبيل إٔبذلك خلقهم ا٢بكيم ٨بتلفي الطٌبايع ليذىب كلّّ 
٤با  طبعهمخاصان بطبعو كيرفع حوائج أبناء جنسو، كلو ٓب ٯبعل ذلك من 

أف  بدٌ أحكموه، كٗبا أٌف الطٌبايع ٨بتلفة، كمع اختالفها يكثر الٌنزاع بينهم ال 
رئيسان حاكمان عليهم حٌب  ،من ا١بزئٌيات ءو ُب جز ـ اٌلذم ٓب ٱبلَّ ٯبعل ا٢بكي

كيضع كٌل شيء ُب موضعو، ككذلك  ،ما كقع بينهم من الٌتطاجر كالٌنزاع يرفع
مثلهم  ىذا ا٢باكم خارجان من حٌد الطٌبايع إذ لو كاف مقهوران  يكوفال بٌد كأف 

فوقهم ال من كم أف يكوف اذا اّبكال بٌد لو كأحدىم،للطٌبايع لصار 
فإٌف ا١باىل ال يقدر على  كحكمتو،جنسهم،ككذلك ال بٌد من علمو 
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شيء موضعو، كما  كلٌ كغّب ا٢بكيم ال يعرؼ الٌسياسة، كال يضع  ،ا٢بكومة
على  ، مطلعان بالٌضمائرال ٲبكنو إصالح أمر الٌناس، كما ال بٌد أف يكوف عا٤بان 

ا٢بٌكاـ  أفٌ أال ترل  ؟با٢بقٌ فإٌف ا١بٌاىل كيف يقدر على ا٢بكومة  ،الٌسرائر
 كالٌطوارعكالٌسالطْب ا١ٌبهلة لعدـ إٌطالعهم على البواطن ينٌصبوف ُب احملاٌلت 

شتبو عليهم أمور كثّبة كما تحاالت رعٌيتهم كمع ذلك  فعيونان ليخربكىم ع
كيقف على ،ٱبفى، كا٢باكم ا٢بقيقي ا٣ببّب العليم يطٌلع على الغيوب ال

ا صار أمْب اهلل  الٌرعية مثل لك لو كاف بنفسو عاصيان ككذ كالعيوب،احملاسن 
ى
٤ب

كصل إٔب  كماكما قدر على األمر با٤بعركؼ كالٌنهي عن النكر،  ،ُب أرضو
 لصاركاكلو كانوا برٌمتهم متقْب  ،عصياهنم كنقصاف ا٣بلق ىو ،اـ الفعلٌيةؽـ

ف ال ٱبتارك كسالطْب ا١بور ا٤بطٌهرعصـو آب ىو كاملْب، فا٢باكم الكامل
ا٣بليفة،  فال تغفل،فا٢باكم،بالفسقللبكومة ا٤بغصوبة من كاف متجاىران 

معصـو ال ٧بالة، غاية األمر أٌف ا٢باكم الكٌلي  ا٤بنصوب من ًقبىل اهلل تعأب،
 ، فيما يؤديو  معصـو جزئي ػأم الذم ينٌصبو ا٢باكم الكٌلي  ػ كا١بزئيمعصـو

تمل مع جواز يكوف ساىي ف، ككذلك ال ٯبوز أعن ا٢باكم الكٌلي ان إذ ٰبي
ُب األحكاـ كحفظ األناـ، كمن ٝبع ىذه الٌطركط يكوف  يسهوسهوه ألف 

.  نصب األنبياء كاألكلياء بْب الٌناس، فافهم  ا٢بكمةنبٌيان أك كصٌيان، فمن 
:  آخر نقوؿ كببياف   
 ٙبدٌ  األدكاتاهلل سببانو كتعأب بذاتو بعيد عن حٌد إدراؾ ا٣باليق، فإٌف  فٌ إ  
ال  ٗبافسها كاآلآلت تطّب إٔب نلائرىا،كاهلل سببانو كتعأب فوقها ٝبيعان أف

يتناىى، كلذلك اختار لنفسو ملاىر ُب الكوف كالٌطريعة،يتمكن ا٣بلق من 
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عنهم،أٌما كوهنم ملاىره ُب األكواف  كالٌطرعٌيةالكونٌية  كامرخذ األأك إدراكهم
ٌدكف إٔب ا٣بلق أكامره ؤُب ،كألسن إرادتو مطٌيتوكفعلٌيتها ٧باؿ ،ٕبسب شأهنا

ك٤بٌا كانوا برٌمتهم أيآتو كمقاماتو  ا٣بلق،كنواىيو الكونٌية ا٤بتعلقة بأكواف 
ظهر أمر اهلل كما سطع نوره كما  ٤باكعالماتو صارت طاعتهم طاعتو،كلوالىم 

سببانو كتعأب بإقباؿ  اهللعرفو أحد من خلقو، فالٌسماء مثالن ملهر أمر 
األقرب كىو يؤٌدم  القرببعد الذم سار إليو ُب نزكلو إٔب العقل من البعد األ

ككذلك ُب الٌطرع  تعأب،عن اهلل سببانو أمره، فكٌل من أطاعو ييعٌد مطيعان هلل 
طاعتهم طاعتو بلهوره ٥بم فيهم، فكٌل من أطاعهم  جعل أكلياءخلق لنفسو  

ىم ألسنة إرادة صلوات اهلل عليهم أٝبعْب، ؼ كاألكصياءأطاع اهلل كىم األنبياء 
ا صاركا بأنفسهم األكواف ٓبٌ  ُب الٍب ظهرت تواكصف اؤهاهلل تعأب، بل ىم اسم

هلل ٕبيث صارت أنفسهم فانية ُب جنب اهلل كباقية بو،أمركا غّبىم أف  مطيعْب
ا٢بسُب الٍب أمر اهلل أف تدعوه  األ٠باءكاهلل  ٫بن:  كما قاؿ  بػهميدعوه 

فا٢بجج . الٌرضي ككجهو ا٤بضيء  اهللٌسالـ على اسم اؿ: كُب الزٌيارة أيضان .بػها
إذ  ،ٗب فيوؼُب جنب آب فافو كذلك شأف كٌل  ،قصلوات اهلل عليهم صاركا أ٠باءى 

فإذا أفُب أحد نفسو ا٤بسٌمى،كاإلسم ما أنبأ عن  ،يصّب منٌبيان عنو ال عن نفسو
يصّب  الٌرٞباف جنبُب جنب الٌطيطاف يصّب ا٠بو، كإذا صار أحد فانيان ُب 

 "الٌذكات للٌذات  ذات أنا ،الٌذات أنا"   :ا٠بو بل نفسو كما ُب قولو 
  .
معو معاملة مع اهلل تعأب، بل يصّب اهلل  معاملةصار ّٔذه ا٤بنزلة تصّب كٌل  فإذا

يزاؿ يتقٌرب  ما" :ُب ا٢بديث القدسي ناطقان من لسانو كما قاؿ عٌز كجلٌ 
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أحببتو كنت بحره اٌلذم يبحر بو  فإذا أحٌبوإلٌي العبد بالٌنوافل حتى 
تي يبطش  ٌّ كرجلو الٌتي يمشي بػها،  بػها،كسمعو اٌلذم يسمع بو كيده اٌؿ

.  "إٍف دعاني أجبتو كإٍف سكت عٌني ابتدأتو
 مقامهممن امتثل أكامر ا٤بطٌرعْب ا٤بطٌهرين كمن ركل عنهم كقاـ ُب  فكلٌ   

 فمنصّب ٨بالفان هلل تعأب، ييعٌد عابدان هلل سببانو كتعأب، ككٌل من خالفهم م
كفر بػهم فقد كفر باهلل،كمن أشرؾ أحدان معهم فقد اشرؾ باهلل، فا٤بوٌحد من 

 يطع الٌرسوؿ فقد أااع اهلل من :موٌدوم كطاعتهم، قاؿ تعأب ُبأخلص 
آؿ ) يحببكم اهلل مإف كنتم تحٌبوف اهلل فاتٌبعوف قل ،(َُ/النساء)

 ىاكم عنو فانتهوافسوؿ فخذكه كما آتاكم الرٌ  كما ،(ُّ/ عمراف
، كبنا عيًرؼى اهلل، كبنا عيبد اهلل بنا:"عنهم عليهم الٌسالـ قالوا ككرد، (ٕ/ا٢بطر)

. (ُْ) "كيحّْدى اهلل تبارؾ كتعأب
      (ُٓ)" اهللما عيبد  ٫بن عيبد اهلل كلوال بعبادتنا": قو٥بم عليهم السَّالـك 
. (ُٔ)"كلوالنا ما عيبػدى اهلل بعبادتنا عيبػدى اهلل عٌز كجٌل،"ك
ما  كعَبتوا٢بديث الٌطريف أف العبادة متفرعة على ا٤بعرفة، كلوال الٌنيب  معُب  

 الٌدالةحقيقةن، فهم الٌسبيل لعبادتو كمعرفتو، بل ىم الٌصفات  اهللى  عرؼ أحده 
مىن عبد اهلل " :  موالنا اإلماـ الٌصادؽعلى الٌذات، كإليو يطّب قوؿ 

فقد كفر، كمىن عبد اإلسم كٓب يعبد ا٤بعُب فقد كفر، كمىن عبد اإلسم بالتوٌىم 
كا٤بعُب فقد أشرؾ، كمىن عبد ا٤بعُب بإيقاع األ٠باء عليو بصفاتو الٍب كصف 

بػها نفسو فعقد عليو قلبو كنطق بو لسانو ُب سرائره كعالنيتو فأكليك أصباب 
.  (ُٕ)" أكليك ىم ا٤بفلبوف:" ،كُب حديث آخرأمّب ا٤بؤمنْب 
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 ٩بٌا"  اهلل:"أ٠باء اهلل كاشتقاقها عن الٌصادؽ  اإلماـىطاـ موالنا  كسأؿ  
 ىو مطتٌق؟

 كاإلسميقتضي مألوىان،  كاإللو" إلو"مطتٌق من  اهلل! "يا ىطاـ:  فقاؿ 
غّب ا٤بسٌمى، فمن عبد اإلسم دكف ا٤بعُب فقد كفر كٓب يعبد شييان، كمن عبد 

كعبد اإلانْب، كمن عبد  [فقد أشرؾ: حيدف التو] كا٤بعُب فقد كفر اإلسم
 يا ىطاـ؟ أفهمتا٤بعُب دكف اإلسم فذاؾ الٌتوحيد، 

.  زد٘ب: قلت : قاؿ 
 ا٤بسٌمىفلو كاف اإلسم ىو  ،كتسعوف إ٠بان  ةتسع عٌز كجلٌ  هلل:  قاؿ 

   ككٌلهاؿُّ عليو ّٔذه األ٠باء، دى مي  لكاف كٌل إسم منها إ٥بان، كلكٌن اهلل معُبن 
ا٣ببز اسمه للمأكوؿ، كا٤باء اسمه للمطركب، كالٌثوب اسمه : اـشيا ق. غّبه

ف ] ٮبان تدفع بو كتناضلؽ، أفهمت يا ىطاـ ؼى رً حٍ كالٌنار اسمه للمي  للملبوس،
نعم، : مع اهلل عٌز كجٌل غّبه؟، قلت ا٤بٌتخذينبو أعداءنا  [كتنافر: التوحيد

٘ب أحد ُب الٌتوحيد فواهلل ما قهر: قاؿ. نفعك اهلل بو كاٌبتك يا ىطاـ: فقاؿ
 .(ُٖ)حٌب قمت مقامي ىذا 

يكوف اهلل صورة  أفمن العبادة بالوىم  أٌف مراده  ػأخي القارئ  ػ كاعلم  
 ،خلقوأك جسمان كما عمل عليو عاٌمة ا٣بلق إذ يزعموف رٌّٔم شخصان كمثل 

كيتوٮٌبوف أنٌو ُب مكاف ُب الٌسماء أك فوقها فيخاطبونو كما لو خاطبوا كاحدان 
من كراء حجاب، فمن اعتقد أٌف ذاتو تعأب ٧بدكدة فقد كفر ألنٌو تعأب  هنمـ

عُب بو ٓببالعابد كا٤بعبود بل الكٌل نوره، كأٌما عبادة اإلسم دكف ا ٰبدأحد ال 
فإٌف اإلسم اسمه إذا كاف حاكيان عن ا٤بسٌمى  ؛كىو كفر ،اهللفعبادة غّب 
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يكوف ذلك إالٌ بعد الفناء الٌتاـ ُب  الغيبٌية، كال الٌناركالٌطعلة ُب حكايتها عن 
ىكذا ال يرل باأل٠بٌية، فما يراه العبد كيعرفو بوصف  فانيان ا٤بسٌمى، فإذا صار 

ا٠بان كعبادتو كفر، كمن ىذا القبيل عبادة  يكوفغّب كصف ا٤بسٌمى ال 
صور أساتذوم كمرشديهم ُب القلب  بتصٌورالٌصوفٌية ا٤بالحدة إذ يقولوف 

فهؤالء كقعوا ُب الكفر كذلك  الٌصمديٌة،ىم ٗبا ٱبص الٌذات ك٨باطبتهم إيٌا
كونو من أ٠باء اهلل كصفاتو  فرضألٌف ا٤برشد ال يكوف ا٠بان إ٥بٌيان، كعلى 

اإلسم إذا ٓب يرى  مالحلةفإذا عرفتو بطخصو خرجت عن  ،كاألنبياء كاألكلياء
غّب اهلل سببانو ؿ عبادةكٓب يعرؼ إالٌ بلهور ا٤بسٌمى، فتكوف العبادة لو حينيذو 

.  كتعأب 
إٔب ظهور ا٤بعُب ُب  إشارة"  عبد ا٤بعُب فقد دٌؿ على غايب  من: " كقولو  

فجميع ا٤بلك أ٠باء كصفات، كأٌما ُب الٌطرع فاختار  الكوفاإلسم، فأٌما ُب 
كال يليق بو غّبىا، فلهوره ُب  كا١ٌبالؿاهلل لنفسو أ٠باء الكماؿ كا١ٌبماؿ 

لو، كما ترل ُب نفسك إذ ىي  ظهورق ال غّب، كُب غّبىا ال زلتْب ُب أ٠بائػا٤بن
األبداف، فمن دعاؾ ُب  من، حيث إٌف ظهورىا إ٭ٌبا ىو ُب بدنك ال غّبه يتوآ

من غّب بدف دعا  دعاؾغّب بدنك ٓب ٯبدؾ أبدان إالٌ ُب الٌصالح كالقٌوة، كمن 
من ٓب يدركو، كقد أحاؿ على غايب، كعلى فرض كونك مدركان سامعان 

فإنو كإف كاف يسمع  ؛ال يكاد ٯبدؾ كمن يدعو ميتان آدمٌيان على قربه لدعوتو
مَبتٌبة على اإلدراؾ ال على  كاآلاارال يدركو،  ػ الٌداعيأم  ػأنٌو  إالٌ دعاءه 

يعبد شييان كال ينتفع بو ُب  ٓباأللفاظ، فمن دعاه من غّب سبيل أ٠بائو فكأنٌو 
القطرٌيْب اٌلذين  الفقهاءعبادة أكثر  كىذه ،آخرتو كإف أجزأه ُب ظاىر الطرع



 233 

كمن ىذا القبيل  أعما٥بم،رفة كلكٌنهم أصلبوا ظاىر عٓب يعرفوا رٌّٔم حقيقة آب
ظاىريٌة، كال  كعباداوماٌلذين ٓب يعرفوا األئٌمة عليهم الٌسالـ تكوف أعما٥بم 
ٗبا أراد، يعبدكا اهلل  فلمتفيدىم بطيء ألهٌنم ٓب يعرفوا إمامهم إالٌ ٗبا توٮٌبوه، 

من  البيوتالبٌر بأف تأتوا  ليس:بل عبدكه ٗبا أرادكا، كاهلل تعأب يقوؿ
.  (ُٖٗ/البقرة) البيوت من أبوابها كٍأتواظهورىا كلكٌن البٌر من اتٌقى  

فٌرؽ بْب  فٍ ـى ٌف إإذ  فواضح"عبد اإلسم كا٤بعُب فقد أشرؾ  من: "كقولو  
ا مع اهلل إ٥بان آخر كذلك ُب اإلسم كا٤بعُب كعبدٮبا معان فقد أخطأ كدع

فاإلسم إذا عيٌد مع ا٤بسٌمى ال يكوف ا٠بان، كا٤بعُب ال  ،كأٌما ُب ا٢بقيقة اللٌاىر،
 لقد فهو إذا كجد اإلسم كا٤بعُب اانْب فقد عبد اانْب ،إالٌ من اإلسم يلهر

  .(ّٕ/ا٤بائدة) ثالث ثضثة إٌف اهلل كفر اٌلذين قالوا
فذلك أف تنلر إٔب  ،. . ."عليو  اإلسمبوقوع  عبد ا٤بعُب من: " كقولو  

منو ا٤بسٌمى ال غّب، ألنٌو ال  تطاىداإلسم كونو كاشفان سببة األحديٌة بأف 
١بعل اهلل كما أٌنك تنلر إٔب  ٤بطابقتوينٌبئ إالٌ عن مسٌماه، ففعلك يصّب حٌقان 

هلل، يا ا: فتقوؿ بلسانك ا٤بعُبالٌطعلة كترل الٌنار فذلك إيقاع اإلسم على 
 : كما تقوؿ بلسانك ا٣بالئق فيو كتعتقد ُب ضمّبؾ ا٤بعُب بو كىو اٌلذم ٙبّبَّ 

.  ُب ضمّبؾ شخصو  كتعتقد" زيد"
 اإلماـ: الثٌالث األمر  ىو قطب جميع الكائنات كقلبهم: 
ظهرت بأكصاؼ كمالو  الٍبا٣باٌصة كا٤بطلقة ىي  كالعلويٌة الوالية احملٌمديٌة إفٌ   

لوىٌية، األي  باطن، كىي ا١بٌامعة لأل٠باء اإل٥بٌية، بل ىي تعأب كنعوت ٝبالو
صاحبها  إفٌ كىي ُب رسوؿ اهلل مع الٌرسالة ، كُب الوصٌي مع اإلمامة كحيث 
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فيو بأكصافها كالية  الكائنةفافو عن نفسو كباؽو بربٌو، فال ٧بالة تكوف الوالية  
حة بػها ذاتان، بل ىي أٌف حقيقة ىذه الوالية ال ٲبكن اإلطا ريبكال .اهلل تعأب

كحيث أنػها حقيقتهم يعلموهنا بالعلم ا٢بضورم،  الٌسالـ،٨بتٌصة بػهم عليهم 
بل ٗبقدار ما ٲبكن تفهيمها لغّبىم،  ٕبقيقتهاكمن ا٤بمكن بياف آاارىا ال 

حيث ىي صفة إ٥بٌية مطلقة اابتو  منككيف ٲبكن معرفة كنو الوالية اإل٥بٌية 
إٔب غّبىم من األنبياء  بالقياسك٥بم عليهم الٌسالـ  ،سة للٌذات الرٌبوبٌية ا٤بقدٌ 

أٌف ا٤بقٌيد متقٌوـ با٤بطلق،  كمعلـوكا٤برسلْب، كمقٌيدة بالقياس إٔب اهلل عٌز كجٌل، 
كاألكلياء جزئٌيات الوالية  لألنبياءكا٤بطلق ظاىر ُب ا٤بقٌيد، فالوالية الثٌابتة 
اهلل عليهم الٌسالـ ٥بم القرب إٔب  سوؿرا٤بطلقة اإل٥بٌية، فاألنبياء كاألكلياء عَبة 

ملاىر الوالية اإل٥بٌية، كجزئٌيات  كاليتهماألشياء بالوالية اإل٥بٌية، حيث إٌف 
 ال ما للوالية اإل٥بٌية منها كما كالتوليةطة سلللوالية اإل٥بٌية، فلها من آاار اؿ

اهلل  كالية كاليتنا: " قولو  منيطّب ما ُب بصائر الٌدرجات  قٱبفى، كإٕب
أٌف نبٌوة األنبياء جزئٌيات الٌنبوة ا٤بطلقة  منكىذا نلّب ما قيل  ،"تعأب 

يا جابر : أنٌو قاؿ أيب جعفر  اإلماـاحملٌمدية، من ىنا كرد عن موالنا 
البياف  أٌما: كا٤بعا٘ب؟، فقاؿ  البيافكما : عليك بالبياف كا٤بعا٘ب، فقلت

مء فتعبده كال تطرؾ بو شييان، كمثلو ش ليسفهو أف تعرؼ أٌف اهلل سببانو 
كلسانو كأمره كحكمو ككلمتو كعلمو  كيدهكأٌما ا٤بعا٘ب فنبن معانيو ك٫بن جنبو 

ك٫بن ا٤بثا٘ب الٍب أعطانا الٌلو  ،نريدهكيريد الٌلو ما  ،كحقو كإذا شينا شاء الٌلو
 ك٫بن كجو الٌلو الذم ،[٫بن ا٤بثا٘ب اٌلذم أعطاه اهلل نبينا ٧بٌمدان : ف]، نبينا

ف عرفنا فأمامو اليقْب كمن جهلنا فأمامو فمى  ،أظهركم بْبيتقٌلب ُب األرض 
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كاف الينا إياب ىذا ا٣بلق ٍب  ،السماء كصعدناكلو شينا خرقنا األرض  ،سٌجْب
 .(ُٗ)إٌف علينا حسأّم

عن ىذه ا٤بقامات بأ٠باء  حديث آخر عرٌب موالنا اإلماـ الصادؽ  كُب  
اللاىر كباطن اللاىر  ،كىوا٢بق كحق ا٢بق  اف أمرنا ىو: أيخر حيث قاؿ 

  .(َِ) بالسر  ، كىو السر كسٌر السر كسر مستسر كسرّّ مقٌنع فكباطن الباط
كمقاـ  ،الكائنات عمجمعليهم السالـ ُب حقائقهم عٌلة  ٧بٌمدو  آؿك  

 فنورالقوابل، ك ا٤بقامات أشخاصهم كذكاوم ا٤بباركة أصفى كأعدؿ من ٝبيع
ر كأسبق كأكٔب كأعلى من ٝبيع ا٣بلق، فكل بياف ُب ا٣بلق البياف فيهم أظو

 ،٫بن أصل كل خّب كمن فركعنا كل بر:  كذلك قولو  ،بياهنممن فرع 
من أراد الٌلو بدأ بكم كمن كحٌده قبل " :كُب الزيارة ا١بامعة. التوحيدكمن الرب 

. "بكم توجوعنكم كمن قصده 
ىو قطب ٝبيع الكائنات  أٌف اإلماـ بخالؿ ما ذكر يتضح لدينا  من  

ينتطر ُب ساير  كمنوا٣بلق يصل أب القلب أكالن  ككل فيض يصل أب ،كقلبهم
بعدما  النطفةا٣بلق، كالقلب ُب اإلنساف أٌكؿ ما ٰبٓب كآخر من ٲبوت، فإٌف 

 كالطرايْبالعركؽ  قكقعت ُب الرحم يتوٌلد منها أكالن قلب ا٤بولود ٍبٌ يتطٌعب من
 يتوٌلدحو٥با األعضاء، كبعد توٌلد ا٤بولود كامل األعضاء  أب األطراؼ كتنعقد

الركح أكالن ُب قلبو كٰبٓب بأمر الٌلو كمنو ٯبرم دـ ا٢بياة ُب كل البدف، بل 
من األطباء يقولوف أٌف األكردة كالطرايْب كٌلها ناشبة من القلب،  ا٤بطٌرحوف

. إٔب البدف قكالطريا٘ب يقسم من الوريدمكالدـ 
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القلب، ككذلك آخر  حيأٌكؿ ٨بلوؽ من البدف القلب، كأٌكؿ ؼ كبا١بملة  
 دائمان مٌيت من البدف القلب، كٝبيع البدف يدكر على القلب كيستفيض منو 

 منترل في خلق الرحماف  ماكىو يفيض دائمان، ككذلك األمر ُب ا٤بلك 
لك) تفاكت

ي
الطيء كائنان ما كاف مرٌكب من كجود  ألفٌ  كذلك ،(ّ/ا٤ب

الوجود كا٤بادة كهنايتهما،  حدكد ىٌيةصورة كا٤باؿمادة كصورة، كا كماىية أك
عليو من الصفات  يَبتبكالطيء ىو شيء ّٔذه ا٤بادة كالصورة، كٝبيع ما 

كما ترل أٌف  ا٤بتصلكلها أمثلة ىذه النهاية كا٢بدكد الٍب ىي ا٤بثاؿ كالطبح 
على  ترتبةآبكٝبيع الصفات  لوجهىك مثالن مادة كصورة ىي مثالو ا٤بتصل،

من  األجساـُب  مثاؿ كجهك كلها راجع إليو كعلى ىييتو،كمنها األمثلة ا٤بلقاة
كجهك، كترل عيانان مثاؿ كجهك ُب األجساـ الصقيلة أنٌو على شكلك، 

كآااره  ،الصفات كلها راجعة إليو، فصفة كٌل شيء تابعة لصورتو سايرككذلك 
عن موصوفها من حيث  صفة ؼُب ا٢بكمة أف تتخلٌ  ك٧باؿمَبتبة عليها، 

أنٌو من احملاؿ أف يقتضي أحد شييان  كماالصدكر إالٌ ما اختلف ُب القوابل، 
من  نراه كما ،كلٌّ يعمل على شاكلتو قلاالٌ ما على صفتو كىييتو 

اختالؼ القول ُب األشياء فذلك ٕبسب الفعليات الٍب عليها ال ٕبسب 
ال ( أم اإلمكاف الراجح)من حيث ىي ىي، كالوجود ا١بايز  ا٤بادةنفس 

اإلمكاف ىو صلوحي من باب كونو  فإقتضاءفعلٌية لو سول صلوح االنفعاؿ، 
سواه، كال يكاد ٱبرج  يقتضيصفةن، كالصفة على طبق ا٤بوصوؼ، فبنفسو ال 

أف ا٤بداد من  ترلمن قوتو شيء إالٌ ٗبرجح خارجي يقتضي أمران خاصان أال 
 يأخذمة دكف كلمة إالٌ بالكاتب أف حيث نفسو ال يقتضي التصٌور بصورة كل
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بالقلم كينقطو بصورة ا٢بركؼ على حسب ميلو الذم ىو ا٤برٌجح،  قشييان من
. فافهم

كال  ؽكىو الغِب ا٤بطل اهللح للصور ا٣باصة ىل ىو ما ا٤برجٌ  :نسأؿ  كىنا  
ال كيف لٌلو  كماٰبتاج أب شيء كال ٲبيل أب شيء؟ أك ىو فعلو كال كيف لو 

فإف  ُب خلق ا٣بلق، كسىٍوؽ الوجود إٔب كلّْ قابل؟ ػإذف  ػا السبب فم تعأب؟
 آدـكىو   القلبح ىو سولو تعرؼ أٌف ا٤بخصص كا٤برجٌ ركنت مؤمنان باهلل ك

 ػ  فأنزلو اهلل ُب أرض ا١برز كخلقو منها بيده الكينونةاألٌكؿ كاف ُب جناف 
بو، كأٌما  ا٣بلقر ٍبٌ خلق سام ،كأحداو على طبق مطيتو ،حسبها على ػ رادتوإب

خلق العقل كىو  بعدماكعليو فإنٌو   خلقو فبال كيف كما أف مطيتو بال كيف،
ٍلكالقلب كالقطب ١بميع 

ي
صار مرجبان ٣بلق ساير األشياء باإلرادات  ا٤ب

ف مَبجم ساُب كٌل مقاـ ٰبتاجوف إٔب ؿ كا٣بلقا٣باٌصة كىي ال تضٌر بالقلب، 
خلق اهلل  ،ففي عآب الٌذكات كالٌطرعي،ك٘ب من اهلل تعأب يبٌْب ٥بم األمر الك

كالٌنفوس كالطٌبايع كاألمثلة  األركاحكخلق بو غّبه، كُب عآب  ،أٌكالن قلبها كقطبها
٨بلوقة بسبب قلبها،  كٌلهاكاألجساـ ىكذا، ككٌلما تراه من بسايط العوآب 

ؾ كٌل عآب غّب ٨بلوؽ من عناصر ىذا ا٤بل ُبذلك القلب  )*( كعلٌي اإلماـ
فإٌف كٌل شيء قبل خلقو ُب  ،الدكر ٧بذكركبسائطو كلو كاف ٨بلوقان منها للـز 

 ػحينيذو  ػالقلب، فكيف ٲبكن  ىواإلمكاف، كال ٱبرج منو إالٌ ٗبرٌجح كا٤برٌجح 

                                                 
(*)

عرٌب ىطاـ بن ا٢بكم ُب احتجاجو على عمرك بن عبيد قاضي البصرة عن القلب بإماـ ا١بوارح يصٌبح   
 ٥با الصبيح كينفي ما شٌكك فيو، كىذه الركاية من أركع ما جاء ُب اإلحتجاج على إابات صٌبة كجود

. ُِٔػُِٓ/ِ:إحتجاج الطربسي: إماـ ُب كٌل عصر فلَباجع
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بٌد من خركجها من  الأف يكوف القلب ٨بلوقان من العناصر كالبسايط الٍب 
.  القٌوة بواسطتو، فتدبٌر 

متعاليان عن البسايط  اهللخلقو  ػمكاف ٨بلوؽ بنفسو  ُب كلٌ  فالقلب  
قلب ىو ا٢باكي  لوؾ ؿً قبل أجزاء ملكو، ككٌل شيء من أعراض آبى  ػكالعناصر 

 الٌنفسإٌف نسبة : للقلب الٌركحي األعلى منو ال أنٌو حقيقتو، من ىنا قيل
كاف  كمااـ الكٌلية الٌدىريٌة إٔب الٌنفوس ا١بزئٌية كنسبة ا١بسم ا٤بطلق إٔب األجس

من الٌنفوس كالكرسي ا١بٌامع للكٌل ٰبكي الٌنفس الكٌلية كيصدؽ عليو ا٠بها 
أٌف الٌنفس الغيبٌية غّبىا، كنفوس األشياء ىي صور الٌنفس الكٌلية، فصورة  مع

نفسو، كصورة الٌنبات نفسو، كىكذا صورة اإلنساف كا٢بيواف  مثالن ا١بماد 
أفراد ا٤بطلق األعلى كىو الٌنفس الكٌلية  ككٌلها كا٤بواليد،كغّبىا من البسايط 

ظهوراتو  ا٤بطلق أفرادكمنطأ ا١ٌبميع، فإٌف ٝبيع   الكلٌ احمليطة بػها كىي مبدأ 
 العناصرك٘بٌلياتو، فإٌف أفراد ا٢بديد ىي ما ظهر من أشٌعتو فيما صٍيغ من 

بصورة قابلة ٢بكايتها كاألشٌعة تصدر من ا٢بديد بصورة كاحدة إطالقٌية إذا 
كمالو كعلى حسبو، كتلهر ُب الٌسيف كالوتد كٌل ٕبسبو، كا٢بديديٌة ىي  مق

اللٌاىرة ُب أفراده ٝبيعها بدؤىا من ا٢بديد كعودىا إليو،  كاألشٌعةا٢بديديٌة، 
إٔب الٌنفس الكلٌية، فجميع ما يلهر من األفراد يرجع  بالٌنسبةككذلك األمر 
فس ا٤بطلقة إٔب شخص ٔبواز نسبة صفة النٌ  يستطكلكقد  ،كينسب إليها

الفرد ٰبكي ا٤بطلق ٕبسب شأنو ال  فٌ إٰبكيها أـ ال؟ كلكٌنو مردكد من حيث 
الفرد بل من حيث  فرديٌةٕبسب شأف ا٤بطلق، كذلك أيضان ليس من حيث 

ٱبالفو كلكٌنو  كالفإٌف الفرد بنفسو شعاع ا٤بطلق كأاره  ؛حكاية البدف العنصرم
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ما ىو  علىا٤برآة صا٢بة ٢بكاية الٌطعاع  يلهر ُب ا٤برآة ٕبسبها، فإٍف كانت
ال  ا٢بافلةا٢بافلة عند اإلنساف فإٌف ا٢بفظ من لواـز : عليو فال ٚبالفو، مثالو

كلكٌن البدف رٌٗبا ٰبكي ا٢بفظ كرٌٗبا ال ٰبكي كذلك ٕبسب غلبة  ،يفارقها
فإٍف كاف البدف صا٢بان  ره قعلى دماغ اإلنساف كعدمها كما ىو ظا الٌرطوبة
كأالٌ فال، ككذلك الكالـ ُب ساير قول اإلنساف، كمن  ٰبكيوا٢بفظ  ٢بكاية

يسٌمى إنسانان على ا٢بقيقة نعم يكوف إنسانان  الال ٰبكي ٝبيع قول اإلنساف 
دكف أرضها، كاألرض ٙبكي أرضٌيتها  ٠باكيٌتهاظٌلٌيان، كىكذا الٌسماء ٙبكي 

فس بالكٌلية، اسم حقيقة النٌ  منهمادكف غّبىا، لذا ال يصدؽ على كاحدة 
مثالن كإٍف ظهر فيو  ا١بزئيككذلك األمر ُب األبداف الٌطخصٌية، فالٌنجيب 

كلذا  الٌنفس،شعاع الٌنفس كلكٌنو ٓب ٯبمع ٝبيع ما يطَبط ُب حكاية 
 الاليصدؽ عليو ا٠بها على ا٢بقيقة، من ىنا أيضان ال يسوغ أف يقاؿ ٤برآة 

ففلك القمر ال  ،عضو ٥با ٙبكي ٝبيع الٌنفس بكماالوا أنػها نفس بل ىي
كلكٌنو قمر الٌنفس الكٌلية، كالٌزىرة  ػألنٌو الٰبكي كٌل ما ُب القمر  ػيكوف نفسان 

زىرة الٌنفس يعِب الٌنفس اللٌاىرة فيهما زىرةن كقمران،  اكلكٌنو نفسان ال تكوف 
 اٌلذم كرسٌيو الٌسماكات كاألرض كسعا١بامع للكٌل  الكرسيٌ كلكٌن 
ىا ٰبكي الٌنفس فيصدؽ عليو ا٠بها كيلهر منو أارىا، كىو األفالؾ كلٌ  كسع
كىو إماـ الٌسماكات كاألرض، كالكٌلي  ،الكامل لزيد كالٌطعلة للٌنار البدفٗبنزلة 

مارة كصاحب كباب اإلشارة ك٧بٌل العبارة كالٌدليل كاأل الغيبا٢باكي عن 
سم الكٌلي مع الكٌلية فيصدؽ على ىذا البدف ا الٌنفسالوساطة كالٌسفارة كىو 
.  إليو كإٔب ساير الٌسماكات كاألرض بالسواء  كنسبتهاأٌف الٌنفس الغيبٌية غّبه 



 240 

:  كبالجملة  
إذ ىم أنوارىم  الٌسالـالٌطيعة ا٤بخلصْب فركع آؿ ٧بٌمد عليهم  فإفٌ   

فإٌف ٝبيع ما  كمؤاره،كأشٌعتهم، كالٌنور ال ٲبلك لنفسو شييان ال يكوف من مواله 
كىو  إالٌ ق، أال ترل إٔب نور الٌسراج فإنٌو ال يثبت للٌنور شيء إٕب يرجع منو

كحقيقة الٌنور من  ؟ال يكوف ىكذا ككيف راجع إٔب الٌسراج كينسب إليو،
يرجع إليو كُب نفسو فقّب ٧بتاج إليو، كلذلك ٝبيع ما  كجودها٤بنّب، كأصل 

قولو  كذلك ،٥بم أصالة ن كلطيعتهم بالتبع يثبتيثبت للطيعة من الفضايل 
  كنفى " .أصل كٌل خير كمن فركعنا كٌل بٌر   نحن" : الٌسالـعليو  

كقاؿ أنػها لإلماـ ٯبريها على أيديهم، كّٔذا ا٤بعُب إذا  الٌطيعةا٤بعجزات من 
كال حلم كال كماؿ أبدان إالٌ ٩با أظهره آؿ ٧بٌمد منهم  ةللٌطيعقلت أنٌو ال علم 
للٌطاخص كمنو ال لو كال  ق ا٤برآة حسنبح ُب فإٌف الشٌ  قولك،لكنتى صادقان ُب 

اإلماـ كأجراىا من قوابلهم اٌلٍب تعكس عن  أظهرىاللمرآة، ففضايل الٌطيعة 
ق من ردكصألٌف اإلنعكاس الكٌلي ال ٲبكن  جزئٌيان ذكاوم ا٤بقٌدسة كلو إنعكاسان 

لو كاف البحر مدادان  قل متكاملةالٌنفوس ا١بزئٌية حٌب كلو اجتمعت 
 كلمات رٌبي كلو جئنا بمثلو مددان  دقبل أف تنف البحر دم لنفلكلمات ربٌ 

صعب مستصعب ال ٰبتملو   حديثنا إفٌ " : كقاؿ، (َُٗ/الكهف)
٫بن : ف ٰبتملو؟ قاؿفمى  :يلؽ ، "مرسىل كال مؤمن ٩بتبن  نيبٌ مقٌرب كال  ملك
  .
القٌوتْب عند أىل  تكاملىذا العرض ا٤بسهىب كاٌلذم أابتنا خاللو  بعد  
ما  إٔب  الرٌكوفعليهم الٌسالـ ككوهنم قطب ٝبيع الكائنات، ىل ٲبكن  تيباؿ
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 عليهمة  إبليس الٌلعْب من أٌف الٌنيب كاألئمٌ  بلمساتظٌنو بعض ا٤بمسوحْب 
 عوآبيكونوا مطٌلعْب على ٦بريات األمور كال يعلموف شييان عن  الٌسالـ ٓب
 كمنؿ ا٣بلق كمبدؤه كمنتهاه، كقد كرد ُب األخبار ا٤بتواترة أنػهم أكٌ !  الغيوب؟

 ؟طل ُب الرٌأم أك اإلشتباه كالٌنسياف ُب غّب التبليغحالو ىكذا كيف يصيبو اْب
  .
 عن موالنا أيب جعفر  مسلم٤با قلنا ما كرد ُب مواٌقة ٧بٌمد بن  كيطهد  

 أدًبر فأدبىر: أقًبل فأقبىل ٍبٌ قاؿ لو: لو٤بٌا خلق اهلل العقل استنطقو ٍبٌ قاؿ : قاؿ
أحٌب إٕبَّ منك كال أكملتك إالٌ  ىوكعٌزٌب كجالٕب ما خلقت خلقان : ٍبٌ قاؿ

. (ُِ)أعاقب كإيٌاؾ أايب كإيٌاؾفيمن أحٌب، أما إٌ٘ب إيٌاؾ آمر، كإيٌاؾ أهنى، 
كآلو كسٌلم كانطعبت منو  عليوبالعقل ىنا نور رسوؿ اهلل صٌلى اهلل  كا٤براد  

٧بالِّ للمعارؼ  ٔبعلوق على ا٢بقيقة أنوار األئٌمة عليهم الٌسالـ، كاستنطاؽ
كجذبو إٔب أعلى  الكماؿ،متناىية، كا٤براد باألمر باإلقباؿ ترقٌيو على مراتب الال

بتكميل ا٣بلق  األمرمقاـ القرب كالوصاؿ، كبإدباره إٌما إنزالو إٔب البدف، أك 
معاشرة  بسببعن غاية مراتب القرب  ياهتِضُّبعد غاية الكماؿ، فإنٌو يلزمو 

أنزؿ اهلل إليكم ذكران رسوالن يتلو عليكم  قد: ق قولو تعأبما٣بلق، كيومئ إؿ
مبٌينات ليخرج اٌلذين آمنوا كعملوا الٌحالحات من الظٌلمات  اهللآيات 

اإلقباؿ إٔب  ،يكوف ا٤براد باإلقباؿ أف أك ،(ُُػَُ/الطالؽ) إلى الٌنور
.  الٌتبليغ  اـإًب  بعدا٣بلق، كباإلدبار الٌرجوع إٔب عآب القدس 
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أ٘ب ال  ىو [أكملتك كال] ُب ا٢بديث القدسي ا٤بتقدّْـ بقولو تعأب كا٤براد  
إالٌ فيمن أيحٌبو، أك أف  كبيِبأكمل ٧بٌبتك كاإلرتباط بك ككونك كاسطة بينو 

 باإلكماؿيكوف ا٣بطاب مع ركح األئٌمة كنورىم عليهم الٌسالـ، كا٤براد 
فيو  ككملذا الٌنور بعد تطٌعبو بأٌم بدف تعٌلق إكمالو ُب أبداهنم الٌطريفة أم ق

. يكوف ذلك الٌطخص أحٌب ا٣بلق إٔب اهلل تعأب 
 ٗبا ميكٌلفْبلكوهنم صلوات اهلل عليهم   إٌماخصيص الت" آمر إيٌاؾ: "كقولو  

ٓب ييكٌلف بو غّبىم، كيتأٌتى منهم من حٌق عبادتو تعأب ما ال يتأٌتى من 
اؿ العباد بواليتهم كاإلقرار بفضلهم، كّٔذا الشَباط صٌبة أعم أكغّبىم، 

أٌكؿ ما خلق اهلل : الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم عنٯبمع بْب ما ريكم 
.  خلق اهلل العقل  ماأٌكؿ : نورم، كبْب ما ريكم

٠بعت حبييب ٧بٌمد صٌلى اهلل : سلماف الفارسي قاؿ عنما ريكم   كيؤيٌده  
 كعلٌي نوران بْب يدم اهلل عٌز كجٌل يسٌبح اهللى  كنت أنا: يقوؿعليو كآلو كسٌلم 
أف ٱبلق آدـ بأربعة عطر ألف عاـ، فلٌما خلق آدـ  قبل قي سي ذلك الٌنور كيقدٌ 

افَبقنا ُب  أنا كعلٌي شيء كاحد حٌب يزؿفلم  ،أكدع ذلك الٌنور ُب صلبو
.   اإلمامةصلب عبد ا٤بطٌلب، ففٌي النبٌوة كُب علٌي 

" .  فجزء أنا كجزء عليٌ  ا٤بطٌلبُب صلب عبد  ترقنااؼ:"أخبار أيخىر كُب  
خلق اهلل، كقد أصبح ىذا  ماالٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أٌكؿ  ككوف  

على  متفقوف ا٤بٌلٌيْباإلعتقاد من الٌضركريٌات ُب حوزة اإلسالـ، بل إٌف ٝبيع 
عَبفوف بأٌف كم ذلك، كإٍف ٓب يعرفوا شخصو ا٤ببارؾ، أال ترل أنػهم كٌلهم يقٌركف

سالـ اهلل عليهم ميثاؽ  األنبياء علىرسوؿ اهلل ٧بٌمدان خاًب الٌنبيْب، كقد أخذ 
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كبعضهم انتلر  بطخصو، أقرٌ كاليتو كاإلقرار بنبٌوتو، غاية األمر أٌف بعضهم 
ال ينكركف فضلو على ٝبيع  ػأم أتباع األدياف السماكية  ػ كلكٌنهم أمر ظهوره

.  لٌسابقوف فهو أسبق الٌسابقْب كال شٌك أنػهم ا األنبياء،
نطق بذلك كتاب اهلل جٌل  كقدال شٌك ُب أنٌو أٌكؿ ما خلق اهلل،  كبا١ٌبملة  

 إف كاف للٌرحماف كلد فأنا أٌكؿ العابدين قل: تعأب قاؿ حيثجاللو 
  . (ُٖ/الزخرؼ)
 هللاأنٌو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أٌكؿ خلق  أم أٌكؿ العابدين أنا: فقولو  

 .عىبىدى اهلل تعأب 
فأنا  ػأيها ا٤بطركوف  ػإٍف كاف للرٞباف كلد حسب زعمكم : كبتعبير آخر  

ألنِب أٌكؿ من عبد اهلل كحده، [ على فرض كجوده]أٌكؿ العابدين ٥بكذا إلو 
 (ِِ)أنا أٌكؿ ا٤بوٌحدين هلل، ا٤بنكرين لقولكم: فقد دفع أٍف يكوف لو كلد، كا٤بعُب

  .
:  ؾؿذ تقرير  
من شي  إالٌ يسٌبح  كإفٍ عبيد اهلل عٌز كجٌل  ا٣بلقشٌك أٌف ٝبيع  ال  

لو ما في  بل (ْْ/اإلسراء) فقهوف تسبيحهمتبحمده كلكن ال 
من في  كلٌ  إفٌ  (ُُٔ/البقرة) الٌسماكات كاألرض كٌل لو قانتوف

.  (ّٗ/مرٙب) الٌرحماف عبدان  مالٌسماكات كاألرض إالٌ آت
كيسٌبح ٕبمدؾ كيسجد  يعبدؾككٌل شيء  ،إلو كٌل شيءأنت : الٌدعاء كُب  

.  انتهى كٌل شيء إٔب أمرؾ : كمن الٌدعاء أيضان . لك 
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أٌكؿ خلق اهلل تعأب، كإذا دٌؿ  أنٌوكاف رسوؿ اهلل أٌكؿ العابدين دٌؿ على  فلٌما  
الٌضركرم،  اإلٝباعصريح الكتاب على شيء ككافقو ا٣برب الٌصبيح مع 

إنٌني ىداني رٌبي إلى  قل: إٲباف كإنكاره كفر قاؿ تعأب فاإلقرار بو حينيذو 
كما كاف من المشركين، قل  حنيفان مان مٌلة إبراىيم مى صراط مستقيم دينان ؽً 

شريك لو كبذلك  الإٌف صضتي كنسكي كمحيام كمماتي هلل رٌب العالمين 
ٝبيع ا٣بلق  أفٌ  ريب كال (ُِٔػُُٔ/األنعاـ) أيمرت كأنا أٌكؿ المسلمين

أسلم من في الٌسماكات  كلو: أسلموا هلل كونان كقهران كما قاؿ تعأب
 إٌني أيًمرت أف أكوف أٌكؿ من أسلم قل (ّٖ/ آؿ عمراف) كاألرض

 كال (ُٗ/آؿ عمراف) الٌدين عند اهلل اإلسضـ كإفٌ  ىذا( ُْ/األنعاـ)
الفطرة تكوينان كب مسلموفدين سواه، كٝبيع خلقو داف لو بالعبوديٌة، فكٌلهم 

إٌني  قل: تعأبكىو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أٌكؿ ا٤بسلمْب ككذلك قاؿ 
 المسلمين أٌكؿأيمرت أف أعبد اهلل مخلحان لو الٌدين كأيمرت ألف أكوف 

. (ُِ/الزمر)
 تبت إليك كأنا أٌكؿ  سبحانك :قوؿ موسى اآليةيعارض ىذه  كال  

ف آمن من بِب إسرائيل بأٌنك ال مرده أٌكؿ ـ فإفٌ  (ُّْ/األعراؼ) المؤمنين
نطمع أف يغفر لنا ربٌنا خطايانا أف كٌنا  إنٌانلّب قوؿ الٌسبرة  كىذاتيرل، 

ال أٌكؿ  ، ذلك ا٤بطهدُبأٌكؿ من آمن  يعنوف ،(ُٓ/الطعراء) أٌكؿ المؤمنين
أٌف ٞبزة سٌيد الٌطهداء مع أٌف موالنا بقاؿ مي آمن من ا٤بوجودات، ككما  من

ير، كما ال شٌك أٌف بسٌيد شهداء العآب، فبينهما فرؽ ؾ  ا٢بسيْباإلماـ 
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على  ليس المؤمنين أٌكؿا٣بليل خّب من الٌنيب موسى، فقولو  إبراىيم
منو باإلٝباع، ىذا كقد قاؿ  خّبنبٌينا  ككذلك عمومو، ككذلك نوح خّب منو

كاف  فإذا( ٔ/األحزاب) أكلى بالمؤمنين من أنفسهم الٌنبي:اهلل تعأب
فهو األٌكؿ ال موسى لكوف  ،منو٧بٌمد أكٔب بو  يبُّ  كسى أٌكؿ ا٤بؤمنْب فالنـ

.  الثٌا٘ب من ا٤بؤمنْب، كالٌنيب لو كالية عليو، فتدبٌر 
أحد  أيضان  أكلى بالمؤمنين من أنفسهم الٌنبياآلية ا٤بباركة  كىذه  

األٌكلْب  على عاٌمة ا٤بؤمنْب ا٤بطلقةالٌطواىد من كتاب اهلل تعأب على كاليتو 
تعأب من ا٢بجر كا٤بدر  اهللكاآلخرين إٔب قياـ يـو الٌدين، فكٌل ما دكف 

سببانو تكوينان،  كٗبطٌيتومؤمن بو  ،كالٌنبات كا٢بيواف كا١بٌن كاإلنس كا٤بالئكة
العمـو كال ٨بٌصص  يفيد من أنفسهم بالمؤمنين: ُب قولو لكا١ٌبمع احمللٌ 

ٝبيعهم كالٌنيب  فا٤براد الٌطرعٌيوف،ا٤بؤمنوف  ىمبأٌف ا٤براد  يقاؿحٌب  ،ُب ا٤بقاـ
 ،كالٌطرعٌيْب الكونٌيْب [المؤمنين]كإذا كاف ا٤براد من  ،أكٔب بػهم ٝبيعان 

ال ٧بض ا٢بكم اللٌاىرم كأكلويٌة األب  ،كشرعٌيةفاألكلويٌة أيضان كونٌية 
 بل األكلويٌة اٌلٍب ال تثبت إالٌ  ،كأمثا٥بماكالٌسابق إٔب مكاف ُب ا٤بسجد 

أنو أكجد ُب مكانو منو، كأظهر من كجهو منو كأقدر  يعِب ،للمبيط ٗبا دكنو
ة على التاـٌ  على كالية الٌنيبٌ  قاطعةا٤بباركة داللة  منو عليو، فصدر اآلية

على آؿ بيتو ٕبسب  داللة أٌمهاتهم كأزكاجو:ا٤بؤمنْب، كذيلها ىو قولو
 ،إٌف ا٤براد من األزكاج أكلياؤه الكرٙب من حيث للقرآفؿ كالوجوه الباطنٌية مالتأك

٨بلوقة من نفس الٌزكج كما قاؿ  الٌزكجةفإنو ال قرين لو غّبىم فإٌف 
عليها  حٌواءأيمنا ك (ُِ/الرـك) لكم من أنفسكم أزكاجان  خلق:تعأب
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ككما جاء ُب الٌركاية من ضلعو األيسر أم  ػآدـ  أبينا من طينة خيلقت  الٌسالـ
لق من نفس رسوؿ اهلل إالٌ األئٌمة عليهم الٌسالـ كٓب ييخ ػأك طينتو  نفسو

جا كم  قد: فاطمة الٌزىراء عليها الٌسالـ كذلك لقولو تعأب كالٌصٌديقة
  رؤكؼرسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنٌتم حريع عليكم بالمؤمنين 

أىل البيت عليهم  ىم أنفسكم:قولومن  كا٤براد (ُِٖ/التوبة)رحيم
لو كاف ا٤براد من األنفس  فإنٌو بالمؤمنين: لو تعأبالٌسالـ بقرينة قو

 رؤكؼ رحيم بكم :تكراره، ككاف يكفي قولو إٔب٤با كاف حاجة  ،ا٤بؤمنْب
.  
لـز  ،ا٣بلق كرأفتو ٨بصوصة با٤بؤمنْب ٝبيع أنفسكم كاف ا٤براد من كإف  

 :أبكقد قاؿ تع نقالن،ك عقالن كا٤بنافقْب كىو باطل  الكٌفاركونو من أنفس 
رسوؿ اهلل كخاتم  كاف محٌمد أبا أحدو من رجالكم كلكنٍ  ما

إذ ليس  ،كاف من أنفسهم لكاف أباىم بالبداىة كلو (َْ/األحزاب)الٌنبٌيين
ة مفإٌف ذلك أمر ظاىر مع أٌف نفي األبٌوة اللٌاىر ؛ةماألبٌوة اللٌاىر نفيا٤براد 

ا٤براد نفي األبٌوة  الٌرسالة، فسياؽ الكالـ يطهد بأفٌ  إلاباتليس مقٌدمة 
 ؛كوهنم من نفسو، كلو كانوا من نفسو لكانوا كلده لعدـ مرتفعةالباطنٌية كىي 

٧بٌمد سالـ اهلل عليهم  آؿ أنفسكممن  فا٤برادفإٌف الولد جزء من الوالد، 
طينتو كنفسو كال يطاركو فيها سول  فَّ منمن ؾي  ا٢بقيقةيب ُب عآب  فأزكاج النٌ . 

نحن ال ننفي المعنى الظاىرم لمفهـو ) أٝبعْب عليهم األئٌمة صلوات اهلل
األمومة ألكثر نسا  النبٌي باعتبار حرمة التزكيج، فهم بعد موت النبٌي بمثابة 

ىم  ،األئٌمة ػأم نلائره  ػفأزكاجو  ،(األمهات من حيث حرمة التزكيج بهنٌ 
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ـٌ كإٍف ٓب تكن الوالية عليهم، فإٌف األ فلهم ا،أٌمهاوم أم مبادئ األٌمة كأصولو
لكن ٥با الوالية ُب عآب ا٢بقيقة، كقد  الٌطرع،٥با الوالية ُب األمر ٕبسب ظاىر 

فإهٌنٌن  ،لنقصاف عقو٥بنٌ  اتاللٌاىرمٌ الوالية عن األٌمهات عٌز كجٌل سلب اهلل 
كالية األكالد  فٌ لو ك اػىبيتػتٍ ؿك نواقص العقوؿ كنواقص ا٢بلوظ، نواقص اإلٲباف،

ُب أنفسهٌن  اإلختيارسلب اهلل عنهٌن كقد  ا٤بهالك، كيف لرٌٗبا أكقعنهم ُب
 ،اللٌاىرمفكيف يثبت ٥بٌن الوالية على غّبىٌن، فببكم العرض  ،كأموا٥بنٌ 

سلب اإلختيار عنهٌن مع أٌف الولد جزؤىٌن كمن فاضل طينتهٌن، كأٌما 
 فهٌن أكٔب با٤بؤمنْب كذلك ،فال ٯبرم عليهٌن ىذا ا٢بكم اتالواقعيٌ  األٌمهات

 كىم( ٓٓ/ا٤بائدة) كلٌيكم اهلل كرسولو كاٌلذين آمنوا إنٌما: تعأبقولو 
آؿ ) كأنفسكم كأنفسنا: األئٌمة األطهار عليهم الٌسالـ ككذا قولو تعأب

اٌلذين آمنوا ال تقٌدموا بين يدم اهلل  أيٌها يا: قولو ككذا( ُٔ/عمراف
 يا:فقولو ُب اآلية ،(ُ/ا٢بجرات) عليمكرسولو كاتٌقوا اهلل إٌف اهلل سميع 

 كقدٝبيع ا٤بؤمنْب من األٌكلْب كاآلخرين  يطمل مطلق أيٌها اٌلذين آمنوا
هناىم اهلل عن الٌتقٌدـ بْب يدم اهلل رسولو، كذلك لسيادتو صٌلى اهلل عليو كآلو 

ؿ الفرقاف على عبده اٌلذم نزٌ  تبارؾ :على عاٌمة ا٣بلق قاؿ تعأب ـ كسل
يفيد العمـو فهو  لٝبع ٧بلٌ  كالعا٤بوف( ُ/الفرقاف) ان ليكوف للعالمين نذير

( على صيغة إسم ا٤بفعوؿ )كالٌنذير أشرؼ من ا٤بنذرين  ٝبيعها،نذير اهلل ُب 
 .فهو أشرؼ منهم ال ٧بالة  عليهمألنٌو حٌجة اهلل 
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، يدٌؿ على (ٔٓ/النجم) ىذا نذير من النذر األكلى: ككذا قولو تعأب  
كاف ُب عآب الذٌر نذيران من النذر األكٔب، كالنذر ىم آؿ أٌف الٌرسوؿ األعلم 

: ٧بٌمد عليهم السَّالـ، ركل آّلسي عن بصائر الٌدرجات 
 سألتي اإلماـ أبا عبد اهلل : بإسناده إٔب علٌي بن معٌمر، عن أبيو، قاؿ  

.  ىذا نذير من النذر األكٔب: عن قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب
  .  (ِّ)حيث دعاىم إٔب اإلقرار باهلل ُب الذٌر األٌكؿ يعِب بو ٧بٌمدان : قاؿ 

كونو صٌلى اهلل عليو كآلو  إاباتُب  ػ كافية ٕبمد اهلل ػ نبذة من اآليات ىذه  
:  حديثْب بذكرؽ اهلل، كأٌما األخبار فكثّبة نكتفي ؿأٌكؿ ما خ

 صٌلى اهلل قلت لرسوؿ اهلل: قاؿ األنصارمجابر بن عبد اهلل  عن: األٌكؿ  
نور نبٌيك يا جابر، : شيء خلق اهلل تعأب ما ىو؟، فقاؿ أٌكؿ  عليو كآلو كسلَّم

ٍبٌ خلق منو كٌل خّب ٍبٌ أقامو بْب يديو ُب مقاـ القرب ما شاء اهلل  اهللخلقو 
كٞبلة العرش  ،فخلق العرش من قسم، كالكرسي من قسم ،أقسامان ٍبٌ جعلو 

ٍبٌ  ،ُب مقاـ ا٢بٌب ما شاء اهلل القسم الرٌابع كأقاـكخزنة الكرسي من قسم، 
كأقاـ  ، كا١بنة من قسم،كاللوح من قسم قسمفخلق القلم من  ،جعلو أقسامان 

، فخلق ا٤بالئكة من ٍبٌ جعلو أجزاءان  اهلل، القسم الرٌابع ُب مقاـ ا٣بوؼ ما شاء
جزء، كالطمس من جزء، كالقمر من جزء، كأقاـ القسم الرٌابع ُب مقاـ الٌرجاء 

من جزء كالعلم كا٢بلم من جزء  العقلفخلق  ، ٍبٌ جعلو أجزاءان،ما شاء اهلل
مقاـ ا٢بياء ما شاء اهلل ٍبٌ  ُبكأقاـ القسم الرٌابع  ،كالعصمة كالٌتوفيق من جزء

كأربعة كعطركف ألف  ألفطرت منو مائة ؽنلر بعْب ا٥بيبة فرشح ذلك الٌنور ك
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فخلق  ،األنبياءركاح ٍبٌ نفست أ ،فخلق من كٌل قطرة ركح نيٌب كرسوؿ ،قطرة
.  اهلل من أنفاسها أركاح األكلياء كالٌطهداء كالٌصا٢بْب 

ـ قبل ٝبيع  اهلل عليو كآلو كسل صٌلىمن ا٢بديث ا٤ببارؾ أٌف ٧بٌمدان   يلهر  
.  الكائنات 

ة  ٌ خير أـ كنتم: قولو تعأب تفسّبعن العوآب للببرا٘ب ُب  ما: الثٌاني  
اهلل عليو  صٌلىقاؿ رسوؿ اهلل  : قاؿ ركؼأخرجت للٌناس تأمركف بالمع

علمتو  جالؿكأشٌعة من  ،ابتدعو من نوره ،ـ أٌكؿ ما خلق اهلل نورم كآلو كسل
فأقبل يطوؼ بالقدرة حٌب كصل إٔب جالؿ العلىمىة ُب ٜبانْب ألف سنة ٍبٌ 

فكاف نورم ٧بيطان كنور علي ٧بيطان  هلل تعليمان ففتق منو نور علٌي  سجد
  . بالقدرة

عليهم الٌسالـ ألهنم منو بال  الطٌاىرةاػىبيتى لرسوؿ اهلل فهو اابت لعَبتو  كما  
العقلٌية  األدلٌةتؤيدٮبا كريب كذلك أمر كاضح نطق بو الكتاب كالٌسٌنة 

تبعني فإنو  فمن: الكثّبة، أٌما من الكتاب فقولو تعأب حكاية عن إبراىيم
.  (ّٔ/إبراىيم) مٌني
حيث ٓب ٱبالفوه ُب  ا٤بتابعةات اهلل عليهم اتٌبعوه ٕبقيقة شٌك أنػهم صلو كال  

كإذا كانوا متابعْب  الٌتطهّب،إذ كانوا معصومْب بنٌص آية  ،صغّب األمور ككبّبىا
ـ ذرٌيتهم قتبعتاآمنوا ك اٌلذين:لو على ا٢بقيقة فهم منو، ككذلك قولو تعأب

من كاف من   الٌ يلبق بو إ كال (ُِ/الطور) بإيماف ألحقنا بػهم ذرٌيتهم
ال ٧بالة كإالٌ ٓب يلبقوا بو صٌلى اهلل عليو  جنسوفآلو ا٤بيامْب من  ،جنسو

الد، كال ريب أٌف األئٌمة أكالد الٌنيب كاؿ جزءكآلو، ىذا مضافان إٔب أٌف الولد 
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ال ٧بالة، ككذلك قاؿ تعأب ُب  الكلٌ حكم  قحقيقةن، فهم جزؤه، كا١بٌزء حكم
 ؾ من بني آدـ من ظهورىم ذرٌيتهمأخذ ربٌ  إذكصفة الٌذريٌة 

 كاألئٌمةٲبكن ذلك إالٌ بأف يكونوا من طينة اآلباء،  كال (ُِٕ/األعراؼ)
لكوهنم ذريٌة الٌنيب يلبقوف بو كيكونوف من جنسو، كىو أكٔب با٤بؤمنْب من 

ببعض، كما  أىٍكٔب األرحاـ بعضهم لوابػهم، كأك كذا ىم أيضان أكٔبكه أنفسهم،
: أٌف قولو تعأب

  حاٌجك فيو من بعد ما جا ؾ من العلم فقل تعالوا ندعوا أبنا نا  فمن
تهل فنجعل لعنة اهلل بكنسا نا كنسا كم كأنفسنا كأنفسكم ثٌم ف كأبنا كم

شٌك أنػهم نفسو لألحاديث ا٤بتواترة  كال( ُٔ/آؿ عمراف) على الكاذبين
اؿ الٌنيب صٌلى ففي ا٣برب حسبماجاء ُب البخارم كغّبه ؽ.  ذلكالٌدالة على 

كقاؿ عن سٌيدة . أنت مٌِب كأنا منك : علي  لإلماــ  ٌ اهلل عليو كآلو كسل
ة،  فاطمة سٌيدة نساء أىل ا١بن)): لعن اهلل من ظلمها فاطمةالٌنساء موالتنا 

: كقاؿ صٌلى اهلل عليو كآلو. ((أغضبِب  أغضبهاة بضعة مٌِب فمن ـكفاط
.  ((حسنه مٌِب كأنا منو ))
 )): أف ٲبيط عنو اإلماـ ا٢بسن أرادنس بن مالك عن الٌنيب قاؿ لو ٤بٌا أ كركل  

كقاؿ .  (( ىذا فقد آذا٘ب آذليا أنس دع ابِب كٜبرة فؤادم فإٌف من  كٰبك
.   (( مِب كا٢بسْبأنا من ا٢بسْب  )): ـ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلٌ 

كا بعدم ، بو لن تضلٌ  ٛبٌسكتمإٌ٘ب تارؾ فيكم ما إف : عنهم ٝبيعان  كقاؿ  
األرض،  إٔبأحدٮبا أعلم من اآلخر كتاب اهلل حبل ٩بدكد من الٌسماء 
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كعَبٌب أىل بيٍب كلن يفَبقا حٌب يردا علٌي ا٢بوض، فانلركا كيف ٚبلفو٘ب 
. (ِْ)فيهما

ف سرَّه أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ٩باٌب، ـى  )): ـ اهلل عليو كآلو كسلٌ  صٌلى  كقاؿ  
فليواؿ علٌيان من بعدم، كليواؿ كلٌيو كليقتًد جٌنة عدف غرسها ريٌب،  كيسكن
من بعدم فإهٌنم عَبٌب، خلقوا من طينٍب كرزقوا فهمي كعلمي فويل  بيٍببأىل 

((   من أٌمٍب القاطعْب فيهم صلٍب ال أنا٥بم اهلل شفاعٍب بفضلهمللمكٌذبْب 

(ِٓ )   .
  . "٧بٌمد كآخرنا كأكسطنا ٧بٌمد ٧بٌمد أٌكلنا": الخبر أيضان  كفي  
كنوركم كطينتكم كاحدة طابت  أركاحكمأٌف  أشهد" :الٌزيارة الجامعة كفي  

.  "كطهرت بعضها من بعض 
ٌف اهلل عٌز كجٌل خلق إ: الٌسالـموالنا اإلماـ علي بن ا٢بسْب عليهما  كعن  

ُب ضياء نوره يعبدكنو  أركاحان ٧بٌمدان كعلٌيان كاألئٌمة األحد عطر من نور علمتو 
ا٥بادية من آؿ  األئٌمةيسٌببوف اهلل عٌز كجٌل كيقٌدسونو كىم قبل خلق ا٣بلق 

.  ٧بٌمد صلوات اهلل عليهم 
كأٌكؿ ما خلق اهلل من  كاحدة ةو عليهم الٌسالـ من نور كاحد كطْب ككوهنم  

كإف كانوا جاىلْب  إٝباالن سألة ضركريٌات الٌطيعة، كال يطٌك أحد ُب ىذه آب
.  نتاٯبها بتفاصيلها ك

على سائر ا٣بلق، كللقرائن  بأفضلٌيتهمستلـز القوؿ تُب ا٣بلق  ةكاألسبقيٌ   
صفة إ٥بٌية، كشأف  كالواليةكوهنم أكلياءه،  :منها ،األخرل اٌلٍب دٌلت على ذلك

كىو ) عٌز كجٌل  كاليتومن الٌطؤكف الٌذاتٌية الٍب تقتضي الٌلهور ا٤بستمٌد من 
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قربو تعأب إٔب  بلباظقرب، إٌما كىذه الوالية الٍب مرجعها إٔب اؿ( الوٌٕب ا٢بميد 
كلٌيان هلل  ػالعبد  أم ػاألشياء، كإٌما بلباظ قرب العبد إليو تعأب ا٤بوجب لكونو 

اإل٥بٌية  با٤بلاىرتعأب على حسب درجتو كاٌتصافو باأل٠باء، فأٲٌبا عبد إٌتصف 
يع ٔبم الٌتجلي٘بٌلى با٠بو ُب حقيقتو كقلبو، فصار قريبان منو تعأب، فإذا كاف 

 علىاأل٠باء، فال ٧بالة يكوف العبد أقرب، كإذا كاف ببعض األ٠باء، فالقرب 
حسبو حسبما قلنا، فالفناء ا٢باصل للعبد إ٭ٌبا ىو بتجٌلي األ٠باء فيو كٌمان 

ٕبسب ما ٲبلك من القابلٌيات، فكٌلما اٌتسعت القابلٌية كٌلما ٘بٌلى على  كيفان ك
اآلاار كالصفات ٙبكي عن  ألٌف ٝبيعملاىر الٌذات ا٤بقٌدسة، كذلك  منذاتو 

ا٤بؤار، فإنو حقيقتها، كلكٌن الصفات لبيعد بعضها عن ا٤بؤار، تغٌّبت فطروا 
 ،شؤكف ا٤بؤار على ما ينبغي، كبعضها أقرب األكلٌية فال ٙبكي عن ٝبيع

كحكايتو لطؤكنو ككماالتو أشٌد، كإف شيت أف تعرؼ  ،با٤بؤار أكثر فطباىتو
أنلر إٔب الٌطمس كأنوارىا الٌساطعة فإٌف ما ُب ا٥بواء  :قةا٢بقي علىمثاؿ ذلك 

كما ُب الٌصبن بال حجاب نورىا، كما ُب  نورىا، األرضنورىا، كما ُب 
 ترل ُب الٌلل، أٌنك ترل ٤با ظهر الٌلل أبدان، فما الٌنوراألظالؿ نورىا فإنٌو لوال 

فإنو  ٌؿ،كتقرأ السطور ُب الكتاب، فكٌل ذلك من نور الطمس ال نفس الظ
ـي  ػأم الٌلل  ػنفسو  تسٌمى  ؾمع ذؿ كلكنظهرة للغّب، ظلمة غّب مرئٌية كال 

كال  بلوف الٌلل ُب اللل الٌنور اللٌاىر ُب الٌصبن بالٌطمس، كالٌنور اللٌاىر
كليس ذلك إالٌ لتغٌّب لونو كصفتو، ككذلك أفراد  ،٠بٌيو باسم الٌطمست

لكٌل باسم ا٤بنّب إذا حكى بعض كييسٌمى ا ا٤بطلق ٝبيعهم أنواره، اإلنساف
شؤكنو، كأٌما إذا كاف أحد فاقدان ١بميع الكماالت إالٌ كالٌذاتٌية  ا٤بؤاركماالت 
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بالٌطباىة الٌصوريٌة العرضٌية فال ييسٌمى باإلنساف حقيقةن، لذا فإٌف  يتعٌلقفيما 
أخرج ٝباعة من حٌد اإلنسانٌية، كتتفاكت مراتب اإلنسانٌية ُب  تعأباهلل 
ٌف اإلنسانٌية تقبل اإلشتداد كالٌضعف، إلذلك نقوؿ  اختالفهم،فراد ٕبسب األ

عمرك، كعمرك أقٌل إنسانٌية من زيد، مع أٌف ا٢بقائق  منفزيد أكثر إنسانٌيةن 
بل الوجود ّٔذا ا٤بعُب أيضان يقبل الٌضعف  كالٌضعفبأنفسها فوؽ اإلشتداد 

أضعف من ا٤بوجود من  ػ ٗبا ىو ىو ػ كجودهكاإلشتداد فإٌف ا٤بوجود من حيث 
 آاارككذلك األمر ُب ا٤بقاـ فإٌف الكٌل  فافهم كتدبٌر، تينك ا٢بيثيتْب ا٤بتقدمتْب

نو إالٌ صرؼ عفلم ٰبكوا  ،للكينونة األكٔب، كلكٌن بعضهم ُب غاية البعد
سائر الٌصفات، كأٌما من كاف حاكيان لكماالوا كصفاوا  كفقدكاالوجود، 

.  كماالوا كحكايتها  ٕبسبييدعى با٠بها كلكن 
 لطيءو  كصفاوا غّب فاقدو  كماالواالكامل ىو من كاف حاكيان ١بميع  كاألار  

إٔب ا٤بؤاٌر ، فيوصف  ينسبزلة ينسب إليو ٝبيع ما ػمنها، كإذا بلغ ىذه ا٤بن
.  ٔبميع ما كًصفى بو ا٤بؤاٌر 

ذلك شأف  ا٤بؤاٌر أك أفٌ  إٔبٲبكن لكٌل الٌنفوس أف ٙبكي كل ما يينسب  كىل  
.  خاٌص ببعضها ؟ 

 لو كاف على كٌل الٌنفوس ٗبستولن  ألعلمىو الثٌا٘ب كذلك ألٌف التجٌلي ا ا٢بقٌ   
كالكفر، ك٤با استتبع ذلك  اإلٲباف٤با حصل تفاكت ُب األفراد من حيث  كاحدو 

األعلى األٌكؿ كالٌتجٌلي  الٌنورإرساؿ األنبياء كا٢بجج عليهم الٌسالـ، لذا فإٌف 
كاألٌكؿ كاآلخر كاللٌاىر  اهللألجٌل إ٭ٌبا ىو ألٌكؿ خلقو ا٣باًب ٤بلك األعلم ا

بػهم خلقو كسوؼ  اهللفابتدأ  ،كالباطن كىو حقيقة آؿ ٧بٌمد عليهم سالـ اهلل
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كما  ٛبامان ٱبتم فهم اآلخركف حيث ستكوف كاليتهم آخر الٌلهورات اإل٥بٌية 
كيف ، اإل٥بٌيةكاليات الٌرساالت، كباطن اؿ ىركانت أٌكؿ الٌلهورات، كىم ظا

 ،موف بػهمئقا ،كأشٌعتهم صلوات اهلل عليهم كأنوارىم، كٝبيع ا٣بلق آاارىم ؟ال
أشهد أنكم أبواب اهلل كمفاتيح رٞبتو كمقاليد ))  :صادركف منهم، ففي الزٌيارة

كحرسة خالئقو ...مغفرتو كسبائب رضوانو كمصابيح جنانو كٞبلة فرقانو
. ( ِٔ) ((...كحفلة كدائعو

: كُب كصف ا٤بالئكة آلؿ ٧بٌمد ُب حديث ا٤بعراج قالوا لو  
كيف ال نعرفكم كأنتم أٌكؿ ما خلق اهلل، خلقكم أشباح من نور من نوره،   

.  (ِٕ)فما أينزؿ من اهلل فإليكم كما صعد إٔب اهلل فمن عندكم، فًلمى ال نعرفكم؟
الربّْ ُب مقاديًر إرادةي )): كما كرد ُب زيارة ا٤بؤب أيب عبد اهلل ا٢بسْب   

((  ...أمورًًه وبطي إليكم، كتصديري من بيوتكم
(ِٖ)  .

إٌف ما يصعد من ا٣بلق من حقيقة العبوديٌة، كا٢بمد كالثناء : كالمعنى  
كالدعاء، ٲبٌر بكم كأنتم تتلقونو ٍبٌ منكم يصعد إليو تعأب إذ ال طريق إليو 

كىو عٌز كجٌل قد احتجب تعأب إالٌ منكم؛ ألنكم أقرب ا٣بلق إليو تعأب، 
، ككيف كاف، فبيث إٌف أنوارىم (( إحتجب ربنا بنا)): بكم، كما ُب ا٢بديث

كخلقهم النورا٘ب، قد امكنها اهلل ُب مقاـو بْب الوجوب كاإلمكاف، كبْب ا٢بٌق 
كا٣بلق، فال ٧بالة ال ينػزؿ من ا٢بٌق إالٌ إليهم، كما يصعد إليو إالٌ منهم، كمن 

كجعل لكم مقاعد ُب ملكوت )) : اـ ا٤بطار إليو بقو٥بمعندىم، كىذا ا٤بق
.  ، فتدبٌر تعرؼ إٌف شاء اهلل تعأب (( سلطانو 
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كاأل٠باء كاألعراض ا١ٌبواىر  كالٌصفاتأكٔب ٔبميع ا٤بوجودات كا٤باىٌيات  فهم  
تعأب كصفاتو كأفعالو  كحدتومنها كّٔا مأل اهلل ٠باءه كأرضو حٌب ظهر 

كاف ٝبيعهم  كإفال يصلوف للبكاية الٌتامة عنهم  كعبادتو، كلكٌن ا٣بلق
إٔب  كجلٌ أ٠باءىم كصفاوم كيصٌح انتساب الكٌل إليهم كقد أشار ا٤بؤب عٌز 

ذلك من اآليات  كغّب في الٌساجدين كتقٌلبك: ىذه ا٢بقيقة بقولو
يينسب إٔب كٌل إسم ما يينسب إليهم  الالٌصرٰبة عند أىلها، كلكن مع ذلك 

أال ترل أف أمّب ا٤بؤمنْب  ا٣بصوصٌية،عليهم إالٌ بعد الغٌض عن صلوات اهلل 
 آدـ كنوح  أنا: " خطبو بعضيقوؿ ُب  اإلماـ علي بن أيب طالب 

نوح كاسم إبراىيم، كمع ذلك  كاسمآدـ أم اسم آدـ  فهو ".كإبراىيم 
أمّب ا٤بؤمنْب علي بن  إٔبال يينسب إٔب آدـ من حيث اآلدمٌية ٝبيع ما يينسب 

كالٌطمس  الٌنجم طالب عليهما الٌسالـ، كىكذا عندما ينسب نفسو إٔب أيب
 كليسفهو ال ينسب إٔب الٌطمس كالقمر ما يينسب إليو،  ،كالقمر كغّب ذلك

 فبعدإليو ليست إالٌ كنسبة القائم إٔب زيد،  األ٠باءنسبة ىذه   ألفٌ ذلك إالٌ  
تقوؿ ُب شأنو، كأٌما مع  كطف سببة اآلدمٌية كالٌنوحٌية كاإلبراىيمٌية تقوؿ ما

.  الٌصورة فإٌف آدـ كنوحان ٤بن ا٤برسلْب ك٥بما صفة ا٤برسلْب  خصوصٌية
تعرؼ األمر ُب  الٌطريفإذا عرفت ىذا ا٤بطلب  ػم القارئ خأ ػ كأنت  

اهلل تعأب، كإذا  أ٠باءالٌتوٌجهات كٌلٌية، فإٌنك تتوٌجو إٔب الكعبة ألهنا إسم من 
رٌبك فيها  تناجيلصوروا ناظران إليها ال تقدر أف  نلرت إٔب الكعبة مواجهان 

مقبالن  رٌبككلكن بعد الغٌض عنها تناجي  فإهٌنا ليست إالٌ الكعبة البيت ا٢براـ
 تصلحككذلك األمر ُب ٝبيع ملك اهلل تعأب، فاألبداف ا١بٌزئٌية  ،إليها
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 نان كاملةن النتساب ٝبيع ما يليق با٤بؤاٌر إليها، كلكٌن اهلل تعأب اختار أبدا
١بميع شؤكف ٩بلكة اهلل تعأب، يبلغ عددىم ٕبسب األركاح أربعة  حاكيةن 

بأبي أنتم كأٌمي كنفسي كأىلي كمالي ذكركم في  )): الزٌيارةعطر، كرد ُب 
كأركاحكم  ،كأجسادكم في األجساد ،األسما  فيالٌذاكرين كأسماؤكم 

كقبوركم في  ،كآثاركم في اآلثار ،في الٌنفوس كأنفسكم  ،في األركاح
كأكـر أنفسكم كأعظم شأنكم كأجٌل خطركم  أسما كمفما أحلى  ،القبور

ككصٌيتكم  ،رشد كأمركم ،كأكفى عهدكم كأصدؽ كعدكم كضمكم نور
إٍف . . . كسجٌيتكم الكـر  ،كعادتكم اإلحساف ،كفعلكم الخير ،الٌتقول
.  (( ىاهكمنت ،كمأكاه ،كمعدنو ،كفرعو ،كأصلو ،الخير كنتم أٌكلو ذيًكرى 

يكوف ٝبيع  أف فال شٌك حينيذو  اهلل،كانوا عليهم الٌسالـ أٌكؿ ما خلق  ك٤بٌا  
ر من أمرىم شرعان ككونان، كٝبيع ا٣باليق صنايع ٥بم كونان كشرعان، دصا ا٤بلك

من ظٌل نورىم فهم أكٔب بكٌل موجود من نفسو كأظهر ُب  كصورىمكمواٌدىم 
ع الكٌل إليهم، كمرٌد األمور مطلقان إليهم، كمرج كاآلخرة،مكانو منو ُب الٌدنيا 

عليهم، فإٌف ٝبيع األمور راجعة إٔب  كالكتاباب كا٢بساب عقكالٌثواب كاؿ
األٌمة كا٤بلل على أنٌو  أٝبعتألهنم نفس رسوؿ اهلل اٌلذم  ػػ كىم ا٤ببدأ ػػ؛ ا٤ببدأ

 ، نبياء من األ كالٌسابقوفصٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أشرؼ من ساير أكٕب العـز
.  أخربكا بوجوده كشرافتو 

مطٌلعوف على ٦بريات األمور  الٌسالـ٩بٌا ذكرنا أٌف آؿ ٧بمد عليهم  يتلٌخص  
اإل٥بٌية لقرّٔم من  ا٤بطٌيةكلكوهنم أٌكؿ صادر عن  ،لرجاحة عقو٥بم ا٤بقٌدسة

بكٌل ما يتعٌلق  مْبالػالعا٤ببدأ الفٌياض عٌز كجٌل، فال ريب حينيذو أف يكونوا 
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كضوعات آب ُبينسب إليهم ا١ٌبهل ُب األحكاـ أك  فٍ كاىر كاألعراض، كـى باِبٌ 
.  قاؿ فقد افَبل إٜبان عليمان كسيالقي ربٌو ٗبا 

بسند صبيح من أنػهم  ا٤بركيٌة٤با قلنا ما كرد ُب الزٌيارة ا١بٌامعة  كيطهد  
على ىاتْب  الٌتأكيدعليهم الٌسالـ معدف الٌرٞبة كخزٌاف العلم، لذا ينبغي 

:  الفقرتْب من الزٌيارة ليٌتضح ما ريمنا إليو، فنقوؿ
فهو  ((كمعدف الٌرٞبة ... ؿ بيت الٌنبٌوةقأ ياالٌسالـ عليكم  )): قولو  أٌما  

إٔب أنػهم عليهم الٌسالـ مركز كمستقر عطفو تعأب كبرٌه  كاضبةإشارة 
طاء كٌل كرزقو كما شابو ذلك، كالٌرٞبة بالعرؼ ا٣باٌص ىي إع كعنايتوكإحسانو 

 ،(ٓ/طو) على العرش استول الٌرحماف :تعأب قولوذم حٌق حٌقو كىو 
ذم حٌق حٌقو  كلٌ فأعطى  ،أنٌو عٌز كجٌل استول برٞبانٌيتو على العرش أم

ما  فالعرش ؛(َٓ/طو) كٌل شي  خلقو ثٌم ىدل أعطى :كقولو تعأب
ىبهم ا٢بياة كك ،خلقهم برٞبانٌيتوسول اهلل تعأب ىو رحيم بػهم، فاهلل تعأب 

األٞبر استول  فالرٌكنٍبٌ ٲبيتهم، كىي أركاف أربعة للعرش،  كيرزقهم كرزقهم
الرٌكن  علىنو خلق كٌل شيء، كاستول الٌرٞباف ـالٌرٞباف عليو بصفة ا٣بلق ؼ

 األبيضنو أحيا كٌل شيء، كاستول الٌرٞباف على الرٌكن ـاألصفر بصفة ا٢بياة ؼ
، كاستول الٌرٞباف على الرٌكن األخضر بصفة نو رزؽ كٌل شيءـبصفة الٌرزؽ ؼ

.  نو أمات كٌل شيء ـؼ ا٤بوت
فهو تعأب مستوو على  رٞبتو ملاىرىذه األركاف أك األصوؿ األربعة  فجميع  

 ثمٌ        :يطّب قولو تعأب كإليو ا٤بوارد،اللٌاىرة ُب ىذه   برٞبانٌيتوا٣بلق 
ق تعأب فٌ إ أم ػ (ٗٓ/الفرقاف) استول على العرش الٌرحماف فاسأؿ بو خبيران 
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: كحكمتو، كمنو أيضان قولو تعأب رٞبتويربٌيهم ّٔذه األصوؿ األربعة ٗبقتضى 
 ٌاستول على العرش يدبٌر األمر ثم الٌرٞباف يدبٌر األمر، كٓب يقل اهلل  أم

.  الٌرٞبة الواسعة كالٌرٞبة ا٤بكتوبة : كالٌرٞبة قسماف. فتأٌمل  استولعلى العرش 
ٌيت: الواسعة رٌحمةاؿ    ككافرو  ١بميع ا٣بلق من مؤمنو  لطمو٥بابذلك  ٠بي

.   كحيوافو  كنباتو  كٝبادو  كطاّبو  كصاّبو 
نفسو، فهو أفضل من  ُب  ٧بض الٌرٞبة ىي الوجود، كالوجود خّبه  كىذه  

يطّب قولو  كإليو، الفضل كالعدؿ فيعٌم ا٤بؤمن كالكافر يرْباالعدـ، كمن ىذا 
٤بٌا سيًيلى  اإلماـ الٌصادؽ  كقوؿ عىت كٌل شي كسً  كرحمتي: تعأب
. خلقو  عمـبجالرٞباف  : قاؿ الٌرٞباف؟عن 

 أكتبهاسؼ: بقولو تعأب إليهاكىي الٌرٞبة ا٤بطار  :المكتوبةالٌرحمة  كأٌما  
 بالمؤمنين رحيمان  ككاف: تعأب كقاؿ ،(ُٔٓ/األعراؼ) لٌلذين يٌتقوف

.   (ّْ/األحزاب)
: ذلك بياف  
 ،كيوجد ا٤بوجودات برٞبتو الواسعة اٌلٍب كسعت كٌل شيء أكجداهلل تعأب  فٌ إ  

من أىل الٌتقول، فالٌرٞبة حينيذو اابتة لو كمكتوبة أم  بػهاٍبٌ إذا كاف ا٤برحـو 
ىي نفس الٌرٞبة الواسعة إالٌ أنػها بالتقول صارت اابتة  با٤بؤمنْبمثبتة، فالٌرٞبة 

، فتسلب منو فيصّب ؤخذ منو الٌرٞبة الثابتةتػؤمن فغّب آب مستعارة،٤بوردىا ال 
كالباقية  إٔب العذاب اإل٥بي دكف ا٤بتقي، فبهذا اإلعتبار تسٌمى الٌرٞبة الثابتة

.  با٤بؤمنْب  ا٣باٌصةبالٌرٞبة ا٤بكتوبة أك 
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أكثر حركفان من  الٌرٞبافكجو آخر للفرؽ بْب الٌصفتْب كىو أٌف  كىناؾ  
الٌرٞباف الٌدنيا  صفةتدٌؿ على زيادة ا٤بعا٘ب، فتطمل  الٌرحيم، كزيادة ا٤ببا٘ب

 الٌرٞبافعمـو صفة  :فعلى األٌكؿكاآلخرة، كصفة الرحيم ٨بتٌصة باآلخرة، 
 أنٌوللمؤمن كالكافر ُب الٌدنيا من جهة الفضل على ا٤بؤمن كالعدؿ بالكافر أك 

افر إٛبامان سببانو كتعأب قد تفٌضل على ا٤بؤمن ٗبا يستبٌقو إلٲبانو، كعلى الك
يتذٌكر نعمة اهلل أك ٱبطى عقوبتو عليها بَبؾ شكرىا أك بزكا٥با أك  قلعلٌ  للٌنعمة

ما ذكٍّركا بو فتحنا عليهم أبواب كٌل  نسوا فلٌما: كما قاؿ تعأب استدراجان 
/ األنعاـ) فإذا ىم مبلسوف بغتةن ذناىم خشي  حتى إذا فرحوا بما أكتوا أ

 الٌذنوبل ا٤بؤمن بأٌف يؤاخذه ٗبا يقع منو من قد أجرل عدلو عل كأنٌو (.ْْ
كٓب يعًف عنو بل يبتليو با٤برض كالفقر كموت الٌنسل كا٥بمـو أك يسٌلط عليو 

 بينو كبْب باإلرادة الٌتكوينٌية، أك بْب ا٤بؤمن كبْب ما ذيًكرٗبعُب ال ٰبيل  ظا٤بان 
ـ أك غّب ذلك ليعل أك إمرأة سوء تؤذم زكجها، ،كصاحب سوءسوء  جارو 

كليعلم ا٤بؤمن أٌف  ،كقع منو من الٌذنوب ٤باالٌصابرين، كيكوف ما أصابو كٌفارة  
فال يرغب ُب الرٌكوف إليها أك أنٌو قد  كراحةو  ابو كبدار أمنو كث ليستالٌدنيا 

أك  اإلسالـٗبا كاف يكسب أك لّبغب ُب  جزاءن   الكافرأجرل عدلو على 
عليو ُب  يكوفإذ قد  ،كفر لرغبتو ُب الٌدنيا ليكره الٌدنيا ألٌف كثّبان ٩بٌن كفر إ٭ٌبا

 بعضاإلسالـ ذلٌة ُب زعمو باإلنقياد إٔب أىل اإلسالـ أك خوفان على فوات 
حطامها كأمثاؿ ذلك فال يسلم حرصان على الٌدنيا فإذا تبٌْب لو فساد الرٌكوف 

.  قٌدمو لعذابو كغّب ذلك ـأك أف ذلك  ،فى أـً  ق،كأنٌو ال يدرؾ مطلوب إليها
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عليو ٔبزيل الٌنعم إنعامان  يتفٌضليرحم ا٤بؤمن ُب الٌدنيا بأف  :الثٌاني كعلى  
يعفو  كأف ،(ّٓ/األنعاـ) اهلل بأعلم بالٌشاكرين أليس: لبالو قاؿ تعأب

جهة الفضل  كىذا ،عن تقصّباتو كسٌيياتو تفٌضالن فال يؤاخذه بطيء من ذلك
 ا٤بؤمنكتوبة فتجرم على ذلك من الٌرٞبة الواسعة كذلك الفضل ىو الٌرٞبة آب

كىذا صفة الٌرحيم، كقد ٘برم صفة الٌرحيم على  ،بنعيم األبد كملك ال يبلى
 استدراجان راض ـمـو كاألُب الٌدنيا بأف تيرفع عنو الباليا كاحملن كالفقر كالو الكافر

ٰبٌس بػها  الأك تذكّبان لنعمو عليو، كال ٘برم عليو ُب اآلخرة إالٌ على ٫بو  
اللٌاىرة كما لو أعطى فقّبان شييان  األعماؿك كانت لو استبقاقات من كما ؿ

ؽ عليو ُب الٌنار حٌب ٍبٌ تفرَّ  الٌدنياعليها ُب  أك ييعاقىب ازمن رٌقة قلبو كٓب ييج
.   بالتخفيف  ٰبسٌ ٕبيث ال  قةن ييوفٌاىا كىو ُب الٌنار مفرٌ 

لٌدنيا كاآلخرة كىي صفة كالكافر ُب ا ا٤بؤمنالواسعة تعٌم  الٌرٞبة: كبالٌجملة  
الٌدنيا كاآلخرة، كقد ٚبٌص ا٤بؤمن ُب  ُبالٌرٞباف كالٌرٞبة ا٤بكتوبة قد تعمهما 

ُب اآلخرة إالٌ جهة  الواسعةال ٯبرم على ا٤بؤمن من الٌرٞبة  قفأ  اآلخرة إالٌ 
الكافر ُب الفضل  يطارؾالفضل اٌلٍب يطلق عليها الٌرٞبة ا٤بكتوبة، كُب الٌدنيا 

الٌرٞبة الواسعة  جريافالٌ أنٌو على ٫بو الٌلطف بو كالٌتطهّب لو ٖبالؼ كالعدؿ إ
عليهم الٌسالـ  فكوهنمعلى الكافر فإهٌنا ال ٘برم على ٫بو الٌلطف كالٌتطهّب، 

ٔبميع معانيها،  كاآلخرةمعدف الٌرٞبة أنػهم معدف الٌرٞبة الواسعة ُب الٌدنيا 
أكلياء الٌنعم  ألهٌنمكذلك، كذلك  كمعدف الٌرٞبة ا٤بكتوبة ُب الٌدنيا كاآلخرة

إذا فتحنا عليهم بابان ذا  حتى: كسيوؼ الٌنقم، كإليو اإلشارة بقولو تعأب
بينهم بسورو لو باب باانو  فضرب عذاب شديد إذا ىم فيو مبلسوف
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للخلق أم  مناةعليهم الٌسالـ  ألهٌنم فيو الٌرحمة كظاىره من قبلو العذاب
 كاإلراداتكف للخلق ُب ٝبيع ا٢بركات كالٌسكنات مبتلوف ك٨بتربكف كمقٌدر

 الٌطريذكدكف األعداء عن ا٣بّب كاألكلياء عن  ذكاده أكاألعماؿ كاإلعتقادات، ك
 منُب دعاء كٌل يـو  كما قاؿ موالنا اإلماـ ا٢بٌجة ا٤بنتلر ا٤بهدٌم 

ل الٌلهٌم إٌ٘ب أسألك ٗبعا٘ب ٝبيع ما يدعوؾ بو كالة أمرؾ ا٤بأمونوف عل ))رجب 
ا٤بستبطركف بأمرؾ الواصفوف لقدرتك ا٤بعلنوف لعلمتك أسألك ٗبا نطق  سٌرؾ

فجعلتهم معادف لكلماتك كأركانان لتوحيدؾ كآياتك  مطٌيتكفيهم من 
إالٌ أنػهم عبادؾ كخلقك فتقها كرتقها  كبينهاال فرؽ بينك . . . كمقاماتك 

 كرٌكاده  كحفلةه  ده كمناةه كأذكا كأشهاده  بيدؾ بدؤىا منك كعودىا إليك، أعضاده 
فقولو .  ((..أنتفبهم مألت ٠باءؾ كأرضك حٌب ظهر أف ال إلو إالٌ 

":تعأبإٔب مفهـو قولو  ارةشإ" أعضاد:أشهدتهم خلق الٌسماكات  ما
 المضٌلين عضدان  متخذكاألرض كال خلق أنفسهم كما كنت 

خلق الٌسماكات  قد أشهدىم صلوات اهلل كرٞباتو عليهمؼ( ُٓ/الكهف)
كسائر ما برأ كذرأ كما  ا١بٌن كاإلنس كا٤بالئكةكخلق من أسكنهما من  ألرضكا

ذىم أعضادان كنبات كحيواف، كأشهدىم خلق أنفسهم كاٌتخ ٝبادأحدث من 
ا٥بادين عضدان، كمعُب أنٌو عٌز كجٌل اٌٚبذىم  كاٌٚبذىم ا٥بادكف،  ٌ ٣بلقو ألف

كرتو لتوٌقف كجوده على العٌلة إالٌ ٗباٌدتو كص يتقٌوـأٌف الٌطيء ال : أعضادان ٣بلقو
سٌيدنا ٧بٌمدان سراجان منّبان أشرؽ نوره حٌب  خلق اهللي  ك٤بٌاا٤باٌدية كالعٌلة الصوريٌة، 

ماٌديٌها كغّب  ،غيبها كشهادوا ،مواٌد األشياء اهللي  فخلقمأل العمق األكرب، 
، ك٤بٌا نور ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم من ،كجواىرىا كأعراضها ،ماٌديٌها
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قمران منّبان أشرؽ نوره حٌب مأل العمق األكرب فخلق  سٌيدنا علٌيان  خلق اهللي 
كجوىرىا  ،كشهادوا ماٌديها كغّب ماٌديها غيبهاسببانو صور األشياء 

بن أيب طالب عليهما الٌسالـ،  عليٌ  اإلماـمن نور أمّب ا٤بؤمنْب  ،كأعراضها
أشار الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو  إليوككالٌصورة ىي األـٌ،  ،فا٤باٌدة ىي األب

٧بٌمد  بنكٌضح اإلماـ جعفر  كقد" ىذه األٌمة  أبواكعلٌي   أنا: " كلوؽكسٌلم ب
ا٤بؤمنْب من نوره  خلقاهلل  إفٌ : " فبول ا٢بديث فقاؿ  الٌصادؽ 

.  ((كأٌمو الٌرٞبة الٌنوركصبغهم ُب رٞبتو، فا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن ألبيو كأٌمو، أبوه 
.  ىو الٌصورة كىي األـٌ، فافهم  غشٌك أٌف الٌصبكال 
ٮبا ركنا  ،ّٔما إالٌ ال يتقٌوـ الٌطيء  ػٮبا العلتاف  الٌلتاف ػ كالٌصورة ةفا٤بادٌ   

.  أعضادان ٣بلقو  االٌطيء كعضده فقد اٌٚبذىم
ىداء على شأٌف اهلل سببانو كتعأب جعلهم  أم":  أشهاد: "  كقولو  

كأقوا٥بم كٝبيع حركاوم كسكناوم،  كأحوا٥بم، ٥بمأعماخلقو، يعِب يطهدكف 
اهلل عملكم  فسيرلاعملوا كقل  ا٣بلق أحواؿال يغيب عنهم شيء من 

.  (َُٓ/التوبة) كالمؤمنوف كرسولو
 أبا عبد اهلل  سألت: الكاُب بإسناده إٔب يعقوب بن شعيب قاؿ ففي  

 ق كالمؤمنوفيرل اهلل عملكم كرسوؿساعملوا ؼ قلك:ُب قولو عٌز كجلٌ 
.  ىم األئٌمة : قاؿ

عليهما الٌسالـ سألو  الٌرضابن موسى  كُب عيوف األخبار أٌف اإلماـ عليٌ   
٦بلس  ُببعض من حضر من الفقهاء كأىل الكالـ من الفرؽ ا٤بختلفة 

: ا٤بأموف 
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. يا ابن رسوؿ اهلل بأٌم شيء تصٌح اإلمامة ٤بٌدعيها؟: قاؿ
. بالٌنص كالٌدليل :  قاؿ 
. ما ىي؟مفداللة اإلماـ ؼ: ؿقا 
. الٌدعوة  كاستجابةُب العلم : عليو أفضل الٌصالة كالٌتسليم قاؿ 
.  فما كجو إخباركم ٗبا يكوف؟: قاؿ 
. اهلل  رسوؿذلك بعهد معهود إلينا من :  قاؿ 

.  كجو إخباركم ٗبا ُب قلوب الٌناس ؟ فما: قاؿ
فراسة ا٤بؤمن فإنٌو ينلر بنور  اتٌقوا:  أمىا بلىغىك قوؿ رسوؿ اهلل: لو  قاؿ

.  اهلل؟ 
.   بلى: قاؿ
فما من مؤمن إالٌ كلو فراسة، لينلر بنور اهلل على قدر إٲبانو كمبلغ :  قاؿ
ألئٌمة مٌنا ما فرٌقو ُب ٝبيع ا٤بؤمنْب، كقاؿ عٌز اكعلمو، كقد ٝبع اهلل  بصارهتاس

، (ٕٓ/ا٢بجر) في ذلك آليات للمتوٌسمين إفٌ : ُب ٧بكم آياتو كجلٌ 
 كا٢بسْبا٢بسن  ، ٍبٌ ٍبٌ أمّب ا٤بؤمنْب من بعده ،ا٤بتو٠ٌبْب رسوؿ اهلل فأٌكؿ

.  كاألئٌمة من كيلد ا٢بسْب عليهم الٌسالـ إٔب يـو القيامة 
جعل اهلل لكم أىل  ٩بٌايا أبا ا٢بسن زدنا : لو فنلر ا٤بأموف، فقاؿ: قاؿ  

! .  البيت
أب قد أيٌدنا بركح منو مقٌدسة إٌف اهلل تبارؾ كتع: الٌرضا  اإلماـ فقاؿ

مع رسوؿ اهلل كىي مع  إالٌ ٩بٌن مضى  أحدليست ٗبلك ٓب تكن مع   مطٌهرة
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. ((اهلل عٌز كجلٌ  كبْباألئٌمة مٌنا تسٌددىم كتوٌفقهم كىي عامود من نور بيننا 
. ا٣بربإنتهى 

 ىي نور بينهم كبْب اهلل ا٤بقٌدسةالٌطريف إٔب أٌف الٌركح  أشار ا٢بديث فقد  
لْب سول كا٤برسى  من األنبياءً  ألحدو  تعأب أم قٌوة إ٥بٌية نورانٌية ٓب يعطها كاملةن 

ٝبيع أعماؿ العباد،  يطهدكفلرسوؿ اهلل ٧بٌمد كعَبتو الطٌاىرة، كّٔذا الٌنور 
مفاده أٌف اهلل  آخركييسٌمى ىذا العمود ملكان ُب بعض األخبار، كُب بعض 

الٌطخص  أحدكمعماؿ ا٣باليق كما يرل يعطي كلٌيو عمودان من نور يرل فيو أ
على ا٤بخلوؽ ذم  ا٤بلك كال تعارض بْب ىذه األخبار حيث ٞبلنا. ُب ا٤برآة 

الٌثالاة ىو خادـ عند رسوؿ اهلل كآلو األطهار عليهم الٌسالـ يسٌددكف  األبعاد
كركح القدس اٌلذم ليس ٗبلك كما أفاد ا٢بديث الٌطريف ا٤بتقٌدـ  شيعتهم،بو 

.  ٚبتلف ٗباىٌيتها عن ا٤بلك  ركحٌيةة بل ىو قوٌ 
فال ٱبفى  ،٥بم الٌطهادة أفٌ  يعِب ا٣بلق علىكوهنم شهداء  إفٌ  :كالحاصل  

ركح  بواسطةعليهم شيء من أعماؿ ا٣باليق، فهم يطاىدكهنم، ككٌل ذلك 
 ػ  ا٤بتقٌدـحسبما أفاد ا٢بديث الٌطريف  ػالقدس ا٤بطٌهرة كاٌلٍب ليست ٗبلك 

  اإلماـىو اٌلذم يسٌددىم كٰبٌداهم، كُب بعض األخبار أٌف فا٤بدد اإل٥بٌي 
، فا٤براد بو ىو ما تصيبو الغفلة، كال يعلم شييان  ،إذا غاب عنو ا٤بلك احملدّْث

، ماىيتو ملكوتية، آنفان ٕبيث ال يفارؽ الٌنيب كاألئٌمة عليهم الٌسالـ قلنا
متصٌرؼ بالكٌل كٌل شيء أم باطن الكٌل ك٧بيط بالكٌل ك باطن كا٤بلكوت ىو

فوؽ عوآب ا٤بلك حٌب ا٤بالئكة، من  ػأم ا٤بلكوت  ػ فهوبنبو الكٌلية الٌتامة، 
.   كميكائيلىنا كرد أٌف ركح القدس خلق أعلم من جربائيل 
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 كىويطهدكف ٝبيع ما ُب العآب بذلك الٌنور،  أنػهم  من ٝبيع ما ذكر فلهر  
.  ىم شاٌذ الٌركح العليم من اهلل تعأب ٕبيث ال يطٌذ عن

ما٘ب، كرماة كرامي، كدعاة كداعي، كىو  ٝبع كمناة": كمناة: " كقولو  
من مناه اهلل ٲبينو، كرمى يرمي أم قٌدره كاختربه كابتاله، أك من مناه ٲبنوه 
كدعا يدعو أم ابتاله كاختربه، أك أف تكوف مناة، ٝبع ميٌنة بالضم كىي 

دير ككضع حدكد ؽكالت القدر٧باٌؿ أنػهم  القٌوة، كىو األصٌح، كمعُب ا٤بقٌدر
كالرٌتبة كا٤بكاف  كالوضعاألشياء كمقاديرىا ُب الكٌم كالكيف كاألين كا٤بٌب 

كا٤بسٌببات  األسبابُب  سب كاإلضافات، كذلك كاألجل كاإلذف كالكتاب كالنٌ 
مفاتح الغيب ال يعلمها إالٌ ىو كيعلم ما في البٌر  كعنده:قاؿ تعأب
لمات األرض كال ظكرقة إالٌ يعلمها كال حٌبة في تسقح من  كماكالبحر 

اإلحتجاج الثٌقلْب عن  نورتفسّب  كُب مبين كتابراب كال يابس إالٌ في 
 لصاحبكم كقاؿ . .)) :ُب حديث طويل أيب عبد اهلل  موالنا اإلماـ عن

 علمعنده     قل كفى باهلل شهيدان بيِب كبينكم كمن: أمّب ا٤بؤمنْب 
كال رطب كال يابس إالٌ ُب كتاب مبْب، كعلم : هلل عٌز كجلٌ الكتاب، كقاؿ ا

 .((عنده  الكتابىذا 
إذ األذكاد ٝبع  ((كأذكاده كحفلةه كرٌكاده  )): ُب نفس الدعاء كيؤيده قولو   

ذائد كأصباب كصاحب كىو ا٢بامي كالذاب عن ا٢بمى كعما ينبغي أٍف 
ك ا٣ببّب ا٤بطلع ٗبواضع ٰبامي، كا٢بفلة ٝبع حافظ، كالرٌكاد ٝبع رائد، كه

  . الكالـ كا٤بواقع ا٤بناسبة لرعي األنعاـ ا٤بأمونة عن الذئاب كالسباع 
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علي بن أيب طالب  اإلماـافرة أٌف الكتاب ا٤ببْب ىو ضنصوص مت كُب  
.  عليهما الٌسالـ 

كالقدر، بػهم تقٌدر  ا٤بيزافكتقدير األمور كميزاوا عندىم بل ىم  فػىقىٍدر  
.  زف كٙبدَّد  األشياء كتو

ا٣بلق  ٲبتبنوف ، لذا ىمكوهنم عليهم الٌسالـ ا٤بيزاف كالقدر كألجل  
 أسٌرت،فيستنطقوف الطٌبايع ٗبا انطوت، كالٌسرائر ٗبا أضمرت، كا٢بقائق ٗبا 

 كحسأّمكإياب ا٣بلق إليكم )) : ُب الزٌيارة نفسها كىذا مفاد قولو 
عليهم الٌسالـ، كما أنػهم ا٥بادكف  بػهم متعٌلقإٌف أمور ا٣بلق  حيث  ((عليكم 

إٌف اهلل يضٌل من  قل: قاؿ تعأب يردىا،٤بن أراد ا٥بداية، كا٤بضٌلوف ٤بن ٓب 
من يشا  كيهدم  اهلل فيضلٌ  (ِٕ/الرعد) من أناب إليو  كيهدميشا   

يضٌل من يشا   كلكن (ْ/إبراىيم) من يشا  كىو العزيز الحكيم
 اهلل ال يهدم من يضلٌ  إفٌ   (ّٗ/النبل) كيهدم من يشا 

 منق سببانو كتعأب يهدم من يطاء ا٥بداية كيضٌل فٌ أ فبما (ّٕ/النبل)
إالٌ أف يشا   تشاؤكف كمابإذف اهلل تعأب  يطاء الضالؿ كذا اإلماـ 

ذلك تبٌْب معُب ما كرد من أنػهم ا٤ببتلوف حيث  فألجل( َّ/اإلنساف) اهلل
ا امتبنهم صابرين كإف كاف عٌز كجٌل يعرؼ فوجدىم ٓب سببانوامتبنهم اهلل 

٥بم لتلهر حقائقهم للمأل، فكاف ابتالؤىم  ابتالءىهصربىم كشكرىم لكٌن 
تلى بػهم ٗبعُب أنػهم جيًعلوا بكما أنػهم آبي  كنعمو،شكران هلل تعأب كإظهاران ٤بننو 

ٝبعْب، بل كا٤بالئكة كا٤بؤمنْب كالٌناس أ األنبياء٧بنةن كسببان المتباف ا٣بلق من 
كا٤بياه كاألشجار كساير أنواع ا٣بلق  كا١ٌبماداتكٝبيع ا٤بوجودات من الٌنباتات 
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على ٝبيع ا٣بلق بأصنافها،  الٌسالـكٌل ذلك بواسطة عرض كاليتهم عليهم 
ضىت على األنبياء رً ؼي  كاليتهمكيطهد ٤با قلنا أٌف . فجميع ا٣بلق مبتلوف بػهم 

ال على ٫بو اإلنكار، بل لعدـ  ػ ف تأٌمل فيهافمن قًبلىها صار من ا٤برسلْب، ـك
تعأب حٌب يرجع إٔب اإلقرار بػها، كقد  اهللعاقبو  ػاستيعابو ٢بقيقتها كماىيتها 

لوالية آؿ البيت عليهم الٌسالـ إذ  كا٤بالئكةييستغرب عدـ قبوؿ بعض األنبياء 
فع ٗبا لكٌن ذلك مند. كاألنبياء؟  ا٤بالئكةكيف ٲبكن تصٌور ا٣بالؼ ُب حٌق 

الٌطاؽ كأٍف يؤمر الٌطخص  بالتكليفار بمن أٌف اإلبتالء ىو نوع اخت: حاصلو
من  لكثّبكما قد يعرض ذلك  بعقلو أك ينٌبو عليو،ٗبا ال يعرؼ حقيقتو 

الوجوه كاإلحتماالت ٩بٌا ال ينبغي  منا٤بتكٌلفْب ا٤بتفلسفْب ٕبيث ييلهر  
لو فرضنا صٌبة تلك  ػ نسكيو كأيٌوباإلصغاء إليو، فتأٌمل بعض األنبياء 

كاليتهم عليهم الٌسالـ  حقيقةرٌٗبا مرجعو إٔب التأٌمل ُب  ػالٌنقوالت عنهم 
ألمر اهلل  يسٌلموإبيث ٓب يدرؾ عقلهم الوصوؿ إليها، فكاف األكٔب ٥بم أف 

ىذا الٌَبؾ  فبسبواتعأب رضان بقضائو لكٌنهم كقعوا ُب ٨بالفة األمر اإلرشادم، 
" .   ا٤بقرَّبْبحسنات األبرار سٌييات عند  إفٌ " : معصيةن كما قيل

يتبٌملوا بعض ا٢بقائق كاألسرار  ٓببعض األنبياء كا٤بالئكة  فٌ إ: كالحاصل  
ٍبٌ بعد  ،الٌصعب عليهم اإلمتبافا٤بتعٌلقة بأئٌمة آؿ البيت عليهم الٌسالـ فوقع 

يرفقد كرد ُب بصائر الٌدرجات بإسناده عن  ،ذلك أقٌركا ُب عن الٌصّب سيدى
على ا٤بالئكة فلم  ضى رً عي  ىذاإٌف أمركم  )): قاؿ موالنا اإلماـ إيب عبد اهلل 

 ضى رً إالٌ ا٤برسلوف، كعي  بوض على األنبياء فلم يقٌر رً عي يقٌر بو إالٌ ا٤بقرٌبوف، ك
. ((على ا٤بؤمنْب فلم يقٌر بو إال ا٤بمتبنوف 
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ٌٔب اهلل عليو كآلو اهلل ص رسوؿرأيت : إٔب أيب سعيد ا٣بٍدرم قاؿ كبإسناده  
كقد دعاه إٔب كاليتك طائعان  إالٌ يا علٌي ما بعث اهلل نبٌيان : كسٌلم ك٠بعتو يقوؿ

 .أك كارىان 
: مضحظة  
ا٤براد من كوف بعض األنبياء كارىْب لقبوؿ الوالية ىو عدـ ٙبٌملهم ٢بقيقة   

ىم بالنبٌوة، الوالية العلوية، كإالٌ فإٌف الرفض ا٤بطلق للوالية يستلـز عدـ اتصاؼ
٤با كرد من أٌف نبٌووم مطركطة باعتقادىم بنبٌوة رسوؿ اهلل ٧بٌمد، ككالية أمّب 

  . ، فتأٌمل ا٤بؤمنْب علٌي 
بن أيب  ا٤بؤمنْب اإلماـ عليٌ  أمّبقاؿ : بإسناده إٔب حٌبة العٍر٘ب قاؿ كفيو  

أىل أىل الٌسماكات كعلى  علىأٌف اهلل عرض كاليٍب  : طالب عليهما الٌسالـ
كأنكرىا من أنكر، أنكرىا يونس فببسو اهلل ُب بطن  أقرٌ األرض أقٌر بػها من 
.  ا٢بوت حٌب أقٌر بػها 

 كلقدكجٌل  عزٌ ُب قولو  موالنا أيب جعفر  عنعن جابر   كبإسناده  
عهد اهلل ُب ٧بٌمد : قاؿ نا إلى آدـ من قبل فنسي كلم نجد لو عزمان دعو

.  لو عـز فيهم أنػهم ىكذا  يكنكاألئٌمة من بعده فَبؾ، كٓب 
كاألكصياء  ٧بٌمدألنٌو عهد إليهم ُب  (أكلوا العـز)ييسٌمى أكلو العـز بػ  كإ٭ٌبا  

.  من بعده كا٤بهدٌم كسّبتو فأٝبع عزمهم أٌف ذلك كذلك كاإلقرار بو 
الٌسالـ كا٤بالئكة إ٭ٌبا ىو بػهم  عليهم٩بٌا ذيًكرى أٌف اإلمتباف لألنبياء  فعيًلمى   
من األنبياء صار من  قًبلىهاعليهم، فمن  ىمعرض كاليتبليهم الٌسالـ أم ع

صار من ا٤بمتبنْب،  ا٤بؤمنْبا٤برسلْب، كمن ا٤بالئكة صار من ا٤بقرٌبْب، كمن 
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مَبتٌبة عليها،  كا٢بسنةارت اآلاار ا٤برغوبة صكمن ساير ا٤بوجودات كذلك، ؼ
مسٌلمْب : قسمْب فافَبقوالك فاألنبياء كا٤بالئكة كيلّْفوا بذلك كامتيًبنوا بذ

ترؾ ) ) عليوبطكل مطلق، كغّب مسٌلمْب بطكل مطلىق كىو ما ييطلق  ألمرىم
 ُب فٌ لذا كرد ُب ا٢بديث أ ،كاهلل سببانو يؤاخذىم عليو لقرّٔم منو ((األكٔب 

٧بٌمد كأىل بيتو، رسوؿ اهلل دان ال يقطعها بسهولة إالٌ ػؤالٌصراط عقباتو ؾ
: فيها ا٣بلق، كالعثرات ٨بتلفة يعثركتلك العقبات 

كما ُب كثّب من غّب  الٌتالُبعليمة كمهلكة ال تقبل  عثرات: فمنها  
 .إٔب الٌطرؾ  ا٤بؤٌديةكا٤برتكبْب للكبائر  ،ا٤بعصومْب ا٤بقٌصرين ُب الطٌاعة

عثرات مهلكة قابلة للتالُب كأىل الوالية كا٤ببتلْب با٤بعاصي غّب : كمنها  
  .ا٤بؤدية إٔب الطرؾ 

الٌسالـ كىي عثرات ُب   عليهمأىل العصمة من األنبياء  عثرات :كمنها  
حيث الٌتفاكت ُب ا٤براتب الكمالٌية كعدـ الٌتسليم ا٤بطلق،  منخاٌصة  حٌقهم

كالية آؿ البيت عليهم الٌسالـ، كالقصور أك الٌتقصّب  ُبكىذا يستلـز القصور 
كإليو  ،تلى بػهم كا٤ببتلوفبآب عليهم الٌسالـ أنػهمكلّّ ٕبسبو، فلهر بذلك على 

 .   كٌنا لمبتلين كإفٌ : يطّب قولو تعأب
: عوده على بد   
    قولو كأٌما"...كمناةه كأذكاده :"كاف الكالـ ُب شرح قولو   

"أم أنػهم ا٢بافلوف ألعماؿ العباد كألحوا٥بم ":  كحفلة .
على ا٣بلق، كمعُب أنػهم  الٌطهداءكوهنم حافلْب ألعماؿ العباد فألهٌنم  كأٌما  

يغيب عنهم شيء  الشهداء أم أنػهم ٧بيطوف بأعماؿ ا٤بطهود عليو ٕبيث 
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يكن  ٓبمن أعمالو كأفعالو، كما أٌف الٌطهادة فرع ا٢بضور كا٥بيمنة، فلو 
.  يطهد على اآلخر  فٍ ان ال ٲبكنو أضرالٌطاىد حا

حفلهم لتلك  تستلـز القيامةا٤بعلـو أٌف شهادوم ُب ا٢باضر كيـو  كمن  
كتابنا ينطق  ىذا: األعماؿ اٌلٍب يطهدكف عليها، كإليو أشار تعأب بقولو

هنج  كُب( ِٗ/ا١بااية) عليكم بالحٌق إنٌا كٌنا نستنسح ما كنتم تعملوف
تْب، ال دفػبْب اؿ مسطورما ىو خٌط  ٌ كىذا القرآف إف)) : البالغة قاؿ 

ىذا  من ـؿى عٍ مي ؼ ((نطق عنو الٌرجاؿ ينطق بلساف، كال بٌد لو من ترٝباف، كإ٭با م
 الٌسالـ،ا٣برب كأمثالو أٌف الٌناطق بالقرآف ىو الٌرجاؿ كىم األئٌمة عليهم 

 دالةكأحاديث أنػهم الٌطهداء على ا٣بلق  ،كأحاديث عرض األعماؿ عليهم
إذ ال يطهدكف على ما ال ٰبفلونو، ىذا مضافان إٔب أٌف معُب  ،على ما قلنا

ان أم أنػهم مناة أم مقٌدركف لكوهنم ٧باٌؿ قدًر اهلل تعأب أيض حفلةن كوهنم 
ٰبفلوف كٌل نسمة فال يأتيو حجر كال  بأمر اهلل مالئكةن  فيبعثوفكملاىره 

كحفلتو ا٤بالئكة من كٌل ما يرد عليو من مكركه  إالٌ كال يقع من شاىق  دـصا
د فيأمر قدره على قلب الوٌٕب من آؿ ٧بمٌ  فّبدٌ حٌب يقٌدر اهلل سببانو ذلك 

عن ا٢بفظ كالٌدفاع فيكٌفوف فيصيبو ما  يكٌفواا٤بالئكة ا٢بفلة عن أمر اهلل أف 
معقبات من بين يديو كمن خلفو  لو: قٌدر لو كىو تأكيل قولو تعأب

 نفسكٌل   إفٍ : قولو تعأب كتأكيل ،(ُُ/الرعد) اهلل ريحفظونو من أـ
ـ أعماؿ العباد ٙبفظ عنوة فمالئك، (ْ/الطارؽ) حافظا عليها لمٌ 

مقٌدرات األسباب حٌب يلهر كقت  عنهمٙبفظ  كمالئكتو ،كتعرضها عليهم
عنهم أعماؿ العباد  ٙبفظ كةاإلصابة كٰبضر فيجرم كما قٌدركا، كمالئ
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اهلل  صٌلىيطة الٌرسوؿ كالوٌٕب حأٌف األعماؿ ُب بفييعلىم من ىذا . كتكتبها 
.  ٙب عليهما كآ٥بما ٍبٌ منهما ينسخ ُب الذٌكر ا٢بك

 ُبعليهم الٌسالـ ا٢بافلوف ٢بقيقة أعماؿ العباد، كىي  أنػهم: كالحاصل   
ىم لألشهاد عليهم ك٥بم يـو اآلخر، فال يتخٌلف عنهم شيء أبدان، تيطح

أكعية مطٌية اهلل كتقدير أموره حسبما كرد ُب زيارة اإلماـ  كىمككيف يتخٌلف 
إرادة الٌرب ُب مقادير ))  :كامل الزٌيارات حيث قاؿ ُبا٢بسْب ا٤بطلقة كما 

بو من أحكاـ  ؿى صّْ كالٌصادر عٌما ؼي  بيوتكم،أموره وبط إليكم، كتصدرمن 
ىذا الٌطأف ٥بم، كأٌف ا٤بقادير ُب  ابوتفاللٌاىر من الزٌيارة الطريفة  ((العباد 

.  ا٤بالئكة العٌماؿ بأمرىم  باستخدامهما٣بلق تصدر من بيووم عليهم الٌسالـ 
الٌسالـ معدف الٌرٞبة  عليهمخالؿ ىذا أٌف األئٌمة من آؿ البيت من  فتبٌْب   

.  اٌلٍب ىي أساس كٌل شيء 
أم أف حقائقهم ": العلم  كخزٌاف: " الفقرة الثٌانية أعِب قولو  كأٌما  

كىم مفاتيح الغيب اٌلٍب ال يعلمها إالٌ ىو  اإل٥بي،عليهم الٌسالـ خزائن العلم 
مفاتح الغيب ال  كعنده: تعأب لقولورة حسبما جاء ُب الٌنصوص ا٤بفسّْ 

تسقح من كرقة إالٌ يعلمها  كمايعلمها إالٌ ىو كيعلم ما في البٌر كالبحر 
 مبين كتابكال حٌبة في ظلمات األرض كال راب كال يابس إالٌ في 

: عن ا٢بسْب بن خلف قاؿ العياشيجاء ُب تفسّب  فقد (ٗٓ/األنعاـ)
مفاتح الغيب ال  كعنده: عٌز كجلٌ  عن قوؿ اهلل سألت أبا ا٢بسن 

تسقح من كرقة إالٌ  كمايعلمها إالٌ ىو كيعلم ما في البٌر كالبحر 
من بطن أٌمو من قبل أف يهٌل  يسقطالورقة الٌسقط : فقاؿ  ...يعلمها



 272 

يعِب الولد ُب بطن أٌمو إذا أىٌل : قاؿ ،حٌبة كال: كقولو: الولد، قاؿ
يعِب ا٤بضغة : قاؿ: راب كال:كقولو: تقل: قاؿكيسقط من قبل الوالدة، 

: قاؿ قلت قولو. تنتقل  أفإذا استكٌنت ُب الٌرحم قبل أف يتٌم خلقها قبل 
يابس كال :ـٌ، قاؿ : قاؿ ُب : قاؿ: مبين كتاب في:قلتالولد التا

.  إماـ مبْب 
 فيما ذيًكرى بل يطّب إٔب منبصران ٱبفى أٌف التعبّب الوارد ُب ا٣برب ليس  كال  

بإذف اهلل تعأب كُب طوؿ  بياف مصاديق ا٤بوضوعات الٍب ٰبصيها اإلماـ 
   بن مرٙب عليهما الٌسالـ  عيسىإرادتو كمطٌيتو كىو ٛبامان كقوؿ الٌنيب الكرٙب 

 بما تأكلوف كما تٌدخركف في بيوتكم كمبطفكأي (آؿ عمراف/ْٗ ) ٌكإال 
مل ٕبسب  الربٌ فالورقة كما يسقط ُب ظلمات األرض كما يوجد ُب  كالببر ٙبي

ٞبلها على ما أفاده  كافل مفرداوا ا٤بعهودة كا٤بطهورة، كإٍف ؿمعناىا الٌلغوم ع
الٌلغوم  ا٤بفهـوا٣برب كٕبسب ا٤بدلوؿ الٌلغوم ال ٲبنع عن كوهنا أحد مصاديق 

.  لتلك ا٤بفردات 
الٌطريفة يطمل كٌل  اآليةكاليابس كما شابو ذلك حسبما أفادتو  فالٌرطب  

أم ُب كتاب مبْب  ، كىذا الكٌل ا٤بؤٌلف من جزئٌيات يعلمو اإلماـ شيء
  .
فكيف تٌدعوف أنٌو  ،احملفوظ الٌلوح" ا٤ببْب  الكتاب" ا٤براد بػ  فٌ إ: لنا كلوقيل  

.  ؟ اإلماـ 
 أٌف ا٣برب ا٤بستفيض أفاد أٌف الكتاب ا٤ببْب ىو اإلماـ  إٔب مضافان : قلنا  

بو مهيمنه عليو ك٧بيطه  فإٌف اإلماـ  احملفوظ لوحمثبتان ُب اؿٌ  كاففإٌف ما 
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كفى باهلل شهيدان بيني  قل :بقدرة اهلل تعأب، كيطهد ٥بذا قولو تعأب
.  (ّْ/الرعد) كبينكم كمن عنده علم الكتاب

ُب حديث  اهلل  عبداحتجاج الٌطربسي عن موالنا اإلماـ أيب  كعن  
كفى باهلل شهيدان بيني  قل: قاؿ لصاحبكم أمّب ا٤بؤمنْب : طويل فيو

راب كال يابس  كال:اهلل عٌز كجلٌ  كقاؿ كبينكم كمن عنده علم الكتاب
.  ىذا الكتاب عنده  كعلم إالٌ في كتاب مبين

 كد بن كثّب ُب ٦بلسداك زالبزٌاكنت أنا كأبو بصّب كٰبٓب : سدير قاؿ كعن  
: أخذ ٦بلسو قاؿ فلٌماإذ خرج علينا كىو مغضب،  أيب عبد اهلل  اإلماـ

عٌز كجٌل، لقد  اهللالغيب إالٌ  ـما يعل !يزعموف أنٌا نعلم الغيب يا عجبان ألقواـو 
ىي؟  الٌدارٮبمت بضرب جاريٍب فالنة فهربت مٌِب فما علمت ُب أٌم بيوت 

فلٌما أف قاـ اإلماـ من ٦بلسو كصار ُب منزلو دخلت أنا كأبو : قاؿ سدير
فداؾ ٠بعناؾ كأنت تقوؿ كذا ككذا ُب أمر جيًعلنا : كميسر فقلنا لو بصّب

كثّبان كال ننسبك إٔب علم الغيب ؟ قاؿ  أنك تػٍعلىم ًعٍلمان  نعلمجاريتك ك٫بن 
 :فهل كجدت فيما قرأت : بلى، قاؿ: قلت القرآف؟ أيا سدير أٓب تقر

الكتاب أنا آتيك بو  من نده علمعاٌلذم  قاؿمن كتاب اهلل عٌز كجٌل 
فهل  : جيًعلت فداؾ قد قرأتو، قاؿ: قلت: قاؿ ارفكقبل أف يرتٌد إليك 

أخرب٘ب :قلت: قاؿ الكتاب؟الٌرجل كىل علمت ما كاف عنده من علم  عرفت
علم  منر فما يكوف ذلك خضقدر قطرة من ا٤باء ُب الببر األ: بو، قاؿ

يا سدير ما أكثر ىذا : جعلت فداؾ ما أقٌل ىذا،قاؿ: قلت: الكتاب؟ قاؿ
علم اٌلذم أخربؾ بو، يا سدير فهل كجدت فيما ؿكجٌل إٔب ا اهلل عزٌ  ينسبوأف 
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كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم  قل: عٌز كجٌل أيضان  اهللقرأت من كتاب 
فمن : قد قرأتو جعلت فداؾ، قاؿ: قلت: قاؿ كمن عنده علم الكتاب
ال بل : أـ من عنده علم الكتاب بعضو؟ قلت أفهمعنده علم الكتاب كٌلو 

علم الكتاب : إٔب صدره كقاؿ بيدهفأكمى : ٓب الكتاب كٌلو، قاؿده ععنمن 
.  عندنا، علم الكتاب كاهلل كلُّو عندنا كٌلو كاهلل 

اٌلذم : قاؿ عبد اهلل  أيبتفسّب القٌمي عن إبن أيذينة عن اإلماـ  كُب  
كسيًيلى عن اٌلذم عنده علم من   ،نْب ـعنده علم الكتاب ىو أمّب ا٤بؤ

ما كاف علم اٌلذم عنده : ؟ فقاؿأـ الذم عنده علم الكتاب أعلم  الكتاب
بقدر ما تأخذ البعوضة  إالٌ  علم من الكتاب عند اٌلذم عنده ًعٍلم الكتاب

.  ٔبناحها من ماء الببر 
نفسو ا٣بزينة اإل٥بٌية  كىوده علم الكتاب ىو نفسو الكتاب ا٤ببْب، عن فمن  

خزانة  فاإلماـ  كا٤بعارؼ،العلـو  اٌلٍب اٌدخر اهلل عٌز كجٌل فيها نفائسو من
٤بٌا  عن اإلماـ الٌصادؽ  كآّالسعلم اهلل تعأب، ففي الٌتوحيد كا٤بعا٘ب 

يا ربّْ أر٘ب خزائنك قاؿ يا : ربٌو قاؿ فنادلإٔب الٌطور  صعد موسى 
فهذا كغّبه يدٌؿ . لو كن فيكوف  أقوؿموسى إ٭ٌبا خزانٍب إذا أردت شييان أف 

تعأب، كقد كرد عنهم عليهم  اهللح ا٣بزائن بل ىم ٧باٌؿ مطٌية على أنػهم مفات
ة اٌلٍب من ئمشأنػهم مفاتح تلك آب أم" أكعية مطٌية اهلل  قلوبنا: " الٌسالـ

ا٤بطٌية أك أنػهم عليهم الٌسالـ  عْب األشياء ال أنػهم ُبخال٥با ٲبكن التصٌرؼ 
تاركف فيها  كما نطاء إالٌ أف : قالوا دكؽمن دكف إذنو تعأب، كيف  الن ستقالا٨بي

  .يطاء اهلل، فهم ملاىر الٌرضا كالٌسخط اإل٥بٌيْب



 275 

إنكطاؼ األشياء لديو  عنعليو فبيث إٌف علمو تعأب ىو عبارة  كبناءن   
ألجل  حضورمانكطافان تاٌمان حضوريٌان، فكذا علمهم عليهم الٌسالـ فإنٌو 
 اإلماـقوؿ موالنا ؿيٌان كوهنم عند اهلل تعأب ال خفاء ٥بم ُب شيء كليس كسب

، "كٌل ذلك بال طلب كال اكتساب: " ُب أكصاؼ اإلماـ  الٌرضا 
 عن موالنا اإلماـ الٌصادؽ  ػرٞبو اهلل  ػكقد كرد ُب حديث ا٤بفضل بن عمر 

شاىد من  بذلكىل : عند ذكر بعض ما خٌصهم اهلل تعأب بو قاؿ ا٤بفضل
في الٌسماكات  فـى  كلوتعأب نعم يا مفضل قولو : كتاب اهلل تعأب؟ قاؿ

عن عبادتو كال يستحسركف، يسٌبحوف  يستكبركفكاألرض كمن عنده ال 
يشفعوف  كالقولو عٌز كجٌل  إٔب (ُٗ/األنبياء) الٌليل كالٌنهار ال يفتركف

يا مفضل  كٰبك( ِٖ/األنبياء) إالٌ لمن ارتضى كىم من خشيتو مشفقوف
الئكة، كمن ُب األرض ىم ا١بٌن كالبطر آب ىمأتعلموف أٌف ما ُب الٌسماكات 

كث ٠باء كال دكوف قبلنا كال ح كالذين كٌنا عنده  ككٌل ذم حركة؟ فنبن اؿٌ 
.  أرض كال ملك كال نيٌب كال رسوؿ، ا٢بديث 

أٌف اهلل تعأب  علىاٌلٍب دٌلت  ػكمنها الزٌيارة ا١بٌامعة  ػمضافان لألحاديث  ىذا  
٥بم علمو كدينو، كىل ٤بن ٞبل علم  فبمٌ  شيء كلٌ خلقهم أنواران قبل خلق  

!  الٌناس من ا٣بطأ أك ا٣بطل ُب الرٌأم؟ يصيباهلل كدينو ٯبهل أك يصيبو ما 
إالٌ من كاف غافالن عن معرفتهم  ىذاأعوذ باهلل أف ينسب إليهم شييان من 

ينلر ُب  رركغعن ا٢بٌق ـ مستكربمة اهلل عٌز كجٌل أك أنٌو ؾكجاىالن ٕبقائق ح
.  عجبان بنفسو ذاىالن عن ربٌو عطفيو ـ
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ا٠بو للٌرسوؿ ٧بٌمد كآلو  عزٌ أٌف العلم اٌلذم أعطاه اهلل تعأب  كا٢باصل  
   :تعأب لقولوطلق قسيم العلم الكسيب، كذلك الطٌاىرين ىو ا٢بضورم آب

شي  أححيناه في إماـ مبين ككل من آم الذٌكر ا٢بكيم  كلغّبىا
ةكالٌنصوص  يعتىربى

هنا ما كرد ُب ا٤بعا٘ب عن اإلماـ ٧بٌمد بن علٌي الباقر كاٌلٍب ـ ا٤ب
شي   ككل٤بٌا نزلت ىذه اآلية على رسوؿ اهلل : قاؿ الٌسالـعليهما 

يا رسوؿ : أبو بكر كعمر من ٦بلسهما فقاال قاـ أححيناه في إماـ مبين
: ؿفهو القرآف؟ قا: ال، قاال: فهو اإل٪بيل؟ قاؿ: ال، قاال: قاؿاهلل ىو الٌتوراة؟ 

بن أيب طالب عليهما الٌسالـ فقاؿ رسوؿ  عليٌ  ؤمنْبٓبافأقبل أمّب : ال، قاؿ
.  اٌلذم أحصى اهلل تبارؾ كتعأب فيو علم كٌل شيء  اإلماـىو ىذا إنٌو : اهلل 
قاؿ ٕب أبو جعفر : قاؿبصائر الٌدرجات بإسناده عن سورة بن كليب  كُب  

 : ذىب كال على فٌضة إالٌ  علىال كاهلل إنَّا ٣بزٌاف اهلل ُب ٠بائو كأرضو
.  على علمو  

: بزيادة قولو لوثـ  أيب جعفر موالنا خرب آخر بإسناده أيضان عن كُب   
.  العرش يـو القيامة مٌنا ٢بىمىلىةى  كإفَّ 
٫بن : ذاؾ ما أنتم؟ قاؿؼجيعلت : قلت: أيضان عن سدير قاؿ كبإسناده  

هلل، ٫بن ا٢بٌجة البالغة على من اهلل على علم اهلل، ٫بن تراٝبة كحي ا خزٌاف
.  كفوؽ األرض  الٌسماءدكف 

إذ ال ٲبكن قياسها على  ا٤بقٌدسةعة قابلٌيتهم سـ إ٭ٌبا ىو بؿٍ ىذا العً  كسعة  
ذكره من األلطاؼ  عزَّ  ا٤بؤبغّبىم من األنبياء كاألكصياء باعتبار ما خٌصها 

من  عليهاض كالكرامات بسبب عطقها لو كتعٌلقها بو، فببسب سعتها أفا
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 فالعلـو (ُٕ/الرعد) من الٌسما  ما ن فسالت أكدية بقدرىا أنزؿا٤باء 
لسعة إحاطتها، كسيأٌب إٍف  سالت على قلؤّم الٌطريفة ،ماء ا٢بياة الٌركحٌية

.  الببثُب مستقبل  شاء اهلل تعأب بياف كيفٌية ىذا الًعٍلم
العقوؿ الكاملة اٌلٍب  ىم أصباب الٌسالـأئٌمتنا عليهم  فٌ إ :القوؿ كصفوة  

ففي . لديو تعأب  كالزٌلفىبػها ٙبصل ٝبيع الكماالت، بل كٝبيع القربات 
رفعو  أصبابوأصوؿ الكاُب عن أٞبد بن ٧بٌمد بن خالد الربقي عن بعض 

العاقل  فنـوقٌسم اهلل للعباد شييان أفضل من العقل،  ما: " قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ
العاقل أفضل من شخوص ا١بٌاىل، كال بعث أفضل من سهر ا١بٌاىل، كإقامة 

نبٌيان كال رسوالن حٌب يستكمل العقل كيكوف عقلو أفضل من عقوؿ ٝبيع  اهلل
كما أٌدل العبد فرائض اهلل حٌب عقل عنو، كال بلغ ٝبيع العابدين  آّتهدين،
ما بلغ العاقل، كالعقالء ىم أكلو األلباب اٌلذين قاؿ اهلل  عبادومُب فضل 

.  (ُٗ/الٌرعد) األلباب اأكلو إنما يتذٌكر: تعأب
كالقربات، كىم عليهم  الكماالتقل، كأٌف بو ٝبيع عىذا أٮبٌية اؿ فٍ ـً  ـى ؿً فعي   

أم أصباب العقوؿ الكاملة، فال ٧بالة ٥بم الكماالت  ا٢بجىالٌسالـ أكلو  
" .   ا٢بجى" الفطنة الكاملة كىو أحد معا٘ب  ٥بمبأٝبعها، كما أٌف 

قائمة أٌكالن بو صٌلى اهلل عليو  األٌكؿاحملٌمدية الٍب ىي العقل كالٌنور  ةؽقيفاّب  
.  كآلو ٍبٌ بػهم على الَبتيب الوجودم ا٣بارجي 

العلوم، فتلك  احملٌمدمملاىر الٌنور  ،ا٤بلاىر تكوف ُب ا٢بقيقة فجميع  
يتبٌدؿ أٌف ملهرىا  إالٌ ا٢بقيقة الواحدة ٗبا ٥با من اآلاار كاحدة ذاتان كملهران 

تلك  تكوفعلى الٌَبتيب الوجودم ٥بم عليهم الٌسالـ، ففي زماف كاحد ال 
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 كآلوصٌلى اهلل عليو  ٧بٌمدو  ا٢بقيقة إالٌ قائمة بأحد ا٤بلاىر، ففي زماف الٌنيبٌ 
بو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فهو ملهر للعقل الكٌل  كسٌلم تكوف قائمةن 

بن أيب طالب عليهما  نْب عليٌ ـؤٍبٌ ىي نفسها كانت ُب أمّب آب كالوالية
بن أيب طالب عليهم  ٍبٌ انتقلت ظاىران إٔب اإلماـ ا٢بسن بن عليٌ  الٌسالـ

تلك ا٢بقيقة إليو، كىكذا  انتقلتأف  إٔباإلماـ ا٢بسْب صامتان، ككافالٌسالـ 
كإليو يطّب  ،فرجو الٌطريف تعأبالقائم ا٤بهدٌم ا٤بنتلر عٌجل اهلل  ةإٔب ا٢بجٌ 

 ".إالٌ كأحدٮبا صامت  إمامافيكوف ُب زماف كاحد  ال:" قولو 
بن أيب طالب  عليٌ  اإلماـكإٔب ىذا اإلشتعاؿ ا٢بقيقي الٌنورم يطّب قوؿ     

" .  من ٧بٌمد كالٌضوء من الٌضوء  أنا: " عليهما الٌسالـ
عليو كآلو كسٌلم على الوصٌي، ٍبٌ  اهللما قد ييقاؿ من أفضلٌية الٌنيب صٌلى  كأٌما  

حسبما جاء  أك٥بمالٌزىراء   فاطمةعلى ساير األكصياء كالصٌديقة الطٌاىرة ىو 
فالوجو اإلٝبإب فيو ىو أٌف األفضلٌية للمتقٌدـ، فإٌف الٌتقٌدـ أحد  األخبار،ُب 

أفضل التسعة، كلعٌل الوجو   ػركحي فداه  ػ نعم كرد أٌف القائم األشرفٌية،كجوه 
.  ياـ صار أفضل، كاهلل العآبً الق فببقيقةفيو كونو القائم باألمر، 

بطأف خاٌص من  ٨بتصٌ كاحد من أئمة أىل البيت عليهم الٌسالـ  فكلٌ   
منهم  كاحدشؤكف الوالية ا٤بطلقة كما ييستفاد من األحاديث كاألدعية، فكٌل 

 شؤكفُب الٌلهور إالٌ أنٌو مع ذلك ٝبيع  كإٍف كاف لو خصوصٌية ٚبٌصو 
كأكسطنا  ٧بٌمد أٌكلنا: " ـ، كإليو يطّب قولو الوالية اابتة لكٌل كاحد منو

.  صٌلى اهلل عليهم أٝبعْب  ،"٧بٌمد كآخرنا ٧بٌمد ككٌلنا ٧بٌمد 
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ييستفاد من حديث استنطاؽ  كماكأشرفها  العقوؿ فإٌف عقو٥بم أكمل كعليو  
طيوف أك يطتبهوف أك  العقل كما شأّها من  يسهوفكأمثالو، فدعول أنػهم ٱبي

من  القطعٌيةرغة مردكدة ٝبلةن كتفصيالن، كٚبالف النصوص الٌدعاكل الفا
.  الكتاب الكرٙب كالٌسٌنة ا٤بطهَّرة كحكم العقل 

: عن أيب بصّب قاؿ بإسنادهأف أختم ىذه ا١ٌبهة ٗبا ركاه الكليِب  كأحبٌ   
: ؟ قاؿاإلماـ  ييعرؼجيًعلتي فداؾ مبى : قلت لإلماـ أيب ا٢بسن 

 عليهم  لتكوفبإشارة إليو   فيوبطيء قد تقٌدـ من أبيو أٌما أٌك٥با فإنٌو : ٖبصاؿ
كيكٌلم الٌناس  ٗبا ُب غدو  كٱبربسأؿ فيجيب كإف سيًكتى عنو ابتدأ محٌجة ك

أف تقـو فلم البث أف  قبليا أبا ٧بٌمد أعطيك عالمة : بكٌل لساف، ٍبٌ قاؿ ٕب
أبو  فأجابودخل علينا رجل من أىل خراساف، فكٌلمو ا٣براسا٘ب بالعربٌية 

منعِب أف  ماًعلت فداؾ كاهلل جي : بالفارسٌية فقاؿ لو ا٣براسا٘ب ا٢بسن 
 إذاسبباف اهلل : أكٌلمك با٣براسانٌية غّب أٌ٘ب ظننت أٌنك ال ٙبسنها، فقاؿ

يا أبا ٧بٌمد إٌف : كنت ال أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟، ٍبٌ قاؿ ٕب
ّٔيمة كال شيء فيو  عليو كالـ أحد من الٌناس كال طّب كال ٱبفىاإلماـ ال 
.  ا٣بصاؿ فيو فليس ىو بإماـ  ىذه كنتف ٓب الٌركح، فمى 

: يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : قاؿيإسناده عن عبد الٌرٞباف بن كيثػىٍّب  كفيو  
.  كحي اهلل  كعيبة٫بن كالة أمر اهلل، كخزنة علم اهلل 

ف قوؿ ع أبا جعفر  سألت: أيضان إٔب أيب خالد الكابلي قاؿ كبإسناده  
 ،(ٖ/التغابن) باهلل كرسولو كالٌنور اٌلذم أنزلنا فآمنوا: اهلل عٌز كجلٌ 

صٌلى اهلل عليو كآلو  ٧بٌمدالنور كاهلل نور األئٌمة من آؿ : يا أبا خالد: فقاؿ
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كاهلل نور اهلل ُب  كىمزؿ، فكسٌلم إٔب يـو القيامة، كىم كاهلل نور اهلل اٌلذم أ
ا٤بؤمنْب أنور  قلوبا أبا خالد لنور اإلماـ ُب الٌسماكات كُب األرض، كاهلل م

اهلل  كٰبجبينٌوركف قلوب ا٤بؤمنْب،  من الٌطمس ا٤بضيية بالٌنهار، كىم كاهلل
 عبدعٌز كجٌل نورىم عٌمن يطاء فتللم قلؤّم، كاهلل يا أبا خالد ال ٰبٌبنا 

كيكوف  ر اهلل قلبو كال يطٌهر اهلل قلب عبد حٌب ييسلّْم لناػٌ كيتوالنا حٌب يطو
لنا، فإٍف كاف ًسلمان لنا سٌلمو اهلل من شديد ا٢بساب كآمنو من فزع يـو  سلمان 

.  األكرب  القيامة
 اهللُب قوؿ  أيب عبد اهلل  ا٤بؤب عن إبراىيمعن علي بن   كبإسناده  

ذم يجدكنو مكتوبان عبػيت اٌلذين :تعأب كف الٌرسوؿ الٌنبي األٌمي اٌؿٌّ
جيل يأمرىم بالمعركؼ كينهاىم عن المنكر كييحٌل في الٌتوراة كاإلف عندىم
عنهم إصرىم كاألغضؿ التي  كيضعي  خبائثكيحٌرـ عليهم اؿ الطٌيباتلهم 

نزؿ نحركه كاتٌبعوا الٌنور اٌلذم أي كبو كعٌزركه  آمنواكانت عليهم فاٌلذين 
 الٌنور ُب ىذا ا٤بوضع عليّّ : قاؿ( ُٕٓ/األعراؼ)معو أكلئك ىم المفلحوف

.   الٌسالـكاألئٌمة عليهم   ؤمنْبأمّب آب
أيٌها  يا: مفسّْران قولو تعأب أيب ا١بٌاركد عن اإلماـ أيب جعفر  كعن  

كيجعل لكم  رحمتواٌلذين آمنوا اتٌقوا اهلل كآمنوا برسولو يؤتكم كفلين من 
.  إمامان تأٛبٌوف بو  يعِب( ِٗ/ا٢بديد) نوران تمشوف بو

:  سهيل ا٥بمدا٘ب قاؿ بإسناده إٔب صاّب بن قكُب  
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نور الٌسماكات كاألرض  اهلل: تعأبُب قوؿ اهلل  أبو عبد اهلل  قاؿ  
    ا٢بسن محباح فيهاعليها الٌسالـ  فاطمة مثل نوره كمشكاة

زجاجة في المحباح ا٢بسْب كأنٌها كوكب درمٌ  الٌزجاجة فاطمة 
  إبراىيم كةمن شجرة مبار توقدكوكب دٌرم بْب نساء أىل الٌدنيا 

شرقٌية كال غربٌية ال زيتونة يهوديٌة كال نصرانٌية  الزيتها يضي  يكاد 
منها  إماـ لم تمسسو نار نو ر على نور كلويتفٌجر منها  العلم يكاد

اهلل لألئٌمة من يطاء  يهدم لنوره من يشا  اهلل يهدمبعد إماـ 
سللٌنا األمثاؿ اهلل بضركم قلت :كظلمات أك األكؿ : قاؿ

 بعضها الثٌا٘ب موج ه ظلمات فوقو من لثٌالثا موجه  يغشاهكصاحبو 
ُب  ا٤بؤمن أخرج يده إذا لعنو اهلل كفًب بِب أمٌية معاكية بعض فوؽ
كلد  من إمامان  يراىا كمن لم يجعل اهلل لو نوران  يكد لممة فتنتهم ظل

.  لقيامة يـو ا إماـ من نور لو فمافاطمة عليها الٌسالـ 
يتعارض مع دعول  كاألرضعليهم الٌسالـ نور اهلل ُب الٌسماكات  كوهنمك  

نسب  فمنعدـ معرفتهم با٤بوضوعات كعدـ حضوريٌة علمهم عليهم الٌسالـ، 
كىو عْب  كذبان، إليهم عدـ حضوريٌة معارفهم فقد افَبل على اهلل كعليهم

:  اهلل على رسولو أنزؿالكفر ٗبا 
ذب اٌلذين ال يؤمنوف بآيات اهللإنما يفترم الك (النبل/َُٓ  .)
كليسئلٌن يـو القيامة عما كانوا يفتركف (العنكبوت/ُّ  . )
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اٌلذين كفركا يفتركف على اهلل الكذب كأكثرىم ال يعقلوف 
(. َُّ/ا٤بائدة)
.  أىٌم األمور ُب ا١ٌبهة األكٔب  ىذه  
كاإلماـ عليهما  الٌنيبٌ  فيها حوؿ عصمة ا٢بديث كيدكر: الثٌانية الٌجهة  

.   ا٤بوضوعاتم كتطخيص أالٌسالـ ُب ٦باؿ إبداء الرٌ 
بٌد من اإلشارة إٔب حقيقة  ال ،بياف األدلٌة كالرباىْب على ىذه ا١ٌبهة كقبل  

.  العصمة، كىل أٌف منطأىا كسببها ىو العلم أك العمل؟ 
عاـ أم منعو من عصمو الطٌ : ييقاؿا٤براد من العصمة ىو اإلمساؾ كا٤بنع،  إفٌ   

كمنو  ،أم أىب أك تأىب: كاستعصمإذا امتنع، : ا١ٌبوع، كاعتصم العبد باهلل تعأب
فاستعصم، أم ٓب : نفسوقولو تعأب حكايةن عن إمرأة العزيز حْب راكدتو عن 

ٍبها إٔب ما طلبت  : كاإلعتصاـ ا٢بامي،ا٤بانع : ا٤بنعة، كالعاصم: كالعصمة. ٯبًي
.  نا أيب طالب دعاؿ منو كمنو شعر سيٌ اإلمتساؾ بالٌطيء، افت

كالعصمة من  ،الٌضياع كا٢باجة منأم ٲبنعهم . اليتامى عصمةه لألرامل  ٜباؿي   
.  فيما يكره إذا أتى بالطٌاعة  اإلنسافاهلل عٌز كجٌل ىي الٌتوفيق اٌلذم يسلم بو 

بل  اف،كالعصيف ا٣بطأ عمن العصمة مصونٌية ا٤بتبٌلي بػها  ا٤براد: كبالجملة   
، فا٤بعصـو ا٤بطلق من ال ٱبطأ ُب حياتو،  يعصي  كالا٤بصونٌية ُب الفكر كالعـز

.  اهلل ُب عمره كال يريد العصياف كال يفٌكر فيو 
يصل إليها ا٤بعصـو ٕبيث  كاليقْبأخرل ىي درجة من العلم كا٤بعرفة  كبعبارة  

.  ٙبجزه عملٌيان من العصياف 
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من العلم ىو اٌلذم ٲبنع  الٌضربلعلم، كىذا يٌتضح أٌف منطأىا ىو ا كّٔذا  
كعليو فإٌف . كالعمل  الٌسلوؾصاحبو من اإلتياف ٗبا ٱبالف أكامر اهلل تعأب ُب 

كٌضبو لنا القرآف  ماجذكر العصمة ليس أمران عملٌيان بل ىو أمر علمي، كىذا 
اٌلذم  فاليقْبالكرٙب حيث أشار إٔب أٌف العلم ىو منطأ الٌسلوؾ ا٣بارجي، 

    ٛبتلئ بو شخصٌية اإلنساف ىو اٌلذم يتبكم بنمط سلوكو ا٣بارجي
.  كيضبطو 

بطبيعتو عن العلم  ٱبتلف ،العلم اليقيِب اٌلذم يٌتصف بو من ذكرنا كىذا  
أشار إليو  اٌلذمالعادم اٌلذم يطَبؾ فيو ٝبيع األفراد كىو العلم ا٢بصوٕب 

أٌمهاتكم ال تعلموف  أخرجكم من بطوف كاهلل: ا٤بؤب عٌز كجٌل ُب قولو
 كاألفئدة لعٌلكم تشكركف بحاركاأل الٌسمعشيئان ثٌم جعل لكم 

.  (ٖٕ/النبل)
لكٌن اهلل عٌز  ،كمفاىيمهار األشياء كالٌذىن من ص يولد خإب فاإلنساف  

كاألفيدة،  كاألبصاركجٌل جعل لو الطٌرؽ ا٤بؤٌدية إٔب ٙبصيلها عرب الٌسمع 
 مؤمنان  كل ىذا العلم سواء كاف فاسقان أفيمكن ألٌم إنساف أف ٰبصل عل

ـ ا٢بصوٕب حيث ىو شركة بْب أفراد البطر ؿٍ عنو بالعً  عادالن، كىو ما يػيعىربَّ 
.   ٝبيعان 

أحد سول ألىل الٌتقول،  لكلٌ العلم ا٢بضورم فليس ٙبصيلو ميسوران  أٌما  
لذا قاؿ  كا٤بعرفة، العلمفمن ٓب يكن تقٌيان ٓب يرزقو اهلل تعأب ىذا الٌنوع من 

مقٌدمة لتبصيل  فالٌتقول( ِِٖ/البقرة) اهلل كيعٌلمكم اهلل كاتقوا: تعأب
اهلل  تٌتقوا فإ :يدكر مدار الٌتقول قاؿ تعأب اليقيِبىذا العلم الرٌبويب، فالعلم 
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ىو الٌتمييز بْب ا٢بٌق كالباطل  كالفرقاف( ِٗ/األنفاؿ)) يجعل لكم فرقانان 
عطى لكٌل أحد بل ػلقلب الطٌاىر كىي خصلة ال تالنٌّبة كا البصّبةبواسطة 

كالعلـو اليقينٌية كا٤بعارؼ ا٢بٌقة ىي أرزاؽ معنويٌة . توىب ٤بن كاف تقٌيان 
كتدخل ُب عداد الٌرزؽ غّب احملتسب اٌلذم  الٌتقوليفيضها عٌز ا٠بو على أىل 

 اهلل يجعل لو مخرجان كيرزقو من حيث ال يٌتقً  كمن: يطّب إليو قولو تعأب
.  (ّ/الطالؽ) يحتسب

ىو معنوم، ألٌف الٌرزؽ ا٤باٌدم ال  بلالٌرزؽ الوارد ُب اآلية رزقان ماٌديان  فليس  
غّب كماٌديان مع أٌف فيها الٌتقي  ترزؽيتوٌقف على الٌتقول، بل البطريٌة برٌمتها 

أٌف اهلل عٌز كجٌل قد يعطي  إٔبُب القرآف الكرٙب تطّب  الٌتقي، بل ٜبٌة آياته 
على الٌناس كحٌٌب  ا٣بوؼار سقوفان من فٌضة كمعارج عليها يٌتكيوف لوال الكفٌ 

يكوف  أف كلوال: ا٤بؤمنْب من أف يطمعوا أف يكونوا كافرين كقاؿ تعأب
الٌناس أٌمة كاحدة لجعلنا لمن يكفر بالٌرحماف لبيوتهم سقفان من فٌضة 

ف، كزخرفان كإف عليها يظهركف كلبيوتهم أبوابان كسرران عليها يٌتكئو كمعارج
 متاع الحياة الٌدنيا كاآلخرة عند رٌبك للمٌتقين لماكٌل ذلك 

.  (ّٓػّّ/الزخرؼ)
:  متعٌددةمن خالؿ ىذا أٌف اإلنساف ٲبٌر ٗبراحل  يٌتضح  
ال تعلموف  أٌمهاتكممن بطوف  جكمأخر...ا٣بلٌو من العلـو ا٢بصولٌية   

كاألبحار كاألفئدة لعٌلكم  لكم الٌسمع جعل ثمٌ الٌتبليو بػها  ٍبٌ  شيئان 
.  تشكركف
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اهلل يجعل  تٌتقوا فإاإلشراؽ بالعلم ا٢بضورم كىو مسٌبب عن التقول  ٍبٌ   
رٌبك حتى  كاعبد: لقولو تعأب كا٢بضورم معلوؿ ٢بالة اليقْب لكم فرقانان 

قين لتركٌف الٌجحيم مـ اؿؿٍ ف عً كتعلم لو كضٌ  (ٗٗ/ا٢بجر) يأتيك اليقين
من كجود اإلنساف كالغاية  فا٢بكمة( ٕػٓ/التكاار) ا عين اليقينثٌم لتركنٌو

أف يصل إٔب مقاـ اليقْب لكن ليس معُب ىذا أف  ىيمن عبادتو هلل تعأب 
حسبما توٮٌبو الٌصوفٌيوف، ألٌف  ا٤بقاـيتوٌقف عن العبادة إذا كصل إٔب ذلك 

فإذا  ؛دةالعبا باستمراريٌةالتوٌقف خالؼ اليقْب، كذلك الستمرار اليقْب 
اإلماـ الٌرضا  موالناكإٔب مسألة اليقْب أشار . توٌقفت العبادة توقف اليقْب 

 اإلٲباف بدرجة،  فوؽاإلٲباف فوؽ اإلسالـ بدرجة، كالٌتقول : بقولو
كىو .  اليقْبكاليقْب فوؽ الٌتقول بدرجة كٓب يقٌسم بْب العباد شيء أقٌل من 

إبراىيم ملكوت  نيرم ككذلك: ما حصل عليو إبراىيم ا٣بليل بقولو تعأب
كصل إٔب  فلٌما( ٕٓ/األنعاـ) الٌسماكات كاألرض كليكوف من الموقنين

إبراىيم ربٌو بكلمات  ابتلى كإذا٤برتبة العالية من اليقْب جعلو إمامان 
للٌناس إمامان قاؿ كمن ذرٌيتي قاؿ ال يناؿ عهدم  جاعلكفأتٌمهٌن قاؿ إٌني 

.  (ُِْ/البقرة) الظٌالمين
على عآب ا٤بلكوت طريق إٔب اليقْب، كىو بنفسو طريق إٔب  فاإلٌطالع  

فال يكفي العلم ا٢بصوٕب لكي يكوف اإلنساف إمامان، كما ال  كعليواإلمامة، 
ينطأ من الٌتقول، بل ىو ال يستبٌق اإلمامة إالٌ إذا  اٌلذميكفيو أيضان العلم 

إٔب اليقْب صار إمامان   كما ليس كٌل من كصل العلم،بلغ اليقْب على مستول 
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٥با  الالحقةاإلمامة مطركطة بعدـ ا٤بعصية الٌسابقة عليها باإلضافة إٔب  لكوف
.  كلو احتماالن 

ر ا٤بَبٌتب عليو، ثاأل عنأىٌم خصائص العلم ا٢بصوٕب أنٌو ٲبكن أف ينفٌك  إفٌ   
عليك، كىذا علم حصوٕب، كلكٌنك قد ترٌتب  الٌصالةفأنت قد تعلم بوجوب 

خارجان فال تصٌلي، كىذا ٖبالؼ العلم  األارخارجان فتصٌلي كقد ال ترتب  األار
فإنٌو علم يالمس الواقع  أقساموا٢بضورم اٌلذم يساكم اليقْب بل ىو أحد 

كبْب ا٤بريض اٌلذم  األٓبا٣بارجي ال أنٌو يتصٌوره فبسب، ففرؽ بْب تصٌور 
ٲبٌر بو ا٤بريض  اٌلذمٰبٌس باألٓب كيعايش مرارتو، فقد يتصٌور الطٌبيب األٓب 

يطلق عليو  اٌلذمالتصور لألٓب ىو ؼ.ع أف يعيش حالة األٓبمكلكٌنو اليستط
 ،"الًعٍلم ا٢بضورم"، كالطعور باألٓب ىو ما يطلق عليو "صوٕبالعلم اّب"

تساكؽ القوؿ بأٌف جٌل  حصولٌيةفدعول أف علـو الٌنيب كاألئٌمة عليهم الٌسالـ 
بالواقع، مضافان  ا١ٌبهلا، فيَبٌتب عليها ٧بذكر علومهم تصٌورية ال تصديق فيو

سهوان بعد  ا٣بطأدكر صإٔب ٧بذكر العصمة الكسبٌية الٍب يستلـز اإلعتقاد بػها 
من الكتاب  كالٌنقلٌيةالتكليف، كقبل التكليف أيضان، كقد قامت األدلٌة العقلٌية 
اإلمامٌية من  الٌطيعةكالسُّنة ا٤بطٌهرة على بطالنو، كىو خالؼ ما أٝبعت عليو 
الٌسالـ، لكن  عليهمالعصمة الٌذاتية مذ كانوا ُب بطوف أٌمهاوم إٔب يـو ٩باوم 

كبطيل  األجرليس معناه أنػهم ٦بربكف على الطٌاعة كعدـ ا٤بعصية، كإالٌ لضاع 
يفعلوهنا  الالٌثواب كا٤بدح، بل يراد ٩بٌا قلنا أنػهم قادركف على ا٤بعصية لكٌنهم 

ما٥بم عأ ُباإلتياف بػها، فهم ٨بتاركف   عنـ رضا الٌرب لعلمهم بقببها كعد
أم ) باإلمتناع الوقوعي  عنو يعربَّ  ما كىذاكأفعا٥بم كٲبتنع صدكر ا٤بعصية منهم 
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أف  ٲبكنأم ما ال  )  ٌبالٌذا اإلمتناعُب مقابل ( اإلمتناع ُب مقاـ الوقوع 
اـ عليهما فصدكر ا٤بعصية من الٌنيب أك اإلـ( ين ضكاجتماع النقي يوجد

بالٌذات،كإف كانت ٩بتنعة ٕبسب مقاـ الفعل كالوقوع،  ٩بتنعةالٌسالـ ليست 
٩بكن بيد أنػها ال تقع منهم عليهم الٌسالـ،  الٌذاتفصدكرىا ٕبسب مقاـ 

تارةن ييقاؿ الٌذاٌب كاإلمكاف الوقوعي،إذ  باإلمكافكىذا ما ييطلق عليو أيضا، 
 قادرتعأب  اهللال يقع، كاعتقادنا بأٌف   أنٌوأٌف ىذا الٌطيء ٩بكن ذاتان بيد ب

على أف يللم ألٌف قدرتو شاملة،لكٌنو ال يفعل، فصدكر اللٌلم منو مستبيل 
اللٌلم منو  كقوع منو عٌز كجٌل،كىذا ال يتناَب مع قدرتو كاختياره كإمكاف كقوعان 

  .
يقع  الوقوعي ال يتناَب مع اإلمكاف الٌذاٌب، ألٌف األٌكؿ ٲبكن أف فاإلمتناع  

ال يقع أبدان، فأنا كأنت نستطيع أف نطرب الٌسم كأف ٬برج إٔب الٌطارع  كلكٌنو
أنٌا ال نفعل ذلك، كىذه األمور من حيث اإلمكاف ٩بكنة ذاتان  بيدعراة، 

.  كقوعان  ٩بتنعةكلكن من حيث الوقوع 
 دراف على فعل ا٤بعصيةاكاإلماـ عليهما الٌسالـ ؽ ُب مقامنا فإٌف النيبٌ  كىكذا  

ال يفعالهنا لقببها عند ا٤بؤب عٌز كجٌل، فصدكر ا٤بعصية منهما ٩بكن  لكٌنهما
.  مستبيل كقوعان  لكٌنوذاتان 

عليو فإٌف ا٤بعصـو ٲبلك علمان، كىذا العلم ىو سنخ علم ٱبتلف عن  كبناءن   
ا٤بتداكلة كا٤بعارؼ الكسبٌية، ىو علم يبلغ بصاحبو درجة اليقْب، ٕبيث  العلـو
فعلم . لعلم كبْب العمل، كىذه ىي العصمةاؾ انفكاؾ بْب ىذا اىن يكوفلن 

نرم إبراىيم ملكوت  ككذلك رؤية ا٤بلكوت منا٤بعصـو ٰبصل 
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سببانو كتعأب أرل  فاهلل الٌسماكات كاألرض كليكوف من الموقنين
مطعرة بوصف اليقْب، فال يكفي من اإلماـ إبراىيم  كالٌرؤيةإبراىيم ا٤بلكوت، 

على مستول العلم ا٢بصوٕب، كال على مستول  يكوفأف  ا٣بليل 
على مستول اليقْب، فما ٓب  العلمالٌتقول، بل ال بٌد أف يكوف من حيث 

اإلمامة الٌتكوينٌية،  ٤بسؤكلٌيةيصل إٔب مستول اليقْب فإنٌو ال يستبٌق الٌتصدم 
، اليقْب كرؤية ا٤بلكوت مقاـمن ىنا ربط القرآف الكرٙب بْب بلوغ اإلنساف إٔب 

ما  بْب الكبّبكالفارؽ  ،اليقْب إٔب مقاـ كف قد كصليكفإذا ما رأل ا٤بلكوت 
ُب ا٤بلكوت كبْب رؤيتو، كذلك من قبيل من يرل حاداة تقع ُب الٌطارع 

 أكع بػها عن طريق ا٤بذياع  ـكيالمس كقائعها مباشرةن كبْب من يس فيعيطها
من بناء   ا٣بليل إبراىيميقرأ عنها ُب صبيفة، لذلك ٤بٌا فرغ  كأ ٨بربو 

يقل عٌلمنا مناسكنا، فاٌلذم  كٓب مناسكنا كأرنا: البيت توٌجو إٔب ربٌو بقولو
.  رؤية ا٤بناسك، كىذه الٌرؤية غّب قابلة للخطأ  ىويريده من ربٌو 

ال  ػكىو أمر ال يتسُب إالٌ للمعصـو  ػ من يريد الوصوؿ إٔب موقع اإلمامة إفٌ   
حيث العلم كإٔب مقاـ الٌصرب من حيث  مناليقْب  بٌد أف يكوف بالغان ٤برتبة

الٍب ترتبط بقوانينها  الٌتكوينٌيةالعمل، كما ىو ا٢باؿ ُب كثّب من القضايا 
أف تكوف العْب سا٤بة،  بدٌ كشركطها كلوازمها، فإذا أردت أف ترل شييان فال 

سنة بينهما، كىذه  نوركأف ال يوجد مانع بْب الرٌائي كا٤برئي، كأف يكوف ىناؾ 
يكوف إالٌ  التكوينٌية ُب عآب ا٣بلق، كىكذا فإٌف الوصوؿ إٔب موقع اإلمامة 

مستول  لمن حيث العلم، ٗبعُب أف يكوف طاىران على مستول اإلعتقاد، كعل
 . اابتو  تكويِبٍّي  كعلى مستول العمل، كىذا ا٤بسار يعرٌب عن نسقو  ا٤بلكات،



 289 

العلمي اإلعتقادم ال البعد فإٌف حقيقة العصمة تقـو على أساس البعد  كعليو
كذلك ألٌف األعماؿ الٌصادرة من اإلنساف حصيلة ا٤بلكات الٍب  العملي،

فخّب كإٍف شرٌان فطٌر، فا٤بلكة منطأ للعمل كاآلاار ا٣بارجٌية،  خّبان يكتسبها إف 
 الٌطجاعة،إنٌو يتبٌلى ٗبلكة   :يقاؿ ،مواقع ا٣بطر إٔب اإلنساففعندما يقدـ 

.   ؼ بأنٌو سخٌي أك كرٙبه يوصى  أك ٧بتاجو  على مستبقٍّي كإذا أنفق أحدىم 
ىا ٦بموعة من اإلعتقادات، لوجود ؽالٌنفسانٌية عند البطر يسب كا٤بلكات  

منطقي بْب العمل اٌلذم تسبقو ملكة، كا٤بلكة الٍب يسبقها ٫بو  كترٌتبترابط 
.  كىو فرع العلم  كاإلٲبافمن اإلعتقاد 

ؿ ا٤بنطقي للوصوؿ إٔب العمل ا٣بارجي ٪بد ما أريد اكتطاؼ التسلس فإذا  
لتبقق إٲباف ما كعقيدة ما،  تبدأ من العلم، فالعلم يكوف منطأن  السلسلةأٌف 

لوجود ٦بموعة من األخالؽ كا٤بلكات الٍب  كىذه العقيدة تكوف منطأن أيضان 
.  لتبٌقق األفعاؿ ا٣بارجٌية  بدكرىا منطأن  تكوف

بة على ملكات، تسبقها ٦بموعة من من ىذا أف أفعالنا مَبتٌ  يتلٌخص  
،اإلعتقادات  كىذه اإلعتقادات قد تكوف مطابقة للواقع كقد ٚبالفو،  كالعلـو

العلـو كاإلعتقادات تنفٌك عنها ُب األعٌم األغلب  تلكىذا مضافان إٔب أٌف 
كالٌسبب ُب ذلك أٌف تلك العلـو حصولٌية،  عليها،ا٤بلكات كاألفعاؿ ا٤بَبتٌبة 

.  ا٤بطلوب منها كقد ال يَبٌتب األاركلٌية قد يَبٌتب عليها كالعلـو ا٢بص
دات اإٌف ا٤بلكات الٌنفسانٌية قد يكوف مصدرىا علـو كاعتق :أخرل كبعبارة  

كقد يكوف مصدرىا اعتقادات غّب صبيبة كليست مطابقة  صبيبة،
.  على ىذه اإلعتقادات كالعلـو كقد ال تَبتب  األفعاؿللواقع، كما قد تَبتب 
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ىنا صٌح ما قيل من أٌف البعد العلمي قد ينفٌك عن البعد العملي ُب  من  
٘بد عا٤بان ليس بعامل، كقد ٘بد عابدان أك عامالن ليس بعآب،  فقد ،ا٤بلكات

 الٌنفسانٌية ا٤بوجودة ُب البطر، أٌما ما يوجد عند الٌنيبٌ  ا٤بلكاتىذا كٌلو بطأف 
من ناحية البعد العملي، بل ال  فال ٲبكن الٌنلر إليها العصمةأك الوٌٕب من 

البعد العلمي اإلعتقادم، كمن ناحية أخرل  أساسيصٌح تفسّبىا إالٌ على 
ىو ( أك ا٢بضورم كيفما شيت فعرٌب ) يتوٌضح أٌف ىذا البعد العلمي اليقيِب 

إٌف العلم : كٗبعُب آخر عليو،سنخ علم ال ينفك عنو األار كالعمل ا٤بَبٌتب 
عنو العمل ا٤بَبٌتب  ينفكسنخ علم تكوف قٌوتو بنبو ال ا٤بوجود عند ا٤بعصـو 
جاء ُب  حسبماعلى ما ذكرنا ما أكرده القرآف الكرٙب  عليو، كيكفي كطاىدو 

الٌسجن أىحىبُّب إلٌي مما يدعونني إليو كإالٌ  ربٌ  قاؿ :قٌصة يوسف 
 (ّّ/يوسف) من الجاىلين كأكنتحرؼ عٌني كيدىٌن أصبي إليهٌن 

ا٢براـ اٌلذم دعا يوسف  إٔبكة كا٤بيل حة على أٌف منطأ الٌصبٍ داللة كاض ففيها
الللم، كيلهر  كليس ا١ٌبهلربٌو أف يصرفو عنو بدفع كيد الٌنسوة عنو إ٭ٌبا ىو 

د عٍ البي بيكمن  ذلك من خالؿ مالحلة مفهـو الٌصبوة، حيث إٌف منبثقها ال
يفي  ال د العلمي كىو عدـ العلم أك كجوده بنبو ضعيفعٍ البي بالعملي بل 

. بعصمة اإلنساف كردعو عن ا٤بعصية 
 إٔبُب خطابو لربٌو العصمة إٔب العلم كا٤بعرفة ال  أرجع يوسف  فقد  

كإٔب . ا٤بلكة كاألعماؿ، فالعصمة ٫بو علم ال ينفك عن األار ا٤بَبٌتب عليو 
بن أيب  الٍب تربط بْب العلم كالعمل أشار أمّب ا٤بؤمنْب عليٌ  القاعدةىذه 

، "كإالٌ ارٙبل قجابأيهتف بالعمل فإٌف  العلم: " الٌسالـ ُب قولو ٮباعليطالب 
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معصية زليخا إمرأة العزيز إٔب اللٌلم  الوقت أرجع يوسف  نفسكُب 
 :أيضان للملك كٖبطابو( ِّ/يوسف) يفلح الظٌالموف ال إنٌو: تعأببقولو 
 ٌال يهدم كيد الخائنين اهلل كأف (يوسف/ِٓ )ا ـإليو أرجع ا٤بعصية فقد

عدـ  أم" ا١ٌبهل"ىذه ا٤بعصية  منطأال يفهماف أف  ػأم زليخا كالعزيز  ػ ألهنما
٤با أقدـ على ا٤بعصية الٍب  كجلٌ عٌز   اهللى  معرفة اهلل تعأب إذ لو عرؼ ا١بٌاىلي 

.  مَبٌتب على ا١ٌبهل  أارىي  
اآلية ىذه الٌدقيقة الٌطريفة أشار العالٌمة الطباطبائي ُب تعقيبو على  إٔب  

من قبيل العلـو كا٤بعارؼ، كلذا قاؿ [ العصمة ] القٌوة القدسٌية  إفٌ : " بقولو
 :الٌجاىلين من كأكن كأكن من اللٌا٤بْب، كما قاؿ إلمرأة : يقل كٓب
: أكن من ا٣بائنْب، كما قاؿ للملك أك الظٌالموفال يفلح  إنٌو : العزيز
 ٌال يهدم كيد الخائنين اهلل كإف ُب ٫بو ا٣بطاب بينهما كبْب  فٌرؽ دكؽ

إنٌو ظلم كاللٌآب : بلاىر األمر رعاية ٤بنزلتهما ُب الفهم، فقاؿ فخاطبهماربٌو 
كإنٌو خيانة كاهلل اليهدم كيد ا٣بائنْب، كخاطب ربٌو ٕبقيقة األمر  يفلح،ال 

 كمن: " اهلل رٞبوكُب مقاـ آخر يقوؿ   ،(ِٗ)اليهٌن من ا١ٌبهل الصبوةكىو أٌف 
 عليولنبٌيو صٌلى اهلل  خطابان  قبيل العلم قولو تعأب منٔب أٌف العصمة الدليل ع

كرحمتو لهمَّت اائفة منهم أف  ؾاهلل علي فضل كلوال: كآلو كسٌلم
من شي  كأنزؿ اهلل عليك  يضٌركنكيضٌلوؾ كما يضٌلوف إالٌ أنفسهم كما 

عليك  اهللالكتاب كالحكمة كعٌلمك ما لم تكن تعلم ككاف فضل 
. (َّ) عظيمان 
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 قبيلىي من  ا٤بعصـو  دا٤بوجودة عن( كىي العصمة)القدسٌية  فالقٌوة  
. العلـو كا٤بعارؼ ال من قبيل العمل كإالٌ فالعمل مَبٌتب على ذلك العلم

األساس بالبعد العملي فقط  كبالٌدرجةيتمٌيز ا٤بعصـو عن غّبه أٌكالن  ال  كىكذا
منسجمان مع   العمليلوكو حيث ال تصدر منو ا٤بعصية كالٌطرؾ كيكوف س

كإ٭با تكمن العصمة أساسان كقبل ذلك بالعلم  للٌطريعة،بل ٘بسيدان  التطريع
.   اٌلذم يوجد عند اإلماـ 

:  ين مهٌمْبدى عٍ فإٌف للمعصـو بي  ؛كعليو  
.  العلمي أك مقاـ اليقْب ُب العلم  البعد :األٌكؿ  
.  مل العملي أك مقاـ ا٣بلوص ُب الع البعد: الثٌاني  
كٮبا  مَبابطاف انفكاؾ بينهما ُب شخصٌية ا٤بعصـو  البعداف كىذاف  

يعلموف من  أنػهمكّٔما يتمٌيز ا٤بعصـو عن غّبه من حيث  العصمة،جوىر 
عٌما  اهلل سبحاف: لذا قاؿ تعأب مادحان شأهنم غّبىمرٌّٔم ما ال يعلمو 

احملٌبة اإل٥بٌية  فإفٌ  (َُٔ/الصافات) فمصؿى ػخيحفوف إالٌ عباد اهلل المي 
ألغويٌنهم أجمعين  فبعٌزتك قاؿأف ال يريدكا إالٌ ما يريده اهلل  علىتبعثهم 

غّب العلم ا٤بوجود عند  كعلمهم (ّٖ/ص) صينؿى ػٍ إالٌ عبادؾ منهم المخ
عليهم الٌسالـ ال يتسٌرب إليها التخٌلف ٖبالؼ علـو  فعلومهمعاٌمة البطر، 

.  غّبىم ُب أكثر األحياف 
سبب  العصمةالقٌوة ا٤بسٌماة بقٌوة  إفٌ : " العالٌمة الطٌباطبائي عليو الٌرٞبة قاؿ  

شعورم علمي غّب مغلوب البتة، كلو كانت من قبيل ما نتعارفو من أقساـ 
كاإلدراؾ لتىسرَّبى إليها الٌتخلف، كلىتىخبَّط اإلنساف على أاره أحيانان،  الٌطعور
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دراكات ا٤بتعارفة الٍب تقبل العلم من غّب سنخ سائر العلـو كاإل فهذا
كقد أشار اهلل ُب خطابو الذم خٌص بو نبٌيو صٌلى اهلل  كالٌتعلم،اإلكتساب 

عليك الكتاب كالحكمة كعٌلمك ما لم  اهلل كأنزؿ: عليو كآلو كسٌلم بقولو
خطاب خاٌص ال نفقهو حقيقةى الفقو إذ ال  كىو (ُُّ/النساء) تكن تعلم

".  (ُّ)كالٌطعور  الًعٍلممن  الٌنبو ذاُب ق لناذكؽ 
اٌلذم حباه ا٤بؤب عٌز كجٌل ٣باٌصة أكليائو كإف كاف ٱبالف سائر  كالعلم  

كىو صرؼ اإلنساف عٌما الينبغي قطعي غّب  الًعٍلمي ُب أٌف أاره العلـو
غّب دائم، قاؿ  العلـو فإٌف الٌصرؼ فيها أكثرمّّ  سائرمتخٌلف دائمان ٖبالؼ 

 أفرأيت: كقاؿ (ُْ/النمل) ىا أنفسهمػقػىنىتكاستي بػها كجحدكا:تعأب
 فما:كقاؿ( ِّ/ا١بااية) اٌتخذ إلهو ىواه كأضٌلو اهلل على علم من

ما ىو  أٌما (ُٕ/ا١بااية) إالٌ من بعد ما جا ىم العلم بغيان بينهم اختلفوا
ا٤بخلصوف  ىؤالءفما نصفو ٫بن غّب ما يصفو  ،عند األكلياء فال يتخٌلف

ا يحفوف إالٌ عباد اهلل المخلحينعمٌ  اهلل سبحاف العلمْب  فكال
اليقْب كضعفو، كالقوؿ  بطٌدةإالٌ أهنما ٱبتلفاف عن بعضهما  متعلقهما كاحده 

ا٤بختارة ُب أفعا٥با  اإلنسانٌيةٗبلكة العصمة عند األكلياء ال يغٌّب الطبيعة 
ف ـ كالعلم"  كيف؟ ،ساحة اإلجبار كاإلضطرار إٔباإلراديٌة كال ٱبرجها 

كطالب الٌسالمة إذا  اإلرادةمبادئ اإلختيار،ك٦بٌرد قٌوة العلم ال يوجب إالٌ قٌوة 
قاتالن من حينو فإنٌو ٲبتنع باختياره من شربو قطعان  ٠بٌان ما   أيقن بكوف مانعو 

كٯبرب إذا أخرج من ٯبربه أحد طرُب الفعل كالَبؾ من  الفاعلكإ٭ٌبا يضطٌر 
 كىديناىم كاجتبيناىم: ذلك قولو تعأبعلى  كيطهداإلمكاف إٔب اإلمتناع،
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ذلك ىدل اهلل يهدم بو من يشا  من عباده كلو  ،إلى صراط مستقيم
ُب إمكاهنم أنػهم  أم (ٖٖ/األنعاـ) عنهم ما كانوا يعملوف لحبحأشركوا 

مانعان من ذلك، كقولو  اإل٥بيأف يطركوا باهلل كإف كاف اإلجتباء كا٥بدل 
ت غزؿ إليك من رٌبك كإف لم تفعل فما بلٌ فٌل  ما أي الٌرسوؿ ب أيٌها يا:تعأب

.  (ٕٔ/ا٤بائدة) من الٌناس يعحمكرسالتو كاهلل 
ا٤بعصـو إ٭ٌبا ينصرؼ عن ا٤بعصية بنفسو كعن اختياره كإرادتو  فاإلنساف  

إٔب عصمتو تعأب كنسبة انصراؼ غّب ا٤بعصـو عن ا٤بعصية إٔب  الٌصرؼكنسبة 
لك ما يطّب إليو كالمو تعأب كتصرٌح بو اإلخبار أٌف يناُب ذ كال. توفيقو تعأب 

فإٌف الٌنسبة إٔب ركح  ؛بتسديد من ركح القدس كاألئٌمةذلك من األنبياء 
كنسبة الٌضالؿ كالغواية إٔب  ،اإلٲباف ركحالقدس كنسبة تسديد ا٤بؤمن إٔب 

 الفعل عن كونو فعالن صادران  ٱبرجفإٌف شييان من ذلك ال  ،الٌطيطاف كتسويلو
 .(ِّ)"عن فاعلو مستندان إٔب اختياره كإرادتو

 اليقينٌية كىي بدكرىا ٚبتلف كالعلـوكانت العصمة من سنخ اإلدراكات  فإذا
ىلىكىات كاإلدراكات ا٤بوجودة عند البطر فال يصٌح حينيذو نسبة

 عن بقٌية ا٤ب
كذلك لعدـ ( غّب التبليغ  ُبأم ) ا٣بطأ إٔب صاحبها ُب كقت من األكقات 

منح  الذمفاهلل  دليل على اإلختصاص بوقت الٌتبليغ دكف غّبه،كجود 
نفس صاحبها  ُبالعصمة لبعض األفراد ُب كقت معٌْب لوجود أرضٌية صا٢بة 

رين بالفكر ثاستمرار ىذا ا٤بنح ُب كقت آخر أيضان،كما ظٌنو بعض ا٤بتأ يقتضي
ا٣بلط ُب ينٌم عن  "لزـك العصمة ُب التبليغ دكف غّبه من" :األشعرم مالعاـٌ 

ينلركف  ػكتبعان لسادة الفكر العامي  ػحيث  فهمو لطخصٌية ا٤بعصـو 
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إٔب عصمة   ٰبتاج ُب حياتو الأٌف اإلنساف بجنىبىة الٌتبليغ ظٌنان منهم  إٔبدائمان  
ُب نطاؽ تبليغ الٌطريعة كُب دائرة أداء اإلماـ لدكره على  إالٌ أك اإلماـ  الٌنيب

الذم ٫بتاج إليو من عصمة اإلماـ كليس أكثر  القدر ىوىذا الٌصعيد، فهذا 
عٌما ألصقو ىؤالء با٢بجج الطٌاىرين من  ٛبامامن ذلك، مع أٌف الواقع ٱبتلف 

إليو ُب نفسو بالغٌض عن أف  ينصبٌ ٌف النلر إٔب اإلماـ ٯبب أف إحيث 
 كاإلماـ ُب ٦باؿ الٌتبليغ دكف للٌنيبفاٌلذين أابتوا العصمة  ،يكوف مبٌلغان أك قدكة

ا٤بطلوب ىو الٌنلر إٔب ا١بٌانب  أفٌ غّبه اقتصركا على ا١بٌانب اإلاباٌب ٥بما، مع 
ُب كٌل األحواؿ كاألزمنة  ا٤بطلقةالثٌبوٌب أيضان أعِب ٦باؿ القدكة كاإلطاعة 

افَبضوه ُب مقاـ حاجة  كما بعده،كاللٌركؼ سواء قبل الٌتبليغ كحاؿ التبليغ ك
قبلو ال يقـو على  ماا ىو حاؿ الٌتبليغ دكف الٌناس إٔب اإلماـ بعد الٌتبليغ كم

ال  الٍبأساس علمي فلسفي بل ىو يضاٌد مبدأ العصمة القائم على ا٤بلىكىة 
ٲبكن أف تبٌعض ُب حاؿ من األحواؿ، كما أنٌو يناقض ا٤بفهـو اليقيِب العلمي 

 اليقينٌية٘بزئة تلك ا٤بعارؼ بفال يصٌح اإلعتقاد  ٙبٌلى بو ا٤بعصـو  اٌلذم
 ا٤بعرفةما قبل الٌتبليغ كما بعده،حيث سيلب عنو ا٤بلىكىة أك : مرحلتْب إٔب

 . اليقينٌية قبل الٌتبليغ ٍبٌ تيعطى لو حاؿ الٌتبليغ كبعده 
 : على بد  عود

أٌف حقيقة العصمة تقـو على أساس البعد  ػأخي القارئ  ػأف عرفت  بعد  
ٔب البعد العملي كىي يبطل ما قيل من أٌف حقيقتها ترجع إ اإلعتقادمالعلمي 

.  الٌتقول بالٌتقرير اٌلذم قٌدمناه فيما سبق منالٌدرجة القصول 
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اٌلذم أكجب صيانة ا٤بعصـو عن ا٣بطأ كالوقوع ُب حباؿ ا٤بعصية  فالعامل  
اإلنساف كازعان قويٌان  نفسُب   ؽبعواقب ا٤بعاصي، كىو علم يقيِب ٱبل علموىو 

. لٌرب سببانو رضي ايصدُّه عن ارتكاب كٌل ما ال مي 
اعات ال يستلـز كوف عباداوم  بعواقب ا٤بعاصي كمناقب الط كعلمهم  

ىو أمّب ا٤بؤمنْب  اا٣بوؼ من العقاب كالٌطمع ُب الٌثواب فو بداعيكسلوكهم 
 إ٥بي: " يصرٌح عن مضموف سرٌه ُب عبادتو هلل تعأب  طالببن أيب  عليٌ 
بل كجدتك أىالن للعبادة خوفان من نارؾ كال طمعان ُب جٌنتك  عبدتكما 

عند ىؤالء العلماء ىو ا٢بٌب كاألنس باهلل عٌز  فالٌداعي" فعبدتك 
 ا٤بعارؼ كالعلـو على قلؤّم،كىي بدكرىا سببه  إفاضةُب  كجٌل،كا٢بٌب سببه 

.  رضاه كالقرب منو ٱبالفآخر إلبتعادىم عن كٌل ما 
ٔب أكليائو ا٤بيامْب كانت العصمة ىبة إ٥بٌية مفاضة من عالٌـ الغيوب إ ك٤بٌا  

فال بٌد حينيذو من أٍف  كجود أرضٌيات صا٢بة ُب نفوسهم ا٤بقٌدسة، نتيجة
، كىذه األرضٌيات كالقابلٌياتتكوف سببان إلبعادىم عٌما ال يرضاه عٌز كجٌل،

ىي ٗبثابة العٌلة بالقياس إٔب معلو٥با، فإذا كًجدىت العٌلة، كأرادت إٯباد ا٤بعلوؿ، 
  . كال يتخٌلف البتػة فال بٌد أٍف يوجد 

 كىناؾباهلل تعأب عامل قوٌم إلفاضة ا٤بعارؼ على قلؤّم الٌطريفة،  نسفاألي   
: عوامل أخرل لتكٌوف تلك القابلٌيات ىي

عليها، فاهلل  ك٧بافلتو ليمة الٍب كيًلدى عليها ا٤بعصـو ساؿ الفطرة:األٌكؿ  
 من ىنا كرد اللٌلمانٌية ر على الفطرة لكٌنهم لٌواوىا با٢بجبشسببانو خلق الب

أبواه فيهٌودانو  يأٌبمولود يولد على الفطرة حٌب  كلٌ : " ا معناهمبا٢بديث  ُب
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سلوؾ الفرد سلبان أك  علىإٌف لألىل كللبيية تأاّبان عليمان  حيث" أك ينٌصرانو 
.  إٯبابان 
ُب  الٌصفاتحيث تلعب دكران غّب إختيارم ُب تكوين بعض  الورااة :الثٌاني  

إٔب  الورااةالٌصا٢بة أك الطٌا٢بة تنتقل من طريق  صفاتيٌة ا٤بولود، فاؿشخص
 ا١بنباألكالد، فإنٌنا نكتسب بعض الٌصفات من أبائنا كأجدادنا كالٌطجاعة أك 

كحٌٌب ا١بسمٌية كما ىو  الٌركحٌيةكالكـر أك البخل،إٔب غّب ذلك من األكصاؼ 
 .ملبوظ
عليهم الٌسالـ توٌلدكا ُب بيوت صا٢بة  ءاألكلياىم ففاألنبياء كا٤برسلوف ـك     

الكماالت كالفضائل الٌركحٌية من  ىذهعريقة بالفضائل كالكماالت،فانتقلت 
عليهما الٌسالـ ٩بٌا استلـز  كالوٕبٌ  نسل إٔب نسل إٔب أف ٘بٌسدت ُب نفس الٌنيبٌ 

  .اإل٥بٌية ا٤بواىبكجود قابلٌية عنده ييفاض عليها الكثّب من 
وٌيئ  العائليفإف الكماالت كالفضائل ا٤بوجودة ُب احمليط  بية،الٌَب  :الثالث  

ليست عٌلة   الٌَببيةالوليد الكتساب القابلٌية ا٢بسنة لتقبُّل تلك الفضائل كلكٌن 
عند األكلياء عليهم الٌسالـ نعم ىي جزء عٌلة ُب بعض  القابلٌيةُب تكوين  تاٌمة

بذاؾ  كاف موسى  ٤با لكعٌلة بنفسها لذ كانتاألحياف، كإالٌ لو 
أنٌو ترىٌب ُب أحضاف فرعوف، ككذا إبراىيم  معا٤بستول من اإلٲباف العليم 

حيث  الكافر آزر، كىكذا يوسف  عٌموعاش يتيمان مع  ا٣بليل 
زليخا لو كانغمارىا ُب حٌبو  حيطةترعرع ُب قصر عزيز مصر كفرعوهنا مع 

ىذه الٌطواىد دليالن صادقان  كلٌ .نفسو كرفضو للخيانة كالرذيلة عنكمراكدوا لو 
ُب تكوين  ػالتاٌمة  العٌليةعلى ٫بو  ػعلى عدـ دخالة الٌَببية كالبيية أيضان 
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دخالتهما بطكل  عدـمضافان إٔب .أك الوٌٕب عليهما الٌسالـ شخصٌية الٌنيبٌ 
كيتدبٌر  ٖبواتيمهاقطعي ُب تكوين مسار الفرد العاقل اٌلذم ينلر إٔب األشياء 

 فلمالٍب أحاطها فرعوف بالٌنعيم كا١باه  مزاحم قها كآسية بنتاألمور بدقائ
تتأاٌر بدعوتو اإل٢باديٌة كال أنػها تنازلت عن عقيدوا رغم ما القت من ا٢بتوؼ 

بسبب رفضها اإلنصياع لكفر زكجها فرعوف، كىكذا ٰبٌدانا الٌتاريخ  كاللٌلم
ـٌ ا٤بؤمنْب عليها السٌ  خدٯبة زكج الٌنيبٌ  الصٌديقةعن  الـ حيث عاشت كسط كأ

ا٢بجر كا٤بدر، كٓب تتأاٌر بتلك الَبىات بل كانت على طريق  تعبدبيية منبرفة 
  .اإلبراىيمٌية ا٢بنيفٌيةا٥بدل كمن أتباع 

حسبما توٮٌبو بعض  ػفالبيية كالَببية ليسا عاملْب رئيسٌيْب ُب تكوين القابلٌية   
  . بل ٮبا عٌلة ُب بعض األحياف  ػالناس 

امل آخر الكتساب األرضٌيات الٌصا٢بة تدخل ُب إطار حريٌة كاختيار ع كىناؾ  
الٌسعي ٫بو الطٌاعة كاإلبتعاد عن ا٤بعصية،فها ىي حياة األكلياء :كىو اإلنساف
كاإلجتماعٌية من لدٌف  عليهم الٌسالـ مطبونة بآّاىدات الفرديٌة كاألنبياء
الطٌاىرة الٍب ٓب تفٌكر نفوسهم لعقو٥بم  أسلمت إٔب زماف بعثتهم حيث كالدوم

 جاىد باهلل سببانو كتعأب كٓب تلتفت لسواه،فها ىو الٌصٌديق يوسف  إالٌ 
 األبواب كغٌلقت نفسو كأ١بمها بأشٌد الوجوه عندما راكدتو زليخا ُب بيتو

إنٌو رٌبي أحسن مثوام إنٌو  اهلل معاذبالٌرد كالٌنفي  فأجأّا كقالت ىيت لك
.  ال يفلح الظٌالموف

بٌاف إشواىد تارٱبٌية كثّبة على جهاد األنبياء كقيامهم بواجبهم  كىناؾ  
.  إٔب زمن بعثتهم  شبأّم
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ىذه العوامل، الٍب يدخل بعضها ُب إطار اإلختيار،كبعضها اآلخر  فجميع  
إطاره، أكجدت قابلٌيات كأرضٌيات صا٢بة إلفاضة العصمة عليهم  عنخارج 

عندئذو تصبح العصمة موضع اعتزاز العليم، ؼ الفيضكانتخأّم لذلك 
.  الٌتكرٙب كالٌتبجيل  صاحبهاللمتبٌلي بػها كمفخرة عليمة يستبٌق 

كجٌل كقف على ضمائرىم كنٌياوم كمستقبل  عزٌ اهلل  إفٌ  :أدؽٌ  كبتعبير  
لو أيفيضت إليهم تلك ا٤بوىبة  مقٌدسةأمرىم كمصّب حا٥بم كعلم أنػهم ذكات 

كاختيار،كىذا العلم كاؼو  ٕبرٌيةاعة كترؾ ا٤بعصية الستعانوا بػها ُب طريق الطٌ 
خالؼ ذلك  حالولتصبيح إفاضة تلك ا٤بوىبة عليهم ٖبالؼ من يعلم من 

 .
بعض عباده  خلقاهلل سببانو  إفٌ : " الٌرٞبة عليوالعالٌمة الطٌباطبائي  قاؿ  

 ادةكؽٌ على استقامة الفطرة، كاعتداؿ ا٣بلقة، فنطأكا من بادئ األمر بأذىاف 
كإدراكات صبيبة كنفوس طاىرة، كقلوب سليمة،فنالوا ٗبجٌرد صفاء الفطرة 

من نعمة اإلخالص ما نالو غّبىم باإلجتهاد كالكسب بل  الٌنفسكسالمة 
من التلٌوث بألواث ا٤بوانع كا٤بزاٞبات،كاللٌاىر أٌف  داخلهملطهارة  أعلى كأرقى

آف كىم األنبياء هلل تعأب ُب مصطلح القر( بالفتح)ىؤالء ىم ا٤بخلصوف 
اهلل تعأب اجتباىم أم ٝبعهم لنفسو  بأفٌ كاألئٌمة، كقد نٌص القرآف الكرٙب 

كىديناىم إلى صراط  كاجتبيناىم: كأخلصهم ٢بضرتو قاؿ تعأب
عليكم في  جعلاٌلذم اجتباكم كما  ىو: كقاؿ ٕٖ/األنعاـ مستقيم

الٌدين من حرج
.   (ٖٕ/ا٢بجٌ )(ّّ)
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اختيار األنبياء، غّب أٌف ىناؾ  عنإٔب القابلٌيات ا٣بارجة أشار رٞبو اهلل  فقد  
الٌصالحٌية إلفاضة  يعطيأموران كاقعة ٙبت اختيارىم كما عرفت، فالكٌل 

.  ا٤بوىبة اإل٥بٌية على تلك الٌنفوس ا٤بقٌدسة 
باإلكتساب، مضافان  للٌطخصيندفع ما قيل بأٌف العصمة أمر حاصل  كّٔذا  

العصمة على  عدـلَبٌتب ٧بذكر  ػأم باإلكتساب  ػإٔب أنٌو لو كانت كذلك 
التنفّب،  دليلمنها  ،األكلياء كاألنبياء قبل التكليف كىو منفٌي باألدلٌة القطعٌية

غّب  التكليفكعدـ اإللزاـ على العصمة بعد التكليف، إذ لو كانوا قبل 
الستلـز ا١ٌبرب ُب الٌسلوؾ كىو باطل  ،ٍبٌ عصمهم بعد التكليف ،معصومْب

.   كتفصيالن ٝبلةن 
من اهلل تعأب على من  تفٌضل العصمة: ىنا قاؿ المفيد عليو الٌرحمة من  

من اهلل  العصمةتو تطعر بأٌف إفاضة رفعبا.(ّْ)عًلمى أنٌو يتمٌسك بعصمتو
منها يرجع  كاإلستفادةعما٥با اسببانو أمر خارج عن إطار اإلختيار، غّب أٌف 

ف ع معصومان فلو أف يتمٌسك بػها فيبقى  إٔب العبد كداخل ُب إطار إرادتو،
.  ا٤بعصية، كما لو أف ال يتمٌسك بػها 

 عنعن العصمة باللطف يفعلو بالعبد فيمتنع  عرٌبكاا٤بتكٌلمْب   كمطهور  
.  فعل القبيح مع قدرتو عليو 

:  قاؿ ا٤برتضى عليو الٌرٞبة لذا  
متناع من القبائح فإنٌو ال عنده اإل تاريخمن علم اهلل تعأب أٌف لو لطفان  كلٌ "   

إمامان، ألٌف التكليف يقتضي فعل  كالبٌد أف يفعل بو كإٍف ٓب يكن نبٌيان  
ع كثّبة غّب أنو ال ٲبتنع أف يكوف ُب ضدٌؿ عليو ُب موا مااللطف على 
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من  اإلمتناعمٌب فعل، اختار عنده  شييان أٌف   ا٤بعلـوا٤بكٌلفْب من ليس ُب 
 اللو ُب ا٤بعلـو كال لطف، كتكليف من  عصمةؼ ال القبيح فيكوف ىذا ا٤بكلَّ 

لطف لو ٰبسن كال يقبح كإ٭ٌبا القبيح منع اللطف ُب مىٍن لو لطف مع ابوت 
 .(ّٓ)التكليف 

الفيض ىو علمو سببانو ٕباؿ  ىذاا٤بالؾ ُب إفاضة  إفٌ : المخض كزبدة  
صمة الختار لو أيفيض عليو الع أنٌواألفراد ُب ا٤بستقبل فكٌل من علم عٌز كجٌل 

كإٍف ٓب يكن نبٌيان كال  العصمة،عنده اإلمتناع من القبائح، فعندئذو تيفاض عليو 
٤با اختار عندىا اإلمتناع  ا٤بوىبةتلك  قإمامان، كأٌما من علم أنٌو مٌب أيفيضت إٕب

 . ال يستبقَّها قىذه العصمة ألف عليومن القبيح ٤با أيفيضت  
تيفاض على من ييعلىم من حالو أنٌو ينتفع  ةإ٥بيٌ العصمة موىبة فإٌف  كعليو؛  

.   كاختيارمنها ُب ترؾ القبائح عن حريٌة 
الٌنواصب حوؿ عدـ عصمة  بعضنصٌبح الٌطبهة الٌدائرة الٍب أاارىا  كّٔذا  

بل كعدـ عصمة أئٌمة  الٌنساءطمة الٌزىراء سٌيدة االصٌديقة الطٌاىرة ا٤بقدَّسة ؼ
. نػهم ليسوا أنبياء آؿ البيت عليهم الٌسالـ بدعول أ

 عود على بد  :
كاإلستدالؿ على عصمة  الربىنةنرجع إٔب بياف ا١ٌبهة الثٌانية كىي  كىنا  

عليهم الٌسالـ ُب  الطٌاىرينرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كأىل بيتو 
منها عصمتهم  كيَبٌشح٦باؿ إبداء الرٌأم كتطخيص ا٤بوضوعات الٌصرفة،

ُب  عصمتهمقاـ العمل،كىاتاف ا٤بسألتاف متفٌرعتاف عن عليهم الٌسالـ ُب ـ
كنقصد بالوحي األعم من التطريعي ا٤بخصوص ،مقاـ الوحي كتبليغ الٌرسالة



 302 

اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم،أٌما الوحي الٌتسديدم فيطمل األئٌمة  برسوؿ
فال يطتبهوف كال ٱبطيوف ُب ٙبديده،كىكذا ال ٱبطيوف ُب  الٌسالـعليهم 

الٍب تطمل بياف األحكاـ كالفرائض كالسُّنىن كالعقائد، إالٌ  الٌرسالةاؿ تبليغ مج
إ٭ٌبا ىو ُب الوحي التطريعي ا٤بخصوص برسوؿ اهلل صٌلى اهلل  الببثأف مورد 

،أٌما ما كاف بواسطة اإل٥باـ ا٤بلك جربائيل  بواسطةعليو كآلو كسٌلم 
لو رسوؿ اهلل صٌلى ؽيطتبو بن أحد أقساـ الوحي اٌلذم ال أنٌوفال ريب  ،لد٘بؿا

.  األطهار عليهم الٌسالـ  ةكاألئماهلل عليو كآلو كسٌلم 
: فإٌف العحمة على أربعة أقساـ كعليو  
ُب الٌتبليغ كالٌرسالة،  ا٣بطأعن ا٣بطأ ُب تلٌقي الوحي،كالعصمة عن  العصمة  

أك فعلو ،كيعٌم كٌل قوؿو ةمكىي ما فيو ىتك حرمة العبود ،كالعصمة عن ا٤بعصية
كالعصمة عن ا٣بطأ ُب األمور ا٣بارجٌية نلّب األغالط  يناُب مقاـ العبوديٌة

،كنلّب ا٣بطأ  كإدراكاواالواقعة لإلنساف ُب ا٢بواس  أك اإلعتبارات من العلـو
كالنفع كالٌضرر؛  ،الٌصالح كالفساد حيثُب تطخيص األمور الٌتكوينٌية من 
:  كإليك بياف الدليل اإلٝبإب عليها

 :عن الخطأ في تلٌقي الوحي لعحمةا
ككذا  من جربائيل )عصمة األنبياء ُب ٦باؿ تلٌقي الوحي  على نستدؿٌ 

كأدلٌة  براىْبب٦باؿ تلٌقيهم للوحي من األنبياء الٌسابقْب عليهم  ُباألكصياء 
:  ٮبا ػكّٔما الكفاية  ػمنها ااناف  كثّبة (ّٔ)عقلٌية

: التنفّب عدـ :األٌكؿ  
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  :توضيحو  
كٮبا ال ٰبصالف إالٌ من خالؿ إرادتو، كالعبادة،اهلل تعأب خلقنا للمعرفة  إفٌ   

إذ إٌف الغاية القصول ،عليهم الٌسالـ  كاألكلياءكإرادتو ا٫بصرت ببعث األنبياء 
إٔب الٌتعاليم اإل٥بٌية، كال ٙبصل  الٌناسكا٥بدؼ األ٠بى من بعثهم ىو ىداية 

بكوهنم مرسىلْب من جانب  كإذعاهنم٤ببعواْب تلك الغاية إالٌ بإٲباهنم بصدؽ ا
إالٌ  الٰبصلكاإلٲباف   اإلذعافاهلل عٌز كجٌل كإٌف أقوا٥بم قولو سببانو،كىذا 

اإلعتقاد ٗبصونٌيتهم عن ا٣بطأ ُب مرحلة تلٌقي الوحي  كىوبإذعاف آخر 
كإالٌ ٤با حصل الواوؽ بقو٥بم كالغرض من األخرل،كغّبىا من سائر األ٫باء 

للوحي بنفسو ٨بالِّ بفائدة البعثة  تلٌقيهمحتماؿ تطٌرؽ ا٣بطأ ُب بعثهم،فا
آّاؿ كآّاالت األخرل منٌفران من  ىذاكاإلنقياد إليهم لكوف تطٌرؽ ا٣بطأ ُب 
صدكره ٩بن نٌصبهم قادةن كسادة  يستبيلقبوؿ الدعوة كمبٌعدان عنهم كىو قبيح 

.  على ا٣بلق 
:  أكضح كبعبارة  
األنبياء عليهم الٌسالـ ككذا األكلياء كالٌسفراء إ٭ٌبا ٰبصل من بعثة  الغرض إفٌ 

فتجب العصمة ( ُب تبليغو كغّبىا كأ الوحيسواء ُب مرحلة تلٌقي ) بالعصمة
للغرض كىو ا٥بداية، ٗبعُب أف ا٤ببعوث إليهم لو جٌوزكا  ٙبصيالن حينيذو  

م كغّبه أك كبّبىا على األنبياء كاألكصياء ُب ٦باؿ الٌتلق صغّبىاا٤بعاصي 
باتباعهم فيها  اُب أكامرىم كنواىيهم كأفعا٥بم الٍب أمرك أيضان ١بازت ا٤بعصية 

أم جواز ا٤بعصية ُب أكامرىم  ػ أكامرىم كذلك امتثاؿ إٔبكحينيذو ال ينقادكف 
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كإطاعتهم كىو نقضه للغرض من  دعووممن قبوؿ  يعترب منٌفران  ػكنواىيهم 
.  البعثة 

مراحل  كلٌ  اإلٍب كا٣بطأ ُب منكصياء عليهم الٌسالـ صيانة األنبياء كاأل إفٌ   
من أجل كوهنم موضع اقة الٌناس، بل ،آّاالت بدكف استثناء كلٌ كُب  ،حياوم

كأقوا٥بم، فمن ٓب يكن مصونان من كٌل خطأ كإٍب فإنٌو  تصرٌفاومكالقدكة ٥بم ُب 
. بعونوػمدكنو كيتقائدان ٭بوذجان كقدكة ن كأسوةن للٌناس يعت يكوفغّب قادر على أف 

فيأٛبركف  سكا٢بجج أف يستبوذكا على قلوب الٌنا الٌسفراءفال بٌد ٥بؤالء 
كاإلٍب، كإالٌ فمن كاف ملوَّاان ٗبا ذكرنا ال  ا٣بطأبأمرىم دكف اعَباض نتيجة 

 ،القلوب،كتنتفي الغاية من بعثو كنصبو ُبٲبكن أبدان أف يبلغ ىذا ا٤ببلغ 
كاف ُب أعمالو اليومٌية عرضة  فمن ،اهنم بسّبتوكتتزلزؿ اقة الٌناس بو كاطمين

يطتبو ُب تلٌقي الوحي أك األحكاـ كإبالغها  قدلألخطاء كا٥بفوات أك أنٌو 
اس ٌُ ف إٔب آرائو ئ،كيف ٲبكن أف يواىق بو ُب إدارة أعماؿ آّتمع كيطمللٌن
معصومان بطٌب  أف يكوف الٌنيبٌ  ػإذف  ػبدكف أم اعَباض؟ ال بٌد  كتنفيذىا

ككذا خليفتو مثلو ٯبب أف يتبٌلى بصفة العصمة ليالٌ يقع ُب  العصمة،ؿ مراح
بالوقوع فيها كىو خالؼ اللطف اإل٥بي من بعثو كإرسالو  غّبها٤بعاصي فيغٌرر 

.  عن ا٤بعصية كيبٌعدىمليقٌرب الٌناس إٔب الطٌاعة 
: عدـ الٌتبعيض في العحمة: الثٌاني  
كملكة العصمة ٕبسب .فس بطيية الٌزكاؿنفسانٌية راسخة بالنٌ  قٌوة كا٤بلكة   

اإلنساف عن الوقوع ُب ا٣بطأ أك فعل ا٤بعصية  ٛبنعاإلصطالح ىي قٌوة 
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عدـ صدكره  أكصدكر الفعل   نفسكليست ىذه القوة  طيية،كاقَباؼ اْب
.   النفسانٌية تعنو األفعاؿ عن ا٤بلكا تصدرنفسا٘ب   أمبدما ىي  كإف
ىلىكة أك القٌوة القد كىذه  

ال ، ىي من قبيل العلـو كا٤بعارؼ( العصمة)سٌية ا٤ب
.  من قبيل العمل كإالٌ فالعمل مَبتب على ذلك العلم 

كاليقْب يصل إليها  كا٤بعرفةمن العلم  ٌف العصمة درجةه إ :أخرل كبعبارة  
منطؤىا علم،  فالعصمة.اإلنساف ٕبيث ٙبجزه عملٌيان عن ا٣بطأ كالعصياف

أكامر اهلل  ٱبالفذم ٲبنع صاحبو من اإلتياف ٗبا كىذا الٌضرب من العلم ىو اؿٌ 
بل  عملٌيان العصمة ليس أمران  رى ذٍ تعأب ُب الٌسلوؾ كالعمل، كبذلك يٌتضح أٌف جى 

ىو أمر علمي،كىذا ما يوضبو القرآف كىو يطّب إٔب أٌف العلم ىو منطأ 
 ا٣بارجي، فاليقْب اٌلذم ٛبتلئ بو شخصٌية اإلنساف ىو اٌلذم يتبٌكم الٌسلوؾ
ا ا٤بعصـو ـكعليو يٌتضح الفرؽ بْب بيعدين يتمٌيز بو.ا٣بارجي سلوكوبنمط 
 ان ـؿٍ البيعد العلمي كالبيعد العملي، كمعُب األٌكؿ ىو أٌف للمعصـو عً  ٮبا 

كمعُب الثٌا٘ب ىو  .عن العمل ا٤بَبتّْب عليو ينفكىو من القٌوة كالٌتأاّب ٕبيث ال 
.  ٌدم بو إٔب الطرؾ ألنٌو عآب يؤ ماأنٌو ال ٲبكن أف يصدر عن ا٤بعصـو 

يوجد عند اإلماـ  اٌلذمتكمن أساسان كقبل كٌل شيء بالعلم  فالعصمة  
القدسٌية من قبيل  القٌوةىذه  فٌ إ: " كحسبما جاء ُب تعبّب السٌيد الطٌباطبائي

على ذلك  مَبٌتبمن قبيل العمل ألٌف العمل  كليس" (ّٕ)العلـو كا٤بعارؼ
.  العلم 

ال تعِب خركج أفعالو عن   ليفةٗبلكة العصمة ُب اْب كاعتقادنا  
أفعالو، كىو يناُب   ُبللزـك ذلك إبطاؿ علمو كإرادتو كتأاّبىا  ،اإلختيار
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الفاعل بالعلم كاإلرادة،بل العصمة من اهلل  اإلنساف أفراد منكونو فردان  افَباض
الو اإلنساف ا٤بعصـو تصدر عنو أفع ُب عٌز كجٌل إ٭ٌبا ىي بإٯباد سببو 

ىلىكىة الٌنفسانٌية نلّب  الرٌاسخاإلختياريٌة صوابان كطاعةن كىو نوع من العلم 
كىو ا٤ب

ا٤بعصـو بوصف الطاعة دائمان  عنالعٌفة كالٌطجاعة كالعدالة، فصدكر األفعاؿ 
صورة علمٌية صا٢بة  كىي ا٤بطٌيةبق ؿى عى ؼى  ،العلم اٌلذم يصدر عنو ألفٌ ليس إالٌ  

  .اإلذعاف بوجوب العبوديٌة دائمان  ىي ذه الصورةكهغّب متغٌّبة 
كىي سينَّة ا٢بياة ككركده كصدكره ُب  ا٢بقٌ بدين  ا٤بعصـو  فتدٌين"   

عليو بوضع إرادتو تعأب موضع  كالتوٌكلاألمور عن إرادتو تعأب ىو تقول اهلل 
ا٢بياة ٕبسبو كٯبعل اهلل لو ٨برجان كيرزقو  سعادة من فيناؿ ،إرادة نفس ا٤بعصـو

".  (ّٖ)يث ال ٰبتسب من ح
آخر يستلـز القوؿ  دكف ٦باؿ اؿمجالقوؿ بالعصمة ُب  إفٌ : القوؿ كزبدة  

لكوف  علميٍّي  على أساسو  بتِببتبٌعض مىلىكىة العصمة كىو قوؿ جزاؼه ال م
ىلىكىة 

 نبعّْضىهافال ٲبكن أف ،حالة راسخة ُب صقع الٌنفس ػكحسبما عرفت  ػا٤ب
ىلىكىةتلٌقي الوحي كالتبليغ دكف غّبٮبا ألٌف  ىا فنقٌيدىا ٗبجإبئى أك ٪بيىزّْ 

ال  ا٤ب
 . تػهبػىعَّض كال ٘بيىزَّأ ٕباؿ دكف حاؿ

يتٌم إابات عصمة األنبياء كاألكصياء عليهم الٌسالـ ُب  الربىانْب بػهذين*   
كال حاجة تستدعينا إٔب ٘بٌطم  ،آّاالت األخرل كبقٌية٦باؿ تلٌقي الوحي 

تثبت ٥بم العصمة ُب مقاـ تبليغ الوحي  أخرلة عناء الببث عن براىْب كأدؿٌ 
فعليو با٤بطٌوالت  ا٤بزيدكتطخيص الرٌأم كما شابو ذلك، كمن أراد 

 .(ّٗ)الكالمٌية
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ا٢بجج عليهم الٌسالـ ُب  كاألكلياءاألدلٌة الٌطرعٌية على عصمة األنبياء  كأٌما  
  :ض اآلياتعلى بع نقتصر٦بإب تلٌقي الوحي كتبليغ الٌرسالة فكثّبة أيضان 

عالم الغيب فض يظهر على غيبو أحدان إالٌ من ارتضى : األكلى اآلية  
من رسوؿ فإنٌو يسلك من بين يديو كمن خلفو رصدان ليعلم أف قد أبلغوا 

 ػِٔ/ا١بنٌ ) رساالت ربٌهم كأحاط بما لديهم كأححى كٌل شي  عددان 
ِٖ  . )
ُب ٦باؿ تلٌقي الوحي كما يليو داللة اآليات على مصونٌية الرُّسيل كاألنبياء   

من التبٌفظ كالٌتبليغ كاضبة ال غبار عليها من حيث ارتضائو عٌز كجٌل ٥بم 
كي يكونوا مرسلْب كمنذرين كحافلْب ٤با أينزًؿى عليهم فال يضٌيعونو باإلٮباؿ 
كا٣بطأ كالنسياف كإالٌ ال يصٌح تسميتهم ٗبرسلْب كمنذرين،إذ كيف ييرسىلي من 

ككيف ٱبطئ من كاف اهلل من كرائو يسلك من !  ٮباؿ كا٣بطأ؟كاف قابالن لإل
كما الٌرصد با٤براقبة إالٌ للتبٌفظ على الوحي من ! بْب يديو كمن خلفو رصدان؟

كٌل ٚبليط كتطويش بالزٌيادة كالٌنقص نتيجة إغراء الٌطيطاف كجنوده كقد نزه 
كس إبليس مع اهلل سببانو كتعأب أكلياءىه كأنبياءىهي عن اإلصغاء إٔب كسا

ألغويٌنهم أجمعين إالٌ عبادؾ  فبعزتكالٌتاكيد بأنٌو السلطة إلبليس عليهم
(.  ّٖ ػ ِٖ/ ص) منهم المخلحين

:  كُب اآلم ا٤بباركة داللة على عصمة الٌرسوؿ ا٤برسىل ُب آّاالت الٌثالاة    
.  تلٌقي الوحي كالٌتبٌفظ عليو كاإلبالغ كالٌتبيْب  
فإنٌو يسلك من بين يديو كمن إٌف قولو : "طباطبائييقوؿ العالٌمة اؿ  

إٔب آخر اآليتْب يدٌؿ على أٌف الوحي اإل٥بي ٧بفوظ من لدٌف صدكره  خلفو
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من مصدر الوحي إٔب بلوغو للناس، مصوف ُب طريق نزكلو إٔب أف يصل إٔب 
أٌما مصونٌيتو من حْب صدكره من مصدره إٔب أف ينتهي .من قصد نزكلو إليو 

كأٌما مصونٌيتو من حْب  من خلفوسوؿ فيكفي ُب الٌداللة عليو قولو إٔب الرٌ 
أٍخذ الٌرسوؿ إيٌاه كتلٌقيو من ملىك الوحي ٕبيث يعرفو كال يغلط ُب أٍخًذًه، 

كمصونٌيتو ُب حفلو ٕبيث يعيو كما أكحي إليو من غّب أف ينساه أك يغيٌػرىه أك 
لىو  .  يبدّْ

:  الٌناس من تصٌرؼ الطيطاف فيو قولوكالدليل على مصونيتة ُب تبليغو إٔب  
ليعلم أف قد أبلغوا رساالت ربٌهم  حيث يعطينا صورةن كاقعيةن عن أٌف

الغرض اإل٥بي من سلوؾ الٌرصد ىو أف يعلم إبالغهم رساالت رٌّٔم أم أٍف 
يتبقَّق ُب ا٣بارج إبالغ الوحي إٔب الٌناس، كالزمو بلوغو إياىم،كلوال مصونٌية 

.  ١ٌبهات الثالث ا٤بذكورة ٝبيعان ٓب يتٌم الغرض اإل٥بي كىو ظاىرالٌرسوؿ ُب ا
كحيث ٓب يذكر تعأب للبصوؿ على ىذا الغرض غّب سلوؾ الٌرصد دٌؿ   

ذلك على أف الوحي ٧بركس با٤بالئكة كىو عند الٌرسوؿ،كما أنٌو ٧بركس بػهم 
  كأحاط بما: ُب طريقو إٔب الٌرسوؿ حٌب ينتهي إليو كيؤكده قولو بعد

.  لديهم
: كأٌما مصونٌيتو ُب مسّبه من الٌرسوؿ حٌب ينتهي إٔب الٌناس فيكفي فيو قولو  
من بين يديو ـى معناه . على ما تقدَّ
ٗبا  ليعلم أٍف قد أبلغوا رساالت ربٌهم: أًضٍف إٔب ذلك داللة قولو  

ـى من تقريب داللتو  .  تقدَّ
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د بالعصمة ُب أٍخذ الوحي من ربّْو أٌف الٌرسوؿ مؤمَّ : كيتفرع على ىذا البياف  
كُب حفلو كُب تبليغو إٔب الٌناس، مصوف من ا٣بطأ ُب ا١ٌبهات الثالث ٝبيعان 

ًلمىا مٌر من داللة على أٌف ما نزٌلىو اهلل سببانو من أحكاـ دينو على الٌناس من 
طريق الرّْسالة بالوحي، مصوف ُب ٝبيع مراحلو إٔب أف ينتهي إٔب الٌناس،كمن 

.  حلو مرحلة أٍخذ الرَّسوؿ للوحي كًحٍفًلًو لو كتبليغو إٔب الٌناسمرا
كالٌتبليغ يعٌم القوؿ كالفعل فإٌف ُب الفعل تبليغان كما ُب القوؿ، فالٌرسوؿ   

معصـو من ا٤بعصية باقَباؼ احملرَّمات كترؾ الواجبات الٌدينٌية ألف ُب ذلك 
مىا ييناًقض الٌدين فهو معصـو من فعل ُى ا٤بعصية كما أنٌو معصـو من  تبليغان ًؿ

. ا٣بطأ ُب أٍخذ الوحي كحفًلًو كتبليغو قوالن 
كقد تقدَّمت اإلشارة إٔب أٌف النبٌوة كالٌرسالة ُب دكراهنا مدار الوحي، فالٌنيب   

كالٌرسوؿ ُب خاصٌية العصمة،كيتبصَّل بذلك أٌف أصباب الوحي سواء كانوا 
كُب حفظ ما أكًحيى إليهم كُب  ريسيالن أك أنبياء، معصوموف ُب أٍخذ الوحي

".  (َْ)تبليغو إٔب الٌناس قوالن كفعالن 
فإنو يسلك :كنضيف إٔب قوؿ الٌسيد الطباطبائي رٞبو اهلل أٌف قولو تعأب  

يفيد دٲبومة ا٢بفظ  كأحاط بما لديهم...من بين يديو كمن خلفو رصدان 
آّاالت الثالاة الٍب كالرَّصد كاإلحاطة للرُّسيل كاألنبياء سواء أكاف ذلك ُب 

ذكرىا رضواف اهلل تعأب عليو أـ آّاؿ الرٌابع كىو العصمة عن ا٣بطأ ُب األمور 
الٌطخصٌية؛ ألٌف عملٌية الرَّصد كاإلحاطة ٗبا يصدر منهم مطلقة فال ٦باؿ 

لتقييدىا باألمور الثالاة ا٤بذكورة،فدعول أٌف مورد العصمة ىو آّاالت الٌثالاة 
طالؽ ُب اآليتْب،ىذا مضافان إٔب أٌف كٌل حياوم الطريفة تبليغ فقط خالؼ اإل
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لرساالت اهلل تعأب، فتقييد رسالة اهلل بآّاالت الثالاة دكف آّاؿ الرابع يأباه 
كما أٌف القوؿ بعصمتهم ُب آّاالت الثالاة .الٌذكؽ األديب كالعرُب كاللفلي

لقطعٌية على بطالنو، كما أنَّو فقط يستلـز القوؿ با١ٌبرب اٌلذم قامت األدلة ا
يستلـز نفي مىلىكىة العصمة الٍب تقدَّـ مٌنا استبالة القوؿ باستبالة ٘بزئتها 

.  كتبعيضها، فتأٌمل 
كعليو فاآليتاف تقٌرراف عصمة رسوؿ اهلل ُب القوؿ كالفعل كالٌتقرير ُب كٌل   

. آّاالت بدكف استثناء 
:  اآلية الثانية  
ف الٌناس أٌمة كاحدة فبعث اهلل الٌنبٌيين مبشٍّرين كا:قولو سببانو  

كمنًذرين كأنزؿ معهم الكتاب بالحٌق ليحكم بين الٌناس فيما اختلفوا فيو، 
كما اختلف فيو إالٌ اٌلذين اكتوه من بعد ما جا تهم البينات بغيان بينهم 
فهدل اهلل اٌلذين آمنوا لما اختلفوا فيو من الحقٍّ بإذنو كاهلل يهدم من 

( .  ُِّ/ البقرة) يشا  إلى صراط   مستقيم
اآلية ا٤بباركة كاضبة الٌداللة ُب أٌف اهلل سببانو كتعأب إ٭با بعث الٌنبٌيْب إٔب   

الٌناس كا١بٌن بالتبطّب كاإلنذار كإنزاؿ الكتاب ألجل ىدايتهم إٔب الٌصراط 
سببانو ُب ا٤بستقيم كليبٌينوا ٥بم ا٢بقَّ ُب اإلعتقاد كالعمل، كىذا ىو غرضو 

إٌف ا٥بدؼ من بعث األنبياء ىو القضاء با٢بٌق بْب : كبتعبّب آخر. بعثهم 
الناس فيما اختلفوا فيو، كالقضاء با٢بٌق فرع كصوؿ ا٢بٌق إٔب القاضي بال تغيّب 

كٙبريف، كنتيجة القضاء ىي ىداية مىٍن آمن ًمنى الناس إٔب ا٢بٌق بإذنو كما 
لذين آمنوا ًلمىا اختلفوا فيو من الحٌق فهدل اهلل ا: ىو صريح قولو تعأب
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كا٥بادم كإٍف كاف ىو اهلل سببانو ُب ا٢بقيقة لكنَّ ا٥بداية تتبٌقق  بإذنو
بواسطة األنبياء كا٢بجج عليهم الٌسالـ، كٙبقُّق ا٥بداية منهم فرع كوهنم كاقفْب 

على ا٢بٌق بال ٙبريف، ككٌل ذلك يستلـز عصمة ىؤالء ُب تلٌقي الوحي 
.  عليو  كإبالغو إٔب الٌناس  كا٢بفاظ 

كبا١بملة فاآلية تدٌؿ على أٌف النيٌب يقضي با٢بٌق بْب الٌناس كيهدم إليو،   
يستلـز كونو  ػأم القضاء با٢بٌق أٌكالن، كىداية ا٤بؤمنْب إليو اانيان  ػككٌل ذلك 

.  كاقفان على ا٢بٌق على ما ىو عليو، كليس ا٤براد من ا٢بٌق إالٌ ما يوحى إليو 
 : اآلية الثالثة  

كما نتنزؿ إالٌ بأمر  رٌبك لو ما بين أيدينا كما خلفنا كما بين :قولو تعأب  
.   ْٔ/مرٙب ذلك كما كاف رٌبك نسٌيان 

دلَّت اآلية الٌطريفة على أٌف الوحي من حْب شركعو ُب الٌنزكؿ بواسطة   
تغيّب قد يطرأ ا٤بالئكة إٔب بلوغو الٌنيٌب فتبليغو للٌناس ٧بفوظ مصوف عن أٌم 

.  عليو 
:  اآلية الٌرابعة

( .  ْػّ/الٌنجم)كما ينطق عن الهول إٍف ىو إالٌ كحي يوحى:قولو تعأب
تصرّْح اآلية ا٤بباركة بأٌف الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ال ينطق عن ا٥بول    

الٌنفسا٘ب لكونو بعيدان عن ساحتو إذ ال مسرح للٌطيطاف كجنوده على نفسو 
فا٤براد إٌما ٝبيع ما . باركة، فهو دائمان مع ا٢بٌق كال يتكٌلم بداعي ا٥بول آب

يصدر عنو من القوؿ ُب ٦باؿ ا٢بياة كما ىو مقتضى إطالقو، أك خصوص ما 
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ٰبكيو عن اهلل عٌز شأنو، فعلى كٌل تقدير فهو يدٌؿ على صيانتو كعصمتو ُب 
.  كٌل مراحل حياتو سواء ما قبل البعثة أك بعدىا 

:  اآلية الخامسة  
.   َٗ/األنعاـ أكلئك اٌلذين ىدل اهلل فبهداىم اقتده: قولو تعأب  
فاآلية الٌطريفة تطّب إٔب ىداية األنبياء ٝبيعان، كا٥بداية ا٤بطلقة تستلـز   

العصمة ا٤بطلقة من ا٣بطأ كالٌضالؿ ُب القوؿ كالعمل، فجميعهم عليهم 
كمن : الٌضالؿ، كقد قاؿ اهلل تعأبالٌسالـ كيًتبىت عليهم ا٥بداية كعدـ 

: كقاؿ تعأب يضلل اهلل فما لو من ىادو كمن يهدم اهلل فما لو من مضلٌ 
 ًمن يهًد اهلل فهو المهتد  فنفى عن ا٤بهتدين ّٔدايتو كٌل مضٌل يؤاٌر فيهم

بضالؿ، فال يوجد فيهم ضالؿ، ككٌل معصية ضاللة كما يطّب إليو قولو 
يكم يا بني آدـ أف ال تعبدكا الٌشيطاف إنٌو لكم عدٌك ألم أعهىد إؿ :تعأب

فعٌد  مبين كأف اعبدكني ىذا صراط مستقيم كلقد أضٌل منكم ًجًبضًّ كثيران 
كٌل معصية ضالالن حاصالن بإضالؿ الٌطيطاف بعدما عٌدىا عبادة للٌطيطاف، 

ٌمن فإابات ىدايتو تعأب ُب حٌق األنبياء عليهم الٌسالـ ٍبٌ نفي الٌضالؿ ع
اىتدل ّٔداه ٍبٌ عٌده كٌل معصية ضالالن، يكوف تربئة منو تعأب لساحة أنبيائو 
عن صدكر ا٤بعصية منهم، ككذا كقوع ا٣بطأ ُب فهمهم الوحي كإبالغهم إيٌاه 

 .
فاآلية ُب مورد عصمتهم عن ا٣بطأ ُب كٌل آّاالت، كاٌلٍب منها تصويب    

.  ارجٌية آرائهم الٌطخصٌية كتطخيصهم للموضوعات اْب
:  اآلية الٌسادسة  
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(.  ْٔ/الٌنساء) كما أرسلنا من رسوؿ إالٌ لييطاع بإذف اهلل: قولو تعأب  
حيث جعل كوف الٌرسوؿ مطاعان غاية لإلرساؿ، كقصر الغاية فيو، كذلك   

يستدعي با٤بالزمة البٌينة تعلق إرادتو تعأب بكٌل ما ييطاع فيو الٌرسوؿ كىو قولو 
كالِّ منهما كسيلة معمولة متداكلة ُب التبليغ، فلو ٙبٌقق من  أك فعلو ألفٌ 

الٌرسوؿ خطأ ُب فهم الوحي أك ُب التبليغ كاف ذلك إرادة منو تعأب للباطل، 
.  كاهلل سببانو ال يريد إالٌ ا٢بٌق 

ككذا لو صدر عن الٌرسوؿ معصية قوالن أك فعالن، كا٤بعصية مبغوضة منهٌي   
إرادتو تعأب فيكوف بعينو طاعة ٧ببوبة، فيكوف تعأب  عنها لكاف بعينو متعٌلق

مريدان كغّب مريد، آمران كناىيان، ٧بٌبان كمبغضان بالٌنسبة إٔب فعل كاحد بعينو، تعأب 
.  (ُْ)اهلل عن تناقض الٌصفات كاألفعاؿ علٌوان كبّبان كىو باطل

:  اآلية الٌسابعة  
يكوف للٌناس على اهلل حٌجة رسضن مبٌشرين كمنذرين لئضٌ : قولو تعأب  

( .  ُْٔ/الٌنساء) بعد الٌرسل
ظاىر اآلية الٌطريفة أٌف اهلل سببانو يريد قطع عذر الٌناس فيما فيو ا٤بخالفة   

كا٤بعصية كأف ال قاطع للعذر إالٌ الٌرسل عليهم الٌسالـ، كمن ا٤بعلـو أٌف قطع 
يتبٌقق ُب ناحيتهم ما ال الٌرسل عذر الٌناس كرفعهم ٢بٌجتهم إ٭ٌبا يصٌح إذا ٓب 

من قوؿ أك فعل، كخطأ أك معصية كإالٌ كاف للٌناس أف : يوافق إرادة اهلل كرضاه
. يتمٌسكوا بو كٰبتٌجوا على رٌّٔم سببانو كتعأب كىو نقض لغرضو تعأب
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كىناؾ آيات أيخر فيها داللة قطعٌية على عصمة األنبياء كا٤برسلْب ُب ٦بإب   
بل كعصمتهم ُب ٦بإب إبداء آرائهم ُب األمور الٌطخصٌية تلٌقي الوحي كتبليغو 

: كتطخيص ا٤بوضوعات، إليك قسمان منها ىي 
 : اآلية األكلى  
قاؿ إٌني عبد اهلل آتاني الكتاب كجعلني نبٌيان، كجعلني مباركان :قولو تعأب  

( .  ُّػ َّ/مرٙب)أين ما كنت كأكصاني بالٌحضة كالزٌكاة مادمت حٌيا
من خالؿ كونو مباركان خالؿ  اآلية الٌطريفة إٔب عصمة عيسى تطّب   

مسّبة حياتو كٌلها مذ كاف صغّبان كإٔب منتهى عمره الٌطريف فال سلطة 
إلبليس اللعْب كآااره من ا٣بطأ كالٌسهو كالٌنسياف كا١ٌبهل على ساحة عيسى 

ار إبليس، ا٤بقدَّسة بطيء، ألٌف الربكة ُب حياتو ال تتالءـ مع ما ذكرنا من آث
ألٌف معُب الربكة لغةن ىي النفاع للٌناس يعٌلمهم دينهم كيدعوىم إٔب العمل 

الٌصاّب كيربٌيهم تربية زاكية كيهديهم إٔب كجوه ا٢بكم كا٤بنافع كا٣بّبات، فإف 
ضٌلوا فمن ًقبىل أنفسهم ال من ًقبىًلو، ىذا مضافان إٔب أٌف معا٘ب الربكة الزٌيادة 

لِب ُب ٝبيع األحواؿ غالبان مفلبان منجبان أل٘ب ما دمت جع:كالعلٌو فكأنٌو قاؿ
باقيان ُب الٌدنيا أكوف على الغّب مستعليان با٢بٌجة، فلو فرضنا أنو غّب معصـو 

ُب تطخيص ا٤بوضوعات كإبداء النلر فيها،يستلـز ىذا عدـ كونو 
عليو، مباركان،كبالتإب ليس نفاعان كال مستعليان با٢بٌجة، بل تكوف ا٢بٌجة لغّبه 

فهو اابت  كىذا خلف كونو حٌجة على اآلخرين كما ابيت للٌنيب عيسى 
لرسوؿ اهلل ٧بٌمد كآلو ا٤بيامْب بطريق أكٔب،لكوف الٌنيب ٧بٌمدان أفضل من عيسى 
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كعَبتو نفسو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ٗبقتضى آية ا٤بباىلة،كلوحدة ا٤بناط من 
.  مىلىكىة العصمة كالٌطهارة  ػأم الٌرسولٌية  ػحيث الٌرسولٌية كا٢بٌجية الٍب تستلـز 

نٌفاعان مباركان ُب كٌل تصرٌفاتو  ٤با ابيتى كوف الٌنيب عيسى :كبعبارة أخرل   
سواء أكانت تبليغٌية أـ غّبىا كال ٲبكن الفصل بْب التبليغ كغّبه الستلزامو 

  .الٌتبعيض بالربكة كالٌطهارة كىو خالؼ اإلطالؽ ُب اآلية ا٤بباركة
  :اآلية الثانية  
ككىبنا لو إسحاؽ كيعقوب كضًّ ىدينا كنوحان ىدينا من  : قولو تعأب  

قبل كمن ذرٌيتو داكد كسليماف كأيٌوب كيوسف كموسى كىاركف ككذلك 
نجزم المحسنين، كزكريٌا كيحيى كعيسى كإلياس كلٌّ من الٌحالحين 

عالمين، كمن آبائهم كإسماعيل كاليسع كيونس كلواان ككضًّ فٌضلنا على اؿ
خوانهم كاجتبيناىم كىديناىم إلى صراط مستقيم، ذلك ىدل إً كذريٌاتهم ك

أكلئك اٌلذين ىدل اهلل فبهداىم . . . اهلل يهدم بو من يشا  من عباده 
 ّٖ/األنعاـ) اقتده قل ال أسألكم عليو أجران إٍف ىو إالٌ ذكر للعالمين

( . َٗػ
ب أف يتصفوا بو من الٌصفات ا١ٌبميلة تصف ىذه اآليات األنبياء كما يج  

من جانب كوهنم معصومْب مهديْب ال يتطٌرؽ الٌضالؿ إٔب ساحتهم ا٤بقدَّسة، 
كمن جانب آخر كوهنم قدكة كأسوة حسنة للمؤمنْب، كعليو فلمَّا كانوا 

معصومْب كمهدٌيْب كال يتطرؽ إليهم الٌضالؿ ألٌف الٌضاللة معصية ال يفعلوهنا 
نستنتج أٌف من ال يتطٌرؽ إليو الٌضالؿ، ال يتطرَّؽ إليو العصياف، أبدان، حينيذو 

.  لذا فإٌف كٌل أقوالو كأفعالو حٌجة كقدكة حسنة 
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كإٍف كاف متوٌجهان إٔب  فبهداىم اقتده: كال ٱبفى أٌف ا٣بطاب بقولو تعأب  
صٌح رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم لكٌن ا٤براد منو ىو أٌمتو، كعليو ال م
التفرقة بْب ىداىم كبْب ذكاوم ا٤بقدَّسة حسبما فعلو العالٌمة الطٌباطبائي 

يَّة ألٌف ؼأٌف أمر اهلل تعأب نبٌيو باإلقتداء باألنبياء ىو نسبة تطرم: " مٌدعيان 
كذلك ألٌف "  (ِْ)اإلتٌباع إ٭با ىو ألجل ىداىم اٌلذم ىو ىدل اهلل ال بػهم

ـ ا٤بقدَّسة الٍب ال تعرؼ لغّب اهلل طريقان اتباع ىداىم يستلـز اتٌباع ذكاتو
ككجهىةن، ألٌف ا٥بدل الٌصادر منهم إ٭با ىو ألجل ىداية ذكاوم كنفوسهم 

ا٤بطهَّرة فال معُب ًلمىا أفاده السيّْد الطٌباطبائي عليو الرٍَّٞبة بل يستلـز كالمو 
ا يستدعي السابق إلصاؽ ا٣بطأ ُب تصرفاوم العاديٌة دكف األمور الٌتبليغٌية ممٌ 

ىلىكىة الرٌاسخة اٌلٍب ال يفرَّؽ فيها بْب 
القوؿ بأٌف عصمتهم ليست على ٫بو ا٤ب

.  التبليغ كغّبه
ىو الٌنيب صٌلى اهلل  فبهداىم اقتدهكحٌب لو قلنا أٌف ا٤براد من ا٣بطاب   

بل   ػحسبما توٮٌبو بعض  ػعليو كآلو كسلَّم فال يعِب أنٌو أدٗب منهم درجةن  
. ا٣بطاب اتباعهم با٥بدل اإل٥بي اٌلذم اىتدل بو األنبياء قبلو ييقصىد من 

:  تقرير ذلك  
إٌف خصاؿ الكماؿ كصفات الطَّرؼ كانت مفرَّقة فيهم بأٝبعهم، فداكد   

كسليماف كانا من أصباب الٌطكر على الٌنعمة،كأيٌوب كاف من أصباب 
كسى كاف الٌصرب على البالء، كيوسف كاف مستجمعان للٌطكر كللٌصرب، ـك

صاحب ا٤بعجزات اللٌاىرة، كزكريٌا كعيسى كٰبٓب كعيسى كإلياس كانوا 
أصباب الٌزىد، كإ٠باعيل كاف صاحب الٌصدؽ،كيونس صاحب التضرُّع، 
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فثبت أنٌو تعأب إ٭با ذكر كٌل كاحد من ىؤالء األنبياء ألف الغالب عليو كاف 
ذكىرى الكٌل أمر الٌنيٌب  خصلة معٌينة من خصاؿ ا٤بدح كالٌطرؼ،ٍبٌ إنو تعأب ٤بَّا

٧بٌمدان بأف يقتدم با٥بدل اٌلذم كانوا عليو، فكاف التقدير كأنٌو تعأب أمر 
سٌيدنا ٧بٌمدان صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أف ٯبمع من خصاؿ العبوديٌة كالطٌاعة 

كٌل الصّْفات الٍب كانت مفرَّقة فيهم بأٝبعهم، كألٌف اهلل تعأب أمره بذلك، 
إنو قصَّرى ُب ٙبصيلها، فثبتى أنو حصَّلىها، كمٌب كاف : ئذو أٍف ييقاؿامتنع حْب

األمر كذلك، ابيتى أنٌو اجتمع فيو من خصاؿ ا٣بّب ما كاف متفرّْقان فيهم 
.  إنٌو أفضل منهم بأٝبعهم: بأسرىم، كمٌب كاف األمر كذلك، كىجىبى أف ييقاؿ

 : اآلية الثالثة  
كالٌرسوؿ فأكلئك مع اٌلذين أنعم اهلل عليهم كمىن ييًطع اهلل : قولو تعأب  

يقين كالٌشهدا  كالٌحالحين كحىسينى أكلئك رفيقان   من الٌنبٌيين كالحدٍّ
.  ُٗ/األنبياء

كىعىدى اهلل سببانو ُب اآلية ا٤بباركة بالثواب ا١بٌزيل كٌل من أطاع اهلل كأطاع   
فقط كذلك لإلطالؽ ُب الٌرسوؿ، كٓب ٰبدّْد إطاعة الٌرسوؿ ُب ا٤بهاـ التبلغٌية 

مضافان إٔب أٌف حذؼ ا٤بتعىلَّق دليل العمـو ُب اإلطاعة سواء " الٌرسوؿ"كلمة 
أكانت ُب األمور الرٌاجعة إٔب الٌتبليغ أـ ُب بقٌية األمور،كما أٌف مفاد اآلية 
يطّب إٔب أٌف األنبياء من اٌلذين أنعم اهلل عليهم لكوهنم ٨بربين من ًقبىل اهلل 

غير ـ عليهم الٌسالـ حسبما كىصىفىهيم ُب  آية أخرل بأهنم تعأب كألنو
.   ٕ/الفاٙبة المغضوب عليهم كال الضالين
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فغّب ا٤بغضوب عليهم كال الٌضالْب ىم أنفسهم األنبياء كاألكلياء عليهم   
ينعىم عليهم،كمن كانت صفتو ما ذكرىٍتو 

الٌسالـ اٌلذين كصفهم اهلل تعأب با٤ب
، ألٌف من كاف غّب مغضوب عليو كال اآليتاف ا٤بتقٌدمتا ف ال شٌك أنٌو معصـو

ضاالِّ فهو دائمان مع اهلل تعأب ال ٱبالف ربَّو كال يعصي أمره ٖبالؼ العاصي 
 . اٌلذم ٯبلب غضب الرَّب، كيضٌل عن الٌصراط ا٤بستقيم قدر عصيانو 

: إشكاؿ  
ـ كىم األنبياء إٌف العصمة ُب كٌل آّاالت مشلت من أنعم اهلل عليو: قلتيم  

مع أٌف اآلية عطفت على األنبياء كالٌصٌديقْب ٝباعة آخرين ىم الٌطهداء 
كالصَّا٢بوف اٌلذين ٓب يدًَّع أحد أنػهم معصوموف كاألنبياء كالٌصٌديقْب، فكيف 

حصرًب العصمة ٔبماعة دكف آخرين،أليس ىذا ترجيبان بال مرجَّح؟  
:  كالٌجواب  
نبياء كالصّْدّْيقْب ليس استبسانان صىدىرى مٌنا كإ٭با أفَّ تقييدنا العصمة باأل  

غير المغضوب لوجود قرائن تيثًبت ذلك منها ما ذكرناه  آنفان من ضٌم آية 
غير إٔب األنبياء كاألكلياء لإلطالؽ ُب مفهومي  عليهم كال الٌضالين

الٌداؿ على الٌطموؿ األزما٘ب ُب متعلَّق  المغضوب عليهم كال الٌضالين
. فراد ا٤بوصوفْب بعدـ الغضب كالضَّالؿ خالؿ سٌِب حياوماأل

أكلئك اٌلذين أنعىمى اهلل عليهم : مضافان إٔب القرائن األخرل كقولو تعأب    
من الٌنبٌيين من ذرٌيَّة آدـ كمٌمن حملنا مع نوح كمن ذرٌيٌة إبراىيم كإسرائيل 

ان كبكيان كمٌمن ىدينا كاجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الٌرحماف خ  ٌركا سيجَّدى
( .  ٖٓ/مرٙب)
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فاإلنعاـ كا٥بداية كاإلجتباء أكصاؼ االاة مهمَّة أصبغها ربُّ العزَّة على   
األنبياء ا٤بصطىفْب من الٌناس ٩بٌا يدٌؿ على مصونٌيتهم من ا٣بالؼ كا٣بطأ 

.  كاقَباؼ ا٤بعاصي 
:  اآلية الٌرابعة  
فاتٌبعوًف يحببكم اهلل كيغفر لكم  قل إٌف كنتم تحبُّبوف اهلل: قولو تعالى  

 ( . ُّ/آؿ عمراف) ذنوبكم كاهلل غفور رحيم
تدعو اآلية الٌطريفة إٔب اتٌباع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاإلنقياد   

إليو إنقيادان مطلقان، ألٌف من اٌدعىى ٧بٌبة اهلل تعأب كاإلخالص لو ُب العبوديَّة، 
ًبٌب ا٢بقيقي هلل تعأب، عليو أٍف يربىن عن مصد

ي
اقٌيتو باتٌباع الٌرسوؿ الكرٙب ا٤ب

بَّو اهلل سببانو، كذلك ألٌف ا٢بٌب ليس عالقة قلبٌية فبسب، بل  فمىن اتٌبعو أحى
ٯبب أف تلهر آااره ُب عمل اإلنساف، فمن يٌدعي حٌب اهلل عليو اإلنقياد 

ف آاار ا٢بٌب حيث إٌف ـ إف كنتم تحٌبوف اهلل فاتبعونيكاإلتباع لرسولو 
الطٌبيعٌية إ٪بذاب احمًلٌب ٫بو احملبوب كاإلستجابة لو، فا٢بٌب ا٢بقيقي لو آاار 

فبٌبك . عملٌية تربط احملٌب با٢ببيب كتدفعو للٌسعي ٫بو ٙبقيق طلباتو 
لطخص ما ال بٌد أف يكوف بسبب عثورؾ على أحد الكماالت فيو، كال 

من قٌوة ا١ٌبذب، كعليو فإٌف ٲبكن أف ٰبٌب اإلنساف ٨بلوقان ليس فيو شيء 
حٌب اإلنساف هلل تعأب ناشيء من كونو منبع ٝبيع الكماالت كأصلها، إٌف 
٧ببوبان ىذا شأنو ال بٌد أف تكوف أكامره كاملة أيضان، فكيف ٲبكن إلنساف 

يعطق الكماؿ ا٤بطلق أف يعصي أكامر ا٢ببيب كتعاليمو؟، فإٍف عصى فذلك 
يقي، فاٌلذين ال يفتؤكف يتبدَّاوف عن حبّْهم هلل دليله على أفَّ حبَّوي غّب حق
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كألئٌمة أىل البيت عليهم الٌسالـ كلكٌنهم ال يطبهوف أكليك ُب العمل، ىم 
. كاذبوف 

كبا١ٌبملة فإٌف اآلية حكمت باتٌباع رسوؿ اهلل على كجو اإلطالؽ، كىو   
ة ا٢بقيقة، بدكره يكطف عن أٌف دعواتو كأكامره قوالن كفعالن حليفة الواقع كقرين

ال تتخلَّف عنو قيد شعرة، من غّب فرؽ بْب الٌدعوة الٌلفلٌية أك العملٌية، فإٌف 
الدعوة عن طريق العمل كالفعل من أقول العوامل تأاّبان ُب ٦باؿ الَببية 

كالتعليم كأرسىًخها، ككٌل عمل يصدر من الرُّسيل عليهم الٌسالـ فالٌناس يتلقَّونو 
.  أارىم ُب ذاؾ آّاؿ  دعوة عمليَّة إٔب إقتفاء

فلو كاف ما يصدر من الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم طيلة ا٢بياة مطابقان "  
لرضاه كموافقان ٢بكمو صٌح األمر باإلقتفاء ُب القوؿ كالفعل، كلو كانت 

أفعا٥بم ٚبالف الواقع ُب بعض األحياف كتتًسم بالعصياف كا٣بطأ، لىمىا صحَّ 
كيف كقد كصف الٌرسوؿ بأنٌو .قتداء بو على كجو اإلطالؽ األمر بإطاعتو كاإل

لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة : األسوة ا٢بسنة ُب قولو سببانو كتعأب
( ُِ/األحزاب) حسنة ًلمىن كاف يرجو اهلل كاليـو اآلًخٍر كذىكىرى اهلل كثيران 

طلىقىة، فكونو أسوة حسنة ُب ٝبيع آّاالت ال يتًَّفق إالٌ مع عصمتو آبي .
ٖبالؼ من يكوف أسوة ُب ٦باؿ دكف ٦باؿ، كعلى ذلك فهو مصوفه من 

". ا٣بالؼ كالعصياف كا٣بطأ كالزٌلل
:  اآلية الخامسة  
قل أايعوا اهلل كالٌرسوؿ فإٌف توٌلوا فإٌف اهلل ال يحٌب  : قولو تعأب  

.   (ِّ/آؿ عمراف) الكافرين



 321 

ق الكرٙب كإطاعة رسولو فيما يأمر بو ىنا يأمر اهلل عٌز كجٌل بإطاعتو ُب كتاب  
قوالن كفعالن من دكف قيد كشرط، كمن كانت ىذه صفتو فهو قطعان يكوف 

معصومان من العصياف كا٣بطأ كالٌنسياف كا١ٌبهل كالزٌلىل ُب كٌل مراحل حياتو إٔب 
فكونو مطاعان ُب ٝبيع آّاالت ال يتفق إالٌ مع عصمتو ا٤بطلقة، كلو . ا٤بمات

ارع التقييد ٗبجاؿ دكف آخر لكاف عليو أٍف ينصبى قرينةن كقيدان على أراد الشٌ 
.  مراده، كٗبا أنو ٓب يفعل دٌؿ ذلك على أنٌو يريد ٝبيع آّاالت 

كدعول أنٌو ٯبب اتٌباعو ُب خصوص ما ابت كونو موافقان  للٌطرع أك ُب   
باإلتباع على حاؿ  ٓب تعلم ٨بالفتو لو،خالؼ اإلطالؽ ُب اآلية كأمثا٥با اآلمرة 
.    (ّْ)كجو اإلطالؽ من غّب فرؽ بْب فعل دكف فعل،ككقت دكف كقت

من كجوب اتٌباع الفقيو ُب أكامره  علماءكّٔذا يندفع ما تصوَّره بعض اؿ  
أايعوا اهلل كأايعوا : الٌطخصٌية تبعان إلطاعة أكٕب األمر ُب قولو تعأب

ٌف اإلطاعة ألكٕب األمر ، حيث إ(ٗٓ/النساء) الٌرسوؿ كأكلي األمر منكم
مطلقة من دكف قيد كشرط ٩بٌا يدٌؿ على صوابٌية أفكارىم كمطابقتها للواقع ٩بٌا 

يستلـز عصمتهم من كٌل خطأ كزلل، ٖبالؼ الفقهاء فإهٌنم معرَّضوف للخطأ 
كا١ٌبهل كالٌنسياف كحاشا هلل أٍف يأمر باإلطاعة ا٤بطلقة للفقهاء حٌب ُب حاالت 

شابو ذلك، ألٌف اهلل تعأب أمر باتباع أكٕب األمر لكوهنم  ا١ٌبهل كا٣بطأ كما
معصومْب مطهَّرين، كلو فرضنا أنػهم يتعرَّضوف للخطأ كا١ٌبهل كالٌنسياف ٤با أمر 

اهلل عٌز كجٌل باتٌباعهم، إذ لو صدر عن الٌنيب كأكٕب األمر عصياف 
أٌف  كخالؼ،فمن جانب ٯبب علينا طاعتهم كاقتفاء آاارىم كاتباعهم، كٗبا
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الٌصادر منهم منكر ٰبرـي اإلقتداء بػهم كاتباعهم ك٘بب ٨بالفتهم، فعندئذو يلـز 
.  األمر با٤بتناقضْب، كىو ٧باؿ ال يأمر بو ا٤بؤب عٌز كجلٌ 

ىم الفقهاء فإٌف التناقض  ػحسبما يدَّعوف  ػفلو فرضنا أٌف أكٕب األمر  كعليو؛  
حيث كونو أمر بإطاعتهم مطلقان  كاقع ال ٧بالة ُب أحكاـ اهلل تعأب كآياتو،من

ٍبٌ ُب الوقت نفسو ينهى عن اتباعهم ُب ا٣بطأ كالزَّلىل كا٤بعصية، ألٌف كٌل ىذه 
: األمور من خطوات الٌطيطاف اٌلذم ال سلطة لو على ا٤بخلصْب بقولو تعأب

يا أيٌها اٌلذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الٌشيطاف (الٌنور/ُِ . )
طأ كا٤بعصية من إغواء الٌطيطاف اٌلذم ال سلطة لو على مضافان إٔب أٌف اْب  

فبعٌزتك ألغويٌنهم أجمعين إالٌ عبادؾ منهم :ا٤بخلىصْب لقولو تعأب
( .  ّٖ/ص) المخلىحين

إظالـ األمر كخالؼ الٌرشد أك فساد ا١ٌبوؼ، كعليو : كمن معاني الغواية  
ُب حياوم أك أٍف يرتكبوا  زَّىوف من أٍف تغطاىم اللٍُّلمةػفالعباد ا٤بخلىصوف من

أمران فاسدان أك يصدر منهم فعل أك قوؿ خالؼ ا٤بصلبة، كنفي ىذه األمور 
عن ذكاوم ا٤بقدَّسة يستلـز العصمة ألٌف العاصي تغطاه غربة ا١بَّهل كظلمة 

.  الباطل، كما أنو يفسد علمو با٤بخالفة 
راد من الغواية ُب اآلية ىو التمرُّد كالتجٌرم ا  

ي
لٌلذاف ٮبا ا٤بالؾ ُب صدؽ كا٤ب

ا٤بعصية كليس الغواية اٌلٍب تالـز ٨بالفة األكامر اإلرشاديٌة اٌلٍب تستلـز الٌنصح 
كاإلرشاد، فهي كإٍف كانت تالـز غطياف الغربة ُب ا٢بياة كفساد العمل، لكٌنها 

ال تستلـز التمرُّد كالعصياف للمؤب عٌز كجل، كمن ىذا القبيل ٨بالفة بعض 
.  لألكٔب األنبياء 
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ىذا بعض ما ٲبكن اإلستدالؿ بو على عصمة األنبياء ُب ٝبيع آّاالت،   
كىناؾ آيات ٲبكن اإلستدالؿ بػها على العصمة أيضان ٓب نذكرىا حرصان على 

.  اإلٯباز كدفعان ٤بلىل القارئ 
ىنا نكوف قد انتهينا من اإلستدالؿ على عصمة األنبياء كاألكصياء عليهم   

.  كٌل آّاالت سواء أكانت تبليغٌية أـ عاديٌة الٌسالـ ُب 
كاألدلٌة اٌلٍب تقدَّمت عامة تطمل كٌل األنبياء كا٤برسىلْب كاألكصياء بال   

استثناء، لكن كزيادة عليها ىناؾ أدلٌة أخرل ٨بصوصة نثبت من خال٥با 
العصمة لسٌيدنا ٧بٌمد كعَبتو الطٌاىرة فيما ييبدكنو من اآلراء الٌطخصٌية 

:  خيص ا٤بوضوعات من خالؿ ناحيتْبكتش
.  إطالقات األدلٌة الٌدالة على كجوب العصمة : الٌناحية األكلى  
.  مشوؿ األدلٌة على كجوب إطاعة أكامرىم الٌطخصٌية  :الٌناحية الثٌانية  
فإٌف اإلطالقات من الكتاب كالسُّنة ا٤بطىهَّرة دلَّت على  :أٌما الٌناحية األكلى  

العَبة الطٌاىرة فيما يبدكنو من اآلراء الٌطخصٌية كتطخيص عصمة الٌنيب ك
ا٤بوضوعات، فاإلدلٌة الٍب سيقت على عصمتهم ُب ٦بإب تلٌقي الوحي كالتبليغ 

ىي بنفسها أدلٌة على عصمتهم ُب ٦بإب اآلراء الٌطخصٌية كتطخيص 
العصمة  ا٤بوضوعات ا٣بارجٌية كترتُّب األحكاـ عليها، ًلمىا فصَّلنا سابقان من أفٌ 

مىلىكىة ال ٲبكن أٍف تبعَّض، مضافان إٔب أٌف إابات العصمة ُب ٦بالْب معٌينْب دكف 
 ػبقية آّاالت يستلـز نسبة ا١بَّرٍب إٔب الٌذات اإل٥بٌية من حيث إنو عٌز كجٌل 

عصىمىهيم ُب ٦بإب تلٌقي الوحي كالٌتبليغ دكف  ػطبقان ٥بذا اإلعتقاد الباطل 
دلٌة القطعٌية على استبالة ذلك، كال أدرم كيف يتجرٌأ البقٌية، كقد قامت األ
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بعض أىل العلم بإلصاؽ عدـ العصمة بساحة األنبياء كاألكلياء عليهم 
الٌسالـ ُب آرائهم الطخصٌية كالتطخيصات ا٣بارجٌية؟ كىذا الٌتجرُّؤ ينٌم عن 

تى قٌلة كرع كمعرفة ٗبقامات األنبياء كاألكلياء صلوات اهلل عليهم أٝبعْب، ح
كلو صدر من عآبًو مرموؽ أك آخر مطهور، إذ ا٢بٌق ال ييقاس بالٌرجاؿ كإ٭با 

. الٌرجاؿ تيقاس با٢بٌق 
فالفصل بْب مقاـ كآخر ُب مقاـ اإلستدالؿ على العصمة،خالؼ    

إطالقات األدلٌة،كمن  اٌدعى ذلك، عليو البٌينة،كحسب تتبُّعي للمسألة ٓب 
.   نستهًد على دليل ٥بم ٥بذه الٌدعول

ال إشكاؿ ُب كجوب إطاعتهم ُب األحكاـ الٌطرعٌية : كأٌما الٌناحية الثانية  
ا٤بتعلّْقة بأمور التبليغ كحرمة ٨بالفتهم، كىذه قضٌية قياساوا معها، إذ بعد 
العلم بأٌف األحكاـ اإل٥بٌية ال تصل إٔب كٌل أحد بال كاسطة،بل ال بٌد من 

فْب، كا٤بتكفّْل ّٔذه الٌناحية إ٭با ىم الفيض التطريعي إٔب ا٤بكلَّ  لنزولكسائط 
األنبياء كاألكصياء سٌيما نبٌينا ٧بٌمد كأىل بيتو ا٤بيامْب، فال مناص حينيذو من 

كجوب إطاعتو كحرمة معصيتو، كىذا الوجوب كجوبان مولويٌان ال مغمز فيو على 
اإلطالؽ عند أحد من فقهاء اإلمامٌية، كليس فيو خالؼ أصالن، لكٌن 

ال خالؼ بْب الطيعة ُب كجوب األخذ بأكامرىم الطخصٌية، )ا٣بالؼ 
كا٣بارج عنهم يعترب شاذان أمثاؿ الٌصدكؽ كا٤برتضى كالطربسي الذين قاال ٔبواز 

النسياف ُب غّب التبليغ، أما فقهاء العاٌمة فا٤بسألة من الواضبات عندىم 
ُب ا١بهة ( أٌملٔبواز ا١بهل كالنسياف بل ا٤بعصية على األنبياء قبل التبليغ، فت

أك الٌناحية األخرل ا٤بتعلّْقة بغّب التبليغ الرٌاجعة إٔب صدكر األكامر الٌطخصٌية 
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من قبىًلهم عليهم الٌسالـ كىل ٘بب إطاعتهم فيها أك ال؟ ا٢بٌق ىو األٌكؿ من 
حيث إٌف كجوب إطاعتهم ُب األمور الٌطخصٌية متفرّْع على كجوب عصمتهم 

طل ُب الرٌأم كالسَّفىو ُب األمور،فلٌما كانوا منزَّىْب عن ا٣بطأ ُب الٌتطخيص كاْب
عن كٌل ذلك، إستلـز القوؿ بعصمتهم ككجوب األخذ بآرائهم كأفكارىم ُب 
غّب األمور التبليغٌية إالٌ إذا قامت القرينة على عدـ الوجوب كما ىو حاصل 

.  ُب األكامر اإلرشاديٌة ُب األحكاـ الٌطرعٌية 
ااعتهم في أكامرىم الٌشخحٌية كالٌتي من خضلها كنستدؿُّب على كجوب   

  :نيثبت عحمتهم فيها بما يلي
إذا كجب إطاعة الوالدين الٌنسبيَّْب ُب األمور الٌطرعٌية أك ا٤بباحة دكف  ػُ   

احملرَّمة كاحمللورة لكوهنما سبب كجود الولد بالعٌلة اإلعداديٌة، فوجب بطريق 
عٌلة  إفاضة الوجود على الولد ككالديو بربكتهم أكٔب إطاعة الوالدين الٌركحيَّْب ؿ

ٍنًعم كاجب عقالن كشرعان، 
ي
عليهم الٌسالـ كلكوهنم أكلياء النػّْعىم، كشكر ا٤ب

فيجب شكر الوالدين الٌركحيَّْب، كالٌطكر ال يتٌم إالٌ با٤بعرفة كالطٌاعة، فيجب 
إلطاعة ا٤بطلقة شكرٮبا كإطاعتهما مطلقان سواء ُب األمور التبليغٌية أك غّبىا، كا

تستلـز العصمة ا٤بطلقة،فلٌما كانت إطاعتهم مطلقة إستلـز ذلك كوهنم 
ن ٓب يكن 

ى
معصومْب مطلقان، إذ حاشا هلل تعأب أف يأمر باإلطٌاعة ا٤بطلقة ٤ب

يٍطلىقىة إالٌ ما قاـ 
يٍطلىقىة تستلـز اإلطاعة ا٤ب

معصومان مطلىقان، كما أٌف العصمة ا٤ب
 . على خالفو الٌدليل 

: داللة ٝبلة من آيات القرآف الكرٙب على ا٤بطلوب منها ػ ِ  
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يا أيٌها اٌلذين آمنوا أايعوا اهلل كأايعوا : قولو تعأب:اآلية األكلى ػأ   
الٌرسوؿ كأكلي األمر منكم فإٍف تنازعنم في شي  فرٌدكه إلى اهلل كالٌرسوؿ 

 إٍف كنتم تؤمنوف باهلل كاليـو اآلًخر ذلك خير كأحسن تأكيضن 
( .  ٗٓ/الٌنساء)
قد دلَّت اآلية ا٤بباركة على كجود إطاعتْب، كاحدة هلل تعأب إستقالالن   

كأخرل للٌرسوؿ كأكٕب األمر تبعان كعرضان، كال يعِب ذلك أٌف ما يأمر بو الٌنيٌب 
كأكلو األمر غّب ما أمر بو اهلل جٌل كعال، بل ىو عْب ما يأمر بو تعأب، فكلّّ 

ب اإلطاعة كمفَبض الطٌاعة، كال ريب ُب أٌف طاعة الٌرسوؿ منهم بعنوانو كاج
كأكٕب األمر ىي طاعة هلل تعأب ألٌف اهلل تعأب ىو ا٤بطرّْع لوجوب إطاعتهم 

كاهلل ال يريد  كما أرسلنا من رسوؿ إالٌ لييطاع بإذف اهلل: كما قاؿ تعأب
ارؼ كالٌطرائع، بإطاعتو إالٌ إطاعتو فيما يوحيو إلينا من طريق رسولو من ا٤بع

: كأٌما رسولو فلو حيثيتاف
حيثية الٌتطريع ٗبا يوحيو إليو ربٌو غّب الكتاب، كىو ما بٌينو : إحداىما   

كأنزلنا : للٌناس من تفاصيل ما يطتمل على إٝبالو الكتاب كما قاؿ تعأب
(.  ْْ/الٌنبل) إليك الذٍٍّكرى لتبٌين للٌناس ما نزؿ إليهم

ق من صواب الرٌأم ُب كٌل شؤكف ا٤بكلَّفْب كما يرتبط بو ما يرا: كالثٌانية  
كشاكرىم : مصّبىم، كىو ما نعربّْ عنو بفصل القضاء ُب األمور لقولو تعأب

، كأٌما قضاؤه (ُٗٓ/آؿ عمراف) في األمر فإذا عزمت فتوكٍَّل على اهلل
ُب األحكاـ الٌطرعٌية فهو حاصل لو لكونو من صلب مهامو ككظائفو لقولو 
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كما كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمران أف يكوف : عأبت
لتحكم بين الناس : ، كقولو تعأب(ّٔ/األحزاب) لهم الخيرة من أمرىم

( .  َُٓ/النساء) بما أراؾ اهلل
كتكرار األمر باإلطاعة إشارة إٔب ذلك، فإطاعة الٌرسوؿ عْب إطاعة اهلل عٌز   

صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بالوحي كالتطريع، أٌما أكلوا  شأنو فيما أمر بو نبٌيو
إالٌ أنػهم ٲبلكوف  ػاألمر فهم كإٍف كانوا ليسوا بأنبياء مطرّْعْب ٕبسب اللٌاىر 

مقتضيات الٌنبٌوة كاقعان ٤بصاّب اقتضت ذلك كاٌلٍب منها ضيق الٌزمن اٌلذم ىم 
أك لعٌل ا٤براد أٌف اهلل فيو ككونو آخر األزمنة استدعى عدـ نزكؿ شريعة عليهم 

سببانو كتعأب أراد أٍف يكرـى جٌدىم ٧بمدان فخصَّو ٖبتم الٌطرائع ٛبييزان لو عن 
، فخيًتمىت بو النُّبٌوات الطٌاىرة كبقي باب الفيض مفتوحان بوجود  بقٌية أكٕب العـز

لكٌنهم عليهم الٌسالـ  ػا٢بٌجة ا٤بهدٌم ا٤بنتلر عجٌل اهلل تعأب فرجو الٌطريف 
كلياء مسدَّدين بالوحي التسديدم كاألمر الرٌبا٘ب، فطأهنم الرٌأم الذم أ

إفَباض الطٌاعة  ػحسب الفهم التقليدم ٤بفسّْرم الٌطيعة  ػيستصوبونو، فلهم 
نلّب ما للٌرسوؿ ُب رأيو كقولو كلذلك ذكر كجوب الٌرد كالٌتسليم عند ا٤بتاجرة 

ل أٌف عدـ كجوب الٌرد كالتسليم كٓب يذكرىم، بل خٌص اهلل كرسولو، إالٌ أننا نر
إليهم عند ا٤بطاجرة ليس ألهنم ال نصيب ٥بم من الٌتطريع كما أفاد السٌيد 
الطباطبائي رٞبو اهلل بل ألٌف كجوب الٌرد كالتسليم راجع إٔب اهلل كالٌرسوؿ 

هنم مرسىلْب من ًقبىل اهلل تعأب، من ىنا كا٤بطلق كاٌلذم يطملهم بال ريب لك
رٌد إليهم كالتسليم ألمرىم حاؿ ا٤بنازعة كعدمها، لذا فإٌف اؿ بوجوب٫بكم 

مفسّْرم اإلمامٌية أٝبعوا على أٌف اهلل ال ييلًهر على غيبو أحدان إالٌ من ارتضى 
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من رسوؿ، كأئٌمة آؿ البيت عليهم الٌسالـ ىم من ارتضاىم ا٤بؤب لرسالتو 
.  كاإلطالع على غيبو 

ؽ ا٤ببعوث من ًقبىل اهلل تعأب يتعارض مع إٌف تفسّبكم للرسوؿ ٗبطل: إٍف قيل  
. الواردة ُب اآلية، فعالـ جعلتموٮبا معُبن كاحدان؟ أكلي األمر:قرينة قولو

من : إٌف كوف أكٕب األمر ىم أنفسهم الٌرسوؿ ا٤بطلق لقولو تعأب: قلنا  
ال يلغي  ...كإذا قضى اهلل كرسولو أمران  ييًطع الٌرسوؿ فقد أااع اهلل

اليتهم عليهم الٌسالـ على األمور ٛبييزان ٥بم عن غّبىم ٩بٌن يٌدعي الوالية دكر ك
لنفسو بعد رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، فبيث إٌف أىل البيت 

عليهم الٌسالـ نفس الٌنيٌب ٧بٌمد ٗبقتضى آية ا٤بباىلة، دٌؿ ذلك على أٌف ٥بم 
كالية أرقى من حيثية الرّْسىالة، كُب حاؿ حيثية الرّْسالة ككالية األمر كحيثية اؿ

اقتصرنا على ا٢بيثية احملمَّديىة ُب بياف األحكاـ عند التنازع فإنو يستلـز إلغاء 
دكر األئٌمة ريسيلي اهلل ُب بياف تلك األحكاـ كالٌرجوع إليهم حاؿ ا٤بنازعة، بل 

ا بأٌف الٌرجوع إليهم يصبح األمر بالٌرجوع  إليهم إرشاديٌان ال مولويٌان، إالٌ إذا قلن
رجوعه إٔب اهلل كرسولو باعتبار ما ملَّكىهم اهلل من أحكاـ كمعارؼ أراد ٥بم أف 

يبٌلغوىا للٌناس كلّّ ُب زمانو ا٤بخصوص لعدـ قدرة الٌنيٌب على بياهنا إٔب يـو 
القيامة لقصر عمره الٌطريف حسبما شاءت ا٢بكمة اإل٥بٌية لبياف دكر األئٌمة 

.  من بعده عليهم الٌسالـ 
فلم يكن ألكٕب األمر غّب ما كاف هلل كرسولو من ا٢بكم، لذا ٓب  كعليو؛  

فإٍف تنازعتم في شي  : يذكرىم اهلل سببانو اانيان عند ذكر الٌرد بقولو
فللو تعأب إطاعة كاحدة، كللٌرسوؿ كأكٕب األمر  فرٌدكه إلى اهلل كالٌرسوؿ
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 عوا الٌرسوؿ كأكلي األمر منكمأايعوا اهلل كأاي:إطاعة كاحدة لذلك قاؿ
فإطاعتهم إطاعة للٌرسوؿ فيما يبدكنو كما يركنو ىو بعينو ما يبدك عند . 

الٌرسوؿ كيراه ال ٱبتلف عنهم بطيء، كال ٱبتلفوف عنو برأم أك حكم أك 
.   كجٌل بال ريب أك إشكاؿ  ٌ تطخيص، كىذا عْب ما أراده ا٤بؤب عز

أحد ُب أٌف ىذه اإلطاعة ا٤بأمور بػها ُب  كما ال ينبغي أف يطٌك أك يرتاب  
، إطاعة مطلقة غّب مطركطة أايعوا اهلل كأايعوا الٌرسوؿ : قولو تعأب

بطرط، كال مقيَّدة بقيد، كىو بدكره دليله على أٌف الٌرسوؿ ال يأمر بطيء كال 
ينهى عن شيء ٱبالف حكم اهلل جٌل كعال ُب الواقعة كإالٌ كاف فرض طاعتو 

عليو كآلو كسلَّم نو تعأب، كال يتٌم ذلك إالٌ بعصمة فيو صٌلى اهلل تناقضان ـ
فطاعة أكٕب األمر عليهم الٌسالـ كاجبة مطلقان ٕبكم اإللتباـ بْب طاعتهم 

كطاعة الٌرسوؿ اٌلٍب تعِب طاعة اهلل تعأب، كّٔذا تكوف اآلية داٌلة على 
ث ال ٯبوز على عصمة أكٕب األمر القَباف طاعتهم بطاعة اهلل كرسولو، كحي

الٌرسوؿ أٍف يأمر ٗبعصية أك ٱبطئ ُب حكم أك يطتبو ُب مسألة، كلو جاز 
شيء من ذلك ١باز على أكٕب األمر، كٗبا أٌف األمر بإطاعة الٌرسوؿ مطلقة، 

كذا األمر بإطاعة أكٕب األمر من غّب تقييد ٕبيثيةو دكف أخرل، كالزمو 
 ُب جانب رسوؿ اهلل من غّب اعتبار العصمة ُب جانب أكٕب األمر كما اعترب

 أايعوافرؽ لكوف إطاعتهم معطوفة على إطاعة الٌرسوؿ من دكف تكرار 
  .
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كٜبة تفاسّب أخرل تطٌبق أكٕب األمر على األمراء كا٢بٌكاـ أك خلفاء ا١ٌبور   
بعد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أك العلماء كىذا يلتقي مع نلريٌة 

 يعتقد بػها بعض الٌطيعة بدعول أٌف أكٕب األمر ىم أىل كالية الفقيو الٍب
ا٢بىلّْ كالعقد فهم كإٍف كانوا غّب معصومْب يتعٌرضوف للخطأ غّب أنػهم ٤با 

كانوا عصابة فاضلة خبّبة باألمور مدرٌبْب ٦برٌبْب يقٌل خطؤىم جٌدان، كإٌف 
٧بة ُب األمر بوجوب طاعتهم مع كوهنم رٌٗبا يغلطوف كٱبطيوف من باب ا٤بسا

موارد ا٣بطأ نلران إٔب ا٤بصلبة الغالبة ُب مداخلتهم، فلو حكموا ٗبا يغاير 
حكم الكتاب كالسُّنة، كيطابق ما شخصوه من مصلبةاألٌمة بتفسّب حكم 
من أحكاـ الٌدين بغّب ما كاف يػيفىسَّر سابقان أك تغيّب حكم ٗبا يوافق صالح 

إٌف للخليفة : اإلسالـالوقت أك طبع األٌمة، كحسبما اٌدعى صاحب فجر 
.  أف يعمل ٗبا ٱبالف صريح الٌدين حفلان لصالح األٌمة 

:  يًردي على ىذه الٌتفاسير  
أنػها توجب على ا٤بسلمْب أف يطيعوا كٌل أمّبو أك حاكمو ظآبو أك عآبو : أكالن   

، ككٌل حكومةو كسلطةو مهما كاف شأهنا كلوهنا، كىذا ال يتناسب  فاسقو
ركح الٌتعاليم اإلسالمٌية ٕباؿ، إذ الٲبكن أف تقَبف طاعة كٌل كمفهـو اآلية ك

من دكف قيد أك شرط بإطاعة اهلل كالٌنيٌب، ككذا  ػمهما كانت طبيعتها  ػحكومة 
.  يستبيل األمر بإطاعة اللٌا٤بْب كالفاسقْب مهما كانت أشكا٥بم كتوٌجهاوم 

ر من دكف قيد أك إٌف  اإلطالؽ ُب اآلية يوجب إطاعة أكٕب األـ: ثانيان   
شرط، فتقييد إطاعة ا٢بٌكاـ كالعلماء فيما ال يسخط اهلل تعأب ًخالىؼ 
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اإلطاعة ا٤بطلقة الٌدالة على عصمة أكٕب األمر، فتخصيص اإلطاعة ٔبهة ما، 
ىذا مضافان إٔب أٌف ا٢بكَّاـ . يػيٍعتىربى خركجان عن اإلطالؽ من دكف دليل لفلي 

راؼ عن جادَّة ا٢بٌق لكوهنم غّب معصومْب كالعلماء معرَّضوف للخطأ كاإلنح
ذاتان، فال ٘بب حينيذو طاعتهم بل ٰبـر ذلك، ُب حْب توجب اآلية الٌطريفة 

إطاعة أكٕب األمر بنبو مطلق كإطاعة الٌنيب، مع التأكيد على أٌف إطاعة 
ا٢بٌكاـ كالعلماء إ٭با ىي ُب األحكاـ الٍب يستفيدكهنا من الكتاب كالسنة، 

كوف إطاعتهم شييان غّب إطاعة اهلل كإطاعة رسولو صٌلى اهلل عليو كعليو فال ت
.  كآلو كسلَّم فال حاجة إٔب ذًٍكرًىا بصورة مستًقلَّة 

إٌف اآلية فيها داللة قطعٌية على عصمة أكٕب األمر، كال عصمة ُب  :ثالثان    
نعتقده  ىؤالء الطٌبقات سواء كانوا علماء أك حٌكامان كأمراءن ًبالى إشكاؿ إالٌ ما

٫بن اإلمامٌية ُب حٌق موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليو أفضل 
اٌلٍب  ػالٌصالة كالتسليم كأبنائو ا٤بيامْب من العصمة الاٌلزمة ٥بم ٕبكم ىذه األية 

كاألدلٌة القطعٌية  ػحٌدد مصاديقها رسوؿي اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
.  األخرل 

صوَّره بعض من التـز بوالية الفقيو العاٌمة من حيث إٌف كّٔذا يندفع ما ت  
إ٭با  ػسواء أكاف يقوؿ بالوالية أـ ال  ػإطاعة مطلق الفقيو ا١بٌامع للٌطرائط 

تكوف كاجبة ُب ظٌل شركط معٌينة كُب ٦باؿ استنباط ا٢بكم الٌطرعي من األدلٌة 
قضائٌية فيما لو ا٤بقرَّرة باإلضافة إٔب كجوب إطاعتو ُب األمور ا٢بسبٌية كاؿ

كانت مواًفقة ٤بواصفات اإلستنباط احملدَّدة، كال ٘بب إطاعة الفقيو أك ما 
كغّبه من  ػلكونو من أكٕب األمر بل لكونو نائبان عاٌمان  ػبالوٌٕب الفقيو  ػيسمُّونو 
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ىذا مضافان إٔب أفَّ . كككيالن عنهم  ػالفقهاء اٌلذين ال يلتزموف  بالوالية العاٌمة 
ال  أحد ما لبعض ا٤بناصب اإلداريٌة أك الفقهٌية من ًقبىل األًئمَّة توىٌٕب 

.  يوًجب لو العصمة كاإلطاعة ا٤بطلقة حٌب ُب موارد ا٣بطأ كاإلستبداد  بالرٌأم 
كال أدرم كيف يطرح أصباب ىذه الٌنلريٌة أنفسهم قادةن على األيمَّة كأٌف   

ٔب اآلخرين استبدادىم أفكارىم صبيبة مائة با٤بائة ُب حْب يستنكركف ع
فعالىـى يستنكر ىؤالء على مطركع العو٤بة !  بآرائهم كأفكارىم كأطركحاوم؟

أألىفَّ اآلخرين ال ! كعلى التفرُّد ببعض الٌسلطات من ًقبىٍل جهات أخرل؟
ٲبلكوف تلك العقوؿ الٍب ٲبتلكها ىؤالء؟ أـ ألهنم ٲبلكوف إٲبانان أعمق من 

!! .  ؿ من إسالـ  أكليك؟إٲباف اآلخرين كإسالمان أفض
إٌف استبداد الفقيو بأمور التطريع كامتالكو الٌصالحٌية ليقلب ا٤بوازين ٕبٌجة   

الوالية ٓب نعهده ُب سّبة أئٌمة آؿ البيت عليهم الٌسالـ، الٌلهم إالٌ ما كرد ُب 
.  سّبة خلفاء ا١بَّور بعد رحيل رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

ؿ كاألئٌمة ال ٲبلكوف من الوالية إالٌ ا٤بقدار اٌلذم ملَّكىهم اهلل إياه، إٌف الٌرسو  
ٓب يتخٌطوه قيد أ٭بيلة، فليس ٗبقدكرىم أف يقلبوا ا٢بالؿ إٔب ا٢براـ كا٢براـ إٔب 

لو تقٌوؿ علينا بعض األقاكيل ألىخىٍذنا منو باليمين كلقطىٍعنا منو حالؿ 
كللبديث ( ْ/النجم)كحىإٍف ىو إالٌ كحيه م(ْْ/ا٢باقة) الوتين

 ( .حالؿ ٧بٌمد حالؿ إٔب يـو القيامة كحرامو حراـ إٔب يـو القيامة:)الطريف
مضافان إٔب أٌف كاليتهم ٓب تتخطَّ العناكين األٌكلية مع أنو بإمكاهنم تغيّب  

العناكين األصلٌية إٔب اانويٌة كلكٌنهم ٓب يفعلوا حٌب ال تكوف سينَّة كعادة جارية 
ىا من شاءت نفسو ذلك، من ىنا ٓب ٲبنع أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن يقٌلدىم ُب
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أيب طالب عليهما الٌسالـ ا٤باء عن جند معاكية حينما سيطر على ًضفَّة الٌنهر 
ُب حرب صفْب، كلو فعل لكانت ا٤بعركة لصا٢بو، ككذا ٓب ينكث اإلماـ 

 كلمتو عهده مع معاكية كىو يعلم أٌف الثا٘ب سينكثو كقاؿ  ا٢بسن 
كىكذا ٓب يهادف اإلماـ ا٢بسْب بن  (إٌف اإلسضـ قيد الفتك ): ا٤بطهورة

علي عليهما الٌسالـ معاكية كلو تقٌيةن لكوف ذلك يؤٌدم إٔب أضرار جسيمة 
.  على ىيكلية التطريع اإلسالمي كصالبتو 

بل إٌف مسلم بن عقيل رضواف اهلل تعأب عليو كىو الٌسفّب ا٣باٌص لإلماـ   
يقلب العنواف األكَّٕب إٔب اانوم حينما ٓب يغدر بعبيد اهلل بن  ٓب ا٢بسْب 

: زياد ٤بٌا دخل لعيادة ىانئ كتذكَّر كلمة اإلماـ ا٢بسن بن علي عليهما الٌسالـ
كاف بإمكاف ىؤالء أف يفعلوا ما يفعلو اليـو الفقهاء " اإلسالـ يقٌيد الفتك "

نتلر عٌجل اهلل تعأب فرجو ٙبت عنواف الوالية كالٌنيابة عن اإلماـ ا٤بهدم آب
.  الٌطريف 

إٌف حصر أكٕب األمر بالطٌبقات ا٤بذكورة أك التعٌدم من ا٤بورد ا٤بتيقَّن : رابعان   
إٔب ا٤بطكوؾ مطكل كغّب جائزو، بل ييعترب ذلك تعٌديان عن مورد الٌدليل 

ـ ا٤بتيقَّن، كتعميمان للوالية ا٤بخصوصة باألئٌمة إٔب غّبىم، كىو سلبه ٢بقوقو
ا٣باٌصة بػهم، كسلب ىذا ا٢بٌق ييعترب تقمُّصان ٓب يسمح بو اهلل عٌز كجٌل، من 

على أيب بكر اٌلذم تقٌمص كاليتهم العاٌمة،  ىنا اعَبض أمّب ا٤بؤمنْب 
لقد تقٌمصها إبن أيب قبافة، كىو يعلم أٌ٘ب منها كمبٌل : "بقولو 

م كتقٌمص أيب بكر ، فدعول الوالية العاٌمة للفقيو ق..."القطب من الٌرحى
.  لوالية األئٌمة األطهار عليهم السَّالـ 
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كّٔذا يتبٌْب أٌف أكٕب األمر ىم األئٌمة ا٤بعصوموف اٌلذين أينيطت بػهم قيادة   
األٌمة اإلسالمٌية ا٤بادية كا٤بعنويٌة ُب ٝبيع حقوؿ ا٢بياة من جانب اهلل تعأب 

درتو عٌز كجٌل، كالسٌر ُب حيث فوَّض إليهم أمر ا٣بليقة يرعوهنا بإشارتو كؽ
إرادة الرٌب ُب مقادير أموره، وبط ]ذلك طهاروم كعصمتهم عليهم الٌسالـ، 

[ .  إليكم، كتصدر من بيوتكم
  
 : إشكاؿ كدفع 

قد ييقاؿ إٌف إطاعة أكٕب األمر عليهم الٌسالـ راًجعىة إٔب جهة اإلمامة دكف   
األخرل الٌدالة على كجوب ة  اٌلٍب ترجع إٔب ذكاوم كشؤكهنم، ككذا األدؿ

.  إطاعتهم إ٭با تدٌؿ على ذلك من جهة إمامتهم ال ذكاوم ا٤بقدَّسة 
:  كالٌجواب  
إٌف األدلٌة الٌدالة على كجوب إطاعتهم مطلقة سواء من جهة إمامتهم أك   

شؤكهنم ا٣باٌصة، فالتقييد ٔبهة دكف أخرل بال كجو يتعرب ٚبصيصان من دكف 
مامة من ا١ٌبهات التعليلٌية ال من ا١ٌبهات التقليديٌة ٨بصّْص؛ نعم، جهة اإل

   .كإٌف كوهنم أئٌمة أكجبت كجوب إطاعتهم ُب ٝبيع ا١ٌبهات
كبا١ٌبملة ال شبهة ُب داللة األدلٌة على كجوب إطاعة أكامرىم الٌطخصٌية    

.  كعدـ تقييدىا ٔبهة اإلمامة 
 : اآلية الثانية
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:   ب إطاعتهم ُب كٌل شيء قولو تعأبكمن اآليات الٌدالة على كجو ػب   
 كما كاف لمؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمران أف يكوف لهم

( .  ّٔ/األحزاب) الخيرة من أمرىم
نزلت اآلية  ا٤بباركة ُب قٌصة زيد بن حاراة عندما خطب لو الٌنيب صٌلى اهلل   

ذلك ككذلك  عليو كآلو كسلَّم بنت عٌمتو زينب بنت جبش فاستنكرت ىي
رضيت يا رسوؿ اهلل، كجعلت أمرىا : أخوىا عبد اهلل، فلٌما نزلت اآلية قالت

. إٔب رسوؿ اهلل ككذلك أخوىا 
كليست القضٌية قضٌية شخصٌية فقط، بل اللٌاىر أنػها كانت اجتماعٌية إذ   

ا٤بورد ال ٱبٌصص الوارد، السٌيما بعدما طلقها زيد كتزٌكجها رسوؿ اهلل صٌلى 
ليو كآلو كسلَّم، ككاف زكاجو صٌلى اهلل عليو كآلو منها إلزالة عادتْب اهلل ع

:  خرافٌيتْب من عادات ا١بٌاىلٌية
.  اإلمشيزاز كاإلستنكاؼ من تزكيج إمرأة قرشٌية ٤بؤب من ا٤بوإب: إحداىما  
إعتبار كوف األدعياء أبناء ككوف أزكاجهم ُب حكم أزكاج البنْب : كثانيهما  

القضاء الوارد ُب اآلية ليس مقتصران على القضاء التطريعي كال ٱبفى أٌف 
ا٤بتعٌلق باألحكاـ الٌطرعٌية بل يعمُّ كٌل تصرُّؼ ُب شأفو من شؤكهنم بواسطة 

رسولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كىذا التصرُّؼ نتيجة الوالية الٍب جعلها اهلل 
فيكوف  ف من أنفسهمالٌنبي أكلى بالمؤمني: تعأب لو ٗبثل قولو عٌز كجلٌ 

القضاء الرٌاجع إٔب اهلل تعأب ىو التطريع، كقضاء رسولو ىو التصرُّؼ ُب 
شؤكف الٌناس كأمورىم، فليس ٥بم أٍف ٱبتاركا على ما قضاه صٌلى اهلل عليو كآلو 

.  كسلَّم شييان  آخر بل عليهم أف يتبعوا إرادة اهلل كرسولو 
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ت للعَبة الطٌاىرة، فطاعتهم طاعة لو صٌلى ما ابيتى لرسوؿ اهلل ابي : كبالٌجملة  
اهلل عليو كآلو كسلَّم، كقضاؤىم قضاؤه صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كحكمهم 

عليهم السَّالـ كلو ٗبا يرجع إٔب شخصهم كشؤكهنم من ٝبلة القضاء الوارد ُب 
اآلية، فتجب إطاعة النيب كإطاعتهم عليهم السَّالـ ُب كٌل ما يأمركف بو ٩بٌا 

.  يستلـز حجٌية كٌل ما يأمركف بو كينهوف عنو 
   
 : اآلية الثالثة ػج 
إنٌا أنزلنا إليك الكتاب بالحٌق لتحكم بين الٌناس بما أراؾ : قولو تعأب  

( .  َُٓ/الٌنساء ) اهلل كال تكن للخائنين خحيمان 
ق إٌف اهلل تعأب أنزؿ إليك الكتاب كعلَّمك أحكامو كشرائع: كمضموف اآلية  

كحكمو لتضيف إليها ما أكجد لك من الرٌأم كعرَّفك من ا٢بكم بْب الٌناس، 
.   (ْْ)كترفع بذلك اختالفاوم 

كال ٲبكن أف نقصر ا٢بكم بْب الٌناس على القضاء ُب ٨باصماوم كمنازعاوم   
٩بٌا يرجع  إٔب األمور القضائٌية كرفع اإلختالفات با٢بكم، بتقريب أٌف إطالؽ 

نٌاس يطمل ٝبيع الٌطؤكف كيعٌم ا٤بسلمْب كغّبىم أيضا، فاآلية اؿ ا٢بكم بْب
فإٌف "بعمومها تدٌؿ على جعل حٌق ا٢بكم لرسوؿ اهلل كا٢بٌجية لرأيو كنلره 

ا٢بكم كىو القطع ُب القضاء كفصل ا٣بصومة ال ينفٌك عن إعماؿ نلر من 
كاـ القاضي ا٢باكم كإظهار عقيدة منو، مضافان إٔب ما عنده من العلم باألح
العاٌمة كالقوانْب الكلٌية ُب موارد ا٣بصومة، فإٌف العلم بكلٌيات األحكاـ 
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كحقوؽ الناس أمر، كالقطع كا٢بكم بانطباؽ مورد الٌنزاع على بعضها دكف 
" .   (ْٓ)بعض أمر آخر

ففي اآلية داللة على حٌجية أقواؿ الٌنيب ٗبا أعطاه من قٌوة على فهم القضايا   
ا٤بؤب من إٯباد الرٌأم الثاقب كبيعد الٌنلر كالتعٌمق ُب  كاألمور كما حباه بو

األمور قبل اإلقداـ عليها كالٌدخوؿ فيها، ككٌل ىذا يستلـز صوابٌية أفكاره ٩بٌا 
.  يعِب مصونٌيتو عن ا٣بطأ كا١ٌبهل 

   
:  اآلية الٌرابعة ػد 
معو  إنما المؤمنوف اٌلذين آمنوا باهلل كرسولو، كإذا كانوا: قولو تعأب  

على أمرو جامعو لم يذىبوا حتى يستئذنوه إٌف اٌلذين يسئذنونك أكلئك 
اٌلذين يؤمنوف باهلل كرسولو فإذا استئذنوؾ لبعض شأنهم فٍأذف لمن شئت 
منهم كاستغفر لهم اهلل إٌف اهلل غفوره رحيم، ال تجعلوا دعا ى الٌرسوؿ بينكم 

نكم لواذان فليحذر كدعا  بعضكم بعضان قد يعلم اهلل اٌلذين يتسٌللوف ـ
 اٌلذين يخالفوف عن أمره أف تحيبهم فتنة أك يحيبهم عذاب أليم

( .  ّٔ ػ ِٔ/الٌنور)
تطّب اآلية األكٔب على أٌف لرسوؿ اهلل مضافان إٔب منصب الٌرسالة منصب   

القيادة كاإلمامة ُب كٌل األمور الٌسياسٌية كاإلجتماعٌية كاإلقتصاديٌة كاألخالقٌية 
.  ، كإٌف الواجب على األٌمة رعاية ىذه ا١ٌبهة أيضان كالَببويٌة

كاآلية الثانية تطّب إٔب كجوب إطاعتو ُب أكامره كحرمة ٨بالفتو، كىي أكامر   
 ،مولويٌة صادرة عنو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم من خالؿ كاليتو على ا٣بلق
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 اهلل أكامر ا٢بقيقة ُب ألهنا تعأب، اهلل أحكاـ بياف مقاـ ُب إرشاديٌة أكامر كليست
.  كسلَّم  كآلو عليو اهلل صٌلى أكامره ال  تعأب

 من الٌصادرة األكامر ٲبتثل أف ىي ا٤بؤمن العبد حقيقة أفٌ  إٔب تطّباف كاآليتاف 
 ا٤بزالق ُب كالوقوع الفتنة إصابة ٨بالفتو ُب ألفٌ  ما، أمر ُب ٱبالفو كال الٌنيب

  . أليم عذاب ذلك كُب كا٤بخاطر
 يقولوا بأفٍ  ا٤بخاطبة ُب النيب تفخيم كجوب إٔب أشارت األكٔب اآلية فٌ أ كما  

 داللة الكرٙب لطخصو كالتفخيم "٧بٌمد يا" :يقولوا كال "اهلل رسوؿ يا" :مثالن 
 عليو فضلو كاف حيث اهلل برسوؿ اإل٥بٌية الٌذات اىتماـ مدل على كاضبة
 اهلل رسوؿ تطخيص ُب ا٣بطأ صدكر فقيوه  يتصوَّر ىل كذلك كاف كمن عليمان،

.  !  ؟ الٌطريفة كأكامره أحكامو ُب
 العلمٌية كالٌدرجات بالفضائل اهلل رسوؿ نفس أنػهم فبيث األئٌمة بقٌية كىكذا  

 ٯبب كما كا٣بطأ، الفساد كآرائهم أفكارىم إٔب يتطرَّؽ أف ٲبكن فال كالكمالٌية
 شأنو عزٌ  اهلل أمر احسبم ا٤بباركة ا٤بقدَّسة ذكاوم يفخّْموا أف ا٤بؤمنْب على

 بألقأّم األئٌمة ذكر على األخبار أكَّدت ىنا من ٧بٌمد، اهلل رسوؿ إٔب بالٌنسبة
 اإلماـ كسٌيدنا ٗبوالنا يتعلَّق فيما السٌيما الوجوب بعضها من كيلهر الٌطريفة،

 لقبو ذكر عند القياـ بوجوب األخبار تلك أمرت حيث  القائم ا٢بجَّة
 الغيبة على ا٢بمل باب من ال ػػ  الٌطريف ا٠بو ذكر حرمةك "القائم" الطَّريف
 نفس أنو على للتأكيد ذلك كلٌ  ػػ التعليم ٣بصوصٌية كإ٭با فبسب، الصغرل

 كىجىبى  ٦برَّدان، اإلسم دكف الٌطريف لقبو بذكر الٌنيب تفخيم كجب فإذا اهلل، رسوؿ
  . فتأمَّلٍ  الطَّريفة، ـبألقابو مقركنة إالٌ  تيٍذكىر فال الطٌاىرة العَبة تفخيم أيضان 
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  :الخامسة اآلية ػ ىػ  
   كما أرسلنا من قبلك إالٌ رجاالن نوحي إليهم فٍسأىلوا أىل الذٌكر إٍف كنتم

  . (ّْ/الٌنبل)  ال تعلموف
لقد أمر اهلل تعأب العباد أف يسألوا أىل الذٌكر كىم آؿ ٧بمد عليهم   

، كقد كرد ذلك ُب أخبار العَبة السَّالـ، فنبن الٌسائلوف، كىم ا٤بسؤكلوف
الطاىرة عليهم الٌسالـ، كال يقتصر الٌسؤاؿ منهم على األمور الٌدينٌية فبسب 
بل يعٌم كل ما لو عالقة بطؤكف الٌدين كالٌدنيا، كيطمل كٌل ا٤بعارؼ كالعلـو 
سواء ا٤بتعٌلقة با٤بعارؼ الٌنلريٌة أك التطبيقٌية كالتجريبٌية كما شابو ذلك، فأىل 

كر ُب مقابل أىل ا١ٌبهل كالٌنسياف كا٣بطأ، ال ٲبكن أف يتطرَّؽ إليهم ا١ٌبهل الذٌ 
ُب علم ما أك ُب عمل ما يتعٌلق بالكائن ا٢بٌي، لكوهنم عليهم الٌسالـ قبلة 

ا٤بعرفة بل قطبها كدائروا، فال ٱبفى عليهم سرُّ ًحٍرفة أك صنعة أك إختصاص 
زَّه عنو ا٤بؤب عٌز كجٌل ػلٌرجوع إليهم عبثان يًبٗبيداف من ميادين ا٢بياة، كإالٌ لعيدَّ ا

يتىعلَّق بأىل الذٌكر ككذا ا٤بتعٌلق ٗبا ال تعلموف يفيد 
من حيث إٌف حذؼ ا٤ب

العمـو كاإلرساؿ ُب إفادة التعليم منهم ٤بن ال يعلم على ٫بو الٌطموؿ 
.  كاإلطالؽ  

اٌلذم جعلها منبع  فاآلية الٌطريفة تفيد تعلُّق ذكات أىل الذٌكر باهلل تعأب  
فيضو كخزانة سرّْه كمهبط كحيو فال يتطرَّؽ إٔب ساحتها عدـ أك فناء إلتصا٥با 
با٢بياة الٌسرمديٌة للٌذات اإل٥بٌية، فصارت يده الٍب يبطش بػها، كعينو اٌلٍب يرل 
بػها، كلسانو اٌلذم ينطق، كأذنو الٍب من خال٥با يسمع، كمىن كانت صفتو ما 
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بة ا١ٌبهل إليو با٤بوضوعات الصٍَّرفىة عدا عن األحكاـ قبل ذكرنا كيف يصٌح نس
! .   البعثة؟

:  اآلية السَّادسىةك  
إنٌما يريد اهلل لييذًىبى عنكم الٌرجس أىل البيت كيطهٍّرىكم : قولو تعأب  

( .  ّّ/األحزاب) تطهيران 
ؿ البيت عليهم دلَّت اآلية الٌطريفة على الٌطهارة العاٌمة ا٤بعنويٌة كا٤باديٌة أله  

:  السَّالـ كذلك لقرينتْب
دفع الٌرجس ال إذىاب الٌرجس عنهم عليهم السَّالـ، كنعِب بو : األكلى  

، كالفرؽ بينهما كاضح من حيث إٌف األٌكؿ مرفوع عنهم من األصل، الٌرفع
نسبة غّب جائز ًلمىا يَبتَّب عليو من ػػ أم الرٌفع  ػػكالثٌا٘ب كاف اابتان ٍبَّ ريًفع، كىذا 

ا١ٌبرب ُب األفعاؿ اإل٥بٌية، كُب أفعا٥بم أيضان، ككٌل ذلك منفيّّ بداللة العقل 
.  كالٌنقل الستلزامو نفي الٌثواب كالعقاب كا١بٌنة كالٌنار كا٢بيٍسن كالقبح العقليػٍَّْب 

التطهّب العاـ بكٌل مراتبو حٌب ترؾ األٍكٔب كالقذارة ا٤باديٌة ٤با قد : الثانية  
من أٌف اآلية نفت عنهم الٌرجس ا٤بعنوم فقط،فجاء التطهّب  يتصٌوره البعض

مؤٌكدان إلذىاب الٌرجس ٕبيث يطمل نفي الطٌبيعة بعاٌمة مراتبها، كليس ا٤بنفي 
ىو نوع الٌرجس كال صنفو، بل جنسو كىو بدكره يالـز نفي الطٌبيعة، كألجل 

:   قبل أٌكده بقوؿ لييذىب عنكم الٌرجس:ذلك ٓب يكتًف سببانو بقولو
 كيطهركم تطهيران  أم  ػكلو كاف ا٤براد نفي قسم خاٌص من الٌرجس
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لىمىا كاف ٥بذه  ػالٌنجاسة ا٤بعنوية كالٌطرؾ كالكفر كا٤بعاصي كما شاكل ذلك 
.  العناية كجو 

يٍطلىقىة : كبالٌجملة  
كالٌطهارة  ليذًىبى عنكم الٌرجسفاآلية تفيد العصمة ا٤ب

طلقة 
ي
 علم من على شأنو عزَّ  اهلل من تفضُّل كالعصمة ؛كيطٌهركم تطهيران ا٤ب
فاض العلم من نوع ا٤بعُب ّٔذا كىي بعصمتو، يتمسَّك أنو

ي
 على شأنو عزٌ   منو ا٤ب

 بل ا٣بطأ، ُب الوقوع أك ا٤بعصية ارتكاب عن فيمنعو سببانو اهلل اختاره من
 يتو؛كخاصٌ  العلم أار كذلك العمل، عن فضالن  ذلك، كلٌ  ُب التفكّب عن كيردعو

 ا٤بهالك ُب الوقوع عن صاحبهما زُّهػتن يوجباف البالغة كا٢بكمة الٌنافع العلم فإفٌ 
 أىل من كا٢بكمة العلم رجاؿ ُب نالحلو ما كذلك ا٤بعاصي، بأقذار كالتلٌوث

  دائمٌية، ال غالبٌية سببٌية العادم العلم سببٌية أفٌ  غّب كالتقى، الٌدين
 سائر شأف ىو كما ا٤بعاصي، عن زُّهػللًٌب  مقتضو  العلم إفٌ  :أخرل كبعبارة  

 ذلك ٰبجزه بالكماؿ متلٌبس فكلٌ  ىنا من ا٤باٌدة، عآب ُب ا٤بوجودة األسباب
  . كشٌدتو قٌوتو حسب ا٣بطأ عن كيصونو الٌنقص عن الكماؿ

ىذا ىو شأف العلم كأاره، غّب أٌف القول الٌطعوريٌة كالغريزيٌة األخرل رٌٗبا   
 ػٓب كتنفي أاره، أك توجب ضعفو، فصاحب ملىكىة التقول  توجب مغلوبٌية الع

ما داـ يطعر بتلك الفضيلة كٱبضع لتلك ا٤بلىكىة فهو ال ٲبيل إٔب شهوة  ػمثالن 
غّب مرضية، كإ٭با توجب أف ٯبرم صاحبها على مقتضى تقواه، غّب أٌف 
، فال اشتعاؿ نار الٌطهوة، رٌٗبا أكجىبى غلبة الطهوة على ذلك الٌطعور الٌديِب

يلبث دكف  أٍف يرتكب ما ال ترتضيو التقول، كعلى ىذا الٌنمط يكوف حاؿ 
سائر األسباب الٌطعوريٌة ُب اإلنساف فهو ال ٰبيد عن حكم سبب كمقتضاه 
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ما داـ ذلك السَّبب قائمان على قدـ كساؽ، كما داـ اإلنساف ٱبضع لو 
ل، فهناؾ يسقط تأاّب كيعيش ُب جٌوه إالٌ إذا غلبتو سائر القول البطريٌة األخر

.  السَّبب ا٤بغلوب كينساؽ اإلنساف مع مقتضى السَّبب الغالب 
نعم، شتاف ما بْب العلم العادم اٌلذم ٰبجز صاحبو عن ارتكاب الٌرذائل   

فاض من اهلل ا٤بلك ا٢بٌناف إٔب أكليائو، فإٌف الثا٘ب سبب علمي 
ي
كبْب العلم ا٤ب

ا ىو متعارؼ من أقساـ الوعي كالعلم، غّب مغلوب البتػة، كلو كاف من قبيل ـ
كمن األنواع ا٤بألوفة من الٌطعور كاإلدراؾ لتسرَّب إليو التخلُّف، فهذا العلم 

اٌلذم يصوف حاملو عن ارتكاب ا٤بعاصي كا٣بطايا يغاير سائر العلـو 
طار إليو 

ي
كاإلدراكات العاديٌة ا٤بألوفة الٍب ٙبصل باإلكتساب كالتعلُّم، كىو ا٤ب

كأنزؿ اهلل عليك الكتاب كالحكمة كعلَّمىك ما لم تكن : عأببقولو ت
بقرينة  كعلَّمىكى ما لم تكن تعلم: فإٌف قولو تعأب( ُُّ/النساء) تعلم

عطفو على نزكؿ الكتاب كا٢بكمة، يفيد بأٌف للٌنيب علمان مفاضان منو عٌز 
خاٌص ال كىو خطاب . كجٌل، مضافان إٔب العلم كا٢بكمة اللذين أينزال عليو 

نفقهو حقيقة الًفقو إذ ال ذكؽ لنا ُب ىذا الٌنبو من العلم كالٌطعور غّب أٌف 
اٌلذم يلهر لنا بعض اللهور من سائر كالمو تعأب بعض الٌلهور كقولو 

، (ٕٗ/البقرة) قل من كاف عدٌكان لجبريل فإنو نزلو على قلبك: تعأب
المنذرين بلساف  نزؿ بو الٌركح األمين على قلبك لتكوف من: كقولو

، إٌف اإلنزاؿ ا٤بذكور من سنخ العلم، كيلهر (ُْٗ/الطعراء) عربٌي مبين
: من جهة أخرل أٌف ذلك من قبيل الوحي كالتكليم كما يلهر من قولو

 شرع لكم من الٌدين ما كٌصى بو نوحان كاٌلذم أكحينا إليك كما كٌصينا بو
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إنا أكحينا إليك كما   :كقولو ،(ُّ/الطورل) إبراىيم كموسى كعيسى
إٍف أتبع إال ما : ، كقولو(ُّٔ/النساء)أكحينا إلى نوح كالٌنبٌيين من بعده

 كىو كا٢بكمة، الكتاب كحي ىو باإلنزاؿ فا٤براد (َٓ/األنعاـ) يوحى إليٌ 

فاض العلم أفَّ  غّب كسلَّم كآلو عليو اهلل صٌلى لنبٌيو إ٥بي تعليم نوع
ي
طار ا٤ب

ي
 إليو ا٤ب

 الكتاب بوحي علمو عمَّا ٱبتلف مىكى ما لم تكن تعلمكعلَّ  :بقولو

 ا٢بوادث ُب كسلَّم كآلو عليو اهلل صٌلى الٌنيب قضاء اآلية مورد فإفٌ  كا٢بكمة،
 كا٢بكمة الكتاب من ذلك كليس ا٣باٌص، برأيو إليو تيرفع الٍب كالٌدعاكل الواقعة
  . بو ا٣باصٌ  كنلره رأيو بل عليهما متوقّْفان  كاف كإفٍ  بطيء

كأنزؿ اهلل عليك  :تعأب قولو ُب كالتعليم باإلنزاؿ ا٤براد أفٌ  يلهر ىنا من  
 ااناف نوعاف ؛(ُُّ/النساء) الكتاب كالحكمة كعٌلمك ما لم تكن تعلم

 :كاآلخر الٌنيب، على األمْب الٌركح كنزكؿ بالوحي التعليم أحدٮبا :العلم من
 ا٤بلك، إنزاؿ غّب من اإل٥بيٌ  ا٣بفيٌ  كاإل٥باـ القلب ُب اإللقاء من بنوع التعليم
 .كسلَّم كآلو عليو اهلل صٌلى الٌنيب علم ُب الواردة الٌركايات تؤيٌده اٌلذم ىو كىذا

آتاؾ نوعان من  أم كعٌلمك ما لم تكن تعلم :تعأب بقولو فا٤براد كّٔذا؛
اد العلم لو ٓب يهبكو من لدنو ٓب يكًفك ُب إيتائو األسباب العاديٌة الٍب اعت

.  عليها اإلنساف ُب اكتساب العلـو 
فالعصمة موىبة إ٥بٌية كىي نوع من العلم كالٌطعور كاإلدراؾ يغاير سائر أنواع   

العلم ُب أنو غّب مغلوب لطيء من القول الٌطعوريَّة، فالعصمة ّٔذا ا٤بعُب ٛبنع 
صاحبها من الوقوع ُب ا٤بعاصي بل كالتفكر فيها، كقد كرد ُب الٌركايات 

خبار أٌف للٌنيٌب كاإلماـ ركحان تسٌدده كتعصمو عن ا٤بعصية كا٣بطيية، كىي كاأل
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ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا ما كنت :الٍب يطّب إليها بقولو تعأب
تدرم ما الكتاب كال اإليماف كلكن جعلناه نوران نهدم بو من نشا  من 

كلمة الٌركح  بتنزيل اآلية على ظاىرىا من إلقاء( ِٓ/الطورل) عبادنا
كجعلناىم أئٌمة يهدكف بأمرنا : ا٤بعلمة ا٥بادية إٔب الٌنيب كنلّبه قولو تعأب

 كأكحينا إليهم فعل الخيرات كإقاـ الزٌكاة كإيتا  الزٌكاة ككانوا لنا عابدين
(.  ّٕ/األنبياء)
فالعصمة من مقولة العلم، كقد يبلغ العلم ُب األفراد العادٌيْب مرتبة يوجب   

العصمة ُب آحاد الٌناس ُب بعض ا٤بوارد، كلذلك ال ٲبٌس اإلنساف العاقل  إٯباد
بيده األسالؾ الكهربائٌية كال يلقي بنفسو أماـ ٌسيارة متبرّْكة لعلمو بأٌف ُب 

فلو بلغ علم اإلنساف ُب ٝبيع ٦باالت ىذه ا٤برحلة . ذلك ىالكو كموتو 
عاصي، كعاد مثاالن لصار معصومان كمصونان من كٌل ا٥بفوات كاألخطاء كآب

كض لو تعلموف علم اليقين، لتركٌف الجحيم، ثٌم لتركنَّها : لقولو تعأب
(.  ٕػٓ/التكاار) عين اليقين

ككما تكوف العصمة ُب األحكاـ الٌطرعٌية كبياهنا كذا تكوف ُب مورد   
تطخيص األحكاـ كا٤بوضوعات كإبداء الرٌأم فيها، فال ٦باؿ لإلشتباه أك 

ا٣بطأ ألٌف من كاف هلل تعأب ُب كٌل أفعالو كأقوالو كاف اهلل تعأب لو  الوقوع ُب
مضافان . ُب ٝبيع عمره من دكف ٚبصيص ٗبورد دكف آخر أك ُب زمن دكف زمن

حسبما أفدنا سابقان  ػإٔب أٌف العصمة ملىكىة نفسانٌية ال ٲبكن ٘بزئتها كتبعيضها 
ىلىكىة كخالػ

ؼ اإلطالؽ ا٤بوجود ُب آية ، فتقييدىا ٔبهة دكف أخرل خالؼ ا٤ب
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التطهّب، فمن نسب إٔب سٌيد ا٤برسلْب كعَبتو ا٤بيامْب ا٣بطأ ُب التطخيص 
.  فقد افَبل عليهم باألمر ا٤بطْب كخرج عن جاٌدة ا٢بٌق ا٤ببْب

: كزبدة المخض  
إٌف إرادة اهلل تعأب التكوينٌية تعٌلقت بزكاؿ الٌرجس عن أىل البيت عليهم   

إلرادة ىي حتمٌية نلران إٔب علمو تعأب باستعدادىم الٌسالـ، كىذه ا
الستبقاؽ ذكاوم ا٤بقدَّسة للٌطهارة كنفي الٌرجس بإفاضة العصمة عليهم، كال 

يلـز من ذلك آّازفة ا٤بنافية للبكمة اإل٥بٌية كىي أنو سببانو كتعأب أراد 
كإرادتو اإلٲباف  (اإلرادة التطريعٌية) ذلك أيضان من غّبىم باإلرادة غّب ا٢بتمٌية 

.  من الناس، فالتكوينٌية ال تنفٌك عن ا٤براد ٖبالؼ التطريعٌية 
ك٤بٌا تعٌلقت إرادتو ا٢بتمٌية بزكاؿ الٌرجس كبإفاضة الٌطهارة ا٤بطلقة عليهم   

استلـز ذلك اإلعتقاد بصوابٌية آرآئهم كمطابقتها للمطيية اإل٥بٌية، كعليو؛ كيف 
تأكنو من الكتاب كالسٌنة كبْب ما يبدكنو ُب ٲبكن الفصل بْب صوابٌية ما ير

.  ٦باؿ تطخيص ا٤بوضوعات كإصابة الرٌأم 
إٌف الفصل بْب آّاالت ا٤بتعٌددة الٍب ىي من مهاـ كظائفهم لكوهنم القدكة   

ا٢بسنة يستلـز تقسيم تلك الٌطهارة  ا٤بدلوؿ عليها با٤بصدر احملذكؼ ا٤بتعٌلق 
قديس ا٤بطلق لذكاوم ا٤بقدَّسة، كما يستلـز كاٌلذم فيد عملٌية التطهّب كالت

مع كونو مدلوالن عليو بالـ ا١بٌنس  ػحسبما أفدنا سابقان  ػتبٌعض نفي الٌرجس 
.  العمـو ُب نفي الطٌبيعة أك الٍب تفيد اإلطالؽ 

كال تقتصر كظائفهم على بياف األحكاـ الٌطرعٌية فبسب بل تطمل كٌل ما   
رة بأفعاؿ ا٤بكلَّفْب كسّبىم كعركجهم ٫بو اهلل لو عالقة مباشرة أك غّب مباش
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عٌز شأنو، كما ال تقتصر تلكم الوظائف على حالة التبليغ دكف غّبىا ٩بٌا قد 
يسٌبب اإلنفصاـ بطخصٌية ا٤بعصـو كنسبة ا١برب إٔب أفعالو كتصرٌفاتو، كقٌل من 

تفٌطن إٔب ىذا اإلشكاؿ ٩بن كتبوا ُب عصمة األنبياء كاألكصياء عليهم 
سَّالـ، لذا ارتأينا جعلو دليالن برأسو ليكوف عالمةن فارقةن تطٌكل مفصالن ُب اؿ

حياة ا٤بعصـو الٌداعية األكرب إٔب اهلل تعأب فال اانينٌية ُب تصرٌفاتو كأفعالو 
.  كأقوالو ٕبسب ما فصَّلناه ُب ٙبليل ماىٌية العصمة كجوىرىا 

:  اآلية السَّابعة ػز   
 ك علم لما عٌلمناه كلكن أكثر الٌناس ال يعلموفكانو لذ: قولو تعأب  
( .  ٖٔ/يوسف)
كىو ٱبتلف  تطّب اآلية ا٤بباركة إٔب العلم اإلفاضي ا٤بوىيب ليعقوب   

بطبيعتو عن العلم اإلكتسايب، كالطٌريق إٔب ٙبصيل اإلفاضي إ٭با ىو اإلخالص 
ػها عٌز كجٌل من ُب التوحيد العبادم كاألفعإب، كعليو تكوف الوسيلة الٍب أمر ب

ضمن الٌسلسلة االفعالٌية الٍب أمر باألخذ بػها، كبو يندفع ما قد يتصٌوره 
البعض من أٌف التوٌسل خالؼ التوحيد العبادم كاالفعإب هلل عٌز كجٌل، كذلك 
ألٌف التمٌسك بالوسيلة الرٌبانٌية يعِب التمٌسك بالتوحيد األفعإب لكوف الوسيلة 

من األخذ بو ٛبامان كمن يأخذ باألسباب اللٌاىريٌة كال يعٌد  سببان ربٌانٌيان ال بدٌ 
.  تصرٌفو شرعان كعرفان خالؼ التوحيد ا٤بذكور 

من العلم ا٤بوىيب خالؼ ما تعارؼ عليو  فما استفاده الٌنيب يعقوب   
إذ إٌف أكثرىم يتمٌسكوف  كلكٌن أكثر الٌناس ال يعلموفأكثر الٌناس 

قة ٥بم با٢بقائق كالوقائع الثابتة، كلو كاف علمو باألسباب العاديٌة كال عال
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  من صنف اإلكتسايب اٌلذم ٰبكم باألسباب اللٌاىريٌة كيتوصَّل إليو من
.  الطٌرؽ العاديٌة ا٤بألوفة لعلمو الٌناس كاىتدكا إليو 

لكوف  اناء على يعقوب  كإنو لذك علم لما علمناه: كقولو تعأب  
ٓب ا٤بوىيب ال يضٌل ُب ىدايتو كال ٱبطئ ُب إصابتو ما حباه بو ا٤بؤب من الع

كىو مطلق يطمل األحكاـ كإصابة الرٌأم، كالكالـ كما يفيده الٌسياؽ يطّب 
إٔب ما تفرس لو النيب يعقوب سالـ اهلل عليو من الصرب على البالء، كما أكنػو 
ُب نفسو من حاجتو ليوسف، كىي حاجة ال ينساىا كال يزاؿ يذكرىا، فمن 

تصديقان  كإنو لذك علم لما عٌلمناه: ا١ٌبهات يعلم أٌف ُب قولو ىذه
فيما قالو لنبٌيو كتصويبان ٤با اٚبذه من الوسيلة ٢باجتو فأمرىم  ليعقوب 

.  باألسباب، متوٌكالن على اهلل فقضى اهلل  لو حاجتو الٍب أسٌرىا ُب نفسو 
يثبت بطريق   فإذا ابيتى صٌبة نسبة العلم اإلفاضي إٔب الٌنيب يعقوب  

أكٔب لرسوؿ اهلل لكونو سٌيد الٌرسل كاألنبياء كأفضلهم كأعلمهم ككذا ما لرسوؿ 
اهلل ىو لعَبتو الطٌاىرة إالٌ ما أخرجو الٌدليل لكوهنم نفسو بنٌص آية ا٤بباىلة 

.  كاألخبار كاإلٝباع 
فمن كاف ذا يقْب كمعرفة باهلل عٌز كجٌل من أجل تعليمو لو ال  ٲبكن أف   

غٌّب بتدبّبه دكف أف يكوف لغّبه تعأب فيو نصيب، لذا فإٌف آرآءىم يت
.  الٌطخصٌية ال يدخل غّبه عٌز كجٌل فيها، كال كالية للٌطيطاف عليها، فتأٌمل

آتيناه  ُب شأف الوٌٕب الٌصاّب ا٣بضر : قولو تعأب: اآلية الثامنة ػج  
( .  ٓٔ/ الكهف) رحمةن من عندنا كعٌلمناه من لدنٌا علمان 

:  أشارت اآلية الٌشريفة إلى مسألتين عظيمتين  
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.   اإل٥باـ أك الوحي لدل ا٣بضر : األكلى  
.  العلم الٌلدٌ٘ب  كىو اإلخبار عن الغيوب  :الثٌانية  
كا٤براد من الوحي ىنا ليس الٌتسديدم فبسب بل التطريعي لكونو كاف   

بل لكلٍّي  عة الٌنيب موسى مكٌلفان بطريعة نفسو كٓب يكن مأموران بإتٌباع شرم
 مكلَّف باللٌاىر، كا٣بضر  منهما شريعة  خاٌصة بو، فموسى 

مكلَّف بالباطن، ككالٮبا تكليفاف مغايراف لبعضهما البعض، من ىنا اعَبض 
٤بٌا خرؽ الٌسفيتة كقتل الغالـ كأقاـ  على ا٣بضر الوٕب  الٌنيب موسى 

ٙب إشارة كاضبة إٔب مدل العناية كإطالؽ الٌرٞبة على شخصو الكر. ا١بدار 
الرٌبانٌية ٥بذا العبد الٌصاّب، لذا ال ٲبكن أف يتطرَّؽ إليو جهل أك سهو أك خطأ 
ال ُب الٌتبليغ كال ُب ٙبديد ا٤بوضوعات الٌصرفة، إذ كيف يتطرَّؽ اليو شيء من 

! .  ىذا القبيل كىو مبعوث إٔب موسى أحٌب ا٣بلق إٔب اهلل تعأب؟
ؽ ُب نسبة العلم الٌلدٌ٘ب إليو كاؼو ُب ٙبديد ماىٌية ا٣بضر ككذا اإلطال  

.  الٌركحٌية ا٤بٌتصفة بالعلم الرٌبويب ا٤بزداف بالعطق اإل٥بي 
من اهلل من غّب كاسطة، ىي ردّّ على  فالعلـو الٍب حصل عليها ا٣بضر   

البيت من استنكر على الٌطيعة مقالتهم باإل٥باـ الرٌبويب اٌلذم سيٌدد بو أئٌمة آؿ 
كالصٌديقة الطٌاىرة فاطمة الٌزىراء عليهم الٌسالـ، كقد عٌيب عليهم بعض 

حيث قصركا علم الغيب ( أم الوٌىابيْب)علماء العاٌمة السٌيما أتباع إبن تيمٌية 
على األنبياء كا٤برسلْب دكف غّبىم من األكلياء كالصٌديقْب متغافلْب عن 

حيث أشارت إٔب  ػٌب منها ىذه اآلية كاؿٌ  ػاآليات الٌطريفة ُب القرآف الكرٙب 
: تعليم اهلل عٌز شأنو لثٌلة من العباد الٌصلباء كاطالعهم على الغيب أمثاؿ
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ـٌ موسى كالصٌديقة الطٌاىرة فاطمة الٌزىراء سٌيدة  مرٙب كآسية بنت مزاحم كأ
.  نساء العا٤بْب كآصف بن برخيا كاسكندر ذم القرنْب كبلعم بن باعورا 

بعد التوٌكل على اهلل تعأب كمعرفة ا٢بجج  ػٙبصيل العلم الٌلد٘ب  كالطٌريق إٔب  
يتٌم بواسطة الرٌياضات كآّاىدات حٌب تصّب  ػعليهم الٌسالـ كالتوٌسل بػهم 

القول ا٢بسٌية كا٣بيالٌية ضعيفة، فإذا ضعيفت قويت القٌوة العقلٌية كأشرقت 
لىٍت العلـو من غّب األنوار اإل٥بٌية ُب جوىر العقل، كحصلت ا٤بعارؼ ككىمي 

:         كاسطة سعي كطلب ُب التفٌكر كالتأٌمل، إذا عرفت ىذا نقوؿ
ة فقد تكوف الٌنفس نفسان مطرقة نورانٌية  جواىر الٌنفس الٌناطقة ٨بتلفة با٤باىيٌ "

إ٥بٌية قليلة التعٌلق با١ٌبواذب البدنٌية كالٌنوازع ا١بسمانٌية ،فال جـر كانت أبدان 
د لقبوؿ ا١ٌباليا القدسٌية كاألنوار اإل٥بٌية، فال جـر فاضت شديدة اإلستعدا

عليها من عآب الغيب تلك األنوار على سبيل الكماؿ كالٌتماـ، كىذا ىو ا٤براد 
آتيناه رحمة من عندنا كعٌلمناه : بالعلم الٌلدٌ٘ب كىو ا٤براد من قولو تعأب

١ٌبوىر كإشراؽ العنصر كأٌما الٌنفس اٌلٍب ما بلغت ُب صفاء ا من لدنٌا علمان 
فهي الٌنفس الناقصة البليدة اٌلٍب ال ٲبكنها ٙبصيل ا٤بعارؼ كالعلـو إالٌ ٗبتوٌسط 

بطرم ٰبتاؿ ُب تعليمو كتعٌلمو، فالقسم األٌكؿ بالٌنسبة إٔب القسم الثٌا٘ب 
كالٌطمس بالٌنسبة إٔب األضواء ا١بزئٌية ككالببر بالٌنسبة إٔب ا١بداكؿ ا١بزئٌية، 

" . (ْٔ)األعلم بالٌنسبة إٔب األركاح ا١بزئٌية ككالٌركح 
كىذه " فالٌرٞبة ىي نعمة من اهلل تعأب يسبغها على من يطاء من عبيده،   

الٌرٞبة منها ما تتوٌسط فيو األسباب الكونٌية كتعمل فيو كالٌنعم اللٌاىريٌة 
ة كالوالية بأنواعها، كمنها ما ال يتوٌسط فيو شيء منها كالٌنعم الباطنٌية من النبوٌ 
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بطيعبها كمقاماوا، ككذا العلم من عنده حيث ال صنع فيو لألسباب العاديٌة 
كا٢بٌس كالفكر فهو علم كىيٌب غّب اكتسايب ٱبتٌص بو أكلياءه، كآخر اآليات 

" .  (ْٕ)يدٌؿ على أنٌو كاف علمان بتأكيل ا٢بوادث
ابعان لو ٕبيث صار موسى ت إٌف دكر الوالية اٌلذم اختيصَّ بو ا٣بضر   

ليعٌلمو ٩بٌا عيلّْمى رشدان يلقي الٌضوء على حقيقة العلم ا٤بلكوٌب اٌلذم كاف ٰبملو 
ا٣بضر، إنٌو فوؽ علم النبٌوة الٌتطريعٌية، فهو ا٢بكمة الٍب من أكتيها فقد أكٌب 

ىي نفسها اٌلٍب  خّبان كثّبان، كال يتوٮٌبٌن أحده أٌف الٌرٞبة الٍب أكتيها ا٣بضر 
كما أرسلناؾ :  ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم بقولو تعأبعند رسوؿ اهلل

كبْب كونو  آتيناه رحمةن : كذلك لوجود فرؽ بْب قولو إالٌ رحمةن للعالمين
فا٣بضر ناؿ شييان من الٌرٞبة  رحمةن للعالمينصٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 

، فهل يتصٌور !!  فكيف ٗبن كاف نفسو ىو الٌرٞبة؟ فصار معٌلمان ٤بوسى 
زلة  ػبتلك ا٤بن أحده ما غاب عن عينيو كٓب تسمع أذناه؟ كإذا كاف ا٣بضر 

الرٌفيعة كالٌدرجة العليمة حٌب أفاض ا٢بٌق عليو من الٌرٞبة كالعلم ٕبيث صار 
مضرب ا٤بثل اإل٥بي كىو دكف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ُب القرب 

من ربٌو كقاب قوسْب أك أدٗب، أك من كاف من اهلل تعأب فكيف ٗبن كاف 
إٌف القلم يتكٌسر على !! . ناظران بعينيو إٔب شجرة طوىب كسدرة ا٤بنتهى؟

شاطئ فضائل ٧بٌمدو كآؿ ٧بٌمد، كالٌلساف يتلجلج إذا أراد أف يتفٌوه 
كىل ٙبيط الٌساقية بالببر !! بفضائلهم، إذ كيف يدرؾ القاصر قعر احمليط؟

.  ا٣بالئق أٝبعْب العليم؟ كالٌ كرٌب 
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يتلٌخص من قٌصة الٌنيب موسى كا٣بضر عليهما الٌسالـ أٌف األٌكؿ كاف مأموران   
باللٌاىر كالثٌا٘ب مأموران بالباطن، كأىل اللٌاىر ال يتبٌملوف أىل الباطن اٌلذين 
يركف بعيوف ملكوتية، لكن ليس معُب ذلك أٌف موسى ليس من أىل الباطن، 

ذين ٯبمدكف على كالٌ، بل ألنٌو مكٌلف  ٌُ باللٌاىر كعادة أكثر الٌناس اٌؿ
ا٤بلاىر ا٤باديٌة كال يغوصوف إٔب بواطن األمور، من ىنا كاف نبٌينا ٧بٌمد كغّبه 

من الٌرسل مأموران باللٌاىر ككذا عَبتو الطٌاىرة إٔب زمن خركج موالنا اإلماـ 
السَّالـ فإنٌو ٰبكم بالباطن كبكم ا٣بضر كداكد عليهما  ا٢بٌجة ا٤بنتلر 
. ال يطلباف بٌينة 

مضافان إٔب أٌف ا٣بضر أشار إٔب علمة القدرة اإل٥بٌية اٌلٍب أمٌدتو بالعطاء    
اٌلذم ال ينفد حيث سرب غور األشياء كبواطنها، فقتل الغالـ كأقاـ ا١ٌبدار 
كخرؽ جانب الٌسفينة،كٌل ىذا مصاديق ٤بوضوعات متعٌددة يَبٌتب عليها 

لعو اهلل عٌز كجٌل على مصّبىا لكونو يستبٌق ذلك أحكاـ شرعٌية، كقد أط
لسعة قابلٌيتو كفوراف نورانٌيتو كىو عبد من عبيد سٌيد ا٣بلق ٧بٌمد صٌلى اهلل 

عليو كآلو،فما ابيت للعبد ا٤بخلص ابيت للٌسادة ا٤بعٌلمْب ٧بٌمد كآلو  ا٤بيامْب 
.   ةبطريق أكٔب لكوهنم أفضل من ا٣بضر باتٌفاؽ األٌمة كضركرة األدؿٌ 

قاؿ رٌب اجعلني على خزائن األرض إٌني :قولو تعأب: اآلية التاسعة ػط   
(.  ٓٓ/يوسف) حفيظ عليم

من ملك مصر آنذاؾ أف ٯبعلو قٌيمان على  لقد طلب الٌنيب يوسف   
األرض الٍب كانت ٙبت يد ا٤بلك ليقـو برعايتها كحفلها، كدعواه بأنٌو 

طعٌية على صٌبة مٌدعاه، إذ كيف ٰبتمل سيكوف عليها حفيلان عليمان داللة ؽ
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ُب حٌقو أف اليكوف كذلك ٍبٌ ُب الوقت ذاتو يطلب من ا٤بلك أٌف ٯبعلو قٌيمان 
زٌه األنبياء عن ػعليها إالٌ إذا كانت دعواه مطابقة ٢بالو كىو ا٢بٌق الٌصريح إذ يًب

ٔب كٌل مكركه فكيف ٗبا يبٌعد عنو عٌز كجٌل كيؤٌدم إٔب سخطو فإنٌو بطريق أك
.  أف ٰبَبز عنو   البدٌ 

حافلان ٤با ُب يده، كعا٤بان بكٌل ما ٯبرم كما يتعلَّق  فلٌما كاف يوسف   
با٤بملكة القٌيم عليها ال ٚبفى عليو خافية، مضافان إٔب علمو بكٌل لساف 

حسبما كرد عن أئٌمة آؿ البيت عليهم السَّالـ، فال شٌك أٌف ذلك اابت لنبٌينا 
.  األنوار بطريق األكلويٌة ، تأٌمل األعلم ٧بٌمد كآلو 

أٌني أخلق لكم من الطين كهيئة الطٌير :قولو تعأب: اآلية العاشرة ػم   
فأنفخ فيو فيكوف ايران بإذف اهلل كأبرئ األكمو كاألبرص كأيحي الموتى 
بإذف اهلل كأنٌبئكم بما تأكلوف كما تٌدخركف في بيوتكم إٌف في ذلك آلية 

( .  ْٗ/ آؿ عمراف) لكم إف كنتم مؤمنين
منها  أشارت اآلية ا٤بباركة إٔب معاجز عٌدة جرت على يد الٌنيب عيسى   

خلق الٌطّب كإحياء ا٤بوتى كإبراء األكمو كاألبرص كاإلخبار با٤بغٌيبات ككٌل 
ذلك بإذف اهلل تعأب، إذ من دكف إذنو تعأب ال ٲبكنو أف يفعل شييان من تلكم 

ف حيطة قدرتو، إذ أٌٗب للمخلوؽ الٌضعيف أف ٱبلق ا٤بعاجز لكونػها خارجة ع
من العدـ حيوانان أك ٰبيي مٌيتان صار رميمان أك يطفي مريضان عجز األطٌباء عن 

مداكاتو أك ٱبرب با١بزئٌيات الغائبة عن العيوف ،كما يأكلو كيطربو اإلنساف، 
عٌز شأنو  كىذه ال ٲبكن اإلحاطة بػها إالٌ من خالؿ القدرة ا٤بستمدَّة من اهلل

بكٌل ما يصدؽ عليو أنٌو شيء قابل لإلٌدخار، كيؤكل كييطرىب فإٌف عيسى 
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  يعلمو، فإذا صٌح ىذا للٌنيب عيسى  كىو أدٗب بالفضل من رسوؿ
.  اهلل ٧بٌمد كآلو األطهار  يثبت ٥بم ذلك بطريق أكٔب 

بليغ إٌف عصمة األنبياء كاألكلياء عليهم السَّالـ ُب التٌ  :كفي الختاـ نقوؿ  
دكف غّبه يدخل ٙبت قاعدة الَبجيح بال مرجّْح، مضافان إٔب أٌف ىذا القوؿ 

.  يستلـز ا١ٌبرب، إذ ما الٌداعي حٌب يعصمهم اهلل ُب الٌتبليغ دكف غّبه؟ 
فإٍف كاف الٌداعي للعصمة ىو  النفور منهم لو صدرت أخطاء حاؿ الٌتبليغ   

بل يعٌم كٌل آّاالت، فتخصيص  ال يتوٌقف على الٌتبليغ، ػأم الٌنفور  ػفهو 
.  بىر ترجيبان بال مرجَّح كىو قبيح عقالن كنقالن  العصمة ٗبجاؿ دكف آخر ييعتى 

ىلىكىة كًسعىة القابلٌية فًلمى اقتصرت على الٌتبليغ   
كإٍف كاف الٌداعي للعصمة ىو ا٤ب

ىلى   دكف غّبه؟
ـ كىة ٗبجاؿ دكف آخر كقد قامت األدلٌة على عد كىل تبٌعض ا٤ب

اٌلٍب ىي  ػفال بٌد حينيذو من القوؿ بأٌف ملىكىةى العصمة ! جواز تبٌعضها ك٘بزئتها
ىلىكىة قدسٌية يتبٌلى بػها الٌنيب كالوٕب 

ىي الٌسبب ا٤بباشر لعصمتو ُب  ػنتيجةه  ٤ب
ٝبيع آّاالت دكف ٚبصيص أك تقييد، لكوف التقييد ٗبجاؿو دكف آخر  

.  تدبٌر جٌيدان . األجر كالٌثواب كالعقاب يستلـز احملاذير ا٤بتقٌدمة، فيبطل 
:  ليلة القدر:القناة الثٌانية  
الفهم الٌسائد لدل مطهور ا٤بفٌسرين أٌف ليلة القدر ىي إحدل القنوات   

حيث تيفاض عليو فيها ا٤بعارؼ كالعلـو لكوف نزك٥بم ػ  العلمٌية للمعصـو 
الٌرسوؿ كالعَبة الطٌاىرة  أم ا٤بالئكة ػ من أجل ىذه الغاية، كبناءن عليو فإفٌ 

عليهم السَّالـ كانوا يعلموف األمور التفصيلٌية ا٤بربمة اٌلٍب ستجرم ُب تلك 
الٌسنة، كمن ىذه األمور ما سيجرم عليهم من األحداث كمنها القتل، حيث 
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إٌف علمهم بذلك من الغيب اٌلذم أفيض عليهم ُب ليلة القدر، كإالٌ فإٌف 
يلة دكف ا١بهل ٗبصّب بقٌية   ا٤بمكنات، يؤٌدم إٔب ا١بهل ٗبصّبىم ُب تلك اللٌ 

 من كٌل أمر: الٌَبجيح بال مرٌجح، مضافان إٔب استلزامو العبثٌية ُب قولو تعأب
ما ٯبرم عليهم، أك أنػهم  ػأم األئٌمة  ػإذ كيف تنػزؿ من كٌل أمر كال يعلموف 

.  من كٌل أمريعلموف باإلٝباؿ، فإٌف العلم اإلٝبإب مناىض ٤بفاد اآلية  
فاستدالؿ البعض بداللة بعض األخبار بأهٌنم يعلموف ٦بمالن غّب صبيح 

لكونو تقدٲبان للخرب على اآلية كىو غّب جائز الستلزامو طرح كالـ اهلل من 
أساسو، مضافان إٔب ٨بالفة ىذه األخبار لألخبار األخرل الٌدالة على معرفتو 

راحة ككااقةن من تلك، باإلضافة إٔب الٌتفصيلٌية ُب ليلة القدر كىي أكثر ص
لصريح اآلية، كسيأٌب التعٌرض ٥بذا الفهم  ػأم األخبار األخرل  ػموافقتها 

.  كتفنيده من أساسو 
كعليو فإذا ٓب يٌتضح ا٤بعُب ا٢بقيقي من نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر طبقان   

.   للفهم ا٤بتقدّْـ فما ىو ا٤براد من نزك٥بم حينيذو على صاحبها؟
كلإلجابة ا٢بقيقٌية عن الٌسؤاؿ ال بٌد من استعراض الفرضٌيات ا٤بستوحاة من 

:  الٌنصوص بطأف مهٌمة الٌنزكؿ، كإليكها
.  نزك٥بم إلعطاء األمر :الفرضٌية األكلى  
.  نزك٥بم لتفريق كبياف آّمل  :الفرضٌية الثٌانية  
.  ا نزك٥بم ٣بصوصٌيات ٓب يفصبوا عنو :الفرضٌية الثٌالثة  
. نزك٥بم للزيارة كالبطارة  :الفرضٌية الٌرابعة  
. نزك٥بم ألخذ األمر :الفرضٌية الخامسة  
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:  أٌما الفرضٌية األكلى  
كمفادٮبا أٌف " رٞبو اهلل " فقد أشار إٔب ىذه الٌنلريٌة خرباف أكردٮبا الكليِب   

.  يهما السَّالـا٤بالئكة تنػزؿ ُب ليلة القدر بالٌتكليف على الٌنيب أك اإلماـ عل
قاؿ اهلل عٌز كجٌل ُب : قاؿ باإلسناد إٔب موالنا أيب جعفر : الخبر األٌكؿ  

، ...ينػزؿ فيها كٌل أمر حكيم : يقوؿ فيها ييفرؽ كٌل أمرو حكيمليلة القدر 
إنٌو لينػزؿ ُب ليلة القدر إٔب كٌٕب األمر تفسّب األمور سنة سنة، :  إٔب أف قاؿ

فسو بكذا ككذا، كُب أمر الٌناس بكذا ككذا، كإنٌو ليبدث يؤمر فيها ُب أمر ف
لوٌٕب األمر سول ذلك كٌل يوـو علم اهلل عٌز كجٌل ا٣باٌص كا٤بكنوف العجيب 

كلو أٌف ما في األرض ا٤بخزكف مثل ما ينػزؿ ُب تلك الٌليلة من األمر، ٍبٌ قرأ 
اهلل إٌف  من شجرة أقضـ كالبحر يمٌده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات

اهلل عزيز حكيم
(ْٖ) .

لقد خلق اهلل : قاؿ باإلسناد إٔب موالنا اإلماـ أيب جعفر : الخبر الثٌاني  
ألنَّو ال يقـو األنبياء : إٔب أف قاؿ... جٌل ذكره ليلة القدر أٌكؿ ما خلق الٌدنيا

. (ْٗ)...ة كالرُّسيل كاحملدَّاوف إالٌ أٍف تكوف عليهم حٌجة ٗبا يأتيهم ُب تلك   الٌليل
:  ييضحظ على ذلك  
 كإٍف كاف يدٌؿ على نزكؿ األمر على كٌٕب األمر أٌما الخبر األٌكؿ  (:أٌكالن ) 

    ما  لكن ليس فيو فيها يفرؽ كٌل أمر حكيم: طبقان ٤بنطوؽ قولو تعأب
يدٌؿ على ا٤بٌدعى أم نزك٥بم إلعطاء األمر إٔب أكلياء األمر عليهم الٌسالـ، إذ 

، إذ قد يكوف نزك٥بم مة  بْب نزك٥بم كبْب إعطائهم األمر للوٌٕب ال مالز
.  ٤بعُب آخر كما تدٌؿ عليو الفرضٌيات األخرل 
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فيو ..." يؤمر فيها ُب أمر نفسو بكذا ككذا : " مضافان إٔب أٌف قولو ُب ا٣برب 
. داللة على أنٌو  كاف عا٤بان ٗبا سيجرم عليو من تفاصيل ا٢بوادث 

فليس فيو ما يدٌؿ أيضان على ا٤بٌدعى بل ما فيو أعٌم من  ثٌانيكأٌما الخبر اؿ
ليس نٌصان على ا٤بطلوب، "  بما يأتيهم في تلك الٌليلة:"ا٤بٌدعى ألٌف قولو

باإلضافة إٔب أٌف القرائن الداخلٌية ُب ىذين ا٢بديثْب تدٌؿ على كجود علم 
.  خاٌص عجيب مكنوف ٨بزكف لدل ا٤بعصـو 

لفرضٌية ا٤بتقٌدمة آلية عرض األعماؿ على الٌنيب كاألئٌمة ٨بالفة ا (:ثانيان )  
كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم كرسولو : عليهم السَّالـ كىي قولو تعأب

كالمؤمنوف كسترٌدكف إلى عالم الغيب كالٌشهادة فينٌبئكم بما كنتم 
(.  َُٓ/التوبة) تعملوف

لكونو مسؤكالن فاآلية تثبت حقيقة عرض األعماؿ على إماـ كٌل عحر   
ق ال  عن أعماؿ العباد، فإعمالهم ليست  محجوبة عن علم اإلماـ، كأٌفٌّ

:  كجود لزماف يخلو من إماـ حسبما جا  في نحوص منها
إٌف األعماؿ : يقوؿ ٠بعت اإلماـ الٌرضا :أ ػ صحيحة الوشا  قاؿ  

تػيٍعرىض على رسوؿ اهلل أبرارىا كفٌجارىا
(َٓ)  .

ما لكم : يقوؿ ٠بعت اإلماـ أبا عبد اهلل : موثٌقة سماعة قاؿ ػب   
أما تعلموف أٌف أعمالكم :كيف نسوؤه؟ فقاؿ: تسوؤف رسوؿ اهلل؟ فقاؿ رجل

تعرىٍض عليو، فإذا رأل فيها معصية ساءه ذلك، فال تسوؤا رسوؿ اهلل 
.   (ُٓ)كسٌركه
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  عبد اهلل بن أباف الزيٌات،ككاف مكينان عند اإلماـ الٌرضا مواقة ػج   
أكلست أفعل؟ كاهلل : ادعي اهلل ٕب كألىل بيٍب، فقاؿ: قلت للٌرضا : ؿقا

فاستعلمت ذلك، فقاؿ : إٌف أعمالكم لتعرض عليَّ ُب كٌل يـو كليلة، قاؿ
كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم كرسولو : أمىا تقرأ كتاب اهلل عٌز كجلٌ : ٕب

.  (ِٓ)الـ ىو كاهلل علٌي بن أيب طالب عليهما السَّ : قاؿ ؟كالمؤمنوف
عن قوؿ اهلل  سألت أبا عبد اهلل : يعقوب بن شعيب قاؿ  مواقة ػد   

ىم : قاؿ كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم كرسولو كالمؤمنوف:عٌز كجلٌ 
.    (ّٓ)األئٌمة

الحىظ ُب اآلية الٌطريفة مع ضميمة ىذه األخبار ا٤بطهَّرة أٌف للٌرسوؿ    
ي
كا٤ب

أم  ػكنهم بواسطتها رؤية أعماؿ العباد، فهي كاألئٌمة كالية تكوينٌية ٙب
غّب ٧بجوبة عن علم الٌرسوؿ كاإلماـ عليهما السَّالـ ٛبامان كعلم اهلل  ػاألعماؿ 

.  تعأب حيث ال يغيب عنو مثقاؿ ذرٌة ُب األرض كالسَّماء 
إٌف ىذه األخبار تطّب إٔب رؤيتهم لألعماؿ كٌل صباح  :إشكاؿ كدفع   

أخرل تدٌؿ على أٌف رؤيتهم لألعماؿ إ٭ٌبا  (ْٓ)ٜبٌة أخباران كمساء ُب حْب أٌف 
 تتٌم كٌل اانْب كٟبيس، فيقع الٌتعارض بْب تلكم األخبار فماذا تقولوف؟ 

: كالجواب   
إ٭ٌبا يقع الٌتعارض بْب ا٤بثبت كالناُب، كال تعارض بْب ا٤بثبتات فهذه الٌصيىغي   

مىٍل أخبار اإلانْب كا٣بميس على مسألة اإلاباتٌية متعٌددة ال تناُب بينها، بل تيحٍ 
تأٌكد معارفهم ُب ذينك اليومْب، أك يكوف اإلانْب أك ا٣بميس اليومْب 

ذين يثبت فيهما العمل الٌصادر من اإلنساف ٗبعُب أٌف ىذين اليومْب ٮبا  ٌُ الٌل
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 ػحسبما كرد آنفان ُب ا٣برب  ػ  "فسرُّكه"ا٤بهلة األخّبة إلابات العمل فيهما 
بإابات العمل الطٌاّب، كاألٌكؿ عندم أرجح  "ال ٙبزنوه"العمل الٌصاّب كبإابات 

  .
فرؤية الٌرسوؿ كاإلماـ عليهما السَّالـ ألعماؿ العباد إ٭ٌبا ىي رؤية شهوديٌة   

تفصيلٌية، كىي شرط أساسي ُب كظيفتهما التكوينٌية، فإذا ما أراد الٌنيب أك 
 بٌد أف يكوف شاىدان على تصرٌفاوم اإلماـ أف يكوف دليالن كمرشدان  للخلق فال

.  ككاقفان على درجاوم اإلٲبانٌية كالعقائديٌة كالوجوديٌة 
كرؤيتهما لألعماؿ ليس معناه إحتجاب األخالؽ كالعقائد عنهما، إذ إٌف   

رؤيتهما لألعماؿ فرع رؤية اهلل تعأب ٥با، كال أحد ينسب إٔب الٌذات اإل٥بٌية 
ىلىكىات الٌنفسٌية، مضافان إٔب أٌف اإلٲباف بأهٌنا ترل األعماؿ دكف 

األخالؽ كا٤ب
.  كاألخالؽ ٮبا أيضان ٫بواف من العمل لكوهنمامن األمور اإلختياريٌة 

كٓب تقتصر ا٤بخالفة على آية عرض األعماؿ فبسب بل تعٌم اآليات الٍب   
نعكاس تطّب إٔب حضوريٌة علم الٌنيب كالعَبة الطٌاىرة، كمنها آية الٌطهادة كىي ا

: لرٌد الكٌفار على رسوؿ اهلل بأنٌو ليس مرسىالن، فاحتٌج عليهم الٌنيب بطاىدين
: من عنده علم الكتاب، كىو قولو تعأب: كالثٌانيىو اهلل عٌز شأنو،  األٌكؿ 
 كيقوؿ اٌلذين كفركا لستى مرسىضن قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم كمن

(.  ّْ/الٌرعد) عنده علم الكتاب
ٜبَّة ركايات كثّبة من الفريقْب تطّب إٔب أٌف اآلية نزلت ُب أمّب ا٤بؤمنْب ك  

. اإلماـ علي بن ايب طالب عليهما السَّالـ 
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كعلم الكتاب ىو علم مضاؼ، كمعناه أنٌو ال يوجد شيء ُب الكتاب إالٌ   
، كذلك ألٌف كٌل الٌتفاصيل متعٌلقة بعآب التكوين مثبتة كعلمو عند اإلماـ 

كال راب كال يابس إالٌ في : اب مبْب حسب مقتضى قولو تعأبُب كت
ككلَّ شي  : أم ُب إماـ مبْب كىو يعادؿ قولو تعأب كتاب مبين

بن أيب طالب  كاإلماـ ا٤ببْب ىو أمّب ا٤بؤمنْب عليٌ  أححيناه في إماـ مبين
جىب شيء  عليهما السَّالـ اٌلذم يوجد عنده علم الكتاب، فهو إذف ال ٰبي

.  علموعن 
يٌتضح من خالؿ ىذا السَّرد اإلٝبإب لليات أٌف عند اإلماـ علمان مطلقان   

.  كليس علمان بأعماؿ العباد فبسب بل بكٌل ما يتعلَّق بعوآب التكوين
تثبت للمالئكة األعلمٌية كالٌسلطة  ػأم الفرضٌية األكٔب  ػكوهنا  :(ان لثثا) 

كالعَبة الطٌاىرة كىو خيلف كوهنم أفضل  الٌتكوينٌية كالٌتطريعٌية على رسوؿ اهلل
خلق اهلل تعأب ٕبسب ما جاء ُب األدلٌة العقلٌية كالٌنقلٌية كقد فٌصلنا ذلك ُب 

.  (ٓٓ)بعض ا٤بواضع 
ىذا مضافان إٔب أٌف الفرضٌية ا٤بذكورة تعارض اآليات الٌدالة على أعلمٌية آدـ   

 باأل٠باء اٌلٍب كسجودىم لو من حيث كونو أعلم منهم بل كانوا جاىلْب
، مضافان إٔب أٌف إعطائهم األمر للٌنيب كاألئٌمة عليهم علمها أبونا آدـ 

السَّالـ يستلـز كجود كالية ٥بم على ىؤالء مع أٌف للٌنيب كاألئٌمة عليهم السَّالـ 
.  الوالية ا٤بطلقة على الكائنات، فتدبٌر 
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ا٤بتقدمْب منها ما ركاه ٜبة ركايات متضافرة تعارض ذينك ا٣بربين  :(ان رابع)  
: الكليِب عليو الرٞبة

٧بٌمد بن أيب عبد اهلل ك٧بٌمد بن ا٢بسن، عن سهل بن زياد؛ ك٧بٌمد  ػ( ُ)  
بن ٰبٓب، عن أٞبد إبن ٧بٌمد ٝبيعان، عن ا٢بسن بن العباس بن ا٢بريش عن 

يطوؼ  بينا أيب : قاؿ أبو عبد اهلل: قاؿ موالنا أيب جعفر الثا٘ب 
رجله معتجر قد قٌيض لو فقطع عليو أسبوعو حٌب أدخلو إٔب  دار  بالكعبة إذا

مرحبان يا ابن رسوؿ اهلل، ٍبٌ كضع : جنب الصفا،فأرسل إٌٕب فكنا االاة، فقاؿ
 . فيك يا أمْب الٌلو بعد آبائو  الٌلو بارؾ: يده على رأسي كقاؿ

كإف شيت سلِب كإف  فأخربتكأبا جعفر إف شيت فأخرب٘ب كإف شيت  يا   
كٌل ذلك : ، قاؿ؟ئت سألتك، كإف شيت فاصدقِب كإف شيت صدقتكش

: فإياؾ أف ينطق لسانك عند مسألٍب بأمر تضمر ٕب غّبه، قاؿ: قاؿ أشاء،
ُب قلبو علماف ٱبالف أحدٮبا صاحبو كإٌف الٌلو عٌز كجٌل  مىنإ٭با يفعل ذلك 

. ىاىذه مسألٍب كقد فٌسرت طرفان من: قاؿ اختالؼأىب أف يكوف لو علم فيو 
: يعلمو؟، قاؿ  منعن ىذا العلم اٌلذم ليس فيو اختالؼ،  أخرب٘ب   

فعند األكصياء،  منوأٌما ٝبلة العلم فعند الٌلو جٌل ذكره، كأٌما ما ال بٌد للعباد 
ك٥با  أردتىذه : كوٌلل كجهو كقاؿ ففتح الٌرجل عجّبتو كاستول جالسان : قاؿ

لعلم عند األكصياء، فكيف أتيت، زعمت أٌف علم ما ال اختالؼ فيو من ا
كما كاف رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يعلمو إالٌ أنػهم : قاؿ يعلمونو؟

ما كاف رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يرل ألنو كاف نبٌيان كىم  يركفال 
كأنو كاف يفد إٔب الٌلو عٌز كجٌل فيسمع الوحي كىم ال يسمعوف،  ٧بٌداوف،
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يا ابن رسوؿ الٌلو سآتيك ٗبسألة صعبة أخرب٘ب عن ىذا العلم  صدقت: فقاؿ
: مع رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم؟ قاؿ يلهرما لو ال يلهر كما كاف 

أىب الٌلو عٌز كجٌل أف يطلع على علمو إالٌ ٩بتبنان  كقاؿ، فضبك أيب 
ـ أف يصرب على الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّ  رسوؿلإلٲباف بو كما قضى على 

: فكم من اكتتاـ قد اكتتم بو، حٌب قيل لو بأمره،أذل قومو كال ٯباىدىم إالٌ 
المشركين صدع بما تػؤمر كأعرض عنإ،  صدع قبل ذلك  لوكأٙب الٌلو أف

لكاف آمنان، كلكٌنو إ٭با نلر ُب الطٌاعة، كخاؼ ا٣بالؼ، فلذلك كٌف، 
ا٤بالئكة بسيوؼ آؿ داكد بْب أٌف عينك تكوف مع مهدٌم ىذه األٌمة ك فوددت
تعٌذب أركاح الكفرة من األموات، كتلبق بػهم أركاح  كاألرضالٌسماء 

فقاؿ : ىا إٌف ىذا منها قاؿ: سيفان، ٍبٌ قاؿ أخرجأشباىهم من األحياء ٍبٌ 
: كقاؿ اعتجارهفرٌد الٌرجل : قاؿ البطر، إم كاٌلذم اصطفى ٧بٌمدا على: أيب

 ىذاكيب منو جهالة غّب أ٘ب أحببت أف يكوف  أنا إلياس ما سألتك عن أمرؾ
  .ا٢بديث قٌوة ألصبابك كسأخربؾ بآية أنت تعرفها إف خاصموا بػها فلجوا

إٌف شيعتنا : قاؿ شيت،قد : إف شيت أخربتك بػها، قاؿ: فقاؿ لو أيب: قاؿ
اهلل عليو كآلو  صٌلىإٌف الٌلو عٌز كجٌل يقوؿ لرسولو : إف قالوا ألىل ا٣بالؼ لنا

آخرىا، فهل كاف رسوؿ الٌلو صٌلى  إٔب أنزلناه في ليلة القدر إنا:  ـكسلَّ 
أك  في تلك الٌليلة؟، يعلمويعلم من العلم شيئا ال اهلل عليو كآلو كسلَّم 

فهل كاف ٤با : ال، فقل ٥بم: غّبىا؟، فإهنم سيقولوف ُب يأتيو بو جربائيل 
اف فيما أظهر رسوؿ فهل ؾ: ٥بم ال، فقل: فيقولوفعلم بٌد من أف يلهر؟، 
: من علم الٌلو عٌز ذكره اختالؼ؟، فإف قالوا كسلَّمالٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو 
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فيو اختالؼ، فهل خالف رسوؿ الٌلو  الٌلوفمىن حكم ٕبكم : ال، فقل ٥بم
ال، فقد نقضوا أٌكؿ : فإف قالوا نعم،: صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم؟، فيقولوف

: ُب العلم، فإف قالوا كالرٌاسخوفتأكيلو إالٌ الٌلو ما يعلم : كالمهم، فقل ٥بم
فمىن ىو : فإف قالوا علمو،من ال ٱبتلف ُب : مىن الرٌاسخوف ُب العلم؟، فقل

ذلك، فهل  صاحبكاف رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم : ذاؾ؟، فقل
 ـ،كسلَّ فهل مات صٌلى اهلل عليو كآلو : قد بٌلغ، فقل: بٌلغ أك ال، فإف قالوا

إٌف : ال، فقل: كا٣بليفة من بعده يعلم علمان ليس فيو اختالؼ؟، فإف قالوا
رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم مؤيٌد كال يستخلف رسوؿ الٌلو  خليفة
عليو كآلو كسلَّم إالٌ مىن ٰبكم ٕبكمو، كإاٌل مىن يكوف مثلو إالٌ  اهللصٌلى 
عليو كآلو كسلَّم ٓب يستخلف ُب علمو  كاف رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل كإفالٌنبٌوة، 

فإٌف : ُب أصالب الٌرجاؿ ٩بٌن يكوف بعده، فإف قالوا لك مىنأحدان فقد ضٌيع 
 حم،: عليو كآلو كسلَّم كاف من القرآف فقل اهللعلم رسوؿ الٌلو صٌلى 

 إناقولو  إٔب كٌنا منذرين  إناكالكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
ىذا : عٌز كجٌل إالٌ إٔب نيٌب، فقل الٌلو ال يرسل: قالوا لك فإف لينكٌنا مرس

اٌلذم يفرؽ فيو ىو من ا٤بالئكة كالٌركح اٌلٍب تنػزؿ من ٠باء إٔب  ا٢بكيماألمر 
من ٠باء إٔب ٠باء فليس ُب الٌسماء : إٔب أرض؟، فإف قالوا ٠باء٠باء أك من 

ء إٔب أرض كأىل األرض من ٠با: فإف قالوا معصية،أحد يرجع من طاعة إٔب 
من سٌيد يتباكموف إليو؟، فإف  بدٌ فهل ٥بم : أحوج ا٣بلق إٔب ذلك، فقل

كلٌي اٌلذين آمنوا يخرجهم من  الٌلو: فإٌف ا٣بليفة ىو حكمهم، فقل: قالوا
ما ُب األرض كال ُب  لعمرم ،خالدكفقولو  إٔب الٌنورالظٌلمات إلى 
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كما ُب األرض  ،ئٱبطمؤيٌد، كمن أييد ٓب  الٌسماء كٌٕب لٌلو عٌز ذكره إالٌ كىو
ال بٌد  األمرعدٌك لٌلو عٌز ذكره إالٌ كىو ٨بذكؿ، كمن خيذؿ ٓب يصب، كما أٌف 

: قالوامن تنزيلو من الٌسماء ٰبكم بو أىل األرض، كذلك ال بٌد من كاؿو فإف 
 اهللقولوا ما أحببتم أىب الٌلو عٌز كجٌل بعد ٧بٌمد صٌلى : ال نعرؼ ىذا فقل ٥بم

 ٍبٌ : عليو كآلو كسلَّم أف يَبؾ العباد كال حٌجة عليهم، قاؿ أبو عبد الٌلو 
حٌجة : ىاىنا يا ابن رسوؿ الٌلو باب غامض، أرأيت إف قالوا: كقف، فقاؿ

إٌف القرآف ليس بناطق يأمر كينهى، كلكن : إذف أقوؿ ٥بم: قاؿ القرآف،الٌلو 
ض أىل األرض مصيبة ما كينهوف، كأقوؿ قد عرضت لبع يأمركفللقرآف أىل 

فيو اختالؼ كليست ُب القرآف، أىب الٌلو  ليس اٌلذم ىي ُب الٌسٌنة كا٢بكم
ُب حكمو راٌد ٥با كمفرٌج عن  كليسلعلمو بتلك الفتنة أف تلهر ُب األرض، 

أٌف الٌلو عٌز ذكره قد  أشهدىاىنا تفلجوف يا ابن رسوؿ الٌلو : أىلها، فقاؿ
أك غّبه  الٌدينُب األرض أك ُب أنفسهم من  علم ٗبا يصيب ا٣بلق من مصيبة

ما  دليلىل تدرم يا ابن رسوؿ الٌلو : فقاؿ الٌرجل: فوضع القرآف دليالن، قاؿ
: فيو ٝبل ا٢بدكد كتفسّبىا عند ا٢بكم فقاؿ نعم،: ىو؟ قاؿ أبو جعفر 

أك ُب نفسو أك ُب مالو ليس ُب أرضو  دينوأىب الٌلو أف يصيب عبدان ٗبصيبة ُب 
أٌما ُب ىذا : فقاؿ الٌرجل: قاؿمو قاض بالٌصواب ُب تلك ا٤بصيبة، من حك

ليس لٌلو : فيقوؿ الٌلوالباب فقد فلجتهم ٕبٌجة إالٌ أف يفَبم خصمكم على 
 تأسوا على ما فاتكم ال لكيجٌل ذكره حٌجة، كلكن أخرب٘ب عن تفسّب 

قصد م] ُب أيب فالف: قاؿ تفرحوا بما آتاكم كال خٌص بو علٌي  ٩بٌا
 تأسوا على ما فاتكم الكأصبابو كاحدة مقٌدمة ككاحدة مؤٌخرة  [أبا بكر



 364 

الفتنة اٌلٍب عرضت  من تفرحوا بما آتاكم كال خٌص بو علٌي  ٩بٌا
أٌنكم  أشهدالٌرجل : لكم بعد رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فقاؿ

 .(ٔٓ)فلم أره  أصباب ا٢بكم اٌلذم ال اختالؼ فيو ٍبٌ قاـ الٌرجل كذىب
    :مضحظة ىاٌمة

كُب ا٣برب  قرائن تطهد على صبة العلم التفصيلي للمعصـو قبل نزكؿ     
فهل كاف رسوؿ اهلل يعلم من :"  ا٤بالئكة عليو ُب ليلة القدر منها قولو 

".  العلم شييان ال يعلمو ُب تلك الليلة أك يأتيو بو جربائيل ُب غّبىا
رضت لبعض أىل األرض مصيبة ما ىي ُب السُّنَّة قد ع: " قولو  كمنها  

كا٢بكم الذم ليس فيو اختالؼ كليست ُب القرآف، أىب اهلل لعلمو بتلك الفتنة 
:" قولو كمنها ".أف تلهر ُب األرض كليس ُب حكمو راٌد ٥با كمفرج عن أىلها

" .   ػأم ا٢بكم فيها ليلة القدر  ػنعم فيو ٝبل ا٢بدكد كتفسّبىا عند ا٢بكم 
بينما أيب جالسه كعندهي نفره إذا : قاؿ عن أيب عبد الٌلو  ػ( ِ)  

ىل تدريكف ما أضبكِب؟، : استضبك حٌب اغركرقت عيناهي ديميوعان، ٍبٌ قاؿ
قاليوا ربُّبنا الٌلوي ثيٌم  : زعم إبن عٌباس إنو من اٌلذين: ال، قاؿ: فقاليوا: قاؿ

ف عٌباس ٚبربيؾ بواليتها لك ُب ىل رأيت ا٤بالئكة يا اب: فقيلتي لوي  استقاميوا
نيا كاآلخرة مع األمن من ا٣بوؼ كا٢بيزف؟، قاؿ إٌف الٌلو تبارؾ : فقاؿ: الدُّ

، كقد دخل ُب ىذا " ّا٢بجرات ػػ "  إنما الميؤمنيوف إخوة: كتعأب يقوؿي 
، ٍبٌ قيلتي  صدقت يا ابن عٌباس أنطيديؾ الٌلو ىل : ٝبيعي األيٌمة، فاستضبكتي

؟، قاؿُب حيكم اللٌ  ال، فقيلتي ما ترل ُب رجيل : فقاؿ: ق جٌل ذكريهي اختالؼه
ٌ ذىب كأتى رجيله آخري فأطار  ضرب رجيالن أصابعوي بالٌسيف حٌب سقطت ٍبي
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٥بذا القاطع : أقيوؿي : كٌفوي فأيٌب بو إليك كأنت قاضو كيف أنت صانعه؟ قاؿ
بو إٔب ذكم  صا٢بوي على ما شيت كابعث أعطو دية كٌفو كأقيوؿي ٥بذا ا٤بقطيوع

جاء االختالؼي ُب حيكم الٌلو عٌز ذكريهي كنقضت القوؿ األٌكؿ، : عدؿ، قيلتي 
دث ُب خلقو شييان من ا٢بيديكد كليس تفسّبيهي ُب  أىب الٌلوي عٌز ذكريهي أف ٰبي

ٌ أعطو دية األصابع ىكذا حيكمي الٌلو ليلةن  األرض اقطع قاطع الكٌف أصالن ٍبي
ا بعد ما ٠بعت من رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو تنػزؿ فيها أمريهي إف جبدتو

كسلَّم فأدخلك الٌلوي الٌنار كما أعمى بصرؾ يـو جبدوا علٌي ابن أيب طالب، 
ٌُ عيًميى : فلذلك عيًمي بصرم، قاؿ: قاؿ ٌُ كما علميك بذلك؟ فوالٌلو إٌف

ٌ تركتوي يوموي ذلك : بصرم إالٌ من صفقة جناح ا٤بلك، قاؿ فاستضبكتي ٍبي
ٌ لقيتيوي فقيلتي يا ابن عٌباس ما تكٌلمت بصدؽ مثل أمس، لسخ افة عقلو، ٍبي

إٌف ليلة القدر ُب كيٌل سنة كإنٌوي ينػزؿ ُب : قاؿ لك عليُّ بني أيب طالب 
تلك الٌليلة أمري الٌسنة كإٌف لذلك األمر كيالةن بعد رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو 

ٌدايوف، أنا ك: من ىيم؟ فقاؿ: كسلَّم، فقيلت أحد عطر من صيليب أئٌمةه ٧بي
ٌدايوي فقاؿ: فقيلت : ال أراىا كانت إالٌ مع رسيوؿ الٌلو فتبٌدل لك ا٤بلكي اٌلذم ٰبي

كٓب ترهي عيناهي كلكن  ػكذبت يا عبد الٌلو رأت عينام اٌلذم حٌداك بو عليّّ 
ٌ صفقك ٔبناحو فعيميتى قاؿ ما : فقاؿ إبن عٌباس: كعى قلبيوي ككيقر ُب ٠بعو ٍبي

فهل حكم اهللي ُب حيكم من : ء فبيكميوي إٔب الٌلو، فقيلتي لوي  اختلفنا ُب شي
 .(ٕٓ) ىاىينا ىلكت كأىلك: ال، فقيلتي : حيكمو بأمرين؟ قاؿ

قاؿ الٌلوي عٌز كجٌل ُب : قاؿ ّٔذا اإلسناد عن موالنا أيب جعفر ك ػ( ّ)  
فيها كيلُّ أمر حكيم  ينػزؿ: يقيوؿ فيها ييفرؽي كيلُّب أمر حكيمليلة القدر 
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بكمي ليس بطييْب ،إ٭ٌبا ىيو شي
ي
ءه كاحده ،فمن حكم ٗبا ليس فيو اختالؼه  كا٤ب

فبيكميوي من حيكم الٌلو عٌز كجٌل، كمن حكم بأمرو فيو اختالؼه فرأل أنو 
، فقد حكم ٕبيكم الطٌاغيوت إنو لْب زؿي ُب ليلة القدر إٔب كٌٕب األمر ػميصيبه

سنةن ييؤمري فيها ُب أمر نفسو بكذا ككذا كُب أمر الٌناس تفسّبي األيميور سنةن 
بكذا ككذا كإنٌوي ليبديثي لوٌٕب األمر سول ذلك كيٌل يـو علمي الٌلو عٌز كجٌل 
 ٌ ا٣باصُّ كا٤بكنيوفي العجيبي ا٤بخزيكفي مثلي ما ينػزؿ ُب تلك الٌليلة من األمر ٍبي

يميدُّبهي من بعده سبعةي  كلو أٌف ما في األرض من شجرة أقضـه كالبحري : قرأ
 .(ٖٓ)" ِٕلقماف "  أبحير ما نفدت كلماتي الٌلو إٌف الٌلو عزيزه حكيمه 

كاف عليُّ بني  :قاؿ ّٔذا اإلسناد عن موالنا أيب عبد الٌلو ك ػ( ْ)  
صدؽ الٌلوي عٌز  إنٌا أنزلناهي في ليلة القدر :ا٢بيسْب صلواتي الٌلو عليو يقيوؿي 

قاؿ رسيوؿي  ،كما أدراؾ ما ليلةي القدرلقيرآف ُب ليلة القدر كجٌل أنزؿ الٌلوي ا
ليلةي القدر خيره  :ال أدرم قاؿ الٌلوي عٌز كجلٌ  :عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىالٌلو 

عليو كآلو  اهلل صٌلىليس فيها ليلةي القدر قاؿ لرسيوؿ الٌلو  من ألف شهر
ألهٌنا تنػزؿ فيها  :قاؿ ،ال :كىل تدرم ٓب ىي خّبه من ألف شهر؟ قاؿ :كسلَّم
 المضئكةي كالرُّبكحي بإذف ربٌهم من كيٌل أمر  كإذا أذف الٌلوي عٌز كجٌل

تيسٌلمي عليك يا  :يقيوؿي  سضـه ىي حتى مطلع الفجرء فقد رضيوي  بطي
ٌ قاؿ  ٌمدي مالئكٍب كريكحي بسالمي من أٌكؿ ما يهبطيوف إٔب مطلع الفجر ٍبي ٧بي

 في  قيوا فتنةن ال تيحيبٌن اٌلذين ظلميوا منكيم خاٌصةكاتٌ  :ُب بعض كتابو
كما ميحٌمده إالٌ رسيوؿه قد  :كقاؿ ُب بعض كتابو إنٌاأنزلناه في ليلة القدر
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خلت من قبلو الرُّبسيلي أفإف مات أك قيتل انقلبتيم على أعقابكيم كمن 
يقيوؿي ُب  ينقلب على عقبيو فلن يضيٌر الٌلو شيئان كسيجزم الٌلوي الٌشاكرين

ٌمدان حْب ٲبيوتي يقيوؿي أىلي ا٣بالؼ ألمر الٌلو عٌز كجل  ٌ:اآلية األيكٔب إٌف ٧بي
فهذه فتنةه  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىمضت ليلةي القدر مع رسيوؿ الٌلو 

ٓب تذىب فال بيٌد  :أصابتهيم خاٌصةن كّٔذا ارتدُّكا على أعقأّم، ألهنم إف قاليوا
  كإذا أقرُّكا باألمر ٓب يكين لوي من صاحب بيدّّ  ،ٌؿ فيها أمره أف يكيوف لٌلو عٌز كج

(ٓٗ). 

 :كثّبان ما يقيوؿي  كاف عليّّ  :قاؿ عن موالنا أيب عبد الٌلو ك ػ( ٓ)  
كىيو  ،عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىما اجتمع الٌتيميُّ كالعدكمُّ عند رسيوؿ الٌلو 

ما أشٌد رقٌتك ٥بذه السُّورة؟ فيقيوؿي  :كالفبتخطُّع كبيكاءو فيقي  إنٌا أنزلناهي يقرأي 
٤با رأت عيِب ككعى قليب ك٤با يرل قلبي  :عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىرسيوؿي الٌلو 

فيكتب ٥بيما  :قاؿ ؟كما اٌلذم يرل ؟كما اٌلذم رأيت :فيقيوالف ،ىذا من بعدم
اب  ٌ  :قاؿ أمرتنػزؿ المضئكةي كالرُّبكحي فيها بإذف ربٌهم من كيٌل ُب الَبُّ ٍبي

ىل  :ال، فيقيوؿي :فيقيوالف كيٌل أمرو ءه بعد قولو عٌز كجٌل  ىل بقي شي :يقيوؿي 
ن
ي
 ،نعم :فيقيوؿي  ،أنت يا رسيوؿ الٌلو :فيقيوالف ؟زؿي إليو بذلكػتعلماف من ا٤ب

فهل  :فيقيوؿي  :قاؿ ،نعم :فيقيوالف ؟ىل تكيوفي ليلةي القدر من بعدم :فيقيوؿي 
ال  :فيقيوالف ؟،إٔب من ي:فيقيوؿ :قاؿ ،نعم :فيقيوالف ؟فيهاينػزؿ ذلك األمري 

فإف  :قاؿ ،إف ٓب تدريا فادريا ىيو ىذا من بعدم :فيأخيذي برأسي كيقيوؿي  ،ندرم
من شٌدة ما  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىكانا ليعرفاف تلك الٌليلة بعد رسيوؿ الٌلو 

ييداخليهيما من الرُّعب
(َٔ).  
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يا معطر الٌطيعة خاصميوا بسيورة  :قاؿ ا أيب جعفر عن موالفك ػ( ٔ)  
 إنٌا أنزلناهي  تفليجيوا فوالٌلو أنػها ٢بيٌجةي الٌلو تبارؾ كتعأب على ا٣بلق بعد

كإهٌنا لسٌيدةي دينكيم كإهٌنا لغايةي علمنا يا  ،عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىرسيوؿ الٌلو 
ين إنٌا أنزلناهي في ليلة ميباركة حم كالكتاب الميب: معطر الٌطيعة خاصميوا بػ

فإهنا لويالة األمر خاٌصةن بعد رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو  إنٌا كيٌنا مينذرين
كإف من أيٌمة إالٌ خض فيها : كسٌلم يا معطر الٌطيعة يقيوؿي الٌلوي تبارؾ كتعأب

ٌمده  :قيل يا أبا جعفر نذيره   :قاؿ ،ـعليو كآلو كسلَّ  اهلل صٌلىنذيريىا ٧بي
 :فقاؿ الٌسائلي  ؟صدقت فهل كاف نذيره كىيو حيّّ من البعثة ُب أقطار األرض

 اهلل صٌلىأرأيت بعيثوي أليس نذيرهي كما أٌف رسيوؿ الٌلو  قاؿ أبيو جعفر  ،ال
فكذلك ٓب  :قاؿ ،بلى :ُب بعثتو من الٌلو عٌز كجٌل نذيره فقاؿ عليو كآلو كسلَّم

ٌمده إالٌ كلوي بعي فقد ضٌيع رسيوؿي الٌلو  ،ال :فإف قيلتي  :قاؿ ،ثه نذيره ٲبيت ٧بي
كما يكفيهمي  :قاؿ ،من ُب أصالب الٌرجاؿ من أيٌمتو عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلى
 اهلل صٌلىكما فٌسرهي رسيوؿي الٌلو  :قاؿ ،إف كجديكا لوي ميفٌسران  ،بلى :قاؿ ؟القيرآفي 

حد كفٌسر لأليٌمة شأف ذلك قد فٌسرهي لرجيل كا ،بلى :قاؿ ،عليو كآلو كسلَّم
يا أبا جعفر كاف ىذا أمره  :قاؿ الٌسائلي  ،الٌرجيل كىيو عليُّ بني أيب طالب 

أىب الٌلوي أف ييعبد إالٌ سرٌان حٌب يأٌب إبٌافي أجلو  :خاصّّ ال ٰبتمليوي العاٌمةي قاؿ
ر اٌلذم يلهري فيو دينيوي كما إنو كاف رسيوؿي الٌلو مع خدٯبة ميستَبان حٌب أـي

أكما كتم  :ينبغي لصاحب ىذا الٌدين أف يكتيم قاؿ :باإلعالف قاؿ الٌسائلي 
يـو أسلم مع رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم  عليُّ بني أيب طالب 
 . (ُٔ)فكذلك أمرينا حٌب يبليغ الكتابي أجلوي  :قاؿ ،بلى :حٌب ظهر أمريهي قاؿ
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ؽ الٌلوي جٌل ذكريهي ليلة القدر لقد خل :قاؿ عن موالنا أيب جعفر ك ػ( ٕ)  
نيا كلقد خلق فيها أٌكؿ نيٌب يكيوفي كأٌكؿ كصٌي يكيوفي كلقد  أٌكؿ ما خلق الدُّ

قضى أف يكيوف ُب كيٌل سنة ليلةه يهبطي فيها بتفسّب األيميور إٔب مثلها من الٌسنة 
قبلة من جبد ذلك فقد رٌد على الٌلو عٌز كجٌل علموي ألنٌوي ال يقيوـي األ

ي
نبياءي ا٤ب

بٌدايوف إالٌ أف تكيوف عليهم حيٌجةه 
ي
ٗبا يأتيهم ُب تلك الٌليلة مع  كالرُّسيلي كا٤ب

بٌدايوف أيضان يأتيهم جربائيلي  :قيلتي  ا٢بيٌجة اٌلٍب يأتيهم بػها جربائيلي 
ي
كا٤ب

أٌما األنبياءي كالرُّسيلي صٌلى الٌلوي عليهم فال  :؟ قاؿأك غّبيهي من ا٤بالئكة 
نيا  شٌك كال بيدٌ  ٤بن سواىيم من أٌكؿ يـو خيلقت فيو األرضي إٔب آخر فناء الدُّ

أف تكيوف على أىل األرض حيٌجةه ينػزؿ ذلك ُب تلك الٌليلة إٔب من أحٌب من 
عباده كاٙبي الٌلو لقد نزؿ الرُّكحي كا٤بالئكةي باألمر ُب ليلة القدر على آدـ كاٙبي الٌلو 

ـي إالٌ كلوي كصيّّ ككيلُّ  من بعد آدـ من األنبياء قد أتاهي األمري فيها ما مات آد
ككضع لوصٌيو من بعده كاٙبي الٌلو إف كاف الٌنيبُّ لييؤمري فيما يأتيو من األمر ُب 

ٌمد  أف أكص إٔب فيالف  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىتلك الٌليلة من آدـ إٔب ٧بي
مٌ  عليو كآلو  اهلل صٌلىد كلقد قاؿ الٌلوي عٌز كجٌل ُب كتابو لويالة األمر من بعد ٧بي

كعد الٌلوي اٌلذين آمنيوا منكيم كعمليوا الٌحالحات : خاٌصةن  كسلَّم
فأيكلئك  ػإٔب قولو  ػليستخلفنٌػهيم في األرض كما استخلف اٌلذين من قبلهم 

أستخلفكم لعلمي كديِب كعبادٌب بعد  :يقيوؿي ( ٓٓ/النور) ىيمي الفاسقيوف
بعده حٌب يبعث الٌنيٌب اٌلذم يليو  نبٌيكيم كما استخلف كيصاة آدـ من

 يعبيديكنني ال ييشركيوف بي شيئان  ٌمد  :يقيوؿي يعبيديكنِب بإٲباف ال نيٌب بعد ٧بي
فقد  فأيكلئك ىيمي الفاسقيوففمن قاؿ غّب ذلك  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلى
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ٌمد بالعلم، ك٫بني ىيم فاسأليونا فإف صدقناكيم فأ قرُّكا، مٌكن كيالة األمر بعد ٧بي
، كأٌما إبٌافي أجلنا اٌلذم يلهري فيو الٌديني مٌنا  كما أنتيم بفاعلْب أٌما علمينا فلاىره
؛ فإٌف لوي أجالن من ٩بٌر الٌليإب كاأليٌاـ إذا أتى  حٌب ال يكيوف بْب الٌناس اختالؼه

ؤمنْب  ،ظهر، ككاف األمري كاحدان 
ي
كاٙب الٌلو، لقد قيضي األمري أف ال يكيوف بْب ا٤ب

ٌمده ا عليو كآلو  اهلل صٌلىختالؼه كلذلك جعلهيم شيهداء على الٌناس ليطهد ٧بي
علينا كلنطهد على شيعتنا كلتطهد شيعتينا على الٌناس، أىب الٌلوي عٌز  كسلَّم

ٌ قاؿ اإلماـ  كجٌل أف يكيوف ُب حيكمو اختالؼه أك بْب أىل ، ٍبي علمو تناقيضه
ؤمن ٔبيملة  :أبيو جعفر 

ي
كبتفسّبىا على من  إنٌا أنزلناهي فضلي إٲباف ا٤ب

ليس مثلوي ُب اإلٲباف بػها كفضل اإلنساف على البهائم كإٌف الٌلو عٌز كجٌل 
نيا لكماؿ عذاب اآلخرة ٤بن علم  ؤمنْب بػها عن ا١باحدين ٥با ُب الدُّ

ي
ليدفعي با٤ب

جاىدين عن القاعدين كال أعلمي أٌف ُب ىذا 
ي
إنو ال يتوبي منهيم ما يدفعي با٤ب

.  (ِٔ)ٌزماف جهادان إالٌ ا٢بج كالعيمرة كا١بواراؿ
يا ابن رسيوؿ الٌلو ال تغضب : كقاؿ رجيله ٤بوالنا أيب جعفر : قاؿ ػ( ٖ)  

 ؟كال تغضبي  :قاؿ ،قيل :قاؿ ،٤با أيريدي أف أسألك عنوي  :قاؿ ؟٤باذا :عليَّ قاؿ
لرُّبكح تنػزؿ المضئكة كاأرأيت قولك ُب ليلة القدر  :قاؿ ،كال أغضبي  :قاؿ
عليو كآلو  اهلل صٌلىإٔب األكصياء يأتيوهنيم بأمر ٓب يكين رسيوؿي الٌلو  فيها

 عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىقد علموي أك يأتيوهنيم بأمر كاف رسيوؿي الٌلو  كسلَّم
مات كليس من  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىيعلميوي كقد علمتي أٌف رسيوؿ الٌلو 

ما ٕب كلك أيُّها  :لوي كاعو قاؿ أبيو جعفر  ءه إالٌ كعليّّ  علمو شي
 :قاؿ ،أدخلِب عليك القضاءي لطلب الٌدين : قاؿ ، الٌرجيلي كمن أدخلك عليَّ 
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أيسرم بو ٓب  ٤بٌا عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىفافهم ما أقيوؿي لك إٌف رسيوؿ الٌلو 
كاف كثّبه من يهبط حٌب أعلموي الٌلوي جٌل ذكريهي علم ما قد كاف كما سيكيوفي ك

الن يأٌب تفسّبيىا ُب ليلة القدر ككذلك كاف عليُّ بني أيب طالب  علمو ذلك ٝبي
  ل العلم كيأٌب تفسّبيهي ُب ليإب القدر كما كاف مع رسيوؿ الٌلو قد علم ٝبي
 : قاؿ ؟أكما كاف ُب ا١بمل تفسّبه  : قاؿ الٌسائلي  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلى
باألمر من الٌلو تعأب ُب ليإب القدر إٔب الٌنيٌب كإٔب كلكٌنوي إ٭با يأٌب  ،بلى

 : األكصياء افعل كذا ككذا ألمر قد كانيوا علميوهي أيمريكا كيف يعمليوف فيو قيلتي 
إالٌ حافلان  عليو كآلو كسلَّم اهلل صٌلىٓب ٲبت رسيوؿي الٌلو  : قاؿ ، فٌسر ٕب ىذا

 ؟ ، ُب ليإب القدر علمي ما ىيو فاٌلذم كاف يأتيو :قيلت ، ١بيملة العلم كتفسّبه
فما ٰبديثي ٥بيم ُب ليإب  : قاؿ الٌسائلي  ، األمري كالييسري فيما كاف قد علم : قاؿ

ىذا ٩بٌا أيمريكا بكتمانو كال يعلمي تفسّب ما : القدر علمه سول ما علميوا؟ قاؿ
ال يعلمي فهل يعلمي األكصياءي ما  :قاؿ الٌسائلي  ،سألت عنوي إالٌ الٌلوي عٌز كجلٌ 

 :قاؿ الٌسائلي  ، ال، ككيف يعلمي كصيّّ غّب علم ما أيكصي إليو : قاؿ ،األنبياءي؟
، قاؿ ال، ٓب : فهل يسعينا أف نقيوؿ إٌف أحدان من الويصاة يعلمي ما ال يعلمي اآلخري

ٲبيت نيبّّ إالٌ كعلميوي ُب جوؼ كصٌيو، كإ٭با تنػزؿ ا٤بالئكةي كالرُّكحي ُب ليلة القدر 
كما كانيوا علميوا ذلك : اٌلذم ٰبكيمي بو بْب العباد، قاؿ الٌسائلي  با٢بيكم

ء منوي حٌب  بلى، قد علميوهي كلكنٌػهيم ال يستطيعيوف إمضاء شي: ا٢بيكم؟، قاؿ
يا أبا : ييؤمريكا ُب ليإب القدر كيف يصنعيوف إٔب الٌسنة ا٤بقبلة، قاؿ الٌسائلي 

مىن أنكرهي فليس : ك جعفر جعفر، ال أستطيعي إنكار ىذا، قاؿ اإلماـ أبي 
يا أبا جعفر أرأيت الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ىل كاف : مٌنا، قاؿ الٌسائلي 
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ال، ٰبلُّ لك أف تسأؿ عن : ءه ٓب يكين يعلموي؟، قاؿ يأتيو ُب ليإب القدر شي
ىذا، أٌما علمي ما كاف كما سيكيوفي فليس ٲبوتي نيبّّ كال كصيّّ إالٌ كالوصيُّ 

ذم بعدهي يعلميوي، أٌما ىذا العلمي اٌلذم تسأؿي عنوي فإٌف الٌلو عٌز كجٌل أىب أف اؿٌ 
يا ابن رسيوؿ الٌلو كيف أعرؼي : ييطلع األكصياء عليو إالٌ أنفيسهيم، قاؿ الٌسائلي 

إذا أتى شهري رمضاف فاقرأ سيورة : أٌف ليلة القدر تكيوفي ُب كيٌل سنة؟ قاؿ
رٌة فإذا أتت ليلةي االث كعطرين؛ فإٌنك ناظره إٔب الدُّخاف ُب كيٌل ليلة مائة ـ
 .(ّٔ)تصديق اٌلذم سألت عنوي 

[ أتركف: لعٌلو تصبيف]٤با تركف: قاؿ اإلماـ أبيو جعفر : قاؿك ػ( ٗ)  
من بعثوي الٌلوي عٌز كجٌل للٌطقاء على أىل الٌضاللة من أجناد الٌطياطْب 

عثوي للعدؿ كالٌصواب من ا٤بالئكة، كأزكاجهم أكثري ٩بٌا تركف خليفة الٌلو اٌلذم ب
كما شاء الٌلوي : ءه أكثر من ا٤بالئكة، قاؿ يا أبا جعفر ككيف يكيوفي شي: قيل

 يا أبا جعفر إٌ٘ب لو حٌداتي بعض الٌطيعة ّٔذا ا٢بديث: عٌز كجٌل، قاؿ الٌسائلي 

أكثري يقيوليوف إٌف ا٤بالئكة عليهم السَّالـ : كيف يينكريكنوي؟، قاؿ: ألنكريكهي، قاؿ
، إنو ليس من يـو كال ليلة إالٌ : من الٌطياطْب، قاؿ صدقت إفهم عٌِب ما أقيوؿي

الٌضاللة كيزيكري إماـ ا٥بيدل عدديىيم من  كٝبيعي ا١بٌن كالٌطياطْب تزيكري أئٌمة
ا٤بالئكة حٌب إذا أتت ليلةي القدر فيهبطي فيها من ا٤بالئكة إٔب كٌٕب األمر خلق 

ٌ زاريكا كٌٕب الٌضاللة قٌيض اؿ: الٌلوي، أك قاؿ لٌوي عٌز كجٌل من الٌطياطْب بعددىم ٍبي
رأيتي كذا ككذا فلو سأؿ كٌٕب : فأتوهي باإلفك كالكذب حٌب لعٌلوي ييصبحي فيقيوؿي 

رأيت شيطانان أخربؾ بكذا ككذا حٌب ييفٌسر لوي تفسّبان : األمر عن ذلك لقاؿ
من صٌدؽ بليلة القدر ليعلمي أنػها  كييعلموي الٌضاللة اٌلٍب ىيو عليها، كاٙبي الٌلو إفٌ 
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حْب دنا  لنا خاٌصةن لقوؿ رسيوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم لعلٌي 
ىذا كليُّكيم من بعدم فإف أطعتميوهي رشدًبي كلكن من ال ييؤمني ٗبا ُب : موتيوي 

 ليلة القدر مينكره كمن آمن بليلة القدر ٩بٌن على غّب رأينا فإنٌوي ال يسعيوي ُب
الٌصدؽ إالٌ أف يقيوؿ أنػها لنا كمن ٓب يقيل فإنوي كاذبه إٌف الٌلو عٌز كجٌل أعلمي 

إنو ينػزؿ إٔب : من أف ينػزؿ األمر مع الرُّكح كا٤بالئكة إٔب كافر فاسق؛ فإف قاؿ
إنو ليس ينػزؿ : ء، كإف قاليوا ا٣بليفة اٌلذم ىيو عليها، فليس قو٥بييم ذلك بطي

ليس : ء، كإف قاليوا كسيقيوليوف ءه إٔب غّب شي ينػزؿ شي إٔب أحد، فال يكيوفي أف
 . ( ْٔ) ء فقد ضلُّوا ضالالن بعيدان  ىذا بطي

إذف ال تصلح ىذه الفرضية لبياف إعطاء األمر للمعصومْب عليهم السَّالـ   
٤بعارضتها لألخبار األخرل، ىذا مضافان إٔب كجود قرائن ُب ىذه األخبار 

بر األخّب تثبت عكس مٌدعى ىذه النلريٌة، حيث كرد ا٤بتقٌدمة، ال سٌيما اْب
فيها أنػهم يعلموف ٝبلة العلم كتفسّبه كتفاصيلو، أما من أم طريق، فليس ُب 

ىذه األخبار ما ٰبصر الًعٍلم كاإلخبار با٤بالئكة، فدعول حصره با٤بالئكة 
ر مصادرة على ا٤بطلوب، كحصران لقنوات الًعٍلم بػهم، مع أٌف اآليات كاألخبا
، كىو الًعٍلم الٌدفعي ا٢بضورٌم  دٌلت على كجود قناة أخرل لًعٍلم ا٤بعصـو

.  ا٤بباشرم 
.  مفادىا نزكؿ ا٤بالئكة لتفريق كبياف آّمل : أٌما الفرضٌية الثانية  
: قاؿ كيطّب إٔب ىذه اإلفَباضية ما كرد عن موالنا اإلماـ أيب جعفر   

ينػزؿ : يقوؿ" يفرؽ كل أمر حكيم فيها " قاؿ اهلل عز كجل ُب ليلة القدر 
فيها كل أمر حكيم، كاحملكم  ليس بطييْب، إ٭ٌبا ىو شيء كاحد، فمن حكم 



 374 

ٗبا ليس فيو اختالؼ فبكمو من حكم اهلل عٌز كجٌل، كمن حكم بأمر فيو 
زؿ ُب ليلة ػاختالؼ فرأل أنو مصيب فقد حكم ٕبكم الطاغوت، إنو لْب

سنة سنة يؤمر فيها ُب أمر نفسو بكذا  القدر إٔب كٌٕب األمر تفسّب األمور
ككذا كُب أمر الناس بكذا كذا، كأنو ليبدث لوٕب األمر سول ذلك كل يـو 
علم اهلل ا٣باص كا٤بكنوف العجيب ا٤بخزكف، مثل ما ينػزؿ ُب تلك الليلة من 

. (ٓٔ)...األمر 
زؿ ُب ليلة القدر إٔب ػإنو لْب: " فىًهمى أصباب ىذه النلرية من قولو   

كاف يعلم العلـو  بأف اإلماـ ... "  ]كٕب األمر تفسّب األمور سنة سنة 
على الوجو الكلي الذم ٲبكنو استنباط ا١بزئيات منو، فيأتيو ُب ليلة القدر 
تفصيل أفراد تلك الكليات ٤بزيد التوضيح كلتسهيل األمر عليو ُب استعالـ 

. (ٔٔ)[ ا١بزئيات 
:  يرد عليو  
باألحكاـ التفصيلية أك  رضٌية جهل ا٤بعصـو تيػٍلهر ىذه الف ػ ُ 

با١بزئيات قبل بياهنا، ٩با يستلـز معارضة الة من اآليات الكرٲبة الٍب دلت 
على إحاطتهم كشهودىم كطهاروم عليهم السَّالـ عن ا١بهل با١بزئيات 

. كالتفاصيل التطريعية كغّبىا 
  خبار ا٤بتقدمة،كونػها ٨بالفة ألخبار عرض األعماؿ كغّبىا من األ ػ ِ  

إ٭با يتم بتأكيل األخبار ا٤بعارضة الٍب اعتمدوا النلرية ا٤بتقدمة : فالعالج
بطكل تتناسب مع األخبار ا٤بعارضة ٥با، فتبمل حينيذ إٌما على فائدة ما لو 

كاف إخبار ما يلـز إخباره كإمضاء ما أمركا بو من التكاليف موقوؼ على 
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إٌما أف يكوف ا٤براد بالتفسّب كالتفصيل، تعيْب ك.تكرير اإلعالـ ُب ليلة القدر 
ما ىو ٧بتـو كما يقبل البداء، ألنو قبل أف يعٌْب ٥بم األمور البدائية كاحملتومة ال 

ٯبوز ٥بم اإلخبار بػها لذا قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب عليهما 
لقيامة لوال آية نزلت ُب كتاب اهلل ألخربت ٗبا يكوف إٔب يـو ا: " السَّالـ

(ٕٔ) ."
كإٌما على إصدار األكامر إٔب ا٤بالئكة ُب ليلة القدر حسبما سنذكره ُب   

.  الفرضية ا٣بامسة 
:  الفرضٌية الثالثة

نزك٥بم ٣بصوصيات ٓب يكطف عنها أئمة أىل البيت عليهم : كفحواىا  
ُب خرب طويل  كيؤٌكد ىذه النلرية ما كرد عن موالنا أيب جعفر . السَّالـ 

إٌف رسوؿ اهلل ٤با أسرم بو ٓب يهبط حٌب أعلمو اهلل جٌل ذكره علم "... :قاؿ
ما قد كاف كما سيكوف، ككاف كثّب من علمو ذلك ٝبالن يأٌب تفسّبىا ُب ليلة 

قد علم ٝبل العلم كيأٌب  القدر، ككذلك كاف علي بن أيب طالب 
ما كاف في أك: تفسّبه ُب ليإب القدر، كما كاف مع رسوؿ اهلل، قاؿ السَّائل

بلى كلكنو إ٭با يأٌب باألمر من اهلل تعأب ُب ليإب القدر : قاؿالجمل تفسير؟ 
افعل كذا ككذا، ألمر قد كانوا علموه، أيمركا كيف : إٔب النيب كإٔب األكصياء

ٓب ٲبت رسوؿ اهلل إالٌ حافلان ١بملة : فٌسر ٕب ىذا، قاؿ: يعملوف فيو، قلت
: اف يأتيو ُب ليلة القدر علم ما ىو؟ قاؿفالذم ؾ: من العلم كتفسّبه، قلت

فما ٰبدث ٥بم ُب ليإب القدر : األمر كاليسر فيما كاف قد علم، قاؿ السائل



 376 

ىذا ٩با أمركا بكتمانو كال يعلم تفسّب ما سألت : علم سول ما علموا؟ قاؿ
  .(ٖٔ)عنو إالٌ اهلل عٌز كجٌل 

شكاالت ا٤بتقدمة بل ٲبكننا ٓب تلق ىذه اإلفَباضٌية ما القتو نلّبتاىا من اإل  
القوؿ بأٌف ا٣برب الذم اعتمدتو ىذه اإلفَباضية ال يعارضو خرب آخر كذلك 

٤بوافقة بعض مضامينو لإلفَباضٌية الرابعة كا٣بامسة، مضافان إٔب داللة ا٣برب على 
العلـو اللدنٌية آلؿ ٧بٌمد عليهم السَّالـ كأٌف ما يفيضو ا٤بؤب عليهم ليلة القدر 

ف ألحد اإلٌطالع عليو سواىم عليهم السَّالـ ألٌف اإلحاطة بكيفيات ال ٲبك
ما ينػزؿ ُب ليلة القدر كتفضيلها ككنو حقيقتها إ٭با ٙبصل بعد اإلحاطة 

بغرائب أحوا٥بم كشؤكهنم، كىذا ٩با تعجز عنو  عقوؿ عاٌمة ا٣بلق، لضعف 
ت عليهم قابلٌياوم الٍب لو أحاطوا بطيء من ذلك لطاركا بأئٌمة  آؿ اليب

السَّالـ إٔب درجة العلٌو كاإلرتفاع  إٔب مستول األلوىية، كلذا كانوا عليهم 
رارىم منهم خوفان من ذلك،  السَّالـ يتقوف من شيعتهم كٱبفوف أحوا٥بم كأسو

إٌف علمنا صعب مستصعب ال : "كلعٌلو يطّب إٔب ىذا قو٥بم عليهم السَّالـ
، "أك عبد مؤمن امتبن اهلل قلبو لإلٲبافٰبتملو إالٌ ملكه مقرَّب أك نيبّّ مرسىل 

، كإليو يوميء أيضان قو٥بم عليهم "ال ٰبتملو ملك مقرَّب: "كُب بعض األخبار
".  لو علم أبو ذر ما ُب قلب سلماف لقتلو: "السَّالـ

إٌف النيب كاألئٌمة عليهم السَّالـ علموا احملتـو كغّب احملتـو : كحاصل الخبر  
كف ُب غّب احملتـو إالٌ بعد صدكر األمر ٥بم ُب ليلة ٝبيعان كلكنهم ال يعمل

، لكونو يعلم كٌل القدر ٤بصلبة تعود إٔب ا٤بكلَّفْب ال إٔب نفس اإلماـ 
، كلعٌل األمر بالكتماف من نقوش الٌلوح احملفوظ ا٤بتعلقة ٗبا مضى كما سيكوف
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كمة أف ق لو أخرب بغّب احملتـو فقد يؤٌدم إٔب تكذيبو، لذا تقتضي اّبأجل أفٌ 
يسكت عٌما ليس ٧بتومان، كلعٌل ا٤براد من الكتماف ىو إعطاء األكامر، إالٌ أٌف 
ا٢بكمة اقتضت إخفاءه كعدـ إطالع غّب األكصياء عليو لعدـ اقتدار عقوؿ 

ٗبثاؿ ٨بصوص مع ا٢باجة  الناقصْب على ٙبٌملو كلذلك ٓب ٯببو اإلماـ 
اف ينكر أك تبلغ بو ا٢باؿ على الٌسائل  ُب السؤاؿ عنو حرصان من اإلماـ 

إٔب ا٤بغاالة،كىذا اإلحتماؿ أرجح ٤بوافقتو لالفَباض الرابع كا٣بامس فيطٌكل 
قرينة كاضبة عليهما كما ال ٱبفى،كحٌب لو قلنا باالحتماؿ األٌكؿ فال يستلـز 

ألٌف انتلاره  صدكر األمر  بغّب احملتـو  القوؿ بو نسبة ا١بهل إٔب اإلماـ 
الًعٍلم لديو، لوجود انفكاؾ بْب العلم ٖبصوصٌيات الٌطيء ال يلغي خصوصية 

كبْب االذف  ٥بم ُب العمل، نلّب ذلك أف الوزير  إذا نلر إٔب البلد العليم 
كرأل ما فيو من ا٤بنازؿ ا٤بعمورة كا٤بتصٌدعة كا٤بهدكمة كاألراضي ا٣بالية القابلة 

 ٙبصى فإنو ال يقدر للبناء كالعمارة كالزرع كغّب ذلك من ا٣بصوصٌيات اٌلٍب ال
على إمضاء شيء من ذلك ٗبقتضى علمو إالٌ بعد أمر األمّب كإذنو لو ُب 

العمل، أيضان ال يستلـز اإلذف لو ُب ليلة القدر اف يكوف صادران من ا٤بالئكة 
ٗبعُب أنو ال مالزمة بْب نزك٥بم ُب ليلة القدر كبْب إعطائهم  إٔب ا٤بعصـو 

. ألمر أعم من ذلكبل ا األكامر إٔب ا٤بعصـو 
.  نزكؿ ا٤بالئكة للزٌيارة كالبطارة : الفرضٌية الرابعة  
كقد كيطهد ٥بذه الفرضٌية ا٣برب الرابع الوارد عن موالنا أيب عبد اهلل   

.  تقٌدـ سابقان 
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تفيد ىذه النلريٌة بأٌف نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر إ٭ٌبا ىو من أجل حصو٥با   
.  ة الطٌاىرة كالتسليم عليهم حٌب مطلع الفجرعلى بركات النيٌب كالعَب

" كليس ا٤براد من السَّالـ أف تسٌلم ا٤بالئكة على ا٤بعصـو بالٌلفظ ا٤بخصوص   
كإٍف كاف ىذا ىو أحد مصاديق لفظ السَّالـ؛ لكٌن ركح " السَّالـ عليكم 

السَّالـ يكمن ُب التماس الربكة كالفيوضات ٩بن ينػزلوف عليو، كالتسليم 
ماس الربكة ليس ٮبا الغاية من ا٥ببوط ٗبقدار ما يستلـز ػ أم ا٥ببوط ػ اإلرتباطى كالت

.  كتنفيذى إرادتو الٍب ىي ُب طوؿ إرادة ا٤بؤب عٌز كجٌل  الكٌلي بأكامر ا٤بعصـو 
ىو  بإذف ربٌهم من كٌل أمر سضـ: بل ال يبعد القوؿ بأٌف معُب قولو تعأب  

ب كل أمر من ا٣بّب كالربكة، ألٌف اهلل تعأب يقٌدر أٌف ىبوطهم من كل أمر أم بسب
ُب تلك الليلة كل ما فيو خّب كبركة، ككوهنا سالمان حٌب مطلع الفجر داللة كاضبة 

.  ٤با قلنا 
يتضح من خالؿ ما قٌدمنا أٌف ىذه النلرية تتوافق أيضان مع اإلفَباضٌية ا٣بامسة   

كما ٲبكن أف تصرؼ النلريٌة  ،كىي نزكؿ ا٤بالئكة ألخذ األمر من ا٤بعصـو 
الثانية عٌما فهمو أصبأّا إٔب ما أسلفناه سابقان، كأٌما النلريٌة الثالثة فال تعارض 
تينك النلريٌتْب ا٤بتقٌدمتْب عليها تعارضان بٌينان بل ٲبكن تأكيلهما ٗبا يتناسب مع 

 الٌزماف  الثٌالثة طبقان للقواعد كاألسس العقيديٌة الٌصبيبة الٍب نعتقدىا بإماـ
حيث ال شٌك أنٌو أعلم خلق اهلل تعأب فكيف ٱبفى عليو ما علمو ا٤بالئكة ُب 

.  الفَبة الزمنية السابقة على ليلة القدر كىو خلف، فتأٌمل 
.  نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر ألخذ األمر من كٕب األمر: الفرضٌية الخامسة  
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 بل ىي كالٍب ٓب يسبقنا إليها أحد ػ ةكقبل بياف األدٌلة على ىذه الفرضٌية ا٢بقٌ    
ال بٌد من اإلشارة إٔب أنو ٓب يرد ُب  ػ من بركات كجود سيدم قائم الزماف 

ا٤بعارؼ كالعلـو بل كٌل  األخبار الٌصبيبة أٌف ا٤بالئكة تلقي على ا٤بعصـو 
زكؿ إللقاء ػالن ما ىناؾ أٌف ا٤بالئكة تنػزؿ بإذف رٌّٔا من كٌل أمر، كىو أعٌم من

.  ا٤بعارؼ كإعطاء األكامر إٔب صاحب الٌليلة ا٤بباركة 
إذ  كما ال بٌد لنا أف نفصل بْب نزك٥بم كإلقاء ا٤بعارؼ على ا٤بعصـو 

على فرض نزك٥بم بالعلـو على  ػليس ٜبة مالزمة بْب الٌنزكؿ ُب ليلة القدر 
، فكما ابت باألدلٌة  كبْب جهلو  ػصاحبها  بتلك ا٤بعارؼ كالعلـو
زيو النيب عن ا١بهل با٤بعارؼ كتطخيص ا٤بوضوعات قبل نزكؿ ػة تنالقطعيٌ 

جربائيل بػها عليو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، يثبت أيضان با٤بناط نفسو معرفة 
األئٌمة بتلك ا٤بعارؼ قبل نزكؿ ا٤بالئكة بػها عليهم ُب ليلة القدر كغّبىا من 

. ـ كنيل الفيض بواسطتهم الليإب، نعم ىناؾ مالزمة بْب نزك٥بم كالتربؾ منو
مضافان إٔب أٌف حصر ا٤بعارؼ ٥بم عن طريق ليلة القدر ٓب يثبت بدليل أك 

 ( .ُْ/الٌدخاف) فيها يفرؽ كٌل أمر حكيمخرب، كٌل ما ىنالك أٌف 

كالتفريق شيء كا١بهل ٗبا يفرقو اهلل سببانو شيئي آخر، فاآلية ا٤بتقٌدمة تطّب  
تلك الٌليلة بإنزاؿ ا٤بالئكة كالٌركح فيها من إٔب ٘بٌدد الفرؽ كاإلرساؿ ُب 

.  السَّماء إٔب األرض دائمان، كال بٌد من كجود من يرسىل إليو األمر دائمان 
فإٌف تصٌور نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر على رسوؿ اهلل كاألئٌمة : كبالٌجملة

كإٌما س، إللتماس الربكة من جنأّم األقدإٌما : عليهم السَّالـ ال ٱبلو من أمور
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ليصٌدر الٌنيب كاألئٌمة األكامرى  كإٌمااألكامر الطَّرعية ٥بم عليهم السَّالـ،  افٌ 
. للمالئكة

: فاألٌكؿ مندرج ٙبت التصٌور الثالث، فيبقى ُب البْب تصٌوراف 
 . أف تعطي ا٤بالئكة األكامر إٔب النيب كالعَبة عليهم السَّالـ : أحدىما 

.  عَبةي األكامرى إٔب ا٤بالئكة  أف ييعطي النيب كاؿ: كثانيهما
غّب سديدو لكوف األكامر الطَّرعية منبصرة ُب ليلة القدر كذلك  فاألٌكؿ  

( ْ/الٌنجم) إٍف ىو إالٌ كحيه يوحى: حسبما جاء ُب اآلية قولو تعأب
. كأٌكدتو األخبار الٌصادرة عنهم عليهم السَّالـ كما سيأٌب 

ٌكر الثا٘ب بال إشكاؿ حرصان من كقوع العبث فإذا ٓب يصح األٌكؿ يتعٌْب التص  
.  ُب أفعاؿ ا٤بالئكة ا٤بأمورة بالٌنزكؿ 

مضافان إٔب أٌف ا٤بيل إٔب التصٌور األٌكؿ يستلـز عدـ كجود آمرو للمالئكة   
سول اهلل مباشرةن، كقد قامت اآليات كاألخبار على توٌسط الٌلوح احملفوظ 

كيٌة كالولٌية بينها كبْب اهلل، من اآليات بينها كبْب اهلل،بل كتوٌسط النفس النب
:  قولو تعأب

   كإذ قاؿ رٌبك للمضئكة إٌني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل
فيها من يفسد فيها كيسفك الٌدما  كنحن نسٌبح بحمدؾ كنقٌدس لك 
قاؿ إٌني أعلم ما ال تعلموف، كعٌلم آدـ األسما  كٌلها ثٌم عرضهم على 

نبئوني بأسما  ىؤال  إف كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال المضئكة فقاؿ أ
علم لنا إالٌ ما عٌلمتنا إٌنك أنت العليم الحكيم، قاؿ يا آدـ أنبئهم 
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بأسمائهم فلٌما أنبأىم بأسمائهم قاؿ ألىم أقيل لكم إني أعلم غيب 
( . ّّ ػ َّ/ البقرة) ...الٌسماكت كاألرض

سواء  ػديد اإل٥بي اٌلذم ٰبلى بو ا٣بليفة فاآلية الطَّريفة تبٌْب أٮبٌية التس  
كقٌوة الزمةو ٤بهاـ ا٣بالفة أك السَّفارة الرٌبانٌية، فإٌف ىذا  ػأكاف نبٌيان أـ إمامان 

ا٤بعُب ٲبكن أف نستفيده من خالؿ سياؽ اآليات ا٤بتقٌدمة حيث إٌف ا٤بالئكة 
لتدبّبم القائم ا٤بقرَّبْب اٌلذين يقوموف بأدكارىم ُب نلاـ الوجود كفق الٌنسق ا

كانوا يتصٌوركف أٌف قٌصة  فالمدبٌرات أمران على قاعدة األسباب كالوسائط 
اإلستخالؼ تنبصر ُب أٌف اهلل يريد موجودان يسٌبح كيقٌدس ا٢بٌق ا٤بتعاؿ كىم 

إني : كانوا يفعلوف ذلك، فلمى ٱبلق اهللي موجودان آخر؟ كجاء ا١ٌبواب اإل٥بي
ار ا٢بقُّ آدـى ٥بذا ا٤بوقع، كأردؼ إٯباده كخلقو ٍبٌ اخت أعلم ما ال تعلموف

كىكذا جعل خصوصٌية ا٣بليفة ُب  كعٌلم آدـ األسما  كٌلهابالتعليم 
إٌف آدـ اٌلذم خلقو يسٌبح كيقٌدس أفضل : العلم، فلم يقل اهلل للمالئكة

كالعلم إماـ للعمل، فال بٌد لإلماـ . إنو يعلم ما ال تعلموف : منكم، بل قاؿ
كٖباصٌية  كعٌلم آدـ األسما  كٌلها ثٌم عرضهم على المضئكةٓب من الع

العلم امتاز اإلنساف عن باقي ا٤بوجودات، إنٌو يعلم أشياء ال تعلمها حٌب 
 .المدبٌرات أمران ا٤بالئكة مع أنػهم من ا٤بقرٌبْب الٌداخلْب ُب التدبّب الربويب 

بعلم ال ٰبلى بو حٌب  كىكذا تكوف من أبرز خصائص ا٤بستخلىف أنٌو مزٌكد  
كىذا ىو التسديد اٌلذم كيىبى لإلنساف كخليفة، لكي . ا٤بالئكة ا٤بقرَّبوف 

ينهض بدكف ا٣بالفة اإل٥بٌية كيضطلع ٗبسؤكلياوا، كىذه ا٣بالفة ال ٚبتٌص 
.  باألرض كحدىا بل تطمل كٌل نلاـ الوجود اإلمكا٘ب 
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 خير ثوابان كخير عقبان ىنالك الوالية هلل الحٌق ىو :كمنها قولو تعأب  
٤با كانت الوالية بقسميها التكويِب كالٌتطريعي ا٤بطلقْب هلل ( ْْ/الكهف)

تعأب دكف ا٤بالئكة فقد أعطاىا لرسولو ككلٌيو عٌز كجٌل كٓب يطرؾ معهما أحدان 
من ا٤بالئكة  ا٤بقرَّبْب ٩بٌا يدٌؿ على أٌف للٌنيب كالوٕب الوالية على ا٤بالئكة بطكل 

ـ من عوآب التكوين الٍب ال يسع للٌنيب كالوٌٕب إالٌ أف تكوف ٥بما عاـ لكونو
إنٌما : ا٥بيمنة كالٌسيطرة عليهم  ٗبقتضى ما ٥بما من اهلل تعأب حيث قاؿ

كلٌيكم اهلل كرسولو كاٌلذين آمنوا اٌلذين يقيموف الٌحضة كيؤتوف الزٌكاة كىم 
( .  ٓٓ/ا٤بائدة) راكعوف

لو قلنا  ػكامر الٌصادرة إٔب الٌنيب كالوٌٕب عرب ا٤بالئكة ىذا مضافان إٔب أٌف األ  
ىي من األمور التكوينٌية أك الٌطرعٌية ال بٌد أف ٛبٌر عربٮبا  ػبصٌبة ىذه الفرضٌية 

أٌكالن كإالٌ ال يصٌح أٌف ٥بما الوالية كُب الوقت ذاتو يتلٌقياف األكامر من األدكف 
.  الء األعاظم عليهم  السَّالـ منهما بدرجات بل إٌف اهلل خلقهم ٣بدمة ىؤ

ما أصاب من محيبة في األرض كال في أنفسكم إالٌ : كمنها قولو تعأب  
( .  ِِ/ا٢بديد) في كتاب من قبل أف نبرأىا

كمعُب اآلية أنٌو ما من شيء ٰبدث ُب األرض أك ُب السَّماء كُب أنفسكم   
جد فيو ما كاف كما إالٌ كىو مدٌكف ُب الكتاب أم الٌلوح احملفوظ حيث يو

يكوف كما ىو كائن إٔب يـو القيامة، كإ٭ٌبا اقتصر على ذكر ما يصيب ُب 
.  األرض كُب أنفسهم من ا٤بصائب لكوف الكالـ فيها 

فلين كاف الكتاب ىو نفس الٌلوح احملفوظ اٌلذم قد حول ما كاف كما   
سيكوف، ككذا إف كاف ما امتلك بعض علم ىذا الكتاب كىو آصف بن 
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خيا كزير سليماف فسٌخر اهلل لو بعض عوآب التكوين، فإٌف موالنا أمّب بر
قد امتدَّت بصّبتو حٌب على كل ما ُب  ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 

الٌلوح احملفوظ فكاف مدعاة فخر للٌنيب ٧بٌمد ٕبيث جعلو الٌطاىد بعد اهلل 
ين كفركا لست كيقوؿ اٌلذ: تعأب على تفاصيل األمور ُب أٌمتو بقولو تعأب

 مرسىضن قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم كمن عنده علم الكتاب
( .  ّْ/الرَّعد)
شاىدان على الٌرسالة ال يلغي خصوصٌية شهادة النيب  ككوف اإلماـ   

أفمن كاف على بٌينة من ربٌو كيتلوه شاىده منو كمن : عليها لقولو تعأب
( .  ُٕ/ىود) قبلو كتاب موسى إمامان 

فالٌطاىد من رسوؿ اهلل كالٌطاىد لو ىو أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب   
  حسبما جاء ُب أخبار متواترة، ككذا ما كرد بطأنو صٌلى اهلل عليو كآلو

 يا أيٌها الٌنبي إنٌا أرسلناؾ شاىدان كمبٌشران كنذيران : ُب قولو تعأب
، (ُٓ/ا٤بزمل)ليكمإنا أرسلنا إليكم رسوالن شاىدان ع، (ْٓ/األحزاب)
 فكيف إذا جئنا من كل أٌمة بشهيد كجئنا بك على ىؤال  شهيدان 
، فهذه اآليات تطّب بوضوح إٔب شاىديٌة الٌرسوؿ على األنبياء (ُْ/النساء)

كاألمم الٌسابقة كالاٌلحقة ٤با ٛبتاز بو الٌركح احملٌمديٌة من ىيمنة ركحٌية كسبق 
صفاتو ال ٲبكن أٍف توجد عند أحدو غّب على عآب األركاح، كذلك لوجود موا

العلم التفصيلي ُب ا١بهة : عَبتو الطٌاىرة عليها السَّالـ، كمن ىذه ا٤بواصفات
اٌلٍب ييراد ٥با أٍف تطهد على األٌمة، كإالٌ من دكف العلم ال تتمٌكن من الٌطهادة 

يكوف عليها، ففاقد الٌطيء ال يعطيو، مضافان إٔب أٌف ىذه ا١ٌبهة ال ٱبلو أٍف 
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إٌما أف يكوف ٗبستول الٌرسالة نفسها : علمها بػهذه الٌرسالة عرب أحد تصٌورين
أك أعلى من مستواىا، كي تتمٌكن من الٌطهادة، حيث ال يػيعقىل أف نأٌب 

بطاىد ٓب ٰبط بكٌل  تفاصيل الٌرسالة، كما ال يعقل أف يكوف الٌطاىد أقٌل 
ل التكوين أف يكوف أعلم علمان من ا٤بطهود عليو، بل ال بٌد للٌطاىد عل

ينتلر أخذ العلم من ا٤بالئكة ٓب يقم  ا٤بوجودين، فدعول أٌف ا٤بعصـو 
عليها دليل علمي كاضح، بل إٌف ىذه اآليات بضميمة األدلٌة األخرل ٙبٌطم 

ذاؾ الفهم الٌسائد عن علم ا٤بعصـو اإلكتسايب ا٢باصل عرب ا٤بالئكة، ألٌف 
ٓب اإل٥بي ُب بعض صوره، فالٌطاىد على تبليغو الٌرسالة إٍف كانت تعرٌب عن الع

ييفَبىض أف يكوف ًعٍلمو ُب مصاٌفو، كحٌب يكوف كذلك فالواجب أف يكوف 
تلٌقيو ٥بذا العلم من معدنو، أم أٍف يكوف علمو إ٥بٌيان كمن قبىل اهلل عٌز شأنو ٩بٌا 

٩بٌا ٯبعل يعِب أٌف تعلُّمىو لن يكوف من خالؿ الطٌرؽ التقليديٌة للٌتعليم، كىذا 
الٌطاىد استثنائٌيان ُب علمو أيضان، كلن يكوف ىذا الٌطخص ّٔذا ا٤بستول إالٌ 

من خالؿ كونو شخصان قد اصطفاه اهلل على ذلك حٌب على ا٤بالئكة ا٤بقرَّبْب 
، ال (َُٕ/األنبياء) كما أرسلناؾ إالٌ رحمةن  للعالمين:كمنها قولو تعأب

عْب سواء أكانوا من اإلنس أـ ا١بٌن أـ ريب أٌف رسوؿ اهلل رٞبة للخلق أجم
ا٤بالئكة، كذلك للجمع احملٌلى بالالـ كىو يفيد اإلستغراؽ العمومي للٌرٞبة 

اإل٥بٌية، كٚبصيص الٌرٞبة ٖبلق دكف آخر يعترب خرقان لطبيعة اإلستغراؽ 
.  الٌطموٕب من دكف برىاف 

أٍف يكوف الفيض ككونو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم رٞبة للعا٤بْب يستلـز   
اإل٥بي مَبٌشبان من يديو الكرٲبيتْب، كطبيعة الٌرٞبة ليست منبصرة ُب بياف 
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فديتو  ػالتكاليف الٌطرعٌية بل تطمل كل ما لو عالقة بالتكوين كاإلٯباد، فهو 
لق من شعاع نوره  ػبنفسي  مصدر الٌنور لطبائع ا٤بالئكة، كال عجب أٍف ٚبي

٤بٌا كاف صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  . ٰبة حسبما أفادت بعض األخبار الٌصح
مصدر النور كانت الطبائع ا٤بتكونة من شعاعو  مؤًٛبرة بأمره، تصدر عن 
إرادتو كإختياره، فدعول أنو يأٛبر بأمرىا كيصدر عن إشاروا خيلف كونو 

. سٌيدىا كمعلّْمان كرٞبة  ٥با كلسواىا 
عنكم الٌرجس أىل البيت  إنما يريد اهلل لييٍذىب:كمنها قولو تعأب  

( .  ّّ/األحزاب) كيطٌهركم تطهيران 
إٌف مفهـو إذىاب الٌرجس كنلّبه مفهـو الٌطهارة الوارداف ُب عصمة أىل   

البيت عليهم السَّالـ يعِب نفي كٌل ما يؤٌدم إٔب ا٢بٌط من رتبة أىل العصمة، 
يتبلَّى بو  كالقوؿ بالعصمة يستلـز القوؿ بالكماؿ ا٤بطلق اٌلذم ييفرىض أفٍ 

صاحبها، كما ال بٌد من أف تكوف العصمة عن ا١ٌبهل ٔبميع مصاديقو 
كظركفو كأزمنتو مالزمة لطخصٌية ا٣بليفة النيٌب أك الوٌٕب عليهما السَّالـ، فكونو 

صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم معصومان يستلـز تقدٲبو بالعلم ا٤بطلق على عاٌمة 
، كتوزيع العصمة على زمن دكف آخر أك أٍف ا٣بلق كمنهم ا٤بالئكة ا٤بقرَّبوف

يكوف صاحبها متبٌليان بػها من بْب اإلنس كا١بٌن دكف ا٤بالئكة يعترب فصمان 
زَّأ  ىلىكىة الٍب ال ٲبكن أف ٘بي

لعراىا كتفريقان ٤بصاديقها بال دليل كخالؼ طبيعة ا٤ب
.  أك تػيبػىعَّض 

ًعَبة بْب اهلل كمالئكتو كثّبة كأٌما األخبار اٌلٍب دٌلت على توٌسط رسوؿ اهلل كاؿ  
.   (ٗٔ)منها ما كرد من أنػهم كالة أمر اهلل كخىزىنة علم اهلل ُب السَّماء كاألرض
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 : عود على بد 
بعد تلك ا٤بقٌدمة نعود اآلف إٔب بياف األدلٌة على ما اٌدعيناه من أٌف الٌنيب   

اء فمن باب أٌف كالعَبة يعطوف األكامر ُب ليلة القدر، كلين كاف نزك٥بم لإلعط
كثرة األعواف دليل على علمة الٌسلطاف، كللتدليل على أٌف الٌنيب كالًعَبة باقوف 
على اتصاؿ دائم با٢بضرة الربوبٌية حٌب ال ييتهىموا فيما ييصدركف من تطريعات 
كأحكاـ، فاستالمهم تلكم التطريعات ال لنقص ُب ذكاوم الطٌاىرة بل لدفع 

. ضت ا٢بكمة نزكؿ ا٤بالئكة ا٤بدبٌرة أمران التصٌور ا٣باطئ عنهم فاقت
:  كنستدٌؿ على ا٤بٌدعى بأمرين 

.  العمومات كاإلطالقات الواردة ُب اآليات كاألخبار : األٌكؿ  
.  بعض األخبار ا٣باٌصة كالقرائن ا٢باٌفة بػها  :الثاني  
ٌب ال شٌك أٌف ليلة القدر ىي إحدل القنوات العلمٌية اؿ :أٌما األمر األٌكؿ  

يتٌم فيها تفصيل آّمالت بإعطاء األكامر إٔب الوٌٕب األكرب كا٢بٌجة األعلم 
ُب زماننا، كبقٌية العَبة قبل زمانو  خليفة اهلل ُب أرضو اإلماـ ا٤بهدٌم 

 كمرادنا من التفصيل ىو تأكيد األمر من اهلل تعأب على مىٍن تنػزؿ عليو ،
األكامر أك ألخذىا، كىذا التفصيل ال  ا٤بالئكة سواء قلنا بأٌف الٌنزكؿ إلعطاء

ٱبلو كونو إ٥بامان، كإٍف كاف اإل٥باـ ُب ٝبيع األزمنة حاصالن لكٌن ظهوره ُب ليلة 
القدر آكد كأىٌم ألٌف اهلل عٌز كجٌل ٤بٌا سٌد باب الوحي ا٣باص بانقطاع طريق 

الٌطرعٌية،  أك ألٌف موضوع النبٌوة التطريعٌية ىو بياف األحكاـ ػالنبٌوة التطريعٌية 
فىتحى باب اإل٥باـ أك ما  ػكموضوع ليلة القدر ىو بياف التفاصيل التكوينٌية 

ييسٌمى بالنبٌوة التسديديٌة لطفان بعباده كعناية بأحوا٥بم، كىذا الباب ال ينسٌد 
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إالٌ بارتفاع دابٌة األرض كىي آخر حٌجة قبل قياـ السَّاعة بأربعْب يومان حسبما 
كبقاء ا٢بٌجة مستمٌر إٔب قياـ الٌساعة ال بٌد        .ة اتركجاء ُب الٌنصوص ا٤بت

لو من فيض، كىذا الفيض إٌما علمان لدنيان كإٌما إكتسابٌيان عرب تلقْب ا٤بالئكة، 
كالثا٘ب باطله ٤بخالفتو لألدلة القطعٌية الٌدالة على أعلمٌية ا٤بعصـو من 

ُب مقابل انكطافها  ا٤بالئكة،كحضوريٌة علمو كانكطاؼ ا٤بعلومات لديو فعالن 
، فيتعٌْب "لو شاء لعلم: "الٌطأ٘ب عليو بالقٌوة كاإلرادة كاٌلٍب عيرٌب عنها بالقوؿ

حينيذ األٌكؿ كىو أٌف علمو يكوف لدنٌيان من دكف كاسطة ملك، كما قلنا يندرج 
الٌطهادة : ٙبت العمومات القرآنٌية كقد تقٌدـ شطره منها كىي اآليات اآلتية

:  ير، باإلضافة إٔب آياتو أيخىرل منهاكالوالية كالتطو
/ الٌنجم) إٍف ىو إالٌ كحيه يوحى، عٌلمو شديد القول: قولو تعأب ػ ُ  
(.  ٓػْ
 :تطّب اآلية ا٤بباركة إٔب أمرين مهٌمْب  

. الوحي التطريعي، كإٍف كاف الوحي أعٌم من التطريعي  :أحدىما   
خاٌص أك بزمن ٧بدكد، بل حيثٌية  العلم ا٤بطلق حيث ٓب يقٌيد بعلم :كثانيهما  

العلم عند رسوؿ اهلل مطلقة لكوف اهلل ىو ا٤بعٌلم لو مباشرةن دكف كاسطة أحد، 
كدعول أف تعليم ا٤بالئكة للٌرسوؿ ُب طوؿ تعليم اهلل لو صٌلى اهلل عليو كآلو 

:  كسلَّم، مدفوعة
٤بباشرم كىو إٌف كحي اهلل تعأب لرسولو ُب اآلية صريح ُب التعليم ا: أٌكالن   

ا٤بتيٌقن من أقساـ الوحي، كغّبه مطكوؾ، كال يعدؿ عن ا٤بتيٌقن إٔب ا٤بطكوؾ 
.  إالٌ بدليل قطعي كىو مفقود من البىْب  
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أٌف التعليم غّب ا٤بباشرم يستلـز أفضلٌية ا٤بالئكة على صاحب الٌليلة  :ثانيان   
 كخالؼ تعٌلمهم األ٠باء من أبينا آدـ ،ـ بقولو ، كنسبة ا١بهل إليو
كعٌلم آدـ األسما  كٌلها ثٌم عرضهم على المضئكة فقاؿ أنبئوني : تعأب

بأسما  ىؤال  إٍف كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال علم لنا إالٌ ما عٌلمتنا 
إٌنك أنت العليم الحكيم، قاؿ يا آدـ انبئهم بأسمائهم فلٌما أنبأىم 

ت كاألرض كأعلم ما بأسمائهم قاؿ ألم أقل لكم إنػي أعلم غيب السماكا
( .  ِّ ػ ُّ/البقرة) تبدكف كما كنتم تكتموف

اآلية الٌطريفة تفيد تعليم اهلل لنبٌيو بالعلم الٌلد٘ب من دكف قيد : كبالٌجملة  
التوٌسط، ألٌف حيثٌية التعليم ا٤بضافة إٔب اهلل عٌز شأنو مرسلة ال تقييد فيها، 

.  تى يثبت العكس فيبقى الٌلفظ منعقدان ُب الٌلهور كاإلطالؽ ح
مل الٌلفظ على معناه ا٢بقيقي دكف آّازم : كبعبارة أخرل   عند اإلطالؽ ٰبي

.  للتبادر العرُب كالقرائن ا٤بنفصلة الٌدالة على ذلك 
 آتيناه رحمةن من عندنا كعٌلمناه من لدنا علمان :قولو تعأب ػ ِ  
( .  ٓٔ/الكهف)
اضة العلم الٌلد٘ب على عبده ا٣بضر ُب اآلية الٌطريفة داللة كاضبة على إؼ  

  ىذا العلم اٌلذم ال صنع لألسباب فيو حٌب ٰبصل من طريق
زكؿ ػاإلكتساب، كا٤بالئكة سبب من األسباب، كالوحي ليس منبصران بن

كما كاف :ا٤بالئكة بل لو قنوات أخرل كإٔب ذلك أشار ا٤بؤب بقولو تعأب
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ا  حجاب أك يرسل رسوالن فيوحي لبشر أف يكٌلمو اهلل إالٌ كحيان أك من كر
: حيث إٌف الوحي على االاة أ٫باء( ُٓ/الٌطورل) بإذنو ما يشا 

اإلشارة ا٣بفٌية كيسٌمى اإل٥باـ كالقذؼ ُب الٌركع، كىو إلقاء ُب : األٌكؿ  
الباطن ٰبٌس بو ا٤بوحى إليو كأ٭ٌبا كتب ُب ضمّبه صفبة المعة أك رؤيا ُب 

. مناـ 
أم يكٌلمو تكليمان يسمع صوتو كال يرل : جابكا٤بقصود من كراء ح  

. ٖبلق الٌصوت ُب ا٥بواء  شخصو كما حصل ٤بوسى 
اإلحتجاب، كا٤براد بو اإلحتجاب ا٤بعنوم ال ا٤باٌدم؛ إذ ليس اهلل : الثاني  

جب عنو بستارو ماٌدم  . ماديان حٌب ٰبي
ىلىك :الثالث  

.  إرساؿ ا٤ب
من حيث كونو إ٥بامان كتكليمان كإرساالن فاآلية الٌطريفة تفٌصل أنواع الوحي   

للملك، فبصر الوحي بنزكؿ ا٤بالئكة بالنبو الثا٘ب كالثالث دكف األٌكؿ 
خالؼ التقسيم القرآ٘ب الوارد ُب اآلية، لذا كرد عن موالنا اإلماـ الٌصادؽ 

 ىوذا :كاف رسوؿ اهلل إذا أتاه الوحي من اهلل كبينهما جربائيل يقوؿ: قاؿ
اؿ ٕب جربائيل، كإذا أتاه الوحي كليس بينهما جربائيل تصيبو تلك جربائيل، كؽ

. (َٕ)الٌسبتة كيغطاه منو ما يغطاه لثقل الوحي عليو من اهلل عٌز كجٌل 
إٌف الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاف : " كقاؿ الٌطيخ أبو جعفر الٌصدكؽ  

قاؿ اهلل عٌز : ؽ قاؿيكوف بْب أصبابو فيغمى عليو كىو يتصاٌب عرقان فإذا أفا
إٌف : كذا ككذا، كأمركم بكذا كهناكم عن كذا، كأكثر ٨بالفينا يقولوف: كجلٌ 

 عليو، فسييل اإلماـ الٌصادؽ  ذلك كاف يكوف عند نزكؿ جربائيل 
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عن الغطية الٍب كانت تأخذ الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أكانت تكوف 
إذا أتى الٌنيب صٌلى اهلل عليو  ائيل ال، إٌف جرب: عند ىبوط جربائيل؟ فقاؿ

 كآلو كسلَّم ٓب يدخل عليو حٌب يستأذنو، فإذا دخل قعد بْب يديو قعدة العبد،
" . (ُٕ)كإ٭با ذلك عند ٨باطبة اهلل عٌز كجٌل إيٌاه بغّب ترٝباف ككاسطة 

إٌف الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كعَبتو الطٌاىرة أكـر : كزبدة المخض  
هلل من أف يَبكهم إٔب ملك كال ينّب ٥بم الٌدالئل الواضبة على إمامتهم على ا

ككاليتهم ُب تلك الٌساعة ا٢برجة قاؿ تعأب حاكيان عن تلك الٌطخصٌية الكرٲبة 
كاصبر لحكم رٌبك فإٌنك بأعيننا كسٌبح بحمد رٌبك حين :عنده عٌز كجلٌ 

(.  ْٖ/الٌطور) تقـو
 ٰبتاج إٔب ملك ييلقي عليو بعض ا٤بعارؼ فمن كاف ُب عْب اهلل كرعايتو ال  

. كقد جعلو شاىدان على األمة يرل تفاصيل أعما٥با 
كقل اعملوا فسيرل اهلل عملكم كرسولو كالمؤمنوف :قولو تعأب ػ ّ  

 كسترٌدكف إلى عالم الغيب كالٌشهادة فينٌبئكم بما كنتم تعملوف
(.  َُٓ/التوبة)
رؤية اهلل تعأب، كرؤية رسولو، كرؤية : ؤلن تطّب اآلية الٌطريفة إٔب االث ر  

. ٝباعة من ا٤بؤمنْب الكاملْب 
كٚبتلف الٌرؤية األكٔب عن الثانية كالثالثة من حيث ماىٌية كطبيعة كل رؤية   

إدراؾ ا٤برئي بالعْب أك القلب، لكٌن ا٤بتبادر من : ألنٌو من ا٤بعلـو أٌف الٌرؤية لغةن 
رينة لفلٌية أك لبٌية ييفهم منها الٌرؤية البصريٌة، الٌرؤية عند اإلطالؽ كعدـ كجود ؽ

ٔب كحيث إٌف اهلل سببانو كتعأب ال ييدرىؾ بالبصر تػبمىل الرؤية حينيذ ع
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أٌما رؤية رسولو ككلٌيو فتبمل على الرؤية البصريٌة  اإلنكطاؼ آٌّرد عن ا٤باٌدة،
تتكٌطف ٥بما كالقلبٌية معان، فهما يرياف بعيوهنما كقلؤّما أعماؿ العباد ك

ا٢بقائق، كإٍف كانت الغاية القصول من رؤية الٌنيب كالوٌٕب ىي الٌرؤية ا٢بضوريٌة 
ليتميز عن بقٌية الٌناس من ناحية كطف العمل، بل إٌف ا١بميع متساككف فيو 

 ا٤بنافقْب كالكافرين، فال بٌد ٕبيث يعٌم كل مىن يكوف العمل ٗبنلره كمرآه حٌب
العمل كركحو كٙبيط ٕبقيقتو كمبادئو الٌنفسٌية، كمن  إٔب صميم تنفذ رؤيتهمأٍف 

.  الٌضركرم عدـ حصوؿ مثل ىذه الٌرؤية ١بميع ا٤بؤمنْب 
كذلك  ػلكن ال بعْب ماديٌة  ػفكما أٌف اهلل تعأب يرل حقائق أعماؿ العباد   

الٌرسوؿ كىؤالء ا٤بؤمنوف يركهنا باإلشراؼ كالتطٌلع عليها، كقد أشارت إٔب ذلك 
 (ِٕ)كثّبة كردت ُب عرض األعماؿ على الٌنيب  كاإلماـ كٌل يـو   كليلةركايات 

  .
كّٔذا يتضح كجود مسا٬بة بْب رؤية اهلل تعأب كرؤية الٌرسوؿ كا٤بؤمنْب   

ألعماؿ العباد إلقَباف رؤيتهما برؤية اهلل عٌز شأنو، فاآلية تدٌؿ على أٌف رسوؿ 
يركف كل ما يعملو  ػىم ا٤بؤمنوف حٌقان ك ػاهلل كاألئٌمة ا٤بعصومْب عليهم السَّالـ 

. العباد رؤيةن ال تتٌم إالٌ باإلشراؽ الوجودم على األعماؿ كمنابعها الٌنفسٌية 
كيوجد تناسق بْب مدلوالت ىذه اآلية ا٤بباركة كبْب آية الطَّهادة 

ككذلك جعلناكم أٌمة كسطان لتكونوا شهدا  :، قولو تعأب(ُّْ/البقرة)
ماىٌية التطٌلع كالٌطهود، فكما أٌف من الطبيعي أف ال ُب  ..على الناس

على ا٤بطهود عليو ٍبٌ أداء  ؼتتبٌقق الٌطهادة ُب اآلية إالٌ با٢بضور كاإلشرا
الواقع بدٌقة، كذا ال تتبٌقق رؤية األعماؿ ُب اآلية ا٤بببوث فيها إالٌ با٢بضور 
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مبادئ العمل، ألٌف ة الباطنٌية لكوهنا من ٘بٌ ؼ على العمل ا٤برئي بل اؿكاإلشرا
الٌطهادة كالٌرؤية ليستا على ٦بٌرد شكل العمل كصورتو اللٌاىرة ا٤بتقضية، كإ٭با 

على السريرة كالباطن ُب كوف العمل طاعةن أك عصيانان، فال بٌد  ػتكوف أيضان 
إذف من أف يكوف مثل ىذا الرٌائي أك الٌطاىد أك الٌطهيد كاقفان على الٌضمائر 

رائر ُب الٌنطأة الٌدنيا لكي تتبٌقق مقٌومات الٌطهادة يـو كمطٌلعان على السٌ 
.  القيامة كُب الٌنطأة األخرل 

كيلهر ىذا ا٤بعُب من قولو تعأب حاكيان عن عيسى بن مرٙب عليهما السَّالـ   
ككنت شهيدان كجوابو هلل سببانو ُب ذلك ا٤بوقف العليم يـو ا٢بساب 

ت أنت الٌرقيب عليهم كأنت على عليهم ما دمت فيهم فلٌما توفٌيتني كن
ذلك أٌف  اقَباف شهادة ا٤بسيح على أٌمتو  ( ُُٕ/ا٤بائدة ) كل شي  شهيد

كرقابتو عليهم بطهادة اهلل كرقابتو عليهم ييلهر مدل التطابو بينهما رغم أٌف 
شهادة ا٤بسيح شعاع من تلك الطهادة، كىذا ال يتٌم إالٌ باإلشراؼ كاإلٌطالع 

. على القلوب
كآية الطهادة كآية رؤية األعماؿ نٌصاف قطعٌياف ُب علم الرسوؿ كاألئٌمة    

عليهم الٌسالـ بأعماؿ العباد التفصيلٌية لكٌنو كقعت إشكالية ُب معارضة 
مدلوؿ أخبار العرض لتينك اآليتْب، حيث إٌف اآليتْب تداٌلف ظاىران على 

نٌفسٌية الٍب تصبغ إشرافهم ا٤بستمٌر على األعماؿ بل على أسسها كمبادئها اؿ
العمل بالطٌاعة كالعصياف، ُب حْب ٪بد أٌف األخبار الٍب تػوًىم عدـ إشرافهم 

على األعماؿ حْب صدكرىا من الفاعلْب حيث عبٌػرىت بالعرض عليهم، عالـى 
العرض إذا كانوا مطرفْب على األعماؿ كعلى مبادئها النفسٌية؟، ال سٌيما كأٌف 
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طرحها  ػكللوىلة األكٔب  ػاآليتْب ٩بٌا يقتضي أخبار العرض تتعارض مع تينك 
.   !  حسب قواعد الَبجيح الًفقهٌية كالٌرجالٌية كموازين اإلستنباط

لكٌن اإلنصاؼ أٌف ىذا اإلختالؼ أك التعارض يرتفع بعد التأٌمل ُب مراتب   
العلم كالٌطهود، كذلك أٌف للعلم مراتب متفاكتة، كالطٌرح ا٤بذكور إ٭ٌبا يتٌم فيما 

لو كاف تعارضان بٌينان ال ٲبكن من خاللو ا١بمع بْب األخبار كاآليات كإالٌ 
فالقاعدة تقتضي عرض األخبار على الكتاب فما كافقو يؤخذ بو كإالٌ ييضرب 

ٗبخالفو عرض ا٢بائط، كُب موردنا ليس ٜبة تعارضه بالٌطرط ا٤بذكور حٌب 
التعبّب بالعرض تعبّبه عن ييٌدعى طرحو للنكتة الٍب ذكرنا آنفان، ال سٌيما كأٌف 

بعض مراتب العلم كالٌطهود، كمن ىنا ٲبكن أف نصٌبح العرض على اهلل 
تعأب يـو ا٣بميس حسبما كرد ُب صبيبة يونس من أنو ال يعزب عن علمو 

.  (ّٕ)مثقاؿ ذرٌة ُب األرض كال ُب الٌسماء 
ت كما أٌف إشرافهم على األعماؿ كمبادئها الٌنفسٌية ىو بعض مقتضيا  

:  علمهم ا٢بضورم ككوهنم شهداء على ا٣بلق كيطهد لذلك عٌدة حيثيات
علمهم عليهم السَّالـ بالغيب بسبل ٚبتلف عن سبل : األكلى الحيثية  

غّبىم من الٌناس كىو ظاىر ٤بن جاس أخبار ديارىم ا٤بقدَّسة، مضافان إٔب أٌف 
على عوآب الغيب  اآليات اٌلٍب دٌلت على صالحٌية اٌطالع األنبياء كا٤برسىلْب

آؿ ) كأنبئكم بما تأكلوف كما تٌدخركف في بيوتكم: كقولو تعأب
( ْْ/آؿ عمراف) ذلك من أنبا  الغيب نوحيو إليك(    ْٗ/عمراف
 كما كاف اهلل ليطلعكم على الغيب كلكٌن اهلل يجتبي من رسلو من

لبيت فإنػها تدٌؿ بطريق أكٔب على إٌطالع آؿ ا( ُٕٗ/ آؿ عمراف) يشا 
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إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الٌرجس أىل البييت : عليو بل أزيد منو لقولو
إٌف اهلل اصطفى آدـ كنوحان كآؿ ( ّّ/األحزاب) كيطٌهركم تطهيران 

، كحيث إٌف آؿ (ّّ/آؿ عمراف) إبراىيم كآؿ عمراف على العالمين
٧بٌمدان أفضل إبراىيم ىم رسوؿ اهلل ٧بٌمد كاألئٌمة األطهار، كحيث إٌف الٌنيب 
كأنفسنا من إبراىيم ا٣بليل بإٝباع األٌمة فإٌف آؿ ٧بٌمد ىم نفس الٌنيب 

فاطمة : "كقولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم( ُٔ/آؿ عمراف) كأنفسكم
، "أنا من علٌي كعلٌي مٌِب كا٢بسن مٌِب "، ك"بػضعة مٌِب كركحي الٍب بْب جنيٌب 

كعاٌمة األنبياء  راىيم ا٣بليل ، لذا فإهنم أفضل من إب"ا٢بسْب مٌِب "ك
.  كا٤برسلْب 

أنػهم كاسطة الفيض اإل٥بي كا٢ببل ا٤بمدكد بْب األرض  :الحيثية الثٌانية 
كالسَّماء كىو ما يعرٌب عنو بالوالية التكوينٌية كىي من توابع علمهم ا٢بضورم 
قاـ اٌلذم ىو حضور ا٤بعلـو بوجوده ا٣بارجي عند العآب، كىذا ال ينطبق ُب آب

إالٌ على علم العٌلة با٤بعلوؿ، لذا فهم عليهم السَّالـ العٌلة الغائٌية ٣بلق 
الكائنات حسبما أفاد حديث الكساء كنلائره من األخبار ا٤بقدَّسة، منها ما 

إٌف اهلل خلقنا فأحسن : قاؿ ركاه ُب الكاُب عن موالنا اإلماـ الٌصادؽ 
 عباده كلسانو الٌناطق ُب خلقو، خلقنا كصٌورنا فأحسن صورنا، كجعلنا عينو ُب

كيده ا٤ببسوطة على عباده بالرٌأفة كالٌرٞبة، ككجهو اٌلذم يؤتى منو، كبابو اٌلذم 
يدؿ عليو، كخزانو ُب ٠بائو كأرضو، بنا أٜبرت األشجار، كأينعت الثمار 

كجرت األهنار، كبنا ينػزؿ غيث السَّماء كينبت عطب األرض، كبعبادتنا عيبد 
". (ْٕ) ٫بن ما عيبدى اهلل اهلل، كلو ال
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العصمة من الٌضالؿ كا١ٌبهل، فإٌف إطالؽ الوسط كعدـ  :الحيثية الثٌالثة 
ككذلك جعلناكم أٌمة كسطان لتكونوا شهدا  على    : تقييده ُب قولو تعأب

يدٌؿ على أنػهم ُب ( ُّْ/البقرة) الٌناس كيكوف الرسوؿ عليكم شهيدان 
. معصوموف عن اإل٫براؼ كاإلفراط كالٌتفريطقلب الوسط ا٢بقيقي، لذا فهم 

إٌف اهلل اصطفى آدـ مضافان إٔب أٌف اهلل تعأب قد اصطفاىم من بْب الٌناس 
كاجتبيناىم كاإلصطفاء ىو بعينو اإلجتباء  ...كنوحان كآؿ إبراىيم

( ٖٕ/ا٢بجٌ ) ىو اجتباكم( ٕٖ/األنعاـ) كىديناىم إلى صراط مستقيم
  .
اإلجتباء اإلنتقاء اللٌاىرم فيطمل كلَّ أفراد األٌمة حسبما  كليس ا٤براد من  

تصٌور ٝبهور العاٌمة ككافقهم بعص دعاة الوحدة ٩بن ينتسبوف إٔب التطٌيع 
ّٔتانان كزكران، بل ا٤بقصود ىم فية خاٌصة من خواص عباد اهلل تعأب حيث ال 

ء يعِب سلطة إلبليس على أفكارىم كمطاعرىم،  إذ من الواضح أٌف اإلجتبا
اإلصطفاء من كل ما يدنس الفطرة كيطؤّا باألكدار، كىؤالء ىم ا٤بخلىصوف 

اٌلذين أخلصوا نفوسهم هلل تعأب لذا حكى عٌز شأنو عنهم [ بالفتح]
 فوعٌزتك ألغويٌنهم أجمعين إالٌ عبادؾ منهم المخلىحين:بقولو

( .  َْ/ا٢بجر)
الٌسو   كذلك لنحرؼ عنو :كقاؿ عٌز كجٌل ُب حٌق يوسف   

( .  ِْ/يوسف) كالفحشا  إنٌو من عبادنا المخلىحين
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فما ظٌنك ٗبن كاف اهلل عٌز  فإذا ابت صرؼ الٌسوء عن عبده يوسف   
 ككاف فضل اهلل عليك عظيمان : كجٌل يتؤٌب أمره ُب كٌل ٢بلة من عمره

( .  ُُّ/الٌنساء)
ة حضورىم كإشرافهم إٌف شهادوم على ا٣بلق تستلـز دٲبـو: الحيثية الٌرابعة  

على األمم ُب كٌل قرف كإالٌ فإٌف فرض الٌطهادة دكف ما ذكرنا يعترب خدشان ُب 
.  مقاماوم الٍب رتٌبهم اهلل تعأب فيها 

ُب قوؿ اهلل عٌز  قاؿ أبو عبد اهلل : ركل الكليِب عن ٠باعة قاؿ  
فكيف إذا جئنا من كل أٌمة بشهيد كجئنا بك على ىؤال  :كجلٌ 

نزلت ُب أٌمة ٧بٌمد خاٌصة، ُب كل قرف منهم إماـ مٌنا شاىد : قاؿشهيدان 
.  (ٕٓ)عليهم، ك٧بٌمد شاىد علينا 

كالقوؿ بأهنم شهداء يقتضي اإلعتقاد ٕبضوريٌة علومهم كأنو ال يتخٌلف   
ا٤بعلـو عندىم ٢بلةن ما، فتصوُّر أنػهم يتلٌقوف العلـو ُب ليلة القدر من دكف 

خيلف اإلعتقاد بعلمهم ا٢بضورم،مضافان ٤بخالفتو سبق ا٤بعرفة قبلها ىو 
.  لألدلٌة كاألخبار 

كيقوؿ اٌلذين كفركا لست مرسضن قل كفى باهلل شهيدان : قولو تعأب ػ ْ  
( .  ّْ/الٌرعد) بيني كبينكم كمن عنده علم الكتاب

العلمى ا٢بضورم  ػكىي خاٛبة سورة الٌرعد ا٤بٌكية  ػتثبتي اآليةي الٌطريفةي   
كاإلحاطةى التفصيلٌية اٌلٍب يتبٌلى بػها مىٍن عنده علم الكتاب الٌطاىد بعد اهلل 

٧بٌمد، حيث عيًطفىت الٌطهادة الثانية على شهادة اهلل  تعأب على رسالة سٌيدنا
تعأب التفصيلٌية قطعان ٩با يقتضي تالـز شهادة مىن عنده علم الكتاب بطهادة 



 397 

باركة كغّبىا من اآليات الٍب جاءت ُب سياؽ اهلل العلي القدير، كىذه اآلية آب
دفع شبهات ا١بٌاحدين كا٤بنافقْب كا٤بعاندين كتعاميهم عن اآليات الواضبة 
كا٢بجج الٌساطعة على ا٢بق كالٌرسالة، كطلبهم من الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو 

كسلَّم ا٢بٌجة تلو ا٢بٌجة تربيران لعنادىم كحجودىم، لذا قٌص علينا القرآف 
كيقوؿ اٌلذين كفركا : كرٙب عن ذلك ُب مواضع متعٌددة منها قولو تعأباؿ

ك٤با نزلت اآليات ٓب يؤمنوا بل ( ِٕ/الٌرعد) لوال أنزؿ عليو آية من ربٌو
طلبوا منو تعجيزان كمراءان أف يفيض عليهم ما ال ٲبكن باعتقادىم أٍف ٰبٌققو 

ينبوعان أك تكوف  لن نؤمن لك حتى تفجير لنا من األرض...: فقالوا لو
لك جٌنة من نخيل كعنب فتفٌجر األنهار خضلها تفجيران أك تسقح الٌسما  
كما زعمت علينا كسفان أك تأتي باهلل كالمضئكة قبيضن أك يكوف لك بيت 
من زخرؼ أك ترقى في الٌسما  كلن نؤمن لرقٌيك حتى تنػزؿ علينا كتابان 

( . ّٗ ػ َٗ/اإلسراء) رسوالن نػقرؤه قل سبحاف رٌبي ىل كنت إالٌ بشران 
كمن الواضح أٌف إعراضهم ٓب يكن لنقص ُب حجج الٌنيب صٌلى اهلل عليو    

كآلو كسلَّم كآياتو كلكٌن اللٌا٤بْب بآيات اهلل ٯببدكف، فما تغِب اآليات كالٌنذير 
إٌف اهلل : كتتعٌدد األجوبة على ىؤالء فتارةن يقوؿ ٥بم. عن قـو ال يؤمنوف 

متعٌجبان من موقفهم ( ِٕ/الٌرعد) ا  كيهدم إليو من أنابيضٌل من يش
الٍب أكتيها الٌرسوؿ صٌلى اهلل  ا٤بعاند ا٤بكابر بعد كٌل ىذه اآليات الٌساطعة

عليو كآلو كسلَّم على الٌرغم من أنو ٙبٌداىم ٗبعجزة القرآف كما يصدر منو من 
حدت بػها معجزات ككرامات تأخذ بأعناقهم إٔب اإلذعاف الٌنفسي كإٍف ج

( . ُْ/الٌنمل) كجحدكا بػها كاستيقنتها أنفسهم ظلمان كعلوان ألسنتهم
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كتارةن أخرل يقوؿ ُب جواب اقَباحهم لليات إذا رأل منهم عدـ اإلذعاف   
 كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم إنٌو كاف بعباده خبيران بحيران كلو احتماالن 

( . ٔٗ/اإلسراء)
وم كيبهتهم ٕبيث ال يَبؾ ٥بم ٦باالن للٌسخرية كا٥بمز كاالثةن يتبٌداىم ليبكٌ   

كالٌلمز فيأٌب الٌنصّب اإل٥بي فيكتسح قٌووم كيقتلع شوكتهم فيسٌدد سهامو ا٤برٌة 
على أفكارىم كقلؤّم ٗبا آتاه اهلل من ا٤بعجزات كالكرامات نلّب ٧بٌمد كنفسو 

م كبينكم كمن قل كفى باهلل شهيدان بين: الٍب بْب جنبيو فيقوؿ ٥بم عنو
حيث أراد ا٤بؤب عٌز ذكره أٍف ٲبٌد نبٌيو األكـر بالعـز  ،عنده علم الكتاب

القوٌم كالتثبيت تلو التثبيت، ليطٌد من أزره كيزيد من إصراره على ا٢بٌق دكف 
أٌم إلتفات لتقوالت ا١بٌاحدين فيخاطبو اهلل تعأب ذكره بالقوؿ مسٌليان فؤاده 

رسوؿ اهلل كحٌجتو ٛبامان كرسوؿ اهلل ٧بٌمد   بأخيو أمّب ا٤بؤمنْب عليٌ 
قد نعلم إنو ليحزنك اٌلذم يقولوف فإنهم ال يكذبونك كلكٌن : كحٌجتو

الظٌالمين بآيات اهلل يجحدكف، كلقد كذبت رسله من قبلك فحبركا على 
 ما كيٌذبوا كأكذكا حتى آتاىم نحرنا كال مبٌدؿ لكلمات اهلل

( . ّْػّّ/األنعاـ)
اهللي نبيَّو بالٌنصر، كىذا ال يكوف إالٌ بوسائل كمعٌدات، أٮٌبها أمّب  لقد أمدٌ   

إذ ىو الٌنصر  حيث كرَـّ اهلل تعأب نبٌيو  باإلماـ علي  ا٤بؤمنْب علي 
 ..إذا جا  نحر اهلل كالفتح: اٌلذم ذكره ُب القرآف الكرٙب بقولو تعأب

؟ كلوال فكر ؤمنْب علٌي كىل حقَّقى اإلسالـي نصران إالٌ ببطوالًت أمّب آب
كسيفو البتار ٤با انتطر اإلسالـ ُب تلك ا٤بنطقة  اإلماـ علٌي ا٤برتضى 
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الصبراكيٌة ا١بٌافة كالقاسية كأىلها الغالظ الٌطداد ال يعرفوف أم معُب للٌرٞبة 
.  كالٌطفقة 

، إذ إٌف اإلسالـ يدين بالوالء الكامل ٤بؤب الثقلْب حيدر الكرٌار علٌي   
من ىنا . أماـ تٌيارات الكفر كالٌطرؾ كالٌنفاؽ  ػىذا اإلسالـ  ػق ٓب يصمد لوال

عديالن بطهادتو كعلمو لطهادة اهلل تعأب كعلمو،  جعل اهلل اإلماـ علٌيان 
.  ككفى بو كرامة كفضالن 

كمن الواضح أٌف سٌر ىذه الكرامة كا١ٌباللة ىو توٌفره على علم الكتاب، فما   
.   !أرفع قدرهأجىٌل ىذا العلم ك

ٕبيث يستطيع " علم من الكتاب"كقد أشار القرآف العزيز إٔب حقيقة من لو   
كقاؿ اٌلذم عنده علم من الكتاب :أف يتصٌرؼ بأمر التكوين كنلامو بقولو
( .  َْ/الٌنمل) أنا آتيك بو قبل أف يرتٌد إليك ارفك

ش بلقيس من فإذا ابت آلصف بن برخيا كزير الٌنيب سليماف أف يأٌب بعر  
، فكيف يا ػكىو عمل عجيب خارؽ للعادة  ػسبأ ُب أقٌل من ارتداد الطٌرؼ 

قل إٌف الفضل بيد اهلل يؤتيو من  !تيرل شأف من عنده علم الكتاب كٌلو؟
يشا  كاهلل كاسعه عليم، يختٌع برحمتو مىن يشا  كاهلل ذك الفضل 

الكتاب  ، كاقَباف شهادة من عنده علم(ْٕػّٕ/آؿ عمراف) العظيم
بطهادة اهلل العليم يستلـز عصمة من عنده علم الكتاب، إذ من ا٤بستبيل 
أف يقرف اهلل تعأب شهادىتو ٗبن ال يكوف ٗبستول ٙبٌمل الٌطهادة الواقعٌية ال 

: اللٌاىريٌة كما يتوٌىم السٌذج من العلماء قياسان على ما جاء ُب قولو تعأب
كشهد شاىد من بني إسرائيل (األحقاؼ/َُ ) أك ما جاء ُب قولو تعأب
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أكلم يكن لهم آية أف يعلمو علما  بني إسرائيل (الٌطعراء/ُٕٗ ) حيث
" أىل الكتاب " ُب آيات الٌطهادة ا٤بببوث فيها ىنا بػ " الٌطاىد"فٌسركا 

أمثاؿ عبد اهلل بن سالـ كابن صوريا، لكٌنو قياس باطل إذ ال ٲبكن أف يكوف 
هلل بن سالـ كأمثالو، سواء كانت آية الطهادة نازلة الٌطاىد العليم ىو عبد ا

. ُب مٌكة أك ا٤بدينة
من ىنا يتٌضح ا٣بلط اٌلذم قد ييالحظ لدل جٌل مفٌسرم العاٌمة بْب من   

عنده علم الكتاب كأىل الكتاب، توٮٌبان منهم بأهنما مفهوماف متبداف، كلذا 
ت من التطابو فهم يطٌبقونو على إبن سالـ كأمثالو، كتلك مغالطة نطأ

كقاؿ اٌلذم عنده علم : الٌلفلي بينهما، كلعٌل ىؤالء كانوا سيفٌسركف آية
.  أيضان بذلك لوال كقوع ىذه اآلية ُب قٌصة الٌنيب سليماف  من الكتاب

كىذا ا٣بلط كاإلشتباه كالٌضالؿ ناشيء ُب الواقع من ترؾ التمٌسك    
صٌلى اهلل عليو كآلو ُب ا٢بديث  بالثقلْب، كقد أمركا بأف يتمٌسكوا ّٔما لقولو

إ٘ب ٨بٌلف فيكم الثقلْب، ما إٍف ٛبٌسكتم ّٔما لن : " ا٤بتواتر بْب الفريقْب 
لن يفَبقا حٌب : " كُب تعبّب آخر (ٕٔ)" كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب: تضٌلوا

فقد حٌدد حديث الثقلْب ا٤بصداؽ الوحيد اٌلذم تنطبق ..." يردا عليَّ ا٢بوض
. من عنده علم الكتابكعليو آية 

فأىل البيت عليهم الٌسالـ ىم اٌلذين عندىم علم الكتاب كعلى رأسهم    
، كمن ٍبٌ ٥بم أىلٌية التصٌرؼ الكامل بنلاـ اإلماـ علي بن أيب طالب 

.  التكوين 
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كمن عنده كيطهد ٤با قلنا األخبار الكثّبة ُب مصادر الفريقْب ُب أٌف آية   
، فمن طرؽ القـو ما ركاه إبن أمّب ا٤بؤمنْب علٌي ٨بتٌصة ب علم الكتاب

كنت عند أيب جعفر : ا٤بغازٕب الٌطافعي مسندان عن عبد اهلل إبن عطاء قاؿ
 جعلِب اهلل فداؾ، ىذا : جالسان إذ مٌر عليو إبن عبد اهلل بن سالـ، قلت

ال، كلكن صاحبكم علٌي بن أيب طالب : إبن اٌلذم عنده علم الكتاب؟ قاؿ
 م نزلت فيو آيات من كتاب اهلل عٌز كجلٌ اٌلذ : كعنده علم من

إنٌما كلٌيكم  أفمن كاف على بٌينة من ربٌو كيتلوه شاىد منو الكتاب
.  (ٕٕ) اهلل كرسولو كاٌلذين آمنوا

:  كمن طرقنا ركايات متضافرة  
ما ركاه اقة اإلسالـ ٧بٌمد بن يعقوب ُب الٌصبيح عن بريد بن  (:منها)  

قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم  قلت أليب جعفر : قاؿ معاكية
إيٌانا عُب، كعلٌي أٌكلنا كأفضلنا كخّبنا بعد    : قاؿ كمن عنده علم الكتاب

كما سبق ُب حديث الثقلْب من ربط كتاب اهلل بالعَبة، كالعَبة .  (ٖٕ)الٌنيب
ـ كمن عنده علبالكتاب، ليس معناه حصر الكتاب بالقرآف ُب آية 

كإف كاف القرآف جزءان من الكتاب الكبّب اٌلذم ىو الٌلوح احملفوظ  الكتاب
 إنو لقرآف كريم في كتاب مكنوف ال يمٌسو إالٌ المطٌهركف: لقولو تعأب

، كىذا الكتاب ا٤بكنوف ىو نفسو الٌلوح احملفوظ لقولو (ٕٗ ػ ٕٕ/الواقعة)
فا٤براد من ( ُِ/الربكج) بل ىو قرآف مجيد في لوح محفوظ: تعأب

الكتاب ىو األعٌم من القرآف، كالعآًب ّٔذا الكتاب ال بٌد أف يكوف ذا 
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مقامات يقينٌية كاضبة حيث ٲبكن من خال٥با الوقوؼ على عوآب ا٤بلكوت 
فسبحاف اٌلذم بيده ملكوت كٌل شي  كإليو ترجعوف (يس/ّٖ) 

ث أكجد كا٤بلكوت ىو باطن التكوين، كصاحب ا٤بلكوت ىو اهلل تعأب حي
نلاـ التكوين كيتصٌرؼ فيو كيفما شاءت حكمتو، كىذا ا٤بلكوت ال يتبٌقق 

إالٌ من خالؿ العلم، إذ من دكف العلم ال ٲبكن أف يكوف ٜبة إرادة تكوينٌية 
كمنطأ للتصرؼ ُب التكوين، كليس كل علم يكوف سببان مؤاران ُب نلاـ 

طاؤه لبعض العباد التكوين بل ا٤بؤار ىو العلم الرٌبويب، كىذا ٲبكن إع
ا٤بخلصْب فتكوف إرادوم كاشفة عن إرادة اآلذف كا٤برٌخص ٥بم ُب إٯباد 

. التكوين 
كعٌلة اإلذف كالَبخيص ٥بم تكمن ُب أنػهم كصلوا إٔب مقاماًت عْب   

 كضٌ لو تعلموف علم اليقين لتركٌف الجحيم ثٌم لتركنها عين اليقيناليقْب
ئٌمة يهدكف بأمرنا لٌما صبركا ككانوا بآيآتنا كجعلنا منهم أ، (ٕػٓ/التكاار)

كاألمر با٥بداية الوارد ُب اآلية ليس ىو األمر  ،(ِْ/السجدة) يوقنوف
التطريعي ألٌف األمر التطريعي ال ٱبتٌص باإلمامة، فبمقدكر أم مؤمن أف يأمر 
باألمر التطريعي، فال بٌد أف يكوف ىذا األمر ىنا ىو األمر التكويِب، كمعُب 

ؾ أٌف اٌلذم يقف على ا٤بلكوت ال ٲبكنو ذلك إالٌ من خالؿ مصاحبة ذؿ
.  األمر التكويِب أك يلبس لباس التكوين 

كالعلم بالكتاب مالـز للتصٌرؼ ُب عوآب التكوين، فكما أٌف اٌلذم عنده   
علم من الكتاب كاف علمو منطأن ٥بذا التصٌرؼ، فكذا مىن عنده علم الكتاب 

كٔب، كإالٌ لو ٓب يكن ٜبة أار ٥بذا العلم من الكتاب ُب فإٌف لو ذلك بطريق أ
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قاؿ : ىذا التصٌرؼ التكويِب فال معُب ألٍف تيػذكىرى ىذه ا٢بقيقة ُب كسط قولو
إذ كاف  قبل أٍف يرتدَّ إليك ارفكك اٌلذم عنده علم من الكتاب

من " قاؿ فالف أنا آتيك بو قبل أف يرتٌد إليك طرفك: "ٗبقدكر اآلية أف تقوؿ
.  قاؿ اٌلذم عنده علم من الكتابدكف ذكر قيد

فإٌف العآب بالكتاب كببعض الكتاب التكوينيْب ٥بما الٌسيطرة : كبالٌجملة  
كا٥بيمنة على األشياء الٍب ٥بما كالية عليها بإذف اهلل تعأب شأنو؛ ألٌف الفعل 

ؿ بتبقيقو، الٌصادر منهما أمر خارؽ للعادة ال ٲبكن للٌسبل العاديٌة أف تتكفٌ 
رًجيوي عن حالتو الطبيعٌية إٔب الواقع ا٤براد ٙبٌققو  بل  ال بٌد لو من أمرو إ٥بيٍّي ٱبي

خارجان، ألٌف اإلعجاز التكويِب داخل ُب الوجود اإلمكا٘ب، ككل شيء ٩بلوؾ 
هلل تعأب، إذف ال بٌد أف يكوف بإذف اهلل عٌز ذكره، ككما ال بٌد لصاحب 

تفصيلي بالٌطيء التكويِب لكي يتبٌقق خارجان، كذا  اإلرادة التكوينٌية من علم
كما  ػال بٌد للٌطاىد، سواء أكاف نبٌيان مرسالن أـ كلٌيان حٌجة، ألٌف معُب الٌطهود 

ىو أف يكوف لو حضور دائم على الٌنلاـ التكويِب ا٤بطهود عليو، من  ػقلنا 
بار ىنا جاءت الٌنصوص لتضيء ىذه ا٢بقيقة، فقد ركل الكليِب عٌدة أخ

تطّب إٔب ماىٌية اإلسم األعلم اٌلذم من خاللو ٲبكن الٌسيطرة على عآب 
إٌف اسم اهلل : قاؿ التكوين، ففي خرب عن ا٤بؤب اإلماـ أيب جعفر 

األعلم على االاة كسبعْب حرفان، كإ٭با كاف عند آصف منها حرؼ كاحد 
رير بيده، فتكٌلم بو فخسف باألرض ما بينو كبْب سرير بلقيس حٌب تناكؿ السٌ 

ٍبٌ عادت األرض كما كانت أسرع من طرفة عْب، ك٫بن  عندنا من اإلسم 
. (ٕٗ)األعلم إاناف كسبعوف حرفان 
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ك٘بدر اإلشارة إٔب أٌف  العلم ُب اآلية كا٣برب ليس ىو العلم ا٢بصوٕب، بل   
ىو مستولن من العلم أعلى من العلم ا٢بصوٕب، علم يستطيع صاحبو أف 

لتكوين، إذ ليس من شأف ا٢بصوٕب أف تكوف لو ىذه ا٤بيزة يتصٌرؼ ُب نلاـ ا
اإلعجازيٌة بل ذلك من شأف ا٢بضورم ذم ا٤بستول ا٤بلكوٌب ا٤بالـز ٤برحلًة 

. عًْب اليقْب 
كرسوالن إلى بني إسرائيل أٌني قد جئتكم بآية من رٌبكم :قولو تعأب ػٓ  

ايران بإذف اهلل  أٌني أخلق لكم من الطٌين كهيئة الطٌير فأنفخ فيو فيكوف
كأبرئ األكمو كاألبرص كأحيي الموتى بإذف اهلل كأنٌبئكم بما تأكلوف كما 

آؿ ) تٌدخركف في بيوتكم إٌف في ذلك آلية لكم إٍف كنتم مؤمنين
( .  ْٗ/عمراف

على نبٌينا كآلو كعليو السَّالـ كقدرتو  تطّب اآلية ا٤بباركة إٔب رسولٌية عيسى  
ياء ا٤بوتى كىو ما يسٌمى بالوالية التكوينٌية، مضافان على ا٣بلق كالٌطفاء كإح

اء الغيب، حيث كاف بإمكانو إخبارىم ٗبا رإٔب قدرتو عى استكطاؼ ما ك
ٱببّْيوف ُب مناز٥بم كغّبىا كما يأكلوف، ككل ذلك موضوعات كثّبة خارجة 

ا كأٌف عن كظائفو التبليغٌية لكٌنو أراد أف يثبت ٥بم أٌف القدرة اإل٥بٌية ال حٌد لو
من ارتبط بػها ٨بلصان بالقرب منها صار كلمتو التكوينٌية ال يريد سول ما أراده 

اهلل تعأب، كقولو قوؿ اهلل؛ ألٌف من أخلص هلل عٌز كجٌل أخلص اهلل سببانو 
كلٌما بل  أشٌده آتيناه حكمان كعلمان ككذلك كتعأب لو، كذلك قولو تعأب 

كلٌما بل  أشٌده كاستول :أبكقولو تع( ِِ/يوسف) نجزم المحسنين



 405 

كحديث ( ُْ/القصص) آتيناه حكمان كعلمان ككذلك نجزم المحسنين
ما يزاؿ العبد يتقٌرب إٌٕب بالٌنوافل حٌب أحٌبو، فإذا أحببتو كنت : "قرب الٌنوافل

..." .  عينو الٍب يرل بػها كلسانو اٌلذم ينطق بو كأذنو الٍب يسمع بػها 
الص كالتوجو أفاض عليو الٌرب من نعمو الٍب ال فمن بلغ أشٌده ُب اإلخ  

صى، كجوده اٌلذم ال ينفد، إذ مىن تقرَّب إٔب اهلل ذراعان تقٌرب إليو شربان،  ٙبي
مىن أخلص هلل أربعْب صباحان : "كُب حديث موالنا اإلماـ الٌصادؽ 

".  تفٌجرت ينابيع ا٢بكمة من قلبو على لسانو 
سانو كأذنو أنٌو عٌز كجٌل أفاض على تلكم كمعُب كونو تعأب عْب العبد كؿ  

األشياء من رٞبتو فصارت مباركة ٗبدد اهلل سببانو فكاف صاحبها مصداقان 
كما ( ِِ/ؽ)فكشفنا عنك غطا ؾ فبحرؾ اليـو حديد: لقولو تعأب

إٍف تنحركا اهلل ينحركم ( ُٕ:األنفاؿ) رميت إذ رميت كلكٌن اهلل رمى
كليربح على قلوبكم كيثبت بو ( ُُ:األنفاؿ) كيثٌبت أقدامكم

 قل نٌزلو ركح القدس من رٌبك بالحٌق ليثبت اٌلذين آمنوا األقداـ
يثبت اهلل اٌلذين آمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة  الٌدنيا ( َُِ/النبل)

قل من بيده ملكوت كٌل شي  كىو يجير  (ِٕ/إبراىيم)كفي اآلخرة
 زع يده فإذا ىي بيضا  للٌناظرينكف (ٖٖ:ا٤بؤمنوف)كال يجار عليو

( .  َُٖ/األعراؼ)
إٌف عيسى رسوؿ اهلل ٤بٌا أخلص هلل تعأب شأنو، صار ًفٍعليو : كزبدة المخض  

: ًفٍعلى اهلل كقولو قوؿ اهلل كإرادتو إرادةى اهلل 
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   كما أمرنا إالٌ كاحدة كلمحو بالبحر (القمر/َٓ . )
  جعلني نبٌيان قاؿ إني عبد اهلل آتاني الكتاب ك (مرٙب/َّ  . )
  إٌف في ذلك آلية لكل عبد منيب (سبأ/ٗ  . )
  إٍف ىو إالٌ عبد أنعمنا عليو كجعلناه مثضن لبني  إسرائيل (الزخرؼ /

ٓٗ  . )
  تبحرة كذكرل لكٌل عبد منيب (ؽ/ٖ  . )
٢بلة كلو أٌف الٌناس أخلصوا اإلنابة إٔب اهلل عٌز شأنو ٤با تأٌخر عنهم اهلل   

كاحدة كلكٌنهم أخلدكا إٔب األرض، فمسخ أركاحهم قردة كخنازير، ككانوا 
كاتل عليهم نبأ اٌلذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها : مصداقان لقولو تعأب

فأتبعو الٌشيطاف فكاف من الغاكين، كلو شئنا لرفعناه بػها كلكٌنو أخلد إلى 
يو يلهث أك تتركو األرض كاتبع ىواه فمثلو كمثل الكلب إف تحمل عل

يلهث، ذلك مثل القـو اٌلذين كٌذبوا بآياتنا فاقحع القحع  لعٌلهم 
كلو أٌف أىل القرل آمنوا كاتقوا ( ُٕٔػُٕٓ/األعراؼ) يتفٌكركف

، كمن منطلق (ٔٗ/األعراؼ) لفتحنا عليهم بركات من الٌسما  كاألرض
اهلل الكتاب ما كاف لبشر أف يؤتيو إٔب الطٌاعة  الٌرٞبة دعاىم عيسى 

كالحكم كالنبٌوة ثٌم يقوؿ للٌناس كونوا عبادان لي من دكف اهلل كلكن كونوا 
( ٕٗ/آؿ عمراف) ربٌانٌيين بما كنتم تعٌلموف الكتاب كبما كنتم تدرسوف

لكٌن بِب إسرائيل استكربكا كا٫برفوا عن الٌصراط، أٌما ا٤بؤمنوف باهلل كبدعوة 
حيت إلى الحواريٌين أٍف آمنوا بي كإذ أكعيسى فقد صاركا أنصار اهلل 
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فلٌما أحٌس عيسى منهم الكفر ( ُُُ/ا٤بائدة) ...كبرسولي قالوا آمٌنا 
قاؿ من أنحارم إلى اهلل قاؿ الحواريوف نحن أنحار اهلل آمٌنا باهلل كاشهد 

( . ِٓ/آؿ عمراف) بأنا مسلموف 
فعلو فعل زلة ٕبيث صار ػمن الكرامة كا٤بن كعليو؛ فإذا ابت لعيسى    

اهلل ككلمتو كلمة اهلل ككاليتو على األشياء كالية اهلل تعأب، فيثبت ذلك بطريق 
، فلهم من أٍكٔب لرسوؿ اهلل ٧بٌمد كآلو ا٤بيامْب لكوهنم أفضل من عيسى 

بل كأعلم ٕبسب ا٤بطلقات القرآنٌية  الوالية التكوينٌية الٍب كانت لعيسى 
ٌشك ُب كصو٥بم إٔب تلك ا٤بنازؿ كالكرامات كاألحاديث الٌنبويٌة الٌطريفة، فاؿ

يستلـز نسف ما نزؿ على رسوؿ اهلل ٧بٌمد من اآليات الٌدالة على علٌو فضلو 
إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الٌرجس أىل البيت كيطٌهركم كآؿ بيتو الكراـ 

( .  ّّ/األحزاب) تطهيران 
 ...ني نبٌيان قاؿ إني عبد اهلل آتاني الكتاب كجعل: قولو تعأبػ ٔ  
( .  َّ/مرٙب)
:  تطّب اآلية الٌطريفة إٔب مسألتْب مهٌمتْب  
.   إيتاء الكتاب لعيسى : األكلى  
.  كونو نبٌيان قبل بلوغو  :الثانية  
كمسألة إيتائو الكتاب مالـز لكونو عبدان هلل تعأب، كصفة العبوديٌة من   

رَّبْب، كال ٲبكن الوصوؿ إٔب خواص شخصٌية األنبياء كا٤برسلْب كاألكلياء ا٤بق
مقاـ الٌرسالة أك اإلمامة دكف بلوغ مقاـ العبوديٌة،بل ال بٌد من استمراريٌة صفة 
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العبوديٌة ُب ذكات األنبياء كاألكلياء لكوهنم من الٌلواـز الٍب ال تنفك عن مقاـ 
ة القرب مع اهلل تعأب، ألٌف العبوديٌة هلل عٌز شأنو تعِب فقر ا٤بعلوؿ إٔب العلٌ 

بقاءان كاستمراران كما كاف ٧بتاجان كفقّبان إٔب العٌلة حدكاان ككجودان ألٌف كٌل ما 
دكف اهلل تعأب ىو ٩بكن، لكوف اإلمكاف الزمان ٤باىٌية ا٤بمكن كيستبيل رفعو 
عنو،كإالٌ لـز انقالب ا٤بمكن من اإلمكاف كا٢بدكث إٔب الوجوب أك اإلمتناع، 

.  ككالٮبا باطل بالٌضركرة 
ٓب يتعاؿى أف يكوف عبدان هلل ألٌف التعإب  ىنا فإٌف ركح اهلل عيسى  من  

عن العبوديٌة يستلـز انفكاؾ صفة الزمة لطخصٌيتو الفٌذة العابدة ا٤بتواضعة 
كىذا يعترب خركجان بعينو عن ا٤بملوكٌية كاإلنعتاؽ من أسر العبوديٌة للمؤب عٌز 

منْب فكيف برجلو عليمو كعيسى كجٌل كىو الكفر بعينو، يتنزٌه عنو أبسط ا٤بؤ
  حيث ٛبٌخض بالعبوديٌة هلل تعأب كمتذٌلالن إليو ٖبطوعو كتواضعو كفقره
: الٌذاٌب
يا أيٌها الٌناس أنتم الفقرا  إلى اهلل كاهلل ىو الغنٌي الحميد (فاطر/ُٓ) 
 .
لن يستنكف المسيح أف يكوف عبدان هلل.. (الٌنساء/ُِٕ   . )
دان مملوكان ال يقدر على شي ضرب اهلل مثضن عب (الٌنبل/ٕٓ  . )
على مستول ٩بلوكٌيتو كعبوديٌتو للمؤب عٌز  كجٌل  لقد حافظ عيسى   

كسيبقى إٔب يـو القيامة، ككونو عبدان حقيقٌيان هلل عٌز شأنو يستلـز أف يكوف 
عارفان باهلل ك٧بيطان ٖبصوصٌيات مالكو كسٌيده اٌلذم أفاض عليو نعمة الوجود، 

صار قابالن لكي يكوف نبٌيان كرسوالن مطٌلعان على الكتاب التكويِب، كليس ؼ
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جيل كما تصٌور بعض السٌذج، كدعول مساكاتو لرسوؿ اهلل ٧بٌمد كعَبتو ػاإلف
الطٌاىرة ُب علمو ٗبا ُب الكتاب فال ميزة ٥بم عليو، مدفوعة، كذلك لكوف 

ٌصصان ٗبا كاف خاٌصان بأىل مخ" الٌلوح احملفوظ " معرفتو ٗبا ُب الكتاب التكويِب 
كأٌني حسبما كرد ُب قولو تعأب ػزمانو، كىو ٛبامان كتفضيل بِب إسرائيل 

على عوآب زماهنم من حيث كثرة خركج األنبياء  ػ فٌضلتكم على العالمين
.  منهم 

يستلـز ( بل مذ كيجػدى ُب عآب األنوار)كايتاؤه للكتاب ٤بٌا كاف ُب ا٤بػٍهًد صبٌيان  
طتو بالكتاب من دكف كاسطة ملك بينو كبْب ذاؾ الكتاب، ٩بٌا يعِب إحا

اإلعتقاد بعلمو الٌلد٘ب، كالقوؿ بأٌف نزكؿ جربائيل عليو كعلى بقٌية األنبياء 
كا٤برسلْب بالعلـو كا٤بعارؼ ٩بٌا يستوجب القوؿ بأٌف علـو األنبياء كسبٌية 

بعض األخبار مدفوع بواسطة ا٤بالئكة أك الٌنقر ُب األ٠باع حسبما جاء ُب 
:  بوجوه

عدـ حصر الوحي ّٔبوط جربائيل أك نقر ا٤بالئكة ُب األ٠باع  :الوجو األٌكؿ 
كما كاف :بل الوحي أعٌم من ىذا طبقان للتقسيم الٌسابق الوارد ُب قولو تعأب

لبشر أف يكٌلمو اهلل إالٌ كحيان أك من كرا  حجاب أك يرسل رسوالن فيوحي 
( . ُٓ/الٌطورل) ليٌّ حكيمبإذنو ما يشا  إنو ع

ىلىك بإلقاء الوحي التطريعي كالٌنقر ُب األ٠باع كسائل غيبٌية ػفن   
زكؿ ا٤ب

للتعريف بالٌنيب كاإلماـ ُب قومهما أهٌنما مرسالف من قبىل اهلل تعأب دفعان 
لتصٌور أهٌنما يطرعاف من عند أنفسهما، أك دفعان حملذكر الغلو أك اإلستقالؿ 

. ٥بٌية عن اإلرادة اإل
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لقد ابت باآليات كاالحاديث كجود العلم الٌلد٘ب ا٢باصل  :الوجو الثاني  
:    بقولو تعأب من دكف كاسطة ملك نلّب ما حصل لوٌٕب اهلل ا٣بضر 

 كعٌلمناه من لدنا علمان (الكهف/ٔٓ) ؛ فاإلتياف بنوف العلمة إشارة إٔب
ٔب عٌلم آدـ األ٠باء بقولو عٌز معارفو من اهلل مباشرةن، مضافان إٔب أٌف اهلل تعا

 كعٌلم آدـ األسما  كٌلها ثٌم عرضهم على المضئكة: شأنو
؛ فا٤بعٌلم آلدـ مباشرةن ىو اهلل كليس ا٤بالئكة ٕبسب اللاىر إذ (ُّ/البقرة)

! .  كيف تعٌلمو ا٤بالئكة ٍبٌ يأمر اهلل بأف يعرض ما تعٌلمو منهم عليهم؟
مو مباشرةن العلـو كا٤بعارؼ كأٮٌبها أ٠باء فالٌصبيح أٌف اهلل تعأب ألو   

كأكصاؼ ا٢بجج الطٌاىرين من ذرٌيتو، ٍبٌ ٙبٌدل بػهم ا٤بالئكة كٌلهم بدكف 
استثناء، كذلك لعدـ كجود قرينة ٚبٌصص قسمان من ا٤بالئكة بالتعليم دكف 
القسم اآلخر، باإلضافة إٔب أٌف األمر بالٌسجود آلدـ إ٭با تػٌم على ا٤بالئكة 

.  دكف استثناء لفضل موالنا كأبينا آدـ عليهم أٝبعْب
حصر الوحي ٗبا ذكره اإلشكاؿ خالؼ اإلمتناف كالفضل  :الوجو الثالث 

ككاف فضل اهلل :العليم كحلوؿ الربكة ُب عيسى كصدكرىا منو بقولو تعأب 
 كجعلني مباركان أينما كنت: كقولو( ُُّ/النساء) عليك عظيمان 

ظيم كإٍف كاف ٨بصوصان بالنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو، ، فالفضل الع(ُّ/مرٙب)
ُب مصاديق اآلية من حيث قربو الركحي من  لكٍن ال ٲبنع إدراج عيسى 

رسوؿ اهلل كآلو األطهار عليهم السَّالـ، كفضلو عٌز كجٌل على نبٌيو ٧بٌمد صٌلى 
عآب اهلل عليو كآلو ليس ُب فَبة زمنٌية ٧بدكدة بل كاف الفضل مذ خلقو ُب اؿ

االٌكؿ قبل خلق ا٤بالئكة، كالفضل إ٭با يكوف بإعطاء ا٤بعارؼ كإالٌ فال كجو 
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ألسبقٌيتو على ا٤بالئكة، ككونو معلّْمان ٥بم كيفٌية الٌسّب إٔب اهلل تعأب كالٌسلوؾ 
إٔب رضوانو، كالتعليم لنبٌيو كاف سابقان على كجود ا٤بالئكة فثبت بذلك كجود 

مبارىكان ليس معناه أٌف ا٤بالئكة  النيٌب عيسى  كما أٌف كوف. العلم الٌلد٘ب 
تباركو كتقٌدسو بل ىو بنفسو مبارىؾ كمقٌدس أينما حٌل كُب أٌم زمنو كاف، 

كا٤بالئكة تلتمس الربكة منو على نبينا كآلو كعليو أفضل التبية كاإلكراـ كلكٌن 
 يا ليت قومي يعلموف بما غفر:أكثر الٌناس ال يعلموف كصدؽ قولو تعأب

( .  ِٕ/يس) لي رٌبي كجعلني من المكرمين
يتضح من خالؿ ىذا العرض ا٤بوجز لليات أٮبٌية الًعٍلم الٌلد٘ب للنيٌب كالعَبة   

عليهم السَّالـ، كىو أحد أقساـ العلم الرٌبويب كابوتو ٥بم بالعمومات 
 كاإلطالقات كإالٌ فإٌف حصر العلم اإل٥بي بنزكؿ ا٤بالئكة على الٌسفراء كا٢بجج

يستلـز تقييد القدرة األزلٌية ا٤بطلقة الٍب ال يعجزىا شيء، ال سٌيما كأٌف 
متعلَّقها ىو العوآب اإلمكانٌية الٍب ال ٲبكن أف تتخٌلف عن ا٤براد اإل٥بي، مع 

الٌتأكيد على أٌف اهلل جلت قدرتو قد أفاض على العباد بعض العلـو ا٢بضوريٌة 
نا موجودكف، كعلمنا بأٌف الٌطمس مطرقة دكف كاسطًة مىلىكو كعلمنا بأنفسنا كأف

كما شابو ذلك، فقدرتو على ٚبصيص العباد ببعض ا٤بعارؼ ا٢بضوريٌة يستلـز 
إالٌ ما ]بكٌل ا٤بعارؼ  ػكاألكلياء كاألنبياء  ػقدرتو على ٚبصيص بعضهم 

.  يتٌم بطريق أكٔب إٛبامان للبٌجة كإسباغان للٌنعمة [ أخرجو الٌدليل
تدالؿ بالعمومات من الكتاب على صٌبة إعطاء الٌنيب كّٔذا يتٌم اإلس  

.  كاإلماـ األكامر إٔب ا٤بالئكة ُب ليلة القدر دكف العكس 
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اإلستدالؿ على ا٤بٌدعى باألخبار ا٣باٌصة كالقرائن ا٣باٌفة بػها : األمر الثاني   
.  

ـ إٌف القوؿ الفصل ُب ا٤بسألة ا٤بببوث فيها أٌف األئٌمة عليهم الٌسال: قلنا  
يعطوف األكامر إٔب ا٤بالئكة ا٤بدبٌرة  لألمر بإذف اهلل سببانو كتعأب ٤با ابت من 
أٌف لديهم العلم ا٢بضورم، كمعناه انكطاؼ ا٤بعلومات عند ا٤بعصـو فعالن ُب 
مقابل انكطافها الٌطأ٘ب عليو بالقٌوة كاإلرادة كالٍب يعرٌب عنها بالعلم اإلشائي 

.  أك اإلرادم 
ٌف الٌنيب كالعَبة ال يعلموف إالٌ من خالؿ نزكؿ ا٤بلك ُب ليلة كاإلعتقاد بأ  

القدر يستتبع نسبة ا١ٌبهل إليهم قبل معرفتهم بالتفاصيل ُب ليلة القدر، كقد 
قامت األدلٌة القطعٌية من الكتاب كالسٌنة كالعقل على بطالف ذلك، مضافان 

الكتاب كالسٌنة : ة ىذا اإلعتقاد ا٤بذكور لعمومات األدلٌة األربعةـإٔب مصاد
كاإلٝباع كالعقل، الٌدالة على فعلٌية علومهم كعصمتهم عن كل زللو كخطأ 

.  كجهلو حٌب ُب فَبة زمنٌية قصّبة 
عمومات كجوب التأٌسي كمتابعة الٌنيب كاألئٌمة : فمن محكمات الكتاب  

ُب عمـو أقوا٥بم كأفعا٥بم، كعمومات كجوب التسليم كاإلنقياد ٥بم أيضان ُب 
تصرٌفاوم كأقوا٥بم، كىل ٲبكن التسليم إٔب جهلهم قبل نزكؿ ليلة القدر كل 

لقد كاف لكم : كاٌل، كرٌب ا٣بالئق، كمن ىذه العمومات قولو تعأب !عليهم؟
إٍف كنتم تحٌبوف اهلل فاتٌبعوني ، (ُِ/األحزاب) في رسوؿ اهلل أسوة حسنة

بعوف الٌرسوؿ الٌنبي اٌلذين يتٌ :كقولو تعأب( ُّ/آؿ عمراف) يحببكم اهلل
( ُٖٓ/األعراؼ)كاتٌبعوه لعٌلكم تهتدكف(ُٕٓ/األعراؼ)...األٌمي
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( ٕ/ا٢بطر) ما آتاكم الٌرسوؿ فخذكه كما نهاكم عنو فانتهوا: كقولو
أايعوا اهلل كأايعوا الٌرسوؿ كأكلي األمر منكم (الٌنساء/ٓٗ ) أايعوا اهلل

كإٌف رٌبكم الٌرحماف ( َِ/األنفاؿ) كرسولو كال توٌلوا عنو كأنتم تسمعوف
اتٌقوا اهلل كأايعوف كال تطيعوا ( َٗ/طو) فاتٌبعوني كأايعوا أمرم

استجيبوا هلل كللٌرسوؿ إذا دعاكم لما ( َُٓ/الٌطعراء) أمرالمسرفين
إنٌو لقوؿ رسوؿ كريم ذم قٌوة عند ذم العرش ( ِْ/األنفاؿ) يحييكم

 إف ىو إالٌ كحيه يوحى( َِػُٗ/التكوير) مكين مطاع ثٌم أمين
( .  ْ/الٌنجم)
كٗبا أٌف العَبة  الطٌاىرة ىي نفس  الٌنيب بنص آية ا٤بباىلة كًعٍدؿ الكتاب اٌلذم   

ال يأتيو الباطل من بْب يديو  كال من خلفو بنٌص حديث الثقلْب ٩بٌا يعِب 
ـز لكوهنم العصمة ٥بم ٛبامان كما ىي للٌنيب كللكتاب، ألٌف ابوت العصمة ٥بم مال

قدكة حسنة ٯبب التأٌسي بػهم كالتسليم ألمرىم، كما ابت للٌنيب من كجوب 
التأٌسي كالقدكة أيضان اابت ٥بم بال فصل، إذ لو احتػًمل فعلهم ا١ٌبهل أك أٌف 

٥بم عمومان ُب ٝبيع  علمهم ليس حضوريٌان ٤با جاز التأٌسي كا٤بتابعة كالتسليم
األحواؿ لسراية ذلك اإلحتماؿ ا٤بانع لكٌل األفعاؿ بل كال مطلقان ُب شيء من 

. األعماؿ 
مضافان إٔب أٌف اإلعتقاد بعدـ فعلٌية علومهم يساكؽ القوؿ بعدـ عصمتهم    

ا٤بطلقة الٍب ٓب تىقتصر على كقت معٌْب أك زمن دكف آخر، كذلك ألٌف شأنٌية 
علومهم مالـز ١بهلهم كىو خلف كوهنم مطهَّرين دكف خصوصٌية  لزمن على 

يطمل ٝبيع حاالوم كأزماهنم،  كيطٌهركم تطهيران : خر، فقولو تعأبآ
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ـه، كمىن حىصىرىهي ُب كقتو أك زمنو دكف آخر عليو أٍف يأٌب بقرينة  فالتطهّب عا
قطعٌية تثبت مٌدعاه كىي مفقودة ُب البػىٍْب، فيبقى العمـو سارو ُب ٝبيع مراتبو 

.  كأزمانو كأكقاتو كُب كل متعٌلقاتو 
ع التأكيد على أٌف ىذه العمومات تتوافق مع األخبار الٌدالة على ىذا ـ  

فعلٌية علومهم، كما تتوافق مع عمومات اآليات الٌدالة على عدـ سلطة 
: إبليس على ا٤بخلىصْب كقولو تعأب

إٌف عبادم ليس لك عليهم سلطاف (إلسراء/ٔٓ .)
فقاؿ فبعٌزتك ألغويٌنهم أجمعين إالٌ عبادؾ منهم المخلىحي(ص/ّٖ    .) 
كذلك لنحرؼ عنو الٌسو  كالفحشا  إنػو من عبادنا المخلىحين 
( . ِْ/يوسف)

كأٌما من ٧بكمات السٌنة الدالٌة على فعلٌية علومهم كعدـ جهلهم،    
باإلضافة إٔب ما تقٌدـ من العمومات القرآنٌية الٌدالة على كجوب التأٌسي 

ماـ عآب ال ٯبهل، كعآب بكٌل ما كالتسليم كالتفويض يكفي ما كرد من أٌف اإل
كاف كما يكوف كٗبنطق الطّب كالبهائم كا٤بسوخ كٌلها، كباآلجاؿ كا٤بنايا، كأهنم 
يتكٌلموف ٝبيع األلسن كالٌلغات، كٱبربكف عن ٝبيع ا٤بغٌيبات، كأنو تناـ أعينهم 

كال تناـ قلؤّم كيركف من خلفهم كما يركف من أمامهم كأهنم أٌكؿ ما خلق 
كمن نورىم اشتٌق خلق الٌسماكات كاألرضْب كالببار كا١بناف كحور العْب  اهلل،
لك . 

ي
كأهٌنم يركف ما بْب ا٤بطرؽ كا٤بغرب ال ٱبفى عليهم شيئ من عآب ا٤ب

كينصب ٥بم عامود من نور من األرض إٔب الٌسماء، كأٌف الٌسماكات  كاألرض 
ىا من يابسها، عند اإلماـ كيده من راحتو يعرؼ ظاىرىا من باطنها، كرطب
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ـه عليّّ،  كأٌف اإلماـ بطر ملكيّّ كجسده ٠باكمّّ، كأمره إ٥بيّّ، كركحه قدسيّّ، كمقا
كنوره جليّّ، كسرّّ خفيّّ، ملكيُّ الٌذات، إ٥بيُّ الٌصفات، عآبه با٤بغٌيبات، مربَّأه 

.  من العيوب، مطٌلعه على الغيوب، ظاىريه إمامة كباطنيو غيبه ال ييٍدرىؾ 
عن موالنا اإلماـ  (ُٖ)كاإلحتجاج (َٖ)عمومات ا٤بعتربة ُب البصائرككذا اؿ  

ال ٘باكزكا بنا : " علٌي بن موسى الٌرضا عليهما السَّالـ ُب رٌد الغالة كا٤بفوضة
 (ِٖ)ككذا كرد ُب ا٣بصاؿ". العبوديٌة ٍبٌ قولوا فينا ما شيتم كلن تبلغوا

إيٌاكم : قاؿ ـ علٌي أيضان عن موالنا اإلما: (ْٖ)كالببار  (ّٖ)كالبصائر
" .  كالغلٌو فينا، قولوا إنٌا عبيد اهلل مربوبوف كقولوا ُب فضلنا ما شيتم 

فالقوؿ بفعلٌية علومهم كعدـ سهوىم ليس من الغلٌو، كإ٭ٌبا الغلٌو إابات    
.  العبوديٌة كالربوبٌية ٥بم

موت ك٩بٌا يدٌؿ على فعلٌية علومهم أيضان ما كرد با٤بستفيض على حضورىم   
كل مؤمن ككافر ٕبيث يراىم ا٤بيت كيوصوف ملك ا٤بوت ما يستبٌقو من  
الرٌفق كالعنف، فإٌف حضورىم موت كل مىن ُب مطارؽ األرض كمغارّٔا ُب 

آف و كاحدو على كجو ا٤بطاىدة كالرؤية ٩با ال ٯبامع ا١ٌبهل ُب شيء بل يستلـز 
علي ٔبميع كونو من خوارؽ العادات ما ىو أعلم من إحاطة علمهم الف

.  الكائنات إحاطة الٌطمس كالقمر بػها 
كأٌما اإلٝباع على عصمتهم فال يرتاب فيها أحد على اإلطالؽ، سول ما   

نسب إٔب الٌصدكؽ كأستاذه إبن الوليد ُب مسألة الٌسهو الٍب ألصقاىا برسوؿ 
اهلل، كعٌدٮبا اإلعتقاد بالعصمة ا٤بطلقة للنيٌب كآلو ىي بنلر الصَّدكؽ أكؿ 

رجة ُب الغلو، كأٌما مسألة فعلٌية علومهم فلم تكن من ا٤بسائل ا٤بعهودة د
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سول ( بل ا٤بطهور يقوؿ بفعلٌية علم اإلماـ )كالرٌائجة ُب أزمنة ا٤بتقٌدمْب 
ما كاف منتطران بينهم من الٌنصوص الٌدالة على ذلك كُب مقابلها ما ٱبالفها، 

على العكس من ذلك ال  دكف أف ييلهركا ترجيبان معتٌدان بو، بل ٪بدىم
ٱبرجوف عن ا٤بتعارؼ من خالؿ ا١بمع بْب األخبار الٌنافية كا٤بثبتة لعلمهم ٗبا 
يتناسب كمدركاوم العقلٌية، أك ٕبسب ما أٌدل إليو ظٌنهم كاجتهادىم بفهم 
داللة تلك األخبار كالعمل بػها، كاألظهر أنػهم ٓب يتصرٌفوا باألخبار حرصان 

ة كنطر األخبار كعدـ التصٌرؼ بػها طبقان ٤با يرتأكف من منهم على أداء األماف
حفظ األحاديث ٕبسب ما أمر أئٌمة أىل البيت عليهم السَّالـ، كلكٌننا 

نستغرب من فطاحل تلك الفَبة الٌزمنٌية الٍب برز فيها اٌلة من ٧بٌققي الطائفة 
لفلسفي الٌطيعٌية بالفقو كاألصوؿ كيف قٌل فيها التبقيق الفقهي كالكالمي كا

سول ما رشح من العالٌمة ا٢بٌلي كا٣بواجا نصّب الٌدين الٌطوسي، كىذاف قد 
خلت كتبهما من مسألتنا ىذه لعذر خفي علينا، كسواء ذكرىا ا٤بتقٌدموف أـ 
ال؛ فإف ذلك ال يؤار ُب أصل ا٤بسألة لكوهنا من مقٌدمات أصوؿ العقيدة بل 

عليها من أٮبٌية على الٌصعيد ىي من أىم مقٌدمات الًفقو كالعصمة ٤با يَبتب 
الٌنفسي كالقيادم لدكر ا٤بعصـو ُب إدارة آّتمعات كتسيّب دٌفة شؤكهنا ٤با ُب 

زيو لكياف ا٤بعصـو عن ا٣بطأ أك ا١ٌبهل فيما ىو من ٨بتٌصاتو اٌلٍب ػا٤بسألة من تن
جعلها اهلل سببانو لو كخليفة ٰبمل األ٠باء اإل٥بٌية كالٌصفات الٍب تعكس عن 

.  ات األحديٌة ا٤بطلقة الذٌ 
كعدـ كجود إٝباع على ا٤بسألة ال يقدح ُب أٮبٌيتها لكوهنا من أصوؿ   

اإلعتقادات الٍب ال يهٌم ُب ٙبٌققها كجود إٝباعات ٤با اتضح ُب أصوؿ الفقو 
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من عدـ اشَباط اإلٝباع ُب أصوؿ اإلعتقادات إلبتنائها على الٌدليلٌية كا٢بٌجٌية 
.  ؼ ا٤بالزمىْب لإلٝباع ُب أكثر حاالتو ال على التعٌبد كالتوؽٌ 

كأٌما من العقل ا٤بوافق للٌنصوص ا٤بثبتة لفعلٌية علمهم عليهم السَّالـ، فيكفي   
ما اقتضتو قاعدة الٌلطف الٌدالة على كجوب اتصاؼ ا٢بكيم بػها من حيث 

باألكمل من الٌصفات،  ػكىو اإلماـ  ػكجوب اتصاؼ األكمل من الٌذكات 
العلم كعمـو كٌميتو، كمن أٌف عٌلة خلقو تعأب ا٣بلق إ٭با ىو معرفتو  كىو فعلٌية

 كما خلقت الجٌن كاإلنس إالٌ ليعبدكف: سببانو كتعأب لقولو
كنت : " كللبديث القدسي ا٤بعركؼ. كالعبادة ىي ا٤بعرفة ( ٔٓ/الٌذاريات)

عبادتو كا٤بفركض أٌف معرفتو موقوفة ب" زان ٨بفيان فخلقت ا٣بلق لكي أيعرؼػكن
كنصوصٌيتو على خلق ا٣بلفاء مىٍلهران ١بميع صفاتو ا١باللٌية، كمرآةن لتجٌلي 

معارفو ا٣بفٌية، كظالِّ ظليالن ألكصافو الكمالٌية، ٕبيث يكوف الٌنقص ُب ا٤بلهر 
كا٤برآة كالٌلل نقصان ُب ا٤بلهر كا٤برئي كذم الٌلل، كىو نقص لغرض ا٢بكيم 

.  كحكمتو كمستبيل عقالن 
بأفعاؿ األناـ كاٌطالعو فعالن بػها أقرب  إٔب أٌف عمـو علم اإلماـ  مضافان   

إٔب طاعتهم كأبعد عن معصيتهم قطعان، فيجب حينيذ فعلو على ا٢بكيم 
.  ا٤بتعاؿ  

كبقاعدة اللطف تثبت عصمة اإلماـ من ٝبيع ا٤بناقص ا٣بيليقٌية كا٣بىلقٌية   
تستلـز عمـو علمهم الفعلي، كالنسبٌية، بل إٌف قاعدة ا٤بقتضي كعدـ ا٤بانع 

كذلك ألٌف عمـو علمهم الًفٍعلي من الفيوضات الٌداخلة ٙبت ا٤بقتضي كىو 
.  عمـو قدرة ا٤ببدأ الفٌياض، كعدـ ا٤بانع من تلقي فيض اإلمامة 
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إنو تعأب قادر على تعميم علم اإلماـ، كا٢باجة للعآب داعية : كبعبارة أخرل  
ل ا٢بكيم، بل إٌف كصف الٌنيب بالعصمة إليو، كال مفسدة فيو، فيجب عل

ا٤بطلقة أكمل كأحسن من كصفو بضٌدىا فيجب ا٤بصّب إليو ٤با فيو من دفع 
.  الٌضرر ا٤بلنوف بل ا٤بعلـو 

إٔب ىنا اتٌضح معنا إمكانٌية حصوؿ األئٌمة عليهم السَّالـ على العلم الفعلي   
فدعول أٌف علمهم  من عند عالٌـ الغيوب حسبما قٌدمنا باألدلٌة األربعة،

 . إرادم باطلة من أساسها ٤بناىضتها لألدلٌة القطعٌية ال سٌيما قاعدة اللطف 
: عرض األخبار الدالٌة على فعلٌية ًعٍلم اإلماـ 

كال بأس ىنا باستعراض بعض األخبار الٌدالة على أٌف علمهم ليس منبصران   
صباح كمساء، كىي كثّبة  ُب ليلة القدر بل يتأٌكد ٥بم فيها كما يتأٌكد ُب كلٌ 

:  منها
ما ركاه الكليِب ُب الكاُب باب ا١بٌفر كا١بٌامعة، كما سوؼ يأتيك ُب  ػأ   

. الببوث الالحقة 
:  ،كىي كاآلٌب (ٖٓ)كمنها ما ركاه آّلسي ُب الببار ػب   

، عن عبيس بن ىطاـ، عن ا٢بسْب بن عليٌ  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُ)   
 :قاؿ :قاؿ عن ا٤بفضل بن عمر، عن أيب عبد اهلل أيب غساف الذىلي، 

اهلل أحكم، كأكـر من أف يفرض طاعة عبد ٰبجب، عنو خرب السماء 
  . (ٖٔ) صباحا، كمساء
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عبد اهلل بن ٧بمد عمن ركاه، عن ٧بمد بن  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ِ)  
إف اهلل أجل، كأعلم من أف  :قاؿ خالد، عن صفواف، عن أيب عبد اهلل 

  .(ٕٖ)ده ٍب ٱبفي، عنو شييا من أخبار السماء، كاألرضمتج بعبد من عبيح

عبد اهلل بن ٧بمد، عن اللؤلؤم، عن إبن سناف، عن سعد بن األصبغ  ػ( ّ)  
 :قاؿ دخلت مع حصْب، كرجل آخر على أيب عبد اهلل  :األزرؽ قاؿ

بد فسمعت أبا ع :برجل فناجاه ما شاء اهلل قاؿ فاستخلى أبو عبد اهلل 
أفَبل اهلل ٲبن بعبد ُب بالده، كٰبتج على عباده ٍب  :يقوؿ للرجل اهلل 

. (ٖٖ)ٱبفي، عنو شييا من أمره
إبن معركؼ، عن ٞباد، عن حريز، عن أيب  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ْ)   

صٌلى اهلل ، عن علم النيب  سيل عليٌ  :قاؿ بصّب، عن أيب جعفر 
علم ٝبيع النبيْب، كعلم ما كاف، كعلم ما  علم النيب :فقاؿ عليو كآلو كسلَّم

، كالذم نفسي بيده إ٘ب ألعلم علم النيب :ىو كائن إٔب قياـ الساعة ٍب قاؿ
، كعلم ما كاف، كعلم ما ىو كائن فيما بيِب، كبْب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

.  (ٖٗ)قياـ الساعة
:  مضحظة  
يع ا١بزئيات، كعلم ما ىو كائن؛ إشارة، كاضبة إٔب جم:قولو   

كأنٌبئكم بما تأكلوف كما  :كا٤بوضوعات،، كىذا موافق لقوؿ عيسى 
 ( . ْٗ/آؿ عمراف) تٌدخركف

أٞبد بن ٧بمد، عن إبن أيب ٪براف، عن يونس  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٓ)  
  :ا٤بغّبة، عن عبد األعلى، كعبيدة بن بطّب قاؿ بن يعقوب، عن ا٢بارث بن
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، كاهلل إ٘ب ألعلم ما ُب السماكات، كما ُب :ابتداء منو قاؿ أبو عبد اهلل 
 ،األرض، كما ُب ا١بنة، كما ُب النار، كما كاف، كما يكوف إٔب أف تقـو الساعة

إف اهلل  :ٍب قاؿ ،ٍب بسط كفيو ،أعلمو من كتاب اهلل أنلر إليو ىكذا :ٍب قاؿ
. (َٗ)   كأنزلنا إليك الكتاب فيو تبياف كل شي :يقوؿ

: ةمضحظ  
 كنزلنا عليك الكتاب تبيانان لكٌل شي : ا٤بوجود ُب ا٤بصبف ا٢بإب  
 (.  ٖٗ/النبل)

أٞبد بن ٧بمد، عن ٧بمد بن سناف، عن  [بصائر الدرجات]ر، م ػ( ٔ)  
يونس، عن ا٢بارث بن ا٤بغّبة، كعدة من أصبإبنا فيهم عبد األعلى، كعبيدة 

 ير ٠بعوا أبا عبد اهلل بن عبد اهلل بن بطر ا٣بثعمي، كعبد اهلل بن بش
السماكات، كأعلم ما ُب األرضْب، كأعلم ما ُب  إ٘ب ألعلم ما ُب :يقوؿ

ا١بنة، كأعلم ما ُب النار، كأعلم ما كاف، كما يكوف ٍب مكث ىنيية فرأل أف 
 :علمت من كتاب اهلل أف اهلل يقوؿ : فقاؿ، ذلك كرب على من ٠بعو

  ".ء فيو تبياف كل شي"

أٞبد بن إسباؽ، عن عبد اهلل بن ٞباد، عن  [صائر الدرجاتب]ير،  ػ( ٕ)  
. ٝباعة من الطيعة ُب ا٢بجر كنا مع أيب عبد اهلل  :سيف التمار قاؿ

.  أحدا فالتفتنا ٲبنة، كيسرة فلم نرى  ،علينا عْب : فقاؿ 
.  ليس علينا عْب :فقلنا 
ضر ، كرب الكعبة، كرب البيت االث مرات لو كنت بْب موسى، كاْب:قاؿ 

ألخربوما أ٘ب أعلم منهما، كألنبأوما ما ليس ُب أيديهما ألف موسى، 
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، كإف رسوؿ اهلل ؛ـ ما ىو كائنؿٍ ما كاف، كٓب يعطيا عً  ـى ؿٍ كا٣بضر أعطيا عً 
ـ ما كاف، كما ىو كائن إٔب يـو القيامة ؿٍ أعطي عً  صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

 . (ُٗ)، كرااةسلَّمصٌلى اهلل عليو كآلو كفوراناه من رسوؿ اهلل 

عمراف بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٖ)  
علي بن معبد، عن جعفر بن عبد اهلل بن ٞباد، عن عبد اهلل بن عبد الرٞبن، 

 استأذنت على أيب عبد اهلل  :عن أيب عمرك، عن معاكية بن، كىب قاؿ
بالوصية، كأعطانا علم ما  ُب كالـ لو يا من خصنا :فأذف ٕب فسمعتو يقوؿ

جعل أفيدة من الناس ووم إلينا، كجعلنا، كراة علم ما بقي، كمضى، ك
.  (ِٗ)عليهم السَّالـاألنبياء 

ًعٍلم ما بقي؛ إشارة إٔب ًعٍلًمًو بتفاصيل ا١بزئيات : قولو : مضحظة    
 . دكف ٚبصيصو 

ة، عن أيب عبد باإلسناد ا٤بتقدـ، عن معاكم [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٗ)  
، اللهم يا من أعطانا علم ما مضى، كما بقي :٠بعتو يقوؿ :قاؿ اهلل 

 .(ّٗ)ة كجعلنا، كراة األنبياء، كختم بنا األمم السالفة، كخصنا بالوصي

كنت، عند أيب عبد  :، عن أباف بن تغلب قاؿ[اإلحتجاج]ج،  ػ( َُ)   
د أبو عبد اهلل إذ دخل عليو رجل من أىل اليمن فسلم عليو فر اهلل 
 مرحبا يا سعد :فقاؿ لو  .

.  ، كما أقل من يعرفِب بو،ّٔذا االسم ٠بتِب أمي :فقاؿ لو الرجل 
.  صدقت يا سعد ا٤بؤب :فقاؿ أبو عبد اهلل  
.  ّٔذا كنت ألقب ،جعلت فداؾ :فقاؿ الرجل 
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ال خّب ُب اللقب إف اهلل تبارؾ، كتعأب يقوؿ ُب  :فقاؿ أبو عبد اهلل  
يمافً  ٍسمي اٍلفسيوؽي قاًب بًئسى اإلؿكىال تىنابػىزيكا بًاأل :ابوكت ما  بػىٍعدى اإٍلً

. ؟صناعتك يا سعد
إف باليمن أحدا  :جعلت فداؾ إنا أىل بيت ننلر ُب النجـو ال يقاؿ :فقاؿ 

.  أعلم بالنجـو منا
. ؟كم ضوء ا٤بطَبم على ضوء القمر درجة: فقاؿ أبو عبد اهلل  
.   أدرمال :فقاؿ اليما٘ب 
كم ضوء ا٤بطَبم على ضوء عطارد ،صدقت :فقاؿ أبو عبد اهلل  

. ؟درجة
فما اسم النجم  ،صدقت :ال أدرم فقاؿ لو أبو عبد اهلل  :فقاؿ اليما٘ب 

.  ال أدرم:فقاؿ اليما٘ب ،الذم إذا طلع ىاجت اإلبل
فما اسم النجم الذم إذا طلع ىاجت  ،صدقت :فقاؿ لو أبو عبد اهلل  

. ؟البقر
.  ال أدرم :فقاؿ اليما٘ب

صدقت فما اسم النجم الذم إذا طلع ىاجت  :فقاؿ لو أبو عبد اهلل  
. ؟الكالب

.  ال أدرم :فقاؿ اليما٘ب 
فما زحل عندكم ،ُب قولك ال أدرم ،صدقت :فقاؿ لو أبو عبد اهلل  

. ؟ ُب النجم
.  ٪بم ٫بس :فقاؿ اليما٘ب
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٪بم أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو  ال تقل ىذا فإنو :فقاؿ أبو عبد اهلل  
الذم قاؿ اهلل ُب  النجم الثاقب، كىو عليهم السَّالـفهو ٪بم األكصياء 

.  كتابو
. ؟فما معُب الثاقب :فقاؿ اليما٘ب 
إف مطلعو ُب السماء السابعة فإنو اقب بضوئو حٌب أضاء ُب  : فقاؿ 

يا أخا العرب، عندكم  :قاؿٍب  ،السماء الدنيا فمن ٍب ٠باه اهلل النجم الثاقب
. ؟ٓبعا

إف باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس ُب  ،جعلت فداؾ ،نعم :قاؿ اليما٘ب
. علمهم 

. ؟ما يبلغ من علم عا٤بهم، ك:فقاؿ أبو عبد اهلل 
إف عا٤بهم ليزجر الطّب، كيقفو األار ُب ساعة كاحدة مسّبة  :قاؿ اليما٘ب 

.  شهر للراكب احملث
.  فإف عآب ا٤بدينة أعلم من عآب اليمن :اهلل فقاؿ أبو عبد  
. ؟، كما يبلغ من علم عآب ا٤بدينة:قاؿ اليما٘ب 
إف علم عآب ا٤بدينة ينتهي إٔب أف يقفو األار، كال يزجر الطّب،  : قاؿ 

، كااِب كيعلم ما ُب اللبلة الواحدة مسّبة الطمس تقطع ااِب عطر برجان 
.  اِب عطر عا٤بان ، كإبران  ، كااِب عطرعطر بران 

ٍب  :قاؿ ،ما ظننت أف أحدا يعلم ىذا، كما يدرم ما كنهو :فقاؿ لو اليما٘ب
.  (ْٗ) قاـ اليما٘ب
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٧بمد بن عيسى، عن أيب عبد اهلل ا٤بؤمن،  [بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُُ)  
عن علي بن حساف، عن أيب داكد السبيعي، عن بريدة األسلمي، عن رسوؿ 

 :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّمقاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ آلو كسلَّمصٌلى اهلل عليو كاهلل 
إف اهلل أشهدؾ معي سبع مواطن حٌب ذكر ا٤بوطن الثا٘ب أتا٘ب جربائيل  يا عليٌ 

 :فقاؿ :كدعتو خلفي قاؿ :أين أخوؾ فقلت :فأسرل يب إٔب السماء فقاؿ
فدعوت فإذا أنت معي فكطط ٕب عن السماكات  :فادع اهلل يأتيك بو قاؿ

السبع، كاألرضْب السبع حٌب رأيت سكاهنا، كعمارىا، كموضع كل ملك 
.  (ٓٗ)قػي ق كما رأيتػمنها فلم أر من ذلك شييا إال كقد رأيت

: كمنها ما ركاه آّلسي نقالن عن الصٌفار أيضان، كىو كاآلٌب ػج   
: ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن ٧بٌمد بن عبد اهلل بن ىالؿ بن عقبة قاؿ: ير ػ( ُ)  

ما : أنا كا٤بعٌلى بن خنيس عند أيب عبد اهلل، فقاؿ أبو عبد اهلل  كنت
.  (ٔٗ)جلس ٦بلسك أحد إالٌ عرفتو

ا٢بسن بن علي، عن أٞبد بن ىالؿ، عن علي بن ا٢بكم، عن : ير ػ( ِ)  
مع ٝباعة من أصبابنا إذ  كٌنا عند أيب عبد اهلل : ضريس الكناسي قاؿ

 أصبابنا ك٤بزه عند أيب عبد اهلل دخل عليو رجل أعرفو فذكر رجالن من 
ٓب يسمع فأعاده أيضان فلم  فلم ٯببو بطيء فلٌن الرجل أٌف أبا عبد اهلل 

. يلتفت إليو، فلٌن الٌرجل أنو ٓب يسمع فأعاد الثالثة
يده إٔب ٢بية الٌرجل فقبض عليها فهٌزىا االاان حٌب  فرٌد أبو عبد اهلل   

إف كنت ال أعرؼ الرجل إالٌ ٗبا : اؿ لوظننت أٌف ٢بيتو قد صارت ُب يده كؽ
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أبلغ عنهم فبيس النسب نسيب ٍبٌ أرسل ٢بيتو من يده كنفخ ما بقي من 
.  (ٕٗ)الٌطعر ُب كٌفو

: مضحظة  
يعرؼ الٌرجل من دكف أٍف يبٌلغ  ىذاف ا٢بديثاف يداٌلف على أٌف اإلماـ   

  .عنو أحد 

عأب يرفع لإلماـ عمودان ينلر بو كمنها ما ركاه آّلسي ُب باب أٌف اهلل ت ػد   
  :كىي كاآلٌب ،إٔب أعماؿ العباد

معاكية بن حكيم، عن أيب داكد ا٤بسَبؽ، عن ٧بٌمد بن مركاف،  : ير ػ( ُ)  
إٌف اإلماـ يسمع الصوت ُب بطن أٌمو،  فإذا بلغ : قاؿ عن أيب عبد اهلل 

عدالن ال كتٌمت كلمة رٌبك صدقان ك: أربعة أشهر كتب على عضده األٲبن
فإذا كضعتو سطع لو نوره ما بْب السماء كاألرض، فإذا درج  مبٌدؿ لكلماتو

. (ٖٗ)رفع لو عمود من نور يرل بو ما بْب ا٤بطرؽ كا٤بغرب
عبد اهلل بن عامر،  عن ٧بٌمد الربقي،  عن ا٢بسن بن عثماف،  : ير ػ( ِ)  

إلماـ مٌنا إٌف ا: قاؿ أبو جعفر : عن ٧بٌمد بن فضيل، عن الثمإٌب قاؿ
ليسمع الكالـ ُب بطن أٌمو حٌب إذا سقط على األرض أتاه ملك فيكتب 

كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ لكلماتو : على عضده األٲبن
حٌب إذا شٌب رفع اهلل لو عمودان من نور يرل فيو الٌدنيا  كىو الٌسميع العليم

.  (ٗٗ)كما فيها ال يسَب عنو منها شيء
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: أٞبد بن ٧بٌمد، عن علي بن حديد، عن ٝبيل بن درٌاج قاؿ: رم ػ (ّ)  
ال تتكٌلموا ُب اإلماـ فإٌف اإلماـ يسمع : ركل غّب كاحد من أصبابنا قاؿ

كتٌمت : الكالـ كىو جنْب ُب بطن أٌمو، فإذا كضعتو كتب ا٤بلك بْب عينيو 
ُب كٌل  فإذا قاـ باألمر رفع لو كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ لكلماتو

.  (ََُ)بلد منار ينلر بو  إٔب أعماؿ العباد 
عمراف بن موسى، عن أيوب بن نوح، عن عبد الٌسالـ بن سآب، : ير ػ( ْ)  

إٌف : قاؿ عن ا٢بسْب، عن يونس بن ظبياف، عن أيب عبد اهلل ا٢بسْب 
ىكذا : اإلماـ يسمع ُب بطن أٌمو فإذا كلد خٌط على  منكبيو خط، ٍبٌ قاؿ

كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ  : ؾ قوؿ اهلل تعأببيده فذؿ
.  (َُُ)كجعل لو ُب قرية عمود من نور يرل بو ما يعمل أىلها فيها لكلماتو

٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن الٌنضر بن شعيب، عن خالد بن ماد : ير ػ( ٓ)  
ك٧بٌمد بن الفضيل،  عن ٧بٌمد بن مركاف،  عن الفضيل،  عن أيب جعفر 

 ٠بعتو يقوؿ : قاؿ : إٌف اإلماـ ليسمع الكالـ ُب بطن أٌمو حٌب إذا
كتٌمت كلمة : سقط على األرض أتاه ملك فيكتب على عضده األٲبن

فإذا شٌب رفع  رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ لكلماتو كىو السميع العليم
 اهلل ُب كٌل قرية عمودان من نور مقامو ُب قرية كيعلم ما يعمل ُب القرية

.  (َُِ)األخرل
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أٞبد بن ٧بٌمد، عن األىوازٌم، عن ٧بٌمد بن فضيل، عن بعض : ير ػ( ٔ)  
اإلماـ يسمع الكالـ ُب بطن أٌمو فإذا : قاؿ رجالو، عن أيب عبد اهلل 

. (َُّ)سقط إٔب األرض نصب لو عمود ُب بالده كىو يرل ما ُب غّبىا
يع بن ٧بٌمد ا٤بسٌلي، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن إبن ٧ببوب، عن الرب: ير ػ( ٕ)  

إٌف اإلماـ يسمع ُب : يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : ٧بٌمد بن مركاف قاؿ
كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال :بطن أٌمو فإذا كًلد خٌط بْب كتفيو 

فإذا صار األمر إليو جعل اهلل لو عمودان من نور يبصر بو ما  مبٌدؿ لكلماتو
. (َُْ)يعمل بو أىل كٌل بلدة

٧بٌمد بن عيسى، عن الوٌشاء، عن ٧بٌمد بن الفضيل، عن ٧بٌمد :ير ػ( ٖ)  
إٌف اإلماـ : ٠بعتو يقوؿ: قاؿ بن مركاف،  عن الفضيل، عن أيب جعفر 

إذا شٌب رفع اهلل لو ُب كٌل قرية عمودان من نور يعلم ما يعمل ُب القرية 
.  (َُٓ)األخرل

ٞبد بن سليم أك عٌمن ركاه، عبد اهلل بن ٧بٌمد بن عيسى، عن أ: ير ػ( ٗ)  
: عن أٞبد بن سليم، عن أيب ٧بٌمد ا٥بمدا٘ب، عن أيب إسباؽ ا١بريرم قاؿ

إٌف هلل عمودان من نور، : فسمعتو كىو يقوؿ كنت عند أيب عبد اهلل 
حجبو اهلل عن ا٣بالئق، طرفو عند اهلل كطرفو اآلخر ُب أذف اإلماـ فإذا أراد 

ـ اهلل شييان أكحاه ُب أذف اإلما
(َُٔ)  .

ييراد من الوحي ىنا الوحي التكويِب، ٗبعُب إصدار األكامر من اهلل :  مضحظة  
تعأب ٣بليفتو اإلماـ، كقد ييراد منو الوحي التطريعي اٌلذم نزؿ على جٌده 

رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كلكٌن اهلل يؤٌكده لو ُب اللبلة 
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ا ا٢بديث العاشر اآلٌب، حيث جعل بينو كبْب ا٤بعٌينة، كيدٌؿ على ما قلن
الٌرسوؿ رسوالن مىلىكىان، كٓب ٯبعل بينو كبْب اإلماـ مىلىكىان، كليس كراء عباداف قرية، 

.  فتدبٌر 
 ا٢بسن بن علٌي، عن صاّب بن سهل، عن أيب عبد اهلل : ير ػ( َُ)  

اهلل جعل  يا صاّب بن سهل إفٌ : كنت جالسان عنده فقاؿ ٕب ابتداءن منو: قاؿ
ككيف : قلت: بينو كبْب الرسوؿ رسوالن كٓب ٯبعل بينو كبْب اإلماـ رسوالن، قاؿ

جعل بينو كبْب اإلماـ عمودان من نور ينلر اهلل بو إٔب اإلماـ كينلر : ذاؾ؟ قاؿ
.  (َُٕ)اإلماـ بو إليو فإذا أراد علم شيء نلر ُب ذلك النور فعرفو

سن بن العٌباس بن جريش، عن أيب أٞبد بن إسباؽ، عن اّب: ير ػ( ُُ)  
إنا أنزلناه نور كهيية العْب على : قاؿ أبو عبد اهلل : قاؿ جعفر 

رأس النيٌب كاألكصياء ال يريد أحد مٌنا ًعٍلم أمر من أمر أك من أمر الٌسماء إٔب 
ا٢بجب اٌلٍب بْب اهلل كبْب العرش إالٌ رفع طرفو إٔب ذلك النور فرأل تفسّب 

.  (َُٖ)مكتوبان  اٌلذم أراد فيو
ا٤براد من رفع طرفو إٔب ذلك النور ىو بياف األحكاـ الطرعٌية :مضحظة 

 . الٌصادرة من اهلل مباشرةن 
٧بٌمد بن أٞبد، عن ٧بٌمد بن موسى، عن ٧بٌمد بن أسد : ير ػ( ُِ)  

ا٣بزٌاز، عن ٧بٌمد بن إ٠باعيل، عن عبد اهلل ا٣براسا٘ب مؤب جعفر بن ٧بٌمد، 
جعلت : قلت أليب جعفر: زٌم، عن إسباؽ القٌمي قاؿ عن بناف ا١بو

يسمع ُب بطن أٌمو، فإذا كصل إٔب األرض كاف : فداؾ ما قدر اإلماـ؟ قاؿ
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كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ :على منكبو األٲبن مكتوبان 
. لكلماتو كىو الٌسميع العليم

عرش إٔب األرض يرل فيو ٍبٌ يبعث أيضان لو عمودان من نور من ٙبت بطناف اؿ 
أعماؿ ا٣بالئق كٌلها ٍبٌ يتطٌعب لو عمود آخر من عند اهلل إٔب أذف اإلماـ 

. (َُٗ)كٌلما احتاج إٔب مزيد أفرغ فيو إفراغان 
: إشارة ىاٌمة  
يطّب ا٢بديث إٔب استلهاـ األحكاـ من اهلل مباشرةن كغّبه من األحاديث   

بة كالٍب ال ٙبصى من الكثرة فيلـز ا٤بتقٌدمة، كذلك لكثرة ا٤بواضيع ا٤بتطع
.   اإلخبار من اهلل عٌز شأنو ليبكم بػها اإلماـ 

أبو ٧بٌمد، عن عمراف بن موسى، عن موسى بن جعفر : ير ػ( ُّ)  
البغدادم، عن علٌي بن اسباط، عن ٧بٌمد بن الفضيل،عن أيب بكر ا٢بضرمٌي 

شيء من  يا أبا بكر ما ٱبفى عليَّ : قاؿ ٕب أبو عبد اهلل : قاؿ
. (َُُ)بالدكم

أٞبد بن ٧بٌمد، عن األىوازٌم، عن علٌي بن أٞبد بن ٧بٌمد، : ير ػ( ُْ)  
كذكركا اإلماـ كفضلو  كنت أنا كصفواف عند أيب ا٢بسن :عن أبيو قاؿ

كُب موضعو  القمر في السما إ٭با منزلة اإلماـ ُب األرض ٗبنزلة : قاؿ 
. (ُُُ)ىو مطٌلع على ٝبيع األشياء كٌلها

كنت أنا كأٞبد بن :ا٥بيثم النهدٌم، عن إ٠باعيل بن مهراف قاؿ: ير ػ( ُٓ)  
إ٭با ىو : فجرل ذكر اإلماـ فقاؿ اإلماـ الٌرضا  أيب نصر عند الرضا 

. (ُُِ)مثل القمر يدكر ُب كٌل مكاف أك تراه من كٌل مكاف
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عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن علي بن ا٢بكم، عن إبن عمّبة، عن  ػ( ُٔ)  
إٌف اإلماـ يسمع الصوت ُب : قاؿ أبو عبد اهلل: اؽ بن عٌمار قاؿإسح

كتٌمت كلمة   : بطن أٌمو، فإذا سقط إٔب األرض كتب على عضده األٲبن
فإذا ترعرع نصب لو عمود من نور من الٌسماء إٔب األرض يرل بو  ...رٌبك

. أعماؿ العباد
ا٢بكمة كزٌين با٢بلم فإذا خرج إٔب األرض أكٌب : كزاد يونس بن ظبياف فيو  

كالوقار كأيلبس ا٥بيبة كجعل لو مصباح يعرؼ بو الضمّب كيرل بو أعماؿ 
. العباد

فإذا كقع إٔب األرض سطع لو نور من : كزاد الفضل، عن أيب جعفر   
. (ُُّ)الٌسماء إٔب األرض يرل بو ما بْب ا٤بطرؽ كا٤بغرب

 إطاللة اإلماـ على كىذه الطٌائفة من األخبار كاضبة ال غبار عليها ُب  
أعماؿ العباد ال ييسَب عنو منها شيء، كيطهد ٥بذا ما كرد ُب صبيبة ٧بٌمد 

كٮبا خرب ٝبيل بن  ػبن فضيل ا٤بتقدّْمة، كقد كرد ُب ا٣بربين الثالث كالرابع 
رفع لو ُب كٌل : "من ىذه الطائفة لفلاف مهٌماف ٮبا ػدرٌاج كيونس بن ظبياف 

جعل لو ُب قرية عمود من نور يرل بو ما "ك" العباد بلد منار ينلر إٔب أعماؿ
كىذاف القيداف يطّباف إٔب اإلٌطالع التفصيلي للمعصـو " يعمل أىلها فيها

أمرنا صعب مستصعب، : "لعاٌمة العباد، كصدؽ ما ركم عنهم أنػهم قالوا
كما يطهد لًعٍلمو التفصيلي ما ركم ُب ا٣برب الرابع عطر ُب صبيبة 

ة إ٠باعيل بن مهراف من أٌف اإلماـ مثل القمر مطٌلع على ٝبيع األىوازم كمواق
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األشياء دكف استثناء، كىو ُب موضعو، كُب ذلك آية ًلمىٍن ألقى الٌسمع كىو 
.   شهيد 

باب أنػهم ال ٰبجب :(ُُْ)كمنها ما ركاه العالٌمة آّلسي ُب الببار ػىػ   
كف عليها كأهٌنم عنهم شيء كأهٌنم يعلموف ما يصيبهم من الباليا كيصرب
: يعلموف ما ُب الٌضمائر كعلم ا٤بنايا كالباليا،كىي كاآلٌب

علٌي بن إ٠باعيل عن ٧بٌمد بن عمر عن إ٠باعيل األزرؽ : ير ػ( ُ)  
إٌف اهلل أحكم كأكـر كأجٌل كأعلم من أف :يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل :قاؿ

. ىميكوف احتٌج على عباده ٕبٌجة ٍبٌ يغيّْب عنو شييان من أمر
أٞبد بن ٧بٌمد عن علٌي بن ا٢بكم عن خالد الكٌياؿ عن عبد : ير ػ( ِ)  

أترل أٌف اهلل اسَبعى راعيان : قاؿ أبو عبد اهلل : العزيز الصائغ قاؿ
. كاستخلف خليفة عليهم ٰبىٍجيبي عنو شييان من أمورىم

: ٧بٌمد بن عيسى بن عبيد عن النضر عن أباف بن تغلب قاؿ: ير  ػ( ّ)  
كعنده رجل من أىل الكوفة يعاتبو ُب ماؿ لو  ا على أيب عبد اهلل دخلن

كاهلل ما فعلت، فغضب : ذىبت ٗباؿ، فقاؿ:أمره أف يدفعو إليو فجاءه فقاؿ
أنت يا :كاهلل ما فعلت؟ كأعادىا مراران، ٍبٌ قاؿ: تقوؿ: فاستول جالسان ٍبٌ قاؿ

فتو ُب أرضو كحٌجتو على أباف كأنت يا زياد أما كاهلل لو كنتما أمناء اهلل كخلي
جعلت فداؾ : خلقو، ما خفي عليكما ما صنع با٤باؿ فقاؿ الرجل عند ذلك 

. قد فعلت كأخذت ا٤باؿ
٧بٌمد بن عيسى عن النضر عن أيب داكد عن إ٠باعيل بن فركة عن : ير ػ( ْ)

 كنت عند أيب عبد اهلل : ٧بٌمد بن عيسى عن سعد بن أيب األصبغ قاؿ
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 سألو أبو عبد اهلل : ا٢بسن بن السرٌم الكرخٌي قاؿجالسان فدخل عليو 
: ليس ىو كذلك، االاان، ٍبٌ قاؿ أبو عبد اهلل : كجاراه ُب شيء فقاؿ

.    أترل من جعلو اهلل خليفتو على خلقو ٱبفى عليو شيء من أمورىم
عبد اهلل بن ٧بٌمد عن ا٣بٌطاب عن عبد اهلل بن جندب عن : ير  ػ( ٓ)  

إٌف اهلل أحكم كأكـر : قاؿ أبو عبد اهلل : األزرؽ قاؿ علٌي بن إ٠باعيل
.  كأجٌل كأعلم كأعدؿ من أف ٰبتٌج ٕبٌجة ٍبٌ يغٌيب عنو شييان من أمورىم

إبراىيم بن ىاشم عن علي بن معبد عن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٔ) 
ٗبُب عن ٟبسمائة حرؼ من  سألت أبا عبد اهلل  :ىطاـ بن ا٢بكم قاؿ

 :فقلت ،قل كذا ككذا :فيقوؿ ٕب ،كذا ككذا يقولوف :ت أقوؿالكالـ فأقبل
جعلت فداؾ ىذا ا٢بالؿ كا٢براـ كالقرآف أعلم أنك صاحبو كأعلم الناس بو 

 كتطك يا ىطاـ من شك أف اهلل ٰبتج على خلقو :كىذا ىو الكالـ فقاؿ ٕب
.  ٕبجة ال يكوف عنده كل ما ٰبتاجوف إليو فقد افَبل على اهلل

ـٌ    : ةإشارة ىا
ما يكوف عنده كل ما ٰبتاجوف إليو، يطمل كل األزمنة سواءه : قولو   

 . أكاف قبل نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر أـ بعدىا، فتأٌمل 

علي بن إ٠باعيل عن ٞباد بن عيسى عن [ بصائر الدرجات]ر، م ػ( ٕ)  
ف زعم أف اهلل ٰبتج بعبد ُب ـى  :قاؿ أبو عبد اهلل  :إبراىيم بن عمر قاؿ

. يسَب عنو ٝبيع ما ٰبتاج إليو فقد افَبل على اهلل ٍب بالده
ا٢بسن بن علي بن النعماف عن أبيو عن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٖ)   

كعكت  :الطامي عن أيب داكد السبيعي عن أيب سعيد ا٣بدرم عن رميلة قاؿ
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فوجدت من نفسي خفة ُب يـو  شديدا ُب زماف أمّب ا٤بؤمنْب  كعكان 
أفضل من أف أفيض على نفسي من ا٤باء  ال أعرؼ شييان  :لتا١بمعة كؽ

ففعلت ٍب جيت إٔب ا٤بسجد فلما صعد  كأصلي خلف أمّب ا٤بؤمنْب 
فلما انصرؼ أمّب ا٤بؤمنْب  ،ذلك الوعك مَّ ا٤بنرب عاد عل أمّب ا٤بؤمنْب 

 أنت متطبك بعضك كيا رميلة رأيتك  :كدخل القصر دخلت معو فقاؿ
كقصصت عليو القصة الٍب كنت فيها كالذم ٞبلِب على نعم : تُب بعض فقل

يا رميلة ليس من مؤمن ٲبرض إال مرضنا ٗبرضو  :الرغبة ُب الصالة خلفو فقاؿ
ا لدعائو كال يسكت إال دعونا لو فٌ ـٌ أكال ٰبزف إال حزنا ٕبزنو كال يدعو إال 

يت يا أمّب ا٤بؤمنْب جعلِب اهلل فداؾ ىذا ٤بن معك ُب القصر أرأ :فقلت لو
يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن ُب شرؽ  :قاؿ ؟من كاف ُب أطراؼ األرض

.  األرض كال ُب غّبىا
 إشكاؿ كدفع :

إٌف علمو ىذا قد حصل عليو من خالؿ إعالـ كإخبار ا٤بالئكة : قد ييقاؿ  
.  لو 
األصل عدمو، بل ىو مطلىق حٌب يرد دليل يقٌيد، كعلى فرض كجود : قلنا  

مل  دليل يقٌيد، فإخباره لإلماـ ليس مالزًمان ١بهل اإلماـ با٤بخربى عنو، بل ٰبي
.   على تأكيد ا٤بعلـو لدل اإلماـ 

ا٤بفيد عن ٧بمد بن ٧بمد بن طاىر [ األمإب للطيخ الطوسي]ما،  ػ( ٗ)  
عقدة عن أٞبد بن ا٢بسْب بن سعيد عن أبيو عن ظريف بن ناصح  إبنعن 

٠بعت أيب يقوؿ  :قاؿ هلل عن ٧بمد بن عبد اهلل األصم عن أيب عبد ا
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كاهلل لو أف على أفواىهم أككية ألخربت كل رجل منهم  :١بماعة من أصبابو
.   ء كلكن فيكم اإلذاعة كاهلل بالغ أمره ما ال يستوحش إٔب شي

الغضائرم عن ىاركف بن موسى [ ٕب للطيخ الطوسيمااأل]ما،  ػ( َُ)  
ـ بن قتيبة عن علي بن ا٢بكم عقدة عن عبد اهلل بن إبراىي إبنالتلعكربم عن 

قاؿ ٕب  :عن سليماف بن جعفر عن خالد الكياؿ عن عبد العزيز الصائغ قاؿ
كاستخلف خليفة ٍب ٰبجب  أترل أف اهلل اسَبعى راعيان  :أبو عبد اهلل 

 .  ؟ عنو شييا من أمورىم

أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن ربيع [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُُ)  
إذا  كاف أمّب ا٤بؤمنْب : نباتة قاؿ إبنعن سعد بن طريف عن بن ٧بمد 

يا فالف استعد كأعد لنفسك ما تريد فإنك ٛبرض  :كقف الرجل بْب يديو قاؿ
ُب يـو كذا ككذا ُب ساعة كذا ككذا كسبب مرضك كذا ككذا كٛبوت ُب شهر 

.   ُب ساعة كذا ككذا ،كذا ككذا ُب يـو كذا ككذا
  :إشارة ىاٌمة  
ا٢بديث يدٌؿ على سعة علم اإلماـ، كلو كاف علمو منبصران ُب ليلة  ىذا  

القدر ٤با قدر على إخبار ا٤بريض بأنو ٲبوت بعد سنْب؛ ألٌف إعالـ ا٤بالئكة 
 . إ٭با يكوف للمقٌدرات ُب تلك السنة، كليس إعالمهم لسنْب عديدة، فتأمل 

عن ىطاـ بن إبن يزيد عن إبن أيب عمّب [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُِ)  
أال تسألوف  ،سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب :قاؿ سآب رفعو إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 

 . ؟من عنده علم ا٤بنايا كالباليا كالقضايا كفصل ا٣بطاب
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أٞبد بن ٧بمد عن إبن سالـ عن مفضل [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُّ)  
ىا يقوؿ أعطيت خصاال ما سبقِب إٕب: ٠بعت أبا عبد اهلل : بن عمر قاؿ

 ،فلم يفتِب ما سبقِب ،كفصل ا٣بطاب ،كالباليا ،علمت ا٤بنايا :أحد من قبلي
 ،كأؤدم عنو كل ذلك أبطر بإذف اهلل تعأب ،كلم يعزب عني ما غاب عني

  . من اهلل مكنني فيو بعلمو منٌّ 

أٞبد بن إبراىيم كأٞبد بن زكريا عن أٞبد [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُْ)  
 إبراىيم عمن حداو من أصبابو عن أيب عبد اهلل  بن نعيم عن يزداد بن

 ،كاألنساب كاألسباب ،كالوصايا ،كالباليا ،٠بعتو يقوؿ عندم علم ا٤بنايا: قاؿ
كدكلة  ،كأنا صاحب الكرات ،كمولد الكفر ،كمولد اإلسالـ ،كفصل ا٣بطاب

.  فاسألو٘ب عما يكوف إٔب يـو القيامة ،الدكؿ
: بياف  
دكلة الٌدكؿ؛ أم ا٢بمالت، كالغلبة فيها، أك صاحب أنا صاحب الكرٌات، ك  

ارجع : الغلبة على أىل الغلبة فيها، أك صاحب ًعٍلم كل كرٌة كدكلة، أك ا٤بعُب
إٔب الدنيا مرٌاتو شٌب، ككانت غلبة األنبياء على أعاديهم، ك٪باوم من ا٤بهالك 

الت الكائنة بسبب التوٌسل بنورم، أك يكوف دكلة الٌدكؿ أيضان إشارة إٔب الٌدك
 . ُب الكرٌات كالٌرجعات لو 

ا٢بسْب بن علي عن العباس بن عامر عن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُٓ)  
لو كاف : قاؿ ضريس عن عبد الواحد بن ا٤بختار عن أيب جعفر 

.  ليوق كعٗبا ؿ امرئو  كلَّ  ػتي ث٢بدَّ  ،أللسنتكم أككية
: بياف
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ؽ،يطمل كٌل التفاصيل كا١بزئيات مطلى " كٌل امرئو ٗبا لو كعليو: "قولو   
دكف ٚبصيصو بطيء دكف شيء،كىو دليلي الًعٍلم التفصيلي لألئٌمة عليهم 

 .  السَّالـ، فتدبٌر 

سعد عن إبن أيب ا٣بطاب كأٞبد كعبد اهلل [ ا٣برائج كا١برائح]يج،  ػ( ُٔ)  
ابِب ٧بمد بن عيسى عن إبن ٧ببوب عن إبن رئاب عن ضريس الكناسي 

إ٘ب  :يقوؿ كعنده أناس من أصبابو كىم حولو أبا جعفر ٠بعت : قاؿ
 ـكيصفوف أف طاعتنا مفَبضة عليو ،كٯبعلونا أئمة ،ألعجب من قـو يتولونا

لضعف قلؤّم  ،كٱبصموف أنفسهم ،ٍب يكسركف حجتهم ،كطاعة اهلل
معرفتنا كالتسليم  كيعيبوف ذلك على من أعطاه اهلل برىاف حقٌ  ،فينقصونا حقنا

 [ٱبفى عنهم: ف]ل تركف اهلل افَبض طاعة أكليائو على عباده ٍب ٱبفأ ،ألمرنا
كيقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم ٩با  ،عليهم أخبار السماكات كاألرض

يا ابن رسوؿ اهلل أرأيت ما كاف من قياـ أمّب : فقاؿ لو ٞبراف ،فيو قواـ دينهم
كما أصيبوا بو من قبل  ،ا٢بسْب كخركجهم كقيامهم بدين اهللك ا٤بؤمنْب كا٢بسن

يا ٞبراف إف : فقاؿ أبو جعفر  ،حٌب قتلوا كغلبوا ،الطواغيت كاللفر بػهم
اهلل تبارؾ كتعأب قد كاف قدر ذلك عليهم كقضاه كأمضاه كحتمو على سبيل 

صٌلى اهلل عليو كآلو ٍب أجراه عليهم فبتقدـ علم إليهم من رسوؿ اهلل ، االختيار
كلو أنػهم يا  ،كا٢بسْب كبعلم صمت من صمت مناكا٢بسن  قاـ عليٌ  كسلَّم

سألوا اهلل أف يدفع عنهم كأ٢بوا عليو  ،ٞبراف حيث نزؿ بػهم ما نزؿ من ذلك
لزاؿ أسرع من سلك منلـو انقطع  ،كذىاب ملكهم ،ُب إزالة ملك الطواغيت

 ،كال لعقوبة معصية خالفوا فيها ،اقَبفوه كما كاف الذم أصأّم لذنبو  ،فتبدد
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أراد أف يبلغهم إياىا فال تذىنب بك ا٤بذاىب  ،نازؿ ككرامة من اهللكلكن ٓب
.   فيهم

ـٌ    : تعقيب ىا
ٍبٌ ٱبفي عنهم أخبار السماكات : " معًَبضان على السائل أليس قولو   

؛ دليالن على ًعٍلمو ..."كاألرض، كيقطع عنو مواٌد الًعٍلم فيما يرد عليهم
مو با١بزئيات قبل ليإب القدر، أك ، أكليس عدـ ًعلٍ !التفصيلي كا٢بضورم؟

! . بعدىا بسنْب متمادية يستلـز قطع مواٌد الًعٍلم عنهم؟
إٌف ًعٍلمهم ُب ليإب القدر با١بزئيات بواسطة ا٤بالئكة ُب كٌل عاـ؛ : إٍف قيل  

إ٭با ىو ٨بتصّّ ُب عاـو تلو اآلخر، ٗبعُب؛ أٌف ا٤بالئكة ٚبربىم عن التفاصيل 
.  اٌلذم نزلت ا٤بالئكة عليهم فيو إٔب العاـ اآلخر  الٍب ستجرم ُب العاـ

إٌف إخبار ا٤بالئكة ٥بم ُب كٌل عاـ على فرض صٌبة ذلك؛ ال يستلـز : قلنا  
جهل األئٌمة عليهم السَّالـ بتلك التفاصيل، كإالٌ ما معُب ما كرد ُب األخبار 

ىم كبْب اهلل ا٤بتقدّْمة من أنػهم كالقمر مطًٌلعوف على ٝبيع األشياء، كأٌف بْب
، كىذا تعأب عمود من نور يركف بو أعماؿ العباد منذ أٍف يولد اإلماـ 

  .  غّب ٨بتصٍّي ُب ليإب القدر، بل يعٌم غّبىا من األياـ كالليإب 
باب أنػهم يعلموف ٝبيع األلسن : (ُُٓ)كمنها ما ركاه أيضان ُب ٕباره ػك   

: كالٌلغات، كيتكلموف بػها، كىي التإب
كاف اإلماـ : ا٥بمدا٘ب، عن علٌي، عن أبيو، عن ا٥بركٌم قاؿ ػ( ُ)  

يكلّْم الناس بلغاوم، ككاف كاهلل أفصح الناس كأعلمهم  الرّْضا 
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يابن رسوؿ اهلل إ٘ب ألعجب من : بكٌل لسافو كلغة، فقلت لو يومان 
يا أبا الٌصلت أنا حٌجة : معرفتك ّٔذه اللغات على اختالفها؟ فقاؿ

، كما كاف ليتخذ حٌجة على قوـو كىو ال يعرؼ لغاوم، اهلل على خلقو
أكتينا فصل ا٣بطاب؟ فهل فصل : أكما بلغك قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

.   ا٣بطاب إالٌ معرفة اللغات
كنت : ٧بٌمد بن عيسى، عن إبن فضاؿ، عن علٌي بن أيب ٞبزة قاؿ ػ( ِ)  

اشَبكىم  إذ دخل عليو االاوف ٩بلوكان من ا٢ببش كقد عند أيب ا٢بسن 
لو، فكٌلم غالمان منهم ككاف من ا٢ببش ٝبيل فكٌلمو بكالمو ساعة حٌب أتى 

أعًط أصبابك ىؤالء كٌل غالـ منهم : على ٝبيع ما يريد كأعطاه درٮبان، فقاؿ
. كٌل ىالؿ االاْب درٮبان ٍبٌ خرجوا 

جعلت فداؾ لقد رأيتك تكٌلم ىذا الغالـ با٢ببطٌية فماذا أمرتو؟، : فقلت  
أمرتو أف يستوصي بأصبابو خّبان كيعطيهم ُب كٌل ىالؿ االاْب : قاؿ 

درٮبان، كذلك أ٘ب ٤بٌا نلرت إليو علمت أنو غالـ عاقل من أبناء ملكهم، 
.  فأكصيتو ٔبميع ما أحتاج إليو فقبل كصيٍب كمع ىذا غالـ صدؽ 

ال تعجب فما لعٌلك عجبت من كالمي إياه با٢ببطٌية، : ٍبٌ قاؿ   
ف أمر اإلماـ أعجب كأكثر، كما ىذا من اإلماـ في خفي عليك ـ

أفَبل اٌلذم أخذ  ًعٍلًمًو إالٌ كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ما ،
ٗبنقاره نقض من الببر شييان؟ 
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ٗبنػزلة الببر ال ينفذ ما عنده كعجائبو أكثر  فإٌف اإلماـ : قاؿ   
ف الببر شييان، كذلك من ذلك، كالٌطّب حْب أخذ من الببر قطرة ٓب ينقص ـ

. العآب ال ينقصو علمو شييان كال تنفد عجائبو 
أرسلت إٔب : اليقطيٌِب كإبراىيم بن مهزيار، عن علٌي بن مهزيار قاؿ ػ( ّ)  

غالمي ككاف صقالبٌيان فرجع الغالـ إٕبَّ متعجبان  اإلماـ أيب ا٢بسن الثالث 
زاؿ يكٌلمِب بالصقالبٌية  ككيف ال أتعٌجب ما: ما لك يا بٌِب؟ قاؿ: فقلتي لو

كأنو كاحده منا فلننتي أنو إ٭با أراد ّٔذا اللساف كيال يسمع بعض الغلماف ما 
.  دار بينهم 

أٞبد بن ٧بٌمد، عن عبد الٌرٞباف بن ٞبٌاد كعبد اهلل بن عمراف، عن  ػ( ْ)  
قاؿ ٕب أبو عبد اهلل : ٧بٌمد بن بطّب، عن رجل، عن عٌمار الساباطي قاؿ

 : ٌما : فقلتي لو: قاؿ. ار أبو مسلم فطٌللو ككسا كسيبو بساطورا يا عم
.  يا عٌمار كبكٌل لساف : رأيت نبطٌيان أفصح منك بالنبطٌية فقاؿ

إبن عيسى، عن األىوازم كالربقٌي، عن النضر بن ٰبٓب ا٢بليٌب، عن  ػ( ٓ)  
كقد بعث  كنتي عند أيب عبد اهلل : أخي مليح، عن أيب يزيد فرقد قاؿ

مان لو أعجمٌيان ُب حاجة فرجع إليو فجعل يغٌّب الٌرسالة فال ٰبّبىا حٌب غال
تكٌلم بأٌم لسافو شيت فإ٘ب أفهم : ، فقاؿ ،ظننتي أنو سيغضب عليو

.  عنك 
 كاف غلماف أيب ا٢بسن : ٧بٌمد بن جزؾ، عن ياسر ا٣بادـ قاؿ ػ( ٔ)  

ىم بالليل قريبان منهم فسمع ُب البيت سقالبة كرـك فكاف أبو ا٢بسن 
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إنا كنا نفتصد ُب بالدنا ُب كٌل سنة : بالسقلبٌية كالٌركمٌية كيقولوف )*(يَباطنوف
إٔب بعض األطٌباء  ٍبٌ ٓب نقتصد ىهنا فلٌما كاف من الغد كٌجو أبو ا٢بسن 

. أفصد فالنان عرؽ كذا ككذا، كافصد فالنان عرؽ كذا  ككذا : فقاؿ لو
فافتصدت فورمت يدم كاخضٌرت، : ؿيا ياسر ال تفتصد أنت قا: ٍبٌ قاؿ  

أٓب أهنك عن ذلك، ىلٌم يدؾ فمسح : يا ياسر ما لك؟ فأخربتو فقاؿ: فقاؿ
يده عليها كتفل فيها ٍبٌ أكصا٘ب أف ال أتعٌطى، فكنت بعد ذلك بكم شاء 

.  اهلل أتغافل كأتعطى فيضرب عليَّ 
هلل إبن يزيد، عن إبن أيب عمّب، عن بعض رجالو، عن أيب عبد ا ػ( ٕ)  

 قاؿ ا٢بسن بن علٌي : قاؿ :إحداٮبا با٤بطرؽ، : إٌف هلل مدينتْب
كاألخرل با٤بغرب، عليها سور من حديد، كعلى كٌل مدينة ألف ألف باب 
مصراعْب من ذىب كفيها سبعوف ألف ألف لغة يتكٌلم كٌل لغة ٖبالؼ لغة 

ٌجة صاحبتها كأنا أعرؼ ٝبيع اللغات كما فيهما كما بينهما كما عليهما ح
.  غّبم كغّب أخي ا٢بسْب 

 :بياف  
أما كوهنم : قاؿ صاحب الببار ػ رٞبو اهلل ػ تعقيبان على ىذه األخبار  

عاًلمْب باللغات فاألخبار فيو قريبة من حٌد التواتر بانضماـ األخبار العاٌمة ال 
، كأما ًعٍلمهم بالصناعات فعمومات األخبار ا٤بستفيضة  بقى فيوم ٦باؿ شكٍّي

ال : ليو، حيث كرد فيها أٌف ا٢بٌجة ال يكوف جاىالن ُب شيء يقوؿدالٌة ع
أدرم، مع ما كرد أٌف عندىم ًعٍلم ما كاف كما يكوف، كأٌف علـو األنبياء 

                                                 
(*)

"( مادة رطن/ِّٓراجع ا٤بعجم الوسيط ص. "ٚباطبا باألعجمٌية:تكٌلم بلغتو،كتراطنا:رطن األعجمٌي رطانةن   
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كصلت إليهم، مع أٌف أكثر الصناعات منسوبة إٔب األنبياء، كقد فيصّْل تعليم 
. األ٠باء آلدـ ٗبا يطمل ٝبيع الصناعات 

م للمتتبع الطك ُب ذلك أيضان، كأٌما حكم العقل بلزـك كبا١بملة؛ ال ينبغ  
.  األمرين ففيو توقُّف كإٍف كاف القوؿ بو غّب مستبعىدو 

بل ًعٍلمهم بالصناعات كاللغات كاجبه ٕبكم العقل، لكوف ذلك  :أقوؿ  
من ا٤بوضوعات الٍب يَبتب عليها حكم شرعي، ككجوبو عليو من أكضح 

.   الواضبات ُب األخبار 
حٌداِب : قاؿ أبو عبد اهلل بن عٌياش: كعن أيب علي الطربسي قاؿ ػ( ٖ)  

حٌدانا : حٌدانا جعفر بن ٧بٌمد بن مالك قاؿ: علٌي بن حبطي بن قو٘ب قاؿ
فكٌلمي با٥بنديٌة، فلم  دخلتي على أيب ا٢بسن : أبو ىاشم ا١بعفرم قاؿ

، فتناكؿ حصاةن  كاحدة  أحسن أٍف أرٌد عليو، ككاف بْب يديو ركوة مأل حصىن
ككضعها ُب فيو كمٌصها ملٌيان، ٍبٌ رمى بػها إٕبَّ، فوضعتها ُب فمي، فواهلل ما 

.  (ُُٔ)برحت من عنده حٌب تكٌلمت بثالاة كسبعْب لسانان أك٥با ا٥بنديٌة
  :تنبيو  
فإذا قدركا على معرفة كل الٌلغات، فبطريق أكٔب أف ييقدرىم ا٤بؤب تعأب على   

.  دكف انتلار ليلة القدر حٌب ٚبربىم ا٤بالئكة بذلكمعرفة كٌل األشياء من 
  . (ُُٕ)كمنها ما ركم من أنػهم أفضل من كل األنبيا  كالمرسلينزػ   
 ػ( ُ) : كقد ركل صاحب الببار ا١بٌم الغفّب من الركايات نذكر بعضان منها 

علٌي بن ٧بٌمد بن سعيد، عن ٞبداف بن سليماف، عن عبيد اهلل بن ٧بٌمد 
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، عن مسلم بن ا٢بجاج، عن يونس، عن ا٢بسْب بن علواف، عن اليما٘بٌ 
إٌف اهلل خلق أكٕب العـز من الٌرسل كفٌضلهم : قاؿ اإلماـ أيب عبد اهلل 

بالًعٍلم كأكرانا ًعٍلمهم كفضلنا عليهم ُب ًعٍلمهم، كعًلمى رسيوؿي اهلل صٌلى اهلل 
.  ؿ كًعلمهم عليو كآلو كسلَّم ما ٓب يعلموا، كعًلٍمنىا ًعٍلمى الٌرسو

: اليقطيٌِب، عن ٧بٌمد بن عمر، عن عبد اهلل بن الوليد الٌسٌماف قاؿ ػ( ِ)  
يا عبد اهلل ما تقوؿ الطيعة ُب علٌي كموسى : قاؿ ٕب اإلماـ أبو جعفر 

جعلت فداؾ كمن أٌم حاالت تسألِب؟ : قلت: كعيسى عليهم السَّالـ؟ قاؿ
جعلت : قلت: سواء، قاؿ أسألك عن الًعٍلم، فأٌما الفضل فهم: قاؿ 

.  ىو كاهلل أعلم منهما : فداؾ فما عسى أقوؿ فيهم؟ فقاؿ 
ما للٌرسوؿ من  إٌف لعلٌي : يا عبد اهلل أليس يقولوف: ٍبٌ قاؿ   

إٌف اهلل تبارؾ : فخاًصٍمهيم فيو، قاؿ : بلى، قاؿ : قلت: الًعٍلم؟ قاؿ
نا أنو  ٌؿ شي ككتبنا لو في األلواح من ؾ :كتعأب قاؿ ٤بوسى  فأعلىمى

: ٓب يبٌْب لو األمر كٌلو، كقاؿ اهلل تبارؾ كتعأب حملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
 كجئنا بك على ىؤال  شهيدان، كنٌزلنا عليكى الكتاب تبيانان لكٌل شي   .
: ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن أٞبد بن بطّب، عن كثّب، عن أيب عمراف قاؿ ػ( ّ)  

لقد سأؿ موسى العآًب مسألة ٓب يكن جوأّا كلقد : قاؿ أبو جعفر 
سأؿ العآًب موسى مسألةن ٓب يكن عنده جوأّا كلو كنت بينهما ألخربتي كٌل 

.  كاحد منهما ٔبواب مسألتو كلسألتهما عن مسألة ال يكوف عندٮبا جوأّا
٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن عثماف بن عيسى، عن إبن مسكاف، عن  ػ( ْ)  

٤بٌا لقي موسى العآًب كٌلمو كساءلو : قاؿ إلماـ أيب جعفر سدير، عن ا
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نلر إٔب خطٌاؼ يصفر يرتفع ُب الٌسماء كيتسٌفل ُب الببر فقاؿ العآًب 
كرٌب : يقوؿ: كما يقوؿ؟ قاؿ: أتدرم ما يقوؿ ىذا ا٣بطاؼ؟ قاؿ: ٤بوسى

السماء كرٌب األرض ما علمكما ُب علم ربكما إالٌ مثل ما أخذت ٗبنقارم 
أما لو كنت عندٮبا لسألتهما  : فقاؿ أبو جعفر : ىذا الببر، قاؿمن 

.   عن مسألةو ال يكوف عندٮبا فيها ًعٍلم 
: إبراىيم بن إسباؽ عن عبد اهلل بن ٞبٌاد، عن سيف التمار قاؿ ػ( ٓ)  

كرٌب ىذه البنٌية : ك٫بن ٝباعة ُب ا٢بجر فقاؿ كنا عند أيب عبد اهلل 
لو كنت بْب موسى كا٣بضر ألخربوما أ٘ب  ػمرٌات االث  ػكرٌب ىذه الكعبة 

.  أعلم منهما كألنبأوما ٗبا ليس ُب أيديهما 
أٞبد بن ا٢بسْب، عن ا٢بسْب بن راشد، عن علٌي بن مهزيار، عن  ػ( ٔ)  

كحداو٘ب ٝبيعان عن بعض أصبابنا عن عبد اهلل بن ٞبٌاد، عن : األىوازم قاؿ
علينا عْب، : ُب ا٢بجر فقاؿ  كنا مع أيب عبد اهلل: سيف التمار قاؿ

 ػاالث مرٌات  ػكرٌب الكعبة : ليس علينا عْب، فقاؿ: فالتفتنا ٲبنة كيسرة كقلنا
أف لو كنت بْب موسى كا٣بضر ألخربوما أ٘ب أعلم منهما كألنبأوما ٗبا ليس 

.  ُب أيديهما 
ف ركل سعد، عن ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن عميد بن معٌمر، عن عبد اهلل ب ػ( ٕ)  

يا عبد اهلل ما تقوؿ ُب علٌي : قاؿ اإلماـ الباقر : الوليد الٌسٌماف قاؿ
ىو كاهلل أعلم منهما، ٍبٌ : ما عسى أف أقوؿ، قاؿ: كموسى كعيسى؟ قلت

إٌف لعلٌي ما لرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم من : ألستم تقولوف: قاؿ
.  نعم، كالناس ينكركف : الًعٍلم؟ قلنا
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ككتبنا لو في األلواح من : خاصمهم فيو بقولو تعأب ٤بوسىؼ: قاؿ   
: فعلمنا أنو ٓب يكتب لو الطيء كٌلو، كقاؿ لعيسى  كٌل شي 

كألبٌين لكم بعض اٌلذم تختلفوف فيو  ،فعلمنا أنو ٓب يبٌْب لو األمر كٌلو
ا كجئنا بك على ىؤال  شهيدان كنٌزلن: كقاؿ حملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

.   عليكى الكتاب تبيانان لكٌل شي 
قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم كمىن عنده ًعٍلم : كسيًيل عن قولو  

كاهلل إيٌانا عُب، كعليّّ أٌكلنا كأفضلنا كخّبنا بعد رسوؿ  ، قاؿ الكتاب
إٌف الًعٍلم اٌلذم نزؿ مع آدـ على حالو، كليس ٲبضي منا عآًب إالٌ : اهلل ،كقاؿ 

.  مىن يعلىم ًعٍلمىو كالًعٍلم ييتوارثخٌلف 
فإذان كانوا أعلم ا٤برسلْب كاألنبياء كمنهم ا٣بضر اٌلذم كاف ٲبلك العلم   

 .الٌلد٘ب كٓب يكن بينو كبْب اهلل ملك يلقي عليو ا٤بعارؼ  كالعلـو
كمنها ما ركم من أفضلٌيتهم كأعلمٌيتهم على المضئكة قاابة ككذا  ػح   

: (ُُٖ)بيا أفضلٌيتهم على األف
أيب عن األصبها٘ب عن ا٤بنقرم عن حفص عن [ تفسّب القمي]فس،  ػ( ُ)  

إ٘ب ال أقبل الصالة  كاف ٩با ناجى اهلل موسى  :قاؿ أيب عبد اهلل 
 إال ٩بن تواضع لعلمٍب، كألـز قلبو خوُب، كقطع هناره بذكرم، كٓب يبت مصران 

سى يا رب تعِب مو :فقاؿ ،على خطييتو، كعرؼ حق أكليائي، كأحبائي
أ٘ب  ىم كذلك إالٌ  :فقاؿ ،بأكليائك، كأحبائك إبراىيم، كإسباؽ، كيعقوب

أردت بذلك من من أجلو خلقت آدـ، كحواء، كمن من أجلو خلقت ا١بنة، 
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د أٞبد شققت ا٠بو من ا٠بي أل٘ب ٧بمٌ  :فقاؿ ؟كمن ىو يا رب :كالنار فقاؿ
يا  :فقاؿ لو ،من أمتويا رب اجعلِب  :د فقاؿ موسىأنا احملمود، كىو ٧بمٌ 

أىل  ؿى ثى كـى  قي ؿى ثى ـى  إفَّ ،أىل بيتو ػزلتو، كمنػزلةموسى أنت من أمتو إذا عرفت من
بيتو فيمن خلقت كمثل الفردكس ُب ا١بناف ال ينتطر كرقها، كال يتغّب طعمها 

 ، كعند الللمة نوران جعلت لو عند ا١بهل علمان  ،فمن عرفهم، كعرؼ حقهم
.  أعطيو قبل أف يسألِب ا٣بربأجيبو قبل أف يدعو٘ب، ك

كًإٍذ أىخىذى  :ُب قولو تعأب قاؿ الصادؽ [ تفسّب القمي]فس،  ػ( ِ)  
ـى  عليهم هلل بالربوبية، كلرسولو  كاف ا٤بيثاؽ مأخوذان  ،اآلية رىبُّبكى ًمٍن بىًني آدى

لىٍستي ًبرىبٍّكيمٍ أ: بالنبوة، كألمّب ا٤بؤمنْب، كاألئمة باإلمامة فقاؿ د ، ك٧بمٌ ّى
أىٍف  :بىلى فقاؿ اهلل :نبيكم، كعلي إمامكم، كاألئمة ا٥بادكف أئمتكم فقاليوا

 ًإنَّا كينَّا عىٍن ىذا غاًفًلينى أم ليال تقولوا يـو القيامة  تػىقيوليوا يػىٍوـى اٍلًقيامىةً 
كًإٍذ فأكؿ ما أخذ اهلل عز كجل ا٤بيثاؽ على األنبياء بالربوبية، كىو قولو، 

فذكر ٝبلة األنبياء ٍب أبرز أفضلهم باألسامي  لنًَّبيٍّينى ًميثاقػىهيمٍ أىخىٍذنا ًمنى ا
ـ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ألنو كًمٍنكى يا ٧بمد فقدٌ  :فقاؿ

، كًإٍبراًىيمى، كميوسى، كًعيسىى اٍبًن مىٍرٙبىى فهؤالء ا٣بمسة  أفضلهم، كًمٍن نيوحو
خذ بعد ذلك ميثاؽ رسوؿ اهلل صٌلى أفضل األنبياء، كرسوؿ اهلل أفضلهم ٍب أ

اهلل عليو كآلو كسلَّم على األنبياء لو باإلٲباف، كعلى أف ينصركا أمّب ا٤بؤمنْب 
، كًحٍكمىةو ثيمَّ  :فقاؿ كًإٍذ أىخىذى اللَّوي ًميثاؽى النًَّبيٍّينى لىما آتػىٍيتيكيٍم ًمٍن ًكتابو

اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  يعِب رسوؿ جا ىكيٍم رىسيوؿه ميحىدٍّؽه ًلما مىعىكيمٍ 
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 لىتػيٍؤًمنينَّ ًبًو، كلىتػىٍنحيرينَّوي  يعِب أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو ٚبربكا أ٩بكم
.   ٖبربه، كخرب كليو من األئمة

٧بمد بن علي بن الطاه عن أيب حامد عن أٞبد بن [ ا٣بصاؿ]ؿ،  ػ( ّ)  
مي عن أبيو عن ٧بمد بن خالد ا٣بالدم عن ٧بمد بن أٞبد بن صاّب التمي

حاًب القطاف عن ٞباد بن عمرك عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو عن جده عن 
عن النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أنو قاؿ ُب  علي بن أيب طالب 

 إف اهلل عٌز كجل أشرؼ على الدنيا فاختار٘ب منها على يا عليٌ  :كصية لو
ل رجاؿ العا٤بْب بعدم ٍب اطلع رجاؿ العا٤بْب ٍب اطلع الثانية فاختارؾ عل

الثالثة فاختار األئمة من كلدؾ على رجاؿ العا٤بْب بعدؾ ٍب اطلع الرابعة 
  فاختار فاطمة على نساء العا٤بْب

ا٤بفيد عن ابن قولويو عن أبيو عن [ األمإب للطيخ الطوسي]ما،  ػ( ْ)  
 عن ٧بمد بن سناف عن طلبة بن زيد سعد عن ابن عيسى عن ابن معركؼ

قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل  :قاؿ عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو عن جده 
حٌب أمره أف يوصي إٔب عطّبتو من  ما قبض اهلل نبيان  :عليو كآلو كسلَّم

د إٔب أكص يا ٧بمٌ  :فقاؿ ؟إٔب من يا رب :عصبتو، كأمر٘ب أف أكصي فقلت
فيها  ككتبتبن أيب طالب فإ٘ب قد أابتو ُب الكتب السالفة، ابن عمك عليٌ 

أنو كصيك، كعلى ذلك أخذت ميثاؽ ا٣بالئق، كمواايق أنبيائي، كرسلي 
أخذت مواايقهم ٕب بالربوبية، كلك يا ٧بمد بالنبوة، كلعلي بن أيب طالب 

.  بالوالية 



 447 

ا٤بفيد عن ا٤بلفر بن ٧بمد عن ٧بمد [ األمإب للطيخ الطوسي]ما،  ػ( ٓ)  
مشي عن ٧بمد بن عبد اهلل بن أٞبد بن أيب الثلج عن ٧بمد بن موسى ا٥با

البدارم عن أبيو عن ابن ٧ببوب عن أيب زكريا ا٤بوصلي عن جابر عن أيب 
أف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ  جعفر عن أبيو عن جده 

الذم احتج اهلل بك ُب ابتدائو ا٣بلق حيث أقامهم أشباحا  أنتى  : لعليٌ 
 :قاؿ ،بلى :ك٧بمد رسوٕب قالوا :قاؿ ليوا بىلىأىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قا :فقاؿ ٥بم

عن كاليتك إال نفر  ، كعتوان أمّب ا٤بؤمنْب فأىب ا٣بلق ٝبيعا إال استكباران  كعليٌ 
  .قليل، كىم أقل األقلْب، كىم أصباب اليمْب

ا٤بفيد عن ا١بعايب عن جعفر بن ٧بمد [ األمإب للطيخ الطوسي]ما،  ػ( ٔ)  
يد عن ٧بمد بن إسباؽ الثعليب قاؿ ٠بعت بن سليماف عن داكد بن رش

يقوؿ ٫بن خّبة اهلل من خلقو، كشيعتنا خّبة اهلل من  جعفر بن ٧بمد 
.   أمة نبيو

بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائو [ عيوف أخبار الرضا ]ف،  ػ( ٕ)  
 ا٢بسن، كا٢بسْب خّب أىل  :قاؿ النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم :قاؿ

.  ، كبعد أبيهما، كأمهما أفضل نساء أىل األرض األرض بعدم
أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسن بن موسى عن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٖ)  

ُب قولو عز  علي بن حساف عن عبد الرٞبن بن كثّب عن أيب عبد اهلل 
هي  :كجل ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرٍّيػَّتػىهيٍم، كأىٍشهىدى ـٍ عىلى كًإٍذ أىخىذى رىبُّبكى ًمٍن بىًني آدى

أخرج اهلل من ظهر آدـ ذريتو إٔب يـو القيامة  :قاؿ أىنٍػفيًسًهٍم ألىٍستي ًبرىبٍّكيمٍ 
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أىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍم  :فهم نفسو، كلو ال ذلك ٓب يعرؼ أحد ربو، كقاؿكالذر فعرَّ 
 .  أمّب ا٤بؤمنْب رسوؿ اهلل، كعليان  ، كأف ٧بمدان قاليوا بىلى

ابن يزيد عن ابن ٧ببوب عن ٧بمد بن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٗ)  
قاؿ كالية علي مكتوبة ُب ٝبيع صبف  الفضيل عن أيب ا٢بسن 

  .  عليهما  صلوات اهلل  إال بنبوة ٧بمد،ككصية عليٌ  األنبياء،كلن يبعث اهلل نبيان 
ا٢بسن بن علي بن النعماف عن ٰبٓب بن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( َُ)  

بن ٠باعة عن فيض بن أيب شيبة عن ٧بمد بن أيب زكريا عن أبيو، ك٧بمد 
إف اهلل تبارؾ، كتعأب أخذ ميثاؽ : يقوؿ مسلم قاؿ ٠بعت أبا جعفر 

.   النبيْب على كالية علي، كأخذ عهد النبيْب بوالية عليٌ 
أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن ابن [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُُ)  

قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو : قاؿعمّبة عن ا٢بضرمي عن حذيفة بن أسيد 
ما تكاملت النبوة لنيب ُب األظلة حٌب عرضت عليو كاليٍب،  :كآلو كسلَّم

 .  ككالية أىل بيٍب، كمثلوا لو فأقركا بطاعتهم، ككاليتهم

ابن يزيد عن ٰبٓب بن ا٤ببارؾ عن ابن جبلة [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ُِ)  
كاليتنا كالية اهلل  :ؿ أبو جعفر قا: عن ٞبيد بن شعيب عن جابر قاؿ

 . الٍب ٓب يبعث نبيا قط إال بػها

من كتاب اإلمامة، عن ا٢بسن بن ا٢بسْب [ كطف اليقْب]شف،  ػ( ُّ)  
األنصارم عن ٰبٓب بن العالء عن معركؼ بن خربوذ ا٤بكي عن أيب جعفر 

 ؿ فقي ،أمّب ا٤بؤمنْب ٓب ينكركا حقو لو يعلم الناس مٌب ٠بي عليٌ  :قاؿ
ـى ًمٍن ظيهيورًًىٍم ذيرٍّيػَّتػىهيٍم،  :لو مٌب ٠بي فقرأ كًإٍذ أىخىذى رىبُّبكى ًمٍن بىًني آدى
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د ٧بمٌ  :قاؿ،      اآلية كأىٍشهىدىىيٍم عىلى أىنٍػفيًسًهٍم ألىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قاليوا بىلى
   .   أمّب ا٤بؤمنْب كعليٌ  ،رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

علي بن عتاب معنعنا عن أيب جعفر [ تفسّب فرات بن إبراىيم] فر، ػ( ُْ)  
 لو أف ا١بهاؿ من ىذه األمة يعرفوف مٌب ٠بي أمّب ا٤بؤمنْب ٓب  :قاؿ

، كذلك فيما أنزؿ اهلل ينكركا، كأف اهلل تعأب حْب أخذ ميثاؽ ذرية آدـ 
رأناه يا على ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ُب كتابو فنزؿ بو جربائيل كما ؽ

ـى ًمٍن  :جابر أٓب تسمع اهلل يقوؿ ُب كتابو كًإٍذ أىخىذى رىبُّبكى ًمٍن بىًني آدى
 ، كأفٌ ظيهيورًًىٍم ذيرٍّيػَّتػىهيٍم، كأىٍشهىدىىيٍم عىلى أىنٍػفيًسًهٍم ألىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قاليوا بىلى

 ا٤بؤمنْب أمّب ا٤بؤمنْب فو اهلل لسماه اهلل تعأب أمّب رسوؿ اهلل، كأف عليان  ٧بمدان 
 .   ا٤بيثاؽ ُب األظلة حيث أخذ من ذرية آدـ

قاؿ ٕب  :ابن سناف عن ا٤بفضل بن عمر قاؿ[ اإلختصاص]ختص،  ػ( ُٓ)  
اهلل تبارؾ، كتعأب توحد ٗبلكو فعرؼ عباده نفسو ٍب  إفٌ  :أبو عبد اهلل 

فوض إليهم أمره، كأباح ٥بم جنتو فمن أراد اهلل أف يطهر قلبو من ا١بن، 
. نس عرفو كاليتنا، كمن أراد أف يطمس على قلبو أمسك عنو معرفتناكاإل
كاهلل ما استوجب آدـ أف يخلقو اهلل بيده، كينفخ يا مفضل،  :ٍب قاؿ   

، كما كلم اهلل موسى تكليما إال  فيو من ركحو إال بوالية عليٌ 
، كال أقاـ اهلل عيسى ابن مريم آية للعالمين إال بوالية علي 
أٝبل األمر ما استأىل خلق من اهلل النلر  :ٍب قاؿ لي بالخضوع لع

  .  إليو إال بالعبودية لنا
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مطارؽ األنوار، بإسناده عن ا٢بسن بن ٧ببوب عن جابر عن أيب  ػ( ُٔ)  
يا  : أف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ لعليٌ  عبد اهلل 

امهم أشباحا ُب ا٣بالئق حْب أؽ أنت الذم احتج اهلل بك على عليٌ 
 :قالوا ؟ك٧بمد نبيكم :فقاؿ أىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍم قاليوا بىلى :ابتدائهم، كقاؿ ٥بم

فأىب ا٣بالئق ٝبيعا عن كاليتك، كاإلقرار  :قاؿ ؟كعلي إمامكم :بلى قاؿ
إال قليال منهم، كىم أصباب اليمْب، كىم  بفضلك، كعتوا عنها استكباران 

 سبباف من دؿٌ  :ابعة ملك يقوؿ ُب تسبيبوالرٌ ُب السماء  القليل، كإفٌ  أقلٌ 
.   ىذا ا٣بلق القليل من ىذا العآب الكثّب على ىذا الفضل ا١بليل

ك٩با ركاه ُب كتاب ا٤بعراج عن الٌصدكؽ عن أٞبد بن ٧بٌمد الصقر  ػ( ُٕ)  
العباس بن بساـ عن عبد اهلل بن ٧بمد ا٤بهليب عن أٞبد بن عن ٧بٌمد بن 

جعفر عن أبيو عن منصور عن موسى بن جعفر عن صبيح عن ا٢بسن بن 
قاؿ ٤با عرج بالنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم إٔب السماء  أبيو عن جده 
قاؿ قلت،  آمىنى الرَّسيوؿي ًبما أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبٍّوً  :كجل قاؿ العزيز عز

 كاٍلميٍؤًمنيوفى ،قلت ،د من خلفت ألمتك، كىو أعلمصدقت يا ٧بمٌ  :قاؿ: 
د إ٘ب اطلعت إٔب األرض اطالعة فاخَبتك صدقت يا ٧بمٌ  :خّبىا ألىلها قاؿ

منها ٍب شققت لك ا٠با من أ٠بائي فال أذكر ُب موضع إال ذكرت معي، كأنا 
فجعلتو  ان د ٍب اطلعت إليها اطالعة أخرل فاخَبت منها عليٌ أنت ٧بمٌ كاحملمود 

، ان إ٘ب خلقتك، كخلقت عليٌ سيد األكصياء  كصيك فأنت سيد األنبياء، كعليٌ 
كفاطمة، كا٢بسن،كا٢بسْب من شبح نور ٍب عرضت كاليتهم على ا٤بالئكة، 
كسائر خلقي، كىم أركاح فمن قبلها كاف عندم من ا٤بقربْب، كمن جبدىا 
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عبد٘ب حٌب  لو أف عبدان  ،عزٌب كجالٕب، ككاف عندم من الكافرين يا ٧بمد
لواليتهم ٓب أدخلو جنٍب، كال  احدان ينقطع أك يصّب كالطن البإب ٍب أتا٘ب ج

  .  م أظللتو ٙبت عرش

فإذا كاف آدـ أعلم من ا٤بالئكة فكيف ٗبن كاف أفضل من آدـ بل إٌف اهلل     
؟،كإذا كاف جربائيل كىو أفضل (ُُٗ)تاب على آدـ بربكة أ٠باء العَبة الطٌاىرة

حٌب يستأذنو  ملك عند اهلل ٯبلس أماـ الٌنيب جلسة العبد ككاف ال يدخل عليو
.  كيف ٲبكن أف يقاؿ بأٌف الٌنيب كاف ينتلر تلٌقي ا٤بعارؼ منو 

باب أٌف دعا  األنبيا  استجيب بالتوسل كاإلستشفاع بػهم صلوات  ػط   
 :اهلل عليهم أجمعين

ماجيلويو عن عمو [ األمإب للصدكؽ]ٕب، [ جامع األخبار]جع،  ػ( ُ)  
٠بعت أبا  :معمر بن راشد قاؿ عن أٞبد بن ىالؿ عن الفضل بن دكْب عن

أتى يهودم النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  :يقوؿ عبد اهلل الصادؽ 
أنت أفضل  :قاؿ ؟يا يهودم ما حاجتك :فقاـ بْب يديو ٰبد النلر إليو فقاؿ

أـ موسى بن عمراف النيب الذم كلمو اهلل، كأنزؿ عليو التوراة، كالعصا، كفلق 
إنو يكره  :فقاؿ لو النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ؟اـلو الببر، كأظلو بالغم

٤با أصاب ا٣بطيية كانت  للعبد أف يزكي نفسو، كلكِب أقوؿ إف آدـ 
اللهم إ٘ب أسألك ٕبق ٧بمد، كآؿ ٧بمد ٤با غفرت ٕب فغفرىا  :توبتو أف قاؿ

اللهم إ٘ب أسألك  :٤با ركب ُب السفينة، كخاؼ الغرؽ قاؿ اهلل لو، كإف نوحان 
 ٕبق ٧بمد كآؿ ٧بمد ٤با أ٪بيتِب من الغرؽ فنجاه اهلل عنو، كإف إبراىيم 

اللهم إ٘ب أسألك ٕبق ٧بمد كآؿ ٧بمد ٤با أ٪بيتِب منها  :٤با ألقي ُب النار قاؿ
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أكجس ُب نػىٍفًسًو ك، كإف موسى ٤با ألقى عصاه، ، كسالمان فجعلها اهلل عليو بردان 
 اهلل جلٌ  :كآؿ ٧بمد ٤با آمنتِب فقاؿ اللهم إ٘ب أسألك ٕبق ٧بمد :ًخيفىةن قاؿ

يهودم إف موسى لو أدركِب ٍب ٓب يؤمن  يا األعلى،ال ٚبىىٍف ًإنَّكى أىٍنتى  :جاللو
يب، كبنبوٌب ما نفعو إٲبانو شييا،كال نفعتو النبوة يا يهودم، كمن ذريٍب ا٤بهدم 

.   لنصرتو فقدمو، كصلى خلفو إذا خرج نزؿ عيسى ابن مرٙب 
العجلي عن ابن زكريا القطاف عن ابن حبيب [ معا٘ب األخبار] مع، ػ( ِ)  

قاؿ أبو عبد اهلل  :عن ابن ّٔلوؿ عن أبيو عن ٧بمد بن سناف عن ا٤بفضل قاؿ
:  ٌاهلل تبارؾ كتعأب خلق األركاح قبل األجساد بألفي عاـ فجعل  إف

 كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كاألئمة بعدىم أعالىا كأشرفها أركاح ٧بمد كعليٌ 
صلوات اهلل عليهم فعرضها على السماكات كاألرض كا١بباؿ فغطيها نورىم 

ىؤالء أحبائي، كأكليائي،  :فقاؿ اهلل تبارؾ كتعأب للسماكات كاألرض كا١بباؿ
ىو أحب إٕب منهم،  كحججي على خلقي، كأئمة بريٍب ما خلقت خلقان 

كمن  ك٥بم، ك٤بن توالىم خلقت جنٍب، ك٤بن خالفهم كعاداىم خلقت نارم،
بيوي أىحىدان ًمنى ،ادعى منزلتهم مِب، ك٧بلهم من علمٍب عذبتو عىذابان  ال أيعىذّْ

اٍلعالىًمْبى، كجعلتو مع ا٤بطركْب ُب أسفل درؾ نارم، كمن أقر بواليتهم، كٓب 
يدع منزلتهم مِب، كمكاهنم من علمٍب جعلتو معهم ُب ركضات جناٌب، ككاف 

امٍب، كأحللتهم جوارم، كشفعتهم ُب ٥بم فيها ما يطاءكف عندم، كإٔبتهم كر
  ا٤بذنبْب من عبادم، كإمائي فواليتهم أمانة عند خلقي فأيكم ٰبملها 

بأاقا٥با، كيدعيها لنفسو دكف خّبٌب فأبت السماكات كاألرض كا١بباؿ أىٍف 
فلما أسكن  ىا من علمة رّٔا، كٛبِب ٧بلٌ ػزلتهاٰبىًٍمٍلنىها كأىٍشفىٍقنى من ادعاء من
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كيض ًمٍنها رىغىدان حىٍيثي ًشٍئتيما،  :ؿ آدـ، كزكجتو ا١بنة قاؿ ٥بمااهلل عز كج
 افنلر فػىتىكيونا ًمنى اللَّاًلًمْبى  يعِب شجرة ا٢بنطةكال تػىٍقرىبا ىًذًه الشَّجىرىةى 

زلة ٧بمد كعلي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كاألئمة من بعدىم فوجداىا ػإٔب من
 :فقاؿ اهلل جل جاللو؟زلةػا ٤بن ىذه ا٤بنيا ربن :أشرؼ منازؿ أىل ا١بنة فقاال

كسهما فوجدا اسم ٧بمد ؤإٔب ساؽ عرشي فرفعا ر [رأسيكما] سكماؤكرفعا رإ
كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كاألئمة بعدىم صلوات اهلل عليهم مكتوبة  كعليٌ 

يا ربنا ما أكـر أىل : على ساؽ العرش بنور من نور ا١ببار جل جاللو فقاال
ؾ، كما أحبهم إليك، كما أشرفهم لديك فقاؿ اهلل جل جاللو زلة عليػىذه ا٤بن

ىؤالء خزنة علمي، كأمنائي على سرم إياكما أف تنلرا ،لوالىم ما خلقتكما 
زلتهم عندم، ك٧بلهم من كرامٍب فتدخال بذلك ػإليهم بعْب ا٢بسد، كتتمنيا من

 :قاؿ ؟اللا٤بوفف ربنا كـى  :قاال فػىتىكيونا ًمنى الظَّاًلًمينى ُب هنيي، كعصيا٘ب 
زلتهم بغّب حق قاال ربنا فأرنا منازؿ ظا٤بيهم ُب نارؾ حٌب نراىا ػا٤بدعوف ٤بن

كما رأينا منزلتهم ُب جنتك فأمر اهلل تبارؾ كتعأب النار فأبرزت ٝبيع ما فيها 
من ألواف النكاؿ، كالعذاب، كقاؿ اهلل عز كجل مكاف اللا٤بْب ٥بم ا٤بدعْب 

ىاكيلَّما أىراديكا أىٍف ٱبىٍريجيوا ًمٍنها أيًعيديكا ًفيها، ككيلَّما ٤بنزلتهم ُب أسفل درؾ من
. لوا سواىا لًيىذيكقيوا اٍلعىذابى نىًضجىٍت جيليوديىيٍم بدٌ 

يا آدـ، كيا حواء ال تنلرا إٔب أنوارم، كحججي بعْب ا٢بسد فأىبطكما    
رًمى كمى ٥بىيما ما كي عن جوارم، كأحل بكما ىوا٘ب فػىوىٍسوىسى ٥بىيمىا الطٍَّيطافي لًييٍبدً 

اكيما رىبُّكيما عىٍن ىًذًه الطَّجىرىًة ًإالَّ أىٍف تىكيونا  عىنػٍهيما ًمٍن سىٍوآًوًما، كقاؿى ما هنى
ا  مىلىكىٍْبً أىٍك تىكيونا ًمنى ا٣ٍباًلًدينى، كقا٠بىىهيما ٮبي ًإ٘بّْ لىكيما لىًمنى النَّاًصًبْبى فىدىالَّ
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وم فنلرا إليهم بعْب ا٢بسد فخذال حٌب أكال زؿػًبغيريكرو، كٞبلهما على ٛبِب من
من شجرة ا٢بنطة فعاد مكاف ما أكال شعّبا فأصل ا٢بنطة كلها ٩با ٓب 

يأكاله، كأصل الطعّب كلو ٩با عاد مكاف ما أكاله فلما أكال من الطجرة 
طار ا٢بلي، كا٢بلل عن أجسادٮبا، كبقيا عريانْب، كطىًفقا ٱبىًٍصفاًف عىلىٍيًهما ًمٍن 

ا رىبػُّهيما أٓبٍى أىنٍػهىكيما عىٍن تًٍلكيمىا الطَّجىرىًة، كأىقيٍل لىكيما ًإفَّ كىرى  ًؽ ا١بٍىنًَّة، كناداٮبي
الطٍَّيطافى لىكيما عىديكّّ ميًبْبه فقاال رىبَّنا ظىلىٍمنا أىنٍػفيسىنا، كًإٍف ٓبٍى تػىٍغًفٍر لىنا، كتػىٍرٞبىٍنا 

ارم فال ٯباكر٘ب ُب جنٍب من يعصيِب ىبطا من جوإ :لىنىكيونىنَّ ًمنى ا٣ٍباًسرًينى قاؿ
فهبطا موكولْب إٔب أنفسهما ُب طلب ا٤بعاش فلما أراد اهلل عز كجل أف يتوب 

إنكما ظلمتما أنفسكما بتمِب منزلة من  :عليهما جاءٮبا جربائيل فقاؿ ٥بما
فضل عليكما فجزاؤكما ما قد عوقبتما بو من ا٥ببوط من جوار اهلل عز كجل 

ربكما ٕبق األ٠باء الٍب رأيتموىا على ساؽ العرش حٌب إٔب أرضو فاسأال 
 اللهم إنا نسألك ٕبق األكرمْب عليك ٧بمد كعليٌ  :يتوب عليكما فقاال

كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كاألئمة إال تبت علينا، كرٞبتنا فتاب اهلل عليهما ًإنَّوي 
ذه األمانة،كٱبربكف أنبياء اهلل بعد ذلك ٰبفلوف ق يزؿىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي فلم 

بػها أكصياءىم، كا٤بخلصْب من أ٩بهم فيأبوف ٞبلها، كيطفقوف من ادعائها، 
فأصل كل ظلم منو إٔب يـو القيامة، كذلك  ؼٍ رً عي  كٞبلها اإلنساف الذم قد

ًإنَّا عىرىٍضنىا اأٍلىمانىةى عىلىى السَّماكاًت، كاأٍلىٍرًض، كاٍلًجباًؿ  :قوؿ اهلل عز كجل
ٍنسافي ًإنَّوي كافى ظىليومان فىأىبػىٍينى أى  ٍف يىٍحًمٍلنىها، كأىٍشفىٍقنى ًمٍنها، كحىمىلىهىا اإٍلً
 . جىهيوالن 
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مضافان إٔب أٌف ما جاء ُب ىذا . اإلنساف الذم عرؼ ىو أبو بكر :بياف 
ا٣برب ُب أٌف آدـ كحٌواء نلرا إٔب آؿ ٧بٌمد بعْب ا٢بسد،غريبه ك٨بالفه لعصمة 

عليو فهذه الفقرة ملٌفقة على ا٢بديث،فال بٌد من األنبياء عليهم السالـ،ك
كما  طرحها لعدـ إنسجامها مع أدلٌة العصمة أك نؤ٥با ٗبا ال يناُب العصمة،

 . فتدبٌرفعل صاحب الببار، 

الدقاؽ عن العلوم عن جعفر بن ٧بمد بن [ معا٘ب األخبار]مع،  ػ( ّ)  
موالنا  ٤بفضل عن مالك عن ٧بمد بن ا٢بسْب بن زيد عن ٧بمد بن زياد عن ا

كًإًذ  :    سألتو عن قوؿ اهلل عز كجل :قاؿ الصادؽ جعفر بن ٧بمد 
ىي الكلمات الٍب :قاؿ  ؟ما ىذه الكلمات ابٍػتىلى ًإٍبراًىيمى رىبُّوي ًبكىًلماتو 

يا رب أسألك ٕبق ٧بمد  :تلقاىا آدـ من ربو فىتابى عىلىٍيًو، كىو أنو قاؿ
ًإنَّوي ىيوى فتاب اهلل عليو   إال تبت عليَّ ، كفاطمة، كا٢بسن، كا٢بسْبكعليٌ 

:  كجل بقولو يا ابن رسوؿ اهلل فما يعِب عز :فقلت لو .التػَّوَّابي الرًَّحيمي 
 َّفىأىتىمَّهين يعِب أٛبهن إٔب القائم  :قاؿ  تسعة من كلد  ،ااِب عطر إمامان

ق كآلو يا ابن رسوؿ اهلل صٌلى اهلل علي :فقلت لو :قاؿ ا٤بفضل ،ا٢بسْب 
ًلمىةن باًقيىةن ًفي عىًقًبوً  :كسلَّم فأخرب٘ب عن قوؿ اهلل عز كجل  :قاؿ كجىعىلىها كى

 :إٔب يـو القيامة قاؿ يعِب بذلك اإلمامة جعلها اهلل ُب عقب ا٢بسْب 
يا ابن رسوؿ اهلل فكيف صارت اإلمامة ُب كلد ا٢بسْب دكف كلد  :فقلت لو

ٌٔب اهلل عليو كآلو كسلَّم، كسبطاه، كسيدا ا٢بسن، كٮبا ٝبيعا كلدا رسوؿ اهلل ص
إف موسى كىاركف كانا نبيْب مرسلْب أخوين  :فقاؿ  ؟شباب أىل ا١بنة

فجعل اهلل النبوة ُب صلب ىاركف من دكف صلب موسى، كٓب يكن ألحد أف 
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يقوؿ ٓب فعل اهلل ذلك فإف اإلمامة خالفة اهلل عز كجل ليس ألحد أف يقوؿ 
ألف اهلل ىو ا٢بكيم ُب  ؟صلب ا٢بسن ا٢بسْب دكفٓب جعلها اهلل ُب صلب 

  . عىمَّا يػىٍفعىلي، كىيٍم ييٍسيػىليوفى  أىؿٍ أفعالو ال ييسٍ 

إف اهلل تعأب ٤با   قاؿ ا٢بسْب بن عليٌ [ تفسّب اإلماـ ]ـ،  ػ( ْ)  
 كعىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىضًئكىةً ء،  اه، كعلمو أ٠باء كل شيخلق آدـ، كسوٌ 

ٟبسة ُب ظهر آدـ،  ، كفاطمة، كا٢بسن، كا٢بسْب أشباحان ان ، كعليجعل ٧بمدان 
ء ُب اآلفاؽ من السماكات، كا٢بجب، كا١بناف،  ككانت أنوارىم تضي

لو إنو قد فضٌ ق، آلدـ تعليما ؿ كدكالكرسي، كالعرش فأمر اهلل ا٤بالئكة بالسج
. أنوارىا اآلفاؽ بأف جعلو كعاء لتلك األشباح الٍب قد عمٌ 

ليس أىب أف يتواضع ١بالؿ علمة اهلل، كأف يتواضع ألنوارنا فسجدكا إال إب   
 إبائوأىل البيت، كقد تواضعت ٥با ا٤بالئكة كلها فاستكرب، كترفع فكاف ب

  .ذلك، كتكربه من الكافرين

حداِب أيب عن أبيو عن رسوؿ اهلل  :بن ا٢بسْب صلوات اهلل عليهما قاؿ عليٌ  
 ا عباد اهلل إف آدـ ٤با رأل النور ساطعان م :قاؿ :صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ

كر، كٓب من صلبو إذ كاف اهلل نقل أشباحنا من ذركة العرش إٔب ظهره رأل النٌ 
أنوار أشباح  :قاؿ اهلل عز كجل ،يا رب ما ىذه األنوار :يتبْب األشباح فقاؿ

نقلتهم من أشرؼ بقاع عرشي إٔب ظهرؾ، كلذلك أمرت ا٤بالئكة بالسجود 
يا رب لو بينتها ٕب فقاؿ اهلل  :عاء لتلك األشباح فقاؿ آدـلك إذ كنت ك

، ككقع نور أشباحنا من نلر يا آدـ إٔب ذركة العرش فنلر آدـ أ :تعأب
ظهر آدـ على ذركة العرش فانطبع فيو صور أشباحنا كما ينطبع كجو اإلنساف 
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آدـ  يا :فقاؿ ؟ة الصافية فرأل أشباحنا فقاؿ ما ىذه األشباح يا ربآُب ا٤بر
كأنا ا٢بميد احملمود ُب  ده ىذا ٧بمٌ  ،ىذه األشباح أفضل خالئقي، كبرياٌب

 ان كأنا العلي العليم شققت لو اسم من ا٠بي، كىذا عليٌ  شققت لو ا٠بان ،أفعإب 
فاطم أعدائي عن ،كاألرضْب من ا٠بي،كىذه فاطمة كأنا فاطر السماكات 

ك يطينهم فطققت ٥با  رٞبٍب يـو فصل قضائي، كفاطم أكليائي عما يعَبيهم
من ا٠بي، كىذا ا٢بسن كىذا ا٢بسْب، كأنا احملسن آّمل شققت ٥بما  ا٠بان 
ىؤالء خيار خليقٍب،ككراـ بريٍب بػهم آخذ،كّٔم أعطي،كّٔم  .من ا٠بي ا٠بان 

فتوسل إٕب بػهم يا آدـ، كإذا دىتك داىية فاجعلهم إٕب ،أعاقب،كّٔم أايب
بػهم  قا ال أخيب بػهم آمال، كال أردٌ ح شفعاءؾ فإ٘ب آليت على نفسي قسمان 

فلذلك حْب زلت منو ا٣بطيية دعا اهلل عز كجل بػهم فتاب عليو،  ،سائالن 
.  كغفر لو

: (ُُِ)في فضل النبي كأىل بيتو على المضئكة كشهادتهم بواليتهم ػم   
علل ]، [ عيوف أخبار الرضا ]ف، [ إكماؿ الدين]ؾ،  ػ( ُ)    

مد بن سعيد ا٥بامشي عن فرات بن إبراىيم عن ٧بمد ا٢بسن بن مح[ الطرائع
بن أٞبد ا٥بمدا٘ب عن العباس بن عبد اهلل البخارم عن ٧بمد بن القاسم بن 

قاؿ  :قاؿ إبراىيم عن ا٥بركم عن الرضا عن آبائو عن أمّب ا٤بؤمنْب 
أفضل مِب،  ما خلق اهلل عٌز كجٌل خلقان  :رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

يا رسوؿ اهلل فأنت أفضل أك  :فقلت : أكـر عليو مِب قاؿ عليٌ  كال
ؿ أنبياءه ا٤برسلْب على إف اهلل تبارؾ كتعأب فضٌ  يا عليٌ  :فقاؿ  ؟جربائيل

مالئكتو ا٤بقربْب، كفضلِب على ٝبيع النبيْب، كا٤برسلْب، كالفضل بعدم لك يا 
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الًَّذينى  بينا يا عليٌ ، كلألئمة من بعدؾ، كإف ا٤بالئكة ٣بدامنا، كخداـ محعليٌ 
ٍم كيىٍستػىٍغًفريكفى لًلًَّذينى آمىنيوا  ٍولىوي ييسىبّْبيوفى ًٕبىٍمًد رىًّّْٔ ، كمىٍن حى ٰبىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى

لو ال ٫بن ما خلق آدـ، كال حواء، كال ا١بنة، كال النار، كال  بواليتنا يا عليٌ 
سبقناىم إٔب  السماء، كال األرض فكيف ال نكوف أفضل من ا٤بالئكة، كقد

ألف أكؿ ما خلق اهلل عٌز كجٌل خلق  ؟معرفة ربنا، كتسبيبو، كوليلو، كتقديسو
 أركاحنا فأنطقنا بتوحيده، كٙبميده ٍب خلق ا٤بالئكة فلما شاىدكا أركاحنا نوران 

عن  نػزٌهخلق ٨بلوقوف، كأنو ـ ااستعلموا أمرنا فسببنا لتعلم ا٤بالئكة أفٌ  كاحدان 
كنزىتو عن صفاتنا فلما شاىدكا علم ، كة بتسبيبناصفاتنا فسببت ا٤بالئ

، كلسنا بآ٥بة ٯبب أف ا عبيده نا لتعلم ا٤بالئكة أف ال إلو إال اهلل، كأفٌ شأننا ىللٌ 
ال إلو إال اهلل فلما شاىدكا كرب ٧بلنا كربنا لتعلم  :بد معو أك دكنو فقالوانعي 

ا شاىدكا ما جعلو لنا فلم ،ا٤بالئكة أف اهلل أكرب من أف يناؿ علم احملل إال بو
ال حوؿ كال قوة إال باهلل لتعلم ا٤بالئكة أف ال حوؿ لنا  :كالقوة قلنا من العزٌ 

فلما شاىدكا ما أنعم اهلل بو علينا، كأكجبو لنا من فرض .كال قوة إال باهلل 
تعأب ذكره علينا من ا٢بمد  هلل ا٢بمد هلل لتعلم ا٤بالئكة ما ٰبقٌ  :الطاعة قلنا

ا٢بمد هلل فبنا اىتدكا إٔب معرفة توحيد اهلل،  :الت ا٤بالئكةعلى نعمو فق
كوليلو كٙبميده كٛبجيده ٍب إف اهلل تبارؾ، كتعأب خلق آدـ فأكدعنا  كتسبيبو

، ككاف سجودىم هلل عٌز لنا كإكرامان  صلبو، كأمر ا٤بالئكة بالسجود لو تعليمان 
يف ال نكوف أفضل لكوننا ُب صلبو فك ، كطاعةن كجٌل عبودية، كآلدـ إكرامان 

ق ٤با عرج يب إٔب السماء أذف كإفٌ  .من ا٤بالئكة كقد سجدكا آلدـ كلهم أٝبعوف
يا  :تقدـ يا ٧بمد فقلت لو :جربائيل مثُب مثُب، كأقاـ مثُب مثُب ٍب قاؿ ٕب
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ؿ أنبياءه على ضٌ ؼنعم ألف اهلل تبارؾ، كتعأب : فقاؿ ؟جربائيل أتقدـ عليك
يت بػهم، كال فخر فلما فتقدمت فصلٌ  ةمالئكتو أٝبعْب، كفضلك خاصٌ 

 :ؼ عِب فقلتتقدـ يا ٧بمد، كٚبلٌ  :كر قاؿ ٕب جربائيلانتهيت إٔب حجب النٌ 
 م الذمد إف انتهاء حدٌ يا جربائيل ُب مثل ىذا ا٤بوضع تفارقِب فقاؿ يا ٧بمٌ 

م كضعِب اهلل عز كجل فيو إٔب ىذا ا٤بكاف فإف ٘باكزتو احَبقت أجنبٍب بتعدٌ 
حٌب انتهيت إٔب حيث ما شاء  ةن كر زخٌ فزخ يب ُب النٌ  .جاللو حدكد ريب جلٌ 

لبيك ريب، كسعديك تباركت،  :اهلل من علو ملكو فنوديت يا ٧بمد فقلت
 يا ٧بمد أنت عبدم، كأنا ربك فإيام فاعبد، كعليَّ  :فنوديت ،كتعاليت

ٌب ُب بريٍب لك، ك٤بن فتوكل فإنك نورم ُب عبادم، كرسوٕب إٔب خلقي، كحجٌ 
ؾ خلقت جنٍب، ك٤بن خالفك خلقت نارم، كألكصيائك أكجبت اتبع

يا  :فنوديت ؟يا رب، كمن أكصيائي :فقلت.كرامٍب، كلطيعتهم أكجبت اوايب 
د أكصياؤؾ ا٤بكتوبوف على ساؽ عرشي فنلرت كأنا بْب يدم ريب جل ٧بمٌ 

ُب كل نور سطر أخضر عليو  جاللو إٔب ساؽ العرش فرأيت ااِب عطر نوران 
 .بن أيب طالب، كآخرىم مهدم أمٍب أكصيائي أك٥بم عليٌ  اسم كصي من

يا ٧بمد ىؤالء أكليائي،  :فنوديت؟ يا رب ىؤالء أكصيائي من بعدم :فقلت
كأكصيائي، كأصفيائي، كحججي بعدؾ على بريٍب، كىم أكصياؤؾ، كخلفاؤؾ، 

ين بػهم كلمٍب، ٌب كجالٕب ألظهرف بػهم ديِب، كألعلٌ كخّب خلقي بعدؾ، كعزٌ 
ق مطارؽ األرض، األرض بآخرىم من أعدائي، كألمكننٌ  رفٌ كألطوٌ 

ق ُب لو السباب الصعاب، كألرقْبٌ  الرياح، كألذللنَّ  لو رفٌ كمغارّٔا،كألسخٌ 
مع ٯبتق ٗبالئكٍب حٌب تعلو دعوٌب، كفَّ ق ٔبندم، كألمدٌ األسباب، كألنصرفٌ 
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إٔب يـو  اـ بْب أكليائياألمٌ  ملكو، كألداكلنَّ  ا٣بلق على توحيدم ٍب ألدٲبنَّ 
 . القيامة

ابن الربقي عن أبيو عن جده عن ابن أيب عمّب [ علل الطرائع]، ع ػ( ِ)  
كاف جربائيل إذا أتى  :قاؿ أيب عبد اهلل  موالنا عن عمرك بن ٝبيع عن

النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قعد بْب يديو قعدة العبد، ككاف ال يدخل 
  .حٌب يستأذنو

قتيبة عن ابن شاذاف عن  فابن عبدكس عن اب[ رائععلل الش]، ع ػ( ّ)  
ا أسرم ٓبٌ  :قاؿ ابن أيب عمّب عن ىطاـ بن سآب عن أيب عبد اهلل 

برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كحضرت الصالة أذف جربائيل، كأقاـ 
 :فقاؿ لو رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ،د تقدـيا ٧بمٌ  :الصالة فقاؿ

إنا ال نتقدـ على اآلدميْب منذ أمرنا بالسجود  :يا جربائيل فقاؿ لو تقدـ
 . آلدـ

عن أيب ٧بمد العسكرم [ تفسّب اإلماـ ]ـ، [ اإلحتجاج]ج،  ػ( ْ)  
 يا رسوؿ  :سأؿ ا٤بنافقوف النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فقالوا :أنو قاؿ

 :فقاؿ رسوؿ اهلل؟بوف رٌ ىو أفضل أـ مالئكة اهلل ا٤بق اهلل أخربنا عن علي 
ق ال أحد إفٌ  ،، كقبو٥با لواليتهماد، كعليٌ كىل شرفت ا٤بالئكة إال ٕببها حملمٌ 

نلف قلبو من قذر الغش، كالدغل، كالغل، ك٪باسة    عليٌ من ٧بيٌب 
كىل أمر اهلل ا٤بالئكة بالسجود  .الذنوب إال كاف أطهر، كأفضل من ا٤بالئكة

 نفوسهم أنو ال يصّب ُب الدنيا خلق بعدىم آلدـ إال ٤با كانوا قد كضعوه ُب
، منهم ُب الدين فضالن  أفضل ػ يعنوف أنفسهم  ػ كىم إالٌ  عنها كاإذا رفع
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ُب ظنوهنم،  أكافأراد اهلل أف يعرفهم أنػهم قد أخط .كأعلم باهلل، كبدينو علمان 
مو األ٠باء كلها ٍب عرضها عليهم فعجزكا عن كاعتقاداوم فخلق آدـ، كعلٌ 

ئهم بػها، كعرفهم فضلو ُب العلم عليهم ٍب أخرج من وا فأمر آدـ أف ينبٌ معرؼ
صلب آدـ ذرية منهم األنبياء، كالرسل، كا٣بيار من عباد اهلل أفضلهم ٧بمد ٍب 

ة د، كخيار أـٌ أصباب ٧بمٌ [ بعض]آؿ ٧بمد، كمن ا٣بيار الفاضلْب منهم 
إٔب آخر ما نقلنا  ... د، كعرؼ ا٤بالئكة بذلك أنػهم أفضل من ا٤بالئكة٧بمٌ 

.  ُب باب غزكة تبوؾ ُب قصة العقبة سابقان 
أيب عن األصفها٘ب عن ا٤بنقرم عن ٞباد عن [ تفسّب القمي]فس،  ػ( ٓ)  

كالذم  :فقاؿ ؟ئل ىل ا٤بالئكة أكثر أـ بنو آدـأنو سي  أيب عبد اهلل 
نفسي بيده ٤بالئكة اهلل ُب السماكات أكثر من عدد الَباب ُب األرض، كما 

ُب السماء موضع قدـ إال كفيها ملك يسببو، كيقدسو، كال ُب األرض 
، كفيها ملك موكل بػها يأتي اهلل كل يـو بعملها إالٌ شجر، كال مدر 

كيتقرب كل يـو إٔب اهلل بواليتنا أىل  كاهلل أعلم بػها، كما منهم أحد إالٌ 
 العذاب البيت،كيستغفر حملبينا،كيلعن أعداءنا،كيسأؿ اهلل أف يرسل عليهم 

.  إرساالن 
موٌكله بػها ... كما ُب الٌسماء موضع قدـ إالٌ كفيها ملىٍك : " قولو : بياف

،إشارةه كاضبة على أٌف ا٤بالئكة موٌكلة بالٌنلاـ ..."يأٌب اهلل كٌل يـو بعملها 
التكويِب كٔبزئٌياتو كتفاصيلو،فإذا كانت ىي اٌلٍب تصٌدر األكامر إٔب اإلماـ ُب 

ك أشرؼ منها كأفضل ،فمن يا تيرل يصٌدر إليها األمر على ليلة القدر كه
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إٌف اهلل يصٌدر إليها األكامر مباشرةن ،كىي بدكرىا تصٌدر : إف قيلكثروا؟ 
. األكامر لإلماـ

إذا جاز أف يصٌدر اهلل ىذه الباليْب الباليْب من األكامر إٔب ا٤بالئكة، :قلنا
ألكامر إٔب كليّْو األعلم كخليفتو جاز بطريقو أكٔب أف يصٌدر ىذه الباليْب من ا

، مضافان إٔب أٌف تصدير األكامر إليها من قبل اهلل مباشرةن  ا٤بكرـٌ اإلماـ 
ييلغي دكر ا٣بليفة كعالقتو ا٤بباشرة مع اهلل تعأب، كتصبح ا٤بالئكة أفضل منو 
من حيث احتياجو إليها ُب تعليم األ٠باء، كقد قامت اآليات الطريفة على 

إٔب آدـ ا٣بليفة اٌلذم ىو أدكف بالفضيلة كا٤برتبة من ٧بٌمد كآلو  إحتياجها
 .  األطهار

ا٥بمدا٘ب عن علي عن أبيو عن علي بن معبد [ إكماؿ الدين]ؾ،  ػ( ٔ)  
 عن ا٢بسْب بن خالد عن أيب ا٢بسن علي بن موسى عن أبيو عن آبائو 

ف خلق اهلل، كأنا د ـأنا سيٌ :قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم :قاؿ
خّب من جربائيل، كإسرافيل، كٞبلة العرش، كٝبيع ا٤بالئكة ا٤بقربْب، كأنبياء اهلل 

أبوا ىذه األمة  ا٤برسلْب، كأنا صاحب الطفاعة، كا٢بوض الطريف، كأنا كعليٌ 
سبطا  من عرفنا فقد عرؼ اهلل، كمن أنكرنا فقد أنكر اهلل عٌز كجٌل، كمن عليٌ 

ا٢بسن كا٢بسْب، كمن كلد ا٢بسْب أئمة :ا١بنة  أمٍب، كسيدا شباب أىل
. طاعتهم طاعٍب، كمعصيتهم معصيٍب تاسعهم قائمهم، كمهديهم ،تسعة
ال ييسأؿ عن شي  مما بين  من أٌف اإلماـ  (ُِِ)كمنها ما ركم ػؾ   

صدفيها إالٌ أجاب فيو، كأٌف اهلل فتح لهم عليهم السَّضـ عن باان ينابيع 
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ٌرؼ اإلماـ بأعظم من العحمة، كأنو تعالى ييغشي علمو، كأنو سبحانو ش
 :اإلماـ النور؛ نذكر من ىذه األخبار ما يأتي

ٛبيم القرشي عن أبيو عن أٞبد بن [ عيوف أخبار الرضا ]ف،  ػ( ُ)  
، حضرت ٦بلس ا٤بأموف يومان : علي األنصارم عن ا٢بسن بن ا١بهم قاؿ

ء، كأىل الكالـ من ، كقد اجتمع الفقهاكعنده علٌي بن موسى الرضا 
 ء تصحٌ  يا ابن رسوؿ اهلل بأم شي: الفرؽ ا٤بختلفة فسألو بعضهم فقاؿ لو

 .ص، كالدالئل بالنٌ  :اإلمامة ٤بدعيها قاؿ

فما : ُب العلم كاستجابة الدعوة، قاؿ: فداللة اإلماـ فيما ىي؟ قاؿ: قاؿ لو  
 صٌلى اهلل ذلك بعهد معهود إلينا من رسوؿ اهلل: قاؿ ؟كجو إخباركم ٗبا يكوف

فما كجو إخباركم ٗبا ُب قلوب الناس؟ : عليو كآلو كسلَّم قاؿ
أما بلغك قوؿ الرسوؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم اتقوا فراسة : قاؿ    

فما من مؤمن إال كلو فراسة ينلر : بلى قاؿ: ا٤بؤمن فإنو ينلر بنور اهلل؟ قاؿ
٤بو، كقد ٝبع اهلل لألئمة منا ما بنور اهلل على قدر إٲبانو، كمبلغ استبصاره، كع

ياتو كجل ُب كتابو  قو ُب ٝبيع ا٤بؤمنْب، كقاؿ عزٌ فرٌ  ًإفَّ ًفي ذًلكى آلى
.  لًٍلميتػىوىسًٍّمينى 

 أمّب ا٤بؤمنْب  ٠بْب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ٍبٌ فأكؿ ا٤بتوٌ   
: القيامة، قاؿمن بعده ٍب ا٢بسن كا٢بسْب، كاألئمة من كلد ا٢بسْب إٔب يـو 

. يا أبا ا٢بسن زدنا ٩با جعل اهلل لكم أىل البيت : فنلر إليو ا٤بأموف فقاؿ لو
سة مطهرة إف اهلل عز كجل قد أيدنا بركح منو مقدٌ : فقاؿ الرضا    

ٓب تكن مع أحد ٩بن مضى إال مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو  ليست ٗبلكو 
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كتوفقهم، كىو عمود من نور بيننا، دىم، كسلَّم، كىي مع األئمة منا تسدٌ 
  " ...كبْب اهلل عٌز كجل 

عن أٞبد بن إدريس عن ابن عيسى عن ٧بٌمد بن سناف عن ايب  ػ( ِ)  
جيًعلت فداؾ إذا مضى : قلت لو:قاؿ ا١باركد عن موالنا أيب جعفر

با٥بدم : عا٤بكم أىل البيت فبأٌم شيءو ييعرؼ اٌلذم ٯبيئ بعده؟ قاؿ
آؿ ٧بٌمد لو بالفضل ، كال ييسأؿ عن شيءو ٩بٌا بْب صدفيها  كاإلطراؽ كإقرار
.  إالٌ أجاب فيو

د بن ا٢بسْب عن عمراف بن موسى عن ٧بمٌ [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ّ)  
إذا أراد : قاؿ عبيس بن ىطاـ عن ا٢بسْب بن يونس عن أيب عبد اهلل 

إٔب ملك من أخذ اهلل بيده شربة من ٙبت عرشو فدفعو  اهلل أف ٱبلق إمامان 
عليو  لمالئكتو فأكصلها إٔب اإلماـ فكاف اإلماـ من بعده منها فإذا مض

أربعوف يوما ٠بع الصوت، كىو ُب بطن أمو فإذا كلد أكٌب ا٢بكمة، ككتب 
ًلماتًًو، : على عضده األٲبن ًلمىةي رىبٍّكى ًصٍدقان، كعىٍدالن ال ميبىدٍّؿى ًلكى كتىمٍَّت كى
فإذا كاف األمر يصل إليو أعانو اهلل بثالٜبائة كاالاة عطر  ـي كىيوى السًَّميعي اٍلعىًلي

فأما  ملكا بعدد أىل بدر، ككانوا معو، كمعهم سبعوف رجالن، كاانا عطر نقيبان 
السبعوف فيبعثهم إٔب اآلفاؽ يدعوف الناس إٔب ما دعوا إليو أكال، كٯبعل اهلل لو 

.   يبصر بو أعما٥بم  ُب كل موضع مصباحان 
العجلي عن ابن زكريا القطاف عن ابن حبيب عن ابن [ ا٣بصاؿ]، ؿ ػ( ْ)  

عطر : قاؿ ّٔلوؿ عن أيب معاكية عن سليماف بن مهراف عن أيب عبد اهلل 
خصاؿ من صفات اإلماـ العصمة، كالنصوص، كأف يكوف أعلم الناس، 
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كأتقاىم هلل، كأعلمهم بكتاب اهلل، كأف يكوف صاحب الوصية اللاىرة، كيكوف 
، كيرل من خلفو ءه  عجز، كالدليل، كتناـ عينو، كال يناـ قلبو، كال يكوف لو ُبلو آب

.    كما يرل من بْب يديو 
د بن ا٢بسْب عن أيب داكد ا٤بسَبؽ عن ٧بمٌ [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٓ)  

فوضعت كنت بْب يدم أيب عبد اهلل : عيسى الفراء عن مالك ا١بهِب قاؿ
األمر ! يا مالك : فك، فقاؿاهلل، كشرٌ  لقد عصمك: يدم على خدم، كقلت

 . أعلم ٩با تذىب إليو 
أم ليس ٧بض العصمة : قاؿ العاٌلمة آّلسي ُب توضيح ا٣برب  : بياف    

. كالٌتطريف كما زعمت ،بل ىي ا٣بالفة الكربل كفرض الطٌاعة على كاٌفة الورل
غّبٮبا عن ٧بمد بن عيسى، كيعقوب بن يزيد، ك[ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٔ)  

مضى رسوؿ اهلل  :قاؿ ابن ٧ببوب عن إسباؽ بن غالب عن أيب عبد اهلل 
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كخلف ُب أمتو كتاب اهلل، ككصيو علي بن أيب 

أمّب ا٤بؤمنْب، كإماـ ا٤بتقْب، كحبل اهلل ا٤بتْب، كعركتو الواقى الٍب  طالب 
ـى لىها ال اف مؤتلفاف يطهد كل كاحد لصاحبو د صاحب، كعهده ا٤بؤؾٌ اٍنًفحا

بتصديق ينطق اإلماـ عن اهلل عٌز كجل ُب الكتاب ٗبا أكجب اهلل فيو على العباد 
من طاعة اهلل، كطاعة اإلماـ، ككاليتو، كأكجب حقو الذم أراه اهلل عٌز كجل من 
استكماؿ دينو، كإظهار أمره، كاالحتجاج ٕبجتو، كاالستضاءة بنوره ُب معادف 

فأكضح اهلل بأئمة ا٥بدل من أىل بيت نبينا  .ق، كمصطفى أىل خّبتوأىل صفوت
عن دينو، كأبلج بػهم عن سبيل مناىجو، كفتح بػهم عن باطن ينابيع علمو فمن 

كجد طعم  قإماـ عرؼ من أمة ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كأكجب حقٌ 
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٣بلقو،  ٤بان حالكة إٲبانو، كعلم فضل طالكة إسالمو ألف اهلل نصب اإلماـ ع
اه من نور الجبار يمد كغشٌ على أىل عا٤بو ألبسو اهلل تاج الوقار،  كجعلو حجةن 

ك تعأب  ، كال يناؿ ما عند اهلل تبارؾ ما  ال ينقطع عنو موادهبسبب إلى السٌ 
إال ٔبهة أسباب سبيلو، كال يقبل اهلل أعماؿ العباد إال ٗبعرفتو فهو عآب ٗبا يرد 

 يات السنن، كمطتبهات الفًب، كٓب يكن اهلل م، كمعمٌ عليو من ملتبسات الوح
ى ٥بىيٍم ما يػىتػَّقيوفى، كتكوف ا٢بجة من اهلل على  لًييًضلَّ قػىٍومان بػىٍعدى ًإٍذ ىىداىيٍم حٌب يػيبػىْبّْ

.   العباد بالغة 
سلمة بن ا٣بطاب عن سليماف بن ٠باعة [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٕ)  

: عن عبد اهلل بن القاسم عن أيب ا١باركد قاؿ يعان اء، كعبد اهلل بن ٧بمد جما٢بذٌ 
.   ا ينلر من خلفو كما ينلر من قدامو اإلماـ منٌ : قاؿ أبو جعفر 

أٞبد بن موسى عن ا٢بسن بن علي ا٣بطاب [ بصائر الدرجات]ير،  ػ( ٖ)  
يومان  قاؿ أبو جعفر : عن علي بن حساف عن عبد الرٞبن بن كثّب قاؿ

فإ٘ب أراكم من  ،قوموا تفرقوا عِب مثُب كاالث: يعةالشٌ ك٫بن عنده ٝباعة من 
 . فنيو عبد ُب نفسو ما شاء فإف اهلل يعرٌ  خلفي كما أراكم من بْب يدم فليسرٌ 

عن أٞبد بن ٧بٌمد عن عمر بن العزيز عن ا٣بيربم عن يونس بن ظبياف  ػ( ٗ)
ًلمىةي ربٍّكى  ًصٍدقىان كعدٍ : قاؿ أبو عبد اهلل: قاؿ الن ال ميبىٌدؿى كتىمًٍّت كى

ىذا حرؼه ُب األئٌمة خاٌصة ٍبٌ : ٍبٌ قاؿ ًلكًلمىاتًٍو كىىيوى السًَّمٍيعي العىًليم 
يا يونس إٌف اإلماـ ٱبلقو اهلل بيده ال يليو أحده غّبه كىو جعلو يسمع : قاؿ

كتىٌمٍت :         كيرل ُب بطن أٌمو حٌب إذا صار إٔب األرض خيٌط بْب كتفيو
ًلمىةي ربٍّ  .  ؾى ًصٍدقىان كعٍدالن ال ميبىٌدؿى ًلكًلمىاتًٍو كىىيوى السًَّمٍيعي العىًليمكى
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ا٣بلق باليد كناية عن غاية الٌلطف كاالىتماـ بطأنو فإٌف من يهتم بأمرو : بياف
.  يليو بنفسو أك ا٤براد أنٌو ٱبلقو بقدرتو من غّب ملكو ُب تسبيب أسبابو

 عن ٧بمد بن ٰبٓب عن ابن عيسى الكليِب[ الغيبة للنعما٘ب]٘ب،  ػ( َُ)  
ُب خطبة لو يذكر فيها حاؿ  عن إسباؽ بن غالب عن أيب عبد اهلل 

إف اهلل تبارؾ، كتعأب أكضح بأئمة ا٥بدل من : ، كصفاوم فقاؿاألئمة 
أىل بيت نبيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عن دينو، كأبلج بػهم عن سبيل 

. علمو منهاجو، كفتح ٥بم عن باطن ينابيع 
إمامو كجد  فمن عرؼ من أمة ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاجب حقٌ    

 طعم حالكة إٲبانو، كعلم فضل طالكة إسالمو إف اهلل نصب اإلماـ علمان 
اه من نور ة على أىل طاعتو ألبسو اهلل تاج الوقار، كغشٌ ٣بلقو، كجعلو حجٌ 

كال يناؿ ما عند اهلل إال  بسبب من السماء ال ينقطع عنو مواده، ا١ببار ٲبدٌ 
. ٔبهة أسبابو، كال يقبل اهلل األعماؿ للعباد إال ٗبعرفتو 

نن، كمطتبهات فهو عآب ٗبا يرد عليو من مطكالت الوحي، كمعميات السٌ    
الدين ٓب يزؿ اهلل ٱبتارىم ٣بلقو من كلد ا٢بسْب صلوات اهلل عليو من عقب 

بػهم ٣بلقو، كيرتضيهم لنفسو  كل إماـ فيصطفيهم لذلك، كٯبتبيهم، كيرضى
، نان يبٌ  علمان  ب عٌز كجل ٣بلقو من عقبو إمامان كلما مضى منهم إماـ نصٌ 

يػىٍهديكفى بًاٍلحىقٍّ، كًبًو من اهلل  أئمةن  عا٤بان  ، كحجةن قيمان  ، كإمامان منّبان  كىاديان 
حجج اهلل، كدعاتو، كرعاتو على خلقو يدين ّٔداىم العباد،  يػىٍعًدليوفى 

بنورىم البالد، كتنمي بربكتهم التالد، كجعلهم اهلل حياة األناـ، كتستهل 
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كمصابيح اللالـ، كدعائم اإلسالـ جرت بذلك فيهم مقادير اهلل على 
. ٧بتومها

فاإلماـ ىو ا٤بنتجب ا٤برتضى، كا٥بادم آّتىب، كالقائم ا٤بر٘بى اصطفاه اهلل    
ة حْب برأه ظال قبل برمٌ ر حْب ذرأه، كُب اؿلذلك، كاصطنعو على عينو ُب الذٌ 

با٢بكمة ُب علم الغيب عنده اختاره بعلمو،  بٌوان خلقو نسمة عن ٲبْب عرشو مح
كانتجبو بتطهّبه بقية من آدـ، كخّبة من ذرية نوح، كمصطفى من آؿ 

إبراىيم، كساللة من إ٠باعيل، كصفوة من عَبة ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو 
. كسلَّم 

عنو كقوب الغواسق، كنفوث كل  مدفوعان  كيكاله بسرٌه بعْب اهلل ٓب يزؿ مرعيان    
عنو قواذؼ السوء مربأ من العاىات ٧بجوبا عن اآلفات مصونا  فاسق مصركفان 

إٔب العفاؼ كالعلم  با٢بلم،كالرب ُب بقاعو منسوبان  من الفواحش كلها معركفان 
  .كالفضل عند انتهائو مسندان إليو أمر كالده صامتا عن ا٤بنطق ُب حياتو

فإذا انقضت مدة كالده انتهت بو مقادير اهلل إٔب مطيتو، كجاءت اإلرادة من    
عند اهلل فيو إٔب ٧ببتو، كبلغ منتهى مدة كالده فمضى، كصار أمر اهلل إليو من 

ده بركحو، مو ُب بالده، كأمٌ ة على عباده، كقيٌ ده اهلل دينو، كجعلو ا٢بجٌ بعده، كقلٌ 
نتدبو لعليم أمره، كآتاه فضل بياف علمو، كأعطاه علمو، كاستودعو سره، كا

على أىل عا٤بو، كضياء ألىل دينو، كالقيم  ةن ٣بلقو، كجعلو حجٌ  كنصبو علمان 
. على عباده 

٥بم استبفلو علمو، كاستخبأه حكمتو، كاسَبعاه لدينو،  رضي اهلل بو إمامان   
ىل،  أىل اِبلو، كفرائضو، كحدكده فقاـ بالعدؿ عند ٙبٌّب بي كحباه مناىج سي 
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افع با٢بق األبلج، كالبياف من كل فاء النٌ اطع، كالشٌ كر السٌ كٙببّب أىل ا١بدؿ بالنٌ 
. ادقوف من آبائو ٨برج على طريق ا٤بنهج الذم مضى عليو الصٌ 

عنو إال  فليس ٯبهل حق ىذا العآب إال شقي، كال ٯببده إال غوم، كال يصدٌ   
  .كعال ء على اهلل جلٌ  جرم

علي بن أٞبد عن عبد اهلل بن موسى عن ٧بمد [ ة للنعما٘بالغيب]٘ب،  ػ( ُُ)  
عبد ا١ببار عن صفواف بن ٰبٓب عن أيب سعيد ا٤بكارم عن ا٢بارث بن  بن

: ا٤بغّبة قاؿ
ء يعرؼ اإلماـ؟   بأم شي: قلت أليب عبد اهلل  

. بالسكينة كالوقار: قاؿ
ء؟  بأم شي :قلت 
إليو، كال ٰبتاج إٔب أحد، كيكوف  اسكتعرفو با٢بالؿ كا٢براـ، كٕباجة النٌ  :قاؿ 

. عنده سالح رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
ابن كصي؟  يكوف إال كصيان : قلت 
  . ال يكوف إال كصيان، كابن كصي : قاؿ 

: قاؿ أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن قتيبة[ رجاؿ الكطي]كش،  ػ( ُِ)  
ف رقعتو أف أىل النيسابور قد ك٩با كقع عبد اهلل بن ٞبدكيو البيهقي، ككتبتو ـ

، كّٔا قـو ر بعضهم بعضاٌ اختلفوا ُب دينهم، كخالف بعضهم بعضا، كيكفٌ 
إف النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عرؼ ٝبيع لغات أىل األرض، : يقولوف

يور، كٝبيع ما خلق اهلل، ككذلك ال بد أف يكوف ُب كل زماف من كلغات الطٌ 
نساف، كيعلم ما يعمل أىل كل بالد ُب يعرؼ ذلك، كيعلم ما يضمر اإل
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، ك مناز٥بم، كإذا لقي طفلْب فيعلم أيهما مؤمن، كأيهما يكوف منافقان  بالدىم
ق يعرؼ أ٠باء ٝبيع من يتواله ُب الدنيا، كأ٠باء آبائهم، كإذا رأل أحدىم كأفٌ 

. مو عرفو با٠بو من قبل أف يكلٌ 
 صٌلى اهلل عليو كآلو كيزعموف جعلت فداؾ أف الوحي ال ينقطع، كالنيب   

كسلَّم ٓب يكن عنده كماؿ العلم، كال كاف عند أحد من بعده، كإذا حدث 
ماف أكحى اهلل ء ُب أم زماف كاف، كٓب يكن علم ذلك عند صاحب الزٌ  الطي

. إليو كإليهم 
.  كذبوا لعنهم اهلل، كافَبكا إٜبا عليمان : فقاؿ   
ىم ُب ىذه األشياء، كينكر فضل بن شاذاف ٱبالف: ىا شيخ يقاؿ لوػكب   

رسوؿ اهلل، كأف  شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأف ٧بمدان : عليهم أكثرىا، كقولو
ماء السابعة فوؽ العرش كما كصف نفسو عٌز كجل أنو اهلل عٌز كجل ُب السن 

ًمٍثًلًو شىيٍ جسم فوصفو ٖبالؼ ا٤بخلوقْب ُب ٝبيع ا٤بعا٘ب   ه، كىيوى  لىٍيسى كى
.  ًصيري السًَّميعي اٍلبى 

من قولو إف النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قد أتى بكماؿ الدين،  كإفٌ    
كقد بلغ عن اهلل عٌز كجل ما أمره بو، كجاىد ُب سبيلو، كعبده حٌب أتاه 

ذم أقاـ رجال يقـو مقامو من بعده فعلمو من العلم اؿٌ  اليقْب، كإنو 
ـ ا٢بالؿ كا٢براـ، كتأكيل أكحى اهلل فعرؼ ذلك الرجل الذم عنده من العل

الكتاب، كفصل ا٣بطاب، ككذلك ُب كل زماف ال بد من أف يكوف كاحد 
يعرؼ ىذا، كىو مّباث من رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم يتواراونو، 

 بالعلم الذم كراوه عن النيب من أمر الدين إاٌل  كليس يعلم أحد منهم شييان 
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ك ينكر الوحي بعد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كه
.  كآلو كسلَّم فقاؿ قد صدؽ ُب بعض، ككذب ُب بعض 

قد فهمنا رٞبك اهلل كل ما ذكرت، كيأىب اهلل عٌز كجل أف : كُب آخر الورقة   
يرشد أحدكم، كأف يرضى عنكم، كأنتم ٨بالفوف معطلوف الدين ال تعرفوف 

الفاكم اهلل عٌز كجل برٞبتو، كأذف لنا ُب دعائكم كلما ت ، كال تتولوف كليان إمامان 
قوه فاتقوا اهلل إٔب ا٢بق، ككتبنا إليكم بذلك، كأرسلنا إليكم رسوال ٓب تصدٌ 

ة قد لزمت اللة من بعد ا٤بعرفة، كاعلموا أف ا٢بجٌ عباد اهلل، كال تلجوا ُب الضٌ 
عن اهلل ارين أعناقكم، كاقبلوا نعمتو عليكم تدـ لكم بذلك السعادة ُب الدٌ 

. عٌز كجل إف شاء اهلل 
كىذا الفضل بن شاذاف ما لنا، كلو يفسد علينا موالينا، كيزين ٥بم    

األباطيل، ككلما كتبنا إليهم كتابا اعَبض علينا ُب ذلك، كأنا أتقدـ إليو أف 
ا، كإال، كاهلل سألت اهلل أف يرميو ٗبرض ال يندمل جرحو ُب الدنيا، يكف عنٌ 

إف شاء اهلل ة غ موالينا ىداىم اهلل سالمي، كأقرئهم ىذه الرقعكال ُب اآلخرة أبل
 .تعأب 

د عن بعض أصبابنا عن ابن أيب عمّب علي بن ٧بمٌ [ الكاُب]كا،  ػ( ُّ) 
لإلماـ عطر عالمات يولد : قاؿ عن حريز عن زرارة عن أيب جعفر 

شهادتْب، صوتو باؿ ، كإذا كقع على األرض كقع على راحتيو رافعان ٨بتونان  مطهراٌ 
كال ٯبنب، كتناـ عينو، كال يناـ قلبو، كال يتثاءب، كال يتمطى، كيرل من 
خلفو كما يرل من أمامو، ك٪بوه كرائبة ا٤بسك، كاألرض موكلة بسَبه، 

كابتالعو، كإذا لبس درع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كانت عليو 
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زادت عليو شربان، كىو كفقان، كإذا لبسو غّبه من الناس طويلهم كقصّبىم 
  .  إٔب أف تنقضي أيامو  ثٍ ٧بدَّ 
طارؽ بن شهاب عن أمّب ا٤بؤمنْب  الربسي ُب مطارؽ األنوار عن ػ( ُّ)  

  ،أنو قاؿ يا طارؽ اإلماـ كلمة اهلل، كحجة اهلل، ككجو اهلل، كنور اهلل
كحجاب اهلل، كآية اهلل ٱبتاره اهلل، كٯبعل فيو ما يطاء، كيوجب لو بذلك 

ق ُب ٠باكاتو، كأرضو أخذ لو بذلك الطاعة، كالوالية على ٝبيع خلقو فهو كٕبٌ 
ـ عليو كفر باهلل من فوؽ عرشو فهو يفعل ما العهد على ٝبيع عباده فمن تقدٌ 

. يطاء، كإذا شاء اهلل شاء 
ًلمىةي رىبٍّكى ًصٍدقان كعىٍدالن كيكتب على عضده،     دؽ فهو الصٌ  كتىمٍَّت كى

لو عمود من نور من األرض إٔب السماء يرل فيو أعماؿ كالعدؿ، كينصب 
الغيب، كيرل ما بْب  العباد، كيلبس ا٥بيبة، كعلم الضمّب، كيطلع على

ء من عآب ا٤بلك، كا٤بلكوت، كيعطى  ا٤بطرؽ، كا٤بغرب فال ٱبفى عليو شي
. منطق الطّب عند كاليتو 

بكلمتو، كيلقنو  فهذا الذم ٱبتاره اهلل لوحيو، كيرتضيو لغيبو، كيؤيده   
حكمتو، كٯبعل قلبو مكاف مطيتو، كينادم لو بالسلطنة، كيذعن لو باإلمرة، 

اعة، كذلك ألف اإلمامة مّباث األنبياء، كمنزلة األصفياء، كٰبكم لو بالطٌ 
، كىداية، كإنو كخالفة اهلل، كخالفة رسل اهلل فهي عصمة، ككالية، كسلطنةه 

. ٛباـ الدين، كرجح ا٤بوازين 
السالكْب، كمشس مطرقة  للمهتدين، كسبيلي  ماـ دليل للقاصدين، كمناره اإل   

ة بعد كاليتو سبب للنجاة، كطاعتو مفَبضة ُب ا٢بياة، كعدٌ كُب قلوب العارفْب 
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ين، كفوز التابعْب ألهنا ا٤بمات، كعز ا٤بؤمنْب، كشفاعة ا٤بذنبْب، ك٪باة احملبٌ 
حكاـ، كتبيْب ا٢بالؿ من رأس اإلسالـ، ككماؿ اإلٲباف، كمعرفة ا٢بدكد كاأل
. مو ق، كحكٌ مو، ككالٌ ا٢براـ فهي مرتبة ال ينا٥با إال من اختاره اهلل، كقدٌ 

فالوالية ىي حفظ الثغور، كتدبّب األمور، كتعديد األياـ، كالطهور اإلماـ    
لع ، كالداؿ على ا٥بدل اإلماـ ا٤بطهر من الذنوب ا٤بطٌ أا٤باء العذب على اللم

ـ ىو الطمس الطالعة على العباد باألنوار فال تنالو اإلما،على الغيوب
 كًلرىسيوًلوً  كلًلًَّو اٍلًعزَّةي :األيدم، كاألبصار، كإليو اإلشارة بقولو تعأب

كا٤بؤمنوف علٌي كعَبتو فالعزة للنيب كللعَبة، كالنيب كالعَبة ال  كلًٍلميٍؤًمًنينى 
ٲباف، كقطب الوجود، ك٠باء ة إٔب آخر الدىر فهم رأس دائرة اإليفَبقاف ُب العزَّ 

رؼ، كنور قمره، كأصل العز، كآّد، ا١بود، كشرؼ ا٤بوجود، كضوء مشس الشَّ 
بيل، كا٤بنهاج، كا٤باء كمبدؤه، كمعناه، كمبناه فاإلماـ ىو السراج الوىاج، كالسٌ 

اج، كالببر العجاج، كالبدر ا٤بطرؽ، كالغدير ا٤بغدؽ، كا٤بنهج الواضح الثجٌ 
ت ا٤بهالك، كالسباب ا٥باطل، كالغيث ا٥بامل، ؿ إذا عمٌ ا٤بسالك، كالدٕب

ماء اللليلة، كالنعمة ا١بليلة، كالببر كالبدر الكامل، كالدليل الفاضل، كالسٌ 
كضة ا٤بطّبة، رؼ الذم ال يوصف، كالعْب الغزيرة، كالرٌ الذم ال ينزؼ، كالشٌ 

كالعمل الصاّب،  الالئح، كالطيب الفائح، يٌركالزىر األريج، كالبدر البهيج، كالنٌ 
 ٌُ . ب الرفيق، كاألب الطفيق كا٤بتجر الرابح، كا٤بنهج الواضح، كالطٌي

مفزع العباد ُب الدكاىي، كا٢باكم، كاآلمر، كالناىي مهيمن اهلل على    
ا٣بالئق، كأمينو على ا٢بقائق حجة اهلل على عباده، ك٧بجتو ُب أرضو، كبالده 
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ل الغيوب ظاىره أمر ال ٲبلك، لع علر من الذنوب مربأ من العيوب مطٌ مطوٌ 
. كباطنو غيب ال يدرؾ كاحد دىره، كخليفة اهلل ُب هنيو كأمره 

معرفتنا أك يعرؼ  ال يوجد لو مثيل، كال يقـو لو بديل فمن ذا يناؿ   
درجتنا أك يطهد كرامتنا أك يدرؾ منزلتنا حارت األلباب، كالعقوؿ، كتاىت 

ت اصرت العلماء، ككلٌ األفهاـ فيما أقوؿ تصاغرت العلماء، كتق
ا٣بطباء، كعجزت الفصباء، كتواضعت  تٍ فى الطعراء،كخرست البلغاء، كلكى 

. ماء عن كصف شأف األكلياء األرض، كالسٌ 
ـى درؾ أك ٙبي فهم أك مي علم أك مي كصف أك مي عرؼ أك مي كىل مي     ىو شعاع  فٍ لك 

عليو مقاـ آؿ ٧بمد صٌلى اهلل  جلٌ  ؟ماءجالؿ الكربياء، كشرؼ األرض كالسٌ 
اعتْب، كأف يقاس بػهم أحد من كآلو كسلَّم عن كصف الواصفْب، كنعت النٌ 

العا٤بْب كيف، كىم الكلمة العلياء، كالتسمية البيضاء، كالوحدانية الكربل الٍب 
. ، كحجاب اهلل األعلم األعلىكتػىوىلَّى مىٍن أىٍدبػىرى أعرض عنها 

ف ذا عرؼ أك كصف من فأين االختيار من ىذا؟ كأين العقوؿ من ىذا؟ ـك   
كا أف ذلك ُب غّب آؿ ٧بمد كذبوا، كزلت أقدامهم اٚبذكا العجل كصفت؟ ظنٌ 

لبيت الصفوة، كدار العصمة، كحسدا  ربا، كالطياطْب حزبا كل ذلك بغضةن 
كيف  ٥بم كسبقان  ان ٤بعدف الرسالة، كا٢بكمة، كزىيَّنى ٥بىيمي الطٍَّيطافي أىٍعما٥بىيٍم فتبٌ 

لألصناـ جبانا يـو الزحاـ؟  عابدان  الن جاه اختاركا إمامان 
كاإلماـ ٯبب أف يكوف عا٤بان ال ٯبهل، كشجاعان ال ينكل ال يعلو عليو    

رؼ من ىاشم، كالبقية ركة من قريش، كالشٌ حسب، كال يدانيو نسب فهو ُب الذٌ 
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ضى من اهلل، سوؿ، كالرٌ فس من الرٌ ىج من النبع الكرٙب، كالنٌ من إبراىيم، كالنٌ 
. ف اهلل كالقوؿ ع

بالسياسة قائم بالرئاسة  فهو شرؼ األشراؼ، كالفرع من عبد مناؼ عآبه    
ق، كأطلق بو لسانو فهو معصـو مفَبض الطاعة إٔب يـو الساعة أكدع اهلل قلبو سرٌ 

كاتػَّبػىعيوا أىٍىوا ىىيٍم كمىٍن أىضىلُّب موفق ليس ٔبباف، كال جاىل فَبكوه يا طارؽ 
. ؟غىٍيًر ىيدلن ًمنى اللَّوً ًممًَّن اتػَّبىعى ىىواهي بً 

قدسي،  إ٥بي، كركحه  ٠باكم، كأمره  ، كجسده كاإلماـ يا طارؽ بطر ملكيٌ   
الذات إ٥بي الصفات زائد  مُّ كمقاـ علي، كنور جلي، كسر خفي فهو ملك

. من الصادؽ األمْب  من رب العا٤بْب، كنصان  ان با٤بغيبات خصَّ  ا٢بسنات عآبه 
ىم معدف التنػزيل، كمعُب ػاركهم فيو مطارؾ ألفكىذا كلو آلؿ ٧بمد ال يش  

ا١بليل، كمهبط األمْب جربائيل صفوة اهلل، كسره،  بٌ التأكيل، كخاصة الرٌ 
ككلمتو شجرة النبوة، كمعدف الصفوة عْب ا٤بقالة، كمنتهى الداللة، ك٧بكم 

الرسالة، كنور ا١باللة جنب اهلل ككديعتو، كموضع كلمة اهلل، كمفتاح حكمتو، 
السبيل إٔب اهلل، كالسلسبيل، كالقسطاس ،يح رٞبة اهلل، كينابيع نعمتو كمصاب

كر القدٙب أىل كر ا٢بكيم، كالوجو الكرٙب، كالنٌ ا٤بستقيم، كا٤بنهاج القوٙب، كالذٌ 
التطريف، كالتقوٙب، كالتقدٙب، كالتعليم، كالتفضيل خلفاء النيب الكرٙب، كأبناء 

، كاللَّوي سىًميعه العليم  الرءكؼ الرحيم، كأمناء العليُّ  ذرٍّيَّةن بػىٍعضيها ًمٍن بػىٍعضو
.  عىًليمه 

ناـ األعلم، كالطريق األقـو من عرفهم، كأخذ عنهم فهو منهم، كإليو السٌ   
ىم أمر اإلشارة بقولو فىمىٍن تىًبعىًِب فىًإنَّوي ًمِبّْ خلقهم اهلل من نور علمتو، ككاٌل 
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بوف، كأمره بْب الكاؼ كالنوف إٔب ٩بلكتو فهم سر اهلل ا٤بخزكف، كأكلياؤه ا٤بقر
. كبًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى  اهلل يدعوف، كعنو يقولوف

األكلياء ُب عزىم  األكصياء ُب سرىم، كعزٌ  األنبياء ُب علمهم، كسرٌ  ـي ؿٍ عً    
كاألرض عند اإلماـ كيده  كالقطرة ُب الببر، كالذرة ُب القفر، كالسماكات

ىا من فاجرىا، كرطبها، كيعلم برٌ  من راحتو يعرؼ ظاىرىا من باطنها،
ا٤بصوف  رٌ ق علم ما كاف، كما يكوف، ككرث ذلك السٌ ـ نيبٌ كيابسها ألف اهلل علٌ 

ملعوف يلعنو اهلل، كيلعنو  األكصياء ا٤بنتجبوف، كمن أنكر ذلك فهو شقيّّ 
. عنوف الالَّ 
ككيف يفرض اهلل على عباده طاعة من ٰبجب عنو ملكوت السماكات    

، ككل ما ُب الكلمة من آؿ ٧بمد تنصرؼ إٔب سبعْب كجهان  فَّ كإ ؟كاألرض
كر ا٢بكيم، كالكتاب الكرٙب، كالكالـ القدٙب من آية تذكر فيها العْب، الذٌ 

ألنو جنب اهلل، ككجو اهلل يعِب حق  كالوجو، كاليد، كا١بنب فا٤براد منها الوٕبُّ 
الوجو الرضي، كا٤بنهل اهلل، كعلم اهلل، كعْب اهلل، كيد اهلل فهم ا١بنب العلي، ك

. راط السوم، كالوسيلة إٔب اهلل، كالوصلة إٔب عفوه، كرضاه الركم، كالصٌ 
فال يقاس بػهم من ا٣بلق أحد فهم خاصة اهلل،  ،الواحد كاألحد سرٌ ك   

اف، ككلمتو، كباب اإلٲباف، ككعبتو، كحجة اهلل، ك٧بجتو، مٌ الدٌ  كخالصتو، كسرٌ 
 ، كرٞبتو، كعْب اليقْب، كحقيقتو، كصراط اهللكأعالـ ا٥بدل، كرايتو، كفضل اهلل

الكتاب كخاٛبتو،  كمطيتو، كأـٌ  ، كمبدأ الوجود كغايتو، كقدرة الربٌ كعصمتو
كخزنة الوحي كحفلتو، كآية الذكر كتراٝبتو، كمعدف  ،كفصل ا٣بطاب كداللتو

فهم الكواكب العلوية، كاألنوار العلوية ا٤بطرقة من مشس  ،التنػزيل كهنايتو
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عصمة الفاطمية ُب ٠باء العلمة احملمدية، كاألغصاف النبوية النابتة ُب دكحة اؿ
رية الزكية، كالعَبة األٞبدية، كاألسرار اإل٥بية ا٤بودعة ُب ا٥بياكل البطرية، كالذُّ 

ري اٍلبىرًيَّةً ة ا٥بامشية ا٥بادية ا٤بهدمٌ  يػٍ .  أيكلًئكى ىيٍم خى
رية األكرموف، كا٣بلفاء كف، كالذُّ اىركف، كالعَبة ا٤بعصـوفهم األئمة الطٌ   

كف، يقوف، كاألكصياء ا٤بنتجبوف، كاألسباط ا٤برضيُّ الراشدكف، كالكرباء الصدٌ 
ا٤بيامْب من آؿ طو، كياسْب، كحجج اهلل على  رُّ كا٥بداة ا٤بهديوف، كالغي 

. األكلْب، كاآلخرين 
إ٠بهم مكتوب على األحجار، كعلى أكراؽ األشجار، كعلى أجنبة   

ار، كعلى العرش كاألفالؾ، كعلى أجنبة ار، كعلى أبواب ا١بنة كالنَّ األطي
ح كا١بماؿ، كبا٠بهم تسبّْ  األمالؾ، كعلى حجب ا١بالؿ، كسرادقات العزّْ 

 األطيار، كتستغفر لطيعتهم ا٢بيتاف ُب ١بج الببار، كإف اهلل ٓب ٱبلق أحدان 
ة، كالرباءة من إال، كأخذ عليو اإلقرار بالوحدانية، كالوالية للذرية الزكي

 ان دكر ال إلو إال اهلل ٧بمٌ العرش ٓب يستقر حٌب كتب عليو بالنُّ  أعدائهم، كإفَّ 
 .رسوؿ اهلل علي كٕب اهلل 

إٌف بيوت األئٌمة معراج المضئكة في كل ساعة كيـو كليس في ليلة  ػؿ    
 :، نذكر منها(ُِّ)القدر فقح

زرارة، عن ٞبراف  عن ٧بٌمد بن ٝبهور، عن موسى بن بكر، عن ػ( ُ)  
عٌما يفرؽ ُب ليلة القدر ىل ىو ما يقٌدر اهلل  سألت أبا عبد اهلل : قاؿ

فيها يفٌرؽ كٌل أمرو : ال توصف قدرة اهلل إالٌ أنو قاؿ: فيها؟ قاؿ 



 478 

فكيف يكوف حكيمان إالٌ ما فرؽ، كال توصف قدرة اهلل سببانو ألنو  حكيم
يعِب فاطمة  ر خيره من ألف شهرليلة القد: كأٌما قولو. ٰبدث ما يطاء 

كا٤بالئكة ُب ىذا  تنػزؿ المضئكة كالٌركح فيها: عليها السَّالـ، كقولو
كالٌركح ركح : ا٤بوضع ا٤بؤمنوف اٌلذين ٲبلكوف علم آؿ ٧بٌمد عليهم السَّالـ

يقوؿ من كٌل أمر  من كٌل أمر سضـالقدس كىو ُب فاطمة عليها السَّالـ 
.   يعِب حٌب يقـو القائم  الفجرحتى مطلع مسٌلمة 

كُب ىذا ا٤بعُب ما ركاه الطيخ أبو جعفر الطوسي قٌدس اهلل : قاؿ ػ( ِ)  
٠بعتي ابا : قاؿ: عن رجالو عن عبد اهلل بن عجالف السٌكو٘ب قاؿ  ركحو

بيتي علٌي كفاطمة من ًحجرة رسوؿ اهلل صلوات اهلل عليو : يقوؿ جعفر 
ين، كُب قعر بيووم فرجة مكطوطة إٔب العرش كسقف بيتهم عرش رٌب العآب

معراج الوحي كا٤بالئكة تنػزؿ عليهم الوحي صباحان كمساءن، كُب كٌل ساعة 
كطرفة عْب، كا٤بالئكة ال ينقطع فوجهم، فوجه ينػزؿ كفوجه يصعد، كإٌف اهلل 

عن السماكات حٌب أبصر العرش، كزاد اهلل  تبارؾ كتعأب كطط إلبراىيم 
ق، كإٌف اهلل زاد ُب قٌوة ناظرة ٧بٌمد كعلٌي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب ُب قوة ناظر

صلوات اهلل عليهم، ككانوا يبصركف العرش كال ٯبدكف لبيووم سقفان غّب 
العرش، فبيووم مسٌقفة بعرش الرٞباف، كمعارج معراج ا٤بالئكة كالٌركح فوجه بعد 

إالٌ كفيو معراج ا٤بالئكة فوج ال انقطاع ٥بم كما من بيت من بيوت األئٌمة مٌنا 
: قاؿ تنػٌزؿ المضئكة كالٌركح فيها بإذف ربٌهم بكٌل أمرو سضـ: لقوؿ اهلل

 .نعم : ىذا التنػزيل؟ قاؿ : قلت بكٌل أمر: من كٌل أمر؟ قاؿ: قلت
 :بياف ىاـ    
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الباء للسببٌية أم بسبب كٌل أمر، ٗبعُب أٌف ..[ بكٌل أمرو : ]قولو     
بسبب كٌل أمر يصٌدره اإلماـ ٥با، كىذه قرينة  بط على اإلماـ ا٤بالئكة تو

كاضبة على أٌف اإلماـ ٲبلي األكامر على ا٤بالئكة دكف العكس، من ىنا جاء 
. ؛ كال يبعد ذلك بكٌل أمر: إٌف اآلية ىكذا تػقرىأ: تأكيد قولو 

ٞبيد  ير، إبن ىاشم، عن إبن ا٤بغّبة، عن عبد ا٤بؤمن األنصارم، عن ػ( ّ)  
قاؿ رسوؿ : بن معاز من أىل البصرة، عن الضباؾ بن مزاحم ا٣براسا٘ب قاؿ

إنا أىل البيت؛ أىل بيت الٌرٞبة، كشجرة : اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
.   الٌنبٌوة، كموضع الٌرسالة، ك٨بتلف ا٤بالئكة، كمعدف الًعٍلم

ىوازٌم، عن إبن الوليد، عن الصفار، عن إبن عيسى، عن األ: ؾ ػ( ْ)  
ٞبٌاد بن عيسى، عن إبراىيم بن عمر، عن سليم بن قيس، عن أمّب ا٤بؤمنْب 

إٌف اهلل عٌز كجٌل طٌهرنا كعصمنا كجعلنا شهداء على : صلوات اهلل عليو قاؿ
خلقو كحٌجتو ُب أرضو، كجعلنا مع القرآف كجعل القرآف معنا ال نفارقو كال 

.  يفارقنا
برم، عن جعفر بن ٧بٌمد الكوُب، عن أٞبد بن ٧بٌمد الط: شف ػ( ٓ)  

ا٢بسن بن عبد الواحد ا٣بزاز، عن ٰبٓب بن ا٢بسن بن فرات، عن عامر بن 
٠بعت أبا جعفر ٧بٌمد : كثّب، عن ا٢بسن بن سعيد، عن زياد بن ا٤بنذر، قاؿ

٫بن شجرة أصلها رسوؿ اهلل، كفرعها أمّب ا٤بؤمنْب : كىو يقوؿ بن علٌي 
ت ٧بٌمد، كٜبروا ا٢بسن كا٢بسْب عليهما السَّالـ، علٌي، كأغصاهنا فاطمة بن

فإهٌنا شجرة النبٌوة كبيت الٌرٞبة كمفتاح ا٢بكمة كمعدف الًعٍلم كموضع الٌرسالة 
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ك٨بتلف ا٤بالئكة كموضع سٌر اهلل ككديعتو كاألمانة الٍب عيًرضىت على 
.  السماكات كاألرض، كحـر اهلل األكرب كبيت اهلل العتيق كحرمو 

ًعٍلم ا٤بنايا كالباليا كالوصايا كفصل ا٣بطاب كمولد اإلسالـ كأنساب  عندنا  
العرب، كانوا نوران مطرًقان حوؿ عرش رٌّٔم فأمرىم فسٌببوا فسٌبح أىل 

السماكات بتسبيبهم، ٍبٌ أىبطوا إٔب األرض فأمرىم فسٌببوا فسٌبح أىل 
فمن أكَب األرض لتسبيبهم، فإهنم ٥بىيمي الٌصافوف كإهنم ٥بم ا٤بسٌببوف، 

.  بذٌمتهم فقد أكَب بذٌمة اهلل، كمىن عرؼ حقهم فقد عرؼ حٌق اهلل
ىم كالة أمر اهلل كخزٌاف كحي اهلل ككراة كتاب اهلل كىم ا٤بصطفوف بسٌر اهلل   

كاألمناء على كحي اهلل، ىؤالء أىل بيت النبٌوة كمعدف الٌرسالة كا٤بستأنسوف 
ائيل من ا٤بلك ا١بليل ٖبرب التنػزيل ٖبفق أجنبة ا٤بالئكة، مىن كاف يغزكىم جرب

. كبرىاف التأكيل 
ىؤالء أىل بيت أكرمهم اهلل لسرٌه كشرٌفهم بكرامتو كأعٌزىم با٥بدل كاٌبتهم   

بالوحي كجعلهم أئٌمة ىدل كنوران ُب اللٌلم للنجاة، كاختٌصهم لدينو كفٌضلهم 
ينو كمستودىعان لعلمو كآتاىم ما ٓب يؤتى أحدان من العا٤بْب، كجعلهم عمادان لد

. ٤بكنوف سرٌه كأمناء على كحيو ك٪بباء من خلقو كشهداء على بريٌتو 
إختارىهم اهلل كحباىم كخٌصهم كاصطفاىم كفٌضلهم كارتضاىم كانتجبهم   

كانتقاىم كجعلهم للبالد كالعباد عيمَّاران، كادالٌء لألٌمة على الٌصراط، فهم أئٌمةي 
اهلل العليا كحٌجتو العلمى، كىم النجاة ا٥بدل كالٌدعاة إٔب التقول ككلمة 

كالزلفى، ىم ا٣بّبة الكراـ، األصفياء ا٢بٌكاـ، ىم النجـو األعالـ، ىم الٌصراط 
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، الرٌاغب عنهم مارؽ كا٤بقٌصر عنهم زاىق كالالـز  ا٤بستقيم، ىم الٌسبيل األقـو
. ٥بم الحق 

٤بن التجأ إليهم  نور اهلل ُب قلوب ا٤بؤمنْب كالببار السائغة للطاربْب، أمنه   
كأماف ٤بن ٛبٌسك بػهم، إٔب اهلل يدعوف كلو يسلّْموف كبأمره يعملوف كبكتابو 

ٰبكموف، منهم بعث اهلل رسولو، كعليهم ىبطت مالئكتو، كفيهم نزلت 
سكينتو كإليهم بعث الٌركح األمْب، مٌنان من اهلل عليهم، كفٌضلهم بو كخٌصهم، 

، خزَّاف الًعٍلم ككراة ا٢بلم كأكلو التقول كأصوؿ مباركة مستقرُّ قرار الٌرٞبة
. كالٌنهي كالٌنور كالٌضياء، ككراة األنبياء كبقٌية األكصياء 

منهم الطٌيب ذكره، ا٤ببارىؾ ا٠بو ٧بٌمد ا٤بصطفى ا٤برتضى كرسولو األٌمٌي،   
ٞبزة، كمنهم ا٤بصطفى بو يـو الزيارة : كمنهم ا٤بلك األزىر كاألسد ا٤برسىل

د ا٤بطٌلب عٌم رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كصنو أبيو، العٌباس بن عب
كذك ا١بناحْب كا٥بجرتْب كالقبلتْب كالبيعتْب من الطجرة ا٤ببارىكة صبيح األدٙب 

كاضح الربىاف، كمنهم حبيب ٧بٌمد كأخوه ا٤ببلغ عنو من بعده الربىاف 
: صٌي رسوؿ رٌب العا٤بْبكالتأكيل ك٧بكم الٌتفسّب أمّب ا٤بؤمنْب ككٌٕب ا٤بؤمنْب كك

.  علٌي بن أيب طالب، عليو من اهلل الصلوات الزكٌية كالربكات السنٌية 
ىؤالء اٌلذين افَبض اهلل موٌدوم ككاليتهم على كٌل مسلم كمسلمة، فقاؿ ُب   

قل ال أسألكم عليو أجران إالٌ : ٧بكم كتابو لنبٌيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
كمن يقترؼ حسنة نزد لو فيها حسنان إٌف اهلل غفور الموٌدة في القربى 

إقَباؼ ا٢بسنة موٌدتنا أىل : فقاؿ أبو جعفر ٧بٌمد بن علٌي  شكور
.   البيت
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أٌف أمرىم صعبه مستحعب،كإٌف علمهم سر كمنها ما ركم من  ػـ   
: مستسر؛نذكر منها

انا حدم: قاؿ أبو جعفر : الٌصٌفار بإسناده إٔب أيب بصّب قاؿ ػ( ُ)  
صعبه مستصعب ال يؤمن بو إالٌ ملك مقٌرب أك نيٌب مرسىل أك عبد امتبن 

.   (ُِٓ)اهلل قلبو لإلٲباف، فما عرفت قلوبكم فخذكه، كما أنكرت فرٌدكه إلينا
: قاؿ الصفار بإسناده إٔب األصبغ بن نباتة عن أمّب ا٤بؤمنْب  ػ( ِ)  

ابنذكا إٔب الناس إٌف حديثنا صعبه مستصعب خطنه ٨بطوش ؼ: ٠بعتو يقوؿ
ملك مقرَّب : نبذان فمن عرؼ فزيدكه كمىن أنكر فامسكوا ال ٰبتملو إالٌ االث

.  (ُِٔ)أك نيٌب مرسىل أك عبده امتبن اهلل قلبو لإلٲباف 
إٌف : قاؿ الٌصٌفار بإسناده إٔب أيب ٞبزة الثمإب عن أيب جعفر  ػ( ّ)  

أك مىلىك مقرَّب أك عبد  حديثنا صعبه مستصعب ال يؤمن بو إالٌ نيٌب مرسىل
امتبن اهلل قلبو لإلٲباف، فما عرفت قلوبكم فخذكه كما أنكرت قلوبكم فرٌدكه 

.  (ُِٕ)إلينا 
: يقوؿ ٠بعتي ابا عبد اهلل : ؿ قاؿ~الصفار بإسناده إٔب ا٤بفض ػ( ْ)  

حديثنا صعبه مستصعب ال ٰبتملو إالٌ مىلىك مقرَّب أك نيٌب مرسىل أك مؤمن 
.    (ُِٖ)قلبو لإلٲبافامتبن اهلل 

 ٠بعتي أبا عبد اهلل : الصفار بإسناده إٔب أيب الصامت قاؿ ػ( ٓ)  
إٌف من حديثنا ما ال ٰبتملو ملكه مقرَّب كال نيٌب مرسىل كال عبده مؤمن، : يقوؿ
.  (ُِٗ)٫بن ٫بتملو : فمىن ٰبتملو؟، قاؿ: قلتي 
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إٌف أمرنا سرّّ ُب سٌر : قاؿالٌصٌفار بإسناده إٔب جابر عن أيب عبد اهلل   ػ( ٔ)  
. (َُّ)كسرّّ مستسر كسرّّ ال يفيد إالٌ سٌر كسرّّ على سٌر كسٌر مقنَّع بسرٌ 

إٌف : قاؿ أبو جعفر : الصفار بإسناده إٔب أباف بن عثماف قاؿ ػ( ٕ)  
.  (ُُّ)أمرنا ىذا مستوره مقنَّع با٤بيثاؽ، مىن ىتكو أذلٌو اهلل 

إٌف أمرنا ىو : قاؿ ابو عبد اهلل : اـز قاؿالصفار بإسناده إٔب مر ػ( ٖ)  
ا٢بٌق كحٌق ا٢بق، كىو اللٌاىر كباطن الباطن كىو الٌسٌر كسٌر الٌسٌر، كسٌر 

. (ُِّ)ا٤بستسٌر، كسرّّ مقنَّع بالٌسر 
قرأتي : قاؿ الٌصٌفار بإسناده إٔب أيب ٞبزة الثمإب عن أيب جعفر  ػ( ٗ)  

ك لرسولو، كما كاف لرسولو فهو لنا، ما كاف هلل فو: عليو آية ا٣بيمس فقاؿ
لقد يٌسر اهلل على ا٤بؤمنْب أنٌو رزقهم ٟبسة دراىم كجعلوا لرٌّٔم كاحدان : قاؿ

ىذا من حديثنا صعبه مستصعب ال يعمل بو : كأكلوا أربعة حالالن ٍبٌ قاؿ
.  (ُّّ)كال يصرب عليو إال ٩بتبن قلبو لإلٲباف

 :منها، (ُّْ)اـ في مثل فلقة الجوزما ركم من أٌف الدنيا تمٌثل لإلـ ػف   
قاؿ ابو جعفر : منتخب البصائر كا٣برايج بإسنادٮبا إٔب جابر قاؿ ػ( ُ)  

 :إٌف حديث آؿ ٧بٌمد عليم : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
صعب مستصعب ال يؤمن بو إالٌ ملك مقرَّب أك نيٌب مرسىل أك عبد امتبن 

كرد عليكم من حديث آؿ ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو  اهلل قلبو لإلٲباف، فما
كسلَّك فالنت لو قلوبكم كعرفتموه فاقبلوه، كما امشأٌزت لو قلوبكم فأنكرٛبوه 
فرٌدكه إٔب اهلل كإٔب الٌرسوؿ كإٔب العآًب من آؿ ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كعليهم، 
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كاهلل ما : كؿكإ٭با ا٥بالك أٍف ٰبٌدث أحدكم با٢بديث أك بطيء ال ٰبتملو فيق
.  كاف ىذا، كاهلل ما كاف ىذا، كاإلنكار لفضائلهم ىو الكفر

قاؿ ٕب : اإلختصاص كالبصائر بإسنادٮبا إٔب األسود بن سعيد قاؿ ػ( ِ)  
يا أسود بن سعيد إٌف بيننا كبْب كٌل أرض تر أمثل ترل : ابو جعفر 

ّٔا كأسواقها البناء، فإذا أمرنا بأمر جذبنا ذلك الَب، فأقبلت األرض بقلي
. كدكرىا حٌب تنفذ فيها ما نؤمر بو من أمر اهلل تعأب 

: قاؿ اإلختصاص كالبصائر بإسنادٮبا إٔب إدريس عن الصادؽ  ػ( ّ)  
ن الدنيا عنده ٗبثل ىذه كعقد بيده عطرة : ٠بعتو يقوؿ

ى
.  إٌف منا أىل البيت ٤ب

عن موسى  علٌي بن إ٠باعيل: [البصائر] ، ير[اإلختصاص]ختص  ػ( ْ)   
دخلتي على : بن طلبة عن ٞبزة بن عبد ا٤بطلب عن عبد اهلل ا١بعفي قاؿ

إٌف الدنيا ميثػلىت : كمعي صبيفة أك قرطاس فيو عن جعفر  الٌرضا 
يا ٞبزة ذا كاهلل حٌق فانقلوه : لصاحب ىذا األمر ُب مثل فلقة ا١بوزة، فقاؿ

.  إٔب أدٙب 
ف موسى بن سعداف، عن عبد عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب ع: ختص، ير ػ( ٓ)  

إٌف الدنيا : قاؿ أبو عبد اهلل : اهلل بن القاسم، عن ٠باعة بن مهراف، قاؿ
فال : ف ختص]تػمىثَّل لإلماـ ُب مثل فلقة ا١بوز، فما يعرض لطيء منها 

كإنو ليتناك٥با من أطرافها كما يتناكؿ أحدكم من فوؽ [ يعزب عنو منها شيء
.  نو منها شيء مائدتو ما يطاء، فال يعزب ع

عبد اهلل بن ٧بٌمد، عٌمن ركاه، عن ٧بٌمد بن خالد، عن ٞبزة بن عبد  ػ( ٔ)  
إٌف الدنيا : كتبتي ُب ظهر قرطاس: قاؿ اهلل ا١بعفرم، عن أيب ا٢بسن 
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جعلت فداؾ : كقلت ٩بىثػلة لإلماـ كفلقة ا١بوزة فدفعتو إٔب أيب ا٢بسن 
:  أ٘ب أحببتي أٍف أ٠بعو منك، قاؿإٌف أصبابنا رككا حديثان ما أنكرتػو، غّب

. ىو حقّّ فبٌولو ُب أدٙب : فنلر فيو ٍبٌ طواه حٌب ظننتي أنو شٌق عليو، ٍبٌ قاؿ
 قاؿ أبو عبد اهلل : كُب نوادر ا٢بكمة عن إسباؽ القٌمي قاؿ ػ( ٕ)  

يا ٞبراف إٌف الدنيا عند اإلماـ كالسماكات كاألرضْب إالٌ : ٢بمراف بن أعْب
يعرؼ ظاىرىا كباطنها كداخلها كخارجها  ػر بيده إٔب راحتو كأشا ػىكذا 

.  كرطبها كيابسها 
كنت عند : كُب احملتضر من نوادر ا٢بكمة يرفعو إٔب أيب بصّب قاؿ ػ( ٖ)  

مسألة يابن رسوؿ : فدخل عليو ا٤بفٌضل بن عمر، فقاؿ أيب عبد اهلل 
قد سألت : قاؿ ما منتهى ًعٍلم العآًب؟ : سل يا مفٌضل، قاؿ:اهلل، قاؿ

جسيمان كقد سألت عليمان، ما السماء الدنيا ُب الٌسماء الثانية إالٌ كبلقة 
درع ملقاة ُب أرض فالة، ككذلك كٌل ٠باء عند ٠باءو أخرل، ككذا الٌسماء 

السابعة عند الللمة كال الللمة عند النور كال ذلك كٌلو ُب ا٥بواء كال األرضْب 
ق ُب ًعٍلم العآًب يعِب اإلماـ مثل مدٍّي من بعضها ُب بعض، كال مثل ذلك كلٌ 

خردؿ دققتو دقٌان ٍب ضرىبتو با٤باء حٌب إذا اختلط كرغا أخذت منو لعقة 
بأصبعك، كال ًعٍلم العآًب ُب علم اهلل تعأب إالٌ مثل مٌد من خردؿ دققتػو دقٌان 

:  قاؿ ٍبٌ ضرىٍبتػو با٤باء حٌب إذا اختلط كرغا انتهزت منو برأس إبرة هنزةن ٍبٌ 
. يكفيك من ىذا البياف بأقٌلو كأنتى من بأخبار األمور تصيب

   : تنبيو
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إذا كاف ًعٍلم األئٌمة صعبه مستصعىب لعدـ درؾ كنهو، كإذا كانت        
الدنيا كفلقة جوز يقٌلبها بكٌفو كيفما شاء بقدرة ا٤بلك العالٌـ فكيف ٲبكن 

فة؟ كإذا كاف اإلماـ كالقمر سلب الًعٍلم ا٢بضورم عنو،كىي عنده ّٔذه الصٌ 
! مطًٌلعان كمطرًفان على عاٌمة االشياء؛ فكيف ٲبكن دعول أٌف ًعٍلمو حصوٕب؟

إٌف كالية األئٌمة التكوينية عاٌمة، ٓب يرد ُب آية أك خرب تقييدىا أك ٚبصيصها   
بطيء دكف شيء، كالًعٍلم ا٢بضورٌم أاره من آاار كاليتهم التكوينية، لكوهنم 

دة اهلل تعأب إذا شاء شاؤكا، كإذا أراد أرادكا، ًلمىا ركاه الصٌفار ُب أكعية إلرا
إٌف اهلل جعل قلوب : أنو قاؿ البصائر عن موالنا أيب ا٢بسن الثالث 

كما تشاؤف : األئٌمة موردان إلرادتو، فإذا شاء اهلل شييان شاؤه، كىو قوؿ اهلل
.  إالٌ أٍف يشا  اهلل

يو ُب كامل الزيارت بسندو معنعن صبيح ُب خربو كأيضان ٤با ركاه إبن قولو  
ىل يرل اإلماـ ما : قاؿ للسائل ٤بٌا سألو طويل عن موالنا أيب عبد اهلل 

يابن بكر، فكيف يكوف حٌجة على ما بْب : بْب ا٤بطرؽ كالغرب؟ قاؿ 
قطرىيها كىو ال يراىم كال ٰبكم فيهم؟ ككيف تكوف حٌجة على قوـو غيػيَّب ال 

كال يقدركف عليو؟ ككيف يكوف مؤديان عن اهلل كشاىدان على  يقدر عليهم
ا٣بلق كىو ال يراىم؟ ككيف يكوف حٌجة عليهم كىو ٧بجوب عنهم كقد حيل 

كما أرسلناؾ إالٌ كافة : بينهم كبينو أٍف يقـو بأمر ربٌو فيهم؟ كاهلل يقوؿ
كىو مىن على األرض، كا٢بٌجة من بعد النيٌب يقـو مقامو، : يعِب بو للناس

الدليل على ما تطاجرت فيو األٌمة، كاآلخذ ٕبقوؽ الناس كالقياـ بأمر اهلل 
: كا٤بنصف لبعضهم من بعض، فإذا ٓب يكن معهم مىن ينفذ قولو كىو يقوؿ
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سنريهم آياتنا في اآلفاؽ كأنفسهم  فإٌم آية ُب اآلفاؽ غّبنا أراىا اهلل
فأٌم آية  من أختها ما نريهم من آية إالٌ  ىي أكبر: أىل اآلفاؽ؟ كقاؿ

أكرب منػػٌا؟ كاهلل إٌف بِب ىاشم كقريطان لتعرؼ ما أعطانا اهلل كلكٌن ا٢بسد 
أىلكهم كما أىلك إبليس،كإهنم ليأتوف إذا اضطركا كخافوا على أنفسهم 

ما : نطهد أنكم أىل الًعٍلم ٍبٌ ٱبرجوف فيقولوف: فيسألونا فنوضح ٥بم فيقولوف
. كيقبل مقالتهم رأينا أضٌل ٩بن اتبع ىؤالء 

فقاؿ  كنت عند أيب جعفر : كما ركم عن األسود بن سعيد قاؿ ػ  
٫بن حٌجة اهلل ك٫بن باب اهلل ك٫بن لساف اهلل ك٫بن : مبتدئان من غّب أٍف أسألو

. كجو اهلل ك٫بن عْب اهلل ُب خلقو ك٫بن كالة أمر اهلل ُب عباده
ا٤بفٌضل عن موالنا أيب عبد بل اإلماـ ككر إلرادة اهلل حسبما أشار إٔب ذلك   

ا ػلو أًذف لنا أٍف نػٍعًلم الناس حالنا عند اهلل كمن: قاؿ اهلل  زلتنا منو لىمى
الًعٍلم أيسر من ذلك، إٌف اإلماـ : ُب الًعٍلم؟ فقاؿ : احتملتم فقاؿ لو
عٌز كجٌل ال يطاء إالٌ مىن يطاء  اهلل [ عٌش الطائر: الوًٍكر ىو]كًٍكره إلرادة اهلل 

(ُّٓ)  .
 :عوده على بد 

إٌف الدعول ا٤بتمثلة بالنلريٌة الرائجة بأٌف علـو النيب كالعَبة مستقاة من   
 ػا٤بالئكة ُب ليلة القدر دكهنا خرط القتاد، كىي مدفوعة على أقٌل تقدير   

من أنػهم عليهم السَّالـ أفضل من  ػمضافان ًلما تقدَّـ من األدلٌة القطعٌية 
بالوحي التطريعي على األنبياء كا٤برسلْب، كاألفضلٌية إ٭با جربائيل الذم ينػزؿ 

تكوف بسبق ا٤بعارؼ كالعلـو على قلب ا٤بتبٌلي بػها، كإذا افَبضنا نزكؿ 
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الفيض اإل٥بي إٔب األئٌمة عليهم السَّالـ بواسطة ا٤بالئكة لرابطة الٌسببية 
ة إلنزاؿ الفيض كا٤بسببية، فمن ذا يكوف الواسطة حينيذو بْب اهلل تعأب كا٤بالئك

، إف قلنا إنو ال كاسطة بينهم كبْب اهلل تعأب ُب نزكؿ الفيض باعتبار !عليهم؟
قرّٔم من ا٤ببدأ الفياض، نكوف قد خالفنا النصوص القرآنية كاألخبار النبويٌة 
الٍب دٌلت على أنػهم أدٗب مرتبة كأقل  شأنان من النيب كالعَبة عدا عن األنبياء 

سَّالـ، فال بٌد حينيذو أف نذعن للبقيقة القرآنية الدالة على كاألكلياء عليهم اؿ
كجود سبب من خاللو تػٌم نزكؿ الفيض إليهم، كىذا السبب ىو آدـ 

الطخص الذم ٲبثل اآلدمٌية النوعية، حيث خضعت لو ا٤بالئكة كلهم ألٌف 
كتعليمو لأل٠باء بواسطة سبب  كعلَّم آدـ األسما  كلهااهلل ىو ا٤بعلّْم 

العقل األكؿ سٌيد الٌرسل ٧بٌمد كآلو الطاىرين حيث ال سبب بينهم كبْب  كىو
يا آدـ أنبئهم ىو السبب ُب تعليم ا٤بالئكة  تعليم اهلل ٥بم، كآدـ 

٤باذا جعل الواسطة اآلدمٌية : أم أنبئ ا٤بالئكة، كقد يسأؿ ا٤برء بأسمائهم
ىو : مباشرةن؟ بديهي لتعليم ا٤بالئكة، أليس اهلل بقادر على أف ينبئ ا٤بالئكة

قادر على ذلك، كإ٭ٌبا أراد أف يبٌْب أٌف النلريٌة ليست ىي نلرية كسائط 
كإ٭با ىي نلريٌة ارتقاء ٫بو  ػكما يتصور بعض مىن كتب ُب اإلمامة  ػكأسباب 

عآبى القرب ا٤بلكوٌب من الٌذات األحديٌة، فمىن كاف جوىره أصفى كاف جواره 
. ظم كأقول من اهلل أقرب، كفيضو منو أع

ك٫بن ال ننكر كجود الوسائل كاألسباب من خالؿ ما تصٌورناه بطأف، النيب    
كالعَبة كنزكؿ الفيض عليهم بال سبب ُب عوآب األنوار، إذ السبب بينو كبينهم 

إنما أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ لو كن ىو األمر الصادر منو تعأب، 
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بارم أف يباشر إعطاء األكامر من ، كال ريب ُب إمكاف اؿ(ِٖ/يس) فيكوف
.  دكف كاسطة لعمـو قدرتو على كل شيء حْب لزكمو بال كساطة أحد، فتدبٌر 

:  كبمعنى آخر  
إٌف  ذات اهلل ىي السبب إلٯباد العلم ُب ذكاوم من دكف كاسطة أخرل   

تقتضي ذلك، فمن كاف من ربو كقاب قوسْب أك أدٗب كيف ٰبتاج ُب ٙبصيل 
حسبما جاء ُب  ػسطة؟ كمن كاف يواُب العرش كل ليلة ٝبعة العلم إٔب كا

كال يرجعوف إال بعلم مستفاد كإهنم ٰبٌداوف عن اهلل مباشرةن  ػبعض األخبار 
كبغّب كحي متعارؼ، كيف ٲبكن أف ٰبتاج إٔب ا٤بلك مع إنو يعلم أشياء ال 

ق األ٠باء تعلمها حٌب ا٤بالئكة ا٤بقرَّبْب؟، كيطهد ٥بذا ما كرد بْب آدـ كتعليم
.  كبْب ا٤بالئكة الذين جهلوا تلك اال٠باء 

كعلَّم آدـ ىو كاسطة الفيض بْب اهلل كالوجودات اإلمكانٌية  فاإلماـ   
بل ىو النقطة الٍب ٛبيز العلـو  ...األسما  كلها ثم عرضهم على المضئكة

فة، كا٤بعارؼ، كعليو يكوف اإلماـ ىو العلم اٌلذم ال بٌد أف يقَبف بو ا٣بلي
من أىم ا٣بصائص الٍب امتاز بػها اإلنساف عن باقي  ػأم العلم  ػلكونو 

ا٤بوجودات، إنو يعلم أشياء ال تعلمها حٌب ا٤بالئكة، مع أنػهم من ا٤بقرَّبْب 
.   المدبٌرات أمران الداخلْب ُب التدبّب الربويب 

ظى بو كىكذا تكوف من أبرز خصائص ا٣بليفة اإل٥بي إنٌو مزكَّد بعلم ال يح  
حٌب ا٤بالئكة ا٤بقرَّبوف، كىو عْب التسديد اٌلذم كىبو اهلل سببانو كتعأب 

لإلنساف كخليفة، كطبيعي أٌف من كانت ىذه خصائصو ال ٲبكن أف يبخل 



 490 

ا٤بؤب عٌز كجٌل عليو بأٍف ٯبعل ا٤بالئكة خدمان لو ٤برتبتو السَّامية عنده عٌز 
.  شأنو

كبْب  اؾ تالـز بْب الٌسجود آلدـ كما من الطبيعي أيضان أٍف يكوف ىن  
أعلمٌيتو على ا٤بالئكة حٌب ا٤بقرَّبوف منهم، كما ابيتى آلدـ يثبت ٤بن كانوا 

.  أفضل من آدـ كىم آؿ البيت عليهم السَّالـ باتػفاؽ األٌمة 
ُب ليلة  بأٌف نزكؿ ا٤بالئكة على ا٤بعصـو  :إذف ال بٌد من القوؿ  

ميوه أكامر اهلل تعأب كأحكامو، فإٌف ىذا التصٌور ٨بالف القدر ال ليعرّْفيوه أك يعلّْ 
، تو على عاٌمة خلق اهلل عٌز كجلٌ لألدلٌة القطعٌية الدالة على أعلمٌيتو كأفضليٌ 

بل إٌف نزك٥بم إ٭با لتلٌقي األمر من معلًّْمهم كسٌيدىم كلكسب الفيض من اهلل 
الئكة أم ٧بٌل تعأب عرب ا٢بجج الكراـ، من ىنا كرد من أنػهم ٨بتلف آب

ترٌددىم ُب كل األكقات كاألزماف كال خصوصٌية لليلة القدر ُب اإلختالؼ 
ألمر " من أٌف نزك٥بم إ٭با  (ُّٔ)عليهم سول جنىبىة تلٌقي األمر بالعمل،لذا جاء

كفيو داللة قطعٌية كاضبة على أٌف " قد كانوا علموه أيًمركا كيف يعملوف فيو 
ال التعليم، كليس ُب ا٢بديث داللة على نزك٥بم األكامر تأتيهم من أجل العمل 

إلعطاء األكامر حسبما قٌدمنا سابقان، كعليو؛ فال ٯبوز إلصاؽ ا١بهل باألئٌمة 
من خالؿ ما صوَّرتو تلك النلريٌة الزٌائفة كالٍب ال أساس ٥با من الصٌبة  ٛبامان 

كؿ مضافان إٔب أنو ال داعي للق. كبعض ا٤بطهورات الٍب ال كاقع خلفها 
باختالؼ ا٤بالئكة إلعطاء األكامر بالرغم من كثروا كتطٌعبها، فيأٌب كل ملك 

بأمر ليلقيو على صاحب الليلة ا٤بباركة، إذ ٗبقدكر اهلل تعأب شأنو أٍف يػيٍعلم 
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صاحبها بتلك األكامر من دكف كساطة نزكؿ ا٤بالئكة الٍب تعٌد بألوؼ الباليْب 
.    يق بػهم من كثروم بل كما تصفهم األخبار بأٌف األرض تض

كسبب تضيقها ال بٌد أف يكوف لتلقي األمر كحصوؿ الربكة بالسَّالـ على   
٨بلوقْب من أشٌعة أنوار كجود األئٌمة عليهم  ػأم ا٤بالئكة  ػصاحبها لكوهنم 

السَّالـ، فوجود الكٌل فرع كجود األصل، كال شٌك ُب أٌف الفرع يتخذ كظائفو 
يع شؤكنو إليو، حيث إٌف قواـ كجوده بو فال ٧بالة من االصل، كمرجعو ُب جم

.  يرتبط ُب حاالتو بأصلو 
فاألئٌمة عليهم السَّالـ مبدأ انبعاث ا٤بالئكة بأقسامها ا٤بدبٌرات لألمور   

.  الٌسماكيٌة كاألرضٌية بأ٫بائها 
: توضيح ذلك

 إنو ال ريب ُب اختالؼ جهات قوابل ا٤بالئكة كاستمداداوم من أئٌمة آؿ  
البيت عليهم السَّالـ ُب بدء خلقهم من أنوارىم عليهم السَّالـ، كأيضان 
ا٤بالئكة ٨بتلفوف ُب تلٌقيهم الكماالت بأ٫باء اإلستمدادات ا٤بتنٌوعة من 

، كمن أ٫باء التبٌمالت لتلك العلـو كالقول للتأدية إٔب  ا٤بعارؼ كساير العلـو
  .من شاء اهلل كإٔب ما شاء اهلل من أنواع ا٣بلق 

إذ من ا٤بعلـو أٌف ا٤بالئكة ُب تلٌقي تلك األمور ٨بتلفوف ُب ا١بهات كاألفعاؿ   
ٕبسب  ػكا٤بفعوالت اختالفان كبّبان عدد ذرٌات ا٤بوجودات، فكل ملك يتبٌمل 

كل ذلك اإلختالؼ  ػقابلٌيتو كما يناسبو، كما ىو جنسو أك نوعو أك شخصو 
  .
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ىتهم عليهم السَّالـ كىم معلّْمو كالتباين كالتمايز إ٭با ىو منبصر ُب ج  
ا٤بالئكة ُب ذلك، كلذلك يكوف اختالؼ ا٤بالئكة ّٔذه ا١ٌبهة كالعٌلة إليهم 

.  عليهم السَّالـ 
كتدٌؿ أحاديث كثّبة على أٌف ا٤بالئكة منبعثوف من أنوارىم ُب عآب األركاح   

: كاألنوار
اض ا١بناف عن أنس منها ما ركاه العالٌمة آّلسي ُب الببار من كتاب رم   

بينا رسوؿ اهلل صٌلى صالة الفجر ٍبٌ استول ُب ٧برابو كالبدر : بن مالك قاؿ
أكلئك : يا رسوؿ اهلل رأيت تفٌسر لنا ىذه اآلية قولو تعأب: ُب ٛبامو، فقلنا

.   الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين كالحٌديقين كالٌشهدا  كالحالحين
أٌما النبيوف فأنا، كأٌما الصٌديقوف : عليو كآلو كسلَّم فقاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل  

فعلٌي بن أيب طالب، كأما الطهداء فعٌمي ٞبزة، كأٌما الصا٢بوف فابنٍب فاطمة 
ككلداىا ا٢بسن كا٢بسْب، فنهض العباس من زاكية ا٤بسجد بْب يديو صٌلى اهلل 

مة كا٢بسن يا رسوؿ اهلل ألست أنا كأنت كعلٌي كفاط: عليو كآلو كسلَّم كقاؿ
كما كراء ذلك يا : كا٢بسْب من ينبوع كاحد؟ قاؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

فقاؿ . ألنك ٓب تذكر٘ب حْب ذكروم كٓب تطرفِب حْب شرفتهم : عٌماه؟ قاؿ
أٌما قولك أنا كأنت كعلٌي كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب من : "صٌلى اهلل عليو كآلو

ف حيث ال ٠باء مبنية كال أرض ينبوع كاحد فصدقت، كلكن خلقنا اهلل نح
مدحٌية، كال عرش كال جنة كال نار، كنا نسٌببو حْب ال تسبيح كنقٌدسو حْب 

ال تقديس، فلما أراد اهلل بدء الٌصنعة فتق نورم، فخلق منو العرش، فنور 
ٍب فتق نور إبن . العرش من ريٌب، كنورم من نور اهلل، كأنا أفضل من العرش
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الئكة، فنور ا٤بالئكة من نور إبن أيب طالب، كنور أيب طالب، فخلق منو آب
كفتق نور إبنٍب فاطمة، فخلق منها . إبن أيب طالب أفضل من نور ا٤بالئكة 

الٌسماكات كاألرض، فنور السماكات كاألرض من نور إبنٍب فاطمة، كنور إبنٍب 
ٍب فتق نور ا٢بسن فخلق منو الطمس  .فاطمة أفضل من  السَّماكات كاألرض 

مر، فنور الطمس كالقمر من نور ا٢بسن، كنور ا٢بسن من نور اهلل، كالق
.  كا٢بسن أفضل من الطمس كالقمر 

ٍب فتق نور ا٢بسْب فخلق منو ا١بنة كا٢بور العْب، فنور ا١بنة كا٢بور العْب   
من نور ا٢بسْب، كا٢بسْب من نور اهلل، كا٢بسْب أفضل من ا١بنة كا٢بور العْب 

: ٍلمة بالقدرة، فأرسلها ُب سبائب البصر، فقالت ا٤بالئكةٍب إٌف اهلل خلق الظُّ 
سبوح قٌدكس، ربنا مذ عرفنا ىذه االشباح ما رأينا سوءان، ٕبرمتهم إالٌ كطفت 

ما نزؿ بنا، فهنالك خلق اهلل تعأب قناديل الرٞبة، كعلَّقها على سرادؽ 
ر أىمىٍب ىذا نو: فقاؿإ٥بنا ٤بن ىذه الفضيلة كىذه األنوار؟ : العرش، فقالت

فاطمة الزىراء، فلذلك ٠بيتي أىمىٍب الزىراء، ألٌف الٌسماكات كاألرضْب بنورىا 
ظهرت، كىي إبنة نيٌب كزكجة كصٌي كحٌجٍب على خلقي أيشًهديكيم يا مالئكٍب 

.  أٌ٘ب فد جعلت اواب تسبيبكم كتقديسكم ٥بذه ا٤برأة كشيعتها إٔب يـو القيامة 
يا : بن أيب طالب كقبَّلى ما بْب عينيو كقاؿفعند ذلك هنض العباس إٔب علي   

.  إنتهى . علٌي لقد جعلك اهلل حجة بالغة على العباد إٔب يـو القيامة 
ٍب فتق نور إبن أيب طالب فخلق منو : ".. فعيًلمى من  قولو صٌلى اهلل عليو كآلو  

لعرش ، أٌف مبدأ انبعاث ا٤بالئكة، الذين ىم ٞبىلىة العرش كقواـ ا..."ا٤بالئكة 
بػهم، ٗبا ٥بم من االصناؼ الكائنة ُب السَّماكات كاألرضْب، كا٤بربية ألمور قد 
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كيكّْلوا بػها، فجميع ا٤بالئكة بأقسامها منبعثة ك٨بلوفة من نور اإلماـ علٌي بن أيب 
، كىذا يقتضي القوؿ بأٌف شؤكهنم بأٝبعها منطعبة من نور اإلماـ طالب 
  فلهم ارتباط تكويِب مع نوره  ٫بو ارتباط الفرع باألصل  .

 إشكاؿ كدفع  :
إنو بعد ما كاف النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كالعَبة : حاصل اإلشكاؿ  

الطاىرة عليهم السَّالـ أفضل من ا٤بالئكة أٝبعْب، كإهٌنم معلّْموىم كما تقٌدـ، 
 عليو فعندئذو ما معُب ٙبديثهم أك إرساؿ الوحي إٔب جٌدىم رسوؿ اهلل صٌلى اهلل

.  كآلو كسلَّم، فهل ىو إالٌ من باب تعليم ا٤بتعلّْم ٤بعٌلمو كىو كما ترل؟ 
 لكن يدفعو بما حاصلو :
إنو ابيتى باآليات كاألخبار حصوؿ الوالية ا٤بطلقة بقسميها التكويِب   

كالتطريعي ٥بم عليهم السَّالـ حيث أقدىرىىم عٌز كجٌل على إعماؿ القدرة 
دات ٕبسب ما ترتأيو إرادوم الٍب ىي ُب طوؿ إرادة ٕبيث يتصرٌفوف با٤بوجو

. ا٤بؤب 
كتصرٌفهم من لواـز قرّٔم من ا٤ببدأ الفٌياض لكوف الوالية تيطعر بالتدبّب   

كالقدرة كالفعل كما ٓب ٯبتمع فيو ذلك ٓب ييطلق عليو إسم الوإب، من ىنا 
ىو القريب لذا  من الوالية كىي الٌسلطة كالقدرة، كالوٕب" الوٕب"اشتيقَّ إسم 

.  أم بعد قرب " تباعد بعد كٕب: "ييقاؿ
مضافان إٔب كجود أحاديث كثّبة تدٌؿ على أنػهم حقائق األ٠باء ا٢بسُب هلل   

تعأب كأٌف نورىم أٌكؿ ما خلق اهلل، كأٌف ٝبيع ا٤بوجودات ٨بلوقوف من شعاع 
ىم ٝبيع أنوارىم من السماء كاألرض كا١بنة كما ييرل كما ال ييرل، كأٌف عند
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األ٠باء الدالة على اإلسم األعلم، كأٌف حقائقهم النورية كذكاوم القدسٌية ىي 
التجٌلي األعلم هلل سببانو كتعأب الذم ألقاه على قلؤّم الطاىرة بقوؿ 

" .  اللهم إ٘ب أسألك بالتجٌلي األعلم: "جٌدىم رسوؿ اهلل ٧بٌمد
لذم مشل ٝبيع مراتب فبقيقة الوالية العلوية ىو ذلك التجلي الكلي ا  

أ٠باء اهلل ا٢بسُب ٕبيث ال يطٌذ عنو شاذ، فالنيب يسأؿ ربو ٕبقيقة التجلي 
العلوم حملبوبيتو عنده سببانو، فصار قلبو الطريف ٧بيطان بعوآب اإلمكاف 

:     " بقدرة اهلل ا٤بلك العالٌـ، كلعٌلو إليو يطّب قولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
كما ُب ا٢بديث " ٣بلق من أىل ا١بنة كالنار يكوف ُب كٌفيإٌف أ٠باء ٝبيع ا

٠بعت : ا٤بركم عنو ُب بصائر الدرجات بإسناده عن ٧بٌمد بن عبد اهلل قاؿ
خطب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو : يقوؿ اإلماـ جعفر بن ٧بٌمد 

أتدركف ما ُب كٌفي؟ : كسلَّم الناس ٍب رفع يده اليمُب قابضان على كٌفو، قاؿ
فيها أ٠باء أىل ا١بنة، كأ٠باء أبآئهم كقبائلهم : اهلل كرسولو أعلم، فقاؿ: الواؽ

أيها الناس أتدركف ما ُب يدم؟ : إٔب يـو القيامة، ٍب رفع يده اليسرل فقاؿ
فيها أ٠باء أىل النار كا٠باء آبآئهم كقبائلهم : اهلل كرسولو أعلم، فقاؿ: قالوا

حكم اهلل كعدؿ، فريق ُب ا١بنة كفريق حكم كعدؿ ك: إٔب يـو القيامة، ٍبٌ قاؿ
.  ُب السعّب 

كمن ا٤بعلـو أنو ما كاف ُب كٌفيو ا٤بباركتْب شيء من األدٙب، فإ٭با كٌُب بذلك   
العمل على أٌف كجوده ا٤بقٌدس لو من اإلحاطة كالٌسعة ما كسع ٝبيع ا٣بلق، 

سعيدىم كشقٌيهم، كىو عآًبه ٔبميع أحوا٥بم كىو مسيطر عليهم كعارؼ 
.  ٖبصوصٌياوم إٔب يـو القيامة 
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كما ابت لرسوؿ اهلل من التجٌلي ٕبقائق األ٠باء كىو بكمالو كٛبامو اابت   
كمنتقل إٔب أمّب ا٤بؤمنْب كاألئٌمة األطهار عليهم السَّالـ حسبما جاء ُب 

إٌف ٝبيع ا٤بالئكة حٌب جربائيل : األخبار الٌصبيبة، فبينيذو ييستفاد ٩با تقٌدـ
غّبٮبا من ا٤بالئكة ا٤بقرَّبْب إ٭با ىم من شؤكهنم عليهم السَّالـ فهم كميكائيل ك

.  ٧بيطوف بػهم كال عكس، كذلك ألٌف األصل ٧بيط بالفرع كما ال ٱبفى
فا٤بالئكة بأٝبعهم ٗبا ٥با من األفعاؿ ا٤بختلفة إ٭با ىي عوامل القدرة الكائنة   

 ًُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ رة كسائرىا من كالقائمة ٕبقيقتهم، فا٤بالئكة الفٌعالة كا٤بدٌب
.  شؤكف حقائقهم كآاارىا 

فإٌف معُب نزكؿ الوحي على النيب أك نزكؿ ا٤بالئكة كٙبديثهم ٥بم  كعليو؛  
عليهم السَّالـ ىو ظهورىا مع ما ٥با من الوحي كاإل٥باـ على حقائقهم 

كعقو٥بم كنفوسهم كظواىرىم، كُب كل مقاـ من ىذه ا٤بهابط االربعة ينػزؿ فيو 
أعلى منو إٔب ما ىو أدٗب، أم يلهر شأفه من حقيقتهم العالية إٔب ٩بٌا ىو 

.  شأف من حقيقتهم النازلة 
إٌف الٌطأف العإب ٥بم ىو حقائقهم األكلٌية ٍب ا٤برتبة النازلة كىي : توضيحو  

عقو٥بم، ٍب النازلة منها كىي نفوسهم، ٍب ا٤برتبة النازلة ىي ظواىرىم ا٤برتػبىة ُب 
.  اىرم الدنيوم عآب الوجود الظ

يتجٌلى منو تعأب نوره ُب حقائقهم، كتتجٌلى حقائقهم ُب  :كبعبارة أخرل  
عقو٥بم، كتتجٌلى عقو٥بم ُب نفوسهم، كتتجٌلى نفوسهم ُب ظواىرىم ُب 

ا٢باالت كاألفعاؿ كاألقواؿ الصادرة منهم صلوات اهلل عليهم، فيعرٌب حينيذو 
.  يل كبا٤بلك ك٫بوٮبا كما ال ٱبفىعن تلك التجليات كعن ا٢بامل ٥با ٔبربائ
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فلهر أٌف جربائيل ينػزؿ بالوحي منو تعأب إليهم، أم يتجٌلى بعض شأهنم   
العإب لبعض شأهنم النازؿ، فا٤بلك أك جربائيل خادمهم ُب ىذا األمر، كىذه 

.  ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا: التجليات بأمر اهلل تعأب
اإلٰباءات كالتجليات كاإل٥بامات بإذنو تعأب على كا٢باصل أٌف كل تلك   

حسب ما تقتضيو حكمتو البالغة كعلمو النافذ، فهم عليهم السَّالـ كلهم 
أفضل من ٝبيع ا٤بالئكة مطلقان، كا٤بالئكة ُب الوحي كغّبه مأموركف بأمر اهلل 
من خالؿ أمرىم عليهم السَّالـ، كىم ا٣بدمة ٥بم صلوات اهلل عليهم أٝبعْب 

.  
كيوٌضح لك ىذا بأٌف خواطرؾ الٍب ترد عليك بالتذكر كالفهم كا٤بعرفة حٌب   

.  تستفيد منها العلـو كالفهم كالتذكر، إ٭با يرد عليك من قلبك 
إٌف حقيقتك ىي ركحك كقلبك، فهما ٨بزف ٤بعارفك كأ٫باء : بيانو  

ؾ، علومك، ففيو مثالن من علم ا٤بعارؼ كالفقو كالفلسفة كا٥بيية ك٫بو ذؿ
كما لو كنت ُب ٝباعة كسألك كاحد عن الفلسفة، فَبجع بقٌوة ا٤بفٌكرة إٔب 
الٌذىن آّتمع فيو تلك األمور، فتأخذ منو ا٤بطالب الفلسفٌية مثالن، كىكذا 

.  بالنسبة إٔب ساير العلـو 
فأنت با٢بقيقة لك القلب آّتمع فيو تلك العلـو ٍب ُب تطورات ا٢باالت   

 ما ُب قلبك، فتستمٌد من بعض قواؾ لدرؾ ما ُب خزينة الوجودية ٙبتاج إٔب
.  قلبك فتفيده لغّبؾ 



 498 

ىذا كقد حقق ُب ٧بٌلو بأٌف اإلنساف الكامل ىو العآبى الكلي، الذم   
:   انطول فيو العآب األكرب كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

أتضعٍ أُم جشَْ صػري      ٗفٚم اُط٠٘ اهعاَهٍ األكرب 

ُب فرد أف يكوف كذلك، فما ظٌنك بالنيب كاالئمٌة عليهم  فإذا أمكن  
السَّالـ، فإٌف حقيقتهم عليهم السَّالـ ىي اللوح احملفوظ آّتمع فيو حقائق 

!! .   االمور ؟
كيبقى إشكاؿ آخر االما سٌجلو علما  العاٌمة على الٌشيعة اإلمامٌية   

: مفاده
أئٌمة أىل البيت سواء ُب ليلة  كيف يوفّْق الٌطيعة بْب نزكؿ ا٤بالئكة على  

القدر أك غّبىا كبْب ما كرد من أٌف جربائيل قاؿ للنيب صٌلى اهلل عليو كآلو 
.  ؟ "ىذا آخر نزكٕب إٔب الدنيا: "كسلَّم عند استطهاده

:  كالجواب  
إٌف نزكؿ جربائيل على النيب ىو من أعلم ملاىر ا٢بق ا٤بتضٌمن ٤بعُب النبوة   

صة برسوؿ اهلل دكف األئٌمة األطهار ال لعجز عندىم أك التطريعٌية ا٤بخصو
ضعفو ُب قابلٌياوم بل ىو تطريف ١بٌدىم كتفخيم ألمرىم لكونو صٌلى اهلل 

عليو كآلو كسلَّم داعيان إليهم كداالِّ عليهم، فنزكؿ  جربائيل حينيذو بالوحي على 
نبٌوة تطريعٌية بعده رسوؿ اهلل إ٭ٌبا يكوف تأسيسان لقواعد الٌطريعة ا٤بطهَّرة كال 

 صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كإٔب ىذا النبو من النزكؿ يطّب جربائيل 
، أم ىذا آخر نزكٕب بعنواف اإلٰباء منو "ىذا آخر نزكٕب إٔب الٌدنيا: "بقولو
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تعأب إٔب النيب من حيث ظهور جهة النبوة لو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كأٌما 
حيث إنو ملك العلم فلو  ريب ُب أٌف جربائيل  من غّب ىذه ا١بهة فال

شؤكف من األمر، كلو نزكؿ كثّب ُب عآب ا٣بلق خصوصان على اإلماـ، ىذا كقد 
إٌف جربائيل ينػزؿ بعد : "كرد ُب ا٢بديث أنو قاؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

علم ، ُبي "النيب عطر مرات، ُب كل مرتبة يرفع أمران من ا٣بلق كالرحم كاألمانة
ىذا آخر نزكٕب إٔب الدنيا، ىو : منو أٌف ١بربائيل أ٫باء من النزكؿ، فا٤بنفي بقولو

.  النزكؿ بالوحي التأسيسي ا٤بتضمّْن للهور معُب النبوة كما ال ٱبفى 
فعلم أٌف قولو ىذا ال يناُب نزكلو كنزكؿ سائر ا٤بالئكة عليهم بل ابت بأٌف   

ـ الوحي من جربائيل حْب ينػزؿ على كاف يسمع كال اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب 
رسوؿ  اهلل كيرل شخص ا٤بلك،ك٤با ابت من أنٌو يرل األشياء على حقائقها 
كأنٌو ناظر إٔب شجرة طوىب كسدرة ا٤بنتهى، ك٤با كرد من قولو صٌلى اهلل عليو 

" يا علي إٌنك تسمع ما أ٠بع كترل ما أرل إالٌ إٌنك لست بنيب:" كآلو كسلَّم
  .
الرؤية على الواسطة ٗبعُب أٌنك ترل بواسطٍب ما أرل "  (ُّٕ)بعضهمكتأكيل    

إٌنك : " خالؼ اإلطالؽ الوارد ُب قولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم" بالواسطة 
فتقييدىا بالواسطة ٝبع تربعي خالؼ مقٌدمات ا٢بكمة، إذ لو " ترل ما أرل 

نو ٓب يفعل، فتبمل أراد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم التقييد لكاف فعل، كلك
حينيذو الرؤية على ا٤بباشرة لداللة العرؼ عليها حيث يتبادر عندىم من كلمة 

.  الرؤية ىو ا٤بباشر با٤بطاىدة،كالرؤية بالواسطة قيده زائد منتفو باالصل 
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ال بٌد " من أٌف الٌرسوؿ يرل ا٤بلك دكف اإلماـ : " كما كرد ُب بعض االخبار  
لف من تاكيلو ٤بعارضتو لألخ ُى بار الصبيبة الدالة على أٌف االئٌمة ٨بتى

ا٤بالئكة كأٌف جربائيل نزؿ على الصٌديقة الطاىرة ك٠بعت منو كالمان فدٌكنتو ُب 
مصبفو كأٌف ا٤بالئكة كانت تأتيهم كيقعدكف على فرشهم كمتكآوم 

فيبمل حينيذو على ا٣برب على الرؤية ألخذ الوحي التأسيسي، فيكوف .كيركهنم
أم انت يا علٌي ترل " كترل ما أرل : " صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّممعُب قولو 

كأنٌو كيف جاء جربائيل ككيفية نزكلو عليَّ ال عليك، فّبل اإلماـ علي حربائيل 
بالوحي لو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم مع إنٌو ليس نازالن على اإلماـ علي بن أيب 

بو صٌلى اهلل عليو كآلو ، فيكوف اختصاص نزكؿ الوحي التطريعي طالب 
.  دكف العَبة الطاىرة عليهم السَّالـ 

كّٔذا البياف يلهر معُب ما كرد ُب الزيارة ا١بامعة من أنػهم مهبط الوحي، ألٌف  
كاف يرل ىبوط جربائيل بالوحي على النيب على ما ىو  اإلماـ عليان 

ؿ جربائيل على عليو،إذ كيف ال يراه كقد كاف السَّامرم يراه حينما كاف ينػز
فأخذ قبضة من أار الرسوؿ ٕبسب ما جاء ُب األخبار كما ُب  موسى 

قاؿ فما خطبك يا سامرم قاؿ بحرت بما لم يبحركا بو : قولو تعأب
 فقبضت قبضة من أثر الٌرسوؿ فنبذتها ككذلك سٌولت لي نفسي

أكٔب ، فإذا صٌح للسامرم رؤية جربائيل صٌح حينيذو رؤيتو بطريق (ٔٗػٓٗ/طو)
٤بن ىم افضل من موسى فضالن عن أحد رعٌيتو الذم ا٫برؼ ػ ام السامرم ػ 

عن موسى ٤با غاب عن قومو ُب الطور، كأٌما سائر االئٌمة عليهم السَّالـ فإهٌنم 
أيضان يركف جربائيل لكوهنم مثل رسوؿ اهلل كنفسو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كما 
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كيطّب على ٩باالتهم ا٢بقيقٌية مع  فسكمكأنفسنا كأف: دٌؿ عليو قولو تعأب
. ما ننسخ من آية أك ننسها نأًت بخيرو منها أك مثلها: النيب قولو تعأب

فاآلية ا٤بنسوخة ىم األنبياء السابقوف على رسوؿ  اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو 
ىو أئٌمة " مثلها " كسلَّم، كىو خّب منها لكونو أعلم منهم كأفضل، كا٤براد من 

.  البيت عليهم السَّالـ حيث ىم نفسو كما قٌدمنا سابقان  آؿ
توٌضح ٩بٌا سبق خطأ التصٌور الٌسائد عند ٝبهور ا٤بفٌسرين من أٌف ا٤بالئكة   

، أك إعالمو با٤بغيبات، فإٌف نسبة ذلك إٔب من وبط إلعطاء االكامر للوٕب 
لىةن للمالئكة يستلـز إنزالو عن ا٤برتبة الٍب رتٌبو اهلل فيها، كما يستلم  جعلو اهلل ًقبػٍ

: ٧باذير قٌدمنا شطران منها، مضافان إٔب أٌف إضافة ا٤بالئكة إٔب الركح ُب قولو
تنػزؿ المضئكة كالركح فيها  ال يعود لو ام أار أك فائدة ما دامت كظيفة

الركح ػ حسبما جاء ُب األخبار ػ ىي تسديد االئٌمة عليهم السَّالـ ُب غّب ليإب 
فعالـ ينػزؿ إذف ُب ليلة القدر؟ كىل الغاية من نزكلو ُب ليلة القدر ىي القدر، 

! .    إعطاء األمر ُب حْب يعطي األكامر دائمان لإلماـ ُب غّب ليلة القدر؟
فإذا كاف ا٤بقصود من نزكلو مع ا٤بالئكة إلعطاء االمر فإٌف ذلك يتٌم عرب   

كاحدو ٰبمل أمران من اهلل  باليْب الوسائط من ا٤بالئكة، كلٌ كليس بكسيط كاحد 
.   ليصٌدره لإلماـ 

لذا من ا٤بهٌم جٌدان أف نببث عن حقيقة تلك الركح الٍب تنػزؿ ُب ليلة القدر،   
كىل ىي ملك كسائر ا٤بالئكة إالٌ إنٌو يتمٌيز عنهم ٖبصائص كربل، أك أنػها 

. شيء آخر ال بٌد من الكطف عنو؟
:  ماىٌية ركح القدس  
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حنا للقرآف الكرٙب ٪بد أٌف اآليات الٍب تناكلت ذكر الركح ىي من خالؿ تصفٌ   
:  على أربع طوائف

:  الطائفة األكلى  
كال : كقد كرد فيها ذكر الركح من دكف إضافة شيء آخر إليو نلّب قولو تعأب

   تيأسوا من ركح اهلل إنٌو الييأس من ركح اهلل إالٌ القـو الكافركف
( .  ٕٖ/يوسف)
إنٌما المسيح عيسى بن مريم رسوؿ اهلل ككلمتو القاىا إلى : ٔبكقولو تعا  

( .  ُُٕ/النساء) مريم كركح منو
  فإذا سٌويتو كنفخت فيو من ركحي  (ا٢بجر/ِٗ   . )
   كالتي أححنت فرجها فنفخنا فيها من ركحنا كجعلناىا كابنها آية

( .   ُٗ/ األنبياء )  للعالمين
  ف ركحوثٌم سٌواه كنفخ فيو ـ  (الٌسجدة/ٗ . )
  :الطٌائفة الثانية  
:  كقد كرد فيها ذكر الٌركح مضافان إٔب القدس، منها  
  كآتينا عيسى بن مريم البٌينات كاٌيدناه بركح القدس (البقرة/ٖٕ  . )
  كأٌيدناه بركح القدس  (البقرة/ِّٓ   . )
  إذ اٌيدتك بركح القدسك  (ا٤بائدة/َُُ  . )
  زٌلو ركح القدس من رٌبك بالحٌق ليٍثبت الذين آمنواقل ف(النبل /

َُِ  )
:  الطٌائفة الثالثة  
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نزؿ بو الٌركح : كقد كرد فيها ذكر الركح مضافان إٔب جربائيل بقولو تعأب  
( .  ُّٗ/الٌطعراء)  االمين على قلبك لتكوف من المنًذرين

:  الطٌائفة الرابعة  
ينػزؿ :إٔب أمر اهلل تعأب، منها قولو تعأب كفيها ذكر الركح مضافان   

( .   ِ/الٌنبل)  المضئكة بالٌركح من أمره على من يشا  من عباده
 قل الركح من أمر رٌبي كما أكتيتم من العلم إالٌ قليضن (اإلسراء/ٖٓ) ،
يلقي الركح من أمره على مىن يشا  من عباده لينذر يـو الٌتضؽ           
(.  ِٓ/الٌطورل ) ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا،(ُٓ/غافر) 
كال ٱبفى على الٌلبيب بأٌف الٌركح ىو شيء صادر أك منبثق من الٌذات   

اإل٥بٌية سواء أكاف أمران ركحٌيان ٧بضان أـ شييان ملكوتٌيان ٦بٌردان، فهو على كال 
قتو ٦بهولة لدل ا٤بعنيْب ييعترب من ٨بلوقات اهلل جٌل شأنو لكٌن ماىٌيتو كحقي

عاٌمة الٌناس، كإٍف كاف يصٌح انطباؽ اللفظ على ًكالى ا٤بعنيْب إالٌ إذا جاءت 
.  قرينة لفلٌية كصرفت الٌلفظ إٔب أحد ا٤بعنيْب 

كما ال يصٌح أيضان حصر الٌركح الوارد ذكره ُب الٌطوائف ا٤بتقٌدمة با٤بلك ال   
ت صرٰبان على أٌف اهلل سٌيما اآليات الواردة ُب الطٌائفة األكٔب حيث دؿٌ 

ٍبٌ  أمر  كنفخت فيو من ركحيسببانو كتعأب نفخ ُب آدـ من ركحو 
إذ اإلتياف بضمّب الفاعل ُب قولو  فقعوا لو ساجدينا٤بالئكة بالٌسجود لو 

كنفخت  يدٌؿ بالٌداللة الٌتطابقٌية باٌف النافخ ىو اهلل تعأب تسبيبان أك
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اهلل تعأب ٱبتلف عن نفخ ا٤بلك إسرافيل،  بواسطة إسرافيل، كإٍف كاف نفخ
".  (ُّٖ)إٌف اهلل خلق ركحان كنفخ ُب آدـ منها " كقد جاء ُب األخبار 

قد أيٌدىم ا٤بؤب عٌز كجٌل بالٌركح  كال شٌك ايضان أٌف األنبياء كاألكلياء   
٭ٌبا األمْب كباألمر اإل٥بي، كلكٌن إفرادى الٌركح ُب سورة القدر بعد ذكر ا٤بالئكة إ

كاف لوجود مزية كخصيصة مهٌمة لدل الٌركح دكف ا٤بالئكة، إذ عطف الٌركح 
ُب ىذا ا٤بوقع  ػعلى ا٤بالئكة دليل ا٤بغايرة ُب الٌذات كالٌصفة كإالٌ لعيدَّ العطف 

.  زٌه عنو كالـ ا٢بكيم عٌز كجلٌ ػعبثان يًب ػبا٣بصوص 
سٌية ٛبنح صاحبها علمان كالركح كإٍف كانت تيطلق على القٌوة الٌركحٌية أك القد  

 ػيكوف جزءان من كيانو، كشأنان من شؤكنو لكن ال ٲبنع ٞبلها على ا٤بالؾ  
ٛبييزان لو عن  ػسواء أكاف ىذا ا٤بالؾ ىو جربائيل أـ غّبه من خلق اهلل تعأب 

بقٌية ا٤بالئكة، كما ٲبكن ٞبلها على اإلفاضة القدسٌية وبط بقٌوة على ا٤بعصـو 
ما كرد من أٌف الٌركح الوارد ُب سورة القدر كسورة الٌنبأ ُب اآلية ك.ُب ليلة القدر

ّٖ  يـو يقـو الٌركح كالمضئكة صٌفان  ىو موجود ماٌدم أعلم من
، ٲبكن (ُّٗ)جربائيل كميكائيل عليهما الٌسالـ حسبما جاء ُب بعض األخبار

 بصّب أيضان ٞبلو على ا٤بوجود الغييب ا٤بلكوٌب بقرينة ما جاء ُب صبيبة أيب
كيسألونك عن الٌركح : عن قولو تعأب سألت اإلماـ الٌصادؽ : قاؿ

خلق أعلم من جربائيل كميكائيل كاف مع : قاؿ قل الٌركح من أمر رٌبي
كإٍف كاف األظهر صٌبة  . (َُْ)رسوؿ اهلل كىو مع االئٌمة كىو من     ا٤بلكوت

 األخبار ا٤بتعارضة على ا٤بخلوؽ الغييب ا٤بلكوتٍب ٝبعان بْب" ا٤بلك " ٞبل 
ٕبسب اللٌاىر، كعليو فإٌف ا٤بلك ىو عبارة عن االمر ا٤بلكوٌب كليس ملكان من 
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ا٤بالئكة ا٤بطهورين كإالٌ ٤با مييػّْزى  بو النيبُّ كالًعتػٍرىةي الطٌاىرة عليهم السَّالـ، إذ 
نبياء التمايز إ٭ٌبا يكوف ُب ا٤بوجود الغييب ال ا٤باٌدم حيث يطَبؾ النيبُّ كبقٌية اال

.  بو 
كأٌما الٌركح القدس اٌلذم تكٌرر ذكره ُب آيات عٌدة حيث ييستفاد منها أٌف   

، ففي إحدل آيات القرآف الكرٙب  قل نٌزلو ركح لركح القدس عٌدة معافو
ٰبمل ٕبسب اللٌاىر على ( َُِ/الٌنبل)  القدس من رٌبك بالحقٌ 

بىل اهلل تعأب، كٕبسب الباطن جربائيل اٌلذين كاف ينػزؿ بالقرآف على الٌنيب من ؽً 
القرآ٘ب أٌف اٌلذم نٌزؿ القرآف إ٭ٌبا ىو حقيقة النور احملٌمدم من حيث قٌوة يقينو 

.  بربٌو كٛبٌسكو بعركتو 
تعٌلقة آبكال يعِب ىذا ا٢بمل إلغاء ا٣بصوصٌية األخرل الٍب ٙبملها اآليات   

أك    القدسإذ أيدتك بركح ، فالتعبّب بػ با٤بسيح عيسى بن مرٙب 
كأيدناه بركح القدس  الٍب كانت ترافق ا٤بسيح " الٌركح " يدٌؿ على أنٌو

  كتؤيٌده كتسٌدده كىذه الٌركح ىي الٍب كانت مع الٌرسل كاألنبياء
كا٤بعصومْب عليهم السَّالـ دائمان ، ككانوا ٰبصلوف على اإلمداد الغييب من 

ا ا٤بؤمن التقي ُب بعض خال٥با ُب ٨بتلف ا٢باالت، بل قد يتبٌلى بػو
كاهلل يا :" لكميت بن زيد األسدم  األحياف، من ىنا قاؿ اإلماـ الباقر 

كميت لو كاف عندنا ماؿ ألعطيناؾ منو كلكن لك ما قاؿ رسوؿ اهلل ٢بٌساف 
ككرد ُب ركاية ".(ُُْ)يزاؿ معك ركح القدس ما ذبيت عٌنا  )*(لن: بن اابت

                                                 
(*)

. ال : لعلها تصبيف  
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كسى الٌرضا عليهما السَّالـ بكى كثّبان عندما أخرل أٌف موالنا اإلماـ علي بن ـ
مدارس آيات " أنطده الٌطاعر دعبل ا٣بزاعي بعض أبيات قصيدتو ا٤بعركفة  بػ 

". (ُِْ)نطق ركح القدس على لسانك بػهذين البيتْب: " ٍبٌ قاؿ لو" 
جوىره ملكوٌب يعْب اإلنساف ااناء " ركح القدس " كعليو يٌتضح معنا أٌف   

اؿ ا٤بعنويٌة اإل٥بٌية، كبطبيعة ا٢باؿ فإهٌنا متفاكتة بتفاكت مراتب آدائو لألعم
االشخاص، فهي لدل األنبياء كاألئٌمة ا٤بعصومْب فٌعالة كتعمل بطكل 

استثنائي كأكثر كضوحان، كلدل اآلخرين تكوف كفقان لقابلٌياوم كإٍف كٌنا نفتقد 
. للعلم ٗباىٌيتها كتفاصيلها

تقسيمات متقابلة بْب اإلطالؽ كالتقييد " لٌركح ا" كبا١بملة فإٌف لكلمة    
:  حسبما أكردناه آنفان ُب اآليات الٌدالة على ذكر الٌركح، كىي على أ٫باء االاة

.  الٌركح اإلنسا٘ب  ػ (ُ)
 . الٌركح ا٤بلكي ا٤باٌدم  ػ (ِ)

 .الٌركح ا٤بلكوٌب  ػ (ّ)

 .  الٌركح القدسٌية  ػ (ْ)

كنفخ فيو  ق من ركحيكنفخت في: فالنبو األٌكؿ يطهد لو قولو تعأب  
. من ركحو

 فأرسلنا إليها ركحنا فتمٌثل لها بشران سويٌان : كالٌنبو الثٌا٘ب كقولو تعأب
:          ، كقولو تعأبكأيدناه بركح منو: كالنبو الثٌالث كقولو تعأب

أكلئك كتب في قلوبهم اإليماف كأٌيدىم بركح منو كالنبو الرٌابع كقولو،
.  ناه بركح القدسكأٌيد:تعأب
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كالٌركح ا٤بذكورة ُب الٌنبو الثٌالث أشرؼ كأعلى مرتبة كاقول أاران من الٌركح   
.  اإلنسانٌية العاٌمة 

كأٌما النبو الثٌا٘ب فهو كإٍف كاف ٨بتلفان عن األ٫باء الٌثالاة األخرل اختالفان   
ابع إ٭ٌبا ىو على صنفٌيان أك فرديٌان إالٌ أٌف اإلختالؼ ا٢باصل ببْب الثٌالث كالرٌ 

أساس ا٤براتب الٌتطكيكٌية كا٤بتفاكتة ٢بقيقة الٌركح عند االنبياء كاألكلياء فيما 
بينهم من جهة، كعند ا٤بؤمنْب ا٤بؤيَّدين بالٌركح من جهة أخرل، من حيث 

٘بٌلياوا كملاىرىا، فهي حقيقة كاحدة كالفارؽ ُب الطٌدة كالٌضعف، فاٌلذم 
اىرة ىو أكمل مراتب الٌركح القدسٌية، كقد دٌؿ  الطٌ  يتمٌتع بو نبٌينا كعَبتو

تلك الٌرسل فٌضلنا بعضهم :القرآف الكرٙب على ىذه ا٢بقيقة بقولو تعأب
كلقد فٌضلنا بعض الٌنبيين على : ، كقولو(ِّٓ/البقرة) على بعض

( . ٓٓ/اإلسراء)  بعض
عصية من كما كقد أشارت الٌنصوص إٔب تناقص ركح اإلٲباف عند صدكر آب  

ا٤بؤمن، كىي توٌضح لنا كيف أٌف ا٢بقيقة الواحدة تقول كتضعف، كمثلها 
ا٤بلكات عند الٌناس، فليست مىلىكىة الٌتقول أك العدالة أك اإلجتهاد أك ا١بود 

أك الٌطجاعة كىكذا بقٌية ا٤بلكات الٌنفسانٌية ٗبرتبةو كاحدةو عند ا١بميع، بل ىي 
.   ف ا٢بقيقة الٍب يتبٌلى بػها ا١بميع كاحدة متفاكتة عندىم شٌدةن كضعفان،مع كو

كالٌسر ُب تناقض ركح اإلٲباف حاؿ صدكر ا٤بعصية، يرجع ُب الواقع إٔب عدـ   
انسجاـ ا٤بعصية مع الٌركح اإلٲبانٌية الٍب كاف يتبٌلى بػها ا٤بؤمن، كتبٌدؿ الٌصورة 

.  كرغباوا العلمٌية لديو من الطاعة كالعبوديٌة إٔب الٌنزكؿ عند نزكات نفسو
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أكىمىن كاف ميتان فأحييناه كجعلنا لو نوران : كيطهد ٥بذه ا٢بقيقة قولو تعأب  
يمشي بو في الٌناس كمن مثلو في الظٌلمات ليس بخارجو 

حيث إٌف اهلل تعأب ٱبٌص ا٤بؤمن باإلٲباف ففي مقابل ( ُِِ/األنعاـ)منها
اؿ العبد، فّبل بو ا٣بّب، الكفر كآااره، كاإلٲباف ىو النور اٌلذم يسرم ُب أفع

.    كيبعده عن الٌطر، كٲبٌيز بو الٌنفع من الٌضر 
اٌلذين إذا مٌسهم :كالٌدليل على أٌف ىذا الٌنور لغاية اإلبصار قولو تعأب"   

( .   ََِ/األعراؼ) اائف من الٌشيطاف تذٌكركا فإذا ىم مبحركف
اص ا٢بياة، كما أٌف نور كىذا الٌنور اٌلذم ىو نور اإلبصار كاإلدراؾ من خو  

اإلدراؾ ا٢بٌسي كا٣بيإب ُب اإلنساف كسائر أنواع ا٢بيواف، ال يتبٌقق إالٌ بعد 
.  ٙبٌقق ا٢بياة 

كىذه ا٢بياة الٍب أابتها اهلل تعأب للمؤمن حياة خاٌصة، زائدة على ا٢بياة   
العاٌمة الٍب يطَبؾ فيها ا٤بؤمن كالكافر، فللمؤمن حياتاف، كللكافر حياة 

كاحدة، كمن ىنا ٲبكن للمتدبٌر أف يذعن بوجود ركحو آخر للمؤمن كراء الٌركح 
اٌلذم يطَبؾ فيو ا٤بؤمن كالكافر، فإٌف خاٌصة ا٢بياة إ٭ٌبا يَبٌشح من الٌركح، 

.  كاختالؼ ا٣بواص يؤٌدم إٔب اختالؼ ا٤ببادم 
ال تجد قومان يؤمنوف باهلل : كىذا ىو اٌلذم يلهر من مثل قولو تعأب 
ليـو اآلخر يواٌدكف من حاٌد اهلل كرسولو كلو كانوا آبا ىم أك إخوانهم أك كا

آّادلة ) عشيرتهم أكلئك كتب في قلوبهم اإليماف كأٌيدىم بركح منو
/ِِ  . )
:  بكّب قاؿ فبكىو اٌلذم تدٌؿ عليو مواٌقة ا  
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 إذا زٗب: ُب قوؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قلت أليب جعفر   
ذاؾ اٌلذم  ػ ،كأٌيدىم بركح منوىو قولو : الٌرجل فارقو ركح اإلٲباف؟، قاؿ

. (ُّْ)يفارقو 
ليست ىذه الٌركح من ا٤بالئكة، فإٌف اهلل أينما ذكر الٌركح عٌده غّب ا٤بالئكة   

يـو يقـو الٌركح : كقولو ينػٌزؿ المضئكة بالٌركح من أمرهكقولو 
إٔب غّب ذلك،  ...ؿ المضئكة كالٌركح فيهاتنػز: كقولو كالمضئكة صٌفان 

فهذه الٌركح غّب ا٤بالئكة الٌداعية إٔب ا٣بّب، كما أنػها غّب الٌركح ا٤بطَبؾ بْب 
إٌف ىذه الٌركح ليست مغايرة للٌركح : ا٤بؤمن كالكافر، نعم ٲبكن أف ييقاؿ

".  (ُْْ)اإلنسا٘ب بالعدد، بل إ٭ٌبا ىي مغايرة ٥با ٕبسب ا٤برتبة دكف العدد 
كعليو فإٌف ركح القدس ىي عبارة عن قٌوة نفسانٌية يتبٌلى بػها ا٤بعصـو   

 كىي حالة أرقى من حالة اإلٲباف، لذا كاف الفرؽ كاضبان بينهما من ،
، للٌتدليل على ا٣بصوصٌية "الٌركح " ا٤بلتبمة بػ " القدس"حيث كجود قرينة 

كأٌيدىم " ٤بؤيَّدين بالٌركحالٍب يتمٌيز بػها ا٤بعصـو عن غّبه من أىل الٌتقى ا
.   بركح منو

فأىل اليقْب ٲبتلكوف ركحان يلهمهم ا٣بّبات، إالٌ إنٌو أضعف درجة من ركح   
القدس اٌلذم يصاحب أصباب الوالية اإل٥بٌية، فهو قٌوة قدسٌية فيهم، كواحدو 

من قواىم، ٛبنبهم العلم كالفهم، كتعصمهم من الٌضالؿ ُب العلم كالعمل 
.  ؾ كالٌسلو
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" كىذا ما ٪بد شواىده ُب االخبار ا٤بتضافرة، حيث كرد التعبّب ُب بعضها   
إنٌو خلقه من خلق اهلل " أك " جعل ُب األنبياء ٟبسة أركاح " أك " كإنٌو لفينا 

. فكٌلها تطّب إٔب حقيقة كاحدة كىي ركح القدس" لو بصر كقٌوة كتأييد 
: من ىذه الٌنحوص ما كرد

:  زة الٌثمإب قاؿُب خرب ايب حم ػ( ُ)
عن العلم، اىو علم يتعٌلمو العآب من أفواه  سألت أبا عبد اهلل   

الٌرجاؿ، أـ ُب الكتاب عندكم تقرؤكنو فتعلموف منو؟  
:       األمر أعلم من ذلك كأكجب، أما ٠بعت قوؿ اهلل عٌز كجلٌ : قاؿ  
ال   ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا ما كنت تدرم ما الكتاب ك

.  اإليماف
أٌم شيء يقوؿ أصبابكم ُب ىذه اآلية؟ أييقرُّكف أنٌو كاف ُب حاؿ ال : ٍبٌ قاؿ

يدرم ما الكتاب كال اإلٲباف؟  
.  ما يقولوف  ػجعلتي فداؾ  ػال أدرم : فقلت
بلى قد كاف ُب حاؿ ال يدرم ما الكتاب كال اإلٲباف، حٌب [: ٕب ] فقاؿ 

ا الًعلم ُب الكتاب، فلٌما أكحاىا إليو علم بػو بعث اهلل تعأب الٌركح الٍب ذكر
 يعطيها اهلل تعأب من يطاء، فإذا أعطاىا عبدان عٌلمو كالفهم، كىي الٌركح الٍب

.  (ُْٓ)الفهم
كتطّب داللة ا٢بديث على أنٌو لوال الفضل اإل٥بي ٤با أمكنك يا رسوؿ اهلل   

ل ذلك كإالٌ ٤با من أف تعرؼ ما ىو اإلٲباف كالكتاب، إذ بفضلو اقدرؾ عل
.  كنت قادران على معرفة الكتاب كاإلٲباف 
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الٌتفاصيل الٌطرعٌية أك كناية عن الفهم كالعلم، : كييقحىد بالكتاب  
تلك القٌوة القدسٌية الٍب حباىا اهلل تعأب ٤بن القى السَّمع كىو  :كباإليماف

.  شهيد 
: قلت ألبيب عبد اهلل : صبيبة  إبراىيم بن عمر قاؿ ػ (ِ)

أخرب٘ب عن العلم اٌلذم تعلمونو، أىو شيء تعلمونو من أفواه الٌرجاؿ بعضكم 
من بعض، أك شيء مكتوب عندكم من رسوؿ اهلل؟ 

:          األمر أعلم من ذلك، أما ٠بعت قوؿ اهلل عٌز كجٌل ُب كتابو: فقاؿ
  ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا ما كنت تدرم ما الكتاب كال

؟   اإليماف
.  بلى : قلت: قاؿ
فلٌما أعطاه اهلل تلك الركح علم بػها، ككذلك ىي إذا انتهت إٔب عبد : قاؿ

. (ُْٔ) علم بػها العلم كالفهم، يعٌرض بنفسو 
:  صبيبة أيب بصّب قاؿ ػ( ّ)
يسألونك عن الٌركح : عن قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب سألت أبا عبد اهلل  

؟  قل الٌركح من أمر رٌبي
خلق أعلم من جربائيل كميكائيل، كاف مع رسوؿ اهلل كىو مع األئٌمة : قاؿ  

. (ُْٕ)كىو من ا٤بلكوت
كنلّبىا صبيبة الكنا٘ب عن أيب بصّب أيضان، ككذا حسنة أيب أيٌوب   

.   (ُْٖ)ا٣بزٌاز
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كٝبيعها يطّب إٔب حقيقة كاحدة مهٌمة، كىي أٌف الٌركح من عآب ا٤بلكوت 
ٌز٥با اهلل عٌز ػالئكة بل ىي قٌوة قدسٌية إ٥بٌية ينكىذه الٌركح ليست من صنف آب

: كجٌل على من يطاء من عباده ا٤بصطفْب األخيار، كبتعبّب آخر
الٌركح نور إ٥بي صرؼ ٦بٌرد عن العالئق ا٤باديٌة كمتعٌلق بالٌنفوس البطريٌة إذا  

صفت كٚبٌلصت عن الكدكرات كٌلها، كاٌتصفت بالقٌوة القدسٌية ا٤بذكورة تعٌلقان 
تامان يوجب إشراقها كتسديدىا، كانطباع العلـو الكٌلية كا١بزئٌية فيها، كّٔذا يتٌم 

تفسّب إنزاؿ الٌركح ُب ليلة القدر، كليس ا٤براد من الٌركح كونو ملكان ٩بٌيزان عن 
بقٌية ا٤بالئكة بزيادة ا٤بعارؼ لديو حسبما صٌوره ٝبهور ا٤بفٌسرين، إذا ٓب يثبت 

علم من جربائيل كميكائيل عليهما السَّالـ ُب العلـو أٌف أحدان من ا٤بالئكة أ
حٌب ٲبكن نسبة زيادة ا٤بعرفة إٔب غّبٮبا من ا٤بالئكة، مضافان إٔب عدـ كجود 
آية أك خرب يداٌلف على علم ا٤بالئكة ٔبميع األشياء بل أنػهم أقركا بعجزىم 

.   ال علم لنا إالٌ ما علَّمتنا كجهلهم أماـ آدـ 
٤بالئكة غّب الٌركح، من ىنا جاء ا٣بطاب القرآ٘ب مفصّْالن ىذه كعليو فا ػ  

ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا ما كنت تدرم ما : ا٢بقيقة بالقوؿ
فقد أكحى سببانو إٔب رسولو قٌوة اإلٲباف قبل نزكؿ  الكتاب كال اإليماف

. جربائيل عليو فقبل البعثة
تعلم قبل إنزاؿ الٌركح ما الكتاب إٌنك يا رسوٕب ٧بٌمد كنت :  كبتعبّب آخر

كأٌم شيء ىو كال الٌتصديق بالٌطرائع كأحكامها كدعول ا٣بلق إليها، كإٍف 
:  كنت تعلم أصوؿ اإلٲباف بطريق عقلي، كا٤بقصود
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: شرح الكاُب)إٌف علمك بذلك من فيض اهلل كجوده بإنزاؿ الٌركح إليك،  
تعجلوه سبحانو كتعالى أتى ألمر اهلل فض تس: ، ككذا قولو تعأب(ٕٓ/ٔ

عٌما يشركوف ينػزؿ المضئكة بالٌركح من أمره على من يشا  من عباده أف 
فا٤بالئكة تنػزؿ بقٌوة الٌركح ( ِػُ/النبل) أنذركا أنٌو ال إلو إالٌ أنا فاتٌقوف

اإل٥بي على من يطاء من عباده، ألٌف ذلك ال يوىىبي لكٌل أحد، بل يعطي 
ديد، كىذه ىي القٌوة ا٣باٌصة ا٤بوىوبة من عند عالٌـ ٤بن  لو أىلٌية ىذا الٌتس

:  الغيوب، لذا جاء ُب ا٣برب
يسألو عن الٌركح، أليس  إٌف رجالن أتى أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب   

ىو جربائيل؟ 
جربائيل من ا٤بالئكة، كالٌركح غّب جربائيل، فكٌرر : فقاؿ لو أمّب ا٤بؤمنْب 

لقد قلت عليمان من القوؿ، ما أحد يزعم أٌف  :ذلك على الٌرجل، فقاؿ لو
إٌنك ضاٌؿ تركم عن أىل : الٌركح غّب جربائيل، فقاؿ لو أمّب ا٤بؤمنْب 

أتى أمر اهلل فض الٌضالؿ، يقوؿ اهلل تعأب لنبٌيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
 كالٌركح تستعجلوه سبحانو كتعالى عٌما يشركوف ينػٌزؿ المضئكة    بالٌركح

.  (ُْٗ)غّب ا٤بالئكة صلوات اهلل عليهم
:    كالٌركح ا٤بذكور ُب ىذا ا٣برب ىو نفسو الٌركح الوارد ُب قولو تعأب  
 ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمرنا ما كنت تدرم ما الكتاب كال

. اإليماف
ككذلك كبو يٌتضح معُب اآلية بطكل أكضح من حيث ا٤براد من القبلٌية 

ا٢بيثٌية  كحان من أمرنا ما كنت تدرم ما الكتاب كال اإليمافأكحينا إليك ر
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الٌذاتٌية ال القبلٌية الٌزمانٌية، إذ ٓب يكن الٌنيب جاىالن باهلل تعأب ُب زمنو ما، كيف 
ككاف نبٌيان كآدـ بْب الٌطْب كا٤باء كما كرد ُب ا٢بديث، كلكٍن ٤بٌا كاف علمو 

ف ىو بنفسو كاجب الوجود بالٌذات كإٲبانو مأخوذان من البارم تعأب كٓب يك
حٌب يكوف عا٤بان عارفان بذاتو، كاف عدمو الٌذاٌب قبل كجوده الغّبم، ككاف 

ٕبيث لو ٓب . علمو كإٲبانو ككمالو أيضان حاداان معلوالن مأخوذان من اهلل تعأب 
يكن كحي كتعليم من اهلل عٌز كجٌل ٓب يكن يعرؼ ما الكتاب كال اإلٲباف، إذ 

اهلل تعأب ٤با كاف اىتدل الٌرسوؿ إٔب الكتاب كاإلٲباف، قاؿ بعض لوال فضل 
كليس معناه إٌف اهلل تعأب ٓب يكن ُب " يا رٌب لوال أنت ما اىتدينا : " الٌطعراء

زماف أك إنٌو عٌز كجٌل أجربه على اإلٲباف، بل غرضو توقف اإلىتداء على 
 الٌنيب يوسف  كجوده تعأب إذ ىو ا٤بهٌيئ السباب ا٥بداية، كُب قٌصة

كىٌم بػها لوال أف رأل برىاف ربٌو  كليس معناه أنٌو ٓب يكن برىاف من ربٌو
ُب زماف ما حٌب ىٌم بالزٌنا ٍبٌ حصل لو الربىاف فكٌف ،بل كاف معو دائمان فلم 

لو ٓب يكن مشس ٓب يكن هنار، كىكذا ىنا لو ٓب ييوحى : يهٌم با٤بعصية، كمثلو
ق كآلو كسلَّم ركحه من أمر ربٌو ٓب يكن لو إٲباف كعلم، إٔب الٌنيب صٌلى اهلل علي

.  كمثلو كثّب ُب الٌلغة كالعرؼ
:  ما كرد با٤بستفيض من خرب العمود من نور، منها ػ( ْ)
:  قاؿ ما جاء عن موالنا أيب ا٢بسن الٌرضا   
ؾ، ٓب تكن مع    ُى إٌف اهلل عٌز كجٌل أيٌدنا بركحو منو مقدَّسة مطهَّرة ليست ٗبلى
حد ٩بن مضى إالٌ  مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كىي مع األئٌمة أ

.  (َُٓ)مٌنا تسٌددىم كتوٌفقهم،كىو عمود من نور بيننا كبْب اهلل عٌز كجلٌ 
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:  كمنها ما كرد ُب خرب إسباؽ ا٢بريرم قاؿ  
فسمعتو كىو يقوؿ إٌف هلل عامودان من نور  كنت عند أيب عبد اهلل   

 عن ٝبيع ا٣بالئق،طرفو عند اهلل كطرفو اآلخر ُب أذف اإلماـ، حجبو اهلل
. (ُُٓ)فإذا أراد اهلل شييان أكحاه ُب أذف اإلماـ

٩بٌا  ا٤براد من اإلرادة إعطاء األكامر التفصيلٌية لإلماـ : مضحظة  
يستلـز تعٌلق الفيض األقدس ٗبن تعلَّقت إرادتو بو،عنيت بذلك اإلماـ 

.  ا٢بٌجة ا٤بنتلر 
 ما ركاه ا٢بسن بن العٌباس بن جريش عن موالنا أيب جعفر كمنها   

نور كهيية العْب على رأس الٌنيب " إٌف أنزلناه" قاؿ أبو عبد اهلل : قاؿ
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاألكصياء عليهم السَّالـ ال يريد أحده مٌنا علم 

العرش إاٌل رفع طرفو إٔب  أمرو من أمر السَّماء إٔب ا٢بجب الٍب بْب اهلل كبْب
. (ُِٓ)ذلك الٌنور فرأل تفسّب اٌلذم أراد فيو مكتوبان 

جعلت فداؾ  قلت أليب جعفر : ما ركاه إسباؽ القٌمي قاؿكمنها   
ما قدر اإلماـ؟  

يسمع ُب بطن أٌمو، فإذا كصل إٔب األرض كاف على منكبو األٲبن : قاؿ
 مبدٍّؿ لكلماتو كىو كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال: مكتوبان 

ٌٍب يبعث أيضان لو عامودان من نور ٙبت بطناف العرش إٔب  السَّميع العليم
األرض يرل فيو أعماؿ ا٣باليق كٌلها ٌٍب يتطٌعب لو عامودان آخر من عند اهلل 

.   (ُّٓ)إٔب أذف اإلماـ كٌلما احتاج إٔب مزيد أفرغ فيو إفراغان 
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قيقة القرآنٌية الواضبة كىي أٌف ىذه الٌركح ىذا ا٢بديث كأمثالو يطّب إٔب اّب  
كلكن جعلناه نوران نهدم بو من نشا  من : عامود من نور، قاؿ تعأب

(.  ِٓ:الطورل) عبادنا
كليس ا٤براد من الٌنور أك عامود من نور ما نفهمو ٫بن من األمر ا٤باٌدم ذم   

كلويٌة لتكوف ملهران األبعاد الٌثالاة، لكٌنو جوىر قدسٌي يتجٌلى على الٌنفس اؿ
.  يعكس عن اإلرادة اإل٥بٌية 

فالٌنور ىو الٌركح أك الٌنفس القدسٌية الاٌلىوتٌية حسبما أفاد ا٣برب الوارد عن   
:  عارؼ آؿ البيت كميل بن زياد النخعي رضي اهلل تعأب عنو قاؿ

يا أمّب ا٤بؤمنْب : ، قلتسألت موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علي بن ايب طالب   
.  حي فداؾ أريد أف تعرٌفِب نفسي رك
.  يا كميل أٌم الٌنفس تريد أٌف أعرٌفك؟ : قاؿ  
.  قلت يا موالم كىل ىي إالٌ نفس كاحدة؟: قاؿ 

الٌنامية النباتٌية، كا٢بسٌية ا٢بيوانٌية، كالٌناطقة : يا كميل إ٭ٌبا ىي أربعة: قاؿ  
كاحدة من ىذه ٟبس قول اإل٥بٌية، كلكٌل " ا٤بلكٌية خ ؿ " القدسٌية، كالكلٌية 

ماسكة كجاذبة كىاضمة كدافعة : فالٌنامية النباتٌية ٥با ٟبس قول: كخاٌصيتاف
الزٌيادة كالٌنقصاف، كانبعااها من الكبد كىي اشبو : كمربٌية، ك٥با خاصٌيتاف

٠بع كبصر كشٌم : األشياء بأنفس ا٢بيوانات، كا٢بسٌية ا٢بيوانية ٥با ٟبس قول
الٌرضا كالغضب، كانبعااها من القلب كىي أشبو : افكذكؽ ك٤بس ك٥با خاصٌيت

فكر كذكر كعلم : األشياء بأنفس األناس، كالناطقة القدسٌية ٥با ٟبس قول
الكلية " كحلم كنباىة، كليس ٥با انبعاث كىي أشبو األشياء بالٌنفوس ا٤بلكية 
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ة ٥با اإل٥بيٌ " ا٤بلكية خ ؿ " النزاىة كا٢بكمة، كالكلية     : ك٥با خاصٌيتاف" ظ 
بقاء ُب فناء كنعيم ُب شقاء كعٌز ُب ذٌؿ كفقر ُب غُب كصرب ُب : ٟبس قول

الٌرضا كالٌتسليم، كىذه الٍب مبدؤىا من اهلل تعأب كإليو : بالء ك٥با خاصٌيتاف
يا أيٌتها الٌنفس المطمئٌنة : كقاؿ كنفخنا فيو من ركحنا: تعود قاؿ تعأب

. قل كسط الكٌل كالع ارجعي إلى رٌبك راضية مرضٌية 
كلكن جعلناه نوران نهدم بو من  : كىذه النفس مصداؽ قولو عٌز كجلٌ   

فالنفس القدسٌية ىي النور اٌلذم أىداه ( ِٓ:الطورل) نشا  من  عبادنا
:  اهلل سببانو لعبيده ا٤بؤمنْب، من ىنا جاء ُب صبيبة جابر قاؿ

:  قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل 
ككنتم : الناس االاة أصناؼ، كىو قوؿ اهلل تعأب يا جابر إٌف اهلل خلق  

أزكاجان ثضثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، كأصحاب المشأمة 
فالٌسابقوف  ما أصحاب المشأمة، كالٌسابقوف الٌسابقوف، أكلئك المقرَّبوف

ىم رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كخاٌصة اهلل من خلقو، جعل فيهم 
:  ركاحٟبسة أ

أيٌدىم بركح القدس، فبو بيعثوا أنبياءن ،  كأيٌدىم بركح اإلٲباف، فبو خافوا اهلل   
،كأيٌدىم بركح القٌوة، فبو قوكا على طاعة اهلل ، كأيٌدىم بركح الٌطهوة، فبو 

اشتهوا طاعة اهلل ككرىوا معصيتو كجعل فيهم ركح ا٤بدرج، اٌلذم يذىب بو 
.  الناس كٯبييوف 

.  ؤمنْب، أصباب ا٤بيمنة ركح اإلٲباف، فبو خافوا اهلل كجعل ُب آب  
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كجعل فيهم ركح القٌوة، فبو قوكا على الطٌاعة من اهلل، كجعل فيهم ركح   
الٌطهوة فبو اشتهوا طاعة اهلل، كجعل فيهم ركح ا٤بدرج اٌلذم يذىب الٌناس بو 

. (ُْٓ)كٯبييوف 
قدسٌية ييسدَّد بو ا٤بؤمن دكف ك٩با يؤيٌد ما ذكرنا من أٌف الٌنور ىو الٌركح اؿ  

:  قاؿ الكافر، ما جاء ُب خرب ا٢بسن بن جهم عن موالنا أيب عبد اهلل 
ركح البدف كركح القدس، كركح القٌوة، : ُب األنبياء كاألكصياء ٟبسة أركاح"   

[ إ٭ٌبا فقدكا ظ ] أفقدىا : كركح الٌطهوة كركح اإلٲباف، كُب ا٤بؤمنْب أربعة أركاح
.   ركح البدف كركح القٌوة كركح الٌطهوة كركح اإلٲبافركح القدس،

.  ركح البدف، كركح القٌوة، كركح الٌطهوة : كُب الكفار االاة اركاح  
ركح اإلٲباف يالـز ا١بسد ما ٓب يعمل بكبّبة، فإذا عمل بكبّبة فارقو : ٍبٌ قاؿ  

 (ُٓٓ)ان ركح اإلٲباف، كركح القدس من سكن فيو، فإنٌو ال يعمل بكبّبة    أبد
  ."

:  قاؿ ما كرد ُب مواٌقة ٧بٌمد بن مركاف عن موالنا أيب عبد اهلل  ػ( ٓ)
٠بعتو يقوؿ إٌف اهلل إذا أراد اف ٱبلق اإلماـ أنزؿ قطرة من ماء ا٤بزف فيقع   

على كل شجرة فيأكل منو ٍبٌ يواقع، فيخلق اهلل اإلماـ فيسمع الٌصوت ُب 
لو منار من نور يرل أعماؿ العباد فإذا  بطن أٌمو فإذا كقع على األرض ريًفعى 

كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن ال مبٌدؿ ترعرع كيتب على عضده االٲبن 
لكلماتو كىو الٌسميع العليم

(ُٓٔ)  .
:  ككذا كرد مثلو ُب صبيبة  ٧بٌمد بن مركاف قاؿ  
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إذا دخل أحدكم على اإلماـ فلينلر ما يتكٌلم بو فإٌف : قاؿ أبو جعفر   
إلماـ يسمع الكالـ ُب بطن أٌمو، فإذا ىي كضعتو سطع ٥با نور ساطع إٔب ا

كتٌمت كلمة رٌبك صدقان كعدالن السَّماء كسقط كُب عضده األٲبن مكتوب 
فإذا ىو تكلَّم رفع اهلل لو عامودان  ماتو كىو الٌسميع العليمؿال مبدٍّؿ لك

. (ُٕٓ)كيطرؼ بو على األرض يعلم بو أعما٥بم 
عرض األعماؿ  (ُٖٓ)ر بذلك متواترة فراجع البصائر،كىكذا أخباركاألخبا  

على رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاألئٌمة عليهم السَّالـ كٌل صباح 
كمساء، كىي أخبار متواترة ال ٲبكن إنكارىا أك ٘باىلها، تدٌؿ على مدل ما 

ة علم كقٌوة إدراؾ يتبٌلى بو الٌنيب كاالئٌمة عليهم الٌصالة كالسَّالـ من سع
:  للجزئٌيات، كيؤٌكد ىذا ا٤بعُب ما كرد ُب صبيبة أيب بصّب قاؿ

جعلت فداؾ إٌ٘ب اسألك عن : فقلت لو دخلت على أيب عبد اهلل   
سَبان بينو كبْب  فرفع ابو عبد اهلل : مسألة، ىهنا أحده يسمع كالمي؟ قاؿ

: قلت: دا لك، قاؿيا أبا ٧بٌمد سل عٌما ب: بيت آخر فأطلع فيو ٍبٌ قاؿ
جيعلت فداؾ إٌف شيعتك يتبٌداوف أٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 

عٌلم علٌيان بابان ييفتح لو منو ألف باب؟  
يا أبا ٧بٌمد علٌم رسوؿ اهلل علٌيان ألف باب يفتح من كل باب : فقاؿ: قاؿ

ض، ٍبٌ فنكت ساعة ُب األر: ىذا كاهلل العلم، قاؿ: قلت: ألف باب، قاؿ
.  إنٌو لعلمه كما ىو بذاؾ : قاؿ
: إٌف عندنا ا١بامعة كما يدريهم ما ا١بامعة؟ قاؿ! يا أ با ٧بٌمد: ٍبٌ قاؿ: قاؿ

صبيفة طو٥با سبعوف ذراعان بذراع : جيعلت فداؾ كما ا١بامعة؟، قاؿ: قلت
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رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كإمالئو من فلق فيو كخٌط علٌي بيمينو، 
ا كل حالؿ كحراـ ككل شيء ٰبتاج الناس إليو حٌب األرش ُب ا٣بدش، فيو

جيًعٍلتي فداؾ إ٭ٌبا : قلت: أتأذف ٕب يا أبا ٧بٌمد؟، قاؿ: كضرب بيده إٌٕب فقاؿ
كأنٌو  ػحٌب أرش ىذا : فغمز٘ب بيده كقاؿ: أنا لك فاصنع ما شيت، قاؿ

.  بذاؾ إنٌو العلم كما ىو: ىذا كاهلل العلم، قاؿ: قلت: قاؿ ػمغضب 
: كإٌف عندنا ا١بفر كما يدريهم ما ا١بفر؟ قاؿ: ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ قاؿ    
كعاء من آدـ فيو علم الٌنبيْب كالوصٌيْب، كعلم : كما ا١بفر؟، قاؿ: قلت

إنٌو : إٌف ىذا ىو العلم، قاؿ: قلت: العلماء اٌلذين مضوا من بِب إسرائيل، قاؿ
.  لعلمه كليس بذاؾ 

كإٌف عندنا ٤بصبف فاطمة عليها السَّالـ كما : قاؿ ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ     
:  كما ىو مصبف فاطمة؟ قاؿ: قلت: يدريهم ما مصبف فاطمة؟ قاؿ

مصبف فيو مثل قرآنكم ىذا االث مرٌات، كاهلل ما فيو من قرآنكم حرؼه  
.  إنٌو لعلمه كما ىو بذاؾ : ىذا كاهلل العلم، قاؿ: قلت: كاحده، قاؿ

إٌف عندنا علم ما كاف كما ىو كائن إلى أٍف تقـو : ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ قاؿ
إنٌو العلم : ، قاؿىذا كاهلل ىو العلمجيًعٍلتي فداؾ : قلت: ، قاؿالسَّاعة

جيًعٍلتي ًفدىاؾ فأمُّ شيء العلم؟  : قلت: كليس بذاؾ، قاؿ
، ما يحدث بالٌليل كالٌنهار، األمر من بعد األمر، كالٌشي  بعد الٌشي : قاؿ

.  (ُٗٓ)امةإٔب يـو القي
:  يمكن تسجيل الٌنقاط التالية  
.  إٌف الٌركاية صبيبة السَّنىد  ػُ  



 521 

أنػها بٌينت ككضَّبىت مراتب العلم الٍب كاف يتبٌلى بػها أئٌمة آؿ البيت  ػ ِ  
عليهم السَّالـ، كإٌف أعلمها كأشرفها علم ما كاف كما ىو كائن إٔب يـو 

.  كالنهار  القيامة بل كأعلم منو ما ٰبدث بالٌليل
إٌف علومهم عليهم السَّالـ ليست منبصرة بالٌسماع من جٌدىم رسوؿ  ػّ  

اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كال من ا١بامعة كا١بفر كا٤بصبف بل ىي 
ما يطرؽ على قلؤّم من األمر بعد األمر كالٌطيء بعد الٌطيء، إنو العلم ٗبا 

ما من شيء يتجٌدد أك يفُب إالٌ عندىم يصدر ُب عآب اإلٯباد كالتكوين، ؼ
.  العلم بو 

كىذا العلم ا٢بقيقي ىو من صلب كظائفهم كمهامهم ا٤بقدَّسة كىو ما   
.  ييطلق عليو بالعلم ا٢بضورم كما سوؼ يأٌب تفصيلو ٕبوؿ اهلل كقٌوتو 

كعلمهم با١بزئٌيات أكجب اضطرابان ُب نفوس ا٤بطكّْكْب كضعفاء اإلٲباف،   
تنا ا٢باضر فبسب؛ بل لو جذكر ترجع إٔب عهود األئٌمة عليهم ليس ُب كؽ

:  السَّالـ، فها قد كرد ُب مواقة ا٤بفضل بن عمر قاؿ
سألتو عن علم اإلماـ ٗبا ُب أقطار األرض كىو ُب  قلت أليب عبد اهلل   

بيتو مرخى عليو سَبة؟  
يو كآلو يا مفضل إٌف اهلل تبارؾ كتعأب جعل للنيب صٌلى اهلل عل: فقاؿ 

ركح ا٢بياة، فبو دٌب كدرج، كركح القٌوة فبو هنض كجاىد، :كسلَّم ٟبسة أركاح
كركح الٌطهوة فبو أكل كشرب كأتى الٌنساء من ا٢بالؿ، كركح اإلٲباف فبو أمر 

كعدؿ، كركح القدس فبو ٞبل النبٌوة، فإذا قبض الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو 
ماـ، كركح القدس ال يناـ كال يغفل كال كسلَّم إنتقل ركح القيديس فصار ُب اإل
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تناـ [ األركاح األربعة: لعٌلها تصبيف]يلهو كال يسهو، كاألربعة األركاح 
كتلهو كتغفل كتسهو، كركح القيديس اابت يرل بو ما ُب شرؽ األرض كغرّٔا 

نعم : جيًعٍلتي فداؾ يتناكؿ اإلماـ ما ببغداد بيده؟ قاؿ: كبٌرىا كٕبرىا، قلت
.  (َُٔ)عرشكما دكف اؿ

:  مضحظة ىاٌمة
:  أشار ا٢بديث إٔب أمرين مهمٍَّْب   
إٔب ماىٌية ركح القيديس كأنٌو اليغفل كال يلهو كال يناـ كال يسهو كال : األٌكؿ  

يصيبو شيء من لواـز ا٤باٌدة، ٩بٌا يستلـز اإلعتقاد بكونو قٌوة الىوتٌية تستعلي 
األرض كغرّٔا كبرّْىا كٕبرىا، كلوال على ا٤باٌدة كتؤار فيها ٕبيث يرل ما ُب شرؽ 

تلك القٌوة ال ٲبكنو أف يرل ما كراء ا١بدار لكٌنها القدرة اإل٥بٌية الٍب ال نفاد ٥با 
كما رميتى إذ رميت كلكٌن اهلل رمى (األنفاؿ/ُٕ ) من ىنا جاء ُب زيارة

: موالنا اإلماـ ا٢بٌجة بن ا٢بسن القائم ا٤بؤمَّل كالعدؿ ا٤بنتلر 
الـ عليك يا ناظر شجرة اوبى كسدرة المنتهى، السَّضـ عليك يا السًّ "  

نور اهلل اٌلذم ال يطفى، السَّضـ عليك يا حٌجة اهلل التي ال تخفى، السَّضـ 
.  (ُُٔ).." .عليك يا حٌجة اهلل على مىٍن في األرض كالٌسما  

نٌة كال كلوال نفوذ البصّبة كالبصر ٤با أمكن أف ينلر إٔب شجرة طوىب ُب اِب  
إٔب سدرة ا٤بنتهى أعلى مكاف فيها، كما ال ٲبكن أف يكوف حٌجةن كىو ال يرل 
ما ٯبرم ُب عآب التكوين، إذ إٌف ا٢بٌجية تستلـز أف يرل كٌل شيء كبالتفاصيل 

كإالٌ ٓب يكين نورى اهلل اٌلذم ال ييطفا، كمعُب كونو نوران يستتبع أٍف ال يدخل 
.  ىل للٌنور فإذا حٌل أحدٮبا ذىب اآلخر ا١ٌبهل إٔب ساحتو ٤بعاكسة اِب
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أشار إٔب علمة كعمق قدرتو اإل٥بٌية ككاليتو التكوينٌية ٕبيث يكوف : الثاني  
قادران على تناكؿ ما ببىغداد كما دكف العرش بيده، كال عجب بذلك بعد أف 
ٙبدَّثى القرآف الكرٙب عن آصف بن برخيا كزير الٌنيب سليماف عليهما السَّالـ 

قاؿ اٌلذم عنده علم من الكتاب أنا آتيك بو قبل أٍف يرتٌد :لو تعأببقو
(.  َْ/الٌنمل)إليك ارفك فلما رآه مستقٌران عنده قاؿ ىذا من فضل رٌبي

فإذا كاف ىذا ىو حاؿ مىٍن عنده علم من الكتاب ٕبيث يأٌب بعرش بلقيس   
عنده علم من اليمن إٔب فلسطْب بأقٌل من طرفة عْب، فكيف يكوف حاؿ مىن 

ف عنده  قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم كـى : الكتاب كٌلو بقولو تعأب
( .  ّْ/الرَّعد) علم الكتاب

فقد تواترت األخبار بأنو موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب عليهما   
السَّالـ كليس إبن صوريا أك سلماف أك إبن سالـ كما يتوىَّم مىٍن ال ٙبصيل 

علماًء الٌسوء اٌلذين ركبوا مراكب العاٌمة فبرٌفوا الكالـ عن مواضعو، لديو من 
كتبعهم على ذلك سىوىقة من مثقفي ا١بامعات كٞبلة األك٠بة من الصبافة 

.  كاإلعالـ، ككوادر األحزاب كا٤بنلمات 
:  قاؿ فقد جاء ُب صبيبة إبن أيذينة عن موالنا أيب عبد اهلل   
، كسيل عن اٌلذم عنده ك أمّب ا٤بؤمنْب اٌلذم عنده علم الكتاب ق  

علم من الكتاب أعلم أـ اٌلذم عنده علم الكتاب؟  
ما كاف علم اٌلذم عنده علم من الكتاب عند اٌلذم عنده علم : فقاؿ 

.  (ُِٔ)الكتاب إالٌ بقدر ما تأخذ البعوضة ٔبناحها من ماء الببر 
:  كُب صبيبة بريد بن معاكية قاؿ
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قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم  كمن عنده  :قلت أليب جعفر   
إيٌانا عُب كعلٌي أٌكلنا كأفضلنا كخّبنا بعد الٌنيب صٌلى اهلل : قاؿ علم الكتاب

.   (ُّٔ)عليو كآلو كسلَّم
ُب ا٤بسجد ٰبٌدث، إذ مٌر  كنت مع أيب جعفر : كُب مواػَّقىة ا٢بليب قاؿ  

فداؾ ىذا إبن اٌلذم يقوؿ  جيًعٍلتي : بعض كلد عبد اهلل بن سالـ، فقلت
 ال إ٭با ذاؾ علٌي بن أيب طالب : الٌناس اٌلذم عنده علم الكتاب، فقاؿ

قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم كمن : أيٍنزًلىت فيو ٟبس آيات إحداىا
. (ُْٔ) عنده علم الكتاب

كنت : قاؿ كُب صبيبة عبد اهلل بن بكّب عن موالنا أيب عبد اهلل   
كما : ركا سليماف كما أيعطى من العلم كما أيكتى من ا٤بلك، فقاؿ ٕبعنده فذؾ

أعطى سليماف بن داكد إ٭با عنده حرؼ كاحد من اإلسم األعلم كصاحبكم 
قل كفى باهلل شهيدان بيني كبينكم  كمن عنده علم  : اٌلذم قاؿ اهلل

صدقت كاهلل : علم الكتاب، فقلت ػ  ػكاهلل عند علٌي : فقاؿ الكتاب
.   (ُٓٔ)ًعٍلتي فداؾجي 
ما أحد أعلم بكتاب اهلل بعد الٌنيب من علٌي بن أيب : كركل الٌطعيب فقاؿ  

.  (ُٔٔ)كمن الٌصا٢بْب من أكالده  طالب 
:  كزبدة المخض

إٌف ركح القيديس تعبّبه عن قٌوة نفسانٌية يتبٌلى بػها الٌنيب كآؿ بيتو ا٤بيامْب     
شيء كمنو ملكوت الٌسماكات  عليهم السَّالـ كىو سبب علمهم بكلٌ 

كاألرض، كىذه الٌركح من ا٤بلكوت، كليس ا٤براد من الٌركح كونو حقيقةن غيبٌيةن 
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من صنف ا٤بالئكة ترافق اإلنساف الٌنيب أك الوصٌي تعٌلمهما كترشدٮبا كما 
تصٌوره  البعض نتيجة ظاىر بعض األخبار من كونو خلقان من خلق اهلل تعأب 

ميكائيل عليهما السَّالـ، بل ىو ما أشرنا إليو آنفان، كال أعلم من جربائيل ك
٧بذكر من أف يكوف الٌطيء الواحد ٨بلوقان من خلق اهلل تعأب، مستقالِّ ُب 
نفسو، كلو ملهر ك٘بلٍّي ُب اإلنساف إذ ٲبثل قٌوة من قواه، تنبعث منها آاار 

ة العقل حيث ىو ٨بلوؽ هلل تعأب، مستقٌل كبقيٌ : معٌينة، مثاؿ ذلك
: قاؿ ا٤بخلوقات، ففي صبيبة ٧بٌمد بن مسلم عن موالنا أيب جعفر 

أقًبل فأقبىل، ٍبٌ قاؿ لو  أدًبر فأدبىر، ٍبٌ : ٤بٌا خلق اهلل العقل استنطقو ٍبٌ قاؿ لو
كعٌزٌب كجالٕب ما خلقت خلقان ىو أحٌب إٕبَّ منك كال أكملتك إالٌ : قاؿ

. (ُٕٔ)إياؾ أعاقب كإياؾ أايب فيمن أحٌب، أمىا إ٘ب إياؾ آمر كإياؾ أهنى ك
كُب الوقت ذاتو ٪بد العقل كاحدان من أىٌم قول اإلنساف، كبو ٲبتاز عن   

غّبه، كىو القٌوة الفاعلة ُب التمييز بْب ا٢بٌق كالباطل، كا٣بّب من الطر، كبو 
. بلغ اإلنساف ما بلغ من الرٌقي كالتقدُّـ

ك٘بلٍّي لتلك ا٢بقيقة ا٤بستقٌلة،  كما العقل اٌلذم يتمتع بو اإلنساف إالٌ ملهر  
اٌلذم خلقو اهلل تعأب شأنو " العقل"ا٤بسٌماة ُب الركاية ا٤بتقٌدمة بػ 

فإٔب جانبو أنو خلقه من خلق " ركح القيديس"كاستنطقو،كىكذا بالنسبة إٔب 
اهلل تعأب، أعلم من جربائيل كميكائيل حسبما نطقت بو النصوص ا٤بتقٌدمة، 

 شخصٌية اإلنساف الٌنيب أك الوصٌي لذا ىو قٌوة قدسٌية لكٌن ملهره ك٘بليو ُب
فيو، كواحد من قواه، ٛبنبو العلم كالفهم، كتعصمو من الٌضالؿ ُب العلم 

.  كالعمل كالٌسلوؾ، دكف أٍف تسلبو اإلختيار 
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" كإنو لفينا"كىذا ما ٪بد شواىده ُب النصوص حيث كرد التعبّب ُب بعضها   
كأنو " ركح القيديس"فهي تطّب إٔب حقيقة " أركاح جعل ُب األنبياء ٟبسة"أك 

خىٍلقه من خلق اهلل تعأب، كبقيقة العقل كحقيقة العلم ك٫بوٮبا، ٨بلوقاف 
. مستقاٌلف، كُب الوقت ذاتو ٲبثالف قٌوةن من قول الٌنفس 

مصاحب  بيغيكجود شخص " ركح القيديس"كىذه الٌنصوص ال تعِب من   
كالٌ، !  ا٤بؤمن، يعٌلم ىذا كيرشد ذاؾ كٲبنع اآلخر لإلنساف الٌنيب أك اإلماـ أك

بل ىو تعبّب آخر عن القول النفسانٌية الٍب يتبٌلى بػها ىؤالء، توراهم علمان 
يكوف فيما بعد جزءان من كياهنم كإٍف كانت ىذه القٌوة ُب حقيقتها ٨بلوقان 

.  مستقالِّ كسائر ا٤بخلوقات 
 ػُب ىذه النصوص كغّبىا  ػكاح كنلبظ ذلك أيضان من خالؿ تقسيم األر  

إٔب ركح ا٢بياة، كركح القٌوة، كركح الٌطهوة، كمن الواضح أٌف ٝبيع ىذه 
األركاح ليست أموران مستقٌلة عن اإلنساف، بل ليست إالٌ تلك القول كالغرائز 

الٍب ٲبتلكها كلُّ فردو مٌنا، كٲبتاز الٌصفوة من الٌناس بقول إضافٌية مستقاة ٩بٌا 
فكما أٌف ا٤بؤمن يستمٌد من إٲبانو العميق باهلل . ًعٍلمو كمعرفة فائقْب أكتوه من 

تعأب قٌوة ٱبوض بػها غمار ا٤بصاعب كيتغٌلب عليها، كذلك الٌنيب يستمدُّ من 
الغيب اٌلذم يتصل بو ىو مباشرةن ما يضفي عليو من القابلٌيات ا٤بفقودة عند 

ٛبع اإلنسا٘ب، كمنطأ ذلك ىو ٝبيع أبناء جنسو، كٯبعل منو قٌوة فاعلة ُب ا٤بج
.  اٌلذم ٲبنبو علمان خاٌصان ٛبتاز بو الٌصفوة ا٤بختارة من الٌناس" ركح القيديس"
لكفى حٌجةن على ا٤بٌدعى  كلو ٓب يكن إالٌ كالـ موالنا اإلماـ الٌرضا   

إٌف اهلل عٌز كجٌل أيدنا بركح منو مقدَّسة مطهَّرة، ليست ٗبىلىك، ٓب : حيث قاؿ
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أحد ٩بٌن مضى إالٌ مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كىي مع تكن مع 
.  األئٌمة مٌنا، تسٌددىم كتوٌفقهم، كىو عمود من نور بيننا كبْب اهلل عٌز كجٌل 

كىو  ػقاؿ  كيؤٌكد ىذا ما كرد ُب خرب أيب بصّب عن موالنا أيب عبد اهلل   
ف بطن أٌمو كقع كاضعان يده على فإذا كقع ـ: ػيعدّْد فضائل اإلماـ عند كالدتو 

األرض رافعان رأسو إٔب السَّماء، فإذا كضع يده إٔب األرض فإنو يقبض كل 
علم أنزلو اهلل من السَّماء إٔب األرض، كأٌما رفعو رأسو إٔب السَّماء فإٌف مناديان 
ينادم من بطناف العرش من ًقبىل رٌب العزٌة من األفق األعلى با٠بو كاسم أبيو 

يا فالف أابت ابتك اهلل فلعليم ما خلقتك، أنت صفوٌب من خلقي  :يقوؿ
كموضع سٌرم كعيبة علمي، لك ك٤بن تواٌلؾ أكجبت رٞبٍب كأسكنتو جٌنٍب 

كأحللت جوارم ٍبٌ كعٌزٌب ألٍصًلٌْب مىن عاداؾ أشٌد عذايب كإٍف أكسعت عليهم 
إلو إالٌ  أشهد أنو ال: من سعة رزقي، فإذا انقضى صوت ا٤بنادم أجابو الوصيٌ 

فإذا ... ىو كا٤بالئكة كأكلوا العلم قائمان بالقسط ال إلو إالٌ ىو العزيز ا٢بكيم 
الٌركح ُب [ زيارة ] زيادة قا٥با أعطاه اهلل علم األكؿ كعلم اآلخر كاستوجب 

جربائيل من : جيًعٍلتي فداؾ ليس الٌركح جربائيل؟ فقاؿ: ليلة القدر، قلت
تنػٌزؿ المضئكة :ا٤بالئكة أليس اهلل يقوؿ ا٤بالئكة كالٌركح خلق أعلم من

كالٌركح
(ُٖٔ)   .

فإذا قا٥با أعطاه اهلل علم األٌكؿ كعلم اآلخر  "  كال ٱبفى أٌف قولو   
: إشارة إٔب أمرين..." كاستوجب زيادة الٌركح 

با١بزئٌيات دىفًعيّّ كليس تدرٯبٌيان مرتبطان  إٌف ًعٍلم الوصٌي : األكؿ األمر 
الئكة إياه كٌل سنة، فعلى القوؿ بالتدرٌج يكوف علمو شأنيان أك بإخبار آب
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كأٌما على . حصوليان، كقد قامت األدلٌة على عدـ ابوتو ٥بم عليهم السَّالـ 
القوؿ بأنو حضورم كىو ا٢بٌق الصريح لثبوتو للخضر كعيسى عليهما السَّالـ 

ئكم بما تأ كعٌلمناه من لدنا علمان : بقولو تعأب كلوف كما كأنٌبٌّ
كرسوؿ اهلل كعَبتو الطاىرة ال شٌك أنػهم أكٔب بإفاضة  تٌدخركف في بيوتكم

العلـو اللدنٌية عليهم من ا٣بضر كعيسى عليهما السَّالـ كٝبيع األنبياء 
كا٤برسىلْب كاألكصياء كالصدّْيقْب ٗبقتضى آيات الكتاب العزيز كاألخبار 

رد بعطرات األحاديث ا٤بتعٌرضة لبياف ا٤بطٌهرة ا٤بعتضدة باإلٝباع، ال سٌيما ما ك
ما ال يطيقو إالٌ ملك مقرَّب أك نيٌب مرسىل أك عبده مؤمن امتبن اهلل قلبو 

ال ييقاس بآؿ " لإلٲباف، ٩بٌا يتعلَّق بذكر مناقبهم كأكصافهم ك٩بٌيزاوم، بدءان بػ 
عن  كبتعبّب آخر   (ُٗٔ)ل اهلل عليو كآلو كسلَّم من ىذه األٌمة أحده  ٧بٌمد صل

، "٫بن أىل بيت ال ييقاس بنا أحد: " رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
ال تتجاكزكا بنا العبوديٌة، ٍبٌ قولوا فينا ما شيتم كلن : " كختامان با٤بستفيض

".   (َُٕ)تبلغوا، كإياكم كالغلٌو كغلٌو الٌنصارل فإ٘ب برمء من الغالْب
ػعدُّ غلٌوان حسبما تصٌور بعض كليس كٌل فضيلة دالٌة على علٌو مقامهم ت

ىو أف يينسىب إليهم  ػككما أفاد ا٢بديث الٌطريف  ػا٤بطكّْكْب، كإ٭با الغلو 
اإلٙباد ا١بسما٘ب مع ذات البارم عٌز كجٌل مثلما يعتقده الٌنصارل ُب عيسى 

.  بن مرٙب عليهما السَّالـ 
كىو خالؼ كا٢بديث يطّب إٔب أٌف علمهم إفاضيّّ عند ىبوطهم إٔب األرض   

ما عليو األخبار ا٤بتضافرة بل ا٤بتواترة بأهنم اشتقوا من نور اهلل تعأب كأهٌنم 
الٌصادر األٌكؿ كالعقل الكامل فال غرك حينيذو أف يكونوا عا٤بْب ٗبا كاف 
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كسيكوف كال يعزب عنهم مثقاؿ ذرٌة إالٌ اسمه كاحد من أ٠بائو العلمى تعأب 
كمنهاا٣برب  ػٔب، كال ينافيو بعض األخبار شأنو ا٤بختٌص علمو بو تبارؾ كتعا

لكوف علمهم على غّب الوجو ا٤بذكور، ألٌف ا٢بكمة قد تقتضي بياف  ػا٤بتقدّْـ 
يخىاطىب كنقصو أك من جهة أخرل 

ا٤بطلىب على غّب كجهو من جهة قصور ا٤ب
. كخوؼو ك٫بوه مع عدـ كذّٔم من جهة التورية

كيف ٲبكن أف ٚبفى عليو خافية ُب كمىن كاف مطتقَّان من نور اهلل تعأب   
!! .  األرض كالسَّماء بل كعوآب ا٤بلكوت كا١بربكت كالاٌلىوت ؟

إٌف اهلل تعأب عندما اختٌصهم كمنبهم كأعطاىم قضاءن للمرتبة القصول اٌلٍب   
امتازكا بػها من أكمل كأتػٌم مراتب اإلستعداد كالقابلٌية اٌلٍب ييتصىوَّر درؾ أتػٌم 

ىر الوجود ُب عآب اإلمكاف ٥با، فإٌف نفي تلك ا٤برتبة من ملهر من ملا
ـٌ فضائلهم، إٌما أٍف يرجع إٔب عدـ إمكاف كعدـ ابوت اإلستعداد ُب أتػ

، "قولوا فينا ما شيتم كنٌزىونا عن الرٌبوبٌية : "رتبةا٢بقائق كأفضل ا٤براتب لنيل ـ
ييعقل تصٌوره  كإٌما يرجع إٔب نفي صفة ا١بود اإل٥بي على أتػٌم ٨بلوؽ كال

لرجوعو إٔب ابوت صفة الٌنقص كاللٌلم للمؤب الكرٙب كتعأب عن ذلك علٌوان 
كضن نمد ىؤال  كىؤال  من عطا  رٌبك كما كاف عطا  : كبّبان كىو القائل
آؿ ) ال ييخلف الميعادكحيث إنو ( َِ/اإلسراء) رٌبك محظوران 

رحمتي ك( َْ/اءالنس) إٌف اهلل ال يظلم مثقاؿ ذرٌةك( ٗ/عمراف
ككاف من أبرز مصاديق الرٞبة إعطاء ( ُٔٓ/األعراؼ) كسعت كل شي 

كل موجود حلٌو، فإنو من ا٤بستبيل عقالن كا٤بمتنع إمكانان، أف ال ٰبصل 
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زلة الكماؿ، كالوصوؿ إٔب ػ٤برتبة الوجود األتػٌم ُب عآب اإلمكاف اإلرتقاء إٔب من
.  قاب قوسْب أك أدٗب 

كلدنيا د كالقابلٌية موجوداف، كالفيض كالعطاء بال حدكد فإٌف اإلستعدا  
فلم ( ّّ/األحزاب) كيطٌهركم تطهيران كا٤بانع مفقود ( ّٓ/ؽ) مزيد

تبارؾ اٌلذم بيده يبقى إالٌ العجز ُب القادر تعأب عن ذلك علٌوان كبّبان 
كىو ا٤بالك القادر الكرٙب ( ُ/ا٤بلك) الملك كىو على كٌل شي  قدير

. اب الغٌِب ا٢بكيم الوهٌ 
  إٌف زيادة الركح الٍب أشار إليها ا٢بديث ا٤بتقدّْـ ال تتم إالٌ  :األمر الثاني  

على كفق النلريٌة الٍب اخَبناىا كىي كوف الركح قٌوة قدسٌية قابلة للزيادة ُب 
ليلة القدر ٕبيث تصل إٔب أكج كما٥با الالٌئق ٕباؿ الوصٌي ُب ليلة القدر على 

.  ألٮبٌيةو ُب اللٌرؼ كا٤بلركؼ كجو ا٣بصوص، 
ا٤بضافة إٔب الٌركح، إذ ال يػيٍعقىل " زيادة " ىذا بناءن على صٌبة إابات كلمة   

أف يكوف الٌركح ا٤بلك أكثر من كاحد لعدـ كجود خرب يدٌؿ على ذلك، كأٌما 
فاألمر كاضح من الناحية الثبوتٌية سواء " زيارة الٌركح"بناءان على أف ا٤بضاؼ ىو

الركح من جنس ا٤بالئكة أـ ال فإنو يستوجب نزكلو على الوصٌي لألمر أكاف 
ا٤بوكل بو، لكن ٓب يقم الٌدليل القطعي من الناحية اإلاباتٌية على صٌبة األمر 

.  ا٤بفَبض حسبما قدَّمنا 
: كالنتيجة  
ا ابت من ٦بموع القرائن أٌف خليفة اهلل آدـ ىو ا٤برجع للخلق كإٍف كانوا  ٓبٌ   

! . ؟ئكة، فكيف ٗبن يكوف مرًجعان آلدـ من ا٤بال
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بعد أف أقٌركا ٝبيعان كخضعوا بسجودىم آلدـ  ػفهل ييتصوَّر من ا٤بالئكة    
 أف يكوف  ٥بم حظّّ ُب تصٌرؼو أك فعلو إالٌ من خالؿ مىٍن لو خضعوا  ػ

كسجدكا فإهنم ال يعصوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف، كقد أمرىم تعأب 
.  ، فكاف منهم أف خضعوا لو دكا آلدـ بأٍف يسج

كانت طبيعتهم ا٣بضوع كالتسليم ٤بن أيمركا بالٌسجود لو فهل ٲبكن ٥بم  كإذا  
زكؿ إٔب األرض حيث يستقر فيها سٌيدىم ا٤بسجود لو كال يكوف منهم ػالن

!! .    التنافس إٔب األخذ منو كمبايعتو ك٘بديد العهد كا٤بيثاؽ ٢بضرتو؟
 يكوف منهم اإلسراع زلوا إٔب األرض كفيها مىٍن عرفت، كالػين كىل ٲبكن أفٍ   

!! .  ُب خدمتو كٙبقيق إرادتو؟بل التنافس 
بل ال يكوف من ا٤بالئكة إالٌ ا٤بسارعةي ُب التطرُّؼ بالٌنزكؿ ُب بيت خليفة   

اهلل أٌكالن، كعنو يذىبوف كمن عنده يأخذكف قضاءن ٤با يفرضو كاقع كينونتهم 
قةن، كال أظٌن فقيهان تطرؽ ذىنىو صورةه غّب الٍب ر٠بناىا خاضعْب لو حقي

، "قولوا فينا ما شيتم: "كحددنا تفاصيلها رعايةن ٤بقامهم األقدس كمصداقان لػ
" .  أمرنا صعبه مستصعب"ك
فإٌف كجود سٌيد ا٤بالئكة ُب األرض كما كاف للمالئكة شغله : كبالجملة  

ق كاإلستيذاف منو كإالٌ ٓب يكن خليفة زكؿ إليو كطلب مرضاتػسول التطرُّؼ بالن
، كيف ال كىو ! هلل تعأب ك٨بتلفان ٥بم كقبلةن لتقرّٔم ككاسطة لتلٌقي العلـو

بل لعٌل أكابرىم ! ا٤بفركض كونو خليفة هلل تعأب على عاٌمة ا٣بلق كىم منو
زكؿ إٔب األرض حاؿ كجود خليفتو فيها ػكانوا يعتربكف أمر اهلل تعأب ٥بم بالن

ىم ىو الفوز كالغنيمة حيث سيكوف ٥بم التطرُّؼ بلقاء سٌيدنا كسٌيد
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٨ٍبتػىلىفي " كسٌيدىم، من ىنا كرد ُب متضافر األخبار أنػهم سالـ اهلل عليهم    
، كُب حديث عن موالنا اإلماـ ٧بٌمد بن علي الباقر عليهما السَّالـ "ا٤بالئكة 

عراج ا٤بالئكة لقوؿ اهلل كما من بيت من بيوت األئٌمة مٌنا إالٌ كفيو ـ: " قاؿ
 تنػٌزؿ المضئكة كالٌركح فيها بإذف ربٌهم من كٌل أمرو سضـعٌز كجٌل 

(ُُٕ) .
 الكليِب ُب صبيبة أيب ٞبزة الثمإب عن موالنا أيب ا٢بسن كركل   

:  قاؿ
ما من ملك ييهبطو اهلل ُب أمر ما يهبطو إالٌ بدأ باإلماـ فعرض : ٠بعتو يقوؿ  

٨بتلف ا٤بالئكة من عند اهلل تبارؾ كتعأب إٔب صاحب ىذا  ذلك عليو، كإفٌ 
.  (ُِٕ)األمر 

يا : قاؿ كُب حسنة ا٢بسْب بن أيب العالء عن موالنا أيب عبد اهلل   
مساكر طا٤با اتػكت عليها  ػكضرب بيده إٔب مساكر ُب البيت  ػحسْب 

.  (ُّٕ)ا٤بالئكة كرٌٗبا التقطنا من زغبها
حٌداِب مالك بن عطٌية األٞبسي، عن  : ٢بكم قاؿكُب صبيبة علٌي بن ا  

:  أيب ٞبزة الثمإب قاؿ
فاحتبست ُب الٌدار ساعة، ٍبٌ دخلت  دخلت على علٌي بن ا٢بسْب   

البيت كىو يلتقظ شييان كأدخل يده كراء الٌسَب فناكلو من كاف ُب البيت، 
ة من فضل: جيعلت فداؾ ىذا اٌلذم أراؾ تلتقطو أٌم شيء ىو؟ فقاؿ: فقلت

جيعلت فداؾ : زغب ا٤بالئكة ٪بمعو إذا خلونا، ٪بعلو سيبان ألكالدنا، فقلت
.  (ُْٕ)يا أبا ٞبزة أنػهم ليزاٞبونا على تكأتنا: كإهنم ليأتونكم؟ فقاؿ
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كنت ال أزيد على أكلة بالليل كالنهار، فرٌٗبا : كُب خرب مسمع قاؿ  
ٌٕب ال أراىا بْب كأجد ا٤بائدة قد رفعت لع استأذنت على أيب عبد اهلل 

يديو، فإذا دخلت دعا بػها فأهصيب معو من الطعاـ كال أتأٌذل بذلك، كإذا 
عقبت بالطعاـ عند غّبه ٓب أقدر على أف أقر كٓب أٖب من الٌنفخة، فطكوت 

يا أبا سٌيار إٌنك : ذلك إليو كأخربتو بأ٘ب إذا أكلت عنده ٓب أتأذ بو، فقاؿ
: قلت: ٤بالئكة على فريًشًهم، قاؿتأكل طعاـ قوـو صا٢بْب، تصافبهم ا

ىم ألطف : فمسح يده على بعض صبيانو، فقاؿ: كيلهركف لكم؟ قاؿ
.  (ُٕٓ)بصبياننا مٌنا بػهم

ك٤بٌا كانت ا٤بالئكة كما كصفت ىذه األخبار، كاف من الطبيعي أف تنػزؿ ُب   
ليلة القدر لتقتبس من سٌيدىا علمان كمعرفةن، بل ال بٌد أف يكوف مقصدىم 

كىم  ػعلى ىو كجو اهلل كنوره كخليفتو كحٌجتو على خلقو، إذ ال ٲبكنهم األ
التصٌرؼ كالقدرة على شيء ػػ العاجزكف عن ا٤بعرفة من دكف توٌسط آدـ ا٣بليفة 

ذم إليو سجدكا كخضعوا، إذ على افَباض  من دكف إذف سٌيدىم كمعٌلمهم اؿٌ 
طبيعة ككينونة ا٣بليفة أٌف نزك٥بم لتعليم الٌنيب أك الوصٌي يعترب ىذا خالؼ 

كا٣بالفة اإل٥بٌية كالٍب تعِب أٌف عليهم الٌرجوع ُب األمور ا٤بوكَّلْب بػها إٔب ا٣بليفة 
كلو صدرت منهم .اٌلذم ٰبٌدد ٥بم كظائفهم اٌلٍب ينبغي أف يكونوا عليها

األكامر إٔب ا٣بليفة ا٤بعلّْم الستلـز القوؿ بأعلمٌيتهم عليو، فيصٌح أف يكونوا 
ا٣بلفاء عليو كأعلم منو فيستبٌقوف منصب ا٣بالفة دكنو، ك٤با قامت حينيذو 

اآليات كاألخبار على أعلمٌيتو منهم كسيادتو عليهم دٌؿ ذلك على أنػهم 
يتلٌقوف األكامر منو، فاإلعتقاد بكونو خليفة اهلل يستلـز اإلعتقاد بكونو 
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، كبالتإب يكوف لديو علم الغي ب دكف كاسطة مستوعبان لكٌل ا٤بعارؼ كالعلـو
أحد من خلق اهلل سببانو كتعأب، إذ بعد إمكاف أٍف يكوف ىناؾ مىٍن يعٌلمو 

على فرض أنػهم يهبطوف لتعليم  ػاهلل تعأب كل ما ٲبكن أٍف تعلمو ا٤بالئكة 
فإٌف الٌلطف اإل٥بي ا٤بمزكج با١بود كالكـر من  ػالٌنيب كالوصٌي عليهما السَّالـ 

جهة اانية، يلـز عنها بعد كجود القابل كانتفاء ا٤بانع  جهة، كالرٞبة الرٌبانٌية من
.  كجود مىٍن يكوف ملهران إلسم اهلل العآًب 

إٌف ا٤بقتضي موجود كا٤بانع مفقود، فإٌف ا٤بقتضي لكونو تعأب : كبعبارة أخرل  
جوادان كرٲبان ىو ذاتو ا٤بقدَّسة، فال ٖبل فيها، لكونو قبيبان بذاتو، فكيف من 

 سببانو، كحيث إٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كعَبتو ا٢بٌق الكرٙب
الطاىرة عليهم السَّالـ ٲبكن ٥بم أف يعلموا كٌل شيء، لعدـ القصور فيهم كقد 

، فعدـ تعليم اهلل ٥بم مباشرةن دكف كاسطة كيطهركم تطهيران :نزّْىوا عنو لقولو
جٌل : ق   عنو أك العجزتعأب اهلل سبباف: ال يكوف مرجعو إالٌ إٔب البخل

.    كما قدركا اهلل حٌق قدرها٣بالق العليم أٍف يدخل ساحتو
كإذا تػٌم ا٤بقتضي لـز التبقُّق فعالن حيث ال مانع ُب ذات اهلل ا٤بقدَّسة لكونو   

.  الوىَّاب الكرٙب ذك ا٤بٌن القدٙب 
لكتاب كيف يبخل عٌمن ارتضاىم لرعاية خلقو كتدبّب شؤكهنم كقد أكراهم ا  

اٌلذم ما فٌرط فيو من شيء، كجعلو تبيانان لكٌل شيء، كا٤براد من الكتاب ىو 
كما من غائبة في الٌسما  كاألرض إالٌ في : الٌلوح احملفوظ كقد قاؿ تعأب

 إنٌو لقرآف كريم في كتابو مكنوف، (ٕٓ/الٌنمل) كتاب مبين
كم إالٌ في ما أصاب من محيبة في األرض كال في أنفس، (ٖٕ/الواقعة)
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 بل ىو قرآف مجيد في لوحو محفوظ،(ِِ/ا٢بديد) كتاب
، فكٌل شيء ُب الكتاب، كالكتاب شيء من األشياء ىو ُب (ِِ/الربكج)

( .  ُِ/يس) ككل شي  أححيناه في إماـو مبيناإلماـ ا٤ببْب 
عالم الغيب فض ييظهر على غيبو أحدان إالٌ من ارتضى من : كقاؿ تعأب  

( . ِٕػِٔ/ا١بنٌ )  رسوؿ
كليٍن جاز للرُّسيل أف يطٌلعوا على الغيب فلكوهنم مرضٌيْب، كإ٭با ارتضاىم   

أنبياءان كرامةن لرسوؿ اهلل ٧بٌمد كعَبتو ا٤بيامْب األطهار عليهم السَّالـ، ك٤با ُب 
كليٍن كاف اهللي علَّمى أبا البطرية آدـى األ٠باءى . قلؤّم من حبٍّي ٥بؤالء ا٤بكرَّمْب 

عنيتي بو  ػىا، فإنو تعأب ماذا كاف سيعٌلم سٌيد آدـ، كمن خيًلقى ألجلو آدـ كلٌ 
!! .  ؟ػ٧بٌمدان كآؿ ٧بٌمد 

كىل يتصٌور عاقل أف ٰبتاج إٔب غّبه من كاف كجوده عٌلة ُب إٯباده، ففي   
لوال ٧بٌمد كعلٌي كفاطمة كا٢بسن " ، "لوالؾ ٤با خلقت األفالؾ: " القدسي

كمٌب صار ..." مضيية كال قمران منّبان كال فلكان يدكر كا٢بسْب ما خلقت مشسان 
ا٤بعلوؿ ُب تعٌلمو أفضل من سٌيد ا٤بعرفة كمدينة العلم كبأّا كرٞبة اهلل على 

، أليس جربائيل (َُٕ/األنبياء) كما أرسلناؾ إالٌ رحمةن للعالمينالعا٤بْب 
األمْب رٞبة اهلل إليهم كٝبيع ا٤بالئكة ا٤بقرَّبْب ىم من العا٤بْب، ك٧بٌمد الٌصادؽ 

!! .  يرفدىم بعلمو كيعٌلمهم حكمتو كمعرفتو ؟
ىم العا٤بوف ٗبا عٌلمهم  كأنفسنا كأنفسكمفالٌنيب كعَبتو الٍب ىي نفسو   

٥بم كباخعوف لفضلهم كخاضعوف لطرؼ قدسهم،  تابعوفكسواىم اهلل تعأب، 
ىم كمعارفهم إٔب مىٍن فلٌما كانوا ّٔذا ا٤بستول كيف يتصٌور أف ينقادكا ُب علـو
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كانوا بأمٌس ا٢باجة إٔب توٌسطو ُب التعليم، عنيت بو سٌيدنا آدـ ا٣بليفة، 
!! .  فكيف ٗبن يكونوف خلفاء اهلل عليو كعلى عاٌمة ا٣بلق أٝبعْب؟

إٌف ما نعتقده ٖبلفاء اهلل تعأب أنػهم أعلم من ا٤بالئكة بال ريب بل ىم   
ان، كإٌف نزك٥بم إٔب األرض ليأخذكا خدـ ألىل بيت ٧بٌمد كما أشرنا آنف

التعاليم كاألكامر من ساداوم كمعٌلميهم مذ أكجدىم اهلل عٌز كجٌل ُب ملكوتو، 
أنا قسيم اهلل : " كيف كقد قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ علي بن أيب طالب 

بْب ا١بٌنة كالٌنار، كأنا الفاركؽ األكرب كأنا صاحب العصا كا٤بيسم، كلقد أقٌرت 
يع ا٤بالئكة كالٌركح كالرُّسيل ٗبثل ما أقٌركا بو حملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو ٕب جم

كسلَّم كلقد ٞبلت على مثل ٞبولتو كىي ٞبولة الٌرٌب كإٌف رسوؿ اهلل يدعى 
فيكسى، كأيدعى فأيكسى، كييستنطىق كأيستنطق فأنطق على حٌد منطقو، كلقد 

ا٤بنايا كالباليا كاألنساب  أيعطيت خصاالن ما سبقِب إليها أحده قبلي، علمت
كفصل ا٣بطاب، فلم يفتِب ما سبقِب كٓب يعزب عٌِب ما غاب عٌِب، أيبٌطر بإذف 

".  (ُٕٔ)اهلل كأيؤٌدم عنو، كٌل ذلك من اهلل مٌكنِب فيو بعلمو
إٌف اهلل ال ٯبعل حٌجة ُب أرضو ييٍسأىؿ : " كقوؿ موالنا اإلماـ الٌصادؽ   

.   "(ُٕٕ)عن شيء فيقوؿ ال أدرم 
أٌف عندىم إانْب كسبعْب حرفان من إسم اهلل األعلم " كما كرد ُب ا٤بتواتر من   

".  (ُٖٕ)كاستأار اهلل لنفسو حرفان كاحدان 
إٔب غّب ذلك من عطرات بل ميات األحاديث الٌدالة على علٌو مقامهم    

ألجل تعارض أخبار آحاد ال توجب ًعٍلمىان  ػالعلمٌي، فالتغاضي عن كل ذلك 
عمالن، مضافان لكونػها من ا٤بتطابػهات، يستلـز نسف األسس العقيديٌة  كال
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الٌصبيبة الٍب يؤمن بػها الفكر اإلمامي حوؿ شخصٌية ا٤بعصـو ا٣بليفة، ىذا 
. الفكر اٌلذم ٛببور بآيات الكتاب العزيز كاألخبار الٌصبيبة
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 :ٓ٘اًض اهفصى اهثاهث

.  ُٓحُٓٗ:كاحملاسن للربقي، ّحُُ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُ)
". إياؾى أعِب كا٠بعي يا جارة : "، كخطاب الٌرسوؿ لإلماـ من بابُٕٗ/ُ:ػ احملٌجة البيضاء(ِ)
.  ُٕٗ/ُ:ػ احملٌجة البيضاء(ّ)
. ُب أنواع اإلدراكات : الفصل الثالث عطر ُّٔ/ْ:ػ األسفار(ْ)
.  ّٕٔ/ْ:ػ األسفار(ٓ)
.  ِّٕ/ْ:ػ األسفار(ٔ)
.  ّٕٕ/ْ:ػ األسفار(ٕ)
.  ّٕٗ/ْ:ػ األسفار(ٖ)
.  ّٖٓ/ْ:ػ اإلسفار(ٗ)
.  ّٗػّٔ/ُ:ػ الفوائد البهٌية(َُ)
.  َِِ/ُ:ػ الغرر كالٌدرر(ُُ)
.   ُِِ/ُ:ػ الغرر كالٌدرر(ُِ)
.  ُِِ/ُ:ػ الغرر كالٌدرر(ُّ)
.  َُحُْْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْ)
.  ٓحُْْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٓ)
.  ٔحُّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٔ)
.  ُحٕٖ/ُ:، كأصوؿ الكاُبُِحَِِ:التوحيدػ (ُٕ)
.  ُّحَِِ:، كالتوحيدِحُُْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖ)
.  ّحُّْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٗ)
.  ْحْٗ:ػ بصائر الٌدرجات(َِ)
.   ُحَُ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِ)
.  ِٕ/ٗ:ػ تفسّب ٦بمع البياف(ِِ)
.  ّحّ/ُٓ:ػ ٕبار األنوار(ِّ)
.  ُِ/ِ:د الغابة، كأيسي َّٖ/ِ:ػ صبيح الَبمذم(ِْ)
.  ُِٕ/ٔ:ػ كنػز العٌماؿ(ِٓ)
.  ّٕٗ/ػ مفاتيح ا١بناف(ِٔ)
.  ٖحٖ/ُٓ:ػ ٕبار األنوار(ِٕ)
.  باب الزيارات ا٤بطلىقة لإلماـ ا٢بسْب : ػ كامل الزيارات(ِٖ)
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.  ُْٓ/ُُ:ػ ا٤بيز اف ُب تفسّب القرآف(ِٗ)
.  ُِٔ/ُُ:ػ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف(َّ)
.  ٕٗ/ٓ:فػ تفسّب ا٤بيزا(ُّ)
.  ُّٔ/ُُ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ِّ)
.  ُُٕ/ُُ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ّّ)
. فصل ُب العصمة  ُِٖ:ػ تصبيح إعتقادات الطيخ الصَّديكؽ(ّْ)
.  ّْٕ/ِ:ػ أمإب ا٤برتضى(ّٓ)
. ٕبث العصمة / الفوائد البهٌية: ػ للمزيد راجع(ّٔ)
.  ُْٓ/ُُ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ّٕ)
.  ُّٓ/ُٗ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ّٖ)
. ٕبث العصمة / ُ:ػ الفوائد البهٌية(ّٗ)
.  ٕٓ/َِ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(َْ)
.  ُّٕ/ِ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ُْ)
.  َِٔ/ٕ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ِْ)
.  ِْٖ/ْ:ػ مفاىيم القرآف(ّْ)
.  ُٕ/ٓ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ْْ)
.  ُٕ/ٓ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ْٓ)
.  َُٓ/ُِ:ػ تفسّب الرازم(ْٔ)
.  ِّْ/ُّ:ػ تفسّب الرازم(ْٕ)
.  ّحِْٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ْٖ)
.  ٕحَِٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ْٗ)
.  ٔحُِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َٓ)
.  ّحُِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٓ)
.  ْحُِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِٓ)
.  ِحُِٗ/ُ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّٓ)
.  ِٓحُٖٓ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ْٓ)
.  ػ الفوائد البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌية (ٓٓ)
. شأف سورة القدر : باب ُحِِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٔٓ)
.  ِحِْٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٕٓ)
.  ّحِْٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٖٓ)
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.  ْحِْٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٗٓ)
.  ٔحِْٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َٔ)
.  ٔحِْٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٔ)
.  ٕحُِٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِٔ)
.  ٖحُِٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّٔ)
.  ٗحِِٓ/ُ:لكاُبػ أصوؿ ا(ْٔ)
.  ّحِْٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٓٔ)
.  ْٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ٔٔ)
.  ٓٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ٕٔ)
.  ٖحُِٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٖٔ)
. أهنم ال ٰبجب عنهم ًعٍلمى الٌسماء كاألرض : الباب السادس َُٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٗٔ)
.  ُُِحّّٖ:نقالن عن احملاسن ّٔحُِٕ/ُٖ:ػ ٕبار األنوار(َٕ)
.  ُِحَِٔ/ُٖ:ػ ٕبار األنوار(ُٕ)
.  ْحُِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِٕ)
.   ّْٔ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ّٕ)
.  ٓحُْْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ْٕ)
.  ُحَُٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٕٓ)
.  ُّْ:ػ مناقب ا٤بغازٕب(ٕٔ)
. الفصل ا٣بامس عطر  ُِّ:ػ العمدة إلبن بطريق(ٕٕ)
.  ٔحِِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٖٕ)
.  َِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٕٗ)
. الباب العاشر  ِِحُِٔ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(َٖ)
.  ِّّ/ِ:ػ اإلحتجاج(ُٖ)
. الباب األربعمائة  َُحُْٔ:ػ ا٣بصاؿ(ِٖ)
.  ٖحِٕٓ/َُ:ػ بصائر الدرجات(ّٖ)
.  َّحِّٖ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ْٖ)
. األرض باب أهنم ال ٰبجىب عنهم ًعٍلم السماء ك َُٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٖٓ)
.  ّحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٖٔ)
.  ْحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٕٖ)
.  ٓحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٖٖ)
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.  ٔحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٖٗ)
.  ٕحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َٗ)
.  ٗحَُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُٗ)
.  َُحِٔ:ػ ٕبار األنوار(ِٗ)
.  ُُحِٔ:ػ ٕبار األنوار(ّٗ)
.  ُِحِٔ:نوارػ ٕبار األ(ْٗ)
.  ُٔحِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٓٗ)
.  ّّحُِٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٔٗ)
.  ّْحُِٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٕٗ)
.  ُحُِّ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ٖٗ)
.  ِحُّّ/ِْ:ػ ٕبار األنوار(ٗٗ)
.  ّحُّ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ََُ)
.  ْحُّّ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُُ)
.  ٓحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُِ)
.  ٔحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُّ)
.  ٕحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُْ)
.  ٖحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُٓ)
.  ٗحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُٔ)
.  َُحُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُٕ)
. ُّٓ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُٖ)
.  ُِحُّٓ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُٗ)
.  ُّحُّٔ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُُ)
.  ُْحُّٔ/ِٔ:ر األنوارػ ٕبا(ُُُ)
.  ُٓحُّٔ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُِ)
.  ُٔحُّٔ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُّ)
باب أهنم ال ٰبجب عنهم شيء؛ كأهنم يعلىموف ما يصيبهم من الباليا كيصربكف  ُّٕ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُْ)

. عليها؛ كأهنم يعلموف ما ُب الضمائر كعلم ا٤بنايا كالباليا 
.  َُٗ/ِٔ:نوارػ ٕبار األ(ُُٓ)
.   ِّحُْٓ/ٕ:ػ مدينة ا٤بعاجز(ُُٔ)
. الباب ا٣بامس عطر  ُْٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُٕ)
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. الباب الثامن  ِّٓكِٕٔ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُٖ)
.  ِِّػُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُٗ)
. الباب السابع  ُّٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُِ)
. الباب الثامن  ّّٓ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُُِ)
.  ُّٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِِ)
.  َّٓ/ِٔكجٕٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِّ)
. ْٔػَْ:ػ بصائر الدرجات(ُِْ)
.  ْحُْ:ػ بصائر الدرجات(ُِٓ)
.  ٓحُْ:ػ بصائر الدرجات(ُِٔ)
.  ٔح:ػ بصائر الدرجات(ُِٕ)
.  ٕح:ػ بصائر الدرجات(ُِٖ)
.  ُُح:ػ بصائر الدرجات(ُِٗ)
.  ُحْٖ:ػ بصائر الدرجات(َُّ)
.  ِحْٖ:ػ بصائر الدرجات(ُُّ)
.  ْحْٗ:ػ بصائر الدرجات(ُِّ)
.  ٓحْٗ:ػ بصائر الدرجات(ُّّ)
.  ّٖٔػِِٔ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُّْ)
.  ُْحّٖٓ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُّٓ)
.  ٖحِِٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّٔ)
.  ّْٓ/ُ:ػ األنوار الساطعة ُب شرح الزيارة ا١بامعة(ُّٕ)
.  َُحِّْ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ُّٖ)
.  ٔكِحِِْ/ْ:ػ تفسّب الربىاف(ُّٗ)
.  ّحِّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُْ)
.  ْٓٗ/ِ:ػ سفينة الببار(ُُْ)
.  ُّّ:، كإعالـ الورلُُٖ/ّ:ػ كطف الغٌمة(ُِْ)
.  َِٖ/ِ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّْ)
.  ٕٓٔ/ِ:ػ تعليقة العاٌلمة الطباطبائي على أصوؿ الكاُب(ُْْ)
.  ٓحِّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٓ)
.  ْٗٓ:، كبصائر الدرجاتَْحِٔ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُْٔ)
.  ّحِّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٕ)
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.  ْكُحِّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٖ)
.  ٔحِْٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٗ)
.  ٕحْٖ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(َُٓ)
.  ُح/ الباب الثا٘ب عطر ْٗٓ:ػ بصائر الدرجات(ُُٓ)
.  عطر الباب الثا٘ب ٓحِْٔ:ػ بصائر الدرجات(ُِٓ)
.  ٔح/ الباب الثا٘ب عضر ِْٔ:ػ بصائر الدرجات(ُّٓ)
.  ُحْٓٔ:ػ بصائر الدرجات(ُْٓ)
.  ُْحْٓ/ِٓ:، كٕبار األنوارّحْٕٔ:ػ بصائر الدرجات(ُٓٓ)
. الباب السابع / ُحُْٓ:ػ بصائر الدرجات(ُٔٓ)
. الباب السابع / ِحُْٓ:ػ بصائر الدرجات(ُٕٓ)
. الرابع الباب / ْْْ:ػ بصائر الدرجات(ُٖٓ)
.  ُحِّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٗٓ)
.  ُّحْْٕ:ػ بصائر الدرجات(َُٔ)
. زيارة السرداب / َٕٓ:ػ مفاتيح ا١بناف(ُُٔ)
. سورة الٌرعد / ّٔٗ/ُ:ػ تفسّب القٌمي(ُِٔ)
.  ُِٓ/ِ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ُّٔ)
.  َُحَّّ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ُْٔ)
.  ٓحَِّ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ُٓٔ)
.  ِْ/ٔ:سّب ٦بمع البيافػ تف(ُٔٔ)
. كتاب العقل كا١بهل / ُحَُ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٔ)
.  ْحُْٔ:ػ بصائر الدرجات(ُٖٔ)
، ُِٖ/ٔ:، ككنػز العٌماؿِّٓ:، كينابيع ا٤بوٌدةُٕ:ا٣بطبة الثانية، كذخائر العقىب/ ْٕ/ُ:ػ هنج البالغة(ُٗٔ)

.  ُِٓ/ُ:، كأّٔى ا٤بداد ُب شرح مؤٛبر علماء بغدادَّّ:كأرجح ا٤بطالب
.  ِِحُِٔ:، كبصائر الدرجاتِِّ/ِ:ػ اإلحتجاج(َُٕ)
.   ِٕٗ:ػ تأكيل اآليات اللاىرة(ُُٕ)
.  ّْٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٕ)
.  ِحّّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّٕ)
. ضربه من الربكد ا٤بخطَّطة : ، كالسيحّْٗ/ُ:ػ اصوؿ الكاُب(ُْٕ)
.  ُحّّٗ/ُ:ػ اصوؿ الكاُب(ُٕٓ)
.  ُحُٔٗ/ُ:ػ اصوؿ الكاُب(ُٕٔ)
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.  ُحِٕٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٕ)
. الباب الرابع عطر / ِِٖ:، كبصائر الدرجاتُحَِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٕ)
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 ٖ.............. ............................................اإلىداء 

 ُُ.....................................................توطية كٛبهيد 

 
 ِٕ..........................تقرير شبهة اإللقاء ُب التهلكة كالٌرٌد عليها 

 كجلٌ      عٌز ة عليهم السَّالـ فاختاركا لقائو ٚبيّب اهلل تعأب لألئمٌ  :الٌرٌد األٌكؿ
............................................................ِٕ 

 ِٕ.....................الـ ىو اختيار اهلل عٌز كجٌل ارىم عليهم السٌ مختإ
ـه  دعول أٌف كٌل إلقاءو   ِٖ.......................كنقضها  ُب التهلكة حرا

 ِٗ...................فلسفة اختيار اإلماـ عليو السَّالـ لقاء اهلل عٌز كجٌل 
 َّ....................................................إشارات ىاٌمة 

 ُّ: .............................................خالصة الدليل األٌكؿ

 



 549 

 
إستعراض بعض األخبار الدالٌة على ًعٍلمهم عليهم السَّالـ بكٌل شيء كمنو 

 ِّ...................................................كقت شهادوم 
 ِّ...........................................تعقيب على ا٣برب األٌكؿ 

 
 

األخبار الدالٌة على أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ ٓب يفعلوا شييان إالٌ بعهدو من اهلل 
 ّْ.....................................................تبارؾ كتعأب 
معا١بتنا للخرب الٌداؿ على تأٌخر ا٤بالئكة لنصرة اإلماـ ا٢بسْب : إشكاؿ كحلٌ 

 ............................................................َْ 
 

 ُْ.......... ىم السَّالـ يعلموف مٌب يستطهدكفاألخبار الدالٌة على أٌف األئٌمة علي
 ّْ............................................صفوة األخبار ا٤بتقٌدمة 

 ْْ.............................ا١بهاد أىٌم من حفظ النفس عن ا٥بالؾ 
 ْٓ...... كال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة:التفسّب الصبيح لقولو تعأب

 ْٔ.....إيراد النفس ُب التهلكة ليس من ا٤بستقالت العقلٌية الٍب ال تقبل التخصيص 
  ْٗ..................... تقدٙب األىٌم على ا٤بهٌم عند التزاحم: الثانيالٌرٌد 

 َٓ................................................... إشكاؿه عويص
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فلسفة عدـ تضرٌع األئٌمة عليهم السَّالـ إٔب اهلل عٌز كجٌل ليصرؼ عنهم القتل 
............................................................ُٓ 

 ٓٓ.............فال قصاص قبل ا١بناية ...تريدكف أٍف أقتل قاتلي! كاعجبان 
 ٔٓ................................. دىٍفع األفسد بالفاسد :الٌرٌد الثالث
 ٔٓ...................... التكاليف ا٣باٌصة ّٔم عليهم السَّالـ:الٌرٌد الرابع

ٔب كجود تكاليف خاٌصة ّٔم عليهم صلوات اهلل تضافر األخبار الصبيبة ع
 ٕٓ.......................................................أٝبعْب 

 ُٔ........ تـو ال ٲبكنو الفرار منومىن كاف يعلم با٤بقٌدر ا٤بح: الٌرٌد الخامس
 ِٔ..أٌف األئٌمة عليهم السَّالـ كانوا يعلموف إٝباالن ٗبصايرىم : دعول كردٌ 

 ّٔ: ...................................................خالصة األدلٌة
 على ًعٍلم أمّب ا٤بؤمنْب علٌي  الدالٌة ا٤بتواترة األخبار
 ْٔ...........................................................ٗبصّبه

 ُٕ.............................................خالصة تلكم األخبار 
  ّٕ...................شبهات حوؿ ًعٍلم األئٌمة ٗبصّبىم كالٌردكد عليها 

 ّٕ................كاإليراد عليها  الطبهة األكٔب تتعٌلق باإلماـ علٌي 
 ٕٓ.......................................الطبهة الثانية كاإليراد عليها 

 ٕٕ...............اإليراد عليها ك الطبهة الثالثة تتعٌلق باإلماـ ا٢بسن 
 ٖٕ............كاإليراد عليها  الطبهة الرابعة كتتعلق باإلماـ ا٢بسْب 

 ٕٗ...كغّبه من القادة الدنيويْب بنلر بعض ا٤بطكّْكْب  اإلماـ القائد 
 ٕٗ............ٗبصّبه احملتـو فرقتاف  ا٤بطكّْكوف بًعٍلم اإلماـ ا٢بسْب 
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 َٖ................................كاإليراد عليها  :ٔبدعول الفرقة األك
 ِٖ.................................كاإليراد عليها : دعول الفرقة الثانية

كاف بصدد تأسيس حكومة إسالمٌية ُب  دعول أٌف اإلماـ ا٢بسْب 
 ّٖ....................................................الكوفة كرٌدىا 

 ْٖ...................................................: ليل األٌكؿالد
 ْٖ: ....................................................اإليراد األٌكؿ

سييقتىل ُب أرض  كيف صٌح أٍف يعلم أكثر ا٤بسلمْب بأٌف اإلماـ ا٢بسْب 
 ٖٓ.............! ...............................كربالء كىو ال يعلم؟

ُب  النصوص ا٤بتواترة تػيٍثًبتي عدـ خلٌو ذىنٌية ا٤بسلمْب ٕبتمية شهادتو 
 ٕٖ..........................................................كربالء 

 َُّ: ...................................................اإليراد الثا٘ب
 َُّ...................................: ...............اإليراد الثالث

ٕبتمٌية  ال توجد مالزمة عقلٌية بْب خلٌو الذىنٌية كبْب نفي ًعٍلمو 
 َُّ.....................................................اإلستطهاد 

 َُٗ..................................................: الدليل الثاني
 َُُ.................................................. :اإليراد األٌكؿ
 َُُ: ...................................................اإليراد الثا٘ب

 ُُُ..............قاصدان كربالء كليس الكوفة  كاف اإلماـ ا٢بسْب 
 ُُُ..............................العمل بالقياس ٧برَـّ بضركرة الطَّرٍع 

 ُُٕ.................................................. :إشكاؿه كدفعه 
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 ُُٕ: ..................................................اإليراد الثالث
 ُُٕ.................................................: الدليل الثالث

 ُُٖ.....................: .............................اإليراد األٌكؿ
 ُُٖ..............الٌدسُّ ُب األخبار يستلـز العىٍرض على كتاب اهلل تعأب 

 ُُٗ:.........ا٢بكمة من عدـ جواز األخذ باألخبار ا٤بواًفقة للعاٌمة أمراف
 َُِ: ...................................................اإليراد الثا٘ب

 
 َُّ......بطهادتو ُب كربالء  الٌدالٌة على ًعٍلم اإلماـ عىٍرض األخبار 

الدالٌة على ًعٍلم األنبياء كا٤برسىلْب ٗبصّب اإلماـ أيب عبد : أخبار الطائفة األكٔب
  ُُّ........................................... اهلل ا٢بسْب 

 ُِّ...................................................إشارات ىاٌمة
إٌف اهلل أساؿ الدماء من أجساـ بعض األنبياء العلاـ موافقةن لسيالف دـ 

 ُِّ............................................. اإلماـ ا٢بسْب 
 ُُْ: ......................................................دفعي كىٍىمو 

لنيٌب كأىل بيتو ٗبصّب اإلماـ ا٢بسْب الدالٌة على ًعٍلم ا: أخبار الطائفة الثانية
...........................................................ُِْ 

 ُٖٓ................................................. :مالحلة ىاٌمة
كآلو بالسَّنة الٍب سييقتىل  صٌلى اهلل عليو داللة بعض األخبار إٔب ًعٍلم الٌرسوؿ

 ُٖٓ.........................................ا٢بسْب  فيها اإلماـ
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 ُٗٔ...بطهادة إبنو اإلماـ ا٢بسْب  ُب أخبار أمّب ا٤بؤمنْب : باب
  ُٕٕ..ٗبصّبه احملتـوالٌداٌلة على ًعٍلم اإلماـ ا٢بسْب : أخبار الطائفة الثالثة

 ُُٖ...................: ...................................إشارة ىاٌمة
ـٌ سلمى قاركرتاف، كاحدة من النيٌب كاألخرل من اإلماـ ا٢بسْب بن  كاف مع أ

 ُٖٔ....................................................... علٌي 
 ُٖٔ: ....................................................صفوة القوؿ

 ُٕٖ.........................ٔب كربالء كاف ىدفان كليس نتيجةن إالذىاب 
 ُٕٖ................................................األدٌلة على مٌدعانا 

 ُٕٖ.........: ...........................................الدليل األٌكؿ
 ُٖٖ..........: ...........................................الدليل الثا٘ب

 ف يَبتباف على اإلعتقاد ٔبهل اإلماـ ا٢بسْب بن علٌي ٧بذكراف عليما
 ُٖٖ...........................................ٗبوضوع ا٢بكم الطرعي 

 ُٖٗ........................................دعول كاىية كاإليراد عليها 
 َُٗ.: ...................................................اإليراد األٌكؿ
 ُُٗ.................: ....................................اإليراد الثا٘ب

 ُْٗ..............................................دعول أخرل كرٌدىا 
 ُٓٗ....................................................عوده على بدء 

 
 َُِ..................ة الطاىرة القنوات العلمٌية ا٣باٌصة بالٌرسوؿ كالعَب



 554 

 َِّ.......................................كفيها جهتاف : القناة األكٔب
 َِّ........................................يها أمور ؼك: ا١بهة األكٔب
 َِّ...............................ُب ٙبديد ماىية العقل : األمر األٌكؿ

 َِْ................................لية ُب معا٘ب العقل التقسيمات األكٌ 
 َِٗ............................................مراتب العقل العملي 

 َُِ....................منطأ اإلختالؼ بْب العقل كالطيطنة أك النكراء 
 ُُِ.........................فائدة العقل العملي تكمن ُب قهره للقول 

 ُُِ...................................عقل النيٌب كالوٌٕب ارجح العقوؿ 
 ُِِ..............................................إابات العقل احملض 

 ُِِ..........العلـو ا٤بتعدّْدة ُب آفو كاحدو  اإلستدالؿ على صٌبة حصوؿ
 ُِّ...................: ................................إٍف قلتى قلنا

 ُِْ.........................جهتاف ٛبنعاف من استبضار القٌوة ا٣بيالٌية 
 ُِْ................................مبدأ العلـو كٌلها من عآب القدس 

 ُِٓ.....................شركط اإلستفاضة من عآب القدس كالنػزاىة 
 ُِٕ.............................................قول النفس الناطقة 

 ُِٕ.............................نيل ا٢بكمة متأخّْر عن وذيب القول 
 ُِٕ..  آؿ البيت عليهم السَّالـ ُب أعلى درجات ا٢بكمتْب النلرية كالعملٌية

  ُِٖ.......نلرية كالعملية ُب إدراكاتو اؿ ال ٲبكن أٍف يطتبو ا٤بعصـو 
 ُِٗ...........تكامل القوَّتْب عند آؿ البيت عليهم السَّالـ : األمر الثاني

 َِِ.................التالـز بْب اللذة الركحٌية كوذيب القول النفسانية 
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 ُِِ..........................................أنواع اللذات النفسانية 
 ِِّ.................................لكٌل قٌوة نفسٌية كماؿ خاص ّٔا 

 ِِٓ....................................يتوقف البدف على قول االث 
 ِِٖ..................................................للنفس كجهاف 

 َِّ..................................ال بٌد من كسائط للفيض اإل٥بي 
 ُِّ...........رفاف ال بٌد للناقص من كامل يوصلو إٔب أعلى درجات الع

 ُِّ.......................................اج إٔب ناقص ٰبت ال الكامل
 ِّّ..............آؿ البيت عليهم السَّالـ ملاىره عٌز كجٌل ُب األكواف 

 ِّٖ..........ىو قطب كقلب ٝبيع الكائنات  اإلماـ : األمر الثالث
 ِّٗ....................................يا جابر عليكى بالبياف كا٤بعا٘ب 

 ِّْ.............الفرد ٰبكي ا٤بطلىق ٕبسب شأنو ال ٕبسب شأف ا٤بطلق 
 ِْْ...................................................زبدة ا٤بخض 

 ِْٔ....................الٌرسوؿ ٧بٌمد كعَبتو الطاىرة ىم العقل الكٌلي 
خبار على إابات كوف النيٌب كآلو األطهار عليهم اإلستدالؿ باآليات كاأل

 ِْٖ...................................السَّالـ أٌكؿ خلق اهلل عٌز كجل 
 َِٓ............للنيٌب كالية مطلىقة على عاٌمة ا٣بلق حٌب النبٌيْب كا٤برسىلْب 

 ِٔٓ................األسبقٌية ُب ا٣بلق تستلـز األفضلٌية على سائر ا٣بلق 
إٌف آؿ ٧بٌمد عليهم السَّالـ مطًَّلعوف على ٦بريات األمور : صفوة القوؿ

 ِِٔ.........................................لرجاحة عقو٥بم ا٤بقدَّسة 
 ِّٔ...................................................أقساـ الٌرٞبة 
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 ِْٔ......................................الفرؽ بْب الٌرٞباف كالٌرحيم 
 ِٔٔ.....................النيٌب كالعَبة عليهم السَّالـ معدف الرٞبة اإل٥بٌية 

 ِٗٔ..............معاجة التعارض بْب األخبار لبياف حقيقة ركح القدس 
 ِٕٓ ..................................................عوده على بدء 

 ِٕٔ.......................دير أموره وبط إليكم إ رادة الرٌب ُب مقا
داللة بعض اآليات كاألخبار على ًعٍلم األئٌمة عليهم السَّالـ با٤بوضوعات 

 ِٕٕ....................................ا١بزئٌية كأهنا غّب خافية عليهم 
 ِٖٓ..............................................خاٛبة ا١بهة األكٔب 

 ِٕٖ: ...................................................ا١بهة الثانية
 ِٖٖ..................................................حقيقة العصمة 
 ِٖٖ...................................................منطأ العصمة 

 َِٗ...................................... ا٤براحل الٍب ٲبٌر ّٔا اإلنساف
 ُِٗ........................اإلٌطالع على ا٤بلكوت طريق لزيادة اليقْب 

 ِْٗ.....................................للعصمة بػيٍعده علميّّ اعتقادمّّ 
ىلىكىات النفسانية مسبوقة ٗبجموعة إعتقادات 

 ِٓٗ.....................ا٤ب
 ِٔٗ......مي عن البػيٍعد العملي عند غّب ا٤بعصـو صٌبة إنفكاؾ البػيٍعد العل
 ِٖٗ..........................................للمعصـو بػيٍعداف مهٌماف 

 ََّ.............العصمة من سنخ اإلدراكات اليقينٌية فال ٲبكن تبعيضها 
 َّٔ............................دعول أٌف العصمة أمر اكتسايب كرٌدىا 

 َّٕ............ؾ ُب إفاضة العصمة على صاحبها ىو علمو سببانو ا٤بال
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 َّٕ................................................بياف ا١بهة الثانية 
 َّٖ..................................................أقساـ العصمة 

 َّٖ.....نقلالعصمة عن ا٣بطأ ُب تلٌقي الوحي كاإلستدالؿ عليها بالعقل كاؿ
: األدلٌة العقلٌية

 َّٖ.......................................عدـ التنفّب : الدليل األٌكؿ 
 َُّ......................عدـ التبعيض ُب مىلىكىة العصمة : الدليل الثا٘ب

 ُّّ...اآليات الكرٲبة من الكتاب العزيز كىي على طائفتْب: األدٌلة الطرعٌية
. كفيها داللة على عصمتهم ُب ٦بإب تلقي الوحي كالتبليغ: لىالطائفة األك
 ُّّ: ....................................................اآلية االكٔب
 ُّٔ: ....................................................اآلية الثانية
 ُّٕ.........: ...........................................اآلية الثالثة
 ُّٕ..................................................: ..اآلية الرابعة

 ُّٖ.................................................: .اآلية ا٣بامسة
 ُّٗ................................................. :اآلية الٌسادسة
 ُّٗ................................................... :اآلية الٌسابعة
كفيها داللة قطعٌية على عصمة األنبياء كاألكصياء ُب كٌل  :الطائفة الثانية

 َِّ........................................................آّاالت 
 َِّ.............:........................................اآلية األكٔب

 َِّ....حاؿ حياتو تستلـز العصمة ا٤بطلىقة  نيٌب اهلل عيسى  الربكة ُب
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عدـ العصمة ُب تطخيص ا٤بوضوعات كإبداء النلر فيها يقتضي عدـ كونو 
  مبارىكان...................................................ُِّ 

 ُِّ.............ما تػىبيتى لركح اهلل عيسى اػىبيتى بطريق أٍكٔب للنيٌب كالعَبة 
 ُِّ: ....................................................اآلية الثانية

 ِِّ.....................................إشكاؿ على بعض األساطْب 
 ِّّ: ....................................................اآلية الثالثة

 ِّْ...................................................إشكاؿ كحٌل 
 ِّٓ.....................................................اآلية الرابعة 

 ِّٕ:...................................................اآلية ا٣بامسة
 ِّٕ: ....................................................كٍىمه كدىٍفع

ا ٧بٌمد كعَبتو الطاىرة ُب ٦باؿ اآلراء الطخصٌية األدلٌة على عصمة سٌيدف
 ِّٗ..........................................كتطخيص ا٤بوضوعات 

 َّّ: ..................................................الناحية األكٔب
 َّّ: ..................................................الناحية الثانية

 ُّّ............................نيٌب كالعَبة ة على كجوب إطاعة اؿاألدؿ
 ُّّ.....................................................دليل العقل 

 ِّّ...................................................دليل الكتاب 
 ِّّ.....................................................اآلية األكٔب 

 ّّّ......................داللة اآلية على كجوب إطاعتْب من ناحيتْب 
 ّّْ: ....................................................إٍف قيل قلنا
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 ّّٓ......................األمر باإلطاعة ا٤بطلىقة يستلـز العصمة ا٤بطلىقة 
 ّّٔ................................ة آراء كاىية ُب تفسّب اآلية ا٤ببارىؾ

 ّّٕ........................................اإليراد على ىذه التفاسّب 
 ّّٕ: ..................................................اإليراد األٌكؿ
 ّّٕ: ...................................................اإليراد الثا٘ب

 ّّٖ: ..................................................الثالثاإليراد 
 ّّٖ: ....................................................كىٍىمه كدىٍفعه 

 َّْ: ..................................................اإليراد الرٌابع
 ُّْ.................:..................................إشكاؿه كدىٍفعه 

 ُّْ: ....................................................اآلية الثانية
 ِّْ...............حكمتاف استدعتا زكاج النيٌب من زينب بنت جبش 

 ِّْ.........................................................النتيجة 
 ّّْ................................: ....................اآلية الثالثة
 ّْْ: ....................................................اآلية الرابعة

 ّْٓ...ُب اآلية داللة على حرمة ذكر اسم النيب كالعَبة دكف ذكر ألقأّم 
  ّْٓ : .................................................اآلية ا٣بامسة

 ّْٔ: .................................................دسةاآلية السا
: ىنا قرينتاف

 ّْٔ...................................الطهارة ا٣باٌصة : القرينة األكٔب
 ّْٔ...................الطهارة ا٤بعنوية كا٤بادية آلؿ البيت عليهم السَّالـ 
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 ّْٕ.....................رَّفع ىو الٌدفع ال اؿ" إذىاب الٌرجس"ا٤براد من 
 ّْٕ.....................................الطهارة العاٌمة : القرينة الثانية

 ّْٕ.........................................................النتيجة 
 ُّٓ.....................إرادة اهلل تعٌلقت بدفع الٌرجس عن أىل البيت 

 ِّٓ.............لـز العصمة ُب آرائهم الطخصٌية أيضان دفع الٌرجس يست
الواردة ُب اآلية  الفصل ُب آّاالت ا٤بتعٌددة يستلـز تقسيم الطهارة ا٤بطلىقة

 ِّٓ.........................................................الطريفة
 ّّٓ..........: .........................................اآلية السابعة

 ّّٓ..............الطريق إٔب ٙبصيل الًعٍلم اإلفاضي منبصر باإلخالص 
 ّّٓ................التوسل بالذكات الطاىرة داخله ُب التوحيد االفعإب 

 ّْٓ: ....................................................اآلية الثامنة
: ىنا مسألتاف

 ّْٓ................................. اإل٥باـ لدل ا٣بضر : األكٔب
 ّٓٓ.............................................الًعٍلم الٌلدٌ٘ب : الثانية

 ّٔٓ...............................طريقاف للبصوؿ على الًعٍلم اللدٌ٘ب 
 ّٕٓ........................فوؽ ًعٍلم النبٌوة التطريعٌية  ا٣بضر  ًعٍلم
 ّٖٓ.......................................................الصة اْب

 َّٔ..........................................................ا٣باٛبة 
 َّٔ.........................................ليلة القدر  :القناة الثانية

 ُّٔ.........................................رأم ا٤بفسّْرين كمناقطتو 
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 ُّٔ..................آراء كفرضٌيات بطأف نزكؿ ا٤بالئكة ُب ليلة القدر 
 ِّٔ.......: .........................................الفرضٌية األكٔب

 ِّٔ.....................................................ا٣برب األٌكؿ 
 ِّٔ...... ...............................................ا٣برب الثا٘ب 

 ِّٔ..................................مالحلاتنا على الفرضٌية ا٤بتقدّْمة 
 ِّٔ..................................................ا٤بالحلة األكٔب

 ّّٔ.............يٌة على اإلشراؼ التفصيلي آية رؤية األعماؿ داللة قطع
:  حلة الثانيةا٤بال

 ّّٔ........................الٌركايات الواردة ُب حكم الرؤية التفصيلٌية 
 ّّٔ............................................ة الوشاء صبيحأ ػ 
 ّْٔ.............................................٠باعة  مواقة ب ػ
 ّْٔ..............................مواقة عبد اهلل بن أباف الزيات ج ػ 
 ّْٔ...................................مواقة يعقوب بن شعيب د ػ 

 ّْٔ...................................................إشكاؿ كدفع 
رؤية الٌرسوؿ كاإلماـ عليهما السَّالـ ىي كرؤية اهلل عٌز كجٌل شهودية تفصيلٌية 

........................................................ّٔٓ 
 ّٓٔ....................كقوع التعارض بْب تلكم األخبار كآية الطهادة 

 ّٔٔ.................................................ا٤بالحلة الثالثة 
 ّٕٔ.................................................ا٤بالحلة الرابعة 
 ّٕٔ...............................للركايات ا٤بتضافرة  تعارض ا٣بربين
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 ّٕٔ...................................................الركاية األكٔب 
 ُّٕ..................................................مالحلة ىاٌمة 
 ُّٕ...................................................الركاية الثانية 
 ّّٕ...................................................الركاية الثالثة 
 ّّٕ...................................................الركاية الرابعة 

 ّْٕ.................................................الركاية ا٣بامسة 
 ّٕٓ.................................................الركاية السادسة 
 ّٕٔ..................................................الركاية السابعة 
 ّٖٕ...................................................الركاية الثامنة 

 َّٖ..................................................الركاية التاسعة 
 ُّٖ.........................................................النتيجة 

 ُّٖ.....................................: ............الفرضٌية الثانية
 ِّٖ..................................................اإليراد األٌكؿ  

 ِّٖ....................................................اإليراد الثا٘ب 
 ّّٖ....................................: .............الفرضٌية الثالثة
 ّّٖ....................................................اإليراد عليها 

 ّْٖ........زؿ ُب ليلة القدر ػا٤بعصـو اإلٌطالع على ما ين لغّب ال ٲبكن 
 ّْٖ.....................ـك كغّب احملتـو األئٌمة عليهم السَّالـ علموا احملت

 ّٖٓ.....: ...........................................الفرضٌية الرابعة
 ّٖٔ..............................: .................الفرضٌية ا٣بامسة
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 ّٖٔ..............................تأسيسنا ٥با يلغي الفرضيات األخرل 
 ّٕٖ.................................احملتمىلة كالرٌأم ا٤بختار  التصٌورات

 ّٖٖ............................٨بالفة التصٌور األٌكؿ لليات كاألخبار 
 ّْٗ........................................نا عليو ؿالقوؿ ا٤بختار كدٕب

 ّْٗ.............................العمومات كاإلطالقات : األمر األٌكؿ
 ّٓٗ...................ال تنقطع النبٌوة التسديديٌة ٗبوت رسوؿ اهلل ٧بٌمد 

 ّٓٗ...................................................دليل الكتاب 
 ّٓٗ.....................................................اآلية األكٔب 

 ّٓٗ...............................: ..................الوحي قسماف
من ا٤بفضوؿ باتفاؽ الًعٍلم  الفاضل ُب حْب أخذت كيف تعٌلم ا٤بالئكة

 ّٔٗ.........! ...............................................األٌمة؟
 ّٔٗ.....................................................اآلية الثانية 

 ّٔٗ.................................الًعٍلم اللدٌ٘ب  ال صنع لالسباب ُب
 ّٖٗ...................................................نتيجة الببث 

 ّٖٗ.....................................................اآلية الثالثة 
 ّٗٗ..............كجود مسا٬بة بْب رؤية اهلل تعأب كرؤية رسولو ككلٌيو 

 ََْ................................................معا١بة التعارض 
 َُْ........على األعماؿ كا٤ببادئ النفسٌية إشرافهم  على ا٢بيثٌيات الدالٌة

 َُْ................................................... ا٢بيثٌية األكٔب
 َِْ....................................................ا٢بيثٌية الثانية 
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 َّْ....................................................ا٢بيثٌية الثالثة 
 َْْ...................................................ا٢بيثٌية الرابعة 
 َْْ.....................................................اآلية الرابعة 

ن عنده ًعٍلم الكتاب  الٌطهادة
ى
 َْْ..........................التفصيلٌية ٤ب

 َْٕ..........مىن كاف ًعٍدالن هلل تعأب ُب الطهادة ال ٚبفى عليو التفاصيل 
 َْٕ.......ا٤بوازنة بْب مىن عنده ًعٍلم الكتاب كمىن عنده ًعٍلمه من الكتاب 

 َْٖ..............ـ؟ ىل الطاىد الثا٘ب ىو إبن صوريا كعبد اهلل بن سال
 َْٗ..........كعَبتو  مىن عنده ًعٍلم الكتاب ىو أمّب ا٤بؤمنْب  علٌي 

 َْٗ..................................داللة األخبار ا٤بتواترة على ذلك 
 َُْ.........................................القرآف جزء من الكتاب 

 ُُْ...................ُب عوآب التكوين  الًعٍلم بالكتاب مالـز للتصرُّؼ
 ُِْ...................................................اآلية ا٣بامسة 

 ُِْ................قدرة النيٌب عيسى على ا٣بلق كالطفاء كإحياء ا٤بوتى 
 ُّْ..........................حديث قرب النوافل داللة على ا٤بطلوب 

 ُْْ.........................فعل اهلل، كإرادتو إرادة اهلل فعل عيسى ىو 
 ُْْ......................اإلخالد إٔب األرض يؤٌدم إٔب مسخ األركاح 

 ُْٓ..................................................اآلية السادسة 
 ُْٓ..................ذك الٌطخصٌية الفٌذة العابدة ا٤بتواضعة  عيسى 

 ُْٕ.......................................................دفع كىٍىم 
 ُْٕ...........................إيتاؤه للكتاب ُب ا٤بهد ٓب يكن بواسطة 
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أفضل من األنبياء ٤بالؾ الوحي إليهم كبطالهنا من  دعول أٌف جربائيل 
 ُْٕ..........................................................كجوه 

 ُْٕ....................................................الوجو األٌكؿ 
 ُْٖ....................................................الوجو الثا٘ب 

 ُْٖ...................................................الوجو الثالث 
 َِْ....................لقرائن ا٢باٌفة ّٔا األخبار ا٣باٌصة كا: األمر الثاني
 َِْ...................................................ؿ صالقوؿ الف

 َِْ.....اإلعتقاد بأهنم ال يعلموف إالٌ ُب ليإب القدر يصادـ األدلٌة األربعة 
 َِْ...................................................دليل الكتاب 

 ِِْ... ان ٗبن حصركا طهارة آؿ البيت عليهم السَّالـ ُب زمنو دكف آخرعجب
 ِِْ..............................................دليل السٌُّنة ا٤بطىهَّرة 

 ِْْ...................................................دليل اإلٝباع 
 ِْٓ.....................................................دليل العقل 

 ِْٓ .داللة قاعدة اللطف على كجوب األكمل من الذكات بأكمل الصفات
 ِْٔ.........................................قاعدة ا٤بقتضي كعدـ ا٤بانع 

 ِْٔ................عىٍرض األخبار الداٌلة على فعلٌية علومهم عليهم السَّالـ 
 ِْٔ.................................................( أ): الباب األٌكؿ
 ِْٕ................................................( ب): الباب الثا٘ب

 ِّْ...............................................( ج): الباب الثالث
 ّّْ.................................................( د): الباب الرابع
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 ّْٔ.........................................................حلة مال
 ّْٕ.......................................................إشارة ىاٌمة 

 ّْٗ.............................................( ىػ): الباب ا٣بامس
 ُْْ.......................................................إشارة ىاٌمة 
 ِْْ........................: ..............................إٍف قيل قلنا
 ّْْ.......................................................إشارة ىاٌمة 

 ْْْ......................: ......................................بياف
 ْْٓ.......................................................تعقيب ىاـ 
 ْْٔ....................: ..................................إٍف قيل قلنا

( ك): الباب السادس
...............................................ْْٔ 

 ْْٗ.................: ...........................................بياف
 َْٓ............. "أعلى اهلل مقامو الطريف" تعقيب على العاٌلمة صاحب الببار

 َْٓ.............................................................تنبيو 
 َْٓ................................................( ز): الباب السابع
 ّْٓ................................................( ح): الباب الثامن
 َْٔ...............................................( ط): الباب التاسع

 ْْٔ: ............................................................بياف
 ْٔٔ...............................................( م): الباب العاشر

 ُْٕ...............................................: .............بياف
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 ِْٕ..........................................( ؾ): الباب ا٢بادم عطر
 ْْٕ......: ......................................................بياف

 ْٕٖ............................................( ؿ): الباب الثا٘ب عطر
 ْٖٖ: ........................................................بياف ىاـ

 ِْٗ..........................................( ـ): الباب الثالث عطر
 ّْٗ.........................................( ف): الباب الرابع عطر

 ْٔٗ...........................................................تنبيو 
 ْٕٗ...............٤با احتملتم ...نػيٍعًلم الناس حالنا عند اهلللو أيًذفى لنا أٍف 

 ْٖٗ.....................................................دعول كرٌد 
 ْٗٗ..اهلل عٌز كجٌل قادر على إفاضة األكامر إٔب اإلماـ بدكف كاسطة ا٤بالئكة

 ْٗٗ........................................................توضيح 
 ََٓ.........................خصائص ا٣بليفة أرقى من خصائص ا٤بلك

األئٌمة عليهم السَّالـ ٨بتلف ا٤بالئكة ُب كٌل زمافو كال خصوصٌية لليلة القدر 
 ََٓ..........................................................بذلك 

 َُٓ.........................ألئٌمة عليهم السَّالـ مبدأ انبعاث ا٤بالئكة ا
 َُٓ........................................................توضيح 

 َِٓ........داللة األخبار على أٌف ا٤بالئكة منبعثوف من أنوار النيب كالعَبة
 َْٓ...................................................إشكاؿ كدفع 

 َٔٓ....ٕبقائق آؿ البيت عليهم السَّالـ ا٤بالئكة ىم عوامل القدرة الكائنة 
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من باب ظهور الطأف العإب من حقائقهم إٔب الطأف  ـنزكؿ ا٤بالئكة عليو
 َٕٓ.....................................................ا٤بتد٘ب منها 

 َٕٓ.........................................................توضيح
 َٖٓ: ......................................................بياف آخر

 َٖٓ...........شكاؿ طا٤با سٌجلو علماء العاٌمة على الطيعة اإلمامٌية إرٌد 
 َُٓ..................................................تأكيل ضعيف 
 َُٓ...سوؿ يرل ا٤بلك دكف اإلماـ معارض بأخبار صبيبةدعول أٌف الرٌ 

 ُُٓ: ................................................خالصة الببث
 ُِٓ..............................................ماىٌية ركح القدس 

 ُِٓ..........................................ىنا طوائف من اآليات 
 ُِٓ: .................................................األكٔب الطائفة

 ُّٓ: ..................................................الطائفة الثانية
 ُّٓ: ..................................................الطائفة الثالثة
 ُٓٓ..............: ...................................الطائفة الرابعة

 ُٓٓ.......................................تفسّب جديد لركح القدس 
 ُٕٓ...............لركح القدس تقسيمات متقابلة بْب اإلطالؽ كالتقييد 

 ُٖٓ...........................ركح اإلٲباف ينقص حاؿ صدكر ا٤بعصية 
 َِٓ.................................. عصـو ركح القدس عند آب

 ُِٓ.................................................شواىد األخبار 
 ُِٓ.....................................خرب أيب ٞبزة الثمإب  ػ( ُ)
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 ُِٓ..................................صبيبة إبراىيم بن عمر  ػ (ِ)
 ِِٓ.........................................صبيبة أيب بصّب  ػ (ّ)

 ِّٓ......................................................توضيح آخر 
 ِّٓ.............. ما كنت تدرم ما الكتاب كال اإليماف: تفسّب قولو

 ِٔٓ......................................خرب ا٢بسن بن ا١بهم  ػ (ْ)
 ِٔٓ......................................خرب إسباؽ ا٢بريرم  ػ (ٓ)
 ِٔٓ.......................................كأخبار أخرل أيضان  ػ (ٔ)

 ِٕٓ....الذم بو يرل اإلماـ أعماؿ ا٣باليق" العمود من نور"ما ا٤براد من 
 َّٓ.....................................مواقة ٧بٌمد بن مركاف  ػ (ٕ)
 َّٓ..................................ة ٧بٌمد بن مركاف صبيح ػ (ٖ)
 َّٓ.........................................صبيبة أيب بصّب  ػ (ٗ)

 ِّٓ.............ُب الصبيبة إشارات ىاٌمة على ًعٍلم األئٌمة با١بزئيات 
 ِّٓ.............................................ىنا عٌدة نقاط ىاٌمة 

 ّّٓ.......... ........................................مالحلة ىاٌمة 
 ّّٓ.......... ..........................................األمر األٌكؿ 
 ّْٓ.....................................................األمر الثا٘ب 

بأمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن  ابكمىن عنده علم الكت:تواتر األخبار ُب نزكؿ آية
 ّٓٓ............................................. أيب طالب 

 ّٓٓ..........................................صبيبة ابن أذينة  ػ (أ)
 ّٓٓ..................................صبيبة بريد بن معاكية  ػ (ب)
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 ّٓٓ..............................................مواقة ا٢بليب  ػ (ج)
 ّٔٓ..................................صبيبة عبد اهلل بن بكّب  ػ (د)

 ّٔٓ...................................................زبدة ا٤بخض 
 ّٗٓ...................................أمراف مهٌماف ُب خرب أيب بصّب 

 ّٗٓ...........................................: ........األمر األٌكؿ
 َْٓ....((ال تتجاكزكا بنا العبودية ٍب قولوا فينا ما شيتم )): معُب قولو 
 ِْٓ: ....................................................األمر الثا٘ب

 ِْٓ.......................................................كالنتيجة 
   ٗٓٓ................................................٧بتويات الكتاب 

 
 
 

 


