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: تقسيم العلم   
. م كثانيهما حصوٕب أحدٮبا حضور :ينقسم العلم إلى قسمين   
عبارة عن تعٌلق العلم بذات ا٤بعلـو من دكف كاسطة مفهـو أك  :فاألٌكؿ   

.  صورة ذىنٌية
عبارة عن تعٌلق العلم بذات ا٤بعلـو بواسطة الٌصورة الٌذىنٌية أك : كالثاني  

كيعترب ُب ا٢بضورم أف يكوف الوجود الواقعي كالعيٌِب للمعلـو . ا٤بفهـو 
 كالٌكخص ا٤بدرًؾ، ٖببلؼ ا٢بصوٕب فبل بٌد لو من كاسطة حٌب منكًكفان للعآبً 

، كىذه الواسطة ىي الٌصورة  يعٌلق شهود العآًب بالوجود ا٣بارجي للمعلـو
.  الٌذىنٌية حسبما ذكرنا آنفان 

:  كبعبارة أخرل  
، كا٢بصوٕب ىو صورة عنو    كا٢بضورم . إٌف العلم ا٢بضورم ىو عْب ا٤بعلـو

كاإلشتباه ٖببلؼ ا٢بصوٕب حيث ىو مظٌنة اإلشتباه ُب بعض  غّب قابل للخطأ
األحياف بسبب تصٌوراتو خاطئة تؤٌدم إٔب نتيجةو خاطئة إذ النتيجة تتبع 

إٌف ا٤بفاىيم كالٌصور الٌذىنٌية ىي جسور : كبعبارة ثالثةأخسَّ ا٤بقٌدمات، 
٤بدرًؾ كمقدّْمات للوصوؿ إٔب ا٤بعلـو ا٣بارجي، ىذه ا١ٌبسور ىي كسائط بْب ا
. كا٤بدرىؾ، فقد ال تتطابق بككل كامل مع األشخاص كاألشياء ا٣بارجٌية 

كالعلـو ا٢بضوريٌة متفاكتة شٌدةن كضعفان، فقد يتمتع العلم ا٢بضورم أحيانان بقٌوة 
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كشٌدة ٘بعلو يتٌم بصورة كاعية، كلكٌنو ٰبصل أحيانان أخرل بصورة ضعيفة 
.  كباىتة، فيظهر بصورة نصف كاعية 

ا التفاكت كاإلختبلؼ ُب درجات العلم ا٢بضورم يعود أحيانان إٔب كىذ  
اختبلؼ درجات كجود الٌكخص ا٤بدرًؾ، فكٌلما كانت الٌنفس ضعيفة من 

حيث ا٤برتبة الوجوديٌة كانت علومها ا٢بضوريٌة ضعيفة كباىتة، ككٌلما ارتفعت 
ىذا مرتبتها الوجوديٌة تكاملت علومها ا٢بضوريٌة كأصبحت أشٌد كعيان، ك

يتوٌقف على مراتب الوجود كمراتب تكامل الٌنفس، كىي أمور يتٌم إثباهتا ُب 
علـو فلسفٌية كأخبلقٌية أخرل، لذا قيل إٌف لئلنساف ًعٍلمان حضوريٌان ٖبالقو، 

كلكٌنو نتيجةن لضعف مرتبتو الوجوديٌة كلزيادة إلتفاتو إٔب البدف كاألمور ا٤باديٌة؛ 
ق بتكامل الٌنفس كا٢بٌد من اإللتفات  كعي، كلكنٌ زكم ُب البلٌ ػفإٌف ذلك العلم ين

ىات القلبٌية هلل سبحانو كتعأب فإٌف ذلك  للجسم كاألمور ا٤باديٌة كتنمية التوجٌ 
العلم يصعد إٔب مراتب من الوضوح كالوعي ٕبيث يػيؤىٌىل صاحبو ألٍف يكوف 

ب إٌٕب ما يزاؿ العبد يتقرٌ : " مصداقان حقيقٌيان لقولو عٌز كجٌل ُب القدسي
بالٌنافلة حٌب أحٌبو، فإذا أحببتو كنت عينو الٍب يرل بػها كأذنو الٍب يسمع  بػها 

مىن أخلىصى هلل أربعْب يومان تفٌجرت ينابيع ا٢بكمة من : "كُب ا٢بديث" …
" .  قلبو على لسانو 

فإٌف العلـو ا٢بضوريٌة ىي الٍب ٙبصل بالبداىة كاإلر٘باؿ من دكف : كبالجملة  
أك فكرو، كفيو تتفاكت قٌوة ا٢بدس النا٘بة عن قٌوة الٌركح كشٌدة  إمعاًف نظرو 

التوٌجو، كعكسها العلـو ا٢بصولٌية أك ما تيسمَّى بالكسبٌية كىي الٍب ٰبتاج  
.  حصو٥با إٔب كسبو كنظرو كفكرو 
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كللحضورم مصاديقه مكٌككة لو، أكسطها العلم الٌلدين اٌلذم ليس   
فكًر نصيب ُب ٙبصيلو بل ىو فيضه ربٌاينّّ ٨بتصّّ لؤلسباب العاديٌة كا٢بسّْ كاؿ

: بقولوبأكلياء اهلل تعأب كقد كىبو عٌز كجٌل لبعض أكليائو، كمنهم ا٣بضر 
 تيناا ررمة  ن  نننا ك ٌلمناا  ن لننٌا  لمان (الكهف/ٔٓ)  ؟
كأدناىا القذؼ ُب القلوب، كأعبلىا االٌطبلع على حقائق األشياء دفعةن   

. ف حاجةو إٔب تكرارو ك٠باعو كاحدة من دك
إلقاء العلـو كٌلها ُب القلب ٕبيث ال يغيب عن صاحبها : كبعبارة أخرل  

.  مثقاؿ حٌبةو ُب األرًض كال ُب الٌسماًء 
كلرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاألئٌمة األطهار عليهم السَّبلـ   

منككفة عندىم فعبلن ُب الٌدرجة العيليا ُب ىذا العلم ٕبيث تكوف األشياء 
لو شاء : " مقابل انككافها الٌكأين عليهم بالقٌوة كاإلرادة ا٤بعربَّ عنها بقو٥بم

" .  أف يعلم لعىًلم 
:  تحرير الخالؼ في  لم اإل اـ   
ال شبهة بْب فقهاء اإلمامٌية بأٌف أئٌمةأىل البيت عليهم السَّبلـ ساسةي الببلد   

يلحقهم الحق كلن يسبقهم سابق؛ كإ٭با الٌكبهة كحججي اهلل على العباد، ٓب 
كا٣ببلؼ ُب ماىٌية علمهم كمقدار سعتو، فهل ىو حضورم أك إرادم 

كإشائي؟ كىل يتعٌلق علمهم ٔبميع األشياء من الذرٌة إٔب آّرٌة أك يقتصر على 
.  بعض األشياء؟ 

تلٌقي  ىذا كٌلو مع اتٌفاقهم على عصمة ا٣بليفة كاستحالة غفلتو كزلٌتو ُب  
األحكاـ الٌكرعٌية كحفظها كتبليغها، ككذا ال شبهة ُب عصمتهم عليهم 
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السَّبلـ ُب ا٤بوضوعات ا٤بَبٌتب عليها حكم كٌلي، فيلـز تعميم ًعٍلمو لتلك 
ا٤بوضوعات؛ ألٌف ا١بهل بػها يؤدم إٔب ا١بهل ٕبكمها، كقد قامت األدلٌة 

كقع على العلم ُب  على خبلفو، كىذا أيضان ال نزاع عليو؛ لكٌن ا٣ببلؼ
ا٤بوضوعات ا٣بارجٌية ا١بزئٌية الٌصرفة، بل ٘برٌأ ا٢بكويٌة من ا٤بدرسة األصولٌية 

ال يكمل العلم بالٌساعة كاآلجاؿ كا٤بنايا  كاألخباريٌة بأٌف علم ا٣بليفة 
إٌف اهلل :  كغّبىا ٩با  اىره استئثاره بو تعأب شأنو، كالٍب ٯبمعها جٌل كعزٌ 

ة كينػٌزؿ الغيث كيعلم  ا في األرراـ ك ا تنرم نفسه  ننا  لم الٌساع
  اذا تكسب غنان ك ا تنرم نفسه بأٌم أرضو تموت إٌف اهلل  ليم خبير

( .  ّْ/لقماف )
إذف ا٣ببلؼ ُب العلم ا٢بضورم، ال ا٢باصل من اإلمارات كا٢بواس   

ماـ كالعلم اىرم لدل اإل الظاىريٌة كالٌصنايع اإلكتسابٌية، ضركرة أٌف العلم اللٌ 
اىرم ا٢باصل لغّبه تنبع أسبابو من حواسو الظٌاىريٌة ُب الكٌمٌية كالكيفٌية،  الل

فاإلماـ كالٌناس يكَبكاف ُب ٙبصيل ىذا العلم لكونو تابعان ألسبابو اإلعتياديٌة، 
كىذا ال ٱبتٌص بأحد، ٖببلؼ ا٢بضورم إذ ال ٲبنحو عبلٌـ الغيوب إالٌ ٤بن أراد 

.  كاصطفى 
  فعكهمه كد  :
نفى بعض ا٤بتوٮٌبْب علم اإلماـ ا٢بضورم بدعول أٌف القوؿ با٢بضورم   

يستلـز مكاركتهم عليهم السَّبلـ هلل تعأب ُب ىذه الٌصفة، فالقوؿ با٢بضورم 
.  يستتبع الٌكرؾ كالغلٌو  
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   كهو  ننفعه  :
ٌف بأٌف إحاطة علمهم با٤بعلومات ليس على كجو العٌلٌية كا٤بعلولٌية، ضركرة ا  

العلم ّٔذا ا٤بعُب من خصائص ذات الواجب ا٤بتعاؿ الٍب ال يكاركها ا٤بمكن 
.  فيو قطعان 

:  كبتعبيرو  خر  
إٌف علم اهلل تبارؾ ا٠بو قدًن كسابق على ا٤بعلومات، كىو عْب ذاتو كعٌلة   

للمعلومات، كأٌما علم األئٌمة عليهم السَّبلـ كما أحاطوا بو ٓب يكن إالٌ بتعليم 
ـ آنان فآنان، ألنو حادثه كمسبوؽه با٤بعلومات، كىو غّب الٌذات فيهم، اهلل لو

كليس بعٌلةو للمعلومات لكونو حاالِّ فيهم، فهو عارض على ذكاهتم كليس 
عينها الستحالة كجوده فيهم قبل كجود ذكاهتم الٌكريفة، فحضوره عندىم 

.  ٗبعُب انككاؼ ا٤بعلومات لديهم فعبلن 
ُب طوؿ علم اهلل كإرادتو كليست عرضٌية ٗبعُب كوهنا ُب فعلومهم ا٢بضوريٌة   

ا٠بو، كمعُب الفقر الٌذاٌب   مقابل علم اهلل عٌز كجٌل، فهم الفقراء ذاتان إليو عزٌ 
أنو دائمان ٰبتاج إٔب إفاضة الوجود من الغِب بالٌذات إليو آنان فآنان، فكلُّ آفو 

.  عليو كما ال ٱبفىيكوف كجوده ككجود الفيض ا٤بفاض عليو غّب الٌسابق 
فإٌف ما علموه كأحاطوا بو إ٭با ىو فيض اهلل تبارؾ كتعأب نزؿ  ك ليه؛  

عليهم، فهو عٌز ا٠بو يفيض ُب كل آف على ذكاهتم ا٤بقدَّسة من القدرة على 
العلم ٗبا ال ٲبكن تصوُّريه أك ا٣بوض فيو، كٓب يكن تعليمو تعأب ٥بم مرحلٌيان 

عنهم ٕبيث يكونوف غّب ٧بتاجْب إليو تعأب ُب  ٗبعُب أنو أعلمهم كرفع يده
بل ما علموه إ٭با ىو بتعليم  ػفَبة زمنٌية ٧بدكدة؛ تعأب اهلل عن ذلك علٌوان كبّبان 
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، فإٌف  احملتاج كالفقّب الٌذاٌب دائمان ىو  اهلل ٥بم عليهم السَّبلـ ُب كل ٢بظةو كآفو
يو ٰبتاج إٔب ٕباجة إٔب من يفيض عليو، فكما أٌف أصل حدكث الفيض ؼ

.  إفاضة الغٌِب بالٌذات، فكذلك بقاؤه آنان فآنان 
كذلك التعليم الٌدائم القائم حْب يكوف ُب الٌلحظات ىو مصداؽ ما شاء   

كىذا ىو  كال يحيطوف بشيء  ن  لمه إالٌ بما شاءاهلل أٍف ٰبيطوا بعلمو 
ؽ قولو اٌلذم ملكوه من العلم، كىذا جارو ُب ٝبيع أ٫باء علومهم، كمصدا

 " : أم ٢بظة بعد ٢بظة، أك ما كرد " إ٭با العلم ٰبدث ساعةن بعد ساعة
ما ٰبدث بالٌليل كالٌنهار، األمر بعد االمر، كالٌكيء بعد الٌكيء إٔب : "من أنو

، كل ذلك بتعليمو الٌدائم القائم، كىذا أيضان أحد معاين قولو "يـو القيامة
 " :ستفادان كإالٌ لنفد ما عندىمإٌف ٥بم ُب كٌل ليلة ٝبعة علمان ـ  . "
فبل ينبغي أف يتوٌىم ذك بصّبةو بأهنم مكاركوف لو تعأب ُب ىذه الٌصفة كأٌف   

، الختبلؼ العلمْب ُب الٌصفة، فإٌف  ٌّ القوؿ با٢بضورم من الٌكرؾ أك الغلٌو
علمو تعأب ذاٌبّّ، كعلمهم عرضيّّ موىوب من عند عبلٌـ الغيوب، فبل ٦باؿ 

الًعٍلمىٍْب أصبلن، كبو يظهر الفرؽ بْب علمو تعأب كعلم اإلماـ  لدعول اٌٙباد
ـٍ كا٢بدكث، كالٌسبق كالعدـ،  ا٢بضورم من كجوه عديدة، من جهة الًقدى

كالعلٌية كا٤بعلولٌية، كعينٌيتو مع الٌذات كعدمو، إٔب غّب ذلك من كجوه الفرؽ 
. كلزـك الٌكرؾ كالغلٌو الٍب ال يبقى معها ٦باؿه لتوىُّم اإلٙباد بْب الًعٍلمىٍْب 

  
:  بياف  نشأ الخالؼ 
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بًكبلى قسميو ا٢بضورم كالكٌمي  كأٌما منكأ ا٣ببلؼ ُب علم اإلماـ   
فّبجع ُب الواقع إٔب كجود تعارض بدكم بْب اآليات كاألخبار بالٌنفي 

.   كاإلثبات، كالعمومات كالتخصيصات كأخبار التقٌية كا٤بفَبيات 
: ثمرة البحث  
ب أٌف نصب اإلماـ كاجبه على اهلل جٌل شأنو من باب الٌلطف، ك٤بٌا ال رم  

كانت معرفتو بعد كجوب كجوده كاجبةن أيضان عقبلن كنقبلن، فبل بٌد من 
: تكخيص تلك ا٤بعرفة، كٙبصل بأمرين

. معرفة شخص اإلماـ با٠بو كنسبو : أرنهما  
.   معرفة صفاتو كخصائصو الٍب ٲبتاز بػها عن غّبه: كثانيهما  
كىذاف األمراف يكٌكبلف الٌدعامة األساسٌية ُب كجوب اإلعتقاد باإلماـ   

ا٤بفَبض الطٌاعة، كال ٲبكن دعول معرفتو بدكهنما، كنستدٌؿ على ذلك بالعقل 
:  كالٌنقل

:  أٌ ا األٌكؿ  
فالعقل ٰبكم بأٌف العٌلة الٍب استدعت كجود رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو   

ا داعية إٔب كجود األكصياء من بعده، كما اٌف ا١ٌبهة ا٤بوجبة كسلَّم ىي بنفسو
للرجوع إٔب النيٌب ىي بعينها توجب الرجوع إٔب الوصٌي، فيجب على اهلل تعأب 

.  نصبو، كعلى الناس معرفتو لتوقف إتٌػباعو على معرفتو 
مضافان إٔب أٌف اإلماـ مفَبىض الطٌاعة، ككل من يفَبض طاعتو ٯبب معرفة   

ق، فاإلماـ ٯبب معرفة صفاتو لئبلٌ ييكتبو بغّبه ٩بٌن يٌدعي مقامو كذبان صفات
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كبػهتانان، إذ إٌف معرفتو ٗبا ذكرنا تكوف سببان لنجاتنا من شبهات ا٤بنافقْب 
. كا٤بلحدين، كسبلمةن لنا من إضبلؿ ا٤بفَبين ا٤بضلّْْب 

: كأٌ ا الثاني  
:  فاألخبار إلثباته  تواترة،  نها  

      بر األٌكؿالخ :
ُب قوؿ  ما كرد ُب صحيحة معاكية بن عٌمار عن موالنا أيب عبد اهلل   

٫بن كاهلل األ٠باء : قاؿ كهلل األسماء الحسنى فاد وا بػها: اهلل عٌز كجلٌ 
 .(ُ)ا٢بسُب الٍب ال يقبل اهلل من العباد عمبلن إالٌ ٗبعرفتنا

      ما كرد ُب ا٤بستفيض منها: الخبر الثاني :
إٌف ا٢بٌجة ال تقـو هلل على : قاؿ كثقة داكد الرٌقي عن العبد الٌصاّب ـ 

خلقو إالٌ بإماـ حٌب يػيٍعرىؼ
(ِ). 

كالٍب ىي حٌجتو  ػكداللة ا٣برب كاضحة على أٌف ا٫بصار ا٤بعرفة باهلل تعأب   
.  إ٭با ىو بواسطة اإلماـ، فتجب معرفتو ٛبامان كوجوب نصبو  ػعلى خلقو 

      الثالخبر الث : 
عن أحدٮبا عليهما السَّبلـ أنو  ػ )*(كىي صحيحة على مسلكنا ػخبر زرارة   
ال يكوف العبد مؤمنان حٌب يعرؼ اهلل كرسولو كاألئٌمة كٌلهم كإماـ زمانو، : قاؿ

.  (ّ)كيف يعرؼ اآلخر كىو ٯبهل       األٌكؿ؟: كيرٌد إليو كيسٌلم لو، ٍبٌ قاؿ
    الخبر الٌرابع : 

                                                 
(*)

تأخرين من فقهاء اإلمامٌية، يعترب ا٣برب الصحيح ىو ما كاف راكيو ُب كٌل طبقة عدالن إمامٌيان، كأما ا٤بتقدموف منهم على مسلك آب   
 .ما حصل اإلطمئناف بصدكره عن ا٤بعصـو : فالصحيح عندىم ىو
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 :فضيل  ن أبي رمزة قاؿ وثقة اؿ  

إ٭با يعبد اهلل من يعرؼ اهلل، فأٌما من ال يعرؼ اهلل : قاؿ ٕب أبو جعفر   
تصديق : جيًعٍلتي فداؾ فما معرفة اهلل؟ قاؿ: فإ٭با يعبده ىكذا ضبلالن، قلت

 اهلل عٌز كجٌل كتصديق رسولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كمواالة علٌي 
٥بدل عليهم السَّبلـ كالرباءة إٔب اهلل عٌز كجٌل من كاإلئتماـ بو كبأئٌمة ا

عدٌكىم، ىكذا ييعرؼ اهلل عٌز كجٌل 
(ْ) .

:  الرظة
ربط ا٣برب الٌكريف معرفتػو عٌز كجٌل بتصديق رسولو كاألئٌمة األطهار عليهم   

السَّبلـ، كال ٱبفى كجود ا٤ببلزمة بْب تصديقهم كمعرفتهم، إذ ال يػيٍعقىل 
.  ىم تصديقهم بدكف معرفت

     الخبر الخا س : 
كلُّ من داف : يقوؿ ٠بعت أبا جعفر : صحيحة ٧بٌمد بن مسلم قاؿ  

اهلل عٌز كجٌل بعبادة ٯبهد فيها نفسو كال إماـ لو من اهلل فسعيو غّب مقبوؿ، 
كىو ضاؿّّ متحٌّب كاهلل شانئه ألعمالو، كمثلو كمثل شاة ضٌلت عن راعيها 

يومها، فلٌما جٌنها الليل بصرت بقطيع غنمو  كقطيعها، فهجمت ذاىبة كجائية
مع راعيها، فحٌنت إليها كاغَبَّت بػها، فباتت معها ُب مربضها فلٌما أف ساؽ 

الرٌاعي قطيعو أنكرت راعيها كقطيعها، فهجمت متحٌّبة تطلب راعيها 
كقطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحٌنت إليها كاغَبَّت بػها فصاح بػها 

براعيك كقطيعك فأنت تائهة متحٌّبة عن راعيك كقطيعك،  إ٢بقي: الرٌاعي
فهجمت ذعرة، متحٌّبة، تائهة، ال راعي ٥با يرشدىا إٔب مرعاىا أك يرٌدىا، 
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فبينا ىي كذلك إذ اغتنم الٌذئب ضيعتها، فأكلها، ككذلك كاهلل يا ٧بٌمد من 
 أصبح من ىذه األٌمة ال إماـ لو من اهلل عٌز كجٌل  اىر عادؿ، أصبح ضاالِّ 
تائهان، كإٍف مات على ىذه ا٢بالة مات ميتة كفر كنفاؽ، كاعلم يا ٧بٌمد أٌف 
أئٌمة ا١بور كأتباعهم ٤بعزكلوف عن دين اهلل قد ضٌلوا كأضٌلوا فأعما٥بم الٍب 

، ال يقدركف ٩با كسبوا على  يعملوهنا كرمادو اشتٌدت بو الرٌيح ُب يوـو عاصفو
 . (ٓ)شيء، ذلك ىو الضبلؿ البعيد

      الخبر الٌسادس: 
 : صحيحة جابر بن يزيد ا١بعفي قاؿ  

إ٭با يعرؼ اهلل كيعبده مىٍن عرؼ اهلل كعرؼ : يقوؿ ٠بعت أبا جعفر   
إمامو مٌنا أىل البيت، كمىٍن ال يعرؼ اهلل عٌز كجٌل كال يعرؼ اإلماـ مٌنا أىل 

. (ٔ)البيت فإ٭با يعرؼ كيعبد غّب اهلل ىكذا كاهلل ضبلالن 
     الٌسابعالخبر :

 : قاؿ صحيحة زرارة عن أيب جعفر   

ذركة األمر كسنامو كمفتاحو كباب األشياء كرضا الٌرٞباف تبارؾ كتعأب   
 ن يطع الٌرسوؿ : الطٌاعة لئلماـ بعد معرفتو، إٌف اهلل تبارؾ كتعأب يقوؿ

، أمىا لو أٌف رجبلن قاـ فقن أأاع اهلل ك ن توٌلى فما أرسلناؾ  ليهم رفيظان 
يلو كصاـ هناره كتصدَّؽ ٔبميع مالًًو كحجَّ ٝبيع دىره كٓب يعرؼ كالية كٌٕب اهلل ؿ

فيواليو كيكوف ٝبيع أعمالو بداللتو إليو ما كاف لو على اهلل حٌق ُب ثوابو من 
.  (ٕ)أىل اإلٲباف
      الخبر الثا ن: 



 21 

 :صحيحة ا٢بارث بن ا٤بغّبة قاؿ 

مىن مات ال يعرؼ إمامو مات : قاؿ رسوؿ اهلل: قلت أليب عبد اهلل  
ميتة جاىلٌية؟ 

. نعم: قاؿ
جاىلٌية جهبلء أكجاىلٌية ال يعرؼ إمامو؟ : قلت
 .(ٖ)جاىلٌية كفر كنفاؽ كضبلؿ: قاؿ

       الخبر التاسع: 
 :صحيحة زرارة قاؿ  

، فإنكى إذا عىرىٍفتى ًإمىامىكى ٓب يضٌرؾ، : قاؿ أبو عبد اهلل    إٍعًرٍؼ ًإمىامىكى
. (ٗ)ا األمر أك تأٌخر تقٌدـ ىذ
       الخبر العاشر: 

 :صحيحة الفضيل بن يسار قاؿ  

يـو نن و كٌل أناسو  : عن قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب سألت أبا عبد اهلل   
يا فضيل إٍعًرٍؼ إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك ٓب يضٌرؾ، : فقاؿ بإ ا هم

ت قبل أٍف يقـو صاحب تقٌدـ ىذا األمر أك تأٌخر، كمىن عرؼ إمامو ٍبٌ ما
ىذا األمر، كاف ٗبنػزلة مىٍن كاف قاعدان ُب عسكره، ال بل ٗبنػزلة من قعد ٙبت 

ٗبنػزلة من استكهد مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : كقاؿ بعض أصحابو: لوائو، قاؿ
. (َُ)عليو كآلو كسلَّم 

 
      الخبر الحادم  شر: 
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كأنا  بصّب أبا عبد اهلل سأؿ أبو : عن إ٠باعيل بن ٧بٌمد ا٣بزاعي قاؿ  
يا أبا بصّب ألست تعرؼ : ؟ فقاؿتراين أيٍدرًؾ القائم : أ٠بع، فقاؿ

كاهلل ما تبإب يا أبا : فقاؿ ػكتناكؿ يده  ػإم كاهلل كأنت ىو : إمامك؟ فقاؿ
 . (ُُ)بصّب أالٌ تكوف ٧بتبيان بسيفك ُب  ٌل ركاؽ القائم صلوات اهلل عليو

      الخبر الثاني  شر: 
 :صحيحة الفضيل بن يسار قاؿ  

مىٍن مات كليس لو إماـ فميتتو ميتة جاىلٌية، : يقوؿ ٠بعت أبا جعفر   
كمىٍن مات كىو عارؼ إلمامو ٓب يضرٌه، تقٌدـ ىذا األمر أك تأٌخر كمىٍن مات 

. (ُِ)كىو عارؼ إلمامو، كاف كمن ىو مع القائم ُب فسطاطو 
: يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : ككذلك ما كرد عن عمر بن أباف قاؿ  

إعًرٍؼ العبلمة فإذا عرىٍفتػوي ٓب يضرَّؾ، تقدَّـ ىذا األمر أك تأخَّر، إٌف اهلل عٌز 
، فمن عرؼ إمامو كاف كمن يـو نن و كٌل أناسو بإ ا هم: كجٌل يقوؿ

.  (ُّ) كاف ُب فسطاط ا٤بنتظر 
:  الرظة

فإٌف معرفة " ٍؼ العبلمة إٍعرً : " ُب ا٣برب األخّب ال ٱبفى ببلغة قولو   
سواء ما تعلَّق بنٌسًبًو أك ببدنو  العبلمة تستلـز معرفة كل ما يتعلَّق باإلماـ 

أك بعلمو كأخبلقو أك ٖبصائصو ك٩بٌيزاتو، كما إٌف من مصاديق العبلمة ما 
يتعلَّق ٗبقدّْمات  هور اإلماـ ا٢بٌجة بن ا٢بسن ا٤بهدٌم ا٤بنتظر عٌجل اهلل تعأب 

.  بغّبه ٩بٌن يٌدعي مقامو الٌكريف  ريف حٌب ال ييكتبو اإلماـ فرجو اللٌ 
       الخبر الثالث  شر: 
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 :صحيحة إبن أبي يعفور قاؿ 

رجل يتواالكم كيتربٌأ من عدكٌكم كٰبٌل حبللكم   : قلت أليب عبد اهلل 
كٰبرـٌ حرامكم كيزعم أٌف األمر فيكم ٓب ٱبرج منكم إٔب غّبكم، إالٌ إنو يقوؿ 

ػهم قد اختلفوا فيما بينهم كىم األئٌمة القادة، كإذا اجتمعوا على رجل أف
إٍف مات على ىذا فقد مات ميتة : ىذا، قلنا ىذا، فقاؿ : فقالوا

.   (ُْ)جاىلٌية
كمثلو ما ريكم من طريق ٞبراف بن أعْب ك٠باعة بن مهراف فراجع  

(ُٓ)   .
ـ با٠بو كنسًبًو كصفًتًو فليتأٌمل ا٤بؤمن كيف أكجب اهلل معرفة شخص اإلما  

. كٓب يكتًف ٗبا دكف ذلك 
فإذا كاف نصب اإلماـ كمعرفتو كاجبان عقبلن كنقبلن، كجب أيضان : كبالجملة  

أف يكوف أفضل الٌناس ُب ٝبيع الٌصفات ا٢بميدة، كال بٌد للقائل من أٍف 
.  جامع لصفات الفضل ٩بتازان بػها على العآب بأسره يعتقد بأٌف اإلماـ 

من  (ُٔ)كقد أطاؿ علماء الكبلـ" الًعٍلم"كال ريب أٌف من تلك الٌصفات   
اإلمامٌية ُب تفصيل الٌصفات الٍب ٯبب أف يتحٌلى بػها اإلماـ، كىذا ال خبلؼ 

كاٌلذم يستحٌق . فيو أصبلن إالٌ ُب بعض التفاصيل، كقد أشرت سابقان فبل أعيد
: البحث ُب ىذا ا٤بقاـ أمراف

ـ اإلماـ ٯبب اإلعتقاد بو على ٫بو التفصيل أك يكفي ىل أٌف عل: األٌكؿ 
. اإلٝباؿ 

ىل ٯبب على كٌل فرد أٍف يعتقد تفصيبلن بعلم اإلماـ : كبمعنى  خر  
.  كحقيقتو أـ ال ؟ 
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ىل أٌف ىذا اإلعتقاد ضركرمّّ، ٕبيث يكوف مىٍن ال يعتقد ذلك : الثاني  
.  األمر كذلك؟ منًكران لضركرم من الٌضركريٌات الٌدينٌية، أك ليس 

  ففيو قوالف :أٌ ا األ ر األٌكؿ :
كجوب ا٤بعرفة ا٤بطلقة، ٗبعُب أٌف اإلعتقاد ٗباىٌية علم اإلماـ  :أرنهما   

كمقداره كاجب مطلقان على كٌل األفراد دكف فرؽ بْب ا٣باٌصة كالعاٌمة من       
. الٌناس 

اد ٗباىٌية ًعٍلًم اإلماـ كجوب ا٤بعرفة القهريٌة، ٗبعُب أٌف كجوب اإلعتق :ثانيهما  
، كمقدارًه متوٌقف على ا٣بواص من أىل العلم الباحثْب ُب علم اإلماـ 

.  ٕبيث يستلـز ذلك ا٤بعرفة التفصيلٌية قهران 
  .القوؿ األٌكؿ هو األرجح، كسيأتي بياف دليله   
: فاٌدعى أصحابو عدـ صٌحتو بوجهْب :كأٌ ا القوؿ الثاني  
.  كجود دليل يرشد إٔب كجوب اإلعتقاد التفصيلي عدـ : الوجه األٌكؿ  
إٌف أقصى ما يدٌؿ عليو العقل، ىو أٌف اإلماـ ٯبب أف يكوف  :الوجه الثاني  

أعلم الناس، فإذا كجب ىذا، كجب على القائل باإلمامة اإلعتقاد بذلك، 
ه الٌدليل إٔب التفصيل كجب  ألف ذلك من شؤكف اإلمامة كلوازمها، كمىن أرشىدى

ككيف .. اإلعتقاد ٗبا كىضيحى لديو، ألنو من شؤكف اإلمامة عند ذاؾ عليو
نستطيع أف نقوؿ بوجوب اإلعتقاد بالتفصيل، كا٤بعرفة التفصيلٌية متعٌذرة ٤بثل 

!.  الٌنساء كاألطفاؿ، بل كعاٌمة الٌناس؟
 :كبالجملة  
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 إنصراؼ اإلطبلقات إٔب ا٤بعرفة التفصيلٌية، كىي: إٌف دعول ا٤بستكًكل ىي  
خاٌصة بفئة معٌينة من الناس كىم الٌرجاؿ، ال سٌيما ا٤بتخٌصصوف من أىل 

.  العلم 
:  يرد  ليه  
إٌف احتماؿ انصراؼ معرفة اإلماـ ُب تلك اإلطبلقات إٔب معرفتو  ػ( ُ)  

اإلٝبالٌية لفئة معٌينة دكف ا٤بعرفة الٌتفصيلٌية ٔبميع خصائصو الكمالٌية خبلؼ 
ُب ا٤بعرفة كوهنا تفصيلٌية حٌب يرد دليل على  األصل كالظٌاىر، إذ األصل

العكس، كىو الظاىر من كلمات الٌلغوٌيْب ُب الفرؽ بْب العلم كا٤بعرفة، 
اإلٌطبلع على ا١بزئٌيات، :كالمعرفة.اإلٌطبلع على الكٌليات:فالعلم

مىٍن مات ال يعرؼ إمامو مات ميتةن : " فاإلطبلقات الواردة مثل قولو 
ال ييفهىم منها ٕبسب التبادر إالٌ التفصيل ُب " ؼ إمامك إٍعرً "ك" جاىلٌية 

نعتو كصفتو كسائر حاالتو، كالعجز عن التحصيل ال ييٍسًقط الوجوب ا٤بذكور 
إٔب سقوط كثّب من األجزاء كالٌكرائط ُب  ػأم العجز  ػكإالٌ ألٌدل ذلك 

ىا األحكاـ الفرعٌية، فكما أٌف تعٌلم األحكاـ كالعبادات بأجزائها كشرائط
كاجبه عينان، كذا ال بٌد أٍف تكوف معرفة صفات اإلماـ التفصيلٌية كاجبةن أيضان 
بطريق أكٔب لتوقف صٌحة العبادات بأجزائها كشرائطها على لزـك اإلعتقاد 
باإلمامة؛ بل إٌف اإلشتغاؿ بالعلم ا٤بتكٌفل ٤بعرفة اهلل كمعرفة خلفائو أىٌم من 

ىو ا٤بتعْبَّ ألٌف العمل يصٌح عن تقليد، اإلشتغاؿ بعلم ا٤بسائل العملٌية؛ بل 
فبل يكوف اإلشتغاؿ بعلمو إالٌ كفائٌيان دفعان حملذكر العيٍسًر كا٢برىج ٖببلؼ 

.  ا٤بعرفة، إذ البحث التفصيلي بػها ال يستلـز احملذكر ا٤بذكور 
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ال شٌك أٌف البحث ُب معرفة علم اإلماـ ىو من ضمن مسائل  ػ( ِ)  
يلها بالٌنظر كاإلستدالؿ، كا١باىل بػها عن نظر خارج اإلعتقاد الٍب ٯبب ٙبص

عن ربقة اإلٲباف، فتخصيص الٌنظر كاإلستدالؿ حينئذو ببعض دكف بعض 
.  يػيٍعتىبػىري ترجيحان ببل مرجّْح كىو قبيحه 

كعدـ تصٌور أك إدراؾ الٌنساء كالٌصبياف ٥با ال يستلـز القوؿ بعدـ كجؤّا،  
ىا بْب الٌنساء كالٌرجاؿ، فلو فرضنا سقوط كما ال مبلزمة ُب ا٤بعرفة كعدـ

.  كجؤّا عن النساء فبل ينسحب ذلك على الٌرجاؿ قطعان 
  كأٌ ا األ ر الثاني :
فقد ييقاؿ إٌف فيو تفصيبلن، من ناحية أٌف مثل الصبية كالنسوة بل كالسواد   

لٌدين، العاـ ال يتعقَّلوف أٌف علم اإلماـ ضركرمّّ ٕبيث ييعدُّ منكره خارجان من ا
فإٌف من يتعٌذر ُب شأنو فهم الٌكيء كإدراكو كالوصوؿ إٔب كنهو كيف يكوف 
اعتقاده بو ضركريٌان؟ نعم، إٌف ذلك إ٭با يأٌب ُب شأف ا٣بواص من أىل العلم، 
كمىن قاـ لديو الٌدليل على كجوب اٌتصاؼ اإلماـ بتلك ا٣ًبصىاؿ الكرٲبة، فإٌف 

.   شأف إنكار الٌضركريٌات ُب الٌدين العلم بالنسبة إليو ضركرمّّ، كإنكاره 
:  كالخالصة  
ة أٌف ا٤بعرفة      ٌّ إٌف أصحاب ىذا الرٌأم إستبعدكا ا٤بعرفة التفصيلٌية ٕبٌج

ا٤بذكورة متعٌذرة على الٌنساء، ككٌل متعٌذر ال ٯبب اإلعتقاد بو، فمعرفتو 
.  التفصيلٌية ال ٯبب ٙبصيلها كاإلعتقاد بػها 

: كلكن يرد  ليه  
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أٌما الصغرل ا٤بنطقٌية فغّب مسلَّمة، ًلمىا مرَّ ُب األمر األٌكؿ مناقكتها كعدـ     
ٛبامٌية دليلها، إذ كيف تكوف معرفتو التفصيلٌية متعٌذرة كقد دٌلت اإلطبلقات 

.  على كجؤّا كغّبىا من سائر اإلعتقادات الٍب ٯبب ٙبصيلها عينان 
ف خبلفها، فمن مٌنا ٓب يؤمن كأٌما الكربل فغّب صحيحة، إذ نرل بالوجدا    

بذات الواحد القٌهار كبصفاتو الٍب يتعٌذر بككل كامل معرفتو بػها، مع ىذا 
كٌلو فإننا مأموركف ٗبعرفتها كامبلن كإٍف قٌصرنا ُب ٙبصيلها، ككذا ا٢باؿ ُب 

معرفة اإلماـ، فإذا ٓب تكن متعذّْرة على ا٣بواص فًلمى ىي متعذّْرة على الٌنساء؟ 
الٌصبياف بأصل التكليف حٌب يقحمو صاحب الٌدعول مع  كما عبلقة
!!. الٌنساء؟
كاجبه كضركرمّّ على هنج  فالٌصحيح أٌف اإلعتقاد بعلم اإلماـ     

اإلعتقاد بسائر صفاتو، بل ىو أ هرىا، كذلك ألٌف لطف اإلمامة إ٭با ىو ٗبا 
٤بسؤكلٌية ما ٓب يتحٌملو اإلماـ من مسؤكلٌية ا٥بداية كاإلرشاد، كال يتحمَّل تلك ا

يكن بتلك الٌصفات ا١بميلة، فإنكار بعض صفاتو الٍب بػها امتيازه، ييعترب 
.  إنكاران للطًف اإلمامًة 

فإٌف العلم من ضركريٌات الٌدين، كإنكاره إنكار للٌضركرم، إذ كما : ك ليه  
إٌف إنكار فرع من األحكاـ الٌكرعٌية ٱبريجي بصاحبو من اإلٲباف، كذا منكر علم 
اإلماـ بطريق أىٍكٔب لكوف معرفتو أصبلن تتوٌقف عليو بقٌية األحكاـ الفرعٌية، كإذا 
كاف إنكاره للخواص كأىل ا٤بعرفة إنكاران للطف اإلمامة، فإٌف إنكار العاٌمة لو 
.  ييعتىبػىري إنكاران للطف اإلمامة، لذا فإٌف اإلعتقاد بو ييصًبحي ضركريٌان ببل إشكاؿ 

  ألٌكؿبياف أدلٌة القوؿ ا  :
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أشرنا آنفان إٔب حصوؿ خبلؼ ُب معرفة علم اإلماـ كىل أٌف حكمها   
التكليفي ىو كجوب ٙبصيل اإلعتقاد التفصيلي فيها أك ال شيء من ىذا 
القبيل بل يكفي ا٤بعرفة اإلٝبالٌية؟ كىل للمعرفة التفصيلٌية مدخلٌية ُب ٙبٌقق 

.  اإلٲباف كالعدالة أـ ال؟ 
لّْمْب كوهنا كاجبة بالوجوب ا٤بكركط ٕبصوؿ ا٤بعرفة كقد اختار بعض ا٤بتك  

بػها قهران، حٌب إنو ال ٯبب ٙبصيلها مقٌدمةن، كيعذر فيها ا١باىل كا٤بعتقد بػها 
إٝباالن كما ىو شأف سائر الواجبات ا٤بكركطة، كىو تفريط عند أصحاب ىذا 

معذكريٌة  القوؿ، كما إٌف اإلعتقاد بكوهنا من قبيل العقائد الٌضركريٌة ُب عدـ
ا٤بخطئ كا١باىل فيها عن قصور ُب اإلدراؾ يػيٍعتىبػىري إفراطان، كالنمرقة الوسطى 

: أٍف ييقاؿ
إٌف معرفة ماىٌية علم اإلماـ من حيث الكمٌية كالكيفٌية ال بٌد أف تكوف   

بػًو ا٤بعركؼ ا٤بختص بو، ككوصفو بالعصمة  كمعرفة شخص اإلماـ بنىسى
ا ىي من لواـز كصفو بالعصمة كاإلمامة، بل ٗبا أشرف كاإلمامة، كمعرفتو 

ىي كمعرفة اهلل كسائر الواجبات ا٤بطلقة من أصوؿ العقائد الٍب قامت األدلٌة 
األربعة على كجوب ٙبصيل اإلعتقاد التفصيلي بػها باطنان، كالتدٌين بػها  اىران 
. بالوجوب ا٤بطلق ال ا٤بكركط ٕبصوؿ ا٤بعرفة قهران، فيجب ٙبصيلها  مقٌدمةن 

كال ريب أيضان ُب مدخلٌية ذلك اإلعتقاد ُب العدالة، بل اإلٲباف، كجودان   
كعدمان على كجو ال ييعذىر فيو ا١باىل التارؾ لتحصيل ا٤بعرفة بػها مقٌدمةن، كما 
ال ييعذىر ا٤بعتقد بػها إٝباالن، كإٍف عيذر احملٌصل ا٤بخطئ فيها كا١باىل قصوران ال 

. البيلو ُب اإلدراؾ سٌيما ا٤بستضعفْب من النساء 
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  دليل الكتاب :
ك ا خلقت الجٌن كاإلنس إالٌ :اإلطبلؽ ُب قولو تعأب: اآلية األكلى 

 ( .ٔٓ/الذاريات) ليعبنكف
نظران إٔب أٌف من مقٌدمات العبادة؛ بل من أعظم أفرادىا معرفة ا٤بعبود،   

ف سبق كمعرفة خلفائو ا٤بيامْب، لذا جاء بالٌصحيح من أنو ال عبادة من دك
خرج ا٢بسْب بن علٌي عليهما : "قاؿ ا٤بعرفة، فعن موالنا أيب عبد اهلل 

أيها الناس إٌف اهلل عٌز كجٌل ما خلق العباد إالٌ : السَّبلـ على أصحابو فقاؿ
ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدكه، فإذا عبدكه استغنوا بعبادتو عن عبادة من 

. (ُٕ)..." سواه
فلوال نفر  ن كٌل فرقة  نهم أائفة ... :قولو تعأب: اآلية الثانية  

 ليتفٌقهوا في الٌنين كليينذركا قو هم إذا رجعوا إليهم لعٌلهم يحذركف
 ( . ُِِ/التوبة)
كداللتها على إطبلؽ كجوب التفٌقو ُب الٌدين ٓب تػقتصر على تعٌلم مسائل   

: ا٢ببلؿ كا٢براـ فحسب بل تكمل مطلق ا٤بعارؼ اإل٥بٌية بقرينتْب
من أٌف معرفة اإلماـ من ٛباـ الٌدين ككمالو ٤بٌا  (ُٖ)ما كرد ُب ا٤بتواتر: كلىاأل  

على األٌمة، فا١بٌاحد لو خارج  نصب اهلل تعأب ذكره علٌيان أمّب ا٤بؤمنْب 
.  من دين رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 

ليهم السَّبلـ، كٌٛبت كأبنائو ا٤بعصومْب ع ك٤بٌا كميل الٌدين بأمّب ا٤بؤمنْب   
بػهم الٌنعمة كرضي لنا اهللي اإلسبلـى من خبل٥بم دينان، كاف من الواجب علينا 
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أٍف نسعى ٤بعرفة مىٍن بو ٌٛبت ىذه الٌنعمة، كصار اإلسبلـ مرضٌيان  كإالٌ لكاف 
.  زٌه عنو ا٤بؤب عٌز ذكره ػاإلمتناف عبثان يًب

: الثانية  
دّْمة لوجوب النفر ٤بعرفة اإلماـ بعد موت اإلماـ إستكهاد اإلماـ باآلية ا٤بتق  

. الٌسابق 
: قاؿ فقد جاء ُب موثػقة يعقوب بن شعيب عن موالنا أيب عبد اهلل   

.  إذا ىلك اإلماـ فبلغ قومان ليسوا ٕبضرتو : قلت لو
ٱبرجوف ُب الطٌلب فإهٌنم ال يزالوف ُب عذر ما داموا ُب الطٌلب  : قاؿ 
. أك يكفيهم أٍف ٱبرج بعضهم؟  ٱبرجوف كٌلهم: قلت
 ..فلوال نفر  ن كٌل فرقة  نهم : إٌف اهلل عٌز كجٌل يقوؿ: قاؿ 

. (ُٗ)ىؤالء ا٤بقيموف ُب السّْعة حٌب يرجع إليهم أصحأّم
كاجبان على طائفة، كاف اإلنذار للباقْب  فلٌما كاف الٌنفر ٤بعرفة اإلماـ   

.  كاجبان أيضان 
 (.ٖ/التكاثر) لتسئلٌن يو ئذو  ن الٌنعيم: تعأبقولو : اآلية الثالثة 
كليس النعيم مقتصران على ا٤بلٌذات ا٤باديٌة كالطعاـ كالكَّراب كما شاكلهما،   

بل يعٌم كل الكماالت الٌركحٌية الٍب تلعب دكران ُب صقل الكخصٌية ا٤بؤمنة، 
كذلك  كال ريب أٌف منها نعمة اإلماـ كاإلمامة، كالٍب ىي من أعظم النعم؛

 :ألمرين

٤با كرد ُب تفسّبه بنعمة : كثانيهماعمـو ا١بمع احملٌلي بالبلـ، : أرنهما  
:  اإلمامة، منها
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: قاؿ ما ركاه عطا عن ٝبيل عن موالنا أيب عبد اهلل  ػ( ُ)  
قاؿ تيسأؿ ىذه األٌمة : ؟، قاؿلتسئلٌن يو ئذو  ن الٌنعيم: قلت قوؿ اهلل  

ؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كآلو كسلَّم ٍبٌ بأىل بيتو عٌما أنعم اهلل عليهم برسو
.   (َِ)ا٤بعصومْب عليهم السَّبلـ

ما كرد إبن بابويو عن إبن زكريٌا القاسم بن إ٠باعيل بسٌر مىن رأل سنة  ػ( ِ)  
حدَّثِب إبراىيم بن العٌباس الصَّوٕب الكاتب باألىواز : ٟبس كٜبانْب كمأتْب قاؿ

كٌنا يومان بْب يدم اإلماـ علٌي بن موسى : ؿسنة سبع كعكرين كمائة، قا
ليس ُب الدنيا نعيم حقيقي، فقاؿ بعض الفقهاء ٩بن : كقاؿ الٌرضا 

أٌما ىذا النعيم ُب  لتسئلٌن يو ئذو  ن الٌنعيم  : ٕبضرتو قوؿ اهلل عٌز كجل
كذا فسَّرٛبوه : كعبلى صوتو الدنيا كىو ا٤باء البارد، فقاؿ لو اإلماـ الٌرضا 

ىو البارد من ا٤باء كقاؿ غّبىم ىو : ـ كجعلتموه على ضركب؟ فقاؿ طائفةأنت
الطٌعاـ الطيب كقاؿ آخركف ىو النـو الطيب، كلقد حٌدثِب أيب، عن أبيو، عن 

: إٌف أقوالكم ىذه ذكرت عنده، ُب قوؿ اهلل تعأب أيب عبد اهلل 
لتسئلٌن يو ئذو  ن الٌنعيم أؿ عباده إٌف اهلل تعأب ال يس: فغضب فقاؿ

عما تفٌضل عليهم بو، كال ٲبًٌب عليهم كاإلمتناف مستقبح من ا٤بخلوقْب، 
فكيف ييضاؼ إٔب ا٣بالق عٌز كجٌل ما ال يرضى بو للمخلوقْب كلكن النعيم 
حٌبنا أىل البيت كمواالتنا يسأؿ اهلل عنو بعد التوحيد كالنبوة ألٌف العبد إذا 

) ال يزكؿ كلقد حٌدثِب أيب، عن أبيو كاَب بذلك أٌداه إٔب نعيم ا١بٌنة اٌلذم 
عن ( عن أبيو علٌي بن ا٢بسْب) ٧بٌمد بن علٌي، ( جعفر بن ٧بٌمد، عن أبيو

قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو : أبيو حسْب بن علي، عن أبيو، أنو قاؿ
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يا علٌي إٌف أٌكؿ ما ييسأؿ عنو العبد بعد موتو لكهادة أف ال إلو إالٌ اهلل : كسلَّم
٧بمَّدان رسوؿ اهلل كأنك كٌٕب ا٤بؤمنْب ٗبا جعلو اهلل كجعلتو لك، فمن أقٌر  كأفٌ 

.  (ُِ)بذلك ككاف يعتقده صار إٔب النعيم اٌلذم ال زكاؿ لو
يا أيٌها اٌلذين   نوا أأيعوا اهلل كأأيعوا : قولو تعأب :اآلية الرابعة  

 (. ٗٓ/النساء) الٌرسوؿ كأكلي األ ر  نكم
الٌداللة على كجوب إطاعة األٌمة فردان فردان هلل سبحانو كتعأب فاآلية كاضحة   

كلرسولو كألكٕب األمر اٌلذين أشار إليهم الٌرسوؿ ُب عٌدة مناسبات، كال يصٌح 
أف يأمر اهلل تعأب بطاعتو كطاعة من ذكرهتم اآلية ا٤بباركة من دكف معرفتو عٌز 

طٌاعة فرع ا٤بعرفة، فما ٓب كجٌل كمعرفة حججو الطاىرين عليهم السَّبلـ، إذ اؿ
يػيٍعرىؼ اهلل سبحانو كحججو كيف ٲبكن أف يتوٌجو ا٣بطاب للعباد بوجوب 

.  طاعتو كطاعتهم، إذ يكوف باب التعليق على الٌكرط ا٤بستحيل ٙبٌققو 
كقد أشارت األخبار الٌصحيحة إٔب ما أشرنا آنفان، ففي تفسّب علٌي بن   

: يب عٌياش عن سليم بن قيس قاؿإبراىيم عن إبن أذينة عن أباف بن أ
أدىن ما يكوف بو العبد مؤمنان : يقوؿ كأتاه رجل فقاؿ لو ٠بعت علٌيان   

: كأدىن ما يكوف بو العبد كافران، كأدىن ما يكوف بو العبد ضاالِّ؟ فقاؿ لو
: سأٍلتى فاٍفهم ا١بواب

نفسىو فيقٌر لو أٌما أدىن ما يكوف بو العبد مؤمنان أف يعرّْفو اهلل تبارؾ كتعأب   
بالطٌاعة كيعرّْفو نبٌيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فيقٌر لو بالطٌاعة كيعرّْفو إمامو 

.  كحٌجتو ُب أرضو كشاىدىه على خلقو فيقٌر لو بالطٌاعة 
؟: فقلت . يا أمّب ا٤بؤمنْب كإٍف جهل ٝبيع األشياء إالٌ ما كىصىٍفتى
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كأدىن ما يكوف بو العبد كافران  نعم إذا أمر أطاع، كإذا هنى انتهى،: قاؿ 
مىٍن زىعىمى أٌف شيئان هنى اهلل عنو إٍف اهلل أمر بو، كنصبو دينان يتؤٌب عليو كيزعم أنو 

الذم أمره بو، كإ٭با يعبد الكَّيطاف، كأدىن ما يكوف بو العبد ضاالِّ أٍف ال 
: لعٌلو تصحيف]يعرؼى حٌجةى اهلل تبارؾ كتعأب كشاىده على عباده اٌلذين 

. أمر اهلل عٌز كجٌل بطاعتو كفرض كاليتو [ اٌلذم
.  يا أمّب ا٤بؤمنْب صفهم ٕب : قلت 

يا أيها اٌلذين   نوا : اٌلذين قرهنم اهلل تعأب بنفسو كنبٌيو فقاؿ: قاؿ 
.   أأيعوا اهلل كأأيعوا الٌرسوؿ كأكلي األ ر  نكم

. يا أمّب ا٤بؤمنْب جعلِب اهلل فداؾ أكضح ٕب؟: فقلت
:      اٌلذين قاؿ رسوؿ اهلل ُب آخر خطبة يـو قبضو عٌز كجٌل إليو:  فقاؿ
إين قد تركت فيكم أمرين، لن تضٌلوا بعدم، إٍف ٛبٌسكتم ّٔما كتاب اهلل عٌز " 

كجٌل كعَبٌب أىل بيٍب، فإٌف اللطيف ا٣ببّب قد عهد إٕبَّ أهنما لن يفَبقا حٌب 
كهاتْب، كٝبع بْب ا٤بسبحة يردا عليَّ ا٢بوض كٝبع بْب مسبحتيو كال أقوؿ 

كالوسطى فيسبق أحديهما األخرل، فتمٌسكوا ّٔما ال تزٌلوا كال تضٌلوا كال 
. (ِِ)تتقٌدموىم فتضٌلوا 

     عيسى بن السرم قاؿ موثقةكُب: 
حٌدثِب عٌما تثبت عليو دعائم اإلسبلـ إذا أخذت : قلت أليب عبد اهلل  

. بعده بػها زكى عملي، كٓب يضرين جهل ما جهلت 
شهادة أٍف ال إلو إالٌ اهلل كأٌف ٧بمَّدان رسوؿ اهلل كاإلقرار ٗبا جاء : فقاؿ  

بو من عند اهلل كحق ُب األمواؿ من الزكاة كالوالية الٍب أمر اهلل بػها كالية آؿ 
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مىن مات كال يعرؼ : قاؿ رسوؿ اهلل: ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ
كأأيعوا اهلل كأأيعوا : يٌة قاؿ اهلل عٌز كجلٌ إماـ زمانو مات ميتةن جاىل
ٍب صار من بعده حسن   فكاف علٌي  الٌرسوؿ كأكلي األ ر  نكم

 ٍب حسْب ، ٍب من بعده علي بن ا٢بسْب ، ٍب من بعده ،
، كىكذا يكوف األمر، إٌف األرض ال يصلح إالٌ بإماـ كمن ٧بٌمد بن علٌي 

ة كأحوج ما يكوف أحدكم إٔب معرفتو مات ال يعرؼ إمامو مات موتة جاىليٌ 
كأىول بيده إٔب صدره يقوؿ حينئذو لقد كنت : إذا بلغت نفسو ىيهنا قاؿ

.  (ِّ)على أمرو حسن
من الكيعة من أٌف ا٤براد من أكٕب األمر ىم  علماءكقد توٌىم العاٌمة كبعض اؿ  

: الفقهاء ٛبسكان باإلطبلؽ فيها، لكنو مردكد من ناحيتْب
داللة األخبار كحصرىا اإلطاعة بأفراد معيَّنْب، منها : ألكلىالنارية ا  

األخبار ا٤بتقٌدمة، كمنها ما كرد من أٌف ا٤بعٌِب بػها آؿ البيت عليهم السَّبلـ 
.  (ِْ)خاٌصةن 

داللة اآلية على عصمة أكٕب األمر حيث قرنت طاعتهم  :النارية الثانية 
معصوـه ال يصدر منو جهل أك بطاعة اهلل كرسولو، كال ريب أٌف اهلل تعأب 

نسيافه أك سهوه كما شابو ذلك، ككذا رسولو، كال أحد ٲبكنو أف يصٌور لنا 
عصمة الفقهاء عن ا٣بطأ كالنسياف كا١بهل، كال يٌدعي ذلك إالٌ مكابر على 

.  ا٢بقيقة كمتجاسر على ا٢بٌق ا٤بتعاؿ 



 35 

عول كجوب فلٌما كاف الفقهاء ُب معرض ا٣بطأ ال يصٌح حينئذو د ك ليه؛  
إطاعتهم فيو، لكونو تغريران بالقبيح كأمران باتػباعو كقد هنى عنو سبحانو ُب 

: آيات أخر بقولو تعأب
  كلوا  ٌما في األرض رالالن أٌيبان كال تتبعوا خطوات الشيطاف(البقرة/ُٖٔ )  

  أدخلوا في الٌسلم كافة كال تتبعوا خطوات الٌشيطاف(البقرة/َِٖ) .
  كا الهول أف تعنلواكال تتبع (النساء/ُّٓ .)
   كال تتبعوا أهواء قـو قن  ٌلوا  ن قبل كأ ٌلوا كثيران(ا٤بائدة/ٕٕ) .
  كال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم  ن سبيله (النساء/ُّٓ) .
  اتبعوا  ا أنزؿ إليكم  ن رٌبكم كال تتبعوا  ن دكنه أكلياء  
. (ّ/األعراؼ)
، كاألمر عليهم السَّبلـ ت بطاعة أكٕب األمرإٌف اآلية أمر :كالخالصة  

.  باإلطاعة يستلـز ا٤بعرفة 
 :اآلية الخا سة  
ا  ر نا األ انة  لى الٌسماكات كاألرض كالجباؿ فأبين إفٌ  :قولو تعأب  

 أف يحملنها كأشفقن  نها كرملها اإلنساف إنه كاف  لو ان جهوالن 
(. ِٕ/  األحزاب)
: من كجهْبكداللتها على ا٤بدَّعى   
إٌف التكليف ٕبفل األمانة كاجب على كل فرد، كاإلمامة من : األٌكؿ  

ا٤بصاديق الكربل لؤلمانة، فكما أٌف األمانة مكٌلف ٕبفظها اإلنسافي، كذا 
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، كالتكليف ٕبفظها متوٌقف على معرفة صاحبها كاللواـز  اإلمامة بطريق أىٍكٔبى
.  ما الٍب ال تنفك عنو كالًعٍلم كالعصمة كما شابو

: كركد األخبار بتفسّب األمانة باإلمامة؛ منها :الثاني  
األمانة ىي اإلمامة : ما ركاه علٌي بن إبراىيم ُب تفسّب اآلية، قاؿ ػ( ُ)  

إٌف اهلل يأ ركم أٍف : كاألمر كالنهي، كالٌدليل على أٌف األمانة ىي اإلمامة
مة، عيًرضىت على اإلمامة، ىي اإلما: يعِب تؤٌدكا األ انات إلى أهلها

أبْب أٍف يٌدعوىا أك : السماكات كاألرض كا١بباؿ فأبْب أٍف ٰبملنها، قاؿ
إنه كاف فبلف : أم كأشفقن  نها كرملها اإلنسافيغصبوىا أىلها، ك

 لو ان جهوالن ليعذب اهلل المنافقين كالمنافقات كالمشركين كالمشركات 
غفوران رريمان  كيتوب اهلل  لى المؤ نين كالمؤ نات ككاف اهلل

(ِٓ ) . 

ما ركاه العبلٌمة آّلسي عن ا٢بسْب بن عامر عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب  ػ( ِ)  
 عن ا٢بكم بن مسكْب عن إسحاؽ بن عٌمار عن اإلماـ أيب عبد اهلل 

: قاؿ إنا  ر نا األ انة  لى السماكات كاألرض: ُب قولو عٌز كجلٌ 
يعِب كالية أمّب ا٤بؤمنْب 

(ِٔ)  .
عن ا٥بمداين عن علٌي عن أبيو، عن علٌي بن معبد عن ا٢بسيْب بن  ػ( ّ)  

إنا  ر نا األ انة  لى : عن قوؿ اهلل سألت الٌرضا : خالد، قاؿ
األمانة الوالية، مىن اٌدعاىا بغّب حٌق فقدكفر: قاؿ السماكات كاألرض

(ِٕ) .
بن  ما ركاه عن إبن ا٤بتوكل عن ا٢بمّبم عن إبن عيسى عن ا٢بسن ػ( ْ)  

سألتي أبا عبد : علٌي عن إبن فضاؿ عن مركاف بن مسلم عن أيب بصّب قاؿ
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إنا  ر نا األ انة  لى السماكات كاألرض كالجباؿ : عن اآلية اهلل 
فأبين أٍف يحملنها كأشفقن  نها كرملها اإلنساف إنه كاف  لو ان 

. (ِٖ)األمانة الوالية، كاإلنساف أبو الكركر:قاؿجهوالن 
ا ركاه عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ا٢بسْب بن سعيد عن ا٤بفضل بن ـ ػ( ٓ)  

إنا  ر نا : صاّب عن جابر عن موالنا أيب جعفر ُب قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب
كرملها الوالية أبْب أٍف ٰبملنها كفران بػها : قاؿ  ...األ انة

 . (ِٗ)كاإلنساف اٌلذم ٞبلها أبو فبلف  اإلنساف
ـٌ    ا٤بتواترة بضميمة ما جاء ُب تفسّب األمانة باإلمامة  ىذه األخبار: بياف ها

يتوٌضح أٌف  إٌف اهلل يأ ركم أٍف تؤٌدكا األ انات إلى أهلها: بقولو تعأب
مغتصب ا٣ببلفة ىو نفسو الظلـو ا١بهوؿ، كالتعبّب بالظلـو ا١بهوؿ مبالغةن ُب 

اغتصبوا ا٣ببلفة من  الظلم كا١بهل يدٌؿ بالداللة ا٤بطابقٌية كاإللتزامٌية أٌف اٌلذين
ىم اٌلذين عنتهم اآلية ا٤ببارىكة كليس ا٢بجب  أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

الظلمانٌية ا٤ببلزًمة للخليفة كما يصوّْر ذلك بعض ا٢بمقى من بعض رجاؿ 
الدين الكيعة اٌلذين تأثركا بأفكار عاٌميػة ال عبلقة ٥با بدين آؿ ٧بٌمد عليهم 

 إٰباءات شيطانٌية يوسوسوف بػها إٔب عقوؿ السَّبلـ، بل ما نفثوه ما ىو إالٌ 
. السذَّج من الكيعة 

كما فعلوه ما ىو إالٌ تفسّبه لكبلـ اهلل بآرآئهم، كمىن فٌسر القرآف برأيو   
. فليتبٌوأ مقعده ُب النار، حسبما جاء ُب األخبار الصحيحة 

انٌية كإين ألٍعجىبي من ىؤالء ا٤بتمكيخْب كيف فٌسركا اآلية با٢بجب الظلم  
مع أنػها كاضحة الٌداللة ٕبسب ألفا ها كطبقان لقواعد اللغة العربٌية من أٌف 
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البلٌـ ُب اإلنساف الواردة ُب اآلية ىي للعهد، أم أٌف اٌلذم ٙبٌمل ا٣ببلفة 
كاغتصبها من أىلها رجله معهوده معركؼه كمكهوره بْب القاصي كالٌداين قدٲبان 

كر، حيث اٌدعى ا٣ببلفة لنفسو  لمان كحديثان، عنيت بو أبا الكركر أبا ب
ألىلها كعتوان على اهلل تعأب كعلى أكليائو الكراـ ا٤بيامْب عليهم السَّبلـ، فما 
اٌدعاه أكلئك ا٢بمقى ال يصلح ألٍف يػيرىدَّ عليو؛ لكن حٌب ال تسرم الكبهة إٔب 

نا السٌذج من الكيعة، أحببتي اإليراد عليها باإلٝباؿ، كإالٌ ما جاء ُب أخبار
ُب تفسّبىا كاؼو ككاؼو ٕبمد اهلل، كهلل الٌككر، كألكليائو ا٤بًٌنة، كسيعلم اٌلذين 

.   لموا أٌم منقلب ينقلبوف، كالعاقبة للمتقْب 
   
  دليل السٌنة  :
كنستدؿ على ا٤بدَّعى باإلطبلؽ ُب ا٣برب ا٤بتواتر بْب الفريقْب ا٤بركٌم عن   

رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم  أئٌمة آؿ البيت عليهم السَّبلـ عن جٌدىم
.  (َّ)..." مىن مات كىو ال يعرؼ إمامو، مات ميتةن جاىلٌية : " قاؿ
    كُب صحيحة ا٢بارث بن ا٤بغّبة قاؿ :

مىن مات : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم: قلت أليب عبد اهلل 
ال يعرؼ إمامو مات ميتة جاىلٌية؟ 

نعم : قاؿ 
جاىلٌية جهبلء أك جاىلٌية ال يعرؼ إمامو؟ : تقل
.  (ُّ)جاىلٌية كفر كنفاؽ كضبلؿ: قاؿ
: كالعامة رككا عن رسوؿ اهلل أنٌو قاؿ  
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مىن مات كليس عليو طاعة مات ميتة جاىلٌية "  
(ِّ) . "

مىن مات كليس ُب عنقو بيعة مات ميتة جاىلٌية"  
(ّّ)  ."

". (ّْ)يتة جاىلٌية مىن مات كٓب يعرؼ إماـ زمانو مات ـ"  
".  (ّٓ)من مات كال إماـ لو مات ميتة جاىلٌية"   
إٌف ىذه األحاديث غاية ما تدٌؿ على كجوب طاعة إماـ ا١بماعة : إٍف قيل  

: حسبما رككا عنو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
مىن مات كليس إلماـ ٝباعة عليو طاعة مات ميتة جاىلٌية"   

(ّٔ)  ."
مبايعة إماـ ٝباعة ا٤بسلمْب باإلنصياع  ػسب ىذه الٌكبهة بح ػٯبب  :قلنا  

كالركوف إليو حٌب لو كاف معاكية كيزيد كالكمر اللعْب، كقد هنى عٌز كجٌل عن 
الرٌكوف إٔب الظا٤بْب كإٍف كانوا من ا٤بصٌلْب، مضافان إٔب أٌف لساف ىذا ا٣برب 

ـٌ  عة كدكابٌان يركب تفوح منو رائحة أمويٌة، أرادت من ا٤بسلمْب أٍف يكونوا إ
رج الفرد . عليها معاكية كأتباعو  كىل ُب ٨بالفة الظا٤بْب مككلة إٲبانٌية ٚبي

ا٤بسلم من اإلٲباف ّٓرَّد عدـ اإلذعاف لسطوات ا١ببارين كا٤بنافقْب؟، كقد مدح 
اهلل عٌز كجٌل آّاىدين ٥بم باألنفس كا٤باؿ كالبنْب، كرغَّبىت السٌنة ا٤بطهَّرة 

ىم أماـ ٝبوع ا٤بسلمْب حٌب ال يغَبٌكا بػهم فيقتدكا بأفعا٥بم بفضحهم كتعريت
. أك يصّبكا من أتباعهم فيزداد الظلم كيكثر الفساد ُب الدنيا كالدين 

: كصفوة القوؿ  
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إٌف معرفة إماـ الزماف ليست مقتصرة على معرفة شكلو كمشائلو بالٌرؤية، بل   
اإلمامة كالعصمة، الٍب معرفة شخصو بالٌنسب ا٤بعركؼ ا٤بختص بو ككصفو ب

.  من لوازمها عمـو علمو كفعلٌيتو 
مضافان إٔب أٌف ا٣برب الكريف يدٌؿ على أٌف لكل زماف إمامان ُب ا٢بقيقة يصٌح   

أف يصدر منو األمر، كيلـز اتػباعيوي، كىذا كاضح ٤بن طلب الٌصواب، كىو ما 
: اؿؽ أشار إليو خرب عمر بن يزيد عن موالنا أيب ا٢بسن األٌكؿ 

: مىن مات بغّب إماـ مات ميتةن جاىلٌية، إماـ حٌي يعرفو، قلت: ٠بعتو يقوؿ  
قد كاهلل قاؿ ذلك رسوؿ اهلل : ٓب ا٠بع أباؾ يذكر ىذا، يعِب إمامان حٌيان، فقاؿ

مىن مات كليس لو إماـ : كقاؿ رسوؿ اهلل: صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، قاؿ
.   (ّٕ)يسمع لو كيطيع مات ميتةن جاىلٌية

. (ّٖ) ككرد مثلو عن أيب ا١باركد عن موالنا أيب عبد اهلل   
" يسمع لو كيطيع " كذيلو " إماـ حٌي يعرفو " كٗبقارنة صدر ا٢بديث   

تتضح لنا داللة ا٢بديث على كجوب ا٤بعرفة بإمامتو كلوازمها، إذ كيف يسمع 
دكر األمر كيطيع كىو جاىله بإمامو، مضافان إٔب أٌف الٌسمع كاإلطاعة فرع ص

منو، كىو من لواـز ا٥بداية على يديو الكريفتْب ٩با يستتبع اإلعتقاد بسعة 
علمو كفعلٌيتو، كما أشرنا إليو ىو من ا٤بعاين الٌدقيقة الٍب قٌلما تفطَّن إليها 

.  الفقهاء، فتأٌمل 
مىن عرفنا فقد : " كأيضان إطبلؽ قولو ُب ا٤بأثور ُب ا١بامعة الكبّبة كغّبىا   

هلل كمىن أنكرنا فقد أنكر اهلل عرؼ ا
: ككذا قولو ُب الزيارة ا١بامعة أيضان ".(ّٗ)

...". مىن كاالكم فقد كأب اهلل"
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 (َْ)ما أعرؼ شيئان بعد ا٤بعرفة أفضل من ىذه  الٌصبلة: " كأيضان عمـو قولو  
يستلـز  ػخصوصان من مثل الصَّبلة  ػبناءن على أٌف األفضلٌية من الواجب ا٤بطلىق 

. كب ا٤بطلىقالوج
مضافان إٔب أنو إذا كجبت معرفة الصَّبلة بكرائطها كأجزائها فمعرفة اإلمامة   

. كلوازمها من العصمة كعمـو ًعٍلمو كفعلٌيتو تكوف بطريق أىٍكٔبى 
إٔب غّب ذلك من العمومات كاإلطبلقات ُب اآليات كاألخبار الدالة على   

كعدـ الٌرخصة كا٤بعذكريٌة ُب الكٌك كجوب اإلٲباف كالتفٌقو كا٤بعرفة كالتصديق، 
كا١بهل ٗبعرفة اهلل عٌز كجٌل كمعرفة خلفائو كمراتب سفرائو مع تيٌسر الًعٍلم بػها 

ألحد من ا٤بكلَّفْب إالٌ ا٤بستػٍضعىفْب البػيلَّو من النساء كالرجاؿ كاألطفاؿ، 
: حسبما جاء ُب األخبار الٌصحيحة، كالٍب منها

ىو اٌلذم : عن ا٤بستضعىف؟، فقاؿ با جعفر سألت أ: معتربة زرارة قاؿ  
ال يستطيع حيلة يدفع بػها عنو الكفر كال يهتدم بػها إٔب سبيل اإلٲباف، ال 

كالٌصبياف كمىن كاف من الٌرجاؿ كالنساء : يستطيع أٍف يؤمن كال يكفر، قاؿ
. (ُْ)على مثل عقوؿ الصبياف 

: د ول كردٌ   
ؼ معرفة اإلماـ ُب تلك اإلطبلقات إنو من احملتمل انصرا : فاد الٌن ول  

إٔب معرفتو اإلٝبالٌية بأ هر خواصو كخصائصو، كىي الرٌياسة العاٌمة اإل٥بٌية 
دكف معرفتو التفصيلٌية ٔبميع خصائصو الكمالٌية، كاحتماؿ كوف ا٤براد كجوب 

اإلعتقاد كالتدٌين مكركطان ٕبصوؿ ا٤بعرفة قهران ال مطلىقان ليجبى ٙبصيلها 
.  مقٌدمةن 
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إٌف : ىذه الٌدعول مردكدة لكوهنا خبلؼ األصل كالظاىر، بل قد ييقاؿ  
اإلشتغاؿ بالعلم ا٤بتكٌفل ٤بعرفة اهلل كمعرفة خلفائو أىٌم من اإلشتغاؿ بًعٍلم 
ا٤بسائل العملٌية، بل ىو ا٤بتعٌْب، ألٌف العمل يصٌح عن تقليد، فبل يكوف 

 تصٌح إالٌ عن استدالؿ كبرىاف، اإلشتغاؿ بعلمو إالٌ كفائٌيان، ٖببلؼ ا٤بعرفة فبل
.  فتأٌمل 

  دليل اإلجماع :
كأٌما اإلستدالؿ على ا٤بسألة من اإلٝباع فهو الظاىر من إطبلؽ ما استدٌؿ   

بو العبلٌمة كالفاضل ا٤بقداد ُب الباب ا٢بادم عكر من إٝباع العلماء كاٌفة 
عن نظر على كجوب ٙبصيل ا٤بعارؼ بالنظر كاإلجتهاد، كأٌف ا١باىل بػها 

. كاستدالؿ خارج عن ربقة اإلٲباف، كمستحٌق للعذاب الٌدائم 
  دليل العقل :
كأٌما من العقل، فيكفي أيضان ما استدٌؿ بو متكلّْمو اإلمامٌية قاطبةن على   

كالٍب من مصاديقها معرفة اإلماـ ٖبصائصو الٍب جعلها  ػكجوب ٙبصيل ا٤بعرفة 
جزة، بقاعدة كجوب شكر ا٤بنعم، بتقرير ككذا النظر ُب ا٤بع ػاهلل سبحانو فيو 

: ىو اآلٌب
، كال يتٌم إالٌ با٤بعرفة "   ". إٌف شكر ا٤بنعم كاجبه
أما انو كاجب، فؤلنو تقٌرر عند العقبلء، كجوب شكر كٌل من أنعم على  

.  آخر، فٍَبؾ شكره ييعترب قبيحان، يوجب التوبيخ كالٌلـو عندىم 
عرفة، فؤلٌف الٌككر إ٭با يكوف ٗبا يناسب حاؿ كأما أنو ال يتٌم الككر إالٌ بآب  

ا٤بككور، فالٌككر مسبوؽ ٗبعرفة ا٤بككور، كإالٌ ٓب يكن شكران، كالبارم تعأب 



 43 

منعم، فيجب شكره، فتجب معرفتو، ككذا األئمة عليهم السَّبلـ بالنسبة إٔب 
ك٤با سائر ا٣بلق أكلياء النعم بالعقل كالنقل، فتجب معرفتهم للنكتة ا٤بتقٌدمة، 

تقٌرر من توٌقف شكر ا٤بنًعم اٌلذم ىو عبارة عن تعظيمو باللساف كتنزيهو عٌما 
يوجب النقص عليو، كما يصٌح منو كما ٲبتنع عليو، حذران من اتػصافو ُب مقاـ 

.  الككر ٗبا ال يليق ٕبالو من ا١بهل كالنقص 
ث كما يستدٌؿ على كجوب ا٤بعرفة بقاعدة كجوب دفع الٌضرر احملتمل، حي  

إٌف ا١باىل بكيء من ا٤بعارؼ ٰبتمل ُب نفسو أف يفوتو من مصاّب الًعٍلم، 
كيصيبو من مفاسد ا١بهل ما يتضٌرر بو، كىو أٓب نفساين، ٯبب بإلزاـ العقل 

.  دفعو، بل كبقاعدة دفع الضرر ا٤بظنوف بل ا٤بعلـو 
كما أشرنا من  فمن ا٤بعلـو بالٌضركرة، أٌف كصف اإلماـ  ك ليه؛  

زيلو كدفعو عن مقامو اٌلذم ػزيهو عٌما يوجب تنػق بالعلم ا٢بضورم، كتناتػصاؼ
رتٌبو اهلل تعأب فيو، أكمل كأحسن من كصفو بضٌده، فيجب ا٤بصّب إليو، ًلمىا 

.  فيو من اإلحَباز عن الضَّرر ا٤بعلـو 
على هنج اإلعتقاد  فبل غرابة إذان لو قلنا بوجوب اإلعتقاد بعلم اإلماـ   

تو، بل ىو أ هرىا، كما أٌف إنكاره للخواص كأىل ا٤بعرفة إنكار بسائر صفا
للطف اإلمامة، ألٌف لطف اإلمامة إ٭با ىو ٗبا يتحٌملو اإلماـ من مسؤكلية 
ا٥بداية كاإلرشاد، كال يتحٌمل تلك ا٤بسؤكلٌية ما ٓب يكن متقٌمصان بتلك 

طف اإلمامة الٌصفات ا١بميلة، فإنكار بعض صفاتو الٍب بػها امتيازه إنكار لل
. ٩با يستلـز إنكار الضركرم كىو على حٌد الٌكرؾ باهلل 
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كّٔذا يتضح أٌف اإلعتقاد بًعٍلمهم ا٢بضورم كعمومو ا٤بتعٌلق بكٌل شيء من   
لواـز اإلٲباف، لتعٌلقو ٗبقاماهتم ككراماهتم كمعاجزىم كفضائلهم الٍب حباىم بػها 

ـ كحضوريٌتو كسائر موالىم ا٢بٌق، فحرمة إنكار ما كرد ُب عمـو علمو
شؤكهنم يفضي إٔب إنكار فضائلهم كمراتبهم الٍب رتٌبهم اهلل فيها، كعليو؛ كيف 

  !!.ال يكوف العلم حينئذو ضركريٌان ٥بم خاٌصة؟
: اآلراء في  لم اإل اـ   
قلنا فيما سبق أٌف ٜبػة خبلفان بْب ٧بٌققي اإلمامٌية على عمـو علم اإلماـ   

ت عمومو كفعليتو، كُب مقابلو دعول للكيخ الٌصدكؽ كفعليتو، فا٤بكهور أثب
ُب التبليغ كغّبه، كقد أصبغ على مٌدعاه  على ثبوت السهو من ا٤بعصـو 

كسنتعٌرض  ػإٍف صٌحت نسبتها إليو  ػأدلٌة كاىية، ىي ُب الواقع زخارؼ كأماين 
.  إٔب دعاكيو كإبرامها بإذف اهلل تعأب 

إٔب ا٤بعصـو ُب غّب األحكاـ التبليغٌية  كقد كافقو ٝباعة ُب نسبة السهو  
من سورة االنعاـ، ككذا السيد  ُٖٔب ذيل اآلية " ٦بمع البياف"كالطربسي ُب 

ُب مقاـ نقل إستدالؿ "  ِِْاإلنتصار صفحة " ا٤برتضى ُب كتابو 
اإلسكاُب ُب باب القضاء على عدـ جواز قضاء اإلماـ بعلمو، بل لعٌلو 

، كالكيخ (ْْ)كالكراجكي (ّْ)احب القوانْبكص (ِْ)صريح صاحب ا١بواىر
.  (ْٔ)كالعبلٌمة حسبما حكاه عنو العبلٌمة آّلسي (ْٓ)ا٤بفيد
فاألٌمة على رأيْب، كاحد للمكهور ك٫بن نؤيٌده، كاآلخر : كبالجملة  

.  للصدكؽ كأنصاره 
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فبل شٌك أٌف القوؿ بو يستلـز براءة الذٌمة، كأقرب إٔب كياف  أٌ ا األٌكؿ؛  
صـو من حيث نسبة الكماؿ إليو دكف الرٌأم اآلخر، كلو دار اإلحتماؿ ا٤بع

بْب القوؿ األٌكؿ كالثاين، فبل بٌد للعقل أٍف ٱبتار القوؿ األٌكؿ، ألٌف كصف 
اإلماـ بعمـو العلم كفعليتو، أكمل كأحسن من كصفو بضٌدىا، فيجب ا٤بصّب 

.  ، حسبما أشرنا سابقان إليو، ٤با فيو من اإلحَباز عن الضرر ا٤بظنوف بل ا٤بعلـو
 :الٌرأم الٌراجح  
بعد الفحص كالتتبع ُب اآليات كاألخبار، كرٌد العاـ إٔب ا٣باٌص، كا٤بطلىق إٔب   

إٔب أٌف علم  ػكأخذت بعنقي  ػا٤بقىيَّد، كاحملكم إٔب ا٤بتكابو، دٌلت الرباىْب 
حسبما  ػاإلماـ حضورم كفعلي، كال يستلـز القوؿ بذلك مكاركتهم هلل تعأب 

كذلك الٌف علم اهلل تعأب قدًن كسابق  ػتوٌىم السذَّج من بعض أىل العلم 
كعلى  ػعلى ا٤بعلومات، كىو عْب ذاتو كعٌلة للمعلومات، كأٌما علم األئٌمة 

ٖببلؼ ذلك، حيث إنٌو حادث كمسبوؽ با٤بعلومات،  ػرأسهم رسوؿ اهلل 
حضوره عندىم ٗبعُب كىو غّب الذات فيهم، كليس بعٌلة للمعلومات، كإ٭ٌبا 

فدعول أنػهم مكاركوف لو تعأب ّٔذه . انككاؼ ا٤بعلومات لديهم فعبلن 
الٌصفة دكهنا خرط القتاد، كمردكدة ٝبلةن كتفصيبلن، كذلك الختبلؼ العلمْب 
ُب الٌصفة، على أٌف علمو تعأب ذاٌب، كعلمهم عرضٌي موىوبه ك٩بنوحه منو 

.  لعلمْب ذاتان جٌل شأنو فلم يبق ٦باؿ لدعول اٙباد ا
كال أحسب مىن قاؿ بعدـ عمـو علمو كحضوريٌتو إالٌ كمن قاؿ بسهو   

كذلك الستلزامو ا١بهل ُب ذات اإلماـ، كا١بهل رجس  اإلماـ ا٢بٌجة 
، إذ كٌل ما احتػػيًملى ُب حٌقو كيطهركم تطهيران : نٌزىو اهلل تعأب عنو بقولو
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 ان ٗبا أشرنا، ك٤با يأٌب من من نسبة النقص كا١بهل إليو، يكوف مردكد
الرباىْب الساطعة العقلٌية كالنقلٌية على عمـو علمو كفعلٌيتو كىي كثّبة جٌدان 

: نبحثها ضمن نقطتْب
  .الرباىْب العقلٌية: النقطة األكلى  
 .قاعدة اللطف : البرهاف األٌكؿ  
إٌف مقتضى قاعدة اللطف العميم الواجب على اهلل عقبلن أٍف يتػصف   
كمل من الذكات كىو اإلماـ باألكمل من الصفات، كىو فعلٌية العلم األ

أم  ػكعمـو كميتو، فلو ٓب يكن أكمل الذكات كمتصفان بأكمل الصفات 
، كىو خبلؼ مقتضى اللطف الواجب على رضوغؿ لكاف ناقضان  ػالعلم التاـ 

. ا٢بٌق ا٤بتعاؿ عٌز شأنو 
امة أٍف تكوف الصفات ُب إٌف األكمل ُب الرسالة كاإلـ: كبعبارة اخرل  

الرسوؿ كاإلماـ أتػٌم الصفات، كال تكوف كذلك ما ٓب يكن علمو حضوريٌان غّب 
معلَّقو على اإلشاءة كاإلرادة ألٌف العلم ا٤بعٌلق على اإلشاءة كماؿه ال أكمل، 

.  كفضيلة ال أفضل، فتدبٌر 
 .قاعدة األقربٌية  :البرهاف الثاني  
عاؿ األناـ كإطبلعو فعبلن بػها، أقرب إٔب طاعتهم، إٌف عمـو علم اإلماـ بأؼ  

كأبعد عن معصيتهم، فيجب على ا٢بكيم أٍف يطلعو على عمـو العلـو من 
دكف استثناء للنكتة ا٤بزبورة، كألٌف على الواجب نصب اإلماـ كجعلو حٌجة 

.  على الناس، ٯبب أٍف يعطيو العلم التاـ ٗبا ٰبتاج إليو األناـ 
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ة، أٌف العاصي ُب الٌسر أكثر منو ُب العبلنية، كامتناع ا٤بكلَّف ككجو األقريبٌ   
عن العصياف مع كجود ا٤بطٌلع أكثر منو مع عدـ كجوده، فإعطاء العلم 

ا٢بضورم الدفعي التاـ لئلماـ يكوف أقرب إٔب طاعة العباد للرب ا٤بتعاؿ، كأتػٌم 
ُب قاعدة  لسوقهم إٔب الٌرشاد، فيجب على ا٢بكيم الواجب ٗبقتضى ا٤ببلؾ

زيهو ػاللطف، كحيث كجب بقاعدة اللطف أصل اإلمامة كعصمة صاحبها كتن
من ٝبيع ا٤بناقص ا٣بٍلقٌية كا٣بليقٌية كالنَّسىبٌية، فليثبت ما ٫بن بصدده من فعليتو 

.  كعمـو كميتو بػها بل كبأكلويٌتها 
 .قاعدة ا٤بقتضي كعدـ ا٤بانع: البرهاف الثالث  
م من الفيوضات الداخلة ٙبت عمـو قدرة ا٤ببدأ إٌف عمـو علمهم الفعل  

الفٌياض، فثبت ا٤بقتضي، كاٌما قابلٌية ٧بٌل اإلمامة الكربل لتلك الفيوضات 
ا٤بقدَّسة العظمى من أعلى مراتب القابلٌيات، النٌو أشرؼ ا٤بمكنات، كأتػٌم 

.  ا٤بخلوقات للتجليات، فيثبت فػيٍقداف ا٤بانع أيضان 
أب قادر على تعميم علم اإلماـ لقدرتو عٌز كجٌل على إنو تع: كبتعبير  خر  

كل مقدكر، كا٢باجة داعية إليو لكونو أقرب للطاعة، كال مفسدة فيو، فيجب 
.   على ا٢بكيم إٯباده ُب اإلماـ 

.  قاعدة اإلحتياج :البرهاف الرابع  
، ال ريب أٌف العباد ٧بتاجوف إٔب العٌلة بقاءان كما احتاجوا إليها حدكثان   

، فبل بٌد من إٯباد إماـ إليهاُب ا٤بعرفة  رىمكاحتياجهم للعٌلة بقاءن يستلـز افتقا
ٍـّ لتتٌم بو  ليكوف الواسطة ُب ا٤بعرفة، كىذا اإلماـ ال بٌد لو من علم إ٥بي تا

ا٢بٌجة أكثر، كحيث ال مفسدة فيو كال منقصة، ٯبب حينئذو ًفٍعلو على القادر 
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لفياض، كال ضيق ُب القابلٌية الٍب ىي كاسطة ُب ا٢بكيم، إذ ال ٖبل ُب ا٤ببدأ ا
.  إٯباد ا٤بعرفة، فثبت ا٤بطلوب 

. قاعدة األتػٌم األصلح : البرهاف الخا س  
بالعلم الدفعي ا٢بضورم أتػٌم من كصفو بضٌده،  إٌف كصف اإلماـ   

فيجب ا٤بصّب إليو، ألٌف فيو دفع الٌضرر ا٤بظنوف بل ا٤بقطوع، إذ لو كاف اإلماـ 
 متصف بالعلم الدفعي ا٢بضورم لكاف متصفان بضٌده كىو ا١بهل ا٤بظنوف غّب

ٍبنا إٔب كلٌيو  بل ا٤بقطوع الٌضرر، ٗبعُب أننا نظٌن أٌف اهلل تعأب يعاقبنا ُب حاؿ نسى
 ػعدـ اتصافو بالعلـو الٌدفعٌية، فيجب دفع ىذا الضرر ا٤بظنوف بل ا٤بقطوع 

ٔب العلم ا٢بضورم، ٤بخالفة األكؿ لعدـ إمكاف ترجيح أخبار العلم اإلشائي ع
لآليات ك٤بوافقتو لقضاة العاٌمة؛ كألٌف الثاين موافق للكتاب الكرًن ك٨بالف 

ٕبكم ضركرة العقل كالكرع، فيجب حينئذو ا٤بصّب إٔب ما ذىبنا إليو،  ػللعاٌمة 
.  فيثبت ا٤بطلوب 

  .قاعدة اإلمكاف الذاٌب كالوقوع : البرهاف السادس  
أمره ٩بكن، ككلُّ ٩بكن أخرب  م التاـ كحضوريٌتو لدل اإلماـ العلم اإللو  

بو الصادقوف من آؿ ٧بمَّد فهو حقّّ، فيجب اإلعتقاد بو، كٰبـر التكذيب بو 
. أك اإلعتقاد ٖببلفو

 ػعلى أقٌل التقادير  ػأٌما إمكانو فمسلَّم، مضافان إٔب أٌف كقوعو ُب ا١بملة   
.  دليل إمكانو با١بملة 

إخبار الصادقْب بو فمعلـو تواتره بأبلغ كجو، بل  داللة ىذا الدليل كأٌما   
على عمـو علم اإلماـ أدٌؿ من داللتو على صٌحة الٌرجعة أك ا٤بعاد بعد ا٤بوت 
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الذم استدٌؿ بو ا٤بتكٌلموف على صٌحة أحدٮبا، كذلك ألكثريٌة علم اإلماـ ٩با 
اتٌفق كقوعو ُب األمم  ىو ٧بٌل الكبلـ، ٖببلؼ الرجعة بعد ا٤بوت، فإنو كإفٍ 

السابقة بل كُب ىذه األٌمة، إالٌ إنو أقل قليل، كما اٌف داللتو على صٌحة 
الٌرجعة أدٌؿ من داللتو على صٌحة ا٤بعاد لوقوع مثل الٌرجعة كلو قليبلن ٖببلؼ 

. ا٤بعاد فإنو ٓب يقع مثلو قط بعد 
من الرجعة  فوقوع العلم ا٢بضورم كعمومو أكثر كقوعان عند أكٕب الرشاد  

. كا٤بعاد، فدليلو أ هر من دليلهما 
  .قاعدة األكلويٌة : البرهاف السابع  
كجو األكلويٌة أٌف ا٤بعاد أمره ٓب يقع قط كلكٌنو ٩بكن ككاقعه ٙبت قدرة اهلل عٌز    

شأنو، كقد أخرب بو الصادؽ األمْب، كأٌما العلم ا٢بضورم اإلحاطي التاـ للنيب 
ـ فأمره قد كقع كدٌلت عليو اآليات كاألخبار فظهور كاإلماـ عليهما السَّبل

برىاف ا٤بتكٌلمْب إلثبات العلم ا٢بضورم الدفعي، أىٍكٔبى كأقول من إثبات 
.  ا٤بعاد
كالفرؽ بْب دليل الوقوع كاألكلويٌة، أٌف دليل الوقوع أيًخذى ُب موضوعو أصل   

جيح الوجود على الوقوع، كأٌما دليل األكلويٌة، فأيًخذى ُب موضوعو جانب تر
.  العدـ بواسطة ا٤برٌجح 

 .قاعدة ا٢بيٌب : البرهاف الثا ن  
ك ا : إنو عٌز شأنو أحبَّ أٍف ييعرؼ فخلق ا٣بلق لكي ييعرؼ لقولو تعأب  

، كقولو ُب ا٢بديث (ٔٓ/الذاريات) خلقت الجٌن كاإلنس إالٌ ليعبنكف
، (لقت ا٣بلق لكي أيٍعرىؼكنتي كنزان ٨بفٌيان فأحببتي أٍف أيٍعرىؼ فخ: )القدسيٌ 
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كمعرفتو باأل٠باء كالٌصفات العيليا، ٙبتاج إٔب إعطاء العلم ا٢بضورم الدفعي 
ألحٌب خلقو من ا٤بعصومْب األئٌمة األطهار عليهم السَّبلـ، فإنو تعأب 

خلقهم النٌو أحٌبهم ال ٗبا ىم فقط بل ٤با يصدر منهم، فا٢بيثيػة تعليلٌية قطعٌية 
علم ا٤بوىويب كاجبه الزـه كإالٌ ألخٌل بغرضو، فإٌف الغرض ال تقييديٌة، فاؿ

.  ا٤بفركض ىو ا٤بعرفة التاٌمة، كال ٰبصل إالٌ بالعلم اإل٥بي ا٤بوىوب كما أشرنا 
 . قاعدة ا٤بظهريٌة  :البرهاف التاسع  
إٌف عٌلة خلقو عٌز كجٌل للخلق إ٭با ىو معرفتو حسبما أشرنا آنفان، كا٤بفركض   

قوفة بعبادتو كنصوصٌيتو على خلق ا٣بلفاء مظهران ١بميع صفاتو أٌف معرفتو مو
ا١ببللٌية، كمرآةن لتجٌلي معارفو ا٣بفٌية، ك بلِّ  ليبلن ألكصافو الكمالٌية، ٕبيث 

رئػي كذم الظٌل، كىو 
ي
ظًهر ا٤ب

ي
يكوف النقص ُب ا٤بظهر كا٤برآة كالظٌل نقصان ُب ا٤ب
فبل بٌد حينئذو من كجوب نقضه لغرض ا٢بكيم كحكمتو، كمستحيله عقبلن، 

إ هار العلم اإل٥بي الدفعي ُب بعض النفوس ا٤بقدَّسة الكاملة لتصديق العقل 
كجزمو بصفاتو العليا كأ٠بائو ا٢بسُب ألجل حكاية ا٤بظهر عن الظاىر ٩با ُب 

.  مظهره 
 .قاعدة األعلمية : البرهاف العاشر  
ة لكاف جاىبلن بػها، ككاف لو ٓب يكن علم اإلماـ فعلٌيان با٤بوضوعات الٌصرؼ  

ُب األٌمة مىٍن يعرفها يستلـز أعلمٌية مىٍن فيرض علمو فعبلن بكيء من 
ا٤بوضوعات الٌصرفة من اإلماـ ا٤بفركض جهلو أك سهوه بذلك ا٤بوضوع 

كأفضلٌيتو من اإلماـ بالٌنسبة إٔب ذلك كلوكاف كافران من كفرة العرب كالعجم، 
لكيطاف، فيلـز تقدًن ا٤بفضوؿ على الفاضل، كسحرة اإلفرنج كاألفارقة كحزب ا
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كىو باطل، مع أٌف اإلماـ منصوبه إلرشاد ا٣بلق، فجهلو اك سهوه 
با٤بوضوعات الصرفة يوجب النفرة كالنقصاف كٮبا غّب الئقْب ٗبراتب خلفاء 
الٌرٞباف، كال يلتـز بو أحد من أىل اإلٲباف، كمناؼو لقضاء العقل كالربىاف، 

ض ا٢بكيم كالطافو، كحكمو كمصا٢بو ا٤بوجبة لنصب كمناقض ١بميع أغرا
اإلماـ كبعث الٌرسيل، ككجوب عصمتهم كاصطفائهم من ٝبيع ا٤بناقص 

كا٤بعايب ا٣بٍلقٌية كا٣بليقٌية، حٌب مثل التثآؤب كالتماطي كاإلحتبلـ كغّب ذلك، 
ألجل تقريب العباد إٔب الطاعة، كتبعيدىم عن ا٤بعصية، كحفل الكريعة عن 

كالنقصاف، كإٯباب طاعتهم، كاألمر باتباعهم كالتسليم ألمرىم، الزيادة 
كالتحذير عن ٨بالفتهم كاإلعَباض عليهم، كجعلهم شهداء على الناس 
كخلفاءه عليهم، إٔب غّب ذلك من الكواىد العقلٌية كالنقلٌية، كا٤برٌجحات 

مة على الداللية كالسنديٌة، ا٤بعتضدة بكلٍّ من األدلٌة األربعة القطعٌية القائ
ترجيح نصوص فعلٌية علم اإلماـ كعمومو على نصوص العلم اإلرادم أك 

. اإلشائي 
:    البرهاف الحادم  شر  
إٌف العقل السليم يقطع باستحالة توافق ركاة العلم ا٢بضورم الثابت على   

الكذب أك لغرض آخر غّب الٌصدؽ، فكما أٌف العقل ٯبـز باستحالة تواطؤ 
تواترات على الكذب، كذلك ٯبـز باستحالة تواطؤ الركاة ُب الركاة ُب ساير آب

.  ىذه ا٤بركيات على الكذب 
: البرهاف الثاني  شر  
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قد تواتر ُب األخبار ُب ا١بملة، من أنو لوال ا٢بٌجة لساخت األرض بأىلها،   
فلو ٓب يكن ا٢بٌجة عا٤بان بالعلم اإل٥بي ا٢بضورم الدفعي لكاف جاىبلن، كا١بهل 

جٌية كيعاندىا، فيجب عقبلن على جاعل ا٢بٌجة أٍف يعطيها ٤بستحٌقها يناُب اّب
على ٫بو ا٥ببة الٌدفعٌية، لكي ال يكوف للناس على اهلل حٌجة، بل هلل على 

.  الناس ا٢بٌجة البالغة 
 
 
: البرهاف الثالث  شر  
إٌف أعظم مقٌدمات العبادة ىي معرفة ا٤بعبود الودكد كمعرفة خلفائو كأكليائو،   

فتجب معرفة اإلماـ ٗبا ىو شأنو ككصفو من العلم ا٢بضورم التاـ كعدـ 
.  اٌتصافو بضٌده من الٌسهو كالنسياف، كإذا ثبت الوجوب ثبت ا٤بطلوب

: البرهاف الرابع  شر  
، تقتضي كجوب    إٌف قاعدة كجوب دفع الٌضرر احملتمل أك ا٤بظنوف بل ا٤بعلـو

سد اإلعتقاد السخيف أك إنكار اإلعتقاد الصحيح لدفع ما يصيبو من مفا
علم إمامو بالفكر الضعيف، كالضرر احملتمل كا٤بظنوف كا٤بقطوع أٓب نفساين 

. ٯبب دفعو ٕبكم العقل اإلنساين 
: البرهاف الخا س  شر  
إٌف الرسوؿ االمْب كخلفاءه األمناء، أدالٌء على ا٤بوجد سبحانو، ا٤بتفٌضل   

أٍف يكوف  ػٕبكم العقل  ػكالدليل ٯبب .بسوابغ النعم الٍب تفوؽ حٌد اإلحصاء
صا٢بان للقياـ بو يفتو، كىل األبلغ ُب الداللة، كاألمثل ُب اإلشارة أٍف يكوف 
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الدليل على احسن ٠بة كأفضل صفة، أك يكفي فيو أف يتحٌلى ٗبحاسن 
. زلة؟ ػعلى منأا٣بصاؿ كإف كاف ٜبٌة ما ىو ارفع مقامان ك

زلة، إذا كاف ػُب الدليل أٍف يكوف أعلى منكال يكٌك العقل ُب أٌف االجدر   
ا٤بدلوؿ عليو ال ٰبيط بو الوصف، كال يصل إٔب كنهو ا٢بسن، ليكوف أقرب 

 .إٔب اإلشارة ُب تعريفو، كاقدر على البياف ُب كصفو 
 
 

: البرهاف السادس  شر
إذا كاف اإلماـ ذا علم حضورم ال شٌك أنٌو يكوف أسلم عن اإل٬بداع، كذلك 

ف منككفة لو، جاز أٍف ال  تكن الضمائر متجلٌية لئلماـ، كال الدفائأنٌو إذا ٓب
ا٤بؤمن من ا٤بنافق، كالٌسليم من السقيم، حينما يتساكل ا١بميع ُب  ييعرىؼ

.  ا٤بظاىر ا١بميلة، كيتنافسوف ُب االعماؿ ا١بليلة 
ٰبجز عن ا٬بداعو بذلك ا١بماؿ البارز، فيمنعو عن  ػعند ذلك  ػكما الذم   

ع ُب األخطار كإيقاع سواه ُب ا٤بهالك، كل ذلك ركونان إٔب تلك الصور الوقو
.  ا١بميلة، كاعتمادان على ذلك ا٢بيٍسن الفاتن 

كأٌما إذا كاف علمو حضوريٌان فبل ٚبفى عليو دخائل الٌصدكر كخبايا الزكايا،   
فكيف يغٌَب با١بماؿ الظاىر، أك ييفتًب بالبياف الٌساحر؟ فصاحب العلم 

.  أسلم عن اإل٬بداع، كأبعد عن اإلفتتاف  ا٢باضر
: البرهاف السابع  شر  
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سفّب اهلل ُب الناس كأمينو على خلقو، كالكهيد  بعد ثبوت أٌف اإلماـ   
عليهم، كيف ٲبكن تصور أف يكوف الكهيد على الناس كالسفّب فيهم كاألمْب 

ال يكوف عليهم، من ال يعلم شيئان من حا٥بم، كال يدرم ماذا كاف عليهم ك
.  ؟ ...خبّبان ٗبا تكٌنو ضمائرىم كتطويو سرائرىم 

أٌما لو كاف علمو حضوريٌان، لكاف حقيقان أٍف يكوف الكهيد على األٌمة،   
ا٤بخرٌب عٌما تعملو كاألمْب على العآبى الناصح ٥بم، كالسفّب فيهم، كالوسيط 

.  بينو تعأب كبينهم، كا٤ببلغ عنو أحكامو كتعاليمو 
ض الرباىْب العقلٌية الدالٌة على ثبوت العلم ا٢بضورم، كتقدٲبو على ىذه بع  

، كٗبا سبق كفاية ٤بن ...اإلشائي، كلو أردنا اإلستفاضة، لكانت األدلٌة أكثر 
. اعترب 

: د ول كردٌ   
ىذا كقد ادُّعي كجود أحكاـ عقلٌية تعارض األحكاـ السابقة، مع أنٌنا لو   

كأجلنا الٌنظر ُب أطرافو، ٓب ٪بد برىانان عقليان أطلنا التفكّب ُب ىذا الكأف، 
.  يدفع ما سلف، كيهدـ أساس ذلك البناء الٌرصْب 

: كأقصى ما ٲبكن أٌف ييدَّعى هنوضو للمقاكمة اك ا٤بعارضة، أمور ثبلثة  
: األ ر األٌكؿ 
إٌف اٌتصاؼ األئٌمة عليهم السَّبلـ بالعلم ا٢بضورم التاـ يستلـز مكاركتهم   

ٔب ُب ىذه الٌصفة، كىو عْب الٌكرؾ أك الغلٌو، كقد قاـ الدليل العقلي هلل تعا
. على بطبلنو كاستعظامو 

: يرد  ليه  
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مٌب كاف اإلستعظاـ أك اإلستبعاد دليبلن على نفي ا٤بقدكرات ا٤بمكنة؟  ػ( ُ)  
فما ٓب يكن ا٤بورد ا٤بستىبػٍعىد من ا٤بستحيبلت العقلٌية فبل معُب ألٍف يكوف 

كم ما سلف، على أٌف استعظاـ أك استكبار العقل على مثل ما معارضان ّب
تقدَّـ، لو فرض كقوعو من العقل، فهو عند أٌكؿ نظرة، كحْب عركض ىذه 
ا٣بٌلة، قبل الركية كالسرب ٤با سٌجلو العقل من ا٢بجج، كاتى بو من الكواىد 

بو، بل  ا٤بقرٌبة، كلو فيًطن إٔب أف ا٢بضورم ٩بكنه بنفسو ال مانع من اٌتصافهم
ككاف األجدر بػهم كاألنسب ٤بقامهم، ٤با كجد ٦باالن لبلستبعاد ك٧ببلِّ 

. لبلستعظاـ
إٌف دعول الغلٌو ُب ا٤بقاـ ال مورد ٥با، ٤با قد أسلفنا بيانو من كجوه  ػ( ِ)  

. الفرؽ بْب علمو تعأب الذاٌب كعلمهم العرضي 
: األ ر الثاني  
كريٌة علومهم عليهم السَّبلـ ٓب نكاىد من اآلثار ما يدٌؿ على حض  

كٛبامٌيتها، كقد كانوا كغّبىم من ا٤بسلمْب يعملوف بالظٌاىر، كيسألوف اآلخرين 
عىت أخباره،  الستعبلـ األمور، فلو كاف علمهم كما تٌدعوف النتكر صيتو ك٠بًي

. ككيف ٚبفى مثل ىذه ا٣بٌلة العظيمة؟
: يرد  ليه  
ا٢بضورم ال ٱبتلف فيو أىل الوالء إالٌ  إٌف مكاىدة األثر لذلك العلم: أكالن   

زلة من ػمن يريد ا٢بٌط من مقاـ األئٌمة األطهار عليهم السَّبلـ، كدفع تلك ا٤بن
.  العصمة 
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كمثل ىؤالء يكوف ا١بداؿ معهم كحاطب ليل، ال تزيده آّادلة إالٌ كفران   
منْب بقدرة كطغيانان، مع أٌف ا٤بسألة ييفرىض أٍف تكوف من البديهٌيات عند ا٤بؤ

اهلل ا٤بلك العبلٌـ، ال سٌيما كأٌف قرب آؿ البيت عليهم السَّبلـ من اهلل تعأب ال 
ٱبتلف عليو اثناف، ككراماهتم كمعاجزىم مؤل ذًٍكريىىا ا٣بافقْب، فإنكار حضوريٌة 

علمهم يساكؽ إنكار معاجزىم الواضحة، كعلومهم البلٰبة، فنكراف ما 
.  شيوىد منها مكابرة ٧بضة 

كمن أين ذىب بعض الضعاؼ من البصائر إٔب القوؿ بألوىٌيتهم، لو ٓب   
، كىذه كتب   يكن ىناؾ ما يكاىدكف من اآلثار الٍب ٓب تتحٌملها عقو٥بم؟

الفضائل كا٤بعاجز تعطي القارئ مثاالن صا٢بان لذلك العلم، فكم اخربكا عٌما 
 ، ، ككم حدَّثوا رجبلن عٌما ارتكب من فعلو كعٌما نول ُب فات كعٌما ىو آتو

.      نفسو، كاختلج ُب صدره ؟ 
كونػهم عليهم السَّبلـ كغّبىم يعملوف باألسباب كيأخذكف بظاىر : ثانيان   

األشياء، ال يقدح بفعلٌية علومهم كٛباميتها، كذلك ألهٌنم مأموركف بالتعٌبد 
ىم باألسباب رٞبةن بالعباد من أٍف يٌتخذكىم أرباباى من دكف اهلل أك ينسبوا إٕب

السحر كالكفر ٕبيث يؤٌدم إٔب ما ال ٙبيٍمىد عقباه، كعليو؛ فكيف يسعهم 
حينئذو أٍف ييظهركا ما عندىم مع عدـ كجود من يتحٌمل، كقد كرد عنهم أنػهم 

أمرنا " ك" إنػا معكر األنبياء أيًمٍرنا أٍف نكٌلم الٌناس على قدر عقو٥بم : " قالوا
... سٌر اهلل، كعلمان من علم اهلل إٌف عندنا سرٌان من " ك" صعبه مستصعب 

فلم ٪بد لو موضعان كال اىبلن كال ٞبٌالة ٰبتملونو حٌب خلق اهلل لذلك أقوامان، 
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خيًلقوا من طينة خيًلقى منها ٧بمَّد كآلو كذريٌتو، كمن نور خلق اهلل منو ٧بمَّدان 
...". كذريٌتو، كصنعهم بفضل صنع رٞبتو الٍب صنع منها ٧بمَّدان كذريٌتو

: أل ر الثالثا 
لو كانت ٥بم تلك ا٤بلكة النفسٌية، كىم ال يقوكف على إعما٥با؟ كأيٌة فائدة   

. ٧بسوسة إذا كانوا على تلك الصفة، كىم ال يستطيعوف أٍف يتظاىركا بػها؟
: يرد  ليه  
إٌف تلٌبسهم بتلك ا٣بصاؿ الكرٲبة كإٍف كاف لنفع البكر، إالٌ أٌف الناس إذا   

٢بٌق، كتسٌكعوا ُب كىدة الباطل، بسوء اختيارىم، فأٌم انصرفوا عن نور ا
تقصّب يكوف ٤بن تقٌمص بذلك ا٣بيليق الكرًن، إذا ٓب ٯبد مساغان إل هار 

. علمو، كإبراز ما ٰبمل من ا٥بدل كالٌرشاد؟
كلو صٌح مثل ىذا النقص لبطلت النبٌوات كالكرائع، لصفح الناس عن   

حكاـ اإل٥بٌية، بل لبطيلى خلق ا٣بلق، أكلئك ا٥بداة، كإعراضهم عن ىاتيك األ
.  ألهٌنم ٓب يعرفوا ا٢بٌق كما ٰبٌق، كٓب يعبدكه كما ٯبب 

نعم لو ثيًنيىت الوسادة ألكلئك ا٤برشدين لعرؼ الناس مناز٥بم حٌقان، كلظهرت   
آثارىم كاضحة، كلكن كيف ٲبكنهم أٍف يعلنوا ٗبا تضٌم جوا٫بهم، كالناس 

كعدـ اإلىتداء بنورىم كاإلنتفاع بعلمهم، بل مصرٌة على اإلعراض عنهم، 
كالسيوؼ ٦برَّدة فوؽ رؤكسهم،إف فاه أحدىم ٗبكنوف علمو أك أ هر كرامة، 

.  أك أقاـ حٌجة، ٓب ٯبد ما يكيم عنو ذلك الٌصاـر أك يقف دكف حٌده
لو كانت أللسنتكم أككية : " أٍف يقوؿ من ىنا استدعى اإلماـ الباقر   

: ٤بؤمن الطٌاؽ ، كقاؿ اإلماـ الصَّادؽ ..."ٗبا لو كعليو ٢بٌدثتي كٌل امرئ 
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، كقاؿ اإلماـ ..."يابن النعماف إٌف العآب ال يقدر أف ٱبربؾ بكل ما يعلم " 
لعسكر مواله ٤بٌا دخل عليو ُب كسط أيواف لو كحدثػىٍتو نفسو  ا١بواد 

يا عسكر كم تكٌكوف فينا كتضعف : "... بكيء عن اإلماـ فصاح بو
كم، كاهلل ال كصل إٔب حقيقة معرفتنا إالٌ مىٍن مىنَّ اهلل بنا عليو، كارتضاه لنا قلوب

".   (ْٕ)فآليت أالٌ أفٌكر ُب نفسي إالٌ ٗبا ينطق بو لساين: " كلٌيان ، قاؿ عسكر
إٔب كثّب من أمثاؿ ىذا، فكانت ا٤بخاكؼ من جهة، كعدـ ٙبٌمل الناس   

ت، صوارفان ٥بم ُب إبداء ما ذلك من جهة أخرل، إٔب ما سول ىذه ا١بها
. ميًنحوا من تلك الكرامات 

: البراهين النقلٌية: النقطة الثانية  
العقلٌية على إثبات عمـو علم األئٌمة  بعد الفراغ من استعراض الرباىْب  

عليهم السَّبلـ كحضوريٌتو، يأٌب دكر الرباىْب النقلٌية، كىي بقسميها من 
العقل الٌداؿ على ضركرة اٌتصاؼ خليفة اهلل  اآليات كاألخبار مؤكّْدة ٢بكم

بالعلـو ا٢بضوريٌة لكوف ا٣بليفة حٌجةن من اهلل عٌز كجٌل على خلقو، كييفرىض 
با٢بٌجة أٍف ال يَبؾ منفذان للخصم لئلستنكار أك اإلستعبلء، مضافان إٔب أٌف 

األدلٌة زَّه عنو بػنسبة عدـ حضوريٌة العلم إٔب ا٣بليفة تستلـز القوؿ با١بهل ا٤بن
كالرباىْب السَّاطعة من أحكاـ العقل كالنقل، فدكر النقل الٌتأكيد على مبدأ 

الٍب ٯبب أٍف يٌتصف  ػىذه العصمة  ػعصمة ا٣بليفة ُب كٌل شيء، كإٍف كانت 
بػها األكلياء كا٤برسلوف بالقياس إٔب آؿ ٧بٌمد ىي نسبة النهر إٔب البحر، إذ ال 

ؾ، ييقاس بآؿ ٧بٌمد أحده من الناس ع ّى ٔب اإلطبلؽ ال نيٌب كال رسوؿ كال ملى
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فهم عليهم صلوات اهلل أٝبعْب أفضل ا٣بلق، كأٌكؿ خلق اهلل، بػهم فتح كّٔم 
.  ٱبتم 
كمع كضوح األدلٌة العقلٌية كسطوع نورىا إالٌ مىٍن كاف ُب عينيو ًغكىاكة، فإٌف   

حدىا ال تقٌرب األدلٌة النقلٌية ألطاؼه ُب العقلٌيات،أم إٌف األحكاـ العقلٌية ك
العبد من الطاعة كتبعده عن ا٤بعصية، ٤با قد يغلب على العقل ُب أكثر 

األحياف من االىواء كتطغى عليو ا٤بصاّب كالكهوات، كال ييطاع لو حكم، 
فاحتاج إٔب مىٍن يؤازره كيناصره بالٌتأكيد كالتوكيد تارةن، كبالوعد كالوعيد تارةن 

ذا ا٤بؤازر كا٤بناصر، كبيانو ا٢بٌجة الكافية أخرل، فكاف الٌدين مع شريعتو ىو ق
على مىٍن شاكس كعاكس، مضافان إٔب أٌف ىناؾ أموران كثّبة ال يدرؾ العقل 
أحكامها بل يَبؾ ا٢بكم فيها إٔب خالق العقل، كليس معُب ىذا أٌف علم 

من التعبديٌات الٍب ال مسرح للعقل فيها، بل العكس ىو  اإلماـ 
عظم ك ائف كمهاـ ا٣بليفة الذم ٯبب أف تتوافر فيو الصحيح، إذ إنٌو من أ

مواصفات علمٌية كاملة لئبلٌ ٚبتل ثقتو ُب نفوس الناس، فتنتفي فائدة نصبو 
. كبعثتو، كشيء من ىذا غّب مراد للبارم عٌز كجٌل 

ال يعارض حكم العقل الداؿ على أٌف " كتابان كسٌنةن " فإٌف النقل ك ليه؛   
ـٌ، بل ىو أصرح ُب الٌداللة، علم رسوؿ اهلل كأىل يب تو ا٤بيامْب حضورٌم كتا

. كأ هر ُب ا٤بطلوب 
 : يات الكتاب الكريم 
كحضوريٌتو، كىي  لقد دٌلت آيات القرآف آّيد على عمـو علم اإلماـ   

: كثّبة
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(. َّ:البقرة) ...ك لَّمى  دـ األسماء كٌلها...:قولو تعأب: اآلية األكلى  
باأل٠باء سواء أكانت  ركة إٔب ٙبٌلي سٌيدنا كأبينا آدـ تكّب اآلية ا٤ببا  

ىذه األ٠باء ىي األلفاظ كمفاىيمها الٌذىنٌية أـ األعياف ا٣بارجٌية الٍب ٙبكي 
، كسواء أكانت ىذه األعياف خاٌصة أـ عاٌمة، فإٌف سٌيدنا آدـ !عنو عٌز كجلٌ 

 ريب جٌدان أٍف قد عًلمها علمان حضوريٌان كليس شكلٌيان  اىريٌان، كمن الق
تكوف ىذه األ٠باء ىي أ٠باء اهلل من جهة، كأ٠باء ٤با سواه من الذكات 
ا٤بطهَّرة آلؿ البيت عليهم السَّبلـ من جهةو أخرل، من حيث إٌف ىؤالء 

يٌتصفوف تارةن بأهٌنم مظاىر لصفاتو العليا، كأخرل خزٌاف كماالت ا٤بخلوقات 
التقريب، اإلطبلؽ ا٤بوجود ُب لفل  كلعٌل ما يؤيٌد ىذا.. على كجو أًٌب كأعلى 

". األ٠باء " 
أ٠باء األشياء  ػأم األ٠باء  ػكّٔذا ٲبكن ا١بمع بْب الركايات الدالٌة على أنػها   

كا١بباؿ كاألكدية ،كبْب ما دٌؿ على أٌف ا٤بعركض على ا٤ببلئكة ىو أنوار 
رد ُب ا٤بعصومْب كأركاحهم الطاىرة عليهم صلوات اهلل ا٤بلك ا٢بناف، كقد ك

الصحيح أنػهم األ٠باء ا٢بسُب الٍب ٯبب أٍف ييدعى اهلل تعأب بػها ٩با يستلـز 
. كجوب التوٌسل بػهم الستجابة الدعاء 

ُب  ففي صحيحة معاكية بن عٌمار عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل   
٫بن : ، قاؿكهلل األسماء الحسنى فاد وا بػها: تفسّب قولو عٌز كجلٌ 

.   (ْٖ)ىن الٍب اليقبل اهلل من العباد عمبلن إالٌ ٗبعرفتنااأل٠باء ا٢بس
كالسٌر ُب تعٌلم األ٠باء إ٭ٌبا ىو ا٣ببلفة اإل٥بٌية، كال بٌد للخليفة من أٍف يكوف   

معرٌبان عن ا٤بستخًلف فيما استيخًلفى فيو، لذا فإٌف ا٣ببلفة ا٤بطلقة تقتضي كوهنا 
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كاستيعأّا لكل ما استيٍخًلفى  شاملة ٤بختلف الكؤكف ككافة األمور من جهة،
. عليو ا٣بليفة من جهة أخرل 

ك٥بذا كاف من البلـز أٍف يكوف ا٣بليفة ا٤بطلىق عا٤بان بصفات ا٤بستىٍخًلف   
كشؤكف ما يستخلفو عليو، كما ٯبب أٍف تكوف لو القدرة الضركريٌة للتصٌرؼ 

ال  ػضورم فيو، كىكذا فإٌف ا٣ببلفة اإل٥بٌية تدكر مدار العلم الكهودم اّب
علمان يتلٌقاه ا٣بليفة  ػالكسيب ا٢بصوٕب أك الٌكأين كما يتصٌور مىٍن ال ٙبصيل لو 

. من اهلل تعأب بغّب كاسطة كما ال ٱبفى 
عا٤بان ٔبميع األ٠باء بالعلم الدفعي، فالنيب كعَبتو  فإذا كاف آدـ   

ٌف إا إذا قلنا نفسو أكٔبى بو ُب علم اليقْب، ال سٌيم بمنزلةالطاىرة كمىٍن كاف 
على شخصو الكرًن بل يكاركو فيها بنوه ا٤بطهَّركف  خبلفة آدـ غّب مقصورة و

من آؿ إبراىيم سٌيدنا ٧بمَّد كعَبتو الطاىرة، كيكوف معُب تعليم األ٠باء إيداع 
ىذا العلم ُب اإلنساف ٕبيث تظهر منو آثاره تدرٯبٌيان كبككلو دائم، كلو 

. رجو من القوة إٔب الفعل اىتدل إٔب السبيل أمكنو أٍف يخ
: اآلية الثانية  
 كإذ قاؿ رٌبك للمالئكة إٌني جا له في األرض خليفة:قولو تعأب  
، ككما أشرنا سابقان من أٌف مبلؾ ا٣ببلفة اإل٥بٌية ىو العلم اإل٥بي (َّ:البقرة)

م الٍب تعٌلمىها آدـ ا٣بليفة، كه" األ٠باء"بػ  : كالذم عرٌبت عنو اآلية السابقة 
ككف حقائق ا٤بوجودات كأعياهنا لو، ال ٦بٌرد ما يتكٌفلو الوضع الٌلغوم، من 
، فا٤بعلـو لو حينئذو ىو ا٢بقائق ا٣بارجٌية كالوجودات العينٌية، مع  إعطاء ا٤بفهـو
أنػها مستورة ٙبت سَب الغيب، كالعلم بػها على ما ىي عليو كاف أٌكالن ميسوران 
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آلدمي دكف سواه من ا٤ببلئكة كا١بن، ٩بكن الوجود كىو خاٌص با٤بخلوؽ ا
كذلك حملدكديٌة خلق ا٤بلك مع ما لو من الٌسعة ا٤بختٌصة بو، فإنٌو كإٍف كاف 

ر، كىذا ٖببلؼ اإلنساف، فإٌف فيو بالقٌوة الٌكأنٌية آخ٦برَّدىان إالٌ إنٌو ُب أمرو دكف 
نة ُب الوصوؿ إٔب أٌم أمرو كأٌم كماؿ بالفعل كاإلحاطة بو، كىذه ا١بهة الكائ

اإلنساف ىي دخيلة ُب ا٣ببلفة اإل٥بٌية كا٤بلك، حيث إٌف  فاقدىا  يكوف غىيػٍرى 
. قاًبلو ٥با كما ال ٱبفى 

كىبة اهلل األ٠باء آلدـ بكل ما يرتبط بػها من أسرار كخواص إ٭ٌبا كانت من   
أجل أٍف يستثمر ا٤بواىب ا٤باٌدية كا٤بعنويٌة ُب الكوف، ليتكامل اآلخركف من 

. املو خبلؿ تك
إ٭ٌبا كاف دفعٌيان من اهلل على سٌيدنا  كيظهر أٌف التعليم الذم نالو آدـ   

ك ٌلم  دـ :، كىو تعليم تكويِب، ٗبقتضى اإلطبلؽ ُب قولو تعأبآدـ 
، كٕبسب الوضع  ٌلمه البياف:نظّب قولو عٌز كجلٌ  ...األسماء كٌلها
كدعة عند اإلنساف كما يستظهر أٌف قٌوة العلم ـ" عٌلمو " اللغوم لكلمة 

قبل أٍف يػيعىلّْم ا٤ببلئكة األ٠باء، ٍبٌ ٲبكن  كانت مودىعة عند أبينا آدـ 
لآلدمي أٍف يستخرجها من القٌوة إٔب الفعل إذا رجعت نفسو إٔب حيث مبدئها 

. كمستقٌرىا من األخبلؼ ا٢بميدة كاإلعتقاد الصحيح 
أم منحىو الكفاءة  ق البياف ٌلم: كّٔذا تٌتضح اإلشارة إٔب قولو عٌز كجلٌ   

 كا٣بصائص الفطريٌة البلزمة للبياف كالكبلـ، كما أٌف اهلل منح نبٌيو آدـ 
قابلٌية الٌتسمية، ليستطيع أٍف يضع لؤلشياء أ٠باءن، كبذلك يتحٌدث عن ىذه 
األشياء بذكر ا٠بها ال بإحضار عينها، كىذه نعمة أخرل عظيمة نفهمها لو 
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ة تنتقل عن طريق الكسب كا٤بدكَّنات، كما كاف ىذا عرفنا أٌف علـو البكرمٌ 
. الٌتدكين مقدكران لوال كضع األ٠باء لؤلشياء كخواصها 

ك٤بٌا كاف البياف عاٌمان يكمل كٌل األفراد من دكف استثناء ٗبعُب أٌف اهلل أكدىعى   
بل ىو  ػالعلم ُب كينونة كٌل آدمٌي، فإٌف ذلك يكمل رسوؿ اهلل سٌيد ا٣بلق 

كعليو؛ فكيف يينسىب إٔب رسوؿ اهلل ٧بمَّد صٌلى اهلل عليو كآلو  ػر ا٤بتيػىقَّن القىدى 
كسلَّم ا١بهل بالقراءة كالكتابة اعتمادان على نصوص مرسىلىة كضعيفة ٚبالف 
اإلطبلقات كالعمومات ُب القرآف الكرًن، كالٍب دٌلت كما أشرنا إٔب كجود 

!. تلك القٌوة العلمٌية ُب الٌذات اآلدمٌية؟
: كصفوة القوؿ  
إٌف ا٣ببلفة اإل٥بٌية ىي قياـ شيء مقاـ آخر، كال يتٌم القياـ إالٌ بأٍف يكوف   

ا٣بليفة حاكيان للمستخًلف ُب ٝبيع شؤكنو الوجوديٌة كآثاره كأحكامو كتدابّبه 
ٗبا ىو مستخلىف، كاهلل سبحانو ُب كجوده مسٌمى باأل٠باء ا٢بسُب، مٌتصفه 

زَّه ُب نفسو عن النَّقص، ػا١بماؿ كا١ببلؿ، منبالٌصفات العليا من أكصاؼ 
كمقدَّس ُب فعلو عن الٌكر كالفساد، كييفرىض بالضركرة أٍف يكوف ا٣بليفة 

ا٢باكي عن ا٤بستخًلف، مٌتًصفان بنفس ما اٌتصف بو ا٤بستخًلف، إذ لو ٓب 
يكن ا٣بليفة مٌتصفان ٗبا اشرنا إليو لىمىا صٌح كصفو با٣بليفة اإل٥بي، بل ىو 

ذو خليفة لؤلىواء كالكهوات، فما داـ غّب مٌتصف بصفات الكماؿ حينئ
كا١ببلؿ، ال يليق أٍف يكوف خليفةن، بل ال ٰبكي بوجوده ا٤بكوب بكٌل نقص 

. زَّه عن ٝبيع الٌنقائص كا٤بعايبػكشْب، الوجودى اإل٥بٌي ا٤بقدَّس ا٤بن
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علم ا٢بضورم فإٌف خلفاء اهلل تعأب ال بٌد أٍف يكونوا متًَّصفْب باؿ ك ليه؛  
الٌتاـ، حٌب يصٌح أٍف ٰبكوا عن ا٤بستخًلف كىو اهلل جٌلت عظمتو، فنسبة 
النقص إليهم ُب ىذا آّاؿ يستلـز نسبة النقص إٔب الذات اإل٥بٌية ، كقد 

. قامت األدلٌة على بطبلنػها
   

: اآلية الثالثة 
 اليـو أكملتي لكم دينكم كأتممت  ليكم نعمتي كر يتي  :قولو تعأب  

(. ّ/ا٤بائدة)  لكم اإلسالـ دينان 
ىي  دٌلت األخبار ا٤بتواترة أٌف كالية أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب   

ٛباـ النعمة كرضى الٌرب، فقبل إعبلف تنصيبو إمامان على األٌمة ٓب يكن الٌدين 
ا مكتًمبلن كال النعمة تاٌمة؛ كال اإلسبلـ مرضيان، مع أٌف النيٌب كاف موجودان، فم

. السٌر  يا تيرل؟
: كالجواب  
كاضحه إذ إٌف اهلل تعأب رىبىطى النبٌوات كالكرائع باإلمامة، فمحٌمد كرسوؿ ٓب   

:   يكن دينو مرضيان من دكف اإلمامة الٍب ٙبٌلى كاٌتصف بػها، قاؿ تعأب
النبي أكلى بالمؤ نين  ن أنفسهم (األحزاب:ٔ) كإمامة رسوؿ اهلل ىي ،

آؿ ) كأنفسنا كأنفسكملكونو نفسو؛  منْب علٌي إمامة أمّب ا٤بؤ
من اإلمامة اإل٥بٌية، ثػىبيتى لنظّبه  فما ثػىبيتى ألمّب ا٤بؤمنْب ( ُٔ:عمراف

. الٌرسوؿ األكرىـ ٧بمَّد صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 



 65 

ىي كماؿ الٌدين كإٛباـ النعمة  فإذا كانت معرفة حٌجة اهلل اإلماـ علٌي   
كوف ا١بهل بو كٖبصائصو نقصانان فيو كُب النعمة كالٌدين، كرضى الٌرب، ُب

مضافان إٔب أنٌنا لو قلنا بعدـ فعلٌية علـو اإلماـ نكوف قد نسبنا النقص إٔب 
النعمة اإل٥بٌية التاٌمة، كذلك ألٌف اهلل صرَّح باآلية الكريفة بأنٌو عٌز كجٌل أكمىلى 

أـ ال ! ذم النعمة حصولٌية؟لنا نعمتو بواسطة الوالية، كىل تكوف العلـو عند 
بٌد كأٍف تٌتصف بالعلـو الٍب يٌتصف بػها خالق النعمة كىو اهلل جلَّت 

، ال شٌك أٌف الثاين ىو األصٌح، ألٌف القوؿ بعدـ فعلٌية علـو اإلماـ !عظمتو؟
كأتممت ...: خبلؼ اإلٛباـ كاإلكماؿ كرضا الٌرٞباف، إذ كيف يقوؿ

ما يستوجب ارتفاعو ُب العلـو كا٤بعارؼ،  ٍبٌ ال ٯبعل فيو .. ليكم نعمتي
كصّبكرتو آيةن عظمى للوصوؿ إٔب ا٤بعإب كالكماالت النفسٌية كالٌركحٌية 

!. كالعقلٌية؟
: اآلية الرابعة  
يا أيٌها الٌرسوؿ بلّْغ  ا أيٍنًزؿى إليك  ن رٌبك كإٍف لم تفعل : قولو تعأب  

، قاـ اإلٝباع (ٕٔ/٤بائدةا) فما بلَّغتى رسالته كاهلل يعصمك  ن الناس
 ٌّ بكٌل اقسامو، كتواترت األخبار على أٌف اآلية ا٤بباركة نزلت ُب غدير خٌم

كأنٌو األكٔبى با٤بؤمنْب من  تنويهان بإمامة أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 
أنفسهم كموقع رسوؿ اهلل ُب األٌمة، من ىنا أٌكد الٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو 

الٌلهم مىٍن : بلى، قاؿ: ألست أكٔبى بكم من أنفسكم؟، قالوا" : كسلَّم بقولو
ّى مىٍن كاالىهي، كعاًد مىٍن عىاداهي، كأًعٍن  كيٍنتي مىٍوالهي فهىذا عليّّ موالىهي، الٌلهمَّ كاًؿ
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بَّوي، كأىٍبًغٍض مىٍن  لىوي، كانصير مىٍن نىصىرىهي، كأىًحبَّ مىٍن أىحى مىٍن أىعىانىو، كاخذيٍؿ مىٍن خىذى
". ضىوي أىٍبغى 
كل ىذا كاضح ال لبس فيو كال جداؿ، كلكٌن النقاش إ٭ٌبا كىقىع على مفهـو   

الوالية، ىل ىو ٗبعُب النٍُّصرىة أك ٗبعُب ا٢باكمٌية كالتصرُّؼ؟ فالكيعة ذىبوا إٔب 
. (ْٗ)الثاين، كالعاٌمة ذىبوا إٔب األٌكؿ

 منْب علٌي كاآلية ا٤بباركة بنظرنا كاضحة الداللة على إمامة أمّب ا٤بؤ  
كأكالدىه ا٤بعصومْب ا٤بطهَّرين، كما أنػها كاضحة الداللة على حضوريٌة علومهم 

فيو داللة على  أيٍنًزؿى إليك  اعليهم السَّبلـ كذلك ألٌف التعبّب بلفل 
كماؿ ا٤بنػٍزىؿ من الناحية العلمٌية كالعملٌية كىو مقتضى العصمة ا٤بطلىقة ُب كٌل 

بٌلغ ٗبا أيٍنزًؿى " كانب لكاف من ا٤بناسب التعبّب عنو بػ شيء، كلو أراد بعضى اِب
فتكوف الباء تبعيضٌية، ك٤بٌا ٓب يفعل ذلك بل أتى باللفل ٦برَّدان عن " إليك 

نزاىتو كإحاطتو  ٍت ألجلو اآلية بل دلٍَّت علىمىٍن أينزؿالباء، دٌؿ على كماؿ 
. ستثناء بإذف اهلل تعأب لكٌل ا١بوانب العلمٌية ا٤بقرَّرة دكف ا

: اآلية الخا سة  
(. ٖ/التكاثر) لتسئلٌن يو ئذو  ن النعيم : قولو تعأب  
كرد ُب األخبار ا٤بتضافرة من طرقنا، كأكرد ا٢باكم ا٢بسكاين ُب شواىد   

التنػزيل أخباران بعٌدة طرؽ، أٌف النعيم ا٤بسؤكؿ عنو ُب اآلية ا٤بباركة ىو كالية 
.  ب أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طاؿ

فبل يكوف اإلماـ ساىيان أك جاىبلن غافبلن، كما ال يكوف ناقصى ك ليه؛   
الًعٍلم، فكٌل ذلك من لواـز عدـ حضوريٌة علمو، كمناؼو للجمع احملٌلي 
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بالبلـ، كالذم يفيد العمـو باتفاؽ األصوليْب، كالعمـو بدكره يكمل ٝبيع 
ٌب لو كيًفر بػها أك نيًسب إٔب النعم كمن أٮٌبها كأعبلىا كأكالىا نعمة اإلمامة اؿ

. صاحبها ما ال يليق بو لعيدَّ مضيّْعان للنعمة، ٩با يستوجب أليم العذاب 
إنٌا  ر نا األ انة  لى السماكات كاألرض كالجباؿ  : اآلية الٌسادسة  

 فأبػىٍين أٍف يحًمٍلنها كأشفقن  نها كرملها اإلنساف إنٌه كاف  لو ان جهوالن 
(. ِٕ/األحزاب)
كرد ُب أخبار متعٌددة أٌف األمانة ىي اإلمامة كالوالية، كاإلنساف اٌلذم ٞبلها   

. كاٌدعاىا ّٔتانان كزكران إ٭ٌبا ىو أبو بكر ، حسبما أسلفنا سابقان 
ك٤بٌا كانت األمانة ىي اإلمامة، فيجب حينئذو أٍف ييعتقىد بلوازمها من ثبوت   

ؿ كالٌسهو كالعصياف بو، كعدـ إلصاؽ ا١بو العلم الوىيب التاـ لئلماـ 
ٗبا يوجب نسبة النقص ُب فعلٌية علمو يستلـز إلصاقو  كما أٌف كصفو 

. زٌه عنهما قطعان ػبا١بهل كالغفلة  كىو من
(. ٔ/ا٢بمد) إهننا الصراط المستقيم :اآلية الٌسابعة  
كرد من طرؽ العاٌمة بأسانيد متعٌددة أخباره كثّبة بكأف آؿ ٧بٌمد، كأحبُّ   

: " أٍف أذكر بعضان منها كىي ٕبسب ما أكرده ا٢باكم ا٢بسكاين ُب كتابوىنا 
" : الكواىد 

 إهننا الٌصراط المستقيم: ُب قوؿ اهلل (َٓ)ما كرد عن أيب بريدةػ ُ  
. صراط آؿ ٧بٌمد : قاؿ
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كعن ككيع بن ا١برٌاح عن سفياف الثورم عن أسباط ك٦باىد عن إبن ػ ِ  
قولوا معاًشرى : يقوؿ: قاؿ ا الٌصراط المستقيمإهنف: عٌباس ُب قولو تعأب

. (ُٓ)إىدنا إٔب حٌب النيب كأىل بيتو: العباد
: كبسندو معنعن إٔب إبن عٌباس قاؿػ ّ
أنتى الطريق : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو لعلٌي بن أيب طالب  

. (ِٓ)الواضح، كأنت الصراط ا٤بستقيم، كأنتى يعسوب ا٤بؤمنْب
إٌف اهلل جعل علٌيان كزكجتو : قاؿ رسوؿ اهلل: ابر بن عبد اهلل قاؿكعن جػ ْ  

كإبناه حجج اهلل على خلقو كىم أبواب العلم ُب أٌمٍب مىن اىتدل بػهم ىدم 
.  (ّٓ)إٔب صراطو مستقيم

: دخلت على أيب جعفر، فقلتي : كعن سبلـ بن ا٤بستنّب ا١بيعيفي قاؿػ ٓ  
[ كذا] عليك فإٍف أًذٍنتى ٕب أٍف أسألىك جعلِب اهلل فداؾ إيٌن اكره أٍف اشٌق 

قوؿ : نعم، قلت: اساليك عن القرآف؟ قاؿ: سلِب عٌما شئت، فقلت: فقاؿ
صراط : ؟ قاؿ(ُٓ/ا٢بجر) هذا صراط  لٌي  ستقيم: اهلل تعأب ُب كتابو

صراط علٌي : صراط علٌي بن أيب طالب؟ فقاؿ: علٌي بن أيب طالب، فقلت
.  (ْٓ)بن أيب طالب

قن جاءكم برهاف : قلت أليب عبد اهلل: عن عبد اهلل بن سليماف قاؿكػ ٔ  
الربىاف ٧بٌمد، : قاؿ( ُْٕ/النساء)  ن رٌبكم كأنزلنا إليكم نوران  بينان 

. كالنور عليّّ، كالصراط ا٤بستقيم عليّّ 
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: الٌصراط اٌلذم قاؿ إبليس: قاؿ كعن أيب بصّب عن أيب عبد اهلل ػ ٕ  
 المستقيمألقعنٌف لهم صراأك  (األعراؼ/ُٔ ) ّّفهو علي .
كال ٱبفى داللة اآلية الكريفة على ا٤بطلوب من حيث سعة مفهـو  ػ  

اإلستقامة ا٤بختٌصة بأمّب ا٤بؤمنْب علٌي كزكجتو كأكالدٮبا الطاىرين، كال أ ٌن 
متفٌقهان عدا عن فقيو يعتقد بأٌف من اإلستقامة عدـ ٛبامٌية علومم كعدـ 

ؼ ٘بتمع اإلستقامة مع صدكر ا١بهل أك عدـ حضوريٌة حضوريٌتها؛ إذ كي
، سبحانك ربٌنا !أال يػيعىٌد عدـ ا٢بضور إعوجاجان ُب اإلستقامة؟! ؟علمو 

ىذا ّٔتافه عظيمه، أجارنا اهلل منو كمن أتباعو ٕبٌق الصراط ا٤بستقيم علٌي 
. ا٤برتضى أمّب ا٤بؤمنْب 

كل إٍف هو إالٌ كريه يورىى، ك ا ينطق  ن اله: قولو تعأب: اآلية الثا نة  
 لَّمىه شنين القول ذك ً رَّةو فاستول كهو باألفق األ لى، ثٌم دنا فتنٌلى، 

(. َُ/ النجم)فكاف قاب قوسين اك أدنى، فأكرى إلى  بنا  ا أكرى
تتحٌدث ىذه اآليات كٌلها عن معراج رسوؿ اهلل ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو   

ا١بربكت كسدرة ا٤بنتهى، كأنٌو أيكًحيى إليو، كأٌف اهلل كسلَّم إٔب عوآب ا٤بلكوت ك
اٌلذين يركىبوف مراكب  العلماءكما يتوٌىم ا٢بكويٌة من  ػعٌلمو كليس جربائيل 

كيكهد ًلمىا قلنا سياؽ اآليات كالضمائر ا٤بٌتحدة فيها، إذ كٌلها تكّب  ػالعاٌمة 
ٍكًحيى إليو، كىو مىٍن إٔب رسوؿ اهلل، إذ ىو مىن ال ينطق عن ا٥بول، كىو مىٍن أي 

ٍبٌ  ػعوآب ا١بربكت الٍب ٓب يقدر على اجتيازىا  جربائيل  ػكاف باألفق األعلى 
ًمن ربٌو بالقرب  كاف كىو مىنٍ  ػأم فىًهمى عنو  ػىو مىٍن دنا من ربٌو بركحو فتدٌٔب 
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الٌركحي كقاب قوسْب أك أدىن، فأكحى إليو ما ال نعلم الكثّب الكثّب عنو 
. عليو كآلو ا٤بطهَّرين صٌلى اهلل 

: قاؿ علٌي بن إبراىيم
  كالٌنجم إذا هول النجم رسوؿ اهلل إذا ىول ٤بٌا أيسرًمى بو إٔب : قاؿ

الٌسماء كىو ُب ا٥بواء، كىذا ردُّ على مىٍن أنكر ا٤بعراج كىو قسم برسوؿ اهلل 
 ا صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كىو فضل لو على األنبياء كجواب القىسىم     

إٍف ال يتكٌلم با٥بول : أم  ٌل صاربك ك ا غول ك ا ينطق  ن الهول
يعِب اهلل عٌز كجٌل  إالٌ كريه ييورىى  لَّمىه شنين القوليعِب القرآف  هو
 ذك  ٌرة فاستول رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، قاؿ: يعِب :

 نبٌيان إالٌ صاحب ما بعث اهلل: قاؿ كحٌدثِب ياسر عن أيب ا٢بسن الرّْضا 
رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : يعِب كهو باألفق األ لى: مرٌة سوداء صافية كقولو

رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم من ربٌو : يعِب ثٌم دناعليو كآلو كسلَّم 
فكاف قاب إ٭ٌبا نزلت ىذه ٍبٌ  دنا فتداىن      : قاؿ فتنٌلىعٌز كجٌل 

كاف من اهلل كما بْب مقبض القوس إٔب رأس السٌية  :قاؿ قوسين أك أدنى
أك أدنى من نعمتو كرٞبتو قاؿ بلى أدىن من ذلك    : أم فأكرى إلى

. (ٓٓ)قاؿ كحي مكافهة   بنا  ا أكرى
: كُب أمإب الكيخ الصدكؽ بإسناده إٔب إبن عٌباس قاؿ  
كجٌل حٌب كاف ٤بٌا عرج يب إٔب الٌسماء دنوت من ريٌب عٌز : قاؿ رسوؿ اهلل  

: يا ٧بٌمد من ٙبٌب من ا٣بلق؟، قلت: بيِب كبينو قاب قوسْب أك أدىن فقاؿ ٕب
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إلتفت يا ٧بٌمد، فالتفٌت عن يسارم فإذا علٌي بن ايب : قاؿ. يا رٌب علٌيان 
.   طالب 

فقد دٌلت اآلية الكرٲبة على أٌف النيب ال ينطق عن ا٥بول : كزبنة المخض  
كحي كتعليم، من دكف اف يذكر النيب لذلك التعليم بل ىو ال ينطق إالٌ عن 

حٌدان، كللوحي قيدان كأٌف األئٌمة عليهم السَّبلـ كرثة النيب ُب علمو كسائر 
فضائلو؛ كإذا كاف معٌلمو ىو اهلل شديدي القول فكيف يينسىب إليو عدـ العلم 

كل، كما أٌف كونو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ذا مرٌة فاست!  ُب الناسوت؟ٌ 
كاضحه ُب أٌف النيب ُب حدٍّ من اإلستواء ال يعرضو شيء من ا١بهل كالٌسهو 
ـٌ ا٢بقيقي ُب الظاىر  كعدـ ا٢بضور، ألٌف  اىر اإلستواء ىو اإلستواء التا
كالباطن بل الغاية ىي الباطن، كعليو؛ كيف ييتصىوَّر عدـ حضوريٌة علمو، 

. انو أنٌو ذك مرٌة فاستول أليس ىذا ٨بالفان الستوائو الباطِب،كقد أخرب سبح
كال يعلم تأكيله إالٌ اهلل كالراسخوف في    :كقولو تعأب :اآلية التاسعة  

(. ٕ/آؿ عمراف) العلم 
فالنيب كخلفاؤه األئٌمة ىم الراسخوف ُب العلم، كقد دٌلت األحاديث   

: ا٤بتضافرة على ذلك، منها
إٌف : قاؿ أيب جعفر ما كرد ُب صحيحة بريد بن معاكية عن موالنا ػ ُ  

رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أفضل الراسخْب  ُب العلم، فقد علم 
زؿ عليو شيئان ٓب يعلمو التأكيل، ػٝبيع ما أنزؿ اهلل من التنػزيل كما كاف اهلل لْب

إٌف أبا ا٣بطٌاب كاف : جيعلت فداؾ: قلت: كأكصيائو من بعده يعلمونو، قاؿ
إٌنكم تعلموف علم : قاؿ: كما كاف يقوؿ؟ قلت: مان، قاؿيقوؿ فيكم قوالن عظي
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إٌف علم ا٢ببلؿ كا٢براـ كالقرآف يسّب ُب جنب : ا٢ببلؿ كا٢براـ كالقرآف؟ قاؿ
.  (ٔٓ)العلم الذم ٰبدث ُب الليل كالنهار

٫بن : قاؿ كُب صحيحة أيب بصّب عن موالنا أيب عبد اهلل ػ ِ  
. (ٕٓ)الراسخوف ُب العلم، ك٫بن نعلم تأكيلو 

 طوؿكحيث إٌف اهلل تعأب قرف علمهم بالتأكيل بعلمو، فعلمهم بالٌتأكيل ُب    
علمو جٌل شأنو، كعليو؛ فكيف يعلموف التأكيل كعلمهم غائبه عنهم؟، 

. بعلمو، كعلمهم غّب حاضرو لديهم؟  ػُب العلم  ػككيف يقرهنم جٌل شأنو 
أرنان إالٌ  ن ارتضى  ن  كال ييظهر  لى غيبه: قولو تعأب: اآلية العاشرة  

(. ّٔ/ا١بنٌ ) رسوؿ فإنٌه يسلك  ن بين ينيه ك ن خلفه رصنان 
ال شٌك ُب أٌف النيب قد ارتضاه اهلل تعأب لئلٌطبلع على غيبو، كما ال شٌك   

أٌف أئٌمتنا عليهم السَّبلـ قد ارتضاىم ا٤بؤب لذلك، كاألخبار صرٰبة ّٔذا، كىل 
يستبًعد ا٤بستعظىم ٢بضور العلم ا٢بضورم إالٌ اإلٌطبل

ع على الغيب؟، كىل ا٤ب
علمهم إالٌ لكونو غيبان، كالغيب ٩با استأثر بو العبلٌـ جٌل شأنو، فأين ىو عٌما 

. نٌوىت بو ىذه اآلية الكرٲبة؟
كإذا ما كاف الغيب هلل أصالةن كاستقبلالن، كلغّبه تبعان كعىرىضىان فما ا٤بانع من   

كن اإلقدار عليو، كىل ُب ذلك استحالة عقلٌية أٍف ٰبيط ذاؾ الرسوؿ ٗبا ًن
ال سٌيما كأٌف اهلل تعأب يسلك من بْب ! حٌب ييدَّعى عدـ حصولو ٤بن ارتضى؟

يدم ىذا الٌرسوؿ كمن خلفو رصدان كرقابةن ألمره كحراسةن لو، كمن كاف اهلل 
دره رقيبىوي كحارسىوي ىل ٲبكن اٍف يسهو أك ال ٰبيط ٗبا أككلو اهلل تعأب بو كأؽ

!. ق أمر رعايتو؟ضكٌ ؼعليو، ك
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فإذا أمكن لئلنساف الكامل أٍف يدرؾ الضماير كيطٌلع على األسرار بإيهاب   
مىٍن لو الباطن كالظٌاىر، فأٌم إشكاؿ أك نقيصة أٍف ننسب إٔب ىذا الرسوؿ 
اإلحاطة العلمٌية البلئقة بو ٕبسب ما نفهمو من اآلية ا٤بباركة، مع الٌتأكيد 

ليعلم أٍف قن أبلغوا : ير ُب اآلية البلحقة ّٔذه اآلية كىو قولوعلى أٌف الٌضم
يرجع إٔب  رساالت ربٌهم كأراط بما لنيهم كأرصى كٌل شيء  ندان 

يا أيٌها الٌرسوؿ بلّْغ  ا أينًزؿى إليك  ن الٌرسوؿ الذم قد بٌلغ رساالت ربٌو 
 لقولنا ليعلم يرجع أيضان إليو، إذ ال معُب ليعلمى كما أٌف الضمّب ُب  رٌبك

اهلل فإنٌو عآبه بذاتو لذاتو لكٌل األشياء ٖببلؼ الٌرسوؿ ا٤بطلىق فإٌف علمو من 
: اهلل تعأب، فالرسوؿ ا٤بطلىق أحصى كل شيء عددان، كيؤٌكده قولو تعأب

ككٌل شيء أرصيناا في إ اـو  بين  كىذا دليلي علمو ُب ا٤بوضوعات
كنعت قائلو بالٌسخافة،   (ٖٓ)الطباطبائي ايضان، كّٔذا يندفع ما قالو العبلٌمة

. أعاذنا اهلل من شطحات األقبلـ كفلتات اللساف 
ىو   ليعلم أٍف قن أبلغوا رساالت ربٌهممضافان إٔب أنٌو إٍف كاف ا٤براد بػ   

:         العلم الفعلي هلل كىو ٙبٌقق اإلببلغ ُب ا٣بارج على حٌد قولو
يعلمٌن الكاذبينفليعلمٌن اهلل اٌلذين صنقوا كؿ(ٓٗ) 

 فًلمى ال يكوف ،
للرسوؿ ػ بنفس ا٤بناط ػ من حيث إٌف علمو من علم اهلل تعأب، كإحاطتو من 

. قدرة اهلل ا٤بتعاؿ 
لنجعلها لكم تذكرةن كتعيها أذفه  : قولو تعأب: اآلية الحادية  شرة   

(. ُِ:ا٢باٌقة) كا ية
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األيذيف الواعية ىي أذيف أمّب فقد جاء ُب تفسّبىا ٗبصادر الفريقْب اٌف   
كأهٌنا كعت ما كاف كما يكوف، كيؤٌكد ىذا فعل ا٤بضارع  ا٤بؤمنْب علٌي 

الداؿ على استمراريٌة ٙبٌقق عملٌية ا٢بفل كالوعي ٕبيث ال يطرأ  تعيهاُب
. على ىذه األذيف الواعية أمُّ تغيّبو أك تبٌدؿو كما شابو ذلك 

ىل ُب غّب التبليغ كما شابو ذلك ىي ينسى أك يج كدعول أٌف اإلماـ   
حكم ُب مقابل اآلية الكريفة كدعول بدكف دليلو كبرىاف، كالقائل بػها عن 
تقصّب ُب ا٤بقٌدمات يعترب خارجان من زمرة ا٤بؤمنْب، لكونو رٌدان ٤بفهـو اآلية 

. كلؤلخبار ا٤بتواترة ُب ذلك،كألحكاـ العقل السليم
إٌف في ذلك : م ا٤براد بقولو تعأبق كأذف اإلماـ علٌي ا٤برتضى   

فهو صاحب .  لذكرل لمن كاف له قلب أك ألقى الٌسمع كهو شهين
. القلب كاأليذيف الواعية 

كأينبئكم بما تأكلوف ك ا تٌنخركف في : قولو تعأب: اآلية الثانية  شرة  
(. ْٗ:آؿ عمراف) بيوتكم إٌف في ذلك آلية لكم إٍف كنتم  ؤ نين

على عوآب  ريفة كاضحة الداللة على كالية الٌنيب عيسى اآلية الل  
التكوين، فبل ٱبفى عليو موضوع من ا٤بوضوعات الٍب يتلٌبس بػها بنو إسرائيل، 

بقدرة اهلل  فكلُّ ما يٌدخركنو كٱبفونو عن األعْب، يعلمو النيٌب عيسى 
.  ا٤بتعاؿ 

ؿ ال ييعقىل بضركرة العقل فاإلنباء كاإلخبار بكٌل ما يٌدخره كيأكلو بنو إسرائي  
ذلك، ثبت لنبٌينا  إالٌ بإيهاب العلم الكامل لو، كإذا ثبت للنيب عيسى 
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، ألشرفٌيتهم كأفضليتهم على سائر ا٣بلق أٝبعْب  ٧بٌمد كآلو الكراـ بطريقو أٍكٔبى
.  بإٝباع األٌمة، كنصوص القرآف الكرًن 

ألئٌمتنا األطهار عليهم  مىن أنكر ثبوت العلم ا٢بضورم التاـٌ  ردٌ  كّٔا يثبت  
.  السَّبلـ 

فكيف إذا جئنا  ن كٌل أٌ ة بشهين : قولو تعأب: اآلية الثالثة  شرة  
(.  ُْ/النساء) كجئنا بك  لى هؤالء شهينان 

، كالكاىد جاء ُب تفسّبىا ىو أٌف الكاىد من كل أٌمة ىو اإلماـ   
. عليهم ىو الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليهم أٝبعْب 

غٌض عن ذلك، فإٌف مفراداتػها تكهد بأٌف الكاىد من كٌل أٌمة ييفرىض أٍف كباؿ  
زلة عظيمة حٌب ٲبكنو الكهادة على األٌمة، ال سٌيما كأٌف ا٤براد ػيكوف على من

: من الكهادة لغةن ىو ا٢بضور مع ا٤بكاىدة بالبصر أك بالبصّبة، لذا ييقاؿ
ستعما٥با ٗبعُب الرقابة أم حضره كاطٌلع عليو، فيفيد موارد ا: شهد آّلس

اإلستعبلئٌية، كمنو ما تكٌرر ُب القرآف " على"كالنظارة، فييٍستعمل مع لفل 
كاهلل  لى كٌل شيءو : الكرًن من إطبلؽ الكهيد عليو عٌز كجٌل بقولو الكرًن

( . ٗ/الربكج) شهين
ا فهذه اآلية كغّبىا من اآليات ا٤بصرّْحة بوجود الكاىد على األٌمة ُب الدين  

 كاآلخرة، كال كجو لتخصيصو بيـو البعث كا٢بساب، فها ىو عيسى 
ككنتي شهينان  ليهم  ا د تي : كاف شاىدان على أٌمتو ُب الدنيا، بقولو

فيهم فلٌما توفٌيتني كنتى أنتى الرقيب  ليهم كأنت  لى كٌل شيءو   
شهيدان عليهم ُب اآلخرة  ككذا سيكوف عيسى ( ُُٕ/ا٤بائدة) شهين
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كإف  ن أهل الكتاب إالٌ ليؤ نٌن به قبل  وته، كيـو القيا ة يكوف : قلقوؿ
(. ُٗٓ/النساء)  ليهم شهينان 

إٌف النيٌب كعَبتو الطاىرة، كعيسى بن مرًن عليهم ٝبيعان : كصفوة القوؿ  
 سيكونوف الكهداء على الناس، فعيسى  ،صلوات اهلل ا٤بلك ا٢بٌناف

بأٌمو، كرسوؿ اهلل كاألئٌمة شهداء على شهيد على أتباعو الذين غالوا بو ك
عيسى كاألنبياء كا٤برسىلْب كعاٌمة خلق اهلل من ا٤ببلئكة كا١بٌن كاإلنس، إذ أنػهم 
حجج اهلل كسفراؤه إٔب خلقو من دكف استثناء، كقد دٌلت عليو اآلية ا٤بباركة 

ككذلك جعلناكم أٌ ة : السابقة مورد البحث، كاآلية البلحقة بقولو تعأب
 أان لتكونوا شهناء  لى الناس كيكوف الرسوؿ  ليكم شهينان كس
(. ُّْ:البقرة)
ككيف يكونوف شهداء على الناس، كىم ال يعلموف شيئان من حا٥بم، كال   

!.  يدركف ٗبا يعملوف؟، كىل الكاىد إالٌ ا٢باضر ا٤بطٌلع؟
: تنبيه  
ك طبقة كٌل الناس، بل ىي فئة خاٌصة أ" األٌمة الوسط"ليس ا٤براد من   

كجعلناكم أٌ ة   : خاٌصة من الناس، كذلك ألٌف ىؤالء ا٤بخاطىبْب بقولو
جيعلوا ُب حاًؽ الوسط كاإلعتداؿ تكوينان ليقوموا ٗبهٌمة اإلشراؼ  كسطان 

على الناس كمراقبة أعما٥بم كأقوا٥بم، بل كاإلشراؼ على مبادئ نياهتم، 
" الوسطية "كاف ا٤براد من  كبذلك يتحٌملوف الكهادة ليؤدكىا يـو القيامة، كلو

بل  ػ كل الناس، لكاف كل من انتحل اإلسبلـ دينان كىو ال يفهم منو إالٌ ٤بامان،
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من األٌمة ىو  ػ  قد يكوف أشقى من عٌباد األكثاف، بل أعٌب من عاد كٜبود
الوسط، مع أٌف األمر خبلؼ ذلك، ألٌف كصف األٌمة بالوسطية يعِب أنػها 

كىو على حٌد قولو تعأب موجّْهان ا٣بطاب إٔب بِب  تتصف بوصفو عاؿو فيها،
كأني فٌضلتكم  لى :كقولو تعأب( َِ/ا٤بائدة)كجعلكم  لوكان إسرائيل

رغم أٌف ا٤بلك كاف كاحدان ُب كل عصر، كأٌف ( ْٕ/البقرة) العالمين
األفضلٌية على العا٤بْب كانت ٣بصوص فئة متفٌردة منهم، كمثلو قولو 

اهلل كالذين   نوا  عه أشٌناء  لى الكفار ررماء   حٌمن رسوؿ:تعأب
.  رغم أٌف فيهم ا٤بنافقْب كالفاسقْب ( ِٗ/الفتح) بينهم

كاآلية الكرٲبة بعد التأٌمل فيها كفيما يناسبها من اآليات تؤٌكد على حقيقة   
قرآنٌية يتكٌرر التعبّب عنها ُب الكتاب آّيد، كىي موقف الكهادة يـو القيامة، 

ع الكهود فيو على أعماؿ العباد، فهناؾ األعضاء كا١بوارح، كا٤ببلئكة كتنوٌ 
كأشرقت األرض بنور ربٌها كك ع : ا٤بكرَّموف كاألكلياء ا٤بقرَّبوف فيقوؿ تعأب

(. ٗٔ/الزمر) الكتاب كجيء بالٌنبٌيين كالشهناء كقضي بينهم بالحقٌ 
شهينان  كيـو نبعث في كل أٌ ة شهينان  ليهم  ن أنفسهم كجئنا بك

(. ٖٗ/النحل)  لى هؤالء
كمن الطبيعي أٍف ال تتحٌقق الكهادة إالٌ با٢بضور كاإلشراؼ على ا٤بكهود   

عليو ٍبٌ أداء الواقع بدٌقة، كما أٌف الكهادة ليست على ٦بٌرد شكل العمل 
كصورتو الظاىرة ا٤بتقٌضية كإ٭با تكوف أيضان على ما ىو السٌر ُب كوف العمل 

، أم النٌية كالسريرة كنوعها كما أسلفنا سابقان، فبل بٌد إذف طاعة أك عصيانان 
من أٍف يكوف مثل ىذا الكاىد كاقفان على الضمائر كمطًٌلعان على السرائر ُب 
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النكأة األكٔب، لكي تتحٌقق مقٌدمات الكهادة يـو القيامة كُب النكأة 
.  األخرل

بو هلل عٌز كجٌل كىذا ا٤بعُب يظهر من قولو سبحانو حكاية عن عيسى كجوا  
ككنت شهينان  ليهم  ا د تي فيهم ُب ذلك ا٤بوقف العظيم يـو ا٢بساب 

ذلك  فلٌما توفٌيتني كنتى أنتى الرقيب  ليهم كأنتى  لى كٌل شيءو شهين
على أٌمتو كرقابتو عليهم، بكهادة اهلل كرقابتو  أٌف اقَباف شهادة ا٤بسيح 

 ، رغم أٌف شهادة ا٤بسيح عليهم، ييظهر مدل التكابو بْب الكهادتْب
شعاع من تلك الكهادة، كىذا ال يتٌم إالٌ باإلشراؼ كاإلٌطبلع على القلوب، 

كقل ا ملوا فسيرل اهلل  ملكم كرسوله :كىذا ما يكّب إليو قولو تعأب
إذ جعلت رؤية الرسوؿ كا٤بؤمنْب ألعماؿ العباد ( َُٓ/التوبة) كالمؤ نوف

. يكّب إٔب نوع مسا٬بة بينهما إٔب جنب رؤية اهلل تعأب ٩با 
كّٔذا يتضح أٌف ا٤براد من الكهادة ُب اآلية ا٤ببحوث عنها ىي الكهادة على   

األعماؿ، كأٌف ىؤالء ا٣بواص من األٌمة جيًعليوا كسطان كميًنحيوا ىذه الكرامة 
الرتباط ىذه الكهادة ّٔذا الوصف، ٩با يصبغ على الكاىد صفة العلم 

يره كاإلشائي لكونو خبلؼ ا٢بضور كالتطلُّع الٌلذين ٮبا ا٢بضورم التاـ دكف غ
. من لواـز الكهادة ا٢بقيقٌية 

بل هو  ياته بٌينات في صنكر الذين : قولو تعأب: ةاآلية الرابعة  شر  
(. ْٗ/العنكبوت) ...توا العلمكأي 

أنػهم ىم ا٤بقصودكف ّٔذه اآلية، فالقرآف الكرًن ٧بفوظه ُب  (َٔ)كقد صٌح   
إنٌا نحن نٌزلنا الذٌكر : الٌصدكر األمينة على كحي اهلل تعأب، قاؿ تعأب تلك
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فهو عٌز كجٌل حافل للقرآف ُب أكعية آؿ (. ٗ/ا٢بجر)ا له لحافظوفكإفٌ 
.  ٧بٌمد، تلك األكعية كا٣بزائن الصافية ا٤بتينة 

ثبوت القرآف ُب صدكر ىؤالء  :أرنهما: كُب ىذه اآلية الكريفة أمراف  
. العلم ا٤بطلىق  :كثانيهما، األطهار

كالثاين أعٌم من األٌكؿ؛ إذ القرآف كإٍف كاف فيو تبياف كٌل شيء لكن ال على   
كجو التفصيل، كإ٭با كلٌيات، ييرجىع ُب تفاصيلها إٔب مىٍن أكٌب العلم كىم أىل 

. الذٌكر حسبما أشرنا 
زؿ منو القرآف فالعلم ا٤بطلىق ىو الٌلوح احملفوظ كالكتاب ا٤بكنوف الذم تنػ  

إنه لقر فه كريم في كتابو  كنوف ال يمٌسه إالٌ : الكرًن، قاؿ تعأب
 بل هو قر ف  جين في لوح  حفوظ، (ٕٕ/الواقعة) المطهَّركف

(. ُِ/الربكج)
   ، كوف القرآف ُب كتابو مكنوف ال ٲبٌسو إالٌ ا٤بطهَّركف من كل دنسو كرجسو

ارض الطارئة على النفوس، أك البلزمة كىم الذين ال يكاركوف اآلخرين ُب العو
٥با بأصل جبٌلتها بسبب ما يعلمو رٌّٔا من سوء اختيارىا، على ٫بوو ال ٱبرجها 

.  عن اإلختيار 
كنٌزلنا  ليك الكتاب تبيانان لكٌل : قولو تعأب: اآلية الخا سة  شرة  

(. ٖٗ/النحل) شيء كهنلن  كررمة
زىؿ على رسوؿ ػقرآف الكرًن، لكونو ا٤بنال شٌك أٌف ا٤براد من الكتاب ىو اؿ  

اهلل من اللوح احملفوظ؛ بل ٲبكن القوؿ إنو اللوح احملفوظ؛ ألٌف القرآف من 
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من  ٖٕمن سورة الربكج، كاآلية  ِِالٌلوح احملفوظ حسبما جاء ُب اآلية 
.  زَّالن على رسوؿ اهلل ٧بٌمد كآلو األطهارػسورة الواقعة، فيكوف ما ُب الٌلوح من

كل ما يرجع إٔب أمر ا٥بداية ٩بٌا ٰبتاج إليو ": بكٌل شيء"عول أٌف ا٤براد كد  
الناس ُب اىتدائهم من ا٤بعارؼ ا٢بقيقٌية ا٤بتعٌلقة با٤ببدأ كا٤بعاد كاألخبلؽ 

الفاضلة، كالكرائع اإل٥بٌية كالقصص كا٤بواعل، مردكدة، من حيث إٌف ما ذكىرىتو 
من البياف ا٤بعهود من الكبلـ، كىو  الٌدعول مبنٌيان على ما ىو  اىر التبياف

إ هار ا٤بقاصد من طريق الداللة اللفظٌية، فإنا ال هنتدم من داللة لفل القرآف 
الكرًن إالٌ على كلٌيات ما تقدَّـ، لكٍن ُب الركايات ما يدٌؿ على أٌف القرآف 

الكرًن فيو علم ما كاف كما يكوف كما ىو كائن إٔب يـو القيامة، كلو صٌحت 
يات لكاف من البلـز أٍف يكوف ا٤براد بالتبياف األعٌم ٩بٌا يكوف من طريق الركا

الداللة اللفظٌية، فلعٌل ىناؾ إشارات من غّب طريق الداللة اللفظٌية تككف 
. عن أسرار كخبايا ال سبيل للفهم ا٤بتعارؼ إليها 

 فإٌف ىذه الكلٌيات ٕباجة إٔب تفصيل بواسطة مىن أمىرى اهللي تعأب ك ليه؛  
 ا  تاكم الرسوؿ فخذكا ك ا نهاكم  نه باألخذ منو كالنهي عٌما هنى عنو 

.  أأيعوا اهلل كأأيعوا الٌرسوؿ كأكلي األ ر  نكم  ،فانتهوا
فهؤالء ىم ا٤بفصّْليوف لتلك الكٌلٌيات القرآنٌية، كالتفصيل فرع اإلٌطبلع على   

كالعَبة صلوات اهلل عليهم ا١بزئٌيات ُب الٌلوح احملفوظ، فبهذا نفهم أٌف النيب 
.  أٝبعْب عا٤بوف بكٌل شيء، كال يكوف ذلك إالٌ با٢بضورٌم 

كيكهد ًلمىا قلنا ما كرد ُب األخبار ا٤بتواترة من أٌف علم الكتاب كٌلو عند   
: ىؤالء، ال بأس باإلشارة إٔب البعض منها
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: يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : صحيحة عبد األعلى بن أعْبي قاؿ ػ( ُ)  
قد كلدين رسوؿ اهلل كأنا أعلمي كتاب اهلل، كفيو بدء ا٣بلق، كما ىو كائن إٔب 
يـو القيامة، كفيو خرب السماء كخرب األرض كخرب ا١بنة، كخرب النار، كخرب ما 
كاف، كخرب ما ىو كائن، أعلمي ذلك، كما أنظري إٔب كٌفي إٌف اهلل عٌز كجٌل 

.  (ُٔ) فيه تبياف كٌل شيء :يقوؿ
صحيحة عبد األعلى بن أعْبي كأبو عبيدة كعبد اهلل بن بكّب  ػ( ِ)  

إين ألعلمي ما ُب السماكات كما ُب : يقوؿ ا٣بثعمي ٠بعوا أبا عبد اهلل 
األرض كأعلم ما ُب ا١بنة، كأعلم ما ُب النار، كأعلم ما كاف كما يكوف، ٍبٌ 

بػيرى على مىٍن ٠بعو منو فقاؿ ذلك من علمتي : مكث ىنيئة فرأل أٌف ذلك كى
.   (ِٔ) فيه تبياف كل شيء: كتاب اهلل عٌز كجٌل، إٌف اهلل عٌز كجٌل يقوؿ

قاؿ ٕب أبو : عبد اهلل بن الوليد السٌماف قاؿما كرد ُب صحيحة  ػ( ّ)  
: يا عبد اهلل ما تقوؿ الكيعة ُب علٌي كموسى كعيسى، قلتي : جعفر 

: عن العلم، قلتي أسأليك : جًعٍلتي فداؾ، كعن أٌم حاالت تسألِب؟، قاؿ
ىو كاهلل أعلم : ، قاؿإٌف موسى كعيسى أفضل من أمّب ا٤بؤمنْب : يقولوف

منهما أليس يقولوف إفَّ لعلٌي ما لرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم من 
: فخاصمهم فيو، إفَّ اهلل تبارؾ كتعأب قاؿ ٤بوسى:نعم، قاؿ: العلم؟ قلت

ككتبنا له في األلواح  ن كٌل شيء  ،نا أنو ٓب يبٌْب لو األمر كٌلو فأعلىمى
 ليك كنزٌلنا  كجئنا بك  لى هؤالء شهينان : كقاؿ تبارؾ كتعأب حملمَّد

الكتاب تبيانان لكٌل  شيء
(ّٔ) .  . 



 82 

: قاؿ ٕب أبو عبد اهلل: ما كرد ُب صحيحة عبد اهلل بن الوليد أنو قاؿ ػ( ْ)  
إٌف موسى : ا٤بؤمنْب؟، قلتي  أٌم شيء تقوؿ الكيعة ُب عيسى كموسى كأمّب

 أيزعىميوفى أٌف أمّب ا٤بؤمنْب : ، فقاؿكعيسى أفضل من أمّب ا٤بؤمنْب 
نعم، كلكن ال : قد عىًلمى ما عىًلمى رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم؟، قلتي 
فخاًصٍمهيم : يػيٍقدّْموف على أكٕب العـز من الرُّسيل أحدان، قاؿ أبو عبد اهلل 

قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب : كُب أٌم موضعو منو أخاًصمهم، قاؿ: هلل، قلتي بكتاب ا
، فعىًلٍمنا أنو ٓب يكتب ٤بوسى ككتبنا له في األلواح  ن كٌل شيء: ٤بوسى

كجئنا بك  لى هؤالء شهينان كنٌزلنا : كٌل شيء، كقاؿ تبارؾ كتعأب حملمَّد
(ْٔ) ليك الكتاب تبيانان لكٌل شيء
 .

إٌف : قاؿ ا٢بسْب بن علواف، عن أيب عبد اهلل  ُب موثقة ما كرد ػ( ٓ)  
اهلل تعأب خلق أكٕب العـز من الرُّسيل كفضَّلىهم بالعلم، كأكرثنا علمهم، كفضَّلىنا 
عليهم ُب علمهم كعلم رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كعًلمى رسوؿ اهلل 

.  (ٓٔ)ما ٓب يعلموا كعٌلمنا علم الٌرسوؿ كعلمهم 
لقد : قاؿ أبو جعفر : قاؿ: ما كرد ُب صحيحة كيثػىٍّب بن ٞبراف ػ( ٔ)  

سأؿ موسى العآًب مسألة ٓب يكن عنده جواب، كلقد سأؿ العآًبي موسى ٓب 
يكن عنده جواب، كلو كنتي بينهما ألخرٍبتي كٌل كاحدو منهما ٔبواب 

.  (ٔٔ)مسألتو، كلسألتهما عن مسألة ٓب يكن عندٮبا جوأّا 
٤بٌا لقى موسى : قاؿ ما كرد ُب موثقة سدير عن أيب جعفر   ػ (ٕ)  

، نظر إٔب خطاؼ يصفر كيرتفع ُب [سألو: األصحٌ ]العآًب كلَّمىو كسائلو 
أتدرم ما يقوؿ ىذا : السماء كيسفل ُب البحر، فقاؿ العآًب ٤بوسى
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كرٌب السماء كاألرض ما علمكما : يقوؿ: كما يقوؿ؟، قاؿ: ا٣بطٌاؼ؟، قاؿ
: ٓب رٌبكما إالٌ ما أخذتي ٗبنقارم من ىذا البحر، فقاؿ أبو جعفر من ع

أمىا إين لو كنتي عندٮبا لسألتػيهيما عن مسألة ال يكوف عندٮبا فيها علم
(ٕٔ)   .

)     ك ا تشاؤكف إالٌ أٍف يشاء اهلل: قولو تعأب: اآلية السادسة  شرة  
(. َّ/اإلنساف

ة العبد متوقّْفة ُب كجودىا على مكٌيتو فاإلستثناء من النفي يفيد أٌف مكيٌ   
تعأب، فلمكٌيتو تعأب تأثّب ُب فعل العبد من طريق تعٌلقها ٗبكٌية العبد، 

كليست متعٌلقة بفعل العبد مستقّْبلِّ كببل كاسطة حٌب تستلـز بطبلف تأثّب 
 إرادة العبد ككوف الفعل جربيٌان، كال أٌف العبد مستقلّّ ُب إرادةو يفعل ما يكاء

دكف اإلستمداد من اهلل عٌز كجٌل، فالفعل إختيارم الستناده إٔب اختيار العبد 
 .
كاآلية مسوقة لدفع توىُّم أنػهم مستقلُّوف ُب مكيئتهم، منقطعوف من مكيئة   

رٌّٔم، كما أنػها مسوقة لدفع تصٌور أٌف اهلل تعأب يكاء بعد إشاءة األطهار من 
أٌف اهلل تعأب يغضب  ))٤بتضافرة من عباده حسبما جاء ُب  اىر األخبار ا

، من حيث إٌف الٌسخط ((لغضب فاطمة كيسخط لسخطها، كيرضى لرضاىا
.  كالٌرضا من مبادئ اإلرادة اإل٥بٌية 

ٍتو النصوص    كلكٌنو تصوُّر فاسد، دٌلت اآلية ا٤بباركة على بطبلنو، كأٌكدى
:  الصحيحة الٌصادرة عنهم عليهم السَّبلـ، منها

 (ٖٔ)بإسناده إٔب أٞبد بن ٧بمَّد السٌيارم ػ قدّْس سرٌه ػعن الصٌفار  ما كرد   
:  قاؿ
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أنو  خرج عن أيب ا٢بسن الثالث : حدَّثِب غّب كاحد من أصحابنا، قاؿ
إٌف اهلل جعل قلوب األئٌمة موردان إلرادتو، فإذا شاء اهلل شيئان شاؤه، كىو : قاؿ

.  ء اهللك ا تشاؤف إالٌ أٍف يشا: قوؿ اهلل عٌز كجلٌ 
، كإٍف ..."إٌف اهلل يغضب لغضب فاطمة"إٌف ا٣برب ا٤بستفيض من  :تنبيه  

كاف  اىره كما أفاد ذاؾ التصٌور؛ لكنو مندفعه بضٌم األخبار إٔب بعضها 
البعض، كتأكيل ا٣برب ٗبا يتناسب كاألصوؿ العقيديٌة عند الكيعة اإلمامٌية؛ ألٌف 

بر ٩بٌا يستلـز القوؿ بأٌف الٌذات اإل٥بٌية عدـ التأكيل يؤٌدم إٔب األخذ بظاىر اْب
كانت خالية من اإلرادة ا١بدية للغضب على أعداء الٌصٌديقة الطاىرة حٌب 

غضبت موالتنا الصٌديقة، كىذا التصٌور يقتضي نسبة الفراغ ُب الٌذات اإل٥بٌية 
.  من اإلرادة ا١بديٌة أك ا٢بقيقية، كىو كما ترل عْب ا٣بطأ كالٌضبلؿ 

ا يكّب إٔب أٌف إرادهتم تعكس عن إرادة اهلل ما كرد ُب غيبة النعماين عن كممٌ *  
جعفر الفزارم عن ٧بٌمد بن جعفر بن عبد اهلل عن أيب نعيم ٧بٌمد بن أٞبد 

كٌجو قـو من ا٤بفوّْضة كا٤بقصّْرة كامل بن إبراىيم ا٤بديٌن إٔب أيب : األنصارم قاؿ
ال يدخل ا١بٌنة إالٌ مىٍن عرؼ أسأليوي : فقلت ُب نفسي: قاؿ كامل ٧بٌمد 

نظرتي  فلٌما دخلتي على سٌيدم أيب ٧بٌمد : معرفٍب كقاؿ ٗبقالٍب؟ قاؿ
كٌٕب اهلل كحٌجتو يلبس الٌناعم : إٔب ثياب بياض ناعمة عليو فقلتي ُب نفسي

.  من الثياب كيأمرنا ٫بن ٗبواساة األخواف كينهانا عن لبس مثلو
رى ذراعيو فإذا مسح أسود خكن على يا كامل كحىسى : متبىسّْمان  فقاؿ 

ىذا هلل، كىذا لكم، فسٌلمتي كجلستي إٔب باب عليو سَب : جلده فقاؿ
مرخى فجاءت الريح فككفت طرفو فإذا أنا بفٌب كأنو فلقة قمر من أبناء أربع 



 85 

يا كامل بن إبراىيم فاقكعررت من ذلك كأي٥بًٍٍمتي : سنْب أك مثلها، فقاؿ ٕب
جئتى إٔب كٌٕب اهلل كحٌجتو كبابو تسألو : يٌدم، فقاؿ لٌبيك يا س: أٍف قلتي 

أم كاهلل، قاؿ : ىل يدخل ا١بٌنة مىٍن عرؼ معرفتك كقاؿ ٗبقالتك؟ فقلتي 
 :ا٢بٌقٌية : إذف كاهلل يقٌل داخلها، كاهلل إنو ليدخلها قوـه ييقاؿ ٥بم .
ٰبلفوف  قوـه ًمٍن حبًّْهم لعلٌي : يا سٌيدم كمىٍن ىم؟، قاؿ : قلتي 
ٌقة كال يدركف ما حٌقو كفضلو، ٍبٌ سكت صلوات اهلل عليو عٌِب ساعة ٍبٌ بح

كذبوا بل قلوبنا أكعية ٤بكٌية . كجئتى تسألو عن مقالة ا٤بفوّْضة : قاؿ 
ٍبٌ رجع   ا تشاؤف إالٌ أٍف يشاء اهلل: اهلل، فإذا شاء شئنا، كاهلل يقوؿ

.  الٌسَب إٔب حالتو فلم أستطع ككفو 
ٕباجتك  يا كامل ما جلوسيك؟ قد أنبأؾ: ؿفقا ك ٧بمَّد فنظر إٕبَّ أب

: ا٢بٌجة من بعدم، فقمتي كخرجت كٓب أيعاينو بعد ذلك، قاؿ أبو نعيم
.   (ٗٔ)فلقيتي كامبلن فسألػتو عن ىذا ا٢بديث فحدَّثِب بو

مضافان إٔب ما كرد ُب فقرات الزيارة ا١بامعة الصحيحة سندان كالقويٌة داللةن،    
أشهىدي أٌنكم األئٌمة الراشدكف  )): كقولو عن موالنا اإلماـ ا٥بادم ا٤بركيٌة 

كُب ًفٍقرة  ((...القٌواموف بأمره، العاًمليوف بإرادتو ...ا٤بهديٌوف ا٤بعصوموف 
.  ((...كنوره كبرىانو عندكم كأمره إليكم  )): أخرل
 ))   :تكما ُب كامل الزيارا كما كرد أيضان ُب الزيارة ا٤بطلىقة لئلماـ    

كإرادة الٌرٌب ُب مقادير أموره هتبط إليكم ...كبكم ٲبحو اهلل ما يكاء كيثبت
، كما عن ا٣بصاؿ عن أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب (( ...كتصدر من بيوتكم

.  (( كبنا ٲبحو اهلل ما يكاء كبنا ييثبتي )) : قاؿ طالب 
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ىا إ٭ٌبا يكوف با٤بكيئة كمن ا٤بعلـو أٌف ٝبيع مقادير األمور من مثبتاهتا ك٧بوً   
كاإلرادة منو تعأب، كٮبا يهبطاف ُب قلؤّم عليهم السَّبلـ كىم صلوات اهلل 

عليهم ُب مقاـ القرب منو عزَّ كجل، كُب مقاـ مىٍن تلقَّى العلم منو عٌز كجٌل، 
ٕبيث ال ٙبيط بو األكىاـ، كىم مأمونوف على أسرار الرٌب، كلذا ال ٰبدّْثوف 

.   ، كلوال ذلك العلم كالقرب لىمىا كاف بػهم احملو كاإلثباتإالٌ ٗبا شاء اهلل
ىذا مضافان إٔب أنػهم عليهم السَّبلـ مطًَّلعوف على الٌلوح احملفوظ ا٤بعىربَّ عنو     

ـٌ الكتاب ىو ما فيو  ـٌ الكتاب، ألٌف أ ـٌ الكتاب، إٍف ٓب يكونوا أنفسهم أ بأ
عنده تعأب، كّٔذا اإلعتقاد ييسمَّى علمو عٌز كجٌل اٌلذم ال يتغٌّب، فهو ٧بفوظ 

كاألئٌمة عليهم السَّبلـ مطًَّلعوف على اللوح احملفوظ من حيث . بالٌلوح احملفوظ
كونو معلومان هلل تعأب أصالةن، ك٥بم تبعان، كلكٌنهم ال ٱبربكف أصبلن  لكونو 

ييطًلعىهيم متعلّْقان ٗبهاـ سفارهتم، كألقربٌيتهم إٔب ا٤بؤب عٌز كجٌل اقتضى ذلك أٍف 
على تفاصيل األمور، لذا أشارت ًفٍقرة الزيارة ا١بامعة إٔب أنػهم عليهم السَّبلـ 

ٗبعُب أنػهم كانوا ُب أعلى مراتب القرب من جهة يقينهم (( العاًملوف بإرادتو )) 
باهلل كالتسليم ألمره كقضائو، كلقيامهم بالنوافل ا٤بوجبة ٢بٌبو تعأب إيٌاىم، 

٠بعوا باهلل، كيبصركا بو، كيبطكوا بو، كما ىو صريح ا٢بديث ا٤بستلزًمة ألٍف م
ما زاؿ العبد يتقرَّب إٕبَّ بالنوافل حٌب أحبُّو، فإذا أحبٍبتيو كنتي )) : القدسيٌ 

. (( ٠بعو الذم يسمع بو، كبصره الذم يبصر بو، كيده الٍب يبطل بػها 
إرادتو تعأب ال إٌف أئٌمة آؿ البيت عليهم السَّبلـ يعملوف ب: كبتعبير  خر  

بإرادهتم، كيف كقد فنوا ُب ذات ا٤بؤب عٌز كجٌل فبل يكاءكف إالٌ ما شاء اهلل، 
. (( إرادة الرٌب ُب مقادير أموره هتبط   إليكم )) : كحسبما جاء ُب قولو 
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كمن ا٤بعلـو أهٌنا عاٌمة تكمل أعما٥بم الفاضلة عليهم السَّبلـ، ككيف ال   
لؤّم مهبط إرادتو، فهم ال يفعلوف شيئان إالٌ بعهد من يعملوف بإرادتو تعأب كؽ

. اهلل، كال يسبقونو بالقوؿ كىم بأمره يعملوف 
فهم عليهم السَّبلـ ألًسنىةي إرادتو عٌز كجٌل، كقلوبػهم ٧بٌل مكٌيتو سبحانو،   

فليس ٥بم مكيئة ألنفسهم، كال إرادة، ألهٌنم عليهم السَّبلـ بالنسبة إليو 
: ٌم الغٌساؿ، لذا ريكم عن النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿكا٤بٌيت بْب يد

 مىٍن أراد أٍف ينظر إٔب مٌيت كىو ٲبكي، فلينظر إٔب علٌي بن أيب طالب )) 
فهم قد أماتوا أنفسهم كتركوا مبلحظتها كاعتبارىا بْب يديو تعأب، كصارت (( 

اهلل تعأب ىو الفاًعل بػهم ما  مًكٍيئىتػيهيٍم مكيئة اهلل، كإرادهتم إرادة اهلل، فإفٌ 
ك ا ر يت إذ ر يت كلكٌن اهلل  : يكاء، كإٔب ىذا ا٤بعُب يكّب قولو تعأب

ففي ا٢بقيقة ليس ٥بم إرادة كإ٭ٌبا اإلرادة أرادتو تعأب، أك أنػهم يصدركف  ر ى
عن إرادتو تعأب، كإرادهتم تابعة إلرادتو، بل مضمحٌلة ُب إرادتو، فقلؤّم 

شٌيتو عٌز كجٌل، ففعلهم داخل ُب مكٌيتو، الستناد فعلهم إليو تعأب، أكعية ٓب
ككما صٌح استناد فعلهم إليو، كذا يصٌح استناد فعلو تعأب إليهم، إذ بعدما 
عيًلمى أنػهم ٓب يفعلوا إالٌ ما شاء بنحوو كاف أصبلن ُب أفعا٥بم،ففي مقاـ التعبّب 

ك ا نقموا إالٌ أٍف أغناهم : ما قاؿال يفرؽ ُب اإلستناد إليهم أك إليو تعأب ؾ
(.  ْٕ/التوبة)  اهلل كرسوله  ن فضله

فإنٌو عزَّ إ٠بو أسند فعل اإلغناء إٔب رسولو ُب قبالو، مع أنٌو ال ريب ُب أنٌو   
ال يريد منو اإلستقبلؿ ُب اإلستناد، كليس ىذا إالٌ ألف فعل الٌرسوؿ فعلو عٌز 
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إطبلؽ اإلستناد إليو صٌلى اهلل عليو كآلو كجل، كإ٭ٌبا ىو مظهر لفعلو، فيصٌح 
.  كسلَّم 

كسٌر ذلك اإلستناد ىو ما عرفتى من أنٌو ال استقبلؿ كال شراكة ُب اإلستناد   
ُب قبالو تعأب، كألهٌنم يقدموف على الفعل بإذنو،كمن ا٤بعلـو أٌف اإلنساف ال 

ين مكيئو تعأب، يفعل شيئان إالٌ با٤بكيئة، فإذا كانت مكيئهم عليهم السَّبلـ ع
فما صدر منهم إ٭ٌبا ىو صادر منو تعأب،فما شاءه يكوف ُب ا٢بقيقة كأٌكالن 
بالذات موجودان ٗبكيئتو عٌز ا٠بو،كبالعرض كالصورة يكوف ٗبكيئهم الٍب ىي 
عْب مكٌيتو تعأب، فاألفعاؿ بصورهتا صادرة منهم عليهم السَّبلـ ٗبا شاءكا، 

كىو الفعل صورة ٤بكيئتو تعأب ُب عآب ا٤بلك، كمكيئتهم ىي ٗبا ٥با من األثر 
كإ٭ٌبا صارت مكيئتهم ٗبا ٥با من اآلثار صورة ٤بكيئتو تعأب، ألنو خلقهم على 

 ىيئة إرادتو، كىيكل كحدتو، كصورة كينونتو ُب ا٣بلق، كإليو يكّب قولو 
(( نور يكرؽ من صبح األزؿ، فيلوح على ىياكل التوحيد آثاره )) : لكميل 

؛ فإنٌو ٗبناسبة ا٢بكم كا٤بوضوع، ىم (( ٫بن صنايع اهلل )) : قولو ، ك
إٌف اهلل خلق آدـ )) : صنايعو أم صور إرادتو، كىو ا٤براد من باطن قولو 

هأم على ىيئة إرادتو، ألنو تعأب (( على صورتو  عن الٌصور، كىذه الصورة  منزَّ
ية كالٍب ال حٌد ٥با كال نعت، الٍب تكوف لو عليهم السَّبلـ ُب كاقع أنوارىم الذات

كيف كىم حينئذو حقائق أ٠بائو ا٢بسُب الٍب ال حٌد ٥با كال نعت كما قاؿ 
كليس لصفتو حدّّ ٧بدكد، كال )) : موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب 

فهذه إشارات (( إٌف أمرنا ال ٰبيىٌد )) : كىو ا٤براد من قولو (( نعته موجود 
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نو تعأب بػهم ك٥بم عليهم السَّبلـ، ك٥بذا قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب للتجٌلي األعظم ـ
. ((  اىرم إمامة، كباطِب غيبه ال ييٍدرىؾ )) : علي بن أيب طالب 

فإذا كانت ماىياتػهم ىيئة إرادتو تعأب، ككجودىم نور ا٤بكيئة اإل٥بٌية ك ليه؛   
ا يوافق مراد اهلل عٌز كصورهتا اإلمكانٌية، فبل ٧بالة تكوف أفعا٥بم كأقوا٥بم على ـ

أم يعلم   اهلل أ لم ريث يجعل رسالته: شأنو، كإليو يكّب قولو تعأب
ال يسبقونه بالقوؿ حيث ٯبعل رسالتو ُب مظاىر صور إرادتو كمكيئتو كي 

.   كهم بأ را يعملوف
٥بذه العٌلة، كّٔذه ا١بهة كانت حقائقهم النورانٌية الٍب ال إنٌية ٥با ىي لساف   

فأفعا٥بم كأقوا٥بم ىي معاين ا٤بكيئة اإل٥بية، كترٝبافه  ُب عآبى ، تو تعأبمكيئ
لك، لذا كانت افعا٥بم كأقوا٥بم كتقريراتػهم حٌجة لنا كتكريعان كما ىو 

ي
ا٤ب

 اىر، كتكوينان حيث إٌف فعلهم فعلو، أ هره تعأب بػهم،كما أٌف كبلمهم 
أحد معاين قولو سبحانو عليهم السَّبلـ كبلمو عٌز كجٌل تكٌلم بػهم كىو 

أم إٌف قو٥بم قولو ال قو٥بم، ٍبٌ ٥بذه األمور  ال يسبقونه بالقوؿ: كتعأب
كٌلها فٌرغىهيٍم لنفسو كاصطنعهم لسرٌه، كمكٌيتو كإرادتو،فأخلى أفئدهتم كٝبيع 

لتحكم : مكاعرىم ٩بٌا سواه كمؤلىا من علمو كإرادتو، ٥بذا قاؿ تعأب لنبٌيو
، كإليو يكّب ما كرد ُب الصحيح   اؾ اهللبين الناس بما أر

:     تعقيبان على ىذه اآلية بقولو من الكاُب عن موالنا اإلماـ الٌصادؽ 
كاهلل، ما فٌوض اهلل إٔب أحد من خلقو إالٌ إٔب رسولو صٌلى اهلل عليو كآلو  ))

(( كسلَّم، كإٔب األئٌمة عليهم السَّبلـ 
كاف رأيو  ، كىل يفوَّض الٌديني إالٌ ٤بن(َٕ)



 90 

، كىل يصٌح التفويض ٤بن كاف ُب رأيو ضعفه أك !٧بٌل إرادة رٌب العا٤بْب؟
، كلو ٓب يكن رأيهم صوابان، كأنٌو مظهر إرادة اهلل !احتاج إٔب أبسط ا٤بكلَّفْب؟

تبارؾ كتعأب لىمىا صحَّ أٍف يفوّْض إليهم علمو كدينو، للنكتة الٍب أشرنا إليها، 
، بل كليس معُب التفويض أٌف اهلل  عيزًؿى عن سلطنتو كتأثّبه، فإٌف ذلك شرؾه

ٗبعُب أٌف قلؤّم أكعية ٤بكيئة اهلل تعأب، كمىٍن كىذَّبى ىذا فقد صدؽ عليو 
بَّر (ّٗ/يونس)بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه: قولو .  ، فافهم كتدى
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم : قولو تعأب: اآلية السابعة  شرة  

(. ّْ/الرَّعد)   ننا  لم الكتاب ك ىنٍ 
، كقد نزلت ىذه اآلية ا٤بباركة ٗبؤب الثَّقلىْب اإلماـ علٌي بن أيب طالب   

تواترت بذلك األخبار من الطٌرفْب، لكٌن خط التككيك ا٤بتمثّْل بالبّبكٌب 
ا٤بعهود ٓب يَبؾ ٦باالن للعقيدة الصحيحة أٍف تأخذ ٦براىا ُب نفوس معتنقيها، 

برل ثٌلة من حثالة الكيعة يقتفوف أثره غّب مبالْب كال مكَبثْب ًلمىا حٌب اف
يَبٌتب على تقليدىم األعمى لذلك ا٤بككّْك،فأخذكا يرٌددكف كالبٌبغاكات من 
دكف دراية أك رجوع إٔب ثقات األحاديث ا٤بأمونْب على الٌدين كالدنيا، لذا 

اآلية نزلت بعلماء أىل  التقيت بثٌلة من ىؤالء يعتقدكف كقائدىم ا٤بذكور بأفٌ 
سورة الٌرعد ،مٌدعيان بأٌف " من كحي القرآف" الكتاب حسبما جاء ُب كتابو 

ا٤براد ٩بٌن عنده علم الكتاب ىم بعض أىل النصارل كاليهود اٌلذين ٚبٌصصوا 
ُب معرفة اإل٪بيل كالتوراة ، مع أٌف األخبار متضافرة بعكس ما ٲبيل إليو، فها 

، ذكر منها ا بأمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب ىم العاٌمة رككا نزكلو
:  العبلٌمة السٌيد ىاشم البحراين ُب غاية ا٤براـ سٌتة أحاديث ىي كاآلٌب
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الثعليب ُب تفسّبه ُب تفسّب ىذه اآلية أخربين ابو ٧بٌمد : الحنيث األٌكؿ  
 حٌدثنا القاضي أبو ا٢بسن ٧بٌمد بن عثماف: عبد اهلل بن ٧بٌمد القايِب قاؿ

حٌدثنا أبو بكر السبيعي ٕبلب حٌدثِب ا٢بسن بن إبراىيم : النصييب ببغداد قاؿ
بن ا٢بسن ا١بصاص أخربنا حسْب بن حكم أخربنا سعيد بن عثماف عن أيب 

كنتي جالسان مع أيب جعفر ُب ا٤بسجد : مرًن حٌدثِب عبد اهلل بن عطاء قاؿ
إ٭ٌبا : اب فقاؿىذا الذم عنده علم الكت: فرأيت عبد اهلل بن سبلـ فقلتي 

. (ُٕ) ذلك علٌي بن أيب طالب 
ثنا عبد اهلل بن ٧بٌمد بن : الحنيث الثاني   الثعليب بإسناده عن السبيعي حدَّ

ثنا ٧بٌمد بن  منصور عن ا١بنيد الرازم ٧بٌمد بن ا٢بسْب بن أشكاب حدَّ
ثنا جندؿ علي عن إ٠باعيل بن ٠بعاف عن أيب عمر زاداف عن إبن  مفضل حدَّ

ىو علٌي بن أيب طالب : كمىن عنده علم الكتاب قاؿ ا٢بنفٌية
(ِٕ) .

إبن شهر آشوب من طريق ا٣باٌصة كالعاٌمة ركاه عن : الحنيث الثالث  
كعلٌي  ٧بٌمد بن مسلم كأيب ٞبزة الثمإب كجابر بن يزيد عن اإلماـ الباقر 

كأٞبد بن  بن فٌضاؿ كالفيضيل بن يسار كأيب بصّب عن اإلماـ الصادؽ 
كقد ركل عن موسى  د ا٢بليب ك٧بٌمد بن الفضيل عن اإلماـ الرّْضا ٧بمٌ 

كعن ٧بٌمد بن ا٢بنفٌية كعن سلماف  بن جعفر كعن زيد بن علٌي 
: ُب قولو تعأب: الفارسي كعن أيب سعيد ا٣بدرم كإ٠باعيل الٌسٌدم أنػهم قالوا

قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم الكتاب  بن ىو علٌي
كالثعليب ُب تفسّبه عن معاكية عن األعمل عن أيب صاّب . أيب طالب 

كركل عن عبد اهلل بن عطاء عن أيب جعفر أنٌو قيل ٥بما زعموا أٌف اٌلذم عنده 
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، كركم ذاؾ علٌي بن أيب طالب: علم الكتاب عبد اهلل بن سبلـ قاؿ 
 بن سبلـ ، عبد اهللك ن  ننا  لم الكتاب أنٌو سيًئلى سعيد بن جيبّب

ال فكيف كىذه السورة مكٌية، كقد ركل عن إبن عٌباس ال كاهلل ما ىو : ،قاؿ
لقد كاف عاًلمان بالٌتفسّب كالتأكيل كالناًسخ  إالٌ علٌي بن أيب طالب 

علٌي بن أيب طالب عنده : كا٤بنسوخ كا٢ببلؿ كا٢براـ، كركل عن إبن ا٢بنيفة
 ا٣بصائص من طريق ا٤بخالفْب علم الكتاب األٌكؿ كاآلخر ركاه النطنػزم ُب

كركاه الثعليب بطريقْب كمىن عنده علم الكتاب
(ّٕ)  .

الفقيو إبن ا٤بغازٕب الكافعي بإسناده عن علٌي بن عابس  :الحنيث الرابع  
حىدّْث علٌيان : دخلتي أنا كأبو مرًن على عبد اهلل بن عطاء، قاؿ أبو مرًن: قاؿ

 كنتي عند أيب جعفر : ا٢بديث الذم حٌدثتِب عن أيب جعفر قاؿ
جعلِب اهلل فداؾ ىذا إبن : جالسان إذ مٌر عليو إبن عبد اهلل بن سبلـ قلتي 

ال كلكٌنو صاحبكم علٌي بن أيب طالب  )): اٌلذم عنده علم الكتاب؟ قاؿ
  اٌلذم نزلت فيو آيات من كتاب اهلل عٌز كجٌل اٌلذم  ننا  لم  ن

إنٌما كلٌيكم ،كيتلوا شاهنه  نه أفمن كاف  لى بٌينة  ن ربٌه ،الكتاب
.  (ْٕ)(( اهلل كرسوله كاٌلذين   ىنوا

أبو نعيم األصفهاين بإسناده عن إبن ا٢بنفٌية ُب قولو : الحنيث الخا س  
، قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىٍن  ننا  لم الكتاب: عٌز كجلٌ 

.  (ٕٓ) اإلماـ علٌي بن أيب طالب : قاؿ
الكيخ علٌي بن يونس الٌنباطي العاملي ُب كتاب صراط  :دسالحنيث السا  

: رأيتي إبن سبلـ فقلتي : ُب تفسّب الثٌعليب عن إبن عطاء قاؿ: ا٤بستقيم قاؿ
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إ٭ٌبا ذلك علٌي بن أيب طالب، ك٫بوه ركل : ىذا اٌلذم عنده علم الكتاب قاؿ
عمر إٔب  كالٌركاية منسوبة إٔب إبن: أبو نعيم عن إبن ا٢بنفٌية بطريقْب، قاؿ

. (ٕٔ)جابر إٔب أيب ىريرة إٔب عائكة 
:  كركاا الشيعة بطرؽ  تعٌندة ناهزت الثمانية  شر رنيثان هي كالتالي

٧بٌمد بن يعقوب عن علٌي بن إبراىيم عن أبيو ك٧بٌمد بن : الحنيث األٌكؿ  
ٰبٓب عن ٧بٌمد إبن ا٢بسن عن مىٍن ذكره ٝبيعان عن أيب عيمّب عن إبن أيذينة 

قل كفى باهلل شهينان  :قلتي أليب جعفر : د بن معاكية قاؿعن بيرم
أٌكلنا  إيٌانا عُب كعلٌي  )): ، قاؿبيني كبينكم ك ىٍن  ننا  لم الكتاب

((كأفضلنا كخّبنا بعد النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
(ٕٕ) . 

إبن يعقوب عن أٞبد عن ٧بٌمد بن ا٢بسن عن عٌباد بن : الحنيث الثاني  
ير قاؿسليم كنتي أنا كأبو بصّب : اف عن ٧بٌمد بن سليماف عن أبيو عن سيدى

إذ خرج علينا كىو  كٰبٓب البزاز كداكد بن كثّب ُب ٦بلس أيب عبد اهلل 
يا عجب ألقواـو يزعموف أنٌا نعلم الغيب كما  )): مغضب فلٌما أخذ ٦بلسو قاؿ

نة فهرىبىت مِب فما يعلم الغيب إالٌ اهلل عٌز كجٌل لقد ٮبمت بضرب جاريٍب فبل
ير ((علمتي ُب أٌم بيوت الدار ىي  فلٌما أف قاـ من ٦بلسو كصار : قاؿ سيدى

جىعىلىنا اهلل فداؾ ٠بعناؾ كأنتى : ُب منزلو دخلتي أنا كأبو بصّب كميسر كقلنا لو
تقوؿ كذا ككذا ُب أمر جاريتك، ك٫بن نعلم أٌنك تعلم علمان كثّبان، كال ننسبك 

فهل )) : بلى،قاؿ:قلتي  يا سدير أمىا تقرأ القرآف  :فقاؿ: إٔب علم الغيب، قاؿ
قاؿ اٌلذم  ننا  لمه  :        كجدتى فيما قرأتى من كتاب اهلل عٌز كجلٌ 
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جيًعٍلتي : قلتي : ، قاؿ(( ن الكتاب أنا  تيك به قبل أف يرتٌن إليك أرفيك
.  فداؾ قد قرأتيوي 

عنده من علم الكتاب ؟ فهل عرفت الٌرجل كىل علمتى ما كاف  )): قاؿ  
قدر قطرة من ا٤باء ُب البحر األخضر فما  )): أخربين بو، قاؿ: قلتي : قاؿ

: جيًعٍلتي فداؾ ما أقٌل ىذا؟، فقاؿ: قلتي : قاؿ ((يكوف ذلك من علم الكتاب
ير ما أكثر ىذا أٍف ينسبو اهلل عٌز كجٌل إٔب العلم إٌب أخربيؾى بو يا  )) يا سيدى

قل كفى باهلل : رأتى ُب كتاب اهلل عٌز كجٌل أيضان سدير فهل كجدتى ما ؽ
قرأتو جعلتي فداؾ، : قلت((  شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم الكتاب

(( أفمن عنده علم الكتاب كٌلو أفهم أـ مىن عنده علم الكتاب بعضو )) : قاؿ

: فأكمى بيده إٔب صدره، كقاؿ: ال بل مىن عنده علم الكتاب كٌلو، قاؿ: قلت
كركل ىذا  .((علم الكتاب كاهلل كٌلو عندنا علم الكتاب كاهلل كلُّوي عندنا ))

. (ٖٕ)بصائر الدرجات بتغيّب يسّب بزيادة كنقصاف ا٢بديث الصٌفار ُب 
حدَّثِب أيب عن إبن أيب عمّب عن : علٌي بن إبراىيم قاؿ: الحنيث الثالث  

ـي الكتاب ىو الذم عنده عل )): قاؿ عمر بن أيذينة عن أيب عبد اهلل 
كسيئل عن الذم عنده علمه من الكتاب أعلىٍم أـ مىن  (( أمّب ا٤بؤمنْب 

ما كاف الذم عنده علم من الكتاب عند )) : الذم عنده علم الكتاب؟ فقاؿ
الذم عنده علم الكتاب إالٌ بقدر ما تأخذ البعوضة ٔبناحها من ماء البحر، 

ىبط بو آدـ من السماء إٔب  أال إٌف العلم اٌلذم: فقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 
األرض كٝبيع ما فٌضلت بو النبٌيوف إٔب خاًب النبٌيْب ُب عَبة خاًب 

(ٕٗ)النبٌيْب
)) .
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٧بٌمد بن ا٢بسن الصٌفار عن يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن : الحنيث الرابع  
كنتي : قاؿ بن علٌي بن فضاؿ عن عبد اهلل بن بكّب عن أيب عبد اهلل 

)) :    ما أعطى من العلم كما أكٌب من ا٤بلك فقاؿ ٕبعنده فذكركا سليماف ك

كما أيعطى سليماف بن داكد إ٭ٌبا كاف عنده حرؼ كاحد من اإلسم األعظم 
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا : كصاحبكم اٌلذم قاؿ اهلل

: فقلت(( علم الكتاب ككاف كاهلل عند علٌي )) : ،قاؿ لم الكتاب
. (َٖ)لت فداؾصدقت كاهلل جع

٧بٌمد بن ا٢بسن الصٌفار عن أٞبد بن موسى عن  :الحنيث الخا س  
ا٢بسن بن موسى ا٣بكاب عن عبد الرٞباف بن كثّب ا٥بامشي عن أيب عبد اهلل 

 قاؿ :  (( قاؿ اٌلذم  ننا  لمه  ن الكتاب أنا  تيك به قبل أٍف يرتٌن
أصابعو فوضعها على بْب  قاؿ ففرج أبو عبد اهلل : قاؿ((  إليك أرفيك
. (ُٖ) (( كاهلل عندنا علم الكتاب كٌلو )) : صدره ٍبٌ قاؿ

٧بٌمد بن ا٢بسن الصٌفار عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن  :الحنيث السادس  
الٌنضر بن شعيب عن ٧بٌمد بن الفضيل عن أيب ٞبزة الٌثمإب عن أيب جعفر 

 يقوؿ ُب قوؿ اهلل تبارؾ: قاؿ :ك ن  ننا  لم الكتاب ىو : اؿؽ
((  علٌي بن أيب طالب 

(ِٖ) .
٧بٌمد بن ا٢بسن الصٌفار عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ا٢بسْب  :الحنيث السابع  

قاؿ : بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليماف عن جابر قاؿ
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قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن : ُب ىذه اآلية  أبو جعفر 
((علٌي بن أيب طالبىو )) : قاؿ  ننا  لم الكتاب

(ّٖ)  .
٧بٌمد بن ا٢بسن الصٌفار عن ٧بٌمد بن ا٢بسن كيعقوب بن  :الحنيث الثا ن 

قلتي أليب : يزيد عن إبن أيب عمّب عن عمر بن أيذينة عن بيريد بن معاكية قاؿ
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم  :جعفر 

((ا كأكلنا كخّبنا بعد النيب إيانا عُب كعلٌي أفضلن)) : قاؿ الكتاب
(ْٖ)

   .
الصٌفار عن أٞبد بن ٧بٌمد الربقي عن الٌنضر بن سويد  :الحنيث التاسع 

ُب  كنتي مع ايب جعفر : عن ٰبٓب ا٢بليب عن بعض أصحابنا قاؿ
ٌدث إذ مٌر بعض كلد عبد اهلل بن سبلـ فقلتي  جيًعٍلتي فداؾ ىذا : ا٤بسجد ٰبي

ال إ٭ٌبا ذلك علٌي بن أيب )) : علم الكتاب؟ فقاؿ إبن اٌلذم يقوؿ الٌناس عنده
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم : طالب نزلت فيو ٟبس آيات أحدىا

((  ك ىن  ننا  لم الكتاب
(ٖٓ)  .

الصٌفار عن عبد اهلل بن ٧بٌمد عن مىن ركاه عن ا٢بسن بن  :الحنيث العاشر 
بن يسار عن أيب جعفر علٌي بن النعماف عن ٧بٌمد بن مركاف عن الفيضيل 

  ٌُب قوؿ اهلل عٌز كجل : قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا
نزلت ُب علٌي بن أيب طالب إنٌو عآبي ىذه األٌمة بعد  )): قاؿ  لم الكتاب

. (ٖٔ) ((النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 
 الفضل حٌدثِب: الصٌفار عن الفضل العلوم قاؿ :الحنيث الحادم  شر  

بن عيسى عن إبراىيم إبن ا٢بكم بن  هّب عن أبيو عن شيريك بن عبد 
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ُب  األعلى الثٌعليب عن أيب ٛباـ عن سلماف الفارسي عن أمّب ا٤بؤمنْب 
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم : قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب

صدقو اهلل كأعطاه أنا ىو اٌلذم عنده علم الكتاب كقد )) : فقاؿ الكتاب
يا أيٌها : الوسيلة ُب الوصٌية فبل ٚبلى أٌمة من كسيلتو إليو كإٔب اهلل فقاؿ

الذين   ىنوا اتٌقوا اهلل كابتغوا إليه الوسيلة
(ٖٕ)  .

حٌدثنا ٧بٌمد بن موسى بن ا٤بتوكّْل : إبن بابويو قاؿ :الحنيث الثاني  شر  
أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى عن حٌدثنا غنب ٰبٓب العطٌار قالك حٌدثنا : قاؿ

القاسم بن ٰبٓب عن جٌده ا٢بسن بن راشد عن عمرك بن مفلس عن خلف 
قاؿ سألتي رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو : بن عطٌية العوُب عن ايب سعيد ا٣بدرم

 قاؿ الذم  ننا  لمه  ن الكتاب: كآلو كسلَّم عن قوؿ اهلل جٌل ثناؤه
: فقلتي لو يا رسوؿ اهلل فقوؿ اهلل(( د ذاؾ كصٌي أخي سليماف بن داك)) : قاؿ
قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم الكتاب ذاؾ )) : قاؿ

(( أخي علٌي بن أيب طالب 
(ٖٖ)  .

العياشي ُب تفسّبه بإسناده عن بػيرىٍيد بن معاكية  :الحنيث الثالث  شر  
يني كبينكم قل كفى باهلل شهينان ب :قلتي أليب جعفر : العجلي قاؿ

إيانا عُب كعلٌي أفضلنا كأٌكلنا كخّبنا بعد  )): قاؿ ك ىن  ننا  لم الكتاب
. (ٖٗ) ((النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم 

قلتي أليب جعقر : العٌياشي عن عبد اهلل بن عطاء قاؿ: الحنيث الرابع  شر
 :ىذا إبن عبد اهلل ابن سبلـ يزعم أٌف أباه اٌلذم يقوؿ اهلل :ؿ كفى ؽ
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كذب، ىو علٌي  )): قاؿ باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم الكتاب
. (َٗ) (( بن أيب طالب 

العٌياشي عن عبد اهلل بن عجبلف عن أيب جعفر  :الحنيث الخا س  شر  
 سألتيو عن قوؿ اهلل: قاؿ : قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن

 علٌي بعد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو نزلت ُب )):فقاؿ  ننا  لم الكتاب
.  (ُٗ) ((كآلو كسلَّم كُب األئٌمة بعده، كعلٌي بن أيب طالب عنده علم الكتاب

العٌياشي عن فيضيل بن يسار عن أيب جعفر  :الحنيث السادس  شر  
 ُب قولو :ك ىن  ننا  لم الكتاب نزلت ُب علٌي  )): فقاؿ  أنٌو

. ( ِٗ) (( صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عآبي ىذه األٌمة بعد النيبٌ 
قاؿ اإلماـ الباقر : قاؿ( الٌركضة) إبن الفارسي ُب  :الحنيث السابع  شر  
  : (( كعلٌي بن أيب طالب عنده علم الكتاب األٌكؿ كاآلخر)) (ّٗ)  .

ركل عن ٧بٌمد ( اإلحتجاج ) الٌطربسي ُب كتاب : الحنيث الثا ن  شر  
قاؿ ٕب أبو عبد اهلل :عن عبد اهلل بن الوليد السٌماف قاؿبن أٞبد بن عيمّب 

: ؟قاؿػأمّب   ا٤بؤمنْب ػما قوؿ الناس ُب أيكٕب العـز كعن صاحبكم يعِب :
إٌف اهلل تبارؾ كتعأب قاؿ  )): فقاؿ: ما يقٌدموف على أكٕب العـز أحدان : قلتي 
شيء كل :كٓب يقل ككتبنا له في األلواح  ن كل شيء  و ظةن : ٤بوسى

: كٓب يقل كليبٌين لكم بعض اٌلذم تختلفوف فيه: موعظةن كقاؿ لعيسى
قل كفى  ػ أمّب ا٤بؤمنْب  ػكل اٌلذم ٚبتلفوف فيو كقاؿ لصاحبكم يعِب 

فقاؿ اهلل عٌز  باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  لم الكتاب
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 ((عنده  كعلم ىذا الكتاب كال رأبو كال يابسو إالٌ في كتابو  بين:كجلٌ 
(ْٗ)  .
راـ ىي   

ي
مضافان إٔب ما تقٌدـ توجد أخباره أخر ٓب يذكرىا البحراين ُب غاية ا٤ب
: من الكثرة ما ٲبنعنا من ذكر أغلبها،لكن ٜبٌة ٦باؿه لذكر بعضها،منها

ما ركاه ا٢باكم ا٢بسكاين بثمانية طرؽ أٌف اآلية نزلت  ٗبؤب الثٌقلْب علي بن 
جو الٌسٌيوطي ُب الٌدر ا٤بنثور عن سعيد بن كمنها ما أخر. أيب طالب 

منصور كابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالٌنٌحاس ُب ناسخو، عن سعيد 
أىو عبد اهلل بن  ك ن  ننا  لى الكتاب: بن جبّب أنٌو سيئل عن قولو

!. ككيف، كىذه السورة مٌكٌية؟:سبلـ ؟ قاؿ
ما نزؿ ُب عبد اهلل : شعب قاؿكما أخرج الٌسٌيوطي عن ابن ا٤بنذر عن اؿ   

. بن سبلـ شيءه من القرآف
أٌف سعيد ابن جيبّب كا٢بسن البصرم ك٦باىد : كأفاد القرطيب ُب تفسّبه

كالٌضٌحاؾ كانوا ينكركف على من يقوؿ أٌف اآلية نزلت ُب عبد اهلل بن سبلـ 
أخرج ك.كسلماف الفارسي،ألهٌنم يركف أٌف الٌسورة مٌكية،كىؤالء أسلموا با٤بدينة

قلت لسعيد ابن : ابن جيرير الطربم ُب تفسّبه بإسناده إٔب أيب ًبًكر قاؿ
ىذه : ،أىو عبد اهلل بن سبلـ؟ قاؿ ك ن  ننا  لم الكتاب: جيبّب

! الٌسورة مٌكٌية فكيف يكوف عبد اهلل بن سبلـ؟
بعد كل ىذه األخبار، يكفي مىن ينتحل التكٌيع دينان أٍف يٌدعي مككّْكان   

ية نزلت بإبن صوريا كعبد اهلل بن سبلـ كغّبٮبا، مع أٌف مفردات اآلية بأٌف اآل
.  كداللتها على ا٤بطلوب تثبت عكس دعواىم 
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ٰباكؿ فريق من ا٤بفٌسرين كالسيوطي كسعيد بن منصور كأمثا٥بما أٍف ك ليه؛   
يقولوا ٗبٌكية الٌسورة كي ٱبرجوا علماء أىل الكتاب اٌلذين أسلموا ُب ا٤بدينة 

كما ذىب   ن  ننا  لم الكتاب: يصدؽ عليهم مفهـو اآلية من أفٍ 
فريقه آخر إٔب عكس ذاؾ الفريق فقالوا إٌف الٌسورة مٌكية ما خبل ىذه اآلية 

.   فإنػها نزلت ُب ا٤بدينة 
كىذه احملاكلة من ىذا الفريق تريد إرضاخ ىذا الرٌأم لبعض الٌركايات اٌلٍب   

سبلـ كاضرابو كتميم الدارم كا١باركد كسلماف  تقوؿ بنػزكؿ اآلية بعبد اهلل بن
. الفارسي

كسوآء نزلت ىذه اآلية ُب مٌكة أك ُب ا٤بدينة، فا٤بناط كاحد كىو اٌف    
مفردات اآلية تكّب أب ىويٌة الٌكاىد االٌكؿ كىو اهلل،كالٌكاىد الثاين اٌلذم 

ٰبمل مواصفاتو ٚبٌولو ألٍف يكوف على مستول من ا٤بعرفة كالكماؿ 
لعصمة،ٕبيث ال ٲبكن أف يكوف عبد اهلل بن سبلـ أك سلماف  كا

ألٌف معُب الٌكهادة ىي أف ٰبيط ٖبصوصيات ا٤بكهود،كىذه الصفة .الفارسي
كانت لرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فهو شاىد مرسل من  الٌسماء 

كانت ىذه  إٔب العا٤بْب، كإزاء ىذه ا٤بهٌمة الكربل ال بد لنا أٍف نسأؿ عٌما إذا 
ا٤بهٌمة قد استوفت  أغراضها ُب  حياة الرسوؿ ٕبيث ٓب يعد الكارع  ا٤بقٌدس 
ٕباجةو  ألحدو كي يقـو بػهذه ا٤بهٌمة بعد كفاة النيب، أـ أٌف األمر ليس بػهذه 
السذاجة ٕبيث إٌف الٌكهادة تنتفى ٗبجٌرد كفاة الٌرسوؿ، كا٭با ال بد من كجود 

صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ؟ ا٢بق ىو الثاين،ألننا  مىن يتم ىذا الدكر بعد كفاتو
لو رجعنا أب اآليات اٌلٍب تتحٌدث عن شاىديٌة الٌرسوؿ لوجدنا اٌف شاىديٌة 
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الٌكاىد ال تنقطع ٗبوتو، من حيث كجود تبلـز بْب أمر الٌكهادة مع كجود 
ا ا٤بعاينة، فليس من معُب للٌكهادة ٗبعزؿ عن أف يكوف الٌكاىد معاينان ٓب

سيكهد بو، كشهادة الٌرسوؿ ال تتوٌقف عند زمانو فحسب، بل ٛبتٌد أب ما 
بعد زمانو الٌكريف مع إنذاره كبكارتو، كىذا اإلنذار كىذه البكارة مهٌمة كدكر 
كاف يقـو بو النيب ُب حياتو، كٯبب أف يبقى بعد كفاتو، كقد أككلت الٌسماء 

كمؤٌىبلت ىي نفس  أف يقـو ّٔذه ا٤بهٌمة ٝباعة معينوف ٥بم خصائص
فكيف اذا جئنا  ن كل : خصائص  كمؤٌىبلت الٌرسوؿ الٌكاىد،قاؿ تعأب

، كقولو (ُْ/الٌنساء)  اٌ ةو بشهين كجئنا بك  لى  هؤالء شهينان 
في كل ا ةو شهينان  ليهم  ن انفسهم،كجئنا بك  كيـو نبعث:تعأب

كضوح أب كجود كىاتاف اآليتاف تكّباف ب( ٖٗ/الٌنحل)  شهينان  لى هؤالء
شهادة ألنبياء كرسل كأكصياء األمم، كاعتبار الرسوؿ الكاىد على ىؤالء 
ّن ُب حياة تلك االمم،٥بذا ال  ّن ،كحيث اٌف الٌرسوؿ ٓب يكن حاضران ٝبيعان
ٲبكن فهم ىذه  اآليات االٌ من خبلؿ اعتبار شهادات األنبياء ُب طوؿ 

ءو تتجٌمع لدل الوكيل شهادتو صٌلى اهلل عليو كآلو،أم ىي شهاداتي ككبل
األصيل كىو النيٌب ٧بٌمد، كشهادتو على األمم السابقة تلتقي مع مفهـو كونو 
سٌيد االنبياء كا٤برسلْب، تستلـز أف يستمر دكر الٌكهادة أب  األمم  البلحقة 
٢بياة الرسوؿ، فهو شاىد علىجميع األمم، كىذا ما  يلتقي مع مفهـو الٌنص 

مامٌية كاٌلذم يعِب استمرار دكر شاىديٌة الٌرسوؿ من اإل٥بي اٌلذم تعتمده اال
خبلؿ شهادة األئٌمة عليهم الٌسبلـ على ٦بتمعاهتم، كمن دكف ذلك فإٌف 
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ا٢بديث عن استمراريٌة دكر الرسوؿ ُب الٌكهادة يغدك فارغان من ٧بتواه، كذلك 
 .إلستلزامها ٤بواصفات ال  ٲبكن أف  توجد عند أحدو غّبىم

ىو صاحب مقاـ اإلمامة، كيعترب ُب الٌكاىد مواصفات حٌب إٌف الٌكاىد   
: تصدؽ  عليو حقيقة صفةي الٌكهادة، منها

. العدالة بأكسع مصاديقها كبأتػٌم معانيها كاٌلٍب يعرٌب عنها بالعصمة ػ( ُ)  
. العلم بأسرار الٌرسالة اإلسبلمٌية، كبأسرار الكوف ػ( ِ)  
ألٌف  .مبلمح شخصٌية النيب الٌكاىد  أٌما العصمة، فهي العنصر األساس ُب  

ملكة العدالة كالعلم ال تكفي لوحدىا من دكف أف يكوف للٌكاىد قابلٌية 
الٌكهادة من حيثي اإلستعداد ٢بمل عبئها من جهة، كاإلحاطة بساحات 
الٌكهادة كأدائها ُب كل األماكن كاألزماف من جهة أخرل، فالقرآف الكرًن 

ة العاٌمة ال ييسمحي لكل أحد القياـ بػها كإ٭با ييسمحي ٰبٌدثنا عن أف زمن الٌكهاد
يـو يقـو الٌركح كالمالئكة صٌفان ال لبعض الٌناس كما ُب قولو  تعأب

.  يتكٌلموف إالٌ  ن اذف له الٌررماف  كقاؿ صوابان 
كقوؿ الٌصواب ا٤بطلق ُب كٌل األزمنة كاألمكنة يستلـز من الٌكخص الٌكاىد   

ؼى أف يتمٌتع ٗبؤٌىبل ًّ ت عاليةو عند اهلل، ٕبيث يدعو يتكٌلم ُب يـو  كًص
رٌبكم  يا أيٌها الٌناس اتٌقوا: بأكصاؼ رىيبة من ٝبلتها ما ذكرتو اآلية الكرٲبة

إٌف زلزلة الٌسا ة شيء  ظيم، يـو تركنها تذهل كٌل  ر عةو  ٌما ار عت 
كتضع كٌل ذات رملو رملها كترل الٌناس سيكارل ك ا هم  بسكارل 

(. ُ/ا٢بج)  ذاب اهلل شنين كلكنٌ 
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فمن ٓب يكن مطمئٌنان على نفسو من الٌنجاة يـو القيامة، فهو  ُب شغلو  عن   
. الٌكهادة  على نفسو  كلآلخرين

 ػكىذا األمر يدلٌنا على ضركرة اف يكوف الٌكاىد معصومان ٕبيث يقدر   
ّن الطمئنانو  . أٍف  يكهد حينما ييدعى للٌكهادة ػنتيجةن

ّن على ا١بوارح اٌلٍب  فأىلية   ٛبتع الٌكاىد بالعصمة تستتبع أف يكوف  شاىدان
رتى إذا  ا جاءكها شهن  ليهم : تكهد على صاحبها يـو القيامة

ـى  ًِ ًِ سمعهم كأبصارهم كجلودهم بما كانوا يعملوف، كقالوا لجلودهم ًؿ
شهنتم  لينا قالوا أنطقنا اهلل اٌلذم أنطق كٌل شيء كهو خلقكم أٌكؿ  ٌرة 

(. ُِػَِ/فٌصلت) ليه ترجعوفكإ
كما يستتبع أف يكوف شاىدان على عوآب ا١بن لتحقق الطلب اإل٥بي منهم   

بالعبادة ٩بٌايستلـز الثواب كالعقاب، كمعهما يصبح كجود الٌكاىد عليهم 
كاجبان،كلكوهنم أي٩بان أمثالكم،ككذا الٌكهادة على عآب ا٤ببلئكة ٗبا فيهم مبلئكة 

: الئكة الكاتبْب، ألف ا٤ببلئكة أمة من  األمم  لقولو تعأبالوحي فضبلن عن آب
..أ م أ ثالكم (األنعاـ/ّٖ )كلقولو تعأب : ِن ك ا أرسلناؾ إالٌ ررمةن

فكيف اذا جئنا  ن كٌل  أٌ ة  : ، كلقولو تعأب(َُٕ/األنبياء) للعالمين
(.  ُْ/النساء) ان بشهين كجئنا  بك   لى هؤالء شهين

أٌف نزكؿ : لنا فيما سبق كخبلفان للتفسّب ا٤بعهود بْب ا٤بفٌسرينمن ىنا ؽ    
ىو الوٕب ا٤بطلىق ليس ألخذ ا٤بعارؼ  ا٤ببلئكة على صاحب ليلة القدر اٌلذم

كالعلـو منهم، ألف أخذه ا٤بعارؼ منهم خبلؼ كونو شاىدان عليهم  كمهيمنان 
كا عليو على كجودىم، إذ كيف يكوف شاىدان عليهم كىو ٕباجة إليهم ليلق
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بل الٌصحيح أٌف شهادة النيب كالوٕب تستتبع ! ا٤بعارؼ كالعلـو ُب ليلة القدر؟
أٍف يكوف لو حضور كىيمنة على كل  العوآب ا٤بمكنة بدءان من البلىوت 

. كإنتهاءان بالٌناسوت
من خبلؿ ىذا العرض ُب فهمنا للوٕب الٌكاىد سواء أكاف نبٌيان أـ  كصٌيان،     

قق لدينا ضركرة كجود ىذا الٌكاىد  ُب كل عصر كإالٌ خبل ال بٌد أٍف  يتح
فكيف اذا جئنا  ن كل اٌ ة الٌزمن من شاىد كىو خبلؼ قولو تعأب
. بشهين كجئنا بك   لى هؤالء شهينان 

فبل بٌد اف ٲبتد دكر الٌكهادة من نبٌوة ٧بٌمد أب إمامة األئٌمة  عليهم     
دة ٗبعناه ا٤بتقٌدـ ليكوف أحد الٌكواىد الٌسبلـ، كال بٌد  أف نعي دكر الٌكها

إنا أرسلناؾ  يا أيها النبي:فكهود  النيب لقولو تعأب على عصمة اإلماـ 
يتطٌلب أٍف يكوف  ا٣بليفة من  بعده ( ْٓ/األحزاب) شاهنانِن ك بٌشران كنذيران 

شاىدان على األمة كما كاف النيبُّ شاىدان عليها، كإالٌ ٣بلت األزمنة من  
دة ا٤بطلوبة،من ىنا ال بٌد أٍف يعٌْب اهلل تعأب ىذا الٌكاىد حٌب ال تضيع الكها

االٌمة لعدـ كجود شاىدو عليها يقيم ا٢بٌجة اإل٥بٌية كالرباىْب العقلٌية كالٌنقلٌية 
. للمعاندين كا١باحدين لكهود اهلل تعأب ككربيائو

بعد النيب، كما  لذا حكى اهلل تعأب لنا عن  مدل احتياج  األٌمة للٌكاىد     
ال بٌد من احتياج النيٌب  للٌكاىد ُب حياتو  ليكهد على رسالة النيب أنػها  

كيقوؿ اٌلذين كفركا : ٩بضاة من عند اهلل سبحانو، من ىنا قاؿ اهلل  تعأب
، لست  رسالن قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ن  ننا  لم  الكتاب

جود الٌكاىد لرسوؿ اهلل لكونػها  أطلقت فاآلية الكرٲبة قد شٌخصت دٲبومة ك
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كمعلوـه أف  ...كيقوؿ اٌلذين كفركاا٢بديث عرب فعل ا٤بضارع بقولو تعأب
فعل ا٤بضارع ال يتوٌقف عند زماف القوؿ بل ٲبتد إٔب آخر الٌزمن، بعد أف أيطلق 

ّٔذه الٌصورة دك٭با تقييد، ألف الكٌفار سيبقوف ُب  كل عصر يتساءلوف عن 
إٌف الٌكاىد ىو الوٕب : على الٌرسالة احملٌمديٌة،كسيبقى ا١بواب موجودان  الٌكاىد

ا٤بعصـو اٌلذم عنده علم  الكتاب ألٌف اهلل تعأب حينما قرف شهادتو عٌز كجل 
بكهادة مىن عنده علم الكتاب ليكوف حٌجةن على العا٤بْب مدل الٌدىر، كىذا 

ما يركم القصاصوف اٌلذم عنده علم  الكتاب ليس عبدى اهلل بن سبلـ ؾ
كا٤بفٌسركف كا٤بككّْكوف ا٤بعاندكف اٌلذين ٓب يأخذكا من مككاة الوالية، ألٌف 
شهادة مىن عنده علم  الكتاب ىي ُب سياؽ شهادة اهلل تعأب على رسالة 

. ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو
فعبد اهلل بن سبلـ ٓب تتكامل عنده جوانب الٌكخصٌية ا٤بعتربة ُب اإلنساف 

ـ، فكيف بالٌصورة اٌلٍب  توصلو أب دائرة  العصمة ا٤بطلقة، كيسّب ُب ا٤بسل
مقاـ  الٌتفاضل ا٤بعنوم ٕبيث يصل إٔب موقعيةو  أعلى بكثّب من آصف بن 

. برخيا كي يبلغى درجةى الٌتكامل بالٌصورة اٌلٍب  عنتها اآلية الكرٲبة
بن أيب طالب  فالٌكاىد من بعد النيب ٧بٌمد بل كمع رسوؿ اهلل ٧بٌمد ىو عليٌ 

ىو نفس النيب لقولو  ػركحي فداه  ػألٌف االماـ علٌيان  أمّب ا٤بؤمنْب 
أفمن كاف :  مضافان على ذلك قولو تعأب  كأنفسنا كانفسكم:تعأب

ىو من  فعليّّ اإلماـ ( ُٕ/ىود)  لى بٌينة  ن ربٌه كيتلوا شاهن  نه
د، فهو من ٧بٌمد، لذا ىو النيب  الكاىد ٧بٌمدو،فهو شاىده على رسالة ٧بمٌ 

شاىده على رسالة ٧بٌمد ُب حياتو كبعد ٩باتو؛ ألٌف ٧بٌمدان صٌلى اهلل عليو كآلو 
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رسوؿ شاىد، كاهلل باعثه شاىده، كمىن عنده علم الكتاب رسوؿ شاىد، فما 
ثبت للٌرسوؿ الٌكاىد كالباعث الٌكاىد، ىو بعينو ثابت للوٕب الٌكاىد، فإذا 

رسوؿه شاىد، لكن  عليو كآلو رسوالن شاىدان، فعلي كاف ٧بمد صٌلى اهلل 
ليست رسالتو رسالةى تكريعو غّب تكريع اهلل للنيب، كإ٭با رسالتو رسالة شهود 
كحضور؛ فإذا ضممنا اآليات بعضها مع بعض، تكوف الٌنتيجة أٌف الوٕب 

.  الٌكاىد ىو اإلماـ علٌي بن أيب طالب 
ل شاىديٌة اهلل كالٌرسوؿ كالوٌٕب كا٤ببلئكة، فاآليات ا٤بتقٌدمة الٍب سيقت عل    

كىي الًعٍلم أك العصمة؛ فاهلل شاىده كالنيٌب شاىده  تتحدث عن عناصر الكاىد
كا٤ببلئكة شهود،كلُّ ىؤالًء معصوموف منػٌزىوف عن الٌسهو كالٌنسياف كا٣بطأ 
كا١بهل، كأين ىذا من عبد اهلل بن سبلـ أك إبن  صوريا أك ٛبيم  الدارم  

. ىم؟كغّب
فالٌكاىد ٯبب أٍف ٲبتلك خصيصة  ذاتٌية تستدعي حضوره  الٌدائم  كإشرافىو 

ىلىكٌية كا١بنٌية كاإلنسٌية كغّب ذلك؛ ألٌف ك يفة الٌكاىد ىي 
على العوآب ا٤ب

ككنتي  ليهم :الرٌقابة كاحملاسبة، قاؿ تعأب كاصفان عيسى الٌكاىد بقولو
أنت الرقيب  ليهم كأنت  لى   شهينان  ا د تي فيهم فلٌما توفيتني كنتى 

(. ُُٕ/ا٤بائدة) كل شيء شهين
فالٌكهادة ال تنقطع ٗبوت علماء أىل الكتاب كموت عبد اهلل بن سبلـ     

اٌلذم ادعوا لو ىذه الٌكهادة، كال أنػهم ٲبلكوف علمان حضوريٌان ٱبٌو٥بم اإلشراؼ 
. على العوآب اإلنسٌية عدا عن العوآب ا١بنٌػٌية كا٤ببلئكٌية
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ىذا مضافان إٔب أٌف ا٤براد من علم الكتاب ىو  الٌلوح احملفوظ ألٌف القرآف     
إنه لقر ف كريم في كتاب : الكرًن كاف ُب الٌلوح احملفوظ لقولو تعأب

بل هو قر ف  جين في لوح : ، كقولو تعأب(ٖٕ/الواقعة)  كنوف
اهلل  ، فمىن عنده علم الكتاب ىو عبد اصطفاه(ُِ/ الربكج)  حفوظ

تعأب على الٌرسالة ٕبيث  يعلم كل ما ُب الكتاب اٌلذم ىو الٌلوح احملفوظ 
بإذف اهلل ا٤بلك العبلٌـ اٌلذم أعطاه ىذا العلم، كىذا العآًب بالكتاب ىو على 
ٛباسو مع الٌذات اإل٥بٌية ا٤بقٌدسة ٕبيث لو آلية خاٌصة ٛبٌكنو مباشرة من العلم 

.  اإل٥بي
نده بعضه من علم الكتاب قد أتى با٣بوارؽ حيث جاء فإذا كاف اٌلذم ع    

بعرش بلقيس ُب أقٌل من طرفة عْب ٤با ٲبلكو من مواصفات ركحٌية ىائلة كما 
يا أيها المأل أيكم يأتيني بعرشها قبل أف يأتوني  : ُب قولو تعأب

 سلمين، قاؿ  فريته  ن الجن أنا  تيك به قبل أف تقـو  ن  قا ك 
أ ين، قاؿ اٌلذم  ننا  لم  ن الكتاب أنا  تيك به قبل كإني  ليه لقومه 

أف  يرتٌن إليك أرفك فلٌما ر ا  ستقٌران  ننا قاؿ هذا  ن فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أـ أكفر ك ىن شكر فإنما يشكر لنفسه ك ىن كفر فإٌف ربي 

(. َْػ ّٖ/النمل.)غنيّّ  كريم
ف كا٤بكاف نتيجة ما فإذا كاف آصف بن برخيا قد تصٌرؼ بظركؼ الٌزما    

عنده من علم الكتاب فكيف ا٢باؿ ٗبن ٲبتلك كٌل علم الكتاب ا٤بٌكار اليو 
! ؟قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ن  ننا  لم الكتاب: بقولو تعأب

فهذا الٌرجل ينبغي أف يكوف أفضل من آصف  بن برخيا منػزلةن، ككذا ُب 
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كف كىو ما يعرٌب عنو بالوالية الٌتكوينٌية، طبيعة قدراتو على الٌتصٌرؼ بكؤكف الك
ك٥بذا ليس من الٌصحيح أٍف يكوف ىذا الٌرجل من علماء أىل  الكتاب كما  

تذىب اليو بعض مركيٌات العامة، كأخذ بػها زمرة ٰبسبوف أنفسهم على 
.  التكٌيع 
ف اهلل زلة العظيمة عند اهلل كاٌلذم اختاره الٌرسوؿ بأمر ـػفهذا الٌرجل ذك ا٤بن    

تعأب للقياـ ّٔذه ا٤بهٌمة لن يكوف من أىل الكتاب، كلن يكوفى الٌرسوؿي  
نفسيوي، كإٌف الكتاب ا٤بقصود ليس التوراة كاال٪بيل كال غّبٮبا من الكتب 
: الٌسماكيٌة حسبما يٌدعي ا٤بككّْك البّبكٌب ألهنا قد حيرٌفت ىذا أٌكالن، كثانيان 

زلة الٌرسوؿ، ػزلة كمنػشهاد من لو منلعدـ صبلحٌيتها ألٍف تكوف موضع است
كذلك ألف  القرآف ال يستخدـ  غّب القرآف للٌكواىد على صٌحة نبٌوة أم نيب 
كمعجزاتو،بل ال يستخدـ إالٌ القرآف  إلثبات معاجز األنبياء،كّٔذا ٱبرج أم 

احتماؿ لتصديق دعول أف يكوف الكتابي ىو كتابي أىل الكتاب من اليهود  
كال يبقى رينئذو إالٌ  ،ّن عن أف يكوف الٌكاىدى منهمفضبلن . كالٌنصارل
: ارتمالين

الٌلوح احملفوظ ا٤بدٌكنة فيو أسرار عآب : إٌما اف يكوف ا٤بقصود بالكتاب    
ا٤بلكوت كما أشارت الٌنصوص الكثّبة بكأف  ذلك،  كإٌما أف  يكوف 

ـ علٌي ا٤بقصود بالكتاب ىو القرآف الكرًن، كال يصلح لكليهما غّبي اإلما
 ىذا مضافان إٔب أنو مىٍن . كالذم نصت عليو أخبار اإلماميَّة باإلٝباع

كاف ٲبلك الوالية التكوينيَّة كيف ال يكوف شاىدان،كقد خٌص اهلل اإلماـ علٌيا 
 بػها لقولو تعأب : إنَّما كليُّكم اهلل كرسوله كالَّذين   نوا الَّذين
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، كأغلب ا٤بفٌسرين (ٓٓ/ا٤بائدة)راكعوفيقيموف الصَّالة كيؤتوف الزَّكاة كهم 
حينما تصدَّؽ ٖباٛبو كىو راكعه ُب  قالوا أنػها نزلت ُب اإلماـ علٌي 

إنَّما يرين اهلل الصَّبلة، مضافان إٔب أفَّ مىن طهَّره اهلل ٗبحكم آية التطهّب
( ّّ/األحزاب) ليذهب  نكم الرّْجس أهل البيت كيطهركم تطهيران 

سالة، كقد اٍتَّفق ا١بميع كيف ال يكوف شاىد ًّ على ( خاٌصةن كعاٌمةن )ان على الرّْ
. أفَّ آية التطهّب نزلت بأصحاب الكساء ا٣بمسة

٤باذا التَّأكيد على الٌكهادة أم شهادة من عندًه علمي  :قن يسأؿ البعض    
!. الكتاب  مع كوهنا أمران  نظريٌان  ال يتعدَّل طورالعمل؟

: كالجواب   
يٌة إفَّ التَّ      ًّ أكيد على الكَّاىد كالكَّهادة كغّبٮبا مع ذكر القرآف ٥بما لو أىمّْ

عظمى على الصَّعيد النَّظرم كالعملي لدل الفرد ا٤بسلم  باعتبارٮبا احملرّْكْب 
. كا٤بكوّْقْب لو للوصوؿ إٔب الغاية ا٤بنكودة كىي مرحلة ا٣بلوص ُب العبادة

ة يعِب أهنما قدكةه حسنة ٤بن أراد ككوف النَّيبّْ كالوٕب شاىدين على األَـّ     
آؿ ) إف كنتم تحٌبوف اهلل فاتبعوني  يحببكم اهلل:السَّّب إٔب اهلل تعأب 

(. ُّ/عمراف
فالقدكة ا٢بسنة ييفَبض ٕبكمة ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ أٍف تكوف ٗبستولن عاؿو     

الفرد من ا٢بكمة الٌنظريٌة كالعملٌية، أك بعبارة أخرل إٌف القدكة ا٢بسنة ىي 
الكامل بتصرٌفاتو كىذا ما نعرٌب عنو با٤بعصـو ا٤بطٌهر اٌلذم أمر اهلل بإطاعتو 

يا أيها اٌلذين   نوا أأيعوا اهلل كأأيعوا الٌرسوؿ كأكلى :ا٤بطلقة بقولو تعأب
؛ كإ٭با أمر سبحانو بإطاعتو ألنو قدكة حسنة (ٗٓ/النساء) األ ر  نكم
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اية من الٌسفر إليو ىي القرب من اهلل، للسفر كللوصوؿ أب اهلل تعأب، كالغ
ربٌنا   نا بما أنزلتى كإذا قرب العبد من اهلل سبحانو صار من الٌكاىدين

(. ّٖ/ا٤بائدة) كاتبعنا الٌرسوؿ فاكتبنا  ع الٌشاهنين
فالٌكاىد على الٌرسالة  ىو أمّب ا٤بؤمنْب علٌي كأكالده ا٤بعصوموف ففي    

: لو الٌسائل ما معُب قولو تعأب قاؿ حديث عن االماـ  ا١بواد 
 ككذلك جعلناكم أٌ ةن كسطان لتكونوا شهناء  لى الٌناس كيكوفى الٌرسوؿي

٫بن األمة الوسط، ك٫بن شهداء :قاؿ ( ُّْ/البقرة)  ليكم  شهينان 
فرسوؿ اهلل شهيدعلينا :إٔب أف قاؿ.. اهلل على خلقو  كحٌجتو  على  أرضو

، ك٫بن الٌكهداء على الٌناس، فمن صٌدقنا يـو  فيما بٌلغنا عن اهلل عٌز كجل
. القيامة صٌدقناه، كمن كٌذبنا يـو  القيامة كٌذبناه

لعٌل السٌر ُب ثبوت الكهادة الثانية ألمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب  كبالجملة؛    
ُب اآلية ا٤بباركة دكف أٍف يكوف القرآف ىو الكاىد الثاين، ىو أٌف  طالب 

رين ٓب يؤمنوا ٕبقائق القرآف العظيم، من حيث كونو صامتان، ا٤بنافقْب كالكاؼ
كال بٌد للصامت من ناطق يفٌسر مراده كإالٌ يبقى على إٝبالو كإّٔامو، من ىنا 

الواسطة الٍب تفٌسر مراد  ػ علٌيان أمّبى ا٤بؤمنْب  ػجعل الرسوؿ الكاىد الثاين 
ؿ ما يلقيو عليهم من النيٌب للمكركْب، كليكوف ا٤بهيمن على ا٤بكركْب من خبل

.  ا٢بجج كالرباىْب 
مضافان ٤با ٰبويو من خصوصياتو ركحٌية تستلـز أٍف يكوف مهيمنان على     

.     تفاصيل األعماؿ كاألفعاؿ 
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الٌلهم صل على الٌكاىد االٌكؿ ٧بٌمد كالثاين علٌي كالثالث فاطمة كالرٌابع     
، كالٌسابع ٧بٌمد بن ا٢بسن كا٣بامس ا٢بسْب،كالٌسادس علي بن ا٢بسْب

علي،كالثامن جعفر بن ٧بٌمد، كالتاسع موسى بن جعفر،كالعاشر علٌي بن  
موسى،كا٢بادم عكر ٧بٌمد بن علي، كالثٌاين عكر علٌي بن ٧بٌمد،كالثٌالث 
عكر ا٢بسن بن علي،كالرٌابع عكر ا٢بٌجة ا٤بنتظر عٌجل اهلل فرجو الٌكريف، 

 .بو كٕبٌقو ٕبق ا٢بق كالقائل بالٌصدؽ كاجعلنا من أنصاره كأعوانو كالعارفْب
:  الختاـ

ما عرضناه من اآليات على ثبوت العلم ا٢بضورم كٛبامو لئلماـ ا٣بليفة     
  ما ىو إالٌ غيض من فيض دٌلت على األمر ا٤براد، نذكر أٮبها تباعان

دكف ٕبثو ُب مداليلها؛ ال يسعنا ُب ىذه العجالة ا٣بوض فيو لضيق الوقت، 
:  آخر، كىي كاآلٌب فلو ٦باؿه 

صراط اٌلذين أنعمتى  ليهم غير المغضوب  ليهم كال  ػ( ُ)  
( . ٖ/الفاٙبة) الضالين

(.  ُّ/مرًن) ...كجعلني  باركان أين  ا كنتي  ػ( ِ)  
/           ا٤بؤمنوف) زلينػزالن  باركان كأنت خير المنػكقل رٌبي أنزلني  نػ( ّ)  
ِٗ  .)
(. ِٖ/األنعاـ)  نوا باهلل كرسوله أكلئك هم الصادقوفكالذين   ػ( ْ)  
/      الزمر) كاٌلذم جاء بالٌصنؽ كصٌنؽ به أكلئك هم المتقوفػ( ٓ)  
ّّ .)
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كالذين   نوا باهلل كرسله أكلئك هم الصٌنيقوف كالشهناء  نن ربٌهم لهم  ػ( ٔ)  
(. ُٗ/ا٢بديد) أجرهم كنورهم

(. ِٔ/األنفاؿ) بالمؤ نينكهو الذم أينؾ بنصرا ك ػ( ٕ)  
(.  ْٔ/األنفاؿ) يا أيها النبي رسبك اهلل ك ىن اتبعك  ن المؤ نين ػ( ٖ)  
 قل هذا سبيلي أد و إلى اهلل  لى بصيرة أنا ك ىن اتبعنيػ( ٗ)  
(.  َُٖ/يوسف)
(. ِ/البقرة) ذلك الكتاب ال ريب فيه هنلن للمتقين ػ( َُ)  
(.  ُِْ/البقرة) إ ا ان  إٌني جا لك للناس ػ( ُُ)  
(. ّٓ/إبراىيم) كأجنبني كبنٌي أٍف نعبن األصناـ ػ( ُِ)  
(. ُٕ/ىود) أفمن كاف  لى بٌينة  ن ربٌه كيتلوا شاهنه  نهػ ( ُّ)  
(.  ُٖ/السجدة) أفمن كاف  ؤ نان كمن كاف فاسقان ال يستوكفػ ( ُْ)  
/       الزمر) كر  ن ربٌهأفمن شرح اهلل صنرا لإلسالـ فهو  لى فػ( ُٓ)  
ِِ   .)
أجعلتم سقاية الحاج ك مارة المسجن الحراـ كمن   ن باهلل كاليـو  ػ( ُٔ)  

(.  ُٗ/التوبة) اآلخر كجاهن في سبيل اهلل ال يستوكف  نن اهلل
كاٌلذين   نوا ك ملوا الصالحات أكلئك أصحاب الجنة هم فيها  ػ( ُٕ)  

(. ِٖ/البقرة) خالنكف
كالعصر، إٌف اإلنساف لفي خسر إالٌ اٌلذين   نوا ك ملوا     ػ (ُٖ)  

(. العصر)  ..الصالحات 
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 ٕ/البينة) إٌف اٌلذين   نوا ك ملوا الصالحات أكلئك هم خير البريٌة ػ( ُٗ)  
  .)
إنٌما يرين اهلل ليذهب  نكم الرجس أهل البيت كيطٌهركم    ػ( َِ)  

(. ّّ/األحزاب.)تطهيران 
عمـو إذىاب الرجس عنهم يستلـز التطهّب من ا١بهل كالنسياف كالغفلة فإٌف   

كغّب ذلك من األرجاس ا٤بعنويٌة كا٤باديٌة، فنفي الٌرجس عنهم يثبت عمـو 
.  العلم ٔبميع مصاديقو ٥بم عليهم السَّبلـ 

إٌف اهلل اصطفى  دـ كنوران ك ؿ إبراهيم ك ؿ  مراف  لى       ػ( ُِ)  
(.  ّّ/رافآؿ عم) العالمين

فالعلم ا٢بضورم يستلـز اإلصطفاء إالٌ ما استثناه الدليل بالنسبة لغّب األئٌمة  
عليهم السَّبلـ، فعمـو اإلصطفاء آلؿ إبراىيم بقرينة اآليات كاألخبار األخرل 

.  يستلـز ثبوت العلم كحضوريتو لدل ذكاهتم الكريفة 
(. ُْْ/األعراؼ) إني اصطفيتك  لى الناس برساالتي كبكال يػ( ِِ)  
نظران إٔب أٌف اإلصطفاء على عاٌمة الناس يستتبع كونو متصفان بالعلم   

ا٢بضورم كٛبامٌيتو ليتمٌيز عن عاٌمة الناس ٗبا لديو من قدرات ركحٌية كعلمٌية 
.  كنفسٌية 

(.  ُْ/طو) كاصطنعتك لنفسي ػ( ِّ)  
ـ ا٢بضور خبلؼ فاختصاص اهلل لو يستلـز حضوريٌة علمو، كإالٌ فإٌف عد  

.  ا٤بقصود 
(.  ُّ/آؿ عمراف) إٍف كنت تحٌبوف اهلل فاتٌبعوني يحببكم اهلل ػ( ِْ)  
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فإٌف حٌب اهلل كمعرفتو كاجب باألدلٌة األربعة، كمىن ٰببُّ اهللى ٯبب عليو إتباع   
النيب كاإلماـ عليهما السَّبلـ، كال شٌك أٌف ا٤بخرب عن اهلل إذا كاف جاىبلن أك 

؛ فإٌف اهلل ال يأمر باتباعو ساىيان  أك ليس لديو ا٢بضور التاـ ُب ا٤بعارؼ كالعلـو
.  الستلزامو اتباع ا١بهل، كالسهو، كالنسياف 

(.  ُِ/األحزاب) لقن كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة رسنة ػ( ِٓ)    
كمعلـو أٌف كجوب األسوة إ٭ٌبا يكوف بعد ثبوت العصمة الكاملة ُب اإلماـ     
ثبوت العلم ا٢بضورم يستلـز عدـ كونو أسوة حسنة  ، فعدـ  .
(.  ٕ/ا٢بكر)  ا  تاكم الرسوؿ فخذكا ك ا نهاكم  نه فانتهواػ( ِٔ)    
فيجب  ػسواء أكاف نبيان أـ إمامان  ػفإذا كجب أخذ كل ما أمر بو الرسوؿ     

مان بكٌل حكمو عاؿً  ػىذا الٌرسوؿ  ػبالداللة العقلٌية كالكرعٌية كالعرفٌية أٍف يكوف 
سواء  ػكموضوع؛ كذلك ألٌف كجوب األخذ إ٭با يكوف بعد ٧بو السهو مطلىقان 

 ػأفسرنا السهو بالنسياف أـ بالَبؾ أـ باألعٌم منهما كعدـ حضور العلـو لديو 
ألٌف الساىي ا١باىل ال يكوف قولو كحيان، كال زجره هنيان، فبل ٯبب أخذ أمره، 

كاف مورد اآلية عمـو األخذ ٗبا يقوؿ الٌرسوؿ، كال ٰبـر ٨بالفة هنيو، فلٌما 
، كال قائل بالفصل  .  كجب اإلعتقاد بعمـو كمشوؿ ما لديو من معارؼ كعلـو

قل يا أيها الناس إني رسوؿ اهلل إليكم جميعان اٌلذم له  لك  ػ( ِٕ)  
السماكات كاألرض ال إله إالٌ هو يحي كيميت فآً نوا باهلل كرسوله النبي األٌ ي 

(.  ُٗٓ/األعراؼ) ذم يؤ ن باهلل ككلماته كاتبعوا لعٌلكم تهتنكفاؿ
فاإلتباع ال ٯبب عقبلن إالٌ بعد ثبوت العلم كالعصمة، كالعصمة ُب اإلماـ   

. تبلـز العلم التاـ، كعدـ تساكيو مع العاصْب كالعواـ 
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مضافان إٔب أٌف ا٤بتابعة ال تثبت مع ا١بهل كعدـ ا٢بضور ال سٌيما كأٌف     
. ألمر باإلطاعة مطلىقه يسرم إٔب ٝبيع أحواؿ الٌرسوؿ ا
إٌف اهلل ك الئكته يصٌلوف  لى النبٌي يا أيها الذين أ ىنوا صلُّوا  ليه  ػ( ِٖ)  

(.  ٔٓ/األحزاب) كسلّْموا تسليمان 
صبلة اهلل على رسولو كتسليمو على كلٌيو ٚبتلف بطبيعتها كماىٌيتها عن   

صبلتو كتسليمو عٌز كجٌل تستلـز العلم التاـ صبلتنا كتسليمنا عليهما، ؼ
كا٢بضور ا٤بطلىق، ألٌف صبلة اهلل عليو؛ تعليمه، كما إٌف كجوب الصبلة كالسَّبلـ 
مطلىقان ال سٌيما ُب أثناء الصبلة، ال يثبتاف إالٌ بعد ثبوت العصمة ا٤بطلقة، كال 

رسوؿ تثبت العصمة ا٤بطلقة مع ثبوت ا١بهل كالسهو ٔبميع مصاديقو ُب اؿ
الـ لنكتًة كجوًب التأٌسي كا٤بتابعة ُب ٝبيع األقواؿ  ّى ٌّ كاإلماـ عليهما الٌس

.  كاألحواؿ 
كلو جٌوزنا السهو كعدـ ا٢بضور ُب بعض األحواؿ لسرل إٔب ٝبيع     

األقواؿ كاألحواؿ؛ إذ إثبات عدـ العصمة ُب البعض ال ٲبنع من ثبوهتا ُب 
لنقلٌية كجوب العصمة ُب الكٌل، استلـز الكٌل، ك٤بٌا ثبت باألدلٌة العقلٌية كا

.  ثبوهتا ُب ا١بزء لوحدة ا٤بناط 
(. ٔٗ/يوسف) إني أ لمي  ن اهلل  ا ال تعلموف  ػ( ِٗ)    
فإذا كاف العلم ا٤بطلق ليعقوب من اهلل، فبطريقو أىٍكٔبى لرسوؿ اهلل كعَبتو     

.  الطاىرة 
ٍٓب ا٢بضورم لدل أئٌمة آؿ فهذه اآليات كأمثا٥با تكهد للعً : كبالجملة    

. البيت عليهم السَّبلـ 
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:  توٌهم كدفع  
تصوَّر مىن ال ٙبصيل لو؛ بأٌف ٜبػة آياتو ييستفاد منها تضييق الدائرة     

الواسعة باآليات ا٤بتقدّْمة، كحصرىا ُب ٦باؿ دكف اآلخر ا٤بفركض؛ كىو أٌف 
ان لديهم أك علمهم كإٍف كاف ٩با ال ٰبيط بكنهو أحده، لكنو ليس حاضر

حاصبلن عندىم ساعةن بساعة، كحينان ٕبْب، كإ٭با يكوف حضوره باألمر إذا 
شاءكا ًعٍلمى ذلك األمر، فإذا أرادكا أٍف يعلىموا ذلك الكيء عىًلميوه، كٓب يكن 
.  العلم منهم سابقان على اإلشاءة، حاضران قبل اإلرادة، كعليو الكتاب كالسٌنة

من األدلٌة كالرباىْب القطعٌية ا٤بعاًرضة كا٤بناًىضة  ٗبا سيلي.. كلكٌنو مندفع    
للٍب اٌدعاىا أكلئك ا٤بتوٮٌبوف القاصركف عن رٌد ا٤بتكابىو إٔب احملكىم كا٣باٌص إٔب 

العاـ، كعن عبلج األخبار ا٤بتعاًرضة،كال يغرنػك كوهنم من أكابر العلماء 
البحث، كما ال  كفطاحل احملٌققْب ُب مسائل ىي أدىن بكثّب من مسألتنا مورد

تغرٌنك طنطنتهم بالفقو كاألصوؿ ما داموا صغاران ُب أصوؿ اإلعتقادات كأسّْ 
الديانات، مع أٌف مقتضى الصناعة األصولٌية كالفقهٌية القوؿ ٗبا قلنا، كا٤بيل إٔب 

.  ما اعتقدنا 
:  بياف اآليات  
ـ إٌدعى ىؤالء ا٤برجفوف كجود آيات نافية لعمـو كحضور علومهم عليو  

صلوات اهلل كاٌدعوا بأٌف النيب كاألئٌمة عليهم السَّبلـ كانوا ال يعلموف الغيب، 
كليس ٥بم من العلم إالٌ ما علَّمهم اهلل عبلٌـ الغيوب جٌل شأنو، بل إٌف علـو 
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األئٌمة كٌلها كراثيػة ٤با انتهى إليهم من علمو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كىذه 
:  ؾ ا٤برًجفوف ىي على طوائفاآليات الٍب اٌدعاىا أكلئ

:  تنسب إليهم ا١بهل بعلم الغيب كىي :الطائفة األكلى     
(.  ٗٓ/األنعاـ) ك ننا  فاتح الغيب ال يعلمها إالٌ هو : قولو تعأب    
    لو كنتي أ لم الغيب الستكثرتي  ن الخير (األعراؼ/ُٖٖ .)
     لغيبكال أقوؿ لكم  ننم خزائن اهلل كال أ لم ا (ىود/ُّ  .)
     ذلك  ن أنباء الغيب نوريها إليك  ا كنتى تعلمها أنت كال قو ك

(.  ْٗ/ىود)  ن قبل هذا
    قل ال يعلم  ن في السماكات كاألرض الغيب إالٌ اهلل 
(.  ٓٔ/النمل)
تنسب إليهم ا١بهل بعلمو عٌز كجٌل كبػما ٯبرم ُب  :الطائفة الثانية     

: ا٤بلكوت،كىي
(. ِٓٓ/البقرة)كال يحيطوف بشيء  ن  لمه إالٌ بما شاء:كلو تعأبؽ  

     قل هو نبأ  ظيم أنتم  نه  عر وف  ا كاف لي  ن  لم بالمأل
(.  ٗٔ/ص)  األ لى إذ يختصموف

     يعلم  ا بين أينيهم ك ا خلفهم كال يحيطوف به  لمان (طو/َُُ  .)
     سك إٌنك أنت  الٌـ تعلم  ا في نفسي كال أ لم  ا في نف

( . ُُٔ/ا٤بائدة) الغيوب
     رٌب أرني أنظر إليك (األعراؼ/ُّْ  .)
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       ككذلك أكرينا إليك ركران  ن أ رنا  ا كنت تنرم  ا الكتاب كال
(.  ِٓ/الكورل) اإليماف

     ك ا أدراؾ  ا ليلة القنر (القدر/ِ  .)
     ك ا أدراؾ  ا الحاقة (ا٢باقة/ّ  .)

     ك ا أدراؾ  ا يـو النين (اإلنفطار/ُٕ .)
:  تنسب إليهم ا١بهل بأحواؿ ا٤بنافقْب كالكافرين، كىي: الطائفة الثالثة     

     ك من رولكم  ن األ راب  نافقوف ك ن أهل المنينة  ردكا  لى
(. َُُ/التوبة) النفاؽ ال تعلمهم نحن نعلمهم سنعٌذبهم  ٌرتين

    س لك به  لمكال تقف  ا لي (اإلسراء/ّٔ  .)
تنسب إليهم الضبلؿ كالعصياف، كٮبا مبلزماف : الطائفة الرابعة      

:  للجهل كعدـ ا٢بضور، كىي
 ككجنؾ  االِّ فهنل (الضحى/ٕ .)
 ك صى  دـ ربَّه فغول (طو/ُُِ  .)
 ليغفر لك اهلل  ا تقٌنـ  ن ذنبك ك ا تأٌخر (الفتح/ِ  .)
 شيطاف فال تقعن بعن الذكرل  ع القـو الظالمينكإ ا ينسيٌنك اؿ 
(.  ٖٔ/األنعاـ)
 كإٌ ا ينػزغٌنك  ن الشيطاف نزغ فاستعذ باهلل (األعراؼ/ََِ  .)
 فوسوس إليه الشيطاف قاؿ يا  دـ هل أدٌلك  لى شجرة الخلن.. 
(.  َُِ/ طو)
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ف في ك ا أرسلنا  ن قبلك  ن رسوؿ كال نبٌي إالٌ إذا تمٌنى ألقى الشيطا
(.  ِٓ/ا٢بج) ..أ نيته فينسخ اهلل  ا يلقي الشيطاف 

تنسب إليهم التفاكت بالعلـو كىو يستلـز ا١بهل : الطائفة الخا سة     
: كعدـ ا٢بضور، كىي

كفوؽ كل ذم  لم  ليم (يوسف/ٕٔ  .)
 كقل رٌبي زدني  لمان (طو/ُُْ .)
 هل أتبعك  لى أف تعٌلمني  ما  ٌلمت رشنان (الكهف/ٔٔ  .)
 ككيف تصبر  لى  ا لم تحح به خبران (الكهف/ٖٔ .)

 : كصفوة القوؿ    
ُب أٌف  ػٕبسب اٌدعاء أكلئك ا٤برجفْب  ػإٌف داللة الطائفة األكٔب صرٰبة     

علم الغيب منحصر بو سبحانو، كال يعلمو أحد من خلقو، كعمومها يكمل 
كاضحة على نفي الٌرسوؿ األنبياء كاألكصياء عليهم الٌسبلـ، مضافان إٔب أنػها 

صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم علمى الغيًب عنو، كىل ىناؾ أكضح من أف ينفي 
. علم الغيب عن نفسو ٩با يعِب أٌف علمو كأىل بيتو ليس ٕباضر؟

كأٌما داللة الطائفة الثانية على عدـ ا٢بضور فواضحةه أيضان ٕبسب     
ٯبوز أف يكرؼ عباده على  مكرّٔم؛ إذ ىي كإٍف دٌؿ بعضها على أنو تعأب

علمو بإذنو، إالٌ أنػها دٌلت على أٌف العباد قاصركف عن اإلحاطة بعلمو، كلو 
كاف علمهم حاضران ألحاطوا بعلمو عٌز كجٌل، كبػما ٯبرم ُب ا٤بؤل األعلى، 
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فحيث نفى سبحانو عنهم العلم، كأٌكدكه عليهم الٌسبلـ ألنفسهم دٌؿ ذلك 
.  على ا٤بطلوب 

داللة الطائفة الثالثة أبلغ كأصرح ُب ا٤براد من الطٌائفتْب الٌسابقتْب، كما أٌف   
كلو كاف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم عا٤بان با٢بضور ألخرب تعأب 

.  عنو،بأنٌو كاف يعلم بنفاؽ أكلئك األعراب كبعض ا٤بنافقْب
الؿ كالعصياف ككذا الطائفة الرابعة كسابقتها كاضحة الٌداللة على ثبوت الضٌ   

٩ٌبا يستوجب القوؿ بعدـ ( حاشاىم ) لو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كلؤلنبياء 
حضوريٌة علومهم كمشوليتها، لكوف ا٢بضور فرع الطٌاعة كاإللتزاـ بأكامر اهلل 

.  تعأب 
كأٌما داللة الطائفة ا٣بامسة فبل غبار يعلوىا ُب نسبة تفاكت علـو األنبياء   

.  خبلؼ كونو فعليان لدنيان كاألكلياء، كىو 
فهذه اآليات الكرٲبة صرٰبة بأٌف الٌنيب كاألنبياء كانوا ال يعلموف الغيب،      

.  فكيف إذان شأف األئٌمة األطهار فيو؟
ىذه أىٌم اإلشكاالت القرآنٌية الٍب أكردىا الٌنافوف للعلم الفعلي للٌنيب كآلو   

من ىذه اآليات الكرٲبة، ال يصلح الكراـ ا٤بيامْب، لكٌن اإلنصاؼ أٌف شيئان 
:  أف يكوف مستندان ألصحاب الٌكبهة ا٤بذكورة، كذلك ألمور؛ ىي اآلٌب

: األ ر األٌكؿ  
كإف كجب  ػإٌف تلك اآليات من ا٤بتكأّات، كال ٯبوز العمل با٤بتكابو    

بل ال بٌد ُب معرفتو من الرجوع إٔب  ػاإلعتقاد بأنٌو من عند اهلل عٌز كجل 
ات، كمقتضى الٌصناعة الًفقهٌية أف ٫بمل ا٤بتكابو على آّاز، أك نأكّْلو احملكم
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ٗبا يتناسب كاألدلٌة القطعٌية كاآليات احملكمة، كموردنا من ىذا القبيل، حيث 
تؤٌكؿ اآليات الٌنافية على ما قاـ بو الٌدليل كما تؤٌكؿ اآليات األخرل كقولو 

 لمٌن اهلل اٌلذين صنقوا كليعلمٌن كلقن فتٌنا اٌلذين  ن قبلهم فلي:  تعأب
(. ّ/العنكبوت)  الكاذبين

كليعلمٌن اهلل اٌلذين   نوا كليعلمٌن المنافقين  (العنكبوت/ُُ  .)
 ثمَّ اٍستػىوىٍل  ىلىٍى العىٍرٍش...  (األعراؼ/ْٓ  .)
 ٍالٌرٍرمىافي  ىلىٍى العىٍرًش اٍستػىوىل  (طو/ٓ  .)
 كجاء رٌبك كالملك صٌفان صٌفان  (الفجر/ِِ   .)
ثٌم جعلناكم خالئف في األرض  ن بعنهم لننظر كيف تعملوف       
(.  ُْ/يونس) 
أكذبتم بآياتي كلم تحيطوا بػها  لمان أ اذا كنتم تعملوف (النمل/ْٖ  .)
ك ا تلك بيمينك يا  وسى  (طو/ُٕ  .)
قاؿ أكلم تؤ ن قاؿ بلى كلكن ليطمئٌن قلبي  (البقرة/َِٔ   .)
اؿ  ا  نعك أالٌ تسجن إذ أ رتكؽ  (األعراؼ/ُِ   .)
كيبقى كجه رٌبك ذك الجالؿ كاإلكراـ  (الٌرٞباف/ِٕ  .)
كهلل المشرؽ كالمغرب فأينما توٌلوا فثٌم كجه اهلل  (البقرة/ُُٓ   .)
إٌف اهلل ال يستحي أف يضرب  ثالن  ا بعو ة فما فوقها (البقرة/ِٔ .)
 ٌهم في أغيانهم يعمهوفاهلل يستهزئ بػهم كيمن  (البقرة/ُٓ  .)
هل ينظركف إالٌ اف يأتيهم اهلل في  للو  ن الغماـ  (البقرة/َُِ  .)
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 كاهلل يكتب  ا يبيتوف..  (النساء/ُٖ  .)
إٔب غّب تلكم اآليات ا٤بتكأّة حيث ال ٯبوز العمل بظاىرىا؛ بل ال بٌد من   

يتناسب مع األدلٌة القطعٌية الٍب  الرجوع إٔب ٧بكمات اآليات أك تأكيلها ٗبا
:  نٌزىت اهلل سبحانو عن الٌكبهة كالٌنظّب، نىًظيػٍرى قولو تعأب

ك ا تفعلوا  ن خير يعلمه اهلل  (البقرة/ُٕٗ  .)
ك ا أنفقتمم  ن نفقة أك نذرتم  ن نذر فإٌف اهلل يعلمه  (البقرة/َِٕ  .)
قل إف تخفوا  ا في صنكركم أك تبنكا يعلمه اهلل  (آؿ عمراف/ِٗ  .)
ألم يعلموا أٌف اهلل يعلم سٌرهم كنجواهم كأٌف اهلل  الٌـ الغيوب        
(.  ٖٕ/التوبة)
ليس كمثله شيء كهو السميع البصير  (الكورل/ُُ  .)
ك ا اهلل بغافلو  ٌما تعملوف  (البقرة/ْٕ  .)
ال تنركه األبصار كهو ينرؾ األبصار  (األنعاـ/َُّ  .)
اهلل بما يعملوف  حيطان  ككاف  (النساء/َُٖ   .)
كهو  عكم أينما كنتم كاهلل بما تعملوف بصير  (ا٢بديد/ْ  .)
ك ا أ رنا إالٌ كارنة كلمحو بالبصر  (القمر/ٓ   .)
إنٌما أ را إذا أراد شيئان أف يقوؿ له كن فيكوف  (يس/ِٖ   .)
ك ن  ياته أف تقـو الٌسماء كاألرض بأ را  (ـكالر/ِٓ  .)
كالٌشمس كالقمر كالٌنجـو  سٌخرات بأ را  (األعراؼ/ْٓ  .)
كاهلل غالب  لى أ را كلكٌن أكثر الناس ال يعلموف  (يوسف/ُِ   .)
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ال يسبقونه بالقوؿ كهم بأ را يعملوف  (األنبياء/ِٕ  .)
إٌف اآليات الٌنافية للعلم ا٢بضورم ال تعارض تلك اآليات : كصفوة القوؿ 

ٌرحت بأٌف اهلل إذا شاء أ هر عليو من ارتضاه من الٌرسل، كإٌف رسولنا الٍب ص
٧بٌمدان كآلو ٩بن ارتضاىم اهلل تعأب لرسالتو كاإلٌطبلع على غيبو، كقد أشرنا 

. سابقان إٔب ىذه اآليات 
مضافان إٔب أٌف اآليات النافية ىي نفسها قد دٌلت على ىذا ا٤بفاد، كما ُب 

فإٌف ىذا  كف بشيءو  ن  لمه إالٌ بما شاءكال يحيح : قولو تعأب
اإلستثناء كاؼو ُب الداللة على إشاءتو تعأب ألف ٰبيطوا بكيءو من علمو عٌز  

.  كجٌل 
 : األ ر الثاني 
إٌف طوائف اآليات الٌنافية، غاية ما تدٌؿ على استئثاره بالعلم الٌذاٌب، كأٌما من  

فذلك العلم ٧بموؿه  ػاآليات  كما دٌلت عليو تلكم ػأطلعو على ذلك العلم 
على العرضي، فدعول أٌف العلم ا٢بضورم يستلـز علمهم بكٌل ما يعلمو عبلٌـ 
الغيوب مردكدةه ، إذ ال تبلـز بْب علمهم كبْب كٌل ما يعلمو البارم عٌز كجٌل، 
فيجوز حينئذو أف ٫بملى ما دٌؿ على نفي علمهم كما دٌؿ على استئثاره بكيءو، 

ٗبا ٚبٌصص بو، كٓب ييٍطًلٍع عليو أحدان من البكر، كيكهد  على اختصاص ذلك
لو ما جاء ُب األحاديث اٌلٍب أشارت إٔب أٌف اإلسم األعظم على ثبلثةو 

كسبعْب حرفان،كأٌف عندىم منو اثناف كسبعوف حرفان، كأٌف اهلل جٌل جبللو استأثر 
.  يولنفسو ٕبرؼو كاحد، فهذا يدٌؿ على أنٌو اختٌص بكيء ٓب يطلعهم عل
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مل اآليات النافية على  اىرىا من دكف الرجوع إٔب : األ ر الثالث   ٙبي
احملكم، فيكوف ا٣بطاب فيها لرسوؿ اهلل كاألكلياء عليهم الٌسبلـ لكٌن ا٤بقصود 
ىو األٌمة، من باب إيٌاؾ أعِب كا٠بعي يا جارة، كما ىو ٧بمل سائر اآليات 

ك ا أدراؾ  ا يـو  ،يلة القنرك ا أدراؾ  ا ؿالٌنافية، ال سٌيما من قبيل 
.  الٌنين

ككذا ما كرد ُب ٛبٌِب األنبياء كإلقاء الٌكيطاف ُب أمنيتهم، أك الوسوسة ا٤بنسوبة  
مل على غّب معناىا الظٌاىرم كأٌما تفاكت ذكاهتم ا٤بقٌدسة .إليهم، كٌلها ٙبي

، فبل ريب فيو، كلكٌنو ال يستلـز عدـ حضوريٌة ما علموه، كقياس ىم بالعلـو
على رسوؿ اهلل كآلو األطهار مع الفارؽ، أٌف ٧بٌمدان كآلو سادة الكائنات ال 

.  يقاس بػهم أحده من ا٣بلق 
فتأكيلو بأٌف  كالوٌٕب الصاّب ا٣بضر  كأٌما تفاكت النيٌب موسى   

تفاكهتم ليس من حيث العلم كا١بهل بل من حيث اختبلؼ حكمي 
لكريعتْب بالٌسهولة كالٌصعوبة، كالٌصرب العلمْب، كتكليف العاًلمىْب، كتغاير ا

إيٌن " ُب األخبار بػ  إٌنك لن تستطيع  عي صبران  كا٤بكٌقة، كما عٌلل قولو 
. (ٓٗ)"كٌكلت بأمر ال تطيقو، ككًكٍلتى بأمر ال أطيقو

هل أتٌبعك  لى أف تعٌلمني  ما  ٌلمت  فسؤاؿ موسى للخضر ك ليه؛   
 عي صبرا ن ككيف تصبر  لى  ا لم إٌنك لن تستطيع  : كجوابو رشنان 

بأنٌو ليس من باب تعٌلم ا١باىل من العآب علم  :ٲبكن تأكيلو  تحح به خبران 
ما ال يعلمو، بل من باب طلب العآب علم ما يعلمو باطنان باإلرائة كاإلحساس 
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 اىران ٤بزيد من اإلطمئناف كالَبٌقي من علم اليقْب كحٌق اليقْب إٔب عْب 
 رٌب أرني كيف تحي: بقولو كطلب إبراىيم ا٣بليل  اليقْب،ٛبامان 

أم  ... لى أف تعٌلمني: ، فمعُب قوؿ موسى( َِٔ/البقرة)  الموتى
.  تريِب 

أم ما كاف  اىره  كيف تصبر  لى  ا لم تحح به خبران : كمعُب قولو  
 زيلهاػعندؾ منكران، أك ٰبمل على تأٌدب العآًب مع العآًب ىضمان لنفسو بًب

إف  ػزلة ا١باىل بالنسبة إليو، احَبامان لعلمو، أك كٌفارة لبعض خطرات قلبو ػمن
أك دفعان لبعض ما  ػ (ٔٗ)صٌح صدكر ذلك منو حسبما أشار لذلك خربه 

يتخوؼ من العيجب على نفسو، أك الغلٌو على غّبه، أك تعليمان للناس مكاـر 
.  سّبتو ك٧باسن تأٌدبو كمعارؼ عكرتو، كلطائف صحبتو

كىكذا ٲبكن تأكيل كٌل آية يظهر من مدلو٥با خبلؼ العلم الفعلي لؤلنبياء  
ُب زماهنم،كلرسوؿ اهلل ٧بٌمدوكاألئٌمة األطهار ُب كل األزمنة، ماضيها 

.   كمستقبلها
ٲبكن ٞبل اآليات الٌنافية على العلم الظٌاىرم ا٢باصل من : األ ر الرابع  

، ال النزاعالعاديٌة ا٣بارجة عن ٧بٌل  األمارات كا٢بواس الظاىريٌة، كالٌصناعات
ال :   سٌيما مع كجود القرائن السياقٌية ُب نفس اآليات كما ُب قولو تعأب

أم ال تعلمهم باإلمارات كا٢بواس الظاىريٌة مع  تعلمهم نحن نعلمهم
فطنتك كصدؽ فراستك كعلمك الباطِب بػهم، كذلك لكٌدة مهارهتم ُب 
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 ٌاىر بإ هار الوفاؽ، كيكهد لو الٌسياؽ الٌداؿ الٌنفاؽ، ك٧بافظتهم على اؿ
.   أم ٛبٌرسوا كٛبرٌنوا عليو  ردكا  لى النفاؽ: عليو ُب اآلية بقولو تعأب

ٲبكن ٞبل الٌنافية أيضان على الٌسالبة بانتفاء ا٤بوضوع،  :األ ر الخا س  
أم ال  كال تقفي  ا ليس لك به  لم: كما ىو أحد ٧بامل قولو تعأب

إالٌ ما تعلم أنٌو ٩با ٯبوز أف يقاؿ، كال تفعل إالٌ ما تعلم أنٌو ٩بٌا ٯبوز أف  تقل 
.  يفعل كال تعتقد إالٌ ما تعلم أنٌو ٩با ٯبوز أف يعتقد 

لو ٓب ٲبكن الٌتوفيق بْب الطٌائفة الٌنافية كالطٌائفة ا٤بثبتة  :األ ر السادس  
الطائفة الٌنافية خاٌصة؛ للعلم الفعلي ا٢بضورم، فبل بٌد من التصٌرؼ ُب  اىر 

ان،  ألٌف حكم العقل قاض بأٌف اإلماـ  ٌّ ال بٌد كأف يكوف علمو حضورٌم
كما أنٌو ال ٲبكن التصٌرؼ بالطائفة ا٤بثبتة لكوهنا ٧بكمة، كال ييتصٌرؼ  اىران 

.  باحملكم ألجل ا٤بتكابو، بل العكس ىو الٌصحيح
ـٌ     :األخبار الٌنالة  لى  لمهم الفعلي التا
د صٌرحت األخبار الٌصحيحة سندان كداللةن كأنبأت بوضوحو ٗبا كاف عليو لق  

ـٌ، فها ىي الكتب ا٤بعتربة  النيٌب كاألئٌمة من كلده من ذلك العلم ا٢باضر التا
عندنا معكر اإلمامٌية مليئة بذلك ال سٌيما ٕبار األنوار اٌلذم نقل عن 

جات كالعلل كالعيوف ا٤بصادر الٌصحيحة، ككذا الكتب األربعة كبصائر الٌدر
كا٣بصاؿ ك٫بوىا من الكتب ا٤بعتربة من الٌنصوص ا٤بكهورة كا٤بستفيضة بل 

: ا٤بتواترة الٌصحيحة الٌصرٰبة، نورد طرفان منها ُب ضمن طوائف



 127 

كأٌف " أٌف األئٌمة عليهم الٌسبلـ عا٤بوف بكٌل شيء" : الطائفة األكلى  
" : مستقى العلم من عندىم 

ة بأٌف آؿ البيت عليهم الٌسبلـ علماء بكٌل شيء، كمن صٌرحت ىذه الطائف  
!. كاف عا٤بان بكٌل شيء كيف ال يكوف علمو حضوريٌان؟

: من ىذه الطٌائفة ما كرد عن  
الصٌفار بإسناده إٔب إبراىيم بن إسحاؽ عن عبد اهلل بن ٞبٌاد عن  ػ( ُ)  

: صباح ا٤بزىن عن ا٢بارث بن حصّبة عن ا٢بكم بن عتيبة قاؿ
بالثعلبٌية كىو يريد كرببلء، فدخل  جل اإلماـ ا٢بسْب بن علٌي لقي ر

من : من أٌم البلداف أنت؟، فقاؿ: عليو فسٌلم، فقاؿ لو اإلماـ ا٢بسْب 
، أما كاهلل لو لقيتك با٤بدينة ألريتك أثر !يا أىل الكوفة: أىل الكوفة، قاؿ

ة مستقى جربائيل من دارنا كنزكلو على جٌدم بالوحي، يا أخا أىل الكوؼ
 . (ٕٗ)العلم من عندنا،أفعًلموا كجهلنا،ىذا ما ال يكوف

: الصٌفار بإسناده إٔب أٞبد بن ٧بٌمد عن ا٢بسن بن ٧ببوب، قاؿ ػ( ِ)  
٠بعت : حٌدثنا ٰبٓب بن عبد اهلل بن أيب عبد اهلل ا٢بسن صاحب الديلم قاؿ

ناس يقوؿ كعنده ناسه من أىل الكوفة، عجبان لل اإلماـ جعفر بن ٧بٌمد 
إنػهم أخذكا علمهم كٌلو عن رسوؿ اهلل فعلموا بو كاىتدكا، كيركا أنٌا أىل بيتو 

كذريٌتو ٓب نأخذ علمو ك٫بن أىل بيتو كذريٌتو، ُب منازلنا نزؿ الوحي، كمن 
عندنا خرج العلم إليهم، أفّبكف أنػهم علموا كاىتدكا كجهلنا ٫بن كضللنا، إٌف 

.  (ٖٗ)ىذا حملاؿ 



 128 

ين الرازم بإسناده إٔب أٞبد بن ٧بٌمد، عن ٧بٌمد بن سناف، كعن الكلي ػ( ّ)  
عن يونس بن يعقوب، عن ا٢بارث بن ا٤بغّبة، كعٌدة من أصحابنا منهم عبد 

 األعلى كأبو عبيدة كعبد اهلل ابن بكر ا٣بثعمي ٠بعوا اإلماـ أبا عبد اهلل 
أعلم ما إين ألعلم ما ُب السماكات كما ُب األرض كأعلم ما ُب ا١بٌنة ك:يقوؿ

ٍبٌ مكث ىنيئة فرأل أٌف ذلك كيرب : ُب الٌنار، كأعلم ما كاف كما يكوف، قاؿ
علمت ذلك من كتاب اهلل عٌز كجٌل، إٌف اهلل عٌز : على من ٠بعو منو فقاؿ

. (ٗٗ) فيه تبياف كٌل شيء : كجٌل يقوؿ
عن ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن  ػ( ْ)  
ال : يقوؿ ٠بعت اإلماـ أبا جعفر : د بن الفيضيل عن أيب ٞبزة قاؿ٧بمٌ 

اهلل أجٌل : كاهلل ال يكوف عآبه جاىبلن أبدان، عا٤بان بكيء جاىبلن بكيء، ٍبٌ قاؿ
: كأعٌز كأكـر من أف يفرض طاعة عبد ٰبجب عنو علم ٠بائو كأرضو، ٍبٌ قاؿ

. (ََُ)ال ٰبجب ذلك عنو 
عن أبيو، عن علٌي بن معبد، عن ىكاـ بن ا٢بكم، علٌي بن إبراىيم،  ػ( ٓ)  
ٗبُب عن ٟبسمائة حرؼ من الكبلـ  سألت اإلماـ أبا عبد اهلل : قاؿ

جيعلت : قل كذا ككذا، قلت: فيقوؿ: كذا ككذا، قاؿ:يقولوف: فأقبلت أقوؿ
فداؾ ىذا ا٢ببلؿ كىذا ا٢براـ، أعلم أٌنك صاحبو كأٌنك أعلم الٌناس بو كىذا 

ٰبتٌج اهلل تبارؾ كتعأب على خلقو [ ال ] كيك يا ىكاـ : اؿ ٕبىو الكبلـ، فق
.   (َُُ)ٕبٌجة ال يكوف عنده كٌل ما ٰبتاجوف إليو

الصٌفار بإسناده إٔب ٧بٌمد بن ا١بعفي، عن جعفر بن بكّب، كا٢بسن  ػ( ٔ)  
كنت قاعدان عند اإلماـ أيب : ين علٌي بن فٌضاؿ، عن مثٌُب، عن زيرارة قاؿ
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سلوين : رجله من أىل الكوفة يسألو عن قوؿ أمّب ا٤بؤمنْبفقاؿ  جعفر 
إنٌو ليس أحده عنده : عما شئتم كال تسئلوين عن شيء إالٌ أنبأتكم بو، فقاؿ

فليذىب الٌناس حيث شاءكا فواهلل  علمه إالٌ خرج من عند أمّب ا٤بؤمنْب 
ليأتيهيم األمر ىهينا كأشار بيده إٔب ا٤بدينة
(َُِ) . 

أٌف األئٌمة عليهم الٌسبلـ يعلموف ما ُب السماكات  ": نيةالثا الطائفة  
 ..." .كاألرض 

فقد صٌرحت ىذه الطائفة ا١بليلة بأٌف اهلل سبحانو كتعأب اجٌل كأكـر من   
أف يفرض طاعة عبد ٰبجيب عنو علم ٠بائو كأرضو، كلو حجبو الستلـز 

علم عنو ٤بٌا صٌح الٌنسبة هلل ٗبا يناُب كرمو كجبللة شأنو، بل لو حجب ذلك اؿ
يو علم ما دأف يكوف مفَبض الطٌاعة، ككيف تكوف طاعتو مفركضة، كليس ؿ

.  ييسأؿ عنو 
:   ن هذا الطائفة  ا أكردا ػ

أبو جعفر الكليِب الرٌازم عن أٞبد بن ٧بٌمد ك٧بٌمد بن ٰبٓب عن  ػ( ُ)  
ف ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن ابراىيم بن اسحاؽ األٞبر عن عبد اهلل بن ٞبٌاد، ع

ٝباعة من الكيعة ُب  كٌنا مع اإلماـ أيب عبد اهلل : سيف التٌمار قاؿ
ليس علينا : علينا عْب؟ فالتفتنا ٲبنةن كيسرة فلم نر أحدان فقلنا: ا٢بجر فقاؿ
كرٌب الكعبة كرٌب البنٌية ثبلث مرٌات لو كنت بْب موسى كا٣بضر : عْب، فقاؿ

ُب أيديهما ألٌف موسى كا٣بضر  ألخربهتما أيٌن أعلم منهما كألنبئتهما ٗبا ليس
عليهما الٌسبلـ أعطيا علم ما كاف كٓب يعطيا علم ما يكوف كما ىو كائن حٌب 

.  (َُّ)تقـو الساعة كقد كرثناه من رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كراثةن 
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علٌي بن ٧بٌمد، عن سهل، عن أٞبد بن ٧بٌمد بن أيب نصر، عن عبد  ػ( ِ)  
كاف ا٤بفضل عند اإلماـ أيب : اعة بن سعد ا٣بثعمي أنٌو قاؿالكرًن، عن جم

جهعلت فداؾ يفرض اهلل طاعة عبدو على : فقاؿ لو ا٤بفضل عبد اهلل 
ال، اهلل أكـر كأرحم كأرأؼ بعباده من : العباد كٰبجب عنو خرب السماء؟ قاؿ

ًّ على العباد ٍبٌ ٰبجب عنو خرب السماء صباحان كمساءن  أف يفرض طاعة عبدو
(َُْ) .

٧بٌمد بن ٰبٓب، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن إبن ٧ببوب، عن إبن رئاب،  ػ( ّ)  
كعنده أناس  ػيقوؿ  ٠بعت اإلماـ أبا جعفر : عن ضريس الكناسٌي قاؿ

عجبت من قـو يتوٌلونا كٯبعلونا أئٌمة كيصفوف أٌف طاعتنا :ػمن أصحابو 
ـ ٍبٌ يكسركف مفَبضةه عليهم كطاعة رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلٌ 

حٌجتهم كٱبصموف أنفسهم بضعف قلؤّم، فينقصونا حٌقنا كيعيبوف ذلك 
على من أعطاه اهلل برىاف حٌق معرفتنا كالٌتسليم ألمرنا، أتركف أٌف اهلل تبارؾ 
في عنهم أخبار الٌسماكات  كتعأب افَبض طاعة أكليائو على عباده، ٍبٌ ٱبي

فقاؿ لو ! د عليهم ٩با فيو قواـ دينهم؟كاألرض كيقطع عنهم مواٌد العلم فيما ير
أرأيت ما كاف من أمر قياـ علٌي بن أيب طالب كا٢بسن : جعلت فداؾ: ٞبراف

كا٢بسْب عليهم الٌسبلـ كخركجهم كقيامهم بدين اهلل عٌز ذكره، كما أصيبوا من 
قتل الطواغيت إيٌاىم كالظفر بػهم حٌب قتلوا كغلبوا؟ فقاؿ اإلماـ أبو جعفر 

 :اف إٌف اهلل تبارؾ كتعأب قد كاف قٌدر ذلك عليهم كقضاه كأمضاه يا ٞبر
كحتمو على سبيل اإلختيار ٍبٌ أجراه فبتقٌدـ علمو إليهم من رسوؿ اهلل صٌلى 
اهلل عليو كآلو كسٌلم قاـ علٌي كا٢بسن كا٢بسْب عليهم الٌسبلـ، كبعلم صمت 
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أمر اهلل عٌز من صمت مٌنا، كلو أنػهم يا ٞبراف حيث نزؿ بػهم ما نزؿ من 
كجٌل كإ هار الٌطواغيت عليهم سألوا اهلل عٌز كجٌل أف يدفع عنهم ذلك كأ٢ٌبوا 
عليو ُب طلب إزالة ملك الٌطواغيت كذىاب ملكهم إذان ألجأّم كدفع ذلك 

عنهم، ٍبٌ كاف انقضاء مٌدة الطواغيت كذىاب ملكهم أسرع من ًسلكو منظوـو 
ـ يا ٞبراف لذنبو اقَبفوه كال لعقوبًة انقطع فتبٌدد، كما كاف ذلك اٌلذم أصابو

معصيةو خالفوا اهللى فيها كلكن ٤بنازؿ ككرامة من اهلل، أراد أف يبلغوىا، فبل 
. (َُٓ)تذىنٌب بك ا٤بذاىب فيهم

كُب نادر الكليِب، باب جامع ُب فضل اإلماـ كصفاتو، عن أيب ٧بٌمد  ػ( ْ)  
كنت مع اإلماـ الٌرضا : اؿالقاسم بن العبلء رفعو عن عبد العزيز بن مسلم ؽ

   ٗبىرك ُب ا١بامع يـو  ا١بمعة ُب بدء مقدمنا فأداركا أمر اإلمامة كذكركا
فأعلمتو خوض الناس  كثرة اختبلؼ الناس فيها، فدخلت على سٌيدم 

يا عبد العزيز جهل القـو كخدعوا عن آرائهم، إٌف : ٍبٌ قاؿ فيو، فتبٌسم 
ليو كآلو كسٌلم حٌب أكمل لو الدين كأنزؿ عليو اهلل ٓب يقبض نبٌيو صٌلى اهلل ع

القرآف فيو تبياف كٌل شيء، بٌْب فيو ا٢ببلؿ كا٢براـ، كا٢بدكد كاألحكاـ، كٝبيع 
 ا فٌرأنا في الكتاب  ن : ما ٰبتاج إليو الناس كميبلن، فقاؿ عٌز كجلٌ 

: كأنزؿ ُب حٌجة الوداع كىي آخر عمره صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم شيء
ـك أكملت لكم دينكم كأتممت  ليكم نعمتي كر يتي لكم اإلسالـ الي

حٌب   كأمر اإلمامة من ٛباـ الدين، كٓب ٲبًض صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم دينان 
بٌْب ألٌمتو معآب دينهم كأكضح ٥بم سبيلهم كتركهم على قصد الٌسبيل ا٢بٌق، 

إليو األٌمة إالٌ بٌينو، فمن علمان كإمامان كما ترؾ ٥بم شيئان ٰبتاج  كأقاـ علٌيان 
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زعم أٌف اهلل عٌز كجٌل ٓب يكٌمل دينو فقد رٌد كتاب اهلل، كمن رٌد كتاب اهلل 
.  فهو كافره بو 

ىل يعرفوف قدر اإلمامة ك٧بٌلها من األٌمة فيجوز فيها اختيارىم، إٌف اإلمامة   
أف يبلغها أجٌل قدران كأعظم شأنان كأعلى مكانان كأمنع جانبان كأبعد غوران من 

الٌناس بعقو٥بم، أك ينالوىا بآرائهم، أك يقيموا إمامان باختيارىم، إٌف اإلمامة 
بعد النبٌوة كا٣بٌلة مرتبة ثالثة،  خٌص اهلل عٌز كجٌل بػها إبراىيم ا٣بليل 

 إٌني جا لك للناس إ ا ان : كفضيلة شرٌفو بػها كأشاد بػها ذكره، فقاؿ
ال يناؿ : قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب ذرٌيتي  ك ن: سركران بػها فقاؿ ا٣بليل 

.   هنم الظٌالمين
فأبطلت ىذه اآلية إمامة كل  آب إٔب يـو القيامة كصارت ُب الٌصفوة، ٍبٌ   

:          أكرمو اهلل تعأب بأف جعلها ُب ذرٌيتو أىل الٌصفوة كالٌطهارة فقاؿ
 ،كجعلناهم أئٌمة ككهبنا له إسحاؽ كيعقوب نافلة ككالِّ جعلنا صالحين

يهنكف بأ رنا كأكرينا إليهم فعل الخيرات كإقاـ الٌصالة كإيتاء الزكاة 
.  ككانوا لنا  ابنين

فلم تزؿ ُب ذرٌيتو يرثها بعضه عن بعض قرنان فقرنانحٌب كرٌثها اهلل تعأب النيب   
إٌف أكلى الٌناس بإبراهيم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، فقاؿ جٌل كتعأب

فكانت  ف اتٌبعوا كهذا الٌنبي األٌ ي كاٌلذين   نوا كاهلل كلٌي المؤ نينلٌلذم
بأمر اهلل تعأب على  لو خاٌصة فقٌلدىا صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم علٌيان 

رسم ما فرض اهلل، فصارت ُب ذريٌتو األصفياء اٌلذين آتاىم اهلل العلم 
كاإليماف لقن لبثتم في كقاؿ اٌلذين أكتوا العلم : كاإلٲباف، بقولو تعأب
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خاٌصة إٔب يـو القيامة،  فهي ُب كلد علٌي  كتاب اهلل إلى يـو البعث
إذ ال نيٌب بعد ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فمن أين ٱبتار ىؤالء ا١بٌهاؿ 

. ؟
إٌف اإلمامة ىي منػزلة األنبياء، كإرث األكصياء، إٌف اإلمامة خبلفة اهلل   

كمّباث  ل اهلل عليو كآلو كسٌلم كمقاـ أمّب ا٤بؤمنْب كخبلفة الٌرسوؿ صلٌ 
ا٢بسن كا٢بسْب عليهما الٌسبلـ إٌف اإلمامة زماـ الٌدين، كنظاـ ا٤بسلمْب، 

كصبلح الدنيا كعٌز ا٤بؤمنْب، إٌف اإلمامة أسُّ اإلسبلـ الٌنامي، كفرعو الٌسامي، 
فّب الفيء كالٌصدقات، باإلماـ ٛباـ الٌصبلة كالزكاة كالٌصياـ كا٢بٌج كا١بهاد، كتو

.  غور كاألطراؼ  كإمضاء ا٢بدكد كاألحكاـ، كمنع الثٌ 
اإلماـ ٰبٌل حبلؿ اهلل، كٰبرـٌ حراـ اهلل، كيقيم حدكد اهلل، كيذٌب عن دين   

اهلل، كيدعو إٔب سبيل ربٌو با٢بكمة، كا٤بوعظة ا٢بسنة، كا٢بٌجة البالغة، اإلماـ 
آب كىي ُب األفق ٕبيث ال تنا٥با األيدم كالٌكمس الطٌالعة آٌّللة بنورىا للع

.  كاألبصار 
اإلماـ البدر ا٤بنّب، كالٌسراج الزاىر، كالٌنور الساطع كالٌنجم ا٥بادم ُب غياىب   

الدُّجى كأجواز البلداف القفار، ك١بج البحار، اإلماـ ا٤باء العذب على الٌظماء 
على اليفاع، ا٢باٌر ٤بن كالٌداؿ على ا٥بدل كا٤بنجي من الٌردل، اإلماـ الٌنار 

اصطلى بو كالٌدليل ُب ا٤بهالك، من فارقو فهالك، اإلماـ الٌسحاب 
ا٤باطر،كالغيث ا٥باطل كالكمس ا٤بضيئة،كالٌسماء الظٌليلة،كاألرض البسيطة، 

.  كالعْب الغزيرة، كالغدير كالركضة 
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بالولد  اإلماـ األنيس الرفيق، كالولد الكفيق، كاألخ الٌكقيق، كاألـٌ الربٌة  
الٌصغّب، كمفزع العباد ُب الٌداىية الٌنآد اإلماـ أمْب اهلل ُب خلقو، كحٌجتو على 

.  عباده كخليفتو ُب ببلده، كالٌداعي إٔب اهلل، كالذاٌب عن حـر اهلل 
اإلماـ ا٤بطٌهر من الٌذنوب كا٤بربٌأ عن العيوب، ا٤بخصوص بالعلم، ا٤بوسـو   

.  ين كغيل ا٤بنافقْب، كبوار الكافرين با٢بلم، نظاـ الٌدين، كعٌز ا٤بسلم
اإلماـ كاحد دىره، ال يدانيو أحده، كال يعادلو عآبه، كال يوجد منو بدؿه كال   

لو مثله كال نظّب، ٨بصوص بالفضل كٌلو من غّب طلب منو لو كال اكتساب، 
.  بل اختصاص من ا٤بفٌضل الوٌىاب 

ياره، ىيهات ىيهات، ضٌلت فمن ذا اٌلذم يبلغ معرفة اإلماـ،أك ٲبكنو اخت  
، كحارت االلباب، كخسئت العيوف، كتصاغرت  العقوؿ، كتاىت ا٢بلـو

العظماء،كٙبٌّبت ا٢بكماء، كتقاصرت ا٢بلماء،كحصيرت ا٣بطباء، كجًهلىت 
األلٌباء،ككٌلت الكعراء،كعًجزت األدباء، كعًييىت البلغاء، عن كصف شأف من 

جز كالٌتقصّب،ككيف يوصف بكٌلو، شأنو، أك فضيلةو من فضائلو، كأقٌرت بالع
أك ينعت بكنهو، أك يػيٍفهىٍم شيءه من أمره، أك يوجد من يقـو مقامو كيغِب 

غناه، ال كيف كأىٌن؟ كىو ٕبيث الٌنجم من يد ا٤بتناكلْب، ككصف الواصفْب، 
!. فأين ٱبتار من ىذا؟ كأين العقوؿ عن ىذا كأين يوجد مثل ىذا؟

آؿ الرسوؿ ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم  أتظٌنوف أٌف ذلك يوجد ُب غّب  
كٌذبتهم كاهلل أنفسهم، كمٌنتهم األباطيل فارتقوا مرتقان صعبان دحضان، تذٌؿ عنو 

إٔب ا٢بضيض أقدامهم، راموا إقامة اإلماـ بعقوؿ حائرة بائرة ناقصة، كآراء 
راموا  كلقد[ قاتلهم اهلل أىٌن يؤفكوف ] مضٌلة، فلم يزدادكا منو إالٌ بعدان، 
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صعبان، كقالوا إفكان، كضٌلوا ضبلالن بعيدان، ككقعوا ُب ا٢بّبة، إذ تركوا اإلماـ عن 
. بصّبة، كزٌين ٥بم الكيطاف أعما٥بم فصٌدىم عن السبيل ككانوا مستبصرين

رغبوا عن اختيار اهلل كاختيار رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كأىل   
كرٌبك يخلق  ا يشاء كيختار  ا كاف : يهمبيتو إٔب اختيارىم كالقرآف يناد

ك ا كاف : كقاؿ عٌز كجلٌ  لهم الخيرة سبحاف اهلل كتعالى  ٌما يشركوف
لمؤ نو كال  ؤ نةو إذا قضى اهلل كرسوله أ ران أف يكوف لهم الخيرة  ن 

 ا لكم كيف تحكموف، أـ لكم كتابه فيه : اآلية، كقاؿ أ رهم
ركف، اـ لكم أيمافه  لينا بالغة إلى يـو تنرسوف، إٌف لكم فيه لما تخيٌ 

القيا ة إٌف لكم لما تحكموف، سلهم أيٌهم بذلك ز يم، أـ لهم شركاء 
افال يتنبٌركف : كقاؿ عٌز كجلٌ  فليأتوا بشركائهم إف كانوا صادقين

أبع اهلل  لى قلوبهم فهم ال أـ  القر ف أـ  لى قلوبو أقفالها
يسمعوف، إٌف شٌر الٌنكاب  نن اهلل  قالوا سمعنا كهم الأـ  يفقهوف

الصٌم البكم اٌلذين ال يعقلوف، لو  لم اهلل فيهم خيران ألسمعهم كلو 
بل ىو فضل  قالوا سمعنا ك صيناأـ  أسمعهم لتوٌلوا كهم  عر وف

.  اهلل يؤتيو من يكاء كاهلل ذك الفضل العظيم 
راعو ال ينكٍل، معدف كاإلماـ عآبه ال ٯبهل، ك! فكيف ٥بم باختيار اإلماـ؟  

القدس كالٌطهارة، كالٌنسك كالزىادة، كالعلم كالعبادة، ٨بصوصه بدعوة الرسوؿ 
صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كنسًل ا٤بطٌهرة البتوؿ، ال مغمز فيو ُب نسب، كال 

يدانيو ذك حسب، ُب البيت من قريل كالٌذركة من ىاشم، كالعَبة من الٌرسوؿ 
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ٌٓب كالٌرضا من اهلل عٌز كجٌل، شرؼ األشراؼ، كالفرع صٌلى اهلل عليو كآلو كس
من عبد مناؼ، نامي العلم، كامل ا٢بلم، مضطلعه باإلمامة، عآبه بالسياسة، 
. مفركض الطٌاعة، قائمه بأمر اهلل عٌز كجٌل، ناصحه لعباد اهلل، حافله لدين اهلل 

ىم من ٨بزكف علمو إٌف األنبياء كاألئٌمة صلوات اهلل عليهم يوٌفقهم اهلل كيؤٌب  
كحكمو ما ال يؤتيو غّبىم، فيكوف علمهم فوؽ علم أىل الزماف ُب قولو 

أفمن يهنم إلى الحٌق أرٌق أف يٌتبع اٌ ن ال يهنم إالٌ أف يهنل : تعأب
ك ن يؤت الحكمة فقن : كقولو تبارؾ كتعأب فمالكم كيف تحكموف

فاا  ليكم كزادا بسطةن إٌف اهلل اصح: كقولو ُب طالوت أكتي خيران كثيران 
كقاؿ لنبٌيو  في العلم كالجسم كاهلل يؤتي  لكه  ن يشاء كاهلل كاسعه  ليم

أنزؿ  ليك الكتاب كالحكمة ك ٌلمك  ا لم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
كقاؿ ُب األئٌمة من أىل بيت  تكن تعلم ككاف فضل اهلل  ليك  ظيمان 

أـ يحسنكف الٌناس  لى  ا  تاهم : ـنبٌيو كعَبتو كذريتو صلوات اهلل عليو
اهلل  ن فضله فقن  تينا  ؿ إبراهيم الكتاب كالحكمة ك تيناهم  لكان 

.    ظيمان، فمنهم  ن   ن به ك نهم  ن صٌن  نه ككفى بجهٌنم سعيران 
كإٌف العبد إذا اختاره اهلل عٌز كجٌل ألموًر عباده، شرح صدره لذلك، كأكدع   

أ٥بمو العلم إ٥بامان، فلم يًع بعده ٔبواب، كال ٰبّب فيو عن قلبو ينابيع ا٢بكمة، ك
الٌصواب، فهو معصوـه مؤيٌد، موٌفقه مسٌدد، قد أمن من ا٣بطايا كالزٌلل 

كالعثار، ٱبٌصو اهلل بذلك ليكوف حٌجتو على عباده، كشاىده على خلقو، 
.  كذلك فضل اهلل يؤتيو من يكاء كاهلل ذك الفضل العظيم 
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ٔب مثل ىذا فيختاركنو أك يكوف ٨بتارىم ّٔذه الٌصفة فهل يقدركف ع  
ا٢بٌق كنبذكا كتاب اهلل كراء  هورىم كأهٌنم ال  ػكبيت اهلل  ػفيقٌدمونو، تعٌدكا 

يعلموف، كُب كتاب اهلل ا٥بدل كالكفاء، فنبذكه كاتٌبعوا أىواءىم، فذٌمهم اهلل 
بغير هنل  ك ن أ ٌل  من اتٌبع هواا: كمقتهم كأتعسهم فقاؿ جٌل كتعأب

فتعسان لهم كأ ٌل  : كقاؿ  ن اهلل إٌف اهلل ال يهنم القـو الظٌالمين
كبر  قتان  نن اهلل ك نن اٌلذين   نوا كذلك يطبع اهلل : كقاؿ أ مالهم

كصٌلى اهلل على النيٌب ٧بٌمد كآلو كسٌلم تسليمان   لى كٌل قلب  تكٌبر جٌبار
.  (َُٔ)كثّبان 
  ..." .أٌف األئٌمة معدف العلم كا٢بكمة" : الطائفة الثالثة    

صٌرحت ىذه الطائفة ا٤بباركة بأهنم عليهم الٌسبلـ معدف العلم كأصل    
.  ا٢بكمة، كشجرة النبٌوة، كبيت الرٞبة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كموضع الرسالة 

:  من ىذه الطائفة ما أكرده الكليِب بإسناده    
بن علٌي، عن غّب كاحد، عن ٞبٌاد إٔب أٞبد بن مهراف، عن ٧بٌمد  ػ( ُ)    

قاؿ اإلماـ علٌي بن : بن عيسى، عن ربعي بن عبد اهلل، عن أيب ا١باركد قاؿ
، فنحن كاهلل شجرة النبوة، كبيت الرٞبة، !ما ينقم الناس منا؟: ا٢بسْب 

.  (َُٕ)كمعدف العلم، ك٨بتلف ا٤ببلئكة
د اهلل بن ٧بٌمد، كعن أٞبد بن ٧بٌمد، عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن عب ػ( ِ)  

قاؿ ٕب اإلماـ : حٌدثنا بعض أصحابنا، عن خيثمة قاؿ: عن ا٣بٌكاب، قاؿ
يا خثيمة ٫بن شجرة النبٌوة، كبيت الٌرٞبة كمفاتيح : أبو عبد اهلل 



 138 

ا٢بكمة، كمعدف العلم، كموضع الٌرسالة، ك٨بتلف ا٤ببلئكة، كموضع سٌر اهلل، 
األكرب، ك٫بن ذٌمة اهلل، ك٫بن عهد ك٫بن كديعة اهلل ُب عباده، ك٫بن حـر اهلل 

اهلل، فمن كَب بعهدنا فقد كَب بعهد اهلل، كمن خفرىا فقد خفر ذٌمة اهلل 
 (َُٖ).كعهده 

أعلى اهلل مقامو الكريف ُب باب كاحد تسعة  (َُٗ)كقد ركل الصٌفار    
:  أحاديث فيها داللة كاضحة على ا٤بطلوب، كىي كاآلٌب

حدثنا ٧بمد : قسم ٞبزة بن القسم بن العباس قاؿحدثنا أبو اؿ: قاؿ ػ( ُ)    
حدثنا إبراىيم بن : حدثنا ٧بمد بن ا٢بسن الصفار قاؿ: بن ٰبٓب العطار قاؿ

ىاشم عن عبد اهلل بن ا٤بغّبة عن عبد ا٤بؤمن بن القاسم األنصارم عن ٞبيد 
بن أيب معاذ من أىل البصرة عن جرير عن الضحاؾ بن مزاحم ا٣براساين 

إنا أىل البيت أىل بيت : كؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلمقاؿ رس: قاؿ
.   (َُُ)الرٞبة كشجرة النبوة كموضع الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كمعدف العلم

حدثنا ٞباد بن عيسى عن ربعي : حدثِب العباس بن معركؼ قاؿ ػ( ِ)    
سْب دخلت مع أيب على اإلماـ علٌي بن اّب: عن ا١باركد كىو أبو ا٤بنذر قاؿ

ما تنقم الناس منا ٫بن : فقاؿ اإلماـ علي بن ا٢بسْب  بن علٌي 
كاهلل شجرة النبوة كبيت الرٞبة كموضع الرسالة كمعدف العلم ك٨بتلف ا٤ببلئكة 

(ُُُ) . 

حدثنا يعقوب بن إسحاؽ إبن إبراىيم ا١بريرم ك٧بمد بن حساف  ػ( ّ)    
كيو عن عائذ بن إ٠باعيل أخربنا أبو عمراف األرمِب كىو موسى بن زنج: قاال

٫بن شجرة النبوة : قاؿ عٌمن حدثو عن خيثمة عن اإلماـ أيب جعفر 
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 كبيت الرٞبة كمفاتيح ا٢بكمة كمعدف العلم كموضع الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة

كموضع كحي اهلل ك٫بن كديعة اهلل ُب عباده ك٫بن حـر اهلل األكرب ك٫بن عهد 
اهلل كمن كفا بعهدنا فقد كفا بعهد اهلل كمن اهلل فمن كفا بذمتنا فقد كفا بذمة 
.  (ُُِ)خفرنا فقد خفر ذمة اهلل كعهده

حدثِب بعض : حدثنا ٧بمد بن ا٢بسْب عن ا٢بكم بن مسكْب قاؿ ػ( ْ)    
٤با اختلف : أصحاب األعمل عن األعمل رفع ا٢بديث إٔب أيب ذر، قاؿ

أىل بيت نبيكم : ذر الناس بعد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم قاؿ أبو
ىم أىل بيت النبوة كموضع الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كبيت الرٞبة كمعدف 

.   (ُُّ)العلم
حدثنا ٧بمد بن ا٢بسْب عن عبد الرٞبن بن أيب ٪براف عن سلماف  ػ( ٓ)    

بن جعفر عن عبد األعلى بن ٛبيم يذكره عن الفضيل بن يسار قاؿ اإلماـ أبو 
ـ الناس منا فواهلل إنا لكجرة النبوة كموضع يا فضيل ما ينق:جعفر 

. ( ُُْ)الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كبيت الرٞبة كمعدف العلم
حدثنا : حدثنا عبد اهلل بن ٧بمد عن ا٢بسن بن موسى ا٣بكاب قاؿ ػ( ٔ)  

يا خيثمة : قاؿ ٕب اإلماـ أبو عبد اهلل : أصحابنا عن خيثمة ا١بعفي قاؿ
ة كمفاتيح ا٢بكمة كمعدف العلم كموضع الرسالة ٫بن شجرة النبوة كبيت الرحم

ك٨بتلف ا٤ببلئكة كموضع سر اهلل ك٫بن كديعة اهلل ُب عباده ك٫بن حـر اهلل 
األكرب ك٫بن ذمة اهلل ك٫بن عهد اهلل فمن كفا بذمتنا فقد كفا بذمة اهلل كمن 

.  (ُُٓ)كَب بعهدنا فقد كفا بعهد اهلل كمن خفرىا فقد خفر ذمة اهلل كعهده
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حدثنا عبد اهلل بن ٧بمد عن أبيو عن عبد اهلل بن ا٤بغّبة عن  ػ( ٕ)    
عن  عن أبيو  إ٠باعيل بن أيب زياد السكوين عن اإلماـ جعفر 

إنا أىل بيت شجرة النبوة كموضع الرسالة ك٨بتلف : قاؿ اإلماـ علٌي 
.  (ُُٔ) ا٤ببلئكة كبيت الرأفة كمعدف العلم

حٌدثنا : د بن ٧بٌمد بن إ٠باعيل العلوم قاؿحدثنا ٧بٌمد بن أحم ػ( ٖ)    
ا٢بسن بن عمرك العمركي عن علي بن جعفر عن أخيو اإلماـ موسى بن 

إنٌا : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم: قاؿ عن أبيو  جعفر 
أىل بيت شجرة الٌنبوة كموضع الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة كبيت الرٞبة كمعدف 

.  (ُُٕ)العلم 
حدثنا أٞبد بن ٧بٌمد عن إ٠باعيل بن عمراف عن ٞباد عن ربعي  ػ( ٗ)    

دخلت مع أيب على اإلماـ : بن عبد اهلل بن ا١باركد عن جٌده ا١باركد قاؿ
ما ينقم الناس منا فنحن : فقاؿ علٌي بن ا٢بسْب بن علٌي بن أيب طالب 

معدف العلم كاهلل شجرة النبوة كبيت الرٞبة كموضع الرسالة ك٨بتلف ا٤ببلئكة ك
(ُُٖ)  .

 (ُُٗ)كما كقن أكرد  ليه الٌررمة في الباب الثاني  ن كتابه البصائر    
: سبعة أراديث هي

حدثنا ا٢بسن بن موسى ا٣بكاب عن عمرك بن عثماف عن ٧بمد  ػ( ُ)    
سألتو عن قوؿ اهلل : قاؿ بن عذافر عن أيب ٞبزة الثمإب عن أيب جعفر 

ثابته كفر ها في الٌسماء تؤتي أكلها كٌل  كشجرة أٌيبة أصلها: تعأب
أنا أصلها : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم: فقاؿ رين بإذف ربٌها
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كعليّّ فرعها كاألئمة أغصاهنا كعلمنا ٜبرىا شيعتنا كرقها يا أبا ٞبزة ىل ترل 
 إف يا أبا ٞبزة كاهلل: فقاؿ: ال كاهلل ال أرل فيها، قاؿ: قلت: فيها فضبل قاؿ

  . ا٤بولود يولد من شيعتنا فتورؽ كرقة منها كٲبوت فتسقط كرقة منها 
حدثنا يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن بن ٧ببوب عن األحوؿ عن  ػ( ِ)    

كشجرة  :عن قوؿ اهلل تعأب سبلـ بن ا٤بستنّب قاؿ سألت أبا جعفر 
، هاأٌيبة أصلها ثابته كفر ها في الٌسماء تؤتي أكلها كٌل رين بإذف ربٌ 

اهلل نسبو ثابت ُب بِب ىاشم كفرع الكجرة علٌي كعنصر  الكجرة رسوؿ: فقاؿ
الكجرة فاطمة كأغصاهنا األئمة ككرقها الكيعة كإٌف الرجل منهم ليموت 

جعلت : قلت لو: فتسقط منها كرقة كإف ا٤بولود منهم ليولد فتورؽ كرقة قاؿ
ىو ما ٱبرج من : قاؿ تؤتي أكلها كٌل رين بإذف ربٌها :فداؾ قولو تعأب

.  اإلماـ من ا٢ببلؿ كا٢براـ ُب كل سنة إٔب شيعتو 
حدثنا أٞبد عن ا٢بسن بن ٧ببوب عن مؤمن الطاؽ عن سبلـ بن  ػ( ّ)    

كشجرة  عن قوؿ اهلل تعأب  ا٤بستنّب قاؿ سألت اإلماـ أبا جعفر 
 هاأٌيبة أصلها ثابته كفر ها في الٌسماء تؤتي أكلها كٌل رين بإذف ربٌ 

الكجرة رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم نسبو ثابت ُب بِب ىاشم : قاؿ
كعنصر الكجرة فاطمة كفرع الكجرة علٌي أمّب ا٤بؤمنْب كأغصاف الكجرة 

كٜبرىا األئمة ككرؽ الكجرة الكيعة كإف ا٤بولود ليولد فتورؽ كرقة كإف الرجل 
م أكلها كٌل رين تؤتجعلت فداؾ : من الكيعة ليموت فتسقط كرقة قاؿ

ما يفٍب األئمة شيعتهم ُب كل حج كعمرة من ا٢ببلؿ : قاؿ بإذف ربٌها 
.  كا٢براـ 
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حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن علي بن سيف عن أبيو سيف عن عمر بن  ػ( ْ)  
:         عن قوؿ اهلل تعأب سألت أبا عبد اهلل : يزيد بياع السابرم قاؿ

 ٌسماءشجرة أصلها ثابته كفر ها في اؿ فقاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : قاؿ
فرعها كاألئمة من ذريتها  كاهلل جذرىا كأمّب ا٤بؤمنْب : عليو كآلو كسٌلم

أغصاهنا كعلم األئمة ٜبرىا كشيعتهم ا٤بؤمنوف كرقها ىل ترل فيها فضبلن يا أبا 
ال كاهلل فقاؿ كاهلل إف ا٤بؤمن يولد فيورؽ كرقة كإف ا٤بؤمن : قلت: جعفر؟ قاؿ

.  موت فتسقط كرقتو ٕب
أليس ُب ذلك داللة قطعية على علمهم ا٢بضورم؟ كىل يريد ا٤برء     

باإلفصاح عن علمهم ا٢بضورم بأجلى من ىذا البياف، كأ هر من ىذا 
ا٤بفاد؟، ككيف يكونوف عليهم الٌسبلـ معدنان للعلم، كال علم ٰبضر ىذا 

!!. ا٤بعدف؟
ىم الٌسبلـ ىم الراسخوف ُب العلم أٌف األئٌمة علي" : الطائفة الرابعة    

". فقط، كأٌف العلم أثبت ُب صدكرىم 
فقد أثبتت ىذه الطائفة رسوخ علـو األئٌمة عليهم الٌسبلـ، كأٌف علمهم     

مقركف بعلم اهلل تعأب، كمن قرف علمو بعلم اهلل كيف ٲبكن أف ال يكوف 
ف ُب العلم كأهنم ، ككيف ترل شأهنم كاهلل ٱبرب عنو بأهنم الراسخو!حضوريان؟

أكتوه كأثبت ُب صدكرىم؟ 
كلو أمكن كصف علمهم بأعلى كأرفع من ا٢بضورم لكاف ُب ىذه     

األحاديث ا٤بفٌسرة لتلك اآليات الكرٲبة، ٦باؿ لذلك الوصف، كإ٭با نسٌمي 
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علمهم با٢بضورم لقصورنا عن إدراؾ كصف أ٠بى منو، بل ١بهلنا ٢بقيقة 
.  ذلك العلم 

:  لطائفة ما أكردهمن ىذه ا ػ    
بإسناده إٔب أٞبد بن ٧بٌمد، عن ا٢بسْب بن سعيد،  (َُِ)الكليِب ػ( ُ)    

عن النضر إبن سويد، عن أيوب بن ا٢بٌر كعمراف بن علٌي، عن أيب بصّب، 
 .   ٫بن الراسخوف ُب العلم ك٫بن نعلم تأكيلو: قاؿ عن أيب عبد اهلل 

 بن علٌي، عن إبراىيم بن كعن علٌي بن ٧بٌمد، عن عبد اهللػ ( ِ)    
إسحاؽ، عن عبد اهلل بن ٞبٌاد، عن بريد بن معاكية، عن أحدٮبا عليهما 

ك ا يعلم تأكيله إالٌ اهلل كالراسخوف في  : الٌسبلـ ُب قوؿ اهلل عٌز كجلٌ 
فرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أفضل الراسخْب ُب العلم، قد  العلم

ع ما أنزؿ عليو من التنػزيل كالتأكيل، كما كاف اهلل لينزؿ عٌلمو اهلل عٌز كجٌل ٝبي
عليو شيئان ٓب يعٌلمو تأكيلو، كأكصياؤه من بعده يعلمونو كٌلو، كاٌلذين ال يعلموف 

يقولوف   ٌنا به كلّّ  : تأكيلو إذا قاؿ العآب فيهم بعلم، فأجأّم اهلل بقولو
ّّ، ك٧بكمه كمتل ن  نن ربٌنا كمنسوخه، كالقرآف خاصّّ كعا ابو، كناسخ ه

. فالراسخوف ُب العلم يعلمونو 
كعن ا٢بسْب بن ٧بٌمد، عن معٌلى بن ٧بٌمد، عن ٧بٌمد بن أكرمة،  ػ( ّ)    

: قاؿ عن علٌي بن حٌساف، عن عبد الرٞباف بن كثّب، عن أيب عبد اهلل 
.  الراسخوف ُب العلم أمّب ا٤بؤمنْب كاألئٌمة من بعده 

ىراف، عن ٧بٌمد بن علٌي، عن ٞبٌاد بن عيسى، عن عن أٞبد بن ـ ػ( ْ)  
يقوؿ ُب ىذه  ٠بعت أبا جعفر : ا٢بسْب بن ا٤بختار، عن أيب بصّب قاؿ
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فأكمأ بيده إٔب  بل هو  ياته بٌينات في صنكر اٌلذين أكتوا العلم : اآلية
.  صدره

عنو، عن ٧بٌمد بن علٌي، عن إبن ٧ببوب، عن عبد العزيز العبدٌم،  ػ( ٓ)  
بل هو  ياته بٌينات  : ُب قوؿ اهلل عٌز كجلٌ  ف اإلماـ أيب عبد اهلل ع

.  ىم األئٌمة عليهم الٌسبلـ: قاؿ في صنكر اٌلذين أكتوا العلم
عن ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن يزيد شعر، عن ىاركف  ػ( ٔ)  

ته بل هو  يا : ٠بعتو يقوؿ: قاؿ بن ٞبزة عن اإلماـ أيب عبد اهلل 
ىم األئٌمة عليهم الٌسبلـ خاٌصة : قاؿ بٌينات في صنكر اٌلذين أكتوا العلم

 .
عن عٌدة من أصحابنا، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن ا٢بسْب بن سعيد،  ػ( ٕ)  

بل هو  ياته  : سألتو عن قوؿ اهلل عٌز كجلٌ : عن ٧بٌمد بن الفضيل قاؿ
.  خاٌصة  ة ىم األئمٌ : قاؿ بينات في صنكر اٌلذين أكتوا  العلم

أٌف األئٌمة عليهم الٌسبلـ كرثة علم النيب كاألنبياء "  :الطائفة الخا سة   
" .  ٝبيعان 
فقد نطقت ىذه الطائفة بأٌف أئٌمة أىل البيت عليهم الٌسبلـ كرثة علم     

، ٗبعُب أٌف كٌل ما  النيب، كأٌف النيٌب كرث ٝبيع علـو األنبياء كالٌرسل كأكٕب العـز
ألنبياء كالٌرسل كأكٕب العـز ىو موجود عند النيٌب كعَبتو الطاىرة كاف عند ا

 ك ا أرسلناؾ إالٌ ررمة  للعالمين لكوهنم الٌسادة على األنبياء كالٌرسل 
 كإنه لهنل كررمة للمؤ نين  كأنفسنا كأنفسكم  فالنيب رٞبة ١بميع
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لكوهنم نفس النيب العا٤بْب كمنهم األنبياء كالٌرسل كا٤ببلئكة، كاألئٌمة كذلك 
بالفضائل كالقرب من اهلل تعأب، ٥بم ما للنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، فبل 

بٌد أف يكونوا رٞبةن للعا٤بْب، كىدلن لكٌل ا٣بلق، يهتدم بػهم أصحاب 
.  البصائر كالقلوب الطاىرة 

: ػأعلى اهلل مقامو الكريف  ػما أكرده الكليِب  (ُُِ)من ىذه الطائفة     
بإسناده إٔب علٌي بن إبراىيم عن أبيو، عن عبد العزيز بن ا٤بهتدم،  ػ( ُ)   

أٌما بعد، فإٌف ٧بٌمدان : عن عبد اهلل بن جندب أنو كتب إليو اإلماـ الٌرضا 
صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كاف أمْب اهلل ُب خلقو فلٌما قبض صٌلى اهلل عليو 

مناء اهلل ُب أرضو، عندنا علم الببليا كآلو كسٌلم كٌنا أىل البيت كرثتو، فنحن أ
كا٤بنايا،كأنساب العرب،كمولد اإلسبلـ،كإنا لنعرؼ الٌرجل إذا رأيناه ٕبقيقة 

اإلٲباف،كحقيقة النفاؽ،كإٌف شيعتنا ٤بكتوبوف بأ٠بائهم كأ٠باء آبائهم،أخذ اهلل 
علينا كعليهم ا٤بيثاؽ،يردكف موردنا كيدخلوف مدخلنا،ليس على مٌلة اإلسبلـ 

نا كغّبىم،٫بن النجباء الٌنجاة، ك٫بن أفراط األنبياء، ك٫بن أبناء غّب
األكصياء،ك٫بن ا٤بخصوصوف ُب كتاب اهلل عٌز كجٌل، ك٫بن أكٔب الناس بكتاب 
اهلل، ك٫بن أكٔب الناس برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، ك٫بن اٌلذين شرع 

 ن الٌنين  ا كٌصى ( ٌمد يا آؿ مح) شرع لكم : اهلل لنا دينو فقاؿ ُب كتابو
( يا ٧بٌمد ) كاٌلذم أكرينا إليك ( قد كٌصانا ٗبا كٌصى بو نوحان ) به نوران 

فقد علمنا كبٌلغنا علم ما عٌلمنا ) ك ا كٌصينا به إبراهيم ك وسى ك يسى 
يا آؿ ) أف أقيموا الٌنين ( كاستودعنا علمهم ٫بن كرثة أكٕب العـز من الٌرسل 

من ) كبر  لى المشركين ( ككونوا على ٝباعة) قوا فيه كال تتفرٌ ( ٧بٌمد 
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من كالية اإلماـ علٌي )  ا تن وهم إليه (  أشرؾ بوالية اإلماـ علٌي 
  ) من ٯبيبك إٔب كالية ) يهنم إليه  ن ينيب ( يا ٧بٌمد ) إٌف اهلل

(.  اإلماـ علٌي 
علٌي بن بإسناده إٔب ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن  ػ( ِ)    

قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ ا٢بكم، عن عبد الرٞباف بن كثّب، عن أيب جعفر 
إٌف أٌكؿ كصٌي كاف على كجو األرض ىبة اهلل من : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

آدـ كما من نيٌب مضى إالٌ كلو كصٌي ككاف ٝبيع األنبياء مائة ألف نيٌب 
براىيم كموسى كعيسى نوح كإ: كعكرين ألف نيٌب، منهم ٟبسةه أكٕب العـز

ك٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، كإٌف علٌي بن أيب طالب كاف ىبة اهلل 
حملٌمد، ككرث علم األكصياء، كعلم من كاف قبلو، أما إٌف ٧بٌمدان كرث علم من 

.  كاف قبلو من األنبياء كا٤برسلْب 
داء، ٞبزة أسد اهلل كأسد رسولو كسٌيد الكو: " على قائمة العرش مكتوب  

فهذه حٌجتنا على من أنكر حٌقنا، " كُب ذؤابة العرش عليّّ أمّب ا٤بؤمنْب
كجحد مّباثنا، كما منعنا من الكبلـ كأمامنا اليقْب، فأٌم حٌجة تكوف أبلغ من 

.  ىذا 
بإسناده إٔب أٞبد بن إدريس، عن ٧بٌمد بن عبد ا١ببار، عن صفواف  ػ( ّ)    

كنت عند اإلماـ : الكناسٌي قاؿ بن ٰبٓب، عن شعيب ا٢بٌداد، عن ضريس
إٌف داكد : كعنده أبو بصّب فقاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل  أيب عبد اهلل 

كرث علم األنبياء، كإٌف سليماف كرث داكد، كإٌف ٧بٌمدان صٌلى اهلل عليو كآلو 
كسٌلم كرث سليماف، كإنا كرثنا ٧بٌمدان كإٌف عندنا صحف إبراىيم كألواح 
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يا أبا ٧بٌمد ليس ىذا ىو : إٌف ىذا ىو العلم، فقاؿ: موسى، فقاؿ أبو بصّب
.  العلم، إ٭با العلم ما ٰبدث بالليل كالنهار، يومان بيـو كساعةن بساعة 

بإسناده إٔب ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن ٧بٌمد بن عبد ا١ببار، عن ٧بٌمد بن  ػ( ْ)    
ـ إ٠باعيل، عن علٌي بن النعماف، عن إبن مسكاف، عن أيب بصّب، عن اإلما

يا أبا ٧بٌمد إٌف اهلل عٌز كجٌل ٓب يعط األنبياء : قاؿ ٕب: قاؿ أيب عبد اهلل 
كقد أعطى ٧بٌمدان : شيئان إالٌ كقد أعطاه ٧بٌمدان صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، قاؿ

صحف  :ٝبيع ما أعطى األنبياء، كعندنا الٌصحف الٍب قاؿ اهلل عٌز كجلٌ 
.  نعم: قاؿ     لواح،جعلت فداؾ ىي األ :قلت إبراهيم ك وسى

ما كرد عن ٧بٌمد، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن ا٢بسْب بن سعيد، عن  ػ( ٓ)    
أنٌو سألو عن  النضر بن سويد، عن عبد اهلل بن سناف، عن أيب عبد اهلل 

ما الزٌبور كما  كلقن كتبنا في الزبور  ن بعن الذكر : قوؿ اهلل عٌز كجلٌ 
كالزٌبور اٌلذم أنزؿ على داكد، ككٌل كتاب نزؿ  الذٌكر عند اهلل،: الذٌكر؟ قاؿ

. فهو عند أىل العلم ك٫بن ىم 
فقد أخربتنا ىذه الطائفة بأٌف علم العآب كٌلو كصل إليهم، كاجتمع عندىم   

فكٌل ما كاف لؤلنبياء كالٌرسل كأكصيائهم من علم فهو قد انتهى إليهم ككرثوه 
اٌفة الٌرسل كصار لديهم يبقى منهم، كىل بعد ىذا العلم اٌلذم كاف عليو ؾ

٦باؿه ألف يقاؿ بأٌف علمهم ليس ٕباضر، بل حضوره تابعه لئلشاءة، فإذا ٓب 
!.   يكن حاضران لديهم فأٌم شيء كرثوه إذان؟
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أٌف صفاهتم عليهم الٌسبلـ ليس ٥با شريكه كال  " : الطائفة السادسة   
" .  نظّب 

ٌمة آؿ البيت عليهم الٌسبلـ ال كقد دٌلت ىذه الطائفة الكريفة على أٌف أئ  
يدانيهم أحده من ا٣بلق، كأهنم فوؽ ا٤بستول البكرم كدكف الذات األحديٌة، 
كأىن لنا ٫بن البكر أف ٫بيط بأنوارىم ا٤بقٌدسة، كىل ٰبيط النهر باحمليط، كىل 

ىيهات ٍبٌ ىيهات أف يكوف كذلك، فمن كاف ّٔذا !! تستوعب الذرة آّرٌة؟
ال ! كاإلحاطة يكوف علمو كسبيان كال يكوف حضوريٌان؟ ا٤بستول من النور

ٌّ عاقبلن يصٌدؽ ذلك !. أ ٌن
(:  قٌدس سرٌه ) من ىذه الطائفة ما أكرده الكليِب  ػ    
.   (ُِِ)بإسناده عن أيب ٧بٌمد القاسم، كقد تقٌدـ( ُ)    
بإسناده إٔب ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى، عن  ػ( ِ)    

ُب  بن ٧ببوب، عن إسحاؽ بن غالب، عن اإلماـ أيب عبد اهلل ا٢بسن 
إٌف اهلل عٌز كجٌل : خطبة لو يذكر فيها حاؿ األئٌمة عليهم الٌسبلـ كصفاهتم

أكضح بأئٌمة ا٥بدل من أىل بيت نبٌينا عن دينو، كأبلج بػهم عن سبيل 
 منهاجو، كفتح بػهم عن باطن ينابيع علمو، فمن عرؼ من أٌمة ٧بٌمد صٌلى

اهلل عليو كآلو كسٌلم كاجب حٌق إمامو، كجد طعم حبلكة إٲبانو، كعلم فضل 
طبلكة إسبلمو، ألٌف اهلل تبارؾ كتعأب نٌصب اإلماـ علمان ٣بلقو، كجعلو حٌجةن 
على أىل مواٌده كعا٤بو، كألبسو اهلل تاج الوقار، كغٌكاه من نور ا١بٌبار، ٲبٌد 

كال يناؿ ما عند اهلل إالٌ ٔبهة  بسبب إٔب الٌسماء، ال ينقطع عنو مواٌده،
أسبابو، كال يقبل اهلل أعماؿ العباد إالٌ ٗبعرفتو، فهو عآبه ٗبا يرد عليو من 
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ملتبسات الٌدجى،كمعمٌيات الٌسنن،كمكٌبهات الفًب،فلم يزؿ اهلل تبارؾ كتعأب 
من عقب كٌل إماـ،يصطفيهم  ٱبتارىم ٣بلقو من كلد اإلماـ ا٢بسْب 

ـه نٌصب لذلك كٯبتبيهم كم رضى بػهم ٣بلقو كيرتضيهم،كٌلما مضى منهم إما
٣بلقو من عقبو إمامان، علمان بٌينان، كىاديان نٌّبان،كإمامان قٌيمان،كحٌجةن عا٤بان،أئٌمةه من 

اهلل،يهدكف با٢بٌق كبو يعدلوف،حجج اهلل كدعاتو كرعاتو على خلقو،يدين 
التبلد،جعلهم اهلل حياةن ّٔديهم العباد،كتستهٌل بنورىم الببلد،كتنمو بربكتهم 

لؤلناـ، كمصابيح للٌظبلـ،كمفاتيح للكبلـ، كدعائم لئلسبلـ، جرت بذلك 
.  فيهم مقادير اهلل على ٧بتومها 

فاإلماـ ىو ا٤بنتجب ا٤برتضى،كا٥بادم ا٤بنتجى،كالقائم ا٤بر٘بى، اصطفاه     
أه،  بلِّ اهلل بذلك كاصطنعو على عينو ُب الٌذٌر حْب ذرأه،كُب الربيٌة حْب بر

قبل خلق نسمو عن ٲبْب عرشو، ٧ببٌوان با٢بكمة ُب علم الغيب عنده، اختاره 
بعلمو، كانتجبو لطهره، بقٌيةه من آدـ،كخّبةه من ذريٌة نوح، كمصطفى من آؿ 

إبراىيم، كسبللةه من إ٠باعيل،كصفوةه من عَبة ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم 
كيكلؤه بستػره، مطركدان عنو حبائل إبليس ٓب يزؿ مرعٌيان بعْب اهلل، ٰبفظو 

كجنوده، مدفوعان عنو كقوب الغواسق كنفوث كٌل فاسق، مصركفان عنو قوارؼ 
الٌسوء، مربٌأن من العاىات، ٧بجوبان عن اآلفات، معصومان من الٌزاٌلت، مصونان 
عن الفواحل كٌلها، معركفان با٢بلم كالرٌب ُب يفاعو، منسوبان إٔب العفاؼ كالعلم 

.  كالفضل عند انتهائو، مسندان إليو أمر كالده، صامتان عن ا٤بنطق ُب حياتو 
فإذا انقضت مٌدة كالده، إٔب أف انتهت بػو مقادير اهلل إٔب مكيئتو، كجاءت   

فمضى كصار أمر  اإلرادة من اهلل فيو إٔب ٧بٌبتو، كبلغ منتهى مٌدة كالده 
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على عباده،كقٌيمو ُب ببلده، كأيده  اهلل إليو من بعده،كقٌلده دينو،كجعلو ا٢بٌجة
بركحو،كآتاه علمو، كأنبأه فصل بيانو،كاستودعو سرٌه، كانتدبو لعظيم أمره، 
كأنبأه فضل بياف علمو، كنٌصبو علمان ٣بلقو،كجعلو حٌجةن على أىل عا٤بو، 

كضياءن ألىل دينو، كالقٌيم على عباده، رضي اهلل بو إمامان ٥بم، إستودعو سرٌه، 
علمو،كاستخبأه حكمتو كاسَبعاه لدينو كانتدبو لعظيم أمره، كأحيا كاستحفظو 

بو مناىج سبيلو، كفرائضو كحدكده، فقاـ بالعدؿ عند ٙبٌّب أىل ا١بهل، كٙبيّب 
أىل ا١بدؿ، بالٌنور الٌساطع، كالٌكفاء الٌنافع، با٢بٌق األبلج، كالبياف البلٌئح من 

لٌصادقوف من آبائو عليهم كٌل ٨برج، على طريق ا٤بنهج، اٌلذم مضى عليو ا
الٌسبلـ، فليس ٯبهل حق ىذا العآب إالٌ شقيّّ، كال ٯبحده إالٌ غومّّ، كال 

.  (ُِّ)يصٌد عنو إالٌ جرٌم على اهلل جٌل كعبل
عن ٧بمد بن خالد الطيالسي عن علٌي بن أيب ٞبزة عن أيب بصّب  ػ( ّ)  

مب  جعلت فداؾ: دخلت عليو فقلت: قاؿ عن أيب ا٢بسن ا٤باضي 
أما أٌك٥بن فكيء تقٌدـ من أبيو فيو كعرٌفو : ٖبصاؿ: يعرؼ اإلماـ؟ فقاؿ 

الناس كنصبو ٥بم علمان حٌب يكوف حٌجة عليهم، ألٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل 
كعرٌفو الناس، ككذلك األئٌمة يعرٌفوهنم الناس  عليو كآلو كسٌلم نصب علٌيان 

كت عنو فيبتدئ، كٱبرب كينصبوهنم ٥بم حٌب يعرفوه، كيسأؿ فيجيب، كيس
يا أبا ٧بٌمد الساعة قبل : الناس ٗبا ُب غد، كيكٌلم الناس بكٌل لساف، فقاؿ ٕب

.  أف تقـو أعطيك عبلمة تطمئٌن إليها 
فواهلل ما لبثت أف دخل علينا رجله من أىل خراساف فتكٌلم ا٣براسايٌن   

اهلل ما منعِب أف أصلحك : بالعربٌية فأجابو ىو بالفارسٌية، فقاؿ لو ا٣براساينٌ 
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سبحاف اهلل إذا كنت : أكٌلمك بكبلمي إالٌ إين  ننت أنك ال ٙبسن، فقاؿ
يا أبا ٧بٌمد إٌف اإلماـ ال ٱبفى : ال أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟ ٍبٌ قاؿ

عليو كبلـ أحد من الٌناس كال طّب كال ّٔيمة كال شيء فيو ركح،ّٔذا يعرؼ 
.  (ُِْ)يس ىو بإماـاإلماـ،فإف ٓب تكن فيو ىذه ا٣بصاؿ فل

ٛبيم القرشي عن أبيو عن أٞبد بن علي [ عيوف أخبار الرضا ] ػ( ْ)
حضرت ٦بلس ا٤بأموف يومان كعنده علي : األنصارم عن ا٢بسن بن ا١بهم قاؿ

كقد اجتمع الفقهاء كأىل الكبلـ من الفرؽ ا٤بختلفة  بن موسى الرضا 
ء تصح إمامة ٤بدعيها؟  يا ابن رسوؿ اهلل بأم شي: فسألو بعضهم فقاؿ لو

. بالنص كالدالئل : قاؿ
فما : ُب العلم كاستجابة الدعوة قاؿ: فداللة اإلماـ فيما ىي قاؿ: قاؿ لو    

ذلك بعهد معهود إلينا من رسوؿ اهلل صٌلى اهلل : كجو إخباركم ٗبا يكوف؟ قاؿ
أما :  فما كجو إخباركم ٗبا ُب قلوب الناس؟ قاؿ : قاؿعليو كآلو كسٌلم 

لغك قوؿ الرسوؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم اتقوا فراسة ا٤بؤمن فإنو ينظر بنور ب
فراسة ينظر بنور اهلل على قدر إٲبانو فما من مؤمن إال كلو : بلى، قاؿ: اهلل قاؿ

كمبلغ استبصاره كعلمو كقد ٝبع اهلل لؤلئمة منا ما فرقو ُب ٝبيع ا٤بؤمنْب كقاؿ 
. يات للمتوٌسمينإٌف في ذلك آل:عز كجل ُب كتابو

 فأكؿ ا٤بتو٠بْب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ٍب أمّب ا٤بؤمنْب     
: من بعده ٍب ا٢بسن كا٢بسْب كاألئمة من كلد ا٢بسْب إٔب يـو القيامة قاؿ

. يا أبا ا٢بسن زدنا ٩با جعل اهلل لكم أىل البيت: فنظر إليو ا٤بأموف فقاؿ لو
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 عز كجل قد أيدنا بركح منو مقدسة مطهرة إف اهلل: فقاؿ الرضا     
ليست ٗبلك ٓب تكن مع أحد ٩بن مضى إال مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو 
كسٌلم كىي مع األئمة منا تسددىم كتوفقهم كىو عمود من نور بيننا كبْب اهلل 

يا أبا ا٢بسن بلغِب أف قومان يغلوف فيكم كيتجاكزكف : عز كجل قاؿ لو ا٤بأموف
حدثِب أيب موسى بن جعفر عن أبيو جعفر : ا٢بد، فقاؿ لو الرضا فيكم 

عن أبيو ا٢بسْب بن  بن ٧بمد عن أبيو ٧بمد بن علي عن أبيو علي بن ا٢بسْب
قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو : قاؿ علي عن أبيو علي بن أيب طالب 

قبل أف  ال ترفعوين فوؽ حقي فإف اهلل تبارؾ كتعأب اٚبذين عبدان : كآلو كسٌلم
 ا كاف لبشر أف يؤتيه الٌله الكتاب : يتخذين نبيان قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب

كالحكم كالٌنبٌوة ثٌم يقوؿ للٌناس كونوا  بادان لي  ن دكف الٌله كلكن كونوا 
ربٌانٌيين بما كنتم تعٌلموف الكتاب كبما كنتم تنرسوف كال يأ ركم أف 

  ركم بالكفر بعن إذ أنتم  سلموفتٌتخذكا المالئكة كالٌنبٌيين أربابان أيأ
. يهلك ٌُب اثناف كال ذنب ٕب ٧بب مفرط كمبغض مفرط : كقاؿ علي 

كإنا لنربأ إٔب اهلل عز كجل ٩بن يغلو فينا فّبفعنا فوؽ حدنا كرباءة عيسى     
كإذ قاؿ الٌله يا  يسى إبن  :من النصارل قاؿ اهلل عز كجل ابن مرًن 

خذكني كأٌ ي إلهين  ن دكف الٌله قاؿ سبحانك  ريم أأنت قلت للٌناس اتٌ 
 ا يكوف لي أف أقوؿ  ا ليس لي بحٌق إف كنت قلته فقن  لمته تعلم  ا 

إنك أنت  الـ الغيوب  ا قلت لهم  في نفسي كال أ لم  ا في نفسك
إال  ا أ رتني به أف ا بنكا الٌله رٌبي كرٌبكم ككنت  ليهم شهينان  ا د ت 
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 ء شهينه  نت أنت الٌرقيب  ليهم كأنت  لى كٌل شيفيهم فلٌما توفٌيتني ؾ
لن يستنكف المسيح أف يكوف  بنان لٌله كال المالئكة   :قاؿ عز كجلك

 ا المسيح إبن  ريم إالٌ رسوؿه قن خلت  :كقاؿ عز كجل المقٌربوف 
كمعناه أهنما كانا   ن قبله الٌرسل كأٌ ه صٌنيقةه كانا يأكالف الطٌعاـ

عى لؤلنبياء ربوبية أك ادعى لؤلئمة ربوبية أك نبوة أك لغّب يتغوطاف فمن ادٌ 
. األئمة إمامة فنحن منو براء ُب الدنيا كاآلخرة 

أنػها : يا أبا ا٢بسن فما تقوؿ ُب الرجعة فقاؿ الرضا : فقاؿ ا٤بأموف    
ا٢بق كقد كانت ُب األمم السالفة كنطق بػها القرآف كقد قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى 

يكوف ُب ىذه األمة كل ما كاف ُب األمم السالفة حذك : آلو كسٌلماهلل عليو ك
إذا خرج ا٤بهدم من كلدم نزؿ :  النعل بالنعل كالقذة بالقذة كقاؿ

بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعود غريبا : فصلى خلفو كقاؿ عيسى إبن مرًن 
لو ٍب يرجع ا٢بق إٔب أه: فطوىب للغرباء قيل يا رسوؿ اهلل ٍب يكوف ماذا؟، قاؿ

 .
يا أبا ا٢بسن فما تقوؿ ُب القائلْب بالتناسخ فقاؿ الرضا : فقاؿ ا٤بأموف    
 : من قاؿ بالتناسخ فهو كافر باهلل العظيم يكذب با١بنة كالنار فقاؿ
أكلئك قـو غضب اهلل عليهم : فما تقوؿ ُب ا٤بسوخ؟ قاؿ الرضا : ا٤بأموف

فما يوجد ُب الدنيا من القردة فمسخهم فعاشوا ثبلثة أياـ ٍب ماتوا كٓب يتناسلوا 
كا٣بنازير كغّب ذلك ٩با أكقع عليو اسم ا٤بسوخية فهي مثلها ال ٰبل أكلها 

ال أبقاين اهلل بعدؾ يا أبا ا٢بسن كاهلل ما يوجد : كاالنتفاع بػها قاؿ ا٤بأموف
العلم الصحيح إال عند أىل ىذا البيت كإليك انتهى علـو آبائك فجزاؾ اهلل 
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تبعتو  فلما قاـ الرضا: لو خّبان قاؿ ا٢بسن بن جهمعن اإلسبلـ كأه
يا ابن رسوؿ اهلل ا٢بمد هلل الذم : فانصرؼ إٔب منزلو فدخلت عليو كقلت لو

كىب لك من ٝبيل رأم أمّب ا٤بؤمنْب ما ٞبلو على ما أرل من إكرامو لك 
يا ابن ا١بهم ال يغرنك ما ألفيتو عليو من إكرامي : كقبولو لقولك فقاؿ 

ٛباع مِب فإنو سيقتلِب بالسم كىو  آب ٕب أعرؼ ذلك بعهد معهود إٕب كاالس
من آبائي عن رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فاكتم ىذا عليَّ ما دمت 

فما حدثت أحدا ّٔذا ا٢بديث إٔب أف مضى : حيا قاؿ ا٢بسن بن ا١بهم
 بطوس مقتوال بالسم كدفن ُب دار ٞبيد بن قحطبة الطائي ُب الرضا 

أيب عن ٧بٌمد [ ا٣بصاؿ]  ػ( ٓ)   .(ُِٓ)القبة الٍب فيها قرب ىاركف إٔب جانبو
العطٌار عن األشعرم عن ٧بٌمد بن الوليد عن ٌٞباد بن عثماف عن ا٢بارث بن 

ٗبا يعيرؼ صاحب ىذا األمر؟ : قلت أليب عبد اهلل : ا٤بغّبة الٌنضرم قاؿ
. (ُِٔ)بالٌسكينة كالوقار كالعلم كالوصية: قاؿ
أيب عن أٞبد بن إدريس عن إبن عيسى عن ٧بمد بن [ ا٣بصاؿ ]  ػ( ٔ)  

جعلت فداؾ إذا : قلت لو: قاؿ سناف عن أيب ا١باركد عن أيب جعفر 
با٥بدل : ء بعده؟ قاؿ ء يعرفوف من ٯبي مضى عا٤بكم أىل البيت فبأم شي

 الٌ ء ٩با بْب صدفيها إ كاإلطراؽ كإقرار آؿ ٧بمد لو بالفضل كال يسأؿ عن شي
  .(ُِٕ)أجاب فيو

عمراف بن موسى عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن [ بصائر الدرجات ]ير،  ػ( ٕ)  
إذا أراد : قاؿ عبيس بن ىكاـ عن ا٢بسْب بن يونس عن أيب عبد اهلل 

اهلل أف ٱبلق إمامان أخذ اهلل بيده شربة من ٙبت عرشو فدفعو إٔب ملك من 
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من بعده منها فإذا مضت عليو مبلئكتو فأكصلها إٔب اإلماـ فكاف اإلماـ 
أربعوف يوما ٠بع الٌصوت كىو ُب بطن أمو فإذا كلد أكٌب ا٢بكمة ككتب على 

تٌمت كلمة رٌبك صنقان ك نالن ال  بٌنؿ لكلماته كهو كعضده األٲبن 
فإذا كاف األمر يصل إليو أعانو اهلل بثبلٜبائة كثبلثة عكر  الٌسميع العليم

معو كمعهم سبعوف رجبلن كاثنا عكر نقيبان فأما ملكان بعدد أىل بدر ككانوا 
السبعوف فيبعثهم إٔب اآلفاؽ يدعوف الٌناس إٔب ما دعوا إليو أكال كٯبعل اهلل لو 

 . (ُِٖ)ُب كل موضع مصباحان يبصر بو أعما٥بم

العجلي عن إبن زكريا القطاف عن إبن حبيب عن [ ا٣بصاؿ ] ؿ،  ػ( ٖ)  
: قاؿ ماف بن مهراف عن أيب عبد اهلل إبن ّٔلوؿ عن أيب معاكية عن سلي

عكر خصاؿ من صفات اإلماـ العصمة كالٌنصوص كأف يكوف أعلم الٌناس 
كأتقاىم هلل كأعلمهم بكتاب اهلل كأف يكوف صاحب الوصٌية الظٌاىرة كيكوف 

ء كيرل من خلفو  لو ا٤بعجز كالٌدليل كتناـ عينو كال يناـ قلبو كال يكوف لو ُب
 . يوكما يرل من بْب يد

إبراىيم بن ىاركف العبسي عن إبن عقدة عن جعفر [ معاين األخبار] ػ( ٗ)  
سألت أبا جعفر الباقر : بن عبد اهلل عن كثّب بن عياش عن أيب ا١باركد قاؿ

 ٖبصاؿ أٌك٥با نصّّ من اهلل تبارؾ كتعأب عليو : مب يعرؼ اإلماـ قاؿ
 صٌلى اهلل عليو كنصبو علما للناس حٌب يكوف عليهم حجةن ألف رسوؿ اهلل

كآلو كسٌلم نصب علٌيان كعرفو الٌناس با٠بو كعينو ككذلك األئمة عليهم الٌسبلـ 
ينصب األكؿ الثاين كأف يسأؿ فيجيب كأف يسكت عنو فيبتدئ كٱبرب الناس 

. ٗبا يكوف ُب غد كيكلم الناس بكل لساف كلغة
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د ا٤بسَبؽ ٧بٌمد بن ا٢بسْب عن أيب داك[ بصائر الدرجات ] ير،  ػ( َُ)  
 كنت بْب يدم أيب عبد اهلل : عن عيسى الفرٌاء عن مالك ا١بهِب قاؿ

يا مالك : فوضعت يدم على خٌدمَّ كقلت لقد عصمك اهلل كشرٌفك فقاؿ
 .األمر أعظم ٩با تذىب إليو

٧بٌمد بن عيسى كيعقوب بن يزيد كغّبٮبا [ بصائر الدرجات ] ير،  ػ( ُُ)  
مضى : قاؿ ب عن أيب عبد اهلل عن إبن ٧ببوب عن إسحاؽ بن غاؿ

رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كخٌلف ُب أمتو كتاب اهلل ككصيو علي 
أمّب ا٤بؤمنْب كإماـ ا٤بتقْب كحبل اهلل ا٤بتْب كعركتو الوثقى  بن أيب طالب 

الٍب ال انفصاـ ٥با كعهده ا٤بؤكد صاحباف مؤتلفاف يكهد كل كاحد لصاحبو 
اـ عن اهلل عز كجل ُب الكتاب ٗبا أكجب اهلل فيو على بتصديقو ينطق اإلـ

العباد من طاعة اهلل كطاعة اإلماـ ككاليتو كأكجب حٌقو الذم أراه اهلل عٌز 
كجل من استكماؿ دينو كإ هار أمره كاالحتجاج ٕبجتو كاالستضاءة بنوره ُب 
معادف أىل صفوتو كمصطفى أىل خّبتو فأكضح اهلل بأئمة ا٥بدل من أىل 

نبينا عن دينو كأبلج بػهم عن سبيل مناىجو كفتح بػهم عن باطن ينابيع بيت 
علمو فمن عرؼ من أٌمة ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كأكجب حقَّ إمامو 
كجد طىٍعمى حبلكة إٲبانو كعلم فضل طبلكة إسبلمو ألف اهلل نٌصب اإلماـ علما 

قار كغٌكاه من نور ا١ببار ٣بلقو كجعلو حٌجةن على أىل عا٤بو ألبسو اهلل تاج الو
ٲبد بسبب إٔب الٌسماء ال ينقطع عنو مواده كال يناؿ ما عند اهلل تبارؾ كتعأب 
إال ٔبهة أسباب سبيلو كال يقبل اهلل أعماؿ العباد إال ٗبعرفتو فهو عآب ٗبا يرد 
عليو من ملتبسات الوحي كمعميات الٌسنن كمكتبهات الفًب كٓب يكن اهلل 
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إذ ىداىم حٌب يبٌْب ٥بم ما يٌتقوف كتكوف ا٢بجة من اهلل على  ليضٌل قومان بعد
. العباد بالغة

سلمة بن ا٣بطاب عن سليماف بن ٠باعة [ بصائر الدرجات ] ير،  ػ( ُِ)  
: ا٢بذاء كعبد اهلل بن ٧بمد ٝبيعان عن عبد اهلل بن القاسم عن أيب ا١باركد قاؿ

  . ينظر من قدامواإلماـ مٌنا ينظر من خلفو كما : قاؿ أبو جعفر 

أٞبد بن موسى عن ا٢بسن بن علي [ بصائر الدرجات ] ير،  ػ( ُّ)   
قاؿ أبو جعفر : ا٣بٌكاب عن علي بن حساف عن عبد الٌرٞبن بن كثّب قاؿ

 قوموا تفرقوا عِب مثُب كثبلث فإين : يوما ك٫بن عنده ٝباعة من الٌكيعة
ُب نفسو ما شاء فإف أراكم من خلفي كما أراكم من بْب يدم فليسٌر عبد 

  .اهلل يعرفنيو

عن أيب عمرك الزٌبّبم عن أيب عبد اهلل [ تفسّب العياشي ] شي،  ػ( ُْ)  
  أف ٩با استحٌقت بو اإلمامة الٌتطهّب كالٌطهارة من الٌذنوب كا٤بعاصي

ا٤بوبقة الٍب توجب الٌنار ٍب العلم ا٤بنور ٔبميع ما ٰبتاج إليو األٌمة من حبل٥با 
العلم بكتأّا خاصو كعامو كاحملكم كا٤بتكابو كدقائق علمو كغرائب كحرامها ك

تأكيلو كناسخو كمنسوخو قلت كما ا٢بجة بأف اإلماـ ال يكوف إال عا٤بان ّٔذه 
قوؿ اهلل فيمن أذف اهلل ٥بم ُب ا٢بكومة كجعلهم : األشياء الٍب ذكرت قاؿ

لٌنبٌيوف اٌلذين أسلموا إنٌا أنزلنا الٌتوراة فيها هنلن كنوره يحكم بػها ا أىلها
فهذه األئمة دكف األنبياء الذين يربوف   لٌلذين هادكا كالٌربٌانٌيوف كاألربار

بما  : الناس بعلمهم كأما األحبار فهم العلماء دكف الربانيْب ٍب أخرب فقاؿ
 . كٓب يقل ٗبا ٞبلوا منو   استحفظوا  ن كتاب الٌله ككانوا  ليه شهناء
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الكليِب عن ٧بمد بن ٰبٓب عن إبن عيسى [ يبة للنعماين الغ] ين،  ػ( ُٓ)  
ُب خطبة لو يذكر فيها حاؿ  عن إسحاؽ بن غالب عن أيب عبد اهلل 

إف اهلل تبارؾ كتعأب أكضح بأئمة ا٥بدل من : كصفاهتم فقاؿ األئمة 
أىل بيت نبيو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم عن دينو كأبلج بػهم عن سبيل 

عن باطن ينابيع علمو فمن عرؼ من أمة ٧بمد صٌلى اهلل  منهاجو كفتح ٥بم
عليو كآلو كسٌلم كاجب حق إمامو كجد طعم حبلكة إٲبانو كعلم فضل طبلكة 
إسبلمو إف اهلل نصب اإلماـ علمان ٣بلقو كجعلو حجةن على أىل طاعتو ألبسو 
اهلل تاج الوقار كغكاه من نور ا١ببار ٲبد بسبب من السماء ال ينقطع عنو 

اده كال يناؿ ما عند اهلل إال ٔبهة أسبابو كال يقبل اهلل األعماؿ للعباد إال مو
ٗبعرفتو فهو عآب ٗبا يرد عليو من مككبلت الوحي كمعميات السنن 

كمكتبهات الٌدين ٓب يزؿ اهلل ٱبتارىم ٣بلقو من كلد ا٢بسْب صلوات اهلل عليو 
لقو كيرتضيهم من عقب كل إماـ فيصطفيهم لذلك كٯبتبيهم كيرضى بػهم ْب

لنفسو كلما مضى منهم إماـ نصب عز كجل ٣بلقو من عقبو إمامان علمان بينان 
كىاديان منّبان كإمامان قيمان كحجةن عا٤بان أئمةن من اهلل يهدكف با٢بٌق كبو يعدلوف 
حجج اهلل كدعاتو كرعاتو على خلقو يدين ّٔداىم العباد كتستهل بنورىم 

كجعلهم اهلل حياة األناـ كمصابيح الٌظبلـ كدعائم  الببلد كتنمى بربكتهم الٌتبلد
اإلسبلـ جرت بذلك فيهم مقادير اهلل على ٧بتومها فاإلماـ ىو ا٤بنتجب 

ا٤برتضى كا٥بادم آّتىب كالقائم ا٤بر٘بى اصطفاه اهلل لذلك كاصطنعو على عينو 
رشو ُب الٌذر حْب ذرأه كُب الربيٌة حْب برأه  بلِّ قبل خلقو نسمةن عن ٲبْب ع

٧ببوان با٢بكمة ُب علم الغيب عنده اختاره بعلمو كانتجبو بتطهّبه بقية من آدـ 
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كخّبة من ذرية نوح كمصطفى من آؿ إبراىيم كسبللةن من إ٠باعيل كصفوة من 
عَبة ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ٓب يزؿ مرعيان بعْب اهلل كيكبله بسرٌه 

مصركفان عنو قواذؼ السوء مربٌأن  مدفوعان عنو كقوب الغواسق كنفوث كل فاسق
من العاىات ٧بجوبان عن اآلفات مصونا من الفواحل كلها معركفان با٢بلم 

كالرب ُب بقاعو منسوبان إٔب العفاؼ كالعلم كالفضل عند انتهائو مسندان إليو أمر 
 كالده صامتا عن ا٤بنطق ُب حياتو فإذا انقضت مدة كالده انتهت بو مقادير

كجاءت اإلرادة من عند اهلل فيو إٔب ٧ببتو كبلغ منتهى مدة  اهلل إٔب مكيتو
كالده فمضى كصار أمر اهلل إليو من بعده كقٌلده اهلل دينو كجعلو ا٢بٌجة على 

عباده كقٌيمو ُب ببلده كأيٌده بركحو كأعطاه علمو كاستودعو سرٌه كانتدبو لعظيم 
ة على أىل عا٤بو أمره كآتاه فضل بياف علمو كنٌصبو علمان ٣بلقو كجعلو حجٌ 

كضياء ألىل دينو كالقٌيم على عباده رضي اهلل بو إمامان ٥بم استحفظو علمو 
كاستخبأه حكمتو كاسَبعاه لدينو كحباه مناىج سبلو كفرائضو كحدكده فقاـ 
بالعدؿ عند ٙبّب أىل ا١بهل كٙبيّب أىل ا١ٌبدؿ بالنور الٌساطع كالٌكفاء الٌنافع 

٨برج على طريق ا٤بنهج الذم مضى عليو  با٢بٌق األبلج كالبياف من كل
الصادقوف من آبائو فليس ٯبهل حق ىذا العآب إال شقي كال ٯبحده إال غوم 

 .ء على اهلل جل كعبل كال يصٌد عنو إال جرم

٧بٌمد بن ٰبٓب عن ٧بمد بن إ٠باعيل عن علي بن [ الكاُب ] كا،  ػ( ُٔ)   
ما عبلمة اإلماـ :  قلت أليب عبد اهلل: ا٢بكم عن معاكية بن كىب قاؿ

   .طهارة الوالدة كحسن ا٤بنكأ كال يلهو كال يلعب: الذم بعد اإلماـ فقاؿ
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علي بن ٧بٌمد عن بعض أصحابنا عن إبن أيب [ الكاُب ] كا،   ػ( ُٕ)  
لئلماـ عكر عبلمات : قاؿ عمّب عن حريز عن زرارة عن أيب جعفر 

على راحتيو رافعان صوتو  يولد مطهران ٨بتونان كإذا كقع على األرض كقع
بالٌكهادتْب كال ٯبنب كتناـ عينو كال يناـ قلبو كال يتثاءب كال يتمطى كيرل 
من خلفو كما يرل من أمامو ك٪بوه كرائحة ا٤بسك كاألرض موكلة بسَبه 

كابتبلعو كإذا لبس درع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كانت عليو كفقان 
س طويلهم كقصّبىم زادت عليو شربان كىو ٧بدَّث إٔب كإذا لبسو غّبه من الٌنا

 . أف تنقضي أيامو

الربسي ُب مكارؽ األنوار عن طارؽ بن شهاب عن أمّب ا٤بؤمنْب  ػ( ُٖ)  
 يا طارؽ، اإلماـ كلمة اهلل كحٌجة اهلل ككجو اهلل كنور اهلل : أنو قاؿ

لو بذلك الطٌاعة كحجاب اهلل كآية اهلل ٱبتاره اهلل كٯبعل فيو ما يكاء كيوجب 
أخذ لو بذلك العهد على  كالوالية على ٝبيع خلقو فهو كلٌيو ُب ٠باكاتو كأرضو

ٝبيع عباده فمن تقدـ عليو كفر باهلل من فوؽ عرشو فهو يفعل ما يكاء كإذا 
 .شاء اهلل شاء 

فهو الصدؽ  كتٌمت كلمة رٌبك صنقان ك نالن : كيكتب على عضده    
نور من األرض إٔب الٌسماء يرل فيو أعماؿ  كالعدؿ كينصب لو عمود من

ا٥بيبة كعلم الضمّب كيطٌلع على الغيب كيرل ما بْب ا٤بكرؽ  العباد كيلبس
ء من عآب ا٤بلك كا٤بلكوت كيعطى منطق الطّب  كا٤بغرب فبل ٱبفى عليو شي

عند كاليتو فهذا الذم ٱبتاره اهلل لوحيو كيرتضيو لغيبو كيؤيٌده بكلمتو كيلقنو 
كٯبعل قلبو مكاف ميتو كينادم لو بالسلطنة كيذعن لو باإلمرة كٰبكم حكمتو 
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لو بالطٌاعة كذلك ألف اإلمامة مّباث األنبياء كمنزلة األصفياء كخبلفة اهلل 
كخبلفة رسل اهلل فهي عصمة ككالية كسلطنة كىداية كإنو ٛباـ الٌدين كرجح 

. ا٤بوازين
بيل السالكْب كمشس مكرقة اإلماـ دليل للقاصدين كمنار للمهتدين كس     

ُب قلوب العارفْب كاليتو سبب للنجاة كطاعتو مفَبضة ُب ا٢بياة كعدة بعد 
ا٤بمات كعٌز ا٤بؤمنْب كشفاعة ا٤بذنبْب ك٪باة احملبْب كفوز التابعْب ألهنا رأس 

اإلسبلـ ككماؿ اإلٲباف كمعرفة ا٢بدكد كاألحكاـ كتبيْب ا٢ببلؿ من ا٢براـ فهي 
. إال من اختاره اهلل كقٌدمو ككاله كحكمومرتبة ال ينا٥با 

فالوالية ىي حفل الثغور كتدبّب األمور كتعديد األياـ كالكهور اإلماـ      
ا٤باء العذب على الظمأ كالٌداؿ على ا٥بدل اإلماـ ا٤بطٌهر من الٌذنوب ا٤بطٌلع 
م على الغيوب اإلماـ ىو الٌكمس الطٌالعة على العباد باألنوار فبل تنالو األيد

 فلٌله العٌزة كلرسوله كللمؤ نين: كاألبصار كإليو اإلشارة بقولو تعأب
كا٤بؤمنوف علي كعَبتو فالعزٌة للنيب كللعَبة كالنيب كالعَبة ال يفَبقاف ُب العزٌة إٔب 
آخر الٌدىر فهم رأس دائرة اإلٲباف كقطب الوجود ك٠باء ا١بود كشرؼ ا٤بوجود 

لعٌز كآّد كمبدؤه كمعناه كمبناه فاإلماـ كضوء مشس الٌكرؼ كنور قمره كأصل ا
ىو الٌسراج الوٌىاج كالٌسبيل كا٤بنهاج كا٤باء الثجاج كالبحر العجاج كالبدر 

ا٤بكرؽ كالغدير ا٤بغدؽ كا٤بنهج الواضح ا٤بسالك كالٌدليل إذا عمت ا٤بهالك 
كالٌسحاب ا٥باطل كالغيث ا٥بامل كالبدر الكامل كالٌدليل الفاضل كالٌسماء 

يلة كالٌنعمة ا١بليلة كالبحر الذم ال ينزؼ كالكرؼ الذم ال يوصف كالعْب الظلٌ 
الغزيرة كالركضة ا٤بطّبة كالزىر األريج كالبدر البهيج كالنّب البلئح كالطيب 
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الفائح كالعمل الصاّب كا٤بتجر الرابح كا٤بنهج الواضح كالطيب الرفيق كاألب 
. الكفيق
ـ كاآلمر كالناىي ،مهيمن اهلل على مفزع العباد ُب الٌدكاىي كا٢باؾ     

ا٣ببلئق كأمينو على ا٢بقائق حٌجة اهلل على عباده ك٧بجتو ُب أرضو كببلده، 
مٌطهر من الذنوب، مربأ من العيوب، مطلع على الغيوب،  اىره أمر ال 

. ٲبلك، كباطنو غيب ال يدرؾ، كاحد دىره كخليفة اهلل ُب هنيو كأمره 
ـك لو بديل فمن ذا يناؿ معرفتنا أك يعرؼ درجتنا ال يوجد لو مثيل كال يق    

أك يكهد كرامتنا أك يدرؾ منزلتنا ؟حارت األلباب كالعقوؿ كتاىت األفهاـ 
فيما أقوؿ تصاغرت العظماء كتقاصرت العلماء ككلت الكعراء كخرست 

البلغاء كلكنت ا٣بطباء كعجزت الفصحاء كتواضعت األرض كالٌسماء عن 
. كصف شأف األكلياء

كىل يعرؼ أك يوصف أك يعلم أك يفهم أك يدرؾ أك ٲبلك من ىو شعاع      
جبلؿ الكربياء كشرؼ األرض كالسماء؟ جٌل مقاـ آؿ ٧بمد صٌلى اهلل عليو 
كآلو كسٌلم عن كصف الواصفْب كنعت الناعتْب كأف يقاس بػهم أحد من 

ل الٍب العا٤بْب، كيف كىم الكلمة العلياء كالتسمية البيضاء كالوحدانية الكرب
. أعرض عنها من أدبر كتؤٌب، كحجاب اهلل األعظم األعلى

فأين االختيار من ىذا كأين العقوؿ من ىذا كمن ذا عرؼ أك كصف من      
كصفت  ٌنوا أف ذلك ُب غّب آؿ ٧بمد كذبوا كزٌلت أقدامهم اٚبذكا العجل 
٤بعدف ربٌان كالكياطْب حزبا كل ذلك بغضة لبيت الصفوة كدار العصمة كحسدان 

الٌرسالة كا٢بكمة كزٌين ٥بم الٌكيطاف أعما٥بم، فتٌبان ٥بم كسحقان كيف اختاركا 
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إمامان جاىبلن عابدان لؤلصناـ جبانان يـو الزحاـ كاإلماـ ٯبب أف يكوف عا٤بان ال 
ٯبهل كشجاعان ال ينكل ال يعلو عليو حسب كال يدانيو نسب فهو ُب الٌذركة 

ة من إبراىيم كالٌنهج من النبع الكرًن من قريل كالٌكرؼ من ىاشم كالبقيٌ 
. كالٌنفس من الٌرسوؿ كالٌرضى من اهلل كالقوؿ عن اهلل

فهو شرؼ األشراؼ كالفرع من عبد مناؼ،عآب بالسياسة،قائمه بالرئاسة      
مفَبض الطٌاعة إٔب يـو الٌساعة أكدع اهلل قلبو سره كأطلق بو لسانو فهو 

ؿ فَبكوه يا طارؽ كاتٌبعوا أىواءىم كمن معصوـه، موفق ليس ٔبباف كال جاه
أضٌل ٩بٌن اتٌبع ىواه بغّب ىدلن من الٌلو كاإلماـ يا طارؽ بكره ملكي كجسده 
٠باكم كأمر إ٥بي كركح قدسي كمقاـ علي كنور جلي كسر خفي فهو ملك 
الٌذات إ٥بي الٌصفات زائد ا٢بسنات عآب با٤بغيبات خصان من رب العا٤بْب 

األمْب كىذا كلو آلؿ ٧بمد ال يكاركهم فيو مكارؾ ألهنم  كنٌصان من الٌصادؽ
معدف التنػزيل كمعُب التأكيل كخاصة الرٌب ا١بليل كمهبط األمْب جربائيل 

صفوة اهلل كسرٌه ككلمتو شجرة الٌنبوة ،كمعدف الٌصفوة، عْب ا٤بقالة، كمنتهى 
٤بة اهلل الداللة، ك٧بكم الرسالة، كنور ا١ببللة، جنب اهلل ككديعتو ،كموضع ؾ

كمفتاح حكمتو، كمصابيح رٞبة اهلل كينابيع نعمتو السبيل إٔب اهلل كالسلسبيل 
كالقسطاس ا٤بستقيم كا٤بنهاج القوًن كالذٌكر ا٢بكيم كالوجو الكرًن كالٌنور القدًن 
أىل الٌتكريف كالتقوًن كالٌتقدًن كالٌتعظيم كالٌتفضيل خلفاء النيٌب الكرًن كأبناء 

. ناء العلٌي العظيم، ذرٌيٌةن بعضها من بعض كالٌلو ٠بيعه عليمه الرؤكؼ الٌرحيم كأـ
،من عرفهم كأخذ عنهم فهو منهم كإليو       الٌسناـ األعظم كالطٌريق األقـو

خلقهم اهلل من نور عظمتو ككاٌلىم  فمن تبعني فإنٌه  ٌنياإلشارة بقولو 



 164 

بْب الكاؼ كالٌنوف إٔب أمر ٩بلكتو فهم سٌر اهلل ا٤بخزكف كأكلياؤه ا٤بقرٌبوف كأمره 
اهلل يدعوف كعنو يقولوف كبأمره يعملوف علم األنبياء ُب علمهم كسٌر األكصياء 
ُب سٌرىم كعز األكلياء ُب عٌزىم كالقطرة ُب البحر كالذرٌة ُب القفر كالٌسماكات 
كاألرض عند اإلماـ كيده من راحتو يعرؼ  اىرىا من باطنها كيعلم بٌرىا من 

ابسها ألف اهلل علم نبيو علم ما كاف كما يكوف ككرث ذلك فاجرىا كرطبها كم
الٌسر ا٤بصوف األكصياء ا٤بنتجبوف كمن أنكر ذلك فهو شقيّّ ملعوف يلعنو اهلل 
كيلعنو البٌلعنوف ككيف يفرض اهلل على عباده طاعة من ٰبجب عنو ملكوت 
 الٌسماكات كاألرض كإٌف الكلمة من آؿ ٧بٌمد تنصرؼ إٔب سبعْب كجهان ككلٌ 
ما ُب الذٌكر ا٢بكيم كالكتاب الكرًن كالكبلـ القدًن من آية تذكر فيها العْب 

ألنو جنب اهلل ككجو اهلل يعِب حق اهلل  كالوجو كاليد كا١بنب فا٤براد منها الوٕب
كعلم اهلل كعْب اهلل كيد اهلل فهم ا١بنب العلي كالوجو الرضي كا٤بنهل الركم 

كالوصلة إٔب عفوه كرضاه سر الواحد  كالٌصراط الٌسوم كالوسيلة إٔب اهلل
كاألحد فبل يقاس بػهم من ا٣بلق أحد فهم خاصة اهلل كخالصتو كٌسر الٌدياف 
ككلمتو، كباب اإلٲباف ككعبتو كحجة اهلل ك٧بجتو كأعبلـ ا٥بدل كرايتو، كفضل 

اهلل كرٞبتو، كعْب اليقْب كحقيقتو ،كصراط ا٢بٌق كعصمتو كمبدأ الوجود 
ـٌ الكتاب كخاٛبتو كفصل ا٣بطاب كداللتو كغايتو، كقدرة اؿ رب كمكٌيتو كأ

كخزنة الوحي كحفظتو كآية الذكر كتراٝبتو كمعدف التنػزيل كهنايتو فهم 
الكواكب العلوية كاألنوار العلوية ا٤بكرقة من مشس العصمة الفاطمية ُب ٠باء 

اإل٥بية العظمة احملمدية كاألغصاف النبوية النابتة ُب دكحة األٞبدية كاألسرار 
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ا٤بودعة ُب ا٥بياكل البكرية، كالذرية الزكية، كالعَبة ا٥بامشية ا٥بادية ا٤بهدية أكلئك 
. ىم خّب الربيٌة

فهم األئمة الطٌاىركف كالعَبة ا٤بعصوموف كالذرية األكرموف كا٣بلفاء       
الراشدكف كالكرباء الصٌديقوف كاألكصياء ا٤بنتجبوف كاألسباط ا٤برضيوف كا٥بداة 

ديٌوف كالغٌر ا٤بيامْب من آؿ طو كياسْب، كحجج اهلل على األكلْب ا٤بو
. كاآلخرين
ا٠بهم مكتوب على األحجار كعلى أكراؽ األشجار كعلى أجنحة       

األطيار كعلى أبواب ا١بنة كالٌنار كعلى العرش كاألفبلؾ كعلى أجنحة األمبلؾ 
طيار كعلى حجب ا١ببلؿ كسرادقات العز كا١بماؿ كبا٠بهم تسبح األ

كتستغفر لكيعتهم ا٢بيتاف ُب ١بج البحار كإف اهلل ٓب ٱبلق أحدان إال كأخذ 
عليو اإلقرار بالوحدانية كالوالية للٌذريٌة الزكية كالرباءة من أعدائهم كإٌف العرش 
ٓب يستقر حٌب كتب عليو بالٌنور ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل علي كٕب اهلل 

(ُِٗ ) .
أنػهم عليهم الٌسبلـ يعلموف ٝبيع لغات أىل األرض "  :الطائفة السابعة 

": كٝبيع ما خلق اهلل كمنطق الطّب كالبهائم 
فقد دٌلت ىذه الطٌائفة ا٤بباركة على عظم علـو آؿ ٧بٌمد عليهم الٌسبلـ كأنو   

ال ٱبفى عليهم أمر ىذا ا٣بلق، حٌب انقبلب جناح الطٌائر ُب ا٥بواء فإٌف 
ذا صرٰبان ُب مشوؿ علمهم حٌب ا١بزئي من ا٢بوادث لديهم العلم بو، أكليس ق

!!.  ككقوفهم على كٌل ما يقع كيكوف، كأنو فوؽ ما كقع ككاف؟
:  من ىذه الطائفة الكريفة ما أكرده الٌصٌفار كأمثالو    
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ما ركاه ُب صحيحة البزنطي أٞبد بن ٧بمد عن أيب عبد اهلل الربقي عن  ػ( ُ)
٧بمد بن علي الرضا  أبا جعفر  سألت: جعفر بن ٧بمد الصوُب قاؿ

 ما يقوؿ الناس؟ : يا ابن رسوؿ اهلل ٓب ٠ٌبي النيب األٌمي؟ قاؿ: كقلت لو
جعلت فداؾ يزعموف أ٭با ٠ٌبي النيب األمي ألنو ٓب يكتب : قلت لو: قاؿ
كذبوا عليهم لعنة اهلل أىن يكوف ذلك كاهلل تبارؾ كتعأب يقوؿ ُب ٧بكم : فقاؿ
 ث في األٌ ٌيين رسوالن  نهم يتلوا  ليهم  ياته هو اٌلذم ب :كتابو

فكيف كاف يعٌلمهم ما ال ٰبسن   كيزٌكيهم كيعٌلمهم الكتاب كالحكمة
كاهلل لقد كاف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم يقرأ كيكتب باثنْب كسبعْب 

بثبلثة كسبعْب لسانان كإ٭با ٠ٌبي األمي ألنو كاف من أىل مكة كمكة [ أك قاؿ]
ـٌ القرل ك ن من أمهات القرل كذلك قوؿ اهلل تعأب ُب كتابو  لتنذر أ

رولها
(َُّ) .

حٌدثنا عبد اهلل بن عامر عن عبد الرٞبن بن أيب ٪براف عن ٰبٓب بن  ػ( ِ) 
أنو سيئل عن قوؿ اهلل تبارؾ  عمر عن أبيو عن أيب عبد اهلل 

قاؿ   ن بلغ أكري إلٌي هذا القر ف ألنذركم به كك :         كتعأب
  .(ُُّ)بكل لساف

حٌدثنا عبد اهلل بن ٧بمد عن ا٢بسن بن موسى ا٣بكاب عن علي بن  ػ( ّ) 
إف الناس يزعموف أف رسوؿ اهلل : قلت أليب جعفر : أسباط أك غّبه قاؿ

هو : كذبوا لعنهم اهلل أىن ذلك كقد قاؿ اهلل: ٓب يكن يكتب كال يقرأ فقاؿ
  نهم يتلوا  ليهم  ياته كيزٌكيهم كيعٌلمهم اٌلذم بعث في األٌ ٌيين رسوالن 
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األصح ]فيكوف  الكتاب كالحكمة كإف كانوا  ن قبل لفي  الؿو  بين
سن أف يقرأ كيكتب؟ قاؿ[ فكيف : أف يعلمهم الكتاب كا٢بكمة كليس ٰبي
: نيسب إٔب مكة كذلك قوؿ اهلل عز كجل: فلم ٠ٌبي النيب أميا قاؿ: قلت
ـٌ القرل ك ن روك  . (ُِّ)مٌكة فقيل أمٌي لذلك  فأـ القرل  لهالتنذر أ

كُب موثٌقة  ا٢بسن بن علي عن أٞبد بن ىبلؿ عن خلف بن ٞباد  ػ( ْ) 
إف النيب صٌلى اهلل : قاؿ أبو عبد اهلل : عن عبد الرٞبن بن ا٢بجاج قاؿ

. (ُّّ)عليو كآلو كسٌلم كاف يقرأ كيكتب كيقرأ ما ٓب يكتب
يل عن ٧بمد بن عمرك الزيات عن عبد اهلل بن حٌدثنا ٧بمد بن إ٠باع ػ( ٓ) 

ء يقوؿ الكيعة ُب عيسى  أم شي: قاؿ ٕب أبو عبد اهلل : الوليد قاؿ
قلت يقولوف إف عيسى كموسى أفضل من أمّب  كموسى كأمّب ا٤بؤمنْب 

قد علم ما علم  أيزعموف أف أمّب ا٤بؤمنْب : فقاؿ: قاؿ ا٤بؤمنْب 
: ٌدموف على أكٕب العـز من الرسل أحدا قاؿاهلل قلت نعم كلكن ال يق رسوؿ

كُب أم موضع منو : قلت: فخاصمهم بكتاب اهلل قاؿ أبو عبد اهلل 
 ء  ن كٌل شي ككتبنا له في األلواحأخاصمهم قاؿ قاؿ اهلل تعأب ٤بوسى 
:        ء كقاؿ اهلل تبارؾ كتعأب لعيسى علمان إنو ٓب يكتب ٤بوسى كل شي

ذم تختلفوف فيهألبٌين لكم بعض اؿٌ ك  كقاؿ اهلل تعأب حملمد صٌلى اهلل
كجئنا بك شهينان  لى هؤالء كنٌزلنا  ليك الكتاب : عليو كآلو كسٌلم
  .(ُّْ)ء تبيانان لكٌل شي

حدثنا ٧بمد بن عيسى بن عبيد عن ٧بمد بن عمر عن عبد اهلل بن  ػ( ٔ) 
كؿ الكيعة ُب يا عبد اهلل ما تق: قاؿ ٕب أبو جعفر : كليد السماف قاؿ
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جعلت فداؾ كمن أم حاالت : قلت: كموسى كعيسى؟ قاؿ علي 
جعلت : قلت: أسألك عن العلم فأما الفضل فهم سواء قاؿ: تسألِب؟ قاؿ

يا عبد اهلل : ىو كاهلل أعلم منهما ٍب قاؿ:فداؾ فما عسى أقوؿ فيهم ،فقاؿ 
: ؿبلى قا: قلت: ما للرسوؿ من العلم؟ قاؿ أليس يقولوف إف لعلي 

ككتبنا له في األلواح  :فخاصمهم فيو قاؿ إف اهلل تبارؾ كتعأب قاؿ ٤بوسى
تعأب حملمد و فأعلمنا أنو ٓب يٌبْب لو األمر كلو كقاؿ اهلل تبارؾ ء  ن كٌل شي

شهينان  لى هؤالء كنٌزلنا  ليك  كجئنا بك :صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
  .(ُّٓ)ء الكتاب تبيانان لكٌل شي

: ، قاؿف الٌصدكؽ ُب عيوف األخبار بإسناده إٔب اإلماـ الٌرضا ع ػ( ٕ)  
ما ينقلب جناحي طائرو ُب ا٥بواء : " قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

. (ُّٔ)" إالٌ كعندنا فيو علم 
حدثنا أٞبد بن ٧بمد حدثِب ا٢بسْب بن سعيد كالربقي عن الٌنضر بن  ػ( ٖ)  

 ٠بعت أبا عبد اهلل : مد بن علي ا٢بليب قاؿسويد عن ٰبٓب ا٢بليب عن مح
يزيد بن معاكية عليهما لعائن اهلل كمن  يقوؿ ٤با أتى بعلي بن ا٢بسْب 

إ٭با جعلنا ُب ىذا البيت ليقع علينا : معو جعلوه ُب بيت، فقاؿ بعضهم
انظركا إٔب ىؤالء ٱبافوف أف يقع عليهم البيت : فيقتلنا فراطن ا٢برس فقالوا

ٓب يكن فينا أحد :علي بن ا٢بسْب : كف غدا فيقتلوف، قاؿكإ٭با ٱبرج
. (ُّٕ)ٰبسن الرطانة غّبم كالرطانة عند أىل ا٤بدينة الركمية

حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسْب بن سعيد عن النضر بن سويد عن  ػ( ٗ) 
كنت عند أيب عبد اهلل : حدثِب فرقد قاؿ: ٰبٓب ا٢بليب عن أخي مليح قاؿ
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  أعجميان فرجع إليو فجعل يغّب الرسالة فبل ٱبربنا حٌب  كقد بعث غبلمان
 .(ُّٖ)تكلم بأم لساف شئت فإين أفهم عنك:  ننت أنو سيغضب فقاؿ لو

حٌدثنا موسى بن عمر عن ا٤بيثمي عن ٠باعة عن شيخ من  ػ( َُ) 
جئنا نريد الدخوؿ عليو فلما صرنا : قاؿ أصحابنا عن أيب جعفر 
ريانية بصوت حسن يقرأ كيبكي حٌب أبكى بالٌدىليز ٠بعنا قراءة بالسٌ 

.  (ُّٗ)بعضنا
حدثنا يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن بن علي بن الوشاء عمن ركاه  ػ( ُُ) 

ُب  كنت مع علي بن ا٢بسْب : عن ا٤بيثمي عن منصور عن الٌثمإب قاؿ
ال : أتدرم ما يقلن ىؤالء؟ قلت: داره كفيها عصافّب كىن يصحن فقاؿ ٕب

. (َُْ)ربٌػهن كيطلنب رزقهن يسبحن: أدرم قاؿ
حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن أٞبد بن يوسف عن داكد ا٢بداد عن  ػ( ُِ) 

كنت عنده إذ نظرت إٔب زكج : قاؿ فضيل بن يسار عن أيب عبد اهلل 
ال : أ تدرم ما يقوؿ؟ قلت: ٞباـ عنده فهدر الذٌكر على األنثى فقاؿ ٕب

منك إالٌ أف يكوف موالم  يا سكِب كعيرسي ما خلقه أحب إٕبٌ : يقوؿ: قاؿ
.   (ُُْ)جعفر بن ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ٧بمد بن ا٢بسْب عن ٧بمد بن علي عن  ػ( ُّ)  
 علي بن ٧بمد ا٢بناط عن عاصم عن ٧بمد بن مسلم عن أيب جعفر 

جعفر كنت عنده يومان إذ كقع عليو زكج كرشاف فهدرا فرد عليهما أبو : قاؿ
الذٌكر [ األصح ىدؿ]كبلٮبا ساعة ٍب هنضا فلما صارا على ا٢بائط ىدد 

يا ابن : على األنثى ساعة ٍب هنضا فقلت جعلت فداؾ ما حاؿ الطّب؟ فقاؿ
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ء فيو ركح ىو أ٠بع لنا  ء خلقو اهلل من طْب أك ّٔيمة أك شي مسلم كل شي
[ بأنثاه  ٌن الٌسوء ٌن ] كأطوع من إبن آدـ إف ىذا الورشاف أساءه  ٌن الٌسوء

ترضى ٗبحمد بن علي؟ فرضيا يب كأخربتو أنو : فحلفت لو ما فعلت، فقالت
.  (ُِْ) ٥با  آب فصدقها

حٌدثنا ٧بٌمد بن عبد ا١ببار عن ا٢بسن بن ا٢بسْب اللؤلؤم عن  ػ( ُْ)  
كنت عند علي بن : أٞبد بن ا٢بسن ا٤بيثمي عن صاّب عن أيب ٞبزة قاؿ

يا أبا ٞبزة أتدرم ما : ٢بائط قبالتو يًصٍحن فقاؿا٢بسْب كعصافّب على ا
يتحٌدثن إف ٥بن كقت يسألن فيو قوهتٌن يا أبا ٞبزة ال تنامٌن قبل : يقلن؟ قاؿ

طلوع الكمس فإيٌن أكرىها لك إف اهلل يقٌسم ُب ذلك الوقت أرزاؽ العباد 
.   (ُّْ)كعلى أيدينا ٯبريها

ف ٧بمد بن عبد الكرًن عن حٌدثنا عبد اهلل بن ٧بمد عمن ركاه ع ػ( ُٓ) 
 عبد اهلل بن عبد الرٞبن عن أباف بن عثماف عن زرارة عن أيب عبد اهلل 

البن عباس إف اهلل علمنا منطق الطّب كما علمو  قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب : قاؿ
. (ُْْ)سليماف بن داكد كمنطق كل دابة ُب بر أك ٕبر

يٌات عن أبيو الفيض عن علٌي بن إ٠باعيل عن ٧بٌمد بن عمرك الز ػ( ُٔ)  
إٌف سليماف بن داكد : يقوؿ بن ا٤بختار قاؿ ٠بعت اإلماـ أبا عبد اهلل 

قاؿ عٌلمنا منطق الطّب كأكتينا من كٌل شيء كقد عٌلمنا منطق الطّب كأكتينا 
.  (ُْٓ)من كٌل شيء كقد كاهلل عٌلمنا منطق الطّب كعلم كٌل شيء 

ف ا٢بسْب اللؤلؤم عن إبن سناف حٌدثنا ا٢بٌجاؿ عن ا٢بسن ب: قاؿ ػ( ُٕ)  
عن أيب ا١باركد عن علٌي بن ثابت عن جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ بينما 
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٫بن قعود مع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم إذ أقبل بعّب حٌب برؾ كرغا 
٤بن : كتسافلت دموعو على عينيو فقاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم

بعّبؾ : فأتى بو فقاؿ لو: علٌي بو قاؿ: لفبلف األنصارم قاؿ: يلىذا البعّب فق
: كيقوؿ ماذا يا رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم؟، قاؿ: ىذا يككوؾ قاؿ

صدؽ  يا رسوؿ اهلل ليس لنا ناضح غّب ىو : تزعم أنك تستكٌده ك٘بٌوعو قاؿ
رسوؿ اهلل  يا: فهو يقوؿ لك إستكٌدين كأشبعِب فقاؿ: ،أنا رجل معيل قاؿ

.  (ُْٔ)فقاـ البعّب فانصرؼ: ٬بٌفف عنو كنكبعو فقاؿ
فلٌما كانوا عليهم الٌسبلـ ّٔذا ا٤بستول من العلم بكٌل شيء، دٌؿ ذلك      

. على علمهم ا٢بضورم قطعان كإالٌ كاف خبلؼ علمهم بكٌل شيء 
أنػهم عليهم الٌسبلـ الكهداء على الناس كا٣بلق ": الطائفة الثا نة  

.   ..."ينأٝبع

فقد دٌلت ىذه الطٌائفة ا١بليلة على أٌف النيب كالعَبة الطاىرة الكهداء على   
الناس بل على ا٣بلق أٝبعْب ُب أرضو ك٠بائو كملكوتو بل ما فوؽ ا٤بلكوت 

كالعرش، أترل يكوف أحد شهيدان على أحد، كىو ال يعلم ما فعل، كٱبرب عٌما 
!.  كاف عليو كىو ال يدرم ما عمل؟

ىذه الطائفة الكريفة ما أكرده كلّّ من الكليِب كالصٌفار رضي اهلل  من  
: عنهما

الكليِب بإسناده إٔب ا٢بسْب بن ٧بٌمد، عن معٌلى عن ٧بٌمد، عن  ػ( ُ)  
ا٢بسن بن علٌي الوٌشاء، عن أٞبد بن عائذ، عن عمر بن أذينة، عن بريد 

:       عٌز كجلٌ ، عن قوؿ اهلل سألت اإلماـ أبا عبد اهلل : العجلٌي قاؿ
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ككذلك جعلناكم أٌ ة كسطان لتكونوا شهناء  لى الناس ٫بن األٌمة : قاؿ
الوسط ك٫بن شهداء اهلل تبارؾ كتعأب على خلقو كحججو ُب أرضو، قلت 

يا أيٌها الذين   نوا اركعوا كاسجنكا كا بنكا رٌبكم كافعلوا :قولو تعأب
 جهادا هو اجتباكم كجاهنكا في اهلل رقٌ  الخير لعٌلكم تفلحوف،

  ن ررجإيٌانا عُب،ك٫بن آّتبوف،كٓب ٯبعل اهلل تبارؾ كتعأب ُب الٌدين :قاؿ
إيٌانا عُب : قاؿ  ٌلة أبيكم إبراهيم: فا٢برج أشٌد من الضيق،قلت قوؿ اهلل

كفي ُب الكتب الٍب مضت  هو سٌماكم المسلمين  ن قبلخاٌصة 
شهينان كتكونوا شهناء  لى ليكوف الٌرسوؿ  ليكم القرآف  هذا

فرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم الكهيد علينا ٗبا بٌلغنا عن اهلل  الناس
عٌز كجٌل ك٫بن الكهداء على الناس فمن صٌدؽ صٌدقناه يـو القيامة، كمن 

.  (ُْٕ)كذب كٌذبناه يـو القيامة
ٌمد بن أيب الكليِب بإسناده إٔب علٌي بن إبراىيم، عن أبيو، عن مح ػ( ِ)  

: قلت لئلماـ أيب جعفر : عمّبة، عن إبن أذينة، عن بريد العجلٌي قاؿ
ككذلك جعلناكم أٌ ة كسطان لتكونوا شهناء  لى : قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب

٫بن األٌمة الوسط ك٫بن شهداء : قاؿ الناس كيكوف الٌرسوؿ  ليكم شهينان 
يا أيٌها : قولو تعأب: تاهلل تبارؾ كتعأب على خلقو، كحججو ُب أرضو، قل

اٌلذين   نوا اركعوا كاسجنكا كا بنكا رٌبكم كافعلوا الخير لعٌلكم 
انا عُب : قاؿ تفلحوف، كجاهنكا في اهلل رٌق جهادا هو اجتباكم ٌّ ٌّ إٌم
فا٢برج أشٌد   ن ررجك٫بن آّتبوف، كٓب ٯبعل اهلل تبارؾ كتعأب ُب الٌدين 
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هوسٌماكم إيانا عُب خاٌصة             ٌلة أبيكم إبراهيممن الٌضيق 
كفي ُب الكتب الٍب مضت   ن قبلاهلل ٠بٌانا ا٤بسلمْب  المسلمين

ليكوف الٌرسوؿ  ليكم شهينان كتكونوا شهناء  لى القرآف  هذا
فرسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم الكهيد علينا ٗبا بٌلغنا عن اهلل  الٌناس

ىداء على الناس، فمن صٌدؽ يـو القيامة صٌدقناه، تبارؾ كتعأب، ك٫بن الل
. (ُْٖ)كمن كذب كٌذبناه 

حدثنا يعقوب بن يزيد ك٧بمد بن ا٢بسْب عن إبن أيب عمّب عن عمر  ػ( ّ)  
: قوؿ اهلل تعأب قلت أليب جعفر : بن أذينة عن بريد بن معاكية قاؿ

ككذلك جعلناكم أٌ ةن كسطان لتكونوا شهناء  لى الٌناس ٫بن : قاؿ
 .(ُْٗ)األئمة الوسط ك٫بن شهداء اهلل على خلقو كحجتو ُب أرضو

حدثنا ٧بمد عن عبد اهلل بن ٧بمد بن حجاؿ عن ثعلبة عن عبد  ػ( ْ)   
ككذلك نيرم إبراهيم  لكوت ُب ىذه اآلية  الرحيم عن أيب جعفر 

ككط لو عن األرض : قاؿ  الٌسماكات كاألرض  كليكوف  ن الموقنين
كمن فيها كعن الٌسماء حٌب رآىا كمن فيها كا٤بلك الذم ٰبملها  حٌب رآىا

 . (َُٓ) كالعرش كمن عليو ككذلك أرل صاحبكم

حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن أبيو عن عبد اهلل بن ا٤بغّبة عن عبد اهلل بن  ػ( ٓ)  
ككذلك نيرم إبراهيم  لكوت  قاؿ أبو عبد اهلل : مسكاف قاؿ 

ككط إلبراىيم : قاؿ  الموقنين الٌسماكات كاألرض كليكوف  ن
الٌسماكات الٌسبع حٌب نظر إٔب ما فوؽ العرش كككط لو األرض حٌب رأل ما 
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ُب ا٥بواء كفعل ٗبحمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم مثل ذلك كإيٌن ألرل 
 . (ُُٓ)صاحبكم كاألئمة من بعده قد فعل بػهم مثل ذلك 

 ا٤بؤمن عن علي بن حساف حدثنا ٧بمد بن عيسى عن أيب عبد اهلل ػ( ٔ)   
بن علي ا١بماؿ عن أيب داكد الٌسبعي عن بريدة األسلمي عن رسوؿ اهلل 

يا : قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم قاؿ 
علي إف اهلل أشهدؾ معي سبع مواطن حٌب ذكر ا٤بوطن الثاين أتاين جربائيل 

: فقاؿ: كٌدعتو خلفي قاؿ : أين أخوؾ فقلت : اؿ فأسرل يب إٔب الٌسماء فق
فدعوت فإذا أنت معي فككط ٕب على الٌسماكات : فادع اهلل يأتيك بو قاؿ

الٌسبع كاألرضْب الٌسبع حٌب رأيت سكاهنا كعمارىا كموضع كل ملك منها 
فلم أرى من ذلك شيئان إال كقد رأيتو كما رأيتو
(ُِٓ) . 

علي بن ا٢بكم أك غّبه عن سيف بن  حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ػ( ٕ)  
كنت جالسان مع رسوؿ اهلل : عمّبة عن بكار عن أيب داكد عن بريدة قاؿ 

يا علي أٓب أشهدؾ معي : معو إذ قاؿ  صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كعلٌي 
سبع مواطن حٌب ذكر ا٤بوطن الرابع ليلة ا١بمعة أريت ملكوت السماكات 

فيها فاشتقت إليك فدعوت اهلل فإذا  ما كاألرض رفعت ٕب حٌب نظرت إٔب
 .(ُّٓ)أنت معي فلم أرى من ذلك شيئان إال كقد رأيتو 

دٌؿ خرب بيريدة األسلمي كداكد الٌسبعي على أٌف أمّب ا٤بؤمنْب علٌيان كاف : تنبيه
مع رسوؿ اهلل ُب معراجو،كىو من األمور ا٤بٍكًكلىة على أكثر الٌنفوس حسبما 

 اىرم :"، كصدؽ األمّب حْب قاؿ" مستصعبأمرنا صعبه "كرد عنهم 
". إمامة كباطِب غيبه ال ييدرؾ
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أٌف عندىم ٝبيع العلـو الٍب خرجت إٔب ا٤ببلئكة " : الطائفة التاسعة  
". كاألنبياء كأمر العا٤بْب 

فقد افصحت ىذه الطٌائفة من األحاديث عن سعة ذلك العلم اٌلذم كاف 
هلل علمْب، علمه أ هر عليو مبلئكتو  أفٌ :عند األئمة األمناء، فإهنا أفادت 

كأنبياءه كرسلو، فما أ هر عليو مبلئكتو كرسلو كأنبياءه فقد علموه، كعلم 
استأثر بو عن ٝبيع خلقو إالٌ عنهم عليهم الٌسبلـ، فإذا خرج من عنده نفذ 

. إليهم صلوات اهلل عليهم 
:  من ىذه الطائفة ما أكرده الثقة ا١بليل الصٌفار  
حٌدثنا ٧بمد بن عبد ا٢بميد كأبو طالب ٝبيعان عن حناف بن سدير  ػ( ُ)  

إف هلل علمان عامان كعلمان خاصان فأما ا٣باص فالذم : قاؿ عن أيب جعفر 
ٓب يطٌلع عليو ملك مقرب كال نيبّّ مرسل كأما علمو العاـ الذم اطلعت عليو 

أما تقرأ  : ٍب قاؿا٤ببلئكة ا٤بقربْب كاألنبياء ا٤برسلْب قد رفع ذلك كٌلو إلينا 
ننا  لم الٌسا ة كينػزؿ الغيث كيعلم  ا في األرراـ ك ا تنرم نفسه ك 

 اذا تكسب غنان ك ا تنرم نفسه بأٌم أرض تموت
(ُْٓ).  

حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن إبن أيب عمّب أك عٌمن ركاه عن إبن أيب  ػ( ِ) 
عبد اهلل عمّب عن جعفر بن عثماف عن ٠باعة عن أيب بصّب ككىب عن أيب 

 إٌف هلل علمْب علم مكنوف ٨بزكف ال يعلمو إال ىو من ذلك يكوف : قاؿ
 .(ُٓٓ)البداء كعلم علمو مبلئكتو كرسلو كأنبياءه ك٫بن نعلمو 
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حدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل عن علي بن ا٢بكم عن ضريس عن أيب  ػ( ّ) 
إف هلل علمْب علم مبذكؿ كعلم مكفوؼ فأما : ٠بعتو يقوؿ: جعفر قاؿ

ء يعلمو ا٤ببلئكة كالرسل إال ك٫بن نعلمو كأما  بذكؿ فإنو ليس من شيآب
 . (ُٔٓ)ا٤بكفوؼ فهو الذم عنده ُب أـ الكتاب إذا خرج نفذ

: حدثنا إبراىيم بن ىاشم عن أيب عبد اهلل الربقي يرفع ا٢بديث قاؿ ػ( ْ)   
إف هلل علمْب علم تعلمو مبلئكتو كرسلو كعلم ال :  قاؿ أبو عبد اهلل 

فما كاف ٩بٌا يعلمو مبلئكتو كرسلو [ لعٌلها تصحيف ال يعلمو غّبه]علم غّبه م
. (ُٕٓ)فنحن نعلمو كما خرج من العلم الذم ال يعلم غّبه فإلينا ٱبرج

أم إذا خرج من عنده عٌز كجل كأراده نفذ " إذا خرج نفذ"ا٤براد من : تنبيه
. ىم، فتدبٌرإٌف اهلل إذا أراد أمران نفذه إٕب: إليو، فيكوف ا٤بعُب

اهلل ما أكرب منازلكم يا آؿ اهلل كآؿ رسولو عنده عٌز كجٌل، كما أرفع *      
مراتبكم ايها ا٥بداة عند خالق األرض كالٌسماكات، فقد رفعكم فوؽ منازؿ 
النبٌيْب، ك٠با بكم على معارج ا٤برسلْب، حٌب أطلعكم على ما استأثر بو من 

.... كٕب العـز من رسلو العلم، كاختٌصكم ٗبا ٓب يظهر عليو أ
كال ندرم ما كراء ىذا يراد من ا٢بضورم؟ كألٌم شيء بعد ىذه الٌصراحة   

!.  يصار إٔب اإلشائٌي؟ 
الؼ تإٌف عندىم عليهم الٌسبلـ ٝبيع الكتب على اخ" : الطائفة العاشرة  

  " .ألسنتها كعندىم علم الببليا كا٤بنايا كأنساب العرب



 177 

ُب الكتب علـو األٌكلْب كاآلخرين، كالٌسالف  أخربت ىذه الطٌائفة أفٌ   
.  كا٢باضر، كعلم األحكاـ كا٢بوادث كا٤بنايا كالببليا ككٌل شيء 

فليت شعرم ىل يقرأكف تلك الكتب كىم ٯبهلوف ما يقرأكف، أك يعرفوف   
!! . بعضان كينكركف بعضان؟ إٌف ىذا لكيءه عجيب

:  "أعلى اهلل مقامهما"من ىذه الطائفة ما ركاه الكليِب كالٌصفار   
بإسناده إٔب علٌي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ا٢بسن بن إبراىيم، عن  ػ( ُ)  

يونس، عن ىكاـ إبن ا٢بكم، ُب حديث برية أنو ٤بٌا جاء معو إٔب اإلماـ أيب 
فحكى  فلقي اإلماـ ابا ا٢بسن موسى بن جعفر الكا م  عبد اهلل 

يا بريو كيف : لربيو ماـ أبو ا٢بسن لو ىكاـ ا٢بكاية، فلٌما فرغ  قاؿ اإل
ما : كيف ثقتك بتأكيلو؟ قاؿ: أنا بو عآب، ٍبٌ قاؿ: علمك بكتابك؟ قاؿ
يقرأ اإل٪بيل فقاؿ  فابتدأ اإلماـ أبو ا٢بسن : أكثقِب بعلمي فيو، قاؿ

فآمن بريو كحسن : إيٌاؾ كنت أطلب منذ ٟبسْب سنة أك مثلك، قاؿ: بريو
.   كانت معو إٲبانو، كآمنت ا٤برأة الٍب

فحكى لو ىكاـ  فدخل ىكاـ كبريو كا٤برأة على اإلماـ أيب عبد اهلل   
كبْب بريو، فقاؿ اإلماـ  الكبلـ اٌلذم جرل بْب اإلماـ أيب ا٢بسن موسى 

، فقاؿ  ذريٌة بعضها  ن بعض كاهلل سميعه  ليم :أبو عبد اهلل 
ىي عندنا كراثة من : ؿأىن لكم التوراة كاإل٪بيل ككتب األنبياء؟ قا: بريو

عندىم نقرؤىا كما قرؤكىا كنقو٥با كما قالوا، إٌف اهلل ال ٯبعل حٌجة ُب أرضو 
.   (ُٖٓ)يسأؿ عن شيء فيقوؿ ال أدرم
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بإسناده إٔب علٌي بن ٧بٌمد ك٧بٌمد بن ا٢بسن، عن سهل بن زياد، عن  ػ( ِ)  
باب  أتينا: بكر بن صاّب، عن ٧بٌمد بن سناف، عن مفٌضل بن عمر، قاؿ

ك٫بن نريد اإلذف عليو فسمعناه يتكٌلم بكبلـ ليس  اإلماـ أيب عبد اهلل 
بالعربٌية فتوٮٌبنا أنو بالسريانٌية ٍبٌ بكى فبكينا لبكائو، ٍبٌ خرج إلينا الغبلـ فأذف 

أصلحك اهلل أتيناؾ نريد اإلذف عليك فسمعناؾ : لنا فدخلنا عليو فقلت
انو بالسريانٌية ٍبٌ بكيت فبكينا لبكائك،  تتكٌلم بكبلـ ليس بالعربٌية فتوٮٌبنا

نعم ذكرت إلياس النيٌب ككاف من عٌباد أنبياء بِب إسرائيل فقلت كما : فقاؿ
كاف يقوؿ ُب سجوده، ٍبٌ اندفع فيو بالسريانٌية فبل كاهلل، ما رأينا قٌسان كال 

كاف يقوؿ ُب : جاثليقان  أفصح ٥بجة منو بو ٍبٌ فٌسره لنا بالعربٌية، فقاؿ
أتراؾ معٌذيب كقد أ مأت لك ىواجرم، أتراؾ معٌذيب كقد عفرت : " سجوده

لك ُب الَباب كجهي، أتراؾ معٌذيب كقد اجتنبت لك ا٤بعاصي، أتراؾ معٌذيب 
" .  كقد أسهرت لك ليلي 

إف : فقاؿ: فأكحى اهلل إليو أف إرفع رأسك فإيٌن غّب معذبك، قاؿ: قاؿ 
فأكحى [: قاؿ]ت عبدؾ كأنت ريٌب؟ ال أعذبك ٍبٌ عذبتِب ماذا؟ ألس: قلت

اهلل إليو أف إرفع رأسك، فإين غّب معٌذبك، إين إذا ما كعدت كعدان كفيت 
.  (ُٗٓ)بو
كتب : حدثنا عبد اهلل بن عامر عن عبد الرٞبن بن أيب ٪براف قاؿ ػ( ّ)  

إف  علي بن ا٢بسْب : قاؿ: رسالة كأقرأنيها قاؿ أبوا٢بسن الرضا 
ليو كآلو كسٌلم كاف أمْب اهلل ُب أرضو فلما قبض ٧بمد ٧بمدان صٌلى اهلل ع

صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كنا أىل البيت كرثتو ك٫بن أمناء اهلل ُب أرضو عندنا 
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علم الببليا كا٤بنايا كأنساب العرب كمولد اإلسبلـ كإنا لنعرؼ الرجل إذا رأيناه 
ائهم كأ٠باء آبائهم ٕبقيقة اإلٲباف كحقيقة النفاؽ كإف شيعتنا ٤بكتوبوف بأسم

أخذ اهلل علينا كعليهم ا٤بيثاؽ يردكف موردنا كيدخلوف مدخلنا ٫بن الٌنجباء 
كأفراطنا أفراط األنبياء ك٫بن أبناء األكصياء ك٫بن ا٤بخصوصوف ُب كتاب اهلل 
ك٫بن أكٔب الناس باهلل ك٫بن أكٔب الٌناس بكتاب اهلل ك٫بن أكٔب الٌناس بدين اهلل 

 ن يا آؿ ٧بمد   شرع لكم : ا دينو فقاؿ ُب كتابوك٫بن الذين شرع لن
كاٌلذم أكرينا كقد كٌصانا ٗبا أكصى بو نوحان   الٌنين  ا كٌصى به نوران 

كإ٠باعيل كموسى كعيسى  كٌصينا به إبراهيم يا ٧بمدان كما  إليك
كإسحاؽ كيعقوب فقد علمنا كبلغنا ما علمنا كاستودعنا علمهم ٫بن كرثة 

 يا آؿ ٧بمد أف أقيموا     الٌنين  ٫بن كرثة أكٕب العـز من الٌرسلاألنبياء ك
  كال تتفٌرقوا فيه ككونوا على ٝباعة كيبر  لى المشركين  من أشرؾ

يهنم إليه من كالية علي إف الٌلو يا ٧بمد تن وهم إليهبوالية علي ما 
من ٯبيبك إٔب كالية علي  ن ينيب

(َُٔ)  .
".  أٌف األئٌمة عليهم الٌسبلـ يعلموف الكتاب كٌلو ": شرةالطائفة الحادية ع

أفادت ىذه الطائفة بأٌف األئٌمة يعلموف ما ُب القرآف آّيد كٌلو، أفَبل أنو  
أراد عٌز كجٌل  العلم بالكتاب اٌلذم فيو تبيافي كٌل شيء من خرب السماء 

ا كليس كاألرض، كما كاف كما ىو كائن، ىو العلم باألحكاـ أك موضوعاتو
ا٢بوادث كاألعماؿ كما كقع أك يقع من شؤكف العآب؟ كىل ٯبوز لذم علم أك 
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ذكؽ أف ٰبمل ىذا البياف على ذلك القصد؟ كىل ىناؾ أصرح من ىذا البياف 
.  بالعلم بكؤكف العآب سابقو كحاضره كالحقو؟

: من ىذه الطٌائفة ما ركاه الكليِب أيضان   
ٌن، عن أٞبد بن ٧بٌمد، عن إبن ٧ببوب، عن بإسناده إٔب ٧بٌمد بن يح ػ( ُ)  

ما : يقوؿ ٠بعت اإلماـ أبا جعفر : عمرك بن أيب ا٤بقداـ، عن جابر قاؿ
اٌدعى أحده من الناس أنو ٝبع القرآف كٌلو كما أنزؿ إالٌ كٌذاب، كما ٝبعو 

كاألئٌمة من بعده عليهم  كحفظو كما نٌزؿ إالٌ اإلماـ علٌي بن أيب طالب 
.   (ُُٔ)الٌسبلـ

بإسناده غلى ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن ٧بٌمد بن ا٢بسْب، عن ٧بٌمد بن  ػ( ِ)  
٠بعت : عيسى، عن أيب عبد اهلل ا٤بؤمن، عن عبد األعلى مؤب آؿ ساـ قاؿ

كتاهلل إين ألعلم كتاب اهلل من أٌكلو إٔب آخره : يقوؿ اإلماـ أبا عبد اهلل 
ما كاف، كخرب ما ىو كأنو ُب كٌفي فيو خرب الٌسماء كخرب األرض، كخرب 

. (ُِٔ) فيه تبياف كٌل شيء  : كائن، قاؿ اهلل عٌز كجلٌ 
،كإ٭ٌبا "فيو تبياف كل شيء: "ليس ُب ا٤بصحف ا٤بوجود بْب ا٤بسلمْب    

كنٌزلنا  ليك الكتاب تبيانان لكٌل  : ُٗ/يوجد قولو تعأب ُب سورة الٌنحل
ريفة،أك إسقاط لبعض كلعٌل ما كرد ُب الركاية تصحيفه لآلية اللٌ   شيء

. اآلية ،أك غّب ذلك
بإسناده إٔب ٧بٌمد بن ٰبٓب، عن أٞبد بن أيب زاىر، عن ا٣بٌكاب،  ػ( ّ)  

 عن علٌي بن حٌساف، عن عبد الرٞباف بن كثّب، عن اإلماـ أيب عبد اهلل 
قاؿ اٌلذم  ننا  لمه  ن الكتاب انا  تيك به قبل أف يرتٌن إليك  : قاؿ
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بْب أصابعو فوضعها ُب  ج اإلماـ أبو عبد اهلل ففرٌ : قاؿ أرفك 
. (ُّٔ)كعندنا كاهلل علم الكتاب كٌلو : صدره، ٍبٌ قاؿ

علٌي بن إبراىيم، عن أبيو؛ ك٧بٌمد بن ٰبٓب، عن ٧بٌمد بن ا٢بسن،  ػ( ْ)  
: عٌمن ذكره ٝبيعان عن إبن أيب عمّب، عن إبن أذينة، عن بريد بن معاكية قاؿ

قل كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ن   :قلت لئلماـ أيب جعفر 
إيانا عُب، كعليّّ أٌكلنا كأفضلنا كخّبنا بعد النيب : ؟ قاؿ ننا  لم الكتاب 

 . (ُْٔ)صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
  ...".أٌف علمهم سرّّ مستسٌر كصعبه مستصعب": الطائفة الثانية  شرة

اطة بعلومهم ٩با ال يكاد يتيٌسر فقد دٌلت ىذه الطٌائفة ا١بليلة على أٌف اإلح  
ألحد حٌب للمرسلْب كا٤ببلئكة ا٤بقرٌبْب، كما  هر للعا٤بْب من أسرار علومهم 

ما ىو إالٌ قطرة من ٕبر، سبحاف من كىبهم العطايا كا٤بنن السابغة الٍب ىم ٥با 
كلست أدرم من كاف علمو سرٌان مستسرٌان كصعبان كعران كيف ال يكوف .أىله 

! .    كعبان للحوادث كالتفاصيل؟حضوريٌان مست
كباب  ُِك  ُُقٌدس سرٌه ُب باب (ُٓٔ)من ىذه الطائفة ما ركاه الصٌفار  

: نادر أكثر من ٟبسو كثبلثْب ركاية،أكثر أسانيدىا صحاح كموثٌقات، منها
ما كرد ُب صحيحة علي بن ا٢بكم عن زريح احملاريب عن أيب ٞبزة  ػ( ُ )

إٌف حديثنا صعبه : "٠بعتو يقوؿ: قاؿ الٌثمإب عن علي بن ا٢بسْب
".    مستصعب الٰبتملو إالٌ نيبّّ مرسل أك ملك مقٌرب،كمن ا٤ببلئكة غّب مقٌرب

 كُب موثٌقة ٧بٌمد بن سناف عن أيب ا١باركد عن موالنا أيب جعفر ػ( ِ)
إٌف حديث آؿ ٧بٌمد صعبه مستصعب ثقيله مقٌنع أجرده :"٠بعتو يقوؿ:قاؿ
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الٌ ملك مقٌرب أك نيب مرسل أك عبده امتحن اهلل قلبو ذكوافه ال ٰبتملو إ
  .لئلٲباف، أك مدينة حصينة،فإذا قاـ قائمنا نطق كصٌدقو القرآف

حدثنا أٞبد بن إبراىيم عن إ٠باعيل بن مهزيار عن عثماف بن جبلة  ػ( ّ)  
إف حديثنا صعب مستصعب : "عن أيب الصامت قاؿ أبو عبد اهلل 

كعر ال ٰبتملو ملك مقرب كال نيب مرسل كال مؤمن  شريفه كرًنه ذكوافه ذكيه 
من شئنا يا أبا الصامت قاؿ أبو : قلت فمن ٰبتملو جعلت فداؾ قاؿ" ٩بتحن

  . فظننت أف هلل عبادا ىم أفضل من ىؤالء الثبلثة : الصامت
حدثنا أٞبد بن ا٢بسن عن أٞبد بن إبراىيم عن ٧بمد بن ٝبهور عن  ػ( ْ) 

٠بعت : نصر عن عيسى الفرٌاء عن أيب الٌصامت قاؿأٞبد بن ٧بمد بن أيب 
يقوؿ إف من حديثنا ما ال ٰبتملو ملك مقرب كال نيب  أبا عبد اهلل 

 .٫بن ٫بتملو : مرسل كال عبد مؤمن قلت فمن ٰبتملو قاؿ

حدثنا يعقوب بن يزيد عن ٧بٌمد بن أيب عمّب عن منصور عن ٨بلد بن  ػ( ٓ)
كنت معو : قاؿ عن أيب جعفر  ٞبزة بن نصر عن أيب ربيع الكامي

قد قاـ فرفع رأسو كىو يقوؿ يا أبا الربيع  جالسان فرأيت أف أبا جعفر 
حديث ٛبضغو الكيعة بألسنتها ال تدرم ما كنهو قلت ما ىو جعلِب اهلل 

إف أمرنا صعب مستصعب ال  قوؿ علي بن أيب طالب : فداؾ قاؿ
ؤمن امتحن اهلل قلبو لئلٲباف يا ٰبتملو إال ملك مقرب أك نيبّّ مرسل أك عبد ـ

أبا الربيع أال ترل أنو يكوف ملك كال يكوف مقربان كال ٰبتملو إال مقٌرب كقد 
يكوف نيبّّ كليس ٗبرسل كال ٰبتملو إال مرسل كقد يكوف مؤمن كليس ٗبمتحن 

. كال ٰبتملو إال مؤمن قد امتحن اهلل قلبو لئلٲباف 
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بن سناف عن عمار بن مركاف عن  حدثنا ٧بمد بن ا٢بسْب عن ٧بمد ػ( ٔ) 
كسرّّ مستسر كسرّّ  إف أمرنا سرّّ ُب سر،: قاؿ جابر عن أيب عبد اهلل 

. ال يفيد إال سران ،كسرّّ على سر ،كسرّّ مقٌنع بسر 
إف  أبو عبد اهلل : قاؿ: ركم عن إبن أيب ٧ببوب عن مراـز قاؿك ػ( ٕ)  

الباطن كىو الٌسر كسٌر الٌسر أمرنا ىو ا٢بق كحقُّ ا٢بق كىو الظٌاىر كباطن 
  .كسرُّ ا٤بستسر كسرّّ مقنع بالسر

أنػهم عليهم الٌسبلـ أكلياء اهلل كأبوابو ككجهو " : الطائفة الثالثة  شرة  
  " .كيده 

فقد دٌلت ىذه الطٌائفة على أنػهم أكلياؤه كالباب اٌلذم منو يؤتى، كىل   
عأب كبابان للوصوؿ إليو، بل يعقل نسبة عدـ ا٢بضور إٔب من كاف كلٌيان هلل ت

! .  كجهو اٌلذم إليو يتوٌجو ا٣بلق ُب كجودىم كحوائجهم؟
: من ىذه الطائفة ما كرد عن الٌصٌفار ػ  
حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن أٞبد بن ٧بمد بن أيب نصر عن ٧بمد بن  ػ( ُ)  

فأنكأ يقوؿ ابتداءن  ٞبراف عن أسود بن سعيد قاؿ كنت عند أيب جعفر 
٫بن حجة اهلل ك٫بن باب اهلل ك٫بن لساف اهلل ك٫بن كجو : أف يسأؿمن غّب 

(ُٔٔ)اهلل ك٫بن عْب اهلل ُب خلقو ك٫بن كالة أمر اهلل ُب عباد 
  .

حدثنا حساف : حدثنا أٞبد بن ا٢بسْب قاؿ أخربنا أٞبد بن بكر قاؿ ػ( ِ)  
 ٠بعت أمّب ا٤بؤمنْب : حدثنا ىاشم بن أيب عمار قاؿ: ا١بماؿ قاؿ

 .  (ُٕٔ)أنا عْب اهلل كأنا يد اهلل كأنا جنب اهلل كأنا باب اهلل :يقوؿ
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أٞبد بن موسى عن ا٢بسن بن موسى ا٣بكاب عن علي بن  ػ( ّ)    
٫بن : يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : حساف عن عبد الرٞبن بن كثّب قاؿ

كالة أمر اهلل كخزنة علم اهلل كعيبة كحي اهلل كأىل دين اهلل كعلينا نزؿ كتاب 
 . (ُٖٔ)اهلل كبنا عبد اهلل كلوالنا ما عرؼ اهلل ك٫بن كرثة نيب اهلل كعَبتو

حدثنا ٧بمد بن عبد ا١ببار عن الربقي عن فضالة بن أيوب عن  ػ( ْ)      
يا ابن أيب يعفور إف : قاؿ ٕب أبو عبد اهلل : عبد اهلل بن أيب يعفور قاؿ

أمره فخلق خلقان ففردىم اهلل تبارؾ كتعأب كاحد متوحد بالوحدانية متفرد ب
لذلك األمر فنحن ىم يا ابن أيب يعفور فنحن حجج اهلل ُب عباده كشهداؤه 
ُب خلقو كأمناؤه كخزانو على علمو كالداعوف إٔب سبيلو كالقائموف بذلك فمن 

.  (ُٗٔ)أطاعنا فقد أطاع اهلل
إف : قاؿ أبو عبد اهلل : حدثنا عباد بن سليماف عن أبيو قاؿ ػ( ٓ)    
هلل تبارؾ كتعأب انتجبنا لنفسو فجعلنا صفوتو من خلقو كأمناءه على كحيو ا

كخزانو ُب أرضو كموضع سره كعيبة علمو ٍب أعطانا الكفاعة فنحن أذنو 
السامعة كعينو النا رة كلسانو الناطق بإذنو كأمناؤه على ما نزؿ من عذر كنذر 

. (َُٕ)كحجة
عن سليماف بن ٠باعة، عن عبد عن معٌلى، عن ٧بٌمد بن ٝبهور،  ػ( ٔ)    

األكصياء : قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل : اهلل بن القاسم، عن أيب بصّب قاؿ
ىم أبواب اهلل عٌز كجٌل الٍب يؤتى منها كلوالىم ما عرؼ اهلل عٌز كجٌل كّٔم 

     . (ُُٕ)احتٌج اهلل تبارؾ كتعأب على خلقو
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منصور عن جليس لو  حدثنا يعقوب بن يزيد عن إبن أيب عمّب عن ػ( ٕ)
جعلِب اهلل فداؾ أخربين عن قوؿ : قلت أليب جعفر : عن أيب ٞبزة قاؿ

ء  يا فبلف فهلك كل شي: ء ىالكه إاٌل كجهو قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب كٌل شي
ء ىالك إال  كيبقى الوجو، اهلل أعظم من أٍف يوصف، كلكن معناىا كل شي

[ اهلل: لعلها تصحيف]ؿ ُب عباد هلل دينو، ٫بن الوجو الذم يؤتى اهلل منو ٓب نز
ما داـ هلل فيهم ركية قلت كما الركية جعلِب اهلل فداؾ قاؿ حاجة فإذا ٓب يكن 

.  (ُِٕ)لو فيهم حاجة رفعنا إليو فيصنع بنا ما أحب
حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسْب بن سعيد عن علي بن حديد عن  ػ( ٖ)  

٠بعت أبا : عن سورة بن كليب قاؿعلي بن أيب ا٤بغّبة عن أيب سبلـ النحاس 
٫بن ا٤بثاين الذم أعطاه اهلل نبينا صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم : يقوؿ جعفر 

أ هركم عرفنا من عرفنا، كجهلنا من  ك٫بن كجو اهلل ُب األرض نتقلب بْب 
. (ُّٕ)جهلنا، فمن جهلنا فأمامو اليقْب 

اهلل عٌز كجٌل كأٌف أبداهنم أنػهم عليهم الٌسبلـ نور " :  شرة رابعةالطائفة اؿ
".  خلقت من النور

فمن كانت أركاحهم كأبداهنم ٨بلوقة من النور، ال يتصٌور فيها أحده عدـى     
! .  العلم ا٢بضورم إالٌ من راف على قلبو حٌب الكهوات كا٤بلٌذات؟

:  من ىذه الطائفة ما ركاه الكليِب     
: ٌمد عن علٌي بن مرداس قاؿا٢بسْب بن ٧بٌمد عن معٌلى بن مح ػ( ُ)    

حٌدثنا صفواف بن ٰبٓب كا٢بسن بن ٧ببوب عن أيب أيٌوب عن أيب خالد 
فآ نوا بالٌله  :عن قوؿ الٌلو عٌز كجلٌ  سألت أبا جعفر : الكابلٌي قاؿ
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يا أبا خالد الٌنور كالٌلو األئٌمة من آؿ : فقاؿ كرسوله كالٌنور اٌلذم أنزلنا
كسٌلم إٔب يـو القيامة كىم كالٌلو نور الٌلو اٌلذم أنزؿ  ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو

كىم كالٌلو نور الٌلو ُب الٌسماكات كُب األرض، كالٌلو يا أبا خالد لنور اإلماـ ُب 
قلوب ا٤بؤمنْب أنور من الٌكمس ا٤بضيئة بالٌنهار كىم كالٌلو ينٌوركف قلوب 

قلؤّم، كالٌلو يا أبا ا٤بؤمنْب كٰبجب الٌلو عٌز كجٌل نورىم عٌمن يكاء فتظلم 
خالد ال ٰبٌبنا عبده كيتوالنا حٌب يطٌهر الٌلو قلبو كال يطٌهر الٌلو قلب عبد حٌب 
يسٌلم لنا كيكوف سلمان لنا فإذا كاف سلمان لنا سٌلمو الٌلو من شديد ا٢بساب 

. (ُْٕ)كآمنو من فزع يـو القيامة األكرب 
ُب قوؿ الٌلو عٌز  لٌو علٌي بن إبراىيم بإسناده عن أيب عبد اؿ ػ( ِ)  

اٌلذين يٌتبعوف الٌرسوؿ الٌنبٌي األٌ ٌي اٌلذم يجنكنه  كتوبان  ننهم  : كجل
في التوراة كاإلنجيل يأ رهم بالمعركؼ كينهاهم  ن المنكر كيحٌل لهم 

كاتٌبعوا الٌنور اٌلذم أنزؿ  عه  إٔب قولو.... الطٌٌيبات كيحٌرـ  ليهم الخبائث
الٌنور ُب ىذا ا٤بوضع عليّّ أمّب ا٤بؤمنْب كاألئٌمة : ؿقا أكلئك هم المفلحوف

.  (ُٕٓ)عليهم الٌسبلـ
أٞبد بن إدريس عن ٧بٌمد بن عبد ا١بٌبار عن إبن فٌضاؿ عن ثعلبة  ػ( ّ)  

لقد آتى الٌلو أىل : قلت أليب جعفر : بن ميموف عن أيب ا١باركد قاؿ
اٌلذين  تيناهم : تعأبقوؿ الٌلو : كما ذاؾ؟ فقلت: الكتاب خّبان كثّبان قاؿ

أكلئك يؤتوف أجرهم  ٌرتين بما ٔب قولو إ... الكتاب  ن قبله هم به يؤ نوف
يا أيٌها اٌلذين   نوا قد آتاكم الٌلو كما آتاىم ٍبٌ تبل : فقاؿ: قاؿ صبركا
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 اتٌقوا الٌله ك  نوا برسوله يؤتكم كفلين  ن ررمته كيجعل لكم نوران تمشوف
. (ُٕٔ)كف بو يعِب إمامان تأًبٌ  به

أٞبد بن مهراف عن عبد العظيم بن عبد الٌلو ا٢بسٌِب عن علٌي بن  ػ( ْ)    
سألت : أسباط كا٢بسن بن ٧ببوب عن أيب أيٌوب عن أيب خالد الكابلٌي قاؿ

فآ نوا بالٌله كرسوله كالٌنور اٌلذم : عن قوؿ الٌلو تعأب أبا جعفر 
األئٌمة عليهم الٌسبلـ يا أبا خالد لنور يا أبا خالد الٌنور كالٌلو : فقاؿأنزلنا

اإلماـ ُب قلوب ا٤بؤمنْب أنور من الٌكمس ا٤بضيئة بالٌنهار كىم اٌلذين ينٌوركف 
قلوب ا٤بؤمنْب كٰبجب الٌلو نورىم عٌمن يكاء فتظلم قلؤّم كيغكاىم 

 . (ُٕٕ)بػها

٧بٌمد بن  علٌي بن ٧بٌمد ك٧بٌمد بن ا٢بسن عن سهل بن زياد عن ػ( ٓ)    
ا٢بسن بن مشٌوف عن عبد الٌلو بن عبد الٌرٞبن األصٌم عن عبد الٌلو بن القاسم 

ُب قوؿ الٌلو تعأب  أبو عبد الٌلو : قاؿ: عن صاّب بن سهل ا٥بمدايٌن قاؿ
الٌله نور الٌسماكات كاألرض  ثل نورا كمشكاة  فاطمة عليها الٌسبلـ
 فيها  صباحه   ا٢بسنالمصباح في زجاجة   ا٢بسْب  الزجاجة 

يوقن  ن فاطمة كوكبه دٌرمّّ بْب نساء أىل الٌدنياكأنٌها كوكبه دٌرمّّ 
ال يهوديٌة  زيتونة ال شرقٌية كال    غربٌية  إبراىيم  شجرة  باركة
 لو لم تمسسهكيكاد العلم ينفجر بػها  ء يكاد زيتها يضي كال نصرانٌية 

ـه منها بعد إماـ  ناره نوره  لى نور  يهنم الٌله لنورا  ن يشاء إما
أك : قلت كيضرب الٌله األ ثاؿ للٌناسيهدم الٌلو لؤلئٌمة من يكاء 
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 ن فوقه  وجه الثٌالث  يغشاا  وجه األٌكؿ كصاحبو : قاؿ كظلمات
إذا معاكية لعنو اهلل كفًب بِب أمٌية  بعضها فوؽ بعضالثٌاين   لماته 

لم يكن يراها ك ن لم يجعل الٌله له ا٤بؤمن ُب  لمة فتنتهم  أخرج ينا
إماـ يـو القيامة  فما له  ن نورإمامان من كلد فاطمة عليها الٌسبلـ  نوران 
أئٌمة ا٤بؤمنْب يـو  يسعى نورهم بين أينيهم كبأيمانهمُب قولو : كقاؿ

.  (ُٖٕ)القيامة تسعى بْب يدم ا٤بؤمنْب كبأٲباهنم حٌب ينػزلوىم منازؿ أىل ا١بٌنة
عٌدةه من أصحابنا عن أٞبد بن ٧بٌمد عن أيب ٰبٓب الواسطٌي عن  ػ( ٔ)    

إٌف الٌلو خلقنا من عٌلٌيْب كخلق : قاؿ بعض أصحابنا عن أيب عبد الٌلو 
أركاحنا من فوؽ ذلك كخلق أركاح شيعتنا من عٌلٌيْب كخلق أجسادىم من 

. (ُٕٗ)دكف ذلك فمن أجل ذلك القرابة بيننا كبينهم كقلؤّم ٙبٌن إلينا
أٞبد بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد بن ا٢بسن عن ٧بٌمد بن عيسى بن عبيد  ػ( ٕ)  

عن ٧بٌمد بن شعيب عن عمراف بن إسحاؽ الٌزعفرايٌن عن ٧بٌمد بن مركاف 
٠بعتو يقوؿ إٌف الٌلو خلقنا من نور عظمتو ٍبٌ : قاؿ عن أيب عبد الٌلو 

ذلك الٌنور فيو  صٌور خلقنا من طينة ٨بزكنة مكنونة من ٙبت العرش فأسكن
فكٌنا ٫بن خلقان كبكران نورانٌيْب ٓب ٯبعل ألحد ُب مثل اٌلذم خلقنا منو نصيبان 
كخلق أركاح شيعتنا من طينتنا كأبداهنم من طينة ٨بزكنة مكنونة أسفل من 

ذلك الطٌينة كٓب ٯبعل الٌلو ألحد ُب مثل اٌلذم خلقهم منو نصيبان إال لؤلنبياء 
 . (َُٖ)اس كصار سائر الٌناس ٮبجه للٌنار كإٔب الٌناركلذلك صرنا ٫بن كىم النٌ 

عٌدةه من أصحابنا عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد بن خالد عن أيب  ػ( ٖ)    
٠بعت أبا : حٌدثِب ٧بٌمد بن إ٠باعيل عن أيب ٞبزة الٌثمإٌب قاؿ: هنكل قاؿ



 189 

 إٌف الٌلو خلقنا من أعلى عٌلٌيْب كخلق قلوب شيعتنا ٩بٌا: يقوؿ جعفر 
خلقنا كخلق أبداهنم من دكف ذلك فقلؤّم هتوم إلينا ألهنا خلقت ٩بٌا خلقنا 

كالٌ إٌف كتاب األبرار لفي  ٌلٌيين، ك ا أدراؾ  ا  ٌلٌيوف، ٍبٌ تبل ىذه اآلية 
خلق عدٌكنا من سٌجْب كخلق قلوب ك كتابه  رقوـه، يشهنا المقٌربوف

ّٔم هتوم إليهم ألهنا شيعتهم ٩بٌا خلقهم منو كأبداهنم من دكف ذلك فقلو
كالٌ إٌف كتاب الفٌجار لفي خلقت ٩بٌا خلقوا منو ٍبٌ تبل ىذه اآلية 

سٌجين،ك ا أدراؾ  ا سٌجينه، كتابه  رقوـه 
(ُُٖ) .

أنػهم عليهم الٌسبلـ أركاف األرض كأمناء " : الطائفة الخا سة  شرة    
".  اهلل على ما ىبط من علم، كأهنم القا٠بوف بْب ا١بنة كالنار 

فمن كاف ركنان لؤلرض أف ٛبيد بأىلها كقسيمان بْب ا١بٌنة كالنار ال بٌد أف     
ـٌ، كإالٌ يقبح أف يكوف ركنان كقسيمان كىو ٕباجة  يتحٌلى بالعلم ا٢بضورم العا

.  إٔب أقٌل منو بدرجات ٲبلي عليو العلم كٱبربه بالتفاصيل 
أعطاه اهلل  ا٢بوادث كالتفاصيل كقد ككيف ٚبفى على اإلماـ     

سبحانو كتعأب فصل ا٣بطاب كمنحو علمو عٌز كجل، كىل علمو إالٌ 
اإلٌطبلع على حقائق األشياء؟، كأشهدىم خلقها ٕبيث صارت مككوفة 
عندىم عليهم الٌسبلـ، كعلمهم بالنسبة إليها يكوف نافذان فيها، كال يعزب 

.  ان حضوريٌان عنهم منها شيء، كٌل ذلك بتعليمو تعأب إياىم تعليمان دفعيٌ 
:   فقد ركل الكليِب كالصفار رٞبهما اهلل قسمان من ىذه األخبار منها    
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أٞبد بن مهراف عن ٧بٌمد بن علٌي ك٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد  ػ( ُ)  
: قاؿ ٝبيعان عن ٧بٌمد بن سناف عن ا٤بفٌضل بن عمر عن أيب عبد الٌلو 

ق انتهي عنو جرل لو من الفضل آخذ بو كما هنى عن ما جاء بو عليّّ 
مثل ما جرل حملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كحملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو 

ء من  كسٌلم الفضل على ٝبيع من خلق الٌلو عٌز كجٌل ا٤بتعٌقب عليو ُب شي
أحكامو كا٤بتعٌقب على الٌلو كعلى رسولو كالرٌاٌد عليو ُب صغّبة أك كبّبة على 

باب الٌلو اٌلذم ال يؤتى إالٌ منو  لٌو كاف أمّب ا٤بؤمنْب حٌد الٌكرؾ باؿ
كسبيلو اٌلذم من سلك بغّبه ىلك ككذلك ٯبرم األئٌمة ا٥بدل كاحدان بعد 

كاحد جعلهم الٌلو أركاف األرض أف ٛبيد بأىلها كحٌجتو البالغة على من فوؽ 
ـ كثّبان ما األرض كمن ٙبت الثرل ككاف أمّب ا٤بؤمنْب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلٌ 

يقوؿ أنا قسيم الٌلو بْب ا١بٌنة كالٌنار كأنا الفاركؽ األكرب كأنا صاحب العصا 
كا٤بيسم كلقد أقٌرت ٕب ٝبيع ا٤ببلئكة كالٌركح كالٌرسل ٗبثل ما أقٌركا بو حملٌمد 

صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كلقد ٞبلت على مثل ٞبولتو كىي ٞبولة الٌرٌب كإٌف 
 عليو كآلو كسٌلم يدعى فيكسى كأدعى فأكسى كيستنطق رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل

كأستنطق فأنطق على حٌد منطقو كلقد أعطيت خصاالن ما سبقِب إليها أحده 
قبلي عٌلمت ا٤بنايا كالببليا كاألنساب كفصل ا٣بطاب فلم يفتِب ما سبقِب كٓب 

ٌكنِب يعزب عٌِب ما غاب عٌِب أبٌكر بإذف الٌلو كأؤٌدم عنو، كٌل ذلك من الٌلو ـ
.  (ُِٖ)فيو بعلمو 

علٌي بن ٧بٌمد ك٧بٌمد بن ا٢بسن عن سهل بن زياد عن ٧بٌمد بن  ػ( ِ)  
دخلت أنا كسليماف بن : حٌدثنا سعيده األعرج قاؿ: الوليد شباب الٌصّبٌُب قاؿ
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يا سليماف ما جاء عن أمّب : فابتدأنا فقاؿ خالد على أيب عبد الٌلو 
ينتهى عنو جرل لو من الفضل ما جرل  يؤخذ بو كما هنى عنو ا٤بؤمنْب 

لرسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كلرسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم 
ء من  ُب شي الفضل على ٝبيع من خلق الٌلو ا٤بعٌيب على أمّب ا٤بؤمنْب 

أحكامو كا٤بعٌيب على الٌلو عٌز كجٌل كعلى رسولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم 
ٌد عليو ُب صغّبة أك كبّبة على حٌد الٌكرؾ بالٌلو كاف أمّب ا٤بؤمنْب صٌلى كالرٌا

اهلل عليو كآلو كسٌلم باب الٌلو اٌلذم ال يؤتى إاٌل منو كسبيلو اٌلذم من سلك 
كاحده بعد كاحد جعلهم الٌلو أركاف  بغّبه ىلك كبذلك جرت األئٌمة 

رض كمن ٙبت الثٌرل األرض أف ٛبيد بػهم كا٢بٌجة البالغة على من فوؽ األ
أنا قسيم الٌلو بْب ا١بٌنة كالٌنار كأنا الفاركؽ  قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب : كقاؿ

األكرب كأنا صاحب العصا كا٤بيسم كلقد أقٌرت ٕب ٝبيع ا٤ببلئكة كالٌركح ٗبثل 
ما أقٌرت حملٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كلقد ٞبلت على مثل ٞبولة ٧بٌمد 

كسٌلم كىي ٞبولة الٌرٌب كإٌف ٧بٌمدان صٌلى اهلل عليو كآلو صٌلى اهلل عليو كآلو 
كسٌلم يدعى فيكسى كيستنطق كأدعى فأكسى كأستنطق فأنطق على حٌد 

منطقو كلقد أعطيت خصاالن ٓب يعطهٌن أحده قبلي عٌلمت علم ا٤بنايا كالببليا 
كاألنساب كفصل ا٣بطاب فلم يفتِب ما سبقِب كٓب يعزب عٌِب ما غاب عٌِب 

 . (ُّٖ)ر بإذف الٌلو كأؤٌدم عن الٌلو عٌز كجٌل كٌل ذلك مٌكنِب الٌلو فيو بإذنوأبلٌ 

حٌدثنا أبو الفضل العلوم عن سعد بن عيسى البصرم قاؿ حٌدثنا  ػ( ّ)
ابراىيم بن ا٢بكم بن  هّب عن ابيو عن شريك بن عبد اهلل عن عبد األعلى 

عندم : قاؿ ين الثعليب عن أيب كقاص عن سلماف الفرسي عن أمّب ا٤بؤمن
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علم ا٤بنايا كالببليا كالوصايا كاألنساب كفصل ا٣بطاب كمولد اإلسبلـ كمولد 
الكفر كأنا صاحب ا٤بيثم كأنا الفاركؽ األكرب  كأنا صاحب الكرات كدكلة 

الدكؿ فاسألوين عما يكوف إٔب يـو القيامة كعٌما كاف على عهد كل نيبٍّ بعثو 
. (ُْٖ)اهلل
 
" .  أٌف عندىم اإلسم األعظم " : شرةالطائفة السادسة ع  
لقد دٌلت األحاديث الكريفة بأٌف اإلسم األعظم ينقسم إٔب ثبلثةو كسبعْب   

حرفان، كأٌف ما عند الٌنيب كالعَبة عليهم الٌسبلـ منو اثناف كسبعوف حرفان، كحرؼ 
إالٌ " آصف بن برخيا " كاحد استأثر بو ا١بليل عٌز كجٌل، كما كاف عند 

منو، كقد أحضر بو عرشى بلقيس بأسرع من طرفة عْب، ككاف  حرؼ كاحد
أكثر األنبياء حظوة بو، كما كاف عنده إالٌ ٟبسه كعكركف  أبونا آدـ 

.  حرفان 
ك٫بن كإف ٓب ندًر ما حقيقة اإلسم األعظم، ككيف يكوف على ثبلثةو   

سعة كسبعْب حرفان، إالٌ إننا نفهم من ىذا البياف خطر شأهنم ككرب مقامهم ك
علمهم عليهم الٌسبلـ، حٌب إٌف اهلل سبحانو ٠ٌبى ذلك ا٢برؼ اٌلذم كاف عند   

.  علمان من الكتاب، فكيف ٗبن كاف لديو ٝبيع حركفو؟" آصف بن برخيا"
:  من ىذه األخبار ا٤بقٌدسة ػ  
٧بٌمد بن ٰبٓب كغّبه عن أٞبد بن ٧بٌمد : ما ركاه الكليِب بإسناده إٔب ػ( ُ)  

أخربين شريسه الوابكٌي عن : ٢بكم عن ٧بٌمد بن الفضيل قاؿعن علٌي بن ا
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إٌف اسم الٌلو األعظم على ثبلثة كسبعْب : قاؿ جابر عن أيب جعفر 
حرفان كإ٭ٌبا كاف عند آصف منها حرؼه كاحده فتكٌلم بو فخسف باألرض ما 
بينو كبْب سرير بلقيس حٌب تناكؿ الٌسرير بيده ٍبٌ عادت األرض كما كانت 

ف طرفة عْب ك٫بن عندنا من االسم األعظم اثناف كسبعوف حرفان أسرع ـ
كحرؼه كاحده عند الٌلو تعأب استأثر بو ُب علم الغيب عنده كال حوؿ كال قٌوة 

. (ُٖٓ)إاٌل بالٌلو العلٌي العظيم 
٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ا٢بسْب بن سعيد ك٧بٌمد بن  ػ( ِ)  

قٌمٌي عن ىاركف بن ا١بهم عن رجل من أصحاب خالد عن زكريٌا بن عمراف اؿ
يقوؿ إٌف  ٠بعت أبا عبد الٌلو  : ٓب أحفل ا٠بو قاؿ أيب عبد الٌلو  
أعطي حرفْب كاف يعمل ّٔما كأعطي موسى أربعة  عيسى ابن مرًن

أحرؼ كأعطي إبراىيم ٜبانية أحرؼ كأعطي نوحه ٟبسة عكر حرفان كأعطي 
لٌلو تعأب ٝبع ذلك كٌلو حملٌمد صٌلى اهلل عليو آدـ ٟبسةن كعكرين حرفان ،كإٌف ا

كآلو كسٌلم كإٌف اسم الٌلو األعظم ثبلثةه كسبعوف حرفان أعطي ٧بٌمده صٌلى اهلل 
. (ُٖٔ)عليو كآلو كسٌلم اثنْب كسبعْب حرفان كحجب عنو حرؼه كاحده 

ا٢بسْب بن ٧بٌمد األشعرٌم عن معٌلى بن ٧بٌمد عن أٞبد بن ٧بٌمد بن  ػ( ّ)  
 د الٌلو عن علٌي بن ٧بٌمد الٌنوفلٌي عن أيب ا٢بسن صاحب العسكر  عب
٠بعتو يقوؿ اسم الٌلو األعظم ثبلثةه كسبعوف حرفان كاف عند آصف : قاؿ

حرؼه فتكٌلم بو فا٬برقت لو األرض فيما بينو كبْب سبأ فتناكؿ عرش بلقيس 
ندنا منو حٌب صٌّبه إٔب سليماف ٍبٌ انبسطت األرض ُب أقٌل من طرفة عْب كع
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اثناف كسبعوف حرفان كحرؼه عند الٌلو مستأثره بو ُب علم الغيب
كاألخبار . (ُٕٖ)

.   فلَباجع. ُب اإلسم األعظم لديهم فوؽ حٌد التواتر
أٌف لديهم عليهم الٌسبلـ ا١بفر كا١بامعة " : الطائفة السابعة  شرة

بالليل كمصحف موالتنا الصٌديقة الطاىرة فاطمة عليها الٌسبلـ كما ٰبدث 
". كالنهار 

ىذه الطائفة كإف أنبأت عن بياف بعض منابع علومهم عليهم الٌسبلـ  ػ  
كا١بفر كا١بامعة كا٤بصحف التكويِب ٤بوالتنا الكهيدة سٌيدة النساء لعن اهلل 

لكنهم ٓب يبوحوا لنا عن سٌر  ا٤بيها، مضافان إٔب ما ٰبدث بالليل كالنهار، 
.  ىار معرفتهم ٗبا ٯبرم ُب الليل كالن

فهذه ا٤بنابع كإف ٓب ندرؾ حقيقتها كقدرىا، إالٌ إننا نفهم من ىذا البياف  
أنػهم رزقوا من العلم ما ال مزيد عليو إٔب ما شاء اهلل جٌل شأنو، كإنو لو 

نىاه بو  .  يسمح لنا البياف بأف نعرٌفو بأكثر من ا٢بضورم لو٠بى
على اإلشاءة كموقوؼ  كىل يصٌح بعد ىذا أف يقاؿ ُب علمهم أنو مبِبّّ  ػ  

.  على اإلرادة؟ 
: من ىذه الطائفة ما ركاه الكليِب ُب الصحيح كا٤بوٌثق بأسانيد متعٌددة،منها  
صحيحة  أٞبد بن ٧بٌمد عن عبد الٌلو بن ا٢بٌجاؿ عن أٞبد بن  ػ( ُ)    

فقلت لو  دخلت على أيب عبد الٌلو : عمر ا٢بليٌب عن أيب بصّب قاؿ
فرفع أبو : ألك عن مسألة ىاىنا أحده يسمع كبلمي قاؿجعلت فداؾ إيٌن أس

يا أبا ٧بٌمد سل : سَبان بينو كبْب بيت آخر فاطٌلع فيو ٍبٌ قاؿ عبد الٌلو 
قلت جعلت فداؾ إٌف شيعتك يتحٌدثوف أٌف رسوؿ الٌلو : عٌما بدا لك قاؿ
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: بابان يفتح لو منو ألف باب؟ قاؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم عٌلم علٌيان 
ألف  يا أبا ٧بٌمد عٌلم رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم علٌيان : فقاؿ

فنكت : قلت ىذا كالٌلو العلم قاؿ: باب يفتح من كٌل باب ألف باب، قاؿ
يا أبا ٧بٌمد كإٌف : ٍبٌ قاؿ: إنٌو لعلمه كما ىو بذاؾ قاؿ: ساعةن ُب األرض ٍبٌ قاؿ

قلت جعلت فداؾ كما ا١بامعة : قاؿعندنا ا١بامعة كما يدريهم ما ا١بامعة 
صحيفةه طو٥با سبعوف ذراعان بذراع رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم : قاؿ

ء ٰبتاج  كإمبلئو من فلًق ًفيًو كخٌط علٌي بيمينو فيها كٌل حبلؿ كحراـ ككٌل شي
الٌناس إليو حٌب األرش ُب ا٣بدش كضرب بيده إٌٕب فقاؿ تأذف ٕب يا أبا ٧بٌمد 

: فغمزين بيده كقاؿ: قلت جعلت فداؾ إ٭ٌبا أنا لك فاصنع ما شئت قاؿ :قاؿ
إنٌو لعلمه كليس : قلت ىذا كالٌلو العلم قاؿ: حٌب أرش ىذا كأنٌو مغضبه قاؿ

. بذاؾ
قلت : كإٌف عندنا ا١بفر كما يدريهم ما ا١بفر قاؿ: ٍبٌ سكت ساعةن ٍبٌ قاؿ 

كالوصٌيْب كعلم العلماء اٌلذين  كعاءه من أدـ فيو علم الٌنبٌيْب: كما ا١بفر قاؿ
إنٌو لعلمه كليس بذاؾ : قلت إٌف ىذا ىو العلم قاؿ: مضوا من بِب إسرائيل قاؿ
كإٌف عندنا ٤بصحف فاطمة عليها السبلـ كما : ٍبٌ سكت ساعةن ٍبٌ قاؿ

قلت كما مصحف فاطمة : يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السبلـ قاؿ
قرآنكم ىذا ثبلث مرٌات كالٌلو ما فيو مصحفه فيو مثل : عليها السبلـ قاؿ

إنٌو لعلمه كما ىو : قلت ىذا كالٌلو العلم قاؿ: من قرآنكم حرؼه كاحده قاؿ
إٌف عندنا علم ما كاف كعلم ما ىو كائنه إٔب : بذاؾ ٍبٌ سكت ساعةن ٍبٌ قاؿ

إنٌو لعلمه : قلت جعلت فداؾ ىذا كالٌلو ىو العلم قاؿ: أف تقـو الٌساعة قاؿ
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ما ٰبدث بالٌليل : ء العلم قاؿ جعلت فداؾ فأٌم شي: قلت: قاؿ كليس بذاؾ
.   (ُٖٖ)ء إٔب يـو القيامة ء بعد الٌكي كالٌنهار األمر من بعد األمر كالٌكي

كُب موثٌقة أٞبد بن ٧بٌمد عن عمر بن عبد العزيز عن ٞبٌاد بن  ػ( ِ)  
ٜباف يقوؿ تظهر الزٌنادقة ُب سنة  ٠بعت أبا عبد الٌلو : عثماف قاؿ

قلت : كعكرين كمائة كذلك أيٌن نظرت ُب مصحف فاطمة عليها السبلـ قاؿ
إٌف الٌلو تعأب ٤بٌا قبض نبٌيو صٌلى اهلل : كما مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ قاؿ

عليو كآلو كسٌلم دخل على فاطمة عليها السبلـ من كفاتو من ا٢بزف ما ال 
لكان يسٌلي غٌمها كٰبٌدثها فككت يعلمو إاٌل الٌلو عٌز كجٌل فأرسل الٌلو إليها ـ

فقاؿ إذا أحسست بذلك ك٠بعت الٌصوت قوٕب  ذلك إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
يكتب كٌل ما ٠بع حٌب أثبت من  ٕب فأعلمتو بذلك فجعل أمّب ا٤بؤمنْب 

ءه من ا٢ببلؿ كا٢براـ كلكن  أما إنٌو ليس فيو شي: ٍبٌ قاؿ: ذلك مصحفان قاؿ
.  (ُٖٗ)فيو علم ما يكوف

كُب حسنة أٞبد بن ٧بٌمد عن علي بن ا٢بكم عن ا٢بسْب ابن أيب  ػ( ّ)
: قلت: ٠بعت أبا عبد اهلل يقوؿ إٌف عندم ا١بفر األبيض قاؿ: العبلء قاؿ

زبور داكد ،كتوراة موسى كا٪بيل عيسى كصحف ابراىيم :فأٌم شيءو فيو؟ قاؿ
تاج الٌناس كا٢ببلؿ كا٢براـ، كمصحف فاطمة، ما أزعم أٌف فيو قرآنان،كفيو ما يح

إلينا كال ٫بتاج إٔب أحدو حٌب فيو ا١بلدة كنصف ا١بلدة كربع ا١بلد كأرش 
.  (َُٗ)..."ا٣بدش 

" فيو"أم ُب ا١بفر،فالٌضمّب ُب ..." كفيو ما ٰبتاج الناس:" مراد قولو: تنبيه
راجعه  إٔب ا١بفر األبيض ،بقرينة ما جاء ُب موثٌقة أٞبد بن ٧بٌمد ا٤بتقٌدمة من 
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ليس فيو شيءه من ا٢ببلؿ كا٢براـ كلكن فيو علم ما يكوف من أف مصحفها 
األمور التكوينٌية،ك٩بٌا سيأٌب ُب موثٌقة فيضيل بن سكرة كصحيحة أيب عبيدة 

. اآلتية من أٌف ا٤بصحف فيو أ٠باء ا٤بلوؾ كغّب ذلك
٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن إبن ٧ببوب عن إبن  صحيحة ػ( ْ)  

بعضي أصحابنا عن ا١بفر  سأؿ أبا عبد الٌلو : قاؿ رئاب عن أيب عبيدة
تلك صحيفةه طو٥با : لو فا١بامعة قاؿ: ىو جلد ثور ٩بلوءه علمان قاؿ:فقاؿ 

سبعوف ذراعان ُب عرض األدًن مثل فخذ الفاِب فيها كٌل ما ٰبتاج الٌناس إليو 
فمصحف فاطمة : كليس من قضٌية إاٌل كىي فيها حٌب أرش ا٣بدش قاؿ

إٌنكم لتبحثوف عٌما تريدكف كعٌما : فسكت طويبلن ٍبٌ قاؿ: سبلـ قاؿعليها اؿ
ال تريدكف إٌف فاطمة عليها الٌسبلـ مكثت بعد رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو 
كسٌلم ٟبسةن كسبعْب يومان ككاف دخلها حزفه شديده على أبيها ككاف جربائيل 

 ىا عن أبيها يأتيها فيحسن عزاءىا على أبيها كيطٌيب نفسها كٱبرب
يكتب ذلك فهذا  كمكانو كٱبربىا ٗبا يكوف بعدىا ُب ذرٌيٌتها ككاف عليّّ 

. (ُُٗ)مصحف فاطمة عليها السبلـ 
بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن ا٢بسْب بن سعيد د كُب صحيحة ٧بمٌ  ػ( ٓ)

: عن القاسم بن ٧بٌمد عن عبد الصمد بن بكّب،عن فضيل بن سكرة قاؿ
يا فيضيل أتدرم ُب أم شيء كنت : فقاؿ اهلل دخلت على أيب عبد 

كنت أنظر ُب كتاب فاطمة عليها الٌسبلـ : ال، قاؿ:قلت: أنظر قيبيل؟قاؿ
إالٌ كىو مكتوب فيو با٠بو كاسم أبيو كما [ األرض]ليس من ملك ٲبلك 

.  (ُِٗ)كجدت لولد ا٢بسْب فيو شيئان 
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ف بن ٰبٓب عن نوح عن صفوا بن كركل الٌصٌفار بإسناده إٔب أيوب ػ( ٔ)
العلم ما حدث بالٌليل :قاؿ ضريس عن موالنا أيب عبد اهلل عنشعيب 

.  (ُّٗ)كالٌنهار يوـه بيـو كساعة بساعة
عن أٞبد بن ٧بٌمد عن علي بن النعماف عن ابن مسكاف عن ضريس  ػ( ٕ)

فقاؿ لو أبو بصّب ٗبا يعلم  كنت مع أيب بصّب عند أيب جعفر: قاؿ
اؿ يا أبا ٧بٌمد إٌف عا٤بنا ال يعلم الغيب، كلو كٌكل اهلل عا٤بكم جيعلت فداؾ؟ ؽ

.  (ُْٗ)عا٤بنا إٔب نفسو كاف كبعضكم كلكن ٰبدث إليو ساعة بعد ساعة
ُب قدرة األئٌمة عليهم السَّبلـ كأٌف الدنيا كجوزة " : الطائفة الثا نة  شرة  
  " .أحدنا  يد ُب

البيت عليهم السَّبلـ  ىذه الطٌائفة ا٤بباركة ككفت عن مدلوؿ قدرة آؿ  
كعظمتهم، كأٌف قدرهتم من قدرة اهلل عٌز كجل، كمىن كاف ّٔذه الصفة كيف ال 

 !!. يكوف علمو حضوريان؟

:  ػقدَّس اهلل سرٌه الكريف  ػمن ىذه الطائفة ما ركاه الصٌفار        
: حدثنا أٞبد بن ٧بٌمد عن ٧بٌمد بن سناف عن عبد ا٤بلك القمي قاؿ ػ( ُ)  

٠بعتو يقوؿ إف منا أىل البيت ٤بن : قاؿ إدريس عن الصادؽ  حدثِب
. (ُٓٗ)الدنيا عنده ٗبثل ىذه كعقد بيده عكرة 

حدثنا علي بن إ٠باعيل عن موسى بن طلحة عن ٞبزة بن عبد  ػ( ِ)  
كمعي صحيفة أك  دخلت على الرضا : ا٤بطلب بن عبد اهلل ا١بعفي قاؿ

لصاحب ىذا األمر ُب مثل فلقة  أف الدنيا مثٌلت قرطاس فيو عن جعفر 
  .  (ُٔٗ)ا١بوزة فقاؿ يا ٞبزة ذا كاهلل حق فانقلوه إٔب أدًن
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حدثنا ٧بمد بن ا٢بسْب عن موسى بن سعداف عن عبد اهلل بن  ػ( ّ)  
ٛبثل  إف الدنيا أبو عبد اهلل : قاؿ: القاسم عن ٠باعة بن مهراف قاؿ

نو ليتناك٥با من أطرافها كما ء منها كإ لئلماـ ُب فلقة ا١بوز فما تعرض لكي
  .(ُٕٗ)ء  يتناكؿ أحدكم من فوؽ مائدتو ما يكاء فبل يعزب عنو منها شي

حدثنا عبد اهلل بن ٧بمد عمن ركاه عن ٧بمد بن خالد عن ٞبزة بن  ػ( ْ)  
كتبت ُب  هر قرطاس إف الدنيا : قاؿ عبد اهلل ا١بعفرم عن أيب ا٢بسن 
كقلت جعلت فداؾ إف  تو إٔب أيب ا٢بسن ٩بثلو لئلماـ كفلقة ا١بوزة فدفع

فنظر فيو : أصحابنا رككا حديثان ما أنكرتو غّب أين أحببت أف أ٠بعو منك قاؿ
.    (ُٖٗ)ىو حق فحٌولو ُب أدًن : ٍب طواه حٌب  ننت أنو قد شق عليو ٍب قاؿ

  ".أنػهم خزٌاف اهلل ُب أرضو ك٠بائو " : الطائفة التاسعة  شرة  

طائفة أخبار متواترة أيضان، كىل ييعقىل ٣بزٌاف اهلل ُب أرضو كيكهد ٥بذه اؿ  
ك٠بائو أٍف ال يكونوا مسدَّدين بالعلم ا٢بضورم؟، كىل تكوف ا٣بزانة من دكف 

!.  تسديد ٗبا ذكرنا؟
:  من ىذه الطائفة ما ركاه الصٌفار أعلى اهلل مقامو ا٤بقدَّس      
بن أسباط عن أبيو  حدثنا أٞبد بن ا٢بسْب بن سعيد عن علي ػ( ُ)  

كاهلل إنا ٣بزٌاف اهلل : قاؿ ٕب أبو جعفر : أسباط بن سورة بن كليب قاؿ
.        (ُٗٗ)ُب ٠بائو كأرضو ال على ذىب كال على فضة إال على علمو 

  
:  كبالجملة 
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فإٌف آلؿ البيت عليهم السَّبلـ مقامان ٧بمودان ال يدركو أحده من األٌكلْب   
يـو الٌدين، كما أكردناه من الطوائف للٌتدليل على سعة كاآلخرين إٔب قياـ 

علومهم كحضورىا لديهم كافيةه ككافية، كإٍف كاف ٜبٌة الكثّب ٩بٌا ٓب نورده رعايةن 
لئلختصار، كدفعان للملل، كلكٌننا ذكرناىا لنوضح للقارئ كجود تلكم األخبار 

فلوا عن كٌل ذلك ابتغاء ا٤بتواتىرة الٌدالة على ا٤بطلوب، إالٌ أٌف ا٤بككّْكْب تغا
.  الفتنة كحٌب الٌدنيا، كالتقرُّب إٔب حٌكاـ كقضاة العاٌمة 

ة عند اإلمامٌية ال سٌيما بصائر    كمىن أراد ا٤بزيد فلّباجع ا٤بصادر ا٤بعتىربى
الدرجات كالكاُب كٕبار األنوار فيجد بغيتو كيناؿ مطلوبو، كغايتنا أٍف نعٌرؼ 

البيت عليهم السَّبلـ، كال تكوف معرفتهم إالٌ ٗبا  الٌناس ما كاف عليو أئٌمة آؿ
.  عرٌفونا كأبانوه لنا من ذلك ا٤بكنوف ُب أكعية صدكرىم 

كٗبا أكردناه ٰبصل الغىرىض ا٤بطلوب كالٌضالٌة ا٤بنكودة، كإٌف ما أكرٍدناه قطرة   
.   من غيث، كغىٍرفة من ٕبر ما جاء عنهم ُب ذلك من األخبار كاآلثار، فتأٌمل

 : شكاالت كردكدإ  
قبل بياف األخبار ا٤بعاًرضة ألخبار العلم ا٢بضورم، أكدُّ عىٍرض بعض   

، فأيريد إثارهتا كاإلجابة عليها ليكوف  اإلشكاالت الٍب قد يتصوَّرىا بعضه
.  البحث مستوًعبان ألطرافو حٌب ال يبقى منفذه لكبهةو أك تككيك 

 
 اإلشكاؿ األٌكؿ  :
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كار  
ي
إليها، ٚبتٌص باألحكاـ كموضوعاهتا الكلٌية، فبل  إٌف بعض الطوائف ا٤ب

تكمل ا٤بوضوعات الصٍَّرفة كا١بزئٌيات ا٣بارجٌية، فبل تدٌؿ على ا٤بطلوب كىو 
ـٌ  .  أٌف علمهم حضورم تا

:  يرد  ليه 
دعول عدـ داللتها على ا٤بطلوب ٕباجةو إٔب دليل، إذ من أين : أٌكالن   

ـٌ، كالعمـو أٍليىق ييستكتكىٍف عدـ داللتها على ا٢بضور،  مع أف الٌلفل عا
زلة كىي سرياف علمو ٗبا كاف كسيكوف،فاألصل كونو عاٌمان شاًمبلن ػبتلك ا٤بن

لؤلحكاـ كا٤بوضوعات الصٍَّرفة، حٌب تأٌب قرينة تصرفو عن عمومو، كىي 
.  مفقودة ُب البػىٍْب 

ىذه إٌف مىن يتحٌلى بتلك الصفات الٌكريفة الٍب أخربت عن بعضها : ثانيان   
كحاًصبلن لديو ُب كٌل حْب،  يستغرب من علمو إذا كاف حضوريٌان األحاديث ال 

كمىن يكوف ٨بتلىفان للمبلئكة كموًضعان للرسالة كبيتان للرٞبة، كشجرةن للنبٌوة، 
يدرم ٗبا  العلمً  على ا٣بلق، كنوران ييستضاء بو، كيف ال يكوف حاضرى  كحٌجةن 

! . سرائرىم؟يعمل الٌناس كيصف ٥بم ما تنطوم عليو 
 اإلشكاؿ الثاني  :

إٌف الوراثة ا٤بذكورة ُب الطٌائفة ا٣بامسة مثبلن ٨بتصَّة بالعلـو الٌكرعٌية، كال   
عبلقة ٥با با٤بوضوعات الصٍَّرفة، فتعميم الوراثة إٔب ا٤بوضوعات الصٍَّرفة خبلؼ 

". الوراثة من األنبياء الٌسابقْب " التقييد بػ 
:  يرد  ليه  
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أكردناه على اإلشكاؿ األٌكؿ، يرد ىنا حىذك القيذَّة بالقيذَّة كالٌنعل  ما: أٌكالن   
.  بالٌنعل

ليس معُب كراثة النيٌب كاألئٌمة عليهم السَّبلـ لؤلنبياء الٌسابقْب أنػهم : ثانيان   
٠بعوه مباشرةن من األنبياء، لوضوح موت األنبياء قبل ٦بيء النيٌب كعَبتو 

ٗبعُب كراثتهم ٥بم أنػهم حصلوا على ما حصل  الطٌاىرة عليهم السَّبلـ، بل
عليو األنبياء من حركؼ اإلسم األعظم اٌلذم من خبللو عرفوا العلـو 

كاألحكاـ الٍب نزلت على األنبياء، فوراثتهم ٥بم ٗبعُب إحاطتهم ٤با علمو 
.  األنبياء، كليس ٗبعُب تناقل األحكاـ إليهم عرب التلقْب ا٢باًصل بالسُّماع 

قد كرد أنػهم عليهم السَّبلـ يعرفوف ٝبيع الكتب الٌسماكيٌة الٍب : ؿإٍف قي  
نزلت على األنبياء، فهي ٧بفو ة عندىم، كعليو تكوف كراثتهم ٨بصوصة ٗبا 

.  حفظوه من كتب األنبياء 
ما ذيًكرى صحيح، كىو القدر ا٤بتيػٍقَّن من مفهـو الوراثة، بل ىو أحد  :قلنا  

من كوهنم كارثْب كراثةى إحاطةو، كذلك لكموؿ  مصاديقها، لكٍن ىذا ال ٲبنع
 ػكآياتو كأخبارو  ػلفل الوراثة لًكبل ا٤بعنػىيىْب، مضافان إٔب كجود قرائن قطعٌية 

دلَّت على إحاطتهم الٌلدنٌية للمعارؼ كالعلـو قبل ىبوط أركاحهم إٔب 
دَّسة أجسادىم ا٤بطهَّرة، بل إٌف األنبياء إ٭ٌبا صاركا علماء بربكة ذكاهتم ا٤بق

.  عليهم السَّبلـ 
فدعول قصر الوراثة على السُّماع أك ا٢بفل من الكتب خبلؼ اإلطبلؽ   

.  الٌداؿ على الٌكموؿ ٗبقدّْمات ا٢بكمة 
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كدعول اإلنصراؼ أك التبادر إٔب خصوص السُّماع أك ا٢بفل، مردكدة       
لٌفل من من حيث إٌف التبادر انسباؽ ا٤بعُب إٔب الٌذىن إ٭با ىو من حاٌؽ اؿ

راد، كلكٍن مع كجودىا 
ي
فبل ٦باؿ  ػحسبما أشرنا آنفان  ػدكف قرينة تعْبّْ ا٤ب

لدعول التبادر أك اإلنصراؼ، كعلى فػىٍرض صٌحة التبادر، فبل ٲبنع من 
التمٌسك با٤بعُب اآلخر اٌلذم ٓب يتبادر من حاٌؽ الٌلفل كإ٭با كاف لوجود 

إٌما الوضع أك القرينة، فإذا : أمرين القرينة، إذ ليس ٢بضور ا٤بعُب منكأ إالٌ أحد
. انتفى األٌكؿ ثبيتى الثاين 

 اإلشكاؿ الثالث  :
الطائفة الٍب دٌلت على أنػهم عليهم السَّبلـ ٱبربكف الٌناس ٗبا ٯبرم ُب   

على  ػحسبما أفاد الكيخ الٌصدكؽ  ػا٤بستقبل، كيتكلموف الٌلغات، إ٭با تدٌؿ 
رب ٗبا يكوف ُب غدو  بعهدو كاصلو إليو من رسوؿ اهلل، كذلك ٩با نزؿ أٌف اإلماـ ٱبي

. (ََِ)من أخبار ا٢بوادث الكائنة إٔب يـو القيامة  بو عليو جربائيل 
:  يرد  ليه

ثان كأنو مؤيٌد بركح  :أٌكالن    إٌف األخبار ا٤بتواترة الدالٌة على كوف اإلماـ ٧بدَّ
غّبىا تغِب عن ىذا القدس، كأٌف ا٤ببلئكة كالٌركح تنػزؿ عليو ُب ليلة القدر ك

لكٌنو أخطأ قٌدس سرٌه عندما صٌحح  ػحسبما أفاد العبلٌمة آّلسي  ػالتكلُّف 
للكيخ الٌصدكؽ شبهتو ُب نسبة الصٌحة إٔب توجيو الٌصدكؽ ا٤بتقٌدـ، إذ من 
أين لو كجو الصٌحة كىو على ىذه ا٥بيئة من التكلُّف أيضان، مضافان ٤بخالفتو 

.  للعمومات كاإلطبلقات 
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األخذ ّٔذا الوجو اٌلذم قاؿ بو الٌصدكؽ يستلـز أٍف يكوف بعض : ثانيان   
األنبياء بل جلُّهيم إٍف ٓب يكن كلُّهم، أفضل من أئمتنا األطهار، إذ إٌف األنبياء 
ٱبربكف عن اهلل دكف كاسطة بكر، كاألئٌمة ٱبربكف بواسطة بكر، كىو خلف 

.  جٌل كوهنم عليهم السَّبلـ أئٌمة يهدكف بأمره عٌز ك
 اإلشكاؿ الرابع  :

أشارت الطٌائفة التاسعة إٔب أٌف علمان خاٌصان ال يعلمو آؿ البيت عليهم   
ـٌ اٌلذم يتساكل بو األنبياء كا٤ببلئكة، فما كجو  السَّبلـ بل يعلموف العلم العا

!!.  الٌدعول القائلة بأهنم يعلموف كٌل شيء فعبلن؟
:  يرد  ليه

يهم صلوات اهلل يتساككف مع ما عىًلمىو األنبيىاءي إذا كاف األئمة عل: أٌكالن   
ين مع ت عليهم السَّبلـ ما داموا متساككا٤برسىلوف فأٌم فضيلة إذان آلؿ اليب

غّبىم؟ بل ىم من ىذه الٌناحية كرثةه كنقلةه كحفظةه لعلـو األنبياء، كالٌتساكم 
خبار ، كيتعارض مع األكفوؽ كٌل ذم  لمو  ليم: يتعارض مع قولو تعأب

.  الٍب دٌلت إٔب أٌف معهم إثنْب كسبعْب حرفان من اإلسم األعظم 
إٌف لساف تلك األخبار إ٭با ىو العلم ا٣باٌص اٌلذم ٓب ييطلع اهللي عليو : ثانيان   

أحدان من األنبياء، أٌما األئٌمة عليهم السَّبلـ فإٌف اهلل أطلعهم على علمو 
": قدّْسى سرٌه"ا كرد عن الصٌفار ا٣باٌص دكف سائر ا٣بلق، كيكهد ٤با قلنا ـ

: ، قاؿ ضريسبإسناده إٔب ضيريس عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  ػ( ُ)  
إٌف هلل علمْب، علم مبذكؿه كعلمه مكفوؼ، فأٌما ا٤ببذكؿ : ٠بعتي اإلماـ يقوؿ
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فإنو ليس من شيء يعلمو ا٤ببلئكة كالرُّسيل إالٌ ك٫بن نعلمو، كأٌما ا٤بكفوؼ 
ـٌ الكتاب، إذا خرج نفذفهو اٌلذم عنده  ُب أ

(َُِ)  .
ـٌ الكتاب    يستلـز علمهم ٗبا  ػأم الٌلوح احملفوظ  ػككوف العلم ا٤بكفوؼ ُب أ

ـٌ الكتاب قاؿ اهلل تعأب كفى باهلل شهينان بيني كبينكم ك ىن  ننا  : ُب أ
.  ّْ/الرعد  لم الكتاب

 ـ أيب عبد اهلل كُب مرفوعة أيب عبد اهلل الربقي يرفعو إٔب اإلما ػ( ِ)  
إٌف هلل علمىٍْب، علمه تعلمو ا٤ببلئكة كرسيلو، كعلمه ال يعلم غّبه، فما كاف : قاؿ

٩با يعلمو مبلئكتو كرسلو فنحن نعلمو، كما خرج من العلم الذم ال يعلم غّبه 
.   (َِِ)فإلينا ٱبرج

يوٌضحو قولو ُب خرب ٧بٌمد بن " إذا خرج نفذ: " فقولو ُب خرب ضريس  
" .  فإلينا ٱبرج : " لربقي بقولوخالد ا

ال ييعلىم غّبه : " كال يبعيد أٍف ييقرأ قولو بصيغة ا٤بضارع آّهوؿ ُب ا٣برب الثٌاين 
فيكوف الٌتصحيف قد " ال يىعلىميو غّبه : " إٔب صيغة ا٤بضارع ا٤بعلـو ىكذا" 

ٌمد كقع ُب العبارة الثٌانية إٔب ما ىو مذكور ُب ا٤بصدر، أك أٌف مبغضي آؿ مح
.  فتأٌمل " ال يعلم غّبه : " إٔب" ال يعلمو غّبه " عليهم السَّبلـ حرَّفوا عبارة 

ال يعلم غّبه " كّٔذا نكوف قد عا١بنا بقٌية األخبار الٍب ٓب تكن فيها عبارتا   
ـٌ الكتاب إذا خرج نفذ " ...ك"  " .  ُب أ
تفٌسراف بقٌية األخبار  مضافان إٔب أٌف العبارتْب ا٤بذكورتْب بالكيفٌية الٍب أشرنا  

الٍب أفادت ا٫بصار قسم خاٌص من العلم بو عٌز كجٌل، ٗبعُب أٌف العلم ا٣باٌص 



 206 

اٌلذم استأثره اهلل عنده قد أخفاه على ا٤ببلئكة ا٤بقرَّبْب كاألنبياء ا٤برسىلْب إالٌ 
.  على آؿ ٧بٌمد فإنٌو خرج من عنده عٌز كجٌل كنفذ إليهم ركحي فداىم 

يكوف ىذا العلم ا٣باٌص اٌلذم إذا خرج نفذ إليهم ىو البداء أك كاألقرب أٍف   
تفاصيل األمور مطلقان، فقد أطلعهم اهلل عٌز كجٌل عليها دكف سائر خلقو من 

األنبياء كا٤برسىلْب كا٤ببلئكة ا٤بقرَّبْب، فبذا يتمٌيز آؿ ٧بٌمد على غّبىم من 
تو عٌز كجٌل، لكٌنو سائر العا٤بْب،أك ٰبمل ذاؾ العلم ا٣باص على العلم بذا

مردكد، كذلك لتساكم علم ٧بٌمد كآلو بعلم األنبياء كا٤ببلئكة مع أٌف آؿ 
البيت عليهم السَّبلـ أعلم منهم قطعان، كإذا تساكل الًعٍلماف فأٌم فضيلة 

!!. ٥بؤالء على أكلئك؟
 اإلشكاؿ الخا س  :

ملو ال ملك أشارت الطٌائفة الثانية عكرة إٔب أٌف علمهم سٌر مستسٌر ال ٰبت  
مع أنػها متعاًرضة بنصوصو أخرل دٌلت على أنو ... مقرَّب كال نيٌب مرسىل 

ٲبكن للملك أٍف ٰبتملو ككذا النيب ا٤برسىل كالعبد ا٤بمتحىن، فكيف ٲبكن 
عبلج التعارض ا٤بذكور اٌلذم لو بقي يؤٌدم إٔب عدـ الوثوؽ بتلك األخبار 

!!.  للوىلة األكٔب؟
:  الجواب  
إٌف علمهم ال ٰبتملو ال ملكه مقرَّب كال نيبّّ : "بْب أخبار ال تعارض  

إٌف حديث آؿ ٧بٌمد ال يؤمن بو إالٌ ملىك مقرَّب أك : " ، كبْب أخبار"مرسىل
، كذلك إلمكاف ٍٞبل الطائفتْب ..."نيٌب مرسىل أك عبده امتحىن اهلل قلبو لئلٲباف
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يات ا٤ببلئكة من تلكم األخبار ا٤بزبورة على تفاكت علومهم ٕبسب قابل
كا٤برسىلْب كعباد اهلل الصا٢بْب، من ىنا كرد اٌف  من بعض حديثهم ما ال 

، مضافان إٔب أنٌو كرد عنهم عليهم السَّبلـ من أٌف حديثهم (َِّ)ٰبتملو إالٌ ىم
. (َِْ)تكمأٌز منو القلوب فمن عرؼ فزيدكه كمن أنكر فذركه 

رة تكّب إٔب أف سٌرىم إٌف أخبار الطائفة الثانية عل: اإلشكاؿ السادس 
مقنَّع با٤بيثاؽ مىن  ىتكو
أمرنا " أذلٌو اهلل عٌز كجٌل، تتعارض مع أخبار   (َِٓ)

صعب مستصعب ال ٰبتملو إالٌ ملىكه مقرَّب أك نيٌب مرسىل أك عبد 
، فكيف يكوف صعبان مبالىغان ُب صعوبتو، ٍبٌ يتعرَّض صاحبو ..."٩بتحىن

على عدـ جواز البوح بو؟ ككيف يلقوف لئلذالؿ كا٥بتك، أال تدٌؿ صعوبتو 
 !!.بأسرارىم إٔب مىن يعرفوف أنو يبوح بػها كيتعٌرض لئلذالؿ؟

إٌف أخبار الطائفة الثانية الدالٌة على أٌف مىن ىتك سٌرىم أذلٌو :الجواب   
مل على ما لو أشاعو على ا٤بنًكرين للوالية كيكهد لو ما كرد ُب موثقة  اهلل، ٙبي

 األصبغ بن نباتة عن موالنا اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب  ا٢بارث بن حصّب عن
:  قاؿ
إٌف حديثنا صعبه مستصعىب خكن ٨بكوش فانبذكا الناس : ٠بعتػػيو يقوؿ  

نبذان، فمىن عرؼ فزيدكه، كمىن أنكر فأمًسكوا، ال ٰبتملو إالٌ مىلىكه مقرَّب أك 
نيبّّ مرسىل أك عبده مؤمن امتحن اهلل قلبو لئلٲباف
(َِٔ)  .

اد بن يعقوب األسدم قاؿككم ٌّ :  ا ُب حسنة عٌب
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ثنا ٧بٌمد بن إبراىيم عن فرات بن أٞبد  قاؿ : قاؿ[ األصٌح أخنف ] حدَّ
إٌف حديثنا تكمأٌز منو القلوب، فمىن عرؼ فزيدكىم، كمىن : اإلماـ علٌي 
.  (َِٕ)أنكر فذركىم

ال إشكاؿ ُب بٌث بعض أسرارىم الٍب تتناكؿ معاجزىم : كبالجملة    
راماهتم كشؤكهنم كأحوا٥بم الركحٌية العالية على ا٤بؤمنْب ا٤بمتحىنْب، كعدـ كؾ

جواز ذلك على ا٤بنكرين كا٤بككّْكْب الستلزاـ ذلك الكفر، كإليو تكّب 
: قاؿ صحيحة ا٤بفٌضل عن موالنا اإلماـ أيب جعفر 

إٌف حديثنا صعبه مستصعب ذكواف أجرد ال ٰبتملو ملك مقرَّب كال نيٌب "    
ؿ كال عبد امتحن اهلل قلبو لئلٲباف، أما الصعب فهو الذم ٓب ييركىب بعد، مرسى 

كأما ا٤بستصعب فهو اٌلذم ييهرىب منو إذا رأل، كأما الذكواف فهو ذكاء 
ا٤بؤمنْب، كأما األجرد فهو اٌلذم ال يتعلق بو شيء من بْب يديو كمن خلفو، 

ثنا ال ٰبتملو فأحسن ا٢بديث حدم اهلل نٌزؿ أرسن الحنيث: كىو قولو
أحد من ا٣ببلئق أمره بكمالو حٌب ٰبٌده ألنو مىن حٌد شيئان فهو أكرب منو 

.   (َِٖ)كا٢بمد هلل على التوفيق، كاإلنكار ىو الكفر
كما كرد عن عبد الٌرٞباف بن أيب ىاشم عن عمرك بن مشر عن موالنا     

كىًعره  إٌف حديثنا صعبه مستصعىب أجرد ذكواف:" قاؿ اإلماـ أيب جعفر 
شريف كرًن، فإذا ٠بعتم منو شيئان كالنت لو قلوبكم فاحتملوه كاٍٞبيدكا اهلل 
عليو، كإٍف ٓب ٙبتملوه كٓب تطيقوه فرٌده إٔب اإلماـ العآًب من آؿ ٧بٌمد، فإ٭با 

يا جابر إٌف اإلنكار ىو : كاهلل ما كاف ىذا، ٍبٌ قاؿ: الكقٌي ا٥باًلك اٌلذم يقوؿ
.  (َِٗ)"الكفر باهلل العظيم 
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.  ككرد مثلو ُب صحيحة ا٤بفضل فراجع    
 اإلشكاؿ السابع  :
أشارت الطائفة السابعة عكرة إٔب أٌف مصحف موالتنا فاطمة ركحي     

فداىا ىو إخبار جربائيل، مع أٌف ٜبػة مكٌككان يٌدعي أنو من إمبلء رسوؿ اهلل، 
تبو، كحيث ٗبعُب أٌف الصٌديقة سٌيدة النساء كانت تسمع من رسوؿ اهلل كتك

إٌف ا٤بصحف التكويِب للصٌديقة الكهيدة أحد ا٤بنابع العلمٌية آلؿ البيت 
عليهم السَّبلـ، فيو تفاصيل ما ٯبرم على شيعتها إٔب يـو القيامة كغّب ذلك، 
ـه ٠بعتو من رسوؿ اهلل  ال ٲبكن حينئذو ا١بمع بْب ما قيل من أنو حبلؿه كحرا

.   اذا تقولوف؟كبْب ما ٠بعتو من ا٤ببلؾ جربائيل، فم
إٌف األخبار متضافرة بل متواترة على أٌف مصحف موالتنا :يرد  ليه    

الكهيدة فاطمة عليها السَّبلـ عبارة عن إخبارات تكوينية ىبط بػها ا٤ببلؾ 
جربائيل ليسٌلي عزاءىا كغٌمها ٩با أصأّا من عمر بن ا٣بطٌاب كأيب بكر 

.  كزمرهتما يومذاؾ 
؛ بأٌف ا٤بصحف ىو ما كانت تكتبو موالتنا )*(كْبكدعول بعض ا٤بككّْ     

الصٌديقة الزىراء البتوؿ عليها السَّبلـ فيما تسمعو من أبيها كبعلها من 
األحكاـ الكرعٌية، ىذه الٌدعول دكهنا خرط القتاد، كأكٌد التعرُّض لكبلمو، 
 حٌب ال يينسب إلينا أننا نفَبم عليو ٗبا ىو منو براء، كحاشا هلل أٍف نلصق

بأحد هتمةن، كيف نفعل ذلك؟ كىو مبغوضه عند اهلل كموالينا الكراـ، كيوجب 
                                                 

(*)
سّبة : ابوثبلثة آآلؼ سؤاؿ، كالسيد ىاشم معركؼ ا٢بسِب ُب كت: ىو السيد ٧بٌمد حسْب فضل اهلل ُب كتابو  

 . ٕٗػٔٗ/ُ:األئٌمة
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سخط البارم ا١بليل، كالبعد عن أحبائي آؿ البيت عليهم السَّبلـ، ككما أنِب 
ال أحٌب أٍف يلصق يب أحد شيئان ٓب أفعلو أك ٓب أقلو، كذا ال أحٌب أٍف ألصق 

باطل يأٌب مىن يدينك بباطلو باآلخرين ما ٓب أحٌبو لنفسي، إذ كما تدين باؿ
.  مثلو 
:  سيئل صارب الشبهة    
يثّب فيو  كرد حديث ُب الكاُب للكليِب عن اإلماـ جعفر الٌصادؽ "     

إٔب أٌف للكيعة مصحف ييسٌمى ٗبصحف فاطمة، ككرد أٌف ىذا ا٤بصحف 
يوازم ثبلثة أضعاؼ القرآف اٌلذم بْب أيدم ا٤بسلمْب، ما مدل صٌحة ىذا 

ث كىل ىناؾ بالفعل مصحف فاطمة؟ ٍبٌ ىل صحيح األحاديث ا٢بدم
.  الواردة بالكاُب صحيحة، علمان بأٌف الكثّب منها ال يوافق ا٤بنطق؟

أٌما بالنسبة إٔب موضوع مصحف فاطمة، قطعان اآلف غّب " : فأجاب    
موجود عند أحد ُب العآب، غّب موجود عند أم شخص من الكيعة، ال من 

، لكن كلمة ا٤بصحف ليس معناه  العلماء كال من غّبىم، كرد ُب حديثو
القرآف، كلمة ا٤بصحف معناىا األكراؽ، ك٥بذا القرآف يسمى كمصحف 

فكلمة ا٤بصحف . باعتبار أنو يكتمل على أكراؽ مكتوب فيها ىذا الكيء 
ال يراد منها أف ىناؾ عند الكيعة قرآنان يسٌمى مصحف، كإ٭با ىو كتاب 

عض الركايات تقوؿ أنػها كانت تكتبو فيما تسمعو من كانت تكتبو فاطمة، ب
حوؿ قضايا األحكاـ الكرعٌية، كلذا كاف اإلماـ  أبيها كمن علٌي 

الصادؽ يقوؿ لبعض بِب عٌمو من بِب ا٢بسن أنو ىذا ا٢بكم موجود ُب 
مصحف جدتك فاطمة عليها السَّبلـ، يعِب ُب الكتاب الذم ألفتو الزىراء 
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أٌف الزىراء كاف عندىا كتابه ككانت تقرأ على النساء  كينقل. عليها السبلـ
 ػكىناؾ قوؿ بأٌف الزىراء عليها السَّبلـ، أٌف اهلل أرسل . من خبلؿ الكتاب 

إليها مىلىكان بعد كفاة أبيها ليؤنسها كٰبدثها بأمور العآبى،  ػكىو غّب ثابت 
ا على كل حاؿ ليس ا٤براد با٤بصحف القرآف أك ـ. ككانت تكتب ذلك 

يكوف بديبلن عن القرآف اإلشتباه الذم حاصل إ٭با ىو من إطبلؽ كلمة 
إ٭با ٠بي مصحف . يعِب ا٤بفركض أٌف القرآف ليس ا٠بو مصحف . مصحف 

مثل الصحف األكٔب . مثلما يسمى كل كتاب مصحف يعِب من الصحف 
أما مسألة موضوع الكاُب .. صحف إبراىيم كموسى أك صحف الناس 

األحاديث ا٤بوجودة فيو صحيحة بل ىناؾ أحاديث فالكاُب ليست كل 
صحيحة كىناؾ أحاديث غّب صحيحة ك٥بذا ال بٌد لنا ُب دراسة أحاديث 

الكاُب ال بٌد أٍف ندرس أساليب ا٢بديث كال بٌد أٍف ندرس طبيعة ا٢بديث من 
أنو موافقه للكتاب كالسٌنة القطعٌية كموافقه للعقل أك ليس موافق للعقل لنأخذ 

.   )*(" نأخذ بوبو أك ال
:  ييبلحل على مقالو نقطتاف: كبالجملة    
تككيكو بأحاديث الكاُب، كأٌف ا٣برب الصحيح ىو ما  :النقطة األكلى    

.  كاف مواًفقان للكتاب كالسٌنة كالعقل 
تفسّبه للمصحف بأنو كتاب يكتمل على األحكاـ : النقطة الثانية    

دة فيما تسمعو من أبيها كبعلها عليهما الكرعية كانت كتبتو الصٌديقة الكهي

                                                 
(*)

 . ُّٖكُّٕ:ثبلثة آآلؼ مسألة كجواب.. راجع كتاب حوار مع السٌيد  
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رب فيها بعض بِب  السَّبلـ، مستكًهدان بركاية عن اإلماـ جعفر الٌصادؽ  ٱبي
.  عٌمو من بِب ا٢بسن بعض األحكاـ الكرعٌية 

إٔب تككيكو باألخبار الدالٌة على نزكؿ جربائيل على الصٌديقة  ضافان؛   
كالدىا رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو  ا٤بظلومة فاطمة عليها السَّبلـ بعد كفاة

كسلَّم ليؤنسها كٰبٌدثها بأمور العآبى، مٌدعيان كجود خربو ضعيفو من الناحية 
. الٌسنديٌة يدٌؿ على أٌف جربائيل كاف ينػزؿ إليها 

:  يرد  ليه    
صحيح أٌف بعض أحاديث الكاُب ليست قويٌة سندان : أ ا النقطة األكلى    

تب ا٤بصدريٌة عند ا٣باٌصة كالعاٌمة، كال أحد يٌدعي من الكيعة كغّبىا من الك
اإلمامٌية أٌف كٌل أسانيد الكاُب صحيحة، لكٌن الداللة أك ا٤بضموف يتطابقاف 
كيتوافقاف مع الكتاب كالسٌنة القطعٌية كأحكاـ العقل السليم، فأكثره صحيح 

اجيزىم حيث ما من ىذه الناحية كغّب ملوَّث بكبهات العاٌمة كأباطيلهم كأر
فتئوا يكككوف بكتاب أصوؿ الكاُب للكليِب، كيكٌنوف ا٢بمبلت على 

صاحبو الكليِب أعلى اهلل مقامو الٌكريف، كا٤بككّْك ا٤بذكور يسّب على نفس 
ا٤بنواؿ كا٣بٌط، كال يَبؾ مناسبة إالٌ كيتطٌرؽ إٔب الكاُب، ككأٍف ليس ُب مكتبتنا 

لكونو أحد أعبلـ  ػعند مقٌلديو  ػعذكره سول الكاُب كالبحار، كلكٌن الٌرجل ـ
الوحدة بْب الكيعة كالسٌنة، تلك الوحدة الٍب تريد تقويض التكيُّع كدينو آلؿ 

٧بٌمد عليهم السَّبلـ، فلم نسمع أحدان من علماء العاٌمة شٌكك بكتاب 
البخارم أك صحيح مسلم كغّبٮبا من الكتب عندىم الٍب تعٌج باألباطيل 

كؿ اهلل كبعض أصحابو ا٤بخًلصْب أمثاؿ عٌمار كسلماف كاألكاذيب على رس
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كأيب ذر كا٤بقداد كجابر، كما ىذه الكنكنة الٍب يصدرىا بْب الفينة كاألخرل 
. إالٌ ىديٌة لعلماء العاٌمة كالتقرُّب إٔب ببلط حٌكامهم كقضاهتم

مضافان؛ إٔب أٌف ما شٌكك بو ُب تضعيفو ألكثر أحاديث الكاُب، ال يتوافق     
 مع مسلكو األصوٕب ُب تبنػيو للخرب ا٤بوثوؽ الٌصدكر، كيظهر أنػو من حٌب

الٌناحية العملٌية ال يعمل ٗبسلكو ا٤بتقدّْـ، بل ٗبا ٛبليو عليو الظركؼ كا٤بصلحة 
.  الكخصٌية كاإلستحسانات كاألقيسة العاميػة 

:  كأٌ ا النقطة الثانية فباألة كذلك    
ضعيفة سندان من جهة كقوع  إلماـ الٌصادؽ ألٌف الركاية ا٤بنقولة عن ا    

، كمن جهة كقوع ا٢بسْب بن  سلمة بن ا٣بطٌاب ُب السند على قوؿ بعضو
كقد ضٌعفو " ا٢بسن بن راشد"راشد، كاألرجح ضعفو، كاستظهر بعض كونو 

. النجاشي 
عن الربقي، عن سلمة بن ا٣بطٌاب، عن ا٢بسْب بن : كإليك الخبر    

كتب أبو : اعيل ا٤بيثمي عن حبيب ا٣بثعمي قاؿراشد، عن علٌي بن إسم
ككاف عاملو على  ػجعفر ا٣بليفة إٔب ٧بٌمد بن خالد بن عبد اهلل القسرٌم 

أٍف يسأؿ أىل ا٤بدينة عن ا٣بمسة ُب الزكاة من ا٤بائتْب كيف صارت  ػا٤بدينة 
كزف سبعة كٓب يكن ىذا على عهد رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كأمره 

.   ٲبن يسأؿ عبد اهلل بن ا٢بسن، كجعفر بن ٧بٌمد ؼ
. فسأؿ أىل ا٤بدينة   

.  أدركنا مىن كاف قبلنا على ىذا : فقالوا
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، فسأؿ عبد اهلل فقاؿ كما قاؿ ا٤بستفتوف من فبعث إٔب عبد اهلل كجعفر 
. أىل ا٤بدينة 

.  فما تقوؿ أنت يا أبا عبد اهلل؟ : قاؿ
ليو كآلو جعل ُب  كٌل أربعْب أكقٌية؛ أكقٌية، فإذا إٌف النيٌب صٌلى اهلل ع: فقاؿ

كانت الدراىم [ كقد كانت كزف ستة ] حسبت ذلك كاف على كزف سبعة 
.  ٟبس دكانيق 
.  فحسبناه، فوجدناه كما قاؿ : قاؿ حبيب

.  من أين أخذتى ىذا؟ : فأقبل عليو عبد اهلل بن ا٢بسن فقاؿ
.  ٍبٌ انصرؼ . سَّبلـ قرأتو ُب كتاب أٌمك فاطمة عليها اؿ: فقاؿ

. إبعث إٌٕب بكتاب فاطمة عليها السَّبلـ : فبعث إليو ٧بٌمد
إين إ٭با أخربتك أين قرأتو، كٓب أخربؾ أنو : فأرسل إليو اإلماـ أبو عبد اهلل 

.  عندم 
.   (َُِ)ما رأيت مثل ىذا قط: يقوؿ[ بن خالد ] فجعل ٧بٌمد : قاؿ حبيب

الناحية السندية، باإلضافة إٔب ٨بالفتو  فإٌف ا٣برب ضعيف منك ليه؛     
لؤلخبار ا٤بتضاًفرة الدالٌة على أٌف مصحف موالتنا فاطمة إ٭با ىو عكس 

ا٤بدَّعى، فحىسىب الصناعة الرجالٌية كالفقهٌية ال ٲبكن تقدًن ا٣برب الضعيف 
على األخبار ا٤بتضافىرة كا٤بتواترة، مع التأكيد على أٌف مورد ا٣برب أعٌم من 

كتاب " عى، ألٌف ا٤بدَّعي ىو ذكر ا٤بصحف كما كرد ُب ا٣برب إ٭با ىو ا٤بدَّ 
كالفرؽ كاضح، إذ ليس ُب ذكر الكتاب إشارة إٔب أنو " أٌمك فاطمة 
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ا٤بصحف مورد النػزاع، كقد يكوف ىذا الكتاب ىو غّب ا٤بصحف ا٤بذكور، إذ 
:  ٤بوالتنا مصحفاف

مكتوبان بواسطة جربائيل مصحف فاطمة أنزلو اهلل تعأب عليها  :أرنهما    
: للطربم، عن أيب بصّب قاؿ" دالئل اإلمامة"كميكائيل كإسرافيل كما ُب ركاية 

أنزؿ : ٧بمد بن علي عن مصحف فاطمة فقاؿ سألتي اإلماـ أبا جعفر 
ء من  ما فيو شي: ء من القرآف فقاؿ ففيو شي: عليها بعد موت أبيها قلت

من زبرجدتْب على طوؿ الورؽ كعرضو لو دفتاف : فصفو ٕب قاؿ: القرآف قلت
كرقو من در أبيض قيل لو : جعلت فداؾ فصف ٕب كرقو قاؿ: ٞبراكين قلت

فيو خرب ما كاف كخرب ما يكوف : جعلت فداؾ فما فيو؟ قاؿ: كن فكاف قلت
إٔب يـو القيامة كفيو خرب ٠باء ٠باء كعدد ما ُب السماكات من ا٤ببلئكة كغّب 

مرسبلن كغّب مرسل كأ٠باؤىم كأ٠باء من أرسل ذلك كعدد كل من خلق اهلل 
إليهم كأ٠باء من كذب كمن أجاب كأ٠باء ٝبيع من خلق اهلل من ا٤بؤمنْب 

كالكافرين من األكلْب كاآلخرين كأ٠باء البلداف كصفة كل بلد ُب شرؽ األرض 
كغرّٔا كعدد ما فيها من ا٤بؤمنْب كعدد ما فيها من الكافرين كصفة كل من 

ركف األكٔب كقصصهم كمن كيٕب من الطواغيت كمدة ملكهم كذب كصفة الق
كعددىم كأ٠باء األئمة كصفتهم كما ٲبلك كل كاحدو كاحدو كصفة كربائهم 

ٟبسوف : جعلت فداؾ ككم األدكار؟ قاؿ: قلت. كٝبيع من تردد ُب األدكار 
ألف عاـ كىي سبعة أدكار فيو أ٠باء ٝبيع ما خلق اهلل كآجا٥بم كصفة أىل 

دد من يدخلها كعدد من يدخل النار كأ٠باء ىؤالء كىؤالء كفيو علم ا١بنة كع
القرآف كما أنزؿ كعلم التوراة كما أنزلت كعلم اإل٪بيل كما أنزؿ كعلم الزبور 
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ك٤با أراد : كعدد كل شجرة كمدرة ُب ٝبيع الببلد قاؿ موالنا أبو جعفر   
ف ٰبملوه فينػزلوف بو اهلل تعأب أف ينػزؿ عليها جربائيل كميكائيل كإسرافيل أ

عليها كذلك ُب ليلة ا١بمعة من الثلث الثاين من الليل فهبطوا بو كىي قائمة 
ك٤با فرغت من صبلهتا سلموا عليها  فما زالوا قيا ان رتى قعنتتصلي 
هلل : السبلـ يقرئك السبلـ ككضعوا ا٤بصحف ُب حجرىا فقالت: كقالوا

يا رسل اهلل السبلـ ٍب عرجوا إٔب السبلـ كمنو السبلـ كإليو السبلـ كعليكم 
السماء فما زالت من بعد صبلة الفجر إٔب زكاؿ الكمس تقرؤه حٌب أتت 

مفركضة الطاعة على ٝبيع من خلق اهلل من  على آخره كلقد كانت 
جعلت فداؾ فلمن : ا١بن كاإلنس كالطّب كالوحل كاألنبياء كا٤ببلئكة قلت

فلما  إٔب أمّب ا٤بؤمنْب  دفعتو: صار ذلك ا٤بصحف بعد مضيها؟ قاؿ
ٍب عند أىلو حٌب يدفعوه  ٍب إٔب ا٢بسْب  مضى صار إٔب ا٢بسن 
يا أبا ٧بمد إف : إف ىذا العلم كثّب قاؿ: فقلت إٔب صاحب ىذا األمر 

ىذا الذم كصفتو لك لفي كرقتْب من أكلو كما كصفت لك بعد ما ُب الورقة 
. (ُُِ)الثانية كال تكلمت ٕبرؼ منو 

: ة هاٌ ةإشار  
لو نظر ا٤بؤمن بعْب اإلعتبار ما ٤بوالتنا الصٌديقة من كرامات عند اهلل     

تعأب كما يكهد ٥با ىذا ا٢بديث الكريف اٌلذم دٌؿ على أٌف ا٤ببلئكة الًعظاـ 
بقوا كاقفْب إحَبامان كتعظيمان ٤بوالهتم الصٌديقة الكربل الٍب على معرفتها دارت 

يس ٜبػة ٨بلوؽه أفضل عند اهلل من الصٌديقة الطاىرة القركف األكٔب، لرأل أنػو ؿ
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على اإلطبلؽ، فلم نسمع ُب خربو صحيحو أٌف ا٤ببلئكة الكٌركبٌيْب كقفوا قيامان 
.  إحَبامان لنيبٍّ كما فعلوا ا٘باه موالهتم الصٌديقة الطاىرة 

إٌف ا٤ببلئكة سجدت ألبيها آدـ فكيف تٌدعوف أنػهم ٓب يقفوا : إٍف قيل    
. ان ألحد، فالسجود أعظم من القياـ قياـ
إكرامان  ػحسبما جاء ُب النصوص ا٤بتضافرة  ػإ٭با سجدكا آلدـ : قلنا    

  . لسٌيدنا ٧بٌمد كآلو األطهار ا٤بيامْب صلوات اهلل عليهم أٝبعْب 
 ػكليس النيب األكـر  ػمصحفه آخر بإمبلء رسوؿ اهلل جربائيل : كثانيهما    

كما يكّب إٔب ذلك خرب ٧بٌمد بن عبد ا٢بميد عن  ،كخٌط اإلماـ علٌي 
قلتي لئلماـ : ٧بٌمد بن عمرك، عن ٞباد بن عثماف، عن عمر بن يزيد، قاؿ

. أقرآف؟  الذم أملى جربائيل على علٌي : أيب عبد اهلل 
.  (ُِِ)ال : قاؿ 
نفى أٍف يكوف  ىذا مضافان إٔب أٌف ا٣برب أشار إٔب أٌف اإلماـ الصادؽ    
؟ تابي عنده مع أنو قرأه، إذ أين ىو الكتاب إذا ٓب يكن عند اإلماـ الك

، ككوف الكتاب فيو ا٢ببلؿ كىل ىناؾ أحد كرث الصٌديقة غّب اإلماـ 
أٍف ال يريو إياه إالٌ إذا قلنا أٌف فيو أسراران  كا٢براـ يستبعد من اإلماـ 

ق التورية، كاهلل تكوينٌية ال يصٌح إطبلعها على السائل، فاستعمل اإلماـ مع
.  أعلم ٕبقائق األمور 

إمبلء رسوؿ " كاألخبار الٍب تتحٌدث عن ا٤بصحف كفيها كرد التعبّب بػ     
ال ييراد منها النيٌب ٧بٌمد حسبما توٌىم كلُّ من أثبت تلك األخبار ُب " اهلل 

صٌلى اهلل عليو "الكتب ا٤بعٌدة لذلك، كإثباهتم ٔبنب كلمة رسوؿ اهلل لفل 
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 نان منهم أٌف لفل رسوؿ اهلل عند اإلطبلؽ يستلـز دائمان كونو النيٌب  "كآلو
.  األكـر ٧بٌمدان عليو كآلو السَّبلـ 

من ىنا استدرؾ العبلٌمة آّلسي أعلى اهلل مقامو الكريف على خرب ٧بٌمد     
:  بن مسلم قاؿ

 ألقواـ كانوا يأتونو كيسألونو عٌما خٌلف رسوؿ اهلل قاؿ أبو عبد اهلل 
كلقد : كدفع إٔب ا٢بسن  ، كعٌما خٌلف علٌي كدفعو إٔب علٌي 

خٌلف رسوؿ اهلل عندنا جلدان ما ىو جلد ٝباؿ كال جلد ثور كال جلد بقرة إالٌ 
إىاب شاة فيها كل ما ٰبتاج إليو حٌب أرش ا٣بدش كالظفر، كخٌلفت فاطمة 

أنزلو عليها  عليها السَّبلـ مصحفان ما ىو قرآف، كلكنو كبلـ من كبلـ اهلل
.   إمبلء رسوؿ اهلل كخٌط علٌي 

كلعٌل ما كرد  كا٤براد برسوؿ اهلل جربائيل : فقاؿ (ُِّ)ٍبٌ عٌقب آّلسي  
: بقولو من كجود كتاب عند اإلماـ الصادؽ  (ُِْ)ُب خرب إبن خنيس 

، ييقصد بو الصحيفة أك "ما من نيبٍّ كال كصٌي كال ملك إالٌ ُب كتاب عندم
.   ختٌص بأمّب ا٤بؤمنْب علٌي   ا١بفر آب

: قاؿ]الوارد ُب خرب إبن أيذينة " إٌف عندم لكتابْب: "كما أٌف التعبّب بػ     
إٌف عندم لكتابْب، فيهما : سيًئلى اإلماـ الصادؽ عن ٧بٌمد بن عبد اهلل فقاؿ

إسم كٌل نيب، ككٌل مىًلك ٲبلك، ال كاهلل، ما ٧بٌمد بن عبد اهلل ُب 
  .(ُِٓ)[أحدٮبا

مصحف موالتنا فاطمة، كصحيفة موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علٌي : ييراد بهما    
  .
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كال يبعد كجود مصحف للصٌديقة فاطمة فيو حبلؿ كحراـ، نزؿ على     
رسوؿ اهلل ٧بٌمد ٍبٌ دكَّنىتو ُب كتاب، ٛبامان كما فعل أمّب ا٤بؤمنْب بالصحيفة 

.  كا١بامعة كا١بفر 
الركاية الٍب اٌدعى ا٤بككّْك كوهنا عٌدة ركايات  كّٔذا ٲبكن ا١بمع بْب    
كبْب الركايات ا٤بتضافرة الٍب دٌلت على أٌف " بعض الركايات : " بقولو

ا٤بصحف عبارة عن نزكؿ جربائيل باإلخبارات التكوينٌية تسليةن لغٌمها كٮٌبها 
كإبرازان لفضلها كعلٌو شأهنا ٛبامان كما حصل ٤برًن حيث كاف يهبط جربائيل 

. ليها كٰبٌدثها ع
إٌف للصٌديقة سٌيدة نساء أىل ا١بٌنة، كلٌية اهلل الكربل : كصفوة القوؿ    

:  فاطمة عليها السَّبلـ ثبلثة مصاحف
  ا٤بصحف اٌلذم أنزلو اهلل عليها، كٞبلو إليها جربائيل : المصحف األٌكؿ

كميكائيل كإسرافيل حسبما جاء ُب خرب دالئل اإلمامة، كقد تقٌدمت 
.  ة إليو اإلشار

  ا٤بصحف اٌلذم أمبله رسوؿ اهلل جربائيل عليها ركحي : المصحف الثاني
 . بيده  فداىا، كخطٌو أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 

  ا٤بصحف اٌلذم فيو ا٢ببلؿ كا٢براـ كاألحكاـ الكرعية : المصحف الثالث
، كىذا ا٤بصحف ىو ا٤بركم عن سلمة بن ا٣بطاب كالذم قد توٮبو األخرل

البعض، أك قد يكوف ىذا ا٤بصحف أمبله أبوىا على بعلها ٍبٌ كرثتو منهما 
من ىنا كقع اإللتباس على السٌيد ىاشم معركؼ ا٢بسِب ُب حياهتما، 

كأمثالو عندما حصركا مصحف الصٌديقة باألحكاـ الكرعٌية دكف غّبىا من 
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،لذا اإلخبارات التكوينٌية الٍب ىبطت عليها مباشرةن من ا٤ببلئكة الكراـ
بصيغة إسم ا٤بفعوؿ، لكوهنا " ٧بدَّثة"أيطًلق عليها بأمر من اهلل تعأب بأهنا 

.  ة من ًقبىل رٌب العزٌة جٌل جبللو٧بدَّثة كملهىم
: رقيقة المصحف    
رٌٗبا ينتاقل بعضيهيم "ىنا يتضح لك أيها القارئ الكرًن أٌف الركاية الٍب     

 ػبنظر ا٤بككّْك  ػلة للصٌديقة الطاىرة ؛ ألٌف فيها فضي"سنىدىىا ُب ىذا آّاؿ
ليست خربان كاحدان، بل أخبار متضافرة، كما اٌدعاه من أٌف ا٤بصحف ىو عبارة 

خبلؼ " بعض الركايات"عما ٠بعتو من ا٢ببلؿ كا٢براـ من رسوؿ اهلل إ٭با ىو 
الواقع، بل ىو خربه كاحد ال يوجب ًعٍلمان كال عمبلن، كما إٌف دعواه بأٌف ركاية 

، أيضان ىذا "البعض يناقل ُب سندىا"كؿ جربائيل عليها ضعيفة مدَّعيان بأٌف نز
خبلؼ الواقع، كما سوؼ يأتيك ُب عرض النصوص ا٤بتواترة الدالٌة على 

.  ا٤بًصحف التكويِب 
 : المصحف التكويني    
دٌلت األخبار ا٤بتواترة، كأكثرىا صحيح سندان ككلها صحيحة كمعتربة     

ٌف مصحف موالٌب فاطمة عليها السَّبلـ ىو عبارة عن نزكؿ داللةن، على أ
جربائيل عليها باإلخبارات الكونٌية كما شابو ذلك، كال عبلقة لؤلحكاـ 

الكرعٌية فيو بوجو على اإلطبلؽ، كإليك طائفة من ىذه األخبار، ال سٌيما ما 
ا١بفر ركاه الكيخ الكليِب أعلى اهلل مقامو ُب الكاُب، باب ُب ذكر الصحيفة ك

كا١بامعة كمصحف الصٌديقة فاطمة، ككٌلها أخبار صحيحة كموثػقة، كموافقة 
. للكتاب الكرًن كأحكاـ العقل السليم، بل جٌل ما فيو صحيح كمعتمىد 
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عٌدةه من أصحابنا عن أٞبد بن ٧بٌمد عن عبد الٌلو بن ا٢بٌجاؿ عن   ػ( ُ)    
 يب عبد الٌلو دخلت على أ: أٞبد بن عمر ا٢بليٌب عن أيب بصّب قاؿ

جعلت فداؾ إين أسألك عن مسألة ىاىنا أحده يسمع كبلمي : فقلت لو
يا : سَبا بينو كبْب بيت آخر فاطٌلع فيو ٍبٌ قاؿ فرفع أبو عبد الٌلو : قاؿ

جعلت فداؾ إٌف شيعتك يتحٌدثوف أٌف : قلت: أبا ٧بٌمد سل عٌما بدا لك قاؿ
بابان يفتح لو منو ألف  علٌيان  رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم عٌلم

فقاؿ يا أبا ٧بٌمد عٌلم رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم علٌيان : باب قاؿ
 ىذا كالٌلو العلم : قلت: ألف باب يفتح من كٌل باب ألف باب قاؿ
يا : ٍبٌ قاؿ: إنٌو لعلمه كما ىو بذاؾ قاؿ: فنكت ساعة ُب األرض ٍبٌ قاؿ: قاؿ

جعلت فداؾ : قلت: ٌف عندنا ا١بامعة كما يدريهم ما ا١بامعة قاؿكإ!  أبا ٧بٌمد
صحيفةه طو٥با سبعوف ذراعا بذراع رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل : كما ا١بامعة؟ قاؿ

عليو كآلو كسٌلم كإمبلئو من فلًق ًفيًو كخٌط علٌي بيمينو فيها كٌل حبلؿ كحراـ 
: بيده إٌٕب فقاؿء ٰبتاج الٌناس إليو حٌب األرش ُب ا٣بدش كضرب  ككٌل شي

جعلت فداؾ إ٭ٌبا أنا لك فاصنع ما شئت : قلت: تأذف ٕب يا أبا ٧بٌمد قاؿ
ىذا كالٌلو : قلت: حٌب أرش ىذا كأنٌو مغضبه قاؿ: بيده كقاؿ فغمزين: قاؿ

كإٌف عندنا ا١بفر : إنو لعلمه كليس بذاؾ ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ قاؿ: العلم قاؿ
كعاءه من أدـ فيو علم : ١بفر؟ قاؿكما ا: قلت: كما يدريهم ما ا١بفر قاؿ

إٌف : قلت: الٌنبٌيْب كالوصٌيْب كعلم العلماء اٌلذين مضوا من بِب إسرائيل قاؿ
كإٌف عندنا : إنو لعلمه كليس بذاؾ ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ قاؿ: ىذا ىو العلم قاؿ

٤بصحف فاطمة عليها الٌسبلـ كما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ 
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مصحفه فيو مثل : مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ؟ قاؿكما : قلت: قاؿ
 :قلت: قرآنكم ىذا ثبلث مرٌات كالٌلو ما فيو من قرآنكم حرؼه كاحده قاؿ

إٌف : إنو لعلمه كما ىو بذاؾ ٍبٌ سكت ساعة ٍبٌ قاؿ: ىذا كالٌلو العلم قاؿ
جعلت : قلت: عندنا علم ما كاف كعلم ما ىو كائنه إٔب أف تقـو الٌساعة قاؿ

جعلت فداؾ : قلت: إنو لعلمه كليس بذاؾ قاؿ: ىذا كالٌلو العلم قاؿفداؾ 
ء  ما ٰبدث بالٌليل كالٌنهار األمر من بعد األمر كالٌكي: ء العلم قاؿ فأٌم شي
. (ُِٔ)ء إٔب يـو القيامة  بعد الٌكي

عٌدةه من أصحابنا عن أٞبد بن ٧بٌمد عن عمر بن عبد العزيز عن  ػ( ِ)  
تظهر الزٌنادقة ُب سنة : يقوؿ ٠بعت أبا عبد الٌلو  :ٞبٌاد بن عثماف قاؿ

: ٜباف كعكرين كمائة كذلك أين نظرت ُب مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ قاؿ
إٌف الٌلو تعأب ٤بٌا قبض نبٌيو صٌلى اهلل عليو : كما مصحف فاطمة؟ قاؿ: قلت

كآلو كسٌلم دخل على فاطمة عليها الٌسبلـ من كفاتو من ا٢بزف ما ال يعلمو 
إالٌ الٌلو عٌز كجٌل فأرسل الٌلو إليها ملكا يسٌلي غٌمها كٰبٌدثها فككت ذلك 

إذا أحسست بذلك ك٠بعت الٌصوت قوٕب ٕب : فقاؿ إٔب أمّب ا٤بؤمنْب 
يكتب كٌل ما ٠بع حٌب أثبت من  فأعلمتو بذلك فجعل أمّب ا٤بؤمنْب 

ّن قاؿ ا٢براـ كلكن ءه من ا٢ببلؿ ك أما إنو ليس فيو شي: ٍبٌ قاؿ: ذلك مصحفان
.  (ُِٕ)فيو علم ما يكوف

: تنبيه    
ما ذكره احملٌكي على ا٣برب ُب أصوؿ الكاُب من أٌف الٌسبب ُب شكايتها     

ىلىك حاؿ كحدهتا بو 
٤بٌا ٠بعتو من جربائيل ىو عدـ حفظها أك رعبها من ا٤ب
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ناسب كانفرادىا بصحبتو ييعترب افَباءان على الصٌديقة كتقصّبان ُب البحث عٌما يت
.  كعصمتها عليها السَّبلـ 

٠بعت أبا عبد الٌلو : كُب حسنة أك موثٌقة ا٢بسْب بن أيب العبلء قاؿ ػ( ّ)    
 زبور: ء فيو قاؿ فأٌم شي: قلت: يقوؿ إٌف عندم ا١بفر األبيض قاؿ 

كا٢ببلؿ كا٢براـ  داكد كتوراة موسى كإ٪بيل عيسى كصحف إبراىيم 
قرآنا كفيو ما ٰبتاج الٌناس إلينا كال ٫بتاج إٔب كمصحف فاطمة ما أزعم أٌف فيو 

أحد حٌب فيو ا١بلدة كنصف ا١بلدة كربع ا١بلدة كأرش ا٣بدش كعندم ا١بفر 
الٌسبلح كذلك إ٭ٌبا يفتح : ء ُب ا١بفر األٞبر قاؿ كأٌم شي: قلت: األٞبر قاؿ

أصلحك : للٌدـ يفتحو صاحب الٌسيف للقتل فقاؿ لو عبد الٌلو بن أيب يعفور
ق أيعرؼ ىذا بنو ا٢بسن؟ فقاؿ إم كالٌلو كما يعرفوف الٌليل أنٌو ليله كالٌنهار اللٌ 

أنٌو هناره كلكٌنهم ٰبملهم ا٢بسد كطلب الٌدنيا على ا١بحود كاإلنكار كلو 
  . (ُِٖ)طلبوا ا٢بٌق با٢بٌق لكاف خّبان ٥بم

: تنبيه
 ٫بتاج إٔب ما ٰبتاج الناس إلينا كال:"ا٤بٌتصل بقولو" فيو :" الضمّب ُب قولو 

راجعه إٔب ا١بفر ال إٔب ا٤بصحف حسبما توٮٌبو " أحدو حٌب فيو ا١بلدة 
،لوجود أخبارو منها موثٌقة ٞبٌاد كغّبىا من األخبار الٌدالة على أف  بعضه

مصحف الٌصديقة فاطمة ليس قرآنان كال يوجد فيو شيءه من ا٢ببلؿ كا٢براـ 
. ق ذلككإ٭ٌبا إخبارات غيبٌية كحوادث زمنٌية كما شاب

أليست اإلخبارات الغيبٌية كا٢بوادث الزمنٌية داخلةن ُب عناكين : إف قيل     
ا٢ببلؿ كا٢براـ،فكيف تقولوف بأٌف مصحفها ال يكمل ا٢ببلؿ كا٢براـ؟ 
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إٌف ا٤براد بقولو ال يوجد فيو شيءه من ا٢ببلؿ كا٢براـ بعنوانو األٌكٕب  :قلنا    
ت فبل بٌد أف يٌتصف ا٤بوضوع بأحد ،أٌما الثانوم الطٌارلء على ا٤بوضوعا

باح اٌلذم قد يٌتصف ٕبكمو كقد ال 
ي
التكاليف الٌكرعٌية األربعة،دكف ا٤ب

يٌتصف،ىذا إذا قلنا أٌف ا٤بباح ليس من التكاليف الٌكرعٌية ا٤بقٌررة، أٌما لو قلنا 
بأنٌو كذلك فيكوف ما ُب ا٤بصحف ىو عبارة عن موضوعاتو تتعٌلق بأحكاـو 

باح ،فيكوف ا٤براد من نفي كجود حبلؿو كحراـ فيو بالقصد  شرعٌية أحدىا
ي
ا٤ب

األٌكٕب الذم ذكرناه،أك قد ييراد منو نفي نزكؿ حبلؿو كحراـ بواسطة ا٤بلك على 
. الٌصٌديقة ألٌف ذلك ٨بتصّّ برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
الغيبٌية اٌلٍب كاإلخبارات الغيبٌية ا٤بوجودة ُب ا٤بصحف ىي ٛبامان كاإلخبارات 

تتعٌلق با٢بوادث الكونٌية إٔب يـو القيامة كالٍب صدرت من أبيها كبعلها كبنيها 
 . عليهم الٌسبلـ

كُب صحيحة ٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن إبن ٧ببوب عن  ػ( ْ)  
بعضي أصحابنا عن  سأؿ أبا عبد الٌلو : إبن رئاب عن أيب عبيدة قاؿ

تلك صحيفةه : لو فا١بامعة ،قاؿ: ٩بلوءه علمان قاؿا١بفر فقاؿ ىو جلد ثور 
طو٥با سبعوف ذراعان ُب عرض األدًن مثل فخذ الفاِب فيها كٌل ما ٰبتاج الٌناس 

فمصحف فاطمة : قاؿ. إليو كليس من قضٌية إاٌل كىي فيها حٌب أرش ا٣بدش
 إٌنكم لتبحثوف عٌما تريدكف كعٌما: فسكت طويبلن ٍبٌ قاؿ: عليها الٌسبلـ قاؿ

ال تريدكف إٌف فاطمة مكثت بعد رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ٟبسة 
 يأتيها كسبعْبى يومان ككاف دخلها حزفه شديده على أبيها ككاف جربائيل 

فيحسن عزاءىا على أبيها كيطٌيب نفسها كٱبربىا عن أبيها كمكانو كٱبربىا ٗبا 
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فهذا مصحف فاطمة  يكتب ذلك يكوف بعدىا ُب ذرٌيٌتها ككاف عليّّ 
.   (ُِٗ)عليها الٌسبلـ

كُب موثٌقة أٞبد بن ٧بٌمد عن صاّب بن سعيد عن أٞبد بن أيب بكر  ػ( ٓ)  
يقوؿ إٌف عندنا ما  ٠بعت أبا عبد الٌلو : عن بكر بن كرب الٌصّبٌُب قاؿ

ال ٫بتاج معو إٔب الٌناس كإٌف الٌناس ليحتاجوف إلينا كإٌف عندنا كتابان إمبلء 
صحيفة فيها كٌل  لٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كخٌط علٌي رسوؿ ا

حبلؿ كحراـ كإٌنكم لتأتونا باألمر فنعرؼ إذا أخذًب بو كنعرؼ إذا 
.  (َِِ)تركتموه

ا٤براد من الكتاب ىنا ىو تلك الصحيفة الٍب فيها كٌل حبلؿو كحراـ :  الرظة
  .كليس ا٤براد منو مصحف الٌصديقة التكويِب 

إٌف الزٌيديٌة  ُب موثٌقة عبد ا٤بلك بن أعْب قاؿ أليب عبد الٌلو ػ ك( ٔ)  
كالٌلو إٌف عندم : كا٤بعتزلة قد أطافوا ٗبحٌمد بن عبد الٌلو فهل لو سلطافه ؟فقاؿ

لكتابْب فيهما تسمية كٌل نيٌب ككٌل ملك ٲبلك األرض، ال كالٌلو ما ٧بٌمد بن 
 .(ُِِ)عبد الٌلو ُب كاحد منهما

: تنبيه  
راد من الكتابْب ُب الصحيفة ا٤بتقٌدمة ىو ما أشرنا إليو سابقان من أنو آب  

 ػكصحيفة الصٌديقة ا٤بتعٌلقة با٢بوادث  ػأم ا١بفر  ػصحيفة موالنا أمّب ا٤بؤمنْب 
  . أم ا٤بصحف التكويِب 

فقاؿ يا  دخلت على أيب عبد الٌلو : موثٌقة فضيل بن سٌكرة قاؿ ػ( ٕ)  
كنت أنظر : ال، قاؿ: قلت: ء كنت أنظر قبيل قاؿ ُب أٌم شي فضيل أتدرم
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ُب كتاب فاطمة عليها الٌسبلـ ليس من ملك ٲبلك األرض إاٌل كىو مكتوبه 
 .(ِِِ)فيو با٠بو كاسم أبيو كما كجدت لولد ا٢بسن فيو شيئان 

ما ركاه الطربم ُب صحيحة أيب بصّب ُب خرب مصحف الصديقة،   ػ( ٖ)    
بن علي  عليهما السبلـ عن مصحف فاطمة سألت أبا جعفر  ٧بمد : قاؿ

ما فيو : ففيو شيءه من القرآف ؟ فقاؿ:أينزؿ عليها بعد موت أبيها،قلت:؟فقاؿ
لو دفٌتاف من زبرجدتْب على طوؿ : فصفو ٕب،فقاؿ: شيءه من القرآف، قلت

كرقو من :فصف ٕب كرقو؟ قاؿ: الورؽ، كعرضو ٞبراكين ،قلت جعلت فداؾ
فيو خرب ما :فما فيو؟ قاؿ: كاف، قلت جعلت فداؾدرٍّ أبيض قيل لو كين ؼ

ا٣برب طويل قد أكردناه سابقان، . (ِِّ)...."كاف كخرب ما يكوف إٔب يـو القيامة
. فراجع
ييستفاد من ىذا ا٢بديث الكريف أف ٤بوالتنا فاطمة مصحف :  الرظة     

نزؿ من عند اهلل تعأب مكتوبه على صحيفة من دير، كىو غّب ا٤بصحف 
أنٌو كتابه أكراقو  أرنهما: كتبو أمّب ا٤بؤمنْب بيده ،كيكهد ٤با قلنا أمراف الذم

. كتبو بيده من دير ٩با يعِب أنو مكتوبه على ىذا الٌدر،ال أٌف األمّب 
جربائيل كميكائيل كإسرافيل،ملوؾ :أٌف ا٤ببلئكة الكٌركبيْب الثبلث ثانيهما   

. عٌز ا٠بو ىذا الكتاب الٌدرمالعلم كا٢بياة نزلوا إليها ليهدكىا من اهلل 
فيختلف عن الكتاب  أٌما الذم أمبله جربائيل ككتبو أمّب ا٤بؤمنْب 

ا٤بتقٌدـ،فللٌصٌديقة الطاىرة صحفه كثّبة حسبما أشرنا سابقان،ك٤با ركاه الصٌفار 
٧بمد بن حساف كيعقوب بن إسحاؽ عن أيب عمراف األرمِب : بإسناده إٔب 

ف يعقوب بن سآب عن أيب ا٢بسن العبدم عن ٧بمد بن علي بن أسباط ع
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كنا مع علي ٗبسكن فحدثنا أف عليان : عن علي بن ميسرة عن أيب أراكة قاؿ
  كرث من رسوؿ اهلل السيف كبعض يقوؿ البغلة كبعض يقوؿ كرث

ك٫بن ُب حديثو فقاؿ اًن اهلل لو  صحيفة ُب ٞبائل السيف إذ خرج علي 
ا٢بوؿ ال أعيد حرفان، كاًن اهلل إف عندم  انبسط كيؤذف ٕب ٢بٌدثتكم حٌب ٰبوؿ

لصحف كثّبة قطائع رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كأىل بيتو كإف فيها 
لصحيفة يقاؿ لو العبيطة كما كرد على العرب أشد عليهم منها كإف فيها 

. (ِِْ)من العرب مبهرجة ما ٥با ُب دين اهلل من نصيب لستْب قبيلة
ف ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن سيف العمّبة عن أيب ك٤با ركم عن أٞبد ب

كنت مع عٌمي فدخل على : بكر ا٢بضرمي عن رجل من بِب حنيفة قاؿ
أٌم شيءو : فرأل بْب يديو صحايف ينظر فيها،فقاؿ لو علي بن ا٢بسْب

أفتأذف أطلب إ٠بي :ىذا ديواف شيعتنا ،قاؿ: ىذه الصحف جيعلت فداؾ؟قاؿ
لست أقرأ كابن أخي على الباب فتأذف لو فيدخل  فإينٌ : نعم ،فقاؿ: فيو،قاؿ

نعم،فأدخلِب عٌمي فنظرت ُب الكتاب فأٌكؿ شيءو ىجمت :حٌب يقرأ؟ قاؿ
كٰبك فأين أنا ،فجزت ٕبمسة : إ٠بي كرٌب الكعبة،قاؿ: عليو إ٠بي فقلت

. (ِِٓ)..."أ٠باء أك سٌتة ٍبٌ كجدت إسم عٌمي 
اد عن موالنا اإلماـ الصادؽ ما ركاه آّلسي عن االحتجاج كاإلرش ػ( ٗ)  
 علمنا غابر كمزبور كنكت ُب القلوب كنقر ُب األ٠باع كإف عندنا : قاؿ

ا١بفر األٞبر كا١بفر األبيض كمصحف فاطمة عليها الٌسبلـ كعندنا ا١بامعة 
فيها ٝبيع ما ٰبتاج الناس إليو، فسيئل عن تفسّب ىذا الكبلـ فقاؿ أما الغابر 

٤بزبور فالعلم ٗبا كاف، كأما النكت ُب القلوب فهو فالعلم ٗبا يكوف كأما ا
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اإل٥باـ كأما النقر ُب األ٠باع فحديث ا٤ببلئكة عليهم الٌسبلـ نسمع كبلمهم 
كال نرل أشخاصهم، كأما ا١بفر األٞبر فوعاءه فيو سبلح رسوؿ اهلل صٌلى اهلل 

يض عليو كآلو كسٌلم كلن ٱبرج حٌب يقـو قائمنا أىل البيت كأما ا١بفر األب
فوعاء فيو توراة موسى كإ٪بيل عيسى كزبور داكد ككتب اهلل األكٔب كأما 

مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ ففيو ما يكوف من حادث كأ٠باء من ٲبلك إٔب 
أف تقـو الساعة كأما ا١بامعة فهو كتاب طولو سبعوف ذراعان إمبلء رسوؿ اهلل 

بيده  طالب  صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم من فلق فيو كخط علي بن أيب
يـو القيامة حٌب أف فيو أرش ا٣بدش  فيو كاهلل ٝبيع ما ٰبتاج إليو الناس إٔب

. (ِِٔ)كا١بلدة كنصف ا١بلدة
" أم ا٤ببلئكة ػ كال نرل أشخاصهم  ػػنسمع كبلمهم : "قولو : تنبيه    

يتعارض مع األخبار الصحيحة الٍب دٌلت على أنػهم يركف ا٤ببلئكة، بل ىم 
كة ،فبل بٌد من تأكيل ىذا ا٤بقطع على صحة فرض صدكره عن ٨بتلف ا٤ببلئ

، ٗبا يتناسب كاإلطبلقات الٌدالٌة على رؤيتهم للمبلئكة ،أك أف يقاؿ  ا٤بعصـو
أنو ال تبلزـي بْب السماع كالرؤية،إذ عدـ الرؤية ليس نقصان ُب قابلٌياهتم،إذ إٌف 

 ٕبقائق ا٤ببلئكة ما داموا عارفْب الرؤيٌة قلبٌية فبل داعي للرؤية البصرية
  .، كاألٌكؿ ىو األرجح ككينونتهم

ففي الكاُب عن سهل عن ٧بمد بن سليماف عن أبيو عن أيب بصّب ػ( َُ)  
بينا رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ذات يـو جالسان إذ أقبل أمّب : قاؿ

ف فقاؿ لو رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم إف فيك شبها ـ ا٤بؤمنْب 
عيسى ابن مرًن لو ال أف تقوؿ فيك طوائف من أمٍب ما قالت النصارل ُب 
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عيسى إبن مرًن لقلت فيك قوال ال ٛبر ٗبؤلو من الٌناس إال أخذكا الَباب من 
فغضب األعرابياف كا٤بغّبة بن شعبة : ٙبت قدميك يلتمسوف بذلك الربكة قاؿ

ثبلن إال عيسى كعدة من قريل معهم فقالوا ما رضي أف يضرب البن عمو ـ
كلٌما  رب إبن  ريم  ثالن إذا قو ك : ابن مرًن فأنزؿ اهلل على نبٌيو فقاؿ

 نه يصٌنكف كقالوا ء لهتنا خيره أـ هو  ا  ربوا لك إاٌل جنالن بل هم قوـه 
خًصموف إف هو إاٌل  بنه أنعمنا  ليه كجعلناا  ثالن لبني إسرائيل كلو نشاء 

: قاؿ  الئكة في األرض يخلفوف  يعِب من بِب ىاشم لجعلنا  نكم
فغضب ا٢بارث بن عمرك الفهرم فقاؿ الٌلهٌم إف كاف ىذا ىو ا٢بٌق من 

عندؾ أف بِب ىاشم يتوارثوف ىرقبلن بعد ىرقل فأمطر علينا حجارةن من الٌسماء 
ك ا :أك ائتنا بعذاب أليم فأنزؿ اهلل عليو مقالة ا٢بارث كنزلت ىذه اآلية 

ٍب  كأنت فيهم ك ا كاف الٌله  عٌذبهم كهم يستغفركف الٌله ليعٌذبهم كاف
يا ٧بمد بل ٘بعل لسائر قريل : يا أبا عمرك إٌما تبت كإما رحلت، فقاؿ: قاؿ

شيئان ٩با ُب يديك فقد ذىبت بنو ىاشم ٗبكرمة العرب كالعجم، فقاؿ لو النيب 
يا : فقاؿصٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ليس ذلك إٕب ذلك إٔب اهلل تبارؾ كتعأب، 

فدعا براحلتو فركبها فلما ! ٧بمد قليب ما يتابعِب على التوبة كلكن أرحل عنك
سار بظهر ا٤بدينة أتتو جندلة فرضت ىامتو ٍب أتى الوحي إٔب النيب صٌلى اهلل 

 بوالية علي  سأؿ سائله بعذاب كاقع للكافرين: عليو كآلو كسٌلم فقاؿ
جيعلت فداؾ إنا ال نقرؤىا : قلت: ؿقا ليس له دافعه  ن الٌله ذم المعارج

ىكذا فقاؿ ىكذا نزؿ بػها جربائيل على ٧بمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم 
عليها الٌسبلـ فقاؿ رسوؿ اهلل   ثبته في  صحف فاأمةكىكذا ىو كاهلل 
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صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم ٤بن حولو من ا٤بنافقْب انطلقوا إٔب صاحبكم فقد 
  .(ِِٕ)اهلل عز كجل كاستفتحوا كخاب كٌل جٌبار عنيد: أتاه ما استفتح بو قاؿ

إبن الوليد عن ابن أباف عن ا٢بسْب بن سعيد عن القاسم بن  كعن ػ( ُُ)  
دخلت على أيب عبد : ٧بٌمد عن عبد الٌصمد بن بكّب عن فضيل سٌكرة قاؿ

: ال، قاؿ: يا فضيل أتدرم ُب أٌم شيء كنت أنظر؟ فقلت: فقاؿ اهلل 
كتاب فاطمة عليها السَّبلـ فليس ملك ٲبلك إالٌ كىو با٠بو  كنت أنظر ُب

 . (ِِٖ)فيو شيئان  كاسم أبيو، فما كجدت لولد ا٢بسن 

كعن ٧بمد بن العباس عن ٧بمد بن خالد عن ا٢بسن بن القاسم  ػ( ُِ)  
 عن عمر بن ا٢بسن عن آدـ بن ٞباد عن حسْب بن ٧بمد عن سفياف مثلو

القاسم عن أٞبد بن ٧بمد الٌسٌيارم عن ٧بمد  أيضا حدثنا أٞبد ابن: كقاؿ
أنو تبل  بن خالد عن ٧بمد بن سليماف عن أيب بصّب عن أيب عبد اهلل 

ليس له للكافرين بوالية علي   سأؿ سائله بعذاب كاقع: ىذه اآلية
. ىكذا ىي ُب مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ:: ٍب قاؿ دافعه 
ف عن أبيو عن أيب بصّب عن أيب عبد كركل الربقي عن ٧بمد بن سليما      
ىكذا كاهلل أنز٥با جربائيل على النيب كىكذا ىو مثبت ُب :: أنو قاؿ اهلل 

  . (ِِٗ)مصحف فاطمة عليها الٌسبلـ
ألواح موسى عندنا كعصا موسى  : ُب ركاية األعمل قاؿك ػ( ُّ)  

 : عندنا ك٫بن كرثة النبيْب كقاؿ 
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القلوب،كنقره ُب األ٠باع كإٌف عندنا ا١بفر األٞبر علمنا غابر كمزبور كنكته ُب 
كا١بفر األبيض كمصحف فاطمة، كإٌف عندنا ا١بامعة فيها ٝبيع ما ٰبتاج 

.  (َِّ)الٌناس إليو
عن ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن فقاؿ  سيئل اإلماـ الصادؽ  ػ( ُْ)  
  : ما من نيب كال كصي كال ملك إال كىو ُب كتاب عندم يعِب

 فاطمة كاهلل ما حملمد بن عبد اهلل فيو اسمه كأنكأ الصادؽ  مصحف
 : يقوؿ

  كفينا يقينان يعد الوفػػػػاء           كفينا تفرخ أفراخػػػػػػو
( ُِّ)رأيت الوفاء يزين الرجػاؿ              كما زين العذؽ مشراخػػو 

 

اؿ عن ركل الٌصفار بإسناده إٔب أٞبد بن ا٢بسن بن علي بن فض ػ( ُٓ)   
أبيو ا٢بسن بن علي بن فضاؿ عن أيب بكّب كأٞبد بن ٧بمد عن ٧بمد بن 

٫بوان من سٌتْب رجبلن كىو كسطنا  كنا عند أيب عبد اهلل : عبد ا٤بلك قاؿ
فجاء عبد ا٣بالق بن عبد ربٌو فقاؿ لو كنت مع إبراىيم بن ٧بٌمد جالسان 

ا ترؾ علي كتابان فقاؿ ال كاهلل ـ فذكركا أنك تقوؿ إف عندنا كتاب علي 
كإف كاف ترؾ علي كتابان ما ىو إال إىابْب كلوددت أنو عند غبلمي ىذا فما 

ما ىو كاهلل : ٍب أقبل علينا فقاؿ فجلس أبو عبد اهلل : أبإب عليو قاؿ
كما يقولوف إهنما جفراف مكتوب فيهما ال كاهلل إهنما إلىاباف عليهما 

حدٮبا كُب اآلخر سبلح رسوؿ اهلل أصوافهما كأشعارٮبا مدحوسْب كتبان ُب أ
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كعندنا كاهلل صحيفة طو٥با سبعوف ذراعان ما خلق 
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اهلل من حبلؿ كحراـ إال كىو فيها حٌب إف فيها أرش ا٣بدش كقاـ بظفرة على 
. (ِِّ)ذراعو فخٌط بو كعندنا مصحف أما كاهلل ماىوبالقرآف

مد بن ا٢بسْب عن أٞبد بن ٧بمد بن أيب كبإسناده إٔب حدثنا مح ػ( ُٔ)  
كنت جالسان عند أيب عبد : نصر عن ٞباد بن عثماف عن علي بن سعيد قاؿ

كعنده ٧بمد بن عبد اهلل بن علي إٔب جنبو جالسان كُب آّلس عبد  اهلل 
ا٤بلك بن أعْب ك٧بمد الطيار كشهاب بن عبد ربو فقاؿ رجل من أصحابنا 

ا٢بسن يقوؿ لنا ُب ىذا األمر ما ليس لغّبنا  جعلت فداؾ إف عبد اهلل بن
أما تعجبوف من عبد اهلل يزعم أف أباه : بعد كبلـ فقاؿ أبو عبد اهلل 

علي ٓب يكن إمامان كيقوؿ إنو ليس عندنا علم،كصدؽ كاهلل ما عنده علم، 
إٌف عندنا سبلح رسوؿ اهلل صٌلى اهلل  ػكأىول بيده إٔب صدره  ػكلكن كاهلل 
من كدرعو كعندنا كاهلل مصحف فاطمة ما فيو آية  سلَّم كسيفوعليو كآلو ك

كتاب اهلل كإنو إلمبلء رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كخطٌو علي 
  بيده كعندنا كاهلل ا١بفر كما يدركف ما ىو  مٍسكي شاة أك مٍسكي بعّب

ين أبكركا أما ترضوف أنكم ٘بيئوف يـو القيامة آخذ: ٍب أقبل إلينا كقاؿ
كعلي آخذ ٕبجزة رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو  ٕبجزة علي 

.  (ِّّ)كسلَّم
كرد ُب ا٢بديث ا٤بتقٌدـ أٌف مصحف موالتنا فاطمة عليها  : الرظة  

السَّبلـ من إمبلء رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كخطَّو أمّب ا٤بؤمنْب 
 ذكر الٌصبلة عليو بيده، فأضاؼ النٌساخ إٔب كلمة رسوؿ اهلل علٌي 
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كعلى آلو،  ٌنان منهم أنو ال بٌد من إضافة الٌصبلة عليو كعلى آلو عند 
إطبلؽ كلمة رسوؿ اهلل، كذلك لئلنصراؼ الذىِب، كىو اشتباه ٧بض، إذ 
لو كاف ا٤بصحف إمبلء النيٌب ٧بٌمد، لكانت موالتنا الزىراء ىي الكاتب ال 

إذا قلنا أٌف ا٤براد من ا٤بصحف  ، اللهٌم إالٌ زكجها أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 
ىنا غّب ا٤بصحف التكويِب اٌلذم ٠بعىٍتو من جربائيل أٌم أٌف ٜبٌة مصحفان 
آخر كاف عندىا حسبما فٌصلنا سابقان؛ أك أٍف يكوف ىذا ا٤بصحف ىو 
حبلؿ كحراـ، أمبله أبوىا على بعلها، لكنها كرثتو منهما ُب حياهتما 

  . عليهما السَّبلـ 
عن عٌباد بن سليماف عن سعد بن سعد عن علي بن أيب ٞبزة ك ػ( ُٕ)  

ء من  عندم مصحف فاطمة ليس فيو شي: قاؿ عن العبد الصاّب 
(ِّْ)القرآف
 . 

: إشكاؿ
 إٌف ا٤براد من ا٤بصحف اٌلذم كاف عند اإلماـ الصادؽ : إٍف قيل لنا    

ر كاإلنصراؼ ىو ما ٠بعىتػو الصٌديقة من أحكاـ شرعٌية من أبيها، كذلك للتباد
  .
عند إطبلؽ كلمة مصحف مضافان إٔب الصٌديقة الطاىرة ال يصٌح : قلنا    

ا٢بمل على التبادر أك اإلنصراؼ لوجود قرائن كثّبة من األخبار توٌضح ا٤براد 
منو كأنو عبارة عن إخبارات جربائيل ٥با، ككجود ركاية على ا٤بدَّعى ال يوجب 
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لدالٌة على ا٣ببلؼ، كما أٌف كجود ركاية ال اإلنصراؼ عن األخبار ا٤بتواترة ا
.  يوجب انصرافان ُب مقابل أخبار متعٌددة 

عن أٞبد بن ا٢بسن بن علي بن فضاؿ عن أبيو ا٢بسن عن أيب  ػ( ُٖ)   
فأثُب عليو  كنا عند أيب عبد اهلل : ا٤بعزل عن عنبسة بن مصعب قاؿ

كاإلنس فقاؿ أبو  بعض القـو حٌب كاف من قولو كأخزل اهلل عدكؾ من ا١بن
لقد كنا كعدكنا كثّب كلقد أمسينا كما أحد أعدل لنا من ذكم : عبد اهلل

أصلحك : قلت: قراباتنا كمن ينتحل حبنا أنػهم ليكذبوف علينا ُب ا١بفر قاؿ
ىو كاهلل مسك ماعزو كمسك ضأف ينطق أحدٮبا : اهلل كما ا١بفر؟ قاؿ

آلو كسلَّم كالكتب كمصحف بصاحبو، فيو سبلح رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو ك
  .(ِّٓ)فاطمة، أما كاهلل ما أزعم أنو قرآف

كعن أٞبد بن موسى عن ا٢بسن بن علي بن النعماف عن أيب  ػ( ُٗ)   
ال أعلمو إال : زكريا ٰبٓب عن عمرك الزيات عن أباف كعبد اهلل بن بكّب قاؿ

إماـ أنو ٓب يكن : ثعلبة أك عبلء بن رزين عن ٧بمد بن مسلم عن أحدٮبا
فقاؿ أبو عبد : حٌب خرج كأشهر سيفو كإ٭با تصلح ُب قريل يعِب اإلمامة قاؿ

اهلل ألقواـ كانوا يأتونو كيسألونو عما خلف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو 
كلقد خلف رسوؿ  كعما خلف علي إٔب ا٢بسن  كسلَّم إٔب علي 

ٝباؿ كال جلد ثور كال اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عندنا جلدان ما ىو جلد 
جلد بقرة إال إىاب شاة فيها كل ما ٰبتاج إليو حٌب أرش ا٣بدش كالظفر 

ما ىو قرآف كلكنو كبلـ من كبلـ اهلل أنزؿ عليها كخلفت فاأمة  صحفان 
 .(ِّٔ) إمبلء رسوؿ اهلل كخط علي 



 235 

عن يعقوب بن يزيد ك٧بمد بن ا٢بسْب عن ٧بمد بن أيب عمّب  ػ( َِ)    
كنت قاعدان عند أيب عبد اهلل : ف أذينة عن علي بن سعد قاؿعن عمر ب

 جعلت فداؾ ما : كعنده أناس من أصحابنا فقاؿ لو معلى بن خنيس
بينا أنا أمكي : لو الطيار جعلت فداؾ: لقيت من ا٢بسن بن ا٢بسن؟ ٍب قاؿ

ُب بعض السكك إذ لقيت ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن على ٞبار حولو 
من صلى : أيها الرجل إٕب إٕب فإف رسوؿ اهلل قاؿ: ة فقاؿ ٕبأناس من الزيدم

صلواتنا كاستقبل قبلتنا كأكل ذبيحتنا فذلك ا٤بسلم الذم لو ذمة اهلل كذمة 
لو اتًق اهلل كال يغرٌٌنك ىؤالء الذين : رسولو من شاء أقاـ كمن شاء  عن فقلت

فهبل :  قاؿال: كٓب تقل لو غّب ىذا؟ قاؿ: حولك فقاؿ أبو عبد اهلل للطيار
ذلك كا٤بسلموف : إف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ: قلت لو

مقركف لو بالطاعة ك٤با قبض رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم ككقع 
العجب لعبد اهلل بن : االختبلؼ انقطع ذلك فقاؿ ٧بمد بن عبد اهلل بن علي

 عوف فغضب أبو عبد اهلل ا٢بسن أنو يهزأ كيقوؿ ىذا ُب جفركم الذم تد
العجب لعبد اهلل بن ا٢بسن يقوؿ ليس فينا إماـ صدؽ ما ىو بإماـ : فقاؿ

ٓب يكن إمامان كيرد  كال كاف أبوه إمامان كيزعم أف علي بن أيب طالب 
ذلك، كأما قولو ُب ا١بفر فإ٭با ىو جلد ثور مذبوح كا١براب فيو كتب كعلم 

امة من حبلؿ كحراـ إمبلء رسوؿ اهلل صٌلى ما ٰبتاج الناس إليو إٔب يـو القي
كفيه  صحف فاأمة  ا فيه  ية بيده  اهلل عليو كآلو كسلَّم كخطَّو علٌي 

كإف عندم خاًب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كدرعو   ن القر ف،
  .(ِّٕ)كسيفو كلواءه كعندم ا١بفر على رغم أنف من زعم
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د عن ٧بمد بن عمرك عن ٞباد بن عثماف عن ٧بمد بن عبد ا٢بمي ػ( ُِ)   
الذم أمبله جربائيل على : قلت أليب عبد اهلل : عن عمر بن يزيد قاؿ

 .(ِّٖ)ال: أقرآف ىو؟ قاؿ  علي 

ىو نفسو ما كرد  ما أمبله جربائيل على أمّب ا٤بؤمنْب علٌي :  الرظة    
.  ىا لفل رسوؿ اهللُب خرب علٌي بن سعد ا٤بتقدّْـ كغّبه من األخبار ا٤بوجود ُب

كعن السندم بن ٧بمد عن أباف بن عثماف عن علي بن ا٢بسْب  ػ( ِِ)    
إف عبد اهلل بن ا٢بسن يزعم أنو ليس عنده من : قاؿ عن أيب عبد اهلل 

صدؽ كاهلل عبد اهلل بن ا٢بسن ما عنده من : العلم إال ما عند الناس فقاؿ
ا١بامعة فيها ا٢ببلؿ كا٢براـ كعندنا العلم إال ما عند الناس كلكن عندنا كاهلل 

ك نننا ا١بفر أيدرم عبد اهلل بن ا٢بسن ما ا١بفر؟ مسك معز أـ مسك شاة؟ 
كلكنو أ ا كاهلل  ا فيه ررؼ  ن القر ف  ، ليها السَّالـ صحف فاأمة 
كخط علٌي كيف يصنع عبد اهلل إذا جاء  ػ أم جربائيل  ػإمبلء رسوؿ اهلل 

  ؟(ِّٗ)نوالناس من كل أفق كيسألو

كعن أٞبد بن ٧بمد عن النضر بن سويد عن ىكاـ بن سآب عن  ػ( ِّ)    
إف ُب ا١بفر الذم يذكركنو ٤با : يقوؿ ٠بعتو : سليماف بن خالد قاؿ

يسوؤىم أنػهم ال يقولوف ا٢بق كإف ا٢بق لفيو فليخرجوا قضايا علٌي كفرائضو 
ا  صحفان فيه كليخرجوإف كانوا صادقْب كسلوىم عن ا٣باالت كالعمات 

ائتوني بكتاب  ن : كسبلح رسوؿ اهلل قاؿ اهلل تعأب كصية فاأمة 
 . ( َِْ) قبل هذا أك أثارة  ن  لم إف كنتم صادقين



 237 

كصٌية فاطمة كسبلح  فيهكليخرجوا مصحفان : )الضمّب ُب قولو : الرظة    
ال يصٌح إرجاعو على ا٤بصحف؛ إذ كيف يستوعب ا٤بصحف ذا ( رسوؿ اهلل

جم الصغّب، سبلحان لرسوؿ اهلل كىو كثّب يكتمل على الرماح كالسيوؼ اّب
ػلو على ا١بفر اٌلذم ىو عبارة عن جلد ...كا٤بغافر ككك ، فبل بٌد إذان من ٞبى

كبّب كيًضعى فيو مصحف الصٌديقة كأسلحة رسوؿ اهلل ٧بٌمد النيٌب األكـر صٌلى 
؛ فبلحل (ِٔ)حديث رقم  اهلل عليو كآلو كسلَّم، كيكهد ٤با قلنا ما سيأٌب ُب

 .  
: كعن ٧بمد بن عبد ا١ببار عن إبن فضاؿ عن ٞباد بن عثماف قاؿ ػ( ِْ)  

يقوؿ ما مات أبو جعفر  ٠بعت أبا عبد اهلل : حدثِب أبو بصّب قاؿ
  عليها السَّبلـحٌب قبض مصحف فاطمة(ُِْ) .  

ف أيب كعن عبد اهلل بن جعفر عن موسى بن جعفر عن الوشاء ع ػ( ِٓ)    
اهلل  ء  ن كتاب  صحف فاأمة  ا فيه شي: قاؿ ٞبزة عن أيب عبد اهلل 

 . (ِِْ)ء ألقي عليها بعد موت أبيها صٌلى اهلل عليهما كإ٭با ىو شي

كعن عمراف بن موسى عن ٧بمد بن ا٢بسْب عن عبيس بن  ػ( ِٔ)    
د ىكاـ عن ٧بمد بن أيب ٞبزة كأٞبد بن عايذ عن إبن أذينة عن علي بن سعي

: فقاؿ لو ٧بمد بن عبد اهلل بن علي كنت عند أيب عبد اهلل : قاؿ
تعجب لعبد اهلل بن ا٢بسن يهزأ أك يقوؿ ىذا جفركم الذين تدعوف فغضب 

العجب لعبد اهلل يقوؿ ليس فينا إماـ صدؽ كليس ىو : أبو عبد اهلل فقاؿ
ان ٓب يكن إماـ بإماـ كما كاف أبوه بإماـ يزعم أف علٌي بن أيب طالب 
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ما  فيه كتب ك لمككذب كأما قولو ُب ا١بفر فإنو جلد ثور مدبوغ كا١براب 
علي  ٰبتاج الناس إليو إٔب يـو القيامة من حبلؿ كحراـ إمبلء رسوؿ اهلل ٖبط

 ما فيو آية من القرآف كإف عندم ٣باًب رسوؿ  كفيه  صحف فاأمة
. (ِّْ)اهلل كدرعو كسيفو كلواه كعندم ا١بفر على رغم أنف من زعم

كعن ٧بمد بن إ٠باعيل عن إبن أيب ٪براف عن ٧بمد بن سناف عن  ػ( ِٕ)    
: داكد بن سرحاف كٰبٓب بن معمر كعلي بن أيب ٞبزة عن الوليد بن صبيح قاؿ

فأيٍسأىؿ  نظرت في  صحف فاأمةيا كليد إين : قاؿ ٕب أبو عبد اهلل 
  .( ِْْ)فلم أجد لبِب فبلف فيها إال كغبار النعل

عن ٧بمد بن ا٢بسْب عن أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن  ػ( ِٖ)    
إف : قيل لو: قاؿ أباف بن عثماف عن علي بن أيب ٞبزة عن أيب عبد اهلل 

: عبد اهلل بن ا٢بسن يزعم أنو ليس عنده من العلم إال ما عند الناس فقاؿ
امعة فيها صدؽ كاهلل ما عنده من العلم إال ما عند الناس كلكن عندنا كاهلل اِب

ا٢ببلؿ كا٢براـ كعندنا ا١بفر أفيدرم عبد اهلل أمسك بعّب أك مسك شاة 
كلكنو  أ ا كاهلل  ا فيه ررؼ  ن القر ف ك نننا  صحف فاأمة

كيف يصنع  كخٌط علٌي [ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم]إمبلء رسوؿ اهلل 
تكونوا يـو يسألونو أما ترضوف أف [ أفق]عبد اهلل إذا جاءه الناس من كل فن 

  . (ِْٓ)القيامة آخذين ٕبجزتنا ك٫بن آخذكف ٕبجزة نبينا كنبينا أخذ ٕبجزة ربو

عن يعقوب بن يزيد عن إبن أيب عمّب عن عمر بن أذينة عن  ػ( ِٗ)    
إف عندم : يقوؿ كقد سئل عن ٧بمد فقاؿ ٝباعة ٠بعوا أبا عبد اهلل 
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٧بمد بن عبد اهلل ُب  لكتابْب فيهما إسم كل نيب ككل ملك ٲبلك كاهلل ما
  .  (ِْٔ)أحدٮبا

عن أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسْب بن سعيد عن القاسم بن ٧بمد  ػ( َّ)    
دخلت على أيب عبد اهلل : عن عبد الصمد بن بكّب عن فضيل سكرة قاؿ

 ال : قلت: ء كنت أنظر فيو قبل؟ قاؿ يا فضيل أتدرم ُب أم شي: قاؿ
يس ملك ٲبلك إال كفيو فل كتاب فاأمة كنت أنظر ُب : قاؿ

 . (ِْٕ)ء مكتوب إ٠بو كاسم أبيو ما كجدت لولد ا٢بسن فيو شي

عن علي بن إ٠باعيل عن صفواف بن ٰبٓب عن العيص بن القاسم  ػ( ُّ)    
ما من نيب كال كصي كال : قاؿ أبو عبد اهلل : عن معلى بن خنيس قاؿ

بن ا٢بسن فيو  ملك إال ُب كتاب عندم، ال كاهلل ما حملمد بن عبد اهلل
. (ِْٖ)اسم
عن يعقوب بن يزيد عن ٧بمد بن أيب عمّب عن ٧بمد بن عمراف  ػ( ِّ)    

إف عندم : يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : عن سليماف بن خالد قاؿ
 . ( ِْٗ)ء لصحيفة فيها اسم ا٤بلوؾ ما لولد ا٢بسن فيها شي

يس الصحيفة ا٤براد من الصحيفة ىنا ىي ا٤بصحف التكويِب كؿ:  الرظة    
الٍب فيها ا٢ببلؿ كا٢براـ، كذلك بقرينة أٌف فيها أ٠باء ا٤بلوؾ كمىن ٰبكم من 

مىل على " ا٢ببلؿ كا٢براـ"فا٤بصحف إذا أيطًلقى من دكف قرينة . ا٢بٌكاـ  ٰبي
.   اإلخبارات الغيبٌية، كأنو ٩با ٠بعىتو من جربائيل 

٪براف عن إبن  عن ٧بمد بن إ٠باعيل عن عبد الرٞبن بن أيب ػ( ّّ)    
سناف، عن داكد بن سرحاف كٰبٓب بن معٌمر كعلٌي بن أيب ٞبزة عن الوليد بن 

يا كليد إين نظرت ُب مصحف فاطمة : قاؿ ٕب أبو عبد اهلل : صبيح قاؿ
.    (َِٓ)عليها السَّبلـ فلم أجد لبِب فبلف فيو إالٌ كغبار النعل
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فضاؿ عن  ريف  عن يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن بن علي بن ػ( ّْ)    
 أليب عبد اهلل : قلت: بن ناصح كغّبه عمن ركاه عن حبابة الوالبية قالت

: إف ٕب إبن أخ كىو يعرؼ فضلكم كإين أحب أف تعًلمىِب أمن شيعتكم؟ قاؿ
يا فبلنة ىات الناموس : فقاؿ: فبلف بن فبلف قالت: قلت: كما ا٠بو؟ قالت

نعم ىو ذا ا٠بو : يها فقاؿبصحيفة ٙبملها كبّبة فنكرىا ٍب نظر ؼ فجاءت
 .  (ُِٓ)كاسم أبيو ىاىنا

عن أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن سيف بن عمّبة عن  ػ( ّٓ)    
كنت مع عمي فدخل على : أيب بكر ا٢بضرمي عن رجل من بِب حنيفة قاؿ

ء هذا  أم شي: علي بن ا٢بسْب فرأل بْب يديو صحائف ينظر فيها فقاؿ لو
أفتأذف أطلب ا٠بي : ىذا ديواف شيعتنا قاؿ: ؿجعلت فداؾ؟ قا الصحف
فإين لست أقرأ كابن أخي على الباب فتأذف لو فيدخل : نعم فقاؿ: فيو؟ قاؿ

ء ىجمت  نعم فأدخلِب عمي فنظرت ُب الكتاب فأكؿ شي: حٌب يقرأه؟ قاؿ
كٰبك فأين أنا فجزت ٖبمسة : ا٠بي كرب الكعبة قاؿ: عليو ا٠بي فقلت

أخذ اهلل : اسم عمي فقاؿ علي بن ا٢بسْب أ٠باء أك ستة ٍب كجدت 
يزيدكف كال ينقصوف إف اهلل خلقنا من أعلى  ميثاقهم معنا على كاليتنا ال

عليْب كخلق شيعتنا من طينتنا أسفل من ذلك كخلق عدكنا من سجْب كخلق 
 .(ِِٓ) أكلياءىم منهم من أسفل النار

عن حساف عن أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن سيف  ػ( ّٔ)    
حدثِب حذيفة بن أسيد الغفارم صاحب النيب : عن أيب ٧بمد البزاز قاؿ

فرأيتو  دخلت على علي بن ا٢بسْب : صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم قاؿ
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أرين أنظر فيها ا٠بي : ىذا ديواف شيعتنا قلت: ما ىذا؟ قاؿ: ٰبمل شيئا قلت
ر فيو فقاؿ إبن إبن أخي يقرأ فدعا بكتاب فنل: إين لست أقرأ قاؿ: فقلت
كيلك أين ا٠بي فنظر فوجد بعد ا٠بو بثمانية : ا٠بي كرب الكعبة قلت: أخي
 .(ِّٓ)أ٠باء

عن يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن بن علي بن الوشاء عن أيب ٞبزة  ػ( ّٕ)    
ال : فقاؿ ٕب: قاؿ خرجت بأيب بصّب أقوده إٔب باب أيب عبد اهلل : قاؿ

إٔب الباب فتنحنح فسمعت أبا عبد اهلل تتكلم كال تقل شيئا فانتهيت بو 
 فدخلنا كالسراج بْب يديو : يا فبلنة إفتحي أليب ٧بمد الباب قاؿ: فقاؿ

فوقعت عليَّ الرعدة فجعلت أرتعد فرفع : فإذا سفط بْب يديو مفتوح قاؿ
فرمى إٕب ٗبؤلة : نعم جعلِب اهلل فداؾ قاؿ: أبزٌاز أنت؟ قلت: رأسو إٕب فقاؿ

كانت  ( ن الثياب بيض،  نسوبة إلى قوهستاف  ربه :ىامل)قوىية
أبزاز أنت كهو ينظر في : إطو ىذه فطويتها ٍب قاؿ: على ا٤برفقة فقاؿ

يا أبا ٧بمد ما رأيت : فلما خرجنا قلت: فازددت رعدة قاؿ: قاؿ الصحيفة
سفطان قن أخرج  كما مرَّ يب الليلة إين كجدت بْب يدم أيب عبد اهلل 

فضرب أبو : فكلما نظر فيها أخذتِب الرعدة قاؿفنظر فيها   نه صحيفة
كٰبك أال أخربتِب فتلك كاهلل الصحيفة الٍب : بصّب يده على جبهتو ٍب قاؿ

  .(ِْٓ)فيها أسامي الكيعة كلو أخربتِب لسألتو أف يريك ا٠بك فيها
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عن علي بن ا٢بسن عن ا٢بسْب بن ا٢بسن السجاين عن ا٢بسْب  ػ( ّٖ)    
إ٠بي عندكم  :أليب ا٢بسن ا٤باضي : قلت: قي قاؿبن يسار عن داكد الر

  . (ِٓٓ)إم كاهلل ُب الناموس: ُب السفط الٍب فيها أ٠باء شيعتكم فقاؿ

عن عبد اهلل بن ٧بمد عن ٧بمد بن ا٢بسن السرم عن عمو علي  ػ( ّٗ)  
فدخل عليو شيخ  كنت عند أيب عبد اهلل : بن السرم الكرخي قاؿ
فأخرج أبو  بن جعلت فداؾ أمن شيعتكم أنا؟  :كمعو ابنو فقاؿ لو الكيخ

لو أدرج فأدرجو : مثل فخذ البعّب فناكلو طرفها ٍب قاؿصحيفة  اهلل 
حٌب أكقفو على حرؼ من حركؼ ا٤بعجم فإذا اسم إبنو قبل ا٠بو فصاح 

لو أدرج فأدرج ٍب أكقفو أيضا : إ٠بي كاهلل فرحم الكيخ ٍب قاؿ: االبن فرحا
 .(ِٔٓ) على ا٠بو  كذلك

عن إبراىيم بن ىاشم عن ا٢بسْب بن سيف عن أبيو عن فضيل  ػ( َْ)    
يا أبا عبيدة : قاؿ ٕب أبو جعفر : بن عثماف عن أيب عبيدة ا٢بذاء قاؿ

 مىن كاف عنده سيف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كدرعو كرايتو ا٤بغلبة
.   (ِٕٓ)قٌرت عينوك صحف فاأمة 

: كزبنة المخض    
إٌف ىذا الكٌم ا٥بائل من أخبار ا٤بصحف التكويِب للصٌديقة الطاىرة     

 ػالكهيدة يدفع كٌل شبهة تقف بوجهها، كال تبقي ٦باالن ألحد كي يناقل 
سند ركاية نزكؿ جربائيل على الصٌديقة كإخبارىا عن  ػٕبسب دعول ا٤بذكور 

٧ببيها كغّب الٍب ستجرم على شيعتها ك ػخّبىا كشٌرىا  ػا٢بوادث التكوينية 



 243 

٦باالن لدعواه بوجود بعض الركايات  ػىذه األخبار ا٤بتواترة  ػذلك، كما ال تيبقي 
الدالٌة على أٌف ا٤بصحف ىو ما كانت تسمعو من أبيها كبعلها حوؿ قضايا 
األحكاـ الكرعٌية، إذ إٌف خرب الواحد ال يعارض األخبار ا٤بتواترة، مع أٌف 

التكريعي إ٭با تػٌم بواسطة بعض الركايات،  ا٤بذكور إٌدعى أٌف إثبات ا٤بصحف
كأما ا٤بصحف التكويِب فإثباتو بواسطة ركاية كاحدة، ليوىمى القارئى كيكٌككو 

أخي  ػبعدـ كجود أخبار تدٌؿ على إثبات ا٤بصحف التكويِب، كقد مٌر عليك 
.  تلكم األخبار الدالٌة على ا٤بطلوب كىي غيض من فيض  ػالقارئ 
٢بكم الفصل يـو ا٢بكر كالنكر، تعدؿ بْب عبادؾ با٢بٌق اللهٌم أنت ا    

أٌم منقلبو  ػآؿ بيت ٧بٌمد  ػكأنت خّب ا٢باكمْب، كسيعلم اٌلذين  لموا 
. ينقلبوف كالعاقبة للمتقْب 

:   ود  لى بنء    
بعد عرض اإلشكاالت كالٌردكد على طوائف األخبار الٌدالة على العلم     

ٌديقة الطاىرة كاألئٌمة األطهار عليهم صلوات اهلل الفعلي ا٢بضورم للنيٌب كالص
.  ا٤بلك ا٢بناف، نكرع ببياف األخبار ا٤بعاًرضة لطوائف العلم الفعلي 

:  األخبار المعاًر ة     
رٌٗبا يتوٌىم بأٌف ٜبٌة أخباران صحيحة سندان كمضمونان، تدٌؿ على أٌف علم آؿ    

، بعيد القطر، إالٌ إنو ٓب يكن البيت عليهم السَّبلـ كإٍف كاف زاخر العباب
، كإ٭با يكوف  حاضران لديهم، حاًصبلن عندىم ساعةن بساعةو، كحينان ٕبْبو

حضوره باألمر إذا شاءكا عًلمى ذلك األمر، أك أرادكا ذلك الكيء، كٓب يكوف 
.  العلم منهم سابقان على اإلشاءة، حاًضران قبل اإلرادة 



 244 

كىي سعة  ػمضيّْقةن لتلك الدائرة الواسعة فتكوف األخبار ا٤بعاًرضة ك ليه؛     
كحصرىا ُب ٦باؿ دكف ذلك آّاؿ ا٤بفركض فيثبت  ػعلومهم ا٢بضوريٌة 

.  ا٤بطلوب ىو عدـ فعلٌية علومهم 
كاألخبار الٍب استدٌؿ بػها ىذا الفريق من الناس على عدـ حضوريٌة     

:  علومهم، ٲبكن تصنيفها إٔب أربع طوائف ىي كاآلٌب
توجد طائفة من النصوص ا٤بستفيضة تكّب إٔب أٌف ًمن : ائفة األكلىالح    

عىًلًم الغيب ما استأثر اهللي بو، كأٌف األئمة عليهم السَّبلـ ال يعلموف الغيب، 
: من ىذه الطائفة ما ركاه الكليِب

: عن عٌباد بن سليماف، عن ٧بٌمد بن سليماف، عن أبيو؛ عن سدير قاؿ    
زٌاز كداكد بن كثّب ُب ٦بلس اإلماـ أيب عبد اهلل بٰبٓب اؿكنتي أنا كأبو بصّب ك

 يا عجب ألقواـو  )): إذ خرج إلينا كىو مغضب فلٌما أخذ ٦بلسو قاؿ
يزعموف أنػا نعلم الغيب كما يعلم الغيب إالٌ اهلل عٌز كجٌل لقد ٮبمت بضرب 

ير ((جاريٍب فبلنة فهربت مِب فما علمتي ُب أٌم بيوت الدار ىي  : قاؿ سيدى
: فلٌما إف قاـ من ٦بلسو كصار ُب منزلو دخلتي أنا كأبو بصّب كميسر كقلنا لو
جىعىلىنا اهلل فداؾ ٠بعناؾ كأنتى تقوؿ كذا ككذا ُب أمر جاريتك، ك٫بن نعلم 

يا سدير أمىا )) : فقاؿ: أنك تعلم علمان كثّبان، كال ننسبك إٔب علم الغيب، قاؿ
ؿ كجدتى فيما قرأتى من كتاب اهلل عٌز فو)) : بلى، قاؿ: قلتي (( تقرأ القرآف 

قاؿ اٌلذم  ننا  لم  ن الكتاب أنا  تيك به قبل أف يرتٌن إليك : كجلٌ 
.  جيًعٍلتي فداؾ قد قرأتيوي : قلتي : ، قاؿ((أرفيك
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: فهل عرفت الٌرجل؟ كىل علمتى ما كاف عنده من علم الكتاب؟ قاؿ  :قاؿ  
اء ُب البحر األخضر فما يكوف قدر قطرة من آب :أخربين بو؟، قاؿ: قلتي 

يا : جيًعٍلتي فداؾ ما أقٌل ىذا، فقاؿ: قلتي : قاؿ !ذلك من علم الكتاب؟
ير ما أكثر ىذا أٍف ينسبو اهلل عٌز كجٌل إٔب العلم إٌب أخربيؾى بو يا سدير  سيدى

قل كفى باهلل شهينان : فها كجدتى ما قرأتى ُب كتاب اهلل عٌز كجٌل أيضان 
 :قرأتو جعلتي فداؾ، قاؿ: قلت  ف  ننا  لم الكتاببيني كبينكم كـى 

ال : أفمن عنده علم الكتاب كٌلو أفهم أـ مىن عنده علم الكتاب بعضو قلت
كعلم  :      فأكمى بيده إٔب صدره، كقاؿ: بل مىن عنده علم الكتاب كٌلو قاؿ

. (ِٖٓ) الكتاب كاهلل كٌلو عندنا علم الكتاب كاهلل كلُّوي عندنا
إٔب ذلك فإٌف سّبة األئٌمة قوالن كفعبلن تكهد على عدـ حضوريٌة  مضافان     

 : علومهم عليهم السَّبلـ، كيكهد لو ا٤بؤيٌدات التالية

ُب صحيحة  ما ركم عن موالنا اإلماـ الصادؽ : المؤين األكؿ
.  من أنو رفع السَب ليعلم ىل ُب البيت أحده يسمع؟  (ِٗٓ)ا٢بليب

عن موالنا اإلماـ الباقر صحيحة عبد اهلل بن سناف  ُب ما ركم : المؤين الثاني

  .من أنو بقيت ٤بعة ُب  هره ٓب يغسلها، فلٌما ذٌكركه، مسح عليها  (َِٔ)

عن موالنا اإلماـ أيب ا٢بسن  ركاه عبد ا٢بميد بن سعيدما :المؤٌين الثالث
من أنو أكل بيضة قامر بػها غبلـه لو، فلٌما علم بذلك تقٌيأىا  الكا م 

(ُِٔ) .
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لكٌن اإلنصاؼ بعد التأٌمل كالتدقيق، أٌف ىذه الطائفة الٍب نفت العلم     
ا٢باضر عنهم عليهم السَّبلـ ال تصلح ألٍف تكوف معاًرضةن لتلك األخبار 

:  ا٤بثبػتة كذلك ٤با يلي
إٌف ىذه الطائفة النافية ُب مقاـ نفي علم الغيب الذاٌب عنهم عليهم  (:أٌكالن )  

العرضي ا٤بوىوب من عند عبلٌـ الغيوب، كذلك ٤با أشرنا سابقان  السَّبلـ كليس
من كجوه الفرؽ بْب علمو تعأب كعلمهم، كأٌف علمو تعأب عْب ذاتو، كأٌف 
علمهم صفة خارجة عن الذات زائدة عليها، كأنو عٌز كجل أفاضو عليهم 

نػهم ال إكرامان ٥بم، كتعظيمان لكأهنم، كحٌجة على مىن سواىم، كىذا ال يناُب أ
.  يعلموف الغيب بالٌذات، بل إ٭با يعلمونو بالتعليم كا٤بنحة منو تعأب 

على فرض صٌحة نفي علم الغيب عن غّب اهلل تعأب إالٌ أٌف (: ثانيان )    
ٚبصيص القرآف الكرًن بالسٌنة جائز ككارد، كقد جاء ُب ا٤بقاـ ُب تفسّب قولو 

ككاف كاهلل ٧بٌمد ٩بن : "(ِٔ/ا١بن) إالٌ  ىن ارتضى  ن رسوؿ:تعأب
كأكالده ا٤بطٌهركف ىم ا٤برتضوف من  ، كأمّب ا٤بؤمنْب علٌي (ِِٔ)ارتضاه
 .(ِّٔ)حسبما جاء ُب األخبار أيضان " الرسوؿ
فالركاية ا٤بذكورة بعد التخصيص شاىده كاضحه على أٌف النيٌب كآلو ك ليه؛     

.  يعلموف الغيب ٗبا أعلمهم اهلل عٌز كجٌل 
كرد ُب خرب سدير من نفي علمهم بالغيب، فهو بالغض عن جهالة كما     

مل على شيئْب   :سنده ٰبي
فما : "إٌما على التورية لئبلٌ يينسب اإلماـ إٔب الربوبٌية، فقولو : األكؿ    

أراد بو علمان مستندان إٔب األسباب الظاىرة، أك علمان غّب مستفاد " علمتي 



 247 

ف ا١بارية، كىذا اليستلـز إنكار اإلنككاؼ ٕباٌسة من ا٢بواس الظاىريٌة ٗبكا
أم ما رأيتها بعيِب ُب أٌم بيت دخلت كإالٌ " فما علمت: "الواقعي، فقولو

ال " ٓب يفًًب ما سبقِب كٓب يعزب عِب ما غاب عِب: "فمن يقوؿ ُب صفة علمو
ٱبفى عليو أمر ا١بارية، ك٤بٌا طرؽ الباب ميسره بٌياع الٌزطي، كخرجت جارية 

: من أقصى الٌدار تفتحو، فقبض على يديها، فناداه اإلماـ ٟباسٌية 
أما كاهلل يا ميسر، لو كانت ىذه ا١بدراف : أدخل ال أبا لك، ٍبٌ قاؿ لو

 . (ِْٔ)ٙبجب أبصارنا كما ٙبجب عنكم أبصاركم، لكٌنا كأنتم سواء

لئن  ننتم أنػػٌا ال نراكم، كال نسمع : مضافان ٤با قاؿ حملٌمد بن مسلم    
مكم، لبئس ما  ننتم، لو كاف كما تظنوف أنٌا ال نعلم ما أنتم فيو كعليو كبل

.  (ِٓٔ)ما كاف لنا على الناس فضل
أترل أٌف اهلل : لعبد العزيز الصايغ كما قالو موالنا اإلماـ الصادؽ     

اسَبعى راعيان على عباده، كاستخلف خليفةن عليهم، ٰبجب شيئان من أمورىم 
(ِٔٔ) .

إٌف اهلل : قاؿ ق إ٠باعيل األزرؽ عن موالنا اإلماـ الصادؽ كما ركا    
أحكم كأكـر كأجٌل كأعلم من أٍف يكوف احتٌج على عباده ٕبٌجة ٍبٌ يغيب 

.  (ِٕٔ)عنهم شيئان من أمرىم
كإما على التقٌية حذران من ا٤بخالفْب أك ضعفاء العقوؿ من : الثاني    

راء، أك لعدـ كجود قابلٌيًة ٙبمُّل غامًض الكيعة، لئبلٌ يتوٮٌبوا فيهم ما ىم منو ب
تػمىل عدـ ٙبمًُّلو كعورة  علومهم عليهم السَّبلـ، ال سٌيما كأٌف ُب آّلس ٩بن ٰبي

بنفي علم الغيب  علومهم صلوات اهلل عليهم، فأراد اإلماـ أبو عبد اهلل 
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عن نفسو تثبيت عقيدة ىؤالء، كيؤيٌده أٌف سدير الراكم ٥بذا ا٢بديث دخل 
يو ُب كقت آخر كذكر لو استغراب ما ٠بعو منو من نفي علم الغيب، عل

بأنو يعلم ما ىو أرقى من ذلك كىو العلم بالكتاب كٌلو  فطمأنو اإلماـ 
.  كما حواه من فنوف ا٤بعارؼ كأسرارىا 

على مىن قاؿ بأهنم  كبا١بملة؛ فإٌف إنكار موالنا اإلماـ الصادؽ     
على ذم حجى كبصّبة، ألهنم أعلم الناس  يعلموف الغيب، ال ٱبفى شأنو

كأعرفهم بضعف عقو٥بم كعدـ ٙبمًُّلًهم، فلو أنػهم كانوا يتظاىركف دكمان ٗبا 
ميًنحيوا من ذلك العلم العتقد بػهم أىل الضعف أنػهم أرباب أك غّب ذلك ٩با 

.  يؤدم إٔب الكٍّْرؾ 
غيبة موالنا  كلقد اعتقد بػهم ذلك كثّب من الناس ُب عهودىم إٔب زمن    

 ٌّ ُب يومنا ىذا، على أنػهم كانوا ينفوف عنهم تلك  اإلماـ ا٤بهدٌم
ا٤بقدرة كذلك العلم أحيانان، كليسوا بأىل السلطة ليقيموا أكد الناس بالتأديب 

مع أصحاب إبن سبأ، بل  بعد الوعل كالزجر، كما سبق ألمّب ا٤بؤمنْب 
، كٓب يكونوا بذلك ا٤بظهر عندىم، كانوا غرضان لفراعنة أيامهم، كىدفان لنبا٥بم

فلو تظاىركا بتلك ا٣بىلَّة كيف ترل ٰبمل ا٢بسد أكلئك الطواغيت على الفتك 
بػهم، كىم احملسودكف على ما آتاىم اهلل من فضلو، كأم حائل ٰبجز عما 

.  يريدكنو بػهم كبأكليائهم 
ا تسيخ كقد القوا من ا٤بصائب كالنوائب كا٢بوادث كالوقائع كالفجائع ـ    

منو مشم ا١بباؿ، كيكيب من ىولو الرُّضَّع، بسبب ما  هر منهم من فضلو 
كنعمو جليلة أسبغها عليهم ا٤بؤب سبحانو، مع أنػهم ٓب ييٍطًلعيوا أعداءىىم كال 
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سواد أكليائهم على ٝبيع ما ريزقوا من ذلك الفضل، كلو ٓب يكونوا على قدر 
، كىل مات أحد كبّب من ا١بلد كالصرب ٤با استطاع أف ٰبم ؿ ما ٙبملوه بكره

منهم حتف أنفو دكف أٍف يتجرٌع غصص الٌسٌم النقيع أك يصافح حدكد 
، كيعتنق قدكد الرماح، ىذا فوؽ ما يركنو من ا٥بتك للحرمات، كتسيّب  الصواـر

العقائل كالسٌب كالٌسلب، كالغصب للحقوؽ، كالتبلعب بالٌدين، كتضييع 
.  أحكاـ الكريعة 

 هر بتلك ا٤بنح اإل٥بٌية ٝبيعها إالٌ موالنا اإلماـ ا٤بهدٌم ا٤بنتظر نعم، ال م    
عجٌل اهلل تعأب فرجو الكريف؛ ألنو ال ٱبكى ذلك التسٌرب إٔب ضعاؼ 
البصائر، لو صارح ٗبا كيًىبى من الفضل، لقدرتو على الٌردع كالتأديب، كال 

، كيف .  لسيفكىو صاحب السلطة كا! ٱباؼ حىسىدى حاسدو، أكسطوةى  آبو
على أٌف ُب ذيل خرب سدير ما يفصح بتلك السعة، كينبئ عن ذلك     

علم الكتاب كاهلل كٌلو عندنا، علم : "قاؿ التعميم كا٢بضور، فإنو 
، كالكتاب كما أنبأ عنو ا٤بؤب ا١بليل جاء بيانان لكٌل "الكتاب كاهلل كٌلو عندنا

.  شيء 
    
:  اإليراد  لى المؤٌينات المتقنّْ ة 
أما حادثة رفع السَب الواردة ُب ا٤بؤيٌد األٌكؿ، فلعٌلو الطمئناف أيب بصّب،     

!  ككيف يعلم ٖببيئة أيب بصّب حْب دخل عليو، كال يعلم ٗبا كراء السَب؟
أك لعٌلو من باب ا٤بماشاة على قدر عقو٥بم بضرب من التقٌية أك     

تنبيو على أٌف مسؤكلو أمر السياسات ا٤بدينة للبيانات التدرٯبٌية، أك من باب اؿ
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ينبغي صونو عن األجنيب، إٔب غّب ذلك من ا٢ًبكىم ا٣بفٌية كا١بلٌية لسائر 
.  ا٤بتكأّات الواردة عنهم أك ا٤بنسوبة إليهم 

ىا كانت من ٚبيل      ٌّ كأما حادثة بقاء اللمعة الواردة ُب ا٤بؤيد الثاين، فلعٌل
إذا ٓب ٱبرب، كإالٌ كيف تبقى ٤بعة  النا ر، أك لتنبيو النا ر أٍف ليس عليو بأسه 

! كالغسل كاف ارٛباسيان، ككيف ال يستوٕب ا٤باء على ٝبيع بدف ا٤برٛبًػس؟
كأما حادثة القيء الواردة ُب ا٤بؤيٌد الثالث، فلعٌلو كاف ٦باراةن للمخرب، كلو     

 أصٌر اإلماـ على أٌف البيضة ٓب تكن ٩با أكتػًسبى من القمار التػَّهىمى ا٤بخربي 
ـى  ، أك غّب ذلك ٩با يكوف من ا٤بخبػر لتصديق با١بهل كسخر منو اإلما
.  خربه 
الـ كإالٌ فبل ٱبفى كل ذلك لو قلنا بصٌحة صدكرىا عن األئٌمة عليهم السَّ     

إٔب اإلماـ  ، ك٨بالفة مداليلها من حيث نسبة ا١بهلضعف أسانيد بعضها
 ىو ٨بالف ألدلٌة ُب ا٤بوضوعات الٍب يَبتٌػب عليها حكم شرعٌي ك

.  العصمة عقبلن كنقبلن 
إننا ال ننكر أنػهم قد يتظاىركف أحيانان بعدـ العلم قوالن أك  :كصفوة القوؿ    

فعبلن، إالٌ أٌف لذلك كجوىان ٝبٌة ال ٚبفى على البصّب، فبل توجب أٍف ٙبمل 
تلك األدلٌة الٌصرٰبة بالعلم ا٢باضر، كتصرؼ عن كجهها لبعض تلك 

.  تأٌمل الظواىر؛ ؼ
     :الطائفة الثانية    
دٌلت ىذه الطائفة على أٌف النيب كأئٌمة آؿ البيت عليهم السَّبلـ صدر     

منهم الٌسهو، فلو كاف علمهم حاضران لكاف األجدر أالٌ يقعوا ُب الٌسهو، إذ 
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مىن كاف علمو حاضران يعلم كٌل شيء من أفعاؿ العباد، ال يتطٌرؽ إٔب أفعالو 
صف بو ًمن ا٢بضور، فوقوعهم ُب الٌسهو يستلـز القوؿ بعدـ خبلؼ ما ات

.  حضوريٌة علومهم عليهم السَّبلـ 
:  من ىذه الطائفة ما ركاه العاٌمة    
صٌلى بنا رسوؿ : ٠بعتي أبا ىريرة يقوؿ: عن مؤب إبن أيب أٞبد قاؿ ػ( ُ)    

فقاـ ذك  صبلة العصر فسٌلم ُب ركعتْب،[ كآلو كسٌلم]اهلل صٌلى اهلل عليو 
كل ذلك ٓب يكن، :أقصرت الٌصبلة أـ نسيت؟ فقاؿ رسوؿ اهلل: اليدين فقاؿ

: قد كاف بعض ذلك يا رسوؿ اهلل، فأقبل رسوؿ اهلل على الناس فقاؿ:فقاؿ
نعم يا رسوؿ اهلل،فأًب رسوؿ اهلل ما بقي من الٌصبلة : أصدؽ ذك اليدين؟قالوا

. (ِٖٔ)ٍبٌ سجد سجدتْب بعد السَّبلـ كىو جالس
: كعن علقمة عن عبد اهلل أٌف النيٌب صٌلى الظهر ٟبسان، فقيل لو ػ( ِ)    

صلَّيٍػت ٟبسان، فسجد سجدتْب كىو : ما ذاؾ؟ فقالوا: أزيد ُب الٌصبلة؟ قاؿ
 . (ِٗٔ)جالس
فبل : صٌلى رسوؿ اهلل، قاؿ إبراىيم: كعن علقمة عن عبد اهلل قاؿ ػ( ّ)    

يا رسوؿ اهلل أحدث ُب الٌصبلة : قأدرم أزاد أـ نقص، فلٌما سٌلم قيل ؿ
فثُب رجليو كاستقبل : صلَّيٍػتى كذا ككذا، قاؿ: كما ذاؾ؟ قالوا: شيء؟ قاؿ

إنو : القبلة فسجد بػهم سجدتْب ٍبٌ سلَّم، فلٌما انفتل أقبل علينا بوجهو فقاؿ
لو حدث ُب الٌصبلة شيء أنبأتكم بو كلكن إ٭با أنا بكره أنسى كما تنسوف، 

     .(َِٕ)...ٌكركين فإذا نسيت فذ

اجع ا٤بصدر السابق .  كاألخبار عندىم كثّبة ُب ىذا آّاؿ فلّبي
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كنػىقىلى ىذه األخبار بنفس ألفا ها تقريبان الكيخاف الصَّدكؽ    
(ُِٕ) 

من أٌف النيٌب صٌلى بالناس الظهر ركعتْب ٍبٌ سهى : كالٌطوسي بأسانيد متعدّْدة
  .

صَّبلة شيء؟ أحدث ُب اؿ: فقاؿ لو ذك الكمالْب
كما ذاؾ؟ : فقاؿ
.  إ٭با صلَّيٍػتى ركعتْب : قاؿ

. أتقولوف مثل قولو؟ : فقاؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
.  نعم : قالوا

 . (ِِٕ)فقاـ كأًب الٌصبلة كسجد سجدٌٌب الٌسهو
بإسناده إٔب ا٢بسْب بن علواف عن عمرك بن خالد عن زيد بن علٌي عن     

صٌلى بنا رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو : قاؿ  ٌ]ؤمنْبأمّب آب]آبائو عن علي 
لو بعض القـو يا رسوؿ الٌلو : كآلو كسٌلم الٌظهر ٟبس ركعات ٍبٌ انفتل فقاؿ

صٌليت بنا ٟبس ركعات : كما ذاؾ قاؿ: ءه؟ فقاؿ ىل زيد ُب الٌصبلة شي
 فاستقبل القبلة ككرٌب كىو جالسه ٍبٌ سجد سجدتْب ليس فيهما قراءةه كال: قاؿ

. ( ِّٕ)ٮبا ا٤برغمتاف: ركوعه ٍبٌ سٌلم ككاف يقوؿ
أٞبد بن ٧بٌمد بن عيسى عن علٌي بن الٌنعماف عن سعيد : كُب خرب آخر    

صٌلى رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو : يقوؿ ٠بعت أبا عبد الٌلو : األعرج قاؿ
يا رسوؿ الٌلو أحدث ُب : كآلو كسٌلم ٍبٌ سٌلم ُب ركعتْب فسألو من خلفو

أكذاؾ يا ذا : إ٭با صٌليت ركعتْب فقاؿ: كما ذاؾ؟ قالوا: ءه؟ قاؿ الة شيالصٌ 
نعم فبُب على صبلتو فأًب الٌصبلة : اليدين؟ ككاف يدعى ذا الٌكمالْب فقاؿ
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إٌف الٌلو عٌز كجٌل ىو اٌلذم أنساه رٞبة لؤلٌمة أال ترل لو أٌف رجبل : أربعا كقاؿ
قد : عليو اليـو ذلك قاؿصنع ىذا لعٌّب كقيل ما تقبل صبلتك فمن دخل 

سٌن رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كصارت أسوة كسجد سجدتْب 
. ( ِْٕ)٤بكاف الكبلـ 

: قاؿ كمن أخبار ىذه الطائفة ما رككه عن العرزمٌي عن أيب عبد الٌلو     
بالٌناس على غّب طهرو ككانت الٌظهر فخرج مناديو أٌف أمّب  صٌلى عليّّ 
  .(ِٕٓ)صٌلى على غّب طهر فأعيدكا كليبٌلغ الٌكاىد الغائب ا٤بؤمنْب 

 قلت للرضا : كما ركاه الصدكؽ بإسناده إٔب أيب الصلت ا٥بركم قاؿ    
يا ابن رسوؿ اهلل إف ُب سواد الكوفة قوما يزعموف أف النيب صٌلى اهلل عليو كآلو 

ف الذم ال كذبوا لعنهم اهلل إ: كسٌلم ٓب يقع عليو السهو ُب صبلتو؟ فقاؿ
 . (ِٕٔ)..يسهو ىو اهلل الذم ال إلو إال ىو

: كما ركاه ا٢بر العاملي عن السرائر عن ربعٌي بن عبد الٌلو عن الفضيل قاؿ    
كيفلت من ذلك أحده رٌٗبا أقعدت : الٌسهو فقاؿ ذكرت أليب عبد الٌلو 

  .(ِٕٕ)ا٣بادـ خلفي ٰبفل عليَّ صبلٌب

 
:  يرد  لى هذا الطائفة

جٌل ركايات الٌسهو بل كٌلها ضعيفة كمضطربة داللةن، عدا عن (: الن أكٌ )    
أنػها موافقة ألخبار العاٌمة، ك٨بالفة أيضان كمعارضة لآليات كلؤلخبار 

الصحيحة الدالٌة على خبلؼ ذلك، مضافان إٔب مصادمتها ألحكاـ العقل 
.  الٌداؿ على عصمة النيٌب كاإلماـ عليهما السَّبلـ 
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إٌف ىذه الطائفة من األخبار ٓب يعمل بػها فقهاء اإلمامٌية برٌمتهم  (:ثانيان )    
عدا الكيخ الٌصدكؽ كأستاذه إبن الوليد، كما أكردناه عن الكيخ الطوسي ال 

ىي من األحكاـ  ػأم أخبار السَّهو  ػيػتوٌىم منو عملو بػها ألٌف ما تضمنتو 
أم خرب أٌف  ػا٣برب اٌلذم أفٍب بو ما تضمنو ىذا : "ا٤بعموؿ بػها لذا قاؿ

فأٌما األخبار الٍب قدمناىا من أٌف النيٌب  ػالرسوؿ ٓب يسجد سجدٌب السَّهو قط 
سها فسجد فإهنا موافقة للعاٌمة؛ كإ٭با ذكرناىا؛ ألٌف ما تتضٌمنو من األحكاـ؛ 

: ،كقاؿ ُب موضع آخر تعقيبان على خرب العرزمي(ِٖٕ)"معموؿ بػها على ما بٌينػا
الف لؤلحاديث كما ىذا حكمو ال يعمل عليو كقد تضٌمن ىذا خرب شاذ مخ"

صٌلى بالٌناس  أيضا من الفساد ما يقدح ُب صٌحتو كىو أٌف أمّب ا٤بؤمنْب 
.   (ِٕٗ)" على غّب كضوء كقد آمننا من ذلك داللة عصمتو 

: كعلى فرض صٌحة صدكرىا تػحمل على كجوه  
الٌسهو ُب الظاىر للتعليم إٌما من باب التجاىل ال ا١بهل بإ هار صورة     

.  من دكف تفويت شيء عليو ُب الواقع 
كإما من باب ٩باشاتو مع ا٤بتوىّْم سهوه من غّب سهوو كما كاف يكٌلم     

.  الناس على قدر عقو٥بم، كأٍف صٌلى ُب الواقع نافلةن فظنوىا متٌممة للفريضة
لصورة الٌسهو  كإما أنو سجد سجدتْب شكران هلل فظٌنوىا سهوان، إ هاران     

.  عمدان لدفع مفسدة الغلٌو كالتفويض 
كبالغٌض عن كٌل ىذه الوجوه، فاألصٌح طرح تلك األخبار لكوهنا من     

كما  ػاآلحاد الٍب ال ٯبوز العمل بػها ُب أصوؿ الٌدين، مضافان إٔب شذكذىا 
أشرنا ػ كضعف أسانيدىا كاضطراب مداليلها كفساد مذىب أكثر ركاهتا 
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ما نسب إٔب النيٌب بل كإٔب سائر األنبياء الٌسلف من ا٢بزازات ببطبلف 
البلئقة ٕبزب الكيطاف، ا٤بنافية لرتبة خلفاء الرٞباف، كليس ركاية سهو النيٌب 
بأشهر من ركاية العاٌمة أيضان من سهو النيٌب ُب صبلة الفجر حاؿ قراءتو 

ل: لسورة النجم حٌب انتهى إٔب قولو ك ناة الثالثة  أفرأيتم الالت كالعٌزٌِ
تلك الغرانيق العلى كإٌف "ألقى الكيطاف على لسانو ( ٗ/النجم) األخرل

ٌٍب نٌبو على سهوه فخٌر ساجدان، فسجد ا٤بسلموف اقتداءان  "شفاعتهٌن لَب٘بى
.  بو 
: كصفوة القوؿ    
ال ٯبوز العمل ّٔذه األخبار حٌب لو صٌحت سندان كاتػضحت داللةن، إذ     

اٌل حكم العقل، كالعقل ٲبنع من صدكر أمثاؿ ذلك عن ليس ا٤بعترب إ
ا٤بعصـو ا٤بقتدل، كإٌف صدكر أمثاؿ ذلك ال يوافق مقاـ النبٌوة كمنزلة 

.  اإلمامة، بل ىو حطّّ من تلك الكرامة، كنقص من ذلك ا٤بنصب اإل٥بٌي 
كلو سلَّمنا جىدىالن بتلك األخبار على سبيل آّاراة مع ا٣بصم، فاألدٌلة     
اٌصة تأىب اتػٌصافهم ٗبا ٞبلتو ىذه األحاديث ُب طٌياهتا، ككفى منها ما اْب

سبق من تلك الطوائف سول األخبار الٍب نفت خصوص الٌسهو كالنسياف 
عنهم، ال سٌيما كأٌف الطبع ٲبٌج تلك النسبة إليهم، كيأىب عن قبوؿ ىاتيك 

. الٌدعاكل، فضبلن عن إباء العقل كالًفقو ٥با 
:  لثالثةالطائفة ا    
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كفيها من األخبار من ًقبىل الطرفْب خاٌصة كعاٌمة ما يدٌؿ على أٌف النيٌب     
ناـ عن صبلة الصبح حٌب أيقظو حٌر الكمس، كعيلّْلى ىذا النـو بأف اهلل عٌز 
كجٌل ألقاه على نبٌيو الكرًن رٞبةن بالناس، لئبلٌ يعٌّب ا٤بؤمني أخاهي ا٤بؤمنى لو ناـ 

.  عن الصَّبلة 
كىل بعد ىذا أكضح من أف علمهم ليس حاضران، إذ لو كاف حاضران ٤با     

.  ناـ عن الصَّبلة إٔب أٍف تطلع الكمس 
ركل ذلك العاٌمة بأسانيد متعٌددة عن ٞبراف بن حصْب، كأيب قتادة، كأيب     

.  ىريرة 
فماؿ النيٌب عن الطريق فوضع رأسو ٍبٌ : ففي حديث أيب قتادة قاؿ ػ( ُ)    
فكاف أٌكؿ مىن استيقل النيٌب صٌلى اهلل عليو " إحفظوا علينا صبلتنا : "قاؿ

فسرنا حٌب ارتفعت " إركبوا: "كآلو كسلَّم كالكمس ُب  هره فقمنا فزعْب فقاؿ
الكمس ٍب دعا ٗبيضاة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأنا منها كذكر 

هلل عليو كآلو ٍبٌ نادل ببلؿ بالٌصبلة فصٌلى رسوؿ اهلل صٌلى ا: ا٢بديث قاؿ
كسلَّم ركعتْب، ٍبٌ صٌلى الغداة فصنع كما كاف يصنع كٌل يـو ٍبٌ ركب النيب 

صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كركبنا فجعل بعضنا يهمس إٔب بعض ما كفارة ما 
ما ىذا : "صنعنا بتفريطنا ُب صبلتنا فقاؿ النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

أما لكم : "ا نيٌب اهلل تفريطنا ُب صبلتنا فقاؿم: فقلنا" اٌلذم هتمسوف دكين؟
أنو ليس ُب النـو تفريط إ٭با على مىن ٓب يصٌل الصبلة : " ٍبٌ قاؿ" فػيَّ أسوة

حٌب ٯبيء كقت األخرل فإذا كاف ذلك فليصٌلها حْب يستيقل فإذا كاف من 
.  (َِٖ)"الغد فليصٌلها عند كقتها
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ع رسوؿ اهلل ُب غزاة أك قاؿ سرينا ـ: كعن عمراف بن حصْب قاؿ ػ( ِ)    
سرية فلما كاف ُب آخر السحر عرسنا فما اسيقظنا حٌب أيقظنا حٌر الكمس 
فجعل القـو منا ينتبو فزعان دىكان، فلما استيقل رسوؿ اهلل أمرنا فار٘بلنا ٍبٌ 

سرنا حٌب ارتفعت الكمس ٍبٌ نزلنا فقضى القـو حوائجهم ٍبٌ أمر ببلالن فأذف 
يا نيٌب اهلل أال نقضيها من  : أمره فأقاـ ٍبٌ صٌلى الغداة فقلنا فصٌلينا ركعتْب ٍبٌ 

.  (ُِٖ)"ينهاكم اهلل عن الربوا كيقبلو منكم: "الغد لوقتها؟ قاؿ ٥بم رسوؿ اهلل
أٌف رسوؿ اهلل حْب قفل من غزكة خيرب سار : كعن أيب ىريرة قاؿ ػ( ّ)    

ا الليل فصٌلى ببلؿ ما إكؤل لن: ليلة حٌب إذا أدركو الكرل عرس، كقاؿ لببلؿ
قدر لو كناـ رسوؿ اهلل كأصحابو، فلما اقَبب الفجر إستند ببلؿ إٔب راحلتو 
مواجو الفجر فغلبت ببلالن عيناه كىو مستند إٔب راحلتو فلم يستيقل رسوؿ 
اهلل كال ببلؿ كال أحد من أصحابو حٌب ضربتهم الكمس، فكاف رسوؿ اهلل 

أخذ بنفسي : أم ببلؿ، فقاؿ ببلؿ: فقاؿأك٥بم استيقا ان ففزع رسوؿ اهلل 
إقتادكا، فاقتادكا : اٌلذم أخذ بنفسك بأيب أنت كأمي يا رسوؿ اهلل، قاؿ

ركاحلهم شيئان ٍبٌ توٌضأ رسوؿ اهلل كأمر ببلالن فأقاـ فصٌلى بػهم الٌصبح، فلما 
مىن نسي الصَّبلة فليصلّْها إذا ذكرىا فإٌف اهلل عٌز كجٌل : "قضى الصَّبلة قاؿ

. (ِِٖ)"أقم الصَّبلة لذًكرم: ؿقا
كنا مع رسوؿ اهلل مرجعو من : كعن عبد اهلل بن مسعود قاؿ ػ( ْ)    

: فقاؿ" مىن يكؤلنا: "مىن ٰبرسنا لصبلتنا كقاؿ شعبة: "ا٢بديبية فعرسنا فقاؿ
من ٰبرسنا لصبلتنا : إنك تناـ ٍب قاؿ: أنا قاؿ ا٤بسعودم ُب حديثو: ببلؿ

" إنك تناـ: "ا يا رسوؿ اهلل فقاؿ رسوؿ اهللأف: قلت: فقاؿ إبن مسعود
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فحرستهم حٌب إذا كاف كجو الصبح أدركِب ما قاؿ رسوؿ اهلل فنمت فما 
إٌف : فقاـ رسوؿ اهلل فصنع ما كاف يصنع ٍبٌ قاؿ: استيقظنا إالٌ بالكمس، قاؿ

اهلل لو أراد أٍف ال تناموا عنها ٓب تناموا كلكن أراد أٍف يكوف ٤بن بعدكم فهكذا 
 .(ِّٖ)"فعلوا مىن ناـ منكم أك نسيفا

سرينا مع رسوؿ اهلل ك٫بن ُب سفر ذات : كعن أيب قتادة أيضان قاؿ ػ( ٓ)    
يا رسوؿ اهلل لو عرست بنا فذكر ا٢بديث ُب نومهم عن الصبلة : ليلة فقلنا

" إٌف اهلل قبض أركاحكم حْب شاء كرٌدىا عليكم حْب شاء: "فقاؿ رسوؿ اهلل
.      (ِْٖ)ا ٢باجتهم كتوضأكا كارتفعت الكمس فصٌلىٍبٌ أمرىم فانتكرك

كأما ا٣باٌصة فقد رككا القٌصة ُب بعض الكتب اإلخباريٌة بأسانيد فيها    
: الصحيح كالضعيف، ىي كاآلٌب

٠بعت : ركل ا٢بسن بن ٧ببوب عن الرٌباطٌي عن سعيد األعرج قاؿ ػ( ُ)    
أناـ رسولو صٌلى اهلل عليو كآلو  إٌف الٌلو تبارؾ كتعأب: يقوؿ أبا عبد الٌلو 

كسلَّم عن صبلة الفجر حٌب طلعت الٌكمس ٍبٌ قاـ فبدأ فصٌلى الرٌكعتْب 
الٌلتْب قبل الفجر ٍبٌ صٌلى الفجر كأسهاه ُب صبلتو فسٌلم ُب ركعتْب ٍبٌ كصف 
ما قالو ذك الٌكمالْب كإ٭با فعل ذلك بو رٞبة ٥بذه األٌمة لئبلٌ يعٌّب الٌرجل ا٤بسلم 

قد أصاب ذلك رسوؿ الٌلو صٌلى : ىو ناـ عن صبلتو أك سها فيها فيقاؿإذا 
  .(ّٖٓ)اهلل عليو كآلو كسلَّم

إٌف الغبلة كا٤بفٌوضة لعنهم الٌلو : قاؿ الٌصدكؽ تعقيبان على ا٣برب ا٤بذكور    
 ينكركف سهو الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كيقولوف لو جاز أف يسهو 

يسهو ُب التبليغ ألٌف الٌصبلة عليو فريضةه كما أٌف التبليغ  ُب الٌصبلة جاز أف
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عليو فريضةه كىذا ال يلزمنا، كذلك ألٌف ٝبيع األحواؿ ا٤بكَبكة يقع على الٌنيٌب 
صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم فيها ما يقع على غّبه كىو متعٌبده بالٌصبلة كغّبه 

الة اٌلٍب اختٌص بػها ىي ٩بٌن ليس بنيٌب كليس كٌل من سواه بنيٌب كهو، فاّب
الٌنبٌوة كالتبليغ من شرائطها كال ٯبوز أف يقع عليو ُب التبليغ ما يقع عليو ُب 
الٌصبلة ألهنا عبادةه ٨بصوصةه كالٌصبلة عبادةه مكَبكةه كّٔا تثبت لو العبوديٌة 

كبإثبات الٌنـو لو عن خدمة ربٌو عٌز كجٌل من غّب إرادة لو كقصد منو إليو نفي 
، كليس الرٌبو بٌية عنو ألٌف اٌلذم ال تأخذه سنةه كال نوـه ىو الٌلو ا٢بٌي القٌيـو

سهو الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كسهونا؛ ألٌف سهوه من الٌلو عٌز كجٌل 
كإ٭با أسهاه ليعلم أنو بكره ٨بلوؽه فبل يتخذ ربٌان معبودا دكنو كليعلم الٌناس 

من الٌكيطاف كليس للٌكيطاف على بسهوه حكم الٌسهو مٌب سهوا، كسهونا 
الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاألئٌمة صلوات الٌلو عليهم سلطافه إ٭با 

سلطانو على اٌلذين يتوٌلونو كاٌلذين ىم بو مكركوف كعلى من تبعو من الغاكين، 
كيقوؿ الٌدافعوف لسهو الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أنو ٓب يكن ُب 

من يقاؿ لو ذك اليدين كإنو ال أصل للٌرجل كال للخرب، ككذبوا ألٌف الٌصحابة 
الٌرجل معركؼه كىو أبو ٧بٌمد عمّب بن عبد عمر كا٤بعركؼ بذم اليدين كقد 

كصف قتاؿ "نقل عنو ا٤بخالف كا٤بؤالف كقد أخرجت عنو أخباران ُب كتاب 
رٞبو الٌلو  بن أٞبد بن الوليد ككاف شيخنا ٧بٌمد بن ا٢بسن" القاسطْب بصٌفْب

يقوؿ أٌكؿ درجة ُب الغلٌو نفي الٌسهو عن الٌنيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كلو 
جاز أف ترٌد األخبار الواردة ُب ىذا ا٤بعُب ١باز أف نرٌد ٝبيع األخبار كُب رٌدىا 
إبطاؿ الٌدين كالٌكريعة كأنا أحتسب األجر ُب تصنيف كتاب منفرد ُب إثبات 
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 عليو كآلو كسلَّم كالٌرٌد على منكريو إف شاء الٌلو سهو الٌنيٌب صٌلى اهلل
 . (ِٖٔ)تعأب

 :كُب الذكرل للكهيد الثاين بإسناده إٔب موالنا أيب جعفر  ػ( ِ)    
 :إٌف رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عرس ُب بعض أسفاره كقاؿ: قاؿ

يا : س فقاؿأنا فناـ ببلؿ كناموا حٌب طلعت الكم: من يكلؤنا فقاؿ ببلؿ
يا رسوؿ اهلل أخذ بنفسي الذم أخذ بأنفاسكم فقاؿ : ببلؿ ما أرقدؾ؟ فقاؿ

قوموا فتحولوا عن مكانكم الذم : رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
يا ببلؿ أذف فأذف فصلى رسوؿ اهلل ركعٍب الفجر : أصابكم فيو الغفلة كقاؿ

من نسي : ػهم الصبح ٍب قاؿكأمر أصحابو فصلوا ركعٍب الفجر ٍب قاـ فصلى ب
كأقم الٌصالة : شيئا من الصبلة فليصلها إذا ذكرىا فإف اهلل عز كجل يقوؿ

نقضت : زرارة فحملت ا٢بديث إٔب ا٢بكم كأصحابو فقاؿ: قاؿ لذكرم
يا : فأخربتو ٗبا قاؿ القـو فقاؿ حديثك األكؿ فقدمت على أيب جعفر 

ٝبيعا كأف ذلك كاف قضاء من رسوؿ أال أخربهتم أنو قد فات الوقتاف  زرارة 
  .(ِٕٖ)اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

كٓب أقف على راد ٥بذا ا٣برب من حيث توىم القدح : ٍب قاؿ الكهيد رٞبو اهلل  
 . (ِٖٖ)ُب العصمة 

: كقاؿ الكيخ البهائي قدس اهلل ركحو بعد نقل ىذا ا٣برب كخرب إبن سناف    
ا لتضمنهما ٤با يوىم القدح ُب العصمة لكن كرٗبا يظن تطرؽ الضعف إليهم

إنو ٓب يطلع على راد ٥بما من ىذه ا١بهة كىو يعطي : قاؿ شيخنا ُب الذكرل
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٦باؿ كاسع؛  ٘بويز األصحاب صدكر ذلك كأمثالو عن ا٤بعصـو كللنظر فيو
 .(ِٖٗ)انتهى 

٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد بن ٧بٌمد عن عثماف بن عيسى عن ٠باعة  ػ( ّ)    
سألتو عن رجل نسي أف يصٌلي الٌصبح حٌب طلعت الٌكمس : ىراف قاؿبن ـ
يصٌليها حْب يذكرىا فإٌف رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم رقد عن : قاؿ

صبلة الفجر حٌب طلعت الٌكمس ٍبٌ صبٌلىا حْب استيقل كلكٌنو تنٌحى عن 
.   (َِٗ)مكانو ذلك ٍبٌ صٌلى

بن ٧بٌمد عن علٌي بن الٌنعماف عن سعيد ٧بٌمد بن ٰبٓب عن أٞبد  ػ( ْ)    
ناـ رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو : يقوؿ ٠بعت أبا عبد الٌلو : األعرج قاؿ

كآلو كسٌلم عن الٌصبح كالٌلو عٌز كجٌل أنامو حٌب طلعت الٌكمس عليو ككاف 
ذلك رٞبة من رٌبك للٌناس أال ترل لو أٌف رجبل ناـ حٌب تطلع الٌكمس لعٌّبه 

: ال تتورٌع لصلواتك فصارت أسوة كسٌنة فإف قاؿ رجله لرجل: لواالٌناس كقا
قد ناـ رسوؿ الٌلو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فصارت : ٭بت عن الٌصبلة قاؿ

.   (ُِٗ)أسوة كرٞبة رحم الٌلو سبحانو بػها ىذه األٌمة
: يرد  لى هذا الطائفة    
٨باًلف للعصمة داللةن  إنو كإٍف كاف بعضها صحيح سندان، إالٌ أنو: أكالن     

كمتنان، عدا عن موافقتها ألخبار العاٌمة ال سٌيما ما كرد ُب حديث أيب قتادة 
إٌف اهلل قبض : "من التعليل بقولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم( ُُّٕ)رقم 

( ُِّٖ)ككذا حديث رقم " أركاحكم حْب شاء كرٌدىا عليكم حْب شاء
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إٌف اهلل لو أراد أٍف ال تناموا عنها ٓب تناموا، : "بقولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم
" . كلكن أراد أٍف يكوف ٤بن بعدكم فهكذا فافعلوا، مىن ناـ منكم أك نسي 

ككأٌف يد الدٌس كانت بارعة ُب أخبارنا حيث ركبت تلك األسانيد     
. الكيعٌية على ا٤بتوف األشعريٌة، ففازت بقدح السبق، كنالت بغيتها الٍب ٛبنػت

.  ىي على فرض صٌحة صدكرىا، ٧بمولة على التقٌية ك
لقد ثبت ُب ا٤بستفيض أٌف نومو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم كاف : ثانيان     

كيقظتو، ككاف يعلم ُب النـو ما يعلم ُب اليقظة، كعليو؛ فكيف ترؾ الصَّبلة 
مع علمو بدخوؿ الوقت كخركجو ؟، كىل البلئق ٗبثل شخص النيٌب ذم 

ة ا١بليلة كا٤بقاـ الربٌاين، كٗبن ال تغمض عينو إالٌ خلسةن أٍف يناـ عن ا٤بنػزؿ
الفريضة حٌب يوقظو حٌر الكمس؟ كلو ارتكبو أقٌل أرباب العبادة كالتهٌجد 

ير عن مكىل ا٫بصر رفع التع! لكاف عاران عليو كحزازة،  فكيف بسٌيد األنبياء؟
ح باألقبح؟ أفبل يكفي البياف النياـ إالٌ بنـو النيٌب؟ أكليس ىذا من دفع القيب
! . كاإلعبلف باللساف ُب دفع التعيّب عمن يناـ؟

كخركج  ػ٫بن الكيعة  ػىذه الطائفة ٨بالًفة لئلٝباع القطعي عندنا : ثالثان     
ال يقدح بصٌحتو  ػُب مسألة سهو النيٌب كنومو عن الصَّبلة  ػالٌصدكؽ كأستاذه 

بىل الطائفة مع كوف الركايات ٗبرأل من كانعقاده، ألٌف كجود إٝباع كهذا من ؽً 
أعينهم، دليله على بطبلف مفاد تلك الركايات ا٤بستدىؿ بػها على ا٤بطلب؛ 
كاشتهار بعضها بصٌحة السند ال اعتبار بو، كذلك إلعراض الطائفة احملٌقة 
عنها ٩با يستلـز رفض مضموف الركاية، ألٌف اإلعراض يدٌؿ على مزيد من 

مضافان إٔب أٌف األخبار الٍب ٛبٌسك بػها الصَّدكؽ كمىن اتبعو ا٣بلل ُب الركاية؛ 
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مع موافقتها  ػحسبما أسلفنا آنفان  ػأخبار آحاد ال توجب علمان كال عمبلن 
.  ألخبار العاٌمة 

فإذا كانت من أخبار اآلحاد كمواًفقة ألخبار العاٌمة، كيف ٯبوز ك ليه؛     
طائفة اإلمامٌية، مع تأكيد النصوص حينئذو األخذ بػها، كتٍرؾ ما عملت بو اؿ

!!.  عنهم بطرح األخبار ا٤بواًفقة للعاٌمة عند التعارض ألٌف الٌرشد ُب خبلفهم؟
إذا كانت ا٤بصلحة ُب سهوه كنومو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم عن : رابعان     

، فًلمى ال تسوٌغ ىذه ا٤بصلحة  جعل الصَّبلة ىي أٍف ال يعٌّب ا٤بؤمني أخاهي ا٤بؤمنى
النيٌب أعرجان أك أعوران أك أحوالن لئبلٌ يعّبَّ ا٤بسلم من ذكم اآلفات كالعاىات 

.  كا٤بناقص ا٤بنفّْرة 
مضافان إٔب أٌف النـو عن الٌصبلة يستدعي التنفّب كعدـ الوثوؽ بالنيٌب، من     

حيث كوهنا طاعة، فَبٍكهىا يوجب استخفافان كاستهانةن بالنيٌب، كىو بدكره يؤٌدم 
.  التنفّب كعدـ القبوؿ كالوثوؽ  إٔب
: كقفة  ع الشهين الثاني كالمفين    
أشرنا سابقان إٔب ما قالو الكهيد الثاين ككافقو عليو الكيخ البهائي أعلى     

ٓب يقف على راٌد ٣برب نـو النيٌب عن صبلة الٌصبح " اهلل مقامهما مٌدعيان أنو 
كره عنو، كذلك ألٌف كىو غريب صد" من حيث توٌىم القدح ُب العصمة

ا٤بسألة ليست من الفركع احملضة حٌب ينتظر الكهيدي ردَّ بعض األصحاب ٥با 
أك ٨بالفتهم ٤بضموهنا، لوضوح تعٌلقها ٗباىٌية العصمة كمقاـ التبليغ، فإنامة 
النيٌب قهران عن صبلة الصبح يعترب إغراءان للمكلَّفْب بالقبيح، كجعل النـو عن 
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حسنةن يؤجر عليها ا٤بؤمن، مع أنو مكركه حسبما جاء ُب  الٌصبلة سينةن كقدكةن 
.  األخبار ا٤بستفيضة 

كاألغرب منو ما عن الكيخ ا٤بفيد حيث عٌد صدكر الٌسهو عن ا٤بعصـو عيبان  
: زٌه عنو دكف النـو فقاؿػٯبب الًب

كلسنا ننكر أٍف يغلب النـو على األنبياء ُب أكقات الٌصلوات حٌب ٚبرج ]    
د ذلك، كليس عليهم ُب ذلك عيب كال نقص، ألنو ليس ينفٌك فيقضوىا بع

، كألٌف النائم ال عيب عليو، كليس كذلك السهو، ألنو  بكر من غلبة النـو
نقص عن الكماؿ ُب اإلنساف كىو عيب ٱبتٌص بو مىن اعَباه، كقد يكوف من 
 ًفٍعل الساىي تارةن كما يكوف من ًفٍعل غّبه، كالنـو ال يكوف من مقدكرىم ٓب

يتعٌلق بو نقص كعيب لصاحبو لعمومو ٝبيع البكر، كليس كذلك 
.  (ِِٗ)..."السهو
:  كفيو ما فيو من اللغط كا٣بطأ كذلك    
ألٌف النـو كإٍف ٓب يكن من مقدكر العباد فبل عيب فيو؛ لكٌن صدكره : أٌكالن     

ة بعج ٌّ زىا جربان من اهلل تعأب ألجل عدـ التعيّب يوجب تضييق القدرة اإل٥بٌي
عن اإلتياف ببديل غّب تنوًن النيٌب عن الصَّبلة، إذ بإمكانو عٌز كجٌل أٍف يوًجد 

.  بديبلن يستطيع من خبللو أٍف ال يعٌّب ا٤بؤمن أخاه لو ناـ عن الصَّبلة
إٌف ىذا اإلدعاء موافق ألخبار العاٌمة الٍب أشرنا إٔب بعضها سول : ثانيان     

.  انيها أٌف صاحبها رٌتب ألفا ها كنٌسق مع
النـو ٗبا ىو ىو ال عيب فيو، كلكنو إذا أٌدل إٔب تفويت حقٍّ أك : ثالثان     

تضييع كاجب يصبح عيبان، كنومو عن صبلة الٌصبح كإٍف كاف بغّب اختياره بل 
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باختيار اهلل لو، فإنو يستلـز أٍف يفوّْت عليو حٌق اإلحَباـ من ًقبىل الناس كعدـ 
بة إٔب إلغاء كثّب من التكاليف جربان من اهلل عليو الوثوؽ بو، كإالٌ تسرم النػو

حرصان على أٍف ال يعٌّب ا٤بؤمن أخاه، كفيو تضييعه لتكاليف الكريعة كمػىٍحقه 
. ألحكامها كاجتثاثه ألصو٥با 

، كإٍف كاف تفصيبلن ُب تفصيل : رابعان      تفصيل ا٤بفيد بْب السهو كالنـو
مو تفصيل الصَّدكؽ، إذ كما ال فرؽ بْب الصَّدكؽ؛ إالٌ إنو مستلـز ًلمىا استلز

السهو ُب تبليغ األحكاـ كالسهو ُب العبادة من حيث النقص كالعيب ا٤بناُب 
لرتبة اإلمامة كذلك ال فرؽ ُب السهو ُب العبادة بْب ما ىو ناشئ عن النـو 
ا٤بفٌوت ألدائها ُب كقتها كبْب الناشئ عن غّبه، كدعول كجود فارؽ خارؽه 

ٲبكن أٍف يكوف تفويت الصَّبلة ُب كقتها أشٌد نقصان كعيبان من لئلٝباع، بل 
أم اإلشَباؾ ُب النـو  ػتفويت السَّهو ٥با بغّب النـو مع اشَباكهما ُب السَّهو 

كالطعوف الٍب أدٔب بػها ا٤بفيد على  ػعند الصَّبلة ُب كقتها كالسَّهو ُب الصَّبلة 
. الصَّدكؽ، ييطعىن بػها عليو حرفان ٕبرؼو 

:  الطائفة الرابعة    
تكّب ىذه الطائفة من األحاديث ا٤ببثوثة ُب الكاُب كبصائر الدرجات     

بل إذا شاء أٍف يعلم لعلم، كحديث كاحد  على عدـ فعلٌية علم اإلماـ 
.  ال، كلكن لو شاء أٍف يعلم أعلمو اهلل : ُب أنو ىل يعلم الغيب؟ قاؿ

:  من ىذه األخبار ما ركاه الصٌفار  
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بإسناده إٔب ٧بمد بن عبد ا١ببار عن صفواف بن ٰبٓب عن إبن  ػ( ُ)    
قاؿ أبو عبد اهلل    : مسكاف عن بدر بن الوليد عن أيب الربيع الكامي قاؿ

: العآب إذا شاء أف يعلم علم(ِّٗ) .
كبإسناده أيضان إٔب ا٥بيثم النهدم عن ا٢بسن بن ا٢بسْب اللؤلؤم  ػ( ِ)    

ف إبن مسكاف عن يزيد بن فرقد النهدم عن أيب عبد عن صفواف بن ٰبٓب ع
  . (ِْٗ)إف اإلماـ إذا شاء أف يعلم علم: قاؿ اهلل 

كعن أٞبد بن ا٢بسن بن علي بن فضاؿ عن عمر بن سعيد  ػ( ّ)    
ا٤بدايِب عن مصدؽ بن صدقة عن عمار الساباطي أك عن أيب عبيدة عن 

: اإلماـ أيعلم الغيب؟ قاؿ عن سألت أبا عبد اهلل : عمار الساباطي قاؿ
.  (ِٓٗ)ء عٌلمو اهلل ذلك ال كلكن إذا أراد أف يعلم الكي

كعن عمراف بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرك بن سعيد  ػ( ْ)    
إذا أراد اإلماـ أف يعلم شيئا عٌلمو اهلل : قاؿ ا٤بدايِب عن أيب عبد اهلل 

.  (ِٔٗ)ذلك
حاديث بأسانيدىا كطرقها إالٌ الثالث ٓب يركه كركل الكلىٍيِبُّ نفسى ىذه األ    
.  (ِٕٗ)أصبلن 
كىذه الطائفة ىي الوحيدة تقريبان الٍب ييعوّْؿ عليها أصحاب نظريٌة عدـ     

العلم ا٢بضورم لئلماـ، فهي النمرقة الوسطى الٍب عندىا اجتماع ما اختلف 
بنظر  ػمن األدلٌة، كائتبلؼ ما افَبؽ من األحاديث، فتحمل تلك الطوائف 

على أٌف علمهم يكوف حاًضران لديهم إذا شاؤا ذلك، كما يكوف  ػىؤالء 
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حاًصبلن إذا أرادكا، كال يكوف حضوره دكمان، كحصولو ابدان، بل إٌف ٘بٌلي األمور 
.  كانككاؼ األشياء عند اإلشاءة منهم كاإلرادة ٥با 

:  كالجواب    
عاؼ إالٌ كاحدة ىي موثقة أسانيد ىذه األحاديث كٌلها ٦باىيل كض :أٌكالن    

يزيد بن فرقد النهدم، كال يعدك كوهنا خربان كاحدان ال يصٌح التعويل عليو ُب 
أصوؿ العقيدة، من حيث إٌف نسبة ا١بهل إٔب اإلماـ ُب العلم ا٢بضورم 

، كيناُب آية التطهّب الٍب دٌلت ٱبدش ُب مقاـ العصمة ا٤بطلقة لئلماـ 
. لقوؿ بعدـ ا٢بضور خبلؼ التطهّب ا٤بطلىق، كاعلى الطهارة ا٤بطلقة لو 

كالعمل ٖبرب كاحد ُب أصوؿ العقيدة ييعترب  ٌنان، ٯبب العدكؿ عنو إٔب ما     
: يقتضي العلم كاليقْب لقولو تعأب

كال تقف  ا ليس لك به  لم (اإلسراء/ّٔ . )
كأٍف تقولوا  لى اهلل  ا ال تعلموف (البقرة/ُٔٗ . )
ٌؽ كهم يعلموفإالٌ  ىن شهن بالح (الزخرؼ/ٖٔ . )
 ك ا يتبع أكثرهم إالٌ  نان إٌف الظٌن ال يغني  ن الحٌق شيئان 
(.  ّٔ/يونس)
كإٍف يتػبعوف الظٌن كإٍف هم إالٌ يخرصوف (األنعاـ/ُُٔ  . )
قل ءاهلل أًذفى لكم أـ  لى اهلل تفتركف (يونس/ٓٗ  .)
تاهلل لتسئلٌن  ٌما كنتم تفتركف (النحل/ٓٔ .)
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فالقوؿ بعدـ فعلٌية علم اإلماـ خبلؼ اللطف ا٤بقرّْب اٌلذم ٯبب أٍف     
لكونو أقرب إٔب طاعة العباد كأبعد عن معصيتهم،  يتصف بو اإلماـ 

فيجب على ا٢بكيم أٍف يهبو ٢بٌجتو كسفّبه ٛبامان كوجوب عصمتو كنصبو 
.  لقضاء الضركرة بذلك 

كإٍف كانت  ػٗبا لو شاء أٍف يعلم لعىًلم ىذه الطائفة ا٤بقٌيدة لعلمو : ثانيان     
ال ٲبكنها أٍف تعارض  ػأفضل من سابقاهتا الٍب نفت فعلٌية علمو كحضوره 

أخبار الًعٍلم ا٢بضورم ًلمىا سيأٌب، فبل بٌد من ٞبلها على أحد الوجوه ا٣بارجة 
. عن ٧بٌل النزاع على سبيل منع ا٣بلٌو 

بذات الواجب اٌلذم ال يكاركو  على العلم الذاٌب ا٣باصٌ  بحملهاإٌ ا     
ك ننا  فاتح : ا٤بمكن فيو، كما ىو ٧بمل عمـو النفي ُب قولو تعأب

؛ مع احتماؿ عمـو نفيو ٗبن عدا (ٗٓ/األنعاـ) الغيب ال يعلمها إالٌ هو
ك ا يعلم تأكيله إالٌ اهلل كالراسخوف في : الراسخْب بقرينة استثنائهم ُب آية

( .  ٕ/آؿ عمراف) العلم
لو شاء أٍف يعلم ا٣باٌص من العلم عند  إٌف اإلماـ  :فيكوف المعنى    

. اهلل تعأب اٌلذم ال يكاركو فيو ٩بكن على اإلطبلؽ لىعىًلمى ذلك
. لعٌل ىذا العلم ا٣باٌص ىو العلم بذاتو تعأب ا٤بقدَّسة  :كبعبارة أخرل  

كجٌل لنفسو كٓب ييطلع على العلم ا٣باٌص ا٤بستأثر بو اهلل عٌز  كإٌ ا بحملها    
عليو مىلىكان مقرَّبان كال نبٌيان مرسىبلن، ك٦بمل ٝبلة من اآليات النافية مثل قولو 

بقرينة سياقو ككونو  لو كنتي أ لم الغيب الستكثرتي  ن الخير: تعأب
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حيث  يسألونك  ن السا ة أيٌاف  رساها: من تتٌمة ا١بواب عن قولو
تعلم  ا في : ٤بستأثر، كىو نظّب قولو تعأبييعٌد ىذا من العلم ا٣باٌص ا

( ُُٔ/ا٤بائدة) نفسي كال أ لم  ا في نفسك إنك أنتى  الٌـ الغيوب
من أٌف  بقرينة ما ُب تفسّبىا عن موالنا اإلماـ ٧بٌمد بن علٌي الباقر 

اإلسم األكرب ثبلثة كسبعوف حرفان، إحتجب الرٌب ٕبرؼ، فمن ٍبٌ ال يعلم 
، أك بقرينة ما كرد من أٌف اإلسم األعظم (ِٖٗ).."كجلٌ  أحد ما ُب نفسو عزٌ 

ثبلثة كسبعوف، أعطى منو ٧بٌمدان كآؿ ٧بٌمد إثنْب كسبعْب كاٌدخر لنفسو حرفان 
تعلم  ا في :كاحدان، كما كأعطى األنبياء على حسب مراتبهم فقولو

كال أ لمي  ا في أم تعلم ا٢بركؼ العظمى الٍب أعطيتنيها،  نفسي
نك احتجبتى بذلك ا٢برؼ فبل يعلم أحد ما ُب نفسك إالٌ آؿ أل نفسك

. البيت فإذا شاؤا أٍف يعلموا أعلمتهم ذلك يا رٌب 
على الًعٍلم ا٣باص ا٤بستأثر بو اهلل كًعٍلم الساعة كاآلجاؿ  كإٌ ا تحمىل    

كنزكؿ ا٤بطر كغّب ذلك ٕبيث ال يعلمو أحد إالٌ ىو كٓب يأذف ُب  هوره ألحدو 
تـو اٌلذم ال يتغّب بالبداء، فبل أحد يطٌلع عليو إالٌ ىم صلوات كا٤بصّب ا٤بح

.  اهلل عليهم، كلو شاؤا ألخربكا بو من يستحق ذلك 
إذا شاء : قصد من قولو على التورية ٗبعُب أٌف اإلماـ   كإٌ ا تيٍحمىل    

شيئان خاٌصان، ٫بن ال ندرم ماىٌية ىذا الكيء، فبل بٌد من  أٍف يعلم لىعىًلم
.  اإلستسبلـ ٤بكيئهم الٍب ىي مكٌية البارم عٌز كجٌل 
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على التقٌية ٤بوافقتها العاٌمة، كمعلـو أٌف التقٌية كما تدعو كإٌ ا أف تحمىل     
إٔب الفتول ٗبوافقة العاٌمة، كذلك تدعو إٔب الٌركاية ٗبوافقتهم بل كإٔب الفتول 

.  اية كالركاية ٗبكأّتهم ُب ٦برَّد إختبلؼ الرٌأم أك الٌرك
لكوهنا من اآلحاد الٍب ال ٯبوز العمل بػها ُب أصوؿ كإٌ ا أٍف تػطرىح     

العقيدة؛ مضافان إٔب اضطراب متنها كتكابػهو كإٝبالو، كفساد مذىب بعض 
.  ركاتػها 
أم  ػتوجد قرائن كمرجّْحات داللٌية كسنديٌة تأىب عن ا١بمع ا٤بذكور : ثالثان     

عارض بْب الركايات النافية كبْب ا٤بثبتة، ييقدَّـ ما إذ عند الت ػالعلم اإلشائي 
كاف أكثر داللةن على ا٤بطلوب كأرجح سندان، مضافان إٔب أٌف األصل تقدًن 
ا٤بثبػت على الٌناُب، كالناقل على ا٤بقرّْر عند تعارضهما، كما أٌف القاعدة 
، األصولٌية تقتضي رجوكع الظاىر إٔب النٌص كاأل هر، كآّمل إٔب ا٤ببْبَّ 

كا٤بتكابىو إٔب احملكىم، كذلك ٤با ركم من أٌف األخبار كالقرآف يفٌسر بعضو 
: قاؿ بعضان، منها ما كرد عن موالنا اإلماـ الٌرضا 

إٌف : مىن رٌد متكابىو القرآف إٔب ٧بكىمو فقد ىيًدمى إٔب صراط مستقيم، ٍبٌ قاؿ"
لقرآف، فرٌدكا متكابػىهىها ُب أخبارنا ٧بكىمان كمحكىم القرآف، كمتكأّان كمتكابىو ا
     .(ِٗٗ)"على ٧بكىمنا كال تتبعوا متكابػىهىهىا دكف ٧بكمها فتضٌلوا

: ك ن القرائن الناللٌية  ا يلي 
: القرينة األكلى     
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إٌف العلم اإلرادم ا٤بقيَّد با٤بكٌية من معاين العلم آّازيٌة ال ا٢بقيقٌية، لتبادر   
ف فرديٌة العلم ا٤بطلىق القابل لتقييد إطبلقو غّبه كصٌحة الٌسلب عنو، فيخرج ع

.  حسبما توٮٌبو بعضي مىن قاؿ بالعلم اإلشائي 
: القرينة الثانية     
صراحة ا٤بطلقات ا٤بثًبتة لعلمهم ُب اإلطبلؽ كالعمـو كالفعلٌية على كجو     

تأىب عن التبعيض كالتقييد با٤بكيئة كما الٱبفى على مىن راجع تلك النصوص 
: " ُب صحيحة البزنطي ة القطعٌية، كدالالهتا الصرٰبة ا١بلٌية، كقولو البهيٌ 

اهلل أكـر كأرأؼ بعباده من أٍف يفرض عليهم طاعة عبد ٰبجب عنو خرب 
 .(ََّ)"السماء صباحان أك مساءن 

إٌف اهلل أجٌل كأعظم من أٍف ٰبتٌج بعبد من عباده ٍبٌ : " كُب خرب آخر    
. (َُّ)"السماء كاألرضٱبفى عنو شيئان من أخبار 

ن الدنيا عنده ٗبثل ىذه كعقد :" كقولو ُب ا٤بتضافر    
ى
إٌف منا أىل البيت ٤ب

إٌف الدنيا ٛبثل لئلماـ ُب فلقة ا١بوز، فما : " ، كُب لفل آخر(َِّ)" بيده عكرة
تعرض لكيء منها، كإنٌو ليتناك٥با من أطرافها كما يتناكؿ أحدكم من فوؽ 

". (َّّ)عزب عنو منها شيءمائدتو ما يكاء فبل م
كاٌلذم نفسي بيده إين ألعلمي ًعٍلمى النيٌب كًعٍلمى ما : " ير بقولوبككذا التع    

كاف كًعٍلمى ما ىو كائنه فيما بيِب كبْب قياـ الساعة
(َّْ)  ."

جعل علٌيان خازنو على ما ُب الٌسماكات كما ُب األرض من : " كقولو     
".  (َّٓ) اهلل تصير األ ورأال إلى شيء كائتمنو عليو 



 272 

كيف ال ٱبفى عليو شيء من أخبار الٌسماء كاألرض، كىو خازف ًعٍلم اهلل     
على ما ُب الٌسماكات كاألرض كا٤بؤٛبىن عليو، كالٌدنيا لديو كا١بوزة ُب يد 

!!!. أحدنا، كُب نفس الوقت لو شاء أٍف يعلم لعىًلٍم؟
:  القرينة الثالثة     

ت إثبات العلم ٥بم ُب مقاـ بياف إمتناف ا٤بًلك العبلٌـ بتلك كركد مطلىقا    
ا٤بنن ا١بساـ، كتعداد العبلئم ا٣باٌصة باإلماـ، كإعطاء الضابط الكٌلي من 

خصائصو كمكارمو العظيمة، كٌل ذلك يناسب تعميم علمو كأنو حضورٌم، 
.  كيأىب عن التقييد كالتبعيض 

:  القرينة الرابعة     
إثبات العلم ٥بم ُب سياؽ بياف سائر صفاهتم الكرٲبة غّب  كركد مطلىقات  

ا٤بقيَّدة ٕباؿ دكف حاؿ، كال بزماف دكف زماف لكوهنم ا٤بعصومْب من الٌذنوب، 
ا٤بطهَّرين عن العيوب، العاًلمْب بالغيوب، كأنػهم قادة األمم كأكلياء النػّْعىم 

أىل السماكات  كأبواب اإلٲباف، كخلفاء الٌرٞباف على اإلنس كا١باٌف كعلى
كاألرضْب ُب ٝبيع األمكنة كاألزمنة حٌب بعد كفاهتم، بل كقبل حياهتم، كما 
يؤيٌده نصوص أٍخذ أنبياء السَّلىف العهود كا٤بواثيق من أ٩بهم على نبٌوة نبٌينا 

كخبلفة خلفائو؛ من ىذه النصوص ما أكرده الصٌفار ُب كتابو بصائر 
: الدرجات

فر أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن ما كرد عن أبو جع ػ( ُ)    
لىقىٍن كُب قوؿ اهلل عز كجل  مفضل بن صاّب عن جابر عن أيب جعفر 

ـى ً ٍن قػىٍبلي فػىنىًسيى كلىٍم نىًجٍن لىهي  ىٍز ان  عهد إليو ُب ٧بمد : قاؿ  ىًهٍننا ًإلى  دى
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لعـز كاألئمة من بعده فَبؾ كٓب يكن لو عـز فيهم أنػهم ىكذا كإ٭با ٠بي أكلو ا
أكٕب العـز ألنو عهد إليهم ُب ٧بمد كاألكصياء من بعده كا٤بهدم كسّبتو 

.  (َّٔ)فأٝبع عزمهم أف ذلك كذلك كاإلقرار بو
أٞبد بن ٧بمد عن علي بن ا٢بكم عن داكد العجلي عن زراره عن   ػ( ِ)  

إف اهلل تبارؾ كتعأب حيث خلق ا٣بلق خلق : قاؿ ٞبراف عن أيب جعفر 
ء ما٢بان أجاجان فامتزج ا٤باءاف فأخذ طينان من أدًن األرض فعركو ماء عذبا كما

يدبوف إٔب ا١بنة بسبلـ : عركا شديدا فقاؿ ألصحاب اليمْب كىم فيهم كالذر
 ألست بربكم: يدبوف إٔب النار كال أبإب ٍب قاؿ: كقاؿ ألصحاب الكماؿ

لْب قاؿ ٍب شهدنا أف تقولوا يـو القيامة إنا كنا عن ىذا غاؼ بلى: قالوا
كإف ىذا ٧بمد : ٍب قاؿ ألست بربكم: أخذ ا٤بيثاؽ على النبيْب فقاؿ

فثبتت ٥بم النبوة كأخذ  بلى: رسوؿ اهلل كإف ىذا علي أمّب ا٤بؤمنْب قالوا
ا٤بيثاؽ على أكٕب العـز أال إين ربكم ك٧بمد رسوٕب كعلي أمّب ا٤بؤمنْب 

٤بهدم أنتصر بو لديِب كأكصياؤه من بعده كالة أمرم كخزاف علمي كإف ا
كأ هر بو دكلٍب كأنتقم بو من أعدائي كأعبد بو طوعا ككرىا قالوا أقررنا 

كشهدنا يا رب كٓب ٯبحد آدـ كٓب يقر فثبتت العزٲبة ٥بؤالء ا٣بمسة ُب ا٤بهدم 
ـى كٓب يكن آلدـ عـز على اإلقرار بو كىو قولو عز كجل كىلىقىٍن  ىًهٍننا ًإلى  دى

إ٭با يعِب فَبؾ ٍب أمر ناران فأججت : قاؿ مى كلم نىًجٍن لىهي  ىٍز ان ً ٍن قػىٍبلي فػىنىسً 
ادخلوىا : ادخلوىا فهابوىا كقاؿ ألصحاب اليمْب: فقاؿ ألصحاب الكماؿ

يا رب أقلنا : فدخلوىا فكانت عليهم بردا كسبلما فقاؿ أصحاب الكماؿ
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ية قد أقلتكم اذىبوا فادخلوىا فهابوىا فثم ثبتت الطاعة كا٤بعص: فقاؿ
  .(َّٕ)كالوالية

ركاه أيضا عن علي بن ا٢بكم عن ىكاـ بن سآب عن رجل عن ك ػ( ّ)    
  .مثلو أيب عبد اهلل 

حدثنا عبد اهلل بن عامر عن أيب عبد اهلل الربقي عن ا٢بسْب بن  ػ( ْ)    
إف : قاؿ أبو جعفر : عثماف عن ٧بمد بن الفضيل عن أيب ٞبزة قاؿ

مدان يدعو إٔب كالية علي عليان آية حملمد ص إف مح
(َّٖ)  .

حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسن بن موسى عن علي بن حساف عن  ػ( ٓ)  
ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى كُب قوؿ اهلل تعأب  عبد الرٞبن بن كثّب عن أيب عبد اهلل 
ـى ً ٍن  يهيورًًهٍم ذيرّْيػَّتػىهيم أخرج اهلل من : ٍّ إٔب آخر اآلية قاؿً ٍن بىًني  دى

ر آدـ ذريتو إٔب يـو القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسو كلو ال ذلك ٓب  و
كإف ىذا ٧بمد رسوٕب  أىلىٍستي ًبرىبّْكيٍم قاليوا بىلى: يعرؼ أحد ربو ٍب قاؿ

.  (َّٗ)كعلي أمّب ا٤بؤمنْب خليفٍب كأميِب
حدثنا ٧بمد بن ا٢بسْب عن النضر بن سويد عن خالد بن ٞباد  ػ( ٔ)  

أكحى اهلل إٔب نبيو : قاؿ ضيل عن الثمإب عن أيب جعفر ك٧بمد بن الف
 فىاٍستىٍمًسٍك بًالًَّذم أيكًريى ًإلىٍيكى ًإنَّكى  ىلى ًصراطو  يٍستىًقيمو إنك : قاؿ

.  (َُّ)على كالية علٌي كعلٌي ىو الصراط ا٤بستقيم 
حدثنا عبد اهلل بن عامر عن أيب عبد اهلل الربقي عن ا٢بسْب بن  ػ( ٕ)  

إف : قاؿ أبو جعفر : ف عن ٧بمد بن الفضيل عن أيب ٞبزة قاؿعثما
.  (ُُّ) آية حملمد كإف ٧بمدا يدعو إٔب كالية علٌي  عليان 
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حدثنا يعقوب بن يزيد عن ا٢بسن بن ٧ببوب عن ٧بمد بن الفضيل ػ( ٖ)  
كالية علي مكتوبة ُب ٝبيع صحف األنبياء كلن :قاؿ عن أيب ا٢بسن 
بنبوة ٧بمد ككالية كصيو علٌي  يبعث اهلل نبيا إال

(ُِّ) .
حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن العباس عن عبد اهلل بن ا٤بغّبة عن أيب  ػ( ٗ)    

رأيت رسوؿ : عن أيب ىاركف العبدم عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ جعفر 
يا علي ما بعث اهلل نبيان إال كقد دعاه إٔب كاليتك طائعان أك : اهلل ك٠بعتو يقوؿ

.  (ُّّ)كارىان 
حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن إبن أيب عمّب عن ٝبيل كا٢بسن بن  ػ( َُ)  

أىلىٍم نىٍشرىٍح لىكى       : راشد عن أيب عبد اهلل ع ُب قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب
قاؿ فقاؿ بوالية أمّب ا٤بؤمنْب علي  صىٍنرىؾى 

(ُّْ) .
ف عمرك حدثنا ا٢بسن بن علي بن النعماف عن ٰبٓب بن أيب زكريا ب ػ( ُُ)  

٠بعت من أيب ك٧بمد بن ٠باعة يركيو عن فيض بن أيب شيبة عن : الزيات قاؿ
إف اهلل تبارؾ كتعأب أخذ : يقوؿ ٠بعت أبا جعفر : ٧بمد بن مسلم قاؿ

 كأخذ عهد النبيْب بوالية علٌي  ميثاؽ النبيْب على كالية علٌي 
(ُّٓ)  .
ف بعض أصحابو عن حدثنا أٞبد بن ٧بمد عن ا٢بسْب بن سعيد ع ػ( ُِ)  

ُب قوؿ اهلل عز  حناف بن سدير عن سلمة بن ا٢بناط عن أيب جعفر 
نػىزىؿى ًبًه الرُّكحي اأٍلىً يني  ىلى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ً نى اٍلميٍنًذرًينى بًًلسافو  ىرىًبيٍّ كجل 
.  (ُّٔ)ىي الوالية ألمّب ا٤بؤمنْب : قاؿ  يًبينو 
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: سْب بن علواف عن سعد بن طريف قاؿحدثنا أبو ا١بوزاء عن اّب ػ( ُّ)  
رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم أال إف : قاؿ أبو جعفر : قاؿ

جربائيل أتاين فقاؿ يا ٧بمد ربك يأمرؾ ٕبب علي بن أيب طالب كيأمرؾ 
.   (ُّٕ)بواليتو

حدثنا السندم بن ٧بمد عن يونس بن يعقوب عن عبد األعلى  ػ( ُْ)  
ما نبئ نيب قط إال ٗبعرفة حقنا كبفضلنا عمن : اهلل  قاؿ أبو عبد: قاؿ

.  (ُّٖ)سوانا 
حدثنا علي بن إ٠باعيل عن ٧بمد بن عمرك عن يونس بن يعقوب  ػ( ُٓ)  

ما من : يقوؿ ٠بعت أبا عبد اهلل : عن عبد األعلى عن أيب بصّب قاؿ
.  (ُّٗ)نيب نبئ كال من رسوؿ أرسل إال بواليتنا كبفضلنا عمن  سوانا

اآليات كالنصوص الدالٌة على اإلعتداؿ ا٢بقيقي ُب : القرينة الخا سة     
على كجو لوال طرٌك ا٤بوانع ا٣بارجٌية ٓب يعرضو ا٤بوت، فضبلن  مزاج اإلماـ 

أم ُب الكيء اٌلذم ال يريد اإلماـ أٍف  ػعن ا١بهل فيما لو ٓب يكأ أٍف يعلمو 
ىيو كالنسياف، فاإلطبلؽ ُب قولو مضافان إٔب السَّ  ػيعلمو ىو حقيقة جاىبلن بو 

يكمل الناحيتْب ا١بسديٌة كا٤بعنويٌة، كال تقييد ُب  ذكً ٌرة فاستول: تعأب
.  البْب 
اإلستقراء ُب كٌل كاحدو من القول كاألركاح ا٤بخلوقة : القرينة السادسة   

من ا٢بواس الظاىريٌة كالباصرة كالكامة كالٌذائقة كالبلمسة، ككذا الباطنٌية 
ا٤بدرًكة كا٢باًفظة كا٤بتخيػّْلىة، كا١باذبة، كا٤باًسكة، كا٥باًضمة، كالٌداًفعة، حيث ؾ

إٌف تأثّب كلٍّ من تلك القول الظاىريٌة كالباطنٌية إ٭با يكوف على كجو الفعلٌية ال 
الكأنٌية، كالتعميم ال التبعيض من حيث اإلقتضاء، لوال طرٌك ا٤بوانع ا٣بارجٌية، 
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ُب اإلماـ إلدراكو ا٤بغيبات يقتضي أٍف يكوف على ىذا  فكذا القٌوة ا٤بخلوقة
ـٌ اإلقتضاء باإلستقراء ا٤بذكور، كإ٢باؽ ا٤بككوؾ باألعٌم األغلب  .  الوجو تا

اإلستقراء أيضان ُب إخباراهتم الغيبٌية كأنبائهم الغريبة : القرينة السابعة     
اؿ، كعن ا٤بنايا عن الضمائر كاألحواؿ، كعٌما ُب أرحاـ النساء كأصبلب الرٌج

كاآلجاؿ، كعن ا٤بسائل قبل السؤاؿ، كعٌما يبعث ٥بم من ا٥بدايا كاألمواؿ قبل 
قبضها كككف ا٢باؿ، كعن منطق الطّب كالثعباف كاإلبل كسائر أفراد ا٢بيواف 
ما يكهد لتعميم علمهم ككفور فضلهم، فقد ذكر ا٣باٌصة كالعاٌمة من قضايا 

غريبة ا٤بتضمّْنة لعلمو الفعلي ا٢بضورم العجيبة اؿ أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 
ٔبميع األشياء كالفنوف، كما كاف كما يكوف كغّب ذلك ٩با ىو أ هر من أٍف 

صى  . ٱبفى، كأكثر من أٍف ٰبي
إٌف طائفة العلم اإلشائي صرٰبة بأٌف علمهم موقوؼ : القرينة الثا نة     

ف إالٌ ُب كقت على اإلشاءة منهم، كلكن ال داللة فيها على أنػهم ال يكاؤ
دكف آخر، فأٌم صراحة فيها تعارض ما دٌؿ على أنػهم يكاؤكف أبدان كيريدكف 

. دكمان؟ 
إٌف تلك النصوص ليس فيها داللة على ٙبديد علمهم ُب : كبعبارة أخرل    

كقت خاٌص؛ بل تدٌؿ على أٌف إعماؿ تلك القٌوة القدسٌية لديهم عند الوالدة 
ة على كجود ا٤بصلىحة ُب إبراز ا٢بقائق ا٤بستورة، موقوؼ على إرادهتم ا٤بتوقّْف

. كإ هار ما عندىم من مكنوف العلم 
: القرائن كالمرجّْحات السَّنىنيٌة     
كأما ا٤برجّْحات كالقرائن السَّنىديٌة لؤلخبار الدالٌة على عمـو كفعلٌية علم     

: فكثّبة منها اإلماـ 
إلشائٌي أك اإلرادم جيلُّها، بل كٌلها إٌف ركايات العلم ا :القرينة األكلى    

ضعيفة السَّنىد كمضطربة ا٤بًب، عدا عن أنػها ٦بملة كمتكأّة فبل بٌد من 
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، ككجود موثَّقة ضمن ىذه الطائفة ال ػكما سوؼ نفعل بعد قليل  ػتأكيلها 
يصٌحح مسارىا، كينقلها من الضعف إٔب القٌوة، ًلمىا عرفتى من أٌف أصوؿ 

. على ا٣برب الواحد باإلتفاؽ بْب عاٌمة فقهاء اإلمامٌية  العقيدة ال تقـو
دىة : القرينة الثانية     ّى ٌّ إٌف ٦بموع النصوص النافية لعلمهم كا٤بقٌي

با٤بكيئة، ككذا نصوص السَّهو كالنسياف على كثرهتا، ٓب تبلغ عيٍكر معكار 
صوص ا٤بثبػًتة النصوص ا٤بثبػتة كالعاٌمة، ال ُب الكثرة كال ُب قٌوة الدَّاللة، فالن

ان، كأصرح داللةن من النصوص ا٤بعاًرضة ٥با  نػىدى .  أكثر جٌدان كأصٌح سى
إٌف النصوص النافية من الركايات شاٌذة كمواًفقة للعاٌمة، : القرينة الثالثة    

ٖببلؼ النصوص ا٤بثبػتة فإهنامكهورة ك٨بالًفة للعاٌمة، ككلّّ منها من ا٤برٌجحات 
أك ٞبلو على التقٌية طبقان ًلمىا أٝبع عليو فقهاء  ا٤بنصوصة لطرح ا٤بعارض،

.  اإلمامٌية 
كالسٌر ُب كوف تلك النصوص النافية للعلم ا٢بضورم شاذةن ىو أنػها تنسب   

لو شاء اإلماـ أٍف : "ا١بهل لئلماـ ُب بعض األشياء أك األمور، فالتعبّب بقولو
ُب األمور الٍب يريد أٍف يعلم فيو داللة كاضحة إٔب نسبة ا١بهل إليو " يعلىم لىعىًلم

هبػها فيما لو شاء ذلك، كلو ٓب يكأ لبقي على جهلو بػها كىو قبيح  عنو  يتنزَّ
!! .  ؟أقٌل العباد رتبةن فكيف بسٌيدىم كىو اإلماـ 

على أنو إذا كاف علمهم موقوفان على اإلرادة منهم، فًلمى ال يريدكف ًعٍلمى    
أٍف يكوف ًعٍلمو بأعلى مراتب الكماؿ كىو ، كمىن اٌلذم ال يريد !األشياء؟

؛ فإٌف الناس تريد حصوؿ ا٤براقي الرفيعة من !قادر على نيلو باختياره كإرادتو؟
الفضيلة، كال تكوف إالٌ بالكٌد كا١بٌد كالتػعب كالٌنصىب، فكيف ٲبتنع أحد عن 

كًٓبى ال ٰبصل على ! ٙبصيلها، كىي بالرغبة كاإلشاءة من دكف كلفة كجهاد؟
!! الفضيلة، كيعلم ىاتيك الدُّرج العالية؟ تلكؾ الرُّتػب الٌسامية كىو يعرؼ تل
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ال أ ٌن عاًقبلن يرفض أٍف يكوف ُب تلك ا٤بنزلة الرفيعة باختياره ٍبٌ ال     
!!. يطلبها
إٌف النصوص النافية كا٤بقيَّدة باإلشاءة كاإلرادة من أخبار : القرينة الرابعة    

تعويل عليها ُب أصوؿ الدين كالعقيدة، بل ٯبب العدكؿ اآلحاد الٍب ال ٯبوز اؿ
عنها حسبما أسلفنا سابقان، ٖببلؼ النصوص ا٤بثبػتة فإهنا بلغت ُب الكثرة 
كالقٌوة حٌد الًعٍلم كالتواتر الٍب قٌلما يتفق معكاره ُب شيء من ا٤بعلومات 

. كا٤بتواتػىرات الدينٌية 
: بياف في تأكيل نصوص العلم اإلشائي     

بعدما عرفتى من أٌف أخبار العلم ا٢بضورم الفعلي مرجَّحة على العلم     
اإلشائي؛ كٗبا أٌف ا١بمع أىٍكٔب من الطَّرٍح، ال بٌد أٍف نؤكّْؿ أخبار العلم اإلشائي 

:  على كجوه
مل على العلم الٌذاٌب أك ا٣باٌص ا٤بستأثر بو عند اهلل : الوجه األٌكؿ      ٙبي

.  ١بواب الثاين ُب الٌرد على الطائفة الرابعة فراجع تعأب حسبما أشرنا ُب ا
أم إذا  شاء أٍف " إذا شاء أٍف يػىٍعلىم عىًلم: "ا٤براد من قولو:الثاني الوجه    

يػىٍعلىم عند الوالدة بكٌل شيء لىعىًلم، ٗبعُب أٌف إعماؿ تلك القٌوة القدسٌية 
على كجود ا٤بصلىحة  الثابتة لديهم عند كالدهتم موقوؼ على إرادهتم ا٤بتوقّْفة

 . ُب إبراز ا٢بقائق ا٤بستورة، كإ هار ما عندىم من مكنوف الًعٍلم 
إٌف كٌل العلـو ىي ُب اإلماـ بالقٌوة ُب خزانة ا٣بياؿ عنده : كبمعنى  خر    

فلو أراد أٍف تكوف بالفعل لىكىاء ذلك، كلكٌنو ٓب ييرًد ذلك حرصان على 
. بة على إبراز ذلك ا٤بصاّب كا٤بفاسد الواقعٌية ا٤بَبتّْ 
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عندما يرٙبل من الدنيا  أٍف ييراد منها أٌف اإلماـ : الوجه الثالث    
يػيعىٌلم كلَّ ما سيجرم من  ػالٍب ىي ُب طوؿ إشاءة ا٤بؤب  ػقادر بإشاءتو 

  .فعل لفقداف ا٤بقتضي ككجود ا٤بانعموضوعات بعد كفاتو، كلكنو ال م
( عيًلمى )على صيغة ا٤باضي آّهوؿ "  علم"أٍف يكوف لفل  :الوجه الرابع    

: مع قراءة" إذا شاء أٍف يعلم أيٍعًلم : " أك بناء على ما كرد ُب نسخة الكاُب
إذا : )فالعبارة ىكذا( يػيٍعلىم: )بصيغة ا٤بضارع آّهوؿ أيضان أم" يػىٍعلىم " 

دل أم لو شاء اإلماـ أٍف يػيٍعرىؼ على حقيقتو الكاملة ؿ( شاء أف يػيٍعلىٍم عيًلم
عاٌمة ا٣بلق لفعىل كلكٌنو ال يفعل لعدـ كجود مىن ٰبمل القابلٌية لذلك، أك 
لو شاء اإلماـ أٍف يػيٍعرىؼ كيػيٍعلىم اهلل تعأب على حقيقتو بواسطتهم لىفىعىل، 

كلكٌنو مأمور بأٍف ال يػيعىرّْؼ اهللى ٕبقيقتو أك بصفاتو لنقص ُب قابلٌيات ا٣بلق 
  .

بصيغٌٍب ا٤بضارع كا٤باضي ا٤بعلـو " يعلم علم" ٍب أٍف تيقرىأ لف: الوجه الخا س
األكٔب،  بتكديد البلـٌ ككسرىا ُب" إذا شاء أٍف يػيعىلٍّْم لىعىلَّم : "فا٤بعُب ىكذا

         اإلشاءة كاإلرادة كتكديد البلـٌ كفتحها ُب الثانية، أم لئلماـ 
مان كما كرد ُب قولو كاإلختيار ُب أٍف يعٌلم مىن شاء كٲبنع الًعٍلم عمَّن يكاء ٛبا

إٌنك ( ّٗ/النحل) كلكن يضٌل  ىن يشاء كيهنم  ىن يشاء: تعأب
 ( ٔٓ/القصص) تهنم  ىن أرببت كلكٌن اهلل يهنم  ىن يشاء ال

فيغفر لمىن  ( ُّ/ا٤بٌدثػر) كذلك يضٌل اهلل  ىن يشاء كيهنم  ىن يشاء
 ( . ِْٖ/البقرة) يشاء كيعذّْب  ىن يشاء
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ن يكاء من عباده دكف البعض اآلخر، ككذا إضبللو لبعض كىداية اهلل    
ى
 ٤ب

دكف بعض ليس على سبيل اإلنتقاء ا١بربم بل مكركط بوجود قابلٌيات ا٥بداية 
كالضبلؿ عند األفراد ا٤بوصوفْب با٥بداية أك الضَّبلؿ، أم أٌف اهلل يهدم إٔب 

ا٥بداية ا٣باٌصة ككذا مىن يكاء  ػبعد أٍف عمل با٥بداية العاٌمة  ػا٥بداية ا٣باٌصة 
ييضٌل عن ا٥بداية ا٣باٌصة مىن ٓب يعمل با٥بداية العاٌمة

ىكذا أئٌمة آؿ . (َِّ) 
البيت عليهم السَّبلـ، فإٌف اإلماـ منهم يهدم مىن يكاء ا٥بداية بأمر من اهلل 

.  تعأب، كٲبنع عمَّن ال يكاء ا٥بداية باختياره 
ٍف سيًئلى حسبما جاء ُب األخبار ليس لو أٍف ٯبيبى إ مضافان إٔب أنو     

ا٤بتواترة كالٍب أكرد الصٌفار منها أربعة عكر حديثان فيها ا٤بوثَّق كالصَّحيح 
:  كبألفاظ صرٰبة؛ أركم شطران منهاكىي اآلٌب

٧بمد بن ا٢بسْب عن ٧بمد بن إ٠باعيل عن منصور بن يونس عن  ػ( ُ)    
عليو الورد أخو  كدخل كنت عند أيب جعفر : أيب بكر ا٢بضرمي قاؿ

جعلِب اهلل فداؾ اخَبت لك سبعْب مسألة ما ٰبضرين مسألة : الكميت فقاؿ
كما : بلى قد حضرين كاحدة قاؿ: كال كاحدة يا كرد؟ قاؿ: كاحدة منها قاؿ

فىٍسئػىليوا أىٍهلى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم ال  : قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب: ىي؟ قاؿ
كم اهلل تبارؾ كتعأب أف تسألونا كلنا إف شئنا يا كرد أمر: ّى قاؿتػىٍعلىميوف

.   (ُِّ)أجبناكم كإف شئنا ٓب ٪ببكم
: ٠بعتو يقوؿ: قاؿ الوشاء عن أيب ا٢بسن الرضا  كُب موثَّقة ػ( ِ)    

على األئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم : قاؿ علي بن ا٢بسْب 
فىٍسئػىليوا أىٍهلى الذٍّْكًر : كعلى شيعتنا ما ليس علينا أمرىم اهلل أف يسألونا فقاؿ
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فأمرىم أف يسألونا كليس علينا ا١بواب إف شئنا أجبنا  ًإٍف كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى 
 .  (ِِّ)كإف شئنا أمسكنا

كتبت إٔب : كُب موثقة أٞبد بن ٧بٌمد عن أٞبد بن أيب نصر قاؿ ػ( ّ)    
فىٍسئػىليوا : كتابا فكاف ُب بعض ما كتبت إليو قاؿ اهلل عز كجل الرضا 

 ا كافى اٍلميٍؤً نيوفى ك: ّى كقاؿ تعأبأىٍهلى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوف
يًن  هيٍم أائًفىةه لًيىتػىفىقَّهيوا ًفي النّْ ٍنًفريكا كىافَّةن فػىلىٍوال نػىفىرى ً ٍن كيلّْ ًفٍرقىةو ً نػٍ لًيػى

فقد فيًرضىت عليكم  لَّهيٍم يىٍحذىريكفى كلًيػيٍنًذريكا قػىٍو ىهيٍم ًإذا رىجىعيوا ًإلىٍيًهٍم لىعى 
فىًإٍف لىٍم يىٍستىًجيبيوا لىكى : ا٤بسألة كٓب يػيٍفرىض علينا ا١بواب قاؿ عز كجل

فىاٍ لىٍم أىنَّما يػىتًَّبعيوفى أىٍهواءىهيٍم ك ىٍن أى ىلُّ ً مًَّن اتػَّبىعى هىوااي ًبغىٍيًر هينلن ً نى 
. (ِّّ)(َٓ/القصص) اللَّهً 
ُب صحيحة أٞبد بن ٧بٌمد عن إبن أيب عمّب عن ىكاـ بن سآب ك ػ( ْ)    
فىٍسئػىليوا أىٍهلى الذٍّْكًر ًإٍف : عن قوؿ اهلل تعأب سألت أبا عبد اهلل : قاؿ

علينا أف نسألكم؟ : قلت: ٫بن قاؿ: من ىم؟ قاؿ كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى 
.  (ِّْ)ذلك إلينا: عليكم أف ٘بيبونا؟ قاؿ:نعم قلت:قاؿ
كُب صحيحة ٧بٌمد بن عبد ا١ببار عن ا٢بسن بن علٌي بن فضاؿ  ػ( ٓ)    

فىٍسئػىليوا أىٍهلى : ُب قوؿ اهلل تعأب عن ثعلبة عن زرارة عن أيب جعفر 
فمن ا٤بأموركف : ٫بن، قلت: من ىم؟ قاؿ الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى 

رنا كقد  ننت أنو ال ٲبنع فإنا نسألك كما أـ: قلت: أنتم، قاؿ: با٤بسألة؟ قاؿ
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إ٭با أمرًب أف تسألونا كليس لكم علينا : فقاؿ: مِب إذا أتيتو من ىذا الوجو قاؿ
.  (ِّٓ)ا١بواب إ٭با ذلك إلينا

: ُب قوؿ اهلل عز كجل كعن ا٤بعلى بن خنيس عن أيب عبد اهلل  ػ( ٔ)    
 فىٍسئػىليوا أىٍهلى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم ال تػىٍعلىميوفى ىم آؿ ٧بمد فعلى الناس : اؿؽ

أف يسألوىم كليس عليهم أف ٯبيبوا ذلك إليهم إف شاءكا أجابوا كإف شاءكا ٓب 
 . (ِّٔ)ٯبيبوا

باب ُب أٌف األئٌمة يكوف عندىم ا٢ببلؿ : من البصائر َِكُب الباب     
كا٢براـ ُب األحواؿ كٌلها كلكن ال ٯبيبوف؛ إستعرض الصٌفار ىناؾ ٟبسة 

 : إسناده إٔبأحاديث منها ب

: قاؿ علي بن إ٠باعيل عن صفواف بن ٰبٓب عن أيب ا٢بسن  ػ( ُ)    
: ء؟ قاؿ يكوف اإلماـ يسأؿ عن ا٢ببلؿ كا٢براـ فبل يكوف عنده فيو شي: قلت

  .  (ِّٕ)ال كلكن قد يكوف عنده كال ٯبيب
أٞبد بن ٧بمد بن سليماف النوفلي عن ٧بمد بن عبد الرٞبن  ػ( ِ)    

أتاه رجل من الواقفة كأخذ بلجاـ دابتو : سن بن صاّب قاؿاألسدم كاّب
ألف : كٓب ال ٘بيبِب قاؿ:إذان ال أجيبك فقاؿ: إين أريد أف أسألك فقاؿ: كقاؿ

 .  (ِّٖ)ذلك إٕب إف شئت أجبتك كإف شئت ٓب أجبك

كعن أٞبد بن ٧بمد عن أيب عبد اهلل النوفلي عن القاسم عن جابر  ػ( ّ)    
إذا لقيت موسى : عن مسألة أك سئل عنها فقاؿ فر سألت أبا جع: قاؿ

ٓب : فأخربين بػها قاؿ: بلى قلت: أكال تعلمها قاؿ: فقلت: فاسألو عنها قاؿ
 . (ِّٗ)يؤذف ٕب ُب ذلك
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: عن عباد بن سليماف عن سعد بن سعد عن صفواف بن ٰبٓب قاؿ ػ( ْ)    
٢براـ يكوف اإلماـ ُب حاؿ يسأؿ عن ا٢ببلؿ كا: قلت أليب ا٢بسن 

ال كلكن قد يكوف عنده : ء؟ قاؿ كالذم ٰبتاج الناس إليو فبل يكوف عنده شي
.   (َّّ)كال ٯبيب

عن ٧بمد بن ا٢بسْب عن صفواف بن ٰبٓب عن ٧بمد بن حكيم قاؿ  ػ( ٓ)  
ء من ا٢ببلؿ كا٢براـ  عن اإلماـ ىل يسأؿ عن شي سألت أبا ا٢بسن 

ال كلكن يكوف عنده كال ٯبيب  :ء قاؿ كالذم ٰبتاج الناس كال يكوف فيو شي
 . (ُّّ)ذاؾ إليو إف شاء أجاب كإف شاء ٓب ٯبب

 :تنبيه     

إٍف شاء أجاب كإٍف شاء ٓب : " ليس ا٤براد من قولو ُب ىذه األحاديث    
أنو ٲبنع الًعٍلم عٌمن يستحقو، كإالٌ فبل تتٌم ا٢بٌجة من اهلل على العبيد، " ٯبب

، بل ا أهل الذكر إٍف كنتم ال تعلموففسئلو: بل ىو خبلؼ قولو تعأب
يراد منها أنو يعطي مىن يكاء الًعٍلم، كٲبنع عٌمن ال يكاء العلم، كىذا نظّب 

 إٌف اهلل يضل  ن يشاء كيهنم إليه  ىن أناب:فعل اهلل بقولو
(.      ْ/إبراىيم) فيضٌل اهلل  ىن يشاء كيهنم  ىن يشاء، (ِٕ/الٌرعد)

أسرارىم الٍب كتموىا إالٌ عمَّن شاءكا حسبما أكردنا  أك أنػها ٙبمل على    
.  سابقان ُب ا٤بتواتىر 

فاألئٌمة عليهم السَّبلـ إذىف، إٍف شاءكا أجابوا كإالٌ فبل، ككذا إذا شاءكا أٍف     
.  يػيعىلّْموا علَّموا كإالٌ فبل 
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فأٌم خصوصٌية بعدي ٢بىٍمًل تلك النصوص على  اىرىا ا٤بتكابىو  ك ليه؛    
حٌب يتمسَّك بػها مىن ليس لو حلّّ كافر من الفقاىة ُب أمر آؿ ٧بٌمد صلوات 

اهلل عليهم أٝبعْب؟ أليس أىٍكٔب ٤بن ال ٲبلك حظٌان أك نصيبان من الفقاىة 
الصحيحة أٍف يسلّْم ألمرىم دكف أٍف ييقحم نفسو ُب مغٌبة ا٤بتكأّات بل 

كالقوؿ فيهم بالٌظن؛ احملرَّمات من حيث إلصاؽ ا١بهل بساحتهم الكريفة، 
كإٌف الٌظٌن ال ييغِب من ا٢بٌق شيئان، أجارنا اهلل تعأب من فلتات اللساف 

.  كشطحات األقبلـ ٕبٌق ذكاهتم ا٤بقدَّسة عليهم السَّبلـ 
:  إشكاؿ كرلٌ     
أٌف : ىناؾ طائفة ال ييستهاف بػها من األخبار مفادىا:  فاد اإلشكاؿ    

بسط ٥بم العلم فيعلىموف كييقبىض عنهم فبل يعلىموف، األئٌمة عليهم السَّبلـ مي 
كأهنم يزدادكف ُب كٌل ليلة ٝبعة، كأنو لوال ذلك لنفد ما عندىم، فكيف 
تصوركف مثل ىذا مع ما قلتم من أٌف علمهم حضورٌم كفعلٌي، أليس ىذا 

!.   تناقضان ُب ا٤بسلىك اٌلذم تدَّعوف؟
:  صحيح عنمن ىذه الطائفة ما ركاه الكليِب ُب اؿ    
رجله من أىل  سأؿ اإلماـ أبا ا٢بسن : معٌمر بن خبلٌد قاؿ ػ( ُ)    

ييبسىط : قاؿ اإلماـ أبو جعفر : أتعلىموف الغيب؟ فقاؿ: فارس فقاؿ لو
سرُّ اهلل عٌز كجٌل أسرَّه إٔب : لنا العلم فنعلىم كييقبىض عنا فبل نعلىم، كقاؿ

أسرَّه ٧بٌمد إٔب مىن شاء اهلل، كأسرَّه جربائيل إٔب ٧بٌمد، كجربائيل 
(ِّّ) .

قاؿ ٕب اإلماـ أبو عبد : كُب خرب يوسف االبزارم، عن ا٤بفٌضل قاؿ ػ( ِ)    
: قلتي : يا أبا عبد اهلل قاؿ: ذات يـو ككاف ال يكٌنيِب قبل ذلك اهلل 
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إٍف : زادؾ اهلل كما ذاؾ؟ قاؿ: إٌف لنا ُب كٌل ليلة ٝبعة سركران قلتي : لٌبيك، قاؿ
ليلة ا١بمعة كاَب رسوؿ اهلل العىٍرش ككاَب األئٌمة عليهم السَّبلـ العىٍرش معو كاف 

ككافينا معهم، فبل تردُّ أركاحنا إٔب أبداننا إالٌ بًعٍلمو ميٍستػفاد، كلوال ذلك ألنفدنا 
(ّّّ)  .

كاف : يقوؿ ٠بعتي أبا ا٢بسن : كعن صفواف بن ٰبٓب قاؿ ػ( ّ)    
. (ّّْ)لوال أنػا نزداد ألنفىٍدنا: الـ يقوؿجعفر بن ٧بٌمد عليهما السَّ 

 : كالجواب    
ال ٲبكن ٥بذه الطائفة الٍب جٌل أسانيدىا من آّاىيل كالضعفاء (: أٌكالن )  

كا٤بهمىلْب أٍف تعارض عمـو كإطبلقات اآليات الدالٌة على ا٢بضور كالفعلٌية، 
كمهم دفعٌية لدنٌية من ككذا ما كرد ُب األخبار القطعٌية الدالٌة على أٌف جيٌل عل

عبلٌـ الغيوب القادر على كٌل مقدكر، ال سٌيما تلك األخبار الدالٌة على علٌو 
مقامهم كأهنم أٌكؿ ما خلق اهلل، كأهنم خيًلقيوا من نور اهلل، إذ كيف يكونوف 
٨بلوقْب من نور اهلل تعأب كىم يتساككف مع غّبىم ُب ٙبصيل العلـو عن 

ّو ٱبتلف طريق الكسب كالسَّعي؟ ؼ ّو مىن خيًلقى من نور اهلل، ال بٌد لو من مائزو
مضافان إٔب ما كرد من ! بو عن الٌناس، كىذا ا٤بائز ىو حضوريٌة علمو كفعلٌيتو

أنػهم عاًلموف ٗبا كاف كٗبا سيكوف إٔب ما بعد قياـ الٌساعة، بل علمهم بذات 
صفاتو  البارم كبالٌلوح احملفوظ بإذف اهلل تعأب كبقدرتو، كيف ال؟ كىم

كعبلماتو كأعبلمو كبراىينو كآياتو كحججو كبيناتو، سبحاف اهلل ما أعظمو ُب 
!. خلقهم،كما أكربه ُب أمرىم، جٌل ثناؤه ككىريمىت صنايعو كفعالو
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فهذه الطائفة ال تتناسب مع ما ذكرتو تلك النصوص ا١بلٌية حسبما أشرنا،  ػ  
يحكىمة، كحينئذو  فبل بٌد من تأكيل تلك األخبار لتتوافق مع اآليات

كاألخبار ا٤ب
مىل ا٤بتكابو على احملكم من خبلؿ كجوه : ٰبي

مل على الَبقيات الركحية كٌل يـو ككٌل ٝبعة، إذ لوال : الوجه األٌكؿ   ٙبي
ـٌ عن  اتصا٥بم الركحي كٌل آف، كتأٌكده كٌل ٝبعة، من حيث اإلنقطاع التا

ف القدرة اإل٥بٌية ا٣بلق كٌل ٝبعة ٩با يستلـز دكاـ الفيض كاإلستمداد ـ
البلمتناىية، ألٌف دكاـ العلـو عندىم مكركط باتصا٥بم الدائم بالذات ا٤بقدَّسة 

  .
 كيكهد لو ما كرد ُب خرب أيب ٰبٓب الصنعاين عن موالنا أيب عبد اهلل   
: قلت: يا أبا ٰبٓب إٌف لنا ُب ليإب ا١بمعة لكأنان من الكأف، قاؿ: قاؿ ٕب: قاؿ

يؤذف ألركاح األنبياء ا٤بوتى عليهم : ؾ الكأف؟، قاؿجعلت فداؾ كما ذا
السَّبلـ كأركاح األكصياء ا٤بوتى كركح الوصٌي اٌلذم بْب  هرانيكم، يعرج بػها 
إٔب السماء حٌب تواُب عرش رّٔا، فتطوؼ بو أسبوعان كتصٌلي عند كٌل قائمة 

األنبياء  من قوائم العرش ركعتْب، ٍبٌ ترٌد إٔب األبداف الٍب كانت فيها فتصبح
كاألكصياء قد ميًلئوا سركران كيصبح الوصٌي اٌلذم بْب  هرانيكم كقد زيد ُب 

.  (ّّٓ)علمو مثل جمّّ غفّب
إشارة إٔب " قد ميًلئوا سركران : " كقولو" لكأنان من الكأف...إٌف لنا: " فقولو  

التجليات الركحٌية كالٍب ال نفقو حقيقتها على التفصيل، كىو بدكره علم 
د قطعان، كيف ال؟ كالقرب منو تعأب غاية ا٤بعلـو كأشرفها عند األكلياء مستفا

ىذا مضافان إٔب أٌف كركد أركاح ".كقد ميلئوا سركران : " ا٤بقرَّبْب، من ىنا قاؿ
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األنبياء كاألكصياء إٔب أبداهنم مسركرةن كاف نتيجةى اللقاء الركحي أك اإلستفاضة 
ارؼ اإلعتباريٌة ا٤بتعلّْقة بعآب التكوين، الربوبٌية كليس شيئان آخر كتلقي ا٤بع

كذلك النتهاء مهمتهم التبليغٌية، فبل داعي ألٍف يستزيدكا منها، كعليو فبل بٌد 
إذف من القوؿ بأٌف تلك اإلستزادة ىي عبارة عن الَبقيات ا٤بعنويٌة كالركحٌية، 

.  ا ذكرناأم علمو بربٌو كليس بكيء آخر، إشارة ٓب" زيد ُب علمو " كالتعبّب بػ 
ىو العلم با٤بوضوعات الصرفة " العلم ا٤بستفاد " إٌف ا٤براد من : إٍف قيل  

فكيف ٞبلتموىا على الَبقيات الركحية ا٤بعنويٌة؟  
ال يصٌح أٍف يكوف ما ازداد لديهم يـو ا١بمعة ىو ما ذكره السؤاؿ، : قلنا  

هتم كإمامتهم، لضركرة أٌف العلم با٤بوضوعات الصٍَّرفة ىو أثره من آثار كالم
مضافان إٔب أنٌو ٓب يثبت لدينا بدليلو قاطعو كجود موضوعات صىٍرفة من دكف أٍف 

.  يَبٌتب عليها حكم شرعي 
ما يوحيو " العلم ا٤بستفاد كٌل ليلة ٝبعة"أٍف يكوف ا٤براد من : الوجه الثاني  

ؿ إليهم رٌّٔم من اإلمضاءات ا١بارية على التقديرات أك البداءات الٍب ستحص
كٌل اسبوع على سبيل ا٢بتم، كإٍف كانوا عا٤بْب بػها من األٌكؿ، إالٌ أنو يتجدد 

.  ٥بم ىذا العلم تأكيدان كتفصيبلن 
إٌف التعبّب بالقبض كالبسط كاإلزدياد كلها إشارات إٔب تعلُّق : الوجه الثالث 

بػها  ا٤بمكن بواجب الوجود كحاجتو إليو على ٫بو تعلُّق ا٤بعلوؿ بالعٌلة كارتباطو
كجودان كعدمان، فكما أٌف ا٤بعلوؿ ٕباجة إٔب العٌلة ابتداءان ىو ٕباجة إليها بقاءان 
كارتباطان، فلوال اإلرتباط كالفقر الذاٌب للعٌلة الندثر ا٤بعلوؿ لعدـ إمكانٌية بقائو 

.  لوحده دكف أٍف تصبغ عليو العٌلةي ا٢بياةى استمراران دائمان ببل انقطاع 
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بسط ٥بم كييقبىض ىو العلم ٖبطرات النفوس كعزمات القلوب كلعٌل اٌلذم مي    
حسبما أشار العبلٌمة ا٤بازندراين ُب شرحو، أك إشارة إٔب علم الغيب اٌلذم ال 
يكوف مستفادان عن سبب يفيده، كذلك إ٭با يصدؽ ُب حقو تعأب إذ كٌل علم 
يو ىو مستفاد من بسطة كجوده عٌز كجٌل بواسطة أك ببل كاسطة ال ٰبصل عل

 اًلم الغيب :كٌل الناس بل ٱبتٌص بنفوس خيصَّت بعناية إ٥بٌية لقولو تعأب
. فال ييظهر  لى غيبه أرنان إالٌ  ىن ارتضى  ن رسوؿ

أك أٌف بسطهم عبارة عن حصوؿ الٌصور الكائنة ُب نفوسهم ا٤بقدَّسة بالفعل   
 فهم يعلموهنا، كقبضهم عبارة عن عدـ حصو٥با ٥بم بالفعل كإٍف كانت

موجودة ُب خزانة خيا٥بم الكريف ٕبيث تنككف من ا٣بزانة إٔب مرآة عقو٥بم 
أم أ هره إليو " سٌر اهلل أسرَّه إٔب جربائيل " بأمرو من اهلل تعأب كالتعبّب عنو بػ 

، لعٌلو إشارة إٔب ٍب أ هىره إٔب رسوؿ اهلل ٧بٌمد ٍبٌ إٔب أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 
الٌ فالنيٌب يعلمو قبل أٍف يظهره جربائيل عليو، ا٢ببلؿ كا٢براـ ٕبسب الظاىر كإ

. يعلىمو قبل أٍف ييٍظًهرىه النيٌب عليو  ككذا أمّب ا٤بؤمنْب 
ك٤بٌا كاف ًعٍلم الغيب من ٨بتٌصات اهلل تعأب قد يفتحو على بعض عباده   

ييبسط : ا٤بخًلصْب، كقد ال يفعل ٢ًبكىم كمصاّب، تعٌْب على اإلماـ أٍف يقوؿ
.  كييقبىض عنا فبل نعلم،كاهلل أعلم ٕبقائق حججو كأسراره لنا فنعلم 

كإٍف  ػزلة بقٌية األنبياء ػإٌف أىل البيت عليهم السَّبلـ نزٌلوا أنفسهم من(: ثانيان )  
حٌب ال يقوؿ أحد فيهم ما ال ٯبوز حسدان ٥بم،  ػكانوا أفضل كأعلم منهم 

علم،كذلك ألهنم فاضطركا إٔب ٦باراهتم باألسباب الظاىرية ُب ٙبصيل اؿ
مأموركف بالتعٌبد باألسباب رٞبةن بالعباد لئبلٌ ينسبوىم إٔب السٍّْحر أك الكفر 
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مد عقباه، فكيف يسعهم حينئذو أٍف  كما شابو ذلك ٕبيث يؤٌدم إٔب ما ال ٙبي
إٌف "، ك"أمرنا صعبه كمستصعب: : ييظًهركا ما عندىم، كقد كرد عنهم القوؿ

مان من ًعٍلم اهلل، أيًمٍرنا بتبليغو فبٌلغنا عن اهلل عٌز عندنا سرٌان من سٌر اهلل كًعلٍ 
كجٌل ما أيًمٍرنا بتبليغو، فلم ٪بد لو موًضعان كال أىبلن كال ٞبٌالةن ٰبتملونو حٌب 

" . خلق اهلل لذلك أقوامان 
 ػعلى فػىٍرض صدكرىا  ػإٌف أخبار العلم اإلشائي ٧بمولة على التقٌية (: ثالثان )  

كغّب ذلك غلٌو فيهم، أك ١بهة دفع نقمة األعداء على أتباعهم، دىٍفعان حملذكر اؿ
إيٌن ألتكٌلم بالكلمة : "حسبما أفادكا بقو٥بممن جهات التورية عندىم 

.   (ّّٔ)الواحدة ٥با سبعوف كجهان إٍف شئت أخذت كذا كإٍف شئت أخذتي كذا
ق إين ألحٌدث الناس على سبعْب كجهان ٕب ففي كٌل كج: "كٗبا كرد أيضان   

.   (ّّٕ)"منها ا٤بخرج
أٌف كبلمهم كالقرآف ٞبٌاؿ ذك كجوه، كأٌف أٍمر النيٌب مثل " كما كرد من   

ـٌ، ك٧بيٍكىم كميتكابىو،كقد يكوف من  القرآف فيو ناسخ كمنسوخ كخاٌص كعا
ـٌ ككبلـ خاٌص مثل القرآف  .  (ّّٖ)"رسوؿ اهلل الكبلـ لو كجهاف،ككبلـ عا

ألفا هم كيف ٲبكن للفقيو ا٤بتمرّْس أٍف ٯبـز كّٔذا العمق ُب دالالت       
!  بضرس قاطع بأٌف عٍلمىهم إرادٌم أك إشائٌي؟

لستى أدرم إٍف كاف يصٌح إطبلؽ ! أكليست ىذه األخبار أماـ نا ريو؟
مصطلح فقهاءو ك٦بتهدين على أمثاؿ ىؤالء إالٌ على مبدأ إجتهاد أيب     

األخبار مع التسليم كالرّْضا  حنيفة ،كلو أٌف ىؤالء جاسوا خبلؿ الديار ُب
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ألمر آؿ ٧بٌمد لكانوا أفقو الناس على اإلطبلؽ حسبما كرد عن موالنا اإلماـ 
: قاؿ الصَّادؽ 

.  (ّّٗ)..."أنتم أفقو الناس إذا عىرىفتم معاين كبلمنا"
: زبنة المخض ػ  
ف إٌف اهلل تعأب أفاض على خلفائو األطهار ملكةن نوريٌة ٛبكنوا بواسطتها ـ  

استعبلـ ما يقع من ا٢بوادث كما ُب الكائنات من خواٌص الطبائع كأسرار 
ا٤بوجودات كما ٰبدث ُب الكوف من خّبو كشٌر، كال غلٌو فيو بعد قابلٌية ذكاهتم 
٥بذا الفيض األقدس، كعدـ الكٌح ُب عطاء الرٌب سبحانو فإنو يهب ما يكاء 

اإل٥بٌية كأهنم ُب ٝبيع اآلنات  ٤بن يكاء، لذا صارح األئٌمة األطهار ّٔذه ا٢ببوة
٧بتاجوف إٔب تتابع اآلآلء منو جٌل شأنو كلوالىا لنفد ما عندىم من مواٌد 

الًعٍلم، كىذا غّب بعيد فيمن ٘بٌرد لطاعة اهلل تعأب كعيًجنىت طينتو ٗباء النزاىة 
.  كالنور كالطهارة من األكلياء األطهار عليهم صلوات اهلل ا٤بلك العبلٌـ 

ٌمة آؿ البيت عليهم السَّبلـ راعوا حاؿ أتباعهم كأصحأّم، فاستدٌلوا فأئ ػ  
٥بم ٗبا يقنعهم فيما يعلمونو من ا٤بصاّب الوقتٌية كاألحواؿ الكخصٌية، من ىنا 

لو كنتي بْب موسى كا٣بضر ألخربهتما أين أعلم منهما كألنبأهتما : "كرد عنهم
، كأيعطينا ًعٍلم ما كاف كيكوف ٗبا ليس ُب أيديهما، إهنما أيعطيا ًعٍلم ما كاف

إين أعلم ما ُب السماكات : " كقولو " كما ىو كائن إٔب أٍف تقـو السَّاعة 
..." .  كاألرضْب، كأعلم ما ُب ا١بنة كالنار، كأعلم ما كاف كيكوف
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كىذا الًعٍلم الواسع ال يتنافىمع ما كرد عنهم من أنػهم غّب مكلَّفْب بإ هار   
بٌد من العمل ٗبا توجبو التقٌية  اىران أك ٤براعاة بعض ما يعلمونو، بل ال 
. أصحأّم كشيعتهم 

ٍبٌ إٌف ما عندىم من الًعٍلم ا٢بضورم الفعلٌي ىو من ًفٍعل الغيب اٌلذم   
اصطفاىم بو، ككيف ال يعلموف الغيب بإذف اهلل كقد أعطاىم كامل اإلسم 

 مقاـ الفناء ال ًعٍلمى األعظم، فهم مظاىر علمو تعأب، كىم عليهم السَّبلـ ُب
٥بم إالٌ كىو ًعٍلمو تعأب، بل ال شيء حينئذو إالٌ ًعٍلمو؟ 

بأهنم ال يعلموف الغيب ُب حاؿ كوهنم مظهران لواليتو تعأب يعترب : فالقوؿ  
نقصان ُب عٍلمو تعأب، بل العآًب بالغيب ىو تعأب فقط إالٌ أنو أ هر علمو 

  هر أٍف ال إلو إالٌ أنت، كال فرؽ فبهم مؤلت ٠باءؾ كأرضك حٌب: "فيهم
". دعاء رجب". "بينك كبينها إالٌ أنػهم عبادؾ 

كعليو؛ فإٌف ما استدٌؿ بو ا٣بصم من عدـ فعلٌية علومهم عليهم السَّبلـ  ػ  
دكنو خرط القتاد، فبل يصلح لئلستدالؿ، بل غاية ما فيو أنو من ا٤بتكأّات 

 ػالسٌُّنة  ػالكتاب : ف ا٤بدارؾ الثبلثةالٍب ٯبب الرجوع فيها إٔب احملكىمات ـ
.  العقل 

كاألصٌح ما ذىبنا إليو كفريق من ٧بٌققي اإلمامٌية من أٌف ًعٍلمهم حضورٌم   
.  فعلٌي حسبما فصٍَّلنا سابقان، كإٍف كاف ٜبٌة مؤيّْدات ٥بذا الًعٍلم 

:  القرائن كالمؤيّْنات للعلم الحضورم ػ  
ثبت كتؤكّْد عمـو كحضور علومهم كفعليتها حسبما إٌف ٜبٌة قرائن كمؤيّْدات تي   

أشرنا سابقان، كىذه القرائن ليست مؤيّْدات فحسب ٗبقدار ما ىي أدلٌة 



 293 

كبراىْب عقلٌية كفلسفٌية مستقاة من القواعد الكٌلٌية كالكرعٌية، ٕبيث تكوف 
مرجّْحةن ألدلٌة الًعٍلم ا٢بضورم لدل آؿ البيت عليهم السَّبلـ ،كىي كثّبة 

:  ان، نستطرد ٝبلةن منهاجد
  .ا٢بضورٌم ليس مستحيبلن عقبلن : القرينة األكلى  
دٌؿ الٌدليل العقلي على إمكاف علمهم ا٢بضورم الدَّفعي، إذ ليس أمران   

كما ال يوجد دليل  ػحسبما أشرنا ساًبقان  ػمستحيبلن حٌب يٌدعى عدـ كقوعو 
ىاب إٔب اإلعتقاد بالًعٍلم يدٌؿ على امتناعو، كعليو فما الٌضيػٍري من الذَّ 

ا٢بضورٌم الدَّفعي كقد قامت الرباىْب القطعٌية ا٤بتضافرة، كا٢بجج ا٤بتكاثرة 
كٮبا  ػمضافان إٔب أٌف ريكِب الوجوب ُب اإلعتقاد بو ! على كقوعو كصدكره؟

قد كجدا كليًمسا عن خربةو كيقْبو، فأٌم مانعو أك إشكاؿ  ػاإلمكاف كالوقوع 
!     ناف على اإلعتقاد بالعلم ا٢بضورم كا٤بصّب إليو؟بعد أٍف اتفق الرؾ

 .الًعٍلم ا٢بضورم ًمنَّة إ٥بٌية: القرينة الثانية  
إٌف من ًمنىن اهلل كلطفو كرٞبتو أٍف مينح النيٌب كأىل بيتو عليهم السَّبلـ          

تستلـز أٍف  الٌصفات الكمالٌية كالفضائل العىًليَّة، كىذه ا٤بًنَّة كالرَّٞبة بػهم عاٌمة،
يكوف علمهم حضوريٌان، فتقييده باإلشاءة كاإلرادة خبلؼ التعميم با٤بًنَّة، ال 
سٌيما أٌف ىذه ا٤بًنَّة ىي على قدر ما كانوا عليو من ا٤بلكات القدسٌية، كعلى 

ٌد قدرتو كلطفو ككرمو كفضلو؟ ! قدر تفٌضلو كألطافو، كىل ٲبكن أٍف ٙبي
 .هتم يقتضي علمهم ا٢بضورماإلطبلؽ ُب صفا: القرينة الثالثة

قلنا آنفان إٌف اهلل عٌز كجٌل منح أىل البيت عليهم السَّبلـ صفاتو        
كمالٌية ٝبٌة بسبب قداسة ذكاهتم، كٓب يقٌيد ىذه ا٣بصاؿ بقيدو كما ٓب ٰبٌدىا 
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و، كمن ىذه ا٣بصاؿ  ٕبدٍّ كٓب ٰبصرىا على دائرةو أك يقصرىا ُب زمنو معْبَّ
كل عدـ اتصافهم بو ىي خبلؼ اإلطبلؽ األحوإب علمهم ا٢بضورم،فدع

. كالزماين
مضافان إٔب أٌف استثناء علمهم ا٢بضورم عن تلك الصفات ا٢بميدة  ػ  

كحصرىا ُب دائرة خاٌصة يستلـز تضييق كٙبديد سائر صفاهتم كخصا٥بم مع 
ما عىًلٍمتى من سعتها كعدـ تضييق دائرهتا، أليس عدـ حضور عٍلًمهم تضييقان 

!  ض اإل٥بٌي عليهم، كٙبجيمان للقابلٌيات لديهم؟للفي
.  العلم ا٢بضورم أبعدعن ا٤بعصية كأقرب إٔب الطاعة: القرينة الرابعة  

ُب طبيعة البكر ميله إٔب حٌب الكماؿ، كما أٌف من طبيعة الٌداين أٍف   
، فلو عىًلم الٌداين بأٌف اإلماـ يستكمل بالكامل، كىذا الكامل ىو اإلماـ 

ؿ يعلم سرٌه ك٪بواه، كما يقَبؼ من ذنوب كموبقات كما يأٌب من الكاـً 
طاعات كأنو قادر على إخباره بالكأف، كرٍدعو عٌما قد يرتكبو من موبقات، 
كحثٌو على ازدياد الطاعات، لكاف ذلك أبعد عن العصياف، كأقرب إٔب طاعة 

.  الرٞباف 
. ـالناس ٕباجة إٔب إماـ حاضر الًعلٍ : القرينة الخا سة  
ّٔم إٔب   ًّ الناس دائمان ُب حاجة إٔب إماـ يككف ٥بم عٌما يعلىموف ليقرّْ

الطٌاعة، كيبٌعدىم عن ا٤بعصية، ك٤بٌا كاف النيٌب كعَبتو الطٌاىرة أىبلن ك٧ببلِّ ألٍف 
ٲبنحهم ا١بليلي تعأب تلك الكرامة،كالناس ُب حاجة إليها،فؤلٌم شيء ال 

ُب ذلك الفيض، بل ككجود  يفيض عليهم ذلك الغمر، مع عدـ ا٤بفسدة
؟ ...ا٤بصلحة بو
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 .عدـ علمهم ا٢بضورم يستلـز كجود مىن ىو أعلم منهم: القرينة السادسة  
القوؿ بعدـ علمهم ا٢بضورم يستلزمم أٍف يكوف ىناؾ مىن ىو أعلم منهم  

باألمر اٌلذم يقع أك يسألوف عنو، كىذا يستوجب تقدًن ا٤بأمـو على اإلماـ ُب 
كىو  ػال حضور لئلماـ بػها،كىو قبيحه الستلزامو تقدًن ا٤بفضوؿ ا٤بسألة الٍب 

.   ػكىو اإلماـ  ػعلى الفاضل  ػا٤بأمـو 
مضافان إٔب كجود مىن ىو أعلم من اإلماـ يستلـز توىينو كإسقاطو أماـ الناس   

.  ٩با يقتضي الٌتنفّب كىو خبلؼ نصبو للهداية كالببلغ 
ت ا٣بارجٌية ال بٌد كأٍف يكوف ٜبٌة مىن إٌف جزيئات ا٤بوضوعا: تقرير ذلك  

يعرفها كبنٌوة زيدو لعمرو، أك زنا خالد ّٔند، فلو سيًئلى اإلماـ عنها، ككاف غّبى 
إمامان،  ػكىو ا٤بأمـو  ػعآبًو بػها كاتفق كجود العآًب بػها، فقد كيًجدى حينئذو األعلم 

الٌدالٌة على أعلمٌية  مأمومان، كذلك خبلؼ األدلٌة ػكىو اإلماـ  ػكغّب العآًب 
. اإلماـ على الرعٌية 

 .عدـ ا٢بضورم يستلـز السَّهو كالنسياف  :القرينة السابعة  
لو فرضنا أنػهم جاىلوف با٤بوضوعات الصٍَّرفة،١باز عليهم السَّهو كالنسياف  

فيها، بل لوقع منهم قطعان، ك١باز عليهم أيضان حرماف ا٤بستحٌق، كإعطاء مىن 
ثػر منهم ا٣بطأ ُب الكؤكف ا٣بارجٌية، كتفويت الواقع أحيانان ال يستحٌق،بل  لىكى

ألٌف ىذه شؤكف الزمة للجهل ال ٧بالة،كال ينفٌك عنها البكر،كأٌم منقصة 
زَّه عن النقائص؟ ػأكرب من ذلك لئلماـ، كىو ا٤بن

مضافان إٔب أٌف اإلماـ لو اتصف ّٔذا ا٤بستول من ا١بهل، لكاف نيقل إلينا  ػ  
الزَّمن ككثرة األئٌمة، مع أٌف شيئان من ىذا ٓب ٰبدث، كما أٌف على طوؿ 
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اإلعتقاد ٔبهل اإلماـ كٔبواز السَّهو كالنسياف عليو يستلـز مفاسد كثّبة، منها 
.  اختبلؿ النظاـ كنسبة النقص إٔب ذات اإلماـ 

  .عدـ ا٢بضور يستلـز حاجة اإلماـ إٔب الناس : القرينة الثا نة 
بأٌف اإلماـ ال يعلىم با٤بوضوعات الصٍَّرفة أٍم أنٌو جاىله بالعلم  لو قلنا        

ا٢بضورم، الستلـز ىذا احتياجو إٔب الناس العاًلمْب بتلك ا٤بوضوعات 
الصٍَّرفة، ككيف يكونوف حججان هلل تعأب على خلقو كُب ذات الوقت 
!! ر؟ٰبتاجوف إٔب ىذا ا٣بلق؟ كىل ٰبتاج ا٢بٌجة ا٤بعصـو إٔب ا١باىل ا٤بغرك

 .عدـ ا٢بضور يستلـز كقوعهم ُب ا٤بنكر: القرين التاسعة  
إٌف جهلهم يستلـز ٨بالفتهم للواقع بسبب إرتكأّم للمنكىر، كتركهم   

للمعركؼ، فيجب عندئذو أٍف يؤمركا با٤بعركؼ كيينهىوا عن ا٤بنكىر، كأٌم إماـو من 
! ٯبب أٍف يؤمىر با٤بعركؼ، كينهى عن ا٤بنكىر؟

القرائن للعلم ا٢بضورم، فاإلعتقاد بنقيضو يستلـز جهل األئٌمة  ىذه أىمٌ      
.  عنها عليهم السَّبلـ ٖتٍظُِٕبا٤بوضوعات الصٍَّرفة كىو من اللواـز الٍب 

: شبهات روؿ العلم الحضورم   
تعٌرض بعض األعبلـ ١بملةو من الكبهات، دعتهم إٔب القوؿ بعدـ التعميم   

عدـ حضوريتو، أحببنا تسطّبىا كالٌرٌد عليها لعلم األئٌمة عليهم السَّبلـ ك
طَّلىع اكتفنيدىا لئبلٌ تبقى مسطورة ُب بواطن كتب أصحأّا، فينحرؼ كٌل من 

:  عليها ٩بٌن ال ٲبلك حظٌان أك سهمان من ا٤بعرفة العقيدية الصحيحة، كىي اآلٌب
 .اإلسهاء الرباين للٌنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم:الشبهة األكلى 
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سهو النيٌب معلّْبلن ذلك "  (َّْ)الفقيو " كر الكيخ الصَّديكؽ ُب كتابوذ  
كإ٭با فعل ذلك بو رٞبةن : " باإلسهاء الرٌبٌاين، ٤بصلحة التػرحُّم على األٌمة، قاؿ

... ٥بذه األٌمة لئبلٌ يعٌّب الٌرجل ا٤بسلم إذا ىو ناـ عن صبلتو أك سها فيها
كسلَّم كسهونا، ألٌف سهوه من اهلل عٌز كليس سهو النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو 

كجٌل، كإ٭با أسهاه ليعلم أنو بكره ٨بلوؽ فبل يٌتخذ ربٌان معبودان دكنو،كليعلم 
الناس بسهوه حكم الٌسهو مٌب سهوا، كسهونا من الكيطاف، كليس للكيطاف 

كعليو فإذا جاز عليو السَّهيو جاز عليو ا١بهل .." على النيٌب كاألئٌمة سلطاف
إيٌن، لكوف السَّهيو من أبرز مصاديق ا١بهل، كا١بهل ال ٯبتمع مع العلم بطريق 

.  ا٢بضورم،فيثبت ا٤بطلوب
: يرد  ليه

إٌف ا٣برب اٌلذم استدٌؿ بو  اىران الكيخ الصَّديكؽ يناىض حكم (: أٌكالن )  
العقل القاضي بوجوب عصمة رسوؿ اهلل ٧بٌمد عن السَّهيو كالنسياف كا١بهل 

.   (ُّْ)ان، كُب موارد أخرل فراجعحسبما ذكرنا سابق
اإلٝباع القطعٌي الٌداٌؿ على كجوب عصمتو صٌلى اهلل عليو كآلو (: ثانيان )  

كسلَّم، فخركج  الٌكيخ الصَّديكؽ بدعواه ا٤بتقدّْمة عن آّمعْب ال يقدح بصٌحة 
انعقاده، ألٌف كجود إٝباع كهذا من ًقبىل الطائفة مع كوف ا٣برب اٌلذم استدٌؿ 

الصَّديكؽ ٗبرأل من أعينهم، دليله على بطبلف مفاد ذاؾ ا٣برببو 
(ِّْ)    .

معارىضة ذاؾ ا٣برب لؤلخبار الصحيحة سندان كا٤بعتربة داللةن كموافقتها (: ثالثان )  
ألخبار العاٌمة، ألٌف األخبار الٍب ٛبٌسك بػها الصَّديكؽ آحاد مركيٌة أيضان بطرؽ 
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اترة النافية للسَّهو كالنسياف، ألٌف ا٣برب الواحد العاٌمة ال تناىض ا٤بركيٌات ا٤بتو
.  ال يقاـك ا٤بتواتر كا٤بقطوع بصٌحتو 

فإذا كاف ا٣برب من اآلحاد كمواًفقان ألحكاـ العاٌمة كفقهائهم، فكيف ٯبوز  ػ  
حينئذو األخذ بو، كترؾ ما عملت بو الطائفة احملٌقة، مع تأكيد النصوص 

كاًفقة للعاٌمة عند التعارض، ألٌف الرُّشد ُب الٌصادرة عنهم بطرح األخبار آب
. خبلفهم 

لو كانت ا٤بصلحة ُب سىٍهوًه ىي أٍف ال يعّبّْ ا٤بؤمن أخاه ا٤بؤمن فًلمى (: رابعان )  
ال تسوٌغ ىذه ا٤بصلحة أٍف يوجد ُب النيٌب سائر ا٤بناقص من العىوىر كا٢بىوىؿ 

حُّم على األٌمة، لئبلٌ يعّبَّ كالعىرىج ٗبجرَّد استنادىا إٔب الرٞباف ٤بصلحة الَب
. ا٤بسلم من ذكم اآلفات كالعاىات كالنقائص ا٤بنفّْرة 

إٌف السَّهيو ليس من مقتضيات القبح كالكذب حٌب تسٌوغو (: خا سان )  
ا٤بوانع كا٤بصاّب ا٤بتداركة لقبحو كنقصو من ضركرة أك ضرر أك تقٌية، بل ىو 

بح كا٤بنقصة ُب رتبة النبٌوة كاإلمامة، ٛبامان من ا٤بناقص الٌذاتٌية، كالعلل التاٌمة للق
.  كالظلم، فبل ٲبنع قبحو مانع، كال يتدارؾ نقصو مصلحو 

إٌف السَّهيو ُب النيٌب أك اإلماـ عليهما السَّبلـ ييعترب منقصة : كبتعبير  خر  
ذاتٌية، كال يتدارؾ ىذه ا٤بنقصة دفع العار عن الناس، ألٌف األعماؿ تابعة 

.  فاسدىا الكخصٌية ٤بصا٢بها ـك
إٌف رفع توىُّم الربوبية ال ينحصر ُب السَّهيو كالٌنـو عن صبلة  ( :سادسان ) 

.  الصٍُّبح، بل لو طرؽ أخرل كال يلـز منها أٌم ٧بذكر 
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كإذا جاز هلل تعأب أٍف يسهي نبٌيو عن العبادة دفعان لتوىُّم الربوبٌية فًلمى ال   
كر ا٤بتقدّْـ، مع أٌف الصَّديكؽ ال يلتـز يسهيو عن تلٌقي الوحي دفعان للمحذ

مضافان إٔب أٌف السَّهيو ُب العبادة ، !بنسبة السَّهيو إٔب النيٌب ُب مرحلة التلٌقي؟
ييعترب سهوان ُب التبليغ، كقد قامت األدلٌة القطعٌية على عدـ جوازه الستلزامو 

كىو خبلؼ عدـ الوثوؽ ُب تبليغ أحكاـ اهلل تعأب، ٩با يقتضي التنفّب عنو 
. فائدة البعثة 

كعليو فإذا جاز عليو السهو جاز عليو ا١بهل بطريقو إيٌنٌ ،لكوف الٌسهو من 
.  أبرز مصاديق ا١بهل،كا١بهل ال ٯبتمع مع العلم ا٢بضورم فيثبت ا٤بطلوب

إٌف بياف حكم السَّهيو غّب ٧بتاج إٔب إيقاع النيٌب ُب السَّهيو، إذ من (: سابعان )  
ككيف . ـ النَّيٌب اآلخرين أحكاـ السَّهيو دكف أٍف ييبتلى بالسَّهيوا٤بمكن أٍف يعلّْ 

يسهو صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كتناـ عينو كال يناـ قلبو حسبما جاء ُب 
! ا٤بتضافر بْب الفريقْب؟

  .جواز سهو النـو دكف غّبه : الشبهة الثانية    
د حيث كجَّوى ُب ىو الكيخ ا٤بفي ػٕبسب الظاىر  ػصاحب ىذه الكبهة     

ضمن رٌده للصَّديكؽ، تفصيل نفسو بْب السَّهيو عن العبادة الناشيء عن غلبة 
النـو حٌب ٱبرج كقتها فيقضيها بعده، فيجوز عليو، كبْب السَّهو الناشيء عن 
غّب النـو فبل ٯبوز، معلّْبلن ذلك بأنو نقصه عن الكماؿ ُب اإلنساف، كعيب 

ـ فإنو ليس بنقصو كال عيبو كال ينفك عنو بكر ٲبكن التحٌرز عنو، ٖببلؼ النو
(ّّْ) .
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: يرد  ليه    
كحسبما أشرنا سابقان ُب مقاـ رٌدنا على الكهيد الثاين كا٤بفيد (: أٌكالن )   

رٞبهما اهلل من أٌف ىذا التفصيل ىو ُب الواقع تنقيحه غّب سومٍّ لتفصيل 
كما ال فرؽ بْب السَّهيو  الٌكيخ الصَّديكؽ، كىذاف التفصيبلف من كادو كاحدو، إذ

ُب تبليغ األحكاـ كالسَّهيو ُب العبادة من حيث نسبة النقص كالعيب ا٤بنافيْب 
لرتبة النبٌوة كاإلمامة، كذلك ال فرؽ ُب السَّهيو ُب العبادة بْب الناشيء عن 

.  النـو ا٤بفوّْت ألدائها ُب كقتها، كبْب الناشيء عن غّبه 
يٌان بْب النـو كالسَّهيو مردكدة، ٣برقها لئلٝباع بْب كدعول أٌف ٜبة فرقان عقل    

.  العقبلء إذ ال يفرّْقوف بْب الٌنـو كالسَّهيو ما داما يصٌباف ُب خانةو كاحدة 
أشٌد نقصان كعيبان من تفويت  ػبنظر العرؼ  ػمضافان إٔب أٌف تفويت الصَّبلة     

ترؾه ُب السَّهيو، نظران إٔب الصَّبلة بسبب السَّهو، مع أٌف النـو عند الصَّبلة مل
.  حدثية الٌنـو دكف  السَّهيو باإلٝباع 

تناـ عينو كال يناـ قلبو،  كيكهد عليو أيضان نصوص تكّب بأٌف اإلماـ     
 ػأٌم السَّهيو  ػكال ٰبتلم كال يتثآءب كال يتمٌطى، فإذا ٓب ٯبًز عليو نـو القلب 

ٯبرم عليو ما اٌدعاه ا٤بفيد  كال شيء من التمٌطي كالتثآؤب كغّب ذلك فكيف
!!. كالصَّديكؽ؟

إٌف الفرؽ بْب السٍَّهوىين كاحده كذلك ألٌف ا٤ببلؾ إٍف كاف ىو (: ثانيان )    
النػٍَّقصي كالعيبي فهو جارو ُب ا٤بوردين، ألٌف النـو عن الصَّبلة ا٤بفركضة، 

الٌرٞبة كإماـ كالسَّهيو ُب الصَّبلة الواجبة، نقصه ُب اإلنساف التقٌي، فكيف بنيٌب 
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، كأما إٍف كاف ا٤ببلؾ ُب !األٌمة ٧بٌمد بن عبد اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم؟
السٍَّهوىين ىو النص فأيضان مردكده، ٤بنافاتو ٢بكم العقل كلؤلخبار الٌصرٰبة 

إنما يرين اهلل لييذًهبى : ا٤بتواترة، على أٌف ما اٌدعياه يتعارض مع قولو تعأب
إذ ال فرؽ ُب الٌرجس بْب ما  ؿ البيت كيطهركم تطهيران  نكم الٌرجس أا

يكوف ُب سهو النػٍَّوـ كسىهو الصَّبلة، مضافان ٤بنافاتو ٤با أكردناه سابقان من أٌف 
.  عينو تناـ كال يناـ قلبو 

  .أعلم من األنبياء كاألكلياء  إٌف جربائيل : الشبهة الثالثة    
ُب آخر رسالتو ُب الرَّجعة، ضمن جوابو إٌدعى ا٢بٌر العاملي رٞبو اهلل     

الٌسادس عن الكبهة الرابعة ٤بنكرم الرَّجعة ُب معرض كبلمو عن أٌف اإلماـ ال 
٧بموؿ إما على ما عدا ( اإلماـ كاحدي دىره: )قولو : " يدانيو عآًب، فقاؿ

مٌدة الرجعة، فإنو يوجد فيها مىن ٲباثلو كليس من رعيتو، أك على إرادة تفضيلو 
فإٌف جربائيل أعلم منو ( ال يدانيو عآبً : )ٔب ٝبيع رعيتو بقرينة قولو ع

كمن األنبياء، كال أقٌل من ا٤بساكاة، فإٌف علمهم كصل إليهم بواسطتو، فكيف 
. (ّْٓ).."يصدؽ أنو ال يدانيو عآبً 

: يرد  ليه  
ٔب تستلـز تفضيل ا٤بفضوؿ ع ػٕبسب دعواه  ػإٌف أعلمٌية جربائيل  : أٌكالن     

، كتعلمهم الفاضل، كمناؼو لسجود ا٤ببلئكة كٌلهم أٝبعْب ٤بوالنا آدـ 
، كلنصوص أٌف ال ً ٍلم لنا إالٌ  ا  لَّمتنااأل٠باء منو، كاعَبافهم بأنو 
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األئٌمة عليهم السَّبلـ أٌكؿ ما خلق اهلل، كمن نورىم اشتٌق خلق السماكات 
... . ديس كالتمجيدكاألرضْب، كأهنم عٌلموا ا٤ببلئكة التسبيح كالتق

ال مبلزمة بْب كساطة جربائيل كبْب أعلمٌيتو عليهم عرفان كشرعان : ثانيان     
كعقبلن، أما العرؼ فقد يكوف الواسطة بينك كبْب اإلماـ أك عآًب صيٌب أك 

خاًدـ، كأما الكَّرٍع؛ فليس ُب األخبار ما يدٌؿ على أعلمٌية جربائيل من األنبياء 
ر ىو كاسطة ُب نقل ا٢ببلؿ كا٢براـ، كال مبلزمة بْب كساطتو بل غاية ما ُب األـ

ُب علمهم كبْب جهلهم، إذ الوساطة ال من جهة ا١بهل كالنسياف بل إ٭با ىو 
. من باب داللة كثرة األعواف على عظمة السلطاف ال على العجز كالنقصاف 

قاـ ـ كدعول عدـ صٌحة ا١بهل عند ا٤ببلئكة الستلزامها نسبة ا١بهل إٔب    
زيل ػرسالتهم، مردكدة أيضان؛ كذلك ألٌف غاية مرتبة ا٤ببلئكة إ٭با ىو الرسالة ُب تن
األحكاـ كال ٲبتنع اجتماعها مع ا١بهل ُب ا١بملة، ٖببلؼ اإلمامة فإٌف أٌكؿ 

.  رتبتها الرياسة العاٌمة ا٤بمتنع اجتماعها مع منقصة ا١بهل عقبلن كنقبلن 
جتماع جهل ا٤ببلئكة با١بملة مع مقاـ رسالتهم، مضافان إٔب أنو لو ٓب ٲبكن ا    

أٍف  ٤با أخفى عنهم ا٤بؤب عٌز كجٌل اإلحاطة باأل٠باء حٌب استدعى آدـ 
.  ينبئهم بػها 

كأما عقبلن، فبل مبلزمة عقلٌية بْب كساطة ا٤ببلئكة كبْب أعلميتهم على     
.  األكلياء كاألنبياء 

ف األنبياء لوساطتهم ٨بدكشة ٗبا ذكره دعول أٌف ا٤ببلئكة أعلم ـ: ثالثان     
ك لَّمناا  ن لننٌا : بقولو تعأب القرآف الكريف ٕبٌق كٌٕب اهلل ا٣بضر 
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حيث ال كساطة مبلئكٌية بينو كبْب اهلل تعأب ٕبسب الظاىر، كإٍف كنا   لمان 
. ٭بيل على أٌف الوساطة بينو كبْب اهلل ىي العقل الكٌلي 

لصار  ػبأٌف الوساطة توجب األعلمٌية  ػذا اإلدعاء فلو سلَّمنا بو ك ليه؛    
أعلم من رسوؿ اهلل ٧بٌمد كعَبتو الطاىرة حيث ٜبػة كاسطة  ا٣بضر 

 اىريٌة كٕبسب الٌدعول ا٤بذكورة بينهم كبْب اهلل، مع أٌف اآليات كاألخبار 
.   دٌلت على أفضليتهم على سائر ا٣بلق حٌب ا٣بضر 

: إشكاؿ كردٌ     
إٌف نزكؿ جربائيل بالوحي كاآليات، كإخباره با٢بوادث كالكائنات،  :مفاده    

دليل قطعٌي على عدـ فعلٌية ًعٍلم النيٌب كعَبتو الطاىرة، إذ لو كاف فعلٌيان ٤با 
احتاج إٔب ٦بيئ جربائيل كلكاف نزكلو ككحيو لغوان، ال سٌيما كأٌف القرآف الكرًن 

تنػزؿ المالئكة : تعأب صريح ُب نزك٥بم على ا٢بجج من كٌل أمر بقولو
؛ فإٌف ذلك يؤٌكد عدـ فعلٌية علـو كالركح فيها بإذف ربٌهم  ن كٌل أ ر

. ا٢بجج عليهم السَّبلـ 
:  يرد  لى ذلك     
ال مبلزمة بْب نزك٥بم كبْب عدـ فعلٌية علم األنبياء، إذ النػزكؿ أعٌم : أٌكالن     

ف نزك٥بم بالعلـو لتأكيد ا٢بٌجة من أٍف ال يكوف علم األنبياء حضوريٌان، إذ يكو
كالبياف كليس لتأسيس ا٤بعرفة كتعليمهم بالربىاف، إذ لو كاف توارد األسباب 
كتراكمها كتعٌدد اآليات كتأٌكدىا، كتعاضد الكهود كالبٌينات لغوان للغي تعٌدد 
األنبياء، ال سٌيما ُب عصرو كاحدو كعصر بِب إسرائيل، كتراكمهم أيضان مع 

ؿ الكتب كنصب األكلياء كاألكصياء، كللغي أيضان إشهاده تعأب العقل كإنزا
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على خلقو بنصب ا٢بفظة كالكراـ الكاتبْب مع أنو ا٢بفيل الرقيب من كرائهم، 
كللغي أيضان إمتحاناتو ا٤بَباكمة الستعبلـ ا٤بؤمن عن غّبه مع ًعٍلًمًو احمليط 

.  على اإلطبلؽ بكنو األشياء 
ا٣بصم للغى كٌل ىذه البٌينات، كبطلت كٌل اآليات كلو أخذنا ٗبا يٌدعيو     

.  كا٢بجج كالرباىْب الٍب جاء بػها األنبياء كاألكلياء 
:  إٌف كساطة ا٤ببلئكة ال ٚبلو من أحد أمرين: ثانيان   

إٌما من باب اللطف الواجب على ا٢بكيم بتقريب العباد إٔب الطٌاعة،     
طمأنينتهم بتضاعف اآليات،  كابعادىم عن ا٤بعصية بتأكد البٌينات، أك

كالتسجيل عليهم بَباكم األمارات، أك إعبلمهم بتعاضد الٌدالالت، كإٌما من 
.  باب داللة كثرة األعواف على عظمة السلطاف ال على العجز كالنقصاف

بأٌف ىذه الٌدعول مصادمة لؤلدلٌة األربعة القطعٌية كأصوؿ ا٤بذىب : ثالثان     
رفع اليد عن تلك األدلٌة ٗبجرَّد اإلحتماؿ  كضركرة الدين، كال ٲبكن

كاإلستبعاد، كلو جهلنا ا٢بكمة ُب إنزاؿ جربائيل بالوحي، لوجب تأكيلو 
.  بصريح العقل كالنقل 

تعريض النيٌب بعض أصحابو للقتل يقتضي جهلو  :الشبهة الرابعة    
. بكهادهتم

ٌمار للقتاؿ إٌدعى اصحاب ىذه الكبهة بأٌف تعريض مثل جعفر كٞبزة كع    
ُب الغزكات الٍب قيتلوا فيها يقتضي جهلو بكهادهتم ُب تلك الغزكات، لئبلٌ 
يكوف تعريضو إيػاىم للقتاؿ فيها من إلقائو إيٌاىم ُب التهلكة لو كاف يعلم 

.  شهادهتم علمان فعلٌيان 
 :يرد  ليها    
لكافرين على إٌف اإللقاء ُب التهلكة ىو الفرار عن ا١بهاد كتسليط ا: أٌكالن     

ا٤بؤمنْب كليس من التهلكة الفداء كالكهادة ُب مقاـ الدفاع عن بيضة اإلسبلـ 
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كعن النفس مع العلم بتسٌرب القتل إٔب ىؤالء ا٤بدافعْب كآّاىدين، كقد أمر 
اهلل سبحانو األنبياء كا٤برسىلْب كا٤بؤمنْب با١بهاد، فمكوا إليو قيديمان، موطٌنْب 

 بو، مستبكرين ٗبا عنده عٌز كجٌل من الثواب أنفسهم على القتل فرحْب
. ا١بزيل 
مضافان إٔب أٌف مقتضى سياؽ آية التهلكة كما ٰبتٌف بػها من قرائن ُب     

رج اآلية عٌما ٫بن فيو من كركدىا للتحذير عٌما فيو ا٥بلكة،  صدرىا كذيلها ٱبي
: حيث عٌقبت اآليةي اإلعتداء ُب األشهر ا٢بـر على ا٤بسلمْب، بالقوؿ

 الشهر الحراـ بالشهر الحراـ كالحر ات قصاص فمن ا تنل  ليكم
فا تنكا  ليه بمثل  ا ا تنل  ليكم كاتقوا اهلل كا لموا أٌف اهلل  ع 

المتقين كأنفقوا في سبيل اهلل كال تلقوا بأينيكم إلى الٌتهلكة كأرسنوا إٌف 
التهلكة  ، فيكوف النهي عن اإللقاء ُب(ُٓٗ/البقرة) اهلل يحٌب المحسنين

خاٌصان ٗبا إذا اعتدل ا٤بكركوف على ا٤بسلمْب ُب األشهر ا٢بـر كٓب يدفعهم 
ا٤بسلموف با١بهاد اٌلذم ىو إنفاؽ ُب سبيل اهلل، فمن ترؾ اإلنفاؽ غلب عليو 

.  العدٌك فوقع ُب التهلكة 
 إٌف العلم با٤بنايا كاآلجاؿ من العلم ا٣باٌص الذم استأثر بو اهلل تعأب: ثانيان     

كما ُب بعض األخبار، كمعناه عدـ لزـك العمل ّٔذا الًعٍلم، أك عدـ اإلذف 
ُب بركز علمها، ال عدـ العلم بػها رأسان، إذ ريبَّ ًعٍلم يعلمو العآًب لكنو يرل 

.   ُب إبرازه مفاسدى عظيمة، فيكتمو عن غّب أىلو ٤بصاّب ُب كتماهنا
ٓب يَبٌتب عليو فائدة حسبما  التعريض للقتل يكوف هتلكة فيما لو: ثالثان     

أشرنا، أك ُب حاؿ عدـ العلم بكونو من القضاء احملتـو اٌلذم ال يػبىدَّؿ، فبل 
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يكوف  التعريض لو حينئذو من باب اإللقاًء ُب التهلكة، بل ىو من باب التسليم 
.  كالرّْضا بالقضاء 

ـ كليس من فبل ٲبكن دفع القتل بعد العلم بكونو من األمر احملتوك ليه؛     
األمر أك القضاء ا٤بعلَّق على ا١بهاد كالتعريض لو، ٗبعُب أنو إذا ذىب إٔب ساحة 

.  القتاؿ قيتل كإٍف ٓب يذىب ال يقتل، كبلٌ ليس األمر كذلك 
كلو سلٍَّمنا أٌف ا٤بوت من القضاء ا٤بعلَّق على ا١بهاد كأٌف التعريض لو : رابعان     

ع ذلك ال يلـز أٍف يكوف اإلقتحاـ فيو أك من اإللقاء ُب التهلكة إالٌ أنو ـ
التعريض لو من باب ا١بهل بالعاقبة، بل لعٌلو من باب توقف ا٤بدافعة عن الدين 

كاحملافظة على شريعة سٌيد ا٤برسىلْب أك ٫بو ذلك من ا٤بصاّب الكلٌية النوعٌية 
س ا٤بسٌوغة عقبلن كنقبلن لكٌل ما توقفت عليو من ا٤بقٌدمات كلو بإلقاء النفو

احملَبمة ا٤بعصومة ُب التهلكة، كألجل بعض ا٤بصاّب الكلٌية ال ٯبوز التخٌلف عن 
. ا١بهاد كال الفرار ٤بن علم أنو سيقتل فيو إذا توفرت شركطو 

مل خركج موالنا أمّب      كعلى أحد ىذه ا٤بصاّب على سبيل منع ا٣بلٌو ٰبي
١برح، ككقوؼ من بيتو إٔب ا٤بسجد ليلة ا ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 

كتصٌدم موالتنا الصٌديقة الطاىرة الٌزىراء البتوؿ عليها السَّبلـ لعمر بن ا٢بطٌاب 
كأبن أيب قحافة ، كاقتحاـ سٌيدنا كموالنا اإلماـ ا٢بسن بن علٌي بن أيب طالب 

ُب شرب السٌُّم، كخركج سٌيدنا كموالنا اإلماـ ا٢بسْب بن علٌي  آّتىب 
.  ببلء مع األىل كالعياؿ إٔب كر الكهيد ا٤بظلـو 

  إعَبض بعض العامة على قياـ اإلماـ ا٢بسْب : إ تراض كدفع 
  ال سيما مع علمػو، معلّْبلن بعدـ إجتماع شرائط ا١بهاد ُب مقاتلة األعداء
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.  بالعاقبة، كاشَباط ا١بهاد بعدـ ازدياد العدٌك على الضعف  
: كىذا الكبلـ مدفوعه ٗبا يأٌب   
قد عًلم من أخبار اهلل لو باإل٥باـ أك بالعلم  اإلماـ ا٢بسْب  إفٌ : أٌكالن   

كليس ا٣بضر كذك القرنْب بأفضل منو حٌب يعلىما ًعٍلمى  ػا٣باٌص ا٤بتعلّْق باإلمامة 
أك ًعلمى بواسطة إخبار جٌده بأٌف كيفٌية  ػما ليس لؤلسباب العاديٌة فيو نصيب 

.  عو ا٢بذر شهادتو من ٧بتـو القضاء كالقدر اٌلذم ال يدؼ
بأٌف عدـ ازدياد العدٌك على الٌضعف شرطه لوجوب ا١بهاد ال شرعٌيتو، : ثانيان   

ألٌف سقوطو مع ازدياد العدٌك على الٌضعف من باب التخفيف كالرخصة ال 
اآلف خٌفف اهلل  نكم ك ىًلم أٌف فيكم  عفان فإٍف يكن : العزٲبة لقولو تعأب

ف يكن  نكم ألفه يغلبوا ألفين بإذف اهلل  نكم  ائة صابرة يغلبوا  ائتين كإ
(. ٕٔػٔٔ/األنفاؿ)كاهلل  ع الصابرين

بل مع ازديادىم على الضعف، يتضاعف أجر آّاىد كفضلو بأضعاؼ    
.  كثّبة 

ألكلئك الكفار كا٤بارقْب ليس من باب ا١بهاد ا٤بفقود  بأٌف قتالو : ثالثان   
افىعة عن شريعة سٌيد ا٤برسىلْب من شركطو فيو، بل من احملافىظة على الٌدين ك ا٤بدى

إبداع ا٤ببدعْب، كتغيّب ا٤ببطلْب، كٙبريف ا١باىلْب، كتلبيس ا٢بٌق بالباطل ُب 
دكلة ا١بائرين، فإنو كحفل بيضة اإلسبلـ البلـز على ٝبيع األناـ كلو بتفضيح 

ا٤بخالفْب ا٤بتوقف على تعريض النفوس احملَبىمة ا٤بعصومة فداءان عن الٌدين، 
.  ليظهر بو على الناس فسق الفاسقْب كجور ا١بائرين 
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علم بالقطع بأنو لو ترؾ قتا٥بم، لقتلو ا٤بلعوف  إٌف اإلماـ ا٢بسْب : رابعان   
إبن زياد صربان كما فعل بابن عٌمو مسلم، فكاف القتل مع عٌز النفس كا١بهاد 

.  أىوف عليو من العيل أيامان ذليبلن 
عن ٧باربة الثبلثة،  عود أمّب ا٤بؤمنْب علٌي ما الٌسبب ُب ؽ: إٍف قيل  

. كعدـ قعوده عن ٧باربة مىن بعدىم من الًفرىؽ؟
مع معاكية ك٧باربة اإلماـ  كما السبب ُب صلح اإلماـ ا٢بسن بن علٌي   

إٔب اآلف؟  ليزيد؟ كما السبب ُب غيبة كٌٕب اهلل ا٢بٌجة ا٤بنتظر 
.  بأٌف ذلك مدفوع نقضان كحبلِّ : قلنا  
فمن ناحية ا٤بعارىضة بالٌسؤاؿ عن الٌسبب ُب إيبلـ األطفاؿ : أ ا نقضان   

كخلق ا٥بواـ كالسمـو كا٢بكايل كاألحجار ك٫بو ذلك ٩با ال ٰبيط أحده 
ٗبعناه، كال يعلم السبب اٌلذم اقتضاه، كبالسؤاؿ أيضان عن سبب مقاتلة النيٌب 

عكرى من أصحابو  للمكركْب على كثرهتم يـو بدر كىو ُب ثبلٜبائة كثبلثة
اٌلذين أكثرىم رٌجالة، كمنهم مىن ال سبلح لو، كرجوعو عاـ ا٢بديبٌية عن إٛباـ 

العيمرة كىو ُب العٌدة القويٌة كمعو من ا٤بسلمْب ثبلثة آالؼ كستمائة رجل 
ٝبيع ما ٛبناه، كدخل ٙبت  ػأحد أقطاب ا٤بكركْب  ػكأعطى سهيل بن عمرك 
من كتاب الٌصلح،  الٌررماف الرريمبسم اهلل حكمو كرضاه من إ٧باء 

ك٧بو ا٠بو من الٌنبوة، كإجابتو إٔب أٍف يدفع إٔب ا٤بكركْب ثلث ٜبار ا٤بدينة، كأٍف 
يرٌد عليهم من أتاه ليسلمى على يده منهم،مع ما ُب ىذا من ا٤بكقة 

.  العظيمة،ك٫بو ذلك ٩با ال ٰباط ٗبعرفة معناه كال يعلم السبب اٌلذم اقتضاه 
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يكفينا العلم اإلٝبإب كالٌرجوع إٔب األصل األصيل كىو كجوب  فكما     
اإلعتقاد إٝباالن بأٌف أفعاؿ اهلل تعأب معلَّلة بأغراضو خفٌية، كمطابقة للمصاّب 

أتجعل فيها  ىن  كا٢بكم ا٤بكنونة، كما أجاب تعأب عن سؤاؿ ا٤ببلئكة 
لو بقو يفسن فيها كيسفك الن اء كنحن نسٌبح بحمنؾ كنقٌنس لك

كإٍف كنا ال نعلم بكٌل  ػ( َّ/البقرة) إٌني أ لم  ا ال تعلموف: تعأب
ذلك تفصيبلن كما ٓب تعلم ا٤ببلئكة ٗبا سيًئلوا عنو، كبأٌف النيٌب أعرؼ با٤بصلحة 
من األٌمة، كأنٌو ال يفعل ذلك إالٌ لضركرة ميلًجئة، أك مصلحة ميلزًمة ىو أعرؼ 

ا ريٌمل ك ليكم  ا رٌملتم كإٍف تطيعوا ك ليه ـ: بػها منا، كما قاؿ تعأب
 ك ا ينطق  ن الهول إٍف هو إالٌ كريه يورى (ْٓ/النور)تهتنكا

(. ْ/لنجما)
كذلك يكفينا الًعٍلم اإلٝبإب بعرفاف اإلماـ ٗبصا٢بو كمفاسده كتكاليفو      

ا٤بختفية علينا، كجهاهتا كتفاصيلها بعد ثبوت أعلميتو منا بتلك ا٤بصاّب 
.  نصوص الفريقْب كصريح حديث الثقلْب باتفاؽ 

من أفعا٥بم كقيامهم  ٗبا كرد عنهم عليهم السَّبلـ من بياف كلٍّ : كإٌ ا رالن   
.  كقعودىم تفصيبلن بأبلغ كجو 

٤با كانت تلك ا٤بدافعة عن الدين ٨بتلفة باختبلؼ أغراض : كبالجملة  
من حيث القٌوة  ا٤ببطلْب من حيث كثرة ا٤بفسدة كقٌلتها، كأزمنة ا١بائرين

كالضعف، كأحواؿ ا٤بعصومْب من حيث ا٤بقاكمة عادةن كعدمها، إختلفت 
تكاليفهم ُب الٌسلوؾ مع ا١بائرين، فتارةن بآّاىدة كا٤بدافعة، كأخرل با٤بهادنة 
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كا٤بصا٢بة، كثالثة بالتقٌية، كرابعة بالغيبة، كخامسة بالرجعة، عٌجل اهلل تعأب 
. فرجهم بػها 

 . واىر بعض اآليات ا٤بتكأّة:  سةالشبهة الخا  
 كال تقف  ا ليس لك به  لم : إٌف  واىر بعض اآليات كقولو تعأب  
تكّب إٔب جهل النيٌب ببعض األمور، ٩با يستلـز عدـ فعلٌية  ( ّٔ/اإلسراء)

. علمو 
: كجوابػها 
ىا إٌف ىذه اآلية كنظائرىا من اآليات ا٤بتكأّات الٍب ال بٌد ُب معرفت ػ( ُ)  

من الٌرجوع إٔب احملكمات من اآليات كاألدلٌة األخرل، كإالٌ فإٌف اإلقتصار 
على ا٤بتكابو غّب جائز شرعان الستلزامو احملاذير الكرعٌية كالعقلٌية كالٍب منها 

.  جهل النيٌب ببعض ك ائفو الٍب ىي من صيلب مهامو الٌدينٌية 
كع ٗبعُب أٌف اهلل تعأب أمىرىهي إٌف اآلية كأمثا٥با مصركفة إٔب سلب ا٤بوض ػ( ِ)  

أٍف ال يتكٌلم ٗبا ال موضوع لو ُب ا٣بارج،تعليمان لؤلٌمة كإرشادان ٥با إٔب 
مصا٢بها، أك أنػها تيصرؼ إٔب األٌمة من باب إيٌاؾ أعِب كا٠بعي يا جارة، 

لئن أشركت :فتيصرؼ عن  اىرىا إٔب غّبىا،ٛبامان كصرؼ  اىر قولو تعأب
كإٌ ا ينسيٌنك الٌشيطاف (ٓٔ/الٌزمر)كنٌن  ن الخاسرينليحبطٌن  ملك كلتك

، فا٣بطاب كإٍف (ٖٔ/األنعاـ) فال تقعن بعن الذٌكرل  ع القـو الظالمين
كاف للنيٌب ٕبسب الظاىر لكٌنو مصركؼ عنو إٔب غّبه كذلك لعدـ صٌحة 

 إلصاؽ ٛبٌِب الكٍّْرؾ من النيٌب، كعدـ جواز تسٌلط الٌكيطاف إٔب نفس رسوؿ اهلل
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قاؿ فبعٌزتك ألغويٌنهم أجمعين : كاألكلياء عليهم السَّبلـ ٕبسب قولو تعأب
( . ّٖ/ص) إالٌ  بادؾ  نهم المخلىصين

  .سؤاؿ النيٌب يبلـز عدـ فعلٌية علمو : الشبهة الٌسادسة 
مفاد الٌكبهة بأٌف ٜبٌة أخباران تفيد بأٌف النيٌب كاف يسأؿ جربائيل عن أشياء ٩با   

لٌية علمو، ككذا بقٌية األئٌمة عليهم السَّبلـ، من ىذه األخبار ما يبلـز عدـ فع
. (ّْٔ)ما ىذا؟، كفطرس من ىذا؟: ركم من سؤاؿ النيٌب ١بربائيل ليلة ا٤بعراج

ما كرد من سؤاؿ النيٌب كاستفهامو من جربائيل ال يبلـز ا١بهل، : يرد  ليها  
مل على التجاىل لَببية األٌمة كتعليمها كإلفا ت النظر إٔب ما يقرّْب إٔب إذ ٰبي

الطاعة كيبعّْد عن ا٤بعصية، كإالٌ لو كاف مبلزمان للجهل ألٌدل ذلك إٔب إلصاقو 
بقولو  بالٌذات اإل٥بٌية نظّب ما كرد بسؤاؿ اهلل تعأب من النيٌب موسى 

 : تعأب
 ا تلك بيمينك يا  وسى  (طو/ُٕ  . )
ءأنت قلتى للناس : بقولو تعأب ككذا ما كرد ُب النيٌب عيسى   

( . ُُٔ/ا٤بائدة) اتخذكني كأ ي إلهين  ن دكف اهلل
رٌب أرني كيف تحي : كأيضان ما كرد ُب حٌق النيٌب إبراىيم ٤بٌا سأؿ ربٌو  

( . َِٔ/البقرة) أكلم تؤ ن: قاؿ لو عٌز كجلٌ  الموتى
( .  َْ/سبأ) أهؤالء إياكم كانوا يعبنكفكخطاب اهلل إٔب ا٤ببلئكة   
( .  ٕٓ/ص)  ا  نعك أٍف تسجن: كخطابو إٔب إبليس  
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إٔب غّب ذلك ٩با ىو مصركؼ عن  اىر اإلستفهاـ إٔب اإلعبلـ كاإلفهاـ   
كا٤ببلطفة كاإلكراـ، كالتوبيخ كاإليبلـ أك التقرير كاإللزاـ أك التهديد باإلنتقاـ أك 

.  ٫بوىا ٩با تقتضيها قرائن ا٤بقاـ 
فيو داللة على عدـ  يٌب على اإلماـ ا٢بسْب ء النبكا: الشبهة الٌسابعة

 .فعلٌية علمو
دٌلت ىذه الكبهة على أٌف بكاء النيٌب صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم على     

٤بٌا أخربه جربائيل، يقتضي عدـ فعلٌية  حفيده اإلماـ ا٢بسْب بن علٌي 
ندما أخربه علمو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم، كإالٌ لو كاف فعلٌيان ٤با بكى ع

.   جربائيل 
  :جوابها    
كحسبما قلنا سابقان إٌف الوحي ٗبا سيجرم عليو ككذا البكاء لعٌلو ألجل     

مذاكرة ا٤بعلـو ال إٯباد العلم، كما ُب بكائنا عند مذاكرة ا٤بعلـو من مصائبنا 
.  ا٤بكٌررة ُب كٌل عاـ كُب كٌل شهر، بل ُب كٌل يـو كساعة 

 . لو كانوا يعلموف ا٤بوضوعات للـز سٌد باب معاشهم: ةالشبهة الثا ن    
إٌدعى أصحاب ىذه الكبهة بأٌف علم النيٌب كالعَبة غّب فعلٌي كذلك ألننا     

نعلم بالوجداف ما يقـو بو السُّوؽ من الكذب كالغٌل كالٌسرقة، كتقلب النقود 
 ا٤بآكل ا٤بغصوبة فيو بأيدم الناس، مضافان إٔب كجود النجاسة الواقعٌية ُب

كا٤بكركبات كالفرش كالثياب، كعدـ التزكية للذبائح كغّب ذلك ٩با فيو شائبة 
ّى باب ا٤بعاش كا٤بعاشرة ٤بخالفة  ٌّ ا٢براـ قطعان، كلو كانوا حاضرم العلم لسيٌد
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الظاىر للواقع، كلوجب عليهم ردع ا٤برتكب للمحٌرمات ُب الٌسٌر كالعلن، أك 
.  ىذا مع الناس ُب ا٤بعاش كا٤بعاشرة  إقصاؤىم عنهم، كال ٪بدىم كانوا على

: كالجواب    
إٌف عملهم باألمارت الظاىريٌة مع الناس ُب الظاىر، ال يستلـز عدـ : أٌكالن     

علمهم بالواقع، كال عدـ حجٌية علمهم بو حسبما توٮٌبو أصحاب ىذه 
.  الكبهة 

اىر ُب الظاىر أنػهم عليهم السَّبلـ كانوا ٯبمعوف بْب العمل بالل: ثانيان     
حسن العكرة مع ": كبْب العمل بالعلم كالواقع ُب الباطن، ٝبعان بْب ا٢بسنيىْب

.  الناس ُب الظاىر، كحسن الواقع ُب الواقع 
كيكهد ٥بذا ا١بمع، حصوؿ اإلٝباع على عدـ إتفاؽ خطأ كال سهو     

منهم، كال انككاؼ خبلؼ ٥بم من العمل بالظواىر ُب ٝبيع أياـ معاشرهتم 
مع الناس، مع أٌف العمل ُب الظاىر من دكف مراعاة الواقع يستلـز صدكر 
السَّهو كا٣بطأ، كانككاؼ ا٣ببلؼ ُب ميٌدة يسّبة فضبلن عن تلك ا٤بٌدة 

الطويلة الٍب تَباكح ٕبدكد ثبلٜبائة عاـ من أياـ حياهتم، كذلك لضركرة كوف 
.  الظواىر غّب دائمة ا٤بطابقة للواقع 

ذو من منع صدكر ا٣بطأ منهم لؤلدلٌة األربعة على بطبلف فبل بٌد حينئ    
صدكره منهم، ك٤بنافاتو لرتبة اإلمامة كأصوؿ ا٤بذىب كضركرة الٌدين، كما ال 
بٌد من منع صدكر ا٣بطأ اتفاقان ٕبسب ما تقتضيو العادة ٤بنافاهتا إلطبلقات 

.  أدلٌة العصمة 
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اقع ُب أكثر األحياف ُب حٌق فيتعٌْب القوؿ ٗبراعاهتم للظاىر كالوك ليه؛     
الناس، كأٌما ذكاهتم ا٤بقدَّسة فكانت دائمان تراعي جنبة الواقع من دكف ٨بالفة 

.  الظاىر 
ال  ػعلى تقدير تسليمو  ػإٌف احتماؿ عدـ عملهم بالواقع ُب الباطن : ثالثان     

، بل  من جهة عدـ علمهم بو، كال من جهة عدـ حٌجٌيتو حسبما توٮٌبو بعضه
ق من جهة الضركرة أك التقٌية أك ا٤بصلحة أك اإلكراه أك ٫بوىا من ا٤بوانع لعلٌ 

العاديٌة ا٤بانعة ٥بم من العمل بكثّب من الوقائع بل الظواىر أيضان، بل ا٤بلزمة 
مع كجود ا٤بقتضي من  ػعلى تقدير حصولو  ػلعملهم ٖببلؼ الواقع أيضان 
.  العلم بالواقع كحٌجٌيتو قطعان 

إٌف األئٌمة كانوا يعملوف ٗبا يعلموف، كمىن اٌلذم أعلمنا بأهنم ال : رابعان     
كًٓبى كاف باب ا٤بعاش كا٤بعاشرة منسٌدان عليهم، . يقدركف على العمل بالواقع

كىم بتلك القدرة الٍب مٌن اهلل تعأب عليهم بػها؟  
نعم، ٓب تكن معامبلهتم ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر مع الناس     
ٔب الواقع، لعدـ قدرهتم الظاىريٌة على تنفيذ األحكاـ اإل٥بٌية، سول مىن كاف ع

ٲبٌت إليهم بالوالء، فإهنم كانوا يردعوهنم عن ا٤بنكرات حٌب الٍب كاف يفعلها 
بعض شيعتهم ُب ا٣بفاء،  كمن سرب شيئان من أحواؿ األئٌمة عليهم السَّبلـ 

على الظاىر دكف العلم التفق  كلو كانت معامبلهتم جارية.. عرؼ ىذا األمر 
كالنككفت ٥بم ا٤بخالفة ألعما٥بم، مع أنو  ػحسبما أشرنا  ػ٥بم ا٣بطأ كالسَّهيو 

.  ٓب يتفق ٥بم ذلك طيلة حياهتم 
  .قبح العلم الفعلٌي ُب بعض ا٤بوضوعات : الشبهة التاسعة    
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الـ ٓب إٌف النيٌب كاألئٌمة عليهم السَّ : إٌدعى صاحب كتاب حقائق األصوؿ    
يكونوا مكلَّفْب بالعلم الفعلٌي ُب ا٤بوضوعات، كذلك لقبح بعضو أحيانان، 

.  كالعلم بفركج النساء حاؿ ٝباع الٌرجاؿ 
لقد خلط صاحب الكبهة بْب العلم بالقبيح كبْب اإلستعبلـ :كالجواب    

كالتجسُّس عنو كارتكابو، مع أٌف بينهما بوفه شاسع، فالعلم بالقبيح كا٤بنكر 
٤بستهجىن ليس بقبيح ذاتان كإالٌ لكاف العلم بالقبيح من عبلٌـ الغيوب قبيحان، كا

كالكلب  ػبل كخلقو آلالت التناسل قبيحان، ككذا للحيوانات النجسة العْب 
 . قبيحان  ػزير  كٝباع ا٢بيوانات أماـ األعْب دكف سَبو ػكا٣بن
. دكف ٦برد علمو  فالقبح إ٭با ىو تعٌلم القبيح كاإلستعبلـ كالتجسس عنو    
  .األصل عدـ فعلٌية علومهم : الشبهة العاشرة    
إٌف علمهم كوجودىم حادث كمسبوؽ بالعدـ، فاألصل بقاؤه على العدـ،     

أم إبقاء ما كاف على ما كاف، كإ٭با ٱبرج عن األصل ما تػيػقّْنى بالدليل، كىو 
.  ما كاف باإلشاءة كاإلرادة 

ؿ عدـ علمهم إالٌ إنو مقطوع ٗبا قطع بو أصالة كإٍف كاف األص:الجواب    
عدـ كجودىم، ٤با عرفت سابقان من أٌف األدلٌة القاطعة على فعلٌية علمهم 

 . كعمومو ال تقصر عن األدلٌة القاطعة بوجودىم كبقائهم 
:  كبعبارة أخرل

إٌف ا٤بدار إلثبات فعلٌية علومهم ىو ما أفاده الدليل كالربىاف، كقد سبق     
اتو عقبلن كنقبلن، فاستصحاب عدـ العلم مبِبّّ على عدـ ثبوت أك حصوؿ إثب
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، فبل موجب حينئذو الستصحاب  علم ٥بم، مع أنو قد حصل حسبما عرفتى
العدـ كذلك الرتفاع موضوعو، فيكوف أصل العدـ مقطوعان ٕبدكث العلم، 

.  ٛبامان كما انقطع أصل العدـ ٕبدكث الوجود، فتدبٌر 
إ٫بباس الوحي مستلـز لعدـ فعلٌية علمو صٌلى : ةدية  شرالشبهة الحا    

.  اهلل عليو كآلو

إعتمد صاحب الكبهة على ما ركاه الفريقاف من أف النيٌب سيئل عن ذم     
كٓب يقل إٍف " سأخربكم غدان : "القرنْب كأصحاب الكهف كعن الركح، فقاؿ
كعده عن اإلجابة ، فتخلُّف (ّْٕ)شاء اهلل، فاحتبس عنو الوحي أربعْب يومان 

.  يقتضي عدـ فعلٌية علمو بل فيو داللة على أٌف جربائيل ىو ا٤بعلّْم لو
: كفيه    
إٌف ٚبلُّف كعده ليس ١بهلو ٕبكم األشياء، فإنو مناؼو ألدلٌة العصمة،     

:  كمنفر من قبوؿ دعوتو، فبل بٌد من ٞبلو على أحد أمرين
أم  ػإما للتنبيو على أٌف هلل البداء زيو عن توٌىم نطقو با٥بول، كػإما للًب   

رٌدان على مىن أحالو من اليهود كالسُّفهاء، كقد  ػييظهر لنا ما كاف ٨بفٌيان عنا 
فٌصلنا بعمق مسألةى البداء على ضوء األدلٌة الفلسفٌية كالكرعٌية ُب ٕبوثنا 

. (ّْٕ)الكبلمٌية األخرل؛ فراجع 
الٍب أكردىا الضعفاء ُب أمر إٔب ىنا ًب ا١بواب على أىمٌ  الكبهات     

حجج اهلل على العباد آؿ ٧بٌمد عليهم صلوات ريٌب، كغّبىا ال يصلح ألٍف 
نذكرىا، لضعفها كركاكتها، كما أشرنا إليو أٌمهات لتلكم الكبهات ا٤بضبٌلت 

، كىو الظاىريْبى الٍب طا٤با أكقعت الٌسٌذجى كالضعفاءى من ا٤بتعٌلمْب بل العلماء 
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ىم ُب فهم أخبار عَبة رسوؿ اهلل، كضعف ُب ا٤بقدّْمات تقصّب من ًقبىلً 
اإلستنباطٌية الٍب بنوا عليها تصوراهتم للوصوؿ إٔب النتائج العلمٌية ا٤بطلوبة، كال 
عىجىبى أنػهم ٓب يصلوا بسبب ضيق قابلياهتم كقصور إنياهتم كماىياهتم، كيف 

.  ككٌل إناءو ٗبا فيو ينضح ! ال
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   :ذلكة البحثؼ    
من خبلؿ ما سقناه من األدلٌة كالرباىْب على شاىديٌة علم النيٌب كالعَبة     

بغٌض النظر عن  ػعليهم السَّبلـ، يتضح للباحث ا٤بنصف كا٤بتطٌلع إٔب ا٢بقيقة 
 إ٭با ىو بعض صفاتو القدسٌية، الٍب ػبأٌف علم اإلماـ  ػخلفيات ذاؾ التطلُّع 

ة على خلقو، اٌلذم ىو ُب الواقع منار ا٥بدل ٯبب أٍف يتصف بػها ا٢بجٌ 
.  كالٌرشاد للعآبى بأسره 

أٍف يكوف ُب كٌل صفةو نبيلةو أفضل  ػ كاإلماـ  ػكال بٌد للحٌجة البالغة     
أىل عصره، فإنو لو كاف ُب الناس من ىو أفضل منو، كلو ُب بعض 
، كما الصفات، ٤با صٌح أٍف يكوف حٌجة على األفضل، بل كال ا٤بساكم

كجبت طاعتو على الناس كاستماعهم إليو، إالٌ التصافو بصفات الٌدعوة إٔب 
اهلل تعأب، كإرشاده لعاٌمة ا٤بكلَّفْب من ا٤ببلئكة كا١بٌن كالناس أٝبعْب، كال 

يكوف كذلك إالٌ كىو خّب الناس ُب الناس، كلو كاف ُب الناس مثلو أك أفضل 
خاٌصةن ترجيحان ببل مرجّْح كىو  منو، كلو من بعض النواحي، لكانت إمامتو

.  قبيح عقبلن كنقبلن 
كال ٱبفى على ذم بصّبةو فطنو حذؽو بأٌف اإلحاطة ٕبقيقة اإلمامة، كسرب     

غورىا كمعرفتها ليس شيئان عاديٌان بل ىو فوؽ العادة كغّب مطاؽ لنا، ألٌف 
سبحانو، اإلمامة كالٌرسالة مظهره لصفات اهلل تعأب كمثاؿه لكماالت ا٣بالق 

كىل ٰبيط خيربان بكمالو العظيم كصفاتو القدسٌية إالٌ مىن كاف منو عٌز كجٌل 
!!. كقاب قوسْب أك أدىن؟
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كيكفي ككاىدو قومٍّ على قدسٌية صفات اإلماـ كأنو ال ٲبكننا ٫بن البكر     
الوحيد القادر  أٍف نعرؼ كنهها، لكٌن موالنا اإلماـ أبا ا٢بسن الٌرضا 

عن فوائدىا  ػفديتػو بنفسي  ػاـ اإلماـ كاإلمامة، فقد أفصح على تعريفنا مق
زلة كاإلحاطة بتلك ا٢بقيقة ػكك ائفها، ٩با ينبئنا عن قصورنا عن إدراؾ ىذه ا٤بن

ا٤بقدَّسة، كنا قد ذكرناىا سابقان، كلكننا نذكرىا ختامان تذكّبان كتنبيهان للمراد، 
الناس ُب اإلمامة ٗبرك ُب كقد أشار ركحي فداه إٔب تلك ا٢بقيقة ٤بٌا خاض 

ىل يعرفوف قدر اإلمامة  :منطقة طوس ُب ا١بامع يـو ا١بمعة فقاؿ 
ك٧بٌلها من األٌمة فيجوز فيها اختيارىم، إٌف اإلمامة أجٌل قدران كأعظم شأنان 

كأعبل مكانان كأمنع جانبان كأبعد غوران من أف يبلغها الٌناس بعقو٥بم، أك ينالوىا 
إمامان باختيارىم، إٌف اإلمامة خٌص اهلل عٌز كجٌل بػها  بآرائهم، أك يقيموا

بعد النبٌوة كا٣بٌلة مرتبة ثالثة، كفضيلة شرٌفو بػها كأشاد بػها  إبراىيم ا٣بليل 
: سركران بػها فقاؿ ا٣بليل  إٌني جا لك للناس إ ا ان : ذكره، فقاؿ

ك ن ذرٌيتي قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب :فال يناؿ  هنم الظٌالمي  .
فأبطلت ىذه اآلية إمامة كل  آب إٔب يـو القيامة كصارت ُب الٌصفوة، ٍبٌ   

:         أكرمو اهلل تعأب بأف جعلها ُب ذرٌيتو أىل الٌصفوة كالٌطهارة فقاؿ
 ككهبنا له إسحاؽ كيعقوب نافلة ككالِّ جعلنا صالحين، كجعلناهم أئٌمة

قاـ الٌصالة كإيتاء الزكاة يهنكف بأ رنا كأكرينا إليهم فعل الخيرات كإ
.  ككانوا لنا  ابنين

فلم تزؿ ُب ذرٌيتو يرثها بعضه عن بعض قرنان فقرنانحٌب كرٌثها اهلل تعأب النيب   
إٌف أكلى الٌناس بإبراهيم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم، فقاؿ جٌل كعبل
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فكانت   نينلٌلذين اتٌبعوا كهذا الٌنبي األٌ ي كاٌلذين   نوا كاهلل كلٌي المؤ
بأمر اهلل تعأب على  لو خاٌصة فقٌلدىا صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم علٌيان 

رسم ما فرض اهلل، فصارت ُب ذريٌتو األصفياء اٌلذين آتاىم اهلل العلم 
كقاؿ اٌلذين أكتوا العلم كاإليماف لقن لبثتم في : كاإلٲباف، بقولو تعأب

خاٌصة إٔب يـو القيامة،  علٌي فهي ُب كلد  كتاب اهلل إلى يـو البعث
. إذ ال نيٌب بعد ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم فمن أين ٱبتار ىؤالء ا١بٌهاؿ؟

زلة األنبياء، كإرث األكصياء، إٌف اإلمامة خبلفة اهلل ػإٌف اإلمامة ىي من  
كمّباث  كخبلفة الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كمقاـ أمّب ا٤بؤمنْب 

ا٢بسْب عليهما الٌسبلـ إٌف اإلمامة زماـ الٌدين، كنظاـ ا٤بسلمْب، ا٢بسن ك
كصبلح الدنيا كعٌز ا٤بؤمنْب، إٌف اإلمامة أسُّ اإلسبلـ الٌنامي، كفرعو الٌسامي، 
باإلماـ ٛباـ الٌصبلة كالزكاة كالٌصياـ كا٢بٌج كا١بهاد، كتوفّب الفيء كالٌصدقات، 

.  كاألطراؼ غور  كإمضاء ا٢بدكد كاألحكاـ، كمنع الثٌ 
اإلماـ ٰبٌل حبلؿ اهلل، كٰبرـٌ حراـ اهلل، كيقيم حدكد اهلل، كيذٌب عن دين   

اهلل، كيدعو إٔب سبيل ربٌو با٢بكمة، كا٤بوعظة ا٢بسنة، كا٢بٌجة البالغة، اإلماـ 
كالٌكمس الطٌالعة آٌّللة بنورىا للعآب كىي ُب األفق ٕبيث ال تنا٥با األيدم 

.  كاألبصار 
البدر ا٤بنّب، كالٌسراج الزاىر، كالٌنور الساطع كالٌنجم ا٥بادم ُب غياىب  اإلماـ  

الدُّجى كأجواز البلداف القفار، ك١بج البحار، اإلماـ ا٤باء العذب على الٌظماء 
كالٌداؿ على ا٥بدل كا٤بنجي من الٌردل، اإلماـ الٌنار على اليفاع، ا٢باٌر ٤بن 

قو فهالك، اإلماـ الٌسحاب اصطلى بو كالٌدليل ُب ا٤بهالك، من فار
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ا٤باطر،كالغيث ا٥باطل كالكمس ا٤بضيئة،كالٌسماء الظٌليلة،كاألرض البسيطة، 
.  كالعْب الغزيرة، كالغدير كالركضة 

لد الكفيق، كاألخ الٌكقيق، كاألـٌ الربٌة بالولد ااإلماـ األنيس الرفيق، كالو  
ين اهلل ُب خلقو، كحٌجتو على الٌصغّب، كمفزع العباد ُب الٌداىية الٌنآد اإلماـ أـ

.  عباده كخليفتو ُب ببلده، كالٌداعي إٔب اهلل، كالذاٌب عن حـر اهلل 
اإلماـ ا٤بطٌهر من الٌذنوب كا٤بربٌأ عن العيوب، ا٤بخصوص بالعلم، ا٤بوسـو   

.  با٢بلم، نظاـ الٌدين، كعٌز ا٤بسلمْب كغيل ا٤بنافقْب، كبوار الكافرين 
 يدانيو أحده، كال يعادلو عآبه، كال يوجد منو بدؿه كال اإلماـ كاحد دىره، ال  

لو مثله كال نظّب، ٨بصوص بالفضل كٌلو من غّب طلب منو لو كال اكتساب، 
.  بل اختصاص من ا٤بفٌضل الوٌىاب 

فمن ذا اٌلذم يبلغ معرفة اإلماـ، أك ٲبكنو اختياره، ىيهات ىيهات، ضٌلت   
، كحارت االلب اب، كخسئت العيوف، كتصاغرت العقوؿ، كتاىت ا٢بلـو

العظماء،كٙبٌّبت ا٢بكماء،كتقاصرت ا٢بلماء، كحصيرت ا٣بطباء، كجًهلىت 
األلٌباء، ككٌلت الكعراء، كعًجزت األدباء، كعًييىت البلغاء،كعن كصف شأف 
من شأنو، أك فضيلةو من فضائلو، كأقٌرت بالعجز كالٌتقصّب، ككيف يوصف 

ـٍ شيءه من أمره، أك يوجد من يقـو مقامو بكٌلو، أك ينعت بكنهو، أك يػيٍفوى 
كيغِب غناه، ال كيف كأىٌن؟ كىو ٕبيث الٌنجم من يد ا٤بتناكلْب، ككصف 

من ىذا؟ كأين العقوؿ عن ىذا كأين يوجد مثل  اإلختيارالواصفْب، فأين 
!. ىذا؟
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أتظٌنوف أٌف ذلك يوجد ُب غّب آؿ الرسوؿ ٧بٌمد صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم   
كاهلل أنفسهم، كمٌنتهم األباطيل فارتقوا مرتقان صعبان دحضان، تذٌؿ عنو كٌذبتهم 

إٔب ا٢بضيض أقدامهم، راموا إقامة اإلماـ بعقوؿ حائرة بائرة ناقصة، كآراء 
كلقد راموا [ قاتلهم اهلل أىٌن يؤفكوف ] مضٌلة، فلم يزدادكا منو إالٌ بعدان، 

كقعوا ُب ا٢بّبة، إذ تركوا اإلماـ عن صعبان، كقالوا إفكان، كضٌلوا ضبلالن بعيدان، ك
. بصّبة، كزٌين ٥بم الكيطاف أعما٥بم فصٌدىم عن السبيل ككانوا مستبصرين

رغبوا عن اختيار اهلل كاختيار رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كأىل   
كرٌبك يخلق  ا يشاء كيختار  ا كاف : بيتو إٔب اختيارىم كالقرآف يناديهم

ك ا كاف : كقاؿ عٌز كجلٌ  بحاف اهلل كتعالى  ٌما يشركوفلهم الخيرة س
لمؤ نو كال  ؤ نةو إذا قضى اهلل كرسوله أ ران أف يكوف لهم الخيرة  ن 

 ا لكم كيف تحكموف، أـ لكم كتابه فيه : اآلية، كقاؿ أ رهم
تنرسوف، إٌف لكم فيه لما تخٌيركف، اـ لكم أيمافه  لينا بالغة إلى يـو 

لكم لما تحكموف، سلهم أيٌهم بذلك ز يم، أـ لهم شركاء القيا ة إٌف 
أفال يتنبٌركف : كقاؿ عٌز كجلٌ  فليأتوا بشركائهم إف كانوا صادقين

أبع اهلل  لى قلوبهم فهم ال أـ  القر ف أـ  لى قلوبو أقفالها
قالوا سمعنا كهم ال يسمعوف، إٌف شٌر الٌنكاب  نن اهلل أـ    يفقهوف

ذين ال يعقلوف، لو  لم اهلل فيهم خيران ألسمعهم كلو الصٌم البكم اؿٌ 
بل ىو فضل  قالوا سمعنا ك صيناأـ  أسمعهم لتوٌلوا كهم  عر وف

.  اهلل يؤتيو من يكاء كاهلل ذك الفضل العظيم 
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كاإلماـ عآبه ال ٯبهل، كراعو ال ينكٍل، معدف ! فكيف ٥بم باختيار اإلماـ؟  
ىادة، كالعلم كالعبادة، ٨بصوصه بدعوة الرسوؿ القدس كالٌطهارة، كالٌنسك كالز

صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كنسًل ا٤بطٌهرة البتوؿ، ال مغمز فيو ُب نسب، كال 
يدانيو ذك حسب، ُب البيت من قريل كالٌذركة من ىاشم، كالعَبة من الٌرسوؿ 
 صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم كالٌرضا من اهلل عٌز كجٌل، شرؼ األشراؼ، كالفرع

من عبد مناؼ، نامي العلم، كامل ا٢بلم، مضطلعه باإلمامة، عآبه بالسياسة، 
. مفركض الطٌاعة، قائمه بأمر اهلل عٌز كجٌل، ناصحه لعباد اهلل، حافله لدين اهلل 

إٌف األنبياء كاألئٌمة صلوات اهلل عليهم يوٌفقهم اهلل كيؤتيهم من ٨بزكف علمو   
٤بهم فوؽ علم أىل الزماف ُب قولو كحكمو ما ال يؤتيو غّبىم، فيكوف ع

أفمن يهنم إلى الحٌق أرٌق أف يٌتبع اٌ ن ال يهنم إالٌ أف ييهنل : تعأب
ك ن يؤت الحكمة فقن : كقولو تبارؾ كتعأب فمالكم كيف تحكموف

إٌف اهلل اصطفاا  ليكم كزادا بسطةن : كقولو ُب طالوت أكتي خيران كثيران 
كقاؿ لنبٌيو   لكه  ن يشاء كاهلل كاسعه  ليم في العلم كالجسم كاهلل يؤتي

أنزؿ  ليك الكتاب كالحكمة ك ٌلمك  ا لم : صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم
كقاؿ ُب األئٌمة من أىل بيت  تكن تعلم ككاف فضل اهلل  ليك  ظيمان 

أـ يحسنكف الٌناس  لى  ا  تاهم : نبٌيو كعَبتو كذريتو صلوات اهلل عليهم
ينا  ؿ إبراهيم الكتاب كالحكمة ك تيناهم  لكان  ظيمان،  ن فضله فقن  ت

.   فمنهم  ن   ن به ك نهم  ن صٌن  نه ككفى بجهٌنم سعيران 
كإٌف العبد إذا اختاره اهلل عٌز كجٌل ألموًر عباده، شرح صدره لذلك، كأكدع   

عن  قلبو ينابيع ا٢بكمة، كأ٥بمو العلم إ٥بامان، فلم يًع بعده ٔبواب، كال ٰبّب فيو
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الٌصواب، فهو معصوـه مؤيٌد، موٌفقه مسٌدد، قد أمن من ا٣بطايا كالزٌلل 
كالعثار، ٱبٌصو اهلل بذلك ليكوف حٌجتو على عباده، كشاىده على خلقو، 

.  كذلك فضل اهلل يؤتيو من يكاء كاهلل ذك الفضل العظيم 
فهل يقدركف على مثل ىذا فيختاركنو أك يكوف ٨بتارىم ّٔذه الٌصفة   

مونو، تعٌدكا ػ كبيت اهلل ػ ا٢بٌق كنبذكا كتاب اهلل كراء  هورىم كأهٌنم ال فيقدٌ 
يعلموف، كُب كتاب اهلل ا٥بدل كالكفاء، فنبذكه كاتٌبعوا أىواءىم، فذٌمهم اهلل 

ك ن أ ٌل  من اتٌبع هواا بغير هنل : كمقتهم كأتعسهم فقاؿ جٌل كتعأب
فتعسان لهم كأ ٌل : قاؿك  ن اهلل إٌف اهلل ال يهنم القـو الظٌالمين

كبر  قتان  نن اهلل ك نن اٌلذين   نوا كذلك يطبع اهلل : كقاؿ أ مالهم
كصٌلى اهلل على النيٌب ٧بٌمد كآلو كسٌلم تسليمان   لى كٌل قلب  تكٌبرو جٌبارو 

.  (ّْٖ)كثّبان 
ا٢بديث عن اإلماـ كاإلمامة يستلـز ا٢بديث عن كاليتهم ا٤بطلىقة،  إفٌ     

بالعلم اإلشائٌي أك اإلرادٌم يقتضي اإلعتقاد ٗبقتضاه كىو أٌف ا٤ببلئكة  فالقوؿ
أعلم منهم، ُب حْب أٌف لئلماـ الوالية ا٤بطٌلقة عليهم كعلى عاٌمة الكائنات، 

.  حسبما فصٍَّلنا من األدلٌة القطعٌية 
إٌف ا٤ببلئكة بأٝبعها ٗبا ٥با من األفعاؿ ا٤بختلفة إ٭با ىي عوامل القدرة     
شؤكف  منكائنة كالقائمة ٕبقيقتهم، فا٤ببلئكة الفٌعالة كا٤بدبّْرة كسائرىا اؿ

.  حقائقهم كآثارىا 
فإٰباءات ا٤ببلئكة كإ٥باماهتا بإذنو تعأب على حسب ما تقتضيو حكمتو     

البالغة كعلمو النافذ، كلها من ٨بزكف األمر النازؿ على آؿ ٧بٌمد عليهم 



 325 

أمرىم اٌلذم ىو أمر اهلل، فهم ا٣بدمة ٥بم السَّبلـ، فا٤ببلئكة مأموركف ب
.  صلوات ريب عليهم 

كال أتعٌجب من أكلئك اٌلذين أنكركا كجود األئٌمة عليهم السَّبلـ ككوهنم     
أمناء كقادة كىداة، أكثر ٩با أتعٌجب من أناس مؤمنْب يدَّعوف معرفتهم 

عن قدرىم  ـزلونوػباألئٌمة ككوهنم أٌكؿ خلق اهلل، ٍبٌ يكسركف حٌجتهم فْب
، بل  كا٤براتب الٍب جعلهم اهلل فيها، فينسبوف إليهم عدـ ا٢بضور ُب العلـو

مع أٌف  ػعلى تفصيل حسبما أشرنا ُب البحوث السابقة  ػكا١بهل ُب األمور  
: ىي على ثبلثة أ٫باء ػكالكٌل يسٌلم بذلك  ػكسائل اإلتصاؿ العلمي بالواقع 

.  بالوقائع ا٤باديٌة عرب ا٢بواٌس ا٤بتعلّْقة : األٌكؿ    
.  عرب العقل ا٤بتمٌثل ُب إدراؾ الكلٌيات : الثاني    
عرب اإلتصاؿ ا٤بباشر بالكيء من دكف ٙبٌقق كساطة العقل أك : الثالث    

. عنو با٤بعرفة الكهوديٌة أك القلبٌية  ا٢بٌس كيعرٌب 
كٗبعُب كالنحو الثالث ىو أكثر إلصاقان بالذكات الكاملة، لكماؿ إشراقها،     
أمر متاح  ػكقبل حدكثها  ػإٌف اإلتصاؿ كمعرفة الوقائع آّرَّدة عن ا٤باٌدة : آخر

للنفس اإلنسانٌية إذ ىي ُب رتبتها ال يفصلها عنها فاصل،فموانع العلم 
كاإلنككاؼ منها خارجٌية كتتمثل ُب الزماف كا٤بكاف ا٤بتعلّْقىْب با١بسمانٌيات، 

.  ُب اإلنكغاؿ كعدـ اإللتفات كمنها باطنٌية معنويٌة كتتمٌثل 
 ػك٤بٌا ثبيت ترٌقي النفس كتعاليها عن ا٤باٌدة، فبل ريب أٌف الفواصل الزمكانٌية   

ساقطة عنها غّب متعلّْقة بػها، كإ٭با متعلّْقة ٔبانبها ا١بسماين  ػالزماف كا٤بكاف 
اٌلذم ليست لو عبلقة بالعلم كككف الواقع، فيبقى الفاصل ا٤بعنوم كىو 
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شغاؿ ٗبا تلتقطو ا٢بواٌس كإٮباؿ ما كراءىا من حقائق األمر اٌلذم دٌؿ عليو اإلف
يعلموف  اهران  ن الحياة الننيا كهم  ن اآلخرة هم : قولو تعأب
فقد ذـٌ عٌز كجٌل مىن ركن بعلمو إٔب  اىر ىذه النكأة ( ٕ/الٌرـك) غافلوف

استقاـ الذـٌ ُب  كٓب ينحدر عنها إٔب باطنها، كلو ٓب يكن ذلك متاح ٥با ٤با
٧بٌلو، كعليو فإٌف معرفة الواقع آّرَّد بنحو من أ٫باء ا٤بعرفة متاح للنفس 

اإلنسانٌية، كليس أمران خارجان عن قدرة البكر كإمكاناتو، كذلك ألٌف للنفس 
اإلنسانٌية مراتب كمقامات كمنازؿ من جهة شٌدة التجٌرد عن ا٤باٌدة كاإلرتفاع 

صو، كأٌف قٌلة اإللتفات كحٌدتو راجعه إٔب النفس، إٔب العآبى األعلى كنق
فبمقدكر ما تكتٌد ٘بٌردان ٗبقدار ما تناؿ من الٌصور العلمٌية اليقينٌية، فأعلى 

مراتب اإلدراؾ ٘بٌردان كمشوالن ىي ا٤برتبة الٍب تسمى باإلدراؾ القليب أك 
ازؿ الكهودم أك بالتعبّب الفلسفي العلم ا٢بضورم بالواقع، كىو أيضان من

كمراتب أضعفها ا٤بنامات الٌصادقة، كأكسطها اإل٥باـ كحديث ا٤ببلئكة، 
.  كأشٌدىا ُب سٌلم العلم كاإلدراؾ اإلنساين ىو التلٌقي كالوحي ا٤بباشىرىين 

:  كبتعبّب علمٌي أدٌؽ، إٌف ٜبة بػيٍعدىين لئلماـ     
الكريفة  بػيٍعد يكَبؾ بو مع سائر ا٣بلق كىو جهة العا٤بٌية الٍب ىي نفسو   

الٍب تكبو ٕبسب الظٌاىر سائر النفوس من ا١بهة النفسانٌية كبقطع النظر عن 
.  األمور األخرل 

كبيعد ٱبتلف بو عن سائر الناس كيرتقي بوجوده إٔب األفق األعلى حيث     
مقاـ الوالية العظمى، كىو جهة النفس العاًلمة كسعة أفقها الٍب ٚبتلف نفسو 

.  اس بػها عن نفوس سائر الن
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ّٔذه ا١بهة ٚبتلف نفس اإلماـ عن سائر النفوس من حيث سعة إدراكو     
ـٌ عن ا٤باٌدة ٕبيث ال يستعْب ألجل الككف  كإحاطتو بالواقع ك٘بٌرده التا
كالعلم بواسطة ا٢بٌس أك العقل بل بسعة النفس كعلٌو رتبتها كرفعة مقامها 

يهنكف بأ رنا لٌما صبركا  كجعلنا  نهم أئٌمة: زلتها، كيعضده قولو تعأبػكمن
، فا٥بداية بأمر اهلل تعأب من أعلى (ِْ/السجدة) ككانوا بآيآتنا يوقنوف

: درجات اإلدراؾ إذ متعلَّقو ُب أفقو متساـو عن ا٤باٌدة بنٌص قولو تعأب
لٌسماكات كاألرض كليكوف  ن ككذلك نيرم إبراهيم  لكوت ا

( .  ٕٓ/األنعاـ) نينالموؽ
لم اليقين لتركٌف الجحيم كال لو تعلموف  (التكاثر/ٓ  . )

كمسألة إنككاؼ الواقع غّب ا٤باٌدم للنفس ا٢باصلة على مقاـ اإلمامة     
ىذا مضافان إٔب أٌف جهة متعٌلق اإلدراؾ ترب من ضركريٌات مقامها الوجودم، ييع

معرفة الكيء : "أم الواقع اٌلذم ييراد معرفتو كالظفر بو، أك بتعبّب أدٌؽ ىو
.  ىو ما يعرٌب عنو ٗبعرفة ا٤بصّب على كجو التفضيل " عللو كأسبابوب
كموقع ىذا النوع من ا٤بعرفة كفقان لنظاـ العٌلة كا٤بعلوؿ ا٢باكم على النظاـ     

الكوين يغدك متعٌينان بالربىاف الفلسفٌي، إذ ما كاف كاقعان ُب ا٤برتبة ا٤باديٌة 
ا، بل ىو لوفه من ألواف كجودىا لؤلشياء ىو ُب ماىٌيتو مَبشّْح عٌما قبلو

الكاحب كاحملدكد، فلؤلشياًء كجوده آخر متعاؿو عن ا٤باٌدة كالزماف كاقعه ُب 
.  صقع التجٌرد كالٌدىر، كاإلٌطبلع عليو ىو من كماؿ اإلدراؾ 

ىذا كٌلو ُب ا٤باديٌات أك آٌّردات الغيبٌية الٍب ال تتعٌلق باألفعاؿ اإلنسانٌية،     
ا٤بَبشّْحة من الذكات البكريٌة كالواقعة ُب  رؼ اإلختيار، كالٍب أما الوقائع 
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العلم " ليست من األعياف، فإٌف اإلطبلع عليها كفق ما حيٌقق ُب ٧بٌلو من أٌف 
ـٌ على اإلرادة الٍب " بالعٌلة علمه ٗبعلو٥با  فيغدك األمر سهبلن، إذ اإلٌطبلع التا

. كحدكث العلم  ىي إحدل ىذه العلل يعترب ٧بققان لوقوع الككف
كمنها الواقعة ٙبت  رؼ اإلختيار  ػكٗبا أٌف مراتب كجود األشياء بأسرىا     

ـٌ بػها، فما الضٍَّّب ُب أٍف ٰبيط بػها  ػالبكرم  ىي ُب صقع علمو عٌز كجٌل التا
كليُّو سبحانو، ما داـ العلم التاـ بػها عرب طريقو كبإخباره جٌل كعبل، كال ٲبكن 

ريق كاحد ىو الوحي ا٤ببلئكي، إذ للوحي الربويٌب عٌدة حصر إخباره ضمن ط
مسالك كطرؽ يتٌم خبل٥با تلقْب الوٌٕب ما ييراد تلقينو أك اإلٌطبلع عليو دفعةن 
كاحدة أك تدرٯبٌيان، ما داـ ال يوجد مانع عقلٌي على ذلك، مضافان إٔب أٌف 

ثبت عٌز كجٌل األدلٌة النقلٌية ال سٌيما الكتاب الكريف تؤيٌده كتدعمو، حيث أ
بآيات عٌدة أٌف لسائر األشياء لونان من الوجود ا٤بتعإب عن ا٤باٌدة، كجعل 

الوجود ا٤باٌدم ٗبثابة تنػزؿ عن ذلك، فكأنو يثبت كجودان كاحدان لؤلشياء ذك 
:  مراتب تككيكٌية منطقٌية، نظّب قولو تعأب

كإٍف  ن شيء إالٌ  نننا خزائنه ك ا ننػزله إالٌ بقنر  علـو (ا٢بجر/ُِ )
زؿ، كليس ٛباـ ػىو الواقع لظرؼ الًب ػأم الكيء احملدكد  ػفهذا القدر ا٤بعلـو 

كال رٌبة في  لمات األرض كال رأب كال : الكيء، ككذا قولو تعأب
( .  ٗٓ/األنعاـ) يابس إالٌ في كتاب  بين

فالكتاب ا٤ببْب ىو الوجود ا١بمعي لؤلشياء، كىذا الكتاب أك الوجود     
معي ٲبكن أٍف ينػزؿ منو العلم، أك أٌف العلم بو يساكؽ التمٌكن من الكيء اِب
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كقاؿ اٌلذم  ننا : ا٤بعلـو فيو بنحوو من التمٌكن، كيكهد لو قولو تعأب
( .  َْ/النمل)  لم  ن الكتاب أنا  تيك به قبل أٍف يرتٌن إليك أٍرفك

:          طبقان لقولو تعأب" إماـو مبْب " فالوجود ا١بمعي لؤلشياء ٧بصيّّ ُب     
ككٌل شيء أرصيناا في إ اـو  بين (يس/ُِ) كقد جاء ُب ا٣برب ،

، فما كرد الصحيح بأٌف اإلماـ ا٤ببْب ىو أمّب ا٤بؤمنْب علٌي بن أيب طالب 
من ٛبحبلتو من أٌف اإلماـ ا٤ببْب ىو الكتاب الكرًن ال يساعد عليو الربىاف 

بالرجوع إٔب أكٕب األمر الطاىرين، فلو كاف  كالدليل، بل القرآف نفسو أمر
.  إمامان مبينان ٤با أرجع بالتفاصيل إٔب من ذكرنا من ا٤بطهَّرين 

ال سٌيما ما أيثّب من إشكاالت على  ػإٌف التحقيق ُب علم األئٌمة ٗبصّبىم     
:  ىو أٍف نقوؿ ػخركج اإلماـ ا٢بسْب إٔب كرببلء 

الـ باألعياف ا٣بارجٌية كا٢بوادث الواقعة، كطبقان إٌف علم األئٌمة عليهم السَّ     
:  لؤلدلٌة النقلٌية كالرباىْب العقلٌية ينقسم إٔب ٫بوين

كقوفهم عليهم السَّبلـ بإذف اهلل تعأب على كٌل حقائق عآب : األٌكؿ النحو   
الوجود، كُب ٝبيع الكرائط كاألسباب كعلمهم با٢بقائق ىو أعٌم من تلك الٍب 

ا٢بٌس بل تكمل ما ال يتناكلو ا٢بٌس كا٤بوجودات الٌسماكيٌة ُب متناكؿ 
كا٢بوادث ا٤باضية كالوقائع اآلتية كغّب ذلك العلم فإثبات ذلك الًعٍلم يتٌم عرب 

:  أمرين
ما دٌلت عليو النصوص كاألخبار ا٤بتواترة ا٤ببثوثة ُب جوامع : األ ر األٌكؿ    

كالبحار كغّبىا، كىي على كثرهتا أحاديثنا كالبصائر كالكاُب ككتب الصَّديكؽ 
توضح أٌف األئٌمة عليهم السَّبلـ يعلموف كٌل شيء، كيطٌلعوف على عاٌمة 
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األمور كاألشياء عن طريق ما كىبهم اهلل إيٌاه من العلم، كقد أشرنا إٔب ذلك 
.  فيما سبق 

ما دٌؿ عليو العقل كأيدتو الرباىْب من أٌف األئٌمة حسب : األ ر الثاني    
مهم النوراين ىم أكمل أفراد البكر بل عاٌمة ا٣بلق من ا٤ببلئكة الكٌركبٌيْب، مقا

كا٤بظاىر التاٌمة لؤل٠باء كالصفات اإل٥بٌية، كعلماء بالفعل ٔبميع الوقائع 
الكخصٌية، كٕبسب عنصرىم الكريف أينما توٌجهوا تنككف ٥بم كٌل ا٢بقائق 

غيب فال ييظهر  لى غيبه  اًلم اؿ: بقدرة اهلل العزيز القدير، قاؿ تعأب
؛ فإذا جاز للرُّسيل األنبياء أٍف (ِٕ/ا١بنٌ ) أرنان  إالٌ  ىن ارتضى  ن رسوؿ

يطٌلعوا على الغيب، جاز للرُّسيل األكلياء أٍف يطٌلعوا عليو بطريق أكٔب، كقد 
: " أشار مؤب الثقلْب إٔب تلك ا٣بصيصة كا٤بنػزلة الرفيعة الٍب حباىم ا٤بؤب بػها

تي بو الضطربتم اضطراب األرشٌية كاهلل ؿ قد اند٦بتي على مكنوف ًعٍلمو لو ٕبي
إٔب " لو كيًكفى الغطاء ٤با ازددتي يقينان : " كقولو " ُب الطُّوٌم البعيدة 

غّب ذلك من األقواؿ الٌدالٌة على الوسعة كالقدرة ُب العلـو اللتْب ال  تكوناف 
 ك لَّمناا  ن لننٌا ً ٍلمان للديٌن إالٌ من الكىٍكف كاإل٥باـ ا٤بسمَّى بالعلم ا

ك ا فعلته  ن أ رم  ك لَّمكى  ا لم تكن تعلم ككاف فضل اهلل  ليكى
.    ظيمان 
إٌف النفس إذا كىميلىت كزاؿ عنها درف الطبيعة، أقبلت : كالوجه في ذلك    

بوجهها على باريها، كٛبٌسكت ٔبود مبدعها، كاعتمدت على إفادتو كفيض 
ٌجو إليها باريها توجهان كلٌيان، كينظر إليها نظران إ٥بٌيان، فتنتقل فيها نوره، فيتو

العلـو ا٤بختٌصة بػها، من غّب تعليم بكرو بل علمان لدنػيػان ال كاسطة ُب حصولو 
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بْب النفس كالبارم، كإ٭با ىو كالضوء ُب سراج الغيب، يقع على قلبو صاؼو 
، كىذا ما ييعربَّ عنو بالككف ع ٔب سبيل ا٤ببلمسة كىي اإلتصاؿ لطيفو فارغو

تبارؾ  ػرأيتي ريٌب : "بْب النورىين كىو ما نيقل عن رسوؿ اهلل أنو قاؿ لعائكة
مب ٱبتصم ا٤بؤل األعلى يا ٧بٌمد؟ : ليلة ا٤بعراج ُب أحسن صورة، فقاؿ ػكتعأب 
فوضع اهلل تعأب كٌفو بْب كتفٌي، : مرٌتْب، قاؿ! أنتى أعلم أم ربٌ : قلتي 

ىا بْب ثديي، فعلمتي ما ُب الٌسماكات كما ُب األرض، ٍبٌ تبل فوجدتي برد
ككذلك نيرم إبراهيم  لكوت الٌسماكات كاألرض كليكوف : ىذه اآلية

.    ن الموقنين
كإٔب ىذا أشار بعض احملقّْقْب من العرفاء ُب أبيات لو ُب أمّب ا٤بؤمنْب     
.    علٌي 

ّ٘ َوـْزسًا      ٍٖت: قٗـن ل٘ ض٘ ٌطك٘ ٌاصًا وٕظــــــزٓ قن يف عم

ُْ عبـــــزٓ : قمت ِن أوزح َوَ يف فضمْ     ساص سٔ الّمّب إىل أ

ٔالٍيّب املعـطــفٜ قـاه لٍـــا        لٗـمٛ املعـــــــضاز مّلــا ظــعــــزٓ 

ُْ قـز بـــــضرٓ  ٔضــــع اهلل عمٜ ظّضٙ ٖزًا       فأصاٌ٘ الكــمـب أ

ٌّ ٔاضـٌع صدـــــــم٘ ٍُ ٔضــــــع اهلل ٖـــــــزٓ ٔعم ـْ ل٘        مبـــــــها

أم علمهم  ػإٌف مثل العلم الثابت لؤلئٌمة عليهم السَّبلـ : كصفوة القوؿ    
ٗبوجب ما سبق من األدلٌة العقلٌية كالنقلٌية غّب قابل ألٌم ٚبلُّف أك  ػٗبصّبىم 

عٌما تعٌلق ُب قضاء تغٌّب، كبعبارة أخرل ىو علم ثبت ُب اللوح احملفوظ، كخرب 
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ـى لوح على سبيل القضاء ا٢بتمي ال ماهلل، كإثباتو ُب اؿ عن  سلب اإلما
اختياره، ٗبعُب أٌف كوف فعل اإلنساف حتميّّ من جهة تعٌلقو بالقضاء اإل٥بٌي ال 

يناُب كونو اختياريٌان لو من جهة فعالٌية اإلختيار، حيث إٌف القضاء اإل٥بٌي 
فاصيلو، كليس ٗبطلق الفعل فحسب، فمثبلن إذا ما أراد للفعل لو تعٌلق ٔبميع ت

اهلل تعأب أٍف يأٌب اإلنساف بفعل ما باختياره، ففي ىذه الٌصورة يكوف الفعل 
اإلختيارم متحقّْقان ُب ا٣بارج من جهة تعٌلقو بإرادة اهلل ا٢بتمٌية غّب قابل 

.    اإلمكاف لئلجتناب، كُب الوقت نفسو اختيارم لئلنساف، كنسبتو إليو نسبة 
إٌف إرادة العبد متعلّْقة بإرادة ا٤بؤب على سبيل اإلختيار دكف : كٗبعُب آخر    

. القسر كاإلجبار 
إٌف إرادة اهلل ا٢بتمٌية ال تلغي إرادة اإلماـ اإلختياريٌة، فعلم : كبتعبير أدؽٌ     

ق على بكٌل جزئٌيات ا٢بوادث ا٤باضية كاآلتية ال تأثّب ؿ ػإذف اهلل ب ػاإلماـ 
أعمالو اإلختياريٌة، ألٌف العلم كاشف كليس عٌلةن ُب حصوؿ الفعل، مثاؿ ذلك 

فليس عٌلةن ُب  ٤بوالنا كسيدنا اإلماـ ا٢بسْب  زيزيٍد   بظلِم علم اهلل تعأب 
بل ىو كاشف عن ذلك،  صدكر الظلم من يزيد لسٌيدنا اإلماـ ا٢بسْب 

ٙبٌققها قهران عليو، بل إٌف  با١بزئيات ليس عٌلة ُب كىكذا فإٌف علم اإلماـ 
ىذه األفعاؿ الصادرة منو مندرجة ضمن العلل كاألسباب الٍب يسّب عليها 

من أٍف يؤٌكد لو سبحانو ما  ػإذف  ػ عاٌمة الناس ُب حياهتم اليومٌية، فما ا٤بانع
قٌرره على ضوء األسباب كالعلل الٍب ٙبٌقق غاياهتا، كّٔذا ال يكوف ا٤بعصـو 

كال يكوف  ػحسبما توٮٌبو بعضه  ػالسببٌية ُب تسيّب نكاطو  خارجان عن إطار
.  ٦بربان من ًقبىل اهلل تعأب فينتفي األجر كالثواب كالفضيلة 
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تعكس عن إرادة اهلل تعأب الٍب  بل ٲبكن القوؿ بأٌف أفعاؿ اإلماـ     
ىي ُب الواقع  اىرة ُب إرادة اإلماـ على سبيل اإلختيار ٗبعُب أنو بإمكاف 

أٍف ال يفعل، لكنو آٔب على نفسو أالٌ يفعل إالٌ ما أراده ا٤بؤب عٌز  ماـ اإل
ىي  كجٌل؛ ألٌف إرادتو عٌز كجٌل  اىرة ُب إرادة اإلماـ، كإرادة اإلماـ 

فاطمة يرضى اهلل )، ...(عليّّ مع ا٢بٌق كا٢بٌق مع عليٌ : )مظهر إلرادة ا٤بؤب
تقٌرب إٌٕب بالنافلة حٌب أحٌبو ما يزاؿ العبد م)، ...(لرضاىا كيسخط لسخطها

، كٌل ذلك ...(فإذا أحببتػو كنتي عينو الٍب يرل بػها، كأيذينو الٍب يسمع بػها
 ك ا ر يتى إذ ر يتى كلكٌن اهلل ر ى: مصداؽ كاضح لقولو تعأب

( .  ُٕ/األنفاؿ)
كمقصودنا من اإلرادة ىنا ىو التكريعٌية كليس اإلرادة التكوينٌية، إذ إٌف     
على سبيل ا٤بثاؿ من حيث إٌف إشكاؿ اإلقداـ على التهلكة  ػد الكهداء سيٌ 

متوٌجو على قيامو الكريف ٕبسب تصوُّر السُّذَّج ٩بن كتب ُب الثورة   
كبالنظر إٔب إمامتو كقيادتو الواقعٌية الٍب كانت لو، ما كاف لو أٍف  ػا٢بسينٌية 

فلم يكن لو تكليف آخر  يبايع يزيدان أك يقدـ على عمل يسحق بنياف الٌدين،
كما أراد اهلل منو غّب ذلك سول ما يَبٌشح ير أٍف ٲبتنع عن مثل ىذه البيعة، غ

.  من اإلمتناع عن البيعة أال كىو القتل 
من ىنا فإٌف أثر اإلمتناع عن البيعة كاف مرٌان كسٌيئان، إذ إٌف القدرة ا٤بخفٌية    

ريد البيعة ٥با من كٌل العآبى، كا٤بقاكمة غّب ا٤بغلوبة ُب ذلك الوقت كانت ت
كانت تطلب البيعة أك الرٌأس، كما كانت لتقنع بغّب ذلك، لذا فإٌف قتل 

اإلماـ صلوات اهلل عليو ُب حالة امتناعو عن البيعة كاف قطعٌيان كالزمان ال مفٌر 
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بأنو لو كاف ُب جحر ىامة من ىواـ ىذه : منو، من ىنا كرد عنو القوؿ
" .  قتلوين الستخرجوين ك"األرض 

كنظران لرعايتو مصلحة اإلسبلـ كا٤بسلمْب صٌمم  إٌف سيٌد الكهداء     
تصميمان قطعٌيان على اإلمتناع عن البيعة، كرٌجح حٌب ا٤بوت على ا٢بياة، كىذا 
الَبجيح كانت ٛبليو األسباب كالظركؼ القائمة آنذاؾ حسبما أشرنا، لذا فإٌف 

كبالتإب اإلستكهاد، ٮبا التكليفاف  ػيعة كىو اإلمتناع عن الب ػىذا التكليف 
الربٌانٌياف، كىذا ىو معُب ما كرد ُب بعض األخبار أٌف رسوؿ اهلل قاؿ لو ُب 

كرؤيا األنبياء كاألكلياء كحيّّ من عند اهلل تعأب كقٌصة إبراىيم خليل  ػا٤بناـ 
أك ُب ، "شاء اهلل أٍف يراؾ قتيبلن : "ػالٌرٞباف خّب شاىد على ىذا ا٤بدَّعى 

، "شاء اهلل أٍف يراين قتيبلن : "غّبىا أنو قاؿ لبعض الناصحْب لو بعدـ ا٣بركج
كعلى أية حاؿ فإٌف ذلك كاف مراد ا٤بكيئة التكريعٌية ال التكوينٌية، إذ ال تأثّب 
للتكوينٌية على إرادة اإلنساف كفعلو كإالٌ ألٌدل ذلك إٔب ا١برب، كقد قامت 

. األدلٌة على بطبلنو 
ُب ٙبليلنا لقيامو ا٤بقدَّس مع رعاية  ينطبق على سٌيد الكهداء  كما    

٤بٌا ذىب إٔب ا٤بسجد كىو  ا٤بصاّب اإل٥بٌية، ينطبق على أبيو أمّب ا٤بؤمنْب 
يعلم أنٌو سييقتل بسيف ا٤بلعوف إبن ملجم، ككذا ما فعلتو الصٌديقة الطاىرة ٤بٌا 

أضبلعها كأسقط  كقفت بوجو الطاغية عمر، فبلذت كراء الباب فكٌسر
٤بٌا عقد  جنينها، ككذا ما فعلو أخوه اإلماـ ا٢بسن بن علٌي آّتىب 

الٌصلح مع معاكية كأكل من الطعاـ ا٤بسمـو كانتهاءان ٗبا جرل على أئٌمة آؿ 
البيت عليهم السَّبلـ إٔب غياب قائمهم عٌجل اهلل تعأب فرجو الكَّريف، فإٌف 
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الكرعي ضمن عآب األسباب كا٤بسٌببات كٌل ذلك مرتبط بالتكليف اإل٥بٌي 
كالعلل كا٤بعاليل، كال ٲبكن ٤بسّبهتم أٍف ٚبرج من إطار التكليف اإل٥بٌي ا٤ببلـز 
للظركؼ ا٤بوضوعٌية الٍب تصٌب ُب صاّب اإلسبلـ كا٤بسلمْب، إٍف كاف على 

. الصعيد الفردم أك اإلجتماعي، اآلين أك ا٤بستقبلي 
ة آؿ البيت عليهم السَّبلـ ا١بهل ٗبصّبىم، إ٭با إٌف اٌلذين نسبوا إٔب أئمٌ     

فعلوا ذلك لكوهنم نظركا إليهم من ناحية إدراكاهتم الضٌيقة، فقاسوا مدركات 
األئٌمة عليهم السَّبلـ على إدراكهم الضعيف، كعلـو األئٌمة عليهم السَّبلـ 

  .على علومهم الظاىريٌة الظٌنٌػٌية، مع أٌف بْب اإلدراكىٍْب بوفه شاسع 
: كصفوة القوؿ

إٌف الًعَبة من آؿ ٧بٌمد ىم أبواب اهلل ُب ٝبيع ذرٌات الوجود ُب الصدكر     
كالوركد، بل ىم أبواب الفيض على ا٤ببلئكة كاألنبياء كا٤برسىلْب، كيف ال؟ 

كذٌؿ ... طأطأ كٌل شريفو لكرفكم: )كىم ا٤بوصوفوف كما ُب الزيارة ا١بامعة
ػهم ٨بتلف ا٤ببلئكة، ٱبتلفوف إليهم ليأخذكا مضافان إٔب أف...( كٌل شيء لكم

من أنوار حقائقهم عليهم السَّبلـ، فمن كاف ّٔذه ا٤بثابة، ىل يػتػصىوَّر ُب حٌقو 
! عدـ حضوريٌة علمو؟

كٗبا أسلفنا ثبت عمومٌية كفعلٌية علومهم عليهم السَّبلـ، كىذا ٩با ٯبب أٍف     
بعضها إٔب بعض حسب  يكوف عليو اعتقاد مىن جاس ديار أخبارىم، كضمٌ 

األصوؿ اإلجتهاديٌة الٍب ألقاىا إلينا أئٌمتنا عليهم السَّبلـ ُب غيبة موالنا حٌجة 
اهلل على خلقو صاحب العصر كالزماف عٌجل اهلل فرجو الٌكريف، فاألخذ 

دكف النظر إٔب  ػكما حصل ٤بن قاؿ بالعلم اإلشائٌي  ػبطرؼ من األخبار 
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ُب الفقاىة بل تقصّبان ُب مقدماهتا، كال غىٍركى ُب الطٌرؼ اآلخر، يعترب نقصان 
ذلك لكوف ىؤالء من غّب الكاملْب ُب ا٤بعرفة، إذ مىن ٓب يتجٌرد عن عبلئق 

حسبما تقٌدـ  ػالدنيا، يصعبي عليو ٙبمُّل علومهم الٌصعبة ا٤بستصعبة الوعرة 
، فهكذا كالٍب ال ٰبتملها إالٌ صدكر أمينة كأحبلـ رزينة ػُب األخبار السابقة 

طراز من العلماء ال يعلموف إالٌ  اىران من ا٢بياة الدنيا كىم عن اآلخرة 
غافلوف، فهم ال يتجاكز علمهم عن ٧بسوساهتم، كٓب يعلموا غّب عآب الدنيا 
بل ىم ينكركف ما ٠بعوا من غّب عا٤بًًهم، أك يقلبوىا مع ما يقدركف ٥با من 

من غّب مرعاىم كملبسهم  لواـز عوا٤بهم، ككيف كاف فبل يفقهوف قوالن 
فهم ، الدنيوم، كىم اٌلذين أخلدكا إٔب األرض كال ٰبوموف إالٌ حوؿ أنفسهم

 ا٤بوف ٥با فصاركا كاألنعاـ بل ىم أضٌل سبيبلن، ألف ا٢بيوانات معذكرة ُب 
عدـ نيلها ا٤بعارؼ لقصورىا الذاٌب، كأما ىؤالء فقد أعطاىم اهلل تعأب العقل، 

ق كمعارفو، كلكنهم كفركا بأنعم اهلل عليهم، كاتٌبعوا كبٌْب ٥بم طريق مرضات
أىواءىم بعد قياـ ا٢بٌجة عليهم، كالكفر ليس جحودى الربوبٌية فحسب بل 

إنكار كٌل ما ثبت على أنو طاعة أك فضيلة آلؿ البيت عليهم السَّبلـ، كىؤالء 
قد رفضوا فضيلة عظمى من فضائل آؿ البيت، تقصّبان منهم ُب مقٌدمات 

باطٌية، كذلك ألٌف أذىاهنم مكحونة ّٔيئات نفسانٌية ٛبنعهم عن إسًب
اإلخبلص كاإلنقطاع إليو تعأب كإٔب ا٤بوإب الًكراـ، كليس ذلك إالٌ لَبكهم ما 
أيمركا بو من العمل ٗبا يوجب هتذيب النفس، كرسوخهم فيما ٓب ييكىلَّفوا بو، 

ال ىم سببان للقطع بأنو بل رٗبا صار ترٌسخ ىذه ا٥بيئات العلمٌية ُب نفوس بعض
معارؼ إالٌ ما علموه بعقو٥بم الضعيفة كبأقيستهم النحيفة، لذا ترل بعضهم 
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يعٌظم تلكم األقيسة كتعظيم القرآف، فهم نقيض ألكلئك األطهار اٌلذين 
: " ماًدحان كمعرّْفان ٥بم بقولو  ػركحي فداه  ػقصدىم أمّب ا٤بؤمنْب علٌي 
لربىة بعد الربىة كُب أزماف الفَبات عٌباد ناجاىم فما برح هلل جٌلت آآلؤه ُب ا

ُب فكرىم، ككٌلمهم ُب ذات عقو٥بم، فاستصبحوا بنور يقظة ُب األ٠باع 
كما كرد عن موالنا اإلماـ جعفر بن ٧بٌمد الٌصادؽ " كاألبصار كاألفئدة 

" : إعرفوا منازؿ شيعتنا بقدر ما ٰبسنوف من ركاياهتم عنػا، فإنػا ال نعٌد
ثان، فقيل الفقيو ثان، قاؿ: منهم فقيهان حٌب يكوف ٧بدَّ : أكيكوف ا٤بؤمن ٧بدَّ

" .  يكوف مفهَّمان، كا٤بفهَّم        احملدَّث 
إٌف حٌب الكهوات كالَبؤس على العباد كالببلد عند أكثر العلماء ىو     

السبب ُب بيعًدىم عن ا٤بعارؼ ا٢بقيقٌية كا٤بطالب اليقينٌية، فاٌتصاؼ القلب 
صفات ا٤بكحونة ّٔيئات نفسانٌية خبيثة ٛبنعهم عن اإلنقطاع إٔب اهلل تعأب، باؿ

٩با يستلـز  لمة قلبو فبل ينككف لو الواقعيات كما ىي ىي، ٖببلؼ ا٤بؤمن 
العاًرؼ العامل ا٤بتعبّْد بأكامر مواليو الًكراـ عليهم السَّبلـ؛ فإٌف قلبو كا٤بصباح 

كشتاف ما بْب ىذا كذاؾ، فإٌف صاحب  يزىر باألنوار، فّبل ما ال يرل غّبه،
ما يتصٌوره بذىنو ا٤بظلم، إالٌ  القلب ا٤بظلم ال يفهم من كلمات األحاديث

ىٍدرىؾ ٥بما 
كال يكاد يصل إٔب حقيقة األمر ٖببلؼ ا٤بؤمن العارؼ، مع أٌف ا٤ب

كاحد كىو األخبار، ضركرة أٌف كلمات األئٌمة عليهم السَّبلـ كما دٌلت عليها 
٥با بطوف كالقرآف اليصل إليها إالٌ مىن شرح اهلل صدره : " اُبأخبار الك
ريبَّ حامل فقوو : " ، كإٔب ىذا يكّب قولو صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم"لئلسبلـ 

، فا٢بامل للحديث يفهم منو شيئان، كاحملموؿ إليو يفهم "إٔب مىن ىو أفقو 
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 على أربعة كتاب اهلل: " شيئان آخر أدٌؽ منو، كقوؿ اإلماـ الٌصادؽ 
ـٌ، كاإلشارة : أشياء العبارة كاإلشارة كاللطائف كا٢بقائق، فالعبارة للعوا

فبل يكاد يتوٌجو إٔب  ،(ّْٗ)للخواٌص، كاللطائف لؤلكلياء، كا٢بقائق لؤلنبياء
.  اإلشارات، كإٔب اللطائف كا٢بقائق إالٌ ا٣بواٌص كاألكلياء 

عباده ناجاىم ُب : "بقولو  كىؤالء ا٤بقصودكف ُب كلمات أمّب ا٤بؤمنْب    
فكرىم ككلَّمىهم ُب ذات عقو٥بم، فاستصحبوا بنور يقظة ُب األبصار كاأل٠باع 

ىجم بػهم الًعٍلم على حقيقة البصّبة، كباشىركا ركح "، ك(َّٓ)"كاألفئدة 
اليقْب، كاستبلنوا ما استوعره ا٤بَبىفوف، كأًنسيوا ٗبا استوحل منو ا١باىلوف، 

. (ُّٓ)"بأبدافو أركاحها معلقةن باحملٌل األعلى  اكصىًحبيوا الدين
ًعبىادى اللًَّو ًإفَّ ًمٍن أىحىبّْ ًعبىاًد اللًَّو إًلىٍيًو عىٍبدان أىعىانىوي اللَّوي عىلىى :" كقاؿ أيضان   

 نػىٍفًسًو فىاٍستىٍكعىرى ا٢بٍيٍزفى ك٘بىىٍلبىبى ا٣ٍبىٍوؼى فػىزىىىرى ًمٍصبىاحي ا٥ٍبيدىل ُب قػىٍلًبًو كأىعىدَّ 
اٍلًقرىل لًيػىٍوًمًو النَّازًًؿ ًبًو فػىقىرَّبى عىلىى نػىٍفًسًو اٍلبىًعيدى كىىوَّفى الكًَّديدى نىظىرى فىأىٍبصىرى 
كذىكىرى فىاٍستىٍكثػىرى كاٍرتػىوىل ًمٍن عىٍذبو فػيرىاتو سيهّْلىٍت لىوي مىوىارًديهي فىكىًربى نػىهىبلن 

ٌان  كسىلىكى سىًبيبلن جىدىدان قىٍد خىلىعى سىرىابًيلى  الكَّهىوىاًت كٚبىىلَّى ًمنى ا٥ٍبيميوـً ًإالَّ ٮبى
ًة أىٍىًل ا٥ٍبىوىل كصىارى ًمٍن مىفىاتًيًح  كىاًحدان انٍػفىرىدى ًبًو فىخىرىجى ًمٍن ًصفىًة اٍلعىمىى كميكىارىكى

ًبيلىوي كعىرى  ؼى أىبٍػوىاًب ا٥ٍبيدىل كمىغىالًيًق أىبٍػوىاًب الرَّدىل قىٍد أىٍبصىرى طىرًيقىوي كسىلىكى سى
ا فػىهيوى ًمنى  مىنىارىهي كقىطىعى ًغمىارىهي كاٍستىٍمسىكى ًمنى اٍلعيرىل بًأىٍكثىًقهىا كًمنى ا٢ٍبًبىاًؿ بًأىٍمتىًنهى
انىوي ُب أىٍرفىًع اأٍليميوًر  اٍليىًقًْب عىلىى ًمٍثًل ضىٍوًء الكٍَّمًس قىٍد نىصىبى نػىٍفسىوي لًلًَّو سيٍبحى

اًر كيلّْ كىارًدو عىلىيٍ  ًق كتىٍصًيًّب كيلّْ فػىرٍعو ًإٔبى أىٍصًلًو ًمٍصبىاحي  يليمىاتو كىكَّاؼي ًمٍن ًإٍصدى
تو دىلًيلي فػىلىوىاتو يػىقيوؿي فػىيػيٍفًهمي كيىٍسكيتي  عىكىوىاتو ًمٍفتىاحي ميبػٍهىمىاتو دىفَّاعي ميٍعًضبلى
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تىاًد أىٍرًضًو قىٍد أىٍلزىـى فػىيىٍسلىمي قىٍد أىٍخلىصى لًلًَّو فىاٍستىٍخلىصىوي فػىهيوى ًمٍن مىعىاًدًف ًديًنًو كأىكٍ 
نػىٍفسىوي اٍلعىٍدؿى فىكىافى أىكَّؿى عىٍدلًًو نػىٍفيي ا٥ٍبىوىل عىٍن نػىٍفًسًو يىًصفي ا٢بٍىقَّ كيػىٍعمىلي ًبًو الى 
يىدىعي لًٍلخىٍّبً غىايىةن ًإالَّ أىمَّهىا كالى مىًظنَّةن ًإالَّ قىصىدىىىا قىٍد أىٍمكىنى اٍلًكتىابى ًمٍن زًمىاًمًو 

. (ِّٓ)"كى قىاًئديهي كًإمىاميوي ٰبىيلُّ حىٍيثي حىلَّ ثػىقىليوي كينػزؿ حىٍيثي كىافى مىٍنزًليوي فىوي 
قىٍد أىٍحيىا عىٍقلىوي : " ُب مورد آخر يصف فيو الفقيو العارؼ كقاؿ     

ًثّبي اٍلبػىٍرؽً  ًمعه كى ًليليوي كلىطيفى غىًليظيوي كبػىرىؽى لىوي الى فىأىبىافى لىوي  كأىمىاتى نػىٍفسىوي حٌب دىؽَّ جى
قىامىًة  مىًة كدىاًر اإٍلً افػىعىٍتوي اأٍلىبٍػوىابي ًإٔبى بىاًب السَّبلى الطَّرًيقى كسىلىكى ًبًو السًَّبيلى كتىدى
ًة ٗبىا اٍستػىٍعمىلى قػىٍلبىوي كأىٍرضىى  نًًو ُب قػىرىاًر اأٍلىٍمًن كالرَّاحى ٍأنًينىًة بىدى هي ًبطيمى كثػىبىتىٍت رًٍجبلى

. (ّّٓ)"رىبَّوي 
فمن كاف اليقْب على مثل ضوء الكمس ٤بٌا ارتول من عذب ماء فرات     

علم آؿ ٧بٌمد عليهم السَّبلـ، فبل ٧بالة لو شأنٌية أٍف ينصب نفسو ُب أرفع 
٧بٌل، لتصيّب كل فرع إٔب أصلو، كلبياف جواب كٌل إشكاؿ يطرأ على الضعفاء 

لقلب؛ كذلك ألٌف من شيعة آؿ ٧بٌمد، فإٌف مثل ىذا ال يعارضو جاىل مظلم ا
حكيم آؿ ٧بٌمد أصبح بنور يقظة ُب ٠بعو كبصره كفؤاده، فهو ٩بن شرح اهلل 

صدره لئلسبلـ، يعلم كيفهم من اآليات كاألخبار بطوهنا، كما ال يكاد يفهمو 
.  غّبه 
: كالحاصل    
ٔب حٌب يػيٍعرىؼى مراد األئٌمة عليهم السَّبلـ ال بٌد أٍف يتوٌجو العآًبي بإخبلصو إ    

اهلل تعأب من خبلؿ اإلخبلص ٥بم باحملٌبة كالتوٌسل بػهم كاإلنقطاع إليهم كإالٌ 
.  بقي ٧بركمان من ألطافهم كأنوارىم، اللهٌم ال ٙبرمنا 
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ليس من الٌسهل أٍف يعرؼ الفقيو معاين كبلمهم ما داـ متجلببان بالبدف،   
األئٌمةى على  ػأم الفقيو  ػ٨بلدان إٔب األرض، كما ليس سهبلن أٍف يعرؼى 

يا علٌي : )حقائقهم بعد أٍف دٌلت األخبار على عدـ إحاطة ا٣بلق بكنو ذكاهتم
 اًىرم إمامة : )ككما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علٌي ...( ما عرفكى إالٌ اهلل كأنا
كما معرفتنا بو إالٌ على قدر ما نلمسو من آثاره، ( كباطِب غىٍيبه ال ييٍدرىؾ

ٌؿ شأنو أٍف يعرٌفنا حٌجتو لنهتدم لدينو كال نضٌل كنقرأه من أخباره، نسألو ج
عن سبيلو إنو خّب مسؤكؿ كأكـر ٦بيب، كىو كلٌيي كككيلي، كإليو أيرجع 

. أمورم كٌلها، كأسٌلمو فكرم كركحي كعقلي 
 

كسبلـه على ا٤برسىلْب، كا٢بمد هلل رٌب العا٤بْب، كالصبلة كالسَّبلـ على     
ين ال سٌيما بقٌية اهلل ُب األرضْب صاحب الزماف، ٧بٌمد كآلو الطٌاىرين ا٤بقدَّس

كمظهر العدؿ كالفرقاف اإلماـ ا٢بٌجة بن ا٢بسن عٌجل اهلل تعأب فرجو الكريف 
كآلو  كجعلنا من أنصاره كالذابْب عنو ٕبٌق ا٢بٌق علٌي أمّب ا٤بؤمنْب 

. ا٤بيامْب
 

٧بٌمد ٝبيل ٞبُّود 
ىػ ُِْْ/ربيع أكؿ/ِٓ:بّبكت بتاريخ
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: ِٕاوض الفعن الضابع
 . ْحُّْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُ)

.  ُحُٕٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِ)
.  ِحَُٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّ)
.  ُحَُٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ْ)
.  َٖ:، كالغيبة للنعماينٖحُّٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٓ)
.  ْحُُٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٔ)
[ . ق مقتطعنصف] ُحُٖٓ/ُ:، كأصوؿ الكاُبُحَٗ/ُ:ػ كسائل الكيعة(ٕ)
.  ُّْ/ِ:، كإكماؿ الدينّحّٕٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٖ)
.  ُحُّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٗ)
.  ِحُّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُ)
.  ْحُّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُ)
.  ٓحُّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِ)
.  ٕحِّٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّ)
.  ْٖ:ػ غيبة النعماين(ُْ)
.  ٖٓ:ػ غيبة النعماين(ُٓ)
. صفات اإلماـ كًعٍلمو : فصل/ ٔٗ/ِ:كائد البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌيةػ الف(ُٔ)
. نقبلن عن علل الكرائع  ٖٓحُِّ/ٓ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ُٕ)
.  َٗٓػ ٕٖٓ/ُ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ُٖ)
. نقبلن عن معاين األخبار كتفسّب القٌمي  ِٓٗ/ِٕ:ػ ٕبار األنوار(ُٗ)
.  ْٕٕ/ِ:ػ تفسّب القٌمي(َِ)
.  ٓحَِٓ/ْ:ػ تفسّب الربىاف(ُِ)
.  ٕحِّٖ/ُ:ػ تفسّب الربىاف(ِِ)
.  ٖحّّٖ/ُ:ػ تفسّب الربىاف(ِّ)
 ٔحّْٖ/ُ:ػ تفسّب الربىاف(ِْ)
.  ُٖٗ/ِ:ػ تفسّب القٌمي(ِٓ)
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.  ُحِٕٓ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ِٔ)
.  ُٗحِٕٗ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ِٕ)
.  َِحِٕٗ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ِٖ)
.  ِْحُِٖ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ِٗ)
.  ُحٕٔ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(َّ)
. مىن مات كليس لو إماـ من أئٌمة ا٥بدل : باب/ ّحّٕٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّ)
.  ِِّ/ٓ:، ك٦بمع ا٥بيثمئْْ/ّ:ػ مسند أٞبد بن حنبل(ِّ)
، ُِٖ/ٓ:، ك٦بمع ا٥بيثميْْْ/ُ:، كتفسّب إبن كثّبُٔٓ/ٖ:، كسنن البيهقيِِ/ٔ:ػ صحيح مسلم(ّّ)

.  ّ/ُ:الة ا٣بفاء لكاه كٌٕب اهللكإز
ىػ، لكٌن ا٢بديث ا٤بذكور حيرّْؼ من َُِّ. ط/ ، كشرح عقائد النسفيِٕٓ/ِ:ػ شرح ا٤بقاصد للتفتازاين(ّْ)

.  ْٕٓكَٗٓ/ِ:ىػ كحكاه الكيخ علي القارم صاحب ا٤برقاة ُب خاٛبة ا١بواىر ا٤بضٌيةُُّّالكتاب ُب سنة
.  ِِْ/ٓ:ك٦بمع ا٥بيثمي/ ِٗ:احلػ خبلصة كتاب نقض العثمانٌية للج(ّٓ)
.  ُِٗ/ٓ:ػ ٦بمع ا٥بيثمي(ّٔ)
. نقبلن عن اإلختصاص  ّٔحِٗ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ّٕ)
.  ّٖحِٗ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ّٖ)
. باب فضائل أىل البيت عليهم السَّبلـ، كالٌنص عليهم / ٗٓحُِٖ/ِّ: ػ ٕبار األنوار(ّٗ)
. اب فضل الٌصبلة ب/ ُّحُّٓ/ُ:ػ مىن ال ٰبضره الفقيو(َْ)
. باب ا٤بستضعىف / ّحَْْ/ِ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْ)
.  ُِٖ/ُ:قػ جواىر الفق(ِْ)
. باب ترؾ اإلستفصاؿ / ػ قوانْب األصوؿ(ّْ)
.  ِْٓ/ُ:ػ كنػز الفوائد(ْْ)
. تربيز . ط/ ٕٕػٕٓ:ػ أكائل ا٤بقاالت(ْٓ)
.  ِٗٓكِٕٓ/ِْ:ػ ٕبار األنوار(ْٔ)
.  ِّّٕحّْْ/ٕ:ػ مدينة ا٤بعاجز(ْٕ)
.  ْحُّْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ْٖ)
.  َٖٕ/ُ:ػ راجع أّٔى ا٤بداد ُب شرح مؤٛبر علماء بغداد(ْٗ)
.  ٖٔحٕٓ/ُ:ػ شواىد التنػزيل(َٓ)
.  ٕٖحٖٓ/ُ:ػ شواىد التنػزيل(ُٓ)
.  ٖٓ/ُ:ػ شواىد التنػزيل(ِٓ)
.  ٖٓ/ُ:ػ شواىد التنػزيل(ّٓ)
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.  ٖٓ/ُ:ػ شواىد التنػزيل(ْٓ)
.  ِّْ/ِ:ػ تفسّب القٌمي(ٓٓ)
.  َّحُّٔ/ُ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ٔٓ)
.  ّْحُّٔ/ُ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ٕٓ)
.  ٓٓ/َِ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ٖٓ)
.  ْٓ/َِ:ػ تفسّب ا٤بيزاف(ٗٓ)
.  ُٔٔػُٓٔ/ْ:ػ راجع تفسّب نور الثقلْب(َٔ)
.  ُحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ُٔ)
.  ِحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ِٔ)
.  ّحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ّٔ)
.  ْحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ْٔ)
.  ٓحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ٓٔ)
.  ٔحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ٔٔ)
.  ٕحّٖٕ/ِ:ػ تفسّب الربىاف(ٕٔ)
.  ْٕحّٕٓ/َُ:ػ بصائر الدرجات(ٖٔ)
.  ُٔحّّٔ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ٗٔ)
.  ٖحِٖٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َٕ)
.  ُحٓٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ُٕ)
.  ِحٓٓ/ْ:راـػ غاية آب(ِٕ)
.  ّحٓٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ّٕ)
.  ْحٔٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ْٕ)
.  ٓحٔٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٕٓ)
.  ٔحٔٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٕٔ)
.  ٔحِِٗ/ُ:، كالكاُبٕٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٕٕ)
.  ّحِٕٓ/ُ:، كالكاُبٕٓ/ْ:،كغاية ا٤براـّحُِّ:ػ بصائر الدرجات(ٖٕ)
.  ّٕٔ/ُ:القٌمي ، كتفسّبٖٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٕٗ)
.  ُحُِِ:، كبصائر الدرجاتٖٓ/ْ:ػ غابة ا٤براـ(َٖ)
.  ِحُِِ:، كبصائر الدرجاتٖٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ُٖ)
.  ُّحُِٓ:، كبصائر الدرجاتٖٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ِٖ)
.  ُْحُِٓ:، كبصائر الدرجاتٖٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ّٖ)
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.  َِحُِٔ:، كبصائر الدرجاتٖٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ْٖ)
.  ُُحُِْ:، كبصائر الدرجاتٗٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٖٓ)
.  ُٖحُِٔ:، كبصائر الدرجاتٗٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٖٔ)
.  ُٖحُِٔ:، كبصائر الدرجاتٗٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٕٖ)
.  ٖٖٗحٗٓٔ:، كأمإب الصَّدكؽُٖحُِٔ:، كبصائر الدرجاتٗٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٖٖ)
.  ٕٔحَِِ/ِ:، كتفسّب العياشيٗٓ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ٖٗ)
.  ٕٕحِِِ/ِ:، كتفسّب العياشئَ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(َٗ)
.  ٕٕحِِِ/ِ:، كتفسّب العياشئَ/ْ:ػ غاية ٤براـ(ُٗ)
.  ٕٕحِِِ/ِ:، كتفسّب العياشئَ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ِٗ)
.  َُٓ:، كركضة الواعظْبَٔ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ّٗ)
.  ُّٗ/ِ:، كاإلحتجاجَٔ/ْ:ػ غاية ا٤براـ(ْٗ)
.  ٕٔحِِٓ/ّ: ، كتفسّب الصاُبّٕ/ِ:القٌمي ػ تفسّب(ٓٗ)
.  ِْٖ/ّ: ، كتفسّب الصاُبّٔ/ِ:ػ تفسّب القٌمي(ٔٗ)
.  ُحُّ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ٕٗ)
.  ّحِّ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ٖٗ)
.   ِحُِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ٗٗ)
.  ٔحِِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ََُ)
.  ٓحِِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُُ)
.  ُحِّ/ُ::ػ بصائر الدرجات(َُِ)
.  ُحَِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُّ)
.  ّحُِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُْ)
.  ْحُِٔ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٓ)
.  ُحُٖٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٔ)
.  ُحُِِ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٕ)
.  ّحُِِ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٖ)
.  ٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُٗ)
.  ُحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُُ)
.  ِحٕٔ/ِ:رجاتػ بصائر الد(ُُُ)
.  ّحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُِ)
.  ْحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُّ)
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.  ٓحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُْ)
.  ٔحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٓ)
.  ٕحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٔ)
.   ٖحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٕ)
.  ٗحٕٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٖ)
.   ٖٕ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٗ)
.  ُِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُِ)
.  ِِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُِ)
.  ُحُٖٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِِ)
.  ِحَِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِّ)
.  ٓحُّّ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِْ)
.  ٔحُّْ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِٓ)
.  ٗحُّٖ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِٔ)
.  َُحُّٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِٕ)
. ، كبقٌية األحاديث ُب نفس الباب ُُحُّٗ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِٖ)
.  ّٖحُٗٔ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ُِٗ)
.  ُحِْٓ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(َُّ)
.  ِحِْٔ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(ُُّ)
.  ْحِْٔ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(ُِّ)
.  ٓحِْٕ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(ُّّ)
.  ُحِْٕ/ٓ:ػ بصائر الدرجات(ُّْ)
.  ّحِْٖ:ػ بصائر الدرجات(ُّٓ)
.  ْٓحّٔ/ِ:ػ عيوف األخبار(ُّٔ)
.  ُحّٕٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُّٕ)
.  ّحّٖٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُّٖ)
.  ُحَّٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُّٗ)
.  ُحُّٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(َُْ)
.  ْحِّٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُُْ)
.  ٓحِّٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُِْ)
.  ٗحّّٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُّْ)
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.  ُِحّّٔ/ٕ:صائر الدرجاتػ ب(ُْْ)
.  ُٕحّْٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُْٓ)
.  ْحّٖٔ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُْٔ)
.  ِحَُٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٕ)
.  ْحُُٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٖ)
.  ّحَُِ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُْٗ)
.  ُحُِٔ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُٓ)
.  ِحُِٕ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُٓ)
.  ّحُِٕ/ِ:اتػ بصائر الدرج(ُِٓ)
.  ُُحُِٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٓ)
.  ُحُِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُْٓ)
.  ِحُِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٓٓ)
.  ّحُِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٔٓ)
.  ُٕحُِّ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٕٓ)
.  ُحِِٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٓ)
.  ِحِِٕ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٗٓ)
.  ُحُّٖ/ّ:ػ بصائر الدرجات(َُٔ)
.  ُحِِٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُٔ)
.  ْحِِٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٔ)
.  ٓحِِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّٔ)
.  ٔحِِٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٔ)
.  ْٗ+ْٖ+ْٔ+ّْ+ِْ+ُْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ُٓٔ)
.  ُحُٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٔٔ)
.  ِحُٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٕٔ)
.  ّحُٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٖٔ)
.  ْحُٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُٗٔ)
.  ٕحُٖ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُٕ)
.  ِحُّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُٕ)
.  ّحٖٓ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُِٕ)
.  ْحٖٓ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٕ)
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.  ُحُْٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُْٕ)
.  ِحُْٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٓ)
.  ّحُْٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٔ)
.  ْحُٓٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٕ)
.  ٓحُٓٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٕ)
.  ُحّٖٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٗ)
.  ِحّٖٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٖ)
.  ْحَّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُٖ)
.  ُحُٔٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٖ)
.  ّحُٕٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُّٖ)
.  ٓحِِِ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ُْٖ)
.  ُحَِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٓ)
.  ِحَِّ/ُ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٔ)
: ، كصفحةُحَِّ:كصفحة ّحِِٖ/ْ:، كبصائر الدرجاتّحَِّ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٕٖ)
.  ِ+ُحِِّ
.  ُحِّٖ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٖ)
.  ِحَِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُٖٗ)
.  ّحَِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َُٗ)
.  ٓحُِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُُٗ)
.  ٖحِِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٗ)
.  ُحّْْ/ٕ:رجاتػ بصائر الد(ُّٗ)
.  ٕ+ٔ+ٓ+ْ+ِحّْٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ُْٗ)
.  ُحِْٖ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(ُٓٗ)
.  ِحِْٖ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(ُٔٗ)
.  ّحِْٖ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(ُٕٗ)
.  ْحِْٖ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(ُٖٗ)
. كغّبىا فراجع ...ْ+ّ+ِ+ُحُِّ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(ُٗٗ)
.  ُُْ/ِٓ:ػ ٕبار االنوار(ََِ)
.  ّحُِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُِ)
.  ُٕحُِّ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َِِ)
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.  ُُحّْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِّ)
.  ُِحّْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِْ)
.  ّ+ِحْٖ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِٓ)
.  ٓحُْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِٔ)
.  ُِحّْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِٕ)
.  ُٔحْْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِٖ)
.  ٗحِْ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َِٗ)
.  ُِٖٔحَّٔ/ْ:ػ الكوثر ُب أحواؿ موالتنا فاطمة(َُِ)
.  َّػِٗ:، كدالئل الطربمٗحُٕٕ/ُ:ػ موالتنا فاطمة ّٔجة قلب ا٤بصطفى(ُُِ)
.  ٕٓحّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُِِ)
.  ّٕحِْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُِّ)
.  ْحُٔٓ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ُِْ)
.  ِحُٓٓ/ِٔ:رػ ٕبار األنوا(ُِٓ)
.  ُحِّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٔ)
.  ِحَِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٕ)
.  ّحَِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٖ)
.  ٓحُِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِٗ)
.  ٔحُِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(َِِ)
.  ٕحِِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ُِِ)
.  ٖحِِْ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِِِ)
.  ِٗ:ػ دالئل اإلمامة(ِِّ)
.  ُٓحُٗٔ/ّ:لدرجاتػ بصائر ا(ِِْ)
.  ِحُُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِِٓ)
.  ُحُٖ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ِِٔ)
.  ِِحِّّ/ّٓ:ػ ٕبار األنوار(ِِٕ)
.  َِحِٗٓ/ِٓ:ػ ٕبار األنوار(ِِٖ)
.  ّٔحُٕٔ/ّٕ:ػ ٕبار األنوار(ِِٗ)
.  ِٔ/ْٕ:ػ ٕبار األنوار(َِّ)
.  ِّ/ْٕ:ػ ٕبار االنوار(ُِّ)
.  ِحُُٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِِّ)
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.  ٓحُّٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّّ)
.  ٖحُْٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّْ)
.  ٗحُْٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّٓ)
.   ُْحُٕٓ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّٔ)
.  ُٓحُٕٔ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّٕ)
.  ُٕحُٕٔ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّٖ)
.  ُٗحُٕٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّٗ)
.  ُِحُٖٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(َِْ)
.  ِّحُٖٕ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ُِْ)
.  ِٕحُٕٗ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِِْ)
.  َّحَُٖ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِّْ)
.  ِّحُُٖ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِْْ)
. ّّح ُُٖ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِْٓ)
.  ِحُٖٗ/ْ: ػ بصائر الدرجات(ِْٔ)
.  ّحُٖٗ/ْ: ػ بصائر الدرجات(ِْٕ)
.  ْحُٖٗ/ْ: لدرجاتػ بصائر ا(ِْٖ)
.  ٓحُٖٗ/ْ: ػ بصائر الدرجات(ِْٗ)
.  ٕحُٖٗ/ْ: ػ بصائر الدرجات(َِٓ)
.  ُحَُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ُِٓ)
.  ِحُُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِِٓ)
.  ّحُُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِّٓ)
.  ٓحُُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِْٓ)
.  ٕحُُٗ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِٓٓ)
.  َُحُُٗ/ْ:تػ بصائر الدرجا(ِٔٓ)
.  ْٕحَِٔ/ْ:ػ بصائر الدرجات(ِٕٓ)
.  ّحِٕٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِٖٓ)
.  ُحِّٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِٗٓ)
.  ُٓحْٓ/ّ:، كفركع الكاُبِحَُٗٔ/ِ:ػ كسائل الكيعة(َِٔ)
.  ِحّٓباب/ ُُٗ/ُِ:ػ كسائل الكيعة(ُِٔ)
.  ْٖحِْْ/ٓ:ػ تفسّب نور الثقلْب(ِِٔ)
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.  ِحِٔٓ/ُ:، كأصوؿ الكاُبَٔكٗٓحْْْ/ٓ:كنور الثقلْب ،ُُْ/ِ:ػ تفسّب القٌمي(ِّٔ)
.  ُُّٓحُِٖ/ٓ:ػ مدينة ا٤بعاجز(ِْٔ)
.  ْٓحِٓٓ/ْٔ:ػ ٕبار األنوار(ِٓٔ)
.  ِحُِْ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِٔٔ)
.  ُحُِْ/ّ: ػ بصائر الدرجات(ِٕٔ)
. باب سجود السهو / ُّٖٔحّْٕ/ِ:ػ السنن الكربل(ِٖٔ)
. باب مىن سها فصٌلى ٟبسان / َّّٖٖحُْٖ/ِ:ػ السنن الكربل(ِٗٔ)
.  ُّٖٖحْْٕ/ِ:ػ السنن الكربل(َِٕ)
.  ِّّ/ُ:ػ مىن ال ٰبضره الفقيو(ُِٕ)
.  ُّْٖحِّٓ/ِ:ػ التهذيب(ِِٕ)
.  ُْْٗحِّٕ/ِ:ػ التهذيب(ِّٕ)
.  ٓحّٕٕ/ُ:، كاإلستبصارُّّْحِّّ/ِ:ػ التهذيب(ِْٕ)
.  ٓحّّْ/ُ:ػ اإلستبصار(ِٕٓ)
.  ٓحُِٗ/ِ:ػ عيوف األخبار(ِٕٔ)
. الباب الثالث كالثبلثوف / ُجّْٕ/ٓ:ػ كسائل الكيعة(ِٕٕ)
.  ُْْٓىامل حديث رقم/ ِّٖ/ِ:ػ التهذيب(ِٖٕ)
.  ٓىامل حديث رقم/ ّّْ/ُ:ػ اإلستبصار(ِٕٗ)
.  ُِّٕحَِٔ/ِ:ػ السنن الكربل(َِٖ)
.   ُّْٕحَّٕ/ِ:ػ السنن الكربل(ُِٖ)
.  ُّٕٔحَّٖ/ِ:ػ السنن الكربل(ِِٖ)
.  ُِّٖحَُّ/ِ:لكربلػ السنن ا(ِّٖ)
.  ُُّٕحَّٔ/ِ:ػ السنن الكربل(ِْٖ)
.  ْٖحِّّ/ُ:ػ مىن ال ٰبضره الفقيو(ِٖٓ)
.  ِّْ/ُ:ػ مىن ال ٰبضره الفقيو(ِٖٔ)
.  ُٕ: بعد حديث رقم َُٕ/ُٕ:ػ ٕبار األنوار(ِٕٖ)
.  َُٕ/ُٕ:ػ ٕبار األنوار(ِٖٖ)
.  َُٖ/ُٕ:ػ ٕبار األنوار(ِٖٗ)
.  ٖحِْٗ/ّ:ػ فركع الكاُب(َِٗ) 
.  ٗحِْٗ/ّ:ػ فركع الكاُب(ُِٗ)
. نقبلن عن رسالة للكيخ ا٤بفيد رٞبو اهلل  ُِٕ/ُٕ:ػ ٕبار األنوار(ِِٗ)
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.  ُحّّٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ِّٗ)
.  ِحّّٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ِْٗ)
.  ْحّّٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ِٓٗ)
.  ٓحّّٓ/ٕ:ػ بصائر الدرجات(ِٔٗ)
. ب أٌف األئٌمة عليهم السَّبلـ إذا شاؤكا أٍف يعلىموا عًلموا با/ ِٖٓ/ُ:ػ راجع أصوؿ الكاُب(ِٕٗ)
.  ُِّحّٕٗ/ُ:ػ تفسّب العياشي(ِٖٗ)
.  ِٖ:باب/ ّٗحَِٗ/ُ:، كعيوف األخبارُِٗ/ِ:، كاإلحتجاجِِحِٖ/ُٖ:ػ كسائل الكيعة(ِٗٗ)
.  ٔ:باب/ ُحَُٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ََّ)
.  ٔ:باب/ َُٗ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َُّ)
. الباب الرابع عكر / ِْٖ/ٖ:ائر الدرجاتػ بص(َِّ)
. الباب الرابع عكر /ِْٖ/ٖ:ػ بصائر الدرجات(َّّ)
. الباب السادس / َُُ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َّْ)
.  ُْحَُٖ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(َّٓ)
.  ُحَٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َّٔ)
.  ِحَٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َّٕ)
.  ٓحُٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َّٖ)
.  ٔحُٗ/ِ:بصائر الدرجاتػ (َّٗ)
.  ٕحُٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(َُّ)
.  ٖحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُُّ)
.  ُحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُِّ)
.  ِحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات( ُّّ)
.  ّحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّْ)
.  ْحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٓ)
.  ٓحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٔ)
.  ٗحِٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٕ)
.  ُحْٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٖ)
.  ِحْٗ/ِ:ػ بصائر الدرجات(ُّٗ)
.  ُّٗ/ُ:راجع أّٔى ا٤بداد ُب شرح مؤٛبر علماء بغداد: ػ للمزيد من اإلٌطبلع(َِّ)
.  ُحٖٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ُِّ)
.  ِحٖٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِِّ)
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.   ّحٖٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّّ)
.  ْحٗٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّْ)
.  ٓحٗٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّٓ)
.  ٕحٗٓ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّٔ)
.  ُحّٔ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّٕ)
.  ِحّٔ/ُ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّٖ)
.  ّحْٔ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ِّٗ)
.  ْحْٔ/ُ:ػ بصائر الدرجات(َّّ)
.  ٓحْٔ/ُ:ػ بصائر الدرجات(ُّّ)
.  ُحِٔٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ِّّ)
.  ِحِْٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّّّ)
.  ُحِْٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّّْ)
.  ُحِّٓ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّّٓ)
.  ٖٓحُٗٗ/ِ:ػ ٕبار األنوار(ّّٔ)
.  ٔٓحُٖٗ/ِ:ػ ٕبار األنوار(ّّٕ)
.  ِِٗ/َِ:ػ ٕبار األنوار(ّّٖ)
.  ِٕحْٖ/ُٖ:ػ كسائل الكيعة(ّّٗ)
.  ِّْػِّّ/ُ:ػ مىن ال ٰبضره الفقيو(َّْ)
. ٕبث العصمة / ُ:د البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌيةػ الفوائ(ُّْ)
. الطبعة الثانية / ُْٔ/ُ:ػ الفوائد البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌية(ِّْ)
.  ُِٕ/ُٕ:ػ ٕبار األنوار(ّّْ)
.  ُّٖ:ػ اإليقاظ من ا٥بجعة بالربىاف على الرجعة(ّْْ)
، كا١بزء ٔٔ:صفحة/ َٓكا١بزء  ،ُِٖ:صفحة ْْ:كحديث رقمِْْ/ّْ:كجُّْ/ِٔ:ػ ٕبار األنوار(ّْٓ)

.  ّٕٔ:صفحة/ٖٗ
. سورة الضحى / َِٖ/ُّ:، كتفسّب الرازمَِّ/َُ:ػ تفسّب ٦بمع البياف(ّْٔ)
.  ّٓٓ/ُ:ػ الفوائد البهٌية ُب شرح عقائد اإلمامٌية(ّْٕ)
.  ُحُٖٗ/ُ:ػ أصوؿ الكاُب(ّْٖ)
.  ُّ/ُ:ػ تفسّب الصاُب(ّْٗ)
.  ِِِ:ا٣بطبة رقم: ػ هنج الببلغة(َّٓ)
. شرح صبحي الصاّب / ُْٕحْٔٗ:ػ هنج الببلغة(ُّٓ)
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. شرح صبحي الصاّب / ا٣بطبة السابعة كالثمانوف/ ُُٖ:ػ هنج الببلغة(ِّٓ)
. شرح صبحي الصاّب / ا٣بطبة الثانية كالعكركف/ ّّٕ:ػ هنج الببلغة(ّّٓ)
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 دعاملعارص ٔاملضا
ػ ألف ػ 

راص . أبٕ دعفض ذلّىز بَ ٖعكٕب بَ إعشام الهمٗين; ط :األظٕه وَ الهايف

. ِـ 1388 ـــطّضاُ  ـــالهتب اإلعالوّٗٛ 

راص . أبٕ عم٘ الفضن بَ احلغَ الطربع٘; ط :إعالً الٕصٝ بأعالً اهلزٝ 

. ِـ  1499 ـــبرئت  ـــاملعضفٛ 

ّ٘ بَ احلغني األظبْ :األغاٌ٘ راص إسٗاٞ الرتاخ العضب٘ . اٌ٘; طأبٕ الفضز عم

.  ـــبرئت  ـــ

الكاض٘ الصّٗز ٌٕص الزَٖ املضعص٘ التغرتٙ;  :هإسكام احلل ٔإطِام الباط

. بزُٔ تاصٖخ  ـــبـرئت  ـــتٕطٖع راص الهتاب اإلعالو٘ 

. راص الِٕص . اآلوض تغضٙ; ط :أصدح املطالب

. الكاِضٚ . البػزارٙ; ط :أمساٞ املػتالني
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ظزص الزَٖ ذلّىز الصرياطٙ;  ":احلهىٛ املتعالٗٛ" ص العكمّٗٛ األصبعٛاألعفا

. ً 1981 ـــبـرئت  ـــراص إسٗاص الرتاخ العضب٘ . ط

ّ٘ بَ الطاِض أبٕ أمحز احلغني املعضٔف بالغّٗز  :األوال٘ أبٕ الكاعي عم

. ِـ 1403 ـــقي  ـــ; وٍصٕصات وهتبٛ املضعص٘ الٍذف٘ "املضتضٜ"

ّ٘ الطربع٘; طأبٕ  :اإلستذاز الٍذف  ـــوطبعٛ الٍعىاُ . وٍعٕص أمحز بَ عم

. ِـ 1386 ـــ

ذلّىز مجٗن محٕر; وٍصٕصات وضنظ : أبّٜ املزار يف شضح وؤمتض عمىاٞ بػزار

. ِـ 1423 ـــبـرئت   ـــالعرتٚ لمزصاعات ٔالبشٕخ، ٔوؤعغٛ األعمى٘ 

راص . ٙ العَّزٔم; طأبٕ دعفض ذلّىز بَ بابْٕٖ الكي: إنىاه الزَٖ ٔمتاً الٍعىٛ

. ِـ 1395 ـــطّضاُ  ـــالهتب اإلعالوّٗٛ 

أبٕ عبز اهلل ذلّىز بَ ذلّىز بَ الٍعىاُ بَ املعمي العهربٙ : أٔاٟن املكاالت

. ِـ 1414 ـــ بـرئت ـــراص املفٗز . ; ط"املفٗز"املمكَّب بـ 

 ـــٙ        راص األعمي. ص ذلّىز بَ بابْٕٖ الكّى٘ العَّزٔم; طفبٕ دعأ: األوال٘

. ِـ 1400 ـــبـرئت 
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أبٕ دعفض ذلّىز بَ احلغَ الّطٕع٘; : اإلعتبعاص فٗىا اختمف وَ األخباص

. ِـ 1390 ـــطّضاُ  ـــراص الهتب اإلعالوّٗٛ . ط

ّ٘ بَ ذلّىز : اإلٖكاظ وَ اهلذعٛ بالربِاُ عمٜ الضدعٛ ذلّىز بَ احلغَ بَ عم

. ِـ 1422 ـــقي  ـــ عٛ ٌهاصطوطب. العاوم٘ املصػضٙ; طبَ احلغني احلّض 

مجاه الزَٖ أب٘ وٍعٕص احلغَ بَ ٖٕعف بَ املطّض : أدٕبٛ املغاٟن املٍّاٟٗٛ

. ِـ 1401 ـــقي  ـــوطبعٛ اخلٗاً . ; ط"العالوٛ احلّم٘"الصّري بـ 

ّ٘ بَ ذلّىز اجلظصٙ; : أعز الػابٛ يف وعضفٛ العشابٛ إبَ األثري أبٕ احلغَ عم

. ِـ 1415 ـــبـرئت  ـــ راص الهتب العمىّٗٛ. ط

. دٕار بَ عباس الهضبالٟ٘; ط: األٌٕاص الغاطعٛ يف شضح الظٖاصٚ اجلاوعٛ

. بزُٔ تاصٖخ  ـــإٖضاُ  ـــراص احلزٖح 

  ـــباٞ  ـــ

. ذلّىز باقض اجملمغ٘; ط: حباص األٌٕاص اجلاوعٛ لزصص أخباص األّٟىٛ األطّاص

. ِـ 1403 ـــبـرئت  ـــوؤّعغٛ الٕفاٞ 
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أبٕ دعفض ذلّىز بَ احلغَ فّضٔذ العّفاص; وٍصٕصات : الزصداتٟض بعا

. ِـ 1404 ـــطّضاُ  ـــاألعمى٘ 

راص الهتب العمىّٗٛ          . أبٕ الفزاٞ إبَ نجري الزوصك٘; ط: البزاٖٛ ٔالٍّاٖٛ

. ِـ 1415  ـــ بـرئت ـــ

          إبَ طٖز أمحز بَ عّن املطّض بَ ظاِض املكزع٘     : البزٞ ٔالتاصٖخ

. ً 1988 ـــبـرئت  ـــ

  ـــتاٞ  ـــ

ّ٘ بَ مجعٛ العضٔع٘ احلٕٖظٙ; ط: تفغري ٌٕص الجكمني املطبعٛ العمىّٗٛ . عبز عم

. ِـ 1383 ـــقي  ـــ

ّ٘ الفضن بَ احلغَ الطربع٘; ط: تفغري دلىع البٗاُ راص الهتب . أبٕ عم

. ِـ 1418 ـــبـرئت  ـــالعمىّٗٛ 

قي، وٍصٕصات مجاعٛ . بَ بابْٕٖ الكّى٘ العَّزٔم; طابٕ دعفض إ: التٕسٗز

. املزّصعني يف احلٕطٚ العمىّٗٛ بكي، بزُٔ تاصٖخ 
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 ـــبـرئت  ـــوؤّعغٛ األعمى٘ . ذلّىز سغني الطباطباٟ٘; ط: تفغري املٗظاُ

.  ِـ 1394

راص . ذلّىز بَ ذلّىز بَ الٍعىاُ املفٗز، ط: تعشٗح إعتكارات العَّزٔم

. ِـ 1414 ـــٔت بـري ـــاملفٗز 

 ـــبـرئت  ـــراص اهلارٙ . الغٗز ِاشي البشضاٌ٘; ط: تفغري الربِاُ

. ِـ1412

ّ٘ بَ إبضاِٗي الكّى٘; ط: تفغري الكّى٘  ـــ  بـرئت ـــراص الّغضٔص . أبٕ احلغَ عم

. ِـ 1411

بَ الصآ وضتضٜ بَ الصآ ذلىٕر املعضٔف بـ  ذلغَ ذلّىز: تفغري العايف

. وَ رُٔ تاصٖخ  ـــبرئت  ـــوؤعغٛ األعمى٘ . ; ط"اٌ٘الفٗض الهاط"

ابٕ الٍعض ذلّىز بَ وغعٕر بَ عٗاط الغمى٘ الغىضقٍزٙ; : تفغري العٗاش٘

. ِـ 1411وؤعغٛ األعمى٘ ــ برئت ــ . ط

. ابٕ دعفض ذلّىز بَ احلغَ الطٕع٘; ط: تّشٖب األسهاً يف شضح املكٍعٛ

. ِـ 1413راص األضٕاٞ ــ برئت ــ 
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. ِـ 1302املطبعٛ البّّٗٛ ــ وعض ــ . فدض الزَٖ الضاطٙ; ط: تفغري الهبرياه

 

ــ دٗي ــ 

راص إسٗاٞ . ذلّىز سغَ الٍذف٘; ط: اإلعالً دٕاِض الهالً يف شضح شضاٟع

.  الرتاخ العضب٘ ــ برئت ــ الطبعٛ الغابعٛ 

اٞ ــ  ذــ 

ـ برئت ــ وؤعغٛ الٍٕص ـ .ط قطب الزَٖ الضأٌزٙ;: اخلضاٖر ٔاجلضاٖح

. ِـ 1411

ّ٘ بَ احلغني بَ بابْٕٖ العَّزٔم; ط: اخلعاه وضنظ . أبٕ دعفض ذلّىز بَ عم

. ِـ 1403املٍصٕصات اإلعالوّٗٛ ــ قي ــ 

املطبعٛ احلٗزصّٖٛ ــ الٍذف ــ . دعفض التغرتٙ; ط: اخلعاٟغ احلغٍّٗٗٛ

.  ِـ 1375

ــ راه ــ  
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وؤعغٛ . صعتي الطربٙ; طبَ دضٖض بَ  أبٕ دعفض ذلّىز :رالٟن اإلواوٛ

. ِـ 1408األعمى٘ ــ برئت ــ 

ّ٘ أٌعاصٖاُ; إٌتصاصات املفٗز ــ : الزلٗن عمٜ وٕضٕعات ٌّر البالغٛ عم

.  ِـ 1398طّضاُ ــ 

ــ ساه ــ  

راص املعضفٛ ــ برئت ــ . أمحز بَ عبز اهلل الطربٙ; ط: سخاٟض العكبٜ

1974 ً  .

ــ عني ــ  

راص املضتضٜ ــ . عباس الكى٘; ط :ني ٔاآلثاصعفٍٗٛ البشاص ٔوزٍٖٛ احل

. برئت ــ وَ رُٔ تاصٖخ 

ّ٘ البّٗك٘; ط: الغٍَ الهربٝ راص املعضفٛ ــ . أبٕ بهض أمحز بَ احلغني بَ عم

. برئت ــ 

ــ شني ــ  



 362 

ععز الزَٖ "الصّري بــ وغعٕر بَ عىض بَ عبز اهلل : شضح املكاظز

.  ِـ 1409ــ عامل الهتب ــ برئت . ; ط"التفتاطاٌ٘

احلاني "عبٗز اهلل بَ عبز اهلل الصّري بــ : شٕاِز التٍظٖن لكٕاعز التفضٗن

. ِـ 1393وؤعغٛ األعمى٘ ــ برئت ــ . ; ط"احلغهاٌ٘

. راص اهلذضٚ ــ قي ــ بزُٔ تاصٖخ ظبش٘ العاحل; وٍصٕصات :شضح ٌّر البالغٛ

ــ ظار ــ  

أمحز بَ سذض اهلٗجى٘ : ٌزقٛطٔاهالعٕاعل احملضقٛ يف الّضّر عمٜ أِن الِبَزع 

. ِـ 1385شضنٛ الطباعٛ الفٍٗٛ املتشزٚ ــ الكاِضٚ ــ . امله٘; ط

راص الهتب العمىٗٛ . أبٕ احلغَ وغمي بَ احلذاز الكصريٙ; ط: وغميظشٗح 

. ِـ 1415ــ برئت ــ 

ــ طاٞ ــ  

وؤعغٛ . أبٕ عبز اهلل ذلّىز بَ ععز بَ وٍٗع البعضٙ; ط: الطبكات الهربٝ

. ِـ 1408األعمى٘ ــ برئت ــ 

 ــ عني ــ 
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وؤعغٛ األعمى٘ . أبٕ دعفض العَّزٔم; ط: عُٕٗ أخباص اإلواً الّضضا 

. ِـ 1404ــ برئت ــ 

. ; ط"إبَ بطضٖل"حيٜٗ بَ احلغَ األعزٙ احلّم٘ املعضٔف بــ : العىزٚ

. ِـ 1407وؤعغٛ الٍصض اإلعالو٘ ــ قي ــ 

ــ غني ــ  

وؤعغٛ األعمى٘ . عبز الٕاسز اآلوزٙ التىٗى٘; ط: الهميغضص احِلَهي ٔرصص 

. ِـ 1407ــ برئت ــ 

. ِـ1403وؤعغٛ األعمى٘ ــ برئت ــ . ذلّىز بَ إبضاِٗي الٍعىاٌ٘; ط: الَػَْٗبٛ

. الغٗز ِاشي البشضاٌ٘ املٕعٕٙ التَّٕبم٘; ط: غاٖٛ املضاً ٔسّذٛ اخلعاً

. ِـ 1422وؤعغٛ التاصٖخ العضب٘ ــ برئت ــ 

ــ فاٞ ــ  

ذلّىز مجٗن مّحٕر; طبعٛ ثاٌٗٛ، : الفٕاٟز البّّٗٛ يف شضح عكاٟز اإلواوّٗٛ

. ِـ 1421وؤعغٛ األعمى٘ ــ برئت ــ 
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راص الهتب اإلعالوّٗٛ ــ . ذلّىز بَ ٖعكٕب الهمٗين; ط: الفضٔع وَ الهايف

. طّضاُ ــ 

ــ ناف ــ  

. نغتاُ ــ راص سٗزص آبار ــ با. الزٔالب٘; ط: الهٍٜ ٔاألمساٞ

ّ٘ بَ أب٘ الهضً ذلّىز بَ ذلّىز بَ : الهاون يف التاصٖخ عّظ الزَٖ أب٘ احلغَ عم

راص ظارص ــ برئت ــ . ; ط"إبَ األثري"عبز الهضٖي الصٗباٌ٘ املعضٔف بــ 

.  ِـ 1385

ِـ بإشضاف 1418برئت عاً. عم٘ األوني; ط: نٗف ٌفّي الجٕصٚ احلغٍٗٗٛ؟

.  ٓوهتب

راص الّغضٔص . ٔ الكاعي دعفض بَ ذلّىز بَ قٕلْٕٖ الكّى٘; طأب: ناون الظٖاصات

. ِـ 1417ــ برئت ــ 

ّ٘ املتك٘ بَ سغاً الزَٖ : نٍظ العّىاه يف عٍَ األقٕاه ٔاألفعاه عالٞ الزَٖ عم

. ِـ 1419راص الهتب العمىّٗٛ ــ برئت ــ . اهلٍزٙ; ط



 365 

ّ٘ بَ عٗغٜ بَ: نصف الػّىٛ يف وعضفٛ األّٟىٛ أب٘ الفتح  أبٕ احلغَ عم

. ِـ 1401راص الهتاب اإلعالو٘ ــ برئت ــ . اإلصبم٘; ط

ّ٘ الهضاده٘; ط: نٍظ الفٕاٟز راص األضٕاٞ            . أبٕ الفتح ذلّىز بَ عم

. ــ برئت ــ 

ــ الً ــ  

ّ٘ بَ وٕعٜ بَ : المّٕف عمٜ قتمٜ الطفٕف صض٘ الزَٖ أب٘ الكاعي عم

. ِـ 1414ٖضاُ ــ وطبعٛ أعٕٚ ــ إ. دعفض بَ طأٔس; ط

ــ وٗي ــ  

ذلّىز بَ ذلّىز بَ الٍعىاُ إبَ املعّمي أب٘ عبز اهلل العهربٙ : املغاٟن العهربٖٛ

. ِـ 1414راص املفٗز ــ برئت ــ  .البػزارٙ املفٗز; ط

عبز الضطام املٕعٕٙ املكضًَّ; وٍصٕصات وهتبٛ : وكتن اإلواً احلغني 

. ِـ  1394بعريت٘ ــ قي ــ 
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ّ٘ بَ وٕعٜ بَ : ٔات ٔوٍّر العباراتوّر الزع صض٘ الزَٖ أب٘ الكاعي عم

وؤعغٛ األعمى٘ ــ برئت . دعفض بَ ذلّىز بَ طأٔس احلغين احلغٗين; ط

. ِـ 1399ــ 

الغٗز ِاشي بَ : وزٍٖٛ وعادظ األّٟىٛ اإلثين عصض ٔرالٟن احلذر عمٜ البصض

ّ٘ بَ عمٗىاُ بَ  الغٗز ٌاظض عمٗىاُ بَ إمساعٗن بَ عبز اجلٕار بَ عم

. ِـ  1413وطبعٛ بّىَ ــ قي ــ . احلغٗين البشضاٌ٘ التٕبم٘ الهتهاٌ٘; ط

وؤعغٛ الٍصض . عباس الكى٘; ط: وٍتّٜ اآلواه يف تٕاصٖخ الٍيّب ٔاآله

. ِـ  1415اإلعالو٘ ــ قي ــ 

راص الهتب . ذلّىز باقض اجملمغ٘; ط :وضآٚ العكٕه يف شضح أخباص آه الضعٕه

.  ِـ 1405صاُ ــ اإلعالوّٗٛ ــ طْ

اهلٍز عاً . عمٗىاُ بَ رأٔر بَ اجلاصٔر البعضٙ; ط: وغٍز الطٗالغ٘

. ِـ 1321

. أبٕ املؤّٖز املّٕفل بَ أمحزامله٘ اخلٕاصطو٘; ط: وكتن اإلواً احلغني 

. وهتبٛ املفٗز ــ قي ــ وَ رُٔ تاصٖخ 
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ّ٘ بَ احلغني بَ بابٕ: َوَ ال حيضضٓ الفكْٗ ْٖ الكى٘ أبٕ دعفض ذلّىز بَ عم

. ِـ 1390راص الهتب اإلعالوٗٛ ــ طّضاُ ــ . العزٔم; ط

لٕط بَ حيٜٗ بَ ععٗز بَ رلٍف بَ عامل األطرٙ : وكتن اإلواً احلغني 

. ِـ 1403وؤعغٛ الٕفاٞ ــ برئت ــ . الػاوزٙ; ط

املٕىل ذلغَ "الصّري بــ  ٝذلّىز بَ املضتض: ٞاحملّذٛ البٗضاٞ يف تّشٖب األسٗا

. رفرت اٌتصاصات إعالو٘ ــ قي ــ وَ رُٔ تاصٖخ . ; ط"الهاشاٌ٘

أبٕ دعفض أمحز بَ ذلّىز بَ خالز الربق٘; تٕطٖع راص الهتاب : احملاعَ

. اإلعالو٘ ــ برئت ــ وَ رُٔ تاصٖخ 

. ِـ 1415راص املالك ــ برئت ــ . عباس الكى٘; ط: وفاتٗح اجلٍاُ

راص إسٗاص الرتاخ العضب٘ . أبٕ عبز اهلل الصٗباٌ٘; ط: وغٍز أمحز بَ سٍبن

.  ِـ 1415ــ برئت ــ 

ّ٘ بَ أب٘ بهض اهلٗجى٘; ٌصض راص الهتاب ــ برئت ــ : دلىع الظٔاٟز عم

1967ً .
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ــ ٔأ ــ 

ذلّىز بَ احلغَ احلّض العاوم٘; : ٔعاٟن الصٗعٛ إىل حتعٗن وغاٟن الصضٖعٛ

. ِـ 1391راص إسٗاٞ الرتاخ العضب٘ ــ برئت ــ . ط

ـ  ــ ٖاٞ ـ

املطبعٛ احلٗزصّٖٛ ــ . عمٗىاُ بَ إبضاِٗي الكٍزٔطٙ احلٍف٘; ط: ٍٖابٗع املّٕرٚ

. ِـ 1384الٍذف ــ 
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 العمي احلضٕصٙ عٍز أّٟىٛ آه البٗت عمّٗي الغَّالً

 
 ُُ....................... ...............................أقساـ العلم

 ُُ............................... ...................العلم ا٢بضورم
 ُُ ............................... ....................العلم ا٢بصوٕب
 ُُ..............................  .....................ماىٌية العلمْب

 ُِ..............................  ..تب متفاكتةالعلم ا٢بضورم ذك مرا
 ُّ ............................... ..ٙبرير ا٣ببلؼ ُب علم اإلماـ 

 ُْ............................... .........................دىٍفعي كىٍىمو 
 ُٓ............................... ......................توضيح آخر

 ُٓ..............................  ..اهلل عْب ذاتو كعٌلة للمعلوماتعلم 
 ُٕ..............................  .................بياف منكأ ا٣ببلؼ

 ُٕ............................... .......................ٜبرة البحث
 ُٕ ......................ٕبكم قاعدة اللطفكاجب  نصب اإلماـ 
 ُٕ............................... ....مة بأمرينمتقوّْ معرفة اإلماـ 

 ُٕ.................. اإلستدالؿ على كجوب معرفة صفات اإلماـ 
 ُٕ............................... ........................دليل العقل
 ُٖ........... ............................................دليل السٌُّنة
 ُٖ.............................. رصحيحة معاكية بن عٌما: ا٣برب األٌكؿ
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 ُٖ............................... ......موثقة داكد الرٌقي: ا٣برب الثاين
 ُٖ...............................  .......صحيحة زرارة: ا٣برب الثالث
 ُٗ............................  زةف أيب حمموثقة الفضيل ب: ا٣برب الرابع
 ُٗ............................... ..........................مبلحظة

 ُٗ............................. ٓبصحيحة ٧بٌمد بن مس: ا٣برب ا٣بامس
 َِ.........  ..........................١بعفيصحيحة ا: ا٣برب الٌسادس
 َِ........  ............................. رةصحيحة زرا: ا٣برب الٌسابع
 ُِ........ ................... ث بن ا٤بغّبةصحيحة ا٢بار: ا٣برب الثامن
 ُِ......  ............................... صحيحة زرارة: ا٣برب التاسع
 ُِ ........ ................... فضيل بن يسارصحيحة اؿ: ا٣برب العاشر

 ِِ.....   ............خرب إ٠باعيل بن ٧بٌمد ا٣بزاعي: ا٣برب ا٢بادم عكر
 ِِ........  ..................داللة مهٌمة" اعرؼ العبلمة: "لقولو 

 ِِ.......  .........................صحيحة الفضيل: ا٣برب الثاين عكر
 ِّ... .......................صحيحة إبن أيب يعفور: ا٣برب الثالث عكر
 ِّ............................... ....................خبلصة البحث
 ِّ.................................................... ُب ا٤بقاـ أمراف
 ِْ. يل؟صعلى كجو التف ىل ٯبب اإلعتقاد بعلم اإلماـ : األمر األكؿ

 
: ىنا قوالف

 ِْ............................  ...........:.............القوؿ األٌكؿ
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 ِْ............................... :......................القوؿ الثاين
 ِْ............................... ..................دليل القوؿ الثاين

دعول تعذر ا٤بعرفة التفصيلٌية على عاٌمة الناس إالٌ على ا٤بتخٌصصْب من 
 ِٓ............................... .............ماء، كاإليراد عليهاالعل

 ِٓ............................... ......................اإليراد األٌكؿ
 ِٔ...............................  ......................اإليراد الثاين
 ِٔ........ ...............................................األمر الثاين

إستبعاد بعض احملققْب بأٌف ا٤بعرفة التفصيلٌية متعذرة على النساء فبل ٯبب 
  ِٕ............................... ..............اإلعتقاد ّٔا كٙبصيلها

 ِٕ...............................  ........اإليراد عليو صغرل ككربل
 ِٖ.............................. ...................القوؿ األٌكؿأدلة 

 ِٗ............................... ......................دليل الكتاب
 ِٗ............................... .......................اآلية األكٔب

 ِٗ...........................  عبودمعرفة ا٣بليفة من مقٌدمات معرفة آب
 ِٗ............................... ........................اآلية الثانية

 َّ..........  عارؼ اإل٥بية بقرينتْبإطبلؽ كجوب التفٌقو يكمل مطلق آب
 َّ...............................  .....................القرينة األكٔب
 َّ...... ...............................................القرينة الثانية
 ُّ............................... ........................اآلية الثالثة

 ُّ............................... .......اإلمامة من أعظم النػّْعىم اإل٥بٌية
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 ُّ............................... .......................األمر األٌكؿ
 ُّ............................... ........................األمر الثاين
 ِّ............................... .......................اآلية الرابعة

 ِّ............................... فرع معرفتهم إطاعة أكٕب األمر 
 ّّ.... .............................داللة األخبار الصحيحة على ا٤براد

 ّٓ......................... لفقهاءال داللة ُب اآلية على إثبات الوالية ؿ
 ّٓ............................... .....................الناحية األكٔب
 ّٓ............................... ......................الناحية الثانية
 ّٔ............... ......................................اآلية ا٣بامسة
: ىنا جهتاف
 ّٔ.... ......عرفة صاحبهاالتكليف ٕبفل اإلمامة يستلـز ـ: ٔبكا١بهة األ

 ّٔ.................  مانة باإلمامةكركد األخبار ُب تفسّب األ:ا١بهة الثانية
 ّٕ............................... ..........................بياف ىاـ
 ّٖ...... مانٌية ىو بدعة ُب التفسّببا٢بجب الظل  لو ان جهوالن تفسّب 

 ّٗ............................... ........................دليل السٌُّنة
 ّٗ..".................  يعرؼ إمامو مىن مات كىو ال: "األخبار ا٤بتواترة

 ّٗ ........................................صحيحة ا٢بارث بن ا٤بغّبة
 ّٗ............................... ........................شبهة كردٌ 

 َْ............................... ......................صفوة القوؿ
 ُْ... ٔب كجوب معرفة اإلماـ بالصفاتطبلقات الٌدالٌة عالعمومات كاإل
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 ِْ........... ...........................................دعول كردٌ 
 ِْ...............................  .....................دليل اإلٝباع
 ّْ...............................  .......................دليل العقل

 ّْ...............................  .....قاعدة كجوب شكر ا٤بنعم( أ)
 ّْ...................  ................الضرر قاعدة كجوب دفع( ب)

 ْْ...............................  .....................نتيجة البحث
 ْْ............................... ..........اآلراء ُب علم اإلماـ 

 ْٓ............................... .................رأم ا٤بكهور ػ(أ)
 ْٓ............................... ..............م الصَّديكؽرأ ػ(ب)

 ْٓ............................... .....................الرٌأم الراجح
 ْٔ............... ـ اإلماـ كفعليتوالرباىْب العقلٌية كالنقلٌية على عمـو عل

 ْٔ...........  ...........................................ىنا نقطتاف
 ْٔ............................... ......الرباىْب العقلٌية :النقطة األكلى
 ْٔ............................... .....................الربىاف األٌكؿ
 ْٕ............................... ......................الربىاف الثاين
 ْٕ..............  .....................................الربىاف الثالث
 ْٖ............................... .....................الربىاف الرابع

 ْٖ............................... ...................الربىاف ا٣بامس
 ْٗ............................... ...................الربىاف السادس

 ْٗ...............................  ....................ف السابعالربىا
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 َٓ............................... .....................الربىاف الثامن
 َٓ...............................  ....................الربىاف التاسع
 ُٓ.............  ......................................الربىاف العاشر

 ِٓ............................... ...............الربىاف ا٢بادم عكر
 ِٓ................................................ الربىاف الثاين عكر
 ّٓ............................... ...............الربىاف الثالث عكر
 ّٓ.... ...........................................الربىاف الرابع عكر

 ّٓ............................... ..............الربىاف ا٣بامس عكر
 ْٓ............................... ..............الربىاف السادس عكر
  ْٓ............................... ...............الربىاف السابع عكر

 ٓٓ.................. ....................................دعول كردٌ 
 ٓٓ...........  سابقة كاإليراد عليهااألدلٌة العقلٌية ا٤بعارضة لتلكم األدلٌة اؿ

 ٓٓ............................... ......................األ ر األٌكؿ
 ٓٓ......... ............................................اإليراد األٌكؿ
 ٔٓ...............................  ......................اإليراد الثاين
 ٔٓ............................... .......................األ ر الثاني
 ٔٓ............................... ......................اإليراد األٌكؿ
 ٕٓ......  ...............................................اإليراد الثاين

 ٕٓ............................... ......................األ ر الثالث
 ٖٓ............................... .......................اإليراد عليو
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 ٖٓ............................... .....الرباىْب الكرعٌية: النقطة الثانية
 ٗٓ............................. .............................ضيحتو

 ٗٓ......................... عقلياتالنقليات أك السمعيات ألطاؼه ُب اؿ
 َٔ............................... ...اإلستدالؿ بآيات الكتاب الكرًن

 َٔ.......... ............................................اآلية األكٔب
 ُٔ............................... ..ا١بمع بْب األخبار ا٤بتعارضة  اىران 
 ِٔ........................... ىودما٣ببلفة اإل٥بٌية تدكر مدار العلم الل

 ِٔ............................... ........................اآلية الثانية
 ِٔ..... ...........ـ اإل٥بي كككف ا٢بقائقمبلؾ ا٣ببلفة اإل٥بية ىو العل

 ّٔ............................... .......................علَّمىو البياف
 ْٔ............. كوف النيٌب أٌمٌيان اإلطبلقات كالعمومات القرآنية ٛبنع أٍف م

 ْٔ............................... ......................صفوة القوؿ
 ٓٔ............................... ........................ية الثالثةاآل

 ٓٔ.. الؼ إكماؿ الدين كإٛباـ النعمةخ نسبة النقص ُب علم اإلماـ 
 ٔٔ............................... .......................اآلية الرابعة

 ٔٔ............. ...................ا٢باكمية كالتصرُّؼ: مفهـو الوالية
 ٕٔ..بلٍّْغ  ا أينًزؿى إليكى  ن رٌبك:اإليراد على العاٌمة ُب تفسّبىم لقولو

 ٕٔ............................... ......................اآلية ا٣بامسة
 ٕٔ......... حضوريان  ًعٍلموأٍف يكوف ىو النعيم يستلـز  كوف اإلماـ 
 ٕٔ..... ...............................................اآلية السادسة
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 ٖٔ............................... ......................اآلية السابعة
ف ىو أمّب ا٤بؤمن " الصراط ا٤بستقيم"داللة األخبار ا٤بتواترة عند العاٌمة ُب أٌف 

 ٖٔ............................. ........................علٌي 
 َٕ............................... .......................ة الثامنةاآلم

 َٕ............................... شديد القول ىو اهلل كليس جربائيل
 َٕ..................... آلو كسلَّمالنجم ىو رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو ك
 ُٕ.........  ال يكوف علمو إراديان مىن كاف من ربو كقاب قوسْب أك أدىن

 ُٕ...............................  ........ذك ً ٌرة فاستول:تفسّب
 ِٕ...............................  ......................اآلية التاسعة

 ِٕ. علم ىم آؿ البيت عليهم السَّبلـداللة األخبار على أٌف الراسخْب ُب اؿ
 ِٕ.............................. .................صحيحة بريد ػ (أ)
 ِٕ............................... ..........صحيحة أيب بصّب ػ (ب)

 ّٕ............................... ......................اآلية العاشرة
 ّٕ... .....ىو الٌرسوؿ كليس اهلل ...أف قن أبلغوا ليعلم: ا٤براد بقولو

 ْٕ. .......بعض األقواؿ بالسخافة كاإليراد عليواطبائي نعت العبلٌمة الطب
 ْٕ............................... .................اآلية ا٢بادية عكرة

 ْٕ.... . ...رار عملية الوعييستلـز استم تعيها:فعل ا٤بضارع ُب قولو
 ْٕ .............داللة اآلية على العصمة ا٤بطلىقة ألمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

 ٕٓ............................... ..................اآلية الثانية عكرة
 ٕٓ.............. كضوعات كا١بزئياتكاف عا٤بان بآب نيٌب اهلل عيسى 
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 ٕٓ............................... ..................اآلية الثالثة عكرة
 ٕٔ.عظم كآلو ا٤بيامْبشاىد على أمتو، ككذا الرسوؿ األ النيٌب عيسى 

 ٕٕ............................... ..............................تنبيو
 ٕٕ............................... ".............األٌمة الوسط: "تفسّب

 ٖٕ.........................  إلشراؼال تتحقق الكهادة إالٌ با٢بضور كا
  ٖٕ....  ...............................................ماىٌية الكهادة

 ٕٗ..................  لوب ُب الكاىدالعلم اإلشائي خبلؼ ا٢بضور ا٤بط
 ٕٗ.................................................اآلية الرابعة عكرة

 َٖ...............................  ...............اآلية ا٣بامسة عكرة
 ُٖ .القرآف الكرًن لوحده دكف الرجوع إٔب الرسوؿ كأكٕب األمرال يكفي 

اإلستدالؿ باألخبار على أٌف علم الكتاب كٌلو عند آؿ البيت عليهم 
 ُٖ...........................................................السَّبلـ

 ُٖ............................... ........صحيحة عبد األعلى ػ (ُ)
 ُٖ....................... ..................صحيحة أيب عبيدة ػ( ِ)
 ِٖ................. صحيحة الٌسٌماف عن موالنا أيب جعفر  ػ( ّ)
 ّٖ................ عن موالنا أيب عبد اهلل  فصحيحة الٌسٌما ػ( ْ)
 ّٖ ............................................موثقة إبن علوف ػ( ٓ)
 ّٖ........................... .........صحيحة كثّب بن ٞبراف ػ( ٔ)
 ّٖ............................... ................موثقة سدير ػ( ٕ)

  ّٖ............................... ...............اآلية السادسة عكرة



 383 

 ْٖ............... ........السَّبلـال إستقبلؿ ُب مكيئة آؿ البيت عليهم 
 ْٖ............................... ......تصٌور فاسد ُب معُب الكفاعة

 ٖٓ.... .........عن إرادة اهلل عٌز كجلٌ  إرادة األئٌمة عليهم السَّبلـ تعكس
 ٕٖ........................... ليكمإرادة الٌرٌب ُب مقادير أموره هتبط إ

 َٗ...............................  ...................خبلصة البحث
 ُٗ............................... ................اآلية السابعة عكرة

 ُٗ..عن مسارىا الصحيح" من عنده علم الكتاب"تيار التككيك ٰبٌرؼ آية 
 ُٗ........... اإلستدالؿ باألخبار على نزكؿ اآلية بأمّب ا٤بؤمنْب علٌي 

 ُٗ................ ........................ف أخبار العاٌمةتفسّب اآلية ـ
 ِٗ............................... .....................ا٢بديث األٌكؿ
 ِٗ............................... ......................ا٢بديث الثاين
 ِٗ....... .............................................ا٢بديث الثالث
 ّٗ............................... .....................ا٢بديث الرابع

 ْٗ............................... ....................ا٢بديث ا٣بامس
 ْٗ............................... ...................ا٢بديث السادس

 ْٗ.......................... .............تفسّب اآلية من أخبار ا٣باٌصة
 ْٗ............................... .....................ا٢بديث األٌكؿ
 ْٗ............................... ......................ا٢بديث الثاين
 ٓٗ............................... .....................ا٢بديث الثالث
 ٔٗ........ ............................................ا٢بديث الرابع
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 ٔٗ............................... ....................ا٢بديث ا٣بامس
 ٔٗ............................... ..................ا٢بديث السادس 
 ٕٗ............................... ....................ا٢بديث السابع

 ٕٗ........................ ............................ديث الثامناّب
 ٕٗ............................... ....................ا٢بديث التاسع
 ٕٗ............................... ....................ا٢بديث العاشر

 ٖٗ.......... ....................................ا٢بديث ا٢بادم عكر
 ٖٗ............................... ................ا٢بديث الثاين عكر
 ٖٗ............................... ...............ا٢بديث الثالث عكر
 ٗٗ............................... ................ا٢بديث الرابع عكر

 ٗٗ....................... ......................ا٢بديث ا٣بامس عكر
 ٗٗ............................... ..............ا٢بديث السادس عكر
 ٗٗ............................... ...............ا٢بديث السابع عكر
 ٗٗ............................... ...............ا٢بديث الثامن عكر 

 ََُ............................... .......أخبار أخرل من طرؽ العاٌمة
 َُُ....... ........آلية بعلماء أىل الكتابزكؿ اػاإليراد على مىن قاؿ بن

ليس ُب عبد اهلل بن سبلـ كأضرابو شيء من مواصفات الكاىد الثاين ُب 
 َُِ............................... ............................اآلية

 َُِ.. ، كاألنبياء كا٤ببلئكة ككبلؤىمشهداء على عاٌمة ا٣بلق النيب كالعَبة
 َُّ............................... ..مواصفات ال بٌد منها ُب الكاىد
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 َُٓ............ ؼ كونو شاىدان عليهمإعطاء ا٤ببلئكة األكامر للنيب خبل
ىلىكٌية كا١بٌِب االكاىد الوٕب ٯبب أٍف يكوف مكرفان على 

ة لعوآب ا٤ب
 َُٕ............................... ........................كاإلنسٌية

 َُٖ............................... ......؟"علم الكتاب"ما ا٤براد من 
 َُٖ..............  الكتاب ن معجزة آصف بن برخيا الذم عنده ًعٍلمه 

 َُُ.......  .............................٤باذا التأكيد على أمرو نظرم؟
 ُُُ......  الٌسٌر ُب اختصاص الكهادة الثانية ُب اآلية بأمّب ا٤بؤمنْب 

 ُُِ......................  ٤بطلوبُب آيات أخر ٥با داللة على ا: خاٛبة
 ُُٕ...............................  .......................دىٍفعي كىٍىمو 

     علومهم عليهم السَّبلـ من الكتاب إستدالؿ النافْب لعمـو كحضور
 ُُٖ............................... ..........................الكرًن

: ىنا طوائف
 ُُٖ........... لسَّبلـ ا١بهل بالغيبتنسب إليهم عليهم ا: الطائفة األكٔب
 ُُٖ................. بعلمو عٌز كجلٌ تنسب إليهم ا١بهل : الطائفة الثانية
 ُُٗ...... أحواؿ ا٤بنافقْب كالكافرينتنسب إليهم ا١بهل ب: الطائفة الثالثة
 ُُٗ.................... ؿ كالعصيافتنسب إليهم الضبل: الطائفة الرابعة

تنسب إليهم التفاكت بالعلـو كىو يستلـز ا١بهل كعدـ : الطائفة ا٣بامسة
 َُِ... ....... ......................................الًعٍلم ا٢بضورم

دالالت تلكم الطوائف ٕبسب مكرب نفات الًعٍلم ا٢بضورم عن األئٌمة 
 َُِ...............................  .........ا٤بعصومْب عليهم السَّبلـ
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 ُِِ.............. ٤بٌدعى كذلك ألمورعدـ ٛبامٌية تلك الطوائف إلثبات ا
 ُِِ...............  .....................................األمر األٌكؿ

 ُِِ......................... عمل بوٯبب اإلعتقاد با٤بتكابو كال ٯبوز اؿ
 ُِْ...............................  ....................صفوة القوؿ
 ُِْ............................... ......................األمر الثاين

 ُِْ...... غي إٌطبلع غّبه عليو بإذنوبالعلم الذاٌب ال يل إستئثاره عٌز كجلٌ 
 ُِٓ............................... .....................األمر الثالث

 ُِٓ".......... أعِب كا٠بعي يا جارة إيٌاؾى : "ا٣بطابات القرآنية من باب
 ُِٓ.  ..................ير التكليفْبكسى كا٣بضر عليهما السَّبلـ كتغاـ

 ُِٕ............................... ......................األمر الرابع
 ُِٕ............................... ....................األمر ا٣بامس
 ُِٕ............................... ...................األمر السادس

 ُِٕ..........  .....................نٌة ا٤بطهَّرةػسُّ اإلستدالؿ بأخبار اؿ
 ُِٖ............................ ......ثبات الًعٍلم الفعليإلىنا طوائف 
 ُِٖ........  سَّبلـ عاًلموف بكٌل شيءأٌف األئٌمة عليهم اؿ: الطائفة األكٔب
 ُِٖ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 ُِٖ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُِٗ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 ُِٗ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُِٗ............................... .................ا٢بديث ا٣بامس
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 َُّ............................... .................ديث السادساّب
أٌف األئٌمة عليهم السَّبلـ يعلموف ما ُب السَّماكات         : الطائفة الثانية

 َُّ............................... ........................كاألرض
 َُّ............. .....................................ا٢بديث األٌكؿ
 ُُّ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُُّ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 ُِّ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُِّ.......... ..................................فضل اإلماـ كصفاتو
 ُّٖ....... الـ معدف العلم كا٢بكمةأٌف األئٌمة عليهم السَّ : الطائفة الثالثة
 ُّٗ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 َُْ............................... ...................ا٢بديث الثاين
 َُْ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 َُْ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُُْ............................... .................ا٢بديث ا٣بامس
 ُُْ............................... .................ا٢بديث السادس

 ُُْ............................... ..................ديث السابعاّب
 ُُْ............................... ...................ا٢بديث الثامن
 ُِْ............................... ..................ا٢بديث التاسع

 ُِْ....  ؼفٌار أعلى اهلل مقامو الكرمأحاديث أخرل أكردىا العبلٌمة الص
 ُِْ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
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 ُِْ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُّْ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 ُّْ... ...............................................ا٢بديث الرابع
  ُْْ....  الـ ىم الراسخوف ُب الًعٍلمأٌف األئٌمة عليهم السَّ : الطائفة الرابعة
 ُْْ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 ُْْ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُْٓ......................... ........................ا٢بديث الثالث
 ُْٓ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُْٓ............................... .................ا٢بديث ا٣بامس
 ُْٓ............................... .................ا٢بديث السادس

 ُْٔ............................... ..................يث السابعا٢بد
 ُْٔ...  ـ كرثة ًعٍلم النيب كاألنبياءأٌف األئٌمة عليهم السَّبل: الطائفة ا٣بامسة

 ُْٔ............................... .............معُب كراثتهم لؤلنبياء
 ُْٔ................... ...............................ا٢بديث األٌكؿ
 ُْٕ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُْٖ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 ُْٖ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُْٗ......... .......................................ا٢بديث ا٣بامس
 ُْٗ..  السَّبلـ ليس ٥با شريك كال نظّب أٌف صفاهتم عليهم: الطائفة السادسة
 َُٓ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
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 َُٓ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُِٓ    .................................................ثالثا٢بديث اؿ

 ُِٓ   ..................................................ا٢بديث الرابع
 ُٔٓ   ................................................ا٢بديث ا٣بامس
 ُٔٓ.... ............................................ا٢بديث السادس
  ُٔٓ............................... ..................ا٢بديث السابع
 ُٕٓ   ..................................................ا٢بديث الثامن
 ُٕٓ   ............................... ..................ا٢بديث التاسع
 ُٕٓ....................... ..........................ا٢بديث العاشر

 ُٖٓ...............................  ............ا٢بديث ا٢بادم عكر
 ُٖٓ............................... ..............ا٢بديث الثاين عكر
 ُٗٓ............................... .............ا٢بديث الثالث عكر
 ُٗٓ............................... ..............ا٢بديث الرابع عكر

 ُٗٓ............................... ............ا٢بديث ا٣بامس عكر
 ُُٔ............................  ..............السادس عكر ا٢بديث
 ُِٔ............................... .............السابع عكر ا٢بديث

 ُِٔ...............................  .............ا٢بديث الثامن عكر
 ُٕٔ.... موف ٝبيع خلق اهلل تعأبيعلى  أهنم عليهم السَّبلـ: الطائفة السابعة 

 ُٕٔ.................  قراءة كالكتابةداللة ىذه الطائفة على ًعٍلم النيٌب باؿ
 ُٖٔ. .................................................ا٢بديث األٌكؿ
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 ُٖٔ.......................  ...........................ا٢بديث الثاين
 ُٖٔ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 ُٗٔ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 ُٗٔ............... .................................ا٢بديث ا٣بامس
 َُٕ..............................  .................ا٢بديث السادس
 َُٕ............................... ..................ا٢بديث السابع
 َُٕ..............................  ...................ا٢بديث الثامن
 ُُٕ........................... ......................ا٢بديث التاسع
 ُُٕ............................... ..................ا٢بديث العاشر

 ُُٕ...............................  ............ا٢بديث ا٢بادم عكر
 ُُٕ............................... ..............ا٢بديث الثاين عكر
 ُِٕ............................... .............ا٢بديث الثالث عكر
 ُِٕ............................... ..............ا٢بديث الرابع عكر

 ُِٕ............................... ............ا٢بديث ا٣بامس عكر
 ُّٕ............................. . ............ا٢بديث السادس عكر
 ُّٕ............................... .............ا٢بديث السابع عكر

 ُّٕ...... الكهداء على الناس كا٣بلق أهنم عليهم السَّبلـ: الطائفة الثامنة
 ُْٕ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 ُٕٓ...............................  ...................ا٢بديث الثاين

 ُٕٓ...............  ..................................الثالث ا٢بديث
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 ُٕٔ...............................  ....................الرابع ا٢بديث
 ُٕٔ...............................  ..................ا٣بامس ا٢بديث
 ُٕٔ.............  ...................................السادس ا٢بديث
 ُٕٕ.............................  .....................السابع ا٢بديث

أٌف عندىم ٝبيع العلـو الٍب خرجت إٔب ا٤ببلئكة كاألنبياء كأٍمر : الطائفة التاسعة
 ُٕٕ...............................  .....................العا٤بْب
 ُٕٕ...............................  ...................األٌكؿ ا٢بديث
 ُٖٕ...............................  ....................الثاين ا٢بديث
 ُٖٕ...............................  ..................الثالث ا٢بديث
 ُٖٕ...............................  ...................الرابع ا٢بديث

 ُٖٕ.. ............................؟"إذا خرج نفذ: "راد منما آب: قتنيب
كتب على اختبلؼ ألسنتها كًعٍلم الببليا ع اؿأٌف عندىم ٝبي: الطائفة العاشرة

 ُٕٗ............................... ..........................كا٤بنايا
 ُٕٗ............... ...................................ا٢بديث األٌكؿ
 َُٖ........................ ..........................ا٢بديث الثاين
 ُُٖ............................... ..................ا٢بديث الثالث

 ُِٖ............................... .............الطائفة ا٢بادية عكرة
 ُِٖ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 ُِٖ............................... ...................ا٢بديث الثاين
 ُّٖ............................... ..................ا٢بديث الثالث
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 ُّٖ............................... ...................ا٢بديث الرابع
 ُّٖ.... ىم سرّّ مستسٌر كصعبه مستصعبأٌف ًعٍلم: شرةالطائفة الثانية ع

 ُّٖ............................... ...................كؿا٢بديث األ
 ُْٖ.............. ....................................الثاين ا٢بديث
 ُْٖ............................... ..................الثالث ا٢بديث

 ُْٖ ..................................................الرابعيث ا٢بد
 ُٖٓ............................... .................ا٢بديث ا٣بامس
 ُٖٓ............................... .................ا٢بديث السادس
 ُٖٓ.. ...............................................ا٢بديث السابع

 ُٖٓ.......... كيده أهنم أكلياء اهلل كأبوابو ككجهو: الطائفة الثالثة عكرة
 ُٖٔ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 ُٖٔ............................... ...................ا٢بديث الثاين
 ُٖٔ..................... ............................ا٢بديث الثالث
 ُٖٔ.............................. ....................ا٢بديث الرابع

 ُٕٖ............................... .................ا٢بديث ا٣بامس
 ُٕٖ............................... .................ا٢بديث السادس
 ُٕٖ............................... ..................ا٢بديث السابع
 ُٕٖ............................... ..................ا٢بديث الثامن

أهنم عليهم السَّبلـ نور اهلل، كأٌف أبداهنم خيًلقىت من : الطائفة الرابعة عكرة
 ُٖٖ  ..........................................................النور
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 ُٖٖ    .................................................األٌكؿا٢بديث 
  ُٖٗ    ..................................................ا٢بديث الثاين
 ُٖٗ    .................................................ا٢بديث الثالث
 ُٖٗ............ ......................................ا٢بديث الرابع

  َُٗ.......... ......................................ا٢بديث ا٣بامس
 ُُٗ............................... .................ا٢بديث السادس
 ُُٗ............................... ..................ا٢بديث السابع
 ُُٗ........................ ..........................ا٢بديث الثامن

ل ما الـ أركاف األرض كأمناء اهلل علأهنم عليهم السَّ : الطائفة ا٣بامسة عكرة
 ُِٗ ...................ة كالنارىبط من ًعٍلم، كأهنم القا٠بوف بْب ا١بنَّ 

 ُِٗ............................... ...................ا٢بديث االٌكؿ
 ُّٗ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 ُْٗ    .................................................ا٢بديث الثالث

 ُٓٗ    .................ـ اإلسم األعظمأٌف عنده: الطائفة السادسة عكرة
 ُٓٗ ..................................................ا٢بديث األٌكؿ
 ُٔٗ ............................... ...................ا٢بديث الثاين
 ُٔٗ  ............................... ..................ا٢بديث الثالث

أٌف لديهم ا١بفر كا١بامعة كمصحف موالتنا فاطمة : الطائفة السابعة عكرة
 ُٕٗ...................  .......لنهارعليها السَّبلـ، كما ٰبدث بالليل كا

 ُٕٗ.....  .............................صحيحة ا٢بليب: ا٢بديث األٌكؿ
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 ُٗٗ...............................  .......موثقة ٞبٌاد: ا٢بديث الثاين
 ُٗٗ............................. ءحسنة إبن أيب العبل: ا٢بديث الثالث

 ُٗٗ............................... ............................تنبيو
 ََِ..................... ..........صحيحة أيب عبيدة: ا٢بديث الرابع

 ََِ....................... بن سكرة حيحة فضيلص: ا٢بديث ا٣بامس
 َُِ............................... ..موثقة صفواف: ا٢بديث السادس
 َُِ..............................   .....سخرب ضرم: ا٢بديث السابع

قدرهتم عليهم السَّبلـ كأٌف الدنيا كجوزة ُب يد  سعة : الطائفة الثامنة عكرة
 َُِ...............................  ..........................أحدنا

 َُِ............................... ...................ا٢بديث األٌكؿ
 َُِ...............................  ...................يث الثاينا٢بد

 َِِ............................... ..................ا٢بديث الثالث
 َِِ............................... ...................ا٢بديث الرابع

 َِِ.أرضو ك٠بائوأهنم عليهم السَّبلـ خزٌاف اهلل ُب : الطائفة التاسعة عكرة
: عٌدة أحاديث منها
 َِِ........ ....................................خرب سورة بن كليب

 َِّ............................... :...................نتيجة البحث
 َِّ............................... ................إشكاالت كردكد
 َِْ............................... ....عليوكاإليراد : اإلشكاؿ األٌكؿ
 َِْ....................... ............................اإليراد األٌكؿ
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 َِْ............................... .....................اإليراد الثاين
 َِْ............................... .....كاإليراد عليو: اإلشكاؿ الثاين

 َِٓ............................... ....................إليراد األٌكؿا
 َِٓ............................... .....................اإليراد الثاين
 َِٓ............................... ......................إٍف قيل قلنا

 َِٔ................ ................................اإلشكاؿ الثالث
 َِٔ ...................................................اإليراد األٌكؿ

 َِٔ............................... .........رٌد آّلسي على الصَّديكؽ
 َِٕ......................... مقامو ردُّنا على العبلٌمة آّلسي أعلى اهلل

 َِٕ............................... .....................اإليراد الثاين
 َِٕ.............................. .ردُّنا على الكيخ الصَّديكؽ رٞبو اهلل

 َِٕ............................... ..................اإلشكاؿ الرابع
 َِٕ............................... ....................اإليراد األٌكؿ
 َِٖ............................... .....................اإليراد الثاين

األخبار الٌدالٌة على أٌف اهلل تعأب أطلع األئٌمة عليهم السَّبلـ على ًعٍلًمًو 
 َِٖ............................... ..........................ا٣باص

 َِٖ......................... .........................ا٢بديث االٌكؿ
 َِٖ....... ..............................يعلموف حٌب الًعٍلم ا٤بكفوؼ

 َِٖ...............................  ...................ا٢بديث الثاين
 َِٖ............................... ..........ٙبقيقنا ُب مفاد ا٢بديث
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 َِٗ   ...............................................اإلشكاؿ ا٣بامس
 َُِ.................... .........عبلجنا للتعارض ا٢باصل بْب األخبار

 َُِ............................... ................اإلشكاؿ السادس
 َُِ............................ .. .....................ا١بواب عليو

 ُُِ............................... ........................كبا١بملة
 ُِِ.................................................اإلشكاؿ السابع

مصحف موالتنا الصٌديقة فاطمة عليها السَّبلـ ليس فيو  شيءه من ا٢ببلؿ 
 ُِِ  ........................................................كا٢براـ

 ُِِ ....كاإليراد عليها بككلو إٝبإبِّ  دعول البعض بأٌف ا٤بصحف تكريعيّّ،
 ُِّ............................... ........سٌيداف يقٌلد أحدٮبا اآلخر

 ُِّ............................... ............تقرير صاحب الكبهة
 ُِٓ.............. ....................مبلحظتاف على صاحب الكبهة

 ُِٓ............................... ....................النقطة األكٔب
 ُِٓ............................ .. .....................النقطة الثانية

 ُِٓ............................... .........اإليراد على النقطة األكٔب
 ُِٔ...............................  .........اإليراد على النقطة الثانية

 ُِٕ.........  ..................إشكاالت على خرب سلمة بن ا٣بطٌاب
 ُِٖ............................... .....................ضعفو_ (أ)
 ُِٖ...............................  ...٨بالفتو لؤلخبار ا٤بتواترة_ (ب)
 ُِٖ............................... ......عٌم من ا٤بدَّعىكونو أ_ (ج)
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 ُِٖ....................  تيػىقَّنللٌصٌديقة الكهيدة مصحفاف كٮبا القدر آب
 ُِٖ............................... ..................ا٤بصحف األٌكؿ

 َِِ...  .................................................إشارة ىاٌمة
 َِِ............................... ......................إٍف قيل قلنا

 َِِ............................... ..................ا٤بصحف الثاين
 ُِِ............................... ......خطأ شائع ُب كتب األخبار

 ِِِ................ ...................................صفوة القوؿ
    ِِِ......................... ٛباالتٜبٌة ثبلثة مصاحف على أبعد اإلح
 ِِّ.. ة حسبما اٌدعى الٌسٌيد ا٤بذكورا٤بصحف التكويِب ليس ركاية كاحد

 ِِْ......... ل كجود ا٤بصحف التكويِباإلستدالؿ باألخبار ا٤بتواترة عل
 ِْٔػِِْ.........  التكويِب حقيقة ا٤بصحف أربعوف خربان يككف عن

 ِِٔ............................... ............................تنبيو
 ِِٕ...............................  .......................تنبيو آخر

 ِِٕ............................... ......................إٍف قيل قلنا
 َِّ......................... .........................ة ىاٌمةمبلحل

 َِّ....... ..أحد مصحفىٍيها عليها السَّبلـ مكتوب على صحيفة من درٌ 
 ِّٔ.............................. رإشتباه من الٌنٌساخ ُب كتب األخبا

 ِّٕ...............................  ...................إشكاؿ كحلٌ 
 ُِْ............................  (............ِّ)ا٣برب مبلحظة على

 ِّْ..............  (..........................ِّ)مبلحظة على ا٣برب
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 ِْٔ............................   ......................زبدة ا٤بخض
 ِْٔ............................  ..............تفنيد دعول ا٤بككّْك

 ِْٕ.................  .................................عوده على بدء
 ِْٕ...........................  فعلياألخبار ا٤بعاًرضة لطوائف الًعٍلم اؿ

 ِْٕ............................... ...................تقرير الٌدعول
 ِْٖ...............  .........:........................الطائفة األكلى

 ِْٖ...............................  ......................خرب سدير
 ِْٗ......................  ة علومهمؤيدات تكهد على عدـ حضورمٌ ـ

 ِْٗ............................... ......صحيحة ا٢بليب: ا٤بؤيد األٌكؿ
 ِْٗ.......................... ........صحيحة إبن سناف: ا٤بؤيد الثاين
 ِْٗ.......................... سعيد خرب عبد ا٢بميد بن: ا٤بؤيد الثالث

 َِٓ............................... .......اإليراد على الطائفة ا٤بتقٌدمة
 َِٓ............................... ....................اإليراد األٌكؿ
 َِٓ  ..................................................اإليرراد الثاين
 َِٓ....  ........................... سدير على أحد أمرينبرمعا١بة خ

 ُِٓ.......................... .... .....................التورية_ (أ)
 ِِٓ............................... ....................التقٌية_ (ب)

 ِْٓ...............  .....................اإليراد على ا٤بؤيدات السابقة
 ِْٓ...............................  ....................صفوة القوؿ
 ِٓٓ............................... ....................الطائفة الثانية
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 ِٓٓ........... داللة ىذه الطائفة على حصوؿ السهو من ا٤بعصـو 
 ِٓٓ............................ ....داللة أخبار العاٌمة على سهو النيبٌ 

 ِٓٓ............................... ......................ا٣برب األٌكؿ
 ِٓٓ............................... ......................ا٣برب الثاين
 ِٓٓ............................... .....................ا٣برب الثالث

 ِٔٓ............................... ...داللة بعض أخبارنا على السَّهو
 ِٔٓ............................... ......................ا٣برب األٌكؿ
 ِٔٓ...............................  ......................ا٣برب الثاين

 ِٕٓ.. ..................................................لثالثا٣برب ا
 ِٕٓ........... ..........................................ا٣برب الرابع

 ِٕٓ............................... ....................ا٣برب ا٣بامس
 ِٕٓ....... ............................................ا٣برب السادس

 ِٖٓ.................. ......................النقض على ىذه الطائفة
 ِٖٓ............................... ....................اإليراد األٌكؿ
 ِٖٓ............................... .....................اإليراد الثاين

 ِٖٓ........................ يبالتهذ٨بالفة الكيخ الطوسي ٤با ركاه ُب 
 ِٖٓ............................... ...تأكيل أخبار السَّهو على كجوه

 ِٗٓ............................... ................رأينا ُب ا٤بوضوع
 ِٗٓ............................... ....................نتيجة البحث
 َِٔ............................... ....................الطائفة الثالثة



 400 

 َِٔ............................... ..أخبار نـو النيب عن صبلة الصبح
 َِٔ............................... ...................ركايات العاٌمة
 َِٔ   ...................................................الركاية األكٔب
 ُِٔ   ...................................................الركاية الثانية
 ُِٔ  ............................... ....................الركاية الثالثة
 ِِٔ........................ ...........................ابعةرالركاية اؿ

 ِِٔ......................... ........................الركاية ا٣بامسة
 ِِٔ............................... .ركايات بعض العلماء من اإلمامٌية

 ِّٔ............................... ....................الركاية األكٔب
 ِّٔ .........لكٌل مىن أنكر سهو النيبٌ  تعقيب الكيخ الصَّديكؽ كنعتو بالغلوٌ 

 ِْٔ............................... ....................ةالركاية الثاين
  ِٓٔ  ...........للخرب ا٤بذكور كالبهائي من الغريب موافقة الكهيد الثاين

  ِٓٔ   ...................................................الركاية الثالثة
 ِٓٔ ........... .......................................الركاية الرابعة

  ِٔٔ  ........................................اإليراد على ىذه الطائفة
 ِٔٔ............................... ....................اإليراد األٌكؿ

 ِٔٔ............................... ................ما أبرع يد الٌدسٌ 
 ِٔٔ............................... .....................اإليراد الثاين
 ِٕٔ............................ .. ....................اإليراد الثالث

 ِٕٔ...................... ق الطائفةإعراض الطائفة احملقة عن أخبار ىذ
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 ِٕٔ...............................  ....................اإليراد الرابع
 ِٖٔ...................... ..............ع الكهيد الثاين كا٤بفيدكقفة ـ

 ِٖٔ................... بنظر ا٤بفيد نـو النيب عن صبلة الصبح ليس عيبان 
 ِٖٔ............................... .....................تقرير مٌدعاه

 ِٗٔ............ ...........الرَّٞبةالنقض على مدَّعى الكيخ ا٤بفيد عليو 
 ِٗٔ....... ............................................النقض األٌكؿ
 ِٗٔ............................... ....................النقض الثاين
 ِٗٔ............................... ...................النقض الثالث
 ِٗٔ........................... ........................النقض الرابع
 َِٕ........................ ..........................الطائفة الرابعة

ألصحاب نظريٌة الًعٍلم اإلشائي  دأخبار ىذه الطائفة ىي بيت القصي
 َِٕ............................... ..................للمعصـو 

 َِٕ................. ادم أك اإلشائيـ اإلرإستدال٥بم باألخبار على الًعلٍ 
 َِٕ............................... ......................ا٣برب األٌكؿ
 َِٕ...............................  ......................ا٣برب الثاين
 َِٕ............................... .....................ا٣برب الثالث

 ُِٕ............................... ...................... الرابعا٣برب
 ُِٕ............................... ..تقرير ىذه الطائفة كاإليراد عليها

 ُِٕ............................... ....................اإليراد األٌكؿ
 ُِٕ............ .............الثقة كلها ضعاؼ إالٌ خرب يزيد بن فرقد
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 ُِٕ..... ......ال يصٌح التعويل على ا٣برب الواحد ُب أصوؿ اإلعتقادات
 ِِٕ............................... .....................اإليراد الثاين

 ِِٕ............................... ..........ا٢بمل على أحد الوجوه
 ِِٕ............................ ........................الوجو األكؿ
 ِّٕ....................... .............................الوجو الثاين
 ِْٕ............................... ....................الوجو الثالث
 ِْٕ............................... .....................الوجو الرابع

 ِْٕ............................... ...................الوجو ا٣بامس
 ِْٕ  .................................................الوجو السادس
 ِْٕ ............................... ...................اإليراد الثالث

 ِْٕ.............................. األصل تقدًن ا٣برب ا٤بثًبت على الناُب
 ِْٕ .............................. عالقرائن كا٤برجحات تأىب عن ا١بم

 ِٕٓ............................... ..................القرائن الداللٌية
 ِٕٓ............................... ....................القرينة األكٔب
 ِٕٓ.................... ...............................القرينة الثانية
  ِٕٔ  ...................................................القرينة الثالثة
 ِٕٔ  ..................................................القرينة الرابعة

 ِٕٕ  .عليو ا٤بيثاؽ ألجل آؿ ٧بمد كيف  ال يكوف ًعٍلمو حضوريٌان؟ ذى خً مىن أي 
 ِٕٕ .....ذ ا٤بيثاؽ من األنبياء على خبلفة األئٌمة األطهاراألخبار على أخ
 َِٖ .................................................القرينة ا٣بامسة
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ذك ً ٌرة فاستول يكمل الناحيتْب ا١بسدية كا٤بعنوية............ َِٖ 
 ُِٖ  ................................................القرينة السادسة
 ُِٖ ..................................................القرينة السابعة
 ُِٖ............................  ......................القرينة الثامنة

 ِِٖ....   لفعلي لؤلئمة عليهم السَّبلـالقرائن كا٤برجحات السَّنىديٌة للًعٍلم ا
 ِِٖ...............................  ...................القرينة األكٔب
 ِِٖ.............. .....................................القرينة الثانية
 ِِٖ............................... ....................القرينة الثالثة

  ِّٖ.علمهم موقوفان على اإلرادة منهم فًلمى ال يريدكف ًعٍلمى األشياء؟ فإذا كا
 ِّٖ  ..................................................القرينة الرابعة

 ِّٖ..............................  مبياف ُب تأكيل أخبار الًعٍلم اإلشائ
 ِّٖ............................  .........................ىنا كجوه

 ِّٖ................  ...................................الوجو األٌكؿ
 ِّٖ ....................................................الوجو الثاين
 ِْٖ...............................  ...................الوجو الثالث
 ِْٖ ....................................................الوجو الرابع

 ِْٖ............................  .....................الوجو ا٣بامس
 ِٖٓ ......اإلماـ لو اإلختيار ُب أٍف يػيعىٌلم من يكاء كٲبنع الًعٍلم عٌمن يكاء

 ِٖٓ............................    ب إذا سيًئلمأٍف يج ليس لئلماـ 
 ِٖٓ  .................................................عىٍرض األخبار
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 ِٖٖ...............................  ..ىاـ ُب تأكيل ىذه األخبارتنبيو 
 ِٖٗ...............................  .........................احملٌصلة

 ِٖٗ...............................  ...................إشكاؿ كحلٌ 
ـ الًعٍلم فيعلموف األئٌمة عليهم السَّبلـ ييبسىط لو"األخبار الٌدالٌة على أٌف 

": كأهنم يزدادكف ُب كٌل ليلة ٝبعة" "كيػيٍقبىض عنهم فبل يعلموف
 ِٖٗ............................  ........................ا٣برب األٌكؿ
 َِٗ...............................  ......................ا٣برب الثاين
 َِٗ............................ ........................ا٣برب الثالث

 َِٗ............... ..................................ىنا عٌدة أجوبة
 َِٗ............................... ...................ا١بواب األٌكؿ

 ُِٗ.............................. ـال بٌد من ٞبىٍل ا٤بتكابو على احملكى 
 ُِٗ............................... .......................ىنا كجوه

 ُِٗ............................... .....................الوجو األٌكؿ
 ِِٗ............................... ......................إٍف قيل قلنا
 ِِٗ............................... .....................الوجو الثاين
 ِّٗ............................... ....................الوجو الثالث
 ِْٗ............................... ....................ا١بواب الثاين
 ِْٗ............................ .. ...................ا١بواب الثالث
 ِٓٗ............. ......................................زبدة ا٤بخض

 ِٕٗ. ..............................القرائن كا٤بؤيدات للًعٍلم ا٢بضورم
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 ِٕٗ............................... ....................القرينة األكٔب
 ِٖٗ............................... ....................القرينة الثانية
 ِٖٗ............................... ....................القرينة الثالثة
 ِٖٗ............................ .......................القرينة الرابعة

 ِٗٗ............................... ..................القرينة ا٣بامسة
 ِٗٗ............................... .................القرينة السادسة

 ََّ............................... ...........................تقرير
 ََّ............................... ...................القرينة السابعة
 ََّ............................... ....................القرينة الثامنة
 َُّ............. .....................................القرينة التاسعة

 َُّ............................... ....شبهات حوؿ الًعٍلم ا٢بضورم
 َُّ.......................... ديكؽاإلسهاء الرباين للصَّ : الكبهة األكٔب
 َِّ............................ .. ......................اإليراد عليو

 َِّ............................... ..(:.......................أٌكالن )
 َِّ...................... (:..................................ثانيان )
 َِّ............................... (:.........................ثالثان )
 َّّ...............................  (:........................رابعان )
 َّّ...............................  :......................(خامسان )
 َّّ...............................  (:......................سادسان )
 َّْ............................  (:..........................سابعان )
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 َّْ....  ....................كف غّبهجواز سهو النـو د: الكبهة الثانية
 َّْ............................... ................ا٤بفيد يقٌرر دعواه

 َّْ............................ .. ......................اإليراد عليو
 َّْ............................... (:.........................أٌكالن )

 َّٓ.........................  ...........................دعول كردٌ 
 َّٓ......... (:...............................................ثانيان )

 َّٓ.............. ....ىو النـو كغّبه ٗبقتضى آية التطهّبسال فرؽ بْب 
 َّٔ.................. ياء كاألنبياءجربائيل أعلم من األكؿ: الكبهة الثالثة
 َّٔ...............................  ........عاملي للكبهةتقرير ا٢بٌر اؿ
 َّٔ............................  ........................اإليراد عليو

 َّٔ............................... (:.........................أٌكالن )
 َّٔ...... .........................(:.........................ثانيان )

 َّٕ...............................  .....................دعول كردٌ 
 َّٕ............................... (:.........................ثالثان )

 َّٖ...............................  ....................إشكاؿ كردٌ 
 َّٖ.........................  ............................الٌرٌد األٌكؿ
 َّٗ...... ................................................الٌرٌد الثاين
 َّٗ............................... ......................الٌرٌد الثالث

تعريض النيٌب بعض أصحابو للقتل يفضي إٔب جهلو بكهادهتم : الكبهة الرابعة
 َّٗ............................... ..........اكاإليراد عليو
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 َّٗ.................... ...............................اإليراد األٌكؿ
 َُّ............................... .....................اإليراد الثاين
 َُّ............................ .. ....................اإليراد الثالث
 ُُّ...............................  ....................اإليراد الرابع

بعدـ ٙبقق  اإليراد على بعض العاٌمة ا٤بعلَّلْب حرمة قياـ اإلماـ ا٢بسْب 
 ُُّ............................... ...................شرائط ا١بهاد
 ُِّ.................... ...............................اإليراد األٌكؿ
 ُِّ............................... .....................اإليراد الثاين
 ُِّ........................... ... ....................اإليراد الثالث
 ُّّ............................... ....................اإليراد الرابع

 لغّبه قعود أمّب ا٤بؤمنْب عن ٧باربة الثبلثة، ٍبٌ ٧باربتوما الٌسبب ُب : إشكاؿ
 ُّّ..........................  !........................أياـ خبلفتو؟

 ُّّ............................... .............نقضان كحبلِّ : ا١بواب
 ُّٓ. ....................ا٤بتكأّة  واىر بعض اآليات: الكبهة ا٣بامسة

: كا١بواب
  ُّٓ............................... (:.........................أٌكالن )
 ُّٓ............................... (:.........................ثانيان )

 ُّٔ................ ـ فعلٌية ًعٍلمويبلـز عد ؤاؿ النيبٌ س: الكبهة السادسة
 ُّٔ............................... .......................يرد عليها
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يبلـز عدـ فعلٌية علومو  بكاء النيب على اإلماـ ا٢بسْب : الكبهة السابعة
 ُّٕ............................... .........صٌلى اهلل عليو كآلو كسلَّم

 ُّٕ............................... ..........................جوأّا
لو كانوا عليهم السَّبلـ يعلموف ا٤بوضوعات للـز سٌد باب : الثامنةالكبهة 
 ُّٕ..............................  .........................معاشهم
: كا١بواب

 ُّٖ............................... (:.........................أٌكالن )
 ُّٖ.................. .............(:.........................ثانيان )
 ُّٗ............................... (:.........................ثالثان )
 ُّٗ...............................  (:........................رابعان )

 ُّٗ...........  علي ُب بعض ا٤بوضوعاتقبح الًعٍلم الف: الكبهة التاسعة
 َِّ............................... ..........................جوأّا

 َِّ.......... األصل عدـ فعلٌية علومهم عليهم السَّبلـ: الكبهة العاشرة
: ا١بواب

 َِّ..........................  العدـأصالة الوجود حاكمة على أصالة 
 َِّ................  الرتفاع موضوعو ال ٦باؿ الستصحاب عدـ الًعٍلم

إ٫بباس الوحي يستلـز عدـ فعلٌية ًعٍلمو صٌلى اهلل عليو : ة ا٢بادية عكرةالكبو
 ُِّ............................... ......................كآلو كسلَّم

 ُِّ............................... ...............اإليراد على الكبهة
 ُِّ............. ......................................خاٛبة البحث
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 ِّّ..............................  ...................فذلكة البحث
 ُّٔ...............................  ................ا٤بصادر كا٤براجع

 ّٕٗ...............................  .......................احملتويات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


