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 اإلمامةموسوعة 

 يف الرتاث الكالمي عند اإلماميَّة

لاجلزء   األوَّ

 )أ(

 إعداد

 ةاملركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّ 

 هـ١٤٤١: الطبعة األُوىلٰ 

 نسخة ١٠٠٠: العدد



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا:  

مها بني يدي قُ  ة روع كبري قام به املركـز اإلسـالمي للدراسـات االسـرتاتيجيَّ ـّرائنا الكرام؛ جزء من مشهذه املوسوعة التي ُنقدِّ

سة، هيدف إىلٰ التابع للعتبة العّباسيَّ  ت عنـوان املطبـوع حتـ اإلمـاميمجع وتبويـب وتصـنيف موضـوعي للـرتاث الكالمـي  ة املقدَّ

 :، حيث هتدف هذه املوسوعة إىلٰ )ةهات واملسائل اخلالفيَّ بُ الشُّ  موسوعة الرتاث اإلمامي يف علم الكالم وردِّ (

 .ترتيب وتصنيف الرتاث الكالمي اإلمامي بحسب املوضوع وحروف اهلجاء - ١

 .ةاملفردات الكالميَّ  تسهيل الوصول إىلٰ  - ٢

 .ة يف مكان واحدلامؤنا حول املفردات الكالميَّ مجيع ما كتبه ع الع عىلٰ االطِّ  - ٣

 .رعاية التسلسل الزمني لنقل املفردات األقدم فاألقدم - ٤

 .ر الكالم اإلمامي عرب القرونتطوُّ  الوقوف عىلٰ  - ٥

 .ةمناهج علامئنا الكالميَّ  الوقوف عىلٰ  - ٦

 .هات املطروحة مع ردِّهابُ الشُّ  الوقوف عىلٰ  - ٧

ِحـَدة، ليكـون حتـت متنـاول  مل واسع األطراف ارتأينا اقتطـاع مـا خيـصُّ اإلمامـة ونشــره عـىلٰ ولكن بام أنَّ الع

ــه ـــروع وتقييم ــل املش ــويم أص ــاص، لتق ــربة واالختص ــيِّد . ذوي اخل ــراث الس ــصُّ ت ــا خي ـــرنا م ــبق أن نش ــد س وق

 .وفاته الكالمي بمناسبة مرور ألف عام عىلٰ   املرتٰىض 

 :ة العملمنهجيَّ 

 .صوص وتبويبها بحسب املوضوع وترتيب حروف اهلجاءتقطيع الن - ١

 .يف البداية ثّم يأيت النصُّ واجلزء وضع رقم الصفحة  - ٢

ة أماكن توّخيًا للفائدة - ٣  .تكرار بعض املباحث املشرتكة يف عدَّ

 :تنويه

ة هــذا ، وملعاجلــهــذا العمــل رغــم فوائــده الكثــرية؛ يعــاين مــن اخــتالل ســياق الكــالم بعــد تقطيــع الــنصِّ  - ١

 .األمر ربَّام قمنا بنقل كالم املؤلِّف وإن مل يرتبط بأصل املوضوع

ــوبة إىلٰ  - ٢ ــائل املنس ــض الرس ــذفنا بع ــ ح ــيِّد املرتض ــي  ٰى ـالس ــة، وه ــائله املطبوع ــا يف رس ــم وجوده : رغ

ــاء ـإنقــاذ البشــ ر واســتعنّا بتحقيــق آخــ .ر مــن اجلــرب والقــدر، احلــدود واحلقــائق، مســألة يف معجــزات األنبي

 .بخصوص رسالة احلدود واحلقائق كام سرتاه يف فهرس املصادر

م - ٣ ر املتقدِّ ر ويتأخَّ م املتأخِّ ن مراعاة التسلسل الزمني يف مؤلَّفات كلِّ متكلِّم حيث ربَّام يتقدَّ  .كام مل نتمكَّ

 :املصادر املعتمدة

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان النيسابوري 

سة التاريخ العريب، حتقيق١٤٣٠، عام لِفَرق، الطبعة األُوىلٰ سائر ا اإليضاح يف الردِّ عىلٰ  ينالسيِّد جالل : هـ، مؤسَّ  الدِّ

 .األرموي



 املقّدمة   ....................................................................................................................................  ٤

 ):٣ق (النوبختي  ىٰ احلسن بن موس

 .السيِّد حمّمد صادق بحر العلوم: فَِرق الشيعة، منشورات املكتبة املرتضوية، النجف، حتقيق

 ):هـ٣٨١ت ) (الشيخ الصدوق( حمّمد بن عيلِّ بن احلسني بن بابويه القّمي

سة النرش اإلسالمي، قم، حتقيق١٤٣١معاين األخبار، الطبعة السادسة، عام  - ١  .عّيل أكرب الغّفاري: هـ، مؤسَّ

ينكامل  - ٢ سة النشـر اإلسـالمي، قـم، حتقيـق١٤٢٩ومتام النعمة، الطبعة اخلامسة، عام  الدِّ عـّيل أكـرب : هـ، مؤسَّ

 .الغّفاري

سة اإلمام اهلادي : هـ، حتقيق١٤٣٣، عام ات، الطبعة األُوىلٰ االعتقاد - ٣  .، قممؤسَّ

سة اإلمام اهلادي : هـ، حتقيق١٤٣٢اهلداية، الطبعة الثالثة، عام  - ٤  .، قممؤسَّ

 ):هـ٤٠٦ت ) (الرشيف الريض( ىٰ حمّمد بن احلسني بن موس

سة البعثة، طهران، - ١  .النرش ٰى منتد: هـ، حتقيق١٤٠٦عام  حقائق التأويل يف متشابه التنزيل، مؤسَّ

 .حمّمد رضوان الداية. مروان العطية ود: هـ، حتقيق١٤٠٨املجازات النبوية، طبع عام  - ٢

 ):هـ٤١٣ت ) (الشيخ املفيد(حمّمد بن حمّمد بن النعامن 

 .هـ، دار املفيد١٤٣١املسائل العكربية، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١

 .هـ، دار املفيد١٤٣١فصاح يف اإلمامة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام اإل - ٢

 .هـ، دار املفيد١٤٣١يف اللسان، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  أقسام املوىلٰ  - ٣

 .هـ، دار املفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام املوىلٰ  ٰى رسالة يف معن - ٤

 .هـ، دار املفيد١٤٣١لنكت االعتقادية، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام ا - ٥

 .هـ، دار املفيد١٤٣١احلكايات يف خمالفات املعتزلة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ٦

 .هـ، دار املفيد١٤٣١مسار الشيعة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ٧

 .هـ، دار املفيد١٤٣١العباد، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  يف معرفة ُحَجج اهللا عىلٰ  اإلرشاد - ٨

 .هـ، دار املفيد١٤٣١تصحيح اعتقادات اإلماميَّة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ٩

 .ملفيدهـ، دار ا١٤٣١أوائل املقاالت، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٠

 .هـ، دار املفيد١٤٣١الفصول املختارة من العيون واملحاسن، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١١

 .هـ، دار املفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام تفضيل أمري املؤمنني  - ١٢

 .هـ، دار املفيد١٤٣١املسائل الرسوية، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٣

 .هـ، دار املفيد١٤٣١املسائل اجلارودية، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٤

 .هـ، دار املفيد١٤٣١إيامن أيب طالب، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٥

 .هـ، دار املفيد١٤٣١النَُكت يف مقّدمات األُصول، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٦

 .هـ، دار املفيد١٤٣١الفصول العرشة يف الغيبة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  - ١٧

 ):هـ٤٣٦ت ) (السيِّد املرتٰىض ( ىٰ عيلُّ بن احلسني بن موس

 .حلسينيالسيِّد عبد الزهراء ا :حتقيق، سة الصادق، مؤسَّ م٢٠٠٦عام  ،الشايف يف اإلمامة، الطبعة الثانية - ١

 .السيِّد أمحد احلسيني :حتقيق، سة النرش اإلسالميالذخرية يف علم الكالم، مؤسَّ  - ٢

الشـيخ يعقـوب اجلعفـري  :حتقيـققـم،  ،هـ، دار األُسـوة١٤١٩عام  ،ل العلم والعمل، الطبعة الثانيةرشح ُمجَ  - ٣

 .املراغي
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السـيِّد مهـدي و السيِّد أمحد احلسـيني :ومراجعةحتقيق ، قم ،القرآندار ، منشورات ٰى ـريف املرتضـرسائل الش - ٤

 .الرجائي

 .ون كريمفارس حّس  :حتقيق، تنزيه األنبياء، منشورات مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة - ٥

 .السيِّد عبد الكريم املوسوي وآخرون: ، حتقيققم ،ُأصول الرشيعة، منشورات دار التوحيد الذريعة إىلٰ  - ٦

 .الشيخ مهدي نجف :حتقيق، ريبنشورات جممع التقالنارصيات، م - ٧

 .سة النرش اإلسالمياالنتصار، مؤسَّ  - ٨

 .الشيخ الطويس ٰى ب كالمية يف ذكرتُ وه، مطبوع مع أربعة كُ پژحمّمد تقي دانش  :احلقائق، حتقيقاحلدود و - ٩

 .، خمطوطجوابات املسائل الطرابلسيَّة األُوىلٰ  - ١٠

 ):هـ٤٤٩ت (الكراجكي حمّمد بن عيلِّ بن عثامن 

 .الشيخ عبد اهللا نعمة: هـ، دار األضواء، بريوت، حتقيق١٤٠٥كنز الفوائد، طبع عامة 

ينتقيُّ   ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي  الدِّ

 .الشيخ رضا األُستادي: هـ، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، حتقيق١٤٣٠، عام الكايف يف الفقه، الطبعة األُوىلٰ  - ١

 .الشيخ فارس احلّسون: املعارف، حتقيقتقريب  - ٢

سة آل البيت، قم، عام  الربهان عىلٰ  - ٣ ينهـ، مطبوع مع كتاب أعالم ١٤٠٩ثبوت اإليامن، مؤسَّ  .للديلمي الدِّ

 ):هـ٤٦٠ت ) (الشيخ الطويس(حمّمد بن احلسن الطويس 

 .بريوت ،ألضواءهـ، دار ا١٤٠٦االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد، الطبعة الثانية، عام  - ١

سة انتشارات املحبّني، حتقيق - ٢  .السيِّد حسني بحر العلوم: تلخيص الشايف، مؤسَّ

 .كتاب الغيبة، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت االلكرتونية - ٣

 .التبيان يف تفسري القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت االلكرتونية - ٤

 .واعظ زاده اخلراساين حمّمد: رسائل الشيخ الطويس، تقديم - ٥

عبـد املحسـن مشـكوة . ش، مراجعـة د١٣٦٢يف علم الكالم، منشورات جامعة طهران، عـام  متهيد األُصول - ٦

ين  .يالدِّ

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّالحمّمد بن 

 .روضة الواعظني، منشورات الريض، قم

دآبادي   ):هـ٥ق (عبيد اهللا بن عبد اهللا السُّ

سة النرش اإلسالمي، قم، حتقيق١٤١٤، عام الطبعة األُوىلٰ  املقنع يف اإلمامة،  .شاكر شبع: هـ، مؤسَّ

 ):هـ٦أو  ٥ق (إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت 

 .عّيل أكرب ضيائي: م، حتقيق٢٠٠٧الياقوت يف علم الكالم، مكتبة السيِّد املرعيش، قم، عام 

 ):هـ٦ق (الفضل بن احلسن الطربيس 

 .االلكرتونيةرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت جممع البيان يف تفسري الق

 ):هـ٦٠٠ت ) (ابن بطريق(بن احلسن األسدي احلّيل  ىٰ حيي

سة النرش اإلسالمي، عام   .هـ١٤٠٧عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، مؤسَّ

 ):هـ٦٦٤ت ) (السيِّد ابن طاوس(بن جعفر بن طاوس  ىٰ عيلُّ بن موس

 .جواد القيّومي األصفهاين: هـ، حتقيق١٤٣٢عامل احلسنة، مكتب اإلعالم اإلسالمي، عام اإلقبال باأل - ١



 املقّدمة   ....................................................................................................................................  ٦

سـة األعلمـي، بـريوت، عـام  - ٢ السـيِّد عــّيل : هــ، حتقيـق١٤٢٠الطرائـف يف معرفـة مـذاهب الطوائـف، مؤسَّ

 .عاشور

يننصري   ):هـ٦٧٢ت ) (املحقِّق الطويس(حمّمد بن حمّمد بن احلسن الطويس  الدِّ

ــد : هـــ، مكتبــة اإلعــالم اإلســالمي، قــم، حتقيــق١٤٠٧، عــام جتريــد االعتقــاد، الطبعــة األُوىلٰ  - ١ الســيِّد حمّم

 .جواد اجلاليل

 .هـ، دار األضواء، بريوت١٤٠٥، الطبعة الثانية، عام لتلخيص املحصَّ  - ٢

 ):هـ٦٧٣ت (بن طاوس  ىٰ أمحد بن موس

ــة الفاطميــة يف نقــض الرســالة العثامنيــة ســة آل البيــت، حتقيــق٢٠١٣، الطبعــة الثانيــة، عــام بنــاء املقال : م، مؤسَّ

 .السيِّد عدنان الغريفي

يننجم   ):هـ٦٧٦ت ) (املحقِّق احلّيل (جعفر بن احلسن احلّيل  الدِّ

يناملسلك يف ُأصول  - ١  .الشيخ رضا األُستادي: هـ، حتقيق١٤١٤، العتبة الرضوية، مشهد، عام الدِّ

ــق احلــّيل، - ٢ الشــيخ : هـــ، مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، قــم، حتقيــق١٤٣٣، عــام الطعــة األُوىلٰ  رســائل املحقِّ

 .رضا األُستادي

 ):هـ٦٩٢ت ( اإلربيل ىٰ عيلُّ بن عيس

ة  ة يف معرفة األئمَّ  .هـ١٤٢٧، املكتبة احليدرية، عام كشف الغمَّ

 ):هـ٦٩٩ت (ميثم بن عيلِّ بن ميثم البحراين 

 .هـ١٤١٧ر اإلمامة، جممع الفكر اإلسالمي، قم، عام النجاة يف القيامة يف حتقيق أم - ١

 .هـ، مكتبة السيِّد املرعيش، قم١٤٠٦قواعد املرام يف علم الكالم، طبع عام  - ٢

 ):هـ٧ق (عيلُّ بن سعيد بن هبة اهللا الراوندي 

ينعجالة املعرفة يف ُأصول  سة آل البيت، قم، عام الدِّ  .ا اجلاليلالسيِّد حمّمد رض: هـ، حتقيق١٤١٩، مؤسَّ

ينسديد   ):هـ٧ق (حممود احلّميص الرازي  الدِّ

سة النرش اإلسالمي، قم١٤١٢، عام املنقذ من التقليد،الطبعة األُوىلٰ   .هـ، مؤسَّ

ر احلّيل  مة احلّيل (احلسن بن يوسف بن املطهَّ  ):هـ٧٢٦ت ) (العالَّ

ــ - ١ ـــر اإلســالمي، ع ــة النش س ــاد، مؤسَّ ــد االعتق ــراد يف رشح جتري ــف امل ــيخ : هـــ، تصــحيح١٤٣٣ام كش الش

 .حسن زاده اآلميل

 .عبد احلسني حمّمد عّيل بّقال: هـ، حتقيق١٤١٠الرسالة السعدية، مكتبة السيِّد املرعيش، قم، عام  - ٢

ــة البيضــاء، بــريوت،  - ٣ الشــيخ حســن زاده : هـــ، حتقيــق١٤٣٢أنــوار امللكــوت يف رشح اليــاقوت، دار املحجَّ

 .اآلميل

 .م٢٠١٠، عام ، املجمع العاملي ألهل البيت مة أمري املؤمنني األلفني يف إما - ٤

ــام  - ٥ ــم، ع ــرة، ق ــورات دار اهلج ــدق، منش ــف الص ــقِّ وكش ــج احل ــق١٤١٤هن ـــ، حتقي ــني اهللا : ه ــيخ ع الش

 .احلسني األرموي

سـة اإلمـام الصـادق  تسليك الـنفس إىلٰ  - ٦ فاطمـة : هــ، حتقيـق١٤٢٦، قـم، عـام حظـرية القـدس، مؤسَّ

 .رمضاين

 .هـ١٤٣٠معارج الفهم يف رشح النظم، العتبة الرضوية، عام  - ٧



 ٧ .....................................................................................................................................  املقّدمة

ينمنــاهج اليقــني يف ُأصــول  - ٨ حمّمــد رضــا : هـــ، حتقيــق١٤٣٢، مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، قــم، عــام الــدِّ

 .األنصاري القّمي

ينعميد  ينعبد املطَّلب بن جمد  الدِّ  ):هـ٧٥٤ت (احلسيني العبيديل  الدِّ

ــإرشاق الّال  ــوت يف نق ــة األُوىلٰ ه ــاقوت، الطبع ــام د رشح الي ــران، ١٣٨١، ع ــوب طه ــرياث مكت ــز م ش، مرك

 .عّيل أكرب ضيائي: حتقيق

ين عبد الرمحن بن حمّمد بن إبراهيم احلّيل، املشهور بابن العتائقي   ):هـ٨ق (كامل الدِّ

 .م، النجف األرشف٢٠١٧، عام ١، العتبة العلوية، ط اإليضاح والتبيني

 ):هـ٨٢٦ت ( السيوري املقداد بن عبد اهللا

ينصفاء : هـ، حتقيق١٤١٢االعتامد يف رشح واجب االعتقاد، العتبة الرضوية، عام  - ١  .البرصي الدِّ

سة بوستان كتاب، ط اللوامع اإلهليَّة - ٢  .هـ، قم١٤٢٩، ٣، مؤسَّ

سة املعارف اإلسالميَّة، النافع يوم احلرش - ٣  .مؤسَّ

 .م، قم٢٠١٢، ٢، ط مكتبة املرعيش، إرشاد الطالبني - ٤

 ):هـ٨٧٧ت (عيلُّ بن يونس العاميل النباطي البيايض 

ــتقيم إىلٰ  - ١ ـــراط املس ــة األُوىلٰ  الص ــوية، الطبع ــة املرتض ــديم، املكتب ي التق ــتحقِّ ــام مس ــق١٣٨٤، ع : ش، حتقي

 .حمّمد باقر البهبودي

ســة بوســتان كتــاب، مطبعــة مؤسَّ : مركــز إحيــاء الــرتاث اإلســالمي، النــارش: حتقيــق ،الكلــامت النافعــات - ٢

 .١مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط 

 ):١٠ق (حمّمد بن عيلِّ بن أيب مجهور األحسائي 

ــ - ١ ــاب احلــادي عش ــٰىل الب ــحيح: إرشاف وتقــديم، رـرشح ع ــق وتص ــميتكه، حتقي ــه اش ــٰى : زابين دار ورفارمــد، پ رضــا حيي

ة البيضاء، ط   .هـ، بريوت١٤٣٥، ١املحجَّ

ف، يفجمــيل مــرآة املنجــي  - ٢ ســة مطالعــات إســالمي دانشــ: تقــديم الكــالم واحلكمتــني والتصــوُّ اه آزاد گزابينــه اشــميتكه، مؤسَّ

س  .ش، برلني وطهران١٣٨٧، ١وهيش حكمت وفلسفة إيران، ط پژة برلني ومؤسَّ

*   *   * 

ــ م بخــالص شــكري وتقــديري لســامحة الشــيخ يــارس الصــاحلي حيــث تبنّ  ٰى ويف اخلتــام ال يســعني إالَّ أن أتقــدَّ

ــ تقطيــع النصــوص،  ٰى تصــحيح وإعــداد وإخــراج املوســوعة، وكــذلك ســامحة الشــيخ أمحــد النصــرياوي وقــد تبنّ

 .نجاز هذا املرشوعإحيث لوالمها ملا تمَّ 

 .دونا بالنواقص املوجودة ونقاط اخللل لتالفيها يف األعامل القادمةزوِّ من ذوي اخلربة أن يُ  ٰى ونتمنّ 

 .حمّمد وآله الطاهرين العاملني، والصالة والسالم عىلٰ  ربِّ هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا 

 السيِّد هاشم امليالين

 النجف األرشف

ة(  )هـ١٤٤٠/ ذو احلجَّ
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 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٣ج ( جممع البيان
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ــدة[ �اَهللا ال � ــناده ]] ٦٧: املائ بإس

عـن أيب صـالح،  عن ابن عمـري، عـن ابـن أذينـة، عـن الكلبـي،

  داً أمـر اهللا حمّمـ: اس وجـابر بـن عبـد اهللا، قـاالابن عبّـ عن

ــ ــب علي� ــاس، فيُ  ا أن ينص ــِرب للن ــوَّ خ ــه، فتخ ف هم بواليت

ــول اهللا  ــوا رس ــاب :أن يقول ــ ٰى ح ــن عمِّ ــوا يف اب ه، وأن يطعن

ــأوح ــه، ف ــه ٰى ذلــك علي ــام بواليت ــة، فق ــذه اآلي ــه ه ــوم  اهللا إلي ي

د أبـو احلمــد، السـيِّ ثناه وهـذا اخلــرب بعينـه قـد حــدَّ  .مٍّ غـدير ُخـ

احلسـكاين، بإسـناده عـن ابـن أيب عمـري  عن احلـاكم أيب القاسـم

 .والتأويل يلضيف كتاب شواهد التنزيل لقواعد التف

ــ ســناد املرفــوع إىلٰ باإل وفيــه أيضــاً  الغنــوي،  ان بــن عــيلٍّ حيّ

ــ عــن أيب صــالح، نزلــت هــذه اآليــة يف : قــال ،اسعــن ابــن عبّ

مــن «: فقــال ه بيــد ، فأخــذ رســول اهللا  عــيلٍّ 

ــيلٌّ  ــواله فع ــت م ــواله، اللّ  كن ــمَّ م ــن وااله،  والِ  ه ــادِ  م ــن وع  م

د وقد أورد هذا اخلرب بعينـه أبـو إسـحاق أمحـد بـن حمّمـ. »عاداه

ـــي يف ـــراهيم الثعلب ـــن إب ـــناده ]] ٣٨٣ص /[[ ب ـــريه بإس تفس

،  نزلـت هـذه اآليـة يف عـيلٍّ : اس، قـالابـن عبّـ إىلٰ  مرفوعاً 

ــأن يُ   النبــيَّ  أمــر  بيــد عــيلٍّ  غ فيــه، فأخــذ رســول اهللا بلِّ

 ــن كنــت«: فقــال ــيل مــواله، اللّ  م ــواله فع ــمَّ م ــن  والِ  ه م

 .»من عاداه وااله، وعادِ 

أيب جعفــر وأيب عبــد اهللا  وقــد اشــتهرت الروايــات عــن

  َّـــ أن ـــ إىلٰ  ٰى اهللا أوح ـــتخلف ه نبيِّ ـــاعل أن يس ،  ي�

ل مجاعــة مــن أصــحابه، فــأنز ذلــك عــىلٰ  فكــان خيــاف أن يشــقَّ 

 .القيام بام أمره اهللا بأدائه له عىلٰ  اآلية تشجيعاً  هذه اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

  : نزول آية التبليغ يف عيلٍّ  ]]١٧٢ص [[

   :قوله تعاىلٰ : الثانية
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َ

ـك ــْن َر�ـ� َنَقــَل اْجلُْمُهــوُر ]] ١٧٣ص /[[، ]٦٧: دةاملائــ[ ِم

َا َنَزَلْت ِيف َبيَـاِن َفْضـِل َعـِيلٍّ  َفَأَخـَذ َرُسـوُل  ،َيـْوَم اْلَغـِديرِ  َأهنَّ

ــِد َعــِيلٍّ  اهللاِ  ــاَل وَ  ،بِيَ ــاُس « :َق َــا النَّ  َأَلْســُت َأْوَىلٰ  ،َأهيُّ

َمـْن ُكنْـُت «: َقـاَل ، اهللاَِيـا َرُسـوَل  َبـَىلٰ  :َقـاُلوا ،»؟ِمنُْكْم بَِأْنُفِسُكمْ 

ــْوَالهُ  ــِيلٌّ َم ــْن َواالهُ  ،َمــْوَالُه َفَع ــمَّ َواِل َم ُه ــاَداهُ وَ  ،اللَّ ــْن َع ــاِد َم  ،َع

ــوَ  ـــاْنُص ــْن َنَص ــهُ وَ  ،َرهُ ـْر َم ــْن َخَذَل ــُذْل َم ــُه وَ  ،اْخ ــقَّ َمَع َأِدِر اْحلَ

 .»َكيَْف َما َدارَ 

ولعـدم  ،»ألسـت«: ملتقـدُّ  ،فرُّ ـبالتصـ راد بـه األوىلٰ يُ  املوىلٰ 

 .صالحية غريه هاهنا

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

 : قولــه تعــاىلٰ  :ومنهــا]] ٢٥٩ص [[
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ــالوا ــت يف املصــحف  :قلــتم :ق ــيلٍّ (كان فأســقطها  ،)يف ع

ـ   :يقـول كيـف ذلـك واهللا تعـاىلٰ  ،ةنَّ أهل السُّ
ُ
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كيـف وقـد أمجعـوا  ،مل يذهب إليها إمامي ٰى هذه الدعو :قلنا

ـإ :ام قلنـاوإنَّـ ؟من قرأ بتلك الزيادة يف صـالته بطلـت أنَّ  عىلٰ  ا هنَّ

ثعلبي عـن نقل ال :يف تفسريه ٰى ـوقد قال ابن املرتض،  نزلت يف عيلٍّ 

 : املراد بقوله تعاىلٰ  أنَّ    د بن عيلٍّ أيب جعفر حممّ 
َ
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َ

فأقامـه بغـدير  ،اءعن الفرّ  ونقله أيضاً .  يف فضل عيلٍّ   إِ�

 ،الثعلبـي ونقل نزوهلـا فيـه أيضـاً  .راً وسيأيت إن شاء اهللا حمرَّ  ،مٍّ ُخ 

ابـن البطريـق يف  ونقلهـا .اسعن ابن عبّ  ،وأبو القاسم احلسكاين

ق رُ منهـا بُطـ كلٌّ  ،ومن تفسري الثعلبي ،اخلصائص عن أيب القاسم

 .عديدة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض / الكلامت النافعات

ــريه]] ٢٥٧ص [[ ــي يف تفس ــال الثعلب ــد ق ــ: وق ــتامَّ ـل :  نزل
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 .»مواله من كنت مواله فعيلٌّ «: وقال عيلٍّ 



 آية اإلكامل) ٢/ (حرف األلف   ............................................................................................................  ١٠

ــامَّ  ــأتفل ــري ف ــنعامن الفه ــن ال ــرث ب ــغ احل ــك بل ــاع ذل  ٰى  ش

هــذا يشء منــك أم مــن اهللا؟ : - بعــد كــالم - وقــال  النبـيَّ 

ــيُّ  ــه إالَّ «:  فقــال النب ــوالــذي ال إل ــر اهللا هــو إنَّ  ،»ه مــن أم

ـ هـمَّ اللّ : احلـرث وهـو يقـول فوّىلٰ  ا إن كـان مـا يقـول حمّمـد حق�

مـن السـامء أو ائتنــا بعـذاب ألـيم، فرمــاه  أمطر علينـا حجــارةً فـ

: وأنــزل اهللا ســبحانه. رهُبــهامتــه فخــرج مــن دُ  اهللا بحجــر عــىلٰ 

 بَِعذاٍب واقٍِع 
ٌ

 سائِل
َ

ل
َ
  .]١: املعارج[ اآلية ... �َسأ

*   *   * 

  :آ ال - ٢

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٣ج ( جممع البيان

ـــه تعـــ[]] ٢٧٤ص [[ ـــْم : اىلٰ قول
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ــا ــدة[ ِدين ــر وأيب ، ]]٣: املائ ــامني أيب جعف ــن اإلم ــروي ع وامل

ــد اهللا  ــ عب ــأنَّ ــد أنام أُ ه إنَّ ــزل بع ــيُّ  ن ــب النب ــ  نص ا علي�

 ــ ــدير ُخ ــوم غ ــام ي ــ مٍّ لألن ـــمنص ــرفه ع ــوداع، ن حجَّ ة ال

ل بعــدها نــزِ مل يُ  ، ثــمّ وهــو آخــر فريضــة أنزهلــا اهللا تعــاىلٰ « :قــاال

 .»فريضة

ــدَّ  ــد ح ــيِّ وق ــزار ثنا الس ــن ن ــدي ب ــد مه ــو احلم ــامل أب د الع

ــال ــيني، ق ــدَّ : احلس ــوح ــد اهللا  ثنا أب ــن عب ــد اهللا ب ــم عبي القاس

أخربنـا  :أخربنـا أبـو عبـد اهللا الشـريازي، قـال: احلسكاين، قـال

: ري، قــالـثنا أبــو أمحــد البصــحــدَّ  :جلرجــاين، قــالأبــو بكــر ا

بـن عبــد  ٰى ثنا حييــحـدَّ : ر بـن خالــد، قـالعـّام  ثنا أمحـد بــنحـدَّ 

الربيـع، عـن أيب هـارون  ثنا قـيس بـنحـدَّ : ين، قـالاحلميد احلّام 

 امَّ ـلــ رســول اهللا  العبــدي، عــن أيب ســعيد اخلــدري أنَّ 

ينالــإكــامل  اهللا أكــرب عــىلٰ «: نزلــت هــذه اآليــة، قــال ، وإمتــام دِّ

ــة عــيلِّ  النعمــة، ورضــا الــربِّ  ــن أيب طالــب  برســالتي، ووالي ب

 والِ  هـمَّ اللّ  مـواله، مـن كنـت مـواله فعـيلٌّ «: ، وقـال»من بعدي

ره، واخـذل مـن ـر مـن نصــمـن عـاده، وانصـ من وااله، وعادِ 

 .»خذله

ــراهيم يف تفســريه وقــال عــيلُّ  عــن  ،ثني أيبحــدَّ : بــن إب

، بــن مســلم، عــن أيب جعفــر د وحمّمــ صــفوان، عــن العــال

ــال ــا«: ق ــيم، فأقامه ــراع الغم ــا بك ــان نزوهل ــول اهللا  ك  رس

 .»باجلحفة

 .الوداع ةنزلت يف املسري يف حجَّ : وقال الربيع بن أنس

َمــِ� ]] ٢٧٥ص /[[
ْ
ْم نِع

ُ
ــيْ�

َ
َمْمــُت َعل

ْ
�
َ
خاطــب  َوأ

ــ ــؤمنني بأنَّ ــبحانه امل ــمَّ س ــيهم ه أت ــة عل ــىلٰ  النعم ــارهم ع  بإظه

ــ ــركني وـاملش ــن عبّ ــن اب ــم، ع ــن بالده ــيهم ع ــادةنف . اس، وقت

أمتمـت علـيكم نعمتـي بـأن أعطيـتكم مـن العلـم  :معناه :وقيل

ــطَ  ــا مل يع ــة م ــيٌّ  واحلكم ــبلكم نب ــوال أُ  ق ــل. ةمَّ ــام  إنَّ : وقي مت

 .ةالنعمة دخول اجلنَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : آية اإلكامل ]]١٩٢ص [[

ــْم   :َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : ثالثــوناخلامســة وال
ُ
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 ].٣: املائدة[ اْآلَيةَ  ... ِدينَ�

َدَعـا  َأنَّ النَّبِـيَّ  ،اْجلُْمُهوُر َعـْن َأِيب َسـِعيٍد اْخلُـْدِريِّ  ٰى َروَ 

ـَجَرِة ِمـَن وَ  ،ِيف َيْوِم َغِديِر ُخمٍّ  َعِيلٍّ  النَّاَس إَِىلٰ  َت الشَّ َأَمَر بَِام َحتْ

ْوِك َفُقمَّ  اُس  ٰى َحتَّ  ،َفَأَخَذ بَِضبَْعيِْه َفَرَفَعَها ،اَفَدَعا َعِلي�  ،الشَّ َنَظـَر النـَّ

ُقـوا َحتـَّ ،َعِيلٍّ وَ  اهللاِ َبيَاِض إِْبَطْي َرُسوِل  إَِىلٰ   ٰى ُثـمَّ َملْ َيتََفرَّ

َـ: َنَزَلْت َهـِذِه اْآلَيـةُ 
ْ
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ْ
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ُ
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ً
الَم ِدينا اهللاِ َفَقاَل َرُسـوُل ، سْ

 :» ُينِ  َأْكَربُ َعَىلٰ اهللا بِّ  ِرَىضٰ وَ  ،إِْمتَـاِم النِّْعَمـةِ وَ  ،إِْكَامِل الـدِّ الـرَّ

َمـْن «: ُثمَّ َقـاَل  ،»ْبِن َأِيب َطالٍِب ِمْن َبْعِدياْلَوَالَيِة لَِعِيلِّ وَ  ،بِِرَساَلتِي

ُهمَّ َواِل َمـْن َواالهُ  ،ُكنُْت َمْوَالُه َفَعِيلٌّ َمْوَالهُ   ،َعـاِد َمـْن َعـاَداهُ وَ  ،اللَّ

هُ وَ   . »اْخُذْل َمْن َخَذَلهُ وَ  ،اْنُرصْ َمْن َنَرصَ

*   *   * 

٣ - ا أ آ:  

 ):هـ٤٤٧ت (لبي أبو الصالح احل/ الكايف يف الفقه

ـــ]] ٩٢ص [[ ـــدلُّ وممَّ ـــىلٰ  ا ي ـــامتهم  ع صـــلوات اهللا (إم

ــيهم ــاىلٰ  )عل ــه تع ــتُْم ال : قول
ْ
ن
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 ك

ْ
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َ
ــون ُم
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َ
�� ]ــاء ــل ، ]٧: األنبي ــأمر مــن ال يعلــم بســؤال أه ف

ــّص  ــيعلم، ومل خي ــذكر ل ــ ال ــك بش ـــي يـذل ــك  ء دون ش ء، وذل

ـــتضٍ  ـــؤولني ب مق ـــم املس ــــيلعل ـــلِّ ش ـــه،  ك ـــئَلون عن ء ُيس

معصومني فيام يفتون بـه، لقـبح األمـر بمسـألة مـن ال يعلـم مـا 

ُيسئَل عنه، وعدم العلم لفتيـا مـن جيـوز عليـه اخلطـأ عـن قصـد 

 .أو سهو

ــ ــت ك ــة وإذا ثب ــألتهم يف اآلي ــأمور بمس ــذكر امل ــل ال ون أه

ــ ــذكورين، ألنَّ ــهام بامل ــت ختصيص ــفتني ثب ــاتني الص ــد هب ه ال أح

 .هبا املذكورين خصَّ  الَّ إ اآلية قال بذلك يف



 ١١  ...........................................................................................................  آية التطهري) ٤/ (حرف األلف 

عــداهم،  ال أحــد أثبــت الصــفتني ألحــدٍ : َت قلــ ن شــئَت إو

 . للمذكورين قال بإمامتهماممن أثبته وكلُّ 

ــاً  نَّ ألو ــداء هبــم  فتيــاهم إذا كــان موجب للعلــم وجــب االقت

فيه، حلصـول األمـان مـن زللهـم، دون مـن ال يوجبـه فتيـاه وال 

قتــداء هبــم برهــان إمــامتهم، يـؤمن فيــه الضــالل، ووجــوب اال

أهـل الـذكر يف اآليـة  وهبذا االعتبـار يسـقط قـول مـن زعـم أنَّ 

اء أو الفقهـاء، النتفـاء الصـفتني رّ أو الُقـ ٰى هم اليهـود والنصـار

 .فاقمن هؤالء باتِّ  واحدٍ  الثابتتني ألهل الذكر عن كلِّ 

*   *   * 

٤ - ا آ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

مــا :  عــن قــول اهللا تعــاىلٰ  :املســألة األُوىلٰ ]] ٢٦ص [[
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َ
�� ]وإذا كانـــت : ، قـــال الســـائل]٣٣: األحـــزاب

ــأّي رجــس  ــل طــاهرون ف ــة وهــم يف األص ــباحهم قديم أش

يء إالَّ بعـد ـأنَّـه ال يـذهب بالشـ ٰى خـروأُ : ُأذِهب عـنهم؟ قـال

ــه ــال. كون ــىلٰ : ق ــون ع ــن جممع ــاهرين  ونح ــوا ط ــم مل يزال أهنَّ

 .قديمي األشباح قبل آدم 

نه هــذه األســئلة، أنَّ اخلــرب عــن إرادة اهللا  اجلــواب عــامَّ تضــمَّ

] هلـم[والتطهـري  إذهـاب الـرجس عـن أهـل البيـت  تعاىلٰ 

ــمريًا  ــة أو ض ــد إرادة عزيم ــىلٰ ]] ٢٧ص /[[ال يفي ــدًا ع  أو قص

ــ ــا يظنُّ ــلُّ م ــة ض ــه مجاع ــبيل يف معن ــن الس ــزَّ  ٰى وا ع إرادة اهللا ع

اسـمه، وإنَّـام يفيــد إيقـاع الفعـل الــذي ُيـذهب الـرجس، وهــو 

ينالعصــمة يف  أو التوفيــق للطاعــة التــي يقــرب العبــد هبــا  الــدِّ

ولـيس يقتضــي اإلذهـاب للـرجس وجـوده . من رّب العـاملني

ســائل، بــل قــد يــذهب بــام كــان موجــودًا ه المــن قبــل كــام ظنَّــ

واإلذهـاب عبـارة . ويذهب بام مل حيصل لـه وجـود، للمنـع منـه

رف، وقــد ُيصـــَرف عــن اإلنســان مــا مل يعــرته، كــام ـعــن الصــ

ــه يقــال يف الــدعاء ٰى أَال تــر. يصـــرف مــا اعــرتاه رصف اهللا : (أنَّ

ــوء ــك الس ــد إىلٰ )عن ــاىلٰ  ، فيقص ــه تع ــألة من ــن  املس ــمته م عص

ــه، واملســألة يف الســوء، دو ــذلك اخلــرب عــن ســوء ب ــراد ب ن أن ُي

 ].عنه[رصفه 

واحـد فقـد بطـل مـا  ٰى وإذا كان اإلذهـاب والصــرف بمعنـ

ــن مل  ــه قــد يــذهب بــالرجس عمَّ ــه الســائل فيــه، وثبــت أنَّ تومهَّ

والتوفيـق ملـا ] منـه[العصـمة لـه  ٰى معنـ الـرجس عـىلٰ  يعرته قطُّ 

إنَّـام يـذهب : ئـذٍ فكـان تقـدير اآليـة حين. يبعده من حصـوله بـه

ــذي  ــرجس ال ــنكم ال ــد[اهللا ع ــرت] ق ــمتكم  ٰى اع ــواكم بعص س

 .هبيَّنّاما  قه بكم، عىلٰ منه، ويطهركم أهل البيت من تعلُّ 

ــباحهم  ــأنَّ أش ــول ب ــا الق ــر ال  وأمَّ ــو منك ــة فه قديم

ــاىلٰ  ــو اهللا تع ــة ه ــديم يف احلقيق ــق، والق ــذي مل  يطل ــد ال الواح

ل، والقــول تــدأ لــه أوَّ مــا ســواه حمــَدث مصــنوع مب يــزل، وكــلُّ 

ل يف  م مل يزالــوا طــاهرين قــديمي األشــباح قبــل آدم كــاألوَّ بــأهنَّ

ه مل يزل قديامً : اخلطأ، وال يقال لبشـر  .إنَّ

ســبق  إنَّ أشــباح آل حمّمــد : وإن قيــل]] ٢٨ص /[[

ــذلك أنَّ أمثلــتهم يف الصــور  ــود آدم، فــاملراد ب ــا وج وجوده

ــ ــأل عنهــا ف ــرش فرآهــا آدم وس ــت يف الع ــا كان أخربه اهللا أهنَّ

ــا أن  فهـم بــذلك وعظَّمهـم بــه، فأمَّ أمثـال صــور مـن ذّريتــه رشَّ

ــم  ــون ذواهت ــل  يك ــذلك باط ــودة، ف ــل آدم موج ــت قب كان

ـبعيد من احلقِّ  ل وال يـدين بـه عـامل، وإنَّـام قـال ، ال يعتقـده حمصِّ

ـ ال، واحلشـوية مـن الشـيعة الـذين بـه طوائـف مـن الغـالة اجلهُّ

 .ألشياء وال حقيقة الكالمال بصـر هلم بمعاين ا

ــل ــد قي ــاىلٰ : وق ــىلٰ  إنَّ اهللا تع ــامءهم ع ــب أس ــد كت ــان ق  ك

وعــــرفهم بــــذلك  ]] ٢٩ص /[[  العــــرش فرآهــــا آدم

ــا القـول بــأنَّ  وعلـم أنَّ شـأهنم بــه عنـد اهللا العظــيم عظـيم، وأمَّ

 فــالقول يف بطالنــه عــىلٰ  ذواهتــم كانــت موجــودة قبــل آدم 

مناه  .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املختارة الفصول

ــيخ ]] ٥٣ص [[ ــالم الش ــن ك ه(وم ــزَّ ــه )أدام اهللا ع ــال ل ، ق

ـــذهب إىلٰ  ـــن ي ـــحاب احلـــديث ممَّ ـــن أص ـــذهب  رجـــل م م

عونــه مــن : الكرابيســـي مــا رأيــت أجســـر مــن الشــيعة فــيام يدَّ

ـم زعمـوا أنَّ قـول اهللا سـبحانه مـا يُِر�ـُد : املحال، وذلك أهنَّ
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ً
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َ
�� ]ـــيلٍّ ] ٣٣: األحـــزاب ـــت يف ع وفاطمـــة  نزل

ــا نزلــت يف  ــة مــن أهنَّ واحلســن واحلســني مــع مــا يف ظــاهر اآلي

هلــا إىلٰ . أزواج رســول اهللا لــت اآليــة مــن أوَّ ــك إذا تأمَّ  وذلــك أنَّ

ــذكر األزواج خ ــة ل ــدهتا منتظم ــا وج ــآخره ــن اصَّ ــد مل ة ومل نج

 .ادَّعوها له ذكراً 

ــده اهللا ــيخ أيَّ ــه الش ــال ل ــىلٰ : فق ــاس ع ـــر الن ــاب  أجس ارتك

وأجهلهــم، مــن قــام  الباطــل وأهبــتهم وأشــّدهم إنكــارًا للحــقِّ 
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فـاق، مقامك يف هـذا االحتجـاج ودفـع مـا عليـه اإلمجـاع واالتِّ 

ـة أنَّ اآليـة مـن القـرآن قـد يـأيت  وذلك أنَّـه ال خـالف بـني األُمَّ

ــ ــطها يف معن ــريه ووس ــا يف غ ــا يف يشء وآخره هل ــا يف  ٰى أوَّ هل وأوَّ

إحاطــة وصــف الكــالم  ٰى فــاق يف معنــسـواه ولــيس طريــق االتِّ 

 .باآلي

وقــد نقــل املخــالف واملوافــق أنَّ هــذه اآليــة نزلــت يف بيــت 

ــَلمة  ــاىلٰ (ُأّم َس ــا ريض اهللا تع ــه  )عنه ــت ومع ورســول اهللا يف البي

ــيلٌّ  ــني ع ــن واحلس ــة واحلس ــاءة   وفاطم ــم بعب ــد جلَّله وق

ــال ــة وق ــمَّ «: خيربي ــي الّله ــل بيت ــؤالء أه ــأنزل اهللا »ه : ، ف
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ُ
ــَر� ــول اهللا �َو�َُطه� ــا رس ــه  ، فتاله ــت ل فقال

ال يــا رســول اهللا، ألســت مــن أهــل بيتــك؟ فقــ: Âُأّم َســَلمة 

 .من أهل بيتي إنَِّك : ، ومل يقل»خري إىلٰ  إنَِّك «: هلا

ــ ــذه  ٰى رو ٰى حتَّ ــن ه ــِئَل ع ــر ُس ــديث أنَّ عم ــحاب احل أص

ـــال ـــة فق ـــلوا عنهـــا : اآلي ـــة]] ٥٤ص /[[س ـــت . عائش فقال

ــي ُأمِّ : عائشــة ــت يف بيــت ُأخت ــا نزل ــا  إهنَّ ــَلمة فاســألوها عنه َس

ــي ــا منّ ــم هب ــا أعل ــن. فإهنَّ ــديث م ــحاب احل ــف أص ــم خيتل  فل

ــها  ــيعة يف خصوص ــن الش ــديث م ــحاب احل ــبة وال أص الناص

دناه، ومحـل القـرآن يف التأويـل عـىلٰ  مـا جـاء بـه األثـر  فيمن عدَّ

 .والرتجيم الظنِّ  من محله عىلٰ  أوىلٰ 

ــىلٰ  ــد دلَّ ع ــبحانه ق ــع أنَّ اهللا س ــمِّ  م ــك بمتض ة ذل ــحَّ ن ص

ــة حيــث يقــول  ــلَّ وعــال(اآلي ِهَب : )ج
ْ
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�

ْ
، وإذهـاب الــرجس ال يكــون ن

إالَّ بالعصــمة مــن الــذنوب ألنَّ الــذنوب مــن أرجــس الــرجس 

ـ ة واخلرب عن اإلرادة هنـا إنَّـام هـو خـرب عـن وقـوع الفعـل خاصَّ

مــا  دون اإلرادة التــي يكــون هبــا لفــظ األمــر أمــرًا الســيّام عــىلٰ 

ق بـني اخلـرب عـن ، وُأفـرِّ أذهب إليه يف وصـف القـديم بـاإلرادة

َ : اإلرادة هاهنــا واخلــرب عــن اإلرادة يف قولــه ــ�� ــُد اُهللا ِ�ُ�َ يُِر�

ــمْ 
ُ
�

َ
ــاء[ ل ــه]٢٦: النس ـــَر : ، وقول �ُْس

ْ
ــُم ال

ُ
ــُد اُهللا بِ� يُِر�

ـــرَ  ُعْس
ْ
ــُم ال

ُ
ــُد بِ� ــرة[ َوال يُِر� ــرت ]١٨٥: البق ــو ج ، إذ ل

ــر ــ ٰى جم ــا معن ــت هب ــل البي ــيص أه ــن لتخص ــدًا مل يك إذ  ٰى واح

ــمُّ  ــان يع ــرب والبي ـــي اخل ــي يقتض ــق كلَّ  اإلرادة الت ــىلٰ اخلل ــم ع  ه

 وجههــا يف التفســري ومعناهــا، فلــامَّ خــصَّ اهللا أهــل البيــت 

مـا وصـفناه مـن وقـوع  بإرادة إذهـاب الـرجس عـنهم دلَّ عـىلٰ 

ــه عــنهم وذلــك موجــب للعصــمة عــىلٰ  ــاه، ويف  إذهاب مــا ذكرن

بطــالن  اج دليــل عــىلٰ ارتفــاع العصــمة عــن األزو فــاق عــىلٰ االتِّ 

ا فيهنَّ   .مقال من زعم أهنَّ

ــب  ــان وأصــله، ال يرتك ــيئًا مــن اللس ــن عــرف ش مــع أنَّ م

ته، وذلـك أنَّـه ال خـالف بـني أهـل  م صـحَّ هذا القول وال تـوهَّ

ـــث بـــالنون وأنَّ  ر بـــامليم ومجـــع املؤنَّ العربيـــة أنَّ مجـــع املـــذكَّ

ــل بيــنهام هبــاتني العالمتــني، وال جيــوز يف لغــة  القــوم الفص

ــة  ــع عالم ــىلٰ ]] ٥٥ص /[[وض ــث ع ــع  املؤنَّ ر وال وض ــذكَّ امل

ر عــىلٰ  ــث وال اســتعملوا ذلــك يف حقيقــة وال  عالمــة املــذكَّ املؤنَّ

جماز، ولـامَّ وجـدنا اهللا سـبحانه قـد بـدأ يف هـذه اآليـة بخطـاب 

يـا : النساء فأورد عالمة مجعهـنَّ مـن النـون يف خطـاهبنَّ فقـال

 �
ُ

ــ� ْس
َ
ــِ�� � ــاَء ا�� ــال �ِس

َ
� ف ُ

ــ� يْ
َ
ق
�
ــاِء إِِن ا� س

�
ــَن ال� ــٍد ِم َح

َ
أ
َ
 ك

ْولِ 
َ
ق
ْ
ــال َن بِ

ْ
َضــع

ْ َ
� ...  ٰقولــه إىل : ُ

َ
ــَن اَهللا َورَُســو�

ْ
ِطع

َ
، ثــّم َوأ

ر فقــال عـدل بـالكالم عـنهنَّ بعـد هـذا الفصـل إىلٰ  : مجـع املـذكَّ
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َر� ، فلـامَّ جـاء بـامليم وأسـقط النـون علمنـا ��َُطه�

ـه هـذا القـول إىلٰ  ل بـام  أنَّه مل يتوجَّ ه مـن أصـل بيَّنّـااملـذكور األوَّ

ــك إىلٰ  ــد ذل ــع بع ــّم رج ــا، ث ــة وحقيقته ــال العربي : األزواج فق
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، فـــدلَّ ]٣٤ - ٣٢: األحـــزاب[ � اَهللا �ن

بـام علَّقـه علـيهم  إفراد من ذكرنـاه مـن آل حمّمـد  ذلك عىلٰ 

 .من حكم الطهارة املوجبة للعصمة وجليل الفضيلة

ــان يف  ــه ك عوا أنَّ ــدَّ ــالفني أن ت ـــر املخ ــنكم معش ــيس يمك ول

 لـيس برجـل فيصـحُّ  األزواج مذكورًا رجـل غـري النسـاء وذكـر

ــ ر عــىلٰ التعلُّ ــث إذا كــان يف اجلمــع  ق مــنكم بتغليــب املــذكَّ املؤنَّ

ــه إىلٰ وإذا مل يمكــن ادِّ . ذكــر األزواج  عــاء ذلــك وبطــل أن يتوجَّ

ن جـاء فيـه األثـر  فال غري هلـنَّ توجهـت إليـه إالَّ مـن ذكرنـاه ممـَّ

 .هبيَّنّاما  عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٣٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل هل ، )دلي

ــّم قــال ــزَّ : (ث ــه جــلَّ وع ــوا بقول ــام تعلَّق  اُهللا : وربَّ
ُ
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� ]ـــزاب ـــىلٰ ]٣٣: األح ـــدلُّ ع ـــك ي ـــمتهم،  ، وأنَّ ذل عص

ــب أن  ــك فيج ــحَّ ذل ــإذا ص ــأ، ف ــالل واخلط ــن الض ــدهم م وبع

ن مل يثبـت لـه العصـمة ، ثـّم )يكون اإلمام فـيهم دون غـريهم ممـَّ
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م، ألنَّـه إنَّـام يـدلُّ عـىلٰ : (قال  )جـلَّ وعـزَّ (أنَّـه  وهذا أبعد ممَّا تقدَّ

ــذِهب الــرجس عــنهم، وال يــدلُّ عــىلٰ  ــرهم وُي أنَّ  يريــد أن ُيطهِّ

عــوه  فكيـف ُيســتَدلُّ بالظــاهر عـىلٰ مـا أراده ثابــت فــيهم،  مــا ادَّ

ــاىلٰ  ــحَّ أنَّ اهللا تع ــد ص ــلَّ  فق ــري ك ــد تطه ــة  يري ــؤمنني وإزال امل

ــ ــه مت ــنهم؟ ألنَّ ــرجس ع ــذلك أدّ  ٰى ال ــل ب ــاىلٰ  إىلٰ  ٰى مل نق ــه تع  أنَّ

ــاملؤمنني ــالف التطهــري ب ــد خ ــن أن . يري ــو م ــد، فلــيس خيل وبع

ي يصـري يريد بـذلك املـدح والتعظـيم، أو يريـد بـه األفعـال التـ

ــلُّ  ل فك ــد األوَّ ــإن ُأري ــًا، ف ــاهرًا زاكي ــا ط ــه رشع  هب ــؤمنني في امل

املكلَّفـني يتَّفقـون فيـه، وأكثـر مـا  سواء، وإن ُأريـد الثـاين فكـلُّ 

تدلُّ اآليـة عليـه أنَّ ألهـل البيـت مزيَّـة يف بـاب األلطـاف، ومـا 

ــهم هبــذا الــذكر، وال مــدخل  ــري جمراهــا، فلــذلك خصَّ جي

ــو دلَّ  ــه، ول ــة في ــىلٰ  لإلمام ــىلٰ  ع ــدّل ع ــة مل ي ــد دون  اإلمام واح

ــيج يف التعليــل إىلٰ  ــة مبتــدأة، ولكانــت  آخــر بعينــه، والحت دالل

ــات  ن إثب كافيــة مغنيــة عــن هــذه اجلملــة، وألنَّ الكــالم يتضــمَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــت وال ي ــل البي ــال أله ــريهم ]] ١٣٤ص /[[أنَّ  ح غ

ــه إذا قــال م، ألنَّ ــيام تقــدَّ  يف ذلــك بخالفهــم، وكــذلك القــول ف

ـــه ـــارق : يف عرتت ـــا ال تف ـــا مل يضـــّل، وإهنَّ ـــك هب إنَّ مـــن متسَّ

إثبـات هـذا احلكـم هلـا، وال يـدلُّ  الكتاب، فإنَّام يدلُّ ذلـك عـىلٰ 

ـنفيه عن غريهـا، ف عىلٰ  وملـن  اقـد جيـوز يف غريهـا أن يكـون حمق�

ك به هادياً   ...).متسَّ

ــه ــال ل ــىلٰ : يق ــدلُّ ع ــة ت ــذه اآلي ــت  ه ــل البي ــمة أه عص

ـة، ثـّم تـدلُّ مـن بعـد  ، وعىلٰ  املختّصني هبا أنَّ أقـواهلم حجَّ

ــىلٰ  ــني  ع ــن واحلس ــؤمنني واحلس ــري امل ــة أم ـــرٍب  إمام بض

ـا وجـه داللتهـا عـىلٰ  العصـمة، فهـو أنَّ قولـه  من الرتتيـب، فأمَّ

 اهللاُ : تعــاىلٰ 
ُ
مــا يُِر�ــد

�
ال خيلــو مــن أن يكــون معنــاه اإلرادة  إِن

رجس، أو أن يكــون املحضـة التـي مل يتبعهــا الفعـل وإذهــاب الـ

ل فهـو باطـل مـن وجـوه، ألنَّ  أراد ذلك وفعلـه، فـإن كـان األوَّ

لفظ اآلية يقتضــي اختصـاص أهـل البيـت بـام لـيس لغـريهم، 

ِهَب : أنَّـه قـال ٰى أَال تر
ْ
مـا يُِر�ـُد اُهللا ِ�ُـذ

�
؟ وهـذه اللفظـة إِن

ــر ــيص، أَال ت ــن التخص ــا م ــا ذكرن ـــي م ــل إذا  ٰى تقتض أنَّ القائ

ــام: قــال ــام لــك عنــدي  إنَّ ــام اجلــواد حــاتم، وإنَّ العــامل فــالن، وإنَّ

ــاه؟ واإلرادة  ــذي ذكرن ــيص ال ــد التخص ــه يفي ــم، فكالم دره

ــيص  ــل ال ختص ــا فع ــري أن يتبعه ــن غ ــذنوب م ــن ال للطهــارة م

ــت  ــل البي ــل  أله ــف مث ــلِّ مكلَّ ــن ك ــد م ــل اهللا يري ــا، ب هب

ذلك، وأيضًا فـإنَّ اآليـة تقتضــي مـدح مـن تناولتـه وتشــريفه 

 الـــامَّ جلَّـل علي�ــ  يمـه، بداللـة مــا روي مـن أنَّ النبـيَّ وتعظ

ــني  ــن واحلس ــة واحلس ــال وفاطم ــاء وق ــمَّ «: بالكس إنَّ  الّله

ـرهم تطهـرياً  ، »هؤالء أهل بيتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس وطهِّ

رمحـــة اهللا (َســـَلمة  فنزلـــت اآليـــة، وكـــان ذلـــك يف بيـــت ُأمِّ 

: ل هلــاألسـت مــن أهـل بيتــك؟ فقـا: ، فقالـت لــه )عليهـا

ــىلٰ « ــِك ع ــري]] ١٣٥ص /[[ إنَّ ــبب »خ ــال وس ــورة احل ، وص

ــة وال  ـــريف، وال مدح ــة والتش ــيان املدح ــة يقتض ــزول اآلي ن

ــن  ــني م ــائر املكلَّف ــمُّ س ــي تع ــة الت ـــريف يف اإلرادة املحض تش

 .ّفار وغريهمالكُ 

هــذا الوجــه فكـــذلك ال مدحــة فـــيام  عـــىلٰ : فــإن قيــل

نَّـه أذهـب عـنهم الــرجس إ: تذكرونـه، ألنَّكـم ال بـدَّ أن تقولـوا

ــن  ــاع م ــده االمتن ــاروا عن ــام اخت ــم ب ــف هل ــأن لط ــرهم، ب وطهَّ

القبائح، وهذا واجـب عنـدنا وعنـدكم، ولـو علـم مـن غـريهم 

 لمـه مـنهم لفعـل مثـل ذلـك هبـم، فـأّي ّفـار مثـل مـا عمن الكُ 

 وجٍه للمدح؟

مـا ذكرمتـوه يف اللطـف ووجوبـه، وأنَّـه لـو  األمـر عـىلٰ : قلنا

فعلـه كـام فعلـه هبـم، غـري أنَّ وجـه املـدح مـع علمه يف غريهم ل

ذلك ظاهر، ألنَّ مـن اختـار االمتنـاع مـن القبـائح، وعلمنـا أنَّـه 

ــاف  ــن ألط ــك ع ــان ذل ــذنوب، وإن ك ــن ال ــيئًا م ــارف ش ال يق

ــاىلٰ  ــا اهللا تع فًا  فعله ـــرَّ ــدوحًا مش ــون مم ــن أن يك ــدَّ م ــه، ال ب ب

ــب،  ــل الواج ــه أن يفع ــد من ــن ُأري ــذلك م ــيس ك ــًام، ول معظَّ

ــذه و ــق ه ــا يواف ــه م ــن جهت ــم م ــيح، ومل ُيعَل ــن القب ــع م يمتن

ــرين ــني األم ــرق ب ــان الف ــيَّ . اإلرادة، فب ــإنَّ النب ــًا ف   وأيض

ــىلٰ  ــد أن  ع ــأل اهللا أن يري ــاهرة مل يس ــة الظ ــه الرواي ــا وردت ب م

ــام سـأل أن ُيــذِهب عـنهم الــرجس ذهِ ُيـ ب عــنهم الـرجس، وإنَّ

ــة لدعو ــة مطابق ــت اآلي ــريًا، فنزل ــرهم تطه نة وُيطهِّ ــمِّ ــه، متض ت

وإذا ثبــت . فيهــا مــا ذكرنــاه ٰى إلجابتــه، فيجــب أن يكــون املعنــ

اقتضاء اآليـة لعصـمة مـن تناولتـه وعنـي هبـا وجـب أن تكـون 

ــت  ــل البي ــن أه ــة م ــا إىلٰ  خمتصَّ ــن ذهبن ــمته، دون  بم عص

ــا إذا انتفــت  مــن أمجــع مجيــع املســلمني عــىلٰ  فقــد عصــمته، ألهنَّ

ن ُقطَِع عـىلٰ  يقتضـيه معناهـا مـن العصـمة نفـي عصـمته ملـا  عمَّ

مل خيــُل مــن أن تكــون متناولــة ملــن اختلــف يف عصــمته أو غــري 

ــيها،  ــي تقتض ــدهتا الت ــت فائ ــه بطل ــه، وإن مل تتناول ــة ل متناول

فوجب أن يكـون متناولـة لـه، وهـذه الطريقـة ُتبطِـل قـول مـن 

ـــىلٰ  ـــا ع ـــل  محله ـــا واردة ]] ١٣٦ص /[[األزواج، ألج كوهن



 آية التطهري) ٤/ (حرف األلف   ............................................................................................................  ١٤

، أل نَّ األزواج إذا مل يــذهب أحــد عقيــب ذكــرهنَّ وخطــاهبنَّ

عصــمتهنَّ وجـــب أن ُخيـــِرجن عــن اخلطـــاب املقتضــــي  إىلٰ 

 لعصــمة مــن يتناولــه، وورودهــا عقيــب ذكــرهنَّ ال يــدلُّ عــىلٰ 

ــرآن تعلُّ  ، ويف الق ــواهلنَّ ــابق أح ــا ال يط ــان معناه ــنَّ إذا ك ــا هب قه

 أنَّ محـل اآليـة عـىلٰ  عـىلٰ . وغريه من الكالم لـذلك نظـائر كثـرية

ـــاألزوا ــالف مقتض ــانفرادهنَّ خي ن  ٰى ج ب ــمَّ ــا تتض ــا، ألهنَّ لفظه

ــث ال  ر واملؤنَّ ــذكَّ ــه امل ــذي في ــع ال ر، واجلم ــذكَّ ــع امل ــة مج عالم

ــر جيــوز محلهــا عــىلٰ  ، أَال ت م  ٰى األزواج دون غــريهنَّ أنَّ مــا تقــدَّ

ر عنهــا لـــامَّ كــان املعنــيُّ بــه األزواج، جــاء  هــذه اآليــة ثــّم تــأخَّ

ــالنون املخــتصِّ  ــدلُّ عــىلٰ با مجعــه ب ــا ي ــث؟ وممَّ اختصاصــها  ملؤنَّ

بمن نـذهب إليـه أيضـًا الروايـة الـواردة يف سـبب نزوهلـا، وقـد 

م ذكرهــا، وإذا كــان األزواج وغــريهنَّ خــارجني مــن مجلــة  تقــدَّ

ــه،  ــة ل ــة غــري متناول ــَل بالكســاء وجــب أن تكــون اآلي مــن ُجلِّ

أنَّ  ذلـك، وقـد روي ألُمِّ َسـَلمة يـدلُّ أيضـًا عـىلٰ  وجواب النبـيِّ 

بـاب فاطمــة  بعـد نـزول هـذه اآليــة كـان يمـرُّ عـىلٰ   النبـيَّ 

 الصـــالة يـــرمحكم اهللا، «: عنـــد صـــالة الفجـــر ويقـــول
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ــَر� ــن »�َو�َُطه� ــة بم ــاص اآلي ــت اختص ــإذا ثب ، ف

مـن أثبـت  ارتـه ثـّم وجـدنا كـلَّ ذكرنـاه ووجبـت عصـمته وطه

ــني  ــن واحلس ــؤمنني واحلس ــري امل ــمة أم ــذهب إىلٰ  عص أنَّ  ي

 .فقد تمَّ ما أوردناه إمامتهم ثبتت بالنصِّ من الرسول 

ا قول صاحب الكتاب إنَّ أكثر مـا تـدلُّ عليـه اآليـة أنَّ : (فأمَّ

هم هبـذا الـذكر ، )ألهل البيت مزيَّة يف باب األلطاف فلذلك خصَّ

غريهم، ألّنـا  مل يكن املراد ما ذكرناه مل يكن هلم مزيَّة عىلٰ  ٰى ه متفإنَّ 

أنَّه إن ُأريد باآلية اإلرادة اخلالصـة فـال مزيَّـة، فـإذا ثبتـت  بيَّنّاقد 

تابعًا لإلرادة، وقد ]] ١٣٧ص /[[املزيَّة فال بدَّ من أن يثبت فعالً 

ـا ال التفصيل، فبطل م اإلمامة عىلٰ  كيف يدلُّ عىلٰ  بيَّنّا ا ظنَّه من أهنَّ

 .ذلك تدلُّ عىلٰ 

ــا قولــه ن إثبــات حــاٍل ألهـــل : (فأمَّ إنَّ الكــالم يتضـــمَّ

ـــىلٰ  ـــدلُّ ع ـــت، وال ي ـــم البي ـــك بخالفه ـــريهم يف ذل ، )أنَّ غ

ــالطريق إىلٰ  ــا  ف ــح، أمَّ ــريهم واض ــن غ ــم ع ــاه هل ــا أثبتن ــي م نف

ــا  العصــمة فــال خــالف يف أنَّ غــريهم ال ُيقَطــع فيــه عليهــا، وأمَّ

فـــإذا ُأثبتـــت فـــيهم بطلـــت أن تكـــون يف غـــريهم، اإلمامـــة 

 . الستحالة أن خيتصَّ باإلمامة اثنان يف وقٍت واحدٍ 

ــه ــا قول ــال يف : (فأمَّ ــه إذا ق م، ألنَّ ــدَّ ــيام تق ــول ف ــذلك الق وك

ـك هبـا مل يضـّل فـإنَّام يـدلُّ عـىلٰ : عرتتـه إثبـات هــذا  إنَّ مـن متسَّ

ـه قــد فباطــل) نفيــه عـن غريهـا احلكـم هلـا، وال يــدلُّ عـىلٰ  ، ألنَّ

ــة، وممَّــا  داللــة هــذا اخلــرب عــىلٰ  بيَّنّــا أنَّ إمجــاع أهــل البيــت حجَّ

ــل،  ــالفهم مبط ــائغ، وأنَّ خم ــري س ــم غ ــه أنَّ خالفه ــوا علي أمجع

ــة كســائر أقــواهلم، وهــذا  فيجــب أن يكــون قــوهلم يف هــذا حجَّ

يف  ُيبطِـل مـا ظنَّــه صـاحب الكتـاب مــن جتـويز أن يكـون احلــقُّ 

 .مجهتهم وجهة من خالفه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف علم الكالم

صــلوات اهللا (صــدقها  وممَّــا يــدلُّ أيضــًا عــىلٰ ]] ٤٧٩ص [[

ــا ــىلٰ  )عليه ــة ع ــام الدالل ــا قي ــىلٰ  يف دعواه ــدلُّ ع ــمتها، وي  عص

ــاىلٰ  ــك قولــه تع ــُد اهللاُ [  :ذل مــا يُِر�
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ــَر� ــزاب[ �ِت َو�َُطه� : األح

ــد رو]٣٣ ــيَّ  ٰى ، وق ــنهم أنَّ النب ــالف بي ــري خ ــل بغ ــل النق  أه

 ــ ــل علي� ــني  اجلَّ ــن واحلس ــة واحلس ــلوات اهللا (وفاطم ص

ــيهم ــال  )عل ــاء وق ــمَّ «: بكس ــي  الّله ــل بيت ــؤالء أه إنَّ ه

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــب ع ــرياً فأذه ــة »رهم تطه ــت اآلي ، فنزل

ــت ُأمِّ  وكــان ذلــك يف ــ بي ــه Âمة لَ َس ــت ل ــت : ، فقال ألس

 .»خري عىلٰ  ال، إنَِّك «: من أهل بيتك؟ فقال 

ــة مــن أن تكــون إرادة  ولــيس خيلــو اإلرادة املــذكورة يف اآلي

ــدها،  ــل عن ــع الفع ــون إرادة وق ــل، أو تك ــا الفع ــة مل يتبعه حمض

 .وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزوهلا

ل باطل، ألنَّ  ٰى واملعن تفيد االختصاص ونفـي ) إنَّام(لفظة األوَّ

ن عدا من تعلَّقـت بـه، وقـد  جـلَّ (ذلـك يف قولـه  بيَّنّـااحلكم عمَّ

ــال ُ : )وع
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
، وال ]٥٥: املائــدة[ إِن

هبذه اإلرادة بل هي  )صلوات اهللا عليهم(اختصاص ألهل البيت 

ا إرادة وعامَّ   .قع مرادهاة لكلِّ مكلَّف، فثبت أهنَّ

فليس املعصومون مـن مجيـع املكلَّفـني هـم مـن : فإن قيل لنا

نزلت هذه اآليـة فـيهم، فقـد بطـل االختصـاص، فـال جيـوز أن 

ة، واخللـق لبتـَّا]] ٤٨٠ص /[[  ما ال اختصاص فيـه نحملها عىلٰ 

العصمة وقوع مراد اإلرادة حصل  فيه متساوون، وإذا محلناها عىلٰ 

ليس هبذه الصفة، وإن شاركهم مشارك االختصاص والتمييز ممَّن 

كلِّ  فيه فرتكنا الظاهر له جاز ذلك، ألنَّ االختصاص حاصل عىلٰ 

 .اختصاص الوجه اآلخر يبطل كلَّ  حال، وعىلٰ 

ــرهم  مــا ســأل اهللا تعــاىلٰ   وأيضــًا فــإنَّ النبــيَّ  إالَّ أن ُيطهِّ
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وُيـذِهب عــنهم الـرجس، ومل يســأل أن يريـد ذلــك وإن مل يقــع، 

نة إلجابتــه، فيجــب أن يــة مطابقــة لدعوتــه ومتضــمِّ فنزلــت اآل

 .هبيَّنّايكون معناها ما 

احلــال التشـــريف  ٰى اقتضـــ Âَســَلمة  ولــو مل تفهــم ُأمُّ 

ــل إىلٰ  ــيم مل تتوصَّ ــت  والتعظ ــل البي ــة أه ــا يف مجل ، دخوهل

ــ ــان ال تش ــب ـوإذا ك ــة، وج ــة يف اإلرادة املحض ريف وال مدح

 .أن يكون الفعل املراد واقعاً 

ــ ــن مل وهب ــاول األزواج وممَّ ــة مل تتن ــم أنَّ اآلي ــار نعل ذا االعتب

ـا إذا اقتضـت العصـمة خـرج منهـا مـن  يقع عـىلٰ  عصـمته، ألهنَّ

 .عصمته ليس بمقطوع عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــدلُّ ]] ٥٦٣ص [[ ــذي ي ــىلٰ  وال ــاىلٰ  ع ــه تع ــمتها قول  :عص
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ــني الــرواة ــالف ب ــيَّ  أنَّ  - خ ــجلَّــ  النب  احلســنا ول علي�

ــنيو ــة و احلس ــاء،كب فاطم ــالو س ــمّ اللّ «: ق ــؤالء  إنَّ  ه ه

ــرهم تطهــرياً و أهــل بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس ، »طهِّ

ـــت ـــة، فنزل ـــ اآلي ـــوك ـــت ُأمِّ  كان ذل ـــ يف بي ريض اهللا (مة لَ َس

: )آلــه الســالمو عليــه(، فقالــت لــه )عنهــا]] ٥٦٤ص /[[

 ِك إنَّـ«: هلـا )آلـه السـالمو عليـه(؟ فقـال كألسُت من أهـل بيتـ

 .»خري عىلٰ 

ــال ختلــ ــ: أمــرين ٰى و اإلرادة يف اآليــة مــن إحــدف ا أن إمَّ

وقـــع الفعـــل  ون إرادًة حمضـــًة مل يتبعهـــا الفعـــل، أو أرادةً كـــت

ــدها ــقُ و عن ــىلٰ  عَ طِ ــا ع ــد نزوهل ــرجس بع ــاء ال ــإن أُ . انتف ــد ف ري

ال ختصـيص فيـه ألهـل البيـت،  كذلـ باطـل؛ ألنَّ  كل فذلاألوَّ 

ــامٌّ  ــو ع ــل ه ــع امل ب ــني،لَّ كيف مجي ــالف أنَّ و ف ــا  ال خ ــة فيه اآلي

 .تفضيل ألهل البيت

ــىلٰ  ــة أنَّ  ع ــا: لفظ م
�
ــاَص  إِن ــد االختص ــَي احلو تفي ــنف م ك

 .نّاه فيام مٰىض قد بيَّ و قت به،من تعلَّ   عداعامَّ 

ـــون يف آحـــاد األُ كـــزون أن يوِّ ألـــيس ُجتـــ: فـــإن قيـــل ة مَّ

 كرتم؟ون اآلية خمصوصًة بمن ذكيف تكمعصوم؟ ف

ــا ــ: قلن ــة يقتض ــاهر اآلي ـــظ ــريهم كي ذل ــت يف غ ــإن ثب ، ف

فـني؛ لَّ كاالختصـاص يف  مجيـع امل كمل يبطـل ذلـو قلنا بـه، كذل

 .كثر بخالفهاأل ألنَّ 

ـــىلٰ  ـــيَّ  أنَّ  ع ـــ  النب ـــأل اهللا إنَّ ـــاىلٰ ام س ـــأن يُ  تع  رهمطهِّ

إن مل يقــع، ك ومل يســأل أن يريـد ذلــو ب عــنهم الـرجس،ُيـذهِ و

ــألته ــًة ملس ــة مطابق ــت اآلي ــب أن و فنزل ــه، فيج ــًة لدعوت إجاب

 لـو مل تفـد اآليـة مـا قلنـاه ملـا َسـَأَلت ُأمُّ و .ون مفيدًة ملـا قلنـاهكت

ــ ــا أو ال؛ أللَ َس ــا فيه ــن دخوهل ــ نَّ مة ع ــة عامَّ  ة،اإلرادة املحض

 .والترشيف ام سألت ملا فهمت التعظيمإنَّ و

ــت أنَّ ]] ٥٦٥ص /[[ ــ وإذا ثب ــة تقتض ــن ـاآلي ــمة م ي عص

ه ال أحـدًا مـن األزواج مـا دخـل فيهـا؛ ألنَّـ قت به علمنـا أنَّ تعلَّ 

 .كن معصومةً مل ت واحدًة منهنَّ  خالف أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (يس الشيخ الطو)/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ــدلُّ عــىلٰ ]] ٢٥٠ص [[ ــا ي ــه  ممَّ ــىلٰ إمامت ــدلُّ ع ــا ي  ، وممَّ

مـا يُِر�ـُد اُهللا : قولـه تعـاىلٰ : أيضـاً  عصمة أهـل البيـت 
�
إِن
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 : قولـه: ووجه الداللة أّنـا نقـول
�
ال خيلـو  مـا يُِر�ـدُ اهللاُ إِن

ــن أن ــون معنــاه]] ٢٥١ص /[[  م ــة التــي : يك اإلرادة املحض

يتبعهــا الفعـــل وإذهـــاب الـــرجس، أو أن يكـــون أراد ذلـــك 

ل فهـو باطـل مـن وجـوه. وفعله هلـا أنَّ لفـظ : فـإن كـان األوَّ أوَّ

أَال . اآليــة يقتضـــي اختصــاص أهــل البيــت بــام لــيس لغــريهم

إنَّـام العـامل فـالن، وإنَّـام اجلـواد حـاتم، : الأنَّ القائـل إذا قـ ٰى تر

ــذي  ــيص ال ــد التخص ــه يفي ــم فكالم ــدي دره ــك عن ــام ل وإنَّ

ذكرناه؟ وإرادة الطهـارة مـن الـذنوب مـن غـري أن يتبعهـا فعـل 

ــف  ال ختصــيص ألهــل البيــت هبــا، بــل اهللا يريــد مــن كــلِّ مكلَّ

ــك ــل ذل ــه . مث ــن تناولت ــدح م ـــي م ــة تقتض ــإنَّ اآلي ــًا ف وأيض

ــل   وتعظيمــه بداللــة مــا روي أنَّ النبــيَّ  وتشـــريفه لـــامَّ جلَّ

ـــاعل ـــني  ي� ـــن واحلس ـــة واحلس ـــال وفاطم ـــاء وق : بالكس

ـــي، فأذهـــب عـــنهم الـــرجس  الّلهـــمَّ « إنَّ هـــؤالء أهـــل بيت

ــرهم تطهــرياً  ــك يف بيــت ُأمِّ » وطهِّ ــة، وكــان ذل  فنزلــت اآلي

ألســُت مــن أهــل : ، فقالــت لــه )رمحــة اهللا عليهــا(َســَلمة 

ــِك «: البيتــك؟ فقــ ، وصــورة احلــال وســبب »خــري عــىلٰ  ال، إنَّ

ـــريف ــة والتش ــيان املدح ــة يقتض ــزول اآلي ــة وال . ن وال مدح

ــمُّ  ــي تع ــة الت ـــريف يف اإلرادة املحض ــن  تش ــني م ــائر املكلَّف س

 .ّفار وغريهمالكُ 

هـذا الوجـه كـذلك ال مدحـة فـيام تذكرونـه،  عـىلٰ : فإن قيل
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ــه أذهــب عـ: ألنَّكـم ال بــدَّ أن تقولـوا ــرهم إنَّ نهم الــرجس وطهَّ

وهـذا . بأن لطف هلـم بـام اختـاروا عنـده االمتنـاع مـن القبـائح

ــدنا وعنــدكم ــم مــن غــريهم مــن الكُ . واجــب عن ــار ولــو عل ّف

 للمدح؟ مثل ما علمه منهم لفعل مثل ذلك هبم، فأّي وجهٍ 

مـا ذكرمتـوه يف اللطـف ووجوبـه، وأنَّـه لـو  األمـر عـىلٰ : قلنا

ه هبـم، غـري أنَّ وجـه املدحـة مـع علمه يف غريهم لفعله كـام فعلـ

ذلك ظاهر، ألنَّ مـن اختـار االمتنـاع مـن القبـائح، وعلمنـا أنَّـه 

ــاف  ــن ألط ــك ع ــان ذل ــذنوب، وإن ك ــن ال ــيئًا م ــارف ش ال يق

ــاىلٰ  ــا اهللا تع فًا  فعله ـــرَّ ــدوحًا مش ــون مم ــن أن يك ــدَّ م ــه، ال ب ب

كـذلك مـن ُأريـد منـه أن يفعـل ]] ٢٥٢ص /[[  ولـيس. معظَّامً 

ويمتنـع مــن القبـيح، ومل ُيعَلــم مـن جهتــه مـا يوافــق الواجـب، 

 .هذه اإلرادة، فبان الفرق بني األمرين

مـا وردت بـه الروايـة الظـاهرة  عـىلٰ   وأيضًا فـإنَّ النبـيَّ 

ــام ســأل أن  مل يســأل اهللا أن يريــد أن ُيــذِهب عــنهم الــرجس، وإنَّ

ــرهم تطهــرياً  ــذِهب عــنهم الــرجس، وأن ُيطهِّ ــة . ُي فنزلــت اآلي

نة إلجابتــه، فيجــب أن يكــون املعنــ مطابقــة  ٰى لدعوتــه ومتضــمِّ

وإذا ثبـت اقتضــاء اآليـة لعصــمة مـن تناولتــه . فيهـا مـا ذكرنــاه

ـة مـن أهـل البيـت  ٰى وعن بمـن  هبا، وجب أن تكـون خمتصَّ

فقـد عصـمته،  عصـمته دون مـن أمجـع املسـلمون عـىلٰ  ذهبنا إىلٰ 

ــىلٰ  ــَع ع ــن ُقطِ ــت عمَّ ــا إذا انتف ــا ألهنَّ ــمته مل ــي عص ــيه  نف يقتض

ــون متناولــة ملــن  ــمة، مل ختــُل مــن أن تك ــا مــن العص معناه

ــة ــري متناول ــمته، أو غ ــت يف عص ــت . اختلف ــه بطل ــإن مل تتناول ف

فائدهتا، فوجب أن تكـون متناولـة، وهـذه الطريقـة ُتبطِـل قـول 

األزواج، ألجــل كوهنــا واردة عقيــب ذكــرهنَّ  مــن محلهــا عــىلٰ 

ـــذهب أ ، ألنَّ األزواج إذا مل ي ـــاهبنَّ ـــد إىلٰ وخط ـــمتهنَّ  ح عص

وجــب أن ُخيــِرجن عــن اخلطـــاب املقتضـــي لعصــمة مـــن 

قهـا هبـنَّ إذا تعلُّ  وورودها عقيـب ذكـرهنَّ ال يـدلُّ عـىلٰ . تتناوله

ــواهلنَّ  ــابق أح ــا ال يط ــان معناه ــن . ك ــريه م ــرآن ويف غ ويف الق

األزواج  أنَّ محــل اآليــة عــىلٰ  عــىلٰ . الكــالم لــذلك نظــائر كثــرية

ن عالمـة مجـع  ٰى ضــبانفرادهنَّ خيالف مقت ـا تتضـمَّ لفظهـا، ألهنَّ

ــث ر واملؤنَّ ر أو اجلمــع الــذي فيــه املــذكَّ وال جيــوز محلهــا . املــذكَّ

ــر. األزواج دون غــريهنَّ  عــىلٰ  ــة،  ٰى أَال ت م هــذه اآلي أنَّ مــا تقــدَّ

ر عنهـا لــامَّ كـان املعنـيُّ بـه األزواج جـاء مجعـه بـالنون  ثّم تـأخَّ

 باملؤنَّث؟ املختصِّ 

ــدلُّ  ــا ي ــىلٰ  وممَّ ــاً  ع ــه أيض ــذهب إلي ــن ن ــها بم : اختصاص

ــان  ــا، وإذا ك ــد ذكرناه ــا وق ــبب نزوهل ــواردة يف س ــة ال الرواي

ــاء،  ــل بالكس ــن ُجلِّ ــة م ــن مجل ــارجني م ــريهنَّ خ األزواج وغ

  وجـواب النبـيِّ . وجب أن تكـون اآليـة غـري متناولـة هلـنَّ 

ــَلمة  ألُمِّ  ــىلٰ ]] ٢٥٣ص /[[َس ــًا ع ــدلُّ أيض ــك ي ــد روي . ذل وق

بيـت فاطمـة  بعد نزول هذه اآليـة كـان يمـرُّ عـىلٰ   بيَّ أنَّ الن

ــول ــر، ويق ــالة الفج ــد ص ــرمحكم اهللا، «: عن ــالة، ي ــا الص م
�
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 إنَّ غايــة مــا يف اآليــة أن يــدلَّ عــىلٰ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ــت م أنَّ  ــل البي ــتأله ــاف وإن مل يق ــاب األلط ــة يف ب ــك  ضِ زيَّ ذل

ــه إن ُأريــد باآليــة اإلرادة اخلالصــة،  بيَّنّــاألّنــا قــد . عصــمتهم أنَّ

ــًا  ــالً تابع ــت فع ــدَّ أن يثب ــال ب ــة ف ــت املزيَّ ــة، وإذا ثبت ــال مزيَّ ف

 .لإلرادة، وهو ذهاب الرجس

ن إثبـات حـال ألهـل البيـت، وال : فإن قيـل الكـالم يتضـمَّ

 .أنَّ غريهم يف ذلك بخالفهم عىلٰ  يدلُّ 

نفيهــا عـن غــريهم واضـح، ألنَّ العصــمة  الطريـق إىلٰ : قيـل

ــا اإلمامــة إذا  ــا غــري مقطــوع هبــا لغــريهم، وأمَّ ال خــالف يف أهنَّ

ثبتـت فـيهم بطلـت أن تكــون يف غـريهم، السـتحالة أن خيــتصَّ 

 .باإلمامة اثنان يف وقت واحد

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــد: ول ــة ت ــىلٰ إنَّ اآلي ــ لُّ ع ك أنَّ التمسُّ

ــدلُّ عــىلٰ  ــ بأهــل البيــت جــائز، وال ت ك بغــريهم غــري أنَّ التمسُّ

ــه إذا ثبتــت داللتهــا عــىلٰ  عصــمة أهــل البيــت  جــائز، وذلــك أنَّ

ــالفهم  ــإنَّ خم ــائغ، ف ــري س ــم غ ــه أنَّ خالفه ــوا علي ــامَّ أمجع فم

 .يف جهتهم وجهة غريهم وهذا يبطل أن يكون احلقُّ . مبطل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٨ج (ان التبي

ـــمّ  ]]٢٣٩ص [[ ـــال ث ِهَب   :ق
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نــس بــن مالــك أأبــو ســعيد اخلــدري و ٰى رو .]٣٣ :حــزاباأل[

ــة وأُ  ــ مُّ وعائش ــقع أنَّ لَ َس ــن األس ــة ب ــ مة وواثل ــة نزل ت يف اآلي

ــيِّ  ــيلٍّ   النب ــني  وع ــن واحلس ــة واحلس  و. وفاطم
َ

ــل
ْ
ه

َ
أ

ِت 
ْ
َي  .املدح و عىلٰ أالنداء  نصب عىلٰ  ا�ْ

ــن أُ  ــروي ع ــ مِّ ف ــأمة لَ َس ــتهنَّ ــيَّ  إنَّ  :ا قال ــان يف   النب ك

ــ ــتدعا علي� ــي فاس ــني، وجلَّ  ابيت ــن واحلس ــة واحلس ــم وفاطم له

ــ ــاء خيربيَّ ــمّ بعب ــال ة، ث ــمَّ اللّ « :ق ــؤالء  ه ــي أه ــل بيت ــب أفه ذه



 ١٧  ....................................................................................................... آية سقاية احلاجِّ ) ٥/ (حرف األلف 

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــرياً ع ــأنزل »رهم تطه ــاىلٰ اهللا ، ف ــه تع   :قول
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ــ�ا ْطِه

َ
ْم �

ُ
ــَر� ــ مُّ فقالــت أُ  ،�َو�َُطه� ــول : قلــت :مةلَ َس ــا رس ي

ــل اهللا،  ــن أه ــا م ــالأن ــك؟ فق ــل بيت ــ«: ه ص /[[  ِك ال، ولكنَّ

 .»خري ىلٰ إ]] ٢٤٠

هـل البيـت أيف مجلـة  نَّ أ أصـحابنا هبـذه اآليـة عـىلٰ  واستدلَّ 

ــط ــه الغل ــوز علي ــومًا ال جي ــون إالَّ  نَّ أو ،معص ــاعهم ال يك  إمج

ذهـاب الـرجس عـن إلاهللا لـيس خيلـو إرادة  :بـأن قـالوا .صواباً 

ن يكون هـو مـا أراد مـنهم مـن فعـل الطاعـات أهل البيت من أ

ــايص،  ــاب املع ــاأواجتن ــون عب ــن و يك ــأرة ع ــنهم أه نَّ ــب ع ذه

ــن  ــاع م ــده االمتن ــاروا عن ــًا اخت ــم لطف ــل هل ــأن فع ــرجس ب ال

ــائح ــوز واألوَّ . القب ــرادًا، ألنَّ أل ال جي ــون م ــذه اإل ن يك رادة ه

فــني، فــال اختصــاص ألهــل البيــت يف حاصــلة مــع مجيــع املكلَّ 

هــل البيــت أهبــذه اآليــة  خــصَّ  تعــاىلٰ اهللا  ذلــك وال خــالف أنَّ 

ل هـذا بطِـمـا يُ  ل عـىلٰ َمـفكيـف ُحي  ،ه غـريهمركهم فيـبأمر مل يش

ــ ــيص وُخي ــيلة رِ التخص ــا فض ــم فيه ــون هل ــن أن يك ــة م ج اآلي

 !غريهم؟ ة عىلٰ ومزيَّ 

 لنـا عـىلٰ ، وقـد دلَّ )لـيس( ٰى جتـري جمـر) إنَّـام(لفظـة  نَّ أ عىلٰ 

ــدَّ  ــا تق ــك يف م ــن  ،مذل ــة م ــن مجاع ــاه ع ــة، أوحكين ــل اللغ ه

 إالَّ اهللا يريـد  لـيس: فيكـون تلخـيص الكـالم .اج وغـريهكالزّج 

ذلـك  عـن أهـل البيـت، فـدلَّ  هـذا احلـدِّ  إذهاب الـرجس عـىلٰ 

 عــىلٰ  وذلــك يــدلُّ  ،إذهــاب الــرجس قــد حصــل فــيهم نَّ أ عــىلٰ 

 .عصمتهم، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه

ــ زواج النبــيِّ أيف  هــي: وقــال عكرمــة وهــذا غلــط، . ةخاصَّ

ـ ه لو كانت اآليـة فـيهنَّ ألنَّ  ث، بكنايـة املؤنَّـ نَّ عـنه ٰى ة لكنـَّخاصَّ

 ِ�   :م مـن اآليـات نحـو قولـهكام فعل يف مجيـع مـا تقـدَّ 
َ
ـْرن

َ
َوق
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ِة األ اِهِليـ�

ْ
َج ا� ـَ��

َ
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ْ
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ُ
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َ
�ة ث، فكـان جيـب فـذكر مجيـع ذلـك بكنايـة املؤنَّـ ،َوآِ�َ� ا�ز�

ــ :أن يقــول هــل البيــت أالــرجس  ذهب عــنكنَّ ليــاهللا ام يريــد إنَّ

ــويُ  النســاء ال  نَّ أ عــىلٰ  ر دلَّ ا بكنايــة املــذكَّ  كنّــ، فلــامَّ ركنَّ طهِّ

 .فيها مدخل هلنَّ 

النســاء ومــن ذكرنــاه مــن  ويف النــاس مــن محــل اآليــة عــىلٰ 

إذا اجتمـع : وقـال. ا قلنـاهممـَّ]] ٢٤١ص /[[هل البيـت هربـًا أ

ــذكَّ  ــامل ــذكَّ ر واملؤنَّ ــب امل ــث غل ــذكَّ  ٰى ر، فكنّ ــة امل ــنهم بكناي . رع

ومـا يقتضـيه  ،مةلَ َسـ مِّ ه مـن الروايـة عـن أُ بيَّنّـال بـام بطِـوهذا يُ 

. والنسـاء خارجـات عـن ذلـك ،من كون من تناولتـه معصـوماً 

يف كتــاب  -يف هــذه اآليــات  - وقــد اســتوفينا الكــالم يف ذلــك

 .اإلمامة من أراده وقف عليه هناك

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (بن بطريق ا/ عمدة عيون صحاح األخبار

ــ ]]٤٥ص [[ فقــد ثبــت عصــمتهم : بــن احلســن ٰى قــال حيي

  ٰــاىل ــه اهللا تع ــوت تنزي ــم لثب ــنهم، إو هل ــرجس ع ــاب ال ذه

ــدنس، والتطهــري ــزُّ : والطهــر خــالف ال ــن اإلالتن ــن ه ع ــم وع ث

ــلِّ  ــن  ك ــد ب ــة أمح ــل يف اللغ ــاحب املجم ــك ص ــر ذل ــيح، ذك قب

واقعـة وهـو تـرك م ،العصـمة ٰى وهـذا هـو معنـ ،فارس اللغوي

لفــظ القــرآن العزيــز قــد ورد لفــظ  ٰى ـوبمقتضــ ،الــرجس

 .من قول الرسول  الصحيح

ــيالً  ــك دل ــار ذل ــن  فص ــمته م ــق عص ــرفني وطري ــن الط م

ـــ ـــلني، ألنَّ ـــتاألص ـــرجس إ ]]٤٦ص [[/ ه إذا ثب ـــاب ال ذه

فــال جيــوز ثبــوت  عــنهم وتطهــريهم بــإرادة اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ 

 إرادة اهللا تعــاىلٰ  نَّ أل ،ذلــك فــيهم بــإرادة غــري اهللا تعــاىلٰ  خــالف

 .ال تغالب

ــذلك ال يُ  ــال ب ــن ق ــوم ــاقالً  دُّ َع ــمتهم ع ــوت عص ــع ثب ، وم

ا وقــوع منـّـأ ،بــذلك الرسـول  خبــارإبـإرادة اهللا ســبحانه، و

ــالً  اخلطــاء مــنهم عــاجالً  ــأوإذا  ،وآج ــنهم  ا وقــوع اخلطــاءمنّ م

ــاء  ــوع اخلط ــه وق ــؤمن من ــن مل ي ــم دون م ــداء هب ــب االقت وج

ومــن يــؤمن وقــوع . وتــرك التطهــري لــه هق الــرجس عليــوتطـرُّ 

 تنزيـه اهللا تعـاىلٰ  ملوضـع احلـقِّ  إىلٰ  يه هيـدنَّـأاخلطاء منه، ثبت له 

 بـاع ملوضـعباالتِّ  اه، ومن كـان كـذلك كـان أحـقُّ له، وهدايته إيّ 

ــبحانه ــول اهللا س ٰ : ق
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ــد ــن هي ــداء بم ــبحانه االقت ــب اهللا س ــد أوج ــقِّ  إىلٰ  يفق  ،احل

ــك  ــيس ذل ــعالَّ إول ــه، و  م ــريه ل ــه، إتطه ــرجس عن ــاب ال ذه

ومـن : اهللا تعـاىلٰ  خ من مل حيكـم بـذلك، فصـار ذلـك حكـمووبَّ 

ـْم بِمـا  َوَمـنْ : مل حيكم به فكان مـن أهـل هـذه اآليـة
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 .]٤٤: املائدة[ �أ

 :ٰى وقد قيل يف هذا املعن

ـــوت ـــه البي ـــارص عن ـــت تق    وبي

  الفرقــــدِ  ا عـــىلٰ وطـــال علــــو�  
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   مـــن حولــــه حتـــوم املالئــــُك 

ـــوحي دار النـــد  ـــبح لل   يويص

   رجــس عــنهم ذهــب كــلَّ أاهللا 

ــــ بيتــــاً     األردانِ  رهم مــــنوطهَّ

   مــالكأبيــاهتم منــزل التنزيــل واأل

ـــــــوانِ   ـــــــات والرض   والرمح

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٨ج ( جممع البيان

ــد اتَّ ]] ١٥٦ص [[ ــت األُ وق ــفق ــىلٰ مَّ ــا ع ــراد  أنَّ  ة بأمجعه امل

ــة  ــت يف اآلي ــل البي ــاىلٰ [بأه ــه تع ــُد اُهللا : أي يف قول ــا يُِر� م
�
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� ]ــزاب ــت نبيِّ ]] ٣٣: األح ــل بي ــا أه ــمّ . ن ــوا ث  ،اختلف

ـــة ـــال عكرم ـــيِّ  أراد: فق ـــأوَّ  ، ألنَّ أزواج النب ـــة متوجِّ ه ل اآلي

مالــك، وواثلــة  وقــال أبــو ســعيد اخلــدري، وأنــس بــن. إلـيهنَّ 

ــة، وأُ  ــقع، وعائش ــن األس ــ مُّ ب ــ إنَّ  :مةلَ َس ــة خمتصَّ ــولاآلي  ة برس

 .، وفاطمة، واحلسن، واحلسني ، وعيلٍّ اهللا 

ثني شــهر بــن حــدَّ : ذكــر أبــو محــزة الــثاميل يف تفســريه

 إىلٰ  جــاءت فاطمــة : قالــت، مةلَ َســ مِّ حوشــب، عــن أُ 

ـــيِّ  ـــال  النب ـــا، فق ـــرة هل ـــل حري ـــِك «: حتم ـــي زوج  ادع

لــه  علـيهم كســاءً  ٰى ألقــ عمـوا، ثــمّ فجــاءت هبــم، فطُ  ،»وابنيـِك 

ــاً  ــالخيربي ــمَّ اللّ « :، فق ــب  ه ــرتيت، فأذه ــي وع ــل بيت ــؤالء أه ه

ــ ــرجس، وطهِّ ــنهم ال ــرياً ع ــت ،»رهم تطه ــول: فقل ــا رس  ،اهللا ي

 .»خري أنت إىلٰ «: وأنا معهم؟ قال

ــاً  ٰى ورو ــريه أيض ــي يف تفس ــن أُ  الثعلب ــناد ع ــ مِّ باإلس مة لَ َس

ــيَّ  أنَّ  ــان يف  النب ــة  ك ــه فاطم ــا، فأتت ــا  بيته ــة فيه بربم

فـــذكرت ، »وابنيـــِك  ادعـــي زوجـــِك «: ل هلـــاحريـــرة، فقـــا

مـا يُِر�ـُد : فـأنزل اهللا تعـاىلٰ : قالـت احلديث نحو ذلـك، ثـمّ 
�
إِن

 اهم بـه، ثـمّ فأخـذ فضـل الكسـاء، فغّشـ: قالت .اآلية ... اهللاُ 

هـؤالء أهـل  هـمَّ اللّ «: قـال السـامء، ثـمّ  هبا إىلٰ  ٰى أخرج يده فألو

ــ ، »تطهــرياً  رهمبيتــي، وحــامتي، فأذهــب عــنهم الــرجس، وطهِّ

ــت]] ١٥٧ص /[[ ــت، وقل ــت رأيس البي ــم : فأدخل ــا معك وأن

 .»خري إىلٰ  ِك خري، إنَّ  إىلٰ  ِك إنَّ «: يا رسول اهللا؟ قال

ــع ــال جمم ــناده ق ــع أُ : وبإس ــت م ــدخل ــىلٰ مِّ ــة،  ي ع عائش

ه كـان إنَّـ: يـوم اجلمـل؟ قالـت خروجـِك  أرأيـِت  :يمِّ فسألتها أُ 

عــن  تســأليني: فقالــت  فســألتها عــن عــيلٍّ . مــن اهللا قــدراً 

ــبِّ  ــان إىلٰ  أح ــاس ك ــول اهللا  الن ــبِّ رس ــاس  ، وزوج أح الن

، ا، وفاطمـة، وحسـناً ، لقـد رأيـت عليـ�اهللا  رسـول كان إىلٰ 

 بثــوب علــيهم، ثــمّ  اهللا  ، ومجــع رســول وحســيناً 

ــال ــمَّ اللّ «: ق ــنهم ه ــب ع ــامتي، فأذه ــي، وح ــل بيت ــؤالء أه  ه

ــ ــول: فقلــت :قالــت، »رهم تطهــرياً الــرجس، وطهِّ ــا رس  ،اهللا ي

 .»خري إىلٰ  ِك فإنَّ  ،يتنحّ « :أنا من أهلك؟ قال

: قــال ، وبإســناده عــن أيب ســعيد اخلــدري، عــن النبــيِّ 

، وحســن، وحســني، ، ويف عــيلٍّ يفَّ «: مخسـة نزلـت هــذه اآليــة يف

 .»وفاطمة 

ــيِّ  ــا الس ــووأخربن ــال د أب ــد، ق ــدَّ : احلم ــو ح ــاكم أب ثنا احل

: السـبيعي، قـال كـرثونا عـن أيب بحـدَّ : القاسم احلسكاين، قـال

ــروة احلــرّ حــدَّ  ــو ع ــالثنا أب ــدَّ : اين، ق ــالح ــغي، ق ــن مص : ثنا اب

د وب بـن سـيار، عـن حمّمـعبد الرحيم بن واقـد، عـن أّيـ ثناحدَّ 

ــيِّ  نزلــت هــذه اآليــة عــىلٰ  :بــن املنكــدر، عــن جــابر، قــال  النب

  َّـــت إال ـــت يف البي ـــن،وليس ـــة، واحلس ـــني   فاطم واحلس
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 .»أهيل

ــدَّ  ــيِّ وح ــالثنا الس ــد، ق ــو احلم ــدَّ : د أب ــو ح ــاكم أب ثنا احل

: قــال،  عـن احلسـن بــن عـيلٍّ  القاسـم بإسـناده عــن زاذان،

ــ« ــريامَّ ـل ــة التطه ــت آي ــول اهللا  ، نزل ــا رس ــ مجعن يف  اهوإّي

هــؤالء أهــل بيتــي  هــمَّ اللّ : قــال مة خيــربي، ثــمّ لَ َســ مِّ ألُ  كســاءٍ 

 .»وعرتيت

ـ والروايـات ـيف هـذا كثـرية مـن طريـق العامَّ ة، لــو ة واخلاصَّ

 .أوردناه كفاية وفيام ،إيرادها لطال الكتاب قصدنا إىلٰ 

ــة هبــؤالء اخلمســة  ت الشــيعة عــىلٰ واســتدلَّ  اختصــاص اآلي

 ثبـت بعـدها، نافيـة قـة ملـا أُ حمقِّ  )امإنَّـ(لفظـة  إنَّ  :بأن قـالوا

ام يف عنـدي درهـم، وإنَّـ ام لـكإنَّـ: قـول القائـل فـإنَّ . ملا مل يثبت

 الـدرهم، ولـيس يف ٰى ه لـيس عنـده سـوي أنَّــالدار زيد، يقتضـ

 .زيد ٰى الدار سو

ــرَّ  ــي وإذا تق ــون ه ــة أن تك ــو اإلرادة يف اآلي ــال ختل ــذا ف ر ه

طهـــري وإذهـــاب املحضـــة، أو اإلرادة التـــي يتبعهـــا الت اإلرادة

ــرجس ــه األوَّ . ال ــوز الوج ــاىلٰ  ألنَّ  ل،وال جي ــن  اهللا تع ــد أراد م ق

ــلِّ  ــ ك ــلمكلَّ ــا بأه ــاص هل ــال اختص ــة، ف ــذه اإلرادة املطلق  ف ه

ــق]] ١٥٨ص /[[ ــائر اخلل ــت دون س ــول  وألنَّ  .البي ــذا الق ه

وشـبهة، وال مـدح يف  بغـري شـكٍّ  ي املـدح والتعظـيم هلـمـيقتض



 ١٩  ....................................................................................................... آية سقاية احلاجِّ ) ٥/ (حرف األلف 

ـــرَّ  ـــت الو. دةاإلرادة املج ـــاينفثب ـــه الث ـــوت . ج ـــه ثب ويف ثبوت

مــن  وقــد علمنـا أنَّ . ني باآليــة مـن مجيــع القبـائحاملعنيّـ عصـمة

عصــمته،  عـدا مــن ذكرنـاه مــن أهــل البيـت غــري مقطـوع عــىلٰ 

 .قها بغريهمة هبم، لبطالن تعلُّ اآلية خمتصَّ  فثبت أنَّ 

: فالقول فيه ،صدر اآلية وما بعدها يف األزواج إنَّ : قيل ٰى ومت

م مـن عـرف عـادة الفصـحاء يف كالمهـم، فـإهنَّ  رهنكِ يُ  هذا ال إنَّ 

إليه، والقـرآن مـن ذلـك  غريه، ويعودون يذهبون من خطاب إىلٰ 

 .مملوء، وكذلك كالم العرب وأشعارهم

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عيلُّ )/ ١ج (الطرائف 

 : دنزول آية التطهري يف آل حممّ  ]]١٧٧ص [[/

ِألَْهـِل َبيْتِـِه املَُشـاِر  ْعِيـِني النَّبِـيِّ َوِمْن َذلِـَك ِيف تَ  - ١٨٧

ابِِع ِمـْن َثَامنِيَـِة   َذلَِك   َفِمنْ  ،إَِليِْهمْ  ِمْن َصِحيِح اْلبَُخاِري ِيف اْجلُْزِء الرَّ

ابِِع ِمنْهُ  ،َأْجَزاءٍ  َأْيضًا ِمـْن َأْجـَزاٍء  ،َوِمْن َصِحيِح ُمْسِلٍم ِيف اْجلُْزِء الرَّ

َغَداًة َوَعَليِْه ِمـْرٌط  اهللاِ َخَرَج َرُسوُل  : َقاَلْت  ،ةَ َعْن َعاِئَش  ،ِستَّةٍ 

ٌل ِمْن َشْعٍر َأْسَودَ  ُثـمَّ َجـاَء  ،َفَجاَء اْحلََسُن ْبـُن َعـِيلِّ َفَأْدَخَلـهُ  ،ُمَرحَّ

ُثـمَّ َجـاَء َعـِيلٌّ  ،ُثمَّ َجـاَءْت َفاطَِمـُة َفَأْدَخَلَهـا ،اْحلَُسْنيُ َفَدَخَل َمَعهُ 

   :مَّ َقـاَل ثُ  ،َفَأْدَخَلهُ 
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ـــُن  - ١٨٨]] ١٨٠ص /[[ ـــُد ْب ـــْن َذلِـــَك َمـــا َرَواُه َأْمحَ َوِم

ــنَِدهِ  ــٍل ِيف ُمْس ــِريهِ  ،َحنْبَ ــيُّ ِيف َتْفِس ــنَاِدِمهَ  ،َوالثَّْعَلبِ اِد  ا إَِىلٰ بِإِْس ــدَّ َش

رٍ   ،َوِعنْـَدُه َقـْومٌ  ،َواثَِلـَة ْبـِن اْألَْسـَقعِ  َدَخْلـُت َعـَىلٰ   :َقـاَل  ،ْبِن َعـامَّ

َم ـلِـ :َفَلـامَّ َقـاُموا َقـاَل ِيل  ،َفَشـتَْمتُُه َمَعُهـمْ  ،َفَشـتَُموهُ  اَفَذَكُروا َعِلي� 

ــَل  ُج ــَذا الرَّ ــُت ؟ َشــتَْمَت َه ــْوَم َيْشــتُ  :ُقْل ــُت اْلَق ــتَْمتُُه َرَأْي ُموَنُه َفَش

ــمْ  ــاَل ، َمَعُه ــوِل  :َفَق ــْن َرُس ــُت ِم ــَام َرَأْي َك بِ ــِربُ ، اهللاِ َأَال ُأْخ

: َفَقاَلـْت  ،َأَتيْـُت َفاطَِمـَة َأْسـَأُهلَا َعـْن َعـِيلٍّ  :َقـاَل ، َبَىلٰ  :ُقْلُت 

َه إَِىلٰ «  اهللاَِجـاَء َرُسـوُل  ٰى َفَجَلْسـُت َأْنتَظِـُر َحتـَّ، »اهللاَِرُسـوِل  َتَوجَّ

َأَخـَذ ُكـلُّ َواِحـٍد  ،َوَمَعـُه َعـِيلٌّ َواْحلََسـُن َواْحلَُسـْنيُ  ،َفَجَلَس 

ــ ــِدِه َحتَّ ــنُْهَام بِيَ ــَأْدنَ  ٰى ِم ــَل َف ــ ٰى َدَخ ــْنيَ  اَعِلي� ــُهَام َب ــَة َفَأْجَلَس َوَفاطَِم

 ،َفِخــِذهِ  َوَأْجَلــَس َحَســنًا َوُحَســيْنًا ُكــلَّ َواِحــٍد ِمــنُْهَام َعــَىلٰ  ،َيَدْيــهِ 

 :، ُثـمَّ َتـَال َهـِذِه اْآلَيـةَ -ِكَسـاًء : َأْو َقـاَل  -َلـفَّ َعَلـيِْهْم َثْوَبـُه  ُثمَّ 
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ــَر� ُهــمَّ َهــُؤَالِء َأْهــُل َبيْتِــي«: ُثــمَّ َقــاَل  ،�َو�َُطه�  ،اللَّ

 .»َوَأْهُل َبيْتِي َأَحقُّ 

ــ - ١٨٩ ــَك ِيف املَْعنَ ــْن َذلِ ــَىلٰ  ٰى َوِم ــُدلُّ َع ــا َي ــَن  َم ــَة ْب َأنَّ َواثَِل

َة َدَفَعـاٍت  َذلِـَك ِمـَن النَّبِــيِّ  ٰى اْألَْسـَقِع َرأَ  َفِمـْن ِرَواَيــِة  ،ِعـدَّ

ِمـْن ُمْسـنَِد َأْمحَـَد ْبـِن َحنْبَـٍل   ٰى َواثَِلَة ْبـِن اْألَْسـَقِع ِيف َدْفَعـٍة ُأْخـرَ 

ــنَا ــَقعِ  إَِىلٰ  ]]١٨١ص /[[ِدِه بِإِْس ــِن اْألَْس ــَة ْب ــاَل  ،َواثَِل ــُت   :َق َطَلبْ

اهللاِ َذَهــَب َيــْأِيت بَِرُســوِل «: َفَقاَلــْت َفاطَِمــةُ  ،ِيف َمنِْزلِــهِ   اَعِلي�ــ

« ، َفــَأْجَلَس  ،َفــَدَخَال َوَدَخْلــُت َمَعُهــَام  ،َفَجــاَءا َمجِيعــاً  :َقــاَل

ــ ــْنيَ  َعــْن َيَســاِرِه َوَفاطَِمــةَ  اَعِلي� ــِه َواْحلََســَن َواْحلَُســْنيَ َب ــْن َيِمينِ َع

ِهَب   :َعَلـيِْهْم بِثَْوبِـِه َوَقـاَل  ٰى َأْلَقـُثمَّ  ،َيَدْيهِ 
ْ
مـا يُِر�ـُد اُهللا ِ�ُـذ
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ا َرَواُه  ٰى رَ َدْفَعًة ُأْخـ ٰى َوِمْن َذلَِك ِيف املَْعنَ  - ١٩٠ َعـْن َواثَِلـَة ِممـَّ

اِد ْبِن َعبِْد  َأْمحَُد ْبُن َحنْبٍَل ِيف ُمْسنَِدِه بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ  َعـْن َواثَِلـَة اهللاِ، َشدَّ

 اهللاِ َرَأْيتُنِي َذاَت َيـْوٍم َوَقـْد ِجئْـُت َرُسـوَل   :َقاَل  ،ْبِن اْألَْسَقعِ 

َفِخـِذِه اْألَْيَمـِن  اَء اْحلََسُن َفَأْجَلَسُه َعـَىلٰ َفجَ  ،َوُهَو ِيف َبيِْت ُأمِّ َسَلَمةَ 

 ،َوَقبََّلـهُ  ٰى رَ ـَفِخِذِه اْليُْسـ َوَجاَء اْحلَُسْنيُ َفَأَخَذُه َوَأْجَلَسُه َعَىلٰ  ،َوَقبََّلهُ 

ُثمَّ َأْغـَدَف  ،َفَجاءَ  اُثمَّ َدَعا َعِلي�  ،َوَجاَءْت َفاطَِمُة َفَأْجَلَسَها َبْنيَ َيَدْيهِ 

يَّ َعَليْ  مـا يُِر�ـدُ اُهللا  : ُثـمَّ َقـاَل  ،َكَأينِّ َأْنُظُر إَِليْـهِ  ،اً ِهْم ِكَساًء َخيَْربَ
�
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ــُه ُأمُّ َســَلَمَة  - ١٩١ ــَك َمــا َرَوْت ــِني َأْهــِل  Âَوِمــْن َذلِ ِيف َتْعِي

ـ ِة  ،ٍد َبيِْت ُحمَمَّ تِـِه ِيف ِعـدَّ َقُهـْم ِألُمَّ ـُه َذَكـَر َأْسـَامَءُهْم َوَحقَّ َوَأنَّ

ِة َأْوَقاٍت  ِيف ُمْسـنَِد َأْمحَـَد ْبـِن َحنْبَـٍل  َفِمـْن َذلِـَك َمـا ،َجمَالَِس َوِعدَّ

ــنَاِدِه إَِىلٰ  ــاِويِّ  بِإِْس ــَة الطَُّف يَّ
ــهُ  ،َعطِ َثتْ ــَلَمَة َحدَّ ــِه َأنَّ ُأمَّ َس ــْن َأبِي  ،َع

ــنََام َرُســوُل   :اَلــْت قَ  ــاِدمُ  اهللاِ َبيْ ــاَل اْخلَ ــي َيْومــًا إِْذ َق إِنَّ  :ِيف َبيْتِ

ــ ةِ  اَعِلي� ــدَّ ــَة ِيف السُّ ــْت ، َوَفاطَِم ــاَل ِيل  :َقاَل ــْي ِيل «: َفَق ــوِمي َفتَنَحَّ ُق

ــي ــِل َبيْتِ ــْن َأْه ــْت ، »َع ــاً  :َقاَل ــِت َقِريب ــُت ِيف اْلبَيْ يْ ــُت َفتَنَحَّ  ،َفُقْم

ــِيلٌّ  ــَدَخَل َع ــْنيُ َف ــُن َواْحلَُس ــُة َواْحلََس ــبِيَّاِن     َوَفاطَِم ــا َص َوُمهَ

ـــِغَريانِ  ـــْت ، َص ـــِرِه  :َقاَل ـــَعُهَام ِيف َحْج ـــبِيَّْنيِ َفَوَض ـــَذ الصَّ َفَأَخ

 ،ٰى َوَفاطَِمـَة بِاْليَـِد اْألُْخـرَ  ،َيَدْيـهِ  ٰى بِإِْحـدَ  اَواْعتَنَـَق َعِليـ� ،َوَقبََّلُهَام 

ــةَ  ــَل َفاطَِم ــ ،َوَقبَّ ــْوَداءَ َوَأْغ ــًة َس ــيِْهْم َمخِيَص ــاَل  ،َدَف َعَل ــمَّ َق : ُث

ــَك َال إَِىلٰ « ــمَّ إَِليْ ُه ــاِر  اللَّ ــي ]]١٨٢ص /[[النَّ ــُل َبيْتِ ــا َوَأْه ، »َأَن

 .»َخْريٍ  َعَىلٰ  َوَأْنِت « :َقاَل اهللاِ، َفَأَنا َيا َرُسوَل  :َفُقْلُت  :َقاَلْت 

ــ - ١٩٢ ــَك ِيف املَْعنَ ــْن َذلِ ــْن ُمْســنَِد  ٰى َوِم ــٍل ِم ــِن َحنْبَ ــَد ْب َأْمحَ

ــرَ  ــًة ُأْخ ــَلَمَة َدْفَع ــْن ُأمِّ َس ــاٍح  ٰى َع ــِن َأِيب ِرَي ــاِء ْب ــْن َعَط ــاَل  ،َع  :َق

ــْذُكُر َأنَّ النَّبِــيَّ  ــِمَع ُأمَّ َســَلَمَة َت َثنِي َمــْن َس ــدَّ َكــاَن ِيف  َح

ــا َحِريــَرةٌ  ،َبيْتَِهــا َمــٍة فِيَه ــُة بُِربْ ــْت َفاطَِم ــا َعلَ  ،َفَأَت ــهِ َفــَدَخَلْت ِهبَ  ،يْ

َفَجـاَء َعـِيلٌّ َوَحَسـٌن  :َقاَلـْت ، »اْدِعـي ِيل َزْوَجـِك َواْبنَيْـِك «: َقـاَل 

ــَرةِ  ،َوُحَســْنيٌ  ــْن تِْلــَك اْحلَِري ــْأُكُلوَن ِم ــَدَخُلوا َوَجَلُســوا َي  ،َف
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ــَىلٰ  ــْم َع ــَو َوُه ــُه َوِيل  َوُه ــٍة َل يٌّ  ،َمنَاَم ــَربِ ــاٌء َخيْ ــُه ِكَس تَ ــاَن َحتْ ، َوَك

ــْت  ــا ِيف  :َقاَل ــيلِّ َوَأَن ــَرِة ُأَص ــَأْنَزَل  ، اْحلُْج ــاَىلٰ اهللاُ َف ــةَ  َتَع ــِذِه اْآلَي  :َه
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ـــَر� ـــْت ، �َو�َُطه� ـــاِء  :َقاَل ـــَل اْلِكَس ـــَذ َفْض َفَأَخ

ــهِ  ــَدهُ  ،َوَكَســاُهْم بِ ــمَّ َأْخــَرَج َي ــَأْلوَ  ،ُث ــا إَِىلٰ  ٰى َف ــَامءِ  ِهبَ ــاَل  ،السَّ : َوَق

ــتِي« ْجَس  ،َهـُؤَالِء َأْهــُل َبيْتِــي َوَخاصَّ ُهــمَّ َفَأْذِهــْب َعــنُْهُم الــرِّ اللَّ

ــرياً  ــْرُهْم َتْطِه ــْت ، »َوَطهِّ ــَت  :َقاَل ــُت َرْأِيسَ اْلبَيْ ــُت  ،َفَأْدَخْل  :َوُقْل

 إِنَّـِك َلَعـَىلٰ  ،َخـْريٍ  إِنَّـِك َلَعـَىلٰ «: َقـاَل اهللاِ؟ َوَأَنا َمَعُكـْم َيـا َرُسـوَل 

 .»َخْريٍ 

ــاِين ِيف  ٰى َوَروَ  ــاِظ َواملََع ــِذِه اْألَْلَف ــِديَث ِهبَ ــَذا اْحلَ ــيُّ َه الثَّْعَلبِ

َمةِ  َواَيِة املُتََقدِّ  .َتْفِسِري َهِذِه اْآلَيِة َغْريَ الرِّ

ــ - ١٩٣ ــٍل ِيف املَْعنَ ــِن َحنْبَ ــَد ْب ــنَِد َأْمحَ ــَك ِيف ُمْس ــْن َذلِ  ٰى َوِم

 ،َشـْهِر ْبـِن َحْوَشــٍب  بِإِْسـنَاِدِه إَِىلٰ  ٰى َدْفَعـًة ُأْخــرَ  النَّبِـيِّ َقـْوُل 

ــوَل  ــَلَمَة َأنَّ َرُس ــْن ُأمِّ َس ــةَ اهللاِ َع ــاَل لَِفاطَِم ــِك «: َق ــي بَِزْوِج ايتِينِ

ُثـمَّ  :َقاَلـْت  ،ي�اَعَلـيِْهْم ِكَسـاًء َفـَدكِ  ٰى َفَجاَءْت ِهبِْم َفـَأْلقَ  ،»َواْبنَيِْك 

ــَدهُ   َوَضــعَ  ــيِْهمْ  َي ــاَل  ،َعَل ــٍد «: َوَق ــمَّ إِنَّ َهــُؤَالِء آُل ُحمَمَّ ُه  ،اللَّ

ـدٍ  َفاْجَعْل َصـَلَواتَِك َوَبَرَكاتِـَك َعـَىلٰ  ـٍد َوآِل ُحمَمَّ إِنَّـَك َمحِيـٌد  ،ُحمَمَّ

ــدٌ  ي ــَلَمةَ ، »َجمِ ــْت ُأمُّ َس ــمْ  :َقاَل ــَل َمَعُه ــاَء ِألَْدُخ ــُت اْلِكَس  ،َفَرَفْع

 .»َخْريٍ  ]]١٨٣ص /[[ إِنَِّك َعَىلٰ «: اَل َوقَ  ،َفَجَذَبُه ِمْن َيِدي

ِمْن ُمْسنَِد َأْمحَـَد ْبـِن  ٰى َدْفَعًة ُأْخرَ  َوِمْن َذلَِك َقْوُلُه  - ١٩٤

 :َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة َزْوَجـُة النَّبِـيِّ   :َقاَل  ،َسْهلٍ  َحنْبٍَل بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ 

َقتَُلـوُه  :َوَقاَلْت  ،ِعنَْت َأْهُل اْلِعَراِق ِحَني َجاَء َنْعُي اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ لُ 

وُه َوَأَذلُّوُه َلَعنَُهُم اهللاُ، َقتََلُهُم   اهللاِ َفـإِينِّ َرَأْيـُت َرُسـوَل اهللاُ، َغرُّ

ِمُلَهـا ِيف  َمٍة َقْد َصنََعْت فِيَها َعِصـيَدًة َحتْ َوَقْد َجاَءْتُه َفاطَِمُة ُغْدَوًة بُِربْ

ِك «: َفَقاَل َهلَا ،َها َبْنيَ َيَدْيهِ َوَضَعتْ  ٰى َطبٍَق َحتَّ  : َقاَلْت ، »؟َأْيَن اْبُن َعمِّ

 :َقاَلـْت ، »اْذَهبِـي َفاْدِعيـِه َواْئتِينِـي بِاْبنَيْـهِ «: َقـاَل ، »ُهَو ِيف اْلبَيِْت «

ي ِيف َأَثـِرِهْم ـَفَجاَءْت َتُقوُد اْبنَيَْها ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهَام بِيَـٍد َوَعـِيلٌّ َيْمِشـ

َوَجَلـَس َعـِيلٌّ  ،َفَأْجَلَسـُهَام ِيف َحْجـِرهِ اهللاِ، َرُسوِل  َدَخُلوا َعَىلٰ  ٰى َحتَّ 

  َِقاَلـْت ُأمُّ َسـَلَمةَ  ،َوَجَلَسْت َفاطَِمـُة َعـْن َيَسـاِرهِ  ،َعْن َيِمينِه: 

ـ يَّ تِي ِكَسـاًء َخيَْربِ املَثَاَبـِة ِيف  ًا َكـاَن بَِسـاطًا َلنَـا َعـَىلٰ َفاْجتََذَب ِمْن َحتْ

ُه النَّبِيُّ َوَأَخَذ َطَرَيفِ اْلِكَساِء َوَأْلوَ  ،ينَةِ املَدِ  ـِه  إَِىلٰ  ٰى بِيَِدِه اْليُْمنَ  ٰى َفَلفَّ َربِّ

  ُهــمَّ َهــُؤَالِء َأْهــُل َبيْتِــي«: َوَقــاَل ْجَس  ،اللَّ َأْذِهــْب َعــنُْهُم الــرِّ

ْرُهْم َتْطِهرياً  : َقـاَل ؟ َأَلْسُت ِمْن َأْهِلـَك اهللاِ، َيا َرُسوَل  :ُقْلُت ، »َوَطهِّ

ـِه  ٰى ـَفَأْدَخَلنِي ِيف اْلِكَساِء َبْعَد َما َقَض  :َقاَلْت  ،»َبَىلٰ « ُدَعاَءُه ِالْبِن َعمِّ

 .َعِيلِّ َواْبنَيِْه َواْبنَتِِه َفاطَِمَة 

َوَرَأْيــُت ِيف َبْعــِض ِرَواَيــِة َهــَذا اْحلَــِديِث َعــْن ُأمِّ  :َأُقــوُل 

ا َعـَىلٰ  :َوَقاَلْت  ،َسَلَمةَ  َـا َأَصـحُّ َمنَاَمـٌة  ،نَاَمـةٍ مَ  َوُكنـَّ َفـَال َأْعَلـُم َأهيُّ

 .َأِو املَثَاَبةُ 

ــ - ١٩٥ ــَك ِيف املَْعنَ ــْن َذلِ ــْن َأِيب  ٰى َوِم ــيِّ َع ــِري الثَّْعَلبِ ِيف َتْفِس

َنَزَلــْت َهــِذِه اْآلَيــُة ِيف «  :َقــاَل  ،َعــِن النَّبِــيِّ  ،َسـِعيٍد اْخلُــْدِريِّ 

ــةٍ  ــِيلٍّ َوِيف  :َمخَْس ــَة ِيفَّ َوِيف َع ــْنيٍ َوَفاطَِم ــٍن َوُحَس ــا ،   َحَس م
�
إِن

ــدُ    ]]١٨٤ص /[[ يُِر�
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ابِـِع  َوَرَواُه َأُبو اْحلََسـِن َعـِيلُّ ْبـُن َأْمحَـَد اْلَواِحـِديُّ ِيف اْجلُـْزِء الرَّ

ــِري  ــَن التَّْفِس ــيطِ ِم ــوِض َواْلبَِس ــْنيَ املَْقبُ ــيِط َب ــَربٌ  ،اْلَوِس ــَو ُمْعتَ َوُه

َوُهـَو ِمـْن ُعَلـَامِء املَُخـالِِفَني  ،ِعنَْدُهْم ِعنَْد َتْفِسـِريِه ِآلََيـِة الطََّهـاَرةِ 

 . ِألَْهِل اْلبَيِْت 

ــيِّ ِيف  ٰى َوِمــْن َذلـِـَك ِيف املَْعنَــ - ١٩٦ َأْيضــًا ِمــْن َتْفِســِري الثَّْعَلبِ

ـٍع ِمـْن َبنِـي َحـاِرِث ْبـِن  يِل َهِذِه اْآلَيـِة َأْيضـًا بِإِْسـنَاِدِه إَِىلٰ َتْأوِ  ُجمَمِّ

ــيِْم  ــاَل اهللاِ، َت ــي َعــَىلٰ   :َق ــَع ُأمِّ ــُت َم ــي ،َعاِئَشــةَ  َدَخْل  ،َفَســَأَلتَْها ُأمِّ

ـُه َكــاَن َقــَدرًا  :َقاَلــْت ؟ َأَرَأْيــِت ُخُروَجـِك َيــْوَم اْجلََمـلِ  :َقاَلـْت  إِنَّ

ــَن  ــاَىلٰ اهللاِ ِم ــْن َعــِيلٍّ  ،َتَع ــَأَلتَْها َع ــْت  ،َفَس ــْن  :َقاَل ــَأْلتِنِي َع َس

ـاِس َكــاَن إَِىلٰ  ـ ،اهللاِ َرُســوِل  َأَحــبِّ النـَّ ًا َلَقــْد َرَأْيــُت َعِليـَّ

ـــَع َرُســـوُل  ،َوَفاطَِمــَة َوَحَســـنًا َوُحَســـيْناً  اهللاِ بغـــدف َوَقـــْد َمجَ

ُهـمَّ َهـُؤَالِء أَ «: ُثمَّ َقاَل  ،َعَليِْهمْ  ـتِياللَّ َفَأْذِهـْب  ،ْهـُل َبيْتِـي َوَخاصَّ

ْرُهْم َتْطِهرياً  ْجَس َوَطهِّ  .»َعنُْهُم الرِّ

ــ - ١٩٧ ــَك ِيف املَْعنَ ــْن َذلِ ــِل  ٰى َوِم ــيِّ ِيف َتْأِوي ــِري الثَّْعَلبِ ِيف َتْفِس

ــنَاِدِه إَِىلٰ  ــِة بِإِْس ــِذِه اْآلَي ــاِر  َه ــٍب الطَّيَّ ــِن َأِيب َطالِ ــِر ْب ، َجْعَف

ــ  :َقــاَل  ــَامِء  إَِىلٰ  اهللاِ  َنَظــَر َرُســوُل امَّ ـَل ــَن السَّ ــِة َهابَِطــًة ِم ْمحَ الرَّ

َتْنيِ » ؟َمــْن َيــْدُعو«: َقــاَل  اهللاِ، َأَنــا َيــا َرُســوَل  :َقاَلــْت َزْينَــُب ، َمــرَّ

ــاَل  ــ«: َفَق ــي ِيل َعِليَّ ــْنيَ اْدِع ــَن َواْحلَُس ــَة َواْحلََس ــاَل ، »ًا َوَفاطَِم  :َق

َوَفاطَِمـَة  اَوَعِليـ� ،َوُحَسـيْنًا َعـْن ِشـَاملِهِ  ،هِ َفَجَعَل َحَسـنًا َعـْن َيِمينِـ

اَهــهُ  ــاُهْم ِكَســاًء َخيَْربِ  ،ُجتَ ــاُثــمَّ َغشَّ ُهــمَّ إِنَّ لُِكــلِّ «: ُثــمَّ َقــاَل  ،ي� اللَّ

ــيٍّ َأْهــًال   :  اهللا َفــَأْنَزَل  ،»َوَهــُؤَالِء َأْهــُل َبيْتِــي ،َنبِ
ُ
مــا يُِر�ــد
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ــَر� ــُب . �َو�َُطه� ــْت َزْينَ ــوَل  :َفَقاَل ــا َرُس َأَال اهللاِ، َي

ــاَل َرُســوُل ؟ َأْدُخــُل َمَعُكــمْ  ــِك إَِىلٰ «: اهللاَِفَق ــِك َفإِنَّ ــْريٍ إِْن  َمَكاَن َخ

 .» َتَعاَىلٰ اهللاُ َشاَء 

ْن َتْفِســِري الثَّْعَلبِــيِّ َأْيضــًا ِيف ِمــ ٰى َوِمــْن َذلـِـَك ِيف املَْعنَــ - ١٩٨

  :َقـاَل  ،َعـْن َأِيب اْحلَْمـَراءِ  ،َأِيب َداُودَ  َتْأِويِل َهـِذِه اْآلَيـِة بِإِْسـنَاِدِه إَِىلٰ 



 ٢١  ....................................................................................................... آية سقاية احلاجِّ ) ٥/ (حرف األلف 

ــدٍ  ــْوٍم َواِح ــُهٍر َكيَ ــَعَة َأْش ــِة تِْس ــُت بِاملَِدينَ ــوُل  ،َأَقْم ــاَن َرُس اهللاِ َوَك

 َبــاِب َعــِيلٍّ َوَفاطَِمــَة  َىلٰ َجيِــيُء ِيف ُكــلِّ َغــَداٍة َفيَُقــوُم َعــ 

ـَالةَ «: َفيَُقوُل  مـا يُِر�ـدُ  ،الصَّ
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ــ - ١٩٩ ــَك ِيف املَْعنَ ــْن َذلِ ــَو  ٰى َوِم ــِحيِح َأِيب َداُوَد َوُه ــْن َص ِم

نَِن َومُ  َأنَّ َرُسـوَل   َمالِـٍك َعـْن َأَنـِس ْبـِن َمالِـٍك  أَوطَّ ِمْن ِكتَاِب السُّ

ــَرَج إَِىلٰ  اهللاِ  ــَة إَِذا َخ ــاِب َفاطَِم ــرُّ بِبَ ــاَن َيُم ــِر  َك ــَالِة اْلَفْج َص

ـَالَة َيـا «: امَّ َنَزَلْت َهِذِه اْآلَيـُة َقِريبـًا ِمـْن ِسـتَِّة َأْشـُهٍر َيُقـوُل ـلَ  الصَّ

مـا يُِر�ـدُ   ،َأْهَل اْلبَيِْت 
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ــ - ٢٠٠]] ١٨٦ص /[[ ــَذا املَْعنَ ــِو َه ــَك ِيف َنْح ــْن َذلِ  ٰى َوِم

ـــِديِّ  ـــِحيَحْنيِ لِْلُحَميْ ـــْنيَ الصَّ ـــِع َب ـــَة ِيف اْجلَْم ـــنَِد َعاِئَش ِيف ُمْس

ــ ]]١٨٧ص /[[ ابِ ــِديِث الرَّ ــِلٍم ِيف اْحلَ ــَراِد ُمْس ــْن إِْف ــتَِّني ِم ِع َوالسِّ

ــيَّ  :ِمــْن َطــِريَقْنيِ  ا َأنَّ النَّبِ ــِه  َأَحــُدُمهَ َخــَرَج َذاَت َغــَداٍة َوَعَليْ

ٌل ِمـْن َشـْعٍر َأْسـَودَ   ،َفَجـاَء اْحلََسـُن ْبـُن َعـِيلٍّ َفَأْدَخَلـهُ  ،ِمْرٌط ُمَرحَّ

ُثـمَّ  ،َءْت َفاطَِمـُة َفَأْدَخَلَهـاُثـمَّ َجـا ،ُثمَّ َجاَء اْحلَُسْنيُ َفـَدَخَل َمَعـهُ 

ُم   :ُثـمَّ َقـاَل  ،َجاَء َعِيلٌّ َفَأْدَخَلهُ 
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ــِث  - ٢٠١ ــْزِء الثَّالِ ــِحيِح َأِيب َداُوَد ِيف اْجلُ ــَك ِيف َص ــْن َذلِ َوِم

ــ ــْنيِ ِيف َب ــِن َواْحلَُس ــِب اْحلََس ــيِّ  اِب َمنَاِق ــِن النَّبِ ــنَاِدِه َع بِإِْس

  َِمثْــَل َهــِذِه اْألَْلَفــاِظ َواملََعــاِين املَنُْقوَلــِة ِيف اْجلَْمــِع َبــْني

ِحيَحْنيِ لِْلُحَميِْديِّ َسَواءً   .الصَّ

ــُه ِيف  ــَر ِمنْ ــٍع آَخ ــِحيِح َأِيب َداُوَد ِيف َمْوِض ــَك ِيف َص ــْن َذلِ  َوِم

ُم   :َتْفِســِري َقْولِــِه َتَعــاَىلٰ 
ُ
�

ْ
ــن

َ
ِهَب �

ْ
مــا يُِر�ــُد اُهللا ِ�ُــذ

�
إِن

 
ً
ــ�ا ْطِه

َ
ْم �

ُ
ــَر�

�
ــِت َو�َُطه

ْ
َي  ا�ْ

َ
ــل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
ــر�ج ــنَاِدِه إَِىلٰ  ،�ا�  بِإِْس

ــِديِّ  النَّبِــيِّ  ــِحيَحْنيِ لِْلُحَميْ  ،ِمثْــَل َلْفظِــِه ِيف اْجلَْمــِع َبــْنيَ الصَّ

ــِرهِ  ــي«: َوَزاَد ِيف آِخ ــُؤَالِء َأْهــُل َبيْتِ ــمَّ َه ُه ــْب َعــنُْهُم  ،اللَّ َفَأْذِه

ْرُهْم َتْطِهرياً  ْجَس َوَطهِّ  .»الرِّ

ــِع ِيف  - ٢٠٢ ابِ ــْزِء الرَّ ــِلٍم ِيف اْجلُ ــِحيِح ُمْس ــَك ِيف َص ــْن َذلِ َوِم

ــاِب  ــا ِيف َب ــوِل ِمنَْه ــَخِة املَنُْق ــَن النُّْس ــِه ِم لِ ــْن َأوَّ اٍس ِم ــرِّ ــِث ُك َثالِ

ــاِئلِ  ــٍب  َفَض ــِن َأِيب َطالِ ــِيلِّ ْب ــْؤِمنَِني َع ــِري املُ ــنَاِدِه إَِىلٰ  َأِم  بِإِْس

ــاصٍ  ــِن َأِيب َوقَّ ــيِّ   َســْعِد ْب ــِديِث َعــِن النَّبِ ــْذُكُر ِيف اْحلَ َة  َي ِعــدَّ

ـــٍب  ـــِن َأِيب َطالِ ـــِيلِّ ْب ـــاِئَل لَِع ـــةً  َفَض ـــوُل ِيف  ،َخاصَّ َو َيُق

بْناَءنــا  :َيــةُ امَّ َنَزَلــْت َهــِذِه اْآل ـَلــ :َأَواِخــِرهِ 
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ــوُل  ، ]٦١ ــا َرُس ــ اهللاِ َدَع ــَن َواْحلُ  اَعِلي� ــَة َواْحلََس ــْنيَ َوَفاطَِم َس

  ُهمَّ َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي«: َوَقاَل  .» اللَّ

ــِحيِحِه  ]]١٨٨ص /[[ ــِلٌم ِيف َص ــا َرَواُه ُمْس ــَك َم ــْن َذلِ َوِم

ــَخِة  ــَن النُّْس ــْنيِ ِم اَس ــِرِه ِيف ُكرَّ ــًا ِيف َأَواِخ ــِع َأْيض ابِ ــْزِء الرَّ ِيف اْجلُ

ـَعلِ  اهللاِ َدَعـــا َرُســوُل   :َقــاَل  ،املَنُْقــوِل ِمنَْهــا َوَفاطَِمـــَة  ايـ�

ُهمَّ َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي«: َواْحلََسَن َواْحلَُسْنيَ َوَقاَل   .» اللَّ

ريح ـتصـ نظر إىلٰ ا :قال يل الشيعي عند هذا :قال عبد املحمود

تصحيحها  يف أخبار الثقلني التي اجتمع املسلمون عىلٰ   النبيِّ 

أهـل  وأنَّ  ،ته أهـل بيتـهه وعرتته بعد وفاته كتاب ربِّ مَّ ف ألُ ه خلَّ أنَّ 

 ثـمّ  ،ك هبم أمـان مـن الضـاللالتمسُّ  وأنَّ  ،بيته ال يفارقون كتابه

ألهل بيته يف هذه األحاديث التي أطبق   تعيني النبيِّ  انظر إىلٰ 

وفاطمـة  أهـل بيتـه عـيلٌّ  وأنَّ  ،تصـديقها ة عىلٰ علامء املسلمني كافَّ 

 .واحلسن و احلسني 

لــم املســلمني وإطبــاقهم ع انظــر إىلٰ  ثــمّ  ]]١٩٣ص /[[

ــىلٰ واتِّ  ــاقهم ع ــني  أنَّ  ف ــن واحلس ــة واحلس ــون متَّ  فاطم فق

ــىلٰ  ــو  أنَّ  ع ــه ه ــداء ب ــون االقت ــذي يوجب ــهم وال ــامهم ورئيس إم

 .بال خالف بينهم بن أيب طالب  عيلُّ 

 فقــد صــارت هــذه األحاديــث التــي أطبــق املســلمون عــىلٰ 

ــ ــيَّ  أنَّ  عــىلٰ  ]]١٩٦ص /[[ة داللــة رصحيــة تصــحيحها دالَّ  النب

  َّبــن أيب طالــب  اســتخالفه لعــيلِّ   هلــم عــىلٰ عــني 

ـ  ،تــه يَّ نـه للخالفـة مـن ذرّ عيِّ ك بـه وبمـن يُ ووجـوب التمسُّ

 .تهمَّ أُ  عىلٰ   ة للنبيِّ وظهرت احلجَّ 

ملســلم يف تــرك خالفتــه  عــذراً  ٰى أبقــ  النبــيَّ  ٰى فهــل تــر

ــه ة أحاديــث مــن صــحيح مت عــدَّ وقــد تقــدَّ  ؟وركــوب خمالفت

يــدور معــه حيــث  عــيلٍّ   مــع احلــقَّ  ن أنَّ وغــريه يتضــمَّ البخــاري 

ــ ،مــا دار يــردا  ٰى وال يفــارق كتــاب اهللا حتَّــ ه ال يفــارق احلــقَّ وأنَّ

  .رسول اهللا  احلوض عىلٰ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( اإلربيل ىٰ بن عيس عيلُّ / )١ج (كشف الغمَّ

هل فأهل اهللا أهل القـرآن وأهـل البيـت ا األمَّ أف ]]٦٧ص [[

ـ عىلٰ  واحلسني  وفاطمة واحلسن يلٌّ وع مة، لَ َسـ مُّ رته أُ ـمـا فسَّ

 ، إذ أتته فاطمة ذات يوم جالساً  بينا هو  النبيَّ  وذلك أنَّ 

: قالـت ،»وابنـاه؟ أين عيلٌّ «:  فقال النبيُّ  ،بربمة فيها عصيدة

واحلسني بـني  واحلسن قبل عيلٌّ أف ،»دعيهم يلا«: قال ،»يف البيت«



 آية التطهري) ٤/ (حرف األلف   ............................................................................................................  ٢٢

 كـان تنـاول كسـاءً   ر هبم النبيُّ ـ بصفلامَّ  ،امةيديه وفاطمة أم

ا واحلسـن واحلسـني ل بـه نفسـه وعليـ�، فجلَّـاملنامـة خيربيـاً  عىلٰ 

 ،اخللـق إيلَّ  هؤالء أهل بيتـي وأحـّب  نَّ إ همّ اللّ «: قال وفاطمة، ثمّ 

مـا : فأنزل اهللا تعاىلٰ  ،»تطهرياً  رهمذهب عنهم الرجس وطهِّ أف
�
إِن

 
ْ
 ].٣٣: األحزاب[اآلية  ... ِهَب يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

ــر ــة ُأخ ــت ٰى ويف رواي ــت: قال ــت : فقل ــول اهللا، ألس ــا رس ي

 .»- خري أو إىلٰ  - خري إنَِّك عىلٰ «: من أهل بيتك؟ قال 

 :قالــت Â مةلَ َســ مِّ وعــن أُ  ،ومــن مســند أمحــد بــن حنبــل

ــ إنَّ : إذ قالــت اخلادمــة يف بيتــي يومــاً  رســول اهللا  بيــنام ا علي�

قــومي «: فقــال يل: قالــت ،واحلســني بالســدة وفاطمــة واحلســن

يـت مـن البيـت فقمـت فتنحَّ : قالـت ،»يل عن أهل بيتـي يفتنحّ 

ــاً  ــيلٌّ قريب ــدخل ع ــني  ، ف ــن واحلس ــة واحلس ــا  وفاطم ومه

ـــبيّ  ـــبيَّ ص ـــذ الص ـــغريان، فأخ ـــره ان ص ـــعهام يف حج ني فوض

ــبَّ  ــتفق ــ: لهام، قال ــق علي� ــدواعتن ــد  ٰى ا بإح ــة بالي ــه وفاطم يدي

ــراألُ  ــل ]]٦٨ص [[/، ٰى خ ــة وقب ــل فاطم ــ فقب ــذف علي� ا فأع

ــال ــوداء فق ــة س ــيهم مخيص ــمّ اللّ «: عل ــك ال إىلٰ  ه ــا  إلي ــار أن الن

ــل ــي وأه ــت»بيت ــت: ، قال ــال: وقل ــول اهللا؟ فق ــا رس ــا ي : وأن

 . »وأنِت «

ــ: ن ســأل ســائل، فقــالإفــ  نزلــت هــذه يف أزواج النبــيِّ ام أُ إنَّ

، قبلهـــا نَّ أل:  ��ِـــ ـــاَء ا�� ـــا �ِس ـــزاب[ ي ؟ ]٣٢: األح

ـودرايـةً  ذلك غلط روايـةً : فقل مة لَ َسـ مِّ أُ  ا الروايـة فحـديث، أمَّ

ــ ا الدرايــة فلــو كــان يف نســاء ويف بيتهــا نزلــت هــذه اآليــة، وأمَّ

 نزلـت ، فلـامَّ )الـرجس ويطهـركنَّ  ليـذهب عـنكنَّ : (لقيل النبيِّ 

ــيِّ  ــت النب ــل بي ــاء  يف أه ــىلٰ  ج ــذكري ع ــ ،الت ــألهنَّ  ٰى ام مت

 .اجتمعا غلب التذكري

   **   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :آية التطهري ]]١٧٣ص [[

َس   :قوله تعاىلٰ : الثالث
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 ].٣٣ :حزاباأل[ �أ

ـــ ـــل  ٰى ورو ، رونـأمجـــع املفسِّ اجلمهـــور كأمحـــد بـــن حنب

ـــ ـــ]] ١٧٤ص /[[  ،ريهوغ ـــيلٍّ أهنَّ ـــول اهللا وع ـــت يف رس  ا نزل

  .وفاطمة واحلسن واحلسني

ــِد  ٰى َوَروَ  ــو َعبْ ــَراَن املَ اهللاِ َأُب ــُن ِعْم ــُد ْب ــاِينُّ ُحمَمَّ ــْن َأِيب  ،ْرُزَب َع

ــَراءِ  ــاَل  ،اْحلَْم ــيَّ   :َق ــَدْمُت النَّبِ ــ َخ ــُهٍر َأْو َعَش ــَعَة َأْش  ،َرةً ـتِْس

َيْأُخـَذ بِِعَضـاَدَيتْ  ٰى ْجـٍر َال َخيْـُرُج ِمـْن َبيْتِـِه َحتـََّكاَن ِعنْـَد ُكـلِّ فَ وَ 

ـــِيلٍّ  ـــاِب َع ـــوُل  ،َب ـــيُْكْم وَ «: َفيَُق ـــَالُم َعَل ـــُة السَّ ص /[[  اهللاَِرْمحَ

ــهُ وَ ]] ١٧٥ ــِيلٌّ وَ  ،»َبَرَكاُت ــوُل َع ــُة وَ َفيَُق ــُن وَ َفاطَِم ــْنيُ اْحلََس  :اْحلَُس

ــيَّ « ــا َنبِ ــَالُم َي ــَك السَّ ــُة رَ وَ اهللاِ َعَليْ ــهُ وَ اهللاِ ْمحَ ــوُل  ،»َبَرَكاُت ــمَّ َيُق : ُث

ــَالَة َرِمحَُكــُم « ُم اهللاُ، الصَّ
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ْ
َرَف ـُثــمَّ اْنَصــ، »�ا�ــر�ج

هُ  إَِىلٰ   . ُمَصالَّ

 ؤمنني أمـري املـ وال خـالف يف أنَّ  ،والكذب من الرجس

 .فيكون صادقاً  ،اخلالفة لنفسه ٰى عادَّ 

*   *   * 

 :حديث الكساء]] ٢٢٨ص [[

ِة ُطـُرٍق : رونـالسادس والعش  ،ِيف ُمْسنَِد َأْمحََد ْبِن َحنْبٍَل ِمْن ِعدَّ

تَّةِ وَ  َحاِح السِّ َكاَن َرُسـوُل   :َقاَلْت  ،َعْن ُأمِّ َسَلَمةَ  ،ِيف اْجلَْمِع َبْنيَ الصِّ

 ،»اْبنَيْـِك اْدِعي َزْوَجـِك وَ «: َفَقاَل  ،َفَأَتْت َفاطَِمةُ  ،َبيْتِي ِيف  اهللاِ 

يٌّ اْحلَُسْنيُ وَ اْحلََسُن وَ َفاطَِمُة وَ َفَجاَء َعِيلٌّ وَ  تَـُه ِكَسـاٌء َخيْـَربِ  ،َكـاَن َحتْ

َيْـِت   :اهللاَُفَأْنَزَل   ا�ْ
َ

ل
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ه
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َ
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َر� َفَأَخـَذ ]] ٢٢٩ص /[[ ،]٣٣ :األحزاب[ �ه�

ـَامءِ  ِهبَـا إَِىلٰ  ٰى َفـَأْلوَ  ،ُثمَّ َأْخَرَج َيَدهُ  ،َكَساُهْم بِهِ اْلِكَساِء وَ  َفْضَل   ،السَّ

َأَنـا وَ  :ُقْلـُت وَ  ،َفَأْدَخْلُت َرْأِيس اْلبَيْـَت  ،»َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي« :َقاَل وَ 

 .»َخْريٍ  إِنَِّك إَِىلٰ «: َقاَل اهللاِ؟ َرُسوَل َمَعُهْم َيا 

ــوَ  ،ِمــْن َصــِحيِح َأِيب َداُودَ  ٰى َقـْد ُرِوَي َنْحــُو َهــَذا املَْعنـَـوَ   أُمَوطَّ

ِة َمَواِضعَ وَ  ،َمالٍِك  ِة ُطُرٍق وَ  ،َصِحيِح ُمْسِلٍم ِيف ِعدَّ  .ِعدَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ـــارش ]]٣٩٤ص [[ ـــذنوب: الع ـــن ال ـــارة م ـــال  ،الطه ق
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ْ
َي ـــزاب[ �ا�ْ ـــ، ]٣٣: األح  امَّ ـول

ــيُّ  ــت أدار النب ــىلٰ   نزل ــاء ع ــيلٍّ  الكس ــن  ع ــة واحلس وفاطم

ــ هــمَّ اللّ «: واحلســني، وقــال فأذهــب عــنهم  ،يهــؤالء أهــل بيت

ولــيس اآليــة يف  ،مة وغريهــالَ َســ مُّ كــذا روتــه أُ ، »الــرجس

ــــالنســــاء وإالَّ  ــــمري ألنَّ ــــة .ث الض ]] ٣٩٥ص /[[ وللرواي

: مــن أهــل بيتــك؟ قــال ألســُت : مةلَ َســ مُّ إذ قالــت أُ  ،املــذكورة

ـ»خري عىلٰ  ِك إنَّ « ا بالنسـاء ال يمنـع مـن ، وكـون مـا قبلهـا خمتص�

آخــر،  قــال مــن خطــاب إىلٰ جلــواز االنت ،اختصاصــها هبــم

عــن  رجــس فهــو منفــيٌّ  الــذنب رجــس، وكــلُّ : نقــول وحينئــذٍ 
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ـ أهل البيت، فالـذنب منفـيٌّ   وعـيلٌّ  ،رون منـهعـنهم، وهـم مطهَّ

  ِّمن الذنوب راً دهم، فيكون مطهَّ سي. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

 :الفصل العارش ]]١٨٤ص [[

ِهَب :  طمـة واحلسـننيوفا نزل يف عـيلٍّ 
ْ
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ـــ :يويف روايـــة القّمـــ، ]٣٣: األحـــزاب[  ام نزلـــت يف عـــيلٍّ إنَّ

ــ قــال أمحــد بــن فــارس اللغــوي  .ة مــن ولــدهوالســبطني واألئمَّ

 عــن اإلثــم وعــن كــلِّ التنزيــه  :التطهــري :صـاحب املجمــل فيــه

 .عصمتهم فيه شاهد عدل عىلٰ  :وأقول ،قبيح

 .ف بالم اجلنس ال يعمُّ الواحد املعرَّ  :إن قلت

ه لـو ثبـت مـن الـرجس فـرد ألنَّـ ،يف النفـي بـل يعـمُّ  :قلت

ــ ــت املاهيَّ ــهكان ــاب ،ة في ــدق اإلذه ــم يص ــّال  ،فل ــت ال م وليس

 .م ذكر الرجسلعدم تقدُّ  ،للعهد

 .أحد الرجس عن كلِّ  اهللا يريد إذهاب :قالوا

الـرجس املسـتلزم إذهابـه للعصـمة يريــد اهللا  نمنـع أنَّ  :قلنـا

 .أحد إذهابه عن كلِّ 

 .وقوعه فال دليل عىلٰ  ،لفظ مستقبل يُِر�دُ  :قالوا

فيكـون  ،ه بـأمر ربِّـوال يدعو إالَّ  ،هلم به  دعا النبيُّ  :قلنا

،  واحلـالصيغة االستقبال قد جاءت للاميض مع أنَّ  ،فيقع مقبوالً 
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 .ن قولكم ذلكوليس م

 أذهــب اهللا عنــك كــلَّ  :اإلنســان يقــول لغــريه ألنَّ  ،ال :قلنــا

 .مرض له كلَّ  ومل يكن حاصالً  ،مرض

 .مبدأ اآلية وختامها فيهنَّ  ألنَّ  ،املراد النساء :قالوا

 .رجهنَّ امليم الذي هو عالمة التذكري ُخي  :قلنا

 .وليس قولكم ،فلتخرج فاطمة :قالوا

ــا ــولكم ،ا جــاء معــهث إذيــدخل املؤنَّــ :قلن  ،بخــالف ق

 .صتموها بالنساءكم خصَّ فإنَّ 

ْم : امرأته بامليم يف قولـه ٰى خاطب موس :إن قالوا
ُ
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 .أقامها مقام اجلمع جمازاً  :قلنا  ،]١٠: طه[ ِمن

 .بل أوىلٰ  ،فكذا هنا :إن قالوا

ــا ــا ال رضورة حتــوج إىلٰ  :قلن ــ مِّ وحــديث أُ  ،املجــاز هن مة لَ َس

ــ ،أخــرج النســاء  مــع انعقــاد اإلمجــاع يف أنَّ  ،اوســيأيت ذلــك منّ

 .ما نزل ترتيب القرآن ليس عىلٰ 

ــربيس ــام الط ــال اإلم ــن  :وق ــذهاب م ــحاء ال ــادة الفص ع

ٰ ، والقـرآن مملـوء منـه ،آخـر والعـود إليـه خطـاب إىلٰ  إِذا  َحــ��

ــمْ  ــَر�َْن بِِه ــِك وََج
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ــتُْم ِ� ال

ْ
ن
ُ
ــونس[ ك ــقا، ]٢٢: ي ْم وََس

ُ
ه

 
ً
ـــورا  َطُه

ً
ـــا اب

َ
ـــْم � ـــزاءً  �َر��ُه ـــْم َج

ُ
�

َ
 ل

َ
ـــذا �ن  ه

�
 إِن

ــامع األُ ، ]٢٢و ٢١: اإلنســان[ ــاحب ج ــرج ص ــد أخ ــول وق ص

مـن  : قيـل لـهامَّ ـما رواه مسلم يف صحيحه عن زيـد بـن أرقـم لـ

ــه ــل بيت ــاؤه ؟أه ــال ؟نس ــل  إنَّ  ،ال :ق ــع الرج ــون م ــرأة تك امل

أهــل بيتــه هنــا أصــله  ،قومهــا فرتجــع إىلٰ  ،قهــاطلِّ يُ  ثــمّ  ،الــدهر

 .رموا الصدقة بعدهوعصبته الذين ُح 

ــل إىلٰ  ــن حنب ــند اب ــقع وأس ــن األس ــة ب ــيَّ  أنَّ   واثل   النب

واحلسـنني بـني  ،يمينـه وفاطمـة عـىلٰ  ،يسـاره ا عـىلٰ أجلـس عليـ�

ــه ــمّ  ،يدي ــه ث ــيهم بثوب ــع عل ــة ،التف ــذه اآلي ــال ه ــمّ  ،وت ــال ث  :ق

قالــت  : الروايـةويف ،»هـؤالء أحـقُّ  ،هـؤالء أهـل بيتــي هـمّ اللّ «

 .»خري عىلٰ  ِك إنَّ «: قال ؟أنا معكم :مةلَ َس  مُّ أُ 

 .باخلري نزول اآلية فيهنَّ  ٰى عن :قالوا]] ١٨٦ص /[[

 ،مة فائـدةلَ َسـ مِّ ات باآليـة مل يكـن لقـول أُ معنيّـ لو كـنَّ  :قلنا

ـ وأيضاً  :  قالـت ذلـك قـال هلـاامَّ ـا لـفقد أسند ابن حنبل إليها أهنَّ

ــ« ــومي فتنّح ــلق ــن أه ــي ي ع ــت ،»بيت ــتفتنحَّ  :قال ــند .  ي وأس

ــاً  ــ أيض ــا أنَّ ــإليه ــاءً  ٰى ه ألق ــيهم كس ــدكياً  عل ــمّ  ،ف ــده  ث ــع ي وض

ــيهم ــال ،عل ــمَّ اللّ «: وق ــ ه ــؤالء آل حمّم ــلواتك  ،ده ــل ص فاجع

ــىلٰ  ــك ع ــ وبركات ــحمّم ــ ،دد وآل حمّم ــدإنَّ ــد جمي ــت ،»ك محي  :قال

ــم ــل معه ــاء ألدخ ــت الكس ــدي ،فرفع ــن ي ــه م ــال ،فجذب : وق

ورواه أمحــد  ،ورواه يف املصــابيح عـن عائشـة ،»خـري عـىلٰ  ِك إنَّـ«

ورواه البخـاري ومسـلم  ،مة بطريـق آخـرلَ َسـ مِّ بن حنبـل عـن أُ 

ــر ــق آخ ــحيحيهام بطري ــىلٰ  ،يف ص ــاري ع ــع للبخ ــزء الراب  يف اجل

 . اسنيكرّ  حدِّ 

طهــارة   طــه  ٰى معنــ  :ويف تفســري الثعلبــي عــن الصــادق 

يف تفسـريه  مثـل ذلـك ٰى ورو .تـال آيـة التطهـري ثـمّ  ،أهل البيت

ــن اخلــدري ــراء ،ع ــن أيب احلم ــاً  ،وع الطــرباين يف  ورواه أيض

 . معجمه عن اخلدري

ــ :قــال صــاحب املســتدرك رشط  ه حــديث صــحيح عــىلٰ إنَّ
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ه حـديث حسـن صـحيح إنَّـ :قـال الرتمـذي ،جـهرِّ مسلم ومل ُخي 

وذكـر نحــو ذلــك أبــو داود يف  ،جــهرِّ رشط البخــاري ومل ُخي  عـىلٰ 

ـــننه ـــن س ـــع م ـــره احل ،مواض ـــني وذك ـــع ب ـــدي يف اجلم مي

 . ني من أفراد مسلمالصحيحني يف احلديث الرابع والستّ 

ــاً  ــلم أيض ــر مس ــرّ  وذك ــث ك ــع يف ثال ــزء الراب  أنَّ   اسيف اجل

هـؤالء أهـل  هـمَّ اللّ «: املباهلـة قـال  خرج باألربعـة إىلٰ امَّ ـل النبيَّ 

 .» بيتي

 ،وضــع الكسـاء علــيهم  النبـيَّ  وذكـر الشـيخ املفيــد أنَّ 

 . فأنزل اهللا آية التطهري فيهم ،»هؤالء أهل بيتي« :قال ثمّ 

ــ  ويف أخبــار مســلم ــ مِّ ه قــال ألُ أنَّ ــ«: مةلَ َس ويف  ام نزلــت يفَّ إنَّ

 .»ليس معنا فيها غرينا ،وتسعة من ولد احلسني أخي وابنيَّ 

ــدلُّ وممَّــ ــي يف تفســريه   ختصيصــهم عــىلٰ  ا ي مــا أســنده الثعلب

ــدري أنَّ  إىلٰ  ــيَّ  اخل ــال النب ــ«  :ق ــري يفَّ نزل ــة التطه ــيلٍّ  ت آي  ويف ع

ــة ــنني وفاطم ــند إىلٰ ، »واحلس ــ وأس ــال ،عجمّم ــىلٰ   :ق ــت ع  دخل

 :قالــت ؟يــوم اجلمــل خروجــِك  أرأيــِت  :فقلــت ،ي عائشــةّمــأُ 

ــدراً  ــان ق ــن اهللا ك ــت ،م ــيلٌّ  :قل ــت ؟فع ــبُّ  :قال ــاس إىلٰ  أح  الن

مجعــه وفاطمــة واحلســنني   ولقــد رأيــت النبــيَّ  ،رســول اهللا

ــهــؤ هــمَّ اللّ «: وقــال ــل بيتــي وخاصَّ ــنهم  ،تيالء أه فأذهــب ع

ــرجس ــ]] ١٨٧ص /[[  ال ــرياً وطهِّ ــت ،»رهم تطه ــن  :قل ــا م أن

 . ونحوه يف زينب ،»خري عىلٰ  ِك ي إنَّ تنحّ «: فقال ؟أهل بيتك

يـردا  ٰى لـن يفرتقـا حتـَّ«:  خـروج النسـاء قولـه عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ــيلَّ  ــوض ع ــنَّ ، » احل ــو ك ــن  ول ــة ع ــرج عائش ــودات مل خت مقص

كـام عرفـت مـن  ،إمامتـه  وحاربت املجمـع عـىلٰ  ،اإلسالم

ــاحب املجمــل أنَّ  ــه عــن كــلِّ  ص ويف ،  قبــيح التطهــري التنزي

ــيُّ  :الفــردوس ــ«:  قــال النب ــإّن  اا أهــل بيــت أذهــب اهللا عنّ

وهبــذا يســقط قــول مــن ، »الفـواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطـن

ــ ــلفزعــم أنَّ ــن إرادة ذلــك وقوعــه وقــد س  وألنَّ  ،ه ال يلــزم م

وصــفهم بالطهــارة  وألنَّ  ،حهم وال يمــدح بغــري الواقــعاهللا مــد

ــ ،ي�الــيس عــدم فوصــفهم هبــا  ،صــاف العــدميه نقــيض االتِّ ألنَّ

 .ثبويت

: عـــيل يف قولـــه وإىلٰ  انتهـــت دعـــوة إبـــراهيم إيلَّ «  :وقـــال
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أسـند  ،ا فيهـا مـن السـفاحوأنساب اجلاهلية ليست بصـحاح ملـ

ــاعل إنَّ  : قيــل لــهامَّ ـاب لــعمــر بــن اخلّطــ يزيــد بــن هــارون أنَّ   ي�

واهللا مــا أصــبحت  :فقــال ،نــذر عتــق رقبــة مــن ولــد إســامعيل

ــق إالَّ  ــيلٍّ أث ــني وع ــن وحس ــن حس ــان م ــا ك ــد املطَّ   م ــبوعب  ،ل

 .م شجرة رسول اهللافإهنَّ 

ــن أُ  ٰى ورو ــديث ع ــ مِّ احل ــلَ َس ــافعي ع ــه الش ــن  يلُّ مة الفقي ب

ــب ــاب املناق ــازيل يف كت ــن زادان ،املغ ــن ،ورواه ع ــن احلس  ،ع

ــن يســار ــ .عــن عطــاء ب ــد ربِّ ــن عب ــدورواه اب ــاب العق  ،ه يف كت

ــة ــات املنتزع ــاب اآلي ــاحب كت ــيهم ص ــا ف ــند نزوهل ــد  ،وأس وق

ــ ــه املستنص ــتهـوقف ــه ،ر بمدرس ــن خزانت ــرج م  ،ورشط أن ال خي

 ،الل الكاتـببـن هـ وفيـه سـامع لعـيلِّ  ،ابابـن البـوّ  وهو بخطِّ 

 : قال احلمريي ،ره عليهزوِّ ه ال يمكن أحد أن يُ وخطُّ 

ـــــــيعاً    وغالمــــا طبــــت كهــــالً  ـــــــا ورض   وجنين

ــــد ــــاق طيِّ  ٰى ول ــــاامليث ـــا   ب ـــق طين ـــان اخلل ـــوم ك   ي

 ]]١٨٨ص /[[

ـــا   وجيهــــاً  كنــــت مأمونــــاً    عنـــد ذي العـــرش مكين

 : وقال

ـــاب أالَّ  ـــهد الكت ـــه ش ـــرُّ ل    وا خت

ــــىلٰ   ــــ ع ــــه ص ــــام� آيات   ا وعمي

ـــه ـــرجس عن ـــاط ال ـــري أم    بتطه

  فيهـــا زكيـــا مؤمنـــاً  يمّ وُســـ 

 :قـال احلسـن ،هـا فـيهموهذه آيات تطهـريهم قـد ظهـر رسُّ 

 :قال شاعر ،واهللا ما رشب اخلمر قبل حتريمها

   ين قـد نشـااإلسالم والدِّ  عيل عىلٰ 

  وال انتشــا وال عبــد األوثــان قــطُّ  

   ويافعــاً  وقــد عبــد الــرمحن طفــالً 

  ضـل اهللا يؤتيـه مـن يشـاوذلك ف 

 :قــال ،ق كثــرية عــن بريــدة األســلميرُ ويف التــاريخ مــن ُطــ

ــيُّ  ــال النب ــل«  : ق ــال يل جربائي ــيلٍّ  إنَّ  :ق ــة ع ــر  حفظ تفتخ

 .» مل تكتب عليه خطيئة منذ صحباه ،املالئكة عىلٰ 

جربائيــل األمــني قــال يل عــن املالئكــة  وإنَّ (  :قــال العبــدي

 .)ة وال خناً زلَّ  الطهر عيلٍّ  عىلٰ ام مل تكتبا إهنَّ  :الكاتبني

 : تذنيب

 :قـال  ،اسعـن ابـن عبّـ ،ذكر ابن قرطة يف مراصـد العرفـان

صـالة  يـوم عنـد كـلِّ  يـأيت كـلَّ  ،ر شـهراً ـتسعة عش شهدنا النبيَّ 

ــيلٍّ  إىلٰ  ــاب ع ــلِّ فيُ  ،ب ــيهمس ــة ،م عل ــو اآلي ــدعوهم إىلٰ  ،ويتل  وي

ــالة ــس. »الص ــن أن ــوه ع ــلمي ،ونح ــردة األس ــن  .وأيب ب وع

  ،أربعـني صـباحاً  بفاطمـة جـاء النبـيُّ   دخـل عـيلٌّ امَّ ـلـ  :اخلدري



 ٢٥  ....................................................................................................... آية سقاية احلاجِّ ) ٥/ (حرف األلف 

ــول ــة ويق ــو اآلي ــاربكم«: ويتل ــن ح ــرب مل ــا ح ــن  ،أن ــلم مل وس

 .» ساملكم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

مــن   عصــمة عــيلٍّ  عــىلٰ  وقــوع الــنصِّ []] ١١٧١ص [[

 :]القرآن

ــ ــرآنأمَّ ــن الق ــري: ا م ــة التطه ــ فآي ــل الدالَّ ــاهرة ب ــة ظ ة دالل

وصـف نفسـه بـإرادة تطهـري أهـل البيـت،  ه تعـاىلٰ أنَّ  قاطعة عىلٰ 

ــواز ــدم ج ــراد؛ لع ــك امل ــوع ذل ــب وق ]] ١١٧٢ص /[[ فيج

ـ. ةة التامَّـف املعلول عـن العلَّـختلُّ  فهـو ال  ره اهللا تعـاىلٰ ومـن طهَّ

وليســت الطهــارة هنــا مــن يشء دون يشء؛ لعــدم . طــاهر شـكَّ 

ــي ط ــيص، فه ــالتخص ــة تامَّ ــارة كامل ــاس ه ــع أدن ــن مجي ة م

ـــوىلٰ  ـــاس اهلي ـــة وأرج ـــن  الطبيع ـــراف ع ـــوجبتني لالنح امل

فوجــــب أن يكونــــوا موصــــوفني باالعتــــدال . االعتــــدال

ــ ــو معن ــة وه ــة املطلق ــو العدال ــذي ه ــمة  ٰى االســتقامّي ال العص

ــىلٰ  ــامل األع ــتلزمة للك ــربة املس ــن املعت ــام األس ــ. ٰى واملق ــد نبَّ ه وق

  ٰوبـنيَّ اإلمجـال احلاصـل فـيهم لبيـت املـراد مـن أهـل ا عىل

ــراد  ــة، وأخــرب أنَّ امل ــتامالت اللغويَّ ــبب االح  مــنهم عــيلٌّ بس

ــيعة اوفاطمــة و ــل الصــحيح بطريــق الش بنامهــا كــام ورد يف النق

 .ة، فثبتت هلم العصمة بشهادة القرآننَّ والسُّ 

*   *   * 

ــ]] ١٢٠٧ص [[ ــنصِّ وأمَّ ــت ب ــو ثاب ــري فه ــرآن  ا التطه الق

 اُهللا  :تعـاىلٰ  املبـني الـوارد يف قولـه احلكيم والـذكر
ُ
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ْ
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� ]ــ ؛ فــإنَّ ]٣٣: األحــزاب  فقــوا بــأمجعهم أنَّ رين اتَّ ـاملفسِّ

ــيلٍّ  ــت يف ع ــذه نزل ــ  ه ــني ل ــن واحلس ــة واحلس  امَّ ـوفاطم

هـؤالء أهـل بيتـي، فأذِهـب  هـمَّ اللّ «: لوقـا  أحلقهم النبـيُّ 

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــرياً ع ــة . »رهم تطه ــة الكريم ــت اآلي فنزل

ــنيَّ  ــؤاله، وب ــه وجوابــًا لس ــًة لدعائ اهللا أراد طهــارهتم   أنَّ إجاب

ـ د ذلـك يف اآليـة بعـده مـن وإذهاب مجيع األرجاس عـنهم وأكَّ

 فــق الــرواة عــىلٰ واتَّ . مــن يعــرف البالغــة التواكيــد يعرفهــا كــلُّ 

وغريهـا   مة زوجـة النبـيِّ لَ َسـ مِّ نقل هـذه الروايـة بطريـق أُ 

ــ  ا نزلــت يف بيتهــا وكــان رســول اهللا يومئــٍذ فيــه ومعــه عــيلٌّ وأهنَّ

ــ وأنــا ! يــا رســول اهللا: مةلَ َســ مُّ قالــت أُ  ٰى وفاطمــة وابنامهــا، حتَّ

 .»خري لعىلٰ  ِك ي وإنَّ تنحّ «: معهم؟ فقال هلا رسول اهللا 

ــا ]] ١٢٠٨ص /[[ ــد أرشن ــلف أنَّ وق ــا س ــة  يف م ــذه اآلي ه

ـــ وعصـــمة زوجتـــه   عصـــمة عـــيلٍّ  ة عـــىلٰ الكريمـــة دالَّ

الطهـارة الثابتـة بعـد نفـي الـرجس وإذهابـه دليـل  وولَديه؛ ألنَّ 

ــىلٰ  ــًا وإالَّ  ع ــنهم قطع ــأ م ــدم اخلط ــت ع ــارة وثب ــت الطه  النتف

 ،الـرجس وهــو خــالف مــدلول اآليـة وخــالف مــراد اهللا تعــاىلٰ 

القـرآن  ثبـت لـه العصـمة بـنصِّ ا أُ وإذ. وذلك غـري جـائز قطعـاً 

ــَت  ــا عرف ــه؛ مل ــة ل ــة واخلالف ــون الوالي ــب أن تك ــ وج ــن أهنَّ ا م

ــ ــري ـمش ــوم، وغ ــيس بمعص ــن ل ــا م ــال يناهل ــمة، ف روطة بالعص

ــيلٍّ  ــوم باالتِّ  ع ــيس بمعص ــحُّ ل ــال يص ــاق، ف ــا،  ف ــريه أن يناهل لغ

فتكون ثابتة لـه؛ لعـدم القائـل بـالفرق، وكـذلك لولَديـه بعـده؛ 

 . واضحوهو بنيِّ  ،كورةللداللة املذ

*   *   * 

  :آ  اّج - ٥

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ــاىلٰ  ]]١٩٣ص [[ ــه تع  : يف قول
�
ــاج

ْ
 ا�

َ
ة
َ
ــقاي مْ ِس

ُ
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ْ
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َ
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 :اآلية ... َوِعماَرة

ـــتُْم : قولـــه تعـــاىلٰ : تفســـري الثعلبـــي مـــن - ٢٩٢
ْ
َجَعل

َ
أ

ــق ــاِهللا ِس ــَن بِ ــْن آَم َم
َ
ــراِم ك َ ــِجِد ا�ْ َمْس

ْ
ــاَرةَ ا� ــاج� وَِعم

ْ
 ا�

َ
ايَة

ــدَ اهللاِ 
ْ
 ِعن

َ
ــدَ ِ� َســِ�يِل اِهللا ال �َْســتَُوون

َ
ِخــِر وَجاه

ْ
ــْوِم اآل َ  َوا�ْ

 .]١٩: التوبة[

ــدَّ وباإل ــناد املق ــيس ــال الثعلب ــعبي : م، ق ــن والش ــال احلس ق

بــن أيب  نزلــت هــذه اآليــة يف عــيلِّ : القــريض د بــن كعــبوحمّمــ

ــب  ــ طال ــد املطَّ وعبّ ــن عب ــباس ب ــة بــن   ل وطلح

ــك  ــيبة، وذل ــأش ــةهنَّ ــال طلح ــروا، فق ــاحب أ: م افتخ ــا ص ن

ــدي ــت، بي ــتُّ  البي ــاء ب ــو أش ــه، ول ــجد مفتاح ــال  .يف املس وق

 نـا صـاحب السـقاية والقـائم عليهـا، ولـو أشـاء بـتُّ أ: اسالعبّ 

ــجد ــيلٌّ  .يف املس ــال ع ــا «:  وق ــد  يدرأم ــوالن، لق ــا تق م

، فـأنزل »صـاحب اجلهـاد نـاأة أشـهر قبـل النـاس، وستَّ  يتصلَّ 

 : هــذه اآليــة اهللا تعــاىلٰ 
َ
 وَِعمــاَرة

�
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سـناد من مناقب الفقيه ابـن املغـازيل الشـافعي، باإلو - ٢٩٣

: د بـن أمحـد بـن عـثامن، قـالأخربنا أبو طالب حمّمـ: م، قالاملقدَّ 

: قـال ،ذنـاً إاز اس بـن حيويـة اخلـزّ العبّـ د بنأخربنا أبو عمر حممّ 
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ـ: د بن محدويه املروزي، قالثنا حممّ حدَّ  : ه، قـالأخربنـا أبـو املوجَّ

نزلـت : عن عامر، قال ،ثنا عبدان، عن أيب محزة، عن إسامعيلحدَّ 

َـرامِ : هذه اآلية
ْ
َمْسـِجِد ا�

ْ
اج� وَِعماَرَة ا�

ْ
 ا�

َ
تُْم ِسقايَة

ْ
َجَعل

َ
يف  أ

 . اسوالعبّ  عيلٍّ 

ــدَّ باإلو - ٢٩٤]] ١٩٤ص /[[ ــناد املق ــالس أخربنــا : م، ق

أخربنـا أبـو  :النحـوي، قـال د بن أمحـد بـن سـهلأبو غالب حممّ 

ــ ــد اهللا حمّم ــيلٍّ عب ــن ع ــال د ب ــقطي، ق ــدَّ : الس ــح ــو حمّم د ثنا أب

أخربنـــا : يوســـف بـــن ســـهل بـــن احلســـني القـــايض، قـــال

ــ ــالـاحلض ــدَّ : رمي، ق ــن أيبح ــاد ب ــال ثنا هن ــاد، ق ــا : زي أخربن

بــن عبيــدة الربــزي، عــن عبــد اهللا بــن عبيــدة الربــزي،  ٰى موســ

 اجرت إىلٰ ، لـو هـيـا عـمُّ «: اس للعبّـ  قـال عـيلٌّ : قال

 يســقألسـت ألسـت يف أفضــل مـن اهلجـرة؟ أوَ : ، قـال»املدينـة

ــأنزل اهللا تبــارك  حــاج بيــت اهللا وأعمــر املســجد احلــرام؟ ف

ـــاىلٰ  ـــِجِد : وتع َمْس
ْ
ـــاَرةَ ا� ـــاج� وَِعم

ْ
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ْ
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ـــتَّ و - ٢٩٥ ـــحاح الس ـــني الص ـــع ب ـــن اجلم ـــرزين م ة ل

ــزء ا ــدري يف اجل ــاينالعب ــائي لث ــحيح النس ــن ص ــناد باإل ،م س

افتخــر : د بــن كعــب القــريض، قــالثنا حمّمــحــدَّ : م، قــالاملقــدَّ 

اس بـن عبــد عبــد الـدار، وعبّــ يشـيبة مــن بنـ يطلحـة مـن بنــ

ــب املطَّ  ــيلُّ ل ــب  ، وع ــن أيب طال ــالمه (ب ــلوات اهللا وس ص

البيـت، ولـو  معـي مفتـاح: فقـال طلحـة بـن شـيبة ،)عليه وآله

نــا صــاحب الســقاية والقــائم أ: اسل العبّــوقــا. فيــه أشـاء بــتُّ 

 يدرأمـا «:  وقـال عـيلٌّ  .يف املسـجد عليها، ولو أشـاء بـتُّ 

ة أشــهر قبــل النــاس، القبلــة ســتَّ  يت إىلٰ مــا تقــوالن، لقــد صــلَّ 

ــادأو ــاحب اجله ــا ص ــاىلٰ »ن ــأنزل اهللا تع  : ، ف
َ
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َ
أ
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َ
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ْ
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ْ
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ــ: بــن احلســن ٰى قــال حييــ هــذه  ام ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ إنَّ

وقطـع النظـارة  ،بـذكر أمـري املـؤمنني  اآلية ملوضع التنويـه

ــه، و ــدر نَّ أل ــاهبته ال يق ــن رام مش ــن ،م  ]]١٩٥ص [[/ ومل يك

ن آمـن بـاهللا ه ال يقـدر أحـد ممـَّكونه لـه، ألنَّـ حدِّ  ذلك لغريه عىلٰ 

ن يفتخـر أن عـداه ممـَّ يف سـبيل اهللا تعـاىلٰ  واليوم اآلخـر وجاهـد

ــ عــىلٰ  اس ملوضــع نســبه العريــق وقربــه اللصــيق، وإن كــان العبّ

 .االيامن وأكثر جهاداً  أسبق منه إىلٰ 

ــ ــأام وإنَّ ــاىلٰ  ٰى ت ــديم تع ــب  الق ــة عقي ــذه اآلي ــيله يف ه بتفض

ــل اهللا ــا جع ــع م ــاره ملوض ــاىلٰ  افتخ ــة األُ  تع ــن والي ــه م ــل ة، مَّ

ــه تعــاىلٰ   مــن ذلــك ومــا وجــب ورشكــه يف ذلــك بــام وجــب ل

ــوله  ــ لرس ــَن : هبقول ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

ـــ  ا�ص�
َ
ـــون ـــَن يُِقيُم ي ِ

�
ـــوا ا� ـــْم آَمنُ

ُ
�َة وَه ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
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َ
ــون ــدة[ � راِكُع ــيُّ ، ]٥٥: املائ ــل النب ــا جع ــع م   وملوض

ــد »مــواله مــواله فعــيلٌّ  مــن كنــت«: بقولــه ، وشــهادة عمــر عن

 ،يـا عـيلُّ (: وقـال ،)طالـب بخ بـخ لـك يـا بـن أيب(: هذلك بقول

: الصـحاح ، ويف)مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  أصبحت مـوالي ومـوىلٰ 

مــن  كــال الــروايتني فكــلُّ  وعــىلٰ  .)ومؤمنــة مــؤمن كــلِّ  مــوىلٰ (

يـامن ثبتـت اإل مـواله، فمـن ثبـت لـه  كـان عـيلٌّ  كان مؤمناً 

ــه اإل ــت ل ــن مل يثب ــه، وم ــيادة علي ــه الس ــة إىلٰ ل ــال حاج ــامن ف  ي

 .احتقاره ملوضع ،ذكره

ــداً  ــده تأكي ــه  ويزي ــت ويلُّ «: قول ــلِّ  أن ــد ك ــؤمن بع  يم

ــة ــاً ، »ومؤمن ــه أيض ــ«: وقول ــ يؤدّ ال ُي ــيلٌّ أ الَّ إ يعنّ ــا أو ع ، »ن

ــ»نـا مــن عــيلٍّ أو يمنـّـ عــيلٌّ «: وقولـه  ه وبأمثالــه ، بـذلك كلِّ

ــنفس اإل ــامنال ب ــافة اإل ي ــل بإض ــاد، ب ــاد إىلٰ واجله ــامن واجله  ي

ـهــذه املراتــب املســتحقَّ  ريفة بطلــت املنــاظرة ـة الشــة العليـَّ

يــامن يــامن واجلهــاد، وإن كــان يف اإلواملشــاهبة، ال بــنفس اإل

ــو ــب فه ــل وال  ويف ،قاألس ــذي ال ينك ــوم، ال ــو األق ــاد فه اجله

 .لومة الئم ، وال تأخذه يف اهللا تعاىلٰ يفرّ 

ح بنفـي متـدَّ  اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  نَّ أ ،وبيانـاً  يضـاحاً إويزيـده 

ــ يوبنفــ ]]١٩٦ص [[/الرؤيــة عــن نفســه،  نة والنــوم عــن السِّ

 الَّ إواحـدة مـن الصـفتني بمفردهـا مدحـة  نفسـه، ومل تكـن كـلُّ 

: قـال ه سـبحانه وتعـاىلٰ نَّـأ ٰى  تـرإليهـا، أَال  ٰى خـرفة صفة أُ بإضا

 َبْصـــار
َ ْ
ِرُك األ

ْ
ـــَو يُـــد

ُ
بْصـــاُر وَه

َ ْ
ـــُه األ

ُ
ِر�

ْ
د

ُ
: األنعـــام[ ال ت

كوهنــا ال  بصــار إىلٰ لأل دراكــه هــو تعــاىلٰ إفبإضــافة  ؟]١٠٣

ـــةً درِ تُ  ـــار مدح ـــه ص ـــون  نَّ أل، ك ـــوان والظن ـــامير واألك الض

ــ هلــا،  ر، ولــيس ذلــك بمدحــةبصــاكها األدرِ واالعتقــادات ال ُت

ــ ــأا مــع كوهنــا مدركــة ال تقــدر هــي ألهنَّ ك غريهــا، فلــو درِ ن ُت

بصـار لكانـت كها األدرِ مـع كوهنـا ال ُتـ شـيئاً  ك هـيدرِ كانت ُتـ

دراك مل يكـن اإل عـىلٰ  ام مـع كوهنـا هـي غـري قـادرةممدوحة، وإنَّـ

 .دراكها هي لغريهاإلعدم  ،ح هي بها متدَّ دراك هلا ممَّ اإل

ــ ح تعــاىلٰ  متــدَّ وكــذلك كــام نة والنــوم عــن نفســه، بنفــي السِّ

  نة وال نـوم، وهــممـن ال تأخـذه ِسـ ففـي خملوقاتـه ومصـنوعاته
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ـــاىلٰ  ـــه تع ـــة، لقول ـــاَر ال : املالئك  َوا��ه
َ
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� � ]ــاء ــ ،]٢٠: األنبي ــن نف ــم يك ــ يفل ــوم السِّ نة والن

ــة ــرده مدح ــاىلٰ  ،بمف ــال تع ــل ق ــَ�� اُهللا : ب
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 ه
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ُه  :ســبحانه وتعــاىلٰ 
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َ
ق
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ــَو ال

ُ
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�
اُهللا ال إَِ� إِال

ـــْومٌ 
َ
 َوال ن

ٌ
ة لـــه، ومل حتصـــل املدحـــة حــلـــت املدتكمَّ  ِســنَة

ــة ــرتك  للمالئك ــانفرادهم ب ــب ــديم السِّ ــة للق ــة املدح نة، وتكلم

ـ يبـاجتامع نفـ سبحانه وتعـاىلٰ   كونـه ال إلـه إالَّ  والنـوم إىلٰ  نةالسِّ

 .ومالقيّ  هو احليُّ 

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــذلك ح ــ وك ــوعمِّ ــ ،اسه العبّ ه ألنَّ

 ،يـــامنمـــع الســـبق يف اإل  قـــد اكتمـــل ألمـــري املـــؤمنني

املناقـب  والصدق يف اجلهاد وبـذل الوسـع فيـه، مـا ذكرنـاه مـن

ا يـأيت مناه وممـَّا قـدَّ له يف غـري مـا ذكرنـاه ممـَّ وما ،املوجبة لإلمامة

ــد ــيام بع ــه ف ــاىلٰ  ل ــاء اهللا تع ــة  ،إن ش ــه درج ــت ل ــذلك كمل فب

ــرَّ  ــل ال بمج ــرهد اإلالفض ــا ذك ــاد، وم ــامن واجله ــبحانه  ي اهللا س

ــاىلٰ  ــ وتع ــع العبّ ــة م ــلِّ الَّ إ اس يف اآلي ــله ملح ــني فض   لتبي

اس يف قرينـة االفتخـار مـن غـري ذكـر مـع العبّـه لو ألنَّ ، اسالعبّ 

ــيلٍّ  ــر ع ــ  ذك ــفضَّ ــهل العبّ ــ اس علي ــول اهللا ملحلِّ ــن رس ه م

 ، ِّــي ــول النب ــع ق ــه  وملوض ــل،  في ــاء والتبجي ــن الثن م

 :معه كام قال الشاعر ]]١٩٧ص [[/ فهو

ــإا َمــأ     لــتقه لــو كــان غــريك أرنَّ

  إليــه القنــا بالراغبــات اللهــاذم 

*   *   * 

٦ - آا  :  

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب ]]٢٤٨ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر(: ق ــم آخ ــل هل  :دلي

ــ ــَو : قــوا بقولــه تعــاىلٰ ام تعلَّ ربَّ
ُ
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صـــاِلُح ـ املـــراد بـــ :ويقولـــون، ]٤: التحـــريم[ �َظِهـــٌ� 

ِمِن�َ 
ْ
ُمـــؤ

ْ
 ، ]]٢٤٩ص [[/ هـــو أمـــري املـــؤمنني عـــيلٌّ  ا�

ـ وال جيـوز، للرسـول  مـوىلٰ  وقد جعلـه اهللا تعـاىلٰ  ه أن خيصَّ

وذلــك األمــر  ،بــه دون ســائر املــؤمنني  ألمــر خيــتصُّ بــذلك إالَّ 

 ).طريقة اإلمامة ليس إالَّ 

ــمّ  ــاً  أورد ث ــرياً  كالم ــىلٰ  كث ــة ع ــذه اآلي ــة ه ــه دالل ــل ب  أبط

 عنـدنا عـىلٰ  اآليـة التـي تالهـا ال تـدلُّ  إنَّ  :نقولـه والذي ،النصِّ 

وال اعتمــدها أحــد  ،باإلمامــة أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  الــنصِّ 

اعتامدهــا يف  وكيــف يصــحُّ  ،مــن شــيوخنا يف هــذا املوضــع

 هـذه نَّ أونحـن نعلـم  ،)مـواله( ق بلفظـةمن حيـث تتعلَّـ النصِّ 

ــنصَّ  ــت ال ــو اقتض ــة ل ــري  اللفظ ــون أم ــب أن يك ــة لوج باإلمام

ــؤمنني  ــاً  امل ــول  إمام ــ ألنَّ ، للرس ــاء  ٰى املكنّ ــه باهل عن

ر ـولــو اقتصــ، هــو الرســول  )مــواله( التــي يف لفظــة

ــاب يف ــة اآليــة عــىلٰ  صــاحب الكت ــا  عــىلٰ  الــنصِّ  إبطــال دالل م

 .عن غريه ٰى والستغن ،ذكرناه لكفاه

ــ د أصــحابنا هــذه الطريقــة مــن اآليــة يف الداللــة ام يعتمــوإنَّ

ــىلٰ  ــل ع ــؤمنني  فض ــري امل ــوّ وتقدُّ  أم ــه وعل ــإن  م ــه، ف رتبت

ــُج  ــ َل ِع ــالنصِّ هلــا تعلُّ ــ عــىلٰ  ق ب  ت عــىلٰ اإلمامــة مــن حيــث دلَّ

 ، األفضـل جـازإالَّ  وكـان اإلمـام ال يكـون ،الفضل املعترب فيهـا

 ة بنفســها عــىلٰ جهــا مــن أن يكــون غــري دالَّــرِ وذلــك ال ُخي 

ــىلٰ  ــة ع ــا يف الدالل ــون حكمه ــل يك ــة، ب ــم  اإلمام ــل حك الفض

ــ ــه ةغريهــا مــن األدلَّ ــ ]]٢٥٠ص [[/ ،علي ام وهــي كثــرية، وربَّ

اللتــني  ســوء طريقـة املـرأتني أصـحابنا هبــذه اآليـة عـىلٰ  اسـتدلَّ 

ــ ــةتوجَّ ــوم يف اآلي ــيهام والل ــب إل ــ ،ه العت ــذكرون يف الس  رِّ ـوي

ـــذكره  صـــاحبتها خـــالف إحـــدامها إىلٰ  الـــذي أفشـــته مـــا ي

 ولــوال أنَّ  ،الوجــه معروفــة رة هـذاـاملخـالفون، والطريقــة لنصــ

 .من البسط املوضع ال يقتضيها لبسطناها رضباً 

ه م فواضـح، ألنَّـالفضـل والتقـدُّ  ا وجه داللـة اآليـة عـىلٰ فأمَّ 

ـــ قــد ثبــت ة بــاخلرب الــذي اشــرتكت يف روايتــه رواة اخلاصَّ

اآليـة هـو أمـري املـؤمنني املـذكور يف  صـالح املـؤمنني ة أنَّ والعامّ 

 ،ــ ــوز أن ُخي ــيس جي ــاىلٰ ِرب ول ــ  اهللا تع ــأنَّ ــوله إذا ـه ناص ر رس

  وذكـر جربئيـل وقع التظـاهر عليـه بعـد ذكـر نفسـه تعـاىلٰ 

ــ رةً ـاخللــق نصــ ٰى  مــن كــان أقــوإالَّ  ــاً  ه لنبيِّ  وأمــنعهم جانب

ــر ــالم ذك ــوع الك ــق بموض ــن وال يلي ــه، وال حيس ــدفاع عن  يف ال

ــرة واـالضــعيف النصــ ــاملتوسِّ ــرأَال  ،ط فيه ــوك  أنَّ  ٰى  ت أحــد املل

ن ينازعــه ســلطانه ويطلــب مكانــه، أعدائــه ممَّــ د بعــضلــو هتــدَّ 

 نفوســكم بمغــالبتي، فــإنَّ  ثوادِّ وال ُحتــ ال تطمعــوا يفَّ : فقــال

ــوفالنــاً  معــي مــن أنصــاري فالنــاً  ل يف دِخ ُيــ ه ال حيســن أن، فإنَّ

بالشــجاعة،  رة، واملشــهورـ مــن هــو الغايــة يف النصــكالمــه إالَّ 

 ؟وحسن املدافعة

ــ ــن أنَّ فأمَّ ــلم م ــاه عــن أيب مس ــا حك ــ ا م ــاِلح ـ املــراد ب ص

ِمِن�َ 
ْ
ــؤ ُم

ْ
ــع ا� ــه اجلمي ــام ســقطت مــن قول ــواو ك : وســقطت ال
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 ٰ�ِاِع إ  ا��
ُ
ع

ْ
ــد ــٍر  يَــْوَم يَ

ُ
�

ُ
ٍء ن ْ َ

�� ]فــام قالــه ، ]٦: القمــر

ِمنِ بــ أن يريـد  وجـائز أيضـاً  ،جائز غري ممتنـع
ْ
ُمـؤ

ْ
 �َ صـاِلح ا�

العمـل بالروايـة  بلفـظ الواحـد، غـري أنَّ  ٰى كـان أتـ اجلميع، وإن

 .اجلميع يمنع من محل اآلية عىلٰ 

ــ ــهفأمَّ ــه عــن أيب هاشــم قول ــق إالَّ  إنَّ (: ا حكايت ــة ال تلي  اآلي

ــاجلمع ــ ،ب ــاىلٰ  ]]٢٥١ص [[/ هألنَّ ــنيَّ  تع ــول ب ــال الرس ــم ح  هل

 )يــهاجلمــع ف مــن أن يــذكر رة الغــري ومظاهرتــه، فــال بــدَّ ـبنصــ

ــوهُّ  ــففت ــه طري ــم  ألنَّ  ،م من ــذكر إذا كــان أعظ املخصــوص بال

كـان  ،يف الغنـاء وصـدق اللقـاء وأظهـر حـاالً  ،رةـيف النص شأناً 

مـن ذكـر اجلميـع الـذين ليسـت هلـم هـذه  باحلال ختصيصه أوىلٰ 

ــل يف ــر األفض ــان ذك ــة، فك ــ املنزل ــق ـالنص ــا ألي ــهر هب رة واألش

 .بمثل هذا الكالم

قـوا هبـذه اآليـة مـن وجـه ام تعلَّ بَّـور(: قال صاحب الكتـاب

 ،ه األفضـل لتخصيصـه بالــذكرأنَّـ عـىلٰ  يـدلُّ  :يقولـوا آخـر بـأن

ــ ــالحوألنَّ ــل ص ــ ه جع ــو بمعن ــؤمنني وه ــن  ٰى امل ــلح م األص

فيجـب أن يكـون  باإلمامـة مجاعتهم، فـإذا كـان األفضـل أحـقُّ 

 األفضــل لــيس بــأوىلٰ   مــن بعــد أنَّ بــنيِّ ونحــن نُ (: قــال، )إمامــاً 

ــ ،باإلمامــة ــه إىلٰ وأنَّ ــع العــدول عن ــإنَّ  ،وبعــد .غــريه ه ال يمتن  ف

ِمِن�َ  :قولــه
ْ
ُمــؤ

ْ
ه أصــلحهم أنَّــ عــىلٰ  ال يــدلُّ  وَصــاِلُح ا�

ـأنَّـ عـىلٰ  ام يـدلُّ وإنَّـ ،وأفضلهم الصـالح،  ه ظـاهره صـالح، وأنَّ

ــل ــول القائ ــة ق ــو بمنزل ــوم: فه ــجاع الق ــالن ش ــرت  ،ف إذا ظه

ــال  شــجاعته ــن بأشــجعهم، ف ــيهم، وإن مل يك ــف ــة تقتض ي ـاللغ

تســليم ذلــك ال  أنَّ  بيَّنّــاا قــد ذلــك وال التعــارف، وإن كنّــ

ه املـراد بـه دون أنَّـ عـىلٰ  اآليـة ال تـدلُّ  أنَّ  بيَّنّـايوجب ما قالوه، و

 )....هبا عقطَ وال الروايات املروية يف ذلك متواترة فيُ  ،غريه

 يفم مناه من التقـدُّ ا التخصيص بالذكر فيفيد ما قدَّ أمَّ : يقال له

، ـيءك أبطلت ذلك بشأحد، ومل نرَ  رة لكلِّ ـالنص ]]٢٥٢ص [[/

وَصـاِلُح : والظاهر مـن قولـه تعـاىلٰ  ،األصلح مت عىلٰ ام تكلَّ وإنَّ 

ِمِن�َ 
ْ
ُمؤ

ْ
مـن مجـيعهم بداللـة العـرف  ي كونـه أصـلحـيقتضـ ا�

قومـه، وزاهـد أهـل  فـالن عـامل: أحدنا إذا قال واالستعامل، ألنَّ 

  كونه أعلمهم وأزهدهم، ويشهد أيضاً كالمه إالَّ م من فهَ بلده، مل يُ 

كان : قوله ما روي عن أيب عمرو بن العالء من ة قولنا أيضاً بصحَّ 

منـه،  نشأ النابغة وزهري فطأطئـا ٰى ر حتَّ ـوس بن حجر شاعر مضأُ 

 )شـاعر(ام أراد بلفظـة وإنَّـ ،فهو شاعر متيم يف اجلاهلية غري مدافع

 .غري أشعر ال

 فهـو جـارٍ  ،فـالن شـجاع القـوم: مـن قـوهلما مـا ذكـره فأمَّ 

ــر ــا ٰى جم ــ م ــاه، ألنَّ ــه ال يُ ذكرن ــه إالَّ فَه ــم من ــجعهم أنَّ  أَال  ،ه أش

ــ ــم أنَّ ــلِّ يعل ــال يف ك ــدٍ  ه ال يق ــه  واح ــرت من ــوم إذا ظه ــن الق م

ــإ: شــجاعة مــا األفضــل  أنَّ  عــىلٰ  لنــاوقــد دلَّ  ؟ه شــجاع القــومنَّ

ــ أحــقُّ  ص [[/م، تقــدَّ ا ال جتــوز للمفضــول فــيام باإلمامــة، وإهنَّ

ــؤمنني  ]]٢٥٣ ــري امل ــة يف أم ــزول اآلي ــواردة بن ــة ال  والرواي

ا ظهـر نقلـه بـني أصـحاب احلـديث متواترة فهـي ممـَّ وإن مل تكن

ــ ــه تهم،تهم وعــامَّ خاصَّ ــا ل ــة جيــب  وم هــذا احلكــم مــن الرواي

ــىلٰ  ــه، ع ــىلٰ  أنَّ  قبول ــة ع ــ الشــيعة جممع ــةتوجُّ أمــري  إىلٰ  ه اآلي

 .ةوإمجاعهم حجَّ  ،واختصاصه هبا املؤمنني 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٣ج (تلخيص الشايف 

ـــ]] ٩ص [[ ـــدلُّ وممَّ ـــىلٰ  ا ي ـــله  ع ـــه فض  : قول
ْ
َو�ِن

 وَصـــاِلُح 
ُ

�ـــل ِ
ـــْوالُه وَِج�ْ ـــَو َ�

ُ
 اَهللا ه

�
ـــإِن

َ
يْـــِه ف

َ
را َعل

َ
ظـــاه

َ
ت

ِمِن�َ 
ْ
ُمـؤ

ْ
وقـد ثبــت بـاخلرب الـذي اشــرتك يف  ،]٤ :التحـريم[ ا�

ــ ــه اخلاصَّ ــروايت ــة  ة أنَّ ة والعامَّ ــذكور يف اآلي ــالح املــؤمنني امل ص

 . هو أمري املؤمنني 

نــارص  أنَّ  تعــاىلٰ اهللا  ِرب ولــيس جيــوز أن ُخيــ]] ١٠ص /[[ 

ــوله  ــاىلٰ  رس ــه تع ــر نفس ــد ذك ــه بع ــاهر علي ــع التظ  إذا وق

ــل إالَّ  ــان أقــووذكــر جربئي ــق نصــ ٰى  مــن ك ــ رةً ـاخلل  ه لنبيِّ

ـــاً  ـــنعهم جانب ـــه وأم ـــدفاع عن ـــق  .يف ال ـــن وال يلي وال حيس

ـــبموضــوع الكــالم ذكــر ضــعيف النصــ  أَال . ط منهــارة واملتوسِّ

ن ينازعـه د بعـض أعدائـه ممـَّمـن امللـوك لـو هتـدَّ  أحـداً  أنَّ  ٰى تر

ثوا دِّ وال ُحتــ ال تطمعــوا يفَّ : ســلطانه ويطلــب مكانــه، فقــال

ه نَّـإف ،وفالنـاً  معـي مـن أنصـاري فالنـاً  نَّ إأنفسكم بمغالبتي، فـ

ــن أ ــال حيس ــه إالَّ دِخ ن ُي ــل يف كالم ــة يف النص ــو الغاي ــن ه رة ـ م

 .واملشهور يف الشجاعة وحسن املدافعة

ــاً  ــاىلٰ  وأيض ــه تع ِمِن�َ  :قول
ْ
ــؤ ُم

ْ
ــاِلُح ا� ــ وَص ـــيقتض ه ي أنَّ

ــتعامل، ألنَّ  ــرف واالس ــة الع ــلحهم، بدالل ــال أص ــدنا إذا ق : أح

 م مــن كالمــه إالَّ فَهــفــالن عــامل قومــه، وزاهــد أهــل بلــده، مل يُ 

مـا روي  ة ذلـك أيضـاً ويشـهد بصـحَّ . ه أعلمهم وأزهـدهمكون

ــه ــن العــالء مــن قول ــن حجــر كــان أُ (: عــن أيب عمــرو ب وس ب

ـــشــاعر مضــ ــة وزهــري وطأط ٰى ر، حتَّ ــانشــأ النابغ ــو  ئ ــه، فه من

ـــ ،)شـــاعر متـــيم يف اجلاهليـــة غـــري مـــدافع ام أراد بلفظـــة وإنَّ

  فــالن شــجاع القــوم،: وقــوهلم أيضــاً . أشــعر ال غــري) شــاعر(
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ــوّ يقــ  ــاه مــن االختصــاص، ألنَّ : ه ال جيــوز أن يقــالي مــا ذكرن

ــ ،مثلــه فــيهم شــجعاناً  فــالن شــجاع القــوم، مــع أنَّ  ام يقــال وإنَّ

 .وهذا ظاهر االستعامل. ذلك إذا كان أشجعهم

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : آية صالح املؤمنني ]]١٩١ص [[

ــون ــة والثالث ــهُ : الرابع ــاَىلٰ  َقْوُل ِمِن�َ   :َتَع
ْ
ــؤ ُم

ْ
ــاِلُح ا�  وَص

 . ]٤ :التحريم[

ـــ]] ١٩٢ص /[[ ـــَع املَُفسِّ ـــُه  ،اْجلُْمُهـــورُ  ٰى َروَ وَ  ،ُرونَ ـَأْمجَ َأنَّ

 .َعِيلٌّ 

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــع]] ٤٢٣ص [[ ـــاتَّ : الراب ـــق املفسِّ ـــىلٰ ـف ـــه  أنَّ  رون ع قول

 اهللاَ : تعــاىلٰ 
�
ــإِن

َ
ِمِن�َ ف

ْ
ــؤ ُم

ْ
ــاِلُح ا�  وَص

ُ
ــل � ِ

ــْوالُه وَِج�ْ ــَو َ�
ُ
 ، ه

 ،واملــراد نــارصه  ، هــو عــيلٌّ  )فيــه بصــالح املــؤمنني(املــراد 

ـــيلٍّ  ـــاص ع ـــد اهللا  فاختص ـــاىلٰ  بع ـــذه  تع ـــل هب وجربئي

 .هناية الفضيلة ة دليل عىلٰ اخلصوصيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

 اَهللا  :قوله تعـاىلٰ : رـاحلادي عش]  الوجه[ ]]٣٨٥ص [[
�
إِن

َ
ف

ِمِن�َ 
ْ
ُمـؤ

ْ
 وَصـاِلُح ا�

ُ
�ـل ِ

َو َ�ـْوالُه وَِج�ْ
ُ
وجـه . ]٤: التحـريم[ ه

 املراد بصالح املؤمنني هو عـيلٌّ  إنَّ : رين قالواـاملفسِّ  أنَّ : االستدالل

 ٰــ ، واملــوىل ــا هــو النــارص، ألنَّ ــني اهللا هن ه القــدر املشــرتك ب

رة من بـني سـائر ـا بالنصخمتص�   ، فيكون عيلٌّ ل وجربائي

 .فيكون أفضل منهم، وهو املطلوب ،الصحابة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

ــا]] ٢٨٧ص [[ ــاىلٰ  :ومنه ــه تع ِمِن�َ : قول
ْ
ــؤ ُم

ْ
ــاِلُح ا�  وَص

  ].٤: التحريم[

:  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّــ أســند ابــن جــرب يف نخبــه إىلٰ 

ـــيلٌّ « ـــد ع ـــاب اهل ـــدي ٰى ب ـــداعي إىلٰ  ،بع ـــالح رّيب  وال ، وص

 .»املؤمنني

وصـــالح  النـــارص للحـــقِّ  أنَّ  زيـــد بـــن عـــيلٍّ  وأســـند إىلٰ 

ــب املــؤمنني عــيلُّ  ــن أيب طال ــ ٰى ورو. ب ــن دّ نحــوه السُّ ي عــن اب

والثعلبـي عـن أيب جعفـر  ،رمي عـن أيب جعفـرـواحلضـ  ،اسعبّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــاقر ع ــن الب ــيِّ  وع ــن النب ــي يف   ، ع ــره الثعلب وذك

 .تفسريه

 .األصلح عىلٰ  فصالح ال يدلُّ  :إن قيل

ــا ــك :قلن ــب ذل ــرف يوج ــل الع ــا ألنَّ  ،ب ــامل  :قولن ــالن ع ف

ــ .راد بــه أعلــم وأزهــدُيــ ،وزاهــد بلــده ،قومــه ــوألنَّ ه ه أخــرب أنَّ

صــالح  ]مــع[ رَ ِكــه وجربائيــل عنــد وقــوع التظــاهر ذُ نــارص نبيِّــ

ـــؤمنني ـــ ،امل ـــوال ُي ـــدفاع ر إالَّ ـذكر يف النص ـــان يف ال ـــن ك  م

إذ ال يليـق ذكـر ضـعيف وال  ،عنـه أنفعهـم ويف الـذبِّ  ،أمنعهم

ــ ــمتوسِّ ــإنَّ  ،رةـط يف النص ــاملَ  ف ــِل ــلطانه دِّ ك ال ُهي ــروم س د مــن ي

ا عليـ� نَّ إوهلـذا  ،رةـيف مرتبـة النصـ بل بمـن هـو األعـىلٰ  ،بمثلها

ــدَّ  ــه ــث إنَّ ــرت حي ــك األش ــة بامل ــجاعة د معاوي ــروف بالش ه مع

ــهور بال ــةمش ــيلٌّ  ،رباع ــان ع ــلح وإذا ك ــح ،أص ــه أنج  ،فتقديم

 .فالقول بإمامته األربح ،ه األرجحألنَّ 

*   *   * 

٧ - أ ط آا و:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

 فمــن املواضــع التــي ثبــت فيهــا الــنصُّ  :فصــل ]]٤٦ص [[

:  مـن جممـل القـرآن قولـه تعـاىلٰ  إمامـة أمـري املـؤمنني  عىلٰ 

 �ِو
ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
ففــرض طاعــة أوليــاء األمــر   ،]٥٩: النســاء[ األ

ــ ــه ونبيِّ ــة نفس ــرض طاع ــؤمنني ه كف ــري امل ــن  ، وأم م

هـذه اآليـة  ٰى أولياء األمر بغـري إشـكال، إذ كـان للنـاس يف معنـ

ــد: أقــوال ــاين: هاأح ــر العلــامء، الث ــاء األم ــراء : أنَّ أولي ــم ُأم ه

ــث ـــرايا، الثال ــ: الس ــم األئمَّ ــري أهنَّ ــل ألم ــد حص ــام، وق ة لألن

مجيــع هــذه األوصــاف، فكــان مــن مجلــة العلــامء  املــؤمنني 

ص [[/  باّتفــاق، وكــان مــن وجــوه أمــراء الســـرايا للنبــيِّ 

 ىلٰ بغـري اخــتالف، وكانـت لــه اإلمامــة بعـده يف حــال، عــ]] ٤٧

ــامء،  ــور العل ــني مجه ــه ب ــازع في ــدم التن ــك وع ــتامع يف ذل االج

ه، وإذا كانـت اآليـة بيَّنّـامـا  نـًا باآليـة عـىلٰ فوجب أن يكـون معيَّ 

ــيِّ  مفيــدة لفــرض طاعتــه عــىلٰ    حســب إفادهتــا طاعــة النب

 .ثبت بذلك إمامته يف تنزيل القرآن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

ا القرآن فقول اهللا سبحانه وتعاىلٰ ]] ٢٨ص [[ َها :  فأمَّ ـ� يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـِر ِمـن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسـول

َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
وا أ

ُ
يَن آَمن ِ

�
 ا�
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ة من حيث أوجب طـاعتهم، فأوجب معرفة األئمَّ   ،]٥٩: النساء[

بـام ألـزم  )معليه وآله السال(ه كام أوجب معرفة نفسه، ومعرفة نبيِّ 

 .ما ذكرناه من طاعتهام عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــاىلٰ ]] ١١٨ص [[ ــبحانه وتع ــاب اهللا س ــا كت ــه  فأمَّ : قول

 �ِو
ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
ــاء[ األ ــد]٥٩: النس ــاىلٰ ، ف ــبحانه وتع  إىلٰ  عانا س

ــا إىلٰ  ــوله  إطاعــة ُأويل األمــر كــام دعان طاعــة نفســه وطاعــة رس

 ٰمعرفـة ُأويل األمـر كـام وجبـت علينـا معرفـة  ، فاحتجنا إىل

ــــوله  ــــة رس ــــة اهللا ومعرف ــــل األُمَّ ــــا يف أقاوي ، فنظرن

ــىلٰ  ــة ع ــوا يف اآلي ــر وأمجع ــوا يف ُأويل األم ــد اختلف ــدناهم ق  فوج

 .بن أيب طالب  عيلِّ ما يوجب كوهنا يف 

ــهم ــال بعض ــال : فق ـــرايا، وق ــراء الس ــم ُأم ــر ه ــوا األم ُأول

النـاس،  هـم القـّوام عـىلٰ : هم العلـامء، وقـال بعضـهم: بعضهم

ــهم ــال بعض ــر، وق ــن املنك ــاهون ع ــاملعروف والن ــرون ب : واآلم

ــيلُّ  ــم ع ــ ه ــب واألئمَّ ــن أيب طال ــن ذّريَّ ب ــه ة م ــألنا ت ، فس

بـن أيب طالـب مـن ُأمــراء  لـيس عـيلُّ أ: فقلنـا هلـم الفرقـة األُوىلٰ 

ــا للثانيــة. بــىلٰ : الســـرايا؟ فقــالوا مــن   أمل يكــن عــيلٌّ : فقلن

قــد كــان   ألــيس عــيلٌّ : وقلنــا للثالثـة. بــىلٰ : العلـامء؟ قــالوا

النـاس بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؟  من القـّوام عـىلٰ 

ــالوا ــىلٰ : فق ــؤمنني ب ــري امل ــ ، فصــار أم ــة باتِّ  امعني� ــاق باآلي ف

ــة وإمجاعهــا، وتيقَّ  ــاألُمَّ ــه  انّ ــا يف إمامت ــإقرار املخــالف لن ذلــك ب

  ـــون ـــب أن يك ـــا، فوج ـــق عليه ]] ١١٩ص /[[واملواف

أنَّـه معنـي هبـا، ومل جيـب  فـاق عـىلٰ إمامًا هبذه اآليـة لوجـود االتِّ 

ــدول إىلٰ  ــتالف يف  الع ــود االخ ــه لوج ــرتاف بإمامت ــريه واالع غ

 .قامه يف الربهانفاق وما يقوم مذلك، وعدم االتِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ٢٥٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل هل : دلي

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــهم بقول ـــتدلَّ بعض ـــوا : واس ِطيُع
َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
، وذكـــر أنَّ ]٥٩: النســـاء[ ا�ر�ُســـول

طاعتـــه ال يكـــون إالَّ وهـــو منصـــوص عليـــه  إجيابـــه تعـــاىلٰ 

معصوم ال جيوز عليـه اخلطـأ، وثبـوت ذلـك يقتضــي أنَّـه أمـري 

ه قول بعد ما ذكرناه إالَّ ذلك  ...).املؤمنني، ألنَّ

بطالهنــا،  ثــّم رشع يف إفســاد هــذه الطريقــة، والكــالم عــىلٰ 

أمــري  الــنصِّ عــىلٰ  إنَّ هــذه اآليــة ال تــدلُّ عــىلٰ : (والــذي يقولــه

، وما نعـرف أحـدًا مـن أصـحابنا اعتمـدها فيـه، وإنَّـام )ؤمننيامل

ـة  ، عـىلٰ )اإلمامـة(استدلَّ هبـا ابـن الراونـدي يف كتـاب  أنَّ األئمَّ

ــة  جيــب أن يكونــوا معصــومني، منصوصــًا عــىلٰ  أعيــاهنم، واآلي

أيضـًا، والتكثـري بـام ال تـتمُّ داللتـه ال  ٰى هـذا املعنـ ة عـىلٰ غري دالَّ 

ـة مندوحـة وكفايـة بحمـد اهللا له، فإنَّ فـيام ٰى معن  تثبـت بـه احلجَّ

ــ ــىلٰ ومنِّ ــىلٰ ]] ٢٥٨ص /[[أنَّ  ه، ع ــت ع ــو دلَّ ــة ل ــوب  اآلي وج

ـــة، والــنصِّ  مـــا اعتمــدها ابـــن  علـــيهم عــىلٰ  عصــمة األئمَّ

ــه، وحكــاه صــاحب الكتــاب يف صــدر كالمــه، مل  الراونــدي في

باإلمامـة،  أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  وقـوع الـنصِّ  ة عىلٰ تكن دالَّ 

ـ ام ُيرَجـع يف ذلـك إىلٰ وإنَّ  ل أقـوال طريقـة اعتبـار اإلمجـاع، وتأمُّ

ــة  ــن األُمَّ ــرج ع ــقَّ ال خي ــة، وأنَّ احل ــني يف اإلمام ــة املختلف األُمَّ

ــة يف  عــىلٰ  ــل دالل ــن أن ُجتَع ــف ُحيَس م، فكي ــدَّ ــيام تق ــاه ف بن ــا رتَّ م

يف مجلـة األدلَّـة عليـه؟ وهـذا يوجـب كـون مجيـع  ٰى النصِّ وُحتك

ــة والــنصِّ  العقــل عــىلٰ  مــا دلَّ مــن جهــة  وجــوب عصــمة األئمَّ

، وُبعــد ذلــك أمــري املــؤمنني  الــنصِّ عــىلٰ  عــىلٰ  ال� علــيهم دا

 .ظاهر

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

يـَن آَمنُـوا   :قولـه تعـاىلٰ  :ومنها ]]١٨٨ص [[ ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
ــِر ]] ١٨٩ص /[[  أ

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
َوأ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــاء[ ِم ــاىلٰ  ،]٥٩ :النس ــبحانه تع ــة أُ  فأوجــب س ويل طاع

وطاعـة رسـوله  الوجـه الـذي أوجـب طاعتـه تعـاىلٰ  األمر عـىلٰ 

ـــ ـــوف  ٰى ـبمقتض ـــم املعط ـــاق حك ـــب إلحل ـــف املوج العط

ــه ــه ســبحانه وطاعــة  ،بــاملعطوف علي ــا عمــوم طاعت وقــد علمن

ــان  ــان واألزم ــوله يف األعي ــورواألُ رس ــك  ،م ــل ذل ــب مث فيج

ـــوذلــك يقتضــ ،ويل األمــر بموجــب األمــرألُ  ه اخلطــاب ي توجُّ

ألن ال  ،بـن أيب طالـب  أمـري املـؤمنني عـيلِّ  ويل األمـر إىلٰ بأُ 

ــ  خــصَّ ويل األمــر إالَّ أحــد قــال بعمــوم طاعــة أُ   ا هبــا علي�

 .ته يَّ ة من ذرّ واألئمَّ 

ــ ــه األُ وإذا عمَّ ــت طاعت ــان واألُ مَّ ــة واألزم ــه م ــت كون ور ثب

ــاً  ــاع األُ  ،إمام ــإلمج ــىلٰ مَّ ــذلك ة ع ــان ك ــن ك ــة م ــدم  ،إمام وع

 .استحقاقه لغريه

ا مل نعلـم عمـوم طاعتـه سـبحانه إّنـ :أن يقـول وليس ألحـدٍ 
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مشـاركة  وا عـىلٰ فـدلُّ  ،ام علمنـاه بـدليل آخـروإنَّـ ،ورسوله باآلية

 .م لكم املرادسلَّ ويل األمر فيه بدليل غري اآلية ليُ أُ 

ـــال ألنَّ  ـــإط ـــة وتوجُّ ـــظ الطاع ـــا إىلٰ ق لف ـــاب هب  ه اخلط

ــ يــوم القيامــة يفيــد  دين إىلٰ ة احلــارضين واملتجــدِّ املخــاطبني كافَّ

وإن مل يكـن هنـاك دليـل  مـٍر،وأ حـالٍ  عمومها جلمـيعهم يف كـلِّ 

ـ ه لـو أراد تعـاىلٰ ألنَّـ ،هذا العمـوم غـري هـذا الظـاهر عىلٰ  ا خاص�

ــان أو األُ  ــاطبني أو األزم ــن املخ ــور لبيَّ م ــم ــم  ،هن ــب احلك فيج

 . بدليلوال جيوز ختصيص يشء منه إالَّ  ،بعموم ما قلناه

مـن  ورسـوله  فحصول العلم بعموم طاعته تعاىلٰ  وأيضاً 

ما قلناه  عىلٰ  الظاهر إذا دلَّ  ألنَّ  ،غري الظاهر ال يقدح يف استداللنا

 ،ورسـوله م العلم به مـن عمـوم طاعتـه تعـاىلٰ ملا تقدَّ  كان مطابقاً 

 ويل األمـر لـه تعـاىلٰ مشاركة أُ ]] ١٩٠ص /[[  بخاطَ واستفاد امل

سـواء كـان ذلـك  ،العطـف ٰى ـولرسوله يف عموم الطاعة بمقتض

 .بالظاهر أو بغريه معلوماً 

ــل ــري دلي ــاعتهم بغ ــيص ط ــز ختص ل  ،ومل جي ــان األوَّ وإن ك

معلومًا من وجهـني، والثـاين معلـوم مـن وجـه واحـد، وجيـري 

ــدَّ  ٰى ذلــك جمــر م هلــم العلــم بعمــوم حكــيم قــال ألصــحابه تق

ــ  -وأشــار إليــه  -أطيعــوا فالنــًا : ه علــيهمطاعــة بعــض خواصِّ

ــار إىلٰ  ــًا، وأش ــدوهنا، وفالن ــي تع ــة الت ــم  الطاع م هل ــدَّ ــن مل يتق م

ــة  ل يف الطاع ــألوَّ ــاين ل ــاركة الث ــوب مش ــه يف وج ــم بحال العل

 .وعمومها بغري إشكال

 :ويل األمر رجالنة يف أُ مَّ األُ  :ترتيب آخر

ــصُّ  ــدمها خي ــا أُ  أح ــهب ــراء الس ــم أُ ـم ــر رايا وه ــراء أيب بك م

 .وعمر وعثامن وعيلٍّ 

ــ واآلخــر خيــصُّ  وحيكــم  ،املــذكورين تــه يَّ ا وذرّ هبــا علي�

 .إمامتهم هبا عىلٰ 

ــر ــولني ثبــت اآلخ ــد الق ــوز توجُّ . وإذا بطــل أح ــا وال جي هه

 :مراء الرسايا من وجوهأُ  إىلٰ 

 ،جــهو ظاهرهــا يفيــد عمــوم الطاعــة مــن كــلِّ  نَّ أ :أحــدها

ــــمـــراء الســـوطاعـــة أُ  ة باملـــأمورين هلـــم وبزمـــان رايا خمتصَّ

ــ ٰى مــا تــر فطـاعتهم عــىلٰ  ،واليـتهم وبــام كــانوا والة فيــه ة خاصَّ

 .وجهٍ  من كلِّ  نه اآلية عامٌّ وما تضمَّ  ،وجه من كلِّ 

ــا ــ :ومنه ــف أُ أنَّ ــبحانه وص ــدَّ ه س ــفة مل ي ــر بص عها ويل األم

ــد ألُ  ــأح ــراء الس ــال ،راياـم    :فق
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ن يوجـب خـربه العلـم بكـون أويل األمـر ممـَّ فحكم تعاىلٰ  ،]٨٣

 .مراء الرسايا بخالف ذلكوحال أُ  ،باملستنبط

ــصــحَّ  أنَّ  :ومنهــا ة إمامــة أيب حَّ صــ ة عــىلٰ ة هــذه الفتيــا مبنيَّ

ــيام مضــ]] ١٩١ص /[[   ،بكــر وعمــر وعــثامن ــأيت  ٰى ـوف ــا وي لن

ته ففسـد لـذلك مـا صـحَّ  ،ي فسـاد إمـامتهمـة ما يقتضمن األدلَّ 

 .تهافرع صحَّ 

ــ :ومنهــا ــه تعــاىلٰ أطلــق طاعــة أُ  ه تعــاىلٰ أنَّ  ويل األمــر كطاعت

 ألنَّ  ،ي عصــمتهمـوذلــك يقتضــ ،يءـها بشــورســوله ومل خيّصــ

ــيح  ــويز القب ــىلٰ جت ــىلٰ  ع ــه ع ــأمور بطاعت ــ امل ــالق يقتض ي ـاإلط

ــه ــن طاعت ــب م ــرك الواج ــة ت ــالقبيح أو إباح ــر ب ــال  ،األم وك

فبطـل  ،راياـمـراء السـوال أحـد قطـع بعصـمة أُ  ،األمرين فاسـد

 .ه اآلية إليهمتوجُّ 

لقبح  ،ي عصمتهمـترتيب آخر إطالق طاعة أويل األمر يقتض

ويل األمر قال بعصمة أُ وال أحد  ،بطاعة مواقع القبيح األمر مطلقاً 

 .ته يَّ والطاهرين من ذرّ  ي�اهبا عل  خصَّ إالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ــدلُّ ]] ٩٢ص [[ ــه تعــاىلٰ  عــىلٰ  أيضــاً  وي ــا  :إمــامتهم قول ي
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ــن األمــر  ويلفأوجــب ســبحانه طاعــة أُ ، ]٥٩: النســاء[ ِم

ـــىلٰ  ـــذي  ع ـــه ال ـــاىلٰ ]] ٩٣ص /[[الوج ـــه تع ـــب طاعت  أوج

ــ كـلِّ  عــىلٰ   ورسـوله ئ يـة وناشــر لنــزول اآلـف حاضـمكلَّ

انقضــاء التكليــف ويف كــلِّ أمــر، فيجــب عمــوم طاعــة ُأويل  إىلٰ 

ــوف  ــم املعط ــوف بحك ــاق املعط ــوب إحل ــذلك، لوج ــر ك األم

ــهع ــت طاعت ــد وجب ــامتهم، إذ ال أح ــتض إلم ــك مق ــه، وذل  لي

 مـن ثبتـت إمامتـه بعـد الرسـول، وال أحـد الَّ إهـذا الوجـه  عىلٰ 

ــة  ــذلك يف اآلي ــال ب ــصَّ  الَّ إق ــ خ ــا علي� ــني هب ــن واحلس ا واحلس

 . والتسعة من ولد احلسني

ــ نَّ وأل ــمتهم، ألنَّ ــتض لعص ــاعتهم مق ــوم ط ــاز عم ــو ج ه ل

ء لكـان  يـشـ بطـاعتهم يف كـلِّ  عليهم القبيح مع إطـالق األمـر

 ويلأُ ، وإذا ثبتـت عصــمة ر منـه تعـاىلٰ عـذِّ ذلـك أمـرًا بـالقبيح املت

ــ ــت توجُّ ــر ثب ــة األم ــن عيَّ  ىلٰ إه اآلي ــم ــنّ ــذه اه، ألنَّ ــت ه ه مل تثب

 .عيت له عداهمالصفة ألحد وال ادُّ 

ــَت  ن شــئَت إو ــة : قل ــذلك يف اآلي ــال ب ــد ق ــصَّ  الَّ إال أح  خ

 .هبا من ذكرناه



 آية طاعة ُأويل األمر) ٧/ (لف حرف األ  ....................................................................................................  ٣٢

ـــألُ ا وألنَّ  ـــالنمَّ ـــة رج ـــل: ة يف اآلي ـــإ :قائ ـــراءا يف أُ هنَّ  م

  رايا عـــن واليـــة أيب بكــر وعمـــر وعـــثامن وعـــيلٍّ ـالســ

ـــ ـــإ :ة، وقائـــلخاصَّ ـــهنَّ ، وقـــد علمنـــا  ٰى ة اهلـــدا يف أئمَّ

مـراء عليـه، وبـام كـانوا أُ  اواألمـر بمـن ولُّـ ويلأُ اختصاص طاعة 

ــ ــذي اختصَّ ــان ال ــه، وبالزم ــتهمفي ــه والي ــام  ،ت ب ــاعتهم ك وط

ـ ٰى تر ـ ويلأُ ، وطاعـة وجـهٍ  ة مـن كـلِّ خاصَّ ة األمـر يف اآليـة عامَّ

خــر، ة اآلوجــه، فيجــب لفســاد أحــد القــولني صــحَّ  مــن كــلِّ 

 . مامة املذكورينإته تقتيض وصحَّ 

وقــد كــان بعــض مــن ال بصــرية لــه قــدح يف عمــوم طاعــة 

ــال ويلأُ  ــأن ق ــر، ب ــري : األم ــوله غ ــبحانه ورس ــه س ــوم طاعت عم

ــإمســتفاد مــن اآليــة، و ــام يُ نَّ قامــة إم بــدليل غريهــا، فيجــب عَل

 .األمر ويلأُ عموم طاعة  دليل من غري الظاهر عىلٰ 

ــا أنَّ  ــ فأجبن ــة يقتض ــر بالطاع ــق األم ــلِّ ـمطل ــه لك  ي تناول

ـــلِّ  ـــب يف ك ـــر،  خماط ـــان وأم ـــإو]] ٩٤ص /[[زم ـــر نَّ ام يفتق

 مــن مطلــق كــلِّ  داللــة، وإذا كــان هــذا معلومــاً  التخصــيص إىلٰ 

مت داللـة اخلطـاب مـا تقـدَّ  األمـر عـىلٰ  ويلخطاب، وعطف بـأُ 

عمــوم  منا أنَّ ا لــو ســلَّ وبأّنــ. عمومــه، وجــب إحلــاقهم بــه عــىلٰ 

ــوله ــبحانه ورس ــه س ــة، مل   طاعت ــري اآلي ــدليل غ ــوم ب معل

ــامل  ــب الع ــان املخاط ــث ك ــن حي ــودنا، م ــك يف مقص ــدح ذل يق

م فهـم بـام تقـدَّ  ،أطـع اهللا ورسـوله :بعموم الطاعتني إذا قيـل لـه

هـذه الطاعـة  لـة عمـوم الطاعـة، فـإذا عطـف عـىلٰ له مـن الدال

م لـه األمر وجب عليه إحلـاقهم يف عمـوم الطاعـة بـام تقـدَّ  ويلبأُ 

 .العلم بعمومه وخوطب به

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــدلُّ ]] ٢١٢ص [[/ ــاً أ - وي ــىلٰ  يض ــىلٰ  ع ــة ع  نَّ أ جهــة اجلمل

 فصـل ثابتــة ألمــري املــؤمنني  بــال  مامـة بعــد النبــيِّ اإل

ِطيُعــوا  :قولــه تعــاىلٰ  -
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ووجــه الــدليل  ،]٥٩: النســاء[ ا�ر�ُسـول

 :قولني ة فيها عىلٰ مَّ األُ  نَّ أاآلية  همن هذ

 .)]السالم[عليهم (ا فيهم هنَّ إ :قولنا: حدمهاأ

ــاين ــا: والث ــن خالفن ــول م ــإ :ق ــأا يف هنَّ ــر الس ذا إرايا، وـم

 .حد القولني ثبت اآلخرأبطلنا أ

فـني ة يف سائر املكلَّ مر عامَّ ويل األأُ طاعة  نَّ أل الثاين بطِ والذي يُ 

مـر أ ههـا اىلٰ جيـز توجُّ  ذا كـان كـذلك ملإحـوال، ومور واأليف األُ 

بالزمـان الـذي وا عليـه، وختصاص طاعتهم بمن ولُّ رايا، الـالس

 .وبام كانوا والة فيه ،ت واليتهم بهاختصَّ 

ــــعمــــوم طاعــــة املــــذكورين يف األُ  ألنَّ و ي ـة يقتضــــمَّ

مـــر طــالق األإجــواز القبــيح علــيهم مــع  عصــمتهم، ألنَّ 

ــالقبيح، وذلــك ال جيــوز عليــه، وال ي األـبطــاعتهم يقتضــ مــر ب

 .ليهمإمراء الرسايا، فبطل توجيهها أُ حد قال بعصمة أ

 :مر لوجهنيويل األأُ ية عموم طاعة باقتضاء اآلوقلنا 

ــدمهاأ ــالق األإ نَّ أ: ح ــاىلٰ ط ــه تع ــر من ــ م ــة يقتض ي ـبالطاع

ــلِّ  ــه لك ــ تناول ــلِّ مكلَّ ــلِّ  ف يف ك ــان يشء وك ــ ،زم ــو ألنَّ راد أه ل

 .نها من ذلك لبيَّ خاص� 

ــاين]] ٢١٣ص /[[ ــاىلٰ  نَّ أ: والث ــه تع ــوله  طاعت ــة رس وطاع

 كرنــاه بــال خــالف، وجــب مــا ذ ذا ثبــت عمومهــا يف كــلِّ إ

ــة  ــك يف طاع ــل ذل ــويل األأُ مث ــر بمقتض ــب  ٰى ـم ــف املوج العط

 .إلحلاق حكم املعطوف باملعطوف عليه

ــإو لــيهم مــع اقتضــائها للعصــمة إيــة ه اآلذا ثبــت توجُّ

مــن  حـداً أ نَّ مجـاع، ألباإل مــامتهم إوعمـوم الطاعـة، ثبـت 

 .مرينق بني األفرِّ ة مل يُ مَّ األُ 

ــدلُّ  ــاً أ وي ــىلٰ  يض ــامتهم إ ع ــاىلٰ  م ــه تع وُه  :قول
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 العلـم حيصـل بـالردِّ  نَّ أفـأخرب سـبحانه ، ]٨٣: النسـاء[ ِمن

ــالردِّ ويل األأُ  ىلٰ إ ــل ب ــام حيص ــر، ك ــول  ىلٰ إ م ــك  ،الرس وذل

مـن  ٰى العلـم ال يمكـن حصـوله بفتـو تهم، ألنَّ ي عصـمـيقتضـ

ــ ــه، وألنَّ ــالردِّ أه ســبحانه ال جيــوز جيــوز اخلطــأ علي ــأمر ب  ىلٰ إ ن ي

 .من جيوز عليه القبيح

ــت ختصُّ إو ــمة ثب ــة للعص ــاء اآلي ــت اقتض ــأمري ذا ثب ــها ب ص

مــرين قــال حــد األأمــن قــال ب كــلَّ  ، ألنَّ بنائــه أاملــؤمنني و

، الصـفة لـه غـريهم  ههـذ عيـتحـد ادُّ أه ال بـاآلخر، وألنَّـ

 .اهنّ بيَّ  ما مجاع عىلٰ مامتهم باإلإ فيجب القطع عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٣ج ( جممع البيان

مْ : وقوله]] ١١٤ص [[
ُ
�

ْ
ِر ِمـن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
ـ ،َوأ رين ـللمفسِّ

 :فيه قوالن

ــدمها ــأ: أح ــنم األُ هنَّ ــراء، ع ــرة م ــ ،أيب هري ــن عبّ اس يف واب

ــد ــروايتني ٰى إح ــران ،ال ــن مه ــون ب ــ ،وميم ــاره  .يدّ والسُّ واخت

 .اجلبائي، والبلخي، والطربي
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ــر ــأ: واآلخ ــامءهنَّ ــد اهللا، ،م العل ــن عب ــابر ب ــن ج ــن  ع واب

ـــ ، وجماهـــد، واحلســـن، وعطـــا، ٰى خـــراس يف الروايـــة األُ عبّ

ـــ: بعضـــهم وقـــال .ومجاعـــة م الـــذين يرجـــع إلـــيهم يف ألهنَّ

 .دون الوالة ازعحكام، وجيب الرجوع إليهم عند التناأل

ــ ــإهنَّ وأمَّ ــادق ا أصــحابنا ف ــاقر والص  أنَّ  م رووا عــن الب

ــاأل ويلأُ  ــم األئمَّ ــر ه ــ ةم ــن آل حمّم ــاعتهم م ــب اهللا ط د، أوج

ــاإل ــوله، والب ــة رس ــه وطاع ــب طاعت ــام أوج ــوز أن  طالق ك جي

 مــن ثبتــت عصــمته، طـالق إالَّ اإل يوجـب اهللا طاعــة أحــد عــىلٰ 

 .مـر بـالقبيحه الغلـط، واألكظـاهره، وأمـن منـ باطنـه وعلم أنَّ 

ــك بحاصــل يف األُ  ــيس ذل ــراء، والول ــلَّ  م ــواهم، ج  العلــامء س

ــاد للمختلفــني  ــأمر بطاعــة مــن يعصــيه، أو باالنقي اهللا عــن أن ي

ــ يف ــل، ألنَّ ــول والفع ــال أن يُ الق ــه حم ــام أنَّ ــون، ك ــاع املختلف ه ط

 .فيه حمال أن جيتمع ما اختلفوا

ويل مل يقـرن طاعـة أُ   تعـاىلٰ اهللا أنَّ  ذلـك أيضـاً  عـىلٰ  ا يـدلُّ وممَّ 

ــولهاأل ــة رس ــر بطاع ــه، إالَّ  م ــوله بطاعت ــة رس ــرن طاع ــام ق  ك

ــو األوأُ  ــاً ول ــق مجيع ــوق اخلل ــر ف ــام أنَّ م ــول ، ك ــوق أُ  الرس ويل ف

ــ. مــر، وفــوق ســائر اخللــقاأل مــن آل  ٰى ة اهلــدوهــذه صــفة أئمَّ

ــفقــت األُ الــذين ثبتــت إمـامتهم وعصــمتهم، واتَّ  د حمّمـ ة مَّ

 .تبتهم وعدالتهمر علوِّ  عىلٰ 

 ٰ
َ

وُه إِ�
�
ُرد

َ
ٍء ف ْ َ

تُْم ِ� �
ْ
ناَز�

َ
 ت

ْ
إِن

َ
فإن : معناه، اِهللا َوا�ر�ُسولِ  ف

كتـاب اهللا  وا التنازع فيه إىلٰ دينكم فردُّ  مورمن أُ  ـيءاختلفتم يف ش

 .يدّ والسُّ  ،وقتادة ،وهذا قول جماهد .ة الرسولنَّ وُس 

مقام الرسول بعد وفاته، ة القائمني األئمَّ  إىلٰ  الردُّ : ونحن نقول

ــردُّ  ــل ال ــو مث ــ]] ١١٥ص /[[ إىلٰ  ه ــه، ألهنَّ ــول يف حيات م الرس

 .ته، فجروا جمراه فيهمَّ ريعته، وخلفاؤه يف أُ ـاحلافظون لش

  :مـه بقولـهد سـبحانه ذلـك وعظَّ أكَّ  ثمّ 
َ
ِمنُـون

ْ
ؤ
ُ
ـتُْم ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

ــرِ  ِخ
ْ

ــْوِم اآل َ ــاِهللا َوا�ْ ــذا ،بِ ــني ه ــام أب ــحه ف   !وأوض
َ

ــك ِ  ذ�

ــوله، وأُ  إشــارة إىلٰ  ــة اهللا، وطاعــة رس ــردِّ طاع  إىلٰ  ويل األمــر، وال

ــول اهللا  . والرس
ً
ِو�ال

ْ
ــأ

َ
ــُن ت َس

ْ
ح

َ
ــْ�ٌ َوأ

َ
ــاء[ �خ  ،]٥٩: النس

ـ ،أي أمحـد عاقبـةً   نَّ أل: قـالوا. ي، وابـن زيـددّ عـن قتـادة، والسُّ

ــع ــؤول، إذا رج ــن آل ي ــل م ــ. التأوي ــة، : لآوامل ــع والعاقب املرج

ــ تــأويالً  يمّ ُســ أحســن جــزاء،  :معنــاه: وقيــل. مــره مــآل األألنَّ

ــد ــن جماه ــل .ع ــم يف: وقي ــري لك ــةً  خ ــن عاقب ــدنيا وأحس يف  ال

 اه مـن غـريأحسـن مـن تـأويلكم أنـتم إّيـ :معناه: وقيل. اآلخرة

ــ إىلٰ  ردٍّ  ــاب اهللا وُس ــن كت ــل م ــنَّ أص ــة نبيِّ ــن الزّج ــو ه، ع اج، وه

ــو ــردَّ  نَّ ، ألٰى األق ــه اهللا إىلٰ  ال ــوم مقام ــن يق ــوله وم ــن  ورس م

 .ةحجَّ  أحسن ال حمالة من تأويل بغري املعصومني

ــه واســتدلَّ  وُه  :بعضــهم بقول
�
ــُرد

َ
ٍء ف ْ َ

تُْم ِ� �
ْ
ــاَز� ن

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ف

 ٰ
َ

ـإمجـاع األُ  أنَّ  عـىلٰ  اِهللا َوا�ر�ُسولِ  إِ� ـمَّ ام إنَّـ: ة، بـأن قـالواة حجَّ

ــ إىلٰ  أوجــب اهللا الــردَّ  ــازع،  رطـة بشــنَّ الكتــاب والسُّ وجــود التن

ــدلَّ  ــىلٰ  ف ــ ع ــردُّ أنَّ ــب ال ــازع ال جي ــد التن ــون ه إذا مل يوج ، وال يك

 .ةمجاع حجَّ واإل كذلك إالَّ 

ـــ ـــيف األُ  أنَّ  َض رِ لـــو ُفـــ ام يصـــحُّ وهـــذا االســـتدالل إنَّ ة مَّ

ــللشـ حافظاً  معصوماً   ،ض ذلـك فـال يصـحُّ فـرَ ا إذا مل يُ رع، فأمَّ

مــا عــداه  أنَّ  عــىلٰ  يــدلُّ  رط أو صــفة الـتعليــق احلكــم بشــ نَّ أل

 هنـا؟ عـىلٰ اخالفه عنـد أكثـر العلـامء، فكيـف اعتمـدوا عليـه هب

ــاألُ  أنَّ  ة، وكيــف نَّ  عــن كتــاب أو ُســإالَّ  ـيءشــ ة ال جتمــع عــىلٰ مَّ

ــ: يقــال ــردُّ  ـيءشــ عــىلٰ  ا إذا اجتمعــتإهنَّ  إىلٰ  ال جيــب عليهــا ال

 !ت إليهام؟ة ، وقد ردَّ نَّ الكتاب والسُّ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

أّنـــا مـــأمورون بطاعـــة اإلمـــام   :الثـــاين ]]٢٣٨ص [[

 : ولقولــه تعــاىلٰ  ،باإلمجــاع
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــِر ِمــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
لــزم  ةفلــو أمــر بمعصــي ،]٥٩: النســاء[ َوأ

ــاقض ــ ،التن ــوت النه ــه يلثب ــر بطاعت ــع األم ــية م ــن املعص  ،ع

 .وهو عدم العصمة ،ثلهفامللزوم م ،والالزم باطل

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

مْ   :ولقوله تعـاىلٰ : قال]] ٥٠٣ص [[
ُ
�

ْ
ـِر ِمـن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

 .]٥٩: النساء[

وهــو قولــه  ، إمامــة عــيلٍّ  هــذا دليــل آخــر عــىلٰ : أقــول

طِ  :تعــاىلٰ 
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
يــَن آَمنُــوا أ ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
 يــا أ

َ
يُعــوا ا�ر�ُســول

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
ــر باالتِّ ، َوأ ــة ألُ أم ــاع والطاع ــرب  ،ويل األم

ي وجــوب ـإذ غــريه ال أولويــة لــه تقضــ ،واملــراد منــه املعصــوم

 .باإلمجاع  وال معصوم غري عيلٍّ  ،طاعته

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

وِ� يف داللة آية  ]]٤٢٣ص [[
ُ
رِ أ

ْ
�

َ ْ
 :إمامة عيلٍّ  عىلٰ   األ

ـــه: قـــال وِ� : ولقول
ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
ــاء[ األ ــإن  ، ]٥٩: النس ــانوا  ]]٤٢٤ص [[/ف ك
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واجـب  ،لنفسـه، فهـو بعضـها ة كـان الشـخص مطيعـاً مَّ األُ  كلُّ 

 . فهو عيلٌّ  ،ةلعدم األولويَّ  ،العصمة

 )طاعـةإأمـر ب( تعـاىلٰ  اهللا أنَّ : عارش، وتقريره هذا وجه: أقول

ــأُ  ـاألُ  ا أن يكـون كـلُّ ويل األمـر، فهـذا املطـاع إمَّ  .أو بعضــها ،ةمَّ

ـ. لنفسه  لكان الشخص مطيعاً ل باطل، وإالَّ واألوَّ  ا أن والثـاين إمَّ

النـاس قـد اشـرتكوا  ألنَّ  ،والثاين باطل .أو غريه ،يكون معصوماً 

بطاعة بعضـهم مـع جتـويز اخلطـأ عليـه فاألمر  ،يف عدم العصمة

فيكـون هـو  ،ح، فيجب أن يكـون معصـوماً ترجيح من غري مرجِّ 

 .لعدم القائل بعصمة غريه، ا علي� 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ِطيُعــوا  :قولـه تعـاىلٰ : التاسـع]] ٤٠٥ص [[
َ
ِطيُعـوا اَهللا َوأ

َ
أ

 
ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
مْ ا�ر�ُسول

ُ
�

ْ
قد  تعاىلٰ  اهللا: ، فنقول]٥٩: النساء[ ِر ِمن

 ،ويل األمر، وال جيوز أن يكون هـو املؤمنـون بـأرسهمأمر بطاعة أُ 

لنفسـه، فوجـب  اخلطاب هلم، ويستحيل كون الشـيء مطيعاً  ألنَّ 

ــ]] ٤٠٦ص /[[ رها عــىلٰ ـقصـ ا أن الــبعض، وذلـك الــبعض إمَّ

 امَّ ـالنــاس لــ ألنَّ  ،باطــل  لثــاينو .و غــريهأ ،يكــون هــو املعصــوم

اسـتحال اختصـاص بعضـهم بالطاعـة  أاشرتكوا يف جـواز اخلطـ

، وال معصـوم إالَّ وأن يكون معصوماً  باألمر، فال بدَّ  وبكونه أوىلٰ 

 . عيلٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

ــه]] ٣٨٧ص [[ ــه تعــاىلٰ (: قول ــوا  :قول
ُ
ِطيع

َ
ــوا اَهللا َوأ

ُ
ِطيع

َ
أ

رِ ا�ر� 
ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ول

ُ
 . )]٥٩: النساء[ س

ــاألُ  ولــو األمــر هــو كــلُّ إن كــان أُ : أقــول ة كــان الشــخص مَّ

ـــو  ـــه فه ـــًا لنفس ـــها، ]] ٣٨٨ص /[[مطيع ـــان [بعض وإن ك

] لوجــوب أن يكــون الــبعض ،الــبعض فهــو الــبعض املعصــوم

ـــيلٌّ  ـــو ع ـــة، فه ـــدم األولوي ـــمة لع ـــب العص  ألنَّ  ، واج

ــ ــبعض إمَّ ــري مال ــوم أو غ ــوما معص ــل ،عص ــايل باط  ألنَّ  ،والت

فـاألمر بطاعـة بعضـهم  ،الناس قـد اشـرتكوا يف عـدم العصـمة

ــه تــرجيح مــن غــري مــرجِّ  فيجــب أن  ،حمــع جتــويز اخلطــأ علي

 . لعدم القائل بعصمة غريه ،افيكون علي�  ،يكون معصوماً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

يـَن آَمنُـوا  :ه تعـاىلٰ قولـ: الثاين ]]٣٤٤ص [[ ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
 أ

 .]٥٩: النساء[

ــتدالل ــه االس ــ: وج ــراً أنَّ ــر أم ــاً  ه أم ــة ألُ  مطلق ويل بالطاع

ـــك إالَّ  ـــوز ذل ـــر، وال جي ـــوماألم ـــر وإالَّ  ، للمعص ـــزم األم  ل

، وال معصـــوم غـــريهم بـــالقبيح، وهـــو حمـــال عليـــه تعـــاىلٰ 

 .فيكونون هم املرادون، وهو املطلوب ،باإلمجاع

 ،يـا رسـول اهللا: قلـت: قال ،ده ما رواه جابر األنصاريؤيِّ ويُ 

: قـال  ؟ولو األمرأُ ]] ٣٤٥ص /[[  فمن ،عرفنا اهللا ورسوله

ثّم ابنـه  ،وبعده ابنه احلسن ،هلم أخي عيلٌّ أوَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .»عة من ولد احلسني ثّم تس ،احلسني

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

َها  :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــعالوجــه ]] ١٢٣ص [[ ـ� يــ
َ
يــا أ

ــِر 
ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعــوا ا�ر�ُســول

َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
يــَن آَمنُــوا أ ِ

�
ا�

مْ 
ُ
�

ْ
ــ ويلفـاملراد بــأُ  ،]٥٩: النســاء[ ِمـن ت َمــلِ عُ  ا مـناألمـر إمَّ

اهللا الســـتحالة أن يـــأمر  ،والثـــاين باطـــل .أو ال ،عصـــمته

]] ١٢٤ص /[[، أبالطاعـــة املطلقـــة ملـــن جيـــوز عليـــه اخلطـــ

ع دَّ ذ مل ُتــ، إطالــب  بــن أيب ل، فيكــون هــو عــيلُّ  األوَّ فتعــنيَّ 

ــمة  ــه والَّ إالعص ــو  ،أوالده يف في ــودين، وه ــم املقص ــوا ه فيكون

 .املطلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج ( الرصاط املستقيم

يـَن آَمنُـوا : قولـه تعـاىلٰ  :ومنها]] ٢٥٤ص [[ ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
 أ

 ].٥٩: النساء[

قـد  : نزلـت هـذه اآليـة قـال للنبـيِّ امَّ ـلـ جـابراً  أنَّ   فقد روي

ــ ،خلفــائي«: قــال ؟يل األمــروفمــن أُ  ،عرفنــا اهللا ورســوله ة وأئمَّ

 .» بن أيب طالب هلم عيلُّ أوَّ  ،املسلمني بعدي

الصــادق  مــوي إىلٰ وقــد أســند الشــيخ العــامل األصــفهاين األُ 

   َّــ أن ــن أُ  ا علي� ــرم ــريم ،ويل األم ــو م ــأله أب ــل  :فس ه

ــة ــه مفروض ــت طاعت ــال ؟كان ــد إالَّ  :فق ــت ألح ــا كان  واهللا م

فقــد أطــاع اهللا،   اع الرســولفمــن أطــ ،وآللــه لرســول اهللا 

  .وطاعة أمري املؤمنني من طاعة اهللا

ــيلِّ  ــر نزوهلــا يف ع ــق آخ ــب وآل  وروي مــن طري ــن أيب طال ب

  .د حممّ 
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ويل األمــر بعــد تكريــر لفــظ ال عمــوم لطاعــة أُ  :قــالوا

ِطيُعــوا
َ
فــإن أمــروا بــام يــدخل يف طاعــة اهللا ورســوله  ،فيهــا أ

ــوا وإالَّ أُ  ــالطيع ــأم ، ف ــذا مل ي ــالردِّ وهل ــزاع يف  ر ب ــد الن ــيهم عن إل

ٰ : قولــه
َ

وُه إِ�
�
ــُرد

َ
ٍء ف ْ َ

تُْم ِ� �
ْ
نــاَز�

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
 اِهللا َوا�ر�ُســولِ  ف

 .ويل األمرأُ  وإىلٰ  :ومل يقل  ،]٥٩: النساء[

ـــا ـــ: الً أوَّ  :قلن ـــام ُق ـــع املطلـــق ك ـــف للجم ر يف رِّ واو العط

 .رم من املتأخِّ املتقدِّ  عىلٰ  فال يدلُّ  ،صولاألُ 

ــاً ]] ٢٥٥ص /[[ ــر  :وثاني ــدم تكري ــواع ِطيُع
َ
ــدلُّ  أ  ال ي

ــىلٰ  ــة ع ــوم الطاع ــدم عم ــدلَّ وإالَّ  ،ع ــقِّ   ل ــول يف ح ــ ،الرس ه فإنَّ

ُ : قـال يف موضـع آخـر تعاىلٰ 
َ

ِطيُعـوا اَهللا َورَُسـو�
َ
: األنفـال[ أ

 .وهو باطل باإلمجاع ،ءيش فلم جيب طاعته يف كلِّ   ،]١

ــل  لكــنَّ  ،عــةعمــوم الطا عــىلٰ  فهــذه وإن مل تــدّل  :إن قي

 .تفبها عمَّ  ،تدلَّ  وىلٰ األُ 

هـذه أو  مت عـىلٰ اآلية اخلاليـة مـن التكريـر سـواء تقـدَّ  :قلنا

 ،رت لـزم منهـا تبعـيض طاعـة الرسـول يف بعـض األوقـاتتأخَّ 

ــاع ــل باإلمج ــو باط ــ .وه ــزاعوإنَّ ــة الن ــل يف آي ويل أُ  وإىلٰ : (ام مل يق

 ،لرســولطــاعتهم قســم مــن طاعــة ا أنَّ  إىلٰ  إيــامءً  )األمــر مــنكم

ــويُ   : دهؤيِّ
َ
ــون ِمنُ

ْ
ؤ
ُ
ــتُْم ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــاء[ إِن ــىلٰ  ]٥٩: النس ــكِّ  ع  ،الش

 .واإلمام ليس يف إيامنه شكٌّ 

ــاً  ــامً  أنَّ  :وثالث ــة دائ ــوله واجب ــة اهللا و رس ــوف  ،طاع واملعط

 .وال جيب طاعة غري املعصوم دائامً  ،عليهام بحكمهام

 .مراء الرساياولو األمر أُ أُ  :قالوا

ــا ــع ال :قلن ــه مل جيتم ــالرجوع في ــر اهللا ب ــذي أم ــيهم ال ــم ف عل

ٰ : إلـيهم يف قولــه
َ

وُه إِ�
�
ـْو رَد

َ
ُهْم  ا�ر�ُســوِل َو�ِ�ٰ  َو�

ْ
ــِر ِمــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
أ

ُهمْ 
ْ
ــن  ِم

ُ
ه
َ
ِبُطون

ْ
ن
َ
ــ� ــَن �َْس ي ِ

�
 ا�

ُ
ــه َعِلَم

َ
ــاء[ ل ــىلٰ   ].٨٣: النس  أنَّ  ع

كـام رواه الشـعبي عـن ،  بـن أيب طالـب رايا عـيلُّ ـمراء السـل أُ أوَّ 

ــ ــاب ــد أنَّ ن عبّ ــري جماه ــيلٍّ  اس يف تفس ــت يف ع ــة نزل ــني  اآلي ح

، اسـتخلفه يف املدينــة النبـ ـيُّ ا نزلــت حــني ويف إبانــة الفلكــي أهنَّ

 .شكا أبو بردة من عيلٍّ 

 .ةهم علامء العامَّ  :قالوا

بــل  ،لوجــود االخـتالف بيـنهم ،بـاعهمال يـأمر اهللا باتِّ  :قلنـا

 .التناقض فيهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (احلادي عرش  الباب رشح عىلٰ 

ــث]] ٦٩٤ص [[ ــه تعــاىلٰ : الثال ــَن  :قول ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ  آَمنُ

ــ. ]٥٩: النســاء[ ـــووجــه االســتدالل هبـــذه اآليــة أهنَّ ة ا دالَّ

ة املــؤمنني وأمــَرهم بطاعتــه اهللا خاَطــَب مجلــ أنَّ  بمنطوقهــا عــىلٰ 

ويل األمــر، وطاعــة رســوله، وعطــف علــيهام األمــر بالطاعــة ألُ 

ـــني األُ  ـــك للوجـــوب بغـــري خـــالف ب . نيصـــوليِّ ومجيـــع ذل

واحـد مــن املـؤمنني أن يكــون  كــلِّ  اآليــة عـىلٰ  فالواجـب بـنصِّ 

ــًا هللا يف مجيــع  ــوله أمطيع ــره ونواهيــه وكــذلك رس ، وام

ك بحكــم العطــف املســتلزم ويل األمــر كــذلفيجــب أن يكــون أُ 

ـــم ـــه يف احلك ـــوف علي ـــوف واملعط ـــني املعط ـــرتاك ب . لالش

ــة  ــوب طاع ــة وج ــت اآلي ــر يف أُ  ]]٦٩٥ص [/[فاقتض ويل األم

ــلِّ  ــون؛ ألنَّ  ك ــأمرون وينه ــا ي ــ م ــوم؛ إذ  ٰى ـمقتض ــة العم اآلي

 .األصل عدم التخصيص

ــقُّ  ــان احل ــاىلٰ  وإذا ك ــة أُ  تع ــب طاع ــد أوج ــىلٰ ق ــر ع  ويل األم

ــ ــان لن ــالق ك ــولاإلط ــنْ : ا أن نق ــن  َم ــان م ــم؟ إن ك ــراد هب امل

ــو تــه دون غــريهم؛ وذّريَّ  اجبــت عصــمتهم كــان املــراد هبــم علي�

ــىلٰ  ــاع ع ــوع اإلمج ــ أنَّ  لوق ــمة مل ُت ــريهم ومل دَّ العص ــد غ ع ألح

اإلطـالق  تثبـت يف مـن سـواهم، وإذا أوجـب اهللا طـاعتهم عـىلٰ 

 .طاعة واجب الة؛ ألّنا ال نعني باإلمام إالَّ كانوا هم األئمَّ 

صــف بالعصــمة مــن ويل األمــر مــن مل يتَّ وإن كــان املــراد بــأُ 

ـــالقهر والظلـــم واالســـتيالء عـــىلٰ ويل التســـلُّ أُ  املناصـــب  ط ب

بــاجلنود والعســاكر مــن غــري إذن مــن اهللا وال مــن رســوله، كــام 

ــ ــل السُّ ــذهب مجاعــة أه ــو م ــوب طاعــة نَّ ه ة القــائلني بوج

ــور  ــالطني اجل ــروج ]]٦٩٦ص [/[س ــم وخ ــوم ظلمه هم املعل

ا ال يرضــاه مــن لــه ريعة يف أكثــر أفعــاهلم، وذلــك ممَّـــعــن الشــ

ــ ــتقيم؛ فإنَّ ــع مس ــليم وطب ــر س ــاف فك ــني اإلنص ــر بع ه إذا نظ

مل  اهللا تعــاىلٰ  املسـتلزم لـرتك التعصــيب والتقليـد عــرف قطعـًا أنَّ 

ــه  ــوز من ــن جي ــة م ــأمر بطاع ــه أن ي ــه وعنايت ــّح يف حكمت يص

ــ كـان كـذلك لكــان  ه لـواملعـايص واجلـور والظلـم واخلطـأ؛ فإنَّ

ــ ــك؛ ألنَّ ــه عــىلٰ آمــرًا بفعــل ذل ــب  ه أوجب ــائر اخللــق، وال ري س

ــ ــة أُ أهنَّ ــأمورون بطاع ــىلٰ م م ــر ع ــب  ويل األم ــالق، فيج اإلط

ـــأوامرهم  ـــتامر ب ـــواهلم واالئ ـــع أح ـــابعتهم يف مجي ـــيهم مت عل

ريعة ـواالنتهـــاء بنـــواهيم، ومـــن ذلـــك يلـــزم تعطيـــل الشـــ

ـــ ـــاحلريِّ ذلـــك أحـــد لنفســـه  ٰى ـفـــإن ارتضـــ. ةبالكّليَّ أن  فب

باعـــًا ي لنفســـه فعـــل الكبـــائر وتـــرك الواجبـــات؛ اتِّ ـيرتضـــ

  نفسـه طاعتـه، لصاحب األمر الذي أمـره بـذلك وأوجـب عـىلٰ 
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ــتجُّ  ــول وحي ــد اهللا فيق ــدًا عن ــا ربِّ : غ ــذلك ،ي ــي ب ــت أمرتن . أن

ــْقـوإذا حقَّ  ة وجــدهتم يعتقــدون نَّ َت النظــر يف مــذاهب أهـل السُّ

ينهــو ذلــك  ذلــك ويرضــونه ويزعمــون أنَّ  ، وهــذا طريــق الــدِّ

ـــدون يف يســـلكه إالَّ  ]]٦٩٧ص [/[مل  ـــبطالن وامللح ـــل ال  أه

ين ام أوجبــت طاعــَة مـن مل ُجيــز عليــه فاآليــة يف احلقيقــة إنَّـ. الـدِّ

 .اخلطأ وال العصيان وال السهو وال النسيان

 :]ويل األمرمصداَق أُ   تعيني النبيِّ [

ــ َعن عــن نْ وهلــذا جــاء يف احلــديث الصــحيح وباإلســناد املَع

 نِزلـت هـذه امَّ ـلـ: قـال جـابر  عـن النبـيِّ  جابر األنصـاري

وعرفنــاك  ،عرفنــا اهللا فأطعنــاه ،يــا رســول اهللا: اآليــة قلنــا

ــنْ  ــا اهللا بطــاعتهم؟ فقــال أُ  فأطعنــاك، فَم ــذين أَمرن ويل األمــر ال

 :» َّــدي، أو ــر بع ــاء األم ــابر وأولي ــا ج ــائي ي ــم خلف ــم ه هل

بـن  سـن، ثـّم احلسـني، ثـّم عـيلُّ ، ثّم من بعده ولـده احلأخي عيلٌّ 

احلســني زيــن العابــدين، ثــّم حمّمــد البــاقر وســتدركه يــا جــابر، 

ــه ف ــإذا أدركت ــي الســالماف ــه منّ ــّم عــدَّ »قرئ ــ ، ث ــاقي األئمَّ  ة إىلٰ ب

 .آخرهم

األمــر الــذين أمــر اهللا ] ولــوأُ [فهــؤالء هــم  ]]٦٩٨ص [/[

ــىلٰ  ــاعتهم ع ــاىلٰ  بط ــه اهللا تع ــا علم ــالق؛ مل ــارهتم اإلط ــن طه  م

ــ ــم ال ُحيِ وعصــمتهم وأهنَّ ــون إالَّ بُّ ــا ُحيِ ــون إالَّ  بُّ  م ــا وال يرض  م

ــرٰىض  ــ. ي ــل السُّ ــده أه ــا اعتق ــن أنَّ نَّ ال م ــوك  ة م ــم املل ــراد هب امل

ـــإنَّ  ـــالطني؛ ف ـــإنَّ  والس ـــدور؛ ف ـــتلزم ال ـــك يس ـــوك  ذل املل

رائع واألحكــام جيــب ـوالســالطني الــذين ال معرفــة هلــم بالشــ

ــ ــل االجته ــامء وأه ــة العل ــيهم طاع ــه عل ــأمروهنم ب ــا ي اد يف م

ــ ــام الش ــن أحك ــه م ــوهنم عن ــة ـوينه ــا ومعرف ــم هب ريعة؛ جلهله

ــاد أُ أُ  ــع اعتق ــام، م ــك األحك ــامء بتل ــك العل ــامء ولئ ــك العل ولئ

ــبــأهنَّ  ــم مــأمورون ومنهيُّ ــيهم طاعــة أُ ون وأهنَّ ولئــك م جيــب عل

ــون ــأمرون وينه ــا ي ــالطني يف م ــعري أّي يشء . الس ــت ش فلي

ا يوافـق عنـه مـنهم؟ هـل هـو ممـَّ يكون ذلك املأمور بـه واملنهـيُّ 

ــ ــن األوَّ ـالش ــا؟ فم ــدورريعة أو خيالفه ــزم ال ــاين  ،ل يل ــن الث وم

 .يلزم خمالفة الرشيعة، وذلك ظاهر بنيِّ 

*   *   * 

٨ - ا آ:  

ينكامل   ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الدِّ

 :وجوب عصمة اإلمام ]]٤٠ص [[

ــه  َمالئِ  :ولقول
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ــة  األ ــرة[اآلي ــ] ٣٠: البق ــه ٰى معن ــو أنَّ ال  ، وه

يستخلف إالَّ من له نقـاء الســريرة ليبعـد عـن اخليانـة ألنَّـه لـو 

اختار من ال نقاء لـه يف الســريرة كـان قـد خـان خلقـه ألنَّـه لـو 

الً  م ّمحــاالً خائنــًا إىلٰ ]]  ٤١ص /[[أنَّ دالَّ ر فحمــل لــه تــاج قــدَّ

 محالً فخـان فيـه كـان الـدالل خائنـًا، فكيـف جتـوز اخليانـة عـىلٰ 

ـــه احلـــقُّ  -وهـــو يقـــول  اهللا  ـــِدي : - وقول
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*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٣٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل هل ، )دلي

ــام تعلَّقــوا : (ثــّم قــال   :يف إبــراهيم ] بقولــه تعــاىلٰ [وربَّ
�

إِ�

ـِدي 
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ه
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ُ
 ال يَنـال
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��ـِ� قـال ر�

ُ
 َوِمـْن ذ

َ
 قـال

ً
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ــه ال حــقَّ يف اإلمامــة ]١٢٤: البقــرة[ �الظ ، فــأخرب أنَّ

ــب  ــامل، فوج ــن لظ ــًا م ــافرًا وقت ــًا وك ــان ظامل ــن ك ــذلك أنَّ م ب

لــذلك  الزمــان ال حــظَّ لــه يف ذلــك، وأن يكــون املســتحقُّ 

ــة  ــة ثابت ـــي أنَّ اإلمام ــك يقتض ــه، وذل ــلِّ أوقات ــوم يف ك املعص

وربَّـام تعلَّقـوا بقريـب مـن ذلـك مـن غـري . ألمري املـؤمنني 

ــر  ــالوا]] ١٣٨ص /[[ذك ــة وق ــول : اآلي ــن يق ــت أنَّ م ــد ثب ق

ــوب  ــانبوج ــة نفس ــر، : اإلمام ــة أيب بك ــول بإمام ــدمها يق أح

، ألنَّ مــن حــقِّ اإلمــام أن يكــون كالرســول يف  وذلــك ال يصــحُّ

هــًا عــن التــدنُّ  س والكفــر والكبــائر يف ســائر حاالتــه، كونــه منزَّ

 فـإذا بطـل ذلـك فلـيس إالَّ القــول الثـاين، وهـو أنَّ اإلمـام عــيلَّ 

وهـذا ال يمكـن : (قـال، )بن أيب طالب، ألنَّه مـا كفـر بـاهللا قـطُّ 

االعتامد عليه، ألنَّ ظـاهر اآليـة إنَّـام يقتضــي أنَّ عهـده ال ينـال 

الظامل، ومن كفر ثـّم تـاب أو فسـق ثـّم تـاب وصـلحت أحوالـه 

ــه  ــع أن ينال ــة أن ال يمتن ــم اآلي ــب بحك ــًا، فيج ــون ظامل ال يك

العهد، ولـيس املـراد أنَّ الظـاملني ال ينـالون العهـد وإن خرجـوا 

ــه مــن أن يكو ــام املــراد يف حــال ظلمهــم، كــام أنَّ نــوا ظــاملني، وإنَّ

 : لــامَّ قـال تعاىلٰ 
ً
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 : وقولــه تعــاىلٰ 
ً
ــاِس إِمامــا

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
] ١٢٤: البقــرة[ إِ�

ة ما أ أو أن يكـون قـدوة يف الصـالح، ألّنـا قـد [ن ُيـراد بـه النبـوَّ

إقامـة  ٰى أنَّـه ال تـدخل حتـت ذلـك اإلمامـة التـي هـي بمعنـ بيَّنّا

ة فمـن حيـث دلَّ ] احلدود وتنفيذ األحكـام، فـإن ُأريـد بـه النبـوَّ

أن ال يقـع منـه كفـر وال كبـرية،  أنَّ مـن حـقِّ النبـيِّ  الدليل عـىلٰ 

ــه جيــب أن ال يكــون ظاملــ ًا يف حــاٍل مــن األحــوال، وإن ُأريــد ب

الوجــه اآلخــر فغــري ممتنــع أن يكــون ظاملــًا يف حــال ثــّم يصــلح 

ــد بطريقتــه وعلمــه، وبعــد فــال يمتنــع أن يقــع مــن  ٰى فيُقت

املعصية الصـغرية التـي تكـون ظلـًام، فـال بـدَّ مـن  الرسول 

ــال ــاىلٰ : أن يق ــه تع ــا زال  إنَّ ــذموم، وم ــم امل ــالكالم الظل أراد ب

ــا بالتو ــاد م ــنيِّ فس ــا ُيب ــذا ممَّ ــاب، فه ــذا الب ــغرية يف ه ــة كالص ب

 .تعلَّقوا به من ظاهر اآلية

ــر]] ١٣٩ص /[[ ــة األُخ ــا الطريق ــد  ٰى فأمَّ ــافق ــالم  بيَّنّ الك

ــول أن  ــب يف الرس ــه وج ــا ل ــّوات، وأنَّ م ــاب النب ــا يف ب عليه

لـه،  ـة فـيام حتمَّ هًا عن الكفـر والكبـائر، هـو كونـه حجَّ يكون منزَّ

ــك وأنَّ اإل ــاكم، وذل ــري واحل ــة األم ــه بمنزل ــه بخالف ــام يف أنَّ م

 ...).ُيسِقط ما تعلَّقوا به

ــه ــال ل ــن : يق ــوم م ــا ق ــي ذكرهت ــة الت ــذه اآلي ــد هب ــد اعتم ق

القـول بـالعموم، وأنَّ لـه  أصحابنا، واالستدالل هبـا مبنـيٌّ عـىلٰ 

 صــيغة يقتضـــي ظاهرهــا االســتغراق، فمــن ال يــذهب إىلٰ 

االسـتدالل هبـذه اآليـة يف هـذا  ذلك من أصـحابنا ال يصـحُّ لـه

ــع، ومــن ذهــب إىلٰ  ــوم مــنهم صــحَّ لــه ذلــك،  املوض العم

أحـدمها أنَّ مـن كـان ظاملـًا : أمـرين ويمكن أن ُيستَدلَّ هبـا عـىلٰ 

 عـىلٰ  ٰى يف وقٍت مـن األوقـات فلـن جيـوز أن يكـون إمامـًا، وُيبنـ

بـال  بعـد الرسـول  ذلك القول بإمامـة أمـري املـؤمنني 

األمـر غـريه قـد كـان ظاملـًا فـيام سـلف مـن  توّىلٰ  فصل، ألنَّ من

ــة لكــون اإلمــام  ــنيَّ اقتضــاء اآلي أحوالــه، واألمــر اآلخــر أن ُيب

ـن كـان ظاملـًا عـىلٰ  ا إذا اقتضـت نفـي اإلمامـة عمَّ  معصومًا، ألهنَّ

الظلـم أو مظهـرًا لـه، وكـان مــن  كـلِّ حـاٍل، سـواء كـان مســرَّ 

ن يكــون مبطنــًا لــيس بمعصــوم وإن كــان ظــاهره مجــيالً جيــوز أ

ــك  ــؤمن ذل ــوم ي ــيس بمعص ــن ل ــد ممَّ ــبح، وال أح ــم والق للظل

منــه، وال جيــوز فيــه، فيجــب بحكــم اآليــة أن يكــون مــن ينالــه 

ــ ــومًا حتَّ ــة معص ــو اإلمام ــذي ه ــد ال ـــراره  ٰى العه ــؤَمن استس ُي

والكـالم الـذي طعـن بـه . يوافـق ظـاهره باطنـه ٰى بالظلم، وحتَّ 

ــ ــة غ ــاب يف االســتدالل باآلي ــاحب الكت ري صــحيح، ألنَّ ص

ــوال ال  ــن األح ــاٍل م ــامل يف ح ـــي أنَّ الظ ــا يقتض ــوم ظاهره عم

ــد ــان بع ــق وإن ك ــر أو فس ــد كف ــاب بع ــن ت ــة، وم ــال اإلمام  ين

ــه  ــن يتناول ــان ممَّ ــد ك ــامل فق ــه ظ ــف بأنَّ ــة ال ُيوَص ص /[[التوب

مــا  االســم، ودخــل حتــت اآليــة، وإذا محلنــا اآليــة عــىلٰ ]] ١٣٩

م صـاحب الكتـاب مـن أنَّ املـ ظلمـه،  راد هبـا مـن دام عـىلٰ توهَّ

ــل، والقــول  ــًا بغــري دلي ــان هــذا ختصيص ــتمرَّ عليــه، ك واس

: بالعموم يمنـع منـه، وكيـف جيـوز لصـاحب الكتـاب أن يقـول

ــتحقَّ ( ــِرج املس ــة ُخي ــم بالتوب ــوم  إنَّ زوال االس ــن عم ــذلك م ل

ــوارد ــم ال ــا )االس ــد أهنَّ ــع آيــات الوعي ــول يف مجي ــو يق ، وه

ــائبني و ــة، وأنَّ الت ــا خمصوص ــارجون منه ــغائر خ ــحاب الص أص

ــة  ــد خمصوص ــات الوعي ــراجهم، وأنَّ آي ــة إلخ ــة املوجب باألدلَّ

ــة املوجبــة الســتثناء مــن أحــبط ثــواب إيامنــه بنــدٍم  أيضــًا باألدلَّ

مـا ادَّعـاه يف هـذه  عليه أو كبريٍة تصـحبه؟ فلـو كـان األمـر عـىلٰ 

ال : اآليـة مـن خـروج مـن تــاب مـن ظلمـه عـن عمـوم قولــه

ـدِ 
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــا�ِِمَ� يَنـال

�
مـن غـري داللــة، بـل ألنَّ االســم  �ي الظ

عــاه، لوجــب مثــل ذلــك يف آيــات الوعــد  ال يتناولــه عــىلٰ  مــا ادَّ

ــد، وأن يقــول ــة : والوعي ــة وال مســتثناة بأدلَّ ــا غــري خمصوص إهنَّ

العقــول وغريهــا، وجيعــل التائــب وغــريه خارجــًا مــن االســم 

ــبطالن واللفــظ، وال حيتــاج أن ُخيِرجــه بداللــة، وهــذا ظــ اهر ال

 .من قال بالعموم عنده وعند كلِّ 

ا معارضته بقوله تعاىلٰ  ِمِن�َ : فأمَّ
ْ
ُمـؤ

ْ
ـِر ا�

�
، فلـو مل تقـم َو�َش

أنَّ املراد بذلك يف حال إيامهنم وسـالمتهم أيضـًا مـن  الداللة عىلٰ 

قول من ذهب إليه مل ُجيَعل القول خمصوصًا بمن كان  اإلحباط عىلٰ 

ام ُجِعَل كذلك ألنَّ البشارة بـالثواب ال تكـون يف احلال مؤمنًا، وإنَّ 

ه دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق االستدالل الذي إالَّ ملستحقِّ 

عـاء خـروج  ما منعنا صاحب الكتـاب منـه، وإنَّـام منعنـاه مـن ادِّ

 .التائب من االسم

ــ ــة بمعن ــاؤه أنَّ اإلمام ع ــة، وادِّ ــراد باآلي ــيمه امل ــا تقس  ٰى فأمَّ

وتنفيـذ األحكـام ال يـدخل حتتهـا، فباطـل، ألنَّ إقامـة احلـدود، 

ق املخـاطبون  الظاهر فيـه تصــريح بـذكر اإلمامـة التـي قـد فـرَّ

ة، فــال بــدَّ مــن أن يكــون حممــوالً عليهــا  دون بينهــا وبــني النبــوَّ

ة، ولسـنا نــدري يف أّي  ص /[[موضـع بــنيَّ أنَّـه ال يــدخل  النبـوَّ

ــ]] ١٤١ ــي هــي بمعن ة احلــدود إقامــ ٰى حتــت ذلــك اإلمامــة الت

عـ ٰى حتـَّ بيـان ذلـك فـيام سـلف مـن كالمـه، إن كـان ذلــك  ٰى ادَّ

ــًا  ــيجيء أيض ــأيت فس ــيام ي ــان ف ــه، وإن ك ــلف نقض ــد س ــه فق في

ـــاىلٰ  ـــيئة اهللا تع ـــون  بمش ـــن أن يك ـــر م ـــا املنك ـــه، وم نقض
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إمامـًا ويكـون إليـه مـع تبليـغ الرسـالة إقامـة  ي�انب  إبراهيم

 احلدود وتنفيذ األحكام؟

اإلمامـة، ) عهـدي(لكـم أنَّ املـراد بلفظـة من أيـن : فإن قيل

 هبا اإلمامة وغريها؟ ٰى وهي لفظة جمملة يصحُّ أن ُيعن

ــا ــني: قلن ــني اثن ــن وجه ــة : م ــوع اآلي ــة موض ــدمها دالل أح

ـــاىلٰ  عـــىلٰ  ـــه تع ـــراهيم  ذلـــك، ألنَّ ـــال إلب   :لــــامَّ ق
�

إِ�

 
ً
ـاِس إِمامـا

�
 �ِلن

َ
ـك

ُ
��ــِ� : عنـه قولـه ٰى حكـ جاِعل ر�

ُ
، َوِمـْن ذ

ــه أراد جعـل  ��ــِ� ومعلـوم أنَّ ر�
ُ
ــ ِمــْن ذ ة، ثـّم قــال عقيــب أئمَّ

ــك ــا�ِِمَ� : ذل
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــد إىلٰ �ال يَن ــار بالعه  ، فأش

ــراهيم  ــؤال إب ــن س م م ــدَّ ــا تق ــالم،  م ــابق الك ــه، ليتط في

 .ويشهد بعضه لبعض

ِديوالوجه اآلخر أنَّ 
ْ
ه

َ
�  إذا كان لفظًا مشرتكًا وجـب أن

: كلِّ ما يصلح له، ويصّح أن يكون عبارة عنـه، فنقـول ُحيَمل عىلٰ 

إنَّ الظاهر يقتضـي أنَّ كلَّ ما يتناوله اسم العهـد ال ينـال الظـامل، 

ال ينال عطـائي األرشار، يف أنَّ : أن يقول قائل ٰى وجيري ذلك جمر

الظاهر يقتضـي أنَّ جنس عطائه ال يناله ّرشير، وال خيتصُّ بعطـاٍء 

 بيَّنّـاالقول بالعموم الذي  الوجه أيضًا مبنيٌّ عىلٰ  دون عطاء، وهذا

 .أنَّه عمدة االستدالل هبذه اآلية

ــا قولــه إنَّ الــذي لــه أوجــب : (ٰى الطريقــة األُخــر عــىلٰ : فأمَّ

ــة  هــًا عــن الكفــر والكبــائر كونــه حجَّ يف الرســول أن يكــون منزَّ

له، وأنَّ اإلمـام بخالفـه وأنَّـه بمنزلـة األمـري واحلـا ، )كمفيام حتمَّ

ـة، وأنَّـه ُيرَجـع إليـه يف  بيَّنّافقد  م أنَّ اإلمـام أيضـًا حجَّ فـيام تقـدَّ

ــاُأمــور ال ُتعَلــم إالَّ مــن جهتــه، و أنَّ النقــل الــوارد بأحكــام  بيَّنّ

ـة  الشـريعة قد جيـوز أن يتغـريَّ حالـه فيخـرج مـن أن يكـون حجَّ

ــىلٰ  ــٍه ال  ع ــه إالَّ إىلٰ ]] ١٤٢ص /[[وج ــزع في ــون املف ــول  يك ق

ـة ال يقـوم غـريه اإلم ام، فيجري قولـه واحلـال هـذه يف أنَّـه حجَّ

ــر ــا جم ــه فيه ــول، و ٰى مقام ــول الرس ــاق ــام  بيَّنّ ــني اإلم ــرق ب الف

ــة يف  ــا حجَّ ــا مه ــري ليس ــاكم واألم ــري، وأنَّ احل ــاكم واألم واحل

ــة عــىلٰ  وجــٍه مــن الوجــوه،  يشء، وال جيــوز أن يكونــا حجَّ

وجـب عنـد وأوضحنا ذلـك إيضـاحًا يغنـي عـن إعادتـه، فـإذا 

ــائر  هــًا عــن الكفــر والكب ــاب كــون الرســول منزَّ صــاحب الكت

ــون  ــًا أن يك ــب أيض ــه فيج ل ــيام يتحمَّ ــة ف ــه حجَّ ــه ألنَّ ــل بعثت قب

ـة فـيام يُ  هـًا عـن القبـائح قبـل إمامتـه ألنَّـه حجَّ ؤّديــه اإلمـام منزَّ

 .وُيعَرف من جهته، وهذا بنيِّ ملن تدبَّره

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (حللبي أبو الصالح ا/ تقريب املعارف

ــا]] ١٩١ص [[ ــاىلٰ : ومنه ــه تع ــتَ�ٰ   :قول ــراِهيَم  َو�ِِذ ا�ْ ْ إِب

 
َ

 قـال
ً
ـاِس إِمامـا

�
 �ِلن

َ
ـك

ُ
 جاِعل

�
 إِ�

َ
ُهن� قـال م�

َ
�
َ
ـأ

َ
ِلماٍت ف

َ
َر��ُه بِ�

ــا�ِِمَ� 
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  ال يَن

َ
ــال ــِ� ق �� ر�

ُ
ــْن ذ ــرة[ �َوِم : البق

امـة ظـامل، وهـذا يمنـع مــن سـبحانه أن ينـال اإلم ٰى ، فنفـ]١٢٤

استحقَّ سـمة الظلـم وقتـًا مـا مـن الصـالح لإلمامـة، لدخولـه 

 .حتت االسم املانع من استحقاقها

ــرب بمعنــ ــه ســبحانه أخ ــًا فإنَّ ــر أنَّ الظــامل ال  ٰى وأيض األم

مـا هـو بـه، فيجـب فسـاد  يستحّقها، وخربه متعّلق بـاملخرب عـىلٰ 

وقـوف صـالحها إمامة من جيـوز كونـه ظاملـًا، وذلـك يقتضــي 

املعصــوم، ويوجــب فســاد إمامــة أيب بكــر وعمــر وعــثامن  عــىلٰ 

ـــىلٰ  ـــع ع ـــدم القط ـــنهم، ولع ـــم م ـــوع الظل ـــاس، لوق  والعبّ

،  عصــمتهم، وإذا بطلــت إمامــة هــؤالء ثبتــت إمامــة عــيلٍّ 

ة خارج عن ذلك  .ألنَّه ال قول ألحٍد من األُمَّ

ة بنفـي اإلمامـ وتبطل إمـامتهم مـن اآليـة بـأنَّ جوابـه تعـاىلٰ 

، وذلـــك عــن الظــامل خــرج مطابقــًا لســؤال إبــراهيم 

تــاب، ]] ١٩٢ص /[[  يقتضــي اختصاصــه ملــن كـان ظاملــًا ثــمّ 

لقبح سؤال اإلمامة للكـافر يف حـال كفـره، ووقـوع الكفـر مـن 

 .هؤالء معلوم، فيجب دخوهلم حتت النفي

ــأنَّ التائــب  ٰى ولــيس ألحــٍد أن يقــدح يف بعــض مــا مضـــ ب

 .من الظلم ال يكون ظاملاً 

ألنَّ ظاملــًا مــن أســامء الفــاعلني يف اللغــة كقاتــل وضــارب، 

ة مـن األفعـال ثابتـة بعـد  وليس باسم رشعـي، واألسـامء املشـتقَّ

ــون ــا، يقول ــا قبله ــة كثبوهت ــارب : التوب ــد، وض ــل زي ــذا قات ه

ــيلٍّ  ــاذل ع ــن عمــرو، وخ ــان م ــوه، ولــو ك ــا اقرتف ــابوا ممَّ ، وإن ت

ــد الت ــالق بع ــذا اإلط ــبح ه ـــرعية لق ــامء الش ــق أس ــة كفاس وب

 .وكافر

ــام  ــامل ك ــالص بظ ـــرر اخل ــل الض ــف فاع ــرب تص وألنَّ الع

الً جيـري جمـر ،  ٰى تصفه الشــريعة، ولـو كـان مـنقَّ مصـلٍّ ومـزكٍّ

ـــرار  ـــمني، وإق ـــذين االس ــــرع ك ـــرف الش ـــه بع الختصاص

ــة  الشـــريعة لــه عــىلٰ  ــا مبنيَّ أصــل الوضــع ُيســِقط الشــبهة، ألهنَّ

رتــه الشـــريعة مــن قــبح الوصــف بــه بعــد التوبــة، ومــا قرَّ  عــىلٰ 

ــىلٰ  ــامء ع ــني  األس ــالف ب ــال خ ــب ب ــلبه للتائ ــوز س ــله ال جي أص

 .العلامء بأحكام اخلطاب

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ــىلٰ ]] ٢٥٣ص [[ ــحابنا ع ــر أص ــتدلَّ أكث ــد اس ــه  وق إمامت

  ٰــاىل ــه تع ــراهيم بقول ــة إب ــاِس   :يف قصَّ
�
 �ِلن
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ــك

ُ
 جاِعل

�
إِ�

ـا�ِِمَ� إِ 
�
ـِدي الظ

ْ
ه

َ
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ُ
 ال يَنـال

َ
��ـِ� قـال ر�

ُ
 َوِمـْن ذ

َ
 قـال

ً
 �ماما

ـــرة[ ـــا ]] ٢٥٤ص /[[، ]١٢٤: البق ـــتدالل هب ـــن االس ويمك

 :أمرين عىلٰ 

أنَّ مـن كـان ظاملـًا يف وقـت مـن األوقـات ال جيـوز : أحدمها

 ذلــك إمامــة أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  ٰى أن يكــون إمامــًا، وُيبنــ

األمــر مـن غــريه قـد كــان ظاملـًا فــيام  تـوّىلٰ بـال فصـل، ألنَّ مــن 

 .سلف من أحواله

ــر ــومًا، : واآلخ ــام معص ــون اإلم ــة لك ــاء اآلي ــنيِّ اقتض أن ُنب

ـن كـان ظاملـًا  ا إذا اقتضت نفي اإلمامـة عمَّ كـلِّ حـال،  عـىلٰ ألهنَّ

ـــر�  ــان مس ــواء ك ــيس  اس ــن ل ــان م ــه وك ــرًا ل ــه أو مظه لظلم

ــوز أن  ــيالً، جي ــاهره مج ــان ظ ــوم، وإن ك ــًا بمعص ــون مبطن يك

ن لـيس بمعصـوم يـؤمن ذلـك منـه  للظلم والقبح، وال أحـد ممـَّ

وال جيب فيـه، فيجـب بحكـم اآليـة أن يكـون مـن ينالـه العهـد 

راره بــالظلم، ـيــؤمن استســ ٰى الــذي هــو اإلمامــة معصــومًا حتَّــ

 .يوافق ظاهره باطنه ٰى وحتَّ 

ظلمـه، ومـن تـاب  املـراد باآليـة مـن اسـتمرَّ عـىلٰ : فإن قيـل

ــه  ٰى ه ال ُيســمّ مــن ظلمــ ــة نفــي كون ــاول اآلي ــف تتن ــًا، فكي ظامل

 إمامًا؟

ــا ــمّ : قلن ــاب ال ُيس ــن ت ــلَّمنا أنَّ م ــو س ــيس يف  ٰى ل ــًا، أل ظامل

يف  حال ظلمـه قـد تتناولـه اآليـة، وإذا تناولتـه فتناوهلـا لـه عـامٌّ 

ــاج إىلٰ  ــال حيت ــال دون ح ــها بح ــوال، ألنَّ ختصيص ــع األح  مجي

ظلمـه دون مـن تـاب منـه  مـن اسـتمرَّ عـىلٰ  دليل، ومحلهـا عـىلٰ 

ــيص بغــري دليــل ــدلُّ عــىلٰ . ختص أنَّ اســم الظلــم  والــذي ي

ــد  ــا يف الوعي ــن خالفن ــع م ــة أنَّ مجي ــوع التوب ــد وق ــاوهلم بع يتن

ــة، فلــو كانــت ُختــِرجهم مــن  ــات الوعيــد التوب يشــرتطون يف آي

 .معقول ٰى االسم ملا كان الشرتاط التوبة يف اآليات معن

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــرإنَّ : ول ــري جم ــك جي : قولــه ٰى ذل

 َِمِن�
ْ
ُمــؤ

ْ
ـــِر ا�

�
، يف أنَّ ذلــك يتنــاوهلم مــا ]٢٢٣: البقــرة[ َو�َش

وذلــك . دامــوا مــؤمنني، فــإذا خرجــوا عــن اإليــامن مل يتنــاوهلم

ينـا والظـاهر مل خيـرجهم عـن تنـاول اآليـة، لكــن دلَّ أّنـا لـو خلَّ 

ــىلٰ  ــدليل ع ــا بــه ال ــامن رشط يف اآليــة فقلن  .أنَّ اســتمرار اإلي

 .وليس كذلك اآلية التي ذكرناها

ـــاإليامن ـــة البشـــارة ب ـــاه يف آي أنَّ : والـــدليل الـــذي رشطن

ـــاول ـــتحقَّ ]] ٢٥٥ص /[[  البشـــارة تتن ـــن  املس ـــواب، فم للث

مـذهب خصـومنا يف قـوهلم  هـذا عـىلٰ . ُأحبط ثوابه خـرج عنهـا

ــا عــىلٰ   مــا نــذهب إليــه، فالبشــارة حاصــلة عــىلٰ  باإلحبــاط، فأمَّ

 .كلِّ حالٍ 

ــل ــ: فــإن قي ــيس املــراد هبــا إقامــة  ٰى معن ــة ل اإلمامــة يف اآلي

 .احلدود وتنفيذ األحكام، بل ذلك ال يدخل حتتها

هـذا باطـل، ألنَّ الظـاهر فيـه تصــريح بـذكر اإلمامـة : قيل

ة، فـال بـدَّ أن يكـون  ق املخـاطبون بينهـا وبـني النبـوَّ التي قد فـرَّ

ة، ومــا املنكــر مــن أن يكــون إ بــراهيم حممــوالً عليهــا دون النبــوَّ

ــانب ــدود  ي� ــة احل ــالة إقام ــغ الرس ــع تبلي ــه م ــون إلي ــًا، ويك إمام

 وتنفيذ األحكام؟

ـِديمن أين لكـم أنَّ املـراد بلفـظ : فإن قيل
ْ
ه

َ
�  ،اإلمامـة

 هبا اإلمامة وغريها؟ ٰى وهي لفظة جمملة تصلح أن ُيعن

 :من وجهني: قلنا

 لــامَّ  ذلـك، ألنَّـه تعـاىلٰ  داللـة موضـوع اآليـة عـىلٰ : أحدمها

ــراهيم  ــال إلب   :ق
ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
ــ إِ�  ٰى حك

ــه ــِ� : عنــه قول �� ر�
ُ
ــْن ذ ــه أرادَوِم واجعــل مــن : ، ومعلــوم أنَّ

ــ ــِدي : ة، ثــّم قــال عقيــب ذلــكذّريتــي أئمَّ
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنــال

ا�ِِم�َ 
�
م سـؤال إبـراهيم  ، فأشـار بالعهـد عـىلٰ الظ  مـا تقـدَّ

 .عضه لبعضفيه ليتطابق الكالم ويشهد ب

ــر ــه اآلخ ــة : والوج ــِديأنَّ لفظ
ْ
ه

َ
�  ،ــرتكًا ــان مش إذا ك

ــىلٰ  ــل ع ــب أن ُحيَم ــون  وج ــحُّ أن تك ــه ويص ــلح ل ــا يص ــلِّ م ك

ــول ــه، فنق ــارة عن ــلَّ : عب ـــي أنَّ ك ــاهر يقتض ــه  إنَّ الظ ــا يتناول م

ــامل ــال الظ ــد ال ين ــم العه ــر. اس ــك جم ــري ذل ــول  ٰى وجي أن يق

الظـــاهر يقتضــــي أنَّ ال ينـــال عطـــائي األرشار، يف أنَّ : قائــل

 .جنس عطائه ال يناله ّرشير، وال خيتصُّ بعطاء دون عطاء

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (التبيان 

ــه ]]٥٠٦ص [[ ــا�ِِمَ� : وقول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �ال يَن

ــرة[ ــدلُّ ] ١٢٤ :البق ــىلٰ  ي ــأ ع ــوز نَّ ــض أه جي ــك بع ــي ذل ن يعط

ــ حــدًا مــنهم أن جيعــل أه لــو مل يــرد ولــده إذا مل يكــن ظاملــًا، ألنَّ

ــواب ــب أن يقــول يف اجل ــاس، كــان جي ــًا للن ــال  ،ال :إمام وال ين

ــدي ذرّ  ــكيَّ عه ــوز . ت ــان جي ــةأوك ــول يف العربي ــال  :ن يق ال ين

ــاملون، أل ــدي الظ ــه نَّ عه ــد نلت ــك فق ــا نال ــك يف . م وروي ذل
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ــعود ــن مس ــراءة اب ــإالَّ  ،ق ــحف  أنَّ ــاء(ه يف املص ــول). بالي  :تق

 .ونلت خريك نالني خريك،

أنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ  واســتدلَّ أصــحابنا هبــذه اآليــة عــىلٰ 

الذي هو  -أن ينال عهده  ٰى نف معصومًا من القبائح، ألنَّ اهللا تعاىلٰ 

ا لنفسه أو لغريه -اإلمامة   .ظامل، ومن ليس بمعصوم فهو ظامل إمَّ

ــام نفــ: فــإن قيــل أن ينالــه ظــامل يف حــال كونــه كــذلك،  ٰى إنَّ

 .ظاملًا، فال يمتنع أن ينال ٰى ا إذا تاب وأناب فال ُيسمّ فأمَّ 

إذا تاب ال خيـرج مـن أن تكـون اآليـة تناولتـه يف حـال : قلنا

أن ينالـه فقـد حكـم عليـه بأنَّـه ال يناهلـا،  ٰى كونه ظاملـًا، فـإذا نفـ

ــب أن  ــا، فيج ــال دون غريه ــذه احل ــا يف ه ــه ال يناهل ــد أنَّ ومل يف

ــىلٰ  ــة ع ــل اآلي ــوم األو ُحتَم ــا وإن عم ــك، وال يناهل ــات يف ذل ق

 .تاب فيام بعد

ــا واســتدلُّ  ــىلٰ أوا هب ــة اإل أنَّ  يضــًا ع ــن منزل ــلة م مامــة منفص

ه نَّـإ: فقـال لـه وهـو نبـيٌّ  بـراهيم إخاطـب اهللا  نَّ ة، ألالنبـوَّ 

ــاً  ــيجعله إمام ــزاءً  س ــىلٰ  ج ــه ع ــتاله  ل ــا اب ــه م ــن اهللا إمتام ــه م ب

ــاً  ــا كــان لل الكلــامت، ولــو كــان إمام ، ٰى كــالم معنــيف احلــال مل

ــإو. ةمامــة منفصــلة مــن النبــوَّ منزلــة اإل نَّ أ ذلــك عــىلٰ  فــدلَّ  ام نَّ

 .أن جيعلها إلبراهيم اهللا أراد 

ــرَّ  ــا رســالة مق ــد أملين ــيِّ وق ــني النب ــام، واإل رة يف الفــرق ب م

ـأبعـض الوجـوه، ف عـىلٰ  قد ال يكـون إمامـاً  النبيَّ  نَّ أو مـام ا اإلمَّ

أوضـحنا القـول يف ذلـك، مـن و. ه يكـون غـري نبـيٍّ نَّـأ فال شكَّ 

 .أراده وقف عليه من هناك

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ١ج ( جممع البيان

ــه]] ٣٧٧ص [[ ــا�ِِمَ�  :وقول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �ال يَن

املـروي عـن أيب  العهد اإلمامة، وهو: قال جماهد ،]١٢٤: البقرة[

فهـذا  .للناس ماماً ال يكون الظامل إ: ، أيجعفر وأيب عبد اهللا 

ه ، ألنَّ عطي ذلك بعض ولده إذا مل يكن ظاملاً ه جيوز أن يُ أنَّ  عىلٰ  يدلُّ 

للنـاس لوجـب أن يقـول يف  مـنهم إمامـاً  أن جيعل أحداً  لو مل يرد

 .تكيَّ ذرّ  أو ال ينال عهدي ،ال :اجلواب

الظـاملني لـيس هلـم عنـد اهللا عهـد  نَّ أ :معنـاه: وقال احلسـن

. هلـم كـانوا قـد يعاهـدون يف الـدنيا فيـوىفٰ  نوإ يعطيهم به خـرياً 

ينـال عهـدي الظـاملون،  ال: وقد كـان جيـوز يف العربيـة أن يقـال

 .وقد روي ذلك يف قراءة ابن مسعود. ما نالك فقد نلته ألنَّ 

 اإلمــام ال يكــون إالَّ  أنَّ  أصــحابنا هبــذه اآليــة عــىلٰ  واســتدلَّ 

ــوماً  ــائح، معص ــن القب ــ ألنَّ  ع ــبحانه نف ــده أ ٰى اهللا س ــال عه ن ين

 يكـون ظاملـاً  الذي هو اإلمامة ظـامل، ومـن لـيس بمعصـوم فقـد

 .ا لغريها لنفسه وإمَّ إمَّ 

أن ينالـه ظـامل يف حـال ظلمـه، فـإذا تـاب  ٰى ام نفـإنَّ : فإن قيل

 .أن يناله فيصحُّ  ،ظاملاً  ٰى سمّ ال يُ 

ــاجلواب ــون  نَّ أ: ف ــن أن تك ــرج م ــال خي ــاب ف ــامل وإن ت الظ

أن ينالـه فقـد  ٰى ، فـإذا نفـكونـه ظاملـاً  تناولتـه يف حـال اآلية قـد

ــ مطلقــة غــري ]] ٣٧٨ص /[[ واآليــة. ه ال يناهلــاحكــم عليــه بأنَّ

ـ  دة بوقــت دون وقــت، فيجــب أن تكــون حممولــة عــىلٰ مقيـَّ

 .يناهلا الظامل وإن تاب فيام بعد ها، فالاألوقات كلِّ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــري / )قواع يننص ــدِّ ــويس  ال الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 لُّ ِضـ يُ لـئالَّ  مـام معصـوماً فيجب أن يكون اإل]] ٤٦٠ص [[

ـ. اخللـق ــا�ِِمَ�  :د ذلــك قولـهويؤكِّ
�
ـِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �ال يَنــال

 .]١٢٤: البقرة[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

ــِدي   :ق بقولــه تعــاىلٰ لَّــوتع ]]٣٩٦ص [[
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنــال

ـــا�ِمِ 
�
ـــ ،]١٢٤ :البقـــرة[  �َ� الظ ص /[[ة يف هـــذا ولإلماميَّ

ــديدة]] ٣٩٧ ــث س ــالوا ،مباح ــامل ال  :إذ ق ــره ظ ــبق كف ــن س م

 فهـذه واردة عــىلٰ  ،للرئاسـة فـال يكــون أهـالً  ٰى ـحمالـة فـيام مضـ

ــه ــاحظ ال ل ــ ،اجل ــن ُط ــة م ــك الرواي ــن ذل ق رُ ورووا يف يشء م

 .ور له فيام نحن بصددهوساق ما ال صيّ  ،القوم

  *   * * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :آية إّين جاعلك]] ١٧٩ص [[

ــة ــاىلٰ  :الثامن ــال تع    :ق
َ

ــال  ق
ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
إِ�

 �ِ�� ر�
ُ
 .]١٢٤ :البقرة[ َوِمْن ذ

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــوُل  :َق ــاَل َرُس اهللاِ َق

:  ]]/ ْعَوُة إَِيلَّ وإَِىلٰ اْنتََهــــ«]] ١٨٠ص َملْ  ،َعــــِيلٍّ  ِت الــــدَّ

ََذِين َنبِي�  ،َيْسُجْد َأَحُدَنا َقطُّ لَِصنَمٍ  ََذ َعِلي� وَ  اَفاختَّ  .»اَوِصي�  ااختَّ

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :عصمة اإلمام ة عىلٰ دالَّ  ىٰ وجوه ُأخر]] ٤١١ص [[

ـ  ه لو صـدر عنـهوألنَّ : قال بـع وهـو حمـال، تَّ ا أن يُ الـذنب فإمَّ
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ــولتَّ أو ال يُ  ــون مقب ــال يك ــع ف ــول  ب ــ. الق ــوألنَّ ــه  ٰى ه ال يبق بقول

ــوق ــا�ِِمَ� : ولقولــه تعــاىلٰ  .وث
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �ال يَنــال

 . ]١٢٤: البقرة[

 :العصمة ة عىلٰ خر دالَّ أُ هذه وجوه : أقول

ـ أنَّ : أحدها أو ال  ،بـعتَّ يُ ا أن الذنب لو صـدر عـن اإلمـام فإمَّ

ه ال والثاين باطل، ألنَّـ . ملا كان ذنباً وإالَّ  ،ل باطل قطعاً واألوَّ  .بعتَّ يُ 

 .فال فائدة يف وجوده ،بعاً وال فعله متَّ  يكون قوله مقبوالً 

ــا ــ: وثانيه ــَق أنَّ ــذنب مل يب ــه ال ــدر عن ــو ص ــه  ه ل ــوق بقول وث

ــواز أن يكــون كــذباً  ــه ،جل ، جلــواز أن يكــون خطــأً   وال بفعل

 .مناقض للغرض من نصب اإلماموذلك 

ــا ــاىلٰ : وثالثه ــه تع ــا�ِِمَ� : قول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ، �ال يَن

 .عهد اإلمامة، والفاسق ظامل أشار بذلك إىلٰ 

*   *   * 

 :يف أنَّ الظامل ال يصلح لإلمامة ]]٤٢٤ص [[

ــال ــاً  وألنَّ : ق ــر وعبّاس ــا بك ــديامً  أب ــافرين ق ــا ك ــال  ،كان ف

ـــة ـــلحان لإلمام ـــه ،يص ـــاىلٰ  لقول ـــِدي  :تع
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال ال يَن

ا�ِِم�َ 
�
 . ]١٢٤: البقرة[ � الظ

أبا بكر  أنَّ : ر من الوجوه، وتقريرهـهذا هو احلادي عش: أقول

ة، فال وبعد بعثته مدَّ  والعبّاس كانا كافرين قبل بعثة الرسول 

وقـد  إلبراهيم اخلليـل  جواباً  لقوله تعاىلٰ  ،يصلحان لإلمامة

ِدي : ذراريه له يف رئاسة اإلمامةسأله مشاركة بعض 
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنال

ا�ِِمَ� 
�
وإذا انتفـت اإلمامـة  .والكفر أبلغ درجات الظلم ، �الظ

لعـدم  ، اعن أيب بكر والعبّاس وجب أن يكـون اإلمـام عليـ�

 .القائل بالفرق

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــامس]] ٣٨٣ص [[ ــه : اخل ــاىلٰ قول ــِدي  :تع
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ال يَن

ـــا�ِِمَ� 
�
ـــرة[ �الظ ـــذلك إىلٰ ]١٢٤: البق عهـــد  ، أشـــار ب

 .اإلمامة، والفاسق ظامل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

غري املعصوم ظامل، وال شـيء من الظامل : الرابع ]]٣٣٢ص [[

امـة، وهــو بصـالح لإلمامـة، فغـري املعصــوم لـيس بصـالح لإلم

 .املطلوب

وغري  ،الظلم وضع الشـيء يف غري موضعه أنَّ : ٰى بيان الصغر

 .املعصوم كذلك

ـا�ِِمَ�  :فلقوله تعاىلٰ  ،ٰى ا الكربوأمَّ 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �ال يَنال

 :لقوله تعاىلٰ ]] ٣٣٣ص /[[ واملراد عهد اإلمامة ،]١٢٤: البقرة[

 
ً
اِس إِماما

�
 �ِلن

َ
ك

ُ
 جاِعل

�
 ].١٢٤: قرةالب[ إِ�

 .فال يلزم املطلوب ،ةاملراد عهد النبوَّ : ال يقال

ومـرادكم هـو  ،لكن ال ينالـه حـال ظلمـه ال مطلقـاً  ،مناسلَّ 

 .الثاين

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــة تُ  أنَّ : لألّن ــاإلمام ــىلٰ طَل ــني ق ع : معني

ــامٌّ  ــوَّ  ع ــتمل النب ــث تش ــدَّ بحي ــام تق ــاصٌّ ة ك ــذا  م، وخ ــو ه وه

 ،للعــامِّ  وكــان ســلباً  ،وىلٰ األُ فــإن كــان املســلوب عهــد  .البــاب

ــاصِّ  ــلب اخل ــزوم لس ــو مل ــوب ،وه ــل املطل ــان  .فيحص وإن ك

 .فاملطلوب حاصل ،عهد الثانية

ـــاين ـــوان  ر يف املنطـــق أنَّ قـــد تقـــرَّ : وعـــن الث صـــدق عن

ــ ،ط أن يكــون دائــامً شــَرت املوضــوع ال يُ  أو  ،ا حــال احلكــمبــل إمَّ

 .فيحصل املطلوب ،أو بعده ،قبله

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (املستقيم  الرصاط

 : تنبيه]] ٨٢ص [[

ـــاملون ـــة ظ ـــ ،الثالث ـــافرينألهنَّ ـــانوا ك ـــحُّ  ،م ك ـــال يص  ف

ـــِدي : بـــدليل ،اختيـــارهم إلمامـــة املســـلمني
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنـــال

ا�ِِمَ� 
�
 ].١٢٤: البقرة[ �الظ

 .أحكام الكفر السابق ااإلسالم الالحق حم :قالوا

به عـن اإلمـام حاصـل فـيهم بعـد التنفري الواجـب سـل :قلنا

ــالم ــيلٌّ  ،اإلس ــال ع ــذا ق ــه   وهل ــع طهارت ــه م ــج بالغت يف هن

ــار إىلٰ «: وعصــمته ــار كــلُّ  لــو كــان االختي  واحــدٍ  النــاس الخت

ــه ــنهم نفس ــراهيم  ،م ــار إلب ــان االختي ــو ك ــا يف  ول جلعله

ــاملني ـ ،الظ ــِدي : منعــه اهللا ذلــك فقــال ٰى حتـَّ
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنــال

ــا�ِِمَ� 
�
ــلُّ  ،�الظ ــاً  وك ــد وثن ــن عب ــاً  م ــاً  أو جبت أو  أو طاغوت

ــوق أو نســ ــراً  أو شمســاً  راً ـيغــوث أو يع أو  أو حجــراً  أو قم

أو قـد اهنـزم يف جهـاد مـن سـبيل اهللا أو كـذب أو مهـز أو  شجراً 

ٰ وَ : قـال اهللا تعـاىلٰ  ،ملز أو ظلم فال إمامـة لـه
َ

نـا ُ�ـو�
ْ
�
َ
 آت

ْ
ـد

َ
ق
َ
 ل

ــْن ِ� ]] ٨٣ص /[[
ُ
�

َ
ــال ت

َ
ِكتــاَب ف

ْ
ِ�ْر�َــٍة ِمــْن ِلقائِــِه ال

ــد
ُ
ــاُه ه ن

ْ
  ىٰ وََجَعل

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ�  وَ  �ِ�َ

ً
ــة ئِم�

َ
ُهْم أ

ْ
ــن ــا ِم ن

ْ
َجَعل

وا ــَ�ُ ــا َص م�
َ
ــا � ِرن

ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــُدون

ْ
ه

َ
� ]ــجدة ــاهللا ، ]٢٤و ٢٣: الس ف

 .»؟أم الناس جعلوهم ،أم هم جعلوا أنفسهم ،ةجعلهم أئمَّ 

*   *   * 
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ـــه تعـــاىلٰ ]] ٢٦٦ص [[ ـــراهيم ومنهـــا قول   : إلب
�

إِ�

ــِ�  �� ر�
ُ
ــْن ذ  َوِم

َ
ــال  ق

ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
]] ٢٦٧ص /[[ جاِعل

ــا�ِِمَ� 
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  ال يَن

َ
ــال ــرة[ �ق ــد   ،]١٢٤: البق وق

ــ: العلــيم قــال الــربُّ 
�
 ا�ش

�
ــٌم َعِظــيٌم ـإِن

ْ
ُظل

َ
: لقــامن[ �ْرَك ل

ــن   ،]١٣ ــة م ــان بره ــدوا األوث ــثامن عب ــر وع ــر وعم ــو بك وأب

 .نالزما

 .توبتهم ترفع الظلم عنهم :إن قيل

ــا ــق :قلن ــظ مطل ــرجيح بغــري  ،اللف ــت ت ــه بوق فتخصيص

 ٰى صـول عـدم اشـرتاط بقـاء املعنـر يف األُ ه قـد تقـرَّ وألنَّ  .حمرجِّ 

 .يف صدقه

ــل ــىلٰ  :إن قي ــذا يُ  فع ــه ــىلٰ طَل ــذين  ق ع ــحابة ال ــابر الص أك

 .م ظلمةأسلموا أهنَّ 

 .ونمنع منه رشعاً  ،منا ذلك لغةً سلَّ  :قلنا

 .د إسالمهيدخل يف ذلك لتجدُّ  فعيلٌّ  :إن قيل

ه مل أنَّـ ،النعقـاد إمجـاع األنـام ،بـل أظهـر اإلسـالم ،ال :قلنـا

 .م اهللا وجههوحده بكرَّ  وهلذا اختصَّ  ،يسجد لألصنام

ــل ــا�ِِم�َ : إن قي
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــة  ال يَن ــي  ،مهمل وه

ــة ــدير ،كاجلزئي ــري التق ــاملني :فيص ــض الظ ــدي بع ــال عه  ،ال ين

ــدلُّ  ــىلٰ  وال ي ــة ع ــذا يف الثالث ــد  ه ــول العه ــن وص ــروجهم م خ

 .إليهم

ـــِدي: قلنـــا
ْ
ه

َ
� واأللـــف  ،وهـــي للعمـــوم ،مضـــاف

ــدلُّ  ،والــالم لالســتغراق ــك ي ــىلٰ  وذل ــ ع ــا كلّ أهنَّ ــل  ،ةيَّ ــد قي وق

فيهــا  دَ ِجــة إن وُ القضــيَّ  ألنَّ  ،بســقوط املهملــة يف كــالم العــرب

ــ ،يــةاأللــف والــالم فكلّ   عــىلٰ  .فــال مهملــة ،ةما فجزئيــدِ وإن ُع

  أنَّ 
ُ

 .ر يف العربيـةرِّ فهـي للعمـوم كـام ُقـ ،ةنكـرة منفيـَّ  ال يَنال

ــاً  ــا�ِِم�َ  وأيض
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــ  يَن ــة جزئيَّ ــىلٰ موجب رأي  ة ع

ــم ــها  ،اخلص ــِديفنقيض
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــالبة كلّ   ال يَن ــس ــ .ةيَّ ه وألنَّ

ل وِّ ُهيـ فـام ،وهـو معيـار العمـوم ،زمـان منـه اسـتثناء كـلِّ  يصحُّ 

 .به كالم موهوم

 .السلب اجلزئي عىلٰ  تقديم حرف النفي دلَّ  :إن قيل

إذ  ،أصــدق مــن هــذا اخليــال ،كــالم املنفــرد بــاجلالل :قلنــا

ــال ــَس : ق
ْ
ــوا ا��ف

ُ
تُل

ْ
ق
َ
ــام[ َوال � وا ، ]١٥١: األنع

ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
َوال ت

ــلِ  اِط
ْ

ْم بِا�
ُ
�

َ
ــن

ْ
ْم بَ�

ُ
�

َ
ــوال

ْ
�
َ
ــووَ ، ]١٨٨: البقــرة[ أ َر�ُ

ْ
ق
َ
ا ال �

 ٰ� ــز� �َــوا، و]٣٢: اإلرساء[ ا� وا ا�ر�
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
: آل عمــران[ ال ت

 .وغريها ،]١٣٠

ــالوا ــواهي :إن ق ــذه ن ــرب ،ه ــدده خ ــن بص ــا نح ــال  ،وم ف

 .قياس

ـــا ـــه :قلن  اهللاُ : فقول
�

ـــاّفات[ ال إَِ� إِال ـــرب  ]٣٥: الص  ،خ

بْصــارُ و
َ ْ
ــُه األ

ُ
ِر�

ْ
د

ُ
مــع جــواز أن  ،خــرب ]١٠٣: األنعــام[ ال ت

ـــ ـــاخلُي ـــهراد ب  : رب يف قول
ُ

ـــال ـــِدي ]] ٢٦٨ص /[[ ال يَن
ْ
ه

َ
�

ــا�ِِمَ� 
�
» ضــالل تــي عــىلٰ مَّ ال جتتمــع أُ «: كــام يف ،النهــي �الظ

 إلبــراهيم  ويكــون ذلــك هنيــاً  ،عينهــا رأي مــن ضــمَّ  عــىلٰ 

 .أن جيعل اإلمامة يف ظامل

م اشـرتاط سـلِّ ونحـن نُ  ،ةإمامـة إبـراهيم هـي النبـوَّ  :إن قيل

 .وال يلزم ذلك يف اإلمامة ،ة بعدم الظلمالنبوَّ 

 مـع أنَّ  ،فاملـانع منهـا مـانع منهـا ،ةاإلمامـة فـرع النبـوَّ  :قلنا

ة اإلمامـة ذكـر  اسـتلزمت النبـوَّ امَّ ـولـ ،رصيـح اآليـة يف اإلمامـة

 .نفاه عن الظامل ثمّ  ،اهللا سبحانه الالزم

فـال يلـزم مـن نفيـه  ،ةامللـزوم وهـو النبـوَّ  ٰى ام نفـإنَّـ :إن قيل

 .وهو اإلمامة نفي الالزم

 .هذا خالف ظاهر اآلية :قلنا

 ،نمنع كـون مـانع األصـل مـانع الفـرع كـام ذكـرتم :إن قيل

 .وليس مانعهام مانعه ،واإلمام ي فرع النبيِّ ـالقاض فإنَّ 

يمنــع  واإلمـام  وجـود النبـيِّ  فــإنَّ  ،بيـنهام فرقـان :قلنـا

 رب عـىلٰ ـمـن عزلـه والضـ خوفـاً  ،النائب مـن ارتكـاب اآلثـام

ــده ــام ،ي ــالف اإلم ــوت  ،بخ ــد م ــام بع ــالح األن ــه بمص إذ قيام

 . النبيِّ 

 . العهد لكونه لإلمامةال يتعنيَّ  :إن قيل

 أَال  ،متـه اإلمـامومقدَّ  ،متـهمقدَّ  عـىلٰ  تايل الكـالم مبنـيٌّ  :قلنا

ومـن  :فقـال ، جاعلـك وزيـراً إّين  :لو قال امللـك لشـخص ٰى تر

ــك ؟يتــيذرّ  ــال املل ــل عهــدي إىلٰ  :فق ــان ال يص ــن ك ــراً ّرش  م  .ي

ــوزارة إىلٰ  ــول ال ــدم وص ــأخري ع ــري ت ــن غ ــامعون م ــم الس  فه

 ،نارّ ـمنا اشـــرتاك لفـــظ العهـــد مل يضـــولـــو ســـلَّ  ؟يررّ ـالشـــ

وهـذا  ،فتـدخل اإلمامـة فيـه ،عمومـه لوجوب محل اللفـظ عـىلٰ 

ي نفـي ـه يقتضـفإنَّـ ،ال ينـال عطـائي الفاسـق :مثل قول القائـل

 .جنس عطائه عنهم باإلطالق

ا عليـ� أنَّ  ت عـىلٰ هـذه اآليـة كـام دلَّـ :ن الـرازييقال فخر الدِّ 

 ،ه مل يكفـر طرفـة عـنيأنَّـ ت عـىلٰ دلَّـ ،هـو اإلمـام بعـد الرسـول

ــ  ه لــو كــان قــد كفــر للــزم بحكــم اآليــة أن ال يكــون أهــالً ألنَّ

ــة ــاً  ،لإلمام ــت أيض ــ أنَّ  وثب ــر والعبّ ــا بك ــالً أب ــا أه ــا اس ليس   هل



 ٤٣  ............................................................................................................  آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف 

وج الثالثـة عـن فلـو جـاز الكفـر عليـه لـزم خـر ،اآلية بمقتٰىض 

ـوكـان إمجـاع األُ  ،تـه لإلمامـةوهـي أهليَّ  ،اآلية ٰى ـمقتض  ة عـىلٰ مَّ

وبطــالن  ،اإلمامــة بعــد الرســول ألحــد الثالثــة بــاطالً  أنَّ 

ــ ،اإلمجــاع باطــل ــو بكــر والعبّ ــا كــافرينوأب ــت أنَّ  ،اس كان  فثب

ــ ــرعلي� ــة عــني]] ٢٦٩ص /[[ ا مل يكف ــئالَّ  ،طرف ــن ل ــزم الطع  يل

 .صاً ملخَّ  ٰى انته ،يف اإلمجاع

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــع]] ٥٦٠ص [[ ــىلٰ : الراب ــوت العصــمة  االســتدالل ع ثب

يف اإلمــام بطريــق النقــل املــأخوذ مــن الكتــاب العزيــز يف قولــه 

ــا�ِِمَ� : تعــاىلٰ 
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
. ]١٢٤: البقــرة[ �ال يَنــال

 غــري املعصــوم ظــامل، وكــلُّ  كــلُّ : وتقريــر االســتدالل أن يقــال

ــتج أنَّ  ــة، ين ــلح لإلمام ــامل ال يص ــلح  ظ ــوم ال يص ــري املعص غ

 .لإلمامة

ــ ]]٥٦١ص [/[ فألّنــا نريــد بالظــامل هــو  ٰى ا الصــغرأمَّ

غــري  يء يف غــري موضــعه، وال ريــب أنَّ ـالــذي يضــع الشــ

 .املعصوم كذلك

عهـده نيـل  ٰى نفـ ه تعـاىلٰ فلآليـة املـذكورة؛ فإنَّـ ٰى ا الكـربوأمَّ 

ام كـان املـراد بالعهـد هنـا عهـد وإنَّـ. الذي هو اإلمامة عن الظامل

ــ ــه؛ فإنَّ ــة علي ــدر اآلي ــة ص ــة لدالل ــاىلٰ اإلمام ــ ه تع ــب امَّ ـل  خاَط

  :إبــراهيم بقولــه
ً
ــاِس إِمامــا

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
فــرح إبــراهيم  إِ�

ــاءه يف ذّريَّ  ــن اهللا بق ــامل، فطلــب م ــالبنيــل الك ــه فق ــا ربِّ : ت ! ي

ــ ــنْ ذّريَّ  نْ وِم ــل ِم ــي؟ أي واجع ــذّريَّ  ت ــي أئمَّ ــون ت ــدي يقوم ًة بع

لــه  الســتبقاء الكـامل يف العقـب والــذرارّي؛ ليـتمَّ  امقـامي؛ حبـ�

ــارجّي  ــاّين واخل ــامل النفس ــ. الك ــه ربُّ ــأله فأجاب ــا س ــاء م ه بإعط

ال ينــال عهــدي الــذي هــو اإلمامــة التــي جعلتهــا لــك : بقولــه

 :أمرين ت عىلٰ فدلَّ . تكالظاملَ من ذّريَّ 

. تــه دون غــريهالبشــارة بكــون اإلمامــة يف ذّريَّ : حــدمهاأ

 وقتنـا هــذا ال تكــون إالَّ  ة مـن لــدن إبــراهيم إىلٰ فاإلمامـة اإلهليَّــ

ــممَّــ عاهــا عــن اهللا تــه، فمــن ادَّ يف ذّريَّ  ة ن هــو لــيس مــن ذّريَّ

 .إبراهيم كان مبطالً يف دعواه إمجاعاً 

ن تلــك اإلمامــة املجعولــة مــ أنَّ : الثــاين ]]٥٦٢ص [/[

تـه، هـو ظـامل مـن ذّريَّ  َمـنْ  ة إبـراهيم ال يناهلـا منـه اهللا يف ذّريَّ 

ــب أنَّ  ــدق  وال ري ــع أن يص ــنهم ال يمتن ــوم م ــيس بمعص ــن ل م

 .عليه اسم الظامل

 :]صاف باإلمامةة لالتِّ عدم كفاية العدالة اخلاصَّ [

ــت ــإن قل ــإنَّ : ف ــة؛ ف ــف العدال ــك وص ــي يف ذل ــا  يكف ثبوهت

ـ العصـمة  ف هبـا، فـال حيتـاج إىلٰ صـن اتَّ يرفع وصف الظلـم عمَّ

 .عاكمالتي هي مدَّ 

ــت ــ: قل ــة اخلاصَّ ــدون؟ العدال ــة تري ــي أّي العدال ــي ه ة الت

ــ ة واملــروَّ  ٰى مالزمــة التقــو ة راســخة يف الــنفس تبعــث عــىلٰ كيفيَّ

ـــىلٰ  ـــاإلرصار ع ـــائر وب ـــه الكب ـــزول بمواقع ـــغائر؟ أو  وت الص

ــ ــي التوسُّ ــي ه ــة الت ــة املطلق ــا العدال ــدون هب ــتقاتري مة ط واالس

ـــ ـــاء الكّليَّ ة بـــني طـــرَيف اإلفـــراط والتفـــريط املوجـــب القتن

ــالكًا  ــا س ــوف هب ــون املوص ــي يك ــل الت ــع الرذائ ــائل ورف الفض

ــادَّ  ــللج ــتقيمة والص ــه ـة املس ــراف في ــذي ال انح ــوم ال راط األق

ــ هــات الفضــائل والكــامالت مَّ يكــون جامعــًا ألُ  ٰى وال ميــل، حتَّ

ه خماطبـًا لنبيـِّ قولـه تعـاىلٰ ذلـك ب ة املشـار إىلٰ ة واخلارجيـَّالنفسانيَّ 

:  َِ�ــْرت
ُ
مــا أ

َ
ــتَِقْم ك اسْ

َ
ــود[ ف ـ]١١٢: ه قــال  ٰى ، حتـَّ

بتني هــــود شــــيَّ «: يف ذلــــك  النبــــيُّ  ]]٥٦٣ص [/[

ــه إىلٰ . »وأخواهتــا ــ أي إشــارة من ا صــعوبة هــذه االســتقامة وأهنَّ

ــ ــن الشَّ ــأدّق م ــع مزلَّ ــي يف موض ــيف، فه ــن الس ــّد م ة عر وأح

ــدام ــه إ. األق ــت علي ــفالثاب ــنَّ ــل اهللا وخاصَّ ــم أه ــن ام ه ته وم

 .أخذته العناية بيده

فاعل الصغرية ال  فهي غري نافية للظلم؛ ألنَّ  وىلٰ فإن أردتم األُ 

ا الصغرية يصدق عليها أهنَّ  أنَّ  خيرج هبا من هذه العدالة، وال شكَّ 

وإن أردتم الثانية فتلك هي العصمة؛ إذ ال فارق بينها . ظلم قطعاً 

 من كـان موصـوفًا بالعدالـة املطلقـة ال يناهلا إالَّ  فاإلمامة. وبينها

يء من الظلم ال ـصف صاحبها بشالتي ال يتَّ  ٰى واالستقامة الوسط

 .صغرية وال كبرية، وذلك هو املطلوب

*   *   * 

٩ - ا آ:  

 ):هـ٤٠٦ت (الرشيف الريض / حقائق التأويل

 :دعاء األنفس يف آية املباهلة: ١٢مسألة  ]]٢٢٩ص [[

ـِد : ومن سأل عن قولـه تعـاىلٰ 
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ــاملعن: ، فقــال]٦١: عمــران ــاء والنســاء ف ــا دعــاء األبن ــه  ٰى أمَّ في

ظــاهر، فــام دعــاء األنفــس واإلنســان ال يصــحُّ أن يــدعو نفســه 

 !نفسه؟ ٰى كام ال يصحُّ أن يأمر وينه



 آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف   .............................................................................................................  ٤٤

ــك ــن ذل ــاجلواب ع ــوا : ف ــرواة أطبق ــوا وال ــامء أمجع أنَّ العل

نجــران،  ٰى لــامَّ َقــِدَم عليــه وفـد نصــار أنَّ رســول اهللا  عـىلٰ 

ــقف  ــيهم األُس ــة(وف ــن علقم ــة ب ــو حارث ــو أب ــيِّ ) وه د والس

ـــدار والعاقـــ ]] ٢٣٠ص /[[ب وغـــريهم مـــن رؤســـائهم، ف

مـا هـو مشــروح  املسـيح  ٰى بينهم وبني رسـول اهللا يف معنـ

ــيف كُ  ــري تُ ــا إىلٰ (ب التفاس ــة بن ــه  وال حاج ــه ألنَّ ــاء رشح استقص

ــاب ــذا الكت ــنا يف ه ــن غرض ــارج ع ــاهم )خ ــامَّ دع  إىلٰ  ، فل

ــ ــة، أقع ــاملالعن ــؤمنني علي� ــري امل ــه أم ــني يدي ــه اد ب ــن ورائ ، وم

 ة، وعــن يمينــه احلســن، وعــن يســاره احلســني فاطمــ

ــاهم  ــني، ودع ــو(أمجع ــن  إىلٰ  ) ه ــامتنعوا م ــوه، ف أن يالعن

ــىلٰ  ــًا ع ــك خوف ــدقه  ذل ــب ص ــن عواق ــفاقًا م ــهم، وإش أنفس

احلســن واحلســني  وكــذهبم، وكــان دعــاء األبنــاء مصـــروفًا إىلٰ 

 ٰــــروفًا إىل ـــاء مص ـــاء النس ـــة  ، ودع ـــاء فاطم ، ودع

ــــروفًا إىلٰ  ـــس مص ـــؤمنني  األنف ـــري امل ـــد يف أم ، إذ ال أح

ــك متوجِّ  ــون ذل ــوز أن يك ــة جي ــاء اجلامع ــريه ألنَّ دع ــه غ ــًا إلي ه

، كام ال يصحُّ أن يأمر نفسه  .اإلنسان نفسه ال يصحُّ

إنَّ اآلمـر ال جيـوز : وألجل ذلك قال الفقهاء]] ٢٣١ص /[[

ـ ه أن يكـون فـوق املـأمور يف أن يدخل حتت األمـر، ألنَّ مـن حقِّ

ح ذلـك مـا رواه الرتبة، وي ستحيل أن يكون فوق نفسه، وممَّا ُيوضِّ

لــامَّ أقبـل  من أنَّ رسـول اهللا ): (املغازي(الواقدي يف كتاب 

 املشـركني، كان سهيل بن عمرو مقرونـًا إىلٰ  ٰى من بدر ومعه أسار

نفسه من القـرن ) انتشط(أميال  ناقة النبّي فلامَّ صار من املدينة عىلٰ 

، »!من وجد سهيل بن عمرو فليقتلـه«: وهرب، فقال النبّي 

 مـن بيـنهم، منقبعـًا إىلٰ   وافرتق القوم يف طلبه، فوجده النبيُّ 

، ألنَّه مل يصـّح دخولـه )الوثاق جذم شجرة، فلم يقتله وأعاده إىلٰ 

حتت أمر نفسه، ولو وجده غـريه مـن أصـحابه لوجـب عليـه أن 

 . يقتله، لـامَّ صحَّ أنَّ يدخل حتت أمر النبيِّ 

ــامِّ  ــرب الع ــني اخل ــني ذلــك وب ــاء ب ق الفقه ــرِّ ــم وُيف ، ألهنَّ

زون دخــول املخــرب حتتــه، وعــىلٰ  إنَّ اإلمــام إذا : هــذا قــالوا ُجيــوِّ

من قتل قتـيالً فلـه سـلبه، فإنَّـه يـدخل حتـت ذلـك، إالَّ أن : قال

ــه ــه بقول ــه من ــرج نفس ــلبه، : خي ــه س ــيالً فل ــنكم قت ــل م ــن قت م

 .فيخرج نفسه حينئٍذ من ذلك

ومــن شــجون هــذه املســألة مــا ُحكــي عــن ]] ٢٣٢ص /[[

كنـت بـني يـدي املـأمون : القاسم بن سـهل النوشـجاين، وقـال

ــيلُّ  ــرو، وع ــلم بم ــوان أيب مس ــ يف إي ــن موس ــا  ٰى ب  الرض

ــه ــن يمين ــد ع ــأمونقاع ــال يل امل ــم، أّي : ، فق ــا قاس ــائل  ي فض

لــيس شـــيء منهــا أفضــل مــن آيــة : صــاحبك أفضــل؟ فقلــت

ــبحا ــإنَّ اهللا س ــة، ف ــوله املباهل ــس رس ــل نف ــس  نه جع ونف

إنَّ النــاس قــد : إن قــال لــك خصــمك: عــيل واحــدة، فقــال يل

احلسـن واحلسـني : عرفوا األبنـاء يف هـذه اآليـة والنسـاء، وهـم

ــا األن ــأّي وفاطمــة، وأمَّ ــده، ب ــس رســول اهللا وح ــي نف  فــس فه

فــأظلم عــيلَّ مــا بينــه وبينــي، : قــال النوشــجاين! شـــيء جتيبــه؟

ــ مــا : ة، فقــال املــأمون للرضــا وأمســكت ال اهتــدي بحجَّ

يف هـذا شــيء ال مـذهب «: تقول فيها يا أبـا احلسـن؟ فقـال لـه

ــه ــال»عن ــال: ، ق ــو؟ ق ــا ه ــول اهللا «: وم ــه رس ــو أنَّ  عٍ دا ه

بْناَءنـــا : ولـــذلك قـــال اهللا ســـبحانه
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ــام  إىلٰ  ...َوأ آخــر اآليــة، والــداعي ال يــدعو نفســه إنَّ

ــ ــدعو ي ــّح أن ي ــاء ومل يص ــاء والنس ــا األبن ــامَّ دع ــريه، فل دعو غ

ــس إالَّ إىلٰ  ــاء األنف ــه دع ــّح أن يتوجَّ ــه مل يص ــيلِّ  نفس ــن أيب  ع ب

غــريه  - بعــد مــن ذكرنــاه - رتهـ، إذ مل يكــن بحضــطالــب 

ممَّن جيوز توجـه دعـاء األنفـس إليـه، ولـو مل يكـن ذلـك كـذلك 

عــن بصـــري،  فــانجىلٰ : ، قــال النوشــجاين»اآليــة ٰى لبطــل معنــ

يـا أبـا احلسـن، إذا ُأصـيب : وأمسك املأمون قلـيالً، ثـّم قـال لـه

 !الصواب انقطع اجلواب

إنَّ للعــــرب يف : وقـــال بعـــض العلـــامء]] ٢٣٣ص /[[

بأنَّـه : الالصـق والقريـب املقـارب لساهنا أنَّ ُختِرب عن ابـن العـمِّ 

ـ  ه، وأنَّ احلمـيم نفـس محيمـه، ومـن الشـاهد عـىلٰ نفس ابـن عمِّ

ــ ــاىلٰ ذل ــول اهللا تع ــابَُزوا : ك ق ن
َ
ْم َوال ت

ُ
ــ� َس

ُ
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ْ
�
َ
ــُزوا أ ِم

ْ
ل
َ
َوال ت

ـــاِب  ق
ْ
ل
َ ْ
ـــرات[ ...بِاأل ـــاىلٰ ]١١: احلج ـــوا : ، أراد تع وال تعيب

ــأجر ــؤمنني، ف ــوانكم امل ــر ٰى إخ ــة جم ة بالديان ــوَّ ة  ٰى األُخ ــوَّ األُخ

ــىلٰ  ــدهم ع ــنفس عن ــت ال ــة، وإذا وقع ــب  يف القراب ــد النس البعي

 :القريب السبب، وقال الشاعر كانت أخلق أن تقع عىلٰ 

ـــــ ٰى كأّنــــا يــــوم ُقــــرَّ    إنَّ

 

ــــــا  ــــــل إّيان ــــــام نقت   ـ

ــأجر: أراد  ــا، ف ــا إخوانن ــنا بقتلن ــل أنفس ــأنَّام نقت ــوس  ٰى ك نف

نفسـه، لشــوابك الِعَصـم ونـوائط اللَُّحـم وأطــيط  ٰى أقاربـه جمـر

القريبـــة،  ٰى الـــرِحم، وملـــا َخيِلـــج مـــن القربـــ]] ٢٣٤ص /[[

ــراق  ال ــن األع ك م ــرَّ ــيجةويتح ــاىلٰ . وش ــول اهللا تع ــا ق يف  فأمَّ

ــور ٰ : الن
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 ...أ

، ألنَّـه جـاء ٰى ، فـيمكن أن جيـري هـذا املجـر]٦١: النـور[اآلية 

ــري ــ: يف التفس ــك ٰى أنَّ معن ــىلٰ : ذل ــكم ع ــلِّم بعض ــض  فليس بع
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ــىلٰ  ــان ع ــلِّم اإلنس ــتحالة أن ُيس ــ الس ــه، وإنَّ ــذا نفس ــاغ ه ام س

ــر ــري جم ــؤمنني جت ــوس امل ــول، ألنَّ نف ــدة،  ٰى الق ــنفس الواح ال

ــإذا  ــة، واخلطــاب بلســان الشـــريعة، ف لالجــتامع يف عقــد الديان

ــىلٰ  ــنهم ع ــد م ــلَّم الواح ــىلٰ  س ــلِّم ع ــان كاملس ــه ك ــه،  أخي نفس

 .الرتفاع الفروق واختالط النفوس

ــىلٰ  ــل ع ــًا دلي ــة أيض ــذه اآلي ــوغ  ويف ه ــت يس ــن البن أنَّ اب

 : قولـه تعـاىلٰ  إىلٰ  ٰى ته ابنـًا يف لسـان العـرب، أَال تـرتسمي
ْ
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َ
 ، وقـد أمجـع العلـامء عـىلٰ ...ت

ـــذلك احلســـن واحلســـني  ، وقـــد روي عـــن أنَّ املـــراد ب

ــول اهللا  ــن رس ــال للحس ــه ق ــي ]] ٢٣٥ص /[[إنَّ «: أنَّ ابن

هــذا خمصــوص يف احلســن  أنَّ : ، وقــد قــال بعضــهم»دهــذا ســيِّ 

ومــن : واحلســني أن ُيســّميا ابنــي رســول اهللا دون غريمهــا، قــال

ــىلٰ  ــدليل ع ــيِّ  ال ــول النب ــيهام ق ــك ف ــوص ذل ــلُّ «:  خص ك

، ولــيس »سـبب ونســب ينقطـع يــوم القيامــة إالَّ سـببي ونســبي

ـه قولـه ، مـن ولدتـه فاطمـة ابنتـه  ، إالَّ إىلٰ »ونسـبي«: يتوجَّ

ــن ــر م ــد ذك ــاك ول ــيس هن ـــرب  إذ ل ــبه وض ــل نس ــلبه اتَّص ص

 .عرقه، فالنسب إليه من ولد ابنته

ــؤي صــاحب أيب حنيفــة،  ٰى ورو ــن بــن زيــاد اللؤل احلس

لولــد فــالن، ولــه ولــد ابــن وولــد بنــت،  إنَّ مــن أوٰىص : (عنــه

ــيَّ  ــت يف الوص ــد البن ــل ول ــىلٰ )ةدخ ــوغ أن  ، فع ــول يس ــذا الق ه

د بــن وقــال يل شــيخنا أبــو بكــر حمّمــ. ابــن البنــت ولــداً  ٰى ُيســمّ 

ــاد يف ذلــك ختــالف : اخلــوارزمي ٰى موســ ــة احلســن بــن زي رواي

إنَّ : (قول حمّمـد بـن احلسـن، فـإنَّ حمّمـدًا يقـول يف هـذه املسـألة

 ).ة لولد االبن دون ولد البنتالوصيَّ 

ــل ــال قائ ــني يف : فــإن ق ــول احلســن واحلس كيــف صــحَّ دخ

ـــة  ـــة(املباهل ـــال ال )وهـــي املالعن ، ومهـــا صـــغريان، واألطف

ــتحّقون  ــم ال يس ـــركني، ألهنَّ ــال املش ــانوا أطف ــو ك ــن، ول اللع

]] ٢٣٦ص /[[وا هبـــا ذلـــك؟ فالـــذي ذنـــوب هلـــم اســـتحقُّ 

ــو احلســن يف هــذا ــه قــايض القضــاة أب ــات : أجــاب ب أنَّ العقوب

وجــه االستئصـال تكــون  عـىلٰ  النازلـة يف تكـذيب األنبيــاء 

ــ ــىلٰ عامَّ ــاهلم ع ــا ين ــان م ــغار، وإن ك ــا الص ــدخل فيه ــه  ة ت وج

مـا ينـزل هبـم  ٰى وجه العقوبـة، وجيـري ذلـك جمـر عىلٰ املحنة ال 

مــن األمــراض واألســقام واجلــرائح العظــام وطــوارق اِحلــامم، 

 .هذا اجلواب يف تفسريه وقد أومأ أبو عيل إىلٰ 

ــاً  ــال أيض ــىلٰ : (وق ــدلُّ ع ــا ي ــاىلٰ  ممَّ ــه تع ــغار  أنَّ ــن الص مل يع

ٰ : بـــاللعن قولـــه
َ َ
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ــم  ــذا االســم، ألنَّ الكــاذبني ه واألطفــال ال يــدخلون حتــت ه

اهللا ورســـوله، واألطفـــال ليســـوا هبـــذه  الـــذين كـــذبوا عـــىلٰ 

 ).الصفة، فقد خرجوا من استحقاق اللعنة

ــــ ــــاىلٰ  ٰى ومعن ــــه تع ٰ : قول
َ َ
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ْ
ــ: ، أي� ال ــبحانه يف دعائن ــألون اهللا س ــأل وتس ا نس

ص /[[ودعـــائكم أن ُيلـــِزم اللعنـــة الكـــاذب منّـــا ومـــنكم، 

ــد، ]] ٢٣٧ ــا بأح ــد أن حيّله ــدر أح ــبحانه ال يق ــة اهللا س ألنَّ لعن

ه  تعـاىلٰ  -يكـون  ٰى أحـد، حتـَّ وال جيعلها عـىلٰ  هـو الـذي  -جـدُّ

وقــد جيــوز أن يكــون . حيّلهــا بمســتحّقها ويلحقهــا بمســتوجبها

وإن كــان اهللا ســبحانه  الكــاذبني، فنجعــل اســم اهللا عــىلٰ : املــراد

النقمـة والعـذاب واإلبعـاد : هو الذي يفعل معناهـا هبـم، وهـو

ه واإلطــراد، ومــا ذكرنــاه يف هــذه املســألة كــاٍف بحمــد اهللا ومنِّــ

 .وفضله

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ١ج (اإلرشاد 

ــران بيــان عــن فضــل ]] ١٦٩ص [[ ــة أهــل نج ويف قصَّ

واملعجـز   مـن اآليـة للنبـيِّ  مـع مـا فيـه أمري املـؤمنني 

ته عىلٰ  الدالِّ   . نبوَّ

ــــر]] ١٧٠ص /[[ ــــار إىلٰ  ٰى أَال ت ــــرتاف النص ــــه  ٰى اع ل

ــه  ة، وقطع ــالنبوَّ ــىلٰ  ب ــم  ع ــة، وعلمه ــن املباهل ــاعهم م امتن

ــه  ــذاب، وثقت ــم الع ــلَّ هب ــاهلوه حل ــو ب م ل ــأهنَّ ــه (ب ــه وآل علي

ة عليهم )السالم  . بالظفر هبم والفلج باحلجَّ

ــاىلٰ وأنَّ اهللا  ــؤمنني  تع ــري امل ــة ألم ــة املباهل ــم يف آي  حك

ــس رســول اهللا  ــه نف ــة بأنَّ ــه هناي ــذلك عــن بلوغ ــفًا ب ، كاش

ــيِّ  ــاواته للنب ــل، ومس ــالم( الفض ــه الس ــه وآل ــامل  )علي يف الك

ــام، وأنَّ اهللا  ــن اآلث ــمة م ــره(والعص ــلَّ ذك ــه  )ج ــه وزوجت جعل

ـ -هام مــع تقــارب ســنِّ  -وولديــه  ــة لنبيـِّ عليــه وآلــه (ه حجَّ

ــًا عــىلٰ  )لســالما احلكــم بــأنَّ احلســن  دينــه، ونــصَّ عــىلٰ  وبرهان

ــ واحلســني أبنــاؤه، وأنَّ فاطمــة  ه إلـــيهنَّ نســاؤه املتوجَّ

ــدعاء إىلٰ  ــاب يف ال ــذكر واخلط ــذا  ال ــاج، وه ــة واالحتج املباهل

ــه وال  ــة، وال قــارهبم في ــه أحــد مــن األُمَّ فضــل مل يشـــركهم في

م  ــدَّ ــام تق ــق ب ــو الح ــاه، وه ــاثلهم يف معن ــري م ــب أم ــن مناق م

 .ما ذكرناه ة له، عىلٰ اخلاصَّ  املؤمنني 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣(الشيخ املفيد / تفضيل أمري املؤمنني 

تفضـيل  االستدالل بآيـة املباهلـة عـىلٰ : [فصل ]]٢٠ص /[[

 ]:الرسول  ىٰ من سو عىلٰ   اإلمام عيلٍّ 

صــلوات اهللا وســالمه (فاســتدلَّ مــن حكــم ألمــري املــؤمنني 

ــه ــاء ب )علي ــالف األنبي ــن س ــل م ــه أفض ــ أنَّ ــاس وكافَّ ة الن

قــد : بــأن قــال )عليــه وآلــه الســالم(حمّمــد  ٰى اهلــد نبــيِّ  ٰى ســو

ــول اهللا  ــت أنَّ رس ــ ثب ــن كافَّ ــل م ــدالئل أفض ـــر ب ة البش

، »د البشـــرأنــا ســيِّ «: اخلصــوم، وقولــه  ُيســلِّمها كــلُّ 

 .»د ولد آدم وال فخرأنا  سيِّ «: وقوله

ــت]] ٢٠ص /[[ ــه  وإذا ثب ــالم(أنَّ ــه الس ــه وآل ــل  )علي أفض

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــب أن يلي ـــر وج ــه(البش ــلوات اهللا علي يف  )ص

 .ذلك، وما أقامه عليه من الربهان الفضل بداللته عىلٰ 

املباهلـة،  نجـران إىلٰ  ٰى لــامَّ دعـا نصـار فمن ذلـك أنَّـه 

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــه، وي ت ــوت نبوَّ ــن ثب ــربهن ع ــه، وي ــن حقِّ ــح ع  ليوضِّ

ـة علـيهم، عنـادهم يف خمـ الفتهم لـه بعـد الـذي أقامـه مـن احلجَّ

ــاجعــل عل ــه، وقضـــ  ي� ــه عدل ــه  ٰى يف مرتبتــه، وحكــم بأنَّ ل

ــه يف الفضــل، وســاو ــه نفســه، ومل حيططــه عــن مرتبت ــه  ٰى بأنَّ بين

بـام حكـم بـه مـن ذلـك وشـهد  ه وبينه، فقال خمـربًا عـن ربِّـ

د ٰى وقضـ ـِد مـا: ووكَّ
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�ِذ�ِ�َ  اِهللا �
ْ
 ].٦١: آل عمران[ � ال

للمباهلــة فكانــا ابنيـــه يف  فــدعا احلســن واحلســني 

وكانــت املعــربَّ  )ســالم اهللا عليهــا(ر اللفــظ، ودعــا فاطمــة ظــاه

فكـان املحكـوم لـه بأنَّـه  عنها بنسائه، ودعـا أمـري املـؤمنني 

 .نفسه

ــه مل يــرد بــالنفس مــا بــه قــوام ]] ٢٢ص /[[ وقــد علمنــا أنَّ

اجلسد مـن الـدم السـائل واهلـواء ونحـوه، ومل يـرد نفـس ذاتـه، 

غــريه،  نفســه وال إىلٰ  ىلٰ إذ كــان ال يصــحُّ دعــاء اإلنســان نفســه إ

بالعبـارة عـن الـنفس  )عليـه وآلـه السـالم(فلم يبَق إالَّ أنَّـه أراد 

واإلكـرام  إفادة الِعدل واملثـل والنظـري، ومـن حيـلُّ منـه يف العـزِّ 

ــلَّ  ــالل حم ــام واإلج ــار واإلعظ ــيانة واإليث ة والص ــودَّ ــه  وامل ذات

زمــه عنــد اهللا ســبحانه، فــيام فــرض عليــه مــن االعتقــاد هبــا وأل

 .العباد

اهللا عليـه  صـّىلٰ ( أنَّ النبـيَّ  ولو مل يدّل مـن خـارج دليـل عـىلٰ 

ــه  ــلَّم]] ٢٣ص /[[وآل ــؤمنني  )وس ــري امل ــن أم ــل م  أفض

ـــ ــة،  ٰى لقض ــل والرتب ــنهام يف الفض ــاوي بي ــار بالتس ــذا االعتب ه

 .ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب ]]٢٥٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر(: ق ــم آخ ــل هل  :دلي

ــ ــ ،قــوا بآيــة املباهلــةام تعلَّ وربَّ    نزلــت مجــع النبــيِّ امَّ ـا لــوأهنَّ

ــ ــنيعلي� ــن واحلس ــة واحلس ــدلُّ  وأنَّ ،  ا وفاطم ــك ي ــىلٰ  ذل  ع

مـن  ، وال بـدَّ أحـّق  ه باإلمامـةي أنَّــه األفضـل، وذلـك يقتضـأنَّ 

ــو ا ــون ه ــهأن يك ــراد بقول مْ  :مل
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ــنا َوأ َس
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ــ، َوأ ه ألنَّ

  ٰال يــدخل حتــت قولــه تعــاىل : ْم
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بْنــاَء�
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: حتــت قولــه فيجــب أن يكــون داخــالً ، َو�ِســاَءنا َو�ِســاَء�
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ـــران[ َوأ ـــوز أن  ،]٦١: آل عم وال جي

وهـذا مثـل (: قـال، )يف الفضـل وهـو يتلـوه جيعله من نفسـه إالَّ 

ــاألوَّ  ــن نُ ل يف أنَّ ــيل، ونح ــالم يف التفض ــنيِّ ه ك ــد   أنَّ ب ــة ق اإلمام

ــون فــيمن لــيس بأفضــل، ويف شــيوخنا مــن ذكــر عــن  تك

مل يكـن يف املباهلـة، قـال شـيخنا   ي�ـاعل اآلثـار أنَّ  أصحاب

ــ: أبــو هاشــم ــإنَّ ب منــه يف النســب ومل مــن تقــرَّ  ص ام خصَّ

ــ عــىلٰ  ودلَّ  ،الفضــلاإلبانــة عــن  يقصــد أدخــل  ه ذلــك بأنَّ

ا بــه مــن مــع صــغرمها ملــا اختّصــ واحلســني  فيهــا احلســن

ــب ــرب النس ــه ،ق مْ : وقول
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
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ــدلُّ  َوأ ــىلٰ  ي  ع

ــ ــذا املعن ــ ،ٰى ه ــةألنَّ ــرب القراب ــال ،ه أراد ق ــام يق ــل  ك يف الرج

ــ: يف النســب مــن القــوم يقــرُب  ر أن نَكــوال يُ  ،ه مــن أنفســهمإنَّ

تـه ة حمبَّ ، وشـدَّ ه مـن رسـول اهللا لطـف حملِّـ ذلـك عـىلٰ  دلَّ ي

ــه ــ ]]٢٥٤ص [[/ ل ــله، وإنَّ ــدلَّ وفض ــا أن ي ــىلٰ  ام أنكرن ــك ع  ذل

 )....اإلمامة أو عىلٰ  ،ه األفضلأنَّ 

 َي ِعـفضـل مـن دُ  ال شبهة يف داللة آية املباهلـة عـىلٰ : يقال له

 مه عىلٰ تقدُّ املخالفني، واقتضائها  ة عىلٰ حضوره حجَّ  َل عِ وُج ، إليها

ذلـك املقـام ليكـون  ال جيـوز أن يـدعو إىلٰ   النبيَّ  غريه، ألنَّ 

املنزلة، وقـد تظـاهرت   من هو يف غاية الفضل وعلوّ إالَّ  ة فيهحجَّ 

دعا إليهـا أمـري املـؤمنني   النبيَّ  وأنَّ  ،املباهلة الرواية بحديث

، وأمجع أهل النقل وأهل التفسـري واحلسن واحلسني  وفاطمة

 .ذلك عىلٰ 

ــم إىلٰ  ــنا نعل ــري  أّي  ولس ــدفع أم ــار ب ــار أش ــحاب اآلث أص

يستحسـن مثـل هـذه  أحـداً  ومـا نظـنُّ  ،يف املباهلة املؤمنني 



 ٤٧  ............................................................................................................  آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف 

مْ : قولــه نعلــم أنَّ  ، ونحــنٰى الــدعو
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َســنا َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ال  َوأ

ه هـو الـداعي، وال ألنَّـ،  فيـه النبـيَّ  جيوز أن يعنـي باملـدعوِّ 

أن يـدعو غـريه، كـام  ام يصـحُّ سـه، وإنَّـنسـان نفجيوز أن يدعو اإل

: قولـــه تعـــاىلٰ  ال جيـــوز أن يـــأمر نفســـه وينهاهـــا، وإذا كـــان

 ْم
ُ
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ف
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ُ
ف
ْ
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َ
غـــري  أن يكــون إشـــارة إىلٰ  ال بـــدَّ  َوأ

أمـــري املـــؤمنني  وجـــب أن يكـــون إشـــارة إىلٰ   الرســـول

 ،ــ ــدَّ  هألنَّ ــد ي ــري ال أح ــؤمنني وغ ــري امل ــري أم ــول غ عي دخ

ــه وول ــه زوجت ــنُّ  دي ــا نظ ــة، وم ــ يف املباهل ــن حك ــه  ٰى م عن

ــؤمنني  ــري امل ــول أم ــع دخ ــىلٰ  دف ــدم ع ــا يق ــل  فيه أن جيع

االســتدالل  رب مــنـمكــان أمــري املــؤمنني غــريه، وهــذا الضــ

 دخـول ة عـىلٰ ف إطبـاق أهـل احلـديث كافَّـكاملستغني عن تكلُّـ

ــــؤمنني  ]]٢٥٥ص [[/ ــــري امل ــــ أم ــــة، وإنَّ ام يف املباهل

 .ةاحلجَّ  يف اً أوردناه استظهار

ــ  القصــد مل يكــن إىلٰ  ا مــا حكــاه عــن أيب هاشــم مــن أنَّ وأمَّ

إحضـار مـن يقـرب منـه يف  ام قصـد إىلٰ وإنَّـ ،الفضـل اإلبانة عن

ــبطالن عــاه مــا ادَّ  القصــد لــو كــان إىلٰ  ألنَّ ، النســب، فظــاهر ال

ــ ــدعو العبّ ــب أن ي ــيالً لوج ــده، وعق ــالم ، اس وول ــان إس إذ ك

ــ ــل وانضــاممهام العبّ ــول  إىلٰ اس وعقي ــدِّ  الرس ــ ماً متق ة لقصَّ

 رة مـنـاملباهلـة كانـت يف سـنة عشـ ألنَّ  ،املباهلة بزمـان طويـل

ــ ــرة، ل ــيِّ امَّ ـاهلج ــد الس ــن  وف ــام م ــان معه ــيمن ك ــب ف د والعاق

ــىلٰ  ــران ع ــاقفة نج ــيِّ  أس ــني ،  النب ــال وب ــذه احل ــني ه وب

ـــ ـــل مـــعحصـــول العبّ ـــيِّ  اس وعقي ة فســـيحة، ويف مـــدَّ  النب

ــيِّ  باحلضــور دون مــن عــداه   املــؤمننيأمــري  ختصــيص النب

 .ما ذكرناه ن جيري جمراه يف القرابة دليل عىلٰ ممَّ 

 فيهـا مـن صـغر قـه بـدخول احلسـن واحلسـني ا تعلُّ فأمَّ 

بلـوغ احللـم ال  ونقصاهنا عن حـدِّ  صغر السنِّ  فمعلوم أنَّ  ،هامسنِّ 

م ق األحكـاا لتعلُّـبلـوغ احللـم حـد�  َل عِ ام ُج وإنَّ  ،العقل ينايف كامل

ا ال يمتنع معهـا يف تلك احلال سن�  هام سنُّ  رعية، وقد كانـالش

ــ احلســن  ســنَّ  ألنَّ ، أن يكونــا كــاميل العقــول ة كــان يف قصَّ

 احلسـني  وسـنَّ  ،ة شـهوربعـدَّ  سبع سـنني املباهلة يزيد عىلٰ 

خيـرق العـادات  اهللا تعـاىلٰ  مـذهبنا أنَّ  من أنَّ  يقارب السبعة، عىلٰ 

كـامل العقـل مـع  أنَّ  صحَّ  بام ليس لغريهم، فلو هموخيصُّ  ،ةلألئمَّ 

سبيل خـرق العـادة،  عىلٰ  ليس بمعتاد جلاز فيهم  صغر السنِّ 

 ]]٢٥٦ص [[/: يف قولــه تعــاىلٰ  ٰى ولــيس جيــوز أن يكــون املعنــ

 ْم
ُ
َس�
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ف
ْ
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َسنا َوأ
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أن  بل ال بـدَّ  ،قرب القرابة حسب ما ظنَّ  َوأ

 .التفضيلاإلضافة مقتضية للتخصيص و تكون هذه

 يف وقــد عضــد هــذا القــول مــن أقــوال الرســول 

 ،ة قولنـامقامات كثـرية بمشـهد مـن أصـحابه مـا يشـهد بصـحَّ 

ــ فمــن ذلــك مــا ــه الروايــة مــن أنَّ عــن  َل ئِ ُســ ه تظــاهرت ب

ــ«: فعــيل؟ فقــال: فقــال لــه قائــل، بعــض أصــحابه ام ســألتني إنَّ

ــن ــألني ع ــاس ومل تس ــن الن ــ ع ــه ، »يـنفس ــدة  وقول لربي

ــعليـ� ال تـبغض ،يـا بريــدة« :األسـلمي  ي وأنـا منــه، إنَّ ه منّـا فإنَّ

مـن شـجرة  أنـا وعـيلٌّ  ُت ْقـلِ وُخ  ٰى قـوا مـن شـجر شـتّ لِ الناس ُخ 

د وقـد ظهـرت مـن وقايـة أمـري ُحـيـوم أُ  وقولـه ، »واحدة

ــ  املــؤمنني ــه يف املش ــه ونكايت ــه بنفس ـــل ــع ركني وفضِّ ه جلم

ــا ــع م ــد اجلم ــ ]]٢٥٧ص [[/ مــنهم بع ــد اهن ــذا بع زام ظهــر ه

ـــول  ـــالمهم للرس ـــم وإس ـــاس وانفالهل ـــ الن ـــال  ٰى حتَّ ق

:  فقـال، »هـذه هلـي املواسـاة إنَّ  ،ديـا حمّمـ«: جربئيل 

، »مـنكام وأنـا«: فقـال جربئيـل، »ي وأنـا منـهه منّـإنَّ  ،يا جربئيل«

ـــ وال شـــبهة يف أنَّ  ام اإلضـــافة فـــيام ذكرنـــاه مـــن األخبـــار إنَّ

 .القرابةالتفضيل والتعظيم واالختصاص دون  يـتقتض

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٣ج (تلخيص الشايف 

ــىلٰ ]] ٦ص /[[ ــه ع ــتَدلُّ ب ــا ُيس ــد م ــله  أح ــه : فض قول

ــاىلٰ  ــاَءنا : تع ْم َو�ِس
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ــاَء� ــر  إىلٰ  ...َو�ِس آخ

أنَّـه قـد ثبـت أنَّ : ووجـه الداللـة فيهـا]. ٦١: آل عمـران[ة اآلي

ــيَّ  ــني   النب ــن واحلس ــة واحلس ــؤمنني وفاطم ــري امل ــا أم دع

  ٰوال .  ذلـك املباهلة، وأمجـع أهـل النقـل والتفسـري عـىلٰ  إىل

ــدعو إىلٰ  ــوز أن ي ــو يف  جي ــن ه ــة إالَّ م ــون حجَّ ــام ليك ــك املق ذل

َسـنا : نَّ قولـهونحـن نعلـم أ. املنزلـة غاية الفضـل وعلـوِّ 
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ــه فيــه النبــّي  باملــدعوِّ  ٰى ال جيــوز أن ُيعنــ َوأ ، ألنَّ

ــام يصــحُّ  هــو الــداعي، وال جيــوز أن يــدعو اإلنســان نفســه، وإنَّ

]] ٧ص /[[ أن يـــدعو غـــريه، كـــام ال جيـــوز أن يـــأمر نفســـه 

ــا ــاىلٰ . وينهاه ــه تع ــان قول مْ : وإذا ك
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
 ال َوأ

غـري الرسـول، وجـب أن يكـون إشـارة  بدَّ أن يكـون إشـارة إىلٰ 

عي دخــول غــري أمــري أمـري املــؤمنني  إىلٰ  ــه ال أحــد يـدَّ ، ألنَّ

 .يف املباهلة املؤمنني وغري زوجته وولديه 

مل يكن املقصد باملباهلة إحضار من لـه : وليس ألحٍد أن يقول

ينفضله يف  . ليه يف النسـب، بل كان املقصد بذلك من يقرب إالدِّ

يف املباهلـة وإن كانـا  أنَّه أحضـر احلسـن واحلسـني  ٰى أَال تر

 .طفلني صغريين؟ فُعِلَم أنَّه مل يكن املقصد مراعاة الفضل
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ما قالوه، لوجب  وذلك ألنَّ هذا باطل، ألنَّه لو كان األمر عىلٰ 

أن يدعو العبّاس وولده وعقيالً، إذ كان إسـالم العبّـاس وعقيـل 

ة املباهلة بزمان طويل، ألنَّ   النبيِّ  ام إىلٰ وانضاممه مًا لقصَّ متقدِّ

د السـيِّ  املباهلة كانت يف سنة عشـر من اهلجرة لـامَّ وفد عليه 

وبـني هـذه احلـال . والعاقب فيمن كان معهام من أساقفة نجـران

ة فسـيحة  وبني حضور العبّاس وعقيـل مـع النبـيِّ  ويف . مـدَّ

باحلضور دون مـن عـداه  ؤمنني أمري امل  ختصيص النبيِّ 

 .ما ذكرناه جمراه يف القرابة دليل عىلٰ  ٰى ممَّن جر

ــا إدخــال احلســن واحلســني  يف املباهلــة مــع صــغر  فأمَّ

ــنِّ  ــغر الس ــوم أنَّ ص ــنِّهام، فمعل ــوغ  س ــدِّ بل ــن ح ــاهنام ع ونقص

ــل ــامل العق ــايف ك ــم ال ين ــد� . احلل ــم ح ــوغ احلل ــَل بل ــام ُجِع  اوإنَّ

ــ ــد كانــت ســنُّ ق األحكــام لتعلُّ ــك  هام الشـــرعية، وق يف تل

ــا كــاميل العقــل، ألنَّ ســنَّ  ااحلــال ســن�  ــع معهــام أن يكون  ال يمن

ــن  ــىلٰ  احلس ــد ع ــة تزي ــة املباهل ــت يف قصَّ ــنني  كان ــبع س س

 .تقارب السبعة احلسني  لعلَّه بشهور، وسنَّ 

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــذهبنا أنَّ اهللا تع ــن م ــ أنَّ م ــادات لألئمَّ ــرق الع ة خي

ــ ]]٨ص /[[  ــيس لغــريهم، فلــو صــحَّ أنَّ كــامل وخيصُّ ــام ل هم ب

 عــىلٰ  لــيس بمعتــاد، جلــاز فــيهم  العقــل مــع صــغر الســنِّ 

سبيل خرق العـادة، ولـيس جيـوز أن تكـون هـذه اإلضـافة غـري 

 .مقتضية للتخصيص والتفضيل

يف مقامـات  وقد عضـدها القـول مـن أقـوال الرسـول 

ــاه ــك مــا تظ ــه، فمــن ذل ة قول ــحَّ ــا يشــهد بص ــرية م ــه كث رت ب

: ُسـِئَل عـن بعـض أصـحابه فقـال لـه قائـل الرواية من أنَّه 

ــال ــيل؟ فق ــألني عــن «: فع ــن النــاس ومل تس ــألتني ع إنَّــام س

ـــه »نفســــي ـــدة األ ، وقول ـــلميلربي ـــدة، ال «: س ـــا بري ي

ــ ــبغض علي� ــهات ــا من ــي وأن ــه منّ ــن «، »، فإنَّ ــوا م ــاس ُخِلق إنَّ الن

 .»ةمن شجرة واحد وُخِلقت أنا وعيلٌّ  ٰى شجر شتّ 

يوم ُأُحد وقد ظهر مـن وقايـة أمـري  وقوله ]] ٩ص /[[ 

ـ املؤمنني  ه جلمـع مـنهم له بنفسه ونكايته يف املشـركني وفضِّ

بعد مجع ما ظهر، هذا بعـد اهنـزام النـاس وانفالهتـم وإسـالمهم 

، »يا حمّمد، إنَّ هذه هلي املواساة«: قال جربئيل ٰى حتَّ  الرسول 

وأنـا «: ، فقـال جربئيـل»منّي وأنا منه يا جربئيل، إنَّه«: فقال 

وال شبهة أنَّ اإلضافة فيام ذكرناه من األخبار إنَّام تقتضـي . »منكام

 .التفضيل والتعظيم واالختصاص، دون القرابة

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (التبيان 

أي قولــه [أصــحابنا هبــذه اآليــة  واســتدلَّ  ]]٤٧٦ص [[

َمـْن : تعاىلٰ 
َ
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ْ
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ـــَ�  �ِذ�ِ
ْ
ـــران[ �ال ـــىلٰ ]] ٦١: آل عم ـــؤ أنَّ  ع ـــري امل منني أم

 كان أفضل الصحابة من وجهني: 

ـــدمها]] ٤٧٧ص /[[ ـــ أنَّ  :أح ـــة ليتميَّ ـــوع املباهل ز موض

ــقُّ  ــل املح ــن املبط ــحُّ  ،م ــك ال يص ــأن يُ  وذل ــو ل إالَّ فَع ــن ه  بم

أفضــل النــاس  ،ة عقيدتــهصــحَّ  مقطوعــًا عــىلٰ  ،مــأمون البــاطن

 .اهللاعند 

ــاين ــ :والث ــه ه أنَّ ــه بقول ــل نفس ــه مث ــنا : جعل َس
ُ
ف
ْ
�
َ
َوأ

 
َ
مْ َوأ

ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�، ــ ــهألنَّ ــا :ه أراد بقول بْناَءن

َ
ــني  أ احلســن واحلس

 ــالف ــال خ ــه. ب مْ : وبقول
ُ
ــاَء� ــاَءنا َو�ِس ــة  َو�ِس فاطم

. ــه ــنا: وبقول َس
ُ
ف
ْ
�
َ
ــيلٍّ  َوأ ــه نفســه ونفــس ع  ، أراد ب

ــ ــألنَّ ــه، ـه مل حيض ــل نفس ــه مث ــالف، وإذا جعل ــال خ ــا ب ر غريمه

 .به يدانيه أحد يف الفضل، وال يقاروجب أالَّ 

ــ ــم ٰى ومت ــل هل ــإ :قي ــني نَّ ــة احلســن واحلس ه أدخــل يف املباهل

  َّــتحق ــري مس ــالغني وغ ــري ب ــوهنام غ ــع ك ــواب، وإن م ني للث

 .ني للثواب مل يكونا أفضل الصحابةكانا مستحقَّ 

كانــا بــالغني  احلســن واحلسـني  إنَّ : قـال هلــم أصـحابنا

رشط  البلـــوغ وكـــامل العقـــل ال يفتقـــر إىلٰ  فـــني، ألنَّ مكلَّ 

ــخم ــذلك تكلَّ ــصــوص، ول ــام دلَّ  ٰى م عيس ــه  عــىلٰ  يف املهــد ب كون

ـة املعتزلـة إ، وقـد حكيـت ذلـك عـن فًا عـاقالً مكلَّ  مـام مـن أئمَّ

ــك ــل ذل ــًا . مث ــالوا أيض ــحابنا  -وق ــي أص ــ: -أعن ــا إهنَّ ام كان

كثـرة الثـواب لـيس  مها، ألنَّ أفضل الصـحابة بعـد أبـيهام وجـدِّ 

ــرة األ بموقــوف عــىلٰ  ــنِّ كث ــن أن  هامفعــال، فصــغر س ــع م ال يمن

ــرفتهام وطــاعتهام   يكــون وقــع   وإقرارمهــا بــالنبيِّ  هللامع

مـن  ثـواب كـلِّ  به مـن الثـواب مـا يزيـد عـىلٰ  حقُّ ستَ وجه يُ  عىلٰ 

وقــد فرغنــا الكــالم يف ذلــك . مها وأبــيهامجــدِّ  ٰى عارصمهـا ســو

 .مامةواستقصيناه يف كتاب اإل

*   *   * 
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 ]] ٣١٠ص [[
َ

ــك ــْن َحاج� َم
َ
�، ــاه ــمك : معن ــن خاص فم

ــ :أي ِ�يـهِ ، دوجادلـك يــا حمّمــ ــِد ، ٰى ة عيســيف قصَّ
ْ
ِمــْن َ�ع
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ــ عــىلٰ  مــن الربهــان الواضــح: أي ،مــا جــاَءَك ِمــَن ال ه أنَّ

ـــاه ـــادة يف معن ـــن قت ـــويل، ع ـــدي ورس ـــل. عب ـــْن : وقي َم
َ
�
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ـك ـَـق� : قولــه دة إىلٰ عائــ ِ�يـهِ يف  واهلــاء. يف احلــقِّ  َحاج�
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ْوا: ٰى النصــار
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َ
ــ: أي ،كلمــة إىلٰ  ت ــ وا إىلٰ هلمُّ ــرة أُ حجَّ  ٰى خ

 .الكاذب ز الصادق منيِّ ماضية فاصلة، متُ 

 ْم
ُ
ــاَء� بْن

َ
ــا َوأ بْناَءن

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ــ: ن ــع املفسِّ ــىلٰ ـأمج  أنَّ  رون ع

 ـ املـراد بــ
َ
: قــال أبـو بكــر الــرازي. واحلسـني احلســن بْناَءنـاأ

ــدلُّ  ــذا ي ــىلٰ  ه ــول اهللا، أنَّ  ع ــا رس ــني ابن ــن واحلس ص /[[ احلس

وقــال ابــن أيب عــالن . بنــة ابــن يف احلقيقــةولــد اال وأنَّ ]] ٣١١

ــ احلســن واحلســني  أنَّ  عــىلٰ  يــدلُّ  هــذا: ة املعتزلــةوهــو أحــد أئمَّ

ــا مكلَّ  ــال، ألنَّ كان ــك احل ــني يف تل ــوز إالَّ املبا ف ــة ال جت ــع  هل م

إنَّ صـغر السـنِّ ونقصـاهنا عـن حـدِّ : وقـال أصـحابنا. البالغني

ا بلـوغ احللـم حـد�  َل ِعـام ُج وإنَّـبلوغ احللم ال ينايف كامل العقـل، 

ــ ــلتعلُّ ــام الش ــنُّ . رعيةـق األحك ــد كــان س ــال  هاموق ــك احل يف تل

ــن�  ــلس ــاميل العق ــا ك ــا أن يكون ــع معه ــىلٰ . ا ال يمتن ــدنا  أنَّ  ع عن

ـــ ـــ وز أنجي ـــادات لألئمَّ ـــرق اهللا الع ـــخي ـــام ال ة، وخيصُّ هم ب

العقــل غــري معتــاد  كــامل أنَّ  فلــو صــحَّ . ركهم فيــه غــريهمـيشــ

ــنِّ  ــك الس ــيهم يف تل ــك ف ــاز ذل ــةً  ،جل ــ إبان ــم عمَّ ــواهمهل  ،ن س

ده ؤيِّـا يُ وممـَّ. واختصاصـهم مكـاهنم مـن اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  وداللـةً 

ن إمامــان قامــا أو ابنــاي هــذا«:  النبــيِّ  مــن األخبــار قــول

 .»قعدا

َو�ِسـاَءنا:  َّاملــراد بـه فاطمـة  أنَّ  فقـوا عـىلٰ اتــ ه مل ، ألنَّ

تفضــيل  عــىلٰ  وهــذا يــدلُّ . غريهــا مــن النســاء ر املباهلــةـحيضــ

 النبـيَّ  يف اخلـرب أنَّ  ويعضـده مـا جـاء .مجيـع النسـاء الزهراء عىلٰ 

 إنَّ «: وقــال ،»ي يريبنـي مـا راهبـافاطمـة بضـعة منّـ«: قـال 

 وقــد صــحَّ . »لرضــائها ٰى ـيغضــب لغضــب فاطمــة، ويرضــ اهللا

ك َلـأتـاين مَ «: يقـول  النبـيَّ  سـمعت: ه قـالعن حذيفة أنَّـ

ــ  .»تــيمَّ أُ  ة، أو نســاءدة نســاء أهــل اجلنَّــفاطمــة ســيِّ  رين أنَّ ـفبشَّ

ــعبي ــن الش ــ ،وع ــن مس ــة ،روقـع ــن عائش ــت  ،ع ــ: قال  رَّ ـأس

: قــال يل«: تالــفضــحكت، فســألتها فق فاطمــة شــيئاً  إىلٰ  النبــيُّ 

ـــدة نســـاء هـــذه األُ  ترضـــني أن تكـــوين ســـيِّ أَال  أو نســـاء  ة،مَّ

 .»فضحكت لذلك ؟املؤمنني

 ْم
ُ
 .من شئتم من نسائكم: أي َو�ِساَء�

َســـنا
ُ
ف
ْ
�
َ
ـــ َوأ ـــيعنـــي علي� وال جيـــوز أن يـــدعو . ةا خاصَّ

ــاإل : وإذا كــان قولــه. أن يــدعو غــريه ام يصــحُّ نســان نفســه، وإنَّ

َســنا
ُ
ف
ْ
�
َ
وجــب  غــري الرســول، أن يكــون إشــارة إىلٰ  بــدَّ ال  َوأ

عي دخـول غـري أمـري ه ال أحـد يـدَّ ، ألنَّـعـيلٍّ  أن يكون إشارة إىلٰ 

ــيلٍّ  ــؤمنني ع ــة امل ــه يف املباهل ــه وولدي ــدلُّ . وزوجت ــذا ي ــىلٰ  وه  ع

حيـث ال يبلغـه  إىلٰ  والبلـوغ منـه ،الدرجـة غاية الفضـل، وعلـوّ 

ــول ــس الرس ــه اهللا نف ــد، إذ جعل ــا ال . أح ــذا م ــه وه ــه في يداني

عــن  ا يعضــده مــن الروايــات مــا صــحَّ وممَّــ. يقاربــه أحــد، وال

ــ النبــيِّ  فعــيل؟ : لــه قائــل ه ســأل عــن بعــض أصــحابه فقــالأنَّ

وقولـه  ،»يـسـألتني عـن النـاس، ومل تسـألني عـن نفسـ«: فقال

ــ ،يــا بريــدة«: األســلمي لربيــدة ــال تــبغض علي� ــا ه منّــا فإنَّ ي وأن

أنـا وعـيل مـن  ُت ْقـلِ وُخ  ٰى شـتّ  رقـوا مـن شـجلِ الناس ُخ  إنَّ . منه

ــدة ــجرة واح ــه ، »ش ــبأُ  وقول ــرت نُح ــد ظه ــه يفكد وق  ايت

هــذا  إنَّ «: قــال جربائيــل ٰى اه بنفســه حتَّــركني ووقايتــه إّيـــاملشــ

ــ ،جربائيــل]] ٣١٢ص /[[ يــا«: فقــال! »هلــي املواســاة ي ه منـّـإنَّ

 .»وأنا منكام«: فقال جربائيل ،»وأنا منه

 ْم
ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
 .من رجالكم شئتم يعني من َوأ

 
ْ

ــل تَِه
ْ
�
َ
ــم� ن

ُ
� ــرَّ ـنتضــ: أي . اسع يف الــدعاء، عــن ابــن عبّ

ــل ــتعن: وقي ــول ،نل ــاذب :فنق ــن اهللا الك ــَت  .لع نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــل َع

ْ
نَج

َ
�

 ٰ
َ َ

�ِذ�َِ�  اِهللا �
ْ
 .امنّ  ]٦١: آل عمران[ �ال

ـ ويف هذه اآلية داللـة عـىلٰ  ، مـع النبـيِّ  احلـقَّ  م علمـوا أنَّ أهنَّ

ــ ــرُّ م امتألهنَّ ــة، وأق ــن املباهل ــوا ع ــذلِّ نع ــزي وا بال ــول  واخل لقب

فلــو مل يعلمـوا ذلــك لبـاهلوه، فكــان يظهـر مــا زعمــوا  ،اجلزيـة

ــه يف ــالن قول ــن بط ــال م ــيُّ . احل ــن النب ــو مل يك ــاً متيقِّ   ول  ن

أهلـه  وخـواصَّ  ملـا أدخـل أوالده ،ه دونـهبنزول العقوبـة بعـدوِّ 

 .ة إشفاقه عليهميف ذلك مع شدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / دة عيون صحاح األخبارعم

ــ ]]١٩١ص [[ ــال حيي ــن ٰى ق ــن احلس ــم أنَّ : ب ــرآن  اعل الق

ولـواله ملـا كـان يلزمنـا ، بتُـم مـن الكُ ق ملا تقدَّ العزيز هو مصدِّ 

ــ مــن ذلــك، والــدليل عــىلٰ  ـيءالتصــديق بشــ  قه هــو املصــدِّ أنَّ

ــللكُ  ــاىلٰ ب املتقدِّ تُ ــبحانه وتع ــه س ــة قول  : م
ً
قا

�
ــد َ  ُ�َص ْ

ــ� ــا َ� �ِ

 
َ

يــل ِ
ْ

� ِ
ْ

ــْوراَة َواإل  ا��
َ

ــَزل
ْ
ن
َ
ــه ، و]٣: آل عمــران[ �يََديْــِه َوأ قول

مْ : تعاىلٰ 
ُ
 ِ�ا َمَع�

ً
قا

�
 .]٤١: البقرة[ ُ�َصد

ــدق الكُ  ــري، وبص ــز كث ــاب العزي ــظ الكت ــه يف لف ــومثل ب تُ

ــحَّ  ــوص ــاء ٰى ت دع ــوَّ   األنبي ــت نب ــك فثبت ــق ذل هتم، وطري
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ق الكتــاب العزيــز املصــدِّ  وإذا كـانه أنبــاء الكتــاب العزيــز، كلِّـ

ــل والكُ ُســم مــن الرُّ ملــا تقــدَّ  ــاً تُ  القســم تصــديقه عــىلٰ  ب موقوف

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــيلٍّ  اهللا تع ــني  بع ــن واحلس ــة واحلس ــدليل  وفاطم ب

ـِد مـا جـاَءَك : قوله سبحانه وتعاىلٰ 
ْ
 ِ�يـِه ِمـْن َ�ع
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ك َمْن َحاج�
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ُ
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ُ
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ُ
ف
ْ
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َســنا َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
َو�ِسـاَء�

 ٰ
َ َ

ـــَ�  اِهللا � �ِذ�ِ
ْ
ـــران[ �ال ـــل، ]٦١: آل عم ـــد قي  نَّ إ: وق

 وعــىلٰ ،  ٰى عيسـ راجعــة إىلٰ  ِ�يـهِ  :يف قولـه تعــاىلٰ  )اهلـاء(

فقــد ،  النبــيِّ  ٰى ق دعــوصــدِّ الــوجهني املباهلــة هبــم تُ  كــال

يف القــرآن الكــريم بالقســم  بطــال حجــاج أهــل نجــرانإصــار 

 .اهللا هبم عىلٰ 

ــدَّ  ــد تق ــن األوق ــحاح م ــار م يف الص ــأخب ــذين  مهنَّ ــم ال ه

بْناَءنـــا :قولـــه تعـــاىلٰ  نَّ أ، وذكـــرهم اهللا تعـــاىلٰ 
َ
احلســـن : أ

ـــــاَءناو ]]١٩٢ص [[/، واحلســـــني  ـــــة  :�ِس فاطم

، وَســنا
ُ
ف
ْ
�
َ
علــيهم الســـالم (بــن أيب طالــب  عــيلُّ : أ

 .ام يدعو غريهالداعي ال يدعو نفسه وإنَّ  نَّ أل ،)أمجعني

 تصــديق النبــيِّ  عــىلٰ  قــد جعلهــم دلــيالً  وإذا كــان اهللا تعــاىلٰ 

 صــدق القــرآن العزيــز، والقــرآن  عــىلٰ  يف دعــواه، وعالمــة

فقــد صــار ،  ب واألنبيــاءتُــق لســائر الكُ املجيـد هــو املصــدِّ 

ــم  ــم هب ــديالً  القس ــلِّ  ع ــيٍّ  لك ــاب نب ــم اهللا  ،وكت ــو عل ول

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــد نَّ أ س ــوم  ٰى إح ــول يق ــة للرس ــزات الباقي املعج

عنــدهم لكــان  مقــامهم يف تصــديقه وتصــديق كتــاب اهللا تعــاىلٰ 

 ٰى مـا يلقـ  النبـيَّ  نَّ ، ألبـه وتـرك أهـل البيـت  ٰى قد أتـ

ـــدين  ـــأبلغ اإلالَّ إاجلاح ـــات يف  ب ـــب اآلي ـــم وأره ـــاز هل عج

ــوهبم ــدِّ  ،قل ــان التح ــار يوإذا ك ــم  ٰى لنص ــة هب ــران باملباهل نج

  َّــو ــاب والنب ــد جحــدهم الكت ــنعن اهللا  ة، وذلــك بــوحي م

ـــاىلٰ  ـــيِّ أل تع ـــديق النب ـــك، تص ـــة ذل ـــون يف مقابل   ن يك

ـد لألُ ذلـك أبلـغ يف التعبـُّ كـان ،وتصديق الكتـاب العزيـز ة يف مَّ

ــماالتِّ  ــداء هب ــم واالقت ــاع هل ــ ،ب ــغ يف التعبُّ ــان أبل ــا ك ــوم ان د ك

ـ ،ةأوجب يف لزوم احلجَّ  ة كـان ومـا كـان أوجـب يف لـزوم احلجَّ

ــاً  ــيَّ  واجب ــع قاً مض ــيَّ اإل ال يس ــا تض ــه، وم ــالل ب ــه ومل خ ق وجوب

ومعرفــة  اهللا تعــاىلٰ  خــالل بــه وجــب كوجــوب معرفــةيســع اإل

م مــن نظــايره مــن الكتــاب العزيــز بــدليل مــا تقــدَّ ،  النبــيِّ 

 ألمـري املـؤمنني  يف الصـحاح مـن وجـوب الواليـة رَ كِ ذُ  اممَّ 

ــبحانه ــة اهللا س ــوب والي ــاىلٰ  كوج ــول اهللا  وتع ــة رس  ووالي

ــاىلٰ  ــه تع ــوا : يف قول ــَن آَمنُ ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
 ا�

ــدة[ ــدَّ ، ]٥٥: املائ ــد تق ــهوق ــها ب ــر اختصاص مــن   م ذك

 .لففيه كفاية ملتأمِّ  ل ذلكالصحاح بام ال ريب فيه، وليتأمَّ 

 :مهيار] قال[

ـــه ـــل اهللا أعدائ ـــن باه   فكــان الرســول هبــم أهبــال   فم

  نـزالمن ويف بيت مـن أُ  عىلٰ    عجــازهإوهــذا الكتــاب و

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عيلُّ )/ ٢ج (اإلقبال 

ــل ]]٣٤٩ص [[ ــن ) ٢( فص ــذكره م ــيام ن ــل ف ــادة يف فض زي

 :أهل املباهلة والسعادة

ــم أنَّ  ــ اعل ــة بش ــل املباهل ــالف أله ــل اخل ــهادة أه رف ـش

ــه ــاملوهنم ب ــا يع ــع م ــن  األوصــاف، م ــغ م ــراف أبل ــن االنح م

 .تهمشهادة شيعتهم وأظهر يف أنوار حجَّ 

ــحيحة  ــلم يف ص ــا رواه مس ــك م ــن ذل ــل  نَّ أفم ــذين باه ال

 .وفاطمة واحلسن واحلسني عيلٌّ   هبم النبيُّ 

الثعلبـــي ومقاتـــل والكلبـــي واحلـــافظ ابـــن  ورواه أيضـــاً 

ــ ــن عبّ ــن عبــد اهللا األنصــاري  اسمردويــه وعبــد اهللا ب وجــابر ب

ــــواحلســـن البصـــ ن ال ي وغـــريهم ممَّـــدّ ري والشـــعبي والسُّ

 .ذكر أسامئهم حيرضين

اف يف تفســـري ري يف كتـــاب الكّشــــالزخمشـــ ورواه أيضـــاً 

َمـْن حَ : القرآن عند تفسري قولـه تعـاىلٰ 
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ــ ــال الزخمش ــذـفق ــا ه ــهري م ــإ: ا لفظ ــنَّ ــاهم إىلٰ امَّ ـه ل   دع

 ختـالوا قـالوا للعاقـب نرجـع وننظـر، فلـامَّ  ٰى حتـَّ: املباهلة قـالوا

ــد املســيح: وكــان ذا رأهيــم واهللا لقــد : ؟ فقــالٰى مــا تــر ،يــا عب

ــرفتم ــ ع ــا معش ــارـي ــ نَّ أ ٰى ر النص ــيٌّ  داً حمّم ــد  نب ــل، وق مرس

ا مــا باهــل قــوم نبي�ــ جــاءكم بالفصــل مــن أمــر صــاحبكم، واهللا

ـــتم  طُّ قـــ ـــئن فعل فعـــاش كبـــريهم وال نبـــت صـــغريهم، ول

ــتهلكنَّ  ــل ــتم إ، ف ــنكم واإلقامــة عــىلٰ  الَّ إن أبي ــتم  ألــف دي ــا أن م

 .عليه فوادعوا الرجل وانرصفوا

وقـــد غـــدا  )عليـــه وآلـــه] اهللا صـــّىلٰ [(توا رســـول اهللا أفـــ

خلفــه،  ـيبيــد احلســن، وفاطمــة متشــ للحســني، آخــذاً  حمتضــناً 
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ــيلٌّ  ــول وع ــو يق ــام، وه ــ«: خلفه ــوت ف ــا دع ــال »نوامِّ أإذ أن ، فق

 ّين إ ،ٰى ر النصــارـيــا معشــ: نجــران ]]٣٥٠ص [[/ ســقفأُ 

ــو شــاء اهللا  وجوهــاً  ٰى ألر ــل جــبالً أل ــه ن يزي ــه ألزال  عــن مكان

ـــَق  ـــاهلوا فتهلكـــوا، ومل يب ـــه األرض  عـــىلٰ  هبـــا، فـــال تب وج

نـا ال نَّ أرأينـا  ،القاسـم يـا أبـا: يـوم القيامـة، فقـالوا راين إىلٰ ـنص

فــإذا «: قـال. ديننـا دينـك ونثبـت عــىلٰ  ك عــىلٰ ن نقـرَّ أنباهلـك و

سـلموا يكـن لكــم مـا للمسـلمني وعلـيكم مــا أأبيـتم املباهلـة ف

لنـا بحـرب  مـا: ، فقـالوا»نـاجزكمأُ  ّين إفـ«: ، فأبوا، قـال»عليهم

ــة ــا ولكــن نصــاحلك عــىلٰ  ،العــرب طاق ــا  أن ال تغزون وال ختفين

ــ نــا عــن ديننــا، عــىلٰ وال تردّ  عــام ألفــي  كــلِّ  إليــك يف يؤدِّ أن ُن

ــ ــة  وألــف يف رجــب، وثالثــني درعــاً  ة، ألــف يف صــفرحلَّ عادي

ي بيـده ـوالـذي نفسـ«: ذلـك وقـال فصـاحلهم عـىلٰ . من حديد

ــدّىلٰ  نَّ إ ــوا ملُ  ولــو ،نجــران عــىلٰ  اهلــالك قــد ت ــردةً ِســالعن  خوا ق

ــاراً  ــيهم ن ــوادي عل ــطرم ال ــازير، والض ــل اهللا ، والوخن ستأص

ــه ــران وأهل ــ نج ــىلٰ  ٰى حتَّ ــري ع ــال  الط ــا ح ــجر، ومل رؤوس الش

 .»هيلكوا ٰى هم حتَّ كلِّ  ٰى النصار احلول عىلٰ 

خــرج وعليــه مــرط  رســول اهللا  نَّ أ: وعــن عائشــة

ــن ــل م ــه مرح ــن فأدخل ــاء احلس ــود، فج ــعر أس ــمّ  ،ش ــاء  ث ج

مـا يُِر�ـدُ : قـال ، ثـمّ عـيلٌّ  فاطمـة، ثـمّ  احلسني فأدخلـه، ثـمّ 
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املباهلــة إالَّ ليتبــنيَّ الكــاذب  مــا كــان دعــاؤه إىلٰ : ن قلــتإفــ

منه ومن خصمه، ومن ذلك أمـر خيـتصُّ بـه وبمـن يكاذبـه، فـام 

 األبناء والنساء؟ ٰى معن

ثقتـــه بحالـــه  كـــان ذلـــك آكـــد يف الداللــة عـــىلٰ : قلــت

تــه عزَّ أتعــريض  عــىلٰ  اســتجرء واســتيقانه بصــدقه، حيــث

ــّب  ــده، وأح ــالذ كب ــ وأف ــذلك، ومل ينتص ــه ب ــاس إلي ــىلٰ ـالن  ر ع

هيلكـه مـع  ٰى ثقتـه بكـذب خصـمه حتـَّ لـه وعـىلٰ  ض نفسـهتعرُّ 

َّــ نإتــه، هــالك االستيصــال، عزَّ أتــه وأحبَّ   ت املباهلــة، وخــصَّ مت

ــ ــاء، ألهنَّ ــاء والنس ــزّ األبن ــل و م أع ــالقلوب، أاأله ــقهم ب لص

ل، ومـن قتَـيُ  ٰى الرجـل بنفسـه وحـارب دوهنـم حتـَّ بدأهم اموربَّ 

ـــ الضـــغائن يف احلـــروب  كـــانوا يســـوقون مـــع أنفســـهم مَّ َث

ــمُّ  ــن اهلــرب ويس ــاة لتمــنعهم م ــأرواحهم مح ــا ب ــذادة عنه ون ال

ــائق،  ــدَّ  ]]٣٥١ص [[/احلق ــىلٰ وق ــذكر ع ــهم،  مهم يف ال أنفس

ــليُ  ــىلٰ نبِّ ــأهنَّ  ه ع ــؤذن ب ــزلتهم، ولي ــرب من ــاهنم وق ــف مك  ملط

 ٰى أقـو ءمون هبـا، وفيـه دليـل ال يشاألنفـس مقـدَّ  عـىلٰ  مونمقدَّ 

، وفيــه برهــان واضــح الكســاء  فضــل أصــحاب منــه عــىلٰ 

مل يـرو أحـد مـن موافـق وال  هألنَّـ،  ة النبـيِّ ة نبـوَّ صـحَّ  عىلٰ 

 .هذا آخر كالم الزخمرشي .ذلك م أجابوا إىلٰ هنَّ أخمالف 

فـيام نـذكره مـن فضـل يـوم املباهلـة مـن طريـق ): ٣(فصـل 

 :املعقول

صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه  يـــوم مباهلـــة النبـــيِّ  اعلـــم أنَّ 

ة عــدَّ  الشــأن اشــتمل عــىلٰ  عظــيم نجــران كــان يومــاً  ٰى لنصــار

 :آيات وكرامات

ــه ــن آيات ــأ: فم ــان أوَّ نَّ ــتح اهللا ه ك ــام ف ــاب  ل مق ــه ب في

ة الفاضـلة، عنـد جحـود حججـه هـذه امللَّـ املباهلة الفاصلة، يف

 .ناتهوبيِّ 

ـــه ـــن آيات ـــأ: وم ـــرت هللا ه أوَّ نَّ ـــوم ظه ـــوله  ل ي ولرس

ــزَّ  ــه الع ــه وآل ــلوات اهللا علي ــص ــن إة، ب ــاب م ــل الكت لزام أه

ـــ ٰى النصـــار ـــد حكـــم نبوَّ الذلَّ ـــة، ودخـــوهلم عن ـــه ة واجلزي ت

 .ومراداته

ــه ــن آيات ــأ: وم ــوَّ ه أوَّ نَّ ــات الق ــه رسادق ــت في ــوم أحاط ة ل ي

 .عليه باملعقول بمن كان حيتجُّ  ة، يَّ اإلهلية والقدرة النبو

ل يـوم أرشقـت شموسـه بنـور التصـديق : من آياتـهو أنَّـه أوَّ

، بــالتفريق بــني ملحّمـد صــلوات عليــه وآلــه مــن جانــب اهللا 

 .أعدائه وأهل ثقاته

ــأ: ومــن آياتــه ختصــيص  فيــه رســول اهللا  أظهــره يــوم نَّ

 .مقاماهتم أهل بيته بعلوِّ 

ــه ــن آيات ــأ: وم ــف اهللا نَّ ــوم كش ــاده،  ه ي ــن  نَّ ألعب احلس

، مـع مـا كانـا عليـه مـن صـغر )السـالم عليهام أفضل(واحلسني 

ــنِّ  ــّق الس ــول اهللا  ، أح ــحابة رس ــن ص ــة م ــلوات(باملباهل اهللا  ص

 .واملجاهدين يف رساالته )عليه

ــأ: ومــن آياتــه ]]٣٥٢ص [[/ ــه  ه يــوم أظهــر اهللا نَّ  نَّ أفي

ــه املعظَّ  ــة ابنت ــة فاطم ــلوات اهللا(م ــا ص ــام )عليه ــح يف مق ، أرج

ذوي الصـــالح مـــن رجالـــه وأهـــل تباعـــه وأاملباهلـــة، مـــن 

 .عناياته

ــأ: ومــن آياتــه بــن  موالنــا عــيلَّ  نَّ أفيــه  ه يــوم أظهــر اهللا نَّ

ـــب  ـــول اهللا  أيب طال ـــس رس ـــيهام(نف ـــلوات اهللا عل ، )ص

ــأو ــه وصــفاته، ونَّ ــه، و مــراده مــن نَّ أه مــن معــدن ذات ن إمرادات

 .واحد يف الفضل من سائر جهاته ٰى افرتقت الصورة فاملعن
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ر عـن مقـام املباهلـة مـن تـأخَّ  كـلُّ  مَ ِسـه يـوم وُ نَّ أ :ومن آياته

ــأ ـيبوســم، يقتضــ  قــدم عليــه يف االحتجــاج هللا  ه دون مــننَّ

 .ونرش عالماته

سـالم، فـيام عرفنـا ه يـوم مل جيـر مثلـه قبـل اإلنَّـأ: ومن آياتـه

 .من صحيح النقل ورواياته

ــه ــأ: ومــن آيات ــنَّ ــوم أخــرس السُّ ــدعونَّ ه ي ــرس يف  ٰى ة ال وع

مـن  اهللا  املباهلـة أكـرم عـىلٰ  أهـل نَّ أ، بـٰى نطق الفتـوجملس م

ــرِّ  ــن املتق ــه م ــلحوا ل ــا ص ــلح مل ــن مل يص ــل م ــه  بنيك بطاعات

 .وعباداته

يــوم املباهلــة يــوم بيــان برهــان الصــادقني،  نَّ أ: ومــن آياتــه

 .س قرآنه وآياتهباعهم يف مقدَّ باتِّ  الذين أمر اهللا 

لكـلِّ واحـٍد  هللا أنَّ يـوم املباهلـة يـوم شـهد ا: ومن آياتـه

ة حياته  .من أهل املباهلة بعصمته مدَّ

ــه ــن آيات ــاحب  نَّ أ: وم ــديق ص ــغ يف تص ــة أبل ــوم املباهل ي

ــوَّ  ــدِّ النب ــن التح ــالة م ــة  ية والرس ــر يف الدالل ــالقرآن، وأظه ب

ــالواالــذين حتــدّ  ــالقرآن ق شــاُء : اهم صــلوات اهللا عليــه ب
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ــال[ ل ــام ، وإن ]٣١: األنف كــان قــوهلم يف مق

للعجـز  اجلحـود ٰى دعـو قـدموا عـىلٰ أويوم املباهلـة فـام  ،البهتان

 .ته وعالماتهلظهور حجَّ  تهعن مباهل

ــه ــن آيات ــة  نَّ أ: وم ــوم املباهل ــربأي ــار احل ــه ن ــأ اهللا ب  ،طف

صـهم ومـن الكـرب، وخلَّ  وصان وجـوه املسـلمني مـن اجلهـاد

ــالنفوس والــرؤوس، وعتقهــا مــن  رقِّ  مــن هيجــان املخــاطرة ب

املوصــوفني فيهــا املباهلــة رف أهــل ـوالبــؤس، لشــ الغــزو

 .بصفاته

ــه ]]٣٥٣ص [[/ ــن آيات ــان  نَّ أ: وم ــان واجلن ــان واللس البي

 .اعرتفوا بالعجز عن رشح كامل كراماته

ــذكره ممَّــ): ٤( فصــل ا ينبغــي أن يكــون أهــل املعرفــة فــيام ن

 :الشاملة م اهللا عَ من االعرتاف بنِ  بحقوق املباهلة

ــيــوم املباهلــة أعظــم ممَّــ نَّ اعلــم أ ــا ا أرشنــا إليــه، وإنَّ ام ذكرن

 .عليه  نا اهللامن فضله بحسب ما دلَّ 

ــ ــت مفكِّ ــن أن ــن  اهللا  يف أنَّ  راً وك ــا يف األزل، م ــار لن اخت

ــ ــيلة منّ ــ اغــري وس ــدرت عنّ ــا  ا، أنــوراً وال فضــيلة ص ــل هب تباه

ــ ــدين كّف ــاً اراً جاح ــو ، وشموس ــا دع ــف بنوره ــود  ٰى تكش اليه

، ومتحـــو آثـــار اســـتمرار رشعهـــم وشموســـهم، ٰى والنصـــار

ـــو ـــدورها دع ـــف بب ـــنامهم  ٰى وخيس ـــادة أص ـــة بعب اجلاهلي

ــ ــع التش ــه خل ــع ب ــهم، وختل ــن نحوس ــا م ــيطهم هب  ريفـوختل

ــ ــرتاب، وحيي ــالتكليف لل ــمُّ  ٰى ب ــاب، وتع ــوات األلب ــدايتها م  هب

ــا إىلٰ  ــأيت هب ــواب، وي ــيم دار الث ــا دوام نع ــال  ألجله ــد ع ــار، ق ن

ــ قــد اشــتدَّ  هلبهـا وســعريها، وحـروب ف كلبهـا وزفريهــا، فخفَّ

ــا ــ هب ــعنّ ــائر البش ــن س ـــا وع ــر والض ــك اخلط ــول ذل رر، ـر ه

الطاعـة، وقـرب مجوعهـا  طفاء رشرهـا بمباهلـة سـاعة بأهـلإو

قــدام أربــاب املباهلــة، ورايـــات إوهــدم ربوعهــا، بثبــوت 

ــة حــوزة اإل ٰى خالصــهم، ومحــإ ســالم واملســلمني بتلــك املباهل

 .ملنيالعا الصادرة عن أمر ربِّ 

ــقِّ  ــن ح ــة م ــوم املباهل ــ فلهــذا الي ــل ـالتش ــيم أه ريف وتعظ

أن  ـياللطيـــف، يقتضـــ ريف، وختفيـــف املالـــكـاملقــام الشـــ

ــ ــم أّي ــن أعظ ــوم م ــذا الي ــون ه ــيك ــرم أّي ــارات وأك ام ام البش

ــىلٰ  ــاء ع ــل بالثن ــالس واملحاف ــور املج ــعادات، معم ، اهللا  الس

ل حقـوق ملـوك أهـ  بـه وذكر ما فيه مـن الفضـائل، معروفـاً 

ــع اهللا  ــا دف ــة وم ــن األُ  املباهل ــع هبــم م ــة، ومــا نف مــور اهلائل

ــأجلــة، وبمبــاهلتهم يف العاجلــة واآل  ه هبــم فيـــه إىلٰ ن يتوجَّ

ــ ــبكّش ــات وواه ــون  اف الكرب ــيام يك ــات، ف ــاف الكرام ألط

ــد حمتاجــاً  ــه، وعــىلٰ  العب ــزَّ  إلي ــوم املــذكور وع ــدر تعظــيم الي ة ق

 .أهله عليه

*   *   * 

ين نصري/ جتريد االعتقاد  ):هـ٦٧٢ت (الطويس  الدِّ

َسنا): تعاىلٰ (ولقوله ]] ٢٦٧ص /[[
ُ
ف
ْ
�
َ
  .َوأ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــاىلٰ : لاألوَّ ]] ١٤٨ص [[ ــه تع  : قول
ُ
ع

ْ
ــد

َ
ْوا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
�

َســــنا 
ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
ْم َو�ِســــاَءنا َو�ِســــاَء�

ُ
ــــاَء� بْن

َ
بْناَءنــــا َوأ

َ
أ

 
ْ
�
َ
مْ َوأ

ُ
ــ� َس

ُ
ــران[ ف ــ ،]٦١ :آل عم ــه أنَّ ــتدالل ب ــه االس ه وج

  غاية فضله عىلٰ  ذلك املقام، وذلك يدلُّ  ا إىلٰ دعا علي�. 

ــ ــوجهنيا األوَّ أمَّ ــدمها: ل فل ــ :أح ــة  ه أنَّ ــد باملباهل قص

باملباهلــة  ي أن خيــصَّ ـبيـان دينــه الــذي جــاء بـه، وذلــك يقتضــ

ــ ــة املحبَّ ــو يف غاي ــون ه ــن يك ــه، وإالَّ م ــانة ل ــافقني أن   لك للمن

املباهلـة نـزول  بصـرية مـن أمـره لـدعا إىلٰ  لو كـان عـىلٰ : يقولوا

 .ه وخياف عليه، دون من ليس كذلكبُّ من ُحيِ  العذاب عىلٰ 

رهم يف ذلــك ـالــذين أحضــ عــىلٰ   شــفقة النبــيِّ  ثــّم إنَّ 

ــ ر ـ ألحضــة قــرهبم، وهــو باطــل، وإالَّ ا لشــدَّ املوضــوع إمَّ

ــ ـــكــام أحضــ اس وعقــيالً العبّ  ،، أو لكــامل فضــلهما ر علي�

 .أفضل اخللق فيلزم أن يكون عيلٌّ 



 ٥٣  ............................................................................................................  آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف 

ــاين ــ: الث ــأنَّ ــيلٍّ امَّ ـه ل ــس ع ــت نف ــاً    كان ــه  نفس  ل

 ٰى ـمقتضــ مجيــع مــا يثبــت لــه، ألنَّ   وجــب أن يثبــت لعــيلٍّ 

ــ ص /[[  رورةـبضــ َف رِ العمــل بــه فــيام ُعــ كَ رِ الوحــدة ذلــك، ُت

ــدُّ ]] ١٤٩ ــو التع ــل وه ــتصَّ العق ــي اخ ــفات الت ــ د والص  لُّ ك

ــدٍ  ــره واح ــا، أو بنظ ــنهام هب ــالنبوَّ   م ــيام ك ــه ف ــل ب ــب العم ة، فيج

 .عداه

*   *   * 

مة احلّيل / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــ تعـــاىلٰ اهللا وأمـــر  ]]٢١ص [[ ه باالســـتعانة بـــدعائهم نبيَّ

بْناَءنـا  :نجـران، فقـال تعـاىلٰ  ٰى نصار عىلٰ 
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـد

َ
ْوا ن

َ
عـا�

َ
 ت

ْ
ـل

ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ــاَء� بْن

َ
ــم�  َوأ

ُ
ْم �

ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
ــاَء� ــاَءنا َو�ِس َو�ِس

 
ْ

تَِهــل
ْ
�
َ
احلســن : ، واملــراد باألبنــاء ]٦١ :آل عمــران[اآليــة  ... ن

ــاء ــالنفس: واحلســني، وبالنس ــة، وب ــيلُّ : فاطم ــب  ع ــن أيب طال ب

  وأصــلح لكــان  تعــاىلٰ اهللا ، ولــو كــان غــريهم أقــرب عنــد

 .وىلٰ أاألمر باالستعانة هبم يف الدعاء 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :آية املباهلة]] ١٧٧ص /[[

ــة ــ :السادس ــع املفسِّ ــىلٰ   رونـأمج ــا  أنَّ  ع بْناَءن
َ
ــارة إىلٰ  أ  إش

ــني ــن واحلس ــنا  ،احلس َس
ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ َوأ ــارة إىلٰ ]٦١: آل عم  ، إش

ـــيل  ـــ ،ع ـــس حمّم ـــه اهللا نف  ،]] ١٧٨ص /[[د فجعل

ـــ ـــراد املس ـــل األوىلٰ  ،اواةوامل ـــاوي األكم ـــ ومس  ،فرُّ ـبالتص

ــل وأوىلٰ  ــ أكم ــة أدلُّ  .فرُّ ـبالتص ــذه اآلي ــىلٰ  وه ــل ع ــوِّ  دلي  عل

ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــة موالن ــ ،]] ١٧٩ص /[[ رتب ــاىلٰ ألنَّ  ه تع

ــول اهللا  ــنفس رس ــاواة ل ــم باملس ــ ،حك ــاىلٰ وأنَّ ــه يف عيَّ  ه تع ن

ــيِّ  ــتعانة النب ــدعاء  اس ــن  وأّي  ،يف ال ــم م ــيلة أعظ أن فض

ــ ه بـأن يســتعني بــه عـىلٰ يـأمر اهللا نبيَّــ  ؟ل بــهالــدعاء إليـه والتوسُّ

 ؟وملن حصلت هذه املرتبة

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

َسنا  ولقوله تعاىلٰ : قال]] ٥٢٥ص [[
ُ
ف

ْ
�
َ
 .]٦١: آل عمران[ َوأ

أفضـل  ه أنَّـ عـىلٰ  هذا هـو الوجـه الثالـث الـدالُّ : أقول

ــري ــن غ ــاىلٰ  ،هم ــه تع ــو قول ــا   :وه بْناَءن
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ْوا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
ــاَء� ــاَءنا َو�ِس ْم َو�ِس

ُ
ــاَء� بْن

َ
، َوأ

ــاتَّ و ــق املفسِّ ــىلٰ رون كافَّـــف ــارة إىلٰ  أنَّ  ة ع احلســن  األبنــاء إش

ــني  ــارة إىلٰ  ،واحلس ــاء إش ــة  والنس ــس  ،فاطم واألنف

نفســـيهام  إنَّ  :وال يمكـــن أن يقـــال . عـــيلٍّ  إشـــارة إىلٰ 

يف  وال شــكَّ  ، املســاوياملــراد مــن ذلــك إالَّ  فلــم يبــَق  ،واحــدة

 .فمساويه كذلك أيضاً  ،أفضل الناس رسول اهللا  أنَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :أفضل اخللق بعد النبيِّ   يف أنَّ علي�ا]] ٤١٧ص [[

ــال ــ: ق ــقه أفوألنَّ ــل اخلل ــاىلٰ  ،ض ــه تع ْوا : لقول
َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
�

ــا بْناَءن
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ــه إىلٰ  ... ن ــنا :قول َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[  َوأ ، ]٦١: آل عم

ــالنفس  حمّمــد و أفضــل اخللــق، فكــذا مســاويه، إذ املــراد ب

 .وخلرب الطري .املساوي

ــ: أقــول : ة، وتقريــرههــذا برهــان ســابع مــن الرباهــني اللّميَّ

ــ  .ا لإلمامــةفيكــون مســتحق� ]] ٤١٨ ص/[[ ،ه أفضــل اخللــقأنَّ

 :فلوجهني ،لا األوَّ أمَّ 

بْناَءنـــا : قولـــه تعـــاىلٰ : أحـــدمها
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـــد

َ
ْوا ن

َ
عـــا�

َ
 ت

ْ
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ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ـــاَء� بْن

َ
ـــه إىلٰ  ... َوأ مْ  :قول

ُ
ـــاَء� ـــاَءنا َو�ِس ال و ،َو�ِس

،  املــراد بــالنفس هاهنــا هــو عــيلٌّ  خــالف بــني العقــالء أنَّ 

ــد   ويســتحيل أن تكــون نفــس عــيلٍّ  ، هــي نفــس حمّم

ــراد إالَّ  ــإذن لــيس امل كــان أفضــل   املســاواة، وحمّمــد ف

 .اخللق، فمساويه جيب أن يكون كذلك

ــ:  الثــاين  النبــيَّ  أنَّ  متــواتراً  نقــالً  َل ِقــه نُ خــرب الطــري، وهــو أنَّ

 خلقــك إليــك يأكــل معــي آتنــي بأحــبِّ  هــمَّ اللّ «: قــال« ،

ـ .  فجــاء عــيلٌّ   زيــادة هلــا إالَّ  ٰى ال معنــ تعــاىلٰ اهللا ة وحمبـَّ

عمـل    بالعمـل، فيجـب أن يكـونالثـواب، وذلـك ال يكـون إالَّ 

 .فهو أفضل من غريه ،أكثر من غريه  عيلٍّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــاين]] ٣٩٨ص [[ ــاىلٰ : الث ــه تع   :قول
ُ
ع

ْ
ــد

َ
ْوا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل
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ق

َ
�

ْم َو�ِســــاَءنا 
ُ
ــــاَء� بْن
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َســــنا أ
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ْم َوأ

ُ
َو�ِســــاَء�

مْ 
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
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َ
ــران[ َوأ ــىلٰ ، اتَّ ]٦١: آل عم ــاس ع ــق الن ــراد  أنَّ  ف امل

 . بالنفس هاهنا هو عيلٌّ 

ذلـك حمـال، بـل املـراد املسـاواة  اد الـنفس، فـإنَّ وال يريد احتِّ 

يكــون   ، واملســاوي لألفضـل الــذي هـو رســول اهللامطلقـاً 

 .أفضل ال شكَّ 

ــتدالل هبــ ــاً  ذا عــىلٰ وقــد يمكــن االس ــة مطلق ــوت الوالي  ثب



 آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف   .............................................................................................................  ٥٤

ــ: ط األفضــلية بــأن نقــولمــن غــري توّســ  لرســول اهللا ه مســاوٍ إنَّ

 ثبت الوالية كام ثبت ملساويهتف. 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

ــه]] ٣٨٢ص [[ ــاين(: قول ــاىلٰ : الث ــه تع ْوا  :قول
َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

 
ُ
ع

ْ
د

َ
 .])٦١: آل عمران[ اآلية ... ن

ــهــذا برهــان قــاطع مــن الرباهــني اللمّ : قــولأ  :ة، وتقريــرهيَّ

 .لإلمامة افيكون مستحق�  ،أفضل اخللق  اعلي�  أنَّ 

 :ل فلوجهنيا األوَّ أمَّ 

ــه :أحــدمها مْ : قول
ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
، وال خــالف بــني َوأ

ويسـتحيل أن يكـون  ، املراد بـالنفس هنـا هـو عـيلٌّ  العقالء أنَّ 

كــام  ، املســاواة، فــإذن لــيس املــراد إالَّ فــس النبــيِّ هــي ن نفــس عــيلٍّ 

 ،د أفضــل اخللــقوحمّمــ .يءـيء أخــو هــذا الشـــهــذا الشــ: تقــول

ــذلك ــاويه ك ــ .فمس ــدُّ وحمّم ــة والتق ــب الطاع ــاويه  ،مد واج فمس

 .فمسـاويه كـذلك ،د أفضـل مـن األنبيـاء واملالئكـةوحمّمـ .كذلك

 .ه وخليفتهوباجلملة ما ثبت له ثبت لوصيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ــه[ ]]٣٨٣ص [[ ــ: لاألوَّ ]  الوج ــيِّ أنَّ ــاوي النب  ، ه مس

 .أفضل، ومساوي األفضل أفضل والنبيُّ 

ــ ــاىلٰ : وىلٰ ا األُ أمَّ ــه تع ــا  :فلقول بْناَءن
َ
 أ
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ـــواتَّ  ].٦١: عمـــران ـــاء  أنَّ  رون عـــىلٰ ـفـــق املفسِّ املـــراد بالنس

ــاألنفس هــو عــيلٌّ  ــاء احلســنان، وب ، ومــن  فاطمــة، وباألبن

ــون نفــس عــيلٍّ    هــي نفــس النبــيِّ   املحــال أن تك

، فبقــي أن يكــون املــراد املثليــة، واملثليــة هــي التســاوي، حقيقــةً 

للـذان يســند أحــدمها مســند مهــا ا - كــام عرفــت - واملتسـاويان

مــن  مــا حصــل ملحّمــد  كــلَّ  ي ذلــك أنَّ ـصــاحبه، فيقتضــ

ــيلٍّ  ــل لع ــه حاص ــائل فمثل ــدليلإالَّ   الفض ــه ال ــا أخرج  ، م

ــ ٰى فيبقـ ــ. فــيام سـواه اعام� ا فهــو ممَّــ ،أفضـل  حمّمــداً  ا أنَّ وأمَّ

 .كذلك، وهو املطلوب  فيكون عيلٍّ  ،ال شبهة فيه

  يكون املراد بالنفس هـو النبـيُّ ال جيوز أن  مَ ـلِ : إن قلت

ما ذكرمتـوه جمـاز خـالف  يف حقيقته؟ ألنَّ  ليكون اللفظ مستعمالً 

 عنـه عـربَّ م يُ األصل، وصيغة اجلمع ال تنايف مـا ذكرنـاه، إذ املعظَّـ

 ـ باجلمع ك
َ

ك
ْ
ي
َ
ص� َعل

ُ
ق
َ
ُن �

ْ َ
� ]٣: يوسف[. 

ــت ــاهر: الً أوَّ : قل ــالف الظ ــذا خ ــه إالَّ  ،ه ــار إلي ــال يص  ف

ــ وقــد ثبــت أنَّ  ل، خصوصــاً بــدلي .  رين نقلــوا ذلــكـاملفسِّ

 .، وهو باطلوالداعي واحداً  يلزم أن يكون املدعوُّ : وثانياً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 :نيتفلجه ،فضلأه نَّ أا أمَّ ]] ١١٧ص [[

فكـذا  ،أفضـل يُّ والنبـ،  يِّ للنبـ ه مسـاوٍ نَّـأ :اجلهة األُوىلٰ 

 . مل يكن مساوياساويه، وإالَّ م

َسـنا  :آيـة املباهلـة يف فلقولـه تعـاىلٰ  ،لـه ه مسـاوٍ نَّ أا أمَّ 
ُ
ف
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َوأ
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َســناـ واملــراد بــ ،َوأ

ُ
ف
ْ
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َ
طالــب  يبأبــن  هــو عــيلُّ  أ

،  ــت ــا ثب ــكَّ ]] ١١٨ص /[[مل ــحيح، وال ش ــل الص  بالنق

ــأ ــه نَّ ــراد ب ــيس امل ــ نَّ أه ل ــه ه ــه ينفس ــ ،نفس ــبطالن االحتِّ اد، ل

 يأ )سـدزيـد األ(: ه مثلـه ومسـاويه، كـام يقـالنَّـأفيكون املـراد 

ــه يف ــجاعة، و مثل ــاوياً إالش ــان مس ــل ذا ك ــان أفض ــه ك ــو  ،ل وه

 .املطلوب

ــة  ــاجله ــيَّ  نَّ أ :ةالثاني ــه يف  النب ــاج إلي ــة يف احت  املباهل

ــه  ــاج إلي ــاب، واملحت ــحابة واألنس ــن الص ــريه م ــه دون غ دعائ

ــريه ــن غ ــاً  ،أفضــل م ــذه يف خصوص ــي  ه ــة الت ــة العظيم الواقع

 .ساهتاة ومؤسَّ من قواعد النبوَّ  يه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

بْناَءنـا : قوله تعاىلٰ : لوَّ األ]] ٣٥٣ص [[
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ْم َو�ِســاَءنا َو�ِســاَء�
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َ
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َسناـ ، واملراد ب]٦١: عمران
ُ
ف
ْ
�
َ
، ملا ثبـت بالنقـل  هو عيلٌّ  أ

يف احلقيقـة،   نفسه هي نفس النبيِّ  وليس املراد أنَّ  .الصحيح

ذ هـو إاملجاز أي نفسه كنفسـه،  اد، فوجب محله عىلٰ لبطالن االحتِّ 

سـد يف أي مثل األ )سدزيد األ( :املتعارف بني أهل اللغة يف قوهلم

. أي مثلـه يف الفقـه )أبـو حنيفـة] هـو[أبو يوسـف (الشجاعة، و

 أفضل من سائر الصحابة، فنفس عيلٍّ   نفس النبيِّ  ومعلوم أنَّ 

 كذلك. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

ــــه تعــــاىلٰ  :منهــــا]] ٢٤٩ص [[ ــــة قول ــــة املباهل : يف آي

 ْم
ُ
َســـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
َســـنا َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ،ه نفســـهســـّام   ،]٦١: آل عمـــران[ َوأ

 .أفضلية أهل البيت داللتها عىلٰ  ة عىلٰ مَّ وقد اجتمعت األُ 



 ٥٥  ............................................................................................................  آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف 

 ،تــه وأفــالذ كبــدهبأعزَّ   خــرج النبــيُّ  :ريـقـال الزخمشــ

منــه  ٰى وفيــه دليــل ال شـــيء أقــو ،تــهك خصــمه مــع أحبَّ هِلــليُ 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــاء ع ــحاب الكس ــل أص ــريهم فض ــك  ،غ ــد الح ذل وق

ــو ســألوا  وجوهــاً  ٰى أر :ســقف حيــث قــاللألُ  ــل أن يز ]اهللا[ل ي

وصـــاحب جـــامع  ،وذكـــر خطيـــب دمشـــق .ألزالـــه جـــبالً 

ــلم يف الكــرّ  ،صــولاألُ  ــا أخرجــه مس ــزء م ــث مــن اجل اس الثال

 . اسنيكرّ  حدِّ  عىلٰ  وأخرجه يف آخره أيضاً  ،الرابع

 ،ورواه عــــن احلميــــدي يف اجلمــــع بــــني الصــــحيحني

اص حـني المـه معاويـة يف حـديث سـعد بـن أيب وّقـ  والرتمذي

ا أَمـ« : لـه النبـيُّ  ثـالث قـاهلنَّ  :فقـال ،عـيلٍّ  تركه سبَّ  عىلٰ 

ــرٰىض  ــ ت ــون منّ ــأن تك ــن موس ــارون م ــة ه ــه  ،»ٰى ي بمنزل وقول

 :» ُـــنيَّ أل ـــداً  عط ـــة غ ـــالً  الراي ـــ رج ـــولَ  اهللاَ بُّ ُحيِ ه ورس

ــُحيِ ]] ٢٥٠ص /[[و ــولُ  ه اهللاُبُّ ـ ،»هورس ــا عليـ�  امَّ ـولــ ،افأعطاه

ــه ــه وابني ــه وبزوجت ــا ب ــة دع ــة املباهل ــال ،نزلــت آي ــاللّ «: وق  مَّ ه

 .» هؤالء أهيل

 نزلـت امَّ ـلـ  :مقاتـل والكلبـي إىلٰ  ويف تفسري الثعلبـي مسـنداً 

مــا  :للعاقــب ٰى قالــت النصــار ،هبــم  اآليــة وخــرج النبــيُّ 

 ي�ـاواهللا مـا العـن قـوم نب ،ه نبـيٌّ واهللا لقـد عـرفتم أنَّـ :قال ؟ٰى تر

إن  :ســـقفوقــال األُ  ،فعــاش كبــريهم وال نبـــت صــغريهم

ـــَق  ـــاهلتموه مل يب ـــىلٰ  ب ـــ ع ـــه األرض نص ـــوا  ،راينـوج فطلب

ــ املصــاحلة عــىلٰ  ــألــف حلَّ  ة يف رجــب كــلِّ ة يف صــفر وألــف حلَّ

العـذاب قــد  ي بيــده إنَّ ـوالــذي نفسـ«: وقـال ،فــوادعهم ،عـام

ولــو العنــوا ملسـخوا والضــطرم الــوادي علــيهم  ،علــيهم تـدّىلٰ 

ونحـو ذلـك ذكـر   ،»نجـران وأهلـه وال حـال احلـول عـىلٰ  ،ناراً 

ـــ ،والثعلبـــي  ،يف مناقبـــهابـــن املغـــازيل  ويف تفســـري  ،يدّ والسُّ

 .واكتفينا بقليله عن كثريه ،غريه إىلٰ ،  احلافظ أبو نعيم

 مجيــع قــريش نفــس النبــيِّ  بــأنَّ  اعــرتض الواســطي الغــوّي 

  ٰيف قوله تعاىل : ْم
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فــال  ،فــال خصوصــية بالفضــل يف ذلــك لعــيلٍّ   ،]١٢٨: التوبــة[

 .قريش باإلمامة دون كلِّ  خيتصُّ 

ــ م أنَّ لِّ قــد ُســ :قلنــا ــفيُ  ، ا نفــس النبــيِّ علي� زم هببــوط لتَ

ــيلٍّ  ــة ع ــن منزل ــحابة ع ــيِّ  ،الص ــيص النب ــه  لتخص ــه ولولدي ل

ا هبـا عليـ� واملعـارض خـصَّ  ،قـريش وزوجته باملباهلة دون كـلِّ 

ــة ألفضــليته دون كــلِّ  ألحــد مــن  ومل يــأِت  ،قــريش بعــد الثالث

 . حلديث سعد وغريه ،لعيلٍّ  ٰى لفضائل ما أتا

ــ  :شــةيقالــت عا :د اخلــامسقـال صــاحب الوســيلة يف املجلَّ

ـــة ـــت فاطم ـــ«: قال ـــيُّ امَّ ـل ـــر النب ـــل    ذك ـــض[فض  ]بع

 عــيلٌّ  :فقــال ،فقيـل لــه يف ذلـك ،شــيئاً  الصـحابة مل يقــل يف عـيلٍّ 

 .»؟فمن رأيت يقول يف نفسه شيئاً  ،نفيس

ــيَّ  أنَّ   ابــن جــرب يف نخبــه ٰى ورو عــن بعــض  َل ئِ ُســ  النب

: فقــال  ؟وعــيلٌّ  :فقيــل لــه ،فقــال فيــه مــا قــال ،الصــحابة

ــاس« ــن الن ــألتني ع ــ ،س ــن نفس ــألني ع ــان ، »يـومل تس ــو ك فل

 .ملا قال فيهم شيئاً  الذين قال فيهم نفسه كعيلٍّ 

ــ ــة ٰى ومعن ــنفس يف اآلي ــبكم :ال ــن نس ــد قُ  ،أي م ــت وق رئ

 
َ
ف
ْ
�
َ
ــْن أ مْ ِم

ُ
ــ� ــاء ِس ــتح الف ــن  ،بف ــمأي م ــيأيت  ،أعالك وس

ــث يف ــاين ]] ٢٥١ص /[[  البح ــ(مع ــع  )نْ ِم ــل التاس يف الفص

 .من الباب الثامن

يف نفســه  مــا ذكــرتم أن ال يقــول النبــيُّ  يلــزم عــىلٰ  :إن قـالوا

 .وهو خالف املشهور باعرتافكم ،ةلبتَّ ا شيئاً  وال يف عيلٍّ 

ــا ــا :قلن ــك ال يلزمن ــ ،ذل ــام يقتض ــون املق ــذا دون ـلك ي ه

]  آدم[ ،د ولـد آدمأنـا سـيِّ «: قـال يف مقـام  لنبـيَّ ا فإنَّ ،  غريه

ــة ــوم القيام ــوائي ي ــت ل ــه حت ــن دون ــر، »وم ــال يف آخ ال «: وق

 .» يونس لوين عىلٰ فضِّ تُ 

لتخصـيص  قـريش مل يبـَق  ت لكـلِّ الـنفس لـو صـحَّ  أنَّ  عىلٰ 

 .لدخوهلم يف ذكر النفس ،األبناء والنساء بالذكر فائدة

 .العامِّ  عىلٰ  اخلاصِّ فردوا بالذكر لرتجيح أُ  :إن قيل

 .ل الكالمذلك هو مطلوبنا يف أوَّ  :قلنا

 . املراد بأنفسنا نفس النبيِّ  :فإن قيل

 ظاهر  :قلنا
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ع

ْ
د

َ
 إذ ال يكون اإلنسان داعياً  ،يقتيض املغايرة  ن

 .لنفسه

ـــا : القائـــل لســـليامن أنَّ  ذهـــب اجلبـــائي إىلٰ  :إن قيـــل
َ
ن
َ
أ
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 آِ�يــك

َ
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َ
ْــك هــو   ،]٤٠: النمــل[ إِ�َ

 .أن خياطب اإلنسان نفسه فقد صحَّ  ،سليامن

ــا  أنَّ  عــىلٰ  فــدلَّ  ،مل يــذهب إليــه ســواه هــذا قــول شــاذٌّ  :قلن

 .قانون اللغة يوجب املغايرة

وءِ : فقد يأمر اإلنسان نفسه :إن قيل  بِا�س�
ٌ
اَرة م�

َ َ
َس أل

ْ
 ا��ف

�
 إِن

 .واألمر كالدعاء ،املأمور فاألمر هنا هو، ]٥٣: يوسف[

ي ـوالـــدعاء يقتضـــ ،مـــر هــو القلـــباآل فـــإنَّ  ،ال :قلنــا

وهلــذا  ،ا نفســهعليـ� فهمــوا أنَّ  ٰى النصـار وألنَّ  .فافرتقــا ،امـدعو� 

 .ن رشطتجئت بزيادة عمَّ  :مل يقولوا



 آية املباهلة) ٩/ (حرف األلف   .............................................................................................................  ٥٦

ــ ــ ٰى وحك ــل أنَّ ــن حنب ــن اب ــيط ع ــدي يف الوس ه أراد الواح

وقــال  ،نفســاً  العــمِّ ي ابــن ســمّ والعــرب تُ  ،بــاألنفس بنــي العــمِّ 

ـــاىلٰ  مْ : تع
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ـــرات[ َوال ت أي   ،]١١: احلج

 .املؤمنني من إخوانكم

 .ل عليهمَ جماز ال ُحي  :قلنا

 .جماز أيضاً   كون عيل نفس النبيِّ  :إن قيل

ــا ــلَّ  :قلن ــ ،ممس ــرب إىلٰ ]] ٢٥٢ص /[[  هولكنَّ ــة أق  ،احلقيق

 . احلمل عليهفتعنيَّ 

يـا «: لـه يف روايـة ابـن سـريين  النبـيِّ قـول   بيان القرب

ــ ــت منّ ــيل أن ــكع ــا من ــاري، » ي وأن ــره البخ ــائل  ،وذك ويف فض

ــمعاين ــب ،الس ــاريخ اخلطي ــديلمي ،وت ــردوس ال ــن  ،وف ــن اب ع

ي أنـت منّـ«: وقولـه، » ي مثـل رأيس مـن بـدينمنّـ عـيلٌّ «: اسعبّ 

ــدي ــن جس ــي م ــه، » كروح ــ«: وقول ــت منّ ــن أن ــنو م ي كالص

 .»الصنو

أنـا وأنـت مــن «: قــال لعـيلٍّ   النبـيَّ  أنَّ   لنـاهد مـا قؤيِّـويُ 

ـــدة ـــجرة واح ـــويش ،»ش ـــف  ،رواه اخلرك ـــي يف الكش والثعلب

والنطنـــزي يف   ،وكـــذا رواه يف أماليـــه ابـــن شـــاذان  ،والبيـــان

ـــائص ـــردوس  ،اخلص ـــريويه يف الف ـــاء   ،وش ـــري عط ويف تفس

ــاين ــويس ،اخلراس ــي الط ــؤذِّ ،  والفلك ــالح امل ــو ص ــوه أب  ،نونح

ــيِّ . والســمعاين ــول النب ــاحب املراصــد ق ــد أخــرج ص   وق

ــة ــن حارث ــد ب ــيلٌّ «: لزي ــ ع ــه إالَّ  ،يـكنفس ــي وبين ــرق بين  ال ف

ونحــو ذلــك كثــري مــن جنســه ، »فقــد كفــر فمــن شــكَّ  ،ةالنبــوَّ 

 .وغري جنسه

وهلــذا  ،مل يقصــد يف املباهلــة األفضــل بــل النســب :إن قيــل

 .ر احلسنني وكانا طفلنيـأحض

م فـإهنَّ  ،وولـده اسـاً وعبّ  ا عقـيالً لوال إرادة الفضل لـدع :قلنا

واملباهلـة  ،ةوأسـلموا قبـل املباهلـة بمـدَّ  ، النبيِّ  وا إىلٰ انضمُّ 

العقـل  وقد كان احلسنان يف حـدِّ  ،ر من اهلجرةـكانت يف سنة عش

ه جيوز اختصاصهام بام أنَّ  عىلٰ  .التكليف وإن مل يبلغا حدَّ  ،والعرفان

وقد شهرت يف عيـون الزمـان  ،لثبوت إمامتهام ،خيرق العادة فيهام

 : قال احلامين ،أوان مدائحهم يف كلِّ 

   كنفســـه وأنزلـــه منـــه النبـــيُّ 

ــــرار تــــأدَّ   ــــربِّ  ت إىلٰ روايــــة أب   ال

   دفمــن نفســه مــنكم كــنفس حمّمــ

ـــإالَّ   ـــس املطهَّ ـــأيب نف ـــر ب   ر والطه

 :ادوقال ابن محّ 

   العــرش يف الــذكر نفســه ه ربُّ فســّام 

  كنت ذا خـربفحسبك هذا القول إن  

ــيّ  ــذا وص ــم ه ــال هل ــيوق     ي ووارث

ــدَّ   ــن ش ــه أزري ربُّ  وم ــاملني ب   الع

 :وله أيضاً 

    وقال مـا قـد رويـتم حـني أحلقـه

ـــأليف يُ   ـــد ت ـــه عن ـــهؤلِّ بنفس   ف

 ]]٢٥٣ص /[[

ــا دنا أوىلٰ ونفــس ســيِّ     النفــوس بن

  اب نقذفـهباطـل النّصـ ا عـىلٰ حق�  

 : العلوي

ـــه ـــال بنفس ـــوم البه ـــه ي   وأحلق

 

 

ــ  ــأمر أت ــامواِت  ٰى ب ــع الس ــن راف   م

  دفمن نفسـه مـنكم كـنفس حمّمـ 

 

 

  ِت بني اإلفـك والبهتـان والفجـرا 

 ،مــوز أتــاه قنــو  النبــيَّ  أنَّ   انوأســند أبــو العــالء القّطــ 

ــفجعــل يُ  ــ: فقيــل ،ره ويضــعه يف فــم عــيلٍّ ـقشِّ فقــال  ،هبُّــك ُحتِ إنَّ

 :» َ؟ي وأنا منهه منّ ما علمت أنَّ أو «. 

 : ياحلمري

 ي الذي قد كـان بعـد أنت ابن عمّ 

  وأبـا ي أيب يل حاضـناً إذ غاب عنّـ 

ي أبيـك عّمـ ٰى ما إن عرفـت سـو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً  أب

 

  وال شــيبا طفــالً  وال ســواك أخــاً  

ــكـم فرَّ   بــذي  ٰى ك اليمنــجــت كفَّ

  يف مارق حرج عن وجهي الكربـا 

   هلـمال َخـالق   وهؤالء أهل رشك

  دت حطبـاقِّـمن مات كان لنـار وُ  

 : الصاحب

ــــ ــــموَّ أَم ــــرفتم س ــــه ا ع    منزل

ــــ  ــــوَّ أَم ــــرفتم عل ــــواه ا ع   مث

ــــ ــــأَم ــــتم حمّم ــــدباً  داً ا رأي    ح

ــــ  ــــه ورّب ــــد حاط ــــه ق   اهعلي
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ـــــ    وآثـــــره ه يافعـــــاً واختصَّ

ـــــاً   ـــــه خملص ـــــاه واعتام    وآخ

ـــــوَّ زوَّ  ـــــعة النب ـــــه بض    ة إذج

ـــــاه  ـــــرئ وأتق ـــــري ام   رآه خ

 :وقال آخر

ـــــداءه ـــــل اهللا أع ـــــن باه    بم

  وكــــان الرســــول بــــه أهبــــال 

ــــاب وإعجــــازه ــــذا الكت    وه

ــىلٰ   ــن أُ  ع ــت م ــن ويف بي ــزالم   ن

 :وقال آخر

ــــ     ركأنــــت يــــوم الغــــدير أمَّ

ــــ  ــــم أمَّ ــــاءاهللا وه   رهتم الغوغ

ـــران إذ ـــوم نج ـــانوا ي ـــن ك    أي

ـــل تعـــالوا وكلُّ     كـــم شـــهداءقي

   أيـــن كانـــت فالنـــة وفـــالن

ـــ  ـــان َث ـــ مَّ ب ـــدناة و الش   رفاءـال

 :وقال آخر]] ٢٥٣ص /[[

ــة ــا مــن يقــيس بــه ســواه جهال    ي

ــيِّ   ــاس مض ــذا فالقي ــك ه   عدع عن

ـــإالَّ  لـــو مل يكـــن يف الـــنصِّ      ه أنَّ

ــيِّ   ــع نفــس النب ــاه هــذا املوض   كف

 ٰى ـوأقصـ ،غايـات الكـامل فقد بان يف هـذا بلـوغ عـيل أعـىلٰ 

ـ ،هنايات اجلالل واجلامل تصـديق  ة عـىلٰ وجعله اهللا وولديـه حجَّ

 ،فلزم وجـوب متابعتـه ،العرب به ٰى فهم كالقرآن الذي حتدّ  ،هنبيِّ 

 ،الكتـاب ط العمـل بـنصِّ بِ ُحيـ النبـيِّ  وإذا كان رفع الصوت عـىلٰ 

 .ه ذاهب عن الصوابم بني يدي اهللا ورسوله بتأخري وصيِّ فاملقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

يف آيـــة املباهلـــة  قولـــه تعـــاىلٰ : نهامل مــاألوَّ ] ]٦٣٣ص [[
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ــاَء� ــة ... َو�ِس : آل عمــران[ اآلي

ــتدالل أنَّ . ]٦١ ــه االس ــ ووج ــع املفسِّ ــوا أنَّ ـمجي ــراد  رين نقل امل

ــني  ــن واحلس ــا احلس ــرا ،بأبنائن ــة وامل ــائنا فاطم  ،د بنس

جعلــه اهللا  :وحينئــٍذ نقــول. بــن أيب طالــب  وبأنفســنا عــيلُّ 

 ـــ ـــه االحتِّ ـــراد ب ـــيس امل ـــول، ول ـــه نفســـًا للرس اد؛ لبطالن

ــ ــنيَّ ـبالض ــولرورة، فتع ــام نق ــة، ك ــه املامثل ــراد ب ــون امل :  أن يك

ــد( ــد األس ــجاعة )زي ــه يف الش ــ. أي مثل ــا أنَّ  أنَّ  مَ فُعِل ــراد هن  امل

ــس  ــيلٍّ  ]]٦٣٤ص [/[نف ــة  ع ــول أو مماثل ــنفس الرس ــاوية ل مس

ـــ ـــي االحتِّ ـــة ه ـــا، واملامثل ـــة إن أُ هل ـــاد يف احلقيق ـــد املعن  ٰى ري

ــ، وإن أُ االصــطالحي ــد املعن ــوي والعــريف ٰى ري ــا  اللغ ــاملراد هب ف

مـا  التقـديرين جيـب أن جيـري لعـيلٍّ  وعـىلٰ . اد يف الصـفاتاالحتِّ 

ــيِّ  ــري للنب ــ جي ــىلٰ ، أمَّ ــألنَّ األوَّ  ا ع ــ ل ف ــة ااالحتِّ د يف احلقيق

ــيف فــاق ي االتِّ ـيقتضــ ــ ا عــىلٰ اللــوازم، وأمَّ ي ـه يقتضــالثــاين فإنَّ

ــا معــًا ســواء يف مجيــع مــا هلــام مــن االتِّ  فــاق يف الصــفات فيكون

ــة إىلٰ  ــامالت الراجع ــدة والك ــفات احلمي ــة  الص ــة الداخل احلقيق

ــة، إالَّ  ــوَّ واخلارج ــام النب ــو مق ــدليل وه ــه ال ــا أخرج وال . ة م

؛ ة؛ لكونــه معلومــًا بــالطريق العقــيلئه يف اآليــاســتثنا حاجــة إىلٰ 

ــبمقــام النبــوَّ   أحــد يف اختصــاص النبــيِّ  إذ ال يشــكُّ  ه ة وأنَّ

 .مل يرشكه فيه أحد، وبقي ما سواه داخالً يف العموم

ــٍذ نقــول ــن أيب طالــب  عــيلَّ  إنَّ : وحينئ ــيِّ  ب  مســاٍو للنب

 ُّوالنبــي ،   ِّفــاق، فيجــب أن يكــون أفضــل اخللــق باالت

مســـاوي  رورة أنَّ ـويه كـــذلك؛ إذ مـــن املعلـــوم بالضـــمســـا

 . مل يكن مساويًا، هذا خلفاألفضل أفضل وإالَّ 

 ة النبــيِّ م مــن ذلــك عــدم أفضــليَّ وال ُيتــوهَّ  ]]٦٣٥ص [/[

  ٰعــيلٍّ  عــىل  َّة املســاوي املقصــود مــن أفضــليَّ  ؛ ألن

ــيس مســاويه، ال عــىلٰ  ته عــىلٰ لألفضــل أفضــليَّ   مــن عــدا مــن ل

ام حصـلت بمســاواته لـه، فــال ته إنَّـأفضــليَّ  ألنَّ نفـس املسـاوي؛ 

تلـــك املســـاواة  ة إىلٰ تفضـــيل عليـــه؛ الحتياجـــه يف األفضـــليَّ 

ــم  ــك هض ــن ذل ــزم م ــال يل ــق، ف ــل املطل ــن الفاض ــتفادة م املس

رشفهـا؛ لكونــه  مرتبتـه وال نقصـها، بــل يـزداد بـذلك رشفــًا إىلٰ 

ة لقبـول تلـك الـذات املسـتعدَّ  رف عـىلٰ ـهو املفيض لـذلك الشـ

ــ ــا حتَّ ــه عليه ــني  ٰى فيض ــاهبة ب ــنهام واملش ــبة بي ــلت املناس حص

ــنهام  ــرق بي ــول يف الف ــر العق ــرية أكث ــك حل ــب ذل ــيهام املوج ذات

ــهام ــىلٰ . ومعرفــة خصائص ــاطع ع ــل ق ــك دلي ــليَّ  وذل ــيلٍّ أفض  ة ع

  ٰوإن ]أخيـه[مـن عـدا نظـريه وقسـيمه وشـكله و كلِّ  عىل ،

 .ٰى ذلك َمن أب ٰى أب

 :]يف املباهلة  عيلٍّ  إىلٰ   احتياج النبيِّ [] ٦٣٦ص [/[

يف   عـــيلٍّ  احتـــاج إىلٰ   النبـــيَّ  أنَّ : وتقريـــر الثـــاين

ـ غـريه فيهـا مـن األصـحاب وال مـن  ة املباهلـة ومل حيـتج إىلٰ قصَّ

 .سائرهم ته عىلٰ أفضليَّ  األنساب، وذلك دليل عىلٰ 
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ـــ ـــألنَّ ا األوَّ أمَّ ـــ ل ف ـــائر السِّ ـــول يف س ـــواريخ املنق َري والت

ــيَّ ال والتفاســري أنَّ  ــ  نب ــَل نصــارامَّ ـل نجــران مل خيــرج  ٰى  باَه

إلــيهم بأحــد مــن األبنــاء غــري احلســن واحلســني ومــن النســاء 

، ومل خيـالف يف ذلـك  غري فاطمـة ومـن الرجـال غـري عـيلٍّ 

 ٰى واملباهلة هـي املفاعلـة مـن البَهلـة وهـي الـدعوة، بمعنـ. أحد

املبطــل  كِلــأن ُهي  مــن الفــريقني يــدعو اهللا تعــاىلٰ  واحــدٍ  كــلَّ  أنَّ 

  :يف كتابــه العزيــز بقولــه مــنهام، كــام حكــاه اهللا تعــاىلٰ 
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هـؤالء الـذين  إىلٰ   وحينئٍذ يلزم أن يكون احتيـاج النبـيِّ 

ام كان لدعائهم، فوجب أن يكون دعاؤهم املباهلة إنَّ  خرج هبم إىلٰ 

عظـم  وذلـك دليـل عـىلٰ . ن غريهمعند اهللا مسموعًا مستجابًا دو

مـرتبتهم،  ]]٦٣٧ص [/[ ة قـرهبم وعلـوِّ منزلتهم عند اهللا وشـدَّ 

فيجـب . بحيث ال يساوهيم يف ذلك غريهم وال يفضلهم فيه أحد

 عظـم ة إالَّ أن يكونوا أفضل اخللق عند اهللا؛ ألّنا ال نعني باألفضليَّ 

دعوة إذا دعاه املنزلة عند اهللا وهناية القرب إليه ليكون مستجاب ال

يسارع يف رضاه واستجابة دعائه لعظـم منزلتـه  تعاىلٰ  ويكون احلقُّ 

فلو كان يف األصحاب واألنساب من هو مسـاٍو هلـؤالء أو . عنده

املباهلة؛ لكونه حينئٍذ أقرب منهم  إىلٰ   يفضلهم خلرج به النبيُّ 

اهللا أو مساويًا هلم، فيكون دعاؤه مسموعًا كدعائهم أو أقـرب  إىلٰ 

ام هـو اسـتجابة املقصـود مـن املباهلـة إنَّـ اإلجابة مـنهم؛ ألنَّ  إىلٰ 

بأحـد سـواهم    مل خيرج النبـيُّ فلامَّ . الدعوة ورسعة إنجازها

هو أفضل مـنهم  ر َمنْ ـيف الوجود حينئٍذ ِمن البشه مل يكن علمنا أنَّ 

 لكــان ختصيصـه بــإخراجهم دون مــن مســاٍو هلـم، وإالَّ  وال َمـنْ 

يًا عن الفائدة، وذلك مستحيل يف فعـل املعصـوم عداهم عبثًا خال

َهــوال الــذي 
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ام كـان معهـم إنَّـ] ٦٣٨ص [/[ فخروجه . ]٤و ٣: النجم[

اختصاصـهم بمزيـد القـرب  وذلك دليل عىلٰ  ،بوحي من اهللا 

، وذلك دليل واضـح هبم دون من عداهم ة اعتنائه تعاىلٰ وشدَّ  إليه

مـن مجلـتهم، بـل هـو   وعـيلٌّ  تهم عنـد اهللا تعـاىلٰ أفضليَّ  عىلٰ 

 ،دهم، فيجب أن يكون أفضل الصـحابة واألنسـابأصلهم وسيِّ 

 .وهو املطلوب

 :] ة عيلٍّ أفضليَّ  ة عىلٰ وجه داللة هذه القضيَّ [

ــيلة  ــة لفض ــا موجب ــا وكوهن ــة هن ــاص احلاج ــبب اختص وس

ســات واقعــة كانــت مــن مجلــة مؤسَّ هــذه ال مــن احتــيج إليــه أنَّ 

ــالنبـوَّ  لــو مل   النبــيَّ  ة وقاعـدة مــن قواعــدها؛ فـإنَّ ة املحّمديَّ

ــل أُ  ــة يف يباه ــه املجادل ــنهم وبين ــع بي ــذين وق ــوم ال ــك الق ولئ

ت رســالته وال ثبتــت تــه ملــا متَّــونبوَّ  ٰى رســالته ويف رســالة عيســ

ــنبوَّ  ة عليــه، فكانــت هــذه املباهلــ ٰى ة للنصــارتــه ولقامــت احلجَّ

ــ ــة أدلَّ ــن مجل ــن أُ م ــالً م ــالته وأص ــوهلاة رس ــتمُّ . ص ــذا  وال ي ه

ــل إالَّ  ــاج إىلٰ األص ــرج   باالحتي ــذين خ ــخاص ال ــؤالء األش ه

ــة  هبــم إىلٰ  ــتقم الدالل ــود مل تس ــوا يف الوج ــو مل يكون ــة، فل املباهل

ــ َّ ــان وال مت ــالة، فك ــًا يف  ]]٦٣٩ص [/[ت الرس ــودهم لطف وج

ــالته  ــوت رس ــ. ثب ــذا ل ــامَّ ـوهل ــ ٰى ار رأوا النص ــرج أنَّ ه مل خي

ــإلـيهم إالَّ  ــ بخاصَّ ــ احلــقِّ  ه عـىلٰ ة أهــل بيتـه عرفــوا أنَّ ه واثــق وأنَّ

ـبصحَّ  م لـو بـاهلوا هللكـوا ة دعـواه، فرتكـوا املباهلـة؛ خوفـًا أهنَّ

ــدعوة أُ  ــخاصب ــك األش ــ. ولئ ــذا توسَّ ــيِّ وهل ــب م س دهم العاق

ــال ــاىلٰ  ٰى ألر واهللا إّين : فق ــألوا اهللا تع ــو س ــًا ل ــل  وجوه أن يزي

ــه، وقــال جــب ــعه ألزال ــال «: الً عــن موض ــا لس ــو باهلون ل

ــاراً  ــيهم ن ــوادي عل ــيٌّ . »ال ــل قطع ــذا دلي ــىلٰ  دالٌّ  وه ــليَّ  ع ة أفض

ن يف ر معانيـه وتفطَّـسـائر اخللـق ملـن تـدبَّ  هؤالء املذكورين عـىلٰ 

ــاد، واهللا  ــد والعن ــبهة والتقلي ــن الش ــًا م ــان خالي ــه إذا ك مقّدمات

 .املوفِّق

، ٰى بيـان الصـغر بـه عـىلٰ  لَّ دِ ا اسـتُ ف ممـَّوهذا ما ذكره املصـنِّ 

سـائر  عـىلٰ  بـن أيب طالـب  ة عـيلِّ أفضـليَّ  ولألصحاب عـىلٰ 

ــيِّ  ــد النب ــق بع ــنَّ   اخلل ــذكورة يف مص ــرية م ــل كث فاهتم دالئ

الــبعض منهــا لطــال علينــا الكتــاب  وتــوارخيهم، لــو أرشنــا إىلٰ 

ــر مــا اقتصــواتَّ  ــا مــن تقري ــه ـســع اخلطــاب، ويف مــا ذكرن ر علي

 .ف كفاية ملن رام اهلدايةاملصنِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

ـــ]] ١٢٠٨ص [[ ـــة معلومـــة وأمَّ ـــة فهـــي واقع ا املباهل

ســـة لإلســـالم واملثبتـــة وهـــي مـــن القواعــد املؤسِّ  ،بــالتواتر

ـ ٰى وفـد نصـار ة أنَّ والقصَّ . ةللنبوَّ  ة قـدموا َنجـران بعـد فـتح مكَّ

ــيِّ  إىلٰ  ــيه  النب ــيح وف ــد املس ــب وعب ــم العاق ــن علامئه م م

وجــادلوه،  ٰى تـه وعــن عيسـسـقف، فسـألوه عــن دينـه ونبوَّ واألُ 

ــة إىلٰ  ــرة املجادل ــد كث ــدعاهم بع ــن  ف ــة م ــي مفاعل ــة، وه املباهل

ــ ٰى املــداعاة، بمعنــ]] ١٢٠٩ص /[[ م يــدعون ويبتهلــون أهنَّ

ــاىلٰ  إىلٰ  ــأن ُهي  اهللا تع ــىلٰ ِل ــزل اهللا ع ــل، وأن ــ ك املبط ــك نبيِّ ه يف ذل
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ْ
ـــران[ �ال ـــيُّ . ]٦١: آل عم ـــدعاهم النب  ف

  ٰــامَّ  إىل ــرة، فل ــاورة والفك ــتمهلوه للمش ــك، فاس ــوا ذل  خل

مـاذا عنــدك يف مــا دعانـا إليــه حمّمــد؟ : بأنفسـهم قــالوا لعــاملهم

ــب ــم - فقــال العاق ــان أعلمه ــدعوه : - وك ــدي أن ت ــرأي عن ال

ــه  ــيكم بقوم ــرج إل ــإن خ ــة، ف ــرج للمباهل ــن خي ــروا بم وتنظ

ــ ــاهلوه؛ فإنَّ ــريته فب ــه وعش ــرج بأهل ــاحبكم، وإن خ ــيس بص ه ل

ـ وجــه  عــىلٰ  ٰى قــة أهــل بيتــه فــال تبــاهلوه فتهلكــوا وال يبوخاصَّ

 .األرض نرصاينٌّ 

ــه  ــلوا إلي ــّم أرس ــدعاء إىلٰ  ث ــا  بال ــدوا هل ــة وتواع املباهل

 إلـــيهم بعـــيلٍّ   فخـــرج النبـــيُّ . نـــوا يومـــًا إليقاعهـــاوعيَّ 

وفاطمــة واحلســن واحلســني ومل خيــرج بأحــد غــريهم مــن 

ــحاب ــاب واألص ــألوا. األنس ــنْ : فس ــرج أُ  َم ــذي خ ــك ال ولئ

ــ: هبــم؟ فقيــل هلــم ــ بيتــه، هــذا عــيلٌّ ة أهــل هــم خاصَّ ه ابــن عمِّ

أبومهـا ابـن  ،وهـذين ولـداه مـن ابنتـه ،وهذه ابنتـه ،وزوج ابنته

ـ ــ: فقــال العاقــب ألصــحابه. هعمِّ ه مــا ال تبـاهلوه فتهلكــوا؛ فإنَّ

ـ  وهـو واثـق بـنجح مطلوبـه ة أهـل بيتـه إالَّ خرج بنفسـه وخاصَّ

ــه، وإّين ألر ــتجابة دعائ ــاىلٰ  ٰى واس ــألوا اهللا تع ــو س ــًا ل أن  وجوه

 فرتكــوا املباهلــة، فــدعاهم إىلٰ . يــل جــبالً عــن مكانــه ألزالــهيز

وبـذلوا اجلزيـة . ومـا لنـا بحـرب العـرب طاقـة: املقاتلة، فقالوا

 .دينهم هم عىلٰ والدخول يف الطاعة، فقبل منهم اجلزية وأقرَّ 

وهــذه الواقعــة مــن الوقــائع العظيمــة ]] ١٢١٠ص /[[

ينة وأسـاس التي هي من قواعـد النبـوَّ   حيـتج فيهـا النبـيُّ مل  الـدِّ

  ٰأحــد مــن الصــحابة والقرابــة غــري عــيلٍّ  إىل  فيكــون ،

ــىلٰ  ــيالً ع ــدَّ  دل ــد اهللا وش ــه عن ــم مرتبت ــدعظ ــه ال ــىلٰ  الُّ ة قرب  ع

ــه ــه إىلٰ . اســتجابة دعائ ــو أقــرب من ــاك مــن ه ــو كــان هن اهللا  فل

ـ مل خيـرج إالَّ اخلـروج بـه، فلـامَّ   النبـيِّ  لوجب عىلٰ  ق  بـه حتقَّ

ه مل يكـن فـيهم مـن يصـلح لتمهيـد قواعـد نَّـعند ذوي العقول أ

ين ــات أُ  الــدِّ صــول اإلســالم غــريه، فيكــون هــو صــاحب وإثب

 .الوالية بعده بغري مانع

ة بينـه حة باملامثلـة احلقيقيـَّرِّ ـاآليـة الكريمـة مصـ وأيضًا فـإنَّ 

َسـنا:  عنـه بنفسـه يف قولـهه عـربَّ ؛ ألنَّـ وبني النبـيِّ 
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ه يـدعو نفسـه التـي هـي ولـيس املـراد أنَّـ وندع أنفسنا، :ومعناه

ــ ــه الش ــدعوِّ  ريفة؛ ألنَّ ـذات ــري امل ــداعي غ ــ ال ــن ـبالض رورة، لك

ــ ـامَّ ـل ــن الــداعي واملامثلــة احلقيقيـَّ ــرب م ة  كــان يف غايــة الق

ــفاتيَّ  ــاز أن يُ والص ــوال ج ــع األح ــبة يف مجي ــربِّ ة واملناس ــه ع  عن

ــإهنَّ  ــه؛ ف ــالوابنفس ــبيه ق ــ: م إذا أرادوا التش ــد كاألس د، وإذا زي

زيـد األسـد، فيجعلـون هـو هـو بعينـه : أرادوا املبالغة فيه قـالوا

  هـو املامثــل للنبــيِّ   فعــيلٌّ . مبالغـًة يف املامثلــة واملناسـبة

واملناســب لــه مـــن مجيــع جهاتــه ومجيـــع أحوالــه باملامثلـــة 

ــ ة التــي ال وراءهــا، فيوجــب لــه مجيــع صــفاته واملناســبة احلقيقيَّ

، ومــن مجلتهــا اخلالفــة عــن اهللا يف صــفًا هبــامتَّ  التــي كــان 

 .وهو املطلوب ،كذلك  تدبري خلقه، فيكون عيلٌّ 

*   *   * 

 :]الوجه الثاين[]] ١٥٢٣ص [[

ــاين: قــال ــصُّ : الث ــيم  ن ــذكر احلك ــان ال ــرآن العظــيم وبي الق

ــدالُّ  ــىلٰ  ال ــيِّ  ع ــاواته للنب ــليَّ  مس ــت األفض ــل الثاب ــىلٰ الفاض  ة ع

ــلِّ  ــاىلٰ  الك ــه تع   :يف قول
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ــني ،َوأ ــن واحلس ــاء احلس ــ وأراد باألبن ام ؛ ألهنَّ

ــة،  ــدعّوان للمباهل ــاَءناامل ــنَّ َو�ِس ــي  ، وأراد هب ــة؛ إذ ه فاطم

ــناة مــن النســاء دون غريهــا مــن املســلامت، املــدعوَّ  َس
ُ
ف
ْ
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ــة لــيس إالَّ األنفــس املــدعوَّ  ومعلــوم أنَّ  ،أي ونــدع أنفســنا ا  علي�

 ــ ــاع؛ فإنَّ ــرج إىلٰ باإلمج ــو  ه مل خي ــواه، فه ــد س ــة بأح املباهل

 .ة بال خالفاملدعوَّ  األنفس

ــراد أ ــيس امل ــول ــنَّ ــني  ٰى دعه ُي ــايرة ب ــوب املغ ــه؛ لوج نفس

 عنـه بنفسـه، ه قـد عـربَّ غـريه، مـع أنَّـ والداعي، فاملـدعوُّ  املدعوِّ 

ــٍذ لــزم أنَّ  ــ اهللا قــد أخــرب أنَّ  فحينئ ــيِّ   اعلي� . هــو نفــس النب

ــ  اد، بــل املامثلــة واملشــاهبة واملناســبة يف مجيــعولــيس املــراد االحتِّ

مــنهام  هبــا كــلٌّ  الصــفات، بــل ويف احلقيقــة التــي يســتحقُّ 

ــة  ــاركة يف احلقيق ــار املش ــد اهللا باعتب ــق وعن ــد اخلل ــيم عن التعظ

ــتحقَّ  ــي اس ــلٌّ  الت ــىلٰ  ك ــة ع ــا الوالي ــنهام هب ــوب  م ــق ووج اخلل

 .ةالطاعة واملودَّ 

فوجـب بـذلك أن يكونــا يف مرتبـة واحـدة، بــل مهـا حقيقــة 

مـا جيـري لآلخـر مـن الصـفات مـنهام  واحدٍ  جيري لكلِّ  واحدة

ـــوارض إالَّ  ـــوازم والع ـــام والل ـــا واألحك  ]]١٥٢٣ص [/[ م

ــة النبــوَّ  ــي هــي مقــام اســتثناه الــدليل القطعــّي، وهــو مرتب ة الت

ــليَّ  ــدة األص ــالوح ــيِّ ة؛ فإهنَّ ــيلٍّ   ا للنب ــل ولع ــار األص  باعتب

 قابلـة نفسـه لنفسـه، وكـان باعتبار أخـذها منـه بواسـطة م

ــ ــار أفضــليَّ مــن اهللا ب اذلــك نص� ــه وإظه ــان حال ــىلٰ بي ــائر  ته ع س

ـــيَّ  ـــاهبة النفس ـــار املش ـــاب باعتب ـــحابة واألنس ـــةالص   ة واملامثل
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ــ ــاحلقيقيَّ ــني نبيِّ ــه وب ــذي هــو الكامــل املطلــق بعــد اهللاة بين . ه ال

ــيلٌّ  ــنصِّ  فع ــاىلٰ  ب ــاره  اهللا تع ــالك آث ــوه وس ــكله وأخ ــيمه وش قس

 .ملطلوبوهو ا ،أكمل من الكلِّ  الكلِّ  واملامثل للكامل عىلٰ 

 :]مهالفرق بني هذا الطريق وبني ما تقدَّ [

 مــه إالَّ ويف احلقيقــة ال فــرق بــني هــذا الطريــق وبــني مــا تقدَّ 

ــىلٰ  ــاه ع ــارات؛ إذ مبن ــاختالف العب ــة  ب ــة للمامثل ــاواة املوجب املس

ــ ــتلزمتني لالحتِّ ــاهبة املس ــةواملش ــو األوَّ  ،اد يف احلقيق ــك ه ل وذل

ــه ــم. بعين ــ! نع ــه اســتدالل ع ــذا الوج ــ ىلٰ يف ه ــوق االحتِّ اد بمنط

القـرآّين الـذي  اآلية، فهو معلـوم يف هـذا الوجـه بطريـق الـنصِّ 

 .ال حيتمل التأويل

*   *   * 

  :آ ادة - ١٠

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلماميَّةتصحيح اعتقادات 

ـــِه : يف تفســـري آيـــة ]]١٤٠ص /[[ ُقـــْل ال َأْســـئَُلُكْم َعَليْ

 :اآلية ...َأْجرًا 

ــال  ــر ق ــو جعف ــاىلٰ  إنَّ : أب ــ اهللا تع ــر نبيِّ ــل أج  ه جع

، ة أهــل بيتـــه ة مـــودَّ وإرشـــاد الربيَّــ أداء الرســالة عــىلٰ 

ــِه : هــذا بقولــه تعــاىلٰ  عــىلٰ  واستشــهد يْ
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جعـل أجـر  هللا تعـاىلٰ ا القـول بـأنَّ  ال يصـحُّ : قال الشـيخ 

ــ ــودَّ نبيِّ ــه  ةه م ــل بيت ــ، أه ــره وال أنَّ ــن أج ــك م ــل ذل ه جع

 ، َّـــر ألن ـــيِّ  أج ـــرُّ  يف  النب ـــاىلٰ  ب إىلٰ التق ـــو  اهللا تع ه

وجـوده  يف عدلـه اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  الـدائم، وهـو مسـتحقٌّ  الثواب

ــتحقُّ  ــيس املس ــه، ول ــىلٰ  وكرم ــ ع ــامل يتعلَّ ــاد، ألنَّ األع  ق بالعب

هللا فــاألجر  ، ومــا كـانخالصـاً  كـون هللا تعــاىلٰ ي العمـل جيــب أن

 . دون غريه اهللا تعاىلٰ  فيه عىلٰ 

يْـِه : يقـول اهللا تعـاىلٰ  هذا مع أنَّ 
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القـرآن، وذلـك  لتنـاقض اآليـة ٰى ه أبـو جعفـر يف معنـما ظنَّ  عىلٰ 

أسـألكم  ، بـلقـل ال أسـألكم عليـه أجـراً : ه كان تقدير اآليـةأنَّ 

اهللا، بـل أجـري   عـىلٰ إن أجـري إالَّ : ، ويكـون أيضـاً أجـراً  عليـه

 .محل القرآن عليه حمال ال يصحُّ  وهذا. غريه وعىلٰ  اهللا عىلٰ 

يْـِه : قولـه ٰى فـام معنـ: فإن قال قائـل
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 األداء؟ ألجره عىلٰ  ٰى ة القربمودَّ 

ـة  -مـا ظننـت  ليس األمر عـىلٰ : له قيل مناه مـن حجَّ ملـا قـدَّ

ــرآن  ــن -العقــل والق ــيس هــو م ــذا املكــان ل ، واالســتثناء يف ه

 قــل ال أســألكم عليــه: اجلملــة، لكنَّــه اســتثناء منقطــع، ومعنــاه

ــلــزمكم املــودَّ ، لكــن أُ أجــراً   وأســألكموها، فيكــون ٰى ة يف القرب
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ــدأً  ــهمبت ــودَّ : ، فائدت ــن امل ــلك ــذا  ٰى ة يف القرب ــألتكموها، وه س
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لكـــن إبلـــيس، ولـــيس : فيـــه ٰى واملعنـــ، ]٣١و ٣٠: احلجـــر[

ـــ ـــه نباســـتثناء م ـــة، وكقول  رَب� : مجل
�
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 : يل، قال الشاعر بعدوٍّ  ليس

 ]]١٤٢ص /[[

ـــيُس    وبلــدة لــيس هبــا أنــيُس  ـــافري وإالَّ الع   إالَّ اليع

ــه ٰى وكــان املعنــ متــام  وبلــدة لــيس هبــا أنــيس، عــىلٰ : يف قول

ــتيفاءا ــالم واس ــه لك ــاه، وقول ــدأإالَّ : معن ــالم مبت ــافري، ك  ، اليع

 .لكن اليعافري والعيس فيها: معناه

 ن عـرف طرفـاً أحـد ممـَّ الكـالم فيـه عـىلٰ  ٰى ال خيفـ وهذا بنيِّ 

اللغـة أشـهر مـن أن حيتـاج  عنـد أهـل من اللسان، واألمـر فيـه

 .استشهاد معه إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ املسائل احلائريات( رسائلال

ــألة ]]٣١٨ص [[ ــول اهللا  :مس ــن ق ــ ع   :ه لنبيِّ
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العمـوم  قربـاه فبقـي عـىلٰ ) كـذا(فإن كـان املـراد بجميـع ]. ٢٣

ــيهم الكُ  ــان ف ــوإن ك ــّف ــل والفُ ّال ار والُض ــاق والفُ ّس ــن اّج ر وم

ــ ــاألُ  ه والــرباءة منــه، ومثــل هــؤالء ال يســأل النبــيُّ جيــب ذمُّ ة مَّ

ــودَّ  ــم ــذلك األئمَّ ــراد ب ــان امل ــإنَّ  ة هتم، وإن ك ــام إذا  ف اإلم

ــه ولزمــت مودَّ  ــه، فــال حاجــة إىلٰ ثبتــت إمامتــه وجبــت طاعت  ت

 ؟فام الكالم يف ذلك ،هذا األجر

ــواب ــودَّ  :اجل ــذلك م ــراد ب ــامل ــب  ٰى ة ذوي القرب ــذين جت ال

ـــ ـــة ط ـــاعتهم باإلمام ـــوب ط ـــا وج ـــيس إذا علمن اعتهم، ول

ــ ــوحمبَّ ــا حمبَّ ــب علين ــوز أن جت ــا ال جي ــال اهللا تهم علين ــد ق تهم وق
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 : تعـاىلٰ 
َ

ِطيُعـوا ا�ر�ُسـول
َ
ِطيُعـوا اَهللا َوأ

َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
 يا أ

ا علمنـــا وجـــوب طاعـــة اهللا ورســـوله وإن كنـّــ] ٣٣ :دحمّمـــ[

 .بالعقل والعلم املعجز

ه جتـب علينـا س يمتنع أن يكون املراد مجيع أهل البيت وأنَّ ولي

هتم ملكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم ملكـان تهم ومودَّ حمبَّ 

إيامنه وطاعتـه  ة يف شخص واحد عىلٰ وعندنا جتتمع املحبَّ  ،فسقهم

ام خيـالف فيـه أصـحاب وإنَّـ ،فسقه ومعاصـيه مع البغض له عىلٰ 

 .الوعيد من املعتزلة وغريهم

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ــ ]]٥٩ص [[ ــال حيي ــنِّ  ٰى ق ــن املص ــن احلس ــت : فب  نَّ أفثب

، )اهللا علــيهم أمجعــني صــّىلٰ ( دة ألهــل بيــت حمّمــوجــوب املــودَّ 

  مــن ذكــرهم اهللا ســبحانه يف كتابــه العزيــزالَّ إولــيس أهــل بيتــه 

ـ  : بقولـه تعـاىلٰ   رهم النبـيُّ ـوفسَّ
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ــزاب[ ــ ،]٣٣: األح ــدَّ ـوفسَّ ــيُّ ر ع ــدَّ   هتم النب ــام تق ــن ب م م

وفاطمـة  عـيلٌّ «: أهـل بيتـك؟ فقـال نْ َمـ: َل ئِ  ُسـامَّ ـغري طريق، لـ

ــني  ــن واحلس ــلُّ ، »واحلس ــان وك ــري اهللا بي ــري تفس ــاىلٰ  غ ، تع

ــدٍّ  ــري معت ــري غ ــو تفس ــودَّ  فه ــت م ــه، فثب ــت ب ــا ثبت هتم وبثبوهت

ــتهم ــداء  ]]٦٠ص [[/، والي ــب االقت ــتهم وج ــوت والي وبثب

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــل اهللا س ــم، وإذا جع ــوله أ هب ــر رس ــن  ج م

ــاألُ  جــر بذلــه لنفســه أوبــني خلقــه، و ة يف الســفارة بينــه تعــاىلٰ مَّ

ــودَّ  ــه، امل ــزه بمهجت ــل بيتــه، ف ةوتعزي ــودَّ يف أه ــارت م هتم ص

ــة ــودَّ  ،واجب ــت م ــاعتهموإذا وجب ــت ط ــت ،هتم وجب  وإذا وجب

 .باعهمطاعتهم وجب اتِّ 

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــاىلٰ  ع ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــوب ذل ــْن : وج َم

 اهللاَ 
َ
طــاع

َ
 أ

ْ
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َ
فوجبــت  ،]٨٠: النســاء[ يُِطــِع ا�ر�ُســول

ـــول  ـــة الرس ـــا  ،طاع ـــاعتهم لكوهن ـــت ط ـــر أووجب ج

ــناإل ــالغ، ومل تك ــودَّ  ب ــغ أ ةامل ــر التبلي ــت الَّ إج ــث كان ــن حي  م

مـا للرسـول،  النفس واحـدة، فوجـب هلـم مـن فـرض الطاعـة

ـــ ـــاىلٰ ) الَّ إ( ٰى ومعن ـــْر�ٰ : يف قولـــه تع
ُ
ق
ْ
َة ِ� ال

�
ـــوَد َم

ْ
 ا�

�
 إِال

ــور[ ــ ]٢٣: ٰى الش ــإنَّ ــي بمعن ــري( ٰى ام ه ــيم  ،)غ ــا التفخ ومعناه

 :كام قال الشاعر، ألمرهم والتعظيم هلم 

    سـيوفهم نَّ أ وال عيب فـيهم غـري

ــنَّ   ــب هب ــراع الكتائ ــن ق ــول م   فل

ـــ أراد  ــري(ب ــدح، و )غ ــة يف امل ــن إاملبالغ ــرو ب ــب عم ــه ذه لي

بـن أيب  مامـة أمـري املـؤمنني عـيلِّ إكتـاب ( بحر اجلاحظ يف كتابـه

 .فه للمأمونالذي صنَّ ) طالب 

  أفواه من ذاق طعمهم عـذبوا   الرجال عـىلٰ  و ألحَّ قوم إذا ملُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

ـــ إنَّ  :وأقـــول ]]٣٨٩ص [[ ـــد ل ن  تضـــمَّ امَّ ـالقـــرآن املجي

ــن ذرّ  ــاألقربني م ــة ب ــالعناي ــول اهللا يَّ ــّىلٰ (ة رس ــيهم ص  )اهللا عل

ــادَّ  ــك م ــان ذل ــواددهتم ك ــي ال وم ــة الت ــع األهلي ــديمهم م ة تق

هم ال م علـيفكيـف إذا كـان املتقـدِّ  ،يرجح غـريهم علـيهم فيهـا

 ؟يناسبهم فيها وال يدانيها

ــِه   :قــال الثعلبــي بعــد قولــه تعــاىلٰ  يْ
َ
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 ٰى بعــد أن حكــ ،]٢٣ :ٰى الشــور[ أ

ص /[[  ]:قــال[ ،داحلســني بــن حمّمــ  فــأخربين  :قــال ثــمّ  ،شــيئاً 

د حمّمـ[ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،الصـويف ثنا برهان بـن عـيلٍّ حدَّ ]] ٣٩٠

ثنا حــرب حــدَّ  ]:قــال[ ،رميـبــن ســليامن احلضــ ]بــن عبــد اهللا

ــ ــن الطّح ــن احلس ــال[ ،انب ــدَّ  ]:ق ــنيح ــقر  ثنا حس ــن ، األش ع

 ،اسعـن ابـن عبّـ ،عـن سـعيد بـن جبـري ،عن األعمـش ،قيس

ةَ ِ�    نزلـتامَّ ـل  :قال
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ــالوا ق ــول اهللا :ق ــا رس ــذين  ،ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت م

 .»وفاطمة وابنامها عيلٌّ « :قال ؟هتمأوجبت علينا مودَّ 

ــاً  ٰى ورو ــ فنون ــ ة غــري هــذا مــن البواعــث عــىلٰ مجَّ ة أهــل حمبَّ

أخربنـا أبـو  ]:قـال[ ،يان املزّكـأخربنـا أبـو حّسـ :فقـال  ،البيت

بـن  احلسـن بـن عـيلِّ ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،د بن إسـحاقاس حممّ العبّ 

 ،بـن عبـد احلميـد احلــامين ٰى ثنا حييــحـدَّ  ]:قـال[ ،ريـزيـاد السـ

 ]:قـال[ ،ثنا قـيسحـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا حسـني األشـقرحـدَّ  ]:قال[

  :قـال ،اسعـن ابـن عبّـ ،عن سـعيد بـن جبـري ،ثنا األعمشحدَّ 

ــ ــتامَّ ـل َة ِ�    نزل
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ــوَد َم

ْ
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ــِه أ يْ
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ــالوا ال ــول اهللا :فق ــا رس ــا  ،ي ــذين أمرن ــؤالء ال ــن ه م

وفاطمـــــة  عـــــيلٌّ «: قـــــال ؟هتماهللا بمـــــودَّ ]] ٣٩١ص /[[

 .»وولدمها

ــو بكــر بــن احلــرث :وقــال ــا أب ثنا أبــو حــدَّ  ]:قــال[ ،أخربن

ــبح ــال[ ،الس ــدَّ  ]:ق ــح ــد اهللا حمّم ــاثنا عب ــن زكري ــال[ ،د ب  ]:ق

 ،قتيبــة بــن مهــران ثناحــدَّ  ]:قــال[ ،أخربنــا إســامعيل بــن يزيــد

ــال[ ــدَّ  ]:ق ــباحح ــو الص ــور أب ــد الغف ــم  ،ثنا عب ــن أيب هاش ع



ة) ١٠/ (حرف األلف .............................................................................................................  ٦٢  آية املودَّ

ه فينـا يف آل حـم إنَّـ«: قـال ، عـن عـيلٍّ  ،عـن زاذان ،اينالرمّ 

ْم : قـرأ ثــمّ  ،»مـؤمن  كـلُّ تنـا إالَّ ال حيفـظ مودَّ 
ُ
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ــي ــىلٰ   :وقــال الكلب ــل ال أســألكم ع ــالً  ق ــامن جع  أن إالَّ  اإلي

ــوادّ  ــيت ــيئاً   ،وا قرابت ــر ش ــت أن أذك ــد رأي ــذي  وق ــن اآلي ال م

 .ث عندهحيسن أن تتحدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــث]] ١٤٩ص [[ ــاىلٰ : الثال ــه تع ْم : قول
ُ
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وال  ،]٢٣ :ٰى الشــور[ َمــوَد

 .وخروج أيب بكر  يف دخول عيلٍّ  شكَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :ةآية املودَّ  ]]١٧٥ص [[

   :قولــه تعــاىلٰ : الرابعــة
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 .]٢٣ :ٰى لشورا[ ا�

ـــِحيَحْنيِ  ٰى َروَ  ـــوُر ِيف الصَّ ـــٍل ِيف وَ  ،اْجلُْمُه ـــُن َحنْبَ ـــُد ْب َأْمحَ

اسٍ  ،الثَّْعَلبِيُّ ِيف َتْفِسِريهِ وَ  ،ُمْسنَِدهِ    :امَّ َنـَزَل ـَلـ  :َقـاَل  ،َعـِن اْبـِن َعبـَّ
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ــوَل  ــا َرُس ُهتُمْ اهللاِ، َي ــَودَّ ــا َم ــْت َعَليْنَ ــِذيَن َوَجبَ ــَك الَّ ــْن َقَراَبتُ  ؟َم

 .  »اْحلَُسْنيُ اْحلََسُن وَ َفاطَِمُة وَ َعِيلٌّ وَ «: َقاَل 

 .ة يستلزم وجوب الطاعةووجوب املودَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 .ةووجوب املحبَّ : قال]] ٥٣٤ص [[

كـان  ا عليـ� أنَّ  :وتقريـره ،رـهذا وجه تاسـع عشـ: أقول

فيكون أفضل مـنهم  ،ته واجبة دون غريه من الصحابةته ومودَّ حمبَّ 

فتكـون  ،ٰى ويل القربـه كـان مـن أُ أنَّـ :وىلٰ مـة األُ وبيان املقدَّ  .قطعاً 

  : لقوله تعـاىلٰ  ،ته واجبةمودَّ 
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*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــث]] ٤٢٢ص [[ ـــ أنَّ : الثال ـــب حمبَّ  ا علي� ـــه دون جت ت

ــحابة ــن الص ــريه م ــ .غ ــغرأمَّ ــه  ،ٰى ا الص ]] ٤٢٣ص /[[فلقول

 : تعاىلٰ 
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ــور[ ــ ].٢٣: ٰى الش ــربوأمَّ ــاهرة ،ٰى ا الك ــ .فظ ــوب املحبَّ ة ووج

 .الفضيلة دليل عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

 :الفصل احلادي عرش ]]١٨٨ص [[

ــ ــه يف قولــه تعــاىلٰ ه يف مــودَّ جعــل اهللا أجــر رســالة نبيِّ :  ة أهل
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 .]٢٣: ٰى الشور[

ـــالوا]] ١٨٩ص /[[ ـــ :ق ـــراد القرب ـــات ٰى امل أي  ،يف الطاع

 .ٰى يف طاعة أهل القرب

ــا ــامر :قلن ــدم اإلض ــل ع ــ ،األص ــو ُس ــوَّ لِّ ول ــال يتص ر م ف

 . مع عصمتهمهتم إالَّ إطالق األمر بمودَّ 

 ،راقبـوا نسـبي بكـميعنـي  ،ارّفـاملخاطـب بـذلك الكُ  :قالوا

 .ةيعني القرشيَّ 

ــ أجــراً  ار ال تعتقــد للنبــيِّ ّفــالكُ  :قلنــا  .ب بــذلكاَطــُخت  ٰى حتَّ

ففــي صــحيح ، فــق عليهــا تنــايف الــوجهنياألخبــار املتَّ  أنَّ  عــىلٰ 

ــالوا  :البخــاري مــن قرابتــك الــذين وجبــت  ،يــا رســول اهللا :ق

ــودَّ  ــا م ومثلــه يف  ،»وفاطمــة وابنامهــا عــيلٌّ «: قــال ؟هتمعلين

ونقلــه  ،ومســند ابــن حنبــل ،وتفســري الثعلبــي ،صــحيح مســلم

ــ ــن املرتض ــ ،ٰى ـاب ــريهيامـوالزخمش ــاحب . ري يف تفس ــال ص وق

ــ قــد صــحَّ  :التقريــب ــن  .اسذلــك عــن ابــن عبّ ويف مناقــب اب

ــ ــن السُّ ــناد ع ــازيل باإلس ــريدّ املغ  : ي يف تفس
ْ

ِف
َ

ــ�
ْ
ق

َ
ــْن � َوَم

 
ً
ُ ِ�يهـا ُحْسـنا

َ
� 

ْ
ـزِد

َ
 ن

ً
ة
َ
ة يف املـودَّ  :قـال، ]٢٣: ٰى الشـور[ َحَسن

ــال مّكــ .آل الرســول  :ي يف مشــكل إعــراب القــرآنـي القيســق

 .ف يف املشكلن صنَّ وهو أعلم ممَّ  ،أصل آل أهل

لكــن ال  ،اهللا ب هبــم إىلٰ ر تعظــيم اآلل والتقــرُّ نِكــال نُ  :قــالوا

ـــ ـــدِخ ُن ـــاء ز املغـــاالة مـــن تفضـــيلهم عـــىلٰ لهم يف حيِّ  ،األنبي

ــب ،ووجــوب العصــمة ــلِّ وحضــو ،وعلــم الغي  ر املهــدي يف ك

ــان ــلِّ  ،مك ــه يف ك ــد ذاكري ــك إالَّ  ،أوان وعن ــل ذل ــوق وه  فس

 ؟وعدوان

ــا ــال اهللا  :قلن ــا ق ــدتم م ــا جح ــلهم م ــاركم فض ــوال إنك ل

ـ ــوله فــيهم حتـَّ ــامئهم ٰى ورس  ٰى ونــاد ،بغضــتم التســمية بأس

ــالكفِّ  ــة ب ــامكم معاوي ــائلهم إم ــن فض ــبَّ  ،ع ــيلٍّ  وس ــىلٰ  ع  ع

ــدكم ــالم أح ــام لإلس ــم يتح ــابر فل ــ ،املن ــىلٰ أمَّ ــيلهم ع  ا تفض

ــالم ــه ك ــاء ففي ــىلٰ  ،األنبي ــدليل ع ــام ال ــن  وإذا ق ــامتهم مل يك إم

 .هم لزم مثله يف جدِّ وإالَّ  ،العصمة مغاالة فيهم ٰى دعو
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ـــري ـــب يف تفس ـــاتيح الغي ـــرازي يف مف ـــال ال  ال : ق
ْ

ـــل
ُ
ق

ــْر�ٰ 
ُ
ق
ْ
َة ِ� ال

�
َمــوَد

ْ
 ا�

�
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ــرا

ْ
ج

َ
يْــِه أ

َ
ْم َعل

ُ
�

ُ
ْســئَل

َ
الــدعاء لــآلل  :أ

وهـذا التعظـيم  ،دولـذلك جعـل خـاتم التشـهُّ  ،ب عظـيممنص

د آل حمّمـ حـبَّ  أنَّ  عـىلٰ  ذلـك يـدلُّ  وكـلُّ  ،مل يوجد يف غـري اآلل

 : وقال الشافعي :قال ،واجب

 ]]١٩٠ص /[[

ـ يا راكباً      ٰى ب مـن منـقف باملحصَّ

  واهتف بساكن خيفها والنـاهض 

    ٰى منـ إذا فاض احلجـيج إىلٰ  سحراً 

  الفـرات الفـائض كملـتطم فيضاً  

ــاً  ــان رفض ــبُّ  إن ك ــ ح    دآل حمّم

  يـرافضــ فليشــهد الــثقالن أّين  

 :فائدة

ــنعامين ــايض ال ــال الق ــه :ق ــه قول ــل اهللا يف كتاب  اَهللا : أمج
�
إِن

 ٰ
َ َ

� 
َ
ون

�
تَـهُ يَُصـل

َ
وا  َوَ�الئِ�

�
يـَن آَمنُـوا َصــل ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
ا��ـِ�� يــا أ

 
ً
ــِليما ْس

َ
ُموا �

�
ــل ــِه وََس يْ

َ
ــزاب[ � َعل ــيُّ فبيَّ ، ]٥٦: األح ــه النب  ن

وذلـك معجـز هلـم  ،ونصـب أوصـياءه لـذلك مـن بعـده ،تهمَّ ألُ 

حـني سـألوا عـن   فقـال.   فـيهمم إالَّ عَلـوال يُ  ، فيهمال يوجد إالَّ 

د كــام د وآل حمّمــحمّمـ عــىلٰ  صـلِّ  هــمّ اللّ  :قولـوا« :الصـالة عليــه

 .»دك محيد جميإبراهيم وآل إبراهيم إنَّ  يت عىلٰ صلَّ 

وآلــه ليســت هــي الــدعاء  النبــيِّ  فالصــالة املــأمور هبــا عــىلٰ 

ـ  ،فاستحسـنه دعـا للنبـيِّ  إذ ال نعلـم أحـداً  ،ةهلم كام تزعم العامَّ

ــ .فيــه  لكــان شــافعاً وإالَّ  ،بالــدعاء لــه وال أمــر أحــداً  ه لــو وألنَّ

ــهِ : كــان جــواب قولــه تعــاىلٰ 
ْ
ي
َ
وا َعل

�
 عــىلٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ   :َصــل

كمــن  ،ا ألمــره تعــاىلٰ لــزم أن يكــون ذلــك رد�  ،دد وآل حمّمــحمّمـ

ولـو كانـت الصـالة  ،افعـل أنـت :فقـال ،افعل كـذا :قال لغريه

 :ٰى د بمعنـد وآل حمّمـحمّمـ عـىلٰ  صـلِّ  هـمَّ اللّ  :الدعاء لكان قولنـا

 .وهذا ال جيوز ،له عُ دْ ا همَّ اللّ 

 فلـامَّ  ،آلـه ون عليـه وعـىلٰ لُّ َصـوقد كان الصحابة عند ذكـره يُ 

وعـاقبوا  ،بهم وأقواهلمتُ ة قطعوا الصالة عن آله يف كُ ميَّ بنو أُ ب تغلَّ 

 النبـيَّ  أنَّ   مـع روايـتهم ،هتمآلله الواجبة مـودَّ  الناس عليها بغضاً 

  ًوا لُّ َصـال تُ «: فقال ،آله  عىلٰ صّيل  عليه وال يُ صّيل يُ  سمع رجال

ب بنـو  تغلَّـفلـامَّ  ،الً مـه مـا ذكرنـاه أوَّ علَّ  ثـمّ ، »الصالة البرتة عيلَّ 

اليـوم ال  ة إىلٰ وبقي منهم بقيـَّ ،اس أعادوها وأمروا الناس هباالعبّ 

 .آله عند ذكره ون عىلٰ لُّ َص يُ 

ــ ،هــذا فعلهــم ــ دركوا أنَّ ومل ُي ــيهم ســو ٰى معن  ٰى الصــالة عل

فيـه حاجـة  حيـث إنَّ  ،وفيـه شـمة هلضـم منـزلتهم ،الدعاء هلـم

الة هنـا الصـ ٰى معنـ فكيـف لـو فهمـوا أنَّ  ،تهمدعـاء رعيـَّ ما إىلٰ 

أي تبـع  النبـيَّ  ل مـن صـّىلٰ فـأوَّ  ، مـن اخليـلومنه املصّيل  ،املتابعة

إذ هـو  ،النبـيَّ  ]عـىلٰ [عـيل  صـّىلٰ  ثـمّ  ،مه الصالةجربيل حني علَّ 

ــ ،بصــالته ل ذكــر صــّىلٰ أوَّ  ــ النبــيَّ  اهللاُ]] ١٩١ص /[[ رـفبشَّ ه أنَّ

 امَّ ـوذلـك لـ،  تـهمَّ لـه يف أُ  ياً  عليـه بإقامـة مـن ينصـبه مصـلّ صّيل يُ 

اشـُدد بـه  اجعـل يل وزيـرًا مـن أهـيل، علي�ـا«: بقولـه سأل النبيُّ 

ــهِ : ، ثــّم قــال تعــاىلٰ »أزري يْ
َ
وا َعل

�
ــة   ،َصــل أي اعتقــدوا والي

 عــىلٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ  :قولــوا«: وقــول النبـيِّ ،  موا ألمــرهوســلِّ  عـيلٍّ 

أي اســألوا اهللا أن يقــيم لــه واليــة والة يتبــع ، »دد وآل حمّمــحمّمــ

ــهم ب ــاً بعض ــراهيم ،عض ــان يف آل إب ــام ك ــه .ك ــارك «: وقول وب

 .فال تقطع اإلمامة عنهم ،فيهم أي أوقع النموَّ  ،»عليهم

ــمَّ  ــظ اآلل وإن ع ــريهم إالَّ  ولف ــم  أنَّ غ ــود ه يف  ألنَّ  ،املقص

تبــاع واألهــل واألوالد فــاجر وكــافر ال تصــلح الصــالة األ

ـالصـالة عليـه هـي اعتقـاد وصـيَّ  فظهر أنَّ  ،عليه ة مـن ته واألئمَّ

ــهذرّ  ــنهم ،يت ــامل دي ــم ك ــيهم ،إذ هب ــة عل ــام النعم ــم  ،ومت وه

ــ :الصــالة التــي قــال اهللا  ألنَّ  ،عــن الفحشــاء واملنكــر ٰى ا تنهــإهنَّ

 .عن ذلك يف كثري من املوارد ٰى الصالة الراتبة ال تنه

وعنــد أوليــاء اهللا مــن ذلــك مــا ال  ،فهــذا وجــه مــن البيــان

ــُحي  ــادق  أنَّ  رَ ِكــفقــد ذُ ،  ٰى ـص   يف شـــيء ثانيــاً بــنيَّ  الص

ــنيَّ  ــا ب ــالف م ــال ،الً  أوَّ خ ــ«: فق ــد إّن ــه الواح ــب يف الوج ا نجي

: قــال ،لــذلك مســتنكراً  ؟بســبعة :قــال الرجــل ،»ســبعة أوجــه

 .»وسبعني ،نعم«

ــ ــذا معن ــه ٰى وه ــا نقل ــ ،م ــن ل ــةمَّ ـولك ــات قليل  ،ظته بلفيظ

وقـد أمجلـت فـيهم تفصـيل  ،ة صـقيلةرويَّـ جت دخولـه كـلَّ روَّ 

 :ما قيل فيهم

ــ ــداة إىلٰ ه ــال م اهل ــه ف ــن اإلل    دي

   البـاري إىلٰ  ٰى دقوم سواهم هبم ُهي  

    فأنـت عـىلٰ  قل للمعادي هلم مهالً 

  النــار ك موقـوف عــىلٰ سـبيل غيِّــ 

 : تذنيب

ــامن إىلٰ  ــج اإلي ــاحب هن ــادق  أســند ص ــري  الص : يف تفس
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ْ
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ثِّر[ ـــدَّ ـــال  ،]٤٣و ٤٢: امل ـــ«: ق ـــاع األئمَّ ـــن أتب ـــوا م ة مل يكون
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ــابقني ــ، » الس ــب ممَّ ــذا قري ــلفوه ــوه إىلٰ .  ا س ــند نح أيب  وأس

ــــايض  ــــن امل ــــ  ،احلس ــــوّىلٰ أي كنّ ــــ وّيص  ا ال نت د حمّم

 .  عليهمصّيل وال نُ  ،واألوصياء من بعده

  :تكميل

ـــ ـــال املرتض ـــرتة  ٰى ـق ـــيم الع ـــاهرة يف تعظ ـــالته الب يف رس

ــىلٰ دلَّ  :طــاهرةال ــا اهللا ع ــامن أنَّ  ن ــة هبــم إي ــكَّ  ،املعرف ــيهم  والش ف

ــران ــم كف ــل هب ــت  ،واجله ــد أمجع ــةوق ]] ١٩٢ص /[[ اإلماميَّ

ــ ،وجــوب معــرفتهم عــىلٰ   ،ة لــدخول املعصــوم فــيهموهــو حجَّ

ـبل و يمكـن االسـتدالل بإمجـاع األُ   ،وجـوب معـرفتهم ة عـىلٰ مَّ

خــري الصــالة د األأكثــر الشــافعية يوجبــون يف التشــهّ  فــإنَّ 

 فعـــىلٰ  ،وهاوالبـــاقون اســـتحبُّ  ،فوجبـــت معـــرفتهم ،علـــيهم

وهـذه فضـيلة مل حتصـل لغـريهم بعـد  ،احلالني هي مـن العبـادة

وقــد غــرس يف القلــوب مــع اخــتالف أديــاهنم عظــم  ،همجــدِّ 

 ،ون مـــع تباعـــد الـــبالد لزيـــارة مشـــاهدهمفيهتّمـــ ،شـــأهنم

 .ويسألون عندها األرزاق ،ليستفتحون هبا األغالق

 .همام هو ألجل جدِّ هذا التعظيم هلم إنَّ  :يلق

ــا ــدِّ  :قلن ــة جل ــن قراب ــم م ــم يقــارب ك ــيم هل هم وال تعظ

 .مع زهادة هلم وعلم وغريه فيهم ،تعظيمهم

 .اإلماميَّةغري مذهب  ة عىلٰ ال تكون األئمَّ  مَ ـلِ  :إن قيل

 ومظهــرين أنَّ  ،كـانوا أهــل بطـانتهم اإلماميَّــةفشـيوخ  :قلنـا

ــ ــه كلَّ ــحِّ ويُ ام ينتحلون ــذوهص ــنهم أخ ــوا  ،حونه فع ــو مل يكون فل

  َّــد ــع ش ــنيم ــذلك راض ــالحهم ب ــرِّ  ،ة ص ــه مق  ،ينوعلي

 .ألبوا عليهم نسبة املذهب إليهم

 .تهمقد ال يمكنهم إظهار ذلك هلم ألجل تقيَّ  :إن قيل

 . ة ال منهمام هي لإلماميَّ ة إنَّ فالتقيَّ  :قلنا

*   *   * 

ــا]] ٢٧٧ص /[[ ــاىلٰ  :ومنه ــه تع ــ: قول
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ـــور[ َعل  ،]٢٣: ٰى الش

ابــن  ملــا أســنده ابـن حنبــل إىلٰ ، وفاطمــة وابنامهـا عــيلٌّ  ٰى والقربـ

ــعبّــ ـ :م قــالوااس أهنَّ تهم مــن قرابتــك الــذين وجبــت حمبـَّ

ــودَّ  ــال ؟هتموم ــيلٌّ «: ق ــا ع ــة وابنامه ــري  ،»وفاطم ــوه يف تفس ونح

 . علبيالث

ــلم ــحيح مس ــن ص ــامس م ــزء اخل ــن  ،ويف اجل ــادس م والس

 :قلــت ،دآل حمّمــ ٰى القربــ :عــن ابــن جبــري ،صــحيح البخــاري

  .أهله :قال ؟من آله

ـــل ـــد قي ـــ :وق   ٰى معن
�

ـــة  إِال ـــري(يف اآلي ـــا  ،)غ وأراد هب

 :كام قال الشاعر ،ٰى التعظيم للقرب

   سـيوفهم فال عيب فـيهم غـري أنَّ 

ــراع ال هبــنَّ   ــن ق ــول م ــبفل   كتائ

 .أراد املبالغة يف مدحهم

ــة نســباً  ــه ألصــق يف عــيلٍّ  والقراب ــ ،أصــدق وب ل مــن ه أوَّ فإنَّ

 :وقال ،  بني هاشميني دَ لِ وُ 

ـــ ـــيُّ حمّم ـــنوي د النب ـــي وص    أخ

   يد الشـــهداء عّمـــومحـــزة ســـيِّ  

ــ   ــت حمّم ــريسوبن ــكني وع    د س

ـــي  ـــي ودم ـــا حلم ـــزج هب   وممت

ـــا ـــداي منه ـــد ول ـــبطا أمح    وس

ــهميفمــن مــنك  ــه ســهم كس   م ل

ــ ــامً وأمَّ ــة حك ــواه  ا القراب ــا ح ــواه م ــيس ألحــد س ــن[فل  ]م

 ،والغـــدير ،والنفوســـية ،واملصـــاهرة ،ةخـــوَّ واألُ  ،اجلـــوار

والوراثــة  ،والرايــة ،وتبــوك ،والعشــرية ،وبــراءة ،ةوالوصــيَّ 

 .للعلوم والسالح والبغلة واملتاع والعاممة

فـإن كـان لـه  ،يف السـقيفة خلالفتـه بالقرابـة وأبو بكر احـتجَّ 

ــل منهــا فلعــيلٍّ  ــ ،جمموعهــا القلي  ة فيهــا فعــيلٌّ فــإن كانــت احلجَّ

ــا أوىلٰ  ــ .هب ــريهوألنَّ ــيفه دون غ ــار بس ــن الن ــذهم م ــام  ،ه أنق ك

ـــيُّ  ـــذهم النب ـــداه  أنق ـــاىلٰ  ،هب ـــإرادة اهللا تع ـــودَّ  ف  ،هتمبم

هتم أوجـب مـن مـودَّ  أنَّ  دليـل عـىلٰ  ،هموجعلها أجر سفارة نبـيِّ 

ــوا  ،غــريهم ــذا فهم ــوهل ــه أهنَّ ــن قرابت ــألوا ع ــث س ــة حي ا واجب

، ــالوا ــودَّ  :فق ــا م ــت علين ــذين أوجب ــك ال ــن قرابت  ؟هتمم

ــيهم ــة ف ــب فاخلالف ــت أوج ــريهم  ،وإذا كان ــت يف غ ــو كان إذ ل

 .منهم ته أوىلٰ كانت مودَّ 

 .وال خالفة هلا ،ة تتناوهلاففاطمة تلك املودَّ  :إن قالوا

ــا ــواترة عــىلٰ  :قلن  خرجــت مــن اخلالفــة بالنصــوص املت

 .فال ينتقض حكم اآلية هبا ،غريها

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

ــ]] ١٢٠٥ص [[ ــودَّ وأمَّ ــاب امل ــىلٰ ا إجي ــه ع ــت ل ــة  ة فثاب مجل

ْم  :وهــي قولــه تعــاىلٰ  ،ٰى اخللــق بآيــة الشــور
ُ
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ْ
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  وســبب. ]٢٣: ٰى الشــور[ َعل
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ــ ــامَّ ـلــ ه النــزول أنَّ هــا يف املهــاجرين مها كلَّ  غــنم ُحنَــني قسَّ

ــل إىلٰ  ــة ومل يص ــن املؤلَّف ــة م ــا إالَّ  ومجاع ــار منه ــلاألنص .  القلي

ــتكلَّ  ــالواف ــك وق ــار يف ذل ــة األنص ــرب : م مجاع ــت احل إذا كان

ــمت يف غرينــادعانـا وإذا كانــت الغنيمــة قُ    وبلــغ النبــيَّ . سِّ

مـا «: وقـام فـيهم خطيبـًا وقـال ،معهـم يف املسـجدمقالتهم، فج

ــأعزَّ  ــوا أذّالء  ف ــاعتكم؟ أمل تكون ــن مج ــي ع ــكاية بلغتن كم اهللا ش

ـــالوا ،»يب؟ ـــىلٰ : فق ـــول اهللا ب ـــا رس ـــرِّ «! ي ـــوا متف قني أمل تكون

أمل تكونــوا «! يــا رســول اهللا بــىلٰ : قــالوا ،»فجمعكــم اهللا يب؟

أمل «! ل اهللايـــا رســـو بـــىلٰ : فقـــالوا ،»فقـــراء فأغنـــاكم اهللا يب؟

ــ ــائفني ف ــوا خ ــالوا ،»منكم اهللا يب؟آتكون ــىلٰ : ق ــول اهللا ب ــا رس ! ي

بـامذا نجيبـك يـا رسـول اهللا؟ : فقـالوا ،» جتيبـوين؟أَال «: قـال ثمّ 

ــال ــونأَال «: فق ــَت  : تقول ــَت  كن ــاك، وكن ــدًا فآوين ــًا  طري خائف

ص /[[وحيــدًا  ذلــيالً فأعززنــاك، وكنــَت  فآمنّــاك، وكنــَت 

ـــفكثَّ ]] ١٢٠٦ ـــ ،»اك؟رن ـــالواف ـــاء وق ـــىلٰ : انتحبوا بالبك ـــا  ب ي

ــ! رســول اهللا مجيــع اخللــق  ة لــك علينــا وعــىلٰ بــل الفضــل واملنَّ

 .ام قال من قال منّا جلهلهوإنَّ 

! يـا رسـول اهللا: د األوس وقـالوقام إليه سعد بن معـاذ سـيِّ 

. قسمها بـني قومـكاشئت فهذه أموالنا بني يديك، فأعذرنا وإن 

 : ه اآليةعليه من هذ فأنزل اهللا تعاىلٰ 
ْ

ل
ُ
ْم ! يا حمّمد ق

ُ
�

ُ
ئَل سْ

َ
ال أ

 
ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
ما أنعـم اهللا علـيكم بسـببي  أي ال أطلب منكم عىلٰ  َعل

ةَ وال عوضًا  أجرةً 
�
َموَد

ْ
 ا�

�
يا رسـول : فقالوا. يف أهيل وقرابتي إِال

ــودَّ ! اهللا ــل اهللا م ــذي جع ــك ال ــن قرابت ــوم ــرًا هتم وحمبَّ تهم أج

فأوجـب اهللا . »بنامهـااوفاطمة و يلٌّ هم ع«: لرسالتك؟ فقال 

تهم ة أهـل بيتـه وحمبـَّمجلـة اخللـق مـودَّ  الكتـاب عـىلٰ  بنصِّ  تعاىلٰ 

مرتبتها  عظم شأهنا وعلوِّ  وجعلها أجرًا لرسالته، وذلك دليل عىلٰ 

ــاخللــق كلَّ  وأنَّ  ــهــم مربوبــون هبــا متعبِّ م ال دون بتحصــيلها وأهنَّ

ال أعظـم  مرتبة رسالته  ها ما جيب عليهم؛ ألنَّ يبلغون يف حقِّ 

وال أكمل منها ومجيع اخللق ال يقدرون اكتناهها وال أن يوفوهنا ما 

املعرفة، فيجب  جيب هلا من التعظيم؛ لعدم معرفتهم بحقيقتها حقَّ 

أن يكــون مــا هــو أجرهــا وعوضــها كــذلك؛ لوجــوب مســاواة 

ض وإذا كان األمر كذلك وجب أن تكون املرتبـة . العوض للمعوَّ

ة ة واخلالفـة املحّمديَّـواإلمارة األمحديَّـ]] ١٢٠٧ص /[[ة النبويَّ 

ة هلـم غايـة ة واملحبَّ هلم؛ ليوفوا بذلك بعض ما وجب هلم من املودَّ 

 .التعظيم واإلجالل وهناية التكريم والتبجيل والكامل

*   *   * 

١١ - ا آ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

ـــه تعـــاىلٰ  ومـــن :فصـــل ]]٤٩ص [[ مـــا :  ذلـــك قول
�
إِن

ــالَة   ا�ص�
َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــُم اُهللا َورَُســو�

ُ
َوِ���

 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
، فواجــه اهللا ]٥٥: املائــدة[ �َو�ُؤ

ــداء مجاعــة أضــافهم إىلٰ  ــالوالء، وجعــل  ســبحانه بالن غــريهم ب

ــاد ــة املن ــاء ٰى عالم ــه إيت ــه إلي ــوع بقول ــال الرك ــاة يف ح ه الزك

 : سـبحانه
َ
ـْم راِكُعــون

ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
وال خــالف عنــد   ، َو�ُؤ

جـاءين زيـد راكبـًا، وجـاءين زيـد يف : أهل اللغة أنَّ قـول القائـل

حال ركوبه، ورأيـت عمـرًا وهـو قـائم، ورأيتـه يف حـال قيامـه، 

. فـادهمن هـذه األلفـاظ يقـوم مقـام صـاحبه ويفيـد م واحدٍ  كلُّ 

الزكــاة يف  ٰى وإذا ثبــت أنَّ الــوالء يف هــذه اآليــة واجــب ملــن آتــ

ــه آتــ ع أحــد مــن أهــل القبلــة ألحــٍد أنَّ  ٰى حــال ركوعــه، ومل يــدَّ

ــه  أمــري املــؤمنني  ٰى الزكــاة يف حــال ركوعــه ســو وجــب أنَّ

ــوا: [املعنــيُّ بقولــه ــَن آَمنُ ي ِ
�

، وإذا ثبــت واليتــه حســب  ]َوا�

ــوله  ــة اهللا ورس ــ والي ــة، وجب ــذلك اإلمام ــه ب ص /[[ت ل

للخلــق إنَّــام هــي  إذ كانــت واليــة اهللا ورســوله ]] ٥٠

اآليـة  ٰى ة، وهـذا كـاٍف يف معنـفرض الطاعـة التـي جتـب للرعيـَّ

 .عن إطالة خطب ينترش به الكالم

ــ :فصــل  ٰى مــع أنَّ الواليــة يف اللغــة وإن كانــت تكــون بمعن

ـا يف هـذا املوضـع غـري متوجِّ  ة فإهنَّ فـرض  ٰى معنـ  إىلٰ هـة إالَّ املـودَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــة، ألنَّ قول ــُم اهللاُ :  الطاع
ُ
ــا َوِ��� م

�
ــر إِن ــار جم  ٰى ج

ــا )لكــم إالَّ اهللا ال ويلَّ : (قولــه ، وحمــال أن يقصــد بالواليــة هاهن

ة ــودَّ ــة وامل ــر. املحبَّ ــة ُأخ ــرب يف آي ــد أخ ــه ق ــؤمنني ٰى وألنَّ   أنَّ امل

ـ أنَّ  ، فـدلَّ عـىلٰ  َبْعُضُهْم َأْولِياُء َبْعضٍ  ة الواليـة هبـذه اآليـة خاصَّ

ة، وال وجـه ملـا زاد  يزيـد عـىلٰ  ٰى بمعنـ ألمري املـؤمنني  املـودَّ

ة إالَّ مـا ذكرنـاه مـن فـرض الطاعـة، املقتضــي  ٰى معنـ عىلٰ  املـودَّ

. مـن عـداه مـن األنـام م باإلمامـة عـىلٰ لصاحبه من اخللق التقـدُّ 

عـامَّ ذكرنـاه ويف هذا القدر مع إجيـازه غنـاء عـامَّ سـواه، واإلبانـة 

ــمُّ  ــن تض ــنصَّ م ــة ال ــىلٰ  ن اآلي ــؤمنني  ع ــري امل ــة  أم باإلمام

مناه  .حسب ما قدَّ

ــل ــىلٰ  :فص ــتبه ع ــد اش ــاص  وق ــا اختص ــن خمالفين ــَعفٍة م َض

بالواليــة املــذكورة يف القــرآن، لظــاهر لفــظ  أمــري املــؤمنني 

يــَن آَمنُــوا: العمـوم يف قولــه ِ
�

، فــأنكروا لــذلك أن يكــون َوا�

وهــو واحــد، وهــذا بعــٌد مــنهم  ا أمــري املــؤمنني املعنــيُّ هبــ

ــن  ــرية م ــع كث ــه يف مواض ــت بمثل ــد أت ــت ق ــة، إذ كان ــن اللغ ع
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ـرَ : القرآن، كقولـه تعـاىلٰ 
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 . وهو لفظ عموم اختصَّ بالبارئ وحده تعاىلٰ 
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ب بــه واملخاطــ  ،]٥١: املؤمنــون[ ا�ر�ُســل

ــاىلٰ  ــه تع ــد، وقول ــول واح ــتُُم :  رس
ْ
ق
�
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�
بلفـــظ  ، فواجـــه تعـــاىلٰ ]١: الطـــالق[ ال�

ــ. التوحيــد، ثــّم أتبــع الكــالم بلفــظ اجلمــع ـرون يف وقــال املفسِّ

 ا��ـاُس :  قوله تعـاىلٰ 
َ

فـاض
َ
 أ

ُ
ِ�يُضوا ِمـْن َحيْـث

َ
م� أ

ُ
� ]البقـرة: 

ــاىلٰ   ]:١٩٩ ــه تع ــد، وقول ــا واح ــاس هاهن ــَن :  إنَّ الن ي ِ
�

 ا�
�
إِن

 
َ
ـــون

ُ
ِقل

ْ
ع

َ
ْم ال �

ُ
ُه

َ
ـــ�

ْ
�

َ
ُُجـــراِت أ

ْ
 ِمـــْن َوراِء ا�

َ
ـــك

َ
ون

ُ
 �يُناد

  النبــيَّ  ٰى ، نزلــت يف واحــد بعينــه نــاد]٤: احلجــرات[

 .يا حمّمد، إنَّ مدحي زين، وإنَّ شتمي شني: فقال

ــ ــد جن ــاب ٰى وق ــذا الب ــا يف ه ــىلٰ  خمالفون ــة  ع ــهم جناي أنفس

ــحة، وذلــك لقــوهلم ي جــاَء : إنَّ املعنــيُّ بقولــه: واض ِ
�

َوا�

 
َ
ـون

ُ
ُمت�ق

ْ
ـُم ا�

ُ
 ه

َ
و�ِـك

ُ
 بِـِه أ

َ
ق

�
ِق وََصد

ْ
د   ،]٣٣: الزمـر[ �بِا�ص�

قـوهلم،  نزلت يف واحد بعينه وهـو أبـو بكـر بـن أيب قحافـة عـىلٰ 

ــاز أن يُ  ــف ج ــربِّ فكي ــد أن ع ــع، وفس ــظ اجلم ــر بلف ــن أيب بك  ع

 عـن أمـري املـؤمنني بـذلك لـوال اخلـزي واخلـذالن؟ نعـوذ عربِّ يُ 

 . باهللا من عدم التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النرصة لسيِّد العرتة

ــا طريــق الوثــوق باآلثــار]] ٧٥ص [[  فمــامَّ يــدلُّ عــىلٰ : وأمَّ

ــه  ــصِّ  إمامت ــن ن ــاىلٰ  م ــه تع ــرآن قول ــمه الق ــا : اس م
�
إِن

ــُم اهللاُ 
ُ
 َوِ���

َ
ــالة

�
 ا�ص

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
ُ َوا�

ُ
 َورَُســو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 ].٥٥: املائدة[ َو�ُؤ

ــ ــاب متوجِّ ــذا خط ــاء  ه إىلٰ وه ــم أولي ــل اهللا هل ــة جع مجاع

هم ورســوله، ومــن عــربَّ عنــه ُأضــيفوا إلــيهم بالــذكر، واهللا ولــيُّ 

ــه ــام: بأنَّ ــوا وأق ــذين آمن ــن ال ــم م ــاة وه ــوا الزك ــالة وآت وا الص

ــه لــو أراد ســبحانه  راكعــون، يعنــي حــال ركــوعهم، بداللــة أنَّ

ــني،  ــع املكلَّف ــاب مجي ــاف ]] ٧٦ص /[[باخلط ــو املض ــان ه لك

ـــيء إىلٰ  ــافة الش ــال إض ــافته إىلٰ  وحم ــحُّ إض ــام تص ــه، وإنَّ  نفس

غريه، وإذا مل تكـن طائفـة ختـتصُّ بكوهنـا أوليـاء لغريهـا ولـيس 

د مـن مجلـتهم لذلك الغري مث ـت بـه يف الـوالء وتفـرَّ ل مـا اختصَّ

بــاإليامن والزكــاة حــال ركوعــه، مل يبــَق إالَّ  مــن عنــاه اهللا تعــاىلٰ 

 عــىلٰ  أمـري املـؤمنني  مـا ذهبـت إليـه الشـيعة يف واليـة عـيلٍّ 

ـة مـن حيـث اإلمامـة لـه عليهـا وفـرض الطاعـة، ومل يكـن  األُمَّ

ع ،  أمـري املـؤمنني لـه الزكـاة يف حـال ركوعـه إالَّ  ٰى أحد ُيدَّ

ــىلٰ  ــذلك ع ــه ب ــت إمامت ــد ثبت ــاه، ويف  فق بن ــذي رتَّ ــب ال الرتتي

ــه مصــيب يف مجيــع  مناه، فصــحَّ أنَّ ثبــوت إمامتــه ثبــوت مــا قــدَّ

 .أقواله وأفعاله وختطئة خمالفيه حسبام رشحناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ١ج (اإلرشاد 

ــنصِّ ]] ٧ص [[ ــّم ل ــىلٰ  ث ــه يف اهللا ع ــث واليت ــرآن، حي  الق

يـَن آَمنُـوا : يقول جـلَّ اسـمه ِ
�

ُ َوا�
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
مـا َوِ���

�
إِن
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ُ
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َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
 �ا�

، ومعلـوم أنَّـه مل يـزكِّ يف حـال ركوعـه أحـد سـواه ]٥٥: املائدة[

بال خالف ألوىلٰ ، وقد ثبت يف اللغة أنَّ الويل هو ا . 

بالنـاس  أوىلٰ  -بحكـم القـرآن  - وإذا كان أمري املؤمنني 

 يف التبيان، وجبت طاعتـه عـىلٰ  من أنفسهم، لكونه وليّهم بالنصِّ 

تهم بجيلِّ  عليـه (البيان، كام وجبت طاعـة اهللا وطاعـة رسـوله  كافَّ

نه اخلرب عن واليـتهام للخلـق يف هـذه اآليـة  )وآله السالم بام تضمَّ

 .واضح الربهانب

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ٢١٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل هل : دلي

يـَن : ربَّام تعلقـوا بقولـه تعـاىلٰ  ِ
�

ُ َوا�
ُ
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َ
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�
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ُ
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َ
ــون ــدة[ � راِكُع ــون]٥٥: املائ ــوا : ، ويقول ــذين آمن ــراد بال امل

ــه وصــفه بصــفة مل بــن أيب طالــب  أمــري املــؤمنني عــيلُّ  ، ألنَّ

تثبت إالَّ له، وهـي إيتـاء الزكـاة يف حـال الركـوع، وربَّـام ادَّعـوا 

قـد ُيـذَكر : يف ذلك أخبارًا منقولة أنَّه الـذي ُأريـد بـه، ويقولـون

يف  املـراد بـالويلِّ : لفظ اجلمـع تفخـيًام لشـأنه، ويقولـونالواحد ب

ـا أن ُيـراد مـن لـه التـوّيل يف بـاب : اآلية ال خيلـو مـن وجهـني إمَّ

ين ، أو ُيــراد نفــاذ األمــر وتنفيــذ احلكــم، وال جيــوز أن ُيــراد الــدِّ

ــؤمنني  ــول وال أمــري امل ــتصُّ الرس ل، ألنَّ ذلــك ال خي ــه األوَّ ب

 ِّـــال يكـــون هلـــذا  ، ألنَّ الواجـــب تـــوّيل كـــل مـــؤمن، ف

 ...).االختصاص وجه، فلم يبَق إالَّ أنَّ املراد ما ذكرناه



 ٦٧  ..........................................................................................................  آية الوالية) ١١/ (حرف األلف 

النصِّ هـو أنَّـه قـد  ترتيب االستدالل هبذه اآلية عىلٰ : يقال له

مُ ثبت أنَّ املراد بلفظة 
ُ
قًا  َوِ��� املذكورة يف اآلية من كان متحقِّ

ت أنَّ املعنـي بتدبريكم والقيام بُأموركم وجيب طاعته عليكم، وثب

يَن آَمنُوابـ  ِ
�

، ويف ثبوت هذين الوصـفني أمري املؤمنني  ا�

 .إمامًا لنا كونه  داللة عىلٰ 

ـــال ـــإن ق ـــ: ف ـــىلٰ دلُّ الً ع ـــة  وا أوَّ ـــد يف ) ويلّ (أنَّ لفظ تفي

ـق بالتـدبري والتصــرُّ  عيتمـوه مـن املتحقِّ ف، ثـّم االستعامل مـا ادَّ

ــ ــىلٰ دلُّ ــا يف اآل وا ع ــراد هب ــة أنَّ امل ــه ]] ٢١٨ص /[[ي ــك، ألنَّ ذل

ــع اللغــة مــا ال يقصــد  قــد جيــوز أن حيتمــل اللفــظ يف وض

ـ وا مـن بعـد عـىلٰ ، ودلُّـحالٍ  املخاطب هبا إليه يف كلِّ  ه لفـظ توجُّ

ــوا يــَن آَمنُ ِ
�

ــه املتفــرِّ أمــري املــؤمنني  إىلٰ  ا� د هبــا دون ، وأنَّ

  .غريه

ـا كـون لفظـة : قيل لـه فظـاهر ال مفيـدة ملـا ذكرنـاه ) ويلٍّ (أمَّ

ــر ــون ٰى إشــكال يف مثلــه، أَال ت ــم يقول املــرأة، إذا  فــالن ويلُّ : أهنَّ

بة كــان يملــك تــدبري إنكاحهــا والعقــد عليهــا، ويصــفون َعَصــ

ــدم ــاء ال م أولي ــأهنَّ ــة  املقتــول ب ــيهم املطالب ــث كانــت إل مــن حي

ــه ويلُّ : بــالقود واإلعفــاء، وكــذلك يقولــون يف الســلطان أمــر  إنَّ

ــيمن يُ  ــة، وف ــالرعيَّ ــه ويلُّ رشِّ ــده أنَّ ــيهم بع ــه عل ــد  حه خلالفت عه

 :املسلمني، قال الكميت

ـــ ونعــــم ويلُّ     هاألمــــر بعــــد وليـِّ

ـــو  ـــع التق ـــؤدِّ  ٰى ومنتج ـــم امل   بونع

 .األمر والقائم بتدبريه إنَّام أرادوا ويلَّ 

د يف كتابـــه ]] ٢١٩ص /[[ وقـــال أبـــو العبّـــاس املـــربَّ

ـــ  ــرتجم ب ــارة(امل ــاىلٰ ) العب ــفات اهللا تع ــن ص ــل (: ع ــل تأوي أص

، ويف اجلملـة مـن )أي أحـّق، ومثلـه املـوىلٰ  الـذي هـو أوىلٰ  الويلِّ 

قـًا بتـدبريه ُيوَصـف بأنَّـه وليـُّ بـه  ه وأوىلٰ كان واليـًا ألمـر ومتحقِّ

، واألمـر فـيام ذكرنـاه ظـاهر رعي معـاً ـيف العرف اللغـوي والشـ

 .اجد� 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  فأمَّ ــراد بلفظ ــ) ويلٍّ (أنَّ امل ــا يف اآلي ة م

الً أنَّ املــراد بـــ  ٰى ه مــن معنــبيَّنّــا ــه قــد ثبــت أوَّ اإلمامــة، فهــو أنَّ

يَن آَمنُـوا ِ
�

العمـوم، بـل بعضـهم،  لـيس هـو مجـيعهم عـىلٰ  ا�

وهو من كانـت لـه الصـفة املخصوصـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة 

بـاإليامن مـن أخـرب بأنَّـه وصـف كـام  يف حال الركوع، ألنَّه تعاىلٰ 

، كـذلك وصـفه بإيتـاء نفسـه وذكـر رسـوله وليّنا بعد ذكر 

ــ ــب أن ُيراع ــوع، فيج ــال الرك ــاة يف ح ــفتني  ٰى الزك ــوت الص ثب

 .معاً 

وقد علمنا أنَّ الصفة الثانيـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة مل تثبـت 

ـــلِّ  ـــىلٰ  يف ك ـــؤمن ع ـــوا  م ـــا وإن محل ـــتغراق، ألنَّ خمالفين االس

زوا مشــاركة غــري أمــري املــؤمنني  نفوســهم عــىلٰ  يف  أن ُجيــوِّ

ذلك الفعـل لـه، فلـيس يصـحُّ أن ُيثبِتـوه لكـلِّ مـؤمن، وسـندلُّ 

ــىلٰ  ــيام بعــد ع ــاة يف حــال  ف ــفهم بإعطــاء الزك ــراد وص أنَّ امل

ــوع دون أن يكــون أراد أنَّ مــن صــفتهم إقامــة الصــالة  الرك

وإيتــاء الزكــاة ومــن صــفتهم الركــوع، وُنبطِــل أيضــًا أن يكــون 

وص عنــد الكــالم املــراد بــالركوع اخلضــوع دون الفعــل املخصــ

 .ما أورده صاحب الكتاب عىلٰ 

ــ ــت توجُّ ــة إىلٰ وإذا ثب ــيعهم  ه اآلي ــؤمنني دون مج ــض امل بع

لنـا  اكـون مـن أراده مـن املـؤمنني وليـ�قـد أثبـت  ووجدناه تعاىلٰ 

ــىلٰ  ــيص  ع ـــي التخص ــه يقتض ــا ]] ٢٢٠ص /[[وحي ــي م ونف

يقتضــي بظاهرهـا مـا ) إنَّـام(أثبتـه ملـن عـدا املـذكور ألنَّ لفظـة 

ة قولنـاذ إنَّـام النحـاة : إنَّ الظـاهر مـن قـوهلم: كرناه، ُيبـنيِّ صـحَّ

ــة،  ــعر للجاهلي ــاحة يف الش ــام الفص ـــريون، وإنَّ ــدقِّقون البص امل

ــذكورين،  ــدا امل ــن ع ــاحة عمَّ ــو والفص ــدقيق يف النح ــي الت نف

إنَّـام لقيـت اليـوم زيـدًا، وإنَّـام أكلـت : واملفهوم من قول القائـل

 .يد، وأكل أكثر من رغيفرغيفًا، نفي لقاء غري ز

 :ٰى قال األعش

ـــنهم ـــت بـــاألكثر م    ٰى حصــــ ولس

ــــــــاثر  ة للك ــــــــزَّ ــــــــام الع   وإنَّ

ــافر، ]] ٢٢١ص /[[ ــيس بك ــن ل ة عمَّ ــزَّ ــام أراد نفــي الع وإنَّ

ــظ  ــراد بلف ــون امل ــب أن يك ــع إىلٰ ) ويلٍّ (فيج ــا يرج ــة م  يف اآلي

ــ ــذه  ٰى معن ــه ه ــا حيتمل ــدبري، ألنَّ م ــاص بالت ــة واالختص اإلمام

ينة من الوجـه اآلخـر الـذي هـو املـواالة يف اللفظ ة  الـدِّ واملحبـَّ

ــون كلُّ  هــم مشــرتكون يف معنــاه، وقــد ال ختصــيص فيــه، واملؤمن

ِمنـاُت : نطق الكتـاب بـذلك يف قولـه تعـاىلٰ 
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُـون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ــٍض 
ْ
ْوِ�ــاُء َ�ع

َ
ــُهْم أ

ُ
ض

ْ
 ، وإذا بطــل محلهــا عــىلٰ ]٧١: التوبــة[ َ�ع

ــدَّ  ــاالوجــه الــذي  مــن محلهــا عــىلٰ املــواالة فــال ب ــه ال بيَّنّ ه، ألنَّ

 .حمتمل للفظة سواها

ــىلٰ  ــة ع ــذه اآلي ــتدلُّ هب ــيمن يس ــول إذا  وف ــن يق ــنصِّ م ال

ــت ــد ثب ــه وق ــا ب ــا طولبن ــل م ــب بمث ــة : طول ــة حمتمل إنَّ اللفظ

ــىلٰ  ــًا ع ــوجهني مجيع ــىلٰ  لل ــا ع ــب محله ــة، فالواج ــبيل احلقيق  س

 بيَّنّـاوقـد . ال تنـايف بيـنهاماملعنيني معًا، إذ هي حمتملـة هلـام معـًا و

م أنَّ هذه الطريقة غري سديدة وال معتمدة  .فيام تقدَّ

ــاً  ــول أيض ــن يق ــنهم م ــاىلٰ : وم ــه تع ــاهر قول ــا : إنَّ ظ م
�
إِن
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ـــمُ 
ُ
ـــ َوِ��� ــــي توجُّ ـــاب إىلٰ يقتض ـــني  ه اخلط ـــع املكلَّف مجي

مجاعـة فشـافههم  مؤمنهم وكـافرهم، ألنَّ أحـدنا لـو أقبـل عـىلٰ 

ــه إىلٰ  ف ُحيَمــل خطابــه عــىلٰ باخلطــاب بالكــا ــه متوجِّ ــع  أنَّ اجلمي

ــهم أوىلٰ  ــاول بعض ــأن يتن ــن ب ــث مل يك ــن حي ــاول  م ــن أن يتن م

ـه إلـيهم مـن خطـاب القـديم كلَّ  هم، ومجيـع املكلَّفـني فـيام توجَّ

ـم مجيعـًا  تعاىلٰ  ص /[[بمنزلـة مـن شـافهه أحـدنا بخطابـه، ألهنَّ

ــاب]] ٢٢٢ ــون اخلط ــب أن يك ــه، فيج ــارضين ل ــم احل  يف حك

ها إىلٰ  ـه قولـه تعـاىلٰ  متوجِّ ُم : مجيعهم، كـام توجَّ
ُ
ـيْ�

َ
ِتـَب َعل

ُ
ك

ــيامُ  ، الكــلِّ  ومــا أشــبهه مــن اخلطــاب إىلٰ ] ١٨٣: البقــرة[ ا�ص�

ــة  ــراد باللفظ ــون امل ــتحال أن يك ــه اس ــع حتت ــل اجلمي وإذا دخ

يناملــواالة يف  ، ألنَّ هــذه املــواالة خيــتصُّ هبــا املؤمنــون دون الــدِّ

مــا يصــحُّ دخــول اجلميــع  ذًا مــن محلهــا عــىلٰ غـريهم، فــال بــدَّ إ

ــ ــه، وهــو معن ــة ٰى في ــة . اإلمامــة ووجــوب الطاع وهــذه الطريق

ــا مبنيَّــة عـىلٰ  ، ألهنَّ أنَّ ظــاهر اخلطــاب يقتضـــي  أيضـًا ال تســتمرُّ

ــه إىلٰ توجُّ  ــلِّ  ه ــاحب الك ــري أنَّ ص ــحيح، غ ــري ص ــك غ ، وذل

ــىلٰ  ــريقتني ع ــاتني الط ــتدالل هب ــع االس ــه دف ــاب ال يمكن  الكت

 .ما بنينا عليه صوله، ألنَّه يذهب إىلٰ أُ 

ا الذي يدلُّ عـىلٰ  ـ فأمَّ يـَن آَمنُـوا: ه لفظـةتوجُّ ِ
�

أمـري  إىلٰ  ا�

 :فوجوه املؤمنني 

ــا ــىلٰ : منه ــا ع ــع اختالفه ــة م ــة جممع ــه توجُّ  أنَّ األُمَّ ــا إلي هه

ــل ــني قائ ــا ب ــه : ، ألهنَّ ــل إنَّ ــا، وقائ ــتصُّ هب إنَّ : املخ

 .أحدهم ني الذي هو املراد هبا مجيع املؤمن

ورود اخلــرب بنقــل طــريقتني خمتلفتــني، ومــن طريــق : ومنهــا

ــ ــالعامَّ ــؤمنني ة واخلاصَّ ــري امل ــة يف أم ــزول اآلي ــد  ة بن عن

ــة يف ذلــك مشــهورة، تصــدُّ  قه بخامتــه يف حــال ركوعــه، والقصَّ

 .ومثال اخلرب الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما ُيقَطع به

لنـ: ومنها يف اآليـة مـا ) ويلٍّ (أنَّ املـراد بلفظـة  ا عـىلٰ أّنا قـد دلَّ

أنَّ املــراد هبــذه  مـن ذهــب إىلٰ  اإلمامــة، ووجــدنا كــلَّ  يرجـع إىلٰ 

أنَّ أمـــري ]] ٢٢٣ص /[[ اللفظـــة مـــا ذكرنـــاه يـــذهب إىلٰ 

ــؤمنني  ــب توجُّ  امل ــا، فوج ــود هب ــذي املقص ــه، وال ــا إلي هه

ــه  يــدلُّ عــىلٰ  ــه إذ أنَّ ا ثبــت املخــتصُّ باللفظــة دون غــريه أنَّ

ــابــام  ههــا إليــه اقتضــاء اللفظــة لإلمامــة وتوجُّ  ه وبطــل بيَّنّ

ــه  ــت أنَّ ــان ثب ــد يف الزم ــن واح ــر م ــة ألكث ــوت اإلمام  ثب

د هبــا، و أنَّ اللفظــة تقتضـــي  مــن ذهــب إىلٰ  ألنَّ كــلَّ املتفــرِّ

 .بموجبها )صلوات اهللا عليه(اإلمامة أفرده 

ــواعلــم أنَّ امل: (قــال صــاحب الكتــاب  خيلــو بــذلك ال قتعلِّ

ــاهره  ــق بظ ــه، فــإن تعلَّ ــُأمور تقارن ــق بظــاهره، أو ب مــن أن يتعلَّ

مـا ُذِكـَر، وإن تعلَّـق بقرينـة فيجـب أن ُيبيِّنهـا،  فهو غري دالٍّ عىلٰ 

: فــإن قيــل. وال قرينــة يف ذلــك مــن إمجــاع أو خــرب مقطــوع بــه

ــدلُّ عــىلٰ  ــاه؟ قيــل لــه ومــن أيــن أنَّ ظــاهره ال ي مــن : مــا ذكرن

ذكـر الـذين آمنـوا مـن غـري ختصـيص  ه تعـاىلٰ أنَّ : وجوه، أحدها

،  بمعــّني أو نــصٍّ عليــه، والكــالم بيننــا وبيــنهم يف واحــدٍ  معــنيَّ

فال فرق بني من تعلَّق بذلك يف أنَّـه اإلمـام، وبـنيَّ مـن تعلَّـق بـه 

ــريه ــام غ ــ يف أنَّ اإلم ــه نص� ــىلٰ  اوجعل ــه، ع ــاىلٰ  في ــه تع ــر  أنَّ ذك

ــىلٰ  ــالم ع ــل الك ــف ُحيَم ــع، فكي ــد  اجلم ــهواح ؟ وقول ــنيَّ : مع

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لـو ثبـت أنَّـه مل حيصـل إالَّ  �َو�ُؤ

ـــه ألمـــري املـــؤمنني  ـــه املـــراد بقول ـــك أنَّ : مل يوجـــب ذل

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــالم إذا َوا� ــدر الك ــ، ألنَّ ص ــان عام� ــب  اك مل جي

: ختصيصــه ألجــل ختصــيص الصــفة كــام ذكرنــاه يف قولــه تعــاىلٰ 

 ْــتُم
ْ
ن
ُ
ــاِس  ك

�
رَِجــتْ �ِلن

ْ
خ

ُ
ــٍة أ م�

ُ
َ أ ــ�ْ

َ
 ، إىلٰ ]١١٠: آل عمــران[ خ

ــًا  ــره ثاني ــذي ذك ــنا ال ص ــا خصَّ ــب إذا م ــيس جي ــاكله، ول ــا ش م

ــصَّ  ــدليل أن نخ ــري ]] ٢٢٤ص /[[ل ــن غ الً م ــره أوَّ ــذي ذك ال

 ...).دليل

ــه ــد : يقــال ل ــاق ــ بيَّنّ ــة عــىلٰ كيفيَّ ،  ة االســتدالل باآلي الــنصِّ

لنــا عــىلٰ  ــا متنا ودلَّ دون غــريه، ويف  ولــة ألمــري املــؤمنني أهنَّ

نه صدر هذا الفصل، وجواب عنه  .ذلك إبطال ملا تضمَّ

ا محل لفـظ اجلمـع عـىلٰ  الواحـد فجـائز معهـود اسـتعامله  فأمَّ

يْناهـــا : يف اللغـــة والشــــريعة، قـــال اهللا تعـــاىلٰ 
َ
ـــماَء بَ� َوا�س�

ــدٍ  يْ
َ
ــذاريات[ بِأ  ، و]٤٧: ال

ً
ــا وح

ُ
نا ن

ْ
ــل رَْس

َ
ــا أ

�
ــوح[ إِن ، ]١: ن

ــرَ و
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
ــام املــراد العبــارة ]٩: احلجــر[ إِن ، وإنَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوك  عن ــاب املل ــن خط ــد، وم ــو واح ــريه، وه دون غ

ــا كــذا، وأمرنــا بكــذا، ومــرادهم الوحــدة دون : والرؤســاء فعلن

ــىلٰ  ــاظ ع ــذه األلف ــتعامل ه ــر يف اس ــع، واألم ــيم يف  اجلم التعظ

: فـإن أراد صـاحب الكتـاب بقولـهالعبارة عـن الواحـد ظـاهر، 

ــاىلٰ ( ــه تع ــىلٰ  إنَّ ــالم ع ــل الك ــف ُحيَم ــع فكي ــر اجلم ــد  ذك واح

؟ ة اســتعامله، ) معـنيَّ الســؤال عـن جــواز ذلـك يف اللغــة وصـحَّ

ــا لــه األمثلــة، وإن ســأل عــن وجــوب محــل  لنــا ورضبن فقــد دلَّ

الواحـد، فالـذي يوجبـه هـو  اللفظ مع أنَّ ظـاهره للجمـع عـىلٰ 

مما ذكرناه فيام ت  .قدَّ

ــا إلزامــه أن يكــون لفــظ  ــوافأمَّ
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
عمومــه  عــىلٰ  ا�

ـــْم : وإن دخـــل التخصـــيص يف قولـــه
ُ
�َة وَه  ا�ـــز�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
َو�ُؤ
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َ
ــون ــي  �راِكُع ــفة الت ــاص الص ــحيح، ألنَّ اختص ــري ص فغ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــوع ي ــاة يف حــال الرك ــاء الزك ]] ٢٢٥ص /[[ هــي إيت

املوصـــوف  صـــفات اختصــاص صـــدر الكـــالم، ألنَّ الكـــلَّ 

اعطـوا مـن مـايل : أنَّ قـائالً لـو قـال يف وصـيَّته ٰى الواحد، أَال تر

لقيـت : كذا للعـرب، الـذين هلـم نسـب يف بنـي هاشـم، أو قـال

ــم  ــه ومل ُيفَه ــب كالم ــذا، مل يوج ــة ك ــازلني يف حملَّ األرشاف الن

مــن اخــتصَّ مــن العــرب بكونــه مــن  منــه إالَّ تفريــق مالــه عــىلٰ 

ن األرشاف مـن كـان نـازالً يف املحلَّـة بني هاشـم، وأنَّـه لقـي مـ

إنَّ ظـاهر كالمـه : املخصوصة التـي عيَّنهـا، وإنَّ أحـدًا ال يقـول

ــه لقــي أرشاف بلــده  يقتضـــي إعطــاء املــال لكــلِّ  العــرب، وأنَّ

م  ــول املتقــدِّ عي أنَّ الق ــم، أو إرشاف مجيــع األرض، ويــدَّ كّله

ــواردة عقيبــه، فقــد وجــب بــام  ال خيــتصُّ بتخصــيص الصــفة ال

ــظ  ــاه أن خيــتصَّ لف ــواذكرن ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــ ا� ــن آت ــاة يف  ٰى بم الزك

ــن  ــه م ــهد ب ــا استش ــاص م ــب اختص ــام وج ــوع ك ــال الرك ح

 .املثالني

أحـدمها أنَّكـم : جمـازين أراكم قد محلتم اآليـة عـىلٰ : فإن قال

جعلتم لفظ اجلمع للواحد، واملجاز اآلخر محلكم لفظ االستقبال 

�ةَ يُ : املايض، ألنَّ قوله عىلٰ   ا�ـز�
َ
ون

ُ
ت
ْ
الةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
لفظـه  ِقيُمون

لفظ االستقبال وأنتم جتعلونه عبارة عن فعل واقـع، فِلـَم رصتـم 

جماز واحد، وهو أن ُحيَمـل قولـه  منّا إذا محلنا اآلية عىلٰ  بذلك أوىلٰ 

 : تعاىلٰ 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�ةَ وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
أنَّه أراد بـه أنَّ مـن  عىلٰ  �َو�ُؤ

م راكعون من غـري أن يكـون  صفتهم إيتاء الزكاة ومن صفتهم أهنَّ

ه إذا ُمحَِل عىلٰ ٰى الصفتني حاالً لألُخر ٰى إحد ذلك  ؟ هذا إذا ثبت أنَّ

مـاهناية اقرتاحكم، أو حتمله لفظـة  كان جمازًا عىلٰ 
�
إذا عـدلنا  إِن

ختصـيص الصـفة  املبالغة ال عـىلٰ  عن تأويل الركوع بام ذكرناه عىلٰ 

ـن عـداه، فنكـون أوىلٰ  باملذكور مـنكم، ألنَّ معكـم يف  ونفيها عمَّ

 .تأويلكم جمازين ومعنا جماز واحد اآلية عىلٰ 

ـــه ـــل ل ـــ: قي ـــا ظنُّ ـــظ أمَّ  ك أنَّ لف
َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــوع  يُؤ موض

ـــىلٰ  ـــه ع ـــتقبال، ومحل ــــي ]] ٢٢٦ص /[[ لالس ـــريه يقتض غ

ومـا أشــبهها مـن األلفــاظ ) يفعلـون(املجـاز فغلـط، ألنَّ لفظــة 

ا الزوائــد األربــع املوجبــة للمضــارعة وهــي التــي تــدخل عليهــ

دة لالسـتقبال، بـل هـي واهلمزة والتاء والنون  اليـاء ليسـت جمـرَّ

ــتقبال  ــص لالس ــام ختل ــتقبال، وإنَّ ــال واالس ــني احل ــرتكة ب مش

مـا ذكرنـاه النحويـون  بدخول السني أو سـوف، وقـد نـصَّ عـىلٰ 

ــيف كُ  ــىلٰ تُ ــا ع ــن محله ــدَّ  بهم، فم ــتقبال مل يتع ــال دون االس  احل

لنـا  احلقيقة، وال جتاوز باللفظـة مـا ُوِضـَعت لـه، وعـىلٰ  هـذا تأوَّ

�ةَ اآليـة، ألّنــا جعلنــا لفظــة   ا�ــز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
عبــارة عــامَّ وقــع يف  يُؤ

 .احلال من أمري املؤمنني 

ــًا  ــؤال وجه ــن الس ــواب ع ــذكر يف اجل ــع أن ن ــيس يمتن ول

هر غـريه، ألنَّـه الظـا آخر، وإن كنّـا ال نحتـاج مـع مـا ذكرنـا إىلٰ 

ــال ــو أن يق ــة، وه ــل العربي ــذهب أه ــن م ــة : م ــزول اآلي إنَّ ن

ــا قبــل الفعــل الواقــع يف  وخطــاب اهللا تعــاىلٰ  هبــا جيــوز أن يكون

ــىلٰ  ــة ع ــري اللفظ ــال، فتج ــك احل ــو  تل ــتقبال وه ــة االس جه

احلقيقــة، بــل الظــاهر مــن مــذاهب املتكلِّمــني يف القــرآن أنَّ اهللا 

ــاىلٰ  ــيِّ  تع ة النب ــوَّ ــل نب ــامء قب ــه يف الس ــوال،   أحدث ــدد ط بم

ــىلٰ  ــىلٰ  وع ــة إالَّ ع ــتقبال يف اآلي ــظ االس ــر لف ــذهب مل جي ــذا امل  ه

وجهـــه، ألنَّ الفعـــل املخصـــوص عنـــد إحـــداث القـــرآن يف 

ــول يف  ــان الق ــاج إذا ك ــام حيت ــتقبالً، وإنَّ ــن إالَّ مس ــداء مل يك االبت

ــىلٰ  ــرآن ع ــاه إىلٰ  الق ــا حكين ــة  م ــواردة بلفظ ــه ال ل ألفاظ ــأوَّ أن تت

ــا يُ  ـــي ممَّ ــظ املاض ــَر بلف ــام ُذِك ــتقبالً، وإالَّ ف ــع مس ــه وق ــم أنَّ عَل

 .وجهه له لوقوعه عىلٰ تأوُّ  االستقبال ال حاجة بنا إىلٰ 

ـــة  ـــا لفظ ـــنَ فأمَّ ي ِ
�

ـــوعة يف  ا� ـــت موض ـــا وإن كان فإهنَّ

ــالعرف  ــع أن تكــون ب األصــل للجمــع دون الواحــد، فغــري ممتن

وكثـــرة االســـتعامل قـــد دخلـــت يف أن ُتســـتَعمل يف الواحـــد 

ــىلٰ املع ــًا ع ــم أيض ــىلٰ  ظَّ ــدلُّ ع ــة، ي ــبيل احلقيق ــه  س ــك أنَّ قول ذل

 إِ�ٰ : تعــاىلٰ 
ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رَْســل

َ
ــا أ

�
ْوِمــهِ  إِن

َ
ومــا أشــبهه ] ١: نــوح[ ق

إنَّـه جمـاز، وكـذلك قـول أحـد : من األلفـاظ ال يصـحُّ أن يقـال

ــه : الـذين فعلنــا كـذا، ال يقـال]] ٢٢٧ص /[[نحـن : امللـوك إنَّ

العــرف قــد أحلقــه بباهبــا، وال شــكَّ  خــارج عــن احلقيقــة، ألنَّ 

ــر يف لفظــة  ومــا ) غــائط(يف أنَّ العــرف ُيــؤثِّر هــذا التــأثري كــام أثَّ

ــبهها ــىلٰ  .أش ــة  ع ــتعامل لفظ ــلَّمنا أنَّ اس ــو س ــا ل ــنَ أّن ي ِ
�

يف  ا�

وجــه العــدول عــن احلقيقــة، لكنّــا نحمــل  الواحــد جمــاز وعــىلٰ 

 لهـا عــىلٰ مـنكم بحم هـذا الضــرب مـن املجـاز أوىلٰ  اآليـة عـىلٰ 

 :أحد املجازين اللذين ذكرمتومها يف السؤال من وجهني

ــرت  ــتعامل وج ــاهد يف االس ــذي مل يش ــاز ال ــدمها أنَّ املج أح

ا مل يكـن هبـذه الصـفة، وقـد  عادة أهل اللسان باسـتعامله أوىلٰ  ممـَّ

ــا ــه  بيَّنّ ــاب، وأنَّ ــرآن واخلط ــن الق ــا م ــتعامل جمازن ــاهد باس الش

ــق  ــاد يلح ــد يك ــوره ق ــه وظه ت ــن لقوَّ ــيس يمك ــائق، ول باحلق

ــنًَّة وال  ــًا وال ُس املخــالف أن يستشــهد يف اســتعامل جمــازه ال قرآن

سـائر اخلطـاب مـن اسـتعامل مثـل  عرفًا يف اخلطـاب، ألنَّ خلـوَّ 

ــه  : قول
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــىلٰ  �َو�ُؤ ــ إالَّ ع  ٰى معن
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ــوُّ  ــذلك خل ــاهر، وك ــوع ظ ــال الرك ــاة يف ح ــون الزك ــن يؤت ه م

ــت ــة اس ــاعامل لفظ م
�
ــىلٰ  إِن ــدت  ع ــيص وإن وج ــه التخص وج

 هذه اللفظـة فـيام خيـالف مـا ذكرنـاه فلـن يكـون ذلـك إالَّ عـىلٰ 

ــوّي  ــبه ق ــاك ش ــون هن ــدَّ أن يك ــاز، وال ب ــذوذ واملج ــه الش وج

ـــ ـــه حتَّ ـــت إالَّ ل ـــفة وال تثب ـــتصُّ بالص غ  ٰى خي ـــوِّ ـــون املس يك

ة الشبه بام يبلغ الغاية يف االختصاص  .الستعامهلا قوَّ

ــىلٰ  ــة ع ــا اآلي ــا إذا محلن ــر أّن ــه اآلخ ــازين  والوج ــد املج أح

الواليــة يف  ٰى معنــ اللــذين يف خــرب املخــالف ليصــحَّ تأّوهلــا عــىلٰ 

ين ــ الــدِّ ق بالتــدبري مل دون مــا يقتضـــي وجــوب الطاعــة والتحقُّ

ــوّيل  ــوب ت ــا نعلــم وج ــا، ألّن ــوم لن ــو معل ــا إالَّ مــا ه نســتفد هب

يناملـؤمن يف  ــبــالقرآن، وقـد ت الـدِّ لنــا اآليـة الدالَّ ذلــك  ة عـىلٰ أوَّ

ــنَّة  م، وبالسُّ ــيام تقــدَّ ــه ظــاهر جــد� ف ألنَّ ، اواإلمجــاع، واألمــر في

ــلَّ  ــول  ك ــن الرس ــن دي ــه م ــد يعلم ــّىلٰ (أح ــه  ص ص /[[اهللا علي

ــل  ، وإذا عــدلنا إىلٰ )وآلــه]] ٢٢٨ املجــاز الــذي اخرتنــاه يف تأوي

، األُوىلٰ  ٰى اآلية استفدنا معـه باآليـة فائـدة ظـاهرة ال جتـري جمـر

الوجــه الــذي يفيــد عليــه  وكــالم احلكــيم كــام جيــب محلــه عــىلٰ 

مـا كــان أزيـد فائـدًة، فظهــرت مزيَّـة تأويلنــا  كـذلك محلـه عــىلٰ 

 .وجهٍ  كلِّ  عىلٰ 

أنَّ األلـف والـالم إذا مل  وبعد، فمـن ذهـب مـن خمالفينـا إىلٰ 

ــاحب  ــم اجلمهــور، وص ــتا االســتغراق وه ــا للعهــد اقتض يكون

ذلـك، فـال بـدَّ لـه يف تأويـل اآليـة مـن  ٰى الكتاب أحـد مـن يـر

ــىلٰ  ــد ع ــر زائ ــاز آخ ــة  جم م، ألنَّ لفظ ــدَّ ــا تق ــوام ــَن آَمنُ ي ِ
�

 ا�

ــة ال يصــحُّ أن  تقتضـــي االســتغراق عــىلٰ  ــه، وهــو يف اآلي مذهب

ــه ال بــدَّ أن يكــون خطابــًا  يكــون مســتغرقًا جلميــع املــؤمنني، ألنَّ

ينللمــؤمنني، ألنَّ املــواالة يف  غــريهم، وال بــدَّ أن ال جتــوز ل الــدِّ

ــه ــه بقول ــا وُوجِّ ــب هب ــن خوط ــون م ــُم اُهللا : يك
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ـــ  َورَُس ــي ب ــن عن ــًا عمَّ ــواخارج ــَن آَمنُ ي ِ
�

 ٰى ، وإالَّ أدّ ا�

ــلُّ  إىلٰ  ــون ك ــد ويلَّ  أن يك ــظ  واح ــون لف ــب أن يك ــه، فوج نفس

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــرج  ا� ــؤمنني، وإذا خ ــع امل ــتغرق جلمي ــري مس غ

ــن  ــن ع ــاه م ــن ذكرن ــد م ــة عن ــن احلقيق ــرج ع ــتغراق خ االس

أحـد املجـازين  خمالفينا وحلـق باملجـاز، وانضـمَّ هـذا املجـاز إىلٰ 

مني، فصـارا جمـازين، وعـىلٰ  تأويلنـا إذا سـلَّمنا أنَّ العبــارة  املتقـدِّ

سـبيل التعظـيم يكـون جمـازًا ال  عـن الواحـد بلفـظ اجلمـع عـىلٰ 

ــار تأوي ــاز واحــد، فص ــل إالَّ جم ــذه أوىلٰ يتحصَّ مــن  لنــا يف ه

 .تأويله

وبعـد، فمـن أيـن أنَّ املـراد بالثـاين : (قال صـاحب الكتـاب

ــؤمنني  ــري امل ــو أم ــيس  ه ــع؟ ول ـــي اجلم ــاهره يقتض وظ

ـــه  ـــب إذا روي أنَّ ـــع أالَّ  جي ـــو راك ـــه وه ق بخامت ـــدَّ تص

ــل ]] ٢٢٩ص /[[ ــل، ب ــذا الفع ــه يف ه ــاركًا ل ــريه مش ــت غ يثب

بــذلك وإن مل ُينَقــل، ألنَّ جيــب ألجــل اآليــة أن ُيقَطــع يف غــريه 

ال جيـب، وبعـد فمـن أيـن أنَّ املـراد  ٰى هـذا املجـر ٰى نقل ما جـر

 : بقولــه
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
مــا زعمــوه دون  �َو�ُؤ

ــم يؤتــون الزكــاة وطــريقتهم التواضــع : أن يكــون املــراد بــه أهنَّ

واخلضــوع ليكــون ذلــك مــدحًا هلــم يف إيتــاء الزكــاة وإخراجــًا 

طريقــة االســتطالة  وعــىلٰ  ٰى واألذ هلــم مــن أن يؤتوهــا مــع املــنِّ 

ــه تعــاىلٰ والتكــربُّ  مــدحهم غايــة املــدح فوصــفهم بإقامــة  ؟ فكأنَّ

م يؤتـون الزكـاة عـىلٰ   ٰى وجـوه القربـة وأقـو ٰى أقـو الصالة وبأهنَّ

عليـه الزكـاة مـع مـا ذكرنـاه، ولـيس مـن املـدح إيتـاء  ٰى ما تؤدّ 

ــالة، ــتغال بالص ــع االش ــاة م ــع أن  الزك ــب يف الراك ألنَّ الواج

تــه ونيَّتــه إىلٰ   ٰى مــا هــو فيــه وال يشــتغل بغــريه، ومتــ يصـــرف مهَّ

ــة للصــالة، فكيــف ُحيَمــل الكــالم عــىلٰ   أراد الزكــاة فعلهــا تالي

ــ ذلـك وال ُحيَمــل عــىلٰ   ه معــه أوىلٰ مــا يمكــن توفيــة العمــوم حقَّ

 ...).ممَّا يقتضـي ختصيصه؟

لنـا عـىلٰ : يقال لـه ل الـذي هـو أنَّ ا قـد دلَّ ملـراد بـاللفظ األوَّ

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــؤمنني  ا� ــري امل ــع،  أم ــظ مج ــان لف وإن ك

ــذي هــو  ــاين ال  واللفــظ الث
َ
ــون ــالةَ ]] ٢٣٠ص /[[يُِقيُم ا�ص�

�ةَ   ا�ــز�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ل،  َو�ُؤ إذا كــان صــفة للمــذكور بــاللفظ األوَّ

ــه  ــد يف أنَّ ــدًا، ومل نعتم ــام واح ــيُّ هب ــون املعن ــب أن يك  فيج

ــه تعــاىلٰ املخ  : صــوص بقول
َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 دون غــريه عــىلٰ  َو�ُؤ

ــل اعتمــدنا اخلــرب يف مجلــة غــريه مــن الوجــوه يف  نقــل اخلــرب، ب

ــىلٰ  ــة ع ــ الدالل ــه توجُّ ــة إلي ــه ه اآلي ــدنا يف أنَّ  ، واعتم

منامها املتفّرد هبا دون غريه عىلٰ   .الوجهني اللذين قدَّ

ا محله لفظة الركوع عىلٰ  ، ألنَّ الركوع ال التواضع ف فأمَّ غلط بنيِّ

ُيفَهم منه يف اللغـة والشــرع معـًا إالَّ التطـأطؤ املخصـوص دون 

سـبيل  ف اخلاضع بأنَّه راكـع عـىلٰ وَص التواضع واخلضوع، وإنَّام يُ 

 .التشبيه واملجاز ملا يستعمله من التطامن وترك التطاول

شـــيء ينكــبُّ  كــلُّ ): (العــني(قــال صــاحب الكتــاب 

 بركبتيــه األرض أو ال يمــسُّ ]] ٢٣١ص /[[ لوجهــه فــيمسُّ 

 :، وأنشد للبيد)بعد أن تطأطأ رأسه فهو راكع

ــيأُ  ــرون الت ــار الق ــربِّ أخب ــت خ    مض

ــــع  ــــت راك ــــام قم ــــأّين كلَّ   أُدبُّ ك



 ٧١  ..........................................................................................................  آية الوالية) ١١/ (حرف األلف 

 الراكـــع الـــذي يكبـــو عـــىلٰ : (وقـــال صـــاحب اجلمهـــرة

 :وجهه، ومنه الركوع يف الصالة، قال الشاعر

 ]]٢٣٢ص /[[

ـــت حاجـــٌب فـــوت    عـــوايلال وأفل

ــــراب شــــقاء تركــــع يف عــــىلٰ     الظِّ

ــىلٰ  ــو ع ــا أي يكب ــوع )وجهه ــة يف الرك ــت أنَّ احلقيق ، وإذا ثب

 .املجاز لغري رضورة ما ذكرناه مل يسغ محله عىلٰ 

ــه ــه يف قول ــال ل ــع : (ويق ــاة م ــاء الزك ــدح إيت ــن امل ــيس م ل

ــىلٰ  ــب ع ــالة، وأنَّ الواج ــتغال بالص ـــرف  االش ــع أن يص الراك

تـه إىلٰ  ــام ال يكــون مــا ذكرتــه مــدحًا إذا كــان ): فيــهمــا هــو  مهَّ إنَّ

قطعــًا للصــالة وانصـــرافًا عــن االهــتامم هبــا واإلقبــال عليهــا، 

ــال  ـــروطها ف ــدودها واألداء بش ــام بح ــع القي ــان م ــا إذا ك فأمَّ

ــىلٰ  ــع أن يكــون مــدحًا، ع ــاأنَّ اخلــرب الــذي  يمتن ــن  بيَّنّ وروده م

ايــة وردت بــأنَّ طــريقني خمتلفــني مبطــل لتأويلــه هــذا، ألنَّ الرو

ق عــىلٰ  لـــامَّ خــرج إىلٰ  النبــّي  ــن تصــدَّ  املســجد وســأل عمَّ

ــؤمنني  ــري امل ــرف أنَّ أم ــائل فع ــو  الس ــه وه ق بخامت ــدَّ تص

وقــرأ اآليتــني، ويف » أنــزل فيــه قرآنــاً  إنَّ اهللا تعــاىلٰ «: راكــع قــال

ــىلٰ  ــحة ع ــة واض ــذا دالل ــه  ه ــىلٰ  أنَّ فعل ــع ع ــا  وق ــة م غاي

ــه يتنــاىفٰ : فكيــف يقــال يقتضـــي املــدح والتعظــيم، يف اجلمــع  إنَّ

ــاة يف  ــاء الزك ــل إيت ــا مل نجع ــد، فإّن ــاة؟ وبع ــالة والزك ــني الص ب

جيـب احلكـم بـأنَّ فعلهـا  ٰى حال الركوع جهة لفضل الزكـاة حتـَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــالم ي ــرج الك ــل خم ــل، ب ــوع أفض ــال الرك ــه  يف ح أنَّ

الً عـىلٰ   سـبيل وصف بإيتـاء الزكـاة يف حـال الركـوع املـذكور أوَّ

مـا : لــامَّ قـال التمييز له مـن غـريه وللتعريـف، فكأنَّـه تعـاىلٰ 
�
إِن

ـوا
ُ
يـَن آَمن ِ

�
ُ َوا�

ُ
ُم اُهللا َورَُسـو�

ُ
أراد أن ُيعـَرف مـن عنـاه  َوِ���

 : بالـذين آمنـوا فقــال تعـاىلٰ 
َ
ــون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
يـَن يُِقيُمــون ِ

�
ا�

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�َة وَه لكـالم وإن كـان مـا ، غـري أنَّ وجـه ا�ا�ز�

ــوع  ــال الرك ــاة يف ح ــه الزك ــون يف إعطائ ــدَّ أن يك ــال ب ــاه ف ذكرن

ــل  ــة الفض ــىلٰ ]] ٢٣٣ص /[[غاي ــدليل  وأع ــرب، ب ــوه الق وج

، وبـام وقـع مـن نزول اآلية املوجبة للمـدح والتعظـيم فيـه 

ــم أنَّ فعلــه للزكــاة مل يكــن شــاغالً عــن  مدحــه  أيضــًا ُيعَل

 .القيام بحدود الصالة

ــاحب  ــال ص ــاب ق ن أنَّ  -الكت ــمَّ ــًا يتض ــد أن أورد كالم بع

م  ي�اإثباته ول لنا ال يمنع مـن كـون غـريه هبـذه الصـفة، وقـد تقـدَّ

وبعـد، فـإن صـحَّ أنَّـه املخـتصُّ بـذلك، : (-ذلـك  الكـالم عـىلٰ 

ــر  ــنيَّ وال ذك ــت مع ــفة يف وق ــذه الص ــتصُّ هب ــه خي ــن أنَّ ــن أي فم

كـذلك فيجـب أن أثبتـه  ألنَّـه تعـاىلٰ : لألوقات فيـه؟ فـإن قـالوا

إنَّ الظـاهر : قيـل هلـم. وقـت يكون هذا احلكـم ثابتـًا لـه يف كـلِّ 

إنَّام يقتضــي أنَّـه كـذلك يف حـال اخلطـاب، وقـد علمنـا أنَّـه ال 

ــيصــحُّ أن يكــون إمامــًا مــع الرســول  ق ، فــال يصــحُّ التعلُّ

ــه إمــام مــن بعــد يف بعــض األحــوال، : قيــل ٰى ومتــ. بظــاهره إنَّ

ــه : ممَّــن يقــول ، وليســوا بــذلك أوىلٰ فقــد زالــوا عــن الظــاهر إنَّ

ــه إمــام فيــه، هــذا لــو ســلَّمنا أنَّ  إمــام يف الوقــت الــذي ثبــت أنَّ

 مـا ذكـروه، فكيـف وذلـك غـري ثابـت، ألنَّـه تعـاىلٰ  املراد بالويلِّ 

 ٰى نـا بمعنـبأنَّـه وليُّ  بدأ بذكر نفسه، وال يصـحُّ أن يوصـف تعـاىلٰ 

ي يوصـف بـه اإلمـام، احلـدِّ الـذ إمضاء احلدود واألحكام عـىلٰ 

بــل ال يقــال ذلــك يف الرســول، فــال بــدَّ مــن أن يكــون حممــوالً 

ــىلٰ  ــاب  ع ـــرة يف ب ــوّيل النص ينت ــدِّ ــتصُّ ال ــا ال خي ــك ممَّ ، وذل

ُ : باإلمامــة، ولــذلك قــال مــن بعــد
َ

ــو�  اَهللا َورَُس
�

ــَول تَ
َ
َوَمــْن �

 
َ
ــاِ�ُون غ

ْ
ــُم ال

ُ
ــْزَب اِهللا ه  ِح

�
ــإِن

َ
ــوا ف ــَن آَمنُ ي ِ

�
ــدة[ �َوا� : املائ

]] ٢٣٤ص /[[اهللا مـــن  ، فبـــنيَّ مـــا حيصـــل ملـــن يتـــوّىلٰ ]٥٦

ــذلك  ـــرة، ول ــوّيل النص ــق إالَّ بت ــك ال يلي ــر، وذل ــة والظف الغلب

ويف اآليـة الثانيـة التـوّيل، وفصـل بـني  الـويلَّ  ذكر يف اآلية األُوىلٰ 

يناإلضــافتني ليُبــنيِّ أنَّ املــراد تــوّيل النصـــرة يف بــاب  ، ألنَّ الــدِّ

 ...).الذي يقع فيه االشرتاكذلك هو 

ــا الــذي يــدلُّ عــىلٰ : يقــال لــه اختصاصــه بموجــب اآليــة  أمَّ

 اإلمامـة فيـه عنـدنا فهـو أنَّ كـلَّ  يف الوقت الـذي ثبـت لـه 

ــىلٰ  ــة ع ــة اإلمام ــذه اآلي ــب هب ــن أوج ــاص  م ــبيل االختص س

مـا  بـال فصـل، ولـيس يعتمـد عـىلٰ  أوجبهـا بعـد الرسـول 

كـم يف كــلِّ وقـٍت، ومـن قــال حكـاه مـن أنَّ الظــاهر إثبـات احل

ــول ــأن يق ــة ب ــذه الطريق ــه ينصـــر ه ــحابنا فإنَّ ــن أص ــذلك م : ب

الظـاهر ال يقتضـــي احلـال فقــط، بــل يقتضــي مجيــع األوقــات 

التي احلال من مجلتها، فـإذا خـرج بعضـها بـدليل بقـي مـا عـداه 

ــول ــه، ويق ــزوال عن ــغ ال ــًا، ومل يس ــاهر أيض ــًا بالظ ــي : ثابت ن إنَّ

ـة عـىلٰ أخرجت احلال بـدليل   أنَّـه مل يكـن مـع النبـيِّ  إمجـاع األُمَّ

  إمــام غــريه، وال دليــل يقتضـــي إخــراج احلــال التــي تــيل

ل  .الوفاة بال فصل، واملعتمد هو األوَّ

ــا اجلــواب ملــن قــال ــه : ممَّــن يقــول لســتم بــذلك أوىلٰ : فأمَّ إنَّ

إمام يف الوقت الـذي تثبـت عنـده إمامتـه فيـه، يعنـي بعـد وفـاة 

ــة ُيثبِــت عــثامن، فهــو أي ــه ال أحــد مــن األُمَّ مناه، ألنَّ ضــًا مــا قــدَّ
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ــة ألمــري املــؤمنني  ــا  اإلمامــة هبــذه اآلي ــد عــثامن دون م بع

ــل ال أحــد ُيثبِتهــا لــه  بعــد عــثامن  قبلهــا مــن األحــوال، ب

م من األحـوال عـىلٰ  وجـه مـن الوجـوه وبـدليل مـن  دون ما تقدَّ

 .األدلَّة

ــاىلٰ  ــديم تع ــه و والق ــف بأنَّ ــليُّ وإن مل ُيوَص ــا بمعن ــة  ٰى ن إقام

ــو  ــا، فه ــدود علين ــ]] ٢٣٥ص /[[احل ــذلك بمعن ــف ب  ٰى ُيوَص

أنَّه أملـك بتـدبرينا وتصــريفنا، وأنَّ طاعتـه جتـُب علينـا، وهـذا 

هو الذي جيـب للرسـول واإلمـام، ويـدخل حتتـه إمضـاء  ٰى املعن

ــب  ــا جي ــزء ممَّ ــاءها ج ــا، ألنَّ إمض ــام وغريه ــدود واألحك احل

ــه : ال يصــحُّ أن يقــال ب هللا تعــاىلٰ طاعتــه فيــه غــري أنَّ مــا جيــ إنَّ

مماثـل ملــا جيــب للرسـول واإلمــام بــاإلطالق، ألنَّ مـا جيــب لــه 

  ٰــع إىل ــام راج ــب هل ــا جي ــل أنَّ م ــن ِقبَ ــام، م ــب هل ــا جي  آكــد ممَّ

 .، ولوال وجوبه مل جيبوجوب ما وجب له 

ال يقـــال ذلـــك يف الرســـول : (وقــول صـــاحب الكتـــاب

 (ــف، ألّنــا ال نعلــم مان عــًا مــن أن يقــال ذلــك يف طري

وهو أحـد مـا جيـب طاعتـه فيـه، وكيـف ال يقـال  الرسول 

ــم أنَّ اإلمــام بعــد الرســول  ــائم  ونحــن نعل ــه وق خليفــة ل

ه ويقــوم بـه مقامــه؟ وإذا كــان إىلٰ  اإلمــام إقامــة  فـيام كــان يتــوالَّ

ــا إىلٰ  ــدَّ أن يكون ــال ب ــام، ف ــاء األحك ــدود وإمض ــو  احل ــن ه م

 .مهخليفة له وقائم فيها مقا

ــول ــه أن يق ــيس ل ــول ال يُ : ول ــت أنَّ الرس ــام عني ــإنَّ ف وَص

احلـدِّ الـذي ُيوَصـف بـه  بإمضاء احلـدود وإقامـة األحكـام عـىلٰ 

اإلمام، ومل أرد أنَّه ال ُيوَصـف هبـام أصـالً، ألنَّـه ال مـانع مـن أن 

حـدٍّ واحـد مـن ِقبَـل أنَّ املقتضــي  يوصفا مجيعـًا بـام ذكـره عـىلٰ 

ــر ــه فــيهام واحــد وهــو ف ــا خيل ــن ض الطاعــة، وإن كان تلفــان م

اآلخـر إمامـًا، ولـيس الخـتالفهام مـن ا وحيث كان أحـدمها نبيـ�

 .هذا الوجه مدخل فيام نحن فيه

ا محلـه لفظـة  ينالتـوّيل يف  ٰى معنـ عـىلٰ ) ويلٍّ (فأمَّ املـذكور  الـدِّ

ــه غــري ممتنــع أن ُخيــِرب تعــاىلٰ   يف اآليــة الثانيــة فغــري صــحيح، ألنَّ

ــه وليُّ  ــا وبأنَّ ــن ن ــوله وم ـــ ]] ٢٣٦ص /[[رس ــاه ب ــَن عن ي ِ
�

ا�

ثــّم يوجــب علينــا يف اآليــة الثانيــة تــوّليهم ونصـــرهتم،  آَمنُــوا

ــا  ــع م ــر، وإذا مل يمتن ــوز والظف ــن الف ــيهام م ــا ف ــام لن ــا ب وُخيِربن

لنـا عـىلٰ   ٰى ملعنــ وجــوب تنـاول اآليـة األُوىلٰ  ذكرنـاه وكنّـا قــد دلَّ

 .اإلمامة فقد بطل كالمه

ــا ــاحب الكت ــال ص ـــ -ب ق ــد مض ــيئًا ق ــر ش ــد أن ذك  ٰى بع

ــه  ــو عــيلٍّ : (-الكــالم علي ــل وقــد ذكــر شــيخنا أب ــه قي ــا : أنَّ إهنَّ

يف حـال كـانوا فيهـا   نزلـت يف مجاعـة مـن أصـحاب النبـيِّ 

ــاىلٰ  ــال تع ــوع فق ــالة ويف الرك ــَن : يف الص ي ِ
�

ــوا ا� ــَن آَمنُ ي ِ
�

ا�
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ــم يؤتـون الزكـاة يف حــال الركـوع، بــل أراد  احلـال، ومل َيْعـِن أهنَّ

 أنَّ ذلـك طـريقتهم، وهـم يف احلـال راكعـون، ومحـل اآليـة عــىلٰ 

هذا الوجـه أشـبه بالظـاهر، وُيبـنيِّ ذلـك أنَّ الغالـب مـن حـال 

ــؤمنني  ــري امل ــه إىلٰ  أم ــذي دفع ــاة،  أنَّ ال ــيس بزك ــائل ل الس

 :لوجوه

مــا نعــرف مــن  الزكــاة مل تكــن واجبــة عليــه عــىلٰ  أنَّ  :منهــا

ــيِّ  ــام النب ــره يف أّي ــب أم ــد أن  غال ــاتم بعي ــع اخل ، وألنَّ دف

ــه  ــاة من ــع الزك ــاة، وألنَّ دف ــدَّ يف الزك ــىلٰ  ُيَع ــع إالَّ ع  ال يق

 ٰى وجه القصـد عنـد وجوبـه ومـا فعلـه، فالغالـب منـه أنَّـه جـر

ــىلٰ  ـــامَّ رأ ع ــاق ل ــه االنف ــاج، ٰى وج ــائل املحت ــريه مل  الس وأنَّ غ

ــالتطوُّ  ــذلك ب ــالة، ف ــو يف الص ــاه وه ــه فواس ــبه، ومل يواس ع أش

ــه يمتنــع يف  نقــل ذلــك إالَّ نصـــرًة للقــول الــذي حكينــاه، ال أنَّ

 ...).احلقيقة أن يكون ذلك زكاة ملاله

هلـا شـيخك أبـو  ليس جيـوز محـل اآليـة عـىلٰ : يقال له مـا تأوَّ

ــيلٍّ  ــن  ع ــاة من]] ٢٣٧ص /[[م ــاء الزك ــه إيت ــن جعل ــالً م فص

ــدَّ عــىلٰ  اللســان واللغــة مــن أن  ٰى مقتضـــ حــال الركــوع، وال ب

ذلـك أنَّ  يكون الركوع حـاالً إليتـاء الزكـاة، والـذي يـدلُّ عـىلٰ 

للمـدح الـذي جيـود  الكـريم املسـتحقُّ : املفهوم من قول أحـدنا

ـــ ــالن يغش ــاحك، وف ــو ض ــه وه ــب،  ٰى بامل ــو راك ــه وه إخوان

ــ ــ ٰى معن ــا، حتَّ ــال دون غريه ــر نَّ إ ٰى احل ــري جم ــذا جي ــه ه  ٰى قول

ــه ــحكه، ويغشـــ: قول ــه يف حــال ض ــه جيــود بامل ــه يف  ٰى إنَّ إخوان

ــا متــ ــا قولــه تعــاىلٰ  ٰى حــال ركوبــه، ويــدلُّ أيضــًا عليــه أّن : محلن
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ــم  ــفهم أهنَّ ــن وص ــاة وم ــون الزك ــم يؤت ــا أهنَّ ــراد هب ــا امل وجعلن

ــراكعــون مــ ق ألحــد األمــرين بــاآلخر كنّــا حــاملني ن غــري تعلُّ

م  التكـرار، ألنَّـه أفـاد تعـاىلٰ  ٰى معنـ الكالم عىلٰ  بوصـفه هلـم بـأهنَّ

ـــالة  ـــون، ألنَّ الص م راكع ـــأهنَّ ـــفهم ب ـــالة وص ـــون الص يقيم

لناهـا عـىلٰ  مشـتملة عـىلٰ  الوجـه الــذي  الركـوع وغـريه، وإذا تأوَّ

ــ ــا معن ــتفدنا هب ــاه اس ــادة ٰى اخرتن ــدًا، وزي ــالم  زائ ــدة بك الفائ

 .احلكيم أوىلٰ 

: إنَّـام قـبح أن ُحيَمـل قـوهلم فـيمن يريـدون مدحـه: فإن قال
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خـالف احلـال، مـن ِقبَـل  فالن جيود باملـه وهـو ضـاحك، عـىلٰ 

طيـب نفسـه  أنَّ وقوع اجلـود منـه مـع طالقـة الوجـه يـدلُّ عـىلٰ 

ة، وهــو أنَّ املــال ال يعظــم يف عينــه، فصــار ذلــك وجهــًا بالعطيَّــ

عليهـا، ولـيس احلـال  ة ويكثـر املـدح املسـتحقُّ العطيَّ  تعظم معه

ــة إلعطــاء الزكــاة يف حــال الركــوع  ــه ال مزيَّ يف اآليــة هــذه، ألنَّ

إتياهنـا يف غريهـا، ولـيس وقوعهـا يف تلـك احلـال يقتضــي  عىلٰ 

ــذي  ــال ال ــم امل ــا حك ــارق حكمه ــواب، فف ــدح أو ث ــادة م زي

 .أوردمتوه

ــة يف وجــوب محــل : قيــل لــه الكــالم الــذي لــو كانــت العلَّ

خالفهـا مـا ذكرتـه لوجـب  احلال، وقـبح محلـه عـىلٰ  حكيناه عىلٰ 

ــوهلم ــل ق ــن مح ـــ: أن حيس ــالن يغش ــب،  ٰى ف ــو راك ــه وه إخوان

]] ٢٣٨ص /[[خــالف  ولقيــت زيــدًا وهــو جــالس، عــىلٰ 

ل يف العلَّـة حتـَّ : ُيفَهـم مـن قـوهلم ٰى احلال، ملفارقته للمثـال األوَّ

ه راكـب، ولقيـت زيـدًا ومـن إخوانه ومـن صـفته أنَّـ ٰى إنَّه يغشـ

صــفته أنَّــه جــالس، مــن غــري أن يكــون حــاالً للغشــيان، 

ــد  ــذا فق ــالف ه ــوم خ ــان املفه ــاء، وإذا ك ــاالً للق ــوس ح واجلل

ــة مـا ذكرتـه، ووجــب أن يكـون الظــاهر يف  بطـل أن تكـون العلَّ

 .احلال ٰى هذه الصفة معن اخلطاب الوارد عىلٰ  كلِّ 

ــه ــا قول ــة عــىلٰ إنَّ الزكــاة مل تكــن : (فأمَّ أمــري املــؤمنني  واجب

  ٰفظــاهر ) مــا ُيعــَرف مــن غالـب أمــره يف تلــك احلــال عـىل

ــىلٰ  ــظ ع ــل اللف الً مح ــب أوَّ ــري واج ــه غ ــبطالن، ألنَّ ــاة  ال الزك

الواجبــة دون النافلــة، ولفــظ الزكــاة لــو كــان إطالقــه مفيــدًا يف 

ــ ـــرع للعطيَّ ــىلٰ الش ــه ع ــع أن نحمل ــري ممتن ــة فغ ــل  ة الواجب النف

ــنامء الــذي يشــهد بمعنــ اه أصــل اللغــة، ألنَّ الزكــاة يف اللغــة ال

والطهارة، والواجـب مـن الزكـاة والنفـل مجيعـًا يـدخالن حتـت 

هذا األصـل، ويكـون املوجـب لالنتقـال عـن ظـاهر اللفـظ لـو 

ــ ــاخلرب توجُّ ــا ب ــاهر علمن ــه ظ ــان ل ــة إىلٰ ك ــتَبعد  ه اآلي ــن ُيس م

 .وجوب الزكاة عليه

لـه، ألنَّـه  ٰى يه ال معنـوبعد، فإنَّ االستبعاد لوجوب الزكاة عل

 ٰى غري ممتنع وجوهبـا عليـه يف وقـت مـن األوقـات بحصـول أدنـ

مقادير النصاب الذي جتب يف مثله الزكاة، وليس هذا من اليسـار 

 .رساً وم ٰى املستبعد فيه، ألنَّ ملك مائتي درهم ال ُيسمّ 

ا دفـع اخلـاتم فـام نعلـم مـن أّي فأ وجـٍه اسـتبعد أن يكـون  مَّ

اخلاتم حكـم غـريه، وكـّل مـا لـه قيمـة وينتفـع  زكاة، ألنَّ حكم

 .الفقراء بمثله جائز أن ُخيَرج يف الزكاة

ــا القصــد إىلٰ  ــ فأمَّ ــام الكــالم يف العطيَّ ة، فمــامَّ ال بــدَّ منــه، وإنَّ

الواجـب أو النفـل، ولـيس يف ظـاهر فعلـه صــلوات  هـه إىلٰ توجُّ 

ــه  اهللا عليــه مــا يمنــع مــن القصــد إىلٰ   وإن مل الواجــب، ألنَّ

ـــأله ال  ــــر فيس ـــائل يستحض ـــأنَّ الس ـــم ب ]] ٢٣٩ص /[[يعل

يمتنــع أن يكــون أعــدَّ اخلــاتم للزكــاة، فلــامَّ حضـــر مــن يســأل 

ق بـه عليــه، أو يكـون اتِّ  َيُعـّده لـذلك، فلــامَّ ] مل[ فاقـًا تصـدَّ

االحتســاب  ٰى حضـــر الســائل ومل يواســه أحــد دفعــه إليــه ونــو

ــاة،  ــه يف الزك ــريًا،ب ــذا كث ــاس ه ــل الن ــد يفع ــأّي  وق ــٍه  ف وج

 ع أشبه؟الستبعاده والقول بأنَّه بالتطوُّ 

ا اعتذاره يف آخـر الكـالم مـن إيـراده وتضـعيفه لـه، فقـد  فأمَّ

ــ كــان جيــب أن ال يــورد مــا حيــوج إىلٰ  ل، فــإنَّ االعتــذار والتنصُّ

ــر ــذا املج ــري ه ــا جي ــراد م ــرك إي ــع  ٰى ت ــراده م ــن إي ــل م أمج

 .االعتذار

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــيخنا أب ــال ش ــد ق ــموق : و هاش

الـذين يقيمــون الصـالة ويؤتــون : جيـب أن يكـون املــراد بـذلك

ــه  ــه يف أنَّ ــوده كعدم ــذي وج ــل ال ــواجبتني دون النف ــاة ال الزك

مــا لــواله مل  يكـون املــؤمن مؤمنـًا معــه، فــال بـدَّ مــن محلــه عـىلٰ 

يكن مؤمنًا ومل جيـب توّليـه، ألنَّـه جعلـه مـن صـفات املـؤمنني، 

ــىلٰ  ــل ع ــب أن ُحيَم ــواله فيج ــا ل ــًا،  م ــن مؤمن ــان [مل يك وال ك

ــه أمــري املــؤمنني : (، قــال])كــذلك كــان مــن  والــذي فعل

ــه  ــيهم  النفــل، ألنَّ ــة الصــحابة مل يكــن عل وغــريه مــن جلَّ

زكاة، وإنَّام الـذي وجـب عليـه زكـاة عـدد يسـري، وذلـك يمنـع 

ومثـل هـذا اجلمـع يف لغـة : (، قـال)راد باآليـة سـواهمن أن ال يُ 

ــرا ــوز أن ُي ــرب ال جي ــك يف الع ــوز ذل ــام جي ــد، وإنَّ ــه الواح د ب

ــة ــع خمصوص ــال)مواض ــال : (، ق ــدحهم، ف ــة م ــد باآلي واملقص

مـــدحًا، ]] ٢٤٠ص /[[مــا ال يكــون  جيــوز أن ُحيَمــل عـــىلٰ 

ا يـنقض أجـر املصـّيل، ألنَّـه عمـل يف  وإيتاء الزكاة يف الصـالة ممـَّ

مــا ذكرنــاه مــن أنَّــه أداء  الصــالة، فيجــب أن ُحيَمــل عــىلٰ 

ة هـذا الوجـه أنَّـه أجـرالواجب، وممَّ   الكـالم عـىلٰ  ٰى ا ُيبنيِّ صـحَّ

ــه ــتقبال، ألنَّ قول ــق االس ــالةَ : طري  ا�ص�
َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
ال  ا�

ــاملراد ــه املاضـــي مــن الفعــل، ف ــدخل حتت ــكون : ي ــذين يتمسَّ ال

ـ بذلك عـىلٰ  وا الـدوام ويقومـون بـه، ولـو كـان املـراد بـه أن يزكُّ

طريقـة لفضـل الزكـاة يف حال الركـوع لوجـب أن يكـون ذلـك 

يف الصالة، وأن يقصـد إليـه حـاالً بعـد حـال، فلـامَّ بطـل ذلـك 

الـذين يقيمـون : ، وأنَّـه ُأريـد بـهٰى ُعِلَم أنَّـه مل يـرد بـه هـذا املعنـ
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الصــالة يف املســتقبل، ويــدومون عليهــا، ويؤتــون الزكــاة وهــم 

ــ ــال متمسِّ ــني يف احل ــم ب ــع هل ــالة، فجم ــالركوع وبالص كون ب

ــ ــرين، أو يك ــىلٰ األم ــوع ع ــوع اخلض ــذكر الرك ــراد ب ــا  ون امل م

منا ذكره، ألنَّ الركوع والسجود قد ُيراد هبام هذا املعن  .ٰى قدَّ

وقد أنشد أبـو مسـلم لــامَّ ذكـر هـذا الوجـه مـا يـدلُّ عليـه، 

 :وهو قول األضبط بن قريع

 ]]٢٤١ص /[[

ــــــك أن    ال حتقــــــرنَّ الفقــــــري علَّ

ـــه  ـــد رفع ـــدهر ق ـــًا وال ـــع يوم   ترك

ـــال ـــ: وق ـــالركوع وال ـــع ب ـــذا املوض ـــفهم يف ه ذين وص

ل املرتــدِّ  ــه ُيبــدِّ ين واخلضــوع هــم الــذين وصــفهم مــن قبــل بأنَّ

ٰ : هبم بقوله
َ َ

ـٍة �
�
ِذل

َ
ـُه أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ـب�ُهْم َو� ِ

ُ
ـْوٍم �

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَـأ

َ
َسوْف

َ
 ف

ِمِن�َ 
ْ
ــؤ ُم

ْ
ــه طريقــة التواضــع ا� ٰ ، وأراد ب

َ َ
ةٍ � ِعــز�

َ
ــِر�َن  أ �فِ

ْ
ال

و ــدُ اِه
ُ

ــمٍ �  الئِ
َ
ــة ْوَم

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يِل اِهللا َوال �  ِ� َس

َ
ــدة[ ن : املائ

ينذلـك ُيبـنيِّ أنَّ املـراد باآليـة املـواالة يف  ، وكلُّ ]٥٤ ، ألنَّـه الـدِّ

ــل ــد قي ــال: ق ــه ق ــنكم : فكأنَّ ــدفع ع ـــركم وي ــذي ينص ــام ال إنَّ

 .لدينكم هو اهللا ورسوله والذين آمنوا

ا نزلـت يف عبـادة بـن الصـ امت، ألنَّـه كـان قـد وقد روي أهنَّ

أ مـنهم ومـن واليـتهم، وفـزع إىلٰ   دخل يف حلف اليهود ثـّم تـربَّ

ــول اهللا  ــالرس ــاىلٰ : ، ق ــأنزل اهللا تع ــة  ف ــة مقّوي ــذه اآلي ه

ــو اهللا  ـــره ه ــه أنَّ ناص ــًا ل ــامن، ومبيِّن ــل يف اإلي ــن دخ ــوب م لقل

 ...).ورسوله واملؤمنون

ــه]] ٢٤٢ص /[[ ــال ل ــىلٰ : يق ــر ع ــيس األم ــو ل ــه أب ــا ظنَّ  م

هاشــم مــن أنَّ اآليــة تقتضـــي الصــالة والزكــاة الــواجبتني دون 

ــا مل ختــرج خمــرج الصــفة ملــا يكــون بــه مـا كــان متــنفِّ  الً بــه، ألهنَّ

ــاىلٰ  ــف اهللا تع ــام وص ــًا، وإنَّ ــؤمن مؤمن ــه وليُّ  امل ــرب بأنَّ ــن أخ ــا م ن

ــن أن  ــانع م ــاة، وال م ــاء الزك ــالة وبإيت ــة الص ــاالئتامم وبإقام ب

ــفات ــن الص ــة م ــون يف مجل ــو  يك ــا ل ــم ــال�  ٰى انتف ــن خم  مل يك

ــه أن لــو قــال ــام كــان جيــب مــا ظنَّ ــام املؤمنــون : بــاإليامن، وإنَّ إنَّ

ــا إذا كانــت اآليــة  الــذين يقيمــون الصــالة ويؤتــون الزكــاة، فأمَّ

خارجة خـالف هـذا املخـرج فـال وجـه ملـا قالـه، وال شـبهة يف 

ح تعـاىلٰ  مـا َوِ�� : بـأن يقـول أنَّه كان حيسـن أن ُيصــرِّ
�
ـمُ إِن

ُ
� 

ــواو ورســوله  بعـد ذكــر نفســه تعــاىلٰ  يــَن آَمنُ ِ
�

الــذين  ا�

ـــرب  ــــروب الق ـــون بض ل ـــريات ويتنفَّ ـــل اخل ـــون بفع ع يتطوَّ

ويفعلــون كــذا وكــذا ممَّــا ال خيــرج املــؤمن بانتفائــه عنــه مــن أن 

يكـون مؤمنــًا، هــذا إذا ســلَّمنا مـا يريــده مــن أنَّ إقامــة الصــالة 

ــواجبتني مــن رش ــاء الزكــاة ال ــون وإيت ــا ال يك ــامن، وممَّ ائــط اإلي

ــيس  ــه، ول ــدنا خالف ــحيح عن ــه، والص ــًا إالَّ مع ــؤمن مؤمن امل

ع أنَّ لفـظ الصـالة يف الشــرع ُيفَهـم مـن ظـاهره  ٰى يمكن أن ُيـدَّ

ــالة  ــك يف الص ــاء ذل ع ــيس ادِّ ــل، ول ــة دون النف ــالة الواجب الص

ــر ــاٍر جم ــل  ٰى بج ــرف أه ــن ع ــم م ــا نعل ــاة، ألّن ــه يف الزك عائ ادِّ

ـــرع مجي ــب الش ــالة يف الواج ــظ الص ــتعملون لف ــم يس ــًا أهنَّ ع

ــىلٰ  ــل ع ــ والنف ــٍد، حتَّ ــدٍّ واح ــال ٰى ح ــو ق ــدهم ل ــت : أنَّ أح رأي

ــن  ــم م ــالة، مل ُيفَه ــو يف الص ــالٍن وه ــّيل، ومــررت بف ــًا ُيص فالن

 .قوله الصالة الواجبة دون غريها

قبيل هذا الفصل أنَّ الذي فعلـه أمـري املـؤمنني  بيَّنّاأّنا قد  عىلٰ 

 نكر أن يكون واجبًا، وأنَّ املستبعد فيه وفيمن علمنـا ليس بم

اسـتمرار وجـوب الزكـاة يف  من حاله ما علمناه مـن حالـه 

ـا األحوال ووجوب املقادير منها التي يعـدُّ  ها النـاس يسـارًا، فأمَّ

وجودًا قبل مقاديرها يف بعض األحوال فغري مسـتنكر وال منـاٍف 

يهم وإخراج أمـري املـؤمنني للمعلوم، والعدد اليسري الذي أشار إل

  املوصوفون باليسـار وكثـرة ]] ٢٤٣ص /[[من مجلتهم هم

ساعه ومن وجبت عليـه زكـاة مـا يف بعـض األوقـات ال املال واتِّ 

إنَّ الذي ذكره يمنع : جيب دخوله يف مجلتهم، فبطل قول أيب هاشم

من أن ال ُيراد باآلية سواه لبطالن ما جعـل قولـه الـذي حكينـاه 

قـد  أنَّ الذي يمنع من أن ُيراد هبا سواه  ه ونتيجًة، عىلٰ ثمرًة ل

مناه و  .هبيَّنّاقدَّ

ا التعلُّ   .الكالم فيه ق بلفظ اجلمع فقد مٰىض فأمَّ

ــا تعلُّ  ــنيوأمَّ ــن وجه ــقط م ــالة فيس ــل يف الص ــه بالعم : ق

ــه ال دليــل عــىلٰ  وجــه يكــون  عــىلٰ  وقــوع فعلــه  أحــدمها أنَّ

ــون  ــائز أن يك ــل ج ــالة، ب ــًا للص ــار إىلٰ  قاطع ــائل  أش الس

بيده إشـارة خفيفـة ال ُتقَطـع منهـا الصـالة فهـم منهـا أنَّـه يريـد 

ـة التصدُّ  ق عليـه، فأخـذ اخلـاتم مـن إصـبعه، وقـد أمجعـت األُمَّ

 .أنَّ يسري العمل يف الصالة ال يقطعها عىلٰ 

ــىلٰ  ــع ع ــب للقط ــري واج ــه غ ــر أنَّ ــه اآلخ ــع  والوج أنَّ مجي

:  تلـك احلـال، وقـد قيـلاألفعـال يف الصـالة كانـت حمظـورة يف

د حظـره مـن بعـد، فـال ينكـر  إنَّ الكالم فيها كان مباحًا ثـّم جتـدَّ

ــا  أن يكــون هــذه أيضــًا حــال بعــض األفعــال، والــذي ُيبــنيِّ م

ــع عــىلٰ  ــب علينــا القط ــاه ويوج ــه  ذكرن مل يكــن  أنَّ فعل

ــ ه قاطعـًا للصـالة وال ناقضـًا مـن حــدودها مـا علمنـا مـن توجُّ

 .إليه بذلك الفعل املخصوص سوله ور مدح اهللا تعاىلٰ 
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، )ما ذكرناه من أنَّه أداء الواجب فيجب أن ُحيَمل عىلٰ : (وقوله

ه قطعـًا هلـا، وإن  إن أراد به أداءه يف الصالة فهو الذي أنكره وعـدَّ

أنَّ الكـالم  ٰى طريق االنفصال من الصالة فقد مضـ أراد أداءه عىلٰ 

ق بلفظ االستقبال قد لتعلُّ يقتضـي إيتاء الزكاة يف حال الركوع، وا

كون الركـوع جهـة ]] ٢٤٤ص /[[أيضًا ما فيه، وكذلك  ٰى مضـ

أنَّ اآليـة ال تقتضــي كـون  بيَّنّـاوطريقة لفضل الزكـاة، ألّنـا قـد 

 جيب للقصد إىلٰ  ٰى الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة والصالة حتَّ 

 .فعل أمثاهلا

يــَن فـظ إنَّ اخلطـاب أفـاد الوصـف ملــن ُعنِـَي بل: وقلنـا ِ
�

ا�

إنَّـام ولـيّكم : (قـال ، والتمييز له عن سـواه، فكأنَّـه تعـاىلٰ آَمنُوا

ــذين ُيَصــ ــوا ال ــذين آمن ــاة يف لُّ اهللا ورســوله وال ون ويؤتــون الزك

ــوعهم ــال رك ــه )ح ــع أنَّ فعل ل م ــذكور األوَّ ــز امل ال  ، ليتميَّ

. هناية القربـة ملـا حصـل عليـه مـن املـدح بدَّ أن يكون واقعًا عىلٰ 

ــىلٰ و ــبالً ع ــا مق ــول أحــد ملوكن ــة ق ــه اآلي ــا علي لن ــا تأوَّ  يشــبه م

ــحابه ـــرين يف : أص ــن نص ــديَّ م ــرمكم ل ــدي وأك ــلكم عن أفض

ة شهر كـذا، وهـو راكـب فرسـًا مـن صـفته كـذا، وأشـار إىلٰ   غرَّ

وجــه ارتضــاه  فعــل خمصــوص وقــع مــن بعــض أصــحابه عــىلٰ 

وعظمــت منزلتــه بــه عنــده، ونحــن نعلــم أنَّ قولــه ال يقتضـــي 

ة الشهر واألوصـاف التـي وصـف ناصــره هبـا تـأثريًا يف  أنَّ  لغرَّ

ة نصـرته حتَّ  يكـون ذلـك جهـة وطريقـة يقصـد إليهـا مـن  ٰى قوَّ

ــه . أراد نصـــرته م أنَّ حقيقــة الركــوع مــا ذكرنــاه، وأنَّ وقــد تقــدَّ

ــىلٰ  ــراه ع ــري جم ــا جي ــوع وم ــتَعمل يف اخلض ــاز،  ُيس ــبيل املج س

ز فيــه  شــاعر، واملجــاز ال ُيقــاس والبيــت الــذي أنشــده ممَّــا ُجيــوِّ

 .عليه

ــه ــا قول ــر: فأمَّ ــن بح ــلم ب ــن أيب مس ــًا ع ــذين : (حاكي إنَّ ال

ــوع هــم الــذين  ــع بــالركوع واخلض وصــفهم يف هــذا املوض

ل املرتـّدين هبـم ه ُيبـدِّ فغـري صـحيح، ألنَّـه ) وصفهم من قبل بأنَّ

ـــد ـــوف بإح ـــون املوص ـــر أن يك ـــري منك ـــري  ٰى غ ـــني غ اآليت

لنــا عــىلٰ  ٰى تـَّح ٰى املوصـوف باآليــة األُخــر  تكــون اآليــة التـي دلَّ

ــؤمنني  ــأمري امل ــها ب ــىلٰ  اختصاص ــن  ع ــه م ــاه ب ــا حكمن م

ـــة األُوىلٰ  ـــها، واآلي ـــ خصوص ـــة ]] ٢٤٥ص /[[ة عامَّ يف مجاع

 من املؤمنني، ولـيس يمنـع مـن ذلـك نسـق الكـالم وقـرب كـلِّ 

واحدة من اآليتني مـن صـاحبها، ألنَّ تقـارب آيـات كثـرية مـن 

ــتالف ا ــع اخ ــرآن م ــوم لقَ الق ــام معل ــاين واألحك ــص واملع ص

 .ظاهر، وهو أكثر من أن ُيذَكر له شاهداً 

لنــا عــىلٰ  ــا قــد دلَّ ــة قولــه تعــاىلٰ  وإذا كنّ مــا : أنَّ لفظ
�
إِن

ـــُم اهللاُ 
ُ
 اختصـــاص أمـــري املـــؤمنني  يـــدلُّ عـــىلٰ  َوِ���

غ أن ُيـَرتك مـا تقتضـيه الداللـة ملـا يظـنُّ  أنَّ  باآلية، فلـيس ُيسـوِّ

ــه ال  قــرب بعضــه مــن بعــض يقتضــيه، عــىلٰ نســق الكــالم و أنَّ

هـة إىلٰ  مانع لنـا مـن أن نجعـل اآليـة األُوىلٰ  أمـري املـؤمنني  متوجِّ

  ــد ــا ق ــًا، ألّن ــه أيض ــة ب ــاوخمتصَّ ــد  بيَّنّ ــع ق ــظ اجلم أنَّ لف

ــيس مل ــالعرف، فل ــد ب ــُيســتَعمل يف الواح ــظ  قتعلِّ ــق بلف أن يتعلَّ

ذا التأويــل ، وممَّــا يقــّوي هــاآليــة يف دفــع اختصاصــها بــه 

ــري  أنَّ اهللا تعــاىلٰ  ــاف وجــدنا أم ــة بأوص ــاه باآلي ــف مــن عن وص

ــه تعــاىلٰ  املــؤمنني  ــا : قــال مســتكمالً هلــا باإلمجــاع، ألنَّ ي
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َ
 ، وقــد شــهد النبــيُّ ]٥٤ :املائــدة[ اُهللا بِق

  ألمري املـؤمنني  بـام يوافـق لفـظ اآليـة يف اخلـرب الـذي

وقـد ندبـه لفـتح خيـرب بعـد  ال خيتلف فيه اثنان حـني قـال 

ــدًا بعــد آخــر ــرَّ عنهــا واح ــدًا «: فــرار مــن ف ــة غ ألعطــنيَّ الراي

بُّـُه اهللاُ ورسـوُلُه، كـّرار غـري فــّرار، 
رجـالً ُحيِـبُّ اهللاَ ورسـوَلُه وُحيِ

أمـري املـؤمنني  ، فـدفعها إىلٰ »يديـه يفـتح اهللا عـىلٰ  ٰى ال يرجع حتـَّ

 ،]]/ فكــان مــن ظفـــره وفتحــه مــا وافـــق ]] ٢٤٦ص

ــول  ــرب الرس ــاىلٰ خ ــال تع ــّم ق ٰ : ، ث
َ َ

ــٍة �
�
ِذل

َ
ِمِنَ�  أ

ْ
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ْ
ا�

 ٰ
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َ
�فِـــِر�نَ  أ

ْ
، فوصـــف مـــن عنـــاه ]٥٤: املائـــدة[ ال

الكـافرين هـو  والعزيـز عـىلٰ بالتواضع للمـؤمنني والرفـق هبـم، 

ة نكايتــه فـيهم ووطأتــه علــيهم،  املمتنـع مــن أن ينـالوه مــع شـدَّ

ـــؤمنني  ـــري امل ـــاف أم ـــذه أوص ـــدان وه ـــا وال  ٰى ال ُي فيه

ــال ــاَرب، ثــّم ق  : ُيق
َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يِل اِهللا َوال �  ِ� َس

َ
ون

ُ
ــد اِه

ُ
�

ــمٍ   الئِ
َ
ــة ْوَم

َ
� ]ــدة ــاه ]٥٤: املائ ــن عن ــمه م ــلَّ اس ــف ج ، فوص

ة اجل هــاد، وبــام يقتضـــي الغايــة فيــه، وقــد علمنــا أنَّ بقــوَّ

ــول  ــحاب الرس ــل ال  أص ــني رج ــني رجل ــه يف عب ــاء ل ن

ــاد و ــه جه ــر ل ــاد، وآخ ــرب وال جه ــم عاحل ــن نعل ــاء، ونح ن

ـم  قصـور كـلِّ  جماهـد عـن منزلـة أمـري املـؤمنني يف اجلهـاد، وأهنَّ

ــوِّ  ــع عل ــون  م ــأس ال يلحق ــدق الب ــجاعة وص ــزلتهم يف الش من

 املعــروف بتفــريج الغــمِّ  ربون رتبتــه، ألنَّـه منزلتـه، وال يقــا

ــول  ــه الرس ــن وج ــرب ع ــف الك ــذي مل وكش ــو ال ، وه

ُبر،  عــن قــرن، وال نكــص عــن هــول، وال وّىلٰ  حيجــم قــطُّ  ــدُّ ال

 وهــذه حــال مل يســلم ألحـــد قبلــه وال بعــده، وكـــان 

 .ملطابقة أوصافه ملعناها لالختصاص باآلية أوىلٰ 
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: ة والعنـاد أنَّ قولـه تعـاىلٰ قـوم مـن أهـل الغبـاو ٰى وقد ادَّعـ
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َ
ــدة[ ف ] ٥٤: املائ

ة، ولسـنا نعـرف  املراد بـه أبـو بكـر مـن حيـث قاتـل أهـل الـردَّ

أنَّـه ليكـاد أن  ٰى قوالً أبعـد مـن الصـواب مـن هـذا القـول، حتـَّ

ــه رضورًة، ألنَّ اهللا تعــاىلٰ  ا كــان قــد وصــف مــن إذ ُيعَلــم بطالن

ــة  ــىلٰ ]] ٢٤٧ص /[[أراده باآلي ة ع ــالعزَّ ــاد  ب ــافرين، وباجله الك

يف سبيله، مع إطراح خـوف اللـوم، كيـف جيـوز أن يظـنَّ عاقـل 

ـ مــن ذلـك الوصــف؟ ألنَّ  مــن مل يكـن لــه حـظٌّ  ه اآليـة إىلٰ توجُّ

املعلوم أنَّ أبا بكـر مل يكـن لـه نكايـة يف املشــركني، وال قتيـل يف 

ـــيِّ اإلســـالم، وال ــــيء مـــن حـــروب النب    وقـــف يف ش

موقــف أهــل البــأس والعنــاء، بــل كــان الفــرار ُســنَّته، واهلــرب 

يف مجلــة املنهــزمني يف مقــام   ديدنـه، وقــد اهنــزم عــن النبــيِّ 

الوجــه  بعــد مقــام، وكيــف ُيوَصــف باجلهــاد يف ســبيل اهللا عــىلٰ 

املذكور يف اآليـة مـن ال جهـاد لـه مجلـًة؟ وهـل العـدول باآليـة 

ــؤمنني عــن أ مــع العلــم احلاصــل لكــلِّ أحــد  مــري امل

أيب بكـر إالَّ عصـبيٌَّة ظـاهرة وانحــراٌف  بموافقـة أوصـافه هبـا إىلٰ 

 شديد؟

ـــؤمنني  ـــري امل ـــال أم ـــا يف قت ـــد روي نزوهل ـــل  وق أه

نفسـه وعـن عبـد اهللا بـن عبّـاس وعـّامر بـن  البصـرة، عنه 

اآليــة الروايــة  ٰى ، وإذا عضــد مــا ذكرنــاه مــن مقتضـــËيــارس 

ة  .زالت الشبهة، وقويت احلجَّ

ــىلٰ  ــن أيب  ع ــة ع ــم يف احلكاي ــد وه ــاب ق ــاحب الكت أنَّ ص

عنــه مــا مل يقلــه وال يقتضــيه رصيــح قولــه وال  ٰى مســلم، وحكــ

والـذي : (معناه، ألنَّ الـذي قالـه أبـو مسـلم بعـد إنشـاد البيـت

هـو الــذي وصـف بــه  ٰى وصـفهم بـه مــن الركـوع يف هــذا املعنـ

ــة عــىلٰ مــن أوعــد املرتــّدين باإلتيــ  ان هبــم بــدالً مــنهم مــن الذلَّ

ة عـىلٰ  ، هـذه ألفاظـه بعينهـا يف كتابـه )الكـافرين املؤمنني، والعزَّ

ــاب،  ــاحب الكت ــة ص ــالف حكاي ــي بخ ــرآن، وه ــري الق يف تفس

ألنَّ أبــا مســلم جعــل الوصــف يف اآليتــني واحــدًا، ومل يقــل أنَّ 

ـــ ـــاب حك ـــاحب الكت ـــد، وص ـــوف واح ـــه أنَّ  ٰى املوص عن

ــة ــوفني باآلي ــر األُوىلٰ  املوص ــة األُخ ــوفون باآلي ــم املوص ، ٰى ه

ــف  ــون الوص ــع أن يك ــري ممتن ــه غ ــاهر، ألنَّ ــف ظ ــذا حتري وه

ــق حكايتــه هــذا الضــ رب ـواحــدًا واملوصــوف خيتلــف، ومل ُحيقِّ

مــا حكــاه عنــه كانــت  ٰى مـن التحقيــق، ألنَّ أبــا مســلم لــو ادَّعــ

ــة، بــل أردنــا أن ُنبــنيِّ عــن وهــم صــاحب الكتــاب  دعــواه حجَّ

ــذي يف احلكا ــة، وال ــل ]] ٢٤٨ص /[[ي ــا مبط ــن كالمن م م ــدَّ تق

عيًا  ٰى للـدعو التـي ذكرهــا يف اآليـة، ســواء كـان أبــو مسـلم مــدَّ

 .أو غريه

ا قولـه ـا نزلـت يف عبـادة بـن الصـامت: (فأمَّ ) وقـد روي أهنَّ

عـاه مـن الروايـة مـا روي مـن نزوهلـا  فباطل، وليس يقابل مـا ادَّ

ــؤمنني  ــري امل ــك روايــة أيف أم ــىلٰ ، ألنَّ تل ــق ع نقلهــا  طب

ــ ــن اخلاصَّ ــديث م ــحاب احل ــة أص ــمجاع ــا ادَّ ة والعامَّ ــاه ة، وم ع

واحــد معــروف بالتحايــل  أحســن أحوالــه أن يكــون مســندًا إىلٰ 

 والعصــبيَّة، وال يوجــد لــه موافــق مــن الــرواة وال متــابع، عــىلٰ 

لنـا عـىلٰ  ا ذكـره، ألّنـا قـد دلَّ اقتضـائها  أنَّ مفهوم اآليـة ممتنـع ممـَّ

اإلمامـة، فلـيس جيـوز أن يكـون املعنـي  ٰى ا معنـفيمن ُوِصَف هبـ

ــه ال إمامــة لــه يف حــال مــن  فــاق عــىلٰ هبــا عبــادة بعينــه، لالتِّ  أنَّ

األحوال، وال جيوز أيضـًا أن يكـون نزلـت بسـببه الـذي ذكـره، 

ــىلٰ  ــا ع ــحُّ خروجه ــة يص ــاز  ألنَّ اآلي ــا، وإن ج ــبب ال يطابقه س

ــدّ  ــه أن يتع ــع مطابقت ــد  إىلٰ  ٰى م ــريه، وق ــاغ ــا ال  بيَّنّ ــراد هب أنَّ امل

ينجيـوز أن يكــون واليــة  ــام(والنصــرة، لــدخول لفظــة  الــدِّ ) إنَّ

 .املقتضية للتخصيص، فلم يبَق فيام ذكرناه شبهة

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف علم الكالم

ـــدلُّ عـــىلٰ  ]]٤٣٨ص [[ ـــه تعـــاىلٰ  وي مـــا   :ذلـــك قول
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ــة  ــمُ أنَّ لفظ
ُ
ــن كــان أوىلٰ  َوِ��� بتــدبري  يف اآليــة تفيــد م

 .ُأموركم، وجيب طاعته عليكم

ــاىلٰ  ــه تع ــه يف قول ــار إلي ــًا أنَّ املش ــت أيض ــَن َوا: وتثب ي ِ
�

�

ــوا  ، ويف ثبــوت ذلــك وضــوح الــنصِّ أمــري املــؤمنني  آَمنُ

 .عليه باإلمامة

ا الـذي يـدلُّ عـىلٰ  تفيـد مـا ذكرنـاه، فهـو ) ويلٍّ (أنَّ لفظـة  فأمَّ

ــوع إىلٰ  ــ الرج ــوم نصُّ ــم أنَّ الق ــا عل له ــن تأمَّ ــة، فم ــىلٰ اللغ  وا ع

ــم يقولــون إذا كــان يملــك تــدبري ) املــرأة هــذا ويلُّ : (ذلــك، ألهنَّ

ــولإن ــبة املقت ــون يف عص ــا، ويقول ــد عليه ــا والعق ــم : (كاحه ه

ــدم ــاء ال ــفون )أولي ــو، ويص ــالقود والعف ــة ب ــيهم املطالب ، ألنَّ إل

ــه  ــلطان بأنَّ ــة ويلُّ (الس ــر الرعيَّ ــ)أم ــن ُيرشِّ ــة ، وم  ويلُّ (ح اخلالف

 ).عهد املسلمني

ــفات اهللا  ــن ص ــارة ع ــوم بالعب ــه املوس د يف كتاب ــربَّ ــال امل وق
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أي أحــّق، ومثلــه  الــذي هــو أوىلٰ ) الــويلّ (أصــل تأويــل : تعــاىلٰ 

 .املوىلٰ 

 ٰى ملـا ذكرنـاه مـن املعنـ) ويلٍّ (احـتامل لفظـة  بيَّنّـاوإذا كنّا قـد 

ـا يف اآليـة تفيـد ذلـك دون غـريه مـن  فال بدَّ من الداللة عـىلٰ  أهنَّ

 .وجوه ما حيتمله

: ذلــك أنَّ الكــاف واملــيم يف قولــه تعــاىلٰ  والــذي يــدلُّ عــىلٰ 

 ُم
ُ
ال خيلو من أن ُيـراد هبـام مجيـع املكلَّفـني مـن مـؤمن  َوِ���

]] ٤٣٩ص [[ /ّفــــــار دون املــــــؤمنني، أو وكـــــافر، أو الكُ 

 .ّفار، أو بعض املؤمننيالعموم دون الكُ  املؤمنني عىلٰ 

ــوم أنَّ  ــافر، فمعل ــؤمن وك ــن م ــني م ــع املكلَّف ــان مجي ــإن ك ف

هم يف الكُ  ينّفــار ال جيــوز أن يتــوالَّ هتم فيــه، رـنصــ ، ويتــوّىلٰ الــدِّ

ــاملؤمنني، وجيــوز أن يتــوّىلٰ  ــام يليــق ذلــك ب ــدبري ُأمــورهم،  وإنَّ ت

ــ هــذا القســم ال جيــوز أن يكــون  فعــىلٰ . ف فــيهمك التصـــرُّ ومتلُّ

ــة  ــراد بلفظ ــع إىلٰ ) ويلٍّ (امل ــا يرج ــوّيل  إالَّ م ــة وت ــرض الطاع ف

 .التدبري

ـا القسـم  وهبذا الوجه بعينـه ُنبطِـل أيضـًا القسـم الثـاين، وأمَّ

ــث ــىلٰ  الثال ــؤمنني ع ــع امل ــاللفظ مجي ــد ب ــوز أن يري ــف جي  فكي

ــ علــه تعــاىلٰ العمــوم، ومــن ج ــاإليامن يف  اولي� هلــم قــد وصــفه ب

يـَن آَمنُـوا: قوله تعـاىلٰ  ِ
�

، فثبـت أنَّ املـراد بعـض املـؤمنني َوا�

 .وموىلٰ  يصحَّ أن يكون فيهم ويلٌّ  ٰى حتَّ 

ــدنا اهللا تعــاىلٰ  ــة وج ــذه اجلمل ــت ه ــويلَّ  وإذا ثب ــت ال ــا  أثب لن

هـذه الواليـة عـن  ٰى معنـ ٰى وجه يقتضــي التخصـيص ونفـ عىلٰ 

تقتضــي مـا ذكرنـاه يف اللسـان العـريب، ) إنَّـام(غريه، ألنَّ لفظـة 

ــم  ــام النحــو مــن ]: يقولــون[ألهنَّ ــام الفصــاحة للجاهليــة، وإنَّ إنَّ

وال يريـدون إالَّ مـا . جهة البصــريني، وإنَّـام لـك عنـدي درهـم

ن عدا املذكورذكرناه ومن نفي احلكم ع  .مَّ

ــل ــول القائ ــني ق ــدهم ب ــرق عن ــبهة يف الف ــت : (وال ش أكل

ــاً  ــوهلم)رغيف ــاً : (، وق ــت رغيف ــام أكل ــبهة يف )إنَّ ــذلك ال ش ، وك

: ، وبــني قولــه)لــك عنــدي درهــم: (الفــرق بــني قــول قــائلهم

ه بيَّنّـا، إنَّـام يكـون فـرق بـني القـولني ملـا )إنَّام لك عندي درهـم(

ن عدا املذكور) إنَّام(من إجياب لفظة   .لنفي احلكم عمَّ

ر ــة ] ت[وإذا تقــرَّ ــز محــل لفظ ــة مل جي ــذه اجلمل ــىلٰ ) ويلٍّ (ه  ع

ــواالة يف  ينامل ــدِّ ــ ال ــذا املعن ــيص يف ه ــه ال ختص ــة، ألنَّ  ٰى واملحبَّ

، ٰى هــم مشــرتكون يف هــذا املعنــملــؤمن دون آخــر، واملؤمنــون كلُّ 

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــاُت �َ   :ق ِمن
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ــاُء َوا� ْوِ�

َ
ــُهْم أ ُض

ْ
ع

ـــٍض ]] ٤٤٠ص [[ /
ْ
وإذا فســـد محـــل ]. ٧١: التوبـــة[ َ�ع

يناملــواالة يف  اللفظــة عــىلٰ  مل يبــَق إالَّ الوجــه اآلخــر، وهــو  الــدِّ

التحقيق بالتـدبري ومـا يقتضــي فـرض الطاعـة، ألنَّـه ال حتتمـل 

 .اللفظة إالَّ الوجهان فإذا بطل أحدمها ثبت اآلخر

ا الـذي يـدلُّ عـىلٰ   )صـلوات اهللا عليـه(أنَّ أمـري املـؤمنني  فأمَّ

يـَن آَمنُـوا  :هو املعنيُّ بقولـه ِ
�

أنَّ  مـن ذهـب إىلٰ  فهـو كـلُّ  َوا�

اإلمامــة  ٰى معنــ يف اآليــة مــا يرجــع إىلٰ ) ويلٍّ (املــراد بلفظــة 

املقصـود باآليـة بـل املنفـرد  )صـلوات اهللا عليـه(أنَّـه  يذهب إىلٰ 

ــذه ــة ي ــن األُمَّ ــد م ــا، وال أح ــة  ب إىلٰ بمعناه يف ) ويلٍّ (أنَّ لفظ

صـلوات (أنَّـه  اآلية تقتضــي مـا ذكرنـاه ويـذهب مـع ذلـك إىلٰ 

 .ما ُعني هبا أو ُعني سواه معه هبا )اهللا عليه

ــتَدلَّ  ــن أن ُيس ــا يمك ــىلٰ  وممَّ ــه ع ــك ب ــة وردت : ذل أنَّ الرواي

ـ ـمن طريق اخلاصَّ ة بنـزول هـذه اآليـة يف أمـري املـؤمنني ة والعامَّ

  َّـة يف ذلـك ]  بخامتـه[ق لـامَّ تصـد يف حـال ركوعـه، والقصَّ

 .ه اآلية إليه توجُّ  وهذا أيضًا يدلُّ عىلٰ . مشهورة

ــوابــأنَّ لفظــة : ولــيس ألحــٍد أن يطعــن يــَن آَمنُ ِ
�

لفــظ  ا�

ــه إىلٰ  ــوز أن يتوجَّ ــع وال جي ــؤمنني  مج ــري امل ــىلٰ  أم ــبيل  ع س

 .االنفراد

سـبيل  عـىلٰ  الواحـد وذلك أنَّ أهل اللغـة يلفـظ اجلمـع عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــيم، ق  : التعظ
ً
ــا وح

ُ
نا ن

ْ
ــل رَْس

َ
ــا أ

�
ــوح[ إِن ، ]١: ن

ــرَ و
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
يْناهــا ، و]٩: احلجــر[ إِن

َ
ــماَء بَ� ا�س�

ــدٍ  يْ
َ
ــذاريات[ بِأ ــاىلٰ ]٤٧: ال ــو تع ــد  ، وه ــول أح ــد، ويق واح

ــوك ــول : املل ــردًا، ويق ــه منف ــد نفس ــام يري ــنعنا، إنَّ ــا وص فعلن

ــأل  عريــفال ــد يس ــول: وق ــذا؟ فيق ــذا وك ــل ك ــن فع ــذين : م ال

 .واحد فعلوا كذا، وإنَّام يشري إىلٰ 

ــون اســتعامل لفظــة ]] ٤٤١ص [[ / ولــيس يمتنــع أن يك

ــىلٰ  ــيًام ع ــيًام وتعظ ــد تفخ ــع يف واح ــة اجلم ــبيل احلقيق ــو . س ول

َم أنَّـه جمـاز لوجـب محلـه بالـدليل عـىلٰ   ألنَّ كـلَّ مـا ذكرنـاه،  ُسلِّ

ــة تقتضــ) ويلٍّ (نَّ لفظــة أ مــن ذهــب إىلٰ  ــا يرجــع إىلٰ ـيف اآلي  ي م

 .بمعناها فرض الطاعة، أفرد أمري املؤمنني 

ا الطعن بـأنَّ لفظـة   فأمَّ
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
 يُِقيُمـون

فغلــط،  ٰى تقتضـــي االســتقبال فكيــف تكــون عبــارة عــامَّ مضـــ

ــة  ــون(ألنَّ لفظ ــر) يفعل ــا ج ــه ٰى وم ــا يدخل ــا ممَّ ــد  جمراه زوائ

ــام هــي مشــرتكة بــني  املضــارعة ليســت خالصــة لالســتقبال وإنَّ

ــام ختلــص لالســتقبال بــدخول ســني أو  احلــال واالســتقبال، وإنَّ
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 ســوف، فــإذا محلنــا لفظــة 
َ
 و يُِقيُمــون

َ
ــون

ُ
ت
ْ
احلــال  عــىلٰ  يُؤ

 .ما هي حقيقة فيه دون االستقبال، وإنَّام محلناها عىلٰ 

ــو ــه آخــر، وه ــالف: ويمكــن وج ــه ال خ ــاىلٰ  أنَّ  يف أنَّ اهللا تع

ــيِّ  ة النب ــوَّ ــل نب ــرآن قب ــدث الق ــلُّ   أح ــل، فك ــان طوي  بزم

لفظة فيه ُتنبـئ عـن الفعـل فيجـب أن تكـون لالسـتقبال، وإنَّـام 

 .ما جاء بلفظ املايض وهو االستقبال حيتاج إىلٰ 

ــا مــن ألزمنــا أن يكــون معنــ  ٰى الركــوع يف اآليــة بمعنــ ٰى فأمَّ

ــأطؤ امل ــوع دون التط ــوع واخلض ــل، ألنَّ اخلش ــوص فمبط خص

فقــد  -وإن كانــت يف أصــل اللغــة حمتملــة  -هــذه اللفظــة 

ــ ــوص، حتَّ ــاء املخص ـــرعي باالنحن ــرف الش ــت يف الع  ٰى اختصَّ

 .ال ُيفَهم من إطالقها يف الرشع إالَّ هو دون غريه

 : وال جيـوز أن يريـد بقولـه تعــاىلٰ 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
أنَّ هــذه  وَه

إليتــاء الزكــاة، وذلــك أنَّ  شــيمتهم وعــادهتم، وال يكــون حــاالً 

ــدنا ــول أح ــن ق ــوم م ــو : (املفه ــه وه ــاد بامل ــن ج ــواد م إنَّ اجل

ــه وهــو راكــب ٰى فــالن يغشــ(، و)ضــاحك دون غريهــا ) إخوان

 .الذي ذكروه ٰى من املعن

الةَ   :أنَّ قوله تعاىلٰ  عىلٰ   ا�ص�
َ
قد دخل فيه الركـوع،  يُِقيُمون

 وَ : قوله تعاىلٰ ]] ٤٤٢ص [[ /  فإن مل ُحيَمل
َ
ْم راِكُعون

ُ
أنَّه  عىلٰ  ه

أنَّ َمْن صـفتهم الركـوع كـان ذلـك  حال إليتاء الزكاة ومحلنا عىلٰ 

 .ممَّا ال يفيد التكرار، والتأويل املفيد أوىلٰ 

ــوهلم ــه : وق ــه(إنَّ ــلوات اهللا علي ــال  )ص ق يف ح ــدَّ ــو تص ل

الركوع لكـان قاطعـًا لصـالته غـري صـحيح، ألنَّ مـن اجلـائز أن 

السـائل، فأخـذ  ة إىلٰ ليـه أشـار إشـارة خفيـَّع اهللايكون صلوات 

ــ ــون رم ــوز أن يك ــده، وجي ــن ي ــاتم م ــائل اخل ــه،  ٰى الس ــه إلي ب

ــل ــد قي ــالة، وق ــع الص ــري ال يقط ــل اليس ــالم يف : فالعم إنَّ الك

والثنــاء عليــه  ونــزول اآليـة بمدحــه . الصـالة كــان مباحــاً 

ي قطـع ـوجـه يقتضـ أنَّـه مـا فعـل ذلـك عـىلٰ  وتقريظه يدلُّ عىلٰ 

 .ةالصال

ــك ــع ذل ــن دف ــىلٰ : وم ــة ع ــن واجب ــاة مل تك ــأنَّ الزك ــري  ب أم

من قصور مالـه مبطـل، ألنَّـه غـري ممتنـع أن جيـب  املؤمنني 

ــ ــاة أدن ــات زك ــن األوق ــت م ــه يف وق ــلوات اهللا علي ــه ص  ٰى علي

ـــ ــيس ذلــك بمقتض ــيّام إذا  ٰى مقــادير النصــاب، ول لليســار الس

 .انقطع ومل يستمرّ 

ــل ــد قي ــلَّم أنَّ : وق ــري مس ــه غ ــة  إنَّ ــاة(لفظ ــة ) الزك يف اآلي

ــارة  ــون عب ــع أن يك ــل، وال يمتن ــب دون النف ـــي الواج تقتض

ســبيل النفــل، ألنَّ الزكــاة مــأخوذة يف اللغــة  عــن الصــدقة عــىلٰ 

ــ ــذا املعن ــارة، وه ــنامء والطه ــن ال ــب  ٰى م ــدقة الواج ــق بص يلي

 .والنفل مجيعاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ـــُم اُهللا   :قولـــه تعـــاىلٰ : منهــا]] ١٨٤ص [[
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 . ]٥٥: املائدة[ �وَه

فـأخرب سـبحانه أنَّ املقيمـي الصـالة واملـؤيت الزكـاة يف حـال 

ــاخللق مــن أنفســه الركــوع أوىلٰ  م، حســب مــا أوجبــه بصــدر ب

ولرسـوله، وال أحـد مـن املـؤمنني ثبـت لـه هـذا  اآلية لـه تعـاىلٰ 

ــيلٍّ  ــؤمنني ع ــري امل ــري أم ــم غ ــًا  احلك ــه إمام ــب كون ، فيج

 .هبم من أنفسهم أوىلٰ   للخلق، وكونه

ـــ: إن قيــل ـــمُ أنَّ لفظـــة  وا عـــىلٰ دلُّ
ُ
 تفيـــد األوىلٰ  َوِ���

ـــا ال حتتمـــل يف اآليــة غـــ  ري ذلـــك، وأنَّ األوىلٰ بالتــدبري، وأهنَّ

ــدبري مفــرتض الطاعــة عــىلٰ  ــار  مــن كــان أوىلٰ  بالت ــه، وأنَّ املش ب

 .إليه بالذين آمنوا أمري املؤمنني 

: ظـاهر لغـًة ورشعـًا، يقولــون ألوىلٰ  برهـان إفـادة ويلٍّ : قيـل

ــالن ويلُّ  ــدم ف ــر، وويلُّ  ، وويلُّ ال ــد، وويلُّ  األم ــيم، وويلُّ  العه  اليت

ـــ املـــرأة، وويلُّ  فيـــه بغـــري  بـــام هـــو ويلٌّ  أوىلٰ : ت، يريـــدونامليِّ

 .إشكال

ــاص ــان اختص ــمُ   وبره
ُ
ــأوىلٰ  َوِ��� ــة ب ــ أنَّ : يف اآلي  اولي�

 .املحبَّة واألوىلٰ : ال حيتمل يف اللغة إالَّ شيئني

ـة، ألنَّ قولــه  وال جيــوز أن يريــد بالواليــة يف اآليــة املحبـَّ

ــاىلٰ  ــمُ :  تع
ُ
ــا َوِ��� م

�
ــلِّ مك إِن ــاب لك ــرٍّ خط ــف ب ــاجر  لَّ وف

ــ ــكس ــًا عام� ــه خطاب ــاب، وكون ــع اائر اخلط ]] ١٨٥ص /[[  يمن

ة والنصــرة، ألنَّ اهللا تعـاىلٰ  من محلـه عـىلٰ  ورسـوله  واليـة املحبـَّ

ــوادُّ  ــؤمنني ال ي ــب ون الكُ وامل ــل الواج ـــروهنم، ب ــار وال ينص ّف

ة  فيهم خالف ذلـك، فبطـل كـون املـراد بالواليـة يف اآليـة املـودَّ

 .جهة اإلخبار وال اإلجياب والنصـرة عىلٰ 

هم وألنَّــه ال خيلــو أن يكــون خطابــًا جلميــع اخللــق بــرِّ 

ــ ــار خاصَّ ــاجرهم، أو الكّف ــم، أو وف ــؤمنني دوهن ــع امل ة، أو جلمي

 .لبعض املؤمنني

ــوكونــه خطابــًا للجميــع أو للكُ  ة يمنــع مــن كــون ّفــار خاصَّ

ة والنرصة عىلٰ   .هبيَّنّاما  املراد بالوالية املودَّ
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ــؤمنني، ألنَّ اآليــة وال جيــ وز أن يكــون خطابــًا جلميــع امل

ن ذكـــر ويلٍّ  ، وذلـــك يقتضــــي اختصاصـــها  تتضـــمَّ ومتـــولٍّ

 .بالبعض

 وكونه خطابًا لـبعض املـؤمنني يمنـع مـن محـل الواليـة عـىلٰ 

ة والنرصة، لعموم فرضها للجميع  .املودَّ

ُيثبِـت احلكـم ملـا اتَّصـل بـه، وينفيـه عـامَّ ) إِنَّـام(وألنَّ حرف 

فصــل عنــه، بغــري تنــازع بــني العلــامء بلســان العــرب، كقولــه ان

ــاىلٰ  ــُم اهللاُ :  تع
ُ
ــا إِ�ُه� م

�
ــه[ إِن ــ  ]٩٨: ط ــت اإلهليَّ ــه أثب ة ل

ــه ــداه، وكقول ــن ع ــا عمَّ ــَد رَب�   :ونفاه بُ
ْ
�

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــْرُت أ �ِ

ُ
ــا أ م

�
إِن

َمهـا ي َحر� ِ
�

ةِ ا�
َ َـ�ْ خـصَّ العبـادة بـربِّ ] ٩١: النمـل[ هِذهِ ا�ْ

ــدة و ــهالبل ــداه، وقول ــن ع ــا عمَّ ــِذرٌ   :نفاه
ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
 إِن

  .هذا الوجه عىلٰ ] ٧: الرعد[

ــات«:  وقــول النبــيِّ  ــام األعــامل بالنيّ ــام «: وقولــه  ،»إنَّ إنَّ

ــاء ــاء مــن امل ــيئة«، و»امل ــا يف النس ــام الرب ــن «، و»إنَّ ــام الــوالء مل إنَّ

) امإنَّـ(ذلـك يفيـد إثبـات احلكـم للمتَّصـل بحـرف  كـلُّ   ،»أعتق

ــر ــدليل آخ ــَم ب ــا ُعِل ــل، إالَّ م ــن املنفص ــه ع ــاب : ونفي ــن إجي م

 .الغسل من غري املاء، وثبوت حكم الربا يف غري النسيئة

ــم، : وقــول الفصــيح]] ١٨٦ص /[[ ــام لــك عنــدي دره إنَّ

ــداق ــام احل ــة، وإنَّ ــاحة يف اجلاهلي ــام الفص ــىلٰ   وإنَّ ـــريون، ع  البص

 .هذا النحو بغري إشكال

ر مــا ذك ــام(رنــاه فحــرف وإذا تقــرَّ يف اآليــة يفيــد الواليــة ) إِنَّ

ــاىلٰ  ــداهم،  فيهــا هللا تع ــن ع ــا عمَّ ــوله وللمــؤمنني، وينفيه ولرس

ة والنصـــرة، املعلــوم  وذلـك يمنــع مــن محلهــا عــىلٰ  واليــة املــودَّ

 .عمومها

 .وإذا بطل أحد القسمني ثبت اآلخر

ـــواوألنَّ  ـــَن آَمنُ ي ِ
�

ـــن  ا� ـــؤمنني م ـــبعض امل ـــتصٌّ ب خم

 :وجهني

وصــفهم بإيتــاء الزكــاة، وذلــك يقتضـــي خــروج : مهاأحــد

الصــحيح مــن  مــن مل خياطــب بالزكــاة أو خوطــب ففــرط عــىلٰ 

 .املذهب عن اآلية

ــاين ــه: الث ــوع يف قول ــال الرك ــاة يف ح ــاء الزك ــفهم بإيت : وص

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــل وَه ــول القائ ــاع اللــبس مــن ق ــالن : ، الرتف ف

ــب ــو راك ــدًا وه ـــرب زي ــاحك، ويض ــو ض ــه وه ــود بامل ، جي

ــ ــال دون  ٰى ويلق ــل إالَّ احل ــه ال حيتم ــاٍش، يف أنَّ ــو م ــدًا وه خال

 .املايض واملستقبل

 ٰى مــؤمن، بــل ال دعــو ومعلــوم أنَّ هــذا حكــم مل يعــّم كــلَّ 

 .الشرتاك اثنني من املؤمنني معينني فيه

ــلُّ  ــان ك ــوص، وك ــت اخلص ــال وإذًا ثب ــن ق ــوص   م خلص

ألنَّ  ،املـــؤمنني يف اآليـــة قـــال باختصـــاص الواليـــة بـــاألوىلٰ 

ة والنصــرة الواجبـة عـىلٰ  خصوصها يمنع مـن محلهـا عـىلٰ   املـودَّ

 .اجلميع

ـــادة األوىلٰ  ـــان إف ــــرُّ  وبره ـــّق بالتص ـــدبري األح ف يف للت

 ٰى متــ ٰى املتــوّيل لإلمامــة وفــرض الطاعــة ظــاهر، ألنَّ هــذا املعنــ

ــون  ــه ال يك ــة، ألنَّ ــرض الطاع ــاد ف ــولٍّ أف ــني وّيل ومت ــل ب حص

لكونــه مفــرتض الطاعــة ه بنفســه إالَّ بــه وأملــك بــأمره منــ أوىلٰ 

ـــه، إذ ال  ـــ]] ١٨٧ص /[[علي ـــري  ٰى معن ـــة غ ـــرض الطاع لف

مجيـع اخللـق يفيـد إمامتـه  ذلك، ووجوب ذلـك للمـذكور عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــه تع ــادة قول ــيعهم، كإف ْو�ٰ   :جلم
َ
ــِ�� أ ــْن  ا�� ِمِنَ� ِم

ْ
ُمؤ

ْ
ــا� بِ

ِسِهمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 .لذلك] ٦: األحزاب[ أ

يوبرهان اختصاص  ِ
�

بـن أيب  بأمري املؤمنني عـيلِّ  َن آَمنُواا�

وصف املذكور مـن إيتـاء الزكـاة يف : ق، منهارُ من طُ  طالب 

 .حال الركوع، وال أحد ادَّعي فيه ذلك غريه 

ــا ــد : ومنه ــا ق ــاأّن ــؤمنني،  بيَّنّ ــبعض امل ــم ب ــاص احلك اختص

ــها بعــيلِّ  -ممَّــن يعتــّد بقولــه  -مــن قــال بخصوصــه  وكــلُّ   خصَّ

 .بن أيب طالب 

، أنَّ الواليـة يف اآليـة تفيـد األوىلٰ  قيـام الربهـان عـىلٰ : ومنها

 .امن قال بذلك خصَّ هبا علي�  وكلُّ 

تـــواتر اخلـــرب مــن طريقـــي الشـــيعة وأصـــحاب : ومنهــا

 .قه باخلاتم راكعاً عقيب تصدُّ  احلديث بنزول اآلية فيه 

ه مـع عـدم ه وعـدوِّ وليـِّ بـذلك عـىلٰ  احتجاجـه : ومنها

ـــري، وارت ـــرٰىض النك ـــدا ال ـــه ع ـــاك عن ـــباب اإلمس ـــاع أس  ف

 .والتصديق

ــا ــه : ومنه ــار بأحوال ــل األخب ــلِّ متكام ــم لك ــول العل حص

ــ ٰى لنفســه ودعــو ذلــك منــه  ٰى وذّريتــه لــدعو ة ذّريتــه، كافَّ

ــدقهم  ــدقه وص ـــي ص ــك يقتض ــاذبني وذل ــوهنم ك ، إذ ك

 .ما ال يذهب إليه مسلم ورسوله  اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

ــا  ـــيء ممَّ ــدح يف ش ــاذُّ وال ق ــام رواه الش منا ب ــدَّ ــزول  ق ــن ن م

لنـا  اآلية يف ابـن سـالم، ألّنـا مل نسـتدل باإلمجـاع فينـا، وإنَّـام عوَّ

ـــىلٰ  ـــريقني، وألنَّ  ع ـــواتر الف ـــىلٰ ]] ١٨٨ص /[[  ت ـــاع ع  اإلمج

ــه ال خيلــو أن  مبنــيٌّ دليــل ال يقــدح فيــه إالَّ مــا قــدح فيــه، وألنَّ
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ــوّىلٰ  ــة واملت ــوّيل يف اآلي ــو املت ــالم ه ــن س ــوز أن يكــون اب ، وال جي

ــه رجــوع عــن عمــوم  عــىلٰ  يكــون املتــوّىلٰ  جهــة اخلصــوص، ألنَّ

ــ ص الواليــة بــه، اآليــة بغــري داللــة، وألنَّ ذلــك يقتضـــي ختصُّ

ــىلٰ  ــك ع ــالف ذل ــاع بخ ــة،  واإلمج ــة اآلي ــذهبني يف والي ــال امل ك

 .ناّليًا مع غريه فال ينفعهم وال يرضُّ وإن كان متو

ــون متوّليــًا عــىلٰ  إنَّ : ذهب مــن قــالمــ وال جيــوز أن يك

ــ ــا بمعن ــة فيه ــها  ٰى الوالي ـــي اختصاص ــك يقتض ة، ألنَّ ذل ــودَّ امل

مــذهب  بــابن ســالم مــع حصــول اإلمجــاع بعمومهــا، وال عــىلٰ 

ـا بمعنـ: من قـال ، ألنَّ ابـن سـالم ال يسـتحقُّ ذلـك األوىلٰ  ٰى إهنَّ

 .ة وجههها إليه خاصَّ بإمجاع، فلم يبَق لتوجُّ 

يـة لفــظ اجلمــع ومــدح ن اآلولـيس ألحــٍد أن يقــدح بتضــمُّ 

ــدِّ  ــيلٌّ املتص ــاة، وع ــاء الزك ــفه بإيت ــري   ق ووص ــد وفق واح

ــظ  ــد بلف ــن الواح ــارة ع ــه، ألنَّ العب ــام فعل ــالة ب ــاطع الص وق

  جهـة التعظـيم ظـاهر يف العربيـة، وكـون عـيلٍّ  اجلمع عـىلٰ 

فقريًا غري معلوم، وإلقـاؤه اخلـاتم يف الصـالة مـن يسـري العبـث 

ــري ــا، وألنَّ كث ــاح فيه ــق إىلٰ املب ــًا، وال طري ــان مباح ــم  ه ك العل

ره عنــه، وألنَّ رســول النســخ مــن تــأخُّ  عــىلٰ  م فعلــه بتقــدُّ 

ح هـو  مدحه عـىلٰ  اهللا  بـه مـن غـري منكـر  فعلـه ومتـدَّ

 .عليه، وذلك يمنع من كونه مذموماً 

لنا عـىلٰ  اختصـاص اآليـة بـه بـام ال حمـيص عنـه،  وألّنا قد دلَّ

ذلـك سـقوط مجيـع مـا  ٰى قتضــنها تعظـيم املـذكور، فامع تضمُّ 

 .قدحوا به

ــه  ــفه في م ووص ــدَّ ــل تق ــن فع ــا ع ــذكور فيه ــدح امل وألنَّ م

ــن  ــز م ــه ومتيي ــف ل ــًا تعري ــاة راكع ــاء الزك ــالة وإيت ــة الص بإقام

 .غريه، وهذا واضح، واملنَّة هللا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

إمامــة أمــري املــؤمنني  دليــل مــن القــرآن عــىلٰ ]] ٣٣٤ص [[

،  قـــال اهللا : يـــَن ِ
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 ].٥٥: املائدة[ � راِكُعون

ـــبحانه ـــه س ـــمُ : فقول
ُ
ـــه األوىلٰ   َوِ��� ـــراد ب ـــم امل  ،بك

ــّق  ــدبريكم واألح ــيِّ وال ،بت ــأُ ق ــه  ،موركمم ب ــب طاعت ــن جت وم

 .عليكم

ــ ــو معن ــذا ه ــاىلٰ  ٰى وه ــه تع ــام بقول  : اإلم
َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
ا�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ ــه أمــري   ،�ا�ص� املــراد ب

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــب  امل ــن أيب طال ــ ،ب ــدَّ ألنَّ ــد تص ــان ق ق ه ك

 .بخامته وهو راكع يف الصالة

ــ :فتقــدير اآليــة مــوركم والــذي  ألُ ر لكــم واملتــوّيل ام املــدبِّ إنَّ

 .بن أيب طالب اهللا ورسوله وعيلُّ  ،جتب طاعته عليكم

لوات صـ(إمامـة أمـري املـؤمنني  مـن القـرآن عـىلٰ  وهذا نصٌّ 

 .)اهللا عليه

ـــالفون ـــا املخ ـــال لن ـــإن ق ـــ :ف ـــىلٰ  الً وا أوَّ دلُّ ـــه أنَّ  ع : قول

 ُم
ُ
 .املراد به ما ذكرتم َوِ���

ـ :قلنا مفيـدة ملـا ذكرنـاه فظـاهر لـيس  )ويلٍّ (ا كـون لفظـة أمَّ

ــكال ــه إش ــونأَال  ،في ــاس يقول ــرون الن ــذا ويلُّ ( : ت ــرأة ه  ،)امل

 .ه املالك لتدبري أمرها يف إنكاحها والعقد عليهايريدون أنَّ 

ــأهنَّ  ــول ب ــبة املقت ــدمويصــفون عص ــاء ال ــث  ،م أولي ــن حي م

 .ي املطالبة بالدمكانوا مستحقّ 

ـ طان ويلُّ الســل إنَّ ( :ويقولــون ويف  ،)ة أمجعــنيأمــر الرعيـَّ

 .)عهد املسلمني ه ويلُّ إنَّ ( :حه بخالفته عليهممن رشَّ 

 : النظر والتدبري قال الكميت الويلِّ  ومن حيث كان إىلٰ 

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هاألم

ــو  ــؤدِّ  ٰى ومنتجــع التق   بونعــم امل

ــة إنَّ ]] ٣٣٥ص /[[ ــ ويف اجلمل ــاً  لَّ ك ــان والي ــن ك ــر م  األم

 .به ه وأوىلٰ بتدبريه فهو وليُّ  قاً ومتحقِّ 

 .فيثبت به ما ذكرناه ،هذا هو املعروف يف اللغة والرشع معاً 

مُ لفظة  منا لكم أنَّ قد سلَّ  :فإن قال املخالفون
ُ
حتتمل   َوِ���

وجيوز أن يكون املراد هبا  ،سواه ها قد حتتمل أيضاً ولكنَّ  ،ما ذكرتم

يناملــواالة يف   : ســبحانهكقولــه  ،الــدِّ
ُ

ِمنــات
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ــون

ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
ُضُهْم أ

ْ
 ].٧١: التوبة[ َ�ع

ــم ــا هل ــ إنَّ  :قلن ــا عامَّ ــي ذكرمتوه ــة الت ــذه اآلي ــائر ه ة يف س

أن يكــون مــراد  واآليــة التــي احتججنــا هبــا ال يصــحُّ  ،املــؤمنني

يَن آَمنُوا: فيها اهللا تعاىلٰ  ِ
�

 .يع البعض دون اجلمإالَّ  َوا�

ــ ز فيهــا مــن أراده مــن املــؤمنني بصــفة الزكــاة ه ميَّــوذلــك أنَّ

وأنــتم ال ختــالفون يف  ،للجميــع ي�ــاوجعلــه ول ،يف حــال الركــوع

ــ أنَّ  فوجــب أن يكــون  ،ة يف بعــض املــؤمننيهــذه الصــفة خاصَّ

وا: قولـه
ُ
يَن آَمن ِ

�
ـ َوا� ـ ،ا كـذلكخاص� ا صـفة هلـم بظـاهر ألهنَّ

ــل ــه .التنزي ــو أراد بقول ــوا:  ول
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ــع  َوا� ــوم بجمي العم

 .له ٰى وهذا ال معن ،ا لنفسهاملؤمنني لكان اإلنسان ولي� 
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مـا: وقولـه يف اآليـة
�
ة التخصـيص ونفــي شـاهد بصـحَّ  إِن

ــ :وهــي كقــول القائــل ،املــذكورين ٰى املثبــت عــن مــن ســو ام إنَّ

ـصـحَّ  )امإنَّـ( ٰى فقـد نفـ ،صديقك من نصـحك ن ة الصـداقة عمَّ

 .مل ينصح

ــهو ــيص يف قول ــن التخص ــاه م ــا ذكرن ــوت م ــَن : ثب ي ِ
�

َوا�

ــوا ــيُ  آَمنُ ــالويلّ  م أنَّ عِل ــراد ب ــدبِّ  امل ــو امل ــه ــام ر للكافَّ ة واإلم

 .القدوة

يند املواالة يف ولو كان املراد جمرَّ   .لبطل هذا التخصيص الدِّ

 : ذكروهووجه آخر يف اجلواب عامَّ 

 ،جنــا هبــا أمــراً ذكــر يف اآليــة التــي احتج اهللا تعــاىلٰ  وهــو أنَّ 

ث بمـن ذكـره مـن ثلَّـ ثـمّ  ،برسـوله  ٰى ثنّـ ثمّ  ،بدأ فيه بنفسه

ــمُ : ف قولــهرَ ـصــفوجــب أن ال يُ  ،املــؤمنني
ُ
مــا   إىلٰ إالَّ   َوِ���

ــوله  هــو مســتحقٌّ  وإذا كــان كــذلك فالــذين  ،هللا ولرس

ص /[[  ون نظـــري ذلـــكآمنــوا املـــذكورون يف اآليـــة يســتحقُّ 

ــه]] ٣٣٦ ــىلٰ ويف هــذا دل ،بعين ــوّيل  أنَّ  يــل ع  التــدبري املــراد ت

 .ولزوم الطاعة واألمر والنهي يف اجلامعة

ــإذا ثبــت لكــم أنَّ  :فــإن قــال اخلصــوم مــراده ســبحانه يف  ف

ــه ــا مــن قول ــة التــي احتججــتم هب ــوا: اآلي ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــو  َوا� ه

ــبعــض األُ  : قولــه ٰى معنــ أنَّ  م لكــم أيضــاً لِّ وُســ ،ة دون مجيعهــامَّ

 ُــم
ُ
الصــفة التــي  اإلمامــة عــىلٰ  ٰى يهــا هــو معنــف  َوِ���

هـو املـراد يف  أمـري املـؤمنني  أنَّ  فـام الـدليل عـىلٰ  ،تذكروهنا

 ؟اآلية واملقصود فيها

ــا ــىلٰ  :قلن ــدليل ع ــن  ال ــديث م ــحاب احل ــل أص ــك نق ذل

ــ ه الــذي وأنَّــ ،ا نزلــت يف أمــري املــؤمنني الفــريقني أهنَّ

 .السائل وهو راكع ق بخامته عىلٰ تصدَّ 

ـــا ـــك إالَّ ومل خي ـــن متكلِّ لف يف ذل ـــأ م ـــن نش ـــي ذي  م م

ــنياملتكلِّ  ــرار ،م ــام اإلق ــوم مق ــار يق ــيس اإلنك ــرَّ  ،ول د وال جم

يء مجيــع ـروايــة شــ فــق عــىلٰ وإذا اتَّ  ،النفــي بقــادح يف اإلثبــات

 .من له متييز وعقل ة عىلٰ أهل النقل كان ذلك حجَّ 

ــالو ــإن ق ــحُّ  :اف ــف يص ــك االتِّ  كي ــد روي أنَّ يف ذل ــاق وق  ف

 ؟زلت يف عبد اهللا بن سالماآلية ن

ــا ــن حيــث إنَّ  يصــحُّ  :قلن ــا ذلــك م ــدٍ  لن ــة واح ــذه رواي  ،ه

 ،فـاق احلاصـل مـن مجلـة األخبـاروأخبـار اآلحـاد ال تزيـل االتِّ 

 .ال يقدح يف اإلمجاع والقول الشاذُّ 

ــ أنَّ  عــىلٰ  ــد الــذي روي أهنَّ ــن ســالم ق ــد اهللا ب ا نزلــت يف عب

 .اد األخبارقّ ادة نُ ة بشهحت عليه احلال وأشبهت القصَّ تصفَّ 

 أسـلم عبـد اهللا بـن سـالم وأصـحابه قالـت امَّ ـه لـأنَّـ  وذلك

واليتنـــا  ولـــنقطعنَّ  ،منـــاكواهللا ال جالســـناك وال كلَّ  :اليهـــود

رســول  فشــكا ذلــك إىلٰ  .رناكـوال نصــ ،منــك ومــن أصــحابك

ـــاىلٰ  ،اهللا  ُ : فـــأنزل اهللا تع
ُ

ـــو� ـــُم اُهللا َورَُس
ُ
ـــا َوِ��� م

�
إِن

يــنَ  ِ
�

ــْم  َوا�
ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� آَمنُ

 
َ
ــون   �راِكُع

�
ــإِن

َ
ــوا ف ــَن آَمنُ ي ِ

�
ُ َوا�

َ
ــو�  اَهللا َورَُس

�
ــَول تَ

َ
ــْن � َوَم

 
َ
غاِ�ُون

ْ
ُم ال

ُ
 ].٥٦و ٥٥: املائدة[ �ِحْزَب اِهللا ه

ـــيُّ ]] ٣٣٧ص /[[ ـــرج النب ـــال إىلٰ   فخ ـــجد فق  :املس

نعـم يـا رسـول  :قـالوا ،»فأعطـاه أحـد شـيئاً هل سـأل سـائل «

ــأل ،اهللا ــجد يس ــان يف املس ــل ك ــيلٌّ  ،رج ــاه ع ــه   فأعط خامت

ــع ــو راك ــيُّ  .وه ــال النب ــرب«:  فق ــاىلٰ  إنَّ  ،اهللا أك ــد  اهللا تع ق

دعــا عبــد اهللا بــن  ثــمّ  ،وتــال علــيهم اآليتــني ،»أنــزل فيــه قرآنــاً 

ــحابه ــم ،ســالم وأص ــال هل ــد عوَّ « :فق ــود ق ــن اليه ــكم اهللا م ض

بعضـهم مـن أهـل الغفلـة  فظـنَّ ، وتـال علـيهم اآليتـني ،»أولياء

 .ا من أجل ذلك نزلت يف عبد اهللا بن سالمأهنَّ 

ــكُ  ومــن رجــع إىلٰ   ،ب التفاســري ونقــل أصــحاب احلــديثتُ

 .ما وصفناه األمر عىلٰ  علم أنَّ 

ــبحانه ــه س ــيم يف قول ــاف وامل ــمُ : والك
ُ
ــاب   َوِ��� خط

ــجلميــع األُ  وموجــودهم ومــن ســيوجد  ة حــارضهم وغــائبهممَّ

ــنهم ــه ،م ــو كقول ــيامُ : وه ُم ا�ص�
ُ
ــيْ�

َ
ــَب َعل ِت

ُ
ــرة[ ك : البق

ـــ  ،]١٨٣ عبـــد اهللا بـــن ســـالم  ر رســـول اهللا ـام حضـــوإنَّ

ــني ليُ  ــيهم اآليت ــال عل ــوأصــحابه وت ــة ـبشِّ رهم بــدخوهلم يف مجل

 .هم اهللا ورسوله وأمري املؤمننيمن يكون وليُّ 

ـــالوا ـــهنت ذكـــاآليـــة تضـــمَّ  إنَّ  :فـــإن ق ـــع بقول :  ر اجلمي

وا
ُ
يَن آَمن ِ

�
 ؟ا يف واحدٍ لكم أهنَّ  فكيف يصحُّ ، َوا�

ر نَكــوال يُ  ،لشــأنه  بلفــظ اجلمــع تعظــيامً عــربَّ قــد يُ  :قلنــا هلــم

ــا  :وقــد قــال اهللا  ،بــل يســتعمله أهلهــا ،ذلــك يف اللغــة
�
إِن

 إِ�ٰ 
ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رَْسـل

َ
ْوِمــهِ  أ

َ
ــ:  وقـال تعــاىلٰ ، ]١: نــوح[ ق

ْ َ
ــا �

�
ُن إِن

 
َ
ــافُِظون

َ
� ُ

َ
ـا �

�
ــَر َو�ِن

ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
وقــد علمنــا ، ]٩: احلجـر[ �ن

ـــ ،وحـــده اهللا أرســـل نوحـــاً  أنَّ  ـــزَّ وأنَّ ـــذكر وحافظـــه ه ن ل ال

 .ونظري ذلك كثري ،]وحده[

ــالوا ــه :فــإن ق ــراد بقول ــرتم أن يكــون امل ــَن : مــا أنك ي ِ
�

َوا�

ــوا
ُ
ــع آَمن ــيُّ  ،اجلمي ــون املعن ــ ويك ــه أهنَّ ــذين م املؤمفي ــون ال ن

ــعون  ــا خاش ــم يف إتياهن ــاة وه ــون الزك ــالة ويؤت ــون الص يقيم
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 ٰى ويكـــون هـــذا معنـــ ،ونون وال يتكـــربَّ متواضـــعون ال يمنُّـــ

 : قولـه
َ
الزكــاة يف  دون مـا ذهبــتم إليـه مـن أن يـؤيت  راِكُعـون

 ؟حال ركوعه

ــا ــحيح :قلن ــري ص ــذا غ ــوع ال يُ  ألنَّ  ،ه ــالرك ــة فَه م يف اللغ

التطــأطؤ املخصــوص دون التواضــع  ه أنَّــإالَّ  رع معــاً ـوالشــ

ـــوع ـــ ،واخلض ـــام يُ وإنَّ ـــوَص ـــع بأنَّ ـــعف اخلاض ص /[[  ه راك

ــىلٰ ]] ٣٣٨ ــبيه ع ــاز والتش ــبيل املج ــد  ،س ــن أمح ــل ب ــال اخللي ق

ركبتـه  لوجهـه فمـسَّ  مـن ينكـبُّ  كـلُّ ( :صاحب كتـاب العـني

 :وأنشد للبيد ،)ها راكعسُّ مت األرض أو ال

    خرب أخبار القـرون التـي مضـتأُ 

ـــكــأّين  بُّ أد    ام قمــت راكـــع كلَّ

�ةَ : رون أن يكـون قولـهنِكـفـام تُ  :فإن قالوا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

ــفاً  ــاهنم وص ــم بإتي ــه ،هل  : وقول
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــراد   وَه ــيس امل ل

ــ ــ ،م أعطوهــا يف حــال ركــوعهمأهنَّ الركــوع مــن  ام معنــاه أنَّ وإنَّ

ــادهتم ــأهنم وع ــري  ،ش ــه يف غ ــانوا يفعلون ــه وإن ك ــفهم ب فوص

 ؟وقت إعطاء الزكاة

ــا ــاهر  :قلن ــن ظ ــروج ع ــو خ ــث ه ــن حي ــك م ــا ذل أنكرن

ــد  ــالم املفي ــالة نَّ أالك ــوع الص ــال رك ــان يف ح ــاة ك وال  ،الزك

 .راف عن الظاهر مع االختيارـاالنص طريق إىلٰ 

 ،)إخوانــه وهــو راكــب ٰى يغشــ(فــالن  :ومثــل ذلــك قــوهلم

ــدلُّ  ــ عــىلٰ  وظــاهر هــذا ي ــهأنَّ  ،ه راكــب يف حــال غشــيانه إخوان

 .الزمان يف األمرين واحد أنَّ و

الزكـاة مل تكـن يف حـال  إنَّ  :قلنـا ٰى ا متـوهـو أّنـ ،ويشء آخر

ـــوع ـــالم إىلٰ  ٰى أدّ  ،الرك ـــرار الك ـــ ،التك ـــام ألنَّ ـــفهم بإق ه وص

م راكعــون وهــو يريــد فــإذا وصــفهم بعــد ذلــك بــأهنَّ  ،الصــالة

الركـــوع داخـــل يف  ألنَّ  ،ر الوصـــف بالصـــالةون تكـــرَّ صــلّ يُ 

الةَ يُِقيُمو: قوله  ا�ص�
َ
 .ن

مل يكـن يلزمـه عنـدكم   فـأمري املـؤمنني عـيلٌّ  :فإن قـالوا

 .ه مل يكن من ذوي اليسارألنَّ  ،زكاة

ــ ،الزكــاة مل جتــب عليــه قــطُّ  أنَّ  لســنا نقطــع عــىلٰ  :قلنـا ام وربَّ

ــ ــك أدن ــادير ٰى مل ــاب]] ٣٣٩ص /[[ مق ــ ،النص ــت  ٰى وأت وق

ه نَّـإ :ولـيس يقـال ملـن ملـك مـأيت درهـم ،الزكاة وهـو يف يديـه

 .واحداً  فق له وجوب الزكاة منها وقتاً ام إذا اتَّ السيّ  ،مورس

مل تكـن عليـه  ،أن تكـون هـذه الزكـاة نافلـة وقد جيوز أيضـاً 

ــة ــانع أن يُ  ،واجب ــمّ وال م ــاةً  ٰى س ــدقة زك ــل مــن الص ــ ،النف ه ألنَّ

يف  عليـه النمـوُّ  يسـتحقُّ  عطـاءً إيف كونـه  ،متناول للفـرض منهـا

فــإن كــان لفــظ الزكــاة عنــدكم  ،وبــاتاحلســنات والزيــادة واملث

ــرتكاً  ــ مش ــد توجَّ ــة فق ــدقة والفريض ــن الص ــة م ــىلٰ يف النافل  ه ع

املسـتفاد مـن ظـاهر لفـظ  وإن كـان عنـدكم أنَّ  .الظـاهر جوابنـا

ن رصفنـا ا ممـَّكنّـ ،ام هـو املفـرتض منهـا دون مـا سـواهنَّـإالزكاة 

اآليــة نزلــت يف  عـن الظــاهر ورود األخبـار املجمــع عليهــا بـأنَّ 

ــؤمنني  ــري امل ــ .أم ــع أنَّ ــطُّ م ــه ق ــاة ه مل تلزم ــة الزك  ،فريض

ــال ــدَّ  ف ــىلٰ  ب ــك ع ــل ذل ــن مح ــة م ــاة النافل ــنا  خصَّ وإالَّ  ،زك ص

 .األخبار

الصــدقة يف  فكيــف ســاغ ألمــري املــؤمنني  :فــإن قــالوا

 ؟بغريها هلا واشتغاالً  ليس ذلك إبطاالً أوَ  ؟حال الصالة

مجيــع األفعــال  ا غــري عــاملني أنَّ أقــرب مــا يف هــذا أّنــ :قلنــا

ــورة كلُّ  ــت حمظ ــالة كان ــوم يف الص ــا الي ــي عنه ــك املنه ــا يف تل ه

ـــال ـــذه  ،احل ـــر ه ـــل ورود حظ ـــذا قب ـــون ه ـــوز أن يك فيج

 ،يف الصــالة الكــالم قــد كــان مباحــاً  إنَّ  :وقــد قيــل .األســباب

 .وهني عنه بعد ذلك

 ،ولـو مل يكــن األمــر كــذلك مل يلــزم مــا ذكرمتــوه يف الســؤال

عـن القيـام  مل يكـن شـاغالً   املـؤمنني الذي فعلـه أمـري ألنَّ 

الســائل إشــارة  بــل جــاز أن يكــون أشــار إىلٰ  ،بحــدود الصــالة

ة ال يقطـع بمثلهـا الصـالة فهـم منهـا مـراده وأخـذ اخلـاتم خفيَّ 

 .من يده

 أنَّ  فــاق الفقهــاء عــىلٰ رون هــذا وأنــتم تــرون اتِّ نِكــفكيــف تُ 

 ؟حالٍ  يسري العمل يف الصالة ال يقطعها عىلٰ 

مل يشــتغل باإلعطــاء عـــن  ه أنَّــ عــىلٰ  يــدلُّ والــذي 

واإلضـافة  ،استيفاء رشائـط الصـالة نـزول املـدح لـه يف القـرآن

 .ا لألناماملدح تقديمه ولي�  إىلٰ 

ــالوا ــ :فــإن ق ــت أنَّ ــإذا ثب ــام للخلــقف ــة إم ــذه اآلي ــام  ،ه هب ف

  ؟رون أن يكون املراد استحقاقه لذلك بعد عثامننكِ تُ 

ــا]] ٣٤٠ص /[[ ــا ذ :قلن ــن قِ أنكرن ــك م ــل ــلَّ  ل أنَّ بَ ــن  ك م

ــول اهللا  ــد رس ــا بع ــا يوجبه ــة هب ــه اإلمام ــت ل ــلِّ  ثب  يف ك

 .دون حالٍ  بذلك حاالً  وال خيصُّ  ،حالٍ 

ــا ذلــك مــن قِ  ــوأنكرن ــوله وليُّ  اهللا تعــاىلٰ  ل أنَّ بَ ــا ورس  ن

اسـم رسـول  وقد عطـف ذكـر أمـري املـؤمنني عـىلٰ  ،حالٍ  يف كلِّ 

ــتحقَّ  ،اهللا  ــب أن يس ــاً  فوج ــك أيض ــلِّ يف ذل ــالٍ   ك ــام  ح ك

 .من غري انفصال ه الرسول استحقَّ 



 ٨٣  ..........................................................................................................  آية الوالية) ١١/ (حرف األلف 

ــىلٰ  ــة ع ــام الدالل ــوال قي ــ ول ــول اهللا أنَّ ــت رس ــيس يف وق ه ل

 لكــان أمــري املــؤمنني  ،قــدوة للخلــق ســواه وال إمــام

ومـا  ،هـذا املقـام مـذ نزلـت اآليـة يتسـحقُّ  )لوات اهللا عليـهص(

 .صل من غري فاصلة بوالية وال إمهالاتَّ 

 .بواضح الربهان احلقِّ  دي إىلٰ واحلمد هللا اهلا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــُم  :قولــه تعــاىلٰ : القــرآن فــنصُّ ]] ٥٣٩ص [[
ُ
مــا َوِ���

�
إِن

 
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون يــَن يُِقيُم ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
ُ َوا�

ُ
اُهللا َورَُســو�

 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
�َة وَه وجــه الداللــة مــن و ).٥٥: ةاملائــد( �ا�ــز�

ـمُ املـراد بلفـظ  اآلية أنَّ 
ُ
قـًا متحقِّ ] انكـ[يف اآليـة مـن  َوِ���

 املعنـيَّ  ثبـت أيضـًا أنَّ و جيـب طاعتـه،و بالقيـام بـه وأوىلٰ  باألمر

ــوابـــ  يــَن آَمنُ ِ
�

ــهو صــلوات اهللا عليــه( أمــري املــؤمنني ا�  ،)آل

 .يف ثبوت األمرين ثبوت إمامته و

ــة  ــذه اجلمل ــاج وه ــياء إىلٰ حتت ــان أش ــاأوَّ  :بي ــة أنَّ : هل : لفظ

ــد األوىلٰ  )ويلٍّ ( ــة، تفي ــاو يف اللغ ــا يف اآليــة  أنَّ : ثانيه ــراد هب امل

ــ ــتامل، كذل ــوه االح ــن وج ــريه م ــاو دون غ ـــ أنَّ : ثالثه ــراد ب  امل

يَن آَمنُوا ِ
�

 .دون غريه  عيلٌّ  أمري املؤمنني ا�

ــدلُّ  ــىلٰ  والــذي ي ــاألوَّ  ع ــن أه ــاهر م ــا هــو ظ ــة؛ ل م ل اللغ

ــ  .بالعقــد عليهــا كــان أوىلٰ املــرأة؛ إذا  فــالن ويلُّ : م يقولــونألهنَّ

ــأهنَّ و ــدم؛ مــن حيــث يصــفون الُعصــبة ب ــاء ال ــانوا أوىلٰ م أولي  ك

ــــة ــــوو باملطالب ــــ]] ٥٤٠ص /[[و .العف ــــون للمرشَّ ح يقول

 :ميتكقال ال. عهد املسلمني ه ويلُّ إنَّ : للخالفة

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هاألم

ــوومنت  ــؤدِّ  ٰى جــع التق   بونعــم امل

 .بالقيام بتدبريه ك أوىلٰ وأراد بذل

ــّق،: الــويلُّ : دقــال املــربَّ   األوىلٰ : مثلــهو الــذي هــو األح

 .واحد ٰى ، فجعل الثالث عبارات بمعنواملوىلٰ 

 : املراد يف اآلية ما قلناه أمران أنَّ  عىلٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ِ  املراد بـ ه ثبت أنَّ أنَّ : أحدمها
�

ان مؤتيـًا كـمـن  يَن آَمنُـواا�

 وصفه باإليامن وصفه بإيتاء امَّ ـل تعاىلٰ ه وع؛ ألنَّ كاة يف حال الركللز

قد و ثبوت الصفتني معًا، ٰى يراع وع، فيجب أنكاة يف حال الركالز

، مري املـؤمنني ألوع مل يثبت إالَّ كاة يف حال الركإعطاء الز علمنا أنَّ 

فـيام  كذلـ عىلٰ  يستدلُّ و .ملؤمننيمجيع ا كراد بذلأن يُ  كفبطل بذل

  .إن شاء اهللا بعد

ــاين ــ: والث ــاىلٰ ه أنَّ ــ تع ــأن ي ٰى نف ــا ويلٌّ ك ــري اهللا  ون لن ــاىلٰ غ  تع

مـا الـذين آمنـوا بلفظـةو رسولهو
�
هـذه اللفظـة تفيـد  ؛ ألنَّ إِن

ــا ذُ  ــق م ــحتقي ــو رَ ِك ــفة عمَّ ــي الص ــذنف ــرأَال . ركن مل ي ــ ٰى  ت م أهنَّ

ــ: يقولــون ــو ون،ريُّ ـقون البصــام النحــاة املــدقِّ إنَّ ام الفصــاحة يف إنَّ

ــ ــو ة،اجلاهليَّ ــًا،كام أإنَّ ــو لــت رغيف ــدًا،إنَّ ــو ام لقيــت زي ــإنَّ  كام ل

ــراد بجميــع ذلــو عنــدي درهــم، ــ كامل م التخصــيص؛ ألهنَّ

ــ ــري البص ــن غ ــدقيق ع ــي الت ــون نف ــاحة و رّيني،ـيعن ــي الفص نف

ــ نفــي و الرغيــف، عــىلٰ ل مــا زاد كــنفــي أو ة،عــن غــري اجلاهليَّ

ــا ــاللق ــدًا،ء عمَّ ــدا زي ــا زاد ]] ٥٤١ص /[[و ن ع ــي م ــىلٰ نف  ع

 :ٰى وقال األعش .الدرهم

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب    ٰى ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرام الع   ة للك

 .كاثرن ليس بة عمَّ وأراد نفي العزَّ 

 ٰى ية التخصيص ثبت ما أردناه من معنـاملراد باآل وإذا ثبت أنَّ 

ـاملواالة الدينيَّ و ةحبَّ والية امل التحقيق باألمر؛ ألنَّ و اإلمامة ة ة عامَّ

ِمنـاتُ  :وبقوله تعاىلٰ  يف مجيع املؤمنني إمجاعًا،
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُـون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
ُهْم أ ضُ

ْ
 ).٧١: التوبة( َ�ع

ــدلُّ  ــذي ي ــ عــىلٰ  وال ــؤمنني إىلٰ ه اآليــة توجُّ ــري امل   أم

بـالتحقيق  وىلٰ األ املـراد بـالويلِّ  ه إذا ثبـت أنَّ أنَّـ: أحـدمها :أمران

 ؛ ألنَّ ههــا إليــه قـال بتوجُّ  كمـن قــال بــذل لُّ وكــ مور،بـاألُ 

 .يناملواالة يف الدِّ  عىلٰ محلها  كمن خالف يف ذل

ــ: وثـانيهام بنــزول  العــامِّ و ه ورد اخلـرب مــن طريــق اخلـاصِّ أنَّ

ـو وع،كـقه بخامتـه يف حـال الرعنـد تصـدُّ  اآلية فيـه  ة القصَّ

 .فيه مشهورة

ه اإلمـام دون غـريه؛ باآليـة ثبـت أنَّـ املخـتصُّ ه فإذا ثبـت أنَّـ

مـة قـال هـو املخصـوص اآليـة تفيـد اإلما إنَّ  :من قـال لَّ ك ألنَّ 

 .هبا دون غريه

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــة  إنَّ : أن يق ــل اآلي ــىلٰ مح ــوه  ع ــا قلتم م

ــ ــا ـيقتض ــىلٰ ي محله ــاَزين ع ــدمها :جم ــة  أنَّ : أح ــنَ لفظ ي ِ
�

 ا�

ــ ــا ـتقتض ــع، فحمله ــىلٰ ي اجلم ــ ع ــد جم ــاينو .ازالواح  أنَّ : الث

�ةَ لفظــة  ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــد االســتقبال، يُِقيُم  تفي

 : جــاز لنــا أن نحمــل قولــهاحلــال، فهــالَّ  عــىلٰ أنــتم حتملوهنــا و

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 اة،كــمـن صــفتهم إيتـاء الز ه أراد أنَّ أنَّـ عــىلٰ  َو�ُؤ

ــو تني الصــف ٰى كــون إحــدعــون، دون أن يكم رامــن صــفتهم أهنَّ

 ؟ٰى خرحاالً لألُ 
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�ةَ لفظـة  ؛ أنَّ كوذل  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
غـري  يُِقيُمـون

ــو ه لالسـتقبال، بـل باحلـال أليـق عنـد النحـويني،م أنَّـمسـلَّ  ام إنَّ

ــتصُّ  ــوف فيــه، خي ــني أو س  ٰى ومتــ باالســتقبال بــدخول الس

 .كن جمازاً احلال مل ي عىلٰ محلناها 

ــىلٰ و ــال ع ــن ق ــذهب م ــاىلٰ  اهللا إنَّ  :م ــرآن يف  تع ــدث الق أح

 ]]٥٤٢ص /[[ م أنَّ لِّ لـــو ُســـ: اللـــوح املحفـــوظ، يقـــول

ــتقبال  ــا االس ــحقيقته ــةً ك ــًا حقيق ــل مل ي ؛ ألنَّ ان أيض ــالفع ن ك

 .ك احلالوقع يف تل

يـَن آَمنُـوا :ظةا لفوأمَّ  ِ
�

وإن كـان للجمـع فقـد صـارت  ا�

كثرية،  م، ولذلك نظائر به عن الواحد املعظَّ عربَّ بعرف االستعامل يُ 

ـا  :فقد صار ذلك حقيقًة يف العـرف، قـال تعـاىلٰ 
ْ

� ز�
َ
ـُن ن

ْ َ
ـا �

�
إِن

 
َ

يْك
َ
 وَ ، )٢٣: اإلنسان( َعل

َ
سان

ْ
� ِ

ْ
نَا اإل

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
 ؛٢٦: احلجر( ل

نَا، و)١٦: ق ؛١٢: املؤمنون
ْ
رَْسل

َ
ا أ

�
ن
َ
� )؛ ٣٤، ٣١، ١٩: القمـر

ويف  القـرآنمـن األلفـاظ يف  كغـري ذلـو ،)١٥: لمِّ ؛ املزَّ ١: نوح

 .عرف االستعامل

مـا قلنـاه  عـىلٰ ان احلمـل كـجمـاز ل كذلـ منا أنَّ أّنا لو سلَّ  عىلٰ 

مـا قـالوه ال شـاهد لـه، و جمازنـا لـه شـاهد، ا قـالوه؛ ألنَّ ممَّ  أوىلٰ 

 .وال يف العرف ال يف القرآن

مـا قـالوه مل نسـتفد باآليـة شـيئًا؛  عـىلٰ فـإن محلناهـا : وأيضاً 

ــوجــوب املــواالة الد ألنَّ   عــىلٰ محلهــا و ة معلــوم بغــري اآليــة،ينيَّ

 . هباستفاد إالَّ ما قلناه يفيد ما ال يُ 

ــ عــىلٰ  وهــو  جمــاز آخــر، عــىلٰ هلــم مــن محــل اآليــة  ه ال بــدَّ أنَّ

ــوا :اخلصــوص يف قولــه تعــاىلٰ  يــَن آَمنُ ِ
�

 عــىلٰ محلهــا  ؛ ألنَّ َوا�

ـــوز؛ ألنَّ  ـــتغراق ال جي ـــدِّ  االس ـــواالة يف ال ـــوز إالَّ امل  ين ال جي

ــو ون مــن خوطــب هبــاكــأن ي ال بــدَّ و ؤمنني،للمــ ــهُوجِّ : ه بقول

 ُم
ُ
ـ َوِ��� ـوا بــ ٰى ن عنـخارجـًا عمَّ

ُ
يـَن آَمن ِ

�
 ٰى  أدّ إالَّ و ،ا�

 .واحد ويلَّ نفسه لُّ كون كأن ي إىلٰ 

ــد مــن قــال  ــة صــارت جمــازًا عن وإذا وجــب ختصــيص اآلي

ــازان ــم جم ــار معه ــد ص ــالعموم، فق ــ .ب ــا ٰى ومت ــة  إنَّ : قلن لفظ

 ِ
�

جمـاز واحـد، فقـد  حقيقة يف الواحـد صـار َمَعنـا يَن آَمنُواا�

 .صار تأويلنا أوىلٰ 

ـــيس ألحـــدٍ  ـــول ول ـــالر: أن يق  وع اخلشـــوعكاملـــراد ب

ــوص؛ ألنَّ و ــأطؤ املخص ــوع، دون التط ــ اخلض ــدح  كذل ــو امل ه

ــيف الز ــال الرك ــا يف ح ــاة، دون إيتائه ــ وع؛ ألنَّ ك ــان  كذل نقص

 .كان قطعًا هلاام ربَّ و يف الصالة،

 وع هــو التطــأطؤ املخصــوص،كــحقيقــة الر ؛ أنَّ كذلــو

ــو أهــل  كذلــ عــىلٰ  قــد نــصَّ و جمــازًا، كه اخلضــوع بــذلبِّ ام ُشــإنَّ

 :كتاب العني لُلبيدصاحب  كأنشد يف ذلو اللغة،

   ُأَخربِّ أخبار القـرون التـي مضـت

ـــ    ام قمــت راكـــعَأِدبُّ كــأّين كلَّ

 .املجــاز عــىلٰ فــال جيــوز محلهــا  كاحلقيقــة ذلــ وإذا ثبــت أنَّ 

ــرةو ــاحب اجلمه ــال ص ــالرا: ق ــذي ي: عك ــو كال ــىلٰ ب ــه، ع  وجه

 .كوع يف الصالةالر: منهو

ــ ــ إنَّ : ا قــوهلموأمَّ ــث هــو  كذل نقصــان يف الصــالة مــن حي

ــ ــل ال يتعلَّ ــفع ــل؛ ألنَّ ــا، باط ــق هب ــام يه إنَّ ]] ٥٤٣ص /[[ون ك

ـكان فعـالً كـلـو  كذلك ا اليسـري مـن األفعـال فمبـاح ثـريًا، فأمَّ

ــ مانعــًا مــن القيــام  كن ذلــكــإذا مل ي ةً بــال خــالف، خاصَّ

 .وهيآهتا أفعاهلاو رائط الصالةـبش

ــىلٰ  ــا أنَّ  ع ــدح فاعله ــة بم ــزول اآلي ــيِّ و ن ــارة النب   بش

 .جهة األفضل عىلٰ ه وقع أنَّ  عىلٰ  إّياه، يدلُّ  كبذل

ــكــاة يف حــال الركـأّنــا مل نجعــل الز عـىلٰ  ام وع أفضـل، بــل إنَّ

: لنـا، فقـال ه ويلٌّ صـفه بأنَّـصـفًة للـذي و كذلـ تعـاىلٰ جعل اهللا 

يـَن آَمنُـوا ِ
�

ُ َوا�
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
ما َوِ���

�
 مـن بـنيِّ أراد أن يُ  ،إِن

ام كـوجـه التمييـز لـه،  عـىلٰ ورة كنه بالصـفة املـذبيَّ و ،كبذل ٰى عن

 كذلــ ن علمنــا أنَّ كــزه باســم اللقــب أو صــفة اخللقــة، للــو ميَّــ

ــىلٰ وقــع  ــل؛ بح ع ــزول اآلكــوجــه الفض ــةم ن ــيِّ و ي ــارة النب  بش

 كبذل. 

ــ ــالفأمَّ ــن ق ــول م ــوام  إنَّ : ا ق ــت يف أق ــة نزل ــاآلي انوا يف ك

ــالَة  :ىلٰ وع، فقــال تعــاكــيف الرو الصــالة  ا�ص�
َ
ــون يــَن يُِقيُم ِ

�
ا�

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
 وَه

َ
�ة  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
اة كـمل يـرد إيتـاء الزو يف احلـال، َو�ُؤ

ــال الر ــيف ح ــل أراد أنَّ ك ــ وع، ب ــريقتهم كذل ــو ط ــال ه م يف احل

 .كعونرا

ــل؛ ألنَّ  ــ فباط ــذل ــالف العربي ــه الو ةك خي ــوج  الم؛ ألنَّ ك

 املـدح مــن جـاد باملــه ام يســتحقُّ إنَّـ(: املفهـوم مــن قـول القائــل

ــو ضــاحو ، )بكــهــو راو ي إخوانــهـفــالن يغشــ(و ،)كه

ــ ــو احلــال، ٰى بمعن ــاد ذل ــه كأف ــاد قول ــال : مف ــه يف ح ــود بامل جي

 .كوبهيغيش إخوانه يف حال رو ه،كضح

  :أّنــا لــو محلنــا قولــه تعــاىلٰ  ىلٰ عــ
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
مــا  عــىلٰ  وَه

ــاء الزو قــالوه، رارًا؛ كــت كان ذلــكــاة، لكــال نجعلــه حــاالً إليت

ــه ألنَّ   : قول
َ
ــالة

�
 ا�ص

َ
ــون ــاد الر يُِقيُم ــأف ــالة  وع؛ ألنَّ ك الص
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ــتملة  ــىلٰ مش ــالر ع ــريه،و وعك ــ غ ــا  ٰى ومت ــىلٰ محلناه ــاه  ع ــا قلن م

 .كان أوىلٰ فدًا، استفدنا به أمرًا جمدَّ 

 أمــري املــؤمننياملعلــوم مــن حــال : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

 ــ ــكــه مل جيــب عليــه الزأنَّ ــو ة ذات يــده،اة؛ لقلَّ ام مــا فعلــه إنَّ

 الظــاهر أنَّ و اًة،كــيــف جيعــل إعطــاء اخلــاتم زوك عــًا،ان تطوُّ كــ

 كاًة؟ون زكيف يكم، ففاقًا من غري قصد متقدِّ وقع اتِّ  كذل

ــ ــكوذل ــنه ال يُ ؛ أنَّ ــ ون كــن ير أَك ــ َك َمَل احلــال  كيف تل

ــه الز ــب في ــاب جت ــّل نص ــأق ــا و]] ٥٤٤ص /[[ اة،ك ــو مائت ه

ــم، ــذلو دره ــتبعاد ل ــه كاالس ــه ل ــيمو .ال وج ــن أن يك ون ك

ــ ــًا،تطوُّ  كذل ــو ع ــّميت زُس ــع  اًة؛ ألنَّ ك ــة تق ــذه اللفظ ــىلٰ ه  ع

ــو ،حقيقتهــا النمــوُّ  النفــل؛ ألنَّ و الفــرض اة يف كــّميت الزام ُســإنَّ

 .يؤول إليه يف العاقبةك ملا رع بذلـالش

د ون جتـدَّ كـجيـوز أن يو ة،فيـه مـن نيـَّ اة فال بـدَّ كا دفع الزفأمَّ 

ــ ــه النيَّ ــالل ــاتم زو . ة يف احل ــل اخل ــجع ــك ــنس اًة؛ ألنَّ ــن ج ه م

كـان إعطـاؤه بالقيمـة جـائزًا ن مـن جنسـها لكـلو مل يو ة،الفضَّ 

 .عندنا

ــوليســت الز ــه يف كاة املــذك ــدخل ب ــا ي ــة م ــه كورة يف اآلي ون

 كذلـ نّـا أنَّ النفـل؛ ألّنـا قـد بيَّ  عـىلٰ ال جيـوز محلهـا  ٰى ًا حتـَّمؤمن

ــذل ــف ب ــرج الوص ــرج خم ــز، دون أن يك وخ ــالتميي ــراد ك ون امل

الـذين و :يقـول ٰى ، حتـَّكح بـذللـو رصَّ و .ون به مؤمنـاً كبه ما ي

ــالة ــون الص ــذين يقيم ــوا ال ــاخلريات، يتطوَّ و آمن ــون ب ــع ان ك

ــد بيَّ و .جــائزاً  ــا أنَّ ق ــاء اخلــات نّ ــل إعط ــيس بعم ــري يُ كم ل ــث د فِس

ـإنَّـو الصالة،  إىلٰ ون أشـار كـه جـائز أن يام هـو عمـل قليـل؛ ألنَّ

ــكالسـائل بـذل  يســريو .ق بــه عليـهه أراد التصـدُّ ، ففهــم منـه أنَّ

 .العمل جائز يف الصالة بال خالف

ــ عــىلٰ  ان مباحــًا يف الصــالة كــون الفعــل كــه ال يمتنــع أن يأنَّ

لـو و فـيام بعـد، َخ ِسـام نُ إنَّـو الم مباحـاً كـان الكام كالوقت،  كذل

 .به  َح دِ ملا مُ  كذلكن كمل ي

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــالر: أن يق ــا ب ــوف هاهن ــو كاملوص وع ه

ِ� اُهللا : ل املرتـّدين بـه بقولـهبـدِّ ه يُ أنَّ الذي وصفه ب
ْ
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ون
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َ
� )يفيـد املـواالة  كذلـ لُّ وكـ ،)٥٤: املائـدة

 .ينيف الدِّ 

ــ ــ ؛ أنَّ كوذل ــحيح؛ ألنَّ ــري ص ــذا غ ــب أن يه ــه ال جي ون ك

ــة األُ  ــوف باآلي ــو املوص ــني ه ــدی اآليت ــوف بإح ــراملوص ، ٰى خ

 مجيــع املـــؤمنني، وىلٰ ون املـــراد باآليــة األُ كــمتنــع أن يفــال ي

 . أمري املؤمننيبالثانية و

ــىلٰ  ــحابنا رووا أنَّ  أنَّ  ع ــة األُ  أص ــة  وىلٰ اآلي ــري  إىلٰ متوّجه أم

هـا حاصـلة فيـه، لُّ كت فيهـا رَ ِكـاألوصـاف التـي ذُ  ؛ ألنَّ املؤمنني

يف  املـؤمنني، جماهـداً  عـىلٰ افرين ذلـيالً كـال عـىلٰ ونه عزيـزًا كمن 

 .خياف لومة الئم]] ٥٤٥ص /[[سبيل اهللا ال 

يف  كنّــا فسـاد ذلــر بيَّ كـأيب ب عـىلٰ  وىلٰ ت اآليــة األُ َلـُمحِ  ٰى متـو

ــايف( ــيص الش ــأنَّ  )تلخ ــذ ب ــفات امل ــذه الص ــة مل كه ورة يف اآلي

ايـٌة كن لـه نكـه مل تمـن املعلـوم أنَّـ ر؛ ألنَّ كن حاصلًة يف أيب بكت

ــ ــل،و نيكرـيف املش ــَف و ال قتي ــل  ال َوَق ــن أه ــد م ــف أح موق

ف وَصـيـف يُ كثـرية، فكالنجـدة، بـل اهنـزم يف مواضـع و البأس

ـــنْ  ـــاد َم ـــورته؟ باجله ـــذه ص ـــل و ه ـــا يف أه ـــد روي نزوهل ق

 .T ر بن يارسعّام و عن ابن عبّاس كرة، روي ذلـالبص

ون كـان املـراد باآليـة اإلمامـة لوجـب أن يكـلـو : فـإن قيـل

 .ك خالف اإلمجاعذلو إمامًا يف احلال،

االسـتحقاق و املـراد باآليـة فـرض الطاعـة نّـا أنَّ قـد بيَّ : قلنا

ــ ــاألمررُّ ـللتص ــي،و ف ب ــذا و النه ــه ــال ك ــال، ف ــًا يف احل ان ثابت

 .خالفه عىلٰ م اإلمجاع سلِّ نُ 

الظـاهُر احلـاَل اقتضـاه أيضـًا فـيام بعـد  ٰى ـه لـو اقتضـأنَّ  عىلٰ 

ه مل ُيـرد حـال يف مجيـع األحـوال، فـإذا علمنـا باإلمجـاع أنَّـ كذل

 .بقي ما بعده  ة النبيِّ حيا

مـا بعـد عـثامن سـقط قولـه باإلمجـاع؛  عـىلٰ محـل اآليـة  وَمنْ 

قائــل : النــاس بـني قــائَلني ؛ ألنَّ كذلــ عـىلٰ أحـدًا مل حيملهــا  ألنَّ 

ــول ــثامن :يق ــد ع ــه بع ــت إمامت ــار،و ثبت ــت باالختي ــل و ثبت قائ

ثبتـت أيضـًا  :يقـول ثبتـت بـالنصِّ  :مـن يقـولو .يقول بـالنصِّ 

اقتضـت  :لـيس فـيهم مـن يقـولو بـال فصـل،  بعد النبـيِّ 

اآليـة اإلمامـة بعـد عـثامن دون بعـد الوفـاة بـال فصـل، فـالقول 

 .ك خروج عن اإلمجاعبذل

الم عليه من كفال ،اآلية نزلت يف عبادة بن الصامت :ومن قال

ـثر األُ كمها أسلِّ هذه رواية آحاد ال يُ  أنَّ : أحدمها :وجهني مـا و ة،مَّ

كان حمالفـًا عبادة  أنَّ : الثاينو .جممع عليه  قلناه من نزوهلا فيه

عليه، فـأنزل  كذل  أسلم قطعت اليهود حلفه، فاشتدَّ امَّ لليهود، فل

اهللا  انت اليهود قطعت حلفـه فـإنَّ كه إن فيه هذه اآلية أنَّ  تعاىلٰ اهللا 

 لُّ وكـ تقويـًة لقلبـه،و الذين آمنوا؛ تسليًة لـهو رسولهو هوليُّ  تعاىلٰ 

 .ك جائزذل

   **   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 مــام بعــد النبــيِّ اإل نَّ أ عــىلٰ  أيضــاً  ويــدلُّ  ]]٣١٩ص [[

  ٰــىل ــه تعــاىلٰ   ع ُ  :قول
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

ــْم 
ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
َوا�

 
َ
ــون ــدة[ �راِكُع ــتدالل يف ،]٥٥ :املائ ــه االس ــة   ووج  نَّ أاآلي

ــ ــمُ  ٰى معن
ُ
ــتحق�  َوِ��� ــان مس ــن ك ــة م ــر وأوىلٰ  ايف اآلي  لألم

يــَن ـ املــراد بــ نَّ أ أيضــاً   بالقيــام بــه وجتــب طاعتــه، ويثبــت ِ
�

ا�

ـــوا ـــؤمنني  آَمنُ ـــري امل ـــتإو ،أم ـــران ثبت ـــت األم   ذا ثب

 . إمامته

 :شياءأبيان  ىلٰ إوهذه اجلملة حتتاج 

 .يف اللغة تفيد األوىلٰ ) ويلٍّ (لفظة  نَّ أ: هلاأوَّ 

 .املراد هبا يف اآلية ذلك نَّ أ: وثانيها

 . املراد بالذين آمنوا أمري املؤمنني  نَّ أ: وثالثها

 ،اســتعامل هــذه اللفظــة يف اللغـــة: لاألوَّ  والــدليل عــىلٰ 

ــ ــونألهنَّ ــالن ويلّ  :م يقول ــرأة  ف ــان أوىلٰ إامل ــا،  ذا ك ــد عليه بالعق

ــدم  وفــالن ويلُّ  ــة والعفــو، إال ــة بــالقود والدي ــه املطالب ذا كــان ل

 .للخالفة  حعهد املسلمني للمرشَّ  ويلُّ  :ويقولون

 :وقال الكميت ]]٣٢٠ص /[[

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هاألم

ــؤدِّ  ٰى ومنتجــع التقــو    بونعــم امل

 .بالقيام باألمر وتدبريه األوىلٰ  يعني بالويلِّ 

عبـارة عـن  واألوىلٰ  ، واملـوىلٰ هـو األحـّق  الـويلُّ : دل املـربَّ وقا

 .واحد  ٰى معن

ــىلٰ  ــدليل ع ــك نَّ أ وال ــة ذل ــراد يف اآلي ــأ: امل ــت إه نَّ  نَّ أذا ثب

 ،للزكــاة يف حــال الركــوع املــراد بالــذين آمنــوا مــن كــان مؤتيــاً 

بـاإليامن ووصـفه بإيتـاء الزكـاة يف حـال   وصـفه تعـاىلٰ امَّ ـه لـألنَّ 

ــوع في ــبالرك ــأ  ج ــا  ٰى ن يراع ــد علمن ــفتني، وق ــوت الص ن أثب

 فوجــب ، أحـدا مل يعـط الزكــاة يف حـال الركـوع غــري عـيلٍّ 

ن أ ٰى نفـ ه تعـاىلٰ نَّـإف وأيضـاً  .هبـا دون غـريه ن يكون هـو املعنـيُّ أ

ــون ول ــايك ــري  ي� ــة اهللا غ ــوا بلفظ ــذين آمن ــوله وال ــإ(ورس  ،)امنَّ

ـ رَ ِكـوهي تفيـد حتقيـق مـا ذُ  يـذكر بداللـة  ن ملونفـي الصـفة عمَّ

 ، درهـملـيس لـك إالَّ  :يريـدون ،ام لـك عنـدي درهـمنَّ إ :قوهلم

ــون ــإ :ويقول ــدقِّ نَّ ــام النحويــون امل  :يريــدون ،ريونـقون البص

ـــإ :نفـــي التـــدقيق عـــن غـــريهم، ويقولـــون ام الفصـــاحة يف نَّ

 .اجلاهلية يريدون نفي الفصاحة عن غريهم

 :ٰى وقال األعش

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب     ٰى ـولس

ــــــإو  ــــــزَّ نَّ ــــــاثرام الع   ة للك

ــزَّ ]] ٣٢١ص /[[ ــي الع ــأراد نف ــاثرة عمَّ ــيس بك وإذا . ن ل

ــت  ــيص نَّ أ(ثب ــة التخص ــراد بالوالي ــن  )امل ــاه م ــا أردن ــت م ثب

ــق بــاألمر ألنَّ اإل ٰى معنــ ــ مامــة، والتحقي ــة املحبَّ ة واملــواالة والي

ين ـــالدِّ ـــة يف مجيـــع األُ يـــة عامَّ ة لإلمجـــاع عليـــه، واملؤمنـــون مَّ

 .ضهم أولياء بعضواملؤمنات بع

 :أمران  املراد بالذين آمنوا عيلٌّ  نَّ أ عىلٰ  والذي يدلُّ 

 واألحــّق  األوىلٰ  املــراد بــالويلِّ  نَّ أذا ثبــت إه نَّــأ: حــدمهاأ

مـن خـالف  هـة إليـه، ألنَّ هـي متوجِّ  :من قال بـذلك قـال فكلُّ 

يناملواالة يف  يف ذلك محلها عىلٰ   .جلميع املؤمنني الدِّ

ــأ: والثــاين بنــزول  واخلــاصِّ  ورد اخلــرب مــن طريــق العــامِّ ه نَّ

ــ يف حــال ركوعــه  قه بخامتــهاآليــة عنــد تصــدُّ  ة يف ذلــك ، والقصَّ

ــهورة ــت إو. مش ــأذا ثب ــتصُّ نَّ ــه دون  ه املخ ــت إمامت ــة ثبت باآلي

ــريه  ــلَّ غ ــأنَّ  ألنَّ ك ــال ب ــن ق ــد اإل م ــة تفي ــو اآلي ــال ه ــة ق مام

 .املخصوص هبا دون غريه

لصـامت فـالكالم عليـه مـن ومن قال نزلـت يف عبـادة بـن ا

 :وجهني

ــدمها ــاذَّ  نَّ أ: أح ــة ش ــذه رواي ــر األُ ه ــة أكث ــا مَّ ــدفعها، وم ة ي

 .عليه  جممع نزوهلا فيه ]] ٣٢٢ص /[[  قلناه يف

 أســلم لليهـود فلـامَّ  عبـادة كــان حمالفـاً  نَّ أه روي نَّـأ: والثـاين

فيـه  تعـاىلٰ  اهللاذلـك عليـه فـأنزل  شـتدَّ اقطعت اليهـود حمالفتـه و

 .تهتسلية له وتقوية لقلَّ  اآلية

ــال ــن ق ــالة يف  إنَّ  :وم ــانوا يف الص ــوام ك ــت يف أق ــة نزل اآلي

ـ  الركوع وأرادهم م أتـوا الزكـاة يف حـال راكعـون يف احلـال ألهنَّ

ـــوع، و ـــإالرك ـــريقتهم، و نَّ أام أراد نَّ ـــك ط ـــال ذل ـــم يف احل ه

ــون ــل. راكع ــه باط ــه  ألنَّ  فقول ــة، ووج ــالف للعربي ــك خم ذل

املـدح مـن جـاد  هـوم مـن قـول القائـل يسـتحقُّ املف الكـالم ألنَّ 

ــ ــالن يغش ــاحك، وف ــو ض ــه وه ــه ٰى بامل ــب، (  إخوان ــو راك وه

ــاً  :وكــذلك لــو قــال. احلــال ٰى معنــ وهــو يأكــل مل  )لقيــت فالن

 . لقائه يف حال األكلل فيه إالَّ عقَ يُ 

ــأ عــىلٰ  ــنَّ ــالوه كــان ذلــك تكــراراً  عــىلٰ  َل ه لــو ُمحِ  ألنَّ  ،مــا ق

ــه ــ :قول  ا�ص�
َ
ــون ــوع الةَ يُِقيُم ــه الرك ــل في ــ( ،دخ  )ٰى وال معن

 : لتكرير قوله
َ
ْم راِكُعون

ُ
 .ه عبثألنَّ  وَه
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ــائي نَّ أ عــىلٰ  ــه أحــد غــري اجلب وال ذكــره  ،هــذا القــول مل يقل

ــن ــد م ــار]] ٣٢٣ص /[[  أح ــحاب األخب ــو  ألنَّ  ،أص ــة ل اآلي

األخبــار مــن  يويف تعــرّ  ،رَ طِ نــني لقيــل وُســكانــت يف قــوم معيَّ 

 .صل لهأذلك ال  نَّ أ ذلك دليل عىلٰ 

الواحــد جمــاز، ومحــل  عــىلٰ   )الــذين(محــل لفــظ : ن قيــلإفــ

ــه �ةَ : قول ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــر، ألنَّ  َو�ُؤ ــاز آخ ــال جم ــا  يف احل حقيقته

 :فنقــول ؟جمــاز واحــد ل عــىلٰ َمــن ُحي أال جيــوز  مَ االســتقبال، فِلــ

ــراد ــفتهم  نَّ إ :امل ــن ص ــاة، وم ــاء الزك ــفتهم إيت ــن ص ــأم م هنَّ

 .ٰى خرلألُ  الصفتني حاالً  ٰى حدإ لعَ راكعون، وال ُجي 

ــ:  قلــت ن كــان لفــظ مجــع فقــد صــار إو )الــذين(ا لفــظ أمَّ

ــعــربَّ عــرف االســتعامل يُ ب م، ولــذلك نظــائر  بــه عــن واحــد معظَّ

َــا :هكقولــ
ْ

� ز�
َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
  إِن

َ
ــافُِظون

َ
� ُ

َ
ــا �

�
ــَر َو�ِن

ْ
ك

�
 �ا�

ـــه ،]٩ :احلجـــر[ نا: وقول
ْ
ـــل رِْس

ُ
ـــا أ

�
 وَ  : وقولـــه ،إِن

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رَْســل

َ
 نَّ إ :وقــال أهــل التفســري. وغــري ذلــك مــن األلفــاظ ،أ

ـ. املـراد بـه واحـد معـروف )الذين قال هلـم النـاس( :قوله ا وأمَّ

ــإفمشــرتكة بــني احلــال واالســتقبال و )يؤتــون(لفــظ   ام خيــتصُّ نَّ

ــال  ــي باحل ــه، وه ــوف علي ــني أو س ــدخول الس ــتقبال ب باالس

قـائم، ولـو تسـاويا لكـان مـررت برجـل  :م يقولـونألهنَّ . أشبه

 .منهام حقيقة، ومل يكن جمازاً  واحدٍ  كلِّ  احلمل عىلٰ 

ــىلٰ  ــن نَّ أ ع ــدل   م ــل الع ــن أه ــا م ــن خالفن ــذهب م اهللا  نَّ أم

ــان وال يش ــمّ ]] ٣٢٤ص /[[ء ك ــىلٰ  ث ــذكر، فع ــدث ال ــذا  أح ه

 .االستقبال حقيقة محل اآلية عىلٰ 

شـاهد ه جمازنـا لـه شـاهد يف االسـتعامل وجمـازهم ال نَّـأ عىلٰ 

ــؤدّ  ــة، في ــرف وال لغ ــه يف ع ــاً   يل ــة أ إىلٰ  أيض ــتفيد باآلي ن ال نس

يناملواالة  ألنَّ  ،شيئاً   .ية معلومة بغريهاالدِّ

يـَن آَمنُـوا: اخلصـوص يف قولـه تعـاىلٰ  نَّ أ عـىلٰ  ِ
�

 ال بــدَّ  َوا�

 واحـدٍ  ن يكـون كـلُّ أ ىلٰ إ ٰى العمـوم ألدّ  عـىلٰ  َل ه لـو ُمحِـمنه، ألنَّـ

ــؤمنني ويلُّ  ــن امل ــ م ــه ف ــدَّ إنفس ــه أ ذن ال ب ــراد بقول ــون امل ن يك

ــمُ  :تعــاىلٰ 
ُ
ــراد بقولــه َوِ��� ــوا: غــري امل

ُ
يــَن آَمن ِ

�
 َوا�

مــن  وإذا وجــب ختصــيص اآليــة فكــلُّ . ليســتقيم الكــالم

 .ما قلناه دون غريه صها محلها عىلٰ خصَّ 

ــة اخلشــوع : ن يقــولأ ولــيس ألحــدٍ  ــالركوع يف اآلي املــراد ب

املعــروف يف  نَّ أ الصــالة، وذلــك واخلضــوع دون الركــوع يف

الركـوع هـو التطــأطؤ املخصـوص، وشـبه بــه  ٰى اللغـة مـن معنــ

 .ذلك أهل اللغة عىلٰ  اخلضوع واخلشوع، وقد نصَّ 

 ):لبيد(أنشد صاحب كتاب العني 

   خبار القـرون التـي مضـتأ خربِّ أُ 

ـــّين أكـــ أدبُّ     ام قمـــت راكـــع كلَّ

جهـه ومنـه الراكـع الـذي يكبـو و: وقـال صـاحب اجلمهـرة

ــ ــالة، ف ــوع يف الص ــوز إالرك ــال جي ــا ف ــا قلن ــة م ــت احلقيق ذا كان

ــىلٰ  ــا ع ــيس  محله ــاز، ول ــالً إاملج ــالة فع ــاتم يف الص ــاء اخل  عط

ــداً  ــ مفس ــالة، ألنَّ ــالف للص ــاح،  نَّ أه ال خ ــري مب ــل اليس الفع

ـــاً  ـــه  وأيض ـــد مدح ـــاىلٰ اهللا فق ـــيُّ  تع ـــىلٰ   والنب ص /[[  ع

وقــول مــن . لكملــا مــدحاه بــذ فلــو كــان نقصــاً  ،ذلــك]] ٣٢٥

ــال ــؤمنني  نَّ إ: ق ــري امل ــ أم ــاة لقلَّ ــه الزك ــب علي ة ذات مل جت

ــ. ذلـك باطــل يـده فكيــف حيمــل عــىلٰ  يملــك  نَّ أه ال يمتنــع ألنَّ

  َّمــن ملــك  ل نصــاب مــن املــال نحــو مــأيت درهــم ألنَّ أو

 .ا فال وجه الستعباد ذلكغني�  ٰى سمّ ذلك ال يُ 

ــيس ن يكــون املــراد زكــاة التطــوُّ أوجيــوز  ــة ع ول ــأيف اآلي ه نَّ

منهـا وهـي  ة بـدفع الزكـاة ال بـدَّ والنيـَّ.  عزكاة فرض دون تطـوُّ 

 .ر يف الصالةؤثِّ ا من أفعال القلوب ال تُ ال تنايف الصالة ألهنَّ 

مامــة لوجــب ن يقــول لــو اقتضـت اآليــة اإلأ ولـيس ألحــدٍ 

املــراد باآليــة  نَّ أ بيَّنّــاا قــد وذلــك أّنــ ،يف احلــال ن يكــون إمامــاً أ

اعــة وقــد كـان لــه ذلــك يف احلـال فــال يمكــن دعــاء فـرض الط

مامـة يف احلـال القتضـاها اإل ٰى ـخالفـه ولـو اقتضـ اإلمجاع عـىلٰ 

 ه مل يكـن إمامـاً نَّـأ ذا قـام الـدليل عـىلٰ إحني وفاته، فـ ىلٰ إفيام بعد 

 .يف احلال ثبت ما بعد النبيِّ 

 ،مـا بعـد عـثامن  محلتموهـا عـىلٰ هـالَّ : ن يقولأ وليس ألحدٍ 

مل يثبــت لـه اإلمامــة  أحـداً  مجــاع ألنَّ هــذا يسـقط باإل نَّ أوذلـك 

ــل  ــة، ب ــا باآلي ــا قبله ــن دون م ــثامن، م ــد ع ــه أبع ــوا إمامت ثبت

 .باالختيار

باآليــة وغريهــا  ثبــت إمامتــه يف تلــك احلــال بــالنصِّ أومــن 

ــاً أ ــه أيض ــا ل ــيِّ  ثبته ــد النب ــل  بع ــال فص ــني  ،ب ــرق ب والف

 .األمرين خالف اإلمجاع

*   *   *  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (ايف تلخيص الش

ــا الــنصُّ ]] ١٠ص [[  ٰى فــأقو: إمامتــه مــن القــرآن عــىلٰ  وأمَّ

ــه ــدلُّ علي ــا ي ــاىلٰ : م ــه تع ُ : قول
ُ
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�
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َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا�

ُ
يــَن آَمن ِ

�
َوا�

 
َ
 ].٥٥: ملائدة[ �راِكُعون



 آية الوالية) ١١/ (حرف األلف  ...........................................................................................................  ٨٨

ــة مــن اآليــة ــه ثبــت أنَّ املــراد بلفظــة : ووجــه الدالل هــو أنَّ

 ُــم
ُ
ــة َوِ��� ــدبريكم، : املــذكورة يف اآلي ــًا بت ق ــان متحقِّ مــن ك

والقيـام بــُأموركم، وجتـب طاعتــه علـيكم، وثبــت أنَّ املعنـيَّ بـــ 

ـــوا ـــَن آَمنُ ي ِ
�

ـــذين . أمـــري املـــؤمنني  ا� ويف ثبـــوت ه

 .إمامًا لنا كونه  الوصفني داللة عىلٰ 

ـــل ـــإن قي ـــ: ف الً دلُّ ـــىلٰ : وا أوَّ ـــة  ع ـــد يف ) ويلٍّ (أنَّ لفظ تفي

ــ عيتمــوه مــن التحقُّ ق بالتــدبري االســتعامل مــا ذكرمتــوه وادَّ

أنَّ املـراد هبـا يف اآليـة ذلـك، ألنَّـه قـد  وا عـىلٰ ثّم دلُّـ. فوالترصُّ 

جيوز أن حتتمـل اللفظـة يف وضـع اللغـة مـا ال يقصـد املخاطـب 

ــلِّ  ــه يف ك ــا إلي ــالٍ  هب ــ. ح ــىلٰ ودلُّ ــد ع ــن بع ــ وا م ــَن   هتوجُّ ي ِ
�

ا�

د هبا دون غريهأمري املؤمنني  إىلٰ  آَمنُوا ه املتفرِّ  .، وأنَّ

ـا كـون لفظـة : قيل له مفيـدة ملـا ذكرنـاه، فظـاهر ال ) ويلٍّ (أمَّ

ــر. اشــكال يف مثلــه ــون ٰى أَال ت ــم يقول املــرأة، إذا  فــالن ويلُّ : أهنَّ

. والعقــد عليهــا]] ١١ص /[[كــان يملــك تــدبري نكاحهــا 

م أوليـاء الـدم، مـن حيـث كانـت  ويصفون عصـبة املقتـول بـأهنَّ

ـــاء ـــالقود واإلعف ـــة ب ـــيهم املطالب ـــون يف . إل ـــذلك يقول وك

ــحه خلالفتــه : الســلطان ـة، ويف مــن ُيرشِّ إنَّــه وّيل أمــر الرعيـَّ

 :قال الكميت. عهد املسلمني إنَّه ويلُّ : عليهم بعده

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع      هاألم

  ، ونعــم املــؤدِّبٰى ومنتجــع التقــو 

 .األمر والقائم بتدبريه ويلُّ : وإنَّام أراد

ــرتجم ]] ١٣ص /[[ ــه امل د يف كتاب ــربَّ ــاس امل ــو العبّ ــال أب وق

تأويـــل : تعـــاىلٰ ]] ١٥ص /[[بالعبـــارة عـــن صـــفات اهللا 

ويف ). املـــوىلٰ (ومثلـــه . أي أحـــّق : الـــذي هـــو أوىلٰ ): الـــويلّ (

قـًا بتــدبريه، ُيوَصــف  كــلُّ مـن كــان: اجلملـة واليـًا ألمــر ومتحقِّ

 .به يف العرف اللغوي وأوىلٰ ) وليّه(بأنَّه 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  وأمَّ ــراد بلفظ ــا ) ويلّ (أنَّ امل ــة م يف اآلي

الً أنَّ املــراد بـــ  ٰى ه مــن معنــبيَّنّــا ــه قــد ثبــت أوَّ اإلمامــة، فهــو أنَّ

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــيعهم عــىلٰ  ا� ــيس هــو مج ــل العمــوم،  ل ــو(ب ) ه

ــه الصــفة املخصوصــة التــي هــي  بعضــهم، وهــو مــن كانــت ل

كـام وصـف بـاإليامن  إيتاء الزكـاة يف حـال الركـوع، ألنَّـه تعـاىلٰ 

ــه  وذكــر رســوله  بعــد ذكــر نفســه تعــاىلٰ ) وليّنــا(مــن أخــربه بأنَّ

ــال  ــاة يف ح ــاء الزك ــفه بإيت ــذلك وص ــالم، ك ــه الس ــه وآل علي

ًا، وقــد علمنــا ثبــوت الصــفتني معــ ٰى الركــوع، فيجــب أن ُيراعــ

أنَّ الصفة الثانيـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة مل تثبـت يف كـلِّ مـؤمن 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــهم ع ــوا أنفس ــا وإن محل ــتغراق، ألنَّ خمالفين ــه  االس أنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــري أم ــاركة غ ــوز مش ــه،  جي ــل ل ــك الفع يف ذل

أنَّ  وسـندلُّ فـيام بعـد عـىلٰ . فليس يصـحُّ أن ُيثبِتـوه لكـلِّ مـؤمن

م بإعطــاء الزكــاة يف حــال الركــوع دون أن يكــون املــراد وصــفه

أراد أنَّ مــن صــفتهم إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة، ومـــن 

ــفتهم الركــوع ــًا أن يكــون املــراد بــالركوع . ص ويبطــل أيض

 .اخلضوع دون الفعل املخصوص

ــ) وإذا( بعــض املــؤمنني دون مجــيعهم،  ه اآليــة إىلٰ ثبــت توجُّ

لنـا  اه مـن املـؤمنني وليـ�كـون مـن أرادقـد أثبـت  ووجدناه تعاىلٰ 

ــىلٰ  ــدا  ع ــا ع ــه مل ــا أثبت ــي م ــيص، ونف ـــي التخص ــه يقتض وج

ــة  ــذكور، ألنَّ لفظ ــاامل م
�
ــاه إِن ــا ذكرن ــا م ـــي بظاهره . تقتض

ة قولنـا إنَّـام النحـاة املـدقِّقون : أنَّ الظـاهر مـن قـوهلم: ُيبنيِّ صحَّ

ــــريون ـــي . البص ـــة، نف ـــعر للجاهلي ـــاحة يف الش ـــام الفص وإنَّ

ـن عـدا املـذكورين التدقيق يف واملفهـوم . النحـو والفصـاحة عمَّ

ــام : مــن قــول القائــل ــام لقيــت اليــوم زيــدًا، وإنَّ ]] ١٦ص /[[إنَّ

. أكلت رغيفًا نفي لقاء غـري زيـد، ونفـي أكـل أكثـر مـن رغيـف

 : ٰى قال األعش

ـــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب      ٰى ولس

ــــــاثر  ة للك ــــــزَّ ــــــام الع   وإنَّ

ن ليس ب: وأراد ة عمَّ  .كاثرنفي العزَّ

يف ) ويلٍّ (أن يكــون املــراد بلفظــة ) فيجــب]] (١٧ص /[[

ــع إىلٰ  ــا يرج ــة م ــ اآلي ــدبري،  ٰى معن ــاص بالت ــة واالختص اإلمام

ــو  ــذي ه ــر ال ــه اآلخ ــن الوج ــة م ــذه اللفظ ــه ه ــا حتتمل ألنَّ م

ــواالة يف  ينامل ــدِّ ــون كلُّ  ال ــه واملؤمن ــيص في ــة ال ختص ــم واملحبَّ ه

ــق الكتــاب بــذلك  : يف قولــهمشــرتكون يف معنــاه، وقــد نط
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ْ
ـــاُت َ�ع ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ـــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ـــاُء ]] ١٨ص /[[َوا� ْوِ�

َ
أ

ــٍض 
ْ
املــواالة، فــال  ، وإذا بطــل محلهــا عــىلٰ ]٧١: التوبــة[ ...َ�ع

ــه ال حمتمــل للفــظ بيَّنّــاالوجــه الــذي  بــدَّ مــن محلهــا عــىلٰ  ه، ألنَّ

 .سوامها

ا الذي يـدلُّ عـىلٰ  ـ وأمَّ يـَن آَمنُـواه لفظـة توجُّ ِ
�

أمـري  إىلٰ  ا�

 :فوجوه املؤمنني 

ــىلٰ : منهــا ــع اختالفهــا ع ــة م ــة جمتمع ــه توجُّ  أنَّ األُمَّ ــا إلي هه

ـا بــني قــائلني ــه : قائــل يقــول: ، ألهنَّ املخــتصُّ هبــا،  إنَّ

 .أحدهم إنَّ املراد هبا مجيع املؤمنني الذين هو : وقائل

ـــا ـــ: ومنه ـــني اخلاصَّ ـــائفتني خمتلفت ـــل ط ـــرب بنق ة ورد اخل
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ــ ــؤمنني  ةوالعامَّ ــري امل ــة يف أم ــزول اآلي ــدُّ  بن ــد تص قه عن

ة بذلك مشهورة. بخامته يف حال ركوعه  .والقصَّ

ــل ]] ١٩ص /[[ ــاق أه ــاه وإطب ــذي ذكرن ــرب ال ــل اخل ومث

 .النقل عليه ما ُيقَطع به

لنـــا: ومنهـــا]] ٢١ص /[[ أنَّ املـــراد بلفظـــة : أّنـــا قـــد دلَّ

مــن  نا كــلَّ اإلمامـة، ووجــد ٰى معنــ يف اآليـة مــا يرجــع إىلٰ ) ويلّ (

أنَّ أمـري  أنَّ املراد هبـذه اللفظـة مـا ذكرنـاه يـذهب إىلٰ  يذهب إىلٰ 

 .هها إليهاملقصود هبا، فوجب توجُّ  املؤمنني 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــه  وال ــريه أنَّ ــاللفظ دون غ ــتصُّ ب : املخ

ــه إذا ثبــت اقتضــاء اللفــظ لإلمامــة وتوجُّ   ههــا إليــه هــو أنَّ

،  ألكثــر مــن واحــد يف الزمــان ه، وبطــل ثبــوت اإلمامــةبيَّنّــابــام 

د هبــا،  أنَّ اللفظــة  مــن ذهــب إىلٰ  ألنَّ كــلَّ ثبــت أنَّــه املتفــرِّ

 .بموجبها به تقتضـي اإلمامة أفرده 

: أحــدمها: جمــازين نــراكم قــد محلــتم اآليــة عــىلٰ : فــإن قيــل

ــد ــع للواح ــظ اجلم ــتم لف ــد جعل ــم ق ــر. أنَّك ــاز اآلخ : واملج

ــىلٰ  ــتقبال ع ــظ االس ــم لف ــايض، أل محلك ــهامل  : نَّ قول
َ
ــون يُِقيُم

 
َ
ـون

ُ
ت
ْ
الةَ َو�ُؤ لفظـه لفـظ اسـتقبال، وأنـتم جتعلونـه عبـارة  ا�ص�

 منّـا إذا محلنـا اآليـة عـىلٰ  عن فعل واقع، فِلَم رصتـم بـذلك أوىلٰ 

ـْم : وهو أن ُحيَمـل قولـه تعـاىلٰ : جماز واحد
ُ
�ةَ وَه  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
َو�ُؤ

 
َ
ــه عــىلٰ  �راِكُعــون أنَّ مــن صــفتهم : أراد بــه]] ٢٢ص /[[  أنَّ

ـم راكعـون، مـن غـري أن تكـون  إيتاء الزكـاة، ومـن صـفتهم أهنَّ

 هـذا إذا ثبـت أنَّـه إذا ُمحِـَل عـىلٰ . ٰى الصفتني حاالً ألُخـر ٰى إحد

مـاهنايـة اقـرتاحكم، أو ُحتَمـل لفظـة  ذلك كان جمـازًا عـىلٰ 
�
 إِن

 املبالغــة ال عــىلٰ  إذا عــدلنا عــن تأويــل الركــوع بــام ذكرنــاه عــىلٰ 

ــ ــون أوىلٰ ختص ــداه، فنك ــامَّ ع ــا ع ــذكور، ونفيه ــفة بامل  يص الص

تــأويلكم جمــازين ومعنــا جمــاز  مــنكم، ألنَّ معكــم يف اآليــة عــىلٰ 

 .واحد

ــا قـــولكم: قيــل هلــم  إنَّ لفــظ : أمَّ
َ
ــون

ُ
ت
ْ
موضـــوع  يُؤ

غـريه يقتضــي املجـاز فغلـط، ألنَّ لفظـة  لالستقبال ومحله عـىلٰ 

ــون( ــ) يفعل ــي ت ــاظ الت ــن األلف ــبهها م ــا أش ــا وم دخل عليه

ــي ــارعة، وه ــة للمض ــع املوجب ــد األرب ــاء : الزوائ ــزة والت اهلم

ــرتكة  ــي مش ــل ه دة لالســتقبال، ب ــرَّ ــت جم ــاء، ليس ــون والي والن

ــدخول  ــتقبال ب ــتصُّ لالس ــام خت ــتقبال، وإنَّ ــال واالس ــني احل ب

مـا ذكرنـاه النحويـون يف  وقـد نـصَّ عـىلٰ ). سـوف(أو ) السني(

ســـتقبال مل يتعـــدَّ احلـــال دون اال فمـــن محلهـــا عـــىلٰ   كتـــبهم،

 .احلقيقة، وال جتاوز باللفظة عامَّ ُوِضَعت له

لنـا اآليـة، ألّنـا جعلنـا لفظـة  ٰى هـذا املعنـ وعىلٰ   تأوَّ
َ
ـون

ُ
ت
ْ
يُؤ

�ةَ   .عبارة عامَّ وقع يف احلال من أمري املؤمنني  ا�ز�

وليس يمتنـع أن نـذكر يف اجلـواب عـن هـذا السـؤال وجهـًا 

غـريه، ألنَّـه الظـاهر  مـا ذكرنـاه إىلٰ آخر، وإن كنّا ال نحتـاج مـع 

ــة ــل العربي ــذهب أه ــن م ــال. م ــو أن يق ــة : وه ــزول اآلي إنَّ ن

ــاب اهللا تعــاىلٰ  ــا قبــل وخط ــا جيــوز أن يكون ]] ٢٣ص /[[  هب

ــىلٰ  ــظ ع ــري اللف ــال، فيج ــك احل ــع يف تل ــل الواق ــه  الفع وج

بـل الظـاهر مـن مـذاهب املتكلِّمـني . االستقبال، وهـو احلقيقـة

ة النبـيِّ   تعـاىلٰ يف القرآن أنَّ اهللا عليـه ( أحدثـه يف السـامء قبـل نبـوَّ

 .بمدد طوال )وآله السالم

ــىلٰ  ــة إالَّ  وع ــتقبال يف اآلي ــظ االس ــر لف ــذهب، مل جي ــذا امل ه

ــد إحــداث القــرآن يف  عــىلٰ  وجهــه، ألنَّ الفعــل املخصــوص عن

ــام نحتــاج إذا كــان القــول يف . االبتــداء مل يكــن إالَّ مســتقبالً  وإنَّ

تناقـل ألفاظـه الـواردة بلفـظ املـايض  ا حكينـاه إىلٰ مـ القرآن عىلٰ 

فيام نعلم أنَّـه وقـع مسـتقبالً، وإالَّ فـام ُذِكـَر بلفـظ االسـتقبال ال 

 .وجهه تأويل، لوقوعه عىلٰ  حاجة بنا إىلٰ 

ـــة  ـــا لفظ ـــنَ فأمَّ ي ِ
�

ـــوعة يف  ا� ـــت موض ـــا وإن كان فإهنَّ

ــالعرف  ــع أن يكــون ب األصــل للجمــع دون الواحــد، فغــري ممتن

رة االســـتعامل قـــد دخلـــت يف أن ُتســـتَعمل يف الواحـــد وكثـــ

 .سبيل احلقيقة املعظَّم أيضًا عىلٰ 

ـرَ : أنَّ قولـه تعـاىلٰ : ذلـك يدلُّ عـىلٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـُن ن

ْ َ
ـا �

�
 إِن

ـــر[ نا، و]٩: احلج
ْ
ـــل رَْس

َ
ـــا أ

�
ـــل[ إِن م  ، و]١٥: املزَّ

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رَْسل

َ
اظ ال يصـحُّ ، ومـا أشـبه هـذا مـن األلفـ]٢٥: احلديد[ أ

ــه جمــاز: أن يقــال نحــن الــذين : وكــذلك قــول أحــد امللــوك. إنَّ

إنَّـه خـارج عـن احلقيقـة، ألنَّ العـرف قـد : فعلنا كـذا، ال يقـال

وال شـكَّ يف أنَّ العـرف ُيـؤثِّر هـذا التـأثري، كـام أثَّـر . أحلقه بباهبا

 .وما أشبهها) غائط(يف لفظة ]] ٢٤ص /[[

يـنَ تعامل لفظـة أّنـا لـو سـلَّمنا أنَّ اســ عـىلٰ  ِ
�

يف الواحــد  ا�

 وجـه العـدول عـن احلقيقـة، لكنّـا بحمـل اآليـة عـىلٰ  جماز وعىلٰ 

ــاز أوىلٰ  ــن املج ـــرب م ــذا الض ــىلٰ  ه ــا ع ــنكم بحمله ــد  م أح

 :املجازين الذين ذكرمتومها يف السؤال، من وجهني

أنَّ املجـاز الـذي لـه شـاهد يف االسـتعامل وجــرت : أحـدمها

ا مل يكـن هبـذه الصـفة له أوىلٰ عادة أهل اللسان باسـتعام وقـد . ممـَّ

ــا ــه  بيَّنّ ــاب، وأنَّ ــرآن واخلط ــن الق ــا م ــتعامل جمازن ــاهد باس الش
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ــق باحلقيقــة ــه وظهــوره قــد كــاد ُيلَح ت ولــيس يمكــن . لقوَّ

ــنًَّة وال  ــًا وال ُس املخــالف أن يستشــهد يف اســتعامل جمــازه ال قرآن

: تعـاىلٰ عرفًا، ألنَّ خلّو سـائر اخلطـاب مـن اسـتعامل مثـل قولـه 

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــ إالَّ عــىلٰ  �َو�ُؤ ــون : ٰى معن يؤت

ه مــن اســتعامل وكــذلك خلــوُّ . الزكــاة يف حــال الركــوع ظــاهر

ــالفظــة  م
�
ــىلٰ  إِن ــذه  إالَّ ع ــيص، وإن ُوِجــَدت ه وجــه التخص

ــىلٰ  ــيس يكــون إالَّ ع ــاه، فل ــا ذكرن ــيام خيــالف م ــه  اللفظــة ف وج

ــاز ــذوذ واملج ــويٌّ ال)و. (الش ــبه ق ــاك ش ــون هن ــدَّ أن يك ــام   ب ب

غ  ٰى خيـــتصُّ بالصـــفة، وال يثبـــت إالَّ لـــه، حتَّـــ يكـــون املســـوِّ

ة الشبه بام يبلغ الغاية يف االختصاص  .لالستعامل قوَّ

ــر ــه اآلخ ــىلٰ : والوج ــة ع ــا اآلي ــا إذا محلن ــازين  أّن ــد املج أح

الواليــة يف  ٰى معنــ هلــا عــىلٰ اللــذين يف خــرب املخــالف ليصــحَّ تأوُّ 

ـــدِّ  ـــة  ينال ـــوب الطاع ــــي وج ـــا يقتض ]] ٢٥ص /[[دون م

ــا  والتحقيــق بالتــدبري مل نســتفد هبــا إالَّ مــا هــو معلــوم لنــا، ألّن

ــا  نعلــم وجــوب تــوّيل املــؤمنني يف التحقيــق بــالقرآن، وقــد تلون

ــ ــنَّة واإلمجــاع ة عــىلٰ اآليــة الدالَّ م وبالسُّ واألمــر . ذلــك فــيام تقــدَّ

عليـه (ه مـن ديـن الرسـول أحـد يعلمـ ألنَّ كـلَّ ، افيه ظاهر جد� 

 .)وآله السالم

املجـــاز الـــذي اخرتنـــاه يف تأويـــل اآليـــة،  وإذا عـــدلنا إىلٰ 

ــر ــري جم ــاهرة ال جت ــدة ظ ــة فائ ــه باآلي ــتفدنا مع . األُوىلٰ  ٰى اس

الوجــه الــذي يفيــد عليــه  وكــالم احلكــيم كــام جيــب محلــه عــىلٰ 

ــة  كــذلك جيــب محلــه عــىلٰ  مــا كــان أزيــد فائــدة، فظهــرت مزيَّ

 .كلِّ وجهٍ  تأويلنا عىلٰ 

م إذا مل أنَّ األلـف والـّال  وبعد، فمـن ذهـب مـن خمالفينـا إىلٰ 

يكونـا للعهــد اقتضــيا االســتغراق وهـم اجلمهــور، ال بــدَّ لــه يف 

ــىلٰ  ــد ع ــر زائ ــاز آخ ــن جم ــة م ــل اآلي ــة  تأوي م، ألنَّ لفظ ــدَّ ــا تق م

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــىلٰ  ا� ــتغراق ع ـــي االس ــو يف  تقتض ــه، وه مذهب

يكـون مسـتغرقًا جلميـع املـؤمنني، ألنَّـه ال بـدَّ  اآلية ال يصـحُّ أن

ــواالة يف  ــؤمنني، ألنَّ امل ــًا للم ــون خطاب ينأن يك ــدِّ ــوز  ال ال جت

ــريهم ــه. لغ ــه بقول ــا وُوجِّ ــب هب ــن خوط ــون م ــدَّ أن يك : وال ب

 ُـُم اهللا
ُ
ما َوِ���

�
ـن عنـي بــ  إِن يـَن آَمنُـواخارجـًا عمَّ ِ

�
، ا�

ــلُّ  إىلٰ  ٰى وإالَّ أدّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــ واح ــه، فوجــب أن  اولي� بنفس

ــوايكــون لفــظ  ــَن آَمنُ ي ِ
�

. غــري مســتغرق جلميــع املــؤمنني ا�

مــن  وإذا خــرج عــن االســتغراق خــرج عــن احلقيقــة عنــد كــلِّ 

ــاز ــق باملج ــا وحل ــن خمالفين ــاه م ــاز إىلٰ . ذكرن ــذا املج ــمَّ ه  وانض

ــازَ  ــد املج ــىلٰ أح ــازين ع ــارا جم مني، فص ــدِّ ــا، وإذا  ين املتق تأويلن

ــلَّمن ــىلٰ س ــع، ع ــظ اجلمي ــد بلف ــن الواح ــارة ع ــبيل  ا أنَّ العب س

ــار  ــد، فص ــاز واح ــل إالَّ جم ــازًا، ال يتحصَّ ــون جم ــيم يك التعظ

 .تأويلنا أوىلٰ 

مـــا أنكـــرتم أن يكـــون املـــراد : فـــإن قيـــل]] ٢٦ص /[[

ـــه  : بقول
َ
ـــون ـــْم راِكُع

ُ
ـــعون، دون أن : �وَه ـــم خاض وه

، وىلٰ يكــون املــراد هــو الفعــل املخصــوص يف الصــالة؟ وهــذا أ

ــاة،  ــؤيت الزك ــالة وي ــيم الص ــن يق ــدح م ــة م ــرض باآلي ألنَّ الغ

ــك  ــل ذل ــوع، ب ــال الرك ــاة يف ح ــاء الزك ــدح إيت ــن امل ــيس م ول

نقصان يف الصالة، وربَّـام كـان قطعـًا هلـا، وإنَّـام يكـون املـدح إذا 

غايــة مـا يمكــن مــن اخلضــوع  الزكـاة عــىلٰ  ٰى أقـام الصــالة وآتــ

 .والتواضع

ــه ــال ل ــوع: يق ــظ الرك ــل لف ــىلٰ  مح ــوع  ع ــع واخلض التواض

تشبيه وجماز، ألنَّ الركـوع ال ُيفَهـم منـه يف اللغـة والشــرع معـًا 

وقـــد . إالَّ التطـــأطؤ املخصـــوص، دون التواضـــع واخلضـــوع

  كـلُّ شــيٍء ينكـبَّ لوجهـه: فقـال) العـني(ذكر ذلك صـاحب 

بعــــد أن  ركبتــــه األرض أو ال متــــسُّ  فـــتمسُّ ]] ٢٧ص /[[

 :شد للبيدوأن. يطأطئ رأسه فهو راكع

    ُأخربِّ أخبـار القـرون التـي مضـت

ــت راكــعلَّــأدبُّ كــأّين ك    ام قم

ــرة ]] ٢٩ص /[[ ــاحب اجلمه ــال ص ــع: وق ــذي : الراك ال

ــىلٰ  ــو ع ــه يكب ــه. وجه ــالة، ]] ٣١ص /[[ :  ومن ــوع يف الص الرك

 :قال الشاعر

ــوايل ــوق الع ــب ف ــت حاج     وأفل

ــىلٰ   ــواف ع ــع يف الط ــمطاء ترك   ش

 .اوجهه تكبو عىلٰ : أي

ــه  ــاه، مل يســغ محل وإذا ثبــت أنَّ احلقيقــة يف الركــوع مــا ذكرن

 .املجاز بغري رضورة عىلٰ 

ــائل ــول الس ــا ق ــع : فأمَّ ــاة م ــاء الزك ــدح إيت ــن امل ــيس م ول

ــىلٰ  ــب ع ــالة، وأنَّ الواج ــتغال بالص ـــرف  االش ــع أن يص الراك

ما هو فيه، إنَّـام ال يكـون مـا ذكـره مـدحًا إذا كـان قطعـًا  ّمهه إىلٰ 

ـا إذا . نصــرافًا عـن االهـتامم هبـا واإلقبـال عليهـاللصالة وا فأمَّ

ــام بحــدودها واألداء لشــ ــع أن ـكــان مــع القي روطها، فــال يمتن

 .يكون مدحاً 

وروده مـــن  بيَّنّـــاأنَّ اخلـــرب الـــذي  عـــىلٰ ]] ٣٢ص /[[
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ــريقني خمتلفــني ــل، ألنَّ اخلــرب ورد ط ــل هلــذا التأوي أنَّ : ، مبط

ق عــىلٰ املســجد،  لـــامَّ خــرج إىلٰ  النبــّي  ــن تصــدَّ  وســأل عمَّ

ــؤمنني  ــري امل َف أنَّ أم ــرِّ ــائل، فُع ــه  الس ــه بخامت ق علي ــدَّ تص

ل فيـه قرآنـاً  إنَّ اهللا تعـاىلٰ «: وهو راكع، قال . ، وقـرأ اآليتـني»نـزَّ

غايـة مـا  وقـع عـىلٰ  أنَّ فعلـه  ويف هذا داللـة واضـحة عـىلٰ 

 إنَّـه يتنـايف اجلمـع بـني: ي املدح والتعظـيم، فكيـف يقـالـيقتض

 الصالة والزكاة؟

ــة  ــوع جه ــاة يف حــال الرك ــاء الزك ــا مل نجعــل إيت وبعــد، فإّن

جيـب احلكــم بـأنَّ فعلهـا يف حـال الركــوع  ٰى لفضـل الزكـاة حتـَّ

أنَّـه وصـفه بإيتـاء الزكـاة يف  أفضل، بل خمرج الكـالم يـدلُّ عـىلٰ 

الً عــىلٰ  ــز لــه مــن غــريه  حــال الركــوع املــذكور أوَّ ســبيل التميي

ــُم اُهللا : لـــامَّ قــال تعــاىلٰ  والتعريــف، فكأنَّــه
ُ
مــا َوِ���

�
إِن

ــوا يــَن آَمنُ ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــاه بـــ  َورَُســو� ف مــن عن ــَن أراد أن ُيعــرِّ ي ِ
�

ا�

�ةَ   :فقال تعـاىلٰ  آَمنُوا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
ا�

 
َ
ْم راِكُعـون

ُ
، غـري أنَّ وجـه الكـالم وإن كـان مـا ذكرنـاه �وَه

ال بـدَّ أن يكـون إيتـاؤه الزكـاة يف حـال الركـوع غايـة الفضـل ف

ــدح  ــة للم ــة املوجب ــزول اآلي ــدليل ن ــرب، ب ــوه الق ــال وج وأع

، وبـام وقـع مـن مدحـه أيضـًا نعلـم أنَّ فعلـه والتعظيم فيه 

 .للزكاة مل يكن شاغالً عن القيام بحدود الصالة

يـة إنَّ هـذه اآل: ائيبّـاجلُ  ألـيس قـد قـال أبـو عـيلٍّ : فإن قيـل

ــت ــوع، ]] ٣٣ص /[[   نزل ــالة ويف الرك ــانوا يف الص ــوام ك يف أق

ــْم : فقــال تعــاىلٰ 
ُ
�ةَ وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ا�

 
َ
ــم يؤتــون الزكــاة يف حــال  �راِكُعــون يف احلــال، ومل يعــن أهنَّ

إنَّ ذلــك طــريقهم وهــم يف احلــال راكعــون، : الركــوع، بــل أراد

 .أشبه بالظاهر ممَّا ذكرمتوهوهذا الوجه 

هلـا عليـه أبـو عـيلٍّ  لـيس جيـوز محـل اآليـة عـىلٰ : قيل  مـا تأوَّ

 وال بـدَّ عـىلٰ . من جعل إيتاء الزكـاة منفصـالً مـن حـال الركـوع

ــاء  ٰى مقتضـــ اللســان واللغــة مــن أن يكــون الركــوع حــاالً إليت

 .الزكاة

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك وال ــدنا: ذل ــول أح ــن ق ــوم م : أنَّ املفه

: م املسـتحّق للمــدح الـذي جيـود باملــه وهـو ضــاحك، والكـري

احلــال دون غريهــا،  ٰى إخوانــه وهــو راكــب، معنــ ٰى فــالن يغشــ

إنَّـه جيـود باملـه يف حـال : قولـه ٰى أنَّ قوله هـذا جيـري جمـر ٰى حتَّ 

 .إخوانه يف حال ركوبه ٰى ضحكه، ويغش

 : محلنــا قولــه تعــاىلٰ  ٰى أّنــا متــ: ويــدلُّ أيضــًا عليــه
َ
ــون

ُ
ت
ْ
َو�ُؤ

ــ  ا�
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــا املــراد  عــىلٰ  �ز� خــالف احلــال وجعلن

ـم راكعـون، مـن غـري : هبا م يؤتون الزكـاة، ومـن صـفتهم أهنَّ أهنَّ

 ٰى معنـ ق ألحـد األمـرين بـاآلخر كنّـا حـاملني للكـالم عـىلٰ تعلُّ 

ــاىلٰ  ــاد تع ــد أف ــه ق ــرار، ألنَّ ــون  التك م يقيم ــأهنَّ ــم ب ــفه هل بوص

ــون م راكع ــأهنَّ ــفهم ب ــالة وص ــىلٰ الص ــتملة ع ــالة مش  ، ألنَّ الص

ــريه ــوع وغ ــىلٰ . الرك لناهــا ع ــذي اخرتنــاه  وإذا تأوَّ الوجــه ال

 .وزيادة الفائدة بكالم احلكيم أوىلٰ . زائداً  ٰى استفدنا هبا معن

: إنَّـام قـبح أن ُحيَمـل قـوهلم فـيمن يريـدون مدحـه: فإن قيل

خـالف احلـال، مـن ِقبَـل أنَّ  فالن جيود بامله وهو ضـاحك عـىلٰ 

ــدلُّ عــىلٰ  وقــوع ــة الوجــه ي ــه مــع طالق ــه  اجلــود من طيــب نفس

ــًا  ــك وجه ــار ذل ــري، فص ــه حق ــال يف عين ــو أنَّ امل ــة، وه بالعطيَّ

ــتحقُّ  ــدح املس ــر امل ــة، ويكث ــه العطيَّ ــم مع ــا تعظ ــيس . عليه ول

ــة إلعطــاء الزكــاة يف حــال  ــه ال مزيَّ احلــال يف اآليــة كــذلك، ألنَّ

ولــيس وقوعهــا . إيتائهــا يف غريهــا]] ٣٤ص /[[    الركــوع عــىلٰ 

يف تلك احلـال يقتضــي زيـادة مـدح أو ثـواب، ففـارق حكمهـا 

 .حكم املثال الذي أوردمتوه

ــة يف وجــوب محــل الكــالم الــذي : قيــل لــه لــو كانــت العلَّ

ــىلٰ  ــاه ع ــىلٰ  حكين ــه ع ــبح محل ــال وق ــب أن  احل ــا، لوج خالفه

ــوهلم ــل ق ــن مح ــ: حيس ــالن يغش ــب، و ٰى ف ــو راك ــه وه : إخوان

خـالف احلـال ملفارقتـه للمثـال  لقيت زيـدًا وهـو جـالس، عـىلٰ 

ــ ــة، حتَّ ل يف العلَّ ــم مــن قــوهلم ٰى األوَّ ــه يغشــ: ُيفَه ــه،  ٰى إنَّ إخوان

ومن صفته أنَّه راكـب، ولقيـت زيـدًا ومـن صـفته أنَّـه جـالس، 

مـن غــري أن يكــون الركــوب حـاالً للغشــيان، واجللــوس حــاالً 

ــاء ــون . للق ــل أن تك ــد بط ــذا فق ــالف ه ــوم خ ــان املفه وإذا ك

ــة  ووجــب أن يكــون الظــاهر يف كــلِّ اخلطــاب . مــا ذكرتــهالعلَّ

 .احلال ٰى هذه الصفة معن الوارد عىلٰ 

أنَّ الـذي : الغالـب مـن حـال أمـري املـؤمنني : فإن قيـل

ــه إىلٰ  ــة  دفع ــن واجب ــاة مل تك ــاًة، ألنَّ الزك ــن زك ــائل مل يك الس

ــىلٰ  ــه، ع ــيِّ  علي ــام النب ــره يف أّي ــب أم ــن غال ــرف م ــا نع ،  م

ــاتم ــع اخل ــاة  وألنَّ دف ــع الزك ــاة، وألنَّ دف ــدَّ يف الزك ــد أن ُيَع بعي

جهـة القصـد عنـد وجـوده، ومـا فعلـه  ال يقع إالَّ عـىلٰ  منه 

أنَّ السـائل  ٰى فـاق، ملـا رأوجـه االتِّ  عـىلٰ  ٰى فالغالب منه أنَّـه جـر

ــذلك  ــاج، وأنَّ غــريه مل يواســه، فواســاه وهــو يف الصــالة، ف حمت

 .ع أشبهبالتطوُّ 

الزكـاة الواجبـة  الً محـل اللفـظ عـىلٰ غـري واجـب أوَّ : قيل له
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ولفــظ الزكــاة لــو كــان إطالقــه يف الشـــرع مفيــدًا . دون النافلــة

ــع أن نحملــه عــىلٰ  ــة الواجبــة مل يمتن النفــل الــذي يشــهد  للعطيَّ

ـــة ـــاة يف اللغ ـــة، ألنَّ الزك ـــل اللغ ـــاه أص ـــنامء : بمعن ـــي ال ه

والواجـب مـن الزكـاة والنفـل مجيعـًا يـدخالن حتـت . والطهارة

ــذا ــل]] ٣٥ص /[[   ه ــن . األص ــال ع ــب لالنتق ــون املوج ويك

ــ  ه اآليــة إىلٰ ظـاهر اللفــظ لـو كــان لــه ظـاهر علمنــا بـاخلرب توجُّ

 .من ُيستَبعد وجوب الزكاة عليه

صـلوات اهللا (وبعـد، فـإنَّ االسـتبعاد لوجـوب الزكـاة عليـه 

له، ألنَّـه غـري ممتنـع وجوهبـا عليـه يف وقـت مـن  ٰى ال معن )عليه

مقـادير النصـاب الـذي جيـب يف مثلـه  ٰى األوقات بحصـول أدنـ

، ألنَّ مــن ولــيس هــذا مــن اليســار املســتبعد فيــه . الزكــاة

 .مؤرساً  ٰى ملك مائتي درهم ال ُيسمّ 

وجـٍه ُيسـتَبعد أن يكـون  ا دفع اخلـاتم، فـام نعلـم مـن أّي وأمَّ 

وكـلُّ مـا لـه قيمـة وينتفـع . زكاًة؟ ألنَّ حكم اخلاتم حكـم غـريه

 .ُخيَرج يف الزكاة الفقراء بمثله جائز أن

ــدَّ منــه]] ٣٦ص /[[  ــامَّ ال ب ــة فم ــد يف العطيَّ ــا القص . فأمَّ

الواجـــب أو النفــل، ولـــيس يف  هــه إىلٰ وإنَّــام الكـــالم يف توجُّ 

ــه  ــاهر فعل ــد إىلٰ  ظ ــن القص ــع م ــا يمتن ــه  م ــب، ألنَّ الواج

  وإن مل يعلــم بــأنَّ الســائل سيحضـــر فيســأل، ال يمتنــع أن

اة، فلــامَّ حضـــر مــن يســأل اّتفاقــًا ومل يكــون أعــدَّ اخلــاتم للزكــ

وقـد . االحتسـاب بـه مـن الزكـاة ٰى يواسه أحد دفعه إليـه، فنـو

 .يفعل الناس هذا كثريًا، فال وجه الستبعاده

ــه ال يمتنـع أن تكــون : يف كالمكـم ٰى قــد مضــ: فـإن قيـل أنَّ

ــوز،  ــك ال جي ــل، وذل ــا النف ــراد هب ــة امل ــذكورة يف اآلي ــاة امل الزك

ــه مــن ــه جعل مــا  صــفات املــؤمنني، فيجــب أن ُحيَمــل عــىلٰ  ألنَّ

ــا،  ــذا حكمه ــيس ه ــة ل ــاة النافل ــًا، والزك ــن مؤمن ــواله مل يك ل

وألنَّ القصــد باآليــة مــدح مــن . فبطــل أن يكــون مــرادًا باآليــة

ــىلٰ  ــل ع ــوز أن ُحيَم ــال جي ــاب، ف ــي باخلط ــا وعن ــر فيه ــا ال  ذك م

ــا ُيــنِقص أجــر  ــاء الزكــاة يف الصــالة ممَّ ــون مــدحًا، وإيت يك

 .ّيل، ألنَّه عمل يف الصالةاملص

مـا ظننتـه مـن أنَّ اآليـة تقتضــي  لـيس األمـر عـىلٰ : قيل لـه

ــا مل  الً بــه، ألهنَّ الصــالة والزكــاة الــواجبتني، دون مــا كــان متــنفِّ

خترج خمـرج الصـفة ملـا يكـون بـه املـؤمن مؤمنـًا، وإنَّـام وصـف 

تــاء مـن أخــرب بأنَّـه ولينـا بــاإليامن وإقامـة الصـالة وإي اهللا تعـاىلٰ 

وال مانع مـن أن يكـون يف مجلـة الصـفات مـا لـو انتفـي . الزكاة

ــام كــان جيــب مــا ظنَّــه لــو قــال. بــاإليامن ال� مل يكــن خمــ ــام : وإنَّ إنَّ

ــاة ــون الزك ــالة ويؤت ــون الص ــذين يقيم ــون ال ــا إذا . املؤمن فأمَّ

. كانت اآلية خارجـة خـالف هـذا املخـرج، فـال وجـه ملـا قالـه

ــن ــان حيس ــه ك ــبهة يف أنَّ ــاىلٰ  وال ش ح تع ـــرِّ ــول أن ُيص ــأن يق : ب

 ُــم
ُ
مــا َوِ���

�
ورســوله عليــه وآلــه  بعــد ذكــر نفســه تعــاىلٰ  إِن

عـــون بفعـــل اخلـــريات،  الســـالم الـــذين آمنـــوا الـــذين يتطوَّ

ا ال خيـرج ـلون بضـويتنفَّ  روب القـرب، ويفعلـون كـذا وكـذا ممـَّ

 .املؤمن بانتفائه عنه من أن يكون مؤمناً 

 ه غـري ممتنـع أن يكـون الـذي فعلـه أنَّـ: بيَّنّـاأنا قـد  عىلٰ 

عليــه، ألنَّ أقــّل مقــادير الزكــاة ]] ٣٧ص /[[   كــان واجبــاً 

ــام  لــيس بممتنــع أن يكــون كــان واجبــًا عليــه وعــىلٰ  أمثالــه، وإنَّ

 .يمتنع غالب أحواهلم من وجوب الزكاة الكثرية عليهم

ا الطعن بالعمل يف الصالة، فيسقط من وجهني  :وأمَّ

ــدمها ــه ال: أح ــىلٰ أنَّ ــل ع ــه   دلي ــوع فعل ــىلٰ  وق ــه  ع وج

ــون  ــائز أن يك ــل ج ــالة، ب ــًا للص ــون قاطع ــار إىلٰ  يك  أش

السـائل بيـده إشـارة خفيـة ال يقطـع مثلهـا الصـالة، فهـم منهــا 

ــبعه ــن إص ــاتم م ــذ اخل ــه، فأخ ــّدق علي ــد التص ــه يري ــد . أنَّ وق

ة عىلٰ   .أن يسري العمل يف الصالة ال يقطعها أمجعت األُمَّ

ــاين ــه الث ــىلٰ : والوج ــع ع ــب القط ــري واج ــه غ ــع  أنَّ أنَّ مجي

: األفعـال كانـت حمظـورة يف الصـالة يف تلـك احلـال، وقـد قيـل

د حظـره مـن بعـد، فـال يُ  ر نَكـإنَّ الكالم فيها كان مباحًا ثـّم جتـدَّ

 .أن تكون هذه أيضًا حال بعض األفعال

ــىلٰ  ــع ع ــا القط ــب علين ــاه، ويوج ــا ذكرن ــنيِّ م ــذي ُيب أنَّ  وال

طعـًا للصـالة وال ناقصـًا مـن حـدودها مـا مل يكـن قا فعله 

ــ ــوله ]] ٣٨ص /[[    ه مــدح اهللا تعــاىلٰ علمنــاه مــن توجُّ ورس

 .بذلك الفعل املخصوص )عليه وآله السالم(

الـــذين وصـــفهم يف هـــذا املوضـــع بالزكـــاة : فـــإن قيـــل

ل املرتـدِّ  : ين هبـم بقولـهواخلضوع هم الـذين وصـفهم بأنَّـه ُيبـدِّ
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� ]ــدة : املائ

ين، وكلُّ ذلك ُيبنيِّ أنَّ املراد باآلية املواالة يف ]٥٤  .الدِّ

ــه ــل ل ــون : قي ــر أن يك ــري منك ــه غ ــحيح، ألنَّ ــري ص ــذا غ ه

ــد ــوف بإح ــر ٰى املوص ــة األُخ ــوف باآلي ــري املوص ــني غ ، ٰى اآليت

لنـا عـىلٰ  ٰى حتَّ  اختصاصـها بـأمري املـؤمنني  تكـون اآليـة التـي دلَّ
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  ٰــ مــا حكمنــا بــه مــن خصوصــها، واآليــة األُوىلٰ  عــىل ة عامَّ

الكــالم، يف مجاعـة مـن املـؤمنني، ولـيس يمنــع مـن ذلـك نسـق 

ــلِّ  ــارب  وقــرب ك ــن صــاحبتها، ألنَّ تق ــني م ــن اآليت واحــدة م

ــاين  ــص واملع ــتالف القص ــع اخ ــرآن م ــن الق ــرية م ــات كث آي

 .واألحكام معلوم ظاهر، وهو أكثر من أن نذكر له شاهداً 

لنــا أنَّ لفظــة) وإذا( ــُم اهللاُ : كنـّـا قــد دلَّ
ُ
مــا َوِ���

�
تــدلُّ  إِن

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــاص أم ــوغ أن باآل اختص ــيس يس ــة ول ي

نرتك ما تقتضـيه الداللـة ملـا ُيَظـنُّ مـن أنَّ نسـق الكـالم وقـرب 

أنَّـه ال مـانع لنـا مـن أن نجعـل  بعضه من بعـض يقتضـيه، عـىلٰ 

هـــة إىلٰ  اآليـــة األُوىلٰ  ـــة بـــه  أمـــري املـــؤمنني  متوجِّ وخمتصَّ

ــا قــد  ــاأيضــًا، ألّن أنَّ لفــظ اجلمــع قــد ُيســتَعمل يف الواحــد  بيَّنّ

أن يتعلَّــق بلفــظ اآليــة يف دفــع  قتعلِّــمل) فلــيس(بــالعرف، 

 .اختصاصها به 

ــل ــّوي هــذا التأوي ــا يق ــاه  أنَّ اهللا تعــاىلٰ : وممَّ ــف مــن عن وص

ــؤمنني  ــري امل ــدنا أم ــاف وج ــة بأوص ــا  باآلي ــتكمالً هل مس

ْم : باإلمجاع، ألنَّه قال
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ْ
ــؤ ُم

ْ
ــيُّ ...ا� ــهد النب ــد ش ــري   ، وق ألم

بــام يوافــق لفــظ اآليــة يف اخلــرب الــذي ال خيتلــف  املــؤمنني 

وقـد ندبـه لفـتح خيـرب بعـد فـرار مـن  فيه اثنان حني قـال 

ألُعطـنيَّ الرايـة غـدًا رجـالً ُحيِـبُّ «: واحـد فرَّ عنها واحـدًا بعـد

ــع  ــّرار، ال يرج ــري ف ــّرار غ ــوُله، ك ــُه اهللاُ ورس بُّ
ــوَله وُحيِ اهللاَ ورس

ــ ــىلٰ  ٰى حتَّ ــتح اهللا ع ــه يف ــدفعها إىلٰ »يدي ــؤمنني  ، ف ــري امل ، أم

عليــه وآلــه (فكــان مــن ظفــره وفتحــه مــا وافــق خــرب الرســول 

 .)السالم

ـــّم قـــال اهللا تعـــاىلٰ  ـــةٍ : ث
�
ِذل
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ْ
 ا�

ــِر�نَ  �فِ
ْ
ــاه بالتواضــع للمــؤمنني والرفــق ال ، فوصــف مــن عن

ة عـىلٰ  الكـافرين هـو املمتنـع  والعزيـز عـىلٰ . الكـافرين هبم والعزَّ

ة نكايتــه وهــذه . علــيهم  فــيهم ووطأتــه  مــن أن ينــالوه مــع شــدَّ

ــؤمنني  ــري امل ــاف أم ــد و أوص ــا أح ــه فيه ــي ال يداني ال الت

 .يقاربه

ــاىلٰ  ــال تع ــّم ق  : ث
َ
ون

ُ
ــاف

َ
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َ
�ــف ــاه ]] ٤٠ص /[[    ، فوص ــن عن ــمه م ــلَّ اس ج

ة اجلهــاد، وبــام يقتضـــي الغايــة فيــه وقــد علمنــا أنَّ . بقــوَّ

رجـل ال : بـني رجلـني )عليـه وآلـه السـالم(أصحاب الرسـول 

ونحـن . ، وآخـر لـه جهـاد وعنـاءعناء لـه يف احلـرب وال جهـاد

ــلِّ  ــور ك ــم قص ــؤمنني  نعل ــري امل ــة أم ــن منزل ــد ع يف  جماه

ـم مـع علـوِّ  منـزلتهم يف الشـجاعة وصـدق البـأس  اجلهاد، وأهنَّ

ــه  ــه، ألنَّ ــاربون رتبت ــه، وال يق ــون منزلت ــروف  ال يلحق املع

وكشـف الكـرب عـن وجـه الرسـول عليـه وآلـه   بتفريج الغمم

عــن   ، وال نكــص عــن قــرن قــطُّ   جــمالســالم، وهــو الــذي مل حي

ــول، وال وّىلٰ  ُبر ه ــدُّ ــه وال . ال ــد قبل ــلم ألح ــال ال تس ــذه ح وه

 .بعده

ــان  ــة أوىلٰ  فك ــاص باآلي ــافه باالختص ــة أوص ، ملطابق

 .ملعناها

ع  : أنَّ قولـه تعـاىلٰ : قوم مـن أهـل العنـاد ٰى وقد ادَّ
َ

َسـوْف
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ف
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ب�ون ِ
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ـب�ُهْم َو� ِ
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ْوٍم �
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أبـو بكـر، حيـث قاتـل : املـراد يَأ

ة  .أهل الردَّ

ولســنا نعــرف قــوالً أبعــد مــن صــواب مــن ]] ٤١ص /[[ 

ــ ــول، حتَّ ــذا الق ــه رضورًة، ألنَّ  ٰى ه ــم بطالن ــاد أن ُيعَل ــه ليك أنَّ

ــاىلٰ  ــىلٰ  اهللا تع ة ع ــالعزَّ ــة ب ــن أراده باآلي ــف م ــد وص ــان ق  إذا ك

راح خـوف اللـوم، كيـف الكافرين وباجلهـاد يف سـبيله، مـع إطِّـ

ــ مــن  مـن مل يكــن لـه حـظٌّ  ه اآليـة إىلٰ جيـوز أن يظـنَّ عاقـل توجُّ

ـــر مل ]] ٤٢ص /[[     ذلـــك الوصـــف؟ ألنَّ املعلـــوم أنَّ  ـــا بك أب

ــف  ــالم، وال وق ــل يف اإلس ــة املشـــركني، وال قتي ــه نكاي يكــن ل

موقـف أهـل  )عليـه وآلـه السـالم( يف شـيء من حـروب النبـيِّ 

ــنَّته و ــل كــان الفــرار ُس ــاء، ب ــهالبــأس والعن ــد . اهلــرب ديدن وق

،  يف مجلـة مـن اهنـزم، يف مقـام بعـد مقـام  اهنزم عـن النبـيِّ 

ــىلٰ  ــاد يف ســبيل اهللا ع ــذكور يف  وكيــف ُيوَصــف باجله الوجــه امل

 اآلية من ال جهاد له مجلة؟

ــؤمنني ]] ٤٣ص /[[  ــري امل ــن أم ــة ع ــدول باآلي ــل الع وه

  ٰمــع العلــم احلاصــل لكــلِّ أحــد بموافقــة أوصــافه هلــا إىل 

 ية ظاهرة، وانحراف شديد؟ببكر إالَّ عصأيب 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــال أم ـــا يف قت ـــد روي نزوهل ـــل  وق أه

ــن  ــّامر ب ــاس، وع ــن عبّ ــد اهللا ب ــن عب ــه، وع ــه نفس ـــرة عن البص

ــارس ــ. ي ــن مقتض ــاه م ــا ذكرن ــد م ــة،  ٰى ـوإذا عض ــة الرواي اآلي

ة  .زالت الشبهة وقويت احلجَّ

ــل ــا: فــإن قي دة ألــيس قــد روي أنَّ هــذه اآليــة نزلــت يف عب

فهــالَّ محلتموهــا عليـه؟ وال حتتــاجون مــع ذلــك   بـن الصــامت،

 .ف الكالمتكلُّ  إىلٰ 
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منا ) عبـادة(ليس يقابـل مـا روي مـن نزوهلـا يف : قيل مـا قـدَّ

ــن ــه م ــؤمنني ]] ٤٤ص /[[     روايت ــري امل ــا يف أم ، ألنَّ نزوهل

ــة أطبــق عــىلٰ  نقلهــا مجاعــة أصــحاب احلــديث مــن  تلــك رواي

ـاخلاصَّ  مـا ادَّعـاه اخلصـم أحسـن أحوالـه أن يكـون ة، وة والعامَّ

واحــد معــروف بالتحامــل والعصــبية، ال يوجــد لــه  مســندًا إىلٰ 

 .موافق من الرواة، وال متابع

لنــا عــىلٰ  عــىلٰ   أنَّ مفهــوم اآليــة يمنــع ممَّــا ذكــره، ألّنــا قــد دلَّ

ــ ــا معن ــف هب ــيمن وص ــوز أن  ٰى اقتضــائها ف ــيس جي ــة، فل اإلمام

أنَّـه ال إمامـة لـه  عينـه لالّتفـاق عـىلٰ ب) عبـادة(يكون املعنـيُّ هبـا 

يف حال مـن األحـوال، وال جيـوز أيضـًا أن تكـون نزلـت بسـببه 

ــىلٰ  ــا ع ــحُّ خروجه ــة ال يص ــَر، ألنَّ اآلي ــذي ُذِك ــبب وال  ال س

 بيَّنّــاوقــد . غــريه إىلٰ  ٰى يطابقــه، وإن جــاز مــع مطابقتــه أن يتعــدّ 

ينأنَّ املــراد هبــا ال جيــوز أن يكــون واليــة  ـرة، والنصــ الــدِّ

ــة  ــدخول لفظ ــال م
�
ــام  إِن ــَق ب ــم يب ــيص، فل ــية للتخص املقتض

 .ذكرناه شبهة

لـو كـان املـراد باآليـة اإلمامـة، لوجـب أن تكـون : فإن قيل

 أنَّـه ال إمـام مـع النبـيِّ  ثابتة يف احلال، وقد أمجـع املسـلمون عـىلٰ 

إنَّــه وإن كــان الكــالم : فــإن قلــتم. )عليــه وآلــه الســالم(

عليـه وآلـه ( مـا بعـد النبـيِّ  نحملـه عـىلٰ يقتضـي احلال، فـنحن 

 ، فقــد تـركتم الظــاهر، وجـاز لغــريكم أن حيملهـا عــىلٰ )السـالم

ــه  ــه في ــت ل ــذي ثبت ــت ال ــة يف الوق ــوت اإلمام ــا ثب ــراد هب أنَّ امل

 .اإلمامة

فــرض الطاعــة ) ويلٍّ (أنَّ املــراد بلفــظ  بيَّنّــاإّنــا قــد : قيــل لــه

ــذا ــي، وه ــاألمر والنه ف ب ـــرِّ ــتحقاق للمتص ــه  واالس ــت ل ثاب

  ـــاء ع ـــك، ادِّ ـــالف ذل ـــاع بخ ـــاء اإلمج ع ـــال، فادِّ يف احل

 .فاق ملا فيه اخلالفاالتِّ 

ـه إذا كـان املـراد بــه احلـال، فلـيس بمقصـور عليهــا،  عـىلٰ  أنَّ

وإذا كـان . وإنَّام يقتضـي احلال ومـا بعـدها مـن سـائر األحـوال

عليـه وآلـه ( ذلـك، فـنحن نخـرج حـال حيـاة النبـيِّ  األمر عـىلٰ 

موجـب  سـائر األحـوال عـىلٰ  ٰى بداللـة اإلمجـاع، وتبقـ )السالم

عليـه وآلـه ( وليس هناك دليل خيرج أيضـًا مـا بعـد النبـيِّ . اآلية

مــا بعــد عــثامن مــن إمجــاع  ىلٰ ا إهــوبردِّ ]] ٤٥ص /[[     )الســالم

مــن أثبــت هبــذه  ألنَّ كــلَّ وغــريه، ألنَّ اخلــالف فيــه موجــود، و

بـال  )عليـه وآلـه السـالم( اآلية اإلمامـة أثبتهـا بعـد وفـاة النبـيِّ 

ـة أحـد. فصل إنَّ املـراد باآليـة اإلمامـة وأثبتهـا : ومل يقل يف األُمَّ

وإذا كــان ذلــك قــوالً خارجــًا عــن اإلمجــاع بطــل . بعــد عــثامن

 .ق بهالتعلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٣ج (التبيان 

ــاىلٰ ]] ٥٥٨ص [[ ــه تع ــُم اُهللا وَ : قول
ُ
ــا َوِ��� م

�
ُ إِن

ُ
ــو� رَُس

ــْم 
ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
َوا�

 
َ
 .، آية بال خالف]٥٥: املائدة[ �راِكُعون

ــرو ــه، ف ــة في ــذه اآلي ــت ه ــيمن نزل ــوا ف ــر  ٰى اختلف ــو بك أب

مــا  أحكــام القــرآن عــىلٰ ]] ٥٥٩ص /[[الــرازي يف كتــاب 

ــلرُّ حكــاه املغــريب عنــه، والطــربي، وا : يدّ ّمــاين، وجماهــد، والسُّ

ا نزلت يف عيلٍّ  ق بخامتـه وهـو راكـع، وهـو   أهنَّ حـني تصـدَّ

. ، ومجيـع علـامء أهـل البيـتقول أيب جعفـر وأيب عبـد اهللا 

ــائيوقــال احلســن واجلُ  ــا نزلــت يف مجيــع املــؤمنني: بّ وقــال . إهنَّ

ــوم ــامت يف تربُّ : ق ــن الص ــادة ب ــت يف عب ــي نزل ــود بن ــن هي ــه م ئ

ــاع،  ــم إىلٰ قينق ــؤمنني وحلفه ــول اهللا وامل ــي. رس ــال الكلب : وق

نزلــت يف عبــد اهللا بــن ســالم وأصــحابه لـــامَّ أســلموا فقطعــت 

 .اليهود مواالهتم، فنزلت اآلية

إمامـة أمـري  واعلم أنَّ هذه اآليـة مـن األدلَّـة الواضـحة عـىلٰ 

ــه . بــال فصـل بعــد النبــيِّ  املـؤمنني  ووجــه الداللــة فيهــا أنَّ

ــ ــت أنَّ ال ــد ثب ــ ويلَّ ق ــة بمعن ــّق  األوىلٰ  ٰى يف اآلي ــت . واألح وثب

ــوا: أيضـًا أنَّ املعنــيَّ بقولــه يــَن آَمنُ ِ
�

. أمــري املــؤمنني  َوا�

: مـن قـال ألنَّ كـلَّ إمامتـه،  الن دلَّ عـىلٰ فإذا ثبـت هـذان األصـ

ـة فيـه: يف اآلية ما ذكرنـاه، قـال الويلِّ  ٰى إنَّ معن ـا خاصَّ ومـن . إهنَّ

 .املراد هبا اإلمامة: قال، قال باختصاصها به 

الً عــىلٰ دلُّــ: فــإن قيــل ــويلَّ  وا أوَّ ُيســتَعمل يف اللغــة  أنَّ ال

أنَّ املـراد بـه يف اآليـة ذلـك، ثـّم  واألحّق، ثّم عـىلٰ  األوىلٰ  ٰى بمعن

 .أمري املؤمنني  هها إىلٰ توجُّ  وا عىلٰ دلُّ 

قـول أهـل اللغـة  أنَّ الـويلَّ يفيـد األوىلٰ  الذي يدلُّ عـىلٰ : قلنا

 :قال الكميت. )األمر فالن ويلُّ (: للسلطان املالك لألمر

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هاألم

ــو  ــع التق ــؤدِّ  ٰى ومنتج ــم امل   بونع

ـــون ـــد املســـلمني فـــالن ويلُّ (: ويقول ـــتخلف )عه ، إذا اس

:  وقـال النبـيُّ . بمقام مـن قبلـه مـن غـريه لألمر، ألنَّه أوىلٰ 

، يريـد مـن »هـا فنكاحهـا باطـلأّيام امرأة نكحت بغـري إذن وليِّ «

 : وقــال تعــاىلٰ . بالعقــد عليهــا هــو أوىلٰ 
َ

ــك
ْ
ن ُ ــْن �َ ــْب ِ� ِم َه

َ
� 
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ـا ]] ٥٦٠ص /[[ ــوَب  �َوِ�ـ�
ُ
ق

ْ
ع

َ
 ِمــْن آِل �

ُ
ِ� َو�َــرِث

ُ
 يَــِرث

بحيـازة مرياثـي مـن بنـي  ، يعنـي مـن يكـون أوىلٰ ]٦و ٥: مريم[

ــمِّ  د. الع ــربَّ ــال امل ــويلُّ : وق ــو واألوىلٰ  ال ــّق وامل ــ ىلٰ واألح  ٰى بمعن

 .واألمر فيام ذكرناه ظاهر. واحد

ا الـذي يـدلُّ عـىلٰ  أنَّ املـراد بـه يف اآليـة مـا ذكرنـاه، هـو  فأمَّ

ــاىلٰ  ــ أنَّ اهللا تع ــوله  ٰى نف ــري رس ــري اهللا وغ ــون لنــا ويلٌّ غ أن يك

مــاوالــذين آمنــوا بلفظــة 
�
، ولــو كــان املــراد بــه املــواالة يف إِن

ين ــا خــصَّ هبــا املــذكورين، أل الــدِّ يننَّ املــواالة يف مل ــة  الــدِّ عامَّ

ــؤمنني كلِّ  ــميف امل ــاىلٰ . ه ــال اهللا تع ــاُت : ق ِمن
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
ــة[ َ�ع ــا]. ٧١: التوب ــام قلن ــة : وإنَّ إنَّ لفظ

ــا م
�
ــال إِن ــل إذا ق ــيص ألنَّ القائ ــام لــك (: تفيــد التخص إنَّ

: زاد عليـه، وقـام مقـام قولـه ، ُفِهـَم منـه نفـي مـا)عندي درهم

إنَّـام النحــاة (: ولـذلك يقولــون. )لـيس لــك عنـدي إالَّ درهــم(

. ، ويريــدون نفــي التــدقيق عــن غــريهم)املــدقِّقون البصـــريون

ــوهلم ــه ق ــاتم(: ومثل ــخاء ح ــخاء س ــام الس ــي )إنَّ ــدون نف ، يري

 :ٰى قال األعش. السخاء عن غريه

ـــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب     ٰى ولس

ــــــزَّ   ــــــام الع ــــــاثروإنَّ   ة للك

ة عـن مـن لـيس بكـاثر واحـتجَّ األنصـار بـام . أراد نفي العـزَّ

ــيِّ  ــه قــال  روي عــن النب ــاء«: أنَّ ــاء مــن امل ــام امل يف نفــي » إنَّ

فلـوال . املهـاجرون نسـخ اخلـرب ٰى وادَّعـ. سل من غـري إنـزالالغُ 

أنَّ الفـــريقني فهمـــوا التخصـــيص ملـــا كـــان األمـــر كـــذلك، 

 .االختصاص بوجوب املاء من املاء ال تفيد) إنَّام: (ولقالوا

ــىلٰ  ــًا ع ــدلُّ أيض ــال وي ــه ق ــة، أنَّ ــة خمتصَّ ــة يف اآلي : أنَّ الوالي

 ُــم
ُ
ــيُّ َوِ��� ــه النب ــؤمنني، ودخــل في ــع امل ــه مجي ــب ب  ، فخاط

 ــال ــّم ق ــريه، ث ُ : وغ
ُ

ــو� ــأخرج َورَُس ]] ٥٦١ص /[[، ف

ــيَّ  ــافني إىلٰ   النب ــوهنم مض ــتهم، لك ــن مجل ــامَّ  م ــه، فل واليت

يـَن آَمنُـوا: قال ِ
�

وجـب أيضـًا أن يكـون الـذي خوطـب  َوا�

أن يكــون  إىلٰ  ٰى باآليــة غــري الــذي ُجِعَلــت لــه الواليــة، وإالَّ أدَّ 

ــه، وأدَّ  ــاف إلي ــو املض ــاف ه ــٍد  إىلٰ  ٰى املض ــلُّ واح ــون ك أن يك

وإذا ثبـت أنَّ املـراد هبـا يف اآليـة . منهم ويلُّ نفسـه، وذلـك حمـال

ــ ــدلُّ ع ــذي ي ــاه، فال ــا ذكرن ــؤمنني  ىلٰ م ــري امل ــو  أنَّ أم ه

 :املخصوص هبا أشياء

ــا ــال: منه ــن ق ــلَّ م ــ: أنَّ ك ــويلِّ  ٰى إنَّ معن ــ ال ــة معن  ٰى يف اآلي

ــّق، قــال ومــن خــالف يف . إنَّــه هــو املخصــوص بــه: األح

ــد  ــك ق ــؤمنني، وذل ــة يف امل ــة عامَّ ــل اآلي ــة جيع ــاص اآلي اختص

 .أبطلناه

ـــا ـــح: ومنه ـــيعة وأص ـــني الش ـــائفتني املختلفت اب أنَّ الط

ة احلديث رووا أنَّ اآلية نزلت فيه   .خاصَّ

وصــف الــذين آمنــوا بصــفات ليســت  أنَّ اهللا تعــاىلٰ : ومنهــا

ه قـال ـالَة : حاصلة إالَّ فيه، ألنَّ  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
َوا�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 ، فبنيَّ أنَّ املعنيَّ باآلية هو الـذي�َو�ُؤ

ة عىلٰ . الزكاة يف حال الركوع ٰى أت أنَّه مل يؤِت الزكـاة  وأمجعت األُمَّ

 .يف حال الركوع غري أمري املؤمنني 

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــه: ول  : إنَّ قول
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
 �وَه

ـــ  ــاالً ل ــو ح ــيس ه �ةَ ل ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــن يُؤ ــه أنَّ م ــراد ب ــل امل ، ب

ــ ــالف أله ــاة، ألنَّ ذلــك خ ــاء الزك ــة، ألنَّ صــفتهم إيت ل العربي

، مل ُيفَهـم منـه )لقيـت فالنـًا وهـو راكـب(: القائل إذا قال لغريه

ــأنه  ــن ش ــه أنَّ م ــم من ــوب، ومل ُيفَه ــال الرك ــه يف ح ــاؤه ل إالَّ لق

ــوب ــال. الرك ــالس(: وإذا ق ــو ج ــه وه ــو (، أو )رأيت ــاءين وه ج

ــاشٍ  ــ)م ــك كلِّ ــن ذل ــم م ــال ، مل ُيفَه ــه يف ح ــة رؤيت ه إالَّ موافق

ــه ــوس أو جميئ ــياً  اجلل ــون . ماش ــب أن يك ــك وج ــت ذل وإذا ثب

 .حكم اآلية مثل ذلك

مــا أنكــرتم أن يكــون الركــوع املــذكور يف اآليــة : فــإن قيــل

ــه قــال]] ٥٦٢ص /[[املــراد بــه  يؤتــون الزكــاة : اخلضــوع؟ كأنَّ

 :خاضعني متواضعني، كام قال الشاعر

ــك أن ــري علَّ ــني الفق   تركع يومًا والدهر قد رفعـه   وال هت

 .لَّك أن ختضعع: واملراد

ـــام يقـــال : قلنــا الركـــوع هـــو التطأطـــأ املخصـــوص، وإنَّ

ركوعــًا، تشــبيهًا وجمــازًا، ألنَّ فيــه ضـــربًا مــن : للخضــوع

قــال . مــا قلنــاه نـصُّ أهــل اللغــة عليــه يــدلُّ عــىلٰ . االنخفـاض

ــني ــاحب الع ــتمسُّ : ص ــه ف ــبُّ لوجه ـــيٍء ينك ــلُّ ش ــه  ك ركبتي

ــسُّ  ــ األرض أو ال مت ــه فه ــأطئ رأس ــد أن يط ــعبع ــال . و راك ق

 :لبيد

     أخبار القـرون التـي مضـتخربِّ أُ 

ـــام قمـــت راكـــع    أدبُّ كـــأّين كلَّ

وجهــه، ومنــه  الراكــع الــذي يكبــو عــىلٰ : وقــال ابــن دريــد

 :قال الشاعر. الركوع يف الصالة

  شقاء تركع يف الظـراب عىلٰ    وأفلت حاجب فوق العوايل

 .وجهها أي تكبوا عىلٰ 
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 .املجاز لناه، مل جيز محل اآلية عىلٰ وإذا كانت احلقيقة ما ق

يـَن آَمنُـوا: قوله: فإن قيل ِ
�

لفـظ مجـع، كيـف حتملـون  ا�

 الواحد؟ ذلك عىلٰ 

ــل ــًام : قي ــد لفــظ اجلمــع إذا كــان معظَّ قــد ُيعــربَّ عــن الواح

ــاىلٰ  ــال تع ــذكر، ق ــايل ال ُ : ع
َ

ــا �
�
ــَر َو�ِن

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
إِن

 
َ
ـــافُِظون

َ
�� ]ـــر ـــال]٩: احلج ـــوِن : ، وق  �رَب� ارِْجُع

ــون[ ــال]] ٥٦٣ص /[[، ]٩٩: املؤمن ــا : وق ن
ْ
�
َ
ت

َ
نا آل

ْ
ــ� ــْو ِش

َ
َو�

ــداها
ُ
ــٍس ه

ْ
ف
َ
� 

� ُ
� ]ــجدة ــرية]١٣: الس ــك كث ــائر ذل . ، ونظ

ـمْ : وقال
ُ
�

َ
َُعـوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��ـاَس ق

�
ُهـُم ا��ـاُس إِن

َ
� 

َ
يَن قال ِ

�
 ا�

ــ]١٧٣: آل عمــران[ ــو ، وال خــالف يف أنَّ امل ــه واحــد، وه راد ب

ــجعي ــن مســعود األش ــال. نعــيم ب  : وق
ُ

ــث ــْن َحيْ ــوا ِم ِ�يُض
َ
أ

ـاُس   ا�ـ�
َ

فــاض
َ
ــراد رســول اهللا ]١٩٩: البقــرة[ أ . ، وامل

ــال ــا : وق ــا م طاُعون
َ
ــْو أ

َ
ــُدوا � َع

َ
ــوانِِهْم َو�

ْ
وا ِإلِخ

ُ
ــا� ــَن ق ي ِ

�
ا�

ــوا
ُ
ِتل

ُ
. ولنزلــت يف عبــد اهللا بــن أيب ســل] ١٦٨: رانآل عمــ[ ق

 : اســتعامل ذلــك كــان قولــهفــإذا ثبــت 
َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ا�

الةَ  مناه حمموالً عىلٰ  ا�ص�  .الواحد الذي قدَّ

لـو كانـت اآليـة تفيـد اإلمامـة لوجـب أن يكـون : فإن قيـل

ويقـوم بـام يقـوم  ٰى ذلك إمامًا يف احلال، وجلاز لـه أن يـأمر وينهـ

ة  .به األئمَّ

ــا ــن قــال: قلن ــحابنا م ــن أص ــًا يف: م ــان إمام ــه ك ــال،  إنَّ احل

ــيِّ  ــأمر لوجــود النب ، وكــان وجــوده مانعــًا مــن  ولكــن مل ي

ومـنهم مـن . قـام بـام كـان لـه  النبـيُّ  ٰى فه، فلامَّ مضــتصـرُّ 

ــال  ــده  -ق ــذي نعتم ــو ال ــىلٰ : -وه ــت ع ــة دلَّ ــرض  إنَّ اآلي ف

ــه ــالً ل ــان حاص ــذا ك ــة، وه ــتحقاقه لإلمام ــه واس ــا . طاعت وأمَّ

كـام يثبـت اسـتحقاق  مـا بعـد الوفـاة، ف فموقـوف عـىلٰ التصـرُّ 

ــه  األمــر لــويلِّ  ــاة اإلمــام الــذي قبلــه وإن مل جيــز ل العهــد يف حي

ـــهالتصــــرُّ  وكـــذلك يثبـــت اســـتحقاق الوصـــيَّة . ف يف حيات

وكــذلك . ف وجــود املوصـــيوإن منــع مــن التصـــرُّ  للوصـــيِّ 

ــىلٰ  ــالم ع ــتوفينا الك ــد اس ــة، وق ــب  القــول يف األئمَّ ــة يف كت اآلي

 .هاهنا اإلمامة بام ال حيتمل بسطه

ــا نزلــت يف عبــادة بــن : فــإن قيــل ألــيس قــد روي أهنَّ

ــرتم أن  ــام أنك ــحابه؟ ف ــالم وأص ــن س ــد اهللا ب ــامت أو عب الص

ــوايكـون املــراد بـــ 
ُ
يـَن آَمن ِ

�
]] ٥٦٤ص /[[هــم دون مــن  ا�

 ذهبتم إليه؟

ل مـا نقولـه: قلنا لنـا عـىلٰ : أوَّ أنَّ هـذه اآليـة نزلـت يف  إّنـا دلَّ

لطــائفتني، وملــا اعتربنــاه مــن اعتبــار بنقــل ا أمــري املــؤمنني 

ـا ليسـت حاصـلة يف غـريه، بطـل  الصفة املذكورة يف اآليـة، وأهنَّ

أنَّ الــذي روي يف اخلــرب مــن  عــىلٰ . يف خــالف ذلــك ٰى مــا يــرو

نزوهلا يف عبادة بـن الصـامت ال ينـايف مـا قلنـاه، ألنَّ عبـادة لــامَّ 

نته اآل أ مـن حلـف اليهـود ُأعطـي واليـة مـن تضـمَّ ـا . يـةتربَّ فأمَّ

ما روي من خـرب عبـد اهللا بـن سـالم فـبخالف مـا ذهبـوا إليـه، 

ــود  ــت اليه ــلم قطع ـــامَّ أس ــالم ل ــن س ــد اهللا ب ــه روي أنَّ عب ألنَّ

أصـحابه، فـأنزل  حلفه وتـربَّؤوا منـه، فاشـتدَّ ذلـك عليـه وعـىلٰ 

اآليـة تسـليًة لعبـد اهللا بـن سـالم وأصـحابه، وأنَّـه قـد  اهللا تعاىلٰ 

ضهم مـن حمالفـ ة اليهـود واليـة اهللا وواليـة رسـوله وواليـة عوَّ

ـا لــامَّ . الذين آمنـوا والـذي يكشـف عـامَّ قلنـاه أنَّـه قـد روي أهنَّ

ــيِّ  ــبعض أصــحابه  نزلــت خــرج النب : مــن البيــت فقــال ل

نعـم يـا رسـول اهللا، : ، فقـالوا»أحـد سـائالً شـيئًا؟ ٰى هل أعطـ«

قـال ف. بـن أيب طالـب السـائل خامتـه وهـو راكـع عيلُّ  ٰى قد أعط

، ثـّم تـال اآليـة »اهللا أكـرب، قـد أنـزل اهللا فيـه قرآنـاً «:  النبيُّ 

ــا إىلٰ  ــالوه. آخره ــا ق ــالن م ــك بط ــا . ويف ذل ــتوفينا م ــد اس وق

يتعلَّــق بالشــبهات املـــذكورة يف اآليــة يف كتــاب االســـتيفاء، 

لناها بغاية ما يمكن، فمن أراده وقف عليه من هناك  .وحلَّ

ا الـويلُّ  فلسـنا ندفعـه يف اللغـة، لكـن ال  الناصــر ٰى بمعنـ فأمَّ

 .ه من نفي االختصاصبيَّنّاجيوز أن يكون مرادًا يف اآلية، ملا 

ــوهلم ــن ق ــها، م ــع فروض ــا بجمي ــالة إمتامه ــة الص : وإقام

وّيف العمـل مجيـع حقوقـه، فالن قـائم بعملـه الـذي وليـه، أي ُيـ

ــه قــوام األمــر ــل ال  ويف اآليــة داللــة عــىلٰ . ومن أنَّ العمــل القلي

 .الصالة ُيفِسد

*   *   * 

ــة (رســائل ال / )املفصــح يف إمامــة أمــري املــؤمنني واألئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس 

ــ ]]١٢٩ص [[ ــدلُّ وممَّ ــىلٰ  ا ي ــه  ع ــاىلٰ  إمامت ــه تع : قول

 
َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
ــوا ا�

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــو� ــُم اُهللا َورَُس

ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

�ةَ   ا�ز�
َ
ون

ُ
ت
ْ
الَة َو�ُؤ   ا�ص�

َ
ْم راِكُعون

ُ
 ].٥٥ :املائدة[ �وَه

يف اآليـة  )الـويلَّ ( ه قـد ثبـت أنَّ ووجه الداللـة مـن اآليـة أنَّـ

: بقولــــه املعنــــيَّ  ، وثبــــت أنَّ )األوىلٰ (و )األحــــّق ( ٰى بمعنــــ

ـــوا ـــَن آَمنُ ي ِ
�

ـــت هـــذان أمـــري املـــؤمنني  َوا� ، وإذا ثب

ــ إنَّ : مــن قــال ألنَّ كــلَّ ، إمامتــه  عــىلٰ  األصــالن دلَّ   ٰى معن

ـــويلّ ( ـــال]] ١٣٠ص /[[ )ال ـــاه ق ـــا ذكرن ـــة م ـــ :يف اآلي ا إهنَّ
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ــ :خمصوصــة فيــه، ومــن قــال املــراد هبــا  إنَّ  :ا خمصوصــة قــالإهنَّ

 .اإلمامة

ــ :فــإن قيــل  ٰى عمل يف اللغــة بمعنــســتَ يُ  )الــويلَّ ( أنَّ  وا عــىلٰ دلُّ

 املــراد بــه يف اآليــة ذلــك، ثــمّ  أنَّ  عــىلٰ  ، ثــمّ )األحــّق (و )األوىلٰ (

 .أمري املؤمنني  هها إىلٰ جُّ نوا توبيِّ 

ــ: قيــل لــه عمل يف اللغــة ســتَ يُ  الــويلَّ  أنَّ  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ـــ ،اســـتعامل أهـــل اللغـــة )األوىلٰ ( ٰى بمعنـــ ـــون يف ألهنَّ م يقول

 :، وقال الكميت)األمر فالن ويلُّ (: السلطان املالك لألمر

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هاألم

ــو  ــع التق ــؤ ٰى ومنتج ــم امل   بدِّ ونع

ــون ــالن ويلُّ (: ويقول ــد ف ــتُ )العه ــن اس ــر، يف م  ،خلف لألم

 .بمقامه من غريه ه أوىلٰ ألنَّ 

ام امــرأة نكحــت بغــري إذن أّيــ«:  وروي عــن النبــيِّ 

ــ ،»هــا فنكاحهــا باطــلوليِّ  بالعقــد  ام أراد بــه مــن يكــون أوىلٰ وإنَّ

 .عليها

ــا : وقــال اهللا تعــاىلٰ   َوِ��
َ

ــك
ْ
ن ُ ــْن �َ ــبْ ِ� ِم َه

َ
ــ �� ِ� يَ

ُ
 ِرث

بحــوز املــرياث مــن بنــي  يعنــي مــن يكــون أوىلٰ ] ٦و ٥ :مــريم[

 .العمِّ 

ــربَّ  ــال امل ــفات اهللاوق ــارة عــن ص ــروف بالعب ــه املع : د يف كتاب

ــويلِّ  نَّ إ ــل ال ــو األوىلٰ  أص ــّق  ه ــوىلٰ  واألح ــذلك امل ــل وك ، فجع

 .واحد ٰى الثالث عبارات بمعن

 .اللغة]ب األدب وتُ يف كُ [وشواهد ما ذكرناه كثرية 

 املـراد بـه يف اآليـة مـا ذكرنـاه هـو أنَّ  أنَّ  عـىلٰ  ا الذي يدلُّ مَّ فأ

غــري اهللا وغــري رســوله  أن يكــون لنــا ويلٌّ ] ٰى نفــ[ اهللا تعــاىلٰ 

مــاوالــذين آمنــوا بلفظــة 
�
، ولــو كــان املــراد بــه املــواالة يف إِن

ين ــا خــصَّ  الــدِّ يناملــواالة يف  ألنَّ  ،هبــا املــذكورين مل ــ الــدِّ ة عامَّ

ــؤمنني ــاىلٰ كلِّ  يف امل ــال اهللا تع ــم ق ــاُت : ه ِمن
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
ُضُهْم أ

ْ
 ].٧١ :التوبة[ َ�ع

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  وال ــة  أنَّ  ع ــالفظ م
�
ــيص أنَّ  إِن ــد التخص  تفي

منـه نفـي مـا زاد  مَ ِهـ، فُ )ام لـك عنـدي درهـمإنَّ (: القائل إذا قال

، وكـذلك )درهـم لـيس لـك عنـدي إالَّ (: ٰى جمـر ٰى وجـر ،عليه

ــالوا نفــي  مَ ِهــ، فُ )ريونـقون البصــام النحــاة املــدقِّ إنَّــ(: إذا ق

ـــ(: التـــدقيق عـــن غـــريهم، وكـــذلك إذا قـــالوا ام الســـخاء إنَّ

 :ٰى نفي السخاء عن غريه، وقد قال األعش مَ هِ ، فُ )حاتم

 ]]١٣١ص /[[

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب     ٰى ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرام الع   ة للك

 .ن ليس بكاثرة عمَّ وأراد نفي العزَّ 

ــ«:  وقــد روي عــن النبــيِّ   واحــتجَّ  ،»ام املــاء مــن املــاءإنَّ

ــاء ــري امل ــن غ ــاء م ــي امل ــار يف نف ــذلك األنص ــوادَّ  ،ب ــن  ٰى ع م

ـ مَ ِلـخـالفهم نسـخ اخلـرب، فعُ   م فهمـوا منـه التخصــيص وإالَّ أهنَّ

ال تفيـد االختصـاص بوجـوب املـاء مـن ) امإنَّـ: (كـانوا يقولـون

 .املاء

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  وال ــ أنَّ  ع ــة خمتصَّ ــة يف اآلي ــالوالي ــالة أنَّ  :ه ق

 ُــم
ُ
ــتهم َوِ��� ــؤمنني مجل ــع امل ــه مجي ــب ب ــل يف  ،فخاط ودخ

ُ  :قـال ثـمّ  ،وغـريه ذلك النبيِّ 
ُ

عليـه ( فـأخرج النبـيَّ  َورَُسـو�

 واليتــه، فلــامَّ  مــن مجلــتهم لكــوهنم مضــافني إىلٰ  )وآلــه الســالم

يـَن آَمنُـوا :قال ِ
�

الـذي خوطـب باآليـة  أنَّ  وجـب أيضـاً  َوا�

ـــذي ُج  ـــري ال ـــعِ غ ـــة، وإالَّ َل ـــه الوالي ـــون  إىلٰ  ٰى  أدّ ت ل أن يك

ــه، وأدّ  ــاف إلي ــو املض ــاف ه ــلُّ  إىلٰ  ٰى املض ــون ك ــدٍ  أن يك  واح

 .نفسه، وذلك حمال منهم ويلُّ 

 عــىلٰ  والــذي يــدلُّ  ،املــراد يف اآليــة مــا ذكرنــاه وإذا ثبــت أنَّ 

 :شياءهبا أ هو املختصُّ  أمري املؤمنني  أنَّ 

 ٰى يف اآليــة معنــ )الــويلِّ ( ٰى معنــ إنَّ  :مــن قــال كــلَّ  أنَّ  :منهــا

ــّق ( ــال )األح ــ :ق ــالف يف إنَّ ــن خ ــه، وم ــوص ب ــو املخص ه ه

ــ ــة عامَّ ــل اآلي ــة فجع ــاص اآلي ــد اختص ــك ق ــؤمنني وذل ة يف امل

 .أبطلناه

ـــني  أنَّ  :ومنهـــا ـــن الطـــائفتني املختلفت ـــل حاصـــل م النق

اآليــة  اب احلـديث أنَّ والفـرقتني املتبـاينتني مـن الشــيعة وأصـح

 .ة يف أمري املؤمنني خاصَّ 

وصــف الــذين آمنــوا بصــفات ليســت  اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  :ومنهــا

ـالَة  :ه قالألنَّ  ، فيهموجودة إالَّ   ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
َوا�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
الـذي باآلية هو  يَّ املعن  أنَّ فبنيَّ ، �َو�ُؤ

أحـد  ه مل يـؤِت أنَّـ ة عىلٰ مَّ الزكاة يف حال الركوع، وأمجعت األُ  ٰى آت

 .الزكاة يف هذه احلال غري أمري املؤمنني 

  :قولــه إنَّ  :أن يقــول ولـيس ألحــدٍ 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
لــيس  وَه

ــاالً  ــو ح ــ ه ــل إنَّ ــاة ب ــاء الزك ــه أنَّ إليت ــراد ب ــاء  ام امل ــفتهم إيت ص

: القائــل إذا قــال أنَّ  ٰى  تــرَال أذلــك خــالف للغــة،  ألنَّ  .الزكــاة

ــاً ( ــت فالن ــب لقي ــو راك ــمل يُ  ،)وه ــه إالَّ فَه ــال م من ــاؤه يف ح  لق

ــوب ومل يُ  ــالرك ــه أنَّ فَه ــوب م من ــأنه الرك ــن ش ــال. م : وإذا ق
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م فَهــ، مل يُ )جــاءين وهــو مــاشٍ (أو  ،)رأيتــه وهــو جــالس(

 موافقــة رؤيتــه يف حــال ه إالَّ مــن ذلــك كلِّــ]] ١٣٢ص /[[

ــه م ــوس أو جميئ ــياً اجلل ــون  ،اش ــب أن يك ــك وج ــت ذل وإذا ثب

 .هذا احلكم حكم اآلية أيضاً 

ـْم : مـا أنكـرتم أن يكـون املـراد بقولـه تعـاىلٰ : فإن قيـل
ُ
وَه

 
َ
 :كام قال الشاعر! أي يؤتون الزكاة متواضعني راِكُعون

ــ ــريم علَّ ــني الك   والــدهر قــد رفعــه يومــاً  ك أن ال هت

 .اً ك أن ختضع يومعلَّ  :ام أراد بهوإنَّ 

ــه ــل ل ــ: قي ــوص، وإنَّ ــأطؤ املخص ــو التط ــوع ه ــال الرك ام يق

مـــن  فيـــه رضبـــاً  ألنَّ  وجمـــازاً  تشـــبيهاً  )ركـــوع( :للخضـــوع

عليــه أهــل  مــا قلنــاه مــا نــصَّ  عــىلٰ  االنخفــاض، والــذي يــدلُّ 

ــال ــني فق ــاب الع ــاحب كت ــر ص ــة، ذك ــلُّ  :اللغ ــبُّ  ءيش ك  ينك

ــيمسُّ  ــه ف ــسُّ  لوجه ــه األرض أو ال يم ــد أن يطــأطئ  ركبت بع

 الراكــع الــذي يكبــو عــىلٰ : وقــال ابــن دريــد .ســه فهــو راكــعرأ

 :وجهه ومنه الركوع يف الصالة، قال الشاعر

  شقاء تركع يف الظـراب عىلٰ    وأفلت حاجب فوق العوايل

ــىلٰ  ــو ع ــا أي تكب ــت أنَّ . وجهه ــوع  وإذا ثب ــة يف الرك احلقيق

 .املجاز من غري رضورة ما ذكرناه مل يسغ محله عىلٰ 

يـَن آَمنُـوا :قولـه: فإن قيل ِ
�

كيـف جيـوز ] عـامٌّ [لفظـه  ا�

 ؟ ترك للظاهروهل ذلك إالَّ  ؟الواحد لكم محله عىلٰ 

 عـن الواحـد بلفـظ اجلمـع إذا كـان عظـيم عـربَّ قد يُ : قيل له

ــرَ : الشـأن عـايل الـذكر، قـال اهللا تعـاىلٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـُن ن

ْ َ
ـا �

�
 إِن

ن: وهو واحـد، وقـال] ٩ :احلجر[
ْ
ـْو ِشـ�

َ
ـٍس َو�

ْ
ف
َ
� 

� ُ
نـا �

ْ
�
َ
ت

َ
ا آل

ــداها
ُ
ــجدة[ ه  : ، وقــال]١٣ :الس

َ
رْض

َ
 األ

ُ
ــرِث

َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
 إِن

] ٩٩ :املؤمنـــون[ �رَب� ارِْجُعـــوِن : ، وقـــال]٤٠ :مـــريم[

ـ. ونظائر ذلـك كثـرية يـَن  :قولـه أنَّ  رون عـىلٰ ـوأمجـع املفسِّ ِ
�

ا�

ــ
ُ
�

َ
َُعــوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��ــاَس ق

�
ُهــُم ا��ــاُس إِن

َ
� 

َ
 :آل عمــران[ مْ قـال

ـــه نَّ أ] ١٧٣ ـــراد بقول ـــاُس : امل ـــد اهللا[ل األوَّ  ا�� ـــن ] عب ب

  :مسعود األشجعي، وقـال تعـاىلٰ 
َ

فـاض
َ
 أ

ُ
ِ�يُضـوا ِمـْن َحيْـث

َ
أ

ـــاُس  ـــرة[ ا�� ـــول اهللا ] ١٩٩ :البق ـــي رس ـــه يعن ، وقول

ــاىلٰ  ــا  :تع ــا م طاُعون
َ
ــْو أ

َ
ــُدوا � َع

َ
ــوانِِهْم َو�

ْ
وا ِإلِخ

ُ
ــا� ــَن ق ي ِ

�
ا�

ــو
ُ
ِتل

ُ
نزلــت يف عبــد اهللا بــن أيب ســلول، ] ١٦٨ :آل عمــران[ اق

: مـا قلنـاه، وكـذلك قولـه تعـاىلٰ  عـىلٰ  وإذا كان ذلـك مسـتعمالً 

 يـــَن ِ
�

ـــالةَ ]] ١٣٣ص /[[ا�  ا�ص�
َ
ـــون  نحملـــه عـــىلٰ  يُِقيُم

 .هبيَّنّاالواحد الذي 

هـذه اآليـة نزلـت يف عبـد اهللا  ألـيس قـد روي أنَّ  :فإن قيـل

يـَن بــ  أنكـرتم أن يكـون املعنـيُّ فـام  ؟بن سـالم وأصـحابه ِ
�

ا�

 ؟ذهبتم إليه] من[هم دون  آَمنُوا

هـذه اآليـة نزلـت  أنَّ  لنـا عـىلٰ ا إذا دلَّ إّنـ :ما نقـول الً أوَّ : قلنا

ـــؤمنني  ـــ يف أمـــري امل ـــني، وإنَّ ـــل الطـــائفتني املختلف ام بنق

ــ ــة وأهنَّ ــذكورة يف اآلي ــفة امل ــار الص ــن اعتب ــاه م ــت ذكرن ا ليس

 .من هذه الرواية يفقد بطل ما رو ،حاصلة يف غريه

الذي روي مـن خـرب عبـد اهللا بـن سـالم خـالف مـا  أنَّ  عىلٰ 

ــه الســائل ــ ،ذهــب إلي ــد اهللا ســالم كــان  ه روي أنَّ وذلــك أنَّ عب

 أسـلموا قطعـت اليهـود حمالفتـه حمالفـة فلـامَّ ] اليهـود[بينه وبني 

ــربَّ  ــنهموت ــاغتمَّ  ،ؤا م ــحابه ف ــذلك هــو وأص ــذه  ،ب فــأنزل اهللا ه

ضـهم مـن حمالفـة ه قـد عوَّ لعبـد اهللا بـن سـالم وأنَّـ ية تسـليةً اآل

 .اليهود والية اهللا ووالية رسوله ووالية الذين آمنوا

 نزلـت اآليـة امَّ ـه لـه قـد روي أنَّـوالذي يكشف عن ذلك أنَّـ

ــيُّ  ــرج النب ــحابه  خ ــبعض أص ــال ل ــت فق ــن البي ــل «: م ه

 قــد نعــم يــا رســول اهللا: فقــالوا ،»؟الســائل شــيئاً  ٰى أحــد أعطــ

ــن أيب طالــب الســائل خامتــه وهــو راكــع ٰى أعطــ فقــال  ،عــيل ب

تـال اآليـة  ثـمّ  ،»اهللا أكـرب، قـد أنـزل اهللا فيـه قرآنـاً «:  النبيُّ 

 .ه السائلويف ذلك بطالن ما تومهَّ  ،آخرها إىلٰ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /يف عالم الكالم الياقوت

ـــُم اُهللا :  وذلـــك قولـــه تعـــاىلٰ  ]]٨٥ص [[
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ َورَُس ــؤمنني، ،  ]٥٥ :املائ ــه امل ــب ب ــوز أن خياط وال جي

 .ّفار لآلية السابقةوال خطاب الكُ ، ألجل التهافت

باألفعــال يف   وال قــدح ،ودفــع اخلــاتم معلــوم باإلمجــاع

 يــدلُّ » أنـت وصــيّي«: وقولــه ،ذلــك لـيس بكثــري الصـالة، ألنَّ 

 .عليه وترك عزله عنها يدلُّ  ووالية املدينة ،عليه

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ما  :قوله تعـاىلٰ  مامته إ عىلٰ  يضاً أ ويدلُّ ]] ١٦٢ص [[
�
إِن

 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
الة

�
 ا�ص

َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
ُم اُهللا َورَُسو�

ُ
َوِ���

ْم راكِ 
ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
يـة ووجه الدليل مـن اآل ،]٥٥: املائدة[ �ُعون

ــ نَّ أ ــمُ ة لفظ
ُ
ــد األ َوِ��� ــا ، تفي ــدبري واأل وىلٰ فيه ــّق بالت  ح

يـَن  :بقوله سبحانه ٰى ذا ثبت ذلك وكان املعنإف، ورُّ ـبالتص ِ
�

َوا�

 .مامة عليهباإل ثبت النصُّ  مري املؤنني أ آَمنُوا
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ـــإو]] ١٦٣ص /[[ ـــانَّ ـــ نَّ إ :ام قلن ـــا) ويلٍّ (ة لفظ ـــد م  تفي

 : معنيانالَّ إه ال حيتمل هلا ذكرناه ألنَّ 

ــدمهاأ ــه قــوهلم ،)وىلٰ األ: (ح ــدم، وويلُّ  ويلُّ : ومن ــراة،  ال امل

 .العهد وويلُّ  ،تامليِّ  ويلُّ و

ــ: والثــاين ينة يف املحبَّ حــد أذا بطــل إرة فيــه، فـــوالنصــ الــدِّ

ــت اآلاأل ــرين ثب ــذي يُ م ــر، وال ــبخ ــاين طِ ــاىلٰ  نَّ أل الث ــه تع  :قول

ــوا يــَن آَمنُ ِ
�

بــبعض املــؤمنني، وقلنــا باختصاصــه  خمــتصٌّ  َوا�

 :موربالبعض ألُ 

ــأ: منهــا ي ـيتــاء الزكــاة، وذلــك يقتضــإوصــفهم ب ه تعــاىلٰ نَّ

ا مــن فقــراء املــؤمنني، لكونــه غــري خماطــب ؤِهتــخــروج مــن مل يُ 

الصـحيح مـن  هبـا لتفريطـه عـىلٰ  ن كان خماطبـاً إا وؤِهت و مل يُ أهبا، 

 .ية الفرضن يكون املراد بالزكاة يف اآلأ عىلٰ  صلنا، هذاأ

 :فقـال ،يف حـال الركـوع ئهـايتاإوصـفهم ب ه تعـاىلٰ نَّ أ: ومنها

 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
فــالن جيــود : املفهــوم مــن قــول القائــل ألنَّ  ،وَه

ذلــك ال  نَّ أدون غريهــا، ومعلــوم  ،و ضــاحك احلــالهــباملــه و

 .عاء ثبوته يف مجيع املؤمننييمكن ادِّ 

ــا ــمُ  :اخلطــاب فيهــا بقولــه تعــاىلٰ  نَّ أ: ومنه
ُ
ال  َوِ���

ــوز  ــون متوجِّ أجي ــاً ن يك ــؤمنني، ألنَّ  ىلٰ إ ه ــع امل ــه  مجي ــن جعل م

مـن اختصاصـه بـالبعض  بـدَّ  يامن، فـالا هلم قـد وصـفه بـاإلولي� 

ــ ــحَّ  ٰى حتَّ ــيهم ويلٌّ أ يص ــون ف ــوّىلٰ  ن يك ــزم الَّ إ، وومت ــون أ ل ن يك

 :ي اختصـاص قولـهـقتضـنفسـه، وذلـك ي مـنهم ويلَّ  واحدٍ  كلُّ 

يَن آَمنُوا ِ
�

 .ببعض املؤمنني، وهو ما ذكرناه َوا�

ــز إو ــك مل جي ــت ذل ــة أذا ثب ــة يف اآلي ــراد بالوالي ــون امل ن يك

ــالنصــ ينة يف رة واملحبـَّ ، لعمــوم فــرض ذلــك جلميــع الــدِّ

 .املؤمنني

ــإف يضــاً أو ــ ٰى نفــ ه تعــاىلٰ نَّ ــة يف اآل ٰى معن يــة عــن غــري الوالي

مــاخــال لفظــة دإاملــذكور فيهــا ب
�
ة لــذلك يف ياملقتضــ إِن

ــ ه ال شـبهة يف حصـول الفــرق عنـدهم بــني اللسـان العـريب، ألنَّ

ام لـك نَّـإ( :وبـني قولـه ،)لك عنـدي درهـم: (قول القائل لغريه

 .)درهم]] ١٦٤ص /[[عندي 

ــإو ــث نَّ ــن حي ــنهام م ــرق بي ــل الف ــاين أام حيص ــه الث ــاد قول ف

ــه، وملاإل ــا زاد علي ــي م ــدرهم ونف ــرار بال ــد األ ق ــك، وَّ يف ل ذل

ــاىلٰ  ــه تع ــن قول ــوم م ــو املفه ــذا ه ــُم اهللاُ  :وه
ُ
ــا َوِ��� م

�
 ،إِن

ـــإ« :وقـــول رســـول اهللا  ـــام األنَّ ـــإ«و ،»اتعـــامل بالنيّ ام نَّ

 .»عتقأالوالء ملن 

ــ مــه يف يف تقدُّ  ن ال شــكَّ وهــو ممَّــ - اسوقــد ذهــب ابــن عبّ

ــاحة ــدا ب نَّ أ ىلٰ إ - الفص ــيام ع ــل ف ــت بالتفاض ــا ال يثب ــع الرب ي

ـجاز بيـع درهـم بـدرمهني نقـداً أالنسيئة، و : ا بقولـه ، حمتج�

 .ام الربا يف النسيئةنَّ إ

ـــلُّ  ـــحابة، مل  وك ـــن الص ـــذا م ـــه ه ـــه يف مذهب ـــن خالف م

ــإ(رذهابــه يف لفظــة نكِ يُ  ــأ ىلٰ إ) امنَّ  عــدا ا تفيــد نفــي احلكــم عــامَّ هنَّ

ــذكور، و ــإامل ــىلٰ ام عوَّ نَّ ــوا ع ــذي  ل ــدليل ال ــرب بال ــيص اخل ختص

كـلِّ ه ثبوت الربـا بالتفاضـل فـيام عـدا بيـع النسـيئة يف علموا من

 .فق جنسهمكيل وموزون اتَّ 

) صـل خمـالفأ( عـىلٰ ) امنَّـإ(فقد صار هـذا احلكـم يف لفظـة 

 .عليه جممعاً 

ــويُ  ــحَّ وضِّ ــن ص ــك ح ع ــىلٰ إة ذل ــاء ع ــاع الفقه ــه  نَّ أ مج قول

: »ــإ ــاءنَّ ــن امل ــاء م ــام دلَّ  »ام امل ــوخ ب ــىلٰ  منس ــاء  نَّ أ ع التق

ـــإ(لفظـــة  نَّ أســـل، ولـــوال نني يوجـــب الغُ اخلتـــا ص /[[) امنَّ

 .النسخ هاهنا ٰى ر معنتفيد ما ذكرناه مل يتقرَّ ]] ١٦٥

ــذكورة يف اآلإو ــة امل ــاص الوالي ــت اختص ــبعض ذا ثب ــة ب ي

 .ة، لعمومها للجميعاملحبَّ  املؤمنني، بطل محلها عىلٰ 

ن يكـون قولـه أمن قال بالعموم من املخـالفني يلزمـه  نَّ أ عىلٰ 

ــمُ  :ىلٰ تعــا
ُ
مــا َوِ���

�
ار فــني مــن الكّفــجلميــع املكلَّ  خطابــاً  إِن

مُ مل جيز محل لفظة  للكلِّ  ذا كان خطاباً إواملؤمنني، و
ُ
 عىلٰ  َوِ���

ينة يف حمبَّ   .هذا الوجه ار ال جتوز واليتهم عىلٰ فّ الكُ  ، ألنَّ الدِّ

ــت إو ــ نَّ أذا ثب ــت  ٰى معن ــاه ثب ــا ذكرن ــة م ــة يف اآلي  نَّ أالوالي

ــامل ــه ٰى عن ــوا :بقول
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ــري املــؤنني أ َوا� ــلَّ  ، ألنَّ م  ك

خـر مـرين دون اآلحـد األأمن قـال بـذلك قـال هبـذا، فـالقول ب

 .مجاعخروج عن اإل

ــاً أو ــإف يض ــا بنَّ ــذكور فيه ــف امل ــال إه وص ــاة يف ح ــاء الزك يت

 .عي له ذلك غريه حد ادُّ أالركوع، وال 

ــ يضـاً أو ـفقـد ورد اخلــرب مـن طريـق اخلاصَّ ة بنــزول ة والعامَّ

 ،مـر يف ذلـك ظـاهرق بخامتـه، واأل تصـدَّ امَّ ـلـ ][ية فيـه اآل

 .فثبت ما قلناه ،ة مشهورةوالقصَّ 

ن يقـــدح فـــيام اعتمـــدناه أحـــد ولـــيس أل]] ١٦٦ص /[[

نها لفـظ اجلمـع ووصــف بتضـمُّ  مـن اختصـاص اآليـة بــه 

واحــد، وفقــري ال جتــب  يتــاء الزكــاة وهــو إاملــذكور فيهــا ب

ــأل مــا يف ذلــك وَّ أ يــه، ألنَّ الزكــاة عل  اعتمــدناه ه منفصــل عــامَّ نَّ

ــاص اآل ــةيف اختص ــر  ،ي ــم النظ ــزم يف حك ــدأ ال يل ــؤال مبت وس

 .اجلواب عنه
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  بـه عـنعـربَّ لفـظ اجلمـع قـد يُ : ع بـذلك فنقـولا نتـربَّ نّ أ عىلٰ 

ُهـُم  :الواحد يف عرف االسـتعامل، قـال اهللا تعـاىلٰ 
َ
� 

َ
يـَن قـال ِ

�
ا�

ــ  ا��
�
ــاُس إِن ــمْ ا��

ُ
�

َ
ــوا ل َُع َ

� 
ْ
ــد

َ
ــران[ اَس ق ، ]١٧٣: آل عم

ــىلٰ  ــه ع ــ املــراد ب ــه املفسِّ ــا قال ــد معــروفـم ــذلك  ،رون واح وك

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــالوا يف قول ـــْن َوراِء  :ق  ِم
َ

ـــك
َ
ون

ُ
ـــَن يُناد ي ِ

�
 ا�

�
إِن

ــراِت  ُُج
ْ
ــرات[ ا� ــه ،]٤: احلج ــا  :وقول ن

ْ
ْ رََجع

ــِ�
َ
 ل

َ
ــون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

 ٰ
َ

ــرَِجن�  إِ�
ْ
ُخ

َ
ــِة � َمِدينَ

ْ
 ا�

�
ل

َ
ذ
َ ْ
ــا األ َه

ْ
ــز� ِمن َع

َ ْ
ــافقون[ األ  ،]٨: املن

  :وقد قال تعاىلٰ 
َ
ـافُِظون

َ
� ُ

َ
ـا �

�
ـَر َو�ِن

ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـُن ن

ْ َ
ـا �

�
 �إِن

ناو ،]٩: احلجــر[
ْ
رَْســل

َ
ــا أ

�
شــبه ذلــك أومــا  ،]١٩: القمــر[ إِن

 .ا يطول تعدادهممَّ 

ــأو ــره ا ادِّ مَّ ــاء فق ــة عل نَّ أو ع ــن واجب ــاة مل تك ــه، الزك ي

ــأوَّ  ــه ف ــا في ــارةأة مــاصــل الزكــأ نَّ أل م ــنامء والطه  ،خوذ مــن ال

ن يكـون املـراد أفـال يمتنـع  ،وذلك يليق بالواجـب والنفـل معـاً 

 .ط السؤالسقِ ية النفل، وذلك يُ يف اآل

عــدم ملكــه يف تلــك احلــال ملقــدار نصــاب جتــب يف  نَّ أ عــىلٰ 

ــة بام واآلمثلــه الزكــاة غــري معلــوم، الســيّ  ــة نزلــت باملدين عــد ي

ــور اإل ــال ظه ــالح ح ــالم وص ــه، أس ــو ]] ١٦٧ص /[[هل وه

 ــهمني ــالقرب: ذو س ــهم ب ــهم باإل ٰى س ــاؤه وس ــالم، وغن س

ــوم،  ــو املعل ــىلٰ إه ــويزه يف  ذ ذاك ع ــي جت ــال، ويكف ــاهر احل ظ

 .بطالن السؤال

يتـاء الزكـاة يف حـال الركـوع قطـع إ: ن يقـولأ وليس ألحدٍ 

 . مري املؤمننيأ وذلك ال جيوز عندكم عىلٰ  ،للصالة

 نَّ أيـة، وعلمنـا باآل ه املخـتصُّ نَّـأ لنـا عـىلٰ دلَّ قـد ا ذا كنّـإا ألنّ 

ــأ خمرجهــا خمــرج املــدح قطعنــا عــىلٰ  ي ـه مل يقــع منــه مــا يقتضــنَّ

ــذمّ  ــل  ال ــالة، وحيتم ــع الص ــون أوقط ــار أن يك ــا ىلٰ إش ل ئالس

 ٰى خــرأُ صــبع إو خلعــه بأة فأخــذ اخلــاتم مــن يــده، شـارة خفيَّــإ

عنــه يف  الفعــل اليســري املعفــوِّ  خــذه، وذلــك مــنأســقط ف ٰى حتَّــ

 .الصالة

ذلـك، فـال  َخ ِسـنُ  ثـمّ  الكالم يف الصـالة كـان مباحـاً  نَّ أ عىلٰ 

 هــذا بــنيِّ  قه باخلــاتم قبـل النســخ، وكــلُّ ن يكــون تصــدُّ أيمتنـع 

 .ة هللا تعاىلٰ ، واملنَّ رهملن تدبَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

اهللا  اعلـــم أنَّ : بـــن احلســـن ٰى حييـــقـــال  ]]١٢٤ص [[

فـرض طاعتـه ســبحانه  قـد ذكـر يف هــذه اآليـة سـبحانه وتعـاىلٰ 

ــىلٰ  ــمّ  ع ــه، ث ــ خلق ــول اهللا  ٰى ثنّ ــمّ برس ــ ، ث ــري ثلَّ ــن غ ث م

رصيــح  ، فهـذا نــصٌّ بفــرض واليـة أمــري املــؤمنني  فاصـلة

قـة وهـي حمقِّ  )امإنَّـ(بلفظـة  تعـاىلٰ  يف وجوب طاعتـه، وذكـره اهللا

ـِذٌر : يـة ملـا مل يثبـت، كـام قـال تعـاىلٰ ملا ثبت، ناف
ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
إِن

ــْوٍم هــاٍد 
َ
 ق

� ُ
نــذار بلفظــة فأثبــت لــه اإل ،]٧: الرعــد[ �َوِلــ�

ــ)امإنَّـ( عــن عبــد اهللا بــن  يثبــات، وقـد روللتحقيــق واإل ا، ألهنَّ

ــ(: مســعود يف قــراءة  ،)ام مــوالكم اهللا ورســوله والــذين آمنــواإنَّ

ـ)الـويلّ (عـن  عوضـاً  )مـوىلٰ (ذكر لفظـة   ،واحـد ٰى ام بمعنـ، ألهنَّ

 .وكذا يف لفظ اخلرب

يـَن آَمنُـوا اآليـة أتـت بـذكر نَّ إ: ن قال قائـلإف ِ
�

بلفـظ  ا�

ــوا يف وهــذا عــامٌّ  ،اجلمــع ــَن آَمنُ ي ِ
�

 مــنهم يقــيم ألنَّ كــالَّ  ،ا�

ألمــري املــؤمنني  ختصــيص حصــل الزكــاة، فــأّي  الصــالة ويــؤيت

 اآلية؟ من مفهوم مَ لِ فرق عُ  ؟ وأّي 

يـَن  :قال اهللا سبحانه وتعاىلٰ  اجلواب عن ذلك أنَّ : قلت ِ
�

َوا�

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�ةَ وَه  ا�ـز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
الةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 �آَمنُوا ا�

 إىلٰ  مـن لـدن آدم  ]]١٢٥ص [[/ وال نعلـم ،]٥٥: املائدة[

ـ ق باخلاتم يف الركعة ونزلـتتصدَّ  أحداً  نَّ أيومنا هذا  آيـة  هيف حقِّ

، فأبان الفرق غاية اإلبانة بن أيب طالب  غري أمري املؤمنني عيلِّ 

: ما كان بلفظ العمـوم غايـة التخصـيص بقولـه تعـاىلٰ  صوخصَّ 

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 .�وَه

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــد يمك ــون(وق ــوايف  )الن ــَن آَمنُ ي ِ
�

 ا�

ــ: نــون العظمــة، قــال اهللا تعــاىلٰ  يْ
َ
ــص� َعل

ُ
ق
َ
ــُن �

ْ َ
َســَن �

ْ
ح

َ
 أ

َ
ك

ــِص  َص
َ
ق
ْ
ــف[ ال ــاىلٰ  ]٣: يوس ــو تع ــد وه ــاىلٰ  ،واح ــال تع : وق

 
َ
ــافُِظون

َ
� ُ

َ
ــا �

�
ــَر َو�ِن

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــُن ن

ْ َ
ــا �

�
 ،]٩: احلجــر[ �إِن

 .هبا الواحد نون عظمة ال نون مجع، واملراد فتكون حينئذٍ 

ــاىلٰ  ــره اهللا تع ــد ذك ــاً  وق ــع أيض ــظ اجلم ــة بلف ــة املباهل  يف آي

مْ : تعــاىلٰ  د، بقولــهوهــو واحــ
ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�
َ
َســنا َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
آل [ َوأ

ــران ــ]٦١: عم ــول اهللا ، ألنَّ ــس رس ــبحانه ه نف ــر س ، وذك

ــاَءنا : بلفــظ اجلمــع وهــي واحــدة، بقولــه الزهــراء  َو�ِس

مْ 
ُ
 .َو�ِساَء�

اآليـة  ههـذ أنَّ  عـىلٰ  والعـامِّ  فاق مـن اخلـاصِّ وإذا حصل االتِّ 

ن قـال بواليتـه وواليـة حد ممَّ وليس أ ، ة بأمري املؤمننيخمتصَّ 

: قوله تعـاىلٰ  ٰى معن نَّ إ :فنقول، غريه يرتاب يف اختصاصها به 

 ُ
ُ

ُم اُهللا َورَُسو�
ُ
ما َوِ���

�
بكـم مـن  أوىلٰ  :يريـد ]٥٥: املائدة[ إِن

عليـه قولـه  بكم من أنفسكم، يدلُّ  كذلك أوىلٰ  أنفسكم، ورسوله
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ْو�ٰ : تعاىلٰ 
َ
مِ  ا��ِ�� أ

ْ
ُمؤ

ْ
ِسِهمْ بِا�

ُ
ف
ْ
�
َ
، وقد ]٦: األحزاب[ ِنَ� ِمْن أ

 ،اجليـ� نه تعيينـاً ، وعيَّ رسوله ثالثاً  رشك سبحانه مع واليته ووالية

 عليها مـن اخلـاصِّ  فقاً وأشار إليه بايتاء الزكاة يف الركعة إشارة متَّ 

 ةكافَّـ ، فثبت له من فرض الوالية ما ثبت هللا ولرسوله عـىلٰ والعامِّ 

 .يف اآلية )ويلٍّ (بلفظة  ، كام ثبت هللا تعاىلٰ خلق اهللا تعاىلٰ 

 :قال أبو فراس ]]١٢٦ص [[/

    تـاهللا مــا جهـل األقــوام موضــعها

  هم سرتوا وجه الـذي علمـوالكنَّ  

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٣ج ( جممع البيان

ـــة ]] ٣٦٣ص [[ ـــذه اآلي ـــاىلٰ [وه ـــه تع ـــا : أي قول م
�
إِن

ــُم اُهللا َورَُســ
ُ
ــالَة َوِ���  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
ُ َوا�

ُ
و�

 
َ
ـــْم راِكُعـــون

ُ
�َة وَه  ا�ـــز�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
مـــن ]] ٥٥: املائـــدة[ �َو�ُؤ

. بـال فصـل بعـد النبـيِّ  ة إمامـة عـيلٍّ صـحَّ  أوضح الدالئل عـىلٰ 

ــ ــمُ لفظــة  ه إذا ثبــت أنَّ والوجــه فيــه أنَّ
ُ
تفيــد مــن هــو  َوِ���

ــيكم، وثبــت أنَّ  ، وجيــبمــوركمبتــدبري أُ  أوىلٰ  املــراد  طاعتــه عل

يـَن آَمنُـواـ ب ِ
�

 .ووضـح عليـه باإلمامـة ، ثبـت الـنصُّ عـيلٌّ  ا�

لهــا اللغــة، فمــن تأمَّ  ل هــو الرجــوع إىلٰ األوَّ  عــىلٰ  والــذي يــدلُّ 

ـ علم أنَّ  ذلـك، وقـد ذكرنـا قـول أهـل اللغـة  عـىلٰ  واالقـوم نصُّ

ـ ىلٰ عـ الـذي يـدلُّ  ثـمّ  .فيه قبل، فال وجـه إلعادتـه ا يف اآليـة أهنَّ

مــالفظــة  تفيــد ذلــك دون غــريه، أنَّ 
�
م ذكــره مــا تقــدَّ  عــىلٰ  إِن

ــ يـتقتضــ ن عــدا املــذكور، كــام التخصــيص، ونفــي احلكــم عمَّ

للجاهليـة، يعنـون نفـي الفصـاحة عـن  ام الفصـاحةإنَّـ: يقولون

املـواالة يف  عـىلٰ  ر هـذا مل جيـز محـل لفظـة الـويلِّ وإذا تقرَّ  .غريهم

ين ــدِّ ــو ال ــاملحبَّ ــة، ألنَّ ــذا املعن ــيص يف ه ــؤمن دون  ٰى ه ال ختص مل

، كــام ٰى هــم مشــرتكون يف هــذا املعنــآخــر، واملؤمنــون كلُّ  مــؤمن

ْوِ�ــاُء : قــال ســبحانه
َ
ُضــُهْم أ

ْ
ِمنــاُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُــون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ــٍض 
ْ
ــَق  وإذا مل جيــز محلــه عــىلٰ  ،]٧١: التوبــة[ َ�ع  إالَّ  ذلــك مل يب

ــاآلخــر، وهــو الت الوجــه ــاألُ حقُّ ي فــرض ـمور، ومــا يقتضــق ب

ــىلٰ  ــة ع ــ الطاع ــور، ألنَّ ــه إالَّ  ه الاجلمه ــل للفظ ــانحمتم .  الوجه

 .فإذا بطل أحدمها ثبت اآلخر

ــواـ بــ املعنــيَّ  أنَّ  عــىلٰ  والــذي يــدلُّ  يــَن آَمنُ ِ
�

هــو عــيل  ا�

ـ الروايـة الــواردة مــن ــطريــق العامَّ ة بنــزول اآليــة فيــه ة واخلاصَّ

ــ ــدَّ امَّ ـل ــه تص ــوع ق بخامت ــال الرك ــدَّ  ،يف ح ــد تق ــا موق  .ذكره

 مـا يرجـع إىلٰ ) ويلٍّ (املـراد بلفظـة  إنَّ  :مـن قـال كـلَّ  فـإنَّ  وأيضاً 

ــة ــرض الطاع ــب إىلٰ  ف ــة، ذه ــ واإلمام ــة أنَّ ــود باآلي ــو املقص ه ه

ــرِّ  ــن األُ واملتف ــد م ــا، وال أح ــد بمعناه ــذهب إىلٰ  ةمَّ ــذه  ي أن ه

 .هبا سواه املعنيَّ  أنَّ  اللفظة تقتيض ما ذكرناه ويذهب إىلٰ 

ــيس ــدٍ أل]] ٣٦٤ص /[[ ول ــول ح ــظ  إنَّ  :أن يق ــَن لف ي ِ
�

ا�

ــوا ــ آَمنُ ــوز أن يتوجَّ ــع، فــال جي ــه عــىلٰ لفــظ مج ــراد،  ه إلي االنف

ون بلفــظ اجلمــع عــن الواحــد عــربِّ أهــل اللغــة قــد يُ  وذلــك أنَّ 

والتعظــيم، وذلــك أشــهر يف كالمهــم مــن  ســبيل التفخــيم عـىلٰ 

 .االستدالل عليه أن حيتاج إىلٰ 

 : املراد بقوله إنَّ  :أن يقولوا وليس هلم
َ
ْم راِكُعون

ُ
هذه  أنَّ  وَه

: قوله نَّ إليتاء الزكاة، وذلك أل شيمتهم وعادهتم، وال يكون حاالً 

 َالة  ا�ص�
َ
ْم : قوله لمَ قد دخل فيه الركوع، فلو مل ُحي  يُِقيُمون

ُ
وَه

 
َ
�ةَ ه حال من أنَّ  عىلٰ  راِكُعون  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
مـن  نـاه عـىلٰ ، ومحليُؤ

الركوع، كان ذلك كالتكرار غري املفيـد، والتأويـل املفيـد  صفتهم

 .يفيد من البعيد الذي ال أوىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــر يف الدالل ــه آخ ــ أنَّ  ووج ــة خمتصَّ ــة يف اآلي ة، الوالي

ــُم اهللاُ : ه ســبحانه قــالأنَّــ
ُ
مــا َوِ���

�
فخاطــب مجيــع  إِن

ــيُّ  ــاب النب ــل يف اخلط ــؤمنني، ودخ ــريه،   امل ــمّ وغ ــال ث  :ق

 ُ
ُ

ـــو� ـــيَّ  َورَُس ـــأخرج النب ـــوهنم   ف ـــتهم، لك ـــن مجل م

ــمّ  مضــافني إىلٰ  ــه، ث ــوا :قــال واليت ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــب أن  ،َوا� فوج

الواليــة،  علــت لــهيكــون الــذي خوطــب باآليــة غــري الــذي ُج 

ــه، وإىلٰ  إىلٰ  ٰى  أدّ وإالَّ  ــه بعين ــاف إلي ــو املض ــاف ه ــون املض  أن يك

 .نفسه، وذلك حمال  ويلُّ من املؤمنني واحدٍ  أن يكون كلُّ 

واســتيفاء الكــالم يف هــذا البــاب يطــول بــه الكتــاب، فمــن 

 .هأراده فليطلبه من مظانِّ 

العمـل  أنَّ  أهل العلم هبذه اآلية عـىلٰ  واستدلَّ  :قال الواحدي

السـائل يف الصـالة  دفـع الزكـاة إىلٰ  وأنَّ  القليل ال يقطع الصالة،

 .ة الزكاةجائز مع نيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عيلُّ )/ ٢ج (قبال اإل

ـــع ): ٦( فصـــل ]]٣٦٨ص [[ فـــيام نـــذكره يف اليـــوم الراب

ـــوالعشــ  ألهــل املواســم مــن املراســم ة أيضــاً رين مــن ذي احلجَّ

 :باخلاتم  وصدقة موالنا عيلٍّ 

مواهــب  طلــق اهللا أيف مثــل هــذا يــوم املباهلــة،  اعلــم أنَّ 

ـــب فاضـــلة ـــا أمـــري املـــؤمنني  ومرات ن أ، فينبغـــي ملوالن

 .ف منها ما يبلغ جهد الناظر إليهعرَ يُ 
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ــأ: منهـا الســائل  عــىلٰ   ق فيــه موالنــا عـيلٌّ ه يــوم تصـدَّ نَّ

ـ د رســوله حمّمــ عــىلٰ  نــزل أ ٰى بخامتــه وهــو راكــع، حتـَّ

 :)صلوات اهللا عليه وسالمه(

 ــِه ــْن ِديِن
َ
ْم �

ُ
�

ْ
ــن  ِم

�
ــد

َ
ــْن يَْرت ــوا َم ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

ــ  يَ
َ

َســوْف
َ
ٰ ف

َ َ
ــٍة �

�
ِذل

َ
ــُه أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�ُهْم َو� ِ

ُ
ــْوٍم �

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
ِمِنَ�  أ

ْ
ــؤ ُم

ْ
ا�

 ٰ
َ َ

ةٍ � ِعــز�
َ
  أ

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يِل اِهللا َوال �  ِ� َس

َ
اِهــُدون

ُ
�فِــِر�َن �

ْ
ال

ــٌع  ــاُء َواُهللا واِس ــْن �َش ــِه َم ِ�ي
ْ
 اِهللا يُؤ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ِ ــٍم ذ�  الئِ

َ
ــة ْوَم

َ
�

ــيٌم  ــ �َعِل
ُ
ــا َوِ��� م

�
ــَن إِن ي ِ

�
ــوا ا� ــَن آَمنُ ي ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــو� ُم اُهللا َورَُس

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�َة وَه  ا�ـز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
الَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
  �يُِقيُمون

�
تَـَول

َ
َوَمـْن �

 
َ
غـاِ�ُون

ْ
ـُم ال

ُ
 ِحـْزَب اِهللا ه

�
ـإِن

َ
يـَن آَمنُـوا ف ِ

�
ُ َوا�

َ
 �اَهللا َورَُسو�

 ].٥٦ - ٥٤: املائدة[

ــت ــام اش ــات ب ــذه اآلي ــت ه ــفات، فكان ــن الص ــه م ملت علي

ـ  بـن أيب طالــب  موالنـا عــيلِّ  عــىلٰ  رصحيـاً  مــن اهللا  انص�

ـــة مـــن ربِّ  ـــالعـــاملني وعـــن ســـيِّ  بالوالي ص [[/ لنيد املرَس

 .ه أمري املؤمننينَّ أو ]]٣٦٩

ــْن  :فمــن الصــفات فيهــا قولــه 
َ
ْم �

ُ
�

ْ
 ِمــن

�
ــد

َ
َمــْن يَْرت

ب�هُ  ِ
ُ

ْوٍم �
َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَأ

َ
َسوْف

َ
هُ ِديِنِه ف

َ
ب�ون ِ

ُ
 .ْم َو�

هـذه اآليـات مـن املخـالف واملؤالـف  ٰى وقد شـهد مـن رو

ــا عــيلٌّ   النبــيَّ  نَّ أ ــال ملوالن ــ  ق هنــزم املســلمون يف ا امَّ ـل

ــة غــداً  عطــنيَّ ألُ «: خيــرب ــ رجــالً  الراي ــه وُحيِ ورســولَ  اهللاَ بُّ ُحيِ ه بُّ

ـغــري فــرّ  اراً ه، كــرّ ورســولُ  اهللاُ يفــتح اهللا  ٰى ار، ال يرجــع حتـَّ

ــهعل ــال»ي ــيُّ  ، وق ــائر  النب ــديث الط ــمَّ اللّ «: يف ح ــي  ه ائتن

 .»هذا الطائر خلقك إليك يأكل معي من بأحبِّ 

هـو املشـهود لـه هبــذه  )سـالم اهللا عليــه( فكـان موالنـا عـىلٰ 

 .ة الباهرة والصفة الظاهرةاملحبَّ 

ٰ  :ومــن الصــفات قولــه 
َ َ

ــٍة �
�
ِذل

َ
ٰ  أ

َ َ
ةٍ �

ِعــز�
َ
ِمِنَ� أ

ْ
ُمــؤ

ْ
 ا�

�فِ 
ْ
 .ِر�نَ ال

يان يف أحــد مــن القرابــة ومل جيمــع هاتــان الصــفتان املتضــادّ 

ــ)صــلوات اهللا عليــه(  يف موالنــا عــىلٰ الَّ إوالصــحابة   ه ، فإنَّ

لـة مـن املكمِّ  الصـفات غ مـن احلـروب عـىلٰ كان يف حـال التفـرُّ 

م الغيــوب وحســن صــحابة املــؤمنني والرمحــة لعــالَّ  الــذلِّ 

ــال ا ــان يف ح ــاكني، وك ــعفاء واملس ــىلٰ للض ــرب ع ــو  حل ــا ه م

يف  هـول كـلِّ  قـدام عـىلٰ الكـافرين، واإل ة عـىلٰ معلوم مـن الشـدَّ 

مـن يــراه يف حـال احــتامل  أنَّ  ٰى بطـال والظــاملني، حتـَّمالقـاة األ

هـذا الـذي رأينـاه مـن قبـل مـن : أن يقـول أهوال اجلهـاد يكـاد

 .ادهّ اد والزُّ بّ العُ  أذلِّ 

ــه  ــفات قول ــن الص ــِ�يلِ  :وم  ِ� َس
َ
ــُدون اِه

ُ
اِهللا َوال  �

 الئِمٍ 
َ
ْوَمة

َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�. 

ــا  ــا عرفن ــداً أوم ــداً  نَّ أ ب ــازعوه يف  أح ــذي ن ــة ال ــن القراب م

ــته،  ــه ورياس ــه يف األُ  الَّ إإمامت ــان ل ــف وك ــائم موق ــور العظ م

ــه(  موالنــا عــىلٰ الَّ إحجــام إقــدام وموقــف إ ، )صــلوات اهللا علي

خيـاف قـدام عنـد العظـائم، ال صـفة واحـدة يف اإل ه كان عـىلٰ فإنَّ 

ــذ بُ  ــم من ــة الئ ــلوم ــيُّ  َث ِع ــه( النب ــلوات اهللا علي ــاد  إىلٰ  )ص العب

 .سلطان املعاد إىلٰ   حني انتقل موالنا عيلٌّ  ىلٰ إو

 ولئــك الــذين أُ  ومــن الصــفات وصــف اهللا 
َ
اِهــُدون

ُ
�

 
َ
ـــة ْوَم

َ
� 

َ
ون

ُ
ـــاف

َ
ـــِ�يِل اِهللا َوال � ـــمٍ  ]]٣٧٠ص [[/ ِ� َس  الئِ

كشـف فيـه مـراده  اصٍّ باآلية التي بعـدها بغـري فصـل بلفـظ خـ

 البصـــائر واملعـــامل، فقـــال ألهـــل : ـــُم اُهللا
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 .�وَه

مجيــع اخلالئــق،  التــي هــي شــاملة عــىلٰ  بواليــة اهللا  أفبــد

ــمّ  ــوله ث ــة رس ــلو بوالي ــىلٰ ص ــه ع ــف  ات اهللا علي ــك الوص ذل

ــمّ  ــدَّ  الســابق، ث ــذي تص ــة ال ــىلٰ بوالي ــو راكــع، ع  ق بخامتــه وه

الوصــف الواضــح الالحــق، فكيــف حيســن املكــابرة بعــد هــذا 

 ؟بمحكم القرآن الناطق الكشف ألهل احلقائق

ُ  :ومــن الصــفات قولــه 
َ

 اَهللا َورَُســو�
�

تَــَول
َ
َوَمــْن �

 ِحزْ 
�
إِن

َ
يَن آَمنُوا ف ِ

�
 َوا�

َ
غاِ�ُون

ْ
ُم ال

ُ
 .�َب اِهللا ه

ــإوهــذا  ــة العامَّ ــوفني بالغلب ــطــالق هلــؤالء املوص ة ة واحلجَّ

ـــ ـــونالتامَّ ـــن يك ـــفة م ـــي ص ـــوماً  ة، وه ـــالك  معص يف املس

ــدعُ  ــة ألحــدٍ  واملــذاهب، ومل ي ــيل  عصــمة واجب ــا ع ــازع موالن ن

 ــات  ءيف يش ــذه اآلي ــت ه ــب، فكان ــب واملناص ــن املرات م

ــ ــا عل أنَّ  ة عــىلٰ دالَّ املــراد هبــا فــيام  )اهللا عليــه صــلوات(ا ي�ــموالن

 .نته من الوالياتتضمَّ 

ــل ــارة إىلٰ ): ٧( فص ــن اإلش ــذكره م ــيام ن ــن رو ف ــض م  ىٰ بع

ــة أنَّ  ــذه اآلي ــوا: ه
ُ
ن
َ
ــَن آم ِي

�
ُ َوا�

ُ
ــو�

ُ
ــُم اُهللا َوَرس

ُ
ــا َوِ��� م

�
 إِن

ــيلِّ  ــؤمنني ع ــري امل ــا أم ــت يف موالن ــب  نزل ــن أيب طال ــن  ب م

 :ق أهل اخلالفرُ طُ 

هــذا  ٰى نــا ذكرنــا يف كتــاب الطرائــف بعــض مــن رونَّ أعلـم ا

رين ـأذكــر يف هــذا املكــان مــن حيضــ نــاأق املخــالف، ورُ مــن ُطــ

ــئالَّ  ــنهم ل ــامؤهم م ــذكر أس ــالم ب ــول الك ــىلٰ أ يط ــارهم ع  خب

 :التفصيل والبيان

ــ ــل اخلــالف مصــنِّ  ٰى ن روفممَّ ف كتــاب ذلــك مــن أه
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ــحاح الســتَّ  ــني الص ــناجلمــع ب ــن  ة، م ــزء الثالــث م ــزاء أاجل ج

ــ ي دّ الثالثـة، ورواه الثعلبـي يف كتابــه يف تفسـري القــرآن عـن السُّ

ـــاً  ]]٣٧١ص [[/ ـــيم، ورواه أيض ـــن أيب حك ـــة ب ـــن  وعبت ع

 ، ورواه أيضــاً اس وعـن أيب ذرٍّ عبابـة بــن الربعـي وعــن ابـن عبّــ

بــن  عــيلُّ  ق، ورواه أيضــاً رُ الشـافعي ابــن املغــازيل مــن مخـس ُطــ

ري يف كتـــاب ـخمشـــعطـــاء، ورواه الز عـــابس وعبـــد اهللا بـــن

 مجـــع أهـــل البيـــت الـــذينأاف يف تفســـري القـــرآن، والكّشـــ

ــيُّ  ــفهم النب ــه( وص ــه وآل ــلوات اهللا علي ــأ )ص ــارقون هنَّ م ال يف

ــ ــه حتَّ ــوض  ٰى كتاب ــه احل ــردوا علي ــت يف  نَّ أي ــة نزل ــذه اآلي ه

ذلــك  وأطبــق عــىلٰ  ،)صــلوات اهللا عليــه(موالنــا أمــري املــؤمنني 

 .طبقوا عليهة بام أتثبت احلجَّ  الشيعة الذين

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

ـــه ]] ٢٢٥ص [[ ـــاىلٰ (ولقول ـــُم اُهللا : )تع
ُ
ـــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ ...َورَُس ــ]] ٢٢٦ص /[[، ]٥٥: املائ ــت وإنَّ ام اجتمع

 . األوصاف يف عيلٍّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

مشــهور مــن نــزول قولــه  مــا هــو ٰى ورو ]]١٤٧ص [[

ُ   :تعــاىلٰ 
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
] ٥٥ :املائــدة[اآليــة  ... إِن

ــيل  ــّل  ،يف ع ــارصكم وأق ــا ن ــإذاً  ،مراتبه ــؤمنني  ف ــري امل أم

ــع املــؤمنني فكــلٌّ  ــ نــارص مجي ه مرمــوس مــنهم مغمــوس يف حقِّ

 .يف مواهبه

*   *   * 

ــق  ورواه ]]٢٦٣ص [[ ــذا الطري ــ  هب ــيلِّ أهنَّ ــت يف ع ــن  ا نزل ب

ـــ ـــزل وزعمـــوا أنَّ ( :قـــال  ،د أيب طالـــب وآل حمّم   :اهللا أن

 ُ
ُ

ُم اُهللا َورَُسو�
ُ
ما َوِ���

�
 ).]٥٥ :املائدة[اآلية  ...  إِن

 .)يف عيلٍّ (إذ يفوته  ،والكالم ناقص :أقول]] ٢٦٤ص /[[

ــ ٰى ورو ــت يف قصَّ ــا نزل ــن كوهن ــك م ــري ذل ــو غ ــار ه ة أش

تأويــل    ]فلــيس[غــري ذلــك  وإن يكــن األمــر عــىلٰ  :قــال ،يهـاإل

 . الرافضة بأقرب التأويل

أبـا عـثامن مل يسـند روايتـه وكـذا  إنَّ  :هـذا والذي أقول عـىلٰ 

ــا يف : ، مل يسـند قولـه- العـداوة أقـرب وهـو إىلٰ  - الواحـدي إهنَّ

 .ذلك حكاية ٰى ، وإنَّام حك غري عيلٍّ 

عيــه األصــحاب يدَّ  ت مــاثبِــإذن نحــن نُ ]] ٢٦٥ص /[[

ر ذلــك محلنــا قولــه وإذا تقــرَّ  ،بالروايــات املتكــاثرات املعتــربات

   :تعــاىلٰ 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــظ اجلمــع عــىلٰ   �وَه ــري  بلف تفخــيم أم

قــال  ،راد بـه الواحـدوقـد يـأيت لفـظ اجلمــع وُيـ ،املـؤمنني 

 :الراجز

ــ ــتاء وقميص ــالقـجــاء الش     ي أخ

ـــ  ـــوَّ رشاذم يضـــحك منّ   اقي الن

 .ا ظاهر يف باب األدبوهذ

ق شــيخ رُ مجلــة مــن الروايــات يف ذلــك مــن ُطــ اإلشــارة إىلٰ 

 : فنقول ،لإلجياز إيثاراً  ٰى هم نحكي منها املعنال يتَّ 

بـن مردويـه  ٰى الشيخ احلافظ أبـو بكـر أمحـد بـن موسـ ٰى رو

ــناده املتَّ  ــل إىلٰ بإس ــع ص ــال ،أيب راف ــىلٰ   :ق ــت ع ــول اهللا  دخل رس

 ــ ــائم وحيَّ ــو ن ــوه ــتة يف جان ــب  ،ب البي ــت أن أث فكره

ــا وأُ  ــول اهللا عليه ــظ رس ــّىلٰ (وق ــه  ص ــه[اهللا علي ــت  ،)]وآل وخف

ــوح ــون ي ــه   ٰى أن يك ــ ،إلي ــني احليَّ ــطجعت ب ــيِّ فاض ــني النب  ة وب

اهللا  صـّىلٰ ( ألن كـان فيهـا سـوء النبـيِّ  ،)]وآلـه[اهللا عليـه  صـّىلٰ (

اهللا  صــّىلٰ  فمكثــت سـاعة فاســتيقظ النبــيُّ  ،دونــه )]وآلــه[عليـه 

ــه  ــو يقــول ]وآلــه[علي ُ «  :وه
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

ــْم 
ُ
�ةَ وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
َوا�

 
َ
 لعــيلٍّ  وهنيئــاً  ،مــهعَ نِ  لعــيلٍّ  احلمــد هللا الــذي أتــمَّ  ،�راِكُعــون

 .»اهإيّ  تفضيل اهللا تعاىلٰ 

ــناده ا ٰى ورو]] ٢٦٦ص /[[ ــملتَّ بإس ــن عبّ ــن اب ــل ع   اسص

ــول اهللا  ُ :  يف ق
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
ــه  إىلٰ  ... إِن قول

   تعاىلٰ 
َ
غـاِ�ُون

ْ
ـُم ال

ُ
 ِحـْزَب اِهللا ه

�
إِن

َ
عبـد اهللا  ٰى أتـ :قـال ،�ف

ــيَّ  ــاب نب ــل الكت ــن أه ــه م ــالم ورهط ــن س ــالوا ،اهللا ب ــا  :فق ي

ــا  بيوتنــا قاصــية ال نجــد أحــداً  إنَّ  ،رســول اهللا جيالســنا وخيالطن

ــا لــ وإنَّ  ،دون هــذا املســجد قنا اهللا ورســوله  رأونــا صــدَّ امَّ ـقومن

وتركنــا ديــنهم أظهــروا العــداوة وأقســموا ال خيالطونــا وال 

ــا ــقَّ  ،يؤاكلون ــا فش ــك علين ــك إىلٰ  ،ذل ــكون ذل ــم يش ــنام ه  فبي

 إذ نزلــت هــذه اآليــة عــىلٰ  )]وآلــه[اهللا عليــه  صــّىلٰ (رســول اهللا 

ــوله ــ  :رس م
�
ــَن إِن ي ِ

�
ــوا ا� ــَن آَمنُ ي ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــو� ــُم اُهللا َورَُس

ُ
ا َوِ���

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
 وَه

َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
فنـودي  ،�يُِقيُمون

ـــر ـــالة الظه ـــالة ص ـــول اهللا إىلٰ  ،بالص ـــرج رس ـــجد  وخ املس

ــاس يُ  ــوالن ــدلُّ َص ــائم وقاع ــاجد وق ــع وس ــني راك ــإذا  ،ون ب ف

ــأل ــكني يس ــول اهللا ،مس ــدخل رس ــّىلٰ ( ف ــه  ص ــه[اهللا علي  )]وآل

ــيئاً «: فقــال ــاك أحــد ش ــم[ :قــال ،»؟أعط ــن«]: قــال ،نع  ،»؟م
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ص /[[  حـــالٍ  أيِّ  عـــىلٰ «: قـــال ،ذاك الرجـــل القـــائم :قـــال

بــن  وذلــك عــيلُّ  :قــال ،وهــو راكــع :قــال ،»؟أعطاكهـا]] ٢٦٧

ــد ذلــك وهــو يقــولفكــربَّ  ،أيب طالــب ــْن  :  رســول اهللا عن َوَم

 ُ
َ

 اَهللا َورَُســو�
�

تَــَول
َ
ـــُم �

ُ
 ِحــْزَب اِهللا ه

�
ــإِن

َ
يــَن آَمنُـــوا ف ِ

�
 َوا�

 
َ
غاِ�ُون

ْ
 .�ال

عــن أيب  ،د بــن الســائبحمّمــ صــل إىلٰ ورواه بالســند املتَّ 

 .اسعن ابن عبّ  ،صالح

 : ان بن ثابت يقول يف ذلكفأنشد حّس 

   ي ومهجتيـأبا حسن تفديك نفس

  ومســارع ٰى بطــيء يف اهلــد وكــلُّ  

   اً أيــذهب مــدحي واملحــرب ضــائع

  وما املدح يف جنـب اإللـه بضـائع 

   فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً 

  أقول فدتك النفس يا خـري راكـع 

ـــة ـــري والي ـــك اهللا خ ـــأنزل في    ف

ـــافبيَّ   ـــيف  نه ـــامت الش   رائعـحمك

ـصل عـن جعفـر بـن حمّمـيف إسناده املتَّ  ٰى ورو[ ا نزلـت د أهنَّ

 .يف عيلٍّ 

 .] ال فيهيشتبه احل وروي عن الباقر كالماً 

عـن  ،اب بـن جماهـدصـل عـن عبـد الوّهـبإسناده املتَّ  ٰى ورو

ــ ــن عبّ ــوا  ،اساب ــَن آَمنُ ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
 ،إِن

 .بن أيب طالب عيلُّ  :قال

ـــ إىلٰ  مســـنداً  ٰى ورو[ ـــن أيب  ا نزلـــت يف عـــيلِّ جماهـــد أهنَّ ب

 .اللفظ ومل أحِك   ،]طالب

 .بن أيب طالب  صل بعيلِّ تَّ ذلك يف إسناد م ٰى ورو

 .ر بن يارسعّام  إىلٰ  ورواه مرفوعاً 

ــناد متَّ [ ــرانورواه يف إس ــن مه ــون ب ــل بميم ــن ،ص ــن اب   ع

 .] بن أيب طالب ا نزلت يف عيلِّ أهنَّ   اسعبّ ]] ٢٦٨ص /[[

 ].مة بن كهيللَ صل بَس ورواه يف إسناد متَّ [

ــن زيــدذلــك يف إســناد متَّ  ٰى ورو عــن  ،صــل عــن احلســن ب

 .عن آبائه ،أبيه

ــ ــن عبّ ــن اب ــر ع ــق آخ ــن طري ــريقني  ،اسورواه م ــن ط وم

 . اسصل بابن عبّ ومن طريق آخر متَّ  ،آخرين

 ].صل عن جماهدبإسناده املتَّ  ٰى ورو[

 ].يدّ عن السُّ   صلورواه بإسناد متَّ [

 .اسعن ابن عبّ  ،اكصل بالضحّ ورواه يف إسناد متَّ 

ل  مـتن مطـوَّ صل بعباية الربعـي يفورواه الثعلبي يف إسناد متَّ 

 صّىلٰ (رسول اهللا  اهللا ما استتمَّ فوَ  :قال أبو ذر :قال يف سياقه ،حسن

، مـن عنـد اهللا  أنزل عليه جربئيـل  ٰى حتَّ  )]وآله[اهللا عليه 

مـا اقـرأ «]: قـال[ ،»؟وما أقـرأ«: قال ،»اقرأ ،ديا حممّ « :فقال
�
إِن

 ِ
�

يَن آَمنُوا ا� ِ
�

ُ َوا�
ُ

ُم اُهللا َورَُسو�
ُ
 َوِ���

َ
ون

ُ
ت
ْ
الَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يَن يُِقيُمون

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�َة وَه  .»�ا�ز�

اهللا  صـّىلٰ ( إعطـاء السـائل اخلـاتم كـان بعـني النبـيِّ  وذكر أنَّ 

ْح ِيل َصـْدِري فـ هـمَّ اللّ «: ودعـاءه بعـد ذلـك ،)]وآلـه[عليه  اْرشَ

ــ ــْن َأْهــِيل  ،ْر ِيل َأْمــِريـَوَيسِّ ــعل  َواْجَعــْل ِيل َوِزيــرًا ِم ا اشــدد بــه ي�

 .» ظهري

ــ ٰى وحكـ ي وعتبـة بــن أيب حكـيم وعتبــة دّ الثعلبــي عـن السُّ

يـَن آَمنُـوا   :بقولـه سـبحانه ٰى ام عنـإنَّـ  بن عبـد اهللا ِ
�

ص /[[َوا�

ـــْم ]] ٢٦٩
ُ
�ةَ وَه ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــَن يُِقيُم ي ِ

�
ا�

 
َ
ــون ــيلُّ  � راِكُع ــب ع ــن أيب طال ــرَّ  ،ب ــو يف  م ــائل وه ــه س ب

 . املسجد فأعطاه خامته

ــول ــد رو:  أق ــ ٰى وق ــن عبّ ــن اب ــناد ع ــي بإس ــ  اسالثعلب ا أهنَّ

 .نزلت يف عبادة بن الصامت وأصحاب رسول اهللا 

بن البطريق من طريـق ابـن  ٰى الشيخ الفاضل العامل حيي ٰى ورو

د بن أمحد أخربنا حممّ  :قال ،املغازيل الشافعي باإلسناد الذي له إليه

ربنا أمحد بـن إبـراهيم بـن احلسـن بـن شـاذان أخ :قال ،بن عثامن

مة لَ ثنا َس حدَّ  :قال ،بن عيل العدوي  ثنا احلسنحدَّ  :قال ،از إذناً البزّ 

عن ابـن  ،أخربنا جماهد :قال ،اقثنا عبد الرزّ حدَّ  :قال ،بن شبيب

ـوا   :يف قوله تعاىلٰ   اسعبّ 
ُ
يـَن آَمن ِ

�
ُ َوا�

ُ
ُم اُهللا َورَُسـو�

ُ
ما َوِ���

�
إِن

 ِ
�

 ا�
َ
ْم راِكُعـون

ُ
 وَه

َ
�ة  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
الة

�
 ا�ص

َ
 :قـال ، �يَن يُِقيُمون

 .فيه مقدوحاً  هامً وهذا طريق ال أعرف فيه متَّ  .  نزلت يف عيلٍّ 

أتيـت رســول   :قــال ،ويف صـحيح النســائي عـن ابــن سـالم

ــّىلٰ (اهللا  ــه  ص ــه[اهللا علي ــا )]وآل ــول اهللا :فقلن ــا رس ــا  إنَّ  ،ي قومن

 ،موننــاكلِّ وأقســموا ال يُ  ،قنا اهللا ورســوله صــدَّ امَّ ـلــونــا حادّ 

ُ   :فـأنزل اهللا تعــاىلٰ 
ُ

ــُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
مـا َوِ���

�
 ثــمّ  ،اآليــة ...  إِن

فمــن  ،ونلُّ َصــفقــام النــاس يُ  ،نــه لصــالة الظهــرذِّ ؤن بــالل مأذَّ 

عــيل خامتــه وهــو  ٰى فــأعط ، بــني ســاجد وراكــع وســائل يســأل

ــع ــ ،راك ــائل رس ــأخرب الس ــّىلٰ (ول اهللا ف ــه  ص ــه[اهللا علي  ،)]وآل

ــرأ  ــول اهللا]] ٢٧٠ص /[[فق ــا رس ــُم اُهللا   :علين
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 .آخر اآلية إىلٰ  ...  َورَُسو�
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 :الرتجيح ملا رويناه من وجوه إنَّ  :أقول

 .كثرة الرواية والقائلني ونزارة هذه الرواية :أحدها

ــه الثــاين ــ أنَّ  :الوج ــول اهللا عقبأّي ــا دول خمتلفــةام رس  ،ته

ــي أُ  ــة بن ــا دول ــمنه ــزبريميَّ ــن ال ــد اهللا ب ــداء  ،ة وعب ــع أع واجلمي

ــاهرون إالَّ  ــزجم ــد العزي ــن عب ــر ب ــذل  ، عم ــة يب ــان معاوي وك

مــون علِّ وكــانوا يُ  ،هوســبِّ   الوضــع مــن عــيلٍّ  الرغائــب عــىلٰ 

ــاً  ــب فنون ــبيان يف املكات ــيلٍّ  الص ــن ع ــع م ــ ، تض  أنَّ  ٰى حتَّ

ــدب ــن جن ــمرة ب ــذل لس ــة ب ــىلٰ  معاوي ــم ع ــف دره ــة أل  أربعامئ

ــن  ــرمحن ب ــد ال ــر يف عب ــيل واآلخ ــدمها يف ع ــل أح ــني جيع معني

َوِمــَن  : وهــو قولــه تعــاىلٰ  ،ذلــك فأجــاب إىلٰ  ،ملجــم لعنــه اهللا

ــاِت اهللاِ  ــاَء َ�رْض ــُه ابِْتغ َس
ْ
ف
َ
ـــِري �

ْ
ــْن �َش ــاِس َم ــرة[ ا��  :البق

ــ ،]٢٠٧ ــر ٰى واملعن ٰ  :اآلخ
�

ــَو�
َ
ــ�ٰ  َو�ِذا ت رِض  َس

َ ْ
ــَد  ِ� األ ِس

ْ
ِ�ُف

ـــامل ٰى املعنـــ ،]٢٠٥ :البقـــرة[ ِ�يهـــا ص /[[  باملـــدح يف قتعلَّ

 .يف عيلٍّ  بالذمِّ  قتعلَّ عبد الرمحن وامل]] ٢٧١

ــ إنَّ  ثــمّ   ،اس لــيس فيهــا صــورة حــالالروايــة عــن ابــن عبّ

وهــي قرينــة  ،ومجلــة مــن هــذه الروايــات فيهــا صــورة أحــوال

 .صواهبا

ــ ــ ت عنــهاس إن صــحَّ ا روايــة ابــن عبّــوأمَّ ه ســمع مــن فلعلَّ

 ]مــثالً [ه أو حســن ظنِّــ ،مــا ســمع ذلــك عــىلٰ  ٰى فــأدّ  ،غــري ثقــة

 .به بمن مل حيسن الظنُّ 

ــ ــونوتعلَّ ــاحظ يف اخلــالف بفن ــ أنَّ ( :منهــا ،ق اجل ــان علي� ا ك

ــاس ــد الن ــه  ،أزه ــب في ــال جي ــده م ــول وعن ــول احل ــف حي فكي

 ).؟الزكاة

ولو كان ذلـك كـذلك مـا كـان بلـغ مـن قـدر صـنيع ( :قال

ــل يف ــا إن  رج ــة م ــه الواجب ــن زكات ــني م ــم ودرمه ــاء دره إعط

 .)هذه القدر الذي ليس فوقه قدر يبلغ به إىلٰ 

 :قـال ،)؟صـّيل  وهـو يُ إالَّ  يزّكـ يُ فـق لـه أالَّ وكيـف اتَّ ( :قـال

ــة إالَّ ( ــة الدالل ــد اآلي ــإن ال تفي ــف ــهورة كقصَّ ــون مش ة  أن تك

أو أن  ،غــري مــا قــال غــريهم عــىلٰ  أو يكــون لفظــه يــدلُّ  ،الغــار

ــ ــة نزلــت يف عــيلٍّ  أنَّ  الرســول عــىلٰ  نصَّ ي ــان  ،هــذه اآلي ولــو ك

 . )كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل

ــىلٰ ]] ٢٧٢ص /[[ ــول ع ــذي أق ــة وال ــذه اجلمل ــا  إنَّ  :ه أب

 ،أبـا بكـر أزهـد مـن أمـري املـؤمنني أنَّ  ٰى ـعثامن أسلف فيام مضـ

ــر أنَّ  ــا ذك ــاس وهاهن ــد الن ــؤمنني أزه ــري امل ــة  ،أم ــو ال حمال فه

 .يف أحد القولنيكاذب 

جيـب فيـه  كيـف جيـامع الزهـد اسـتبقاء املـال حـوالً ( :قوله

قــال  اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  :أحــدها ،قــول ســاقط مــن وجــوه ،)الزكــاة

 إِ�ٰ :  لرســوله 
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ــيالً  ،]٢٩ ــن بخ ــاً  أي ال تك ــهفتعيَّ  وال متالف ــت متابعت    ،ن
ْ
ــد

َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
 ].٢١ :حزاباأل[ �ن

ــاء اجلــاحظ عــىلٰ  ،أرضبنــا عــن هــذا الزكــاة وجوهبــا  أنَّ  فبن

ــل جهلــه  ولؤحمصــور يف حــ  ٰى راعــت ال يُ إذ الغــالَّ  ،احلــول دلي

ــول ]يف[ ــا احل ــلَّ فل ،وجوهب ــاً  ع ــا زرع زرع ــر  موالن ــاءه ثم أو ج

 .نت فيه الزكاة وكان أداؤه يف وقت ذلكنخل تعيَّ 

أن يكــون  نكر لزاهــد أو نبــيٍّ ســتَ فهــل يُ  ،أرضبنــا عــن هــذا

يف    عنـــده مخســـة أبـــاعر لســـفره وحركتـــه ومنفعتـــه الفنـــون

ـــهـــذا ال ينكـــره إالَّ  ؟رتهـحضـــ ة وال نَّ  ســـفيه ال يعـــرف السُّ

إذ مـن بـذل مـا يف يديـه احتـاج  ،ايـامذاهب احلكمة ورشف املز

 لُّ ذِ ُيــ]] ٢٧٣ص /[[واملــؤمن ال  ،ملــن ســواه غــريه وذلَّ  إىلٰ 

ــه ــلُّ  ،نفس ــا ك ــرٰىض  وم ــس ت ــل  نف ــفلية والرذائ ــابط الس بامله

 .الدنية

يبلـغ بـه  ٰى وما بلـغ مـن قـدر الصـدقة بـدرمهني حتـَّ( :قوله

 ).هذا املبلغ

حــث مــن صــواب الروايــة ب  رنــاههــذا مــع الــذي قرَّ  :قلــت

 .مع إلٓه الوجود

لغرضـنا بـان  الـذي رشع فيـه ناقضـاً  فـإنَّ  ،أرضبنا عن هـذا

إذ كــان الشــكر الــتامم كــام ذكــر مــع نــزارة الــدرمهني  ،لغرضــنا

 فهــي نظــراً  ]وإالَّ [ لوات اهللا عليــه،برهــان إخــالص موالنــا صــ

 .كام ذكر حقارهتا ليست موضع املدح التامِّ  إىلٰ 

ــذا ــن ه ــا ع ــلَّ  ،أرضبن ــا فلع ــوقظ  ىلٰ اهللا تع ــه أراد أن ي جالل

ــمِّ  ــاء اجل ــافلني بالثن ــداق الغ ــه ،أح ــل فعل ــوا مث ــث مل يفعل  ،حي

 .هلم عوج غفلتهم بذلك ماً مقوِّ 

  أنَّ بــنيِّ جاللــه أراد أن يُ   اهللا تعــاىلٰ  فلعــلَّ  ،أرضبنــا عــن هــذا

 لريجـع إىلٰ  ،ةق ال تقـارن أعاملـه خلـوص النيـَّن يتصـدَّ ممـَّ كثرياً 

 .أثرها ٰى ة حيث يريَّ يف إخالص الن اهللا تعاىلٰ 

 ملــن يبــالغ بــنيِّ أراد أن يُ  اهللا تعــاىلٰ  فلعــلَّ  ،أرضبنــا عــن هــذا

هاتيــك  إنســان عنــد إعطــاء األمــوال الــوافرة أنَّ  يف الثنــاء عــىلٰ 

ــاحلات ــد الص ــة باملقاص ــري منوط ــدقات غ ــئالَّ  ،الص ــدوا ل  يعتم

 .وات إليه فيزلُّ عليه ويقصدوا يف املهّام 
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ــ ــ اء اجلــمَّ م يــرون الثنــبيــان ذلــك أهنَّ ه ألجــل درمهــني توجَّ

ــ ــمِّ ]] ٢٧٤ص /[[  ه إىلٰ وال يتوجَّ ــال اجل ــاء امل ــريه بإعط أو  ،غ

ــ ليزيــل عــن خــاطر مــن يظــنُّ  ــ[ه خملــص أنَّ  لــئالَّ  ،]ه خملــصأنَّ

 .يدخله الزهو والعجب

الزكـاة يف حـال صـالته ال يف غـري  ٰى ا استطرافه لكونه أدّ وأمَّ 

القابل وقعود مـن  املحلَّ  ٰى ه رأبام أنَّ  :اجلواب عنه فإنَّ  ،تلك احلال

بعـث  اهللا تعـاىلٰ  أو ألنَّ  ،رمحتـه  اغتنام ٰى ر عن مساعدته فرأـحض

بـه عقيـب  ر للحارضين قـدر عنايـة اهللا تعـاىلٰ ظهِ ذلك السائل ليُ 

صدقته بام أنـزل مـن اآلي يف مدحتـه و إرغـام األعـداء بتفخـيم 

 .ر منهم ومن غاب عنهمـناحيته من حض

ــ ــه[ا وأمَّ ــ( ]:قول ــإنَّ ــظ دالٌّ ه إمَّ ــرب  ا لف ــب خ ــا يناس أو م

ــافقــد  ،)الغــار ــا رصحيــاً  بيَّنّ ــيِّ  فــيام روين  عــن أعيــان وعــن النب

  َّــوال أن ــرائن أح ــؤمنني  بق ــري امل ــت يف أم ــة نزل  ،اآلي

 .ر اجلواب عنهوتكرَّ  ،را حديث الغار فقد تكرَّ وأمَّ 

 : وقال لسان اجلارودية عند استثامر الرشف منه

     ٰى اض بـأن أمحـل اهلـوني رأنَّ  عىلٰ 

  وال ليــا وأخلــص منــه ال عــيلَّ  

اآلية يف أمري املـؤمنني مـا  أنَّ  عىلٰ  لو نصَّ  النبيَّ  إنَّ ( :ا قولهوأمَّ 

 ،ة بعيد عن صـواب النقـلنَّ فقول رجل جاهل بالسُّ  ،) اختلفوا فيه

 .وما لزم ذلك بطالهنا ،اإذ اآلثار النبوية خمتلفة جد� 

ــىلٰ ]] ٢٧٥ص /[[ ــ وع ــن ق ــزم الطع ــاحظ يل ــث اجل ود بح

عنــه حســب اآليــات   إذ املســلمون خمتلفــون ،يف القــرآن املجيــد

فـألن لــزم االخـتالف يف التأويــل بطــالن  ،املختلفـة يف ظاهرهــا

ومـا  ،يف فسـاد القـرآن وهـو كفـر ما اختلفوا فيه كان هـذا سـعياً 

 . غبيجيهل مثل هذا إالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (ق احلّيل املحقِّ / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

ـــُم اُهللا : قولـــه تعـــاىلٰ  :منهــا ]]٢٤٨ص [[
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
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َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
ـوا ا�

ُ
يَن آَمن ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 ].٥٥:املائدة[ �وَه

ماو
�
 ،»هللا لكم إالَّ  ال ويلَّ «: قوله ٰى ر، و جيري جمرـللحص إِن

ذلك  رة، ألنَّ ـالنص راد به ويلُّ الستحالة أن يُ  )أوىلٰ ( ٰى بمعن )ويلٌّ (و

 ،يف حال ركوعه ٰى فتكون الوالية ثابتة ملن زكّ  ، اعلي�  ال خيصُّ 

 .  لعيلٍّ ومل يثبت ذلك إالَّ 

*   *   * 

  ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / الرسالة املاتعية

قولــه  :إمامتــه عــىلٰ  الوجــه الثالــث يف الداللــة]] ٣١٠ص [[

 : تعاىلٰ 
َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
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ُ
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َ
ون

ُ
ت
ْ
الَة َو�ُؤ ومل تثبت  ،]٥٥ :املائدة[ �ا�ص�

ق وهـو راكـع، فيجـب أن ه تصـدَّ ، فإنَّـ  لعيلٍّ هذه الصفة إالَّ 

 .وفة إليهتكون اآلية مرص

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

االسـتدالل بالنصـوص، وهـي : النوع الثـاين]] ٩٤ص /[[

 :ثالثة

ـــان[ ـــاىلٰ : لاألوَّ ]  الربه ـــه تع ـــُم اُهللا : قول
ُ
ـــا َوِ��� م

�
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ْ
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�
ُ َوا�

ُ
�َة  َورَُسو� ا�ـز�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــة ، ]٥٥ :املائ ــذه اآلي ــتدالل هب واالس

 :مور ثالثةأُ  عىلٰ  مبنيٌّ 

 .أوىلٰ ]  ٰى املعن[حمتملة يف اللغة  لفظة الويلِّ  أنَّ : أحدها

 . اإلرادة هاهنا منهاهذا االحتامل متعنيَّ  أنَّ : الثاين

ــراد بقولــه أنَّ : الثالــث ــالةَ : امل  ا�ص�
َ
 يُِقيُمــون

َ
ــون

ُ
ت
ْ
َو�ُؤ

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�ةَ وَه وحـده، ويلـزم مـن هــذه   عـيلٌّ  �ا�ـز�

ــدّ  ــيلٌّ املق ــون ع ــدبري األُ  أوىلٰ   مات أن يك ــبت ــمَّ ف رُّ ـة والتص

 .كونه إماماً  ٰى مورهم، وذلك معنأُ يف 

ـ: وىلٰ مة األُ ا املقدّ أمَّ   ا النقـل فـإنَّ فبياهنـا بالنقـل والعـرف، أمَّ

: تعــاىلٰ اهللا عــن صــفات ) ب العبــارةكتــا(د قــال يف كتــاب املــربَّ 

 :قال الكميت  ،أي األحّق  هو األوىلٰ  الويلَّ  إنَّ 

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هاألم

ــو  ــؤدِّ  ٰى ومنتجــع التق   بونعــم امل

 .أراد املقيم بتدبري األمر

ــ]] ٩٥ص /[[ ــوَصــأخــا املــرأة يُ  فــإنَّ : ا العــرفوأمَّ ه ف بأنَّ

ــ مــن ال  الســلطان ويلُّ : ويقـاله يملـك العقــد عليهــا، وليّهـا ألنَّ

ف فيـه رُّ ـالـدم، إذا كـان أحـّق بالتصـ فـالن ويلُّ : له، ويقـال ويلَّ 

 .باألخذ والعفو

ــ يقــال بحســـب  الـــويلَّ  فبياهنــا أنَّ : ا املقّدمــة الثانيـــةوأمَّ

: والثـاين ،مـا ذكرنـاه: أحـدمها :معنيـني االشرتاك اللفظـي عـىلٰ 

  محلهـا عـىلٰ فتعـنيَّ  ،] منتـٍف [النـارص  النارص، لكـن محلهـا عـىلٰ 

 :النارص لوجهني ر محلها عىلٰ ه يتعذَّ نَّ إ: ام قلناما ذكرناه، وإنَّ 

ـــدمها ـــ أنَّ : أح ـــة بمعن ـــ ٰى الوالي ــــالنص ـــقِّ رة عامَّ  ة يف ح



 ١٠٧  .........................................................................................................  آية الوالية) ١١/ (حرف األلف 

ــ  ة يف حــقِّ املــؤمنني، والواليــة املــذكورة هــذه يف اآليــة غــري عامَّ

 املؤمنني، ينـتج مـن الثـاين أن ال تكـون الواليـة املـذكورة يف كلِّ 

الواليـة التـي يف اآليـة يمتنـع  إنَّ : ام قلنـارة، وإنَّــاآلية هي النصـ

ــيغة  ــة، ألنَّ ص ــون عامَّ ــام(أن تك ــة ) إنَّ ـــر الوالي ــد حص  -تفي

ــ -التــي يف اآليــة  ا يف املــؤمنني املوصــوفني بتلــك الصــفات، فأمَّ

ــيغة  أنَّ  ــ(ص ــ )امإنَّ ــد احلص ــعرـتفي ــل والش ــ ،ر فللنق ــل أمَّ ا النق

ــل إذا  فــألنَّ  ــالالقائ ــ: ق ــإنَّ ــاد حص ــم، أف ــك عنــدي دره ر ـام ل

ــ: الــدرهم ونفــي مــا ســواه، وكــذلك قولــك ــوم إنَّ ام أكلــت الي

 .رغيف واحد مفهومه نفي ما زاد عىلٰ  ، فإنَّ رغيفاً 

 :ٰى ا الشعر فقول األعشوأمَّ 

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب     ٰى ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرام الع   ة للك

 .ر وهو مرادهن ليس بالكاثة عمَّ ه يفهم نفي العزَّ فإنَّ 

ــ ــاوإنَّ ــلَّ  إنَّ : ام قلن ــفات  ك ــوفني بالص ــوا موص ــؤمنني ليس امل

ـــْم : قولـــه تعـــاىلٰ ]] ٩٦ص /[[  ألنَّ  ،املـــذكورة يف اآليـــة
ُ
وَه

 
َ
ــ  �راِكُعــون ، والثــاين باطــل أو اســتينافاً  ا أن يكــون حــاالً إمَّ

 :لوجهني

ــدمها ــ: أح ــىلٰ أنَّ ــتملة ع ــي مش ــالة وه ــر الص ــوع،  ه ذك الرك

 .تكراراً  ٰى خرأُ ة ف ذكر الركوع مرَّ فيكون استينا

ــاين ــال أنَّ : الث ــن ق ــداً ( :م ــت زي ــب رأي ــو راك ــإنَّ )وه  ، ف

ــادر إىلٰ  ــامع أنَّ  املتب ــوب،  فهــم الس ــت يف حــال الرك ــة كان الرؤي

 .الذهن دليل احلقيقة واملبادرة إىلٰ 

ـــالنصــ ٰى الواليــة بمعنــ نَّ إ :ام قلنــاوإنَّــ : ة لقولــهرة عامَّ

 
ْ
 َوا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ــٍض َوا�

ْ
ــاُء َ�ع ْوِ�

َ
ــُهْم أ ُض

ْ
ــاُت َ�ع ِمن

ْ
ــة[ ُمؤ  :التوب

ــا أنَّ  ، ]٧١ ــام ذكرن ــت ب ــ فثب ــري عامَّ ــة غ ــي يف اآلي ــة الت  ،ةالوالي

ـــ وأنَّ  ـــة بمعن ـــ ٰى الوالي ــــالنص ـــايرة  ،ةرة عامَّ ـــدامها مغ وإح

ــع محلــه عــىلٰ  ،ٰى خــرلألُ  ــ وحيــث امتن ــة بمعن ــ ٰى الوالي رة ـالنص

ف، رضورة رُّ ـبالتصــ واألحــّق  األوىلٰ  ٰى  محلــه عليهــا بمعنــتعــنيَّ 

 .ه ال ثالث هلذين املعنينيأنَّ 

ــ ــ: ا املقّدمــة الثالثــةأمَّ ه يلــزم مــن ذلــك إمامــة أمــري وهــو أنَّ

 :بيانه من وجوه ،املؤمنني 

املـراد مـن هـذه اآليـة إثبـات كـون   ثبـت أنَّ امَّ ـه لـأنَّ : لاألوَّ 

ـيف األُ  فاً رِّ ـبعـض النـاس متصــ   ذلــك،لإلمـام إالَّ  ٰى ة، وال معنــمَّ

ـبعـض النـاس، وقـد أمجعـت األُ  لزم داللـة هـذه اآليـة عـىلٰ  ة مَّ

ــة ال تقتضــ أنَّ  عــىلٰ  ــو مل ،  ي إمامــة غــري عــيلٍّ ـهــذه اآلي ول

 ه غـري جـائز، فـال بـدَّ نَّـإلزم تعطيـل اآليـة، و تقتض إمامته أيضاً 

 .إمامته من اجلزم بداللة هذه اآلية عىلٰ 

ــاين ــاألُ  أنَّ : الث ــىلٰ مَّ ــت ع ــ أنَّ  ة أمجع ــذه   اعلي� ــراد هب م

هبــا أم  غـريه مـراد أيضـاً  أنَّ ]] ٩٧ص /[[ام اختلفـوا اآليـة، وإنَّـ

ــ ــت أنَّ  ٰى ال؟ ومت ــ ثب ــاع  ٰى ـمقتض ــت باإلمج ــة، وثب ــة اإلمام اآلي

انــدراج عــيل حتتهــا ثبتــت إمامتــه، ثــّم يلــزم مــن ثبــوت إمامتــه 

نفي إمامة غريه باإلمجـاع، ويلـزم مـن ذلـك نفـي انـدراج غـريه 

 .لو اندرج حتتها لكان إماماً غريه  حتتها، ألنَّ 

ــث ــ: الثال ــق املفسِّ ــىلٰ ـأطب ــقِّ  رون ع ــذه يف ح ــزول ه ــيلٍّ  ن  ع

 ، َّق وهـو راكـع غـريه، فوجـب أن يكـون هـو ه مل يتصدَّ ألن

 .ةاملراد ال غري، فهذا تقرير هذه احلجَّ 

ام بـل إنَّـ  ،ل والثالـثنـا مل ننـازعكم يف املقـام األوَّ إنَّ : ال يقال

ــ ،لثــاينننــازعكم يف املقــام ا ــتم مَ فِل ــ: قل ــالويلِّ إنَّ  ه لــيس املــراد ب

 النارص؟

ــه ــ: قول ــة بمعن ــة يف اآلي ــ ٰى الوالي ـــالنص ــة  ،ةرة عامَّ والوالي

 .ةاملذكورة يف هذه اآلية غري عامَّ 

وإن كانــت   وىلٰ رة يف اآليــة األُ ـالنصــ ٰى الواليــة بمعنــ: قلــت

ـ ـاملـؤمنني إالَّ  ة يف حـقِّ عامَّ ذه اآليـة ا ال تنـايف أن تكـون يف هـ أهنَّ

 كــلَّ  تلــك اآليــة أنَّ  ٰى معنــ رة، وذلــك ألنَّ ـالنصــ ٰى بمعنــ أيضــاً 

ــوف بالنصــ ــد مــن املــؤمنني موص رة لآلخــر، واحلــال ـواح

ــاً  ــا أيض ــذلك هاهن ــ ،ك ــاىلٰ وأنَّ ــ ه تع ــمني، قسَّ ــؤمنني قس م امل

ــدمها ــه: أح ــاطبون بقول ُ  :املخ
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
 ،إِن

يــَن آَمنُــوا: بقولــهالــذين عنــاهم : وثـانيهام ِ
�

ــ ،َوا� ه قــال فكأنَّ

ورسـوله والـبعض اهللا ام نـارصكم إنَّـ: بعـض مـن املـؤمنني لِّ لك

ــر أنَّ  ــت ذلــك ظه ــن املــؤمنني، وإذا ثب ــق  اآلخــر م ــات مطل إثب

ــ ــلِّ ـالنص ــ رة لك ــايف نص ــؤمنني ال ين ــن امل ــد م ــد، ـواح رة أح

ــذٍ  ٰى فســمّ  ــني املــؤمنني بالقســم اآلخــر منهــا، وحينئ   ال يكــون ب

ــه]] ٩٨ص /[[ ــهم أنصــار : قول ــون واملؤمنــات بعض واملؤمن

ــ: بعـض، وبــني قولــه ورســوله والــذين آمنــوا، اهللا ام نـارصكم إنَّ

 .منافاة

ــلَّ  ــس ــن لِ ــتم مَ ـمناه لك ــة  إنَّ : قل ــذه اآلي ــي يف ه ــة الت الوالي

 ة؟خاصَّ 

ــ(صــيغة  ألنَّ : قولــه ــة يف املــؤمنني ـتفيــد حصــ )امإنَّ ر الوالي

 .املؤمنني ليسوا كذلك وكلُّ  ،ورةاملوصوفني بالصفات املذك

ــا ــلِّ ال نُ : قلن ــة  م أنَّ س ــ(كلم ــ )امإنَّ ــد احلص ــن ـتفي ــه م ر، بيان

 :وجوه



 آية الوالية) ١١/ (حرف األلف  ......................................................................................................... ١٠٨

ــ: لاألوَّ  ــا، أنَّ ــتفهام عليه ــد واالس ــول التوكي ــن دخ ه حيس

ام أكلـت إنَّـ(: ، وإذا قـال إنسـان)ام جـاءين زيـد وحـدهإنَّ (: تقول

أو  واحــداً  كــم أكلــت، رغيفــاً (: ، حســن أن يقــول)رغيفــاً 

ـــدكم أنَّ  ،)أكثـــر؟ ـــل  وعن ـــد واالســـتفهام دلي حســـن التوكي

كـم ألنَّ  ،االشرتاك، وليس لكـم أن متنعـوا مـن حسـن مـا ذكرنـا

ــىلٰ  ــد ع ــتفهام والتوكي ــول االس ــوم  تستحســنون دخ ــيغ العم ص

 .للحرص )امإنَّ (اقتضاءها له أظهر من اقتضاء  مع أنَّ 

غــريه  أنَّ  عــىلٰ  ال يــدلُّ  )يف الــدار زيــداً  إنَّ (: قولــه أنَّ : الثــاين

ــد ــت للتوكي ــا دخل ــة م ــا، وكلم ــيس فيه ــ ،ل ــول  أنَّ  ٰى ـفاقتض ق

ذلـك  تأكيـد لكونـه فيهـا، وال يـدلُّ  )ام زيـد يف الـدارإنَّ ( :القائل

 .غريه ليس فيها أنَّ  عىلٰ 

ــ: الثالــث ام النــاس أهــل إنَّــ(: م يقولــون يف العــرفأهنَّ

، وال يريــدون نفــي )ام الرجــل هــو الشــجاعإنَّــ(، و)العلــم

ية والرجولية عـن غـري العـامل وغـري الشـجاع، بـل املـراد اإلنسان

 .اإلنسانية والرجولية يف العامل والشجاع أظهر آثاراً  أنَّ 

ــلَّ  ــّم إن س ــيغة  منا أنَّ ث ــ(ص ــ )امإنَّ ــد احلص ــؤمنني ـتفي ر يف امل

املــؤمنني لــيس  نَّ إ :قلــتم مَ فِلــ ،املوصــوفني بالصــفات املــذكورة

 هم موصوفني هبذه الصفات؟كلُّ 

ــ ــاً ا أمَّ ــه راكع ــال كون ــاة ح ــا ال نُ الزك ــلِّ ، فإّن ــه م أنَّ س : قول

 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
 ، للحــال، بــل هــو اســتينافمتعــنيَّ  �وَه

 :لوجوه

الزكاة وهو راكع، حسن  ٰى فالن أدّ : القائل إذا قال أنَّ : لاألوَّ 

أّداها حال الركوع أو قبله وهـو : فيقال]] ٩٩ص /[[   فهمستَ أن يُ 

 .هام دليل االشرتاكاآلن راكع؟ وحسن االستف

ــاين ــاىلٰ  نَّ أ: الث ــه تع ــن قول ــوم م  : املفه
َ
ــالة

�
 ا�ص

َ
ــون يُِقيُم

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
 وَه

َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــن شــأهنم  نَّ أ �َو�ُؤ ــك م ذل

ة بفعـل مـرَّ  ٰى ه ال يقال مثـل هـذا القـول يف مـن أتـفإنَّ  ،وعادهتم

ــ ــواحــدة، ومعلــوم أنَّ م ه مل يكــن إيتــاء الزكــاة ومــن صــفتهم أهنَّ

 .راكعون

بكـــامل اخلشـــوع  أداء الزكـــاة يف الصـــالة خمـــلٌّ : الثالـــث

ــ ــك إمَّ ــوع، وذل ــبطالً واخلض ــون م ــا ا أن يك ــالة أو لكامهل  ،للص

 .وذلك ال يليق بأمري املؤمنني

إيتــاء الزكــاة حــال  اآليــة لــو أفــادت املــدح عــىلٰ  أنَّ : الرابــع

ــ ــك ُس ــان ذل ــوع لك ــدوباً نَّ الرك ــ ة من ــوم أنَّ ــا، ومعل ــيس إليه ه ل

 .هذه الواو ليست للحال نا، فعلمنا أنَّ يف حقِّ كذلك 

ذكـر الصـالة فـذكر الركـوع بعـده يكـون  ٰى ملـا جـر: وقوله

 .تكراراً 

اخلصـــوص  غرضـــه مـــن ذكـــره عـــىلٰ  حيتمـــل أنَّ : قلنـــا

هـو  ريفه، فـال يلـزم مـن كـون السـجود أرشف إذ ال خيـصُّ ـتش

ريف ـبالــذكر، الحـــتامل أن يكــون يف ختصيصـــه هبــذا التشـــ

 .لع عليها، ومع هذا االحتامل ال يثبت القطعمصلحة ال يط

منــه  مَ ِهــفُ  ،)وهــو راكــب رأيــت زيـداً ( : مــن قــال إنَّ : قولـه

 .احلال

ــا ــلِّ ال نُ : قلن ــس ــلم أنَّ ــي ( :ه إذا قي ــي ويبن ــارب عنّ ــالن حي ف

ــ ،)داري ــه ال يُ فإنَّ ــفَه ــه أنَّ ــاً م من ــه باني ــه حــال كون ــارب عن  ه حي

كـن املـؤمنني بـأرسهم املـراد منـه االسـتئناف ل هاهنا، وهـب أنَّ 

 إذا محلنـا الراكـع عـىلٰ : قلنـا ،ما كانوا راكعني حـال نـزول اآليـة

 .املؤمنني ا يف كلِّ صار عام�  ما من شأنه أن يكون راكعاً 

ــــاين]] ١٠٠ص /[[ ــــه الث ــــه يف الوج ــــون : قول أن يك

ــ ــض بمعن ــاء بع ــهم أولي ــؤمنني بعض ــ ٰى امل ــاهر ـالنص ــر ظ رة أم

ــ ــاىلٰ  َف رِ ُع ــه تع ــن قول مُ : م
ْ
ــُهْم َوا� ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ؤ

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
 .فال يكون يف محل اآلية فائدة ،أ

 يصـحُّ  احلكـم العـامَّ  أنَّ : أحـدها: بل فيه ثـالث فوائـد: قلنا

ــ ختصيصــه أّي  الــبعض  ا التنصــيص عــىلٰ بعــض منــه كــان، وأمَّ

ــنيَّ  ــحُّ املع ــال يص ــه  ف ــك في ــا. ذل ــ :وثانيه ــذكرـالتش . ريف بال

ــؤمنني،  أنَّ : وثالثهــا ــؤمنني للم ــة امل ــات والي ــة إثب ــد باآلي القص

عليــه ســياق هــذه  مــا دلَّ  عــىلٰ  ٰى ونفيهــا عــن اليهــود والنصــار

ــة ــه ،اآلي ــل يف قول ــري حاص ــود غ ــذا املقص  : وه
َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
ُضُهْم أ

ْ
ِمناُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 .َوا�

ــال ــار: ال يق ــود والنص ــون اليه ــم بك ــاء  ٰى العل ــوا أولي ليس

 .هذه اآلية فال حاجة فيه إىلٰ  ،املؤمنني رضوري

ي ـسـبب يقتضـ ت عـىلٰ ال يمتنع أن تكون اآلية دلَّ : ألّنا نقول

، وإذا مل يمتنع ذلـك مل ٰى رة اليهود والنصارـيف وجوب نص الشكُّ 

ه ال فائدة يف نزول اآلية لبيان ذلك، كيـف وقـد أنَّ  يكن القطع عىلٰ 

ود بني قينقاع حلف يف اجلاهلية، ه كان بني اخلزرج وبني هيروي أنَّ 

رهتم ـنص عىلٰ ] سلول[يب أبن اهللا أقام عبد    أرسهم النبيُّ فلامَّ 

 عـىلٰ  ]سـلول[ يبأبـن اهللا ودخل عبـد   ونودي عبادة بن الصامت

اهللا فأنزل  ، عليه فأطلقهم النبيُّ  وسأله وألحَّ  اهللا رسول 

م تقـدَّ ]] ١٠١ص /[[ه إذا  اعتقـدوا مـن أنَّـهذه اآلية متنعهم عامَّ 

وجـب التـزام ذلــك  ٰى حلـف يف اجلاهليـة مـع اليهـود والنصـار

 .احللف
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 .ما ذكرنا فائدة جديدة يف محل اآلية عىلٰ  فظهر أنَّ 

ــّم إن ســلَّ  ــث ــدَّ منا أنَّ ــ إىلٰ  ه ال ب ــان أنَّ ــىلٰ  قــد نــصَّ  ه بي  ع

ـ وعنـدهم  ،هـذه اآليـة مدنيـة ألنَّ  ،اا جليـ�إقامة عيل من قبل نص�

ـ نـصَّ ه قـد أنَّ  ـعليـه بمكَّ  ألنَّ  ،ا، بـل هـذا لكـم ألـزما جليـ�ة نص�

أن تكــون فيــه فائــدة مــن  أوىلٰ  اجلــيلِّ  اخلفــي بعــد الــنصِّ  الــنصَّ 

ــصٍّ  ــاصٍّ  ن ــصٍّ  خ ــد ن ــامٍّ  ورد بع ــوم أنَّ ع ــاىلٰ  ، ومعل ــه تع   :قول

 ـٍض
ْ
ْوِ�ـاُء َ�ع

َ
ُضـُهْم أ

ْ
ِمنـاُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
حيتمـل مـن  َوا�

ه قـد يمكـن أن يقـول قائـل ألنَّـ ،حيتملـه اخلـاصُّ  التأويل مـا ال

ــض األشــخاص ــإ :يف بع ــك العــامِّ نَّ ــل يف ذل ، إذ ه غــري داخ

اهللا بحيـث إذا قـال  ه بصـفة اللفـظ العـامِّ من أين لكم أنَّـ :يقول

ــاىلٰ  ــخص ويلُّ  :تع ــذا الش ــول ه ــذا الق ــن ه ــؤمنني مل يمك  ؟امل

 محلهـا عـىلٰ  مـن مـا ذكرنـا أكثـر فائـدةً  محل اآليـة عـىلٰ  فيثبت أنَّ 

 .الذي ذكرمتوه ٰى املعن

ر محــل الواليــة ي تعــذُّ ـمــا ذكرمتــوه يقتضــ نَّ أمنا ثــّم إن ســلَّ 

اإلمامـة  ففيهـا مـا يمنـع محلهـا عـىلٰ  ،رةـالنصـ التي يف اآلية عىلٰ 

 :من وجوه ثالثة

ـــه أنَّ : لاألوَّ   : قول
َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــَن يُِقيُم ي ِ

�
ا�

 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
�ةَ وَه ولفــظ  ، ســبعة مجــوع يشــتمل عــىلٰ   � ا�ــز�

ــد ــن واح ــر م ــد أكث ــع يفي ــىلٰ  ،اجلمي ــا ع ــرك  فحمله ــد ت الواح

 .للظاهر

ــاين ــ أنَّ : الث ــة تقتض ــو ـاآلي ــال، فل ــة يف احل ــوت الوالي ي ثب

 إمامــاً   كــان املــراد مــن اآليــة اإلمامــة لــزم أن يكــون عــيلٌّ 

 .ه باطلوإنَّ  ، حال حياة النبيِّ 

يف  ة كـان ذلـك حاصـالً رة واملحبـَّـنصـال ا لـو محلنـاه عـىلٰ أمَّ 

 .فوجب محله عليه ،احلال

 ما قبل هـذه اآليـة ومـا بعـدها ينـايف محلهـا عـىلٰ  أنَّ : الثالث

 :وجوه]] ١٠٢ص /[[  اإلمامة، وذلك من

وا : قـال ه تعاىلٰ أنَّ : أحدها
ُ
ِخـذ

�
ت
َ
ـوا ال �

ُ
يـَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
يـا أ

 َوا��صــار
َ
َُهــود ــاَء  ىٰ ا�ْ ْوِ�

َ
ــٍض أ

ْ
ْوِ�ــاُء َ�ع

َ
ــُهْم أ

ُ
ض

ْ
 :املائــدة[ َ�ع

ُ : ثــّم قــال ،]٥١
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
 ،اآليــة ... إِن

ـأوالظاهر من ذلـك  ا أثبتـت الواليـة التـي نفتهـا عـن اليهـود هنَّ

ـــال ألقـــوام الفُ  ألنَّ  ،ٰى والنصـــار ـــاقاإلنســـان إذا ق ـــ: ّس ام إنَّ

ــ  كمولــيُّ  ــ ه أثبــتأهــل الصــالح، عقلــوا أنَّ ة عــن الواليــة املنفيَّ

 .اإلمامة بل النرصة  وليست هي ،ٰى اليهود والنصار

ـــا[ ـــاىلٰ ]: ثانيه ـــه تع ـــار قول ـــود والنص ـــفة اليه  : ٰى يف ص

 ـــٍض
ْ
ـــاُء َ�ع ْوِ�

َ
ـــُهْم أ ُض

ْ
ـــوم أنَّ  ،َ�ع ـــة  ومعل ـــة الثابت الوالي

 ألنَّ  ،فرُّ ـلبعضــهم مــع بعــض ليســت واليــة اســتحقاق التصــ

جيـب  فـإذاً  ،مـام املسـلمني بعـدهوإ  هلا هـو النبـيُّ  املستحقَّ 

 ر بعضـاً ـبعضـهم كـان ينصـ رة، ألنَّ ـالنصـ محل تلك اآلية عـىلٰ 

ــه ــأخرب  ،ويــدفع عن ــارصة احلاصــلة  تعــاىلٰ اهللا ف عــن وجــود املن

 .بينهم

ــُه : قولــه تعــاىلٰ : وثالثهــا
�
إِن

َ
ْم ف

ُ
�

ْ
ُهْم ِمــن

�
تَــَو�

َ
َوَمــْن �

ُهمْ 
ْ
ومـن  :قـال ومـا ،رة والـدفع عـنهمـوالتولية هي النصـ ،ِمن

 .ةخذهم أئمَّ يتَّ 

ُ : بعـد اآليـة قوله تعـاىلٰ : ورابعها
َ

 اَهللا َورَُسـو�
�

تَـَول
َ
َوَمـْن �

ــوا يــَن آَمنُ ِ
�

ــا أنَّ  ،َوا� رة ال ـاملــراد مــن اآليــة تــوّيل النصــ فعلمن

محــل الواليــة ]  عــن[فهــذه هــي الوجــوه املانعــة  ،تــوّيل اإلمامــة

 .اإلمامة عىلٰ 

ــن]] ١٠٣ص /[[ ــب ع ــا نجي ــلَّ : لاألوَّ  ألّن ــا وإن س منا أّن

ــ ــأنَّ ــا إنَّ ــن مطلوبن ــايف لك ــايرةه ال ين ــو املغ ــكَّ ام ه  أنَّ  ، وال ش

 لـه، ألنَّ  وغـري منـاٍف  مغـاير للخـاصِّ  العـامَّ  ألنَّ  ،املغايرة ثابتـة

الواليـة يف هـذه  عي لنـا أنَّ لكـن املـدَّ  ،رة ال تنـايف اإلمامـةـالنص

 .هبيَّنّااإلمامة، وقد  ٰى اآلية بمعن

 ؟ةالوالية يف هذه خاصَّ  إنَّ  :قلتم مَ ـلِ : الثاين قولهوعن 

 .من الدليل ملا مرَّ : قلنا

 .تفيد احلرص )امإنَّ (لفظة  م أنَّ سلِّ ال نُ : قوله

 .ذلك بيَّنّا: قلنا

ــه األوَّ  ــه يف الوج ــقول ــا للحص ــي إفادهت ــن نف ــإ :رـل م ه نَّ

 .حيسن دخول التوكيد واالستفهام عليها

إفادهتـــا  عـــىلٰ  ا يـــدلُّ ا ممَّـــدخـــول التوكيـــد عليهـــ: قلنـــا

الـذي يفيـده اللفـظ  ٰى التوكيـد تقويـة املعنـ ٰى معن ر، ألنَّ ـللحص

ــظٍ األوَّ  ــانٍ  ل بلف ــامَّ ث ــ، فل ـــ انحص ــحَّ   ٰى ر املعن ــد ص ــه  يف زي تقويت

فهــو معــارض بحســن  وأيضــاً  ،)وحــده( :بقولــه ٰى لــذلك املعنــ

ــا ــاءين إالَّ : قولن ــا ج ــادة م ــع إف ــده، م ــد وح ــ) إالَّ ( زي ر ـللحص

 .هناها

ــ ــه أنَّ وأمَّ ــا، وبيان ــه هاهن ــنحن نمنع ــتفهام ف ــن االس  ا حس

ــل ــ: قــول القائ ــاً إنَّ ــليم يف فــرِّ ، ال يُ ام أكلــت رغيف ــذوق الس ق ال

، فكــام ال واحــداً  أكلــت رغيفــاً : لغــة العــرب بينــه وبــني قولنــا

مناه لكــن ســلَّ  ،حيســن االســتفهام هنــاك فكــذا ال حيســن هاهنــا

ــرت ــزم االش ــا ل ــتفهام هاهن ــن االس ــو حس ــإاك، ول ــالف نَّ ه خ

 .األصل
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ــث ــه يف الثال ــ: قول ــرفإنَّ ــال يف الع ــ: ه يق ــل إنَّ ــاس أه ام الن

 .ام الرجل صاحب الشجاعةالعلم، وإنَّ 

ــا بالنــاس كــلُّ : قلــت]] ١٠٤ص /[[ ــيس املقصــود هاهن  ل

ــتصِّ  ــل املخ ــاس، وال بالرج ــ الن ــريه، وإنَّ ــة دون غ ام بالرجولي

ـــذلك  ـــامل وك ـــفات الك ـــوفون بص ـــاس املوص ـــود الن املقص

ــ الرجــل، وحينئــذٍ  مناه لكــن إفادهتــا ســلَّ  ،رـق احلصــيتحقَّ

اجلاهــل واجلبــان يســتقبحان هــذا  بــدليل أنَّ  ،ر ظــاهرةـللحصــ

ر ملـا حصـل ـالكالم وتنفر طباعهام عنـه، ولـوال إفادهتـا للحصـ

 .ذلك االستقباح

هــم املــؤمنني ليســوا كلُّ  إنَّ  :قلــتم مَ ـلـِـ: قولــه: وعـن الثالــث

 ؟موصوفني بالصفات املذكورة

 .مللدليل املتقدِّ : قلنا

ــه ــلِّ ال نُ : قول ــه م أنَّ س  : قول
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
 متعــنيِّ  �وَه

 .للحال، بل هو لالستيناف

 .سبق بيانه: قلنا

ــ: لوجــوه أربعــة أحــدها: قولــه  ...الزكــاة ٰى أدّ : ه إذا قــالأنَّ

 .آخره إىلٰ 

ذكـر كونـه  فـإنَّ  ،ه حيسـن االسـتفهام هاهنـام أنَّ سلِّ ال نُ : قلنا

ــه اً راكعــ ــا قبل ــوع وال م ــا بعــد الرك ــن ســلَّ  ،ال حيتمــل م منا لك

 .ه خالف األصلاالشرتاك وأنَّ  عىلٰ  حسن االستفهام دلَّ 

ـالةَ : املفهـوم مـن قولـه إنَّ  :ثانيـاً : قوله  ا�ص�
َ
 ...يُِقيُمـون

 .آخره إىلٰ 

وأهـــل بيـــت   مـــن عـــادة عـــيلٍّ  م أنَّ ســـلِّ ال نُ : قلنـــا

ــول  ــدهم الرس ــن عوائ ــو م ــل ه ــك، ب ــ ،ذل ــن لَّ س مناه لك

ـــ ـــأهليَّ ـــذلك وفعلهـــم موافقـــة لتلـــك األهليَّ  ٰى ة جمـــرتهم ل

 .عاداهتم

ـــه ـــاً  :قول ـــلٌّ  إنَّ : ثالث ـــالة خم ـــال الص ـــاة يف ح  أداء الزك

 .باخلضوع

ــا ــلِّ ال نُ : قلن ــهس ــن متام ــو م ــل ه ــ ،م، ب ــني  ه فإنَّ ــع ب مج

بـاجلمع بـني الصـالة والزكـاة، وذلـك اهللا  جهـات االلتفـات إىلٰ 

 .وع واخلشوعللخض د ومقوٍّ مؤكِّ 

ــاء  لــو أفــادت املــدح عــىلٰ : رابعــاً : قولــه]] ١٠٥ص /[[ إيت

 .آخره إىلٰ  ...الزكاة حال الصالة

ام حسـن وجـب أن يكـون فلـيس كلَّـ ،املالزمـة ممنوعـة: قلنا

إذ كـانوا  ؟هـم ة يف حقِّ نَّ ه لـيس ُسـإنَّـ: قلـتم مَ ـة، لكن لِـنَّ ُس 

ـــع األُ  ـــهم مجي ـــون أنفس ـــور املقرِّ يلزم ـــة إىلٰ م ـــاىلٰ  اهللا ب وإن  تع

ــاقَّ  ــتلزمت املش ــنَّ  اس ــائز أن يس ــة، فج ــيف حقِّ  والكلف ــم ُس ن نَ ه

الـواو للحـال كـام   أنَّ نـا، وإذا كانـت كـذلك تعـنيَّ ليست يف حقِّ 

 .سبق بيانه

ــه ــىلٰ  :قول ــوع ع ــر الرك ــن ذك ــه م ــون غرض ــل أن يك  حيتم

 .اخلصوص ترشيف

ــقــد ســلَّ : قلنــا ــؤوِّ ، بقــي أن يُ ه يكــون تكــراراً متم أنَّ ه لــوا أنَّ

ــىلٰ  ــتمل ع ــ مش ــي التش ــدة ه ــالف ـفائ ــرار خ ــن التك ريف، لك

ــ ــرتم أنَّ ــا ذك ــل، وم ــقِّ األص ــيس بح ــادة فل ــ ،ه زي ــل وإنَّ ه باط

 :لوجهني

ــو كــان الــواو لالســتئناف لكــان : أن يقــول: أحــدمها ل

ذكــر إقامــة الصــالة أتــّم  وذلــك ألنَّ  ،الكــالم يف غايــة الركاكــة

ــالم  ــادة الك ــالة، وع ــان الص ــض أرك ــة بع ــن إقام وأرشف م

ــاألرشف ــاألرشف ف ــدأ ب ــيح أن يب ــام   الفص ــتم ب ــدأ وخي ال أن يب

ــا إذا علمنــا أوصــاف املــؤمنني عــىلٰ  الوجــه األكمــل  دونــه، ألّن

ــف  ــك مل يكــن للوص ــك وصــف دون ذل ــا بعــد ذل ــّم ذكــر لن ث

 .الثاين ذوق يف النفس، بل يكون ذلك يف غاية الركاكة

 عـامَّ  لو كان الـواو لالسـتئناف لبقـي الكـالم منقطعـاً : الثاين

ــداءً  ــول ابت ــن يق ــة م ــار بمنزل ــه وص ــذا  :قبل ــون، وه ــم راكع ه

 .الكالم غري مفيد

ــول ــي أن نق ــإ: بق ــفهنَّ ــتئناف العط ــن  ،م أرادوا باالس لك

 :اخلطأ قائم من وجهني

واو العطــف  ق عــىلٰ طَلــواو االســتئناف ال تُ   أنَّ : أحــدمها

 .فاقباالتِّ 

ــاين]] ١٠٦ص /[[ ــلَّ : والث ــف إن س ــن عط ــف لك منا العط

ــىلٰ  ــاة ع ــون الزك ــذين يؤت ــ ،ال ــديرهفإمَّ ــون تق ــذين  :ا أن يك ال

يقيمـــون الصـــالة والـــذين يؤتـــون الزكـــاة وهـــم راكعـــون؛ 

ــإو ،مفــرد يكــون عطــف مجلــة عــىلٰ  وحينئــذٍ  أو  ،ه غــري جــائزنَّ

 يكــون حمتاجــاً  وحينئــذٍ  ؛والــذين هــم راكعــون :يصــري التقــدير

  همنا أنَّــخــالف األصــل؛ ســلَّ   هنَّــإاإلخبــار والتقــدير، و إىلٰ 

حيتمل أن تكـون يف ذكـره فائـدة زائـدة لكـن ذكـر هـذه اجلملـة 

ــذهن إىلٰ  ــبق ال ــب س ــالم يوج ــب الك ــال،  أنَّ  عقي ــواو للح ال

 .الذهن دليل احلقيقة والسبق إىلٰ 

ــســلِّ ال نُ : قولــه فــالن حيــارب عنّــي ويبنــي : ه إذا قيــلم، فإنَّ

 .م منه احلالفهَ داري، مل يُ 
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 :الفرق من وجهني: قلنا

 .مل جتر العادة باملحاربة حال البناء هأنَّ : أحدمها

اجلمع بـني البنـاء واملحاربـة غـري ممكـن، بخـالف  أنَّ : الثاين

اجلمـع بـني إيتـاء الزكـاة حـال الركـوع عـادة  ما نحن فيـه، فـإنَّ 

 .، وهو أمر ممكن يف نفسه لعيلٍّ 

، مــا مــن شــأنه أن يكــون راكعــاً  حيمــل الراكــع عــىلٰ : قولــه

 .املؤمنني ا لكلِّ يصري عام�  وحينئذٍ 

ــا ــازاً : قلن ــل جم ــة ب ــون حقيق ــك ال يك ــإو ،ذل ــالف نَّ ه خ

 .األصل

، رة فيــه ثــالث فوائــدـالنصــ محــل اآليــة هاهنــا عــىلٰ : قولــه

ــدها أنَّ  ــحُّ  أح ــام يص ــيص أّي  الع ــ ختص ــان، أمَّ ــه ك ــرد من ا ف

 .البعض فقط غري جائز التنصيص عىلٰ 

ــا]] ١٠٧ص /[[ ــائز: قلن ــو ج ــل ه ــ ،ب ــألنَّ ــت أنَّ امَّ ـه ل   ثب

فـاق أن تكـون هـذه الصـفات حـال واو للحـال، وامتنـع باالتِّ ال

ــلِّ  ــة لك ــوع ثابت ــىلٰ  الرك ــل ع ــب احلم ــؤمنني، وج ــبعض،  امل ال

ــظ  خصوصــاً  ــتعامل لف ــدح والتعظــيم، فاس ــة يف ســياق امل واآلي

ـا   :اجلمع يف املفرد للتعظـيم مشـهور يف اللغـة، كقولـه تعـاىلٰ 
�
إِن
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 .الترشيف بالذكر: قوله يف الفائدة الثانية

 .سبق اجلواب عنه: قلنا

ــة ــدة الثالث ــه يف الفائ ــات : قول ــة إثب ــذه اآلي ــن ه ــود م املقص

 .ٰى رة املؤمنني للمؤمنني ونفيها عن اليهود والنصارـنص

لتــي قبــل هــذه بــأرسه موجــود يف اآليــة ا ٰى هــذا املعنــ: قلنــا

ــه ــو قول   :وه
َ
ــود َُه وا ا�ْ

ُ
ــذ ت�ِخ

َ
ــوا ال � ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

ْوِ�ـــاءَ  ىٰ َوا��صــار
َ
ـــ ... أ ه أثبـــت فيهـــا مـــواالة اآليـــة، فإنَّ

ــ ٰى بعضــهم لــبعض وهنــ أوليــاء،   خــذوهنمم يتَّ املــؤمنني عــن أهنَّ

ـ للمـؤمنني،  م ليسـوا أنصـاراً ففهمنا مـن جممـوع هـذه اآليـة أهنَّ

ــلُّ  ــدٍ  وك ــ واح ــم بالض ــؤمنني يعل ــن امل ــول  رورة أنَّ ـم اهللا رس

 ــ ــؤمنني ينص ــائر امل ــهـوس ــن قول ــك م ــم ذل : رونه، ونعل

 ـــٍض
ْ
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 واملـؤمنني فـال بـدَّ  اهللا مـن كـان مـع رسـول  ويعلمون أنَّ (

 ٰى أقــو حلــسُّ وا]] ١٠٨ص /[[دليــل العقــل،   وأن يكــون معــه

غـري  ٰى معنـ محـل الواليـة يف هـذه اآليـة عـىلٰ   فكـان ،)اللفظ  من

 .وأكثر فائدة النرصة أوىلٰ 

ـ رة ال شـكَّ ـمنا لكـن النصـسلَّ  ا أعـّم مـن اإلمامـة، فلـو أهنَّ

ــىلٰ  ــة ع ــذه اآلي ــا ه ــان أوىلٰ  محلن ــة لك ــىلٰ  اإلمام ــا ع ــن محله  م

ــا أنَّ ـالنصــ  اخلــاصِّ رة اســتلزام ـاإلمامــة مســتلزمة للنصــ رة، مل

ــامِّ  ــرياً للع ــك تكث ــاب  ، وذل ــد كت ــوناً  اهللا لفوائ ــن  وص ــه ع ل

 .كثرة التكرار

  النبــيَّ  ه لـيس هنـاك فائـدة زائـدة ألنَّ منا أنَّـسـلَّ : قولـه

 .آخره إىلٰ  ...اا جلي� نص�  عيلٍّ  عىلٰ  نصَّ 

ــا نحــن امَّ ـلــ: قلنــا ــ بيَّنّ  ه يمتنــع محــل الواليــة هاهنــا عــىلٰ أنَّ

ـ رة وجب محلهـا عـىلٰ ـالنص هـذه الفائـدة زائـدة  ا أنَّ اإلمامـة، أمَّ

لنــا أن  ألنَّ  ،بزائــدة فحــديث آخــر  أو ليســت اجلــيلِّ  الــنصِّ  عــىلٰ 

ة نَّ ُسـ تعـاىلٰ اهللا ليوافـق كـالم  اجلـيلِّ  التأكيـد للـنصِّ  نحملها عىلٰ 

ــاهللا رســول  رة مــن ـالنصــ ا أنــتم فــزعمتم محلهــا عــىلٰ ، أمَّ

وكــان  ،رةـالنصــ ىلٰ غــري رضورة، مــع داللــة اآليــة املــذكورة عــ

ال حاجــة إليــه وال رضورة بحملهــا عليــه، فــافرتق  تكــراراً 

 .األمران

: لاألوَّ ، اإلمامـة هاهنا ما يمنـع محـل هـذه اآليـة عـىلٰ : قوله

يَن آَمنُوا: قوله ِ
�

 .آخره إىلٰ  ...َوا�

لكـن املجـاز  ،ه يصـري جمـازاً هـب أنَّـ: قلت]] ١٠٩ص /[[

 .ا غري مرادةأهنَّ  بيَّنّاة، وقد يصار إليه عند عدم إرادة احلقيق

فيلـزم  ،ي ثبـوت الواليـة يف احلـالـاآليـة تقتضـ: ثانياً : قوله

 .يف احلال أن يكون إماماً 

ــا ــ: قلن ــك، إالَّ  ٰى ـمقتض ــة ذل ــتامع   أنَّ اآلي ــاع اج ــة امتن قرين

أوامـر اخلليفــة مــع أوامــر املســتخلف بحســب العــرف والعــادة 

ــىلٰ  ــا ع ــن محله ــت ع ــة الف رصف ــوت اإلمام ــال، ثب ــة يف احل علي

ــةً  ــال فعلي ــة يف احل ــت قرين ــتخلف وكان ــدم املس ــد ع ــذا  ،بع وه

 .ظاهر

ــاً : قولــه  مــا قبــل اآليــة ومــا بعــدها ينــايف محلهــا عــىلٰ : ثالث

 .آخره إىلٰ  ...لاألوَّ  :اإلمامة لوجوه

اإلمامــة  ه إذا محلناهــا عــىلٰ فإنَّــ ،م التنــايفســلِّ ال نُ : قلنــا

ــ ــتلزمت النص ــدلُّ  ،رةـاس ــا ي ــىلٰ  وم ــود مرا ع ــزوم لوج ــة املل دي

ــوه،  ــاقي الوج ــن ب ــواب ع ــو اجل ــزوم، وه ــالزم يف املل ــاهللا ال وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــ]] ٣٠١ص [[ ــصُّ وأمَّ ــرآن ا ن ــاىلٰ  ،الق ــه تع ــا : فقول م
�
إِن
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ـمُ بلفـظ  املعنـيَّ  الداللة مـن هـذه اآليـة أنَّ 
ُ
فيهـا مـن  َوِ���

ــان أوىلٰ  ــ ك ــراد ب ــه، وامل ــب طاعت ــاألمر وجت ــام ب ــَن  ـبالقي ي ِ
�

ا�

صـــلني ، ويف ثبـــوت هـــذين األأمـــري املـــؤمنني  آَمنُـــوا

 .ثبوت إمامته

ـــ : تصـــحيح أمـــرين فبيانـــه حيتـــاج إىلٰ   لا األصـــل األوَّ أمَّ

ــدمها أنَّ  ــظ  أح ــ )ويلٍّ (لف ــة املعن ــل يف اللغ ــد وحيتم ــذي  ٰى يفي ال

 .بــاألمر وواجــب الطاعــة ذكرنــاه مــن كــون املوصــوف بــه أوىلٰ 

 .املراد به يف اآلية دون غريه من حمتمالته وثانيهام أنَّ 

ل مــا هــو ظــاهر مــن اســتعامل أهــل وَّ األ عــىلٰ  والــذي يــدلُّ 

 تـــراهم الـــذي ذكرنـــاه، أَال  ٰى يف املعنـــ )الـــويلِّ (اللغـــة لفـــظ 

ص /[[ بالعقـــد إذا كـــان أوىلٰ  ،)املـــرأة ويلُّ  فـــالنٌ (: يقولـــون

 كـانوا امَّ ـم أوليـاء الـدم لـويصـفون العصـبة بـأهنَّ  ؟منها ]]٣٠٢

ــالقَ  أوىلٰ  ــة ب ــوباملطالب ــ .ود والعف ــون للمرشَّ ــويقول : ةح للخالف

 :، قال الكميت)عهد املسلمني ه ويلُّ نَّ إ(

ـــم ويلُّ  ـــ ونع ـــد نبيِّ ـــر بع     هاألم

ــو  ــع التق ــؤدِّ  ٰى ومنتج ــم امل   بونع

ــذلك أوىلٰ  ــدبريه أراد ب ــام بت ــربَّ . بالقي ــر امل ــهوذك : د يف كامل

، فجعـل هـذه  واألوىلٰ  ، ومثلـه املـوىلٰ الـذي هـو أحـّق : الـويلَّ  أنَّ 

ظهـر إفـادة هـذا اللفـظ هلـذا واحـد، ف ٰى العبارات الثالث بمعنـ

 .واحتامله له يف اللغة ٰى املعن

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  وال ــو أنَّ  ع ــاين وه ــة دون  الث ــه يف اآلي ــراد ب امل

  لَّ دِ ه ثبـت بـام اسـتُ أحـدمها أنَّـ: غريه من حمتمالته وجهـان اثنـان

ــواـ املــراد بــ عليــه أنَّ 
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
 ، وكــلُّ أمــري املــؤمنني  ا�

يـَن آَمنُـواـ بـاملـراد  من قـال بـأنَّ  ِ
�

 إنَّ : أمـري املـؤمنني قـال ا�

ــظ  ــراد بلف ــمُ امل
ُ
ــريه َوِ��� ــاه دون غ ــا ذكرن ــيس يف  ،م ول

ــاألُ  ــواـ املــراد بــ ة مــن يقــول بــأنَّ مَّ
ُ
يــَن آَمن ِ

�
أمــري املــؤمنني  ا�

 بلفــظ  يُّ دون غــريه، واملعنــ ُــم
ُ
 ،غــري مــا ذكرنــاه َوِ���

 .، فيبطل هذا وجهمن اإلمجاع فالقول به يكون خروجاً 

ــ ــاين أنَّ ــه الث ــاىلٰ والوج ــ ه تع ــا ويلٌّ  ٰى نف ــون لن ــري  أن يك اهللا غ

مــاورسـوله والــذين آمنـوا بلفــظ 
�
هـذه اللفظــة تفيــد  ألنَّ  ،إِن

ــق ــيام ذُ   حتّق ــم ف ــاحلك ــامَّ  رَ ِك ــه ع ــونفي ــرأَال  .ذكر مل ُي ــ ٰى  ت م أهنَّ

ــون ــ: يقول ــاة املحقِّ إنَّ ــام النح ــون البص ـــق ــاحريون، وإنَّ ة ام الفص

ــ ــة، وإنَّ ــيف اجلاهلي ــم، وإنَّ ــدي دره ــك عن ــاً ام ل ــت رغيف ، ام أكل

ويريدون بجميـع ذلـك التخصـيص، ونفـي التحقيـق مـن غـري 

ونفـي الفصــاحة مـن غـري اجلاهليــة، ونفـي مــا زاد  ،رينيـالبصـ

 :ٰى قال األعش .رغيف درهم، ونفي ما زاد عىلٰ  عىلٰ 

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب     ٰى ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرام الع   ة للك

 ن لـيس بكـاثر، فثبـت أنَّ ة عمَّ أراد نفي العزَّ  ]]٣٠٣ص /[[

مُ املراد بلفظ 
ُ
ولرسوله وللمؤمنني هللا  والية ال تثبت إالَّ  َوِ���

اإلمامـة  ٰى املوصوفني، وإذا ثبت ذلـك ثبـت مـا أردنـاه مـن معنـ

ة يف مجيـع ينية عامَّ ة واملواالة الدِّ والية املحبَّ  والتحقيق باألمر، ألنَّ 

ُضُهْم : ؤمنني باإلمجاع، وبقوله تعاىلٰ امل
ْ
ِمناُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
ْوِ�اُء َ�ع

َ
 .]٧١: التوبة[ أ

يـَن آَمنُـواـ املـراد بـ وهـو أنَّ   ا األصل الثـاينوأمَّ  ِ
�

أمـري  ا�

ــران أيضــاً املــؤمنني  ــه أم ــدليل علي ــ: ، فال ــدمها أنَّ ــد أح ه ق

ــالويلِّ  ثبــت أنَّ  ــراد ب ــن امل ــلُّ  كــان أوىلٰ  م ــاألمر، وك ــالتحقيق ب  ب

ــال ــذلك ق ــال ب ــن ق ــأنَّ : م ــ ب ــراد ب ــواـ امل ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــري  ا� أم

يـَن آَمنُـواـ املـراد بـ إنَّ : من قـال ، ألنَّ املؤمنني  ِ
�

غـري  ا�

 .ين عموماً املواالة يف الدِّ  املراد بالويلِّ : أمري املؤمنني قال

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــل ع ــن قب ــتدللتم م ــد اس ــظ  أنَّ  ق ــراد بلف امل

 ُــم
ُ
ــان أوىلٰ  َوِ��� ــن ك ــة م ــأنَّ  يف اآلي ــاألمر، ب ــ ب ــراد ب ـ امل

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــىلٰ  ا� ــتدللتم اآلن ع ــإذا اس ــؤمنني، ف ــري امل  أنَّ  أم

يـــَن آَمنُــواـ املــراد بــ ِ
�

ـ املــراد بـــ أمــري املـــؤمنني بــأنَّ  ا�

 ُــم
ُ
ــان أوىلٰ  َوِ��� ــن ك ــة م ــاألمر يف اآلي ــتدللتم  ،ب ــتم اس كن

 يء عـىلٰ ـبالشـ اآلخـر، فيكـون اسـتدالالً   عـىلٰ اممـنه واحدٍ  بكلِّ 

 .نفسه

ــواـ املــراد بــ أنَّ  إذا اســتدللنا عــىلٰ : قلنــا
ُ
يــَن آَمن ِ

�
أمــري  ا�

ـمُ ـ املـراد بــ املـؤمنني بـأنَّ 
ُ
ّنــا إف ،بـاألمر مــن كـان أوىلٰ  َوِ���

ــمُ ـ املــراد بــ أنَّ  عــىلٰ  ال نســتدلُّ 
ُ
مر بــاأل مــن كــان أوىلٰ  َوِ���

يـَن آَمنُـواـ املراد ب نَّ أب ِ
�

 ام نسـتدلُّ ، وإنَّـأمـري املـؤمنني  ا�

مـالفـظ  عليه بالوجـه الثـاين الـذي أوردنـاه فيـه، وهـو أنَّ 
�
 إِن

 .ة، فلم يلزمنا ما ذكره السائلة، ال عامَّ يفيد والية خاصَّ 

هـذه  ، بـأنَّ والعـامِّ  ورود اخلـرب مـن طريـق اخلـاصِّ : وثانيهام

ـــ ـــة نزل ـــؤمنني  ]]٣٠٤ص /[[  ت يفاآلي ـــري امل ـــد  أم عن

ـ ته مشـهورة، فـإذا ثبــت تصـّدقه بخامتـه يف حـال الركـوع، وقصَّ

ــ ــتصُّ أنَّ ــ ه املخ ــت بأنَّ ــة، ثب ــوت باآلي ــريه لثب ــام دون غ ه اإلم

 .استداللنا باآلية عليه ٰى األصلني اللذين انبن
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ن محلهـا مـا محلتموهـا عليـه يتضـمَّ  محل اآلية عـىلٰ : فإن قيل

يـــنَ لفظـــة  أحـــدمها أنَّ  :ينجمـــاز عـــىلٰ  ِ
�

تفيـــد اجلمـــع،  ا�

 لفظــة  والثــاين أنَّ  .الواحــد جمــاز فحملهــا عــىلٰ 
َ
يُِقيُمــون

�ةَ  ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ ــا ت ا�ص� ــتم حتملوهن ــتقبال، وأن ــد االس في

مــا محلتــوه هــذان  احلــال، وإذا كــان يف محلكــم اآليــة عــىلٰ  عــىلٰ 

: حيمــل قولــه تعــاىلٰ ال جيــوز ملخــالفكم أن  مَ املجــازان، فِلــ

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
�َة وَه ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــىلٰ  �َو�ُؤ ــ ع ــاىلٰ أنَّ  أراد أنَّ  ه تع

ــ ،مــن صــفتهم إيتــاء الزكــاة م راكعــون، دون ومــن صــفتهم أهنَّ

 ؟ٰى خرلألُ  الصفتني حاالً  ٰى أن يكون إحد

يـَن آَمنُـواا لفظ أمَّ : قلنا ِ
�

إن كـان للجمـع، فقـد قـال و ا�

م،  بـه عـن الواحـد املعظَّـعـربَّ رف االسـتعامل يُ ه بعـإنَّ : أصحابنا

ولـه نظــائر كثـرية، فصــار حقيقـة فيــه بـالعرف لكثــرة اســتعامله 

ُ : تعـــاىلٰ اهللا فيـــه، قـــال 
َ

ـــا �
�
ـــَر َو�ِن

ْ
ك

�
ـــا ا� َ ْ� ز�

َ
ـــُن ن

ْ َ
ـــا �

�
إِن

 
َ
ون ـــافِظُ

َ
� � ]٩: احلجـــر[ ، َو 

َ
ســـان

ْ
� ِ

ْ
ـــا اإل نَ

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
ـــد

َ
ق
َ
 ل

ـــر[ رْ ، و]٢٦: احلج
ُ
ـــا أ

�
ناإِن

ْ
ـــل ـــود[ ِس  ، و]٧٠: ه

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رَْســل

َ
غــري ذلــك مــن األلفــاظ يف القــرآن ، و]٤٢: األنعــام[ أ

ذلـك جمـاز لكـان  منا أنَّ أّنـا لـو سـلَّ  عـىلٰ  .ويف عرف االسـتعامل

ــىلٰ  ــل ع ــاه أوىلٰ  احلم ــا قلن ــ م ــالوه، ألنَّ ممَّ ــاهد  ا ق ــه ش ــا ل جمازن

 ،وبعـــد .وجمـــازهم ال شـــاهد لـــه يف القـــرآن وال يف العـــرف

 ي أن ال نســتفيد مــن اآليــة شــيئاً ـمــا قــالوه يقتضــ لــه عــىلٰ فحم

ينيــة معلــوم بغــري هــذه اآليــة، وجــوب املــواالة الدِّ  ، ألنَّ داً جمــدَّ 

 . هباما قلناه يقتيض إفادة اآلية ما ال يستفاد إالَّ  ومحله عىلٰ 

 ،جمـاز آخـر هلـم مـن محـل اآليـة عـىلٰ  ه ال بـدَّ أنَّـ عىلٰ : ومنها

يــَن : تعــاىلٰ  ]]٣٠٥ص [/[  وهــو اخلصــوص يف قولــه ِ
�

َوا�

ـــوا ـــىلٰ  ألنَّ ، آَمنُ ـــه ع ـــ محل ـــتغراق يقتض ـــون ـاالس ي أن يك

ــذين ُخ  ــون ال ــهاملؤمن ــوا بقول ــمُ : وطب
ُ
ــه،  َوِ��� ــني حتت داخل

مـنهم وّيل نفسـه، وإذا وجـب  واحـدٍ  كـلَّ  بـأنَّ  وهذا يكون قـوالً 

يَن آَمنُـوا  ختصيص ِ
�

عنـد مـن قـال بـالعموم  صـار جمـازاً  َوا�

ــ ــانم ــازان اثن ــم جم ــري معه ــ .نهم، فيص ــا ٰى ومت ــظ  إنَّ : قلن لف

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــ ا� ــة يف الواحــد ال يبق ــا  ٰى حقيق ــا جمــاز، ألّن معن

ــنُ  ــاً  أنَّ  بنيِّ س ــره ثاني ــذي ذك ــازاً  ال ــيس جم ــلَّ  .ل ــم أنَّ وإن س  منا هل

يـَن آَمنُــوالفـظ  ِ
�

يف الواحـد جمــاز كـان معنــا جمـاز واحــد،  ا�

 .ما محلناها عليه أوىلٰ  فصار محلنا اآلية عىلٰ 

: مــن أن تقولــوا لكــم أيضــاً  ال بــدَّ : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

ــمُ   :املــؤمنني الــذين خوطبــوا بقولــه إنَّ 
ُ
غــري داخلــني  َوِ���

ــه ــت قول ــوا  :حت ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــىلٰ  َوا� ــالفيكم،  ع ــزمتم خم ــا أل م

ـــون خمصِّ تف ـــهكون ـــني لقول ـــوا: ص ـــَن آَمنُ ي ِ
�

ـــف َوا� ، فكي

 ؟ أو يكـون جمـاز واحـد عـىلٰ معنـا جمـاز أصـالً  ٰى  يبقال: تقولون

ـ اختالف محلـيكم؟ وذلـك ألنَّ  ة العمـوم لـيس لـه صـيغة خمتصَّ

يـَن آَمنُـوا: به عندنا، فحملنـا قولـه تعـاىلٰ  ِ
�

بعضـهم  عـىلٰ  َوا�

ــ .ي كونــه جمــازاً ـال يقتضــ ــاً وأمَّ مــن  ا الــذي ذكــره الســائل ثاني

 لفظـة  إنَّ : قولـه
َ
 و يُِقيُمـون

ْ
 يُؤ

َ
ـون

ُ
تفيـد االسـتقبال فغـري  ت

ــلَّ  ــمس ــم أهنَّ ــتقبال، ا خمتصَّ ــلَّ ة باالس ــان يف أوَّ  ألنَّ ك ــا ك ــه م ل

ــإالزوائــد األربــع ف ٰى إحــد ه مشــرتك بــني احلــال واالســتقبال، نَّ

ــويني، و ــد النح ــق عن ــال ألي ــل باحل ــإب ــتصُّ نَّ ــتقبال  ام خي باالس

 بــدخول الســني أو ســوف فيــه، وإذا كــان كــذلك فحملــه عــىلٰ 

اهللا  إنَّ : مـذهب مـن قـال ثـّم نقـول عـىلٰ  . يكـون جمـازاً احلال ال

ــّم أنزلــه عــىلٰ  الً أحــدث القــرآن يف اللــوح املحفــوظ أوَّ  تعــاىلٰ   ث

ــلِّ لــو ُســ:  النبــيِّ    ألنَّ  ،حقيقــةً  ه لالســتقبال كــان أيضــاً م أنَّ

األفعال التي هي إقامـة الصـالة وايتـاء الزكـاة يف حـال الركـوع 

أعنـي حالـة إحـداث القـرآن يف مل يكن وقعـت يف تلـك احلـال، 

 .اللوح املحفوظ

ـــل ]]٣٠٦ص /[[ ـــإن قي ـــوع : ف ـــالركوع اخلش ـــراد ب امل

هــذا هــو املــدح يف  واخلضــوع، دون التطــأطؤ املخصــوص، ألنَّ 

ــوع  ــال الرك ــا يف ح ــل إيتائه ــوع، ب ــا يف الرك ــاة دون إيتائه الزك

 .هلا ام كان قطعاً نقصان من الصالة، وربَّ 

ــا ــ: قلن ــو التط ــوع ه ــة الرك ــوص، وحقيق ــإأطؤ املخص ام نَّ

ذلـك،  أهـل اللغـة عـىلٰ  ، وقـد نـصَّ ه اخلضـوع بـذلك جمـازاً بِّ ُش 

 :صاحب العني أنشد يف ذلك للبيد نَّ إف

    أخبار القـرون التـي مضـتخربِّ أُ 

ـــ أدبُّ     ام قمــت راكـــعكــأّين كلَّ

وجهـه،  الراكـع الـذي يكبـو عـىلٰ : وقال صـاحب اجلمهـرة

 .ومنه الركوع يف الصالة

ــىلٰ  أنَّ وإذا ثبــت  ــز محلــه ع ــاه مل جي ــوع مــا ذكرن  حقيقــة الرك

 .غري ذلك من دون رضورة ودليل

ذلـك نقصـان مـن الصـالة مـن حيـث  إنَّ : ا قول السائلفأمَّ 

ام يكـون كـذلك لـو كـان ه إنَّـق هبـا فباطـل، ألنَّـهو فعل ال يتعلَّ 

ــالً  ــرياً  فع ــكث ــالف، ، فأمَّ ــال خ ــاح ب ــال فمب ــن األفع ــري م ا اليس

رائط الصـالة وأفعاهلـا ـمـن القيـام بشـ مانعـاً  ة إذا مل يكـنخاصَّ 

مـن الصـالة ملـا نزلـت  ذلـك لـو كـان نقصـاناً  أنَّ  عىلٰ  .وهيئاهتا
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ــ ــا بشَّ ــا، ومل ــدح فاعله ــة بم ــيُّ ـاآلي ــه،   ره النب ــا في بنزوهل

ــيِّ  ــه   فبشــارة النب ــة في ــزول اآلي ــه ون ــة في ــزول اآلي ــاه بن إّي

ه ، وأنَّـاً مـا نقـص مـن صـالته شـيئ مـا فعلـه  أنَّ  ن عىلٰ يدّال 

ــىلٰ  ــع ع ــل وق ــه األفض ــاة يف  .الوج ــوع الزك ــل وق ــنا نجع ولس

ــ ٰى الصـالة وإيتائهـا يف حـال الركــوع جهـة فضـلها حتـَّ ك يتمسَّ

ــا الزكــاة يف حــال : بــه اخلصــم ويقــول فيجــب أن يكــون إيتاؤن

الركــوع مــن الصــالة أفضــل منــه ال يف حــال الركــوع وخــارج 

 املـؤمنني  ام نجعـل جهـة فضـل مـا فعلـه أمـريالصالة، وإنَّ 

ــن ــه  ]]٣٠٧ص /[[  م ــا قارن ــوع م ــال الرك ــاة يف ح ــاء الزك إيت

ــرُّ  ــالص والتق ــن اإلخ ــاىلٰ اهللا  ب إىلٰ م ــول ،تع ــاىلٰ اهللا  إنَّ : ونق  تع

ه نـا مـن املـؤمنني، ألنَّـه وليُّ جعل ذلـك صـفة الـذي وصـفه بأنَّـ

يــَن آمَ :  قــالامَّ ـلــ تعـاىلٰ  ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مـا َوِ���

�
 نُــواإِن

نـه بالصـفة املـذكورة  من الـذي أراده وعنـاه بـه، فبيَّ بنيِّ أراد أن يُ 

زه باسـم اللقـب أو جهة التمييز له، فصـار ذلـك كـام لـو ميـَّ عىلٰ 

 .صفة اخللقة واحللية

ــ: فــإن قيــل اآليــة نزلــت يف  إنَّ : مــن قــال رون عــىلٰ نِكــتُ  مَ بِ

ة مجاعة كانوا يف الصـالة ويف الركـوع وكـان مـن طـريقتهم إقامـ

ــاء الزكــاة، فقــال تعــاىلٰ  ــالة  :الصــالة وإيت ــذين يقيمــون الص ال

ومل يعـن إيتــاء الزكــاة  ،ويؤتـون الزكــاة وهـم يف احلــال راكعــون

ــل أراد أنَّ  ــوع، ب ــال الرك ــال  يف ح ــم يف احل ــريقتهم وه ــك ط ذل

 ؟راكعون

ــا ــة : قلن ــه اللغ ــا قال ــل ملخالفــة م ــك فقــد أبط ــال ذل ــن ق م

مثـل هـذا الكـالم وقـوع  العربية ووجه الكـالم، إذ املفهـوم مـن

ام إنَّـ: مـن قـال أنَّ  ٰى  تـرأَال  .الفعل املذكور يف حـال ذلـك األمـر

 نَّ إاجلواد الكريم من جيـود باملـه وهـو طلـق الوجـه ضـاحك، فـ

الكـريم هـو الـذي يكـون يف حـال عطائـه  إنَّ : املفهوم من قولـه

ــاحكاً  ــال ض ــه امل ــق الوج ــال ؟طل ــن ق ــذا م ــ: وك ــالن يغش  ٰى ف

ــهإ ــب  خوان ــو راك ــوه ــ نَّ إ، ف ــه ٰى معن ــال :قول ــأ ،احل  ٰى ي يغش

مــا قالــه  محــل اآليــة عــىلٰ  نَّ إفــ ،وبعــد .يف حــال ركوبــه  خوانــهإ

ـــ ــــيقتض ـــرار ملعن ـــد، ألنَّ  ٰى ي التك ـــه واح  : قول
َ
ـــون يُِقيُم

ــالةَ  ــوع، ألنَّ  ا�ص� ــد الرك ــىلٰ  يفي ــتمل ع ــالة يش ــوع  الص الرك

ــىلٰ  ــا ع ــريه، ومحله ــ وغ ــاه يقتض ــا قلن ــدَّ ـم ــدة جم ــا ي فائ دة م

ــالةَ : دناها مــن قولــهاســتف  ا�ص�
َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
فصــار مــا ، ا�

 .ا قالهممَّ  قلناه ومحلنا اآلية عليه أوىلٰ 

ـ املعلـوم مـن حـال أمـري املـؤمنني : فإن قيل ه مل جيـب أنَّ

ــ ــاة لقلَّ ــه الزك ــان تطوُّ علي ــه ك ــام فعل ــده، ف ــاً ة ذات ي ــف ع ، فكي

لــك وقــع ذ ]]٣٠٨ص /[[  فالظــاهر أنَّ  ؟ وأيضــاً زكــاةً  ٰى ســمّ يُ 

 ؟م، فكيف يكون زكاةً من غري قصد متقدِّ  فاقاً اتِّ 

باقتنـاء األمـوال  نٍ وإن كان غري معـت أمري املؤمنني : قلنا

فغـري مسـتبعد أن  ،ف بـالثروةعـرَ يف طلب الـدنيا ومل يُ  وال ساعياً 

ة يف تلك احلال ألقّل نصاب جتب فيه الزكاة من الفضَّ  يكون مالكاً 

 عـاً من املمكـن أن يكـون ذلـك تطوُّ  نَّ إف ،وبعد .وهو مائتا درهم

ا الواجب واملندوب إليه ممَّ  لفظة الزكاة يقع عىلٰ  ، ألنَّ زكاةً  ٰى سمّ ويُ 

 ّمي الزكاة زكاةً ام ُس حقيقتها النمّو، وإنَّ  الفقري، من حيث إنَّ  ٰى عطيُ 

 .رع ملا يؤول إليه يف العاقبةـيف الش

ة، أداء الزكـــاة املفروضـــ عـــىلٰ  وإذا محلنـــا مـــا فعلـــه 

 .ة وقصدفيها من نيَّ  الزكاة ال بدَّ : وقيل لنا

ة، ولكـن غـري واجـب فيهـا يف الزكاة مـن نيـَّ ، ال بدَّ بىلٰ : قلنا

ــ ــديم النيَّ ــدَّ تق ــون جت ــع أن يك ــري ممتن ــة، فغ ــه النيَّ ــال د ل ة يف احل

ـألنَّـ ،وجعل اخلاتم زكـاةً  ه ولـو فرضـنا أنَّـ .ةه مـن جـنس الفضَّ

 .لقيمة عندنامل يكن من جنسها جلاز إعطائه با

د فِسـإعطـاء اخلـاتم عمـل قليـل فـال يُ  إنَّ  :قـولكم: فإن قيل

ــ الصــالة، كيــف يصــحُّ  ــه إىلٰ ومــن املعلــوم أنَّ ــاج في ــع  ه حيت خل

 ؟اخلاتم من اإلصبع، ثّم إعطائه الفقري، وذلك فعل كثري

السائل برفع إصـبعه  أشار إىلٰ  من املمكن أن يكون : قلنا

أراد  ه لسائل من تلك اإلشارة أنَّ التي كان فيها اخلاتم، ففهم ا

مـن  وإذا كان كذلك فام فعله  .التصّدق به فخلعه من إصبعه

فمن اجلائز أن يكون الفعـل  ،وبعد .يف كونه قليالً  اإلشارة ال شكَّ 

، كـام كـان الكـالم فيهـا كان أو كثـرياً  قليالً  يف الصالة كان مباحاً 

مـن  فعله كان ناقصاً  ولو كان ذلك الذي .بعد ذلك َخ ِس ، فنُ مباحاً 

عليـه  تعـاىلٰ اهللا  ٰى مـا قلنـاه ملـا أثنـ صالته ومل يكن األمر فيه عـىلٰ 

 .ومدحه به

ــ ــالفأمَّ ــن ق ــذي  إنَّ : ا م ــو ال ــالركوع ه ــا ب ــوف هاهن املوص

ــاىلٰ  ــفه تع ــ وص ــدِّ ه يُ بأنَّ ــدّ  ]]٣٠٩ص /[[  لب ــهاملرت ــه بقول : ين ب
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 .ينمجيــع ذلــك يفيــد املــواالة يف الــدِّ  إنَّ : وقــال ،]٥٤: املائــدة[

 ٰى ه غـري واجـب أن يكـون املوصـوف يف إحـدفقوله باطـل، ألنَّـ

، فـال يمتنـع أن يكـون ٰى خـراآليتني هـو املوصـوف يف اآليـة األُ 
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مجيـــع املـــؤمنني، وباآليـــة الثانيـــة أمـــري  وىلٰ املـــراد باآليـــة األُ 

 وىلٰ اآليــة األُ  أنَّ  أصــحابنا ذهبــوا إىلٰ  أنَّ  عــىلٰ  .املــؤمنني 

ــاً  ــة إىلٰ متوجِّ  أيض ــ ه ــات، أم ــك رواي ــؤمنني، ورووا يف ذل ري امل

هــا حاصــلة فيــه مــن األوصــاف املــذكورة فيهــا كلَّ  وألنَّ  :قــالوا

ــه ذلــوالً  ــزاً  عــىلٰ  كون يف  الكــافرين، جماهــداً  عــىلٰ  املــؤمنني، عزي

 .، غري خائف لومة الئماهللاسبيل 

لو كانـت اآليـة مفيـدة لإلمامـة لوجـب أن يكـون : فإن قيل

 .لف اإلمجاعيف احلال، وذلك خما إماماً 

ــقــد بيَّ : قلنــا املــراد باآليــة فــرض الطاعــة واســتحقاق  ا أنَّ نّ

ــ ــاً رُّ ـالتص ــان ثابت ــذا ك ــي، وه ــاألمر والنه ــال  ف ب ــال، ف يف احل

الظـاهر احلـال  ٰى ـه لـو اقتضـأنَّـ عـىلٰ  .خالفـه م اإلمجاع عىلٰ سلِّ نُ 

ــع األحــوال، فــإذا علمنــا  القتضــاه فــيام بعــد ذلــك يف مجي

ــ ــاع أنَّ ــردباإلمج ــيِّ  ه مل ي ــاة النب ــال حي ــده  ح ــا بع ــي م  .بق

ـ أن حيمل اآلية عـىلٰ  وليس ألحدٍ  ا تفيـد إمامـة أمـري املـؤمنني أهنَّ

  َّــثامن، ألن ــد ع ــك  بع ــه، وذل ــاع وخرق ــالف اإلمج ــذا خ ه

تهـا ثبِ ت إمامتـه بعـد عـثامن فيُ ثبِـأحـدمها يُ : ة بني قائلنيمَّ األُ  ألنَّ 

ــ، وثــانيهام يُ لــه باالختيــار دون الــنصِّ  دون  تــه بــالنصِّ ت إمامثبِ

بـال فصـل، ولـيس فـيهم مــن  تهـا لـه بعـد النبــيِّ ثبِ االختيـار، فيُ 

دون االختيـار ولكـن بعـد عـثامن، فـالقول  ت إمامته بـالنصِّ ثبِ يُ 

 .، فيكون باطالً به يكون عن اإلمجاع خارجاً 

ــة  إنَّ : ألــيس قــد قيــل: فــإن قيــل ]]٣١٠ص /[[ هــذه اآلي

ــ :فكيــف تقولـون، نزلـت يف عبــادة بـن الصــامت ا نزلــت يف إهنَّ

 ؟أمري املؤمنني 

ــا ــان :قلن ــان اثن ــذا جواب ــن ه ــدمها :ع ــة  نَّ أ: أح ــذه رواي ه

ــمها أكثــر األُ ســلِّ آحــاد، ال يُ  ة، ومــا قلنــاه مــن نزوهلــا يف أمــري مَّ

ـــؤمنني  ـــه امل ـــع علي ـــانيهام .جمم ـــي  أنَّ : وث ـــة الت الرواي

ــمَّ  ــا أنَّ تض ــادة فيه ــة يف عب ــزول اآلي ــاً  نت ن ــان خمالف ــادة ك  عب

ذلـك عليـه،   أسـلم قطعـت اليهـود حلفـه، فاشـتدَّ د، فلـامَّ لليهو

ه إن لقلبـه، وأنَّـ لـه وتقويـةً  هذه اآلية فيـه تسـليةً  تعاىلٰ اهللا فأنزل 

ــ ــه ف ــت حلف ــود قطع ــت اليه ــاىلٰ اهللا  نَّ إكان ــ تع ــوله وليُّ ه ورس

ا محلنــا اآليــة عليــه، وهــذا ال يمنــع ممَّــ .اآليــة ...والــذين آمنــوا

ــة أ ــذه الرواي ــا يف ه ــة م ــىلٰ  نَّ غاي ــت ع ــة خرج ــذه اآلي ــذا  ه ه

ــاالســبب، وقــد  ره ـال جيــب قصــ العــامَّ  صــول الفقــه أنَّ أُ يف  بيَّنّ

 .عمومه سببه الذي خرج عليه، بل جيب محله عىلٰ  عىلٰ 

 .إمامته  فهذه مجلة القول يف االستدالل هبذه اآلية عىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ُ  :وىلٰ األُ  ]]١٧٢ص [[
ُ

ــــو� ــــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــــا َوِ��� م

�
إِن

ــْم 
ُ
�َة وَه  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يــَن يُِقيُمــون ِ

�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
َوا�

 
َ
 نزوهلـــا يف عـــيلٍّ  أمجعـــوا عـــىلٰ  ،]٥٥ :املائـــدة[ �راِكُعـــون

،  َّــت ــحاح الس ــذكور يف الص ــو م ــوه ــدَّ امَّ ـة ل ــه  تص ق بخامت

هــو  والـويلُّ  .ر مـن الصــحابةـبمحضـ املسـكني يف الصــالة عـىلٰ 

ــ ــاىلٰ  ،فرِّ ـاملتص ــت اهللا تع ــد أثب ــه وق ــة لذات ــه  ،الوالي ورشك مع

ــ ،الرســول وأمــري املــؤمنني  فكــذا النبــيُّ  ،ةوواليــة اهللا عامَّ

 .والويلُّ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :النصِّ  عىلٰ  ٰى خرة أُ أدلَّ  القول يف  :قال]] ٢٦١ص [[

ـــاىلٰ  ـــه تع ُ : وذلـــك قول
ُ

ـــو� ـــُم اُهللا َورَُس
ُ
ـــا َوِ��� م

�
 إِن

ألجـــل  ،وال جيـــوز أن خياطـــب بـــه املـــؤمنني، ]٥٥: املائـــدة[

ــتالتها ــابقةف ــة الس ــار لآلي ــاب الكّف ــاتم  ،، وال خط ــع اخل ودف

ــوم با ــاعإلمعل ــدَ وال يُ  ،مج ــال يفق ــالة ح باألفع ــك  ألنَّ  ،الص ذل

 .ليس كثرياً 

 .عليه لُّ يد» أنت وصيّي«: وقوله

 .عليها ة وترك عزله عنها يدلُّ ناملدي ةووالي

 .ه ال يصلح لإلمامةأنَّ  عىلٰ  يدلُّ  رائةبكر عن ب وعزل أيب

ــ ــو مل ُي ــول ــحَّ ذكر نص� ــال لص ــذهبنا ا أص ــمة  ألنَّ  ،م العص

 ،بكــر أيب فقــده يف عــىلٰ  اتَّفقنــاوقــد  ،ي الــنصَّ ـقتضــتاملشــرتطة 

 .إمامنا  يففتعنيَّ 

ــ ،يءـل لـيس بشـُســالرُّ بفـرتة وقـدحهم  فــرتة با ليسـت ألهنَّ

ــام ــال األُ  ،إم ــن ح ــوم م ــا ادِّ واملعل ــم قبلن ــمة يفم ــاء العص  ع

 .ننيأشخاص معيَّ 

ــدح  ــد ق ــحابنا[وق ــذا  يف ]أص ــيس ه ــوه ل ــار بوج االختي

 .ة اخلصومأئمَّ  يف  وكذلك. موضع ذكرها

ــهــذه وجــوه أُ : أقــول ــن   إمامــة عــيلٍّ  ة عــىلٰ خــر دالَّ م

 :طريق النصِّ 

ــاىلٰ   :لاألوَّ  ]]٢٦٢ص [[/ ــه تع ــُم اُهللا : قول
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 .�وَه

 :ماتمقدَّ  ف عىلٰ وتقرير االستدالل هبذه اآلية يتوقَّ 

ــ(لفظــة  :أحــدها  وذلــك معلــوم عنــد أهــل ،رـللحصــ )امإنَّ
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، )ام يـدافع عـن أحسـاهبم أنـا أو مـثيلوإنَّـ(: قال الشـاعر ،اللغة

لفظـة  وألنَّ . هواملطلـوب مـا قلنـا ،)رثة للكـاعـزَّ ام الوإنَّـ: (وقال

ــات )إنَّ ( ــا(و ،لإلثب ــي) م ــراد للنف ــة اإلف ــة  ،حال ــذلك حال فك

ــل ألنَّ  ،الرتكيــب ــل عــدم النق ــىلٰ . األص ــا ع  وال جيــوز تواردمه

ـــدٍ  حمـــلٍّ  ـــوال و ،رضورةً  واح ـــذكور إىلٰ  يرود النف ورصف ، امل

 . العكس، وهو املطلوبفتعنيَّ  ،غريه باإلمجاع اإلثبات إىلٰ 

ـــة ـــالويلِّ  أنَّ  :الثاني ـــراد ب ـــ امل ـــا املتص ـــتحقُّ رِّ ـهن  ف واملس

ــالو ،لوصــف األوىلٰ  ــة، حيــث يق ــن أهــل اللغ ــو معلــوم م : ه

ــالن و( ويصــفون  ،بالعقــد عليهــا ملــن هــو أوىلٰ  )املــرأة يلُّ ف

ــأهنَّ  ــبة ب ــدمالعص ــاء ال ــ ،م أولي ــة م أوىلٰ ألهنَّ ــون  .باملطالب ويقول

ــ ــةللمرشَّ ــإ( :ح للخالف ــلمني ه ويلُّ نَّ ــد املس ــو األوىلٰ  يأ ،)عه  ه

ـــام يف ـــدبريهم بالقي ـــوإذا وُ . ت ـــ دَ ِج ـــرتك يف ٰى معن ـــذه  املش ه

عـن املجــاز  املـواطن املختلفـة وجــب رصف اللفـظ إليـه صــوناً 

ـ ة،واملـواال ةفلـيس املـراد بـذلك املحبـَّ وأيضاً  .واالشرتاك ا ألهنَّ

ـــــ ـــــاىلٰ عامَّ ـــــه تع  : ة لقول
َ
ـــــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
 ]]٢٦٣ص [[/َوا�

ــٍض 
ْ
ــاُء َ�ع ْوِ�

َ
ــُهْم أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
ــة[ َوا� ــذه  ،]٧١: التوب وه

 .هذه الصفات فيهاجتمعت بمن ة خمصوصته ياآل

عليــه  ويــدلُّ  ، املــراد بــذلك هــو عــيلٌّ  أنَّ   :الثالــث

 :وجوه

 .ا نزلت فيهأهنَّ  ن عىلٰ يفاق املفرسِّ اتِّ  :أحدها

ــاين ــ  :الث ــا أهنَّ ــه  عــىلٰ  دلُّ ت ــوت اإلمامــة ملــن اجتمعــت في ثب

 صـف بـذلك غـري عـيلٍّ ومل يتَّ  ،الركـوعحالـة إيتـاء الزكـاة  ةصف

 صلواته حال الركوع باإلمجاع ق بخامته يف تصدَّ امَّ ـل. 

ـنـّـقـد بيَّ   :الثالـث ــا أهنَّ ــ حـقِّ يف ة ا ليسـت عامَّ  ،ةاملـؤمنني كافَّ

ــلُّ وإالَّ  ــان ك ــدٍ   لك ــال ،نفســه ويلَّ  واح ــو حم ــلُّ  ،وه مــن  وك

 . املراد هبا عيلٌّ  :صها ببعض املؤمنني قالخصَّ 

ــال ــحُّ ] كيــف[: ال يق ــاء الزكــاة حالــة إ منــه  يص يت

 ؟نع من فعل غريها فيهامتالركوع والصالة 

ــ: ألّنــا نقــول ه لــيس مــن األفعــال الكثــرية، ومثــل ذلــك إنَّ

 .ةالصال عندنا جائز فعله يف

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــال]] ٤٩٨ص [[ ــاىلٰ : ق ــه تع ــُم اُهللا   :ولقول
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــ ، ]٥٥: املائــدة[اآليــة  ... َورَُســو� ام اجتمعــت األوصــاف وإنَّ

 . يف عيلٍّ 

وهــو قولــه  ، إمامــة عــيلٍّ  هــذا دليــل آخــر عــىلٰ : أقــول

ــاىلٰ  ــا َوِ��   :تع م
�
ــُم اُهللا إِن

ُ
ــَن  ]]٤٩٩ص [[/� ي ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــو� َورَُس

ـــْم 
ُ
�َة وَه ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــَن يُِقيُم ي ِ

�
ـــوا ا� آَمنُ

 
َ
ـــون ـــ، � راِكُع ـــة يتوقَّ ـــذه اآلي ـــتدالل هب ـــىلٰ واالس  ف ع

 :ماتمقدّ 

ــداها ــة  أنَّ  :إح ــ(لفظ ــ )امإنَّ ــدلُّ  ،رـللحص ــول  وي ــه املنق علي

ــول ــ .واملعق ــولأمَّ ــه ،ا املنق ــة علي ــل العربي ــاع أه ــ. فإلمج ا وأمَّ

للنفــي قبــل  )مــا(و ،لإلثبــات )إنَّ (لفظــة  فــألنَّ  ،املعقــول

ــــب ــــالً  ،الرتكي ــــب عم ــــد الرتكي ــــذلك بع ــــون ك  فيك

 وال يصـــحُّ  ،هـــذه الداللـــة ولإلمجـــاع عـــىلٰ  ،باالستصـــحاب

غـــري  وال رصف اإلثبـــات إىلٰ  ،واحـــد ٰى معنـــ تواردمهـــا عـــىلٰ 

ــي إىلٰ  ــذكور والنف ــ امل ــذكور لإلمج ــو  ،اعامل ــس وه ــي العك فبق

ــ ــات إىلٰ ـص ــي إىلٰ  رف اإلثب ــذكور والنف ــريه امل ــ ،غ ــو معن  ٰى وه

 .احلرص

ــة ــويلَّ  أنَّ  :الثاني ــد األوىلٰ  ال ــ يفي ــه  ،فرُّ ـبالتص ــدليل علي وال

ــتعامهلم ــة واس ــل اللغ ــل أه ــوهلم ،نق ــلطان ويلُّ  :كق ــن ال  الس م

ــدم وويلُّ  ويلُّ  :وكقــوهلم ،لــه ويلَّ  ــه  ال ــ«: امليــت، وكقول ام أّي

 .»ها فنكاحها باطلامرأة نكحت بغري إذن وليِّ 

 ه تعـــاىلٰ ألنَّــ ،املــراد بـــذلك بعــض املـــؤمنني أنَّ  :الثالثــة

ــتصٍّ  ــف خم ــفهم بوص ــهم وص ــ .ببعض ــزم وألنَّ ــك ل ــوال ذل ه ل

 .واملتوّيل  اد الويلِّ احتِّ 

ــ املــراد هبــذه اآليــة : مات فنقــولدت هــذه املقــدّ وإذ قــد متهَّ

ــيلٌّ  ــو ع ــىلٰ  ، ه ــل ع ــاع احلاص ــ أنَّ  لإلمج ــن خصَّ ــا م ص هب

غـريه خـرق  رفها إىلٰ ـفصـ ، ه عـيلٌّ إنَّـ :بعض املـؤمنني قـال

ــ. اإلمجــاع ــ ه وألنَّ وقــد  ،املــراد أو بعضــه لإلمجــاع ا كــلُّ إمَّ

ــ وألنَّ  .املــراد فيكــون هــو كــلُّ  ،عــدم العموميــة بيَّنّــا رين ـاملفسِّ

ــ ، املــراد هبــذه اآليــة عــيلٌّ  أنَّ  فقــوا عــىلٰ اتَّ  ق صــدَّ  تامَّ ـه لــألنَّ

ــه ــة في ــذه اآلي ــت ه ــه نزل ــة ركوع ــه حال ــالف يف  ،بخامت وال خ

 .ذلك

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــىلٰ  ]]٤٢٥ص [[ ــالة ع ــاة يف الص ــاء الزك ــة إيت ــة آي  يف دالل

 :إمامة عيلٍّ 

يـــَن : ولقولـــه: قـــال ِ
�

ُ َوا�
ُ

ـــُم اُهللا َورَُســـو�
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

ــوا
ُ
ــدةاملا[ آَمن ــويلُّ  ،]٥٥: ئ ــ وال ــارص ٰى بمعن ــ ،الن  .فرِّ ـواملتص
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ـــٍف واألوَّ  ـــ ،ل منت ـــخص، والنص ـــها بش ــــلتخصيص ة رة عامَّ

ــه ــٍض  :بقول
ْ
ــاُء َ�ع ْوِ�

َ
ــُهْم أ ُض

ْ
ــاُت َ�ع ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

،  فهــو عــيلٌّ   فرِّ ـاملتصــ ٰى كــان بمعنــ ٰى ومتــ . ]٧١: التوبــة[

ــ إذ كــلُّ  فــاق والتِّ  .ذلــك رصفهــا إليــه عــىلٰ  ا تــدلُّ مــن قــال بأهنَّ

 .ة التفسريأئمَّ 

: ر، وتقريــرهـهــذا وجــه ثالــث عشــ: أقــول ]]٤٢٦ص [[/

مالفظة  أنَّ 
�
 والـويلُّ  .اللغـة  ر بالنقـل عـن أهـلـتفيـد احلصـ إِن

ــيُ  ــىلٰ طَل ــارص ق ع ــ ،الن ــ .فرِّ ـواملتص ــألوَّ  ٰى وال معن ــا، ل ل هاهن

ــ ألنَّ  ــة متخصَّ ــذه اآلي ــاسه ــبعض الن ــ ،ة ب ـــوالنص  ،ةرة عامَّ

ْوِ�ـــاُء : لقولــه تعـــاىلٰ 
َ
ُضـــُهْم أ

ْ
ِمنـــاُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُــون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ٍض 
ْ
 .َ�ع

ــول ــذا فنق ــت ه ــ:  إذا ثب ــراد ب ــواـ امل ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــا  ا� هاهن

ــؤمنني، ألنَّ  ــض امل ــاىلٰ  اهللا بع ــال  تع ــاة ح ــاء الزك ــفهم بإيت وص

لـو  وأيضـاً  .املـؤمنني لكـلِّ  ركوعهم، وليس هذا الوصـف ثابتـاً 

ــان  ــلُّ ك ــراد ك ــويلُّ  امل ــان ال ــؤمنني لك ــوّىلٰ  امل ــداً  وامل ــه واح  ،علي

كــان ذلــك  ،املــراد بعــض املــؤمنني وإذا ثبــت أنَّ  .وذلــك باطــل

ــ ــاألُ  ألنَّ ، ا الــبعض علي� ــ أنَّ  ة أمجعــوا عــىلٰ مَّ ــراد هبــا إمَّ ا امل

ــ بعــض املــؤمنني فهــو عــيلٌّ  ا مجيــع املــؤمنني فيــدخل ، و إمَّ

املــراد  إنَّ : مـن النــاس مـن قــال فــإنَّ  وأيضـاً  .فــيهم(  عـيلٌّ 

 كــلُّ : ومــنهم مــن قــال).  هبــا بعــض املــؤمنني، فهــو عــيلٌّ 

 املــراد هــو الــبعض، فلــو كــان غــري عــيلٍّ  نّــا أنَّ وقــد بيَّ  .املـؤمنني

  ًــوالتِّ  .لإلمجــاع كــان ذلــك خارقــا  أنَّ  رين عــىلٰ ـفــاق املفسِّ

 .  املراد بذلك هو عيلٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت (مة احلّيل العالَّ / تسليك النفس

ـــاىلٰ  )ج]] (٢٠٣ص [[ ـــه تع ـــُم اُهللا  :قول
ُ
ـــا َوِ��� م

�
إِن

يــَن آَمنُــوا ِ
�

ُ َوا�
ُ

ولفظــة ، ]٥٥: املائــدة[اآليــة  ... َورَُســو�

وامتنــاع تــوارد  ،ر بالنقــل، ولبقــاء الوضــعـللحصــ )امإنَّــ(

 فتعـنيَّ  ،املـذكور واحـد، وورود النفـي عـىلٰ  حمـلٍّ  النقيضني عـىلٰ 

 .سالعك

ــ]] ٢٠٤ص /[[ ــراد بال ــو األوىلٰ  )ويلِّ (ـ وامل ــ ه ف رُّ ـبالتص

 ،صـافه بوصـف خـاصٍّ ، التِّ )الـبعض( :واملـراد. ووضـعاً  عرفـاً 

 امَّ ـالنتفــاء الوصــف عــن غــريه، وثبوتــه فيــه لــ،  فهــو عــيلٌّ 

 .ق بخامته حال ركوعهتصدَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــا]] ٤٠٣ص [[ ــاىلٰ : بعالس ــه تع ــُم اُهللا  :قول
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــدليل يُ ]٥٥: املائ ــذا ال ــ، وه ــىلٰ  ٰى بن  ع

 :ماتمقدّ 

ــ(لفظــة  أنَّ : إحــداها  :عليــه وجهــان ر، ويــدلُّ ـللحصــ )امإنَّ

ـــ :لاألوَّ  لإلثبـــات  )إنَّ ( أنَّ : ة اللغـــة، الثـــاينالنقـــل عـــن أئمَّ

ــاين )مــا(و ــذه املع ــاء ه ــب جيــب بق ــد الرتكي ــي، وبع وإالَّ  ،للنف

ـ وهـو عـىلٰ  ، والنقـللزم التغـريُّ  ل َعـا أن ُجي خـالف األصـل، فإمَّ

ـالنفي للمـذكور واإلثبـات لغـريه وذلـك باطـل قطعـاً  ا أن ، وإمَّ

 .يكون بالعكس وهو املطلوب

ف، رُّ ـبالتصـــ هاهنـــا األوىلٰ  املـــراد بـــالويلِّ  أنَّ : يـــةالثان

ام امـرأة ّيـأ«: والدليل عليـه النقـل عـن أهـل اللغـة، ومنـه قولـه

ــري  ــها بغ ــت نفس ــلذن وليِّ إنكح ــا باط ــا فنكاحه ــوهلم»ه  :، وق

ــلطان ويلُّ ( ــن ال ويلَّ  الس ــه م ــك)ل ــري ذل ــد إو .، وغ ــان يفي ذا ك

ـــون األوىلٰ  ـــب أن يك ـــه  وج ـــة في ـــاوإالَّ  ،حقيق ـــازاً  ك  ،ن جم

ــه ــل عدم ــون  .واألص ــب أن ال يك ــه وج ــة في ــان حقيق وإذا ك

 .وهو خالف األصل ، لزم االشرتاكوإالَّ  ،حقيقة يف غريه

ــة ــيلٌّ  أنَّ : الثالث ــو ع ــة ه ــذه اآلي ــراد هب ــول امل ال : ، فنق

 :لوجهني ،املؤمنني املراد هبذه اآلية ليس كلُّ  أنَّ  شكَّ 

بوصـف غـري  وىلٰ ألُ وصف ا ه تعاىلٰ أنَّ : لاألوَّ ]] ٤٠٤ص /[[

 .املؤمنني، فال يكون اجلميع مراداً  حاصل لكلِّ 

وذلك  ،ه يلزم أن يكون احلاكم واملحكوم عليه واحداً أنَّ : الثاين

 . ذا كان املراد هبا البعض فهو عيلٌّ إباطل، و

ــ ــ: النــاس قــائالن ، فــألنَّ الً ا أوَّ أمَّ ة، مــنهم مــن جعلهــا عامَّ

غـريه  رناها عـىلٰ ـفلـو قصـ،  عـيلٍّ  رها عـىلٰ ـومنهم من قصـ

 .لإلمجاع كان ذلك خرقاً 

 .قرصها عليه  فقوا عىلٰ ين اتَّ املفرسِّ  ، فألنَّ ا ثانياً وأمَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــألنَّ ا ثالث ــاألُ  ، ف ــىلٰ ة اتَّ مَّ ــت ع ــيلٌّ  أنَّ  فق ــو ع ــراد ه  امل

املـراد، ومـنهم مـن  ه كـلُّ نَّـإ: فمنهم مـن قـال ،، واختلفوا

 بطلنـا العموميـة كـان اإلمجـاع داال� ه بعـض املـراد، فـإذا أنَّ إ :قال

 .إرادته منها دون غريه عىلٰ 

ــل ــإن قي ــلِّ ال نُ : ف ــة  م أنَّ س ــ(لفظ ــاصت )امإنَّ ــد االختص  ،في

ــ(: ة التأكيــد، فيقــالعليــه صــحَّ  ويــدلُّ   ،)ام جــاء زيــد وحــدهإنَّ

: ه يقـالوألنَّـ .ولو كان يفيـد االختصـاص لكـان ذلـك تكريـراً 
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ـــ( واملجـــاز  .يـــد االختصـــاصال يففـــ ،)ام النـــاس العلـــامءإنَّ

: ريـخـالف األصـل، قـال أبـو احلسـني البصـ واالشرتاك عـىلٰ 

ــة  ــيت) إنَّ (لفظ ــات ال النف ــد اإلثب ــة  ،في ــا(ولفظ ــعِ ُج  )م ت َل

 .احلرص فليس هلا داللة عىلٰ  ،كيدأللت

 .موضوعة لألوىلٰ  )الويلِّ (لفظة  م أنَّ سلِّ لكن ال نُ  ،منا ذلكسلَّ 

 يكون املراد هبا هاهنا النارص؟ال جيوز أن  مَ ـلكن لِ  ،مناسلَّ 

ــلَّمنا، ــن ال نُ  س ــلِّ لك ــيلٍّ س ــارها يف ع ــف  م انحص ، وكي

 ؟لفظة مجع )الذين(يقال ذلك ولفظة 

 .لنا عليهللحرص فقد دلَّ  )امإنَّ (فادة إا أمَّ : واجلواب

ــ: قولــه ــه يُ إنَّ  .بــل يف موضــع االشــتباه ،ال دائــامً : د، قلنــاؤكِّ

ــلَّ ]] ٤٠٥ص /[[ ــدس ــن التأكي ــإ منا لك ــدة ام يُ نَّ ــه فائ ــتفاد من س

ــ ـــ د وإالَّ مل يكـــن تأكيـــداً املؤكِّ   عـــىلٰ د داال� ولـــو مل يكـــن املؤكِّ

 . الستحال تأكيده بام يفيد االختصاصالَّ إاالختصاص و

ــه ــد يُ : قول ــتَ ق ــاصس ــدم االختص ــا ،عمل يف ع ــ: كقولن ام إنَّ

ا قـد سـبيل املجـاز، ألّنـ ذاك اسـتعامل عـىلٰ : قلنـا .الناس العلامء

ــا ــةً  بيَّنّ ــاه حقيق ــإن جعلن ــاص، ف ــة يف االختص ــه حقيق يف  كون

وإن كــان األصـل عــدم  ،واألصـل عدمـه ،عدمـه كـان مشــرتكاً 

ه ال جيــوز وألنَّــ .لمــن األوَّ  الثــاين أوىلٰ  إالَّ أنَّ  املجــاز أيضــاً 

ــائزاً  ــاز ج ــان املج ــني وإن ك ــني املتناقض ــرتك ب ــع املش ــه،  وض في

ــا ــ: واملجــاز يف قولن ــاس العلــامء ظــاهإنَّ غــري العــامل  ر، ألنَّ ام الن

 مل حيصــل لــه الصــفة التــي باعتبارهــا امتــاز عــن غــريه مــن امَّ ـلـ

 .سلب اإلنسانية عنه جمازاً  احليوانات صحَّ 

 .هبيَّنّاوقول أيب احلسني باطل ملا 

ــة  ــع لفظ ــن وض ــع م ــوىلٰ (واملن ــألوىلٰ  ) امل ــ ل ــري وارد، ألنَّ ه غ

 .طعن يف النقل مع حصول االستعامل الكثري

ــ ــة، ألنَّ وإرادة الن ــا باطل ــ ارص هاهن ـــنص ــؤمنني عامَّ ة، رة امل

ـــاُء  :لقولـــه تعـــاىلٰ  ْوِ�
َ
ُضـــُهْم أ

ْ
ـــاُت َ�ع ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ـــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ا�

ــٍض 
ْ
ــة[ َ�ع ــ]٧١: التوب ــي النص ــي ه ــة الت رة، ـ، أوجــب الوالي

 .املراد هبذه اآلية بعض املؤمنني أنَّ  بيَّنّاونحن قد 

ــه ــا إىلٰ : قول ــوز رصفه ــيلٍّ  ال جي ــ ع ــع : ا، قلن ــم اجلم اس

 .الواحد للتعظيم ق عىلٰ طلَ قد يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :] النصِّ  عىلٰ  ىٰ خرة أُ يف أدلَّ : املسألة العارشة[ ]]٥١٥ص [[

ــنِّ  ــال املص ــ(:  فق ــول يف أدلَّ ــرة أُ الق ــىلٰ  ٰى خ ــنصِّ  ع  ،ال

ــاىلٰ  ــه تع ــك قول ــُم ا: وذل
ُ
ــا َوِ��� م

�
ُ إِن

ُ
ــو� ــدة[ ُهللا َورَُس  :املائ

ــت ،]٥٥ ــل التهاف ــؤمنني ألج ــه امل ــب ب ــوز أن خياط وال   ،وال جي

ودفــع اخلــاتم  .لآليــة الســابقة]] ٥١٦ص /[[خطــاب الكّفــار 

ــاع ــوم باإلمج ــدح .معل ــالة، ألنَّ   وال ق ــال يف الص ــك  باألفع ذل

وواليـة املدينـة  .عليـه يـدلُّ » أنـت وصـيّي« :وقولـه .ليس كثرياً 

 وعـزل أيب بكـر عـن بـراءة يـدلُّ  .عليـه عنهـا يـدلُّ وترك عزلـه 

ــ عــىلٰ  ــ .ه ال يصــلح لإلمامــةأنَّ  لصــحَّ  ا أصــالً ولــو مل يــذكر نص�

فقنــا وقــد اتِّ  ،ي الــنصَّ ـالعصــمة املشــرتطة تقتضــ مــذهبنا، ألنَّ 

  لُســبفــرتة الرُّ   وقــدحهم . إمامنــافقــده يف أيب بكــر، فتعــنيَّ  عــىلٰ 

ـــلــيس بشــ م، واملعلــوم مــن حــال ا ليســت بفــرتة إمــايء، ألهنَّ

وقــد قــدح  .نــنيعــاء العصــمة يف أشــخاص معيَّ مــم قبلنــا ادِّ األُ 

أصــحابنا يف االختيــار بوجــوه لــيس هــذا موضــع ذكرهــا 

 .)ة اخلصوموكذلك يف أئمَّ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــوه أُ (: )هدام ظلُّ ــذه وج ــه ــر دالَّ ــىلٰ خ  ة ع

 :)من طريق النصِّ   إمامة عيلٍّ 

ــدليل األوَّ [ ــات إما ل عــىلٰ ال ــؤمنني إثب ــري امل ــن  مــة أم م

 :]طريق النصِّ 

يــَن : تعــاىلٰ   قولــه: لاألوَّ ( ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
إِن

ـــْم 
ُ
�ةَ وَه ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــالةَ َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــَن يُِقيُم ي ِ

�
ـــوا ا� آَمنُ

 
َ
 )، وتقريــر االســتدالل هبــذه اآليــة]٥٥: املائــدة[ � راِكُعــون

 :مقّدمات ف عىلٰ يتوقَّ (  ؤمنني إمامة أمري امل عىلٰ 

ــداها ــة أنَّ : إح ــ( لفظ ــ )امإنَّ ــن  ،)رـللحص ــارة ع ــو عب وه

أي كــون ) وذلــك(ثبــوت احلكــم للمــذكور ونفيــه عــن غــريه، 

 )معلـوم عنـد أهـل اللغـة، قـال الشـاعر( رـللحصـ )امإنَّـ( لفظة

 :وهو الفرزدق

ــــدمار ــــامي ال ــــدافع احل ــــا ال    أن

  )أو مـثيلام يدافع عن أحساهبم أنا وإنَّ ( 

 :ٰى األعش )وقال(

   اً ظـــولســـت بـــاألكثر مـــنهم ح

  )ة للكـــــاثرعـــــزَّ ام الوإنَّـــــ( 

ــا مــن لفظــة )واملطلــوب( ــ( للشــاعرين هاهن مــا (هــو  )امإنَّ

ـــاه ـــ ،)قلن ـــو احلص ـــاهر ،رـوه ـــك ظ ]] ٥١٧ص /[[ .و ذل

ـــة وألنَّ ( ـــوعة  ))إنَّ ( لفظ ـــات(موض ـــة  ،)لإلثب ـــا((ولفظ  )م

ــي ــك يف ،)للنف ــراد(  وذل ــة اإلف ــون)حال ــذلك(  ، فيك ــة   ك حال

ــب ــمُّ  ،)الرتكي ــو ض ــدامها إىلٰ  وه ــراألُ  إح ــ ٰى خ ــريا ٰى حتَّ  تص
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ــ( ــ)امإنَّ ــ، ألهنَّ ــام معن ــان هل ــو ك ــل  ٰى ام ل ــا قب ــاير ملعنامه ــر مغ آخ

وال جيـــوز . (وهـــو خــالف األصـــل ،الرتكيــب لـــزم النقــل

واحـــد  حمـــلٍّ  عـــىلٰ ( أي تـــوارد النفـــي واإلثبـــات )تواردمهــا

ـــانوإالَّ  ،)رضورةً  ـــاً ثاب   لك ـــ ت ـــ ،امنفي� ـــالوإنَّ وال ورود ( .ه حم

 )غــريه املــذكور ورصف اإلثبــات إىلٰ  إىلٰ ( أي رصفــه )النفــي

ــذكور أي إىلٰ  ــري امل ــنيَّ ( غ ــاع، فتع ــسباإلمج ــو رصف  ) العك وه

ــات إىلٰ  ــي إىلٰ  اإلثب ــذكور ورصف النف ــذكور،  امل ــري امل ــو (غ وه

 .املطلوب

ـــة ـــالويلِّ  أنَّ : الثاني ـــراد ب ـــ امل ـــا املتص ـــتحقُّ ف واملرِّ ـهن  س

ــف األوىلٰ  ــاللوص ــث يق ــة حي ــل اللغ ــن أه ــوم م ــو معل : ، وه

ويصـــفون  .بالعقـــد عليهـــا ملـــن هـــو أوىلٰ  ،املـــرأة فـــالن ويلُّ 

خوة لــألب أو بني بــاألبوين أو بــاألب كــاإلأي املتقــرِّ  )العصــبة

ــام و ــمهل ــامم وأوالده ــذلك واألع ــداد ك ــأهنَّ ( األج ــاء ب م أولي

ـو يقولـون ل .باملطالبـة بـه الـدم، أي أوىلٰ  ــ: للخالفـة  حلمرشِّ ه إنَّ

 دَ ِجــ وُ امَّ ـولــ .بتــدبريهم هــو األوىلٰ  أي ،عهــد املســلمني ويلُّ 

ــ ــرتك ٰى املعن ــو األوىلٰ  )املش ــواطن ( وه ــذه امل ــة[يف ه  )]املختلف

ــي  )وجــب رصف اللفــظ( اجلمــل مــن الكــالم  يعنــي هــذه يعن

عــن (لفــظ لل )صــوناً ( ذلــك املشـرتك أي إىلٰ  )إليــه( لفـظ الــويلِّ 

ـــ ـــ )رتاكاملجـــاز واالش ـــل، ألنَّ ـــالفني لألص ـــان املخ ـــو ك ه ل

مــن هــذه املعــاين املــذكورة يف ] واحــد[واحــد  لكــلِّ  موضــوعاً 

ــويلِّ  ــدم وويلِّ  املــرأة وويلِّ  هــذه اجلمــل ك ــيته ال   العهــد بخصوص

ــرتاك ــزم االش ــوعاً  ،ل ــان موض ــ وإن ك ــدها خاصَّ ــزم ألح ة ل

 .املجاز

ــاً ( ــذلك وأيض ــراد ب ــيس امل ــالويلِّ  )ل ــه أي ب ــاىلٰ   يف قول : تع

 ُـــُم اهللا
ُ
ـــة ... َوِ��� ـــ( اآلي ـــواالةاملحبَّ ـــدين،  )ة وامل يف ال

ــ( ـــألهنَّ ـــ )ةا عامَّ  ( ،ةأي شــاملة للمـــؤمنني كافَّ
َ
ِمنُـــون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ِمنــــاُت 
ْ
ُمؤ

ْ
ــــٍض ]] ٥١٨ص /[[َوا�

ْ
ْوِ�ــــاُء َ�ع

َ
ُضــــُهْم أ

ْ
 َ�ع

ــة[ ــه  ، ]٧١ :التوب ــت في ــن اجتمع ــة بم ــة خمصوص ــذه اآلي وه

مــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة حالــة وهــو اإليــامن وإقا ،)الصــفات

 .الركوع

ــة( ــبعض أنَّ : الثالث ــذلك ال ــراد ب ــه )امل ــي بقول ــاىلٰ   املعن : تع

يَن آَمنُوا ِ
�

 :عليه وجوه ويدلُّ ،  عيلٌّ ( َوا�

ــاتِّ : أحــدها ــه   نزلــتكوهنــا أُ  رين عــىلٰ ـفــاق املفسِّ ، )في

 :ة بني قائلنيمَّ األُ  ألنَّ 

 .إلرادة يف هذه اآليةبا خمتصٌّ  ه إنَّ : أحدمها من قال

ــال ــن ق ــانيهام م ــ: وث ــإهنَّ ــا عامَّ ــؤمنني كافَّ ــري ة يف امل ة وأم

 .فاقاً مراد اتِّ  أحدهم، فإذن أمري املؤمنني  املؤمنني 

ثبـوت اإلمامـة ملـن  عـىلٰ  تـدلُّ ( أي هـذه اآليـة )اأهنَّ : الثاين(

نّـا مـن أنَّ ملـا بيَّ [ )اجتمعت فيه صفة إيتـاء الزكـاة حالـة الركـوع

ــ ــالويلِّ األوىلٰ امل ـــرُّ  راد ب ــدبري، بالتص ــد (ف والت ــف أح ومل يتَّص

ــذلك  ــوع  -ب ــة الرك ــاة حال ــاء الزك ــيلٍّ ] (-أي بإيت ــري ع   غ

ــة ركوعــه باإلمجــاع  ق تصــدَّ امَّ ـلــ ــة ، فتعيَّ )بخامتــه حال نــت دالل

ــىلٰ  ــة ع ــذه اآلي ــؤمنني  ه ــري امل ــة أم ــ، إمام ــن وأنَّ ــراد م ه امل

 .الذين آمنوا فيها

ـبيَّ أّنا : الثالث( ـ( أي هـذه اآليـة )انّا أهنَّ  ة يف حـقِّ ليسـت عامَّ

ــ وهــو  ،)نفســه واحــد مــنهم ويلُّ  كــلُّ    لكــانوإالَّ  ،ةاملــؤمنني كافَّ

ــال ــ حم ــىلٰ ، إذ ال تتحقَّ ــان ع ــة اإلنس ــل  ق والي ــه، وإذا بط نفس

ـ صـها مـن خصَّ  وكـلُّ (ة بـبعض املـؤمنني، عمومها كانـت خاصَّ

 . املراد هبا عيلٌّ : ببعض املؤمنني قال

ــال ــحُّ : ال يق ــف يص ــه كي ــؤمنني  )من ــري امل ــن أم  أي م

 )إيتـاء الزكـاة حالـة الركـوع، والصـالة متنـع مـن فعـل غريهــا(

 ؟أي يف الصالة )فيها( أي غري الصالة

ــا نقــول(]] ٥١٩ص /[[ ــ: ألّن ــاء الزكــاة )هإنَّ ــيس ( أي إيت ل

ــرية ــال الكث ــن األفع ــل[و ،م ــه يف ]  مث ــوز فعل ــدنا جي ــك عن ذل

 .)الصالة

  *   * * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

ُم اهللاُ : قوله تعاىلٰ  إنَّ (: قوله]] ٣٨٤ص [[
ُ
ما َوِ���

�
 ... إِن

 .)]٥٥: املائدة[ اآلية

 .ة اللغةللحرص إمجاعًا من أئمَّ  )امإنَّ (: أقول

ــاريس ــال الف ــه إنَّ : (ق ــوا علي ــاة أمجع ــمّ ، )النح هبم،  ث ــوَّ ص

 .وقوله حجة يف العربية

 :ٰى ل األعشوقا

   ]ٰى ـَوَلْسُت بِـاألَْكثَِر ِمـنُْهْم َحَصـ[

ــــــاثِرِ   ُة لِْلَك ــــــزَّ ــــــَام الِع   َوإِنَّ

 :وقال الفرزدق]] ٣٨٥ص /[[

اِعي َعَليِْهمْ [ اِمُن الرَّ    َوإِنَّـَام ] َأَنا الضَّ

ــثِْيل   ــا أَْو ِم ــَدافُِع َعــْن َأْحَســاِهبِْم أََن   ُي

 .رص باحلمقصود الشاعَرين إالَّ  وال يتمُّ 
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ــت ــه: فــإن قل ــَر اُهللا  :قول ِك
ُ
ــَن إِذا ذ ي ِ

�
 ا�

َ
ــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ــا ا� َم

�
إِ�

ــو�ُُهمْ 
ُ
ل
ُ
ــْت ق

َ
، وباإلمجــاع مــن لــيس كــذلك ]٢: األنفــال[ وَِجل

 .مؤمن

ــول ــ: أق ــىلٰ إنَّ ــول ع ــامن ه حمم ــل اإلي ــىلٰ  ،الكام ــة وع  ،املبالغ

 .»] يف املسجدإالَّ [ال صالة جلار املسجد «]: [كقوله 

 ف دلَّ رُّ ـبالتصــ واألحــّق  راد بــه األوىلٰ قــد ُيــ )الــويلِّ (فلفــظ 

 .والعرف االستعاميل عليه الثقل اللغوي والنصُّ 

ـــ دأمَّ  هـــو األوىلٰ  الـــويلُّ : (ا النقـــل اللغـــوي فيقـــول املـــربَّ

ــ)فرُّ ـبالتصــ]] ٣٨٦ص /[[ واألحــقُّ  فقولــه  ا الــنصُّ ، وأمَّ

 :» ِــْريِ إِْذن ــَرَأٍة َنَكَحــْت َنْفَســَها بَِغ ــَام اْم ــا  َأيَّ َمْوَالهــا َفنَِكاُحَه

 .فبالترصُّ  ه املراد به األوىلٰ فإنَّ  ،»َباطِل

ــ ــد ُي ــالويلِّ وق ــبُّ  راد ب ــاىلٰ  املح ــه تع ــه قول ــارص، ومن  :والن

 ــــٍض
ْ
ْوِ�ــــاُء َ�ع

َ
ُضــــُهْم أ

ْ
ــــ، ]٧١: التوبــــة[ َ�ع وه أي حمبُّ

ــارصوه ــ .ون ــري ال معن ــا ٰى واألخ ــه هن ــ ألنَّ  ،ل ـــالنص ة رة واملحبَّ

ــ اهللا وصــفهم  ألنَّ  ،لــذين آمنــوا بعــض املــؤمننيفــاملراد با ،ةعامَّ

ـ ،بإيتاء الزكـاة حـال ركـوعهم  لكـلِّ  اولـيس هـذا الوصـف تام�

 .املؤمنني

 واملتــويلُّ  املــؤمنني لكــان الــويلُّ  وأيضــًا لــو كــان املــراد كــلُّ 

بعـض املـؤمنني كـان املـراد  وإذا ثبـت أنَّ  .وذلـك باطـل ،واحداً 

ــ ــبعض علي� ــراد هبــا ألنَّ  ،اذلــك ال ــ امل ــو إمَّ ــؤمنني فه ا بعــض امل

مـن النـاس  فـيهم، فـإنَّ  ا مجيع املؤمنني فقد دخـل عـيلٌّ وإمَّ  ،عيلٌّ 

ا نّـوقـد بيَّ  .الكـلُّ  :ومـنهم مـن قـال ،املراد هبـا الـبعض :من قال

ــبعض  أنَّ  ــراد ال ــيلٍّ ]] ٣٨٧ص /[[امل ــري ع ــان غ ــو ك ــان  فل ك

ــاع، والتِّ  ــًا لإلمج ــخرق ــاق املفسِّ ــىلٰ ـف ــ أنَّ  رين ع ــو  اعلي�  ه

 .واليته وإمامته عىلٰ  فاآلية نصٌّ  ،املراد هبا

ـالةَ : قولـه: (قال الـرازي  ا�ص�
َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
اآليـة  ... ا�

ــىلٰ  ــتمل ع ــع تش ــيغ اجلم ــن ص ــاظ م ــبعة ألف ــىلٰ  ،س ــا ع  فحمله

 ).البعض الواحد خالف األصل

أوالده الـذين هـم مثلـه يف العصـمة  ل عليـه وعـىلٰ مَ ُحي : قلنا

 .اسبيل التعظيم واإلجالل جد�  ك عىلٰ ، أو يكون ذلوالنصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

ـــُم اُهللا  :قولـــه تعـــاىلٰ : منهــا ]]٩٠ص [[/
ُ
مـــا َوِ���

�
إِن

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــويلُّ  ،]٥٥: املائ ــه األوىلٰ  وال ــراد ب ،  امل

 الستعامل ذلـك يف اللغـة، وعطـف سـبحانه واليـة رسـوله عـىلٰ 

واليــة الرســول،  واليــة اهللا، وعطــف واليــة الــذين آمنــوا عــىلٰ 

ــة  ــة اهللا وطاع ــب طاع ــام وج ــوا ك ــذين آمن ــة ال ــب طاع فيج

ــوله، ألنَّ  ــه رس ــوف علي ــم املعط ــوف حك ــم املعط ــراد . حك وامل

ــ ؤمنني، وهــو عــيلٌّ بالــذين آمنــوا بعــض املــ  َف ِصــه وُ ، ألنَّ

ــه،  ــال ركوع ــاة يف ح ــاء الزك ــو إيت ــريه، وه ــل لغ ــفة مل حتص بص

ــف يف األُ رُّ ـبالتصــ فيجــب أن يكــون هــو األوىلٰ  ة، وذلــك مَّ

 .صفة اإلمام

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ـــ :قولـــه تعـــاىلٰ : لاألوَّ ]] ٣٣٧ص [[
ُ
مـــا َوِ���

�
ُم اُهللا إِن

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــاو ،]٥٥: املائ م

�
ــ إِن ــالً ـللحص  ر نق

ــة ــل اللغ ــن أه ــات و )إنَّ ( وألنَّ  .ع ــا(لإلثب ــإذا  )م ــي، ف للنف

ــككِّ رُ  ــاء ذل ــب بق ــا وج ــلوإالَّ  ،بت ــزم النق ــال ، ل ــو خ ف وه

واحـد وهـو حمـال، أو لنفـي املـذكور  ا أن يـردا عـىلٰ األصل، فإمَّ 

 . العكس، فتعنيَّ وإثبات غريه، وهو باطل إمجاعاً 

ــويلُّ  ــا األوىلٰ  وال ــ هن ــةً رُّ ـبالتص ــاً  ف لغ ــائع، وعرف ــو ش  وه

ــو ــاً  ويلُّ : نح ــد، ورشع ــه  العه ــت «: كقول ــرأة نكح ــام ام أّي

فــإن ورد يف  فيكــون حقيقــة، ،»هــا فنكاحهــا باطــلبغـري إذن وليِّ 

 . لـزم االشـرتاك، وهـو خـالف األصـلوإالَّ  ،غريه يكون جمـازاً 

 .غري ذلك من معانيه غري صادق وألنَّ 

ــوا ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــا بعــض املــؤمنني َوا�  لعــود الضــمري إىلٰ  ،هن

  :قبله ، ألنَّ الكلِّ 
�
ـد

َ
ـوا َمـْن يَْرت

ُ
يـَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
: املائـدة[ يـا أ

ــم، ]٥٤ ــمري هل ــلُّ ف ،والض ــا الك ــراد هن ــان امل ــو ك ــلُّ  ل ــان ك  لك

ولوصـفهم بإيتـاء الزكـاة حـال الركـوع، إذ  .ا لنفسـهواحد وليـ�

ــة ــة حالي ــدلول ،اجلمل ــون م ــة]] ٣٣٨ص /[[  فيك  ال أوىلٰ : اآلي

ــ ــيكم إالَّ رُّ ـبالتص ــف ف ــذي أت ــوله وال ــال  ٰى  اهللا ورس ــاة ح الزك

،  ركوعـــه مـــن املـــؤمنني، وذلـــك الشـــخص هـــو عـــيلٌّ 

ــرالتِّ  ــاق أكث ــ ف ــهـاملفسِّ ــلَّ و .رين علي ــال ألنَّ ك ــن ق ــراد  :م امل

ــ . هــو عــيلٌّ : الــبعض قــال  ،ه داخــل يف العمــوم قطعــاً وألنَّ

ـــام إالَّ  ـــا باإلم ـــيس مرادن ـــام، إذ ل ـــو اإلم ـــون ه   األوىلٰ فيك

 .وهو املطلوب ،فبالترصُّ 

الواحـــد،  يلـــزم املجـــاز يف محـــل اجلمـــع عـــىلٰ : ال يقـــال

 واملضارع وهو 
َ
 و يُِقيُمون

ُ
ت
ْ
 يُؤ

َ
 .املايض عىلٰ  ون
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ـ: ألّنا نقـول  محلهـا عـىلٰ  ، فـإنَّ فـالزم لكـم أيضـاً  ،لا األوَّ أمَّ

 فيكـون الـبعض، فيكـون إطـالق الكـلِّ  ،العموم باطل، ملـا قلنـا

. وهـو كثـري ،تسـمية املعظـم بـاجلمع الـبعض، لكـن جمازيـاً  عىلٰ 

ه حقيقـة فيـه راد بـه احلـال فإنَّـفممنوع، جلـواز أن ُيـ ،ا الثاينوأمَّ 

 .ومشرتك عند البرصي ،د الكويفعن

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

ـُم اُهللا  :قوله تعاىلٰ  :لاألوَّ الوجه ]] ١٢١ص [[
ُ
ما َوِ���

�
إِن

ـْم 
ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
الَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
 :ماتمقدّ  ف عىلٰ وذلك يتوقَّ  ،]٥٥: املائدة[ �راِكُعون

ــة األُوىلٰ املقدّ  ــ( :م ــ )امإنَّ ــةـللحص ــل اللغ ــن أه ــل ع  ،ر بالنق

 :قال الشاعر

ــ ينــا الذائــد احلــامأ    امالــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـاهبم أنـا أو مـثيل 

 .لو مل يكن للحرص مل يتّم افتخارهف

ــةاملقدّ  ــة الثاني ــالويلِّ  نَّ أ :م ــراد ب ــ امل ــ األوىلٰ  اإمَّ أو   فرُّ ـبالتص

ذ غـري ذلـك مـن معانيـه غـري صـالح إ]] ١٢٢ص /[[النـارص، 

ــاً  ــا قطع ــلهن ــاين باط ــن الث ــ ،، لك ــاص النص ــدم اختص رة ـلع

 .لاألوَّ  ٰى  املعنفتعنيَّ  ،باملذكور

قبلــه بـــال  نَّ أل ،اخلطــاب للمـــؤمنني نَّ أ :مــة الثالثـــةاملقدّ 

ــل ــْن يَرْ : فص ــوا َم ــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ــْن ي

َ
ْم �

ُ
�

ْ
ــن  ِم

�
ــد

َ
ت

ــُم اُهللا : قــال ثــمّ ، ]٥٤: املائــدة[اآليــة  ...ِديِنــهِ 
ُ
مــا َوِ���

�
إِن

 ُ
ُ

 .إليهم حقيقةً  فيكون الضمري عائداً  ،َورَُسو�

ــواـ املــراد بــ نَّ أ: مـة الرابعــةاملقدّ 
ُ
يــَن آَمن ِ

�
اآليــة هــو  يف ا�

 :لوجهني ،بعض املؤمنني

ا لنفسـه واحـد وليـ� كـان كـلُّ ه لـوال ذلـك لنَّ أ :لاألوَّ الوجه 

 .وهو باطل ،املذكور ٰى باملعن

هـم، ه وصـفهم بوصـف غـري حاصـل لكلِّ نَّـأ :الثـاينالوجه 

 .ذ اجلملة هنا حاليةإ ،يتاء الزكاة حال الركوعإوهو 

بــن  وهــو عــيلُّ  ،املــراد بــذلك الــبعض نَّ أ :مــة اخلامســةاملقدّ 

ـــ طالـــب  يبأ كثـــر أفـــاق للنقـــل الصـــحيح، واتِّ  ،ةخاصَّ

ــ ــ رين عــىلٰ ـاملفسِّ عطــاه خامتــه أف ،، فســأله ســائلصــّيل ه كــان يُ أنَّ

ــاً  ــان إو. راكع ــ أوىلٰ  ذا ك ــنيَّ رُّ ـبالتص ــا، تع ــون ف فين  أن يك

 . ذلكالَّ إباإلمام  يألّنا ال نعن ،مامهو اإل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

مة احلّيل [ قال]] ٣٤١ص [[ : قولـه تعـاىلٰ : ثالثال: ]أي العالَّ

 ـالَة  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
ُم اُهللا َورَُسو�

ُ
ما َوِ���

�
إِن

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
�َة وَه  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
واالسـتدالل بـه ، ]٥٥: املائدة[ �َو�ُؤ

 :ماتمقدّ ]] ٣٤٢ص /[[  ف عىلٰ يتوقَّ 

ــإ(لفظــة  أنَّ : حــداهاإ فــق عليــه متَّ ر، وهــو ـتفيــد احلصــ )امنَّ

 .بني أهل اللغة

ف، رُّ ـبالتصــ وىلٰ راد هبــا األهنــا ُيــ )الــويلِّ (لفظــة  أنَّ : الثانيــة

ومســتعمل يف العــرف، لقولــه  ،وهــو مشــهور عنــد أهــل اللغــة

 :»ــ ــري أّي ــها بغ ــت نفس ــرأة نكح ــا ذن وليِّ إام ام ــا فنكاحه ه

 وويلُّ  ،الـــدم ة، وويلُّ الرعيَّـــ الســـلطان ويلُّ (: وقـــوهلم ،»باطــل

 .)تامليِّ 

ــة ــن أنَّ : الثالث ــراد م ــوا امل ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــؤمنني ا� ــض امل  ،بع

ـالتِّ  ه لـو كـان نَّـوأل .املـؤمنني ة لكـلِّ صافهم بصـفة ليسـت عامَّ

 .وهو حمال ، واحدواملتوّيل  للجميع لكان الويلُّ 

مجــاع ، لإل املــراد بــذلك الــبعض هــو عــيلٌّ  أنَّ : الرابعــة

ركوعـه، فنزلـت هـذه  ق بخامتـه حـاله هـو الـذي تصـدَّ أنَّـ عىلٰ 

 .اآلية

ــه : أقــول ، هــذا هــو الوجــه الثالــث مــن دالئــل إمامت

 :ماتتقرير مقدّ  ف عىلٰ ووجه االستدالل هبذه اآلية يتوقَّ 

 .واملعقول ،عليه املنقول للحرص، ويدلُّ  )امنَّ إ( أنَّ : وىلٰ األُ 

 :مجاع أهل العربية ظاهر، قال الفرزدقإف ،لوَّ ا األأمَّ 

ــإالــذمار و أنــا الذائــد احلــامي    امنَّ

  يدافع عن أحسـابكم أنـا أو مـثيل 

ــو ــظ واملعن ــة اللف ــن جه ــذا م ــتدالل هب ــه االس ــ .ٰى وج ا أمَّ

 أنـا، لـزم الَّ إر، أي مـا يـدافع ـه لـو مل يـرد احلصـفهـو أنَّـ ،اللفظ

العــرب  نَّ يــدافع أنــا، وهــو غلــط، أل :أن يكــون تقــدير الكــالم

ــ ــتكلِّ ربِ ال ُت ــمري امل ــارع ز ض ــد تقدُّ الَّ إم يف املض ــه عن ص /[[  م

ــ. وأخواهتــا )الَّ إ( ـعليــه، أو فصــله بــ]] ٣٤٣  ،ٰى ا املعنــوأمَّ

ذا كــان إ الَّ إوذلــك ال حيصــل  ،غــرض الشــاعر االفتخــار نَّ فــأل

ــن األ ــدافع ع ــامل ــو معن ــا، وه ــه ال غريمه ــو أو مثل ــاب ه  ٰى حس

 .احلرص

ــ ــولوأمَّ ــو  ،ا املعق ــات ولإل )نَّ إ(فه ــا(ثب ــ )م ــي، ف ذا إللنف

مـا كانتـا عليـه،  جيـب أن يبقيـا عـىلٰ  ٰى خرا مع األُ حدامهإبت كِّ رُ 

ــالف األالَّ إو ــو خ ــل، وه ــزم التغيــري والنق ــإصــل، ف ل ا أن مَّ
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ــىلٰ  ــن ع ــا واردي ــون  يكون ــال، أو يك ــو حم ــد وه ــوع واح موض

مجـاع، ثبات لغري املـذكور والنفـي للمـذكور وهـو باطـل باإلاإل

ــون اإل ــو أن يك ــس، وه ــي العك ــي فبق ــذكور والنف ــات للم ثب

 .وهو املراد باحلرص لغريه،

ــتإ ــلِّ ال نُ : ن قل ــس ــم أهنَّ ــدلُّ ـا للحص ــحَّ  ر، وي ــه ص ة علي

ر لـزم ـام جـاءين زيـد وحـده، ولـو كـان للحصـنَّ إ: التأكيد، يقال

ـــإ: يقـــال التكـــرار، وأيضـــاً  فـــال يفيـــد  ،ام النـــاس العلـــامءنَّ

ـــزم املجـــاز أو االشـــرتاك، ومهـــا عـــىلٰ الَّ إاالختصـــاص، و   ل

 .صلخالف األ

ــت ــواب: قل ــ :اجل ــإا أمَّ ــا للحص ــد دلَّ ـفادهت ــهر فق ــا علي  .لن

ــ ــوأمَّ ــه يُ ا أنَّ ــامً ؤكِّ ــذلك ال دائ ــتباهد ف ــع االش ــل يف موض  .، ب

 الَّ إأن يفيــد فائــدة االختصــاص، و لكــن التأكيــد ال بــدَّ  ،مناســلَّ 

 .الستحال تأكيده بام يفيد االختصاص

ــه ــإ: قول ــتَ ا تُ هنَّ ــهس ــاص، كقول ــث االختص ــإ( :عمل حي ام نَّ

 .)ءالناس العلام

كونـه  بيَّنّـاّنـا قـد سـبيل املجـاز، أل ذلك اسـتعامل عـىلٰ  :قلنا

 ر، فلـو جعلنـاه حقيقـة يف عدمـه كـان مشـرتكاً ـحقيقة يف احلصـ

، عــدم املجــاز أوىلٰ ] أيضــاً [صــل ن كــان األإصــل عدمــه، وواأل

ذا مل حيصـل الصـفة التــي إغـري العــامل  نَّ إواملجـاز هنـا ظــاهر، فـ

ســلب  يوانــات صــحَّ باعتبارهــا امتــاز عــن غــريه مــن احل

 .نسانية عنه جمازاً اإل

 وىلٰ هنـــا هـــو األ )الـــويلّ ( ـاملـــراد بـــ أنَّ : مـــة الثانيـــةاملقدّ 

 ذلــك مســتعمل فيــه لغــةً  عليــه أنَّ  ف والتــدبري، ويــدلُّ رُّ ـبالتصــ

 .ورشعاً  وعرفاً 

ــ]] ٣٤٤ص /[[ ــةً أمَّ ــأل ،ا لغ ــ نَّ ف ــة نصُّ ــل اللغ ــىلٰ أه  وا ع

 نَّ أ تعــاىلٰ اهللا  صــفات د يف كتــاب لــه يفذلــك، وقــد ذكــره املــربَّ 

ــويلَّ  ــو األ ال ــ وىلٰ ه ــري . فرُّ ـبالتص ــدح أم ــت يم ــال الكمي وق

 :املؤمنني 

ـــنعم ويلُّ  ـــاأل ف ـــد وليِّ ـــر بع     هم

   بونعـم املـؤدِّ  ٰى ومستجمع التقو 

ــ ــاً وأمَّ ــ ،ا عرف ــن ترشَّ ــوهلم مل ــةفق ــد ويلُّ : (ح للخالف ، )العه

 .)له من ال ويلَّ  السلطان ويلُّ ( :وقوهلم

ام امـرأة نكحـت نفسـها بغـري أّيـ«: فقولـه  ،ا رشعـاً وأمَّ 

. بالعقــد عليهــا أي مــن هــو أوىلٰ  ،»هــا فنكاحهــا باطــلذن وليِّ إ

ــوهلم ــدم ويلُّ ( :وق ــلُّ . )ال ــد  والك ــتعامالت يفي ــذه االس ــن ه م

ــة إف، ورُّ ـبالتصــ وىلٰ األ ــب أن يكــون حقيق ــان كــذلك وج ذا ك

حقيقــة فيــه  ذا كــانإصــل عدمــه، وذ األإ ، كــان جمــازاً الَّ إفيــه، و

 لــزم االشــرتاك، الَّ إوجــب أن ال يكــون حقيقــة يف غــريه، و

 .صلوهو خالف األ

ـــد ورد الـــويلُّ : ن قلـــتإ ـــ ق ـــارص،  ٰى بمعن الصـــديق والن

ــرتكاً واأل ــون مش ــة، فيك ــتعامل احلقيق ــل يف االس ــالف ص ، وخ

ال جيـوز أن يكـون املـراد أحـد  مَ صل يصار إليـه للـدليل، فِلـاأل

 .مطلوبكم ال داللة فيه عىلٰ  ذٍ املعنيني املذكورين؟ وحينئ

ـ بيَّنّـاحيـث : قلت يف غـريه،  كـان جمـازاً  وىلٰ ه حقيقـة يف األأنَّ

منا مـا ذكـرتم، لكـن ال جيـوز ولـئن سـلَّ . مَّ َثـ ن كان مستعمالً إو

ــالويلِّ  ــا الصــديق، أل أن يكــون املــراد ب ــهن ه كــالم متهافــت ال نَّ

ــه ــل حتت ــارص. طائ ــ نَّ أل ،وال الن ـــنص ــؤمنني عامَّ ــدليل رة امل ة ب

ــٍض : قولــه
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 .]٧١: التوبة[

يـَن آَمنُـواـ املـراد بـ أنَّ  عـىلٰ  ونحن نستدلُّ  ِ
�

هنـا بعـض  ا�

ــبعض اآل ــون لل ــزم أن يك ــؤمنني، فيل ــارصاً امل ــري ن ــر غ ــا خ ، مل

ــ ــن إرادة احلص ــا م ــذكورة، ـذكرن ــة امل ــاقض لآلي ــك من ر، وذل

 .حمال تناقض يف كالمه تعاىلٰ وال

يـَن آَمنُـواـ املـراد بـ أنَّ : مة الثالثةاملقدّ ]] ٣٤٥ص /[[ ِ
�

 ا�

 :بعض املؤمنني، ويدل عليه وجهان

يتـاء إه وصفهم بوصف غري حاصل جلميعهم، وهو أنَّ : لوَّ األ

ذ اجلملة هنا حالية، وانتفـاء هـذا الوصـف إالزكاة حال الركوع، 

 .وهو املطلوب ،املراد البعض هم ظاهر، فيكونعن كلِّ 

عائـد  - أعنـي الكـاف واملـيم - الضـمري املـذكور أنَّ : الثاين

ــأل ،املــؤمنني كــلِّ  ىلٰ إ يــا : ه قــال قبــل هــذه اآليــة بــال فصــلنَّ

 �ِ
ْ
 يَـأ

َ
َسـوْف

َ
ـْن ِديِنـِه ف

َ
ْم �

ُ
�

ْ
 ِمـن

�
ـد

َ
يَن آَمنُوا َمـْن يَْرت ِ

�
َها ا� ـ� ي

َ
أ

 ِ
ُ

ــب�ُهْم َو� ِ
ُ

ــْوٍم �
َ
ٰ اُهللا بِق

َ َ
ــٍة �

�
ِذل

َ
 أ

ُ
ــه

َ
ٰ  ب�ون

َ َ
ةٍ � ــز� ِع

َ
ِمِنَ� أ

ْ
ــؤ ُم

ْ
 ا�

ــٍم   الئِ
َ
ــة ْوَم

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يِل اِهللا َوال �  ِ� َس

َ
ــُدون اِه

ُ
ــِر�َن � �فِ

ْ
ال

ــيٌم  ــٌع َعِل ــاُء َواُهللا واِس ــْن �َش ــِه َم ِ�ي
ْ
 اِهللا يُؤ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ِ  �ذ�

ــدة[ ــإو ،]٥٤: املائ ــراد ب ــون امل ــوز أن يك ــذلك ال جي ــان ك ـ ذا ك

ــوا
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ــع، و ا� ــة اجلمي ــذه اآلي ــون الَّ إيف ه ــزم أن يك  ل

نفسـه، وهـو  واحـد ويلُّ  ، فيكـون كـلُّ عليـه واحـداً  واملوّىلٰ  الويلُّ 

 .حمال، فيكون املراد البعض، وهو املطلوب

بــن أيب  املــراد بــذلك الــبعض هــو عــيلُّ  أنَّ : مــة الرابعــةاملقدّ 

 :لوجوه، طالب 
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ــاتِّ : لوَّ األ ــاق املفسِّ ــىلٰ ـف ــك، ف رين ع ــإذل ـ ه ورد أنَّ نَّ ا عليـ�

  ُٰى ومأ فســأله ســائل وهــو راكــع يف صــالته، فــصــّيل كــان ي 

. رهـإليــه، فأخــذ الســائل اخلــاتم مــن خنصــ ٰى ره اليمنـــبخنصــ

ــه ــل، وفي ــديث طوي ــريه واحل ــي وغ ــول  أنَّ : ورواه الثعلب اهللا رس

 ـــال ـــمَّ اللّ «: ق ـــدري ه ـــ ،ارشح يل ص ـــريـويسِّ  ،ر يل أم

ــ ،مــن أهــيل راً واجعــل يل وزيــ . »شــدد بــه ظهــريا ،ا أخــيعلي�

ــو ذرٍّ  ــال أب ــوَ : ق ــتتمَّ اهللا ف ــا اس ــ م ــة حتَّ ]] ٣٤٦ص /[[  ٰى الكلم

ــل ــزل جربئي ــال ،ن ــ: فق ــا حمّم ــرأي ــُم اُهللا : د اق
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 .اآلية ... َورَُسو�

ــتإ ــو : ن قل ــد، وه ــع يف الواح ــظ اجلم ــتعامل لف ــزم اس يل

 .صل حقيقةخالف األ

شــتهر يف لغــة العــرب اســتعامل اجلمــع للواحــد قــد ا: قلــت

ــىلٰ  ــيم ع ــب للتعظ ــام مناس ــذا املق ــيم، وه ــبيل التعظ ــاز  ،س فج

 .ذلك

ــاين ــ: الث ــد أّن ــاا ق ــ أنَّ  بيَّنّ ــراد ب ــواـ امل ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــض  ا� بع

 ، املـراد هـو عـيلٌّ  نَّ إ: مـن قـال بـذلك قـال املؤمنني، وكـلُّ 

 .مجاعإلل وجه آخر غريه كان خرقاً  فلو محلناها عىلٰ 

يـَن آَمنُـواـ املـراد بـ أنَّ : الثالـث ِ
�

ـإ ا� أو  ،املـؤمنني ا كـلُّ مَّ

ــ .بعضــهم ــل هــو  ،داخــل فــيهم قطعــاً  ل فعــيلٌّ وَّ ن كــان األإف ب

هـو   فعـيلٌّ  .ه املـرادنَّـإ :ن كـان الثـاين فقـد قلنـاإو .دهمسيِّ 

 .وهو املطلوب ،التقديرين مراد عىلٰ 

ــ: الرابــع ــاا قــد أّن كــون بعــض  عــىلٰ  آليــة تــدلُّ هــذه ا أنَّ  بيَّنّ

ــف يف كلِّ رّ ـبالتصــ املــؤمنني أوىلٰ  ا هــم، وقــد أمجــع املســلمون أهنَّ

ــ ــي أُ ـال تقتض ــية إلمَّ ــون مقتض ــريه، فتك ــه، وة غ ــزم الَّ إمامت  ل

 .تعطيلها

ـــرَّ إ ـــدّ ذا تق ـــذه املق ـــول ،ماترت ه ـــيلٌّ : فنق  أوىلٰ   ع

ــلُّ  ــاملؤمنني، وك ــان أوىلٰ  ب ــن ك ــو  م ــم فه ــتجإهب ــامهم، ين  أنَّ : م

ـ .مـامهمإ ا لي� ع  .ماتمت يف املقـدّ فقـد تقـدَّ  ،ٰى ا الصـغرأمَّ

 . ذلكالَّ إمام ه ليس مرادنا باإلنَّ فأل ،ٰى ا الكربوأمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

ــُم اُهللا : ومنهــا قولــه تعــاىلٰ ]] ٢٥٩ص [[
ُ
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ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ ــدة[ �ا�ص�   ،]٥٥: املائ

ـــذكــر الزخمشــ ــري يف كّش ــيلٍّ افه أهنَّ ــدَّ  ا نزلــت يف ع ق حــني تص

ــ ،بخامتــه وعتيبــة  ،يدّ وذكــره الثعلبــي يف تفســريه عــن السُّ

أيب منهــا عــن  ،ةق عــدَّ رُ مــن ُطــ ورواه الثعلبــي أيضــاً .  وغالــب

ورأيتــه  ، صــمتاهبــاتني وإالَّ   ســمعت النبــيَّ   :قــال ،ذرٍّ 

 ،وقاتـل الكفـرة ،قائـد الـربرة عـيلٌّ «: يقـول ، فعميتـاهباتني وإالَّ 

 يت يومـاً  صـلَّ ا إّين أَمـ ،»خمـذول مـن خذلـه ،رهـمنصور من نصـ

ــيِّ  ــائل يف املســجد ، مــع النب ــأل س ــم يُ  ،فس ــفل ــدعطِ  ،ه أح

ــه راكعــاً   ]عــيلٌّ [ ٰى فــأوم ره ـفأخــذ اخلــاتم مــن خنصــ ،إلي

ــيُّ فلــامَّ  ،ٰى اليمنــ  :قــال ٰى موســ إنَّ  هــمَّ اللّ «:   فــرغ قــال النب
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ــ، ]٣٥: صــصالقَ [ مــن جعــل يل وزيــرًا فا ،كك وصــفيُّ وأنــا نبيُّ
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 نزوهلــا فيــه رزيــن يف اجلــزء الثالــث مــن اجلمــع بــني ٰى ورو

ــره يف صــحيحه النســائي عــن ابــن ســالم ،الصــحاح  ،وذك

ـــ ـــن ُط ـــازيل م ـــن املغ ـــافعي اب ـــه الش ـــةرُ ورواه الفقي  ،ق مخس

 ،والقزوينــــي ،والنيســــابوري ،والقشــــريي ،واملــــاوردي

والطــويس واألصــفهاين يف تفاســريهم  ،والفلكــي يف اإلبانــة

ـــ ـــن السُّ ـــد ،يدّ ع ـــن ،وجماه ـــش ،واحلس ـــة ،واألعم  ،وعتيب

 .اسوابن عبّ  ،وعباية ،وابن الربيع ،وغالب

ـ والواحــدي يف  ،صــول احلــديثع يف معرفــة أُ وابــن البيـِّ

وأبــو بكــر  ،والســمعاين يف فضــائل الصــحابة ،أســباب النــزول

ــرازي يف أحكــام القــرآن وســليامن بــن أمحــد يف املعجــم  ،ال

ــ ،والبيهقــي يف الشــعب ،األوســط ــوحمّم ــن فتّ ــل د ب ال يف التنزي

ــة ــع ،والروض ــن أيب راف ــر أنَّ  ،واب ــان وذك ــذان إمام ــن  ،ه واب

ـــ ـــي ،اسعبّ ـــالح ،والثقف ـــو ص ـــد ،وأب ـــعبي ،وجماه  ،والش

 .والكلبي ،وناصح التميمي ،والنطنزي يف اخلصائص

ـــ]] ٢٦١ص /[[ ة زرارة عـــن ورواه مـــن الفرقـــة املحقَّ

 .فقة املعاينيف روايات خمتلفة املباين متَّ  الباقر 

وابـن البطريـق  ،واحلسني بـن جـرب يف كتابـه نخـب املناقـب

ــن عــدَّ  يف ــائص م ــاب اخلص ــكت ــ ،قرُ ة ُط ــن جريــر وحمّم د ب

ــ ،الطــربي ــه القّم ــن بابوي ــن  إىلٰ  ي يف األمــايل مســنداً واب عمــر ب

 وأنــا راكــع لينــزل يفَّ  قت بــأربعني خامتــاً تصــدَّ  :قــال ،اباخلّطــ

 .فلم ينزل ما نزل يف عيلٍّ 
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 امَّ ـلـ«: الصـادق عـن آبائـه  وأسنده صاحب الكـايف إىلٰ 

ما َوِ�� : نزلت
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� ...  اجتمـع نفـر يف  ،اآليـة

وقـد  ،بن أيب طالب ط علينا عيلَّ حني سلَّ  هذا ذلٌّ  :فقالوا ،املسجد

 : فنزلت ،اه وال نطيع علي� د ولكن نتوالَّ علمنا صدق حممّ 
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 . لوالية عيلٍّ   ]٨٣: النحل[ � �فُِرون

ــريقني ــل الف ــر بنق ــمني ،فقــد ظه ــاق اخلص ــا يف  ،وإطب نزوهل

 . عيلٍّ 

 ،سـامة بـن زيـد بعـد الغـدير كـالموأُ  كـان بـني عـيلٍّ : قـالوا

 .»؟ألست موالك باألمس«: فقال له عيلٌّ 

ــا ــقــد والَّ  :قلن ه اهللا عليــه يف مجلــة ووالَّ  ،اسه عليــه النّخ

 عــىلٰ  .اس رويــتم يف اآليــات املنتزعــة عــن ابــن عبّــكــام،  النــاس

 .السبب ال خيصُّ  صول أنَّ ر يف األُ املقرَّ  أنَّ 

اس نزوهلـا يف عبـادة بـن أسـند الثعلبـي عـن ابـن عبّـ :قالوا

كــان بينــه وبــني اليهــود  ،الصــامت وأصــحاب رســول اهللا 

 .له فنزلت تسليةً  ، أسلم قطعوهفلامَّ  ،حلف

 ،ومـن واليـتهم علــيكم ،مـنكم يلٍّ أكثـر روايتهـا يف عـ :قلنـا

وكيـف تكـون يف األصـحاب  ،روايـة نـادرة ل عنهـا إىلٰ عـدَ فال يُ 

 ؟وقد حدثت املناكري من أكثرهم

ــذٍ  ــول حينئ ــة  :فنق ــ(لفظ ــ )امإنَّ ــد احلص ــه  ،رـتفي ــه قول ومن

ــاىلٰ  ــُم اهللاُ : تع
ُ
ــا إِ�ُه� م

�
ــه[ إِن ــاىلٰ  ،]٩٨: ط ــات  أراد تع إثب

ــِذرٌ وكــذا  .ونفيهــا عـن غــريه ،اإلهليـة لنفســه
ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
 إِن

ــد[ ــ، ]٧: الرع ــن عبّ ــم اب ــيةوفه ــا بالنس ــاص الرب يف  اس اختص

 :وقال الشاعر، »ام الربا يف النسيةإنَّ «: قوله 

 ]] ٢٦٢ص /[[

ــ    امأنــا الزائــد احلــامي الــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـاهبم أنـا أو مـثيل 

ــ( :وقـال ــ ،)ة للكــاثرام العـزَّ وإنَّ وهــي  )إنَّ (بـة مــن ام مركَّ وإنَّ

اجتمــع  حمــلٍّ  فــإن تــواردا عــىلٰ  ،وهــي للنفــي )مــا(و ،لإلثبــات

ــان ــدَّ  ،املتنافي ــال ب ــ ف ــن حملَّ ــىلٰ  ،نيم ــات ع ــإن ورد اإلثب ــري  ف غ

وهـو  ، العكـسفتعـنيَّ  ،فباطـل باإلمجـاع ،املذكور والنفـي عليـه

 .املهجور يإثبات املذكور ونف

ــ(جــاءت  :قــالوا َمــا : اىلٰ ر يف قولــه تعـــلغــري احلصــ )امإنَّ
�
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ـو�ُُهمْ 
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 .مع وجود اإليامن يف غريهم ،ام الناس العلامءإنَّ  :وقوهلم

ال لنفـي اإليـامن والنـاس  ،ذلـك للمبالغـة يف مـدحهم :قلنا

ي اإليـــامن تنفـــر ـال وناقصـــّهـــاجلُ  وهلـــذا إنَّ  ،عـــن غـــريهم

ــاط ــد هــذا الكــالميب ــادة احلصــ ،عهم عن ــل ـولــو ال إف ر مل حيص

 .ذلك

ــالوا ــة  :إن ق ــة الوالي ــا يف آي ــون ذكره ــن أن يك ــانع م ــام امل ف

 ؟للمبالغة ال لنفي الوالية عن غريه

 ،المتنـاع العبـث ،ٰى للمبالغـة مـن زيـادة معنـ فـال بـدَّ  :قلنا

ِمنُـ: مـؤمن يف قولـه تعـاىلٰ  فأصل الوالية ثابـت لكـلِّ 
ْ
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ــ ٰى توجــب املبالغــة ســو ٰى زيــادة يف املعنــ وهــي  ،ةالواليــة العامَّ

 .إذ هي اإلمامة ،املطلوبة هنا

ــِذرٌ : قــالوا
ْ
ــَت ُمن

ْ
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�
لــيس فيهــا ] ٧: الرعــد[ إِن

 .لوجود اإلنذار لغريه ،رـحص

ومل يقـل اهللا  ،ام أنـت منـذر ال جمـربإنَّـ :تقـديرإذ ال ،بـىلٰ  :قلنا

 .ام أنت املنذرإنَّ  :تعاىلٰ 

ــالوا ــادت احلصــ :ق ــة أوالدهـإذا أف ــلب إمام ــه س ــزم من  ،ر ل

 .وأنتم ال تقولون به

ــا ــىلٰ  :قلن ــارج ع ــدليل اخل ــام ال ــاً  إذا ق ــان كافي ــامتهم ك  إم

ــيهم ــنهم ،ف ــات م ــتأيت الكرام ــدِّ  ،وس ــن ج ــوص م هم والنص

ــبتها ال وألنَّ  .علــيهم ــازت نس ــيهم ج ــن أب ــت م ــدقة إذا وقع ص

 : ري اليهــوديف متــأخِّ  مثــل قولــه تعــاىلٰ  ،إلــيهم
َ
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 :دباءقال بعض األُ ]] ٢٦٣ص /[[

ــــــذه ــــــيُُّكُم  ه ــــــام َولِ     اهللاُإِنَّ

ـــه  ـــن اهللا في ـــة م ـــت بالوالي   أت

    ٰى من اللفـظ معنـ ٰى ـفإذا ما اقتض

ـــه    فيـــه كانـــت مـــن بعـــده لبني

 ،صـنا اخلطـاب باحلـارضين كـام هـو ظـاهر اآليـةولئن خصَّ 

 .ونستفيد إمامتهم من غريها احلرص أيضاً  تمَّ 

ــل ــون( :إن قي ــون(و )يقيم ــتقبال )يؤت ــحُّ  ،لالس ــلِّ  فيص  لك

 .من يفعل ذلك

عمـر  ونقلنـا أنَّ  ،قكم نزوهلـا يف عـيلٍّ رُ قد نقلنـا مـن ُطـ :قلنا

ــدَّ  ــراراً تص ـــيء ق م ــه ش ــزل في ــم ين ــتقبال ال  ،فل ــيغة االس وص

َم اهللاِ : كقولـــه تعـــاىلٰ  ،تســـتلزمه
َ
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ـــ ،ونحوهـــا كثـــري ـــام ُخت وإنَّ ص اللفـــظ لالســـتقبال الســـني لِّ

ـــوف ـــ ،وس ـــا ختلَّ ـــاىلٰ ص لوهن ـــه تع ـــال بقول ـــْم : لح
ُ
وَه

 
َ
ــون ــال  ،� راِكُع ــام يق ــل :ك ــو آك ــري وه ــت األم ــه  ،رأي ولقيت

ــب ــو راك ــان ،وه ــو ك   ول
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــتئنافاً   �وَه ــزم  اس ل

ــرار ــالة ،التك ــر الص ــه يف ذك ــي  ،لدخول ــة ه ــت الوالي وإذا كان

ــوهــي ثابتــة لــبعض األُ  ،فرُّ ـالتصــ  .باإلمجــاع نــت لعــيلٍّ ة تعيَّ مَّ

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــة ال تقتض ــريهـاآلي ــة غ ــت أُ  ،ي إمام ــو مل تثب ــت فل لغي

 ،فيهـا باإلمجـاع مـن عمومهـا النـاس دخـل عـيلٌّ  ولو فـرَّ  ،اآلية

 .اد اإلضافةلوجوب احتِّ  ،ويلزم من ذلك ثبوت إمامته

 ،لتعمـيم اآليـة ا راكعـاً مـنهم زّكـ واحـدٍ  كـلَّ  إنَّ  :ام قيـلوربَّ 

ــر ــه نظ ــد  ،وفي ــاإذ ق ــ أنَّ  بيَّنّ ــراد ب  يُ ـ امل
َ
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ــتقبال ــالإالَّ  ،االس ــال : أن يق ــان احل ــال الزم ــرد باحل ــل  ،مل ي ب

 .فيذهب اإلشكال ،حال الركوع

ينَ  :قالوا ِ
�

 .الواحد ل عىلٰ مَ فال ُحي  ،لفظ مجع ا�

ــا ــيم  :قلن ــد للتعظ ــوع للواح ــتعامل موض ــرف واالس يف الع

ــل ،والتفخــيم ــ: مث
َ
ق
ْ
ــِة ال

َ
ْل

َ
ــاُه ِ� �

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ــا أ

�
ِر إِن

ْ
: القــدر[ �د

١[ ، َـر
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ُن ن

ْ َ
ا �

�
ـوا ِمـْن ، ]٩: احلجـر[ إِن ِ�يضُ

َ
ـم� أ

ُ
�

ـــاُس   ا��
َ

فـــاض
َ
 أ

ُ
ـــث ـــراهيم أو   ،]١٩٩: البقـــرة[ َحيْ أراد إب

ــُم :  وقولــه تعــاىلٰ ]] ٢٦٤ص /[[  . النبــيِّ  ُه
َ
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ــن مســعود أراد تعــاىلٰ  ــ .نعــيم ب ــنَ لفــظ  َل ولــو ُمحِ ي ِ
�

 عــىلٰ  ا�

ام إنَّـ :ه قـالفكأنَّـ ،ا لنفسـهوليـ� واحـدٍ  العموم لزم أن يكون كـلُّ 

ــيُّ  ــتمول ــوله أن ــد اهللا ورس ــن  .كم بع ــة م ــب مجاع ــد ذه هــذا وق

 .بالعموم ه ال صيغة ختتصُّ أنَّ  صوليني إىلٰ األُ 

ا كـانوا خيرجـون النصـول مـن جسـده ليـ�ع ذكرتم أنَّ  :قالوا

فكيــف  ،همالحظـة عظمـة ربِّـ النجـذاب نفسـه إىلٰ  ،يف سـجوده

 ؟شعر بالسائل يف صالته

ــادتني ،ذلــك مــن خصائصــه  :قلنــا  ،ليجمــع بــني العب

راف ـبــل انصــ ،راف عــن عظمتــه تعــاىلٰ ـولــيس يف ذلــك انصــ

مـع سـكره عـن  السـاقي ال يضـلُّ  فـإنَّ  ،ٰى خـرإليها مـن جهـة أُ 

 :قال بعضهم ،يرشب ويسقي ندماءه أن

   رب ال تلهيـه سـكرتهـيسقي ويش

  عن النديم وال يلهو عـن الكـأس 

ــ ــكره حتَّ ــه س ــ ٰى أطاع ــنمتكَّ     ن م

  فعل الصحاة فهذا أفضل النـاس 

ــ أنَّ   املشــهور بــني الفــريقني :قــالوا الفخــر «: قــال ا علي�

 .وال زكاة مع الفقر ،»بالفقر

م لِّ ولـو ُسـ ،غـري اهللا سـلب االعـتامد عـىلٰ الفقر هنا هو  :قلنا

 ،عوهـي مطلـق التطـوُّ  ،ةالزكـاة املسـتحبَّ  ه فقري املـال مل ينـاِف أنَّ 

ــىلٰ  ــ وع ــر عمَّ ــي الفق ــزم نف ــا ال يل ــدير وجوهب ــن كُ تق ــالِّ  ،ف هب

ــن يســتغرقها ــ ،جلــواز حصــول نصــاهبا مــع دي  ،ه ال يمنعهــافإنَّ

 : قال اخلوارزمي

ـــؤدٍّ  ـــال م ـــاة م ـــوع زك     يف الرك

  ب قــد حواهــا بــاجلرابيــجرا 

 ؟اجلواد وهل جتب الزكاة عىلٰ  ،هو جواد :قالوا

ــا ــايب :قلن ــواد خط ــالم اجل ــع أنَّ  ،ك ــود م ــاة ج ــع الزك  ،دف

ـ ؟فكيف ينـايف اجلـود ق اجلـود مـع نفـي مـا بـه بـل كيـف يتحقَّ

 وإالَّ  ،ق باحلكمــة واملصــلحةاإلعطــاء يتعلَّــ أنَّ  عــىلٰ  ؟جيــود

 .يف منع الفقراءاهللا  عدم اجلود إىلٰ  َب ِس لنُ 

  ٰى فمعن ،اخلضوع الركوع لغةً  :قالوا
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
أي   �وَه

 .وهم متواضعون

قــال صــاحب كتــاب  ،بــل الركــوع هــو التطــأطؤ ،ال :قلنــا

ــ]] ٢٦٥ص /[[  لوجهــه مــن ينكــبُّ  كــلُّ  :العــني ت ســواء مسَّ

ــع ــو راك ــاه األرض أو ال فه ــد ،ركبت ــن دري ــال اب ــه ق وإن  .ومثل

 .فهو من املجاز ،التواضع الركوع عىلٰ  َل ُمحِ 

وهـــي مبطلـــة  ،ةنيَّـــ فالزكـــاة الواجبـــة تفتقـــر إىلٰ  :قـــالوا

 .للصالة

ــني  ،إذ هــي قلبيــة ،نمنــع إبطاهلــا :قلنــا ــاة بينهــا وب وال مناف

ــالة ــي ،الص ــتمرار احلكم ــاء باالس ــون  ،لالكتف ــواز أن يك وجل

وكـان  ،فـرغ ٰى ومل ينـو الزكـاة حتـَّ ،الفقري فأخـذ اخلـاتم أومأ إىلٰ 

 زاً يت كثرتـه جـاز أن يكـون جـاَضـرِ ولـو فُ  ،قلـيالً  يامء فعـالً اإل

ــ ،َخ ِســنُ  ثــمّ  زاً يكــام كــان الكــالم يف الصــالة جــا ،َخ ِســنُ  قــد   هفإنَّ

 نـزل فلـامَّ  ،م يف الصـالةا نـتكلَّ كنّـ  :قـال ،روي عن زيد بن أرقـم

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــانِ�َِ� : قول ـــوا ِهللاِ ق وُ�
ُ
ـــرة[ �َوق   ]٢٣٨: البق

 . مأمسكنا عن الكال

ـأفقـه األُ  وباجلملة فعـيلٌّ  ـ ،ةمَّ فـال  ،يف فعلـه ٰى ة الكـربواحلجَّ

وقـد ذكـر ابـن حنبـل يف  ،وقـد أسـلفنا إثبـات عصـمته ،وصمة

ــعيد ــن س ــنده ع ــيِّ  :مس ــحاب النب ــن أص ــد م ــن أح   مل يك

ــول ــلوين :يق ــيلٍّ  ،س ــري ع ــىلٰ  . غ ــه اهللا ع ــد مدح ــك وق  ،ذل

وقـد  .فعلـه عـىلٰ عليـه  للصـالة مل يـثن اهللا تعـاىلٰ  فلو كان مفسداً 
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ــ ــب أنَّ ــاحب النخ ــيم وص ــو نع ــافظ أب ــند احل ــان يُ أس ــّيل ه ك  ص

 .النافلة

بـالعطف  ،ثبتـت واليتـه  مور لعيلٍّ صت هذه األُ وإذا ختلَّ 

وإذا ثبت واليته  .والية اهللا تعاىلٰ  املعطوفة عىلٰ  ،والية الرسول عىلٰ 

فلو وقـع  ،إلطالق وجوب طاعة خليفته ،بحصول عصمته مَ كِ ُح 

 .خليقته ح كان اهللا قد أوجب فعله عىلٰ منه قبي

اخـتالف البلـدان  عـىلٰ  ،هذا وقـد نظمـت يف ذلـك األعيـان

 :ان أبياته احلسانفقال فيه حّس  ،واألزمان

   رسيتي وأُ ـأبا حسن تفـديك نفسـ

  ومســارع ٰى ء يف اهلــو بطــي وكــلُّ  

   عاً ييـك ضـامن حمبِّ  أيذهب مدحاً   

   عيوما املدح يف جنـب اإللـه بضـا 

   فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً 

  زكاة فدتك النفس يـا خـري راكـع 

ـــة ـــري والي ـــك اهللا خ ـــأنزل في    ف

ـــوثبَّ   ـــامت الش ـــا يف حمك   رائعـته

ــاب ردِّ  ،ذكــر ذلــك صــاحب املنهــاج بإســناده  وســيأيت يف ب

 .خر يف هذاالشبهات أطراف أُ 

ر فضـائله ـالساعي بنش ،وقال دعبل اخلزاعي]] ٢٦٦ص /[[

 :ملساعيأحسن ا

ــ ــل آل حمّم ــرآن بفض ــق الق    دنط

ـــــ  ـــــة لعليِّ ـــــه مل ُجت ووالي   دَح

    ٰى بوالية املختـار مـن خـري الـور  

ـــيِّ   ـــد النب ـــودِّ  بع ـــادق املت   دالص

ــالته ــكني حــال ص    إذ جــاءه املس

  بالــذراع وباليـــد طوعــاً  فامتــدَّ  

   فتنـــاول املســـكني منـــه خامتـــاً   

ــة الكــريم األجــودي األجــود    هب

ـــفاخت    ه الـــرمحن يف تنزيلــــهصَّ

ــاره فليُ   ــل فخ ــاز مث ــن ح ــدِّ م   دع

ــــيُّ  إنَّ    ــــه ول    كم ورســــولهاإلل

ــد  ــأ فليجح ــن يش ــون وم   واملؤمن

ــداً  ــا غ ــه خصــيمه فيه    يكــن اإلل

  واهللا لـــيس بمخلـــف يف املوعـــد 

  :د الريض يف مجلة مدائحه ألمري املؤمنني وقال السيِّ 

   ومـــن ســـمحت بخامتـــه يمـــني

ـــنُّ   ـــلِّ  تض ـــاب بك ـــة الكع   عالي

ــدر يُ    ــأهــذا الب ــدياجيكَس    ف بال

  وعني الشمس تعمـش بالضـباب 

 : وقال العوين

ــــدَّ  ــــاً وتص ــــام هللا راكع    ق باخلت

  عليــه اهللا يف حمكــم الــذكر ٰى فــأثن 

ــ وأنــزل فيــه اهللا وحيــاً       الً مفصَّ

  ُيوُفوَن بِالنَّْذرِ   إذ قال ٰى هل أت ٰى لد 

 :وقال أيضاً 

   مـن يف القـوم جـاد بخـاتم أبن يل

  إذ جـاء قانعـا السـائل املعـرتِّ  عىلٰ  

ــه ســ   ــاد ب ــاه ربُّــر� ـوج    ها فأفش

ــنيَّ   ــدِّ وب ــان املص ــن ك ــا م   ق راكع

 :وقال آخر

   ق راكعـــاً أيمـــن بخامتـــه تصـــدَّ 

  يرجو بذاك رضـا القريـب الـداين 

ـ       هب منـــه بعــد نبيِّـــتقــرَّ  ٰى حتـَّ

ــــواهد ومعــــاين  ــــة وش   بوالي

    ٰى ويل النهــــبواليــــة يف آيــــة ألُ 

ــان  ــد واثن ــاهم واح   جــاءت حص

   س ذكـــرهل الصــمد املقـــدَّ األوَّ   

ـــــ  ـــــيُّ ونبيُّ ـــــانه ووص   ه التبع

    ٰى ذوي هــد هــل يف تالوهتــا بــأنَّ 

ــث أهلهــا يليــان  ــن قبــل ثال   م

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٣ج (الرصاط املستقيم 

ــا : ومنهــا]] ٩٣ص [[ م
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 ].٥٥: املائدة[ � راِكُعون

ــا ــيلٍّ  :قلن ــلفت يف ع ــة س ــذه اآلي ــا أُ  ، ه ــهوم ــزل في  ،ن

فهـا عـن مـن حرَّ  فيهـا عـىلٰ  ولنـردَّ  ،هبـا عيدت استيناسـاً ولكن أُ 

 .فآثرنا أن نعثر عليها ،م فيهانظَّ زيادة بحث مل يُ ول ،موضعها
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ون والثالثـــة مؤمنـــون مصـــلُّ  ،الركـــوع التواضـــع :قـــالوا

ــ وعمــر  ،ولقــد كــان أبــو بكــر يلــني جانبــاً  ،ون متواضــعونمزكُّ

ــاً ـوعــثامن مــع حصــ ،عــاً يلــبس مرقَّ  ــرق مــن مســلم دم  ،ره مل ي

ــيهم ــادق عل ــة ص ــع يف اآلي ــظ اجلم ــ ،ولف ــاحلة ـوالش روط ص

ــيهم دون ــريهم]] ٩٤ص /[[  ف ــ ،غ ــك كلُّ ــحَّ وذل ــل ص ة ه دلي

 .إمامتهم يف زماهنم دون غريهم

بـل قــال اجلــوهري يف  ،نمنــع كـون الركــوع التواضــع :قلنـا

صـار التواضـع جمـاز ال يُ  فحملـه عـىلٰ  ،هـو االنحنـاء :صحاحه

 مَ ِهـم كونـه التواضـع كـام فُ لِّ ولـئن ُسـ ،إليه مـع إمكـان احلقيقـة

 :رواية الصغاينمن قول األضبط بن قريع من 

ـــرنَّ  ـــ ال حتق ـــيع علَّ    ك أنالوض

ــاً   ــع يوم ــه ترك ــد رفع ــدهر ق   وال

ــ  لطرياهنــا عــىلٰ  ،ةرعيَّ ـاحلقيقــة الشــ ه جيــب احلمــل عــىلٰ فإنَّ

 .فهي كالناسخة هلا ،اللغوية

ــل ــىلٰ  :إن قي ــل ع ــة أوىلٰ  احلم ــاً  اللغوي ــه تأسيس ــإنَّ  ،لكون  ف

ـــ: رعي دخـــل يف قولـــهـالركــوع الشـــ  ا�ص�
َ
 ،الةَ يُِقيُمـــون

 .فاحلمل عليه يكون تأكيداً 

املـراد لـيس  ألنَّ  ،رعي أوىلٰ ـالشـ بـل احلمـل هنـا عـىلٰ  :قلنـا

 :وقـوهلم ،بـل بيـان أمـر وقـع حـال الركـوع ،بيان وقوع الركوع

رط الواليــة حاصــل فــيهم دون غــريهم فيــه إبطــال إلمامــة ـشــ

 .وهو باطل إمجاعاً  ،احلرص ٰى ـعيل بمقتض

 والنبـيُّ  اخلالفـة غصـباً  عـىلٰ  وأين لني أيب بكـر مـع هجومـه

 ــ ــة  ؟ندفَ مل ُي ــت فاطم ــفه بي ــع كش ــر م ــد عم ــن زه وأي

ــاب  ؟ورضهبــا ــه مــن الفظاظــة والغلظــة كــام يف كت ــا في ومــع م

ــن ــىلٰ  :املحاس ــاجرون ع ــل امله ــ دخ ــر ل ــامَّ ـأيب بك ــم أنَّ ه  بلغه

ــر ــتخلف عم ــالوا ،يس ــتخلفاً  :وق ــراك مس ــا ن ــر علين ــد  ،عم وق

 دخـل رجـل عـىلٰ  :ابـن قتيبـة ومـن كتـاب .عرفته وبوائقه إلينـا

ومـن  .بغضـك النـاس للسـانك وعصـاك :وقـال  وّىلٰ امَّ ـعمر لـ

 ،فســأله عــن أهــل الشــام ،دخــل رجــل شــامي عليــه :الكتــاب

ــال ــاملون :فق ــن رشِّ  ،س ــك وم ــفقونولواليت ــ .ك مش ــرك وأمَّ ا ت

ومعلـوم  ،التهلكـة بيـده إىلٰ  ٰى فهـو ألقـ ،عثامن الدفاع عن نفسـه

ومـن يفعــل ذلـك بنفســه ال  ،املـأمور بــهالـدفاع مـن اجلهــاد  أنَّ 

 ،هــذا إن كــان تركــه للقتــال عــن قــدرة ،واليــة ٰى يصــلح ألدنــ

 .وإن مل يكن فال مدحة يف عجزه وضعفه

نـزول اآليـة  األعـور الواسـطيُّ  وقد أنكـر الناصـب الشـقيُّ 

ومـن  ،حيث ذكـر لفـظ اجلمـع فيهـا املمتنـع محلـه عليـه ،يف عيلٍّ 

ــ ــاة املنفيَّ ــر الزك ــث ذك ــن حي ــري ة ع ــبس القص ــذي يل ــري ال الفق

إخــراج الزكــاة  ومــن حيــث إنَّ  ،الشــعري]] ٩٥ص /[[  ويأكــل

 .يرصف عن اخلشوع الذي هو روح الصالة

الواحــد  قـد جـاء يف الـذكر احلكــيم لفـظ اجلمـع عـىلٰ  :قلنـا

يـَن آَمنُـوا : قولـه فقد ذكر البخـاري أنَّ  ،للتعظيم ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

َمَت اِهللا عَ 
ْ
ُروا نِع

ُ
ك

ْ
ـْم اذ

ُ
�ْ

َ
ُسـُطوا إِ�

ْ
 يَ�

ْ
ن

َ
ـْوٌم أ

َ
ـم� ق

َ
 ه

ْ
ْم إِذ

ُ
ـيْ�

َ
ل

ُهمْ 
َ
ــِد� يْ

َ
ــدة[ أ ــيِّ   ،]١١: املائ ــت يف النب ــذ   نزل ــث أخ حي

فنادتــه  ،بــه وهــمَّ  ،قــه بشــجرةوقــد علَّ  ،غــوثر ســيفه حــني نــام

ــل ،املالئكــة ــراد جربي ــه .وامل ــا :  ومثل  ي
ُ
ــة

َ
َمالئِ�

ْ
ــِت ا�

َ
 قال

ْ
إِذ

 .]٤٢: آل عمران[ َ�ْر�َمُ 

 ؟م عيل وخيلو اهللا ورسوله منهعظِّ كيف يُ  :قلتإن 

وإضـافة  ،ذات الواجـب لفظة اجلاللة عـىلٰ  ومهت فإنَّ  :قلت

ففـي  ،اجلمع قد جاء بدون التعظـيم أنَّ  عىلٰ  .الرسول تعظيم بالغ

ٰ : تفسري مقاتـل
َ

ـوا �
ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
 ال �

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
يَن � ِ

�
ـدَ رَُسـوِل  ا�

ْ
َمـْن ِعن

يـــَن ، ســـلول أيبنزلـــت يف ابـــن   ،]٧: املنـــافقون[ اهللاِ  ِ
�

َوا�

 
َ
ويف  .وس بــن الصــامتنزلــت يف أُ ، ]٣: املجادلــة[ يُظــاِهُرون

 : وهو من أكابرهم ٰى ـري وابن املرتضـتفسري الزخمش
َ

يَن قـال ِ
�

ا�

ـمْ 
ُ
�

َ
َُعـوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��اَس ق

�
ُهُم ا��اُس إِن

َ
� ]١٧٣: آل عمـران[،  

 .ه قول عكرمة وجماهدإنَّ  :وقال ،نزلت يف نعيم بن مسعود

 .وال صدقة له ،ال مال له :قوله

إخبــار اهللا بزكاتــه أصــدق مــن اعتــداء الناصــب  :قلنــا

وقـد قـال العـاقويل يف رشحـه للمصـابيح مـن مسـند ،  وختييالته

ــريه ــل وغ ــن حنب ــاعل نَّ إ  :اب ــال ي� ــن «: ق ــر م ــت احلج ــد ربط لق

ــىلٰ  ــوع ع ــي اجل ــدقتي ،بطن ــار ص ــة آالف دين ــت أربع  ،»وبلغ

 .أربعني ألف دينار :يورو

فـرد مـن املـؤمنني  كـلَّ  أنَّ  ٰى بـل املعنـ ،رـنمنـع احلصـ :قالوا

ــوف بنصــ ــر]] ٩٦ص /[[ رةـموص ــالفكأنَّــ ،اآلخ ام إنَّــ :ه ق

وال  ،نــارصكم اهللا ورســوله والــبعض اآلخــر مــن املــؤمنني

 : ينايف ذلـك قولـه
َ
ِمنُـون

ْ
ُمؤ

ْ
ِمنـاُت [َوا�

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�ـاُء  ]َوا�

َ
ُضـُهْم أ

ْ
َ�ع

ٍض 
ْ
 .]٧١: التوبة[ َ�ع

 وإالَّ  ،ذلــك إثبــات مطلوبنــا الــذي هــو املغــايرة جبنــا بــأنَّ أ

 .من النرصة اإلمامة أخصُّ  فإنَّ  ،لزم التكرار

ــا :قــالوا ــ :حســن التوكيــد يف قولن ــد وحــدهإنَّ  ،ام جــاءين زي

 ).امإنَّ (دليل عدم احلرص يف 
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ــ أجبنــا بــأنَّ  ر تناقضــا ـفلــوال احلصــ ،دالتوكيــد تقويــة املؤكَّ

 .تقويةفال 

 :عنــد قولنــا ؟كــم أكلــت :حســن االســتفهام بقولنــا :قـالوا

 .ام أكلت رغيفاً إنَّ 

ــ :كــام ال حيســن عنــد قولنــا ،أجبنــا بمنــع حســنه ام أكلــت إنَّ

ولــو حســن  ،ولغــةً  لعــدم الفــرق بيــنهام عقــالً  ،واحــداً  رغيفــاً 

 .االستفهام لزم االشرتاك

ـــالوا  : ق
َ
ـــون ـــْم راِكُع

ُ
ـــال   �وَه ـــني احل ـــرتكة ب مش

ــتواال ــل أدّ  ،نافيس ــتفهام هب ــن االس ــه أو حلس ــال ركوع ــا ح اه

 ؟قبله

 . لزم االشرتاكوإالَّ  ،أجبنا بمنع حسنه

ــالوا ــه :ق ــن قول ــه م  : نفهم
َ
ــون ــا إىلٰ   ... يُِقيُم  أنَّ  ،آخره

 .املعتاد  عىلٰ ق ذلك إالَّ طلَ إذ ال يُ  ،ذلك عادهتم

ــادهتم ــيس ع ــه ل ــن كون ــاملنع م ــا ب ــ ،أجبن ــو ُس ــن لِّ ول م لك

 .عادهتم ٰى وفعلهم وقعها جيري جمر أهليتهم له

ــالوا ــىلٰ  :ق ــدح ع ــان امل ــو ك ــزم  ل ــوع ل ــال الرك ــاء ح اإليت

 .ة فينا وليسنَّ صريورته ُس 

أو يكـون  ،ة لنـانَّ ل يصـري ُسـفَعـحسـن يُ  أجبنا بأن ليس كـلُّ 

 .ة هلم دوننانَّ صار ُس 

ناف لـزم يلـو مل يـرد بـالركوع احلـال بـل االسـت :قلتم :قالوا

الةَ  لدخوله يف ،التكرار  ا�ص�
َ
 .يُِقيُمون

 .له فاً ذكره ترشُّ  :قلنا

 .لكونه أرشف فذكر السجود أوىلٰ  :إن قلتم :قالوا

ــا  ،جــاز كــون ذكــر الركــوع ملصــلحة ال نعلمهــا :قلنــا أجبن

ـــ ـــك كلِّ ـــأنَّ عـــن ذل ـــنكم إىلٰ  ه ب ـــوع م ـــواو  أنَّ  ذلـــك رج ال

ــ ،نافيلالســت ــزم ركَّ ذكــر إقامــة  ألنَّ  ،ة الكــالمولــو كــان لــه ل

ـــالة  ـــاالص ـــض أجزائه ـــر بع ـــن ذك ـــن  ،أرشف م إذ ال حيس

 ولــو كــان الــواو ،الوصــف بــاألنقص بعــد الوصــف باألكمــل

ــالم عــامَّ يلالســت]] ٩٧ص /[[ ــع الك ــهناف النقط ــري  ، قبل ويص

 .هم راكعون :ه قال ابتداءً كأنَّ 

 .ناف هو للعطفيالواو مع كونه لالست :إن قالوا

 ،لعطــفواو ا ق عــىلٰ طَلــناف ال تُ يواو االســت أجبنــا بــأنَّ 

ــدير ــار التق ــف ص ــت واو العط ــو جامع ــون  :ول ــذين يقيم ال

فيلــزم عطــف  ،الصــالة والــذين يؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون

ــة عــىلٰ  ــرد اجلمل ــري جــائز ،املف ــري التقــدير ،وهــو غ  :أو يص

 .وهو خالف األصل ،فيلزم اإلضامر ،والذين هم راكعون

م فَهــمل يُ  ،ويبنــي داري ،يفـالن حيــارب عنّـ :إذا قيــل :قـالوا

 .منه احلال

ــأنَّ  ــا ب ــالف  أجبن ــع بخ ــان اجلم ــدم إمك ــذلك ع ــب ل املوج

 .اآلية

 ،مــا مــن شــأنه أن يكــون راكعــاً  ل الراكــع عــىلٰ َمــُحي  :قــالوا

 .املؤمنني ة لكلِّ وتصري اآلية عامَّ 

 .ذلك جماز مل تلجئ الرضورة إليه أجبنا بأنَّ 

رة املــؤمنني ونفيهــا ـاملقصــود مــن اآليــة إثبــات نصــ :قــالوا

 .ينيعن الكتاب

 : يف قولـه قبلهـا أجبنا بأن ذلك قـد مـرَّ 
َ
َُهـود وا ا�ْ

ُ
ت�ِخـذ

َ
ال �

ْوِ�ـــاءَ  ىٰ َوا��صـــار
َ
مـــا : فحمـــل آيـــة، ]٥١: املائـــدة[ أ

�
إِن

ـمُ 
ُ
 ،رةـالنصــ مــن محلهــا عــىلٰ  اإلمامــة أكثــر فائـدةً  عــىلٰ   َوِ���

 .ولرفع تكثري التكرار عن الكالم ،العامَّ  الستلزام اخلاصِّ 

ــالوا ــا مل :ق ــاة آتاه ــدقة زك ــرد بالص ــاً  ،ي ــل وقوف ــا ب  .أجراه

ــه ــن علامئ ــيخه ع ــل ش ــذا نق ــومل يُ  ،فه ــة وال نَق ــد الثالث ل ألح

 .ملجموعها ما يقارب ذلك

 .الزكاة تسلب اخلشوع :قوله

 سـمع السـائل امَّ ـه لـفإنَّـ ،هـذا مـن خصائصـه فـإنَّ  ،ال :قلنا

ــاً  ــه هللا خوف ــع قلب ــن ردِّ  خش ــن  ،هم ــاهللا ال ع ــتغال ب ــان االش فك

بــني اخلشــوع هللا يف الصــالة لســبب خــارج عــن  تنــاٍف  وأّي  ،اهللا

 ؟الصالة

وإنكاره نـزول اآليـة يف عـيل فيـه خـالف لشـيوخه وغـريهم 

ــ ــن املفسِّ ــ ،رينـم ــك الزخمش ــر ذل ـــذك وعبــد  ،افهري يف كّش

ومقاتــل يف  ،وهــو مــن أكــرب مشــاخيه ،لــب يف تبصــريهاملطَّ 

ــريه ــدي ،تفس ــره الواح ــي ،وذك ــي ،والكلب ــن ور، والثعلب واه ع

  وكـان اإلنـزال بسـؤال النبـيِّ   :قـال ،الغفـاري عيل أبـو ذرٍّ 

ــائل ــال للس ــني ق ــاك«: ح ــن أعط ــال ،»؟م ــّيل  :فق ــك املص  ،ذل

ــال ــا ربِّ «: فق ــ إنَّ  ،ي ــراً  ٰى موس ــه وزي ــل ل ــألك أن جتع ــن  س م

ــه[ ــراً ]] ٩٨ص /[[  أهل ــل يل وزي ــألك أن جتع ــا أس ــن وأن  ]م

خـالف الناصـب فظهـر هبـذا ، »اشـدد بـه أزري ا أخيأهيل علي� 

ـــ صـــاحب جـــامع  فـــإنَّ  ،ثيـــهحمدِّ  وخـــالف أيضـــاً  ،ريهـملفسِّ

ــديثاألُ  ــره يف ح ــول ذك ــني  ،ص ــع ب ــن يف اجلم ــن رزي ورواه ع

ــحاح ــبط  ،الص ــن[ورواه س ــه] اب ــوزي يف خصائص ــر  ،اجل وذك

ــ ــعر حّس ــاج ش ــاحب املنه ــاً ص ــه مرفوع ــناده ان في ــد  ،بإس وق

 فـاً نيِّ وأسـلفنا  ،خـر يف بـاب نـزول اآليـاتأسلفناه مع أطـراف أُ 

 .فلرياجع منه ،وعرشين من الروايات
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ــرتّ  ــال تغ ــ ف ــبنيأهيُّ ــه الناص ــل بتموي ــ ،ا العاق ــن وتفحَّ ص ع

 فــانظر إىلٰ  ،لتخــرج مــن زمــرة اجلاحــدين ،كتــب علامئهــم

ــيلٍّ  ــل ع ــح فض ــف أوض ــرب كي ــاب األك ــطي  ،الكت ــاه الواس ويأب

 ،الـبغض لـه يف جنانـه فظهـر مـن جحـده وكتامنـه ظـنُّ  ،الغوي

ـــ ـــوإن أظهـــر املحبَّ ـــ ،ي بلســـانهـة والرتّض ـــام أحّق ـــول ف ه بق

 :بعضهم

ـ    فتإذا امتحن الـدنيا لبيـب تكشَّ

ــدوٍّ   ــن ع ــه ع ــديق ل ــاب ص   يف ثي

ــة  ،نزوهلــا فيــه فــق اخلصــامن عــىلٰ وإذا اتَّ  أوجبــت لــه الوالي

 .ر املذكور يف اآليةـبأداة احلص

لــزم عــدم إمامــة  ،نفــي غــريه ر عــىلٰ ـاحلصــ فــإذا دلَّ  :قــالوا

 .أوالده

فالقائـل هبـا  ،مـن قـال بإمامتـه قـال بإمامـة أوالده كلُّ  :قلنا

ــاع ــارق لإلمج ــم خ ــه دوهن ــمناً  ،ل ــدخلوا ض ــاز أن ي وإن مل  ،وج

دبـاء ومـا أحسـن مـا قـال بعـض األُ  ،تكن الصفة ظـاهرة فـيهم

 :يف مدحهم

   وال كعــــيلٍّ  ٰى لـــيس كاملصــــطف

ـــن يدَّ ســـيِّ   ـــياء م ـــهد األوص   عي

    غـــري اإلمـــام عـــيلٍّ  مـــن تـــواىلٰ 

  بــــة فيــــه فــــالرتاب بفيــــهرغ 

ــــــ ــــــيُّ إنَّ ــــــذه ول     كم اهللاام ه

  أتــــت بــــالوال مــــن اهللا فيــــه 

   ٰى هبـا اللفـظ معنـ ٰى ـفإذا ما اقتض

  عنــه كانــت مـــن بعــده لبنيـــه 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــاين]] ٦٨٢ص [[ ــُم اُهللا  :قولــه تعــاىلٰ : الث
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــإنَّ ]٥٥: املائ ــًة  ؛ ف ــة دالل ــذه اآلي يف ه

ــ  إمامــة أمــري املــؤمنني واضــحًة عــىلٰ   هلــا دون ه املتعــنيَّ وأنَّ

ــنصِّ  ــريه ب ــاب غ ــ. الكت ــا يتوقَّ ــتدالل هب ــر االس ــىلٰ وتقري  ف ع

 :مقّدمات

 :]احلرص عىلٰ  )امإنَّ (داللة [

ر الـذي معنـاه ـر هبـا اآليـة تفيـد احلصـاملصـدَّ  )امإنَّ (: وىلٰ األُ 

ذلـك  عـىلٰ  ونفيـه عـن غـريه، ويـدلُّ ] لمـذكورل[إثبات احلكـم 

 .النقل والرتكيب

ــ ]]٦٨٣ص [/[ ــألنَّ ا األوَّ أمَّ ــة اتَّ  ل ف ــل اللغ ــىلٰ أه ــوا ع  فق

ــمــا نُ  ــنهم أنَّ  َل ِق ــ ع ــدلُّ ـة للحصــهــذه اللفظ ــول  ر، وي ــه ق علي

 :الشاعر

ــ يأنــا الذائــد احلــام    امالــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـاهبم أنـا أو مـثيل 

ــ(فلــو مل تكــن  ومثلــه قــول . افتخــاره ر ملــا تــمَّ ـللحصــ )امإنَّ

 :اآلخر

ــ ــنهم حص ــاألكثر م ــت ب    ٰى ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرام الع   ة للك

 .ارهاعتذ للحرص ملا تمَّ  )امإنَّ (فلو مل تكن 

ــ ــألنَّ وأمَّ ــاين ف ــ( ا الث ــن مركَّ  )امإنَّ ــة م ــات  )إنَّ (ب ــو لإلثب وه

ــا(و ــي) م ــي للنف ــلُّ . وه ــدٍ  فك ــل  واح ــاه قب ــد معن ــنهام يفي م

ــحُّ  ــال يص ــحاب، ف ــالً باالستص ــده عم ــذا بع ــب، فك أن  الرتكي

ــىلٰ  ــواردا ع ــب أن  يت ــاقض، فوج ــتحالة التن ــد؛ الس يشء واح

ــىلٰ  ــواردا ع ــني يت ــحُّ . معني ــال يص ــون الن ف ــذكور أن يك ــي للم ف

الكـالم عـن الفائــدة، فوجـب العكــس  واإلثبـات لغـريه؛ خللــوِّ 

ــو  ــك ه ــن غــريه، وذل ــه ع ــم للمــذكور ونفي ــوت احلك وهــو ثب

 .احلرص ٰى معن

 :]من الويلِّ  )فبالترصُّ  األوىلٰ ( ىٰ إرادة معن[]] ٦٨٤ص /[[

ــة ــويلَّ  أنَّ : الثاني ــ ال ــا بمعن ــ األوىلٰ  ٰى هن ــري  ف؛ ألنَّ رُّ ـبالتص غ

ـ. ة غـري صـالٍح هنـااللغويَّـ ذلك مـن معانيـه ا احلليـف وابـن أمَّ

شـيئًا منهـا غـري مـراد، فوجـب  واجلـار واملعتـق فظـاهر أنَّ  العمِّ 

ـــ أن يكــون املـــراد بــالويلِّ   ٰى ف أو بمعنـــرِّ ـاملتصـــ ٰى ا بمعنــإمَّ

أن يكـون املـراد  وال يصـحُّ . النارص؛ لـبطالن مـا سـوامها قطعـاً 

ــارص؛ ألنَّ  ــو الن ــذكورة يف ا ه ــة امل ــتندة إىلٰ الوالي ــة مس اهللا  آلي

الرســول وهــو أيضــًا  ف فينــا، وإىلٰ رِّ ـه املتصــوال ريــب أنَّــ

ــًا، وإىلٰ  ــذلك قطع ــذلك؛  ك ــوا ك ــب أن يكون ــوا فيج ــذين آمن ال

ــم ــه يف احلك ــوف علي ــرتاك املعطــوف واملعط ــو . لوجــوب اش فل

جريانـه يف املعطـوف الثـاين؛ ملـا  كان املراد هـو النـارص ملـا صـحَّ 

بعـض املــؤمنني ال جممــوعهم،  ابالــذين آمنــواملـراد  يـأيت مــن أنَّ 

لقولــه ولــو كــان املــراد بــه النــارص لوجــب عمومــه جلمــيعهم؛ 

ــاىلٰ    :تع
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ص [/[ أي بعضــهم نــارص بعــض، فــال خيــتصُّ  ،]٧١: التوبــة[
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و النــارص وإذا بطـل أن يكــون املـراد هــ. النرصـة بواحــد]]٦٨٥

 .فبالترصُّ   أن يكون املراد هو األوىلٰ تعنيَّ 

 :]إرادة البعض من املؤمنني يف اآلية[

املــراد بــاملؤمنني يف اآليــة هــو بعــض املــؤمنني ال  أنَّ : الثالثــة

 :هم، لوجهنيكلُّ 

ــو كــان األمــر كــذلك لكــان كــلُّ : لاألوَّ  مــن  واحــدٍ  ل

ــ مــيف الضــمري  لنفســه؛ ألنَّ  ااملــؤمنني ولي�
�
ــمُ إِن

ُ
يعــود  ا َوِ���

مـا  ر بـذكرهم؛ ألنَّ اخلطـاب يف اآليـة مصـدَّ  إليهم حقيقـًة؛ ألنَّ 

يـَن آَمنُـوا َمـْن  :قبلها رصيح بذلك؛ لقوله تعـاىلٰ  ِ
�
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َ
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ُ
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َ
ــِ�يِل اِهللا َوال � ــة إىلٰ  ... ِ� َس ــر اآلي  آخ

ـُم اُهللا : ، ثـّم قـال بعـدها بـال فصـل]٥٤: املائدة[
ُ
مـا َوِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ريــد الضــمري عائــد إلــيهم حقيقــًة، فلــو أُ  ، فعلمنــا أنَّ َورَُســو�

ـبامل عليـه،  واملـوىلٰ  اد الـويلِّ ؤمنني مجـيعهم للـزم مـا ذكرنـاه الحتِّ

ـــودة يف  ]]٦٨٦ص [/[ ـــدة املقص ـــن الفائ ـــروج ع وذلـــك خ

 .اآلية

ــ: الثــاين وصــف املــؤمنني يف اآليــة بأوصــاف غــري  ه تعــاىلٰ أنَّ

ـالةَ  :ه قـالهم؛ فإنَّـحاصلة لكلِّ   ا�ص�
َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
فخـرج  ا�

�ةَ  :لمنهم من ال يقيمها، ثـّم قـا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
فخـرج مـنهم  َو�ُؤ

  :قــال مــن ال يؤتيهــا، ثــمّ 
َ
ــْم راِكُعــون

ُ
ومعنــاه الــذي  �وَه

ــه؛ ألنَّ  ــاَل ركوع ــه ح ــؤّدي زكات ــ ي ــا حاليَّ ــة هن ــاق ة باتِّ اجلمل ف

ــاة ــاة يف حــال . النُح ــاء الزك ــو إيت ــف الــذي ه ــذا الوص وه

ــ ــل إنَّ ــاد املــؤمنني قطعــًا، ب ــن الركــوع مل يقــع مــن آح ام وقــع م

 . أن يكون هو املرادعضهم، فتعنيَّ ب

 :] انحصار مصداق اآلية يف عيلٍّ [

ــة ــيلُّ  أنَّ : الرابع ــه ع ــراد ب ــبعض امل ــك ال ــب  ذل ــن أيب طال ب

 ـــ ـــك ممَّ ـــريه، وذل ـــه االتِّ دون غ ـــع علي ـــني ا وق ـــاق ب ف

 م رووا بـأمجعهم يف سـبب نـزول هـذه اآليـة أنَّ رين؛ فـإهنَّ ـاملفسِّ 

ــيلَّ  ــب  ع ــن أيب طال ــان يُ  ب ــّيل ك ــول اهللا ص ــجد رس يف مس

 عـيلٌّ  ه أحـٌد شـيئًا، فمـدَّ عطِـم يُ فسأل سائل يف املسـجد فلـ 

  إليه يـده وكـان فيهـا اخلـاتم يف حـال ركوعـه، ففطـن إليـه

وكـان ذلـك بعـني رسـول اهللا . السائل فأخذ اخلاتم مـن إصـبعه

  ربِّ : دعـاك فقـال ٰى موسـ إنَّ  هـمّ اللّ «: فقـال
ً
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مــا  :عليــه كتابــًا ناطقــاً 
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ً
طانا

ْ
ــل ــص[ ُس ــا اللّ . ]٣٥: الَقص ــدك وأن ــو عب ــاك وه ــّم َدع ه

، ]اعليـ�[رًا مـن أهـيل، أخـي أدعوك وأنـا عبـدك، اجعـل يل وزيـ

 فــام اســتتمَّ : قــال الــراوي. »اشــُدد بــه أزري وأِرشكــه يف أمــري

ــ ــه حتَّ ــل  ٰى كالم ــزل جربئي ــارةً  ن ــة بش ــذه اآلي ــه  هب  ل

ــة  ــة اهللا ووالي ــة بوالي ــه املقرون ــات واليت ــه وإثب باســتجابة دعوت

ــ ــريه؛ ليتميَّ ــا غ ــاركه فيه ــي مل يش ــافه الت ــره بأوص ز رســوله وذك

 .الكلِّ  ة والداللة عىلٰ تقوم احلجَّ ن سواه وعمَّ 

ــول ــك فنق ــت ذل ــة أنَّ : إذا عرف ــة الكريم ــت باآلي ــويلَّ  ثب  ال

ـــ ـــو رِّ ـاملتص ـــاملؤمنني ه ـــف اهللا  ]]٦٨٨ص [/[ف ب ، وعط

ف، ثــّم عطــف رُّ ـذلــك رســوله فكــان لــه الواليــة والتصــ عــىلٰ 

ــد  ــذكورة، وق ــفات امل ــوفني بالص ــوا املوص ــذين آمن ــيهام ال عل

 ذلـك الـبعض هـو عـيلُّ  بعـض املـؤمنني وأنَّ  املـراد هبـم ثبت أنَّ 

ف رِّ ـاملتصــ دون غــريه، فيكــون هــو الــويلُّ  بــن أيب طالــب 

 .ذلك ثابت هللا ورسوله من غري فرق يف املؤمنني، كام أنَّ 

 :]وجه ذكر املصداق بلفظ اجلمع مع كونه واحداً [

ه قـد اإلتيان يف اآلية بذكر املؤمنني بلفظ اجلمع؛ ألنَّ  رُّ ـوال يض

. ريـد تعظيمـهأُ ت يف اللغة التعبري عن الواحد بلفـظ اجلمـع إذا ثب

القـرآن مشـحون بـذلك، كـام يف  وذلك غري منكور يف اللغة؛ ألنَّ 

ـرَ  :قوله تعاىلٰ 
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مِّل[ غري ذلك من اآليات الواردة فيها استعامل اجلمع  إىلٰ  ،]١٥: املزَّ

املـراد منهـا  فإتيان اآلية هنا بلفظ اجلمع مع أنَّ . يف الواحد للتعظيم

عظم ذلك الشخص عنـد اهللا وعلـّو مرتبتـه عنـده  واحد دليل عىلٰ 

 .وقرب منزلته لديه، وذلك ظاهر بنيِّ  ]]٦٨٩ص [/[

 :]شكالعن هذا اإل د املرتٰىض لسيِّ جواب ا[

ــيِّ  ــاب الس ــد أج ــ ٰى ـد املرتضــوق ــذا املعن بجــواٍب  ٰى يف ه

ه نبـِّ بلفـظ اجلمـع ليُ ام عـربَّ إنَّـ ه تعـاىلٰ إنَّـ: ٍن تقريـره أن يقـالحس

ــىلٰ  ــذلك ع ــ أنَّ  ب ــع األئمَّ ــة جلمي ــذكورة ثابت ــة امل ــي الوالي ة االثن

ــ ــؤمنني ـعش ــري امل ــذين أم ــظ  ر ال ــان لف ــتهم، فك ــن مجل م

ــ ــة دالَّ ــه وتكــون اآلي ــة مســتعمل يف حقيقت  ة عــىلٰ اجلمــع يف اآلي

 ٰى وإذا كـانوا أهـل الواليـة التـي هـي بمعنـ. ثبوت الواليـة هلـم

ــ ــرُّ ـالتص ــم األئمَّ ــانوا ه ــف ك ــام إالَّ  ية؛ إذ ال نعن   األوىلٰ باإلم

 .وهو املطلوب ،ةف، فيكونوا هم األئمَّ بالترصُّ 
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 :]د املرتٰىض جواب السيِّ  إشكال عىلٰ [

 املراد باجلمع هو احلقيقـة وأنَّ  د من أنَّ ما ذكره السيِّ : فإن قلت

رمتوه من خمالف ملا قرَّ   لد عيلٍّ ة من واآلية شاملة جلميع األئمَّ 

وصـف  اهللا تعـاىلٰ  أعنـي أنَّ  - ]]٦٩٠ص [/[املقّدمات السالفة 

 يف ق ثبوهتا بجملتها إالَّ ذلك البعض من املؤمنني بأوصاف مل يتحقَّ 

ـ- غري واحد ال  لـد عـيلٍّ ة لو، فكيف قلتم هنا بكون الواليـة عامَّ

 َّمـنهم، واآليـة  واحدٍ  ق يف كلِّ ذلك الوصف مل يتحقَّ  ؟ مع أن

صف بالصـفات املـذكورة  ملن اتَّ رصحية بكون الوالية ال تثبت إالَّ 

 .فيها

 :]جواب عن هذا اإلشكال[

ق املتصــدِّ  اآليــة وتفســريها أنَّ   ثبــت بــنصِّ امَّ ـلــ: قلــت

وكـان  ،بـن أيب طالـب   عـيلُّ خامته حـاَل ركوعـه لـيس إالَّ ب

ــرِّ  ــل املتف ــو األص ــه ــاقي األئمَّ ــه ب ــاءه،  ة ع من ــوهنم أبن لك

مــنهم أن ينســب إيتــاء الزكــاة حــال الركــوع  واحــدٍ  جــاز لكــلِّ 

ــه فيقــول ــن: إلي ــون بإيتــاء  - آل عــيلٍّ ] أي[ - نح املخصوص

ــا؛ أل ــك  نَّ الزكــاة حــاَل الركــوع، مل يكــن ذلــك ألحــد غرين ذل

 كــان فعــل أبــيهم وكــانوا هــم القبيلــة املنتســبون إليــه كــان امَّ ـلــ

 دعـــواه لكـــلِّ  ذلـــك الفعـــل فـــيهم، فيصـــحُّ ] ]٦٩١ص [/[

 .واحد منهم من غري نكري عليهم يف ذلك

ــإهنَّ  م يســتعملون وذلــك اســتعامل شــائع يف لغــة العــرب؛ ف

ــهم  ــنهم إذا كــان رئيس ــة بفعــل واحــد م ذلــك ويصــفون القبيل

نحـن : أن تقـول طـيٌّ  كـام يصـحُّ . ن ينسـبون إليـهوكبريهم وممـَّ

أكرم النـاس؛ لكـون حـاتم منّـا وكـان أكـرم العـرب، وكـذلك 

نحـن قتلنـا ُكَليبـًا وكـان : كان بنو جّسـاس يفتخـرون ويقولـون

ــور يف  ــري منك ــري غ ــك كث ــال ذل ــاس، وأمث ــهم جّس ــه رئيس قاتل

 .استعامالت العرب وافتخاراهتم

نحــن : أن يقــول مــن أوالد عــيلٍّ  واحــدٍ  كــلِّ  ر عــىلٰ نَكــفـال يُ 

قتلنا عمـرًا ونحـن فتحنـا خيـربًا ونحـن قلعنـا بـاب العمـوص 

ــدَّ  ــن تص ــن ونح ــك م ــري ذل ــوع، وغ ــاَل الرك ــاتم ح قنا  باخل

ــ ــال الكامليَّ ــف األفع ــان الوص ــيهم، فك ــن أب ــت م ــي وقع ة الت

ــيعهم ــامالً جلم ــة ش ــذكور يف اآلي ــوب ،امل ــو املطل ــة . وه فاآلي

ــ ــىلٰ نصَّ ــة ت ع ــار الوالي ــم  انحص ــا هل ــاه ثبوهت ــذي معن ــيهم ال ف

 .ةاإلماميَّ  ٰى عونفيها عن غريهم، وذلك هو مدَّ 

شبهة مناقضة إيتاء الزكـاة مـع اسـتغراقه يف [ ]]٦٩٢ص [/[

 :]الصالة

رنـاه مـن فضـيلة مـا قرَّ  وقد يعرتض بعض أهـل العنـاد عـىلٰ 

ـ  عيلٍّ  أنـتم : تـه فيقـوليَّ إثبـات الواليـة لـه ولذرّ  ة عـىلٰ الدالَّ

الصــالة  ه كــان إذا قــام إىلٰ أنَّــ  فضــائل عــيلٍّ رويــتم يف 

ــ ــع اهللا حتَّ ــور م ــا باحلض ــتغرق فيه ــيص  ٰى يس ــه قم ــع نفس ختل

ــسُّ  ــال حي ــدن، ف ــال الب ــه ح ــع يف بدن ــام يق ــدَّ  ب ــالته؛ لش ة ص

ه ، فكيـف مـع ذلـك تـروون عنـه أنَّـاستغراقه يف اجلانب اإلهلـي

ه، فأعطـاه أومـأ لـه بخنرصـ ٰى بالسائل حـاَل ركوعـه حتـَّ أحسَّ 

 .الً امته يف تلك احلالة؟ وهذا ينايف ما ذكرمتوه أوَّ خ

 :]جواب عن هذه الشبهة[

ــف  ــواب لطي ــة بج ــل الوالي ــض أه ــك بع ــن ذل ــاب ع أج

 :نه بيتني من الشعر، فقالضمَّ 

ــ ــكرته ييعط ــه س ــع ال تلهي    ويمن

  عن النديم وال يلهو عـن الكـأس 

ــ ــكره حتَّ ــه س ــ ٰى أطاع ــنمتكَّ    ن م

  نـاسفعل الصحاة فهذا أفضـل ال 

ـــ ]]٦٩٣ص [/[ ـــله أنَّ ـــة  ه وحاص ـــان يف حال وإن ك

ــ ــتغراق فإنَّ ــامَّ االس ــتغراق ع ــكر االس ــه س ــه مــع  فعه مل يله ل

اهللا؛  ب إىلٰ قـرِّ مـا يُ  ذلـك يف احلقيقـة فعـل عائـد إىلٰ  السائل؛ فـإنَّ 

ــالة  ــا الص ــني ومه ــادتني العظيمت ــني العب ــع ب ــن اجلم ــه م ــا في مل

. ٰى خــرحــدمها عــن األُ وإعطــاء الزكــاة يف أثنائهــا، ومل يشــغله أ

هتــا ة بقوَّ ة نفســه ومجعهــا األشــياء املتضــادَّ قــوَّ  عــىلٰ  وهــذا يــدلُّ 

ــىلٰ  ــو  ع ــذي ه ــع اهللا ال ــور م ــه احلض ــم يله ــات، فل ــع املقام مجي

ــ ــو  ٰى ـمقتض ــذي ه ــده ال ــائل ورف ــاعدة للس ــن املس ــالة ع الص

فجمع بـني األمـرين ومل يشـغله أحـد املقـامني عـن . إيتاء الزكاة

والقـرب إليـه الـذي  احلـقِّ  يف طلـب رٰىض  اآلخر؛ لكـون الكـلِّ 

ثَــل الســكران الــذي ثَلــه مَ فكــان مَ . ة اخلدمــةهــو معلــول لشــدَّ 

ــَذل  ــرم، فب ــفة الك ــور ص ــة لظه ــوَة املوجب ــكُره النش ــب س أوج

ه حــاَل ســكره، فصــادف فعُلــه فعــَل اإلصــحاء مل املــال ملســتحقِّ 

مراتــب الفضــالء، وذلــك  ]]٦٩٤ص [/[يشــغله ســكره عــن 

مل  ٰى خــرنفســه وكــرم أخالقــه، وهــذه مرتبــة أُ رشف  دليــل عــىلٰ 

 .د هباا تفرَّ يرشكه فيها أحد، بل كانت ممَّ 

*   *   * 
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ــه تعــاىلٰ   إمــامتهم عــىلٰ  أيضــاً  ويــدلُّ ]] ٩٤ص [[   :قول
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 الـردَّ  فأخرب سبحانه قاطعًا بأنَّ ، ]٨٣: النساء[ �َْس�

إليهم، كاقتضائه مع  ي العلم بام يستنبطه الرادُّ ـاألمر يقتض ويلأُ  ىلٰ إ

ي صـفتي العلـم والعصـمة ـ، وذلك يقتض الرسول ىلٰ إ الردِّ 

ي ـية أهل الذكر، وذلك يقتضـآمر حسب ما أوجبناه يف ويل األألُ 

، ووجـوب االقتـداء هبـم، وثبـوت  تنـاختصيص اآليـة بأئمَّ 

 .بناه فيام سلفإمامتهم حسب ما رتَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

يـَن : اىلٰ ومن ذلك قوله تع :فصل ]]٤٧ص [[ ِ
�
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باع غري املدعو املأمور باالتِّ  وأنَّ  ،إليه ٰى به غري املناد ٰى املناد ثبت أنَّ 

باع الصادقني ليسوا هـم املأمورين باتِّ  أنَّ  ذلك عىلٰ  فدلَّ  ،باعهاتِّ  إىلٰ 

باعـه غـري املـأمور باتِّ  وأنَّ  ،ام هم طوائـف منهـاوإنَّ  ،ة بأمجعهامَّ األُ 

 وقـع وإالَّ  ،مـن متييـز الفـريقني بـالنصِّ  وال بـدَّ  ،باعاملأمور باالتِّ 

 بحثنـا عـن املـأمور فلـامَّ  ،االلتباس وكان فيه تكليف ما ال يطـاق
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فذكر سـبحانه  ،]١٧٧: البقرة[ � َصَدق

 ودلَّ  ،ي لصاحبها بمجموعها التصديق والصـدقـتقتض خصاالً 

 -بـاعهم ُأمروا باتِّ ]] ٤٨ص /[[  الذين -بالصادقني  ٰى ه عنأنَّ  عىلٰ 

بذلك التمييز بـني  وصحَّ  ،دناها دون غريهمن مجع اخلالل التي عدَّ 

ه هـذه كملـت لـ ومل نجد أحداً  ،باعهاتِّ  باع واملدعو إىلٰ املأمور باالتِّ 

أمـري  ٰى سـو  اخلصال املذكورة يف القرآن من أصحاب النبـيِّ 

ه أنَّـ ٰى  تـرأَال  ،بتواتر األخبار ودالئل معاين القـرآن املؤمنني 

إذ كـان  ،هم وأرفعهم قدراً واْليَْوِم اْآلِخِر وأجلّ باهللا َمْن آَمَن   أعظم

الِئَكـِة ر واملَ اإليامن باهللا واليوم اآلخله ب وكان مشهوداً  ،هلم إيامناً أوَّ 

  ٰى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرب  املْاَل َعىلٰ  ٰى آتَ   نممَّ  وكان  ، واْلِكتاِب والنَّبِيِّنيَ 

بِيلِ   ٰى واْليَتام قاِب   واملساِكَني واْبَن السَّ وقد شهد بذلك لـه   ،وِيف الرِّ

ٰ : القرآن يف قوله تعـاىلٰ 
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بذلك يف هـذه  وكان هو املعنيُّ ، ]٨: اإلنسان[ ��َ�ِيما

َأقـاَم   نممـَّ وكـان  .فـاق العلـامء بتأويـل القـرآناتِّ  اآلية عـىلٰ 

الَة وآتَ  كاةَ  ٰى الصَّ اخلصـوص  وقد نطق القرآن بذلك فيـه عـىلٰ  ،الزَّ

ُ : واإلفراد حيث يقول سبحانه
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َ
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�
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ما جاء بـه الثبـت يف تفسـري  فكانت هذه اآلية عىلٰ   ،]٥٥: املائدة[

وكـان  .البيـان عـىلٰ  وطابق اللفظ باللفظ يف االثنـني معـاً  ،القرآن

 وال  ،ر يف حـرب قـطّ بُ الـدُّ  إذ مل يـولِّ  ،من املوفني هللا بالعهد

 اهللا تعـاىلٰ  نبيَّ  ٰى ـوال عص ،اهنزم يف مقام من املقامات عن األعداء

 .حال ط يف عهد له عليه وعقد عىلٰ وال فرَّ ]] ٤٩ص /[[، يف يشء

ـ  من وكان  ـابِِريَن ِيف اْلبَْأسـاِء والضَّ اِء وِحـَني اْلبَـْأسـالصَّ   ،ِرَّ

من غـري جـزع وال خـور لـه  ،هول بظاهر شجاعته وثبوته يف كلِّ 

وليس يمكن القطع باجتامع هذه اخلالل ألحد  ،حال معروف عىلٰ 

ه هـو الـذي عنـاه فثبت أنَّ  ،سواه من الصحابة وغريهم من الناس

اِدِ��َ : بقوله اهللا تعاىلٰ  وا َمَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
فـرض  عـىلٰ  وهذا نصٌّ  ، َو�

 .املنزل يف القرآن ٰى ين من معنباعه والطاعة له واإليامن به يف الدِّ اتِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

عــن قولــه  )هأدام اهللا عــزَّ (الشــيخ  َل ئِ وُســ ]]١٣٧ص [[

ــوا َمــَع  :تعــاىلٰ 
ُ
ون

ُ
ــوا اَهللا َو�

ُ
ق
�
يــَن آَمنُــوا ا� ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
يــا أ

ــاِدِ��َ  فــيمن نزلــت هــذه : فقيــل لــه، ]١١٩: التوبــة[ � ا�ص�

حكمهـــا يف  ٰى وجــر،  يف أمــري املــؤمنني: فقــالاآليــة؟ 

 .يته الصادقني ة من ذرّ األئمَّ 

ــيخ  ــال الش ــزَّ (ق ــرية يف : )هأدام اهللا ع ــار كث ــاءت آث ــد ج وق

ة هـذا التأويـل مـا أنـا أذكـره بمشـيئة صـحَّ  عـىلٰ  ا يدلُّ ذلك، وممَّ 

ــه ــت أنَّ . اهللا وعون ــد ثب ــا ق ــبحانه دع ــذه  اهللا س ــؤمنني يف ه امل

ين، بــاع الصـادقني والكــون معهــم فـيام يقتضــيه الــدِّ اتِّ  اآليـة إىلٰ 

إليـــه  ٰى بـــه جيـــب أن يكـــون غـــري املنـــاد ٰى املنـــاد أنَّ  وثبـــت

 .باعهاالكون مع نفسه واتِّ  اإلنسان إىلٰ  ٰى دعالستحالة أن يُ 

إلـيهم  فال خيلـو أن يكـون الصـادقون الـذين دعـا اهللا تعـاىلٰ 

يسـتغرق هـم اللفـظ ويعمَّ  ٰى حتـَّ وكـان صـادقاً  مجيع من صـدق

ــادقني، ــض الص ــوا بع ــهم أو يكون ــدَّ  جنس ــد تق ــادنا وق م إفس

 مـؤمن فهـو صـادق ألنَّ كـلَّ الصـادقني  ه عـمَّ ملقال من زعم أنَّـ

بــاع اتِّ  بإيامنـه فكــان جيـب بــذلك أن يكـون الــدعاء لإلنسـان إىلٰ 

 .ما ذكرناه نفسه وذلك حمال عىلٰ 
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ــن أن  ــو م ــال خيل ــض ف ــؤمنني دون بع ــض امل ــانوا بع وإن ك

ــمعــروفني فتكــون األلـف والــّال  معهــودينيكونـوا  ام دخــال م إنَّ

ــإن ــودين، ف ــري معه ــوا غ ــود أو يكون ــودين  للمعه ــانوا معه ك

فيجـــب أن يكونـــوا معـــروفني غـــري خمتلـــف فـــيهم، وتـــأيت 

ــات ــ الرواي ــيهم خاصَّ ــارة إل ــامئهم واإلش ــبأس ــة ة وأهنَّ م طائف

ـــن ـــاب م ـــمع اخلط ـــن س ـــد م ـــة عن ]] ١٣٨ص /[[ معروف

ــكالرســول  ــن  دليــل عــىلٰ  ، ويف عــدم ذل ــالن مقــال م بط

ــة نزلــت أنَّ  ٰى عــادَّ  ــاه كــانوا  هــذه اآلي يف مجاعــة غــري مــن ذكرن

 .معهودين

ــدَّ  ــال ب ــودين ف ــري معه ــانوا غ ــيهم  وإن ك ــة عل ــن الدالل م

ــ ــمقــامهم وإالَّ  عين يــدَّ زوا ممَّــليتميَّ ة هلــم وســقط  بطلــت احلجَّ

ــتكليــف اتِّ  مل الــدليل علــيهم و مــن ه ال بــدَّ بــاعهم، وإذا ثبــت أنَّ

ــ ق داللـة عــىلٰ رَ أحـد مـن الِفـ عِ يـدَّ  ا غـري مـن ذكرنـاه، ثبـت أهنَّ

ــ فــيهم ــاألُ  ة لفســاد خلــوِّ خاصَّ هــا مــن تأويلهــا وعــدم أن ة كلِّ مَّ

 .هبا أحد منهم يكون القصد إىلٰ 

ـ الدليل قـائم عـىلٰ  أنَّ  عىلٰ  األمـر ورد  ا فـيمن ذكرنـاه ألنَّ أهنَّ

ــىلٰ باتِّ  ــاعهم ع ــاإل ب ــمتهم وب ــب عص ــك يوج ــالق وذل راءة ط

بـاعهم، إطـالق األمـر باتِّ  ساحتهم واألمـان مـن زللهـم بداللـة

ــنصَّ  ــب ال ــمة توج ــىلٰ  والعص ــاب، وإذا ع ــال ارتي ــاحبها ب  ص

ــىلٰ اتَّ  ــا ع ــق خمالفون ــنصِّ  ف ــمة وال ــي العص ــ نف ــه ن ادَّ عمَّ ــوا ل ع

ـ تأويل هذه اآلية، فقـد ثبـت ـأهنَّ لوجـود النقـل  ة ا يف األئمَّ

ــن أُ عــ  خــرج احلــّق علــيهم وإالَّ  بــالنصِّ  وذلــك   دة حمّمــمَّ

 .فاسد

اهللا  وهــو أنَّ  ،مــا ذكرنــاه عــىلٰ  يف القــرآن دلــيالً  مــع أنَّ 
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ــاىلٰ ، ]١٧٧ ــمه وتع ــارك اس ــع اهللا تب ــال كلَّ  فجم ــذه اخلص ــا ه ه

ــمّ  ــن ث ــهد مل ــ]] ١٣٩ص /[[ ش ــدق والتق ــه بالص ــت في  ٰى كمل

ــىلٰ  ــاإل ع ــوم معن ــان مفه ــالق، فك ــني األُ  ٰى ط ــذه وىلٰ اآليت  وه

بعـوا الصـادقني الـذين بـاجتامع هـذه اخلصـال التـي الثانية أن اتَّ 

 .وا إطالق االسم بصادقنياستحقُّ  دناها فيهم،عدَّ 

ــداً  ــد أح ــول اهللا  ومل نج ــحاب رس ــن أص ــت  م اجتمع

، بــن أيب طالــب  أمــري املــؤمنني عـيلُّ  فيـه هــذه اخلصـال إالَّ 

ــ باعــه اتِّ وأمـر فيهــا ب ه الــذي عنـاه اهللا ســبحانه باآليــةفوجـب أنَّ

ه ذكـر اإليـامن بــه والكـون معـه فـيام يقتضـيه الــدين، وذلـك أنَّـ

ـــاب  اســـمه وتعـــاىلٰ  جـــلَّ  ـــوم اآلخـــر واملالئكـــة والكت والي

بــه وبــام  ل النــاس إيامنــاً أوَّ   ني، فكــان أمــري املــؤمننيوالنبيِّــ

ــ ــواترة بأنَّ ــار املت ــف باألخب ــابه أوَّ وص ــن أج ــول اهللا  ل م رس

 ــذكور ــن ال ــيِّ  ،م ــول النب ــة  وبق ــِك زوَّ «: لفاطم  جت

 .»وأكثرهم علامً  أقدمهم سلامً 

ــد اهللا وأخــو رســوله مل «: وقــول أمــري املــؤمنني  أنــا عب

ــبيل ــد ق ــا أح ــدي إالَّ  يقله ــد بع ــا أح ــذّ وال يقوهل ــرت ك  ،اب مف

ــرُّ إّين  هــمَّ اللّ «:  ، وقولــه»يت قــبلهم ســبع ســننيصــلَّ    ال أق

غـه مـن وقـد بل ، وقولـه »ة عبـدك قـبيلمَّـألحد من هذه األُ 

ــاالً  ــوارج مق ــره اخل ــون«: أنك ــ إنَّ  :أم يقول ــذبعلي� ــىلٰ  ،ا يك  أفع

ــذب ــن أك ــىلٰ  م ــا أوَّ  أع ــىلٰ اهللا فأن ــده أم ع ــن عب ــول اهللا  ل م رس

  َّ؟ونرصه قهل من آمن به وصدَّ فأنا أو«. 

فيهــا أمــري  َض بِ صــبيحة الليلــة التــي ُقــ وقــول احلســن 

لــون ألوَّ يف الليلـة رجـل مـا سـبقه ا َض بِ لقـد ُقـ«:  املـؤمنني

ــرون ــه اآلخ ــل وال بدرك ــ، »بعم ــىلٰ يف أدلَّ ــا ع ــول رشحه  ة يط

 .ذلك

ــمّ  ــدَّ  ث ــذي تق ــف ال ــىلٰ أردف الوص ــال ع ــاء امل ــ م، بإيت ه حبِّ

ــ ــام ٰى ذوي القرب ــائلني  ٰى واليت ــبيل والس ــن الس ــاكني واب واملس

ــدنا ذلــك ــاب ووج ــؤمنني ]] ١٤٠ص /[[ ويف الرق ــري امل ألم

  ٰفصيلالت بالتنزيل وتواتر األخبار به عىل. 

ٰ  :قــال اهللا 
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فقــت الــرواة مــن واتَّ ، ]٨: اإلنســان[ � َو�َ�ِيمــا

ــ ــريقني اخلاصَّ ــالف ــىلٰ ة والعامَّ ــة أنَّ  ة ع ــذه اآلي ــورة  ،ه ــل الس ب

ــاكلُّ  ــه  ه ــة وابني ــه فاطم ــؤمنني وزوجت ــري امل ــت يف أم ، نزل
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ــاً  ــة أيض ــاءت الرواي ــأنَّ  وج ــة ب ــري  مستفيض ــذا أم ــي هب املعن

ــ وال، املــؤمنني  ــالف أنَّ ــدِّ ه أعخ ــق مــن ك ــة ال  ت ــده مجاع ي

ـــ ،حيصـــون كثـــرةً  اســـتخرجها  وعينـــاً  ،ف أرايض كثـــريةووقَّ

 ما ذكرناه فانتظم الصفات عىلٰ  ،وأحياها بعد موهتا. 

ــمّ  ــه ث ــك قول ٰ : أردف ذل
َ

ــالَة َوآ� ــاَم ا�ص� ق
َ
�ةَ  َوأ ــز�  ،ا�
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يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
َوا�

 
َ
ْم راِكُعـون

ُ
ه أنَّـ فـق أهـل النقـل عـىلٰ واتَّ ، ]٥٥: املائـدة[ � وَه

فطــابق  ،ي يف حــال ركوعــه يف الصــالةاملزّكــ صــلوات اهللا عليــه

 .وشاركه يف معناها مةهذا الوصف وصفه يف اآلية املتقدِّ 

ـــمّ  ـــ ث ـــب ذل ـــهأعق ـــِدِهْم إِذا  :ك قول
ْ
 بَِعه

َ
ـــون

ُ
ُموف

ْ
َوا�

ُدوا
َ
 مـن نقـض العهـد يف الصـحابة إالَّ  ولـيس أحـد مـن، �ه

ــوَّ  ــاهر أو تق ــه إالَّ الظ ــك علي ــؤمننيل ذل ــري امل ــ،   أم ه ال فإنَّ

ــ ه نقــض مــا عاهــد عليــه رســول اهللا يمكــن ألحــد أن يــزعم أنَّ

 هبذا الوصف أيضاً  فاختصَّ  ،النرصة واملساواة من. 

ــــابِِر�َن ِ�  :قــــال ســــبحانه ثــــمّ ]] ١٤١ص /[[ َوا�ص�

ِس 
ْ
َـأ اِء وَِحـَ� ا�ْ ــر�

�
ساِء َوا�ض

ْ
َأ

ْ
أحـد صـرب مـع  ومل يوجـد، ا�

ــد الشــدائد غــري أمــري املــؤمنني  رســول اهللا  ــ، عن ه فإنَّ

مـن قـرن وال هـاب يف  وال فـرَّ  راً ُبـدُ  ه مل يـولِّ ه وعـدوِّ وليِّ  فاقباتِّ 

 .احلرب خصامً 

 :هــذه اخلصــال بأرسهــا قــال ســبحانه مل  اســتكفلــامَّ 

وا
ُ
ق ــَن َصــدَ ي ِ

�
 ا�

َ
و�ِــك

ُ
باعــه مــن اتِّ  إىلٰ  املــدعوَّ  يعنــي بــه أنَّ  أ

اخلصـال فيـه وذلـك  اجـتامع عـىلٰ  مجلة الصـادقني، هـو مـن دلَّ 

ــأمــري املــؤمنني   لــه  عنــه بحــرف اجلمــع تعظــيامً ام عــربَّ ، وإنَّ

ــ ــظ اجلمــع عــىلٰ ريفاً ـوتش واحــد إذا ال ، إذ العــرب تضــع لف

ــدلَّ  ــىلٰ  أرادت أن ت ــه ع ــوِّ  نباهت ــدره ورشف حملِّــ وعل ه، وإن ق

ــ ــيمن ال ُي ــتعمل ف ــد يس ــان ق ــانك ــك إذا ك ــه ذل ــاب  راد ل اخلط

ــ يف لفــظ  ٰى ولــو جعلنــا املعنــ. غــريه بــاحلكم ه إليــه ويعــمُّ يتوجَّ

ــارة ــذلك وجهــاً  عــن أمــري املــؤمنني  اجلمــع بالعب  لكــان ل

ـ ماحلكـ بالـذكر فـإنَّ  ه وإن خـصَّ ألنَّ  ة جـار فـيمن يليـه مـن أئمَّ

ــد ــىلٰ   ٰى اهل ــاه ع ــد رشحن ــا ق ــنيِّ . م ــذا ب ــأل  واهللا ،وه نس

 .هالرشاد بمنِّ  نصل به إىلٰ  توفيقاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

وا   :قوله تعـاىلٰ  :ومنها]] ١٧٩ص [[
ُ
ق
�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
َها ا� ـ� ي

َ
يا أ

ــوا َمــ
ُ
ون

ُ
ــاِدِ�َ� اَهللا َو� بــاع فــأمر باتِّ ،  ]١١٩ :التوبــة[ �َع ا�ص�

فيجـب  ،يءـيء دون شــجهـة الكـون بشـ ومل خيّص  ،املذكورين

لقـبح األمـر  ،ي عصـمتهمـوذلـك يقتضـ ،يءـش باعهم يف كلِّ اتِّ 

وال أحد ثبتت له العصـمة  ،بطاعة الفاسق أو من جيوز منه الفسق

ــريهموال ادُّ  ــه غ ــت في ــىلٰ  ،عي ــع ع ــب القط ــامتهم وال إ فيج م

ق بـني ه ال أحـد فـرَّ وألنَّـ ،بالصفة الواجبة لإلمامـة  اختصاصهم

 .العصمة هلم واإلمامة ٰى دعو

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

َها : قولـه تعـاىلٰ  ذلـك أيضـاً  عىلٰ  ويدلُّ ]] ٩٤ص [[ ـ� يـ
َ
يـا أ

ــوا َمــ
ُ
ون

ُ
ــوا اَهللا َو�

ُ
ق
�
ــوا ا� يــَن آَمنُ ِ

�
ــاِدِ�َ� ا� : التوبــة[ �َع ا�ص�

يعنـي االقتـداء هبـم، إذ األمـر بـالكون معهـم يف املكـان ، ]١١٩

ــه، وذلــك يقتضــ ــدة في ــلِّ ـال فائ ــداء هبــم يف ك  ي وجــوب االقت

ــ ــ يـش ــبحانه خي ــه س ــيئاً  صُّ ء، ألنَّ ــ ش ــن ش ــن  يـم ء، وال حيس

ــىلٰ  ــداء ع ــر باالقت ــىلٰ  األم ــيح ع ــواز القب ــع ج ــه م ــذا الوج  ه

ـبـه، و ٰى املقتد ه اخلطـاب إذا ثبـت عصـمة الصـادقني ثبـت توجُّ

 .ه من االعتباربيَّنّاما ذكرناه، ملا  إىلٰ 

باعهم بالصدق عنـده سـبحانه، تِّ اوصف املأمور ب ه تعاىلٰ وألنَّ 

جـوازه  نَّ مـن جيـوز عليـه الكـذب، أل ىلٰ إهه وذلك مانع من توجُّ 

يمنع مـن القطـع بالصـدق عنـد اهللا، وإذا ثبـت عصـمتهم هبـذا 

 . تناثبت ختصيص الذكر يف اآلية بأئمَّ  ار أيضاً االعتب

ه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذهبم، من حيـث وألنَّ 

 .خلربه تعاىلٰ  وذلك مناٍف  ،ي وصفهم بهـكان حصوله منهم يقتض

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

ــاىلٰ ]] ٢٣٧ص [[ ــه تع ــَع  :ولقول ــوا َم
ُ
ون

ُ
ــاِدِ��َ َو�  ا�ص�

 ].١١٩: التوبة[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

ــا ]]٢٤٨ص [[ ــه  :ومنه ــاىلٰ [قول ــَن ]:  تع ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي

ــَع  ــوا َم
ُ
ون

ُ
ــوا اَهللا َو�

ُ
ق
�
ــوا ا� ــاِدِ�َ�  ]]٢٤٩ص [[/آَمنُ  �ا�ص�

 . ]١١٩: التوبة[

ــ ــادقون ممَّ ــان الص ــو ك ــب ن فل ــأ لوج ــيهم اخلط ــوز عل جي

بـاع مـن  اتِّ باعهم يف ما أخطئوا فيـه، لكـن ذلـك حمـال، فتعـنيَّ اتِّ 

 . ال خيطئ، وذلك هو املعصوم

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : آية الصادقني والراكعني ]]١٩٠ص [[

ـ  :َقْوُلُه َتَعاَىلٰ : احلادية والثالثون وا َمـَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
 �اِدِ�َ� َو�

 . ]١١٩ :التوبة[



ادِ�ِ�َ آية ) ١٣/ (حرف األلف 
�

 ا�ص
َ
ع

َ
وا م

ُ
ون

ُ
 ١٣٥  ........................................................................................   َو�

ــ ٰى َروَ  ــِيلٍّ اْجلُْمُه ــْت ِيف َع ــا َنَزَل َ ــاَىلٰ وَ  ، وُر َأهنَّ ــُه َتَع ــَذا َقْوُل   :َك

 �َاِكِع ــر� ــَع ا� ــوا َم ُع
َ
ــرة[ �َواْرك ــْت ِيف  ،]٤٣ :البق ــا َنَزَل َ َأهنَّ

 .َعِيلٍّ وَ اهللاِ َرُسوِل 

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـاِد�ِ�َ يف داللة آيـة  ]]٤٢٥ص [[/
�

 ا�ص
َ
ـع

َ
ـوا م

ُ
ون

ُ
 عـىلٰ  ك

 :إمامة عيلٍّ 

ـــه تعـــاىلٰ : قـــال ـــاِدِ�َ� : ولقول ـــَع ا�ص� ـــوا َم
ُ
ون

ُ
 �َو�

ــة[ ــدق ، ]١١٩: التوب ــنهم الص ــوم م ــع املعل ــون  ،أي م وال يك

 . املعصومإالَّ 

أمرنـا  تعـاىلٰ  اهللا أنَّ  :ر الوجـوه، وهـوـهـذا ثـاين عشـ: أقول

ــال ــادقنيب ــع الص ــدق، وال  ،كون م ــنهم الص ــوم م ــع املعل أي م

ــيُ   مــن املعصــوم، فيجــب أن نكــون م الصــدق مــن أحــد إالَّ عَل

ــوم إالَّ  ــوم، وال معص ــع املعص ــالكون م ــأمورين ب ــيلٌّ م ،   ع

 .بالكون معه فهو اإلمام الذي أمرنا اهللا

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـاِدِ�َ�   :ه تعاىلٰ ولقول: قال٥٠٣ص [[ وا َمـَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
 �َو�

 .]١١٩: التوبة[

 :وهـو قولـه تعـاىلٰ  ، إمامة عيلٍّ  هذا دليل آخر عىلٰ : أقول

 �َ�ِـاِد وا َمَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
وا اَهللا َو�

ُ
ق
�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
َها ا� ـ� ي

َ
أمـر ، �يا أ

ق يتحقَّ  وال ،أي املعلوم منهم الصدق ،بالكون مع الصادقني تعاىلٰ 

وال معصـوم  ،م صـدقهعَلـإذ غريه ال يُ  ،املعصوم  يف حقِّ ذلك إالَّ 

 .باإلمجاع  غري عيلٍّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

يــَن  :قولــه تعــاىلٰ : الثــامن]] ٤٠٥ص [[ ِ
�

َها ا� ـ� يــ
َ
يــا أ

ــاِدِ�َ�  ــوا َمــَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
ــوا اَهللا َو�

ُ
ق
�
، ]١١٩: التوبــة[ �آَمنُــوا ا�

م الصــدق عَلــوال يُ  ،أوجــب الكــون مــع املعلــوم منــه الصــدق

ــد إالَّ  ــن أح ــومم ــن املعص ــع نف ، م ــالكون م ــأمورين ب ــون م ك

 .فاقباالتِّ   املعصوم، وال معصوم إالَّ عيلٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

ـــ]] ٣٨٧ص [[ ـــامن(: هقول ـــه: الث   :قول
َ
ـــع

َ
ـــوا م

ُ
ون

ُ
َو�

اِد�َِ� 
�

 ).]١١٩: التوبة[ �ا�ص

ــول ــ: أق ــادقني وإنَّ ــع الص ــالكون م ــر ب ــوَّ ام يُ أم ــر تص ر األم

م كـون الشـخص صـادقًا عَلـام يُ وإنَّـ ،الصـادق بذلك أن لو ُعِلمَ 

ام هـو متابعـة املعلـوم منـه إنَّـ - إذن - لو كان معصـومًا، فـاألمر

فيجــب أن نكــون  ، املعصــوموال يكــون ذلــك إالَّ  ،الصــدق

ــأم ــومم ــع املعص ــالكون م ــوم إالَّ  ،ورين ب ــيلٌّ وال معص ــو  ، ع فه

ــ ــول يف األئمَّ ــذا نق ــه، وك ــالكون مع ــا ب ــذين أمرن ــام ال ة اإلم

 .األحد عرش من ولده 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

يـَن آَمنُـوا : قولـه تعـاىلٰ  :ومنها]] ٢٥٥ص [[ ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

ــوا اَهللا وَ 
ُ
ق
�
ــاِدِ�َ� ا� ــَع ا�ص� ــوا َم

ُ
ون

ُ
�� ]ــة ــمّ   ،]١١٩: التوب  ث

ـــنيَّ  ـــة األُ ب ـــادقني يف اآلي ـــر الص ـــاىلٰ  ،ٰى خ ـــه تع ـــي قول : وه

 
َ

ــك و�ِ
ُ
ِس أ

ْ
ــأ َ ــَ� ا�ْ اِء وَِح ـــر�

�
ــاِء َوا�ض س

ْ
َأ

ْ
ــابِِر�َن ِ� ا� َوا�ص�

وا
ُ
ق يـــَن َصـــدَ ِ

�
وحـــني البـــأس اشـــتداد  ،]١٧٧: البقـــرة[ ا�

وقـد هــرب مــن ال خفــاء  ،ربـوتــواتر الطعــن والضــ ،احلـرب

ـــه ـــاء ،في ـــن ال غط ـــزب م ـــه]] ٢٥٦ص /[[ و ل ـــن  ،علي وم

ـــاملعلـوم الضـ ه مل يكـن ألحــد مـن الثبــات والقتـل مــا روري أنَّ

 : بلغهـا قتلـهامَّ ـة بغضـها لـه لـقالت عائشة مـع شـدَّ  ٰى حتَّ  ،لعيل

وقـد أمـر اهللا  .فلـيس هلـا مـن ينهاهـا ،لتفعل احلرب مـا شـاءت

ــالكون معــه ومــ تعــاىلٰ  ــه الــداخلني يف صــفتهيَّ ع ذرّ ب فوجــب  ،ت

ــ ــاالنحــراف والتخلُّ بــل هــرب  ،ن لــيس ذلــك مــن نعتــهف عمَّ

 .عن رسول اهللا يف أكابر حروبه

ـُدوا : قوله تعاىلٰ  وأيضاً 
َ
وا مـا �ه

ُ
 َصَدق

ٌ
ِمِنَ� رِجال

ْ
ُمؤ

ْ
ِمَن ا�

ضـ
َ
ُهْم َمْن ق

ْ
ِمن

َ
ِه ف

ْ
ي
َ
تَِظـُر وَ  ىٰ اَهللا َعل

ْ
ُهْم َمْن يَ�

ْ
 َوِمن

ُ
بَه

ْ َ
وا �

ُ
�
�
مـا بَـد

 
ً
بِْديال

َ
�� ]ـ ٰى رو، ]٢٣: الألحـزاب ــاملفسِّ ا نزلـت يف رون أهنَّ

فـأمن منـه  ،ت بعـيلٍّ محزة اختصَّ  َل تِ  قُ امَّ ـه لوال ريب أنَّ  ،ومحزة عيلٍّ 

 ،اسابـن عبّـ :اختصاصـها بعـيلٍّ  ٰى ورو .التبديل بحكم التنزيـل

ن مـا روي عـ ق ذلك طائفـةوصدَّ  .وأبو نعيم احلافظ ،والصادق

ــادق  ــاىلٰ   الص ــه تع ٍق ِ� وَ : يف قول
ْ
ــد  ِص

َ
ــان  ِ� �ِس

ْ
ــل َع

ْ
اج

ِخِر�َن 
ْ

 ألنَّ  ،بن أيب طالـب هو عيلُّ « :قال  ،]٨٤: الشعراء[ �اآل

 ،تـهيَّ فسـأله أن جيعلهـا يف ذرّ  ،إبراهيم واليته عرض عىلٰ  اهللا تعاىلٰ 

 .» ففعل

 :شعر

    بـهّيل فهذي املزايـا بعـض مـا ُحـ

  والربكــاِت ء مــن اخلــريات  وجــي 
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 ا�ص
َ
ع

َ
وا م

ُ
ون

ُ
  َو�

   نطقت هبـا آي الكتـاب وحسـبها

ــاِت   ــن اآلي ــاهدها م ــاء ش   إن ج

وا: إن قيــل
ُ
واو َصــَدق

ُ
�
�
ــد ــدالَّ  ،ماضــيان مــا بَ ن فــال ي

 .عدم التبديل يف مستقبل األزمان عىلٰ 

ــا ــد أُ  :قلن ــاىلٰ ق ــه تع ــام يف قول ــتقبال ك ــايض االس ــد بامل : ري

 
ُ

ــك ِ ــا ما� ْوا ي
َ
ــاد ــرف[ َون ــاد، ]٧٧: الزخ ــحاُب  ىٰ َون ْص

َ
أ

ــةِ 
�
َن
ْ
ْصــحاَب ا�

َ
ــا ال ، ]٥٠: األعــراف[ ا��ــاِر أ

َ
وا مــا �

ُ
َوقــا�

ر
َ
اِر  ىٰ ن

ْ
�

َ ْ
ْم ِمَن األ

ُ
ه

�
ُعد

َ
ا �

�
ن
ُ
 ك

ً
 .]٦٢: ص[ �رِجاال

 .هو من املجاز :إن قيل

ــا ــنيَّ  :قلن ــهيتع ــل علي ــيِّ ،   احلم ــول النب ــه  لق ــيلٌّ «: في  ع

 يف االشـتهار إىلٰ وقـد بلـغ  ،وغـريه، »حيـث دار يدور مـع احلـقِّ 

 .يمتنع فيه اإلنكار حدٍّ 

ــرازي ــامهم ال ــال إم ــان  :ق ــن ك ــادقني م ــراد بالص ــيس امل ل

ـــر وإالَّ ]] ٢٥٧ص /[[ مـــوريف بعـــض األُ  صـــادقاً  ـــزم األم  ل

فالصـادق  ،صـادق يف أمـر مـا واحـدٍ  إذ كـلُّ  ،بمتابعة اخلصمني

فيلــزم  ،إن وجبــت متابعتــه يف بعــض فهــو غــري معــنيَّ  يف الكــلِّ 

ــل ــلِّ  ،التعطي ــب املتابعــة يف الك ــ ،فتج ــذا الصــادق إمَّ ــلُّ وه  ا ك

ــاألُ  ــلمَّ ــو باط ــذٍ  ،ة وه ــدير حينئ ــم :إذ التق ــوا معك ــو  ،كون وه

ـفهـو بعـض األُ  ،مناف للبالغـة إذ ال  ،فهـو اإلمـام املعصـوم ،ةمَّ

 .غريه صادق يف الكلِّ 

ـعـن الضـحّ  َل ِقـا ذكرنـا بـام نُ وحش ممَّ ستَ وال يُ  ا نزلـت اك أهنَّ

ان صــاحب كتــاب د بــن حبّـفقـد ذكــر حمّمـ ،يف أيب بكـر وعمــر

ونزوهلــا يف عــيل أســنده أبــو  ،اك ضــعيفالضــحّ  املجــروحني أنَّ 

وكــذا  ،اسابــن عبّــ وهــو مــن القــوم برجالــه إىلٰ  ،نعـيم احلــافظ

 فـإذا أمـر اهللا بـالكون معهـم عـىلٰ  ،اسالثعلبي رواه عن ابـن عبّـ

 .عصمتهم عن ذميم األخالق اإلطالق اقتٰىض 

ــل ــصُّ  :إن قي ــمبم خي ــون معه ــيل الك ــل عق ــا  ،نفص ــو م وه

 .عصمتهم عىلٰ  فال يدلُّ  ،فيه صدقهم مَ لِ عُ 

وحسـن الظـاهر  ،م الصـدق فيـهعَلـغـري املعصـوم ال يُ  :قلنا

 .مد عليهعتَ ن يُ لظهور النفاق يف كثري ممَّ  ،ال يوصلنا إليه

ــ :إن قيــل  قــال النبــيُّ   الــذي ال يكــون الصــادق أبــو ذرٍّ  مَ ـلِ

 ــه ــ«: في ــت اخلض ــا أظل ــرـم ــة اء وال أقلَّ ــرباء ذا هلج ت الغ

 ؟»أصدق من أيب ذرٍّ 

 ؟ أفـرتاه أصـدق مـن النبـيِّ  ،خمصـوص هذا عـامٌّ  :قلنا

 .بغري من ثبتت عصمته فيختصُّ 

 .غريه حه عىلٰ رجِّ أفعل التفضيل يُ  إنَّ  :إن قيل

بَُها : مثـل قولـه تعـاىلٰ  ،جاءت لغري التفضـيل :قلنا
�
وََسـيَُجن

 ٰ
َ

ــ�
ْ
�
َ ْ
ــل[ � األ ــغر أو ـويف الشــ ،]١٧: اللي ريعة احلــدث األص

 :ويف الشعر ،األكرب

   أن أموت وإن أمـت ٰى ت سليممتنَّ 

  فتلك سـبيل لسـت فيهـا بأوحـد 

ــىلٰ  ــ ع ــادةأنَّ ــان زي ــد العرف ــة يف مراص ــن قرط ــد أورد اب  ،ه ق

ــ  إالَّ «: قــال ،مقبــل  وعــيلٌّ   قيــل ذلــك أليب ذرٍّ امَّ ـه لــهــي أنَّ

 صـول قبـول الزيـادة وتقـديمها عـىلٰ ر يف األُ واملقـرَّ  ،»هذا املقبل

َولِ�ـن� :  الصـادق يف قولـه تعـاىلٰ اهللا قـد بـنيَّ  مـع أنَّ  .ما فيها

ـــنْ  ـــِ�� َم
ْ
ـــِر ]] ٢٥٨ص /[[ ال ِخ

ْ
ـــْوِم اآل َ ـــاِهللا َوا�ْ ـــَن بِ آَم

 ٰ
َ

ــَ� َوآ� ــاِب َوا��ِ�ي� ِكت
ْ
ــِة َوال

َ
َمالئِ�

ْ
ٰ  َوا�

َ
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َ
ــال

ْ
ِوي  ا�

َ
ــِه ذ ُحب�

ــْر�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــا ال َت

ْ
ــائِِلَ� َوِ�  �ٰ َوا� ــِ�يِل َوا�س� ــَن ا�س� ــاِكَ� َوا�ْ َمس

ْ
َوا�

 ٰ
َ

ــالةَ َوآ� ــاَم ا�ص� ق
َ
ــاِب َوأ ق ــِدِهْم إِذا  ا�ر�

ْ
 بَِعه

َ
ــون

ُ
ُموف

ْ
�ةَ َوا� ــز� ا�

ِس 
ْ
ــأ َ ــَ� ا�ْ اِء وَِح ـــر�

�
ــاِء َوا�ض س

ْ
َأ

ْ
ــابِِر�َن ِ� ا� وا َوا�ص� ــدُ

َ
�ه

ــمُ 
ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
وا َوأ

ُ
ق ــدَ ــَن َص ي ِ

�
 ا�

َ
ــك و�ِ

ُ
  أ

َ
ــون

ُ
ُمت�ق

ْ
ــرة[ � ا� : البق

 ت عــىلٰ فــدلَّ  ،وهــذه النعــوت مل حيوهــا أحــد غــري عــيلٍّ   ،]١٧٧

 .تهيَّ صفني بصفته من ذرّ ثبوت إمامته وإمامة املتَّ 

وقــد ســبق يف الفصــل الثــاين  ،ل النعــوت اإليــامن بــاهللافــأوَّ 

 .والعرشين من الباب السابع

ــ ،وثانيهــا إيتــاء الزكــاة  ،اتمة اخلــوهــو مشــهور يف قصَّ

 ٰى وقـد كفــ ،والوفــاء بالعهـد وغــريه ،إن شـاء اهللا وسـيأيت قريبــاً 

ــ ــا أت ــ ٰى م ــل أت ــه ٰى يف ه ــن مدحي ــ ،م ــد أورد الزخمش ري يف ـوق

ــي يف تفســريه ،افهكّشــ ــ ،والثعلب ــن عــيلٍّ وزاد حمّم ــزايل يف  د ب الغ

ــدُّ  ــد تص ــيهم بع ــدة عل ــزول املائ ــة ن ــاب البلغ ــامكت  ،قهم بالطع

ــيام ــامهم بالص ــ ،وقي ــا س ــأكلوا منه ــف ــب  ،امبعة أّي و رواه أخط

 .خوارزم يف كتابه

ــا الرقــاب ــإنَّ  ،وثالثه ـ ف ــر أرضــاً  ا عليـ� وباعهــا  عم

 .وأعتقها هبا رقاباً  ٰى واشرت

ــأس ــني الب ــا ح ــف ،ورابعه ــن الزح ــرار م ــال الف ــو ح  ،وه

ــيلٍّ  ــوت ع ــوم ثب ــه  ومعل ــع أوقات ــ ،يف مجي ــت تعجَّ  ٰى حتَّ ب

 : انرضو :وقال فيه ملك يقال له ،املالئكة من محالته

ــــيف إالَّ  ــــارال س ـــــــ    ذو الفق    عـــــــيلّ إالَّ  ٰى وال فت

 : ان أبياته احلسانله حّس فوضع يف أوَّ 

ـــاد ـــل ن ـــام ٰى جربي ـــنجيل   يف الس ـــيس بم ـــع ل   والنق
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ـــاجلامجم ـــر ب ـــل تعث ـــــــذب   واخلي ـــــــيح ال   لِ والوش

ـــد أحـــدقوا ــــيِّ    واملســـلمون ق    لِ املرَســــ حــــول النب

ــــ   هــــذا النــــداء ملــــن لــــه ــــراء ربَّ ــــز ةالزه   لِ من

ــــيف إالَّ  ــــارال س ـــــــ    ذو الفق ـــــــيلّ إالَّ  ٰى وال فت    ع

ــت ــل حّســ :إن قل ــف ذكــر جربائي ــع أنَّ كي املنــادي  ان م

 ؟رضوان

ــت ــاز :قل ــل]] ٢٥٩ص /[[ ج ــن جربائي ــداء م ــون الن  ،ك

وقـد اعـرتف لـه عمـرو بـن العـاص  ،وأصل املدح من رضـوان

 : يف قوله

ـــــ ـــــه بُخ     مٍّ ورضبتـــــه كبيعت

ــاب  ــاس الرق ــن الن ــدها م   معاق

ــوح ــك ن ــيم وفل ــأ العظ ــو النب    ه

ـــاب  ـــع اخلط ـــاب اهللا وانقط   وب

 : واعرتف له املأمون اخلليفة يف قوله

   أيب احلسـن شـكر الـويصِّ  الم عىلٰ أُ 

  وذلك عندي من عجائب ذي املـنن 

    ل الــذيخليفــة خــري النــاس واألوَّ 

  والعلـن رِّ ـأعان رسـول اهللا يف السـ 

ارف وهو منهم فرار الشيخني بوقعة ابن قتيبة يف املع ٰى وقد رو

ذلك من  َف رِ عُ  ،مخسة وثالثني بطالً   ويف بدر قتل عيلٌّ  ،حنني

أيب بكر مـن  ومن املستحيل عدُّ  ،ر رضبات غريهوتكثُّ  ،اد رضباتهاحتِّ 

للطعـان  وثبت عـيلٌّ  ،اجلمعان ٰى د يوم التقُح يف أُ  وقد فرَّ  ،الشجعان

وإذا  ،عل اخلـرب فيهـا كالعيـانجت وكتب هذا الفنِّ  ،ومكابدة األقران

 .وجب الكون معه باألمر اإلهلي ،اجتمعت النعوت يف عيلٍّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

 :]باع الصادقنيباتِّ  أمره تعاىلٰ []] ٦٩٨ص [[

ــع ــاىلٰ : الراب ــه تع ــوا اَهللا  :قول
ُ
ق
�
ــوا ا� ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

ــــاِدِ�َ� وَ  ــــَع ا�ص� ــــوا َم
ُ
ون

ُ
�� ]ــــة ص [/[. ]١١٩: التوب

وتقريــر االســتدالل هبــا كــام ســبق والتقريــر كــالتقرير؛  ]]٦٩٩

ــ ألنَّ  ــادقني إمَّ ــراد بالص ــن ُعلِ امل ــا م ــاين َم ــمته أو ال، الث ت عص

ــدَّ  ــا تق ــال مل ــو األوَّ حم ــراد ه ــون امل ــنيَّ م، فيك ــون ل، فيتع  أن يك

 .قوأوالده ملا سب املراد هبا عيلٌّ 

*   *   * 

١٤ -  ا:  

وا إ : 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

اإلمامــة أنَّ اهللا  ومــن أوضــح األدلَّــة عــىلٰ ]] ١٢١ص [[

  ِّــي ــة النب ــ  جعــل آي ــه أت ــاء املاضــني بقَ  ٰى أنَّ صــص األنبي

  ِّــل ــم  وبك ــن[عل ــري أن ] م ــن غ ــور م ــل وزب ــوراة وإنجي ت

ــم الك ــون يعل ــًا، يك ـــرانيًا أو هيودي ــي نص ــاهرًا، أو لق ــة ظ تاب

وخلَّـف   فكان ذلك أعظـم آياتـه، وقتـل احلسـني بـن عـيلٍّ 

ــن احلســني  عــيلَّ  ــنِّ  ب ــن كانــت ســنُّ  متقــارب الس ــّل م ه أق

أحـدًا وال كـان  عشـرين سنة، ثّم انقـبض عـن النـاس فلـم يلـَق 

ــواصُّ  ــاه إالَّ خ ــرج  يلق ــادة ومل خي ــة العب ــان يف هناي ــحابه وك أص

ة، ثـّم نه من العلم إالَّ يسـريًا لصـعوبة الزمـان وجـور بنـي ُأميـَّع

ــيلٍّ  ــن ع ــد ب ــه حمّم ــمّ  ظهــر ابن ــاقر  ٰى املس ــم  بالب ــه العل لفتق

ــأت ــ ٰى ف ــنَّة والسِّ ــاب والسُّ ــدين والكت ــوم ال ــن عل ــازي َري م  واملغ

مـن بعـده مـن ذلـك  جعفـر بـن حمّمـد  ٰى بأمر عظـيم، وأتـ

 ٰى يف فنـون العلـم إالَّ أتـ بام كثـر وظهـر وانتشــر، فلـم يبـَق فـنٌّ 

ــ ــرآن والسُّ ـــر الق ــرية، وفسَّ ــياء كث ــه بأش ــه نَ في ــت عن ن، وروي

هـو وأبـوه حمّمـد بـن  ٰى املغازي وأخبار األنبيـاء مـن غـري أن يـر

]] ١٢٢ص /[[عنــد أحــد مــن  بــن احلســني  أو عــيلُّ  عــيلٍّ 

ــ ــك أدّل رواة العامَّ ــيئًا، ويف ذل ــنهم ش ــون م ــائهم يتعلَّم ة أو فقه

ــام أخـذوا ذلـك العلــم عـن النبـيِّ  دليـل عـىلٰ  ـم إنَّ ، ثــّم  أهنَّ

ــّم عــن واحــد واحــد مــن األ عــن عــيلٍّ  ــة، ث ، وكــذلك ئمَّ

ـةمجاعة األ هـذه سـنَّتهم يف العلـم ُيسـئلون عـن احلـالل   ئمَّ

واحلــرام فيجيبــون جوابــات متَّفقــة مــن غــري أن يتعلَّمــوا ذلــك 

تهم إمــام مـن أحــد مـن النــاس، فــأّي دليـل أدّل مــن هـذا عــىلٰ 

ــيَّ  ــوم   وأنَّ النب ــه وعل ــم علم ــم وأودعه ــبهم وعلَّمه نص

مـن ظهـر عنـه مثـل   قبله، وهـل رأينـا يف العـادات األنبياء 

مـن غـري أن  وجعفـر بـن حمّمـد  ما ظهر عن حمّمد بـن عـيلٍّ 

 يتعلَّموا ذلك من أحد من الناس؟

، قيــل اهــم كــانوا يتعلَّمــون ذلــك ســـر� لعلَّ : فــإن قــال قائــل

ـه كـان يـتعلَّ   مثـل ذلـك الدهريـة يف النبـيِّ  قد قال: هلم م أنَّ

ـــر�  ــاب س ــرأ الكت ــة ويق ــنَّ . االكتاب ــوز أن يظ ــف جي ــك  وكي ذل

وأكثـر مـا أتـوا   وجعفر بـن حمّمـد بـن عـيلٍّ  بمحّمد بن عيلٍّ 

 به ال يعرف إالَّ منهم، وال سمع من غريهم؟

*   *   * 
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وقال أبـو جعفـر حمّمـد بـن عبـد الـرمحن بـن  ]]١٢٤ص [[

ة الــرازي يف نقــض كتــاب اإلشــهاد أليب زيــد العلــوي، قــال قبــ

ــا ــا ال منازعــة فيه ــياء كثــرية ذكره ــاب بعــد أش : صــاحب الكت

ـ ــت الزيديــة واملؤمتـَّ ــْوِل : ةوقال ــة بَِق ــن ولــد فاطم ــة م احلجَّ

ـــِة اْلـــَوَداِع وَيـــْوَم َخـــَرَج إَِىلٰ  ُســـوِل املْجَمـــِع َعَليْـــِه ِيف َحجَّ  الرَّ

ــَالِة ِيف َمَرِضــِه ا َ فِيــهِ الصَّ ــِذي ُتــُويفِّ ْفــُت «:  لَّ ــْد َخلَّ ــاُس َق ــا النَّ َ َأهيُّ

َقــا َحتَّــ ـُـَام َلــْن َيْفَرتِ ِيت، َأَال إِهنَّ َيــِرَدا َعــَيلَّ  ٰى فِــيُكْم ِكتَــاَب اهللا وِعــْرتَ

ُكـْم َلـْن َتِضـلُّوا َمـا اْستَْمَسـْكتُْم ِهبِـَام  ـد . »اْحلَْوَض، َأَال وإِنَّ ثـّم أكَّ

قـال فيـه قـوالً ال خمالفـة فيـه، ثـّم صاحب الكتاب هـذا اخلـرب و

ة خالفـت اإلمجـاع وادَّعـت اإلمامـة يف إنَّ املؤمتـَّ: قال بعد ذلـك

بطن من العرتة ومل توجبهـا لسـائر العـرتة ثـّم لرجـل مـن ذلـك 

 .عرص البطن يف كلِّ 

ــأقول  ــة  -ف ــاهللا الثق ــيِّ : -وب ــول النب ــىلٰ   إنَّ يف ق ــا  ع م

ــول  ــةيق ــك أَ  اإلماميَّ ــحة، وذل ــة واض ــيَّ دالل ــاَل  نَّ النَّبِ : َق

ــاَب « ــلُّوا ِكتَ ــْن َتِض ــِه َل ــْكتُْم بِ ــا إِْن َمتَسَّ ــيُكْم َم ــاِرٌك فِ  اهللاِإِينِّ َت

ــي ِيت َأْهــَل َبيْتِ ــة مــن بعــده لــيس مــن  ، دلَّ عــىلٰ » وِعــْرتَ أنَّ احلجَّ

العجم وال من سـائر قبائـل العـرب بـل مـن عرتتـه أهـل بيتـه، 

: فقــال]] ١٢٥ص /[[مــراده  عــىلٰ ] بــه[ثــّم قــرن قولــه بــام دلَّ 

ــ« ــام لــن يفرتقــا حتَّ ــا أنَّ »يــردا عــيلَّ احلــوض ٰى أَال وإهنَّ ، فأعلمن

ة من عرتته ال تفـارق الكتـاب، وإّنـا متـ ـكنا بمـن ال  ٰى احلجَّ متسَّ

ن فـرض يفارق الكتاب لـن نضـلَّ  ، ومـن ال يفـارق الكتـاب ممـَّ

ــكوا بــه، وجيــب يف العقــول أن يكــون  عــىلٰ  ــة أن يتمسَّ عاملــًا األُمَّ

ـ ه بالكتاب، مأمونـًا عليـه، يعلـم ناسـخه مـن منسـوخه، وخاصَّ

 ه، وحتمه من ندبـه، وحمكمـه مـن متشـاهبه، ليضـع كـلَّ من عامِّ 

م مـؤخَّ يشء من ذلـك موضـعه الـذي وضـعه اهللا  رًا ، ال يقـدِّ

ــوجيــب أن يكــون جامعــًا لعلــم الــدِّ . ماً ر مقــدَّ ؤخِّ وال ُيــ ه ين كلِّ

ــ ــة ك بــه واألخــذ بلــيمكن التمسُّ قولــه فــيام اختلفــت فيــه األُمَّ

ـنَّة، وألنَّـه إن بقـي منـه يشء  وتنازعته مـن تأويـل الكتـاب والسُّ

أيضـًا  كـان هبـذا املحـلِّ  ٰى ك بـه، ثـّم متـال يعلمه مل يمكن التمسُّ 

الكتــاب، ومل يــؤمن أن يغلــط فيضــع  مل يكــن مأمونــًا عــىلٰ 

الناســـخ منـــه مكـــان املنســـوخ، واملحكـــم مكـــان املتشـــابه، 

ــدب ــتم، إىلٰ  والن ــان احل ــداده، وإذا  مك ــر تع ــا يكث ــك ممَّ ــري ذل غ

ــة واملحجــوج ســواء، وإذا فســد ] هــذا[كــان  هكــذا صــار احلجَّ

ـة مـن العـرتة  اإلماميَّـةهذا القول صـحَّ مـا قالـت  مـن أنَّ احلجَّ

 عـــىلٰ  ين معصـــومًا مؤمتنـــاً ال يكـــون إالَّ جامعـــًا لعلـــم الـــدِّ 

ــن  ــا م ته ــة يف أئمَّ ــدت الزيدي ــإن وج ــاب، ف ــفته الكت ــذه ص ه

ــه، وإن تكــن األُخــر ل مــن ينقــاد ل ــا  أوىلٰ  فــاحلقُّ  ٰى فــنحن أوَّ م

 .بعاتُّ 

ـة مــن ولــد : إّنــا مل نقــل: اإلماميَّـةوقـال شــيخ مــن  إنَّ احلجَّ

ــتّج  فاطمــة  ــط، ومل نح ــد ورشائ ــاه بتقيي ــًا وقلن ــوالً مطلق ق

ل ذلـك  لذلك هبذا اخلـرب فقـط، بـل احتججنـا بـه وبغـريه، فـأوَّ

قــد خــصَّ مــن عرتتــه أهــل بيتــه أمــري   أّنــا وجــدنا النبــيَّ 

 بــام خــصَّ بــه ودلَّ عــىلٰ  املــؤمنني واحلســن واحلســني 

بــام  حــاهلم عنــد اهللا  جاللــة خطــرهم وعظــم شــأهنم وعلــوِّ 

ــا  فعلــه هبــم يف املــوطن بعــد املــوطن واملوقــف بعــد املوقــف ممَّ

ــهرته تُ  ــارك ش ــة، ودلَّ اهللا تب ــني الزيدي ــا وب ــره بينن ــن ذك ــي ع غن

مـا يُِر�ـُد : شـأهنم بقولـه مـا وصـفناه مـن علـوِّ  ىلٰ عـ وتعاىلٰ 
�
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�� ]ـــزاب ـــ]٣٣: األح ـــل أت ـــا  ٰى ، وبســـورة ه وم

م  ــدَّ ــامَّ ق ــك، فل ــاكل ذل ــور  يش ــذه األُم ]] ١٢٦ص /[[ه

ــ ــيس يف عرتت ــه ل ــه أنَّ ت ــد ُأمَّ ر عن ــة وقــرَّ مهم يف املنزل ــدَّ ــن يتق ه م

ــن يــوّيل  ممَّــن ينســب إىلٰ  والرفعــة ومل يكــن  ــاة وال ممَّ املحاب

ــدِّ ويُ  ــىلٰ ق ــدِّ  م إالَّ ع ــم ال ــا أهنَّ ــك منــه  ين علمن ــالوا ذل ن

هم به، فلامَّ قـال بعـد ذلـك كلِّـ ْفـُت «: هاستحقاقًا بام خصَّ َقـْد َخلَّ

ِيت  هـؤالء دون غـريهم  ٰى نـعلمنـا أنَّـه ع»  فِيُكْم ِكتَـاَب اهللا وِعـْرتَ

ـه   ألنَّه لو كان هنـاك مـن عرتتـه مـن لـه هـذه املنزلـة خلصَّ

ــه عــىلٰ  ــه، ودلَّ عــىلٰ  ونبَّ ــأمري  مكان موضــعه لــئالَّ يكــون فعلــه ب

حمابـــاة، وهـــذا واضـــح،  املـــؤمنني واحلســـن واحلســـني 

نـا عـىلٰ  أنَّ اإلمـام بعـد أمـري املـؤمنني احلسـن  واحلمد هللا، ثـّم دلَّ

 .باع أخيه له طوعاً إّياه واتِّ  املؤمنني  باستخالف أمري

ا قولـه ة خالفـت اإلمجـاع وادَّعـت اإلمامـة يف إنَّ املؤمتـَّ: وأمَّ

مــا هــذا اإلمجــاع الســابق الــذي : بطــن مــن العــرتة، فيقــال لــه

ــمَّ  ــه، الّله ــا ال نعرف ــاه فإّن ــة  خالفن ــل خمالف ــةإالَّ أن جتع  اإلماميَّ

هـذا تـومي فلـيس  ىلٰ للزيدية خروجًا مـن اإلمجـاع، فـإن كنـت إ

ر عــىلٰ  ــذَّ ــة يتع ــبتها إليــه  أن تنســبك إىلٰ  اإلماميَّ ــل مــا نس مث

عيتــه عليهــا، وبعــد  عي عليــك مــن اإلمجــاع مثــل الــذي ادَّ وتــدَّ

ــول ــني : فأنــت تق ــن واحلس ــد احلس ــوز إالَّ لول ــة ال جت إنَّ اإلمام

  ِّبـنيِّ  لنـا لِــَم خصصـت ولـدمها دون سـائر العـرتة لنُ فبـني 

ــن حجَّ  ــن م ــك بأحس ــان يف ل ــيأيت الربه ــاه، وس ــا قلن ــك م ت

 .موضعه إن شاء اهللا



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٣٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــاب ــّم قــال صــاحب الكت اإلمامــة : وقالــت الزيديــة: ث

ــة رســول اهللا  ــ جــائزة للعــرتة وفــيهم لدالل ــيهم عام� مل  اعل

ـــُخي  هلـــم دون  ص هبـــا بعضـــًا دون بعـــض، ولقـــول اهللا صِّ
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قـد غلـط صـاحب الكتـاب فـيام : -وباهللا التوفيـق  -فأقول 

ــام جتيــز اإلمامــة لولــد احلســن واحلســني ٰى حكــ ، ألنَّ الزيديــة إنَّ

 ــ ــو ]] ١٢٧ص /[[ ة، والعــرتة يف اللغــة العــمِّ خاصَّ وبن

ــمِّ  ــطُّ الع ــة ق ــل اللغ ــرف أه ــا ع ــاألقرب، وم ــرب ف وال  ، األق

ـم قـالوا ٰى حك العـرتة ال تكـون إالَّ ولـد االبنـة : عـنهم أحـد أهنَّ

، هــذا يشء متنَّتــه الزيديــة وخــدعت بــه أنفســها مــن ابــن العــمِّ 

دت بادِّ  عيـه لـيس وتفرَّ عائـه بـال بيـان وال برهـان، ألنَّ الـذي تدَّ

ــــن  ــــرب وال يف يشء م ــــاب وال يف اخل ــــل وال يف الكت يف العق

 لكـم أنَّ بـنيِّ هـا فاسـألوهم يُ اللغات، وهـذه اللغـة وهـؤالء أهل

 .وبني العمِّ  العرتة يف اللغة األقرب فاألقرب من العمِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــإن ق ــة ال : ف ــت أنَّ اإلمام ــَم زعم فِل

 تكون لفالن وولده، وهم من العرتة عندك؟

نحن مل نقـل هـذا قياسـًا وإنَّـام قلنـاه اّتباعـًا ملـا فعلـه : قلنا له

 هم مـن العـرتة، ولـو فعـل بفـالن هبؤالء الثالثـة دون غـري

 .ما فعله هبم مل يكن عندنا إالَّ السمع والطاعة

ــا قولــه نَــا : قــال إنَّ اهللا تبــارك وتعــاىلٰ : وأمَّ
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قـد خالفـك خصـومك مـن املعتزلـة وغـريهم يف : فيقال لـه

ــة، ــذه اآلي ــل ه ــك  تأوي ــةوخالفت ــن  اإلماميَّ ــم م ــت تعل وأن

 -، وأقـّل مـا كـان جيـب عليـك اإلماميَّـةالسابق باخلريات عنـد 

ــه   احلــقَّ بــنيِّ وقــد ألَّفــت كتابــك هــذا لتُ  ــأن تُ  -وتــدعو إلي د ؤيِّ

ــدعو ــرتك  ٰى ال ــن ف ــإن مل يك ــاع، ف ــن فإقن ــإن مل تك ــة، ف بحجَّ

ـــك أن تُ  ـــام مل يمكن ـــنيِّ االحتجـــاج ب ـــك دون ب ـــة ل ـــه حجَّ  أنَّ

عـاء تأويلــه بـال برهــان أمــر مك، فــإنَّ تـالوة القــرآن وادِّ خصـو

خصـومنا وخصـومك أنَّ قـول  ٰى ال يعجز عنـه أحـد، وقـد ادَّعـ
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ــران ــامء ]١١٠: عم ــبيل عل ــة، وأنَّ س ــامء األُمَّ ــع عل ــم مجي ، ه

ــرتة  ــام]] ١٢٨ص /[[الع ــبيل عل ــد، وس ــبيل واح ــة س ء املرجئ

ـة ال تثبـت بعلـم العـرتة، فهـل بينـك  وأنَّ اإلمجاع ال يـتمُّ  واحلجَّ

وبينها فصـل؟ وهـل تقنـع منهـا بـام ادَّعـت أو تسـأهلا الربهـان؟ 

الً : بــل أســأهلا الربهــان، قيــل لــه: فــإن قــال فهــات برهانــك أوَّ

لعـرتة هبـذه اآليـة التـي تلوهتـا هـم العـرتة، وأنَّ ا أنَّ املعنـيَّ  عىلٰ 

دون  هــم الذّريــة وأنَّ الذّريــة هــم ولــد احلســن واحلســني 

 .ُأّمهاهتم فاطميات  غريهم من ولد جعفر وغريه ممَّن

إجيـاب اإلمامـة  مـا دلـيلكم عـىلٰ : ةويقـال للمؤمتـَّ: ثّم قـال

وا اجلميــع، فــإن اعتلُّــ لواحــد دون اجلميــع وحظرهــا عــىلٰ 

ــيَّ  ــة والوص ــمبالوارث ــل هل ــ: ة، قي ــة ت ــذه املغريي ــة ه عي اإلمام دَّ

 لولـد احلسـن ثـّم يف بطـن مــن ولـد احلسـن بـن احلسـن يف كــلِّ 

ة مـن أبيـه وخـالفوكم بعـد فـيام عصـر وزمان بالوارثـة والوصـيَّ 

عي عون كام خالفتم غريكم فيام يدَّ  .تدَّ

أنَّ اإلمامــة ال تكــون  الــدليل عــىلٰ : -وبــاهللا الثقــة  -فــأقول 

ألفضــل، واألفضــل يكــون إالَّ لواحــد أنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ ا

ـا أن يكـون أفضـل مـن اجلميـع أو أفضـل مـن : وجهـني عىلٰ  إمَّ

ــة فلــيس يكــون  كــّل واحــد مــن اجلميــع، فكيــف كانــت القصَّ

ــن  ــل م ــون أفض ــال أن يك ــن املح ــه م ــدًا ألنَّ ــل إالَّ واح األفض

ــة أو مــن كــلِّ  ــة مــن هــو  واحــدٍ  مجيــع األُمَّ ــة ويف األُمَّ مــن األُمَّ

ــ ــامَّ مل جي ــه، فل ــل من ــحَّ أفض ــذا وص ــة  ز ه ــرتف الزيدي ــدليل تع ب

ته  ـــحَّ ـــل ]] ١٢٩ص [[/بص ـــون إالَّ األفض ـــام ال يك أنَّ اإلم

ــا ال تكــون إالَّ لواحــد يف كــلِّ  عصـــر، والفصــل فــيام  صــحَّ أهنَّ

ــو أنَّ  ــة هللا، وه ــب واملنَّ ــح قري ــهل واض ــة س ــني املغريي ــا وب بينن

ــيَّ  ــىلٰ   النب ــني  دلَّ ع ــن واحلس ــة بيِّ  احلس ــان دالل ــة وب ن

ا ذكرنـاه ووصـفناه، فلـامَّ هب ـهام بـه ممـَّ ام من سائر العـرتة بـام خصَّ

بداللــة احلســن  احلســن كــان احلســني أحــّق وأوىلٰ  ٰى مضـــ

ــول  ــة الرس ــه،  لدالل ــارته إلي ــاه وإش ــه واختصاصــه إّي علي

ابنـه لكـان خمالفـًا للرسـول  باإلمامـة إىلٰ  فلو كان احلسـن أوٰىص 

  ُّال نرتــاب يف و وحاشـا لــه مــن ذلــك، وبعــد فلســنا نشــك

ــني  ــيلٍّ  أنَّ احلس ــن ع ــن ب ــن احلس ــن ب ــن احلس ــل م ، أفض

احلقيقـة عنـدنا وعنـد الزيديـة، فقـد  واألفضل هـو اإلمـام عـىلٰ 

تبنيَّ لنا بام وصـفنا كـذب املغرييـة وانـتقض األصـل الـذي بنـوا 

  بـن احلسـني بـن عـيلٍّ  عليه مقالتهم، ونحـن مل نخـّص عـيلَّ 

ــاةً  ــه حماب ــناه ب ص ــام خصَّ ــب ــن ، وال قلَّ ــدًا، ولك ــك أح دنا يف ذل

 .األخبار قرعت سمعنا فيه بام مل تقرع يف احلسن بن احلسن

نا عىلٰ  أنَّه أعلـم منـه مـا نقـل مـن علـم احلـالل واحلـرام  ودلَّ

ــد اهللا  ــن أيب عب ــده، وع ــن بع ــف م ــن اخلل ــه، وع ، ومل عن

نسمع للحسن بـن احلسـن بشــيء يمكننـا أن نقابـل بينـه وبـني 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٤٠  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ين ، والعـامل بالــدِّ بــن احلسـني  مـن سـمعناه مــن علـم عـيلِّ 

أحـّق باإلمامــة ممَّــن ال علـم لــه، فــإن كنـتم يــا معشـــر الزيديــة 

عــرفتم للحســن بــن احلســن علــًام بــاحلالل واحلــرام فــأظهروه، 

ــروا يف قـــول اهللا  َمـــْن  :وإن مل تعرفــوا لــه ذلـــك فتفكَّ
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م وطهـارة وزكـاة وعدالـة، احلسن بن احلسـن عـن فضـل وتقـدُّ 

ــتمُّ  ــة ال ي ــدِّ  واإلمام ــالعلم بال ــا إالَّ ب ــام أمره ــة بأحك ين واملعرف

ــا إىلٰ  ربِّ  ــا رأين ــه، وم ــل كتاب ــاملني وبتأوي ــذا وال الع ــا ه  يومن

سمعنا بأحـد قالـت الزيديـة بإمامتـه إالَّ وهـو يقـول يف التأويـل 

 االســتخراج ويف األحكــام عــىلٰ  عــىلٰ  -أعنــي تأويــل القــرآن  -

ــل القــرآن  ــة تأوي ــن معرف ــاس، ولــيس يمك ــاد والقي االجته

ــتنباط أل ــك باالس ــو كــان ]] ١٣٠ص [[/نَّ ذل ــًا ل كــان ممكن

ــام ُأنــزل بلغــة واحــدة وكــان علــامء أهــل تلــك اللغــة  القــرآن إنَّ

ا القـرآن قـد نـزل بلغـات كثـرية، وفيـه أشـياء  يعرفون املراد، فأمَّ

 ال يعرف املـراد منهـا إالَّ بتوقيـف مثـل الصـالة والزكـاة واحلـجِّ 

ف املــراد منهــا إالَّ عــرَ ومـا يف هــذا البــاب منــه، وفيــه أشــياء ال يُ 

بتوقيف ممَّا نعلـم وتعلمـون أنَّ املـراد منـه إنَّـام عـرف بـالتوقيف 

الً أن  ن غـريه، فلــيس جيـوز محلــه عـىلٰ دو اللغــة ألنَّـك حتتــاج أوَّ

ــف  ــه توقي ــيس في ــه ل ل ــد أن تتأوَّ ــذي تري ــالم ال ــم أنَّ الك تعل

 .أصالً، ال يف مجله وال يف تفصيله

مل ينكــر أن يكـون مـا كـان ســبيله أن : فـإن قـال مـنهم قائـل

عليـه، ومـا كـان  ف بـالتوقيف فقـد وقَّـف اهللا رسـوله عـرَ يُ 

العلــامء وجعــل بعــض  يســتخرج فقــد وكــل إىلٰ  ســبيله أن

ــىلٰ  ــيالً ع ــن  القــرآن دل عون م ــدَّ ــامَّ ت ــذلك ع ــتغنينا ب ــض فاس بع

 .فالتوقيف واملوقِّ 

مـا وصـفتم ألّنـا نجـد  ال جيوز أن يكـون ذلـك عـىلٰ : قيل له

ــأويلني متضــادَّ  ــة الواحــدة ت ــوز يف  ين كــلُّ لآلي ــد مــنهام جي واح

ـــيس ـــد اهللا بـــه، ول جيـــوز أن يكـــون  اللغـــة وحيســـن أن يتعبَّ

 .ينللمتكلِّم احلكيم كالم حيتمل مرادين متضادَّ 

أحــد  مــا ينكــر أن يكــون يف القــرآن داللــة عــىلٰ : فــإن قــال

بروه علمـوا املــراد  ٰى املـرادين وأن يكـون العلـامء بـالقرآن متـ تـدَّ

 .بعينه دون غريه

أنكرنـا هـذا الـذي وصـفته ألمـر : فيقال للمعـرتض بـذلك

أحـد  الداللـة التـي يف القـرآن عـىلٰ  لـيس ختلـو تلـك: نخربك به

ــإن  ــة، ف ــل أو غــري حمتمل ــة للتأوي ــن أن تكــون حمتمل املــرادين م

ــة،  ــذه اآلي ــالقول يف ه ــا ك ــالقول فيه ــل ف ــة للتأوي كانــت حمتمل

ــصٌّ  ــف ون ــي إذًا توقي ــل فه ــل التأوي ــت ال حتتم ــىلٰ  وإن كان  ع

أحــد علــم اللغــة معرفــة  املـراد بعينــه وجيــب أن ال يشــكل عــىلٰ 

ــ ــراد، وه ــيم امل ــل احلك ــن فع ــو م ــول، وه ــره العق ــا ال تنك ذا م

جــائز حســن، ولكنّــا إذا تــدبَّرنا آي القــرآن مل نجــد هكــذا 

ين ووجــدنا االخــتالف يف تأويلهــا قــائًام بــني أهــل العلــم بالــدِّ 

ـواللغة، ولـو كـان هنـاك آيـات تُ  ـر آيـات تفسـريًا ال حيتمـل فسِّ

ء باللغـة التأويل لكان فريق مـن املختلفـني يف تأويلـه مـن العلـام

معاندين، وألمكن كشـف أمـرهم بـأهون السـعي، ولكـان مـن 

ــأوَّ  ــن ت ــًا م ــة خارج ــان ]] ١٣١ص /[[ل اآلي ــن لس ــة وم اللغ

ــىلٰ  ــه ع ــل فحملت ــل التأوي ــالم إذا مل حيتم ــا، ألنَّ الك ــا ال  أهله م

حيتمله خرجت عـن اللغـة التـي وقـع اخلطـاب هبـا، فـدّلونا يـا 

أويلهـا ل العلـم يف تآيـة واحـدة اختلـف أهـ معشـر الزيدية عىلٰ 

ــ ــدلُّ نص� ــا ي ــرآن م ــىلٰ  ايف الق ــًا ع ــر  وتوقيف ــذا أم ــا، وه تأويله

ــرتجم  ره دليــل عــىلٰ ر ويف تعــذُّ متعــذِّ  ــدَّ للقــرآن مــن م ــه ال ب أنَّ

 .فيخرب به، وهذا عندي واضح يعلم مراد اهللا تعاىلٰ 

عي اإلمامـة : ثّم قـال صـاحب الكتـاب وهـذه اخلّطابيـة تـدَّ

ــ ــد مــن أبي ــن حمّم ــة والوصــيَّ  ه جلعفــر ب ة، ويقفــون بالوراث

مـن قـال باإلمامـة، ويزعمـون أنَّكـم  رجعته وخيـالفون كـلَّ  عىلٰ 

 .وخالفوكم فيمن سواه وافقتموهم يف إمامة جعفر 

ــأقول  ــة  -ف ــاهللا الثق ــحُّ : -وب ــيس تص ــة  ل ــة بموافق اإلمام

ــام تصــحُّ  ــة احلــقِّ  موافــق وال خمالفــة خمــالف، وإنَّ وبراهينــه،  بأدلَّ

ــب أنَّ  ــالة،  وأحس ــوم غ ــة ق ــط واخلّطابي ــاب غل ــاحب الكت ص

فـإّين أردت الفرقـة : واإلمامـة نسـبة، فـإن قـال وليس بني الغلوِّ 

ــه ــل ل ــه، قي ــت علي ــة: التــي وقف ــك الفرق ــال لتل ــم أنَّ : فيق نعل

بمثـل مـا علمـتم أنـتم بـه أنَّ اإلمـام  ٰى اإلمام بعـد جعفـر موسـ

 نعلـم أنَّ جعفـر، ونعلـم أنَّ جعفـرًا مـات كـام بعد حمّمد بن عـيلٍّ 

ــني  ــنكم وب ــنكم هــو الفصــل بي ــا وبي ــاه مــات، والفصــل بينن أب

ــىلٰ  ــة ع ــبائية والواقف ــؤمنني  الس ــري امل ــه(أم ــلوات اهللا علي ، )ص

 .فقولوا كيف شئتم

وأنــت فــام الفصــل بينــك وبــني : ويقــال لصــاحب الكتــاب

من اختار اإلمامـة لولـد العبّـاس وجعفـر وعقيـل أعنـي ألهـل 

ــنهم واحــتجَّ  ــم والفضــل م ــن عــرتة  العل ــم م ــة يف أهنَّ باللغ

مجيــع العــرتة ومل خيــّص  عـمَّ  إنَّ الرســول : الرسـول، وقــال
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ــة هــم أمــري املــؤمنني واحلســن واحلســني  صــلوات اهللا (إالَّ ثالث

 . لنافناه وبنيِّ عرِّ  ؟)عليهم

عي إمامــة : ثــّم قــال صــاحب الكتــاب وهــذه الشــمطية تــدَّ

ه د مـــن أبيـــحمّمـــ]] ١٣٢ص /[[عبـــد اهللا بـــن جعفـــر بـــن 

عي إمامـة إسـامعيل بـن بالوراثة والوصـيَّ  ة، وهـذه الفطحيـة تـدَّ

ــام قـالوا ]إنَّــ[ة، وقبـل ذلـك أبيـه بالوراثـة والوصـيَّ   جعفر عن

ــن جعفــر ويســمَّ  ــد اهللا ب ــه مل بإمامــة عب ــوم إســامعيلية ألنَّ ون الي

ــ ــف وال بقيَّ ــر خل ــن جعف ــد اهللا ب ــة عب ــائلني بإمام ــَق للق ة، يب

القرامطــة قــالوا بإمامــة حمّمــد : موفرقــة مــن الفطحيــة يقــال هلــ

 وهـذه الواقفـة عـىلٰ . ةبن إسامعيل بـن جعفـر بالوراثـة والوصـيَّ 

عي اإلمامة ملوس ٰى موس  .وترتقب لرجعته ٰى بن جعفر تدَّ

 :الفرق بيننا وبني هؤالء سهل واضح قريب: وأقول

ــ ــن أن ختف ــح م ــا أوض ــة عليه ــة فاحلجَّ ــا الفطحي ألنَّ  ٰى أمَّ

ـــعبـــد اهللا إســـامعيل مـــات قبـــل أيب  ت ال يكـــون ، وامليِّ

ــام يكــون احلــيُّ خليفــة احلــيِّ  ــ ، وإنَّ ت، ولكــنَّ القــوم خليفــة امليِّ

ــىلٰ  ــوا ع ــا يف  عمل ــة وم ــن احلجَّ ــوا ع ــاء وأعرض ــد الرؤس تقلي

إكثـار ألنَّـه ظـاهر الفسـاد،  وهـذا أمـر ال حيتـاج فيـه عـىلٰ . باهبا

 . االنتقادبنيِّ 

ـــا القرامطـــة فقـــد نقضـــت اإل]] ١٣٣ص /[[ ســـالم وأمَّ

ــلِّ  ــاءت بك ـــريعة وج ــامل الش ــت أع ــا أبطل ــًا، ألهنَّ ــًا حرف  حرف

سوفسـطائية، وإنَّ اإلمـام إنَّـام حيتـاج إليـه للـدين وإقامـة حكـم 

عي أنَّ جعفــر بــن حمّمــد  الشـــريعة، فــإذا جــاءت القرامطــة تــدَّ

نقـض اإلسـالم والشـــريعة  ه اسـتخلف رجـالً دعـا إىلٰ أو وصـيَّ 

ـة مل نحـتج يف معرفـة كـذهبم إىلٰ واخلروج عـامَّ عليـه طبـائع األُ   مَّ

 .أكثر من دعواهم املتناقض الفاسد الركيك

ــة  ــا نقل ــو أنَّ لن ــَرق فه ــائر الِف ــني س ــا وب ــل بينن ــا الفص وأمَّ

أخبار ومحلة آثـار قـد طبَّقـوا البلـدان كثـرة، ونقلـوا عـن جعفـر 

ــد  ــن حمّم ــا يُ  ب ــرام م ــالل واحل ــم احل ــن عل ــم ــادة عَل م بالع

ــاجلاريــة والتجربــة الصــ ه ال جيــوز أن يكــون حيحة أنَّ ذلــك كلَّ

كذبًا موّلدًا، وحكـوا مـع نقـل ذلـك عـن أسـالفهم أنَّ أبـا عبـد 

ــة إىلٰ  أوٰىص  اهللا  ــ باإلمام ــن  ٰى موس ــا م ــل إلين ــّم نق ، ث

وعلمــه مــا هــو معــروف عنــد نقلـــة   ٰى فضــل موســ

ولــيس ســبيل  ٰى األخبــار، ومل نســمع هلــؤالء بــأكثر مــن الــدعو

لوا األخبـــار التـــواتر وأهلـــه ســـبيل ا لشـــذوذ وأهلـــه، فتـــأمَّ

وحمّمـد وعبـد   ٰى الصادقة تعرفـوا هبـا فصـل مـا بـني موسـ

اهللا بنــي جعفــر، وتعــالوا نمــتحن هــذا األمــر بخمــس مســائل 

ــ ــه موس ــاب في ــد أج ــا ق ــرام ممَّ ــالل واحل ــن احل ــإن   ٰى م ف

ــامتهام  ــائلني بإم ــن الق ــد م ــد أح ــًا عن ــه جواب ــذين في ــدنا هل وج

ــد ر ــون، وق ــام يقول ــالقول ك ــةوت ف ــد اهللا بــن  اإلماميَّ أنَّ عب

مخسـة دراهــم، قيــل : كـم يف مــائتي درهـم؟ قــال: جعفـر ُســِئَل 

 .درمهان ونصف: وكم يف مائة درهم؟ فقال: له

ع ولــو أنَّ معرتضــًا اعــرتض عــىلٰ  أنَّ  ٰى اإلســالم وأهلــه فــادَّ

ــك  ــني تل ــل ب ــألنا أن نفص ــارض القــرآن وس ــد ع ــن ق ــا م هاهن

ـا القـرآن فظـاهر، فـأظهر تلـك أ: املعارضة والقرآن، لقلنـا لـه مَّ

وهكـذا نقـول هلـذه . نفصـل بينهـا وبـني القـرآن ٰى املعارضة حتَّ 

ـا أخبارنـا فهـي مرويـة حمفوظـة عنـد أهـل األمصـار  الِفـَرق، أمَّ

ــامء  ــن عل ــةم ــك اإلماميَّ ــأظهروا تل ــار ]] ١٣٤ص /[[، ف األخب

عوهنا حتَّ  عو ٰى التي تدَّ ـا أن تـدَّ ا نفصـل بينهـا وبـني أخبارنـا، فأمَّ

خربًا مل يسمعه سـامع وال عرفـه أحـد ثـّم تسـألونا الفصـل بـني 

مثلــه أحــد، ولــو  ٰى اخلــرب فهــذا مــا ال يعجــز عــن دعــو] هــذا[

ــدعو ــذه ال ــل ه ــل مث ــقِّ  ٰى أبط ــل احل ــار أه ــن  أخب ــةم  اإلماميَّ

ــدعو ــذه ال ــل ه ــل مث ــلمني،  ٰى ألبط ــار املس ــة أخب ــن الربامه م

 .وهذا واضح وهللا املنَّة

مـاين أقـام املعجـزات وأنَّ هلـم خـربًا  وقد ادَّعـت الثنويـة أنَّ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــ ي ــم املوحِّ ــال هل ــدقهم، فق ــو: دونص ــذه دع ال  ٰى ه

ــدلَّ  ــه ال يقطــع  كم عــىلٰ يعجــز عنهــا أحــد فــأظهروا اخلــرب لن أنَّ

ــة، وهــذا شــبيه بجوابنــا لصــاحب  عــذرًا وال يوجــب حجَّ

 .الكتاب

قــد ادَّعــت البكريــة واإلباضــية : ويقــال لصــاحب الكتــاب

ــ ــىلٰ   يَّ أنَّ النب ــصَّ ع ــام  ن ــك ك ــت ذل ــرت أن ــر وأنك أيب بك

ــا عبــد اهللا  ــنيِّ  إىلٰ  أوٰىص  أنكرنــا نحــن أنَّ أب ــا هــذين، فب  لن

ــك ودلِّ  ت ــىلٰ حجَّ ــا ع ــية  ن ــة واإلباض ــني البكري ــك وب ــل بين الفص

يت ك بمثله عىلٰ لندلَّ   .الفصل بيننا وبني من سمَّ

عي أنَّ جعفـر بـن : ويقال لصاحب الكتـاب أنـت رجـل تـدَّ

ع اإلمامـة مـن اجلهـة  كان عىلٰ  حمّمد مـذهب الزيديـة وأنَّـه مل يـدَّ

عــ اإلماميَّــةالتـي تــذكرها  القــائلون بإمامــة حمّمــد بــن  ٰى وقــد ادَّ

عيــه أنــت  إســامعيل بــن جعفــر بــن حمّمــد خــالف مــا تدَّ

ــه فعرِّ  ــك عن ــالفهم رووا ذل ــذكرون أنَّ أس ــحابك وي ــا وأص فن

ــ ــف م ــه، وأنص ــن من ــك بأحس ــنهم لنأتي ــنكم وبي ــل بي ن الفص

ه أوىلٰ   .بك نفسك فإنَّ
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وهـو أنَّ أصـحاب حمّمـد بـن جعفـر وعبـد اهللا : وفرق آخـر

نـصَّ  اوأنَّ عليـ� عـيلٍّ  بن جعفر معرتفون بـأنَّ احلسـني نـصَّ عـىلٰ 

جعفـر ودليلنـا أنَّ جعفـرًا نـصَّ  حمّمد وأنَّ حمّمـدًا نـصَّ عـىلٰ  عىلٰ 

ــ عــىلٰ  ــىلٰ   ٰى موس ــؤالء ع ــل ه ــه دون غــريه دلي ــو بعين أنَّ  ه

ــىلٰ احل ــصَّ ع ــني ن ــيلٍّ  س ــاهرًا ع ــان ظ ــام إذا ك ــإنَّ اإلم ــد ف ، وبع

ــدين،  ــه بال ــنيَّ معرفت ــه وتب ــر علم ــيعته ظه ــه ش ــت إلي واختلف

مـن  ٰى ووجدنا رواة األخبار ومحلـة اآلثـار قـد نقلـوا عـن موسـ

ن مشـهور، وظهـر مـن فضـله  علم احلالل واحلرام مـا هـو مـدوَّ

ــه  ــنيِّ ]] ١٣٥ص /[[يف نفس ــو ب ــا ه ــم ــد اخلاصَّ ــة و عن ة العامَّ

ــ ــدنا ملوس ــامَّ وج ــة، فل ــارات اإلمام ــي أم ــريه  ٰى وهــذه ه دون غ

 .علمنا أنَّه اإلمام بعد أبيه دون أخيه

ــب  ويش ــات ومل يعقِّ ــر م ــن جعف ــد اهللا ب ــو أنَّ عب ــر وه ء آخ

ــصَّ عــىلٰ  ــا إىلٰ  ذكــرًا وال ن ــه عنه ــائلون بإمامت ــد، فرجــع الق  أح

ــا   ٰى القــول بإمامــة موســ والفصــل بعــد ذلــك بــني أخبارن

ــ ــم حتَّ ــب العل ــار ال توج ــو أنَّ األخب ــارهم ه ــون يف  ٰى وأخب يك

ــوم يقطعــون ــه وواســطته ق ــذر إذا أخــربوا، ولســنا   طرق الع

ــىلٰ  ـــر ع ــل نقتص ــالفهم ب ــؤالء يف أس ــاّح ه ــدونا يف  نش أن يوج

ــذهبهم  ــذهب م ــن ي ــار ممَّ ــار ورواة اآلث ــة األخب ــا مــن محل دهرن

دروا عددًا يتـواتر هبـم اخلـرب كـام نوجـدهم نحـن ذلـك، فـإن قـ

ــىلٰ  ــا  ع ــرق بينن ــح الف ــد وض ــزوا فق ــروه، وإن عج ــذا فليظه ه

وبيــنهم يف الطــرف الــذي يلينــا ويلــيهم، ومــا بعــد ذلــك 

 .موهوب هلم، وهذا واضح واحلمد هللا

ــىلٰ  ــة ع ــا الواقف ــ وأمَّ ــة   ٰى موس ــبيل الواقف ــبيلهم س فس

ــىلٰ  ــد اهللا  ع ــن أيب عب ــد م ــوت أح ــاهد م ــم نش ــن فل ، ونح

 نـدنا بـاخلرب فـإن وقـف واقـف عـىلٰ السلف وإنَّام صحَّ مـوهتم ع

ســائرهم،  بعضــهم ســألناه الفصــل بينــه وبــني مــن وقــف عــىلٰ 

 .وهذا ما ال حيلة هلم فيه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــىلٰ : ث ــت ع ــة قطع ــنهم فرق  وم

ــ ٰى موســ ــه عــيلِّ وائتمُّ ــده بابن ــن موســ وا بع ــائر   ٰى ب دون س

ــه اســتحقَّ   ٰى ولــد موســ ــة والوصــيَّ وزعمــوا أنَّ ة، ها بالوراث

فــادَّعوا لــه   احلســن بــن عــيلٍّ  انتهــوا إىلٰ  ٰى يف ولــده حتَّــ ثــمّ 

ـم رجعـوا ولدًا وسمُّ  وه اخللف الصالح فـامت قبـل أبيـه، ثـّم إهنَّ

ــوا  إىلٰ  ــالوا -أخيــه احلســن وبطــل يف حمّمــد مــا كــانوا تومهَّ : وق

احلسن كـام بـدا لـه مـن إسـامعيل بـن جعفـر  بدا هللا من حمّمد إىلٰ 

أن مــات  إىلٰ  -عيل يف حيــاة جعفــر وقــد مــات إســام ٰى موســ إىلٰ 

احلسـن بــن عــيل يف ســنة ثــالث وســتّني ومــائتني فرجــع بعــض 

كـام رجـع ]]  ١٣٦ص /[[، إمامـة جعفـر بـن عـيلٍّ  أصـحابه إىلٰ 

احلســن، وزعــم  بعــد وفــاة حمّمــد إىلٰ  أصــحاب حمّمــد بــن عــيلٍّ 

بـن  اسـتحقَّ اإلمامـة مـن أبيـه عـيلِّ  بعضهم أنَّ جعفـر بـن عـيلٍّ 

ــد بالورا ــيَّ حمّم ــة والوص ــا يف ث ــّم نقلوه ــن، ث ــه احلس ة دون أخي

ون هــذه الِفــَرق يتشــاحُّ  ة، وكــلُّ ولــد جعفــر بالوراثــة والوصــيَّ 

ـاإلمامـة ويُ  عىلٰ  ب بعضـهم بعضـًا، كـذِّ ر بعضـهم بعضـًا، ويُ كفِّ

عي كــلُّ  فرقــة اإلمامــة  ويــربأ بعضــهم مــن إمامــة بعــض، وتــدَّ

، ة وأشــياء مــن علــوم الغيــبلصــاحبها بالوراثــة والوصــيَّ 

ــلِّ  ــل لك ــا، وال دلي ــن منه ــات أحس عي  اخلراف ــدَّ ــيام ت ــة ف فرق

ــيَّ  ــة والوص ــري الوراث ــاقني غ ــالف الب ــهادهتم وخت ــيلهم ش ة، دل

ــل،  ٰى دون غــريهم قــوالً بــال حقيقــة ودعــو  ألنفســهم ــال دلي ب

ــلُّ  عي ك ــدَّ ــيام ي ــل ف ــا دلي ــان هاهن ــإن ك ــة  ف ــري الوراث ــة غ طائف

ــيَّ  ــدعووالوص ــري ال ــن غ ــه، وإن مل يك ــب إقامت ــة  ٰى ة وج لإلمام

ــيَّ  ــة والوص عيها بالوراث ــدَّ ــن ي ــرة م ــة لكث ــت اإلمام ــد بطل ة فق

ــيَّ  ــة والوص ــبيل إىلٰ بالوراث ــو ة، وال س ــول دع ــة دون  ٰى قب طائف

ـــر ـــدعو ٰى األُخ ـــت ال ـــم يف  ٰى إن كان ـــيّام وه ـــدة، والس واح

عي كـلُّ  فرقـة مـنهم  إكذاب بعضهم بعضـًا جمتمعـون، وفـيام يـدَّ

 .منفردون

لــو كانــت اإلمامــة : -صــواب ق للواهللا املوفِّــ -فــأقول 

ة سـبيلها، ألّنـا نعلـم  عيها لكـان سـبيل النبـوَّ تبطل لكثرة من يدَّ

صــاحب الكتــاب عــن  ٰى عاهــا وقــد حكــأنَّ خلقــًا قــد ادَّ 

وأنَّـه  حكايات مضـطربة وأوهـم أنَّ تلـك مقالـة الكـلِّ  اإلماميَّة

 .ليس فيهم إالَّ من يقول بالبداء

داث رأي وعلـــم إنَّ اهللا يبـــدو لــه مـــن إحـــ: ومــن قـــال

ومـا كـان غـري هـذا فهـو قـول املغرييـة، . مستفاد فهو كافر بـاهللا

ةومن ينحل لأل علـم الغيـب، فهـذا كفـر بـاهللا وخـروج عـن  ئمَّ

 .اإلسالم عندنا

، وأن مـا كـان جيـب عليـه أن يـذكر مقالـة أهـل احلـقِّ  وأقلُّ 

ــ ال يقتصـــر عــىلٰ  ــدلَّ  ٰى أنَّ القــوم اختلفــوا حتَّ أنَّ القــول  عــىلٰ  ي

 .إلمامة فاسدبا

وبعــد فــإنَّ اإلمــام عنــدنا يعــرف مــن وجــوه ســنذكرها ثــّم 

نعترب ما يقول هـؤالء، فـإن مل نجـد بيننـا وبيـنهم فصـالً حكمنـا 

بفسـاد املــذهب، ثـّم عــدنا نســأل صـاحب الكتــاب عــن أنَّ أّي 

 .من بني األقاويل قول هو احلقُّ 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٤٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــه]] ١٣٧ص /[[ ــا قول ــىلٰ : (أمَّ ــت ع ــة قطع ــنهم فرق  إنَّ م

ـ ٰى موس ، فهـو قـول رجـل )ٰى بـن موسـ وا بعـده بابنـه عـيلِّ وائتمُّ

ــار  ــرف أخب ــةال يع ــلَّ ، اإلماميَّ ــة ألنَّ ك ــة  - اإلماميَّ إالَّ رشذم

 -وقفـت وشــذوذ قــالوا بإمامــة إسـامعيل وعبــد اهللا بــن جعفــر 

ــيلِّ  ــة ع ــالوا بإمام ــ ق ــن موس ن يف  ٰى ب ــدوَّ ــو م ــا ه ــه م ورووا في

اآلثـار مخسـة مـالوا  الكتب، وما يذكر مـن محلـة األخبـار ونقلـة

ل حـدوث احلـادث، وإنَّـام كثـر مـن كثـر  إىلٰ  هذه املـذاهب يف أوَّ

ــول ــاب أن يق ــاحب الكت ــن ص ــف استحس ــد، فكي ــنهم بع : م

: ؟ وأعجـب مـن هـذا قولـه)ٰى موسـ ومنهم فرقة قطعـت عـىلٰ (

، وقـد كـانوا يف حيـاة )عوا لـه ابنـاً احلسـن فـادَّ  انتهـوا إىلٰ  ٰى حتـَّ(

ــيلِّ  ــمُّ  ع ــد وس ــن حمّم ــن وا ب ــة م ــدًا إالَّ طائف ــه حمّم ــة ابن لإلمام

أصــحاب فــارس بــن حــاتم، ولــيس حيســن بالعاقــل أن يشــنع 

 .خصمه بالباطل الذي ال أصل له عىلٰ 

ــدلُّ عــىلٰ  ــد هــو  والــذي ي فســاد قــول القــائلني بإمامــة حمّم

ــ ــر ألنَّ القصَّ ــن جعف ــامعيل ب ــاب إس ــفناه يف ب ــا وص ــه م ة بعين

ــلُّ  ــه، واحــدة وك ــل أبي ــات قب ــد مــنهام م ــال أن  واح ــن املح وم

ــيُّ  ــتخلف احل ــ يس ــ َت امليِّ ــني وُي ــذا أب ــة، وه ــه باإلمام ويص إلي

 .كثرة القول فسادًا من أن حيتاج يف كسـره إىلٰ 

ــة  ــر أنَّ حكاي ــة جعف ــائلني بإمام ــني الق ــا وب ــل بينن والفص

ت ألنَّ مــنهم ومنّــا مــن القـائلني بإمامتــه عنــه اختلفــت وتضــادَّ 

، ومـنهم مـن )أخـي حمّمـد إّين إمـام بعـد: (عنـه أنَّـه قـال ٰى حك

، ومـنهم مـن )إّين إمـام بعـد أخـي احلسـن: (عنه أنَّه قـال ٰى حك

 ).بن حمّمد إّين إمام بعد أيب عيلِّ : (إنَّه قال: قال

ــا يف كــذِّ يُ  ٰى وهــذه أخبــار كــام تــر ب بعضــها بعضــًا، وخربن

خـرب متـواتر ال يتنـاقض وهـذا فصـل  أيب حمّمد احلسن بـن عـيلٍّ 

أنَّـه جاهـل بأحكـام  نـا عـىلٰ ن جعفـر مـا دلَّ ، ثّم ظهـر لنـا مـبنيِّ 

أيب حمّمــد بــاملرياث، ويف  ، وهــو أنَّــه جــاء يطالــب ُأمَّ اهللا 

ــه  ــم آبائ ــع األُمِّ (حك ــرث م ــر ال )أنَّ األخ ال ي ــان جعف ــإذا ك ، ف

تبــنيَّ فيــه نقصــه وجهلــه،  ٰى حيســن هــذا املقــدار مــن الفقــه حتَّــ

هر مـن هـذه األُمـور دنا اهللا بالظـاكيف يكون إمامـًا؟ وإنَّـام تعبـَّ

أنَّ  ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا وفــيام ذكرنــاه كفايــة وداللــة عــىلٰ 

 .جعفرًا ليس بإمام

ــا قولــه]] ١٣٨ص /[[ ــم ادَّ : (وأمَّ ، )عــوا للحســن ولــداً إهنَّ

عوا ذلــك إالَّ بعــد أن نقــل إلــيهم أســالفهم حالــه  فــالقوم مل يــدَّ

وغيبتــه وصــورة أمــره واخــتالف النــاس فيــه عنــد حــدوث مــا 

 .دث، وهذه كتبهم فمن شاء أن ينظر فيها فلينظرحي

ـــا قولـــه ـــون ويُ هـــذه الِفـــَرق يتشـــاحُّ  إنَّ كـــلَّ : (وأمَّ ر كفِّ

ــاً  ــدق)بعضــهم بعض ــلمني يف   ، فقــد ص ــال املس ــه وح يف حكايت

، تكفــري بعضــهم بعضــًا هــذه احلــال فليقــل كيــف أحــبَّ 

ولـيطعن كيـف شـاء، فـإنَّ الربامهـة تتعلَّـق بـه فـتطعن بمثلـه يف 

الم، من سأل خصـمه عـن مسـألة يريـد هبـا نقـض مذهبـه اإلس

إذا ردَّت عليه كـان فيهـا مـن نقـض مذهبـه مثـل الـذي قـدر أن 

ــه،  ــنقض قول يلزمــه خصــمه، فــإنَّام هــو رجــل يســأل نفســه وي

ة أصــل واإلمامــة فــرع  ــة صــاحب الكتــاب، والنبــوَّ وهــذه قصَّ

فــإذا أقــرَّ صــاحب الكتــاب باألصــل مل حيســن بــه أن يطعــن يف 

 .واهللا املستعان  األصل بام رجع عىلٰ الفرع 

ــال ــّم ق ــيَّ : ث ــة والوص ــة بالوراث ــازت اإلمام ــو ج ــن ول ة مل

ع ــدَّ ــقُّ  ٰى ي ــة أح ــت املغريي ــه لكان ــق علي ــل متَّف ــال دلي ــه ب ــا  ل هب

ــلِّ  ــاع الك ــىلٰ  إلمج ــا ع ــيلٍّ  معه ــن ع ــن ب ــة احلس ــو  إمام ــذي ه ال

ـــتحقُّ  ـــلها املس ـــيَّ  أص ـــة والوص ـــه بالوراث ـــن أبي ـــة م ة لإلمام

ــا  ــلِّ وامتناعه ــاع الك ــد إمج ــىلٰ  بع ــا ع ــن  معه ــن م ــة احلس إمام

 .إجازهتا لغريه

ــ َّ ــتالف املؤمت ــع اخ ــذا م ــول ه ــن يق ــنهم م ــنهم، م ة يف دي

د  ــرَّ ــن جت ــنهم م ــخ، وم ــول بالتناس ــن يق ــنهم م ــم، وم باجلس

التوحيــد، ومــنهم مــن يقــول بالعــدل ويثبــت الوعيــد، ومــنهم 

من يقـول بالقـدر ويبطـل الوعيـد، ومـنهم مـن يقـول بالرؤيـة، 

نهم مـن ينفيهـا مـع القـول بالبـداء، وأشـياء يطـول الكتـاب وم

ـبشـرحها، يُ  أ بعضـهم مـن ديـن كفِّ ر هبـا بعضـهم بعضـًا، ويتـربَّ

فرقة من هـذه الِفـَرق بزعمهـا رجـال ثقـات عنـد  بعض، ولكلِّ 

 .كون بهتهم ما هم متمسِّ وا إليهم عن أئمَّ أنفسهم، أدُّ 

يشء وإذا جـاز كـذا جـاز كــذا، : ثـّم قـال صـاحب الكتــاب

لتطويـل  ٰى ال جيوز عندنا ومل نـأِت بـأكثر مـن احلكايـة، فـال معنـ

ة وال فائدة  .الكتاب بذكر ما ليس فيه حجَّ

ال  لــو كــان احلــقُّ : -وبــاهللا الثقــة  -فــأقول ]] ١٣٩ص /[[

ــه مــا صــحَّ حــقٌّ  ــدليل متَّفــق علي ل  يثبــت إالَّ ب ــدًا ولكــان أوَّ أب

تَّفـق عليـه، مذهب يبطـل مـذهب الزيديـة ألنَّ دليلهـا لـيس بم

ـا  ا ما حكاه عـن املغرييـة فهـو يشء أخذتـه عـن اليهـود ألهنَّ وأمَّ

ة موسـ أبـدًا بإمجاعنـا وإّيـاهم عـىلٰ  حتـتجُّ  وخمـالفتهم   ٰى نبـوَّ

ة حمّمد   .إّيانا يف نبوَّ

ـا تعيــريه إّيانـا بــاالختالف يف املــذاهب وبأنَّـه كــلُّ  فرقــة  وأمَّ

وذ مـن الربامهـة منّا تروي مـا تـدين بـه عـن إمامهـا، فهـو مـأخ

ــه  ــن ب ــا تطع ــريه  -ألهنَّ ــه دون غ ــىلٰ  -بعين ــوال  ع ــالم ول اإلس
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اإلشفاق من أن يتعلَّـق بعـض هـؤالء املجـان بـام أحكيـه عـنهم 

 .لقلت كام يقولون

ـــام تصـــحُّ  -أســـعدكم اهللا  -واإلمامـــة   عنـــدنا بـــالنصِّ  إنَّ

ين مــع اإلعــراض عــن القيــاس وظهــور الفضــل والعلــم بالــدِّ 

فـــرائض الســمعية ويف فروعهـــا ومــن هـــذا واالجتهــاد يف ال

الوجه عرفنـا إمامـة اإلمـام وسـنقول يف اخـتالف الشـيعة قـوالً 

 .مقنعاً 

ثـّم مل خيـل اخـتالفهم مـن أن يكـون : قال صـاحب الكتـاب

ــ ــد مولِّ ــيهم أو مــن عن ــاقلني إل ــد الن دًا مــن أنفســهم أو مــن عن

ـأئمَّ  ع تهم فاإلمـام مـن مجـتهم، فإن كان اختالفهم مـن ِقبَـل أئمَّ

ـة السـيّام وهـم  الكلمة، ال مـن كـان سـببًا لالخـتالف بـني األُمَّ

ــ ــه، ومــن ال تقيَّ ــنهم وبينــه، ومــا الفــرق أوليــاؤه دون أعدائ ة بي

ــبـني املؤمتـَّ ــة إذ كـانوا مـع أئمَّ تهم وحجـج اهللا علــيهم يف ة واألُمَّ

ــر مــا عــابوا عــىلٰ  ــة يف  أكث ــة التــي ال إمــام هلــا مــن املخالف األُمَّ

ضــهم بعضــًا، وإن يكــن اخــتالفهم مــن قبــل الــدين وإكفــار بع

الناقلني إلـيهم ديـنهم فـام يـؤمنهم مـن أن يكـون هـذا سـبيلهم 

ع لـه  ٰى معهم فـيام ألقـوا إليـه مـن اإلمامـة، السـيّام إذا كـان املـدَّ

ــة  ــو حجَّ ــخص، وه ــي الش ــري مرئ ــني غ ــدوم الع ــة مع اإلمام

عون إلمـامهم مـن علـم الغيـب إذا كـان خريتـه  عليهم فـيام يـدَّ

امجة بينه وبني شـيعته كـّذابني يكـذبون عليـه، وال علـم لـه والرت

ة يف دينهـا مـن ِقبَـل أنفسـها دون هبم، وإن يكـن اخـتالف املؤمتـَّ

ــأئمَّ ]] ١٤٠ص /[[ َّ ــة املؤمت ــام حاج ــا ف ــةاأل ة إىلٰ ته ــانوا  ئمَّ إذ ك

بأنفســهم مســتغنني وهــو بــني أظهــرهم وال ينهــاهم وهــو 

ــيهم؟ ــة عل ــن اهللا واحلجَّ ــم م ــان هل ــن أدلَّ  الرتمج ــًا م ــذا أيض ه

ع الدليل عىلٰ  من علـم الغيـب لـه، ألنَّـه لـو كـان  ٰى عدمه وما يدَّ

َومــا  :موجــودا مل يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــام قــال اهللا 
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تــه  ل ، فكــام بــنيَّ الرســو]٦٤: النحــل[اآليــة  ...ِ�يــهِ  ألُمَّ

 .اإلمام مثله لشيعته وجب عىلٰ 

إنَّـام هـو مـن  اإلماميَّـةإنَّ اخـتالف : -وبـاهللا الثقـة  -فأقول 

ــت،  ــد الوق ــت بع ــيهم يف الوق ــهم ف ــوا أنفس ــّذابني دلَّس ــل ك ِقبَ

عظـم الـبالء، وكـان أسـالفهم قـوم  ٰى والزمان بعد الزمان، حتـَّ

ـــون إىلٰ  ـــة، ومل يك يرجع ـــالمة ناحي ـــاد وس ـــوا ورع واجته ون

ــ ــر ومتيُّ ــحاب نظ ــروي أص ــتورًا ي ــالً مس ــانوا إذا رأوا رج ز فك

 وقبلـوه، فلـامَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إىلٰ  خربًا أحسنوا به الظـنَّ 

ـةتهم فـأمرهم األأئمَّ  بـأن يأخـذوا بـام جيمـع عليـه فلـم   ئمَّ

عـادهتم، فكانـت اخليانـة مـن ِقـبَلهم ال مـن  يفعلوا وجروا عـىلٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  أيضــًا مل يقــف عــىلٰ تهم، واإلمــام ِقبَــل أئمَّ

التي رويـت ألنَّـه ال يعلـم الغيـب وإنَّـام هـو عبـد صـالح يعلـم 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ٰى الكتاب والسُّ

ا قولـه فـام يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فـيام ألقـوا : (وأمَّ

ة ، فــإنَّ الفصــل بــني ذلــك أنَّ اإلمامــ)إلــيهم مــن أمــر اإلمامــة

تنقــل إلــيهم بــالتواتر، والتــواتر ال ينكشــف عــن كــذب وهــذه 

ــام خــرب واحــد ال يوجــب خــربه  األخبــار فكــلُّ  واحــد منهــا إنَّ

العلـم وخــرب الواحــد قـد يصــدق ويكــذب ولـيس هــذا ســبيل 

 .هذا فهو ساقط ٰى به سو ٰى ما أت التواتر، هذا جوابنا وكلُّ 

ــة هــل ختلــو مــ: ثــّم يقــال لــه ن أخربنــا عــن اخــتالف األُمَّ

ــمتها؟ فــإذا قــال ــام التــي قس ــل لــه: األقس أفلــيس : ال، قي

: الرسول إنَّام بعث جلمـع الكلمـة، فـال بـدَّ مـن نعـم، فيقـال لـه

ــال اهللا  ــد ق ــيس ق   :أَول
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؟ فـال بـدَّ مـن نعـم، فهـل بـنيِّ : نعم، فيقال لـه فال بدَّ من  ؟]٦٤

 .فناه واقنع منّا بمثلهفام سبب االختالف عرِّ : فيقال له

ا قوله ـةاأل ة إىلٰ فـام حاجـة املؤمتـَّ: (وأمَّ إذ كـانوا بأنفسـهم  ئمَّ

. آخــر الفصــل إىلٰ ...) مســتغنني وهــو بــني أظهــرهم ال ينهــاهم

ــال لــه ــل الــدِّ  أوىلٰ : فيق قــول  صــاف أيَّ ين اإلناألشــياء بأه

ــا بــه إىلٰ  ــ قلنــاه؟ وأومأن ــا بأنفســنا مســتغنني حتَّ ــه  ٰى أّن ــا ب يقرعن

هـت لـه علينـا  صاحب الكتـاب وحيـتجُّ  ـة توجَّ علينـا أو أّي حجَّ

ــومه  ــل خص ــأّي يشء قاب ــال ب ــن مل يب ــه؟ وم ــا أوجب ــب م توج

 .كثرت مسائله وجواباته

ا قوله عدمـه ألنَّـه لـو كـان  وهـذا مـن أدّل دليـل عـىلٰ : (وأمَّ

َومــا  :وجــودًا مل يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــام قــال اهللا م
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أخربنــا عــن العــرتة اهلاديــة يســعهم : فيقــال لصــاحب الكتــاب

ة احلقَّ أن ال يبيِّ  د نعـم حـجَّ نفسـه وعـا: ه؟ فـإن قـالكلَّـ نوا لألُمَّ

ــر  ــت وكفَّ ــت وتباين ــد اختلف ــة ق ــه، ألنَّ األُمَّ ــاالً علي ــه وب كالم

ــل: بعضــها بعضــًا، فــإن قــال  هــذا مــن أدّل دليــل عــىلٰ : ال، قي

عيـه الزيديـة، ألنَّ العـرتة لـو كـانوا كـام  عدم العرتة وفساد ما تدَّ

ـة ومل يسـعهم السـكوت واإلمسـاك، تصف الزيديـة لبيَّ  نـوا لألُمَّ

ُهـُم َومـا  :كام قـال اهللا 
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ــهِ  ــوا ِ�ي
ُ
ف
َ
تَل

ْ
ي اخ ِ

�
ــا� ع ــإن ادَّ ــد بيَّ  ٰى ، ف ــرتة ق ــقَّ أنَّ الع ــوا احل  ن

ـة مل تقبـل ومالـت إىلٰ  ة غـري أنَّ األُمَّ هـذا : ، قيـل لـهٰى اهلـو لألُمَّ

 .يف اإلمام وشيعته، ونسأل اهللا التوفيق اإلماميَّةبعينه قول 

ــ ــّم ق ــابث ــاحب الكت ــم: ال ص ــال هل ـــمَ : [ويق ــترت ] لِ اس

: نفسـه، قيـل هلـم ة عـىلٰ تقيـَّ: إمامكم عن مسرتشده؟ فإن قـالوا

ة مـن طلبــه الســيّام فاملسرتشـد أيضــًا جيـوز لــه أن يكـون يف تقيَّــ

إذا كان املسرتشد خياف ويرجـو وال يعلـم مـا يكـون قبـل كونـه 

لمـأموم أجـوز، ة لإلمـام فهـي لة، وإذا جـازت التقيـَّفهو يف تقيـَّ

ة مـن ة مـن إرشـادهم ولـيس هـو يف تقيـَّوما بـال اإلمـام يف تقيـَّ

ْم : تنـــاول أمـــواهلم، واهللا يقـــول
ُ
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ْ
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َ
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�
ا يـدلُّ عـىلٰ   ،]٣٤: التوبـة[ َو�َُصد  فهـذا ممـَّ

ــكون  ــذين يتمسَّ ــون، وال ــدنيا يطلب ــرض ال ــل ع ــل الباط أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب ال يس ــُدونَ   بالكت ــْم ُمْهتَ ــرًا وُه ــال.  َأْج ــّم ق : ث

 .وإن قالوا كذا قيل كذا فيشء ال يقوله إالَّ جاهل منقوص

أنَّ اإلمـام مل يسـترت عـن مسرتشـده إنَّـام : عامَّ سـألواجلواب 

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـاملني استرت خوفًا عىلٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة لإلمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ٰى أنَّ املأموم جيوز له أن يتَّقـي مـن الظـامل وهيـرب عنـه متـ

ــذا  عــىلٰ  ــام جــاز لإلمــام فه ــت نفســه ك لعمــري جــائز، وإن كن

ــ ــام للتقيَّ ــة اإلم ــد إمام ــه أن ال يعتق ــوز ل ــأموم جي ــد أنَّ امل ة تري

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت األخب ــوز إذا قرع ــذلك ال جي ف

ــيس عــىلٰ  ــان ول القلــوب  ألنَّ اخلــرب الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، وال يعلم ما فيها إالَّ اهللاتقيَّ 

ا قوله مـن إرشـادهم ولـيس ة ومـا بـال اإلمـام يف تقيـَّ: (وأمَّ

ـ ِبُعــوا َمــْن ال : ة مــن تنــاول أمــواهلم واهللا يقــوليف تقيـَّ
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آخـر الفصـل يقـال  ، فـاجلواب عـن ذلـك إىلٰ �َْسئَل

ــ: لــه ــد اإلرشــاد، إنَّ اإلمــام لــيس يف تقيَّ ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون يف تقيَّ ــف يك ــقَّ وكي ــم احل ــنيَّ هل ــد ب ــه  ة وق ــثَّهم علي وح

شـهروا بــذلك  ٰى وعلَّمهــم احلـالل واحلـرام حتَّــودعـاهم إليـه، 

ــس  ــأهلم اخلم ــام يس ــواهلم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب وعرف

ــه اهللا  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث ُأم ــعه حي ليض

جاء بـاخلمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذلك، قـال اهللا 
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 .من ابتدأ به، واهللا املستعان فهو عىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال لص ــنكم إذا : ويق ــام م ــن اإلم ــا ع أخربن

ل خرج وغلـب هـل يأخـذ اخلمـس؟ وهـل جيبـي اخلـراج؟ وهـ

ومــا ]] ١٤٣ص /[[مــن الفــيء واملغــنم واملعــادن  يأخــذ احلــقَّ 

ال فقــد خــالف حكــم اإلســالم، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول اهللا : نعــم، قيــل لــه: قــال
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ــَن األ ــ ... ِم ــه حتَّ ــأّي يشء جتيب ــة، ب  ٰى اآلي

بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم اهللا يشء كـان امللحــدون  اإلماميَّـةجتيبـك 

ــىلٰ  ــه ع ــون ب ــؤالء يطعن ــه هل ــن دلَّس ــا أدري م ــلمني، وم . املس

ــم  ــه  -واعل ــك مــن أهل ــري وجعل ــك اهللا اخل ــل  -علَّم ــام يعم إنَّ

ـــنَّة وال خيـــالفهام، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــدلُّ  ــىلٰ ي ــنَّة  ونا ع ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف يف أخ ــه خ أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ احلجَّ ـــحة هلـــم، وإن مل يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس يف العمـل بـام يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بنيِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــم: ث ــال هل ــز : ويق ــن ال نجي نح

معرفـــة  إىلٰ  اإلمامـــة ملـــن ال يعـــرف فهـــل توجـــدونا ســـبيالً 

ــ عون حتَّ ــدَّ ــذي ت ــه اإلمامــة كــام نُ  ٰى صــاحبكم ال ــز ل ــوِّ نجي ز ج

ــبيل إىلٰ  ــال س ــرتة، وإالَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م ــويز  للموج جت

مـن مل يكـن موجـودًا فهـو معـدوم،  اإلمامة للمعـدومني، وكـلُّ 

عون  .وقد بطل جتويز اإلمامة ملن تدَّ

 هــل: يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاهللا أســتعني  -فــأقول 

ــكُّ  ــيلِّ  تش ــود ع ــده  يف وج ــني وول ــن احلس ــأتمُّ  ب ــذين ن  ال

ـةفهـل جيـوز أن يكونـوا : ال، قيـل لـه: هبم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــىلٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت ال ت ــواب يف  فأن ص

ــة عليــك ٰى خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــىلٰ  . هبــذا حجَّ

وجـود  ليل عـىلٰ فـام ينفـع مـن إقامـة الـد: ال، قيل لـه: وإن قال

مـع  بـن احلسـني  إمامنا وأنت ال تعـرتف بإمامـة مثـل عـيلِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد املخـالف واملوافـق، ثـّم يقـال لـهحملِّ 

إّنــا إنَّــام علمنــا أنَّ يف العــرتة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  ــا إىلٰ   األحكــام بخــرب النب مناه، وبحاجتن ــدَّ ــذي ق مــن  ال

لقـرآن ومـن يفصـل بـني أحكـام اهللا وأحكـام فنا املراد مـن اعرِّ يُ 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٤٦  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

يف هـذه الطائفـة مـن ولـد احلسـني  الشيطان، ثّم علمنا أنَّ احلـقَّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــرتة يعتمــد يف احلكــم  ملــا رأينــا كــل

ـ والتأويل عىلٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـامء العامَّ

ــي ال]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس يف الف ــاد والقي  واالجته

ــ ــة يف التعبُّ ــالفني علَّ ــذلك أنَّ املخ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إالَّ املص د هب

ــاحلالل . هلــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــّم ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــّم م ــريهم، ث ــن غ ــر م ــا مل يظه ــام م ــرام واألحك واحل

 بلـغ احلسـن بـن عـيلٍّ  ٰى آخـر حتـَّ عـىلٰ  واحـدٍ  األخبار ترد بنصِّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ومل يظه ــامَّ م ــا إىلٰ و ، فل ــده رجعن ــف بع  اخلل

ب التي كـان أسـالفنا رووهـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا تُ الكُ 

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر اخللـف مـن بعـد احلسـن  يدلُّ عىلٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة ختتلــف، وأنَّ النــاس  ٰى النــاس وخيفــ

يقعــون يف حــرية مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســالفنا مل يعلمــوا 

ــب، وأنَّ األ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــرب الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

عنــدنا مــن هــذا الوجــه هبــذه الداللــة كونــه ووجــوده وغيبتــه، 

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــام  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر هللا بيننا وبني احلقِّ 

عيـه الواقفـة  ثّم رجع صاحب الكتاب إىلٰ  أن يعارضـنا بـام تدَّ

أحـد ونسـأل الفصـل  ن فلم نقف عـىلٰ بن جعفر ونح ٰى موس عىلٰ 

قد مات بمثل مـا   ٰى أّنا علمنا أنَّ موس بيَّنّابني الواقفني، وقد 

 علمنا أنَّ جعفرًا مـات، وأنَّ الشـكَّ يف مـوت أحـدمها يـدعو إىلٰ 

قـوم  جعفـر  الشكِّ يف مـوت اآلخـر، وأنَّـه قـد وقـف عـىلٰ 

لواقفـة عليهم، وكذلك أنكرت قـول ا ٰى موس أنكرت الواقفة عىلٰ 

 .أمري املؤمنني  عىلٰ 

ــا هلــم ــتكم عــىلٰ : فقلن ــا هــؤالء حجَّ ــا  ي تن ُأولئــك هــي حجَّ

 .وا أنفسكمعليكم، فقولوا كيف شئتم حتجُّ 

إنَّ اإلمـام ال يكــون : عنـّـا أّنـا كنـّـا نقـول للواقفــة ٰى ثـّم حكـ

ــوداً  ــاهرًا موج ــل . إالَّ ظ ــرف أقاوي ــن ال يع ــة م ــذه حكاي وه

ــت  ــا زال ــمه، وم ــةخص ــون إالَّ تع اإلماميَّ ــام ال يك ــد أنَّ اإلم تق

ظــاهرًا مكشــوفًا أو باطنــًا مغمــورًا، وأخبــارهم يف ذلــك أشــهر 

ــ ــن أن ختف ــر م ــوم ٰى وأظه ــدة للخص ــول الفاس ــع األُص ، ووض

ــذي  ــيح ب ــه قب ــد، ولكنَّ ــه أح ــز عن ــر ال يعج ]] ١٤٥ص /[[أم

إالَّ خــرب  ٰى الــدين والفضــل والعلــم، ولــو مل يكــن يف هــذا املعنــ

 .ٰى كميل بن زياد لكف

، -ء ال نقولـه  لشــي -فإن قالوا كذا قيـل هلـم كـذا : ثّم قال

تنا ما سمعتم وفيها كفاية واحلمد هللا  .وحجَّ

ـون يف بنـي هاشـم ألنَّ النبـيَّ : ثّم قال  ليس األمـر كـام تتومهَّ

  ٰتــه عــىل عرتتــه بإمجاعنــا وإمجــاعكم التــي هــي  دلَّ ُأمَّ

ته التي ال يقـرب أحـد منـه  م دون كقـرهبم، فهـي هلـ خاصَّ

زمــان  ها واحــد مــنهم يف كــلِّ الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء ويســتحقُّ 

ــدعاء  ــاب وال ــزوم الكت ــدًا بل ــون إالَّ واح ــام ال يك ــان اإلم إذ ك

ــول  إىلٰ  ــة الرس ــه بدالل ــيهم  إقامت ــاِرُقوَن «عل ــْم َال ُيَف ُ َأهنَّ

ــ ــاَب َحتَّ ــْوَض  ٰى اْلِكتَ ــَيلَّ اْحلَ ــِرُدوا َع ــذي » َي ــاع وال ــذا إمج ، وه

 ه مـن بنـي هاشـم لـيس هـم مـن ذّريـة الرسـول اعتللتم ب

عصــبتهم  ابنــة ينتمــون إىلٰ   بنــي ألنَّ كــلَّ وإن كانــت هلــم والدة، 

عصــبتهم وأبــوهم  مــا خــال ولــد فاطمــة، فــإنَّ رســول اهللا 
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ـــأقول  ـــم  -ف ـــاهللا أعتص ـــحُّ : -وب ـــر ال يص ـــذا األم إنَّ ه

ــحُّ  ــام يص ــه وإنَّ ــاكم علي ــا وإّي ــام  بإمجاعن ــان، ف ــدليل والربه بال

ــىلٰ  ــك ع ــىلٰ  دليل ــت، وع ــا ادَّعي ــو يف  م ــام ه ــا إنَّ ــاع بينن أنَّ اإلمج

ـــني  ـــن واحلس ـــؤمنني واحلس ـــري امل ـــة أم ـــذكر ثالث ، ومل ي

ــام ذكــر عرتذّريَّ  الرســول  بعــض  تــه، فملــتم أنــتم إىلٰ تــه وإنَّ

ــن الــدعو ــر م ــان أكث ــة وبي ــال حجَّ ــض ب ــرتة دون بع ، ٰى الع

ــ ــة حتَّ ــن مجاع ــالفنا ع ــام رواه أس ــن ب ــا نح ــ ٰى واحتججن  ٰى انته

 ونــصَّ  ،ابنـه عـيلٍّ  عـىلٰ   احلسـني بـن عـيلٍّ  نـصِّ  خـربهم إىلٰ 

 جعفــر، ثــّم اســتدللنا عــىلٰ  حمّمــد عــىلٰ  حمّمــد، ونــصَّ  عــىلٰ  عــيلٌّ 

ة إمامــة هــؤ الء دون غــريهم ممَّــن كــان يف عصـــرهم مــن صــحَّ

العرتة بـام ظهـر مـن علمهـم بالـدين وفضـلهم ]] ١٤٦ص /[[

يف أنفسهم، وقد محـل العلـم عـنهم األوليـاء واألعـداء، وذلـك 

ــالعلم  ــار، وب ــة األخب ــد نقل ــروف عن ــار، مع ــوث يف األمص مبث

ة مـن املحجـوج، واإلمـام مـن املـأموم، والتـابع مـن  تتبنيَّ احلجَّ

عون ، وأين دليلكم يا معرش الزيدية عىلٰ املتبوع  .ما تدَّ

ولـو جـازت اإلمامـة لسـائر بنـي : ثّم قال صاحب الكتـاب

جلـازت لبنـي عبـد منـاف مـع  هاشم مع احلسن واحلسـني 

ــم  ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب ــازت لبن ــو ج ــم ول ــي هاش بن

 .يف هذا القول ، ثّم مدَّ جلازت لسائر ولد قيصٍّ 

ــه ــال ل ــ: فيق ــتجُّ أهيُّ ـــي ا املح ــذا لش ــة إنَّ ه ــن الزيدي ء ال  ع

ــتَ يُ  ــام يُ  حقُّ س ــة وإنَّ ــتَ بالقراب ــحُّ  حقُّ س ــم، ويص ــل والعل  بالفض

ــالنصِّ  ــل ب ــرب رج ــازت اإلمامــة ألق ــو ج ــف، فل ــن   والتوقي م

ــن  ــني م ــك وب ــل بين ــدهم فافص ــازت ألبع ــه جل ــرتة لقرابت الع

ــ ع ــن  ٰى ادَّ ــني م ــك وب ــل اآلن بين ــك وافص ت ــر حجَّ ــك وأظه ذل
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ــد : قــال ــازت لول ــو ج ــو ول ــر، ول ــد جعف ــازت لول احلســن جل

ــه  ــأيت ب ــاس، وهــذا فصــل ال ت ــد العبّ جــازت هلــم جلــازت لول

تنـا وهــو الـنصُّ  الزيديـة أبــدًا إالَّ أن تفـزع إىلٰ  مــن  فصــلنا وحجَّ

 .واحد وظهور العلم باحلالل واحلرام واحد عىلٰ 

ــ: ثــّم قــال صــاحب الكتــاب : فقــالوا  وا بعــيلٍّ وإن اعتلُّ

لـيس هـو مـن : عـرتة أم ال؟ قيـل هلـمما تقولون فيه أهـو مـن ال

ه بـان مـن العـرتة ومـن سـائر القرابـة بالنصـوص  العرتة، ولكنـَّ

 .عليه يوم الغدير بإمجاع

ــا : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاهللا أســتعني  -فــأقول  أمَّ

ـا إنكـارك أن يكـون أمـري  النصوص يـوم الغـدير فصـحيح، وأمَّ

ــدلِّ  ــيم، ف ــرتة فعظ ــن الع ــؤمنني م ــىلٰ امل ــوِّ أّي يش نا ع ــيام ء تع ل ف

ــمَّ  ــهدون أنَّ الع ــل اللغــة يش ــإنَّ أه عي؟ ف ــدَّ ــمِّ  ت ــن الع ــن  واب م

ــول ــّم أق ــرتة، ث ــذا : الع ــه ه ــض بكالم ــاب نق ــاحب الكت إنَّ ص

ــول يف  ــه الرس ــن خلَّف ــؤمنني ممَّ ــري امل ــد أنَّ أم ــه معتق ــه ألنَّ مذهب

تــه ويقــول يف ذلــك ــيَّ : ُأمَّ ــاب   إنَّ النب ــه الكت ت ــف يف ُأمَّ خلَّ

ــرتة، وإ ــؤمنني والع ــري امل ــه(نَّ أم ــلوات اهللا علي ــن  )ص ــيس م ل

ــول  ــه الرس ــن خلَّف ــيس ممَّ ــرتة فل ــن الع ــن م ــرتة، وإذا مل يك الع

ــه : إالَّ أن يقـول ، الّلهـمَّ ٰى ، وهـذا متنـاقض كـام تـر  إنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــل أم ــد أن قت ــا بع ــرتة فين ــف الع ــلوات اهللا (خلَّ ص

يفصــل بينــه وبــني مــن ]] ١٤٧ص /[[، فنســأله أن )عليــه

ــذ ذلــك الوقــت، ألنَّ : قــال ــا من ــاب فين ــف الكت ــاب  وخلَّ الكت

 .فا معًا، واخلرب ناطق بذلك شاهد به، وهللا املنَّةلِّ والعرتة ُخ 

ــال ــه فق ــة علي ــو حجَّ ــام ه ــاب ب ــاحب الكت ــل ص ــّم أقب : ث

عــ ــة،  ٰى ونســأل مــن ادَّ اإلمامــة لــبعض دون بعــض إقامــة احلجَّ

ــرُّ  ــد احلســن واده بادِّ ونســـي نفســه وتف ــني عائهــا لول  حلس

ــم  فــإن أحــالوا عــىلٰ : دون غــريهم، ثــّم قــال األباطيــل مــن عل

ــه  ــم علي ــل هل ــا ال دلي ــن اخلرافــات وم ــباه ذلــك م الغيــب وأش

عورضــوا بمثــل ذلــك لــبعض، فجــاز أنَّ العــرتة  ٰى دون الــدعو

 .هو الدليل ٰى من الظاملني ألنفسهم إن كان الدعو

قـــد أكثـــرت يف ذكـــر علـــم : فيقـــال لصـــاحب الكتـــاب

ر إالَّ ـعـــاه لبشـــلغيـــب ال يعلمـــه إالَّ اهللا، ومـــا ادَّ الغيـــب، وا

ــ ــحابكـمش ــك وألص ــا ل ــد قلن ــافر، وق ــىلٰ : رك ك ــا ع ــا  دليلن م

ــم عي الفه ــدَّ ــأظهروه وإن مل   ن ــه ف ــم مثل ــان لك ــإن ك ــم ف والعل

ــالة  ــع بقــول قــوم غ ــع اجلمي يكــن إالَّ التشــنيع والتقــّول وتقري

 .فاألمر سهل، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ــّم قــال صــاحب ــاب ث ــا إىلٰ : الكت ــّم رجعن ــة  ث إيضــاح حجَّ

يـَن : الزيدية بقـول اهللا تبـارك وتعـاىلٰ  ِ
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ــىلٰ  ــك ع ــام برهان ــم ولــد ف احلســن  أنَّ الســابق بــاخلريات ه

ــد  ــك لســت تري واحلســني دون غــريهم مــن ســائر العــرتة؟ فإنَّ

عي لنفسك إالَّ التشنيع عىلٰ   .خصومك وتدَّ
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دون ســـائر النـــاس، ثـــّم املســـلمون دون مـــن  إبـــراهيم 
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ـــاِس  ش ـــّج [ ا�� ـــبيل   ،]٧٨و ٧٧: احل ـــذا س وه

بآيـات كثـرية تشـبه  ، ثـّم اعتـلَّ ة إبـراهيم ة مـن ذّريَّـاخلاصَّ 

 .هذه اآليات من القرآن

ـ: فيقال لـه أنـت تعلـم أنَّ املعتزلـة وسـائر فِـَرق  ا املحـتجُّ أهيُّ

ــت  ــة، وأن ــّد منازع ــات أش ــذه اآلي ــل ه ــك يف تأوي ــة تنازع األُمَّ

سـلِّم لـك مـا ادَّعيـت ، ونحـن نُ ٰى فليس تأيت بـأكثر مـن الـدعو

دت بـه مـن أنَّ هـؤالء ة فيام تفرَّ هـم ولـد احلسـن  ونسألك احلجَّ

ـــني  ـــإىلٰ  واحلس ـــريهم، ف ـــ دون غ ـــدعو ٰى مت ـــأيت بال  ٰى ت

ـة؟ وُهتـ ل علينـا بقـراءة القـرآن وتـوهم أنَّ وِّ وتعـرض عـن احلجَّ

ة ليست خلصومك؟ واهللا املستعان  .لك يف قراءته حجَّ

اخلــري مــن  فلــيس مــن دعــا إىلٰ : ثــّم قــال صــاحب الكتــاب

جاهـد ِيف اهللا عـن املنكـر و ٰى كمـن أمـر بـاملعروف وهنـ -العرتة 

ــاِدِه  ــدع إىلٰ   -َحــقَّ ِجه ــن مل ي ــائر العــرتة ممَّ ــواء وس ــري ومل  س اخل

، كـام مل جيعـل اهللا مـن هـذا سـبيله مـن  جياهد ِيف اهللا َحـقَّ ِجهـاِدهِ 

ــارك  ــان ت ــاب، وإن ك ــل الكت ــائر أه ــواء وس ــاب س ــل الكت أه

ذلــك فاضــالً عابــدًا ألنَّ العبــادة نافلــة واجلهــاد فريضــة الزمــة 

الســـيف،  فــرائض صـــاحبها يمشـــي بالســيف إىلٰ كســائر ال

ــ ــىلٰ ؤثِّ وُي ــر  ر ع ــة وذك ــورة الواقع ــرأ س ــّم ق ــوف، ث ــة اخل الدع
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ـــر اهللا  ـــي ذك ـــات الت ـــات  اآلي ـــع اآلي ـــاد وأتب ـــا اجله فيه

ـــه  يـبالـــدعاوي ومل حيـــتّج لشـــ ـــة فنطالب ء مـــن ذلـــك بحجَّ

تها   .و نقابله بام نسأله فيه الفصل]أ[بصحَّ

كــان كثــرة اجلهــاد هــو  إن: -وبــاهللا أســتعني  -فــأقول 

ــىلٰ  ــدليل ع ــني  ال ــة فاحلس ــم واإلمام ــل والعل ــقُّ  الفض أح

، ألنَّ احلســـن وادع معاويــــة باإلمامـــة مـــن احلســــن 

ــني  ــ واحلس ــد حتَّ ــاحب  ٰى جاه ــول ص ــف يق ــَل، وكي ُقتِ

ــأيِّ  ــاب؟ وب ــرض  الكت ــر ف ــد فلســنا ننك ــذا؟ وبع ــدفع ه يشء ي

ــا الرســول  ــا رأين أحــدًا مل حيــارب  اجلهــاد وال فضــله ولكنّ

وجــد أعوانــًا وأنصــارًا وإخوانــًا فحينئــٍذ حــارب، ورأينــا  ٰى حتَّــ

ــؤمنني  ــري امل ــن  أم ــا احلس ــه، ورأين ــك بعين ــل ذل ــل مث فع

  ،قــد هــمَّ باجلهــاد فلــامَّ خذلــه أصــحابه وادع ولــزم منزلــه

ــوان  ــود األع ــال وج ــرض يف ح ــاد ف ــا أنَّ اجله ص /[[فعلمن

ــامل ]] ١٤٩ ــار، والع ــول  -واألنص ــاع العق ــن  -بإمج ــل م أفض

ــا إىلٰ  ــّل مــن دع ــيس ك ــيس بعــامل، ول ــذي ل ــاد  املجاهــد ال اجله

حتســن  ٰى جيــب القتــال، ومتــ ٰى يعلـم كيــف حكــم اجلهــاد، ومتـ

ــ ة، وكيــف يصــنع يف املوادعــة، وبــام ذا يســتقبل أمــر هــذه الرعيَّ

ــرٰىض  ــا ن ــد فإّن ــروج، وبع ــوال والف ــدماء واألم ــا  ال ــن إخوانن م

ــدلُّ  ــو أن ي ــد وه ـــيء واح ــىلٰ بش ــ ونا ع ــل م ــي رج ــرتة ينف ن الع

ــاس يف  ــاد والقي ــتعمل االجته ــن اهللا وال يس ــرب ع ــبيه واجل التش

ــتق ــمعية ويكــون مس ــ ال� األحكــام الس ــًا حتَّ ــه  ٰى كافي ــرج مع نخ

ــىلٰ  ــة ع ــر فريض ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب ــإنَّ األم ــدر  ف ق

الطاقــة وحســب اإلمكــان، والعقــول تشــهد أنَّ تكليــف مــا ال 

، ومــن التغريــر أن ختــرج يطــاق فاســد والتغريــر بــالنفس قبــيح

بت بدربــة أهلــه إىلٰ  قــوم  مجاعــة قليلــة مل تشــاهد حربــًا وال تــدرَّ

بوا  ــدرَّ ــاد وت ــوا العب ــبالد وقتل ــوا يف ال ن ــاحلروب متكَّ ــدّربني ب مت

باحلروب، وهلم العـدد والسـالح والكـراع ومـن نصــرهم مـن 

ــ ــدم  -ة العامَّ ــاح ال ــيهم مب ــارج عل ــدوا أنَّ اخل ــل  -ويعتق مث

ًا مضــاعفة، فكيــف يســومنا صــاحب الكتــاب جيشــهم أضــعاف

أن حيصــل  ٰى بني بـاحلروب؟ وكــم عســبــاألغامر املتــدرِّ  ٰى أن نلقـ

يف يـد داع إن دعـا مــن هـذا العـدد؟ هيهــاَت هيهـاَت هـذا أمــر 

 .ال يزيله إالَّ نرص اهللا العزيز العليم احلكيم

قال صـاحب الكتـاب بعـد آيـات مـن القـرآن تالهـا ينـازع 

ــّد منا ــا أش ــة ومل يُ يف تأويله ــزع ــل وال ؤيِّ ــة عق ــه بحجَّ د تأويل

أن يكــون هللا شــهيدًا؟  مــن أحــقُّ  -رمحــك اهللا  -فــافهم : ســمع

عــن املنكــر وأمــر بــاملعروف  ٰى اخلــري كــام أمــر وهنــ مــن دعــا إىلٰ 

استشــهد أم مــن مل يــَر وجهــه  ٰى حتَّــ  وجاهــد ِيف اهللا َحــقَّ ِجهــاِدهِ 

ــىلٰ  ــهيدا ع ــذه اهللا ش ــف يتَّخ ــه؟ أم كي ــرف شخص ــن مل  وال ع م

ـــاعوه أدُّ  ـــإن أط ـــرهم؟ ف ـــاهم وال أم ـــَرهم وال هن ص /[[وا ي

ــوه مضـــ]] ١٥٠ ــيهم وإن قتل ــو  اهللا  إىلٰ  ٰى مــا عل ــهيدًا، ول ش

ــىلٰ  ــًا ع ــهد قوم ــالً استش ــقٍّ  أنَّ رج ــروه وال  ح ــه مل ي ــب ب يطال

ــتحقُّ  ــل يس ــهيدًا؟ وه ــان ش ــل ك ــهدوه ه ــ ش ــم حق� ؟ إالَّ أن اهب

ــروه فيكونــوا كــّذابني يشــهدوا عــىلٰ   . وعنــد اهللا مبطلــنيمــا مل ي

وإذا مل جيز ذلك من العبـاد فهـو غـري جـائز عنـد احلكـم العـدل 

ــه استشــهد قومــًا قــد عــاينوا وســمعوا  الــذي ال جيــور، ولــو أنَّ

ـحاهلـ فشهدوا له، واملسـألة عـىلٰ  وهـم  اا أ لـيس كـان يكـون حمق�

ــم،  ــع احلك ــهادة ويق ـــي الش ــل ومتض ــمه مبط ــادقون وخص ص
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لـيس : يقـال لصـاحب الكتـاب: -وبـاهللا أعتصـم  -فأقول 

هــذا الكــالم لــك بــل هــو للمعتزلــة وغــريهم علينــا وعليــك، 

ــول ــا نق ــا ال : ألّن ــاهدنا منه ــن ش ــري ظــاهرة وإنَّ م ــرتة غ إنَّ الع

ـــا اهللا  ـــوز أن يأمرن ـــيس جي ـــًا، ول ـــون إمام ـــلح أن يك  يص

ـــ ك بمـــن ال نعـــرف مـــنهم وال نشـــاهده وال شـــاهده بالتمسُّ

ح يصــل  رنا ممَّــن شــاهدناه مــنهم ممَّــنـأســالفنا، ولــيس يف عصــ

ـة هلـم علينـا،  أن يكون إمامًا للمسـلمني، والـذين غـابوا ال حجَّ

إِينِّ َتــاِرٌك «: َقـْوِل النَّبِـيِّ   ٰى أنَّ معنــ ويف هـذا أدّل دليـل عـىلٰ 

ْكتُْم بِِه َلـْن َتِضـلُّوا ِكتَـاَب  ِيت  اهللاِفِيُكْم َما إِْن َمتَسَّ لـيس مـا »  وِعـْرتَ

ــبق إىلٰ  ــوب  يس ــةقل ــة، ولل اإلماميَّ ــحابه أن والزيدي ــام وأص نّظ

ــوا ــاطع : يقول ــرب الق ــو اخل ــاب ه ــارق الكت ــذي ال يف ــدنا ال وج

باعـه للعذر، فإنَّـه ظـاهر كظهـور الكتـاب ينتفـع بـه، ويمكـن اتِّ 

 .ك بهوالتمسُّ 

ا العرتة فلسـنا نشـاهد مـنهم عاملـًا يمكـن أن نقتـدي بـه،  فأمَّ

وإن بلغنا عن واحد مـنهم مـذهب بلغنـا عـن آخـر أنَّـه خيالفـه، 

 داء باملختلفني فاسد، فكيف يقول صاحب الكتاب؟واالقت

ـــيَّ ]] ١٥١ص /[[ ـــم أنَّ النب ـــّم اعل ـــا   ث ــــامَّ أمرن ل

ــ ــدلُّ بالتمسُّ ــا ي ــرية م ــان بالعقــل والتعــارف والس ــالعرتة ك ك ب
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ــىلٰ  ــاء دون  ع ــربرة األتقي ــاهلم، وال ــم دون جّه ــه أراد علامءه أنَّ

ع لـه مـن جيتمـ غريهم، فالذي جيـب علينـا ويلزمنـا أن ننظـر إىلٰ 

العلــم بالــدين مــع العقــل والفضــل واحللــم والزهــد يف الــدنيا 

 .ك بالكتاب وبهواالستقالل باألمر فنقتدي به ونتمسَّ 

ن : وإن قال فـإن اجتمـع ذلـك يف رجلـني وكـان أحـدمها ممـَّ

بمــن  اإلماميَّــةمــذهب  مــذهب الزيديــة واآلخــر إىلٰ  يــذهب إىلٰ 

يتَّفـق، فـإن اتَّفـق فـرق هـذا ال : منهام وملن يتَّبع؟ قلنـا لـه ٰى قتديُ 

ــصٌّ  ــا ن ــحة إمَّ ــة واض ــنهام دالل ــام تقدَّ  بي ــن إم ــا يشء م ــه وإمَّ م

: َأِمـِري املـْؤِمنَِني َيـْوَم النََّهـِر ِحـَني َقـاَل   يظهر يف علمه كام ظهـر يف

واهللا َما َعـَربُوا النََّهـَر وَال َيْعـُربُوا، واهللا َمـا ُيْقتَـُل ِمـنُْكْم َعَشــَرٌة «

ـا أن يظهـر مـن أحـدمها مـذهب »نُْهْم َعَشــَرةٌ وَال َينُْجوا ِمـ ، وإمَّ

أنَّ االقتــداء بــه ال جيــوز كـام ظهــر مــن علــم الزيديــة  يـدلُّ عــىلٰ 

ــام  ــرائض الســمعية واألحك ــاد والقيــاس يف الف القــول باالجته

ـم غـري  ـةفيعلم هبذا أهنَّ ولسـت ُأريـد هبـذا القـول زيـد بـن . أئمَّ

ــم  وأشــباهه ألنَّ ُأولئــك مل يظهــروا عــيلٍّ  عــوا أهنَّ مــا ينكــر وال ادَّ

ــة ــوا إىلٰ  أئمَّ ــام دع ــذه  وإنَّ ــد وه ــن آل حمّم ــا م ــاب والرض الكت

 .دعوة حقٍّ 

ا قولـه مـن مل يـَرهم وال  كيـف يتَّخـذه اهللا شـهيدًا عـىلٰ : (وأمَّ

ــاهم؟ ــرهم وال هن ــه)أم ــال ل ــ: ، فيق ــيس معن ــد  ٰى ل ــهيد عن الش

مل بـأنَّ مـن  اإلماميَّـةخصومك ما تذهب إليـه، ولكـن إن عبـت 

عونــه  يـَر وجهــه وال عـرف شخصــه ال يكــون باملحـلِّ  الــذي يدَّ

ــذا  ــرتة يف ه ــن الع ــهيد م ــام الش ــن اإلم ــك م ــا عن ــه فأخربن ل

ر  الوقت، فإن ذكر أنَّه ال يعرفـه دخـل فـيام عـاب ولزمـه مـا قـدَّ

فـنحن مل نـَر : هـو فـالن، قلنـا لـه: أنَّه يلزم خصـومه، فـإن قـال

لنــا وشــهيدًا  وجهــه وال عرفنــا شخصــه، فكيــف يكــون إمامــاً 

إنَّكــم وإن مل تعرفـوه فهـو موجـود الشــخص : علينـا؟ فـإن قـال

ــا ســألناك : معــروف علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه، قلن

ــنُّ  ــل تظ ــاهللا ه ــة و ب ــوارج واملرجئ ــة واخل ـةأنَّ املعتزل  اإلماميـَّ

تعـرف هــذا الرجــل أو سـمعت بــه أو خطــر ذكـره بباهلــا؟ فــإن 

ــام ه وال يضـــرُّ هــذا مــا ال يضـــرُّ : قـال نا ألنَّ الســبب يف ذلــك إنَّ

الـدار وقلَّـة األعـوان واألنصـار، قلـت  هو غلبـة الظـاملني عـىلٰ 

ــه ــث : ل ــن حي ــك م ــت نفس ــت وحجج ــيام عب ــت ف ــد دخل لق

رت أنَّك حتاّج خصومك، ومـا أقـرب هـذه الغيبـة مـن غيبـة  قدَّ

 .غري أنَّكم ال تنصفون اإلماميَّة

 قــد أكثــرت يف ذكــر اجلهــاد: ثــّم يقــال]] ١٥٢ص /[[

أومهـت أنَّ  ٰى ووصف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر حتـَّ

تـك والعلـامء مـن أهـل ، فـام بـال أئمَّ من مل خيرج فلـيس بمحـقٍّ 

مـذهبك ال خيرجـون؟ ومـا هلـم قـد لزمـوا منـازهلم واقتصـــروا 

 اإلماميَّـةاعتقـاد املـذهب فقـط؟ فـإن نطـق بحـرف فتقابلـه  عىلٰ 

 اإلماميَّـة ي عبتـه عـىلٰ هـذا الـذ: ثّم قيـل لـه برفـق ولـني. بمثله

ــىلٰ  ــه ع ــنَّعت ب ــه وش ــن أجل ــم م ــت هب ــ وهتف ــببه أئمَّ تهم بس

ــذكره إىلٰ  ــلت ب ــه  وتوصَّ ــت في ــد دخل ــك، ق نته كتاب ــمَّ ــا ض م

ــد  وملــت إىلٰ  ــه، واحلم ــاج علي ــد االحتج ــت عن ل ته، وعوَّ ــحَّ ص

 .هللا الذي هدانا لدينه

أخربنا هل يف العرتة اليوم من يصلح لإلمامة؟ فال : ثّم يقال له

 إالَّ بالنصِّ  أفليس إمامته ال تصحُّ : نعم، فيقال له: بدَّ من أن يقول

وال معه دليل معجز يعلم به أنَّه إمام ولـيس  اإلماميَّةما تقوله  عىلٰ 

ـة  سبيله عندكم سـبيل مـن جيتمـع أهـل احلـلِّ  والعقـد مـن األُمَّ

: نعم، قيل له: فيتشاورون يف أمره ثّم خيتارونه ويبايعونه؟ فإذا قال

ُيعَرف بإمجاع العـرتة عليـه، : معرفته؟ فإن قالوا فكيف السبيل إىلٰ 

كيف جتتمع عليه؟ فإن كان إماميًا مل تـرَض بـه الزيديـة، : قلنا هلم

يف  اإلماميَّةال يعترب ب: ، فإن قالاإلماميَّةوإن كان زيديًا مل ترَض به 

 قسم معتزلة وقسم مثبتة،: قسمني فالزيديه عىلٰ : مثل هذا، قيل له

: فاملعتزلـة قسـامن: ال يعترب باملثبتة يف مثل هذا، قيـل لـه: فإن قال

قسم جيتهد يف األحكام بآرائها وقسم يعتقد أنَّ االجتهاد ضـالل، 

 ٰى ممَّن ير -فإن بقي : االجتهاد، قيل له ٰى ال يعترب بمن نف: فإن قال

مـنهم  -ل االجتهـاد بطِـممَّن يُ  -منهم أفضلهم وبقي  -االجتهاد 

ـك؟ وكيـف نعلـم  أفضلهم ويربأ بعضهم من بعـض بمـن نتمسَّ

منهام هو من تومئ أنت وأصـحابك إليـه دون غـريه؟ فـإن  املحقَّ 

فإن طال االختالف واشـتبه األمـر : بالنظر يف األُصول، قلنا: قال

إِينِّ َتاِرٌك فِيُكْم َمـا «: َقْوِل النَّبِيِّ   من ٰى كيف نصنع وبام نتفّصـ

ْكتُْم بِ  ِيت َأْهـَل َبيْتِـيإِْن َمتَسَّ ـة » ِه َلْن َتِضلُّوا ِكتَاَب اهللا وِعْرتَ ؟ واحلجَّ

من عرتته ال يمكـن أحـدًا أن يعرفـه إالَّ بعـد النظـر يف األُصـول 

أنَّ مـن خالفـه فقـد  ها صواب، وعىلٰ مذاهبه كلَّ  أنَّ  والوقوف عىلٰ 

قائـل  لِّ هكذا فسبيله وسـبيل كـ]] ١٥٣ص /[[أخطأ، وإذا كان 

نـا ة التي هي للعرتة دلِّ سبيل واحد، فام تلك اخلاصَّ  من أهل العلم

 لنا مجيعها لنعلم أنَّ بني العامل من العرتة وبني العامل من عليها وبنيِّ 

 .غري العرتة فرقًا وفصالً 

ــر ــم ٰى وُأخ ــال هل ــده : يق ــوم أعن ــامكم الي ــن إم ــا ع أخربون

وأخربونــا عــامَّ : نعــم، قلنــا هلــم: احلــالل واحلــرام؟ فــإذا قــالوا
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ه ممَّا ليس يف اخلـرب املتـواتر هـل هـو مثـل مـا عنـد الشـافعي عند

بــل : وأيب حنيفـة ومــن جنســه أو هــو خــالف ذلــك؟ فــإن قــال

ومـا حاجـة النـاس : عنده الذي عندمها ومـن جنسـه، قيـل هلـم

ــافعي وأيب  إىلٰ  ــب الش ــه، وكت ــمع ب ــذي مل يس ــامكم ال ــم إم عل

 بـل عنـده خـالف مـا: حنيفة ظاهرة مبثوثـة موجـودة، وإن قـال

املسـتخرج الـذي  فخالف مـا عنـدمها هـو الـنصُّ : عندمها، قلنا

ــياء كلَّ  ــة وإنَّ األش ــايخ املعتزل ــن مش ــة م ــه مجاع عي ــىلٰ تدَّ ــا ع  ه

ــىلٰ  ــذر ع ــاطع للع ــرب الق ــان يف اخل ــا ك ــول إالَّ م ــالق العق  إط

ـةمــذهب النّظــام وأتباعــه، أو مــذهب  أنَّ األحكــام  اإلماميـَّ

الوجـه الـذي  عـىلٰ منصوصة، واعلمـوا أّنـا ال نقـول منصوصـة 

القلــوب، ولكــنَّ املنصــوص عليــه باجلمــل التــي مــن  يســبق إىلٰ 

: فهمها فهم األحكـام مـن غـري قيـاس وال اجتهـاد، فـإن قـالوا

ه، خرجـوا مـن التعـارف، وإن تعلَّقـوا عنده ما خيـالف هـذا كلَّـ

فـأين ذلـك العلـم؟ هـل نقلـه : بمذهب من املذاهب، قيـل هلـم

نعـم، قيـل : مانتـه؟ فـإن قـالواعن إمامكم أحـد يوثـق بدينـه وأ

قـد عارشنـاكم الـدهر األطـول فـام سـمعنا بحـرف واحـد : هلم

ة وال يراهـا إمـامكم، من هذا العلم، وأنـتم قـوم ال تـرون التقيـَّ

فــأين علمــه؟ وكيــف مل يظهــر ومل ينتشـــر؟ ولكــن أخربونــا مــا 

ــىلٰ  ــذبتم ع ــد ك ــذبوا فق ــا أن تك عون أنَّ  يؤمنّ ــدَّ ــام ت ــامكم ك إم

، وهـذا مـا ال فصـل جعفـر بـن حمّمـد  ذبت عىلٰ ك اإلماميَّة

 .فيه

ألـيس جعفـر بـن حمّمـد عنـدكم : ويقـال هلـم: ٰى مسألة ُأخر

ــذهب إىلٰ  ــه  كــان ال ي عي ــا تدَّ ــةم ــان عــىلٰ اإلماميَّ ــذهبكم  ، وك م

إالَّ أن تـربؤوا  نعـم، الّلهـمَّ ]: أن يقولـوا[ودينكم؟ فـال بـدَّ مـن 

ةوقـد كـذبت : منه، فيقـال هلـم نقلتـه عنـه، وهـذه  فـيام اإلماميـَّ

ب املؤلَّفة التـي يف أيـدهيم إنَّـام هـي مـن تـأليف الكـّذابني؟ تُ الكُ 

فــإذا جــاز ذلــك فِلــَم ال جيــوز أن : نعــم، قيــل هلــم: فــإذا قــالوا

ــذهب  ــذهب م ــامكم ي ــون إم ــةيك ــدينها وأن  اإلماميَّ ــدين ب وي

ــه ]] ١٥٤ص /[[ ــاخيكم عن ــلفكم ومش ــي س ــا حيك ــون م يك

ــه؟  ــل ل ــدًا موضــوعًا ال أص ــالواموّل ــذا : فــإن ق ــا يف ه ــيس لن ل

الوقــت إمــام نعرفــه بعينــه نــروي عنــه علــم احلــالل واحلــرام، 

ولكنّــا نعلــم أنَّ يف العــرتة مــن هــو موضــع هــذا األمــر وأهلــه، 

ــم ــا هل ــىلٰ : قلن ــوه ع ــيام عبتم ــتم ف ــة دخل ــن  اإلماميَّ ــا م ــام معه ب

ــن أئمَّ  ــار م ــالنصِّ األخب ــا ب ــىلٰ  ته ــه  ع ــارة إلي ــاحبهم واإلش ص

وبطــل مجيــع مــا قصصــتم بــه مــن ذكــر اجلهــاد والبشــارة بــه، 

واألمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر فصـار إمـامكم بحيـث ال 

وال ُيعــَرف، فقولــوا كيــف شــئتم، ونعــوذ بــاهللا مــن  ٰى ُيــر

 .اخلذالن

 وكـام أمـر اهللا العـرتة بالـدعاء إىلٰ : ثّم قال صـاحب الكتـاب

اخلري وصـف سـبق السـابقني مـنهم وجعلهـم شـهداء وأمـرهم 
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ــن  ،]٦٩و ــن م ــن مل يك ــدين يف   فم ــاخلريات املجاه ــابقني ب الس

بــاألمر والنهــي عنــد إعــواز  اهللا وال مــن املقتصــدين الــواعظني

األعــوان فهــو مــن الظــاملني ألنفســهم، وهــذا ســبيل مــن كــان 

 .، ثّم تال آيات من القرآنقبلنا من ذراري األنبياء 

ــه ــال ل ــن : فيق ــالم؟ ولك ــذا الك ــن أراد هب ــا، مل ــيس علين ل

قسـم هـو؟ فـإن  أخربنا عـن اإلمـام مـن العـرتة عنـدك مـن أيِّ 

ــال ــه: ق ــل ل ــدين، قي ــن املجاه ــن: م ــن  فم ــو؟ وم ص /[[ه

جاهــد ويعلــم مــن خــرج؟ وأيــن خيلــه ورجلــه؟ فــإن ]] ١٥٥

ن يعـظ بـاألمر والنهـي عنـد إعـواز األعـوان، قيـل : قال هو ممـَّ

ـته، قلنـا: فمن سمع أمره وهنيـه؟ فـإن قـال: له : أوليـاؤه وخاصَّ

ــو ــا س ــرض م ــقط ف ــذا وس ــع ه ب ــإن اتَّ ــواز  ٰى ف ــه إلع ــك عن ذل

 أوليــاؤه فــأّي يشء األعـوان وجــاز أن ال يســمع أمـره وهنيــه إالَّ 

ـة عبتــه عـــىلٰ  ؟ ولِــــَم ألَّفــت كتابـــك هــذا؟ وبمـــن اإلماميـَّ

عــت بــآي القــرآن وألزمتــه  ضــت؟ وليــت شــعري وبمــن قرَّ عرَّ

 فرض اجلهاد؟

أخربونـا لـو خـرج رسـول اهللا : ثّم يقال لـه وللزيديـة مجيعـاً 

  ٰــنّص عــىل ــن الــدنيا ومل ي ــؤمنني  م ــري امل وال دلَّ  أم

ه أكان يكـون ذلـك مـن فعلـه صـوابًا وتـدبريًا عليه وال أشار إلي

 ولــو مل يــدّل عــىلٰ : نعــم، فقلنــا هلــم: حســنًا جــائزًا؟ فــإن قــالوا

ولـو مل : نعـم، قلنـا: العرتة أكان يكون ذلـك جـائزًا؟ فـإن قـالوا

املعتزلـة واملرجئـة واخلـوارج وقــد  يـدّل فـأّي يشء أنكـرتم عـىلٰ 

بــني أهــل  ٰى فيكــون األمــر شــور كــان جيــوز أن ال يقــع الــنصُّ 

ال وال بــدَّ : والعقــد؟ وهــذا مــا ال حيلــة فيــه، فــإن قــالوا احلــلِّ 

ومـن األدلَّـة  )صـلوات اهللا عليـه(أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  من النصِّ 

ـة الصـحيحة  ٰى لِــَم؟ حتـَّ: العرتة، قيل هلـم عىلٰ  إذا ذكـروا احلجَّ



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٥١  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

إن وجــب يف  زمــان، ألنَّ الــنصَّ  اإلمــام يف كــلِّ  فننقلهــا إىلٰ 

ــب يف ــن وج ــلِّ زم ــودة   ك ــه موج ــة ل ــل املوجب ــان، ألنَّ العل زم

 .أبدًا، ونعوذ باهللا من اخلذالن

ــر ــألة ُأخ ــم: ٰى مس ــال هل ــة : يق ــواتر حجَّ ــرب املت ــان اخل إذا ك

ــرب  ــرتة كخ ــن الع ــد م ــرب الواح ــان اخل ــة، وك ــرتة واألُمَّ رواه الع

ـة جيـوز عـىلٰ  ـد الباطـل  الواحد من األُمَّ الواحـد مـنهم مـن تعمَّ

ـة ومـا لـيس  ل ما جيـوز عـىلٰ ومن السهو والزل الواحـد مـن األُمَّ

ــــدكم  ــــواتر وال خــــرب الواحــــد فســــبيله عن يف اخلــــرب املت

ــىلٰ  ــوز ع ــان جي ــتخراج، وك ــأوِّ  االس ــىلٰ املت ــوز ع ــا جي ــنكم م  ل م

ـة؟ فـإن املتأوِّ  ـة، فمـن أّي وجـه صـارت العـرتة حجَّ ل مـن األُمَّ

ــة، قيــل لــه: قــال صــاحب الكتــاب : إذا أمجعــوا فإمجــاعهم حجَّ

ـ فإذا ـة فإمجاعهـا حجَّ ة، وهـذا يوجـب أنَّـه ال فـرق أمجعت األُمَّ

ــة وإن كــان هكــذا فلــيس يف ــهِ   بــني العــرتة واألُمَّ ْفــُت «: َقْولِ َخلَّ

ِيت  ــْرتَ ــاَب اهللا وِع ــيُكْم ِكتَ ــو »  فِ ــن ه ــا م ــون فيه ــدة إالَّ أن يك فائ

ة يف الدين، وهذا قول   .اإلماميَّةحجَّ

لكتــاب أشــغل أنَّ صــاحب ا -أســعدكم اهللا  -واعلمــوا 

 وتأويلــه عــىلٰ ]] ١٥٦ص /[[نفســه بعــد ذلــك بقــراءة القــرآن 

ــك ــن ذل ــل يف يشء م ــّب ومل يق ــن أح ــىلٰ : (م ــدليل ع ة  ال ــحَّ ص

ء ال يعجـز عنـه الصـبيان، وإنَّـام  ، وهـذا يش)تأوييل كيـت كيـت

ـا ال تــر اإلماميَّـةأراد أن يعيـب  اجلهـاد واألمـر بــاملعروف  ٰى بأهنَّ

ــط ــد غل ــر، وق ــن املنك ــر والنهــي ع ــا ت ــىلٰ  ٰى فإهنَّ ــك ع ــدر  ذل ق

ــر ــة، وال ت ــدهيا إىلٰ  ٰى الطاق ــي بأي ــرج  أن تلق ــة، وال أن خت التهلك

ــري يف  ــن أن يس ــنَّة وال حيس ــاب والسُّ ــرف الكت ــن ال يع ــع م م

 .ة بسرية العدل واحلقِّ الرعيَّ 

وأعجــب مــن هــذا أنَّ أصــحابنا مــن الزيديــة يف منــازهلم ال 

اهــدون، وهــم يــأمرون بمعــروف وال ينهــون عــن منكــر وال جي

يعيبوننا بـذلك، وهـذا هنايـة مـن هنايـات التحامـل ودليـل مـن 

، وهـو حسـبنا ونِْعـَم ٰى بـاع اهلـوأدلَّة العصبية، نعوذ بـاهللا مـن اتِّ 

 . اْلَوِكيُل 

ــاب: ٰى مســألة ُأخــر هــل تعــرف يف : ويقــال لصــاحب الكت

ــة ــقِّ  أئمَّ ــؤمنني  احل ــري امل ــن أم ــل م ــه(أفض ــلوات اهللا علي ؟ )ص

فهـل تعـرف مـن املنكـر بعـد الشــرك : فيقال لـهال، : فمن قوله

والكفــر شــيئًا أقــبح وأعظــم ممَّــا كــان مــن أصــحاب الســقيفة؟ 

ــه ــن قول ــه: فم ــال ل ــاملعروف : ال، فيق ــاألمر ب ــم ب ــت أعل فأن

ــؤمنني  ــاد أو أمــري امل ــن املنكــر واجله ــدَّ والنهــي ع ؟ فــال ب

ــول ــن أن يق ــه: م ــال ل ــؤمنني، فيق ــري امل ــد : أم ــه مل جياه ــام بال ف

فاقبـل مثــل هـذا العــذر : ؟ فـإن اعتــذر بشــيء، قيــل لـهالقـوم

ــن  ــةم ــوم اإلماميَّ ــل الي ــون أنَّ الباط ــًا يعلم ــاس مجيع ــإنَّ الن ، ف

ــو ــ ٰى أق ــر وال ُهت ــيطان أكث ــوان الش ــٍذ وأع ــه يومئ ــا وِّ من ل علين

ـرائط لـو عرفتهـا إنَّـام فرضـه لشـ باجلهاد وذكره، فـإنَّ اهللا تعـاىلٰ 

 . التوفيق كتابك، ونسأل اهللالقلَّ كالمك وقرص

ـــاب: ٰى مســـألة ُأخـــر ـــال لصـــاحب الكت ـــوِّ : يق بون أتص

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــة أم ُخت   احلس ــه معاوي ــإذا طِّ يف موادعت ــه؟ ف ئون

بونه وقـــد تــرك اجلهـــاد أتصــوِّ : به، قيــل هلـــمنصـــوِّ : قــالوا

الوجـه  وأعرض عن األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر عـىلٰ 

ــ ــالواالــذي تؤمُّ ــه؟ فــإن ق ــاس خــذلوه،  به ألنَّ نصــوِّ : ون إلي الن

نفســه، ومل يكــن معــه مــن أهــل البصــائر مــن  ومل يــأمنهم عــىلٰ 

ة  ــحَّ ــإذا عرفــوا ص ــة وأصــحابه، ف ــاوم هبــم معاوي ــه أن يق يمكن

مبسـوط العــذر ومعــه  فـإذا كــان احلســن : ذلـك قيــل هلــم

املنـابر ]] ١٥٧ص /[[ جيش أبيـه وقـد خطـب لـه النـاس عـىلٰ 

ــار إىلٰ  ــفتم ه لاهللا وعــدوِّ  عــدوِّ  وســلَّ ســيفه وس ــا وص ــاد مل لجه

ــد  ــن حمّم ــر ب ــذرون جعف ــَم ال تع ــرتم، فِل ــه  وذك يف ترك

ــع  ــد كــان أعــداؤه يف عصـــره أضــعاف مــن كــان م اجلهــاد وق

ــيعته  ــن ش ــه م ــن مع ــة، ومل يك ــر[معاوي ــة نف بوا ] مائ ــدرَّ ــد ت ق

ــام كــان قــوم مــن أهــل الســـّر مل يشــاهدوا حربــًا  بــاحلروب، وإنَّ

أنصـفوا، وإن امتنــع وال عـاينوا وقعـًة، فـإن بســطوا عـذره فقـد 

 .منهم ممتنع فسأل الفصل، وال فصل

أفضل مـن  وبعد فإن كان قياس الزيدية صحيحًا فزيد بن عيلٍّ 

 ٰى ُقتِـَل، وكفـ ٰى ألنَّ احلسن وادع وزيد حارب حتـَّ احلسن بن عيلٍّ 

  احلسـن بـن عـيلٍّ  عىلٰ  تفضيل زيد بن عيلٍّ  بمذهب يؤّدي إىلٰ 

 .اهللا ونعم الوكيلقبحًا، واهللا املستعان، وحسبنا 

ـا غايـة مـا  ل كتابنـا هـذا ألهنَّ وإنَّام ذكرنا هذه الفصـول يف أوَّ

 .يتعلَّق هبا الزيدية وما ردَّ عليهم وهي أشّد الِفَرق علينا

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / اهلداية

 :باب اإلمامة ]]٢٥ص [[

ــقٌّ  ــة ح ــد أنَّ اإلمام ــب أن يعتق ــوَّ  جي ــدنا أنَّ النب ــام اعتق ة ك

 الـــذي جعـــل النبـــيَّ  ]] ٢٦ص /[[، ويعتقـــد أنَّ اهللا حـــقٌّ 

 ــ هــو الــذي جعــل إمامــًا، وأنَّ نصــب اإلمــام وإقامتــه  انبي�

 .، وأنَّ فضله منهاهللا  واختياره إىلٰ 

*   *   * 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٥٢  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

ـــل ]]٤٢ص [[ ـــنِ ْ: فـــإن قي ـــيلٍّ  َم ؟  اإلمـــام بعـــد ع

 ولــده احلســن، ثــّم احلســني، ثــّم عــيلُّ : جلوابفــا]] ٤٣ص /[[

البــاقر، ثــّم جعفــر بــن حمّمــد  بــن احلســني، ثــّم حمّمــد بــن عــيلٍّ 

 ٰى بـن موسـ بـن جعفـر الكـاظم، ثـّم عـيلُّ  ٰى الصادق، ثـّم موسـ

بــن حمّمــد  التقــي اجلــواد، ثــّم عــيلُّ  الرضــا، ثــّم حمّمــد بــن عــيلٍّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــّم احلســن ب ــّم اخللــف ا اهلــادي، ث ــائم العســكري، ث لق

 .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(املهدي 

مــن هــؤالء  واحــدٍ  إمامــة كــلِّ  مــا الــدليل عــىلٰ : فــإن قيــل

نــصَّ   ذلــك أنَّ النبــيَّ  الــدليل عــىلٰ : املـذكورين؟ فــاجلواب

ــ ــيهم نص� ــل اعل ــة مث ــواترًا باخلالف ــِه   مت ــَذا «: َقْولِ ــي َه اْبنِ

ــاٍم أَ  ــاٍم َأُخــو إَِم ــُن إَِم ــاٌم اْب ــُعُهْم اْحلَُســْنيُ إَِم ــَعٍة َتاِس ــٍة تِْس ــو َأِئمَّ ُب

، »َقاِئُمُهْم َيْمـَألُ اْألَْرَض ِقْسـطًا وَعـْدالً َكـَام ُمِلئَـْت ُظْلـًام وَجـْوراً 

ــاِئِم  ومثــل َقْولِــِه  ْنيَا «: ِيف َحــقِّ اْلَق ــَق ِمــَن الــدُّ َلــْو َملْ َيبْ

ــ ــاَعَة َحتَّ َل اهللاُ تِْلــَك السَّ ــٌل  ٰى إِالَّ َســاَعٌة َواِحــَدٌة َلَطــوَّ ــُرَج َرُج َخيْ

تِي اْسـُمُه َكاْسـِمي وُكنْيَتُـُه َكُكنْيَتِـي َيْمـَألُ اْألَْرَض ِقْسـطًا  يَّ ِمْن ُذرِّ

ــًام وَجــْوراً ]] ٤٤ص /[[ ــْت ُظْل ــَام ُمِلئَ ــْدالً َك ــىلٰ »َوَع  ، وجيــب ع

مـن بعـده  إمـام مـنهم نـصَّ عـىلٰ  ألنَّ كـلَّ و. خملوق متابعتـه كلِّ 

ـم متـواترًا باخلالفـة، وأل انص�  ظهـر عـنهم  )اهللا علـيهم صـّىلٰ (هنَّ

ــة للعــادة مل تظهــر عــىلٰ  يــد غــريهم  معجــزات وكرامــات خارق

 .وختمه وأمثال ذلك كعجن احلٰىص 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت يف مقّدمات األُصول

إمامـة احلسـن  مـا الـدليل عـىلٰ : فإن قال] ٧٩[ ]]٤٤ص [[

 .املؤمنني  داللة إمامة أمري: ؟ فقلواحلسني 

إمامــة التســعة مــن ولــد  مــا الداللــة عــىلٰ : فــإن قــال] ٨٠[

ــلاحلســني  ــيلٍّ : ؟ فق م ذكــره يف إمامــة ع ــدَّ ــن  مــا تق واحلس

 .، من التواتر يف األخبارواحلسني 

أخبـــار يف  -مـــع ذلـــك  -فهـــل لـــك : فـــإن قـــال] ٨١[

ــىلٰ  ــامتهم، ع ــاع واالتِّ  إم ــلاإلمج ــاق؟ فق ــي يف : ف ــل، إنَّ مع أج

 .فيه اختالف ذلك ما ليس

ــال] ٨٢]] [٤٥ص /[[ ــإن ق ــىلٰ : ف ــه، ع ــمَّ ب ــيل  هل التفص

 أنَّ رسـول اهللا  قـد أمجـع أهـل اإلسـالم عـىلٰ : فقـل. للبيان

ــ ــب علي� ــمٍّ   انص ــدير ُخ ــوم غ ــة ي ــن حجَّ ــه م ، يف رجوع

ــال ــاب، فق ــم باخلط ــّم واجهه ــاء، ث ــة مجع ــوداع، لألُمَّ ــن «: ال م

فسـه مـن الطاعـة، فأوجـب لـه مـا لن. »مواله كنت مواله، فعيلٌّ 

ــان أنَّ  ــل اللس ــني أه ــالف ب ــام، وال خ ــف املق ــوىلٰ (ورشي ) امل

 ).السيّد املطاع(عن  -يف اللغة  -عبارة 

ــه قـــال لعـــيلٍّ  عـــىلٰ  -أيضـــًا  -وأمجعــوا ]] ٤٧ص /[[  أنَّ

 :»ــه ال نبــيَّ ٰى أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ  ، إالَّ أنَّ

ح بــه ، فأوجــب بــذلك لــه اخلالفــة مــن بعــده، وأوضــ»بعــدي

 .عن استخالفه إماماً 

يف احلســن  -قــال  أنَّــه  واتَّفقــوا عــىلٰ ]] ٤٨ص /[[

ابنــاي هــذان إمامــان، قامــا «: -واحلســني صــلوات اهللا علــيهام 

 .، وهذا يف اإلمامة من أوضح املقال»أو قعدا

ـ«: قـال ومل خيتلفوا يف أنَّـه  ة بعـدي عـددهم عـدد األئمَّ

بالظـاهر الصـحيح مـن ، »، اثنـا عشــر إمامـاً  ٰى نقباء موسـ

 .األخبار

ـــال] ٨٣]] [٤٩ص /[[ ـــإن ق ـــها : ف ـــيعة أنفس ـــإنَّ الش ف

مـذاهب وأقـوال، فكيـف يصـحُّ لنـا مـا  تفرتق يف اإلمامـة عـىلٰ 

الوجـه الـذي  يصـحُّ ذلـك عـىلٰ : ذكرمتوه مع االخـتالف؟ فقـل

ــل  ــان أه ــات، وإن ك ــت اآلي ــا تثب ــرآن، وم ــل الق يصــحُّ يف تأوي

ــوا ــه اختلف ــزات... فرق ــه يف املعج ــت ب ــام يثب ــيِّ إ، وب ــالم النب  ع

 ــ ــني خاصَّ ــان ب ــه، وإن ك ــننه، وأحكام ــه، وس ة، وفرائض

 .املسلمني فيها اختالف

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ــةواتَّفقــت ]] ٤٠ص [[  أنَّ اإلمامــة بعــد النبــيِّ  عــىلٰ  اإلماميَّ

 ــ ــم خاصَّ ــي هاش ــيلٍّ يف بن ــّم يف ع ــني ة، ث ــن واحلس ، واحلس

ــني  ــد احلس ــد يف ول ــن بع ــن  وم ــد احلس  إىلٰ  دون ول

ــَرق عــىلٰ . آخــر العــامل ــاه مــن الِف ــة ومــن ذكرن  وأمجعــت املعتزل

ــ ة اإلمامــة يف خــالف ذلــك، وأجــاز ســائرهم إالَّ الزيديــة خاصَّ

 .غري بني هاشم، وأجازهتا الزيدية يف غري ولد احلسني 

*   *   * 

ــت ]] ٤٠ص [[ ــةواتَّفق ــىلٰ  اإلماميَّ ــيَّ  أنَّ  ع ــصَّ   النب ن

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــد أم ــني بع ــن واحلس ــة احلس ، وأنَّ إمام

نــصَّ ]] ٤١ص /[[أيضـًا نـصَّ علـيهام كـام  أمـري املـؤمنني 

ــول  ــدَّ . الرس ــن ع ــة وم ــت املعتزل ــَرق وأمجع ــن الِف دناه م

ــو ــىلٰ  ٰى س ــة ع ــة اجلارودي ــروا أن  الزيدي ــك، وأنك ــالف ذل خ

 .والتوقيف إمامة بالنصِّ  يكون للحسن واحلسني 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٥٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــت  ــةواتَّفق ــىلٰ  اإلماميَّ ــول اهللا  ع ــه (أنَّ رس ــلوات اهللا علي ص

ه نّصـا عليـه بـن احلسـني، وأنَّ أبـاه وجـدَّ  عـيلِّ  نـصَّ عـىلٰ  )وآله

ـــه كـــان بـــذلك إمامـــًا كـــام نـــصَّ عليـــه الرســـول  ، وأنَّ

ــؤمنني ــة . للم ــة واملرجئ ــوارج والزيدي ــة واخل ــت املعتزل وأمجع

خــالف ذلــك، وأنكــروا  عــىلٰ أصــحاب احلــديث  واملنتمــون إىلٰ 

ــيلُّ  ــون ع ــأمجعهم أن يك ــني  ب ــن احلس ــام  ب ــة ب ــًا لألُمَّ إمام

 .ة املسلمنيتوجب  به اإلمامة ألحد من أئمَّ 

ــةواتَّفقــت  ــ عــىلٰ  اإلماميَّ ــا  ة بعــد الرســول أنَّ األئمَّ اثن

ــاً  مــن عــداهم مــن أهــل  وخــالفهم يف ذلــك كــلُّ . عشـــر إمام

ــة، وحججهــم يف ذلــك عــىلٰ  ف اجلمهــور ظــاهرة مــن خــال امللَّ

الــذي  والربهــان اجلــيلِّ  جهــة القيــاس العقــيل والســمع املــريضِّ 

 .اليقني ك به إىلٰ يفيض التمسُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــيخ ]] ١٤٩ص [[ ــالم الش ــن ك ــده اهللا(وم ــتصُّ  )أيَّ ــيام خي  ف

ــيخ  ــال الش ــة، ق ــل اإلمام ــذاهب أه ه(م ــزَّ ــال إ: )أدام اهللا ع ن ق

ةكيف يصـحُّ لكـم معشــر : قائل القـول بإمامـة االثنـي  اإلماميـَّ

ـــر  ــو  عش ــوه وه ــه أب ــن خلَّف ــيهم م ــون أنَّ ف ــتم تعلم وأن

ــبيٌّ  ــر  ص ــأيب جعف ــه، ك ــارب بلوغ ــم وال ق ــغ احلل ــغري مل يبل ص

، وقـد تـوّيف أبـوه ولـه عنـد وفاتـه  ٰى بن موسـ حمّمد بن عيلِّ 

عونــه وســنُّ  ه عنــد وفــاة أبيــه ســبع ســنني، وكقــائمكم الــذي تدَّ

 .عند املكثرين مخس سنني

وقد علمنا بالعـادات التـي مل تنـتقض يف زمـان مـن األزمنـة 

أنَّ من كان له من السـنني مـا ذكرنـاه، مل يكـن مـن بـالغي احللـم 

ــاىلٰ  ــه، واهللا تع ــول وال مقاربي ــا�ٰ : يق َت
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ْ
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َ
قـد أوجـب احلجـر  ، وإذا كـان اهللا تعـاىلٰ ]٦: النسـاء[ أ

هـذين النفسـني يف أمــواهلام إلجيابـه ذلـك يف مجلـة األيتــام،  عـىلٰ 

ــىلٰ  ــوايل ع ــو ال ــام ه ــامني ألنَّ اإلم ــا إم ــل أن يكون ــق يف  بط اخلل

 .ين والدنيامجيع أمر الدِّ 

ـــ]] ١٥٠ص /[[ ـــىلٰ ول ـــوايل ع ـــون ال ـــحُّ أن يك  يس يص

 هـا مـن الصـدقات واألمخـاس واملـأمون عـىلٰ كلِّ  أموال اهللا تعاىلٰ 

ـــاة واحلُ  ـــاء والقض ـــام الفقه ـــام وإم ــــريعة واألحك ـــام الش ّك

ـــىلٰ  ـــاجز ع ـــن  واحل ـــاب يف رضوب م ـــن ذوي األلب ـــري م كث

درهـم واحـد مـن مـال نفسـه وال  األعامل، من ال والية له عـىلٰ 

ه ســه ومــن هــو حمجــور عليــه لصــغر ســنِّ النظــر لنف يــؤمن عــىلٰ 

ــاقض ذلــك واســتحالته، وهــذا دليــل عــىلٰ  ــه لتن  ونقصــان عقل

 .ةخاصَّ  اإلماميَّةبطالن مذاهب 

أدام (قـال الشـيخ : -وبـاهللا التوفيـق  -فـاجلواب عـن ذلـك 

ه ــزَّ ــن ال : )اهللا ع ــبهة مل ــع الش ــعفة ويوق ــوهم الض ــالم ي ــذا ك ه

معنــاه والعلــم ع بظــاهره قبــل الفحــص عــن روِّ بصــرية لــه، وُيــ

ــه ــه. بباطن ــول في ــة الق ــؤالء : ومجل ــدها ه ــي اعتم ــة الت إنَّ اآلي

ــ ــالقــوم يف هــذا البــاب، خاصَّ ة بداللــة توجــب ة وليســت بعامَّ

وذلــك أنَّ . بطــالن االعتقــاد لعمومهــا خصوصــها وتــدلُّ عــىلٰ 

ــه  اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ  ــد قطــع العــذر يف كــامل مــن أوجــب ل ق

ــىلٰ  ــة ودلَّ ع ــب اإلمام ــن نص ــمة م ــح عص ــد وض ــة، وق ه للرئاس

بالربهــان القياســـي والــدليل الســمعي إمامــة هــذين اإلمــامني 

 ـه ، فأوجب ذلـك خـروجهام مـن مجلـة األيتـام الـذين توجَّ

 .نحوهم الكالم

ــاىلٰ  ــه تع ــل خصــوص قول ٰ : كــام أوجــب العق
َ
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 .انتظمه اخلطاب]] ١٥١ص /[[احلكم ممَّن  بغري هذا

ــه تعــاىلٰ  ــا�ِِمَ� : وكــام خــصَّ العقــل قول
�
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َ
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ً
ـــذابا ـــُه َع

ْ
ِذق

ُ
ـــان[ � ن ـــأخرج آدم ]١٩: الفرق ، ف

ــ ــاء  ٰى وموس ــن األنبي ــريهم م ــون وغ ــاحلني  وذا الن والص

الذين وقـع مـنهم ظلـم صـغري فـذكرهم اهللا يف رصيـح التنزيـل 

 .التفصيل إذ مل يذكرهم عىلٰ 

ــ ــة يف السُّ ــت اآلي ــام اختصَّ ــهـوك ــن قول  : ّراق م
ُ

ــاِرق َوا�س�

 ِمَن اِهللا َواُهللا 
ً
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َسبا ن

َ
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َ
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ْ
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َ
 ف

ُ
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َ
اِرق َوا�س�

، فجعلت يف سـارق دون سـارق ]٣٨: املائدة[ �َعِز�ٌز َحِكيٌم 

ــ ــت آيــة القتــل قولــهومل يعــّم السُّ ــَس : ـّراق، وكــام اختصَّ
ْ
ا��ف

ِس 
ْ
 .، وأشباه ذلك ممَّا يطول رشحه]٤٥: املائدة[ بِا��ف

معرتفـــًا  اإلماميَّـــة بـــام حكينـــاه عـــىلٰ  وإذا كـــان املســـتدلُّ 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٥٤  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

عيـه ربَّـام ووفِـَق  بخصوص ما هو عـىلٰ  الظـاهر عمـوم بـدليل يدَّ

ـةفيــه وربَّــام خولــف فيــه، كانــت  غــري حرجــة يف  اإلماميـَّ

اعتقادهـا خصــوص آيـة احلجــر بـدليل يوجبــه العقـل وحيصــل 

التنزيـل الـذي أذكـره والبيـان، وذلـك أنَّـه ال  ىلٰ عليه اإلمجاع عـ

ــتصُّ  ــة خي ــذه اآلي ــة أنَّ ه ــني األُمَّ ــالف ب ــواقص  خ ــا لن انتظامه

اإلكــامل الــذي يوجــب اإلينــاس، فلــم تــُك  العقــول عــن حــدِّ 

منتظمة ملن حصل له مـن العقـل مـا هـو حاصـل لبـالغي احللـم 

 .ة من أهل الرشاد، فبطل أن تكون منتظمة لألئمَّ 

والــذي يكشــف لــك عــن وهــن هــذه ]] ١٥٢ص /[[

ــذه  ــتّج هب ــو أنَّ املح ــعفاء ه ــؤالء الض ــا ه ــي أورده ــبهة الت الش

ــذين  ــة ه ــيعة إمام ــلًِّام للش ــون مس ــن أن يك ــو م ــة ال خيل اآلي

تسـليم جــدل، أو منكـرًا إلمــامتهام غـري معــرتف  النفسـني 

حــال، فــإن كــان مســلِّام لــذلك فقــد ســقط احتجاجــه  هبــا عــىلٰ 

ـــرورته إىلٰ  ــ لض ــل اهللا االع ــن أكم ــروج م ــه  رتاف بخ عقل

ــوم  ــن عم ــآثم، م ــذنوب وامل ــن ال ــمه م ــارف وعص ــه املع وكلَّف

 .هذه اآلية ووجوب ما وصفناه لإلمام

 ٰى وإن كان منكـرًا مل يكـن لكالمـه يف تأويـل هـذه اآليـة معنـ

ألنَّ التأويــل للقــرآن فــرع ال يــتّم إالَّ بأصــله، وألنَّ إنكــاره 

ــة  ــري اآلي ــاه بغ ــن ذكرن ــة م ــن إلمام ــه ع ــا يغني ــق هب ــي تعلَّ الت

االعتامد عليهـا وال يفقـره إليهـا فـإن اعتمـد عليهـا فـإنَّام يعتمـد 

ضـرب مـن الرجحـان، مـع أنَّ كالمـه حينئـٍذ يكـون كـالم  عىلٰ 

ـــه ٰ : مـــن احـــتجَّ بعمـــوم قول
َ
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ــرة [ ــول ]٢٨٤: البق ــاره الق ــوق، وإنك ــه يف املخل ــع منازعت ، م

ــهب ــوم قول ــق بعم ــن تعلَّ ــالم م ــديل، وكك ــْم : التع ِل
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ــىلٰ  ــع ع ــائر والقط ــن الكب ــاء م ــمة األنبي ــل  عص ــن أه ــم م أهنَّ

 .الثواب، وهذا ختليط ال يصري إليه ناظر

 وقوعــه يف مــع أنَّ اخلصــوص قــد يقــع يف القــول وال يصــحُّ 

ــ ــالكامل  ة عمــوم العقــل، والعقــل موجــب لعمــوم األئمَّ ب

ــىلٰ  ــدليل ع ــني  والعصــمة، فــإذا دلَّ ال  إمامــة هــذين النفس

 .وجب خصوص اآلية فيمن عدامها بال ارتياب

مــع أنَّ العمــوم ال صــيغة لــه عنــدنا فيجــب اســتيعاب 

ــه،  ــدليل يقــرتن إلي ــام جيــب ذلــك ب ــنفس اللفــظ، وإنَّ اجلــنس ب

 لــدليل وجــب الوقــف فيــه وال دليــل عــىلٰ عــن ا ٰى تعــرّ  ٰى فمتــ

وه  .عموم هذه اآلية، وهذا خالف ما تومهَّ

أنَّ خصـومنا قـد نسـوا يف هـذا البـاب شـيئًا لـو ذكـروه  عىلٰ 

ــ ــم خيصُّ ــذا االحتجــاج، وذلــك أهنَّ ــه لصـــرفهم عــن ه ون قول
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ــد رســول اهللا ، وُخي ]١١ ــة  رجــون ول مــن عمــوم هــذه اآلي

ــد ه اتِّ بخــرب واحــد ينقضــه القــرآن ويــردُّ  ، وال فــاق آل حمّم

ــيقنعــون مــن خصــومهم أن خي ــل صُّ ــدليل العق ــام ب ــة األيت وا آي

ــ عــىلٰ  وبرهــان القيــاس وتــواتر األخبــار بــالنصِّ  ة هــؤالء األئمَّ

ــن رأ ــوم ٰى ، فم ــؤالء الق ــن ه ــب م ــم وال ! أعج وال أظل

 .هأشّد جورًا يف األحكام، واهللا نسأل التوفيق للصواب بمنِّ 

*   *   * 

ـــيخ ]] ٢٨٦ص [[ ه(وســـمعت الش ـــزَّ ـــول )أدام اهللا ع : يق

ــد وممَّــا يشــه أحــقُّ بمقــام  )صــلوات اهللا علــيهم(د بــأنَّ آل حمّم

ن عـداهم مـن ســائر النـاس يف الـنظم الـذي قــد   النبـيِّ  ممـَّ

 :االحتجاج، قول الكميت بن زيد األسدي  ضمن أوىفٰ 

ــ ــون مل ُي ــهيقول ــوال تراث ث ول    ورِّ

  لقد رشكـت فيـه بكيـل وأرحـُب  

ــري ــكون ومح ــم والس ــك وخل    وع

  وتغلــُب وكنــدة واحليّــان بكــر  

   وال انتشلت عضوين منهـا حيـابر

  وكان لعبد القـيس عضـو مـورُب  

   وال انتقلت من خندف يف سواهم

  وال اقتدحت قيس هبـا ثـّم أثقبـوا 

ــة ــا أذلَّ ــار فيه ــت األنص    وال كان

ــُب   ــاس غي ــا إذ الن ــًا عنه   وال غيب

   هم شـهدوا بـدرًا وخيـرب بعـدها

  ويــوم حنــني والــدماء تصــبُب  

   م رئموهـا غـري ظئـر وأشـبلواوه

ــا وحتــدبوا  ــأطراف القن ــا ب   عليه

   سـواهم فإن هـي مل تصـلح حلـيٍّ 

  وأوجـُب  أحـقُّ  ٰى فإنَّ ذوي القربـ 

ــه ]] ٢٨٧ص /[[ ــض كتب ــال يف بع ــاحظ ق ــان اجل ــد ك وق

ـ ــه لـوال الكميـت ومــا : الشـيعة وعنـاده به عــىلٰ بجهلـه وتعصُّ إنَّ
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ــي ــرف الش ــول مل تع ــذا الق ــه يف ه ــتجَّ ب ــة يف اح ــه احلجَّ عة وج

ــد  ــديم آل حمّم ــاف إىلٰ . تق ــذا ينض ــة  وه ــه يف الديان محاقات

ــذهب  ــوز أن ي ــف جي ــه، وكي ــخف عقل ــة لس ــه املالئم واختيارات

 بـن أيب طالـب  الشـيعة وأمـري املـؤمنني عـيلُّ  مثل هذا عـىلٰ 

معاويــة يف جــواب كتابــه إليــه  إمــام الشــيعة قــد احــتجَّ بــه عــىلٰ 

 ،هـم بغيـَت كلِّ  وعـىلٰ  ،لفـاء حسـدَت اخل لكـلِّ : (الذي يقول فيـه

ــاد إىلٰ تُ  ــام يُ  ق ــاره ك ــت ك ــتهم وأن ــوشبيع ــل املخش ــاد اجلم ، )ق

 :عن هذا الفصل بأن قال له فأجابه أمري املؤمنني 

قــي والبغــي مــن لُ حاشــا هللا أن يكــون احلســد مــن ُخ «

ــن ُخ  ــك م ــل ذل ــيمتي، ب ــك وُخ لُ ش ــق ــك ُل ــل بيت ــك وأه ق أبي

ــول اهللا  ــدتم رس ــيمتهم إذ حس ــىلٰ  وش ــن  ع ــاه اهللا م ــا آت م

فضله، فنصـبتم لـه احلـرب وكنـتم أصـحاب رايـات أعدائـه يف 

ــلِّ  ــ ك ــه حتَّ ــتم علي ــوطن وبغي ــم ٰى م ــره اهللا بك ــالم »أظف ، يف ك

 .يتَّصل هبذا

أ «: ثّم قـال  ـا كراهتـي ألمـر القـوم فـإّين لسـت أتـربَّ أمَّ

قبضــه اهللا إليــه  منــه وال أنكــره، وذلــك أنَّ رســول اهللا 

ال يعـدل النـاس عنّـا : حـقُّ النـاس بـه، فقلنـاونحن أهل بيتـه أ

ــونا حقَّ  ــارت إىلٰ وال يبخس ــد ص ــار ق ــا إالَّ واألنص ــام راعن ــا، ف  ن

سقيفة بني سـاعدة يطلبـون هـذا األمـر، فصـار أبـو بكـر إلـيهم 

 وعمـر فـيمن تــبعهام، فـاحتجَّ أبـو بكــر علـيهم بـأنَّ قريشــًا أوىلٰ 

ـــول اهللا  ـــام رس ـــول اهللا  بمق ـــنهم ألنَّ رس ـــن  م م

ــذلك إىلٰ قــ ــل ب األمــر دون األنصــار، فــإن كانــت  ريش، وتوصَّ

ــة أليب بكــر بقــريش فــنحن أحــقُّ النــاس برســول اهللا ممَّــن  احلجَّ

نا أقـرب مـن قـريش كلِّ  منا ألنَّ هـا إليـه وأخّصـهم بـه، وإن مل تقدَّ

، يف كــالم »دعــواهم مــع القرابــة فاألنصــار عــىلٰ  يكــن لنــا حــقٌّ 

 .يف هذا املكان إيراده يتلو هذا ال حاجة بنا إىلٰ 

ــ]] ٢٨٨ص /[[ ــم الكميــت معن ــام نظ ــالم أمــري  ٰى وإنَّ ك

ــؤمنني  ــىلٰ  امل ــة ع ــه يف احلجَّ ــور كالم ــم  يف منث ــة، فل معاوي

ــ بعــد أمــري املــؤمنني  يــزل آل حمّمــد  ون بــذلك، حيتجُّ

ــك  ــده، وذل ــه وبع ــت ويف زمان ــل الكمي ــيعة قب ــوا الش ومتكلِّم

 .شهورةموجود يف األخبار املأثورة والروايات امل

الــذي بلغــه اجلــاحظ يف البهــت ســقط  احلــدِّ  ومــن بلــغ إىلٰ 

ل مـن فـتح بـاب : كالمه ومل جيد فرقـًا بينـه وبـني مـن قـال إنَّ أوَّ

ــر يف شــعره،  ــن املعتم ــذاهبها بشـــر ب ــة يف م ــة للمعتزل احلجَّ

م كانوا قبل ذلك مقلِّـدة، ومـن تعـاط مـنهم الكـالم كـان  ٰى وأهنَّ

ــة ضــعيف الشــبهة حتَّــ  ٰى اتَّفــق هلــم بشـــر وبنــ ٰى ســخيف احلجَّ

 .شعره الناس عىلٰ 

هـذا هبـت ألنَّ كتـب القـوم موجـودة قبـل بشــر : فإن قالوا

ن احلجج والرباهني  .تتضمَّ

بـه جـاحظكم هبـت وعنـاد، ألنَّ ُأصـول  ٰى ومـا أتـ: قيل هلم

ــل  ــر قب ــنَّفات يف األث ــرية واملص ــب الس ــاهتم وكت ــيعة ورواي الش

بالقرابـــة  د الكميـــت موجـــودة فيهـــا احتجـــاج آل حمّمـــ

ــول  ــوق بالرس ــتامدهم يف اللص ــه يف  واع ــاص ب واالختص

النســب، ومــن نظــر يف كتــب الســقيفة وقــول شــيعة الصــحابة 

 .عرف ذلك وأغناه عن غريه

ــة  ــيعة بالقراب ــة والش ــاج العلوي ــم أنَّ احتج ــن زع ــع أنَّ م م

ـــدفع  ـــه ي ـــاَظر ألنَّ ـــن ُين ـــة م ـــن يف منزل ـــَدث، مل يك يشء حم

ــة ك ــطرار، إذ اجلامع ــىلٰ االض ــة ع ــا مطبق ــار  ّله ــد ص ــك وق ذل

ــن  م م ــوهَّ ــذي ال يت ــالطبع ال ــادة ك ــة الع ــن جه ــه م ــبقها إلي س

ق بـه التعلُّـ صاحبه خالف موجبـه الّتفاقهـا بلسـان واحـد عـىلٰ 

 .واالعتامد عليه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل الرسوية

ــل ]]٤٣ص /[[ ــالنبيِّ : [فص ــارة ب ــ البش ــة يف الكُ واألئمَّ ب تُ

 ]:ألُوىلٰ ا

ــــر اهللا  ـــ بـــالنبيِّ  وقـــد بشَّ ب تُـــيف الكُ  ة واألئمَّ

ــض كُ األُوىلٰ  ــال يف بع ــىلٰ تُ ، فق ــا ع ــي أنزهل ــه الت ــه  ب ، أنبيائ

ــب يقرُّ  ــل الكت ــاروأه ــود والنص ــه، واليه ــه ٰى ون ــه : يعرفون إنَّ

ــاج ــل  ٰى ن ــراهيم اخللي ــه إب ــك «: يف مناجات ــد عظَّمت إّين ق

ــىلٰ  ــك وع ــت  وباركــت علي ــامعيل، وجعل ــهإس ـــر  من ــي عش اثن

ـة اا جـد� رهتم جـد� عظيًام وكثـَّ ، وجعلـت مـنهم شـعبًا عظـيًام ألُمَّ

 . »عظيمة

 .األُوىلٰ  ب اهللا تعاىلٰ تُ وأشباه ذلك كثري يف كُ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

ــ(]] ٢٧ص [[ فقــت الشــيعة العلويــة مــن اتَّ ) ا بعــد، فقــدأمَّ

اإلمامـة كانـت عنـد وفـاة  أنَّ  اجلاروديـة عـىلٰ  والزيديـة اإلماميَّة

ــيِّ  ــري  النب ــيلِّ  ألم ــؤمنني ع ــب  امل ــن أيب طال ــ، ب ا وأهنَّ

 وللحســني بــن عــيلٍّ  ،مــن بعــده  كانــت للحســن بــن عــيلٍّ 

ـ، بعد أخيه   احلسـني مـن ولـد فاطمـة  ا مـن بعـدوأهنَّ
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ــنهم إىلٰ  ــرج م ــريهم وال ال خت ــتحقُّ  غ ــلح يس ــواهم وال تص ها س

ــ ، هلــمإالَّ  اهللا األرض  يــرث ٰى فهــم أهلهــا دون مــن عــداهم حتَّ

ختلـف هـذان الفريقــان ا ومـن عليهـا وهـو خـري الــوارثني، ثـمّ 

مـــا  فـــاقهم عـــىلٰ الـــذي ذكرنـــاه مـــن اتِّ ]] ٢٨ص /[[ بعـــد

 . وصفناه

ــت  ــةفقال ــني  إنَّ  :اإلماميَّ ــد احلس ــة بع ــده  اإلمام يف ول

ـ لصلبه وغـريه مـن إخوتـه  ة دون ولـد أخيـه احلسـن خاصَّ

ــ ــ ،النــاس ه وســايروبنــي عمِّ  لولــد احلســني ا ال تصــلح إالَّ وأهنَّ

  ُّــتحق ــريهم والوال يس ــنهم إىلٰ  ها غ ــرج ع ــ خت ــريهم ممَّ ن غ

 .تقوم الساعة ٰى عداهم حتَّ 

ـ :وقالت الزيديـة اجلاروديـة يف ولـد  ا بعـد احلسـني إهنَّ

ــن ــني  احلس ــؤمنني  واحلس ــري امل ــد أم ــن ول ــريهم م دون غ

 ــبنــي هاشــم وكا وســاير ــد ـة النــاس، وحصــفَّ روها يف ول

ـــؤمنني  ـــري امل ـــن( أم ـــول اهللا  م ـــت رس ـــة بن  فاطم

هبــا ) ولــد احلســني  يف اختصــاص اإلماميَّــةوأنكــروا قــول 

رها فــيهم حســب ـحصــ وخــالفوهم يف دون ولــد احلســن 

 .ما ذكرناه

*   *   * 

ــل]] ٤٣ص [[ ــال قائ ــإن ق ــور : ف ــدي قص ــح عن ــد وض ق

ة مقــا ــة الزيديــة عــن االحتجــاج لصــحَّ هلم، وبــان وثبتــت احلجَّ

علــيهم فــيام عارضــتموهم بــه مــن الكــالم، غــري أّين مل أجــدكم 

ــدعو ــن ال ــيهم م ــم عل ــن  ٰى رددت ــزهم ع ــر عج ــا ظه ــي هب الت

 .احلجاج

ــقِّ  ــات احل ــون يف إثب ــل ترجع ــنهم إىلٰ  فه ــه م ــردتم ب ــام انف  ب

ــتصُّ  ــل خي ــىلٰ  دلي ــذهبكم ع ــه م ــىلٰ  ب ـــرون ع ــان أم تقتص  البي

ـــدعو ـــة ف ٰى ال ـــي ال حجَّ ـــالء الت ـــد أحـــد مـــن العق يهـــا عن

يهم باخلطـــأ يف الـــرأي فتشـــاركوهم يف العجـــز واحلكـــم علـــ

 واالعتقاد؟

لســنا نقتصـــر فــيام ذهبنــا إليــه مــن : قيــل لــه]] ٤٤ص /[[

مـا جلـأ إليـه خمالفونـا يف مـذاهبهم الـذي  عـىلٰ  تنا إمامة أئمَّ 

عـن تعـّري قـوهلم فيـه مـن الربهـان،  بيَّنّـاأفسـدناه باحلجـاج، و

ـــة يف صـــوابه ال يمكـــن الطعـــن فيهـــا مـــع بـــل نعتمـــد  أدلَّ

 . االنصاف

ـة عـىلٰ ثبِّ : فإن قـال مـا تـذهبون إليـه يف  تـوا يل موضـع احلجَّ

ــني  ــد احلس ـــرها يف ول ــة وحص ــه  اإلمام ــد أخي ــده وبع بع

ــؤمنني  ــري امل ــيهام أم ــة  وأب ــة الزيدي ــاين حجَّ ــام يب ــده ب بع

 ة من البيان؟ حمض الدعاوي العريَّ  الراجعة إىلٰ 

ــ: قيــل لــه ُأصــول  فــرع عــىلٰ  ة الكــالم يف أعيــان األئمَّ

ــ ــار، فمت ــحيح االعتب ــم بص ــة هل ــفاهتم الواجب ــتقّر  ٰى يف ص مل تس

مـا  هذه األُصـول مل يمكـن القـول يف فروعهـا مـن التعيـني عـىلٰ 

 . ذكرناه

 . زمان وجوب وجود إمام يف كلِّ : فمن ذلك

التـــدبري هلـــم  ملـــا جيـــب مـــن اللطـــف للعبـــاد، وحـــسُّ 

ــد واالستصــالح حل ــدًا عن ــون أب ــأنَّ اخللــق يكون صــول العلــم ب

وجود الـرئيس العـادل أكثـر صـالحًا مـنهم وأقـّل فسـادًا عنـد 

 . االنتشار وعدم السلطان

أنَّ اإلمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــن  ــهو ع ــام، ويس ــارف اآلث ــن يق ــة م ــق بسياس ــاد اخلل لفس

ــام، وي ــلُّ احلــّق يف األحك ــذه  ض ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ع

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إىلٰ 

 . عند اإلعوجاج

ــه : ومنهــا ــاج إلي ــع مــا حيت ــًا بجمي ــب أن يكــون عامل ــه جي أنَّ

ة يف األحكام  . األُمَّ

، حلقه العجز فيها واحتاج إىلٰ  د له وإماممُ  وإالَّ  . سدِّ

 . ين عند اهللاة رعيَّته يف الدِّ فَّ كا وجوب فضله عىلٰ : ومنها

قـوالً وفعـالً بـال (مجـاعتهم يف التعظـيم الـديني  مه عىلٰ لتقدُّ 

ــدينيارتيــاب، واســتحالة وجــوب التقــدُّ  ملــن ) م يف التعظــيم ال

غريه أفضل منـه عنـد اهللا، كـام يسـتحيل إيصـال أعظـم الثـواب 

 . من غريه أفضل عمالً منه عند اهللا تعاىلٰ  إىلٰ 

ــه وإذا ثبتــت  هــذه األُصــول وجــب إبانــة اإلمــام مــن رعيَّت

عينـــه والعلـــم املعجـــز اخلـــارق ]] ٤٦ص /[[ عـــىلٰ  بـــالنصِّ 

املعرفـــة بمـــن جيتمـــع لـــه هـــذه  للعـــادات، إذ ال طريـــق إىلٰ 

مـا  ، أو املعجـز عـىلٰ الصـادق عـن اهللا تعـاىلٰ  الصفات إالَّ بـنصِّ 

 . ذكرناه

ة والرسـال كام أنَّـه ال طريـق إىلٰ  ة الـواردة عـن املعرفـة بـالنبوَّ

ــيٍّ  اهللا جــلَّ اســمه إالَّ بــنصِّ  م، أو معجــز بــاهر للعقــول  نب تقــدَّ

 . حسب ما وصفناه

ــ عــىلٰ  وإذا وجــب الــنصُّ  ومل نجــد ذلــك  ة أعيــان األئمَّ

ــيِّ  ــد النب ــد بع ــىلٰ   يف أح ــدعو ع ــري  ٰى ال ــان إالَّ يف أم أو البي
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ـ ـم  ة مـن ولـده املؤمنني واحلسـن واحلسـني واألئمَّ ثبـت أهنَّ

ـاأل[ رة عــىلٰ ] ةئمَّ ة األُصـول املقـرَّ  بشـاهد العقـل وإجيابـه لصـحَّ

مناه  . ما قدَّ

إنَّ النصـوص : فـإن قـال قائـل مـن أهـل اخلـالف ):فصل(

ــا  ــي يرووهن ــةالت ــاد، وإالَّ  اإلماميَّ ــا آح ــار هب ــوعة واألخب موض

تها بـام يزيـل الشـكَّ  وا عـىلٰ فليـذكروا طرقهـا أو يـدلُّ  فيهـا  صـحَّ

 . واالرتياب

ــةلــيس يضـــرُّ : قيــل لــه يف مــذهبها الــذي وصــفناه  اإلماميَّ

ـــ عــدم التـــواتر يف أخبــار النصـــوص عــىلٰ  ، وال تهم أئمَّ

ة هلم هبا كوهنا أخبـار آحـاد، ملـا اقـرتن إليهـا مـن  يمنع من احلجَّ

ــن  ــاه م يناه ورشحن ــمَّ ــيام س ــة ف ــدالئل العقلي ]] ٤٧ص /[[ال

ــ ــا لــو كانــت ة وجـوب اإلمامــة وصــفات األئمَّ  بداللـة أهنَّ

م اخلصــوم لبطــل بــذلك دالئــل العقــول  باطلــة عــىلٰ  مــا تتــوهَّ

ـ املوجبة لورود النصوص عـىلٰ  ه، وعـدم ذلـك يف بيَّنّـاة بـام األئمَّ

باالّتفـاق والظـاهر الـذي ال  تنـا من ذكرنـاه مـن أئمَّ  ٰى سو

ــ - يوجــد اخــتالف وهــذا بــنيِّ  ملــن كــان لــه  -ه بحمــد اهللا ومنِّ

 .عقل يدرك به األشياء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / إلفصاح يف اإلمامةا

وين عـن املعرفـة هبـذا اإلمـام، فخـربِّ : فإن قـال]] ٢٧ص [[

ع الــذي األنــام، أم منــدوب إليهــا كســائر التطــوُّ  أمفرتضــة عــىلٰ 

 يؤجر فاعله، وال يكتسب تاركه اآلثام؟

ــه]] ٢٨ص /[[ ــل ل ــرائض : قي ــد ف ــرض الزم كأوك ــل ف ب

 .اإلسالم

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )خ(ملسائل الطرابلسيَّة جوابات ا

 :املسألة اخلامسة للزيدية]] ١٨٦ص [[

ــة ]] ١٨٧ص /[[ ــالوا طائف ــةق ــا إذا  اإلماميَّ ــا وأهنَّ ــم أّن تعل

خصــومنا بــام ُنثبِــت بــه أمــري املــؤمنني  قصــدنا االحتجــاج عــىلٰ 

اخلـرب القـاطع للعـذر املوجـب  صـلوات اهللا عليـه اعتمـدنا عـىلٰ 

علــم املزيــل للشــكِّ والريــب كخــرب يــوم الغــدير ومــا أشــبهه لل

ته وتـارًة يف تأويلـه وإذا : قــالوا. وإن كـانوا يامرونـا تـارًة يف صـحَّ

ــام ثبتــت مــن هــذا الوجــه  كانــت إمامــة أمــري املــؤمنني  إنَّ

. فتكـون إمامـة مــن بعـده ثبتــت مـن حيــث ثبتـت إمامتــه 

العــذر ويزيــل  خــربًا يقطــع اإلماميَّــةولســنا نســمع مــن : قــالوا

ــكَّ  ــة  الش ــة، واحلجَّ ــن اإلمام ــه م ــذهبون إلي ــيام ي ــب ف والري

م  ــذلك أالَّ ُنقــدِّ ــا ل ــا، وجيــب علين ــا وغــري الزمــة لن ســاقطة عنّ

ــني  ــد احلس ــامء ول ــىلٰ  عل ــن  ع ــد احلس ــامء ول ــل عل ، ب

ــل  ــو األفض ــان ه ــنني ك ــذين احلس ــن أيِّ ه ــام م ــد أنَّ اإلم نعتق

ب مــا  ةاإلماميَّــومــذهب : وقــالوا. احلقيقــة عــىلٰ  ــة ُيكــذِّ يف التقيَّ

ــتامن  ــديَّنون بك ــم يت عون مــن ســامعنا خلــربهم، وذلــك ألهنَّ ــدَّ ي

أمــرهم وســرت أخبــارهم، ولــيس يقــوم املســتور مقــام املشــهور 

ة يف دين وال دنيا  .املتواتر، وال يلزم أحدًا مل يسمع به حجَّ

ـــق -اجلـــواب  اعلـــم أنَّ الواجـــب يف : - وبـــاهللا التوفي

علَّـة املكلَّـف فــيام كلَّفـه العلـم بــه  اهللا تعــاىلٰ التكليـف أن يـزيح 

العلـم، ولـيس  ي إىلٰ ذلـك مـا ُيـؤدِّ  وينصب له من الداللـة عـىلٰ 

فـاق جـنس الداللـة ونوعهـا وإنَّـام الغـرض أن تتَّفــق يف جيـب اتِّ 

. العلــم وإن اختلفــت أجناســها وتفاوتــت طرقهــا االفضــاء إىلٰ 

ـل، وإذا كا نـت ثابتـًة فالواجـب وهذه مجلـة ال ُينـازع فيهـا حمصِّ

 كـلِّ مـن ُكلِّـف العلـم بإمامـة مـن يـيل أمـري املـؤمنني  عىلٰ 

العلـم  ذلـك وُجيَعـل لـه طريقـًا إىلٰ  أن ُيـَدلَّ عـىلٰ  من أبنائه 

بـــه وإن خـــالف يف اجلنســـية والكيفيـــة لطريقـــه إثبـــات 

ــة، فلــم يبــَق بعــد هــذا إالَّ أن تــدلَّ إمامتــه بطريقــة  اإلماميَّ

إمامتـه  إمامـة مـن ذهبـوا إىلٰ  الريـب عـىلٰ توجب للعلـم وتزيـل 

، وقــد فعلــوا ذلــك، ولــيس إذا مل مــن ولــد أمــري املــؤمنني 

ـتهم  أخبـارًا يف النصـوص عـىلٰ  اإلماميَّـةجتـد  جتــري يف  أئمَّ

ــا جمــر ــليم املخــالف لروايته ــياع والظهــور وتس خــرب  ٰى الش

ــىلٰ  ــع ع ــدير أن ُيقَط ــد  الغ ــارًا ق ــم أخب ــوهلم، ألنَّ هل ــالن ق بط

وا هبـا وهـم كثـرة ال جيـوز عليهـا الكـذب تقتضــي إمامـة تواتر

ــتهم والــنصُّ  ــَر فيهــا ُعِلَمــت  عــىلٰ  أئمَّ ــاهنم باإلمامــة إذا ُنظِ أعي

تها  .صحَّ

أّنا نسلك يف إمامـة مـن يـيل أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا  عىلٰ 

ــه  ــه ]] ١٨٨ص /[[علي ــن أبنائ ــة م ــن األئمَّ ــة  م الطريق

التقسـيم وأنَّ اإلمــام  ة عـىلٰ املبنيَّــ التـي سـلكناها يف إمامتـه 

ال بدَّ من كونـه معصـومًا، وإّنـا ال نجـد هـذه الصـفة إالَّ يف مـن 

ــت  ـةذهب ــه، ومتــ إىلٰ  اإلماميـَّ ــت هــذه الطريقــة  ٰى إمامت ل ُتؤمِّ

إمامتــه كــام  اإلماميَّــةُوِجــَدت متأّتيــة يف إمامــة مجيــع مــن ُتثبِــت 

فقــد  ،)صــلوات اهللا عليــه(تأتَّــت يف إمامــة أمــري املــؤمنني 

ويف بــاقي  هــذا الطريــق إثبــات اإلمامــة فيــه  عــىلٰ  ٰى تســاو

ة   .األئمَّ
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مـا نجـد : ثّم نقـول ملـن اعـرتض هبـذا الكـالم مـن الزيديـة

فــاق مســاوية يف االتِّ  احلســن واحلســني  عــىلٰ  أخبــار الــنصِّ 

أمــري  عــىلٰ  علــيهام، ونقــل املوافــق واملخــالف هلــا أخبــار الــنصِّ 

وك، فــأالَّ تســاوت الطريقتــان كخــرب الغــدير وتبــ املــؤمنني 

ــا  اإلمامــة كــام تســاوت اإلمامــة؟ فــأّي يف  يشٍء اعتــذروا بــه فلن

 .عليهم مثله

  إمامـة زيـد بـن عـيلٍّ  ألسـتم تـذهبون إىلٰ : ثّم يقال هلـم

إمامـــة أمــري املـــؤمنني واحلســـن واحلســـني  كــام تـــذهبون إىلٰ 

ــالم( ــل الس ــيهم أفض ــت )عل ــريقتكم يف تثبي ــذا فط ــع ه ؟ وم

ــد  ــه إمامــة زي ــؤمنني وولدي ــري امل ــات أم ــة يف إثب ــالف الطريق خت

ق، فِلـَم عبـتم مـن رُ ، فقد تساوت اإلمامـة واختلفـت الطُّـ

 غريكم مثل ذلك؟

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــاوي الطُّ ــا تس ــام أوجبن ــة رُ إنَّ ــات إمام ق يف إثب

عون لـه اإلمامـة مـن أبنائـه  أمـري املـؤمنني  وإمامـة مـن تـدَّ

 ٰــذهبون إىل ــم ت ــنصَّ  ، ألنَّك ــع وال  أنَّ ال ــق اجلمي ــو طري ه

طريق سـواه، وإمامـة زيـد ال تثبـت عنـدنا بـالنصِّ الـذي بمثلـه 

، بــل ثبتــت إمامــة أمــري املــؤمنني واحلســن واحلســني 

 .ختالف النصَّ  ٰى بطريقة ُأخر

ــا ــه: قلن ــا نقول ل م ــذهب إىلٰ : أوَّ ــا ال ن ــا  إّن تن ــة أئمَّ أنَّ إمام

  ٰٰى طريقـة ُأخـر ابيَّنّـإثباهتا إالَّ الـنّص، بـل قـد  ال طريق إىل 

ثّم لو قلنـا ذلـك لكـان غـري واجـب أن تكـون طريقـة . واضحة

ــل جيــوز فيهــا االخــتالف بعــد أن  هــذه النصــوص متســاوية، ب

ــه إىلٰ  ـــي بالنــاظر في ــون ُيفض ــني، وإذا جــاز  يك العلــم واليق

بطريقــٍة ختــالف  )رمحــة اهللا عليــه(عنــدكم أن تثبــت إمامــة زيــد 

ـا ُتفضــي إىلٰ  العلـم بإمامتـه ومل يكـن ذلـك قـدحًا  النصَّ إالَّ أهنَّ

يف إمامتـه وال تضــعيفًا هلــا جــاز أن تثبـت إمامــة مــن عــدا أمــري 

تنـا  املؤمنني  بطريقـٍة مـن النصـوص ُتفضــي  مـن أئمَّ

]] ١٨٩ص /[[ العلــم وإن مل تســاو تلــك الطريقــة األُوىلٰ  إىلٰ 

 .يف الشياع والظهور وتسليم األخبار املنقولة

، وما ذهبنا إليـه أجـوز  وأسـوغ، ألّنـا أثبتنـا اجلميـع بـالنصِّ

ــنصِّ  ــة ال ــري أنَّ طريق ــتُّ  غ ــتم أثب ــة، وأن ــري متَّفق ــد غ ــة زي م إمام

ــنصَّ  ــالف ال ــة خت ــذركم  بطريق ــه، فع ــع مع ــه وال جتتم وتبليغ

مناه مـن أنَّـه ال معتـرب باتِّ . أضيق فـاق وإن كان الصـحيح مـا قـدَّ

 .علمال ق وال اختالفها بعد اإلفضاء من اجلميع إىلٰ رُ الطُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( ٰىض تد املرالسيِّ / الذخرية يف علم الكالم

ــل ]]٥٠٢ص [[ ــىلٰ : فص ــة ع ــاقي  يف الدالل ــة ب ة إمام ــحَّ ص

ة االثني عرش   :)صلوات اهللا عليهم(األئمَّ

ـة  الذي يدلُّ عىلٰ   مـن لـدن حسـن بـن عـيلِّ  إمامة األئمَّ

ــب إىلٰ  ــن أيب طال ــر  ب ــن املنتظ ــن احلس ــة ب ــلوات (احلجَّ اهللا ص

ـــيهم ـــةنقـــل [ )عل ـــرب املتـــواتر  اإلماميَّ وفـــيهم رشوط اخل

ــلَّ  ــة، وأنَّ ك ــيهم باإلمام ــوص عل ــِض  املنص ــنهم مل يم ــام م إم

ــ ــيِّ  يــنصَّ عــىلٰ  ٰى حتَّ ــه باســمه عنــه، وينقلــون عــن النب  مــن يلي

  صــلوات اهللا علــيهم(نصوصــًا يف إمامــة االثنــي عشـــر( ،

ــر  ــة املنتظ ــان غيب ــون زم ــلوات(وينقل اهللا ] []٥٠٣ص /[[  ص

وكـلُّ . م مـن آبائـهمـن تقـدَّ  وصفة هذه الغيبـة عـن كـلِّ  )]عليه

لنــا بــه عــىلٰ  ة نقلهـم ملــا انفــردوا بــه مــن الــنصِّ  شــيء دلَّ صــحَّ

ة نقلهــم هلــذه  يــدلُّ عــىلٰ  أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  اجلــيلِّ  صــحَّ

 .النصوص، فالطريقة واحدة

أنَّ عصــمة اإلمــام واجبــة : مــا أعتمــد يف ذلــك ومــن قــويِّ 

ر ـشــهادة العقــول، كــام أنَّ ثبــوت اإلمامــة يف كــلِّ عصــ يف

ــب ــلِّ . واج ــان ك ــا زم ــدٍ  وإذا اعتربن ــة  واح ــؤالء األئمَّ ــن ه م

ع صلوات اهللا عليهم وجـدنا كـلَّ  اإلمامـة لـه غـريه يف  ٰى مـن ُيـدَّ

ا غري مقطـوع بـه عـىلٰ  عصـمته فـال يكـون إمامـًا،  تلك احلال إمَّ

ــدَّ  ــو ُت ــه، ل ــدَّ من ــذي ال ب ـــرط ال ــد الش ــ ٰى علفق ــة مليِّ ت اإلمام

ــه  ــت حيات ــدعو -ادُّعي ــة  ٰى ك ــن احلنفي ــد ب ــانية يف حمّم الكيس

ــادق  ــية يف الص ــذاهبني إىلٰ والناووس ــامعيل  ، وال ــة إس إمام

ــر  ــن جعف ــىلٰ  ب ــة ع ــامعيل، والواقف ــن إس ــد ب ــه حمّم  وابن

ــ ــة إىلٰ  -  ٰى موس ــاد لألدلَّ ـــرورة واالنقي ــود الض ــة  فيع إمام

 .من عيَّناه يف كلِّ زمان

ــدًا عــىلٰ وا ــل زائ ــا يف  لــذي ُيبطِ ــاه قــول مــن خالفن مــا ذكرن

ن يوافقنـا عـىلٰ  ة ممـَّ م ذكرهـا، شـذوذ  أعيان األئمَّ األُصـول املقـدَّ

ــذلك  كــلِّ  ــة مــنهم وانقراضــها وخلــّو الزمــان مــن قائــل ب فرق

جاهـل ال جيـوز يف مثلـه  املذهب، وإن ُوِجـَد ذاهـب إليـه فشـاذٌّ 

 .حقٍّ  أن يكون عىلٰ 

الزيديـة يف مجلـة كالمنـا لفقـد القطـع  ىلٰ وقد دخـل الـردُّ عـ

عصـمة صــاحبهم، وهـي الصـفة التــي ال بـدَّ منهـا يف كــلِّ  عـىلٰ 

 .الختصاصهم بكالم مفرد ٰى إمام، فال معن

 .عليها من الفروع ٰى وإذا بطلت األُصول بطل ما يبن

*   *   * 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٥٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــم أنَّ (: ال صـــاحب الكتـــابقـــ ثـــمّ  ]]١٤٢ص [[  واعل

ــأحــد مــا يُ  مــذهبكم يف  إنَّ : أن يقــال هلــم اإلماميَّــةل طريقــة بطِ

زمـان بمنزلــة  ي أن يكــون إمـام كــلِّ ـاإلمــام يقتضـ عـىلٰ  الـنصِّ 

ـ أمري املؤمنني  يظهـر  عليـه مـن أن مـن الـنصِّ  ه ال بـدَّ يف أنَّ

ــ ن اإلمامــة مـن أعظــم أركـان الــدي ة القاطعـة، ألنَّ ظهـور احلجَّ

أن نعلـم  م القـول فيـه، فكيـف السـبيل إىلٰ مـا تقـدَّ  عـىلٰ  عندكم

 احلسـن عـىلٰ  احلسـني أو نـصَّ  احلسـن وعـىلٰ  عـىلٰ  نصَّ  ه أنَّ 

ــة احلســني وكــذلك ســائر ــا أنَّ  ؟األئمَّ الوجــوه التــي  وقــد علمن

اختالفهـا ال  أمـري املـؤمنني عـىلٰ  عـىلٰ  يمكنهم ذكرهـا يف الـنصِّ 

ــن ادِّ  ــنصِّ يمك زمــان، وال  إمــام كــلِّ  عــىلٰ  عــاء مثلهــا يف ال

ـ بيَّنّـاا قـد ألّنـ ،عوا يف ذلـك طريقـة العقـليمكنهم أن يدَّ   ا الأهنَّ

ــدلُّ  ــت ــو دلَّ ــدلُّ ، ول ــت ال ت ــىلٰ  ت لكان ــدٍ  ع ــنيَّ  واح ، وال مع

ــنهم أن يــدَّ  ــ عوايمك ــا يف الولــد ألهنَّ ا ليســت متوارثــة إثباهت

يوجـب أن ال ينتقـل مـن  ذلـك ن صـحَّ ئولـ ،ذلـك فيهـا فيصحُّ 

ــن إىلٰ احل ــل إىلٰ  س ــل ينتق ــه ب ــب أالَّ  أخي ــده، ويوج ــون  ول يك

ــني وعــيلِّ  ــض أوالد احلس ــني وحمّمــ بع ــن احلس ــن عــيلٍّ ب  د ب

ــ ،مــن غــريهم أوىلٰ   دوجعفــر بــن حمّمــ فــوا أكثــر م خلَّ ألهنَّ

ــدٍ  ــن واح ــذا يُ  ،م ــنيِّ وه ــب ــدَّ  ]]١٤٣ص [[/ ه أنَّ ــن  ال ب ــم م هل

ــلِّ  ــة ك ــات إمام ــدٍ  إثب ــ بــنصٍّ  واح ــك ممَّ ــاهر، وذل ــنا ظ  ال يمك

إثبـات عينـه،  لإلمـام فـرع عـىلٰ  إثبات الـنصِّ  أنَّ  بيَّنّاإثباته، وقد 

ــك ال ــ وذل ــف ُي ــان، فكي ــذا الزم ــام ه ــن يف إم ــذا  ٰى عدَّ يمك ه

ــنّص  ــه ال ــأهلم ؟في ــد س ــة، وأنَّ  وق ــحابنا يف الغيب ــببها إن  أص س

ــب ــان جي ــد ك ــور فق ــن الظه ــوف م ــان اخل ــة  ك ــل غيب أن حتص

ــة يف أّيــ  خــوفهم كــان أكثــر، وكــذلك يف ألنَّ  ،ةميَّــام بنــي أُ األئمَّ

مل يمنـع ذلـك مـن ظهـورهم،  اس، ثـمّ ام بنـي العبّـكثري مـن أّيـ

ــت ــ فكيــف وجب ــذه األّي ــة يف ه ــا الغيب ــد فيه ام واخلــوف ال يزي

ــل عــىلٰ  ــد كــان مــن قب ــدَّ  تصــحُّ  وكيــف ؟مــا ق ــة مــع ش ة الغيب

ــة إىلٰ  ــيام يتَّ  احلاج ــام ف ــالتكليفاإلم ــل ب ــك ؟ص ــاز ذل ــئن ج  ول

ــوزنَّ  ــبعض ا ليج ــب ل ــذار أن ال ينص ــلَّ (ألع ــزَّ  ج ــ )وع ة أدلَّ

ــ ــهمكِّ وأن ال يُ  ،فاملكلَّ ــائم ن ــف ق ــالَّ  ،والتكلي ــىلٰ وه ــب ع   وج

، وأن يعصــمه  مـذاهبهم حراســة إمــام الزمــان مــن جهــة اهللا

ــلِّ  ــن ك ــ م ــا يتعلَّ ــة مل ــحَّ خماف ــن ص ــه م ــق ب ــك  ؟ريعةـة الش وذل

 وقــد ألــزمهم واصــل بــن عطــاء عــىلٰ  ،ي بطــالن الغيبــةـيقتضــ

ـ يكـون قبـل بعثـة الرسـول  ذا أنقوهلم هـ ة يف الزمـان حجَّ

يـا : قولـه تعـاىلٰ  إمام، ولو كـان كـذلك ملـا صـحَّ  من رسول أو

 ٰ
َ

ــْم �
ُ
�

َ
ُ ل ا يُ�َــ��

ُ
ْم رَُســو�

ُ
 جــاَء�

ْ
ــد

َ
ِكتــاِب ق

ْ
 ال

َ
ــل

ْ
ه

َ
ةٍ  أ َ ــ�ْ

َ
�

 
ْ
ــد

َ
ق

َ
ــِذيٍر �

َ
ــوا مــا جاَءنــا ِمــْن �َِشــٍ� َوال ن

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
ِمــَن ا�ر�ُســِل أ

ْم 
ُ
ــاَء� ــِذيرٌ ج

َ
ــٌ� َون ــدة[ �َِش ــىلٰ  ألنَّ ، ]١٩: املائ ــوهلم مل  ع ق

 ،إمجـاع علـامء املسـلمني ٰى عـوادَّ  ،ونـذير الزمـان مـن بشـري خيُل 

ل قـد ُسـالفـرتات مـن الرُّ  وظهور األخبار عـن أهـل الكتـب أنَّ 

: قـال ثـمّ  ،)جمرامهـا كانـت ومل يكـن فيهـا أنبيـاء وال مـن جيـري

هـو  ذلـك ألنَّ  ،مناهويـة مـا قـدَّ د هبـا تققَصـام يُ وهذه الوجوه إنَّ (

  ...).املعتمد

ــه ]]١٤٤ص [[/ ــ: يقــال ل ــن  ه جيــب عــىلٰ ال شــبهة يف أنَّ م

ـ إمـام كـلِّ  عـىلٰ  الـنصَّ  ٰى عادَّ  ة قاطعـة، زمـان أن يـذكر فيـه حجَّ

ن مـن ذلـك ال نـتمكَّ  اوطريقة واضـحة، فمـن أيـن حكمـت أّنـ

ـة عـىلٰ  يف النصِّ    احلسـن واحلسـني ومـن بعـدمها مـن األئمَّ

 ق بـهمـا جيـب أن تـذكر مـا نتعلَّـ وقـد كـان أقـلُّ  ؟وقتنا هذا إىلٰ 

ــاط ــاب، وتتع ــذا الب ــمّ  ٰى يف ه ــاده، ث ــذي  إفس ــاحلكم ال ــم ب حتك

 .عليه اعتمدت

ــ  الوجــوه التــي يمكــنهم ذكرهــا يف الــنصِّ  إنَّ (: ا قولــكوأمَّ

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــا وادِّ  أم ــن ذكره ــا يف ال يمك ــاء مثله ع

مـا  )مثلهـا: (فـإن أردت بقولـك ،)نزمـا كـلِّ  إمـام عـىلٰ  النصِّ 

ــ ــة واحلجَّ ــا يف الدالل ــري جمرامه ــة جي ــذر، وإزال ــع الع ة، وقط

وســنذكره،  ن مــن ذلــكنــتمكَّ  الريــب، فــنحن بحمــد اهللا تعــاىلٰ 

ـة ا ال نـتمكَّ ّنـأوإن أردت  يرويـه  مـن نـصٍّ  ن يف بـاقي األئمَّ

ــىلٰ  ــع ع ــالف، وجيم ــق واملخ ــلمني وإن  املواف ــة املس ــه مجاع نقل

أمــري املــؤمنني، فهــو  تأويلــه كالنصــوص عــىلٰ  يفاختلفــوا 

ة بصـــحَّ  مـــن ذلـــك ال خيـــلُّ  نفقـــد الـــتمكُّ   أنَّ صـــحيح، إالَّ 

ـــ ـــذي إنَّ ـــذهب ال ـــدت إىلٰ امل ـــت يف ام قص ـــاده، ورشع  إفس

ــ االســتدالل عــىلٰ  ــل هللا تعــاىلٰ أنَّ ــه، وال منفعــة لــك  ه ال دلي علي

ــك يف ــن وافق ــ ومل ــض األدلَّ ــون بع ــأن يك ــوداً رُ ة والطُّ يف  ق مفق

ـ هذا املوضـع إذا قـام مقامـه مـا ة جمـراه، ويقطـع جيـري يف احلجَّ

غـري  أمـري املـؤمنني  النصـوص عـىلٰ  أنَّ  العذر كقطعـه عـىلٰ 

ــمتَّ  ــة الطُّ ــع ق، ألنَّ رُ فق ــه مجي ــا يروي ــا م ــرواة، وتُ  فيه ــلِّ ال م س

ـته مجيـع األُ صحَّ   ي بمنزلـةأنـت منّـ«: وقولـه ،ة كخـرب الغـديرمَّ

رامهــا، وفيهــا مــا يشــرتك ومــا جيــري جم ،»ٰى هــارون مــن موســ

ــ ــالعامَّ ــ ة يفة واخلاصَّ ــة اخلاصَّ ــن جه ــان م ــه، وإن ك ــن نقل ة وم



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٦٠  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــ ــواتراً رُ ُط ــيعة مت ــاهراً  ق الش ــظ ــن ُط ــرَ ، وم ــه ق العامَّ ة يروي

ــوم الــدار ــراد، كخــرب ي ــاد ويــذكره األف ص [[/ ومــا ،اآلح

ــه وال يشــاركها  أشــبهه، وفيهــا مــا خيــتصُّ  ]]١٤٥ الشــيعة بنقل

ــاظ ــا كألف ــه خمالفه ــنصِّ ا في ــ ل ــم ـالص ــذا القس ــل ه رحية، ومث

ــىلٰ  ــوص ع ــود يف النص ــة موج ــائر األئمَّ ــد   س وإن مل يوج

ــمني األوَّ  ــا مثــل القس ــالــني، وقــد فيه  ال خيــلُّ  ذلــك أنَّ  بيَّنّ

إمامـة احلسـن ومـن بعـده مـن  ة، ولنا يف االسـتدالل عـىلٰ باحلجَّ 

ة  :عرصنا هذا طريقان إىلٰ   األئمَّ

ــدمها ــوع إىلٰ : أح ــل ا الرج ــوارد النق ــيعة ال ــني الش ــاهر ب لظ

ــ ــيِّ  بــنصِّ  ةمــورد احلجَّ ــ جممــالً  النب ، وكــذلك مــا ورد الً ومفصَّ

األخبــار متظــاهرة عنــه  يف ذلــك، ألنَّ  عــن أمــري املــؤمنني 

ــن ســلف ــ بــني الشــيعة، ينقلهــا خلــف ع ــىلٰ بنصِّ  ه باإلمامــة ع

ـة مـن ولـد  يف مقامـات كثـرية، وبإشـارته إىلٰ  احلسن  األئمَّ

ـــدادهم ـــني بأع ـــصِّ  احلس ـــول يف ن ـــذلك الق ـــفاهتم، وك  وص

مـن بعــده،  عـىلٰ  واحــدٍ  كـلِّ  ونـصِّ  ،احلســني  احلسـن عـىلٰ 

كتابنا يضـيق عـن استقصـاء الروايـات يف هـذا البـاب  أنَّ  ولوال

ــن ــا ورد م ــذكرنا م ــلِّ  ]]١٤٦ص [[/ ل ــة ك ــوص يف إمام  النص

ــة  ــن األئمَّ ــوف  واحــد م ــن أراد الوق ــه وطرقــه، وم بألفاظ

ذلـك  ه يقـف مـنب حـديث الشـيعة، فإنَّـتُـذلك فعليـه بكُ  عىلٰ 

ــىلٰ  ــ ع ــول بأنَّ ــق الق ــه أن يطل ــتجيز مع ــا ال يس ــن يف م ه ال يمك

ــيهم أمــري املــؤمنني  إمــامتهم  ، مــا أمكــن يف إمامــة أب

ـــ ولــيس يمكـــن  ا آحـــاد، وأنَّ الطعـــن يف هــذه األخبـــار بأهنَّ

ــودة ــواترة مفق ــار املت ــك أنَّ  رشوط األخب ــا، وذل ــيعة يف  فيه الش

الكـذب منهـا  فـاق شـبهة يف كثرهتـا واسـتحالة اتِّ هذا الوقت ال

ـوالتواطؤ عليـه، وهـي تـدَّ   ا أخـذت هـذه الروايـات عـنعي أهنَّ

ــ ســلفها، وأنَّ  ــلفها، حتَّ ــن س ــل ذلــك ع ــا بمث ــلفها أخربه  ٰى س

ــرب إىلٰ  ــد  ينتهــي اخل ــله، وق ــاأص ــدَّ  بيَّنّ ــيام تق ــالم يف ف ــد الك م عن

ـــذصـــحَّ   أمـــري املـــؤمنني ريح عـــىلٰ ـالصـــ الـــنصِّ  ه ة ه

حاجـة  فـال ،الطريقة، وأجبنـا عـن األسـئلة واإليـرادات عليهـا

 .استقصائها هاهنا بنا إىلٰ 

ــ  واحــدٍ  مــد يف إمامــة كــلِّ عتَ فهــو أن يُ  :ا الطريقــة الثانيــةوأمَّ

رة يف صــول املتقــرِّ األُ  طريقــة االعتبــار، والبنــاء عــىلٰ  مــنهم عــىلٰ 

ــري رجــوع ــن  إىلٰ  العقــول مــن غ ــول يف إمامــة احلس النقــل، فنق

:  َّــ إن ــاس ل ــبض اهللاامَّ ـالن ــاىلٰ   ق ــؤمنني  تع ــري امل  إىلٰ  أم

رضوب، فمــنهم مــن نفاهــا  جنبــه كــانوا يف بــاب اإلمامــة عــىلٰ 

ــ ٰى عــوادَّ  ــوارج ومــنأنَّ ــامل، وهــم اخل ــم،  ه ال إمــام يف الع وافقه

ــوهلم يُ  ــىلٰ بطِ وق ــة ع ــة العقلي ــام الدالل ــه قي ــة،  ل ــوب اإلمام وج

اويـة بـن أيب سـفيان، مت، ومـنهم مـن قـال بإمامـة معتقـدَّ  وقد

ما يفرتقـون معنـا بـه مـن فقـد عصـمته التـي  ل قول هؤالءبطِ ويُ 

ــا عــىلٰ قــد تقــدَّ  اعتبارهــا يف اإلمــام، وهــذا  وجــوب مت داللتن

مــا  ذلــك إىلٰ  ٰى يف إبطــال إمامتــه، وإن كــان لنــا أن نتخّطــ كــاٍف 

ــم ــع حك ــة، ويرف ــي العدال ــام ينف ــه ب ــره وجماهرت ــن كف ــر م  ظه

د بــن احلنفيــة رضــوان بإمامــة حمّمــومــنهم مــن قــال  ،ســالماإل

ل قـول هــؤالء بطِــق الكيسـانية، ويُ رَ أحـد فِــ اهللا عليـه، وهــؤالء

ــعـوا يف حمّمــإذ ادَّ  ة مــن العصــمة د بــن احلنفيــة مــا نوجبــه لألئمَّ

ص /[[أعنـــي هـــؤالء القـــوم  -وغريهــا، ومحلـــوا أنفســـهم 

ذلـك  عـىلٰ  بيَّنّـاهـذه املقالـة، وقـد  عـىلٰ  -من الكيسانية ]] ١٤٧

ــا زال أنَّ  ــة م ــن احلنفي ــاً  اب ــه  تابع ــدِّ  ،ألخوي ــىلٰ  ماً مق ــام ع  هل

ــاً  ــه، راجع ــوِّ  نفس ــيهام، ومع ــون  الً إل ــول ال يك ــيهام، واملفض عل

 ٰى والفضــل عليــه ظــاهرة ال ختفــ يف العلــم ، وحــاهلام إمامــاً 

ــىلٰ  ــار ع ــمع األخب ــن س ــد .م ــ ،وبع ــفإنَّ ــام  رـه حض ــة هل البيع

ــياً  ــان راض ــة، وك ــازع وال باإلمام ــري من ــام غ ــهب ــر، والتقيَّ ة  منك

دوهنــام؟  ذلــك إمامــاً  زائلــة، فكيــف يكــون مــع كــلِّ  مـنهام عنــه

د بـن الكيسـانية ومـن وافقهـم يف إمامـة حمّمـ هـؤالء فإنَّ  وأيضاً 

ــ ٰى عاحلنفيـة اختلفـوا، فـادَّ  ا كانـت لـه بعـد أخويــه، بعضـهم أهنَّ

بعضــهم حيــاة  ٰى عــق آرائهــم، وادَّ ت أهــوائهم، وتفــرُّ بعــد تشــتُّ 

مـن  غـري ذلـك إىلٰ  ،ٰى يف جبـال رضـو ونمـرٍ  بني أسدٍ  هد وأنَّ حممّ 

املــذاهب التــي أجلــأهتم احلــرية إليهــا، وقــد انقرضــوا فــال عــني 

مـنهم، وال  منـذ السـنني الطـوال، ومـا رأينـا أحـداً  هلم وال أثـر

ـ من كـان قبلنـا بمـددٍ  ا ملـا جـاز أن بعيـدة، فلـو كـان قـوهلم حق�

ــ ــوا حتَّ ــن األُ  ٰى ينقرض ــه م ــل ب ــول قائ ــال يق ــد  ة يفمَّ ــان بع زم

ــد ــان واح ــان، وال يف زم ــقَّ  ألنَّ  ،زم ــرج  احل ــال خي ــوال ع ن أق

ـاألُ  مجيع وهـم  ، قـول مـن قـال بإمامـة احلسـنإالَّ  ة، فلـم يبـَق مَّ

ــىلٰ  ــني ع ــنهم :رضب ــار،  م ــق االختي ــن طري ــا م ــب إليه ــن ذه م

، فلــم وجـوب الـنصِّ  لنــا عليـه مـنوقـول هـؤالء يفسـد بـام دلَّ 

ه املبـني، ألنَّـ عليـه، وهـو احلـقُّ  لنصِّ  قول من أوجبهـا بـاإالَّ  يبَق 

ــاو ــو س ــدَّ  ٰى ل ــا تق ــول م ــذا الق ــاد ه ــوال يف الفس ــن األق م م

ــ ــقِّ  ٰى ـالقتض ــروج احل ــك خ ــن األُ  ذل ــم ــد مَّ ــاة، وق ــك،  بيَّنّ ذل
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ــت إذا اتَّ  ــةوأن ــذه الطريق ــت ه ــني  بع ــة احلس ــلكتها يف إمام وس

  ًــة وجــدهتا هنجــا ــاً  واضــحاً  ومــن بعــده مــن األئمَّ  وطريق

إمـام  غـري مـذهبنا يف مـن ذهـب يف اإلمامـة إىلٰ  نَّ كـلَّ أل ،جدداً 

ــ كــلِّ  ــه إمَّ ــي وجوهبــا أو يُ زمــان بعين ــرتف ثبِ ا أن ينف تهــا ملــن يع

ـة التــي أوجبناهـا بحجـج العقـول عنــه، أو  بنفـي صـفات األئمَّ

ــدَّ  ــي ــاة ميِّ ــد عُ عي حي ــت ق ــه أو  ]]١٤٨ص [[/ مَ ِل رضورة موت

الزيديـة،  مـذهب ىلٰ تها بطريـق مثـل االختيـار، أو الـدعوة عـثبِ يُ 

ــ ــق إليهــا ال يكــون إالَّ  نَّ أ عــىلٰ  ت العقــول أيضــاً وقــد دلَّ  الطري

ت يف إمامـة صـاحب كَ لِ واملعجـز، وهـذه الطريقـة إذا ُسـ النّص 

ــذا  ــا ه ــا زمانن ــن غريه ــح م ــت أوض ــلِّ  ،كان ــم لك  وأحس

ــمته  شــغب، ألنَّ  شــبهة، وأقطــع لكــلِّ  اإلمــام إذا وجبــت عص

إمـام هـذا الزمـان  ال املختلفـني يفيف أقـو عليه فلم يبـَق  والنصُّ 

ــاً  ــون مطابق ــوز أن يك ــا جي ــ م ــذه األدلَّ ــوالنة إالَّ هل  قــول : ق

اذ مل وقـول شـذّ  ،إمامـة ابـن احلسـن  الـذاهبني إىلٰ  اإلماميَّة

 ٰى  صـبابة قـد كـاد االنقـراض يـأيت علـيهم كـام أتـمـنهم إالَّ  يبَق 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــة ع ــم الواقف ــاهلم، وه ــ أمث ــر  ٰى موس ــن جعف ، ب

ــا  -ء ُيبطِــل قــوهلم وهــؤال وإن كانــت الشــبهة بــه زائلــة يف وقتن

ــمــا يعلمــه مجيــع األُ  -هـذا  بــن جعفــر  ٰى ة رضورة وفــاة موســمَّ

 ِّن مل يــزدإ حــدٍّ  عــىلٰ  تــاً ، ومشــاهدة كثــري مــن النــاس لــه مي 

مـا  مل يـنقص عنـه، فلـم يبـَق  مـوت آبائـه  يف الوضوح عـىلٰ 

ــوز ــحيحاً  جي ــون ص ــب إىلٰ إالَّ  أن يك ــن ذه ــول م ــن إ  ق ــة اب مام

 أنَّ  ذلــك إىلٰ  ٰى  أدّ وإالَّ  ،يكــون صــحيحاً  احلســن، فيجــب أن

ـمفقود من أقـوال األُ  احلقَّ   ٰى عـمـا ادَّ  نَّ أ بـنيِّ اجلملـة تُ  ة، وهـذهمَّ

 .هاهللا ومنِّ  ره علينا ممكن سهل بحمدصاحب الكتاب تعذُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

واإلمامـة :  ٰى ـد املرتضـقال السـيِّ  :مسألة ]]٢١٩ص [[

حمّمـد  ، من احلسن ابنه إىلٰ )عليه وعليهم السالم(منساقة يف أبنائه 

 .بن احلسن املنتظر 

ــت  ــي مل يثب ــمة الت ــار العص ــك اعتب ــح يف ذل ــه الواض والوج

 فــيمن عيــت لــه اإلمامــة طــول هــذا الزمــان إالَّ فــيمن ادُّ 

إمامتـه، بـني  ٰى نفـن يُ مة لـه ممـَّعـاء العصـفق ادِّ ومن اتَّ . ذكرناهم

عيــت حياتــه، وبــني مــن انقــرض القــول معلــوم املــوت وقــد ادُّ 

 .خالفها بإمامته وانعقد اإلمجاع عىلٰ 

 الطريقـة التـي ذكرناهـا مـن اعتبـار القطـع عـىلٰ  :رشح ذلك

 إىلٰ إمـــام عصـــمة اإلمـــام يمكـــن اعتبارهـــا يف إمامـــة إمـــام 

 أهـــل كـــلِّ  وترتيبهـــا أن نجيـــئ إىلٰ . صـــاحب الزمـــان 

ــ ــاٍف  ـرعص ــني ن ــواهلم فنجــدها ب ــرب أق ــة وبــني  فنعت لإلمام

إلمامـة مـن  عٍ للعصـمة، وبـني قائـل هبـا ومـدَّ  موجب هلا وناٍف 

فــإذا بطلــت هــذه األقاويــل ثبتــت إمامــة مــن . موتــه مَ ِلــقــد عُ 

 .إمامته نذهب إىلٰ 

ــرأَال ]] ٢٢٠ص /[[ ــ ٰى  ت ــا ل ــري امَّ ـأّن ــة أم ــا يف إمام  اعتربن

الثالثة وأبطلنـا قـولني منهـا ثبـت لنـا الثالـث، املؤمنني األقوال 

 .وهو القول بإمامته

 :بني أقوال ة بعد أمري املؤمنني مَّ ووجدنا األُ 

ومـنهم مـن  ،وجوهبـا لنـا عـىلٰ منهم من ينفي اإلمامة وقد دلَّ 

يوجبها ملن دان بدينها مـن اخلـوارج، ومـنهم مـن يقـول بإمامـة 

 . عيلٍّ  معاوية، ومنهم من يقول بإمامة احلسن بن

ــبطالن بنفــي القطــع عــىلٰ والقــوالن األوَّ  عصــمة مــن  الن ي

 القــول الَّ إذلــك ]] ٢٢١ص /[[ بعــد عــوا إمامتــه، فلــم يبــَق ادَّ 

 .بإمامته 

بـن احلسـني  وعـيلِّ  وكذلك القـول بإمامـة احلسـني بـن عـيلٍّ 

 َّــامتهام ذهــب إىلٰ  ، ألن ــن خــالف يف إم ــي وجــوب  م نف

بمعصــوم مــن اخلــوارج  إثبــات إمــام لــيس اإلمامــة أو إىلٰ 

ة، وقـد أبطلنـا ة القـائلني بإمامـة بنـي ُأميـَّوغـريهم مـن احلشـويَّ 

القـــول  قـــوهلم بوجـــوب العصـــمة لإلمـــام، فثبـــت حينئـــذٍ 

 .بإمامتهام

ـــيلٍّ  ـــن ع ـــد ب ـــة حمّم ـــول بإمام ـــذلك الق  ، ألنَّ  وك

ق بأعيـاهنم، وقـد أبطلنـا أقـواهلم، رَ املخالفني له هم هـؤالء الِفـ

ــن عــيلٍّ  أو القــائلون بإمامــة ــد ب  ، وهــم أيضــًا يوافقــون عــىلٰ زي

 .عصمته عىلٰ ]] ٢٢٢ص /[[نفي القطع 

ــأخِّ  ــن املت ــوم م ــب ق ــد ارتك ــد، وق ــمة زي ــول بعص رين الق

ــل أوَّ  ــوقــوهلم يبط ــاع، ألنَّ الً بأنَّ ــارق لإلمج ــن  ه خ ــبق م مــن س

ـ لــه بطِ ويُ . عصــمته ه مل يكــن مقطوعــًا عـىلٰ أنَّـ ة أمجعــوا عــىلٰ األُمَّ

معصـومًا لوجـب أن يكـون منصوصـًا عليـه، ه لـو كـان أيضًا أنَّ 

عي ، وال أحـد يـدَّ  بـالنصِّ م إالَّ عَلـالعصـمة ال تُ  أنَّ  بيَّنّـاألّنا قـد 

 . زيد  عىلٰ  النصَّ 

ــد  ــل  والقــول يف إمامــة أيب عبــد اهللا جعفــر بــن حمّم مث

ــدَّ  ــن تق ــة م ــول يف إمام ــل الق ــار األقاوي ــن اعتب ــه، م ــن آبائ م م
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ــ ــع ع ــي القط ــا بنف ــدة وإبطاهل ــن ادُّ  ىلٰ الفاس ــمة م ــت عص عي

 .إمامته

ــ]] ٢٢٣ص /[[ ــن موس ــة أيب احلس ــول يف إمام ــن  ٰى والق ب

ــ. مثــل ذلــك جعفــر  ا مــن حــدث يف هــذا الوقــت مــن فأمَّ

 ة الـذين نفـوا وفـاة أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد الناووسيَّ 

قـوهلم يبطـل بـام  ه هو املهـدي القـائم بـاألمر، فـإنَّ أنَّ  وذهبوا إىلٰ 

ــاه رضورةً  ــ علمن ــد اهللا م ــوت أيب عب ــه ن م ــم بموت ، والعل

فلـو جـاز اخلـالف يف هـذا  .م مـن آبائـهكالعلم بموت مـن تقـدَّ 

ــدَّ  ــن تق ــالف يف م ــاز اخل ــان جل ــا ك ــه مل ــالف في ــك ال خ م، وذل

 .أيضاً  معلومًا رضورةً 

 هـذه الفرقـة قـد انقرضـت ومل يبـَق  ويبطل أيضًا قـوهلم بـأنَّ 

ــقُّ  ــان احل ــو ك ــذهبها، فل ــل بم ــا قائ ــا ج ــا مل ــها معه ز انقراض

 .فاقباالتِّ 

ــن جعفــر  ــد اهللا ب ــائلون بإمامــة عب ــا الق ــذين  -وأمَّ وهــم ال

ــة ]] ٢٢٤ص /[[ُيســّمون  ــإنَّ  -الفطحيَّ ــع  ف قــوهلم بنفــي القط

ــ. عصــمته وكونــه منصوصــًا عليــه عــىلٰ  ــذهب إىلٰ وألنَّ  ه كــان ي

ــ ه كــان ينفيــه القــول باالرجــاء املــذموم، وقــد روي عــن أبيــه أنَّ

 .يف كثري من األحكام

ـــر، واإلســـامعيليَّ  ـــن جعف ة القـــائلون بإمامـــة إســـامعيل ب

ــوهلم  ــأنَّ ]] ٢٢٥ص /[[فق ــل ب ــاة  يبط ــات يف حي ــامعيل م إس

ــ ت يكــون موتــه قبــل مــوت أبيــه أبيــه، فكيــف تثبــت إمامــة ميِّ

وإذا مل تثبــت إمامتــه، مل تثبــت إمامــة أحــد مــن أوالده، . اإلمــام

ــ لعصــمة التــي اعتبــار ا أنَّ  عــىلٰ . ثبــوت إمامتــه ا فــرع عــىلٰ ألهنَّ

 .اختالفهم ق عىلٰ رَ ل أقاويل هؤالء الفِ بطِ ذكرناها يُ 

ــن ادَّ  ــوم ــنصَّ  ٰى ع ــمة وال ــنهم العص ــأخِّ  م ــن املت ــذا م رين هل

النسـل فهــو رضب مــن املباهتــة واملكــابرة، ولــو كــان صــحيحًا 

عي ثابتـًا علـيهم، وأحـد ال يـدَّ  مـن الرسـول  لكان الـنصُّ 

ــك ــ. ذل ــت إمام ــل ثبت ــذه األقاوي ــت ه ــة وإذا بطل ــن  ٰى موس ب

 .جعفر 

املخــالفني  ، ألنَّ ٰى بــن موســ ابنــه عــيلِّ وبمثلهــا تثبــت إمامــة 

 .ق الذين أبطلنا قوهلمرَ يف إمامته هم هؤالء الفِ 

ا من حـدث يف هـذا الوقـت مـن الواقفـة القـائلني بنفـي وأمَّ 

ــوت  ــ]] ٢٢٦ص /[[م ــ ٰى موس ــر وأنَّ ــن جعف ــائم ب ــو الق ه ه

ة نــا بــه قــول الناووســيَّ املنتظــر املهــدي، فقــوهلم يبطــل بــام أبطل

 م مــن آبائــه مــوت مــن تقــدَّ  موتــه معلــوم، كــام أنَّ  مــن أنَّ 

هــذه  أنَّ  عــىلٰ . معلــوم، ولــو جــاز نفــي هــذا جلــاز نفــي ذلــك

 .الفرقة أيضًا قد انتقضت وهللا احلمد

: وهبــذه الســياقة التــي ســقناها ثبتــت إمامــة البــاقني، وهــم

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــد، واحلس ــن حمّم ــيل ب ــيل، وع ــن ع ــد ب ــىلٰ ( حمّم  ع

األقـوال التـي  ه مل حيـدث قـول زائـد عـىلٰ ألنَّـ ،)مجيعهم السالم

 .أبطلناها

ــر  ــا صــاحب الزمــان املنتظ وكــذلك القــول يف إمامــة موالن

 َّــل  ، ألن اخلــالف يف هــذه الزمــان حمصــور يف هــذه األقاوي

 .التي اعتربناها وأبطلناها

ــ ــه وأمَّ ــبب غيبت ــول يف س ــيجي ا الق ــد إن  ءفس ــيام بع ف

 . تعاىلٰ شاء اهللا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

ختصـــيص اإلمامـــة  ووضـــح الربهـــان عـــىلٰ ]] ٥٣ص [[

بـن أيب طالــب، واحلسـن، واحلســني،  بعـده بـأمري املــؤمنني عـيلِّ 

ــيلِّ  ــيلٍّ  وع ــن ع ــد ب ــني، وحمّم ــن احلس ــد، ب ــن حمّم ــر ب ، وجعف

 وعـيلِّ ، ، وحمّمـد بـن عـيلٍّ ٰى بـن موسـ بن جعفـر، وعـيلِّ  ٰى وموس

ــة بــن احلســن بــن حمّمــد، واحلســن بــن عــيلٍّ  صــلوات (، واحلجَّ

 .)اهللا عليهم

ــيام  ــام ف ــمة لإلم ــوب العص ــدليل وج ــواهم، ب ــة لس ال إمام

ــم يُ  ــق وأعظمه ــم اخلل ــه أعل ــالح، وكون ــائر الص ــن س ــه وم ؤّدي

ــدّ  ــجعهم، وتع ــدهم وأش ــدهلم وأزه ــن  ٰى وأع ــاداهم م ــن ع م

ـــو ـــفات دع ـــذه الص ـــل ه ـــن تكام ـــة م ـــتحيل اإلمام  ،ٰى من

ــهم وختصُّ  ــنصِّ  ص ــوت ال ــم، يف ثب ــدعواها هل ــيعتهم ب وش

ــنَّة املعلومــة عــىلٰ  ] عــن[إمــامتهم، وتعــّرهيام  مــن الكتــاب والسُّ

ذلك فيمن عـداهم حسـب مـا ذكرنـاه يف غـري موضـع، وذلـك 

م علـيهم، وكفـر الشـاكِّ  يف إمامـة واحــد  مقـتٍض لضـالل املتقـدِّ

 .منهم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (لبي أبو الصالح احل/ تقريب املعارف

ــلة ]] ١٧١ص [[ ــائزة حاص ــة واجل ــفات الواجب ــذه الص وه

ــ ــول اهللا لألئمَّ ــه وآلــه وعلــيهم صــّىلٰ (ة بعــد رس  - )اهللا علي

ــ ــه، املنفِّ ــم رشع ــوظ هب ــه، املحف ت ــودهم ألُمَّ ــوف بوج ذون امللط

ــي  ــفات الت ــاملوا الص ــه، املتك ت ــامللَّ ــرئيس  بيَّنّ ــون ال ــوب ك وج
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ــا  ــافظ عليه ــؤمنني: -واحل ــري امل ــيلُّ  أم ــّم  ع ــب، ث ــن أيب طال ب

بـن احلسـني، ثـّم حمّمـد بـن  ، ثـّم عـيلُّ احلسن ثّم احلسني ابنا عيلٍّ 

بـن  بـن جعفـر، ثـّم عـيلُّ  ٰى ، ثّم جعفر بـن حمّمـد، ثـّم موسـعيلٍّ 

بـن حمّمـد، ثـّم احلسـن بـن  ، ثـّم عـيلُّ ، ثّم حمّمد بـن عـيلٍّ ٰى موس

ـة بـن احلسـن عيلٍّ  ، ال )صـلوات اهللا علـيهم أمجعـني(، ثـّم احلجَّ

ريعة مـن غـري ـمجلـة الشـ إمامة يف امللَّـة لغـريهم، وال طريـق إىلٰ 

 .جهتهم، وال إيامن ملن جهلهم أو واحدًا منهم

ه مـن وجـوب الصـفات للـرئيس بيَّنّـامـا : ذلك الداللة عىلٰ 

العقــيل واحلــافظ للتكليــف الشـــرعي، وفقــد داللــة ثبوهتــا ملــن 

اإلمامــة، أو  ٰى عــهبــا فــيمن ســواهم ممَّــن ادَّ  ٰى عــداهم، أو دعــو

عيت له ممَّن استمرَّ القول بإمامته  .ادُّ

ــوِّ  ــاد خل ــدة ال  وفس ــك مفس ــون ذل ــام، لك ــن إم ــان م الزم

ضـالل مـن خـالف  حيسن التكليف معهـا، وقيـام الربهـان عـىلٰ 

 .أهل اإلسالم

 ثبـوت هـذه الصـفات املـدلول عـىلٰ  وألنَّه ال أحد قطع عـىلٰ 

ــها بمــن  ــام إالَّ خصَّ ــوجــوب حصــوهلا لإلم ــعيَّنّ ة اه مــن األئمَّ

 ــا، ألنَّ جتــويز فســادها ة هــذه الفتي ، فيجــب القطــع بصــحَّ

 .يقتضـي فساد مدلول األدلَّة، وذلك باطل

ــالً  ــع جمم ــة اجلمي ــات إمام ــان يف إثب ــدليالن كافي ــذان ال وه

الً، ونحن ُنفِرد إلمامة كلٍّ   .هامنهم كالمًا خيصُّ  ومفصَّ

ـــذ]] ١٧٢ص /[[ ـــدليلني م ـــذين ال ـــرتض ه اهب وال يع

الكيســانية والناووســية والواقفــة وأمثــاهلم، إلســناد اجلميــع مــا 

حيـــاة األمـــوات املعلـــوم رضورًة  ٰى دعـــو يـــذهبون إليـــه إىلٰ 

ــان  ــنهم إنس ــد م ــال يوج ــون، ف ــع منقرض ــم أمج ــوهتم، وألهنَّ م

 .من مجلتهم معروف، فخرج لذلك احلقُّ 

*   *   * 

ـــة عـــىلٰ ]] ١٧٤ص [[ ـــ ومـــن احلجَّ ة إمامـــة أعيـــان األئمَّ

 ٰلنـا عـىل بيـان العـامل  وقـوف تعيـني اإلمـام عـىلٰ  ، أّنا قـد دلَّ

ــر عــىلٰ ـبالســ ــه، أو نــصٍّ  رائر ســبحانه بمعجــز يظه ــتند  يدي يس

 .إليه، وكال األمرين ثابت يف إمامة اجلميع

ــا املعجــز فعــىلٰ  اإلخبــار بالكائنــات، : رضوب، منهــا أمَّ

 .ووقوع املخَرب مطابقًا للخرب

 .اإلخبار بالغائبات: ومنها

ظهـــور علمهـــم ذي الفنـــون العجيبـــة يف حـــال : ومنهـــا

ــ الصــغر والكــرب، وتربيــزهم فيــه عــىلٰ   ة أهــل الــدهر، عــىلٰ كافَّ

وجه مل يعثـر علـيهم بزلَّـة وال قصـور عنـد نازلـة وال انقطـاع يف 

مسـألة، مـن غـري معلـم وال رئـيس يضـافون إليـه غـري آبــائهم، 

ــر وأيب ــا وأيب جعف ــه، كالرض ــك في ــن ذل ــن ال يمك ــيهم م  وف

 .حمّمد 

 :وإعجاز هذه الطريقة من وجهني

م يف : أحــدمها ــة أن يتقــدَّ أنَّ العــادة مل جتــر فــيمن لــيس بحجَّ

 .من غري معلِّم -فضالً عن عدة علوم  -علم واحد 

ج اهللا سـبحانه حمفـوظ عـنهم َجـعـامل عـدا ُح  أنَّ كـلَّ : الثاين

ــوازل  ــن الن ــري م ــد كث ــز عن ــكالت، والعج ــد املش ــري عن التقص

 .يف املناظرة واالنقطاع

واملبطــل،  ة حيــاهتم مــن املحــقِّ تعظــيمهم مــدَّ : ومنهــا

، اقصــهم وإن كــان عــدو� لــؤم مــن ين عــىلٰ  وشــهادة الكــلِّ 

  والـــويلِّ  واإلشــارة بــذكرهم بعــد الوفـــاة وخضــوع العــدوِّ 

ــا، ]] ١٧٥ص /[[ ــة إليه ــَرق املختلف ــرة الِف ــاهدهم، وهج ملش

ــرُّ  ــبحانه ب هبم إىلٰ وتق ــاب س ــواب والعق ــك الث ــع حقِّ مال ــم، م ه

ــس  ــول عك ــدهم، وحص ــيام عن ــع ف ــنهم والطم ــوف م ــد اخل فق

هــذا األمــر فــيمن عــداهم مــن منــتحيل اإلمامــة وذوي اخلالفــة 

 .بنفوذ األمر وثبوت الرجاء واخلوف

ق منهــا مـــا هــو معلــوم رضورًة، كظهـــور رُ وهــذه الطُّــ

 .علمهم، وثبوت تعظيمهم يف احلياة وبعدها

ــاظر يف  ــلِّ ن ــوم لك ــو معل ــا ه ــا م ــومنه ــار ومتأمِّ ل األخب

، عىلٰ   .نهبيِّ ما نُ  اآلثار، لثبوت التواتر به، كالنصِّ

ــك ــن ذل ــؤمنني  ردِّ : وم ــري امل يف حيــاة  الشــمس ألم

ـ النبــيِّ  ت بصـــررص، ، وكــالم اجلمجمــة، وإحيــاء امليـِّ

ــوطه ــيب وبس ــرات بالقض ــ  ورضب الف ــباؤه،  ٰى حتَّ ــدت حص ب

 .ةغري ذلك من آياته الثابت وكالم أهل الكهف، إىلٰ 

النخلــة اليابســة   رضب احلســن بــن عــيلٍّ : ومــن ذلــك

أطعـم الزهـري مـن رطبهـا، وقولـه ألخيـه  ٰى بيده فأينعـت حتـَّ

ــمَّ «: احلســني  ــا مــتُّ قــد علمــت مــن ســقاين السُّ ، فــإذا أن

ــامحلني إىلٰ  ــول اهللا  ف ــّدي رس ــرب ج ــدًا،  ق ــه عه د ب ــدِّ ألُج

 .، فكان كام قال» وستخرج عائشة لتمنع من ذلك

ــك ــن ذل ــني : وم ــالم رأس احلس ــن ك ــِمَع م ــا ُس ، م

ــه  ــريه ألُمِّ  وقول ــل مس ــَلمة قب ــي «: َس ــول يف طريق إّين مقت

إنَّ قومـًا سـفهاء : وقـد قـال لـه -، وقوله لعمـر بـن سـعد »هذا

ــم ليســوا ســفهاء، ولكــنَّهم علــامء، «: -يزعمــون أّين أقتلــك  إهنَّ

 .قال ، فكان كام»ين أَال تأكل من متر العراق شيئاً وإنَّه يرسُّ 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٦٤  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

، بـن احلسـني  كـالم احلجـر األسـود لعـيلِّ : ومن ذلـك

ـــهادته ـــاؤه]] ١٧٦ص /[[  وش ـــة، ودع ـــه باإلمام ـــي   ل للظب

ك بـن مـروان ِلـفجاءه فأكل معه مـن الطعـام، وإخبـاره عبـد املَ 

ــاب إىلٰ  ــة الكت ــاىلٰ  بقصَّ ــاره أنَّ اهللا تع ــاج، وإخب ــد زاد يف  احلّج ق

ــ ــاره بوالي ــويالً، وإخب ــًا ط ــذلك زمان ــه ل ــد ملك ــن عب ــر ب ة عم

ة يزيد  .العزيز، وقصَّ

ــك ــن ذل ــن : وم ــد ب ــر حمّم ــة أليب جعف ــة اليابس ــود النخل ع

ــيلٍّ  ــىلٰ   ع ــه وع ــاره علي ــر وانتش ــح  ذات مت ــحابه، ومس أص

ثـّم مســحه علــيهام  احلــاجَّ  ٰى رأ ٰى عينـَـْي أيب بصـري حتَّــ يـده عــىلٰ 

 .يف حوائجه فرجعتا، وإنفاذه اجلنَّ 

 عـىلٰ  بـن حمّمـد مسـح أيب عبـد اهللا جعفـر : ومن ذلـك

السـامء ثـّم أعـاده، وإخبـاره املنصـور  ٰى رأ ٰى عني أيب بصـري حتـَّ

بام آل إليه أمره، وإخبـاره الشـامي بحالـه منـذ خـرج مـن منزلـه 

 .أن وصل إليه وإىلٰ 

ــك ــن ذل ــ: وم ــن موس ــاء أيب احلس ــر  ٰى دع ــن جعف  ب

ثـّم أشـار إليهـا فرجعــت،  االشـجرة فجـاءت ختـدُّ األرض خــد� 

بـن يقطـني، وقولـه هلشـام  صصـه مـع عـيلِّ وقَ  وخطابه لألسـد،

احلروريـة  أيـن أذهـب إىلٰ : ه وقولـه يف نفسـهبن سـامل بعـد شـكِّ 

ــــة أم إىلٰ  أم إىلٰ  ــــه املرجئ ــــال ل ــــة؟ فق  إيلَّ إيلَّ ال إىلٰ «: الزيدي

 .»الزيدية املرجئة وال إىلٰ  احلرورية وال إىلٰ 

ــك ــن ذل ــيلِّ : وم ــن ع ــراج أيب احلس ــ إخ ــن موس ــا  ٰى ب الرض

 وفهمــه ٰى كة مــن األرض إلبــراهيم بــن موســالســبي ،

ــة آل برمـــك قبــل وقوعهـــا  كــالم الســخلة، وإخبـــاره بقصَّ

ة الغفاري وما عليه من الدين املجهول  .بصفتها، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ  :وم ــيلٍّ توضُّ ــن ع ــد ب ــر حمّم يف   ؤ أيب جعف

ــيِّ  ــدار املس ــعه ب ــرف موض ــداد يع ــجد ببغ ــة مس ــل نبق ب يف أص

ــيابســة، فلــم خيــرج مــن املســجد ح ــت  ٰى تَّ ت وأينع  -اخضـــرَّ

ــال ــد، ق ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــو احلس ــيخ أب ثني الش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

أنَّـه أكـل مـن  الشيخ أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن حمّمـد املفيـد 

ــم ــو ال عج ــا وه ــه]] ١٧٧ص /[[  نبقه ــامي  -  ل ــة الش وقصَّ

 .وختليصه من احلبس من غري مبارشة

ـة أيب احلسـن عـيلِّ : ومن ذلك  مـع عـيلِّ  بـن حمّمـد  قصَّ

ــام  ــاره ب ــتاء، وإخب ــة الش ــيظ بآل ــه يف الق ــار، وخروج ــن مهزي ب

ــان  ــعيد وخ ــن س ــالح ب ــة ص ــب، وقصَّ ــرق اجلن ــمره يف ع أض

ة يونس النّقاش والفصِّ   .الياقوت الصعاليك، وقصَّ

ــك ــن ذل ــيلٍّ : وم ــن ع ــن ب ــد احلس ــة أيب حمم ــع   قصَّ م

ة السنّور  .زينب الكّذابة، وقصَّ

ـــ لصـــاحب الزمـــان : ومـــن ذلـــك ة املصــــري قصَّ

ــة أمحــد بــن احلســن،  ــة احلســني بــن فضــل، وقصَّ واملــال، وقصَّ

 .أيدي السفراء بفنون الغائبات والتوقيعات عىلٰ 

ــرج  ــاب، وخي ــذكرها الكت ــول ب ــات، يط ــذه اآلي ــال هل يف أمث

مجيــع  بـه عـن الغـرض هبـذا املختصــر، مـن أراد الوقـوف عـىلٰ 

 .، وفيام ذكرناه كفايةÓذلك وجده يف تصانيف شيوخنا 

ـومج ـل ُوِجـَد خمتص� وجـه خارقـًا  ، عـىلٰ بـه تعـاىلٰ  ايعه إذا ُتؤمِّ

 ٰى يـده اإلمامـة، فاقتضــ مـن ظهـر عـىلٰ  ٰى للعادة، مطابقًا لـدعو

 .صدقه كسائر املعجزات

ــةوطريــق ثبــوت هــذه اآليــات تــواتر  هبــا، كــالنصِّ  اإلماميَّ

حه عىلٰ  اجليلِّ   .ما ُنوضِّ

عي فـر ظهور املعجز عـىلٰ : إن قيل وا ع جلـوازه، فـدلُّ يـد املـدَّ

 .ذلك عىلٰ 

صــدق : املعجــز للتصــديق نائــب منــاب قولــه تعــاىلٰ : قيــل

ــىلٰ  ــوره ع ــواز ظه ـــي ج ــك يقتض ، وذل ــيلَّ ــذا ع ــاظر  ه ــن للن م

حصـول اللطـف بوجـود  بيَّنّـامصـلحة يف العلـم بصـدقه، وقـد 

، ر متيـُّاإلمـام، وتعـذُّ  زه مـن دونـه أو مـا يسـتند إليـه مـن الــنصِّ

ــث  ــه بحي ــوره علي ــب ظه ــذا فيج ــه، وه ــوب مناب ــصَّ ين ال ن

 مـن يسـتحقُّ  يقتضـي جوازه مـع ثبوتـه، بـل جيـوز ظهـوره عـىلٰ 

ــف عــىلٰ   اكونــه مســتحق�  التعظــيم مــن الصــاحلني، ليقطــع املكلَّ

للتعظــيم، فيفعلــه خالصــًا مــن االشــرتاط، وال يقتضـــي ذلــك 

ـــر  ـــن النظ ـــري ع ـــاء ]] ١٧٨ص /[[التنف ـــزات األنبي يف معج

ــ ــا مثبت ــن كوهن ــع م ــث ، وال يمن ة، ألنَّ الباع ــالنبوَّ ــم ب ًة هل

النظـر يف املعجـز هـو اخلـوف مـن فـوت املصـالح، وذلــك  عـىلٰ 

ة، فيجــب عي النبــوَّ عي اإلمامــة والصـالح كمــدَّ  حاصـل يف مــدَّ

 .مع اجلميع اكون الناظر مدعو� 

ــّم  ــاذب، ث ــن الك ــادق م ــنيِّ الص ــإنَّام ُيب ــًا ف ــه مبيِّن ــا كون فأمَّ

ــ يرجـع النــاظر إىلٰ  صــدقه آمنــًا مــن  بــه قاطعــًا عــىلٰ د قولــه املؤيِّ

ــيس بنبــيٍّ  ة ول ــوَّ ــواه النب ــع كونــه صــاحلًا دع ، أو اإلمامــة م

 .حسب، لكون املعجز مؤمنًا من ذلك

وال  مــن لــيس بنبــيٍّ  وأيضــًا فإّنــا نعلــم ظهــور اآليــات عــىلٰ 

 .ٰى موس إمام، كمريم وُأمِّ 

ــيح  ــق املس ــريم، فنط ــا م ــد  أمَّ ــع ويف امله ــني الوض ح
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ـعقيب دعواها الـرب ا ُقـِذَفت بـه، ومعاينتهـا امللـك مبشِّ رًا ـاءة ممـَّ

معجـز لـتعلم كونـه رسـوالً  بـام يفتقـر معـه إىلٰ  هلا عن اهللا تعـاىلٰ 

ــزول الــرزق عليهــا مــن الســامء وهــي يف  هللا ســبحانه إليهــا، ون

 .كفالة زكريا 

ـــا ُأمُّ  ـــ وأمَّ ـــا، ٰى موس ـــاء إليه ـــبحانه باإلحي ـــاره س ، فإخب

ـــا  ـــز، وألنَّ إلقاءه ـــوحي معج ـــوال ـــيمِّ  ٰى موس ـــة  يف ال واثق

ــك ال  ــد، وذل ة الوع ــحَّ ــا بص ـــي علمه ــا يقتض ــه إليه برجوع

 .يمكن إالَّ باملعجز

واجبـًا يف حـال  مـن لـيس بنبـيٍّ  وإذا كان ظهور املعجز عـىلٰ 

ــاقلني مــن  ــدنا الن ــر، ووج ــالً يف آخ ــر وحاص ــائزًا يف آخ وج

بعضـهم الكـذب يف املخـرب الواحـد  الشيعة مجاعة ال جيـوز عـىلٰ 

ينقلـون هـذه املعجـزات خلفـًا عـن  -نـه فـيام بعـد بيِّ مـا نُ  عىلٰ  -

ر يف  ٰى سلف، حتَّ  يتَّصـلوا يف النقـل عـن الطبقـات التـي ال يتقـدَّ

ــىلٰ  ــاهرة ع ــاهدها ظ ــن ش ــذب مل ــا الك ــج  خربه ــدي احلج أي

 .ذلك إمامتهم  ، ثبت كوهنا واقتٰىض املذكورين 

 ]:ةإمامة األئمَّ  عىلٰ  النصُّ [ ]]١٧٩ص /[[

ا النصُّ   ، وخمتصٌّ بكلِّ متناول للجميع : رضبني فعىلٰ  وأمَّ

 .منهم واحدٍ 

ــا ــرق، منه ــن ط ل م ــاألوَّ ــاىلٰ : ف ــه تع    :قول
َ

ــل
ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ــئَل ْس

َ
ف

 
َ
ُمـــون

َ
ل
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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�
، وذلـــك ]٤٣: النحـــل[ �ا�

ــلَّ  ــيام  يقتضـــي علــم املســؤولني ك ــه وعصــمتهم ف مســؤول عن

وهنـام، وال أحـد قـال بثبـوت د ُخيـِربون بـه، لقـبح تكليـف الـردِّ 

ـ ة هذه الصفة ألهل الـذكر إالَّ خـصَّ هبـا مـن ذكرنـاه مـن األئمَّ

 وقطع بإمامتهم. 

ــا ــاىلٰ : ومنه ــه تع ــوا اَهللا   :قول
ُ
ق
�
ــوا ا�

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

ــاِدِ�َ�  ــوا َمــَع ا�ص�
ُ
ون

ُ
ــأمر باتِّ  ]١١٩: التوبــة[ �َو� بــاع ، ف

الكـــون بشــــيء دون شــــيء، املـــذكورين، ومل خيـــّص جهـــة 

ــب اتِّ  ــمتهم، فيج ـــي عص ــك يقتض ـــيء، وذل ــلِّ ش ــاعهم يف ك ب

لقبح األمر بطاعـة الفاسـق أو مـن جيـوز منـه الفسـق، وال أحـد 

عيـت فيـه غـريهم، فيجـب القطـع عـىلٰ   ثبتت له العصـمة وال ادُّ

ــه ال   إمــامتهم وال اختصاصــهم بالصــفة الواجبــة لإلمامــة، وألنَّ

ق بني دعو  .العصمة هلم واإلمامة ٰى أحد فرَّ

ٰ :  قولـــه تعـــاىلٰ : ومنهـــا
َ

وُه إِ�
�
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ــاء[ األ : النس

ـــالردِّ إىلٰ ]] ١٨٠ص /[[، ]٨٣ ـــبحانه ب ـــأمر س ـــر،  ف ُأويل األم

م بـام جهلـه، وهــذا حصـول العلـم للمسـتنبط مـنه وقطـع عـىلٰ 

بـام يرجـع إلـيهم فيـه مـأمونني يف أدائـه،   يقتضـي كـوهنم ِقَوَمـة

له هـذه الصـفة وال ادُّعيـت لـه غـريهم، فيجـب   وال أحد ثبتت

 .إمامتهم من الوجهني املذكورين القطع عىلٰ 

ــا ــاىلٰ : ومنه ــه تع ــٍة   :قول م�
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ــيِْهْم ِمــْن   :وقولــه
َ
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كـلِّ  بثبـوت شـهيد عـىلٰ  ، فـأخرب تعـاىلٰ ]٨٩: النحل[ أ

ة  ة عليهم -  كالنبيِّ  -ُأمَّ  .يكون شهادته حجَّ

 :وذلك يقتيض عصمته من وجهني

ــة   بــوت التســاوي بينــه وبــني النبــيِّ ث: أحـدمها يف احلجَّ

 .بالشهادة

أنَّـه لـو جـاز منـه فعـل القبـيح واإلخـالل بالواجـب : الثاين

اآلية، وذلك يقتضـي شهيد الشـهيد  ٰى شهيد بمقتضـ الحتاج إىلٰ 

ما ال هناية له، أو ثبوت شهيد ال شهيد عليه، وال يكون كذلك  إىلٰ 

، تنـا فة وال ادُّعيت إالَّ ألئمَّ إالَّ بالعصمة، ومل تثبت هذه الص

 .فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه

ـوا   :قوله تعـاىلٰ : ومنها
ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
 وََسطا

ً
ة م�

ُ
ْم أ

ُ
نا�

ْ
 َجَعل

َ
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َ
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 ٰ
َ َ

َهداَء �
ُ
 فأخرب تعاىلٰ ]] ١٨١ص /[[، ]١٤٣: البقرة[ ا��اِس  ش

وذلــك اخللــق،  بكــون املــذكورين عــدوالً ليشــهدوا عنــده عــىلٰ 

يقتضـي ثبوت هذه الصفة قطعًا لكلِّ واحـد مـنهم لالشـرتاك يف 

 الشهادة، ومل تثبت هذه الصفة وال ادُّعيت لغـريهم، فـدلَّت عـىلٰ 

 .إمامتهم من الوجوه التي ذكرناها

ــة عليــه: ومــن ذلــك ــه   مــا اتَّفقــت األُمَّ إّين «: مــن قول

ـ: خملِّف فيكم الثقلـني ام لـن كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيتـي، وإهنَّ

ــ ــا حتَّ ــن  ٰى يفرتق ــام ل ــكتم هب ــا إن متسَّ ــوض، م ــيلَّ احل ــردا ع ي

بوجــود قــوم مــن آلــه مقــارنني للكتــاب  ، فــأخرب »تضــّلوا

ــه  ــة، وذلــك يقتضـــي عصــمتهم، وألنَّ  يف الوجــود واحلجَّ

ك هبـم، واألمـر بـذلك يقتضــي مصـلحتهم، لقـبح أمر بالتمسُّ 

حكــم  نَّـه األمـر بطاعـة مــن جيـوز منــه القـبح مطلقــًا، وأل

ـ ن بأمان املتمسِّ ك هبـم مـن الضـالل، وذلـك يوجـب كـوهنم ممـَّ

ال جيــوز منــه الضــالل، وإذا ثبتــت عصــمة املــذكورين يف اخلــرب 

ــ ، لعــدم ثبوهتــا ملــن عــداهم تنــا أئمَّ  ه خطابــه إىلٰ ثبــت توجُّ

أو دعواهـــا لـــه، وذلـــك يقتضــــي إمـــامتهم مـــن الـــوجهني 

 .املذكورين



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٦٦  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

يتـي فـيكم مثـل سـفينة مثـل أهـل ب«: ومن ذلك قولـه 

ــف عنهــا وقــع يف النــار ، ويف »نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن ختلَّ

ــه ال يمكــن » هلــك«: آخــر ، وذلــك يفيــد عصــمة املــرادين، ألنَّ

املتَّبَـع، وعصـمة  نجـاة املتَّبِـع مـع جتـويز اخلطـأ عـىلٰ  القطع عـىلٰ 

ــ اه، وتوجــب مــن عيَّنّــ ه اخلطــاب إىلٰ املــذكورين يفيــد توجُّ

 .هبيَّنّاوجه الذي ال إمامتهم عىلٰ 

ــا يف  ر معظمه ــرَّ ــد تك ــار، ق ــات واألخب ــذه اآلي ــال هل يف أمث

 .رسالتي الكافية والشافية

ــك]] ١٨٢ص /[[ ــن ذل ــول اهللا : وم ــصُّ رس ــىلٰ  ن  ع

ــ ـــر أنَّ األئمَّ ــا عش ــده اثن ــن بع ــه   ،ة م ــني  كقول للحس

ـ«:  بن عيلٍّ  ج َجـة ُح أنت إمام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

وقولــه   ،»قــائمهم، أعلمهــم أحكمهــم أفضــلهمتســع تاســعهم 

 :» َّٰى ة من بعدي عدد نقباء موسعدد األئم «. 

ــار  ــذه األخب ــال هل ــحائف، وأمث ــرب الص ــوح، وخ ــرب الل وخ

ــ ــالــواردة مــن طريقــي اخلاصَّ ة مــا ة والعامَّ ة، مــع علمنــا بصــحَّ

ــائفتني املختلفتــني، إذ  ــائنني والط ــل الفــريقني املتب نه نق ــمَّ تض

ــة عليــه إالَّ كــان ال داعــي مل خــالف املنقــول إليــه مــع كونــه حجَّ

 .الصدق فيه

ــنصِّ  ــوت ال ــه  وثب ــىلٰ  من ــوص  ع ــدد املخص ــذا الع ه

ـ ، ألنَّـه ال أحـد قــال تنـا أعيـان أئمَّ  ه عـىلٰ ينـوب منـاب نصِّ

 هبــذا يف نفســه غــريهم وشــيعتهم هلــم، فوجــب لــه القطــع عــىلٰ 

 .إمامتهم

*   *   * 

 هللا مــــن رســــول ا الــــنصُّ  :أحــــدها ]]٤١٦ص [[

ــ عــىلٰ  وأمــري املــؤمنني  ــ ة عــدد األئمَّ م اثنــا أو أهنَّ

ــ وال شــبهة عــىلٰ  ،رـعشــ ص /[[هــذا  عــىلٰ  الــنصَّ  ل يف أنَّ متأمِّ

ــ عــىلٰ  العــدد املخصــوص نــصٌّ ]] ٤١٧ كــام  ،ة إمامــة احلجَّ

 د بـن عـيلِّ بـن حمّمـ إمامة آبائه من احلسـن بـن عـيلِّ  عىلٰ  هو نصٌّ 

ــا ــيلِّ  إىلٰ  ،الرض ــب ع ــن أيب طال ــذا  ، ب ــال هب ــد ق إذ ال أح

ر اإلمامــة عليــه دون مــا نقــص منــه ـالعــدد املخصــوص وقصــ

ــه إالَّ  ــصَّ وزاد علي ــ  خ ــؤمنني واحلجَّ ــري امل ــه أم ــن ب ــن احلس ة ب

 .ة ومن بينهام من األئمَّ 

 .ةة والعامَّ وارد من طريقي اخلاصَّ  وهذا الرضب من النصِّ 

ــ رســول اهللا عــىلٰ  نــصُّ [ ــعــدد األئمَّ ق ة مــن بعــده مــن طري

 ]:ةالعامَّ 

ـفمامَّ    :قـال ،روقـعـن مسـ ،عـن الشـعبي:  ة فيـه روته العامَّ

كم كــم ثكم نبــيّ أحــدَّ  :فقــال لــه رجــل ،ا عنــد ابــن مســعودكنّــ

 ،نعـم :فقـال لـه عبـد اهللا بـن مسـعود ؟يكون بعده مـن اخللفـاء

ــ ،ومــا ســألني عنهــا أحــد قبلــك  ،اك ألحــدث القــوم ســن� وإنَّ

ــمعته  ــول س ــن اخل«: يق ــدي م ــون بع ــدَّ يك ــاء ع ــاء لف ة نقب

 .»شهم من قرير خليفة كلُّ ـاثنا عش  ٰى موس

 .خرق أُ رُ ورووه عن ابن مسعود من طُ 

ــ ــها مس ــال ،روقـوزاد يف بعض ــ  :ق ــاً كنّ ــد اهللا  إىلٰ  ا جلوس عب

هـل سـألتم  ،يـا أبـا عبـد الـرمحن :فقال لـه رجـل ،يقرئنا القرآن

ــكــم يملــك أمــر هــذه األُ  رســول اهللا  ة مــن خليفــة مــن مَّ

مـا سـألني أحـد منـذ قـدمت العـراق  :فقال لـه عبـد اهللا ؟بعده

ة نقبـاء ر عـدَّ ـاثنـا عشـ« :فقـال سألنا رسـول اهللا  ،عن هذا

 .»بني إرسائيل

ــن أُ  ــد اهللا ب ــن عب ــورووا ع ــوىلٰ ميَّ ــع ة م ــد  ،جماش ــن يزي ع

ــن مالــك  ،الرقــايش : قــال رســول اهللا  :قــال ،عــن أنــس ب

فــإذا  ،مــن قــريشر ـاثنــي عشــ إىلٰ  يــزال هــذا الــدين قــائامً  نلــ«

 . وساق احلديث» مضوا ساخت األرض بأهلها

عـــن  ،ورووا عـــن زيـــاد بـــن خثيمـــة]] ٤١٨ص /[[

ســمعت جــابر بــن ســمرة  :قــال ،األســود بــن ســعيد اهلمــداين

ــول ــول اهللا  :يق ــمعت رس ــول س ــا «:  يق ــدي اثن ــون بع يك

 ؟يكـون مـاذا ثـمّ  :فقـالوا لـه ،»هـم مـن قـريشر خليفة كلُّ ـعش

 .»رجيكون اهل ثمّ « :فقال

ــن ســمرة أنَّ  ،ورووا عــن الشــعبي ــيَّ  عــن جــابر ب   النب

 مـن نـاواهم إىلٰ  رون عـىلٰ ـال يزال أهـل هـذا الـدين ينصـ«: قال

ــي عشــ ــةـاثن ــون ويقعــدون ،»ر خليف ــاس يقوم  ،فجعــل الن

ـــ  يشءٍ  أّي  :فقلـــت أليب أو ألخـــي ،م بكلمـــة مل أفهمهـــاوتكلَّ

 .»هم من قريشكلُّ «: فقال ؟قال

وحصــني  ،وزيــاد بـن عالقــة  ،بورووا عـن ســامك بـن حــر

  ،وأيب خالـد الـوالبي ،وعبـد امللـك بـن عمـري  ،بن عبـد الـرمحن

 . مثله ،عن جابر بن سمرة

عــن عـــون بـــن أيب  ،ورووا عــن يـــونس بــن أيب يعفـــور

ــة ــه ،جحيف ــن أبي ــال ،ع ــول اهللا   :ق ــد رس ــت عن ــو  كن وه

ال «: فقــال رســول اهللا  ،ي جــالس بــني يــديَّ خيطــب وعّمــ

هـم مـن ر خليفـة كلُّ ـاثنـا عشـ يمـرَّ  ٰى حتـَّ تي صـاحلاً مَّ يزال أمر أُ 

 .» قريش
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ا عنــد شــقيق كنّــ :قــال ،ورووا عــن ربيعــة بــن ســيف

ســمعت  :ســمعت عبــد اهللا بــن عمــر يقــول :األصــبحي فقــال

 .»يكون خلفي اثنا عرش خليفة«: يقول رسول اهللا 

قـال يل  :قـال ،عـن أيب الطفيـل ،مةلَ اد بـن َسـورووا عن ّمحـ

عـدد اثنـي أ ،أبـا الطفيـل]] ٤١٩ص /[[يـا  :عمـر عبد اهللا بـن

 . يكون النقف والنفاق ثمّ   ر خليفة بعد النبيِّ ـعش

 .ةيف أمثال هلذه األحاديث من طريق العامَّ 

 ]:ةة من طريق اخلاصَّ عدد األئمَّ  عىلٰ  النصُّ [

 : ومن الشيعة ما تنارصت به روايتهم

ن احلسـني بـ د بـن عـيلِّ عـن أيب جعفـر حمّمـ ،عن أيب اجلارود

، ه عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه، قــال رســول اهللا  :قــال :

هلــم عــيلُّ  -إّين واثنــا عشـــر مــن أهــل بيتــي « بــن أيب طالــب  أوَّ

 -  ،أوتــاد األرض التــي أمســكها اهللا هبــا أن تســيخ بأهلهــا

فإذا ذهـب االثنـا عشــر مـن أهـيل سـاخت األرض بأهلهـا ومل 

 .»ُينَظروا

ــر  ــن أيب جعف ــال ،وع ــول :ق ــال رس ــن «: اهللا  ق م

مـون وآخـرهم ثون مفهَّ نجبـاء حمـدَّ  ر نقيبـاً ـأهل بيتـي اثنـا عشـ

 .»كام ملئت جوراً  يملؤها عدالً  القائم باحلقِّ 

ــري ــن أيب بص ــد اهللا ،ورووا ع ــن أيب عب ــه  ،ع ــن آبائ  ،ع

ام يــوم اختــار مــن األّيــ اهللا  إنَّ «: قــال رســول اهللا  :قــال

ــة ــان ،اجلمع ــهر رمض ــهور ش ــن الش ــن الل ،وم ــة وم ــايل ليل ي

ــدر ــاء ،الق ــاس األنبي ــن الن ــار م ــاء  ،واخت ــن األنبي ــار م واخت

واختـار  ،اي عليـ�واختـار منّـ ،مـن الرسـل ]ين[واختـار ،لُس الرُّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــني م ــن واحلس ــياء  ،احلس ــني األوص ــن احلس ــار م واخت

، ينفــون عــن هــذا الــدين  ،وهــم تســعة مــن ولــد احلســني

تاسـعهم  ،اهلنيحتريف الغـالني وانتحـال املبطلـني وتأويـل اجلـ

 .» وظاهرهم وهو قائمهم]] ٤٢٠ص /[[  باطنهم

وقــد  رأيــت رســول اهللا   :قــال ،ورووا عــن ســلامن

 ،س يف وجهــهفخـذه وتفــرَّ  عــىلٰ   أجلـس احلســني بـن عــيلٍّ 

ــمّ  ــال ث ــ« :ق ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــة ُح إم ــعهم َج ــع تاس ج تس

  .»قائمهم أفضلهم أحلمهم أعلمهم

ــثاميل ــزة ال ــن أيب مح ــر  ،ورووا ع ــن أيب جعف ــال ،ع   :ق

ـــ اهللا  إنَّ « ـــل حمّم ـــنِّ  إىلٰ   داً أرس ـــ اجل ـــس عامَّ  ،ةواإلن

ومـنهم مـن  ،مـنهم مـن سـبق ،ار وصـي� ـوكان من بعده اثنا عشـ

ــي ــلُّ  ،بق ــ ويصٍّ  وك ــه ُس ــرت ب ــد ]و[ة نَّ ج ــذين بع ــياء ال األوص

 .»...د حممّ 

ــ ــاليللَ ورووا عــن ُس ــيس اهل ــن ق ــال ،يم ب ــد  :ق ــمعت عب س

ــر ــن جعف ــول اهللا ب ــب يق ــن أيب طال ــ  :ب ــا كنّ ــة أن ــد معاوي ا عن

ــني  ــن واحلس ــ واحلس ــن عبّ ــواب ــن أيب َس ــر ب مة لَ اس وعم

يـا  :ه قـالنَّـأو ،بينـه وبينـه ٰى جـر فـذكر كالمـاً  ،سامة بن زيدوأُ 

ــول اهللا  ــمعت رس ــة س ــول معاوي ــاملؤمنني   أوىلٰ   إّين «: يق ب

 مــنبـاملؤمنني  أوىلٰ  بـن أيب طالـب أخـي عـيلُّ  ثـمّ مـن أنفسـهم، 

بــاملؤمنني مــن  أنفســهم، فــإذا استشــهد فابنــه احلســن أوىلٰ 

ــني ــابني احلس ــهد ف ــإذا استش ــهم، ف ــن  أوىلٰ   أنفس ــاملؤمنني م ب

بــاملؤمنني مــن  أوىلٰ   بــن احلســني أنفســهم، فــإذا استشــهد فعــيلُّ 

 أوىلٰ  د بــن عــيلٍّ ، ثــّم ابنــي حمّمــ- وســتُدِركه يــا عــيلُّ  -أنفســهم 

 ه، ثــّم تكملــ-يــا حســني وســتُدِركه   -بــاملؤمنني مــن أنفســهم 

 .»اثنا عشـر إمامًا من ولد احلسني 

ــر ــن جعف ــد اهللا ب ــال عب ــني  :ق ــن واحلس ــهدت احلس فاستش

ــ  ،ســامة بــن زيــدمة وأُ لَ اس وعمــر بــن أيب َســوعبــد اهللا بــن عبّ

 .فشهدوا يل بذلك عند معاوية

 وقــد كنــت ســمعت ذلــك مــن ســلامن وأيب ذرٍّ  :قــال ســليم

 .ل اهللا ورووه عن رسو ،سامة بن زيدوأُ 

ومنه مـا تنـارصت بـه الروايـة مـن حـديث ]] ٤٢١ص /[[

فــأمر  ،عــن املســائل وســؤاله أمــري املــؤمنني  ر ـاخلضــ

ــن  ــا احلس ــه عنه ــه ،بإجابت ــ ،فأجاب ــأظهر اخلض  ر ـف

ـــبحضــ ــة وملحّم  د رة اجلامعــة اإلقــرار هللا ســبحانه بالربوبي

ــالنبوَّ  ــؤمنني ب ــة واحلســن واحلســني  ة وألمــري امل باإلمام

 . ه اخلرض وأنَّ  التسعة من ولد احلسني و

ــ ــ عــىلٰ  ة اللــوح الــذي أهبطــه اهللا تعــاىلٰ ورووا قصَّ  ه نبيِّ

 .ة االثني عرشفيه أسامء األئمَّ 

ة طــرق عــن جــابر بــن عبــد اهللا ورووا ذلــك مــن عــدَّ 

ــه ،فاطمــة  دخلــت عــىلٰ   :قــال ،األنصــاري  ــني يدي   وب

ــدها  ــن ول ــياء م ــامء األوص ــه أس ــوح في ــدد ،ل ــي فع ت اثن

د وأربعـة مـنهم اثنـان مـنهم حمّمـ ،القـائم بـاحلقِّ   أحدهم ،رـعش

 .عيلٌّ 

ــري ــن أيب بص ــ ،ورووا ع ــن حمّم ــر ب ــد اهللا جعف ــن أيب عب د ع

 يعنــي البــاقر حمّمــد بــن عــيلٍّ  -قــال أيب «  :قــال ،الصــادق 

 - ــد اهللا ــن عب ــابر ب ــ: جل ــة، مت ــك حاج ــفُّ  ٰى إنَّ يل إلي خي

ــا؟ ــألك عنه ــك فأس ــو ب ــك أن أخل ــابر علي ــه ج ــال ل أيُّ : فق

ــىلٰ  ــَت، فخ ــات أحبب ــه األوق ــال ل ــام، فق ــض األّي ــه يف بع ــا : ب ي

 جابر، أخربين عـن اللـوح الـذي رأيتـه يف يـد ُأّمـي فاطمـة 
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، »...وما أخربتـك بـه أنَّ فيـه مكتوبـًا، فقـال جـابر أشـهد بـاهللا

 .وساق احلديث

ـ ر صــحيفة املختومــة ـه حــديث االثنــي عشــ]و[ا رووممـَّ

رســول  عــىلٰ  التــي نــزل هبــا جربئيــل  ،متــاً ر خاـبــاثني عشــ

ــا  اهللا  ــام فيه ــل ب ــيلٌّ [فعم ــ ،] ع ــإذا احتض ــلَّ ـف مها ر س

ص /[[  ثــمّ  ،ففــتح صــحيفة وعمــل بــام فيهــا ،احلســن  إىلٰ 

ــني  إىلٰ ]] ٤٢٢ ــمّ  ،احلس ــداً  ث ــد إىلٰ  واح ــد واح ــاين  بع الث

 .عرش 

ــد اهللا  ــن أيب عب ــدَّ  ورووا ع ــن ع ــم ــال ،قرُ ة ُط  إنَّ «  :ق

هـذه  ،ديـا حمّمـ :قبـل وفاتـه وقـال عبـده كتابـاً  أنزل عىلٰ   اهللا

 ؟ومـا النخبـة يـا جربئيـل :قـال ،النخبة مـن أهلـك تك إىلٰ وصيَّ 

ــال ــيلُّ  :ق ــ ع ــب ص ــن أيب طال ــه،ب ــان عــىلٰ  لوات اهللا علي  وك

 ، عـيلٍّ  إىلٰ   فدفعـه النبـيُّ  ،الكتاب خـواتيم مـن ذهـب

أمـري املـؤمنني  كَّ ففـ ،منـه ويعمـل بـام فيـه خامتـاً  وأمره أن يفكَّ 

 ــه ــام في ــل ب ــاتم وعم ــمّ  ،اخل ــه إىلٰ  ث ــره أن  دفع ــن وأم احلس

ــه خامتــاً  يفــكَّ  ــام في ــه ويعمــل ب  اخلــاتم احلســن  ففــكَّ  ،من

 ففــكَّ  احلســني  دفعــه إىلٰ  ثــمّ  ،]اهوعمــل بــام فيــه فــام تعــدَّ [

الشـهادة فـال شـهادة هلـم  خـرج بقـوم إىلٰ أن أُ  :فوجـد فيـه خامتاً 

بـــن  عـــيلِّ  دفعـــه إىلٰ  ثـــمّ  ،ك هللا ففعـــل معـــك وأرش نفســـإالَّ 

ــني  ــكَّ  احلس ــاً  فف ــه خامت ــد في ــرق و :فوج ــمت اأن أط ص

ــكاو ــزم منزل ــ ل ــك حتَّ ــد ربَّ ــل،  ٰى واعب ــني ففع ــك اليق ــمّ يأتي  ث

ــه إىلٰ  ــ دفع ــه حمّم ــيلٍّ ابن ــن ع ــكَّ   د ب ــاً  فف ــه خامت ــد في  :فوج

ــإالَّ  ث النــاس وأفــتهم وال ختــافنَّ حــدِّ  ه ال ســبيل ألحــد  اهللا فإنَّ

 :فوجـد فيـه خامتـاً  ففـكَّ  ابنـه جعفـر  دفعـه إىلٰ  ثـمّ  ،عليك

ــدِّ  ــح ــتهم وانش ــاس وأف ــدِّ ـث الن ــك وص ــل بيت ــوم أه ق ر عل

 اهللا وأنــت يف حــرز وأمــان إالَّ  آبائــك الصــاحلني وال ختــافنَّ 

ــل ــمّ  ،ففع ــه إىلٰ  ث ــ دفع ــ ، ٰى موس ــه موس ــذلك يدفع  ٰى وك

  ٰقيام املهدي  إىلٰ  كذلك أبداً  ثمّ  ،الذي بعده إىل«.  

شــهدت جنــازة أيب بكــر   :قــال ،ا رووه عــن أيب الطفيــلوممَّــ

ــات ــوم م ــيلٌّ  ،ي ــع، وع ــني بوي ــر ح ــهدت عم ــالس   وش ج

وهــو  -ناحيـة، فأقبـل غـالم هيـودي مجيــل عليـه ثيـاب حسـان 

ـ - مــن ولــد هــارون  رأس عمــر بــن  قــام عــىلٰ  ٰى حتـَّ

ــال ــاب، فق ــة : اخلّط ــذه األُمَّ ــم ه ــت أعل ــؤمنني، أن ــري امل ــا أم ي

ــيِّ  بكتــاهبم وأمــر ــه هم نب ؟ فطأطــأ عمــر رأســه، فأعــاد علي

ــه عمــر ــال: القــول، فقــال ل ـــَم ذاك؟ فق ــادًا  :ولِ إّين جئــت مرت

ــاك�  ـــي ش ــة]] ٤٢٣ص /[[  يف النفس ــد احلجَّ ــي، ُأري ــب  دين وأطل

أمـري  وأشـار إىلٰ  -دونـك هـذا الشـاب : الربهان، فقال له عمـر

ــؤمنني  ــالم- امل ــال الغ ــر: ، ق ــال عم ــذا؟ ق ــن ه ــذا : وم ه

ــيلُّ  ــمِّ  ع ــن ع ــب اب ــن أيب طال ــول اهللا  ب ــن رس ــو احلس ، وأب

ــة بنــت رســول اهللا  واحلســني ابنــي رســول اهللا، وزوج فاطم

نَّة)صلوات اهللا عليهم(  .، وأعلم الناس بالكتاب والسُّ

 ؟أنـت كـذلك :فقـال لـه  عـيلٍّ  فأقبـل الغـالم إىلٰ  :قـال

ريـد أن أسـألك  أُ فـإّين  :قـال الغـالم، »نعـم«:  فقال له عيلٌّ 

ـ :قـال ،ن ثـالث وثـالث وواحـدةع  م أمـري املـؤمنني فتبسَّ

 ألّين  :قــال ،»؟ســبعاً  :مــا منعـك أن تقــول ،يــا هــاروين« :وقـال

 ، بعـدهنَّ سـألتك عـامَّ  فـإن علمـتهنَّ  ،ريد أسـألك عـن ثـالثأُ 

قـال أمـري املـؤمنني  ،ه لـيس فـيكم عـاملعلمت أنَّ  وإن مل تعلمهنَّ 

 :»نـا أجبتـك عـن كـلِّ أنا أسألك باإللـه الـذي تعبـده إن أ 

مــا  :قــال ،»؟يف دينــي دينــك ولتــدخلنَّ  مــا تســأل عنــه لتــدعنَّ 

 .»ْل َس «: قال له أمري املؤمنني  ، لذلكجئت إالَّ 

وجــه  ل قطــرة دم قطــرت عــىلٰ أخــربين عــن أوَّ  :فقــال

ـــي األرض أّي  ـــرة ه ـــىلٰ وأوَّ  ؟قط ـــت ع ـــني فاض ـــه  ل ع وج

رض وجــه األ عــىلٰ  يشء اهتــزَّ   لوأوَّ  ؟عــني هــي األرض أّي 

 ؟يشء هو أّي 

ـ ،يـا هـاروين«: فقال أمري املـؤمنني   :ا أنـتم فتقولـونأمَّ

ــرت عــىلٰ أوَّ  ــي  ل قطــرة قط ــد ابن ــل أح ــث قت ــه األرض حي وج

ه حيـــث طمثـــت ولكنَّـــ ،ولـــيس كـــذلك ،صـــاحبه آدم 

ــد ابنيهــا ،اءحــوّ  ــل أن تل ــ .وذلــك قب ــونوأمَّ ــتم فتقول ل أوَّ  :ا أن

ــه األرض العــني التــي ببيــت  عــني فاضــت عــىلٰ  ــدسوج  ،املق

ــذلك هــو ــا ولكنَّ  ،ولــيس ك ــف عليه ــاة التــي وق ــا لعــني احلي ه

ــ ــالح  ٰى موس ــون امل ــام الن ــاه ومعه ــا  ،وفت ــه فيه ــقط من فس

ـــ . حـــيٌّ إالَّ  تـــاً وهـــذا املـــاء ال يصـــيب ميِّ  ،فحـــيٌّ  ا أنـــتم وأمَّ

ــون ــزَّ أوَّ  :فتقول ــىلٰ  ل يشء اهت ــي  ع ــجرة الت ــه األرض الش وج

ــوح  ــفينة ن ــا س ــت منه ــو ،كان ــذلك ه ــيس ك ــا لكنَّ و ،ول ه

ـــي أُ  ـــالنخلـــة الت ]] ٤٢٤ص /[[  وهـــي ،ةهبطـــت مـــن اجلنَّ

 .»من أنواع النخل ٰى ع مجيع ما ترومنها تفرَّ  ،العجوة

 ألجد هذا يف كتب إّين  ، هوصدقت واهللا الذي ال إله إالَّ  :فقال

 . ٰى ي موسكتابته بيده وإمالء عمّ  ،أيب هارون 

د حمّمـعـن أوصـياء  :خـرأخـربين عـن الـثالث األُ  :قـال ثمّ 

 ــ ــم أئمَّ ــدهوك ــدل بع ــ ؟ة ع ــه يف اجلنَّ ــن منزل ــن  ؟ةوع وم

 ؟يف منزله يكون معه ساكناً 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٦٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــاروين« :فق ــا ه ــ إنَّ  ،ي  د ملحّم

ــ ــي عش ــي� ـاثن ــر وص ــدلا أئمَّ ــ ،ة ع ــن رُّ ـال يض ــذالن م هم خ

ـــ ،وال يستوحشـــون بخـــالف مـــن خـــالفهم ،خـــذهلم م وإهنَّ

ــدِّ  ــب يف ال ــروايسأرس ــال ال ــن اجلب ــكن  . يف األرضين م ومس

ــ د حمّمــ  .وغرســها بيــده ة عــدن التــي ذكرهــا اهللا يف جنَّ

 .»ة االثنا عرش العدولومعه يف مسكنه فيها األئمَّ 

 ألجـد ذلـك يف إّين  ، هـوصدقت واهللا الذي ال إلـه إالَّ  :فقال

 . ٰى ي موسكتابته بيده وإمالء عمّ  ،كتب أيب هارون 

 د حمّمــ وّيص كــم يعــيش  :أخــربين عــن الواحــد :فقــال

 ؟لقتَ وهل يموت هو أو يُ  ؟من بعده

ال تزيـد يومـًا  ،يعـيش بعـده ثالثـني سـنة ،يا هـاروين«: قال

ــا  ــة هاهن ـــَرب رضب ــّم ُيض ــًا، ث ــنقص يوم ــده  -وال ت ــع ي ووض

 .»فتخضب هذه من هذه -حليته  قرنه وأومأ إىلٰ  عىلٰ 

أشــهد أن ال  :وقــال  ،فصــاح اهلــاروين وقطــع كشــنريه :قــال

ــه إالَّ  ــهد أنَّ  ،اهللا إل ــ وأش ــوله داً حمّم ــده ورس ــ ،عب  ك ويصُّ وأنَّ

ـــوق وال تُ  ،رســـوله  ـــوأن تُ  ،فـــاقينبغـــي أن تف م وال عظَّ

 . وحسن إسالمه ،ضعفستَ تُ 

بـــن  ســـمعت عـــيلَّ  :قـــال ،ورووا عـــن أيب محـــزة الـــثاميل

خلـــــق  ]] ٤٢٥ص /[[  اهللا إنَّ «: يقـــــول احلســـــني 

ــ ــ  داً حمّم ــي عش ــور عـواثن ــن ن ــه م ــل بيت ــن أه ــهر م  ،ظمت

ـــباحاً  ـــامهم أش ـــه ويُ  فأق ـــوره يعبدون ـــياء ن حونه ســـبِّ يف ض

  .»د ة من بعد حممّ وهم األئمَّ  ،سونهقدِّ ويُ 

ــن زرارة ــال ،ورووا ع ــر  :ق ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ــ« ــن آل حمّم ــ(د م ــهص ــ )لوات اهللا علي ــا عش ــاً ـاثن ــم كلُّ  ر إمام ه

بــن أيب طالـــب  ورســول اهللا وأمـــري املــؤمنني عـــيلُّ  ،ثحمــدَّ 

 .» مها الوالدان )اهللا عليهاملوات ص(

ــ ــن العبّ ــن ب ــن احلس ــريشورووا ع ــن احل ــن أيب  ،اس ب ع

أمـري املـؤمنني  إنَّ «  :قـال ، ٰى بـن موسـ د بن عـيلِّ جعفر حممّ 

 ه ينـزل وإنَّـ ،سـنة ليلـة القـدر يف كـلِّ  إنَّ  :اسقال البن عبّـ

وكـذلك والة األمـر بعـد رسـول اهللا  ،يف تلك الليلـة أمـر السـنة

«، ر مـن ـأنـا وأحـد عشـ«: قـال ؟مـن هـم :اسن عبّ قال اب

 .» ثونصلبي حمدَّ 

ــناده ــال ،وبإس ــول اهللا  :ق ــال رس ــحابه ق ــوا «:  ألص آمن

ــ ،بليلــة القــدر بــن أيب طالــب وولــده  ا تكــون بعــدي لعــيلِّ فإهنَّ

  .»وهم أحد عرش من بعده 

ـــري ـــن أيب بص ـــن[ ،ورووا ع ـــر  ]ع ـــال ،أيب جعف : ق

 .» تاسعهم قائمهم ة بعد احلسني يكون تسعة أئمَّ «

ــن زرارة ــال ،ورووا ع ــر  :ق ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ـ« ــ ثــمّ  ،مــنهم احلســن واحلســني ر إمامــاً ـة اثنــا عشــاألئمَّ ة األئمَّ

  .»من ولد احلسني 

 .ةة والعامَّ يف أمثال هلذه الروايات الواردة من طريقي اخلاصَّ 

بنقـــل  ورود اخلـــرب متنـــارصاً  معلـــوم أنَّ و]] ٤٢٦ص /[[

إذ ال  ،تهضـــمنه واملخـــالف يف معنـــاه برهـــان صـــحَّ الـــدائن ب

 .روايته  الصدق الباعث عىلٰ داعي للمحجوج به إالَّ 

ــ ــه اقتض ــدق نقلت ــت ص ــه ٰى ـوإذا ثب ــذكورين في ــة امل  ،إمام

 .مناهعدد مل يرشكهم فيه أحد حسب ما قدَّ  ا عىلٰ لكونه نص� 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

وهـــذه الصـــفات متكاملـــة ألمـــري املـــؤمنني ]] ٩١ص [[

ـ  بـن أيب طالـب عيلِّ  تـه احلسـن واحلسـني يَّ ة مـن ذرّ ولألئمَّ

صــلوات اهللا علــيهم (نــني مــن ولــد احلســني والتســعة املعيَّ 

هبــا هــؤالء  مــن أثبتهــا لإلمــام خــصَّ  ألنَّ كــلَّ ، )أمجعــني

 .لاملذكورين، وإذا كانت ثابتة بالربهان حلق الثاين باألوَّ 

عيــت ن ادُّ عــداهم ممَّــ فــال أحــد قطــع ثبوهتــا ألحــدٍ  أيضــاً و

ن، فوجـــب لــذلك القطـــع اآل ىلٰ إو  إمامتــه بعـــد النبــيِّ 

ــا ــوت م ــع بثب ــاع القط ــع، الرتف ــامتهم أمج ــاد إم ــون  بفس ال يك

من دونه لواحد مـنهم، كـام جيـب مثلـه لـو مل يقطـع  اإلمام إماماً 

مــة يف اإلما بثبـوت عـدالتهم مـن حيــث كانـت العصـمة رشطـاً 

مامـة مـن عـداهم وجـب لـذلك القـول إكالعدالة، فإذا بطلـت 

 .ةبإمامتهم أو فساد مدلول األدلَّ 

ــاً  ــد ادُّ  وأيض ــال أح ــم ف ــه دوهن ــت إمامت ــه الَّ إعي ــت من  وقع

ــه ــائح أو قرفت ــاألُ  القب ــاه مَّ ــن ذكرن ــال م ــها، وح ــا أو بعض ة هب

ــ ن واالهــم أو عــاداهم ن أحــد ممَّــه مل يــتمكَّ بخــالف ذلــك، ألنَّ

ــبهم ــن عي ــ م ــريَّ  يـبش ــاً  ء ُيع ــاً وال متحرِّ  ثابت ــ، ص ــذا معن  ٰى وه

ـــك إالَّ  ـــم يف ذل ـــارك هل ـــوم، إذ ال مش ـــاءاملعص ،   األنبي

 .فوجب لذلك القول بإمامتهم

ــيهم، ألوال يقــدح فــيام اعتربنــاه مــا تــديَّ   نَّ ن بــه اخلــوارج ف

اخلــوارج تقــدح يف عــدالتهم بــام وضــح برهــان حســنه، وأمجــع 

]] ٩٢ص /[[ المنــا خمــتصٌّ ذلــك فيــه، وك املســلمون عــىلٰ 

 . يثبت قبحهبتنزهيهم عامَّ 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٧٠  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــيُ  ــديُّ وضِّ ــك ت ــاءح ذل ــالل األنبي ــالء بض ــن العق ــري م  ن كث

 ومل يقـــدح هـــذا االعتقـــاد يف  ،هماوكـــذهبم يف دعـــو

د االعتقــاد جمــرَّ  مــن حيــث أســند إىلٰ  ،منــزلتهم صــدقهم وعلــوِّ 

 .ةاملعلوم فساده باحلجَّ 

*   *   * 

ــ]] ٩٥ص [[ فــيام أمــر بــه مــن مســألة أهــل  ه ســبحانهفكأنَّ

إلــيهم واالقتــداء بالصــادقني،  األمــر والــردِّ  ويلأُ الــذكر وطاعــة 

بــن أيب طالــب واحلســن  أمــر بمســألة أمــري املــؤمنني عــيلِّ 

ــيلِّ  ــني وع ــ واحلس ــني وحمّم ــن احلس ــب ــر وموس ــيلٍّ  ٰى د وجعف  وع

ـــ د وعـــيلٍّ وحمّمـــ وطـــاعتهم ،  ة املهـــديواحلســـن واحلجَّ

ــردِّ  ــد وال ــيهم واالقت ــرق إل ــاهنم، إذ ال ف ــامئهم وأعي ــم بأس اء هب

ــنصَّ  ــني أن ي ــىلٰ  ب ــىلٰ  ع ــة، أو ع ــامء املخصوص ــفات  األس الص

ـ عـىلٰ  ني، بـل الـنصُّ ة باملسـمِّ املختصَّ  ة، الصـفات أظهـر يف احلجَّ

حلصــــول االشــــرتاك يف األســــامء، وانتفائــــه يف الصــــفات 

ــ ــصَّ املختصَّ ــو ن ــان ل ــىلٰ  ة، وإذا ك ــم  ع ــداء هب ــامتهم واالقت إم

ــامئه ــىلٰ بأس ــاهبم مل حيصــل ع ــ م وأنس ف ريــب يف قلــب مكلَّ

ــ عــىلٰ  أمــرهم، وكــان الــنصُّ  ــالصــفة املختصَّ ة، ة أظهــر يف احلجَّ

 .يف إمامتهم ه عليها ارتفاع الشكِّ وجب لنصِّ 

*   *   * 

ـــدلُّ ]] ٩٧ص [[ ـــاً  وي ـــىلٰ  أيض ـــامتهم ع ـــوم   إم عم

] قـدر خ[قـدرهم يف البـأس، وعظـم  خمـالط بنباهـة العلم لكـلِّ 

ـــزلتهم  ـــويلِّ من ـــد ال ـــدوِّ  عن ـــم، والع ـــيعة هل ـــيم الش ، وتعظ

ــيحهم إل ــديُّ وترش ــام، وت ــة األن ــيهم، مام ــذلك ف ــائهم ب ن أولي

ــه ــدائهم ل ــرة أع ــريش املتغلِّ  وكث ــن ق ــني أوَّ م ــراً  الً ب ــىلٰ  وآخ  ع

 يف الغــضِّ  خالفــة اإلســالم وأعــواهنم عليهــا، واجتهــاد الكــلِّ 

ــنهم، و ــة أو متخرِّ إم ــيهم، ثابت ــمة إل ــافة وص ــالمة ض ــة، وس ص

، وشـهادة تهم منـه عنـد الكـلِّ أعراضهم مـن ذلـك، وبـراءة ذمَّـ

ء مـن القبـائح، وهـذا برهـان  يـاجلميع بضاللة مـن قـرفهم بشـ

ــرُّ  ــن التح ــن ع ــبس اهللا األلس ــًا ح ــوهنم حجج ــمتهم وك  زعص

 رادة منـــه ســـبحانه وتعـــاىلٰ إعلـــيهم مـــا يقـــدح يف وقـــارهم 

 .خلقه لالحتجاج هبم عىلٰ 

علمهــم يف العقليــات  بظهــور  إمـامتهم عــىلٰ  ا يــدلُّ وممـَّ

أهــــل  رعيات واآلداب وتربيــــزهم يف ذلــــك عــــىلٰ ـوالشــــ

ــيهم واســتغنائهم عــنهم، وثبــوت  األعصــار، وحاجــة الكــلِّ  إل

ــ ــىلٰ حجَّ ــه ع ــلِّ  تهم في ــار  ك ــالفيهم، إمش ــامء خم ــن عل ــه م لي

واستمرار ذلـك يف األزمـان واألعيـان، وسـالمته مـن التقصـري 

ــكالت ــد املش ــز عن ــالت، والعج ــد املعض ــم عن ــد العل ــع فق ، م

ليــه بتعلــيم، أو ينســبون اليــه بتفهــيم، إبأحــد يضــافون  والظــنّ 

 .امنمجيع األ عىلٰ  بذلكبتفّوقهم شيعتهم  ٰى مع دعو

ر واجتهـاد ملـوك األزمنـة مـن أعـدائهم يف تكـذيبهم، وتــوفُّ 

صـهم، ملـا يف ثبوتـه مـن فسـاد أمــرهم، إظهـار خترُّ  دواعـيهم إىلٰ 

ــ ن، اآل ىلٰ إالزمــان و مــرِّ  عــىلٰ  ر ذلــكة هلــم، وتعــذّ ولــزوم احلجَّ

ــه،  هللا تعــاىلٰ  جــاً جَ كــوهنم ُح  برهــان واضــح عــىلٰ  وحفظــة لدين

ـــك  ـــوف ذل ـــبحانه ]] ٩٨ص /[[لوق ـــه س ـــيص علي التخص

ــاء ــدَّ  كاألنبي ــد تق ــادة يف أح ــر الع ــرز ، إذ مل جت ــم وب م يف عل

مــه منــه ليـه معــروف، ومــن ينسـب تعلُّ إ ومــن يضــاف الَّ إفيـه، 

ن كثــري مــن األجوبــة ظــاهر مشــهور، ومــع ذلــك فقصــوره عــ

ــاظرة  ــني املن ــه ح ــل، وانقطاع ــالت حاص ــد املعض ــزه عن وعج

 .ثابت

ــدلُّ  ــد   إمــامتهم عــىلٰ  وي مــا حصــل مــن تعظــيمهم بع

ـــد  ـــا، وقص ـــالف فيه ـــامتهم واملخ ـــدائن بإم ـــن ال ـــاة م الوف

ــ ل مشــاهدهم مــن أطــراف الــبالد، واخلضــوع لــرتهبم، والتوسُّ

ــابراهللا بحقِّ  ىلٰ إ ــن جب ــا م ــاذ هب ــم، والعي ــاع ه ــان، واالمتن ة الزم

 تها من أهل الطغيـان، مـع ارتفـاع الرجـاء واخلـوف عـاجالً بذمَّ 

ــني هــذه القضــيَّة يف املتغلِّ  ء مــن ذلــك، وحصــول ضــدِّ  يـبشــ ب

ــا ــة األن ــيهم يف إمام ــوِّ  معل ــع عل ــواهنم  م ــرة أع ــلطاهنم وكث س

ــامت،  ــورهم بعــد امل ــدراس قب ــاة وان ــد الوف ومخــول ذكــرهم بع

ــويلِّ  ــن ال ــ م ــدائن بخالف ــالً ال ــاللتهم،  تهم فض ــامل بض ــن الع ع

ــ وهــذا برهــان واضــح عــىلٰ  تهم منــزلتهم عنــد اهللا وثبــوت حجَّ

 .لديه

 مـن رسـول اهللا ثبـوت الـنصِّ   إمـامتهم عـىلٰ  ا يـدلُّ وممَّ 

  ٍّــنهم عــىلٰ  ومــن كــل ــ م ــه يف احلجَّ ــذي يلي ــىلٰ  ،ةال  وهــو ع

 :رضبني

  كقولـــه ،العـــدد املخصـــوص عـــىلٰ  نـــصٌّ  :أحـــدمها

ــأنــت «:  للحســني ة إمــام، ابــن إمــام، أخــو إمــام، أبــو أئمَّ

 ،»حجــج تســع، تاســعهم قــائمهم أعلمهــم أحلمهــم أفضــلهم

ــ«:  وقولــه  ،»ٰى ة بعــدي عــدد نقبــاء موســـعــدد األئمَّ

ــحائف ــديث الص ــوح، وح ــديث الل ــ ،وح ــديث اخلض  رـوح

ــ ــك ممَّ ــال ذل ــدِّ ، وأمث ــه حم ــا نقل ــقثو العامَّ ــه  ة، وأطب علي

ــاقلوا  ــةن ــاإلماميَّ ــال هب ــد ق ــوص ، وال أح ــدد املخص  الَّ إذا الع

 .ه بام ذكرناخصَّ 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٧١  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــ]] ٩٩ص /[[ ــاينـوالض ــصُّ  :رب الث ــلِّ  ن ــنهم إ ك ــام م م

ــىلٰ  ــ ع ــذا الض ــده، وورود ه ــن بع ــده م ــنصِّ ـول ــن ال يف  رب م

 .متواتر يقتيض ثبوته اإلماميَّة نفس

ـ ربني مـن الـنصِّ ـذيـن الضـ من أراد الوقـوف عـىلٰ  ل فليتأمَّ

 .Ó اظرف النقل وما أورده من ذلك شيوخن

ــدهيم ظهــور املعجــزات عــىلٰ   إمــامتهم عــىلٰ  ويــدلُّ   ،أي

، وطريــق العلــم هبــا تــواتر  أيــدي األنبيــاء كظهورهــا عــىلٰ 

بــن أيب  يــد أمــري املــؤمنني عــيلِّ  بظهورهــا عــىلٰ  اإلماميَّــةالشـيعة 

ــ طالــب  ، كتــواتر النــاقلني يتــه ة مــن ذرّ وأعيــان األئمَّ

ــيِّ  ــزات النب ــاهلم  ملعج ــن ح ــك م ــم ذل ــلُّ ، يعل ــ ك ل متأمِّ

أيـدهيم مقرتنـة بـدعواهم  ذا ظهـرت املعجـزات عـىلٰ إلنقلهم، ف

هبــا علــيهم زال الريــب  مــن اهللا تعــاىلٰ  ت الــنصِّ ولإلمامـة، وثبــ

 .يف ثبوهتا هلم

ــدلُّ  ــاً  وي ــىلٰ  أيض ــم لكــلِّ  إمــامتهم  ع ــول العل  حص

خمالط هلـم وسـامع ألخبـارهم، بـدعواهم اإلمامـة يف أنفسـهم، 

ــاً  ــوهنم حجج ــع وك ــديُّ  ال يس ــالفتهم، وت ــد خم ــالل أح نهم بض

 مــن ٰى بعــه، وظهــور هــذه الــدعوم علــيهم ومــن اتَّ املتقــدِّ 

ــيهم ويف ــيعتهم ف ــذلك  ش ــاهم ب ــح فتي ــالفهم، ورصي ــن خ م

واحتجـــاجهم لـــه مـــع اختصاصـــهم هبـــم، ومحـــل حقـــوق 

ـــدِّ  ـــامل ال ـــذ مع ـــيهم، وأخ ـــوال إل ـــديُّ األم ـــنهم وت نهم ين ع

ــقِّ  ــيص احل ــا،  بتخص ــن خالفه ــالل م ــاهم، وض ذلــك وبفتي

تها، إذ لـو كـانوا ، واحلكـم بصـحَّ ٰى مقتض لثبـوت هـذه الـدعو

ــن األُ  ــد م ــالهلم، وال أح ــم بض ــب احلك ــا أوج ــاذبني فيه ــك ة مَّ

 بيَّنّـاذلـك فـيهم، وخـالف اخلـوارج قـد  ىلٰ إبقولـه يـذهب  دُّ تَ عْ يُ 

 .سقوطه فيام سلف

ــت ]] ١٠٠ص /[[ ــمتهم إوإذا ثب ــاه وعص ــن ذكرن ــة م مام

ــم األُ  ــوهنم أعل ــوك ــأممَّ ــوت ة امل ــب ثب ــم، وج ــداء هب ور باالقت

م عليهـا يف ة والتقـدُّ الرعيـَّ باقي الصفات هلـم مـن الفضـل عـىلٰ 

ــذلك اتِّ  ــزم ل ــادة والزهــد، ويل ــذ الشــجاعة والعب ــاعهم واألخ ب

املفتــي  ةمامــة مــن عــداهم وضــاللإفســاد  عــنهم والقطــع عــىلٰ 

ــ ة فتياهــا ولئــك وصــحَّ مامــة أُ إب ناً بعهم متــديِّ بخالفهــم ومــن اتَّ

 .الواضح بربهانه عن احلقِّ  لكلِّ ولذهاب ا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــد أنَّ ]] ٢٤٥ص /[[ ـــب أن يعتق ـــاىلٰ  وجي ـــج اهللا تع  حج

ـ تـه اثنـا مَّ ة أُ بعد رسوله الذين هـم خلفـاؤه وحفظـة رشعـه وأئمَّ

ـأوَّ  ،ر أهل بيتـهـعش ه وصـهره بعـل فاطمـة هلـم أخـوه وابـن عمِّ

ــرا ــيُّ الزه ــه ووص ــىلٰ ء ابنت ــيلُّ مَّ أُ  ه ع ــه ع ــري  ت ــب أم ــن أيب طال ب

ــمّ  ،املــؤمنني ــن عــيلٍّ  ث ــمّ  ،الزكــي احلســن ب ــيلٍّ  ث ــن ع  احلســني ب

 د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،بن احلسـني زيـن العابـدين عيلُّ  ثمّ  ،الشهيد

بــن  ٰى موســ ثــمّ  ،د الصــادقجعفــر بــن حمّمــ ثــمّ  ،بــاقر العلــوم

 د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،ضـاالر ٰى بـن موسـ عـيلُّ  ثمّ  ،جعفر الكاظم

 ،اهلـادي احلسـن بـن عـيلٍّ  ثـمّ  ،د املنتجـببن حممّ  عيلُّ  ثمّ  ،التقي

صـلوات اهللا علـيهم ( ،اخللـف الصـالح بـن احلسـن املهـدي ثمّ 

 .)أمجعني

وال جيـــوز  ، هلـــم إالَّ  ال إمامــة بعـــد رســـول اهللا 

 . عنهمين إالَّ وال أخذ معامل الدِّ  ، هبمين إالَّ االقتداء يف الدِّ 

 .م يف كامل العلم والعصمة من اآلثام نظري األنبياء وأهنَّ 

 .م أفضل اخللق بعد رسول اهللا وأهنَّ 

ــن قِ  وأنَّ  ــيهم م ــوص عل ــامتهم منص ــإم ــىلٰ بَ ــني  ل اهللا ع اليق

 .والبيان

ــ]] ٢٤٥ص [[ ــىلٰ وأنَّ ــر ع ــبحانه أظه ــات ه س ــدهيم اآلي  ،أي

يعطهم من  ومل ،مور املستقبالتمن الغائبات واألُ  وأعلمهم كثرياً 

 .يعمله من اللطف والصالح  ما قارن وجهاً ذلك إالَّ 

 ،الــدوام وليســوا عــارفني بجميــع الضــامئر والغائبــات عــىلٰ 

 .ما علمه اهللا تعاىلٰ  وال حييطون بالعلم بكلِّ 

ــىلٰ  ــر ع ــي تظه ــات الت ــم واآلي ــل اهللا دوهن ــي فع ــدهيم ه  ،أي

 .وال صنع هلم فيها ،أكرمهم هبا

ــ ــوأهنَّ ــدَ ـم بش ــنوعونو ،ثونر حم ــاد مص ــون وال  ،عب ال خيلق

وتنــاهلم  ،وتكــون هلــم األزواج ،ربونـويــأكلون ويشــ ،يرزقــون

مـنهم مـن  وأنَّ  ،قونوخيافون فيتَّ  ،ويستضامون ،اآلالم واألعالل

 .َض بِ ومنهم من قُ  ،َل تِ قُ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

  :عرش  ية االثنيف تثبيت إمام ]]٣٦٥ص [[

الزمـان ال خيلـو مـن إمـام مـن رشطـه  نَّ أمناه إذا ثبت بام قـدَّ 

اهللا عنــد  أكثــر ثوابــاً   عصــمته، ويكــون عــىلٰ  ن يكــون مقطوعــاً أ

 سـهل الكـالم عـىلٰ  ،ريعةـ، وأعلمهم بجميـع أحكـام الشـتعاىلٰ 

ــ، مــام بعــد أمـري املــؤمنني إإمامـة  ــرب أقــوال األُ عتَـه يُ ألنَّ ة مَّ

 :عرص، فنجدها بني أقوال   يف كلِّ 



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٧٢  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

الزمـان ال خيلـو  لنـا بـه مـن أنَّ ومـا دلَّ  ،مـامإال   :قائل يقـول

 .د قولهفِس من إمام يُ 

ــول بو ]]٣٦٦ص /[[ ــل يق ــن ال يُ إقائ ــة م ــمام ــىلٰ قَط  ع ع

ــمته ــن رشط اإل ،عص ــا م ــل ال جيعله ــامب ــام  ،م ــل ب ــك يبط وذل

 .مامعصمة اإل مناه من وجوب القطع عىلٰ قدَّ 

 ىلٰ إه يـذهب لكنـَّ ،عي عصـمتهة مـن يـدَّ مامـإوقائـل يقـول ب

ــأ بيَّنّـاعليــه وال املعجـز، وقــد  عي الـنصَّ إمامـة مـن ال يــدَّ  ه ال نَّ

ــق  ــوم إالَّ  ىلٰ إطري ــة املعص ــذينمعرف ــد ه ــد  ، بأح ــه يفس فقول

 .بذلك أيضاً 

ـإ ،الـنصَّ  ٰى عـومن ادَّ  ـإو ا رصحيـاً مَّ ه يـذهب نَّـإف ،ا حمـتمالً مَّ

ــ ىلٰ إ ــه كالكيس ــا موت ــن علمن ــة م ــائلني بإمام ــن إانية الق ــة اب مام

ــة ــىلٰ  ،احلنفي ــة ع ــية الواقف ــ والناووس ــن حمّم ــر ب ، د جعف

ــر الصــادق اهللا عبــد (مامــة إوالفطحيــة القــائلني ب بــن جعف

ــائلني ــإب )، وكالواقفــة الق ــر و ٰى مامــة موس ــن جعف ــأب مل   هنَّ

ــت ــن. يم ــا م ــام علمن ــل ب ــؤالء تبط ــوال ه ــؤالء   وأق ــوت ه م

ــ دليــل عــىلٰ  فــأدلُّ  وأيضــاً  .مكشــوفاً  ظــاهراً  ق رَ فســاد هــذه الِف

ــأانقراضــهم، و ملــا  حــقٍّ  هلــم باقيــة، ولــو كــانوا عــىلٰ  م مل يبــَق هنَّ

ــد  ــا يف إمــام إمــام مــن عه ــة إذا اعتربهت انقرضــوا، وهــذه اجلمل

ــن عــيلٍّ  ــن احلســن  وإىلٰ  احلســني ب ــدهتا  عهــد القــائم ب وج

 باملنازعـــة يف بعـــض صـــحيحة ال يمكـــن الطعـــن عليهـــا إالَّ 

نـازعوا يف يشء مـن ذلـك كـان  ٰى ذكرناهـا، ومتـصول التـي األُ 

 . يف فرعه ثمّ  الً الكالم يف تصحيح ذلك األصل أوَّ 

يف مجلـــة  ]]٣٦٧ص /[[ الزيديـــة داخـــل  والكـــالم عـــىلٰ 

ــك ــ ،ذل ــىلٰ ألهنَّ ــون ع ــدَّ  م ال يقطع ــد، وال ي ــمة زي  نَّ أعون عص

عصـمته، ومــن محــل  عــىلٰ  ن يكـون مقطوعــاً أمــام مـن رشط اإل

ومـع ذلـك يفسـد قولـه . خيـالف اإلمجـاع اً ذلك أخـري نفسه عىلٰ 

ــ ــدَّ ألنَّ ــه ال ي ــزعي نص� ــور معج ــه وال ظه ــذه  ،ا علي ورشح ه

، )تلخـيص الشــايف(ه يف بيَّنّــافريـق فريــق  اجلملـة والكــالم عـىلٰ 

 .ل بذكره الكتابطوِّ ما قلناه، فال نُ   ومجلته عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )مسائل كالمية(رسائل ال

ــألة) ٢٩]] (٩٨ص [[ ــيلٍّ : مس ــد ع ــام بع ــده :  اإلم ول

ــيلُّ  ــّم ع ــني، ث ــّم احلس ــن، ث ــني[ احلس ــن احلس ــد ]ب ــّم حمّم ، ث

ــاقر[ ــّم جعفــر ]الب ــّم موســ]الصــادق[، ث ــّم ]الكــاظم[ ٰى ، ث ، ث

ــيلُّ  ــ[ ع ــن موس ــا ٰى ب ــد ]الرض ــّم حمّم ــواد[، ث ــيلُّ ]اجل ــّم ع  ، ث

ظـر ، ثـّم اخللـف القـائم املنت]العسـكري[، ثـّم احلسـن ]اهلادي[

صـلوات اهللا عليـه (املهدي حمّمـد بـن احلسـن صـاحب الزمـان 

ــني ــيهم أمجع ــلَّ ، )وعل ــىلٰ  ألنَّ ك ــصَّ ع ــام ن ــ إم ــده نص� ــن بع  ام

ـــيس  ـــريهم ل ـــومون وغ ـــم معص ـــة، وألهنَّ ـــواترًا باخلالف مت

للحســني  بمعصــوم بإمجــاع املســلمني، ولقــول النبــيِّ 

 :» ــة تســعة ابنــي هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

لئــت ظلــًام تاسـعهم قــائمهم يمـأل األرض قســطًا وعــدالً كـام مُ 

 .»وجوراً 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )رسالة يف االعتقادات(رسائل ال

اإلمـــام مـــن بعـــد  أنَّ  والـــدليل عـــىلٰ ) ٢٣( ]]١٠٦ص [[

ــمّ   عــيلٍّ  ــده احلســن ث ــمّ ]] ١٠٧ص /[[ ول  عــيلُّ  احلســني ث

 ثـمّ  عـيلٌّ  د ثـمّ حمّمـ ثـمّ  عـيلٌّ  مّ ثـ ٰى موسـ جعفـر ثـمّ  د ثـمّ حممّ  ثمّ 

ــمّ  ــن ث ــ احلس ــحمّم ــن احلجَّ ــن احلس ــدي د ب ــر امله ــائم املنتظ ة الق

ـــيِّ : )صـــلوات اهللا علـــيهم أمجعـــني(   بـــدليل قـــول النب

ـ«: للحسني ة تسـعة ولدي هذا إمام ابن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

ــلِ كــام مُ  وعــدالً  تاســعهم قــائمهم يمــأل األرض قســطاً  ت مــن ئَ

 .»وجوراً  غريه ظلامً 

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــامتهم  ع ــاً  إم ــ أيض م معصــومون، وال أهنَّ

 .عيت فيه اإلمامة بمعصوم باإلمامة فيهمن ادُّ أحد ممَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت يف علم الكالم

علـــيهم  الـــنصَّ  نقـــل أصـــحابنا متـــواتراً  ]]٨٧ص [[

كـذلك نقـل و ،إمـامتهم عـىلٰ  يـدلُّ  بأسامئهم مـن الرسـول 

 يــدلُّ  وكتـب األنبيــاء سـالفاً   ،إمـام بعــده مــن إمـام عــىلٰ  الـنصِّ 

ـــيهم ـــ ،عل ـــرب مس ـــومنا يف خ ـــمـوخص ـــون هب  ،روق معرتف

ـعـن األُ   خـرج احلـقَّ وإالَّ  ،ل غـريهمبطِـواشرتاط العصـمة يُ  ة مَّ

 .قاطبةً 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــع]] ٢١٠ص /[[ ــل الراب ــالم يف : الفص ــاقي إيف الك ــة ب مام

 :ة االثني عرش ئمَّ األ

بنائه من أيف  مري املؤمنني أمامة إمامة ثابتة بعد اإل نَّ أاعلم 

 .د بن احلسن املهدي املنتظر حممّ  ىلٰ إ احلسن 

مامــة إذلــك مــا قلنــاه مــن الطريقــة العقليــة يف  عــىلٰ  ويــدلُّ 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٧٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ــمــري املــؤمنني أ مــام إ خيلــو مــن الزمــان ال نَّ أ ة عــىلٰ ، املبنيَّ

 .سالمة اإلمَّ أُ ال خيرج عن  احلقَّ  نَّ أمعصوم، و

ــ ــا إا ألّن ــوال األُ أذا اعتربن ــق ــمَّ ــلِّ ـة يف عص ــنهم إ ر ك ــام م م

ــأ، و ــن نف ــول م ــا ق ــن اإل ٰى بطلن ــول م ــة وق ــا ومل أمام ثبته

 عــىلٰ  مامتــه مقطوعــاً إمــام وال كــان مــن قــال بيعتـرب عصــمة اإل

 .عصمته

هـور الزيديـة مـن مجلــة مـن خـالف الشـيعة، ومج وهـم كـلُّ 

وال معجــز ملــن  ثبتهــا ال مــن جهــة نــصٍّ أالشــيعة، وقــول مــن 

ــدَّ  ــبيل ي ــان ال س ــث ك ــن حي ــه، م ــمة ل ــة  ىلٰ إعي العص معرف

ري اذ مـن متـأّخ ذّ مـرين، وهـم ُشـ بأحـد هـذين األالَّ إاملعصوم 

ــدَّ  ــن ي ــول م ــة، وق ــم إعي الزيدي ــل العل ــد حص ــن ق ــة م مام

]] ٢١١ص /[[روري بموتـــه كالكيســـانية القـــائلني ـالضـــ

ــادق  ــة الص ــائلني بإمام ــية الق ــة، والناووس ــن احلنفي ــة اب بإمام

ــة موســ ــة القــائلني بإمام ــن جعفــر  ٰى ، والواقفي ، ب

، ســـامعيل بـــن جعفـــر إســامعيلية القـــائلني بإمامـــة واإل

ــت  ــه وإثبت ــول بإمامت ــن نق ــة م ــقُّ الَّ إمام ــرج احل ــن   خ ــأُ ع ة مَّ

 .هبطالن فقنا عىلٰ ا قد اتَّ سالم، وذلك ممَّ اإل

عليهم  ة بالنصِّ ماميَّ مامة من ذكرناه تواتر اإلإ عىلٰ  يضاً أ ويدلُّ 

والتعيني هلم  مري املؤمنني أومن  مامة من رسول اهللا إلبا

 ،ر ـوصــفة غيبــة الثــاين عشــ ،لقــابســامء واألبالعــدد واأل

 .الذي يليه مام منهم عىلٰ إ من كلِّ  وبالنصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ن الطويس ينصري الدِّ / جتريد االعتقاد

، رـاألحـــد عشـــ عـــىلٰ  والنقـــل املتـــواتر دلَّ ]] ٢٩٣ص [[

ــريهم]] ٢٩٤ص /[[ ــن غ ــا ع ــمة وانتفائه ــوب العص ، ولوج

 .ووجود الكامالت فيهم

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

ــه ]] ٣١٠ص [[ ــت إمامت ــد  وإذا ثبت ــة أح ــت إمام ثبت

 ه، لتـواتر األخبـار بـنصِّ كـلِّ واحـٍد مـنهم عـىلٰ عشـر من ذّريتـ

ــيِّ  ــن النب ــار ع ــواتر األخب ــده، وبت ــن بع ــىلٰ  م ــالنصِّ ع  ب

ة االثني عرش   .األئمَّ

*   *   * 

 :فائدة]] ٣١٣ص [[

ــة  ــن األئمَّ ــت ع ــد ثب ــوا  وق ــب أن ُيعَرف ــه جي ــل أنَّ بالنق

ــائرهم، ــد س ــن جح ــدهم كم ــد أح ــن جح ــأمجعهم، وأنَّ م   ب

 .ك إن شاء اهللا تعاىلٰ ذل فلنعمل عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

] إمامـة[إثبـات  يف الداللة عىلٰ  :املقصد الثاين ]]٢٧٢ص [[/

 : ة بعد عيلٍّ األئمَّ 

 :ةولنا يف ذلك أدلَّ 

لـه مـن إمـام معصـوم،  زمـان ال بـدَّ  كـلَّ   أنَّ بنيِّ أن نُ : أحدها

 اإلمامـة عـوا لـه اإلمامـة، فيتعـنيَّ لعصـمة ملـن ادَّ ا ٰى ل دعوبطِ ونُ 

 .ةعيناها نحن له خاصَّ ملن ادَّ 

ونقلتـه  اإلماميَّـةعليـه مـا روتـه  أن ننقل من الـنصِّ : وثانيها

 .الذي قبله إمام عىلٰ  من كلِّ  متواتراً  نقالً 

ــيِّ : وثالثهــا ــل عــن النب ــث املتَّ   أن ننق ــق مــن األحادي ف

ــد  ــا عن ــةاإلما]] ٢٧٣ص /[[عليه ــومهم أنَّ  ميَّ ــ وخص ة األئمَّ

مــن قــال  كــلُّ : نقــول ر خليفــة، ثــمّ ـاثنــا عشــ  بعــد النبــيِّ 

والقــول بـاملنقول مــع . التعيـني بـذلك قـال بإمامــة هـؤالء عــىلٰ 

 .اإلمامة يف غريهم خروج عن اإلمجاع أنَّ 

عـن  اإلماميَّـةأن ننقل مـن املعجـزات التـي روهتـا : ورابعها

ـ كلِّ  اختصاصـه بالصـدق، ثـّم  عـىلٰ  لُّ ة مـا يـدواحـد مـن األئمَّ

 . إمامتهاإلمامة، فيتعنيَّ  ٰى ننقل عنه دعو

 :إمامة اثني عرش مجلة ة عىلٰ من األخبار الدالَّ  ولنذكر طرفاً 

يـا رسـول : قلـت، من ذلك ما رواه عبـد الـرمحن بـن سـمرة

قــت اآلراء فعليــك إذا تفرَّ «: فقــال ،النجــاة أرشــدين إىلٰ اهللا، 

ــبــن أيب طالــب، ف بعــيلِّ  تــي، وخليفتــي مــن بعــدي، مَّ ه إمــام أُ إنَّ

ة، وتسـعة مـن دي شـباب أهـل اجلنـَّتي، وسـيِّ مَّ منه إمامي أُ  وأنَّ 

 وعـدالً  يمـأل األرض قسـطاً  ،تـيمَّ ولد احلسني تاسـعهم قـائم أُ 

 .»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ 

ــد  ــن عب ــالاهللا وع ــاس، ق ــن عبّ ــول : ب ــال رس : اهللا ق

ــع إىلٰ اطَّ اهللا  إنَّ « ــّم اطَّ األرض اطِّ  ل ــا، ث ــارين منه ــة فاخت ــع الع ل

 وهـو أبـو سـبطي احلسـن واحلسـني، إنَّ  ،اثانية فاختار منها عليـ�

ــاهم ُح اهللا  ــىلٰ  جــاً جَ جعلنــي وإّي ــلب  ع ــاده، وجعــل مــن ص عب

ــ  احلســني   ة يقومــون بــأمري، التاســع مــنهم قــائم أهــلأئمَّ

 .»تيمَّ بيتي، ومهدي أُ ]] ٢٧٤ص /[[

ــني يــدي رســول كنــت : قــال ،وعــن ســلامن الفــاريس اهللا ب

 ــت ــت، وقال ــة فبك ــدخلت فاطم ــريض، ف ــو م ــا «: وه ي



ة األئ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................... ١٧٤  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــا فاطمــة«: ، فقــال»الضــيعة بعــدك ٰى أخشــاهللا، رســول  ــ ،ي ا أَم

 لــع إىلٰ اطَّ اهللا  وأنَّ  ،مجيــع خلقــه حــتم الفنــاء عــىلٰ اهللا  أنَّ  علمــِت 

ــاكِ  ــا أب ــار منه ــّم اطَّ األرض فاخت ــةً ، ث ــع ثاني ــا  ل ــار منه فاخت

ــزوجــِك  ــاه ولذ، وأمــرين أن أختَّ ، وأن أجعلــه خليفتــي ووزيــراً  ي�

ــأبوكِ مَّ يف أُ  ــي، ف ــاء  ت ــري أنبي ــِك اهللا خ ــياء،  وزوج ــري األوص خ

 لــع ثالثــة فاختــاركِ ل مــن يلحــق يب مــن أهـيل، ثــّم اطَّ أوَّ  وأنـِت 

دا شــباب دة النسـاء وحسـن وحســني سـيِّ ســيِّ  ، فأنـِت وولـديِك 

ـــ ـــل اجلنَّ ـــِك أه ـــاء بعل ـــيائي إىلٰ  ة، وأبن ـــة،  أوص ـــوم القيام ي

، واحلســن واحلســني، ثــّم تســعة وصــياء بعــدي أخــي عــيلٌّ واأل

 .»من ولد احلسني

بـن مسـعود اهللا بينـا نحـن عنـد عبـد : قـال، روقـوعن مسـ

كـم يكـون مـن  كم هل عهـد إلـيكم نبـيُّ : إذ يقول له شاب

ــال ــة؟ ق ــده خليف ــ: بع ــنِّ إنَّ ــديث الس ــا  وإنَّ  ،ك حل ــذا يشء م ه

ـ  انـسألني عنـه أحـد قبلـك، نعـم عهـد إلينـا نبيُّ  ه يكـون أنَّ

 .بعده اثنا عرش خليفة بعدد نقباء بني إرسائيل

ــمرة ــن س ــابر ب ــن ج ــال، وع ــول : ق ــمعت رس  اهللا س

ــول ــو يق ــ«: وه ــا عش ــدي اثن ــون بع ــرياً ـيك ــ ،»ر أم ــّم أخف  ٰى ث

 .»هم من قريشكلُّ «: قال: ما قال؟ قال: صوته، فقلت أليب

ـــدين]] ٢٧٥ص /[[ ـــن العاب ـــه ،  وعـــن زي عـــن أبي

ــؤمننيأمــ أنَّ  احلســني ــ  ري امل ــال َل ئِ ُس ــن العــرتة فق : ع

ــعهم « ــني تاس ــد احلس ــن ول ــعة م ــني وتس ــن واحلس ــا واحلس أن

ــاب  ــارقون كت ــائمهم، ال يف ــاهللا ق ــارقهم، حتَّ ــردوا  ٰى وال يف ي

 .»حوضه اهللا رسول  عىلٰ 

َها :  نزل قوله تعـاىلٰ امَّ ـل: قالاهللا، وعن جابر بن عبد  ـ� يـ
َ
يـا أ
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ُ
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َ
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َ
 اَهللا َوأ

اهللا ولو األمر الذين قرن فمن أُ اهللا، يا رسول : قلت ،]٥٩ :النساء[

ــ ،هــم خلفـائي يـا جـابر«:  طـاعتهم بطاعتـه؟ فقـال ة وأئمَّ

، »بن أيب طالب، ثّم احلسـن واحلسـني هلم عيلُّ املسلمني بعدي، أوَّ 

 . احلسنيتسعة من ولد  ثّم عدَّ 

*   *   * 

ــامس[ ]]٢٨٩ص [[ ــب اإل :]اخل ــي جي ــة االثن ــرار بإمام ق

زمــان، وال جيــوز جحــد أحــدهم،  أهــل كــلِّ  ر عــىلٰ ـعشــ

، وال خيـرج ف عـن كونـه مؤمنـاً واإلخالل بذلك خمـرج للمكلَّـ

 .بذلك عن كونه مسلامً 

 نَّ إ« : ذلـك النقـل املتـواتر عـن أهـل البيـت عىلٰ  ويدلُّ 

 .»األحياء فقد أنكر األمواتمن  من أنكر واحداً 

ــيِّ ]] ٢٩٠ص /[[ ــن النب ــا رووه ع ــأ  وم ــالنَّ ــا «: ه ق ي

ــيل ــ ،ع ــت واألئمَّ ــدك[ة أن ــن ول ــدي ]  م ــُح [بع ــىلٰ اهللا ج َج  ع

 .»منكم فقد أنكرين من أنكر واحداً  ،] خلقه

ــب  ــن كت ــك م ــالع ذل ــث، فليط ــن األحادي ــك م ــري ذل وغ

 .األحاديث

 .الراغب فيه ظ عىلٰ هذا القدر ليكون سهل احلف ولنقترص عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

  :ة يف تعيني باقي األئمَّ  :البحث الثاين ]]١٦٧ص [[/

ولده احلسن، ثّم احلسـني، ثـّم ابنـه   بعد عيلٍّ  اإلمام احلقِّ 

د الباقر، ثّم ابنـه جعفـر بن احلسني زين العابدين، ثّم ابنه حممّ  عيلُّ 

الرضا، ثّم  ٰى بن موس الكاظم، ثّم ابنه عيلُّ  ٰى لصادق، ثّم ابنه موسا

الزكّي، ثم ابنه احلسن العسكري، ثّم  د اجلواد، ثّم ابنه عيلٌّ ابنه حممّ 

 .ة املنتظر د اخللف احلجَّ ابنه حممّ 

 :ولنا يف إثبات هذا الرتتيب وجهان

ـــد بيَّ : لاألوَّ  ـــا ق ـــأّن ـــو  ا أنَّ نّ ـــون ه ـــب أن يك ـــام جي اإلم

ــملنصــوص عليــه مــن قِ ا أو مــن يقــوم مقامــه،  ل الرســول بَ

ــا اإلمــام جيــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ  وثبــت أيضــاً  ــّم علمن ، ث

 ابنــه احلسـن باخلالفــة، فتعــنيَّ  عــىلٰ  نـصَّ  ا علي�ــ بـالتواتر أنَّ 

ــوتعــنيَّ  ،أن يكــون هــو اإلمــام بعــده ــأه معصــوم، و أنَّ  ه نــصَّ نَّ

مــن  مــنهم عــىلٰ  احــدٍ و كــلُّ  وهكــذا نــصَّ  ،أخيــه احلســني عــىلٰ 

فلـزم مـن  ،بعده مـن املـذكورين، فوجـب أن يكـون هـو اإلمـام

بعــد آخــر  نــة يف املــذكورين واحــداً ذلــك أن تكــون اإلمامــة معيَّ 

 .آخرهم إىلٰ 

ــاين ــيِّ : الث ــن النب ــواتر ع ــرب املت ــ  اخل ــني أنَّ ــال للحس ه ق

 :»ــ ة تســعة، ابنــي هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

ـــ تاســـعهم قـــائمهم ـــحجَّ ـــة ابـــن حجَّ ص /[[   ةة أخـــو حجَّ

 .يف املسألة وهذا نصٌّ  ،»ج تسعجَ أبو ُح ]] ١٦٨

منا تـواتر هـذا اخلـرب يف هـذا اللفـظ، لـو سـلَّ  :بقـي أن يقـال

ومل جيـوز أن  ،التسـعة هـم الـذين عنيتمـوهم إنَّ  :قلـتم مَ ـلكن لِ 

ـــني  ـــن أوالد احلس ـــريهم م ـــون غ ـــذٍ يك ـــنيَّ  ، فحينئ  يتع

 ؟من بعده عىلٰ  منهم وقد نصَّ  واحدٍ  كلِّ  الرجوع منّا إىلٰ 

ـ إنَّ : إذ نقــول ة لـــه غــري اإلمـــام يعــرتف باختيـــار الرعيـَّ

ــدم[و ــىلٰ اطِّ ]  ع ــم ع ــ العه ــن أنَّ ــة ع ــة الرادع ــاحب امللك ه ص
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املعـــايص املســـّامة بالعصـــمة مـــن بـــني ســـائر أوالد اإلمـــام، 

ــني ــنيَّ   وبتعي ــام يتع ــقِّ اإلم ــام احل ــو اإلم ــون ه ــور  أن يك ، وبظه

 .يده عىلٰ  الكرامات

ــ  ، وتقريــراً وجوابــاً  ا الكــالم يف تــواتر هــذا اخلــرب ســؤاالً وأمَّ

ــاالً  ــدَّ وإبط ــام تق ــنصِّ ، فك ــواتر ال ــيلِّ  م يف ت ــىلٰ  اجل ــيل  ع ــة ع إمام

 ، التوفيقوباهللا. 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :ة ئمَّ األ يتعيني باقيف : البحث الرابع ]]١٩٠ص [[

ــاأل نَّ أ احلــقُّ  ــاً ـحــد عشــأ ة بعــده ئمَّ ــده،  ر نقيب مــن ول

 :ذلك طريقان سامؤهم مشهورة، ولنا يفأو

ــدمهاأ ــصُّ  :ح ــلٍّ  ن ــىلٰ  ك ــنهم ع ــ م ــك ممَّ ــده، وذل ــن بع ا م

 .عن سلف االثني عرشية خلفاً  اإلماميَّةخبار أتواترت به 

ه قــال البنـــه نَّــأ اهللا عــن رســـول  يمــا رو :الثــاين

ـأبـو أمـام إمـام أخـو إمام ابـن إذا ه يابن نَّ إ«: احلسني  ة ئمَّ

ــائمهم ــعهم ق ــعة تاس ــ ،تس ــحجَّ ــن حجَّ ــأة ة اب ــو حجَّ ــو أة خ ب

 .عددهم رصيح يف و هذا نصٌّ  ،»حجج تسع

زمانه فبآيـات و بكرامـات  منهم يف واحدٍ  ا معرفة عني كلِّ فأمَّ 

ـأوتواترت به  ،يديه تظهر عىلٰ   يهم وشـيعتهم، وهـخبـار خواصِّ

طهار من رامها طالعها مـن ة األئمَّ ر عن األكتب اآلثا مسطورة يف

 .امظاهنِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / إرشاق الالهوت

ـ: رـاملسألة احلادية عشـ[ ]]٥٢٥ص [[ ة يف إمامـة بـاقي األئمَّ

 :] عرش  ااالثن

نقــل  :ر بعـدهـالقــول يف إمامـة األحـد عشــ( :فقـال املصـنِّ 

ــواتراً   علــيهم بأســامئهم مــن الرســول  الــنصَّ  أصــحابنا مت

إمـام،  مـن إمـام عـىلٰ  إمـامتهم، وكـذلك نقـل الـنصِّ  عـىلٰ  يدلُّ 

ــالفاً  ــاء س ــب األنبي ــدلُّ  وكت ــيهم،  ي ــرب ]و[عل ــومنا يف خ خص

ــ ــمة تُ ـمس ــرتاط العص ــم، واش ــون هب ــروق معرتف ــريهم بطِ ل غ

 .)ة قاطبةمَّ عن األُ  احلقُّ    خرجوإالَّ 

ــ(قــال الشــارح  ــ(: )هدام ظلُّ ــا إمامــأمَّ ة األحــد ة بــاقي األئمَّ

ــ ــير ـعش ــيلٍّ   ، فه ــة ع ــد إمام ــاهرة بع ــد  ) ظ أي بع

 :وذلك من وجوه(، ثبوت إمامته

ــدها ــنصُّ : أح ــيِّ  ال ــواتر مــن النب تعييــنهم  عــىلٰ   املت

ــ قــال   النبــيَّ  الشــيعة بــالتواتر أنَّ   ة، فقــد نقــلونصــبهم أئمَّ

ـ« :للحسني   ةهذا ابنـي إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 .وغري ذلك من األخبار املتواترة، »تسعة تاسعهم قائمهم

إمـام مـنهم مـن اإلمـام  كـلِّ  عـىلٰ  مـن الـنصِّ  َل قِ ما نُ : الثاين

 .الذي سبقه بالتواتر من الشيعة

ــث ــنصَّ  أنَّ : الثال ــامئهم وال ــود يف  عــىلٰ  أس ــامتهم موج إم

 .كتب األنبياء السالفة كالتوراة واإلنجيل

علــيهم مــن  م مشــهورة يف الــنصِّ أخبــار اخلصــو أنَّ : الرابــع

بيـنام نحـن  :روقـ، قـال مسـ روق وغـريهـكخرب مسـ  النبيِّ 

هـل عهـد إلـيكم : بـن مسـعود إذ يقـول لـه شـابٌّ  عند عبد اهللا

ــ: خليفــة؟ قــال  كــم يكــون مــن بعــده كم نبــيُّ  ك حلــدث إنَّ

ســألني عنــه أحــد ]] ٥٢٦ص /[[يء مــا ـهــذا شــ وإنَّ  ،الســنِّ 

ـ نــا بيُّ ، نعـم عهـد إلينـا ن قبلـك ر ـه يكـون بعـده اثنـا عشــأنَّ

 .)خليفة بعدد نقباء بني إرسائيل

ــمرة ــن س ــابر ب ــن ج ــال ،وع ــول اهللا: ق ــمعت رس   س

صـوته،  ٰى ، ثـّم أخفـ»ر أمـرياً ـيكون من بعدي اثنـا عشـ«: يقول

 .»م من قريشهكلُّ «: قال ؟]قال[ما  :فقلت أليب

 .وغري ذلك من األحاديث

، وال ام جيـب أن يكـون معصـوماً اإلمـ نّـا أنَّ قد بيَّ : اخلامس(

 يعـن ادُّ ممـَّ ر ـة االثني عشـأي غري األئمَّ  )يء من غريهمـش

يء مـن غـريهم ـفال يكون شـ(باإلمجاع،  )بمعصوم( هلم اإلمامة

 ،)رورةـإمامة هؤالء بالض  بإمام مع وجوب وجود اإلمام، فتتعنيَّ 

وبقـاء   مني منهمر املتقدِّ ـتقدير وفاة األحد عش عىلٰ  وهذا يتمُّ 

 .منهم بعد وفاة من سبق واحدٍ  ووجود كلِّ ، القائم 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

البحـث السـابع يف إمامـة بـاقي االثنــي (: قـال]] ٤٢٢ص [[

 .آخره إىلٰ  ...) عرش

  بعـد رسـول اهللا عـيلٌّ  اإلمـام احلـقَّ   ذكـر أنَّ امَّ ـلـ: أقول

 .ة األحد عرشاقي األئمَّ ب أراد أن يشري إىلٰ 

ــم أوَّ  ــلَّ  الً أنَّ واعل ــىلٰ  ك ــل دلَّ ع ــيلٍّ  دلي ــة ع ــو   إمام فه

ــ عــىلٰ  دالٌّ   وأيضــًا فلــامَّ  .ر ـة األحــد عشــإمامــة بــاقي األئمَّ

  عـىلٰ الزمـان مـن معصـوم كـان ذلـك داال�  ه ال جيوز خلوُّ ثبت أنَّ 

 ،النتفــاء عصــمة غــريهم باإلمجــاع ،رـإمامــة األحــد عشــ

ــل امل ــدالِّ وللنق ــواتر ال ــىلٰ  ت ــيهم ع ــامالت ف ــود الك ــم ،وج : وه
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ــ ــدين وحمّم ــن العاب ــني وزي ــن واحلس ــاحلس ــر وموس  ٰى د وجعف

ص /[[اإلمــام املنتظـــر  واحلســن ثــمّ  د وعــيلٌّ وحمّمــ وعــيلٌّ 

ــحمّمــ]] ٤٢٣ ــن احلســن فإنَّ ــد نقلــه الشــيعة مــع كثــرهتم د ب ه ق

ــوتفــرُّ   ه دالٌّ قهم يف الــدنيا قرنــًا بعــد قــرن خلفــًا عــن ســلف فإنَّ

 .إمامة هؤالء عىلٰ 

ــ ــواترًا أنَّ ــا روي مت ــه م ــني] [ه ومن ــال للحس ــي «: ق ابن

ـ ة تسـعة تاسـعهم قـائمهم هذا إمام ابن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 ،روقـمسـ ٰى ومنـه مـا رو .»ت جـوراً ئَـلِ يمأل الدنيا عـدالً كـام مُ 

هـل عهـد : بينا نحـن عنـد ابـن مسـعود إذ قـال لنـا شـابٌّ : قال

ــيُّ  ــيكم نب ــن إل ــةكم مل ــده خليف ــون بع ــعود ؟يك ــن مس ــال اب : فق

 .نعم، هم عدد نقباء بني إرسائيل

 النبـيَّ  كتـاب لـبعض الشـافعية قـد ذكـر أنَّ  وقد وقفت عـىلٰ 

ـ«: قال ، وأسـند هـذا اخلـرب بثالثامئـة »رـة بعـدي اثنـا عشـاألئمَّ

سـناد، وباجلملـة إة ثـامين إسناد، وقـد ذكـروا يف الصـحاح السـتَّ 

 .ٰى هذا اخلرب متواتر املعن

ـــالكامالت النفســـانية مـــنهم متَّ  واحـــدٍ  كـــلَّ  وإنَّ  صـــف ب

ـ  ،اسـتحقاقه اخلالفـة وهـذا دليـل عـىلٰ  ،ل لغـريهوالبدنية ومكمِّ

ز العقــل تقــديم وِّ وال ُجيـ ،رهـه أفضــل مــن مجيـع أهــل عصــألنَّـ

الفاضــل األفضــل، وقــد وردت أخبــار كثــرية يف  املفضــول عــىلٰ 

ــذا ــذكورة يف كُ  ،ه ــهورة م ــي مش ــوه ــحابنا وتُ ــيف كُ ب أص ب تُ

 .التواتر املخالفني أيضًا تبلغ مجلتها حدَّ 

ــىلٰ ]] ٤٢٤ص /[[ ــر ع ــًا ظه ــلِّ  وأيض ــد ك ــدٍ  ي ــنهم  واح م

ه إمــام، أنَّــ ٰى عــوادَّ  ،رـكرامــات ومعجــزات تفــوت احلصــ

 .فيجب أن يكون إماماً 

ــام ــال اإلم ــ: (ق ــدلُّ ممَّ ــىلٰ  ا ي ــوِّ  ع ــ عل ــة األئمَّ ــي درج ة االثن

ــ ــم د ر أنَّ ـعش ــايخ وأعاله ــل املش ــةً أفض ــد  رج ــو يزي ــو أب ه

معروفـــًا  ، وأنَّ  كـــان ســـّقاًء يف دار الصـــادق البســـطامي

وكــان   الرضــا ٰى بــن موســ يــد عــيلِّ  أســلم عــىلٰ  الكرخــي

آخــر عمــره، ومعلــوم  هــذه احلالــة إىلٰ  اب داره، وبقــي عــىلٰ بــوّ 

ــذه األوالد مل يتَّ  أنَّ  ــال ه ــل وال أمث ــحابة ب ــن الص ــد م ــق ألح ف

 ).لغريهم يف العامل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

 :]يف ُولده   استمرار اإلمامة بعد عيلٍّ [] ٧٢٧ص [/[

بـن  ثّم مـن بعـده ولـده احلسـن، ثـّم احلسـني، ثـّم عـيلُّ : قال

ــ ــّم موس ــادق، ث ــر الص ــّم جعف ــاقر، ث ــد الب ــّم حمّم ــني، ث  ىٰ احلس

اجلـواد،  عـيلٍّ  الرضـا، ثـّم حمّمـد بـن ىٰ بـن موسـ الكاظم، ثّم عيلُّ 

، ثـّم العسـكري بـن حمّمـد اهلـادي، ثـّم احلسـن بـن عـيلٍّ  ثّم عيلُّ 

ــان  ــاحب الزم ــن ص ــن احلس ــد ب ــالم(حمّم ــيهم الس ــه وعل  )علي

 .ة السابقةالحقه وباألدلَّ  سابق عىلٰ  كلِّ  بنصِّ 

  فــرغ مــن االســتدالل عــىلٰ امَّ ـلــ :أقــول ]]٧٢٨ص [/[

إثبــات إمامــة  رشع يف االســتدالل عــىلٰ   إثبــات إمامــة عــيلٍّ 

مـن ذلـك بمـذهب  ر يف كتابـه مـا خيـتصُّ وذكـ. ة من بعدهاألئمَّ 

ــوا إىلٰ ريَّ ـالطائفــة االثنــي عشــ ــذين ذهب ــ ة ال ة يف انحصــار األئمَّ

ر مـن ُولـده ـبـن أيب طالـب وأحـد عشـ هلـم عـيلُّ ر، أوَّ ـاثني عش

: وقـــالوا. نـــوهم بأســـامئهم وألقـــاهبموعيَّ  مـــن فاطمـــة 

ــولــده احل اإلمــام بعــد عــيلٍّ  ، وهــو عنــدهم ب بــالزكيِّ ســن امللقَّ

فبعــد احلســن . اإلمامــة مل تــذهب يف نســله إمــام مســتودٍع؛ ألنَّ 

ــ صــارت إىلٰ  ــ: ب بالشــهيد، وقــالواأخيــه احلســني امللقَّ ه إمــام إنَّ

ـــ: تـــه، وقـــالوا؛ لكـــون اإلمامـــة يف ذّريَّ مســـتقرٌّ  ه ال إمامـــة إنَّ

ــنيآل ــن واحلس ــد احلس ــرين بع ــاقوا اإل. خ ــّم س ــد ث ــة بع مام

ــ ولــده عــيلٍّ  ســني إىلٰ احل ــّم امللقَّ ب بالســّجاد وزيــن العابــدين، ث

ـ من بعده صارت إىلٰ  ب بالبـاقر، ثـّم مـن بعـده ولـده حمّمـد امللقَّ

ــ انتقلــت إىلٰ  ــر امللقَّ ب بالصــادق، ثــّم مــن بعــده ابنــه جعف

ـ ٰى ولده موسـ انساقت إىلٰ  ب بالكـاظم، ثـّم سـلكوها بعـده امللقَّ

ــيلٍّ  إىلٰ  ــده ع ــ ول ــامللقَّ ــده إىلٰ ب بالرض ــاقوها بع ــّم س ــده  ا، ث ول

ـ ولـده  واجلـواد، ثـّم انتقلـت مـن بعـده إىلٰ  ب بـالتقيِّ حمّمد امللقَّ

ـ عـيلٍّ  ولــده  وباهلـادي، ثـّم نقلوهــا مـن بعـده إىلٰ  ب بــالنقيِّ امللقَّ

ـــ ، ثـــّم وبالعســـكريِّ  بــالزكيِّ  ]]٧٢٩ص [/[ب احلســن امللقَّ

ــ ت بعــده باالنتقــال إىلٰ َمــتِ ُخ   ملهــديِّ ب باولــده حمّمــد امللقَّ

ــالوا ــاملنتظر، وق ــان وب ــاحب الزم ــائم وبص ــ: وبالق ــاتم إنَّ ه خ

 .ه الثاين عرشة فال إمام بعده؛ ألنَّ األئمَّ 

 :]ة االثني عرش إمامة األئمَّ  االستدالل عىلٰ [

ــلَّ  واعتقــدوا أنَّ  ــؤالء وكــلَّ  ك ــري ه ــدَّ  إمــام غ ــة  عٍ م للخالف

ــقٍّ  ــري ح ــه غ ــة وخالفت ــدعواه باطل ــرة ف ــت واإلم ــا ليس ؛ لكوهن

ــوله ــن رس ــن اهللا وال ع ــالوا. ع ــن اهللا  إنَّ : وق ــة م ــة الثابت اإلمام

نــة هلــؤالء؛ لكوهنــا منصوصــة ومــن رســوله هــي اإلمامــة املتعيَّ 

ــوله ــن رس ــن اهللا وم ــتدلُّ . م ــىلٰ واس ــدعو وا ع ــذه ال ــ ٰى ه ة بأدلَّ

ــ ــكثـــرية عقليـَّ فاهتم الكثـــرية ة مـــذكورة يف مصـــنَّ ة ونقليـَّ

ـلة التـي مـألت اآلفـارة واملطوَّ ـاملختص ت أكثـر البلـدان ق وعمَّ
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ــنَّ  ــا يف مص ــار ونقله ــتهرت يف األمص ــارواش ــامء الكب . فاهتم العل

يشء يســري منهــا هــو قطــرة مــن بحــر  ف هنــا إىلٰ فأشــار املصــنِّ 

ــل يُ  ــر وبالقلي ــتَ غزي ــىلٰ  دلُّ س ــد  ع ــدليل الواح ــل وال ــري، ب الكث

ـــاين ]]٧٣٠ص [/[ ـــدعو الربه ـــات ال ـــاٍف يف إثب ـــن  ٰى ك مل

ــاد ــرك العن ــه وت ــن نفس ــف م ــىلٰ  أنص ــد وأخ ــن  والتقلي ــه م قلب

 :الشبهة، وذلك من وجوه

 :]الحقه إمام سابق عىلٰ  كلُّ  نصُّ [

ــصُّ : لاألوَّ  ــلُّ  ن ــىلٰ  ك ــنهم ع ــابق م ــإنَّ  س ــه؛ ف ــذه  الحق ه

ــ ــيٌّ امَّ ـالطائفــة ل ــذهبهم مبن ــة  عــىلٰ   كــان أصــل م ــات اإلمام إثب

ــأو بــالنصِّ  ه ال طريــق عنــدهم ســواه اعتنــوا بنقــل النصــوص نَّ

ــ ــىلٰ الدالَّ ــإ ة ع ــات أئمَّ ــرَّ ثب ــريهم، وتف ــذلكتهم دون غ . دوا ب

 عـيلٍّ  عـىلٰ  مـن رسـول اهللا  الً نقـالً متـواترًا الـنصَّ فنقلوا أوَّ 

  َّمــن عــيلٍّ  بنقلــه خَلفهــم عــن ســَلفهم، ثــّم نقلــوا الــنص 

 ] ٰــّم نقلــوا الــنصَّ ] عــىل ــه احلســن، ث  مــن احلســن عــىلٰ  ابن

 أخيــه احلســني، ثــّم نقلــوا عــن احلســني الــنصَّ  ]]٧٣١ص [/[

ابنـه حمّمـد، ثـّم  عـىلٰ  الـنصَّ  ، ثـّم نقلـوا عـن عـيلٍّ ابنـه عـيلٍّ  عىلٰ 

ابنـه جعفـر، ثـّم نقلـوا عـن جعفـر  عـىلٰ  نقلوا عن حمّمـد الـنصَّ 

ابنـه  عـىلٰ  الـنصَّ  ٰى ، ثـّم نقلـوا عـن موسـٰى ابنه موسـ عىلٰ  النصَّ 

ابنـه حمّمـد، ثـّم نقلـوا عـن  عـىلٰ  الـنصَّ  ، ثّم نقلوا عـن عـيلٍّ عيلٍّ 

ابنـه  عـىلٰ  الـنصَّ  ، ثـّم نقلـوا عـن عـيلٍّ ابنه عـيلٍّ  عىلٰ  حمّمد النصَّ 

ــ عـىلٰ  احلسـن، ثــّم نقلـوا عــن احلسـن الــنصَّ  ب ابنــه حمّمـد امللقَّ

 .الذي هو اخلاتم والثاين عرش باملهديِّ 

 :]ةة والعامَّ بلوغ التواتر يف نقل هذه النصوص بني اخلاصَّ [

ــ ــي نقلوهــا مرويَّ ــوص الت ــذه النص ق رُ ة عنــدهم بُطــوه

ــدِّ مت ــا ع ــواتر يف م ــت الت ــي بلغ ــاخيهم الت ــاهلم ومش ــن رج دة ع

ـــنهم، ورو ـــالطُ  ٰى بي ق الصـــحيحة رُ خَلفهـــم عـــن ســـَلفهم ب

َعنة املتـواترة يف مـا بيـنهم، املفيـدة للعلـم عنـدهم، مثبتـة يف املَعنْ 

ــ ــوارخيهم وِس ــنَّ ت ــا . فاهتمَريهم ومص ــوف عليه ــن أراد الوق وم

ــ ــا، فإهنَّ ــا منه ــفليطالعه ــرية ك ــاد ا :ـا كث ــن إرش ــايل اب ــد وأم ملفي

ــ ــيلبابويــه وأمــايل الشــيخ وعيــون الرضــا وكشــف الغمَّ  ة لإلربِ

هـذه النصـوص  ٰى ب الكثـرية، بـل قـد روتُـوغري ذلك مـن الكُ 

ــنِّ  ــن املص ــة م ــمجاع ــل السُّ ــن أه ــوارزم نَّ فني م ــب خ ة كأخط

ــ[ ــد امل] قموفَّ ــن أمح ــيب ــه، تُ يف كُ  ّك ــه  ]]٧٣٢ص [/[ب وكالفقي

كــامل الــدين حمّمــد املناقــب، ويف كتــاب  الشــافعي ابــن املغــازيل

ا يطـول غـريهم ممـَّ ٰى خـريف كتابـه، ومجاعـة أُ  بن طلحة الشـامي

يف  )معــني املعــني(ـ بــ ٰى وقــد ذكرنــا يف كتابنــا املســمّ . تعــدادهم

 .هذا الباب مجلة مقنعة، فمن أراد ذلك فليقف عليه فيه

ــصُّ [ ــيِّ  ن ــىلٰ   النب ــ ع ــامئهم األئمَّ ــددهم وأس ــده بع ة بع

 :]اهموألقاهبم وُكن

أيضــًا  هــؤالء املــذكورين قــد ورد علــيهم الــنصَّ  أنَّ : الثــاين

ـــيِّ  ـــن النب ـــرة م ـــة واإلم ـــامئهم   باإلمام ـــددهم وأس بع

ــاهبم و ــاهم وذوألق ــُكن ــفاهتم حتَّ ــواهلم وص ــر أح ــنيَّ  ٰى ك ــا ع  م

ــىلٰ  ــري ع ــلِّ  جي ــدٍ  ك ــني  واح ــذكور ب ــك م ــه، وذل ــنهم يف زمان م

ــدِّ  ــرواة واملح ــنِّ ال ــن مص ــهور م ــامثني، مش ــؤرِّ فات العل خني ء امل

ــإهنَّ  ــريقني؛ ف ــن الف ــه م ــًا عن ــرية  م رووا مجيع ــث كث أحادي

 .ذلك بالترصيح والكناية ة عىلٰ فاهتم دالَّ أشحنوا هبا مصنَّ 

 :]ةة من طريق اإلماميَّ النصوص النبويَّ [ ]]٧٣٣ص [/[

 .ة فذلك كثري ال يمكن حرصها من طريق اإلماميَّ فأمَّ 

ــني  ــه للحس ــاهريه قول ــن مش ــذ«: م ــي ه ــني ابن ا احلس

ــ ــو أئمَّ ــام، أب ــو إم ــن إمــام، أخ ــام، اب ــعة، تاســعهم إم ة تس

 .»قائمهم

ــه  ــك قول ــن ذل ــروج «: وم ــدد ب ــي ع ــل بيت ــدد أه ع

الـربوج اثنــا  ومعلــوم أنَّ . »ام غــاب بـرج طلــع بـرجالسـامء، كلَّـ

ــ[ر برجــًا، ـعشــ ــ أنَّ ] مَ فُعِل ــذلك  ة األئمَّ ــه ك مــن أهــل بيت

 .للمطابقة

أهـل  لـع عـىلٰ اهللا اطَّ  إنَّ ، يـا فاطمـة«: ومن ذلـك قولـه 

ــذه األرض  ــأوَّ اطِّ  ]]٧٣٤ص [/[ه ــه، ف ــار ل اطِّ الع ــه اخت الع

ر منهـا لـع الثانيـة، فاختـاثـّم اطَّ . ورسـوالً  اذه نبيـ�فاختَّ  منها أباكِ 

ـ اعليـ� بعلـِك  لـع الثالثـة، فاختــار ثـّم اطَّ . وخليفــةً  اذه وصـي� فاختَّ

ــديِك  ــا ول ــا منه ــامني ق ــام إم ــني، فجعله ــن واحلس ئمني احلس

ـ. بعد أبيهام باحلقِّ  ة ثّم اختـار مـن احلسـني تسـعة مـن ُولـده، أئمَّ

 .»وبه يعدلون هيدون باحلقِّ 

ه أنَّـ عـن سـلامن الفـاريس  ومن ذلـك احلـديث املـرويِّ 

أخــي «: اإلمــام بعـدك؟ فقــال َمـنْ  ،يـا رســول اهللا: سـأله فقــال

 ثـّم احلسـن واحلسـني، ثـّم التسـعة«: ؟ قـالثّم َمـنْ : فقال. »عيلٌّ 

ــني  ــال املبطل ــدين انتح ــذا ال ــن ه ــون ع ــني، بنف ــد احلس ــن ُول م

 .»وتأويل اجلاهلني وحتريف الضاّلني

ــاري ]]٧٣٦ص [/[ ــد اهللا األنص ــن عب ــابر ب ــديث ج  وح

َها  :رهـا اهللا تعـاىلٰ  سـأله عـن تأويـل اآليـة التـي ذكامَّ ـل ـ� يـ
َ
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ــن ــاء[ ِم ــامَّ ]٥٩: النس ــن أُ ، فل ــأله ع ــنهم  س ــر م ويل األم

ــفعــنيَّ   ر بأســامئهم وألقــاهبم، وقــد مــرَّ ـة االثنــي عشــ لــه األئمَّ

 .ذكره

يديــه   أسـلم عـىلٰ امَّ ـلـ َدل اليهـوديِّ ومـن ذلـك حـديث َجنْـ

ــ ــبعــده عــنيَّ  ]]٧٣٧ص [/[ة مــن وســأله عــن األئمَّ ة  لــه األئمَّ

 .سامئهم، واحلديث مشهورني عرش بأاالث

ومنــه حــديث اخلــواتيم والــَدَرج املُنــَزل  ]]٧٣٨ص [/[

ـ  النبـيِّ  مـن السـامء عـىلٰ  ر، عنــد ـة االثنـي عشـبــذكر األئمَّ

إمـام مـا يـأمر بـه،  ، لكـلِّ إمام خـتم مكتـوب مـن اهللا تعـاىلٰ  كلِّ 

 .واحلديث مشهور

ومثلــه حــديث اللــوح الــذي هــو مـــن  ]]٧٣٩ص [/[

ــ ــدة خض ــور  راءـَزَبرَج ــبه ن ــي تش ــة الت ــه بالكتاب ــوب في املكت

ـ  النبـيِّ  الشمس، املُنـَزل إىلٰ  فاطمـة، مكتـوب فيـه  ة إىلٰ هديَّ

القــائم، رواه  إىلٰ  تهــا وألقــاهبم مــن احلســن أســامء ذّريَّ 

 .وهو أيضًا من املشاهري ،جابر وغريه من الصحابة

ــي  ]]٧٤١ص [/[ ــرية الت ــن النصــوص الكث وغــري ذلــك م

دنا األوراق الكثــرية، أعرضــنا عــن إيرادهــا لــو أوردناهــا لســوَّ 

ة، مـن أرادهــا ب اإلماميَّــتُـخمافـَة التطويــل؛ فإّهنـا مشــهورة يف كُ 

 .وجدها

 :]ةنَّ ة من طريق أهل السُّ النصوص النبويَّ [

ـوأمَّ  مـن األحاديـث   ة عـن النبـيِّ نَّ ا مـا رَوتـه أهـل السُّ

ــ ة عــىلٰ الدالَّـ مــذكورة ر فكثــرية ـة يف االثنـي عشــانحصــار األئمَّ

 .يف صحاح القوم وتوارخيهم

منهـــا مـــا روي يف كتـــاب احلميـــدّي يف اجلمـــع بـــني 

عبــد اهللا  دخــل شــابٌّ عــىلٰ : قــال] روقـمســ[الصـحيحني عــن 

ــ ــن مســعود ل ــامَّ ـب ــأله  مَ دِ  َق ــده، فس ــة ونحــن جلــوس عن الكوف

كم يكـون كـم بعـده خليفـة؟ قـال عهد إلـيكم نبـيُّ ] هل: [فقال

وهـذا يشء مـا سـألني  دث السـنِّ ك حلـإنَّـ: عبد اهللا بن مسـعود

ر خليفـة ـنـا يكـون بعـده اثنـا عشـعهـد إلينـا نبيُّ  ،نعم. عنه أحد

 .هم من قريشكلُّ 

ــه ]] ٧٤٢ص /[[ ــن رجال ــنده ع ــه يس ــر في ــديث آخ ويف ح

تـي عاليـًا مـا وّالهـم اثنــا مَّ ال يـزال أمـر أُ «: قـال  النبـيَّ  أنَّ 

 .»هم من قريشعرش خليفة كلُّ 

ــل هــذا الــدِّ ال يــزا«: ويف حــديث آخــر تقــوم  ٰى ين قــائًام حتَّ

 .»هم من قريشالساعة ويكون عليهم اثنا عرش خليفة كلُّ 

ــيُّ  ــال النب ــاجر ق ــع ه ــراهيم م ــديث إب ــ«:  ويف ح  امَّ ـل

ه إبــراهيم أن نبيِّــ إىلٰ  اهللا تعـاىلٰ  ٰى كرَهـت ســارة أمـر هــاجر أوحــ

ــ سـريِّ هــاجر إىلٰ   ا ســتلد غالمــًا وإّين نــاٌرش البيــت التهــامّي؛ فإهنَّ

ــتــه، ذّريَّ  ر ـتــه اثنــا عشــيكــون مــن ذّريَّ  عظــيامً  اويكــون منهــا نبي�

 .»احلقِّ  هم عىلٰ عظيًام كلُّ 

ــمِّ  إىلٰ  ]]٧٤٣ص [/[ ــث املتض ــن األحادي ــك م ــري ذل نة غ

وأمثالــه ومــا يقــرب منــه، وهــي كثــرية مــذكورة يف  ٰى هلــذا املعنــ

عهـــا واســـتقرأها منهـــا وجـــدها فات القـــوم، مـــن تتبَّ مصـــنَّ 

 .ة االثني عرشألئمَّ حة بذكر امرصِّ 

ــنصُّ  ــت ال ــىلٰ  وإذا ثب ــ ع ــاألئمَّ ــي عش ــيِّ ـة االثن ــن النب  ر م

 ـب ووجـب القـول هبـا  اطريق الفريقني كانـت إمـامتهم حق�

ــىلٰ  ــلِّ  ع ــ ك ــ ف؛ ألنَّ مكلَّ ــ ه نصَّ ــنْ حجَّ ــة، َم ه يف  ة قاطع ردَّ

 .ء بهما جا هذه املواضع فقد ردَّ 

 :]من طريق عصمتهم إمامتهم  االستدالل عىلٰ [

مـن طريـق   إمامـة عـيلٍّ  عـىلٰ  الـدليل الـدالَّ  أنَّ : الثالث

ر مـن غـري فـرق؛ ـإمامـة هـؤالء األحـد عشـ عـىلٰ  العصمة دالٌّ 

ن اإلمـام جيـب أن يكـون معصـومًا، وغـري هـؤالء ممـَّ: ه يقالفإنَّ 

ــوم باالتِّ ادُّ  ــري معص ــة غ ــه اإلمام ــت ل ــم عي ــوا ه ــاق، فيكون ف

ــ ــاألئمَّ ــد مــ. ق العصــمة فــيهمة؛ لتحقُّ ــا  رَّ وق ــر ذلــك يف م تقري

 .سبق، فال وجه إلعادته

تهم وعلمهـم من طريق أفضـليَّ  إمامتهم  االستدالل عىلٰ [

 :]وزهدهم

ة إمامـة أبـيهم مـن جهـة األفضـليَّ  عـىلٰ  الدليل الدالُّ : الرابع

: إمــامتهم مــن غــري فــرق، بــأن يقــال والعلـم والزهــد دالٌّ عــىلٰ 

ـــ ـــرّ  م إهنَّ ـــدهم وأب ـــم وأزه ـــق وأعلمه ـــل اخلل هم أفض

ـــجعهم،  ]]٧٤٤ص [/[ ـــرمهم وأش ـــدهلم وأك ـــاهم وأع وأتق

ــ إىلٰ  ا ثابتــة غــري ذلــك مــن الفضــائل املشــرتطة يف اإلمامــة؛ فإهنَّ

ــلِّ  ــاع الك ــيهم بإمج ــإنَّ ف ــ ؛ ف ــن األئمَّ ــدًا م ــة مل يُ أح ــنَك م ر أهنَّ

ة التــي هــي غــري حاصــلة موصـوفون بجميــع الصــفات الكامليَّــ

تكــون اإلمامــة وإذا كــانوا كــذلك وجــب أن . يف أحــٍد ســواهم

ــا كــام هلــم دون غــريهم ممَّــ ن مل يكــن كــذلك، وتقريــر ذلــك هن

 .التطويل بإعادته سبق، فال وجه إىلٰ 

ــ ـتهم واتِّ ا ثبــوت أفضــليَّ وأمَّ ة صــافهم بالصــفات الكامليـَّ

ـــات  ـــن املعلوم ـــواهم فم ـــن س ـــا دون م ـــردوا هب ـــي انف الت

ــ ــي مل يُ روريَّ ـالض ــة الت ــداوة أوره إالَّ نِك ــم الع ــب هل ــد ناص   معان
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ــ ــم ومل يض ــة العل ــّم رائح ــل مل يش ــّي جاه ــهم ـغب ــه س رب في

ـ. واٍف  وا دون فقـد أقـرُّ قـون والفضـالء املجـوِّ ا العلـامء املحقِّ وأمَّ

ــ ــه حتَّ ــوا ب ــذلك واعرتف ــنَّ  ٰى ب ــنَّ ص ــك املص ــي فوا يف ذل فات الت

ذكـــروا فيهـــا تـــوارخيهم ومواليـــدهم وأنســـاهبم وكرامـــاهتم 

ـــ ـــائبهم وح ـــواروعج ـــني للخ ـــاب األربع  ،زمياالهتم ككت

ــن طلحــة الشــامي ــاب اب ــن املغــازيل  ،وكت ــاب املناقــب الب وكت

ــافعي ــن الكُ  ،الش ــك م ــري ذل ــوغ ــنَّ تُ ــب املص ــذا املعن  ٰى فة يف ه

ــ ــل السُّ ــ ]]٧٤٥ص [/[ة نَّ أله ــن اإلماميَّ ــالً ع ــة فض ة؛ واملعتزل

 .فاهتم يف ذلك ال يمكن حرصهامصنَّ  فإنَّ 

 :]أيدهيم  دعواهم اإلمامة وظهور املعجزة عىلٰ [

ـ: مساخلا مـنهم  واحـدٍ  كـلَّ  عـوا اإلمامـة؛ فـإنَّ ادَّ  م أهنَّ

ــه ادَّ  ــيف زمان ــدعو ٰى ع ــر ال ــه، وأظه ــلِّ  ٰى اإلمامــة لنفس ــا يف ك  هل

نفسـه وأوليائـه مـن الَظَلمـة  ة خيافهـا عـىلٰ ال يكون فيـه تقيـَّ حملٍّ 

ــىلٰ املتغلِّ  ــني ع ــىلٰ  ب ــر ع ــّم ظه ــبهم، ث ــزات  مناص ــدهيم املعج أي

ــدع ــة ل ــادة، املطابق ــة للع ــذِّ اخلارق ــنْ واهم، املتع ــود ِم  رة الوج

 .ةغريهم، فيكونوا هم األئمَّ 

 :]مور شيعتهم وتعليمهماإلمامة وتدبري أُ  ىٰ إظهارهم دعو[

ــ فــذلك  - أعنــي دعــواهم اإلمامــة - وىلٰ ا املقّدمــة األُ أمَّ

فاهتم، ال خيتلفــون ة منقـول يف مصـنَّ ظـاهر مشـهور بـني اإلماميـَّ

ـفيه، بل ومن املشـهور بـني األُ  مـنهم  واحـدٍ  يف زمـان كـلِّ  نَّ ة أمَّ

ــعة  ــبالد الشاس ــن ال ــه م ــون إلي ــيعة يرحل ــه ش ــان ل ص [/[ك

ــو ]]٧٤٦ ــه الفت ــذون عن ــيهم  ٰى ويأخ ــون إل ــام، وحيمل واألحك

مــــوال والصــــدقات واهلــــدايا األمخــــاس والزكــــوات واأل

ـــانوا  ـــات، وك ـــوهنم  والقرب ـــنهم ويفت ـــك م ـــون ذل يقبل

ـــث املتعلِّ علِّ ويُ  ـــم األحادي ـــروون هل ـــوهنم وي ـــةم ـــاهنم ق . بأدي

ــ م يعتقــدون فــيهم اإلمامــة والعصــمة، بــل وكــانوا يعلمــون أهنَّ

عون اإلمامــة فــوهنم بــذلك ويــأمروهنم باعتقــاده ويــدَّ عرِّ كــانوا يُ 

ــم األدلَّــ ــون هل ــهم ويقيم ــني املوجبــة ألنفس ــا والرباه ة عليه

ولئـك ثـّم يصـدر أُ . لصدق دعـواهم ووجـوب االعتقـاد فـيهم

ــوام عــنهم إىلٰ  ثون ملــا شــاهدوا مــنهم دِّ حــبالدهــم، فيُ  األق

ــنهم ويُ  ــوا ع ــا نقل ــاس م ــروون للن ــذي علِّ وي ــوم ال ــوهنم العل م

ة نون هلـم الـدالئل التـي رووهـا مـنهم الدالَّـبيِّ موها منهم ويُ تعلَّ 

ر ذلــك يف الـــبالد ـانتشــ ٰى إمــامتهم وعصــمتهم، حتَّـــ عــىلٰ 

ــ ــاء  ٰى ســع ٰى وكثــرت أتبــاعهم وأوليــاؤهم، حتَّ كثــري مــن اخللف

هم يف إفســـاد ذلـــك، فقتلـــوا عليـــه ورضبـــوا بـــني علـــياملتغلِّ 

ــوا؛ ليُ  ــم وحبس ــذكر، فل ــك ال ــوا ذل ــور ويمنع ــك الن ــؤوا ذل طف

  كثــرًة وظهــورًا، وإنَّ ذلــك ومــا زادهــم ذلــك إالَّ  يقــدروا عــىلٰ 

نـــوره َوَلـــْو َكـــِرَه  يـــتمَّ   أنْ إالَّ  ٰى أبـــ ]]٧٤٧ص [/[ اهللا تعـــاىلٰ 

ــ ــ. ِرُكونَ ـاملُْش ــك، كلَّ ــريقتهم كاملس ــذهبهم وط ــان م ــتامفك م  ك

 .وىلٰ خفي ظهر رحيه، فثبت املقّدمة األُ ام أُ انترش عرقه وكلَّ 

 :]ة دعواهمصحَّ  ة عىلٰ أيدهيم الدالَّ  ظهور املعجزات عىلٰ [

ـ ــ أعنـي ظهــور املعجــزات عـىلٰ  - ا الثانيــةوأمَّ ة أيــدهيم الدالَّ

ــىلٰ  ــحَّ  ع ــواهمص ــن األُ  - ة دع ــًا م ــذلك أيض ــة ف ــور املنقول م

فوا يف ذلـك وقـد صـنَّ . خيتلفـون فيـهة ال بالرضورة بـني اإلماميـَّ

ــدِّ تُ كُ  ــًا متع ــب ــاب  :ـدة ك ــرائح وكت ــرائج اجل ــد وخ ــاد املفي إرش

الثاقـب يف املناقــب وكتــاب روضــة الــواعظني وغــري ذلــك مــن 

أرادهــا وقــف عليهــا  ب املشــحونة بــذكر معجــزاهتم، َمــنْ تُــالكُ 

ــ ــا؛ فإهنَّ ــات منه ــن جه ــنهم م ــد م ــن واح ــة ع ــرية منقول ا كث

 عــىلٰ  )معــني املعــني(ـ بــ ٰى مل كتابنــا املســمّ دة، وقــد اشــتمتعــدِّ 

 .مجلة مقنعة يف املقّدمتني معاً 

ـ نْ أ فتعـنيَّ : أعنـي قولنـا - ٰى ا الكـربوأمَّ   ةيكونـوا هـم األئمَّ

 .ما تقدَّ فمعلومة ممَّ  -

ــ ]]٧٤٨ص [/[ ــذه األدلَّ ــنِّ ه ــار املص ــي أش ــا، ة الت ف إليه

لــك ذ وجــه االختصــار، فمــن أراد الزيــادة عــىلٰ  ذكرناهــا عــىلٰ 

ــفليطالعهــا يف كُ  ــتُ ــب اإلماميَّ ه جيــد فيهــا مــن ذلــك شــيئًا ة؛ فإنَّ

 .كثرياً 

 :]ة يف مذاهبهم يف اإلمامةصول تعتمدها اإلماميَّ أُ [

ــذكر أُ  ــة ب ــل اإلمام ــتم فص ــولنخ ــدها اإلماميَّ ــول تعتم ة ص

مــن سـلك مســلكهم مــن  لكــلِّ  يف مـذاهبهم يف اإلمامــة، ال بـدَّ 

ــ ــا؛ لكوهن ــاد هل ــا واالعتق ــوف عليه ــة أُ الوق ــن مجل ــول ا م ص

 .مذهبهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

 :] استمرار اإلمامة بعد عيلٍّ [ ]]١٤٥٩[/[

نـات يف مجيـع أزمـان ج والبيِّ َج مـن القـائم بـاحلُ  وال بـدَّ : قوله

ــ ــف؛ للعلَّ ــذكورة أوَّ التكلي ــيلٍّ . الً ة امل ــد ع ــا   فبع ــائم هب الق

ل ، األوَّ عــده أخــوه احلســني ، ثــّم بولــده احلســن 

، فبعــده كانــت اإلمامــة يف ُولــده، ففــي مسـتودع والثــاين مســتقرٌّ 

بـن احلسـني، ثـّم حمّمـد البـاقر ابنـه، ثـّم يف جعفـر الصـادق  عيلِّ 

الرضـا ابنـه، ثـّم يف  الكـاظم ابنـه، ثـّم يف عـيلٍّ  ىٰ ابنه، ثّم يف موسـ
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ــيلٍّ  ــّم يف ع ــه، ث ــواد ابن ــد اجل ــّم  حمّم ــه، ث ــادي ابن ــن اهل يف احلس

ــك  ــوت ذل ــه؛ لثب ــدّي ابن ــف امله ــّم يف اخلل ــه، ث ــكرّي ابن العس

ــالنصِّ  ــيِّ  ب ــن النب ــواتر م ــاهم   املت ــامئهم وُكن ــيهم بأس عل

 واحـد مـنهم عــىلٰ  كــلِّ  ِمـنْ  ة، وكـذا نقلــوا الـنصَّ نقلتـه اإلماميَّـ

 واحــدٍ  صــاف كــلِّ بعــده نقــالً متــواترًا يف مــا بيــنهم، مــع اتِّ  َمــنْ 

أهـل زمانـه وحصـول  لـه التقـديم عـىلٰ  منهم بالفضائل املوجبـة

ــامتهم ــة إلم ــمتهم املوجب ــور . عص ــع ظه ــة م ــواهم اإلمام ودع

ــىلٰ  ــزة ع ــ املعج ــني اإلماميَّ ــول ب ــدهيم منق ــه، أي ــون في ة ال خيتلف

 .ةفيجب القول بإمامتهم؛ لقيام احلجَّ 

 :]غيبة الثاين عرش منهم وسببه[

ــ ــاين عش ــان ـوالث ــن زم ــود م ــاٍق موج ــنهم ب ــه ر م ــوت أبي م

ــك ــان  إىلٰ  رّي العس ــر زم ــود آخ ــوب وج ــف؛ لوج التكلي

ــ ــلِّ احلجَّ ــ ة يف ك ــف عام� ــوب اللط ــت؛ لوج ــتصُّ اوق ــال خي  ، ف

تـه؛ النتفـاع اخللـق بـه وغيبتـه ال متنـع مـن لطفيَّ . ببعض األزمنـة

 .كام ينتفع بالشمس من حتت حجاب الَغيم

وسبب الغيبة ليست مـن اهللا؛ حلكمتـه، وال  ]]١٤٦٠ص [/[

ه مـنهم ة، فألجل كثـرة عـدوِّ مَّ فيكون من األُ  من اإلمام؛ لعصمته،

وقـت زوال  نفسـه، فوجـب االسـتتار إىلٰ  ة نارصه خاف عـىلٰ وقلَّ 

السبب ومـا مل يـزل مل يـزل، أو تكـون هنـاك مصـلحة ال نعلمهـا 

ة ومن استبعد بقاءه هذه املـدَّ . تزول ىٰ اقتضت االستتار، فيدوم حتَّ 

، فكيـف ففيـه أوىلٰ  حلصـوله يف غـريه، ،الطويلة فقد أبعد وأحـال

 بعد فيه ما وقع يف غريه لوال العناد؟ستَ يُ 

 :]تهموعصمتهم وأفضليَّ  وجوب اعتقاد إمامتهم بالنصِّ [

ــ كــلِّ  وجيــب عــىلٰ  ف اعتقــاد إمامــة هــؤالء املــذكورين مكلَّ

تهم، واعتقــاد وجــود ، واعتقــاد عصــمتهم وأفضــليَّ بــالنصِّ 

ــ ــاين عش ــة؛ للـالث ــد الغيب ــوره بع ــه وظه ــنهم وبقائ ــوص ر م نص

ـــ ـــىلٰ الدالَّ ـــاد أنَّ  ة ع ـــك، واعتق ـــة  ذل ـــومة؛  فاطم معص

لدخوهلا يف آيـة التطهـري املوجبـة إلذهـاب الـرجس عنهـا، وملنـع 

تهـا؛ ، وجتـب حمبَّ  لصـحَّ أذاهـا باحلـديث املوجـب لعصـمتها وإالَّ 

 . ، فهو من شعائر اإليامنىٰ ويل القربا من أُ ألهنَّ 

ة فـيهم واحـد بعـد منسـاق  ة عـيلٍّ تعنيُّ اإلمامـة يف ذّريَّـ[

 :]واحد

الـذين هـم الطائفـة  - ة كـان بنـاء مـذهب اإلماميـَّامَّ ـل: قال

ـ عـىلٰ  - ةريَّ ـاالثنا عشـ ر ـة يف اثنـي عشـوجـوب انحصـار األئمَّ

ــــ ص [/[ة بطريــــق التــــواتر بالروايـــات الصــــحيحة املرويَّ

ــيِّ  ]]١٤٦١ ــن النب ــنهم ع ــا بي ــ  يف م ــان ة واألئمَّ ، وك

ــيلُّ أوَّ  ــم ع ــن أيب طا هل ــ لــب ب ــابقة وتعيَّ باألدلَّ نــت ة الس

 ٰى ام خـوكلَّـ«ته منسـاقة فـيهم واحـد بعـد واحـد، اإلمامة يف ذّريَّ 

 ،ر إمامــاً ـعشـ ٰى انـدرج بالعـدد إحـد ٰى ، حتـَّ»نجـم طلـع نجـم

وكونــه موجــودًا مــن  ،رـوجــب يف قواعــدهم بقــاء الثــاين عشــ

اإلمامــة انتقلــت إليــه مــن حــني مــوت أبيــه  نَّ أحــني والدتــه، و

ه اإلمـام القــائم نَّـأفعنـدهم . زماننـا هـذا لعسـكرّي إىلٰ احلسـن ا

ــأو ،املهــدّي  ــن العســكرّي نَّ ــأو ،ه اب ــيٌّ نَّ ــه  ه ح ــني والدت مــن ح

هـذا الوقـت، بـل وجيـب  ئتني إىلٰ اوهي سنة سـّت ومخسـني ومـ

ــاؤه إىلٰ  ــىلٰ  بق ــف ع ــان التكلي ــر زم ــرَّ  آخ ــا تق ــدهم، م ر يف قواع

 .صوهلم ظاهرةعيات بعد ثبوت أُ وهذه املدَّ 

 :]عياتصول التي تبتني عليها هذه املدَّ ألُ ا[

ــدَّ واألُ  ــي عليهــا هــذه امل عيات هــي ثبــوت صــول التــي تبتن

ني ووجـوب التكليـف عقـالً، ووجــوب احلسـن والقـبح العقليـَّ

اهللا عقــالً كــام وجبــت بعثــة األنبيــاء عقــالً،  نصــب اإلمــام عــىلٰ 

ن  خلــال الزمــان عــالزمــان عـن اإلمــام وإالَّ  ه ال جيــوز خلــوُّ وأنَّـ

ــه  ــًا علي ــه منصوص ــام وكون ــمة اإلم ــوب عص ــف، ووج اللط

ـــيِّ  ـــوت الـــنصِّ  وكونـــه أفضـــل اخللـــق بعـــد النب  ، وثب

ــليَّ  ــيلٍّ والعصــمة واألفض ــ ة لع ــار األئمَّ ــوب انحص ة ، ووج

ــ ــي عش ــذه األُ . رـيف اثن ــع ه ــول حقَّ ومجي ــذه ص ــامء ه ــا عل قه

ــنَّ  ــة يف مص ــع فاهتم وقرَّ الطائف ــا م ــع  ]]١٤٦٢ص [/[روه مجي

ــدهم األُ  ــوليَّ قواع ــا ص ــا يف م ــد أرشن ــة، وق ــالرباهني القاطع ة ب

ة بيـان مجيعهـا بـام سـنح مـن األدلَّـ سلف مـن هـذه الرسـالة إىلٰ 

 .بحسب الوقت

ــنصِّ [ ــرتاط ال ــب اش ــة بحس ــوال يف اإلمام ــمة  األق والعص

 :]ةواألفضليَّ 

 ة عـيلٍّ وإذا ثبتت هذه القواعد وجب انسـياق اإلمامـة يف ذّريَّـ

  الناس قائالن ة؛ فإنَّ مَّ األُ دون غريه بغري خالف بني: 

ــأنَّ  ــل ب ــيِّ  قائ ــد النب ــة بع ــالنصِّ   الوالي ــت ب وال  ليس

ــليَّ تُ  ــمة وال األفض ــا العص ــَرتط فيه ــش ــار ة وإنَّ ــي باالختي ام ه

ر ـومل تنحصــ ،الواليــة أليب بكــر إنَّ : وهــذا يقــول. والبيعــة

ــ ــده يف ذّريَّ ــيلٍّ عن ــحُّ   ة ع ــل يص ــم، ب ــي هاش أن  وال يف بن

ــائر  ــون يف س ــتك ــريش، وال ينحص ــل ق ــاء ـقبائ ــدد اخللف ر ع

 ون اخلالفـــة إالَّ  وإن كـــانوا ال يســـمُّ عنـــدهم يف عـــدد معـــنيَّ 

 .ا بعد األربعة صارت ملكًا خمصوصاً ألربعة ويرون أهنَّ 
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ة، وهـــذا والعصـــمة واألفضـــليَّ  وقائـــل يشـــرتط الـــنصَّ 

ــ ، الواليــة لعــيلٍّ  إنَّ : يقــول ــهرة يف ذّريَّ ـا منحصــوإهنَّ وال . ت

 .امثالث هل

ــول ــٍذ نق ــ: وحينئ ــد حتقَّ ــق ــي عش ــة االثن ــد الطائف ة ريَّ ـق عن

 بطريــق الروايــة الصــحيحة املتــواترة املفيــدة للقطــع واليقــني أنَّ 

، ثــّم بعـده يف أوالده بطريــق  لعـيلٍّ  نــا اإلمامـة بعـد نبيِّ 

ــنصِّ  ــيِّ  ال ــن النب ــاهبم،   م ــاهم وألق ــامئهم وُكن ــيهم بأس عل

عـده واحـدًا بعـد واحـد، ثـّم مـن ب واحد مـنهم عـىلٰ  ثّم من كلِّ 

ــق الــنصِّ يســتدلُّ   ٰى ة والــدعووالعصــمة واألفضــليَّ  ون بطري

 .وظهور املعجزة

ر مـنهم ـوجوب القول بوجود الثاين عشـ[ ]]١٤٦٣ص [/[

 :]آخر زمان التكليف وبقائه إىلٰ 

ــ ــوباجلملــة األدلَّ ــ  إمامــة عــيلٍّ  ة عــىلٰ ة الدالَّ ة بعينهــا دالَّ

 ٰى أن انتهـ إىلٰ  تـه بعـده مـن ذّريَّ  إمامـة القـائمني بـاألمر عىلٰ 

ــك إىلٰ  ــنهم املعــروف باملهــدّي وبــاملنتَظر ـالثــاين عشــ ذل ر م

ــأو ،وبالقــائم وهلــذا قــالوا بوجــوب . ه ابــن احلســن العســكرّي نَّ

ــت إىلٰ  ــك الوق ــن ذل ــه م ــىلٰ  بقائ ــاًء ع ــف بن ــان التكلي ــر زم  آخ

القواعــد الســالفة؛ إذ لــوال بقــاؤه لــزم انخــرام أحــدمها، لكــن 

قهـا، ثبوهتـا وحتقُّ  عـىلٰ  يشء منهـا حمـال؛ للربهـان الـدالِّ  انخرام

ــ ــاين عش ــود الث ــول بوج ــب الق ــه إىلٰ ـفوج ــان  ر وبقائ ــر زم آخ

 .التكليف، وذلك ظاهر بنيِّ 

االنحصــار يف االثنــي  بــل عــىلٰ  ،وجــوده وبقائــه وهلــم عــىلٰ 

ر هــو ـالثــاين عشــ وأنَّ  ،علــيهم بأســامئهم الــنصِّ  وعــىلٰ  ،رـعشــ

ــديُّ  ــ ،امله ــك األرض كلَّ ه يوأنَّ ــامل ــويُ  ،ه ــه لعامَّ ــر دعوت ة ظِه

ــدعوهم إىلٰ  ــق، في ــد  اخلل ــن حمّم ــه بحُ  دي ــد اندراس ــام بع ّك

ــه  ــيلهم ألحكام ــه وتعط ــه ملعامل ــم ل ــل الظل ــري أه ــور وتغي اجل

ـــىلٰ  ـــوف ع ـــن أراد الوق ـــواترة، م ـــرية مت ـــوٌص كث ـــذه  نص ه

ب أهـل العلـم مـن الفـريقني؛ تُـالنصوص فليقف عليهـا مـن كُ 

 .هاا مذكورة فيفإهنَّ 

 :]عليهم بأسامئهم وألقاهبم وُكناهم  النبيِّ  نصُّ [

ــول ــ: أق ــصُّ أمَّ ــيِّ  ا ن ــاهبم   النب ــامئهم وألق ــيهم بأس عل

ــد ورد  ــاهم، فق ــه يف وُكن ــك عن ــن  ذل ــرية، م ــث كث أحادي

ص [/[ذلـــك حـــديث جـــابر األنصـــارّي وحـــديث ســـلامن 

وحـــديث  ،وحـــديث َجنـــَدل اليهـــودّي  ،الفـــارّيس  ]]١٤٦٤

ــه ــزل ب ــذي ن ــوح ال ــن  الل ــل م ــرُّ  ]]١٤٦٧ص [/[جربئي دة زم

راء مكتــوب عليــه ببيــاض يشــبه نــور الشــمس، وأهــداه ـخضــ

ــة  إىلٰ  ــن ربِّ  فاطم ــزَّ  م ــاهم الع ــا وُكن ــامء أبنائه ــه أس ة، في

ــاقر  ، وألقــاهبم واحــدًا بعــد واحــد، رواه جــابر ملحّمــد الب

ــاقر  ــرج الب ــّم أخ ــان  ث ــام ك ــه ب ــه، فقابل ــوح بعين ــك الل ذل

وكــذلك حــديث . لــم يغــادر منــه حرفــاً مكتوبــًا عنــد جــابر، ف

ــي يف  ــواتيم الت ــا  ]]١٤٦٨ص [/[اخل ــزل هب ــي ن ــحيفة الت الص

ـــل  ـــيِّ  إىلٰ  جربئي ـــ  النب ـــي فيهـــا أســـامء األئمَّ ة االثن

 كـلَّ  مـنهم ختـام، بحيـث إنَّ  واحـدٍ  ر، خمتوم عند اسم كـلِّ ـعش

ــكُّ  ــا  واحــد مــنهم يف ــًا منه ــام  ]]١٤٦٩ص [/[ختام ويعمــل ب

 .فيه

االنحصــار يف  عــىلٰ  مــا يــدلُّ  صــوم عنــه اخل ٰى وقــد رو

ــ ــي عش ــع بــني ـاثن ــدّي يف اجلم ــا رواه احلمي ــك م ــن ذل ر، م

تـي عاليـًا مـا مَّ ال يـزال أمـر أُ «: قـال  النبـيَّ  الصحيحني أنَّ 

 .»هم من قريشوّالهم اثنا عرش خليفة كلُّ 

ــر ]]١٤٧٠ص [/[ ــديث آخ ــر «: ويف ح ــذا األم ــزال ه ال ي

هـم ر خليفـة كلُّ ـكـون فـيهم اثنـا عشـتقوم السـاعة وي ٰى قائًام حتَّ 

 .»من قريش

عبــد اهللا  عــىلٰ  دخــل شــابٌّ : ويف حــديث ابــن مســعود قــال

كم كــم تكــون بعــده هــل عهــد إلــيكم نبــيُّ : بــن مســعود فســأله

ــن مســعود ــه اب ــال ل ــ: خليفــة؟ فق ــنِّ إنَّ ــذا  ،ك حلــديث الس وه

ــعهــد إلينــا نبيُّ ! نعــم يــا بنــيَّ . يشء مــا ســألني عنــه أحــد ه نــا أنَّ

 .هم من قريشبعده اثنا عرش خليفة كلُّ يكون 

ــال ــر ق ــديث آخ ــيُّ : ويف ح ــال النب ــاىلٰ  إنَّ «:  ق  اهللا تع

ــأن اســكن ولــدك إســامعيل وأُ  ه إبــراهيم نبيِّــ إىلٰ  ٰى أوحــ ه مَّ

ــاّمي ــت الته ــاجر بالبي ــ - ه ــي مكَّ ــارش ذّريَّ -ة يعن ــإّين ن ــه، ف  ،ت

ر نقيبـًا عـدد ـوسأجعل منهـا عظـيًام يكـون مـن ُولـده اثنـا عشـ

 .»نقباء بني إرسائيل

 .غري ذلك من األحاديث إىلٰ 

 :]أوصياء اثنا عرش من األنبياء  واحدٍ  لكلِّ [

 مـــن آدم إىلٰ  ل ُســـمجيـــع األنبيـــاء والرُّ  ثـــّم اعلـــم أنَّ 

ـ ،رـواحد مـنهم أوصـياء اثنـا عشـ كان لكلِّ  ٰى عيس م وذلـك أهنَّ

ــاء ــاتم األنبي ــاهر خ ــن مظ ــرًا م ــأمجعهم مظه ــانوا ب ــي  - ك أعن

ـــداً  ـــياء ، -  حمّم ـــاء واألوص ـــع األولي ـــذلك مجي  وك

ــن مظهــر  ــرًا م ــانوا مظه ــاتم األوليــاء  ]]١٤٧١ص [/[ك خ

ــياء ــ - واألوص ــي علي� ــه -  اأعن ــبُ «: ، لقول ــيلٌّ  َث ِع  ع
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األنبيــاء  ر أنَّ وقــد تقــرَّ . »معــي جهــراً  َث ِعــوبُ  ارس�  يٍّ بــن مـع كــلِّ 

ــة ألــف وأربعــة وعشــال يف العــدد مُســوالرُّ  ــيٍّ ـئ  ،رون ألــف نب

ـــاء ك وكـــام أنَّ . األوليـــاء واألوصـــياء كـــذلك وأنَّ  بـــار األنبي

فـــاق مـــن آدم ونـــوح وإبـــراهيم وداود ل ســـبعة باالتِّ ُســـوالرُّ 

ــ ــ ٰى وموس ــوامل  ٰى وعيس ــاب يف الع ــم األقط ــذين ه ــد ال وحمّم

ــيّارة ــبعة الس ــب الس ــًا بالكواك ــذلك ك ،تطبيق ــاء فك ــار األولي ب

مـن  نبـيٍّ  كـلَّ  فـاق؛ ألنَّ واألوصياء سـبعة بحكـم التطبيـق باالتِّ 

ــدَّ  ــبعة ال ب ــاء الس ــن ويلٍّ  األنبي ــه م ــه يف أُ لِّ ُخي  ل ــدَّ مَّ ف ــه، وال ب أن  ت

إقلـيم قـائًام بقطـب مـن األقطـاب، ولـذلك وقعـت  يكون كـلُّ 

العــوامل  األقــاليم ســبعة تطبيقــًا باألقطــاب الســبعة، وحيــث إنَّ 

ــ ــوريَّ املعنويَّ ــوامل الص ــة للع ــام أنَّ . ةة مطابق ــبعة  وك ــر للس األم

فكـذلك األمـر للسـبعة  ،ر برجـاً ـاثنـي عشـ يّارة يـدور عـىلٰ الس

، فصـار الرتتيـب اا ووليـ�ر وصـي� ـاثنـي عشـ األقطاب يدور عـىلٰ 

ــاً  ــورّي مطابق ــوّي والص ــامل املعن ــر إالَّ  ،يف الع ــي األم  وال ينبغ

 .كذلك

ــيٌّ  ــات نب ــام م ــإالَّ  ف ــي�  وخلَّ ــده وص ــن بع ــف م ــوم  اا وولي� يق

ين والـدنيا، وهـذا مـن أمـر الـدِّ ما كـان هـو بصـدده  مقامه عىلٰ 

ــد  ــامل، وق ــام الع ــود وانتظ ــب الوج ــة اهللا وترتي ــب يف حكم واج

ــار إىلٰ  ــيُّ  أش ــذا النب ــه  ه ــن «: يف قول ــرج آدم م ــا خ واهللا م

واهللا . تـه لـهمَّ ومـا وفـت أُ  ،ابنـه شـيث إىلٰ   وقـد أوٰىص الدنيا إالَّ 

لـه  ِيف ومـا وُ  ،البنـه سـام  وقـد وّىصٰ ما خرج نوح من الـدنيا إالَّ 

ابنـه  إىلٰ   وقـد وّىصٰ واهللا مـا خـرج إبـراهيم مـن الـدنيا إالَّ . بعده

مــن الــدنيا  ٰى واهللا مــا خــرج موســ. تــهمَّ ومــا وفــت أُ  ،إســامعيل

واهللا مـا خـرج . ِيف لـه بعـدهه يوشـع ومـا وُ لوصـيِّ   وقد وّىصٰ إالَّ 

ه لوصــيِّ  وّىصٰ  ]]١٤٧٢ص [/[ وقــد مــن الــدنيا إالَّ  ٰى عيســ

ــمعون ــت أُ  ،ش ــا وف ــمَّ وم ــركم . هت ــني أظُه ــن ب ــأخرج م وإّين س

بيعــتهم  كـم جلـارون عـىلٰ بـن أيب طالــب وإنَّ  وصـيكم لعـيلِّ وسأُ 

ةنَّ وُسـ ة بالُقـذَّ يعنـي مـن غـري  »تهم، حـذَو النعـل بالنعـل والُقـذَّ

 .زيادة وال نقصان

ــلُّ  ــف خي ــيُّ  فكي ــيَّ  النب ــوم بالوص ــه يف املعص ــة علي ة الواجب

ــة ة فقــمــن مــات بغــري وصــيَّ «: الــدين وهــو يقــول د مــات ميت

ــ ــفمــن قــال بعــدم الوصــيَّ  ؟»ةجاهليَّ ه فهــو مــن أعظــم ة يف حقِّ

ّهــال، وقولــه هــذا مــن أعظــم األقــوال طعنــًا عليــه وقــدحًا اجلُ 

ة، ة والـدالئل العقليـَّهـذه الشـواهد النقليـَّ فيه، وقد قامت عـىلٰ 

 .ة العداوة واحلسدر لعقله؛ لشدَّ ر ألمثال ذلك منكِ واملنكِ 

 :]عةأوصياء األقطاب السب[

ــَت  ــاعلم أنَّ  وإذا عرف ــك ف ــاء والرُّ  ذل ــاألنبي ــاء ُس ل واألولي

ــيٍّ  لكــلِّ  وأنَّ  ،واألوصــياء وإن كــانوا كثــريين  ورســول ويصٌّ  نب

ــوويلٌّ  ــن نقتص ــىلٰ ـ، لك ــام ع ــذا املق ــاب  ر يف ه ــبعة األقط الس

ر نقيبـًا واسـًام؛ ليقـاس البـاقي علـيهم ـوأوصيائهم االثنـي عشـ

ـ ســبعة   الصــورّي كـام وقـع عـىلٰ نظـام العـامل ق عنـدك أنَّ ويتحقَّ

كـذلك نظـام العـامل املعنـوّي  ،ر برجـاً ـمن الكواكب واثني عشـ

ــاء واألقطــاب واالثنــي عرشــ مــن  وقــع عــىلٰ  ســبعة مــن األنبي

 .مقامهم األولياء واألوصياء الذين هم عىلٰ 

 :ا األنبياء واألقطاب السبعةأمَّ 

ــأوَّ  ــياؤه: هلمف ــم،  :آدم، وأوص ــان، ميش ــل، قين ــيث، هابي ش

ــــذوف،  ــــادس، قي ــــبخ،  ]]١٤٧٣ص [/[شيشــــم، ق إيمس

 .إينوخ، إدريس، دينوح، ناحور

ســام، يافــث، أرشــخ، فرشــخ، : نــوح، وأوصــياؤه: والثــاين

 .فانوا، سالح، هود، صالح، ديمسح، معدل، درجيا، هجان

ـــث ـــياؤه: والثال ـــراهيم، وأوص ـــحاق، : إب ـــامعيل، إس إس

يعقــوب، يوســف، إيلــون، إيــتم، أّيــوب، ذينــون، دانيــال 

 .ألكرب، إيتوخ، أناخا، أفاخاا

زيـر، يوشع، عروف، قيـذف، عُ : ، وأوصياؤهٰى موس: والرابع

 .أريشا، هارون، سليامن، آصف، أتواخ، منيفا، أرون، واعث

ـــامس ـــ: واخل ـــياؤهٰى عيس ـــم: ، وأوص ـــزوف، ش عون، ع

، مشــخا، طــالوت، ٰى ، أهــدٰى يــقيــدوف، عســريواو، زكريــا، حي

 .قس، أستني، بحري الراهب

ـــد حم: والســـادس ، ٰى ـاملرتضـــ عـــيلٌّ : ، وأوصـــياؤهّم

زيــن العابـدين، حمّمــد  ، احلسـني الشــهيد، عـيلٌّ ٰى احلسـن املجتبــ

الرضــا، حمّمــد  الكــاظم، عــيلٌّ  ٰى البــاقر، جعفــر الصــادق، موســ

اهلــادي، احلســن العســكرّي، حمّمــد املهــدّي  اجلــواد، عــيلٌّ 

ــان  ــاحب الزم ــيهم(ص ــلوات اهللا عل ــان  ،)ص ــامؤهم باللس وأس

ــل، مشــفور، مشــهور، مشــموط، إ: العــربّي  ــدور، إيري ــا، قي يلي

 .وافرا، هزاز، تيمورا، بسطورا، فوفش، فرنمونيا

ــ ــتَّ ام خصَّ وإنَّ ــؤالء الس ــذكر هب ــنا ال ــدِّ ص ــديث املتق م ة للح

ــ ــابع؛ ألنَّ ــا الس ــوتركن ــرويِّ ذكَ ه مل ُي ــديث امل ــه  ر يف احل ، عن

ــولئــك األوصــياء منقولــة مــن لســان أهلهــا وكُ وأســامء أُ  بهم، تُ

ــ هــدة فيهــا عــىلٰ والع فمنقولــة  تنــا ا أســامء أئمَّ الــراوي، فأمَّ

 .املتواتر بني املؤالف واملخالف هم بالنقلعنهم وعن جدِّ 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٨٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  األئمَّ

ام مل ، وإنَّــــهــــو داود : والســــابع ]]١٤٧٤ص [/[

ــيائه؛ ألنَّ  ــامء أوص ــذكر أس ــذي نُ  ن ــاب ال ــالكت ــذه  َل ِق ــه ه من

، األسامء قد ضـاع منـه بعـض االوراق التـي فيهـا تلـك األسـامء

ــورهم؛ ألنَّ لكنَّ  ــذكورة يف زب ــا م ــد أهله ــة عن ــًا معلوم ــا أيض  ه

ألحــد مــنهم  ة اهللا اجلاريــة بيــنهم، ال يصــحُّ نَّ هــذه الوصــاية ُســ

ـــ ـــري لُس ـــديلها وال تغي ِت اِهللا  ة اهللا،نَّ تب
�
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من تعيـني أوصـيائهم يف حيـاهتم وبعـد  غرض األنبياء [

 :]اهتموف

ـــاء والرُّ  ـــداعي لألنبي ـــرض وال ـــوالغ ـــني  ل ُس يف تعي

أوصـيائهم يف حيـاهتم وبعــد وفـاهتم حلفــظ رشائعهـم وأديــاهنم 

ــامه ــار أحك ــوإظه ــًا جلي� ــاهرًا وباطن ــم ظ ــم وأرساره ؛ اا وخفي�

ــئالَّ  ــلَّ ل ــدِّ أُ   ختت ــور ال ــم ــام الش ــالم ـين وأحك ــام اإلس رع ونظ

ــدهم؛ ألنَّ  ــ بفق ــاً احتي ــار واجب ــام ص ــق ك ــ اج اخلل  إىلٰ  ارضوري�

ــيٍّ  ــود نب ــًا  وج ــار واجب ــد اهللا ص ــن عن ــّني م ــد متع ــل مرش كام

كامــل متعــّني مــن عنــده حيفــظ رشعــه ودينــه  ويصٍّ  بعــدهم إىلٰ 

 فيجــب أن يكـون هــذا الــويصُّ . تـهمَّ أُ  وجيـري بــه أحكامـه عــىلٰ 

ه مــن العصــمة والطهــارة وصــدق اللهجــة موصــوفًا بصــفة نبيِّــ

ريح، ـوالنســل الصــوالــذكاء والفطنــة واألصــل الصــحيح 

ــيــًا بــاألخالق احلميــدة كلِّ اجلملــة يكــون متحلِّ  وعـىلٰ   اهــا، متربي�

هــذه مــن لــوازم  عــن األخــالق الذميمــة بأرسهــا، وكــلُّ 

ــد اهللا عــىلٰ  العصــمة، وفــوق ذلــك الــنصُّ  ــه مــن عن لســان  علي

وهكـذا كـانوا أوصـياء . نـه مـن األوصـياءأو مـن عيَّ  هذا النبـيِّ 

املهــدّي  إىلٰ   مــن عــيلٍّ  ّمــد األنبيــاء، فأوصــياء حم كــلِّ 

 .كذلك

 :]اهللا وتنصيصه عىلٰ  وجوب تعيني الويلِّ [ ]]١٤٧٥ص [/[

أو اإلمـام للـوّيص وتنصيصـهام عليـه واجـب  وتعيني النبـيِّ 

ــىلٰ  ــحُّ  ،اهللا ع ــك إىلٰ  وال يص ــويض ذل ــ تف ــق؛ ألنَّ ــت اخلل ه ليس

ــوَّ  ــق ق ــللخل ــىلٰ ة االطِّ ــائق  الع ع ــة حق ــان ومعرف ــاطن اإلنس ب

ـــهم  ـــوا أنفس ـــوهبم ليعرف ـــم وبقل ـــم هب ـــم العل ـــل هل ليحص

ة تعيـني اخللـق للنبـوَّ  استحقاقهم لإلمامة واخلالفـة، فـال يصـحُّ 

ــ نهام وال لإلمامــة ال بطريــق اإلمجــاع وال بغــريه، فــال يكــون معيِّ

 ؛ ألنَّ  اهللا، وهلـــذا وجـــب بعـــد العصـــمة الـــنصُّ نهام إالَّ ومبيِّـــ

امــة بطريَقــي ة واإلممـن أعظــم رشائــط النبـوَّ  العصـمة والــنصَّ 

 .العقل والنقل

 :]األنبياء واألولياء ة حرصهم يف السبعة بالنسبة إىلٰ علَّ [

األنبيـاء  رهم يف العـدد املـذكور بالنسـبة إىلٰ ـة حصـا علَّـوأمَّ 

األوليـــاء واألوصـــياء فحكمـــة اهللا وأرساره  ثـــّم إىلٰ  لُســـوالرُّ 

ــلِّ  ــزم يف ك ــذا يل ــا، وه ــة حتته ــلِّ  املندرج ــدد ويف ك ــدِّ  ع د، متع

 .وال البعض الكلِّ  لسنا يف صدد حلِّ و

ة عـدد األقطـاب واألنبيـاء السـبعة وعـدد األوليـاء ا علَّـوأمَّ 

ــ ــي عش ــياء االثن ــري إىلٰ ـواألوص ــرية، نش ــها ر فكث ل وأوَّ . بعض

ــإنَّ  ــوّي؛ ف ــامل املعن ــورّي بالع ــامل الص ــق الع ــك تطبي ــوّي  ذل املعن

 م الروحنيّــات والبســائط عـــىلٰ أقــدم مــن الصــورّي؛ لتقــدُّ 

ــامنيّات واملركَّ اجل ــىلٰ س ــورّي ع ــامل الص ــب الع ــع ترتي ــات، فوق  ب

ــ ــي عش ــب واالثن ــن الكواك ــبعة م ــري ـالس ــربوج ليص ــن ال ر م

يْهــا  :ر وينــتظم حــال العــامل هبــا بحكــم قولــهـتســعة عشــ
َ
َعل

ـــــَر 
َ
 َعش

َ
ــــَعة ثِّر[ ��ِْس ــــدَّ ــــات ]٣٠: امل ــــذلك كّليّ ، وك

 املوجــودات مــن العقــل والــنفس واألفــالك التســعة والعنــارص

ــلِّ  ــامع للك ــان اجل ــة واإلنس ــد الثالث ــة واملوالي ــذلك األربع ، وك

الســبعة مــن  العــامل املعنــوّي عــىلٰ  ]]١٤٧٦ص [/[ترتيــب 

ــ ــي عش ــاب واالثن ــوع ـاألقط ــون املجم ــاء؛ ليك ــن األولي ر م

 .وينتظم هبا حال ذلك العامل ،تسعة عرش

ودليــل  ،ف ترتيــب آخــر موافــق ملــا ذكرنــاهوألهــل التصــوُّ 

ــوحم ،تهصــحَّ  عــىلٰ  ــ ،عينــاهق ملــا ادَّ قِّ م قــالوا باألقطــاب وهــو أهنَّ

ـــاء  واألوتـــاد واألبـــدال والغـــوث واإلمـــام واألفـــراد والنقب

ــالوا  ــارات، وق ــن العب ــك م ــال ذل ــال اهللا وأمث ــاء ورج والنجب

ــتَّ  ــاب الس ــم واألقط ــب األعظ ــد بالقط ــه وبالواح ــابعني ل ة والت

ئــة مــن رجــال والثالثــة واخلمســة والســبعة واألربعــني والثالثام

ـــك أنَّ . اهللا ـــهم يف ذل ـــب األعظـــم إذا قـــام يف  وغرض القط

ــالوجــود وفُ  ــتَّ  دَ ِق ــامل يقعــد أحــد األقطــاب الس ــه عــن الع ة عين

ــد ويُ  ــد واح ــة واحــدًا بع ــن الثالث ــذون م ــه، فيأخ ــه قعِ مكان دون

ويأخــذون مــن  ،مكانــه ويعطــون مــن اخلمســة واحــدًا عوضــه

ويأخـذون مـن  ،السبعة واحـدًا ويعطـون مـن األربعـني عوضـه

ــن الثالثاماأل ــون م ــدًا ويعط ــني واح ــهربع ــة عوض ــذون  ،ئ ويأخ

 ،ئـة واحـدًا بعـد واحـد ويعطـون مـن العـامل عوضـهمـن الثالثام

ــدور إىلٰ  ــوم القيامــة وهكــذا ي ــد التحقيــق يرجــع إىلٰ  .ي مــا  وعن

 .السبعة واالثني عرش مرجعهم إىلٰ  الكلَّ  قلناه بأنَّ 

 :]كالم الشيخ ابن العرّيب يف األقطاب السبعة[

ــري ــوفيَّ وكث ــايخ الص ــن املش ــار إىلٰ  م ــروه يف  ة أش ــذا وذك ه
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ــكُ  ــبهم ورســائلهم، ســيّام الشــيخ حميــي الــدِّ تُ ه ين األعــراّيب؛ فإنَّ

ـــه ـــي  وإىلٰ  ،الســـبعة وأشـــار إىلٰ  ،ذكـــر ذلـــك يف فتوحات االثن

ــ ــاء األوَّ  وإىلٰ  ،رـعش ــاتم األولي ــاين،  ،لخ ــاء الث ــاتم األولي وخ

ـأقطاب هذه األُ  :فقال ـهم مـدار هـذه األُ ر علـيـة اثنـا عشـمَّ ة، مَّ

 ّي اجلســامّين يف الــدنيا واآلخــرة عــىلٰ ـمــدار العــامل احلّســ كــام أنَّ 

لهـم اهللا بظهـور مـا يكـون يف الـدارين قـد وكَّ  ،اثني عرشـ برجـاً 

 .من الكون والفساد

ـــو ]]١٤٧٧ص [/[ ـــتامنأمَّ ـــريون، واخل ـــردون فكث  ا املف

ــىلٰ  ــو ع ــن ه ــاب م ــيس يف األقط ــان، ول ــام قطب ــنهم فه ــب  م قل

قلـب حمّمـد واخلـتم  ا املفـردون فمـنهم مـن هـو عـىلٰ وأمَّ . ّمدحم

ـ. منهم قلـوب األنبيـاء،  ر فهـم عـىلٰ ـا األقطـاب االثنـا عشـوأمَّ

ــىلٰ  ــب آدم فالواحــد ع ــئَت  ،قل ــَت  وإن ش ــىلٰ  :قل ــدم آدم، أو  ع ق

ــون األوَّ  ــىلٰ ل يك ــىلٰ  ع ــاين ع ــوح، والث ــدم ن ــراهيم،  ق ــدم إب ق

، ٰى قــدم عيســ ، والرابــع عــىلٰ ٰى قــدم موســ والثالــث عــىلٰ 

قــدم ســليامن،  قــدم داود، والســادس عــىلٰ  واخلــامس عــىلٰ 

قـدم إليـاس، والتاسـع  قـدم أّيـوب، والثـامن عـىلٰ  والسابع عىلٰ 

 ر عـىلٰ ـقـدم هـود، واحلـادي عشـ قدم لوط، والعـارش عـىلٰ  عىلٰ 

 .قدم شعيب قدم صالح، والثاين عرش عىلٰ 

 :]كالمه يف املالئكة السبعة[

ــ هــم بـــإزاء  بــار الــذينئكــة الكا الســبعة مــن املالوأمَّ

األنبيــاء العظــام  إنَّ  :بـار فهــو مــن قولـهاألقطـاب واألنبيــاء الك

ــ ــرام انحص ــاب الك ــبعة؛ ألنَّ ـواألقط ــاىلٰ  روا يف س ــق  اهللا تع خل

فون يف العــوامل رَّ ـمـا بــني العــرش والكــرّيس سـبعة أمــالك يتصــ

ــان نبيُّ  ــفالً، وك ــوًا وس ــد عل ــا حمّم ــزول إىلٰ  ن ــل الن ــذا  قب ه

ـــإذن اهللا تعـــاىلٰ العـــامل ،  يأخـــذ مـــنهم األخـــالق والعلـــوم ب

والكواكــب الســبعة واألفــالك الســبعة مظاهرهــا، واألرضــون 

 .السبعة والبحور السبعة مظاهر تلك املظاهر

ــ وإنَّ  ــياء انحص ــاء واألوص ـــاألولي ــي عش ـــروا يف اثن ا ر ولي�

خلــق مــا بــني العــرش والكــرّيس اثنــي  اهللا تعــاىلٰ  ؛ ألنَّ اووصــي� 

ـــلَ ر مَ ـعشــ ة ة والســـفليَّ كـــًا وجعلهـــم أوليــاء العـــوامل العلويَّ

ــ ــياء يف رَّ ـيتص ــاء واألوص ــدون، واألولي ــام يري ــامل ك فون يف الع

 هـــذا العـــامل مظـــاهرهم وكـــذلك امللـــوك؛ ألمـــر يرجـــع إىلٰ 

 .غري املجعولةة ة واستعداداهتم الذاتيَّ بليّاهتم األصليَّ اق

 :]وصياءكالمه يف خاتم األنبياء وخاتم األ[ ]]١٤٧٨ص [/[

ـــاتم  ـــاء وخ ـــاتم األنبي ـــوع خ ـــذا املجم ـــل يف ه واألص

ــياء؛ ألنَّ  ــلَّ  األوص ــيهام الك ــع إل ــيُّ . راج ــاء النب ــاتم األنبي  وخ

ــويلُّ  ــاء ال ــاتم األولي ــق وخ ــق املطل ــاطن يف . املطل ــاهر والب والظ

ــوهنام ــا وبط ــن ظهورمه ــنهام وع ــارة ع ــود عب ــذلك . الوج وك

ــاألوَّ  ــر؛ ألهنَّ ــقِّ ل واآلخ ــر احل ــاله ام مظه ــور األوَّ  ؛ ألنَّ وجم ل الن

ــروح األوَّ  ــاهر وال ــاطن، فالظ ــار الب ــاهر واعتب ــار الظ ــه اعتب ل ل

ــوَّ  ــوَّ للنب ــاطن النب ــة ب ــة، فالوالي ــاطن للوالي ــا ة والب ة وحقيقته

ــوَّ  ــورهتا، واألُ والنب ــة وص ــاهر الوالي ــاتم  وىلٰ ة ظ ــة بخ خمصوص

ة فالواليــة والنبــوَّ . األوليــاء والثانيــة خمصوصــة بخــاتم األنبيــاء

ـــ ـــور األوَّ  ان إىلٰ راجعت ـــي الن ـــدة ه ـــة واح ـــروح حقيق ل وال

ــم، إالَّ  ــوَّ   أنَّ األعظ ــليَّ النب ــة أص ــالة ة ذاتيَّ ــه باألص ــلة ل ة حاص

ـ. ة حاصـلة بـه بالوراثـةوالوالية إرثيـَّ م فجميـع األنبيـاء كـام أهنَّ

تابع خلاتم األنبيـاء ومظهـر مـن مظـاهره كـذلك مجيـع األوليـاء 

واليتــه  ره، وذلـك ألنَّ تـابع خلــاتم األوليـاء ومظهــر مـن مظــاه

 .ونوره نوره ونفسه نفسه وروحه روحه والية النبيِّ 

 :] ة يف فضائل عيلٍّ روايات عن العامَّ [

ــ أخطــب خــوارزم عنــه  ٰى وقــد رو مــن أراد «: ه قــالأنَّ

ــر إىلٰ  ــه أن ينظ ــه وإىلٰ  ،آدم يف علم ــوح يف فهم ــحي وإىلٰ  ،ن ــن  ٰى ي ب

 فلينظــر إىلٰ  ،بطشـهبــن عمـران يف  ٰى موسـ وإىلٰ  ،زكرّيـا يف زهـده

 .»بن أيب طالب عيلِّ 

ــّي  ــة البيهق ــر إىلٰ «: ويف رواي ــن أراد أن ينظ ــه م  ،آدم يف علم

ـــــه وإىلٰ  ـــــوح يف فهم ـــــراهيم يف  وإىلٰ  ]]١٤٧٩ص [/[ ،ن إب

ــهخلَّ  ــ وإىلٰ  ،ت ــه ٰى موس ــ وإىلٰ  ،يف هيبت ــه ٰى عيس ــر  ،يف عبادت فلينظ

 .»بن أيب طالب عيلِّ  إىلٰ 

ــرب  ويف كتــاب املناقــب قــال رســول اهللا : يــوم فــتح خي

يف  ٰى تـي مـا قالـت النصـارمَّ لوال أن تقول فيـك طوائـف مـن أُ «

مـأل مـن املسـلمني  عـىلٰ  املسيح لقلت فيـك اليـوم مقـاالً ال متـرُّ 

 أخـذوا مـن تـراب ِرجلـك وفضـل طهـورك مستشـفون بـه، إالَّ 

ــك،  ــي وأِرث ــك، تِرثن ــا من ــي وأن ــون منّ ــبك أن تك ــن حس ولك

 ،بعـدي ه ال نبـيَّ  أنَّـإالَّ  ٰى سـوأنت منّـي بمنزلـة هـارون مـن مو

وأنـت يف اآلخـرة  ،تينَّ ُسـ وتقاتـل عـىلٰ  ،ينـيأنت تؤّدي عنّـي دَ 

وأنـت غـدًا تـرد عـيلَّ احلـوض وتكـون عليـه  ،أقرب الناس منّي

ــت أوَّ  ــافقني، وأن ــه املن ــذود عن ــي ت ــخليفت ــل اجلنَّ ــن ل داخ ة م

ربون، ـمنــابر مــن نــور ِرواء مشــ شــيعتك عــىلٰ  وإنَّ  ،تــيمَّ أُ 

ــ ة وجــوههم، وهــي حــويل أشــفع هلــم، فيكونــون غــدًا يف مبيضَّ

ــ ــريايناجلنَّ ــدوَّ  وإنَّ  ،ة ج ــوع ــؤون، مس ــامء ومظم ــدًا ظِ ة دَّ ك غ
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ــون ــوههم يقمح ــلمي ورسُّ  ،وج ــلمك س ــريب وس ــك ح ك حرب

ريرة ـي وعالنيتــــك عالنيتــــي ورسيــــرة صــــدرك كســــرسِّ 

ــة رسِّ  ــي وغيب ــاب علم ــت ب ــدري، وأن ــي ص ــك حلم ي، فلحم

 عــىلٰ  واحلــقُّ  معــك وأنــت مــع احلــقِّ  احلــقَّ  وإنَّ  ،ودمــك دمــي

ــك  ــالط حلم ــامن خم ــك، واإلي ــني عيني ــك وب ــانك ويف قلب لس

ـــي، وإنَّ  ـــي ودم ـــالط حلم ـــام خ ـــك ك ـــرين أن  اهللا  ودم أم

ــأُ  ــرـبشِّ ك يف النــار، ال يــرد عــدوَّ  ة، وأنَّ ك وعرتتــك يف اجلنَّــك أنَّ

ــه  ]]١٤٨٠ص [/[عــيلَّ  احلــوض مــبغض لــك، وال يغيــب عن

ــك حمــبٌّ  ــيلٌّ  ،»ل ــال ع ــاجداً «:  ق ــبحانه س ــررت هللا س  ،فخ

 بنــي إىلٰ مــا أنعــم عــيلَّ مــن اإلســالم والقــرآن وحبَّ  ومحدتـه عــىلٰ 

 .»)أمجعني اهللا عليه وآله ّىلٰ ص(لني د املرَس ني وسيِّ خاتم النبيِّ 

ــابر ــب للخــوارزمّي عــن ج ــاب املناق ــال : قــال ،ومــن كت ق

ــول اهللا  ــد اهللا «: رس ــن عن ــاءين جربئيــل م بورقــة  ج

ــ م ــاضآس أخرض ــا ببي ــوب عليه ــ: كت ــت حمبَّ ــد افرتض ة إّين ق

 .»خلقي، فبلِّغهم ذلك عنّي عىلٰ  بن أيب طالب  عيلِّ 

ــاس ــن عبّ ــه عــن اب ــال رســول اهللا : قــال ،ومن ــو «: ق ل

 بــن أيب طالـب ملَــا خلــق اهللا  عــيلِّ  حـبِّ  اجتمـع النــاس عــىلٰ 

 .»النار

ــه ــال رســول اهللا : قــال ،ومن ــو أنَّ «: ق ــدًا عَ  ل ــدَ عب اهللا  بَ

ــًا ثــل مــا قــام نــوح يف قومــه، وكــان لــه مثــل جبــل أُ م ُحــد ذهب

ـ حـجَّ  ٰى يف عمـره حتـَّ دَّ فأنفقه يف سبيل اهللا، وُمـ  ة عـىلٰ ألـف َحجَّ

مل يشـّم رائحــة  مظلومــًا، ثـّم مل يوالـك يــا عـيلُّ  تِـَل قدَميـه، ثـّم قُ 

 .»يدخلها ]]١٤٨١ص [/[ة ومل اجلنَّ 

ــ ــذا الش ــوله هب ــد رس ــد اهللا وعن ــن عن ــن يك ــذهـفم  رف وه

ــ ــرب والزلف ــة والق ــكَّ  ٰى املرتب ــ ال ش ــاتم ـوبالض ــو خ رورة ه

 ويلٍّ  اخلـــاتم أن يكـــون كـــلُّ  ٰى معنـــ دهم؛ ألنَّ األوليـــاء وســـيِّ 

 .يكون يف الوجود مرجعه إليه يف حياته وبعد وفاته

ــول ــا نق ــّم إّن ــل: ث ــذا األص ــت ه ــار  - وإذا ثب ــي انحص أعن

ــ ــي عش ــياء يف اثن ــاء واألوص ــلوكـاألولي ــل الس ــول أه  - ر بق

ـ  و أيضـًا ثابـت بقـول النبـيِّ فه ة وقـول سـائر وقـول األئمَّ

 .العلامء

 :] انحصار األولياء يف اثني عرش بقول النبيِّ [

فقـد تـوارت الشـيعة بـه خلفـًا عـن :  ا قـول النبـيِّ وأمَّ 

ابنـي هـذا إمـام، ابـن إمـام، «: سلف، مثل قولـه للحسـني 

ــ ســمي ة تســعة، تاســعهم قــائمهم، اســمه اأخــو إمــام، أبــو أئمَّ

ــي ــه كنيت ــارة أُ »وكنيت ــر، وبعب ــ«: ٰى خ ــا ،ةحجَّ ــن حجَّ ــو ب ة، أخ

ــ ــو ُح حجَّ ــة، أب ــائمهمَج ــعهم ق ــعة، تاس ــصٌّ  ،»ج تس ــذا ن  وه

 .رصيح يف عددهم ويف إمامتهم

 .فاهتمغري ذلك من األحاديث التي مألت مصنَّ  إىلٰ 

 :]ة انحصار األولياء يف اثني عرش بقول األئمَّ [

ـوأمَّ  أيضـًا عنـد الشـيعة وخصوصـًا فقـد ثبـت : ةا من األئمَّ

ــ ــلَّ  ة أنَّ اإلماميَّ ــدٍ  ك ــصَّ  واح ــنهم ن ــىلٰ  م ــة،  ع ــر باإلمام اآلخ

ــنصُّ  ــوز إالَّ  وال ــقِّ ال جي ــ  يف ح ــت أهنَّ ــوم، فثب ص [/[م املعص

ــ ]]١٤٨٢ ــوهلم ـمنحص ــدد؛ لق ــذا الع ــر «: رون يف ه املنك

ــاألوَّ  ــاملنكر آلخرن ــا ك ــاملنكر ألوَّ  ،لن ــا ك ــر آلخرن ــاواملنك ، »لن

هـم ل مـنهم منكـر لآلخـر، فكلُّ مثالً بمثل املنكـر لـألوَّ كاألنبياء 

إمــام معصــوم منصــوص عليــه مــن اهللا ورســوله ومــن اإلمــام، 

 .تهمن اهللا بإذنه وعلمه ومشيَّ  والكلُّ 

 :]انحصار األولياء يف اثني عرش بقول العلامء[

ــ ــامءوأمَّ ــول العل ــ: ا ق ــة؛ فإنَّ ــن طلح ــد ب ــاب حمّم ــي كت ه فف

 : هذا العدد بوجوهانحصارهم يف عىلٰ  استدلَّ 

ــيٌّ  أنَّ : لاألوَّ  ــالم مبن ــىلٰ  اإلس ــهادتني ع ــَيل الش ــهادة : أص ش

واحـد مـن هـذين األصـلني  ة وشهادة الرسـالة، وكـلُّ الوحدانيَّ 

ــ ــمركَّ ــي عش ــن اثن ــب أن ـب م ــامن، فيج ــرع اإلي ر، واإلمامــة ف

 .ة القائمني هبا اثني عرش كعدد األصلنييكون عدَّ 

ــاين ــي  أنَّ : الث ــاء بن ــدد نقب ــنصِّ ع ــل ب ــا  إرسائي ــاب اثن الكت

ة ة النقابـة هـذا العـدد، فيجـب أن تكـون عـدَّ ر، فجعل عـدَّ ـعش

ــة  ــذلك ليل ــذلك، وك ــة ك ــة والتقدم ــلية اإلمام ــائمني بفض الق

 .أخرجوا اثني عرش نقيباً   بويع رسول اهللا امَّ ـالعقبة ل

القــرآن، فجعـــل  ر بــنصِّ ـاألســباط اثنــا عشــ: الثالــث

ـــي إرس ـــداة يف بن ـــباط اهلُ ـــل األس ـــي  ]]١٤٨٣ص [/[ائي اثن

 .ة اهلُداة يف اإلسالم اثني عرشر يستلزم كون األئمَّ ـعش

الزمــان  فاهتم مفتقــرة إىلٰ رُّ ـمصــالح العــامل وتصــ أنَّ : الرابــع

ــلُّ  ــار، وك ــل والنه ــن اللي ــارة ع ــو عب ــدٍ  وه ــم  واح ــنهام منقس م

هــذا العــدد،  ر ســاعة، فمصــالح العــامل مفتقــرة إىلٰ ـبــاثني عشــ

ــام م ــدده  فتقــرة إىلٰ فمصــالح األن ــون ع ــام، فوجــب أن يك اإلم

 .بعدد ساعات جزَئي الزمان

 ســلوك احلـــقِّ  الواليــة هتــدي القلــوب إىلٰ  أنَّ : اخلــامس

ـوتُ  ســبيل النجــاة، كــام هيتــدي نــور الشــمس  ح املقاصــد إىلٰ وضِّ

ــق إىلٰ  ــار اخلالئ ــر أبص ــ والقم ــاهج والطُّ ــام رُ املن ــلكوا هب ق؛ ليس
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الــوعرة، فهــام نــوران  املســالك الصــعبة ويرتكبــوا املنــاهج

ــان ــر . هادي ــمس والقم ــائر، والش ــور البص ــدي ن ــة هت واإلمام

ــلُّ  ــار، والك ــديان األبص ــورين هي ــذين الن ــد يف ه ــالُّ . واح  وَحم

األبصــار اثنــا عرشــ برجــًا، فيجــب أن يكــون  النــور اهلــادي إىلٰ 

 .النور اهلادي للبصائر كذلك بطريق التطابق َحمالُّ 

ـف مـن هـذا نكتـة رشيفـة وهـعرَ ويُ  روا وورد م قـد قـرَّ ي أهنَّ

ـــث أنَّ  ـــوت يف األحادي ـــل األرض احل ـــر  ،حام ـــوت آخ واحل

احلامـــل لــألرض آخــر بـــروج  أنَّ  ٰى الــربوج، فيكــون املعنــ

وهــو احلــوت احلامــل لــألرض ألثقــال مصــالح  ،اإلمامــة

ــاهنم ــو  ،أدي ــاقي  ]]١٤٨٤ص [/[وه ــة الب ــور اإلمام ــل ن حام

ــائم بأعبائهــا إىلٰ  ،  هــو املهــديُّ و ،أن تقــوم الســاعة هلــا الق

 .فهو احلوت املشار إليه، فافهم

ــ«: قــال  النبــيَّ  أنَّ : الســادس ، »ة مــن قــريشاألئمَّ

ـــفحصــ فهــذا . وال جيــوز أن يكــون يف غــريهم ،ا فــيهمر بــه أهنَّ

ة الوصــف يف درجــة االعتبــار نــازالً منزلــة التعليــل بالعلَّــ

 م صــاحبها عــىلٰ ة صــفة رشف يتقــدَّ القرشــيَّ  املنصوصــة هــي أنَّ 

موا قريشًا وال تتقدَّ «: ريه، وهلذه قال غ  .»موهاقدِّ

ــه حمقِّ  ــذي علي ــب أنَّ وال ــامء النس ــو عل ــلَّ  ق ــده  ك ــن ول م

إليــه، فنســب  قــريشٍّ  كــلَّ  ، فــردَّ ر بــن كنانــة فهــو قــريشٌّ ـالنضــ

ـــه إىلٰ  ـــدر من ـــريش انح ـــول اهللا  ق ـــريش  ،رس ورشف ق

ــ ــو  ٰى ارتق ــول اهللا، فه ــن رس ــا م ــدائرة  هل ــز ال ــة مرك بمنزل

ــا،  بة إىلٰ بالنســ ــحميطه ــزل الش ــه ن ــ. رفـفمن ــته خط�  افــإذا فرض

ص [/[ط أبــًا فأبــًا َقــبــًا مـن نُ املحــيط مركَّ  صــالً إىلٰ متصـاعدًا متَّ 

لــب بــن هاشــم فهـو حمّمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد املطَّ  ]]١٤٨٥

ة بـن كعـب بـن ّي بـن كـالب بـن مـرَّ ـبن عبـد منـاف بـن قصـ

ملركز الـذي فـا. رـلوّي بن غالب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـ

واملحـيط الـذي   رف متصـاعدًا هـو النبـيُّ ـانبعث منـه الشـ

ر بـن كنانــة، ـريفة هــو النضــة الشـانتهـت إليـه الصــفة القرشـيَّ 

ــطُّ  ــذا اخل ــز إىلٰ  وه ــن املرك ــاعد م ــا  املتص ــزاؤه اثن ــيط أج املح

رة، فــدرجات ـرف املتصـاعدة اثنـا عشــر، فـدرجات الشــعشـ

ــ ــب أنـالش ــز جي ــن املرك ــة ع ــ رف املتنازل ــي عش ــون اثن رة ـتك

 أيضــًا؛ الســتحالة أن يكــون اخلّطــان اخلارجــان مــن املركــز إىلٰ 

ــاوتني ــيط متف ــالنبيُّ . املح ــ  ف ــع الش ــه ـمنب ــذي من رف ال

اإلمامـة  رف الـذي هـو حمـلُّ ـاإلمامة متصاعدًا وهـو منبـع الشـ

ــازالً، فيجــب  ــأمتن ـــة اثنــي عشــن يكــون األئمَّ ــطُّ ر؛ ألهنَّ  م اخل

صاعد مـن غـري فـرق، وهـذا وجـه حسـن ال النازل كحال اخلطِّ 

 .ونظر لطيف

 :]اثني عرش اشتامل أكثر األشياء يف اآلفاق واألنفس عىلٰ [

هـذا العـدد يشـتمل عليـه أكثــر  إنَّ  :رينوقـال بعـض املتـأخِّ 

ر، ـاثنـي عشــ األشـياء يف اآلفـاق ويف األنفــس حيـث وقـع عــىلٰ 

ــوكــذلك أكثــر أســامء اهللا تعــاىلٰ  ة ، فيجــب أن يكــون عــدد األئمَّ

ــإنَّ  ــه إالَّ  كــذلك؛ ف ــا عشــال إل ــد رســول ـ اهللا اثن ــًا، وحمّم ر حرف

ر حرفـًا، ثـّم ـر حرفـًا، ثـّم البشـري النـذير اثنـا عشــاهللا اثنا عشـ

ر حرفــًا، ثــّم أمــري املــؤمنني اثنــا ـعــّيل بــن أيب طالــب اثنــا عشــ

ــت  ــّم فاطمــة بن ــّم احلســن واحلســني كــذلك، ث ــًا، ث عرشــ حرف

ــوثق ــروة ال ــّم الع ــذلك، ث ــد ك ــة اهللا  ٰى حمّم ــذلك، آدم خليف ك

ــذلك،  ــة اهللا ك ــوح خالص ــذلك، ن ــراهيم  ]]١٤٨٦ص [/[ك إب

ــ ــذلك، موس ــل اهللا ك ــ ٰى خلي ــذلك، عيس ــيم اهللا ك ــول  ٰى كل رس

اهللا كذلك، حمّمـد حبيـب اهللا كـذلك، الـرمحن الـرحيم كـذلك، 

ــان  ــذلك، احلنّ ــرحيم ك ــرؤوف ال ــذلك، ال ــد ك ــد املجي احلمي

لواحـد الكـريم كـذلك، املنّان كذلك، اخلـالق البـارئ كـذلك، ا

الواحـــد القّهـــار كـــذلك، الظـــاهر البـــاطن مثلـــه، التـــّواب 

ــاح الــرّزاق مثلــه، املحســن املجمــل مثلــه،  الوّهــاب مثلــه، الفتّ

ــوارث،  ــث ال ــذلك الباع ــل، ك ــنعم املفض ــذلك امل ــذلك ك ك

ــكور  ــذلك الش ــودود، ك ــور ال ــذلك الغف ــت، ك ــي املمي املحي

 ين، كـذلك الـرؤوف، كــذلك دّيـان يــوم الــدِّ 
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*   *   * 

ــول]] ١٥٤٣ص [[ ــوال : أق ــذكر أح ــث ب ــذا البح ــام ه مت

 .ووزرائه  املهديِّ 

 :فتوحاته ]]١٥٤٤ص [/[قال الشيخ يف 
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ــــام إىلٰ  ــــريُ  إنَّ اإلم ــــوزير فق    ال

ــود يــدورُ     وعلــيهام فلــك الوج

ـــك إن مل ـــه واملل ـــتقم أحوال    تس

ــوف   ــذين فس ــود ه ــورُ [بوج   ]يب

ه ـــو منـــزَّ ـــقِّ فه ـــه احل    إالَّ اإلل

  مـــا عنـــده يف مـــا يريـــد وزيـــرُ  

ـــه ـــه احلـــقِّ يف ملكوت    جـــلَّ اإلل

ــريُ   ــو فق ــق وه ــراه اخلل ــن أن ي   ع

هللا خليفـة خيـرج وقـد امــتألت  دك اهللا أنَّ أيَّـ اعلـم :ثـّم قـال

 من الدنيا إالَّ  وعدالً، لو مل يبَق األرض جورًا وظلًام فيملؤها قسطًا 

ييل هـذه اخلليفـة مـن عـرتة  ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ يوم واحد لطوَّ 

، يواطئ اسمه اسـم رسـول من ُولد فاطمة  رسول اهللا 

ع بـني بـايَ ، يُ بـن أيب طالـب  ه احلسني بن عـيلِّ ، جدُّ اهللا 

يف ق وينــزل عنــه يف اخلَْلــ شــبه رســول اهللا قــام، يالـركن وامل

 هـو أجـىلٰ . قـهه ال يكون أحـد مثـل رسـول اهللا يف ُخلُ ق؛ ألنَّ اخلُلُ 

األنـف، أسـعد النـاس بـه أهـل الكوفـة، يبـايع لـه  ٰى اجلبهة أقنـ

العارفون باهللا من أهل احلقائق عن شهود وكشف بتعريـف إهلـّي 

رونه، هـم الـوزراء ـون يقيمـون يف دعوتـه وينصـله، رجـال إهليـُّ

 ٰى ينزل عليه عيسـ. ده اهللاما قلَّ  ينونه عىلٰ حيملون أثقال اململكة ويع

 كئًا عىلٰ رقّي دمشق بني مهرودتني، متَّ ـبن مريم باملنارة البيضاء بش

ك عن يساره، يقطـر رأسـه مـاء مثـل لَ ك عن يمينه ومَ لَ مَ : َلكنيمَ 

 .ام خرج من ديامس والناس يف صالة العرصاجلّامن ينحدر كأنَّ 

 :ثّم قال

   شـــهيد أَال إنَّ خـــتم األوليـــاء

ـــدُ   ـــاملني فقي ـــام الع ـــني إم   وع

 ]١٥٤٥ص [/[

   هـو الســيِّد املهــديُّ مــن آل أمحــد

ــدُ     هــو الصــارم اهلنــديُّ حــني يبي

   هو الشمس جيلو كلَّ غيم وظلمـة

  هـو الوابـل الوسـميُّ حـني جيـودُ  

ــه أنَّ  ــر بقول ــديَّ  فظه ــيِّ   امله ــبط النب ــيلِّ  س ــبط الع  وس

 مـام الزمـان وإليـه رجـوع كـلِّ وهو قطـب الوقـت وإ ،وَولدمها

السـامء  املغـرب ومـن األرض إىلٰ  رق إىلٰ ـقطب وإمـام مـن املشـ

وعليه تقـوم السـاعة وبفقـده ختـرب الـدنيا وتظهـر اآلخـرة وال 

 . اهللاإالَّ  ٰى يبق

 :]وجه تسمية اإلنسان بخليفة اهللا[

ـ. إنسـانًا وخليفـةً  ٰى سمّ ويُ : قال ته فلعمـوم نشـأته ا إنسـانيَّ أمَّ

بمنزلة العني من العني الـذي  ها، وهو للحقِّ حلقائق كلَّ ره اـوحص

ه به ّمي إنسانًا؛ فإنَّ ر، فلهذا ُس ـ عنه بالبصيكون به النظر وهو املعربَّ 

خلقه فرمحهم، وهو اإلنسان احلادث األزّيل والنشـأة  إىلٰ  نظر احلقُّ 

فهـو . العامل بوجوده الدائم األبدّي والكلمة الفاضلة اجلامعة، فتمَّ 

النقش والعالمـة  اخلاتم من اخلاتم الذي هو حملُّ  العامل كفصِّ من 

ه وسّامه خليفة من أجل هـذا؛ ألنَّـ. خزائنه ك به عىلٰ لِ التي خيتم املَ 

ك عليهـا ال لِ احلافظ خلقه كام حيفظ اخلتم اخلزائن، فام دام ختم املَ 

 بإذنه، فاستخلفه يف حفـظ العـامل، فـال فتحها إالَّ  ر أحد عىلٰ ـجيس

 تراه إذا زال أَال . العامل حمفوظًا ما دام فيه هذا اإلنسان الكامل يزال

فيها وخـرج مـا  فيها من اختزنه احلقُّ  من خزانة الدنيا مل يبَق  وفكَّ 

اآلخرة وكان ختًام  كان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل األمر إىلٰ 

ة هليـَّمجيع ما يف الصورة اإل ؟ فظهر أنَّ اانة اآلخرة ختًام أبدي� خز عىلٰ 

ة فحازت رتبة اإلحاطة واجلمع من األسامء يف هذه النشأة اإلنسانيَّ 

 .املالئكة عىلٰ  ة هللا تعاىلٰ هبذا الوجود وبه قامت احلجَّ 

ـــدلُّ  ]]١٥٤٦ص [/[ ـــذا ي ـــىلٰ  وه ـــ أنَّ  ع ـــي األئمَّ ة االثن

ــ ــن أوَّ  ر ـعش ــم إىلٰ م ــان  هل ــرت األدي ــيهم ظه ــرهم ف آخ

ــ ــورًة ومعن ــهادةً  ٰى ص ــًا وش ــامالت غيب ــع  ،والك ــدهم ينقط وبفق

ــلُّ  ــع إىلٰ  الك ــ ويرج ــله؛ ألهنَّ ــيهم أص ــر وإل ــدء األم ــنهم ب م م

 .يعود، ونِعم البداية ونِعم اإلعادة

 :]الوالة االثنا عرش لعامل اخللق[

أمـر أن  هللا سـبحانه وتعـاىلٰ  إنَّ  :لد األوَّ وقال الشيخ يف املجلَّـ

لفلـك هم ار واليـًا يكـون مقـرُّ ـعشـ يعـامل اخللـق اثنـ وّيل عـىلٰ يُ 

ر قسـًام، ـاثنـي عشـ ٰى ـم الفلك األقصـيف الربوج، فقسَّ  ٰى ـاألقص

هؤالء الوالة مثـل أبـراج سـور  ٰى قسم منها برجًا لسكن جعل كلَّ 

 ،ختت يف برجـه واٍل عىلٰ  فأنزهلم اهللا إليهام، فنزلوا فيها كلُّ . املدينة

ورفع اهللا احلجاب الذي بينهم وبني اللـوح املحفـوظ، فـرأوا فيـه 

 أن جيريـه عـىلٰ  تعـاىلٰ  ًا أسامءهم ومـراتبهم ومـا شـاء احلـقُّ رمسطَّ 

ذلك يف نفوسـهم  يوم القيامة، فارتقم كلُّ  أيدهيم يف عامل اخللق إىلٰ 

 .ل وال يتغريَّ وعلموه علًام حمفوظًا ال يتبدَّ 

ــلِ  ــل اهللا لك ــّم جع ــدٍ  ث ــاجبني  واح ــوالة ح ــؤالء ال ــن ه م

ـيُ  حـاجبني ســفريًا  نـّواهبم، وجعــل بـني كـلِّ  ذان أوامـرهم إىلٰ نفِّ

ــ ــلِّ ـيمش ــي اهللا يف ك ــام يلق ــنهام ب ــدٍ  ي بي ــنيَّ  واح ــنهام، وع  اهللا م

هلــؤالء الــذين جعلهــم حجابــًا هلــؤالء الــوالة يف الفلــك الثــاين 

ــ ــة وعش ــي ثامني ــا، وه ــزهلم إليه ــا وأن ــكنون هب ــازل يس رون ـمن

 املنـازل التـي ذكرهـا اهللا يف كتابـه، تنـزل كـلَّ  ٰى سـمّ منزالً التي تُ 
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ــة منز ــة منهــا إىلٰ ليل ــي إىلٰ  ل ــّم يــدور دورة  أن تنته آخرهــا، ث

ــرأُ  ــنني ٰى خ ــدد الس ــا ع ــمس فيه ــري الش ــريه وس ــوا بس ؛ ليعلم

ــاب ــم . واحلس ــة وه ــؤالء املالئك ــازل ه ــذه املن ــكن يف ه فأس

 .ولئك الوالة الذين يف الفلك األقٰىص ّجاب أُ ُح 

ــّم إنَّ  ــاىلٰ  ث ــًا أ اهللا تع ــم نّواب ــوا هل ــوالة أن جيعل ــؤالء ال ــر ه م

ــا ــاموات ونقب ــلِّ  ]]١٥٤٧ص [/[ء يف الس ــبع، يف ك ــامء  الس س

ــًا كاحلاجــب هلــم، ينظــر يف مصــالح العــامل العنصــ ــام ـنقيب رّي ب

ــه ــأمروهنم ب ــوالة وي ــؤالء ال ــه ه ــون إلي ــم . يلق ــل اهللا هل فجع

ة مســتديرة ونفــخ أجســام هــذه الكواكــب النقبــاء أجســامًا نــريِّ 

ء واحـد سـام فيها أرواحهـا وأنزهلـا يف السـاموات السـبع يف كـلِّ 

جعلـتكم تسـتخرجون مـا عنـد هـؤالء االثنـي : منهم وقال هلـم

ــ ــطة احلُ ـعش ــًا بواس ــر والي ــة وعش ــم ثامني ــذين ه ــاب ال رون ـّج

 .ولئك الوالة عن اللوح املحفوظحاجبًا كام يأخذون أُ 

نقيـب مـن هـؤالء السـبعة النقبـاء فلكـًا  ثّم جعـل اهللا لكـلِّ 

ّجــاب هلــم احلُ  ح فيــه، هــو فيــه كــاجلواد للراكــب، وهكــذاســبِّ يُ 

ــ ــان التص ــا إذ ك ــبحون فيه ــالك يس ــامل رُّ ـأف ــوادث الع ف يف ح

 راق عليــه، وهلــم ســدنة وأعــوان يزيــدون عــىلٰ ـواالستشــ

مراكـب سـّامها أفالكـًا فهـم أيضـًا  وأعطـاهم اهللا تعـاىلٰ . األلف

ة، يـوم مـرَّ  اململكـة يف كـلِّ  يسبحون فيهـا وهـي تـدور هبـم عـىلٰ 

ــالً  ــة يشء أص ــن اململك ــوهتم م ــال يف ــاموات ف ــك الس ــن تل  م

هــم ّجــاب والنقبــاء والســدنة كلُّ واألرض، فتــدور النــّواب واحلُ 

ــ ــي عش ــوالة االثن ــؤالء ال ــة ه ــلُّ ـيف خدم ــخَّ  ر والك رون يف مس

 .نا؛ إذ كنّا املقصود من العاملحقِّ 

مــور بأيــدي هــؤالء اجلامعــة  جعــل اهللا زمــام هــذه األُ امَّ ـولــ

ه الـذي يف حتـت من املالئكة وأقعد مـن أقعـد يف برجـه ومسـكن

ــاء إىلٰ ملكــه وأنــزل مــن أنــزل مــن احلُ  ــازهلم يف  ّجــاب والنقب من

ــلِّ  ــخَّ  ســامواهتم وجعــل يف ك ــدي ســامء مالئكــة مس رة حتــت أي

فمــنهم أهــل . طبقــات هــؤالء الــوالة وجعــل تســخريهم عــىلٰ 

 يف كــلِّ  احلــقِّ  إلينــا ومنّــا إىلٰ  العــروج بالليــل والنهــار مــن احلــقِّ 

نـــا، ومـــنهم  خـــريًا يف حقِّ الَّ صـــباح ومســـاء ومـــا يقولـــون إ

ــؤمنني؛  ــتغفرون للم ــنهم املس ــن يف األرض، وم ــتغفرون مل املس

املسـتغفرين  ة علـيهم كـام غلبـت الرمحـة عـىلٰ لغلبة الغرية اإلهليـَّ

ــامل إالَّ . ملــن يف األرض ــه اهللا يف الع ــن حــادث حيدث ــا م ــد وم  وق

ــ ــن وكَّ ــوالة م ــؤالء ال ــأمر ه ــن ي ــة، ولك ــه مالئك ل اهللا بإجرائ

ــنهم املال ــام م ــة ك ــرات  ]]١٥٤٨ص [/[ئك ــاّفات والزاج الص

ــ الت والنــارشات والنازعــات امت واملرِســوالتاليــات واملقسِّ

ــدبِّ  ــات وامل ــابحات وامللقي ــابقات والس ــطات والس رات، والناش

ــت  ــون حت ــال يزال ــذا ف ــع ه ــوالة] والء[وم ــؤالء ال ــّم إنَّ . ه  ث

ـــ ـــاهد إالَّ العامَّ ـــا تش ـــة م ـــازهلم واخلاصَّ ـــهدوهنم يف من  ة يش

ــ ــاهد العامَّ ــام تش ــازهلم، ك ــاهد من ــب وال تش ــرام الكواك ة أج

 .ّجاب وال النقباءأعيان احلُ 

رّي خلفــاء مــن جنســهم، ـوجعــل اهللا يف العــامل العنصــ

ـــنهم الرُّ  ـــفم ـــُس ـــاء واألئمَّ ـــاء واخللف ـــاء ل واألنبي ة واألولي

ــــالطني وامللــــوك والة أُ  ــــاب والس ــــور العــــامل واألقط م

ــ ــؤال. رّي ـالعنص ــني أرواح ه ــل ب ــم والة وجع ــذين جعله ء ال

ـــالك  ـــوالة يف األف ـــؤالء ال ـــني ه ـــا وب ـــن أهله يف األرض م

ـ مناسبات ودقائق يمتدُّ  رة مـن إلـيهم مـن هـؤالء بالعـدل، مطهَّ

ســة عــن العيــوب، فيقبــل أرواح هــؤالء الــوالة الشــوائب، مقدَّ 

ــتعداداهتم ــتعداده فمــن كــان . لألرضــني مــنهم بحســب اس اس

ــصــورته طـ حســنًا قبـل ذلــك عـىلٰ  اقوي�ـ رًا وكــان وايل اهرًا مطهَّ

عدل وإمام فضل، ومـن كـان اسـتعداده رديئـًا قبـل ذلـك ورده 

شــكله مــن الــرادءة والقــبح، فكــان وايل جــور ونائــب ظلــم  إىلٰ 

 . نفسهإالَّ  وبخل، فال يلومنَّ 

هــذا آخــر . مــور وعواقــب األحــوالواهللا أعلــم بحقــائق األُ 

 .كالمه يف شأن الوالة االثني عرش واملهدّي 

 :] هؤالء الوالة من عند اهللاتعيني[

ـ ف أنَّ عـرَ والغرض من نقلـه أن يُ : ر الفاضلقال املتأخِّ  ة األئمَّ

 نون من اهللا، خارجون عن وضع عباده، ور معيَّ ـاالثني عش
َ
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مـن  اخللق، يقـول بغـري احلـقِّ ة واألنبياء بوضع األعداد من األئمَّ 

ة، مـور اإلهليـَّغاية جهله وعامئه عـن وضـع األُ  ]]١٥٤٩ص [/[

 .يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد

ر واملالئكـة ـقني يف النسبة بـني الـوالة االثنـي عشـرأي املحقِّ [

 :]رةاملدبِّ 

مظهـــر أرواح  قـــني مـــن أهـــل اهللا أنَّ وعنـــد بعـــض املحقِّ 

ــ ر كانـتـهـؤالء االثنـي عشـ م تلـك املالئكـة وأرواحهـم؛ ألهنَّ

هم وأبـيهم املشـار إلـيهام بخـاتم األنبيـاء وخـاتم األوليـاء كجدِّ 

كــام كــانوا موجــودين وآدم بـــني املــاء والطــني وأرواحهـــم 

ـــ ة واحـــدة وأنـــوارهم واحـــدة، فتكـــون أرواح هـــؤالء األئمَّ

ــذلك؛ ألنَّ  ــالك كلَّ  ك ــب واألف ــة والكواك ــم مظــاهراملالئك   ه
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ــي األصــل يف الكــلِّ حقيقــة اإلنســان  حقيقــة  ؛ ألنَّ التــي ه

ــجرة  ــامل كالش ــجرة، فالع ــود الش ــواة يف وج ــة الن ــان بمثاب اإلنس

ــو أوَّ  ــون ه ــالنواة، فيك ــان ك ــة اإلنس ــرًا وحقيق ــو آخ ــام ه الً ك

ــبة إىلٰ  ــواة بالنس ــالثمرة والن ــجرة ك ــه. الش ــار بقول ــه أش : وإلي
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ــىلٰ يطَّ  ــع ع ــ ل ــه االطِّ ــل ل ــود حص ــجرة الوج ــىلٰ ش ــدأ  الع ع املب

واملقصــود . العـامل واملعـاد ومـا بيـنهام بالنســبة إليـه وبالنسـبة إىلٰ 

ــ أنَّ  ــ ٰى مجيــع العــامل صــورًة ومعن ــد وروح كلِّ ه مظــاهر روح حمّم

 .وأرواح فاطمة وأوالدها املعصومني  عيلٍّ 

ر واملالئكـة ـالنسبة بني الوالة االثنـي عشـعني يف رِّ ـرأي املتش[

 :]رةاملدبِّ 

ــ ــض املتش ــد بع ــ عني أنَّ رِّ ـوعن ــؤالء األئمَّ ــذ أرواح ه ة يأخ

عطــي ملــن مــن أرواح تلــك املالئكــة الفــيض واملعــارف ويُ 

 .دوهنم من اخللق، وهو جائز بوجه من الوجوه

ــ[ ]]١٥٥٠ص [/[ ــامل كيفيَّ ــامل االنتظــام يف الع ة حصــول ك

 :]عنويّ الصورّي وامل

 مجيـع التقـادير كـامل انتظـام العـامل الصـورّي لـيس إالَّ  فعىلٰ 

كـًا، لَ ر مَ ـبسبعة من الكواكـب وسـبعة مـن األفـالك واثنـي عشـ

ــيس إالَّ  ــوّي ل ــامل املعن ــام الع ــذلك انتظ ــاء ك ــن األنبي ــبعة م  بس

 ار ولي�ـــوسـبعة مـن األقطـاب وسـبعة مــن األبـدال واثنـي عشـ

ــ ــي عش ـــواثن ــي عش ــًا واثن ــاً ر ـر إمام ــل . نقيب ــيخ ب ــالم الش وك

ــحَّ  ــهد بص ــايخ يش ــائر املش ــالم س ــد وك ــذلك قواع ــك، وك ة ذل

القـوم يف ترتيــب أهــل الســلوك واملعـاين مــن القطــب والغــوث 

 .واإلمام واألبدال واألوتاد والفقهاء

*   *   * 

د:  

ة   ):هـ٦٩٢ت ( اإلربيل/ )١ج (كشف الغمَّ

ــ ]]٧٤ص [[ ــوهنم خصُّ ــة وك ــر اإلمام ــايف ذك ــون و وا هب ك

 :عرش إماماً  ييف اثن عددهم منحرصاً 

ـأ :عـاديت نـا كالمـه عـىلٰ أص خلـِّقال ابن طلحة وأُ  ا ثبـوت مَّ

 مـن عـيلٍّ  ه حصـل ذلـك بـالنصِّ واحـد مـنهم فإنَّـ اإلمامة لكـلِّ 

ــن  ــه احلس ــه، البن ــه ألخي ــني ومن ــيلٍّ  ،احلس ــه ع ــه البن  ومن

 ، َّة اخللف احلجَّ  ا إىلٰ جر�  وهلم كام سيأيت. 

ــأو ــال ا امَّ ــد ق ــوص فق ــدد املخص ــذا الع ــارهم يف ه نحص

ل فـراط امللـيم، ومـنهم مـن قلَّـإفـأفرط  لالعلامء فمنهم من طوَّ 

ــ ــويم، وكــلُّ ـفقصَّ ــنن الق ــزال عــن الس ــدٍ  ر ف ــن  واح ص [[/م

فـــراط والتفـــريط، قـــد اعتلـــق بطـــرف ذمـــيم ذوي اإل ]]٧٥

ــة إىلٰ  ــط واهلداي ــة الوس ــنة وال يلقّ  ٰى الطريق ــا إالَّ احس ــظٍّ ه   ذو ح

ه أحسـن نتـائج الفطـن، مـا أظنـُّ ، وهـا أنـا ذاكـر يف ذلـكعظيم

ــدُّ  ــتخراجوأع ــة، الس ــار اجلاري ــن األفك ــن حماس ــواهر  ه م ج

ــنَ اخلــواطر يف ُســ ــدار، ون واألنَ ن السُّ ــرية إق ن كانــت فاطمــة كث

ــ رِّ ـعــن إدراك احلكــم يف الســ مــن الفطــن ا والــدة والعلــن، فإهنَّ

ــّل  ــا ك ــن نتاجه ــد، وم ــق والتأيي ــل التوفي ــرائح أه ــني  لق حس

 :وتلخيص ذلك من وجوه ،وحسن

ق بـاحلروف والعـدد، ا يتعلَّـممـَّ ذكـر فيـه شـيئاً : لالوجه األوَّ 

ــال ــامن واإلاإل نَّ إ: فق ــي ــالم مبن ــىلٰ  يٌّ س ــه إالَّ  ع ــي ال إل  اهللا كلمت

ر ـمـن هـذين األصـلني اثنـا عشـ واحـدٍ  وكـلُّ  ،د رسول اهللاحممّ 

 ائم هبـا اثنـالقـا فيجـب أن يكـون ،يـامن، واإلمامة فـرع اإلحرفاً 

 .عرش إماماً 

 : اهللا أنــزل يف كتابــه العزيــز نَّ إ :الوجــه الثــاين
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ي مــر اثنــة القــائمني بــذلك األفجعــل عــدَّ  ،]١٢: املائــدة[

ــر، فتكــون عــدَّ ـعشــ ــايع امَّ ـذلك، ولــة القــائمني هبــذا كــة أئمَّ  ب

أخرجـــوا يل «: األنصـــار ليلـــة العقبـــة قـــال رســـول اهللا 

ــاً ـعشــ يمــنكم اثنــ فصــار ذلــك ، »كنقبــاء بنــي إرسائيــل ر نقيب

 .مطلوباً  وعدداً  بعاً متَّ  طريقاً 

ــو�ٰ : قــال اهللا تعــاىلٰ  :الوجــه الثالــث ــْوِم ُ�
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ــراف[ أ ــداة  ،]١٦٠و ١٥٩: األع ــباط اهل ــل األس فجع

 .ة كذلكفتكون األئمَّ  ،ةالعدَّ  هبذه احلقِّ  إىلٰ 

 كانــت امَّ ـفاهتم لـرُّ ـمصـالح العــامل يف تصـ نَّ إ :الوجـه الرابـع

الزمــان، وكــان عبــارة عــن الليــل  مفتقــرة إىلٰ  يف حصــوهلا

ــ مــنهام حـال واحــدٍ  والنهـار، وكــلُّ   يب مــن اثنــاالعتــدال مركَّ

ــ ر ســاعة، وكانــت مصــالح العــامل مفتقــرة إىلٰ ـعشــ   ةاألئمَّ

 .هتم كذلكت عدَّ لَ عِ فجُ  ،رشادهاإو

وهــو وجــه صــباحته واضــحة : قــال :الوجــه اخلــامس

القلــوب  ينــور اإلمامــة هيــد نَّ أوأنــواره الحيــة، وتقريــره 

ــول إىلٰ  ــقِّ  والعق ــق احل ــلوك طري ــام س ــ ك ــمس  يدهي ــور الش ن

ــق إىلٰ  ــار اخلالئ ــر أبص ــ والقم ــرق، ول ــلوك الط ــلُّ امَّ ـس ــان حم   ك

ر، ـهــذين النــورين اهلــاديني لألنصــار الــربوج االثنــا عشــ
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ـ النـور الثـاين اهلـادي فمحلُّ  ة للبصـائر وهـو نـور اإلمامـة األئمَّ

 .عرش ياالثن

ـــه ]]٧٦ص [[/ ـــوي  :تنبي ـــديث النب ـــد ورد يف احل  نَّ أوق

ويف هــذا إشــارة  ،احلــوت مولــة عــىلٰ األرض بــام عليهــا حم

ــة وحكمــة رشيفــة  ذلــك النــور آخــر حمــلِّ  نَّ أوهــو  ،لطيف

ــود،  ــال الوج ــل ألثق ــو حام ــربوج، وه ــر ال ــو آخ ــوت، وه احل

ر وهـو نـور اإلمامـة حامـل أثقـال ـالثـاين عشـ فآخر حمال النور

 .مصالح أدياهنم وهو املهدي 

ــع الوجــوه أوالهــا مســاقاً  :الوجــه الســادس  وهــو مــن مجي

ــا  ــاً إوأجاله ــذاقاً  رشاق ــا م ــا يف ذر وأحاله ــم  ٰى وأعاله احلك

ــاً  ــرهطباق ــيَّ  نَّ أ :، وتقري ــال  النب ــ«: ق ــريشاألئمَّ ــن ق ، »ة م

 مواقــدِّ «: فــال تكــون يف غــريهم، وقــال  ،رها فــيهمـفحصـ

مــن ولـــده  كــلُّ : ابونوقــال النّســـ ،»موهاوال تتقــدَّ  قريشــاً 

اثنــا   يِّ ر وبـني النبــر بـن كنانــة قـريش، وبـني النضـــالنضـ

ــاً ـعشــ يف  متصــاعداً   كــان مركــزاً   ، فــإذا جعلنــا النبــيَّ ر أب

املهـــدي  يف األبنـــاء إىلٰ  ر ومنحـــدراً ـالنضـــ بـــاء إىلٰ درجـــة اآل

 ،املحـيط  اخلطـوط اخلارجـة مـن املركـز إىلٰ  ثبت مـن أنَّ  ملا

ـــار إىلٰ  متســـاوية، فـــانظر بعـــني قـــدار كيـــف أدوار األ االعتب

األســتار بــأنوار  بَجــُح  رسار مــنظهــار هــذه األإجــرت ب

ـــ ـــذا املقـــدار غنيَّ ـــذويمشـــكاة األفكـــار، ويف ه ـــالغ ل  ة وب

 .صاً هذا آخر كالم كامل الدين ملخَّ . االستبصار

ل عليــه يف عــوَّ يُ  الــذي ذكــره ال يكـون دلــيالً  نَّ إ: وأنـا أقــول

 ظهـار احلـقِّ إن يريـد يسـتند إليهـا ممـَّ ةً وال حجَّ  ،املطلوب إثبات

ــوب، وال ــتار الغي ــن أس ــر م ــن ج ــزاع م ــدفع ن ــالف  ٰى ي يف اخل

ــقاق عــىلٰ  ــأُ  والش اســتخراج مــا يف  ه مســتند إىلٰ ســلوب، فإنَّ

 مطابقـة عـدد لعـدد، وأيـن ل فيـه عـىلٰ ومعـوِّ  نذهاالقرائح واأل

مـن السـامء  واحـدٍ  كـلَّ  نَّ إ: ه لـو قـال قائـلذلك والربهان؟ فإنَّـ

ـــوم ـــّري  واألرض والنج ـــاملتح ـــاليم ة واألّي ـــار واألق ام والبح

ــســبعة ســب مل يكــن القائــل ، ة ســبعةعة، فيجــب أن يكــون األئمَّ

 .قه من الثاينصدِّ م إليه ونُ سلِّ أن نُ  ل أوىلٰ األوَّ 

ـإالنقـل،  مـور عـىلٰ أمثـال هـذه األُ  ولكن االعتامد يف ا عـن مَّ

ـ النبيِّ   ه ال بـدَّ نَّـأ ٰى ـن اقتضـإالعقـل و نَّ إفـ ،ة أو عـن األئمَّ

ــأُ  ــن قــائم ب ــادٍ  ،مور النــاس ومصــاحلهمم  طــرق إىلٰ  هلــم ه

بإقامــة احلــدود واســتيفاء األمــوال، وتفريقهــا  مهــتمٌّ  ،اخلــريات

غـري ذلــك مـن املصــالح،  يف وجوههـا، حــافظ لنظـام العــامل إىلٰ 

ــ وال انحصــارها يف عــدد  ة معلومــةتعيــني عــدَّ  ـيه ال يقتضــفإنَّ

ــ ــدد، وإنَّ ــرَ ام يُ دون ع ــع ــك بص ــلـف ذل ــل أو بتأوي ن إ ريح النق

 .التأويل وقع ما حيتاج إىلٰ 

ـــني  ـــه مـــن اجلمـــع ب ـــدي يف ذلـــك مـــا نقلت والـــذي عن

ر بــن ـعبــد اهللا حممــد بــن أيب نصــ أيب الصــحيحني مجــع احلــافظ

ــدي املتَّ  ــد اهللا احلمي ــمرةعب ــن س ــابر ب ــن ج ــه ع ــق علي ،  ف

ر ـيكـون مـن بعـدي اثنـا عشـ«: يقـول  سمعت النبيَّ  :قال

ــرياً  ــة مل »أم ــال كلم ــمعهاأ، فق ــال  ،س : يل أيب ]]٧٧ص [[/فق

 .شعبة ، كذا يف حديث»هم من قريشكلُّ «: له قانَّ إ

 ال يـزال أمـر النـاس ماضـياً «: قـال ،ويف حديث ابـن عيينـة

ــ ، ثــمّ »ر رجــالً ـعشــ هــم اثنــامــا والَّ  بكلمــة   م النبــيُّ تكلَّ

: ؟ فقــالرســول اهللا  مــاذا قــال :فســألت أيب ،خفيــت عــيلَّ 

 .»هم من قريشكلُّ «: قال

ــ ــعد ب ــن س ــامر ب ــديث ع ــن ح ــلم م ــة مس ن أيب ويف رواي

: جــابر بــن ســمرة مــع غالمــي نــافع كتبــت إىلٰ  :قــال ،اصوّقــ

: فكتـــب إيلَّ  ســـمعته مـــن رســـول اهللا  ـيءأخـــربين بشـــ

ة رجـــم يـــوم اجلمعـــة عشـــيَّ  ســـمعت مـــن رســـول اهللا 

ــدِّ «: قــال األســلمي ــائامً ال يــزال ال ــ ين ق تقــوم الســاعة أو  ٰى حتَّ

 .»هم من قريشكلُّ  يكون عليكم اثنا عرش خليفة

انطلقـت : قـال ،عـن جـابر بـن سـمرة ،لشـعبيوعن عامر ا

ال يــزال هــذا «: فســمعته يقــول ،ومعــي أيب رســول اهللا  إىلٰ 

ــزاً  ــدين عزي ــاً  ال ــ إىلٰ  منيع ــ ياثن ــةـعش ــة»ر خليف ــال كلم  ،، فق

 .»هم من قريشكلُّ «: ما قال؟ قال: فقلت أليب

ــرمحن ــد ال ــن عب ــني ب ــن حص ــه ع ــابر ،ومثل ــن ج ــال ،ع : ق

مـــر ال هـــذا األ نَّ إ«: فقـــال،  النبـــيِّ  دخلـــت مـــع أيب إىلٰ 

ـــينقضــ ــ ثــمّ  ،»ر خليفــةـفــيهم اثنــا عشــ ـييمضــ ٰى ي حتَّ  متكلَّ

ــال؟ قــال: فقلــت أليب ،عــيلَّ  يبكــالم خفــ ــن كلُّ « :مــا ق هــم م

 .»قريش

عنــه  ،عـن جــابر بـن سـمرة ،ك بــن حـربسـّام  ويف حـديث

 :»ــزال اإل ــزاً ال ي ــالم عزي ــ إىلٰ  س ــي اثن ــةـعش ــمّ » ر خليف  ث

 .ذكر مثله

: قــال ،روقـند أمحــد بــن حنبــل عــن مســونقلــت مــن مســ

: فأتـاه رجـل فقـال ،يف املسـجد يقرئنـا ا مـع عبـد اهللا جلوسـاً كنّ 

ــعود ــن مس ــا اب ــل ،ي ــدَّ  ه ــيُّ ح ــده ثكم نب ــن بع ــون م ــم تك كم ك

ــال ــة؟ ق ــم: خليف ــدَّ  ،نع ــلكع ــي إرسائي ــاء بن ــن . ة نقب ــه م نقلت
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 .د الثالث من مسند عبد اهللا بن مسعود املجلَّ 

ــل ــد نق ــالبهم بع ــن نط ــؤالء  ونح ــني ه ــار بتعي ــذه األخب ه

 :هلم من أحد أمرين ر، فال بدَّ ـعش ياالثن

ــإ ــا تعيــني هــذه العــدَّ مَّ  ر ـة االثنــي عشــة يف غــري األئمَّ

 يمــر مــن الصــحابة وبنــوالة هــذا األ نَّ وال يمكــنهم ذلــك، أل

 .اخلمسني اس يزيدون عىلٰ العبّ ي ة وبنميَّ أُ 

ـــإو يف هـــذا  الـــواردة األخبـــار نَّ أموا ســـلِّ وا ويُ ا أن يقـــرُّ مَّ

ــحَّ  ــري مص ــعيفة غ ــة ض ــاب واهي ــلُّ الكت ــد عتَ أن يُ  حة وال حي م

ب مـنهم بـذلك ونشـكرهم عليـه ملـا يرتتَّـ نـرٰىض  فـنحن ،عليها

 .الكثرية لنا عليه من املصالح الغزيرة والفوائد

ــو اإل ــث وه ــم الثال ــوا بالقس ــأو يلتزم ــرار باألئمَّ ــي ق ة االثن

لـزام يلـزم هـذا اإلذلـك يف هـذه األقسـام، و النحصـار ،رـعشـ

ــزام ــذا إل ــزمهم، وه ــام يل ــة ك ــ الزيدي ــه مت ــم عن ــيص هل  ٰى ال حم

ــتعملوا اإل ــقِّ اس ــق احل ــلكوا طري ــاف وس ــدلوانص ــن  ، وع ع

ن املكـــابرة واملباهتـــة، وتركـــوا بنيـــات نَ ُســـ ]]٧٨ص [[/

 .الطريق

ــ نَّ إفــ ،هــذه العهــدة وقــد خلصــنا نحــن مــن ة االثنــي األئمَّ

ــ ــد تعيَّ  ر ـعش ــوصق ــدنا بنص ــوا عن ــو ن ــحة جليَّ ة ال اض

ـــكَّ  ـــبس ش ـــا وال ل ـــتج يف اإل ،فيه ـــم ومل نح ـــرار هب  ق

ــامتهم إىلٰ  ــرتاف بإم ــن كُ  واالع ــك م ــتنباط ذل ــاس ــتُ ام بهم، وإنَّ

 .ة عليهمما أوردناه ليكون حجَّ  أوردنا من ذلك

ــوهنم  ــا ك ــوا اخلالفــة، وعُ  نعــوامُ  وال يقــدح يف مرادن زل

 دوهنــم، إذ مل بــه دَّ بِ عــن املنصــب الــذي اختــارهم اهللا لــه، واســتُ 

ــوَّ  ــدح يف نب ــاء يق ــذَّ  ة األنبي ــن ك ــذيب م ــع تك هبم، وال وق

ه وجــوه النحــراف مــن انحــرف عــنهم، وال شــوَّ  فــيهم الشــكُّ 

ــيح مــن قبَّ  حهــا، وال نقــص رشفهــم خــالف مــن حماســنهم تقب

ــيان ــاهرهم بالعص ــداوة وج ــم الع ــب هل ــدهم ونص ــد ، عان وق

ن املــؤمن مــن غضاضــة يف أن يكــو ومــا عــىلٰ «: قــال عــيل 

ــاً  ــاً يكــن شــاك�  مــا مل مظلوم ــه، وال مرتاب ــه ا يف دين ، وقــال »بيقين

ــ يف ر بــن يــارس عــّام  ــ(: نيام صــفّ أّي  ٰى واهللا لــو رضبونــا حتَّ

ــا  ــر لعلمن ــعفات هج ــا س ــأيبلغون ــىلٰ ّن ــقِّ  ا ع ــأو احل ــىلٰ هنَّ  م ع

 .لهوهذا واضح ملن تأمَّ  ،)الباطل

 لنبـيَّ ا نَّ أفكـام قـال الشـيخ كـامل الـدين، وهـو  ا الـنصُّ مَّ أف

 ــ ــيلٍّ نصَّ ــولنا   ها يف ع ــد وص ــه عن ــنذكره يف باب ــام س ك

ـأإليـه مـن طرقنــا وطـرقهم، و صــدقهم  نَّ إة وتعيينهـا فـالعــدَّ  امَّ

  ُـــة يف ك ـــوعصـــمتهم ثابت ـــا  صـــولنا، وهـــمب أُ تُ أخربون

 مـام الثـاين، وأخربونـا باإلواحـد مـنهم  واحـدٍ  بوالية كـلِّ 

أمـر ظهـوره، ر، واسمه وصـفته واسـم أبيـه وحـال غيبتـه وـعش

ام غرينـا، وإنَّـ مل نحـتج معـه إىلٰ  وثبـت ثبوتـاً  ذلـك عنـدنا وصحَّ 

ــ ــون حجَّ ــذكر ذلــك مــن أقــواهلم ليك ــذا  ةن ــيهم، وبســط ه عل

ــ ــول ومفصَّ ــفالق ــا اخلل ــار موالن ــرد يف أخب ــة ي ــذه اجلمل  ل ه

ـــاحب األ ـــالح ص ـــر الص ـــّىلٰ (م ـــىلٰ  ص ـــه وع ـــه  اهللا علي آل

 .)الطاهرين

*   *   * 
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يف ذكر مجـل  :لالفصل الثالث من القسم األوَّ  ]]١٠٠٨ص [[

م مـن ما ذكرناه فـيام تقـدَّ  ىٰ سو تنا أئمَّ  مامةإ من الداليل عىلٰ 

 :الكتاب

ــىلٰ  ــدالئل ع ــد ال ــامتهم  أح ــن  إم ــنهم م ــر ع ــا ظه م

ــي تفرَّ  ــوم الت ــالعل ــت يف فِ ــاملرَ ق ــل ،ق الع ــلِّ  فحص ــة  يف ك فرق

ــنٌّ  ــنهم ف ــ ،م ــواجتمع ــا يف آل حمّم ــائر أنواعه ــا وس د ت فنوهن

مــا روي عــن أمــري املــؤمنني  إىلٰ  ٰى  تــرَال ، أ  يف أبــواب

ــاهر ــالم الب ــد والك ــدين  التوحي ــوم ال ــب وعل ــن اخلط ــد م املفي

ــ ــام الش ــكـوأحك ــري ذل ــرآن وغ ــري الق ــىلٰ  ريعة وتفس ــا زاد ع  م

ــاء والعلــامء والفصــحاء واحلكــامء والبلغــاء  ،مجيــع كــالم اخلطب

ــنــه املتكلِّ ع خــذأ ٰى حتَّــ ونقــل عنــه  ،رونـمــون والفقهــاء واملفسِّ

ــة أُ  ــل العربي ــول األأه ــرابص ــات ع ــاين اللغ ــال يف  ،ومع وق

ـــ الطـــبِّ  ـــه األطبّ ـــا اســـتفاد من ـــويف اِحل  ،اءم ـــاياَك  م والوص

ــامء عــىلٰ  ٰى واآلداب مــا أربــ ــالم احلك ويف النجــوم  ،مجيــع ك

 ،مـن جهتـه مجيـع أهـل امللـل واآلراء وعلم اآلثـار مـا اسـتفاده

ـ ثمّ   عرتتـه وأبنائـه  ن ذكرنـاه مـنقـد نقلـت الطوائـف عمَّ

 ومل خيتلـــف يف ،مثـــل ذلـــك مـــن العلـــوم يف مجيـــع األنحـــاء

فقــد  ،درجــتهم يف ذلــك مـن أهــل العلــم اثنــان فضـلهم وعلــوِّ 

ــادق ــاقر والص ــن الب ــر ع ــالل   ظه ــاوي يف احل ــن الفت م

النــاس عــنهام مــن علــوم  ٰى ورو ،حكــامواحلــرام واملســائل واأل

ــالم  ــرآن وقَ الك ــري الق ــريوتفس ــازي والس ــاء واملغ ــص األنبي  ص

ــوك األُ أو ــرب ومل ــار الع ــخب ــا ُس ــم م ــر مّ م ــو جعف  ي أب

 .باقر العلم :ألجله

مــن مشــهوري أهــل العلــم  وروي عــن الصــادق 

ف مــن جواباتــه يف املســائل أربعامئــة وصــنَّ ، نســانإأربعــة آالف 
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ـــكتـــاب هـــي معروفـــة بكُ  رواهـــا أصـــحابه ، صـــولب األُ تُ

مـن  فـنٌّ  ومل يبـَق ،  ٰى يـه وأصـحاب ابنـه موسـوأصحاب أب

ــون ــم  فن ــه  ي روالَّ إالعل ــواب عن ــه أب ــت  ،في ــذلك كان وك

ــ ــه موس ــة ابن ــده ٰى حال ــن بع ــ م ــوم حتَّ ــار العل ــه  ٰى يف اظه حبس

وابنــه أيب  ر للرضــا ـوقـد انتشــ ،الرشـيد ومنعــه مــن ذلــك

وكـذلك  ،مجلتـه تغنـي عـن تفصـيله ةجعفر من ذلـك مـا شـهر

ــبيل ــت س ــأيب احل كان ــن وأيب حمّم ــكريني س ــإو ،د العس ام نَّ

ــّل  ــنهام أق ــة ع ــت الرواي ــ كان ــكر ألهنَّ ــني يف عس ــا حمبوس ام كان

ــا ،الســلطان  يلقامهــا كــلُّ  نأو ،ممنــوعني مــن االنبســاط يف الفتي

 .أحد من الناس

 بـام وصـفناه عـن مجيـع تنا وإذا ثبت بام ذكرناه بينونة أئمَّ 

م أخـذوا العلـم عـن رجـال هنَّ أ يعن يدَّ أ ومل يمكن أحداً  ،األنام

خمتلفـني  م مل يروا قطُّ هنَّ أل ،من رواهتم وفقهائهم نوهأو تلقَّ  ،ةالعامَّ 

عـنهم  َل ِقـما نُ  نَّ وأل ،من العلوم ءيش مأحد من العلامء يف تعلُّ  إىلٰ 

 ، عـنهمالَّ إومل يظهـر   مـنهمالَّ إف عـرَ أكثـره ال يُ  نَّ إمن العلـوم فـ

رت ـانتشـ ]]١٠٠٩ص [[/ هـذه العلـوم بأرسهـا قـد نَّ أفعلمنا 

 ا زيـادهتم يف ذلـك عـىلٰ نّـوتيقَّ  ،عن ساير النـاس عنهم مع غناهم

 .عن رتبتهم ونقصان مجيع العلامء ،تهمكافَّ 

ـــأفثبـــت  ـــ  م أخـــذوها عـــن النبـــيِّ هنَّ ـــأو ،ةخاصَّ ه نَّ

ــدلَّ  ــا لي ــردهم هب ــىلٰ  أف ــيام  ع ــيهم ف ــاس إل ــار الن ــامتهم وافتق إم

ــه ــاجون إلي ــاهم عــنهم ،حيت ــ ،وغن ــاً ليكون تــه يف مَّ ألُ  وا مفزع

وجــروا يف هــذا التخصــيص  ،حكــامهلــم يف األ وملجــأً  ،الــدين

ـــر ـــيِّ  ٰى جم ـــه ب  النب ـــبحانه ل ـــيص اهللا س ـــه إيف ختص عالم

ــالفةأحــوال األُ  ــمــا يف الكُ ه فهامــإو ،مــم الس ــن ب املتقدِّ تُ مــة م

 .من أهله أحداً  ٰى أو يلق كتاباً  أغري أن يقر

ـــت يف العقـــول  ـــم  نَّ أهـــذا وقـــد ثب ـــل أوىلٰ األعل  األفض

ــول ــن املفض ــة م ــنيَّ ، باإلمام ــد ب ــهوق ــه بقول ــك يف كتاب  : اهللا ذل
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ــدُّ  ــب للتق ــةموج ــت أئمَّ  ،م يف الرياس ــا وإذا كان ــم أ تن عل

ـأة بام ذكرناه فقـد ثبـت مَّ األُ  ـهنَّ وا سـالم الـذين اسـتحقُّ ة اإلم أئمَّ

 .األنام بام قلناه لرياسة عىلٰ ا

ــمجــاع األُ إ إمــامتهم  عــىلٰ  ا يــدلُّ وممَّــ :ٰى خــرداللــة أُ  ة مَّ

ــىلٰ  ــارهتم ع ــدالتهم، طه ــاهر ع ــ ،وظ ــدم التعلُّ ــيهم أو وع ق عل

مـع اجتهـاد أعـدائهم ، يشـينه يف ديانتـه ـيءأحد مـنهم بشـ عىلٰ 

ــضِّ  ــتهم يف الغ ــوك أزمن ــدارهم ومل ــن أق ــع م ــنهم والوض  م

ــ ــراهتوالتطّل ــ ،مب لعث ــ ٰى حتَّ ــانوا يُ أهنَّ ــن يُ قرِّ م ك ــون م ــب ر ظِه

ـ وينفـون ،عداوهتم وهـذا أمـر  ،ق بـواليتهمويقتلـون مـن يتحقَّ

ـأفلـوال ، خبـار النـاسأظـاهر عنـد مـن سـمع ب كــانوا  م هنَّ

ه نَّـأو، صفات الكـامل مـن العصـمة والتأييـد مـن اهللا تعـاىلٰ  عىلٰ 

 طالً ص علـيهم بــاأحـد مــن أن يتحـرَّ  سـبحانه منـع بلطفــه كـلَّ 

ــا ســلموا  أو يقــول فــيهم الوجــه الــذي  مــن ذلــك عــىلٰ  مل

ــأ ام وقــد ثبــتالســيّ  ،رشحنــاه  ،ن ال يؤبــه هبــمم مل يكونــوا ممَّــهنَّ

خبــارهم وانقطــاع أ البحــث عــن ن ال يــدعو الــداعي إىلٰ وال ممَّــ

ــ بــل كــانوا عــىلٰ  ،آثــارهم  ويف ،اهممرتبــة مــن تعظــيم اخللــق إّي

تــي حيســدهم عليهــا امللــوك الرتبــة العاليــة والدرجــة الرفيعــة ال

ـــهمويتمنَّ  ـــا ألنفس ـــيعتهم  نَّ أل، وهن ـــع  ]]١٠١٠ص [[/ش م

كثرهتــا يف اخللــق وغلبتهــا يف أكثــر الــبالد اعتقــدت فــيهم 

وظهـــرت علـــيهم اآليـــات  ،ةالتـــي تشـــارك النبـــوَّ  اإلمامـــة

ــزالزل ــن ال ــمة ع ــزات والعص ــ، واملعج ــد  أنَّ  ٰى حتَّ ــالة ق الغ

 وكـان أحـد أسـباب اعتقـادهم ،ةة واإلهليـَّاعتقدت فـيهم النبـوَّ 

ـــوِّ  ـــارهم وعل ـــيهم حســـن آث ـــم يف  ذلـــك ف ـــواهلم وكامهل أح

فـيمن حصـل لـه جـزء مـن هـذه  وقـد جـرت العـادة ،صفاهتم

بعـض  إىلٰ  اهلسـنة أعدائـه ونسـبتهم إّيـأن ال يسـلم مـن أالنباهة 

ــة واألخــالق ــإذا ثبــت  ،العيــوب القادحــة يف الديان ــا أئمَّ  نَّ أف تن

  َّجلميـع ه سـبحانه هـو املتـوّيل نَّـأبـت ههم اهللا عن ذلـك ثنز 

ــىلٰ  ــق ع ــه اخلالئ ــك بلطف ــنعه ذل ــل ص ــدلَّ  ،ومجي ــىلٰ  لي ــ ع م أهنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه حجج ــني خلق ــه وب ــفراء بين ــاده والس ــان ، عب واألرك

 .لهوهذا واضح ملن تأمَّ  ،لدينه واحلفظة لرشعة

ــة أُ  ــردالل ــ :ٰى خ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــىلٰ  أيض ــامتهم  ع ــا  إم م

ــن ــل م ــىلٰ تِّ اال حص ــاق ع ــ ف ــدالتهمرِّ ب ــوِّ  ،هم وع ــدرهم  وعل ق

ـ  معــرفتهم توقــد ثبتــ ،وطهــارهتم ن يعتقــد بكثــري ممـَّ

علــيهم ويشــهد  بعصــمتهم والــنصِّ  إمــامتهم ويــدين اهللا تعــاىلٰ 

ـــم ـــاملعجز هل ـــاً  ،ب ـــح أيض ـــم  ووض ـــؤالء هب ـــاص ه اختص

ومحلهـم  ،حكـام والعلـوم عـنهماهم ونقلهـم األإّيـ ومالزمـتهم

ــيهم ــاس إل ــوات واألمخ ــر ،الزك ــن أنك ــان  م ــع ك ــذا أو دف ه

وقـد علـم  ،خبـارهمأعـن معرفـة  بعيـداً  ،للعيـان دافعـاً  مكابراً 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ١٩٣  .............................................................................................. عددهم/  األئمَّ

هشــام بــن احلكــم وأبــا بصــري  نَّ أخبــار حمصــل بطــرق األ كــلُّ 

د بـن الـنعامن وبكـر ابنـي أعـني وحمّمـ وزرارة بن أعـني ومحـران

ـلقِّ الذي يُ  معاويـة العجـيل  ة شـيطان الطـاق وبريـد بـنبـه العامَّ

ر بـن مسـلم الثقفـي ومعاويـة بـن عـّام  دوأبان بـن تغلـب وحمّمـ

ــدهني ــ ال ــؤالء ممَّ ــري ه ــمِّ وغ ــري واجل ــع الكث ــوا اجلم ــد بلغ  ن ق

وخراســان وفــارس كــانوا  الغفــري مــن أهــل العــراق واحلجــاز

يف الفقــه  رؤســاء الشــيعة د يف وقــت جعفــر بــن حمّمــ

 فوا الكتـب ومجعـوا املسـائلوقـد صـنَّ  ،ورواية احلديـد والكـالم

 أكثـر مـا اعتمـدوه مـن الروايـة إليـه وإىلٰ وأضـافوا  ،والروايات

تبــاع وتالمــذة يف أنســان مــنهم إ لكــلِّ  ، د البــاقرأبيــه حمّمــ

ـأو، دوا بـهالذي يتفرَّ  ٰى املعن  م كـانوا يـدخلون مـن العـراق إىلٰ هنَّ

ــ احلجــاز يف كــلِّ  يرجعــون وحيكــون  ثــمّ  ،واعــام إذا كثــروا أو قلُّ

ــدالالت ــه ال ــندون إلي ــوال ويس ــه األق ــ ،عن ــت ح اهلم يف وكان

وقــت  وكــذلك إىلٰ  ،هــذه الصــفة الكــاظم والرضــا عــىلٰ  وقــت

ــا ــ ةوف ــكريأيب حمّم ــاص ،  د العس ــم باختص ــل العل وحص

د اختصــاص أيب يوســف وحمّمــ معَلــكــام يُ  ،تنــا هــؤالء بأئمَّ 

والربيـع  م اختصـاص املـزينعَلـوكـام يُ  ،يب حنيفـةأبن احلسـن بـ

ـــ ،بالشـــافعي  واجلـــاحظ ،ام بـــأيب اهلـــذيلواختصـــاص النّظ

 .امواألسواري بالنظّ 

 ذكرنـاه وبـني مـن دفـع وال فرق بـني مـن دفـع اإلمامـة عـامَّ 

ـــمَّ  ـــن س ـــم ـــفناه  نيناه عمَّ ـــل  ]]١٠١١ص [[/وص يف اجله

مل  مـا ذكرنـاه مـر عـىلٰ وإذا كـان األ ،نكـارخبار والعنـاد واإلباأل

ن إفـ ،يف شـهاداهتا مـن أن تكـون كاذبـة أو صـادقة اإلماميَّة ختُل 

ــ  عــنهم مــن خلفــائهم  يف نقــل الــنصِّ صــادقة  ةكانــت حمقَّ

فقــد ثبــت  ،مــن العصــمة والكــامل مصــيبة فــيام اعتقدتــه فــيهم

شــهاداهتا مبطلــة  وان كانــت كاذبــة يف ،مــا قلنــاه إمــامتهم عــىلٰ 

ــ ومــن ســمّ َال أن يكــون كــذلك إفــ ،يف عقيــدهتا ة يناهم مــن أئمَّ

ــذلكضــالُّ   ٰى اهلــد فاســقون بــرتك النكــري  ،ون برضــاهم ب

 ،ابنيوا الكــذّ للـرباءة مــنهم مـن حيـث تولُّـ ونمسـتحقُّ  ،علـيهم

ق رَ هبــم مــن بــني الِفــ اهم واختصاصــهمون لتقــريبهم إّيــمضــلُّ 

وهــذا مــا  ،خــذ الزكــوات واألمخــاس عــنهمأظــاملون يف  ،هــاكلِّ 

م مجـاع املقـدَّ وإذا كـان اإل ،يطلقه مسلم فـيمن يقـول بإمامتـه ال

ــالً  ــىلٰ  ذكــره حاص ــامتهم ع ــوب إم ــدالتهم ووج ــارهتم وع  ،طه

ــت ــن أثب ــديقهم مل ــامتهم بتص ــت إم ــك ثبت ــدهم ذل ــن  ،عن وبم

 .ة هللاواملنَّ  ،وهذا واضح ،ذكرناه من اختصاصهم هبم

ــأو ،إمـامتهم  عــىلٰ  أيضـاً  ا يـدلُّ وممَّــ :ٰى خـرداللـة أُ  م هنَّ

ــًا  -  أفضــل اخللــق بعــد النبــيِّ  ذكــر يف هــذا الفصــل كالم

ــاه  ــر معن ــه وأذك ــا ُأخلِّص ــويالً أن ــاه-ط ــا معن ــال م اهللا  نَّ إ: ، ق

ــن اإل ــم يف القلــوب م ــرس هل ــا كــانغ ــالل والتعظــيم م  ج

مــع اخــتالف األهــواء وتبــاين  والعــدوُّ  مهــم ألجلــه الــويلُّ عظِّ يُ 

ــد ،اآلراء ــال جيح ــدوُّ  ف ــوَّ ع ــم وعل ــ هم رشفه ــاهنم وعظ م يمك

ــدارهم ــه ،مق ــع مبارزت ــة م ــذا معاوي ــؤمنني  ه ــري امل  ألم

 يومـاً  مكنـهع مل يئبيـنهم مـن الوقـا ٰى ونصبه له العداوة وما جـر

ن يــدفع رشفــه وال يضــع منزلتــه وال يقــدح يف حــال مــن أ

 وقـد كـان يسـمع مـن أصـحابه  ،مـورهأُ  مـر مـنأأحواله و

ــ ــن عبّ ــن اس ومــن اب ــا  وم ــدات م ــه والواف ــدين علي الواف

 وعــدُّ  عليــه  ســمعه مـن تفضــيل عــيلٍّ  يقـذي عينــه ويصــمُّ 

لـك ه أنكـر ذنَّـأ َل ِقـفـام نُ  ،مناقبـه ووصـف خاللـه وذكـر مـآثره

ـــه ـــه وال النكـــري عـــىلٰ  ،هردَّ  وال أمكن ـــه  ،قائل ـــه ل مـــع حماربت

 :فكـان كـام قيـل ،املنـابر اه عـىلٰ ه إّيـاه اخلالفـة وسـبِّ ومنازعته إيّ 

 :وقد أجاد مهيار يف قوله. السفه العياء فأخرجه إىلٰ 

ــدها ــك عه ــا ذقت ــريش م ــا لق     م

  دخـــل هـــا عـــىلٰ تــك ودّ ا حمبَّ ودّ  

ــــدها ــــديم حق ــــك بق    وطالبت

ــد  ــذحل بع ــالرتاب وال ــك ب   أخي

   وا أمـرهم واجتمعـواوكيف ضـمُّ 

  واستورد والـرأي وأنـت منعـزل 

   ولـــيس مـــنهم قـــادح بريبـــة

ــل  ــك بوه ــاض علي ــك وال ف   في

نـوا مـن م مل يتمكَّ فـإهنَّ  ،وكذا كانـت احلـال مـع نـاكثي بيعتـه

وكــذا كانــت  ،رشفــه ]]١٠١٢ص [[/وجمــد  نكــار فضــلهإ

ــاس هلــم  ه مــن تعظــيمبعــد أحــوال احلســن واحلســني  الن

اه اهللا أن يزيـد بـن معاويـة لّقـ ٰى حتـَّ ،املنزلـة واعرتافهم هلم بعلوِّ 

أعاملـه الذميمـة  ه عـىلٰ أفعالـه الوخيمـة وجـزاه بـام يسـتحقُّ  غّب 

مــن رشفــه أو  مــا يغــضُّ  احلســني  ن يقــول يفأفلــم يســعه 

ـَفـومل ُحي  ،جمـده ةيطعـن يف ثغـر وكـان  ،اسـتزادته ة والظ عنـه ذمَّ

 فلهـا تـرك الصـواب وعليهـا دخـل ،ه الدنيا وطلـب الواليـةمهُّ 

 ر احلـزن عليـه والنـدم عـىلٰ ظِهـوكـان يُ  ،األبـواب النار من كـلِّ 

م زيـن عظِّـومـا زال يُ  ،بـه بـذلك أو رٰىض  ه أمـرنَّـأنكـار إقتلـه و
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ــدين  ــ، العاب ــهامَّ ـول ــن عقب ــلم ب ــذ مس ــة   انف ــرت وقع وج

ــرَّ  ــه احل ــاه باحرتام ــيانة إو ة أوص ــه وص ــمكرام ــه معه  جانب

 .ه وقدرهومعرفتهم بحقِّ 

ــادق  ــان مكرَّ  والص ــاً ك ــ م ــروان امً معظَّ ــي م ــد بن  ،عن

 .اح واملنصورعامله السفّ  وبمثل ذلك

ــ ــر  ٰى وموس ــن جعف ــروف  ب ــال مع ــي احل ــان مراع ك

ـ ٰى الـذي جـر واملكانـة رفيـع املنزلـة واملحـلِّ  القدر ه مـن يف حقِّ

ــه يف  ومــا زال يف حــال ،منــه الرشــيد كــان ينكــره ويعتــذر حيات

ــيد عــىلٰ  ــمِّ  زمــن اهلــادي والرش ــي أت ــه  ٰى جــر أن إىلٰ  ،مــا ينبغ ل

 ه مـات نَّـأر الرشـيد الشـهود يشـهدون ـحضـأو ،ٰى ما جـر

ن يكــون أنكــار إو ،مــن قتلــه ياً ذلــك تفّصـ كــلُّ  ،لقتَــيُ  ومل موتـاً 

 .أمر به

مشـهورة فـيام كـان يعاملـه  وحـال املـأمون مـع الرضـا 

جـه بابنتــه زوَّ  ٰى حتـَّ ،كـرام البـالغإلبــه وا التـامِّ  عـزازبـه مـن اإل

 ،ألجلـه أهـل بيتـه وأوالده وأسـخط ،له بواليـة عهـده وأوٰىص 

ـ مـع  وبـذلك عامـل ابنـه أبـا جعفـر  ،هوبني أبيه وبنـي عمِّ

وكـان  ،هل وعـرف حملَّـضـالف مِّ بابنتـه أُ  هجـزوَّ  ٰى حتـَّ ه،صغر سنّ 

ــذكر ــيد ب ــره يش ــه وذك ــيلويُ  ،أبي ــىلٰ  ع ــا أع ــه م ــدر أبي ــن ق  اهللا م

ــ أهلــه ويرفعــه يف جملســه عــىلٰ  ،وقــدره ه وأوالده وبنــي عمِّ

 .وقضاته

 مـع عداوتـه لعـيلٍّ  د بـن حمّمـ م عـيلَّ عظِّـل يُ وكان املتوكِّ 

 .آل أيب طالب وطعنه عىلٰ  ،ومقته له أمري املؤمنني

ـــ كرامـــه إيف  د وكـــذلك كـــان املعتمـــد مـــع أيب حمّم

ــه ــة في ــ، واملبالغ ــذا واألئمَّ ــدَّ ه ــذين ع ــن  دناهم يفة ال ــه م قبض

وقــد  ،طــاعتهم وحتــت ،الظــاهر دنا مــن امللــوك عــىلٰ عــدَّ 

قــون عيــب يتعلَّ  االجتهــاد يف أن يعثــروا هلـم عــىلٰ  اجتهـدوا كــلَّ 

ــازهلم يف احلــطِّ  بــه ــوا يف البحــث عــن أرسارهــم أو ،مــن من معن

 .أصالً  ءفعجزوا ومل يظفروا بيش، وأحواهلم يف خلواهتم

ــا  ]]١٠١٣ص [[/ ــ نَّ أفعلمن ــيمهم إّي ــاهر اهتعظ ــع ظ م م

 ضـدِّ  مجـاعهم عـىلٰ إو مـنهم تهم للغـضِّ ة حمبـَّعداوهتم هلم وشدَّ 

، كــرامهم وتبجــيلهم منحـة مــن اهللا ســبحانه هلــمإمـرادهم مــن 

الـذي  ٰى ت قدرتـه بـاملعناختصاصـهم منـه جلَّـ بذلك عىلٰ  ليدلَّ 

مور الغـري  كـاألُ الَّ إومـا هـذا  ،مجيـع األنـام يوجب طاعتهم عىلٰ 

 .ارقة للعادةاملألوفة واألشياء اخل

ــويُ  د مــا ذكرنــاه تســخري اهللا ســبحانه اخللــق لتعظــيم مــن ؤيِّ

ــن ــاه م ــ ذكرن ــة والِف ــف املختلف ــذاهب رَ الطوائ ــة يف امل ق املتباين

ــىلٰ  ،واآلراء ــوا ع ــيم وأمجع ــاهدهم تعظ ــد مش ــورهم وقص  ،قب

ــ ــ ٰى حتَّ ــأهنَّ ــعة ويلمُّ ــبالد الشاس ــن ال ــدوهنا م ــام يقص  ون هب

ويســــتنزلون عنــــدها مــــن اهللا  اهللا بزيارهتــــا بــــون إىلٰ ويتقرَّ 

ويطلبـــــون بربكتهـــــا  ،غـــــالقاأل ويســـــتفتحون ،األرزاق

ــات ــّام  ،احلاج ــتدفعون املل ــز ،تويس ــو املعج ــذا ه ــارق  وه اخل

ــادة ــة الَّ إو ،للع ــذه اجلبه ــن ه ــازة ع ــة املنح ــل للفرق ــام احلام  ف

ن ذلـك ومل يفعلـوا بعـض ذلـك بمـن ذكرنـاه ممـَّ املخالفة هلا عىلٰ 

وهـو موافـق هلـم مسـاعد غـري  عتـهيعتقدون إمامته وفـرض طا

 .خمالف

اس مـع كثـرة ة وخلفـاء بنـي العبّـميـَّملوك بني أُ  نَّ أ ٰى  ترَال أ

ـــا ضـــعاف شـــيعة أئمَّ أضـــعاف أ شـــيعتهم وكـــوهنم ، تن

ــدهيم ــدنيا يف أي ــر ال ــون أكث ــيم ، وك ــن تعظ ــم م ــل هل ــا حص م

ــىلٰ  ــلطنة ع ــاهتم والس ــور يف حي ــاملني اجلمه ــىلٰ  ،الع ــة ع  واخلطب

مرة املـؤمنني مل يلـم أحــد إألرض وغرهبـا هلـم بــاملنـابر يف رشق ا

ــيعتهم ــالً  مــن ش ــائهم فض ــد  وأولي ــورهم بع ــدائهم بقب ــن أع ع

ــ بــذلك إىلٰ  بــاً متقرِّ  وال قصــد أحــد تربــة هلــم ،وفــاهتم وال  ،هربِّ

 وهــذا لطــف مــن اهللا ســبحانه بخلقــه يف ،نشــط لزيــارهتم

منـزلتهم  علـوِّ  وداللـة عـىلٰ  ،تنـا يضاح عـن حقـوق أئمَّ اإل

ام ودواعــي الــدنيا ورغباهتــا معدومــة الســيّ  ،)اســمه جــلَّ (منــه 

ــد ــودة عن ــة وموج ــذه الطائف ــد ه ــكأُ  عن ــال  ،ولئ ــن املح ن أفم

ـإ: وال يقـال ،مـن دواعـي الـدنيا عٍ يكونوا فعلـوا ذلـك لـدا م هنَّ

ــ ــوه للتقيَّ ــ نَّ أل ،ةفعل ــذهباً التقيَّ ــت م ــم ة ليس ــافوهنم  ،هل وال خي

 .ين دواعي الدِّ الَّ إ يبَق  فلم ،قوهنمفيتَّ 

ــو األ ــذا ه ــه وه ــذ في ــذي ال ينف ــب ال ــر العجي ــدرة الَّ إم  ق

ــذي ــاهر ال ــادر الق ــ الق ــعابذلِّ ُي ــبِّ ويُ  ،ل الص ــبابس  ،ب األس

فقـد  وأيضـاً  ،املتجـاهلني ويقطـع عنـه عـذر ،ليوقظ به الغافلني

ــارك أئمَّ  ــا ش ــيِّ  تن ــريهم أوالد النب ــن غ ــبهم   م يف نس

ــرابتهم ــبهم وق ــادات ظــاه ،وحس ــنهم عب ــان لكثــري م رة وك

تعظــيمهم وزيــارة  ومل حيصــل مــن االمجــاع عــىلٰ ، وزهــد وعلــم

مـن عـداهم مـن  نَّ إفـ ، قبورهم ما وجدناه قد حصـل هلـم

ــصـلحاء العــرتة يميــل إلــيهم فريـق مــن األُ  ويعــرض عــنهم  ةمَّ

تنـا وال يبلغ هبم مـن التعظـيم الغايـة التـي تعامـل هبـا أئمَّ  ،فريق

 ، ُّــدل ــذا ي ــىلٰ  وه ــرق  أنَّ  ع ــبحانه خ ــا يف أئمَّ اهللا س  تن

ـــ ،العـــادات احلـــاالت لإلبانـــة عـــن  ]]١٠١٤ص [[/ بوقلَّ
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ــوِّ  ــتهم عل ــىلٰ  ،درج ــه ع ــرتبتهم والتنبي ــة ،رشف م ــىلٰ  والدالل  ع

 .إمامتهم

ــن عيســ عــيلُّ  اهللا تعــاىلٰ  قــال الفقــري إىلٰ  ــه اهللا تعــاىلٰ  ٰى ب  :أثاب

ــ ــض ٰى حك ــحاب  يل بع ــ نَّ أاألص ــة املستنص ــه اهللا ـاخلليف ر رمح

 ،وزار العســـكريني  ٰى مـــن رأ ُرسَّ  ة إىلٰ مـــرَّ  ٰى مشـــ تعـــاىلٰ 

آبائــه وأهــل  فيهــا اخللفــاء مــن نَ فِــوخــرج فــزار الرتبــة التــي دُ 

ــ ،بيتــه  ،رق الطيــورذة خربــة يصــيبها املطــر وعليهــا وهــم يف قبَّ

أنــتم خلفــاء األرض  :فقيــل لــه ،هــذه احلــال عــىلٰ  نــا رأيتهــاأو

هبـذه وهـذه قبـور آبـائكم  مـر يف العـاملوملوك الـدنيا ولكـم األ

أحــد  ر وال خيطـر هبــا خــاطر ولـيس فيهــائــاحلـال ال يزورهــا زا

ني كـــام تروهنـــا وقبـــور هـــؤالء العلـــويِّ  ،ٰى يمـــيط عنهـــا األذ

ــل ــتور والقنادي ــزاليل والفرّ  بالس ــرش وال ــمع والف ــني والش اش

ــك ــري ذل ــور وغ ــال ؟والبخ ــر :فق ــذا أم ــل  ه ــاموي ال حيص س

 ه،فعلــوذلــك مــا قبلــوه وال  باجتهادنــا ولــو محلنــا النــاس عــىلٰ 

ــالقهر نَّ إفــ ، وصــدق ــتمكَّ  ،االعتقــادات ال حتصــل ب ن وال ي

 .كراه عليهاأحد من اإل

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــ]] ٣٦٩ص /[[ ــاقي األئمَّ ــان إمامــة ب ــول يف بي  ة الق

 :عرش يامتام االثن إىلٰ 

 :ق ثالثةرُ لنا يف ذلك طُ 

ـأ  النبـيِّ  عـن سـلف إىلٰ  يعة خلفـاً تواتر الشـ: أحدها ه نَّ

مــن يقــوم مقامــه  مــن يقــوم مقامــه بعــده، ثــّم عــىلٰ  عــىلٰ  نــصَّ 

ــذا إىلٰ  ــام االث بعــده، وهك ــيمت ــ ن ــاً  .رـعش ــ وأيض ــروون هنَّ إف م ي

مـن بعـده، وكـذا  عـىلٰ  نـصَّ  أمـري املـؤمنني  التـواتر أنَّ  عىلٰ 

ــلُّ  ــصَّ  ك ــام ن ــىلٰ  إم ــذي يليــه إىلٰ  ع ــاء إىلٰ  ال حب صــا االنته

مــا ذكرنــاه مــن تــواتر  واألســئلة التــي أوردناهــا عــىلٰ  .الزمــان

ــىلٰ  ــيص ع ــيعة بالتنص ــؤمنني الش ــري امل ــة أم ــام  ،إمام وردت أُ مه

 .لتكراره ٰى هاهنا فاجلواب عنها ما ذكرناه هناك، فال معن

الزمـان ال خيلـو مـن  أنَّ  عـىلٰ  أن نـدلَّ  ٰى هـ: والطريقة الثانيـة

 عــىلٰ  مقطوعــاً  ن يكــون معصــوماً مــن أ اإلمــام ال بــدَّ  إمـام، وأنَّ 

ال خيــرج عــن  احلــقَّ  عليــه، وأنَّ  عصــمته، وأن يكــون منصوصــاً 

 .ةمَّ األُ 

يف  َف ِلـمـن اختُ  رب إمامـة كـلِّ عتَـصـول يُ رت هـذه األُ إذا تقرَّ 

مـن عـدا مـن نـذهب  د إمامـة كـلِّ فِسـر، ونُ ـعصـ إمامته يف كلِّ 

 .امتهإم ة إمامة من نذهب إىلٰ إمامته، فنعلم بذلك صحَّ  إىلٰ 

: مــن قــال وطريــق إفســاد األقــوال املخالفــة لقولنــا هــو أنَّ 

ــبطِــجيــوز أن خيلــو الزمــان مــن إمــام، نُ  ة ل قولــه بالداللــة الدالَّ

ص /[[  ر مــن إمــام، أعنـــيـعصـــ أن ال غنيــة يف كــلِّ  عــىلٰ 

فــني، أعصــار أمثالنــا يف جــواز اخلطــأ علــيهم مــن املكلَّ  ]]٣٧٠

 ازع يف ذلــك وذهــب إىلٰ ومــن مل ينــ .ذلــك فــيام ســبق بيَّنّــاوقــد 

لنــا ل قولــه بــام دلَّ بطِــعصــمته نُ  إمامــة مــن لــيس بمقطــوع عــىلٰ 

 .عصمته عىلٰ  عليه من لزوم كون اإلمام مقطوعاً 

العصــمة يف اإلمــام ومل يقــل  ولــئن قــال قائــل بــالقطع عــىلٰ 

ــوال املعجــز نُ  بــالنصِّ  ــبطِ وجــوب  ة عــىلٰ ل قولــه بالداللــة الدالَّ

ع هـذه الصــفات واعـرتف هبــا ومــن اعتـرب مجيــ .أحـد األمـرين

وخـــالف يف وفـــاة مـــن علمنـــا وفاتـــه، وقـــال هـــو اإلمـــام 

ــذاهبني إىلٰ  ــانية ال ــدَّ  كالكيس ــة امل ــن احلنفي ــد ب ــة حمّم عني إمام

د حلياته، والناووسـية املعتقـدين حليـاة الصـادق جعفـر بـن حمّمـ

 ــذاهبني ــة ال ــ ىلٰ إ، والواقفي ــن موس ــاة أيب احلس ــن  ٰى حي ب

علمنـا مــن مـوت املـذكورين، كــام  ل قولــه بـامبطِـنُ  جعفـر 

ــم ــائهم وأوالده ــن آب ــريهم م ــوت غ ــا م ــونُ  .علمن ــول بطِ ل ق

حمّمـد  أنَّ  الكيسانية من وجـه آخـر، وهـو حصـول اإلمجـاع عـىلٰ 

 أنَّ  بيَّنّــاعصـمته، مــع مـا قــد  عــىلٰ  بـن احلنفيــة مل يكـن مقطوعــاً 

ــدَّ  ــام ال ب ــاً  اإلم ــون مقطوع ــمته عــىلٰ  مــن أن يك ــو  .عص ول

هـا، وذهـب هبـا كلَّ  صـول وأقـرَّ ميـع هـذه األُ اعرتف معرتف بج

ر كــان ـعصــ إمامتــه يف كــلِّ  اإلمــام غــري مــن نــذهب إىلٰ  أنَّ  إىلٰ 

ـعـن أقـوال مجيـع األُ  قوله خارجاً  مـن  كـلِّ   فـق إمامتـهيتَّ  ،...ةمَّ

 .عرص إمامته يف كلِّ  نذهب إىلٰ 

ــة ــة الثالث ــي أنَّ : والطريق ــرقتني  ه ــني والف ــريقني املختلف الف

ــاينتني ــيِّ  املتب ــن النب ــ  ع ــصَّ أنَّ ــيلٍّ  ه ن ــ  يف ع ة ويف األئمَّ

ــ«: مــن بعــد، يف مثــل قولــه ة أو اخللفــاء مــن بعــدي عــدد األئمَّ

ــي  ــاء يف بن ــل، أو النقب ــي إرسائي ــاء بن ــلإعــدد نقب ــىلٰ  »رسائي  ، ع

  مـن اعتـرب هـذا العـدد مــن اخـتالف الروايـات يف ذلـك، وكـلُّ 

ــــ ]]٣٧١ص /[[ ــــاألئمَّ ــــادة وـة وقص ــــه ال زي ال رهم علي

ــ نقصــان، قطــع عــىلٰ  ام جعلنــا نقــل نَّــإو .تنــا م أئمَّ أهنَّ

ــ ــني حجَّ ــريقني املختلف ــتأنفة، ألنَّ الف ــأنَّ  ة مس ــرت ب ــادة ج  الع

ر دواعيـه تتـوفَّ  نَّ إته النقـل فـطريـق صـحَّ  من اعتقـد مـذهباً  كلَّ 

ه وكتامنـه والطعـن عليـه طيـِّ ر دواعـي خمالفـه إىلٰ نقله، وتتوفَّ  إىلٰ 

ـــ ـــذلك ج ـــه، ب ـــال واإلنكـــار ل رت العـــادة يف مـــدائح الرج

ــ ،وذمــومهم ونقــل فضــائلهم ونقصــهم ورذائلهــم ــا  ٰى فمت رأين

ــرَّ  ــا، ومل نتع ــاه كنقلن ــا ذكرن ــت م ــا نقل ــة لن ــة املخالف ض الفرق
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 ذلـك عـىلٰ  مـا نقلتـه، ال يف لفظـه وال يف معنـاه، دلَّ  للطعن عـىلٰ 

روايتـه، وذلــك  رهم لنقلـه، ومحلهـم عـىلٰ قـد سـخَّ  تعـاىلٰ اهللا  أنَّ 

وقــد أورد أصــحابنا األخبــار يف ذلــك  .ة اخلــربصــحَّ  عــىلٰ  يــدلُّ 

يف كتــبهم، وشــيخنا الســعيد أبــو جعفــر أوردهــا يف املفصــح يف 

ــف  ــن أراده وق ــالف، فم ــف واملخ ــي املؤال ــن طريق ــة م اإلمام

 .عليه من هناك

 ه، مـن حيـث إنَّ بيَّنّـارنـاه والزيديـة دخـل فـيام قرَّ  عىلٰ  والردُّ 

ــذاهبني إىلٰ  ــد ال  ال ــة زي ــىلٰ إمام ــع ع ــربون القط ــمة يف  يعت العص

اإلمـام، فيبطـل قـوهلم بـام سـبق مـن كالمنـا، ومـن محـل نفســه 

ري الزيديـة، فهـو خمـالف لإلمجـاع اعتبـار ذلـك مـن متـأخِّ  عىلٰ 

عصـمة اإلمـام مـن  أّنـا نوجـب القطـع عـىلٰ  عـىلٰ  .الـذي سـبقه

ا ال يـذهب إليـه أحـد مـن خمالفينـا الكبائر والصغائر، وهـذا ممـَّ

 .يف اإلمامة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

ــواترة  ]]٣٩ص [[ ــار املت ــة  -وألنَّ األخب ــق اخلاصَّ مــن طري

ة  ، عليـه )عليـه وآلـه السـالم(تنصيص النبـيِّ  دلَّت عىلٰ  -والعامَّ

 .أوالده وعىلٰ 

إذا مل تكــن عــن  ،العلــم ي إىلٰ ـفضــواألخبــار املتــواترة تُ 

التواطــؤ مــن املراســلة، وهــذا ال  ٰى ري جمــرتواطــؤ، وال مــا جيــ

مــع تباعــد الــديار، وعــدم معرفــة  يمكــن يف رواة أخبــار الــنصِّ 

ــلِّ  ــل ك ــر أه ــد آخ ــل بل ــد أله ــفعُ  ،بل ــ] ]٤٠ص [[/  مَ ِل ه ال أنَّ

 . صدقهانقل هذه األخبار إالَّ  جامع هلم عىلٰ 

 .¨الثاين عرش  وبعده ألوالده، إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت (مة احلّيل العالَّ / أنوار امللكوت

 :إمامة األحد عرش بعده القول يف: قال ]]٢٦٦ص [[

علـــيهم بأســـامئهم مـــن  الـــنصَّ  أصـــحابنا متـــواتراً  ُل ْقـــنَ 

ــدلُّ  الرســول  ــوكــذلك نَ  ،إمــامتهم عــىلٰ  ي ــن  الــنصِّ  ُل ْق م

ـــب األنبيـــاء ســـالفاً  .مـــامإ إمـــام عـــىلٰ  ـــ وكت  ،علـــيهم دلُّ ت

اشــرتاط و ،عرتفــون هبــممروق ـخــرب مســ يف امنخصــو]و[

ةعن   خرج احلقُّ وإالَّ  ،ل غريهمبطِ العصمة يُ   .قاطبةً  األُمَّ

ـ يا إمامة بـاقأمَّ : أقول ظـاهرة بعـد إمامـة  يفهـ ة األئمَّ

 :وذلك من وجوه ، عيلٍّ 

ــدها ــنصُّ  :أح ــيِّ  ال ــن النب ــواتر ع ــىلٰ   املت ــنهم  ع تعيي

ــ قــال   النبــيَّ  بــالتواتر أنَّ  فقــد نقــل الشــيعة ،ةونصــبهم أئمَّ

ـ يهذا ابنـ«:  للحسني ة إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 .وغري ذلك من األخبار املتواترة ،»تاسعهم قائمهموتسعة 

إمـام مـن إمـام سـبقه كـلِّ  عـىلٰ  مـن الـنصِّ  َل ِقـمـا نُ   :الثـاين

 .بالتواتر من الشيعة

ــث ــنصَّ  أنَّ   :الثال ــاميهم وال ــىلٰ  أس ــودة يف ع ــامتهم موج  إم

 .ة واإلنجيلاوركتب األنبياء السالفة كالت

 أخبـــار اخلصـــوم مشـــهورة يف أنَّ   :الرابـــع ]]٢٦٧ص [[/

فقـد روي عنـه  ،روقـخـرب مسـك  عليهم مـن النبـيِّ  النصِّ 

ــال ــه ق ــد  :أنَّ ــد عب ــن عن ــا نح ــا اهللا بين ــول لن ــعود إذ يق ــن مس ب

ــابٌّ  ــيُّ  :ش ــيكم نب ــد إل ــل عه ــده  كم ه ــن بع ــون م ــن يك م

 ييء مـا سـألنـهـذا شـ وإنَّ  ،ك حلـدث السـنِّ إنَّـ: قـال ة؟خليف

 اأن يكـون بعـده اثنـ نـا نعـم عهـد إلينـا نبيُّ  .عنه أحد قبلك

 .إرسائيل يعدد نقباء بن ،عرش خليفة

 .غريهعن  َل قِ وكذا ما نُ 

وال  ،ن يكـون معصـوماً أاإلمـام جيـب  ا أنَّ نّـقـد بيَّ : اخلامس

يء مــن غــريهم بإمــام ـوال شــ ،يء مــن غــريهم بمعصــومـشــ

 .بالرضورة مة هؤالء  إمافتعنيَّ  ،مع وجود اإلمام

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــة ]]٥٣٩ص [[/ ـــ :املســـألة الثامن ـــاقي األئمَّ ة يف إمامـــة ب

  :االثني عرش 

ولوجوب العصمة  ،رـاألحد عش عىلٰ  والنقل املتواتر دلَّ : قال

 .ووجود الكامالت فيهم ،وانتفائها عن غريهم

ــ: أقــول ــنيَّ امَّ ـل  هــو عــيلُّ  اإلمــام بعــد رســول اهللا   أنَّ  ب

ــ بــن أيب طالــب   ،رـة األحــد عشــرشع يف إمامــة األئمَّ

بـن احلسـني  عـيلُّ  ثـمّ  ،أخـوه احلسـني ثـمّ  ،احلسن بن عيلٍّ  :وهم

د جعفـر بـن حمّمـ ثـمّ  ،البـاقر د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،زين العابدين

ــادق ــمّ  ،الص ــ ث ــاظم ٰى موس ــر الك ــن جعف ــمّ  ،ب ــيلُّ  ث ــده ع  ول

ولـده  ثـمّ  ،ولـده عـيل اهلـادي ثـمّ  ،د اجلـوادولده حممّ  ثمّ  ،الرضا

 .اإلمام املنتظر ثمّ  ،احلسن العسكري

 :ذلك بوجوه ثالثة عىلٰ  واستدلَّ 

ــ ،عــن ســلف النقــل املتــواتر مــن الشــيعة خلفــاً  :لاألوَّ  ه فإنَّ

وقـد نقـل  ،مـن هـؤالء بالتنصـيص واحـدٍ  إمامـة كـلِّ  عىلٰ  يدلُّ 

 ٰى خـراإلمجـال وأُ  عـىلٰ  دة تـارةً ق متعـدِّ رُ املخالفون ذلك مـن ُطـ
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ه قـال أنَّـ متـواتراً  عـن رسـول اهللا  يكـام رو ،التفصـيل عىلٰ 

ـ«: للحسني  ة هذا ابنـي إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

ــائمهم ــعهم ق ــعة تاس ــار ،»تس ــن األخب ــك م ــري ذل وروي  .وغ

بينــا نحــن عنــد عبــد اهللا بــن مســعود إذ  :روق وقــالـعــن مســ

كــم يكــون مــن  كم د إلــيكم نبــيُّ هــل عهــ :قــال لــه شــاب

ــ :قــال ؟بعـده خليفــة يء مــا ـهــذا شــ وإنَّ  ،ك حلـديث الســنِّ إنَّ

أن يكــون بعــده  نــا نعــم عهــد إلينــا نبيُّ  ،ســألني أحــد عنــه

 .ر خليفة عدد نقباء بني إرسائيلـاثنا عش

 ،اإلمـام جيـب أن يكـون معصـوماً  أنَّ  بيَّنّـاقـد  :الوجه الثـاين

 ،نـت العصـمة هلـمفتعيَّ  ، إمجاعـاً وغري هؤالء ليسـوا معصـومني

 .استحالته بيَّنّاوقد  ،الزمان عن املعصوم  لزم خلوُّ وإالَّ 

ــث ــه الثال ــا  أنَّ  :الوج ــة بأمجعه ــانية والبدني ــامالت النفس الك

واحـد مـنهم كـام هـو كامـل  مـنهم، وكـلُّ  واحد موجودة يف كلِّ 

ــ ــو مكمِّ ــذا ه ــه ك ــريهيف نفس ــدلُّ  ،ل لغ ــك ي ــىلٰ  وذل ص [[/ ع

ـيستحقاقه الرا ]]٥٤٠ أحـد  ه أفضـل مـن كـلِّ ألنَّـ ،ةاسـة العامَّ

فيجـب  ،الفاضـل تقـديم املفضـول عـىلٰ  ويقـبح عقـالً  ،يف زمانه

 .يمّ ـوهذا برهان ل .منهم إماماً  واحدٍ  أن يكون كلُّ 

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ة  ]]٤٢٨ص [[  :يف إمامة باقي األئمَّ

إمامــة  عـىلٰ   فهـو دالٌّ ،  إمامـة عـيلٍّ  عـىلٰ   دليـل دلَّ  وكـلُّ 

 .ةاألئمَّ  ]]٤٢٩ص [[/باقي 

ــاً  ــ وأيض ــفإنَّ ــامَّ ـه ل ــت أنَّ ــوُّ  ثب ــوز خل ــن  ه ال جي ــان م الزم

النتفــاء عصــمة  ،إمــامتهم  عــىلٰ كــان ذلــك داال�  ،معصــوم

 .غريهم باإلمجاع

اهللا عليــه صـلوات (للحســني  قولـه  أيضــاً   عليـه ويـدلُّ 

ـخني إمام أهذا اب«: )وسالمه ة تسـعة، و إمـام ابـن إمـام أبـو أئمَّ

 . ٰى ، ووردت أخبار كثرية يف هذا املعن »تاسعهم قائمهم

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــامس]] ٢٠٧ص /[[ ــب اخل ــ :املطل ــاقي األئمَّ ــة ب ة يف إمام

 :االثني عرش 

ــدلُّ  ــيلٍّ  ي ــة ع ــبق يف إمام ــا س ــه م ــوب   علي ــن وج م

 كــلَّ  بــأنَّ  ،عــن ســلف والنقــل املتــواتر خلفــاً  مة والــنصِّ العصــ

ــيِّ  عــىلٰ  واحــد مــنهم نــصَّ  ــواتر النقــل عــن النب  مــن بعــده، وت

  ــني ــه للحس ــام، «: يف قول ــن إم ــام، اب ــي إم ــذا ابن ه

 .»ة تسعة، تاسعهم قائمهمأخو إمام، أبو أئمَّ 

ــة اإلمــام  ــع املكلَّ  مســتندة إىلٰ  وغيب فــني أنفســهم من

ــللطــف أو ملصــلح وال ينــايف  ،بعلمهــا تعــاىلٰ  ة اســتأثر اهللاة خفيَّ

 .زاجر عن القبائح آنٍ  جتويز ظهوره يف كلِّ  اللطف، ألنَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـ :البحث السابع]] ٤١٠ص [[ ة االثنـي يف إمامـة بـاقي األئمَّ

  :عرش 

من امتنـاع  بيَّنّافام  امُّ ا الع، أمَّ وخاصٌّ  عامٌّ : لنا يف ذلك طريقان

منهم من أوجب : الناس قائالن: فنقول ،الزمان من املعصوم خلوِّ 

ر، ومـنهم مـن مل ـهؤالء االثني عشـ ر اإلمامة عىلٰ ـالعصمة فقص

بوجـوب العصـمة مـع القـول  لنارها عليهم، فلو قـيقل ومل يقص

 .مل يقل به أحد، وذلك باطل قطعاً  بإمامة غريهم كان ذلك قوالً 

ــ ــاصُّ وأمَّ ــلِّ  ا اخل ــة ك ــواتر بإمام ــل املت ــدٍ  فالنق ــدٍ  واح  واح

 قهم يف الــبالد املتباعــدة ســلفاً ينقلــه الشــيعة مــع كثــرهتم وتفــرُّ 

ــلِّ  ــن ك ــف ع ــن خل ــدٍ  ع ــدٍ  واح ــ]] ٤١١ص /[[ .واح ا وألّن

ــيِّ  ــن النب ــل ع ــالً   ننق ــالف أنَّ  نق ــه املخ ــا في ــاأل يوافقن ة ئمَّ

ــ كــلُّ : ر خليفــة، فنقــولـعشــ ابعــده اثنــ ــة مــن ق ال هبــذه املقال

 .ة جعل اإلمامة هلؤالء األئمَّ 

مـع   واحـدٍ  واحـدٍ  املعجـزات املنقولـة عـن كـلِّ  وأيضاً 

 .صدقه عىلٰ  مامة لنفسه دالٌّ عائه اإلادِّ 

ــيِّ  وأيضــاً  ــار التــي تبلــغ   مــا روي عــن النب مــن األخب

كنـت : قـال ،التـواتر، منهـا مـا رواه سـلامن الفـاريس مجلتها حدَّ 

ــول  ــدي رس ــني ي ــة   اهللاب ــدخلت فاطم ــريض، ف ــو م وه

 ـــت ،فبكـــت ـــا رســـول اهللا«: وقال ـــيعة  ٰى أخشـــ ،ي الض

 م الفنـاء عـىلٰ تَّ حـ اهللا أنَّ  ا علمـِت أَمـ ،يـا فاطمـة«: فقال، »بعدك

ــع خلقــه، وأنَّ  ــع إىلٰ اطَّ   تعــاىلٰ  اهللا مجي رض فاختــار منهــا األ ل

ـ ،فاختـار منهـا زوجـِك  لـع ثانيـةً اطَّ  ، ثـمّ أباكِ   ذهوأمـرين أن أختَّ

خـري أنبيـاء  تـي، فـأبوكِ مَّ أُ وأن أجعلـه خليفتـي يف  ،ووزيـراً  ي�اول

ــِك  ،اهللا ــياء وبعل ــري األوص ــِت أو ،خ ــن أوَّ  ن ــق يب م ــن يلح ل م

ــمّ  ــي، ث ــةً اطَّ  أهــل بيت ــع ثالث ــاركِ  ل ــدكِ  فاخت ــيِّ وول ــت س دة ، فأن

ــيِّ  ،النســاء ــواحلســن واحلســني س ــاء  ،ةدا شــباب أهــل اجلنَّ وأبن

ــِك  ــيائي إىلٰ  بعل ــوم القي أوص ــةي ــي  ،ام ــدي أخ ــياء بع واألوص

 .»تسعة من ولد احلسنيوواحلسن واحلسني  عيلٌّ 
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ــه و ــأ روي عن ــني نَّ ــال للحس ــدي «: ه ق ــذا ول ه

 .» ة تسعة تاسعهم قائمهمئمَّ أإمام ابن إمام أخو إمام أبو 

يـا  : نـزل قولـه تعـاىلٰ امَّ ـلـ: قـال ،وعن جـابر بـن عبـد اهللا
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ــن  عرفنــا اهللا ،يــا رســول اهللا: قلــت ،]٥٩: النســاء[ ِم

 مــر الــذين قــرن اهللاأل]] ٤١٢ص /[[ ويلأُ فمــن  ،ورســوله

ــك؟ فقــال  ــاعتهم بطاعت ــم خلفــائي يــا جــابر«: ط  ،ه

 ،احلسـن ثـمّ  ،يب طالـبأبـن  هلـم عـيلُّ وَّ أ ،ة املسلمني بعديئمَّ أو

 .تسعة من ولد احلسني  عدَّ  ثمّ  ،»احلسني ثمّ 

 .واألخبار يف ذلك كثرية بالغة مبلغ التواتر

*   *   * 

 : ة الكالم يف هذا البابيف بقيَّ  :البحث التاسع]] ٤١٢ص [[

ــألة] ٢٢٠/١[ ــ: مس ــي عش ــة االثن ــرار بإمام ــب اإلق ر ـجي

  ِّن مل إ، واجلاحــد لواحــد مــنهم غــري مــؤمن ووقــٍت  يف كــل

 أنَّ  عليـه النقـل املتـواتر عـنهم  سـالم، ويـدلُّ ن اإلخيرج عـ

ــداً  ــر واح ــن أنك ــر  م ــد أنك ــاء فق ــن األحي ]] ٤١٣ص /[[م

أنـــت  ،يـــا عـــيلُّ «: األمـــوات، وبالنقـــل عـــن الرســـول 

 .»منكم فقد أنكرين ة بعدي من أنكر واحداً واألئمَّ 

ـــألة] ٢٢١/٢[ ـــ: مس ـــةاألئمَّ ـــن املالئك ـــل م  ألنَّ  ،ة أفض

املعـارض وهـو الشـهوة والغضـب مـع لوجـود  ،طاعتهم أشـّق 

ــالقوَّ  ــره ب ــةقه ــاىلٰ  .ة العقلي ــه تع ــَط�ٰ  :ولقول  اَهللا اصْ
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 ،يـــة املعصـــومون، واملـــراد بـــاآلل هاهنـــا الذرّ ]٣٣: عمـــران

أنـا منــك  ،يـا عــيلُّ «: ولقولــه  .خلـروج غـريهم عنــه قطعـاً 

ــ ــت منّ ــ» يوأن ــة د ، وحمّم ــن املالئك ــل م ــيلٌّ  ،أفض   فع

َســـنا : يف قولـــه تعـــاىلٰ  بيَّنّـــاا قـــد وألّنـــ .كـــذلك
ُ
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َ
ـــران[ َوأ املـــراد بـــه املســـاوي  أنَّ  ]٦١: آل عم

ـــول اهللا ـــيلٌّ  ، لرس ـــو ع ـــل  وه ـــاوي لألفض ، واملس

 .يكون أفضل قطعاً 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( سن الديلمياحل/ ينأعالم الدِّ 

ختصـــيص اإلمامـــة  ووضـــح الربهـــان عـــىلٰ ]] ٥٣ص [[

بـن أيب طالــب، واحلسـن، واحلســني،  بعـده بـأمري املــؤمنني عـيلِّ 

ــيلِّ و ــ ع ــني، وحمّم ــن احلس ــيلٍّ ب ــن ع ــد ب ــن حمّم ــر ب د، ، وجعف

 ، وعـيلِّ د بـن عـيلٍّ ، وحمّمـٰى بـن موسـ بن جعفـر، وعـيلِّ  ٰى وموس

ــ، واحلد، واحلســن بــن عــيلٍّ بــن حمّمــ صــلوات (ة بــن احلســن جَّ

 .)عليهماهللا 

ــمة لإل ــوب العص ــدليل وج ــواهم، ب ــة لس ــيام ال إمام ــام ف م

صــالح، وكونــه أعلــم اخللــق وأعظمهــم يــه ومــن  ســائر امليؤدّ 

ــ ــجعهم، وتع ــدهم وأش ــدهلم وأزه ــن  ّريوأع ــاداهم م ــن ع م

ـــو ـــفات دع ـــذه الص ـــل ه ـــن تكام ـــة م ـــتحيل اإلمام ، ٰى من

ــهم وختصُّ  ــم، يف  ص ــدعواها هل ــيعتهم ب ــنصِّ وش ــوت ال  ثب

ــ ] عــن[هيام إمــامتهم، وتعــرّ  ة املعلومــة عــىلٰ نَّ مــن الكتــاب والسُّ

ذلك فيمن عـداهم حسـب مـا ذكرنـاه يف غـري موضـع، وذلـك 

يف إمامـة واحــد  م علـيهم، وكفـر الشـاكِّ لضـالل املتقـدِّ  ضٍ مقـت

  .منهم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

ــــال  ]]٩٤ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س اهللا روح م أي العالَّ

ولــده   اإلمــام مــن بعــد عــيلٍّ  قــد أنَّ عتَ وجيــب أن يُ  :]احلــّيل 

ــمّ  ــن، ث ــده[ احلس ــن بع ــمّ ] م ــني، ث ــيلٌّ  احلس ــمّ ع ــ ، ث ــمّ حمّم  د، ث

ــمّ  ــر، ث ــ جعف ــمّ ٰى موس ــيلٌّ  ، ث ــمّ ع ــ ، ث ــمّ حمّم ]] ٩٥ص /[[ د، ث

ــيلٌّ  ــمّ ع ــمّ  ، ث ــن، ث ــ احلس ــف احلجَّ ــيهم (ة اخلل ــلوات اهللا عل ص

ـ عـىلٰ  مام مـنهم نـصَّ إ ألنَّ كلَّ ، )أمجعني  ا متـواتراً مـن بعـده نص�

ــة ــوماً  وألنَّ  .باخلالف ــون معص ــب أن يك ــام جي ــريهم اإلم ، وغ

ــوم بإمجــاع املســلمني، فتعيَّ  ــيس بمعص نــت اإلمامــة فــيهم ل

 .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(

: ، وهـمر إمامـاً ـأحـد عشـ  بعـد عـيلٍّ  ة احلـقِّ أئمَّ : أقول

بــن  بـن أيب طالـب، وعـيلُّ  السـبطان احلسـن واحلسـني ابنـا عـيلِّ 

البــاقر، وجعفــر بــن  د بــن عــيلٍّ احلســني زيــن العابــدين، وحمّمــ

 ٰى بـن موسـ بـن جعفـر الكـاظم، وعـيلُّ  ٰى د الصادق، وموسحممّ 

د النقـي بـن حمّمـ التقـي اجلـواد، وعـيلُّ  د بن عيلٍّ ، وحممّ ]الرضا[

ــن عــيلٍّ  ــادي، واحلســن ب ــكري، واخللــف الصــالح  اهل العس

صــلوات اهللا (احلســن صــاحب الزمــان د بــن املهــدي حمّمــ

 .)عليهم أمجعني

 :إمامتهم من وجوه والدليل عىلٰ 

ــيِّ  الــنصُّ : لاألوَّ  ــدَّ  مــن النب ــه ، كــام تق  م مــن قول

ــ«: للحســني  ة أنــت إمــام، ابــن إمــام، أخــو إمــام، أبــو أئمَّ

ــطاً  ــأل األرض قس ــائمهم، يم ــعهم ق ــعة، تاس ــدالً  تس ــام وع ، ك

 .»وجوراً  لئت ظلامً مُ 
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ــه  ــ«: وقول ــدد األئمَّ ــي ع ــاء بن ــدد نقب ــدي ع ــن بع ة م

 .»إرسائيل

، عرش أمرياً  ايكون من بعدي اثن«: وقوله ]] ٩٦ص /[[

 .»هم من قريشكلُّ 

  عـيلٌّ  كـام نـصَّ  ،من بعده إمام منهم عىلٰ  كلِّ  نصُّ : الثاين

ولـده  من العسكري عـىلٰ  النصُّ  ٰى أن انته احلسن، وهكذا إىلٰ  عىلٰ 

 .املهدي 

ــث ــوماً  أنَّ : الثال ــون معص ــب أن يك ــام جي ــريهم اإلم ، وغ

ــ ــلِّ ن ادُّ ممَّ ــان ك ــة يف زم ــه اإلمام ــت ل ــدٍ  عي ــن  واح ــنهم مل يك م

 .باإلمجاع، فيجب أن يكون هو اإلمام دون غريه معصوماً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

 :يف إمامة األحد عرش : البحث الرابع]] ٣٤٤ص [[

 :ه وجوهعلي ويدلُّ 

قـال  من قال بوجوب العصمة واألفضلية والنصِّ  كلُّ : لاألوَّ 

ـ بإمامتهم، وكلُّ  ا من مل يقل مل يقل، فلو قلنا بإمامة غريهم لكان إمَّ

عليـه، وهـو  بإمامة غري معصـوم وال أفضـل وال منصوصـاً  قوالً 

 ،بوجـوب الثالثـة ووجودهـا يف غـريهم أو قـوالً  ،مباطل بام تقدَّ 

 . القول بإمامتهم، وهو املطلوبمجاع، فتعنيَّ وهو باطل باإل

ــوا اَهللا  :قولــه تعــاىلٰ : الثــاين ِطيُع
َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ِر ِمن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
 .]٥٩: النساء[ َوأ

ــتدالل ــه االس ــ: وج ــراً أنَّ ــر أم ــاً  ه أم ــة ألُ  مطلق ويل بالطاع

ـــك إالَّ  ـــوز ذل ـــر، وال جي ـــوم األم ـــر وإالَّ  ،للمعص ـــزم األم  ل

، وال معصـــوم غـــريهم بـــالقبيح، وهـــو حمـــال عليـــه تعـــاىلٰ 

 .فيكونون هم املرادون، وهو املطلوب ،باإلمجاع

 ،يـا رسـول اهللا: قلـت: قال ،ده ما رواه جابر األنصاريؤيِّ ويُ 

: قـال  ؟ولو األمرأُ ]] ٣٤٥ص /[[  فمن ،عرفنا اهللا ورسوله

ثّم ابنـه  ،وبعده ابنه احلسن ،م أخي عيلٌّ هلأوَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .»ثّم تسعة من ولد احلسني  ،احلسني

علــيهم بأســامئهم مــن  تــواتر الــنصِّ  اإلماميَّــةنقــل : الثالــث

وناهيـــك  ،، وهــو مشــهور يف كتــب األحاديــث النبــيِّ 

 .بكتاب الكفاية

واحـد مـنهم  كـلِّ  نـصَّ  متـواتراً  أيضـاً  اإلماميَّـةنقـل : الرابع

ل وإمامتـه وجـب قبـول  ثبـت عصـمة األوَّ امَّ ـبعـده، ولـ نْ مَ  عىلٰ 

 .قوله فيمن بعده

ــامس ــ: اخل ــرب مس ــم كخ ــق اخلص ــن طري ــا ورد م  ،روقـم

: بيـنام نحـن عنـد عبـد اهللا بـن مسـعود إذ يقـول لـه شـابٌّ : قال

ك إنَّـ: قـال ؟كم كم يكـون مـن بعـده خليفـةهل عهد إليكم نبيُّ 

نعـم عهـد ! ه أحـدهذا شــيء مـا سـألني عنـ وإنَّ  ،حلدث السنِّ 

ر خليفـة عـدد نقبـاء بنـي ـه يكـون بعـده اثنـي عشـأنَّ  إلينا 

 .إرسائيل

ــمرة ٰى ورو ــن س ــابر ب ــن ج ــاري ع ــال ،البخ ــمعت : ق س

هــم مــن ر خليفــة كلُّ ـبعــدي اثنــا عشــ«: يقــول رســول اهللا 

 .ونم املعنيُّ إهنَّ : من قال بذلك قال ، وكلُّ »قريش

قـد «:  قال إلبراهيم اهللا أنَّ : ه جاء يف التوراةأنَّ : السادس

ــاك يف ــت دع ــامعيل]] ٣٤٦ص /[[  أجب ــه ،إس ــت علي  ،وبارك

 .»وسيلة اثني عرش عظيامً  ،اا جد� مته جد� وعظَّ 

وظهــر  ،اإلمامــة ٰى عــواحــد مــنهم ادَّ  كــلَّ  أنَّ : الســابع

ـ .وكـان أفضـل أهـل زمانـه، فيكـون إمامـاً  ،يـده املعجز عىلٰ  ا أمَّ

ــغر ــواتر الفأوَّ  ،ٰى الص ــوم بت ــا معل ــواترهم هل ــا بت ــيعة، وثانيه ش

وثالثهـا  .ظهـر لـه ذلـك كتـاب اخلـرائج ومن وقف عـىلٰ  .أيضاً 

ــال يُ  ــدره إالَّ نِك ــابر ومعان ــ . مك ــربوأمَّ ــام  ،ٰى ا الك ــا ك فتقريره

 .متقدَّ 

ــ: فائــدة ة يف ة أفضــل مــن املالئكــة، لزيــادة املشــقَّ األئمَّ

ـــاعتهم ـــب ،ط ـــهوة والغض ـــة الش ـــ .ملعارض ـــن آل وألهنَّ م م

 ،وال يلــزم العمـــوم .لآليــة ،إبــراهيم أفضــلإبــراهيم، وآل 

 .صلوجود املخصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

ــومني بعــد  ]]١٢٧ص /[[ ــة املعص ــامي األئمَّ ــان أس يف بي

 :عيلٍّ 

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــن :  ]أي العالَّ ــده احلس ــده ول ــن بع ــّم م ث

،  ثّم احلسـني ، ُّبـن احلسـني  ثـّم عـيل،  ثـّم حمّمـد

ثـّم  ،ثـّم جعفـر بـن حمّمـد الصـادق  ،البـاقر  بن عـيلٍّ 

الرضــا  ٰى بــن موســ عــيلُّ  ثــمّ  ،بــن جعفــر الكــاظم  ٰى موســ

،  ٍّــيل ــن ع ــد ب ــّم حمّم ــواد  ث ــيلُّ  ،اجل ــّم ع ــد  ث ــن حمّم ب

حمّمــد  ثـمّ  ، يالعســكر احلســن بـن عـيلٍّ  ثـمّ  ، ياهلـاد

 كــلِّ  بــنصِّ  )علــيهماهللا صـلوات (بـن احلســن صــاحب الزمــان 

 .ابقةة السالحقه، وباألدلَّ   سابق منهم عىلٰ 

ــولأ ــ: ق ــن امَّ ـل ــرغ م ــيلٍّ إ ف ــة ع ــات إمام  ، رشع يف ثب
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ذلـك  ة القـائمني بـاألمر بعـده، والـدليل عـىلٰ ثبات إمامة األئمَّ إ

 :وجوه

ــه  ــنصُّ  :لاألوَّ الوج ــيِّ  ال ــن النب ــه  ، م ــك قول ــن ذل فم

و إمـام مـام أخـإاحلسـني إمـام ابـن  يهذا ولـد«: للحسني 

 .»فضلهمأة تسعة تاسعهم قائمهم ئمَّ أأبو 

ــد  ــن عب  :قــال ي،األنصــاراهللا ومــن ذلــك مــا رواه جــابر ب

ــوا  ]] ١٢٨ص /[[ :تعــاىلٰ اهللا  قــال امَّ ـلــ ــَن آَمنُ ي ِ
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فأطعنــاه، اهللا عرفنــا اهللا،  يــا رســول :قلــت ،]٥٩: النســاء[

ـــن أُ  ـــاك، فم ـــاك فأطعن ـــذي ويلوعرفن ـــر ال ـــا  ناألم اهللا أمرن

 ي،وأوليـاء األمـر بعـد ،يـا جـابر يهم خلفـائ« :بطاعتهم؟ قال

ولـده، ثــّم  ثـّم مـن بعــده احلسـن  ، عــيلٌّ  يهلـم أخـأوَّ 

 ، ثــّم حمّمــد بــن عــيلٍّ  بــن احلســني ، ثــّم عــيلُّ  احلســني

 ُالســالم،  يمنّــ أهقرافــإذا أدركتــه فــ ،كه يــا جــابردرِ ، وســت

 ، ثـّم عـيلُّ  بـن جعفـر ٰى ، ثـّم موسـ ثّم جعفر بن حمّمد

بـن  ، ثـّم عـيلُّ  ، ثـّم حمّمـد بـن عـيلٍّ  الرضـا ٰى بن موس

، ثــّم حمّمــد بــن احلســن  ، ثــّم احلســن بــن عــيلٍّ  حمّمــد

 .»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  يمأل األرض قسطاً 

ـأ  عنـه يومن ذلـك مـا رو اختـار مـن اهللا  نَّ إ«: ه قـالنَّ

 األّيام يوم اجلمعـة، ومـن الشـهور شـهر رمضـان، ومـن الليـايل

واختـار مـن األنبيـاء . ليلة القـدر، واختـار مـن النـاس األنبيـاء

ــارين ــن الرُّ  الرســل، واخت ــُســم ــار منّ ــ يل، واخت ــار علي� ا، واخت

 -احلســن واحلســني، واختــار مــن احلســني األوصــياء  مــن عــيلٍّ 

ــم ــعة  وه ــده]] ١٢٩ص /[[ -تس ــن ول ــون  ،م ــذا ينف ــن ه ع

ـــالِّ  ـــف الض ـــدين حتري ـــل ال ـــني، وتأوي ـــال املبطل ني، وانتح

 .»اجلاهلني

ــه  ــاينالوج ــن  :الث ــواتر م ــصِّ املت ــلِّ ن ــدٍ  ك ــىلٰ  واح ــنهم ع  م

اخـتالف  عـىلٰ  اإلماميَّـةنقلتـه  ،ٰى ـصـوذلـك كثـري ال ُحي  ،الحقه

 .طبقاهتم

ــه  ــثالوج ــون نَّ أ :الثال ــب أن يك ــام جي ــوماً  اإلم ، وال معص

. شــيء مــن غـريهم بمعصــوم، فـال شـــيء مـن غــريهم بإمــام

ــ ــ .بيانــه فقــد مــرَّ  ،لا األوَّ أمَّ ــأفباإلمجــاع  ،ا الثــاينوأمَّ ــنَّ ع دَّ ه مل ُي

واحـد مـنهم، فيكونـوا  زمـان كـلِّ   فـيهم يفأحـد إالَّ  العصمة يف

 .مة، وبيانه كام تقدَّ هم األئمَّ 

ـأ :الرابعالوجه  مـن أهـل  واحـدٍ  كـلِّ  فضـل مـنأم كـانوا هنَّ

ــوم يف ــك معل ــاهنم، وذل ــواريخ زم ــري والت ــب الس ــوا  ،كت فيكون

 .الفاضل لقبح تقديم املفضول عىلٰ  ،ةأئمَّ 

ــه  ــامسالوج ــلَّ  أنَّ  :اخل ــنهم ادَّ  ك ــد م ــواح ــة ٰى ع  ،اإلمام

 .فيكون إماماً  ،يده وظهر املعجز عىلٰ 

 ،بهمتُ كُ  يف اإلماميَّةومعجزاهتم قد نقلتها  ،موبيان ذلك قد تقدَّ 

وغـريه مـن  ي،للراونـد )خرائج اجلرائح(ذلك بكتاب  فعليك يف

 .هذا الفنِّ  ب يفتُ الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

ــال ]]٣٧٤ص [[ ــّيل [ ق ــة احل م ــع: ]أي العالَّ ــث الراب  :البح

 :ة االثني عرش ئمَّ يف إمامة باقي األ

ــ ــا امَّ ـل ــمة يف اإل بيَّنّ ــوب العص ــاص وج ــب اختص ــام وج م

ـاإل مجـاع،  لـزم خـرق اإلالَّ إ، ور ـعشـ ية االثنـمامة باألئمَّ

 .ة دون غريهممامتهم خاصَّ إمن أثبت العصمة قال ب ذ كلُّ إ

 النبـيِّ  عـن سـلف بـنصِّ  وللنقل املتـواتر مـن الشـيعة خلفـاً 

  ٰمـن  مـام عـىلٰ إ كـلِّ  واحـد واحـد مـنهم، وبـنصِّ  كـلِّ  عىل

 .بعده

اهنم مل يكــــن أفضــــل مــــنهم وال غــــريهم يف زمــــ نَّ وأل

واحـد مـنهم يف زمانـه كـان أفضـل  ساواهم يف الفضل، بل كـلُّ 

ــلِّ  ــن ك ــ م ــخاص البش ــن أش ــه م ــود في ــون أوىلٰ ـموج  ر، فيك

 .مامةباإل

رشع يف   ثبــات إمامــة عــيلٍّ إ فــرغ مــن امَّ ـلــ: أقــول

ــاقي األإ ــات إمامــة ب ــثب  احلســن، واحلســني، وعــيلُّ : ة، وهــمئمَّ

البـاقر، وجعفـر بـن  د بـن عـيلٍّ بـدين، وحمّمـبن احلسني زين العا

ــ ــحمّم ــيلُّ  ٰى د الصــادق، وموس ــر الكــاظم، وع ــن جعف ص /[[ ب

بـن  اجلـواد، وعـيلُّ  د بـن عـيلٍّ الرضـا، وحمّمـ ٰى بن موسـ]] ٣٧٥

ــ د اهلــادي، واحلســن بــن عــيلٍّ حمّمــ ة العســكري، واخللــف احلجَّ

 ).عليهم أمجعنياهللا صلوات (صاحب الزمان ابن احلسن 

 :ذلك وجوه ولنا عىلٰ 

ــ: لوَّ األ ــأنَّ مامــة وجــب يف اإل ام كانــت العصــمة رشطــاً ه كلَّ

ـأن يكونوا هـم األ فالتـايل  ،م حـقٌّ ة دون غـريهم، لكـن املقـدَّ ئمَّ

ـ .م بياهنـافقـد تقـدَّ  ،مية املقدَّ ا حقّ أمَّ . مثله  ،رطيةـا بيـان الشـوأمَّ

مــامتهم، إمــام قــال بمــن قــال بوجــوب عصــمة اإل ألنَّ كــلَّ فــ

ــلُّ  ــن مل وك ــل بم ــمة مل يق ــوب العص ــل بوج ــد إ يق ــامتهم، وق م

 وجـوب العصـمة، فلـو أثبتناهـا لغـريهم لكـان خرقـاً  لنا عىلٰ دلَّ 
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 .ة، وهو املطلوبئمَّ مجاع، وهو باطل، فيكونوا هم األلإل

 عــىلٰ   النبــيِّ  نــصَّ  متــواتراً  نقلــت الشــيعة نقــالً : الثــاين

واحــد واحــد مــنهم باســمه ونســبه، وذلــك كثــري مشــهور  كــلِّ 

 .أل الطروسيم

كنــت عنــد رســول : قــال، مــن ذلــك مــا رواه ســلامن 

ــ اهللا  ــذي ُق ــه ال ــة  َض بِ يف مرض ــه فاطم ــه، فجاءت  في

ــت ــت ،فبك ــول «: وقال ــا رس ــاهللا، ي ــدك ٰى أخش ــيعة بع ، »الض

 م الفنــاء عــىلٰ حــتَّ  تعــاىلٰ اهللا  ا علمــت أنَّ َمــأ ،يــا فاطمــة«: فقــال

ـــه، وأنَّ  ـــع خلق ـــاىلٰ اهللا  مجي ـــع اطَّ  تع ـــةاطِّ [ رضاأل ىلٰ إل ] الع

، فاختــار منهــا زوجــِك  لــع ثانيــةً اطَّ  ، ثــمّ أبــاكِ ] منهــا[فاختــار 

ــ تــي، مَّ ، وأن أجعلــه خليفتــي يف أُ ا ووزيــراً ذه ولي�ــوأمــرين أن أختَّ

 خــري األوصــياء، وأنــِت  ، وبعلــِك تعــاىلٰ اهللا خــري أنبيــاء  فــأبوكِ 

ــق أوَّ  ــن يلح ــمّ ]  يب[ل م ــيل، ث ــن أه ــةً اطَّ  م ــع ثالث ــاركِ  ل  فاخت

دا شــباب دة النســاء، وحســن وحســني ســيِّ ســيِّ  أنــِت ، فوولــدكِ 

ـــ ـــل اجلنَّ ـــيائي أه ـــك أوص ـــا بعل ـــة،  ىلٰ إة، وابن ـــوم القيام ي

ص /[[ واحلســن واحلســني، ثــمّ  واألوصــياء بعــدي أخــي عــيلٌّ 

 .»تسعة من ولد احلسني]] ٣٧٦

ــه  ــ وعن ــني أنَّ ــال للحس ــدي «: ه ق ــذا ول ــام، إه م

ــن  ــو إاب ــام، أخ ــإم ــو أئمَّ ــام، أب ــعةم ــعهم ،ة تس ــائمهم  تاس ق

 .»أفضلهم

يـا :  نـزل قولـه تعـاىلٰ امَّ ـلـ: قـالاهللا، وعن جـابر بـن عبـد 
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ــن اهللا عرفنــا اهللا، يــا رســول : قلــت  ،]٥٩: النســاء[ ِم

 تعـــاىلٰ  اهللامـــر الـــذين قـــرن ويل األورســـوله، فمـــن أُ  تعـــاىلٰ 

ـ ،هـم خلفـائي يـا جـابر«: طاعتهم بطاعتك، فقـال  ة وأئمَّ

 احلســن، ثــمّ  بــن أيب طالــب، ثــمّ  هلــم عــيلُّ أوَّ  ،املســلمني بعــدي

 .تسعة من ولد احلسني عدَّ  ، ثمّ »احلسني

بينا نحن عند : قال ،روقـق اخلصم ما رواه مسرُ من طُ  وأيضاً 

كم كـم إليكم نبـيُّ هل عهد  :ذ يقول له شابٌّ إ ،بن مسعوداهللا عبد 

هذا شــيء  نَّ إو ،ك حلدث السنِّ نَّ إ :يكون من بعده خليفة؟ فقال

ه يكون بعـده أنَّ  د نا حممّ ما سألني أحد عنه، نعم عهد إلينا نبيُّ 

 . رسائيلإر خليفة عدد نقباء بني ـعش ااثن

ــمرة ٰى ورو ــن س ــابر ب ــن ج ــاري ع ــال ،البخ ــمعت : ق س

ــول  ــول اهللا رس ــ«: يق ــدي اثن ــون بع ــ ايك ــة ـعش ر خليف

 .»هم من قريشكلُّ 

ــاأل نَّ أ  وغـري ذلــك مــن روايــاهتم، فقــد بــنيَّ  ة بعــده ئمَّ

 .عرش خليفة ااثن

ــة جعــل  كــلُّ : فنقــول]] ٣٧٧ص /[[ ــال هبــذه املقال مــن ق

 .ٰىص خبار يف هذا الباب كثرية ال ُحت مامة فيهم، واألاإل

كثــرهتم يف الــبالد وانتشــارهم  نقلــت الشــيعة عــىلٰ : الثالــث

 واحـد مـنهم عـىلٰ  مـن كـلِّ  الـنصَّ  متـواتراً  ن سلف نقالً ع خلفاً 

 .وهو املطلوب ،واحد منهم إماماً  الحقه، فيكون كلُّ 

واحــد  واحــد مــنهم كــان أفضــل مــن كــلِّ  كــلَّ  أنَّ : الرابــع

ــه  ــل زمان ــن أه ــد م ــن [واح ــأم ــخاص البش ــب أن ـش ر، فيج

ــلُّ  ــون ك ــد  يك ــهإواح ــام زمان ــوّ الَّ إ، و] م ــزم خل ــن   ل ــان م الزم

ــام، أإ ــم ــون أئمَّ ــال، فيكون ــا حم ــول، وكالمه ــة املفض ة، و إمام

ـوأمَّ  .وهو املطلوب  ملـن وقـف فـذلك ظـاهر بـنيِّ  ،م أفضـلا أهنَّ

 .توارخيهم وتواريخ غريهم عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

ـــىلٰ  ]]٩٨ص [[ ـــن النصـــوص املتظـــافرة ع ـــيام جـــاء م  ف

  :أوالده 

ــم أنَّ  ــذ اعل ــب ه ــيخ غال ــة الش ــتقبلة رواي ــاب املس ه األقط

ــ ــن حمّم ــد ب ــأمح ــن عيّ ــوهريد ب ــر  ،اش اجل ــيخ أيب جعف والش

ــويس ــائري ،الط ــد اهللا الغض ــن عبي ــني ب ــن احلس ــيخ  ،ع والش

 د بـن عـيلِّ والشـيخ أيب جعفـر حمّمـ ،د بـن عبـد اهللا الشـيباينحممّ 

 .يبن بابويه القمّ 

ــ ــال حمّم ــه ق ــدري يف كتاب ــن الكي ــن احلس ــني ب ــن احلس د ب

د أجـاز يل الشـيخ اإلمـام حمّمـ :نس بحضـائر القـدساألُ  بصائر

بن سـعيد بـن هبـة اهللا الراونـدي روايـة كتـب األصـحاب عـن 

ــده ــويس ،وال ــر الط ــيخ أيب جعف ــن الش ــه .ع ــيِّ  ،وعن ــن الس د ع

عـن  ،د بـن معبـد احلسـينيعـن السـيِّ  ،اإلمام أيب الرضا احلسني

ــه .الطــويس ــ ،عــن أيب الفتــوح اخلزاعــي ،وعن ــعــن عمِّ د ه املفي

عـن  ،عـن أيب الفضـل احللبـي ،وعنـه .عبد الرمحن النيشـابوري

رواياتــه عــن الشــيخ أيب الفتــوح  ،عــيل بــن أيب جعفــر الطــويس

ــرازي ــدِّ  .ال ــني ال ــيخ أم ــن الش ــاوع ــربيس كالمه ــن  ،ين الط ع

 .ار الرازياملفيد عبد اجلبّ 

ام اخرتنـا هـذا اإلسـناد مـع كثـرة أسـانيد أصـحابنا وإنَّ  :قال

ــ ــه إالَّ ه لــيس يف رجاألنَّ ــرَّ ل ــه د عــىلٰ  مــن تف والشــيخ  ،أقران

أيب القاسـم عـيل  ٰى علـم اهلـد د األجـلِّ الطويس أخذ عـن السـيِّ 
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وأخـذ املفيـد عـن  ،وعن الشـيخ أيب عبـد اهللا املفيـد ،بن احلسني

ــ ــأيب اجلــيش املظفَّ ــن حمّم وهــو أخــذ عــن شــيخ  ،د البلخــير ب

ــال املتكلِّ  ــوبختي خ ــيل الن ــن ع ــامعيل ب ــن إس ــهل ب ــني أيب س م

د احلسـن ار أبـا حمّمـوهـو لقـي البحـر الزّخـ ،ٰى سن بن موساحل

 .العسكري 

ــاً  ــويس أيض ــيخ الط ــذ الش ــد اهللا  وأخ ــن عبي ــني ب ــن احلس ع

عــن  ،انالقّطــ ٰى د بــن حييــعــن أمحــد بــن حمّمــ ،وابــن أيب جيــد

ي شـيخ عـن أمحـد بـن إسـحاق القّمـ ،يسعد بن عبـد اهللا القّمـ

حب صــا ٰى ورأ ،العســكري وكــان مــن خــواصِّ  ،يــنيالقمّ 

 .الزمان املهدي 

د بــن جعفــر عـن حمّمــ وأخـذ الطــويس أيضــاً ]] ٩٩ص /[[

ــ ــن بطَّ ــد اهللا ،ةب ــن أيب عب ــد ب ــن أمح ــم  ،ع ــن القاس ــن داود ب ع

ــد أيب جعفــر  ،اجلعفــري ــة عن وكــان جليــل القــدر عظــيم املنزل

ــ ــن وأيب حمّم ــاين وأيب احلس ــنهم  ،دالث ــذ ع ــ(وأخ لوات اهللا ص

 النبـيِّ  إىلٰ  عـيلٍّ  ام إىلٰ وهم أخـذوا عـن آبـائهم إمـام إمـ ،)عليهم

  ٰـــل إىلٰ  إىل ـــربِّ  جربائي ـــل ال ـــدٍ  ،اجللي ـــيس ألح ـــن  ول م

 .املسلمني إسناد يشبه هذا أو يقاربه

 ،ر اهللا ورسـوله علـيهمـملا علمـت وسـتعلم مـن نصـ :قلت

هم الثابـت ووصـف جـدِّ  ،يـدهيم وإظهار األعالم البـاهرة عـىلٰ 

نقيصــة هلــم ومل ينقــل أحــد بحمـد اهللا  ،صـدقه الكــامالت فـيهم

ــدائهم ــن أع ــىلٰ  ،م ــهم ع ــع حرص ــورهم م ــاء ن ــ ،إطف د وتزّه

ــاع يف اتِّ  ــاعهماألتب ــلُّ  ،ب ــل ك ــنهم عَ  ب ــد م ــواح ــود يف َل م الوج

ترجــع أماثــل العلــامء  ،والوجــود يف آياتــه ٰى وكعبــة التقــ ،زمانــه

ــه إىلٰ  ــه ،أقوال ــالء بأفعال ــابر الفض ــدي أك ــوتُ  ،وتقت ــم رَ ـض ب هل

ــال ــن احل ــال بمحاس ــدُّ  ،األمث ــاملال وتش ــب الك ــال جلل  ،رح

ــال ــلب املج ــىلٰ  ،وس ــيعتهم ع ــالم ش ــوهتم أع ــد م ــازهلم بع  ومن

ــدين ــاء ال ــورة بخلف ــدهتم معم ــم حس ــاء  ،رغ ــورة بحلف مغم

ـــ ـــرُّ  ،نيالنبيّ ـــجوداً  خت ـــداء س ـــواهبم األع ـــرُّ  ،ألب ـــ وجت ة بالذلَّ

 .واخلشوع لتقبيل أعتاهبم

ــد روي أنَّ  ــولِّ  وق ــض املت ــؤمننيبع ــري امل ــارة أم  ،ني أراد زي

ــمَّ  ــأ فه ــقيِّ  ،لن يرتجَّ ــض الش ــه بع ــال ل ــ :نيفق  ألنَّ  ،لال ترتجَّ

ــاً  ــاح إمام ــ ي� ــام ميِّ ــن إم ــري م ــ ،تخ ــه اهللا أن رم ــه  ٰى فأهلم رأس

 : وأنشأ يقول ،بالسيف

ـــه ـــوك بباب ـــان املل ـــزاحم تيج    ت

  ويكثر يف يـوم السـالم ازدحامهـا 

ــد ترجَّ  ــن بعي ــه م ــا رأت ــتإذا م    ل

ــ    ل هامهــافــإن هــي مل تفعــل ترجَّ

ــف ــ وكي ــم إىلٰ ال تتوجَّ ــبوا ه اهلم ــوم إذا انتس ــطف ،ق  ٰى واملص

ـــ ـــدبوا ٰى ـواملرتض ـــالك أدَّ  ،إذا انت ـــالك واألف ـــيهم األم ت إل

ــا ــادوا بخَّ  ،الرض ــحابإن ج ــوا الس ــمحلُّ  ،ل ــابواض  ،وا العب

ـــواب ـــوا بالص ـــالوا نطق ـــاحلِ  ،وإن ق ـــبقوا ب ـــل كَ وس م وفص

 .اخلطاب

   خملصاً  هم القوم من أصفاهم الودَّ 

  ٰى خراه بالسـبب األقـوك يف أُ متسَّ  

ــبُّ  ــرض وح ــم ف ــدوالؤه     ٰى هم ه

ــ    ٰى هــم تقــووودُّ  ٰى وطــاعتهم قرب

تنـا د ألئمَّ وشـيَّ  ،ٰى ما أهلمنـا مـن كلمـة التقـو ه احلمد عىلٰ فللّٰ 

ذلـك  وليحسـن أن يضـاف إىلٰ ]] ١٠٠ص /[[،  ٰى ال تقـو ربوعاً 

 : ٰى شعر زهري بن أيب سلم

    ولو تقعد فوق الشـمس مـن كـرم

ــوم   ــأوَّ ق ــدواب ــدهم قع   هلم أو جم

ـ    مــا كــان مــن نعــم دون عــىلٰ حمسَّ

  سـدواال ينزع اهللا مـنهم مـا لـه ُح  

 :ر هذا ففي هذا الباب أقطابإذا تقرَّ 

 د عــن ذكــر جممــوع األســامء إالَّ يف العــدد املجــرَّ  :لاألوَّ 

 .نادراً 

 .يف العدد املصاحب لألسامء والرتتيب :والثاين

بعــد  ، مـن بعـدهاملتعــنيَّ  عـىلٰ  احـدٍ و كــلِّ  يف نـصِّ  :والثالـث

 .ثبوت إمامته

يف شـــيء مـن املعــاجز التـي خرجــت علـيهم مــع  :والرابـع

 .دعواهم اإلمامة

 :وفيها نصوص ،ل ففيه فصولا األوَّ أمَّ 

ــابيح وغريهــا :منهــا ــيِّ  مــا أخرجــوه يف املص  مــن قــول النب

 :»ــ ــاألئمَّ ــا عش ــريشر كلُّ ـة اثن ــن ق ــم م ــه ، »ه : وقول

ال «: وقولــه، »ر خليفــةـاثنـي عشــ إىلٰ  ســالم عزيــزاً ال يـزال اإل«

 .» يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان

ــزء األوَّ  ــاري يف اجل ــنده البخ ــن وأس ــة م ــزاء ثامني ــن أج ل م

 ،ويف موضــع آخــر عــن عيينــة ،صـحيحه عــن جــابر بــن سـمرة

ــن عمــر أيضــاً  خــر مــن وأســنده مســلم يف مواضــع أُ . وعــن اب

والثعلبــي يف  ،وأبــو داود يف ســننه ،ق خمتلفــةرُ صــحيحه بُطــ
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 ،واحلميــدي يف مواضــع مــن اجلمــع بــني الصــحيحني ،تفســريه

 .ة يف موضعنيويف اجلمع بني الصحاح الستَّ 

ــ ــري السُّ ــامعيل  :يدّ ويف تفس ــالنزول بإس ــه ب ــر اهللا خليل أم

ــوأُ  ــه التهــاميمِّ ــال ،ه يف بيت ــه ذرّ إّين «: وق ــارش ب ــهيَّ  ن ــل  ،ت وجاع

 .»ته اثني عرش عظيامً يَّ ذرّ  ومن ،ا عظيامً منه نبي� 

اش كتـاب مقتضـب د بـن عبـد اهللا بـن عيّـف حمّمـوقد صـنَّ 

 .األثر يف إمامة االثني عرش

ر يــأيت ـومتــام االثنــي عشــ ،مــنهم أربعــة ٰى ـقــد مضــ :قـالوا

ــام الســاعة التــوايل يف  ال دليــل عــىلٰ ]] ١٠١ص /[[ إذ ،قبــل قي

 .توايلم من نسل عيل كام يقوله املأهنَّ  وعىلٰ  ،األحاديث

اخلالفـة «: قـول النبـيِّ  وقـد رويـتم ،لكـم ذلـك ال يتمُّ  :قلنا

والنصــوص ، »عضوضــاً  تصــري ملكــاً  ثــمّ  ،بعـدي ثالثــون ســنة

 ،كــوهنم مــن أوالد عــيلٍّ  عــىلٰ  الــواردة بتعييــنهم وأســامئهم تــدلُّ 

مــن قــال بوجــوب هــذا العــدد قــال  ألنَّ كــلَّ و .تــواليهم وعــىلٰ 

 .أحد دون كلِّ   م املشهورون من ولد احلسنيبأهنَّ 

 مـا نقلـه الفريقـان مـن قـول النبـيِّ  الـنصِّ  ٰى ا جيري جمـروممَّ 

 :»آخره إىلٰ » ...مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح . 

ــرب يف كتــاب  ــند احلســني بــن ج االعتبــار يف إبطــال (أس

ــار ــهادتني إىلٰ  )االختي ــيِّ   ذي الش ــول النب ــيلٍّ   ق ــإ« :يف ع ه نَّ

ل سـفينة نـوح مـن ركبهـا ثَـلـه فـيكم مَ ثَ مَ  ،بـه ة املبـتىلٰ باب حطَّ 

ــ ــن ختلَّ ــا وم ــونج ــا ه ــازيل  ،» ٰى ف عنه ــن املغ ــوه اب ــند نح وأس

ويف   ،»ل أهـل بيتـيثَـمَ «: فيـه  أنَّ إالَّ   ،اسعن ابـن عبّـ ،الشافعي

ويف روايتـي   ،»ل أهـل بيتـيثَـمَ «: ةميـَّعـن أُ  ،رواية ابـن األكـوع

ــ ــن عبّ ــمَ «: اس وأيب ذرٍّ اب ــيثَ ــل بيت ــ ،»ل أه ــن «: اويف آخرمه وم

  .»ف عنها غرقختلَّ 

ام من قاتلنـا آخـر الزمـان فكـأنَّ «: عن أيب ذرٍّ  ٰى خرويف رواية أُ 

 قال النبيُّ   حيث ،ةللفرقة املحقَّ  وكان ذلك بياناً ، »القاتل مع الدّج 

 ثـالث وسـبعني  ة عـىلٰ مَّ ستفرتق هذه األُ «: يف رواية املنقري

رة ـاثنتـي عشـ حـدة إىلٰ وتفـرتق الوا ، واحدةها هالكة إالَّ فرقة كلِّ 

 .» واحدةها هالكة إالَّ فرقة كلِّ 

 : قال البخرتي

   يـخمــــالف أمــــركم هللا عاصــــ

ـــر حقِّ   ـــومنك ـــم يلق ـــا ٰى ك   أثام

ـــن مل يُ  ـــلم م ـــيس بمس ـــدِّ ول     مق

ـــّىلٰ   ـــتكم وإن ص   وصـــاما والي

 :وقال شاعر آخر

ــان املعــاد فنوحــه    إذا فــاض طوف

  لــكوإخــالص الــوالء لــه فُ  عــيلٌّ  

 : عمرو بن العاص وقال

ــيم وفُ  ــأ العظ ــو النب ــوحه ــك ن    ل

ـــاب  ـــع اخلط ـــاب اهللا وانقط   وب

 : تذنيب

ـــلمني ـــني املس ـــه   اشـــتهر ب ـــيكم إّين «: قول ـــف ف  خمل

ــني ــرتيت :الثقل ــاب اهللا وع ــي]] ١٠٢ص /[[،  كت ــل بيت ــا  ،أه م

وقـد ذكـره ابـن مردويـه مـن تسـعة  ،»واإن متسكتم هبام لن تضـلُّ 

 .وثامنني طريقاً 

 .أنا من العرتة :وقد قال أبو بكر :]قالوا[

اإلنسـان  فـإنَّ  ،املجـاز مع إمكـان محلـه عـىلٰ  ،خرب شاذٌّ  :قلنا

 .هذا ابني ،هذا أيب :يقول لألجنبي

 .احلقيقة واجب احلمل عىلٰ  :قالوا

ه لـيس مـن فإنَّـ ،»أهـل بيتـي«: يمنـع منهـا قولـه  :قلنا

ــاً  ــت قطع ــل البي ــو أُ  ،أه ــىلٰ ول ــق ع ــ طل ــد أنَّ ــن االبعي ــرتة ه م لع

ــىلٰ ألُ  ــق ع ــ طل ــي آدم أهنَّ ــع بن ــرتةمجي ــن الع ــدَّ  ،م م ــن  إذ ال ب م

 .وصله

ــالوا ــ :إن ق ــيُّ  ٰى نف ــ النب ــن متسَّ ــن م ــالل ع ــامالض وال  ،ك هب

 .ة منهامك بالعرتة خاصَّ يلزم نفيه عن من متسَّ 

ــا ــىلٰ  :قلن ــب ع ــزم العت ــان يل ــيِّ  ك ــمَّ   النب ــث ض  إىلٰ  حي

دون  م بالضــمِّ وال وجــه لتخصيصــه ،الكتــاب مــا ال فائــدة فيــه

ــريهم ــيهم ،غ ــل ف ــواتر النق ــد ت ــامتهم ،وق ــع بإم ــب القط  ،فيج

ـــحَّ  ـــت ص ـــوهلموإن نيط ـــاع بق ـــيَّ  ألنَّ  ،ة اإلمج أراد   النب

ــ ــبالتمّس ــة العلَّ ــوهلم إزاح ــدَّ  ،ةك بق ــال ب ــلِّ  ف ــدٍ  يف ك ــن  واح م

 .وهللا النعمة ،وصفه بالعصمة

 :تذنيب آخر

ــني ــة وثالث ــن مائ ــب م ــاب املناق ــه يف كت ــن مردوي ــر اب  ذك

 .وفاطمة واحلسنان العرتة عيلٌّ  أنَّ  طريقاً 

ــ ــند عبّ ــيِّ وأس ــول النب ــة ق ــاب املعرف ــوب يف كت ــن يعق  اد ب

 :» ُرايــة العجــل :مخــس رايــات تــي احلــوض عــىلٰ مَّ تــرد أ، 

وآخـذ بيـد  ،ورايـة املخـدج ،ورايـة فـالن ،تـيمَّ وراية فرعـون أُ 

 ،وختفــق أحشــاؤه ،وترجــف قـدماه ،وجهــه واحــد فيسـودُّ  كـلِّ 

ـــذلك  ـــهوك ـــأقول ،أتباع ـــني :ف ـــوين يف الثقل ـــا أخلفتم  ؟م
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ـــون ـــذَّ  :فيقول ـــربك ـــغر ،بنا األك ـــأقول ،واضـــطهدنا األص  :ف

ـــامل ـــلكوا ذات الش ـــ ،اس ـــودّ ـفينص ـــامئني مس ال  ،ينرفوا ظ

ــرة ــه قط ــذوقون من ــمّ  ،ي ــؤمنني ث ــري امل ــرد أم ــرِّ  ،ي ــد الغ  وقائ

 :فـأقول ،وجهـه ووجـه أتباعـه فيبـيضُّ  ،فآخـذ بيـده ،لنياملحجَّ 

رنا ـونصــ ،تبعنــا األكــرب :فيقولــون ؟ين يف الثقلــنيمــا أخلفتمــو

 ،ووجــه إمــامهم كالشــمس ،رفونـربون وينصـــفيشــ ،األصــغر

 .»ووجوههم كالبدر

ــد اهللا  غــداً  اشــهدوا عــيلَّ  :قــال احلــارث]] ١٠٣ص /[[ عن

 غـداً  اشـهدوا عـيلَّ  :وقـال صـخر ،ثنيصخر بن احلكـم حـدَّ  أنَّ 

ــد اهللا أنَّ  ــ عن ــدَّ حيّ ــ ،ثنيان ح ــال حيّ ــيلَّ  :انوق ــهدوا ع ــداً  اش  غ

عنــد  اشــهدوا عــيلَّ  :وقــال الربيــع ،ثنيالربيــع حــدَّ  عنــد اهللا أنَّ 

 عنــد اهللا أنَّ  اشــهدوا عــيلَّ  :وقــال مالــك ،ثنيحــدَّ  مالكــاً  اهللا أنَّ 

ــا ذرٍّ  ــدَّ  أب ــهح ــو ذرٍّ  ،ثني ب ــال أب ــيلَّ  :وق ــهدوا ع ــد اهللا أنَّ  اش  عن

: وقــــال رســــول اهللا  ،ثني بــــهحــــدَّ  رســــول اهللا 

 .» ثني به عن اهللاجربائيل حدَّ  عيلَّ اشهدوا «

 :فصل )١(

ــ ورضب هلــم يف  ،ة مــن احلجــج املاضــني أبــداالً جعـل األئمَّ

ــاالً  ــه أمث ــاىلٰ  ،كتاب ــال تع ــ: فق
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األنصــار ليلـــة    بــايع النبـــيُّ امَّ ـولـــ، ]١٦٠: األعــراف[

ــال ــة ق ــوا إيلَّ « :العقب ــنكم أخرج ــًا،  م ـــر نقيب ــي عش ــار   اثن فص

ــاً  ــك طريق ــاً متَّ  ذل ــاً  ،بع ــددا مطلوب ــاىلٰ . وع ــال تع ــا : ق ن
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ــة[ ِعن ــ، ]٣٦: التوب ــار وإنَّ ام اخت

ــام بأُ  ــاء للقي ــالنقب ــمَّ ــهور يُ  ، ٰى ة موس ــرَ وبالش ــات ع ف أوق

ـــادات ـــامالت ،وغريهـــا ،وعـــدد النســـاء ،العب  ،وأجـــل املع

وينمــو  ،يعــيش احليــوان ،ر والكواكــبـوبــالربوج االثنــي عشــ

 .ة تستقيم أحوال الناس ملعاشهم ومعادهموباألئمَّ  ،النبات

ـــل الســـعادة ب ـــادهمفـــبهم حتص ـــديانات ملع ـــل بال  ،العم

 ل عـــىلٰ وهـــذا منـــزَّ  ،واالستضــاءة مـــن الضـــاللة بــأنوارهم

ـــ حـــديث ابـــن مســـعود كـــم عـــدد  : ه ســـأل النبـــيَّ أنَّ

ـــياء ـــال  ؟األوص وِج  :»فق ـــُ�ُ
ْ
ـــماِء ذاِت ال  �َوا�س�

ــربوج[ ــربوج  ،]١: ال ــدد ال ــددهم ع ــايل  وربُّ  ،ع ــام واللي األي

 ،هلـم هـذاأوَّ «: وقـال كتـف عـيل وضع يـده عـىلٰ  ثمّ  ،»والشهور

 .» آخرهم املهدي من ولده]] ١٠٤ص /[[و

ــل ــلُّ  :إن قي ــال وك ــن متث ــو م ــذهب ال خيل ــانية  ،م فللكيس

ع يوالطبـــا ،والتســـبيحات األربعـــة ،أركـــان البيـــت األربعـــة

ـــع ـــبعية .األرب ـــار :وللس ـــون ،البح ـــاموات ،واألرض  ،والس

ــيّ  ــب الس ــهادات ،ارةوالكواك ــاظ الش ــن  ،وألف ــك م ــري ذل وغ

 .ضاتاملفرو

ــا ــحَّ  :قلن ــب ص ــا أوج ــات م ــن الرواي ــذه م ــواتر يف ه ة مل يت

ولـيس هلـا شـاهد كـام  ،د خيـاالتبل هـي جمـرَّ  ،هذه التمثيالت

ــات ــن الرواي ــاه م ــ ،ذكرن ــاب رهبِّ ــوله بكت ــرهنم رس ــد ق  ،موق

ــرتاقهم ــدم اف ــم بع ــم ،وحك ــون معه ــب الك ــداء  ،فوج واالقت

ــم ــئهم ،هب ــن خط ــيِّ  ،ألم ــديث النب ــيهم  بح ــ ،ف نهم وبيَّ

ــامئهمبأع ــاهنم وأس ــ ،ي ــاين عش ــتمهم بث ــتم اهللا  ،رهمـوخ ــام خ ك

 ،يف مــواطن مشــهورة علـــيهم وقــد نـــصَّ  ،همة بجــدِّ النبــوَّ 

ــيهم ــر اهللا ف ــا أم ــورة م ــري حمص ــع غ ــح يف مواض ــ ،وأوض  ٰى حتَّ

ــك بضــ ــواترـعلمــت الشــيعة ذل ــن  ،رورة الت ــه م ــتهر في ــا اش مل

 .التكاثر

فمـن  ،لة اآلنالكثرة املعتربة يف التواتر حاصـ هب أنَّ  :إن قيل

 ؟من األزمان أين علمتم حصوهلا ألسالفكم فيام مٰىض 

ــا ــان :قلن ــك طريق ــامء يف ذل ــ :لاألوَّ  :للعل ــن أهنَّ ــوا ع م نقل

ــري الطبقــات الســالفني  ٰى أن انتهــ إىلٰ  ،الكثــريين احلــارضين تكث

ــل إىلٰ  ــيِّ  النق ــّىلٰ ( النب ــه ص ــه وآل ــومني اهللا علي ــ ،)املعص ا مل وإّن

 .بالرضورة من حاهلما نعلم ذلك نسأهلم ألنّ 

ــاين ــنصَّ  أنَّ  :والث ــتحالً  ال ــان من ــو ك ــيهم ل ــاً  عل ــلعُ  حادث  مَ ِل

 ،زمــان حــدوث غــريه مــن املــذاهب مَ ِلــكــام عُ  ،زمــان حدوثــه

 ،كحـدوث املنزلـة بــني املنـزلتني مـن واصــل وعمـرو بـن عبيــد

ـــيم ـــد التحك ـــوارج عن ـــذهب اخل ـــالَّ  ،وم ـــاهي والع ف يف تن

 .والطفرة ةام يف اجلنَّ والنظّ  ،مقدورات اهللا

عيل من هشـام بـن  عىلٰ  زمان حدوث النصِّ  مَ لِ فقد عُ  :إن قيل

 .اقالورّ  ٰى ومن أيب عيس ،ومن ابن الراوندي ،احلكم

 .ناردِّ  حدِّ   ملا جاز أن يرد ذلك عىلٰ وإالَّ  ،ال :قلنا

ولــو كــان كــذلك مل يغفــل  ،التحكــيم خــارج :إن قيــل

ــه ــع تارخي ــن وض ــداؤهم ع ــن]] ١٠٥ص /[[،  أع ــه م ــا في  مل

 .تقوية قوهلم وتصحيحه

الغفـري ذلـك لكـان عـن اجـتامع  لـو حـدث يف اجلـمِّ  ]:قلنا[

 مل حتـدث تلـك فلـامَّ  ،نهأأحـد مـا هـذا شـ عىلٰ  ٰى وال خيف ،وتوافق

 .ا مل تقع عن تواطؤعلمنا أهنَّ  ،النصوص
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 .استدالله جاز أن يضعها واحد ويكتمه ليتمَّ  :إن قيل

 .انهال يلزم من كتامنه عدم معرفة زم :قلنا

 .ف زماهناعرَ ت صنائع ومذاهب مل يُ عَ دِ فقد ابتُ  :إن قيل

ــا ــ :قلن ــد ُع ــداعها َف رِ فق ــ ،ابت ــو ُع ــا مل ُحي  َف رِ ول ــم زماهن ك

 .بابتداعها

ــل ــد إىلٰ  :إن قي فــال  ،افرتائــه جيــوز أن يــدعوهم داع واح

 .فال يظهر االفرتاء ،اجتامعهم حيتاج إىلٰ 

ـــا[ ـــاظ  ]:قلن ـــف ألف ـــاع الختل ـــري إمج ـــوه بغ ـــو افتعل ل

ــإنَّ  ،النصــوص ــداعي الواحــد ال يوجــب اتِّ  ف ــاظال  ،فــاق األلف

ــ ،فقــةمتَّ   نقلــت الشــيعة يف النصــوص ألفاظــاً امَّ ـولــ ــا أهنَّ ا علمن

ــبــل اتِّ  ،ليســت عــن داع واحــد  ،ا الجــتامعهمفــاق األلفــاظ إمَّ

ــه ال خيفــ ــّام  ،ٰى ومثل ــو مــن امله ــوفَّ إذ ه ر دواعــي ت التــي يت

ــالف إىلٰ  ــا املخ ــداعي  ،نقله ــل ال ــإذا بط ــاف ــد هل ــوعُ  ،الواح  مَ ِل

مـن  فلهـذا كـلُّ  ،مصـدرها النبـيَّ  أنَّ  مَ ِلـعُ  ،فاق يف ألفاظهـااالتِّ 

لعلمــه باســتمرار  ،الــدنيا أذعــن لقبوهلــا وامليــل إىلٰ  ٰى تــرك اهلــو

 .رشائط التواتر فيها

فـاق األلفـاظ مـع تباعـد البلـدان كـام يف ال يمتنع اتِّ  :إن قيل

 ،فقـا يف بيـت مـع تباعـدمهاالقـيس وطرفـة اتَّ  ءامـر فإنَّ  ،املواردة

فكـان اليـوم  ،ر طرفـة خطـوط أهـل بلـدهـ تنافسا فيه أحضـفلامَّ 

 :الذي نظام فيه واحداً 

   هممطـيَّ  وقوف هبـا صـحبي عـيلَّ 

ــ  ــك أس ــون ال هتل ــ ٰى يقول   داوجتلُّ

 .دوجتلُّ  :قال طرفة

ولــوال  ،ذلــك مــن أنــدر األشــياء وقوعــاً  أنَّ  ال شــكَّ  :قلنــا

ــه ــام في ــدوره مل خيتص ــ ،ن ــي  اتَّ امَّ ـول ــوص الت ــاظ النص ــت ألف فق

 .ا ليست عن داع واحد بال إنكارأهنَّ  مَ لِ عُ  ،مألت األقطار

فالنصــوص التــي تــذكروهنا إن صــدرت عــن  :إن قيــل

يف قوم قليلـني فـال تـواتر لعـدم الكثـرة املعتـربة فيـه   النبيِّ 

 وإن صـدرت يف كثـريين وجـب اشـتهارها لكوهنـا أمــراً  ،عـنهم

 .ولو اشتهرت امتنع إنكارها من التابعني ،ينيف الد عظيامً 

ــا]] ١٠٦ص /[[ ــالم أنَّ  :قلن ــذا الك ــل ه ــنصَّ  حاص ــو  ال ل

القبلـة وغريهـا  عـىلٰ   نـصَّ امَّ ـه لـكـام أنَّـ ،وقع ملا وقع فيه اخلالف

 .مل يقع فيها اخلالف

  مل يـنّص امَّ ـه لـكـام أنَّـ ،مل يقـع فيـه اخلـالف لو مل ينّص  :وقلنا

ــىلٰ  ــبه ع ــرة وش ــالفأيب هري ــه اخل ــع في ــم يق ــ ،ه فل ــع أنَّ ــد م ه ق

 .ل والتابعنياملعتدين يف الصدر األوَّ  اشتهر اإلنكار عىلٰ 

ة عهـده: (قال النابغـة  وقـال عـيلُّ ، )نكثـت بنـو تـيم بـن مـرَّ

 :بن جنادة

   مـن ظالمـة ٰى إليكم مـا أتـ ٰى ؤتأيُ 

صـاحب  ٰى املصطف يُّ ـوفيكم وص 

 : وقال عتبة بن أيب هلب

   هاشـم ظلـام و تـيم عـىلٰ ت بنـتولَّ 

ــ  ــدماوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ا ع

ـــىلٰ  ـــولكم أنَّ  ع ـــب  :ق ـــريين وج ـــن كث ـــدرت ع إن ص

ــيِّ  ،اشــتهارها ــن معجــزات النب ــري م ــث   معــارض بكث حي

وقــد  ،وقــد ذاع يف اجلاحــدين إنكارهــا ،وقعــت يف كثــريين

ــا  ــة وغريه ــام كاإلقام ــن األحك ــري م ــحابة يف كث ــت الص اختلف

ه مــع وجــوب االنتشــار لكنَّــ منا جــدالً ســلَّ ولــو  ،مــع تكرارهــا

ــتار ــي اإلس ــد دواع ــن  ،فق ــودة م ــتامن موج ــي الك ــن دواع لك

ــيُّ  ــر النب ــام أظه ــوم ب ــد لق ــائلهم  احلس ــن فض ــد  ،م واحلق

آخـرين قـول  ه عـىلٰ وتشـبَّ  ،آلخرين بام قتل أبـوهم مـن أقـارهبم

ــر ــ: أيب بك ــريشاألئمَّ ــن ق ــ ،ة م ــفظنُّ ــوص وا أنَّ ــخ للنص ه ناس

ــيهم ــ ،ف ــأو أهنَّ ــا امَّ ـم ل ــل هب ــوا العم ــحابة ترك ــوه الص  رأوا وج

 .م لو مل يعلموا ناسخها مل يرتكوهااعتقدوا أهنَّ 

 .يبعد من اخللق الكثري إنكار املعلوم كام سلف :إن قيل

الصــحابة مل  ونزيــد هنــا أنَّ  ،قــد أســلفنا اجلــواب عنــه :قلنــا

ــن مُ  ــتك ــوم موس ــارش ق ــ ٰى ع ــع اختِّ ــاً م ــل إهل ــىلٰ  اذهم العج  ع

ــرفتهم  ــرهبِّ مع ــيِّ ب ــمم ونب ــر هل ــق البح ــر  ،هم بفل ــار األم وإظه

ق صــدِّ القــرآن جــاء بــذلك مــنهم مل يُ  ولــوال أنَّ  ،اخلــارق فــيهم

 .ك بالصحابة القليلنيفام ظنُّ  ،أحد إضافته إليهم

فــيهم مــن  ٰى ر أحــوال اخللــق رأواحــد لــو تــدبَّ  وكــلُّ 

وقــد قــال  ،ٰى رفه عــن طريــق اهلــدـمــا يصــ ٰى الــدواعي واهلــو
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اوية وابـن العـاص وأتبـاعهم ح طلحة والزبري ومعرَّ ـوقد ص

حربـك «:  قول النبـيِّ   مع سامعهم ،باحلرب واللعن عيلٍّ  عىلٰ 

 فـإذا جـاز ذلـك عـىلٰ ، »حيـث دار يدور مـع عـيلٍّ  احلقُّ « ،»حريب

 .التابعني أجوز ال حمالة فعىلٰ  ،العاملني بحاله
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ــل ــرتم :إن قي ــي ذك ــل الت ــوص للعل ــتامن النص ــاز ك  ،إذا ج

 .فال وثوق بالرشعيات ،عباداتة المَّ جاز أن تكتم األُ 

 .املنصوصات قد علمنا بالرضورة عدم الزيادة عىلٰ  :قلنا

ــل ــلَّ  :إن قي ــيِّ  فلع ــزات النب ــريين  معج ــن يف كث  ،مل تك

 .فلهذا وقع اإلنكار هلا من اجلاحدين

 ،وإن كانـت أفرادهـا آحـاداً  ٰى قـد علمنـا تواترهـا معنـ :قلنا

ــارق ــر اخل ــرتكت يف األم ــد اش ــوات ،فق ــو مت ــفعُ  ،روه ــن  مَ ِل م

ــ ــه يف املعن ــول رشط ــوي حص ــواتر املعن ــول الت ــذا  ،ٰى حص وك

 ٰى هــا اشــرتكت يف معنــلكنَّ  ،زنــا كوهنــا آحـاداً النصـوص لــو جوَّ 

 .فحصل العلم به تواتراً  ،وهو االستخالف ،واحد

ـــل ـــدوا أنَّ  :إن قي ـــه اعتق ـــه حرب ـــه  ،حرب ـــدر من إذ مل يص

، مــن قتلــة عـــثامن وقــد صــدر حيـــث مل يقــتصَّ  ،عصــيان

 .ةمجاع حجَّ واإل

كيـف ذلـك وقـد  ،بـل مـن البهتـان ،هذا مـن اهلـذيان :قلنا

ــىلٰ  ــحابة ع ــثامن أمجــع الص ــل ع ــ ؟قت ــاع حجَّ ــديث واإلمج ة باحل

ــال نكــران ــاً  ،املقبــول ب ــ وأيض  افعــدم االقتصــاص إن كــان حق�

ــه ومهــا ،املتالزمــان انفــكَّ  وإن كــان بــاطالً  ،فــال عصــيان : قول

  .»مع عيلٍّ  واحلقُّ  ،مع احلقِّ  عيلٌّ «

ـــل ـــلَّ  :إن قي ـــا اختُ  فلع ـــزات وم ـــاملعج ـــن  َف ِل ـــه م في

لكــن اشــتغلوا بــاحلروب عــن  ،رعيات كــان متــواتراً ـالشــ

ــا ــا يف  ،نقله ــاهل عنه ــدين فتس ــروع ال ــن ف ــهم م ــا بعض أو رآه

ــا ــدوا أنَّ  ،تركه ــاداً  واعتق ــارت آح ــا فص ــهم حيفظه ــ بعض ة لقلَّ

 .فلهذا أمكن اجلاحدين إنكارها ،نقلها

 ؟علينــا هــذا البــاب ويفتحــه لكــم ومــن الــذي يســدُّ  :قلنــا

 ،فـامت بعـض نقلتـه ،كـان نقـل النصـوص متـواتراً  :ا نقـولفإّنـ

ــّام  ــه ومه ــاحلروب عن ــتغلوا ب ــدنياواش ]] ١٠٨ص /[[ أو ،ت ال

ــ، رآه بعضـهم مــن فـروع الــدين فتســاهل يف تركـه ه كــان أو لعلَّ

ــْن : كــام قــال تعــاىلٰ  ،يف مجلــة النــاقلني مجــع مــن املنــافقني َوِم
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ــىلٰ   ،]١٠١ ــوا ع ــتامن فحرص ــنّص  ،الك ــذلك ال ــتخرجوا ل  واس

ــاً  ــىلٰ لبَّ  رشوط ــا ع ــوا فيه ــىلٰ  س ــيهم وع ــد ف ــن اعتق ــعفاء  م ض

ــاً  ،األذهــان ــروان خصوص ــي م ــد وبن ــي هن ــان لبن  ،والزمــان ك

هم أوالد نبــيِّ دوا رَّ ـوشــ ،ا ألــف شــهر بــاإلعالنفقــد لعنــوا علي�ــ

 وأخـافوا مــن يــروي هلـم فضــيلة يف كــلِّ  ،وشـيعتهم يف البلــدان

ــان وأوان ــداعي إىلٰ  ،مك ــول  فال ــو حص ــوص وه ــار النص إنك

 ،مل يوجــد يف إنكــار العبــادات ،الرئاســة وموجــب النفاســة

 .وذلك معلوم ملن سرب العبادات

ــه املنحرفــون عــن  مكــذوباً  فلــو كــان الــنصُّ  وأيضــاً  مل ينقل

 ،ةبطـالن هـذه الكلمـة الفريَّـ مَ ِلـ نقلـوه عُ امَّ ـولـ ،ميَّةاإلماسبيل 

 ،رهم اهللا ســـبحانه لنقـــل مـــا خيـــالف معتقـــدهمفقـــد ســـخَّ 

وظـاهر  ،للعـادة يف حججـه خرقـاً  ،وينقض علـيهم أمـر ديـنهم

 .وسيأيت ،فلجه

ــ :قــالوا  فــإنَّ  ،ه كــان قبــل الثبــوت عنــدهنقــل املخــالف لعلَّ

ــدِّ  ــض املح ــثَّ بع ــروي الغ ــمني ثني ي ــ ،والس ــان ممَّ ــأو ك هم تَّ ن ُي

 .عبالتشيُّ 

ح يف مجيــع األحاديــث قــدَ يف هــذا القــدح يمكــن أن يُ  :قلنــا

 .ل قول خصمه بمثلهبطِ أحد أن يُ  إذ لكلِّ  ،ةمَّ املنقولة لألُ 

ــالوا ــدكم أنَّ  :ق ــدُّ  عن ــر ارت ــد النبــيِّ األكث وال  ، وا بع

 .اتهم جد� تواتر يف الباقني لقلَّ 

ــا ــردَّ  :قلن ــديث ال ــاديح ــو ،ة آح ــ ول ــىلٰ لِّ ُس ــول ع  م فمحم

 .ما روي من معايص األنبياء َل كام ُمحِ  ،م تركوا األوىلٰ أهنَّ 

ــشــَرت املتــواترين ال يُ  أنَّ  عــىلٰ  ــ ،اد الــدينط فــيهم احتِّ ام بــل ربَّ

ــني ــدر عــن املختلف ــث ص ــد حي ــىلٰ  .يكــون أوك ــتُّ أنَّ  ع ــم أثب م ك

ــزات ــن املعج ــري م ــواتر كث ــات ،ت ــتواء الطبق ــا اس ــتّ  ،فيه م وأثب

ــراءات ا ــواتراتالق ــة إىلٰ  ،ملت ــي منتهي ــهورات وه ــبعة املش  ،الس

ــد ــن واح ــا وردت ع ــدة فيه ــل واح ــن  ،ب ــذلك ع ــرج ب ومل خت

 .كوهنا من املتواترات

كم وعــوامُّ  ،تهموعلامؤكـم ال يثبـت التـواتر هبـم لقلَّـ :قـالوا

 .فال علم عندهم ،دون هلممقلِّ 

ــا ــ :قلن ــاهمأمَّ ــافقني رؤي ــألت اخل ــد م ــا فق ــر  ،ا علامؤن وهب

ــ ــريين س ــ]] ١٠٩ص /[[،  ناهمالن ــو تُ  ٰى حتَّ ــل ــنهم يف فحِّ ص ع

لكـن  ،مـن مـربزهيم مـا يمـأل األسـامع دَ ِجـلوُ  ،املدن واألصقاع

 ٰى مـن فتــو واختفـوا خوفـاً  ،وا مـن شـناعة الـرفض فــيهمتسـرتَّ 

ــتلهم ــوء بق ــامء الس ــ .عل ــوامُّ وأمَّ ــذه ا ع ــم ه ــلت هل هم فحص

حيـث فهمـوا ورودهـا عـن قـوم ال  ،رورة عقـوهلمـمور بضـاألُ 

ــىلٰ يم ــن ع ــؤهم ك ــذب تواط ــاهنم ،الك ــد أوط ــ ،لتباع ــ ٰى حتَّ ه أنَّ

 والعجـب أنَّ  .يمكن إيـراد ذلـك مـن البلـه والعجـائز وغـريهم

ــىلٰ  ــوا ع ــومنا أمجع ــدل  خص ــد الع ــرب الواح ــول خ ــوب قب وج

ــاهراً  ــف ،ظ ــائتني وال األل ــوص امل ــوا يف النص ــون  ،ومل يقبل لك

 .ذلك هلوائهم غري مألوف
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فــال يمكـن فيهــا  ،لعلميـاتمسـألة اإلمامــة مـن ا :إن قـالوا

 .ياته من الظنّ ألنَّ  ،خرب الواحد

ــائر  ــاب بص ــدري يف كت ــدين الكي ــب ال ــام قط ــاب اإلم أج

ــنــس يف اإلمامــة بأنَّــاألُ  ة أحاديــث يف ه قــد روي عــن األئمَّ

ــيكم قبوهلــا ،رعياتـالشــ ــالَّ  ،جيــب عل ــوب فه  اســتدللتم بوج

 ؟وجوب إمامة ناقليها قبوهلا عىلٰ 

مـن وجـوب  قبـول اخلـرب أعـمُّ  فـإنَّ  ،ويف هذا اجلـواب نظـر

 ولـو وجـب ذلـك وجـب اعتقـاد اإلمامـة لكـلِّ  ،اعتقاد اإلمامة

جــزمهم بصــدق  عــىلٰ  جــزمهم بقبوهلــا دالٌّ  : أن يقــالإالَّ  .خمــرب

 .فهو اإلمام ،وذلك هو املعصوم ،مصدرها

عنــدكم مســألة اإلمامــة ليســت مــن  يف اجلــواب أنَّ  واحلــقُّ 

 ،يتهـا مـن اآلحـادالتزموا حجّ فـ ،بـل مـن فروعـه ،أركان الدين

ــوَّ  ــذا ج ــدَّ وهل ــوا ح ــوم مل يبلغ ــر بق ــة أليب بك ــد اإلمام  زتم عق

لنـا بحمـد اهللا التـواتر يف ذلـك مــن  ه قـد صــحَّ أنَّـ عـىلٰ  .التـواتر

 .إن شاء اهللا وسنورده قريباً  ،ةة والعامَّ طريقي اخلاصَّ 

 ؟كيف تواتر عندكم ومل يصل إلينا :قالوا

ــا ــ :قلن ــد رشط املرتض ــبق  ٰى ـق ــدم س ــواتري ع ــم الت يف العل

  .ها فيكمبيَّنّاوقد  ،سامعه متنع من حصوله شبهه إىلٰ 

ــل )٢(]] ١١٠ص /[[ ــار  :فص ــون أخب ــن عي ــذ م ــه نب في

حــذفت بعــض رجاهلــا وألفاظهــا   الرضــا وغــريه يف النصــوص

الطــاعن يف احلــديث يمكنــه الطعــن يف  وألنَّ  ،لالختصــار طلبــاً 

 . رجاله

ــه جــابر أمــا حــدَّ  :منهــا ــاقر ث ب ــا جعفــر الب ــال ،ب   :ق

ــىلٰ  ــت ع ــة ألُ  دخل ــواليت فاطم ــني هنِّ م ــد احلس ــا بمول  ،ئه

ــن درَّ  ــحيفة م ــدها ص ــإذا يف ي ــاءف ــت ،ة بيض ــذه :فقل ــا ه  ؟م

ــت ــ«: قال ــامء األئمَّ ــا أس ــديفيه ــن ول ــت ،»ة م ــا  :قل ناولينيه

ــ«: قالــت ،ألنظــر فيهــا ــيٌّ ها إالَّ قــد هنــي أن يمسَّ ــ  نب  يُّ ـأو وص

فقــرأت  ،»ولكــن انظــر مــن ظاهرهــا ،أو أهــل بيــت نبــيٍّ  نبــيٍّ 

ـأُ  ،د بـن عبـد اهللاأبو القاسم حمّمـ :فإذا فيها ـ ثـمّ  ،ه آمنـةمُّ ة األئمَّ

 .بواحد باسمه واسم أبيه يف ذلك الكتا كلُّ 

ــائر األُ  ــاب بص ــدري يف كت ــد أورده الكي ــن أراده وق ــس م ن

ــ ، عــن النبــيِّ  ونحــوه رواه جــابر أيضــاً ،  وقــف عليــه ه وأنَّ

 . هتمصفاهتم وعدَّ ذكر له أسامءهم و

ــ :ومنهــا ــن عبّ : يقــول  ســمعت النبــيَّ  :اسمــا قــال اب

ــيلٌّ « ــا وع ــني  أن ــد احلس ــن ول ــعة م ــني والتس ــن واحلس واحلس

ــ ــومونمطهَّ ــول ،» رون معص ــمعته يق ــيِّ «: وس ــا س ــأن  ،نيد النبيِّ

ـــن أيب طالـــب ســـيِّ  وعـــيلُّ  ـــائم  ،نيد الوصـــيِّ ب وآخـــرهم الق

 .» املهدي

ر ـاثنـا عشــ«: اهللا قـال رســول  : عـن عــيلٍّ  :ومنهـا

ــي ــي وعلم ــاهم اهللا فهم ــي أعط ــل بيت ــن أه ــن  ،م ــم م وخلقه

ــي ــربِّ  ،طينت ــل للمتك ــديفوي ــيهم بع ــيهم  ،ين عل ــاطعني ف الق

 .»ما هلم ال أناهلم اهللا شفاعتي ،صلتي

ر مـن ولـدي ـوأحـد عشـ ة أنـا وعـيلٌّ مَّ كيف هتلك أُ «: وقال

لـك ولكـن هي ،واملسـيح بـن مـريم آخرهـا ،هلـاولو األلبـاب أوَّ أُ 

  .»يبني ذلك من لست منه وليس منّ 

ــال  ــ« :وق ــاألئمَّ ــا عش ــدي اثن ــا أوَّ  ،رـة بع ــت ي ــم أن هل

يديــه  ذكــره عــىلٰ  وآخــرهم القــائم الــذي يفــتح اهللا تعــاىلٰ  ،عــيلُّ 

 .»مشارق األرض ومغارهبا

فـأمر  ،يسأله عن مسـائل  عيلٍّ  دخل عىلٰ  رجالً  أنَّ  :ومنها

 ،ةبالوصيَّ  لعيلٍّ  وأقرَّ  ،دتنيد الشهافتشهَّ  ،فأجابه عنها احلسن 

ــار إىلٰ  ــلِّ  وأش ــدٍ  ك ــن واح ــ]] ١١١ص /[[  م ــمه إالَّ األئمَّ  ة باس

فيمألهـا  ،يظهر أمره ٰى حتَّ  ٰى سمّ وال يُ  ٰى كنّ ال يُ «: ه قالفإنَّ  ،املهدي

انظر أيـن «: للحسن فقال  ،خرج ثمّ  ،»ت جوراً ئَ لِ كام مُ  عدالً 

 فقـال عـيلٌّ  ،فـأخربه ،فلـم جيـده فخرج احلسـن  ،»؟يذهب

 :» هو اخلرض«. 

ـــ ـــائره مروي� ـــدري يف بص ـــره الكي ـــر وذك ـــن أيب جعف ا ع

وعبـد  ،د بـن احلسـنوحمّمـ ،وعـن ابـن بابويـه ،الطويس برجاله

ورواه  ،وأمحــد بـن إدريــس ،ارد بـن العّطـوحمّمــ ،اهللا بـن جعفـر

 .املفيد أيضاً 

يف   الصــادق  د إىلٰ مــا أســنده احلســني بــن حمّمــ :ومنهــا

 : قولــه تعــاىلٰ 
َ

ــْول
َ
ق
ْ
ــُم ال ُه

َ
نا �

ْ
ــل  وَص�

ْ
ــد

َ
ق
َ
  ،]٥١: صــصالقَ [ َول

 .» إمام إمام إىلٰ «: قال

َْمـُد «: الشـيعة تقـول يـوم القيامـة أنَّ  وأسند إليـه أيضـاً 
ْ
ا�

ا اهللاُ 
َ
ـدان

َ
 ه

ْ
ن

َ
ـْو ال أ

َ
تَـِدَي �

ْ
ـا ِ�َه

�
ن
ُ
دانا ِ�ـذا َومـا ك

َ
ي ه ِ

�
 ِهللاِ ا�

 .» ة من ولدهواألئمَّ  هدانا لوالية عيلٍّ  :أي  ،]٤٣: األعراف[

ــه ــاىلٰ   وأســند إلي ــه تع ــم� : يف قول
ُ
ــا اُهللا � وا َر��نَ

ُ
ــا� ــَن ق ي ِ

�
ا�

 
َ
ـــون

ُ
َزن

ْ َ
ـــْم �

ُ
ِهْم َوال ه

ْ
ـــي

َ
 َعل

ٌ
ـــوْف

َ
ـــال خ

َ
ـــتَقاُ�وا ف  �اْس

ــاف[ ــال   ،]١٣: األحق ــىلٰ «: ق ــتقاموا ع ــ اس ــداً األئمَّ  ة واح

 .»بعد واحد

ــا ــني  :ومنه ــه احلس ــا قال ــ«: م ــمنّ ــا عش ــدي� ر ـا اثن  ،امه
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ــؤمننيأوَّ  ــري امل ــم أم ــدي ،هل ــن ول ــع م ــرهم التاس ــو  ،وآخ وه

ر بـه ديـن ظِهـويُ  ،يـي اهللا بـه األرض بعـد موهتـاُحي  ،القائم باحلقِّ 

فيهـا  لـه غيبـة يرتـدُّ ين كلِّـه ولـو كـره املشــركون، الدِّ  عىلٰ  احلقِّ 

 َمـ�ٰ : فيـؤذون ويقـال ،ين فيهـا آخـرونالـدِّ  قوم ويثبـت عـىلٰ 

ـــدُ 
ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
ـــتُْم صـــاِدِ�َ�  هـــذ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
  ،]٤٨: يـــونس[ �إِن

ــىلٰ  ــه ع ــابرين يف غيبت ــد  ٰى األذ الص ــة املجاه ــذيب بمنزل والتك

  .»بالسيف بني يدي رسول اهللا 

ـــل )٣(]] ١١٢ص /[[ ـــا ورد مـــن : فص ـــه م ـــذكر في ن

ليكـون  عـه بـام ورد تفصـيالً تبِ نُ  ثـمّ  ،يف عـددهم الصحابة إمجـاالً 

فمـن قنـع  ،هـؤالء دُّ وسـنع ،وأربـط للراغـب ،أضـبط للطالـب

ــم ــار تاله ــ ،باالقتص ــب التوسُّ ــن طل ــطرناه وم ــا س ــذ م ط أخ

ــ ،عــنهم ــن ترّق ــىلٰ  إىلٰ  ٰى وم ــاه ع ــانيد أحلن ــة األس ــالكُ  معرف ب تُ

 .املوضوعة فيهم

ــحابة ــن الص ــعود :فم ــن مس ــمرة ،اب ــن س ــابر ب ــو  ،وج وأب

وعبـــد اهللا  ،وابنـــه عبــد اهللا ،ابوعمــر بـــن اخلّطــ ،جحيفــة

وأبــو  ،وأبـو قتـادة ،وأبـو هريــرة ،وأنـس بــن مالـك ،األسـلمي

 ،وزيـد بـن ثابـت ،واخلـدري ،وعبد الـرمحن بـن سـمرة ،وبأيّ 

وعمـران بـن  ،وواثلـة بـن األسـقع ،مامـةوأبـو أُ  ،وزيد بن أرقم

وأبـو  ،روعـّام  ،وحذيفـة بـن الـيامن ،وسعيد بـن مالـك ،حصني

ــلامن ،ذرٍّ  ــلم ،وس ــو س ــول اهللا  ٰى وأب ــي رس ــد اهللا  ،راع وعب

 .وولده عبد اهللا ،اسوالعبّ  ،ن عبد اهللاوجابر ب ،بن جعفر

 مِّ وأُ  ،مةلَ َســـ مِّ وأُ  ،وعائشـــة ،فاطمـــة  :ومـــن النســـاء

وسـيأيت إن شـاء اهللا تفصـيل أســامئهم  ،ٰى ـيم صـاحبة احلصـلَ ُسـ

 .وعددهم يف فصل مفرد عن الرواة املذكورين وغريهم

كم كـم يكـون ثكم نبـيُّ هـل حـدَّ  :سأل أعـرايب ابـن مسـعود

ــا عشــ ،نعــم: قــال ؟بعــده مــن اخللفــاء ة نقبــاء بنــي عــدَّ  ،رـاثن

وعــن جــابر بــن  ،وروي عنــه ذلــك بطــريقني آخـرين  .إرسائيـل

 ،بعضـها يف صـحيح مسـلم ،رين طريقـاً ـسمرة مـن أحـد وعشـ

ــاري ــحيح البخ ــها يف ص ــاء ،وبعض ــة األولي ــها يف حلي  ،وبعض

ــائر األُ  ــاب بص ــدري يف كت ــك الكي ــر ذل ــسذك ــامء ،  ن ــر أس وذك

 .رضنا عنها خوف اإلطالة هباونحن أع ،الرواة أيضاً 

ــ ٰى وحكــ ــن ســمرة حمّم ــع ــواعظني أنَّ د اللبّ ــة ال  ان يف روض

 ،تســعة مــن ولــد احلســني ،رـهــم اثنــا عشــ«: قــال  النبــيَّ 

 .» تاسعهم قائمهم

يكــون مــن «: يقــول  ســمعت النبــيَّ  :قــال ابــن ســمرة

 ،صـوته ٰى أخفـ ثـمّ ]] ١١٣ص /[[، »ر خليفـةـبعدي اثنـا عشـ

ــام أخفــ :فقلــت أليب هــم مــن كلُّ «: قــال :قــال ؟صــوته ٰى ب

: ويف بعضـــهم ،»ر أمـــرياً ـاثنـــا عشـــ«: ويف بعضـــها ،»قــريش

ــوكلُّ « ــه ٰى رهــم ال ُي ــدري، » مثل ــال هبــذا  كــلُّ  :قــال الكي مــن ق

فـالقول بـه  ،ومـن قـال بغـريهم مل يقـل بـه ،العدد قـال هبـؤالء

ــاع ــرق اإلمج ــم خ ــال  ،دون القــول هب ــيل اإلمج ــيأيت يف تفص وس

 .امعأحاديث متأل األس

 أبــو جحيفــة وهــب بــن عبــد اهللا مثــل ذلــك مســنداً  ٰى ورو

ــه ــه ،برجال ــب برجال ــاحب املقتض ــنده ص ــر  ،وأس ــو جعف وأب

ــه ــويس برجال ــ ،الط ــن حمّم ــد ب ــوهري إىلٰ ورواه أمح ــد  د اجل عب

ــن أيب أوىفٰ  ــه اهللا ب ــ .برجال ــن حمّم ــد ب ــيخ أمح ــن  ،دورواه الش ع

ـــه فـــإذا هلكـــوا ماجـــت األرض «: ويف آخـــره  ،أنـــس برجال

 .»هابأهل

از يف كتابـه اخلـزّ  د بـن عـيلٍّ بن حممّ  وأسند الشيخ السعيد عيلُّ 

: فقـال ،ٰى عن حـواري عيسـ  ه سأل النبيَّ أنَّ   أنس الكفاية إىلٰ 

ـ«: قال  ؟فام حواريك :قلت ،»رـاثنا عش« ة بعـدي اثنـا األئمَّ

 .»وفاطمة  هم من صلب عيلٍّ  ،رـعش

ــه  ــند مثل ــن[وأس ــ ]م ــابر حمّم ــديث ج ــد اهللاح ــن عب  د ب

ــيلُّ   ،البغــدادي ــند ع ــوه أس ــ ونح ــن حمّم ــيِّ  د إىلٰ ب ويف  ، النب

 .» واملهدي منهم ،تسعة من صلب احلسني«: آخره

ســاق  أســامءهم عــىلٰ  ٰى رأ  النبــيَّ  أنَّ  وأســند أيضــاً 

هــم األوصــياء مــن «: فقــال ،ه عــنهمفســأل ربَّــ ،العــرش

 .»عاقبثيب وهبم أُ هبم أُ  ،يتكذرّ 

ــوه املعــاىفٰ  ــن زكر وأســند نح ــا إىلٰ ب ــ ي ــاريأيب أّي   وب األنص

ــل ــوف التطوي ــاه خ ــل تركن ــرب طوي ــن   ،يف خ ــني ب ــند احلس وأس

د بـن معاويـة بـن حمّمـ عـيلُّ  وأسـند أيضـاً  ،جابر سعيد نحوه إىلٰ 

 أنــس إىلٰ  إىلٰ  د بـن عـيلٍّ بـن حمّمـ وعـيلُّ  ، النبـيِّ  أنـس إىلٰ  إىلٰ 

  . النبيِّ  أنس إىلٰ  وأسنده القايض أبو الفرج إىلٰ   ،النبيِّ 

ــس إىلٰ  وأســند أيضــاً  ــيِّ   أن ــيلٍّ   قــول النب ــري «: لع ــا خ أن

ــاء ــياء ،األنبي ــري األوص ــت خ ــباط ،وأن ــري األس ــبطاك خ  ،وس

ــ ــرج األئمَّ ــلبهام خت ــن ص ــعةوم ــ ،ة التس ــومون مطهَّ رون معص

ــ ،امــون بالقســطقوّ  ــي إرسائيــلواألئمَّ ــاء بن  ،ة بعــدي عــدد نقب

 وأســند جــابر  ،»حلمــي ودمــي]] ١١٤ص /[[  هــم عــرتيت مــن

  .وب األنصاري نحوهأيب أيّ  بن يزيد إىلٰ 

ــة إىلٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــيِّ  وأس ــول النب ــرة ق :  أيب هري
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ــ« ــدي أوَّ األئمَّ ــم عــيلٌّ ة بع ــر ،هل ــطهم جعف وآخــرهم  ،وأوس

ــ ــذه األُ  ،دحمّم ــدي ه ــمه ــذي يُ  ،ةمَّ ــّيل ال ــص ــريم  ٰى  عيس ــن م ب

 .» خلفه

أليب   قــول النبـــيِّ  وأســند صـــاحب الكفايــة أيضـــاً 

 ِ� : له عـن قولـه تعـاىلٰ هريرة حـني سـأ
ً
 باِ�يَـة

ً
َِمـة

َ
هـا �

َ
وََجَعل

ــهِ  ــرف[ َعِقِب ــال ، ]٢٨: الزخ ــة «: ق ــة باقي ــل اإلمام جع

منهــا مهـدي هــذه  ،خيــرج مـن صــلبه تسـعة ،يف عقـب احلسـني

 .»ةمَّ األُ 

جعلهـا يف ولـد  مَ ـلِـ :ل بن عمـر الصـادق وسأل املفضَّ 

ة يف صلب جعل اهللا النبوَّ «: فقال  ؟دون احلسن احلسني 

ال ؟ فعل ذلك مَ ـلِ  :ومل يكن ألحد أن يقول ،ٰى هارون دون موس

 
ُ

َعل
ْ
ف

َ
ا � م�

َ
� 

ُ
 .»]٢٣: األنبياء[ �ُْسئَل

ــند إىلٰ  ــيِّ  وأس ــول النب ــرة ق ــ أُ أَال «:  أيب هري ركم اهللا ذكِّ

ــي ــل بيت ــالوا ،»؟يف أه ــاؤه :ق ــال ؟نس ــبته ،ال :ق ــلبه وعص  ،ص

ــ ــا عشــفهــم األئمَّ ــهر الــذي ذكــرهم يفـة االثن ــا :  قول ه
َ
وََجَعل

 ِ� َعِقِبهِ 
ً
 باِ�يَة

ً
َِمة

َ
� ]٢٨: الزخرف.[ 

ــ ــن النّج ــند اب ــوي إىلٰ وأس ــيِّ  ار النح ــول النب ــرة ق  أيب هري

  ٍّــيل ــأَال «: يف ع ــ إنَّ ــه املبلِّ ــدي ،يغ عنّ ــام بع ــو  ،واإلم وأب

ـ ـومنهـا مهــدي هـذه األُ  ،رـة الزهـر االثنــي عشـاألئمَّ ة الــذي مَّ

ال ختلــو  ،وجــوراً  ت ظلــامً ئَــلِ كــام مُ  وعــدالً  يمــأل األرض قســطاً 

 .»ولو خلت لساخت بأهلها ،األرض منهم

ــ ــان إىلٰ وأســند حمّم ــن وهب ــيِّ  د ب ــرة قــول النب :  أيب هري

بـن أيب  عـيلَّ  فليتـولَّ  ،ويمـوت ميتتـي ،من أراد أن حييـا حيـايت«

 .»ة من بعده عدد األسباطوليقتد باألئمَّ  ،طالب

ــيباين إىلٰ  ــند الش ــرة وأس ــلُّ «: أيب هري ــدقة ال حت يل وال  الص

ــي ــل بيت ــال ،»أله ــم :ق ــن ه ــال ؟وم ــي « :ق ــن حلم ــرتيت م ع

 .» عدد نقباء بني إرسائيل ،ة من بعديهم األئمَّ  ،ودمي

ــادة قــول  وأســند احلــارث بــن ربعــي إىلٰ ]] ١١٥ص /[[ قت

ــ«:  النبــيِّ  وعــن ، »ة بعــدي عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــلاألئمَّ

ـوعـن امل، ل عـن أيب قتـادة نحـوهاملفضَّ    ل عـن فاطمـة فضَّ

 . بن احلسن عن أيب قتادة نحوه وأسند عيلُّ   ،نحوه

:  قتــادة قــول النبــيِّ  د بــن وهبــان إىلٰ وأســند حمّمــ

ــكيـف هتلــك أُ «  ؟تهــار مــن بعــدي أئمَّ ـواثنــا عشـ ،هلــاة أنـا أوَّ مَّ

ــ ــوا إنَّ ــنهم وليس ــت م ــوج لس ــبج أع ــك ث ــني ذل ــيام ب ــك ف ام هيل

 .أيب قتادة ونحوه أسند الشيباين إىلٰ   ،»يمنّ 

يـا  :سـمرة قـال أنَّ   د بـن عـيلٍّ وأسند الشيخ أبـو جعفـر حمّمـ

إذا اختلـــف «: فقـــال  ،النجـــاة أرشـــدين إىلٰ  ،رســـول اهللا

وخليفتـي علـيهم مـن  ،تـيمَّ ه إمـام أُ فإنَّـ ،األهواء فعليـك بعـيلٍّ 

ومـن  ،عنـده وجـده ومـن طلـب احلـقَّ  ،من سأله أجابـه ،بعدي

 ،م لـهم مـن سـلَّ لُ َسـ ،ٰى هـدبـه  ٰى ومـن اقتـد ،استمسك به نجا

دا شــباب ســيِّ  ،تــيمَّ منــه إمامــا أُ  ،عليــه وهلــك مــن عــاداه وردَّ 

ــ ــل اجلنَّ ــنيأه ــن واحلس ــني ،ة احلس ــد احلس ــن ول ــعة م  ،وتس

 ت ظلـامً ئَـلِ كـام مُ  وعـدالً  يمـأل األرض قسـطاً  ،تاسعهم قـائمهم

  اخلــدري از إىلٰ د اخلــزّ بــن حمّمــ وأســند الشــيخ وعــيلُّ  ،»وجــوراً 

د بـن جريـر وحمّمـ ،بـن احلسـني أيضـاً  د إليـه عـيلُّ وأسـن  ،نحوه

 ،]وصـــاحب الكفايـــة أيضـــاً [ ،اخلـــدري نحـــوه الطــربي إىلٰ 

: ويف بعضــها  ،وأســنده الشــيباين والصــفواين عــن اخلــدري

ـومنهم مهدي هـذه األُ « زيـد  وأسـند صـاحب الكفايـة إىلٰ ، »ةمَّ

، »والتاســع مــنهم قــائمهم« :ويف آخــره ،نحــوه  بــن ثابــت

: ويف آخـره ،نحـوه  زيـد بـن ثابـت بـن عبـد اهللا إىلٰ  دوأسند حممّ 

ـ من صلب احلسـني « مـنهم مهـدي  ،ة التسـعةختـرج األئمَّ

 .»ةمَّ هذه األُ 

ال «:  زيـد بـن ثابـت قـول النبـيِّ  وأسند أبـو صـالح إىلٰ 

ــ ــدنيا حتَّ ــذهب ال ــأمر أُ ]] ١١٦ص /[[  ٰى ت ــوم ب ــل مَّ يق ــي رج ت

ــلِ كــام مُ  يمألهــا عــدالً  ،مــن صــلب احلســني  ، »جــوراً  تئَ

هــو اإلمــام التاســع مــن ولــد احلســني «: قــال ؟مــن هــو :قلنــا

« ، َّويف آخــره ،الــرازي ث احلســني بــن عــيلٍّ وبمعنــاه حــد :

ـإنَّ « منهـا  ،ة أبـرار معصـومونه ليخرج مـن صـلب احلسـني أئمَّ

ـمهدي هـذه األُ  وهـو  ،بـن مـريم خلفـه ٰى  عيسـصـّيل ة الـذي يُ مَّ

  .»التاسع من صلب احلسني 

ــاحب  ــند ص ــة إىلٰ وأس ــم الكفاي ــن أرق ــد ب ــيِّ   زي ــول النب  ق

  ٍّدا شـباب أهــل وابنـاك ســيِّ  ،د األوصــياءأنــت سـيِّ «: لعـيل

ــ ــ ،ةاجلنَّ ــرج األئمَّ ــني خت ــف احلس ــن خل ــعةوم ــتُّ  ،ة التس  إذا م

ـــون عليـــك  ،ظهـــرت لـــك ضـــغائن يف صـــدور قـــوم يتاملئ

  .»كويمنعوك حقَّ 

ــني إىلٰ  ــند احلس ــم وأس ــن أرق ــد ب ــيَّ  أنَّ   زي ــب   النب خط

ــا ــاس وزهَّ ــدنيالن ــال ،دهم يف ال ــرتيتأُ «: وق ــم  ،وصــيكم بع وه

ــومون بعــدياألُ  ــاء املعص ــ ،»من ــن عبّ ــال اب ــم :اسفق ــم ه  ؟وك

تسـعة مـن  ،ٰى وحـواري عيسـ ،عـدد نقبـاء بنـي إرسائيـل«: قال

ــذه األُ  ،صــلب احلســني ــنهم مهــدي ه ــم ــد إيلَّ  إنَّ  ،ةمَّ   ،»اهللا عه
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ــن إىلٰ  ــن احلس ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــند أمح ــوه أس ــ ونح ــن عم ران ب

ــني ــ  ،حص ــند حمّم ــوه أس ــن املطَّ ونح ــد اهللا ب ــن عب ــب إىلٰ د ب  ل

د بـن احلســن بــن حمّمـ ونحــوه أسـند عـيلُّ  ، عمـران بـن حصـني

 . عمران بن احلصني إىلٰ 

ال «:  مامة قول النبـيِّ أيب أُ  ي إىلٰ د القمّ بن حممّ  وأسند عيلُّ 

 رجـاً إذا صـارت الـدنيا ه ،امنّـ يقوم قائم احلقِّ  ٰى تقوم الساعة حتَّ 

 .» وهو التاسع من صلب احلسني ،مرجاً 

ــيلُّ  ــند ع ــ وأس ــن حمّم ــيِّ أيب أُ  د إىلٰ ب ــول النب ــة ق :  مام

تسـعة مـن صـلب  ،هـم مـن قـريشر كلُّ ـة بعدي اثنا عشـاألئمَّ «

 .» واملهدي منهم ،احلسني

 واثلـة بـن األسـقع قـول النبـيِّ  بـن زكريـا إىلٰ  وأسند املعـاىفٰ 

 :» َّهبـم فـاز  ٰى هم واقتـدن أحـبَّ مـ ،رـة بعدي اثنا عشـاألئم

 .» ٰى وغو ف عنهم ضلَّ ومن ختلَّ  ،ونجا

 ال يـــتمُّ «:  واثلـــة قـــول النبـــيِّ  وأســـند الشـــيباين إىلٰ 

ــامن إالَّ  ــت بمحبَّ اإلي ــل البي ــا أه ــ ،تن ــد اهللا أنَّ ــا إالَّ بُّ ه ال ُحيِ عه  ن

ــي ــؤمن تق ــقيضــنا إالَّ بغِ وال يُ  ،م ــافق ش ص /[[  ٰى طــوب ، من

ــ]] ١١٧ ــك يب وبملــن متسَّ ــن ذرّ األئمَّ ــية األطهــار م ــل ،»يت  :قي

ــ   ،»عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل«: قــال  ؟ة بعــدكفكــم األئمَّ

 . واثلة نحوه وأسند احلسني بن سعيد إىلٰ 

ــزّ  ــند اخل ــيِّ  از إىلٰ وأس ــول اهللا للنب ــة ق : يف اإلرساء  واثل

 وأقــام بــاألمر امــه إالَّ ا فانقضــت أيّ مــا أرســلت نبي�ــ ،ديــا حمّمــ«

 يَّ ـبــن أيب طالــب الوصــ فاجعــل عــيلَّ  ،همــن بعــده وصــيِّ 

هــؤالء  ،ديــا حمّمــ«: وقــال ر نــوراً ـأراه اثنــي عشــ ثــمّ  ،»بعــدك

ــ د ونحــوه أســند حمّمــ  ،»منــاء معصــومونأُ  ،ة بعــدكأسـامء األئمَّ

ــه إىلٰ  ــد اهللا برجال ــن عب ــيامن ب ــن ال ــة ب ــه  ،حذيف ــت يف «: وفي رأي

 ،ل اهللاد رسـوحمّمـ ، اهللاال إلـه إالَّ  :بـالنور ساق العـرش مكتوبـاً 

رأيــت أنــوار احلســنني وفاطمــة  ثــمّ  ،رته بــهـونصــ ،دتــه بعــيلٍّ أيَّ 

ــ ــدهاواألئمَّ ــن ول ــذا روت أُ  ،»ة م ــو ه ــ مُّ ونح ــرت  ،مةلَ َس وذك

 . املهدي آخرهم وأنَّ  ،أسامءهم

ــ ــو املســمّ  ،ق اخلــوارزميوأســند املوفَّ ــدر  ٰى وه ــدهم بص عن

:  تعـاىلٰ ليلـة اإلرساء قـال لـه اهللا  النبـيَّ  أنَّ   ،ة برجالـهاألئمَّ 

بـن  عـيلُّ  :قـال ،خـريهم :قـال ؟تـكمَّ فـت ألُ مـن خلَّ  ،ديا حممّ «

لعـت طَّ ا اعلـم أّين  ،ديـا حمّمـ :فقـال يل ،نعـم :قلـت ؟أيب طالب

ــك إىلٰ  ــةً  ،أهــل األرض فاخرتت ــ وثاني ــاخرتت علي� ــك  ،اف فخلقت

ــ ــني واألئمَّ ــن واحلس ــة واحلس ــه وفاطم ــن وخلقت ــده م ــن ول ة م

ــوري ــىلٰ  ،ن ــتكم ع ــت والي ــل وعرض ــاموات واألرض أه  ،الس

ــؤمنني ــن امل ــدي م ــان عن ــا ك ــن قبله ــان  ،فم ــدها ك ــن جح وم

ــافرين ــن الك ــدي م ــو أنَّ  ،عن ــداً  ول ــ عب ــدين حتَّ ــع  ٰى عب ينقط

لـواليتكم مـا غفـرت لـه  أتـاين جاحـداً  البايل ثمّ  ويصري كالشنِّ 

ــ ــ ثــمّ  ،»بــواليتكم يقــرَّ  ٰى حتَّ واملهــدي يف  ،اه بأســامئهمأراهــم إّي

 . وسطهم

 قــول النبــيِّ   ســعيد بــن مالــك ن وهبــان إىلٰ د بــوأســند حمّمــ

 ـــ ،وبغضـــك نفـــاق ،ك إيـــامنبُّـــُح «: لعـــيل أين ولقـــد نبَّ

ـاللطيف اخلبري أنَّ  ة ه خيـرج مـن صـلب احلسـني تسـعة مـن األئمَّ

ــ ــومــنهم مهــدي هــذه األُ  ،رونمعصـومون مطهَّ ة الــذي يقــوم مَّ

  .»لهبالدين يف آخر الزمان كام قمت يف أوَّ 

ــ ــند حمّم ــاوأس ــن وهب ــديث  ن إىلٰ د ب ــيد ح ــن أس ــة ب حذيف

 :قــال ســلامن بعرتتــه ثالثــاً   النبــيُّ  ٰى ـ أوصــفلــامَّ  :احلــوض

تسـعة مـن  ،عـدد نقبـاء بنـي إرسائيـل«: قـال ؟ة بعدككم األئمَّ 

ــني ــلب احلس ــي ،ص ــي وفهم ــاهم اهللا علم ــوهم علِّ ال تُ  ،أعط م

م مــع بعــوهم فــإهنَّ واتَّ  ،مــنكم]] ١١٨ص /[[  م أعلــمفــإهنَّ 

حذيفـة بـن  د إىلٰ وأسـند احلسـني بـن حمّمـ  ،»عهـمم واحلقُّ  احلقِّ 

ــومنهــا مهـدي هــذه األُ «: ويف آخــره ،أسـيد نحــوه ونحــوه  ،»ةمَّ

 .حذيفة أسند أبو جحيفة إىلٰ 

ــ : ر بــن يــارسعــّام  ل اخلثعمــي الكــويف إىلٰ وأســند أبــو املفضَّ

ـ ،ه أبـو سـبطيَّ وإنَّـ ،ي وأنـا منـهمنّـ عيلٌّ « مـنهم  ،ة بعـديواألئمَّ

ــذه األُ  ــدي ه ــمه ــد إيلَّ  إنَّ  ،ةمَّ ــ اهللا عه ــأنَّ ــلب ه ُخي ــن ص رج م

 ،يرجـع عنـه قـوم ،تاسعهم يغيـب عـنهم طـويالً  ،احلسني تسعة

ــرون ــه آخ ــت علي ــاىلٰ  ،ويثب ــه تع ــك قول  : وذل
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ــك[ ــرج  ،]٣٠: املل ــان خي ــر الزم ــان آخ ــإذا ك ــيمأل األرض  ف ف

ه إنَّـ ،ابع عليـ�سـيكون بعـدي فتنـة فـاتَّ  ،ريـا عـّام  .وعـدالً  قسطاً 

 .»همع واحلقُّ  مع احلقِّ 

لــه يف   قــول النبــيِّ  أيب ذرٍّ  وأســند صــاحب الكفايــة إىلٰ 

د بعلهـا سـيِّ  ،مـن آذاهـا فقـد آذاين ،يفاطمة بضـعة منّـ«: مرضه

 ،خــري مــنهاموأبومهـا  ،وابناهــا إمامـان قامــا أو قعــدا ،نيالوصـيِّ 

امــون وسـوف خيـرج مــن صـلب احلسـني تســعة معصـومون قوّ 

ـومنها مهـدي هـذه األُ  ،بالقسط ـ ،ةمَّ ة بعـدي عـدد نقبـاء واألئمَّ

ال يــزال «: وفيـه ،ونحـوه عنـه مـن طريـق آخـر  ،»بنـي إرسائيـل

  .»أهل بيتي وعىلٰ  عيلَّ  صّىلٰ يُ  ٰى حتَّ  الدعاء حمجوباً 
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ــ ــن ُط ــب م ــاحب املقتض ــند ص ــرُ وأس ــلامن ة إىلٰ ق العامَّ   س

ــيِّ  ــول النب ــني  ق ــ«: للحس ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــت إم ة أن

 .» تاسعهم قائمهم أفضلهم ،تسعة

:  ســلامن قــول النبــيِّ  وأســند صــاحب الكفايــة إىلٰ 

ـ« ومنهــا مهــدي  ،ة شــهور احلـولر عــدَّ ـة بعــدي اثنــا عشـاألئمَّ

ــذه األُ  ــه ــ ،ةمَّ ــة موس ــه غيب ــ ،ٰى ل ــاء عيس ــم داود ،ٰى وهب  ،وحك

  .»وبوصرب أيّ 

ــ«:  ســلامن بطريــق آخــر قــول النبــيِّ  وأســند إىلٰ  ة األئمَّ

 .»من بعدي اثنا عرش

عــن   ســلامن ســأل النبــيَّ  ويف كتــاب كشــف احلــرية أنَّ 

ـــيهم ـــذين قـــال اهللا ف ٰ : ال
َ َ
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ــة عشــ«: قــال  ،]١٤٣: البقــرة[ ــ ر رجــالً ـهــم ثالث ــا  :ةخاصَّ أن

 .» وأحد عرش من ولده]] ١١٩ص /[[ وأخي عيلٌّ 

يم بــن قــيس لَ ُســ وأســند أخطــب خــوارزم برجالــه إىلٰ 

د ابــن ســيد أبــو أنــت ســيِّ «: للحســني  قــول النبــيِّ   اهلــاليل

ـ ،سادة تسـعة ـ ،ة تسـعةإمـام ابـن إمـام أبـو أئمَّ ة ابـن أنـت حجَّ

ورواه   ،»تاسـعهم قـائمهم ،ة أبـو حجـج تسـع مـن صـلبكحجَّ 

 . سلامن عن ،عن سامل ،الشيخ أبو جعفر

ــان إىلٰ  ــد العرف ــند يف مراص ــلامن وأس ــأله  س ــني س ــن  :ح م

 أبــا ذرٍّ  دخــل عــيلَّ أ«: قــال ؟اخلليفــة بعــدك يــا رســول اهللا

ــ ــا أّي ــداد وأب ــوا أنَّ «: فقــال ،»وبواملق ــهدوا وافهم ـ اش ا عليـ�

ــيّ  ــي ،يوص ــ ،ووارث ــيـوقاض ــوائي ،ي دين ــل ل ــده  ،وحام وول

ـ ثمّ  ،بعده  ،يـوم القيامـة ة تسـعة هـداة إىلٰ مـن ولـد احلسـني أئمَّ

  .»هوأخذهم حقَّ  ،تي لهمَّ اهللا جحد أُ  أشكو إىلٰ 

ــ ــيخ حمّم ــند الش ــيلٍّ وأس ــن ع ــَليم إىلٰ  إىلٰ  د ب ــلامن ُس ــول   س ق

 ٰى أخشــ«: وقــد بكــت وقالــت -لفاطمــة يف مرضــه  النبـيِّ 

ـــدك ـــيعة بع ـــال -» الض ـــع إىلٰ اهللا اطَّ  إنَّ «: ، فق األرض  ل

ــاطِّ  ــارين نبي� ــة فاخت ــةً  ،االع ــِك فا وثاني ــار بعل ــي�  خت ل أوَّ  ،اوص

ــن ــده حس ــياء بع ــمّ  ،األوص ــني ث ــمّ  ،حس ــد  ث ــن ول ــعة م تس

 .» احلسني

ــدري يف  ــة والكي ــاحب الكفاي ــند ص ــذا أس ــن ه ــب م وقري

 ،عـن جـابر بـن عبـد اهللا ،اننس عن القاسـم بـن حّسـبصائر األُ 

ــال إىلٰ  ــ«: أن ق ــعة أُ وُخي ــلب احلســني تس منــاء رج اهللا مــن ص

ــومني ــ ،معص ــذه األُ ومنّ ــدي ه ــا مه ــر  ،ةمَّ ــدين يف آخ ــوم بال يق

ت ئَــلِ كــام مُ  يمــأل األرض عــدالً  ،لــهالزمـان كــام قمــت بــه يف أوَّ 

مـن  وسـيأيت نحـوه أيضـاً  ،وقد سـلف نحـو هـذا، »وظلامً  جوراً 

ـــ إىلٰ  صـــاحب الكفايـــة مســـنداً  وأســـند نحـــوه  ،اسابـــن عبّ

 .فاطمة التلعكربي إىلٰ 

د بــن جريــر الطــربي يف كتــاب املناقــب وأســند اإلمــام حمّمــ

ـــ ـــىلٰ املؤلَّ ـــم ف ع ـــروف املعج ـــات  ،ح ـــن رواي ـــوع م املجم

ــريِّ ـاملصــ   جــابر قــول النبــيِّ  إىلٰ  ،ة واملدينــة والشــامني ومكَّ

م بـالعقيق ختـتَّ  ،أنـت أخـي ووزيـري يف الـدنيا واآلخـرة«: لعيلٍّ 

ــ ،األصــفر ولــك  ،ةويل بــالنبوَّ  ،هللا بالربوبيــة ل حجــر أقــرَّ ه أوَّ فإنَّ

 .»ةيك باجلنَّ ولشيعتك وحمبِّ  ،ةتك باإلماميَّ ولذرّ  ،باخلالفة

ــزّ  ــند اخل ــلامن از إىلٰ وأس ــيَّ  أنَّ   س ــىلٰ   النب ــده ع ــع ي  وض

ــني  ــف احلس ــال]] ١٢٠ص /[[ كت ــ«: وق ــن إنَّ ــام اب ه اإلم

ــام ــ ،اإلم ــلبه أئمَّ ــن ص ــعة م ــرارتس ــومونأُ  ،ة أب ــاء معص  ،من

 .» والتاسع قائمهم

ــ ــث ُس ــاللَ ويف أحادي ــر  :يم ق ــن جعف ــد اهللا ب ــمعت عب س

ــ ــة  :قــولار يالطيّ ــيَّ  :قلــت ملعاوي ــول  ســمعت النب إّين : يق

بــاملؤمنني مــن  بــاملؤمنني مــن أنفســهم، ثــّم أخــي عــيلٌّ أوىلٰ  أوىلٰ 

ــهم، ــن أنفس ــهد فــابني احلس ــإذا استش بــاملؤمنني مــن  أوىلٰ  ف

ــمّ   أنفســهم، فــإذا   بــاملؤمنني مــن أنفســهم، أوىلٰ   ابنــي احلســني ث

د ابنـه حمّمـ ثـمّ   سـهم،بـاملؤمنني مـن أنف أوىلٰ  استشهد فابنـه عـيلٌّ 

تســعة  ،ر إمامــاً ـاثنــي عشــ ةكملــت  بــاملؤمنني مــن أنفســهم، أوىلٰ 

ذلـك احلسـن  واستشـهد عـىلٰ  :قـال عبـد اهللا ،»من ولد احلسـني

فشـهدوا  ،سـامة بـن زيـدمة وأُ لَ اس وأبـا َسـواحلسني وابـن عبّـ

وكنــت ســمعت ذلــك مــن ســلامن  :يملَ قــال ُســ ،عنــد معاويــة

ـــســـاواملقـــداد وأُ  وأيب ذرٍّ    . م ســـمعوه مـــن النبـــيِّ مة أهنَّ

  .ذلك الشيخ الطويس بطريقني عن الكليني ٰى ورو

ـــن حممـــد اجلـــوهري إىلٰ  جـــابر  وأســـند الشـــيخ أمحـــد ب

ــيِّ  ــ«:  األنصــاري قــول النب  ،ام اجلمعــةاختــار اهللا مــن األّي

 ،اواختـارين وعليـ� ،ومـن الشـهور رمضـان ،ومن الليـايل القـدر

ــ ،احلســن واحلســني واختـار مــن عــيلٍّ  تاســعهم  ،نية الضــالّ حجَّ

ـــم ،قـــائمهم ـــاحب   ،»أعلمهـــم وأحكمه وأســـند نحـــوه ص

  .الباقر  وأبو جعفر بن بابويه إىلٰ  ،املقتضب

وأبلغــه ســالم   اجتمــع بالبــاقر امَّ ـويف حــديث جــابر لــ

ــول اهللا  ــ رس ــ ٰى حك ــه أنَّ ــالعن ــ«: ه ق ــميّ إنَّ ــبه  ،يه س وأش

لــده ســبعة مــن و ،وحكمــه حكمــي ،علمــه علمــي ،النــاس يب

ــ ،منــاء معصــومونأُ  م الــذي يمــأل والســابع مهــدّهي  ،ة أبــرارأئمَّ
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ــطاً  ــدالً  األرض قس ــام مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ ــامً  ت ج ــمّ  ،»وظل ــال  ث ت
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ــول النبــيِّ  ــابر ق ــن ج ــائر ع ــاحب البص ــر ص :  وذك

ـ ،سـباطابناي خري األ«  ،ة أبـراروتسـعة مـن صـلب احلسـني أئمَّ

ــائمهم ــع ق ــطاً  ،والتاس ــأل األرض قس ــدالً  يم ــىلٰ  ،وع ــل ع  يقات

 .» التنزيل التأويل كام قاتلت عىلٰ 

ـــ]] ١٢١ص /[[ ـــن حمّم ـــتيوأســـند جعفـــر ب   د الدوريس

ــ إذا كــان : رته الوفــاةـحــني حضــ  اس للنبــيِّ قــول ابــن عبّ

 ،هـذا إىلٰ «: وقـال عـيلٍّ  فأشـار إىلٰ  ؟مـن ما نعـوذ بـاهللا منـه فـإىلٰ 

ر ـيكـون مــن بعـده أحــد عشــ ثــمّ  ،معـه واحلــقُّ  ه مــع احلـقِّ فإنَّـ

  .»مفرتضة طاعتهم كطاعته إماماً 

ــ ان إىلٰ القّطــ د بــن عــيلٍّ وأســند حمّمــ  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّ

 :»بـــن أيب  هلـــم عــيلُّ أوَّ  ،رـأوصــيائي بعــدي اثنـــا عشــ

ــب ــائم ،طال ــرهم الق ــي  ،»وآخ ــند الش ــوه أس ــونح ــن خ حمّم د ب

  .اسعن ابن عبّ  ،عن سعيد بن جبري ،عيلٍّ 

ــ وأســند ابــن بايويــه إىلٰ  ــا «:  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّ أن

ــ رون وعــيل واحلســن واحلســني وتســعة مــن ولــد احلســني مطهَّ

 .» معصومون

اس قـول ابـن عبّـ ابـن جبـري إىلٰ  وأسند صاحب الكفايـة إىلٰ 

ـــيِّ  ـــع إىلٰ اهللا اطَّ  إنَّ «:  النب ـــي األرض فا ل ـــارين فجعلن خت

ــ وثانيــةً  ،انبي�ــ ــ ،افاختــار علي� فهــو أبــو  ،اذه وصــي� وأمــرين أن أختَّ

وجعــل مــن  ،عبــاده عــىلٰ  اهم حججــاً جعلنــي اهللا وإّيــ ،ســبطيَّ 

ــ ــني أئمَّ ــلب احلس ــأمريص ــون ب ــيَّ  ،ة يقوم ــون وص  ،تيوحيفظ

يظهــر بعــد  ،وأشــبه النــاس يب ،التاســع مــنهم قــائم أهــل بيتــي

 .»ةغيبة طويلة وحرية مضلَّ 

ــ إىلٰ  مســنداً  وذكــر الكيــدري يف بصــائره حــديثاً   ،اسابــن عبّ

ــيِّ  ــاداين رّيب «:  وهــو قــول النب ــيم اختصــم  : يف املعــراجن ف

 هــالَّ  :قــال ،أنــت أعلــم ،ديإهلــي وســيِّ  :قلــت ؟املــأل األعــىلٰ 

ــ  ،اخــرت يل أنــت يــا إهلــي :قلــت ؟ذت مــن اآلدميــني وزيــراً اختَّ

وصـاحب  ،ارثـكهـو و ،بـن أيب طالـب قـد اخـرتت عـيلَّ  :قال

رب منـه مـبغض لــك ـي أن ال يشــنفســ أقسـمت عـىلٰ  ،لوائـك

 ،ٰى  مـن أبـتـك إالَّ مَّ ة مجيـع أُ اجلنـَّ نَّ َلـدِخ ألُ  :أقول احق�  ،وألهلك

 حـقَّ  ٰى مـن أبـ :قـال ؟ةدخـول اجلنـَّ ٰى وأحـد يـأب ،يا ربِّ  :قلت

ــ :قــال ؟عــيلٍّ  ومــا حــقُّ  ،يــا ربِّ  :قلــت ،عــيلٍّ  تــك مَّ أُ  ه عــىلٰ حقُّ

ــ ــ ٰى فمــن أبــ ،هم يف حياتــكك علــيكحقِّ أن  ٰى أن يواليــه فقــد أب

ة مـن أبغضـه وعـاداه ي ال يـدخل اجلنـَّعزيمـة منّـ ،ةيدخل اجلنـَّ

ر ـخـرج مـن صـلبه أحـد عشـوقـد أعطيتـك أن أُ  ،وأنكر واليته

 .» خلفه ٰى  عيسصّيل آخر رجل منهم يُ  ،امهدي� 

اس بــن عبــد العبّــ د الدوريســتي إىلٰ وأســند جعفــر بــن حمّمــ

ــواملطَّ  ــب ق ــيِّ ل ــمِّ «]] ١٢٢ص : /[[ ل النب ــا ع ــك  ،ي يمل

ة وشـدَّ  ،مـور كرهيـةتكـون أُ  ثـمّ  ،ر خليفـةـمن ولـدي اثنـا عشـ

أمـره  يصـلح اهللا تعـاىلٰ  ،خيـرج املهـدي مـن ولـدي ثـمّ  ،عظيمة

ــلِ كــام مُ  فــيمأل األرض عــدالً  ،يف ليلــة ويمكــث مــا  ،ت جــوراً ئَ

  .»الخيرج الدّج  ثمّ  ،شاء اهللا

 مســنداً  الكفايــة حــديثاً وذكــر صــاحب البصــائر وصــاحب 

ــ إىلٰ  ــن اخلّط ــر ب ــيِّ عم ــول النب ــو ق ــ«:  اب ه ــدي األئمَّ ة بع

اب يف هــذا البــاب فصــل وروايــة عمــر بــن اخلّطــ، »رـاثنــا عشــ

 . اخلطاب

:  عمـــر قـــول النبـــيِّ  بـــن احلســـني إىلٰ  وأســـند عـــيلُّ 

ــد عــيلٍّ « وتســعة مــن صــلب احلســني  ،وفاطمــة عــرتيت مــن ول

 .» مي ودميهم عرتيت من حل ،ة أبرارأئمَّ 

ــيلُّ  ــند ع ــني إىلٰ  وأس ــن احلس ــيّ  ب ــن املس ــول  ب إىلٰ اب ــر ق عم

ــ«:  النبــيِّ  منهــا  ،ة بعــدي تســعة مــن صــلب احلســنياألئمَّ

ـمهدي هذه األُ  ـ ،ةمَّ ك مـن بعـدي هبـم فقـد استمسـك مـن متسَّ

 .» اهللا بِّ بحُ 

ــتي ــند الدوريس ــ أنَّ   وأس ــة ٰى املثنّ ــأل عائش ــة  :س ــم خليف ك

أســامؤهم  ،رـربين بــاثني عشــأخــ :فقالــت ؟بعــد الرســول 

 . فأبت ،أعرضيها عيلَّ  :فقلت ،عندي مكتوبة بإمالئه

ــ مِّ أُ  وأســند صــاحب الكفايــة إىلٰ  ــيَّ لَ َس  مة حــني ســألت النب

  ٰعـــن قولـــه تعـــاىل : َعـــَم اُهللا
ْ
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 .»ة االثنا عرشاألئمَّ  أ

ــ«:  د إليهـا قـول النبـيِّ وأسـند احلسـني بـن حمّمـ ة األئمَّ

 ،ســعة مــن صــلب احلســنيت ،بعــدي عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل

 .» فالويل ملبغضيهم ،أعطاهم اهللا علمي وفهمي

ــ وأســند عــيلُّ  ــن حمّم ــن احلســني إىلٰ  د عــن عــيلِّ ب  ،فاطمــة ب

ــت ــول اهللا تعــاىلٰ «  :قال ــن ق ــألت أيب ع ٰ : س
َ َ

ــراِف  َو�
ْ
ع

َ ْ
األ
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ــون

ُ
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ْ
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ٌ
ــال مْ رِج

ُ
ــيماه ــراف[  �ِِس ــال  ،]٤٦: األع ــم  :ق ه

ـ ال  ،وســبطاي وتسـعة مــن صــلب احلســني عــيلٌّ  ،ة بعــدياألئمَّ

ـــ ـــدخل اجلنَّ ـــرفهم وة إالَّ ي ـــن ع ـــه]] ١٢٣ص /[[ م  ،يعرفون

 .» والنار من أنكرهم وينكرونه

ــويف إىلٰ  ــند الك ــ وأس ــيد أنَّ ــن أس ــود ب ــة حمم ــأل فاطم ه س

:  َّــيُّ  هــل نــص ــه عــىلٰ   النب ــل وفات ــة عــيلٍّ  قب  ؟باإلمام

قـد كـان  :قلـت ،»؟مٍّ أنسـيت يـوم غـدير ُخـ ،وا عجباً «: فقالت

ــك ــ ،ذل ــام أس ــأخربيني ب ــِك  رَّ ـف ــت ،إلي ــاهللا أّين أُ «: قال ــهد ب  ش

ــول ــمعته يق ــيلٌّ  :س ــن أُ  ع ــري م ــيكمخلِّ خ ــه ف ــام  ،ف ــو اإلم وه

ــدي ــة بع ــ ،واخلليف ــني أئمَّ ــد احلس ــن ول ــعة م ــبطاي وتس ة وس

ــرار ــئن اتَّ  ،أب ــديِّ ل ــادين مه ــدمتوهم ه ــوهم وج ــئن  ،نيبعتم ول

ــوننَّ  ــالفتموهم ليك ــيكم إىلٰ  خ ــالف ف ــوم اخل ــة ي ــمّ  ،»القيام  ث

أهلــه ملـا اختلــف يف اهللا  عـىلٰ  ا واهللا لــو تركـوا احلــقَّ أَمـ«: قالـت

يقـوم التاسـع مـن ولـد  ٰى ولورثها خلف بعـد خلـف حتـَّ ،اثنان

ـهم قـدَّ ولكـنَّ  ،احلسني ـ ،ر اهللا بشـهادهتمموا مـن أخَّ روا مـن وأخَّ

ــدَّ  ــآرائهمق ــال اهللا ،م ب ــا ق ــمعوا م ــا : ومل يس ــُق م
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
ــك َوَر��

ــ ةُ �َش ــَ�َ ِ
ْ
ــُم ا� ُه

َ
� 

َ
ــا �ن ــاُر م ت

ْ َ
ــصالقَ [ اُء َو� ــن  ]٦٨: ص م

 .» أمرهم

  ناولــت النبــيَّ  فاطمــة  د أنَّ بــن حمّمــ وأســند عــيلُّ 

أبـو  ،ه اإلمـامإنَّـ«: ه إليهـا وقـالفـردَّ  ،يف خرقـة احلسني ملفوفـاً 

ـ ،ة تسـعة مـن صـلبهأئمَّ  وأسـند   ،»التاسـع قـائمهم ،ة أبـرارأئمَّ

 .مثله من طريق آخر

*   *   * 

 :فصل )٥( ]]١٣٥ص /[[

ـــد علمـــت أنَّ   ،تنـــا النصـــوص متنـــاجزة يف أئمَّ  ق

ـــاداتنا ـــاهرة يف س ـــه  ،متظ ـــبحانه يف كتب ـــرهم اهللا س ـــد ذك وق

 ونقـــل الـــنصَّ  ،مـــم اخلالفـــةر لـــنقلهم األُ وســـخَّ  ،الســـالفة

رف قــدرهم اجلاهــل ـونطــق بشــ ،بعــددهم املخــالف واملؤالــف

 يف االســتحقاق يف كــلِّ  ت الصــفات املعتــربةدَ ِجــووُ  ،والعــارف

الرتتيـــب  وحصـــلت األســـامء املنســـوبة إلـــيهم عـــىلٰ  ،إمـــام

ــ ،وذلــك أوضــح دليــل وبرهــان ،والنظــام ة وأفصــح حجَّ

ــ عــىلٰ  ،وبيـان ــ  م بعــد النبــيِّ أهنَّ ج اهللا َجــوُح  ،ة األزمــانأئمَّ

ـ ،اإلنـس واجلـانِّ  عىلٰ  ة وقـد جـاء يف قـديم األشـعار عـدد األئمَّ

ــيهم ،العــرب فــيهم حكــيم كشــعر قــسٍّ  ،األطهــار  ،وشــوقه إل

ــ ــيهمـوحتسُّ ــيجيء ،ره عل ــن احلُ  ،وس ــو م ــوه ــةَج  ،ج الالمع

ــتهم ،ثبــوت إمــامتهم عــىلٰ  ،والرباهــني القاطعــة  ،وحتقيــق والي

ــل أواهنــم إالَّ  ــاهنم قب ــري إذ ال يمكــن حصــول عرف ــإعالم اخلب  ب

 .مالعالَّ 

ــاً  ــعار أيض ــن األش ــن  وم ــد ب ــامل أمح ــيخ الع ــنده الش ــا أس م

ــ ــد اش أنَّ عيّ ــاملَ  عب ــىلٰ ِل ــه ع ــه عامل ــث إلي ــروان بع ــن م  ك ب

ــرب ــي أنَّ  :املغ ــدلس  بلغن ــن األن ــازة م ــفر بمف ــن ص ــة م مدين

ـــوز ،لســـليامن بناهـــا اجلـــنُّ  اإلســـكندر  وأنَّ  ،وأودعهـــا الكن

ــتعدَّ  ــاً  اس ــامالً  عام ــا ك ــروج إليه ــأُ  ،للخ ــاف ــع دوهن  ،خرب بموان

 مل هيـمّ  أحـداً  وأنَّ  ،لبعـد مسـافتها وصـعوبتها] ظ هبـا فلم هيـمَّ [

ر مـن كثِـعاملـه أن يُ  ك إىلٰ ِلـفكتـب عبـد املَ  ،ر عنهـاـ قصهبا إالَّ 

ــعبــد املَ  وكتــب إىلٰ  ،ففعــل وبلغهــا ،وخيــرج إليهــا ،األزواد ك ِل

 ،رأيــت عنــد ســورها كتابــة بالعربيــة :ويف آخــر كتابــه ،بأمرهــا

 : وهي هذه ،وأمرت بنسخها ،فقرأهتا

   املنيـع ومـن ليعلم املـرء ذو العـزِّ 

  بمخلـودِ  ومـا حـيٌّ  يرجو اخللـود 

    لو كان خلق ينال اخللـد يف مهـل

ــــن داودِ   ــــليامن ب ــــال ذاك س   لن

   سالت له القطر عني القطر فائضة

ــردودِ   ــري م ــاء غ ــه عط ــالقطر من   ب

ــنِّ  ــال للج ــراً  فق ــه أث ــوا يل ب    ابن

   ديووال يـ بىلٰ ر ال يُ ـاحلش إىلٰ  ٰى يبق 

 ]]١٣٦ص /[[

   ههيلَســـ ثــمّ  وه صــفاحاً فصــريَّ 

  حكــــام وجتويــــدِ إالســــامء ب إىلٰ  

   وأفرغ القطر فوق السور منصـلتاً 

  ء جلمـودِ فصار أصلب مـن صـّام  

ــثَّ  ــةً  وب ــوز األرض قاطب ــه كن    في

  غــري حمــدودِ  وسـوف تظهــر يومـاً  

ـــن األرض  ـــر بط ـــار يف قع وص

ـــــــــــــــــــــــــطجعاً  مض

 

ــــدِ  ناً مضــــمِّ   ــــق اجلالمي   بطوابي

ــَق  ــة مل يب ــك باقي ــده للمل ــن بع    م

  خـدودِ غـري أُ  ن رمسـاً تضـمَّ  ٰى حتَّ  

    امللــك منقطــع م أنَّ علَ هــذا لــيُ 

   مــن اهللا ذي الــنعامء واجلــودِ إالَّ  
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   إذا ولدت عـدنان صـاحبها ٰى حتَّ 

  من هاشم كان منهـا خـري مولـودِ  

ـــ    ه اهللا باآليـــات منبعثـــاً وخصَّ

  اخلليقة منهـا البـيض والسـودِ  إىلٰ  

ــةً  ــل األرض قاطب ــد أه ــه مقالي    ل

  واألوصـــياء لـــه أهـــل املقاليـــدِ  

   جَجـرة ُح ـهم اخلالئف اثنـا عشـ

  مــن بعــده أوليــاء الســادة الصــيدِ  

ـ     يقـــوم بــأمر اهللا قـــائمهم ٰى حتـَّ

  مــن الســامء إذا مــا باســمه نــودي 

هــل علمــت  :ك الكتــاب قــال للزهــريِلــ قــرأ عبــد املَ فلــامَّ 

عبـد فقـال  ،عـن ذلـك لـهَ إ :قـال الزهـري ؟من املنادي باسـمه

هــو املهــدي مــن  :قـال الزهــري ،ينرَّ ـقــل ســاءين أم ســ :امللـك

ــ ،كــذبت :قــال ،ولــد فاطمــة ــا  :قــال الزهــري ،ابــل هــو منّ أن

ــن احلســني رويتــه عــن عــيلِّ  ــد  ،فــإن شــئت فاســأله ،ب قــال عب

ع ســمِ اك أن تُ وإّيــ ،ال حاجــة يل يف ســؤال بنـي أيب تــراب :امللـك

 . ذلك عيلَّ  :فقال الزهري ،هذا أحداً 

ــاين ]]١٣٧ص /[[ ــب الث ــاحب  :القط ــدد املص ــر الع يف ذك

 : لألسامء والرتتيب

ــول ــه فص ــا نصــوص ،وفي ــأُ ،  وفيه ــد[ورد وس ــك يف  ]عن ذل

ــا ــاظم رجاهل ــر أع ــوص ذك ــذه النص ــر ه ــر  ،آخ ــبيل وع إذ الس

 .حرصها بكامهلا لكثرهتا إىلٰ 

ــابر ــا ج ــي أخرجه ــحيفة الت ــوص الص ــن النص ــال، فم   :وق

بســم اهللا «: يف اللــوح اً  هكــذا رأيتــه مكتوبــشــهد بــاهللا أّين أُ 

ــرحيم،  ــاالــرمحن ال ــيم، هــذا كت ــز العل ــب مــن اهللا العزي د ملحّم

، نــزل بــه الــروح األمــني، مــن نــوره وســفريه وحجابــه ودليلــه

ــد  ــاملني ربِّ عن ــ ،الع ــعظِّ ــا حمّم ــامئيم ي ــي ،د أس ــكر نعامئ  ،واش

ــا اهللا ال إلــه إالَّ أنــا،  إّين  ،وال جتحــد آالئــي ــأن  ،ارينقاصــم اجلبّ

فمـن أنـا اهللا ال إلـه إالَّ أنـا،  إّين  ،ان الـدينودّيـ ،لظـاملنيا ومذلُّ 

بـه   بتـهعذَّ  ،أو خـاف غـري عـديل ،رجا غـري فضـيل عـذابًا ال ُأعذِّ

ــ وعــيلَّ  ،اي فاعبــدفإّيــمــن العــاملني، أحــدًا   مل أبعــث إّين  ،لفتوكَّ

 ،ا جعلــت لــه وصــي� تــه إالَّ امــه وانقضــت مدَّ أكملــت أيّ  ثــمّ  ي�ــانب

ـــوإّين  ــــ ،األنبيــــاء لتك عــــىلٰ  فضَّ  ك عــــىلٰ لت وصــــيَّ وفضَّ

ـــياء ـــن  ،األوص ـــبطيك حس ـــده وس ـــبليك بع ـــه بش وأكرمت

 ،ة أبيـهمعـدن علمـي بعـد انقضـاء مـدَّ  فجعلت حسناً  ،وحسني

وضـمنت  ،وأكرمتـه بالشـهادة ،خـازن وحيـي وجعلت حسـيناً 

ــعادة ــه الس ــهد ،ل ــن استش ــل م ــو أفض ــهداء  ،فه ــع الش وأرف

ــ ،درجــةً  ــواحل ،ة معــهجعلــت الكلمــة التامَّ ــدهجَّ  ،ة البالغــة عن

وزيــن أوليــائي  ،د العابـدينهلــم ســيِّ أوَّ  ،عاقـبثيــب وأُ بعرتتـه أُ 

ــني ــدِّ  ،املاض ــبيه ج ــه ش ــوابن ــود حمّم ــيه املحم ــاقر لعلم  ،د الب

ــي ــر ،واملعــدن حلكم ــابون يف جعف ــيهلك املرت ــرادُّ  ،وس ــه  ال علي

 ،جعفـــر ٰى مثــو ي ألكـــرمنَّ القـــول منّــ حــقَّ  ،عـــيلَّ  كــالرادِّ 

انتجبـــت بعـــده  ،أشـــياعه وأنصـــاره وأوليائـــهه يف نَّ رَّ ـوألســـ

ة خطَّــ ألنَّ  ،وانتجبــت بعــده فتنــة عميــاء حنــدس ،ٰى موســ

ـــ ـــعـفرض ـــوحجَّ  ،ي ال تنقط ـــي ال ختف ـــائي ال  وإنَّ  ،ٰى ت أولي

ومــن  ،مــنهم مــن جحــد واحــداً ]] ١٣٨ص /[[ وأَال  ،يشــقون

ــريَّ  ــايبغ ــن كت ــة م ــرت ، آي ــد اف ــيلَّ  ٰى فق ــرتين  ،ع ــل للمف ووي

ـــد انقضـــا ،اجلاحـــدين ـــدي موســـء مـــدَّ عن ـــي  ٰى ة عب وحبيب

ــرييت ــذِّ  وإنَّ  ،وخ ــذِّ املك ــامن مك ــلِّ ب بالث ــائي ب بك ــيلٌّ  ،أولي  ع

ــ ــوليّ ــوَّ  ،ريـي وناص ــاء النب ــه أعب ــع علي ــن أض ــه  ،ةوم وأمنح

ــا ــطالع هب ــربِّ  ،االض ــت متك ــه عفري ــ ،يقتل ــي دفَ ُي ــة الت ن باملدين

ي القـول منّـ حـقَّ  ،خلقـي رِّ ـجنـب شـ بناها العبـد الصـالح إىلٰ 

ــرَّ  ــ نَّ ألق ــه بمحّم ــهعيني ــده ،د ابن ــن بع ــه م ــو وارث  ،وخليفت فه

ــي ــي ،علم ــدن حكم ــ ،ومع ــع س ــىلٰ وحجَّ  ،يرّ ـوموض ــي ع  ت

عته يف سـبعني مـن أهـل بيتـه وشـفَّ  ،ة مثـواهجعلت اجلنـَّ ،خلقي

ي وليّـ ،فـأختم بالسـعادة البنـه عـيلٍّ ، هم قـد اسـتوجب النـاركلُّ 

ــي عــىلٰ  ،والشــاهد يف خلقــي ،ونــارصي ــرج أُ  ،وحيــي وأمين خ

ـأُ  ثـمّ  ،]احلسـن[واخلـازن لعلمـي  ،سـبييل ه الـداعي إىلٰ من ل كمِّ

 ،ٰى وهبـاء عيســ ،ٰى عليـه كــامل موسـ ،للعـاملني ذلـك بابنـه رمحــةً 

ــ وســهم ؤوهيــادون بر ،أوليــائي يف زمانــه ســيذلُّ  ،وبوصــرب أّي

ويكونـــوا  ،فــونوَّ لـــون وُخي قتَ فيُ  ،وس الــرتكؤر ٰى كــام تتهـــاد

ــني ــوبني وجل ــائفني مرع ــبَ تُ  ،خ ــدص ــو  ،مائهمغ األرض ب ويفش

ــأُ  ،الويــل والــرنني يف نســائهم هبــم أرفــع  ،اولئــك أوليــائي حق�

ــلَّ  ــدس ك ــاء حن ــة عمي ــزالزل ،فتن ــف ال ــم أكش ــع  ،وهب وأرف

ــالل ــال واألغ ــْم ، اآلص ــْن َر��ِه  ِم
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ــرة[ �َورَ� ــال ، »]١٥٧: البق ق

 لــو مل تســمع يف دهــرك إالَّ  :قــال أبــو بصــري :ســامل عبــد اهللا بــن

 . عن أهلهفصنه إالَّ  ،هذا احلديث لكفاك
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ـ ف وأربعــني وقــد روي هــذه الصــحيفة عــن جــابر بنيـِّ

ــالً  ــائهم ،رج ــامئهم وآب ــا بأس ــون الرض ــاحب عي ــرهم ص  ،ذك

والشـيخ أبـو  ،منهم الشيخ اجلليـل أبـو جعفـر الطـويس برجالـه

ـ ٰى د بـن موسـمـنهم حمّمـو ،برجالـه د بن عيلٍّ جعفر حممّ  ل املتوكِّ

ومــنهم  ،د بـن إبـراهيم الطالقــاين برجالـهومـنهم حمّمــ ،برجالـه

 .برجاله الصادق  إىلٰ  الفلكي مسنداً 

أبــو القاســم «: هلــاأوَّ  ٰى خــربعبــارة أُ  ٰى خــرصــحيفة أُ  ٰى ورو

ـأُ  ٰى د املصـطفحممّ  بـن أيب  أبـو حسـن عـيلُّ  ،ه آمنـة بنـت وهـبمُّ

ـأُ  ٰى ـطالب املرتض احلسـن بـن  دأبـو حمّمـ ،طمـة بنـت أسـده فامُّ

ــيلٍّ  ــّي  ع ــيلٍّ  ،الزك ــن ع ــني ب ــد اهللا احلس ــو عب ــهيد أب ــام مُّ أُ  ،الش ه

ــ ــت حمّم ــة بن ــول اهللافاطم ــ ،د رس ــو حمّم ــيلُّ أب ــني  د ع ــن احلس ب

ـالعـدل أُ  ـالبـاقر أُ  د بـن عـيلٍّ أبـو جعفـر حمّمـ ،ه شـهربانومُّ  مُّ ه أُ مُّ

ــيلِّ  ــن ع ــن ب ــت احلس ــد اهللا بن ــب عب ــن أيب طال ــو  ،ب ــد اهللا أب عب

ــأُ ]] ١٣٩ص /[[،  د الصــادقجعفــر بــن حمّمــ فــروة بنــت  مُّ ه أُ مُّ

بـن جعفـر  ٰى أبـو إبـراهيم موسـ ،د بـن أيب بكـرالقاسم بن حمّمـ

 ٰى بـن موسـ أبـو احلسـن عـيلُّ  ،ه جارية اسـمها محيـدةمُّ الكاظم أُ 

ــالرضــا أُ   د بــن عــيلٍّ أبــو جعفــر حمّمــ ،ه جاريــة اســمها نجمــةمُّ

د بـن حمّمـ أبـو احلسـن عـيلُّ  ،ا خيـزرانه جاريـة اسـمهمُّ أُ  الزكّي 

 د احلسـن بـن عـيلٍّ أبـو حمّمـ ،ه جاريـة اسـمها سوسـنمُّ اهلادي أُ 

ــالعسـكري وأُ  د بــن أبــو القاســم حمّمــ ،ه جاريــة اســمها سـامنةمُّ

ــ ــو حجَّ ــىلٰ احلســن ه ــر أُ  ة اهللا ع ــائم املنتظ ــه الق ــخلق ــة مُّ ه جاري

 .» )صلوات اهللا عليهم أمجعني( ،اسمها نرجس

ــا  :ومنهــا ــ أســنده الشــيخ الســعيد عــيلُّ م ــن حمّم از د اخلــزّ ب

الـذي قـال فيـه  أيب ذرٍّ  أنـس بـن مالـك إىلٰ  صاحب الكفايـة إىلٰ 

ذي  ت الغـرباء عــىلٰ راء وال أقلَّــت اخلضـمـا أظلَّـ«:  النبـيُّ 

ــن أيب ذرٍّ  ــدق م ــة أص ــيَّ  أنَّ  ٰى رو ،»هلج ــال  النب ــ«: ق  امَّ ـل

ـــك  لعـــت إىلٰ  اطَّ ّين إ :اهللا إيلَّ  ٰى رسي يب أوحـــأُ  األرض فاخرتت

 ،كفجعلتـه وصـيَّ  ،افـاخرتت عليـ� وثانيـةً  ،افجعلتـك نبيـ� ،منها

ــ ،يــة الطــاهرةخــرج مــن أصــالبكم الذرّ وأُ   ،ة املعلومــونواألئمَّ

ــ ،ان علمـيخـزّ  ارفــع  :فنوديـت ،نعــم :قلـت ؟أن تـراهم بُّ أُحتِ

 ،واحلســني ،واحلســن ،فرفعــت رأيس فــإذا أنــوار عــيلٍّ  ،رأســك

ــيلِّ  ــني وع ــن احلس ــ ،ب ــيلٍّ وحمّم ــن ع ــ ،د ب ــن حمّم ــر ب  ،دوجعف

 وعـيلِّ  ،د بـن عـيلٍّ وحمّمـ ،ٰى بـن موسـ وعـيلِّ  ،بن جعفـر ٰى وموس

ــ ــن حمّم ــيلٍّ  ،دب ــن ع ــن ب ــ ،واحلس ــنهم كأنَّ ــتألأل بي ــدي ي ه وامله

ــب ــت ،كوك ــا ربِّ  :قل ــؤالء ،ي ــن ه ــاىلٰ  ؟م ــال تع ــ :ق ة األئمَّ

ــدك ــلبك ،بع ــن ص ــومون م ــ ،املعص ــذا احلجَّ ــأل وه ــذي يم ة ال

فقــال ، »، ويشــف صــدور قــوم مــؤمننيوعــدالً  األرض قســطاً 

ــارضون ــاً  :احل ــت عجب ــد قل ــال  ،لق ــه أنَّ «: فق ــب من  أعج

أعقـاهبم بعـد  يرجعـون عـىلٰ  ي مثـل هـذا ثـمّ يسمعون منّ  أقواماً 

مـــا هلـــم ال أنـــاهلم اهللا  ،يـــؤذونني فـــيهم ،إذ هـــداهم اهللا

 .»شفاعتي

ــ ــيخ حمّم ــذا الش ــو ه ــند نح ــو وأس ــيخ أب ــه والش ــن بابوي د ب

تركنـا ، تغـاير يسـري يف ألفـاظهام عـىلٰ  ،يس برجـاهلامجعفـر الطـو

 .إيرادمها خوف اإلطالة هبام

معرفــة اإلمــام الســابق عــني اإلمــام  مــا الطريــق إىلٰ  :ســؤال

 ؟ د أوالدهممع تعدُّ  ،الالحق قبل وضع االسم عليه

ـــواب]] ١٤٠ص /[[ ـــ :ج ـــيلٌّ أمَّ ـــد   ا ع ـــداه فق وول

ــيِّ  ثبتــت إمــامتهم بــنصِّ  ــنهم عــىلٰ   النب ــ ،عي ــوز والبقيَّ ة جي

  هلــم عبــد اهللا تســمية النبــيِّ كـام أُ  ،كـون ذلــك فــيهم بإهلــام

 مـن عـدم ظـلِّ  َل ِقـأو اقرتان ذلك فيهم بعالمة فيـه كـام نُ  ،داً حممّ 

ــ ،اإلمــام وغــريه مــن العالئــم تعيينــه عنــد  ة عــىلٰ أو بكرامــة دالَّ

ـــغرياً  ـــالنطق ص ـــه ك ـــقوط إىلٰ  ،والدت ـــاجداً  والس  ،األرض س

 ،عليــه ٰى الــدرع اســتو إنَّ «: ادق يف الكــاظمقــول الصــ  وســيأيت

احلســن بـــن  ٰى أر والرضــا ، » النــور يف وجهـــه َف رِ وُعــ

مثــل هــذا كــان «: وقــال ،بــني كتفــي اجلـواد  اجلهـم خامتــاً 

 .» من أيب

ــدِّ  ــإذا ثبــت صــدق املتق ــا بصــحَّ وباجلملــة ف ــم حكمن ه ة نصِّ

ــأخِّ  عــىلٰ  ــا النظــر يف طريــق ذلــك ،راملت ــيس علين ــيس  ،ول كــام ل

 ،ينا النظـر يف خلـق املوذيـات بعـد علمنـا بعـدل اهللا سـبحانهعل

 . أنزل يف اخلواتيم أسامءهم وصفاهتم اهللا تعاىلٰ  وسيأيت أنَّ 

ــاً  ــند أيض ــرة أنَّ  إىلٰ  وأس ــني  أيب هري ــىلٰ  احلس ــل ع  دخ

ــيِّ  ــالفأخــذه وقبَّ  ، النب ــرقَّ  ،حزقــة حزقــة«: لــه وق ــني  ت ع

ـأنت اإلمـام ابـن اإلمـام «: قال ثمّ  ،»ةبقَّ  قـال  ،»ة تسـعةأبـو أئمَّ

خيـرج مـن صـلب ابنـي هـذا ولـد «: قـال ؟من هم :ابن مسعود

وخيـرج  ،ادونـور الزّهـ ،ادعليـه سـيامء العبّـ ،مبارك ،هجدِّ  سمّي 

ينطــق  ،يبقـر العلـم بقـراً  ،وأشـبه النـاس يب ،يمـن صـلبه سـميّ 

ــاحلقِّ  ــقِّ  ،ب ــة احل ــلبه كلم ــن ص ــرج م ــدق  ،وخي ــان الص ولس

ــر ــرادُّ  ،جعف ــالرا ال ــه ك ــيلَّ  دِّ علي ــود  ،ع ــلبه مول ــن ص ــرج م وخي

 ٰى وخيـرج مـن صـلب موسـ ،ٰى موسـ سـمّي  ،طاهر أسـمر ربعـة

ــيلٌّ  ــه ع ــ ،ابن ــا ٰى دعُي ــم ،الرض ــع العل ــم ،موض ــدن احلل  ،ومع
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ــوخيــرج مــن صــلبه ابنــه حمّمــ أطهــر النــاس  ،رد املحمــود املطهَّ

 ،د عــيل ابنــهوخيــرج مــن صــلب حمّمــ ،قــاً لُ وأحســنهم ُخ  قــاً لْ َخ 

احلسـن  وخيـرج مـن صـلب عـيلٍّ  ،للهجـةصـادق ا ،طاهر اجلنبة

ــ ،ابنــه امليمــون ــو حجَّ ــا أهــل  ،ة اهللاأب وخيــرج مــن صــلبه قائمن

لـه عمـر  ،وجـوراً  ت ظلـامً ئَـلِ كـام مُ  وعدالً  يملؤها قسطاً  ،البيت

ــوح ــ ،ن ــة موس ــم داود ،ٰى وغيب ــ ،وحل ــاء عيس ــمّ  ،»ٰى وهب ــال  ث ت

 : ٌــيم ــِميٌع َعِل ــٍض َواُهللا َس
ْ
ــْن َ�ع ــها ِم ُض

ْ
 َ�ع

ً
ــة �� ر�

ُ
 � ذ

ــران[ ــيلٌّ   ،]٣٤: آل عم ــه ع ــال ل ــؤالء«: فق ــن ه ص /[[، »؟م

 ،والعـرتة الطـاهرة ،أسـامء األوصـياء مـن بعـدك«: قال]] ١٤١

عبـد اهللا  عبـداً  د بيـده لـو أنَّ والذي نفـس حمّمـ ،ية املباركةوالذرّ 

ه لـواليتهم ألكبـَّ أتـاين جاحـداً  ثـمّ  ،ألف عام بني الركن واملقـام

العجـب مـن  :امبـن ّمهـ قال أبـو عـيلِّ ، » كان ما اهللا يف النار كائناً 

وينكــر فضــائل أهــل  ،أيب هريــرة يــروي هــذه األحاديــث

 . البيت

عبـد  اش إىلٰ د بـن عيّـوأسند الشيخ الفاضـل أمحـد بـن حمّمـ

ــيَّ  :قــال ،اهللا عمــر يف  اهللا إيلَّ  ٰى أوحــ«: يقــول  ســمعت النب

ــن خلَّ  :اإلرساء ــىلٰ م ــت ع ــكمَّ أُ  ف ــت ؟ت ــيلُّ  :قل ــي ع ــن أيب أخ  ب

ــبحانه ،طالــب ــال س ــت إىلٰ اطَّ  :فق ــا لع ــك منه  ،األرض فاخرتت

 ،ديـا حمّمـ .مـن أسـامئي وشـققت لـه اسـامً  ،افاخرتت علي�  وثانيةً 

ـ خلقت عليـ�إّين  ة مـن نـور ا وفاطمـة واحلسـن واحلسـني واألئمَّ

 لقينــي جاحــداً  ثــمّ  ،ينقطــع ٰى عبــدين حتَّــ عبــداً  ولــو أنَّ  ،واحــد

 ،راه ســـبحانه أســـامءهمأ ثـــمّ  ،»ألدخلتـــه نـــاري ،لـــواليتهم

 . وأعلمه بقائمهم

هم كعـــب األحبـــار بأســـامئهم يف ســـّام  :قـــال ابـــن عمـــر

ــوراة ــوذ :الت ــدورا ،ينب ــل ،قي ــور ،اوباي ــموع ،ميس ــوه ،مش  ،دم

 .قيدمه ،بوقيش ،بطور ،ومتر ،حيدور ،سوه

ــتواين ــام الدس ــامر هش ــو ع ــال أب ــاً  :ق ــا هيودي ــألت عنه  س

ة صــحيحة نجــدها هــذه نعــوت أقــوام بالعربانيــ :فقــال ،عاملــاً 

 ،ولـو سـألت عنهـا غـريي لعمـي عنهـا للجهـل هبـا ،يف التوراة

ــام ــئالَّ  ٰى أو تع ــىلٰ ل ــون ع ــراً   يك ــه ظه ــوال أّين  ،دين ؤمــن  أُ ول

 ألّين  :قــال ؟مَ ـولِــ :قلــت ،ملــا أقــررت لــك هبــا د باطنــاً بمحّمــ

 ه لـن يـؤمن هبـذا النبـيِّ أجد يف كتب آبائي مـن ولـد هـارون أنَّـ

 يظهـر  ٰى حتـَّ ويـؤمن بـه باطنـاً  ،راً د ظـاهالذي اسـمه حمّمـ

ــده ــن ول ــائم م ــدي الق ــت .امله ــوت  :قل ــذه النع ــت يل ه فانع

ــ :قــال ،ألعلمهــا ــمّ  ، عــن أهلــهوصــنه إالَّ  هْ نعــم فِع نعــت يل  ث

ــلف ــا س ــالف م ــامء خت ــحيف الكُ وأظنُّ  ،أس ــن تص ــا م ــه  ،ابتّ

ــاء يُّ ـل األوصــياء ووصــوهــو أوَّ  ،هوبيــت :فقــال  ،آخــر األنبي

ـــيا ـــاين األوص ـــدور ث ـــفياءقي ـــرتة األص ـــث  ،ء الع ـــريا ثال دب

 ،د مـــن عبـــد اهللاســـتفوقا ســـيِّ  ،د الشـــهداءاألوصـــياء وســـيِّ 

النــاطق  هدمــوه املــدر ،لــني واآلخــرينســموعا وارث علــم األوَّ 

ــجونني يف ســجن  ،عــن اهللا الصــادق  ــهو خــري املس مس

 ،هــذار حتفــة املنجــوع النــازح عــن األوطــان املمنــوع ،الظــاملني

ــر ــري العم ــو القص ــر]] ١٤٢ ص/[[ تيم ــل األث ــود  ،الطوي بط

ــمه ــع اس ــمّي  ،راف ــرقش س ــ ب ــه  ،هعمِّ ــن أبي ــود م ــدموا املفق قي

ــوأُ  وســيأيت يف بــاب  .والقــائم بحكــم اهللا ،الغائــب بــأمر اهللا ،همِّ

ــ ــن عيّ ــرب اب ــادة يف خ ــدي زي ــروج امله ــالف  ،اشخ ــامء خت وأس

 . هذه

ــيباين إىلٰ  ــند الش ــيِّ أيب أُ  وأس ــول النب ــة ق ــت «:  مام رأي

د رسـول حمّمـ ، اهللاال إلـه إالَّ  :بـالنور رش مكتوبـاً ساق العـ عىلٰ 

 ثــمّ  ،بعـده احلســن واحلسـني ثــمّ  ،رته بـهـونصــ دتـه بعـيلٍّ أيَّ  ،اهللا

ــ ــا علي�ــرأيــت علي� ــ ٰى موســ جعفــراً  داً حمّمــ داً حمّمــ ،اا علي�  ،ةاحلجَّ

ــت رّيب  ــؤالء :فقل ــن ه ــت ؟م ــ :فنودي ــم األئمَّ ــدكه ــن بع  ،ة م

  .»تكيَّ واألخيار من ذرّ 

 : فصل )١(

ــة إىلٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــاريس أس ــلامن الف ــال ،س ــال  :ق ق

ــيُّ  ــبإّين «:  النب ــن قري ــل ع ــق إىلٰ  ، راح ــب ومنطل  ،املغي

ـ ،وصـيكم بعـرتيت خـرياً أُ   ،ك بــالقمرمـن فقـد الشـمس فليتمسَّ

ـــ ـــدمها  ،ك بالفرقـــدينومـــن فقـــد القمـــر فليتمسَّ ومـــن فق

 فتبعتـه إىلٰ  ،نـزل ثـمّ  :قـال ،»ك بالنجوم الزاهـرة بعـديفليتمسَّ 

 ،أنــا الشــمس«:  فقــال ،فســألته عــن ذلــك ،منــزل عائشــة

والنجــوم الزاهــرة التســعة  ،واحلســنان الفرقــدان ،القمــر وعــيلٌّ 

ــني ــد احلس ــن ول ــاهرة م ــدهيم ،الط ــع مه ــياء  ،والتاس األوص

ـ ،واخللفاء بعـدي وحـواري  ،ة أسـباط يعقـوبعـدَّ  ،ة أبـرارأئمَّ

ــ ــت ،»ٰى عيس ــمِّ  :قل ــال ،هم يلفس ــيلٌّ «: ق ــبطاه ع ــدمها وب ،وس ع

ــدين ــن العاب ــ ،زي ــده حمّم ــيلٍّ وبع ــن ع ــ د ب ــم النبيِّ ــاقر عل  ،نيب

ــ ــن حمّم ــر ب ــادق جعف ــاظم يُ  ،دوالص ــه الك ــمّ وابن ــ ٰى س  ٰى موس

 ثـمّ  ،ابنـه عـيلٌّ  ،ل بـأرض الغربـةقتَـابـن عمـران والـذي يُ  سمّي 

ــ ــه حمّم ــيلٌّ  ،دابن ــادقان ع ــن والص ــ ،واحلس ــر يف واحلجَّ ة املنتظ

ــه ــإهنَّ  ،غيبت ــف ــي ودم ــن حلم ــرتيت م ــي ،يم ع ــم علم  ،علمه

  .»من آذاين فيهم ال أناله اهللا شفاعتي ،وحكمهم حكمي
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الطــاطري  د إىلٰ وأســند الشــيخ أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حمّمــ

ــول النبــيِّ  زاذان إىلٰ  إىلٰ  ــلامن ق ــوالً «:  س  مل يبعــث اهللا رس

ص /[[  قــد عرفــت :قلــت، »اثنــي عشـــر نقيبــاً   وجعــل لــهإالَّ 

ــابني]] ١٤٣ ــل الكت ــن أه ــذا م ــ ،ه ــن «: ال ق ــت م عرف

ــ ــي عش ــائي االثن ــةـنقب ــارهم اهللا لإلمام ــذين اخت ــمّ  ،»؟ر ال  ث

ــ ،خلقنــي اهللا مــن نــوره«: قــال ومــن نورينــا  ،اومــن نــوري علي�

ومـن احلسـني التسـعة  ،ومـن أنوارنـا احلسـن واحلسـني ،فاطمة

 د العابـدين عـيلُّ سـيِّ «: قـال  ،فنـي هبـمعرِّ  :قلـت ،»ةاألئمَّ 

ــني ــن احلس ــمّ  ،ب ــ ث ــه حمّم ــيلٍّ ابن ــن ع ــم األوَّ  د ب ــاقر عل ــني ب ل

ــرين ــمّ  ،واآلخ ــ ث ــن حمّم ــر ب ــادقجعف ــان اهللا الص ــمّ  ،د لس  ث

ــه صــرباً  ٰى موســ ــر الكــاظم غيظ ــن جعف ــمّ  ،يف اهللا ب ــن  عــيلُّ  ث ب

املختـار مـن خلـق  د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،الرضـا ألمـر اهللا ٰى موس

ــمّ  ،اهللا ــيلُّ  ث ــ ع ــن حمّم ــادي إىلٰ ب ــمّ  ،اهللا د اهل ــيلٍّ  ث ــن ع ــن ب  احلس

د بــن احلسـن املهــدي حمّمـ ثــمّ  ،اهللا رِّ ـسـ امت األمـني عــىلٰ الصـ

 .» اهللا الناطق القائم بحقِّ 

ــ ــند موفَّ ــوارزمي إىلٰ وأس ــد اخل ــن أمح ــلم ق ب ــي  ٰى أيب س راع

ــول اهللا  ــال ،رس ــول اهللا  :ق ــال رس ــربُّ «: ق ــال يل ال  ق

 ــن خلَّ  :يف اإلرساء ــت ألُ م ــكمَّ ف ــت ؟ت ــا :قل ــال ،خريه  :ق

ا خلقتـك وعليـ� :فقـال تعـاىلٰ  ،نعـم :قلـت ؟عيل بـن أيب طالـب

ــ ــني واألئمَّ ــن واحلس ــة واحلس ــنخ وفاطم ــن س ــده م ــن ول ة م

ينقطـع مـا  ٰى لـواليتكم عبـدين حتـَّ جاحـداً  عبـداً  لـو أنَّ  ،نوري

ــ يمــني العــرش  أراين عــىلٰ  ثــمّ  ،بــواليتكم يقــرَّ  ٰى غفــرت لــه حتَّ

ـ  ،بــن احلســني وعــيلَّ  ،واحلســني ،واحلســن ،وفاطمــة ،اعليـ�

 وعـيلَّ  ،بـن جعفـر ٰى وموسـ ،دوجعفـر بـن حمّمـ ،يلٍّ د بن عوحممّ 

واحلســن بــن  ،دبــن حمّمــ وعــيلَّ  ،د بــن عــيلٍّ وحمّمــ ،ٰى بــن موســ

ــيلٍّ  ــور ،ع ــن ن ــاح م ــدي يف ضحض ــاحب  ،»وامله ــنده ص وأس

 .أيضاً  ٰى أيب سلم املوصيل إىلٰ  احلسن بن عيلٍّ  املقتضب إىلٰ 

جـابر بـن عبـد  إىلٰ  د بـن عـيلٍّ وأسند الشيخ أبـو جعفـر حمّمـ

ــيِّ   هللا ــه للنب ــن أُ  : قول ــم ــر ل ــتامَّ ـويل األم ــوا :  نزل ِطيُع
َ
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ــاء[ اَهللا َوأ ؟ ]٥٩: النس

ـ ،خلفــائي«: قـال  ،بـن أيب طالــب عــيلُّ  ،ة املســلمني بعـديوأئمَّ

 د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،بـن احلسـني عـيلُّ  ثمّ  ،احلسني ثمّ  ،احلسن ثمّ 

الصــادق  ثــمّ  ،وســتدركه يــا جــابر ،وف يف التــوراة البــاقراملعــر

د حمّمـ ثـمّ  ،ٰى بـن موسـ عـيلُّ  ثـمّ  ،بـن جعفـر ٰى موسـ ثـمّ  ،جعفر

ي سـميّ  ثـمّ  ،احلسـن بـن عـيلٍّ  ثـمّ  ،دبـن حمّمـ عـيلُّ  ثـمّ  ،بن عـيلٍّ 

ـــ ـــوكنيّ ـــهي حجَّ ـــب ،ة اهللا يف أرض ـــن ]] ١٤٤ص /[[  يغي ع

 .»ويفتح اهللا به مشارق األرض ومغارهبا ،شيعته

ــة إىلٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــيِّ  وأس ــول النب ــذكور ق ــابر امل  ج

  للحســني :»ــ ــنهم  ،ةخيــرج مــن صــلبك تســعة أئمَّ م

ــمهــدي هــذه األُ  فــإذا  ،فــإذا استشــهد أبــوك فاحلســن بعــده ،ةمَّ

 ٰى ـفـإذا مضـ ،ابنـك فـإذا استشـهدت فعـيلٌّ  ،احلسـن فأنـت مَّ ُس 

 ٰى ـضـفـإذا م ،د فجعفـر ابنـهحمّمـ ٰى ـفـإذا مضـ ،د ابنهفمحمّ  عيلٌّ 

ــ ــر فموس ــه ٰى جعف ــ ،ابن ــإذا مض ــ ٰى ـف ــيلٌّ  ٰى موس ــه فع ــإذا  ،ابن ف

فـإذا  ،ابنـه د فعـيلٌّ حمّمـ ٰى ـفـإذا مضـ ،د ابنـهفمحّمـ عـيلٌّ  ٰى ـمض

ـ ثـمّ  ،فاحلسن ابنـه ٰى ـمض يمـأل األرض بـه  ،ة بعـد احلسـناحلجَّ

 ونحـو هـذا أسـند عـيلُّ  ،»وجـوراً  ت ظلـامً ئَـلِ كام مُ  وعدالً  قسطاً 

 . ة وأسامءهموذكر عدد األئمَّ  ،ينيد بن سعيد القزوبن حممّ 

 : فصل )٢(

اسـمه نعثـل سـأل  هيوديـاً  أنَّ   اسابـن عبّـ أسند الشـيباين إىلٰ 

فـام مـن  ؟كمـن وصـيُّ  : أجابـه قـالفلـامَّ  ،عن أشـياء  النبيَّ 

 ،بـن أيب طالـب ي عـيلُّ وصـيّ «: قـال  .يٌّ ـ ولـه وصـإالَّ  نبيٍّ 

ــني ــن واحلس ــبطاي احلس ــده س ــل ،وبع ــن ص ــعة م ــو تس ب تتل

ــ ــني أئمَّ ــراراحلس ــ ،ة أب ــإذا مض ــيلٌّ  ٰى ـف ــه ع ــني فابن ــإذا  ،احلس ف

ــ ٰى ـمضــ ــه حمّم ــه جعفــر ٰى ـفــإذا مضــ ،دفابن ــإذا مضــ ،فابن  ٰى ـف

 ،دفابنـه حمّمـ ٰى ـفـإذا مضـ ،فابنـه عـيلٌّ  ٰى ـفإذا مضـ ،ٰى فابنه موس

 ٰى ـفـإذا مضـ ،فابنـه احلسـن ٰى ـفـإذا مضـ ،فابنه عـيلٌّ  ٰى ـفإذا مض

ــ وجــدت هــذا  :وقــال ،م اليهــوديفأســل ،»ة بــن احلســنفاحلجَّ

ــا موســ ،يف الكتــب الســالفة أمحــد خــاتم  نَّ إ :ٰى وفــيام عهــد إلين

ـ ،األنبيـاء غــاب  ،ة أبــرار عـدد األســباطوخيــرج مـن صــلبه أئمَّ

 ،عـاد فـأظهر رشيعتـه ثـمّ  عن بنـي إرسائيـل طـويالً  يمنهم الو

ــال  ــائن يف أُ «: فق ــهمَّ ك ــي مثل ــ ،ت ــاين عش ــب الث ــن ـيغي ر م

ــ ــدي حتَّ ــال  ٰى ول ــ ،ٰى رُي ــالم إالَّ  ٰى وال يبق ــن اإلس ــمهم  ، رس

 .» ر اإلسالمظهِ فيُ  ،فيأذن اهللا له باخلروج

ــه إىلٰ  ــن ماجيلوي ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــيِّ  اس إىلٰ اب  أنَّ    النب

أهــبط جربائيــل يف ألــف قبيــل مــن املالئكــة والقبيــل  اهللا تعــاىلٰ 

ـــف ُهي  ـــف أل ـــنِّ أل ـــوا حمّم ـــني  داً ئ ـــده احلس ص /[[، بول

ـــ]] ١٤٥ ـــهأه وفهنَّ ـــربه بقتل ـــ ،أخ ـــيُّ وهنَّ ـــة   أ النب فاطم

ــال يُ «: فقــال  ،فبكــت ،وأخربهــا بــذلك ــقتَ يكــون  ٰى ل حتَّ

ـ ،منه اإلمام ـ« :قـال ثـمّ  ،»ة اهلاديـةتكون منـه األئمَّ ة مـن واألئمَّ

ــدي ــادي :بع ــدي ،اهل ــدل ،وامله ــ ،والع ــفّ  ،رـوالناص  ،احوالس



ة ) ١٤/ (حرف األلف   .............................................................................................. ٢١٨  عددهم/  األئمَّ

ــ ــني ،احوالنّف ــؤمتن ،واألم ــام ،وامل ــ ،واإلم ــالم ،الوالفّع  ،والغ

ــن مــريم خلفــه القــائم  ٰى  عيســصــّيل ومــن يُ  فســكنت  ،»ب

ــن يعقــوب الفــاريس أســامؤهم  .مــن البكــاء ويف روايــة أمحــد ب

 . املشهورة بدل هذا اللقب

قـول   اسابـن عبّـ إىلٰ  د بـن عـيلٍّ بـن حمّمـ وأسند الشيخ عـيلُّ 

ــيِّ  ــني   النب ــه واحلس ــىلٰ  ل ــه يُ  ع ــهقبِّ عاتق ــن زاره «: ل م

ــ عارفــاً  ــ ه كتــب اهللابحقِّ  ،وألــف عمــرة ،ةلــه ثــواب ألــف حجَّ

ــن زارين كمــن زار اهللا يف عرشــه ،ومــن زاره كمــن زارين  ،وم

 ،بــه يف النــارعذِّ أن ال يُ  املــزور وهــو اهللا تعــاىلٰ  الزائــر عــىلٰ  وحــقُّ 

ــت قبَّ  نَّ إ أَال  ــة حت ــهاإلجاب ــه ،ت ــفاء يف تربت ــ ،والش ــن واألئمَّ ة م

ـــ ســمِّ  :قلــت ،»يتــهذرّ  اثنـــا «: فقــال  ،ة بعــدكيل األئمَّ

ــ ــيلُّ أوَّ  ،رـعش ــم ع ــب هل ــن أيب طال ــن  ،ب ــبطاي احلس ــده س وبع

ــني ــ ،واحلس ــإذا انقض ــيلٌّ  ٰى ـف ــه ع ــني فابن ــ ،احلس ــإذا انقض  ٰى ـف

ــه  ٰى ـفــإذا انقضــ ،فابنــه جعفــر ٰى ـفــإذا انقضــ ،دفابنــه حمّمــ فابن

 ،دفابنــه حمّمــ ٰى ـفــإذا انقضــ ،فابنــه عــيلٌّ  ٰى ـفــإذا انقضــ ،ٰى موســ

ــ ــإذا انقض ــيلٌّ  ٰى ـف ــه ع ــإذ ،فابن ــف ــن ٰى ـا انقض ــه احلس ــإذا  ،فابن ف

ـ ٰى ـانقض ـ ،اسيـا ابـن عبّـ .ةفابنه احلجَّ  ،منـاء معصـومونم أُ إهنَّ

وأدخلتــه  ،هــم أخــذت بيــدهبحقِّ  مــن أتــاين يــوم القيامــة عارفــاً 

ومـن أنكـرين  ،م أنكـرينمـنهم فكـأهنَّ  ومـن أنكـر واحـداً  ،ةاجلنَّ 

 .» ام أنكر اهللافكأنَّ 

ـبـن حمّمــ وأسـند عـيلُّ   : قالــت ،عائشـة ل إىلٰ د عـن أيب املفضَّ

ــا مشــ ــه فيهــا ،ربةـكــان لن ــه لقي ــل إذا لقي ــه  ،وكــان جربائي فلقي

 ،فخــذه عــىلٰ   فأجلســه النبــيُّ  ،فصــعد إليــه احلســني ،ةمــرَّ 

ــربَّ  ــهفخ ــل بقتل ــ ،ه جربائي ــال ،ٰى فبك ــِك «: فق ــينتقم اهللا  ،ال تب س

 فـإنَّ  ،من قاتليه بقائمكم أهـل البيـت التاسـع مـن ولـد احلسـني

ــ  أخـربينرّيب   ،اه عنــده علي�ــوسـّام  ،ه سـيخلق مــن صـلبه ولــداً أنَّ

ــع ــع هللا خاش ــمّ  ،خاض ــ ث ــيلٍّ ُخي ــلب ع ــن ص ــه رج م ــّام  ،ابن ه وس

رج مــن ُخيــ ثــمّ ]] ١٤٦ص /[[ قانــت هللا ســاجد ،داً عنــده حمّمــ

 ،نـاطق عـن اهللا صـادق يف اهللا ،ه عنـده جعفـراً وسـّام  ،صلبه ابنـه

 هللا حمـبٌّ واثـق بـا ،ٰى ه عنـده موسـوسـّام  ،رج من صـلبه ابنـهوُخي 

ــن اهللا ــهوُخيــ ،يف دي ــّام  ،رج مــن صــلبه ابن ـوس  ،اه عنــده عليـ�

 ،رج مــن صــلبه ابنــهوُخيــ ،اهللا ي بــاهللا والــداعي إىلٰ ـالراضــ

ــ[ ،داً ه عنــده حمّمــوســّام   ،]عــن حــرم اهللا ب يف اهللا والــذابُّ املرغِّ

ــ ثــمّ  ــهُخي ــوســّام  ،رج مــن صــلبه ابن ــده علي� ــاهللا  ،اه عن املكتفــي ب

ــويلِّ  ــمّ  ،هللا وال ــ ث ــهُخي ــلبه ابن ــن ص ــّام  ،رج م ــناً وس ــده حس  ،ه عن

ــد إىلٰ  ــاهللا مرش ــؤمن ب ــ ،اهللا م ــقِّ وُخي ــة احل ــلبه كلم ــن ص  ،رج م

ــ ،ولسـان الصـدق ر اهللا بــه ظِهـيُ  ،لـه غيبــة ،تــهبريَّ  ة اهللا عـىلٰ حجَّ

 .»وخيسف به الكفر وأهله ،اإلسالم وأهله

ــيلُّ  ــديث ع ــذا احل ــند ه ــ وأس ــا البص ــن زكري أيب  ري إىلٰ ـب

ــ ــند ،مةلَ َس ــوأس ــدر إىلٰ ه حمّم ــن ب ــ د ب ــ ،مةلَ أيب َس ــن وحمّم د ب

ــني إىلٰ  ــر القرميس ــ جعف ــ ،مةلَ أيب َس ــو العبّ ــمرد وأب ــن كش اس ب

  .لورواه الكركي النقيب عن أيب املفضَّ  ،مةلَ أيب َس  إىلٰ 

 : فصل )٣(

ــ ــأســند الشــيخ أمحــد بــن حمّم ــن  اش إىلٰ د بــن عيّ عبــد اهللا ب

ــال يل  :قــال ،ربيعــة رجــل مــن قــريش ك بحــديث ث حمــدِّ إّين  :ق

ــ واكتمــه عــيلَّ  ،يفاحفظــه عنّــ مــا  :قلــت :قــال ،امــا دمــت حي�

فحفرنـا  ،ن عمـل مـع ابـن الـزبري يف الكعبـةكنـت ممـَّ :قال ؟هو

ــرياً  ــاً  ،كث ــدت كتاب ــرتته ،فوج ــه وس ــن أيِّ  ،فأخذت  وال أدري م

ـــيءٍ  ــو ش ــإالَّ  ،ه ــوه يُ  أنَّ ــام تُ  ٰى ط ــوك ــب ٰى ط ــه يف  ،الكت فقرأت

ــزيل ــه ،من ــإذا في ــم اهللا ال«: ف ــه بس ـــيء قبل ــق  ،ش ــق اخلل خل

ــل لســابق علمــه ،بحكمتــه ــل وكــرَّ  ،وجعلهــم قبائ م مــن القبائ

ـوجعـل منهـا نبيـ� ،قبيلة هي أهل اإلمامـة هـم  ،ه بالرفعـةا خصَّ

ـيُ  ،دحمّمـ :ا يقـال لـهاختار منـه نبيـ� ثمّ  ،لبولد عبد املطَّ  ر بـه ـبشِّ

ــاء ــياء ،األنبي ــري األوص ــه خ ــرث علم ــيُ  ،وي ــؤيِّ  ،رهـده اهللا بنص

ــهويع ــده بأخي ــ ،ض ــن عمِّ ــيِّ  ،هواب ــهمَّ ه يف أُ ووص ــامً  ،ت ــبه عل  ينص

ال  ،مـن أتـاه مـن غـريه ضـلَّ  ،هـو بـاب اهللا ،عند اقرتاب أجلـه

ــ ممنوعــاً  حمســوداً  يــزال حممــوداً   ،مرتبتــه وعلمــه ه لعلــوِّ مــن حقِّ

ــ ــائلؤمس ــري س ــل ،ول غ ــري جاه ــامل غ ــهيداً  ،ع ــه اهللا ش  ،يقبض

ــ ــالغريِّ دفَ ُي ــائم ب]] ١٤٧ص /[[، ن ب ــنوالق ــه احلس ــده ابن  ،ع

ن بـالبقيع يف دفَ ُيـ ،ل مسـموماً قتَـيُ  ،وزيـن الفتيـان ،اند الشـبّ سيِّ 

ــة ــني ،طيب ــه احلس ــده أخي ــون بع ــدل ،ويك ــام ع ــ ،إم رب ـيض

ــيف ــيف ،بالس ــري الض ــاة ،ويق ــث والبغ ــه أوالد الطوام  ،تقتل

ــىلٰ  ــرات ع ــاطئ الف ــ ،ش ــاتيف األّي ــ ،ام الزاكي ــربالءدفَ ُي  ،ن بك

ــور ــاس ن ــربه للن ــمّ  ،ق ــ ث ــون م ــيلٌّ يك ــه ع ــده ابن ــيِّ  ،ن بع د س

ــدين ــؤمنني ،العاب ــة ،ورساج امل ــوت بطيب ــ ،يم ــالبقيعدفَ وُي  ،ن ب

 ،بـاقر العلـم ومعدنـه ،د املحمـود فعالـهويكون بعـده ابنـه حمّمـ

ــ ،يمــوت بطيبــة  ،يكــون بعــده ابنــه جعفــر ثــمّ  ،ن بــالبقيعدفَ وُي

ــورساج األُ  ،وهــو الصــادق باحلكمــة ــ ،ةمَّ ــ ،ةنَّ وحميــي السُّ ن دفَ ُي

 ســمّي  ،املختلـف يف دفنـه ،اإلمـام بعــده ابنـه ثـمّ  ،يبـةبـأرض ط

ن دفَ ُيـ ،يف حمبسـه ل بالسـمِّ قتَـيُ  ،بـن جعفـر ٰى ه موسـاملناجي لربِّ 
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 ٰى ـاملرتضــ ،ٰى بـن موسـ اإلمـام القـائم بعــده عـيلُّ  ثـمّ  ،بـالزوراء

القـائم بعـده ابنـه  ثـمّ  ،يف أرض العجـم ل بالسـمِّ قتَـيُ  ،لدين اهللا

هللا  ،القـائم بعـده ابنـه عـيلٌّ  ثـمّ  ،راءن بـالزودفَ يمـوت وُيـ ،دحممّ 

القـائم بعـده  ثـمّ  ،ثـةن باملدينـة املحدَ دفَ يمـوت وُيـ ،ر وويلٌّ ـناص

ــن ــه احلس ــوَّ  ،ابن ــم النب ــة ،ةوارث عل ــدن احلكم ــوت  ،ومع يم

اسـمه اسـم  ،املنتظـر بعـده ثـمّ  ،ثـةيف املدينـة املحدَ  ن أيضاً دفَ ويُ 

امــه ئب يف أيّ الــذ ٰى ويرعــ ،يكشــف اهللا بــه الظلــم ،دحمّمــ النبــيِّ 

ــه ســاكن الســامء ٰى ـيرضــ ،مــع الغــنم ــان يف البحــر ،عن  ،واحليت

، ُأولئـك هــم ملـن أطاعـه وقاتــل معـه ٰى طــوب ،والطـري يف اهلـواء

ــائزون ــم الف ــك ه ــون، ُأولئ ــم املفلح ــك ه ــدون، ُأولئ ، »املهت

ــاً  ــند أيض ــه إىلٰ  وأس ــور برجال ــب املنص ــديث احلاج ــذا احل  ه

 .بن املنصور ٰى عمران بن عيس

ــيلٍّ وأســند ح ــن ع ــن ب ــاري إىلٰ  س ــعيد األنص ــن س  ،ســهل ب

ــال ــ  :ق ــن األئمَّ ــة ع ــألت فاطم ــت  ،ة س ــان «: فقال ك

 ،أنـت اإلمـام واخلليفـة مـن بعـدي ،يـا عـيلُّ  :يقـول  النبيُّ 

فــإذا مضــيت فابنـــك   بــاملؤمنني مــن أنفســهم، أوىلٰ  وأنــت

ــن ــهم، أوىلٰ   احلس ــن أنفس ــاملؤمنني م ــ  ب ــإذا مض ــني ٰى ـف   فاحلس

 أوىلٰ  فابنــه عــيلٌّ  ٰى ـفــإذا مضــ  نني مــن أنفســهم،بــاملؤم أوىلٰ 

بـاملؤمنني  أوىلٰ د فابنـه حمّمـ ٰى ـفـإذا مضـ  باملؤمنني مـن أنفسـهم،

ــهم، ــن أنفس ــ  م ــإذا مض ــر  ٰى ـف ــه جعف ــن  أوىلٰ فابن ــاملؤمنني م ب

بـــاملؤمنني مـــن  أوىلٰ   ٰى فابنـــه موســـ ٰى ـفـــإذا مضـــ  أنفســـهم،

 ىلٰ أو  فابنـــه عـــيلٌّ  ٰى ـفـــإذا مضـــ]] ١٤٨ص /[[أنفســـهم، 

بـاملؤمنني  أوىلٰ د فابنـه حمّمـ ٰى ـفـإذا مضـ  باملؤمنني مـن أنفسـهم،

ــهم، ــن أنفس ــإذا مضــ  م ــيلٌّ  ٰى ـف ــه ع ــاملؤمنني مــن  أوىلٰ   فابن ب

بـــاملؤمنني مـــن  أوىلٰ   فابنـــه احلســـن ٰى ـفـــإذا مضـــ  أنفســـهم،

بــاملؤمنني مــن  أوىلٰ   فابنــه القـائم املهــدي ٰى ـفــإذا مضــ  أنفسـهم،

ــ  أنفســهم، ــه مش ــتح اهللا ب ــايف ــ ،ارق األرض ومغارهب ــم أئمَّ ة فه

خمــذول مــن  ،رهمـمنصــور مــن نصــ ،وألســنة الصــدق ،احلــقِّ 

 .» خذهلم

 ،ي برجالـهد القّمـبـن حمّمـ الشـيخ اجلليـل عـيلُّ  وأسند أيضاً 

ـــائره ـــدري يف بص ـــره الكي ـــب إىلٰ  ،وذك ـــند احلاج ـــري  وأس أم

اهللا وهــو  ٰى ه أن يلقـرَّ ـمــن سـ«:  قـول النبـيِّ  املـؤمنني 

ــعنــه راض فل ــا عــيلُّ يتولَّ  اهللا مقــبالً  ٰى أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،ك ي

اهللا ال خـوف  ٰى أن يلقـ ومـن أحـبَّ  ،ابنـك احلسـن عليه فليتـولَّ 

ص أن يلقـاه وقـد حمـَّ ومـن أحـبَّ  ،ابنـك احلسـني عليه فليتـولَّ 

أن يلقـاه وقـد  ومـن أحـبَّ  ،بـن احلسـني عـيلَّ  عنه ذنوبه فليتولَّ 

ــَعــفِ رُ  د بــن حمّمــ ئاته فليتــولَّ لت باحلســنات ســيِّ دِّ ت درجاتــه وُب

جعفـر  اهللا وهـو قريـر العـني فليتـولَّ  ٰى أن يلقـ ومن أحـبَّ  ،عيلٍّ 

ــ ٰى أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،دبــن حمّمــ ابنــه  ر فليتــولَّ اهللا وهــو مطهَّ

ابنــه  اهللا وهــو ضــاحك فليتــولَّ  ٰى أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،ٰى موســ

 لَّ فليتـوكتابـه بيمينـه  أن يلقـاه فيعطيـه ومـن أحـبَّ  ،ا الرضاعلي� 

ــ ــه حمّم ــبَّ  ،داً ابن ــن أح ــبه وم ــاه فيحاس ــريًا  أن يلق ــابًا يس حس

أن يلقـاه وهـو مـن  ومـن أحـبَّ  ،اابنه عليـ� ة فليتولَّ ويدخل اجلنَّ 

أن يلقـاه وقـد كمـل  ومـن أحـبَّ  ،ابنـه احلسـن الفائزين فليتولَّ 

ــولَّ  ــ إيامنــه فليت ــه حمّم  ،ٰى فهــؤالء مصــابيح الــدج ،املنتظــر داً ابن

 .»ةاهللا اجلنَّ  له عىلٰ  هم كنت ضامناً توّال  من ،ٰى ة اهلدوأئمَّ 

ــد  وأســند الشــيخ أبــو جعفــر الطــويس إىلٰ  احلســني بــن عبي

الصـادق  ي برجالـه إىلٰ د بـن بابويـه القّمـحمّمـ اهللا الغضائري إىلٰ 

، عليـه خـواتيم  ،قبـل موتـه ه كتابـاً نبيـِّ أنزل اهللا عـىلٰ «: قال

 ك عـيلِّ النجيـب مـن أهلـ تك إىلٰ هـذا وصـيَّ  :وقـال ،من ذهـب

ويعمــل  خامتـاً  وأمـره أن يفــكَّ  ،عــيلٍّ  فدفعـه إىلٰ  ،بـن أيب طالــب

 ،وفعـل بـام فيـه خامتـاً  ففـكَّ  ،احلسـن دفعـه إىلٰ  ثمّ  ،بام فيه ففعل

ــمّ  ــه إىلٰ  ث ــني دفع ــه ،احلس ــإذا في ــرج إىلٰ  :ف ]] ١٤٩ص /[[  اخ

 ،بـن احلسـني عـيلِّ  دفـع إىلٰ  ثـمّ  ،الشهادة وارش نفسـك هللا ففعـل

ــكَّ  ــاً  فف ــهفو خامت ــد في ــ :ج ــد ربَّ ــك واعب ــزم بيت ــمت وال ك اص

ث حـدِّ  :فوجـد فيـه خامتـاً  ففـكَّ  ،دابنـه حمّمـ دفعه إىلٰ  ثمّ  ،ففعل

 اهللا ال ســـبيل ألحـــد عليـــك إالَّ  النـــاس وأفـــتهم وال ختـــافنَّ 

ــمّ  ،ففعــل ــه إيلَّ  ث ــت خامتــاً  ،دفع ــه ،ففكك ــدت في ــ :فوج ر ـانش

 ودفعتــه إىلٰ  ،علــوم أهلــك وأنــت يف حــرز وأمــان ففعلــت

  .قيام القائم  إىلٰ  ،الذي بعده يدفعه إىلٰ  ،ٰى موس

 : فصل )٤(

 قـول النبـيِّ  آبائـه  الصـادق إىلٰ  إىلٰ  د بـن عـيلٍّ أسند حمّمـ

 :» َّــد ــن رّيب ح ــل ع ــه إالَّ   أنَّ ثني جربائي ــم أن ال إل ــن عل  م

ــدي ــا وح ــ وأنَّ  ،أن ــويل داً حمّم ــدي ورس ــيلَّ  وأنَّ  ،عب ــن أيب  ع ب

ــي ــب خليفت ــ وأنَّ  ،طال ــن واألئمَّ ــية م ــده حجج ــه  ،ل أدخلت

ـ ــويونجَّ  ،ة برمحتــياجلنـَّ وأوجبــت لــه  ،يتــه مــن النــار بعف

ــاداين لبَّ  ،وجعلتــه مــن خالصــتي ،كرامتــي وإن دعــاين  ،يتــهإن ن

ــه ــه ،أجبت ــألني أعطيت ــه ،وإن س ــكت ابتدأت ــاء  ،وإن س وإن أس

ــه ــرَّ  ،رمحت ــ وإن ف ــهمنّ ــع إيلَّ  ،ي دعوت ــه وإن رج ــرع  ،قبلت وإن ق

ــه ــه ل ــايب فتحت ــه ،ب ــن مل يش ــديتوم ــهد  ،د بوح ــهد ومل يش أو ش
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ـ أو شــهد ومل يشــهد أنَّ  ،د برســالتيملحّمــ أو  ،ا خليفتــيعليـ�

 ،فقــد جحــد نعمتـــي ،جــيجَ ولــده ُح  شــهد ومل يشــهد أنَّ 

وإن  ،إن قصـــدين حجبتـــه ،وكفـــر بآيـــايت ،ر عظمتـــيوصـــغَّ 

وإن دعـــاين مل  ،وإن نـــاداين مل أســـمع نـــداءه ،ســألني حرمتـــه

ومـا   ،ي جـزاؤهوذلـك منّـ ،بتـهوإن رجـاين خيَّ  ،أستجب دعـاءه

م للعبيد ـ :فقام جـابر وقـال، »أنا بظالَّ  ة مـن ولـد عـيلِّ مـن األئمَّ

ــن  عــيلُّ  ثــمّ  ،احلســن واحلســني«: فقــال  ؟بــن أيب طالــب ب

بـن  ٰى موسـ ثـمّ  ،دجعفـر بـن حمّمـ ثمّ  ،د بن عيلٍّ حممّ  ثمّ  ،احلسني

 عـيلُّ  ثـمّ  ،د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثـمّ  ،الرضـا ٰى بن موسـ عيلُّ  ثمّ  ،جعفر

مهـدي  ،ابنـه القـائم بـاحلقِّ  ثـمّ  ،احلسـن بـن عـيلٍّ  ثـمّ  ،دبن حممّ 

ــيمَّ أُ  ــطاً  ،ت ــأل األرض قس ــذي يم ــدالً  ال ــام مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ  ت ج

 .»وظلامً 

ــه إىلٰ ]] ١٥٠ص /[[ ــوارزم برجال ــب خ ــند أخط ــيل  وأس ع

 ،احلــوض أنــا واردكــم عــىلٰ «:  بــن أيب طالــب قــول النبــيِّ 

ــيلُّ  ــا ع ــت ي ــاقي وأن ــن الذا ،الس ــدواحلس ــر ،ئ ــني اآلم  ،واحلس

وجعفــر  ،النــارش د بــن عـيلٍّ وحمّمــ ،بــن احلســني الفـارس وعـيلُّ 

ــن حمّمــ ــائقب ــ ٰى وموســ ،د الس ــن جعفــر حمص ــب ني ي املحبـِّ

د وحمّمــ ،معــني ٰى بــن موســ وعــيلُّ  ،واملبغضــني وقــامع املنــافقني

د خطيـب بـن حمّمـ وعـيلُّ  ،ة يف درجـاهتممنزل أهل اجلنـَّ بن عيلٍّ 

رساج أهـل  واحلسـن بـن عـيلٍّ  ،ور العـنيجهم احلـشيعته ومـزوِّ 

 .»واملهدي شفيعهم يوم القيامة ،ةاجلنَّ 

ــاً  ــ ورواه أيض ــل حمّم ــيخ الفاض ــاذان الش ــن ش ــد ب ــن أمح د ب

ــنداً  ــيلٍّ  إىلٰ  مس ــن  ، ع ــعيد ب ــش وس ــوه األعم ــند نح وأس

 .  قيس عن النبيِّ 

 ،يــا عــيلُّ «:  ابــن عمــر قــول النبــيِّ  وأســند البغــوي إىلٰ 

ــذير أُ  ــا ن ــيمَّ أن ــا ،ت ــت هادهي ــدها ،وأن ــن قائ ــني  ،واحلس واحلس

 ،عارفهـا د بـن عـيلٍّ وحمّمـ ،بـن احلسـني جامعهـا وعـيلُّ  ،ساقيها

 وعـيلُّ  ،بـن جعفـر حمصـيها ٰى وموسـ ،د كاتبهـاوجعفر بـن حمّمـ

هـــا ومنجيهـــا وطـــارد مبغضـــيها ومـــدين معربِّ  ٰى بـــن موســـ

د بــن حمّمــ وعــيلُّ  ،قائــدها وســائقها د بــن عــيلٍّ وحمّمــ ،مؤمنيهــا

والقـائم  ،منادهيـا ومعطيهـا واحلسـن بـن عـيلٍّ  ،ا وعاملهـاساتره

ــــاهدها ــــدها وش ــــف ناش  ، اخلل
َ

 آل
َ

ــــك ِ  ِ� ذ�
�
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ِم�َ  ُمتَوَس�
ْ
 .»]٧٥: احلجر[ � �ِل

 ،وأســند ابــن حنبــل عــن ابــن عمــر بأربعــة وثالثــني طريقــاً 

ــيلُّ  ــند ع ــ وأس ــن حمّم ــب ــؤمنني  ي إىلٰ د القّم ــري امل ــال ،أم : ق

 :فقـال ،وقـد نزلـت آيـة التطهـري اهللا رسـول  دخلت عـىلٰ «

ــ ،يــا عــيلُّ   ،ة مــن ولــدكهــذه نزلــت فيــك ويف ســبطيك واألئمَّ

ابنـاك  ثـمّ  ،أنـت يـا عـيلُّ  :قـال  ؟ة بعـدكفكم األئمَّ  :فقلت

د حمّمــ وبعــد عــيلٍّ  ،ابنــه وبعــد احلســني عــيلٌّ  ،احلســن واحلســني

وبعـد  ،ابنـه ٰى وبعـد جعفـر موسـ ،د جعفـر ابنـهوبعد حمّمـ ،ابنه

 ،ابنـه د عـيلٌّ وبعـد حمّمـ ،د ابنـهحمّمـ وبعـد عـيلٍّ  ،ابنه عيلٌّ  ٰى سمو

ــيلٍّ  ــد ع ــه وبع ــن ابن ــ ،احلس ــنواحلجَّ ــد احلس ــن ول ــذا  ،ة م هك

ــىلٰ  ــة ع ــاميهم مكتوب ــدت أس ــرش وج ــاق الع ــألت اهللا  ،س فس

ـــال ـــ :عـــنهم ق ـــم األئمَّ ـــه ـــدك مطهَّ ـــومونة بع  ،رون معص

  .»وأعداؤهم ملعونون

قــول  ملــؤمنني أمــري ا وأســند احلاجــب برجالــه إىلٰ 

مـــن  رأيـــت ليلـــة اإلرساء يف الســـامء قصـــوراً «:  النبـــيِّ 

  فســألت« ،وصــفها بــام فيهــا مــن الفــرش والــثامر ثــمّ  ،»يـاقوت

 لشـــيعة عـــيلٍّ  :فقـــال ؟ملـــن هـــي :جربائيـــل]] ١٥١ص /[[

ــىلٰ  ــك ع ــك وخليفت ــكمَّ أُ  أخي ــر  ،ت ــدعون يف آخ ــوم ي ــم ق وه

ام هـو زيـن وإنَّـ ،ون الرافضـةسـمّ يُ  ،راد بـه عيـبهمالزمان باسم يُ 

ــم ــ ،هل ــألهنَّ ــل ومتسَّ ــوا الباط ــاحلقِّ م رفض ــه  ،كوا ب ــيعة ابن ولش

ولشــيعة  ،ولشــيعة أخيـه احلســني مـن بعــده ،احلسـن مــن بعـده

 ،مـن بعـده د بـن عـيلٍّ ولشـيعة حمّمـ ،بن احلسـني مـن بعـده عيلِّ 

بــن  ٰى ولشـيعة موسـ ،د مـن بعـدهولشـيعة ابنـه جعفـر بـن حمّمــ

ولشــيعة ابنــه  ،ابنــه مــن بعــده ولشــيعة عــيلٍّ  ،جعفــر مــن بعــده

 ،د مـن بعـدهبـن حمّمـ ولشـيعة ابنـه عـيلِّ  ،من بعده د بن عيلٍّ حممّ 

د ولشــيعة ابنــه حمّمــ ،مــن بعــده ولشــيعة ابنــه احلســن بــن عــيلٍّ 

ـ ،ديـا حمّمـ .املهدي مـن بعـده ة مـن بعـدك أعـالم هـؤالء األئمَّ

ــ ،ٰى ومصــابيح الــدج ،ٰى اهلــد  ،يهم شــيعة احلــقِّ وشــيعتهم وحمبِّ

ـــوايل ـــوله وم ـــوه ،اهللا ورس ـــل واجتنب ـــوا الباط ـــذين رفض  ،ال

ــقَّ  ــدوا احل ــوهواتَّ  وقص ــ ،بع ــاهتميتولَّ ــزوروهنم  ،وهنم يف حي وي

ــاهتم ــىلٰ  ،بعــد وف ــدون ع ــارصون متعاض ــ متن ــة اهللا  ،يهمحمبِّ رمح

 .» ه غفور رحيمإنَّ  ،]رمحة اهللا عليهم[عليهم 

ــاً  ــه أيض ــند برجال ــيِّ  وأس ــول النب ــ«:  ق ــن س ه أن رَّ ـم

ــ ــاً اهللا ٰى يلق ــ  آمن ــ راً مطهَّ ــني ،كفليتولَّ ــن واحلس ــدك احلس  ،وول

ــيلَّ  ــني وع ــن احلس ــ ،ب ــيلٍّ وحمّم ــن ع ــ ،د ب ــن حمّم ــر ب  ،دوجعف

 وعـيلَّ  ،د بـن عـيلٍّ وحمّمـ ،ٰى بـن موسـ وعـيلَّ  ،بن جعفـر ٰى وموس

ــ ــن حمّم ــيلٍّ  ،دب ــن ع ــن ب ــمّ  ،واحلس ــدي ث ــائمهم ،امله ــو ق  ،وه

ــوننَّ  ــوم يتولَّ  ليك ــان ق ــر الزم ــيلُّ يف آخ ــا ع ــك ي ــني ،ون هنم ؤوش
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هـــات والعشـــائر مَّ اآلبـــاء واألُ  رونـــك عـــىلٰ ؤثِ يُ  ،النـــاس

يتجـاوز عـن  ،رون حتـت لـواء احلمـدـَشـولئـك ُحي أُ  ،والقرابات

 .» ئاهتم ويرفع درجاهتمسيِّ 

كـم متنعـون ( : ٰى ه قـال يـوم الشـوراس أنَّـابن عبّـ وأسند إىلٰ 

ــ البيــت إنَّ  وربِّ  ؟نــاحقَّ  ــيملكنَّ  ،ا هــو اإلمــام واخلليفــةعلي�  ول

ـ هلـم احلسـن أوَّ  ،يقضـون بـاحلقِّ  ،رـعشـ ٰى ة إحـدمن ولـده أئمَّ

 ابنـه عـيلٌّ  ثـمّ  ،ة أخيـه إليـهاحلسـني بوصـيَّ  ثـمّ  ،ة أبيه إليـهبوصيَّ 

ــهبوصــيَّ  ــه إلي ــ ثــمّ  ،ة أبي ــه حمّم ــهد بوصــيَّ ابن ــمّ  ،ة أبيــه إلي ــه  ث ابن

 ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصـيَّ  ٰى ابنـه موسـ ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهجعفر بوصيَّ 

 ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهد بوصـيَّ ابنـه حمّمـ ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصيَّ  ابنه عيلٌّ 

 ،ة أبيـه إليـهابنـه احلسـن بوصـيَّ  ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصـيَّ  ابنه عـيلٌّ 

ــ ــإذا مض ــة ٰى ـف ــاحب الغيب ــاملنتظر ص ــن  ،)ف ــيم الب ــال عل ق

ــ ــذا :اسعبّ ــك ه ــن ل ــن أي ــال ؟م ــول اهللا إنَّ : (ق ص /[[  رس

١٥٢ [[  َّبـاب ألـف  كـلِّ  ا ألف بـاب فـتح لـه مـنم علي� عل

  ).مَّ هذا من ثَ  وإنَّ  ،باب

 : تذنيب

 أنَّ    عــيلٍّ  أسـند الشـيخ أبـو جعفــر الطـويس برجالـه إىلٰ 

: ويف بعضــها ،تهعليــه وصــيَّ  عنــد وفاتــه أمــال  النبــيَّ 

ــ« ــا عش ــدي اثن ــيكون بع ــاً ـس ــتأوَّ  ،ر إمام ــم أن ــمّ  ،»هل ــدَّ  ث  ع

بعـدهم اثنـا ومـن « :قـال ،ابنـه إىلٰ  مها كـلُّ سـلِّ أوالده وأمر أن يُ 

 .»اعرش مهدي� 

ــاالثني عشــ :قلــت ــة ب  ،ةر شــاذَّ ـر بعــد االثنــي عشـــالرواي

ه لـيس بعـد وخمالفة للروايات الصـحيحة املتـواترة الشـهرية بأنَّـ

ــ ،القــائم دولــة فيهــا   أربعــني يومــاً مــن الــدنيا إالَّ  ضِ ه مل يمــوأنَّ

ــرج ــوات ،اهل ــروج األم ــة خ ــاعة ،وعالم ــام الس ــىلٰ  .وقي  أنَّ  ع

 ،ي البعديــة الزمانيــةـال تقتضــ» مــن بعــدهم«:  قولــهالبعديــة يف

ـِد اهللاِ : كام قـال تعـاىلٰ 
ْ
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 .ابه فجاز كوهنم يف زمان اإلمام وهم نوّ 

يعنـي املهــدي  -فـإذا حضــرته «: قـال يف الروايـة: إن قلـت

 .ينفي هذا التأويل» ابنه الوفاة فليُسلِّمها إىلٰ  -

ــت ــدلُّ : قل ــىلٰ  ال ي ــذا ع ــده ه ــاء بع ــون  ،البق ــوز أن يك جي

ــئالَّ  ،ةلوظيفــة الوصــيَّ  ــةل ــة جاهلي  ٰى وجيــوز أن يبقــ ، يكــون ميت

ر االثنـي ـذلـك يف حصـ رُّ ـوال يضـ ،إمامتـه بعده مـن يـدعو إىلٰ 

 .عرش فيه ويف آبائه

بــل  ،ع بــزوال التكليــف عنــد موتــهقَطــال يُ  :ٰى ـقــال املرتضــ

ــ ،ر فيــهـثنــي عشــر االـحصــ ٰى جيــوز أن يبقــ ة يقومــون بعــد أئمَّ

ــه ــالح أهل ــدين ومص ــظ ال ــن  ،بحف ــول ع ــذا الق ــا ه وال خيرجن

ــ ،ريةـالتســمية بــاالثني عشــ إذ  ،فنــا بــأن نعلــم إمــامتهملِّ ا كُ ألّن

ــاوقــد  ،هــو موضــع اخلــالف ــاً  بيَّنّ وال  ،فــيهم شــافياً  ذلــك بيان

ــيهم ــا عل ــق لن ــن  ،مواف ــا م ــن غرين ــم ع ــذا االس ــا هب فانفردن

 .خمالفيهم

ــولو ــا أق ــ :أن ــب ظن� ــة توج ــة آحادي ــذه الرواي ــألة  ،اه ومس

ـــة ـــة علمي ـــيَّ  وألنَّ  ،اإلمام ـــنيِّ إن مل يُ   النب رين  املتـــأخِّ ب

ــامئهم ــع أس ــفاهتم ،بجمي ــن ص ــف ع ]] ١٥٣ص /[[،  وال كش

ــة إىلٰ  ــرفتهم مــع احلاج ــة ،مع ــن احلاج ــان ع ــأخري البي ــزم ت  .فيل

 .عةال تعارض الشائعة الذائ ،ةفهذه الزيادة شاذَّ  وأيضاً 

يكــون « :غايــة الروايــات ألنَّ  ،ال معارضــة بيــنهام :إن قلــت

ــ ــا عش ــدي اثن ــةـبع ــ«، »ر خليف ــي األئمَّ ــاء بن ــدد نقب ــدي ع ة بع

 .ونحوها ،»إرسائيل

لو أمكن ذلـك لـزم العبـث والتعميـة يف ذكـر االثنـي  :قلت

ــات وألنَّ  ،رـعشــ ــر الرواي ــد احلســني«: يف أكث » وتســعة مــن ول

ــ ،يف اخلــرب أر املبتــدـوجيــب حصــ  ،م مل يــذكروا يف التــوراةوألهنَّ

ــسٍّ  ــعار ق ــا وأش ــيُّ  ،وغريه ــرب النب ــة   وال أخ ــرؤيتهم ليل ب

ـــحضـ إرسائـه إىلٰ  ــ  عـدَّ امَّ ـولـ ،هرة ربِّ ر قــال ـة االثنـي عشـاألئمَّ

ـــن ـــنهم«: للحس ـــو األرض م ـــان  ،»ال ختل ـــه زم ـــي ب ويعن

ـ ،التكليف ويبعـد  ،ة خللـت األرض مـنهمفلو كـان بعـدهم أئمَّ

ــه أوالدهــم أنَّ  عــىلٰ  محــل اخللــوِّ  ــ ،املقصــود ب  ،ه مــن املجــازألنَّ

 . وال رضورة حتوج إليه

 : فصل )٥(

األصـبغ بـن نباتـة  برجالـه إىلٰ  د بـن عـيلٍّ بـن حمّمـ أسند عيلُّ 

ـــال ، عـــيلٍّ  إىلٰ  ـــيِّ «: ق ـــد النب ـــت عن ـــت أُ   كن  مِّ يف بي

 ،واملقــداد وابـن عــوف ومجاعــة فــدخل سـلامن وأبــو ذرٍّ  ،مةلَ َسـ

ــلامن ــال س ــ :فق ــول اهللاي ــلِّ  إنَّ  ،ا رس ــيٍّ  لك ــي�  نب ــبطنيوص  ،ا وس

بعـث  اهللا تعـاىلٰ  إنَّ  :قـال ثـمّ  ،فـأطرق ؟ك وسـبطاكفمن وصـيُّ 

ــيٍّ  ــة آالف نب ــ ،أربع ــة آالف وص ــم أربع ــان هل ــة  ،يٍّ ـوك وثامني

ي ووصـيّ  ،ي بيـده ألنـا خـري األنبيـاءـوالـذي نفسـ ،آالف سبط

ــياء ــري األوص ــباط ،خ ــري األس ــبطاي خ  إىلٰ  آدم أوٰىص  إنَّ  .وس

 وجملــث إىلٰ  ،جملــث وســنان إىلٰ  ،ســنان وشــيث إىلٰ  ،ابنــه شــيث

 إىلٰ  ،نـــوح إىلٰ  ،يـــاخور إىلٰ  ،خنـــوخأُ  إىلٰ  ،عثميشـــا إىلٰ  ،حمـــوق

ـــام ـــامر إىلٰ  ،س ـــا إىلٰ  ،عت ـــث إىلٰ  ،برعيشاش ـــره إىلٰ  ،ياف  إىلٰ  ،ب
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ــة ــران إىلٰ  ،حفيس ــراهيم إىلٰ  ،عم ــامعيل إىلٰ  ،إب ــحاق إىلٰ  ،إس  ،إس

ص /[[،  شــــعيب إىلٰ  ،ريثــــا إىلٰ  ،فيوســــ إىلٰ  ،يعقــــوب إىلٰ 

ــــ إىلٰ ]] ١٥٤ ــــع إىلٰ  ،ٰى موس ــــليامن إىلٰ  ،داود إىلٰ  ،يوش  إىلٰ  ،س

 إىلٰ  ،ٰى حييـــ إىلٰ  ،شـــمعون إىلٰ  ،ٰى عيســـ إىلٰ  ،زكريـــا إىلٰ  ،آصـــف

ــذر ــ إىلٰ  ،من ــرده إىلٰ  ،مةلَ َس ــرده إيلَّ  ،ب ــا ب ــا  ،ودفعه ــا أدفعه وأن

ـــدفعها إىلٰ  ،إليـــك يـــا عـــيلُّ   واحلســـن إىلٰ  ،احلســـن وأنـــت ت

د وحمّمــ ،دابنــه حمّمــ إىلٰ  وعــيلٌّ  ،ابنــه عــيلٍّ  واحلســني إىلٰ  ،احلســني

ــر إىلٰ  ــه جعف ــر إىلٰ  ،ابن ــ وجعف ــه موس ــ ،ٰى ابن ــه  إىلٰ  ٰى وموس ابن

ابنـه  إىلٰ  وعـيلٌّ  ،ابنـه عـيلٍّ  د إىلٰ وحمّمـ ،دابنـه حمّمـ إىلٰ  وعـيلٌّ  ،عيلٍّ 

يغيـب عـنهم إمـامهم مـا  ثـمّ  ،ابنـه القـائم واحلسـن إىلٰ  ،احلسن

اخلـامس  دَ ِقـاحلـذر احلـذر إذا فُ  :رفـع صـوته وقـال ثمّ  .هللاشاء ا

خيــرج مــن الـيمن مــن قريــة  ثـمّ  ،مـن ولــد السـابع مــن ولــدي

 .» بعوههذا املهدي خليفة اهللا فاتَّ  :ٰى يناد ،كرعة :يقال هلا

 أنَّ «  احلســن  ي برجالـه إىلٰ القّمـ د بـن عــيلٍّ وأسـند حمّمـ

 أعلـم إّين  هـمّ لّ ال: وقـال بعـدها ،خطـب قبـل وفاتـه  النبيَّ 

ـك ال ُختـوأنَّ  ،العلم يبيد أنَّ  لـيس  ،ة ظـاهرةيل أرضـك مـن حجَّ

ــور ــائف مغم ــاع أو خ ــامَّ  ،باملط ــتفل ــزل قل ــول اهللا : ن ــا رس  ،ي

ـ: قـال  ؟اخللـق ة عـىلٰ ألست احلجَّ   وعـيلٌّ  ،ة املنـذرأنـا احلجَّ

ــادي ــ ،اهل ــام واحلجَّ ــو اإلم ــديفه ــ ،ة بع ــت احلجَّ ــدهوأن  ،ة بع

ــ ــني احلجَّ ــدكة بواحلس ــ ،ع ــيلٌّ واحلجَّ ــده ع ــه ة بع ــ ،ابن ة واحلجَّ

ــ ــده حمّم ــهبع ــ ،د ابن ــهواحلجَّ ــر ابن ــده جعف ــ ،ة بع ــده واحلجَّ ة بع

ـ ،ابنـه ة بعـده عـيلٌّ واحلجَّ  ،ابنه ٰى موس  ،د ابنـهة بعـده حمّمـواحلجَّ

ــ ــ ،ابنــه ة بعــده عــيلٌّ واحلجَّ ــ ،ة بعــده احلســن ابنــهواحلجَّ ة واحلجَّ

ال  ،يظهـر يغيـب ثـمّ  ،ائـهومنقـذ أولي ،إمـام زمانـه ،بعده القائم

  .»أعطاكم اهللا علمي وفهمي ،ختلو األرض منكم

ــن احلســني إىلٰ  وأســند عــيلُّ  ــن عــيلٍّ  ب ــيِّ  احلســن ب  قــول النب

 ــيل ــي«: لع ــت وارث علم ــي ،أن ــدن حكم ــام  ،ومع واإلم

فـــإذا استشـــهد  ،فـــإذا استشـــهدت فابنـــك احلســـن ،بعـــدي

ــ ،فــإذا استشــهد فعــيل ابنــه ،فاحلســني  ،ة أبــراريتلــوه تســعة أئمَّ

 ،ٰى وموســ ،وجعفــر ،دوحمّمــ ،عـيلٌّ  :قــال ؟فــام أســامؤهم :قلـت

  .»واملهدي ،واحلسن ،وعيلٌّ  ،دوحممّ  ،وعيلٌّ 

ــه إىلٰ  ــن بابوي ــو جعفــر اب ــه  اجلــواد إىلٰ  وأســند الشــيخ أب آبائ

رســـول اهللا  دخلـــت عـــىلٰ «: قـــال ،احلســـني  أب أب إىلٰ 

 ــال ــاً  :فق ــاموات و مرحب ــن الس ــا زي ــك ي ]] ١٥٥ص /[[ب

وهـل هلــام زيــن غـريك يــا رســول  :بــن كعــب يبّ قـال أُ  ،رضاأل

ــال  ؟اهللا ــه يف األرض :فق ــرب من ــامء أك ــني يف الس  ،»للحس

 ،»بـة اسـمه عـيلٌّ خيـرج مـن صـلبه نطفـة طيِّ « :وصـفه وقـال ثمّ 

نعــم : قــال  ؟هــل مــن خلــف لــه :يبّ فقــال أُ « ،وصــفه ثــمّ 

ــ ــهحمّم ــمّ  ،»د ابن ــفه ث ــ« ،وص ــة طيِّ فركَّ ــلبه نطف ــةب اهللا يف ص  ب

ــّام  ــراً وس ــفه ،»ها جعف ــم وص ــ«، ث ــوركَّ ــة زكيَّ ــذه نطف ة ب يف ه

ــال أُ  ،ٰى ها موســوســّام  ــول اهللا :يبّ ق ــا رس ــفونكــأهنَّ  ،ي  ،م يتواص

ــال  ــن ربِّ  :ق ــل ع ــفهم يل جربائي ــاملني وص ــ ،الع ب وركَّ

ـ«، وصـفه ثـمّ  ،»اها عليـ�ة سـّام اهللا يف صلبه نطفـة مرضـيَّ  ب وركَّ

ــ ،وصــفه ثــمّ  ،»داً ها حمّمــيف صــلبه نطفــة مباركــة ســّام  ب يف وركَّ

ــارَّ  ــة ب ــلبه نطف ــّام ص ــة س ــري طاغي ــة غ ــمّ  ،»اها علي� ــفه ث  ،وص

ووصـف  ،وصـفه ثـمّ  ،»ها احلسـنب يف صـلبه نطفـة سـّام وركَّ «

ـ«، تركنـاه حـذر التطويـل بـه ،إمام عنـد ذكـره دعاء كلِّ  ب وركَّ

ــة ــة مبارك ــن نطف ــلب احلس ــرٰىض  ،اهللا يف ص ــلُّ  ي ــا ك ــؤمن هب  ،م

ق اهللا يف صـدِّ يُ  ،م بالعـدل ويـأمر بـهحيكـ ،فهو إمام تقـي مهـدي

ــعَ  :وهــي ،خيــرج مــن هتامــة حــني تظهــر العالمــات ،قولــه م َل

ــيُ  ــ ،رـنَش ــيف ينض ــإذن اهللا ،يـوس ــان ب ــا ويلَّ  :وينطق ــرج ي  اخ

ولـه بالطالقـان كنـوز ال ذهـب  ،فيخـرج ،واقتـل أعـداء اهللا ،اهللا

ــ ــول مطهَّ ة إالَّ وال فضَّ ــوَّ  خي ــال مس ــة ورج ــه  ،مةم ــع إلي وجيتم

معـه صـحيفة خمتومـة فيهـا  ،ة أهـل بـدري البالد عـدَّ ـقاصمن أ

ون ادون جمــدُّ الهـم كـدّ ة أصـحابه وأسـامؤهم وبلــداهنم وُح عـدَّ 

 ،وميكائيـل عـن يسـاره ،خيـرج وجربائيـل عـن يمينـه ،يف طاعته

كيـف بيـان هـؤالء  :يبّ قـال أُ  ،متـهمقدّ  وشعيب بن صـالح عـىلٰ 

ــ ــن اهللاألئمَّ ــال  ؟ة ع ــاىلٰ  إنَّ  :ق ــ اهللا تع ــأن ــي عش ر ـزل اثن

ــاً  ــ خامت ــي عش ــحيفةـواثنت ــلِّ  ،ر ص ــم ك ــىلٰ  اس ــام ع ــه إم  ،خامت

 .» وصفته يف صحيفته

 نزلت امَّ ـل«: قال ،احلسني  ي إىلٰ القمّ  د بن عيلٍّ وأسند حممّ 

هبـا  ٰى مـا عنـ :فقـال ،عنهـا  ويل األرحام سـألت النبـيَّ آية أُ 

 أخوك أوىلٰ فـ ٰى ـفإذا مض ،بمكاين أوىلٰ  فأبوك عيلٌّ  إذا متُّ  ،غريكم

 ٰى ـفـإذا مضـ ،بـه أوىلٰ  ابنك عيلٌّ  ثمّ  ،به فأنت أوىلٰ  ٰى ـفإذا مض ،به

فإذا  ،ٰى فابنه موس ٰى ـفإذا مض ،فابنه جعفر ٰى ـفإذا مض ،دفابنه حممّ 

 ،فابنـه عـيلٌّ  ٰى ـفإذا مض ،دفابنه حممّ  ٰى ـفإذا مض ،فابنه عيلٌّ  ٰى ـمض

وقعـت  ٰى ـفـإذا مضـ]] ١٥٦ص /[[،  فابنـه احلسـن ٰى ـفإذا مض

 .» الفتنة يف التاسع من ولدك

ــة أنَّ  ــاحب الكفاي ــند ص ــاً  وأس ــ أعرابي ــني  ٰى أت  احلس

ــ :فكــان يف آخرهــا ،فســأله عــن أشــياء ة بعــد رســول كــم األئمَّ



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ٢٢٣  .............................................................................................. عددهم/  األئمَّ

ــا عشــ«: قــال ؟اهللا  ــال ،»رـاثن ــأطرق ،هم يلســمِّ  :ق ــمّ  ،ف  ث

ــن أيب طالــب اإلمــام واخلليفــة بعــده عــيلُّ «: قــال ــن ،ب  ،واحلس

 ،د ابنـهوبعـده حمّمـ ،ابنـي مـنهم عـيلٌّ  ،ديوتسعة مـن ولـ ،وأنا

ــه ــر ابن ــده جعف ــ ،وبع ــده موس ــه ٰى وبع ــيلٌّ  ،ابن ــده ع ــه وبع  ،ابن

وبعـده  ،وبعـده احلسـن ابنـه ،ابنـه وبعـده عـيلٌّ  ،د ابنهوبعده حممّ 

ــدي ــن ول ــدي م ــع امله ــف التاس ــر  ،اخلل ــدين يف آخ ــوم بال يق

 .» الزمان

ــاً  ــ وأســند أيض ــن حيي ــد ٰى ع ــن زي ــن  :قــال ،ب ــألت أيب ع  س

ــ وثامنيــة مــن  ،أربعــة مــن املاضــني ،رـاثنــا عشــ( :فقــال ،ةاألئمَّ

ــاقني ــت ،)الب ــمِّ  :قل ــال ،هم يلس ــيلٌّ : (ق ــون ع ــن  املاض واحلس

ــيلُّ  ــني واحلســني وع ــن احلس ــاقر ،ب ــي الب ــاقون أخ ــده  ،والب وبع

 دوبعـده حمّمـ ،ابنـه وبعـده عـيلٌّ  ،ابنـه ٰى وبعده موسـ ،جعفر ابنه

 ،)وبعــده املهــدي ،ســن ابنــهوبعــده احل ،ابنــه وبعــده عــيلٌّ  ،ابنــه

 ،)ي مـن العــرتةولكنّـ ،ال: (قــال ؟مـنهم يـا أبــت لسـَت  :قلـت

بعهــد عهــده إلينــا ( :قــال ؟فمــن أيــن عرفــت أســامءهم :قلــت

  ).رسول اهللا 

ـ  ،البـاقر ه دخـل عـىلٰ أنَّـ ابـن الكميـت ل إىلٰ وأسند أبو املفضَّ

 : يقول فيه فأنشده شعراً 

ــ ــو ٰى مت ــقُّ  ميق ــ احل ــيكم مت     ٰى ف

   كم الثــــــاينوم مهــــــديُّ يقــــــ 

ــ ثــمّ  ،إن شــاء اهللا رسيعــاً «: تنيفقـال مــرَّ   ،رـة اثنــا عشــاألئمَّ

ــيلُّ أوَّ  ــم ع ــب هل ــن أيب طال ــن ،ب ــده احلس ــني،  ،وبع ــده احلس وبع

ووضـع يـده  -بـن احلسـني، وأنـا، ثـّم بعـدي هـذا  وبعده عـيلُّ 

 ،ٰى ابنـه موسـ«: فمـن بعـده؟ قـال: ، قلـت»-كتـف جعفـر  عىلٰ 

وبعــده  ،وبعــده ابنــه عــيلٌّ  ،دوبعــده ابنــه حمّمــ ،وبعــده ابنــه عــيلٌّ 

 وهـو أبـو القـائم الـذي خيـرج فـيمأل الـدنيا قسـطاً  ،ابنه احلسن

: قــال ؟خيــرج ٰى فمتـ :قلــت ،»ويشــف صـدور شــيعتنا ،وعـدالً 

ال تــأتيكم مثلــه كالســاعة  :عــن ذلــك فقــال  النبــيُّ  َل ئِ ُســ«

 .»إالَّ بغتة

 : فصل )٦( ]]١٥٧ص /[[

عـــن  ،يـهــو يــروي عــن الكّشــو ،اءد احلــذّ أبــو حمّمــ

وأثبـت  ،نقلت هـذا احلـديث مـن جممـوع قـرئ عليـه ،ايشالعيّ 

يــونس بــن ظبيــان دخــل  د أنَّ بــن حمّمـ أســند عــيلُّ ،  ه عليــهخّطـ

ــىلٰ  ــادق  ع ــاً  ،الص ــده قوم ــد عن ــفات  فوج ــون يف ص خيتلف

 ،يـا يـونس«: قـال بعـد كالمـه ثـمّ  ،ر هلـمـوفسَّ  ،عليهم فردَّ  ،اهللا

ــد ــم فعن ــتإذا أردت العل ــل البي ــ ،نا أه ــاألئمَّ ــا عش  ،»رـة االثن

وبعـده احلسـن  ،بـن أيب طالـب عـيلُّ «: فقـال ،هم يلسـمِّ  :فقلت

ــني ــيلُّ  ،واحلس ــده ع ــني وبع ــن احلس ــ ،ب ــده حمّم ــيلٍّ وبع ــن ع  ،د ب

 وبعـده عـيلُّ  ،بـن جعفـر ٰى وبعـده موسـ ،دوبعده جعفر بن حمّمـ

ــ ــن موس ــ ،ٰى ب ــن عــيلٍّ وبعــده حمّم ــده عــيلُّ  ،د ب ــ وبع ــن حمّم  ،دب

ــيلٍّ وب ــن ع ــن ب ــ ،عــده احلس ــد احلســن احلجَّ ــطفانا اهللا  ،ةوبع اص

 .»مل يؤِت أحدًا من العاملني وآتانا ما ،رناوطهَّ 

مــن أعجــب الروايــات يف أعــداد  :قــال صــاحب املقتضــب

مـا أسـنده عبـد الصـمد   ة وأسامئهم مـن طريـق املخـالفنياألئمَّ 

 ىلٰ دخلـت عـ  :قـال ،يداود بـن كثـري الرّقـ ي إىلٰ ـم الطشبن مكرَّ 

عــرض يل  :قلــت ،»؟مــا أبطــأك يــا داود«: فقــال الصــادق 

ـ :قلـت ،»؟مـا رأيـت هبـا«: قـال ،حاجة يف الكوفـة  ك زيـداً عمَّ

ــدعو إىلٰ  ــه ي ــال ،نفس ــامعة«: ق ــا س ــحيفةآ ،ي ــك الص ــي بتل  ،»تن

 ،خـرج إلينـا أهـل البيـتا أُ هـذه ممـَّ«: وقـال ،فدفعها إيلَّ  ،فجاءه

فقرأهتــا فــإذا  ،»بــه كــابر كــابر مــن لــدن رســول اهللا  رُّ ـيســ

والســطر  ،د رســول اهللاحمّمــ ، اهللاال إلــه إالَّ  :لاألوَّ  :ســطران
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ــك ِ ــةالتو[ ذ� ــيلُّ   ،]٣٦: ب ــن أيب طالــب ع  ،ب

ــن ــني ،واحلس ــيلُّ  ،واحلس ــني وع ــن احلس ــ ،ب ــيلٍّ وحمّم ــن ع  ،د ب

ــ ــن حمّم ــر ٰى وموســ ،دوجعفــر ب ــن جعف ــ وعــيلُّ  ،ب ــن موس  ،ٰى ب

واخللـف  ،واحلسـن بـن عـيلٍّ  ،دبـن حمّمـ وعـيلُّ  ،د بن عـيلٍّ وحممّ 

ــ ــا داود]] ١٥٨ص . /[[ة هللامــنهم احلجَّ ــن كــان ،ي ــدري أي  ؟أت

: فقـال ،اهللا ورسـوله أعلـم وأنـتم :قلـت ،»؟اً كان مكتوبـ ٰى ومت

 إنَّ  ؟ب بــهذهَ تــاه بزيــد وُيــفــأين يُ  ،قبــل خلــق آدم بــألفي عــام«

 .» األقرب إلينا فاألقرب وحسداً  الناس لنا عداوةً  أشدَّ 

قــال  الصــادق  أنَّ  يد القّمــبــن حمّمــ وأســند عــيلُّ 

ـ«: رميـلعلقمـة احلضـ  ،بـن أيب طالــب عـيلُّ  :رـة اثنـا عشـاألئمَّ

 ثــمّ  ،د بــن عــيلٍّ وحمّمــ ،بــن احلســني وعــيلُّ  ،واحلســني ،احلسـنو

 ٰى دعابنـه ُيــ وبعـده عـيلٌّ  ،ٰى ولـدي موسـ وقـد أوصـيت إىلٰ  ،أنـا

وبعــد  ،د ابنــه عــيلٌّ وبعــد حمّمــ ،دابنــه حمّمــ وبعــد عــيلٌّ  ،بالرضــا

 .»واملهدي من ولد احلسن ،ابنه احلسن عيلٍّ 

ــ ــند القّط ــان والــدقّ وأس ــيباين والــورّ اق وحمّم  أنَّ   اقد الش

ــذيل ــن أيب اهل ــد اهللا ب ــأل عب ــول س ــن هبل ــيم ب ــب  :مت ــيمن جت ف

ـ :فقـال ؟وما عالمتهـا ؟اإلمامة والقـائم  ،املسـلمني ة عـىلٰ احلجَّ
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ــيِّ  ،بأحكــام الــدين ــه ووصــيُّ  اهللا  أخــو نب الــذي  ،هوخليفت

ونـزل الكتـاب بطاعتـه يف  ،ٰى كان منه بمنزلـة هـارون مـن موسـ

ـــرِ : قولـــه تعـــاىلٰ 
ْ
�

َ ْ
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ُ
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�

ْ
  ،]٥٩: النســـاء[ ِمـــن

ــاىلٰ  ــه تع ــه يف قول ُ : وبواليت
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
 ... إِن

وذلـك  ،باإلمامـة مٍّ لـه يف غـدير ُخـ املـدعوُّ ، ]٥٥: املائـدة[اآلية 

بـن  عـيلُّ  ثـمّ  ،احلسـني ثـمّ  ،وبعـده احلسـن ،بـن أيب طالـب عيلُّ 

بـن  ٰى موسـ ثـمّ  ،دّمـجعفـر بـن حم ثمّ  ،د بن عيلٍّ حممّ  ثمّ  ،احلسني

بــن  عـيلُّ  ثـمّ  ،د بـن عـيلٍّ حمّمـ ثــمّ  ،ٰى بـن موسـ عـيلُّ  ثـمّ  ،جعفـر

 ،بعـد واحـد ابـن احلسـن واحـداً  ثـمّ  ،احلسن بن عـيلٍّ  ثمّ  ،دحممّ 

  ثني معاويـة عـن األعمـش عـن الصـادق وحـدَّ  :قال متـيم

 . مثله

ــن  إىلٰ  د بــن عــيلٍّ وأســند الشــيخ أبــو جعفــر حمّمــ الفضــل ب

أن يكتـــب لـــه   ســـأل الرضـــا امَّ ـأمون لـــاملـــ أنَّ   شـــاذان

ــىلٰ  ــالم ع ــحيفة اإلس ــار ص ــهادتني ،اختص ــب الش ــيئاً  ،فكت  وش

ـــوله ـــفات اهللا ورس ـــن ص ـــالفي أنبيائـــه ،م ـــرار بس  ،واإلق

ــه ــن أيب  عــيلَّ  وأنَّ  ،والعجــز عــن معارضــته ،والتصــديق بكتاب ب

وبعــده  ،هطالــب النــاطق بــه العــامل بأحكامــه واخلليفــة بعــد نبيِّــ

د وحمّمـ وعـيلٌّ  ٰى د وجعفـر وموسـوحمّمـ  وعـيلٌّ احلسن واحلسـني

ــ وعــيلٌّ   ،)لوات اهللا علــيهمصــ(ة القــائم املنتظــر واحلســن واحلجَّ

ـ وأنَّ  ،واإلمامـة يَّةشهد هلـم بالوصـأُ  ة األرض ال ختلـو مـن حجَّ

 .وصفهم باألوصاف اجلميلة ثمّ  ،عرص يف كلِّ 

ــ]] ١٥٩ص /[[ ــند الشــيخ حمّم ــيلٍّ وأس عبــد  أنَّ  د بــن ع

ـــ ـــد اهللا احلســـني دخـــل عـــىلٰ العظـــيم ب  ،اجلـــواد  ن عب

ــه ــه دين ــأعرض علي ــاىلٰ  ،ف ــف اهللا تع ــه فوص ــق بجالل ــام يلي  ،ب

وإمامـة  ،ه وختمـهبرسـالة نبيـِّ وأقـرَّ  ،وسلب عنـه املنـايف لكاملـه

 عـيلِّ  ثـمّ  ،احلسـني ثـمّ  ،احلسـن ثـمّ  ،بن أيب طالب من بعـده عيلِّ 

 ٰى موسـ ثـمّ  ،دجعفـر بـن حمّمـ ثـمّ  ،د بن عيلٍّ حممّ  ثمّ  ،بن احلسني

ومـن «: فقـال  ،أنـت ثـمّ  ،ٰى بـن موسـ عـيلِّ  ثـمّ  ،بن جعفـر

وكيــف للنــاس  ،مــن بعــده احلســن ابنــه ثــمّ  ،ابنــي بعــدي عــيلٌّ 

ــده ــن بع ــاخللف م ــت ،»؟ب ــك :قل ــف ذل ــال ؟كي ــ«: ق  ٰى رال ُي

ــ ــرَّ  ثــمّ  ،»وعــدالً  خيــرج فــيمأل األرض قســطاً  ٰى شخصــه حتَّ  أق

ــاعتهم ــوب ط ــرة ،بوج ــأحوال اآلخ ــالفرائض  ،وب ــةوب  ،املعلوم

فاثبــت  ،هــذا واهللا ديــن اهللا الــذي ارتضــاه لعبــاده«: فقــال 

 .»بالقول الثابت يف احلياة الدنيا واآلخرة تك اهللاعليه ثبَّ 

 ،بــن إبــراهيم عــن عــيلِّ  ،ث أمحــد بــن زيــاد اهلمــداينوحــدَّ 

ــيل ــن أمحــد املوص ــد اهللا ب ــف ،عــن عب ــن أيب دل ــن الصــقر ب  ،ع

مــا  :فقلــت ،هلــادي مــوالي أيب احلسـن ا دخلــت إىلٰ   :قـال

: قــال ؟»ام فتعــاديكمال تعــادوا األّيــ«:  قــول النبــيِّ  ٰى معنــ

ــ« ــن األّي ــاموات واألرضنح ــت الس ــا قام ــم  ،ام م ــبت اس فالس

واالثنـــني  ،واألحـــد اســـم أمـــري املـــؤمنني ،رســـول اهللا 

 د بـن عــيلٍّ بــن احلسـني وحمّمــ والثالثــاء عـيلُّ  ،احلسـن واحلسـني

ــ ــن حمّم ــر ب ــاء مو ،دوجعف ــواألربع ــيلُّ  ٰى س ــر وع ــن جعف ــن  ب ب

 ،واخلمــيس ابنــي احلســن ،وأنــا د بــن عــيلٍّ وحمّمــ ٰى موســ

وهـو الـذي يمـأل  ،إليه جتتمـع عصـابة احلـقِّ  ،واجلمعة ابن ابني

ــام مُ  وعــدالً  األرض قســطاً  ــلِ ك ــامً  ت جــوراً ئَ ــ ،وظل  ٰى فهــذا معن

ــ ــدنيا فيعــادوكم يف اآلخــرة ،اماألّي ورواه  ،»فــال تعــادوهم يف ال

 ،د بـن رمسـويهبـن حمّمـ عـن عـيلِّ  ،يد القّمـحمّمـبـن  عيلُّ  أيضاً 

 .عن أمحد بن زياد

نقلها  ،وسادات البالد ،ة العبادفهذه نبذة من النصوص يف أئمَّ 

وتبـاين  ،مع تباعد مكـاهنم ،الغفري واألجماد واجلمِّ  ،والفراد ةالثقا

عــن لســليم إنكارهــا  ال يقبــل العقــل الســقيم فضــالً  ،زمــاهنم

ص /[[  عن الكـريم إىلٰ  الطبع اللئيم فضالً وال يميل  ،الشتهارها

 ،رور عـن دينـه أن تفتله دنياه الَغـإالَّ  ،جحدها النتشارها]] ١٦٠

فأشـغلته عـن  ،طيـب العـيش ولينـه وتقتله بغدرها املائل بـه إىلٰ 

ومل يسمع قـول اهللا يف  ،فقنع بعقائد اآلباء السالفني ،صحيح النظر

تُوِ� بِِ�تاٍب مِ : كتابه املبني
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 :فصل ]]١٧١ص [[

رعية ـمـنهم مـن العلـوم العقليـة والشـ واحـدٍ  ظهر عن كـلِّ 

مــن مــوا وال تعلَّ  ،ومل ينقلــوا ذلــك عــن عــامل غــريهم ،يف زمانــه

 ،وال درســوا الكتــب الســالفة ملــن عــداهم ،أحــد ســواهم

ــ ة صــحَّ  ة الالئحــة والرباهــني الواضــحة عــىلٰ وذلــك مــن األدلَّ

ــامتهم ــصُّ  ،إم ــن  إذ ال خي ــه م ــرق عادت ــبحانه بخ ــيم س احلك

 .يكذب يف دعوته

 ؟فام يمنع من استفادهتم من غريهم :إن قيل
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ولــو كــان  ،مل يشــتهر ألحــد مــن الفضــل مــا يــدانيهم :قلنــا

 حلرصــهم عــىلٰ  ،شـخص مــن خمـالفيهم ذلـك لبحــث عنـه كــلُّ 

حيــث   النبــيِّ  ار عــىلٰ وقــد اعــرتض الكّفــ ،إطفــاء نــورهم

ــإنَّـ :قـالوا اهللا  ردَّ  ٰى حتَّــ ،كـام نطـق بــه القـرآن ،م مـن غــريهه تعلَّ

ــه ــوهلم بقول ــيْنا إِ�ٰ : ق َض
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ــ، ]١٠٣: النحــل[ ــنَقــمل يُ  ة واألئمَّ ا مــن غــري م أخــذول أهنَّ

ـآبائهم عن جـدِّ  واحـد يف زمانـه  وقـد كـان لكـلِّ  ،مهم عـن رهبِّ

 .رجال كثري يأخذون عنه

ــ ــيخان وأمَّ ــرتف الش ــه مشــهورة اع ــري املــؤمنني فأحكام ا أم

 .وغريمها بسعتها

ــيض نعــام كســ م بإرســال رِ ره ُحمـــوابنــه احلســن حكــم يف ب

وحكـم يف البقــرة التـي قتلـت احلـامر إن كانــت  ،اإلبـل بعـددها

ــاحبهاد ــمن ص ــه ض ــه يف منام ــت علي ــا  ،خل ــل عليه وإن دخ

ــدر ــوهلام ،فه ــيخان بق ــم الش ــد أن حك ــىلٰ  :بع ــت ع ــة جن  هبيم

 .هبيمة فال ضامن

م الفــرزدق وعلَّــ ،خــذت عنــه األحكــامأُ  احلســني 

 .وغريها ،املناسك

ــدَّ  ــع ش ــدين م ــن العاب ــهزي ــ ،ة خوف ــادة ربِّ ــه لعب  ،هوانقطاع

وم يف الصــوم وخــاض قــ ،أخـذ عنــه الزهــري وعطــاء وغريمهـا

 .أربعني قسامً  مه هلم إىلٰ فقسَّ 

احلســن  قطــع القفــار إىلٰ  أعرابيــاً  وذكــر ابــن طلحــة أنَّ 

ر أن يبـدأ ـفأشـار بعـض مـن حضـ ،مه يف عـويص العربيـةكلِّ ليُ 

جئتــك مــن اهلرقــل واجلعلــل واألثــيم  :م وقــالفســلَّ  ،باحلســني

 :قال ثمّ  ،هلمهماو

  ع رشحيــــــهوقــــــد ودَّ     اهليــــف هفــــا قلبــــي إىلٰ 

ـــ ــــــــه   اوقـــد كـــان البقـــاء غض� ــــــــراري ذيلي   بج

ــــ   اتعــــــالالت ولـــــــذّ  ــــقيا لعص ــــا س   ريهـفي

ـــــفلـــــامَّ  ــــه   م الشـــــيب علَّ ــــرأس نطاقي ــــن ال    م

ــــابيه   قــــد عنــــاين ٰى وأمســــ ــــد خض ــــه جتدي   من

ــــلَّ  ــــوتس ــــن الله   وألقيـــــــت قناعيــــــــه   يت ع

ــــــم ذو رأي ــــــو يعل ـــــه   فل ـــــه رأيي ـــــيل في   أص

 ]]١٧٣ص /[[

ـــــ ـــــه ٰى أللف ـــــريه من   ريهـعصــــ  كــــرِّ لــــه يف    غ

 :فارجتل احلسني 

  حمـــــا آيـــــة رســـــميه   فـــام رســـم ســـجا فيـــه

  يف نوعــــــــا قناعيــــــــه   ســـــفود درج الـــــذيلني

ـــرت ـــف ت ـــود جرص ـــــه عـــــىلٰ     ٰى وم ـــــد نوعي   تلبي

ـــــــزن ـــــــن امل ـــــامكيه   ودالج م ـــــوء س ـــــا ن   دن

ــــــودق إىلٰ  ــــــر ال ــــه    مثعنج ــــن خاللي ــــرد م   بج

ـــــاه ـــــد برق ـــــد أمح ــــــــال ذمَّ    وق ــــــــه ف   لربقي

ـــــ   لرعديــــــــه فــــــــال ذمَّ    ل رعـــــداهوقـــــد جلَّ

  نطاقيــــــه ٰى إذا أرخــــــ   نجـــيح الرعـــد شـــجاج

  لبينونــــــــة أهليــــــــه   قفـــراً  دارســـاً  ٰى فأضـــح

ــرايب  ــاً  :فقــال األع ــه كالم ــرب من ــت أع ــا رأي وال أذرب  ،م

 :فقال احلسن يف أخيه ،منه لساناً 

ــــاً  ــــرَّ  غالم ــــرمحنك   يــــــــهبــــــــالتطهري جدَّ    م ال

ـــــن نـــــور ســـــنا   كســـاه القمـــر القمقـــام    ئيهم

ـــــدَّ  ـــــو ع ـــــّام ول ــــه   حد ط ــــن عدادي ــــا ع   نفجن

ــــــيهوقوَّ    وقـد أرضــيت مــن شــعري ــــــت عروض   م

ــرايب  ــتام وأُ  :فقــال األع ــأيب أن ــب ــيكام ،يّم ــارك اهللا ف ــد  ،ب فلق

 .راض عنكام ،لكام انرصفت وأنا حمبٌّ 

وسـأله ، أخـذ عنـه جـابر وغـريه علـم التفسـري والباقر 

ـم: عمرو بـن عبيـد عـن قولـه تعـاىلٰ  تـا ا�س�
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 د بــن عــيلٍّ حمّمــ :فقيــل ،فســأل عنــه ،فتــي النــاسك يُ ِلــعبــد املَ 

 :فســأله ،فبعـث إليـه ،بـه أهـل العــراق]] ١٧٤ص /[[  املفتـون

ــ ــل الن ــا يأك ــةم ــوم القيام ــال  ؟اس ي ــُحي «: فق ــىلٰ ـَش  رون ع
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ـ فبعـث  ،ه قـد ظفـر بـههشـام أنَّـ ٰى فـرأ ،»رةقرصة وأهنار متفجِّ

: فقــال  ،رب يومئــذٍ ـمــا أشــغلهم عــن األكــل والشــ :إليــه

يْنـا : قـالوا ٰى هم يف النـار أشـغل ومل يشـغلوا حتـَّ«
َ
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 . هشام

 .أخذ عن جابر بل الباقر  :إن قيل

 ،ه مل يبلـغ مـن العلـم مبلـغ البـاقرظـاهر مـن جـابر أنَّـ :قلنا

وسـمعت  ،رأيـت رسـول اهللا  :ز عـن غـريه بقولـهام متيـَّوإنَّ 

 .رسول اهللا 

ــاقر  ــن الب ــابر م ــب ج ــهعلِّ أن يُ  وطل ــع ب ــا ينتف ــه م  ،م

ــال ــ«: فق ــلإنَّ ــال ،»ك ال حتم ــىلٰ  :فق ــال ،ب ــو «: فق ــا آدم أب أن

وكـاد  ،بـل أنـت مـوالي :ففتح عينيـه يف وجهـه وقـال ،»رـالبش

ــيش ــال ،أن يط ــ«: فق ــون وأوالدي بش ــا آدم الل ــكن ،»رـأن  ،فس

ـــمــا أســ«: فقــال .  دياإلقالــة يــا ســيِّ  :فقــال ،»خترع مــا تنسَّ

 رواهــا عــن الرســول  البــاقر عنــه أخبــاراً  ٰى ام رووإنَّــ

 .الناس عىلٰ  تقريباً 

ــادق و ــ الص ــأنه ال خيف ــة آالف  ،ٰى ش ــه أربع ــذ عن وأخ

وانقطـع أبـو حنيفـة  ،وأخـذ مالـك عنـه ،ٰى عفال تُ  رجل أحكاماً 

كــم  إىلٰ  :ابــن طــالوت حيــث قــال لــه عــىلٰ   ردَّ امَّ ـولــ،  بـني يديــه

ــدر ــذا البي ــون ه ــخ،  ...تدرس ــه ال ــانقطع ،فأجاب ــال  ،ف فق

ــحابه ــتم أنَّ  :ألص ــىلٰ ظنن ــوين ع ــم تلق ــرة ك ــألقيتموين ،مت ــىلٰ ف   ع

 ،مـا رأينــا أحقـر منــك يف جملســه ،لقـد فضــحتنا :فقــالوا ،مجـرة

ــال ــذا :فق ــون ه ــ ؟أيب تقول ــق رفإنَّ ــن حل ــن م ــن ؤه اب وس م

 . ترون

ل أن األوَّ  :وجـــدت علــم النـــاس يف أربـــع«: وقــال 

ــ ــرف ربَّ ــك ،كتع ــنع ب ــا ص ــرف م ــاين أن تع ــث أن  ،والث والثال

ــك ــا أراد من ــرف م ــا ُخي  ،تع ــرف م ــع أن تع ــنوالراب ــك ع  رج

 .» دينك

عنــه أخــوه  ٰى ورو ،أخــذ عنــه النــاس كثــرياً  والكــاظم 

ــاً  وســأله أبــو حنيفــة عــن أفعــال ، شــهرياً  عــيل بــن جعفــر كتاب

 د هبــا ســقط عــن العبــاد الــذمُّ إن كــان اهللا تفــرَّ «: فقــال ،العبــاد

دوا د العبـاد هبـا تفـرَّ وإن تفـرَّ  ،علـيهام وإن شـاركها فالـذمُّ  ،فيها

 . بهت أبو حنيفة من ذلكف]] ١٧٥ص /[[، »هابمستحقِّ 

ـــا  ـــاصُّ  ٰى رو الرض ـــه اخل ـــامُّ  عن ـــث يف  والع أحادي

اإليـامن عقـد «: عنـه داود بـن سـليامن ٰى فـرو، التفسري والكـالم

ــان ــ، » وعمــل باألركــان ،وإقــرار باللســان ،باجلن   ســار إىلٰ امَّ ـول

عـن  ٰى ورو،  مـن هـذا الشـأن خراسان أخـذ النـاس عنـه كثـرياً 

لكـــن  ،ة اهللا دخـــل اجلنَّـــإلـــه إالَّ مـــن قـــال ال «:  النبـــيِّ 

 .يعني معرفة اإلمام »وأنا من رشوطها ،برشوطها

وظهــر فضــله  ،لــه رجــال أخــذوا عنــه العلــوم اجلــواد 

ـــ ،العمـــوم عـــىلٰ  ـــزم عـــىلٰ امَّ ـول ـــه  ،تزوجيـــه املـــأمون  ع الم

مجــع ذلــك  ٰى متــ :فقــالوا ،فأجــاهبم بغــزارة علمــه ،اســيونالعبّ 

هم مــن اهللا هــؤالء قـوم مــوادّ  :فقـال املــأمون ؟هصــغر ســنِّ  عـىلٰ 

ــبحانه ــامتحنوه ،س ــم ف ــإن أردت ــىلٰ ،  ف ــاجتمعوا ع ــ ف ــن  ٰى حيي ب

أو  يف احلــلِّ «: فقــال  ،فســأله عــن حمــرم قتــل صــيداً  ،أكــثم

ــرم ــداً  ؟أو جــاهالً  عاملــاً  ؟احل  ؟ا أو عبــداً حــر�  ؟أو خطــأً  عم

ــغرياً  ــرياً  ص ــا ؟أو كب ــري أو غريه ــن ذوات الط ــغار  ؟م ــن ص م

ــا ــيد أم كباره ــ ؟الص ــاً ر� ـمص ــيالً  ؟ا أم نادم ــاراً  ل ــم  ،»؟أم هن فل

خـذتم مـا أُ  اآلن صـحَّ  :فقـال املـأمون ،يدر ابن أكـثم مـا يقـول

وطلــب تفســري ذلــك  ،الفضــل مّ جــه ابنتــه أُ فعنــد ذلــك زوَّ  ،بــه

ــ ــثم ،رهـففسَّ ــن أك ــأل اب ــر أن يس ــال ،وأم ــ :فق ــت  ْل َس إن عرف

ت فســأله عــن جاريــة حلَّــ ، اســتفدت منــكوإالَّ  ،أجبتــك

ـ ،فلـم يـدر ،اراً وحرمـت مـر  .وهـي مشـهورة،  ر لـه ذلـكـففسَّ

ـأهـل هـذا البيـت ُخ  إنَّ  :فقال املأمون  ،وا بـالكامل مـن الصـباصُّ

ــرون أنَّ أَال  ــول اهللا   ت ــيلٍّ  رس ــه بع ــتح دعوت ــن  افت ــو اب وه

ــ  وباهــل باحلســن واحلســني ومهــا دون ســتِّ  ،ر ســننيـعش

 ؟سنني

قـد و ،واهلادي والعسكري ظهـر مـنهام مـا ظهـر مـن آبـائهام

ــىلٰ  ــتمل ع ــة تش ــالة املقنع ــكري الرس ــن العس ــرج ع ــم  خ معظ

ـــام ـــال  ،األحك ـــات رج ـــاب املكاتب ـــريي يف كت ـــر احلم وذك

 .العسكري 

ـ ا اإلمـام املهــدي فسـيأيت عنـه شـــيء مـن ذلـك يف بابــه وأمَّ

 .إن شاء اهللا تعاىلٰ 

 ؟من أين هلم هذه العلوم :إن قيل

ـــدنا«: فقـــد ورد عـــنهم،  هممـــن جـــدِّ  :قلنـــا ص /[[ عن

ــة]] ١٧٦ ــيُّ  ،اجلامع ــاله النب ــاب أم ــىلٰ   كت ــيلٍّ  ع  ، ع

ــاس إىلٰ  ــه الن ــاج إلي ــا حيت ــع م ــن مجي ــاعة م ــام الس ــن  ،»قي أو م

 ،غــابراً  علــامً «: فقــد ورد عــنهم ، أو مــن املالئكــة ،اإلهلــام

فالغــابر علــم  ،يف األســامع ونقــراً  ،يف القلــوب ونكتــاً  ،ومزبــوراً 

  والنقــر ،هلــاموالنكــت اإل ،واملزبــور علــم مــا بقــي ،ٰى ـمــا مضــ
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ا لنجمــع زغــب املالئكــة إّنــ«: وقــوهلم ، »حــديث املالئكــة

ــنا ــن فرش ــؤمنني، »ع ــري امل ــل ألم ــال رج ــد ق ــِح  أُ إّين  :وق  ،كبُّ

ـــال  ـــذبت«: فق ـــامء ٰى  ال أرإّين  ،ك ـــمك يف األس وال  ،اس

ــخاص ــك يف األش ــ ،»شخص ــك َل ئِ فُس ــن ذل ــال  ،ع : فق

ــعــرَّ  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ « ــيُّ  ،ه أســامء املــؤمننيف نبيَّ   وأثبتهــا النب

ـ ٰى ورو، »وأنـا أعـرفهم ،لنا م رأوا عنـد البـاقر وزيـن مجاعـة أهنَّ

ــدين  ــاً  العاب ــرياً  كتاب ــه ،كب ــألوهم عن ــالوا ،فس ــذا «: فق ه

 . فوجدوا أسامءهم ،فسألوهم النظر فيه ،»ديوان املؤمنني

ــه تعــاىلٰ  :إن قيــل ــمْ : فقول ِْه
َ

 إِ�
َ

ل ــز�
ُ
ــاِس مــا ن

�
َ �ِلن ــ�� َ�ُ�ِ 

عونــه مــن اختصــاص اإلمــام ل مــا تدَّ بطِــيُ  ]٤٤: لالنحــ[

 .بتبيينه

ــا ــإذا وُ  :قلن ــ عَ ِض ــافظ ال ينس ــد ح ــم عن ــل ٰى العل ، وال جيه

 .سقط ما اعرتضتم به عليه ،ف الناس الفزع إليهوكلَّ 

 ،انقطــاع الــوحي  املعلــوم مــن ديــن النبــيِّ  نَّ إ :إن قيــل

 .ل ما ذكرتم من حديث املالئكةبطِ وهو يُ 

ـ ،ةخـتم النبـوَّ  إلمجـاع عـىلٰ ام اإنَّ  :قلنا املالئكـة ال  أنَّ  ا عـىلٰ أمَّ

 .فال ختاطب أحداً 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ـ أنَّ : اخلامسة]] ٧٥٣ص [[ روا يف هـؤالء ـة قـد انحصـاألئمَّ

املسّمون عّيل وولديه احلسن واحلسـني وتسـعة مـن ُولـد احلسـني 

مامة ألحد غريهم ومل تثبت يف مـا يزيـد عـىلٰ ، فلم تصّح اإل 

 .مهذا العدد، وهذه املقّدمة ثابتة بام تقدَّ 

*   *   * 

ــاين]] ٧٧٠ص [[ ــ: األصــل الث ــ فقــوا عــىلٰ م اتَّ أهنَّ ه جيــب أنَّ

 ر بعـد النبـيِّ ـٍف اعتقـاُد إمامـة هـؤالء االثنـي عشـمكلَّ  كلِّ  عىلٰ 

  ٰـــىل ـــمتهم ع ـــاُد عص ـــنهم، واعتق ـــذكور ع ـــب امل  الرتتي

ــالنصِّ  وطهــارهتم وأنَّ   ذلــك رجوعــًا إىلٰ  كــلُّ . إمــامتهم ثابتــة ب

ــي قرَّ األُ  ــول الت ــص ــا باألدلَّ ــار روه ــوز إنك ــال جي ــابقة، ف ة الس

أنــت والطــاهرين  ،يــا عــيلُّ «:  واحــد مــنهم؛ لقــول النبــيِّ 

 .»تك من أنكر واحدًا منكم فقد أنكرينمن ذّريَّ 

*   *   * 

 و:  

 ):هـ٣٨١ت (وق الشيخ الصد/ اهلداية

ــاىلٰ ]] ٢٣ص [[ ــد أنَّ اهللا تع ــب أن يعتق ــًا  وجي ــق خلق مل خيل

ــةومــن بعــده األ أفضــل مــن حمّمــد  صــلوات اهللا ( ئمَّ

ــم أحــبُّ اخللــق إىلٰ )علــيهم ص /[[وأكــرمهم  اهللا  ، وأهنَّ

ــ]] ٢٤ هلــم إقــرارًا بــه لـــامَّ أخــذ اهللا ميثــاق النبيِّ ني يف عليــه، وأوَّ

وا بَـ�ٰ : همأنفسـ الذر، وأشهدهم عـىلٰ 
ُ
ْم قـا�

ُ
ْسـُت بِـَر���

َ
�
َ
 أ

ــراف[ ، وأنَّ اهللا بعــث )وبعــدهم األنبيــاء (، ]١٧٢: األع

ـــ ـــاء  إىلٰ ( ه نبيَّ ـــذرِّ ) األنبي ـــيف ال ـــا  ٰى ، وأنَّ اهللا أعط م

ــا نبيِّ (قــدر معرفتــه  عــىلٰ  نبــيٍّ  كــلَّ  ٰى أعطــ]] ٢٥ص /[[ ، ن

 .اإلقرار به إىلٰ ) وسبقه

ــا ــارك وتع ــد أنَّ اهللا تب ــه  ىلٰ ويعتق ــق ل ــا خل ــع م ــق مجي خل

ـــه  ـــل بيت ـــامء وأله ـــق اهللا الس ـــا خل ـــوالهم م ـــه ل ، وأنَّ

ـــــار، وال آدم وال حـــــّواء، وال  ـــــة وال الن واألرض، وال اجلنَّ

 .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(املالئكة، وال شيئًا ممَّا خلق، 

*   *   * 

ــد أنَّ اهللا ]] ٢٨ص [[ ــه  ويعتق ــل عمل ــن عام ــل م ال يقب

ــاإلقرار  ــه إالَّ ب ــورُ (بأنبيائ ــهتُ له وكُ ُس ــاإلقرار بنبيِّ ) ب ــًة، وب ــا مجل ن

ـــد  ـــةواأل حمّم ـــه  ئمَّ صـــلوات اهللا علـــيهم تفصـــيالً، وأنَّ

ــيَّ  ــرف النب ــا أن نع ــب علين ــةواأل واج ــده  ئمَّ ــلوات اهللا (بع ص

بأســامئهم وأعيــاهنم، وذلــك فريضــة الزمــة لنــا،  )علــيهم

جاهــل (عــذر ]] ٢٩ص /[[ واجبــة علينــا، ال يقبــل اهللا 

ــ)اهبــ ــل ، أو مقصِّ ــا لألنبيــاء الــذين كــانوا قب ـر فيهــا، وال يلزمن

ــا نبيِّ  ــاحلقِّ  ن ــاؤوا ب ــم ج ــتهم، وأهنَّ ــرار بجمل ــن  إالَّ اإلق م

، وأنَّ مـن تـبعهم نجـا، ومـن خـالفهم ضـلَّ وهلـك، عند احلقِّ 

  :ه لنبيـِّ وقد قـال اهللا 
َ
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ـــاملنكر  ـــنهم ك ـــد م ـــر لواح ـــد أنَّ املنك ـــب أن يعتق وجي

ــا كــاملنكر «: جلامعــتهم، وقــد قــال الصــادق  املنكــر آلخرن

لنا  .»ألوَّ

 .وجيب أن يعتقد أنَّ هبم فتح اهللا، وهبم خيتم]] ٣٠ص /[[

ــةبــاب معرفــة األ خلقــه بعــد  ج اهللا عــىلٰ َجــالــذين هــم ُح  ئمَّ

 :بأسامئهم )صلوات اهللا عليه وعليهم(ه نبيِّ 

ــد أنَّ ُح  ــب أن يعتق ــجي ــىلٰ  ج اهللا ُج ــ ع ــد نبيِّ ــه بع ه خلق

ةاأل حمّمد  هلـم أمـري املـؤمنني عـيلُّ : االثنـي عشــر ئمَّ بـن  أوَّ

بـن احلسـني، ثـّم  أيب طالب، ثّم احلسـن، ثـّم احلسـني، ثـّم عـيلُّ 

بـن جعفـر، ثـّم  ٰى ، ثّم جعفـر بـن حمّمـد، ثـّم موسـحمّمد بن عيلٍّ 

د، بـن حمّمـ ، ثـّم عـيلُّ ، ثـّم حمّمـد بـن عـيلٍّ ٰى بن موسـ الرضا عيلُّ 
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ـة القـائم صـاحب الزمـان خليفـة ثّم احلسن بـن عـيلٍّ  ، ثـّم احلجَّ

 .)صلوات اهللا عليهم أمجعني(اهللا يف أرضه 

ــذين ]] ٣١ص /[[ ــر ال ــوا األم ــم ُأول ــد أهنَّ ــب أن يعتق وجي

ـــم الشـــهدا ـــر اهللا بطـــاعتهم، وأهنَّ  عـــىلٰ ]] ٣٢ص /[[ء أم

ـــه،  ـــبيل إلي ـــواب اهللا والس ـــم أب ـــاس، وأهنَّ ]] ٣٣ص /[[الن

ــه،  ــة وحي ــه، وترامج ــة علم ــم عيب ــه، وأهنَّ ء علي ص /[[واألدالَّ

ـــأ ]] ٣٤ ـــن اخلط ـــومون م ـــم معص ـــده، وأهنَّ ـــان توحي وأرك

ــرهم  ــرجس وطهَّ ــنهم ال ــب اهللا ع ــذين أذه ــم ال ــل، وأهنَّ والزل

ــــريًا،  ــــزات]] ٣٥ص /[[تطه ــــم املعج ــــدالئل،  وأنَّ هل وال

ــم أمـــان ألهــل األرض، كـــام أنَّ النجـــوم ]] ٣٦ص /[[ وأهنَّ

ــفينة  ــة كمثــل س أمــان ألهــل الســامء، وأنَّ مــثلهم يف هــذه األُمَّ

 .نوح

ــون ]] ٢٣٧ص /[[ ــاد اهللا املكرم ــم عب ــة، وأهنَّ ــاب حطَّ وكب

 .الذين ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

ــبَّ  ــد أنَّ ح ــب أن يعتق ــهموجي ــامن، وبغض ــر، وأنَّ  هم إي كف

ـــة اهللا،  ـــي اهللا، وطـــاعتهم طاع ـــر اهللا، وهنـــيهم هن أمـــرهم أم

ــــيَّ ]] ٣٨ص /[[ ــــية اهللا، وول ــــيتهم معص اهللا،  هم ويلُّ ومعص

 .اهللا هم عدوُّ وعدوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / االعتقادات

ــا أنَّ ُح  ]]٣٢ص [[ ــواعتقادن ــىلٰ  ج اهللا ُج ــد  ع ــه بع خلق

ــ ــد نبيِّ ــ، األه حمّم ـــر ةئمَّ ــا عش ــؤمنني : االثن ــري امل ــم أم هل أوَّ

ــيلُّ  ــيلُّ  ع ــّم ع ــني، ث ــّم احلس ــن، ث ــّم احلس ــب، ث ــن أيب طال ــن  ب ب

بـن  ٰى ، ثّم جعفـر بـن حمّمـد، ثـّم موسـاحلسني، ثّم حمّمد بن عيلٍّ 

 ، ثـّم عـيلُّ ، ثـّم حمّمـد بـن عـيلٍّ ٰى بـن موسـ جعفر، ثّم الرضا عيلُّ 

ــد، ثــّم احلســن بــن عــيلٍّ  ــةبــن حمّم القــائم صــاحب  ، ثــّم احلجَّ

 .)أمجعني  صلوات اهللا عليهم(الزمان خليفة اهللا يف أرضه، 

 :واعتقادنا فيهم

م ُأولوا األمر ال  .ذين أمر اهللا بطاعتهمأهنَّ

م الشهداء عىلٰ   .الناس وأهنَّ

م أبوا  .ء عليهب اهللا، والسبيل إليه، واألدّال وأهنَّ

م عيبة علمه، وترامجة وحيه، وأركان توحيده  .وأهنَّ

م معصومون من اخلطأ والزللوأ  .هنَّ

م الـ ـرهم تطهـرياً وأهنَّ . ذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس وطهَّ

 .وأنَّ هلم املعجزات والدالئل

م أمان ألهل األرض، كام أنَّ النجوم أمان ألهل السامء  .وأهنَّ

ة كمثل سفينة نوح أو كباب حطَّة  .وأنَّ مثلهم يف هذه األُمَّ

ــون ــاد اهللا املكرم ــم عب ــ وأهنَّ ْوِل ذين ال
َ
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وأنَّ أمـرهم أمـر . هم إيامن، وبغضهم كفرونعتقد فيهم أنَّ حبَّ 

اهللا، وهنيهم هني اهللا، وطاعتهم طاعة اهللا، ومعصيتهم معصية اهللا، 

 .اهللا هم عدوُّ اهللا، وعدوَّ  هم ويلُّ ووليَّ 

*   *   * 

السـيِّد / )الرسالة الباهرة يف العرتة الطاهرة)/ (٢ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ــال  ]]٢٥١ص [[ ــىلٰ : ق ــًا ع ــدلُّ أيض ــا ي ــديمهم  ممَّ تق

  ٰنــا عـىلٰ  البشـــر أنَّ اهللا تعـاىلٰ  وتعظـيمهم عـىل أنَّ املعرفــة  دلَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــة ب ــم كاملعرف ــل هب ــالم، وأنَّ اجله ــامن وإس ــا إي  يف أهنَّ

فيـه يف أنَّـه كفـر وخـروج مـن  فيهم كاجلهل بـه والشـكَّ  والشكَّ 

 نــا مــن البشـــر إالَّ لنبيِّ  اإليــامن، وهــذه منزلــة لــيس ألحــدٍ 

ـة مـن ولـده  وبعده ألمـري املـؤمنني  مجـاعتهم  عـىلٰ (واألئمَّ

 .)السالم

ـــن آدم  مني م ـــدِّ ـــاء املتق ة األنبي ـــوَّ ـــة بنب  إىلٰ  ألنَّ املعرف

ــأمجعــني غــري و  ٰى عيســ ق هلــا بشـــيء اجبــة علينــا، وال تعلُّ

ة مــن ُســّمي فيــه مــن  مـن تكاليفنــا، ولــوال أنَّ القــرآن ورد بنبــوَّ

ــه  ــال وج ــرآن وإالَّ ف ــديقًا للق ــاهم تص مني فعرفن ــدِّ ــاء املتق األنبي

ــ ــا وال تعلُّ ــرفتهم علين ــوب مع ــوال لوج ــن أح ـــيء م ــا بش ق هل

عيناهما ا أنَّ األمر عىلٰ  وبقي علينا أن ندلَّ عىلٰ . تكليفنا  .دَّ

ــىلٰ ]] ٢٥٢ص /[[ ــدلُّ ع ــذي ي ــن  وال ــة م ــة بإمام أنَّ املعرف

مـــن مجلـــة اإليـــامن، وأنَّ اإلخـــالل هبـــا كفـــر  ذكرنـــاه 

م  عـىلٰ  اإلماميَّـةورجوع عن اإليامن، إمجـاع الشـيعة  ذلـك، فـإهنَّ

ــة  ــول احلجَّ ــة أنَّ ق ــة بدالل ــاعهم حجَّ ــه، وإمج ــون في ال خيتلف

زمـان يف  وجـوده يف كـلِّ  املعصوم الذي قـد دلَّـت العقـول عـىلٰ 

هـذه الطريقـة يف مواضـع  لنـا عـىلٰ مجلتهم ويف زمـرهتم، وقـد دلَّ 

ــة،  ــات خاصَّ ــواب التباني ــتوفيناها يف ج ــا واس ــن كتبن ــرية م كث

مـن املسـائل  اإلماميَّـةويف كتاب نصـرة مـا انفـردت بـه الشـيعة 

ة هذا األصل عىلٰ  الفقهية، فإنَّ هذا الكتاب مبنيٌّ   .صحَّ

بإمجــاع  وجــوب املعرفــة هبــم  ســتَدلَّ عــىلٰ ويمكــن أن يُ 

ة، مضافًا إىلٰ  ، وذلـك أنَّ مجيـع اإلماميَّـةه مـن إمجـاع بيَّنّـامـا  األُمَّ

ــذهبون إىلٰ  ــا نبيِّ  أنَّ الصــالة عــىلٰ  أصــحاب الشــافعي ي يف  ن
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د األخـري فـرض واجـب وركـن مـن أركـان الصـالة مـن التشهُّ 

الصــالة يف هــذا إنَّ : أخــلَّ بــه فــال صــالة لــه، وأكثــرهم يقــول

علـيهم الصـلوات يف الوجـوب واللـزوم  آل النبـيِّ  د عـىلٰ التشـهُّ 

ــىلٰ  ــالة ع ــا كالص ــالة عليه ــزاء الص ــوف أج ــيِّ  ووق ،  النب

ــذهبون إىلٰ  ــنهم ي ــاقون م ــىلٰ  والب ــالة ع ــتحبَّة  أنَّ الص اآلل مس

 .وليست بواجبة

ل ال بــدَّ لكــلِّ  فعــىلٰ  مــن وجبــت عليــه الصــالة  القــول األوَّ

من حيـث كـان واجبـًا عليـه الصـالة علـيهم، فـإنَّ من معرفتهم 

أنَّ ذلـك  املعرفـة هبـم، ومـن ذهـب إىلٰ  الصالة عليهم فـرع عـىلٰ 

ــتحبٌّ  ــة ا مس ــن مجل ــو م ــتحب� فه ــنونًا مس ــان مس ــادة وإن ك  العب

ومـن . د بـام ال يـتمُّ إالَّ بـه مـن املعرفـةد به يقتضـي التعبـُّوالتعبُّ 

ــ ــرون أنَّ الص ــافعي ال ينك ــحاب الش ــدا أص ــىلٰ ع ــيِّ  الة ع  النب

ــم  ٰى شــبهة تبقــ د مســتحبَّة، وأيُّ وآلــه يف التشــهُّ  مــع هــذا يف أهنَّ

  َّــاس وأجل ــل الن ــالةأفض ــب يف الص ــرهم واج ــم وذك . ه

ـــر  ـــة مـــن الشـــيعة ]] ٢٥٣ص /[[وعنـــد أكث ـــةاألُمَّ  اإلماميَّ

ــل  ــه، وه ــل برتك ــالة تبط ــافعي أنَّ الص ــحاب الش ــور أص ومجه

 تعّداهم؟مثل هذه الفضيلة ملخلوق سواهم أو ت

قـد أهلـم  ذلـك أنَّ اهللا تعـاىلٰ  وممَّا يمكن االسـتدالل بـه عـىلٰ 

النفـــوس تعظـــيم شـــأهنم  مجيـــع القلـــوب وغـــرس يف كـــلِّ 

ــىلٰ  ــدرهم ع ــالل ق ــاهتم  وإج ــتالف ديان ــذاهبهم واخ ــاين م تب

ت ونحلهم، ومـا اجتمـع هـؤالء املختلفـون املتبـاينون مـع تشـتُّ 

تعظــيم مــن  عــىلٰ  يشء كإمجــاعهم ب اآلراء عــىلٰ األهــواء وتشــعُّ 

ــن  ــدون م ــورهم ويقص ــزورون قب ــم ي ــارهم أهنَّ ــاه وإكب ذكرن

شــاحط الــبالد وشــاطئها مشــاهدهم ومــدافنهم واملواضــع 

التــي وســمت بصــالهتم فيهــا وحلــوهلم هبــا وينفقــون يف ذلــك 

ــيه  ــد أخــربين مــن ال ُأحص األمــوال ويســتنفدون األحــوال، فق

ان كثــرًة أنَّ أهــل نيســابور ومــن واالهــا مــن تلــك البلـــد

 طـوس لزيـارة اإلمـام أيب احلسـن عـيلِّ  سـنة إىلٰ  خيرجون يف كـلِّ 

ــ ــن موس ــا  ٰى ب ــيهام(الرض ــلوات اهللا عل ــرية  )ص ــاجلامل الكث ب

 .بيت اهللا إىلٰ  ة التي ال توجد مثلها إالَّ للحجِّ واألُهب

وهذا مـع املعـروف مـن انحـراف أهـل خراسـان عـن هـذه 

ــذه  ــخري ه ــا تس ــعب، وم ــذا الش ــن ه ــم ع ــة وازوراره اجله

ــ ــة القلــوب القاســية وعطــف هــذه األَُم ]] ٢٥٤ص /[[م البائن

ــات، وإالَّ  ــور املألوف ــن األُم ــارج ع ــادات واخل ــارق للع إالَّ كاخل

ــذه  ــن ه ــازين ع ــة املنح ــذه النحل ــالفني هل ــل للمخ ــام احلام ف

ــىلٰ  ــة ع ــتنزلوا  اجلمل ــا ويس ــاهد ويغادوه ــذه املش ــوا ه أن يراوح

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــدها م ــتفتحوا األ عن ــوا األرزاق ويس ــالل ويطلب غ

ــاهرة  ــوال الظ ــات، واألح ــتدفعوا البليّ ــات ويس ــا احلاج بربكاهت

ــوا كلُّ  ــتدعيه وإالَّ فعل ــيه وال تس ــك وال تقتض ــب ذل ــا ال توج ه

ــرض  ــه وف ــدون إمامت ــرهم يعتق ــدوهنم، وأكث ــيمن يعتق ذلــك ف

طاعته، وأنَّه يف الديانـة موافـق هلـم غـري خمـالف، ومسـاعد غـري 

 .معاند

ــوا ف ــال أن يكون ــن املح ــي وم ــن دواع ــداٍع م ــك ل ــوا ذل عل

الــدنيا، فــإنَّ الــدنيا عنــد غــري هــذه الطائفــة موجــودة وعنــدها 

ــة هــي فــيهم ال  ــة واستصــالح فــإنَّ التقيَّ هــي مفقــودة، وال لتقيَّ

خـوف  منهم، وال خـوف مـن جهـتهم، وال سـلطان هلـم، وكـلُّ 

إنَّام هـو علـيهم، فلـم يبـَق إالَّ داعـي الـدين، وذلـك هـو األمـر 

ب الـذي ال ينفـذ يف مثلـه إالَّ مشـيَّة اهللا، وقــدرة الغريـب العجيـ

تها الرقاب  .القّهار التي تذلِّل الصعاب وتقود بأزمَّ

ــام ــا وتع ــة أو جتاهله ــذه املزيَّ ــل ه ــن جه ــيس مل ــا  ٰى ول عنه

إنَّ العلَّـة يف تعظـيم غـري فِـَرق الشـيعة : وهو يبصـرها أن يقـول

متمـوه وادَّ  عيـتم خرقـه هلؤالء القـوم ليسـت مـا عظَّمتمـوه وفخَّ

للعادة وخروجـه مـن الطبيعـة، بـل هـي ألنَّ هـؤالء القـوم مـن 

فـال بـدَّ مــن أن   مـن عظَّـم النبــيَّ  ، وكــلُّ  عـرتة النبـيِّ 

ــاف إىلٰ  ــًا، وإذا انض م ــًام مكرِّ ــه معظِّ ــل بيت ــه وأه ــون لعرتت  يك

ــالل  ــم زاد اإلج ــة والعل ــدنيا والعفَّ ــر ال ــد وهج ــة الزه القراب

 .واإلكرام لزيادة أسباهبام

واجلواب عن هذه الشبهة الضعيفة أن شارك ]] ٢٥٥ص /[[

تنا  غـريهم،   يف حسبهم ونسبهم وقراباهتم من النبيِّ  أئمَّ

وكانت لكثري منهم عبادات ظاهرة وزهادة يف الدنيا بادية وسامت 

ومن ولـد  )عليه وآله السالم(مجيلة وصفات حسنة من ولد أبيهم 

تعظـيمهم  نا من اإلمجـاع عـىلٰ ، فام رأي)رضوان اهللا عليه(العبّاس 

وزيــارة مــدافنهم واالستشــفاع هبــم يف األغــراض واالســتدفاع 

بمكاهنم لألعراض واألمراض، وما وجدنا مشاهدًا معاينًا يف هذا 

 .الرشاك

ــذي أمجــع عــىلٰ  ــه مــن  أَال فمــن ذا ال فــرط إعظامــه وإجالل

ــر ــري جم ــة جي ــذه احلال ــرتة يف ه ــنوف الع ــائر ص ــاقر  ٰى س الب

ــ ــادق والك ــا والص ــني(اظم والرض ــيهم أمجع ــلوات اهللا عل ، )ص

ّهادهــا ممَّــن ألنَّ مــن عــدا مــن ذكرنــاه مــن صــلحاء العــرتة وزُ 

ــه يُ  ــن عظَّم ــق، وم ــه فري ــرض عن ــة ويع ــن األُمَّ ــق م ــه فري عظِّم
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مــه ال ينتهــي يف اإلجــالل واإلعظــام إىلٰ  الغايــة التــي  مــنهم وقدَّ

 .ينتهي إليها من ذكرناه

ــلناها ولــوال أنَّ تفصــيل هــذه اجلملــة  ملحــوظ معلــوم لفصَّ

 طــول ذلــك، وألســمينا مــن كنَّينــا عنــه ونظرنــا بــني كــلِّ  عــىلٰ 

ــاه هــو احلــُق  ــذي ذكرن م مــن العــرتة، لــيُعَلم أنَّ ال ــم مقــدَّ  معظَّ

 .الواضح، وما عداه هو الباطل املاضح

ــيهام  ــن ول ــادق وم ــاقر والص ــوم رضورًة أنَّ الب ــد فمعل وبع

ــة صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني كــانوا يف الديانــة  مــن األئمَّ

ص /[[ واالعتقـــاد ومـــا يفتـــون مـــن حـــالل وحـــرام عـــىلٰ 

ــالفو ]] ٢٥٦ ــه خم ــذهب إلي ــا ي ــالف م ــةخ ــر اإلماميَّ ، وإن ظه

ـم مل  ه فـال شـكَّ وال شـبهة عـىلٰ يف ذلك كلِّـ شكٌّ  منصـف يف أهنَّ

تعظــيمهم  مـذهب الفرقـة املختلفـة املجتمعـة عـىلٰ  يكونـوا عـىلٰ 

 .مهب اهللا تعاىلٰ  ب إىلٰ والتقرُّ 

ــوم رضورًة أنَّ  ــاه؟ ومعل ــيام ذكرن ــب ف ــرتض ري ــف يع وكي

ـةشــيوخ  وســلفهم يف تلـــك األزمــان كــانوا بطانـــة  اإلماميـَّ

ــاقر  ــاظم والب ــادق والك ــ للص ــم ومتمسِّ ــني هل كني ومالزم

ــــلَّ  ــــرين أنَّ ك ــــم، ومظه ــــه  هب ــــه وينتحلون يشء يعتقدون

ــصــحِّ ويُ  وه ومــنهم أخــذوه، فلــو مل حونه أو يبطلونــه فعــنهم تلقَّ

ين ألبـوا علـيهم نسـبة وا عنهم بـذلك راضـني وعليـه مقـرِّ يكون

ــ ون، ولنفــوا مــا تلــك املــذاهب إلــيهم وهــم منهــا بريئــون خليُّ

ــافاة  ــواالة ومص ــة وم ــة ومالزم ــلة وجمالس ــن مواص ــنهم م بي

لوه بالــذمِّ  واللــوم والــرباءة  ومــدح وإطــراء وثنــاء، وال بــدَّ

ــوا  ــو مل يكون ــ والعــداوة، فل ــدين وهب ــذاهب معتق ــذه امل ا هل

راضني لبان لنـا واتَّضـح، ولـو مل يكـن إالَّ هـذه الداللـة لكفـت 

 .وأغنت

ــد أن  ــدين ألح ــوغ يف ال ــل أو يس ــب عاق ــب قل ــف يطي وكي

ومـا  خـالف مـا يعتقـد أنَّـه احلـقُّ  يعظِّم يف الـدين مـن هـو عـىلٰ 

ــات إىلٰ  ــيامت والكرام ــي يف التعظ ــّم ينته ــل، ث ــواه باط ــد  س أبع

بمثـل هـذا عـادة أو  النهايـات، وهـل جـرت ٰى الغايات وأقصــ

 مضت عليه ُسنَّة؟

ـةأَوال يــرون أنَّ  مــن خالفهــا مــن  ال تلتفــت إىلٰ  اإلماميـَّ

هتــــا  يف الديانــــة ]] ٢٥٧ص /[[العــــرتة وحــــاد عــــن جادَّ

تهـــا يف الواليـــة، وال تســـمح لـــه بشــــيء مـــن املـــدح  وحمجَّ

ـــ ــه وأقص ــن غايت ــالً ع ــه  ٰى والتعظــيم فض أ من ــربَّ ــل تت ــه، ب هنايت

مــن ال نسـب لــه وال  ٰى مجيــع األحكـام جمـر وتعاديـه وجتريـه يف

 حسب له وال قرابة وال علقة؟

أنَّ اهللا خــرق يف هــذه العصــابة العــادات  وهــذا يــوقظ عــىلٰ 

ت ليبـنيِّ مـن عظـيم منـزلتهم ورشيـف مـرتبتهم . وقلب اجلـبالَّ

ـــىلٰ  ـــد ع ـــيلة تزي ـــ وهـــذه فض ـــع  عـــىلٰ  ٰى الفضـــائل وترب مجي

ًا وميزانـــًا هبـــا برهانـــًا الئحـــ ٰى اخلصـــائص واملناقـــب، وكفـــ

 .العاملني راجحًا، واحلمد هللا ربِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

اهللا فـــرض معرفـــة  وجيـــب أن يعتقـــد أنَّ ]] ٢٤٨ص [[

ــ ــأمجعهم ة األئمَّ ــم  ،ب ــداء هب ــواالهتم واالقت ــاعتهم وم وط

ــدائهم وظــامليهم ــن أع ــرباءة م ــ ،وال ــتمُّ وأنَّ ــامن إ ه ال ي  الَّ اإلي

ــه ــاداة أعدائ ــاء اهللا ومع ــواالة أولي ــ وأنَّ  ،بم ــداء األئمَّ  ة أع

ــ ــاركّف ــالم ،ار ملحــدون يف الن ــرف  ،وإن أظهــروا اإلس فمــن ع

ــ أ مــن هم وتــربَّ ر وتــوالَّ ـة االثنــي عشــاهللا ورســوله واألئمَّ

ــؤمن ــوّىلٰ  ،أعــدائهم فهــو م ــو  ومــن أنكــرهم أو ت أعــداءهم فه

 ،ل لـه طاعـةقبَـوال تُ  ،ال ينفعـه عمـل وال اجتهـاد ،هالك ضالٌّ 

 .له حسنات وال يصحُّ 

*   *   * 

 : فصل من احلديث ]]٣٢٧ص [[

بــن شــاذان  ثنا الشــيخ أبــو احلســن بــن أمحــد بــن عــيلِّ حــدَّ 

 ،اسد بـن عبــد الـدين عبّــثنا أمحــد بـن حمّمــحـدَّ  :قــال ،يالقّمـ

د بـن ثنا احلسـن بـن حمّمـحـدَّ  :قـال ،د بن عمـرثنا حممّ حدَّ  :قال

بـن  ثني عـيلُّ حـدَّ  :قـال ،اس الـرازيد بـن العبّـعبد اهللا بن حمّمـ

عــن أبيــه  ،عــن أبيــه جعفــر ،ٰى عــن أبيــه موســ ،الرضــا ٰى موســ

عـن أبيـه أمـري املـؤمنني  ،عـن أبيـه احلسـني ،عن أبيه عيلٍّ  ،دحممّ 

، قــال رسـول اهللا  :قـال :» مــن مـات ولــيس لـه إمــام

ذ بــام عمــل يف اجلاهليــة ؤَخــيُ  ،مــن ولــدي مــات ميتــة جاهليــة

 .»سالمواإل

 د بــن عــيلِّ حمّمــ اثني أبــو املرجــحــدَّ  :وقــال]] ٣٢٨ص /[[

ثنا أبـو القاسـم عبـد الواحـد بـن حـدَّ  :قـال ،بن طالب البلـدي

ام بـن د بـن ّمهـحمّمـ عـن أيب عـيلٍّ  ،عبـد اهللا بـن يـونس املوصـيل

 عـن احلسـن بـن عـيلِّ  ،عن عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي ،سهل

 ،اخلراسـاين أيب عـيلٍّ عـن  ،د بـن أيب عمـريعـن حمّمـ ،البن فّضـ

عـن أيب  ،عـن مسـلمة بـن عطـاء ،عن عبد الكـريم بـن عبـد اهللا

  خـرج احلسـني بـن عــيلٍّ «: قــال ،عبـد اهللا اإلمـام الصـادق 
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أصـحابه فقـال بعـد احلمـد  ذات يـوم عـىلٰ  )لوات اهللا عليـهص(

ــلَّ (هللا  ــزَّ  ج ــىلٰ  )وع ــالة ع ــ والص ــوله حمّم ــ :د رس ــا أهيُّ ا ي

ــاس، إنَّ اهللا  ــاد إالَّ  - واهللا -الن ــق العب ــا خل ــوهم ــإذا  ، ليعرف ف

فقـال  .فـإذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه مـن سـواه ،عرفوه عبـدوه

 ؟مـا معرفـة اهللا ،ي يـا ابـن رسـول اهللاّمـبـأيب أنـت وأُ  :له رجـل

ــال ــلِّ  :ق ــل ك ــة أه ــيهم  معرف ــب عل ــذي جي ــامهم ال ــان إم زم

  .»طاعته

ــ مــن ال   كانــت معرفــة اهللا وطاعتــه ال ينفعــانامَّ ـه لــاعلــم أنَّ

ــام ــرف اإلم ــان إالَّ  ،يع ــه ال ينفع ــام وطاعت ــة اإلم ــد ومعرف  بع

ــة اهللا ــحَّ  ،معرف ــال ص ــام  إنَّ  :أن يق ــة اإلم ــي معرف ــة اهللا ه معرف

 .وطاعته

ــ ــاً امَّ ـول ــت أيض ــمعية   كان ــة والس ــة العقلي ــارف الديني املع

ــام ــة اإلم ــن جه ــراً  ،حتصــل م ــام آم ــاً  وكــان اإلم ــذلك وداعي  ب

فــة اإلمــام وطاعتــه هــي معرفــة اهللا معر إنَّ  :القــول صــحَّ  ،إليــه

ــبحانه ــول  ،س ــة بالرس ــول يف املعرف ــام نق ــه ك ــ :وطاعت ا إهنَّ

  :قــال اهللا  ،معرفــة بــاهللا ســبحانه
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ــمَّ  ــا تض ــني وم ــول احلس ــدُّ  نه ق ــن تق ــىلٰ م ــة ع  م املعرف

 .غاية يف البيان والتنبيه ،العبادة

ــ ــق العامَّ ــن طري ــديث ع ــاء يف احل ــن ، ةوج ــد اهللا ب ــن عب ع

مــن مــات «: قــال رســول اهللا  أنَّ  ،ابعمــر بــن اخلّطــ

ــام ــة اإلم ــه بيع ــيس يف عنق ــام  ،ول ــد اإلم ــه عه ــيس يف عنق أو ل

 .»مات ميتة جاهلية

ــ ٰى ورو]] ٣٢٩ص /[[ ــنهم أنَّ ــري م ــال ه كث ــن «: ق م

 .»مات وهو ال يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

ــْوَم : يف قــول اهللا تعــاىلٰ  ٰى ذان اخلــربان يطابقــان املعنــوهــ يَ
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 .اإلمام هاهنا هو الكتاب إنَّ  :وقال اخلصوم

ـــهــذا انصــ :قيــل هلــم ة راف عــن ظــاهر القــرآن بغــري حجَّ

ــد أنَّ  ألنَّ  ،توجــب ذلــك وال برهــان ــتالوة يفي اإلمــام  ظــاهر ال

ــل ــدم يف الفع ــو املق ــة ه ــي ،يف احلقيق ــر والنه ــاع يف األم  ،املط

 .سـاع واملجـازسـبيل االتِّ   عـىلٰ ف هبـذا الكتـاب إالَّ وَص وليس يُ 

ــدعو إىلٰ  إالَّ  ،الظــاهر مــن حقيقــة الكــالم أوىلٰ  واملصــري إىلٰ   أن ي

 .االنرصاف عنه االضطرار

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــمَّ  ف ــربين يتض ــد اخل ــد أح ــة والعه ــر البيع ن ذك

ــ ،لإلمــام  ،ه ال بيعــة للكتــاب يف أعنــاق النــاسونحــن نعلــم أنَّ

قــولكم يف  أنَّ نعلــم  ،ألن يكــون لــه عهــد يف الرقــاب ٰى وال معنــ

 .ه الكتاب غري صوابإنَّ  :اإلمام

يكــون اإلمــام املــذكور يف اآليــة رون أن نِكــمــا تُ  :فــإن قــالوا

 ؟هو الرسول 

ــقــد فــارق األُ  الرســول  إنَّ  :قيــل هلــم ــاةمَّ ويف  ،ة بالوف

نـاطق  ه حـّي ي أنَّــوهـذا يقتضـ ،ه إمـام الزمـانأحد اخلربين أنَّـ

ـ ،موجود يف الزمـان ه إنَّـ :بالوفـاة فلـيس يقـال ٰى ـا مـن مضـفأمَّ

 .مه إماوصفنا للكتاب بأنَّ  ٰى معن  عىلٰ إمام إالَّ 

إمــام  األمــر كـام ذكرنــا لكـان إبــراهيم اخلليـل  ولـو أنَّ 

وهــذا فاســد  ،ون بدينـهدمتعبِّــ ،رعهـنــا عـاملون بشــألنَّ  ،زماننـا

 .االستعارة واملجاز  عىلٰ إالَّ 

مــن مـات وهـو ال يعـرف إمــام «:  وظـاهر قـول النبـيِّ 

ــه ــدلُّ » زمان ــاً  لكــلِّ  أنَّ  عــىلٰ  ي ــحُّ  ،يف احلقيقــة زمــان إمام أن  يص

وهـذا واضـح ملـن طلـب  ،بـاعويلـزم لـه االتِّ  ،ه منه األمـريتوجَّ 

 .الصواب

 مــن قــول النبــيِّ   ومــن ذلــك مــا أمجــع عليــه أهــل اإلســالم

 خملــف فــيكم مــا إّين «]] ٣٣٠ص : /[[عليــه الصــالة والســالم

ــ ــلُّ إن متسَّ ــن تض ــه ل ــي ،واكتم ب ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهللا وع  ،كت

 .»احلوض يردا عيلَّ  ٰى ام لن يفرتقا حتَّ وإهنَّ 

ه ترك يف النـاس مـن عرتتـه مـن ال يفـارق الكتـاب فأخرب أنَّ 

 .بوجوده ه ال يزال وجودهم مقروناً وأنَّ  ،وجوده وحكمه

 .الزمان ال خيلو من إمام أنَّ  ويف هذا دليل عىلٰ 

خلـف مـن  يف كـلِّ «: مـن قولـه ومنه مـا اشـتهر بـني الـرواة

 ،ينفـي عـن الـدين حتريـف الغـالني ،تي عدل مـن أهـل بيتـيمَّ أُ 

ــ وإنَّ  ،وانتحــال املبطلــني فــانظروا مــن  ،اهللا تكم وفــودكم إىلٰ أئمَّ

 .»توفدون يف دينكم

*   *   * 

ت وااا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ــاء إىلٰ  - ٤٢ ]]٦٨ص /[[ ــول يف اإلحي ــ الق ــور األئمَّ ة وظه

 :اإلعالم عليهم واملعجزات

ــع مــن: وأقــول ــيهم وإن  إنَّ العقــل ال يمن ــزول الــوحي إل ن

ــ ــانوا أئمَّ ــك ــد أوح ــاء، فق ــري أنبي ــ ُأمِّ  إىلٰ  اهللا  ٰى ة غ :  ٰى موس
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ة ذلــك بــالوحي وعملــ ، فعرفــت]٧: صــصالقَ [ ت عليــه صــحَّ

ــاد  اومل تكــن نبي�ــ وال رســوالً وال إمامــًا، ولكنَّهــا كانــت مــن عب

وإنَّام منعـت مـن نـزول الـوحي علـيهم واإلحيـاء . اهللا الصاحلني

أنَّـه  فـاق عـىلٰ املنـع مـن ذلـك واالتِّ  باألشياء إليهم لإلمجاع عـىلٰ 

ــد نبيِّ  ــدًا بع ــزعم أنَّ أح ــن ي ــا م ــوح ن ــد ٰى ي ــه فق ــأ  إلي أخط

، كــام أنَّ  وكفــر، وحلصــول العلــم بــذلك مــن ديــن النبــيِّ 

ونسـخ رشعـه كـام  نـا بعـد نبيِّ  العقل مل يمنع مـن بعثـة نبـيٍّ 

ــام منــع ذلــك اإلمجــاع  نســخ مــا قبلــه مــن رشائــع األنبيــاء، وإنَّ

ــيِّ  ــن النب ــه خــالف دي ــم بأنَّ ــا   والعل ــني وم ــن جهــة اليق م

ــطرار ــارب االض ــةو. يق ــىلٰ  اإلماميَّ ــًا ع ــيس  مجيع ــرت ل ــا ذك م

 .ما وصفت خالف بينها فيه عىلٰ 

ــه مــن املمكــن  ـا ظهــور املعجــزات علــيهم واإلعــالم فإنَّ فأمَّ

ــاءت  ــد ج ــًا، وق ــع قياس ــالً وال ممتن ــب عق ــيس بواج ــذي ل ال

ــار عــىلٰ  بكونــه مــنهم  التظــاهر واالنتشــار فقطعــت  األخب

عليه من جهـة السـمع وصـحيح اآلثـار، ومعـي يف هـذا البـاب 

إلمامـة وبنـو نوبخـت ختـالف فيـه وتأبـاه، وكثــري مجهـور أهـل ا

ــني  ــن املنتم ــة إىلٰ ]] ٦٩ص /[[م ــام  اإلماميَّ ــالً ك ــه عق يوجبون

ــاء ــه لألنبي ــىلٰ . يوجبون ــا ع ــة بأرسه ــه  واملعتزل ــًا في ــا مجيع خالفن

ــو ــه إىلٰ  ٰى س ــذهبون في ــه ي بع ــن اتَّ ــيد وم ــن األخش ــواز،  اب اجل

 ٰى التقـ صـالح مـن أهـل زه لكـلِّ وِّ ة ُجتـوأصحاب احلـديث كافَّـ

 .واإليامن

ـصـاملن القول يف ظهور املعجزات عىلٰ  - ٤٣ ة وبني مـن اخلاصَّ

 :والسفراء واألبواب

ــول ــنَّة وال : وأق ــل وال ُس ــه عق ــع من ــائز ال يمن ــك ج إنَّ ذل

وإليـه يـذهب  اإلماميَّـةكتاب، وهو مذهب مجاعـة مـن مشـايخ 

ابــن األخشــيد مــن املعتزلــة وأصــحاب احلــديث يف الصــاحلني 

ـــرار ـــن . واألب ـــت م ـــو نوبخ ـــةوبن ـــك  اإلماميَّ ـــون ذل يمنع

ذلـك  ويوافقون املعتزلة يف اخلـالف علينـا فيـه، وجيـامعهم عـىلٰ 

 .الزيدية واخلوارج املارقة عن اإلسالم

ــ - ٤٤ ــامع األئمَّ ــول يف س ــرام  ة الق ــة الك ــالم املالئك ك

 :وإن كانوا ال يرون منهم األشخاص

متنـع يف وأقول بجواز هذا مـن جهـة العقـل، وإنَّـه لـيس بم

يقني مـن الشـيعة املعصـومني مـن الضـالل، وقـد جـاءت الصدِّ 

ــ ته وكونــه لألئمَّ يت مــن ]] ٧٠ص /[[ومــن  ة بصــحَّ ســمَّ

ـــة  ـــحة احلجَّ ـــار واض ـــرار األخي ـــاحلني األب ـــيعتهم الص ش

ــاء  ــذهب فقه ــو م ــان، وه ــةوالربه ــار  اإلماميَّ ــحاب اآلث وأص

ــنهم ــة ال . م ــل اإلمام ــن أه ــة م ــت ومجاع ــو نوبخ ــاه بن ــد أب وق

ــق مع ــلكوا طري ــر وال س ــوا النظ ــار ومل يمعن ــم باألخب ــة هل رف

 .الصواب

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

ــ مــع أنَّ ظهــور اآليــات عــىلٰ  :فصــل ]]١٢٣ص /[[ ة األئمَّ

  ُّـا ليسـت بأدلَّـة ختـتص ة، ألهنَّ  ال توجب هلـم احلكـم بـالنبوَّ

ــة عــىلٰ  بــدعوة األنبيــاء مــن حيــث دعــوا إىلٰ  هتم، لكنَّهــا أدلَّ  نبــوَّ

اجلملــة دون  تصــديقه فيــه عــىلٰ  مــا دعــا إىلٰ  صــدق الــداعي إىلٰ 

 .التفصيل

ــا إىلٰ  ــإن دع ــىلٰ  ف ــيالً ع ــت دل هتم كان ــوَّ ــاد نب ــدقه يف  اعتق ص

اعتقـاد إمامتـه كانـت برهانـًا لـه يف  دعوته، وإن دعـا اإلمـام إىلٰ 

عوتــه تصــديق د صــدقه يف ذلــك، وإن دعــا املــؤمن الصــالح إىلٰ 

ة نبــيٍّ  إىلٰ  أو إمــام  أو إمامــة إمــام أو حكــم ســمعه مــن نبــيٍّ  نبــوَّ

ة دعواه كان املعجز عىلٰ   .صحَّ

ــتصُّ  ــيس خي ــوَّ  ول ــدعوة النب ــك ب ــاه، وإن ذل ــا ذكرن ة دون م

ــ ــان خمتص� ــائر  اك ــاب كب ــالل وارتك ــن الض ــمة م ــذوي العص ب

ا يصـحُّ اشـرتاك أصـحابه مـع األنبيـاء  يف  اآلثام، وذلك ممـَّ

 .نظر واالعتبارصحيح ال

ــر ــد أج ــاىلٰ  ٰى وق ــة إىلٰ  اهللا تع ــة  آي ــران، اآلي ــة عم ــريم ابن م

الباهرة برزقها من السـامء، وهـو خـرق للعـادة وعلـم بـاهر مـن 

ة  .أعالم النبوَّ
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ـــريم ]] ١٢٤ص /[[ ـــن مل ـــ ومل يك ـــالة، نب ة وال رس وَّ

ت  .لكنَّها كانت من عباد اهللا الصاحلني املعصومني من الزالَّ

ــي إىلٰ  ــه أوح ــبحانه أنَّ ــرب س ــ ُأمِّ  وأخ ــِعيِه : ٰى موس رِْض
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ــاء  ــزات األنبي ــة معج ــن مجل ــز م ــوحي معج ، ومل وال

ة وال رسـولة، بـل كانـت مـن عبـاد اهللا نبيـَّ  ٰى موسـ تكن ُأمُّ 

 .الربرة األتقياء

ــدلُّ عــىلٰ  ــم ي عــني اإلمــام  فــام الــذي ينكــر مــن إظهــار عل

ـــدون يف  ـــا يعتم ـــوال أنَّ خمالفين ـــواه، ل ـــن س ـــه عمَّ ـــز ب ليتميَّ

تحجاجهم خل  .صومهم الشبهات املضمحالَّ

ــل ـــ  :فص ــروف ب ــايب املع ــتُّ يف كت ــد أثب ــن (وق ــاهر م الب

مــا يقنــع مــن أحــبَّ معرفــة داللتهــا والعلــم ) املعجــزات

أيــدي أصــحاهبا،  بموضــوعها والغــرض يف إظهارهــا عــىلٰ 

ورســـمت منـــه مجلـــة مقنعـــة يف آخـــر كتـــايب املعـــروف بــــ 

 ).اإليضاح(

ســه يف هــذين ذلــك فليلتم فمــن أحــبَّ الوقــوف عــىلٰ 

ــىلٰ  ــده ع ــابني، جي ــاه إن  الكت ــوم يف معن ــبهات اخلص ــا يزيــل ش م

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

ـــمنت ]] ١٢٥ص /[[ ـــي ض ـــول الت ـــة الفص ـــذه مجل فه

ــه ذوي  ــرب ب ــا، ليعت ــّق فيه ــذلك احل ــح ب ــا، ليتَّض ــات معانيه إثب

ق األلبـــاب، وقـــد وفيـــت بضـــامين يف ذلـــك، واهللا املوفِّـــ

 .للصواب

وآلـه، وسـلَّم كثـريًا، وال  ّمـد النبـيِّ دنا حمسـيِّ  اهللا عـىلٰ  وصّىلٰ 

ة إالَّ باهللا العيلِّ   .العظيم وحده وحده حول وال قوَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ١٩٦ص [[ ــىلٰ فأمَّ ــز ع ــار املعج ــه إظه ــام  ا نفي ــام ف اإلم

ــه إالَّ  ــد في ــىلٰ اعتم ــىلٰ   ع ــة ع ــا قدَّ  احلوال ــه،م ــه يف كتاب ــو  م ول

مـا يف كتبنـا، ومـا سـطره  مثـل فعلـه وأحلنـا عـىلٰ  اقتصـرنا عىلٰ 

ــحابنا  ــيهم(أص ــوان اهللا عل ــا،  )رض ــه لكفان ــا أحال ــواز م يف ج

ي يف كالمنـا ـمـا يمضـ عادتنـا يف عقـد كـلِّ  غري أّنا نجـري عـىلٰ 

 .منه بدليل يمكن إصابة احلقِّ  ٰى من دعو

 ،ليس بنبّي  يد من جواز إظهار املعجزات عىلٰ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

عيـه، أو يـده فـيام يدَّ  صدق من يظهر عىلٰ  عىلٰ  املعجز هو الدالُّ  أنَّ 

قـول اهللا  ٰى ه يقع موقع التصديق وجيري جمرله ألنَّ  ٰى عكاملدَّ  يكون

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم عيه عيلَّ فيام تدَّ  صدقت :له تعاىلٰ 

 عي اإلمامة ليـدلَّ يد من يدَّ  عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  رهظهِ املعجز مل يمتنع أن يُ 

طاعته، واالنقيـاد لـه، كـام ال يمتنـع أن  عصمته، ووجوب به عىلٰ 

 .تهعي نبوَّ يد من يدَّ  ظهره عىلٰ يُ 

ــ يــد غــري  ا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار املعجــزات عــىلٰ فأمَّ

ـحيـث ظنـُّ ]]١٩٧ص [[/ األنبياء مـن ة النبـوَّ  عـىلٰ  ا تـدلُّ وا أهنَّ

ــيص، وأنَّ  ــة والتخص ــة اإلبان ــن جه ــادال م ــائر  لته ــة لس خمالف

ــ ا إذا دخلــت مــن جهــة اإلبانــة اســتحال الــدالالت، وأهنَّ

ــا ــىلٰ  ظهوره ــيٍّ  ع ــيس بنب ــن ل ــد م ــام أنَّ ي ــواد  ، ك ــان الس ــا أب م

يسـتحيل ثبوتـه ملـا لـيس بجـوهر  واجلوهر من سـائر األجنـاس

ــل، ألنَّ  ــواد فباط ــبهتهم يف وال س ــادهم أنَّ  ش ــزات  اعتق املعج

ــ تــدلُّ  ســائر  ختــالف مــن هــذا الوجــه امــن جهــة اإلبانــة، وأهنَّ

ــ ــاألدلَّ ــة أهنَّ ــيس م وجــدوها ممَّ ا جيــب ظهورهــا وحصــوهلا، ول

ه غـري منكـر أن يثبـت ة، ألنَّـذلـك يف سـائر األدلَّـ بواجـب مثـل

ه أنَّـ مـن غـري أن يقـوم داللـة عـىلٰ  كـون بعـض القـادرين قـادراً 

ــ كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا يف داللــة ه ال املعجــزات ألنَّ

ـيـد النبـيِّ  ا عـىلٰ مـن ظهورهـ بدَّ  ال  ةم رأوا سـائر األدلَّـ، أو ألهنَّ

 عـىلٰ  مـا دلَّ  مـدلوالهتا ألنَّ  ة عـىلٰ جها كثرهتا مـن كوهنـا دالَّـرِ ُخي 

، مل خيــرج مــن أن يكــون داال�  ر وتــواىلٰ قــادر لــو تكــرَّ  الفاعــل أنَّ 

جهــا مــن كوهنــا رِ كثرهتــا ُخي  املعجــزات ألنَّ  ولــيس هــذا حكــم

ــ ذكــروه مــا يوجــب كــون  اممَّــ ءلــيس يف يشة، والنبــوَّ  ة عــىلٰ دالَّ

 .جهة اإلبانة والتخصيص ة عىلٰ املعجزات دالَّ 

ــ وخمالفتهــا  يــد النبــيِّ  ا وجــوب حصــوهلا وظهورهــا عــىلٰ أمَّ

ــائر ــ يف ذلــك لس ــيس بمقــتضٍ األدلَّ ــ ة فل ــروه، ألنَّ ــا ذك ــام مل ه إن

، ة بــالنبيِّ متعّلقـمصـاحلنا  وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت

ــاً وكــان مؤدِّ  ــ ي ــاً ا، ومبيِّ إلين ــا ال ن ــن مصــاحلنا م ــا م ــحُّ  لن أن  يص

ــه إالَّ  ــف علي ــىلٰ نق ــب ع ــه، وإذا وج ــن جهت ــاىلٰ   م ــديم تع  الق

مصاحلنا، ومل يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن ال نقطـع  تعريفنا

هلـذا الوجـه،  يـد النبـيِّ  ر املعجـز عـىلٰ ظِهـيُ  صدقه وجب أن عىلٰ 

يعـرف  ه لـيس جيـب أنة، ألنَّـوليس جيـب هـذا يف سـائر األدلَّـ

مـن  ـيءبشـ ق هـذه املعرفـةقادر يف العـامل، وال تتعلَّـ أحوال كلِّ 

ــاحلنا،  ــىلٰ مص ــة يف األُ  أنَّ  ع ــام الدالل ــب قي ــا جي ــة م ــور العقلي م

ــ ــه، وال يقتض ـــعلي ــائر األدلَّ ــه لس ــه خمالفت ــن حال ــك م ة، ي ذل

 .جهة اإلبانة  منووجوب كونه داال� 

ـــ ـــ ا مـــا حكـــاه ثانيـــاً فأمَّ كثـــرة  ه غـــري صـــحيح، ألنَّ فإنَّ

ــواتر ــزات وت ــا ُخي  ]]١٩٨ص [[/ املعج ــن أن رِ وقوعه ــا م جه

 أحـــد عليـــه، ألنَّ  الوجـــه الـــذي يـــدلُّ  تكـــون واقعـــة عـــىلٰ 

 تــواىلٰ  ٰى روط يف داللتهــا كوهنــا ناقضــة للعــادة، ومتـــالشــ

معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة  وجودهــا وكثــر حصــلت
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ة كـذلك حكـم سـائر األدلَّـ مـن هـذا الوجـه، ولـيس فلم تـدّل 

 ٰى  تــرر يف وجــه داللتهــا، أَال ؤثِّ تواترهــا وتــوايل وجودهــا ُيــ نَّ أل

ــا دلَّ  أنَّ  ــىلٰ  م ــيَّ  أنَّ  ع ــ احل ــريَّ منّ ــادر ال تتغ ــه ا ق ــه بكثرت  داللت

ــن ــه م ــؤثِّ  وتوالي ــرة م ــن الكث ــث مل تك ــة، حي ــه الدالل رة يف وج

ــ  قــدر مــن األفعــال املحكمــة عــىلٰ  ه غــري ممتنــع أن يــدلَّ وكــام أنَّ

وخيـالف مــن  مــا هـو أنقـص منــه،   يـدلُّ وال كـون فاعلـه عاملــاً 

يســريه وكثــريه  قــادر يف أنَّ  احلــيَّ  أنَّ  عــىلٰ  هــذا الوجــه مــا يــدلُّ 

ــ دالٌّ   ٰى ة يف معنــومل يوجــب مــع ذلــك خمالفتــه لــه ولســائر األدلَّ

ــت ــل كان ــة، ب ــىلٰ  اإلبان ــع ع ــة اجلمي ــدٍّ  دالل ــان  ح ــد وإن ك واح

ــذلك ــاه فك ــذي ذكرن ــتالف ال ــنهام االخ ــ بي ــع أن ي ــري ممتن  دلَّ غ

كانــت  ا مــن الكثــرة وإنة إذا مل تبلــغ حــد� النبــوَّ  املعجــزات عــىلٰ 

ة، وال جيـب أن تكـون خمالفـة لو كثرت خلرجت مـن كوهنـا دالَّـ

 .اإلبانة ٰى ة يف معناألدلَّ  لسائر

 املعجـزات لـو ظهـرت عـىلٰ  ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ فأمَّ 

نفـري غـريهم الت جتـويز ظهورهـا عـىلٰ  ٰى ـالقتضـ يد غري األنبيـاء

 .أيدهيم عن النظر فيها إذا ظهرت عىلٰ 

ــ إنَّ : وقــوهلم ام وجــب مــن جهــة اخلــوف ألن النظــر فيهــا إنَّ

زنـا  مـن جهـتهم، وإذا جوَّ مصـالح ال نقـف عليهـا إالَّ  تكون لنا

ــدي مــن ظهورهــا عــىلٰ  ــيٍّ  ي ــيس بنب ــوف،  ل ارتفعــت جهــة اخل

ــ وكــان هــذا ســبباً  النظــر، واالرضاب عــن  ا يف النفــور عــنقوي�

العلـم املعجـز  مـن لـه م، ألنَّ فه، فشبيه يف الـبطالن بـام تقـدَّ تكلُّ 

ــودُ  ــان جمــوِّ  إىلٰ  َي ِع ــه النظــر وإن ك ــه يلزم ــر في ــون  زاً النظ أن يك

ز ذلـك فهـو غـري آمـن ه وإن جـوَّ ، ألنَّـظهر عليه لـيس بنبـيٍّ  من

 مـن جهتـه فيجـب مصـالح ال يقـف عليهـا إالَّ  من أن يكون لـه

ــيعلم ــز ل ــر يف املعج ــه النظ ــدَّ  ]]١٩٩ص [[/ علي ــدق امل عي ص

ــع إىلٰ  ــ ويرج ــه نبي� ــه يف كون ــاً قول ــيٍّ  ، أوا أو إمام ــيس بنب  وال ل

ــاظر أن  ــويز الن ــل جت ــر ألج ــن النظ ــور ع ــزم النف ــو ل ــام، ول إم

للــزم مــن مثلــه  يــده العلــم لــيس بنبــيٍّ  يكــون مــن ظهــر عــىلٰ 

ــاظر قبــل نظــره يف أن يكــون  زاً املعجــز جمــوِّ  النفــور إذا كــان الن

قبـل  الصـدق، والنـاظر ال بـدَّ  ة عـىلٰ وغـري دالَّـ شعبذة وخمرفـة،

هـذا  ملـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع زاً نظره من أن يكون جمـوِّ 

ــ لوجــوب النظــر عليــه  لــه وال مســقطاً  راً التجــويز ومل يكــن منفِّ

غـري  فيمن ظهر عليـه العلـم أن يكـون غـري نبـيٍّ  أيضاً  فالتجويز

ــ ــم  أنَّ  لوجــوب النظــر، عــىلٰ  ر، وال مســقطاً منفِّ مــن ظهــر العل

ــىلٰ  ــ ع ــون ممَّ ــن أن يك ــو م ــده ال خيل ــ ني ــه تتعلَّ ــاحلنا ب ق مص

ــالنبيِّ  ــه ك ــاحلني وبمعرفت ــذلك كالص ــون ك ــام أو ال يك  واإلم

الوجـه  الذي جيـوز أن يظهـر علـيهم املعجـزات، فـإن كـان عـىلٰ 

فنــا مــن وِّ النظــر يف علمــه وُخي  مــن أن يــدعونا إىلٰ  ل فــال بــدَّ األوَّ 

مـن أن يلزمنـا النظــر  مصـاحلنا، وال بــدَّ  تـرك النظـر فيــه بفـوت

كـان  يف معجـزه كونـه كاذبـاً  زنـا قبـل النظـرمع اخلوف، فإن جوَّ 

النظــر، وإن  ر يف وجــوبهــذا التجــويز عنــد اجلميــع غــري مــؤثِّ 

 النظــر يف علمــه ومل يلزمنــا الوجــه الثــاين مل يــدعنا إىلٰ  كــان عــىلٰ 

ـ  ،والتنفـريق بـه القـوم النظـر فيـه فقـد زال االلتبـاس الـذي تعلَّ

ــدعونا ألنَّ  ــر يف علمــه وُخي  إىلٰ  مــن ي ــاحلنا وِّ النظ ــا بفــوت مص فن

مصــلحة لنــا معــه بــل ال خيلــو  ، والال جيــوز أن يكــون صــادقاً 

ـــاً  ـــون كاذب ـــن أن يك ـــدنا م ـــاً خمرِّ  عن ـــادقاً ف ـــتحمِّ  ، أو ص  الً م

ــىلٰ  ــره ع ــر يف أم ــزم النظ ــاحلنا، فيل ــلِّ  ملص ــالٍ  ك ــد زال ح ، وق

ــاه بــني عــىلٰ  االشــتباه  الً  حــال مــن جيــوز كونــه مــتحمِّ مــا ذكرن

ــال ــني ح ــاحلنا وب ــر يف  ملص ــن النظ ــري ع ــأين التنف ــالح، ف الص

 اإلعالم لوال ذهاب القوم عن الصواب؟

غــري  والستقصــاء الكــالم يف جــواز إظهــار املعجــزات عــىلٰ 

د لــه فــرِ نـا أن نُ غـري هــذا، ولعلَّ  ]]٢٠٠ص [[/ األنبيـاء موضــع

 .مسألة بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف علم الكالم

 يف جـــواز ظهـــور املعجـــزات عـــىلٰ : فصـــل]] ٣٣٢ص [[

 :)صلوات اهللا عليهم(أيدي غري األنبياء 

الــذي يــذهب إليــه أصــحابنا أنَّ املعجــزات جيــوز ظهورهــا 

ــىلٰ  ــة  ع ــدي األئمَّ ــوال، أي ــض األح ــك يف بع ــب ذل ، وجي

 .ني وأفاضل املؤمننيأيدي الصاحل وجيوز ظهورها عىلٰ 

ـة  وذهب كلُّ  أصـحاب  ٰى سـو -من خـالف مـن فِـَرق األُمَّ

ـــديث  ـــا إالَّ عـــىلٰ  إىلٰ  -احل ـــوز ظهوره ـــزات ال جي  أنَّ املعج

 .ةاألنبياء خاصَّ ]  أيدي[

ة مـا ذهبنـا إليـه والذي يدلُّ عىلٰ  أنَّ املعجـز إنَّـام يـدلُّ : صـحَّ

عي ال ٰى يطابقهـا، فـإن ادَّعـ ٰى صدق دعـو عىلٰ  ة فـاملعجز مـدَّ نبـوَّ

ـــىلٰ  ـــ دالٌّ ع ع ـــه، وإن ادَّ ت ـــ ٰى نبوَّ ع ـــذلك، وإن ادَّ ـــة فك  ٰى إمام

فـال بـدَّ مــن . صـدقه يف ذلــك صـالحًا وفضـالً فـإنَّام يــدلُّ عـىلٰ 

 .رصحية أو مستفادة يف اجلملة ٰى دعو
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يـد اإلمـام أو الصـالح لـيس  وأيضًا فإنَّ ظهـور املعجـز عـىلٰ 

فعليـه وإنَّـام قلنـا . قـبحبوجه قبح، وال ممَّا جيب أن يقارنـه وجـه 

ــتصٌّ  ــم، وال خم ــذب وال ظل ــيس بك ــه ل ــك ألنَّ ــن  ذل ـــيء م بش

عــ. وجــوه القــبح املعقولــة ــه مفســدة، أو يقــرتن بــه  ٰى ومــن ادَّ أنَّ

ــة ــه الدالل ــبح فعلي ــه ق ــىلٰ . وج ــنتكلَّم ع ــن  وس ــه م عون ــا يدَّ م

 .ون بهالتنفري، إذا اعرتضنا ما يستدلُّ 

ت هــذه اجلملــة ومل يمتنــع أن يعــرض يف إظهــار  فــإذا صــحَّ

مصــلحة أو فائــدة فيحســن   غــري النبــيِّ  املعجــز عــىلٰ 

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   اإلظهار، وال جيب القطع عىلٰ 

 أنَّ املعجــزات ال تظهــر عــىلٰ  وقــد اســتدلَّ أبــو هاشــم عــىلٰ 

ــاء  ــري األنبي ــىلٰ  غ ــدلُّ ع ــز ي ــأنَّ املعج ــىلٰ  ب ة ع ــوَّ ــه  النب وج

ــد لُّ عليــه ســائر اإلبانــة والتخصــيص بخــالف الوجــه الــذي ي

هـذا الوجـه الـذي ذكـره  أنَّ املعجـز يـدلُّ عـىلٰ  ة، ودلَّ عىلٰ األدلَّ 

ولــيس بواجــب .  يــد النبــيِّ  لوجــوب ظهــور املعجــز عــىلٰ 

ــع أن يكــون بعــض  ــه ال يمتن ــل ذلــك، ألنَّ ــة مث ــة الباقي يف األدلَّ

أنَّـه هبـذه الصـفة نعلـم  القادرين قـادرًا، فـإن مل يقـم دليـل عـىلٰ 

 .نَّ وجه داللة املعجز خيالف باقي األدلَّةهبذه اجلملة أ

ــىلٰ  ــًا ع ــتدلَّ أيض ــأنَّ  واس ــة ب ــق اإلبان ــن طري ــدلُّ م ــا ت أهنَّ

ة،  املعجزات إذا كثـرت خرجـت مـن أن تكـون أدلَّـة عـىلٰ  النبـوَّ

 ٰى فباقي األدلَّـة مـع الكثـرة ال ختـرج مـن وجـه داللتهـا، أَال تـر

ــىلٰ  ــ أنَّ مــا دلَّ ع ــرج م ــادر ال خي ــادر ق ــيالً أنَّ الق ــون دل ن أن يك

 ذلك بالكثرة؟ عىلٰ 

الً  ــام وجــب ظهــور : أن يقــال لــه: واجلــواب عــامَّ ذكــره أوَّ إنَّ

ــم  )صــلوات اهللا علــيهم(يــد األنبيــاء  املعجــزات عــىلٰ  ألهنَّ

لـون مـن مصـاحلنا مـا ال بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجــب متحمِّ 

ــب  ــيس بواج ــة ل ــدلول األدلَّ ــاقي م ــه، وب ــذا الوج ــور هل الظه

ــه  ــم ب ــهالعل ــة في ــّب الدالل ــم نص ــه، فل ــوف علي ــذا . والوق فله

 .الوجه اقرتن األمران ال ملا ذكره أبو هاشم من اإلبانة

أنَّ يف بعض مـدلوالت األدلَّـة مـا جيـب ثبـوت الداللـة  عىلٰ 

إنَّـه لـو كـان : أّنـا نقـول ٰى أَال تـر. مـن داللـة ٰى عليه وأن ال يعر

أن  أحوالــه املعقولــة لوجــب ٰى للجــوهر حــال هــو عليهــا ســو

ــىلٰ  ــون ع ــة  يك ــالة سادس ــا ص ــت علين ــو وجب ــل، ول ــك دلي ذل

ذلــك دليــل؟ ومل يــدّل  لوجــب أن يــدلَّ عــىلٰ   وصــوم شــهر ثــانٍ 

ــاه ــا ذكرن ــة م ــاواته، ]] ٣٣٤ص /[[   مفارق ــة ومس ــائر األدلَّ لس

 .أنَّه يدلُّ من طريق اإلبانة لداللة املعجز عىلٰ 

ــا الكــالم عــىلٰ  ملعجــزات أنَّ كثــرة ا: مــا ذكــره ثانيــًا فهــو فأمَّ

ــرج  ــاد، فيخ ــادة هبــا وتلحقهــا باملعت ُخيِرجهــا عــن انتقــاض الع

ــىلٰ  ــة ع ــه الدالل ــن وج ــا أن  ع ـــرط يف داللته ة، ألنَّ الش ــوَّ النب

تكون خارقـة للعـادة، ولـيس كـذلك بـاقي األدلَّـة، ألنَّ كثرهتـا 

أنَّ مــا  إىلٰ  ٰى أَال تـر. وتواليهـا وترادفهـا ال تـنقض وجــه داللتهـا

ــىلٰ  ــون القــا دلَّ ع ــه بــالكثرة ك ــادرًا ال يتغــريَّ داللت در منّــا ق

ا ال تُ    وجه الداللة؟غريِّ والتوايل، ألهنَّ

مدلولـه وال يـدلُّ  وبعد، ففي األدلَّة ما يـدلُّ قـدر منهـا عـىلٰ 

أنَّ كــون القــادر عاملــًا  مــا دلَّ عــىلٰ   أنَّ  ٰى أَال تــر. أقــّل منــه عليــه

ــا  مــن األفعــال املحكمــة ال يســاوي كثــريه لقليلــه، وكــذلك م

يكـون معجـزًا أو خارقـًا للعــادة مـن األفعـال ال يسـاوي قليلــه 

 كثريه؟

ولــيس جيــب إذا مل يســاو ذلــك مــا يــدلُّ قليلــه وكثــريه مــن 

، أن حيـتفال يف وجـه ي�ـاكـون القـادر قـادرًا واحلـّي ح األدلَّة عـىلٰ 

ــة ويكــون أحــدمها دا ــا  ال� الدالل ــة فكــذلك م مــن طريــق اإلبان

 .يتعلَّق به أبو هاشم

عـــًا أنَّ إذا ســـلَّمنا تربُّ : كـــن أن يقـــال أليب هاشـــمويم

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــام ي ــة أنَّ املعجــز إنَّ ــدلُّ مــن طريــق اإلبان  املعجــزات ت

عيًا  ٍع غـري صـادق، فـإن كـان مـدَّ إبانة صادق يف دعـواه مـن مـدَّ

ة ـ لنبــوَّ َق بــاملعجز علمنـــاه نبيـ� عـــاوُصـــدِّ اإلمامـــة  ٰى ، وإن ادَّ

ــاه إمامــاً  َق بــاملعجز علمن عــوُصــدِّ َق  ٰى ، وإن ادَّ الصــالح وُصــدِّ

كـلِّ  هـذا أن يظهـر عـىلٰ  فـال يلـزم عـىلٰ . باملعجز علمناه صـاحلاً 

عي  ــام أبــان الصــادق املــدَّ ــه إنَّ ِع الصــالح، ألنَّ صــالح وإن مل يــدَّ

ٍع غري صـادق، فـال يلـزم نفـي الصـالح عـن كـلِّ مـن مل  من مدَّ

عه  .يظهر عليه إذا مل يدَّ

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــزم ع ــ فيل ــذا وج ــىلٰ ه ــور ع ــة  وب ظه األئمَّ

ــدعوكلِّ  ــم، ل ــع ٰى ه ــدكم ]] ٣٣٥ص /[[   اجلمي ــة، وعن اإلمام

أنَّ فــيهم مــن مل يظهــر معجــزة عليــه وإن كــان إمامــًا، ويف هــذا 

 .نقض ما ذكرمتوه

ــا ــذهبون إىلٰ : قلن ــذين ي ــوم ال ــذاهب الق ــن م ــروف م  املع

ـة  ظهور املعجـزات عـىلٰ  أنَّـه مل خيـُل إمـام مـن  أيـدي األئمَّ

ر، فلـو سـلَّمنا خلـّو إمـام مـن معجزة يف م أو تـأخَّ  وقٍت مـا تقـدَّ

معجـزة مل جيــب نفــي كونــه إمامـًا لنفــي املعجــزة، إذا ســلَّمنا أنَّ 

ــىلٰ  ــز ع ــة املعج ــن  دالل ــام م ــال إم ــه وإن خ ــة، ألنَّ ــه اإلبان وج

فلــم خيــُل مــن نــصٍّ يقــوم يف  -وهــي داللــة إمامتــه  -معجــزة 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ................................................................................... ٢٣٦  الكرامات واملعاجز/  األئمَّ

عجـز نفـي اإلمامـة إذا الداللة مقـام املعجـز، فـال جيـب بنفـي امل

مـن   أنَّ املعجـز وإن أبـان النبـيِّ  ٰى أَال تـر. قام غـريه مقامـه

أن مـن ال معجـزة لـه مـن األنبيـاء  غريه، فال جيـب القطـع عـىلٰ 

  ٍّنبـيٍّ  عـىلٰ  النبـيِّ  ؟ ألنَّه غـري ممتنـع أن يقـوم نـصُّ ليس بنبي 

 .صدقه مقام املعجزة يف الداللة عىلٰ 

 النبــيِّ  جــه إلنكــاره، ألنَّ نــصَّ فــإن خولفنــا يف ذلــك فــال و

 فــرٍق  فــأّي . ام أنَّ املعجــز دليــل يوجبــهدليــل يوجــب العلــم، كــ

بــاملعجز وبــني أن يعلمــه بــالنصِّ ومهــا  ابــني أن يعلــم كونــه نبي�ــ

 متساويان يف إجياب الفعل؟

ــل ــيٌّ : فــإذا قي ــصَّ نب ــىلٰ  إذا ن ــيٍّ  ع ــا  نب ــاين علمناه ة الث ــوَّ فنب

ل ألهنَّ  بمعجز النبيِّ   .ا مستندة إليهاألوَّ

ــا ــزة األُوىلٰ : قلن ــىلٰ  املعج ــدلُّ ع ــام ت ــيِّ  إنَّ ــدق النب ل  ص األوَّ

ق هلـا بالثــاين وال قهــا بـه، وال تعلُّـلوقوعهـا عقيـب دعـواه وتعلُّ 

ته؟ بدعواه، فكيف يدلُّ عىلٰ   نبوَّ

ــا ــه، فقلن ــا مثل ــريج خرجن ــذا التخ ــوا هب ــإن قنع ــصَّ : ف إنَّ ن

ــوم مقــام امل عــىلٰ   النبــيِّ  ــزة لإلمــام، ألنَّ اإلمــام يق عج

ـــتندة إىلٰ  ـــه مس ـــيِّ  إمامت ـــدق النب ـــأنَّ   ص ـــزه، فك ومعج

ل  .اإلمامة معلومة هنا باملعجز األوَّ

اعتمـدها أصـحابه  ٰى وقد اسـتدلَّ أبـو هاشـم بطريقـة ُأخـر

يـد غـري األنبيـاء يقتضــي  جتويز إظهـار املعجـزات عـىلٰ : فقالوا

ـــاء ـــزات األنبي ـــر يف معج ـــن النظ ـــور ع ] ]٣٣٦ص /[[  النف

ـروا النفـور الـذي ادَّعـوه بـأنَّ النظـر يف معجـزات األنبيـاء  وفسَّ

ــام وجــب للخــوف مــن فــوت معرفــة املصــالح التــي نعلمهــا  إنَّ

ــىلٰ  ــا ع ــا ظهوره زن ــتهم، وإذا جوَّ ــن جه ــا  م ــلحة لن ــن ال مص م

 .معه بطل اخلوف وارتفع وجوب النظر

مـا ُذِكـَر  وهذا لـيس بشــيء ُيعتَمـد مثلـه، ألنَّ اخلـوف عـىلٰ 

جهة وجوب النظـر يف املعجـز، ومـع جتـويز كـون مـن ظهـر هو 

ــوف، ألنَّ  ــذا اخل ــع ه ــاحلًا ال يرتف ــًا أو ص ــه إمام ــويز  علي التج

مــتحمالً ملصــاحلنا ثابــت، ومــا جتــويز كونــه  امعــه ال يكــون نبي�ــ

ــان  ــإذا ك ــًا، ف ــًا منحرف ــه كاذب ــًا إالَّ كتجــويز كون صــاحلًا أو إمام

 أظهـر، فكـذلك ال جتويز كذبه ال يمنع مـن وجـوب النظـر فـيام

 .يمنع من وجوب هذا النظر جتويز كونه صاحلًا أو إماماً 

حًا هبـا، فهـذا  ة مصــرِّ عي نبـوَّ ـا أن يـدَّ عي إمَّ وبعد، فإنَّ املـدَّ

ـال جيوز أن يكون صـادقًا لـيس بنبـيٍّ  ا أن يكـون ، بـل ال يـدلُّ إمَّ

ــ ــًا فيلــزم النظــر فــيام يظهــر اصــادقًا فيكــون نبي� ، أو يكــون كاذب

عي . كــلِّ حــاٍل، ألنَّ اخلــوف ثابــت عــىلٰ  ــدَّ عي ي ــدَّ وإن كــان امل

كونـه صــاحلًا، وال لطـف لنــا يف املعرفـة بصــالحه وال منفعــة يف 

ـا أن يكـون كاذبـًا أو صـادقًا صـاحلًا،  وال يمكـن الدين، فهـو إمَّ

، فـال خـوف هاهنـا مـن تـرك النظـر يف اأن يكون مع صدقه نبيـ�

ون بني النظر في  .ه وتركهمعجزه، ونحن خمريَّ

عي اإل ا مدَّ مامة فلنا يف العلم بإمامته مصالح دينيـة، وربَّـام فأمَّ

ة يف بعض الشـرائع عىلٰ  وجه ال ُيعَلـم ذلـك  كان قول اإلمام حجَّ

ما سنُبيِّنه يف كتاب اإلمامـة بمشـيئة اهللا  الشـرع إالَّ من جهته، عىلٰ 

، ألنَّ اخلوف اإلمامة فال بدَّ من النظر يف معجزه ٰى وعونه، فإذا ادَّع

من فوت املنافع الدينية ثابت، فيجب النظر فيام يظهـره كـام جيـب 

 . مثل ذلك يف النبيِّ 

زوا ظهــور املعجــز عــىلٰ : فــإن قيــل]] ٣٣٧ص /[[ يــد  جــوِّ

عـ صـدقه فيـه وطلـب  ٰى الكافر إذا صـدق يف بعـض إخبـاره وادَّ

 ]. صدقه عىلٰ [داللة 

صـــدق  عــىلٰ ال جيــوز ذلـــك، ألنَّ املعجــز وإن دلَّ : قلنــا

التي يطابقهـا، فـال بـدَّ مـن اقتضـائه تعظـيم مـن ظهـر  ٰى الدعو

ين وبرفعتـه، وإذا كـان منزلتـه يف الـدِّ  يده ومن أجلـه وعلـوِّ  عىلٰ 

يـده  ين وال ثـواب مل جيـز أن يظهـر عـىلٰ الكافر ال حظَّ له يف الـدِّ 

 .صفة وليس عليها أنَّه عىلٰ  ما يدلُّ عىلٰ 

زوا أن يظهـر عـىلٰ : فإن قـال يـد الفاسـق، فـإنَّ الفاسـق  جـوِّ

مــذاهبكم معشـــر املرجئــة وإن اســتحقَّ االســتخفاف  عــىلٰ 

ه يستحقُّ التعظيم واإلجالل بإيامنه وطاعاته  .بفسقه فإنَّ

األُصـول الصـحيحة أن نجيـز ذلـك  لـيس يمتنـع عـىلٰ : قلنا

إذا مل يعـرض فيــه وجــه مـن وجــوه القــبح مـن اســتفاد وغــريه، 

زنــا ذلــك أ يـــد  ن يلــزم ظهــوره عــىلٰ ولــيس جيــب إذا جوَّ

فعـل القبــائح والــدنايا وإن  كـني يف املعــايص املـدمنني عــىلٰ املتهتِّ 

أنَّ املعجــزات  بيَّنّــاكـان معهــم حمــض اإليــامن، وذلـك ألّنــا قــد 

ــدعو ــدق يف ال ــع الص ــدلُّ م ــىلٰ  ٰى ت ــوِّ  ع ــاحبها يف  عل ــة ص منزل

، ومــن ذكــرت حالــه م قدمــه فيــه عنــد اهللا تعــاىلٰ الــدين، وتقــدُّ 

القبـائح والسـخائف ال منزلـة لـه يف الـدين عاليـة وال من أهـل 

ــىلٰ  ــر ع ــف يظه ــة، فكي ــة رفيع ــك؟  رتب ـــي ذل ــا يقتض ــده م ي

ــا منــه واضــح ال يشــكل عــىلٰ  ــاه وامتنعن  والفــرق بــني مــا أجزن

 .منصٍف 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

الشــمس ألمــري املــؤمنني  ردُّ : ومــن ذلــك]] ١٧٥ص [[

 ــيِّ  يف ــاة النب ــ حي ــاء امليِّ ــة، وإحي ــالم اجلمجم ت ، وك

ــوطه ــيب وبس ــرات بالقض ـــررص، ورضب الف ــ  بص ــدت  ٰى حتَّ ب

ــف، إىلٰ  ــل الكه ــالم أه ــباؤه، وك ــه  حص ــن آيات ــك م ــري ذل غ

 .الثابتة

النخلــة اليابســة   رضب احلســن بــن عــيلٍّ : ومــن ذلــك

أطعـم الزهـري مـن رطبهـا، وقولـه ألخيـه  ٰى بيده فأينعـت حتـَّ

ــمَّ «: احلســني  ــا مــتُّ قــد علمــت مــن ســقاين السُّ ، فــإذا أن

ــامحلني إىلٰ  ــول اهللا  ف ــّدي رس ــرب ج ــدًا،  ق ــه عه د ب ــدِّ ألُج

 .، فكان كام قال» وستخرج عائشة لتمنع من ذلك

ــك ــن ذل ــني : وم ــالم رأس احلس ــن ك ــِمَع م ــا ُس ، م

ــه  ــريه ألُمِّ  وقول ــل مس ــَلمة قب ــي «: َس ــول يف طريق إّين مقت

إنَّ قومـًا سـفهاء : وقـد قـال لـه -عد ، وقوله لعمـر بـن سـ»هذا

ــم ليســوا ســفهاء، ولكــنَّهم علــامء، «: -يزعمــون أّين أقتلــك  إهنَّ

 .، فكان كام قال»ين أَال تأكل من متر العراق شيئاً وإنَّه يرسُّ 

، بـن احلسـني  كـالم احلجـر األسـود لعـيلِّ : ومن ذلـك

ـــهادته ـــاؤه]] ١٧٦ص /[[  وش ـــة، ودع ـــه باإلمام ـــي   ل للظب

ك بـن مـروان ِلـل معه مـن الطعـام، وإخبـاره عبـد املَ فجاءه فأك

ــاب إىلٰ  ــة الكت ــاىلٰ  بقصَّ ــاره أنَّ اهللا تع ــاج، وإخب ــد زاد يف  احلّج ق

ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــاره بوالي ــويالً، وإخب ــًا ط ــذلك زمان ــه ل ملك

ة يزيد  .العزيز، وقصَّ

ــك ــن ذل ــن : وم ــد ب ــر حمّم ــة أليب جعف ــة اليابس ــود النخل ع

ــيلٍّ  ــ  ع ــاره علي ــر وانتش ــىلٰ ذات مت ــح  ه وع ــحابه، ومس أص

ثـّم مســحه علــيهام  احلــاجَّ  ٰى رأ ٰى عينـَـْي أيب بصـري حتَّــ يـده عــىلٰ 

 .يف حوائجه فرجعتا، وإنفاذه اجلنَّ 

 عـىلٰ  مسـح أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد : ومن ذلـك

السـامء ثـّم أعـاده، وإخبـاره املنصـور  ٰى رأ ٰى عني أيب بصـري حتـَّ

حالـه منـذ خـرج مـن منزلـه بام آل إليه أمره، وإخبـاره الشـامي ب

 .أن وصل إليه وإىلٰ 

ــك ــن ذل ــ: وم ــن موس ــاء أيب احلس ــر  ٰى دع ــن جعف  ب

ثـّم أشـار إليهـا فرجعــت،  االشـجرة فجـاءت ختـدُّ األرض خــد� 

بـن يقطـني، وقولـه هلشـام  صصـه مـع عـيلِّ وخطابه لألسـد، وقَ 

احلروريـة  أيـن أذهـب إىلٰ : ه وقولـه يف نفسـهبن سـامل بعـد شـكِّ 

ــــ أم إىلٰ  ــــه ة أم إىلٰ املرجئ ــــال ل ــــة؟ فق  إيلَّ إيلَّ ال إىلٰ «: الزيدي

 .»الزيدية املرجئة وال إىلٰ  احلرورية وال إىلٰ 

ــك ــن ذل ــيلِّ : وم ــن ع ــراج أيب احلس ــ إخ ــن موس ــا  ٰى ب الرض

 وفهمــه ٰى الســبيكة مــن األرض إلبــراهيم بــن موســ ،

ــة آل برمـــك قبــل وقوعهـــا  كــالم الســخلة، وإخبـــاره بقصَّ

ة الغفاري وم  .ا عليه من الدين املجهولبصفتها، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ  :وم ــيلٍّ توضُّ ــن ع ــد ب ــر حمّم يف   ؤ أيب جعف

ــة  ــل نبق ــيّب يف أص ــدار املس ــعه ب ــرف موض ــداد يع ــجد ببغ مس

ــ ــت  ٰى يابســة، فلــم خيــرج مــن املســجد حتَّ ت وأينع  -اخضـــرَّ

ــال ــد، ق ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــو احلس ــيخ أب ثني الش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

أنَّـه أكـل مـن  املفيـد  الشيخ أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن حمّمـد

ــم ــو ال عج ــا وه ــه]] ١٧٧ص /[[  نبقه ــامي  -  ل ــة الش وقصَّ

 .وختليصه من احلبس من غري مبارشة

ـة أيب احلسـن عـيلِّ : ومن ذلك  مـع عـيلِّ  بـن حمّمـد  قصَّ

ــام  ــاره ب ــتاء، وإخب ــة الش ــيظ بآل ــه يف الق ــار، وخروج ــن مهزي ب

ــان  ــعيد وخ ــن س ــالح ب ــة ص ــب، وقصَّ ــرق اجلن ــمره يف ع أض

ة يونس النّقاش والفصِّ الصع  .الياقوت اليك، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ: وم ــة أيب حمّم ــيلٍّ قصَّ ــن ع ــن ب ــع   د احلس م

ة السنّور  .زينب الكّذابة، وقصَّ

ـــة املصــــري  لصـــاحب الزمـــان : ومـــن ذلـــك قصَّ

ــة أمحــد بــن احلســن،  ــة احلســني بــن فضــل، وقصَّ واملــال، وقصَّ

 .أيدي السفراء بفنون الغائبات والتوقيعات عىلٰ 

ــرج  يف ــاب، وخي ــذكرها الكت ــول ب ــات، يط ــذه اآلي ــال هل أمث

مجيــع  بـه عـن الغـرض هبـذا املختصــر، مـن أراد الوقـوف عـىلٰ 

 .، وفيام ذكرناه كفايةÓذلك وجده يف تصانيف شيوخنا 

ـومج ـل ُوِجـَد خمتص� وجـه خارقـًا  ، عـىلٰ بـه تعـاىلٰ  ايعه إذا ُتؤمِّ

 ٰى فاقتضــيـده اإلمامـة،  مـن ظهـر عـىلٰ  ٰى للعادة، مطابقًا لـدعو

 .صدقه كسائر املعجزات

ــةوطريــق ثبــوت هــذه اآليــات تــواتر  هبــا، كــالنصِّ  اإلماميَّ

حه عىلٰ  اجليلِّ   .ما ُنوضِّ

عي فـرع جلـوازه، فـدلُّ  ظهور املعجز عـىلٰ : إن قيل وا يـد املـدَّ

 .ذلك عىلٰ 

صــدق : املعجــز للتصــديق نائــب منــاب قولــه تعــاىلٰ : قيــل

ــوره  ــواز ظه ـــي ج ــك يقتض ، وذل ــيلَّ ــذا ع ــىلٰ ه ــاظر  ع ــن للن م

حصـول اللطـف بوجـود  بيَّنّـامصـلحة يف العلـم بصـدقه، وقـد 

، ر متيـُّاإلمـام، وتعـذُّ  زه مـن دونـه أو مـا يسـتند إليـه مـن الــنصِّ
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ــذا  ــه، وه ــوب مناب ــصَّ ين ــث ال ن ــه بحي ــوره علي ــب ظه فيج

 مـن يسـتحقُّ  يقتضـي جوازه مـع ثبوتـه، بـل جيـوز ظهـوره عـىلٰ 

ــف عــىلٰ التعظــيم مــن الصــاحلني، ليقطــع املك  اكونــه مســتحق�  لَّ

للتعظــيم، فيفعلــه خالصــًا مــن االشــرتاط، وال يقتضـــي ذلــك 

ـــر  ـــن النظ ـــري ع ـــاء ]] ١٧٨ص /[[التنف ـــزات األنبي يف معج

 ــث ة، ألنَّ الباع ــالنبوَّ ــم ب ــًة هل ــا مثبت ــن كوهن ــع م ، وال يمن

النظـر يف املعجـز هـو اخلـوف مـن فـوت املصـالح، وذلــك  عـىلٰ 

عي اإلمامــة والصـ عي الحاصـل يف مــدَّ ة، فيجــب الح كمــدَّ نبــوَّ

 .مع اجلميع اكون الناظر مدعو� 

ــه مبيّ  ــا كون ــّم فأمَّ ــاذب، ث ــن الك ــادق م ــنيِّ الص ــإنَّام ُيب ــًا ف ن

صــدقه آمنــًا مــن  قولــه املؤّيــد بــه قاطعــًا عــىلٰ  يرجـع النــاظر إىلٰ 

ــيس بنبــيٍّ  ة ول ــوَّ ــواه النب ــع كونــه صــاحلًا دع ، أو اإلمامــة م

 .لكحسب، لكون املعجز مؤمنًا من ذ

وال  مــن لــيس بنبــيٍّ  وأيضــًا فإّنــا نعلــم ظهــور اآليــات عــىلٰ 

 .ٰى موس إمام، كمريم وُأمِّ 

ــيح  ــق املس ــريم، فنط ــا م ــد  أمَّ ــع ويف امله ــني الوض ح

ـ ا ُقـِذَفت بـه، ومعاينتهـا امللـك مبشِّ رًا ـعقيب دعواها الـرباءة ممـَّ

معجـز لـتعلم كونـه رسـوالً  بـام يفتقـر معـه إىلٰ  هلا عن اهللا تعـاىلٰ 

ــزول الــرزق عليهــا مــن الســامء وهــي يف هللا  ســبحانه إليهــا، ون

 .كفالة زكريا 

ـــا ُأمُّ  ـــ وأمَّ ـــا، ٰى موس ـــاء إليه ـــبحانه باإلحي ـــاره س ، فإخب

ـــ ـــا موس ـــز، وألنَّ إلقاءه ـــوحي معج ـــيمِّ  ٰى وال ـــة  يف ال واثق

ــك ال  ــد، وذل ة الوع ــحَّ ــا بص ـــي علمه ــا يقتض ــه إليه برجوع

 .يمكن إالَّ باملعجز

واجبـًا يف حـال  مـن لـيس بنبـيٍّ  عـىلٰ وإذا كان ظهور املعجز 

ــاقلني مــن  ــدنا الن ــر، ووج ــالً يف آخ ــر وحاص ــائزًا يف آخ وج

بعضـهم الكـذب يف املخـرب الواحـد  الشيعة مجاعة ال جيـوز عـىلٰ 

ينقلـون هـذه املعجـزات خلفـًا عـن  -نـه فـيام بعـد بيِّ مـا نُ  عىلٰ  -

ر يف ٰى سلف، حتَّ   يتَّصـلوا يف النقـل عـن الطبقـات التـي ال يتقـدَّ

ــىلٰ  ــاهرة ع ــاهدها ظ ــن ش ــذب مل ــا الك ــج  خربه ــدي احلج أي

 .ذلك إمامتهم  ، ثبت كوهنا واقتٰىض املذكورين 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ــدلُّ ]] ٩٩ص [[ ــىلٰ  وي ــامتهم ع ــزات   إم ــور املعج ظه

ــىلٰ  ــدهيم ع ــىلٰ  ،أي ــا ع ــاء كظهوره ــدي األنبي ــق  أي ، وطري

ــوات ــا ت ــم هب ــيعة العل ــةر الش ــىلٰ  اإلماميَّ ــا ع ــري  بظهوره ــد أم ي

ــب  املــؤمنني عــيلِّ  ــن أيب طال ــ ب ــان األئمَّ ــه ة مــن ذرّ وأعي يت

 ِّكتــواتر النــاقلني ملعجــزات النبــي ،  يعلــم ذلــك مــن ،

ــلُّ  ــاهلم ك ــ ح ــمتأمِّ ــنقلهم، ف ــىلٰ إل ل ــزات ع ــرت املعج  ذا ظه

ــ ــة، وثب ــدعواهم لإلمام ــة ب ــدهيم مقرتن ــنصِّ وأي ــن اهللا  ت ال م

 .هبا عليهم زال الريب يف ثبوهتا هلم تعاىلٰ 

*   *   * 

عينــــاه مــــن ظهــــور وال يقــــدح فــــيام ادَّ ]] ١٠٠ص [[

 نَّ املعتزلــة ومــن وافقهــا يف ذلــك، أل ٰى املعجــزات علــيهم دعــو

مـن غـريه، وليسـوا بأنبيـاء،   املعجز موضـوع إلبانـة النبـيِّ 

ــ لتجــويز ،  عــن النظــر يف معجــز النبــيِّ  راً وكــون ذلــك منفِّ

 .من ليس بنبيٍّ  عىلٰ ظهوره 

ط هــذه املعارضــة مــن ســقِ ثبوهتــا بالنقــل املتــواتر تُ  نَّ أل

 .ء فرعًا جلوازه حيث كان ثبوت اليش

ـويُ  مـن  حصـول اليقـني بظهـور املعجـزات عـىلٰ  ده أيضـاً ؤكِّ

 .ليس بنبيٍّ 

ـــك أُ  ـــن ذل ـــ مّ فم ـــا إِ�ٰ : ٰى موس وَْحيْن
َ
ـــو�ٰ  َوأ م� ُ�
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ن
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أ
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ي ظهــور ـمــرت بـه، وهـذا يقتضـففعلـت مـا أُ ، ]٧: القصـص[

أحـدمها الـوحي وهـو معجـز، والثـاين : املعجز هلا مـن وجهـني

ــأ ــوز   اهنَّ ــىلٰ أال جي ــدم ع ــ ن تق ــل ول ــابوت جع دها يف الت

ــيمِّ  ــه يف ال ــأنَّ الَّ إ وطرح ــني ب ــد اليق ــو اآل  بع ــذلك ه ــا ب ــر هل م

 بظهــور معجــز تعلــم الَّ إذلــك  ىلٰ إوال ســبيل ، القــديم ســبحانه

 مُّ ن لــذلك وحــي منــه ســبحانه، وأُ اخلطــاب املتضــمِّ  نَّ أبــه 

 .ليست بنبيٍّ  ٰى موس

ــدَّ  ــريم يف ع ــوره مل ــك ظه ــن ذل ــعوم ــزول : ة مواض ــا ن منه

: مـن السـامء حسـب مـا أخـرب بـه سـبحانه بقولـه الرزق عليهـا
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نـــزول الـــرزق مـــن الســـامء  وال شـــبهة يف أنَّ ، ]٣٧: عمـــران

 .معجز

 .ييف صورة برش   هلا باملسيحك املبرشِّ لَ معاينة املَ  :ومنها

ــا ــوالدة يف  :ومنه ــال ال ــا يف ح ــن حتته ــا م ــيح هل ــالم املس ك
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ِك : قوله تعـاىلٰ   َر�ـ�
َ
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ــا ــريم[ �ُرَطب ــز، ، ]٢٥و ٢٤: م ــل معج ــالم الطف وك

وتســاقط الرطــب مــن النخلــة اليابســة حســب مــا ورد يف 

 .التفسري معجز

: بــرباءة ســاحتها يف قولــه تعــاىلٰ   نطــق املســيح :ومنهــا
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ــريم[ ــ، ]٣٠و ٢٩: م ــل الش ــز متكام ــو معج ــه  ،روطـوه لكون

للعــادة عقيــب دعواهــا برأيــه ســاحتها مــن فعلــه  خارقــاً 

 .سبحانه

 : ومن ذلك قوله سبحانه
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 . سليامن وهذا معجز باهر لويصِّ  ،كذلك

ومن ذلـك مـا أمجـع املسـلمون عليـه مـن ظهـور املعجـزات 

 .وليسوا بأنبياء  املسيح تالميذ عىلٰ 

ـــوهلم ـــك بق ـــن ذل ـــال م ـــز نَّ إ :وال انفص ـــف  معج آص

ــيح، أل ــذ للمس ــليامن، والتالمي ــز  نَّ لس ــيص املعج ــوم ختص املعل

ــديقاً  ــاه تص ــن ذكرن ــ بم ــم وتش ــىلٰ داال�  ريفاً ـهل ــوِّ   ع ــازهلم  عل من

 .عنده سبحانه، وال جيوز العدول به عنهم

ــد]] ١٠٢ص /[[ ــز  ،وبع ــور املعج ــن ظه ــوا م ــه منع ــام ل ف

مـن انتفـت  ي املنـع مـن ظهـوره عـىلٰ ـيقتضـ من ليس بنبـيٍّ  عىلٰ 

مـن ذكرنـا وليسـوا بأنبيــاء  ة، فـإذا ثبـت ظهــوره عـىلٰ عنـه النبـوَّ 

 .سقط معتمدهم

ــ عــىلٰ    غــري النبــيِّ  م إذا أجــازوا ظهــور املعجــز عــىلٰ أهنَّ

ــ نبــيِّ  ونســبته إىلٰ   تنــاجــاز لنــا مثــل ذلــك يف أئمَّ  ةالوقــت أو امللَّ

 ـــول اهللا ـــياء رس ـــ ، لكـــوهنم أوص ـــة ش رعه ـوحفظ

ــليامن  ــذ، كآصــف مــن س ــن عيســ والتالمي ــل  ٰى م ، ب

 .منزلةً  عند اهللا وأجلُّ  رتبةً  هم أعىلٰ 

ــ ــوعاً فأمَّ ــون املعجــز موض ــةلإل ا ك ــ ،بان ــة إذلــك  ٰى فمعن بان

ــان  ــإن ك ــه، ف ــفته إلي ــع يف ص ــاذب، واملرج ــن الك ــادق م الص

حســب مل  مامــاً إن كــان إمامـة، وإة وال ع نبــوَّ فقــط مل يــدَّ  صـاحلاً 

مـا دوهنـا،  ر عـىلٰ ـيقتصـ مل ي�ـان كـان نبإة وال رسـالة، وع نبـوَّ يدَّ 

قـه بمقـدور مـن ال مـن كذبـه لتعلُّ  نـاً من حيث كان املعجـز مؤمِّ 

ي النفـري ـوجتـويز ذلـك ال يقتضـ .ابجيوز عليـه تصـديق الكـذّ 

ــدَّ النبــوَّ  يعمــدَّ  نَّ ، أل عــن النظــر يف معجــز النبــيِّ  أن  ة ال ب

ــ ــزة بفــوت مــا أُ وِّ ُخي ــرك النظــر يف معج ــن رِســف مــن ت ــه م ل ب

ـ يست هـذه حـال مـن يظهـر عـىلٰ املصالح، ول ة يديـه مـن األئمَّ

 .فون من فرق رشيعةوِّ م ال ُخي والصاحلني، ألهنَّ 

ــر  أنَّ  عــىلٰ  ــدنا ال يظه ــز عن ــزه   عــىلٰ الَّ إاملعج ــا يف متيي ــن لن م

 .بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة

ــ ــأمَّ ــد   ةا األئمَّ ــافق ــوهنم ُح  بيَّنّ ــاً جَ ك ــف  ج يف التكلي

ــيل وألطافــاً   الَّ إ هلــا صــفات ال يمكــن متييــزفيــه، ذوي  العق

رع، وكــوهنم ـوحفظــة للشــ ،ليــهإند ســتَ يُ  بمعجــز أو نــصٍّ 

 أحـوال ال يمكـن تعييـنهم هلـا إالَّ  ي كـوهنم عـىلٰ ـكـذلك يقتضـ

ــور املعجــزات علــيهم يف حــال  بأحــد األمــرين، فجــاز ظه

ــا ــذا( ووجوهب ــريف أُ ) ك ــنيَّ  ٰى خ ــد ، وتع ــا عن ــر فيه ــرض النظ  ف

 .نه يف معجزات األنبياءختويفهم كتعيُّ ]] ١٠٣ص /[[

ــ ا الصـــاحلون فلـــيعلم النـــاظر يف معجـــزاهتم كـــوهنم وأمَّ

 .وباطناً  هم ظاهراً فيتوالَّ  كذلك عند اهللا تعاىلٰ 

ــ ــارك األئمَّ ــاءَ وإذا ش ــاحلون األنبي ــول   ة والص يف حص

 فـرض النظـر يف للجهـل هبـم تعـنيَّ  املصلحة بمعـرفتهم وفوهتـا

ــم كتعيُّ إ ــاعالمه ــالم األنبي ــه يف إع ــت، ء ن ــك  ضِ ومل يق ذل

ــإ، إذ التنفـري )كــذا( عنــه يف موضـع دون موضــع تنفـرياً  ام كــان نَّ

ــا يف  زنــا ظهــور املعجــز عــىلٰ حيصــل لــو جوَّ  مــن ال مصــلحة لن

ــدقه ــم بص ــ. العل ــكفأمَّ ــالف ذل ــال بخ ــ ،ا واحل ــم بَ فُش ه اخلص

 .ساقطة

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــ]] ٢٤٥ص [[ ــىلٰ وأنَّ ــر ع ــبحانه أظه ــات ه س ــدهيم اآلي  ،أي

ومل  ،مـــور املســـتقبالتمـــن الغائبـــات واألُ  وأعلمهـــم كثـــرياً 

ــك إالَّ  ــن ذل ــم م ــاً يعطه ــارن وجه ــا ق ــف   م ــن اللط ــه م يعمل

 .والصالح

 ،الــدوام وليســوا عــارفني بجميــع الضــامئر والغائبــات عــىلٰ 

 .ما علمه اهللا تعاىلٰ  وال حييطون بالعلم بكلِّ 

ــي ــات الت ــىلٰ  واآلي ــر ع ــم تظه ــل اهللا دوهن ــي فع ــدهيم ه  ،أي

 .وال صنع هلم فيها ،أكرمهم هبا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

 م مــا يــدلُّ كــالمكيف  ٰى ـمضــقــد : فــإن قيــل]] ٤٦١ص [[
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، غـري األنبيـاء ] أيـدي[ عـىلٰ جـواز إظهـار املعجـزات  عىلٰ 

 كم عليه؟فام دليل

ــا ــدليل : قلن ــىلٰ ال ــواز  ع ــزات ج ــار املعج ــىلٰ إظه ــدي  ع أي

ــ ــاحلنيوك ة األئمَّ ــن الص ــري م ــو ث ــاخاصَّ ــفراء بينن  ة الس

ــنهم و ــو أنَّ  بي ــ ه ــز إنَّ ــدلُّ املعج ــىلٰ  ام ي ــو ع ــدق دع  ٰى ص

 تــه،نبوَّ  عــىلٰ  َة فــاملعجز يــدلُّ عي النبــوَّ املــدَّ  ٰى عــيطابقهــا، فــإن ادَّ 

 .هعــامــا ادَّ  عــىلٰ  اإلمامــَة أو الصــالَح فــاملعجز يــدلُّ  ٰى عــإن ادَّ و

 .رصحيًة أو جمملةً  ٰى من دعو ال بدَّ و

هـو و وجـه مـن وجـوه القـبح، كليس يف جـواز ذلـ: وأيضاً 

 ال ظلـمو ذبكـه لـيس بون جـائزًا؛ ألنَّـكـمقدور، فيجـب أن ي

 ٰى عـمـن ادَّ و .بوجـه مـن وجـوه القـبح ال خيـتصُّ و ال مفسدة،و

 .ًا من وجوه القبح فعليه الداللةوجهبه 

ــ]] ٤٦٢ص /[[ ــت ذل ــال كوإذا ثب ــرض يف ف ــع أن تع  يمتن

ــز  ــار املعج ــىلٰ إظه ــيِّ  ع ــري النب ــن  غ ــدة، فيحس ــلحة أو فائ مص

 .قبحه عىلٰ يمنع من القطع و اإلظهار

ــل ــإن قي ــدلُّ : ف ــز ي ــىلٰ  املعج ــوَّ  ع ــة النب ــة اإلبان ــن جه ة م

ــ ــائر األدلَّ ــالف س ــبخ ــاره ة؛ ألنَّ ــب إظه ــىلٰ ه جي ــيِّ  ع ــد النب  ،ي

ــ كلــيس جيــب ذلــو ــ ٰى  تــرأَال . ةيف ســائر األدلَّ ه ال يمتنــع أن أنَّ

ونـه هبـذه ك عـىلٰ إن مل يثبـت دليـل و يثبت بعض األحيـاء قـادرًا،

ـــ ؟الصـــفة املعجـــزات إذا  ألنَّ و .ةفهـــو مفـــارق لســـائر األدلَّ

ة ال سـائر األدلَّـو ة،النبـوَّ  عـىلٰ ًة وهنـا دالَّـكثـرت خرجـت مـن ك

 .ةً وهنا أدلَّ كثرهتا عن كخيرج ب

ــ: قلنــا ــيــد األ عــىلٰ ام وجــب ظهــوره املعجــز إنَّ م نبيــاء؛ ألهنَّ

مـن إعالمهـم إّياهـا،  فـني مـا ال بـدَّ لَّ كلون من مصـالح امليتحمَّ 

ة لـيس بواجـب يف بـاقي مـدلول األدلَّـو ،كفوجب املعجز لـذل

 .األمران، ال ملا قالوه افرتق كأن ُيعلمها، فألجل ذل

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــدلول األدلَّ ــض م ــيف بع ــب األدلَّ ــب نص ــا جي ة ة م

كـان للجـوهر حـال هـو عليهـا لـو  :لأّنـا نقـو ٰى  تـرأَال . عليها

 ؟ون عليـه دليــلكـمـا عقلنـاه مـن أحوالـه، لوجـب أن ي ٰى سـو

ــب بــذلو ــائر األدلَّــ كمل جي مســاواته لداللــة و ةمفارقتــه لس

 .من طريق اإلبانة ه يدلُّ أنَّ  عىلٰ املعجز 

ــ ــإنَّ كا فأمَّ ــا ف ــن ام ُخي ثرهت ــا ع ــكرجه ــا دالَّ ــه  ة؛ ألنَّ وهن الوج

ونـه خارقـًا للعـادة، كعليـه  مـا دلَّ  ىلٰ عـاملعجـز  الذي ألجله دلَّ 

، ال ملـا تـنقض وجـه الداللـة فيهـاو ثرت صارت معتـادًة،كفإذا 

 .قالوه من طريق اإلبانة

ــ كذلكــولــيس  ــســائر األدلَّ ــكا مــع الة؛ ألهنَّ ة ال ثــرة أو القلَّ

ون القـادر كـ عـىلٰ  مـا يـدلُّ  أنَّ  ٰى  تـرأَال . ةوهنـا دالَّـكخيرج عـن 

 ؟ثــريهكقليــل الفعــل أو  ســواء صــحَّ  ة الفعــل،قــادرًا هــو صــحَّ 

 ة مـا يـدلُّ يف األدلَّـ أنَّ  عـىلٰ . حـالٍ  لِّ كـ عـىلٰ فوجه الداللة ثابت 

 .كثريها دون قليلهامدلوهلا  عىلٰ 

ــًا أن ي ــع أيض ــوال يمتن ــدلُّ ك ــا ي ــا م ــا دون  ون فيه ــدر منه ق

ــدر ــرأَال . ق ــدلُّ  أنَّ  ٰى  ت ــا ي ــىلٰ  م ــ ع ــن ك ــدر م ــًا ق ــامل عامل ون الع

هـذه  أنَّ  عـىلٰ  كذلـ ال يـدلُّ و ؟عنـه ال يـدلُّ ما نقـص و األفعال،

 .من جهة اإلبانة ة تدلُّ األدلَّ 

ــىلٰ ]] ٤٦٣ص /[[ ــلَّ  ع ــو س ــا ل ــدلُّ  منا أنَّ أّن ــز ي ــن  املعج م

ن لـيس بصـادق،  املعجـز صـادقًا ممـَّبـنيِّ ام يُ إنَّـ: جهة اإلبانة قلنـا

ق بـاملعجز علمنـاه نبيـ� ةعيًا للنبـوَّ ان مـدَّ كفإن  ان كـإن و ،اوُصـدِّ

ــ ــةدَّ م ــًا،و عيًا لإلمام ــاه إمام ــاملعجز علمن َق ب ــدِّ ــإن ادَّ و ُص  ٰى ع

 .كذلكالصالح علمناه 

ــىلٰ وال يلــزم  ــ ع ــظأن يُ  كذل ــاىلٰ ر اهللا ِه ــز  تع ــىلٰ املعج ــ ع  لِّ ك

ــ ؛ ألنَّ كع ذلــإن مل يــدَّ و صــالح  الصــادق مــن بــنيِّ ام يُ املعجــز إنَّ

 .عهن مل يدَّ ٍع غري صادق، فال يلزم نفي الصالح عمَّ مدَّ 

 :]ة ال خيلو من معجزأحدًا من األئمَّ  أنَّ يف [

 مـام؛ ألنَّ إ لِّ كـيـد  عـىلٰ م وجـوب إظهـاره كيلـزم: فإن قيل

 .عي اإلمامةمجيعهم يدَّ 

ــ ة أنَّ املعــروف مــن مــذهب اإلماميَّــ: قلنــا ة أحــدًا مــن األئمَّ

ــز  ــار معج ــن إظه ــو م ــىلٰ ال خيل ــدَّ  ع ــواء تق ــده، س ــي أو  كم ذل

ـبعـض األ منا خلـوَّ لـو سـلَّ و .رتأخَّ   عـىلٰ ة مـن إظهـار معجـز ئمَّ

ن الواقـع عليـه ممـَّ ا يقـوم مقامـه مـن الـنصِّ ه مل خيـل ممـَّيده، فإنَّ 

ــه،تقدَّ  ــو م ــز،  كذل ــول املعج ــن حص ــٍن ع ــُمغ ــو أنَّ ك ــ ام ل  انبي�

 مقـام املعجـز، كآخـر فـيام بعـد لقـام ذلـ نبـيٍّ  عـىلٰ  مًا نصَّ متقدِّ 

خالفـه؛  ىلٰ إفـت لتَ آخـر ال يُ  نبـيٍّ  عـىلٰ  نبـيٍّ  من خالف يف نـصِّ و

ك إلجيـاب قائم مقام املعجـز، فـال وجـه مـع ذلـ النبيِّ  نصَّ  ألنَّ 

 .املعجز

معجــز  إىلٰ آخــر يســتند  نبــيٍّ  عــىلٰ  النبــيِّ  نــصُّ : قيــل ٰى متــو

 .ٌة من معجزل، فام خال نبوَّ األوَّ  النبيِّ 

ــا ــيِّ  نــصُّ  كذلوكــ :قلن إمــام  عــىلٰ إمــام، أو إمــام  عــىلٰ  النب

ل، فـام خـال إمــاٌم أو اإلمـام األوَّ  معجـز النبــيِّ  إىلٰ بعـده، يسـتند 

ــالوه حــذو النعــل بالنعــل ــىلٰ . عــن معجــز، حســب مــا ق  أنَّ  ع

ــز األوَّ  ــاملعج ــىلٰ  ام دلَّ ل إنَّ ــدق األوَّ  ع ــص ــب ل؛ ألنَّ ــع عقي ه وق
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ــو دعــواه ــو ق هبــا،تعلَّ يــف كال بــدعواه، فو ق لــه بالثــاينال تعلُّ

 .ك فقد قلنا بمثله سواءقنعوا بذل ٰى ومت عليه؟ يدلُّ 

 يــد مــن لــيس بنبــيٍّ  عــىلٰ جتــويز إظهــار املعجــز : إن قيــلفــ

ــ ــيِّ  إىلٰ ؤّدي ُي ــز النب ــر يف معج ــن النظ ــري ع ــر يف  ؛ ألنَّ التنف النظ

ــ ام وجــب عنــد اخلــوف مــن فــوت العلــم معجــزات األنبيــاء إنَّ

زنـا ظهـور املعجـز جوَّ  ٰى م مـن جهـتهم، فمتـعَلـباملصالح التي تُ 

 كل لنـا مـن تـريد من ال مصلحة لنا معـه فـال خـوف حيصـ عىلٰ 

 .عجزهمالنظر يف م

ون مــن ظهــر املعجــز كــال يرتفــع اخلــوف مــع جتــويز : قلنــا

ونــه ك]] ٤٦٤ص /[[جتــويز  ام أنَّ كـيــده إمامـًا أو صــاحلًا،  عـىلٰ 

ــًا   ــممخرف ــر ك ــل النظ ــر يف ّذابًا قب ــوب النظ ــن وج ــع م مل يمن

 .معجزه

ــىلٰ  ــدَّ  أنَّ  ع ــذا امل ــعي إذا ادَّ ه ــوَّ  ٰى ع ــو أن يالنب ــة ال خيل ون ك

ــ ــإن كادقًا أو ص ــًا، ف ــاذب ــزهك ــر يف معج ــب النظ ــادقًا وج  ان ص

اذبـًا ال جيـوز إظهـاره عليـه، كان كـإن و وجب إظهـاره عليـه،و

ــالنظر الزم  ــىلٰ ف ــ ع ــالٍ  لِّ ك ــوز أن يو .ح ــال جي ــادقاً ك ال و ون ص

 .كون إمامًا أو صاحلاً ، بل ياكون نبي� ي

ــ ــدَّ وأمَّ ــة كعي لا امل ــا يف معرف ــًا فلن ــه إمام ــًا كون ــه إمام ون

ــم ــو ة،صــالح دينيَّ ثــري مــن كف عــرَ أن ال يُ  إىلٰ احلــال  ٰى ام انتهــربَّ

يف وجــوب النظــر  النبــيِّ  ٰى جمــر ٰى  مــن جهتــه، فجــرالرشــع إالَّ 

 .يف معجزه

ــ ــدَّ فأمَّ ــا امل ــض فإمَّ ــالح املح ــا أن يعي للص ــادقًا أو ك ون ص

ــونــه صــادقًا أن يكن مــع كــال يمو اذبــًا،ك ون كــال يا وكــون نبي�

 كون يف ذلــنحــن خمــريَّ و لنظــر يف معجــزه،إمامــًا، فــال يلزمنــا ا

 .حالٍ  لِّ ك عىلٰ بني أن ننظر أو ال ننظر، فالتنفري مفقود 

 عـىلٰ هـذا جـواز إظهـار املعجـزات  عـىلٰ م كيلـزم: فإن قيـل

انوا صــادقني فــيام كــّهنــني، إذا كاملتو ّســاقالفُ و ّفــاركيــد ال

 .عونهيدَّ 

 عـــىلٰ  إن دلَّ و املعجـــز عنـــدنا ؛ ألنَّ كال نجيـــز ذلـــ: قلنـــا

 علـّو منزلتـه،و يـده عـىلٰ تعظيم مـن ظهـر  عىلٰ  الصدق فهو يدلُّ 

 كذلــ عـىلٰ عصـمته، فـال يلــزم  عــىلٰ  ة يـدلُّ ثـر اإلماميَّــكعنـد أو

ــاره  ــىلٰ إظه ــد ال ع ــاركي ــالفُ و ّف ــمة و .اقّس ــرب العص ــن مل يعت م

إن و للتعظـيم بإيامنـه، يـد مـن هـو مسـتحقٌّ  عـىلٰ ز إظهارها  جوَّ 

نـــًا  هِّ كون متكـــبعـــد أن ال يان فاســـقًا بأفعـــال اجلـــوارح، كـــ

ــث إنَّ  ــن حي ــة؛ م ــة دينَّ الرتب ــخيَف املنزل ــ س ــز يقتض ي ـاملعج

ــة ــّو املنزل ــة،و عل ــم الرتب ــو عظ ــ كذل ــؤالء،ال يتوجَّ إن و ه يف ه

 .نوا مؤمنني بام معهم من اإليامناك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

ــل]] ١٤٢ص [[ ــإن قي ــ: ف ــتم اجل ــد بيَّن ــئلتم ق ــامَّ ُس واب ع

ــىلٰ  ــه ع ــىلٰ  عن ــزات ع ــور املعج ــواز ظه ــ ج ــدي األئمَّ ، ة ي

ــك،  ــول يف ذل ــوا الق ــك، فبيِّن ــن ذل ــدفعونكم ع ــومكم ي وخص

 .وأوضحوا عن الداللة عليه ليتمَّ ما ذكرمتوه

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــل ل ــىلٰ : قي ــدلُّ ع ــذي ي ــار  ال ــواز إظه ج

 عـىلٰ  أنَّ املعجـز هـو الـدالُّ  يـدي مـن لـيس بنبـيٍّ  املعجزات عىلٰ 

ع صـدق مــن ظهــر عــىلٰ  عيــه أو يكــون كاملــدَّ لــه،  ٰى يــده فــيام يدَّ

ــر ــري جم ــديق وجي ــع التص ــع موق ــه يق ــاىلٰ  ٰى ألنَّ ــه تع ــه قول : ل

ــي ــه عنّ عي ــيام تدَّ ــدقت ف ــز مل . ص ــم املعج ــذا حك ــان ه وإذا ك

عي اإلمامـة ليـدلَّ بـه  عـىلٰ  يمتنع أن ُيظِهر اهللا تعـاىلٰ  يـد مـن يـدَّ

النقيــاد لــه، كــام ال يمتنــع أن عصــمته ووجــوب طاعتــه وا عــىلٰ 

ع ُيظِهر عىلٰ  ته ٰى يد من ُيدَّ  .نبوَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار املعجــزات عــىلٰ  يــد غــري  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـىلٰ األنبياء من حيث ظنـُّ ة مـن جهـة اإلبانـة  وا أهنَّ النبـوَّ

ــا  ــدالالت، وأهنَّ ــائر ال ــة لس ــا خمالف ــيص، وأنَّ داللته والتخص

ــت مــن جهــة اإلب مــن لــيس  انــة اســتحال ظهورهــا عــىلٰ إذا دلَّ

، كــام أنَّ مــا أبــان الســواد واجلــوهر مــن ســائر األجنــاس بنبــيٍّ 

يســتحيل ثبوتــه ملــا لــيس بجــوهر وال ســواد فباطــل، ألنَّ 

ــة،  ــة اإلبان ــن جه ــدلُّ م ــزات ت ــادهم أنَّ املعج ــبهتهم يف اعتق ش

ا  ـم وجـدوها ممـَّ ا ختالف مـن هـذا الوجـه سـائر األدلَّـة، أهنَّ وأهنَّ

ظهورهـا وحصـوهلا، ولـيس بواجـب مثـل ذلـك يف سـائر جيب 

ة، ألنَّـه غـري منكـر أن يثبـت كـون بعـض القـادرين قـادرًا  األدلَّ

ــه كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل  مـن غــري أن تقــوم داللــة عــىلٰ  أنَّ

ــىلٰ  ــن ظهورهــا ع ــدَّ م ــه ال ب ــزات، ألنَّ ــة املعج ــد  هــذا يف دالل ي

ـم رأوا سـائر األدلَّـة ال ُختِرجهـالنبـيِّ  ا كثرهتـا مـن كوهنـا ، وألهنَّ

ر  مدلوالهتا، ألنَّ مـا دلَّ عـىلٰ  دالَّة عىلٰ  أنَّ الفاعـل قـادر لـو تكـرَّ

ـــيس هـــذا حكـــم . مل خيـــرج مـــن أن يكـــون داال�  وتـــواىلٰ  ول

ــ ة ة عــىلٰ املعجــزات، ألنَّ كثرهتــا ُختِرجهــا مــن كوهنــا دالَّ ــوَّ . النب

ــيس يف ــون ]] ١٤٤ص /[[  ول ــب ك ــا يوج ــروه م ــا ذك يشء ممَّ

 .جهة اإلبانة ة عىلٰ الَّ املعجزات د

ــا وجــوب حصــوهلا وظهورهــا عــىلٰ  وخمالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ
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ــام  ــه إنَّ ــة فلــيس بمقتضـــي ملــا ذكــروه، ألنَّ يف ذلــك لســائر األدلَّ

، ة بــالنبيِّ متعّلقـوجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـاحلنا 

يًا إلينا ومبيِّنـًا لنـا مـن مصـاحلنا مـا ال يصـحُّ أن نقـف وكان مؤدِّ 

ــا  القــديم تعــاىلٰ  إالَّ مــن جهتــه، فــإذا وجــب عــىلٰ عليــه  تعريفن

ن أن نعرفهــا مــن جهــة مــن ال نقطــع عــىلٰ   مصــاحلنا، ومل نــتمكَّ

. هلــذا الوجــه يــد النبــيِّ  صــدقه، وجــب أن ُيظِهــر املعجــز عــىلٰ 

ولـيس جيـب هـذا يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه لـيس جيـب أن نعـرف 

املعرفـة بشــيء مـن أحوال كّل قادر يف العـامل، وال تتعلَّـق هـذه 

 .مصاحلنا

أنَّ يف األُمـور العقليـة مـا جيـب قيـام الداللـة عليـه وال  عىلٰ 

سـائر األدلَّـة ووجـوب كونـه يقتضـي ذلك مـن حالـة خمالفتـه ل

 .من جهة اإلبانة داال� 

ــه أيضــًا غــري صــحيح، ألنَّ كثــرة  ــا مــا حكينــاه ثانيــًا فإنَّ فأمَّ

 تكــون واقعــة عــىلٰ املعجــزات وتــواتر وقوعهــا ُختِرجهــا مــن أن 

الوجه الذي تـدلُّ عليـه، ألنَّ أحـد الشــروط يف داللتهـا كوهنـا 

وجودهــا وكثـر حصــلت معتــادة،  تــواىلٰ  ٰى ناقضـة للعــادة، ومتـ

ولـيس . وبطل فيها انتقاض العـادة، فلـم تـدّل مـن هـذا الوجـه

ــا ال  ــا وتــوايل وجوده ــة، ألنَّ تواتره ــائر األدلَّ كــذلك حكــم س

ــا ــه داللته ــؤثِّر يف وج ــر. ُي ــىلٰ  ٰى أَال ت ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــا  أنَّ احل منّ

قادر ال تتغريَّ داللتـه بكثرتـه وتواليـه مـن حيـث مل تكـن الكثـرة 

 مؤثِّرة يف وجه الداللة؟

 وكام أنَّه غري ممتنـع أن يـدلَّ قـدر مـن األفعـال املحكمـة عـىلٰ 

مـا هـو أنقـص منـه، وخيـالف  كون فاعلـه عاملـًا، وال يـدلُّ عـىلٰ 

ــه ــذا الوج ــن ه ــىلٰ  م ــدلُّ ع ــا ي ــيَّ  م ــريه  أنَّ احل ــادر يف أنَّ يس ق

، ومل يوجب مـع ذلـك خمالفتـه لـه ولسـائر األدلَّـة يف  وكثريه دالٌّ

، وإن حـدٍّ واحــدٍ  اإلبانـة، بــل كانـت داللــة اجلميـع عــىلٰ  ٰى معنـ

ــع أن  ــري ممتن ــذلك غ ــاه، فك ــذي ذكرن ــتالف ال ــا االخ كــان بينه

ــا  ــان بينه ــزات، وإن ك ــدلَّ املعج ــتالف ا]] ١٤٥ص /[[ت الخ

ــىلٰ  ــاه ع ــذي ذكرن ــد�  ال ــغ ح ة إذا مل تبل ــوَّ ــرة، وإن  االنب ــن الكث م

ة، وال جيـب فيهـا أن كانـت لـو كثـرت خلرجـت مـن كوهنـا دالَّـ

 .اإلبانة ٰى تكون خمالفة لسائر األدلَّة يف معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ املعجـزات لـو ظهـرت عـىلٰ   فأمَّ

غـريهم التنفـري  جتـويز ظهورهـا عـىلٰ  ٰى يد غري األنبيـاء القتضــ

ــىلٰ  ــرت ع ــا إذا ظه ــر فيه ــن النظ ــوهلم م ــدهيم، وق ــر : أي إنَّ النظ

فيها إنَّـام أوجـب مـن جهـة اخلـوف، ألن تكـون لنـا مصـالح ال 

زنــا ظهورهــا عــىلٰ  مــن  نقــف عليهــا إالَّ مــن جهــتهم، فــإذا جوَّ

ــيٍّ  ــيس بنب ــب أن تتغــريَّ ج ل ــببًا وج ــوف، وكــان هــذا س هــة اخل

ــ ــر اقوي� ــن النظ ــور ع ــن تكلُّ  يف النف ــبيه يف واإلرضاب ع ــه، فش ف

م، ألنَّ مــن ظهــر لــه العلــم املعجــز ودعــا إىلٰ   الــبطالن بــام تقــدَّ

زًا ألن يكـون مــن ظهــر   النظـر فيــه يلزمــه النظـر، وإن كــان جمــوِّ

ز ذلـك  فهـو غـري آمـن مـن أن عليه ليس بنبـيٍّ  ، ألنَّـه  وإن جـوَّ

 تكون لـه مصـالح ال يقـف عليهـا إالَّ مـن جهتـه، فيجـب عليـه

ــع إىلٰ  عي، ويرج ــدَّ ــدق امل ــيعلم ص ــز ل ــر يف املعج ــه يف  النظ قول

 .وال إمام أو إمامًا، أو ليس بنبيٍّ  اكونه نبي� 

ولو لـزم النفـور عـن النظـر ألجـل جتـويز النـاظر أن يكـون 

، للـزم مثلـه يف النفـور إذا يـده العلـم لـيس بنبـيٍّ  من ظهـر عـىلٰ 

ــو زًا أن يك ــوِّ ــز جم ــره يف املعج ــل نظ ــاظر قب ــان الن ــعبذة ك ن ش

ــ ــل  ة عــىلٰ وخمرفــة، وغــري دالَّ ــدَّ قب علــم الصــدق، والنــاظر ال ب

زًا ملـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون جمـوِّ

ـرًا لـه وال مسـقطًا لوجـوب النظـر عليــه،  التجـويز ومل يكـن منفِّ

غـري  اهـر عليـه العلـم أن ال يكـون نبيـ�فالتجويز أيضـًا فـيمن ظ

ر   .ال مسقط لوجوب النظرو]] ١٤٦ص /[[منفِّ

ن  أنَّ من ظهر العلـم عـىلٰ  عىلٰ  يـده ال خيلـو مـن أن يكـون ممـَّ

ــه كــالنبيِّ  ــه وبمعرفت ــق مصــاحلنا ب ــون  تتعلَّ أو اإلمــام، أو ال يك

 .كذلك كالصاحلني الذين جيوز أن تظهر عليهم املعجزات

ل فـال بـدَّ مـن أن يـدعونا إىلٰ  النظـر يف  فإن كـان الوجـه األوَّ

فنا من ترك النظـر فيـه بفـوت مصـاحلنا، وال بـدَّ مـن علمه وُخيوِّ 

زنـا قبـل النظـر يف معجـزه  أن يلزمنا النظـر مـع اخلـوف وإن جوَّ

ــؤثِّر يف  ــري م ــع غ ــد اجلمي ــويز عن ــذا التج ــًا، ألنَّ ه ــه كاذب كون

 .وجوب النظر

ــىلٰ  ــان ع ــدعنا إىلٰ  وإن ك ــاين مل ي ــه الث ــه،  الوج ــر يف علم النظ

االلتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم  فقـد زال. ومل يلزمنا النظر فيـه

فنــا  والتنفــري، ألنَّ مــن ال يــدعونا إىلٰ  النظــر يف علمــه، وُخيوِّ

ــا  ــلحة لن ــادقًا، وال مص ــون ص ــوز أن يك ــاحلنا ال جي ــوت مص بف

بل ال خيلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـًا ممخرفـًا أو صـادقًا . معه

الً ملصـاحلنا، فيلــزم النظـر يف أمــره عـىلٰ  وقــد . كــلِّ حـالٍ  مـتحمِّ

الً  زال االشــتباه عــىلٰ  ــتحمِّ ــال مــن يكــون م ــني ح ــاه ب ــا ذكرن م

ــالح ــال املص ــني ح ــاحلنا، وب ــر يف . ملص ــن النظ ــري ع ــأين التنف ف

 األعالم، لوال ذهاب القوم عن الثواب؟

*   *   * 
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 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٢ج ( جممع البيان

ٰ  ]]٢٨٤ص [[
�

�
َ
 يـا َ�ـْر�َُم �

َ
ـِك هـذا قال

َ
�، قـال : يعنـي

ـ ومـن أيـن لـِك  ،كيـف لـِك : هلـا زكريـا ، ب منـههـذا؟ كاملتعجِّ

 ِــِد اهللا
ْ
ــْن ِعن ــَو ِم

ُ
ــْت ه

َ
مــن : أي ،]٣٧: آل عمــران[ قال

 هلـا، وإن كـان ذلـك خارقــاً  تعـاىلٰ  وهـذه تكرمـة مـن اهللا. ةاجلنـَّ

 للعـادة عـىلٰ  عنـدنا جيـوز أن تظهـر اآليـات اخلارقـة للعادة، فإنَّ 

ــاء مــن األوليــاء واأل صــفياء، ومــن منــع ذلــك مــن غــري األنبي

 :قولني املعتزلة قالوا فيه

 .، عن البلخيٰى ة عيسلنبوَّ  ذلك كان تأسيساً  نَّ أ: أحدمها

ــر ــأ: واآلخ ــاننَّ ــة،  ه ك ــالرزق يف اجلمل ــا ب ــا هل ــدعاء زكري ب

 .وكانت معجزة له

*   *   * 
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ــــات ]] ٤١١ص [[ ــــذه اآلي ــــه[ويف ه ــــاىلٰ  أي قول : تع
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َ
جــواز  داللــة عــىلٰ ]] ٢٠ - ١٦: مــريم[ �َو�

ــاء، ألنَّ  ــري األنبي ــزات لغ ــار املعج ــن إظه ــوم أنَّ  م ــريم  املعل م

ــل ــة املَ  نَّ أة، ويســت بنبيَّ ــرؤي ــىلٰ َل ــ ك ع ــورة البش ــارة ـص ر، وبش

غريهـا مـن اآليـات  إىلٰ  ،اهـا، ووالدهتـا مـن غـري وطـئإيّ  امللك

ز إظهـار وِّ ومـن مل ُجيـ. املعجـزات التـي أتاهـا اهللا هبـا، مـن أكـرب

ــىلٰ  ــزات ع ــيِّ  املعج ــري النب ــواهلم يف غ ــت أق ــال  اختلف ــك، ق ذل

ــه ــائي وابن ــ: اجلب ــزات لإهنَّ ــا ا معج ــي. زكري ــال البلخ : وق

ــ ــ اإهنَّ ــزات لعيس ــىلٰ  ٰى معج ــاص والتأســيس  ع ــبيل اإلره س

 .تهلنبوَّ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / نقد املحصَّ

للمعتزلة  خالفاً  ،الكرامات جائزة :مسألة :قال]] ٣٧٣ص [[

 :اسحاق منّ إ يبأو

ــاً  ــدنا، خالف ــائزة عن ــات ج ــة واألُ  الكرام ــتاد أيبللمعتزل  س

ــ :لنــا. ســحاق منّــاإ ــالتمسُّ ــ. ة مــريم وآصــفك بقصَّ ز ثــّم تتميَّ

 .ةالنبوَّ  يالكرامات عن املعجز بتحدّ 

ــول]] ٣٧٤ص /[[ ــر : أق ــولأللمنك ــول : ن يق ــك حمم ذل

ــىلٰ  ــ ع ــزات عيس ــليامن ٰى معج ــأ. وس ــمَّ ــىلٰ  ٰى ا يف عيس ــبيل  فع س

مـع  يسـبيل التحـدّ  ا يف سـليامن فقـد كـان عـىلٰ مَّ أو. اإلرهاص

ــ ــيس، يعن ــض : يبلق ــاعأبع ــدرون عــىلٰ  يتب ــذا، فهــل  يق ه

ــتم عليــه ــدرون أن ــ ؟تق ــدليل أهنَّ ــد مشــاهدة ب ا أســلمت بع

 .معجزاته

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــابعتها]] ٤٣١ص [[ ــه بآيــات ومعجــزات  :وس اختصاص

ــه عــىلٰ  تــدلُّ   إىلٰ ، إذ ال طريــق للخلــق يف بعــض األوقــات  إمامت

ـإف ، هباقبوله إالَّ  احلاجـة  يـده يف وقـت مـسَّ  ا إذا ظهـرت عـىلٰ هنَّ

اهللا ل بَـه منصـوب مـن قِ أنَّـ مَ ِلـمامـة عُ ت بـدعواه لإلَنـرِ إليها وقُ 

 .تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ــــادس ]]١٨٢ص [[ / ــــث الس ــــب  :البح ــــون أجي ن يك

ــاً  ــن  خمصوص ــات م ــات وكرام ــسُّ  نَّ ، ألاهللابآي ــد مت ــة ق  احلاج

ذا ظهـرت مقارنـة لـدعواه إإليها يف تصديق بعـض اخللـق لـه، فـ

 .هبا صدقه مَ لِ مامة عُ اإل

ــمّ  ــ ث ــزات النبويَّ ــني املعج ــا وب ــرق بينه ــزات  ة أنَّ الف املعج

ــدعوـمشــ ــوَّ  ٰى روطة ب ــأو ،ةالنب ا الكرامــات فليســت كــذلك، مَّ

وبـاهللا  ،مامـة وقـد حتصـل بـدوهنااإل ٰى بل جـاز أن تقـارن دعـو

 .التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ١ج (املنقذ من التقليد 

ــىلٰ  ]]٤٠١ص /[[ ــز ع ــور املعج ــواز ظه ــول يف ج ــري  الق غ

ــيِّ  ــن األ النب ــم ــاً ئمَّ ــاحلني إرهاص ــوَّ  ة والص ــيُ لنب ــن س  ،ثبعَ ة م

لـدعواه  الكـّذاب ال مطابقـاً  وجواز ظهـور اخلـارق للعـادة عـىلٰ 

 : العكس بل عىلٰ 

ــيلٍّ  ــو ع ــب أب ــحاهبام إىلٰ  ذه ــم وأص ــو هاش ــور  أنَّ  وأب ظه

ــىلٰ  ــز ع ــيِّ  املعج ــري النب ــاً  غ ــائز كائن ــري ج ــان غ ــن ك ــذا مل  ،م وك

ــ ــىلٰ وِّ ُجي ــوره ع ــيُ  زوا ظه ــن س ــىلٰ بعَ م ــاص  ث ع ــبيل اإلره س

الكــّذاب  ظهــور اخلــارق للعــادة عــىلٰ  زوا أيضــاً وِّ تــه، ومل ُجيــلنبوَّ 

 .العكس وإن مل يطابق دعواه، بل كان عىلٰ 
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ري عــن ابــن األخشــاذ ـالشــيخ أبــو احلســني البصــ ٰى وحكــ

السـمع منـع : ه قـالالصـالح، غـري أنَّـ جتويز ظهور املعجـز عـىلٰ 

 .منه

وذكر أبـو احلسـني يف الرسـالة التـي أمالهـا يف هـذه املسـألة 

السـمع مل يمنــع   أنَّ الصـاحلني، وبــنيَّ  جـواز ظهـور املعجــز عـىلٰ 

ــه ــذهب الصــوفية واألشــعرية ،من ــو م وأصــحاب  وهــذا ه

ــ ــل ون مــا يظهــر علــيهم معجــزاً مُّ َســم ال يُ الظــاهر، غــري أهنَّ ، ب

 .ونه كرامةً مُّ َس يُ 

ــور  ــواز ظه ــو ج ــه ه ــذهب إلي ــن ن ــذي نح ــحيح ال والص

ـ املعجزات عىلٰ  ة والصـلحاء الـذين هلـم غـري األنبيـاء مـن األئمَّ

 .تعاىلٰ اهللا منزلة وجاه عند 

ملعجـز جيـري ا ة مـا ذهبنـا إليـه هـو أنَّ صحَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

ــر ــىلٰ  ٰى جم ــالقول ع ــديق ب ــا  التص ــام ــدلول بيَّنّ ــه م ه، فمدلول

ــبهة يف أنَّ  ــالقول، وال ش ــالقول  التصــديق ب مــدلول التصــديق ب

ام هـو صـدق ن ال جيـوز عليـه تصـديق الكـّذاب إنَّـمهام صدر ممَّ 

ام هـو نَّـإفكـذلك مـدلول املعجـز . عي الذي صـدق بـالقولاملدَّ 

ــدَّ  ــا، ]] ٤٠٢ص /[[  عي الــذيصــدق امل طــابق دعــواه ووافقه

ــ ــىلٰ  ام دلَّ وإنَّ ــوَّ  ع ــيِّ نب ــث  ة النب ــن حي ــإم ــىلٰ  ه دلَّ نَّ ــدقه يف  ع ص

 .تــهن صــدقه يف دعــواه نبوَّ ة فتضــمَّ دعــواه، وكــان دعــواه النبــوَّ 

مـن يظهـر عليـه ذو جـاه وقـدر عنـد  وهـو أنَّ  ،وله مدلول آخـر

 كـام أنَّ  ،فحيثام حصـل مـدلواله جـاز قيامـه وظهـوره ،تعاىلٰ اهللا 

عيــه ويقولــه جــاز وحســن أن يصــدق مــن صــدق فــيام يدَّ  كــلَّ 

 .بالقول

ــرَّ  ــتإذا تق ــذا وثب ــكَّ  ،ر ه ــال ش ــ يف أنَّ  ف ــد  ة األئمَّ ق

ــا الصــدق يف الــدعو ــدلوال املعجــز، ومه ــل فــيهم م  ٰى حص

وكـذا القـول يف غـريهم  ،تعـاىلٰ اهللا والقول وثبـوت املنزلـة عنـد 

ــاً  ــم أيض ــاحلني، إذ ه ــاء الص ــن األولي ــادقون يف م ــواهم ص  دع

اهللا عنـد  ومنزلـةً  وهلـم درجـةً  ،أو مقـاالً  التميّز بالصـالح حـاالً 

، فيجــب جــواز ظهــور املعجــز علــيهم، إذ لــيس يف ذلــك تعــاىلٰ 

ــهإالَّ  ــه مدلول ــت في ــام وثب ــذي ق ــع ال ــدليل يف املوض ــة ال .  إقام

ــفـاق إذا مل يمنـع منـه مـانع، وسيتَّ وذلـك جـائز باالتِّ  ه ال ضـح أنَّ

غـري األنبيـاء إذا أجبنـا عـن  ملعجـز عـىلٰ مانع يمنـع مـن ظهـور ا

ــاشــبهات اخلصــوم، و ــ شــيئاً  أنَّ  بيَّنّ ــممَّ ــا متسَّ ــه ال يمنــع ممَّ ا كوا ب

 .زناهجوَّ 

بعــض الصــاحلني  أرأيــتم لــو كــان ظهــوره عــىلٰ : فــإن قيــل

 أكان جيوز ظهوره عليه؟ ،مفسدة

ــ: قلنـا رط أن ال يكــون فيــه ـام جيـوز ظهــوره عليــه بشـال وإنَّ

ــن كو ــبح م ــه ق ــبح، وج ــوه الق ــن وج ــريه م ــدة أو غ ــه مفس ن

 .من ذلك ال يمنع ه اخلصم مانعاً ما يعدُّ  ومقصودنا بيان أنَّ 

ــ: ال جيــوز أن يقــال مَ ـلِــ: فــإن قيــل ام هــو مــدلول املعجــز إنَّ

ــوَّ  ــىلٰ  ،ةالنب ــاره ع ــوز إظه ــال جي ــيِّ  ف ــري النب ــ غ ــن، ألنَّ ه وال حيس

، يكــون إقامــة الــدليل يف املوضــع الــذي مل حيصــل فيــه مدلولــه

ه لـيس اإلخبـار عـن كـون زيـد يف الـدار مـع أنَّـ ٰى فيجري جمـر

 .ه فيها وليس هو فيهافيها، واعتقاد أنَّ 

قــد ســبق مــا هــو جــواب عــن هــذا : قلنــا]] ٤٠٣ص /[[

صـدق  بطريـق املطابقـة عـىلٰ  ام يـدلُّ املعجـز إنَّـ السؤال، وهو أنَّ 

ــدعو ــي  ٰى ال ــايالت ــ. طابقه ــىلٰ فأمَّ ــا ع ــوَّ  ا داللته ــالنب ــي ام نَّ إة ف ه

صــدق  عــىلٰ  ه يــدلُّ وبيانــه مـا ذكرنــاه مــن أنَّـ ،نبطريـق التضــمُّ 

ــدَّ  ــوَّ امل ــواهعي للنب ــ. ة يف دع ــوَّ امَّ ـول ــواه النب ــان دع ــمَّ  ك ن ة تض

ــدعو ــك ال ــدقه يف تل ــىلٰ نبوَّ  ٰى ص ــه ع ــان داللت ــه، فك ــوَّ  ت ة النب

ــّمن ال باملطابقــة، وإنَّــ ــق املطابقــة عــىلٰ بالتض  ام داللتــه بطري

 .قهاالتي تطاب ٰى صدق الدعو

ــرَّ  ــت وتق ــىلٰ فثب ــز ع ــور املعج ــواز ظه ــاه ج ــام ذكرن ــري  ر ب غ

 .ا ذكرناهماألنبياء ممَّ 

املعجـز  ٰى ، إذ معنـه معجـز فصـحيحة أيضـاً ا تسميته بأنَّـفأمَّ 

ثابـــت فيـــه ومل يـــرد ســـمع بـــاملنع منـــه، فيجـــب أن تكـــون 

ال  :ه معجـز فـذلك إليـه فقـلصحيحة، فمن مل يـرد تسـميته بأنَّـ

 ةة يف العبـارات مــع ســالمائـل يف املشــاحَّ ه بــذلك، إذ ال طتسـمِّ 

 .املعاين

 :ق املانعون من ذلك بوجوهوقد تعلَّ 

ــا ــالوا: منه ــىلٰ : أن ق ــوره ع ــاز ظه ــو ج ــاز  ل ــالح، جل الص

 خيـرج مـن كونـه خارقـاً  ٰى فيكثـر حتـَّ ،صـالح كـلِّ  ظهوره عـىلٰ 

 .للعادة

ــول ــه أن نق ــواب عن ــ: واجل ــن إنَّ ــوِّ ام نُ نح ــه ج ــوره علي ز ظه

بعـد  نبـيٍّ  فـاق عـىلٰ ز ظهـوره باالتِّ جـوِّ ثر، كـام نُ رط أن ال يكـبش

 .هبذا الرشط نبيٍّ 

املعجـز  ، ألنَّ ر عـن النبـيِّ نفِّ يُ  غري النبيِّ  ظهوره عىلٰ  أنَّ : ومنها

من ال جتـب طاعتـه  ظهر عىلٰ  ٰى طاعته، فمت هو الذي جيّرهم به إىلٰ 

داخـل عليـه مـن  الرئيس لـو قـام لكـلِّ  أنَّ  ٰى  ترَال أ .هان موقعه

 ؟يع ورشيف، هلان موقع قيامه عند الناسوض
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ــول ــك أن نق ــن ذل ــواب ع ــور : واجل ــه بظه ــون موقع ال هي

 .خرآ نبيٍّ  الصالح، كام ال هيون بظهوره عىلٰ  املعجز عىلٰ 

ل يف وجــوب وَّ اآلخــر مشــارك لــأل النبــيُّ : فــإن قــالوا

 .الطاعة له، وليس كذلك الصالح

ــا ــاً : قلن ــالح أيض ــ الص ــه، ألنَّ ــب طاعت ــدعو إىلٰ جت ــن  ه ي دي

ــيِّ  ــّوي النب ــه ويق ــره]] ٤٠٤ص /[[  ورشع ــوره . أم ــي ظه فف

ــيِّ  ــيم النب ــه تعظ ــز  علي ــع املعج ــون موق ــال هي ــه، ف ــة لدين وتقوي

ــه ــرئيس لكــلِّ . بظهــوره علي  ، ألنَّ أحــدٍ  ولــيس كــذلك قيــام ال

ــتحقُّ  قيامــه إذا عــمَّ  ــون ملــن ال يس ــن  يك ــام يكــون مل اإلكــرام ك

 .ه، فلذلك هيون موقعهيستحقُّ 

 مـا خيـتصُّ  ٰى مـن غـريه، وأقـو زاً عي متيـُّيـدَّ  النبيُّ : فإن قالوا

ظهـر  ٰى غـريه، فمتـ ام هـو املعجـز وبـه يفضـل عـىلٰ ز به إنَّـويتميَّ 

 .هان موقعه من ليس بنبيٍّ  عىلٰ 

آخـر، ولسـنا  نبـيٍّ  هذا يلزم فيه مثلـه إذا ظهـر عـىلٰ : قلنا هلم

 ٰى ام األقـوام هـو املعجـز، بـل إنَّـز بـه إنَّـمـا يتميـَّ ٰى أقـو م أنَّ سلِّ نُ 

ز بـه هــو اختصاصــه بالرسـالة وأداء الــوحي وخماطبــة فـيام يتميَّــ

ــة ــالح ،املالئك ــل للص ــائص ال حيص ــذه اخلص ــل ه ــ. ومث ام وإنَّ

ــو ظهــر عــىلٰ  ــ هيــون موقعــه ل ــه، فأمَّ ــه ومــن  ا عــىلٰ أعدائ أوليائ

 .دينه فال هيون به موقعه يدعو إىلٰ 

موقعـه  لكـان غـري النبـيِّ  ألـيس لـو مل يظهـر عـىلٰ : فإن قالوا

 أعظم؟

ــيٍّ   عــىلٰ ولــو مل يظهــر إالَّ : قلنــا هلــم لكــان أعظــم  واحــدٍ  نب

 .موقعاً 

 .آخر ال هيون موقعه نبيٍّ  بظهوره عىلٰ : فإن قلتم

ــم ــا لك ــىلٰ : قلن ــوره ع ــه بظه ــون موقع ــذا ال هي ــالح  وك الص

 .دين النبيِّ  الداعي إىلٰ 

ــا ــدلُّ  أنَّ : ومنه ــز ي ــىلٰ  املعج ــة ع ــق اإلبان ــوَّ  بطري ــا النب ة، وم

ــد ــة ف لُّ ي ــق اإلبان ــإبطري ــدلُّ نَّ ــىلٰ  ه ي ــع ع ــع املواض ــر  يف مجي أم

ة، النبـوَّ  بطريـق اإلبانـة عـىلٰ  ه يـدلُّ نَّـإ :ام قلنـاوإنَّـ: قـالوا. واحد

 مـن سـائر النـاس، واملعجـز يـدلُّ  ومباينـةً  زاً عي متيُّ يدَّ  النبيَّ  ألنَّ 

ــ عــىلٰ   عــىلٰ  ز وتلــك املبانيــة، فــال خيلــو مــن أن يــدلَّ ذلــك التميُّ

ــ ــه صــادقاً متيُّ ــه صــاحلاً  زه بكون ــ أو كون ــه نبي� ا ال جيــوز أن أو كون

ــدلَّ  ــىلٰ  ي ــ ع ــالحمتيُّ ــدق والص ــ ،زه بالص ــذلك ألنَّ ــان ك ــو ك ه ل

ــدلَّ  ــب أن ي ــىلٰ  لوج ــريه،  ع ــن غ ــالح ع ــدق والص ــي الص نف

ــك ــالف ذل ــوم خ ــ. ومعل ــت أنَّ ــدلُّ فثب ــىلٰ  ه ي ــ ع ــالنبوَّ متيُّ ة، زه ب

  مـا ذكرنـاه أنَّ بـنيِّ يُ  .ةالنبـوَّ  موضـع عـىلٰ  يف كـلِّ  فوجب أن يدلَّ 

ــحَّ  ــص ــام دلَّ ــم ك ــل املحك ــىلٰ ة الفع ــة ع ــة اإلبان ــون  ت بطريق ك

ـ ٰى بمعن فاعله عاملاً  ن لـيس ممـَّ زه بكونـه عاملـاً متيـُّ عـىلٰ  تا دلَّـأهنَّ

ـــامل، دلَّـــ ـــع عـــىلٰ ]] ٤٠٥ص /[[  ت يفبع  أنَّ  ســـائر املواض

 .املحكم للفعل عامل

ــيُّ : واألصــل يف اجلــواب عــن ذلــك أن نقــول ــ النب ــان إنَّ ام ب

ة والبينونـة النبـوَّ  ٰى عـفـإذا ادَّ  ،ة ال بـاملعجزز عن غـريه بـالنبوَّ ومتيَّ 

ام لـدعواه، فـاملعجز إنَّـ وظهـر عليـه املعجـز مطابقـاً  ،ز هباوالتميُّ 

ــىلٰ  دلَّ  ــذه ع ــواه ه ــدقه يف دع ــوت نبوَّ  ،ص ــن ثب ــف ع ــه وكش ت

ــ ــمُّ ومتيُّ ــا بالتض ــه هب ــزه وبينونت ــذا التميُّ ــه ه ــب ل ز ن، ومل يكس

ــوَّ وال ــت النب ــة، فليس ــراً بينون ــا أم ــة هب ــاً  ة والبينون ــن  موجب ع

 .موضع ثبت املعجز ال يلزم ثبوهتا يف كلِّ  ٰى املعجز، حتَّ 

ــل ــإن قي ــوَّ : ف ــب النب ــز وإن مل يوج ــا، املعج ــة هب ة والبينون

راده وحصـول طِّـاجيـب  ة، والـدليل أيضـاً أليس هو دليـل النبـوَّ 

 ؟ انتقص كونه دليالً مدلوله أينام ثبت، وإالَّ 

ــ قــد ذكرنــا أنَّ : قلنـا التــي  ٰى ام هــو صـدق الــدعومدلولـه إنَّ

ــ ــيطابقهــا، وأنَّ ــالنبــوَّ  عــىلٰ  ام دلَّ ه إنَّ  ز هبــا مــن حيــث دلَّ ة والتميُّ

ــىلٰ  ــيِّ  ع ــدق النب ــيام ادَّ  ص ــوف ــان دع ــاه وك ــيِّ  ٰى ع ــوَّ  النب ة النب

تـــه نبوَّ  ٰى ن صـــدقه يف تلـــك الـــدعووالبينونـــة هبـــا، فتضـــمَّ 

ة والبينونــة هبـا مــن دون النبـوَّ  عــىلٰ  ن دلـيالً ه كــاوبينونتـه، ال أنَّـ

ــه عــىلٰ  ـ داللت ــدق، حتـَّ ــدلَّ  ٰى الص  عليهــا يف كــلِّ  جيــب أن ي

 .موضع

ال  جيــب أن ال يظهــر معجــزاً  :مــا يقولــون فعــىلٰ : فــإن قيــل

ـــديقاً  ـــدعو تص ـــتم ُجت ٰى ل ـــىلٰ ، وأن ـــوره ع ـــزون ظه ـــاأل ي ة ئمَّ

 ؟ٰى دعو مَّ والصاحلني وإن مل يكن ثَ 

ــا ــ: قلن ــز إنَّ ــاك اماملعج ــان هن ــدق إذا ك ــل الص ــون دلي  يك

ـ ،يطابقهـا املعجـز ٰى دعـو  ام يــدلُّ نَّ إفـ ٰى ا إذا مل تصـادف دعـوفأمَّ

 .تعاىلٰ اهللا وجاهة من ظهر عليه وكرامته ومنزلته عند  عىلٰ 

 ،كـام يكـون باملقـال فقـد يكـون باحلـال ٰى الـدعو نَّ إوبعد، ف

ح وبــاين الظلمــة واخلونـــة فمــن ظهــر عليــه آثــار الصــال

ع الصـــدق والصـــالح ق واشـــتهر بـــذلك وإن مل يـــدَّ والفّســـا

ــوالً  ــإ، فق ــدَّ نَّ ــاالً ه ي ــة ح ــة واملباين ــذه املنزل ، أي حالــه عي ه

ــه تضــمَّ  ــدعو ٰى ن معنــوطريقتــه ومعاملت ، فــيمكن أن ٰى هــذه ال

 .صدقه يف دعواه حاالً  عىلٰ  املعجز يدلُّ : يقال

املعجـز : مـا تعنـون بقـولكم: ثّم يقـال هلـم]] ٤٠٦ص /[[



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ................................................................................... ٢٤٦  الكرامات واملعاجز/  األئمَّ

ــدلُّ  ــىلٰ  ي ــوَّ  ع ــق اإلالنب ــة؟ة بطري ــ بان ــه أنَّ ــون ب ــدلُّ أتعن ــىلٰ  ه ي  ع

 ٰى يف تلــك الــدعو زه بكونــه صــادقاً ة ومتيُّــعي للنبــوَّ صــدق املــدَّ 

 عـىلٰ  ة، وال يـدلُّ ته ومـن املتنبّـي الكـاذب يف دعـواه النبـوَّ مَّ من أُ 

ه كـام أم تعنـون بـه أنَّـ ،كذبـه صـدقه وال عـىلٰ  حال غريه ال عـىلٰ 

غـريه لـيس  أنَّ  عـىلٰ  ه يـدلُّ نَّـإة في للنبـوَّ عصـدق املـدَّ  عـىلٰ  يدلُّ 

 ن مل يظهر عليه معجز؟بصادق ممَّ 

هـذه العنايــة أن  وجيـب عـىلٰ  ،ل فهـو صـحيحإن عنيـتم األوَّ 

ــدلَّ  ــلِّ  ي ــز يف ك ــاً  املعج ــت مطابق ــع ثب ــدعو موض ــدَّ  ٰى ل عي امل

لطــرد الداللــة، وال  إجيابــاً  ةصــدقه يف دعــواه النبــوَّ  ة عــىلٰ للنبــوَّ 

 .غريه ليس بصادق أنَّ  عىلٰ  ه يدلُّ رمتم من أنَّ  ما عىلٰ  يدلُّ 

 ه كـام يـدلُّ إنَّـ: قلـتم مَ ـلِـ ،موإن عنيتم الثاين فهـو غـري مسـلَّ 

ــإة فعي للنبــوَّ صــدق املــدَّ  عــىلٰ  نفــي الصــدق عــن  عــىلٰ  ه يــدلُّ نَّ

يف املوضـع  ام يـدلُّ ن مل يظهـر عليـه معجـز؟ والـدليل إنَّـغريه ممـَّ

 وال يـدلُّ  ،عليـه مـا دلَّ  ه عـىلٰ ثبوت مدلولـه وأنَّـ الذي ثبت عىلٰ 

نفي مدلولـه يف املوضـع الـذي ال يثبـت فيـه ذلـك الـدليل،  عىلٰ 

صـــدور  أنَّ  ٰى  تــرَال أ. وهلــذا مل جيـــب االنعكــاس يف الـــدليل

ه نَّـأ ته منـه وعـىلٰ صـحَّ  عـىلٰ  ام يـدلُّ الفعل املحكم من الفاعل إنَّـ

ــدلُّ  ــامل، وال ي ــىلٰ  ع ــل املح نَّ أ ع ــه الفع ــدر من ــن مل يص ــم ال م ك

 عـىلٰ  ام الـذي يـدلُّ وإنَّـ ؟ه لـيس بعـاملنَّـأمنـه اإلحكـام، و يصحُّ 

 .ر اإلحكام عليهه غري عامل تعذُّ أنَّ 

ــ ــز إنَّ ــذلك املعج ــدلُّ ك ــىلٰ  ام ي ــوَّ  ع ــدَّ نب ــق ة امل ــا بطري عي هل

ة نفـي النبـوَّ  لـه يف الداللـة عـىلٰ  ه، وال حـظَّ بيَّنّـاما  التضّمن عىلٰ 

ــ ــري، وإنَّ ــن الغ ــدق ع ــذأو الص ــدلُّ ام ال ــىلٰ  ي ي ــن  أنَّ  ع ــريه م غ

عـدم ظهـور املعجـز ومـا  ة أو غـريهم لـيس بنبـيٍّ عني للنبـوَّ املدَّ 

، النبـيِّ  ال ظهـور املعجـز عـىلٰ  نبـيٍّ  يقوم مقامـه عليـه مـن نـصِّ 

 أنَّ  واحــد مــن األنبيــاء عــىلٰ  وهلــذا مل يــدّل ظهــور املعجــز عــىلٰ 

ــيٍّ  ــيس بنب ــاء ل ــن األنبي ــوَّ . غــريه م ــوت النب ــدَّ فثب ــا عة يف امل ي هل

ة ن كـام سـبق، ونفـي النبـوَّ مدلول ظهـور املعجـز عليـه بالتضـمُّ 

عن غريه مدلول عـدم املعجـز ومـا يقـوم مقامـه، فكيـف يكـون 

بعينـه مـدلول ]] ٤٠٧ص /[[ ما هـو مـدلول عـدم املعجـز هـو

 ؟ظهور املعجز وثبوته

ــ عــن غــريه  ز النبــيِّ متيُّــ عــىلٰ   دلَّ امَّ ـاملعجــز لــ إنَّ (: ا قــوهلمأمَّ

ــالنبوَّ  ــدلَّ  ،ةب ــب أن ي ــىلٰ  وج ــوَّ  ع ــلِّ النب ــل  ة يف ك ــع كالفع موض

 .م، فغري مسلَّ »املحكم

الفــرق بيــنهام  أحــدمها كــاآلخر، مــع أنَّ  إنَّ : قــالوا ثــمّ 

ــ نَّ إمــن حيــث  ،ظــاهر ام هــي بطريقــة داللــة الفعــل املحكــم إنَّ

ــأ ٰى التصــحيح، بمعنــ حه ملــا حصــل وملــا ه لــوال ثبــوت مصــحِّ نَّ

موضــع  ه، فلــذلك وجــب يف كــلِّ وال جمــال لالختيــار فيــ صــحَّ 

ولـيس كـذلك املعجـز، . حه مـن كونـه عاملـاً ثبت ثبـوت مصـحِّ 

ه لـوال صـدقه أنَّـ ٰى ام هـي بطريـق االختيـار، بمعنـداللته إنَّـ ألنَّ 

 .يف دعواه ملا اختار احلكيم خرق عادته يف أفعاله

مـا  عـىلٰ  الفعـل املحكـم يـدلُّ  واإلفصاح عن هذا الفـرق أنَّ 

وملــا  مـا لـواله ملـا صـحَّ  عـىلٰ  واملعجـز ال يـدلُّ ، لـواله ملـا صـحَّ 

مـا لـواله ملـا اختـاره الفاعـل احلكـيم إذا  عـىلٰ  أمكن، بـل يـدلُّ 

إظهـاره   فكـام جيـوز أن خيتـار احلكـيم ،انكشف هـذا الفـرق

صـدقه يف دعـواه، فكـذلك جيـوز أن خيتـار  عـىلٰ  ليدلَّ  النبيِّ  عىلٰ 

 عنـده ليـدلَّ صادق آخـر وصـالح ذي منزلـة وقـدر  إظهاره عىلٰ 

صــدق الصــادق وصــالح الصــالح وكــرامتهام عليــه  عــىلٰ 

ــدلَّ  ــده، ولي ــزلتهام عن ــامل  عــىلٰ   ومن ــه مــن األع ــدعوان إلي ــا ي م

ــ ــلحة دينيَّ ــاحلة أو ملص ــاً الص ــه أو إرهاص ــت في ــه إن لنبوَّ  ة تثب ت

 .سيبعثه ه تعاىلٰ كان املعلوم أنَّ 

رنـاه حتقيـق اجلـواب عـامَّ قـالوه  أنَّـه مـن  -وفيام ذكرنـاه وقرَّ

صـالح أو صـادق غـري نبـيٍّ جلـاز إظهـاره  لو جاز إظهـاره عـىلٰ 

يت أو : لـو صـدق يف قولـه ٰى كلِّ صالح وصـادق، حتـَّ عىلٰ  تغـدَّ

يت جلاز إظهار املعجـز عليـه  ز إظهـاره إذا جـوِّ ام نُ ألّنـا إنَّـ -تعشَّ

، وجيـري ظهـور املعجـز ةً دينيـَّ ومصـلحةً  كبـرياً  اً ق بـه غرضـتعلَّ 

ريح ـالتصــ]] ٤٠٨ص /[[  الــذي فيــه كالمــه تعــاىلٰ  ٰى جمــر

ــ ــديق يف أنَّ ــبالتص ــحُّ ه يتعلَّ ــاره، فيص ــرم  ق باختي ــن أن يك وحيس

ة ق بــه الصــادق إذا كــان فيــه مصــلحة دينيَّــصــدِّ بــه الصــالح ويُ 

وحيســن أن  بـه يف احلكمــة، كــام يصــحُّ  ق بــه غــرض معتــدٍّ وتعلَّـ

 كـلِّ  ة، وال حيسـن إظهـاره عـىلٰ يف دعـواه النبـوَّ  ق به النبـيَّ صدِّ يُ 

 .صادق ق بالقول كلَّ صدِّ صادق، كام ال حيسن أن يُ 

 مـا تقولـون إذا فرضـنا معرفتنـا بخطابـه تعـاىلٰ : ثّم يقال هلم

ة؟ وهـذا فـرض أمـر ممكـن، عي للنبـوَّ قبل معرفتنـا بصـدق املـدَّ 

ــ لــه  ثــّم تصــديقه تعــاىلٰ  تعــاىلٰ اهللا ل مــن خاطبــه ق يف أوَّ كــام حتقَّ

عيــه بـدي هــذا صـادق فــيام يدَّ ع(: بـالقول بــأن خياطبنـا ويقــول

ــيلَّ  ــوَّ )ع ــواه النب ــدقه يف دع ــذلك ص ــم ب ــنا نعل ــم ، ألس ة ونعل

 .هلم من اإلقرار هبذا فال بدَّ  ؟تهنبوَّ 

ــم ــول هل ــ: فنق ــان يقتض ــديقه ـأفك ــون تص ــك أن يك ي ذل

ه ال جيـوز تـه بطريـق اإلبانـة، وأنَّـنبوَّ   عـىلٰ ذلـك لـه بـالقول داال� 
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اهللا هـذا العنـاد ظـاهر، قــال  نَّ إ ؟ق بـالقول غـري النبــيِّ صـدِّ أن يُ 

ــاً  تعــاىلٰ   :ة عنهــا باإلمجــاعمــع نفــي النبــوَّ   مــريم عــىلٰ  مثني
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ــــانِ�َِ�  ق
ْ
ــــريم[ �ال ــــدَّ  ،]١٢ :التح ــــاىلٰ اهللا قها ص يف  تع

فلــو كانــت كاذبــة  ،عليهــا بــذلك التصــديق ٰى تصـديقها، إذ أثنــ

 .عليها بالتصديق تعاىلٰ اهللا  ٰى يف تصديقها ملا أثن

ــ وإذا جــاز  ،ق بــالقول غـري النبــيِّ صــدِّ يُ  ه تعـاىلٰ فانكشـف أنَّ

وهـو األصـل يف التصـديق  بـالقول عـن النبـيِّ  ق تعـاىلٰ صدِّ أن يُ 

ــد ــي التص ــوز أن يُ أعن ــألن جي ــالقول، ف ــدِّ يق ب ــيِّ ص ــري النب  ق غ

 هـذا عـىلٰ . ٰى وأحـر التصـديق أوىلٰ  ٰى جمـر ه جـارٍ نَّـأباملعجز مـع 

ــ ــزات واألُ أنَّ ــن املعج ــري م ــا كث ــر عليه ــد ظه ــة ه ق ــور اخلارق م

مـا  عـىلٰ   للعادة كحملها مـن غـري ذكـر، ورؤيتهـا جربئيـل

وســـامعها ]] ٤٠٩ص /[[ جــاء بــه األثــر وورد يف التفســري،

، وكحصــول الــرزق  ٰى نــداء املالئكــة وبشــارهتا بعيســ

 .من دون واسطة برشاهللا وقت من عند  عندها يف كلِّ 

ــال ــن أن يق ــو  إنَّ : وال يمك ــا، وه ــل زكري ــان ألج ــك ك ذل

ٰ : ه لو كـان ذلـك ألجـل زكريـا ملـا قـال هلـاوذلك ألنَّ . نبيٌّ 
�

�
َ
� 
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َ
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 : قــال ه تعـاىلٰ املعجـز يكـون أعلـم بحالـه مـن غـريه، وألنَّـ
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إِن
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ــران[ ــ ،]٤٢ :آل عم ــاب يقتض ــذا اخلط ــاهر ه ــا ـوظ ي تعظيمه

 .وترشيفها دون غريها

ــىلٰ فهــذه األُ  ــور إن ظهــرت ع ــاً  مــريم  م ــن  إكرام اهللا م

ا رمتهـا بـه اليهـود عصـمتها وطهارهتـا ممـَّ عـىلٰ  وداللـةً  هلا تعاىلٰ 

، كـان فيهـا بطـالن أو مقـاالً  عائهـا الطهـارة حـاالً الدِّ  وتصديقاً 

ــ وإن كــان  .غــري النبــيِّ  ه ال جيــوز ظهــور املعجــز عــىلٰ القــول بأنَّ

ــاً  ــوَّ  إرهاص ــلنب ــا عيس ــاً   ٰى ة ابنه ــا أيض ــان فيه ــالن  ك بط

 .ثبعَ ة من سيُ لنبوَّ  إرهاصاً ه ال جيوز إظهار املعجز القول بأنَّ 

املعجـز  إنَّ : وسـلم قـوهلم ن صحَّ إه إنَّ : د ما يقال هلمومن جيِّ 

ه غري حمتاج إليـه، ألنَّـ ة صار قوهلم بطريق اإلبانة ضائعاً دليل النبوَّ 

ة وجـب ثبـوت مدلولـه أيـنام ثبـت لوجـوب إذا كان دليل النبـوَّ 

و بغـري طريـق أانـة ة كانـت داللتهـا بطريـق اإلبراد يف األدلَّ االطِّ 

من ظهـر عليـه  ة يف كلِّ وإذا كان كذلك وجب ثبوت النبوَّ . اإلبانة

 .غري النبيِّ  املعجز، فلم جيز ظهوره عىلٰ 

 .بانة لغو ضائع يف البنيقوهلم بطريق اإل ق أنَّ فتحقَّ 

 .رادهة فيجب اطِّ ه دليل النبوَّ القول بأنَّ  وإذا اقترصوا عىلٰ 

ــم ــا هل ــو: قلن ــول دع ــذا الق ــلَّ  ٰى ه ــري مس ــنكم غ ــم  مَ ـمة، لِ

ــ :قلــتم ــوَّ إنَّ ــاً ه دليــل النب ــ]] ٤١٠ص /[[ ؟ة تعيني تنكــرون  مَ وبِ

ــىلٰ  ــول ع ــن يق ــ :م ــدعوإنَّ ــدق ال ــل ص ــا  ٰى ه دلي ــي يطابقه الت

عي هلـا عنـد ظهـور املعجـز عليـه ة املـدَّ م نبـوَّ علَ ام يُ باألصالة، وإنَّ 

 رت اإلشارة إليه؟ما تكرَّ  عىلٰ  ضمناً 

ـ النبـيُّ (: ل قوهلمبطِ ا يُ وممَّ  ام يبـني عـن غـريه بـاملعجز، فـال إنَّ

آخـر،  نبـيٍّ  عـىلٰ  لـو نـصَّ  ي�ـانب نَّ أ، )غـري النبـيِّ  جيوز ظهوره عىلٰ 

ــلعُ  ــوَّ  مَ ِل ــذلك نب ــيِّ ب ــز،  ة النب ــه معج ــر علي ــاين وإن مل يظه الث

 ؟) باملعجزعن غريه إالَّ  ال يبني النبيُّ (: فكيف يقال

ــ ــوهلما تعلَّ وممَّ ــه ق ــوا ب ــوره: ق ــاز ظه ــو ج ــىلٰ  ل ــادق أو  ع ص

ــا  ،ةخلــرج عــن كونــه داللــة النبــوَّ  صــالح غــري نبــيٍّ  وملــا أمكنن

ــإ، مــن حيــث ة النبــيِّ نبــوَّ  االســتدالل بــه عــىلٰ   ه إذا ظهــر عــىلٰ نَّ

 .غري نبيٍّ  زنا أن يكون صاحلاً جوَّ  نبيٍّ 

ــول ــه أن نق ــواب عن ــإذا ادَّ : واجل ــيُّ  ٰى ع ــوَّ  النب ــأظهر النب ة ف

ــا تعــاىلٰ اهللا  ــه املعجــز، علمن ــ علي ــذلك أنَّ ــواه، ب ــادق يف دع ه ص

 ا لكـان كاذبـاً ه لـو مل يكـن نبيـ�، ألنَّـز أن يكون غري نبـيٍّ جوِّ فال نُ 

املعجـــز  ق الكـــاذب، وألنَّ صـــدِّ يف دعـــواه، والقـــديم ال يُ 

ــ ــاذب ال يُ ـيقتض ــه، والك ــاىلٰ كرِ ي كرامت ــه تع ــه،  م ــب كذب عقي

 ؟ة النبيٍّ نبوَّ  فكيف يلزمنا أن ال يمكن االستدالل به عىلٰ 

ــإ ــلف ــىلٰ : ن قي ــوره ع ــني ظه ــلون ب ــبامذا تفص ــيٍّ  ف ــىلٰ  نب  وع

 صالح؟

الصــالح أو الصــادق الــذي هــو  ة، ألنَّ النبــوَّ  ٰى بــدعو: قلنــا

فــإذا . عيهاهــو الــذي يــدَّ  والنبــيُّ  ،ةعي النبــوَّ ال يــدَّ  غــري النبــيِّ 

ــادقني، إالَّ  ــوهنام ص ــا ك ــيهام، علمن ــز عل ــر املعج ــدق   أنَّ ظه ص

ــمَّ  ــدمها يتض ــدق ان نبوَّ أح ــه وص ــمَّ ت ــر ال يتض ــه، ن نبوَّ آلخ ت

 .فينفصل بذلك أحدمها عن اآلخر

السـمع منـع  قولـه بـأنَّ  عـىلٰ  ه يسـتدلُّ نَّ إا ابن األخشاذ، ففأمَّ 

ـاألُ  بـأنَّ  غـري نبـيٍّ  من ظهور املعجز عـىلٰ  ه ال أنَّـ ة أمجعـت عـىلٰ مَّ

كم بشهادة شاهد واحـد، ولـو ظهـر عليـه معجـز لوجـب أن ُحي 

 .مصيباً  ه يكونكم بشهادته، ألنَّ ُحي 

ــ: قــال ــاوإنَّ ــ :ام قلن ــون مصــيباً إنَّ ــهادته،  ه جيــب أن يك يف ش

يف خـربه بالشـهادة ويكـون كذبـه  ه لـو جـاز أن يكـون كاذبـاً ألنَّ 

ــغرياً  ــدَّ  ص ــاز أن ي ــوَّ جل ــاً عي النب ــون ]] ٤١١ص /[[ ة كاذب ويك
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 ، ويف ذلـك جـواز ظهـور املعجـز عـىلٰ صـغرياً  كذبه ذلـك أيضـاً 

 .ةالنبوَّ  ٰى كاذب يف دعو

ــ ــولواجل ــك أن نق ــن ذل ــلَّ : واب ع ــري مس ــاع األُ غ ــم إمج ة مَّ

بــل . كـان واحـدٍ  ، أيُّ االمتنـاع مـن احلكـم بشـهادة واحـدٍ  عـىلٰ 

ام انعقـد يف شـهادة واحـد إذا كـان ذلـك الواحـد هذا اإلمجاع إنَّـ

ـ ،ل مجلـةعـدَّ ن مل يُ لني يف الظـاهر أو ممـَّمن املعـدَّ  ا إذا فرضـنا فأمَّ

ــ ــد نبي� ــك الواح ــوماً ذل ــدَّ  ا أو معص ــن ص ــريه أو م اهللا قه أو غ

ظهــار املعجــز عليــه، فــال إمجــاع فيــه، إذ عنــد أصــحابنا إب

ــة ــ اإلماميَّ ــهادته، ألنَّ أنَّ ــم بش ــب احلك ــيه  ه جي ــا يقتض ــة م غاي

ــنُّ  ــدلني الظ ــهادة الع ــ ،ش ــه مقتض ــول في ــنا الق ــا فرض  ٰى ـوم

ام ، وإنَّـالظـنِّ  مـن العمـل عـىلٰ  العلـم أوىلٰ  العلم، والعمـل عـىلٰ 

ر علينـا حيـث تعـذَّ  مـا طريقـه الظـنِّ  شارع بالعمل عىلٰ دنا التعبَّ 

 .حتصيل العلم

تسـليم جـدل وجتاوزنـا  منا هـذا اإلمجـاع مطلقـاً ثّم ولو سـلَّ 

ـ: عن هذه املناقشة، لكان لنـا أن نقـول لـه  ام أمجعـوا عـىلٰ م إنَّـإهنَّ

ــىلٰ  ــع ع ــع القط ــهادة الواحــد م ــم بش ــن احلك ــاع م ــه  االمتن كون

ــمصــيباً  ام ورد رع، وإنَّـــيف ذلــك مــورد الشــ بعــوام اتَّ ، ألهنَّ

عـدم  الرشع بذلك ملصلحة فيه ال نقـف نحـن عليهـا، فـال يـدلُّ 

ن جيـوز ذلـك الواحـد لـيس ممـَّ أنَّ  احلكم بشهادة الواحـد، عـىلٰ 

وجيـوز أن يكـون ذلـك الواحـد : ويقـال لـه ،ظهور املعجز عليه

يف شــهادته، فــال  أو غالطــاً  مــع جتنّبــه املعــايص والكبــائر ســاعياً 

 .جيوز احلكم بشهادته جلواز ذلك عليه

ــه ــاه قول ــام ذكرن ــقط ب ــيباً (: وس ــون مص ــاز أن ال يك ــو ج  ل

ويكــون ذلـك الكــذب  ،ةالنبـوَّ  ٰى يف دعـو جلـاز أن يكـون كاذبــاً 

ــأ بيَّنّـاألّنــا قــد  ،)صـغرياً  وال جيــب  ر أن يكـون مصــيباً تصــوَّ ه يُ نَّ

ــورود الشــ ــذلك، وعــىلٰ ـاحلكــم بشــهادته ل ــ رع ب ــه إذا ادَّ أنَّ  ٰى ع

كـذب يف ذلـك  ٰى ه بعثـه، فمتـأنَّـ تعـاىلٰ اهللا  عـىلٰ  ٰى عة فقد ادَّ النبوَّ 

عنـد أحـد فـال جيـوز إظهـار  مل يصـّح أن يكـون صـغرياً اهللا  عىلٰ 

 .املعجز عليه

ــ مــن  ة مــن ســيبعثه تعــاىلٰ لنبــوَّ  ا إظهــار املعجــز إرهاصــاً فأمَّ

ــداد ــيوخ بغ ــي ش ــد، فف ــوَّ ]] ٤١٢ص /[[ بع ــن ج ــو م زه، وه

ــه، ــذهب إلي ــذي ن ــبق إىلٰ  ال ــيام س ــا ف ــد أرشن ــن  وق ــا يمك م

ـ ون منـه، ريُّ ـومنـع البصـ .ك بـه يف تصـحيح ذلـك وبيانـهالتمسُّ

كرام إق بتصـديق أحـد وال بـهـذا املعجـز ال يتعلَّـ وا بـأنَّ واستدلُّ 

ــ ــ ام يفعلـه تعـاىلٰ أحـد، واملعجـز إنَّ  عنـدنا أو إكرامــاً  ا تصـديقاً إمَّ

ه يقـدح ألنَّـ وذلـك ال جيـوز،. عندكم فيصري خرق عـادة ابتـداءً 

 .صدق من يظهر عليه يف داللته عىلٰ 

ز إظهــار املعجــز جــوِّ ام نُ أّنــا إنَّــ: واجلــواب عــن ذلــك

ــدَّ  ــاص إذا تق ــيٍّ لإلره ــن نب ــارة م ــدِّ  مت البش ــيٍّ متق ــة نب  م ببعث

بعــده، وظهــرت تلــك البشــارة يف النــاس، وفشــت فــيام بيــنهم، 

ة بــدعواه النبــوَّ  فعنـد ذلــك إذا ظهــر خـارق عــادة صــار متعّلقـاً 

عيـه ه لـوال صـدقه فـيام يدَّ ، باعتبـار أنَّـٰى من بعد من حيث املعنـ

ــادة ــت الع ــا انخرق ــد مل ــن بع ــاً  ،م ــك إعالم ــون ذل ــرب  ويك لق

 ٰى عـالنظـر يف معجزاتـه إذا ظهـر وادَّ  للنـاس عـىلٰ  زمانه وتنبيهـاً 

لــه أي  إكرامـاً  ويكــون ذلـك أيضــاً  ،ة وظهـر عليــه معجـزالنبـوَّ 

وهـذا مثـل مـا . در عنـده تعـاىلٰ ه سـيكون لـه منزلـة وقـإنباء أنَّـ

ـــ نــا نبيِّ  روي يف حــقِّ  ة أصــحاب الفيــل قبـــل مــن قصَّ

ــ ــه، كقصَّ ــد والدت ــه وبع ــاه والدت ــامم إّي ــل الغ ــرياء وتظلي ة بح

 وتسليم األحجار عليه. 

 . بهم املبرشِّ املتقدِّ  للنبيِّ  فإذن يكون ذلك معجزاً : فإن قيل

ـم إنَّـاملتقـدِّ  النبـيُّ : قلنا  مـا سـيظهر مـن عـنيِّ  يُ ر بـه وملـام بشَّ

ــ ـــاملعجــز قبــل ابتعــاث مــن بشَّ ام مل يــذكر ر بــه وابتعاثــه، بــل ربَّ

ه سيظهر نـاقض عـادة قبـل ابتعاثـه، فكيـف يكـون ذلـك مجلة أنَّ 

ــ ــه؟ فتحقَّ ــزا ل ــمعج ــون إالَّ ق أنَّ ــاً ه ال يك ــوَّ   إرهاص ــن لنب ة م

 .ثبعَ سيُ 

ــ ــونريُّ ـوالبص ــن األُ  إنَّ : ون يقول ــر م ــا ظه ــة م ــور اخلارق م

كـان  كـان معجـزات لنبـيٍّ  نـا حمّمـد ادة قبل ابتعـاث نبيِّ للع

 .يف ذلك الزمان، وهو خالد بن سنان العبيس

ــه مــا تقــدَّ  وبعــد، فتظليــل الغــامم للرســول  .مواجلــواب عن

ـــالم وتســـليم ـــه الس ـــار عليـــه ]] ٤١٣ص /[[  علي األحج

ــ ــهـيقتض ــاص ب ــ ،ي االختص ــن وأنَّ ــرام م ــاىلٰ اهللا ه إك ــه،  تع ل

ـ ،لغـريه فكيف يكون معجـزاً   ا ظهـور النـاقض للعـادة عـىلٰ وأمَّ

 .ا التمسه الكاذب فجائز أيضاً العكس ممَّ 

ــ تفــل يف  حمّمــداً  إنَّ  :ه قيــل ملســيلمةوذلــك نحــو مــا روي أنَّ

ماءه القليـل، فاتفـل أنـت يف بئـر قليـل املـاء، فتفـل اهللا ر بئر فكثَّ 

  حمّمـداً  إنَّ : ه قيـل لـه أيضـاً نَّـأو. فغار ما كان فيه مـن املـاء

ــه،  ٰى خــرعينــه األُ اهللا  دعــا ألعــور فــردَّ  إليــه، فافعــل أنــت مثل

 .فدعا ألعور فذهبت عينه الصحيحة

ــ ــع قاض ــتدلَّ ـومن ــك، واس ــن ذل ــاة م ــا  ي القض ــل م بمث

: ة، وقـالللنبـوَّ  بـه يف منعـه مـن ظهـور املعجـز إرهاصـاً  استدلَّ 
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ــ ذلــك يكــون معجــزاً  إنَّ  ــاً ال تعلُّ  ق لــه بــدعواه، إذ لــيس مطابق

 .ن نقض عادة ابتداءً هلا، فيكو

ق لـه ه ال تعلُّـم مـا قالـه مـن أنَّـه غـري مسـلَّ نَّ أ: واجلواب عنه

 أنَّ  :وبيانـه .سـبيل التكـذيب ق بـدعواه عـىلٰ بدعواه، بل لـه تعلُّـ

 لـو مل يكـن صـادقاً  ه أنَّـالصـادق لـيس إالَّ  ٰى ق املعجز بـدعوتعلُّ 

ــض  ــا نق ــواه مل ــاً اهللا يف دع ــواه مطابق ــد دع ــادة عن ــدعواه الع  .ل

ــ ــ ،الكــاذب ٰى ق ثابــت يف دعــوومثــل هــذا التعلُّ ه لــوال وهــو أنَّ

العكـس  عليـه النـاقض للعـادة عـىلٰ اهللا كذبه يف دعواه ملا أظهـر 

 .ا التمسه ودعا بهممَّ 

ــه، فإظهــار املعجــز  نفــي املعجــز كــاٍف : فــإن قــال يف تكذيب

 .العكس، لتكذيبه عبث عليه عىلٰ 

 ة دليـل ثـانٍ االكتفـاء بـدليل ال يوجـب أن يكـون إقامـ: قلنا

ــاً  ولــو مل نــراع هــذا األصــل للــزم عبثيــة  ،قبيحــاً  يف املســألة عبث

 .ة وقبحهترادف األدلَّ 

ــه ــول ل ــا نق ــّم إّن ــىلٰ : ث ــوز  يلزمــك ع ــل أن ال جي ــذا التعلي ه

ــىلٰ  ــد ع ــرض زائ ــه غ ــل في ــون  ذلــك إن حص ــأن يك ــه، ك تكذيب

 ة مـن ظهـر عليـه املعجـز مطابقـاً لنبـوَّ  يف تكذيبه وتقريـراً  مبالغةً 

 .بال خالف وشبهة فيخرج بذلك من كونه عبثاً  ،اهلدعو

ة عي النبـوَّ ملـدَّ  يكـون ذلـك املعجـز تصـديقاً  فـإذاً : فإن قـال

 .الصادق يف دعواه

ــنِكــال نُ : قلنــا]] ٤١٤ص /[[ ه ال خيــرج مــن ر ذلــك، ولكنَّ

ــون تأكيــداً  ــك الكــاذب، وال تنــايف بــني  أن يك لتكــذيب ذل

ب بـام ذكرنــاه ومل األمـرين، فيجـب جتــويز مـا روي يف هـذا البــا

 .هجيب ردُّ 

آيـة صـدقي  :ة إذا قـالعي النبـوَّ ما تقولـون يف مـدَّ : فإن قيل

ق هـذا الشـجر أو هـذا احلجـر أو هـذا نطِـيُ  تعـاىلٰ اهللا  وداللته أنَّ 

ــه ــدر بتكذيب ــر أو امل ــجر أو احلج ــك الش ــق ذل ــدر، فنط ــل  ،امل ب

ــدَّ  كــان نطقــه أنَّ  ــذا امل ــاذب فــيام ادَّ ه ــاهعي ك ــذا  ،ع أفيكــون ه

 كذبه أو ال يكون كذلك؟  عىلٰ العكس داال�  عىلٰ  عجزاً م

، وهــو اجلــواب عــن هــذا الســؤال يســتدعي تفصــيالً : قلنــا

املشـار إليـه مـن الشــجر أو  أنَّ  ٰى عــعي ادَّ إن كـان املـدَّ : أن يقـال

يف  احلجـر أو املــدر ينطــق بتصــديقي فنطــق بتكذيبــه، فــال شــكَّ 

ــيــدَّ وإن مل  .كذبــه العكــس وداللتــه عـىلٰ  كونـه عــىلٰ  ه ينطــق ع أنَّ

ــ ــ ٰى عــام ادَّ بتصــديقه وإنَّ اجلملــة مــن غــري تقييــد  ه ينطــق عــىلٰ أنَّ

 ا قـادراً ذلـك اجلسـم حيـ� اهللان جعـل إننظـر فـ ،النطق بالتصديق

 ،ل نفسـه وباختيـاره بتكذيبـهبَـفنطـق مـن قِ  خمتـاراً  كـامالً  عاقالً 

بـل  ،العكـس هذا ال يكـون مـن قبيـل املعجـز عـىلٰ  إنَّ  :فقد قيل

نطـق  ٰى عـه قـال وادَّ صـدقه، ألنَّـ  عـىلٰ لـدعواه داال�  طابقاً يكون م

 ،ذلــك اجلســم مــن غــري وصــف للنطــق، وقــد حصــل النطــق

ــ .قــت املطابقــةفتحقَّ  نه النطــق فهــو ا التكــذيب الــذي تضــمَّ فأمَّ

مــن  القــادر املختــار، فيكــون هــو واحــداً  ل ذلــك احلــيِّ بَــمــن قِ 

 تعـاىلٰ اهللا خيلـق وإن مل  .بني الـذين لـيس لتكـذيبهم اعتبـاراملكـذِّ 

ر بـل قـدَّ  خمتـاراً  يف ذلك اجلسم احليـاة والقـدرة ومل جيعلـه قـادراً 

وال جيـوز أن  ه يكـون تقـدير أمـر ال يفعلـه تعـاىلٰ نَّـإالنطق فيه، ف

ــ ــه، ألنَّ ــدَّ يفعل ــد ص ــون ق ــاً قه وكذَّ ه يك ــه مع ــك،  ب ــواه تل يف دع

ــة ــق باحلكم ــيح ال يلي ــفه قب ــك س ــان أنَّ  .وذل ــون  وبي ــذا يك ه

هــذا  وبيـان أنَّ  ،سـفه قبــيح ال يليـق باحلكمـة تكـذيباً و تصـديقاً 

 ٰى عـعي ادَّ املـدَّ  نَّ إه مـن حيـث أنَّـ :معـاً  وتكـذيباً  يكون تصـديقاً 

ــديق ــد بتص ــقاهللا وقــد خلــق  ،النطــق مــن غــري تقيي ــه النط  ،في

 مطابقــاً  لـه تعـاىلٰ بَ عي مــن قِ املـدَّ  يكـون خـارق عـادة ظهــر عـىلٰ 

ــدعواه، ــديقاً ]] ٤١٥ص /[[ ل ــون تص ــه فيك ــاً  ل ــر جاري  ٰى جم

ــث  ــن حي ــالقول، وم ــديق ب ــ نَّ إالتص ــون ـتص ــذيب يك رحيه تك

ــذيباً  ــر إىلٰ  تك ــاهر أو حظ ــالقول الظ ــم األوَّ  نَّ أ ب ــذي القس ل ال

يلحـق  أيضـاً  خمتـاراً  ذلـك اجلسـم قـادراً  تعـاىلٰ اهللا هو أن جيعـل 

ــ ــم يف أنَّ ــذا القس ــاىلٰ هب ــه تع ــه ه ال يفعل ــوز أن يفعل ــن  ،وال جي م

 .ٰى عللمدَّ  وتكذيباً  كان ذلك تصديقاً ه لو فعله لنَّ إحيث 

ه ، مـع أنَّـإليـه تعـاىلٰ  كيـف يكـون تكذيبـه مضـافاً : فإن قيل

 ؟له تعاىلٰ بَ القادر املختار ال من قِ  ل ذلك احليِّ بَ من قِ 

ــالنطق مضــافاً : قلنــا ــه تعــاىلٰ  فكيــف يكــون تصــديقه ب  ،إلي

تـار ال مـن قبلـه خالقـادر امل ل ذلـك احلـيِّ بَـالنطـق مـن قِ  مع أنَّ 

 ؟تعاىلٰ 

ـ النطق وإن كـان مـن جهـة ذلـك احلـيِّ : فإن قيل ه مـن فكأنَّ

ــاه اللــذين خــرق  تعــاىلٰ اهللا ، إذ بإحيــاء جهتــه تعــاىلٰ  وإقــداره إّي

 .من النطق ن ذلك احليُّ هبام العادة متكَّ 

ــ: قلنـا ملثــل هــذه  تعــاىلٰ اهللا ه مـن جهــة وكــذلك تكذيبــه كأنَّ

ـإّيـاه وإقـدار تعاىلٰ اهللا ة إذ بإحياء العلَّ  ن مـن التكـذيب مـع ه متكَّ

 .له تعاىلٰ بَ ه من قِ به، فكأنَّ كذِّ ه يُ علمه بأنَّ 

ام هـو بخلـق احليـاة إّيـاه إنَّـ تصـديقه تعـاىلٰ : ويمكن أن يقال

ــة  ــن جه ــو م ــذين ه ــدرة الل ــاىلٰ اهللا والق ــو تع ــام ه ، إذ خلقه

ال النطـق احلاصـل مـن جهتـه  اخلارق للعـادة مـن جهتـه تعـاىلٰ 
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، وتكذيبـه إّيـاه ل مـن جهـة ذلـك احلـيِّ  النطـق احلاصـإالَّ  تعاىلٰ 

ولــيس يف خلــق احليــاة والقــدرة يف  ،تعــاىلٰ اهللا لــيس مــن جهــة 

 .فافرتق القسامن ،عيذلك اجلسم تكذيب باملدَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف جواز الكرامات: املسألة الرابعة]] ٢١٤ص [[

ــال ــىلٰ : ق ــزات ع ــور املعج ــة  وظه ــاء واألئمَّ ــدي األولي أي

غـري  مـريم، إىلٰ  آصـف، وعـىلٰ  جائز، ودليله ظهـور املعجـز عـىلٰ 

 .ذلك

ةاتَّفقـت : أقـول جــواز  ومجاعــة مـن األشـاعرة عـىلٰ  اإلماميـَّ

ــار  ــات وإظه ــىلٰ ]] ٢١٥ص /[[الكرام ــزة ع ــة  املعج ــد األئمَّ ي

 .والصاحلني، خالفًا للمعتزلة

ـا عـدم . إظهـاره أنَّه غري مسـتحيل، وال قبـيح، فجـاز: لنا أمَّ

ــه ممكــن، واهللا تعــاىلٰ  مجيــع  قــادر عــىلٰ  االســتحالة رضوري، ألنَّ

ـا عـدم قبحـه، فـألنَّ جهـة القـبح. املمكنات هـي الكـذب،   وأمَّ

ة،  ــوَّ عي النب ــدَّ ــات ال ي ــاحب الكرام ــا، إذ ص ــيٌّ هن ــو منف وه

وجــه القــبح، بــل فيــه جهــة حســن، ألنَّ خلــق املعجــز  ٰى فــانتف

فنـا األحكـام التـي ال نعلمهـا يد الرسـول تصـدي عىلٰ  قًا لـه ليُعرِّ

فنـا األحكـام حسـن  عي اإلمامـة ليُعرِّ حسن، فكذا تصـديق مـدَّ

ـة : وبيـان وقوعـه. وألنَّـه واقـع، فيكـون ممكنـًا قطعـاً . أيضاً  قصَّ

ــريم  ــة م ــيس، وقصَّ ــرش بلق ــه بع ــف وإتيان ــري آص ، وغ

ــه  ــةذلــك ممَّــا نقلت ــالتواتر مــن ظهــور املعجــزات عــىلٰ  اإلماميَّ  ب

ة   .أيدي األئمَّ

ت املعتزلة بأنَّه لـو جـاز إظهـاره عـىلٰ  يـد صـالح جلـاز  احتجَّ

وألنَّ ظهـوره . صـالح، فيخـرج عـن كونـه معجـزاً  يـد كـلِّ  عىلٰ 

ر عن النبيِّ  يد غري النبيِّ  عىلٰ   .ُينفِّ

ل ــن األوَّ زه  :واجلــواب ع ــل ُنجــوِّ ــن ذلــك، ب ــع م ــا مل    املن م

 .يكثر كام يف حقِّ األنبياء

 .املنع من النفرة، كام يف حقِّ النبيِّ أيضاً ]بـ  :الثاين وعن[

*   *   * 

والقـــدح يف كرامـــات األوليـــاء بـــالتنفري ]] ٢١٧ص [[

ع ــام يكــون عنــد التحــّدي ال عنــد ســواه،  ٰى املــدَّ ــه إنَّ باطــل، ألنَّ

مـا  ال تـأثري لـه يف الفضـل عـىلٰ  اك روحانيـ�َلـك بكون املَ والتمسُّ 

 .يقتيض به أوائل العقول

*   *   * 

ـــة، وإالَّ : الســـادس]] ٢١٩ص [[ ـــالوا الكرامـــات باطل ق

ــن األنبيــاء  ــري ع ــزم التنف ــم، فــال  ل ــريهم هل ــاواة غ ملس

 .اختصاص هلم بالفضيلة

املنــع مــن التنفــري، بــل ذلــك ممَّــا يوجــب كــامل : واجلــواب

ـــذه  ـــون هب ـــاعهم خمصوص ـــث إنَّ أتب ـــم، مـــن حي الرفعـــة هل

ــو حتــدّ . الكرامــات ــاذ ٰى نعــم ل ب وظهــرت املعجــزة إنســان ك

 .عليه لزم التنفري

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :الكرامات]] ٣٩٧ص [[

ــال ــني: ق ــو احلس ــال أب ــو : ق ــات، وه ــور الكرام ــوز ظه جي

، لقضــيَّة مــريم  . جيــوز أن يكــون إرهاصــاً : ســؤال. احلــقُّ

ة وألنَّــه حينئــٍذ ال يمكــن االســتدالل عــىلٰ   :جوابــه. النبــوَّ

ــىلٰ  ــّي ع ــك النب ــه ذل ــصُّ ب ــام خي ــه إنَّ ــد، ألنَّ ــه  اإلرهــاص فاس أنَّ

ــيجي ــريه س ــدعو. ء ال غ ــوع، ألنَّ ال ــاين فممن ــا الث ــع  ٰى وأمَّ م

ص بالنبيِّ   .املعجز خمصَّ

غــري  اختلــف النــاس يف جــواز إظهــار املعجــز عــىلٰ : أقــول

وأبـو  ذهـب أبـو عـيلٍّ : مـذهبني، وتفصـيلهام أن نقـول نبيٍّ عـىلٰ 

يـــد  املنـــع مـــن إظهـــار املعجـــز عـــىلٰ  هام إىلٰ وأتبـــاع  هاشـــم

تـه، وعـىلٰ  الصاحلني، وعىلٰ  الكـّذاب  مـن سـيُبَعث إرهاصـًا لنبوَّ

وحكــي عــن ابــن اإلخشــيذ جــواز مجيــع ذلــك . العكــس عــىلٰ 

ز أبــو احلســني إظهــار املعجــز عــىلٰ .  مـن جهــة العقــل يــد  وجــوَّ

  ومنــع قاضـــي. ون مــن اإلرهــاصومنــع البصـــريُّ . الصــاحلني

ــىلٰ القضــاة  ــور املعجــز ع ــن ظه ــاذب  م ــأله الك ــا س ــس ممَّ العك

ــا  ــه]] ٣٩٨ص /[[نحــو م ــل ل ــدًا : روي أنَّ مســيلمة قي إنَّ حمّم

 مثلـه، فــدعا لــه،   دعـا ألعــور فـردَّ اهللا عينــه، فافعـل أنــت

 .فذهبت عينه الصحيحة

ـــك ـــت ذل ـــول  إذا عرف ـــور : فنق زون لظه ـــوِّ ـــتجَّ املج اح

ة مريم   . الكرامات بقصَّ

ــال ــو: ال يق ــجي ــًا لعيس ــك إرهاص ــون ذل .  ٰى ز أن يك

ــات ــدَّ إثب ــات النس ــور الكرام ــا ظه زن ــو جوَّ ــًا ل ة،   وأيض ــوَّ النب

 .غري نبيٍّ  صاحلاً   يده عىلٰ   جلواز أن يكون الذي ظهرت

ل فضـعيف، ألنَّ اإلرهـاص إنَّـام خيـتصُّ : ألّنا نقول ـا األوَّ أمَّ

. ريم بالنبيِّ الذي سيظهر ال بغريه، والكرامة إنَّام حصلت ملـ

ا الثاين فكذلك، ألنَّ الدعو  .بالنبيِّ   مع املعجز خمتصٌّ  ٰى وأمَّ
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ــا  ــن كوهن ــزة ع ــروج املعج ــزم خ ــه يل ــانع بأنَّ ــتجُّ امل ــد حي وق

 .معجزة، لكثرهتا

رط عـدم الكثــرة، كـام يف جانــب إظهــار ـأنَّ الشــ: واجلـواب

 .يد نبيٍّ آخر املعجزة عىلٰ 

عجــز يكفــي يف مذهبــه بــأنَّ نفــي امل واحــتجَّ القاضـــي عــىلٰ 

وهـذا ضـعيف، .  تكذيبه، فإظهـار املعجـز عليـه لتكذيبـه عبـث

 .تكذيبه ألنَّه جيوز أن تكون الفائدة هي زيادة الداللة عىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف الكرامات: املطلب الثامن]] ١٩٣ص /[[

ـة جوازهـا، وهـو احلـقُّ عنـ اتَّفقت األشـاعرة عـىلٰ  دي، لقصَّ

ــة  مــن  مــريم وآصــف، ومــا ُنِقــَل متــواترًا عــن األئمَّ

 .املعجزات

ة ومنع منه املعتزلة، المتناع االستدالل به عىلٰ   .النبوَّ

ه يتميَّز عن املعجزة بالتحّدي: واجلواب  .أنَّ

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف الكرامات: البحث الثامن]] ٣٦٧ص [[

املنـع مــن ذلـك عـدا أبـا احلســني  ذهـب مجهـور املعتزلـة إىلٰ 

اجلــواز عــدا أبــا إســحاق،  البصـــري، ومجهــور األشــاعرة عــىلٰ 

 .وهو مذهب األوائل أيضاً 

 يـد مـريم  ذلـك مـا ظهـر مـن الكرامـة عـىلٰ  ويدلُّ عىلٰ 

 .وأصحاب الكهف

يـد الصـاحلني  واحتجَّ املـانعون بأنَّـه لـو جـاز ظهورهـا عـىلٰ 

ــاز ظهو ــىلٰ جل ــا ع ــن  ره ــا ع ــك ُخيرجه ــالح، وذل ــلِّ ص ــد ك ي

ها يف حكم الكثرية  .اإلعجاز وُيصريِّ

، ألنَّ  وألنَّ ظهـور املعجـزة عـىلٰ  ـر عـن النبــيِّ غـري النبـيِّ ُينفِّ

ــاد إىلٰ  ــبب يف االنقي ــو الس ــىلٰ  املعجــز ه ــر ع ــإذا ظه ــاعتهم، ف  ط

 .من ال جيب طاعته هان موقعه

عي النبوَّ  فيه داللة عىلٰ  ٰى وألنَّه ال يبق ز أن يكون املدَّ ة، ألّنا ُنجوِّ

ة ليس بنبيٍّ وإن أظهر املعجزة، جلواز أن يكون صاحلاً   .للنبوَّ

غـري نبـيٍّ لغـرض غـري  وألنَّه لـو جـاز ظهـور املعجـزة عـىلٰ 

ة النسـدَّ بـاب االسـتدالل بـاملعجز، عـىلٰ  أنَّـه  التصديق يف النبـوَّ

 .خلقه ألجل التصديق ال غري تعاىلٰ 

ــ: واجلــواب يــد الصــاحلني بشـــرط  ام جيــب ظهورهــا عــىلٰ إنَّ

ــاء،  أن ال يبلــغ حــّد الكثــرة كــام يف حــقِّ املعجــز عــىلٰ  يــد األنبي

ــىلٰ  ــز ع ــر املعج ــداعي إىلٰ  وإذا ظه ــالح ال ــد الص ــيِّ  ي ــن النب دي

زه ]] ٣٦٨ص /[[ ــام ُنجــوِّ م لــه مل هيــن موقـع املعجــز، وإنَّ املتقـدِّ

ــىلٰ  ــ ع ــف، ف ــذا الوص ــفًا هب ــا دام متَّص ــالح م ــد الص ــي ع  ٰى إذا ادَّ

ة خرج عـن هـذا الوصـف، فـامتنع حينئـٍذ إظهـار املعجـزة  النبوَّ

يــد الصــالح ال ُخيرجــه  يــده، وجتــويز إظهــار املعجــز عــىلٰ  عــىلٰ 

يـد األنبيـاء  عن كون الغـرض منـه التصـديق عنـد ظهـوره عـىلٰ 

، فإنَّـه يف تلـك احلـال ُيعَلـم قطعـًا أنَّـه مـا ُخِلـَق ٰى عقيب الدعو

 .إالَّ ألجل التصديق

ة تشتمل عىلٰ   :مسألتني تتمَّ

ــاىلٰ : األُوىلٰ  ــر اهللا تع ــوز أن ُيظِه ــيٍّ  جي ــًا لنب ــزة إرهاص معج

 .يأيت من بعد، وهو مذهب بعض املعتزلة

لو جاز ذلك لزم انتقاض : املنع، قالوا ون أطبقوا عىلٰ والبرصيُّ 

م مثلـه بيــان . عـادة مبتـدأة لغــري غـرض، والتــايل باطـل، فاملقــدَّ

عجـزة إنَّـام تكـون لتصـديق النبـيِّ كـام هـو رأي أنَّ امل: الشـرطية

ــة،  ــو رأي طائف ــام ه ــاحلني ك ــض الص ــرام بع ــور، أو إلك اجلمه

ا بطالن التايل فظاهر  .واإلرهاص ليس واحدًا منهام، وأمَّ

ز : واجلـــواب املنـــع مـــن انتفـــاء الغـــرض، فإّنـــا ال ُنجـــوِّ

م ببعثـة مت البشـارة مـن النبـيِّ املقـدَّ مـن  اإلرهاص إالَّ إذا تقـدَّ

ــاس وانتقضــت العــادة صــار ذلــك  يــأيت، فــإذا ظهــر ذلــك للن

ة من بعد من حيث املعن  .ٰى متعّلقًا بدعواه النبوَّ

ــة ــىلٰ : الثاني ــزة ع ــار املعج ــن إظه ــاة م ــايض القض ــع ق  من

العكس ممَّا سأله الكاذب، نحـو مـا ُنِقـَل عـن مسـيلمة أنَّـه قيـل 

أنـت لــه،  دعـا ألعـور فـردَّ اهللا عينـه، فـادعُ  إنَّ حمّمـدًا : لـه

زه الباقون، وهو الصحيح. فدعا فذهبت عيناه  .وجوَّ

ــايض ــال الق ــ: ق ــز ال تعلُّ ــذا املعج ــدم ه ــدعواه، لع ــه ب ق ل

 .مطابقته، فيصري نقض عادة مبتدأة، وذلك ال جيوز

ـــواب]] ٣٦٩ص /[[ ـــ: واجل ـــدعوأنَّ تعلُّ ـــز ب  ٰى ق املعج

دة، الصادق ليس إالَّ ألنَّـه لـو مل يكـن صـادقًا ملـا نقـض اهللا العـا

الكـاذب، ألنَّـه لـوال كذبـه ملـا أظهـر  ٰى ومثل هذا ثابت يف دعـو

 .العكس اهللا املعجزة عىلٰ 

نفـي املعجـز عقيـب دعـواه كـاٍف يف تكذيبـه، فإظهـار : قال

 .العكس عبث املعجزة عىلٰ 

 .الغرض منه زيادة التكذيب: قلنا

*   *   * 
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 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :] يف جواز الكرامات: املسألة الرابعة[ ]]٤٤٠ص [[

األوليــاء   أيــدي وظهــور املعجــز عــىلٰ (: فقــال املصــنِّ 

 ،يـد آصـف ومـريم ودليلـه ظهـور املعجـز عـىلٰ  ،ة جـائزواألئمَّ 

 .)غري ذلك إىلٰ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــت اتَّ (: )هدام ظلُّ ــةفق ــن  اإلماميَّ ــة م ومجاع

أيــدي  ىلٰ جــواز الكرامــات وإظهــار املعجــز عــ األشــاعرة عــىلٰ 

 .للمعتزلة خالفاً  ،ة والصاحلنياألئمَّ 

فجــاز (، يف العقــل )ه غــري مســتحيل وال قبــيحأنَّــ: لنــا

ــاره ــ .إظه ــأمَّ ــتحالته فض ــدم اس ــ ،روريٌّ ـا ع ــنألنَّ  واهللا ،ه ممك

ـ .مجيـع املمكنـات قادر عىلٰ  تعاىلٰ  جهـة  فـألنَّ  ،ا عـدم قبحـهوأمَّ

ــذب ــي الك ــبح ه ــديقاً  )الق ــه تص ــار كون ــاذب،  باعتب  ألنَّ للك

 .ٰى عتصديق ذلك املدَّ  حملَّ  عي حيلُّ يد املدَّ  ظهور املعجز عىلٰ 

صـــاحب  ، ألنَّ )هاهنـــا منفـــيٌّ ( أعنـــي الكـــذب )وهـــو(

ــن ــادق حس ــديق الص ــادق وتص ــة ص ــول .الكرام ــة : أو نق جه

ة مــن غــري عي النبــوَّ ملــدَّ  القــبح الكــذب باعتبــار كونــه تصــديقاً 

ــوَّ  ــك منفــيٌّ  ،ةنب ــا،  وذل ــدَّ صــاحب الك ألنَّ (هاهن ــة ال ي عي رام

جهــة ( يــد اإلمــام أي يف إظهــار املعجــز عــىلٰ  )ة، بــل فيــهالنبــوَّ 

فنـا عرِّ لـه ليُ  يـد الرسـول تصـديقاً  خلق املعجـز عـىلٰ  حسن، ألنَّ 

عي فكــذا تصــديق مــدَّ  ،األحكــام التــي ال نعلمهــا حســن

، )فنـــا األحكـــام حســـن أيضـــاً عرِّ ليُ (بـــاملعجز  )اإلمامـــة

ــ ــرتاكهام يف املعن ــ]] ٤٤١ص /[[  ٰى الش ــذي اقتض ــن  ٰى ـال حس

 .ةعاء النبوَّ خلق املعجز عقيب ادِّ 

ــ( ــىلٰ  )هوألنَّ ــز والكرامــة ع ــق املعج ــد األوليــاء  أي خل ي

ــع( ــاً  ،واق ــا قطع ــون ممكن ــ .فيك ــه قصَّ ــان وقوع ــف وبي ة آص

ـ ،تيانه بعرش بلقـيسإو مـن وجـود الـرزق  )ة مـريم وقصَّ

ــدها ــيِّ  ،عن ــابس وتســاقط الرطــب اجلن ، عليهــا مــن اجلــذع الي

بـالتواتر مــن ظهـور املعجــزات  اإلماميَّــةا نقلـه ري ذلـك ممَّــوغـ(

 .ة أيدي األئمَّ  عىلٰ 

ه لـو جـاز إظهـاره بأنَّـ( امتنـاع ذلـك عـىلٰ  )املعتزلة  تاحتجَّ 

فيخـرج (صـالح،  )يـد كـلِّ  عـىلٰ (  إظهـاره )يد صـالح جلـاز عىلٰ 

ــيُ  يــد غــري نبــيِّ  ظهــوره عــىلٰ  وألنَّ  .عــن كونــه معجــزاً  ر عــن نفِّ

 .يف غريه  تهلوجود مزيَّ  ،)النبيِّ 

ــن األوَّ ( ــواب ع ــك: لواجل ــن ذل ــاملنع م ــة )ب ، أي ملزومي

صــالح،  يــد كــلِّ  يـد صــالح إلظهــاره عـىلٰ  جـواز إظهــاره عــىلٰ 

كثـرة  ، فـإنَّ )األنبيـاء بل نقول بجـوازه مـا مل يكثـر كـام يف حـقِّ (

 .معتاداً   هصريِّ ويُ  رج املعجز عن كونه معجزاً معجزاهتم ال ُخت 

ــســلِّ وال نُ  ــار املعجــز عــىلٰ م أنَّ ــالح  كــلِّ  ه يلــزم مــن إظه ص

يـد  ره عـىلٰ ظِهـام يلـزم ذلـك لـو كـان مـا يُ وإنَّـ ،صريورته معتاداً 

ـ ره عـىلٰ ظهِ أحدهم هو ما يُ  ر ظِهـتقـدير أن يُ  ا عـىلٰ يـد اآلخـر، أمَّ

لآلخـر كـام لـو أخـرب واحـد  خمالفـاً  معجـزاً  واحـدٍ  يـد كـلِّ  عىلٰ 

أ آخـر األكمـه وهكـذا، فـال ت و أبـربالغائبات وأحيـا آخـر امليـِّ

 .رهلعدم تكرُّ  ،ء منها معتاداً  يصري بيش

بـاملنع عـن (  وهو لزوم التنفري عـن النبـيِّ  )وعن الثاين(: قوله

آخـر ال  يـد نبـيٍّ  ظهوره عىلٰ  ، كام أنَّ )أيضاً  النبيِّ  النفرة كام يف حقِّ 

 .والصالح يد الويلِّ  وكذا ظهوره عىلٰ  ،يوجب النفرة

*   *   * 

أي  )الكرامــات باطلـــة: قـــالوا: الســادس( ]]٤٤٧ص [[

ــيس بحــقٍّ   أيــدي ظهــور الكرامــات عــىلٰ  ــاء ل  لــزم وإالَّ ( األولي

 )مســـاواة غـــريهم هلـــم  بســـبب التنفـــري عـــن األنبيـــاء 

والــالزم باطــل لكونــه  ،اختصاصــهم بالفضــيلة  املوجــب لعــدم

 .، فامللزوم مثله للغرض من بعثهم نقضاً 

ــواب( ــن: واجل ــع م ــزوم )املن ــك( ل ــل ذل ــري، ب ــي  )التنف يعن

ــىلٰ  ــات ع ــار الكرام ــاء إظه ــدي األولي ــ( أي ــامل ممَّ ــب إك ا يوج

يعنــي  )أتبــاعهم نَّ إمــن حيــث (أي لألنبيــاء  )الرفعــة هلــم

إنسـان  ٰى هبـذه الكرامـات، نعـم لـو حتـدّ   خمصوصـون( األولياء

ـــده لـــزم كـــاذب وظهـــرت املعجـــزة عـــىلٰ  ]] ٤٤٨ص /[[  ي

 .الكاذب  يالصادق واملتنبّ  لنبيِّ ز بني اوارتفاع التميُّ  )التنفري

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتببني

 .آخره إىلٰ ...) يف الكرامات: البحث الثامن(]] ٣٦٠ص [[

ر مـن خـوارق َكـحـدوث احلبـل ملـريم مـن غـري ذَ  إنَّ : أقول

وحصـول الـرزق عنـدها مـن غـري سـبب ظـاهر مـن  ،العادات

 .اخلوارق

ــل ــإن قي ــ: ف ــك احل ــيِّ تل ــزات لنب ــت معج ــك  وادث كان ذل

 .الزمان وهو زكريا

أن تكـون أمـرًا ظـاهرًا  املعجـزة ال بـدَّ  ألنَّ  ،هـذا باطـل: قلنا

وظهـور جربيـل ملـريم  ،املنكـر هبـا عـىلٰ  دلَّ سـتَ يُ  ٰى للمنكرين حتَّ 

فكيـف يمكـن أن  ، مـريملـع عليـه أحـد إالَّ وحبلها مـا كـان يطَّ 

 ؟ل معجزة ملريمعَ ُجي 
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أن يكون حارضًا ويكون قومه  ال بدَّ  عجزة للنبيِّ وأيضًا ظهور امل

ْـِك  :ووقت قال جربيـل ملـريم ،حارضين ي إِ�َ
ـز�

ُ
اآليـة  ... وَه

 .ما كان زكريا حارضًا هناك وال واحد من البرش، ]٢٥: مريم[

الرســول  أن تكـون بـالتامسِّ  وأيضـًا حصـول املعجـزة ال بـدَّ 

كرامـة هلـا مـريم كـان  وليس فلـيس، ونفـس ظهـور ذلـك عـىلٰ 

 .ال حمالة باجلملة

مـــن   يـــد موالنـــا أمــري املـــؤمنني وقــد ظهـــر عــىلٰ 

ر، وقـد نقـل ذلـك املخـالف ـواحلصـ الكرامات ما يفـوق العـدَّ 

ــع بــاب  فــردُّ  ، واملؤالــف يف زمــن النبــيِّ  الشــمس وقل

ــده  ــره وبع ــن ذك ــرض م ــف والغ ــل الكه ــيم أه ــرب وتكل خي

ا، وكــذا كـالنطق بالغيـب وقلـع الصـخرة عـن القليـب وغريمهـ

 . ة املعصومنيأوالده األئمَّ  ظهر عىلٰ 

ــ]] ٣٦١ص /[[ جتــويز الكرامــات  نَّ أوا أيضــًا بــواحتجُّ

ــ ــطة ي إىلٰ ـيفض ــول بالسفس ــ ،الق ــو جوَّ ألّن ــلَّ ا ل ــا فلع اهللا  زناه

 .اجلهاالت يقلب اجلبال ياقوتًا لبعض األولياء فيفيض إىلٰ 

ــكوأُ  ــن ذل ــب ع ــ نَّ أ :جي ــر منِك ــه أن ينك ــات يلزم ر الكرام

ــ فــإنَّ  ،قــادراً  كونــه تعــاىلٰ  ار جيــوز أن يقلــب اجلبــال القــادر اجلبّ

 .ياقوتًا والبحر ذهباً 

ــ ا احلكــامء فســبب حــدوث احلــوادث عنــدهم هــي وأمَّ

فــال يبعــد أن حيــدث يف  ،صــاالت كوكبيــةالت فلكيــة واتِّ تشــكُّ 

 .الفلك بشكل غريب هو سبب حدوث هذه احلوادث

رتكا يف كـــون املعجــزات والكرامــات وإن اشــ واعلــم أنَّ 

مـنهام أمـرًا خارقـًا للعـادة ولكـن متتـاز املعجـزة عـن  واحدٍ  كلِّ 

 :الكرامة بوجوه

 .وليس رشطًا يف الكرامة ،ةرشط يف النبوَّ  ٰى الدعو أنَّ  :أحدها

ــاين ــوَّ  أنَّ  :والث ــل يف النب ــوَّ ة ادِّ احلاص ــاء النب ــة  ،ةع ويف الكرام

ــ ــوإمَّ ــل دع ــوإن حصــلت لكنَّ  ٰى ا أن ال حيص ــت دع ــا ليس  ٰى وه

 .الوالية واإلمامة ونحومها ٰى بل دعو ،ةالنبوَّ 

والكرامــة قــد  ،املعجــزة ال تكــون هلــا معارضــة أنَّ  :وثالثهــا

 .تكون هلا معارضة

*   *   * 

 ة ام  :  

 مســألة يف علَّـة خــذالن أهـل البيــت )/(٣ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )وعدم نرصهتم

ـــا]] ٢٠٩ص [[ ـــد ٰى املرتضــــ ل األجـــلُّ ق ذو  ٰى علـــم اهل

ــدين  ــال: املج ــائل فق ــأل س ــون أنَّ : إن س ــتم تزعم إذا كن

ـ  واحلســن واحلســني والتســعة مــن ولــد احلســني  اعليـ�

تـه عـىلٰ صفوة اهللا بعد نبيـِّ دينـه، فِلـَم  خلقـه وأمينـًا عـىلٰ  ه وحجَّ

ـــذهلم، وال  ـــلمهم وخ ـــم وأس ـــتلهم وظلمه ـــن ق ـــن م متكَّ

ــأعــدائه ينصـــرهم عــىلٰ  ــل وظُ  ٰى م، حتَّ لمــوا ُقتلــوا بــأنواع القت

 بأفانني الظلم؟

ــه ــل ل ــبح : قي ــة وق ــي الربوبي ــدة يف نف ــؤال امللح ــذا س ه

ة وإبطال الرسالة  .العبادة، وسؤال الربامهة يف نفي النبوَّ

ـا امللحــدة فتقــول لـو كــان للعــامل خـالق خلقــه وحمــِدث : أمَّ

ن أطا عـه أحدثه وابتدعه، مل يمكـن مـن جحـده ومـن عصـاه ممـَّ

ــا مــن وملــنعهم مــن قــتلهم ولنصـــرهم ومل يُ  ســلِّمهم، فــإذا رأين

ـــري  ـــذوالً وال غ ـــه، خم ـــرار بربوبيت ـــه واإلق ـــك بطاعت يستمس

ـــز، ومظلومـــًا ]] ٢١٠ص /[[ ـــيالً غـــري عزي ـــور، وذل منظ

ــع  ــه ال خــالق هلــم يمن ــا أنَّ مســتظامًا، ومقتــوالً مســتهانًا، علمن

 .منهم، وال حمِدث يدفع عنهم

ا الربامهة فتق  .ول مثل ذلك يف األنبياء وأمَّ

وما بـاهلم مـن أمـرهم وجـد هبـم مـن أعـدائهم حرفـًا : قيل

ــة  ــًا فــال يســأل عــن األئمَّ بحــرف، ومــن كــان ملحــدًا أو برمهي

ل وســائر ُســل دون األنبيــاء والرُّ ُســوخلفــاء واألنبيــاء، فالرُّ 

 .عنده فيام يلحقهم وينزل هبم سواء املؤمنني ألنَّ الكلَّ 

ــا ــذا الس ــم ه ــإن زع ــال ف ــًا ف ــدًا أو برمهي ــون ملح ئل أن يك

ــن املقــرِّ  ــأل الشــيعة دون غــريهم م ين بالربوبيــة املثبتــني يس

ــاء والرُّ  ــة دون األنبي ــصُّ األئمَّ ــالة، وال خي ة والرس ــوَّ ــللنب ل ُس

ـن أقــرَّ  واملــؤمنني مل يلزمــه جــواب الشــيعة دون غــريهم ممـَّ

ة والرســـالة، ومل يكـــن لتخصيصـــه  بالربوبيـــة وأثبـــت النبـــوَّ

ة وجه وال فائدة ال عىلٰ السؤ  .األئمَّ

أ مــن امللحـدة وانتفــ مـن الربامهــة وأقـرَّ بالربوبيــة  ٰى وإن تـربَّ

ة والرسالة، قيـل لـه ق بالنبوَّ نـا عـن أنبيائـه ورُ : وصدَّ له ُسـفخربِّ

ــن اهللا تعـــاىلٰ  لهم مــن قـــت وأتبــاعهم مــن املـــؤمنني، ملــا مكَّ

 موا؟ُقتلوا وُظل ٰى هم حتَّ وظلمهم، وملا خذهلم، ومل ينرص

ـن  اإلقرار بذلك والتصـريح بـأنَّ اهللا تعـاىلٰ  فإن أجاب إىلٰ  مكَّ

له وأهـاليهم، ُسـّفار واملشـركني من قتل أنبيائـه ورُ أعداءه من الكُ 

ومل ينصـرهم بـل نصــر أعـداءهم علـيهم، فـارق هبـذا اإلقـرار 

نا : ، إذ يقولوالتصـريح ظاهر كتاب اهللا تعاىلٰ 
َ
ُصــُر رُُسـل

ْ
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ْ
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ُ
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� ]٥١: غافر.[ 

ــة، بــل كــلُّ  ة  وفــارق إمجــاع األُمَّ يقــدم ]  ال[مــن أقــرَّ بــالنبوَّ
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ـــأنَّ اهللا  عـــىلٰ  ـــاءه  تعـــاىلٰ ]] ٢١١ص /[[القـــول ب خـــذل أنبي

نــارص بأنبيائــه  قائــل بــأنَّ اهللا تعــاىلٰ  ر أعــداءه، بــل الكــلُّ ـونصــ

 .هموِّ وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعد

ــم مــع : ريح بـه وقــالـوإن امتنـع اإلقــرار بــذلك والتصــ إهنَّ

 .قتلهم والظلم هلم منصورون مؤيَّدون

أفليس قد ثبت هبذا اإلقرار منك أنَّ القتل والظلم ال : قيل هلم

ن من قتل أنبيائه، وأنَّـه خـذل رُ  له ومل ُسـيوجب القول بأنَّ اهللا مكَّ

 .ينرصهم، وإن قتلهم أعداؤهم وظلموهم

 .نعم: إذا قالف

غت مثـل ذلـك فـيام جـر: قيل ـة  عـىلٰ  ٰى فهالَّ سوَّ  األئمَّ

ــنهم  ــني م ــن التمك ــي ع ــري مبن ــه غ ــم، وأنَّ ــل والظل ــن القت م

ــن  ــم م ــل والظل ــن القت ــاهلم م ــا ن ــت م ــم، وجعل ــذالن هل واخل

ــاء والرُّ  ــال األنبي ــذي ن ــدائهم كال ــأع ــه ُس ــدائهم يف أنَّ ــن أع ل م

 .غري موجب للتمكني منهم واخلذالن هلم

ل لــامَّ ُقتلـوا أو ُسـمـن ذكرمتـوه مـن األنبيـاء والرُّ : فإن قـال

ُظلموا أهلـك اهللا قـاتلهم واستأصـل ظـاملهم، فُعِلـَم بـذلك أنَّـه 

 .ن منه وخاذل هلمغري متمكِّ 

ل مـا ُيسـِقط مـا ذكرتـه أنَّـه تعـاىلٰ : قيل لـه مل هيلـك مجيـع  أوَّ

مــن ظلمهــم، بــل الــذي  مــن قتــل األنبيــاء، وال استأصــل كــلَّ 

ـه لـو أثَّـر ذلـك لكـان ملجئـًا،  أهلك منهم قليـل مـن كثـري، ألنَّ

د ولبطــل التكليـــف الــذي أوكـــد رشوطــه التخيـــري، وتـــردُّ 

 .الدواعي املنايف لإلجلاء

ــله  ــه استأص ــن أهلك ــال مل ــالك واالستيص ــإنَّ اهل ــًا ف وأيض

لــيس يمنــع مــن قتــل األنبيــاء عــن قــتلهم، وال حيلولــة بيــنهم 

ر عــن القتــل هلــالك املتــأخِّ وبــني مــن ظلمهــم، وكيــف يكــون ا

ــع  ــه، واملن ــه وبين ــة بين ــوده وحيلول م وج ــا تقــدَّ والظلــم منعــًا ممَّ

هــام أن يســتحيل ملكــاهنام واحليلولــة مــن حقِّ ]] ٢١٢ص /[[

ا . ووجود مـا مهـا مـانع وحيلولـة منـه وهبـذا احلكـم ينفصـل ممـَّ

ــاهلالك  ــلَّ ب ــو ح ــن ه َم مل ــدِّ ــام ُق ــة، وإنَّ ــع وال حيلول ــيس بمن ل

ــا ــتحقُّ واالستيص ــا يس ــض م ــىلٰ ل بع ــاب ع ــن العق ــه  ه م وج

ــًا  ــون منع ــا أن يك ــف، فأمَّ ــايف التكلي ــلحة وال ين ــيه املص يقتض

ــا تُ  ٰى يف ذلــك جمـر ٰى وحيلولـًة فــال، وجــر م قــدِّ احلــدود مــن أهنَّ

ــتحقِّ  ــض املس ــب  بع ــف بحس ــذي خيتل ــردع ال ــلحة، وال للمص

 .املكلَّفني دواعيهم وصوارفهم

عـن إطــالق مــا  ن يكــفَّ أنَّ هــذا السـائل جيــب عليـه أ عـىلٰ 

ــاء والرُّ  ــن األنبي ــه م ــه وظامل ــل قاتل ــيمن عوج ــاه ف ــألزمن ل ُس

ح هبــم فــيام مل يعاجــل قاتلــه وظاملــه مــنهم، صـــرِّ واملــؤمنني، ويُ 

والــبعض  خذلــه أو ســلَّمه، وال فــرق بــني الكــلِّ  بــأنَّ اهللا تعــاىلٰ 

 .يف ذلك، وأنَّ الترصيح به خروج عن اإلسالم

 يستأصـــل مـــن ظلـــم خـــري أنبيائـــه مل أنَّ اهللا تعـــاىلٰ  عـــىلٰ 

قـد خذلـه  ، فيجـب أن يكـون تعـاىلٰ وأرشف رسـله حمّمـدًا 

ره وأســلمه ومل يمنــع منــه، وإطــالق ذلــك مــن أقــبح ـومل ينصــ

 .اهللا جلَّ اسمه الكفر وأعظم الفرية عىلٰ 

ــ الشــيعة  ه إىلٰ فبــان بــام ذكرنــاه أنَّ مــا ســأل عنــه غــري متوجِّ

مـن  لحـدة والربامهـة لكـلِّ وخيتصُّ بـأعينهم، بـل هـو سـؤال امل

ــن  ــادة م ــذه ع ــالة، وه ة والرس ــالنبوَّ ق ب ــدَّ ــة وص ــرَّ بالربوبي أق

ــالفهم يف اســتعارة مــا يســأل عنــه امللحــدة ومــن فــارق  خ

ة إذا أرادوا سؤاهلم  .اإلسالم وامللَّ

ـ: فإن قـال قائـل تكم فِلـَم مل يعاجـل بالعقـاب مـن قتـل أئمَّ

م؟وعرتة نبيِّ   كم، كام عاجل من تقدَّ

ــه إىلٰ : هقيــل لــ الشــيعة دون مــن  هــذا أيضــًا ســؤال ال يتوجَّ

ـــة،  ألنَّ رســـول اهللا ]] ٢١٣ص /[[خـــالفهم مـــن فِـــَرق األُمَّ

  ٍّوحصــر وقتـل  قد ُظِلَم بـأنواع الظلـم مـن إخافـة وسـب

ــ ــ ه محــزة أقاربــه، والتنكيــل بعمِّ ه يف بعــد القتــل، ومــا ختصُّ

ــه، إىلٰ  ــه وكســـر رّباعيت ــن إدمــاء جبين ــك نفســه م ــن  غــري ذل م

أقاربـه وأصـحابه، ومل يعاَجـل  األُمور التـي جـرت عليـه وعـىلٰ 

 .أحد منهم بالعقاب

 وقــد عوجــل عــاقر ناقــة صــالح مــع أنَّ قــدرها وقــدر كــلِّ 

ــؤمنني  ــّل امل ــدر أق ــد اهللا ق ــوازن عن ــف ال ي ــري مكلَّ ــوان غ حي

 . ثواباً 

فأّي جـواب أجـاب بـه مجيـع املسـلمني عـامَّ نـال رسـول اهللا 

 حابه ومل يعاَجـل مـن نـال منـه ومـنهم، ونال أقاربـه وأصـ

ـ ة فهو جواب الشـيعة عـن سـؤال مـن يسـأهلم عـن أئمَّ تهم وقـرَّ

 .عينهم وما ناهلم من القتل والظلم

 فـام اجلـواب ملـن يسـأل عـامَّ نـال رسـول اهللا : فإن قـال

وأقاربــه وأصــحابه ومــا نــال خلفــاءه مــن بعــده وعرتتــه وهــي 

 املعاجلة بالعقاب؟

بـُأمور  بيَّنّـاخـصَّ ن ذلـك أنَّ اهللا تعـاىلٰ  اجلـواب عـن: قيل له

مـه عـىلٰ  فـه هبـا وكرَّ م مـن األنبيـاء والرُّ  رشَّ ل، ُسـسـائر مـن تقـدَّ

تــه إىلٰ  قيــام الســاعة مــن املعاجلــة بــاهلالك  مــن مجلتهــا أمــان ُأمَّ
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والعقـــاب، وهـــذا معلـــوم مـــن دعوتـــه كـــام نعلـــم إكرامـــه 

ــ ــن بالشــفاعة واحلــوض واملقــام املحمــود واللــواء، وإنَّ ل م ه أوَّ

ة بعده ينشقُّ   .عنه األرض، وتأييد رشعه ورفع النبوَّ

ــدة  ــن امللح ــريه م ــدي وغ ــن الراون ــب اب ــذا ُأجي ــل ه وبمث

ــذهلم اهللا( ــاىلٰ ) خ ــه تع ــن قول ــألوا ع ـــامَّ س  : ل
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 .نا اإلعالم واملعجزاتفاآليات هاه

ــالوا ــول يُ : ق ــذا الق ــهو، ألنَّ وه ــة أو الس ــن املناقض ــئ ع نب

م ال  ــة ]] ٢١٤ص /[[تكــذيب مــن تقــدَّ ــام احلجَّ ــع مــن قي يمن

ــَش  ــام خي ــا ب ــاملنع لن ــل ب ــف ُيعلَّ ــا، فكي ــة لعلمن ــا واإلزاح علين

ــب، وتكلَّ  ــالف ومل جي ــدق وخ ــذب ومل يص ــا ك ــأنَّ غرين ــا ب فت

 وهذا بعيد من القول؟

ظهـور اإلعـالم عليـه وفعـل املعجـزات  ٰى أنَّـه قـد ادَّعـ عىلٰ 

ــىلٰ  ــجرة، وتســبيح  ع ــيء الش ــن جم ــريه م ــالقرآن وغ ــده، ك ي

ـٰى احلصـــ  ٰى ، وحنــني اجلــذع، وإطعــام اخللــق الكثــري، حتـَّ

ارتـووا مـن القليـل مـن الطعـام واليسـري  ٰى شبعوا، وسقيهم حتَّ 

لـني إظهـار مـا ادَّعــمن الشـ اه راب، فلـو مل يمنـع تكـذيب األوَّ

 .من اإلعالم واملعجزات

أيـدي األنبيـاء والرسـل  اإلعـالم التـي تظهـر عـىلٰ : قيل هلم

صـدقهم حسـب  للداللـة عـىلٰ  ما يظهرهـا اهللا تعـاىلٰ  ينقسم عىلٰ 

ــائر  ــة كس ــه إزاحــة العلَّ ــا تقتضــيه احلكمــة واملصــلحة وتوجب م

ـة التـي نصــبها والتمكـني مـن النظــر فيهـا، فاملخـالف هلــا  األدلَّ

ــن  ــادل ع ــف إىلٰ واملع ــَث  التكلي ــن ُبِع ــم عمَّ ــه األُم ــا تقرتح م

إلــيهم بعــد إظهــار مــا تقتضــيه احلكمــة وتوجبــه املصــلحة مــن 

يف التكـذيب هبـا بعـد إظهارهـا  إزاحة العلَّـة، فحكـم اهللا تعـاىلٰ 

ــتحقُّ  ــا يس ــبعض م ــة ب ــديقها املعاجل ــن تص ــدول ع ــن  والع ع

 .العقاب

ل باآليـــات رِســومـــا منعنــا أن نُ : فكــان تقــدير الكــالم

ـــل بعـــض مـــا ا لـــون بتعجي ملقرتحـــة إالَّ أنَّ كـــذب هبـــا األوَّ

 .ونه من العقابيستحقُّ 

فنا بُأمور  :وقد وعدنا رسولنا ورشَّ

ته وال تعاجلها بالعقاب، وقد ذكـر اهللا ال منها أن  تستأصل ُأمَّ

ٰ : رسوله، فقال ما اقرتح عىلٰ  تعاىلٰ   َحـ��
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ــال]] ٢١٥ص /[[ ــإن ق ــم : ف ــن وافقك ــواب مل متم اجل ــدَّ ق

ة، فــام اجلــواب للملحــدة  يف االقــرار بالصــانع والتصــديق للنبــوَّ

 والربامهة؟

ن التمكـني ُيعتَـرب فيـه قصـد املمّكـ اجلـواب هلـم أنَّ : قيل لـه

نــه بــه مــن األفعــال، يبــنيِّ وغرضــه دون مــا يصــلح لــه مــ ا مكَّ

نـًا مـن ذلك أنَّـه لـو مل يعتـرب فيـه مـا ذكرنـا مل نجـد يف العـامل ممكِّ 

ــدوِّ  ــل ع ــقت ــه ووليِّ ــن ه دون نفس ــه م ن ب ــتمكَّ ــه ال يشء ي ه، ألنَّ

بــه إالَّ هــو يصــلح لقتلــه وقتــل  ٰى ســالح وجنــد وســائرها يقــو

 .هه، كام يصلح لقتل عدوِّ وليِّ 

ــ ن بــه مــن طاعتــه وامتثــال أوامــره وكــذلك احلــال فــيام متكَّ

ــاب  ــيته وارتك ــلح ملعص ــه ال يص ــوال واآلالت، يف أنَّ ــن األم م

 .عنه، كام يصلح لطاعته وامتثال أمره ٰى ما هن

ه دون قـد يكـون ممّكنـًا مـن عـدوِّ  ان منّـويف علمنا بأنَّ املمّكـ

ــ ــه ووليِّ ــذلك نفس ــد ل ــيته، وأنَّ اجلاح ــه دون معص ــن طاعت ه م

وجـوب اعتبـار  م باالضـطرار داللـة عـىلٰ متجاهل دافع ملـا ُيعَلـ

 .قصد املمّكن وغرضه، دون ما يصلح له ما مّكن به

ــان  ــإن ك ــن، ف ــال املمّك ــار ح ــب اعتب ــذا وج ــت ه وإذا ثب

ن احلسـن دون القبـيح ـن مـن احلسـن : قيـل لـه. قصد بام مكَّ مكَّ

ــن بــه يصــلح القبــيح  وكــذلك  -دون القبــيح، وإن كــان مــا مكَّ

ــن  قيــل  -وغرضــه القبــيح دون احلســن إن كــان قصــده بــام مكَّ

ـن بــه : لـه ـن مـن القبـيح دون احلسـن، وإن كـان مـا مكَّ ـه مكَّ إنَّ

 .يصلح للحسن

ـــ ـــ ٰى ومت ـــار، خـــرج يف املعن ـــرب هـــذا االعتب ـــن  ٰى مل يعت م

ــون يف  ــزم أن ال يك ــول، ول ــرف واملعق ــة والع ــالق يف اللغ اإلط

ــن يُ  ــامل م ــالع ــيح، طَل ــن دون القب ــن احلس ــني م ــه التمك ق علي

دون املعصــية، والنصـــرة دون اخلــذالن، ويف هــذا مــا  والطاعــة

مناه من التجاهل  .قدَّ

ــب  ــار القصــد والغــرض يف التمكــني، وج وإذا وجــب اعتب

ــوع إىلٰ  ــال  الرج ــوع إىلٰ ]] ٢١٦ص /[[ح ــن، دون الرج  املمّك

ـن بـه، فـإن علـم مـن قصـده وغرضـه وإن مل يعلـم  حال مـا متكَّ

ـن بـه مـن أمـر  رضورة استدلَّ بحـال املمّكـن وبـام يتبـع مـا مكَّ

ا يُ  ووعـد، إىلٰ  وهنـي وترغيـب ودعـاء وحـثٍّ  نبــئ غـري ذلـك ممـَّ
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ــعـن قصـده ويُ  ح عـن غرضـه، ويتبــع اإلطـالق والوصــف وضِّ

 .له

القبـيح، فـال غـرض  ال قصـد لـه إىلٰ  وقد ثبـت أنَّ اهللا تعـاىلٰ 

لــه فيــه، ألنَّــه عــامل بقبحــه ونفينــاه عنــه، وملقارنــة األمــر 

ـــثِّ  ـــدعاء واحل ـــب وال ـــالثواب  والرتغي ـــد ب ـــر والوع والزج

ــر  ــة النهــي والتخويــف والزج ــات واملحســنات، وملقارن للواجب

ــات دون  ــن الطاع ــن م ــه مكَّ ــم أنَّ ــات، عل ــد للمقبح والوعي

 .املعصية، وجب إطالق ذلك دون غريه

ــل ــإن قي ــاىلٰ : ف ــن تع ــالَّ مكَّ ــة دون  فه ــلح للطاع ــام يص ب

 .املعصية واإليامن دون الكفر واحلسن دون القبح

، ألنَّ مـا ٰى هذا خلـف مـن القـول وتنـاقض يف املعنـ: هقيل ل

ن به يصـلح جلميـع ذلـك لنفسـه وعيـد، وألنَّـه لـو اخـتصَّ  مكَّ

 .ن مطبوعاً باليشء دون تركه وخالفه، لكان املمكَّ 

ولــو كــان مطبوعــًا مل يصــّح الوصــف لفعلــه باحلســـن 

ــحُّ  ــام ال يص ــر، ك ــامن والكف ــية واإلي ــة واملعص ــبح والطاع والق

احلجـر وجريـان املـاء،  اق النـار وبـرد الـثلج وهـدِّ ذلك يف إحـر

ــذمُّ ]و[ ــدح وال ــي وامل ــر والنه ــف واألم ــل التكلي ــواب  لبط والث

ـــار  ـــت مـــع اإليث ـــع هـــذه األحكـــام يثب والعقـــاب، ألنَّ مجي

 .، ويرتفع مع الطبع واخللقة وزوال التخريُّ والتخريُّ 

ق التمكـني بالفعـل وتركـه وخالفـه هذا مـن تعلُّـ فال بدَّ عىلٰ 

 ويطابق ما يقتضيه اإليثار والتخريُّ ]] ٢١٧ص /[[ه، ليصحَّ دِّ وض

ـ املطيـع  ه املـدح والثـواب إىلٰ احلكم مـن حسـن التكليـف وتوجُّ

 .واستحقاقه هلام، فهو اجلواب عن التمكني

ـمل يُ  وقد بـان بـه أنَّ اهللا تعـاىلٰ  ن مـن قتـل أنبيائـه ورسـله مكِّ

ــه جــلَّ ا ــائهم واملــؤمنني مــن ُأممهــم، ألنَّ ــن  ٰى ســمه هنــوخلف ع

بـاعهم ذلك وزجر عنـه وتواعـد عليـه بـأليم العقـاب وأمرنـا باتِّ 

ــب فيــه ودعــا  االنقيــاد هلــم والــذبِّ ]و[وطــاعتهم  عــنهم، فرغَّ

 .إليه ووعد عليه بجزيل الثواب

ا املنع عنهم والنصـرة هلـم تسـقم أيضـًا إىلٰ  منـع ونصــرة  فأمَّ

والثـواب  يزول معها التكليف واألمر والنهي والرتغيب والزجـر

 . واإليثاراإلجلاء وينايف التخريُّ  إىلٰ  ٰى والعقاب، وهو ما أدّ 

ــه  ــوز أن يفعل ـــرة، ال جي ــع والنص ــن املن ـــرب م ــذا الض فه

ــاىلٰ  ــيه  تع ــا تقتض ــه مل ــة، ومباينت ــه احلكم ــف، ملنافات ــع التكلي م

منــع ونصـــرة يالئــم التكليــف  املصــلحة وحســن التــدبري، وإىلٰ 

والثـــواب والعقـــاب،  واألمـــر والنهـــي والرتغيـــب والزجـــر

ــة  ــة األدلَّ ـــرة بإقام ــو النص ــار، وه ــري واإليث ــه التخي ويثبــت مع

ونصــب الرباهــني واألمــر بنصـــرهتم واجلهــاد دوهنــم والطاعــة 

ــذبِّ  ــم وال ــواالة  هل ــالفتهم وامل ــن خم ــالنهي ع ــع ب ــنهم واملن ع

ــل اهللا تعــاىلٰ  ــد فع ــا ق ــي ال  ألعــدائهم، وهــذا ممَّ ــة الت ــه الغاي من

 .ها طلبدركِ وال يُ  يبلغها متنٍّ 

ـ: فإن قال مـن ظلمهـم  تكم الـدعاء عـىلٰ فقـد ظهـر مـن أئمَّ

ــب حقَّ  ــل وغص ــنهم بالقت ــال م ــامهم، ون ــدهم مق ــم وجح ه

، فلــم يســتجب اهللا هلــم ومل يســمع دعــاءهم، ويف ذلــك ٰى واألذ

 .من قدرهم وتنفري عنهم وهن هلم وحطٌّ 

ـــه]] ٢١٨ص /[[ ـــل ل ـــت يف : قي ـــر كـــام ظنن ـــيس األم ل

ــائهم  ــدوا دع ــو اجته ــألوا اهللا  ل ــب وس ــدعاء والطل يف ال

ــاىلٰ  ــانوا  تع ــل ك ــوا، ب ــا ألُجيب ــن عليه ــالك األرض وم  ه

مـا أعـدَّ اهللا هلـم يف  عارفني بالـدنيا وصـغر قـدرها باإلضـافة إىلٰ 

ــلٌّ  ــدهم حم ــا عن ــن هل ــم يك ــرة، فل ــ اآلخ ــا يف ـوال بش يء منه

 .نفوسهم وزن

وكيف ال يكونوا كذلك مـع علمهـم بـاهللا جـلَّ وعـال، ومـا 

ـم مـن  أعدَّ  ألوليائـه مـن الثـواب وألعدائـه مـن العقـاب، وأهنَّ

ـــم  ـــطفاهم، وجعله ـــاهم واص ـــذين اجتب ـــه ال أرشف أوليائ

ّفـــاظ الواســـطة بينـــه وبـــني خلقـــه، واألُمنـــاء علـــيهم، واحلُ 

لــدينهم، فهــم القــدوة، وإلــيهم املفــزع مــن ســائر البشـــر، وأنَّ 

أعـداءهم أعـداء اهللا الــذين لعـنهم وغضـب علــيهم وأعـدَّ هلــم 

 .العذاب أعظم العقاب وأشدَّ 

ب إليـه ويزلـف  فقلوهبم مملـؤة باملعرفـة خلـالقهم، ومـا ُيقـرِّ

. لديـه مــن الطاعــة لــه واخلــوف مــن خمالفتــه، والقيــام بعباداتــه

ــو ــيس س ــوز  ٰى ل ــر الف ــا يثم ــري م ــان، وال لغ ــا مك ــك فيه ذل

ــب احلكــم بعصــمتهم  والنجــاة عليهــا جمــال، ولــذلك وج

ـــ ـــِد : فـــيهم ل تعـــاىلٰ قـــا ٰى ونـــزاهتهم وطهـــارهتم، حتَّ
َ
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ــل  ــنهم حيتم ــدعاء م ــان ال ــاهلم، ك ــن ح ــذا م ــت ه ــإذا ثب ف

 :ُأموراً 

تعلــيم ُأممهــم ورعايــاهم كيــف يــدعون ويســألون إذا : منهــا

ــذلك  ــدون ب ــدائد، وال يقص ــم الش ــت هب ــب ونزل ــابتهم النوائ ن

 .والبيان هلم تعليمهم ٰى سو

ــاىلٰ  االنقطــاع إىلٰ : ومنهــا ــع  اهللا تع ــه، كــام ينقط واخلضــوع ل

العقـاب بالتوبـة واالسـتغفار، وخيضـع لــه  إليـه مـن ال يسـتحقُّ 
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وإن مل يكـن مثلـه،  بـأن حيكـم بـاحلقِّ  بذلك، وكالدعاء هللا تعـاىلٰ 

ــاحلقِّ  ــم إالَّ ب ــه ال حيك ــني أنَّ ــان اليق ــام ال  ملك ــه، ك ــع علي والقط

ــم حيســن املســأ ــمس وُيغِرهبــا ملكــان العل ــع الش ــأن ُيطِل ــه ب لة ل

 .عليه]] ٢١٩ص /[[بذلك والقطع 

ــة : ومنهــا ــاعهم وشــيعتهم، إذا اقتضــت احلكم املســألة ألتب

ــل  ــالحًا إذا فع ــم ص ــل هب ــون مــا يفع ــق ك ــم، وتعلَّ واملســألة هل

مل تكـن املسـألة والـدعاء مل يكـن  ٰى ألجل املسألة والـدعاء، ومتـ

 .فعله صالحاً 

صــحيح يف األلطــاف واملصــالح، وبــذلك  وهــذا وجــه

ــيِّ  ــد الــدعاء،   وردت الروايــة عــن النب ــرزق عن يف ســعة ال

 .للوالدين، ودفع البالء عند الصدقة وطول العمر عند الربِّ 

غــري ذلــك ممَّــا تكــون املصــلحة فيــه مشـــروطة بتقــديم  إىلٰ 

ــــ«: غــــريه عليــــه، كقولــــه  نوا أمــــوالكم وداووا حصِّ

ــدقة ــكم بالص ــة  ، ورد»أمراض ــتغفار ثابت ــدعاء واالس ــبالء بال ال

ــىلٰ  ــدعاء ع ــن ال ــنهم م ــر م ــا ظه ــل م ــب مح ــة وج ــذه  والتوب ه

ــب  ــدنيا والطل ــُأمور ال ــق ب ــيام يتعلَّ ــم ف ــألة هل ــوه دون املس الوج

ـ] إليهـا: ظ[ها فـيام يرجـع إليـه ملنافعها ودفع مضـارِّ  ة، إذ خاصَّ

 .هبيَّنّاما  ال قدر هلا عندهم وال وزن هلا يف نفوسهم عىلٰ 

ن دعاؤهم املسألة والوصف، فام معنـ: ن قالفإ  ٰى فإذا مل يتضمَّ

م مستجابو الدعاء؟ ه يستجاب وهلم بأهنَّ  الوصف له بأنَّ

 :عن ذلك أجوبة: قيل له

مـن دعـائهم مـا هـو مسـألة وطلـب  نَّ أ بيَّنّـاأّنا قـد : أحدها

ــن  ــيعتهم، وإن مل تك ــدبري ش ــاعهم وت ــالح أتب ــق بمص ــا يتعلَّ مل

 .يرجع إليهم، فألجل دعائهم مسألًة وطلبًا فيام

ن دعــاؤهم املســألة والطلــب لثــواب ]: وثانيهــا[ قــد يتضــمَّ

املنـازل فيهـا، فاإلجابـة واقعـة بإعطـاء مـا سـألوا  اآلخرة وعلوِّ 

 .ع ما طلبواوتوقُّ 

ـــا]] ٢٢٠ص /[[ ـــائهم : وثالثه ـــن دع ـــن م ـــا مل يك أنَّ م

 مسألة وطلـب، وأنَّ اإلجابـة لـه اإلنابـة عليـه، ملكـان االنقطـاع

ــافع  ــة املن ــرًا لغاي ــان مثم ــامَّ ك ــيم واألداء، فل ــوع والتعل واخلض

ــ ــتجابًا، ألنَّ معن ــان مس ــا ك ــع  ٰى وأجّله ــول النف ــة حص اإلجاب

 .ودفع الرضر ألجل الدعاء

ــؤال  نه الس ــمَّ ــامَّ تض ــواب ع ــوه اجل ــذه الوج ــت هب ــد ثب فق

 .العاملني واحلمد هللا ربِّ . والزيادات فيه

*   *   * 

  :رؤ  ار

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 القول يف رؤية املحترضين رسول اهللا  - ٥٠ ]]٧٣ص [[

 :عند الوفاة وأمري املؤمنني 

هذا باب قد أمجع عليه أهـل اإلمامـة، وتـواتر اخلـرب بـه عـن 

ــن  ــادقني م ــ]] ٧٤ص /[[الص ــري ة األئمَّ ــن أم ــاء ع ، وج

 : أنَّه قال للحارث اهلمداين  املؤمنني 

ــ   يا حار مهدان من يمت يرين   البُ مــن مــؤمن أو منــافق ُق

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــال   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

 :د يف أبيات مشهورة، وفيه يقول إسامعيل بن حمّمد السيِّ 

  الروح بني الّلهـاة واحللقـوم   ويراه املحضور حـني تكـون

  ومفتــدمي وجــوههم بــالكل   ما يشاء ُأخرج للناس ٰى ومت

هـو  رؤيـة املحتضــر هلـام  ٰى إنَّ معنـ:  أقـول فيـهغري أّين 

ــرة واليــتهام، أو الشــكُّ  فــيهام والعــداوة هلــام، أو  العلــم بثم

ــىلٰ  ــوقهام ع ــري يف حق ــه  التقص ــدها يف نفس ــات جي ــني بعالم اليق

وأمــارات ومشــاهدة أحــوال ومعاينــة مــدركات ال يرتــاب 

ـــر ألعيــاهنام ــة البص ــا بــام ذكرنــاه، دون رؤي ومشــاهدة  معه

: صــال الشـــعاع، وقــد قـــال اهللا النــواظر ألجســـادمها باتِّ 
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ــىلٰ  ــامل ع ــرة األع ــة ثم ــا معرف ــة هاهن ــذي ال  بالرؤي ــني ال اليق

ــاب ــال ســبحانه. يشــوبه ارتي ــاَء اِهللا : وق ــوا ِلق  يَرُْج
َ
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َ
ــوت[ ف ــاىلٰ ]. ٥: العنكب ــاء اهللا تع ــو  ولق ه

قـو النظـر مــن هـذا القــول حمقِّ  األعــامل وعـىلٰ  لقـاء جزائـه عـىلٰ 

ــة ، وقــد خــالفهم فيــه مجاعــة مــن حشــويتهم، وزعمــوا اإلماميَّ

ــر ـــر ي ــ ٰى أنَّ املحتض ــنبيَّ ــه ووليَّ ــات ـه ببص ــاهد املرئي ــام يش ره ك

ام حيرضان مكانه وجياورانه بأجسامهام يف املكان  .وإهنَّ

 :القول يف رؤية املحترض املالئكة - ٥١ ]]٧٥ص /[[

والقول عندي يف ذلك كـالقول يف رؤيتـه لرسـول اهللا وأمـري 

يف  ، وجـائز أن يـراهم ببصــره بـأن يزيـد اهللا تعـاىلٰ املؤمنني 

يدرك به أجسامهم الشّفافة الرقيقة، وال جيوز مثل ذلك شعاعه ما 

الختالف بـني أجسـامهام  وأمري املؤمنني  يف رسول اهللا 

وأجسام املالئكة يف الرتكيبات، وهذا مذهب مجاعة من متكلِّمـي 

 .ومن املعتزلة البلخي ومجاعة من أهل بغداد اإلماميَّة

*   *   * 
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د الســيِّ / )امليافارقيــاتجوابــات املسـائل )/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ر ـحيضـ  اإلمـام عـيلٌّ : [رـمسألة ثامنة عش]] ٢٨٠ص [[

 ]:تميِّ  عند كلِّ 

دنا رســـول اهللا وموالنــا أمـــري املـــؤمنني قــد روي أنَّ ســـيِّ 

ــد كــلِّ  وآهلــام  ــ حيضـــران عن ــه يف ميِّ ــت قــبض روح ت وق

 . يقني ر أن نكون من ذلك عىلٰ ؤثِ رشق األرض وغرهبا، ونُ 

ــواب]] ٢٨١ص /[[ ــ: اجل ــك، واملعن ــد روي ذل ــه ٰى ق : في

ــأنَّ اهللا ُيعِلــم املحتضـــر ويُ  ـره إذا كــان مــن أهــل اإليــامن بــام بشِّ

ــ لــه مــن احلــظِّ  ــه كه بمحّمــد وعــيلٍّ والنفــع ملواالتــه ومتسُّ ، فكأنَّ

ام حارضان عنده، ألجل هذا اإلعالم  . يرامها، وكأهنَّ

ــه ُيعِلمــه بــام عليــه  وكــذلك إذا كــان مــن أهــل العــداوة، فإنَّ

 . من الرضر بعداوهتام والعدول عنهام

سبيل املحـاورة  فكيف جيوز أن يكون شخصان حيضـران عىلٰ 

 ؟حمترض، وذلك حمال واحللول يف الرشق والغرب عند كلِّ 

*   *   * 

قـة) /(٣ج (رسائل ال  ىٰ ـد املرتضـالسـيِّ / )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

ر هل يشاهد يف تلك احلال ـعن املحتض :مسألة ]]١٣٣ص [[

 ذلك؟ جسم اإلمام نفسه أم غري

 ٰى ر يــرـحمتضــ كــلَّ  أنَّ  اإلماميَّــةقــد روت الشــيعة  :اجلــواب

ن ذلـك ، وروي عنـه شـعر يتضـمَّ املـؤمنني  قبل موته أمـري

 :وهو قوله

ــ   يا حار مهدان من يمت يرين   البُ مــن مــؤمن أو منــافق ُق

ــحَّ  ــة، وإذا ص ــذه الرواي ــاملعنت ه ــ: ٰى ف ــك أنَّ ــم يف تل ه يعل

ــه ــرة واليت ــال ثم ــه، ألنَّ   احل ــه عن ــ وانحراف ــد ـاملحتض ر ق

ه ري يف تلـك احلـال مـا يدلُّـه إذا عـاين املـوت وقاربـه، أُ روي أنَّ 

 .ة أو من أهل الناره من أهل اجلنَّ أنَّ  عىلٰ 

 ٰى إذا قــارب اهلــالك كــدت أر( :قــول أحــدهم ٰى وهـذا معنــ

 .أي اجلزاء عليها، )أعربا

ــريب ــاً : وقــد يقــول الع ــ ٰى ، إذا رأرأيــت فالن ــا يتعلَّ ــن م ق م

 .إليه فعل به أو أمر يعود

جسـم،  أمـري املـؤمنني  ام اخرتنـا هـذا التأويـل، ألنَّ وإنَّ 

ــلُّ  فكيــف ــاهده ك ــ يش ــون يف ـحمتض ــوز أن يك ــم ال جي ر، واجلس

 .خمتلفة احلال الواحدة يف جهات

ــ ــال املحصِّ ــذا ق ــمَ  إنَّ : لونوهل ــَل ــوت ال ــبض ك امل ذي يق

ــــ ]]١٣٤ص /[[ األرواح ال جيــــوز أن ه جســــم يكــــون ألنَّ

لوا أن يكــون يف األمــاكن الكثــرية، وتــأوَّ  واجلســم ال يصــحُّ 

  :تعـــاىلٰ  قولـــه
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ـــال اهللا ـــام ق ـــد، ك ـــخص الواح ـــاىلٰ الش ٰ  : تع
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*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٣ج ( جممع البيان

ـــة ]] ٢٣٧ص [[ ـــذه اآلي ـــاىلٰ [ويف ه ـــه تع  : أي قول
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 أنَّ  داللــة عــىلٰ ]] ١٥٩: النســاء[ �يَ�

ــلَّ  ــىلٰ  ك ــة، وع ــد املعاين ــؤمن عن ــافر ي ــك أنَّ  ك ــه ذل ــري  إيامن غ

ــمقبــول، كــام مل يُ  ل إيــامن فرعــون يف حــال اليــأس عنــد زوال قبَ

رين ـاملحتضــ أنَّ  اإلماميَّــةمــن هــذا مــا رواه  ويقــرب .التكليــف

ــع األد ــن مجي ــاءهم ــول اهللا وخلف ــرون رس ــان ي ــوت،  ي ــد امل عن

 :ه قال للحارث اهلمداينأنَّ   ويروون يف ذلك عن عيلٍّ 

ــ   يا حار مهدان من يمت يرين   البُ مــن مــؤمن أو منــافق ُق

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــال   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

: ت هـذه الروايـة فـاملراد بـرؤيتهم يف تلـك احلـالفإن صـحَّ 

ــرة واليــت اليقــني، بعالمــات  وعــداوهتم عــىلٰ  همالعلــم بثم

كــام قــد  .جيــدوهنا مــن نفوســهم، ومشــاهدة أحــوال يــدركوهنا

ه ري يف تلـك احلالـة مـا يدلُّـنسان إذا عـاين املـوت أُ اإل روي أنَّ 

 .ة أو من أهل النارأهل اجلنَّ  ه منأنَّ  عىلٰ 

*   *   * 

ا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 :ة واألنبياء القول يف املفاضلة بني األئمَّ  - ٤٦]] ٧٠ص [[

ـ مـن آل  ة قد قطع قوم مـن أهـل اإلمامـة بفضـل األئمَّ

م مــن الرُّ  عــىلٰ  حمّمــد   ٰى ل واألنبيــاء ســوُســســائر مــن تقــدَّ

مجيـع  ، وأوجـب فريـق مـنهم هلـم الفضـل عـىلٰ نبيّنا حمّمـد 

ــو ــاء س ــنهم  ٰى األنبي ــزم م ــ ُأويل الع ــق  ٰى وأب ــولني فري الق

ــ هــم عــىلٰ مــنهم آخــر وقطعــوا بفضــل األنبيــاء كلِّ  ة ســائر األئمَّ

ـــه ]] ٧١ص /[[، و ـــول يف إجياب ـــيس للعق ـــاب ل ـــذا ب ه

أحـد األقـوال فيـه إمجـاع، وقـد جـاءت  واملنع منه جمال وال عىلٰ 



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ٢٥٩  .............................................................................................  املفاضلة/  األئمَّ

تــه مـــن وذّريَّ  يف أمــري املـــؤمنني   آثــار عــن النبـــيِّ 

ــ ــاألئمَّ عــد، ويف ة الصــادقني أيضــًا مــن بة، واألخبــار عــن األئمَّ

ــىلٰ  ــزم ع ــوي الع ــع تق ــرآن مواض ل يف  الق ــق األوَّ ــه الفري ــا قال م

 .، وأنا ناظر فيه وباهللا أعتصم من الضاللٰى هذا املعن

 :القول يف تكليف املالئكة - ٤٧

ــ: وأقــول ــودون ومتوعَّ ــون وموع . دونإنَّ املالئكــة مكلَّف

 إٌِ� : قــال اهللا تبــارك وتعــاىلٰ 
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ــول]. ٢٩ ـا يوجــب هلــم العقــاب : وأق ــم معصــومون ممـَّ إهنَّ

ــىلٰ  ــار، وع ــور  بالن ــول مجه ــذا الق ــةه ــة  اإلماميَّ ــائر املعتزل وس

وقـد أنكـر قـوم . وأكثر املرجئة ومجاعـة مـن أصـحاب احلـديث

ــن  ــةم ــم إىلٰ  اإلماميَّ ــوا أهنَّ ــني، وزعم ــة مكلَّف ــون املالئك  أن تك

ذلــك مجاعــة مــن أصــحاب  ون ووافقهــم عــىلٰ األعــامل مضــطرُّ 

 .احلديث

 :واملالئكة ة القول يف املفاضلة بني األئمَّ  - ٤٨

ــا الرُّ  ــأمَّ ــاء ُس ــيهم مــع  ل مــن املالئكــة واألنبي فقــويل ف

ــ ــد أئمَّ ـــر والرُّ  ة آل حمّم ــن البش ــاء م ــويل يف األنبي ــكق ل ُس

 َــوا بامل م وإن بلغ ــإهنَّ ــة ف ــاقي املالئك ــا ب ــالً لَ ، وأمَّ ــة فض كي

ــ ــد فاألئمَّ ــد  ة مــن آل حمّم ــًا عن ــل مــنهم وأعظــم ثواب أفض

 .بأدلَّة ليس موضعها هذا الكتاب اهللا 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / تفضيل أمري املؤمنني 

ــد ]] ١٨ص [[ ــيخ املفي ــال الش ــيعة : ق ــت الش اختلف

 :هذه املسألةيف 

 .ة الصحابةأفضل من كافَّ  إنَّه كان : فقالت اجلارودية

ـا غـريهم فــال يقطـع عــىلٰ  عوا  فضـله عــىلٰ  فأمَّ كـافَّتهم، وبــدَّ

ــله، أو ]] ١٩ص /[[بينــه  ٰى مــن ســوّ  وبــني مــن ســلف، أو فضَّ

 .هم عليهكلُّ  فضل األنبياء  شكَّ يف ذلك، وقطعوا عىلٰ 

 :بواختلف أهل اإلمامة يف هذا البا

ــيهم ــن متكلِّم ــري م ــال كث ــاء : فق ــه  إنَّ األنبي ــل من أفض

 .القطع والثبات عىلٰ 

ـــه  ـــل والفق ـــنهم والنق ـــار م ـــل اآلث ـــور أه ـــال مجه وق

: بالروايــات، وطبقــة مــن املتكلِّمــني مــنهم وأصــحاب احلجــاج

ـ إنَّه  رسـول اهللا حمّمـد بـن  ٰى ة البشــر سـوأفضـل مـن كافَّ

 .فإنَّه أفضل منه عبد اهللا 

لسـنا نعلـم : م نفـر قليـل يف هـذا البـاب فقـالواووقف مـنه

ن سـلف مـن األنبيـاء، أو كـان مسـاويًا هلـم، أو  أكان أفضـل ممـَّ

ــواب ــه الث ــيام يســتحقُّ ب ــا رســول اهللا . دوهنــم ف ــد  فأمَّ حمّم

 .غري ارتياب بن عبد اهللا فكان أفضل منه عىلٰ 

ــنهم ــر م ــق آخ ــال فري ــؤمنني : وق ــري امل ــلوات اهللا (إنَّ أم ص

ل ُســُأويل العــزم مــن الرُّ  ٰى أفضــل البشـــر ســو )يــهوســالمه عل

م أفضل منه عند اهللا  . فإهنَّ

تفضـيل  االستدالل بآيـة املباهلـة عـىلٰ : [فصل ]]٢٠ص /[[

 ]:الرسول  ىٰ من سو عىلٰ   اإلمام عيلٍّ 

صــلوات اهللا وســالمه (فاســتدلَّ مــن حكــم ألمــري املــؤمنني 

ــه ــاء  )علي ــالف األنبي ــن س ــل م ــه أفض ــ بأنَّ ــاس وكافَّ ة الن

قــد : بــأن قــال )عليــه وآلــه الســالم(حمّمــد  ٰى اهلــد نبــيِّ  ٰى ســو

ــول اهللا  ــت أنَّ رس ــ ثب ــن كافَّ ــل م ــدالئل أفض ـــر ب ة البش

، »د البشـــرأنــا ســيِّ «: اخلصــوم، وقولــه  ُيســلِّمها كــلُّ 

 .»د ولد آدم وال فخرأنا  سيِّ «: وقوله

ــه ]] ٢٠ص /[[ ــت أنَّ ــالم(وإذا ثب ــه الس ــه وآل ــل  )علي أفض

ـــ ــؤمنني البش ــري امل ــه أم ــب أن يلي ــه(ر وج ــلوات اهللا علي يف  )ص

 .ذلك، وما أقامه عليه من الربهان الفضل بداللته عىلٰ 

املباهلـة،  نجـران إىلٰ  ٰى لــامَّ دعـا نصـار فمن ذلـك أنَّـه 

ــىلٰ ليُ  ــدلَّ ع ــه، وي ت ــوت نبوَّ ــن ثب ــربهن ع ــه، وي ــن حقِّ ــح ع  وضِّ

ـعنـادهم يف خمـالفتهم لـه بعـد الـذي أقا ة علـيهم، مـه مـن احلجَّ

ــ ــه، وقضـــ  اجعــل علي� ــه عدل ــه  ٰى يف مرتبتــه، وحكــم بأنَّ ل

ــه يف الفضــل، وســاو ــه نفســه، ومل حيططــه عــن مرتبت ــه  ٰى بأنَّ بين

بـام حكـم بـه مـن ذلـك وشـهد  ه وبينه، فقال خمـربًا عـن ربِّـ

د ٰى وقضـ ـِد مـا جـاَءَك ِمـَن : ووكَّ
ْ
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للمباهلــة فكانــا ابنيـــه يف  فــدعا احلســن واحلســني 

وكانــت املعــربَّ  )اســالم اهللا عليهــ(ظــاهر اللفــظ، ودعــا فاطمــة 

فكـان املحكـوم لـه بأنَّـه  عنها بنسائه، ودعـا أمـري املـؤمنني 

 .نفسه

ــه مل يــرد بــالنفس مــا بــه قــوام ]] ٢٢ص /[[ وقــد علمنــا أنَّ

اجلسد مـن الـدم السـائل واهلـواء ونحـوه، ومل يـرد نفـس ذاتـه، 

غــريه،  نفســه وال إىلٰ  إذ كــان ال يصــحُّ دعــاء اإلنســان نفســه إىلٰ 
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بالعبـارة عـن الـنفس  )عليـه وآلـه السـالم( أنَّـه أراد فلم يبَق إالَّ 

واإلكـرام  إفادة الِعدل واملثـل والنظـري، ومـن حيـلُّ منـه يف العـزِّ 

ــلَّ  ــالل حم ــام واإلج ــار واإلعظ ــيانة واإليث ة والص ــودَّ ــه  وامل ذات

عنــد اهللا ســبحانه، فــيام فــرض عليــه مــن االعتقــاد هبــا وألزمــه 

 .العباد

اهللا عليـه  صـّىلٰ ( أنَّ النبـيَّ  ل عـىلٰ ولو مل يدّل مـن خـارج دليـ

ــه  ــلَّم]] ٢٣ص /[[وآل ــؤمنني  )وس ــري امل ــن أم ــل م  أفض

ـــ ــة،  ٰى لقض ــل والرتب ــنهام يف الفض ــاوي بي ــار بالتس ــذا االعتب ه

 .ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه

 حـبَّ  االستدالل بجعل الرسول : [فصل ]]٢٤ص /[[

 ]:له وحربه حرباً لهله وبغضه بغضاً  احب�   عيلٍّ 

ــه  جعــل أحكــام والئــه  )عليــه وآلــه الســالم(ومــن ذلــك أنَّ

أحكام والء نفسـه سـواء، وحكـم عداوتـه كحكـم العـداوة لـه 

ــىلٰ  ـــ ع ــراد، وقض ــىلٰ  ٰى اإلنف ــىلٰ  ع ــاء ع ــه بالقض ــه  حمارب حمارب

 ــنهام ــل بي ــذلك  ]] ٢٥ص /[[، ومل جيع ــال، وك ــالً بح فص

 .هحكم يف بغضه وودِّ 

ــه ــا أنَّ ــد علمن ــل  وق ــاة، ب ــك للمحاب ــم يف ذل ــع احلك مل يض

 .االستحقاق ووجوب العدل يف القضاء وضعه عىلٰ 

ــب أن  ــفناه، وج ــث وص ــن حي ــذلك م ــم ب ــان احلك وإذا ك

ــذه  ــن ه ــه م ــب ل ــذي أوج ــل ال ــه يف الفض ــاويًا ل ــون مس يك

 .اخلالل، وإالَّ مل يكن له وجه يف الفضل

ل فـيام ذكرنـاه  فوجـب التسـاوي بيـنهام يف كـلِّ . وهذا كاألوَّ

ــا  ــال، إالَّ م ــله ]] ٢٦ص /[[ح ــن فض ــدليل م ــه ال  أخرج

ــاصِّ  ــه اخل ــه وقرب ــه بأعامل ــتصَّ ب ــذي اخ ــا ال ــه م ــند إلي ، ومل يس

ــنده إىلٰ  ــل أس ــام، ب ــن األحك ــاه م ــلَّمه وإّي ــذي  س ــل ال الفض

 .ما ذكرناه املخصوص عىلٰ  ٰى تساويا فيه ما  سو

 ]:االستدالل بحديث الطائر املشويِّ : [فصل ]]٢٧ص /[[

املـروي عـن الفئتـني  )عليـه وآلـه السـالم(قولـه  ومن ذلـك

ــ ــاخلاصَّ ــمَّ «: ةة والعامَّ ــل  الّله ــك يأك ــك إلي ــي بأحــبِّ خلق ائتن

، فلـامَّ بصــر بـه رسـول  ، فجـاء عـيلٌّ »معي من هذا الطـائر

ــالاهللا  ــق إىلٰ »وإيلَّ «: ، ق ــّب اخلل ــه أح ــي ب ــاىلٰ  ، يعن  اهللا تع

 .وإليه

ام هـي ثوابـه هلـم، وتعظيمـه وقد علمنا أنَّ حمبَّة اهللا خللقـه إنَّـ

ــع  ــا ال توض ــيمهم، وأهنَّ ــم، وتعظ ــه هل ــاره وإجالل ــاهم، وإكب إّي

ـــىلٰ  ـــائم وذوي  ع ـــال والبه ـــمل األطف ـــذي يش ـــيل ال التفص

ـــال ـــه ال يق ـــانني، ألنَّ ـــات واملج ـــاىلٰ : العاه ـــ إنَّ اهللا تع بُّ ُحيِ

ــائم]] ٢٨ص /[[ ــال والبه ــواب . األطف ــدة الث ــا مفي ــَم أهنَّ فُعِل

ــق، وليســت باتِّ االســتحقا عــىلٰ  ــة الطبــاع فــاق املوحِّ دين كمحبَّ

 .وامللذوذ من األشياء ٰى املشته بامليل إىلٰ 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــت أنَّ أم ـــق إىلٰ  وإذا ثب ـــبُّ اخلل اهللا  أح

ــاىلٰ  ــرمهم تع ــد اهللا، وأك ــًا عن ــم ثواب ــه أعظمه ــح أنَّ ــد وض ، فق

عليــه، وذلــك ال يكــون إالَّ بكونــه أفضــلهم عمــالً، وأرضــاهم 

 .هم يف مراتب العابدينفعالً، وأجلّ 

الوجـه  إليـه عـىلٰ  وعموم اللفـظ بأنَّـه أحـبُّ خلـق اهللا تعـاىلٰ 

ـــرناه، وقضــينا بأنَّــه أفضــل مــن مجيــع املالئكــة  الــذي فسَّ

ــاء  ــوال أنَّ واألنبي ــام، ول ــاملي األن ــن ع ــم م ــن دوهن ، وم

ــول اهللا  ــرج رس ــدليل أخ ـــ ال ــوم، لقض ــذا  العم ــن ه  ٰى م

ه اخـتصَّ بـاخلروج منـه بـام ال بدخوله فيـه ظـاهر الكـالم، لك نـَّ

عاه يمكن قيامه عىلٰ   .سواه، وال  يسلم ملن ادَّ

 االستدالل بمقام أمـري املـؤمنني : [فصل ]]٢٩ص  /[[

 ]:أفضليته يف الدنيا يف القيامة عىلٰ 

التظـاهر واالنتشـار،  ومن ذلك ما جـاءت بـه األخبـار عـىلٰ 

ــ ــال اخلاصَّ ــه رج ــونقل ــىلٰ ة والعامَّ ــابق و ة ع ــن االتِّ التط ــاق ع ف

ــيِّ  ــؤمنني :  النب ــري امل ــه(أنَّ أم ــلوات اهللا علي ــه  )ص ــيل مع ي

 .احلوض يوم القيامة

 .اجلنَّة وحيمل بني يديه لواء احلمد إىلٰ 

 .وأنَّه قسيم اجلنَّة والنار

وأنَّـه يعلـو معـه يف مراتـب املنــرب املنصـوب لـه يـوم القيامــة 

ــآب، فيقعــد الرســول  ــه وأعــاله، وجيلــس  للم يف ذروت

ــؤمنني  يف املرقــاة  )صــلوات اهللا عليــه(]] ٣٠ص /[[أمــري امل

 )صــلوات اهللا علــيهم(التـي تــيل الـذروة منــه، وجيلــس األنبيـاء 

  ٰى ، وأنَّــه ُيــدع)صــلوات اهللا وســالمه علــيهام(دوهنــام 

ة ُأخر ٰى فيُكس  .ٰى ُحلَّ

راط يـوم القيامـة إالَّ مـن معـه بـراءة مـن ـوأنَّه ال جيوز الصـ

 .من النار  بن أيب طالب عيلِّ 

 .يومئٍذ أصحاب األعراف ة األبرار وأنَّ ذّريته األئمَّ 

وأمثال هذه األخبار يطول بذكرها املقام، وينتشــر بتعـدادها 

 .الكالم

ــ ــار العامَّ ــي بأخب ــن ُعن ــوم ــات اخلاصَّ ــفَّح رواي ة، ة، وتص

ــه  ــار، مل يتخاجل ــريقني، ومحــل عــنهم اآلث ــة مــن الف ولقــي النقل
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ـــنهم، ـــا بي ـــب يف ظهوره ـــىلٰ واتِّ ]] ٣١ص /[[ ري ـــاقهم ع  ف

 .االصطالح تصحيحها والتسليم هلا، عىلٰ 

ـــلُّ  ـــة حم ـــت أنَّ القيام ـــد ثب ـــب يف  وق ـــزاء، وأنَّ الرتتي اجل

 الكرامــة  فيهــا بحســب األعــامل، ومقامــات اهلــوان فيهــا عــىلٰ 

 .االستحقاق باألعامل

م أمـري املـؤمنني وإذا كان مضـمون هـذه األخبـار يفيـد تقـدُّ 

ــ عــىلٰ  )المه عليــهصــلوات اهللا وســ( رســول  ٰى ة اخللــق ســوكافَّ

ــىلٰ  اهللا  ــك ع ــواب، دلَّ ذل ــه والث ــن  يف كرامت ــل م ــه أفض أنَّ

 .سائرهم يف األعامل

أفضلية  ة عىلٰ االستدالل بأخبار اخلاصَّ : [فصل ]]٣٢ص /[[

 ]: اإلمام عيلٍّ 

ــا األخبــار التــي خيــتصُّ باالحتجــاج هبــا  ـةفأمَّ  اإلماميـَّ

ــلورودهــا مــن طــرقهم وعـــن  ، فهــي كثـــرية، تهم أئمَّ

ــة  يف ُأصــوهلم ومصــنَّفاهتم عــىلٰ   مشــهورة عنــد علامئهــم، مبثوث

 :الظهور واالنتشار

ــد  ــن حمّم ــر ب ــد اهللا جعف ــول أيب عب ــا ق ــلوات اهللا (فمنه ص

ـــيهام ـــيلَّ «: )عل ـــق اهللا ع ـــو مل خيل ـــا واهللا ل ـــب  أَم ـــن أيب طال ب

ــه( ــلوات اهللا علي ــول اهللا )ص ــت رس ــة بن ــان لفاطم ــا ك  ، مل

 .»ن اخللق، آدم فمن دونهكفء م

ــ«: وقولــه  بــن  بــن نبــيٍّ  اكــان يوســف بــن يعقــوب نبي�

أيب  -واهللا  -يقًا رسـوالً، وكــان بـن خليـل اهللا، وكــان صـدِّ  نبـيٍّ 

 )صـلوات اهللا عليـه وسـالمه(بـن أيب طالـب  أمري املؤمنني عـيلُّ 

 .»أفضل منه

ــه  ــؤمنني  وقول ــري امل ــن أم ــِئَل ع ــد ُس ــلوات اهللا (وق ص

 ؟ كانت منزلته من النبيِّ ]] ٣٣ص /[[ا م: )عليه

ــال ــو«: ق ــل س ــه فض ــه وبين ــن بين ــي  ٰى مل يك ــالة الت الرس

 .»أوردها

وجـاء مثــل ذلــك بعينــه عــن أبيــه أيب جعفــر، وأيب احلســن، 

 .وأيب حمّمد احلسن العسكري 

ــهورة ــار املش ــًا باآلث ــوهلم مجيع ــول اهللا «: وق ــوال رس  ل

ــيلُّ  ــب  وع ــام بــن أيب طال ــق اهللا س ًء وال أرضــًا وال مل خيل

 .»جنًَّة وال ناراً 

ــ ق اخللـق يف مصــاحلهم وهـذا يفيـد فضــلهام بـاألعامل، وتعلُّ

 .بمعرفتهام، والطاعة هلام، والتعظيم واإلجالل

 ]:ةاالستدالل بأخبار العامَّ : [فصل ]]٣٤ص /[[

ـ ة مـن طريـق جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري وقد روت العامَّ

ــام اهللا ــْدري رمحه ــعيد اخلُ ــاىلٰ وأيب س ــيِّ   تع ــن النب ــه   ع أنَّ

 .، وهذا نصٌّ يف موضع اخلالف»خري البرش عيلٌّ «: قال

ادعوا يل «: قال ذات يوم وروي عن عائشة أنَّ رسول اهللا 

د أنا سـيِّ «: قال د العرب؟ألست سيِّ : ، فقالت عائشة»د العربسيِّ 

 .»د العربسيِّ  البرش، وعيلٌّ 

ــق، ومل  ــيادة للخل ــه يف الس ــه تالي ــه فجعل ــه وبين ــل بين جيع

 .أنَّه تاليه يف الفضل واسطة يف السيادة، فدلَّ عىلٰ 

ــا  ــديث أهنَّ ــحاب احل ــاه أص ــق يرض ــن طري ــا م وروي عنه

ــؤمنني  ــري امل ــر أم ــني ظه ــوارج ح ــت يف اخل ــيهم[ قال ] عل

ا بينـي وبـني : وقتلهم بـن أيب  عـيلِّ ]] ٣٥ص /[[مـا يمنعنـي ممـَّ

ــول اهللا  ــن رس ــمعته م ــا س ــه م ــول في ــب أن أق ــه  طال في

اخللـق واخلليقـة، يقـتلهم خـري  هـم رشُّ «: وفيهم، سمعته يقـول

 .»اخللق واخلليقة

ــه قــال ــد اهللا األنصــاري أنَّ  عــيلٌّ «: ورووا عــن جــابر بــن عب

 .»د البرش، ال يشكُّ فيه إالَّ كافرسيِّ 

واألخبــار يف هــذا كثــرية، وفــيام أثبتنــاه مقنــع، واالحتجــاج 

ــلِّ  ــل يف مج بك ــه، واألص ــه وج ــا ل ــرب منه ــا خ ــه م ــا منهج يعه

 .التوفيق ذكرناه، واهللا ويلُّ 

 االستدالل بجهاد أمـري املـؤمنني : [فصل ]]٣٦ص /[[

 ]:أفضليته وجهوده عىلٰ 

 :قرُ ثالث طُ  وقد اعتمد كثري أهل النظر يف التفضيل عىلٰ 

 .ظواهر األعامل: أحدها

ــت  عــىلٰ : والثــاين الســمع الــوارد بمقــادير الثــواب، ومــا دلَّ

 .المعليه معاين الك

 .ين باألعاملاملنافع يف الدِّ : والثالث

ــمون األخبــار  ــن مض ــواب ودالئلهــا م ــادير الث ــا مق فأمَّ

مناه للجزاء، فقد مٰىض  املستحقِّ   .طرف منه فيام قدَّ

ــه ال يوجــد أحــد يف اإلســالم لــه  ــا ظــواهر األعــامل، فإنَّ وأمَّ

صــلوات (مــن ظــواهر أعــامل اخلــري مــا يوجــد ألمــري املــؤمنني 

 .)اهللا عليه

ــلحًة  ــّم مص ــه أع ــان ألنَّ ــل األدي ــالم أفض ــان اإلس ــإذا ك ف

ــع  ــامل، م ــل األع ــه أفض ــد رشائع ــل يف تأيي ــان العم ــاد، ك للعب

ــا  ــل هب ـــرائع، والعم ــل الش ــالم أفض ــة اإلس ــاع أنَّ رشيع اإلمج

ــاىلٰ  ــه تع ــالف قول ــُل املخ ــامل، ومح ــل األع ]] ٣٧ص : /[[أفض



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ............................................................................................. ٢٦٢  املفاضلة/  األئمَّ
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ة اإلسالم مؤكِّ  ة عىلٰ أنَّه يف ُأمَّ  .ما ذكرناه د احلجَّ

ــا إجيــاب الفضــل يف املنــافع الدِّ  ينيــة، فــإنَّ أكثــر املعتزلــة فأمَّ

ـــيِّ  ـــيل النب ـــوا يف تفض ل ـــىلٰ   عوَّ ـــرة  ع ـــه بكث م ـــن تقدَّ م

ــه عــىلٰ  تــه ورشيعت مــا ســلف مــن  املستحســنني لــه واملتَّبعــني مللَّ

 .م األنبياءُأمَ 

ــيِّ  ـــرة للنب ــت بالنص ــام تثب ــالم إنَّ ــة اإلس ــت رشيع ــإذا كان  ف

 دناه ممَّــا كــان ألمــري املــؤمنني ــ، بـام عــدَّ ق ، وجــب تعلُّ

ــ الوجــه الــذي يقتضـــي فضــله عــىلٰ  النفــع عــىلٰ  ة مــن فاتــه كافَّ

 .رينذلك من السالفني، ومن األُمم املتأخِّ 

ـا  ـة ووجه آخر، وثانيهـا يف فروعهـا، أنَّـه لــامَّ ثبـت أهنَّ املحقَّ

من األُمم دون غريها، ثبـت أنَّ النفـع باإلسـالم الـذي جـاء بـه 

ــام وصــل إليهــا  ال يتعــّداها إىلٰ  النبــّي  غريهــا، وإذا كــان إنَّ

  ، ثبـت لـه الفضـل الـذي ثبـت للنبـيِّ بأمري املـؤمنني 

ـ مــا ذكرنـاه مــن قواعـد القــوم يف الفضــل،  ه، عــىلٰ مـن جهــة ربِّ

ــة النفــع  ــائل مــن جه ــامِّ ]] ٣٨ص /[[بالفض ، فتفاضــل الع

اخللــق فيــه حســب كثــرة القــائلني بالــدين املســتبني بــذلك مــن 

 .األنام

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــــ ويعتقــــد أنَّ ]] ٢٤٦ص [[ أمــــري  ة أفضــــل األئمَّ

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــب امل ــن أيب طال ــ ،ب ــوز أن يُ وأنَّ ــمّ ه ال جي ــأمري  ٰى س ب

 .سواهاملؤمنني أحد 

ـبقيـَّ وأنَّ  ــ :يقـال هلـم )لوات اهللا علــيهمصـ(ة ة األئمَّ  ،ةاألئمَّ

مــراء وإن كــانوا يف احلقيقــة أُ  ،جَجــواحلُ  ،واألوصــياء ،واخللفــاء

ه ألنَّـ ،م مل يمنعـوا مـن هـذا االسـم ألجـل معنـاهفـإهنَّ  ،املؤمنني

ــ ،االسـتحقاق حاصـل هلـم عــىلٰ   ام منعـوا مــن لفظـه حشــمةً وإنَّ

 .ألمري املؤمنني 

ــ وأنَّ  ــده احلســنأفضــل األئمَّ ــري املــؤمنني ول ــمّ  ،ة بعــد أم  ث

ــدي  ،احلســني ــاقني بعــد احلســني إمــام الزمــان امله وأفضــل الب

ـبقيَّ  ثمّ  لوات اهللا عليه،ص  ،مـا جـاء بـه األثـر ة بعـده عـىلٰ ة األئمَّ

 .وثبت يف النظر

ــدي  وأنَّ  ــول اهللا  امله ــه رس ــال في ــذي ق ــو ال : ه

ذلــك  ل اهللا تعــاىلٰ لطــوَّ  ، يــوم واحــدمــن الــدنيا إالَّ  لــو مل يبــَق «

ــوم ــ ،الي ــدي]] ٢٤٧ص /[[  ٰى حتَّ ــن ول ــل م ــه رج ــر في  ،يظه

 ت ظلـامً ئَـلِ كـام مُ  ،وقسـطاً  هـا عـدالً يمأل ،يواطئ اسـمه اسـمي

 .»وجوراً 

وكنيتــه تــواطئ  ،فاســمه يــواطئ اســم رســول اهللا 

فـال جيـوز أن يتجـاوز  ،النهي قـد ورد عـن اللفـظ غري أنَّ  ،كنيته

ــول ــ :يف الق ــديإنَّ ــر ،ه امله ــاحلقِّ  ،واملنتظ ــائم ب ــف  ،والق واخلل

 .اخللق ة اهللا عىلٰ وحجَّ  ،وإمام الزمان ،الصالح

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

 ).ة أفضل من املالئكةاألئمَّ : مسألة: (قال]] ٤٢٥ص [[

ملــا ذكـــره وللوجــوه التـــي ذكرناهــا يف أفضـــلية : أقــول

ــاء بعين ــااألنبي ــ ،ه ــألهنَّ ــاتم النبيِّ ــام خ ــون مق ــ ،نيم يقوم م ألهنَّ

ــاألُ  خلفـاؤه عـىلٰ  ِهَب  :ولقولـه تعـاىلٰ  ،ةمَّ
ْ
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ــزاب[ ــمة ]٣٣: األح ــة، وعص ــت يف احلقيق ــل البي ــم أه ، وه

هـا مـن وقـد ورد يف حقِّ  ، لآليـةظـاهر بـنيِّ  فاطمة الزهـراء 

ــا  ــواترة أبيه ــرية مت ــائل كث ــ ،فض ــيِّ وأهنَّ ــل ا س ــاء أه دة نس

ــ ــاب ،ةاجلنَّ ــذا الب ــك يف ه ــي ذل ــريم،  ،ويكف ــول يف م ــذا الق وك

 .اءوحوّ : قيل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ـــامس]] ٧٧٨ص [[ ـــاد أنَّ : األصـــل اخل  يف وجـــوب اعتق

ر أفضـل مـن مجيـع األنبيـاء مـا عـدا حمّمـد ـتهم االثنـي عشـأئمَّ 

 . َّويل طائفــة مــنهم أُ  ٰى ذلــك مجهــورهم، واســتثن فــق عــىلٰ ات

ــر املحقِّ  ــة، وأكث ــزم األربع ــىلٰ الع ــني ع ــدم اســتثناء يشء،  ق ع

 .ذلك بطريق العقل والنقل وا عىلٰ واستدلُّ 

 :]تهم أفضليَّ  عىلٰ  الدليل العقيلُّ [ ]]٧٧٩ص [/[

ــ ــ ا العقــل فــألنَّ أمَّ ــدهم أنَّ املتحقِّ ــدًا  ق عن ــل  حمّم أفض

ــ ــم وأنَّ ــم وأكمله ــاء وأرشفه ــا إالَّ األنبي ــي ال وراءه ــة الت  ه املرتب

نبيـاء واألوليـاء هـو املعطـي جلميـع األ ة، فلهذا كـان اإلهليَّ 

ة يف عــامل األنــوار؛ لكونــه القطــب الــذي حقــائقهم املعنويَّــ

 .»ومن دونه حتت لوائي آدم«: ، وهلذا قاليرجع إليه الكلُّ 

ــ ــذوا فــال ريــب أهنَّ ــه؛ لكــوهنم أخ ــتهم متبوعــون ل م بجمل

شـــاركوهم يف األخـــذ عـــن  فأوليـــاؤه . حقـــائقهم منـــه

ـ وا دوهنـم باألخـذ القطب املحّمـدّي باألخـذ املعنـوّي، واختصُّ

ــأخُّ  ــه؛ لت رهم عنــه يف الوجــود الصــورّي بخــالف الصــورّي عن



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ٢٦٣  .............................................................................................  املفاضلة/  األئمَّ

ــدُّ  ــاء؛ لتق ــاء واألولي ــائر األنبي ــس ــىلٰ م وج ــورّي ع  ودهم الص

ــ. وجــوده ام هــو بالنســب املعنــوّي، وأوليــاؤه فانتســاهبم إليــه إنَّ

ـــّم زادوا بالنســـب  ـــوّي، ث حـــازوا النســـبني الصـــورّي واملعن

وهلــذا قــال . اللحمــّي والــدموّي؛ لكــوهنم فــروع منقطعــة عنــه

ــــ  إنَّ أَال «:  عــــيلٌّ  ــــا  ]]٧٨٠ص [/[ة أغصــــان الذّريَّ أن

ا مـن أمحـد بمنزلـة الضـوء مـن شجرهتا ودوحة أنا أصـلها، وأنـ

، وال  هلــم مجيــع مــا للنبــيِّ  أنَّ  فــذلك دليــل عــىلٰ . »الضــوء

 .، فيكونوا هم كذلكالكلِّ  ته عىلٰ ريب يف أفضليَّ 

 :]تهم أفضليَّ  الدليل النقّيل عىلٰ [

ــ ــوأمَّ ــث املرويَّ ــل فاألحادي ــت ا النق ــل البي ــن أه  ة ع

ــ ــرِّ ـمص ــي ممَّ ــذلك، وه ــرَّ حة ب ــا تف ــا، لكنَّ ة بد اإلماميَّ ــا نقله ه

 .فاهتم مشحونة هبامتواترة يف ما بينهم ومصنَّ 

ــليَّ [ ــتثناء أفض ــول باس ــرية الق ــعة األخ ــىلٰ  ة التس ويل أُ  ع

 :]العزم

ــ ــنْ وأمَّ ــتثن ا َم ــإنَّ أُ  ٰى اس ــزم ف ــاقي ويل الع ــن ب ــتثناهم م ام اس

ــــ. التســــعة واحلســــنان فقــــالوا  ]]٧٨١ص [/[ ا عــــيلٌّ وأمَّ

فهم مـا ووجـه تـوقُّ . وا يف التسـعةفـوتوقَّ  الكـلِّ  تهم عـىلٰ بأفضليَّ 

ــاىلٰ  ــراد اهللا تع ــن إف ــز م ــاب العزي ــذكر يف  رواه يف الكت ــم بال هل

ــدِّ  ــع متع ــاىلٰ مواض ــه تع ــا قول ــوٍح  :دة، منه
ُ
ــْن ن  َوِم

َ
ــك

ْ
َوِمن

ـــو�ٰ  ـــراِهيَم َوُ� ْ ــــ َو�ِب ـــزاب[ ىٰ وَِع�َس ـــذا ]٧: األح ، وه

 .ف ال وجه له مع ترصيح الروايات بالعمومالتوقُّ 

 :]بعض عىلٰ  ة ة بعض األئمَّ د أفضليَّ وجوب اعتقا[

أفضـل   اعليـ� يف وجـوب اعتقـاد أنَّ : ساألصـل السـاد

البـاقني مـن  ة احلسن واحلسني عـىلٰ ة، ثّم بعده اعتقاد أفضليَّ األئمَّ 

غري ترجيح بيـنهام، ووجـوب تسـاوي التسـعة يف مرتبـة اإلمامـة 

فتلـك . حـاتمرجِّ  ورشائطها، وإن كان قد جـاء يف القـائم 

مـور زائـدة عليهـا ق بنفس اإلمامة، بـل أُ حات ال يف ما يتعلَّ املرجِّ 

احلاصلة من طـول عمـره وزيـادة  ]]٧٨٢ص [/[ككثرة العبادة 

 ة بطول االنتظار للدولة واختصاصه بامللـك والظهـور عـىلٰ املشقَّ 

البالد وقيامه باجلهـاد الصـورّي واختصاصـهم بـاملعنوّي وكونـه 

 وا عـىلٰ واسـتدلُّ . ةحياء الدولـة اهلاشـميَّ اخلاتم للوالية واملنتَظر إل

 .ذلك

 :] ما عدا النبيِّ  عىلٰ   ة عيلٍّ أفضليَّ [

ــ ــىلٰ أمَّ ــليَّ  ا ع ــيلٍّ أفض ــىلٰ   ة ع ــدا النبــيِّ  ع ــا ع   م

 .ة السابقةباألدلَّ   فلمساواته للنبيِّ 

 :]أبيهام ىٰ من عدامها سو عىلٰ  ة احلسنني أفضليَّ [

 ة عـيلٍّ وأفضليَّ ] عدامها[من  عىلٰ ة احلسن واحلسني ا أفضليَّ وأمَّ 

 ]فلقول النبيِّ ] عليهام  ـ ه وكـان حـامالً للحسـن يف حقِّ

وقولـه يف . »نِعـم الراكبـان مهـا، وأبومهـا خـري مـنهام«: واحلسني

 .»ةدا شباب أهل اجلنَّ مها سيِّ «: احلسن واحلسني

 :]ةيف األفضليَّ  ة تساوي باقي األئمَّ [ ]]٧٨٣ص [/[

ــ علمنـــا «: بـــاقني فلقـــول الصـــادق ا تســـاوي الوأمَّ

 .»لناجيري آلخرنا ما جيري ألوَّ «، »واحد ونحن يشء واحد

 .ة السابقةحات القائم فلثبوهتا باألدلَّ ا مرجِّ وأمَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

ــيلٍّ []] ١٥١٨ص [[ ــاواة ع ــوب مس ــيِّ   وج   للنب

 :]الكلِّ  ة عىلٰ يف األرشفيَّ 

ــفلــامَّ : وحينئــٍذ نقــول  يف الكــلِّ  أرشف الكــلِّ  ه  ثبــت أنَّ

 :عليه وجهان كذلك، ويدلُّ   اوجب أن يكون علي� 

 :]لالوجه األوَّ [

يف مجيــع الكـــامالت   مســاٍو للنبــيِّ  ه أنَّــ: لاألوَّ 

مـنهام مـن اآلخـر، بـل هـو هـو مـن  واحـدٍ  كلَّ  واملقامات؛ ألنَّ 

ــه  ــدليل قول ــه؛ ب ــع جهات ــه «: مجي ــهإّن ــا من ــي وأن يف  »منّ

ــرُ ة ُطــبعـــدَّ  ةمــواطن كثــرية رواه الثقــا ة املؤاخـــاة ق، ولقصَّ

ــا  ،واملنزلــة ــرية أرشن ــاه يشء واحــد يف أحاديــث كث ــه وإّي ولكون

مل نـــزل مـــن يشء واحـــد يف «: بعـــض منهـــا يف قولـــه إىلٰ 

افرتقنـا مـن صـلب  ٰى ة حتـَّاألصالب الطاهرة واألرحـام الزكيـَّ

ــد اهللا وأيب ) شــطرين: ديثويف حــ(لــب فــرقتني عبــد املطَّ  يف عب

وغــري ذلــك أحاديــث . »اخلالفــة ة ويف عــيلٍّ النبــوَّ  طالــب، ففــيَّ 

 .يقرب بعضها من بعض ٰى كثرية يف هذا املعن

ـــ ]]١٥١٩ص [/[ ـــن  ه وإنَّ ـــن يشء م ـــب ع مل حيج

ــيِّ  ــت للنب ــي كان ــامل الت ــات الك ــوَّ إالَّ   درج ــة  النب ة؛ بدالل

 إالَّ  ٰى مـا أر ٰى مع وتـرك تسـمع مـا أسـإنَّـ! يا عـيلُّ «: قوله 

ــ ــيٍّ أنَّ ــ إىلٰ . »ك لســت بنب ــن األحــوال الدالَّ ــىلٰ غــري ذلــك م  ة ع

ــ ــاهبة واالحتِّ ــاكلةاملش ــة واملش ــت أنَّ . اد واملامثل ــإذا ثب ــدًا  ف حمّم

 مل تكــن هلــذه كــذلك وإالَّ  أفضــل اخللــق وجــب أن يكــون عــيلٌّ 

ـــ ـــة لالحتِّ ـــث املوجب ـــدةاألحادي ـــاهبة فائ ـــون  ،اد واملش ويك

ــدورها حين ــىلٰ ص ــًا ال ع ــيم عبث ــن احلك ــٍذ ع ــواب  ئ ــه الص وج

 .ة، وذلك حمال ال يصدر عن احلكيموالصحَّ 
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 :]ة يف مقام الكثرةالنبوَّ  رشف اخلالفة عىلٰ [

: بل قد قـال بعـض أهـل الفحـص عـن دقـائق هـذه املعـاين

ــىلٰ  إنَّ  ــة أع ــة اخلالف ــوَّ  مرتب ــة النب ــن مرتب ــّل م ــام وأج ة يف مق

ــوَّ  ــة النب ــت مرتب ــرة، وإن كان ــىلٰ  ةالكث ــام  أع ــا يف مق ــّل منه وأج

ـ وذلـك ألنَّ . الوحدة ام ة يف مقـام الوحـدة هلـا إنَّـالواليـة اخلاصَّ

 ة، فكـلُّ ة النبـوَّ بواسـطة روحانيـَّ يأخذ مـا يأخـذه عـن اهللا تعـاىلٰ 

ه بـه يعـرف ه؛ ألنَّـة نبيـِّام يأخذ ما يأخـذه بواسـطة روحانيـَّإنَّ  ويلٍّ 

ــهد ــه يش ــن مقام ــ. وم ــرة فوأمَّ ــام الكث ــّد ا يف مق ــة أش الوالي

ــ ــم  ٰى اســتقرارًا وأبق ــرًة، يعل ــّم دائ ــر أشخاصــًا وأع ــًا وأكث دوام

ــدُّ  ــك يتح ــإنَّ ذل ــا؛ ف ــىلٰ  س أحواهل ــة ع ــرة  األزمن ــا وكث تتابعه

ــ ــىلٰ رُّ ـتص ــا، ع ــو عنه ــا ال ختل ــوادث فيه ــائع واحل ــا  فات الوق م

ــتقــرَّ  ــة اإلرشاقيَّ ــث احلكم ــن ر يف بح ــق م ــل التحقي ــد أه ة وعن

ــل  ــ ]]١٥٢٠ص [/[أه ــالم وغ ــص الك ــل الفح ــن أه ريهم م

األزمنــة واألوقــات قــد  ة؛ فــإنَّ وال كــذلك النبــوَّ . عــن احلقــائق

هـا عنهـا بطريـق العنايـة ختلو عنهـا، وال يمتنـع يف احلكمـة خلوُّ 

رّي وال قـوام االجـتامع ـنظـام الوجـود العنصـ ة وال خيتـلُّ اإلهليَّ 

الوجـــه  ي لوجـــوب النــاموس اإلهلـــّي عــىلٰ ـاملــدّين املقتضــ

ــل ــف - األكم ــان كي ــىلٰ ، - ك ــاء املُ  وع ــذلك بق ــدبري ب ــك والت ل

ك احلــافظ صــاحب الواليــة ِلــالنــاموس املحفــوظ عنــد املَ 

ــىلٰ  ــة ع ــث  والرياس ــده بحي ــة بي ــت السياس ــواء كان ــق، س اخلل

أو كانـت السياسـة بيـد غـريه وهـو  ،يكون ظاهرًا مبسـوط اليـد

 . بهالظاهر إالَّ  احلافظ لألمر الباطنّي الذي ال يتمُّ 

ــذا الســ   :ل مــا بــدأ اهللا بــه اخلالفــة، فقــالأوَّ  رِّ ـوهل
�

إِ�

 
ً
ـــة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
ـــرة[ جاِعـــل ـــم ]٣٠: البق ، فجعـــل اس

ر يف ؛ مــن حيــث مــا تقــرَّ رِّ ـة هلــذا الســاخلالفــة قبــل اســم النبــوَّ 

ة الثابتـــة يف األرض اخلالفـــة هـــي املســـتمرَّ  العـــامل العقـــّيل أنَّ 

ــحُّ  ــث ال يص ــذلك  بحي ــدًا، وال ك ــا أب ــوَّ انقطاعه ــواز النب ة؛ جل

ـــوِّ  ـــّح خلوُّ  خل ـــا وإن مل يص ـــاموس األرض عنه ـــن الن ـــا ع ه

ــ ــا ويبق ــل هب ــل  ٰى احلاص ــاء أه ــن خلف ــوك م ــد املل ــًا عن حمفوظ

ــذلك ُرشِّ  ــواميس، فب ــوَّ الن ــت النب ــدة وُرشِّ ف ــام الوح ــت ة بمق ف

ــرة ــام الكث ــة بمق ــتفهَّ . الوالي ــارات ف ــدم العب ــترش ا أرسار ؛ فإهنَّ

 .يدي واألبصارويل األأدركتها األفكار من أُ 

 جمموع مـا ذكـره يف هـذا املبحـث ظـاهر ال حيتـاج إىلٰ : أقول

ــاح إالَّ  ــف وإيض ــادة كش ــهزي ــتقرارًا (:  قول ــّد اس ــة أش واخلالف

ــ ــرةً  ٰى وأبق ــر أشخاصــًا وأعــّم دائ ة شــدَّ  ؛ فــإنَّ )دوامــًا وأكث

ـاستقرارها إنَّـ ق وجـوب وجودهـا يف احلكمـة ام هـو باعتبـار حتقُّ

ــا؛ ــة إّياه ــاء العناي ــ واقتض ــر فإنَّ ــوز يف نظ ــاء الزم ال جي ه اقتض

ــه تعــاىلٰ  إىلٰ  ]]١٥٢١ص [/[العقــل اإلخــالل هبــا؛ نظــرًا  : قول
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َ
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ــ الوجــود  ه باعتبــار أنَّ وكــذا الكــالم يف بقائهــا ودوامهــا؛ فإنَّ

ــه  ــار إلي ــام أش ــا، ك ــات عنه ــع األوق ــو يف مجي ــارجّي ال خيل اخل

 ــه ــ«: يف قول ــوكلَّ ــم ٰى ام خ ــع نج ــم طل ــول »نج ــه ق ، ومثل

 :بعضهم

م ــإهنَّ ــاك عــنهم ف    وال تعــُدَون عين

  نجوم إذا ما غاب نجم بـدا نجـم 

ــ د أهــل الواليــة ا كثــرة األشــخاص فيهــا فباعتبــار تعــدُّ وأمَّ

ك أعـدادهم أكثـر مـن أعـداد األنبيـاء؛ فإنَّـ وكثرة أعياهنم؛ فـإنَّ 

مــا هــو  ر خليفــة عــىلٰ ـل اثنــي عشــمرَســ نبــيٍّ  لكــلِّ  أنَّ  عرفــَت 

 .ة اهللا التي قد خلت من قبلنَّ ُس 

ــ ــوأمَّ ــواز الش ــدم ج ــار ع ــا فباعتب ــدائرة فيه ــوم ال ركة ـا عم

ه ال رنـا يف مـا سـلف أنَّـه قـد قرَّ فيها باعتبار الزمان الواحـد؛ فإنَّـ

دا ِجـفني يف زمـان واحـد، بـل لـو وُ رِّ ـني متصـجيـوز وجـود وليـَّ

ــد لكــ ــًا يف وقــت واح ــتصُّ مع ف والتــدبري رُّ ـبالتصــ ان املخ

ة؛ جلــواز اشــرتاكهام بــني اثنــني أحــدمها، وال كــذلك النبــوَّ 

 .فني يف وقت واحدمترصِّ 

ــه ــذا قول ــ :وك ــاموس؛ فإنَّ ــرب يُ الن ــة الع ــه يف لغ ــىلٰ طَل  ق ع

ــاملَ  ــاىلٰ َل ــن اهللا تع ــالوحي ع ــازل ب ــىلٰ  ك الن ــ ع ــّم إهنَّ ــه، ث م أنبيائ

ك ناموسـًا تسـميًة للسـبب َلـوا الرشيعة النـازل هبـا ذلـك املَ سمُّ 

ريعة املُنَزلـة مـن ـفالنـاموس هنـا هـو الشـ. ب جمـازاً باسم املسـبَّ 

مـن أنبيائـه؛ لتـدبري خلقـه  نبـيٍّ  عـىلٰ  ]]١٥٢٢ص [/[ اهللا تعاىلٰ 

 .وإصالحهم باعتبار املعاش واملعاد

 :]الوجه الثاين[

ــاين: قــال ــصُّ : الث ــيم  ن ــذكر احلك ــان ال ــرآن العظــيم وبي الق

ــدالُّ  ــىلٰ  ال ــيِّ  ع ــاواته للنب ــليَّ  مس ــت األفض ــل الثاب ــىلٰ الفاض  ة ع

ــلِّ  ــاىلٰ  الك ــه تع مْ  :يف قول
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ َوأ : آل عم

ــ]٦١ ــ ه ؛ فإنَّ ــا نامَّ ـل ــار دع ــران إىلٰ  ٰى ص ــزل  نج ــة أن املباهل

 : ه بقولـهفيهـا وأمـر نبيـَّ ٰى اهللا هذه اآلية يف بياهنـا، فحكـ
ْ

ـل
ُ
 ق

ْواهلــم يـــا حمّمــد 
َ
عـــا�

َ
ـــ ت بْناَءنـــا  ٰى ا النصــارأهيُّ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـــد

َ
ن

مْ 
ُ
ــاَء� بْن

َ
ــني  ،َوأ ــن واحلس ــاء احلس ــوأراد باألبن ام ؛ ألهنَّ

ــة،  ــدعّوان للمباهل ــاَءناامل ــنَّ َو�ِس ــي  ، وأراد هب ــة؛ إذ ه فاطم
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ــناة مــن النســاء دون غريهــا مــن املســلامت، املــدعوَّ  َس
ُ
ف
ْ
�
َ
، َوأ

ــلــيس إالَّ ة األنفــس املــدعوَّ  ومعلــوم أنَّ  ،أي ونــدع أنفســنا ا  علي�

 ــ ــاع؛ فإنَّ ــرج إىلٰ باإلمج ــو  ه مل خي ــواه، فه ــد س ــة بأح املباهل

 .ة بال خالفاألنفس املدعوَّ 

ــراد أ ــيس امل ــول ــنَّ ــني  ٰى دعه ُي ــايرة ب ــوب املغ ــه؛ لوج نفس

 عنـه بنفسـه، ه قـد عـربَّ غـريه، مـع أنَّـ والداعي، فاملـدعوُّ  املدعوِّ 

ــٍذ لــزم أنَّ  ــ اهللا قــد أخــرب أنَّ  فحينئ ــيِّ   اعلي� . هــو نفــس النب

ــ اد، بــل املامثلــة واملشــاهبة واملناســبة يف مجيــع ولــيس املــراد االحتِّ

مــنهام  هبــا كــلٌّ  الصــفات، بــل ويف احلقيقــة التــي يســتحقُّ 

ــة  ــاركة يف احلقيق ــار املش ــد اهللا باعتب ــق وعن ــد اخلل ــيم عن التعظ

ــتحقَّ  ــي اس ــلٌّ  الت ــىلٰ  ك ــة ع ــا الوالي ــنهام هب ــوب  م ــق ووج اخلل

 .ةالطاعة واملودَّ 

فوجـب بـذلك أن يكونــا يف مرتبـة واحـدة، بــل مهـا حقيقــة 

مـنهام مـا جيـري لآلخـر مـن الصـفات  واحدٍ  جيري لكلِّ  واحدة

ـــوارض إالَّ  ـــوازم والع ـــام والل ـــا واألحك  ]]١٥٢٣ص [/[ م

ــة النبــوَّ  ــي هــي مقــام اســتثناه الــدليل القطعــّي، وهــو مرتب ة الت

ــليَّ  ــدة األص ــالوح ــيِّ ة؛ فإهنَّ ــل  ا للنب ــار األص ــيلٍّ  باعتب  ولع

 قابلـة نفسـه لنفسـه، وكـان باعتبار أخـذها منـه بواسـطة م

ــ ــار أفضــليَّ  اذلــك نص� ــه وإظه ــان حال ــىلٰ مــن اهللا ببي ــائر  ته ع س

ـــيَّ  ـــاهبة النفس ـــار املش ـــاب باعتب ـــحابة واألنس ـــة الص ة واملامثل

ــ ــاحلقيقيَّ ــني نبيِّ ــه وب ــذي هــو الكامــل املطلــق بعــد اهللاة بين . ه ال

ــيلٌّ  ــنصِّ  فع ــاىلٰ  ب ــاره ق اهللا تع ــالك آث ــوه وس ــكله وأخ ــيمه وش س

 .وهو املطلوب ،أكمل من الكلِّ  الكلِّ  واملامثل للكامل عىلٰ 

 :]مهالفرق بني هذا الطريق وبني ما تقدَّ [

 مــه إالَّ ويف احلقيقــة ال فــرق بــني هــذا الطريــق وبــني مــا تقدَّ 

ــىلٰ  ــاه ع ــارات؛ إذ مبن ــاختالف العب ــة  ب ــة للمامثل ــاواة املوجب املس

ــتل ــاهبة املس ــواملش ــةزمتني لالحتِّ ــو األوَّ  ،اد يف احلقيق ــك ه ل وذل

ــه ــم. بعين ــىلٰ ! نع ــه اســتدالل ع ــذا الوج ــ يف ه ــوق االحتِّ اد بمنط

القـرآّين الـذي  اآلية، فهو معلـوم يف هـذا الوجـه بطريـق الـنصِّ 

 .ال حيتمل التأويل

 :]ىٰ االختالف يف شأن الوالية هي الفتنة الكرب[

ن هلـذه تفطَّـ مـن إنَّ : قال بعض أهل الفحـص عـن احلقـائق

ــاين ويطَّ  ــع رسُّ املع ــم أنَّ  ه إىلٰ ل ــذه األرسار عل ــوامض ه ــم غ  فه

ــ قــد كســاه اهللا مــن لبــاس اجلــالل واإلكــرام وثيــاب   اعلي�

ــ ٰى الفضــل واإلنعــام مثــل مــا أعطــ  مــا ه مــن غــري فــرق، إالَّ نبيَّ

ــوَّ  ــم النب ــن اس ــاهااســتثني م ــ - ة دون مقتض ــام ُعِل وزاده ، - مَ ك

ــادة أُ  عــىلٰ  ــدًا حلجَّ  ٰى خــرذلــك زي ــفًا تأكي ــه وكش ــًا حلال ــه وبيان ت

ــ ــًا للحجَّ ــدره إبالغ ــيم ق ــن عظ ــق ع ــة للخل ــة وإقام ة البالغ

ــن  ــيهم م ــب عل ــام وج ــام ب ــه والقي ــيهم يف معرفت ــذار عل لالعت

ـ مـن مـا يقـع  ِلمـه تعـاىلٰ ة بالغـة ملـا عَ فرض طاعته؛ ليكون حجَّ

ذلــك يف  وقــد أشــار ســبحانه إىلٰ . فيــه مــن االخــتالف العظــيم

ــم  :ىلٰ تعــاقولــه  ــوا  �ا�
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ــْن � ــوت[ ِم ــارة إىلٰ . ]٣ - ١: العنكب ــة إش ــذه الفتن  وه

ــ ا االخــتالف الواقــع بــني أهــل اإلســالم يف شــأن الواليــة؛ فإهنَّ

ــتالف الواقــع يف األُ أصــل االخــ قــت ومنهــا تفرَّ  ،ةة اإلســالميَّ مَّ

ــعَّ  ــواء وتش ــاأله ــك أعط ــل ذل ــذاهب، فألج ــ ٰى بت امل  ااهللا علي�

 رف وبيـان الفضـل والكـامل مـا تقـوم ـمن الزيـادة يف الشـ

 .ة اخللقعامَّ  ة له عىلٰ به احلجَّ 

ة ال تغيــري العوائــد اإلهليـَّ أنَّ  يف هـذه اآليــة إشـارة إىلٰ : أقـول

ـتْ ِمـْن  :وال تبديل؛ لقوله تعـاىلٰ فيها 
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ــىلٰ  ــة ع ــة واقع ــت الفتن ــذه األُ  كان ــل ه ــن قب ــم ــن األُ مَّ ــة م م َم

ة التـي ة املسـتمرَّ السالفة وجـب بطريـق احلكمـة والعنايـة اإلهليـَّ

ـيـري يف مقتضـاها وال تبـديل أن تكــون هـذه األُ ال تغ ة كــذلك، مَّ

ــا هــي الواليــة التــي هــي األمــر  وهــذه الفتنــة املشــار إليهــا هن

زيـادة الفكـر وإطالـة النظـر  تـاج يف إدراكـه إىلٰ الباطنّي الـذي ُحي 

ــتفطُّ  ــوال ــوال اإلهليَّ ــن يف األح ــرَ يُ  ٰى ة حتَّ ــة ع ــق املعاين ف بطري

لــه  ظـاهر ال بـدَّ  كـلَّ  يـة متالزمــان؛ ألنَّ ة والوالالنبـوَّ  ة أنَّ احلّقيـَّ

 من بـاطن يكـون ذلـك الظـاهر مظهـرًا لـذلك البـاطن، وال بـدَّ 

ــلِّ  ــه ورسُّ  لك ــاطن حقيقت ــك الب ــون ذل ــاهر يك ــن ظ ــاطن م ه ب

ومعنــاه؛ ليكــون الظــاهر قــائًام يف مقــام عــامل الشــهادة والبــاطن 

ـ وقــد عرفــَت . قـائًام يف مقــام عــامل الغيـب مــان ام أيضــًا متالزأهنَّ

ـــهادته  ـــاهر ش ـــاهر والظ ـــة الظ ـــاطن حقيق ـــاوقان، فالب متس

 ة والرســالة هــي الظــاهر، هبــام يظهــر رسُّ ومظهــره، والنبــوَّ 

الواليــة وحقيقتهــا، واخلالفــة والواليــة هــي البــاطن الــذي بــه 

ــرَ يُ  ــوَّ ع ــة النب ــلٌّ ف حقيق ــالة، وك ــ ة والرس ــنهام متعلِّ ــاآلخر م ق ب

ــه ــان يف . الزم ل ــد جيتمع ــخص  ]]١٥٢٥ص [/[وق ــد وش اح

ــ ــني، فتعلَّ ــان يف شخص ــد يفرتق ــلٌّ وق ــاآلخر تعلُّ  ق ك ــنهام ب ــًا م ق

عـن تلـك الفتنـة أشـار  َل ئِ  ُسـامَّ ـلـ  النبـيَّ  نَّ إوهلـذا . امعنوي� 
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 ٰى بـواليتهم زكــ ٰى تــه، فمـن أتــهـذا وذّريَّ «: وقــال  عـيلٍّ  إىلٰ 

ــا لُ  ــن أنكره ــاب وم ــنَ وط ــاب ِع ــال»وخ ــّم ق ــبُّ «: ، ث ــيلٍّ  ح  ع

ــ ــنة ال تض ــ رُّ ـحس ــا س ــيِّ يِّ معه ــه س ــا ئة، وبغض ــع معه ئة ال تنف

 .ق اإليامن بدون الوالية، وذلك لعدم حتقُّ »حسنة

 :]بالنسب اخلارجيِّ   رشف عيلٍّ [

فق له منـه مـا مل ، فاتَّ رفه مع ُمماثلته بالنسب اخلارجيِّ ـفش: قال

دة نساء العامل وجعل فق ألحد قبله وال بعده، فزوجتُه فاطمة سيِّ يتَّ 

س وخاطبُه جربئيل والعاقد ميكائيـل واملهـر ُمخُـأمالكه يف السامء 

دا األرض، وأعطاه من الولد مثل احلسن واحلسني اللذين مها سـيِّ 

ص [/[، وأخـوه مثـل جعفـر  النبـيٍّ  ة بنصِّ شباب أهل اجلنَّ 

ه فاطمـة مُّ ، وأُ  ه النبيُّ الطيّار مع املالئكة، وابن عمِّ  ]]١٥٢٦

فضـلها، وأبـوه أبـو  فـق عـىلٰ مة عند الرسـول املتَّ بنت أسد املعظَّ 

 د البطحاء ورئيس قريش وشيخهم املحامي عـن النبـيِّ طالب سيِّ 

  َّمـات امَّ ـه لـنَّـإ ٰى عنه حتـَّ ة املجتهد يف الذبِّ أّيام إقامته بمك 

فقـد مـات نـارصك، وفضـله  إليه أن اخرج منهـا اهللا تعاىلٰ  ٰى أوح

 .ر أو مبغض معاند أو مكابره إالَّ نكِ ده ورشفه معلوم ال يُ وُسؤد

 :]رشف زوجته فاطمة [

ره نِكـال يُ  ا رشف زوجته وفضلها فمعلوم بني الكـلِّ أمَّ : أقول

 يف تعظيمها وتفضـيلها والـنصِّ   أحد، والذي ورد من النبيِّ 

مــن  ة، رواه الثقــاعصــمتها وطهارهتــا فمعلــوم بــني الكــلِّ  عــىلٰ 

ع يف ة نكاحها وزفافها ومهرهـا ومـا وقـوكذا نقلوا قصَّ . الفريقني

عظم حاهلـا  الكرامات الباهرة للعقول دليل قاطع عىلٰ ] من[ذلك 

يدهيا من الكرامـات مـا  وقد ظهرت عىلٰ . عند اهللا ورشف منزلتها

مـريم بنـت  هو أظهر وأهبر وأكثر مـن الكرامـات الظـاهرة عـىلٰ 

 ٰى ركثريًا ما رؤيت وهي نائمة ورحاهـا تـدور وال ُيـ عمران؛ فإنَّ 

دائرها جربئيل؛ أعانًة هلـا  إنَّ «:  ذلك، فقالدائرها، فقيل ألبيها يف

وكـذلك رؤيـت مـرارًا وهـي . »ما يراه مـن جهـدها وتعبهـا عىلٰ 

ك رِّ تطبخ طعامها والِقدر تغيل بالنـار وهـي ُحتـ ]]١٥٢٧ص [/[

م حلم ابنتي اهللا حرَّ  إنَّ «: ل أبوها عن ذلك، فقالئسالِقدر بيدها، فيُ 

ة بعـد مـوت جوار أربع من اجلنـَّإليها  ٰى وأهد. »يها عن الناروحمبِّ 

مل   أكلـتهنَّ امَّ ـل: أبيها رطبًا، فأعطت منه سلامن أربع رطبات، فقال

 .من املسك األذفر ٰى أزك َعَجًام، وكانت رائحتهنَّ  أجد هلنَّ 

مناقبهــا وفضــائلها  ]]١٥٢٨ص [/[غــري ذلــك مــن  إىلٰ 

 .دناها لطال الكتابلو عدَّ 

 :]رشف أبنائه احلسن واحلسني [

ـوأ  ره إالَّ نِكــا رشف أبنائــه فمعلــوم بـني أهــل اإلســالم ال يُ مَّ

من عمي قلبـه عـن اإليـامن ونـوره وكانـت ظلمـة الكفـر غالبـة 

وناهيـك يف رشفهـام . ه ومـأواهم مسـتقرُّ قـواه وكانـت جهـنَّ  عىلٰ 

دا شـباب أهـل مهـا سـيِّ «: وفضلهام ترشيف الرسـول هلـام بقولـه

 .»دان يف اآلخرةا وسيِّ دان يف الدنيمها سيِّ «: ، وقال»ةاجلنَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــىلٰ  ا ي ــن  ع ــث ع ــاء يف األحادي ــا ج ــاالً م ــك إمج ذل

ــ ةالثقــا هــام مِّ أُ  هــام إىلٰ ام كانــا يكتبــان، فكتبــا يومــًا وأهنيــا خطَّ أهنَّ

يكـون  ٰى ال أحكـم بيـنكام حتـَّ«: فاطمة؛ لتحكم بيـنهام، فقالـت

ال «: فقــال ،أبــيهام فأهنيــاه إىلٰ  ،»أبــوكام هــو الــذي حيكــم بيــنكام

ــدُّ  ــل ج ــنكام، ب ــم بي ــنكامأحك ــم بي ــاه إىلٰ  ،»كام حيك ــيِّ  فأهني  النب

، جربئيـل حيكـم بيـنكام ال أحكـم بيـنكام، فلعـلَّ «: فقـال«، 

ــيُّ ـ حضــفلــامَّ  ــده عرضــه النب ــال  ر جربئيــل عن ــه، فق : علي

ــد« ــا حمّم ــنهام اهللا ! ي ــذي حيكــم بي ــل »هــو ال ، وعــرج جربئي

فاطمـة  إنَّ : اهللا يقـول إنَّ «: اجلليـل يقـول ونزل مـن عنـد الـربِّ 

بـــذلك،  فاطمـــةَ   فـــأخرب النبـــيُّ  ،»هـــام حتكـــم بيـــنهاممُّ أُ 

ــت ــاىلٰ «: فقال ــل اهللا تع ــد جع ــان ق ــا  إذا ك ــر إيلَّ فأن ص [/[األم

ــىلٰ  ]]١٥٢٩ ــؤ ع ــد اللؤل ــذا العق ــر ه ــ أنث ــذ خطَّ ــن أخ يهام، فم

وكـان يف : قـال. »صـاحبه ه منـه أكثـر كـان احلكـم لـه عـىلٰ خطُّ 

ــؤ  ــد اللؤل ــا عق ــىلٰ نحره ــه ع ــه ونثرت ــت خيط ــني، فقطع  الثم

ــ ــأمر اهللا اخلطَّ ــدُّ  ني، ف ــم ال ــبط فاقس ــل أن اه ــني  رَّ جربئي ب

ــ ــأذّ اخلطَّ ــي ال يت ــفني ك ــي ٰى ني نص ــَدي حبيب ــد ول ــبط . أح فه

ــ ــح البص ــن مل ــل يف أرسع م ـــجربئي ــدُّ ـر، فض ــه،  رَّ رب ال بجناح

 .ني نصفنيبني اخلطَّ  رَّ م الدُّ فقسَّ 

ــ ــذا إذا فكَّ ــدوه ــه وج ــل في ــىلٰ ر العاق ــتمالً ع ــة  ه مش غاي

 الــويلَّ  التعظــيم هلــذين الولــدين وهنايــة الكــامل واجلــالل؛ فــإنَّ 

ــيَّ  ــل والنب ــل اهللا  ،وجربئي ــىلٰ  ب ــم ع ــن حيك ــيهم م ــن ف  مل يك

ــأنَّ  ــ أحــدمها ب ــأّذي  ه أدون مــن خــطِّ خطَّ ــه؛ امتناعــًا مــن ت أخي

أحدمها بذلك القـدر، فيـدخل عليـه غضاضـة مـن جهـة واحـد 

ــال  ــون ح ــف يك ــنهم، فكي ــا إىلٰ م ــل يف أذامه ــن وص ــتلهام،  م ق

ــ ــدمها بالسُّ ــل أح ــو  مِّ فقت ــاليقني ه ــك ب ــيف؟ ذل ــر بالس واآلخ

ائلهام وهــذا قطــرة مــن بحــر غزيــر مــن فضــ. ران املبــنيـاخلســ

ـــؤد ـــغ وُس ـــو أراد البلي ـــاهتام، ل ـــراتبهام ومقام ـــامل م دمها وك

تطـاول األزمنـة اإلعـراب واإلفصـاح عـن بعـض  الفصيح عىلٰ 

 .ز وأدركه القصورالبعض عنها لفههه العج

 :]ه محزةرشف أخيه جعفر وعمِّ [

ــ ــوأمَّ ــر وعمِّ ــه جعف ــني ا رشف أخي ــوم ب ــن املعل ــزة فم ه مح

ــ الكــلِّ  د الشــهداء ّمي أحــدمها ســيِّ ُســ ٰى ال يمكــن إنكــاره، حتَّ
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ـــام وُســـ ـــاحني يطـــري هب ـــار ذو اجلن ص [/[ّمي أحـــدمها الطيّ

 .الرسول مع املالئكة بنصِّ  ]]١٥٣٠

 :] قرب نسبته من النبيِّ [

ــ فــأظهر مــن الشــمس ال   ا قــرب نســبته مــن النبــيِّ وأمَّ

 نَّ إ ٰى وهـو مرتبــة مل حتصـل ألحـد سـواه، حتَّــ ،هيسـع أحـد بـردِّ 

حلمـه حلمـه  ه منـه وأنَّ  أنَّـلعظم اختصاصـه بـه خـربَّ   النبيَّ 

ــاىلٰ  ــرب اهللا تع ــل أخ ــه، ب ــه دم ــ ودم ــه أنَّ ــم كتاب ــه، يف حمك ه نفس

 .ألحد سواه دُّ عَ وليس بعد ذلك مرتبة ترام وال تُ 

 :]ه فاطمة بنت أسدمِّ رشف أُ [

ــ ــوأمَّ ــأُ  فمعلــوم أنَّ  مِّ ا مــن جهــة األُ ا رشف آبائــه فأمَّ ه مَّ

فضـلها ورشفهـا وعظــم  فاطمـة بنـت أسـد املعلـوم عنــد الكـلِّ 

ـ ـموقعهــا يف اجلاهليـَّ كــان   النبــيَّ  نَّ إ ٰى ة واإلســالم، حتـَّ

ــدعوها أُ  ــي ــا ،همُّ ــول هل ــان يق ــِت «: وك ــد أُ أُ  أن ــي بع ــيّم  .»ّم

ــىلٰ  ــلَمت ع ــ وأس ــاجَرت، ول ــه وه ــوّىلٰ امَّ ـيدي ــت ت ــا   مات جهازه

ــيُّ  ــه وكفَّ   النب ــدها بنفس ــطجع يف حل ــه واض ــا يف قميص نه

ــ ،»، ال جعفــر وال عقيــلابنــِك  ابنــِك «: وقــال يف تلقينهــا  َل ئِ فُس

ــال ــك، فق ــن ذل ــكفَّ «: ع ــا يف قميص ــئالَّ ـنتُه ــ ي؛ ل ــوم خت رج ي

ـــة؛ ألنَّ  ـــور عريان ـــ النش ــــقميص  ]]١٥٣١ص [/[، بىلٰ ي ال ُي

نتهــا؛ صــيبها ضــغط القــرب، ولقَّ  يُ يف حلــدها؛ لــئالَّ  واضــطجعُت 

ــامَّ  ــر ونكــري، فل ــألة منك ــا مس ــألدفــع عنه ــة لَ ئِ  ُس ــن الوالي ت ع

ــابنــِك  ابنــِك : اضـطربت، فقلــت هلــا ام ، ال جعفــر وال عقيــل، إنَّ

 .»بن أيب طالب هو عيلُّ 

*   *   * 

 :]القرشف نفسه واجتامعه ملكارم األخ[]] ١٥٣٤ص [[

رشف النســـب رشف الـــنفس ومتـــام  ثـــّم انضـــاف إىلٰ 

ــيِّ  ــز النب ــالق ومتيي ــتامع مكــارم األخ ــب واج لــه   احلس

ــلِّ  ــب يف ك ــائص واملناق ــ باخلص ــام حتَّ ــف ومق ــهد وموق  ٰى مش

ـامَّ ـقـال لـه يــوم غـزاة السلسـلة، لــ ره اهللا بظفـره بأصــحاب ـ بشَّ

بـــإنزال ســـورة العاديـــات وخـــرج رســـول اهللا  ٰى وادي القـــر

 ــه فرحــًا بقدومــه، فلــامَّ متل ــًا ل ــ   رآه عــيلٌّ ّقي ــه ترجَّ ل ل

اهللا ورسـوله  ؛ فـإنَّ اركـب يـا عـيلُّ «: عن فرسـه، فقـال لـه 

أن تقــول فيــك طوائــف  ٰى عنــك راضــيان، واهللا لــوال أن أخشــ

ــي مــا قالــت النصــارمَّ مــن أُ  ــك  ٰى ت ــوم في يف املســيح لقلــت الي

ــاس إالَّ  مقــاالً ال متــرُّ  ــرتابمــأل مــن الن ــت  أخــذوا ال ب مــن حت

 .»كون بهقدميك وأخذوا فضل طهورك يتربَّ 

 :]قبول األعامل بالوالية[

 :ولقد أحسن بعض الناس حيث يقول

ـــ ــت ال ــا كان ــدر م ــوال حي    واهللا ل

ـــع  ـــة جمم ـــع الربيَّ ـــا وال مج   دني

   وإليـــه يف يـــوم املعـــاد حســـابنا

ــزع  ــدًا واملف ــا غ ــالذ لن ــو امل   وه

 نظـــر إىلٰ ا: قــال بعــض أهــل الفحــص ]]١٥٣٥ص [/[

. لــوال حمّمــد: لــوال حيــدر، ومل يقــل: هــذا الشــاعر كيــف قــال

ــقٌّ  ــه ح ــال  ؛ ألنَّ وقول ــن ف ــإن مل تك ــة، ف ــامل بالوالي ــول األع قب

ــىلٰ  ــوف ع ــامل موق ــول األع ــامل، فقب ــة أع ــه . الوالي ــه قول ومثل
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 وكـان املـدح يف بـدر إالَّ  َح دِ ومـا ُمـ ،النبـيِّ  مستفادة مـن عظمـة

ــمس ــة للش ــ. احلقيق ــن األزل إىلٰ  رُّ ـفس ــوامل م ــائر الع ــد  س األب

ــ ــدؤها احلض ـــمب ــرة املحّمديَّ ــة العلويَّ ــا بالوالي ــامل أدياهن ة ة وك

ـــ ة، ففـــيض تلـــك العـــوامل وخـــتم أدوارهـــا بالدولـــة املهدويَّ

ــو واألُ  ــد ه ــد، فمحّم ــوف آل حمّم ــري معط ــف غ ــن أل ــوف ع ل

 الظــاهر والبـاطن؛ فــإنَّ  هـو البــاطن وفاطمـة رسُّ  الظـاهر وعــيلٌّ 

ــ  حمّمــد عــىلٰ  ]]١٥٣٦ص [/[ل حمّمــدًا وآل اهللا ســبحانه فضَّ

واســتعبد  الكــلِّ  واختــارهم عــىلٰ  وأوجــدهم قبــل الكــلِّ  الكــلِّ 

ــلَّ  ــاعتهم الك ــواليتهم وط ــلِّ ب ــادات الك ــم س ــلِّ  ، فه ، يف الك

 ـــْن ـــِه َم َِت ْ
ـــتَص� بِرَ�

ْ َ
ـــاءُ َواُهللا � ـــرة[ �َش وإن  ]١٠٥: البق

 .عت من املنِكر األحشاءتقطَّ 

 :]لولديه احلسن واحلسني   ثبوت فضائل عيلٍّ [

ــمــن األفضــليَّ   وإذا عرفــت مــا ثبــت لعــيلٍّ  ة ة واألكمليَّ

وجــب أن يكـون ذلـك ثابتــًا   مجلـة اخللــق بعـد النبـيِّ  عـىلٰ 

ألبــيهام  ٰى ، فيجــري هلـام مـا جـرلولديـه احلسـن واحلسـني 

هلـام مـن  رف احلَسـبّي، كـام أنَّ ـاملنزلـة والشـ ن الفضـل وعلـوِّ م

ـــ ـــا ـالش ـــام املزاي ـــا، فله ـــل لغريمه ـــا مل حيص ـــبّي م رف النس

ـــة  ـــام اخلالف ـــة هل ـــفات املوجب ـــواّص والص ـــامالت واخل والك

 عــن النبــيِّ  ذلــك ثبــت هلــام بــالنصِّ  والواليــة كــام ألبــيهام، كــلُّ 

ة اإلماميَّــ ، نقلـه أهـل النقــل عنـه يف مواضـع كثــرية ذكرتـه

ــنَّ  ــريهم يف مص ــوغ ــفات مجَّ ــن أراد االطِّ ــف ة، م ــه فليق الع علي

فيهـا مــن اخلصــائص والفضـائل املعــدودة مــا  عليـه منهــا؛ فــإنَّ 

 .يعجز أكثر اخللق عن تفصيله وتعديده

ــل  ــد أمج ــه  وق ــدرج في ــاٍف ين ــان ش ــائل ببي ــذه الفض ه
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ـمجيع ما فُ  بالغـًا  دة، وهـو مـا نقلـه الكـلُّ ل يف املواضـع املتعـدِّ صِّ

دا شــباب احلســن واحلســني ســيِّ «: التــواتر مــن قولــه  حــدَّ 

ــ ــل اجلنَّ ــؤد. »ةأه ــا الس ــيادة معناه ــوالس ص [/[رف ـد والش

ـ ]]١٥٣٧  هلـام السـيادة عـىلٰ  أنَّ  ه عـىلٰ والفضل، وقـد ثبـت بنصِّ

هــم، كلِّ  د عــىلٰ دة، فوجــب أن يكــون هلــم الســؤمجيــع أهــل اجلنَّــ

ــل مــن كلِّ  ــا أفض ــمفيكون ــا أ. ه ــل وإذا كان ــع أه ــل مــن مجي فض

ــ ــلِّ اجلنَّ ــن الك ــل م ــا أفض ــب أن يكون ــ ؛ ألنَّ ة وج ــل اجلنَّ ة أه

 .أفضل، واألفضل من األفضل أفضل، فهام أفضل الكلِّ 

 :]فضل باقي التسعة من ُولد احلسني [

ــ ــني وأمَّ ــد احلس ــن ُول ــعة م ــاقي التس ــب يف  ا ب ــال ري ف

، كـام ثبـت الكـلِّ  فضلهم ورشفهـم؛ السـتحقاقهم الواليـة عـىلٰ 

ــ ــيف الروايــات املتــواترة واألدلَّ ــ. ةة القطعيَّ  تهم عــىلٰ ا أفضــليَّ وأمَّ

سائر األنبياء واألوليـاء فـذلك ثابـت هلـم أيضـًا؛ لكـون املرتبـة 

ــيلٍّ  ــي لع ــني  الت ــيِّ  واحلســن واحلس ــن النب   مــن اهللا وم

ــ ــة هلــم املــأخوذة مــن روحانيَّ ــة هلــم بطريــق ثبــوت الوالي ة ثابت

ه قطـب هم يف العـوامل الثالثـة؛ ألنَّـاملعطي هلـم مـراتب  النبيِّ 

 .الكلِّ 

 :]النبيِّ  عىلٰ  ة الويلِّ إثبات أفضليَّ [

ــَت  ــلَّ  أنَّ  وإذا عرف ــدٍ  ك ــ واح ــاء إنَّ ــن األولي ــا م ــذ م ام يأخ

ــ ــطة روحانيَّ ــيأخــذه بواس ــن ة نبيِّ ــوا أفضــل م ه وجــب أن يكون

األنبيــاء وأكمــل وأتـــّم يف مقــام الوحـــدة بســبب مشـــاهدة 

ــ ــوار املحّمديَّ ــه ة واألن ــعاع مرآت ــاس ش ــا؛ النعك ــاءة هب االستض

مرائـــي نفوســـهم بســـبب املقابلـــة املوجبـــة الســـتعداد  عـــىلٰ 

 ]]١٥٣٨ص [/[وال عجــب . أنفســهم لقبــول فــيض نــوره

ــليَّ  ــويلِّ مــن أفض ــرِّ  ة ال ــيِّ املتف ــن النب ــه  ع م ــائم مقام ــل الق الكام

ــه واملطَّ  ــاهد ملعارج ــىلٰ واملش ــه الشــهوديَّ  لــع ع ة مجيــع مقامات

ــه امللك ــوأحوال ــىلٰ وتيَّ ــيِّ  ة ع ــّي  النب ــامل اجلمع ــن الك ــارص ع الق

ــ ــات  حقــائق مقامــات الكــلِّ  الع عــىلٰ النــاقص عــن االطِّ وكيفيّ

ـــوُّ  ـــه وتط ـــهوديَّ معارج ـــاألطوار الش ـــره ب ـــالويلُّ . ةة اجلمعيَّ  ف

مـرآة  الكامـل بواسـطة انعكاسـها عـىلٰ  املشاهد مـن مـرآة النبـيِّ 

ًة وأكمــل مجعيَّــرورة يكــون أتــّم ـة لقبوهلــا بالضــنفســه املســتعدَّ 

ــو ــرًة وأق ــع دائ ــاهدًة وأوس ــيِّ اطِّ  ٰى مش ــك النب ــن ذل ــًا م  الع

ــ ــاملحجــوب عــن املشــاهدات اجلمعيَّ الواحــد مــنهم  نَّ إ ٰى ة، حتَّ

ــات أُ  ــًا ملقام ــوال يكــون حاوي ــبب مالحظــة األح ويل العــزم بس

 .ويل العزممن أُ  ٰى ة، فيكونوا أكمل حتَّ املحّمديَّ 

ام يأخـذ مـا يأخـذ بواسـطة إنَّـ ويلَّ الـ ر مـن أنَّ  بام تقرَّ وهو بنيِّ 

 نـا  كـان نبيُّ ه بـه يشـهد ومنـه يعـرف، فلـامَّ ه وأنَّـة نبيِّ روحانيَّ 

ـــ ة الكاملـــة وأوليـــاؤه منـــه يشـــهدون وبـــه صـــاحب اجلمعيَّ

يعرفــون كــانوا متســاوين لــه باعتبــار االنعكــاس احلاصــل مــن 

ويل أكمــل مـــن أُ  وهـــو . مرائـــي مشــاهداهتم مرآتــه إىلٰ 

ــا ــزم، فاملش ــامِّ الع ــتعداد الت ــه باالس ــل ملرآت ــنعكس  هد املقاب امل

ه التــاّم، فيكــون عليــه شــعاعها يكــون كــذلك، بواســطة التشــبُّ 

ويل العــزم حــال الواحــد مــنهم كحالــه يف مشــاهداته مقامــات أُ 

مشـاهدة مقاماتـه احلاويـة ملقامـاهتم وزيــادة  واالرتقـاء عنهـا إىلٰ 

 .ةخصائصه اجلمعيَّ 

 :]واجلواب عنها النبيِّ  عىلٰ  ة الويلِّ شبهات يف أفضليَّ [

ــول ــىلٰ : أق ــتدالل ع ــن االس ــه م ــار إلي ــذي أش ــليَّ  ال ة أفض

مني وأوليـائهم يـرد سـائر األنبيـاء املتقـدِّ  عـىلٰ   أولياء النبـيِّ 

كيـــف يكـــون املحتـــاُج يف : عليـــه ســـؤال، تقريـــره أن يقـــال

ــول إىلٰ  ــهوديَّ  الوص ــات الش ــله إليهــا  ة إىلٰ املقام ــطة توص واس

ــ ــا ٰى حتَّ ــون هب ــاهدة  يك ــه مش ــل ل ــا حص ــا مل ــاهدًا ولواله مش

ـــ ـــل ممَّ ـــَل وأكم ـــتج إىلٰ أفض ـــك  ن مل حي  ]]١٥٣٩ص [/[تل

ــ ــات العلويَّ ــهد املقام ــل يش ــطة، ب ــري الواس ــن غ ــتعداده م ة باس

 ل به؟من يتوصَّ  احتياج إىلٰ 

ة مقـام النبـوَّ  ة مـن مل يصـل إىلٰ ت أفضـليَّ وأيضًا كيـف صـحَّ 

 ؟من وصل إليه ومل ينحجب عنه النحجابه عىلٰ 

ــن األوَّ وُجيــ ــ: لاب ع ــاوي أنَّ ــيل؛ لتس ــن التفض ه ال مــانع م

ــلِّ  ــاج إىلٰ  الك ــ يف االحتي ــاهدات اإلهليَّ ــ ة إىلٰ املش ــيِّ روحانيَّ  ة النب

 َّكـان مقامـاهتم يف العـوامل الثالثـة، فلـامَّ  ه معطي الكـلِّ ؛ ألن 

ــا ــدَّ ؤأولي ــه وش ــاص ب ــد االختص ــم مزي ــه هل ــىلٰ ة االطِّ  الع ع

ــانوا  ــدّي ك ــب املحّم ــّد اطِّ القط ــذلك أش ــىلٰ ب ــًا ع ــات  الع املقام

ــ ــر مجعيَّ ــوأكث ــن أكمليَّ ــب م ــال عج ــاهدات، ف ــك املش تهم ة لتل

من مل يكـن لـه ذلـك االختصـاص ومل يكـن لـه  تهم عىلٰ وأفضليَّ 

ـــر إىلٰ  ـــدَّ  النظ ـــب وال ش ـــك القط ـــذل ـــىلٰ ة االطِّ ـــك  الع ع تل

 .املقامات

ــاين ــن الث ــأنَّ : وع ــوَّ  ب ــم النب ــن اس ــاهبم ع ــان انحج ــا ك ة م

ــن مراتــب أُ لقصــوره ــدة م ع ــام الوح ــاء، ال يف مق ــك األنبي ولئ

رهم عــن اخلــاتم بــالوجود وال يف مقــام الكثــرة، بــل لتــأخُّ 

ـــاه،  ـــم دون مقتض ـــن االس ـــبهم ع ـــب حلج ـــورّي املوج الص

م وجـودهم الصــورّي بخـالف مـن عـداهم مــن األنبيـاء؛ لتقـدُّ 
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مــانع مــن إطــالق االســم علــيهم؛  اخلــاتم، فــال يكــن َثــمَّ  عــىلٰ 

ــوهلم إىلٰ  ــه لوص ــم إطالق ــة هل ــات املوجب ــن . املقام ــزم م وال يل

املحجــوبني عــن االســم ملــانع منــع مــن  تهم عــىلٰ ذلــك أفضــليَّ 

إطالقه؛ ملساواهتم هلـم يف املقامـات التـي ثبـت هبـا االسـم لغـري 

ـــ ـــيهم بالتش ـــادهتم عل ـــه وزي ـــوبني عن ـــب رُّ ـاملحج ف بالقط

 .ة عليهماملحّمدّي، فثبتت هلم األفضليَّ 

ام شـاهد مـا شـاهده ووصـل مـا إنَّـ الكـلُّ إذا كان : فإن قلت

ــ ة القطــب املحّمــدّي وصــل إليــه مــن املقامــات بســبب روحانيَّ

 يف ذلك، فمن أين جاء التفضيل؟ الكلُّ  ٰى فتساو

ــ إنَّ : قلــت ــاء ل ــبق امَّ ـاألنبي ــورّي أس ــود الص  كــانوا يف الوج

ــان  ــب ك ــن القط ــ ]]١٥٤٠ص [/[م ــه إنَّ ــذهم عن ــو أخ ام ه

ة احلاصـلة يف عـامل العقـول مـن النوريَّـ ةباعتبار صـورته املعنويَّـ

املنـدرج فيـه إمجـاالً مـا هـو  ونفـس الكـلِّ  ه عقل الكـلِّ حيث إنَّ 

ـ ـ. الً يف ما حتته من العـوامل مفصَّ ر وجـودهم ا أوليـاؤه فلتـأخُّ وأمَّ

الصورّي عـن وجـوده الصـورّي كـان أخـذهم مـا أخـذوا عنـه 

ـــام ـــاء يف املق ـــاركوا األنبي ـــًا، فش ـــامني مع ـــار املق ل األوَّ  باعتب

ه وا دوهنم باملقـام الثـاين الـذي هـو مقـام التفصـيل؛ ألنَّـواختصُّ 

ــزل إىلٰ امَّ ـلــ ــعــامل الطبيعــة بالصــورة اإلنســانيَّ   ن ــه مــا ة فصَّ ل في

؛ أمجل هناك وظهر فيه بمقامـات الـوحي امللكـّي مـا مل يكـن َثـمَّ 

ــ ــألنَّ ــاهدة احلّقيَّ ــام املش ــاك يف مق ــاهدة ه هن ــن مش ــة ع ة احلاجب

ــر ــاعــامل األج ــاك عنه ــام هن ــتغال ب ــام . ام؛ لالش ــان مق وهلــذا ك

بــات عــامل الكــون والفســاد لــيس هــو مــن اإلخبــار بمغيَّ 

ــ ــات العلويَّ ــواصِّ املقام ــن خ ــ ة وال م ــل اهللا؛ ألهنَّ ــوِّ أه  م لعل

ــ هــون عــن ذلــك؛ ألنَّ مهمهــم يتنزَّ  ام هــو املشــاهدة مطلــوهبم إنَّ

ــ ــدهش احلقَّ ــاب م ــو جن ــدس وه ــاب الق ــتغراق يف جن ة واالس

 .ما سواه ل عن كلِّ مشتغ

الــوحي  وهلــذا احتــاج األنبيــاء يف تــدبري النــوع اإلنســاّين إىلٰ 

ــازل عــىلٰ  ـ الن ــف احلــوادث الكونيـَّ ــة؛ لتعري ة، أيــدي املالئك

يشــاهدون منــه مجيــع ذلــك  )عليــه وعلــيهم الســالم(فأوليــاؤه 

ــىلٰ  ــيل، فتخلَّ  ع ــفه اهللا التفص ــي وص ــه الت ــع أخالق ــوا بجمي ق

َعـ�ٰ  :بالعظمة يف قوله تعـاىلٰ 
َ
 ل

َ
ـك

�
ـٍق َعِظـيمٍ  َو�ِن

ُ
ل

ُ
: القلـم[ خ

ــ]٤ ــة ه عظــيم إالَّ ، والعظــيم ال يقــول يف يشء إنَّ  إذا كــان يف غاي

ة واقتـدوا بـه يف مجيـع مسـالكه اإلمجاليـَّ. ما يكـون مـن العظمـة

ة، ثّم حصـل هلـم مـع متـام النسـب املعنـوّي احلاصـل والتفصيليَّ 

ــبُّ  ــبب التش ــم بس ــهل ــاّم والتخلُّ ــع ق احلقيه الت ــّي بجمي ــه أق خالق

ـــدموّي،  ـــّي وال ـــرب اللحم ـــورّي والق ـــب الص ص [/[النس

ـــوادُّ  ]]١٥٤١ ـــت امل ـــ فأرشك ـــانوا يف واحتَّ ـــور، فك دت الص

احلقيقــة هــم هــو وهــو هــم باعتبــار النســبتني، فصــاروا بــذلك 

ــ ــل اجلمعيَّ ــأه ــة التامَّ ــات العامَّ ــة واملقام ــد ة، فتحقَّ ــم مزي ق هل

ــ مــن ســواهم  ة عــىلٰ الفضــل واالختصــاص بــالكامالت احلقيقيَّ

ـ ذلـك مـن غـري  ق لـه من سائر األنبياء واألوليـاء، كـام حتقَّ

ــرق ــ. ف ــاهتم اإلهليَّ ــافهم مقام ــف ــهم النبويَّ ــة وخصائص ا ة؛ فإهنَّ

ــرة األ ــا جــد� مقامــات غزي ــام عزيــزة املــرام، فاعرفه ــن  احك تك

مـن «: املعرفـة التـي وجبـت عليـك بقولـه  عارفًا هبم حـقَّ 

 .»ةه مات ميتة جاهليَّ مات ومل يعرف إمام زمان

 :]ة بأنبياء بني إرسائيلمَّ مشاهبة علامء هذه األُ [

ــاب قولــه : قــال ــاء مَّ علــامء أُ «: ومــن هــذا الب تــي كأنبي

ـ»بنـي إرسائيـل تــه مشـاهبة لواليــة مَّ واليــة علـامء أُ  ق أنَّ ؛ ملــا حتقَّ

ــلِّ  ــاج الك ــث احتي ــن حي ــل م ــي إرسائي ــاء بن ــة  إىلٰ  أنبي الوالي

ـمَّ فعلامء أُ . املطلقة ر هلـم مـن أحـوال ـته باعتبـار أخـذهم مـا تيسَّ

ــي إرسائيــل يف  ــا أنبيــاء بن ــي افتقــر إليه ــة املطلقــة الت الوالي

ــ ــواليــتهم النبويَّ مقامــاهتم  معطــي الكــلِّ  ه ة مــن حيــث إنَّ

ــ ــة املتحقَّ ــة املطلق ــنهام يف الوالي ــل، فبي ــي إرسائي ــة بن ــا والي ق هب

ــ ــاهبة معنويَّ ــامء أُ . ةمش ــن عل ــد م ــون الواح ــد يك ــر مَّ وق ــه أكث ت

ــ ــار مالحظــة  ]]١٥٤٢ص [/[ة مجعيَّ ــاء باعتب مــن بعــض األنبي

ــ ــرة االطِّ ــدّي وكث ــب املحّم ــاالت القط ــىلٰ ح ــه،  الع ع مقامات

فتــنعكس عليــه شــعاعات كثــرية بواســطة اســتعداد مرآتــه 

ــحَّ  ــا، فص ــن  لقبوهل ــّم م ــل وأت ــنهم أكم ــد م ــون الواح أن يك

ه بعـض هـذا حتقيـق مـا ذكـر. الواحـد مـن أنبيـاء بنـي إرسائيـل

ــ ،الفاحصــني عــن هــذه الغــوامض ة وجــوب أفضــليَّ  مَ وبــه ُعِل

 .ويل العزمأُ  ٰى سائر األنبياء حتَّ  عىلٰ  تنا أئمَّ 

 :]ويل العزمأُ  عىلٰ  تنا ف يف تفضيل أئمَّ توقُّف املصنِّ [

ــ ــث املرويَّ ــه ويف األحادي ــنهم  ة عن ــدلُّ  وع ــا ي  م

ــىلٰ  ــنِّ  ع ــك، واملص ــذل ــىلٰ ف توقَّ ــيلهم ع ــزم  ويلأُ  ف يف تفض الع

فــه مــن ه توقُّ مــن عــداهم، ووجــ بعــد أن جــزم بتفضــيلهم عــىلٰ 

ــإنَّ  ــل؛ ف ــة النق ــاىلٰ  جه ــردهم  اهللا تع ــد أف ــيم ق ــذكر احلك يف ال

ام وإنَّـ. بالذكر يف مواضع؛ ختصيصـًا هلـم مـن بـني أهـل الواليـة

ـ د بعلمــه، فجــاز ه هبــم تفـرَّ فعـل ذلــك ملزيـد اختصــاص اختصَّ

مـن عـدا  تهم عـىلٰ ضـليَّ أن يكون هلـم مـن احلـاالت املوجبـة ألف

ــنصُّ  ــه ال ــن أخرج ــت إذا حقَّ . م ــاه وأن ــا تلون ــر يف م ــت النظ ق
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 نــت لــك حقيقــة األمــر وعرفــت أنَّ عليــك يف هــذه احلاشــية تبيَّ 

ــا أئمَّ  ــلِّ  تن ــز الك ــلِّ  مرك ــب الك ــىلٰ  وقط ــل ع ــم الفض  وهل

 .ٰى وإن أباه من أب الكلِّ 

 :]بعض بعضهم إىلٰ  تنا أحوال مراتب أئمَّ [

ــ ــهم إىلٰ ا أحــواوأمَّ ــَت  ل مــراتبهم بعض  أنَّ  بعــض فقــد علم

؛ الكـلِّ  رف األصـيل والفضـل النبيـل عـىلٰ ـلـه الشـ حمّمدًا 

 وكـذلك جيـب لعـيلٍّ . إليـه واحتيـاج الكـلِّ  الستغنائه عن الكـلِّ 

ــبة إىلٰ  ــه بالنس ــب ل ــا جي ــده م ــ بع ــاقي أوالده؛ لعلَّ ــاواةب . ه املس

ــن  ــني  ]]١٥٤٣ص [/[واحلس ــيهام  واحلس ــد أب ــذلك بع ك

ـ. ري فيهام ما جيري فيه؛ ملـا سـبقجي ا بـاقي التسـعة فالظـاهر وأمَّ

ــيهم  ــاج اخللــق إل وجــوب مســاواهتم يف درجــة الواليــة؛ الحتي

يف حتصــيل الكــامالت، فيجــب تســاوهيم يف مــا بــه حيصــل 

ــ. تكمــيلهم هلــم ــدلُّ وجــاء يف أحــاديثهم ممَّ ذلــك، كــام  عــىلٰ  ا ي

علمنــــا واحــــد ونحــــن يشء «: روي عـــن الصــــادق 

ـــا مـــا جيـــري ألوَّ « ،»واحـــد ـــاه »لنـــاجيـــري آلخرن ، ويف معن

 .ل بذكرهاطوِّ أحاديث كثرية ال نُ 

 خـاتم اخلـتم زيـادة تـرجيح عـىلٰ  للقـائم بـاألمر  ولعلَّ 

بســبب مــا أعطــاه اهللا مــن خصــائص  مــن قبلــه مــن آبائــه 

ق هلـا بـأحوال ة ال تعلُّـمَّـصـالح األُ  ما بـه يـتمُّ  عىلٰ  الكامل زيادةً 

ــ ــة؛ لوجــوب االرعيَّ ــيهم ملســاواة يف مــا بــه يتحقَّ ــاج إل ق االحتي

وهـي قيامـه  )حـاتوجـاء يف القـائم مـن مرجِّ (: فيه، وهلذا قال

ــيف ــدعوة ،بالس ــار ال ــة ،وإظه ــتم الوالي ــىلٰ  ،وخ ــور ع  والظه

ــداء ــالفتوح ،األع ــاص ب ــوُّ  ،واالختص ــاده وعل ــالم بجه  ،اإلس

ــق ــة اخلل ــه جلمل ــوم عدل ــنهم إالَّ  وأنَّ  ،وعم ــا م ــم ــن بشَّ ر ـ م

ــه ــ بدولت ــك كلُّ ــه، وذل ــور أّيام ــه وظه ــان ل ــادة رجح  ه زي

ــ لــع د بــه ومصــالح ال يطَّ ه اهللا هبــا؛ لعلــم تفــرَّ وخصــائص خصَّ

ن العقـول مـن إدراكهـا مـن غـري نقصـان عليها البرش وال تـتمكَّ 

 ه رسٌّ مـن مـراتبهم علـيهم، فـاعلم ذلـك؛ فإنَّـ ملزاياهم وال حـطَّ 

 .حمجوب

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق  /ينكامل الدِّ 

 :عرص وجوب وحدة اخلليفة يف كلِّ ]] ٤٠ص [[

خليفـة واحـدة ثبـت بــه،  إشـارة إىلٰ ) خليفـة: (ويف قولـه 

مـن زعـم أنَّـه جيـوز أن تكـون يف وقـت واحـد   ومعه إبطال قول

ــة ـــر اهللا  أئمَّ ــد اقتص ــرية، وق ــىلٰ  كث ــت  ع ــو كان ــد، ول الواح

وا عنـه مل  الواحـد،  عـىلٰ  يقتصــر اهللا احلكمة مـا قـالوه وعـربَّ

ــ ــرآن ُي ــّم إنَّ الق ــدعواهم، ث ــاٍذ ل ــا ُحم ــا دون ودعوان ح قولن رجِّ

ـ  ٰى األُخـر ح إحـدامها عـىلٰ قوهلم، والكلمتان إذا تقابلتـا ثـّم رجَّ

 .بالقرآن، كان الرجحان أوىلٰ 

*   *   * 

هـــا :إنَّ قولــه  ]]٤٥ص [[
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ــرة[ ــ]٣١: البق ــامء األئمَّ ــه أس ــاٍن ة ، أراد ب ــامء مع ، ولألس

ــأوىلٰ  ــا ب ــد معانيه ــيس أح ــرية ول ــامء  كث ــر، ولألس ــن اآلخ م

 .من اآلخر أوصاف وليس أحد األوصاف بأوىلٰ 

ـــم آدم  ٰى فمعنـــ ـــه ســـبحانه علَّ أوصـــاف  األســـامء أنَّ

ــم  ــم واحلل ــافهم العل ــن أوص ــا، وم ــا وآخره هل ــا أوَّ ــة كّله األئّم

مة والســخاء والوفــاء، وقــد نطــق والشــجاعة والعصــ ٰى والتقـو

ـــاب اهللا  ـــه كت ـــاء  بمثل ـــامء األنبي ـــه يف أس : ، كقول
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  ومحــدهم بــام كــان فــيهم مــن الشــيم املرضــية واألخــالق

ــم اهللا الز  كيـة، وكـان ذلـك أوصـافهم وأسـامءهم كـذلك علَّ

 .هاآدم األسامء كلَّ 

ـــول إىلٰ  ـــه ال وص ـــًا أنَّ ـــك أيض ـــة يف ذل ـــامء  واحلكم األس

ــري  ــل غ ــامع، والعق ــق الس ــن طري ــتعبادات إالَّ م ــوه االس ووج

ـ ــه لـو أبصــر عاقــل شخصـًا مـن بعيــد أو  ه إىلٰ متوجِّ ذلـك، ألنَّ

ــل إىلٰ  ه وال ســبيل إليــه إالَّ مــن اســتخراج اســم قريــب ملــا توصَّ

ـــل اهللا  ـــامع، فجع ـــق الس ـــة  طري ـــاب اخلليف ـــدة يف ب العم

السامع، ولـامَّ كـان كـذلك أبطـل بـه بـاب االختيـار إذ االختيـار 

ــيَّ  ــق اآلراء، وقض ــن طري ــىلٰ م ــوعة ع ــة موض ــامء  ة اخلليف األس

الســامع، فصــحَّ بــه ومعــه مــذهبنا يف  واألســامء موضــوعة عــىلٰ 

ــا ــحُّ ب ــه يص ــام أنَّ ــارة  لنصِّ اإلم ــاب اإلش ــا ب ــارة، فأمَّ واإلش
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ـــه  ـــمر يف قول ٰ  :فمض
َ َ

ـــُهْم � ـــم� َعَرَض
ُ
ـــةِ  �

َ
َمالئِ�

ْ
 ا�

الشـــخص  ، فبـــاب العـــرض مبنـــيٌّ عـــىلٰ ]٣١: البقـــرة[

ــىلٰ  ــيٌّ ع ــم مبن ــاب االس ــارة، وب ــ واإلش ــحَّ معن ــمع، فص  ٰى الس

 .مجيعاً  اإلشارة والنصِّ 

ٰ  :وللعـــرض الـــذي قـــال اهللا 
َ َ

ـــم� َعَرَضـــُهْم �
ُ
� 

ــةِ 
َ
َمالئِ�

ْ
ــان ا� ــاهتم : معني ــهم وهيئ ــرض أشخاص أحــدمها ع

، والوجـه اآلخـر كام روينـاه يف بـاب أخبـار أخـذ امليثـاق والـذرِّ 

املالئكـــة مـــن طريـــق الصـــفة  عرضـــهم عـــىلٰ  أن يكـــون 

والنسبة كام يقوله قـوم مـن خمالفينـا، فمـن كـال املعنيـني حيصـل 

 .املالئكة باإليامن بالغيبة استعباد اهللا 

ـتُْم صـاِدِ��َ  :ويف قوله 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ْسماِء هـُؤالِء إِن

َ
ِ�ئُوِ� بِأ

ْ
ن
َ
  أ

 :ِحَكم كثرية

ــدها ــل آدم  أنَّ اهللا : أح ــامء  أهَّ ــة أس ــيم املالئك لتعل

ــ ــاىلٰ األئمَّ ــن اهللا تع ــتعلُّ  ة ع ــة ل ــل املالئك ــره، وأهَّ ــامئهم ذك م أس

ــن آدم  ــاهللا ع ــان  ، ف ــة، فك ــم املالئك ــم آدم وآدم علَّ علَّ

ــز املتعلِّ  آدم ــانوا يف حيِّ ــم وك ــز املعلِّ ــصَّ يف حيِّ ــا ن ــذا م ــني، ه م

 .عليه القرآن

ــا : وقــول املالئكــة تَن مْ
�
 مــا َعل

�
ــا إِال

َ
ــَم �

ْ
 ال ِعل

َ
ك

َ
ــبْحان ُس

َِكـيمُ 
ْ
َعِلـيُم ا�

ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
ـة لنـا  فيـه أصـحُّ   إِن دليـل وأبـني حجَّ

ــ ــامء األئمَّ ــول يف أس ــد أن يق ــوز ألح ــه ال جي ]] ٤٧ ص/[[ة أنَّ

ــو جــاز ألحــد إالَّ عــن تعلــيم اهللا  وأوصــافهم  ، ول

ــبيحهم  ــبحوا اهللا دلَّ تس ـــامَّ س ــوز، ول ــة أج ــان للمالئك ذلــك ك

ــىلٰ  ــبيح  ع ــك أنَّ التس ــد، وذل ــايف التوحي ــا ين ــه ممَّ ـــرع في أنَّ الش

ــد قــول  تنزيــه اهللا  ــه ال يوجــد يف القــرآن إالَّ عن ــاب التنزي وب

ض إلبطــال ــه،  جاحــد أو ملحــد أو متعــرِّ ــد والقــدح في التوحي

ــا: فلــم يســتنكفوا إذ مل يعلمــوا أن يقولــوا
َ

ــَم �
ْ
، فمــن ال ِعل

ــانوا  ــه، وك ــه بمالئكت ــتجَّ اهللا علي ــم اح ــا ال يعل ــم م ــف عل تكلَّ

ــة  ــل اهللا املالئك ــام أهَّ ــرة، وإنَّ ــدنيا واآلخ ــه يف ال ــهداء اهللا علي ش

ــىلٰ  ــم ع ــم ال  إلعالمه ــالعجز وأهنَّ ــرتافهم ب ــد اع ــان آدم عن لس

ْسمائِِهمْ  :مون، فقال يعل
َ
ُهْم بِأ

ْ
ِ�ئ

ْ
ن
َ
ُم أ

َ
 .يا آد

*   *   * 

 :إشكال ردُّ  ]]٥٣ص [[

ـــَم أوجبــتم يف : وكــان مــن معارضــة خصــومنا أن قــالوا ولِ

ــ ــًا يف األنبيــاء، فــام أنكــرتم أنَّ ذلــك كــان األئمَّ ة مــا كــان واجب

ــ ــائز يف األئمَّ ــري ج ــاء وغ ــائزًا يف األنبي ــج ــإنَّ األئمَّ ــوا ة ف ة ليس

ــك ــال األئمَّ ــبه ح ــائز أن يش ــري ج ــاء فغ ــاء األنبي ــال األنبي ة بح

ـ فأوجدونا دليالً مقنعـًا عـىلٰ  ة مـا كـان جـائزًا أنَّـه جـائز يف األئمَّ

ـُس يف األنبياء والرُّ  ة الـذين ليسـوا ل فـيام شـبَّهتم مـن حـال األئمَّ

ل، وإنَّـام يقـاس الشـكل بالشـكل واملثـل ُسـبأشباه األنبيـاء والرُّ 

ــن تث ــل، فل ــم باملث ــتقيم لك ــن يس ــك، ول ــواكم يف ذل ــت دع ب

ــ ــال األئمَّ ــبيهكم ح ــكم يف تش ــاء قياس ــال األنبي إالَّ  ة بح

 ؟بدليل مقنع

ــأقول  ــدي  -ف ــاهللا أهت ــيام : -وب ــوا ف ــد جهل ــومنا ق إنَّ خص

ــز  ــل التميي ــانوا مــن أه ــم ك ــو أهنَّ ــك، ول ــه مــن ذل عارضــونا ب

ــ ــر والتفكُّ ــة العصــبية ر والتــدبُّ والنظ ــإطراح العنــاد وإزال ر ب

م مــن أســالفهم لعلمــوا أنَّ كــلَّ ل مــا كــان  رؤســائهم ومــن تقــدَّ

ــو  ــاء فه ــائزًا يف األنبي ــ]] ٥٤ص /[[ج ــب الزم يف األئمَّ ة واج

ــم  ــاء ه ــك أنَّ األنبي ة، وذل ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل والق ــل بالنع ــذو النع ح

ـــ ـــُأصـــول األئمَّ ة هـــم خلفـــاء األنبيـــاء ة ومغيضـــهم واألئمَّ

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــائمون بحجَّ ــياؤهم والق ــىلٰ  وأوص ــون  ع ــن يك م

ــدود ــج اهللا وح ــل حج ــيال تبط ــدهم ك ــا دام ]ه و[بع ــه م رشائع

ــت  التكليــف عــىلٰ  ــو وجب ــًا، ول ــم الزم ــائًام واألمــر هل ــاد ق العب

ــول ــل أن يق ــاز لقائ ــة جل ــج اهللا : املعارض ــم حج ــاء ه إنَّ األنبي

ــ ة حجــج اهللا إذ ليســوا باألنبيــاء وال فغــري جــائز أن يكــون األئمَّ

ـمُّ َسـفغـري جـائز أن يُ : يضـاً كاألنبياء، وله أن يقـول أ ة ألنَّ وا أئمَّ

ــ ــانوا أئمَّ ــاء ك ــاألنبي ــوا أئمَّ ــاء فيكون ــوا بأنبي ــؤالء ليس ة ة وه

ــه  ــوم ب ــان يق ــام ك ــوا ب ــًا أن يقوم ــائز أيض ــري ج ــاء، وغ كاألنبي

 الرسـول مــن اجلهــاد واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر إىلٰ 

م غــري ذلــك مــن أبــواب الشـــريعة إذ ليســوا كالرســول وال هــ

ا يكثـر تعـداده ويطـول  برسل، ثّم يأيت بمثل هـذا مـن املحـال ممـَّ

ه كانـت هـذه املعارضـة مـن الكتاب بذكره، فلـامَّ فسـد هـذا كلُّـ

 .خصومنا فاسدة كفساده

ــن نُ  ــّم نح ــنيِّ اآلن ونُ ث ــب ــذا كلِّ ــد ه ــح بع ــاكل وضِّ ه أنَّ التش

ــ ــاء واألئمَّ ــنيِّ بــني األنبي ــج اهللا ة ب ــم حج  واضــح، فيلــزمهم أهنَّ

العبــاد، وفــرض  جــه عــىلٰ جَ اخللــق كــام كانــت األنبيــاء ُح  عــىلٰ 

ــول اهللا  ــاء، وذلــك ق ــة األنبي طــاعتهم الزم كلــزوم فــرض طاع

 : ْم
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
 أ

ٰ : ، وقولــه تعــاىلٰ ]٥٩: النســاء[
َ

وُه إِ�
�
ــْو رَد

َ
 ا�ر�ُســوِل َو�ِ�ٰ  َو�

 
َ ْ
وِ� األ

ُ
ُهمْ أ

ْ
 ِمـن

ُ
ه
َ
ِبُطون

ْ
ن
َ
يـَن �َْسـ� ِ

�
َعِلَمـُه ا�

َ
ُهْم ل

ْ
ـِر ِمـن

ْ
� ]النســاء :

ــ]٨٣ ــوالة األمــر هــم األوصــياء واألئمَّ ة بعــد الرســول ، ف
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 ٰوقــد قــرن اهللا طــاعتهم بطاعــة الرســول، وأوجــب عــىل ، 

العباد من فرضهم مـا أوجبـه مـن فـرض الرسـول، كـام أوجـب 

علــيهم مــن طاعتــه العبــاد مــن طاعـة الرســول مــا أوجبـه  عـىلٰ 

 يف قولــه : 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
: ثــّم قــال  ،أ

 َاهللا 
َ
ــاع ط

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
ــول ــِع ا�ر�ُس ــْن يُِط ــاء[ َم ، وإذا ]٨٠: النس

ـــ ـــت األئمَّ ـــُح ]] ٥٥ص /[[ ة كان ـــىلٰ َج ـــن مل  ج اهللا ع م

مــن خلفــه مــن بعــده كــام  يلحــق بالرســول ومل يشــاهده وعــىلٰ 

ــة مــن مل يشــاهده يف عصـــره لــزم مــن  عــىلٰ  كــان الرســول حجَّ

ــ ــة األئمَّ ــد طاع ــول حمّم ــة الرس ــن طاع ــزم م ــا ل ــد  ة م فق

تشاكلوا واسـتقام القيـاس فـيهم وإن كـان الرسـول أفضـل مـن 

ـ ــة واالسـم والفعــل والفــرض، إذ األئمَّ ة فقــد تشـاكلوا يف احلجَّ

ــ ٰى كــان اهللا جــل ثنــاؤه قــد ســمّ  : ة بقولــه إلبــراهيمالرســل أئمَّ

ج 
�

 إِ�
ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
ــرة[ اِعل ــا ]١٢٤: البق ــد أخربن ، وق

ـل األنبيـاء والرُّ  اهللا تبارك وتعـاىلٰ  ـه قـد فضَّ  ل بعضـهم عـىلٰ ُسـأنَّ

ــارك وتعــاىلٰ  ــال تب ــُهْم : بعــض فق ضَ
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ُ
ــل  ا�ر�ُس

َ
ــك

ْ
تِل

 ٰ
َ

ــَم اهللاُ  �
� َ
ــْن � ُهْم َم

ْ
ــن ــٍض ِم

ْ
ــة  ... َ�ع ــرة[اآلي ، ]٢٥٣: البق

ٰ وَ : وقــال
َ

 ا��ِ�ي�ــَ� �
َ

ــض
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــٍض  ل

ْ
اآليــة  ... َ�ع

ــهم ]٥٥: اإلرساء[ ــان بعض ة وإن ك ــوَّ ــاء يف النب ــاكل األنبي ، فتش

أفضل من بعـض، وكـذلك تشـاكل األنبيـاء واألوصـياء، فمـن 

 ة بحـال األنبيـاء واستشـهد بفعـل األنبيـاء عـىلٰ قاس حال األئمَّ 

ــ ــل األئمَّ ــهفع ــاب يف قياس ــد أص ــهاده  ة فق ــه استش ــتقام ل واس

 .بالذي وصفناه من تشاكل األنبياء واألوصياء 

 :وجه آخر إلثبات املشاكلة

حقيقـة مـا رشحنـا مـن تشـاكل  ووجه آخر من الـدليل عـىلٰ 

ــ ــاء األئمَّ ــاىلٰ  ة واألنبي ــارك وتع ــه أنَّ اهللا تب ــول يف كتاب : يق
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 عـىلٰ ] اجلاريـة[ونجـري األُمـور  رسـول اهللا  ٰى هنتـدي هبـد

مـن قـول أو فعـل، َفَكـاَن ِمـْن  حدِّ مـا أجراهـا رسـول اهللا 

ــْوِل َرُســوِل اهللا  ــا َق ــاء ملحقِّ ــا مــن تشــاكل األنبي ــا ذكرن ق مل

ــ ِمنِّــي َكَمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن  َمنِْزَلــُة َعــِيلٍّ «: ة أن قــالواألئمَّ

ــ ــِدي ٰى ُموَس ــيَّ َبْع ــُه َال َنبِ ــول اهللا » إِالَّ َأنَّ ــا رس أنَّ  ، فأعلمن

ورسـوالً  اشـبَّهه هبـارون وكـان هـارون نبيـ�وقـد  ليس بنبيٍّ  اعلي� 

  .ه بجامعة من األنبياء كذلك شبَّه]و[

ــُد ْبــُن ُموَســ]] ٥٦ص /[[ َثنَا ُحمَمَّ ِل  ٰى َحــدَّ ْبــِن اْلـــُمتََوكِّ

، َقـاَل : ، َقـاَل  ـْعَدآَباِديُّ َثنَا َعـِيلُّ ْبـُن اْحلَُسـْنيِ السَّ َثنَا : َحـدَّ َحـدَّ

ـِد ْبـِن َخالِـٍد، ، َعـْن َأبِيـِه ُحمَمَّ ِقـيُّ : َقـاَل  َأْمحَُد ْبُن َأِيب َعبْـِد اهللا اْلَربْ

، َعـْن َأبِيـِه،  ـيْبَاِينُّ َة الشَّ َثنَا َعبُْد اْلـَمِلِك ْبـُن َهـاُروَن ْبـِن َعنْـَرتَ َحدَّ

ــاٍس، َقــاَل  ــِن َعبَّ ــِد اهللا ْب ِه، َعــْن َعبْ ــَد   :َعــْن َجــدِّ ُكنَّــا ُجُلوســًا ِعنْ

ــوِل اهللا  ــاَل  َرُس ــَر إَِىلٰ «: َفَق ــْن َأَراَد َأْن َينُْظ ــِه،  َم آَدَم ِيف ِعْلِم

ــْلِمِه، وإَِىلٰ  َىلٰ وإِ  ــوٍح ِيف ِس ــِه، وإَِىلٰ  ُن ــَراِهيَم ِيف ِحْلِم ــ إِْب ِيف  ٰى ُموَس

ــِه، وإَِىلٰ  ــْر إَِىلٰ  فَِطاَنتِ ــِدِه، َفْليَنُْظ ــَذا َداُوَد ِيف ُزْه ــاَل »َه ــا : ، َق َفنََظْرَن

َام َينَْحـِدُر ِمـْن َصـبٍَب  فـإذا .  َفإَِذا َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب َقـْد َأْقبَـَل َكـَأنَّ

ـــ ه رســـول اهللا شـــبِّ اســـتقام أن يُ   ة أحـــدًا مـــن األئمَّ

ــاء والرُّ  ــباألنبي ــا أن نُ ُس ــتقام لن ــبِّ ل اس ــش ــع األئمَّ ــع ه مجي ة بجمي

ل، وهـذا دليـل مقنـع وقـد ثبـت شـكل صـاحب ُس األنبياء والرُّ 

ــا  ــ زمانن ــة موس ــه بغيب ــت   ٰى يف غيبت ــن وقع ــريه ممَّ وغ

وقعـت مـن جهـة  هبم الغيبـة، وذلـك أنَّ غيبـة صـاحب زماننـا

ــل  ــره يف الفص منا ذك ــدَّ ــذي ق ــن ال ــدبري م ــة الت ــت لعلَّ الطواغي

ل  .األوَّ

ــا يُ  ــوممَّ ــفِس ــاكل األئمَّ ــي تش ــومنا يف نف ــة خص ة د معارض

موا قبـل عصــر نبيِّ ُس واألنبياء أنَّ الرُّ  كـان  نـا ل الـذين تقـدَّ

مــه مــن قــام بوصــيَّ  ويصٍّ  أوصــياؤهم أنبيــاء، فكــلُّ  ــة تقدَّ ة حجَّ

ــاة آ ــت وف ـــر نبيِّ  إىلٰ  دم وق ــا عص ــ ن ــان نبي� ــك اك ، وذل

آدم كـان شـيث ابنـه، وهـو هبـة اهللا يف علـم آل حمّمـد  مثل ويصِّ 

 نــوح  ، ومثـل ويصِّ اوكـان نبي�ــ  كـان ســام ابنـه وكــان

، اه إسـامعيل ابنـه وكـان نبيـ�كـان وصـيَّ  ، ومثل إبراهيم انبي� 

ــا وأوصــياء نبيِّ  ــاء ألنَّ اهللا  ن ــوا أنبي ــدًا  مل يكون جعــل حمّم

ــد ]] ٥٧ص /[[ ــيالً، فق ــه وتفض ــًة ل ــم كرام ــذه األُم ــًا هل خامت

ــ ــاء بالوصــيَّ تشــاكلت األئمَّ منا ة واألنبي ــدَّ ــيام ق ــاكلوا ف ة كــام تش

ــالنبيُّ  ــاكلهم، ف ــن تش ــره م ــام ويصٌّ  ويصٌّ  ذك ــويصُّ واإلم  ، وال

ــيُّ  ــام والنب ــيُّ  إم ــام، والنب ــيس يف  إم ــة، فل ــام حجَّ ــة واإلم حجَّ

 .ة واألنبياءتشاكل األئمَّ  األشكال أشبه من

ــــا رســــول اهللا  بتشــــاكل أفعــــال  وكــــذلك أخربن

ـة يوشـع بـن نـون ويصِّ  ر مـن قصَّ م وتـأخَّ  األوصياء فـيمن تقـدَّ

ــة  ٰى مــع صــفراء بنــت شــعيب زوجــة موســ  ٰى موســ وقصَّ

ــؤمنني  ــري امل ــول اهللا  ويصِّ  أم ــت  رس ــة بن ــع عائش م

 .اهتمأيب بكر، وإجياب غسل األنبياء أوصياءهم بعد وف

اُق  قَّ َثنَا َعِيلُّ ْبُن َأْمحََد الدَّ َثنَا َمحَْزُة ْبُن اْلَقاِسـِم، : ، َقاَل َحدَّ َحدَّ
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، َقـاَل : َقاَل  اِزيُّ َثنَا َأُبو اْحلََسِن َعِيلُّ ْبُن اْجلُنَيْـِد الـرَّ َثنَا َأُبـو : َحدَّ َحـدَّ

، َعْن َعبْ : َعَواَنَة، َقاَل  َثنَا اْحلََسُن ْبُن َعِيلٍّ اِق، َعْن َأبِيِه، َعْن َحدَّ زَّ ِد الرَّ

ْمحَِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َعبْـِد اهللا ْبـِن َمْسـُعوٍد، َقـاَل  ِمينَا َمْوَىلٰ    :َعبِْد الرَّ

؟ َقاَل : ُقْلُت لِلنَّبِيِّ  ُلَك إَِذا ِمتَّ َيْغِسُل «: َيا َرُسوَل اهللا َمْن ُيَغسِّ

َعِيلُّ ْبـُن «: َك َيا َرُسوَل اهللا؟ َقاَل َفَمْن َوِصيُّ : ، ُقْلُت »ُكلَّ َنبِيٍّ َوِصيُّهُ 

َثَالثِـَني «: َكْم َيِعيُش َبْعَدَك َيا َرُسوَل اهللا؟ َقـاَل : ، ُقْلُت »َأِيب َطالٍِب 

َثَالثِـَني  ٰى َعـاَش َبْعـَد ُموَسـ ٰى َسنًَة، َفإِنَّ ُيوَشَع ْبَن ُنوٍن َوِيصَّ ُموَس 

،  ٰى َعيٍْب َزْوَجـُة ُموَسـَسنًَة، وَخَرَجْت َعَليِْه َصْفَراُء بِنْـُت ُشـ

َهـا : َفَقاَلْت  َأَنا َأَحقُّ ِمنْـَك بِـاْألَْمِر، َفَقاَتَلَهـا َفَقتَـَل ُمَقاتِِليَهـا وَأَرسَ

َها، وإِنَّ اْبنََة َأِيب َبْكٍر َستَْخُرُج َعَىلٰ  َعـِيلٍّ ِيف َكـَذا وَكـَذا  َفَأْحَسَن َأْرسَ

تِي َفتَُقاتُِلُه َفيَْقتُ  َهـا، َأْلفًا ِمْن ُأمَّ َهـا َفيُْحِسـُن َأْرسَ ُل ُمَقاتِِليَهـا وَيْأِرسُ

نَ  :وفِيَها َأْنـَزَل اهللا 
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يـاء باالسـم ة واألنب، فهذا الشكل قد ثبت بني األئمَّ » بِنَْت ُشَعيٍْب 

والصفة والنعت والفعل، وكل ما كان جائزًا يف األنبياء فهو جـائز 

ةجيري يف األئمَّ  ة بالقذَّ  .ة حذو النعل بالنعل والقذَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاين األخبار

ــ ]]٢٥٩ص [[ ــال حمّم ــيلٍّ ق ــن ع ــ د ب ــابمؤلِّ ــذا الكت  :ف ه

ــت  إنَّ  ــل البي ــن ي أه ــون ولك ــال خيتلف ــيعة بُم ــون الش  رِّ فت

ــقِّ  ــ ،احل ــوربَّ ــوهم بالتقيَّ ــو  ،ةام أفت ــوهلم فه ــن ق ــف م ــام خيتل ف

 .ة رمحة للشيعةوالتقيَّ  ،ةللتقيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

ـــرون ]]٧٩ص [[ : قــال الســائل :املســألة الرابعــة والعش

ــىلٰ  ــا ع ــد أمجعن ــج  ق ــو أنَّ احلج ــوات يع ــري أم ــاء غ ن أحي

ــيُّ  ــون احل ــف يك ــورهم؟ فكي ــم يف قب ــل ه ــمعون، فه يف  ويس

 باقيًا؟ ٰى الثر

ــة مــن جنّــات اهللا : واجلــواب ــم عنــدنا أحيــاء يف جنَّ ، أهنَّ

يـبلغهم الســالم علــيهم مــن بعيــد ويســمعونه مــن مشــاهدهم، 

التفصــيل، وليســوا عنــدنا يف  نــًا عــىلٰ كــام جــاء اخلــرب بــذلك مبيِّ 

ــر ــاّلني، وال يف الث ــور ح ــا ٰى القب ــادة س ــاءت العب ــام ج كنني، وإنَّ

ــعي إىلٰ  ــًا  بالس ــورهم امتحان ــد قب ــم عن ــاة هل ــاهدهم واملناج مش

ــ ــىلٰ وتعبُّ ــواب ع ــل الث ــع  دًا، وجع ــام للمواض ــعي واإلعظ الس

ــي حلُّ  ــراقهم دار التكليــف، وانتقــاهلم إىلٰ الت دار  وهــا عنــد ف

البيـت احلـرام والسـعي  إىلٰ  وقـد تعبَّـد اهللا اخللـق بـاحلجِّ . اجلزاء

ــه مقصــودًا، إليــه  ــًا ل ــبالد واألمصــار، وجعلــه بيت ــع ال مــن مجي

ــان اهللا  ــًا، وإن ك ــًام حمجوج ــًا معظَّ ــان،  ومقام ــه مك ال حيوي

مكان أقـرب مـن مكـان، فكـذلك جيعـل مشـاهد  وال يكون إىلٰ 

ــ مــزورة، وقبــورهم مقصــودة، وإن مل تكــن ذواهتــم  ة األئمَّ

 .ةهلا جماورة، وال أجسادهم فيها حالَّ 

*   *   * 

ــة والثالثــون ]]٩٨ص [[ ــألة السادس ــأل فقــال :املس : وس

يف زمـان واحـد  قد كـان أمـري املـؤمنني واحلسـن واحلسـني 

ـ ة منصـوص علــيهم، فهـل كانـت طـاعتهم مجيعــًا ومجـيعهم أئمَّ

] يف وقـت واحـد؟ وهــل كانـت طاعـة بعضـهم واجبــة[واجبـة 

 بعض؟ وكيف احلال يف ذلك؟ عىلٰ 

ت رســـول اهللا أنَّ الطاعـــة يف وقـــ: واجلـــواب عـــن ذلـــك

  ــه ــر ل ــريه، واألم ــة دون غ ــة اإلمام ــن جه ــه م ــت ل كان

ـ صــارت اإلمامــة مــن  ة دون مــن ســواه، فلــامَّ ُقـبَِض خاصَّ

ة ة رعيـَّ، ومـن عـداه مـن النـاس كافَّـبعده ألمـري املـؤمنني 

،  صـارت اإلمامـة للحســن بـن عــيلٍّ  لـه، فلـامَّ ُقــبَِض 

ـــني  ـــ واحلس ـــن إذ ذاك رعيَّ ـــه احلس ص [/[، ة ألخي

إمامـــًا  صـــار احلســـني  فلــامَّ ُقـــبَِض احلســـن ]] ٩٩

إمـام وخليفـة  األنـام، وهكـذا حكـم كـلِّ  مفرتض الطاعـة عـىلٰ 

ــا  ــانوا معه ــًا، وك ــة مع ــة يف اإلمام ــرتك اجلامع ــه، ومل تش يف زمان

 .الرتتيب الذي ذكرناه عىلٰ 

ــل ــحابنا  :فص ــن أص ــوم م ــب ق ــد ذه ــةوق أنَّ  إىلٰ  اإلماميَّ

 وأمـــري املــــؤمنني   اإلمامـــة كانـــت لرســـول اهللا

ــن  ــني  واحلس ــق  واحلس ــد، إالَّ أنَّ النط ــت واح يف وق

ة حياتـه دوهنـم، وكـذلك   واألمر والتـدبري كـان للنبـيِّ  مـدَّ

ــؤمنني  ــري امل ــدبري ألم ــر والت ــان األم ــن  ك  دون احلس

ــني  ــامتًا، واحلس ــاحبه ص ــت ص ــام يف وق ــوا اإلم ، وجعل

ــالف يف  ــًا، وهــذا خ ل ناطق ــا وجعلــوا األوَّ ــل م ــارة، واألص عب

مناه  .قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ــ - ٣٨]] ٦٥ص [[ ــول يف والة األئمَّ ــمتهم  ة الق وعص

 أو االختيار؟ وارتفاعها، وهل واليتهم بالنصِّ 

ـــ: وأقـــول ـــه لـــيس بواجـــب عصـــمة والة األئمَّ  ة إنَّ
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ــا يتولَّ  ــع م ــم بجمي ــب علمه ــىلٰ وواج ــه ع ــلهم في ــه وفض  ون

ــىلٰ  ــول ع ــة املفض ــتحالة رئاس ــاهم الس ــو  رعاي ــيام ه ــل ف الفاض

ــنصُّ  ــتهم ال ــب يف والي ــيس بواج ــه، ول ــه في ــيس علي ــىلٰ  رئ  ع

ــــارهم إىلٰ  ــــل اهللا اختي ــــائز أن جيع ــــاهنم، وج ــــ أعي ة األئمَّ

مــــذهب مجهــــور ]] ٦٦ص /[[، وهــــذا املعصــــومني 

ــة أعيــان والة  عــىلٰ  يوجبــون الــنصَّ ، وبنــو نوبخــت اإلماميَّ

 .ة كام يوجبونه يف األئمَّ ة األئمَّ 

*   *   * 

ل واألنبيـاء ُسـالقول يف صدق منامات الرُّ  - ٤٥]] ٧٠ص [[

 :وارتفاع الشبهات عنهم واألحالم ة واألئمَّ 

ـــول ـــات الرُّ : وأق ـــإنَّ منام ـــُس ـــاء واألئمَّ  ة ل واألنبي

ــاىلٰ  ــذب، وإنَّ اهللا تع ــادقة ال تك ــن األحــالم،  ص ــمهم ع عص

الظهــور واالنتشــار،  عــىلٰ  م وبــذلك جــاءت األخبــار عــنه

ــىلٰ  ــاء  وع ــة فقه ــول مجاع ــذا الق ــةه ــل  اإلماميَّ ــحاب النق وأص

ــًا وال  ــًا وال إثبات ــم نفي ــرف هل ــال أع ــوهم ف ــا متكلِّم ــنهم، وأمَّ م

 .واملعتزلة بأرسها ختالفنا فيه. مسألة فيه وال جواباً 

*   *   * 

ة ل واألنبياء واألئمَّ ُس القول يف احتامل الرُّ  - ٤٩ ]]٧٢ص /[[

 :اآلالم وأحواهلم بعد املامت

ــإنَّ رُ : وأقــول ــاىلٰ ُس ــ ل اهللا تع ــاءه واألئمَّ ـــر وأنبي ة مــن البش

مـن خلفائـه حمـَدثون مصـنوعون تلحقهـم اآلالم، وحتـدث هلــم 

ــىلٰ  ــنقص ع ــة، وت ــامهم باألغذي ــي أجس ــّذات، وتنم ــرور  الل م

هــذا  هبــم املــوت وجيــوز علــيهم الفنــاء، وعــىلٰ  الزمــان، وحيــلُّ 

ــا ــول إمج ــدالق ــل التوحي ــون إىلٰ . ع أه ــه املنتم ــا في ــد خالفن  وق

م  ــا أحــواهلم بعــد الوفــاة فــإهنَّ التفــويض وطبقــات الغــالة، وأمَّ

ــم  ــامهم وأرواحه ــكنون بأجس ــرتاب فيس ــت ال ــن حت ــون م ُينَقل

مـون إىلٰ جنَّة اهللا تعـاىلٰ  يـوم املـامت،  ، فيكونـون فيهـا أحيـاء يتنعَّ

يعتهم، يستبشـــرون بمــن يلحــق هبــم مــن صــاحلي ُأممهــم وشــ

ــال  ــن أمث ــيهم م ــرد عل ــن ي ــرون م ــات وينتظ ــه بالكرام ويلقون

ــول اهللا  ــديانات، وإنَّ رس ــن ذوي ال ــابقني م ــ الس ة واألئمَّ

ـ علـيهم بعـد الوفـاة أحـوال شـيعتهم  ٰى ة ال خيفـمن عرتته خاصَّ

ــاىلٰ  ــإعالم اهللا تع ــدنيا ب ــال،  يف دار ال ــد ح ــاالً بع ــك ح ــم ذل هل

ــاهدهم ــم يف مش ــاجي هل ــالم املن ــمعون ك ــام  ويس ــة العظ م املكرَّ

ــاد،  بلطيفــة مــن لطــائف اهللا تعــاىلٰ  ــنهم هبــا مــن مجهــور العب بي

ــذا  ــة، وه ــه الرواي ــاءت ب ــام ج ــد ك ــن بع ــاة م ــبلغهم املناج وت

ــاء  ــذهب فقه ــةم ــ اإلماميَّ ــت كافَّ ــنهم، ولس ــار م ــة اآلث ة ومحل

فيــه ملتكلِّمــيهم مـن قبــل مقــاالً، وبلغنــي ]] ٧٣ص /[[أعـرف 

قيــت مجاعــة مــن خــالف فيــه، ول عــن بنــي نوبخــت 

ــ اإلمامــة أيضــًا يأبونــه،  ـرين عــن املعرفــة ممَّــن ينتمــي إىلٰ املقصِّ
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مـــن ســـلَّم عـــيلَّ عنـــد قـــربي «: وقـــال رســـول اهللا 

سمعته، ومن سلَّم عـيلَّ مـن بعيـد بلغتـه سـالم اهللا عليـه ورمحـة 

ــاه مــن اجلمــل . »اهللا وبركاتــه ــار يف تفصــيل مــا ذكرن ــّم األخب ث

ـ ة آل حمّمـد ئمَّ عن أ ولفظـًا أكثـر، ولـيس  ابـام وصـفناه نص�

ــىلٰ  ــا ع ــت أورده ــا فكن ــع ذكره ــاب موض ــذا الكت ــيل  ه التفص

 .والبيان

 وأمـري املـؤمنني القول يف رؤية املحترضين رسـول اهللا  - ٥٠

 عند الوفاة: 

هذا باب قد أمجع عليه أهـل اإلمامـة، وتـواتر اخلـرب بـه عـن 

ــن  ــادقني م ــاأل]] ٧٤ص /[[الص ــري ة ئمَّ ــن أم ــاء ع ، وج

 :أنَّه قال للحارث اهلمداين   املؤمنني 

ــ   يا حار مهدان من يمت يرين   البُ مــن مــؤمن أو منــافق ُق

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــال   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

 :د يف أبيات مشهورة، وفيه يقول إسامعيل بن حمّمد السيِّ 

  ة واحللقـومالروح بني الّلهـا   ويراه املحضور حـني تكـون

  فتــدمي وجــوههم بــالكلوم   ما يشاء ُأخرج للناس ٰى ومت

هـو  رؤيـة املحتضــر هلـام  ٰى إنَّ معنـ:  أقـول فيـهغري أّين 

ــرة واليــتهام، أو الشــكُّ  فــيهام والعــداوة هلــام، أو  العلــم بثم

ــىلٰ  ــوقهام ع ــري يف حق ــه  التقص ــدها يف نفس ــات جي ــني بعالم اليق

مــدركات ال يرتــاب  وأمــارات ومشــاهدة أحــوال ومعاينــة

ـــر ألعيــاهنام ومشــاهدة  ــة البص ــا بــام ذكرنــاه، دون رؤي معه

: صــال الشـــعاع، وقــد قـــال اهللا النــواظر ألجســـادمها باتِّ 
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ــة[ �ذ ــام أراد ]٨و ٧: الزلزل ــلَّ (، وإنَّ ــأنهج ) ش

ــىلٰ  ــامل ع ــرة األع ــة ثم ــا معرف ــة هاهن ــذي ال  بالرؤي ــني ال اليق

ــاب ــال ســبحانه. يشــوبه ارتي ــاَء اِهللا : وق ــوا ِلق  يَرُْج
َ
ــْن �ن َم

ٍت 
َ

 اِهللا آل
َ

ــل َج
َ
 أ

�
ــإِن

َ
ــوت[ ف ــاىلٰ ]. ٥: العنكب ــاء اهللا تع ــو  ولق ه

قـو النظـر مــن هـذا القــول حمقِّ  األعــامل وعـىلٰ  لقـاء جزائـه عـىلٰ 

ــة خــالفهم فيــه مجاعــة مــن حشــويتهم، وزعمــوا ، وقــد اإلماميَّ

ــر ـــر ي ــ ٰى أنَّ املحتض ــنبيَّ ــه ووليَّ ــات ـه ببص ــاهد املرئي ــام يش ره ك

ام حيرضان مكانه وجياورانه بأجسامهام يف املكان  .وإهنَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلماميَّةتصحيح اعتقادات 

ــر ]] ١٣١ص [[ ــو جعف ــره أب ــا ذك ــا م ـــيِّ  فأمَّ ــن مض  م

ـنبيِّ  ــمِّ والقتـل، فمنــه مـا ثبــت، ومنـه مــا مل  ة نـا واألئمَّ بالسُّ

ــني  ــن واحلس ــؤمنني واحلس ــه أنَّ أمريامل ــوع ب ــت، واملقط  يثب

ــد ــن ال ــوا م ــه، خرج ــف أنف ــدهم حت ــت أح ــل ومل يم نيا بالقت

ـــ]] ١٣٢ص /[[ ــن مض ــ ٰى وممَّ ــمومًا موس ــدهم مس ــن  ٰى بع ب

ــر  ــوجعف ــا  ٰى ، ويق ــر الرض ــنفس أم ــان  يف ال وإن ك

م ُسـمُّ  ، فـال طريـق إىلٰ شكٌّ  فيه وا أو احلكـم فـيمن عـداهم بـأهنَّ

اإلرجـاف،  ٰى تلوا صـربًا، فـاخلرب بـذلك جيـري جمـراغتيلوا أو قُ 

 .نه سبيلتيقُّ  وليس إىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــ]] ٥٦ص [[ هـــذه  وبعـــد، فيلـــزمهم عـــىلٰ (: ا قولـــهفأمَّ

ــالطريقــة إ ــات أئمَّ ــامل أنَّ  ]]٥٧ص [[/ ة، ألنَّ ثب ــلِّ  املتع  أهــل ك

ــيس يشــارف أحــواهلم، وال يغيــب عــنهم  بلــد إذا كــان هلــم رئ

ج مــنهم، م املعــوَّ قــوِّ ويُ [أيــدهيم  بعــد حــال عــىلٰ  ويأخــذ حــاالً 

ـ] ويزيل الشـتات عـنهم الصـالح مـن أن يكـون  م أقـرب إىلٰ إهنَّ

ق سـلف بطـالن التعلُّـفـيام  بيَّنّـافقـد  ،)يف العـامل واحـداً  الرئيس

ــ ــذا املعن ــاٰى هب ــدلُّ  إنَّ : ، وقلن ــول ال ت ــىلٰ  العق ــدد يف  ع ــات ع إثب

ــ ـة والرؤســاء دون عـدد، وأنَّ مــا يعلمــه اهللا  موقــوف عـىلٰ  هاألئمَّ

مـا يوجـب  ه مـن اعتبـارمن الصالح ولـيس جيـب مـا ظنـَّ تعاىلٰ 

ه إن أراد بـذلك بلـد، ألنَّـ مكـان ويف كـلِّ  وجود الـرئيس يف كـلِّ 

اإلمـام  بلـد فهـو صـحيح، وعنـدنا أنَّ  ئاسة ما جيـب يف كـلِّ ر أنَّ 

ـــداً  ـــان واح ـــاء يف  وإن ك ـــتخلف اخللف ـــه أن يس ـــب علي فيج

ــ ،البلــدان ــ ،األمصــار مــراء يفر األُ ؤمِّ وُي مــن  ه ال بــدَّ وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلِّ  موضــع بصــفة أن يكــون الــرئيس يف كــلِّ  وإمــام  رئ

ــدلُّ  ــف ال ي ــو اقــرتاح طري ــع فه ــه العقــ اجلمي ــب  ل، والعلي جي

ــا الرئاســة يف اجلملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

 ]ــه[ـموضعـ عنـد مصـرينا إىلٰ  بعـد بمشـيئة اهللا تعـاىلٰ  نه فـيامنبيِّ 

ــلِّ  ــام الك ــفة إم ــن ص ــه  م ــون علي ــب أن يك ــا جي ــه وم وأحوال

ــن أنَّ  ــف ع ــب أن يكش ــفات ال جي ــك الص ــه  تل ــون خللفائ تك

 .لهبَ والوالة من قِ 

: بلد، قلنـا هلـم يف كلِّ  اإلمام يوّىلٰ  إنَّ : قالوا ٰى توم(: ا قولهفأمَّ 

، وينقـاد بـع الرؤسـاء بعضـهم بعضـاً ام كـان الصـالح أن ال يتَّ ربَّ 

ز يف الـرئيس أن يتميـَّ من حقِّ  لبعض، ألنَّ  ]]٥٨ص [[/ بعضهم

ر أن يكـون الصـالح يف بعـض نِكـفلسـنا نُ ، ...)ةذلك عن الرعيَّ 

 وإذا وقع ذلك نصب اهللا تعـاىلٰ  جهة تقدير ما ذكره، األحوال عىلٰ 

غ ذلـك سـوِّ العقـل يُ  له صفات إمام اجلميع، فإنَّ  بلد إماماً  يف كلِّ 

مـن  واحـدٍ  لكـلِّ  وال يمنع منه، بل ال يمتنع أن ينصب اهللا تعـاىلٰ 

ـام الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجبـاً ، وإنَّ الناس إماماً  أن  ا، فأمَّ

 .ينفع صاحب الكتابنا وال  ال يرضُّ فمامَّ  يكون جائزاً 

ــ ــهفأمَّ ــبعض،  فلــو جــاز لبعضــهم أن يكــون تابعــاً (: ا قول ل

للجامعــة، إذا أرادوا نصــبه،  هلــم أن يكــون تابعــاً أوَّ  جــاز يف

 فهـو رجـوع إىلٰ  ،)...؟لـه تعـاىلٰ بَ مـن قِ  مـن إمـام فمن أين ال بدَّ 

مـن  ل اهللا تعـاىلٰ بَـاإلمـام مـن قِ  عـىلٰ  علينـا إجيـاب الـنصِّ  الظنِّ 

اللطـف هبــا، وقــد  ا الرئاسـة يف اجلملــة وحصــولحيـث أوجبنــ

ــا أنَّ  ــان ذكرن ــريقني خمتلف ــنصَّ  وأنَّ  ،الط ــب ال ــه نوج ــذي ب  ال

 ثبــوت اللطـف يف الرئاسـة عــىلٰ  عـىلٰ  عليـه لـيس هــو الـذي دلَّ 

هلـم جـاز يف أوَّ (: الـذي ذكـره مـن قولـه أنَّ  عـىلٰ  .سبيل اجلملـة

بـاع نـه باتِّ ريح مـتصـ )أرادوا نصـبه للجامعـة إذا أن يكـون تابعـاً 

آكـد الوجـوه  ة عـىلٰ الرعيـَّ اإلمام، وانقياده ملـن يريـد نصـبه مـن

التزامهـا، والقـول  التي مل يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه

ــا ــ ،هب ــون ألنَّ ــل اتِّ فيمتنع ــة إذ أرادواه جع ــه للجامع ــبه  باع نص

ــا أُ كاتِّ  ــاع الرعاي ــم أنَّ ب ــن نعل ــم، ونح ــاءه هل ــراءه وخلف ــاع اتِّ  م ب

ــؤالء ــاد ه ــىلٰ وانقي ــو ع ــ هم ه ــة والتص ــبيل الطاع ــني رُّ ـس ف ب

ــان ــإن ك ــيهم، ف ــرهم وهن ــل  ]]٥٩ص [[/ أم ــط أن جيع ــد نش ق

األمـري  ة مـعحكم اإلمام مـع مـن خيتـاره وينصـبه حكـم الرعيـَّ

جمـراه مـن الـوالة فـام بقـي مـن الشـناعة موضـع مل  ٰى ومن جـر

مــا أراده أصـحابنا مـن أهـل مذهبــه  ر إليـه، وقـد زاد عـىلٰ ـيصـ

 .ٰى ذا املعنيف التزام ه

*   *   * 
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د الســيِّ / )جوابــات املسـائل امليافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ــ]] ٢٨٠ص [[ ــابعة عش ــألة س ــة : [رـمس ــاء  األئمَّ أحي

 ]:يشاهدوننا

يشـاهدنا ويسـمع كالمنـا أم  حـيٌّ  موالنا أمري املـؤمنني 

 ت؟ ميِّ 

ة املاضون : اجلواب مون وُيرَزقـون، ، واملؤمنون ُينعَّ األئمَّ

ّيل عليهم، أبلغهم اهللا ذلك، أو أعلمهم فإذا زيرت قبورهم، أو ُص 

 .به، فكانوا باإلمجاع له سامعني مشاهدين

*   *   * 

ة : [رـمسألة تاسعة عش]] ٢٨١ص [[ يتفاضل  هل األئمَّ

 ]:بعض؟ بعضهم عىلٰ 

ة يف الفضـل سـواء بعـد موالنـا أمـري املـؤمنني  أم  األئمَّ

 بعض؟ عضهم عىلٰ يتفاضل ب

. ين ال ُيقَطع عليه إالَّ بالسـمع القـاطعالفضل يف الدِّ : اجلواب

ة   .  مساوون يف الفضل وقد روي أنَّ األئمَّ

، فإنَّـه القـائم  ٰى إمام أفضل ممَّن يليـه سـو وروي أنَّ كلَّ 

مني عليه  . أفضل من املتقدِّ

 .ف يف ذلك، فال دليل قاطع عليهالتوقُّ  فاألوىلٰ 

تسـاوي احلسـن واحلسـني : [رونـمسألة عش ]]٢٨٢ص /[[

 يف الفضل:[ 

دين احلسـن واحلسـني فـرق يف الفضـل أم مهـا هل بني السـيِّ 

 سواء؟ 

ـــواب ـــل : اجل ـــل، وال يفض ـــاوهيام يف الفض ـــحيح تس الص

ــىلٰ  ــدمها ع ــ أح ــال تعلُّ ــق، ف ــه وال طري ــل علي ــال دلي ــر ب ق اآلخ

 . بذلك تكليف، فينصب لنا دليل عليه

*   *   * 

ـة  لوال النبيُّ : [رونـمسألة خامسة وعش]] ٢٨٤ص [[ واألئمَّ

 ]:ملا خلق السامء واألرض

لــو مل خيلــق حمّمــدًا وأهــل بيتــه  ذهـب القــوم يف أنَّ اهللا تعــاىلٰ 

 . مل خيلق سامًء وال أرضًا وال جنًَّة وال نارًا وال اخللق

 أنَّ اهللا تعـاىلٰ : فيهـا ٰى واملعن. وقد وردت رواية بذلك: اجلواب

ة النبـيِّ إذا ع وإبالغـه هلـم   لم املصلحة لسائر املكلَّفني يف نبوَّ

 .رائع، وأنَّ أحدًا ال يقوم يف ذلك مقامهـالش

ــة ]] ٢٨٥ص /[[  عــىلٰ  مــن ولــده  وكــذلك األئمَّ

ر ـنسقهم، لو مل خيلق هؤالء ملا كان خلق ألحـد وال تكليـف لبشـ

 .الذي ذكرناه ٰى للمعن

*   *   * 

السـيِّد / )غسـل اإلمـام فيمن يتوّىلٰ  مسألة)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ــألة]] ١٥٥ص [[ ــايض : مس ــام امل ــل اإلم ــوّيل لغس ــن املت م

تـوّيل اإلمـام بعـده لـه  والصالة عليه؟ وهل ذلـك موقـوف عـىلٰ 

ه غريه؟  أم جيوز أن يتوالَّ

ـةقــد روت الشـــيعة : اجلــواب أنَّ غســل اإلمـــام  اإلماميـَّ

ــه موقــوف عــىلٰ  ــن  اإلمــام الــذي يتــوّىلٰ  والصــالة علي األمــر م

ـفوا هلـا فـيام ظـاهره بخـالف ذلـك، وهـذه الروايـة  بعده، وتعسَّ

املتضــّمنة ملــا ذكرنــاه واردة مــن طريــق اآلحــاد التــي ال يوجــب 

 .علًام وال ُيقَطع بمثلها

ت  -وليس يمتنـع يف هـذه األخبـار  أن ُيـراد هبـا  -إذا صـحَّ

ا قـد تشـاهدنا مـا األكثر األغلب، ومـع اإلمكـان والقـدرة، ألّنـ

ــن ٰى خــالف ذلــك، ألنَّ موســ عــىلٰ  ٰى جــر تــوّيف   جعفــر ب

ص /[[الرضــا  ٰى بــن موسـ بمدينـة السـالم واإلمــام بعـده عـيلُّ 

١٥٦ [[  ُّــ ٰى بــن موســ باملدينــة، وعــيل وّيف بطــوس الرضــا ُت

ــة ــد باملدين ــه حمّم ــده ابن ــام بع ــوّىلٰ . واإلم ــن أن يت ــن  وال يمك م

 .أو بمدينة السالم بطوس، باملدينة غسل من يتوّىفٰ 

ــف بعــض أصــحابنا فقــال ــد تعسَّ ــل : وق ــع أن ينق غــري ممتن

ــرب األوقــات  اهللا تعــاىلٰ  اإلمــام مــن املكــان الشاســع يف أق

ــة إىلٰ  ــن املدين ــل م ــوز أن ينتق ــد، فيج ــه البعي ــوي ل ــة  ويط مدين

 .السالم وطوس يف الوقت

ــذا ــن ه ــواب ع ــزات : واجل ــار املعج ــن إظه ــع م ــا ال نمن أّن

ــوخــرق العــادات لأل ــام هــو يف  ة ئمَّ إالَّ أنَّ خــرق العــادة إنَّ

ــون  ــوز أن يك ــخص ال جي ــتحيل والش ــدور دون املس ــاد املق إجي

ــتقالً إىلٰ  ــا أن  من ــة فأمَّ ــة خمصوص ــدة إالَّ يف أزمن ــاكن البعي األم

البعيد من غـري زمـان حمـال،  ومـا بـني املدينـة وبغـداد  ينتقل إىلٰ 

أزمــان ال يمكــن وطـوس مــن املسـافة ال يقطعهــا اجلسـم إالَّ يف 

 .معها أن يتوّيل من هو باملدينة غسل من هو ببغداد

 انتقـل كـام ينتقـل الطـائر مـن البعيـد يف أقـرب أالَّ : فإن قيل

ة  ؟مدَّ

مــا ننكــر اخــتالف انتقــال األجســام بحســب الصــور : قلنــا

واهليئات، فإن أردتم أنَّ اإلمـام جيعـل لـه جنـاح يطـري بـه، فهـو 
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ل الكبــري مــن األجســام ال يكــون غــري منكــر، إالَّ أنَّ الثقيــ

ــة مثــل الصــغري اجلســم وهلــذا ال يكــون طــريان . طريانــه يف اخلفَّ

ــور  ـــرعة الطي ــام، كس ــم األجس ــاكلها يف عظ ــا ش ــي وم الكراك

اخلفاف، فإذا كـان الطـائر اخلفيـف اجلسـم إنَّـام مل يقطـع يف يـوم 

ــة إىلٰ  ــن املدين ــد م ــدر  واح ــوس، فأج أن ال ]] ١٥٧ص /[[ط

ن من ذلك   .اإلنسان إذا كان له جناحيتمكَّ

ُيعــِدم اإلمــام مــن هنــاك  إنَّ اهللا تعــاىلٰ : وال يمكــن أن يقــال

 .ويوجده يف احلال الثانية هاهنا

ألنَّ هــذا مســتحيل مــن وجــه آخــر، ألنَّ عــدم بعــض 

الــذي هــو الفنــاء، وفنــاء بعــض  األجســام ال يكــون إالَّ بالضــدِّ 

ر مـع بقـاء جـوه ٰى اجلواهر فناء جلميعها، ولـيس يمكـن أن يفنـ

لنـا عليـه يف كثـري مـن كالمنـا، السـيّام يف مـا دلَّ  جوهر آخر، عىلٰ 

 ).الذخرية(  كتايب املعروف بـ

ــه يمكــن مــن ذهــب مــن أصــحابنا إىلٰ  مــا حكينــاه أن  إالَّ أنَّ

 مـا الـذي يمنـع مـن أن ينقـل اهللا تعـاىلٰ : يقول نصــرًة لطريقتـه

ي ال هنايـة طـوس بالريـاح العواصـف التـ اإلمام مـن املدينـة إىلٰ 

ومـا املنكـر مـن أن . عليـه مـن فعلهـا وإن فيهـا ملا يقدر اهللا تعاىلٰ 

ــىلٰ  ــه ع ــد مع ــا يزي ــه م ــي تنقل ــريح الت ــذه ال ــول يف ه ــة  يق رسع

 الطائر اخلفيف املسـرع، فينتقل يف أقرب األوقات؟

ــديرات  ــذه التق ــل ه ــذي ُيبطِ ــحَّ  -وال ت أو ص ــحَّ ــو ص ل

ــو ان -بعضــها  ــا أنَّ اإلمــام ل ــد علمن ــا ق ــة إىلٰ أّن ــن املدين ــل م  تق

ــوّىفٰ  ــل املت ــوس لغس ــداد أو ط ــوهد يف  بغ ــه لش ــالة علي والص

ــه جســم واجلســم ال بــدَّ مــن أن  موضــع الغســل والصــالة، ألنَّ

ولـو شـهد هلـم لعلمـه وعـرف حالـه . يراه كـّل صـحيح العـني

ــىلٰ  ــف ع ــربه ومل خي ــل خ ــك  ونق ــوز ذل ــف جي ــارضين،  فكي احل

ــوّىلٰ  ن اإلمــامني غســل هــذي وقــد نقــل يف التــواريخ مــن ت

 وهـذا يقتضــي أنَّ األمـر عـىلٰ  ؟نيِّ ّمي وُعـوالصالة علـيهام وُسـ

 .ما اخرتناه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ة  يـوال يقــدح يف شــ]] ١٠٣ص [[ ــاه مــن صــحَّ ء ممَّــا علمن

ــامته ــدِّ إ  مإم ــوقهم للمتق ــة بحق ــن املطالب ــاكهم ع مني مس

ــادهم إ ــيهم، وانقي ــاهر، وكفُّ عل ــيهم يف الظ ــور ل ــن األُم ــم ع ه

ــتصِّ  ــم  املخ ــها هب ــ -فرض ــر وهن ــاد وأم ــن جه ــاهرة  ٰى م ومظ

ــا  ــار فتي ــداء وإظه ــحَّ  نَّ ، أل-األع ــان بص ــام الربه ــامتهم قي ة إم

ـــمتهم ـــ  وعص ـــىلٰ ـيقتض ـــم ع ـــاهلم  ي احلك ـــع أفع مجي

ــام يُ  ــن، ك ــروكهم باحلس ــوت ــيِّ قَط ــال النب ــك يف أفع ــل ذل  ع بمث

 لثبوت عصمته ،وتروكه. 

 ام يتعـنيَّ نَّـإما ذكرنـاه ومـا مل نـذكره مـن االعرتاضـات  نَّ وأل

ــ ــيهم بش ــلـعل ــ رط تكام ــر والنه ــتالل  يرشوط األم دون اخ

ن مل مــن ذلــك ممَّــ ء ء منهــا، فــال يصــحُّ االعــرتاض لشـــي يـشــ

 ،هلـــم ٰى  فرضـــه بتكامـــل رشوط األمـــر والنهـــيثبـــت تعـــّني 

 .وهيهاَت 

ــىلٰ  ــتالف أنَّ  ع ــ اخ ـــش ــر والنه ــيه يروط األم ــوم ف م معل

 بــني عــىلٰ مني علــيهم واملتغلِّ مــن عــرف حــاهلم مــع املتقــدِّ  لكــلِّ 

واحـد مـنهم غـري آمـن مـع  مجـيعهم وكـلَّ  مور املسـلمني، وأنَّ أُ 

ذلـك  وانقطاعـه عـن شـيعته، فكيـف بـام زاد عـىلٰ ه لزومه منزلـ

 ؟من املحاربة ومدافعة ذي العدد الكثري من الظاملني

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( ضل الطربيسالف)/ ٤ج ( جممع البيان

أي يف قولــه [ويف هــذه اآليــة : ائيبّــقــال اجلُ ]] ٨١ص [[
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ــام[ ــىلٰ ]] ٦٨: األنع ــة ع ــول  دالل ــالن ق ــةبط ــواز  اإلماميَّ يف ج

ـ ـــ ة عـــىلٰ التقيـَّ  النســـيان ال جيـــوز عـــىلٰ  ة، وأنَّ األنبيـــاء واألئمَّ

ـــاء ـــحيح وال .األنبي ـــري ص ـــول غ ـــذا الق ـــتقيم، ألنَّ  وه  مس

ــ اإلماميَّــة ــوِّ ام ُجتــإنَّ داللــة  فــيام تكــون عليــه اإلمــام ة عــىلٰ ز التقيَّ

ـــ توصـــل إىلٰ ]] ٨٢ص /[[ قاطعـــة ـــم، ويكـــون املكلَّ ف العل

ــ ــزاح العلَّ ــم ــك، فأمَّ ــه ذل ــا ال يُ ة يف تكليف ــرَ ا م ــول  ف إالَّ ع بق

ــىلٰ  ــون ع ــام، وال يك ــن األحك ــام م ــل إالَّ  اإلم ــك دلي ــن ذل  م

 م مـن النبـيِّ وهـذا كـام إذا تقـدَّ . ة فيـهالتقيـَّ جهته، فال جيوز عليه

ــان يف شــ ــن األشــياء ال ـيءبي ـــشــم ــه أن ال  ه جيــوزرعية، فإنَّ من

ـــنيِّ يُ  ـــال أُ ب ـــر يف ح ـــمَّ ألُ  ٰى خ ـــك الش ـــه ذل ـــته  ـيءت إذا اقتض

ــلحة ــرأَال . املص ــا روي أنَّ  إىلٰ  ٰى  ت ــ م ــن اخلّط ــر ب ــأله عم اب س

 ؟!»فيكفيك آية السي«: عن الكاللة فقال

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عيلُّ )/ ١ج (الطرائف 

  :لبيت يف زيارة قبور أهل ا ]]٢٤٤ص [[/

ــل  ــالفي أه ــة مــن خم ــمعت عــن مجاع ــف مــا س ومــن طرائ



ة ) ١٤/ (حرف األلف   ......................................................................................... ٢٧٨ ة/  األئمَّ  مباحث عامَّ

ــ ــت أهنَّ ــيِّ البي ــت نب ــل بي ــامء أه ــور عل ــارة قب ــرون زي  ،همم ينك

ــا ــردادهم لزيارهت ــيعتهم يف ت ــون ش ــد رو ،ويعيب ــؤالء  ٰى وق ه

وخـــالف مـــا  ،مـــا أنكـــروه املنكـــرون يف صـــحاحهم ضـــدّ 

 . أظهروه

ِد الثَّالِـــِث ُمْســـِلٌم ِيف َصـــِحيِحِه ِيف املَُجلَّـــ ٰى َوَروَ  - ٢٥٤

ــَدةَ  ــْن َأِيب ُبَرْي ــنَاِدِه َع ــهِ  ،بِإِْس ــْن َأبِي ــيِّ  ،َع ــِن النَّبِ ــاَل  ،َع : َق

ــا« ــوِر َفُزوُروَه ــاَرِة اْلُقبُ ــْن ِزَي ــتُُكْم َع ــاِر  ،َهنَيْ َخ ــِن ادِّ ــتُُكْم َع َوَهنَيْ

 .اْخلََربَ » ...ُحلُوِم اْألََضاِحيِّ َفْوَق َثَالٍث َفَأْمِسُكوا َما َبَدا َلُكمْ 

ـــِحيَحْنيِ ِيف  ـــْنيَ الصَّ ـــِع َب ـــِديُّ ِيف اْجلَْم ـــًا اْحلَُميْ َوَرَواُه َأْيض

ِل ِمـــْن إِْفـــَراِد احلصــيب ُمْســنَِد ُبَرْيـــَدَة ْبـــِن  ِيف اْحلَـــِديِث اْألَوَّ

 .ُمْسِلمٍ 

هم األمر كيف حيسن من قوم يروون عن نبيِّ  :قال عبد املحمود

ه زار قبـور أهـل بيـت نبيـِّمـن  رون عىلٰ نكِ يُ  ة القبور ثمّ بزيارة كافَّ 

 ؟ وهم من حلم رسوهلم ودمه وبضعة منه

فعـالم  ،ر زيـارة قبـورهمنِكـه مـا يُ أحـد مـنهم أنَّـ ٰى عوإن ادَّ 

قبــور أيب حنيفــة ومالــك  د إىلٰ ينقطــع عنهــا وينفــر منهــا ويــرتدَّ 

ــل ــاعهم  والشــافعي وأمحــد بــن حنب وهــؤالء  ؟ومجاعــة مــن أتب

هم يف  مل يـرووا عـن نبـيِّ األربعة أنفس قـوم مـن عـوام املسـلمني

ــرباً  ــلهم خ ــميتهم وفض ــأثوراً  تس ــراً  ،م ــذلك أث ــدوا ب  وال وج

 .مسطوراً 

ــاة  ــيمهم يف احلي ــت وتعظ ــل البي ــائل أه ــد رووا يف فض وق

ــن  ــذا م ــا ه ــه يف كتابن ــا عــنهم بعض ــد ذكرن ــا ق ــاة م وبعــد الوف

   كـــان لعلـــامء أهـــل البيـــتفهـــالَّ  ،صـــحاح أخبـــارهم

ــلحائهم  ــ ]]٢٤٥ص /[[وص ــة أُ  تهموأئمَّ ــد األربع ــوة بأح س

ـ؟ أنفس املشـار إلـيهم أو  ،أو ألهـل بيتـه ا هـذا لعـداوة النبـيِّ إمَّ

 .هذه الغاية أو ميل وضالل من قوم قد بلغوا إىلٰ  ،حسد هلم

ــ ــب أهنَّ ــوالعج ــدون حمّم ــيَّ  داً م يقص ــهنب ــد حجرت  ،هم عن

، بـون قبـور أهـل بيتـه وعرتتـهومـع ذلـك يتجنَّ  ،ويلوذون برتبته

مـا  ؟هم مـن اإلنعـامء ملـا أثبـت علـيهم نبـيُّ أين هـذا مـن الوفـا

 .كان هذا جزاؤه من أهل اإلسالم

وأعجــب مــن  :قــال الشــيعي :قــال عبــد املحمــود بــن داود

 تأديـة حـقِّ  رة علـيهم وعـىلٰ م آثروا الـدنيا الفانيـة املكـدَّ ذلك أهنَّ 

ــقِّ  ــيهم اهللا وح ــوله ف ــدَّ  ،رس ــيهموق ــريهم عل ــت  ،موا غ وكان

  وأبعـدوهم عـن مقـامهم وخالفـتهم ،يمبالتقـد نا أحـّق عرتة نبيِّ 

ــا ــا َوَأْهَله ــقَّ ِهب ــاُنوا َأَح ــ ،َوك ــّق وأذلُّ ــانوا أح ــالعزِّ  وهم وك  ،ب

و مـا كـان  ،ةميـَّوآل حـرب وبنـي أُ  وعـدياً  واختاروا عليهم تـيامً 

ــي  ،مــن أهــل اإلســالم د هــذا جــزاء حمّمــ ومــا كــان يف بن

ة وغـريهم ميـَّهاشم نقص عـن تـيم وعـدي وآل حـرب وبنـي أُ 

 أعيــان النــاس يف ومــا عرفنــا بنــي هاشــم إالَّ  ،األنــام مــن

 .اجلاهلية واإلسالم

 عــىلٰ   ألســتطرف مــن األربعــة املــذاهب إقــدامهم تــارةً وإّين 

ـــيِّ  ـــي تضـــمَّ  د هم حمّمـــتـــرك العمـــل بوصـــايا نب نتها الت

ــارهم الصــحاح املقــدَّ  ــر بعضــهاأخب  وإقــدامهم تــارةً  ،م ذك

ــرأُ  ــىلٰ  ٰى خ ــيِّ  ع ــر نب ــيح ذك ــبتقب ــيام نس ــههم ف ــلوات اهللا ( وه ب ص

ــ ،تـهمَّ تــه وأُ إمهــال رعيَّ  إىلٰ  )عليـه وآلــه  وتــركهم بغــري وّيف ه ُتــوأنَّ

 .ةيَّ ة بالكلّ وصيَّ 

ُمْســِلٌم ِيف َصــِحيِحِه ِيف اْجلُــْزِء الثَّالِــِث  ٰى َوَقــْد َروَ  - ٢٥٥

ــتَِّة ِيف الثُُّلــِث اْألَِخــِري ِمنْــُه ِيف ِكتَــاِب اْلَفــَراِئضِ   ِمــَن اْألَْجــَزاِء السِّ

ــُه َســِمعَ  ،اْبــِن ِشــَهاٍب  بِإِْســنَاِدِه إَِىلٰ   اهللاِ َرُســوَل   َعــْن َأبِيــِه َأنَّ

ٌء ُيـوَىصٰ «: َيُقوُل  فِيـِه َيبِيـُت َثـَالَث  َما َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم َلـُه َيشْ

 .»َليَاٍل إِالَّ َوَوِصيَّتُُه ِعنَْدُه َمْكتُوَبةٌ 

ـــدَّ  ]]٢٤٦ص /[[ ـــن ع ـــك م ـــو ذل ـــوروي نح  ،قرُ ة ُط

ن وقـد تضـمَّ  ،يقـول مـا ال يفعـل النبـيَّ  ف تقبل العقـول أنَّ فكي
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ــأمر نبيُّ  ــف ي ــا فكي ــيَّ  ن ــبالوص ــو يف الش ــري ـة ول يء اليس

ــمِّ  ــري واجل ــر الكب ــو يف األم ــا ه ــري ويرتكه ــيّ ؟ الغف ــد الس ام و ق

ــاىلٰ  رووا أنَّ  ــدث يف أُ عرَّ  اهللا تع ــا حي ــه م ــتالف مَّ ف ــن االخ ــه م ت

ــار ،العظــيم ــيأيت أخب ــاب إن وس ــذا الكت ــك يف ه ــبعض ذل هم ب

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

ــ ــذا تقتض ــا هك ــيَّ ـم ــة املرض ــفات السياس ــوم  ،ةي ص وعم

ــ ــة اإلهليَّ ــفقة املحمّ  ،ةالرمح ــوت الش ــةوثب ــف يُ  ،دي ــدِّ وكي ق ص

ــل أنَّ  ــل أو جاه ــ عاق ــرتك األُ   داً حمّم ــي ــا مَّ ــا كبريه ة بأرسه

ــغريها غنيِّ  ــرية وص ــة احل ــا يف ظلم ــا وجاهله ــا عامله ــا وفقريه ه

ــالل ــال والض ــتالف واإلمه ــذه  ؟واالخ ــن ه ــاذه اهللا م ــد أع لق

ومــا عرفــوا أو  ،ريفةـغــري صــفاته الشــ ولقــد نســبوه إىلٰ  ،احلـال

 .مة املنيفةعرفوا وجحدوا حقوق ذاته املعظَّ 
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ومن احلـوادث التـي حـدثت بطريـق ذلـك القـول وبطريـق 

ــيلـزم األربعـة املـذاهب يف اإلمامــة باالختيـار مـن بعـض األُ  ة مَّ

ــ أنَّ  ــاس ل ــام امَّ ـالن ــوقهم ومق ــن حق ــم ع ــي هاش ــع بن  أرادوا دف

ــيِّ  ــيِّ نب ــايا النب ــراح وص ــ هم وإط ــم تعصَّ ــرب هب ــوم آلل ح ب ق

وا يف ذلـك ة واختـاروا مـنهم خلفـاء وبـايعوهم وتأّسـميـَّأُ   وبني

ــار ــة باالختي ــل اخلالف ــن جع ــاً  ،بم ــك أيض ــان ذل ــبب  فك س

ـــول  ـــة إىلٰ  ]]٢٤٧ص /[[وص ـــل  اخلالف ـــذي قات ـــة ال معاوي

ــة ــلمني وويصِّ  خليف ــول ربِّ  املس ــاملني رس ــوه  ،الع ــل وج وقات

 .وفعل ما فعل ،بني هاشم والصحابة والتابعني

ــاً  ــك أيض ــان ذل ــة إىلٰ  وك ــول اخلالف ــبب وص ــن  س ــد ب يزي

ــل يف أوَّ  ــذي قت ــة ال ــن أيب معاوي ــيل ب ــن ع ــني ب ــه احلس ل خالفت

 ،ولــد رســول اهللا ،وابــن فاطمــة بنــت رســول اهللا  ،طالــب

م يف روايـاهتم مـن وقـد تقـدَّ  ،ةل اجلنـَّدي شـباب أهـوأحد سـيِّ 

فيــه   كتـبهم الصـحاح بعــض مـا أثبتــوه مـن وصــايا النبـيِّ 

ــه ــه وأبي ــم ،ويف أخي ــيم اهللا هل ــيهم ،وتعظ ــه عل ــا ال  ،وداللت م

 .تكراره حاجة إىلٰ 

 وحرمـه عـىلٰ  منـع احلسـني  وبلـغ يزيـد بـن معاويـة إىلٰ 

ـ ،يد عمر بـن سـعد مـن رشب املـاء مـن ه ومجاعـة وقتـل خواصِّ

ــه ــل بيت ــمّ  ،أه ــه  ث ــدهم قتل ــه ،بع ــب رحال ــلب  ،وهن وس

 حــرم وســريَّ  ،رمــاح أهــل اإلســالم ومحــل رأســه عــىلٰ  ،عيالــه

ــراق إىلٰ  ــن الع ــول اهللا م ــىلٰ  رس ــام ع ــ الش ــاب مكشَّ فات األقت

 .الوجوه بني األعداء وبني أهل االرتياب

ــول ــة الرس ــب مدين ــك بنه ــد ذل ــع يزي ــد رووا يف   ،وأتب وق

ــند أيب  ــحاحهم يف مس ــريهص ــرة وغ ــيَّ  أنَّ   هري ــن   النب لع

 وكـان ذلـك عـىلٰ  ،وجعلهـا حرمـاً  ،من حيـدث يف املدينـة حـدثاً 

ــيهم ــذه إل ــذي نف ــه ال ــة نائب ــن عقب ــلم ب ــد مس ــب ،ي ــل  ٰى وس أه

ــة ــىلٰ  ،املدين ــايعهم ع ــ وب ــنٍّ أهنَّ ــد ق ــة م عبي ــن معاوي ــد ب  ،ليزي

ذكـر مجاعـة مـن أصـحاب التـواريخ  ٰى ام حتـَّوأباحها ثالثـة أّيـ

ف هلـم عـرَ ة أربعـة آالف مولـود ال يُ مـنهم يف تلـك املـدَّ  دَ لِـه وُ أنَّ 

وكــان يف املدينــة وجــوه بنــي هاشــم والصــحابة والتــابعني  ،أب

 .وحرم خلق كثري من املسلمني

ــيَّ  ]]٢٤٨ص /[[ ــك يف وص ــد ذل ــع يزي ــن وأتب ــلم ب ته ملس

ــن  ــد اهللا ب ــال عب ــري الســكوين لقت ــن نم ــة بإنفــاذ احلصــني ب عقب

وهتـك ، ق احلـيض واحلجـارةرَ عبـة بِخـالك ٰى فرمـ ،ةالزبري بمكّ 

وجتــاهر بالفســاد  ،وحــرم رســوله  ،حرمــة حــرم اهللا تعــاىلٰ 

وكــان ذلـــك االختيــار ســبب وصـــول  ،يف العبــاد والــبالد

ــة إىلٰ  ــي أُ  اخلالف ــفهاء بن ــس ــنهم  وإىلٰ  ،ةميَّ ــم م ــي هاش ــرب بن ه

 وإىلٰ  ،قتــل الصــاحلني واألخيـــار وإىلٰ  ،أنفســهم عــىلٰ  خوفــاً 

خالفــة  وصــل األمــر إىلٰ  ٰى حتَّــ ،ة واألرشارإحيــاء ســنن اجلبــابر

باملصـحف فخـرج  ل يومـاً الوليد بـن يزيـد الزنـديق الـذي تفـأَّ 

ــه ــٍد   :فال ــاٍر َعِني  َجب�
� ُ

ــاَب � تَُحوا وَخ
ْ
ــتَف ــراهيمإ[ �َواْس  :ب

ورمـاه  ،ل هـدفاً َعـوأمـر أن ُجي  ،املصـحف مـن يـده ٰى فرم ،]١٥

 :وأنشد يقول ،بالنشاب

ــــــ ــــــدِّ ُهت ــــــدار عندين بجبّ     ي

ــــ     ار عنيــــدفهــــا أنــــا ذاك جبّ

ــ ــت ربَّ ــا جئ ــإذا م ــوم حش    رـك ي

ـــا ربِّ   ـــل ي ـــدمزَّ  فق ـــي الولي   قن

 ولو كان املسلمون قد قنعوا باختيار اهللا ورسوله هلم وما نـصَّ  

عليه من تعيني اخلالفة يف عرتتـه مـا وقـع هـذا اخللـل   النبيُّ 

مواالة بني هاشم  رنا نحن عىلٰ ـفص ،ته ورشيعتهمَّ واالختالف يف أُ 

 بالوفاء هللا ولرسوله معهـم خـرياً  ورأينا الذلَّ  ،ومواساهتم بأنفسنا

مـن  خـرياً  نـا فـي نبيَّ والفقر بحفظ خملِّ  ،بمخالفتهم من العزِّ 

مـن األمـن  إحسانه خـرياً  واخلوف بقضاء حقِّ  ،بإضاعتهم ٰى الغن

مـن احليـاة مـع أعـداء اهللا وأعـداء  والقتل معهـم خـرياً  ،بكفرانه

ذلك  ونحن عىلٰ  ،هذا أعامر سلفنا عىلٰ  ٰى ـومض ،رسوله وأعدائهم

ام مـروان رة بني هاشم أّيــنص  وجد أسالفنا قدرة عىلٰ امَّ ـول ،اآلن

تعاهدنا  فيهم وحقوق رسوله  وقضاء بعض حقوق اهللا تعاىلٰ 

وشفينا صدورهم  ،قتل النفوس يف خدمتهم وهالك أعدائهم عىلٰ 

 .العرتة اهلاشمية إىلٰ  عزَّ ورددنا ال ،ةميَّ من بني أُ 

فهل كـان معنـا أحـد مـن رؤسـاء هـؤالء األربعـة املـذاهب 

ــاعهم ــأخَّ  ألنَّ  ]]٢٤٩ص /[[؟ أو أتب ــيهم مــن ت ر زمانــه أو ف

ـــهتقـــدَّ  ـــدمتهم  ،م أوان ـــيلة يف خ ـــذه الفض ـــا نحـــن هب فظفرن

ولــئن غلبنــا أصــحاب األربعــة املــذاهب اآلن  ،رهتمـونصــ

ـ ،بالكثرة  ،ف خلفـاء بنـي هاشـم هلـملُّ وا يف الظـاهر بتـأواختصُّ

ــر ــاهر األم ــداء يف ظ ــن البع ــا نح ــد أنَّ  ،ورصن ــال تعتق ــك  ف ذل

لألربعــة  بـل مـداراةً  ،وال هلواننـا عنـدهم ،ولئـك علـيهمة أُ لعـزَّ 

فـة قلـوهبم مـع املؤلَّ   عـادة النبـيِّ  هلـم عـىلٰ  فاً وتألُّ  ،املذاهب

عطــيهم وكــان يُ  ،الــذين عــرف ضــعف ديــنهم وطلــبهم للــدنيا

 .عطي من يرتضيه اليسريالكثري ويُ 

ــدلُّ  ــىلٰ وي ــألُّ  أنَّ  ك ع ــك ت ــم ذل ــي هاش ــن بن ــداراة م ف وم
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ـــهلــؤالء املشــار إلــيهم مــا قــد حكمــت بــه الضــ م رورة مــن أهنَّ

املنـابر يف اجلمـع واألعيـاد بعـد ذكـر اهللا ورسـوله  يذكرون عـىلٰ 

  َّومـا كـان  ،بنـي هاشـم موا عـىلٰ بعض اخللفـاء الـذين تقـد

وال زمـن بنــي  ،الصـحابة والتـابعني يف زمـن روعاً ـذكـرهم مشـ

ــأُ  ــ ،ةميَّ ــام أوجــب اخــتالف األُ وإنَّ ولــزوم  ،بنــي هاشــم ة عــىلٰ مَّ

 ،املنـابر ولئـك اخللفـاء بـذكر أسـامئهم عـىلٰ تبـاع أُ أف ة تـألُّ التقيَّ 

ــ ــاء مش ــر اخللف ــان ذك ــو ك ــول  روعاً ـول ــر الرس ــد ذك  بع

ــيلِّ  ــن ع ــن ب ــر احلس ــب ذك ــب  لوج ــن أيب طال ــ ،ب ه ال فإنَّ

 .ند هؤالء األربعة املذاهب يف ثبوت خالفتهشبهة ع

ــمّ  ــي أُ  ث ــاء بن ــر خلف ــب ذك ــان جي ــك ــد ميَّ ــن يعتق ــد م ة عن

فــام بــال  ،اآلن اح إىلٰ أو ذكــر بنــي هاشــم مــن الســفّ  ،خالفــتهم

وال بعـض مـن مـات  ر أمـواهتم مجيعـاً ذكَ خلفاء بني هاشم ال ُيـ

 ؟منهم لوال ما ذكرناه

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت ( العالَّ

ـــ ]]٣٨٧ص [[ ـــوأمَّ ـــرتة فإنَّ ـــاع الع ـــقٌّ ا إمج ـــاً  ه ح  خالف

ــور ــاىلٰ  وإنَّ  ،للجمه ــ اهللا تع ــرجس وطهَّ ــنهم ال ــب ع  ،رهمأذه
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ــن نزَّ  ــاع م ــوا إمج ــث مل جيعل ــؤالء حي ــرب ه ــا أغ ــه اهللا وم ه

ــيِّ  والزلــل وقــول الفحــش وجعلــه ردءاً  أمــن اخلطــ تعــاىلٰ   للنب

 ــ ــوم املباهلــة وخصَّ ــه ي ــاألُ يف اســتجابة دعائ ــري  ةخوَّ ه ب وغ

 .ةً ة حجَّ ذلك من الفضائل اجلمَّ 

ــْد َروَ  ــُه  ٰى َوَق ــتَِّة َأنَّ َقْوَل ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ ــِع َب َصــاِحُب اْجلَْم
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َ
ــد

َ
ــِر وَجاه ِخ

ْ
ــْوِم اآل َ ــاِهللا َوا�ْ ــَن بِ ــْن آَم َم

َ
ك
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  .َنَزَل ِيف َحقِّ َعِيلٍّ ] ٢٢ - ١٩

ـــُه  ـــِحيَحْنيِ َقْوُل ـــْنيَ الصَّ ـــَت ِمنِّـــي «: َوِيف اْجلَْمـــِع َب َأْن

ــيَّ َبْعــِدي ٰى بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســ ــُه َال َنبِ  وال شــكَّ ، »إِالَّ َأنَّ

 .وكذا قول من ساواه يف املنزلة ،ةقول هارون حجَّ  أنَّ 

إِينِّ َدافِـٌع «: اهللا َقـاَل َرُسـوُل  ،ِد َأْمحََد ْبـِن َحنْبَـلٍ َوِيف ُمْسنَ 

اَيَة إَِىلٰ  ُه  الرَّ بـُّ
َال َيْرِجـُع  ،َوَرُسـوَلهُ اهللاَ َوُحيِـبُّ   َوَرُسـوُلهُ اهللاُ َرُجٍل ُحيِ

 .ته له مع انتفاء املعصية منهحمبَّ  ام يصحُّ وإنَّ ، » َعَليْهِ اهللاُ َيْفتََح  ٰى َحتَّ 

يُقوَن َثَالَثــةٌ «: بِــيُّ َوَقــاَل النَّ  ــدِّ ــاُر  :الصِّ َحبِيــٌب النَّجَّ

َوَعـِيلُّ ْبـُن  ،َوِحْزِقيـُل ُمـْؤِمُن آِل فِْرَعـْونَ  ،َوُهَو ُمـْؤِمُن آِل َياِسـنيَ 

وكيــف يكــون ]] ٣٨٩ص [[ /، » َأِيب َطالِــٍب َوُهــَو َأْفَضــُلُهمْ 

 .هذا من أغرب األشياء ؟بقوله جُّ تَ وال ُحي  يقاً صدّ 

ــ ــاِئرِ  ُه َوَقْوُل ــاِس «: ِيف َخــَربِ الطَّ ُهــمَّ اْئتِنِــي بَِأَحــبِّ النَّ اللَّ

ــي ــُل َمِع ــَك َيْأُك ــِيلٌّ  ،»إَِليْ ــاَء َع ــْنيَ   ،َفَج ــِع َب ــْرِويٌّ ِيف اْجلَْم َم

تَّةِ  َحاِح السِّ  .الصِّ

ــِد  ــاِب اْخلُــواِرْزِميِّ َعــْن َعبْ ــْن ِكتَ ــاسِ اهللا َوِم ــِن اْلَعبَّ ــاَل  ،ْب   :َق

 ،َقــْد َأْقبََلــْت َتبِْكــي َفــإَِذا َفاطَِمــُة  اهللا ُســوِل ُكنَّــا َمــَع رَ 

ــوُل  ــاَل َرُس ــِك «: اهللا َفَق ــا ُيبِْكي ــْت  ،»؟َم ــِت إِنَّ «: َقاَل ــا َأَب َي

ا َأْو َذَهبَـا ُمنْـُذ اْليَـْوِم َوَقـْد َطَلبْـتُُهَام َوَال  اْحلََسَن َواْحلَُسْنيَ َقـْد َعـَربَ

ــا ــَوإِنَّ َعلِ  ،َأْدِري َأْيــَن ُمهَ ــاٍم  ي إَِىلٰ ـَيْمِشــ اي� ــُذ َمخَْســِة َأيَّ ــِة ُمنْ الِيَ الدَّ

ــام  ــُت َهلُ ــَام َأْحَسْس ــَك َف ــتُُهَام ِيف َمنَاِزلِ ــتَاَن َوإِينِّ َطَلبْ ــِقي اْلبُْس َيْس

َة َعيْنَـيَّ «: َوإَِذا َأُبو َبْكٍر َفَقاَل  ،»َأَثراً   ،»ُقْم َيـا َأَبـا َبْكـٍر َفاْطُلـْب ُقـرَّ

ُقـْم َيـا َسـْلَامُن َوَأَبـا َذرٍّ َوَيـا ُفـَالُن  ،ا ُعَمُر َفـاْطُلبُْهَام ُقْم يَ «: ُثمَّ َقاَل 

َسـبَْعًة َبَعـثَُهْم  اهللا َرُسـوِل  َفَأْحَصـيْنَا َعـَىلٰ  :َقـاَل  ،»َوَيا ُفـَالنُ 

ا ،ِيف َطَلــبِِهَام َوَحــثَُّهمْ  ــيُّ  ،َفَرَجُعــوا َوَملْ ُيِصــيبُوُمهَ ــاْغتَمَّ النَّبِ  َف

 ً ــَف َعــَىلٰ  ، َشــِديداً َغــامَّ ــاِب املَْســِجِد َوُهــَو َيُقــوُل  َوَوَق ُهــمَّ «: َب اللَّ

ُة َعيْنَـيَّ  ،َوبَِحـقِّ آَدَم َصـِفيَِّك  ،بَِحقِّ إِْبـَراِهيَم َخِليِلـَك  إِْن َكاَنـا ُقـرَّ

ْمُهَام  اَوَثَمـَرُة ُفــَؤاِدي ُأِخـَذا َبْحــرًا َأْو َبـر�   :َقــاَل  ،»َفــاْحَفْظُهَام َوَسـلِّ

ِئيــُل  ــإَِذا َجْربَ اهللاَ إِنَّ اهللا، َيــا َرُســوَل  :َقــْد َهــبََط َفَقــاَل   َف

ــَك  ــوُل َل ــَالَم َوَيُق ــَك السَّ ــتَمَّ  :ُيْقِرُئ ــَزْن َوَال َتْغ ــبْيَاُن  ،َال َحتْ الصِّ

ــَرةِ  ــَالِن ِيف اْآلِخ ْنيَا َفاِض ــدُّ ــَالِن ِيف ال ــةِ  ،َفاِض ــا ِيف اْجلَنَّ ــْد  ،َوُمهَ َوَق

ْلُت ِهبِـَام َمَلكـًا َحيَْفُظُهـَام  اهللا َفَفـِرَح َرُسـوُل  ، إَِذا َناَمـا َوإَِذا َقاَمـاَوكَّ

 ــ ــَاملِِه  ،ٰى ـَوَمَض ــْن ِش ــُل َع ــْن َيِمينِــِه َوِميَكاِئي ــُل َع ِئي َجْربَ

ـارِ  ٰى َواملُْسِلُموَن َحْوَلُه َحتـَّ َم َعـَىلٰ  ،َدَخـَل َحظِـَريَة َبنِـي النَّجَّ  َفَسـلَّ

ــَام  ــِل ِهبِ ــا النَّ  ،املََلــِك املَُوكَّ ــمَّ َجثَ ــيُّ ُث ــهِ  َعــَىلٰ  بِ ص [[ /  ،ُرْكبَتَيْ

ــا َنــاِئَامِن َوَذلِــَك ]] ٣٩٠ ــانٌِق لِْلُحَســْنيِ َوُمهَ ــإَِذا اْحلََســُن ُمَع َف

ــْوَقُهَام  ــُر َف ــتَُهَام َواْآلَخ ــُه َحتْ ــَل َجنَاَح ــْد َجَع ــُك َق ــَىلٰ  ،املََل ــلِّ  َوَع ُك

ــَداُد َعــَىلٰ  ِ ــْن َشــْعٍر َأْو ُصــوٍف َواملْ اَعــٌة ِم ــَام  ،َفتَيِْهَام َشــ َواِحــٍد ُدرَّ َف

ـ َزاَل النَّبِــيُّ   َفَحَمــَل النَّبِــيُّ  ،اْســتَيَْقَظا ٰى َبيْــنَُهَام َحتـَّ

ِئيــُل اْحلَُســْنيَ  ــَل َجْربَ ِمــَن  َوَخــَرَج النَّبِــيُّ  ،اْحلََســَن َوَمحَ

 .اْحلَظَِريةِ 

اسٍ  ، َيِمـِني النَّبِــيِّ  َوَجــْدَنا اْحلََسـَن َعــَىلٰ  :َوَقـاَل اْبــُن َعبـَّ
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َمـْن َأَحـبَُّكَام َفَقـْد «: ِشـَاملِِه، َوُهـَو ُيَقـبُِّلُهَام َوَيُقـوُل  اْحلَُسْنيَ َعـَىلٰ وَ 

، »اهللاََوَمــْن َأْبَغَضــُكَام َفَقــْد َأْبَغــَض َرُســوَل  ،َوَرُســوَلهُ اهللاَ َأَحــبَّ 

ا َأْمحِْلــهُ اهللا، َيــا َرُســوَل  :َفَقــاَل َأُبــو َبْكــرٍ  ــاَل  ،َأْعطِنِــي َأَحــَدُمهَ َفَق

ـتَُهَام «: بِيُّ النَّ  ُة َحتْ يـَّ
 َفَلـامَّ َصـاَر إَِىلٰ  ،»نِْعـَم اْحلَُموَلـُة َونِْعـَم املَطِ

َباِب اْحلَظِـَريِة َلِقيَـُه ُعَمـُر ْبـُن اْخلَطَّـاِب َفَقـاَل َلـُه ِمثْـَل َمَقاَلـِة َأِيب 

َأْينَـا َفرَ  ،َأِيب َبْكـرٍ  ِمثْـَل َمـا َردَّ َعـَىلٰ  اهللا َبْكٍر َفَردَّ َعَليِْه َرُسـوُل 

ــوِل  ــْوِب َرُس ــًا بِثَ ــْنيَ ُمتََلبِّس ــيِّ  ،اهللا اْحلَُس ــَد النَّبِ ــْدَنا َي َوَوَج

  َٰفـَدَخَل النَّبِـيُّ  ،َرْأِسـهِ  َعَىل  َفـنَّ «: املَْسـِجَد َفَقـاَل َألَُرشِّ

َفُهــَام  ــَذْيِن َكــَام َرشَّ ــيَّ َه ــْوَم اْبنَ ــاَىلٰ اهللاُ اْليَ ــاَل  ،»َتَع ــَالُل «: َوَق ــا بِ  ،َي

ــادَ  ،»النَّــاسِ  مَّ َعــَىلٰ َهُلــ ــْم َفــاْجتََمُعوا ٰى َفنَ ــيُّ  ،ِهبِ ــاَل النَّبِ  َفَق

 :ِألَْصَحابِهِ 

ـٍد ـَمْعَش « وا َعْن َنبِـيُِّكْم ُحمَمَّ ـُه َقـاَل  َر َأْصَحاِيب َتَلقُّ َأَال  :بَِأنَّ

ُكْم َعَىلٰ  ةً  اَخْريِ النَّاِس َجد�  َأُدلُّ اهللا،  َيـا َرُسـوَل  َبـَىلٰ  :َقـاُلوا ،»؟َوَجدَّ

ا َرُسـوُل  ،َعَليُْكْم بِاْحلََسِن َواْحلَُسْنيِ «: َقاَل  ُمهَ َهتَُام اهللا َفإِنَّ َجدَّ َوَجـدَّ

 .َخِدَجيُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد َسيَِّدُة نَِساِء َأْهِل اْجلَنَّةِ 

ُكْم َعَىلٰ  ،َر النَّاسِ ـَيا َمْعَش   :َقاُلوا ،»؟اً َوَأباً َخْريِ النَّاِس ُأمَّ  َهْل َأُدلُّ

ـا َعـِيلُّ  ،َعَليُْكْم بِاْحلََسِن َواْحلَُسْنيِ «: َقاَل  اهللا،َيا َرُسوَل  َبَىلٰ  َفإِنَّ َأَباُمهَ

ُه اهللاَ َوُهَو َخْريٌ ِمـنُْهَام ُحيِـبُّ  ْبُن َأِيب َطالٍِب  بـُّ
اهللاُ َوَرُسـوَلُه َوُحيِ

ْسـَالمِ  ،َوَرُسوُلهُ  ْهـَراُء َوُأمُّ  ،ُذو املَنَْفَعِة َواملَنَْقبَِة ِيف اْإلِ ُهـَام َفاطَِمـُة الزَّ

 .َسيَِّدُة نَِساِء َأْهِل اْجلَنَّةِ  اهللا بِنُْت َرُسوِل 

ـــاسِ ـَمْعَشـــ]] ٣٩١ص [[ / ـــَىلٰ  ،َر النَّ ُكـــْم َع ـــْريِ  َأَال َأُدلُّ َخ

 ً ـةً النَّاِس َعـامَّ َعَلـيُْكْم «: َقـاَل اهللا، َيـا َرُسـوَل  َبـَىلٰ  :َقـاُلوا ،»؟ َوَعمَّ

ُهـَام َجْعَفـٌر ُذو اْجلَنَـاَحْنيِ َيطِـُري ِهبِـَام ِيف بِاْحلََسِن َواْحلُ  َسْنيِ َفـإِنَّ َعمَّ

تَُهَام ُأمُّ َهاِين بِنُْت َأِيب َطالٍِب  ،اْجلَنَِّة َمَع املََالِئَكةِ   .َوَعمَّ

ُكْم َعَىلٰ  ،َمَعاِرشَ النَّاسِ   :َقاُلوا ؟َخْريِ النَّاِس َخاًال َوَخاَلةً  َأَال َأُدلُّ

َعَلـيُْكْم بِاْحلََسـِن َواْحلَُسـْنيِ َفـإِنَّ َخـاَهلَُام « :َقـاَل اهللا، ُسـوَل َيا رَ  َبَىلٰ 

ٍد َوَخاَلتَُهَام َزْينَُب بِنُْت َرُسوِل   .اهللا اْلَقاِسُم ْبُن ُحمَمَّ

ا ِيف اْجلَنَّةِ  ،َمَعاِرشَ النَّاسِ  ُمهَ َهتَُام ِيف اْجلَنَّةِ  ،ُأْعِلُمُكْم َأنَّ َجدَّ  ،َوَجدَّ

ــةِ َوأبومهــا وَ  ُهــَام ِيف اْجلَنَّ ــةِ  ،ُأمَّ ــتَُهَام ِيف اْجلَنَّ ُهــَام َوَعمَّ ــاَهلَُام  ،َوَعمَّ َوَخ

ُهَام َفُهَو َمَعنَـا  ،َوَخاَلتَُهَام ِيف اْجلَنَّةِ  ا َوُأمَّ َوَمْن َأَحبَّ اْبنَيَّ َهَذْيِن َوَأَباُمهَ

اهللا  َأنَّ ِمْن َكَراَمتِِهَام َعَىلٰ وَ  ،َوَمْن َأْبَغَضُهَام َفُهَو ِيف النَّارِ  ،َغدًا ِيف اْجلَنَّةِ 

ا ِيف التَّْوَراِة ُش  ُمهَ  .»َوَشبِرياً  اً ربَّ َأْن َسامَّ

 :حديث املناشدة

ــنَُهْم َحــِديُث  ٰى َروَ  اْخلُــواِرْزِميُّ َوَمجَاَعــُة اْجلُْمُهــوِر َواْشــتََهَر َبيْ

ـورَ   ُكنَّا َمَع َعِيلٍّ   :َقاَل  ،املُنَاَشَدِة َعْن َعاِمِر ْبِن َواثَِلةَ   ٰى َيـْوَم الشُّ

نَّ بَِام َال َيْسـتَطِيُع َعـَربِيُُّكْم َوَال َعَجِمـيُُّكْم «: َوَسِمْعتُُه َيُقوُل  َألَْحتَجَّ

َا النََّفـُر َمجِيعـًا َأفِـيُكْم َأَحـٌد « :ُثمَّ َقاَل  ،»بَِغْريِ َذلَِك  َفَأْنُشُدُكُم اهللاََّ َأهيُّ

َد   .ُهمَّ َال اللَّ  :َقاُلوا ،»؟َقبْيلاهللاَ َوحَّ

ــاَل  ــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َق ــُل َأِخــي ب ــُه َأٌخ ِمثْ ــٌد َل ــيُكْم َأَح َهــْل فِ

ي ُهمَّ ال :َقاُلوا ،»؟َجْعَفٍر ِيف اْجلَنَِّة َمَع املََالِئَكِة َغْريِ   .اللَّ

ــيُكْم َأَحــٌد َلــُه بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقــاَل ]] ٣٩٢ص [[ / َهــْل فِ

ـي َمحْـَزةَ  ]َعـمٌّ ِمثْـُل [ ــَهَداِء اهللا َأَسـِد  َعمِّ َوَأَسـِد َرُسـولِِه َسـيِِّد الشُّ

ي ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــُل ب ــٌة ِمثْ ــُه َزْوَج ــٌد َل ــيُكْم َأَح ــْل فِ َه

ي ِة َغـْريِ ـٍد َسـيَِّدِة نَِسـاِء َأْهـِل اْجلَنـَّ  ،»؟َزْوَجتِـي َفاطَِمـَة بِنْـِت ُحمَمَّ

 .ُهمَّ َال اللَّ  :َقاُلوا

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــُل ب ــبَْطاِن ِمثْ ــُه ِس ــٌد َل ــيُكْم َأَح ــْل فِ َه

ي ِة َغـْريِ  ،»؟ِسبَْطيَّ اْحلََسـِن َواْحلَُسـْنيِ َسـيَِّدْي َشـبَاِب َأْهـِل اْجلَنـَّ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

 هللا اَرُسـوَل  ٰى َهْل فِـيُكْم َأَحـٌد َنـاَج باهللا َفَأْنُشُدُكْم « :َقاَل 

ُم َبْنيَ َيَدْي َنْجَواُه َصَدَقةً ـَعْش  اٍت ُيَقدِّ ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َر َمرَّ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم «: َقـاَل 

:  ُــْوَاله ــِيلٌّ َم ــْوَالُه َفَع ــُت َم ــْن ُكنْ ــْن َواالهُ  ،َم ــمَّ َواِل َم ُه  ،اللَّ

ــنْ  ــاِد َم ــاَداهُ  َوَع ــَب  ،َع ــنُْكُم اْلَغاِئ ــاِهُد ِم ــِغ الشَّ ي ،لِيُبَلِّ ــْريِ  ،»؟َغ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم «: َقـاَل 

: ــ ِهْم ُحب� ــدِّ ــَك َوإَِيلَّ َوَأَش ــاِس إَِليْ ــبِّ النَّ ــي بَِأَح ــمَّ اْئتِنِ ُه  االلَّ

ــ ــَك َوُحبَّ ــاِئرِ َل ــَذا الطَّ ــْن َه ــُه  ،ًا ِيل َيْأُكــُل َمِعــي ِم ــاُه َفَأَكــَل َمَع َفَأَت

ي ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقـاَل 

 : ُّاَيــَة َغــدًا َرُجــًال ُحيِــب ــُه َوَرُســوَلُه َوُحيِ اهللاَ َألُْعطِــَنيَّ الرَّ اهللاُ بُّ

ــ ــتََح  ٰى َوَرُســوُلُه َال َيْرِجــُع َحتَّ ي  ،َيَدْيــهِ  َعــَىلٰ اهللاُ َيْف إِْذ َرَجــَع َغــْريِ

ي ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟ُمنَْهِزمًا َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهـْل فِـيُكْم َأَحـٌد َقـاَل فِيـِه َرُسـوُل بـاهللا َفَأْنُشـُدُكْم « :َقاَل 

  َــة ــي َولِيَع ــتَُهنَّ أَ  :لِبَنِ ــَلتَنْ ــًال َكنَْفِس ــيُْكْم َرُج ــثَنَّ إَِل ي ـْو َألَْبَع

ـــيِْف  َطاَعتُـــُه َكَطـــاَعتِي َوَمْعِصـــيَتُُه َكَمْعِصـــيَتِي َيْغَشـــاُكْم بِالسَّ

ي ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقـاَل 

 :ــ ــَم َأنَّ ــْن َزَع ــَذَب َم يَك ــْريِ ــَذا َغ ــبِْغُض َه ــي َوُي بُّنِ
 ،»؟ُه ُحيِ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ
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َم َعَليْـِه ِيف َسـاَعٍة بـاهللا َفَأْنُشُدُكْم « :َقاَل  َهـْل فِـيُكْم َأَحـٌد َسـلَّ

ـــُة  ـــَدٍة َثَالَث ـــيِهْم ]] ٣٩٣ص [[ /َواِح ـــِة فِ ـــَن املََالِئَك آَالٍف ِم

ــ ــُل َحيْ افِي ــُل َوإِْرسَ ــُل َوِميَكاِئي ِئي ــاِء إَِىلٰ َجْربَ ــُت بِاملَ ــوِل  ُث ِجئْ َرُس

ياهللا  ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟ِمَن اْلَقِليِب َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َق ِئي ــُه َجْربَ ــاَل َل ــيُكْم َأَحــٌد َق  :َهــْل فِ

ي َوَأَنـا ِمنْـهُ  :اهللا َفَقـاَل َرُسـوُل  ،َهِذِه ِهـَي املَُواَسـاةُ  ـُه ِمنـِّ  ،إِنَّ

ِئيُل َفَقاَل َج  ي ،َوَأَنا ِمنُْكَام  :ْربَ ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم «: َق ــاهللا َفَأْنُش ــَن ب ــِه ِم ــوِدَي فِي ــٌد ُن ــيُكْم َأَح ــْل فِ َه

ــَامءِ  ــ :السَّ ــاِر َوَال َفتَ ــيَْف إِالَّ ُذو اْلَفَق ــِيلٌّ  ٰى َال َس ي ،إِالَّ َع ــْريِ  ،»؟َغ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم َفأَ «: َق ــاهللا ْنُش ــاِكثَِني ب ــُل النَّ ــٌد ُيَقاتِ ــيُكْم َأَح ــْل فِ َه

ي لَِسـاِن النَّبِـيِّ  َواْلَقاِسطَِني َواملَـاِرِقَني َعـَىلٰ   :َقـاُلوا ،»؟َغـْريِ

ُهمَّ َال   .اللَّ

ــاَل  ــُدُكُم «: َق ــوُل اهللا َفَأْنُش ــُه َرُس ــاَل َل ــٌد َق ــيُكْم َأَح ــْل فِ اهللا َه

:  َٰتْأِويــِل  َتنِْزيــِل اْلُقــْرآِن َوُتَقاتِــُل َأْنــَت َعــَىلٰ  إِينِّ َقاَتْلــُت َعــَىل

ي ،اْلُقْرآنِ  ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

ـْمُس بـاهللا َفَأْنُشـُدُكْم « :َقاَل  ْت َعَليْـِه الشَّ َهـْل فِـيُكْم َأَحـٌد ُردَّ

ٰ  ٰى َحتَّ  يـاْلَعْص  َصىلَّ ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َر ِيف َوْقتَِها َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــوُل ب ــَرُه َرُس ــٌد َأَم ــيُكْم َأَح ــْل فِ اهللا َه

  ٍــر ــْن َأِيب َبْك ــَراَءَة ِم ــَذ َب ــَأْن َيْأُخ ــرٍ  ،بِ ــو َبْك ــُه َأُب ــاَل َل ــا  :َفَق َي

ــَزَل ِيفَّ َشــاهللا َرُســوَل  ــهُ  ؟ْيءٌ ـَأَن ــاَل َل ــي إِالَّ  :َفَق ــَؤدِّي َعنِّ ــُه َال ُي إِنَّ

ي ،َعِيلٌّ  ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقـاَل 

: ــ ــْن ُموَس ــاُروَن ِم ــِة َه ــي بَِمنِْزَل ــَت ِمنِّ ــيَّ  ٰى َأْن ــُه َال َنبِ إِالَّ َأنَّ

ي ،َبْعِدي ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل  َهــْل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقـاَل 

:  ٌــافِر ــَك إِالَّ َك ــْؤِمٌن َوَال ُيبِْغُض ــَك إِالَّ ُم بُّ
ي ،َال ُحيِ ــْريِ  ،»؟َغ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــَوابُِكْم ب ــدِّ َأْب ــَر بَِس ــُه َأَم ــوَن َأنَّ َأَتْعَلُم

ــاِيب  ــتِْح َب ــوُل َفقُ ]] ٣٩٤ص [[ /  ،َوَف ــاَل َرُس ــَك َفَق ــتُْم ِيف َذلِ اهللا ْل

:  َسـدَّ اهللاُ َما َأَنـا َسـَدْدُت َأْبـَواَبُكْم َوَال َأَنـا َفتَْحـُت َباَبـُه َبـِل

ي ،َأْبَواَبُكْم َوَفتََح َباَبهُ  ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــْومَ بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم «: َق ــُه َناَجــاِين َي ــاِئِف  َأَتْعَلُمــوَن َأنَّ الطَّ

اِس َفَأَطـاَل َذلـِـَك  َمـا َأَنــا  :َفَقـاَل  ،َناَجـاُه ُدوَننَــا :َفُقْلـتُمْ  ،ُدوَن النـَّ

ي ،اْنتََجاهُ اهللاُ اْنتََجيْتُُه َبِل  ُهمَّ َنَعمْ  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــوَل ب ــوَن َأنَّ َرُس ــاَل  اهللا َأَتْعَلُم  :َق

ــَع  ــقُّ َم ــُث اْحلَ ــِيلٍّ َحيْ ــَع َع ــقُّ َم ــُزوُل اْحلَ ــقِّ َي ــَع اْحلَ ــِيلٌّ َم َعــِيلٍّ َوَع

ُهمَّ َنَعمْ  :َقاُلوا ،»؟َزاَل   .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم «: َق ــاهللا َفَأْنُش ــوَل ب ــوَن َأنَّ َرُس ــاَل  اهللا َأَتْعَلُم  :َق

ــاَب  ــْنيِ ِكتَ ــيُكُم الثََّقَل ــاِرٌك فِ ــاهللا إِينِّ َت ــلُّوا َم ــْن َتِض ِيت َل ــْرتَ ا َوِع

ــ ــا َحتَّ َق ــْن َيْفَرتِ ــَام َوَل ــْكتُْم ِهبِ ــْوَض  ٰى اْستَْمَس ــَيلَّ اْحلَ ــِرَدا َع  ،»؟َي

ُهمَّ َنَعمْ  :َقاُلوا  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــب ــٌد َوَق ــيُكْم َأَح ــْل فِ ــوَل  ٰى َه اهللا َرُس

 ــ ــَن املُْش ــِه ِم يـبِنَْفِس ــْريِ ــَطَجَعُه َغ ــَطَجَع ُمْض  ،»؟ِرِكَني َفاْض

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

َهـْل فِـيُكْم َأَحـٌد َبـاَرَز َعْمـَرو ْبـَن َعبْـِد باهللا َفَأْنُشُدُكْم « :َقاَل 

ي ُودٍّ َحيُْث َدَعاُكْم إَِىلٰ  اِز َغْريِ ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟اْلِربَ  .اللَّ

ــاَل  ــُدُكْم « :َق ــاهللا َفَأْنُش ــَزَل ب ــٌد َأْن ــيُكْم َأَح ــْل فِ ــَة اهللاُ َه ــِه آَي فِي

ــ ــوُل التَّْطِه ــُث َيُق ُم :  ِري َحيْ
ُ
�
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�
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ْ
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ْ
ــر�ج ــزاب[ �ا� : األح

ي ،]٣٣ ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم « :َقـاَل 

 : ي ،َسيُِّد اْلَعَرِب َأْنَت ُهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ  .اللَّ

اهللا َهــْل فِـيُكْم َأَحــٌد َقــاَل َلــُه َرُســوُل بــاهللا َفَأْنُشــُدُكْم «: َقـاَل 

:  ــَأْلُت ــا َس ــهُ اهللاَ َم ــَك ِمثَْل ــَأْلُت َل ــيْئًا إِالَّ َس ي ،َش ــْريِ  ،»؟َغ

ُهمَّ َال  :َقاُلوا  .اللَّ

ـــ]] ٣٩٥ص [[ / ـــاَىلٰ   ُي َوَنَقـــَل الثَّْعَلبِ ـــِه َتَع   :ِيف َتْفِســـِري َقْولِ

 ـْوٍم هـاٍد
َ
 ق

� ُ
ِذٌر َوِلـ�

ْ
َت ُمن

ْ
ن
َ
ما أ

�
َعـِن اْبـِن  ،]٧ :الرعـد[ �إِن

ــاسٍ  ــاَل  ،َعبَّ ــ :َق ــوُل ـَل َب َرُس ــُة َرضَ ــِذِه اْآلَي ــْت َه  اهللا امَّ َنَزَل

ــَدُه َعــَىلٰ  ــا النَّــِذيرُ «: َصــْدِرِه َوَقــاَل  َي ــ ،»َأَن ْدِر َعــِيلٍّ َصــ إَِىلٰ  ٰى َوَأْوَم

 .» َيا َعِيلُّ بَِك َهيْتَِدي املُْهتَُدونَ  ،َأْنَت اْهلَاِدي«: َوَقاَل 

ــنَاِدِه إَِىلٰ  ٰى َوَروَ  ــَد اْجلُْمُهــوِر بِإِْس ــُة ِعنْ ــَو الثَِّق ــِه َوُه ــُن َمْرَدَوْي  اْب

ــيََامنِ  ــِن اْل ــَة ْب ــاَل  ،ُحَذْيَف ــوُل  :َق ــاَل َرُس ــْريُ «: اهللا َق ــِيلٌّ َخ َع

 .»َفَقْد َكَفرَ  ٰى َفَمْن َأبَ  ،اْلبََرشِ 

ــِد  ٰى َوَروَ  ــٍل ِيف ُمْســنَِدِه َعــْن َجــابِِر ْبــِن َعبْ ــُد ْبــُن َحنْبَ اهللا، َأْمحَ

ــاَل  ــوُل   :َق ــاَل َرُس ــُه  اهللا َق اَه ــِيلٌّ ُجتَ ــاٍت َوَع ــْوٍم بَِعَرَف َذاَت َي

ــَأ إَِيلَّ َوإَِىلٰ  ــوُل  َفَأْوَم ــَو َيُق ــَوُه َوُه ــا َنْح ــِيلٍّ َفَأْقبَْلنَ ــا أُ « :َع ــي َي ْدُن ِمنِّ

ُخِلْقـُت َأَنـا َوَأْنـَت ِمـْن َشـَجَرٍة  ،َيـا َعـِيلُّ « :َفَقاَل  ،َفَدَنا ِمنْهُ  ،»َعِيلُّ 

ــْنيُ َأْغَصــاُهنَا ــُن َواْحلَُس ــا َواْحلََس ــَت َفْرُعَه ــا َأْصــُلَها َوَأْن ــْن  ،َأَن َفَم

 .»اْجلَنَّةَ اهللاُ َتَعلََّق بُِغْصٍن ِمنَْها َأْدَخَلُه 



ة ) ١٤/ (حرف األلف  ة/  األئمَّ  ٢٨٣  .........................................................................................  مباحث عامَّ

ــْدِريِّ ] ]٣٩٦ص [[ / ــِعيٍد اْخلُ ــْن َأِيب َس ــِه َع ــاَل  ،َوفِي ــاَل  :َق َق

ــْكتُْم بِــِه َلــْن «  :اهللا َرُســوُل  إِينِّ َقــْد َتَرْكــُت فِــيُكْم َمــا إِْن َمتَسَّ

ا َأْكــَربُ ِمــَن اْآلَخــرِ  ،َتِضــلُّوا َبْعــِدي الثََّقَلــْنيِ  ــاُب  :َوَأَحــُدُمهَ اهللا ِكتَ

ــَامِء إَِىلٰ  ــَن السَّ ــُدوٌد ِم ــٌل َممْ ــي ،اْألَْرضِ  َحبْ ــَل َبيْتِ ِيت َأْه ــْرتَ َأَال  ،َوِع

َقـا َحتـَّ َُام َلـْن َيْفَرتِ َوَنْحـَوُه َرَواُه ُمْسـِلٌم   ،»َيـِرَدا َعـَيلَّ اْحلَـْوَض  ٰى إِهنَّ

تِّنيَ  ،ِيف َصِحيِحهِ  ِمِذِي  ،َوَصاِحُب ِكتَاِب السِّ ْ  . َوَصِحيِح الرتِّ

ـــ ٰى َوَروَ  َخمَْش ـــنَاِدِه إِ ـالزَّ ـــوِل  َىلٰ ِريُّ بِإِْس ـــاَل  ،اهللا َرُس  :َق

 ،َواْبنَاَهــا َثَمــَرُة ُفــَؤاِدي ،َفاطَِمــُة َهبَْجــُة َقْلبِــي«: َقــاَل النَّبِــيُّ 

ـٌة ِمـْن ُوْلـِدَها ُأَمنَـاِئي ،ِريـَوَبْعُلَها ُنوُر َبَصـ َوَحبْـٌل َممْـُدوٌد  ،َوَأِئمَّ

ــْن َختَ  ــا َوَم ــِه َنَج ــَم بِ ــِن اْعتََص ــِه َم ــْنيَ َخْلِق ــي َوَب ــنُْهْم َبيْنِ ــَف َع لَّ

 .» َهَلَك 

ــ ــوب التمسُّ ــوص رصحيــة يف وج ك بــأقواهلم وهــذه نص

 .فتاوهيم واملصري إىلٰ 

النُُّجوُم «: اهللا َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،َوِيف ُمْسنَِد َأْمحََد ْبِن َحنْبَلٍ 

َامِء َفـإَِذا َذَهبَـْت َذَهبُـوا ِل َوَأْهـُل َبيْتِـي َأَمـاٌن ِألَْهـ ،َأَماٌن ِألَْهِل السَّ

 .» اْألَْرِض َفإَِذا َذَهَب َأْهُل َبيْتِي َذَهَب َأْهُل اْألَْرضِ 

وبلغـت مبلـغ  دُّ َعـوتُ  ٰى ـصـواألخبار يف ذلك أكثر مـن أن ُحت 

 ؟ةفكيف ال يكون إمجاع هؤالء الصادقني حجَّ  ،التواتر

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

ــل]] ٦٠ص /[[ ــر :إن قي ــان أم ــو ك ــداً ل ــف  هم واح مل ختتل

 .أقواهلم والروايات الصادرة عنهم

ــ أو خــرج عــىلٰ  ،االخــتالف مــن ســهو الــرواة :قلنــا  ،ةالتقيَّ

 .منهم ويف الروايات ما هو موضوع عليهم ومل يكن صادراً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٣ج (الرصاط املستقيم 

جاء عـن  كم تسندون مال ما تكذبون أنَّ أوَّ  :قالوا ]]٢٦١ص [[

ي حـديث حـديث أيب وجـدِّ «:  لقـول الصـادق،  كمنبيِّ  تكم إىلٰ أئمَّ 

 .»قال رسول اهللا  :فال حرج أن تقولوا، رسول اهللا 

 م جـاز نسـبته إىلٰ لِّ ولـئن ُسـ ،هذا حديث غـري مشـهور :قلنا

ــادق   الرســول ــول الص ــا«: لق ــول بأهوائن ــا نق ــل  ،واهللا م ب

ــال ربُّ  ــا ق ــام ــقٌّ ، »ن ــذا ح ــ وه ــوت عص ــه  ،متهلثب ــل أحوال وأق

ــه ــوت عدالت ــراوي ،ثب ــول ال ــن ق ــانع م ــا امل ــلَّ  :وم ــديث  ك ح

 ،رَ ِكــمــا ذُ  فيسـنده عنــد ســامعه إىلٰ  ،أرسـلته ففــالن طريقــي فيــه

 ؟للعلم السابق به

حـديث مل  كـلُّ « :فقـال ،لهرِسـ يُ عـامَّ  البـاقر  َل ئِ وقـد ُسـ

عــن  ،عــن رســول اهللا  ،عــن أبيــه ،ســنده فســندي فيــه أيبأُ 

ــاب ختطئــة األربعــة أنَّ و ، »اهللا  ــ قــد أســلفنا يف ب ة نَّ أهــل السُّ

 ،رضوا بنسـبة مجلـة مـذهبهم إلـيهم مـع ختطئـة بعضـهم بعضـاً 

مــع كوهنــا أوكــد  ،همنبــيِّ  وعــدلوا عــن نســبة املــذهب إىلٰ 

 .لتعظيمه وحلرمتهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

 :]علم األولياء ةكيفيَّ : الرابع الرسُّ []] ١٠٤٠ص [[

عــن اإلمــام جعفــر  احلــديث املــرويِّ  ٰى يف معنــ: الرابــع

: قولــه  فــإنَّ . يف ذكــر أحــوال األوليــاء الصــادق 

ـــ ،يريـــد بالغـــابر املـــاَيض  »علمنـــا غـــابر«  م ومعنـــاه أهنَّ

ووقـع مـن الكائنـات بجميـع أحواهلـا  ٰى ـيعلمون مجيع مـا مضـ

 .ةالنبوَّ وصورها منتقشة يف نفوسهم، يشاهدوهنا يف مرآة 

ــه]] ١٠٤١ص /[[ ــور«: وقول ــت،  »ومزب ــو الثاب ــور ه املزب

ق هبـا مـن األحكـام ويريد بـه مـا يقـع مـن احلـوادث ومـا يتعلَّـ

الثابتـة يف القضـاء األزّيل اخلارجــة بالقـدر املعلــوم الظـاهرة هلــم 

 .الكائناتمجيع ة املنتقش فيها من من مرآة النبوَّ 

ع أصــوات يريــد بــه أســام »ونقــر يف األســامع«: وقولــه

ــن األُ  ــه م ــاطبوهنم ب ــام خي ــاهدة ب ــري مش ــن غ ــة م ــور املالئك م

 .ةالغيبيَّ 

ــه ــوب«: وقول ــت يف القل ــأثُّ  »ونك ــه ت ــد ب ــن يري ــب ع ر القل

ـــ ـــالـــواردات اإلهليَّ ط غـــري ة احلاصـــلة هلـــم مـــن غـــري توسُّ

 .د لورودهاض هلا والرتصُّ استعداداهتم بالتعرُّ 

ــفعُ  ــامت أنَّ  مَ ِل ــذه الكل ــ هب ــة اخلاصَّ ــل الوالي ــاركون أه ة يش

ــواصِّ  ــك اخل ــة يف تل ــة املطلق ــل الوالي ــذكورة، إالَّ  أه ــامل ا  أهنَّ

 .تتفاوت فيهم بتفاوت االستعدادات، واهللا أعلم

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .اإلمامة

ة من قريش(حديث   .)األئمَّ

 .العصمة

 .املعجزة

 .النصَّ 

*   *   * 
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١٥ - ط أ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / إيامن أيب طالب

ــىلٰ  ]]١٨ص [[ ــدليل ع ــن ال ــب  فم ــامن أيب طال ــا  إي م

ــ الواليــة لرســول اهللا  اشــتهر عنــه مــن رة، ـة والنصــواملحبَّ

ــروف ال ــاهر مع ــك ظ ــه إالَّ  وذل ــده إالَّ يدفع ــل، وال جيح   جاه

يف  )عنـــه ريض اهللا تعـــاىلٰ (ات معانـــد، ويف معنـــاه يقـــول ّهبـــ

 :مية السائرة املعروفةالّال 

   بأمحـد وجـداً  ُت ْفـلِّ لعمري لقد كُ 

  احلبيــب املواصــل بَّ وأحببتــه ُحــ 

ــ ــدت بنفس ــهـوج ــه ي دون    ومحيت

  والكالكــل ٰى رودارأت عنــه بالــذُّ  

ــاالً  ــدنيا مج ــام زال يف ال ــا ف    ألهله

  وزيـن املحافـل ٰى ملـن عـاد وشيناً  

   غـري طـائش حازمـاً  رشـيداً  حليامً 

ــل  ــيس بامح ــق ل ــه اخلل ــوايل إل   ي

 ]]١٩ص [[/

ــ ــ ه ربُّ دفأيَّ ــاد بنص   ه غـري باطـلحقُّ  وأظهر ديناً    رهـالعب

ــ ــن تأمَّ ــاحبه وم ــدق والء ص ــه ص ــرف من ــدح ع ــذا امل ل ه

ــول ــه بنبوَّ اهللا  لرس ــ، واعرتاف ــراره بحقِّ ــه، وإق ــت ــيام أت  ٰى ه ف

صـادق، ومـا دعـا إليـه  د نبـيٌّ حمّمـ(: بني أن يقول به، إذ ال فرق

 :قوله ، وبني)صحيح واجب حقٌّ 

ــ ــال ده ربُّ فأيَّ ــاد بنص   ه غـري باطـلحقُّ  وأظهر ديناً    رهـعب

بالتوحيــد رصيــح، واعــرتاف  ويف هــذا البيــت إقــرار أيضــاً 

ة صـحيح، ويف الــذي قبلـه مثــل ذلــك، بــالنبوَّ  اهللا  لرسـول

 : وهو يصف النبيَّ ]] ٢٠ص /[[ حيث يقول

   غـري طـائش حازمـاً  رشـيداً  حليامً 

ــل  ــيس بامح ــق ل ــه اخلل ــوايل إل   ي

 .ل للمحالاذب متقوِّ ليس بك: يعني

ــب ريض اهللا  ــن أيب طال ــوم م ــول املعل ــذا الق ــد ه ــا بع وم

ــاىلٰ  ــيقَّ  تع ــه املت ــنعن ــق إىلٰ بَ قِ  ن م ــه طري ــره، إالَّ  ل ــل يف كف  التأوي

وجعفـر وغريمهـا مـن وجـوه  محـزة التأويـل عـىلٰ  وهو طريق إىلٰ 

ــ ــلمني، حتَّ ــحُّ  ٰى املس ــدهم وإن ال يص ــامن أح ــر اإل إي ــرار أظه ق

 .جهده يف نرصة الرسول  بالشهادتني، وبذل

ــ ــرب، ألنَّ ــثامن أق ــر وع ــر وعم ــر أيب بك ــو يف أم ه إن مل وه

بـه يف نثـره ونظمـه الـذي يسـري بـه  طالب وهـو مقـرٌّ  يثبت أليب

رواياتـه نقلـة األخبـار، ورواة السـري  عنه الركبـان، ويطبـق عـىلٰ 

، وبــذل نفسـه وولــده  للنبـيِّ  رتهـواآلثـار، مـع ظهــور نصـ

ــه،  ــه دون ــه ومال ــع الصــوتوأهل ــديقه، واحلــثِّ  ورف ــىلٰ  بتص  ع

ــاهم باعــه، كــان أوىلٰ اتِّ  ــيس  أن ال يثبــت للــذين ذكرن إيــامن، ول

ــرار أيب ــور إق ــارب ظه ــهرته يق ــرارهم وش ــور إق ــب  ظه طال

عنــه، ويــداين يف الوضــوح اعرتافــه بصــدقه  ريض اهللا تعــاىلٰ 

ــكونبوَّ  ــع ذل ــم م ــه، وهل ــأخُّ  ت ــن الت ــم ــن نص ــن ـر ع ره، وم

ن ســمع حجـا، ممـَّ ذي عـىلٰ  ٰى مـا ال خيفــخذالنـه، والفـرار عنـه 

 .وهذا الزم ال فصل منه ،ح اآلثاراألخبار وتصفَّ 

ــمّ  ــب  إنَّ  ث ــا طال ــاىلٰ (أب ــه ريض اهللا تع ــيُ  )عن ــذهرِّ ـص  ح يف ه

ألفــاظ التصــديق،  بــأخصِّ   النبــيِّ  بتصــديق القصــيدة

ــ ــم يف نص ــادي بالقس ــة  ]] ٢١ص [[/ رتهـين ــذل املهج وب

 :واألهل دونه، حيث يقول

ـــوا أنَّ أمل ـــا ال مُ   تعلم ـــابنن    ٌب ذَّ َك

ــل  ــول األباط ــأ بق ــدينا وال يعب   ل

   الغــامم بوجهــه ٰى ستســقوأبــيض يُ 

ــام  ــع اليت ــمةٌ  ٰى ربي ــل عص   لألرام

   يطوف بـه اهلـالك مـن آل هاشـم

ــل  ــده يف عصــمة وفواض   فهــم عن

 :حيث قال إىلٰ 

   نطـاعن دونـه ونقاتـلامَّ ـول   كذبتم وبيت اهللا نسلم أمحداً 

 ]]٢٢ص /[[

  ونذهل عن أبنائنا واحلالئـل   هع حولَ رَّ ـنص ٰى مه حتَّ لِ ْس ونُ 

ــاً  ــات أيض ــذه األبي ــن تأمَّ  ويف ه ــان مل ــحَّ بي ــا يف ص ــا له ة م

ــاه ــب  ذكرن ــالص أيب طال ــن إخ ــول اهللا م ــوالء لرس ، وال

ــذل ــ ، وب ــة النص ــهادة بنبوَّ ـغاي ــه، والش ــديقه رة ل ــه وتص ت

 .حسب ما ذكرناه

ــ ــار مت ــاءت األخب ــد ج ــل وق ــن أه ــا م ــف فيه واترة ال خيتل

ــان،  أمــرت بعــض الســفهاء أن يلقــي عــىلٰ  قريشــاً  أنَّ  النقــل اثن

ــر النبــّي  الناقــة إذا ركــع يف صــالته، ففعلــوا  ســىلٰ   ظه

ومعـه عبيـد  فخـرج مسـخطاً  ذلك، وبلـغ احلـديث أبـا طالـب،

ــىلٰ  ــه، فــأمرهم أن يلقــوا الس ــمّ  ظهــره  عــن ل  ويغســلوه، ث

ــرُّ  ــذوه فيم ــرهم أن يأخ ــىلٰ وه أم ــم إذ ذاك  ع ــوم، وه ــبال الق س

ــ ــربح حتَّ ــاهللا أن ال ي ــف ب ــريش، وحل ــوه ق ــم ٰى وج ــوا هب  يفعل
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مجـاعتهم بــذلك  ذاك، فـام امتنـع أحــد مـنهم عـن طاعتــه، وأذلَّ 

 .وأخزاهم

رئاســـة أيب  ويف هـــذا احلـــديث دليـــل عـــىلٰ ]] ٢٣ص [[/

ــىلٰ  ــب ع ــم طال ــة، وعظ ــ اجلامع ــحملِّ ــيهم، وأنَّ ــه ف ــب ه ممَّ ن جت

ة شـدَّ  عـىلٰ  وز أمـره فـيهم وعلـيهم، وداللـةطاعته عندهم، وجيـ

 تـــه لـــه ولدينـــه، وتـــرك، ومحيَّ ولرســـوله  غضـــبه هللا 

ــ ــة والتقيَّ ــاملداهن ــة يف حقِّ ــميم لنص ــوغ يف ـه، والتص رته، والبل

 .يستطعه أحد قبله، وال ناله أحد بعده حيث مل ذلك إىلٰ 

أبـا طالـب  ونقلـة األخبـار أنَّ  وقد أمجـع أهـل السـري أيضـاً 

رساء، مجــع ولــده ومواليــه، ليلــة اإل  فقــد النبــّي  امَّ ـلــ 

ديـة، وأمـرهم أن يبـاكروا الكعبـة، مـنهم مُ  رجـل كلِّ  م إىلٰ وسلَّ 

ن كـان رجـل مـن قـريش ممـَّ جانـب رجل منهم إىلٰ  فيجلس كلُّ 

البطحـاء، فـإن  سـادات أهـل جيلس بفناء الكعبـة، وهـم يومئـذٍ 

 ، أومــأاً أو ســمع فيــه ســوء خــرباً   أصـبح ومل يعــرف للنبــيِّ 

 .إليهم بقتل القوم، ففعلوا ذلك

ــول اهللا  ــل رس ــمس،  إىلٰ  وأقب ــوع الش ــع طل ــجد م املس

ل بـني عينيـه، ومحـد فقبـَّ راً ـرآه أبو طالـب قـام إليـه مستبشـ فلامَّ 

واهللا، يــا ابــن أخــي، لــو (: قــال ســالمته، ثــمّ  عــىلٰ  اهللا 

 وأومــأ إىلٰ  ،)تطــرف عينــاً  ي ملــا تركــت مــن هــؤالءرت عنَّــتـأخَّ 

 .ذلك امعة اجللوس بفناء الكعبة من سادات قريشاجل

ــمّ  ــه ث ــده وموالي ــال لول ــت (: ق ــن حت ــديكم م ــوا أي أخرج

 رأت قـريش ذلـك انزعجـت لـه، ورجعـت عـىلٰ  فلـامَّ  ،)ثيـابكم

ــب ــب بالعت ــتعطاف]] ٢٤ص /[[ أيب طال ــل  ،واالس ــم حيف فل

 .هبم

ومل تــزل قــريش بعــد ذلــك خائفــة مــن أيب طالــب، مشــفقة 

ــيَّ  ٰى أنفســها مــن أذ عــىلٰ  ر ـ، وهــذا هــو النصــ يلحــق النب

ـعن صـدق يف الواليـة، وبـه ثبتـت النبـوَّ  احلقيقي نابع ن ة، ومتكَّ

الرسـالة، ولـواله مـا قامـت الـدعوة، ومـن  من أداء  النبّي 

وعظـم عنـاه يف الـدين، خـرج  مل يعـرف باعتبـاره إيـامن صـاحبه

 .فنياملكلَّ  من حدِّ 

، ي�ـاح ا كان أبـو طالـبم مل يزل عزيزاً  رسول اهللا  أنَّ  عىلٰ 

فنبـت  ،اه اهللا تعاىلٰ توفّ  ٰى حتَّ  ، معصوماً ٰى من األذ ومل يزل به ممنوعاً 

 ٰى حتـَّ الفتك به، له فيها دعوة، وأمجع القوم عىلٰ  ة، ومل تستقرّ به مكَّ 

 قرئـكيُ  اهللا  إنَّ «: ه، فقال له جربئيـل جاءه الوحي من ربِّ 

 .»مات نارصك ة فقدخرج عن مكَّ أُ : السالم، ويقول لك

ـــ مســـتخفياً  هاربـــاً  فخـــرج  ت أمـــري بخروجـــه، وبيَّ

 لـه بنفسـه، وسـالكاً  فراشـه، فبـات موقيـاً  منه عـىلٰ  املؤمنني بدالً 

ــه  ــاج أبي ــذلك منه ــ ب ــه ونص ــنفس ـيف واليت ــذل ال رته، وب

 .دونه

ــ ــه لنبيِّ ــلم نفس ــن أس ــني م ــم ب ــاىلٰ فك ــا اهللا تع يف  ه، ورشاه

ــة ــ طاع ــع النه نبيِّ ــل م ــن حص ــني م ــيِّ ، وب ــن   ب يف أم

ــه يملــك نفســه جزعــاً ]] ٢٥ص /[[ وحــرز، وهــو ال ، وال قلب

ــاً  ــدهلع ــزن، وأب ــر احل ــد أظه ــاك�  ٰى ، ق ــور، ش ــرب اهللا  ااخل يف خ

ــاىلٰ  ــاً تع ــول اهللا  ، مرتاب ــول رس ــبق ــق بنص ــري واث اهللا  رـ، غ

 ًاهللا  ا بنفسـه عـن الشـهادة مـع نبـيِّ ن� امـن روح اهللا، ضـ ، آيسا

 .ر أيب طالـب لرسـول اهللا ـن نصـأم كـم بـني مـا ذكرنـاه مـ

 ــ ــأمره حتَّ ــه ب ــارعته إىلٰ  ٰى وقيام ــن اهللا ومس ــغ دي ــه اتِّ  بل باع

ــدته ــأخُّ  ومعاض ــني ت ــه وب ــع ومؤازرت ــه م ــه واخالئ ــريه عن ر غ

يطعـم منـه الـراحلني معـه  ...إىلٰ  أعدائه عليـه ونحـره يف السـفر

بـه إليـه  يءوجـ بـه مقهـوراً  اهللا تعـاىلٰ  إذا ظفـره ٰى لسفك دمه حتَّ 

 بفـداء نفسـه فـامتنع، فلـامَّ  اإليامن فلجلـج وأمـره دعاه إىلٰ  اً أسري

 .وأسلم وانقاد للفداء رضورة دمه أقرَّ  أرشف عىلٰ 

ــاس إنَّ  ــب يف القي ــذا لعج ــقِّ  ،ه ــوم احل ــة خص ــن  وغفل ع

ــهــذه األُ  فصــل مــا بــني عمــوا فيهــا عــن الصــواب،  ٰى مــور حتَّ

 .ألعجب واهللا نسأل التوفيق وركبوا العصبية والعناد،

ــا يُ وممَّــ  د مــا ذكرنــاه مــن إيــامن أيب طالــب ريض اهللا تعــاىلٰ ؤيِّ

أمـري املـؤمنني عليـه  ٰى آتـ  َض بِ  ُقـامَّ ـلـ ه، أنَّـعنه ويزيـده بيانـاً 

ـــاهللا  الصـــالة والســـالم رســـول ع ، فآذنـــه بموتـــه فتوجَّ

غســله  ، فتــولَّ يــا عــيلُّ  امــض«: وقــال  يُّ لــذلك النبــ

 .»فأعلمني رسيره وتكفينه وحتنيطه، فإذا رفعته عىلٰ 

 ، فلــامَّ )عليــه الصــالة والســالم(ففعــل ذلــك أمــري املــؤمنني 

 ، فــرقَّ  رير اعرتضــه النبــيُّ ـالســ]] ٢٦ص /[[ رفعــه عــىلٰ 

ــال ــه، وق ــم،«: ل ــلتك رح ــرياً  وص ــت خ ــد ربَّ وجزي ــت ، فلق ي

 .»، وآزرت ونرصت كبرياً وكفلت صغرياً 

ــمّ  ــىلٰ  ث ــل ع ــال أقب ــاس فق ــ«: الن ــفعنَّ أَم ــ ا واهللا، ألش ي لعّم

 .»يعجب منها أهل الثقلني ةشفاع

 :إيامن أيب طالب  ويف هذا احلديث دليالن عىلٰ 

 )صـلوات اهللا علـيهام وآهلـام(ا يـ�أمـر رسـول اهللا عل: أحـدمها

وتكفينـــه دون احلـــارضين مـــن أوالده، إذ كـــان مـــن  بغســـله

 اجلاهليــة، ألنَّ  املــؤمنني إذ ذاك عــىلٰ  أمــري ٰى ره مــنهم ســوـحضــ
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ــذٍ   جعفــراً  ــبال كــان يومئ ــل وطالــب  د احلبشــة،ب وكــان عقي

واحـد  سـالم، ال يسـلمخـالف اإل عـىلٰ  حارضين، ومهـا يومئـذٍ 

ــؤمنني  ــري امل ــد، وأم ــالم(مــنهام بع ــالة والس ــه الص ــؤمن  )علي م

ــاىلٰ  ــاهللا تع ــصَّ  ب ــوله، فخ ــره،  ورس ــة أم ــنهم بوالي ــؤمن م امل

 .اه يف دينهووفاقه إيّ  به منهام، إليامنه وجعله أحقُّ 

مـا يـزعم النواصـب  ات عـىلٰ مـ ولو كـان أبـو طالـب 

عليــه  بتوليــة أمــره مــن عــيلٍّ  كــان عقيــل وطالــب أحــقُّ  ،كــافراً 

جـاز للمسـلم مـن ولـده القيـام بـأمره،  وملـا ،الصـالة والسـالم

 .النقطاع العصمة بينهام

ــــول اهللا  ــــم رس ــــيلٍّ  ويف حك ــــالة ( لع ــــه الص علي

اه بـإجراء أحكـام املسـلمني عليـه وأمـره إّيـ به دوهنـام )والسالم

ــيط مــن ــري والتحن ــل والتطه ــاهد  الغس ــواراة، ش ــني وامل والتكف

 .هبيَّنّاما  صدق يف إيامنه عىلٰ 

ـــر ـــدليل اآلخ ـــيِّ : وال ـــاء النب ـــه[  دع ـــاخلريات، ] ل ب

تباعـــه إاهللا، و تـــه فيـــه بالشـــفاعة إىلٰ مَّ أُ ]] ٢٧ص /[[ ووعــده

ــي ــذه ه ــدعاء، وه ــد وال ــاء واحلم ــت  بالثن ــي كان ــالة الت الص

ــىلٰ  ــة إذ ذاك ع ــوات مكتوب ــل اإل أم ــانأه ــو ك ــالم، ول ــو  س أب

الثنـاء عليـه بعـد  ملـا وسـع رسـول اهللا  طالب مـات كـافراً 

مــن اخلــري، بــل كــان جيــب عليــه  ـيءوالــدعاء لــه بشــ املــوت،

ــه، و ــذمِّ إاجتناب ــه بال ــىلٰ  تباع ــوم ع ــن  والل ــلفه م ــا أس ــبح م ق

ذلــك عليـه للكــافرين،  اخلـالف لـه يف دينــه، كـام فـرض اهللا 
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 .]١١٤: التوبة[

 أبـا طالـب  مـا وصـفناه، ثبـت أنَّ  ذا كان األمـر عـىلٰ وإ

ــات ــاً  م ــيِّ مؤمن ــل نب ــه، وفع ــه ومقال ــة فعل ــه  اهللا  ، بدالل ب

 .رشحناه ومقاله، حسبام

ــويُ  ــؤكِّ ــن العامَّ ــل م ــل النق ــه أه ــع علي ــا أمج ــك م ة د ذل

ــ أصــحاب احلــديث عــن رجــاهلم الثقــات مــن  ة، ورواهواخلاصَّ

ــول اهللا  أنَّ  ــ رس ــه َل ئِ ُس ــل ل ــ: فقي ــم ــول يف عمِّ ك أيب ا تق

خـري مـن  أرجـو لـه كـلَّ « :طالب يا رسول اهللا وترجو لـه؟ قـال

 .»رّيب 

اإليـامن ملـا جـاز مـن  مـات عـىلٰ  )رمحـة اهللا عليـه(ه فلوال أنَّـ

رجـــاء اخلـــريات لـــه مـــن اهللا  اهللا ]] ٢٨ص /[[ رســـول

 ٰه لسـان نبيـِّ بـه يف القـرآن وعـىلٰ  ، مع ما قطـع لـه تعـاىل 

 ،وحرمــان اهللا هلــم ســائر اخلــريات يف النــار،ار مــن خلــود الكّفــ

 .االستحقاق واهلوان وجه وتأبيدهم يف العذاب عىلٰ 

ــ :فصــل ]]٢٩ص [[/ ــه فأمَّ ــ ا قول ــالمه  ه عــىلٰ املنبِّ إس

ــ ــن نص ــذيـوحس ــه ال ــاهر  رته، وإيامن ــو ظ ــه، فه ــاه عن ذكرن

مجـــاع، واإل التـــواتر املنقـــول عنـــه عـــىلٰ  ،مشـــهور يف نظمـــه

 .ما سواه، إن شاء اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  يدلُّ  ورد منه جزءاً وسأُ 

 :هلافمن ذلك قوله يف قصيدته امليمية التي أوَّ 

ــتَّ أَال  ــل مق ــر اللي ــم آخ ــن هل    م م

ـ ٰى خرطواين وأُ     ؟مالنجم ملـا تقحَّ

 :قوله إىلٰ 

ــل ــخو بقت ــون أن نس ــد أترج    حمّم

  ومل ختتضب سمر العوايل من الـدم 

 ]]٣٠ص /[[

ــ ــت اهللا حتَّ ــذبتم وبي ــوافرِّ تُ  ٰى ك    ق

ــاجم تُ   ــمج ــزم ٰى لق ــاحلطيم وزم   ب

ــام وتُ  ــع أرح ــوتقط ــة ٰى نس    حليل

  مم بعــد حمــرَ حمــرَ  ٰى غشــويُ  خلــيالً  

ــيكم ــد إل ــوم يف احلدي ــنهض ق    وي

  جمـرم يذودون عن أحسـاهبم كـلَّ  

   من بغـيكم وضـاللكم ٰى ما أت عىلٰ 

  أمــر ومظلــم وعصــيانكم يف كــلِّ  

   ٰى اهلـد جـاء يـدعو إىلٰ  بظلم نبـيٍّ 

 من عند ذي العرش مربم ٰى وأمر أت 

   فـــال حتســـبونا مســـلميه ومثلـــه

ــيس بمُ   ــوم فل ــان يف ق ــلَ إذا ك   مس

ــر يف  مــن أيب طالــب  هــذا اجلــدِّ  اخلصــوم إىلٰ  ٰى أفــال ت

ــيِّ  رةـنصــ ــه، واإلريح بنبوَّ ـ، والتصــاهللا  نب ــاء ت ــام ج قــرار ب

ــد اهللا  ــن عن ــم ــهادة بحقِّ ــدبَّ ، والش ــه، فيت ــك أم ع  ىلٰ رون ذل

 !قلوب أقفاهلا؟

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (ومنه قوله  ]]٣١ص [[/

ــــييل هبــــمٍّ     نصــــب تطــــاول ل

ــحِّ   ــع كس ــ ودم ــقاء الس   ربـالس
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   بأحالمهــــا ّي ـللعــــب قصــــ

  وهــل يرجــع احللــم بعــد اللعــب 

 :قوله  إىلٰ 

   وقـــالوا ألمحـــد أنـــت امـــرؤ

  النسـب خلوف احلديث ضـعيف 

   أمحـــــد قـــــد جـــــاءهم  إنَّ أَال 

ــــقٍّ     ومل يــــأهتم بالكــــذب بح

 .ح باإليامن برسول اهللا رَّ ـويف هذا البيت ص

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (ومنه قوله 

 ]]٣٢ص /[[

ـــ    داً مون حمّمـــا مســـلِّ أخلـــتم بأّن

   نقـــاذف دونـــه بـــاملراجمامَّ ـولـــ 

   ماً يف الــبالد مســوّ  حبيبــاً  أمينــاً 

  قــــاهر للخــــواتم بخــــاتم ربٍّ  

   عليــه وهيبــةً  النــاس برهانــاً  ٰى يـر

  ومــا جاهــل يف فضــله مثــل عــامل 

ــا ــ نبي� ــد ربِّ ــن عن ــاه الــوحي م    هأت

  نـادم فمن قـال ال يقـرع هبـا سـنُّ  

   تطيـــف بـــه جرثومـــة هاشـــمية

  بـــاغ وظـــامل ب عنـــه كـــلُّ تـــذبِّ  

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (ومنه قوله 

 ]]٣٣ص /[[

ــأَال  ــا عنّ ــىلٰ  أبلغ ــا ي ع    ذات بينه

  ا من لـؤي بنـي كعـبصَّ ا وُخ لؤي�  

   داً ا وجـــدنا حمّمـــأمل تعلمـــوا أّنـــ

  ل الكتـبيف أوَّ  طَّ ُخـ ٰى ا كموسنبي�  

  ةً عليــــه يف العبــــاد حمبَّـــــ وأنَّ 

 

 

ـ وال شكَّ     ه اهللا باحلـبِّ فيمن خصَّ

ــول اهللا   ــرار برس ــض اإلق ــه حم ــذي قبل ــعر وال ــذا الش ويف ه

  َّورصحيه بال ارتياب ،ةوبالنبو. 

 :ومن ذلك قوله 

   مــن هلــم آخــر الليــل منصــبأَال 

 

 

  وشعب العصا من قومك املشعب 

 

 :قوله إىلٰ 

   وقد كـان يف أمـر الصـحيفة عـربةٌ 

  ما خترب غائب القـوم يعجـب ٰى مت 

ــوهبم ــرهم وعي ــا كف ــا اهللا منه    حم

  مقـرب وما نقموا من باطل احلـّق  

 ]]٣٤ص /[[

   ب ما قالوا مـن األمـر بـاطالً فكذَّ 

  يكـذب ليس باحلقِّ  ومن خيتلق ما 

   قاً ابن عبـد اهللا فينـا مصـدِّ  ٰى وأمس

  سخط من قومنـا غـري معتـب عىلٰ  

   داً مني حمّمــفــال حتســبونا مســلِّ 

ـــ  ـــة منّ   با وال متغـــرِّ لـــذي غرب

   ا يـــد هاشــــميةســـتمنعه منـّـــ

ــب  ــري مرك ــاس غ ــا يف الن   مركبه

 عــىلٰ  لــب محــزة بــن عبــد املطَّ  حيــضُّ   وقـال أيضــاً 

ــاعاتِّ  ــول اهللا  ب ــىلٰ رس ــرب ع ــىلٰ  ، والص ــات ع ــه، والثب  طاعت

 :دينه

   ديــن أمحــد عــىلٰ  فصــربا أبــا يعــىلٰ 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

ــ نبــيٌّ  ــدِّ  ٰى أت ــبال ــد ربِّ    هين مــن عن

  ال تكـن محـز كـافرا بصدق وحـقٍّ  

ــاً ين إذ قلــت لبَّ فقــد رسَّ     يــك مؤمن

  ين نـارصافكن لرسول اهللا يف الـدِّ  

 ]]٣٥ص /[[

ــاً  ــاد قريش ــه ون ــد أتيت ــذي ق    بال

  وقل ما كـان أمحـد سـاحرا جهاراً  

ــهادة واإل ــذه الش ــيس وراء ه ــالنبوَّ ول ــرار ب ــثِّ ق ــىلٰ  ة واحل  ع

 وال بعـده شـبهة ولـيس غـري ذلـك إالَّ  ،بيـان يف إيامنـه اعتقادهـا

 .نعوذ باهللا من اخلذالن العناد ورفع االضطرار،

 :)عنه اىلٰ ريض اهللا تع(ومن ذلك قوله 

ـــــيالً    ٰى إذا قيل من خري هذا الور ـــــرمهم أُ  قب   رسهوأك

ـــاف أيب ـــد من ـــاف بعب   هرَّ أبــو نضــلة هاشــم الُغــ   أن

ـــره   جمـد بنـي هاشـم وقد حـلَّ  ـــائم والزه ـــان النع   مك

ــد ــم أمح ــي هاش ــري بن ــىلٰ    وخ ــك ع ــول امللي ــرته رس   ف
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ــيِّ  ــهادة للنب ــك ش ــن يف ذل ــإن مل يك ــالنبوَّ   ف ــيس ب ة، فل

ظـاهر اآليــة شــهادة، وهــذا مــا ال يرتكبــه عاقــل، لــه معرفــة  يف

 .اللسان معرفة أهل ٰى بأدن

ــيِّ  ــات للنب ــر اآلي ــه يف ذك ــه قول ــول   ومن ــه، وق ودالئل

ــرياء ــك أنَّ ال بح ــه، وذل ــب في ــب  راه ــا طال ــ أب  أراد امَّ ـل

ــروج إىلٰ  ــرك اخل ــول اهللا  الشــام ت عليــه، ومل  إشــفاقاً  رس

 أبـو طالـب ريض اهللا تعـاىلٰ   ركـباستصـحابه، فلـامَّ  يعمل عـىلٰ 

 ،ٰى بالناقــة وبكــ ق رســول اهللا عنــه بلغــه ذلــك، فتعلَّــ

 لــه أبــو طالــب وأجابــه إىلٰ  وناشــده اهللا يف إخراجــه معــه، فــرقَّ 

 .استصحابه

ــامَّ  ــه أظلَّ فل ــرج مع ــب  خ ــرياء الراه ــه بح ــة، ولقي ــه الغامم ت

، فقـال أبـو وىلٰ ته، وذكـر هلـم البشـارة يف الكتـب األُ بنبوَّ  فأخربه

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (طالب 

ــ إنَّ  ــني حمّم ــه داً األم   عندي يفوق منـازل األوالد   يف قوم

  بـاألزوادصن والعيس قد قلَّ    ق بالزمـام ضـممته تعلَّـامَّ ـل

 ]]٣٧ص /[[

   عـاينوا ٰى رـصـإذا ما القوم بُ  ٰى حتَّ 

ــىلٰ   ــوا ع ــاد الق ــن املرص   رشف م

ــرباً  ــديثاً  ح ــأخربهم ح ــادقاً  ف    ص

  ادّســــمعــــارش احلُ  عنــــه وردَّ  

ته لرســول رته الوفــاة يف وصــيَّ ـوقــد حضــ ومنــه قولــه 

 : اهللا

   اخلـري مشـهده ر النبيِّ ـويص بنصأُ 

ــ    اســالقــوم عبّ ا ابنــي وشــيخ اعلي�

ــه ــامي حقيقت ــد احل ــزة األس    ومح

ــراً   ــا وجعف ــه الباس ــذودوا دون   لي

 :)رمحه اهللا تعاىلٰ (ومن ذلك قوله 

ـــ ـــرك حمّم ـــت بحمـــد اهللا ت   دأبي

 

 

ـــ  ـــل رِّ ـمه لشـــســـلِّ ة أُ بمكَّ   القبائ

ــابة  ــل عص ــداء قات ــال يل األع    وق

ــل  ــع الغوائ ــم مجي ــاعوه وابغه   أط

 :قوله إىلٰ  ]]٣٨ص /[[

ــيم أُ  ــىلٰ ق ــ ع ــيِّ ـنص ــ ر النب    دحمّم

ـــذوابلأُ   ـــا وال ـــه بالقن ـــل عن   قات

 : نرص النبيِّ  النجايش عىلٰ  قوله حيضُّ  ومنه أيضاً 

ــ ــبش أنَّ تعلَّ ــك احل ــ م ملي    داً حمّم

  واملسـيح بـن مـريم ٰى كموسـ نبيٌّ  

ــ ــد ٰى أت ــه ٰى هب ــا ب ــذي أتي ــل ال    مث

ــلٌّ   ــم فك ــدي ويعص ــأمر اهللا هي   ب

ــــابوإنَّ  ــــه يف كت ــــم تتلون    كمك

  مبصدق حديث ال حديث املـربَج  

ــ ــوإنَّ ــك منّ ــا تأتي ــابةك م    ا عص

ـــلك إالَّ   ـــالتكرّ بفض ـــاودوا ب   م ع

 ]]٣٩ص /[[

   ا وأســـلموافـــال جتعلـــوا هللا نـــد� 

ــإنَّ   ــقِّ  ف ــق احل ــم طري ــيس بمظل   ل

 .امً سالم ما ال يمكن دفعه مسلَّ ويف هذا الشعر من التوحيد واإل

ــه  ــه ىلٰ ريض اهللا تعــا(ومــن ذلــك قول ــد  )عن ــه وق جلعفــر ابن

ــع ــالة م ــر بالص ــيِّ  أم ــلِّ (:  النب ــن  ص ــاح اب ــي جن ــا بن ي

 :أنشأ يقول إجابته له ٰى  رأفعل، فلامَّ ف ،)كعمِّ 

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف    ثقت

ــرب عنــد ملــمِّ     اخلطــوب والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    وال واهللا ال أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــب خيذل   ذو حس

ــ ــذال وانص ــن عمِّ ـال خت ــامرا اب    ك

  ي مـــن دوهنـــم وأيبّمـــأخـــي ألُ  

 يِّ ـملـا سـلف منـه يف مضـ فهذا القـول يف خامتـة أمـره وفاقـاً 

ـــه، وهـــو حمـــض التصـــديق حقيقـــة اإليـــامن،  زمانـــه وحيات

 .باهللا تعاىلٰ  سالم، وإيامنهورصيح اإل

م املتقــدِّ  ٰى ولــه مــن بعــد هــذا أبيــات يف املعنــ ]]٤٠ص /[[

ــد  منهــا قولــه يف قصــيدة يطــول هبــا التقصــاص، ميميــة لــه وق

 : د آيات النبيِّ عدَّ 

  وليس هنـار واضـح كظـالم   فــذلك مــن أعالمــه وبيانــه

 :وقوله يف قصيدته الدالية

   حمّمـد رووا مـن ٰى فـام يرجـوا حتـَّ

ــمَّ   ــو غ ــث جتل ــلِّ  أحادي ــؤاد ك   ف
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املعـروف  فمن كالمه املشهور ومقاله ا دليل توحيده هللا فأمَّ 

له  ا كتبناه، ما سنلحقه بأمثالهم منه ممَّ ، وقد تقدَّ ٰى ـأكثر من أن حيص

 .سبيل االختصار إن شاء اهللا يف معناه، عىلٰ 

  :فمن ذلك قوله يف قصيدة طويلة

  اب واملبـدي املعيـدهو الوهّ    مليك الناس ليس له رشيك

  ومن حتـت السـامء لـه عبيـد   ومن فوق السـامء لـه مـالك

ــد، وخلــع األنــد هللا تعــاىلٰ  فــأقرَّ  ــبالتوحي ه اد مــن دونــه، وأنَّ

 ٰى ، وهبــذا املعنــٰى خـربــداء، وينشـئ خلقــه نشــأة أُ اإل يعيـد بعــد

ــاينهم فــيام كــانوا عليــه مــن  فــارق املســلمون أهــل اجلاهليــة وب

 .ةخالف التوحيد وامللَّ 

 :يف قصيدة بائية وله أيضاً  ]]٤١ص /[[

  ألصبحتم ال متلكون لنا رشبا   غريه ءاهللا لوال اهللا ال يشفوَ 

ا هـو موجـود يف نظمـه ونثـره، ويف ذلـك ونظـائره ممـَّوأشباه 

ــاياه ــدوَّ  وص ــه امل ــه وكالم ــجعه يف خطب ــة وس ــه يف البالغ ن ل

يطـول، وفـيام أثبتنـاه منـه كفايـة، ومـن  واحلكمة، وإيـراد مجيعـه

 .كفاية وبالغ دالئل إيامنه برسول اهللا 

 د وآلــهدنا حمّمــســيِّ  العــاملني، وصــلواته عـىلٰ  واحلمـد هللا ربِّ 

 .رينالطاه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ـ أنَّ  عىلٰ ] اإلماميَّة[وأمجعوا ]] ٤٦ص [[  ه أبـا طالـب عمَّ

 .مات مؤمناً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ـــيخ ]] ٢٨٢ص [[ ـــزَّ (وســـمعت الش ـــول )هأدام اهللا ع : يق

لرســول  يف الـودِّ  خالصـهإ إيــامن أيب طالـب  عـىلٰ  ا يـدلُّ ممـَّ

 اوأمـره ولديـه عليـ� ،رة لـه بقلبـه ويـده ولسـانهـوالنص اهللا 

  ًباعــه، وقــول رســول اهللا باتِّ   وجعفــرا  ــد فيــه عن

ــه ــرياً « :وفات ــت خ ــم وجزي ــلتك رح ــمّ  وص ــا ع ــه،  »ي ــدعا ل ف

بعــد املــوت لكــافر وال  ولــيس جيــوز أن يــدعو رســول اهللا 

ـ ا أمـره عليـ� ، ثـمّ أن يسأل اهللا خرياً  أوالده  ة مـن بـنيخاصَّ

ــد  ــه وق ــل ابن ــه دون عقي ــه وتوريت ــيله وتكفين ــارضين بتغس احل

ــ ــان حاض ــاً  ودون راً ـك ــب أيض ــن طال ــن أوالده م ــن م ، ومل يك

وكـان  ،وجعفـر   أمـري املـؤمننيقد آمـن يف تلـك احلـال إالَّ 

 ر مـن أوالده مـؤمن إالَّ ـيف بـالد احلبشـة فلـم حيضـ جعفر غائبـاً 

 أمـره دون مـن مل يكـن عــىلٰ  فـأمره أن يتـوّىلٰ  أمـري املـؤمنني 

ــه كــافراً  اإليــامن، ولــو كــان ــه املــؤمن  رمحــة اهللا علي ــا أمــر ابن مل

 .به بتولية أمره ولكان الكافر أحقُّ 

ــأنَّ  اخلــرب قــد ورد عــىلٰ  مــع أنَّ  ــل  االستفاضــة ب  جربئي

ــزل عــىلٰ  ــد مــوت أيب طالــب رضــوان اهللا   رســول اهللا ن عن

ــه ــال ل ــه فق ــ«: علي ــا حمّم ــ إنَّ  ،دي ــكربَّ ]] ٢٨٣ص /[[ ك يقرئ

ــأُ  :الســالم ويقــول لــك ، »ة فقــد مــات نــارصكخــرج مــن مّك

 رة الرســول ـقــه بنصــلتحقُّ  إيامنــه وهــذا يــربهن عــىلٰ 

 .وتقوية أمره

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــه  ع ــك قول ــه(ذل ــوان اهللا علي ــيلٍّ  )رض   لع

: ، فقـال)مـا هـذا يـا بنـي(: رسـول اهللا   مـعصّيل حني رآه يُ 

ـاتَّ ( :فقـال لـه، »يه ابـن عّمـدين دعاين إلي« ه ال يـدعوك بعـه فإنَّ

ـــري  إىلٰ إالَّ  ـــول اهللا ، )خ ـــدق رس ـــاعرتف بص ـــك  ف وذل

 .اإليامن حقيقة

 أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  وقــد مــرَّ  )رمحــة اهللا عليــه(وقولــه 

يـا (: يمـني رسـول اهللا ومعـه جعفـر ابنـه فقـال  عـنصـّيل وهو يُ 

ـ صـلِّ  بنيَّ  ر أمـري عـه وتـأخَّ جعفـر م فصـّىلٰ ، )كجنـاح ابـن عمِّ

ــؤمنني  ـ امل اهللا  صــار هــو وجعفــر خلــف رســول ٰى حتـَّ

 ،ــ يت يف ل صــالة مجاعــة صــلَّ ا أوَّ فجــاءت الروايــة بأهنَّ

 :أبو طالب يقول أنشأ اإلسالم، ثمّ 

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف    ثقت

ــرب عنــد ملــمِّ     اخلطــوب والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    وال واهللا ال أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــب خيذل   ذو حس

ــال ــذال وانص ــن عمِّ ـ خت ــامرا اب    ك

  ي مـــن دوهنـــم وأيبّمـــأخـــي ألُ  

ــوَّ  ــيِّ فــاعرتف بنب ــاً   ة النب ــه رصحيــاً  اعرتاف واهللا (: يف قول

ــيَّ  ــذل النب ــول اهللا  وال، )ال أخ ــف رس ــني أن يص ــل ب  فص

ــالنبوَّ  ــرَّ ب ــني أن يق ــه وب ــه ة يف نظم ــر كالم ــذلك يف نث ــهد  ب ويش

 .عليه من حرضه

 :ميةقوله يف قصيدته الّال  ذلك أيضاً  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ـــوا أنَّ  ـــا ال مُ  أمل تعلم ـــابنن    ٌب ذَّ َك

ــدينا وال   ــيل ــل يعن ــول األباط   بق

   الغــامم بوجهــه ٰى ستســقوأبــيض يُ 

ــامل  ــام ث ــمةٌ  ٰى اليت ــل عص   لألرام
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ــول اهللا ]] ٢٨٤ص /[[ ــديق رس ــهد بتص شــهادة  فش

وجــه،  كــلِّ  الكــذب عــىلٰ  عنــه ٰى ونفــ ظــاهرة ال حتتمــل تــأويالً 

 .وهذا هو حقيقة اإليامن

 :ومنه قوله

ــــيَّ  ــــوا أنَّ النب ــــداً  أمل تعلم    حمّم

 رسول أمني ُخطَّ يف سالف الكتب 

ــامن برســول  ــه يف اإلي ــه لشــهادته ل وهــذا إيــامن ال شــبهة في

ــحاب ٰى وقــد رو، اهللا  ــري أنَّ  أص ــب  الس ــا طال ــوان (أب رض

 :أنشأ يقول حرضته الوفاة اجتمع إليه أهله فامَّ ـل )اهللا عليه

   اخلـري مشـهده ر النبيِّ ـويص بنصأُ 

ــ    اســاا ابنــي وشــيخ القــوم عبّ علي�

ــه ــامي حقيقت ــد احل ــزة األس    ومح

ــراً   ــا وجعف ــه الباس ــذودوا دون   لي

   كونوا فداًء لكم ُأّمـي ومـا ولـدت

  يف نصـر أمحد دون النـاس أتراسـا 

ــأقرَّ  ــيِّ  ف ــالنبوَّ   للنب ــه ب ــرتف ل ــاره، واع ــد احتض ة عن

 أمـر يزيـل الريـب يف إيامنـه بـاهللا  بالرسالة قبـل مماتـه، وهـذا

 .وبتصديقه له وإسالمه وبرسوله 

ــت إذا  ــة، وأن ــل املعرف ــني أه ــه ب ــهور عن ــه املش ــه قول ومن

ــري ــه يف غ ــنَّ  التمســته وجدت ــن املص ــع م ــد ذكــره موض فات، وق

 :ر اآلمدي يف كتاب ملح القبائلـاحلسني بن بش

ــد    أترجــون أن نســخي بقتــل حمّم

  ومل ختتضب سمر العوايل من الـدم 

ــ ــت اهللا حتَّ ــذبتم وبي ــوافرِّ تُ  ٰى ك    ق

ــاجم تُ   ــمج ــزم ٰى لق ــاحلطيم وزم   ب

ــام وتُ  ــع أرح ــوتقط ــة ٰى بس   حليل

 

 

  مم بعــد حمــرَ حمــرَ  ٰى غشــويُ  خلــيالً  

ــيكم  ــد إل ــوم يف احلدي ــنهض ق    وي

  جمـرم يذودون عن أحسـاهبم كـلَّ  

  من بغـيكم وضـاللكم ٰى ما أت عىلٰ 

 

 

ــيناكم  ــلَّ يف  وغش ــا ك ــأثم أمرن   م

  ٰى اهلـد جـاء يـدعو إىلٰ  بظلم نبـيٍّ  

 

 

 من عند ذي العرش مربم ٰى وأمر أت 

   ميه ومثلـــهفـــال حتســـبونا مســـلِّ 

ــيس بمُ   ــوم فل ــان يف ق ــلَ إذا ك   مس

 ]]٢٨٥ص /[[

   فهــذي معـــاذير وتقدمــة لكـــم

  ملــئالَّ يكــون احلــرب قبــل التقــدُّ  

 ة رســول اهللا رار بنبــوَّ قــرصيــح يف اإل وهــذا أيضــاً 

 .هبيَّنّاما  كالذي قبله عىلٰ 

مــا وصــفناه يف  عـىلٰ  ميــة مـا يــدلُّ وقـد قــال يف قصـيدته الّال 

 :يقول إخالصه يف النرصة حيث

   نطـاعن دونـه ونقاتـلامَّ ـول   م أمحداً لِ سكذبتم وبيت اهللا نُ 

  ونذهل عن أبنائنا واحلالئـل   هع حوَلـرَّ ـنص ٰى مه حتَّ لِ ْس ونُ 

 :قوا بام يؤثر عنه من قوله لرسول اهللا إن تعلَّ ف

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي    واهللا ال وص

ـ    ُأغيــب يف الــرتاب دفينــا ٰى حتـَّ

   فامض ابن أخ فام عليك غضاضـة

ــذاك وقــرَّ أو  ــا بشـــر ب   منــك عيون

ــك ناصــح    ودعــوتني وزعمــت أنَّ

ــا  ــمَّ أمين   ولقــد صــدقت وكنــت َث

ة    لــوال املخافــة أن تكــون معــرَّ

  لوجــدتني ســمحًا بــذاك مبينــا 

ه مل يــؤمن برســول اهللا ن أنَّــهــذا الشــعر يتضــمَّ : فقــالوا

 ،ـــالم ـــه باإلس ـــمح ل ـــرَّ واالتِّ  ومل يس ـــوف املع ـــاع خ ة ب

 مع ذلك؟ فكيف يكون مؤمناً  ،والتسفيه

ــ ــمفإنَّ ــال هل ــب  إنَّ : ه يق ــا طال ــامن  أب ــن اإلي ــع م مل يمتن

ـــول اهللا  ـــاطن واإل يف برس ـــالب ـــرار بحقِّ ـــق  هق ـــن طري م

ــ ــة، وإنَّ ــئالَّ الديان ــك ل ــار ذل ــن إظه ــع م ــفِّ  تُ ام امتن ــريش  ههس ق

لــه عــن طاعتــه  بعــاً وتــذهب رئاســته وخيــرج منهــا مــن كــان متَّ 

ل لـه أمـر، متثَـع لـه قـول وال يُ سـمَ عندهم فـال يُ  وتنخرق هيبته

ــ ــن نص ــراده م ــني م ــه وب ــك بين ــول ذل ــول اهللا  رةـفيح  رس

فاسـترت اإليـامن وأظهـر  ،عنـه ن مـن غرضـه يف الـذبِّ وال يتمكَّ 

ــان ــا ك ــه م ــىلٰ  من ــاره ع ــه إظه ــل  يمكن ــالح ليص ــه االستص وج

ـــذلك إىلٰ  ـــدعوة ب ـــوام ال ـــالم وق ـــاء اإلس ]] ٢٨٦ص /[[ بن

وكــان يف ذلـك كمــؤمني أهــل ، واسـتقامة أمــر رسـول اهللا 

ـــوا ـــذين أبطن ـــف ال ـــدَّ  الكه ـــروا ض ـــامن وأظه ـــاإلي ة ه للتقيَّ



 ٢٩١  ..........................................................................................................  أبو طالب) ١٥/ (حرف األلف 

ــرَّ  ــرهم م ــاهم اهللا أج ــالح فأت ــدليلتني، واواالستص ــىلٰ  ل ــا  ع م

 :قوله يف هذا الشعر بعينه ذكرناه يف أمر أيب طالب 

ــك ناصــح    ودعــوتني وزعمــت أنَّ

ــا  ــمَّ أمين   ولقــد صــدقت وكنــت َث

وهــذا  ،بنصــحه تــه وأقــرَّ فشــهد بصــدقه واعــرتف بنبوَّ 

 .مناهقدَّ  ما حمض اإليامن عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

يف األشعار املأثورة عن أيب طالـب بـن  :فصل ]]١٧٩ص /[[

 : ة إيامنهصحَّ  هبا عىلٰ  دلُّ ستَ التي يُ  لب عبد املطَّ 

 :ميةمن ذلك قوله يف قصيدته الّال 

   لعمري لقد ُكلِّفـت وجـدًا بأمحـد

  وأحببتــه ُحــبَّ احلبيــب املواصــل 

ــه ــه ومحيت ـــي دون ــدت بنفس    وُج

ــذرا والكال  ــه بال ــلودارأت عن   ك

   فــال زال يف الــدنيا مجــاالً ألهلهــا

ــل  ــن املحاف ــاداه زي    وشــينًا ملــن ع

    حليًام رشيدًا خازمـًا غـري طـائشٍ 

ــل  ــيس بامح ــق ل ــه اخلل ــوايل إل   ي

ـــــره ــــاد بنص ــــده ربُّ العب    فأيَّ

ــ  ــًا حقُّ ــر دين ــلوأظه ــري باط   ه غ

ــذب ــا ال مك ــوا أنَّ ابنن ــد علم    لق

ــ  ــدينا وال ُيعن ــل األب ٰى ل ــلبقي   اط

 :ومن قطعة ميمية

   دٍ بقتـــل حمّمـــ ٰى ترجـــون أن نســـخ

   ومل نختضب سحر العوايل مـن الـدم 

ـــ    فـــوارَّ غَ تُ  ٰى كـــذبتم وبيـــت اهللا حتَّ

ـــ  ـــزم ٰى مجـــاجم تلق ـــاحلطيم وزم   ب

 ]]١٨٠ص /[[

ـــ ـــام وتنس ـــع أرح ـــة ٰى وتقط   حليل

 

 

ــيالً   ــ حل ــاً  ٰى ويغش ــرم حمرم ــد حم    بع

   ويـــنهض قـــوم يف احلديـــد إلـــيكم 

 

 

   جمــرم يــذودون عــن أحســاهبم كــلَّ  

 

ــىلٰ  ــ ع ــا أت ــاللكم ٰى م ــيكم وض ــن بغ     م

ـــا كـــلَّ   ـــأتم وغشـــيانكم يف أمرن    م

ـــيٍّ  ـــدعو إىلٰ  بظلـــم نب ـــد جـــاء ي     ٰى اهل

  من عند ذي العـرش مـربم ٰى وأمر أت 

ــــلِّ  ــــبونا مس ــــال حتس    ميه ومثلــــهف

ـــيس بمســـلِّ     مإذا كـــان يف قـــوم فل

 :وقوله أيضاً 

   مون حمّمــــداً أخلــــتم بأّنــــا مســــلِّ 

ــــاملراجم  ــــه ب ــــاذف دون ــــا نق   ومل

ــــوماً  ــــبالد مس ــــًا يف ال    أصــــبنا حبيب

ـــــراثم  ـــــاهر للج ـــــاتم ربٍّ ق   بخ

ـــــر ـــــةً  ٰى ي ـــــًا وهيب ـــــاس برهان    الن

ـــامل  ـــل ع ـــه مث ـــل يف فعل ـــا جاه   وم

ـــه ـــد ربِّ ـــن عن ـــوحي م ـــاه ال ـــيٌّ أت    نب

ــادم  ــنَّ ن ــا س ــرع هب ــال ال يق ــن ق    فم

ــــف بــــه جرثومــــة هاشــــمية    تطي

   ون عنــــه كــــلَّ بــــاٍغ وظــــامليــــذبُّ  

 :وقوله أيضاً 

ــأَال  ــا عنّ ــىلٰ  أبلغ ــا ي ع    ذات بينه

   ا من لـؤي بنـي كعـبصَّ وُخ  لؤياً  

 ]]١٨١ص /[[

   داً ا وجـــدنا حمّمـــأمل تعلمــوا أّنـــ

   بتْـل الكُ يف أوَّ  طَّ ُخـ ٰى ا كموسنبي�  

ـــ وأنَّ     ةعليــــه يف العبــــاد حمبـَّ

ـ وال سنَّ      بِّ ه اهللا باحلُـفـيمن خصَّ

 عـىلٰ  لـب أخـاه محـزة بـن عبـد املطَّ  حيـضُّ  وقوله أيضـاً 

 :ونرصته باع رسول اهللا اتِّ 

   ديــن أمحــدٍ  عـىلٰ  أبــا يعــىلٰ  فصـرباً 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

    هين من عند ربِّـبالدِّ  ٰى من أت طَّ وُح 

  وال تكن محـز كـافرا وحقٍّ  ٍق بصد 

ــفقــد رسَّ  ــت إنَّ ــؤمن كين إذ قل    م

 

 

ــارصا  ــول اهللا يف اهللا ن ــن لرس   فك
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ــادِ  ــاً  وب ــه قريش ــد أتيت ــذي ق    بال

  وقل ما كـان أمحـد سـاحرا جهاراً  

ــيِّ   وقولــه ــد أمــره بالصــالة مــع النب ــه جعفــر وق  ، البن

 :  أجابه قالفلامَّ  ،كجناح ابن عمِّ  صلِّ  ،يا بنيَّ  :وقال

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف     ثقت

ـــمِّ   ـــد مل ـــان عن ـــرب الزم   والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    وال واهللا ال أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــِب  خيذل   ذو حس

ــ ــذال وانص ــن عمِّ ـال خت ــامرا اب    ك

ـــنهم وأيبّمـــأخـــي ألُ     ي مـــن بي

 ]]١٨٢ص /[[ :وقوله أيضاً 

   أمحــد ســاحر زعمــت قــريش أنَّ 

   احلـرم الراقصـات إىلٰ  كذبوا وربِّ  

   مــا زلــت أعرفــه بصــدق حديثــه 

 

 

   اخلرائـب واحلـرم وهو األمني عىلٰ  

ــ  ــعدوا بقط ــوه ال س ــدها رٍ هبت   بع

 

 

   مـماألُ  ومضت مقالتهم تسـري إىلٰ  

 :وقال يف اإلقرار بالتوحيد 

ــيس لــه رشيــك ــاس ل    مليــك الن

  اب واملبـــدي املعيـــدهـــو الوّهـــ 

   ومــن فــوق الســامء لــه بحــقٍّ 

  ومــن حتــت الســامء لــه عبيــد 

 :وقال أيضاً 

ـــيلَّ  ـــاهد اهللا ع ـــا ش ـــهد ي    فاش

ــــد ربِّ   ــــت بالواح ــــد آمن   أمح

     مهتـديين فإّين يف الدِّ  من ضلَّ  

ــ ــذا كلُّ ــىلٰ وه ــح ع ــل واض ــه  ه دلي ــه(إيامن ــوان اهللا علي  )رض

 .وبرسوله  باهللا تعاىلٰ 

مـا أخـربين بـه شـيخي ،  ة إيامنـهومن احلديث الـوارد بصـحَّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــد اهللا ب ــن عب ــني ب ــد اهللا احلس ــو عب ــابن  أب ــروف ب املع

 ٰى د هــارون بــن موســأخــربين أبــو حمّمــ :قــال، الواســطي 

ثنا أبـو حـدَّ  :قـال ،امبـن ّمهـ أخـربين أبـو عـيلِّ  :قال ،التلعكربي

ثني مـنجح حـدَّ  :قـال ،ي األشـعريد القّمـبـن حمّمـ احلسن عيلُّ 

ثني أبـان بـن حـدَّ  :قـال ،بعـض الطاهريـة بطـوس اخلادم مـوىلٰ 

:  ٰى بــن موســ اإلمــام الرضــا عــيلِّ  كتبــت إىلٰ   :قــال ،دحمّمــ

: بفكتـ :قـال. قـد شـككت يف إيـامن أيب طالـب ،علت فداكُج 

ــرحيم«]] ١٨٣ص /[[ ــرمحن ال ــم اهللا ال ــ ،بس ــدأمَّ ــن، ا بع  فم
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 .»النار بإيامن أيب طالب كان مصريك إىلٰ  رّ قِ ك إن مل تُ إنَّ 

عــن أيب  ،د بــن يــونس بـن نباتــةأبــان بــن حمّمـ وبإسـناده إىلٰ 

ــ عبـد اهللا  مــا يقــول النــاس يف إيــامن  ،يــا يــونس«: ه قــالأنَّ

ـــب ـــت ،»؟أيب طال ـــداكُج  :قل ـــت ف ـــون ،عل ـــو يف  :يقول ه

كـذب أعـداء «: فقـال ،رأسـه مُّ ضحضاح مـن نـار يغـيل منهـا أُ 

ــهَ  إنَّ  ،اهللا يِقَني والشُّ ــدِّ ــَني والصِّ ــاء النَّبِيِّ ــن رفق ــب م ــا طال داِء أب

َني وَحُسَن ُأولِئَك َرفِيقاً  اِحلِ  .»والصَّ

د بـن ثنا به الشـيخ الفقيـه أبـو احلسـن حمّمـومن ذلك ما حدَّ 

ــيلِّ  ــن ع ــد ب ــ أمح ــاذان القّم ــن ش ــن ب ــن احلس ــال، ي ب  :ق

ــدَّ  ــح ــني حمّم ــو احلس ــايض أب ــد اهللا ثني الق ــن عب ــثامن ب ــن ع د ب

 :لقـا ،د العلـويثنا جعفـر بـن حمّمـحـدَّ  :قال ،النصيبي يف داره

 :قـال ،د بـن زيـادثنا حمّمـحـدَّ  :قـال ،ثنا عبيـد اهللا بـن أمحـدحدَّ 

عـن  ،عـن أبيـه ،دعـن جعفـر بـن حمّمـ ،ل بن عمـرثنا مفضَّ حدَّ 

ــ   عــن أمـري املــؤمنني عـيلٍّ  ،عــن أبيـه ،بــن احلسـني عـيلِّ  ه أنَّ

فقـام إليـه رجـل فقـال  ،والنـاس حولـه ،يف الرحبـة كان جالساً 

ــ ،يــا أمــري املــؤمنني :لــه وأبــوك  ،باملكــان الــذي أنزلــك اهللاك إنَّ

والـذي بعـث  ،اهللا فـاك فـضَّ  ،هْ َمـ«: فقـال لـه .ب يف النـارمعذَّ 

ــ ــاحلقِّ  داً حمّم ــ ب ــلِّ  ،انبي� ــفع أيب يف ك ــو ش ــذن ل ــىلٰ  ٍب م ــه  ع وج

ــفَّ  ــذَّ  ،عه اهللاألرض لش ــأأيب مع ــيم اجلنَّ ــه قس ــار وابن ة ب يف الن

ــار ــ ؟والن ــث حمّم ــذي بع ــاحلقِّ  داً وال ــور أيب ط إنَّ  ،ب ــوم ن الــب ي

ــق إالَّ  ــوار اخلالئ ــئ أن ــة ليطف ــوارالقيام ــة أن ــ : مخس ــور حمّم  ،دن

ـ ،ونـور احلسـن واحلسـني ،ونور فاطمة  ،ةونـور ولـده مـن األئمَّ

ــا  إنَّ أَال  ــن نورن ــوره م ــألفي  ،ن ــق آدم ب ــل خل ــن قب ــه اهللا م خلق

 .» عام

ــدَّ  ــا ح ــك م ــن ذل ــوم ــن حمّم ــن ب ــه احلس ــيلٍّ ثني ب ــن ع  د ب

ــ عــيلَّ  الصــرييف البغــدادي قــراءةً   :قــال ،ةمــن طريــق نقــل العامَّ

 ،عـيلَّ  ثني أبو القاسم منصور بـن جعفـر بـن مالعـب قـراءةً حدَّ 

ــو عيســحــدَّ  :قــال ــ ٰى ثنا أب ــيحمّم ــن جنــدل احللب ــن داود ب ،  د ب

ــال]] ١٨٤ص /[[ ــيلُّ  :ق ــا ع ــرب أخربن ــن ح ــال ،ب ــدَّ  :ق ثنا ح

عـن ثابـت بـن  ،مةلَ اد بـن َسـأخربنـا ّمحـ :قـال ،زيد بن اجلنـاب
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ــحاق ــن ع ،إس ــع ــد اهللا العبّ ــ  اسب ــول اهللا أنَّ ــأل رس  ه س

ــب: فقــال ــا ترجــو أليب طال ــلُّ «: فقــال ؟م ــن  ك ــو م خــري أرج

 .» رّيب 

بــن جعفـــر  ٰى ثني أبـــو احلســن طـــاهر بــن موســـوحــدَّ 

 ،ثنا أبـو القاسـم ميمـون بـن محـزة احلسـينيحـدَّ  :قال ،احلسيني

ثنا حـدَّ  :قـال ،ريـثنا مـزاحم بـن عبـد الـوارث البصـحدَّ  :قال

ــو بكــر ــ أب ــن أّي ــد الــرمحن ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب وب أمحــد ب

ثنا عـيل بـن حـدَّ  :قـال ،اس بـن عـيلٍّ ثنا العبّـحدَّ  :قال ،اجلوهري

ــد اهللا اجلــريش ــال ،عب ــدَّ  :ق ــن ح ــد ب ــد الواح ــن عب ــر ب ثنا جعف

عـن إسـحاق بـن  ،اس بـن الفضـلقـال لنـا العبّـ :قـال ،جعفـر

ــ بــن عــيلِّ  ٰى عيســ ــن العبّ  ســمعت أيب :قــال ،اسبــن عبــد اهللا ب

سـمعت أبـا  :نوفـل الـيامين يقـول سمعت املهـاجر مـوىلٰ  :يقول

 أنَّ   د ثني حمّمـحـدَّ  :سـمعت أبـا طالـب يقـول :رافع يقـول

ــ ــرحمربَّ ــلة ال ــه بص ــه  ،ه بعث ــد مع ــده وال يعب ــد اهللا وح وأن يعب

 . د عندي الصادق األمنيوحممّ  ،غريه

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظني 

 يـامن أيب طالـبإ عـىلٰ  جملس يف ذكـر مـا يـدلُّ  ]]١٣٨ص [[

 :وفاطمة بنت أسد

ــوُم : قــال اهللا تعــاىلٰ 
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اِجِديَن   ].٢١٩و ٢١٨ :الشعراء[ �ا�س�

ــ اعلــم أنَّ  أبــا طالــب  أنَّ  جتمعــت عــىلٰ اة قــد الطائفــة املحقَّ

بنــت وهــب ]] ١٣٩ص /[[وآمنــة  لــبوعبـد اهللا بــن عبــد املطَّ 

 .يف غري موضع رَ كِ ما ذُ  ة عىلٰ مجاعهم حجَّ إكانوا مؤمنني، و

فقد ظهر واشتهر عن أيب طالب من املواالة لرسول اهللا  وأيضاً 

  َّوذلك ظاهر من شايع ذايع ال ينكـره إالَّ  ،رةـة والنصواملحب 

ال ه قأنَّ   عن النبيِّ  يجاهل غبي ليس له علم بالسري، وقد رو

 ،»ت عيناها لقرَّ طالب لو كان حي�  أيب هللا درُّ «: بعد دعاء االستسقاء

 من منكم حيفظ شعره؟

    الغــامم بوجهــه يبــيض يستســقأو

ــام  ــع اليت ــل ٰى ربي ــمة لألرام   عص

ــأ) يورو( ــنَّ ــيُّ  َل ئِ ه ُس ــ : النب ــن كنــت وآدم يف اجلنَّ ة؟ أي

ـــال ـــلبه«: ق ـــت يف ص ـــ ،كن ـــلبه،  يب إىلٰ  طَ بِ وُه األرض يف ص

ـــ ،نـــوح ركبـــت الســـفينة يف صـــلب أيبو ـــار يف  َف ذِ وُق يب الن

مل يــزل  ،ســفاح قــطُّ  إبــراهيم، مل يلتــق يل أبــوان عــىلٰ  صــلب أيب

ــالب الطيِّ  اهللا  ــن األص ــي م ــة إىلٰ ينقلن ــاهرة  ب ــام الط األرح

ـمهــدي�  هاديــاً  وباإلســالم  ،ة عهــديخــذ اهللا بــالنبوَّ أ ٰى ا حتـَّ

يف التـــوراة  مـــن صـــفتي، وأثبـــت ءيش  كـــلَّ وبـــنيَّ  ،ميثـــاقي

ــر ــل ذك ــيواإلنجي ــامء يب إىلٰ  ٰى ، ورق ــقَّ  ،الس ــامً  وش ــن  يل اس م

ــامئه، أُ  ــود ومَّ أس ــرش حمم ــذو الع ــدون ف ــي احلام ــأت ــا حمّم ، »دن

 .أبويه كانا مؤمنني أنَّ  عىلٰ  وهذا اخلرب يدلُّ 

يــا «: ه هــبط جربئيــل وقــالنَّــأ  عــن النبــيِّ  يورو

ــ ــاىلٰ  نَّ إ ،دحمّم ــرَّ  اهللا تع ــىلٰ ح ــار ع ــةثال م الن ــك، : ث ــلب أنزل ص

 .قولنا عىلٰ  ، وذلك يدلُّ »وحجر كفلك ،وبطن محلك

يـا :  قـال أبـو طالـب للنبـيِّ : عـن أبيـه ،اسقال ابن عبّ 

ــادع يل : قــال ،»نعــم«: اهللا أرســلك؟ قــال ،بــن أخ فــأرين آيــة ف

 ســجدت بــني يديــه ثــمّ  ٰى فــدعاها فأقبلــت حتـَّ ،تلـك الشــجرة

 صـلِّ  يـا عـيلُّ  ،ك صـادقنَّـأشـهد أ: فقال أبو طالب ،رفتـانص

 .كجناح ابن عمِّ 

ــ ــن عبّ ــهوســأل رجــل عبــد اهللا ب ــن عــمِّ  يــا: اس، فقــال ل  ب

ــول اهللا ــلامً  ،رس ــان مس ــل ك ــب ه ــن أيب طال ــربين ع ــالأخ : ؟ ق

 :وهو القائل وكيف مل يكن مسلامً 

ــوا  ــد علم ــذّ  نَّ أوق ــا ال مك     بابنن

  ؟باطــلاألبقـول  يلـدينا وال يعنـ 

ــل أ نَّ إ ــه كمث ــان مثل ــب ك ــا طال ــف أرسُّ أب ــحاب الكه وا ص

 .تنيجرهم مرَّ أيامن وأظهروا الرشك فآتاهم اإل

ــل أيب نَّ إ«: وقــال الصــادق  ــحاب  مث طالــب مثــل أص

رك فآتـــاهم ـيـــامن وأظهـــروا الشـــالكهـــف حـــني كتمـــوا اإل

 .»تنيجرهم مرَّ أ

ــادق  ــد اهللا الص ــو عب ــال أب ــ«: وق ــامَّ ـل ــا ـ حض رت أب

ـــب  ـــع  طال ـــاة مج ـــريش ]] ١٤٠ص /[[الوف ـــوه ق وج

ــالفأ ــاهم، فق ــ: وص ــا معش ــريشـي ــن  ،ر ق ــفوة اهللا م ــتم ص أن

ــرب ــب الع ــه، وقل ــة اهللا يف  ،خلق ــتم خزن ــل أوأن ــه، وأه رض

ــيِّ  ،حرمــه ــيكم الس ــدم ف ــذراع، وفــيكم املق ــل ال د املطــاع الطوي

ــوا  ــاع، اعلم ــع الب ــجاع الواس ــرب يف نَّ أالش ــوا للع ــم مل ترتك ك

ــيباً  ــاخرة نص ــوهإالَّ  املف ــاً  ، حزمت ــوهإالَّ  وال رشف ــم  ، أدركتم فلك

والنـاس  ،الناس بذلك الفضـيلة، وهلـم بـه إلـيكم الوسـيلة عىلٰ 

ة موصــيكم بوصـــيَّ  ّين إحــربكم ألـــب،  لكــم حــرب وعـــىلٰ 

ــأُ  ،فاحفظوهــا ــذه البنيَّ ــاة  نَّ إة فــوصــيكم بتعظــيم ه فيهــا مرض

ــربِّ  ــاً  ال ــاً  وقوام ــاش وثبوت ــامكم  للمع ــلوا أرح ــأة، وص للوط
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ــاة يف األ ــلتها منس ــي ص ــدد، فف ــادة يف الع ــل وزي ــوا ج واترك

أجيبــوا  ،العقــوق والبغــي ففــيهام هلكــت القــرون قــبلكم

ــداعي وأُ  ــال ــائل ف ــوا الس ــامت،  نَّ إعط ــاة وامل ــا للحي ــيهام رشف ف

ــافــيهام نف نَّ إعلــيكم بصــدق احلــديث وأداء األمانــة فــ للتهمــة  ي�

ــني ــة يف األع ــ ،وجالل ــىلٰ أقلُّ ــالف ع ــ وا اخل ــاس وتفضَّ لوا الن

ــ ــاملعروف ف ــيهم ب ــ نَّ إعل ــيهام حمبَّ ــة ف ــللخاصَّ ــة للعامَّ ة ة ومكرم

ه األمــري فإنَّـ د خـرياً وصـيكم بمحّمـأُ  ّين إة ألهـل البيـت، ووقـوَّ 

ــرب ــديق يف الع ــريش والص ــال  ،يف ق ــذه اخلص ــامع هل ــو ج وه

ــيكم هبــا ــي أوص ــان وأنكــره  ،الت ــأمر قبلــه اجلن ــد جــاءكم ب وق

ــأّين  ــم اهللا لك ــنآن، وأي ــة الش ــان خماف ــر إىلٰ أ اللس ــعاليك  نظ ص

يف األطـراف واملستضـعفني مـن النـاس قـد  العرب وأهـل العـزِّ 

ــدَّ  ــه وص ــه وعظَّ أجــابوا دعوت ــم قوا كلمت ــاض هب ــره فخ مــوا أم

 غمــرات املــوت فصــارت رؤس قــريش وصــناديدها أذنابــاً 

ـــاً  ـــا خراب ـــاً  ودوره ـــعفاؤها أرباب ـــه  ،وض ـــم علي وإذا أعظمه

ــه ــوجهم إلي ــه ،أح ــاهم لدي ــه أحظ ــدهم من ــته  ،وأبع ــد حمض ق

 ،وأعطتـــه قيادهـــا ،العـــرب ودادهـــا، وصـــفت لـــه بالدهـــا

كـم لـه والة وحلزبـه مِّ فدونكم يـا معـارش قـريش ابـن أبـيكم وأُ 

ــاة ــبيله  ،مح ــد س ــلك أح ــد الَّ إواهللا ال يس ــذ أح ــد، وال يأخ  رش

ــه  ــالَّ إهبدي ــان لنفس ــو ك ــعد، ول ــدَّ ـ س ــيل ة ويفي م ــأخري  أج ت

ــوايف ــه الك ــدواهي ،لكفيت ــه ال ــدفعت عن ــري  ،ول ــهد  ّين أغ أش

 .م مقالتهعظِّ شهادته وأُ 

أبـو طالـب ومعـه جعفـر ابنـه برسـول  مـرَّ : اسابن عبّ  وقال

ــرام يُ  اهللا  ــجد احل ــّيل وهــو يف املس ــيلٌّ  ص ــر، وع ــالة الظه  ص

 ــن  صــلِّ : فقــال أبــو طالــب جلعفــر ،عــن يمينــه جنــاح اب

ــ ا خلــف رســول اهللا واصــطفّ  ر عــيلٌّ م جعفــر وتــأخَّ فتقــدَّ  ،كعمِّ

  َّذلك يقول أبو طالب ويف ،الصالة قٰىض  ٰى حت: 

ـــعل نَّ إ ـــراً ي� ـــي ا وجعف   الزمــان والنــوِب  عنــد ملــمِّ    ثقت

  حسبي إىلٰ  ينتمأو تاً ترك ميِّ أُ    جعلهــام عرضــة العــداء إذاأ

  مـن بيـنهم وأيب يمّ أخي ألُ    كامرا ابن عمِّ ـال ختذال وانص

 ]]١٤١ص /[[

ـــيَّ أواهللا ال  ـــذل النب   ذو حســِب  يَّ خيذلــه مــن بنــ   وال خ

  أبو معتب بذي نسـِب  ليس   نــا أبــا معتــب قــد أســلمناأ

 :وقال أيضاً 

   داً حمّمــ نَّ ألــيعلم خــري النــاس 

  واملسيح بـن مـريم ٰى رسول كموس 

   تيــا بــهأمثــل الـذي  ٰى باهلــد ٰى أتـ

ــلٌّ   ــد فك ــد اهللا هي ــم يبحم   ويعص

ــــابكمنَّ إو ــــه يف كت ــــم تتلون    ك

  املجمجم بصدق حديث ال حديث 

   ســـلمواأا وفـــال جتعلـــوا هللا نـــد� 

ــ  ــقِّ ط نَّ إف ــق احل ــم ري ــيس بمظل   ل

 :توحيده قوله عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

  املعيـد ياب واملبـدهو الوهّ    مليك الناس ليس له رشيك

  ومن حتـت السـامء لـه عبيـد   ومن فوق السـامء لـه بحـقٍّ 

ــأو ،بالتوحيــد وخلــع األنــداد مــن دونــه فــأقرَّ  عيــد بعــد يه نَّ

ــأة أُ  ــه نش ــأ خلق ــداء وينش ــراالبت ــ ،ٰى خ ــذا املعن فــارق  ٰى وهب

 .املسلمون أهل اجلاهلية

 :وقد حرضته الوفاة وقال 

   اخلري مشـهده ر النبيِّ ـبنص ويصأُ 

ــ  ــوم عبّ علي� ــيخ الق ــي وش ــاا ابن   اس

ــه ــامي حقيقت ــد احل ــزة األس    ومح

ــراً   ــه البأ وجعف ــذودوا دون ــاان ي   س

   ومـا ولـدت يمّ لكم أُ  كونوا فداءً 

  ر أمحـد دون النـاس أتراسـاـيف نص 

 :ل أيضاً وقا

  باطـلألا بقول يلدينا وال يعن   بابننــا ال مكــذّ  نَّ أأمل تعلمــوا 

  عصمة لألرامل ٰى ثامل اليتام   األنام بوجهه يبيض يستسقأو

  فهم عنده يف نعمة وفواضـل   يلوذ به اهلـالك مـن آل هاشـم

  وملا نطـأ عـن دونـه ونقاتـل   داً حمّمـ يكذبتم وبيت اهللا نبـز

  ونذهل عن أبنائنا واحلالئـل   ع دونــهرَ ـصــنُ  ٰى تــمه حَّ ســلِّ ونُ 

 :وقال أيضاً 

   ٰى ر من جاء باهلدـيقولون يل دع نص

ــلِّ   ــالب ك ــا غ ــب لن ــب وغال   مغال

ــلِّ  ــنَّ إم وس ــد وأكفل ــا أمح ــا لين    لن

ـــاً   ـــب بنين ـــول املعات ـــل بق   وال حتف

    ونــــارصيفقلـــت هلـــم اهللا رّيب 

  بــن غالــب يبــاغ مــن لــو كــلِّ  عــىلٰ  

إيامنـــه  عـــىلٰ  هـــذه األبيـــات تـــدلُّ  وكـــلُّ ]] ١٤٢ص /[[

 .علم ما قلناه ر فيهامن تفكَّ  لها وكلُّ فمن تأمَّ ، 
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بـن أيب طالـب ذات يـوم  قبـل عـيلُّ أ: Ë اسوقال ابـن عبّـ

، »ا إليـه راجعـونا هللا وإّنـإّنـ«: وهـو يقـول باكيـاً   النبيِّ  إىلٰ 

 ،طمـةي فاّمـماتـت أُ  :فقـال ،»يـا عـيلُّ  هْ َمـ«: فقال له رسـول اهللا

ـرحـم اهللا أُ «: قال ثمّ   النبيُّ  ٰى فبك ـَمـأ ،ك يـا عـيلُّ مَّ ن إا ا إهنَّ

ـأُ ا فقد كانـت يل م� أُ كانت لك  خـذ عاممتـي هـذه وخـذ ثـويب  ،ام�

ــذين فكفِّ  ــه وال  ،غســلها النســاء فلتحســنَّ  رْ نهــا فــيهام، وُم

ــرِ ُخت  ــيُّ : ، قــال»أمرهــا فــإيلَّ  يءأجــ ٰى جهــا حتَّ ــل النب   وأقب

ــاعة وأُ  ــد س ــبع ــة أُ خرج ــيلٍّ  مُّ ت فاطم ــّىلٰ  ، ع ــا  فص عليه

 أحـد قبلهـا مثـل تلـك الصـالة، ثــمّ  عـىلٰ  صـلِّ مل يُ  صـالةً  النبـيُّ 

فلــم  ،د فيــهدخــل القــرب فتمــدَّ   عليهــا أربعــني تكبــرية، ثــمّ كــربَّ 

يـا حسـن  ،دخـلا يـا عـيلُّ « :قـال ع له أنني وال حركـة، ثـمّ سمَ يُ 

يـا «: ه قـال لـها احتـاج إليـ فـرغ ممـَّ، فـدخال القـرب، فلـامَّ »دخلا

 ٰى حتـَّ زحـف النبـيُّ  ثـمّ  ،فخرجـا ،»خـرجايا حسن  ،خرجاعيل 

د ولـد آدم د سـيِّ نـا حمّمـأ ،يـا فاطمـة«: قال صار عند رأسها، ثمّ 

ــ نْ َمــ منكــر ونكــري فســأالكِ  ن أتــاكِ إفــ ،وال فخــر : فقــويل ِك ربِّ

ــ اهللا رّيب  ــد نبوحمّم ــي  ييِّ ــايب وابن ــرآن كت ــي والق ــالم دين واإلس

ـإ ـ هــمَّ اللّ «: قــال ، ثــمّ »يمــامي ووليـِّ ت فاطمــة بــالقول ثبـِّ

 فنفضـهام، ثــمّ  ٰى رـاليسـ عـىلٰ  ٰى رضب بيـده اليمنـ ثـمّ  ،»الثابـت

د بيــده لقــد ســمعت فاطمــة تصــفق والــذي نفــس حمّمــ«: قــال

فـداك أيب : ر بـن يـارس فقـال، فقـام إليـه عـّام »شـاميل يميني عىلٰ 

 ىلٰ عــ مل تصــلِّ  يت عليهــا صــالةً لقــد صــلَّ  ،ي يــا رســول اهللاّمــوأُ 

وهـل  ،يـا أبـا اليقظـان«: أحد قبلهـا مثـل تلـك الصـالة، فقـال

طالـب ولـد كثـري، ولقـد  لقـد كـان هلـا مـن أيب ؟ٰى ذلك هي من

ــرياً  ــريهم كث ــان خ ــيالً  ك ــا قل ــان خرين ــت تُ وك ــبِ ، وكان عني ش

ــ ــوين وتُ وُجت ــرهيم وُتــيعهم وتكس ــعثهمنني وتُ دهِّ ع : قــال ،»ش

نعـم يـا «: ؟ قـالت عليها أربعـني تكبـرية يـا رسـول اهللاكربَّ  مَ فلِ 

ــّام  ــتُّ  ،رع ــف�  إىلٰ  التف ــني ص ــرت أربع ــي ونظ ــة  ايمين ــن املالئك م

ــربَّ  ــلِّ فك ــفٍّ  ت لك ــرية ص ــال»تكب ــدُّ  :، ق ــرب ومل فتم دك يف الق

رون يــوم ـَشــالنـاس ُحي  إنَّ «: ع لــك أنـني وال حركــة؟ قــالسـمَ يُ 

ن يبعثهـــا ســـترية، أ رّيب  طلـــب إىلٰ أفلـــم أزل  ،القيامـــة عـــراة

ــ ــذي نفس ــده ـوال ــي بي ــا حتَّ ــن قربه ــت م ــا خرج ــت  ٰى م رأي

ــد  ــور عن ــن ن ــباحني م ــدهيا ومص ــد ي ــور عن ــن ن ــباحني م مص

أن تقــوم  لني بقربهــا يســتغفران هلــا إىلٰ رجليهــا، وملكيهــا املــوكَّ 

 .»الساعة

 ،ريــا عــّام «: قــال  النبــيَّ  نَّ أيف خــرب آخــر طويــل  يورو

ـة ومُ هلـا بـاب مـن اجلنـَّ َح تِ وُفـ ،فـقاملالئكة قد مـألت األُ  نَّ إ  دَ هِّ

إليهــا برحيــان مــن ريــاحني  َث ِعــة، وبُ مــن مهــاد اجلنَّــ هلــا مهــاداً 

ـــ]] ١٤٣ص /[[ ـــ ،ةاجلنَّ ـــان وجنَّ ـــي روح ورحي ـــيم، فه ة نع

، وقـد ذكرنـا يف بـاب مولــد »ةوقربهـا روضـة مـن ريـاض اجلنـَّ

فمــن أراد  ،طالــب إيــامن أيب عــىلٰ  ومبعثــه مــا يــدلُّ   النبــيِّ 

 .فليلتمس منه إن شاء اهللا

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / مدة عيون صحاح األخبارع

ـــرو ]]٦٤ص [[ ـــب  نَّ أ ٰى وي ـــا طال ـــيلٍّ أب ـــال لع  ، ق

 :يـا أبـه، «: أنـت عليـه؟ قـال ين الـذي، ما هذا الدِّ يَّ أي بن

يت معــه قته فــيام جــاء بــه، وصــلَّ آمنــت بــاهللا وبرســوله، وصــدَّ 

 .»فالزمهخري،   إىلٰ الَّ إال يدعو  داً حممّ  نَّ إا مَ أ: فقال له، »هللا

د، عن العال بن املنهال بـن عبيد اهللا بن حممّ  ٰى ورو: قال - ٧٦

نـا أ«: يقول ا سمعت علي� : عبادة بن عبد اهللا، قال عمرو، عن

 الَّ إيق األكـرب، ال يقوهلـا بعـدي نا الصدّ أعبد اهللا وأخو رسوله، و

 .»سنني يت قبل الناس بسبع، صلَّ ياب مفرتكذّ 

 يـامن أيبإ ذا اخلـرب دليـل عـىلٰ هـ ويف: بـن احلسـن ٰى قال حييـ

ه قـراره بأنَّـإبلزومـه، و ا ه أمـر ولـده عليـ�ألنَّـ، طالب 

 .ة دعواهبصحَّ  خري تسليم واعرتاف  إىلٰ الَّ إال يدعو 

 . به النبيُّ  ٰى تأيامن هو التسليم والتصديق ملا وحقيقة اإل

*   *   * 

 :طالب ما جاء يف أيب ]]٤١٠ص [[

ــل - ٨٥٢ ــن حنب ــند اب ــن مس ــناد  م ــه وباإلس ــر وفات يف ذك

م، قال ثنا عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل، قـال حمّمـد بـن : املقدَّ حدَّ

ثنا رشيـك بـن عبـد املجيـد احلنفـي، : يونس القـريش، قـال حـدَّ

ــاء، قــال: قــال ــثم البّك ثنا اهلي ــس، : حــدَّ ثنا ثابــت، عــن أن ــدَّ ح

لـامَّ مـرض أبـو طالـب مرضـه الـذي مـات فيـه، أرسـلني : قال

ْدُع ربَّـك أن يشـفيني فـإنَّ ربَّـك ا: قـل لـه: وقـال  النبيِّ  إىلٰ 

ة، فأرسـل إليـه ]يطيعك[ ، وابعـث إيلَّ بقطـاف مـن قطـاف اجلنـَّ

 .»أطاعك وأنت يا عّم، إن أطعت اهللا «: النبّي 

ـــه تعـــاىلٰ  - ٨٥٣ ـــي يف تفســـري قول : ومـــن تفســـري الثعلب

 
َ
ون

ُ
ــابِق  ا�س�

َ
ون

ُ
ــابِق ــة[ �َوا�س� ــر الث ]١٠: الواقع ــي ذك علب

ــريه ــأ: يف تفس ــهنَّ ــيلِّ ا خمتصَّ ــؤمنني ع ــأمري امل ــب  ة ب ــن أيب طال ب

ــأ، و وســاق احلــديث، ، ل مــن آمــن برســول اهللا أوَّ  هنَّ

 .املؤمنني  م ذكره يف مناقب أمريوقد تقدَّ 
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ـ ثمّ   نَّ أ ٰى رووُيـ: قـال ،مسـناد املقـدَّ باإل: ةقال يف آخـر القصَّ

، مــا هــذا يَّ أي بنــ:  ]]٤١١ص [[/ أبــا طالــب قــال لعــيلٍّ 

آمنـت بـاهللا ورسـوله،  يـا أبـِت «: الدين الذي أنـت عليـه؟ قـال

ــه، وصــلَّ وصــدَّ  ــه»يت معــه هللاقته فــيام جــاء ب ــ: ، فقــال ل  نَّ إا أَم

 .خري، فالزمه  إىلٰ الَّ إال يدعو  داً حممّ 

ــاً  - ٨٥٤ ــي أيض ــر الثعلب ــري  وذك ــام يف تفس ــورة األنع يف س

ــه تعــاىلٰ  ــُه وَ : قول
ْ
ن
َ
� 

َ
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ُ
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ْ
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َ
� 

َ
ْون

َ
ــأ

ْ
ــام[ �َن : األنع

ـــدَّ باإل ،]٢٦ ـــل: قـــال ،مســـناد املق ـــال مقات ـــت يف أيب: ق  نزل

ــمه ــب، واس ــك أنَّ  طال ــاف، وذل ــد من ــيَّ  عب ــد أيب  النب ــان عن ك

ــدعوه إىلٰ  ــت قــريش ،ســالماإل طالــب ي ــب  أيب إىلٰ  فاجتمع طال

 :فقال أبو طالب ،يريدون سوء بالنبيِّ 

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي ــن يص    واهللا ل

ـــ  ـــأُ  ٰى حتَّ ـــاغيَّ ـــرتاب دفين   ب يف ال

   فاصدع بأمرك مـا عليـك غضاضـة

  بــذاك منــك عيونــا ر وقــرَّ ـوأبشــ 

   يك ناصـحنَّـأودعوتني وزعمـت 

ــا  ــل أمين ــت قب ــدقت وكن ــد ص   ولق

ـــاً  ـــت دين ـــة  وعرض ـــأال حمال    هنَّ

ـــ  ـــان الربيَّ ـــري أدي ـــن خ ـــام   ة دين

ــي ــ: قــال الثعلب ــن خميض ــل والقاســم ب رة ـوهــذا قــول مقات

 .اس الروايات عن ابن عبّ  ٰى حدإاء بن دينار، ووعط

ومــن اجلمــع بــني الصــحيحني للحميــدي احلــديث  - ٨٥٥

ــ ــادي عش ــن ـاحل ــرادأر م ــند  ف ــن مس ــحيح م ــاري يف الص البخ

ــر وباإل ــن عم ــد اهللا ب ــدَّ عب ــناد املق ــال ،مس ــاً : ق ــه تعليق  وأخرج

ــ: قـال ،وقـال عمــر بـن محـزة، عــن سـامل، عـن أبيــه: فقـال ام ربَّ

 يستسـقي  وجـه النبـيِّ  نظـر إىلٰ أ نـاألشـاعر وذكرت قـول ا

 :ميزاب جييش كلُّ  ٰى وما ينزل حتَّ 

ــتقأو ــيض يس ــه يب ــامم بوجه     الغ

ــام  ــامل اليت ــل ٰى ث ــمة لألرام   عص

وقد أخرجـه : قال ،وهو قول أيب طالب: قال ]]٤١٢ص [[/

 ،بن عبد اهللا بن دينـار، عـن أبيـه سناد من حديث عبد الرمحنباإل

 .البيت وذكر ،طالب ل بشعر أيبعمر يتمثَّ سمعت ابن : قال

 :وهي ،وهذه القصيدة معروفة عند أهل النقل

   بأمحــد فــت وجــداً لِّ لعمــري لقــد كُ 

  احلبيــب املواصـــل بَّ وأحببتــه ُحـــ 

   ي دونــه ومحيتــهـوجــدت بنفســ

  والكالكـــل ٰى ودارأت عنـــه بالـــذر 

ــاالً  ــدنيا مج ــال زال يف ال ــا ف    ألهله

ــيناً   ــاد وش ــن ع ــلو ٰى مل ــن املحاف   زي

   حـاز مـا غـري طـائش رشـيداً  حليامً 

ـــوايل   ـــلإي ـــيس بامح ـــق ل ـــه اخلل   ل

   رهـالعبــــاد بنصــــ ده ربُّ وأيَّــــ

ـــاً أو  ـــر دين ـــ ظه ـــلحقُّ ـــري باط   ه غ

ـــوا  ـــا ال مكـــذّ  نَّ أأمل تعلم    بابنن

ـــول األ  ـــأ بق ـــدينا وال يعب ـــلل   باط

ــقأو ــيض يستس ــه يب ــامم بوجه    الغ

ـــام  ـــامل اليت ـــ ٰى ث ـــمة لألرام   لعص

ــم ــن آل هاش ــالك م ــه اهل ــوذ ب    يل

ـــل  ـــة وفواض ـــده يف نعم ـــم عن   فه

   دحمّمـــ ٰى كـــذبتم وبيـــت اهللا يبـــز

ــــل  ــــه ونقات ــــل دون ــــا نناض   ومل

ـــســـلِّ ونُ  ـــهرَ ـصـــنُ  ٰى مه حتَّ    ع حول

ـــل  ـــا واحلالئ ـــن أبنائن ـــذهل ع   ون

هــــذه  ويف: بــــن احلســــن ٰى قــــال حييــــ ]]٤١٣ص [[/

، فقــد أثبــت )يناب لــدال مكــذّ (: منهــا قولــه: القصــيدة أشــياء

ــه الكــذب، وهــذا هــو ٰى صــدقه ونفــ ــاإل عن ه يف لغــة يــامن، ألنَّ

 .العرب هو التصديق

ل ، أي لـيس بمتقـوِّ )لـه اخللـق لـيس بامحـلإيـوايل (: وقوله

لـه إ اهللا تعـاىلٰ  نَّ أ ل للكـذب، وأقـرَّ املتقـوِّ : املاحـل نَّ أل ،للكذب

 .اخللق، وهذا اعرتاف بالوحدانية

 :وقوله

  ه غـري باطـلحقُّ  ظهر ديناً أو   رهـعبــاد بنصــال ده ربُّ أيَّــ

ـــ ربُّ  اهللا تعـــاىلٰ  نَّ أفأثبـــت  ه العبـــاد، وأثبـــت تأييـــده لنبيِّ

مــأخوذ  ،وهــو غــري باطــل احلــقُّ  دينــه هــو نَّ أظهــر أره، وـبنصــ

ِهِ : من قوله تعاىلٰ 
ْ

ي�َدَك بِنَ�
َ
ي � ِ

�
َو ا�

ُ
 .]٦٢: األنفال[ ه

خبار عن معجـزة إوهذا  ،)الغامم بوجهه يه يستسقنَّ إ(: وقوله

 .يديه، وهذا غاية يف تصديق دعواه عىلٰ  ر وقتها تظهرـمل حيض

، )ع حوله ونـذهل عـن أبنائنـا واحلالئـلرَ ـصنُ  ٰى حتَّ (: وقوله

 .اجلهد يف اجلهاد وهذا غاية يف بذل
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ــالم أيب ــن ك ــل م ــن حنب ــره اب ــا ذك ــالته إىلٰ  وم ــب ورس  طال

ك ربَّــ نَّ إي فــن يشــفينأك ربَّــ عُ دْ ا(: مــن قولــه  النبــيِّ 

، فأرســل إليــه )ةبقطــاف مــن قطــاف اجلنَّــ يطيعـك، وابعــث إيلَّ 

ــيُّ  ــت اهللا إ«:  النب ــك ن أطع ــاً ، »أطاع ــذه أيض ــن  فه م

ــ ،يامنــهإ دليــل عــىلٰ  أدّل  لــه دعــاء   النبــيَّ  نَّ أه اعــرتف بــألنَّ

ــ نَّ أمقبــول، و ــ ا يقبــل دعائــه، واعــرتفلــه رب� ــأ، وه أيضــاً بربِّ ه نَّ

اهللا  نَّ أ  بـام أخـرب بـه النبـيُّ  تصـديق أيضـاً  ه، وهـذايطيع نبيَّ 

فيهـا مـن النعـيم  دَ ِعـة ومـا وُ يقبل دعائـه، وتصـديق باجلنـَّ تعاىلٰ 

اهللا  نَّ أو ،ةمـن قطـاف اجلنـَّ من املأكـل مـن حيـث طلـب قطافـاً 

 .هو الفاعل لذلك تعاىلٰ 

 ن أطعــــت اهللا إ«: يف جوابــــه  وقــــول النبــــيِّ 

إلجابــة  وال تركــاً  ،هــو عليــه عـامَّ  لــه لــيس هــو هنيــاً  ،»أطاعـك

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــه بطاع ــر ل ــو أم ــل ه ــه، ب ــىلٰ إ، ودعائ ــه ع ــرار ل  ق

ــدلُّ  ]]٤١٤ص [[/ ــه، ي ــو علي ــا ه ــاىلٰ  م ــه تع ــه قول  : علي
ْ
َو�ِن
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ُ
ــور[ ت ــه تعــاىلٰ  ،]٥٤: الن ــوا : وقول ِطيُع
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: احلجــرات[ ئا

سـالم الـذين ة أهـل اإللكافَّـ وهذا خطـاب مـن اهللا تعـاىلٰ  ،]١٤

ــىلٰ  ــم ع ــاىلٰ  ه ــة اهللا تع ــطاع ــاىلٰ ، وإنَّ ــذلك تع ــاطبهم ب ن أل ام خ

ــةً  ــدهم رغب ــه، ويُ  يزي ــيف طاعت ــىلٰ ثبِّ ــن  تهم ع ــه م ــم علي ــا ه م

 الَّ إ هــاً الطاعـة، ولــوال ذلـك لكــان هــذا اخلطـاب مل يكــن متوّج 

 . تعاىلٰ يطع اهللا من مل إىلٰ 

ــاً  ــه أيض ــ وفي ــريض ب ــيَّ  نَّ أتع ــاىلٰ   النب ــه هللا تع ، بطاعت

ــاىلٰ أ ــه اهللا تع ــهطاع ــىلٰ  ، وتنبي ــثِّ  ع ــىلٰ  احل ــأوجز  ع ــة اهللا ب طاع

ــىلٰ  ــالم، وع ــا، أَال  الك ــزاء عليه ــتحقاق اجل ــراس ــك  إىلٰ  ٰى  ت قول

ن تعصـــني إن تطعنـــي أطعـــك، وإن تقـــم أقـــم، وإ: لغـــريك

ام أراد قـول لـه، وإنَّـالطاعـة عـن امل ينفـ أعصك، مل يـرد بـذلك

يف املعصـية  وكـذلك ،طاعتـه لـه به ذكـر اسـتحقاق اجلـزاء عـىلٰ 

ــه  ــهإمل يــرد ب ــات املعصــية مــن املقــول ل ــ ،ثب ــه ذكــر وإنَّ ام أراد ب

ــك عــىلٰ  اســتحقاق اجلــزاء ــاً  ،ذل يف  فيكــون ذلــك القــول ترغيب

لفعــل  وترهيبــاً  ،الطاعــة ملوضــع اســتحقاق اجلــزاء عليهــا

 .ن فعلهاع ياملعصية ملوضع النه

 جــىلٰ أيامنــه إ أنَّ  عــىلٰ  أيضــاً  ومــا ذكــره الثعلبــي فيــدلُّ 

: قولـه لـه يف جـواب قولـه إىلٰ  ٰى  تـر، أَال ءيش وأوضح مـن كـلِّ 

يت وصـلَّ ، قته فـيام جـاء بـهيا أبـة، آمنـت بـاهللا ورسـوله وصـدَّ «

ــه ــواب»مع ــه يف اجل ــال ل ــ: ، فق ــ نَّ إا أَم ــدعو  د حمّم  الَّ إال ي

  إىلٰ الَّ إال يــدعو   داً حمّمـ نَّ أقـراره بــإ نَّ إفــ .فالزمـه ،خـري إىلٰ 

فالزمـه، مـن : قولـه ثـمّ  ،ين الـذي هـو عليـهخري مـع رشح الـدِّ 

نســان ال خيتــار اإل نَّ بــاع الرســول، ألقــرار باتِّ اإل دليــل عــىلٰ  أدّل 

ــالَّ إ لولــده ــده مــن اخلــري  مــا يرتضــيه لنفســه، وربَّ ام طلــب لول

النجـاة يف  لـم أنَّ مـا يطلبـه مـن اخلـري لنفسـه، ولـو ع زيادة عىلٰ 

ــري اتِّ  ــيِّ غ ــاع النب ــذَّ   ب ــن اتِّ حل ــده م ــنر ول ــاه ع ــه، وهن  باع

 .ين الذي ارتكبهارتكاب ذلك الدِّ 

ــه  ــام يف قول ــورة األنع ــريه يف س ــل يف تفس ــر مقات ــد ذك وق

ــُه : تعــاىلٰ 
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 أيب معـت قـريش إىلٰ اجت: اسسـناده عـن ابـن عبّـإقال مقاتـل ب

ه فإنَّـ ،داً م إلينـا حمّمـيـا أبـا طالـب، سـلِّ : وقالوا لـه  طالب

آبائنـا لنقتلـه، وهـذه أبنائنـا بـني يـديك  قد أفسد أدياننـا وسـبَّ 

الوليــد وكــان  دعــوا بعــامرة بــن م شــئت، ثــمّ بــأهيِّ  ٰى تبنّــ

غـري فصـيلها؟  ت إىلٰ هـل رأيـتم ناقـة حنـَّ: فقال هلم ،مستحسناً 

  النبــيِّ  هنــض عــنهم فــدخل عــىلٰ  ، ثــمّ بــداً أ ال كــان ذلــك

ــاً  ــه، فقــالفــرآه كئيب ــة قــريش ل ــم مقال ــد عل ــ: ، وق ــا حمّم د ال ي

 :قال حتزن، ثمّ 

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي ــن يص    واهللا ل

ـــ  ـــأُ  ٰى حتَّ ـــرتاب دفينـــاوسَّ   د يف ال

   فاصدع بأمرك مـا عليـك غضاضـة

  بــذاك منــك عيونــا ر وقــرَّ ـوأبشــ 

   يك ناصـحنَّـأودعوتني وزعمـت 

ــا  ــل أمين ــت قب ــدقت وكن ــد ص   ولق

ــرت ــاً  وذك ــت ب دين ــد علم ــأق    هنَّ

ـــ  ـــان الربيَّ ـــري أدي ـــن خ ـــام   ة دين

ــعر، أدّل  ويف ــه والش ــول من ــذا الق ــىلٰ  ه ــل ع ــديق  دلي تص

ــ دينـه نَّ أقــراره بــإالرسـول و ه خــري األديــان، واعرتافـه بــه، وبأنَّ

ــ ــم أنَّ ــهزع ــحه، وقول ــدقت(: ه ناص ــد ص ــح )ولق ــن أوض  م

 .وبام جاء به يامنه برسول اهللا إ الداللة عىلٰ 

ــه ــه بقول ــة(: وأمــره ل ــك غضاض ــا علي ــأمرك م ــدع ب  )فاص

َ�رُ : وهو مأخوذ مـن قولـه تعـاىلٰ 
ْ
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َ
: احلجـر[ ف

ألمــر  رة واالعـرتاف، إذ هــو مضــاهٍ ـويف هـذا غايــة النصــ ،]٩٤

ــاىلٰ  اهللا ــه ،تع ــن يف قول ــإن مل يك ــأمرك(: ف ــدع ب ــه،  )فاص ــر ل أم

هـذه األبيـات  فـق عـىلٰ كـون يف اآليـة أمـر لـه، وقـد اتَّ فكذا ال ي

رة وعطــاء ـاس والقاســم بــن حميضــمقاتــل والثعلبــي وابــن عبّــ
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ــن ــار، ويف ب ــدليل شــهادة  دين ــه بتصــديقه ب ــهادة ل ــك ش ذل

ــة ــرت مقال ــو ذك ــة، ول ــا الناطق ــذه  ألفاظه ــحاب ه ــري أص غ

ــ ــل، وإنَّ ــم يف التبجي ــدليل وأعظ ــح يف ال ــان أوض ــب، لك ام الكت

ن ال أذكــر فيــه أيف صــدر الكتــاب  ]]٤١٦ص [[/ رشطــت

، لكوهنــا قاطعــة احلجــاج، مزيلــة مــن غــري هــذه الطــرق شــيئاً 

ــحاح الســتَّ  ــري اللجــاج، إذ هــي مــن الص ة ومســند أمحــد وتفس

 .سالمب اإلتُ كُ  الثعلبي، فهذه عمدة

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٤ج ( جممع البيان
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ــاً  ٰى نأيــت عنــه أنــأ :يقــال. البعــد: النــأي: اللغــة ومنــه . نأي

 . يدخله املاءاحلاجز حول البيت لئالَّ  وهو: النؤي ذَ ِخ أُ 

 :فقـالم ذكـرهم، ار الـذين تقـدَّ ّفـعـن الكُ  ٰى كنّـ ثـمّ : ٰى املعن

 ُــه
ْ
ن
َ
� 

َ
ْون

َ
ــأ

ْ
ــهُ َو�َن

ْ
ن
َ
� 

َ
َهــْون

ْ
ن
َ
ــْم �

ُ
ينهــون النــاس عــن : أي، وَه

ــيِّ اتِّ  ــاع النب ــراراً و ، ب ــه ف ــدون عن ــه، يتباع ]] ٣١ص /[[ من

ــ ــن عبّ ــن اب ــع ــاس، وحمّم ــن، والسُّ ــة، واحلس ــن احلنفي . يدّ د ب

 يقــع يف النــاس عــن اســتامع القــرآن لــئالَّ  ينهــون :معنــاه: وقيـل

ــوهبم صــحَّ  قتــادة،  عــدوهنم عــن اســتامعه، عــنته، ويتباقل

بـه أبـا طالـب بـن عبـد  ٰى عنـ: وقيـل .ائيبّ وجماهد، واختاره اجلُ 

ــب،املطَّ  ــاه ل ــن أذ :ومعن ــاس ع ــون الن ــيِّ  ٰى يمنع ، وال  النب

ــة  ، ألنَّ يصــحُّ  وهــذا ال. يتبعونــه، عــن عطــا ومقاتــل هــذه اآلي

ــأخَّ مــا تقــدَّ  معطوفــة عــىلٰ  ر عنهــا معطــوف عليهــا، مها، ومــا ت

 . ار املعاندين للنبيِّ فّ الكُ  يف ذمِّ  هاوكلُّ 

ــت  ــل البي ــاع أه ــت إمج ــد ثب ــذا وق ــىلٰ  ه ــامن أيب  ع إي

ــاعهم ــب، وإمج ــ طال ــحجَّ ــر ة، ألهنَّ ــذين أم ــني الل ــد الثقل م أح

ـــ  النبـــيُّ  ـــ«: ك هبـــام بقولـــهبالتمسُّ هبـــام لـــن  كتمإن متسَّ

أبـا بكـر  نَّ أ: مـا رواه ابـن عمـر ذلـك أيضـاً  عىلٰ  ويدلُّ  .»واتضلُّ 

ــة يــوم الفــتح إىلٰ  بأبيــه أيبجــاء  فأســلم،  رســول اهللا  قحاف

فقـال أبـو . ٰى وكـان أعمـ؟  تركـت الشـيخ فآتيـهأَال : فقال 

ــر ــاىلٰ : بك ــأجره اهللا تع ــاحلقِّ أردت أن ي ــك ب ــذي بعث ــا ، وال  ألن

ي بإسـالم أيب، ألـتمس منّـ فرحـاً  كنت بإسـالم أيب طالـب أشـدُّ 

 .»صدقت«:  فقال. ة عينكبذلك قرَّ 

أيب   رأوا ذبَّ امَّ ـرؤسـاء قــريش لــ ي بإســناده أنَّ الطـرب ٰى ورو

قـريش  ٰى جئناك بفت: اجتمعوا عليه، وقالوا  طالب عن النبيِّ 

الوليد، ندفعه إليك، وتدفع إلينـا  ، عامرة بنوشهامةً  وجوداً  مجاالً 

فقـال أبـو ! فنقتلـه ه أحالمنا،ق مجاعتنا، وسفَّ ابن أخيك الذي فرَّ 

 عطـيكم ابنـيني ابنكم فأغذوه، وأُ تعطون! ما أنصفتموين: طالب

 :امرئ منكم بولده فأقتله، وقال كلُّ  فتقتلونه، بل فليأِت 

ــوَل  ــا الرس ــوَل  منعن ــِك  رس    امللي

  ببـــيض تـــالال كلمـــع الـــربوِق  

   املليــــِك  أذود وأمحـــي رســـوَل 

  محايــــة حــــام عليــــه شــــفيِق  

ــهورة ال  ــرية مش ــالمه كث ــن إس ــة ع ــعاره املنبئ ــه وأش وأقوال

 :ن ذلك قوله، فمٰىص ُحت 

    داً ا وجــدنا حمّمـــأمل تعلمــوا أّنــ

  ِب تْـل الكُ يف أوَّ  طَّ ُخـ ٰى ا كموسنبي�  

   أزره ألــيس أبونــا هاشــم شــدَّ 

ــانِ  وأوٰىص   ــه بالطع ــاحلرِب  بني   وب

 :وقوله من قصيدة

   وقـــالوا ألمحـــد أنـــت امـــرءٌ 

  السـبِب  ضـعيُف  اللسـانِ  خلوُف  

 ]]٣٢ص /[[

   همقـــــد جـــــاءَ  أمحـــــدَ   إنَّ أَال 

ــــقٍّ     ِب م بالكــــذِ ومل يــــأِهت  بح

 : وقوله يف حديث الصحيفة، وهو من معجزات النبيِّ 

   وقد كـان يف أمـر الصـحيفة عـربةً 

   غائب القـوم يعجـِب ربَّ ما ُخي  ٰى مت 

ــوقهم ــرهم وعق ــا كف ــا اهللا منه    حم

  ِب معـرِ  وما نقموا من ناطق احلقِّ  

  قاً ابن عبـد اهللا فينـا مصـدِّ  ٰى وأمس

 

 

  ِب من قومنا غـري معتَـ سخطٍ  عىلٰ  

ــضُّ   ــيدة حي ــه يف قص ــىلٰ  وقول ــزة ع ــاه مح ــيِّ اتِّ  أخ ــاع النب  ب

 :والصرب يف طاعته

  ديــن أمحــدٍ  عــىلٰ  أبــا يعــىلٰ  صــرباً 

 

 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

  ك مـؤمنٌ إنَّـ ين إذ قلـَت رَّ ـفقد سـ 

 

 

ــولِ   ــن لرس ــارصا يف اهللاِ اهللاِ فك   ن

 



 ٢٩٩  ..........................................................................................................  أبو طالب) ١٥/ (حرف األلف 

 :وقوله يف قصيدة

ــىلٰ أُ  ــيم ع ــ ق ــيِّ ـنص ــ ر النب    دٍ حمّم

ـــأُ   ـــا والقنابِ ـــه بالقن ـــل عن   لِ قات

 :نرص النبيِّ  النجايش عىلٰ  وقوله حيضُّ 

ــ ــ متعلَّ ــك احلُ ــ بش أنَّ ملي    داً حمّم

  واملسـيح بـن مـريمِ  ٰى ملوسـ وزيرٌ  

ــ ــد ٰى أت ــه ٰى هب ــا ب ــل الــذي أتي    مث

ــلٌّ   ــمِ  وك ــدي ويعص ــأمر اهللا هي   ب

ــــابكموإنَّ  ــــه يف كت ــــم تتلون    ك

  مِ جِّ رَ ال حديث املُـ بصدق حديٍث  

   ا وأســـلموافـــال جتعلـــوا هللا نـــد� 

ــَق  وإنَّ   ــقِّ  طري ــمِ  احل ــيس بمظل   ل

 :ته وقد حرضته الوفاةوقوله يف وصيَّ 

   هُ اخلـري مشـهدُ  ر النبيِّ ـويص بنصأُ 

ــ    اســاا ابنــي وشــيخ القــوم عبّ علي�

ــه ــامي حقيقت ــد احل ــزة األس    ومح

  دونـه الناسـاأن يـذودوا  وجعفراً  

   ي ومـا ولـدْت مّ لكم أُ  ٰى كونوا فد

  دون النـاس أتراسـا ر أمحدَ ـيف نص 

ا هـــو موجـــود يف قصـــائده يف أمثـــال هـــذه األبيـــات ممَّـــ

 .وخطبه، يطول هبا الكتاب املشهورة، ووصاياه،

ــىلٰ  ــيِّ  أنَّ  ع ــن النب ــأ ع ــب مل ين ــا طال ــطُّ   أب ــانق ــل ك  ، ب

 ّي فكيــف يكــون املعنــ رته،ـيقــرب منــه، وخيالطــه، ويقــوم بنصــ
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 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٧ج ( جممع البيان

ـــام أنَّ ]] ٤٤٨ص [[ ـــورة األنع ـــا يف س ـــد ذكرن ـــل  وق أه

ــت  ــىلٰ  البي ــوا ع ــد أمجع ــلامً  أنَّ  ق ــات مس ــب م ــا طال ، أب

 مــن وتظــاهرت الروايــات بــذلك عــنهم، وأوردنــا هنــاك طرفــاً 

ــعاره الدا  وتوحيــده، فــإنَّ   تصــديقه للنبــيِّ  ة عــىلٰ لَّــأش

ــه ال تتَّ  ــك مجيع ــتيفاء ذل ــهاس ــع ل ــن  س ــا روي م ــوامري، وم الط

ص /[[ ،ٰى ـصــذلـك يف كتـب املغـازي وغريهــا أكثـر مـن أن ُحي 

، ويناضـل عنــه، يكاشـف فيهـا مـن كاشــف النبـيَّ ]] ٤٤٩

ــحِّ ويُ  ــهح نبوَّ ص ــض. ت ــال بع ــات وق ــذا  إنَّ : الثق ــائده يف ه قص

ــ ــث يف عُ ال ٰى املعن ــي تنف ــت ــحر، وتُ َق ــربِّ د الس ــهغ ــعراء   يف وج ش

ه مل خيـرت يف أنَّـ وال شـكَّ . د وأكثـر مـن هـذاالدهر، يبلغ قدر جملَّ 

هلـم، وحسـن تـدبريه يف دفـع  األعـداء، استصـالحاً  متام جمـاهرة

 .أجلأوه إليه بعد موته ما  يلجئوا الرسول إىلٰ كيادهم، لئالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوس بن عيلُّ )/ ١ج (الطرائف 

 :يف إيامن أيب طالب ]] ٤١٧ص [[/

ــمّ  ــىلٰ  ث ــهادة ع ــاهروا بالش ــب  تظ ــمِّ  أيب طال ــيِّ  ع هم نب

ـــ ،وكفيلـــه بوا األخبـــار الصـــحيحة وكـــذَّ  ،ه مـــات كـــافراً بأنَّ

ــمِّ  ــرتة نبــيِّ وردُّ  ،نة إليامنــهاملتض صــلوات اهللا (هم وا شــهادة ع

ــيهم ــ )عل ــذين رووا أهنَّ ــال ــاب رهبِّ ــارقون كت ــي وإنَّ  ،مم ال يف ن

ــىلٰ  ــني ع ــرتة جممع ــذه الع ــامء ه ــدت عل ــب  وج ــامن أيب طال إي

،  ومـا رأيــت هـؤالء األربعــة املــذاهب كـابروا فــيمن قيــل

ومـا زال النـاس يشـهدون  ،ه مسـلم مثـل هـذه املكـابرةإنَّـ :عنه

ــذلك ــرب ب ــه خم ــرب عن ــن خي ــاإليامن مل ــر ،ب ــفة  ٰى أو ي ــه ص علي

وا يف ورد لـــك بعـــض مـــا أوردوســـوف أُ  ،ي اإليـــامنـتقتضـــ

ــ ــار الدالَّ ــن األخب ــاهلم م ــة رج ــبهم برواي ــاً كت ــ ة لفظ  ٰى أو معن

ــ ــاً  رحياً ـتص ــب  أو تلوحي ــإيامن أيب طال ــك أنَّ  ،ب ــر ل  ويظه

ــالكفر ليســت إالَّ  ــه ب ــده عــيلِّ   عــداوةً شــهادهتم علي ــن أيب  لول ب

 . أو لبني هاشم طالب 

ــ - ٣٨٥ ــاِب َأْخبَ ــُروُه َوَرَوْوُه ِيف ِكتَ ــا َذَك ــَك َم ــْن َذلِ اِر َأِيب َفِم

َغــِويِّ  يِّ اللُّ ــَربِ اِهــِد الطَّ ــِد اْلَواِحــِد الزَّ ــِد ْبــِن َعبْ َعــْن  ،َعْمــٍرو ُحمَمَّ

َمـا  ،َعـِن اْبـِن اْألَْعـَراِيبِّ  ،ْبـِن َتْغِلـَب  ٰى َأِيب اْلَعبَّاِس َأْمحَـَد ْبـِن َحيْيَـ

ــَراِيبِّ  :َهــَذا َلْفُظــهُ  ــِن اْألَْع ــُب َعــِن اْب ــا َتْغِل َن ــاَل  ،َوَأْخَربَ اْلَعــِوُر   :َق

ءٍ  ــلِّ َيشْ ــْن ُك ِديُء ِم ــرَّ ــَوْحُش  ،ال ــُف اْل ــُع املُِخي ــَوْعُر املَْوِض  ،َواْل

امَّ ـَلــ :َقــاَل  ،َوِمــَن اْلَعــِوِر َخــَربُ اْبــِن َعبَّــاسٍ  :َقــاَل اْبــُن اْألَْعــَراِيبِّ 

ــْت  ــَر�َِ�   :َنَزَل
ْ
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ــعراء[ �َوأ  ، ]٢١٤ :الش

اسٍ : [َقـاَل َعــِيلٌّ  يــهِ وَ  :َقـاَل اْبــُن َعبـَّ َوَعبِــَق  ،َكــاَن النَّبِـيُّ ُيَربِّ

ــاَق  ــا َأَط ــِه َم ــِه َوَخَالِئِق ــْمتِِه َوَكَرِم ــْن َس ــاَل  ،]ِم ــا «: ِيل  َفَق َي

ــِيلُّ  ــَريِيتَ  ،َع ــِذَر َعِش ــْرُت َأْن ُأْن ــْد ُأِم ــَربِنيَ  ]]٤١٨ص /[[َق  ،اْألَْق

ـــنَْع ِيل َطَعامـــاً  : َقـــاَل َعـــِيلٌّ ، »امً َواْطـــبُْخ ِيل َحلْـــ ،َفاْص

ــنيَ « ــاُنوا َأْرَبِع ــَدْدُهتُْم َفَك ــاَل  ،»َفَع ــًا «: َق ــاَم َطَعام ــنَْعُت الطََّع َفَص

 : ٰى َفَقــاَل ِيلَ املُْصــَطفَ « :َقــاَل  ،»َيْكِفــي ِالْثنَــْنيِ َأْو َثَالَثــةٍ 

ــهِ  ــاَل  ،»َهاتِ ــنَانِهِ «: َق ــَظاَها بَِأْس ــِم َفَش ْح ــَن اللَّ يًَّة ِم
ــظِ ــَذ َش  ،َفَأَخ

ــةِ وَ  ــا ِيف اْجلَْفنَ ــاَل  ،»َجَعَلَه ــ«: َق ــْم ُعس� ــَدْدُت َهلُ ــبَنٍ  اَوَأْع ــْن َل  ،»ِم
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ــُه َقــْد َدَعــاُهْم لَِطَعــاٍم  ،اْلَقــْومِ  َوَمَضــيُْت إَِىلٰ «: َقــاَل  َفــَأْعَلْمتُُهْم َأنَّ

اٍب  ــاَل  ،»َوَرشَ ــاِم « :َق وا نِْصــَف الطََّع مُّ
ــوا َوَملْ َيْســتَتِ ــَدَخُلوا َوَأَكُل َف

ــ ُعواَتَضــ ٰى َحتَّ ــاَل  ،»لَّ ــَل «: َق ــنُْهْم َيْأُكــُل ِمثْ ــِدي بِاْلَواِحــِد ِم َوَلَعْه

بَنِ «: َقــاَل  ،»َذلِــَك الطََّعــاِم َوْحــَدهُ  : َقــاَل  ،»ُثــمَّ َأَتيْــُت بِــاللَّ

ــ« ـــَفَش ُعوا ٰى ِرُبوا َحتَّ ــلَّ ــاَل  ،»َتَض ــنُْهْم «: َق ــِد ِم ــِدي بِاْلَواِح َوَلَعْه

ـــَوْحــَدُه َيْشــ ــَل َذلِــَك اللَّ َوَمــا َبَلُغــوا نِْصــَف «: َقــاَل  ،»بَنِ َرُب ِمثْ

َض َعَليْـِه َأُبـو  ،ُثـمَّ َقـامَ « :َقاَل ، »اْلُعسِّ  َم اْعـَرتَ َفَلـامَّ َأَراَد َأْن َيـتََكلَّ

ُثـمَّ  ،ُثـمَّ َأْتبَـَع َكَالَمـُه بَِكِلَمـةٍ  ؟َأِهلََذا َدَعْوَتنَـا :َفَقاَل اهللاِ، َهلٍَب َلَعنَُه 

ــاَل  ــوا :َق ــاُموا َوتَ  ،ُقوُم ــمْ َفَق ُه ــوا ُكلُّ ُق ــاَل ، »َفرَّ ــَن «: َق ــاَن ِم َفَلــامَّ َك

ـــاَل ِيل  ـــِد َق ـــِيلُّ  :اْلَغ ـــا َع ـــاِم  ،َي ـــَك الطََّع ـــَل َذلِ ـــنَْع ِيل ِمثْ اْص

: َقـاَل  ،»َفَصـنَْعتُُه َوَمَضـيُْت إَِلـيِْهْم بِِرَسـاَلتِهِ «: َقـاَل  ،»َراِب ـَوالشَّ 

ـــهِ « ُبـــوا َقـــ ،َفـــَأْقبَُلوا إَِليْ  اهللاِ اَم َرُســـوُل َفَلـــامَّ َأَكُلـــوا َوَرشِ

ــتََكلَّمَ  ــُه  ،لِيَ ــٍب َلَعنَ َضــُه َأُبــو َهلَ ــاَل ، »اهللاَِفاْعَرتَ ــو «: َق ــُه َأُب ــاَل َل َفَق

ُثــمَّ « :َقـاَل ، »؟َمـا َأْنـَت َوَهـَذا ،ْسـُكْت َيـا َأْعـَورُ أُ : َطالِـٍب 

ُثــمَّ  ،َفَجَلُســوا«: َقـاَل ، »َال َيُقــوَمنَّ َأَحــدٌ : َقـاَل َأُبــو َطالِـٍب 

ْم بِـَام ُحتِـبُّ  ،ُقْم َيـا َسـيِِّدي :لِلنَّبِيِّ َقاَل  َوَبلِّـْغ ِرَسـاَلَة  ،َفـتََكلَّ

ــَك  ُق  ،َربِّ ــدَّ ــاِدُق املَُص ــَك الصَّ ــاَل ، »َفإِنَّ ــاَل «: َق ــمْ  َفَق  :َهلُ

َأَرَأْيتُْم َلـْو ُقْلـُت َلُكـْم إِنَّ َوَراَء َهـَذا اْجلَبَـِل َجيْشـًا ُيِريـُد َأْن ُيِغـَري 

ــيُْكْم َأكُ  ُقوينِّ َعَل ــتُْم ُتَصــدِّ ــاَل ، »؟نْ ــمْ «: َق ُه ــاُلوا ُكلُّ ــَك  :َفَق ــْم إِنَّ َنَع

ــاِدُق  ــُدوا  :َفَقــاَل َهلُــمْ «: َقــاَل ، »َألَْنــَت اْألَِمــُني الصَّ اهللاَ َفَوحِّ

ــارَ  ْخَالصِ  ،اْجلَبَّ ــاْإلِ ــَدُه بِ ــُدوُه َوْح ــَداَد  ،َواْعبُ ــِذِه اْألَْن ــوا َه َواْخَلُع

وا وَ  ،اْألَْنَجــاَس   إَِلـــيُْكْم َوإَِىلٰ اهللاِ اْشـــَهُدوا بِــَأينِّ َرُســوُل َوَأِقــرُّ

ْنيَا َواْآلِخـَرةِ  ،اْخلَْلِق  َفَقـاُموا « :َقـاَل ، »َفـإِينِّ َقـْد ِجئْـتُُكْم بِِعـزِّ الـدُّ

ــ ــمْ ـَواْنَص ُه ــ ،َرُفوا ُكلُّ ــيِهمْ  نَّ أَ َوَك ــْت فِ ــْد َعِمَل ــُة َق ــَذا  ،»املَْوِعَظ َه

اِهدِ  ]]٤١٩ص /[[آِخُر َلْفِظ َحِديِث َأِيب   .َعْمٍرو الزَّ

 هــذا إالَّ  ولـو مل يكــن أليب طالـب  :قـال عبـد املحمــود

 ،مـن تأديـة رسـالته  ب يف متكـني النبـيِّ ه سـبَّ وأنَّـ ،احلديث

ـــ( :رحيه بقولـــهـوتصــ ـــوبلِّ ـــ ،كغ رســالة ربِّ ك الصـــادق فإنَّ

ــدَّ  ــاهداً  )قاملص ــاه ش ــه لكف ــ ،بإيامن ــيم حقِّ ــىلٰ وعظ ــل  ه ع أه

ومــا كـان لنــا  ،الـدنيا ويف دار املقـام وجاللـة أمــره يف ،اإلسـالم

ـــ ،إيـــراد حـــديث ســـواه حاجـــة إىلٰ  ام نـــورد األحاديـــث وإنَّ

 . ة ملا ذكرناهيف احلجَّ  استظهاراً 

ــاِب  - ٣٨٦ ــِديُّ ِيف ِكتَ ــُرُه اْحلَُميْ ــا َذَك ــًا َم ــَك َأْيض ــْن َذلِ َفِم

ـِحيَحْنيِ ِيف ُمُسـنَِد َعبْـِد  ِيف اْحلَـِديِث  ْبـِن ُعَمـرَ اهللاِ اْجلَْمِع َبـْنيَ الصَّ

ـ ِمـْن إِْفـَراِد اْلبَُخـاِريِّ َتْعِليقـاً  َوَقـاَل ُعَمـُر ْبـُن  :َقـاَل  ،الثَّاِين َعَرشَ

اِعرِ   :َقاَل  ،َعْن َأبِيهِ  ،َعْن َساِملٍ  ،َمحَْزةَ  َام َذَكْرُت َقْوَل الشَّ  :ُربَّ

    اْلَغــَامُم بَِوْجِهــهِ  ٰى َوَأْبــيَُض ُيْستَْســقَ 

ــامَ   ــُع اْليَتَ ــلِ  ٰى َربِي ــَمٌة لِْألََراِم   ِعْص

 .َوُهَو َقْوُل َأِيب َطالٍِب 

ْمحَِن ْبــِن َعبْــِد  ْســنَاِد ِمــْن َحــِديِث َعبْــِد الــرَّ َوَقـْد َأْخَرَجــُه بِاْإلِ

َسـِمْعُت اْبـَن ُعَمـَر َيتََمثَّـُل بِِشـْعِر  :َقـاَل  ،َعـْن َأبِيـهِ  ،ْبِن ِدينَارٍ اهللاِ 

ـــاَل  ـــُث َق ـــَت َوَذَكـــَر  -َأِيب َطالِـــٍب َحيْ َوِهـــَي َقِصـــيَدٌة  -اْلبَيْ

َواِة ِألَِيب َطالٍِب   : َوِهَي َهِذهِ ، َمْشُهوَرٌة َبْنيَ الرُّ

ْفـُت َوْجـدًا بَِأْمحَـدَ     َلَعْمِري َلَقْد ُكلِّ

ــُه ُحــبَّ اْحلَبِيــِب املَُواِصــلِ     َوَأْحبَبْتُ

ــهُ ـَوَجــْدُت بِنَْفِســ ــُه َفَحَميْتُ    ي ُدوَن

رَ َوَداَفْعُت َعنُْه بِ     َواْلَكَواِهـلِ  ٰى الـذُّ

ــاًال ِألَْهِلَهــا ْنيَا َمجَ    َفــَال َزاَل ِيف الــدُّ

  َوَزْيـَن املََحافِـلِ  ٰى َوَشيْنًا ملَِـْن َعـادَ  

   شٍ يِ َحِليًام َرِشيدًا َحاِزمـًا َغـْريَ َطـا

ــلٍ   ــيَْس بَِامِح ــِق َل ــَه اْخلَْل ــَواِيل إَِل   ُي

ــــ ــــاِد بِنَْص ــــَدُه َربُّ اْلِعبَ    هِ رِ ـَفَأيَّ

ــلٍ   ــْريُ َباطِ ــُه َغ ــًا َحقُّ ــَر ِدين   َوَأْظَه

ٌب     َأَملْ َتْعَلُمـــوا َأنَّ اْبنَنَـــا َال ُمَكـــذَّ

ــْرَىضٰ   ــَدْينَا َوَال َن ــلِ  َل ــِديِن اْألََباطِ   بِ

   اْلَغـَامُم بَِوْجِهـهِ  ٰى َوَأْبيَُض ُيْستَْسـقَ 

ــامَ   ــَامُل اْليَتَ ــلِ  ٰى ثِ ــَمٌة لِْألََراِم   ِعْص

ــهِ  ــوُذ بِ ــمٍ  َيُل ــْن آِل َهاِش ُك ِم ــالَّ    اْهلُ

ــٍة َوَفَواِضــلِ   ــْم ِعنْــَدُه ِيف نِْعَم   َفُه

ـُحمَ  ٰى َكَذْبتُْم َوَربِّ اْلبَيْـِت نـرب    اً دَ مَّ

  امَّ ُنَطـــاِعْن ُدوَنـــُه َوُننَاِضـــْل ـَوَلـــ 

 ]]٤٢٠ص /[[

ــ ــِلُمُه َحتَّ ــ ٰى َوُنْس ــهُ ـُنْص    َرَع َحْوَل

ــا وَ   ــْن َأْبنَاِئنَ ــْذَهَل َع ــلِ َوَن   اْحلََالِئ

ــِريهِ  - ٣٨٧ ــيُّ ِيف َتْفِس ــا َرَواُه الثَّْعَلبِ ــَك َم ــْن َذلِ ــاَل ِيف  ، َوِم َق

ــاَىلٰ  ــِه َتَع ــِري َقْولِ   : َتْفِس
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اسٍ هللاِ اَعْن َعبْـِد  َأِيب َطالِـٍب  اْجتََمَعـْت ُقـَرْيٌش إَِىلٰ  :َقـاَل  ،ْبـِن َعبـَّ

ــداً  ،َيــا َأَبــا َطالِــٍب  :َوَقــاُلوا َلــهُ ،  ْم إَِليْنَــا ُحمَمَّ ــُه َقــْد  ،َســلِّ َفإِنَّ

ِْم  ،َوَسبَّ آِهلَتَنَا ،َأْفَسَد َأْدَياَننَا َوَهـِذِه َأْبنَاُؤَنـا َبـْنيَ َيـَدْيَك َتـبَنَّ بِـَأهيِّ
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ــِن اْلَولِيــدِ  ،َت ِشــئْ  ــاَل  ،َوَكــاَن ُمْستَْحَســناً  ،ُثــمَّ َدَعــْوا بُِعــَامَرَة ْب َفَق

ــْت إَِىلٰ  :َهلُــمْ  ــًة َحنَّ ــتُْم َناَق ــْل َرَأْي ــْريِ َفِصــيِلَها َه ــَك  ؟َغ ــاَن َذلِ َال َك

ــيِّ  َفــَدَخَل َعــَىلٰ  ،ُثــمَّ َهنَــَض َعــنُْهمْ  ،َأَبــداً  ــاً  ،النَّبِ  ،َفــَرآُه َكِئيب

ـدُ : َفَقـاَل  ،بَِمَقاَلـِة ُقـَرْيشٍ َوَقْد َعِلـَم  ـَزنْ  ،َيـا ُحمَمَّ ُثـمَّ  ،َال َحتْ

 : َقاَل 

ــَك بَِجْمِعِهــمْ اهللاِ وَ     َلــْن َيِصــُلوا إَِليْ

ــ  اِب َدفِينــا ٰى َحتَّ َ ــرتُّ ــَد ِيف ال   ُأَوسَّ

   َفاْصَدْع بَِأْمِرَك َما َعَليَْك َغَضاَضـةٌ 

ــَذاَك ِمنْــَك ُعيُونــ ْر َوَقــرَّ ـَوَأْبِشــ    ابِ

   َوَدَعْوَتنِي َوَذَكْرَت َأنَّـَك َناِصـِحي

  َوَلَقْد َنَصْحَت َوُكنْـَت َقبْـُل َأِمينـا 

ــهُ  ــُت بَِأنَّ ــْد َعِلْم ــًا َق ــْرَت ِدين    َوَذَك

يَّــِة ِدينــا    ِمــْن َخــْريِ َأْدَيــاِن اْلَربِ

َفـَق َعـَىلٰ  ٰى َوَروَ  ُه َقـِد اتَّ ِة َنْقـِل َهـِذهِ  الثَّْعَلبِيُّ َأنَّ اْألَْبيَـاِت  ِصـحَّ

ــٌل  ــٍب ُمَقاتِ ــْن َأِيب َطالِ ــُد  ،َع ــاسٍ اهللاِ َوَعبْ ــُن َعبَّ ــاَواْلقَ  ،ْب ــُن ِس ُم ْب

ةَ   .َوَعَطاُء ْبُن ِدينَارٍ  ،ُحمَيِْرصَ

ـــاٍب اْســـُمُه  - ٣٨٨ َوِمـــْن َذلِـــَك َمـــا َرَواُه بِإِْســـنَاِدِه ِيف ِكتَ

ــِب آلِ ( ــْؤِل ِيف َمنَاِق ــُة السُّ ــِب َوَغاَي ــُة الطََّل ــولِ  ِهنَاَي ُس ــٌل  )الرَّ َرُج

ِمْن ُفَقَهاِئِهْم َوُعَلَامِئِهـْم َحنْـبَِيلُّ املَـْذَهِب اْسـُمُه إِْبـَراِهيُم ْبـُن َعـِيلِّ 

ينََوِريُّ  ٍد الدِّ اهللاِ اْحلََسـِن ْبـِن َعـِيلِّ ْبـِن َأِيب َعبْـِد  َيْرَفُعـُه إَِىلٰ  ،ْبِن ُحمَمَّ

َثنَا ُحمَ  :َقــاَل  ،اْألَْزِديِّ اْلَفِقيــهِ  ــُد ْبــُن َصــالٍِح َحــدَّ َثنِي  :َقــاَل  ،مَّ َحــدَّ

َوَقــاَل اْحلََســُن ْبــُن َعــِيلِّ  .َعــْن َعبْــِد اْلَكــِريِم اْجلَــَزِريِّ  ،َأِيب 

ــْذُكورُ  ــُد  :املَ َثنَا َأْيضــًا َعبْ ِقــيُّ اهللاِ َوَحــدَّ ــُن ُعَمــَر اْلَربْ ــِد  ،ْب َعــْن َعبْ

ــَزِريِّ  ــِريِم اْجلَ ــْن  ،اْلَك ــاوسَع ــاسٍ  ،ط ــِن َعبَّ ــِن اْب ص [[/ ،َع

ــةِ ]] ٤٢١ ــَع اْحلَاَج ــُه َمْوِض ــْذَنا ِمنْ ــٌل َأَخ ــِديُث َطِوي ــوُل  ،َواْحلَ َيُق

اسِ   :فِيهِ   ،َقـْد َأَمـَرِين بِإِْظَهـاِر َأْمـِرياهللاَ إِنَّ «: إِنَّ النَّبِـيَّ َقـاَل لِْلَعبـَّ

اُس  ،»؟َفـَام ِعنْـَدكَ  ،َوَقْد َأْنبََأِين َواْسـتَنْبََأِين  اْبـَن َيـا  :َفَقـاَل َلـُه اْلَعبـَّ

ــَك  ،َأِخــي ــِد َأبِي ــدًا لُِوْل ــاِس َحَس ــدُّ النَّ ــُم َأنَّ ُقَرْيشــًا َأَش َوإِْن  ،َتْعَل

ــُة اْلَعْظــَامءُ  اِهيَ ُء َوالدَّ ــامَّ ــُة الطَّ  ،َكاَنــْت َهــِذِه اْخلَْصــَلُة َكاَنــِت الطَّامَّ

ــَدةٍ  ــْوٍس َواِح ــْن َق ــا َع ــْلتاً  ،َوُرِمينَ ــفًا َص ــُفوَنا َنْس ــِن  ،َواْنتََس َوَلِك

ـَك َأِيب َطالِـٍب  ْب بِنَا إَِىلٰ اْقَرتِ  ـُه َكـاَن َأْكـَربَ َأْعَامِمـَك  ،َعمِّ َفـإِْن  ،َفإِنَّ

ــ ـــَال َينُْص ــُذْلَك َوَال ُيَس ــاهُ ، َك مُ لِّ ْرَك َال َخيْ ــو  ،َفَأَتيَ ــا َأُب ــامَّ َرآُمهَ َفَل

ــاَل  ــٍب َق ــَرباً  :َطالِ ــًة َوَخ ــَام َلظِنَّ ــَذا  ،إِنَّ َلُك ــَام ِيف َه ــاَء بُِك ــا َج َم

اُس َمـا َقـاَل َلـُه النَّبِـيُّ ؟ ْقِت اْلوَ  َفُه اْلَعبـَّ َوَمـا َأَجاَبـُه بِـِه  ،َفَعرَّ

ْخـُرْج َيـا اْبـَن أُ  :َوَقـاَل َلـهُ  َفنََظَر إَِليْـِه َأُبـو َطالِـٍب  ،اْلَعبَّاُس 

ــَك املَنِيــُع َكْعبــاً  ،َأِخــي َال اهللاِ وَ  ،َأبــاً  َواْألَْعــَىلٰ  ،َواملَنِيــُع ِحْزبــاً  ،َفإِنَّ

ــلُ  ــَدادٌ َيْس ــٌن ِح ــَلَقتُْه َأْلُس ــاٌن إِالَّ َس ــيُوٌف  ،ُقَك لَِس ــُه ُس َواْجتََذَبتْ

ــَدادٌ  ــنَِهااهللاِ وَ  ،ِح ــبَُهِم ِحلَاِض ــَرُب ُذلَّ اْل ــَك اْلَع َلنَّ َل ــَذلَّ ــْد  ،َلتُ َوَلَق

 ،ي�ـاإِنَّ ِمـْن ُصـْلبِي َلنَبِ  :َوَلَقـْد َقـاَل  ،َمجِيعـاً   َكاَن َأِيب َيْقـَرُأ اْلِكتَـاَب 

َمـاَن َفآَمنْـُت بِـهِ َلَودِ  َفَمـْن َأْدَرَكـُه ِمـْن  ،ْدُت َأينِّ َأْدَرْكُت َذلِـَك الزَّ

 .ُوْلِدي َفْليُْؤِمْن بِهِ 

ــَالِم َأِيب  ــَب َك ــاَلِة َعِقي َس ــيِِّهْم لِلرِّ ــاِر َنبِ ــَفَة إِْظَه ــَر ِص ــمَّ َذَك ُث

ــهُ  ــٍب َل ــَهاَدتِهِ  ،َطالِ ــوَرَة َش ٰ  ،َوُص ــىلَّ ــْد َص ــَدهُ  َوَق ــاَءْت  ،َوْح  َوَج

ٰ  ،َخِدَجيُة َفَصلَّْت َمَعهُ   .َمَعهُ  ُثمَّ َجاَء َعِيلٌّ َفَصىلَّ

ــ َخمَْش ــْن ـَوَزاَد الزَّ ــَر َرَواُه َع ــًا آَخ ــاِب َبيْت ــاِب اْألَْكتَ ِريُّ ِيف ِكتَ

 : َأِيب َطالٍِب 

ـــهُ  ـــَة إِنَّ ـــًا َال َحمَاَل ـــَت ِدين    َوَعَرْض

يَّــِة ِدينــا    ِمــْن َخــْريِ َأْدَيــاِن اْلَربِ

ــْوَال     ةاملََالَمــُة َأْو ِحــَذاِري َســبِّ َل

ــا  ــَذاَك ُمبِين ــِمحًا بِ ــْدَتنِي َس   َلَوَج

ــنْ  - ٣٨٩ ــبَيلُّ  َوِم ــَرُه اْحلَنْ ــا َذَك ــَك َم ــاِب َذلِ ــاِحُب اْلِكتَ  َص

ــْذُكورِ  ــنَاِدِه إَِىلٰ  ،املَ ــَحاَق  بِإِْس ــِن إِْس ــِد ْب ــِد  ،ُحمَمَّ ــْن َعبْ ــِن اهللاِ َع ْب

ــٍب  ــِن ُمَعقِّ ــَريَة ْب ــاَل  ،ُمِغ ــٍب   :َق ــو َطالِ ــَد َأُب ــوَل  َفَق اهللاِ َرُس

،  َّــنَّ َأن ــهُ  ]]٤٢٢ص /[[َفَظ ــُه َفَقتََل ــَرْيٍش اْغتَاَل ــَض ُق  ،َبْع

َأُظــنُّ َأنَّ َبْعــَض  ،َيــا َبنِــي َهاِشــمٍ  :َفَقــاَل  ،َبنِــي َهاِشــمٍ  َفبََعــَث إَِىلٰ 

ـدًا َفَقتََلـهُ  ِمـنُْكْم َحِديـَدًة َفْليَْأُخـْذ ُكـلُّ َواِحـٍد  ،ُقَرْيٍش اْغتَـاَل ُحمَمَّ

ــيٍم ِمــْن ُعَظــَامِء ُقــَرْيشٍ  َوْلــيَْجِلْس إَِىلٰ  ،َصــاِرَمةً  ــإَِذا  ،َجنْــِب َعظِ َف

ــداً  :ُقْلــُت  ــِذي  ؟َأْبِغــي ُحمَمَّ ُجــَل الَّ َفْليَْقتُــْل ُكــلُّ َواِحــٍد ِمــنُْكُم الرَّ

ــهِ  إَِىلٰ  ــوَل . َجانِبِ ــَغ َرُس ــٍب  اهللا َوَبَل ــُع َأِيب َطالِ ــَو ِيف  ،َمجْ َوُه

ــَفابَ  َفَلــامَّ َرآُه  ،َأَبــا َطالِــٍب َوُهــَو ِيف املَْســِجدِ  ٰى َفــَأتَ  ،يْــٍت ِعنْــَد الصَّ

ــِدهِ  ــٍب َأَخــَذ بِيَ ــو َطالِ ــاَل  ،َأُب ــمَّ َق ــ :ُث ــا َمْعَش ــَرْيشٍ ـَي ــْدُت  ،َر ُق َفَق

داً  ِمـْن َبنِـي  ٰى َفـَأَمْرُت ُكـلَّ َفتًـ ،َفَظنَنْـُت َأنَّ َبْعَضـُكْم اْغتَاَلـهُ  ،ُحمَمَّ

َعظِــيٍم  َوَجيِْلــَس ُكــلُّ َواِحــٍد ِمــنُْهْم إَِىلٰ  ،َأْن َيْأُخــَذ َحِديــَدةً َهاِشــٍم 

ـداً  :َفإَِذا ُقْلُت  ،ِمنُْكمْ  ُجـَل  ؟َأْبِغـي ُحمَمَّ َقتَـَل ُكـلُّ َواِحـٍد ِمـنُْهُم الرَّ

ــِذي إَِىلٰ  ــهِ  الَّ ــمٍ  ،َجنْبِ ــي َهاِش ــا َبنِ ــِديُكْم َي ــامَّ ِيف َأْي ــُفوا ِيل َع ، َفاْكِش

 ،َذلـِـَك  َفنََظــَرْت ُقــَرْيٌش إَِىلٰ  ،و َهاِشــٍم َعــامَّ ِيف َأْيــِدهيِمْ َفَكَشـَف َبنـُـ

ــَرْيٌش َرُســوَل  ــْت ُق ــَدَها َهاَب ــٍب  ،اهللاِ َفِعنْ ــو َطالِ ــمَّ َأْنَشــَأ َأُب ُث

 : َيُقوُل 

   َأَال َأْبِلــْغ ُقَرْيشــًا َحيْــُث َحلَّــْت 

اِئـــٍر ِمنَْهـــا ُغـــُرورُ     َوُكـــلُّ َرسَ
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ــــَوابِِح  ــــإِينِّ َوالضَّ ــــاٍت  َف    َغاِدَي

ـــُهورُ   ـــَفافَِرُة الشُّ   َوَمـــا َتتُْلـــو السَّ

ــــــــٍد َراٍع َحِفــــــــيظٌ     ِآلِل ُحمَمَّ

ـــِمريُ   ـــي َوالضَّ ـــْدُر ِمنِّ   َوَودَّ الصَّ

ــِدي ــي َوُوْل ــاطٍِع َرِمحِ ــُت بَِق    َفَلْس

ـــُزورُ   ْت َمَظاملََِهـــا اْجلَ   َوَلـــْو َجـــرَّ

ــــرٍ  ــــاَء فِْه ــــْم َأْبنَ ــــْأُمُر َمجُْعُه    َأَي

ــــٍد َواْألَْمــــُر ُزورُ     بَِقتْــــِل ُحمَمَّ

ــَرْت ُقــَرْيٌش  ــَال َوَأبِيــَك َال َظِف    َف

ــــريُ   ــــادًا إِْذ ُتِش ــــْت َرَش   َوَال َلِقيَ

ــي ــُب ِمنِّ ــوَط اْلَقْل ــي َوُن ــيَّ َأِخ    بنِ

ـــا  ـــيَُض َم ـــريُ  ُؤهُ َوَأْب ـــَدٌق َكثِ   َغ

ـــاَرُب َبْعـــَدُه اْلِوْلـــَداُن رَ ـَوَيْشـــ    ي�

ـــُد   ـــورُ َوَأْمحَ نَُه اْلُقبُ ـــمَّ ـــْد َتَض   َق

   ٍي ـَأَيا اْبَن اْألَْنـِف َأْنـِف َبنِـي ُقَصـ

ـــريُ   ـــُر املُنِ ـــَك اْلَقَم ـــَأنَّ َجبِينَ   َك

ــبَيلُّ  َوِمــنْ  - ٣٩٠ ــا َرَواُه اْحلَنْ ــَك َم ــِة َذلِ ــاِب ِهنَاَي  َصــاِحُب ِكتَ

ـْؤِل بِإِْسـنَاِدهِ   َطالِـٍب َسـِمْعُت َأَبـا  :َقـاَل  ،الطََّلِب َوَغاَيِة السُّ

ــوُل  ــُن َأِخــي  :َيُق ــٌد اْب َثنِي ُحمَمَّ ــدَّ ــاَن وَ  ،َح ــاَل  ،َصــُدوقاً اهللاِ َوَك  :َق

ـدُ  :ُقْلـُت َلـهُ  َوإَِقــاِم  ،بِِصـَلِة اْألَْرَحـامِ «: َقــاَل ؟ بِـَم ُبِعثْــَت َيـا ُحمَمَّ

َالةِ  َكاةِ  ،الصَّ  .»َوإِيتَاِء الزَّ

ـــاِحُب  - ٣٩١]] ٤٢٣ص /[[ ـــا َرَواُه َص ـــَك َم ـــْن َذلِ  َوِم

ـْؤِل بِإِْسـنَاِدِه إَِىلٰ  ُعـْرَوَة ْبـِن ُعَمـَر  ِكتَاِب ِهنَاَيِة الطََّلـِب َوَغاَيـِة السُّ

ــيِّ  ــاَل  ،الثََّقِف ــٍب  :َق ــا َطالِ ــِمْعُت َأَب ــاَل  َس ــَن  :َق ــِمْعُت اْب َس

َب  ،ْشُكْر ُتْرَزْق ا«: َأِخي اْألَِمَني َيُقوُل   .» َوَال َتْكُفْر َفتَُعذَّ

ا َرَواُه َصــاِحُب اْلِكتَــاِب املَْزُبــوِر َوِمــْن َذلِــَك َمــ - ٣٩٢

ــنَاِدِه إَِىلٰ  ــْريٍ  بِإِْس ــِن ُجبَ ــِعيِد ْب ــاسٍ  ،َس ــِن َعبَّ ــِن اْب ــٍب   َع ــا َطالِ َأنَّ َأَب

  .َمِرَض َفَعاَدُه النَّبِيُّ 

ـــاِب اْحلَنـْــبَيلُّ  َوِمـــْن َذلـِــَك َمـــا َرَواُه َأْيضـــاً  - ٣٩٣  ِيف اْلِكتَ

 ،َعـِن اْبـِن َعبَّــاسٍ  ،َعَطـاِء ْبــِن َأِيب ِرَيـاٍح  ِه إَِىلٰ املَُشـاِر إَِليْـِه بِإِْسـنَادِ 

ــيُّ   :َقــاَل  ــاَزَة َأِيب َطالِــٍب  َعــاَرَض النَّبِ َوَصــَلتَْك « :َقــاَل  ،َجنَ

 .»َيا َعمِّ َخْرياً اهللاُ َوَجَزاَك  ،َرِحمٌ 

 َعــنْ  ،َثابِـٍت اْلبُنَـاِينِّ  َوِمـْن َذلِـَك َمـا َرَواُه بِإِْسـنَاِدِه إَِىلٰ  - ٣٩٤

ــِد  ــِن َعبْ ــَحاَق ْب ــاِرِث اهللاِ إِْس ــِن اْحلَ ــِد  ،ْب ــِن َعبْ ــاِس ْب ــِن اْلَعبَّ َع

ــِب  ــاَل  ،املُطَِّل ــوَل   :َق ــا َرُس ــُت َي ــٍب اهللاِ، ُقْل ــو ِألَِيب َطالِ ــا َتْرُج  ؟َم

 .» ُكلَّ َخْريٍ َأْرُجوُه ِمْن َريبِّ «: َقاَل 

ـــاِب  - ٣٩٥ ـــا َرَواُه َأْيضـــًا َصـــاِحُب اْلِكتَ ـــَك َم ـــْن َذلِ  َوِم

ـــنَاِدِه إَِىلٰ  ـــْذُكوِر بِإِْس ـــةَ  املَ ـــيِِّهْم  ،َعاِئَش ـــْقيَا َنبِ ـــَفَة ُس ـــْذُكُر ِص َت

ــَراِيبِّ  ــِث  ،لِْألَْع ــهِ  ،َوَزَواَل اْلَغيْ ــاَل فِي ــاَل َرُســوُل  :َفَق : اهللاِ َوَق

ــا« ــا َوَال َعَليْنَ ُهــمَّ َحَواَليْنَ ــِة  ،»اللَّ ــَحاُب َعــِن املَِدينَ َفاْنَســَحَب السَّ

ْكِليلِ   :ُثـمَّ َقـاَل  ،َبـَدْت َنَواِجـُذهُ  ٰى َحتـَّاهللاِ َفَضـِحَك َرُسـوُل  ،َكاْإلِ

ــٍب هللاِ « ــاَن َح  ،َدرُّ َأِيب َطالِ ــْو َك ــاَل ــاهُ  ي� ْت َعيْنَ ــرَّ ــُدَنا  ،َق ــْن ُينِْش َم

 : َلَعلََّك َأَرْدَت اهللاِ، َيا َرُسوَل «: َفَقاَل  َفَقاَم َعِيلٌّ ، »؟َقْوَلهُ 

   َامُم بَِوْجِهـهِ اْلَغـ ٰى َوَأْبـيَُض ُيْستَْسـقَ 

  .»ِعْصـَمٌة لِْألََراِمـلِ  ٰى َربِيُع اْليَتَـامَ  

 .آِخِرَها َوَأْنَشَد اْألَْبيَاَت إَِىلٰ 

ــَكِريُّ ِيف  - ٣٩٦ ــَالٍل اْلَعْس ــو ِه ــَرُه َأُب ــا َذَك ــَك َم ــْن َذلِ َوِم

ــلِ  ــاِب اْألََواِئ ــاَل  ،ِكتَ ــوُل   :َق َها َرُس ــالَّ ــَالٍة َص ُل َص  اهللاِ َأوَّ

َوُهــَو اهللاِ َنبِــيِّ  َمــرَّ َأُبــو َطالِــٍب َوَمَعــُه َجْعَفــٌر َعــَىلٰ  :َقــاَل  ،ةً َمجَاَعــ

ــَىلٰ  ]]٤٢٤ص /[[ُيَصــيلِّ  ــِيلٌّ َع ــهِ  َوَع ــرٍ  ،َيِمينِ ــاَل ِجلَْعَف ِصــْل  :َفَق

ــَك  َر َعــِيلٌّ  ،ِجلَنَــاِح اْبــِن َعمِّ َمُهَام  ،َوَقــاَم َمَعــُه َجْعَفــرٌ  ،َفتَــَأخَّ َوَتَقــدَّ

 :َأْنَشَأ َأُبو َطالٍِب ِشْعرًا َيُقوُل فَ  ،اهللاِ َرُسوُل 

ـــــ ـــــي اإِنَّ َعِلي� ـــــرًا ثَِقتِ    َوَجْعَف

ــْرِب   ــاِن َواْلَك َم اِم الزَّ ــِرتَ ــَد اْخ   ِعنْ

ــ ــُذَال َواْنُص ــَام ـَال َختْ ُك ــَن َعمِّ    َرا اْب

ـــنِِهْم َوَأِيب   ـــْن َبيْ ـــي ِم   َأِخـــي ِألُمِّ

ــــــيَّ َوَال اهللاِ وَ  ــــــُذُل النَّبِ    َال َأْخ

ـــٍب َخيْ   ـــيَّ ُذو َحَس ـــْن َبنِ ـــُه ِم   ُذُل

أيب طالـب مـن  ة عـىلٰ ومن عجيـب مـا بلغـت إليـه العصـبيَّ  

ــ ،أعــداء أهــل البيــت  ــه تعــاىلٰ  م زعمــوا أنَّ أهنَّ  املــراد بقول

ـ بَبْــَت :  ه لنبيـِّ
ْ
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 :صــصالقَ [ إِن

 .ا يف أيب طالب أهنَّ  ، ]٥٦

ــ ــادة ال ــن رش ــد ب ــو املج ــر أب ــد ذك ــطي يف وق واعظ الواس

قـال   قـال :فه كتـاب أسـباب نـزول القـرآن مـا هـذا لفظـهمصنَّ 

ـــ ـــِدي َمـــْن :  ل يف قولــه احلســن بـــن مفضَّ
ْ
ه
َ
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َ
ـــك

�
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بَبْــَت 
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َ
ــ :كيــف يقــال :أ وهــذه  ا نزلــت يف أيب طالــب إهنَّ

السورة من آخر ما نـزل مـن القـرآن باملدينـة وأبـو طالـب مـات 

ــيُّ  ــالم والنب ــوان اإلس ــ  يف عنف ــ ؟ةبمكَّ ــة وإنَّ ــذه اآلي ام ه

 بُّ ُحيِـ وكـان النبـيُّ  ،نزلت يف احلارث بن نعـامن بـن عبـد منـاف
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ــاً  ،إســالمه ــال يوم ــيِّ  فق ــ :للنب ــإّن ــم أنَّ ــىلٰ ا نعل ــقِّ  ك ع  وأنَّ  ،احل

ــا مــن اتِّ  ،الــذي جئــت بــه حــقٌّ  العــرب  باعــك أنَّ ولكــن يمنعن

ــرهتم وقلَّ تتخطَّ  ــنا لكث ــن أرض ــا م ــافن ــم ،تن ــا هب ــة لن  ،وال طاق

 .ر إسالمه مليله إليهؤثِ يُ  وكان النبيُّ  ،فنزلت اآلية

ــد املحمــود ــلمني  :قــال عب ــن املس ــتجاز أحــد م ــف اس فكي

ــروا  ــات أن ينك ــمون األبي ــات ومض ــذه الرواي ــع ه ــارفني م الع

ــب ــامن أيب طال ــدَّ  ،إي ــد تق ــيَّ وق ــتهم لوص ــب مت رواي ة أيب طال

ــاً  ــيلٍّ  أيض ــده ع ــ  لول ــة حمّم ــه د بمالزم ــ( :وقول ه ال إنَّ

ــ ــري  إىلٰ دعو إالَّ ي ــيِّ  ،)خ ــول نب ــزاك « ]]٤٢٥ص /[[ :هموق ج

ــ«: وقولــه  ،»اهللا خــرياً  ولــو مل  ؟»ت عينــاها قــرَّ لــو كــان حي�

 وال كـان يقـرُّ  ،مـا دعـا لـه أبا طالب مـات مؤمنـاً  هم أنَّ يعلم نبيُّ 

ــيِّ ولــو مل يكــن إالَّ  ،هم عينــهنبــيُّ  هم لــه بــاإليامن  شــهادة عــرتة نب

ــديقهم ــهد  ،لوجــب تص ــا ش ــيُّ مل ــنب ــاب هم أهنَّ ــارقون كت م ال يف

ـــب أنَّ  ،اهللا ـــب وال ري ـــاطن أيب طال ـــرف بب ـــرتة أع ـــن   الع م

ــب ــت  ،األجان ــل البي ــيعة أه ــىلٰ  وش ــون ع ــك جممع  ،ذل

أحوجـوا  مسـلامً  ومـا رأينـا وال سـمعنا أنَّ  ،فاتوهلم فيـه مصـنَّ 

ــه إىلٰ  ــب في ــامن أيب طال ــا أحوجــوا يف إي ــل م ــه  ،مث ــذي نعرف وال

ــ ــنهم أهنَّ ــوثبِ م يُ م ــأدنت ــافر ب ــامن الك ــأدن ٰى ن إي ــبب وب ــرب  ٰى س خ

إنكـار  فقـد بلغـت عـداوهتم لبنـي هاشـم إىلٰ  ،واحد وبـالتلويح

 إنَّ  ،ج الثواقــبجَ إيــامن أيب طالــب مــع ثبــوت ذلــك عليــه بــاحلُ 

 .هذا من مجلة العجائب

ــيَّ  ــب نب ــة أيب طال ــا رووه يف عناي ــف م ــن طري ــوم  داً هم حمّم

 : وإحسانه وثنائه عليه

ــرُ  - ٣٩٧ ــا َذَك ــاِب َم ــاِزِيلِّ ِيف ِكتَ ــُن املََغ ــافِِعيُّ اْب ــُه الشَّ ُه اْلَفِقي

َج َأُبــو َطالِــٍب النَّبِــيَّ ـَلــ  :َقــاَل  ،املَنَاِقــِب  بَِخِدَجيــَة  امَّ َزوَّ

ـِة إِْبـَراِهيَم َوَزْرِع هللاِ اْحلَْمـُد  :َخَطَب َفَقـاَل  يَّ الَّـِذي َجَعَلنَـا ِمـْن ُذرِّ

ــَامِعيَل  ــا بَ  ،إِْس ــَل َلنَ ــاً َوَجَع ــًا َحمُْجوب ــًا َوَبيْت ــدًا َحَرام ــا  ،َل َوَجَعَلنَ

اَم َعَىلٰ  ـَد ْبـَن َعبْـِد  ،النَّاسِ  اْحلُكَّ ْن َال اهللاِ ُثـمَّ إِنَّ ُحمَمَّ اْبـَن َأِخـي ِممـَّ

ــ ــِه َفتً ــَواَزُن بِ ــر�  ٰى ُي ــِه بِ ــَح بِ ــَرْيٍش إِالَّ َرَج ــْن ُق ــًا  اِم َوَفْضــًال َوَكَرم

ــبًْال  ــًال َوَن ــانَ  ،َوَعْق ــٌل  َوإِْن َك ــلٌّ َزاِئ ــاُل ظِ َام املَ ــإِنَّ ــٌة َف ــاِل ِقلَّ ِيف املَ

َجَعةٌ  ــَرتْ ــٌة ُمْس ــةٌ  ،َوَعاِريَّ ــٍد َرْغبَ ــِت ُخَوْيِل ــَة بِنْ ــُه ِيف َخِدَجي ــا  ،َوَل َوَهلَ

َداِق َفُهَو َعَيلَّ  ،فِيِه ِمثُْل َذلَِك   .َوَما َأْحبَبْتُْم ِمَن الصَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ ت(البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

ـــ]] ٣٣١ص [[ ـــام متُ ا أبـــوه فـــربَّ وأمَّ ك يف كفـــره بقولـــه سِّ
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ــام[ وَه   ،]٢٦: األنع

عنـه فـال  ٰى وينـأ النبـيِّ  ٰى عـن أذ ٰى ينهـ ،املـراد أبـو طالـب :قيل

ــه ــؤمن ب ــزعم أنَّ  ،ي ــالف ي ــع ال يُ  واملخ ــظ اجلم ــلف ــىلٰ طَل  ق ع

ــد ــث  ،الواح ــالواحي ــالةَ : ق  ا�ص�
َ
ــون ــَن يُِقيُم ي ِ

�
ــدة[ ا� : املائ

 .أبيه قه عىلٰ طلِ وهنا يُ  ،هو عيل، ]٥٥

ر ـأبــا طالــب عــن نصــ ٰى تنهــ قريشــاً  ويف تفسـري الثعلبــي أنَّ 

أتـوه بعـامرة  ٰى حتـَّ ،عنـه مشـهور وكالمـه يف الـذبِّ  ، النبيِّ 

ــد يتَّ  ــن الولي ــاً ب ــذه خادم ــه خ ــال ،عوض ــفتموين :فق ــا أنص  ،م

ــهوأُ  ،ربيــه وأغــذوهابــنكم أُ تعطــوين  رواه  ،عطــيكم ابنــي تقتلون

 .وأنشأ األبيات اآلتية ،قام إليه ثمّ  ،الواقدي وغريه

 ،ارالكنايـة للكّفـ :افهري يف كّش ـقال الزخمش]] ٣٣٢ص /[[

 : قوله تعاىلٰ  ألنَّ 
َ

ْك
َ

ُهْم َمْن �َْستَِمُع إِ�
ْ
 ،فيهم ]٢٥: األنعام[ َوِمن

 :قـال ،افقطب يف حاشـية الكّشـونحوه قال ال ،فالعطف عليهم

مـن  ،األبيات املنقولة عنه تنايف وصفه بام سـلف يف اآليـات وألنَّ 

 : واألبيات هذه ،الصفات املذمومة

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي    واهللا ال يص

ــ  ــأُ  ٰى حتَّ ــرتاب دفينــاوسَّ   د يف ال

   فاصدع بأمرك ما عليك غضاضـة

ــ  ـــوأبش ــذاك وُق ــا رَّ ر ب ــه عيون   من

ــودعــوتني وزع     ك ناصــحمــت أنَّ

  أمينــا ولقـد صــدقت وكنــت ثــمّ  

ـــاً  ـــت دين ـــ وعرض ـــة أنَّ    هال حمال

  ة دينــامــن خــري أديــان الربيَّــ 

ــد اتَّ  ــىلٰ وق ــق ع ــل ف ــا مقات ــي ،نقله ــ ،والثعلب ــن عبّ  ،اسواب

ــار ــن دين ــاً  .واب ــا بيت ــالل فيه ــل الض ــامً  وزاد أه إذ مل  ،وزوراً  ظل

 :يكن يف مجلتها مسطوراً 

ــ ــة أو ح ــوال املالم ــبَّ  يذارل   ةس

 

 

ــدتني ســمحاً   ــذاك مبينــا لوج   ب

ــ  ــاحب الكّش ــن ص ــب م ــمَّ والعج ــف ض ــااف كي ومل  ،ه إليه

هم بــام يظلمــون أتــاح لــبَّ  وإذا أخــذ اهللا قومــاً  ،ه ملنافاتــه هلــايتنبَّــ

 .من حيث ال يعلمون ،تناقض الكالم

 : فقال ،نرصه أخاه محزة عىلٰ  وحثَّ 

  ك مـؤمنين إذ قلـت إنَّـرَّ ـفقد سـ

 

 

ــن ل  ــارصاوك ــول اهللا يف اهللا ن   رس
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ــاً  ــاد قريش ــه ون ــد كتبت ــذي ق   بال

 

 

  وقل ما كـان أمحـد سـاحرا جهاراً  

 : فقال  نرصة النبيِّ  النجايش عىلٰ  وحضَّ  

ــبش أنَّ  ــك احل ــيعلم ملي ــ ل    داحمّم

  واملسـيح بـن مـريم ٰى وزير ملوسـ 

ــ ــد ٰى أت ــه ٰى هب ــا ب ــل الــذي أتي     مث

ــلٌّ   ــم وك ــدي ويعص ــأمر اهللا هي   ب

ــــابكمنَّ وإ ــــه يف كت ــــم تتلون    ك

   بصدق حديث ال حديث املرتجم 

   ا وأســـلموافـــال جتعلـــوا هللا نـــد� 

ــإنَّ   ــق احلــقِّ  ف ــيس بمظلــم طري   ل

ــ]] ٣٣٣ص /[[ ــيلة يف املجلَّ ــاحب الوس ــرج ص ــد أخ د وق

 :قوله يف النبيِّ  ،اخلامس

   ذات بيننــا عــىلٰ  يغــا عنّــ بلِّ أَال 

  بني كعب يٍّ ـا من قصا وخصَّ قصي�  

   داا وجــدنا حمّمــأمل تعلمــوا أّنــ

  ل الكتـبيف أوَّ  طَّ ُخـ ٰى ا كموسنبي�  

   أزره ألــيس أبونــا هاشــم شــدَّ 

ــاحلرب وأوٰىص   ــان وب ــه بالطع   بني

وهــم  ؟ كــافروهــل يصــف هــذا العــامل الشــاعر بــالكفر إالَّ 

ٰ   :مـن قولـه تعـاىلٰ    أخرجوا النبـيَّ امَّ ـل
َ

ـ�
ْ
�
َ ْ
بَُها األ

�
 وََسـيَُجن

ي � ِ
�

عليــه تربيـــة أيب  ألنَّ ، ]١٨و ١٧: الليـــل[اآليــة   ... ا�

ــب ــ ،طال ــة ُجت ــي نعم ــبيل ،ٰى زوه ــة س ــ ،والرتبي ــد نف اهللا  ٰى وق

 .لزم ذلك إيامن أيب طالب ،املؤمنني سبيل الكافرين عىلٰ 

قبـل  هـذا أن يكـون أبـو طالـب مؤمنـاً  فيلـزم عـىلٰ  :إن قلت

 .مبعث النبيِّ 

ــت ــم :قل ــىلٰ  ،نع ــان ع ــراه ك ــن إب ــدَّ  ،يمدي ــد مت ــه يف وق ح ب

 ،عهـد إبـراهيم مل يـزل ذلـك عـىلٰ  ،نحـن آل اهللا يف كعبتـه: قوله

 .عن قريب وسيأيت ذلك يف التذنيب إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــل ــن حنب   مــرض للمــوت بعــث إىلٰ امَّ ـلــ  ويف مســند أمحــد ب

ــيِّ  ــ ادعُ :  النب ــفينييل ربَّ ــ ،ك أن يش ــكفإنَّ ــث  ،ه يطيع وابع

، »إن أطعـت اهللا أطاعــك«: فأرســل إليـه ،ةبقطـف مـن اجلنـَّ إيلَّ 

 .هوقبول دعاء نبيِّ  ،تهووجود جنَّ  ،فقد اعرتف هللا بوجوده

ــالوا ــه :إن ق ــك«: قول ــت اهللا أطاع ــىلٰ  دلَّ » إن أطع ــ ع ه مل أنَّ

 .يكن طائعاً 

يـا : مثـل قولـه تعـاىلٰ  ،بل هـو ترغيـب يف االسـتمرار :قلنا

يَن آَمنُـوا آِمنُـوا بِـاِهللا وَ  ِ
�

َها ا� ـ� ي
َ
فـال   ،]١٣٦: النسـاء[ رَُسـوِ�ِ أ

 .ترك الدعاء له عىلٰ  ذلك أيضاً  يدلُّ 

ــه احلــافظ القــديس يف ســرية النبــيِّ  ــد نقــل إيامن ويف ، وق

مـا هـذا الـدين الـذي أنـت : ه قـال البنـه عـيلأنَّـ  تفسري الثعلبي

ال  داً حمّمـــ إنَّ  :قـــال ،»آمنـــت بـــاهللا ورســـوله« :قـــال ؟عليــه

 . فالزمه ،خري  إىلٰ يدعوك إالَّ 

ويف اجلمع بني الصـحيحني مـن أفـراد البخـاري مـن مسـند 

 : ٰى ذكرت قول الشاعر حني استسق ،عبد اهللا بن عمر

   الغـامم بوجهـه ٰى ستسقوأبيض يُ [

ــام     ]عصــمة لألرامــل ٰى ثــامل اليت

 ]]٣٣٤ص /[[

   بأمحـد فـت وجـداً لِّ لعمري لقد كُ 

   احلبيــب املواصــل بَّ وأحببتــه ُحــ 

ــ ــدت بنفس ــه ـوج ــهي دون    ومحيت

  والكالكــل ٰى ودارأت عنــه بالــذر 

ــاالً  ــدنيا مج ــام زال يف ال ــا ف    ألهله

  األعدا وزيـن املحافـل وشني عىلٰ  

   غـري طـائش حازمـاً  رشيداً  حليامً 

ــل  ــيس بامح ــق ل ــه اخلل ــوايل إل   ي

ــــ    رهـالعبــــاد بنصــــ ده ربُّ وأيَّ

ــاً   ــر دين ــ وأظه ــلحقُّ ــري باط    ه غ

    مكــذبابننــا غــري أمل تعلمــوا أنَّ 

ــل  ــول األباط ــي بق ــدينا وال يعن    ل

   الغـامم بوجهـه ٰى ستسـقوأبيض يُ 

ــام  ــامل اليت ــل ٰى ث ــمة لألرام   عص

ــالَّ  ــه اهل ــمتلــوذ ب ــن آل هاش    ك م

ــة وفواضــل  ــم عنــده يف نعم   فه

ــت اهللا  ــذبتم وبي ــزنك ــ يب    دحمّم

ـــ  ـــلامَّ ـول ـــه ونناض ـــل دون    نقات

ــلِّ ونُ  ــس ــنُ  ٰى مه حتَّ ــه عرَّ ـص    حول

  نــذهل عــن أبنائنــا واحلالئــلو 
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 رهـا مـن سـربه عـىلٰ ظهِ يُ  ،إيامنـه ة شـواهد عـىلٰ ففي هذا عـدَّ 

ــرته ــده وس ــن جح ــ ،م ــىلٰ وإنَّ ــداهم ع ــدهم  ام ح ــدهم قص جح

وال غــرو يف  ،ألصــحاهبم يف بعــض رذائلهــم مشــاركة عــيلٍّ 

مل يكـن فـيهم مـن  ،منـابرهم ألـف شـهر عـىلٰ  بَّ وقـد ُسـ ،ذلك

ــابزهتم ــالم بمن ــار لإلس ــد ،يغ ــأُ  وق ــلِّ ــاب يف احلجَّ ــىلٰ ف كت  ة ع

 : فيه ،تكفري أيب طالب الذاهب إىلٰ 

ــــه ــــب وابن ــــو طال    ولــــوال أب

  وقامـــا ين يومـــاً ل الـــدِّ ثِّـــملـــا مُ  

ــــ ــــذا بمكَّ ــــامي ٰى ة آوفه    وح

ـــا  ـــام احلامم ـــرب س ـــذا بيث   وه

   جمــــد أيب طالـــــب ومــــا رضَّ 

ـــا  ـــري تعام ـــي وبص ـــول لغ   جه

ــ ــار ع ــريه افتخ ــكويه وغ ــن مس ــرج اب ــد أخ ــه يلٍّ وق  ،بأبي

 . واعرتف له معاوية بذلك ،أيب سفيان وتفضيله عىلٰ 

ــ ــول العبّ ــد ق ــز الفوائ ــه كن ــي يف كتاب ــرج الكراجك اس وأخ

 .»رمحة رّيب «: قال ؟ما ترجو أليب طالب : للنبيِّ 

مسلم والبخـاري حيـث أخرجـا يف  ثون عىلٰ وقد عاب املحدِّ 

ال راوي له غـري ه مع أنَّ  ،ب يف وفاة أيب طالبكتابيهام حديث املسيّ 

والفرقـة  ،له حسداً   تكفري أصل عيلٍّ  ة حرصهام عىلٰ شدَّ  ،أبيه

  الثابت كفرهم لت إيامن حماريب عيلٍّ ل كفر أيب طالب كام متحَّ تتمحَّ 

ص /[[ وقد رووا قـول النبـيِّ ، » حربك حريب«:  بقول النبيِّ 

٣٣٥ [[ :» َّباء به أحدمهاما قال أحد ألحد كافر إال «. 

ـــَت : نـــزل فيـــه :قـــالوا
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كيـف ذلـك وقـد نزلـت يـوم  ،كـافر بل هـي لكـلِّ  ،ال :قلنا

ولـو  ؟سـنني وأشـهر وهـو بعـد مـوت أيب طالـب بسـتِّ  ،حنني

ــبُّــُحيِ  النبــيَّ  نزلــت اآليــة فيــه وفيهــا أنَّ  ــ ،إيامنــه ت عــىلٰ ه دلَّ ه ألنَّ

  ٰار يف قولـه تعـاىلٰ الكّفـ ةعـن حمبـَّ هنـاه اهللا تعـاىل : ــُد ِ
َ
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ــا ــامع األُ  :قلن ــر صــاحب ج ــب ذك ــاحب التقري صــول وص

 ،ونـزول اآليــة سـنة تســع منهــا ،رةمـوت أيب طالــب قبـل اهلجــ

إلخبــار القــرآن  ،كفــر ال يســتغفر ملــن مــات عــىلٰ   والنبــيُّ 

 .عن نطقه ٰى مع نفي اهلو ،بتخليده

 .كم بإيامنهُحي  ٰى ل له صالة حتَّ نقَ مل يُ  :قالوا

عـدمها  أنَّ  عـىلٰ  .عـدمها عـىلٰ  عـدم العلـم هبـا ال يـدلُّ  :قلنا

 .ال يوجب كفر تاركها

ــيُّ صــه النحرَّ  :قــالوا ــد موتــه عــىلٰ  ب صــه وحرَّ  ،اإلســالم عن

ديـن  ه عـىلٰ فكـان آخـر كالمـه أنَّـ ،ديـن األشـياخ أبو جهل عىلٰ 

 .مات ثمّ  ،لباألشياخ عبد املطَّ 

ـــ ،ال :قلنـــا ه مجـــع أهلـــه بـــل نقـــل رؤســـاء اإلســـالم أنَّ

ــ ،كــهوأخــربهم بتملُّ  ،رتهـمــد ونصــوأوصــاهم بمحّ  ه جــاء وأنَّ

لــو  :وقــال ،ن النــريانواألمــان مــ ،بــأمر عظــيم عاقبتــه اجلنــان

 ،ودفعـت عنـه الـدواهي ،كان يف أجـيل فسـحة لكفيتـه الكـوايف

ملناقضـته ألقوالـه  ،ال مـا ذكـروه ،فهذا الذي هـو جيـب اعـتامده

 .وأشعاره

ـــالوا ـــب األوالد األوَّ  :ق ـــردُّ  ل إىلٰ كت ـــور ي ـــيهم  املنص عل

ــك ــياء ،املل ــروا بأش ــا أنَّ ]] ٣٣٦ص /[[ وافتخ ــا  منه ــا أب أبان

مـنهام  غـىلٰ ويف قدميـه نعـالن يُ  ،ل النـار عـذاباً أهـ طالب أخـفُّ 

 : فكتب ،دماغه

   ســـد تربـــغ يف غاهبـــادعـــوا األُ 

ـــــا  ـــــني أنياهب ـــــدخلوا ب   وال ت

   ة يف دارهــــــاميَّــــــســــــلبنا أُ 

ـــــقُّ   ـــــنحن أح   بأســـــالهبا ف

ب بنوع عذَّ خر برجل كافر يُ فتَ وكيف يُ  ،هذا كذب رصيح :قلنا

وهـو بعـد املنصـور  ،عتزِّ ل املذكور للموالشعر األوَّ  ؟من العذاب

 ،د الثـامنام ذكره صاحب املنـتظم يف املجلَّـسيّ  ،ني سنةبثامين وستّ 

وهو عندكم فاسـق مشـهور  ،املغرية بن شعبة ٰى واخلرب مل يروه سو

 حرب عـيلٍّ  عائشة عىلٰ  وهو الذي حثَّ  ،بالزنا وبعداوة بني هاشم

 بالبرصة. 

ــ ــوك  :يلقــال لعــ رجــالً  ة أنَّ ومــن أحاديــث كتــاب احلجَّ أب

ــذَّ يُ  ــارع ــه ،ب يف الن ــال ل ــ«: فق ــ ،هْ َم ــو ُش ــلِّ فِّ واهللا ل  ع أيب يف ك

 .»؟كيف ذلك وأنا قسيم اجلنة والنار ،عه اهللامذنب لشفَّ 

ــا  ــال الرض ــرّ «: وق ــب إن مل تق ــإيامن أيب طال ــان  ،ب لك

 .»النار مصريك إىلٰ 
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ــة صــاحلة ــد مؤمن ــه فاطمــة بنــت أس ــده  ،وزوجت ــزل عن مل ت

مؤمنـة  ]ٰى تبقـ[اهللا رسـوله يف غـري آيـة أن مـع هنـي  ،مـات ٰى حتَّ 

 .عند كافر

ــ أنــا وكافــل اليتــيم «: قــال  النبــيَّ  أنَّ  ة وعـن األئمَّ

 .ه كفله ألنَّ  ،يعني أبا طالب، »ةكهاتني يف اجلنَّ 

ــوقــد أخــرج يف جــامع األُ  اهللا  ٰى  مــات أوحــامَّ ـه لــصــول أنَّ

 .أن اخرج فقد مات نارصك د ه حممّ نبيِّ  إىلٰ  تعاىلٰ 

 وخـرج إىلٰ  ،غضـب أبـو طالـب ، نثروا الكـروش عليـهامَّ ـلو

وقـد  ،د هذافعل بمحمّ  ٰى من أر :بعد مجع الناس ٰى وناد ،األبطح

 ،عبيـدة إىلٰ  فدفع كرشاً  ،فلم جيبه أحد ،خرست األلسن من هيبته

إنكاركم  البيت لئن أقمتم عىلٰ  حلف بربِّ  ثمّ  ،خ هبا شوارهبمفلطَّ 

وأطاف بـه  ،ل بهفنكَّ  ،فجاءوه بالفاعل ،من هذا بكم أشدّ  ألفعلنَّ 

 .ورماه بينهم ،عه قطعاً قطَّ  ثمّ  ،ةبلد مكّ 

 ،تقـول بكفـره متنع مـالً  ،ل من رواية املخالف وغريهفهذه ُمجَ 

 عـىلٰ  ولـو كانـت مدافعتـه ال تـدلُّ  ،وجتمع بكفر من قـال بكفـره

ــدلُّ  ،إســالمه ــيِّ  ال ت ــة جيــوش النب ــىلٰ ]] ٣٣٧ص /[[ مدافع  ع

وال فعـل أكثـرهم  ،ظهم بكلمة اإلسـالمل تلفُّ نقَ  يُ إذ مل ،إسالمهم

 .ما يف ذلك من االهتضام ٰى وال خيف ،لصالة وال صيام

أبـا طالـب  ول أنَّ ؤوقد ذكر الـدينوري احلنـبيل يف غايـة السـ

 ، أدركتـهولوددت أّين  ،امن صلبي لنبي�  إنَّ   :ه قالث عن أبيه أنَّ حدَّ 

 .لدي فليؤمنوا بهفمن أدركه من و ،آلمنت به ]ولو أدركته[

 : تذنيب

ــويلِّ  ــب ال ــإيامن أيب طال ــي ب ــالنبيِّ  نعن ــه ب ــاألُ  إيامن  ، يِّ ّم

ــ ــىلٰ ألنَّ ــه ع ــان يف ابتدائ ــد ك ــراهيم ه ق ــن إب ــاً  ،دي ــالربِّ  معرتف  ب

ــديم ــواعظني أنَّ  ،الق ــة ال ــاحب روض ــرج ص ــد أخ ــة  وق فاطم

فــأخربت أبــا طالــب  ، رت مولــد النبــيِّ ـبنــت أســد حضــ

ــن حضــور املال ــن العجائــببــام رأت م ــة وغــريه م ــال ،ئك  :فق

 .بعد ثالثني سنة ا فولدت علي�  ،تأتني بمثله أنتظركِ 

 ،أبـا طالـب نـام يف احلجـر حـول البيـت وعن ابن بابويـه أنَّ 

 ،انفــتح مــن السـامء ونــزل منــه نــور شــمله يف منامــه بابــاً  ٰى فـرأ

 : فقال له ،عليه راهب اجلحفة يقصُّ  ٰى فأت

   ر أبــا طالــب عــن قليــلـأبشــ

  بالولـــد اخلـــايل عـــن املثيـــل 

ــأوييل[ ــمعوا ت ــريش اس ــا آل ق    ] ي

ـــىلٰ   ـــوران ع ـــذان ن ـــبيل ه   الس

   ولؤوأخيـه السـ ٰى كمثل موسـ 

 : وطاف بالكعبة وهو يقول ،فرجع أبو طالب فرحاً 

   أطــــوف هللا حــــوايل البيــــت

ـــت  ـــي املي ـــة حم ـــوه بالرغب   أدع

ــوت ــل امل ــبط قب ــي الس ــأن يرين     ب

ـــرَّ   ـــانور أغ ـــيم ي� ـــوت عظ   الص

ـــلّ  ـــت ياً مص ـــل اجلب ـــل أه    يقت

ـــبت وكـــلَّ   ـــوم الس ـــن دان بي   م

ــمّ  ــةً  ث ــر ثاني ــام يف احلج ــرأ ،ن ــ ٰى ف ــيالً ه أُ كأنَّ ــبس إكل ــن  ل م

ــاقوت ــاالً  ،ي ــ ،مــن عبقــر ورسب ــائالً  نَّ أوك ــه ق ــا  :يقــول ل ــا أب ي

ــب ــرَّ  ،طال ــاكق ــداك ،ت عين ــرت ي ــاك ،وظف ــنت رؤي  ،وحس

ــد ٰى فــأنّ  رغــم  عــىلٰ  ،لــدوعظــيم الت ،ومالــك البلــد ،لــك بالول

 :وطاف قائالً  ،فانتبه فرحاً  ،دسَّ احلُ 

 ]]٣٣٨ص /[[

   البيـــت والطـــواف أدعـــوك ربَّ 

ــــذنوب واف  ــــد بال ــــاء عب    دع

ـــــاف ـــــاملنن اللط ـــــي ب    تعينن

  بالعفــــاف والولــــد املحبــــوّ  

ـــيِّ   ـــادات واألرشافوس    د الس

مـا يبطئـك عـن  :عبـد منـاف قـائالً  ٰى فـرأ ،نام يف احلجر ثمّ 

 :وطاف بالكعبة قائالً  ،فنكحها ،نتبهفا ،بنت أسد

   قت رؤيـــاك بـــالتعبريقـــد صـــدَّ 

ـــاب يف األُ   ـــت باملرت ـــورولس   م

ـــوك ربَّ  ـــذور أدع ـــت والن    البي

ــــد خملــــص فقــــري    دعــــاء عب

ـــالقي رسوري ـــا خ ـــأعطني ي    ف

ــــذكور  ــــل ال ــــد احلالح   بالول

ــــالوزير ــــوث ك ــــون للمبع   يك

 

 

ـــور  ـــن ن ـــام م ـــا هل ـــام ي ـــا هل   ي

ــم  ــن هاش ــا م ــد طلع ــدور ق   الب

 

 

ـــىلٰ   ـــال ع ـــك ع ـــور يف فل   النح

   الكـــرور فـــيطحن األرض عـــىلٰ  

  بالتــدوير بِّ للَحــ ٰى طحــن الرحــ 
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ـــــاً  إنَّ  ـــــالنكري قريش ـــــان ب    ب

ـــــالغيِّ   ـــــور منهوكـــــة ب   والثب

ـــري ـــل جم ـــن موئ ـــا م ـــا هل    وم

ــــري  ــــتقم املب ــــيفه املن ــــن س   م

   وصــــنوه النــــاموس بالشــــفري

ــــور  ــــاطف للكف   حســــامه اخل

 : يهومن شعره ف

    ٰى اهلـد جـاء يـدعو إىلٰ  م نبـيٌّ كلِّ يُ 

   ممن عند ذي العرش قيِّ  ٰى وأمر أت 

   ميه ومثلـــهفـــال حتســـبونا مســـلِّ 

ــلَّ   ــيس بمس ــوم فل ــان يف ي   مإذا ك

 : ومنه

ـــ    داً مون حمّمـــا مســـلِّ أخلـــتم بأّن

    نقـــاذف دونـــه ونـــراجمامَّ ـولـــ 

   نللعبـــاد مـــؤمِّ  أمـــني حمـــبٌّ 

  لخـــواتمقـــاهر ل بخـــاتم ربِّ  

   عليــه وهيبــةً  النــاس برهانــاً  ٰى يـر

ــامل  ــل ع ــه مث ــل يف فعل ــا جاه   وم

ــ نبــيٌّ  ــاه الــوحي مــن عنــد ربِّ    هأت

  نـادم فمن قال ال تقـرع هبـا سـنَّ  

 : ومنه

   داً مني حمّمــفــال حتســبونا مســلِّ 

  بلــذي غربــة فينــا وال متقــرِّ  

 ]]٣٣٩ص /[[

   إليـه قالئـص ٰى فال والـذي حتـدّ 

ـ ٰى نسك من منإلدراك     بواملحصَّ

ـــ ـــه حتَّ ـــرِّ نُ  ٰى نفارق ـــهف   ق حول

 

 

  باملقــرَّ  ومــا بــال تكــذيب النبــيِّ  

باعـه رضبـه اتِّ  إىلٰ   قام عـثامن بـن مظعـون يـدعو قريشـاً امَّ ـول 

وأخــذ  ،فــنهض أبــو طالــب يف أمــره ،وا عينيــهأففقــ ،ســفهاؤها

 : فقال ،هبحقِّ 

ــذكّ  ــن ت ــأمونأم ــري م ــر غ    ر ده

ـــاً   ـــزونإّين  أصـــبحت مكتئب    ملح

ــذكّ  ــن ت ــفهأم ــذي س ــوام ب   ر أق

 

 

  ديـن يغشون بالظلم من يـدعو إىلٰ  

  اهللا خــــريهم  يــــرون أقــــلَّ أَال  

 

 

ــ  ــونأّن ــن مظع ــثامن ب ــبنا لع    ا غض

 : قوله إىلٰ  

   يؤمنــوا بكتــاب منــزل عجــب أو

   أو كـذي النـون ٰى كموس نبيٍّ  عىلٰ  

 : إظهار دعوته ه عىلٰ وقال حيثُّ 

ــ ــقٍّ ال يمنعنَّ ــن ح ــه ك م ــوم ب    تق

  أيد تصول وال أضـعاف أصـوات 

ــإنَّ  ــ ف ــكفَّ ــا يك كفِّ ــت هب    إن منن

  تي يف امللــّام ـودون نفســك نفســ 

 : ومنه

   أمحــد ســاحر زعمــت قــريش أنَّ 

   احلـرم الراقصـات إىلٰ  كذبوا وربِّ  

 : ومنه

   جمـــد بنـــي هاشـــم وقـــد حـــلَّ 

ـــــا  ـــــان النع ـــــرتةيفك   م والع

   وخــــري بنــــي هاشــــم أمحــــد

ــــىلٰ   ــــه ع ــــول اإلل ــــرتة رس   ف

 : ومنه

ـــيَّ  ـــرم اهللا النب ـــد أك ـــ لق   داً حمّم

 

 

  فــأكرم خلــق اهللا يف النــاس أمحــد 

 : ومنه 

  دحمّمـــ ابـــن آمنـــة النبـــيِّ  إنَّ 

 

 

  عنــــدي بمنزلــــة مــــن األوالد 

 : ومنه 

ــيِّ  ــة النب ــن آمن ــدق اب ــ ص   دحمّم

 

 

ـــ  ـــاً فتميَّ ـــه وتقطَّ  زت غيظ ـــواب   ع

  دحمّمـــ ابـــن آمنـــة النبـــيِّ  إنَّ  

 

 

ــيقوم بــاحلقِّ     ويصــدعُ  اجلــيلِّ  س

 : ومنه]] ٣٤٠ص /[[ 
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   قـريش ملفخـر إذا اجتمعت يومـاً 

ــاف رسُّ   ــد من ــميمهافعب ــا وص   ه

   وإن حصلت أرشاف عبـد منافهـا

ــديمها  ــا وق ــم أرشافه ــي هاش   بن

   داً اهللا أعنـــي حمّمـــ وفـــيهم نبـــيُّ 

  هـا وكريمهـامن رسِّ  ٰى هو املصطف 

ـــفهـــذا اعـــرتاف أيب طالـــب   ووزارة عـــيلٍّ  ،هبتصـــديق نبيِّ

ام قعـوده يـوم الـدار عـن البيعـة يف مجلـة عشـريته إنَّـ ولعلَّ  ،هوليِّ 

ــه بوزارتــه ــاه  ،كــان لعلمــه الســابق مــن اختصــاص ابن ــا تلون مل

 .عليك من أشعاره وإشارته

 :تذنيب آخر

ــامء ــب العل ــطور يف كت ــبحانه مس ــاهللا س ــب ب ــامن أيب طال  ،إي

 : شعره فيه]و ثبوته[فمن  ،دباءوتعاليق األُ 

ــك ــيس لــه رشي ــاس ل    مليــك الن

ـــ  ـــو اجلبّ ـــده ـــدي املعي   ار واملب

   ومــن فــوق الســامء لــه بحــقٍّ 

  ومــن حتــت الســامء لــه عبيــد 

 : ومنه

ــنَّ  ــرج ال تيأس ــن ف ــروح اهللا م     ل

  يأيت بـه اهللا يف الروحـات والـدلج 

   ع كـأس الصـرب معتصــمفـام جتـرَّ 

ـــــالفرجبـــــاهللا إالَّ      أتـــــاه اهللا ب

يف  ه كـان مطاعـاً فإنَّـ ،ا سبب كتامن إيامنه برسول اهللا وأمَّ 

 فلم يـتمّ  ،فلو أظهر هلم إيامنه خلالفوه ،تهإنكار نبوَّ  وهم عىلٰ  ،قومه

وألرشكته قريش  ،وتدبري أمره ومتهيد قاعدته ،رتهـغرضه من نص

ر ـفكـان حيضـ ،مـن مقالتـه ل شيئاً قبَ فلم يُ  ،يف عداوته وخصومته

وهو مع ذلك يشوب منـه الفعـل  ،ه منهمر هلم أنَّ هِ ظويُ  ،جمالسهم

 .والكالم بتصديقه 

 ،يستعطف فيه أبا هلب بـالرحم ليخدعـه بـه وهلذا أنشد شعراً 

فكـان  ،خـوف عمـوم الفتنـة منه النهي عن قتل النبيِّ  ٰى حيث رأ

وكأهـل الكهـف يكـتم إيامنـه،  بإظهار كفرانه كمؤمن آل فرعون

 ولـيس كـتامن اإليـامن خوفـاً  ،مهمكتموا إيامهنم عـن قـو ،وغريهم

 .بكتامنه  لكان من شهد باهللا بإيامنه كافراً وإالَّ  ،خرج عنه حقيقةً بمُ 

*   *   * 

١٦ - ا:  

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

 :يف اإلمامة: الفصل الرابع ]]٣٩ص /[[

م وتوجبه أم ال؟ تقتيض نصب اإلما حكمة اهللا تعاىلٰ : فإن قيل

 .احلكمة تقتيض ذلك وتوجبه: فاجلواب

اإلمام هو اإلنسـان الـذي : اإلمام؟ فاجلواب ما حدُّ : فإن قيل

 . ة يف ُأمور الدين والدنيا نيابًة عن النبيِّ له رئاسة عامَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

أخـــربوين : إن ســـأل ســائل فقـــال :مســألة ]]٢٧ص /[[

ين موضــوع الــدِّ  عــن اإلمامــة، مــا هــي يف التحقيــق عــىلٰ 

 واللسان؟

م فيام يقتضـي طاعة صـاحبه، واالقتـداء بـه هي التقدُّ : قيل له

م فيه عىلٰ   .البيان فيام تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / احلدود واحلقائق

حقيقــة اإلمامــة هــي الرياســة املطلقــة،  - ٧٠]] ٧٣٤ص [[

يكـون وال فـرق بـني أن . هي فرض الطاعة ونفاذ األمر والنهيو

الً لش ٰى ُيوح االرئيس الذي أوجبناه نبي�  ريعة وبـني أن ـإليه ومتحمِّ

ذًا للش. ال يكون كذلك رع ومقيًام ـوال فرق أيضًا بني أن يكون منفِّ

وال بدَّ للرئيس الـذي أوجبنـاه . حلدود رشيعة أو ال يكون كذلك

رئيس له وال يد فـوق يـده، وهلـذه العلَّـة أوجبنـا من أن يكون ال 

 .عصمته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

م املقتد]] ٥٢ص [[ بقوله وفعله،  ٰى واإلمام هو الرئيس املتقدِّ

والغرض يف نصبه فيه من اللطـف للرعيَّـة يف تكـاليفهم العقليـة، 

 . تبليغ رشيعةأو إمام يف وجيوز أن يكون نائبًا عن نبيٍّ 

كان كـذلك فـال بـدَّ مـن كونـه عاملـًا بجميعهـا، لقـبح  ٰى ومت

تكليفه األداء وتكليف الرجوع إليـه، مـع فقـد العلـم بـام يؤّديـه 

 .وُيرَجع إليه فيه

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )رسالة يف االعتقادات(رسائل ال

ة لشخص من األشـخاص]] ١٠٣ص [[  واإلمامة رياسة عامَّ
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، فيكـون بـن أيب طالـب  يف ُأمور الدين والـدنيا، وهـو عـيلُّ 

 . معصومًا بنصِّ النبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد اهللا السُّ / املقنع يف اإلمامة

 :ة اإلمامةفصل يف ماهيَّ  ]]٤٥ص [[

 اإلمامة؟: قولكم ٰى ما معن: إن قال قائل

م فيـه ي الطاعة لصاحبه، ـم فيام يقتضهي التقدُّ : قيل فـيام تقـدَّ

 . اإليضاح والبيان عىلٰ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟ما اإل :وىلٰ املسألة األُ ]] ٤٢٦ص [[

ـمام هو اإلاإل ة يف الـدين والـدنيا نسان الذي له الرئاسة العامَّ

يف بعــض  رَ ِكــا ذُ ممَّــ أتــمُّ  باألصــالة يف دار التكليــف، وهــذا احلــدُّ 

 بـنيِّ  الـذي يُ  بالربهان، بل هو البنيِّ بنيَّ ال يُ  احلدَّ  واعلم أنَّ . الكتب

ح أن يضع غريه، فال يرد عليه اعرتاض ومنع، إذ ال مانع للمصطلِ 

ردا يف املواضـع أن يكـون مطَّـ يه ينبغـ أنَّـبإزاء ما يريد إالَّ  ألفاظاً 

 .وخمالفة املراد من غري مناقضة ٰى املستعملة يف املعن

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــاين ]]٤٥٧ص [[ ــع القســم الث ــاب الراب ــة اإل يف :مــن الب مام

 :وما يتبعها

ــاإل ــة عامَّ ــمامــة رئاس ــتملة عــىلٰ ة دينيَّ ــوم  ة مش ــب عم ترغي

ــينيَّــالنــاس يف حفــظ مصــاحلهم الدِّ   ة، وزجــرهم عــامَّ ة والدنياويَّ

 .هم بحسبهايرضُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

 :يف اإلمامة ]]٣٠٦ص [[

ــة لشــخص مــن األشــخاص  واعلــم أنَّ اإلمامــة رئاســة عامَّ

 .نيا بحقِّ األصالةيف الدين والدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

 :يف اإلمامة :النظر الرابع ]]١٨٧ص [[

 :وفيه مقّدمة ومقاصد

 :ثالثة بحوث مة فتشتمل عىلٰ ا املقدّ أمَّ 

 :يف حقيقة اإلمامة ووجوهبا: لالبحث األوَّ 

ــ ــة عامَّ ــة رئاس ــقِّ اإلمام ــخاص بح ــن األش ــخص م  ة لش

 .األصل ال نيابة عن غري هو يف دار التكليف

 بحـقِّ (: وقولنـا. مراء والقضاةمن األُ  احرتازاً  )ةعامَّ (: فقولنا

 ال نيابةً (: وقولنا. عنه ن يستخلفه اإلمام نائباً عمَّ  احرتازاً  )األصل

 أو اإلمام عىلٰ  النبيِّ  من نصِّ  احرتازاً  )عن غري هو يف دار التكليف

 .عليه ه ال يثبت رئاسته مع وجود الناصِّ إمام بعده، فإنَّ 

 ىلٰ واقعــة عــ )اإلمــام(هبــذا التفســري تكــون لفظــة  واعلـم أنَّ 

ــ كــام تقــع عــىلٰ  النبــيِّ  وال  إمامــاً  نبــيٍّ  يكــون كــلُّ  ٰى خليفتــه حتَّ

 .واخلاصِّ  فيتفاوتان تفاوت العامِّ  ،ينعكس

ــاس اختلفــوا يف وجــوب اإلمامــة عــىلٰ  نَّ أواعلــم  ــة  الن ثالث

ــوال ــنهم: أق ــالً ]] ١٨٨ص /[[  فم ــا أص ــن مل يوجبه ــم م ، وه

ومــنهم  ،نبتقــدير أن ال تظهــر الفــت  ، واألصــمّ مطلقــاً   اخلــوارج

 .أوجبها سمعاً ]  من[ومنهم  ،من أوجبها عقالً 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــ]] ٤١ص [[ ــة عامَّ ــة رئاس ــاس اإلمام ــن الن ــخص م ة لش

ــور الــدِّ أُ يف  ــي اجلــنس القريــب  ،ين والــدنيام إذ الرئاســة ه

ـ مــنهام  كــلٌّ  إذ ،بــةة مركَّ لإلمامـة، وجممــوع القيــود الباقيــة خاصَّ

ــ نــوع اإلمامــة دون كــلِّ  ال خيــصُّ  ه بالنســبة مــا عــداه وإن خصَّ

ــياء إىلٰ  ــض األش ــإنَّ  ،بع ــ ف ــة عامَّ ــون الرئاس ــك ــوع ة وإن ميَّ ز ن

ـ اإلمامـة عـن نــوع القضـاء وكـلُّ  زه ميِّــه ال يُ ة لكنـَّرئاســة خاصَّ

ــ ــي عامَّ ــة، إذ ه ــلطنة اجلوري ــوع الس ــن ن ــاً ع ــا .ة أيض  :وقولن

ــ )لشــخص( ــزه عــوإن ميَّ ه ن رئاســة لشخصــني أو أكثــر غــري أنَّ

ــال يُ  ــة أيضــاً ميِّ مــور أُ يف ( :، وقولنــازه عــن الســلطنة اجلوري

ه ال يكفـي زه عـن سـلطان اجلـور غـري أنَّـوإن ميـَّ )الدين والدنيا

ين والـدنيا وجـب أن مـور الـدِّ أُ رئاسـة يف  إذ لـيس كـلُّ  ،زهيف متيُّ 

ـ كـان أعـّم  مـن هـذه القيـود وإن واحـدٍ  ة، فـإذن كـلُّ تكون عامَّ

ــوع اإلمامــة إالَّ  ــمــن ن ــل أهنَّ ]] ٤٢ص /[[  ا إذا اجتمعــت حص

ــ ــدر مميِّ ــوع ق ــن املجم ــزاً م ــوع متيي ــذلك الن ــاً  ز ل ــمّ يُ  مطلق  ٰى س

 .التوفيقوباهللا بة، ة املركَّ باصطالح قوم اخلاصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :مام ووجوده وغايتهاإل ةيف ماهيَّ  :لوَّ الركن األ]] ١٧٤ص [[

 :بحاثأوفيه 
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 :تهماهيَّ يف : لوَّ البحث األ

ـ يمامـة، وهـنسـان لـه اإلإهو  ين مـور الـدِّ أُ ة يف رئاسـة عامَّ

 .صالةوالدنيا باأل

 .من قبيل اخلواصِّ  يوالباق ،كاجلنس هلا )رئاسة( :فقولنا

ـ(ـ واحرتزنا بـ ـ )ين والـدنيامـور الـدِّ أُ ة يف العامَّ ة عـن اخلاصَّ

 .ببعضها

اب والـوالة مـن احرتاز عن رئاسة النوّ  )صالةاأل( ـب :وبقولنا

 .قبله

لكـن  نسـاناً إمـن كونـه  عـمّ أن كـان إو ومفهوم كونـه إمامـاً 

 .بحسب العرف نساناً إم كونه علَ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

 :القول يف اإلمامة]] ٢٣٥ص /[[

ــاإلمامــة واإلمــام، ثــّم نُ  ٰى  معنــبــنيِّ نُ  الً أوَّ  م الكــالم فيهــا قسِّ

 .وعونهاهللا قسم منها بمشيئة  م يف كلِّ قسام، ثّم نتكلَّ أ إىلٰ 

وهـو الرئاسـة،  عـاً بَ ا اإلمامة فهي يف األصل كـون الغـري متَّ أمَّ 

صـّيل بالنـاس مـن يُ  كـلُّ  ٰى سـمّ وهلذا يُ  ،ع الرئيسبَ واإلمام هو املتَّ 

بعونـه يف قيامـه وركوعـه لقـوم يقتـدون بـه ويتَّ ا ، ألنَّ إماماً  مجاعةً 

رع عنـد ـ، ثّم صارت بعـرف الشـعاً بَ ده فيكون متَّ وسجوده وتشهُّ 

مور الـدين باألصـالة ال نيابـة أُ ة يف إطالقها عبارة عن رئاسة عامَّ 

ه هبـذا نَّـإطلـق فأُ ولفـظ اإلمـام إذا  .عن غري هو يف دار التكليـف

ام اعتربنـا العمـوم يف الرئاسـة نَّـإن له الرئاسة، والعرف عبارة عمَّ 

 ألنَّ  ،التي هي اإلمامة لكيال ينتقض بنّواب اإلمام ووالته وقضاته

مـور، فلـذلك ال هـا يف بعـض األُ مـنهم رئاسـة، ولكنَّ  واحدٍ  لكلِّ 

 .ةون أئمَّ سمّ يُ 

 إذا اعتــربتم عمــوم الرئاســة فــال حاجــة إىلٰ : فــإن قيــل

ــالة، أل ــولكم باألص ــو ق ــذي ه ــر ال ــد اآلخ ــالتقيي ــمُّ نَّ ــن تع  ه م

 .عن غريه رئاسته ال يكون نائباً 

ــا ــالً : قلن ــون أص ــن أن ال يك ــاً يمك ــون نائب ــل يك ــن  ، ب ع

ــرأَال  .الغــري ــو فــوَّ  أنَّ  ٰى  ت ــه اإلمــام ل ــع مــا إلي غــريه  ىلٰ إض مجي

ــدِّ أُ وجعلــه خليفتــه يف مجيــع  ين التــي هــو رئــيس فيهــا، مــور ال

وال  مــاً وال يكـون إما يف الكـلِّ  ألـيس يكـون ذلـك الغــري رئيسـاً 

 .عن غريه يف تلك الرئاسة ه يكون نائباً ألنَّ  ؟بذلك ٰى سمّ يُ 

 اسـتغنيتم بالتقييـد باألصـالة فهالَّ : فإن قيل ]]٢٣٦ص /[[

 عن التقييد بعموم الرئاسة؟

ــ :وبيانـه .ذلـك التقييـد ال يغنـي عـن هـذا التقييـد: قلنـا ه أنَّ

ــصَّ  ــو ن ــاىلٰ اهللا  ل ــىلٰ  تع ــثالً  ع ــاء م ــخص بالقض ــة أ ش و جباي

ــاً الصــ عــن غــريه يف ذلــك ملــا  دقات باألصــالة ال أن جيعلــه نائب

مـن التقييـدين  ه ال بـدَّ بـذلك، فانكشـف أنَّـ مَّ َسـومل يُ  كان إماماً 

ــاً  ــ .مجيع ــع  ق أنَّ وحتقَّ ــرئيس يف مجي ــو ال ــام ه ــدين أُ اإلم ــور ال م

ــإالــذي ال يكــون عليــه رئــيس وال يــد فــوق يــده، و عمومــاً  ام نَّ

ــا ــاين باألص ــد الث ــا يف التقيي ــو يف دار قلن ــري ه ــن غ ــة ع لة ال نياب

ــيس مــن مــذهبكم أنَّ : التكليــف، كــيال يقــول أحــد ــ أل ة األئمَّ

  ِّفكيــف تعتــربون يف  ،وأوصــيائه ونّوابــه خلفــاء النبــي

ــاً  ــون نائب ــك أل اإلمــام أن ال يك ــريه؟ وذل ــعــن غ وإن  م هنَّ

ه عليــه الصــالة والســالم لــيس يف دار  أنَّــكــانوا نّوابــه، إالَّ 

 .بطل بذلك احلدُّ التكليف، فال ي

ــل ــإن قي ــ: ف ــ مَ ـلِ ــىلٰ ـاقتص ــة ع ــد اإلمام ــ رتم يف حتدي ا أهنَّ

ــ ــدين؟ ولِ ــة يف ال ــمُّ  مَ ـرئاس ــدنيا، مل تض ــة يف ال ــا الرئاس وا إليه

 ما يقوله خمالفوكم من املعتزلة؟ عىلٰ 

ــا ــاً  ألنَّ : قلن ــيس رئيس ــام ل ــىلٰ  اإلم ــناعات يف  ع ــل الص أه

ــاً  ــيس رئيس ــناعتهم، فل ــىلٰ  ص ــ ع ــطِّ اطني يف ااخلّط ــىلٰ خل  ، وال ع

ــىلٰ  ــياغة، وال ع ــائغني يف الص ــارين يف النجــارة، وال  الص النّج

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــاء، وال ع ــائني يف البن ــلُّ  البنّ ــنقش، وك ــني يف ال  النّقاش

 .مور الدنيويةهذه الصناعات من األُ 

أليس لو وقع بني أهل الصناعات تشاجر وختالف يف : فإن قيل

بيـنهم، وهـو الـذي يقطـع  صناعاهتم لكان اإلمام هو احلاكم فيام

 عليهم؟ حكمه خصومتهم؟ فكيف ال يكون رئيساً 

ه ال يكـون نَّ إ :هذا سؤال من مل يفهم ما قلناه، ألّنا مل نقل: قلنا

ال يكــون رئيســهم يف  :، بــل قلنــالإلمــام علــيهم رئاســة مطلقــاً 

 اخلّطـاطني يف اخلـطِّ ]] ٢٣٧ص /[[  صناعاهتم، فال يكون رئيس

ه وبـام يسـتحقُّ  ،الـبعض بعض خطوطهم عىلٰ حيكم بتفضيل  ٰى حتَّ 

مـا كتبـه ويتقـارب مـا يتقـارب  جرة عـىلٰ واحد منهم من األُ  كلُّ 

ـ. ويتفاوت ما يتفاوت منها، وكذا القول يف مجيع الصـناعات ا فأمَّ

ما ذكره السائل من حكمه فيهم وقطعه للمنازعات واخلصومات 

ام نَّ إه مور الدين، ألنَّ أُ ه من نَّ إالواقعة بينهم يف أعامهلم وصناعاهتم، ف

الذي يعلمه يف مثل تلك احلوادث، وإقامـة اهللا حيكم فيهم بحكم 

الـبعض  ا تفضيل عمل البعض عىلٰ ين، فأمَّ مور الدِّ أُ من اهللا حكم 

أهـل  ه يرجـع يف أمثـال ذلـك إىلٰ نَّـإجرة يف أعامهلم، فوتقديره األُ 

 . اخلربة، وال عليه أكثر من ذلك



 ٣١١  ............................................................................................  تعريف اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ة يأمن الطـرق، ويكثـر قـدوم القوافـل أليس بسياس: فإن قيل

أهل البالد وجلب األمتعة إليهم، فيكثـر منـافعهم، ويسـهل  عىلٰ 

وكـذا . مور الدنيا ومنافعهاأُ هذا من  وكلُّ  ؟عليهم طرق معايشهم

يرتفع باخلوف منه ومن سياسة اهلرج واملرج والتباغي والتظامل من 

من املنـافع  لك أيضاً ، وذصفواً  ة فيعيشون يف عافية عفواً بني الرعيَّ 

 .لة الدنياويةاملعجَّ 

لة واألغـراض بسياسته حيصل مجيع هذه املنافع املعجَّ  بىلٰ : قلنا

ملا هو الغرض األصيل يف انتصابه وهو ارتفاع  الدنيوية، ولكن تبعاً 

أمـوال  الظلم والفساد والتباغي وامتداد أيدي الظلمة األقوياء إىلٰ 

تقليـل هـذه القبـائح واملنـاكري  الضعفاء املظلومني ونفوسهم، أو

 .ينمور الدِّ أُ ذلك من  من تأديبه وسياسته، وكلُّ  والبعد منها خوفاً 

ام هو كوهنـا نَّ إعند القوم  تعاىلٰ اهللا وجه وجوب معرفة  أنَّ  ٰى  ترأَال 

فـني يف العلم بالثواب والعقاب الذي هو لطـف للمكلَّ  وصلة إىلٰ 

أو تقليلهـا أو البعـد منهـا  مثل ما ذكرناه من ارتفاع القبائح عنـده

ذلـك  فيعدُّ  ،وأداء األمانات والواجبات أو تكثريها والقرب منها

مـور فإن كان معارف التوحيـد والعـدل مـن األُ  ؟مور الدنياأُ من 

حيصل عند هـذه  بىلٰ  ؟!ينيةمور الدِّ الدنيوية، فيا ليت شعري ما األُ 

ص /[[ لسـؤال،لة املشـار إليهـا يف ااملصالح املعجَّ  املعارف أيضاً 

للمصالح الدنيوية، وال تكون تلك املصـالح  ها تبعاً لكنَّ و ]]٢٣٨

لة هـي الغـرض األصـيل واملقصـود يف تكـاليف املعـارف، املعجَّ 

لة الدنيوية عند اخلـوف مـن تأديـب فكذلك حصول املنافع املعجَّ 

ينية املنوطة بالرئاسة، وال للمصالح الدِّ  اإلمام وسياسته يكون تبعاً 

 ما ذكرناه من أنَّ   مَ لِ الفرض املقصود إليه يف الرئاسة، فعُ  يكون هي

 .ما ذكرناه من القيود ين عىلٰ مور الدِّ أُ ة يف اإلمامة رئاسة عامَّ 

طريــق اإلمامــة االختيــار والعقــد  أنَّ   ذهبــوا إىلٰ امَّ ـوالقــوم لــ

ــلِّ  ــل احل ــن أه ــادر م ــد الص ــلِّ  وأنَّ  ،والعق ــل احل ــد  أله والعق

بـأن يعزلـوه ويعقـدوا لغـريه عنـدما يفسـق، اإلمـام  الوالية عىلٰ 

ــ ــة أهنَّ ــد اإلمام ــروا يف حتدي ــذك ــة عامَّ ــدِّ أُ ة يف ا رئاس ــور ال ين م

ــئالَّ  ــخاص، ل ــن األش ــخص م ــدنيا لش ــون وال ــزمهم أن يك  يل

ــلِّ  ــل احل ــد  أه ــأوالعق ــامئمَّ ــالوا .ة لإلم ــة  ألنَّ : ق ــذه الرئاس ه

ــد و ــخص واح ــت لش ــة ليس ــإوالوالي ــن نَّ ــة، ولك ــي جلامع ام ه

ـإام ينجـيهم مـن لـزوم نَّ إتقييد هذا ال ة علـيهم، جـراء لفـظ األئمَّ

فـوق  الـذي ذهبـوا إليـه مـن أنَّ  ٰى وال يدفع عـنهم شـناعة املعنـ

ر يف رئاســة اإلمــام وواليتــه رئاســة وواليــة عليــه، إذ املقــرَّ 

 .اإلمام وال يد فوق يده ه ال رئيس عىلٰ نفوس أهل الرشع أنَّ 

اإلمـام وال يـد  س عـىلٰ ه ال رئـيمـا قلتمـوه مـن أنَّـ: فإن قيل

ومـا  .مـا قلتمـوه، ونحـن ال نخـالفكم فيـه فوق يـده فهـو عـىلٰ 

ه ال واليـة نَّـإف اإلمـام مـا دام إمامـاً  حكيتموه عنّا ال ينافيـه، ألنَّ 

ــه ــة علي ــد وال جلامع ــإو ،ألح ــلِّ نَّ ــل احل ــت أله ــد  ام يثب والعق

ــ ــق وبش ــه إذا فس ــة علي ــق ـالوالي ــو إذا فس ــق، وه رط أن يفس

والعقــد  ، فواليــة أهــل احلــلِّ فــال يكــون إمامــاً  بطلــت إمامتــه،

 .ام تثبت عليه بعد خروجه عن كونه إماماً نَّ إ

أن يكــون كــذلك، بــل واليــتهم عليــه ثابتــة اهللا معــاذ : قلنــا

هلــم عزلــه وتبديلــه إن  أنَّ  ٰى مــذاهبكم وإن مل يفســق، بمعنــ عــىلٰ 

مـن مل  واليـة اإلمـام باجللـد أو الـرجم ثابتـة عـىلٰ  فسق، كـام أنَّ 

ــ ــن الرعيَّ ــزن م ــي ــ أنَّ  ٰى ة، بمعن ــه إن زن ــده أو يرمج ــه أن جيل  ،ٰى ل

ـــال ]]٢٣٩ص /[[ ـــاز أن يق ـــو ج ـــه : فل ـــم علي ـــة هل ال والي

مـن  ال واليـة لإلمـام عـىلٰ : الذي ذكرنـاه جـاز أن يقـال ٰى باملعن

 .الذي ذكرناه ٰى باملعن مل يزنِ 

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

لالبحث ]] ٢٢ص [[   ما اإلمام؟: األوَّ

ــور  ــة يف ُأم ــة العامَّ ــه الرياس ــذي ل ــان ال ــو اإلنس ــام ه اإلم

 .الدين والدنيا باألصالة يف دار التكليف

، وُأجيب بوجهني  :وُنِقَض بالنبيِّ

ل ــاىلٰ : األوَّ ــه تع ، لقول ــدِّ ــه يف احل ــزام دخول ــاِس   :الت
�
�ِلن

 
ً
 .]١٢٤: البقرة[ إِماما

 .بالنيابة عن النبيِّ  تعديل قولنا باألصالة: والثاين

اإلمامة عبـارة عـن خالفـة شـخص مـن األشـخاص : وقيل

وجه  يف إقامة قوانني الشـرع وحفظ حوزة امللَّة عىلٰ  للرسول 

باعه عىلٰ  ة كافَّة جيب اتِّ  .وجنسها البعيد اإلضافة. األُمَّ

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــول]] ٤٠٣ص [[ ـــ: أق ـــية راإلمام ـــة عامَّ ـــور أُ ة يف اس م

 .ين والدنيا لشخص من األشخاصالدِّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ين والدنيا لشخص من ة يف الدِّ وهي رئاسة عامَّ ]] ٣٧٣ص [[

 .األشخاص

*   *   * 
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مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـياإلمامة ر]] ١٩٩ص [[ ين والـدنيا مـور الـدِّ أُ  ة يفاسـة عامَّ

 .لشخص من األشخاص

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي/ ينأعالم الدِّ 

ــدِّ واإل]] ٥٢ص [[ ــرئيس املتق ــو ال ــام ه ــدم ــه  ٰى م املقت بقول

ـــ ،وفعلـــه ة يف والغـــرض يف نصـــبه فيـــه مـــن اللطـــف للرعيَّ

أو إمــام يف  عــن نبــيٍّ  تكــاليفهم العقليــة، وجيــوز أن يكــون نائبــاً 

 .ةتبليغ رشيع

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتببني

 .يف اإلمامة: املنهج الثامن(]] ٣٦٥ص /[[

 :وفيه مباحث

ــ: لاألوَّ  ــدنيا لشــخص مــن ة يف الــدِّ وهــي رئاســة عامَّ ين وال

 .)األشخاص

ــتامماإلمامــة مشــتقَّ : أقــول ــن االئ ــاألُ  ألنَّ  ،ة م ــأتمُّ مَّ ــه،  ة ت ب

ِإِمــاٍم  :قــال تعــاىلٰ  ،لواضــحالطريــق اواإلمــام يف اللغــة هــو 
َ

�

 كــان امَّ ـأي طريــق واضــح، ولــ، ]٧٩: احلجــر[ �ُمِبــٍ� 

 .ي بهمّ ين ُس مور الدِّ اهللا هيدي يف أُ  اإلمام طريقًا إىلٰ 

ـــ(و ،كـــاجلنس القريـــب) رئاســـة: (وقولـــه فصـــل  )ةعامَّ

 .ابهة كرئاسة نوّ زها عن الرئاسة اخلاصَّ ميِّ يُ 

ــه ــدِّ : (وقول ــدنيايف ال ــوك ميِّ يُ ) ين وال ــة املل ــن رئاس ــا ع زه

 .ا يف الدنيا فقطفإهنَّ  ،والسالطني

 ،حكــم مـن أحكامهــا) لشـخص مــن األشـخاص: (وقولـه

ــ ه ال جيــوز أن يكــون إمامــان للنــاس خالفــًا للزيديــة الــذين فإنَّ

ــوَّ  ــد أبطج ــدين، وق ــرين متباع ــامني يف قط ــود إم ــُت زوا وج  ل

 ،)يــةالرباهــني اليقينيــة يف فســاد مــذهب الزيد(ذلــك يف كتــاب 

 .البن شقيف )الروضة(ويف نقض كتاب 

 .وهي واجبة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

 :يف تعريفها وبيان مطالبها: لاألوَّ ]  الفصل[ ]]٣١٩ص [[/

ــ ــ ،لا األوَّ أمَّ لشــخص  ،ين والــدنياة يف الــدِّ فهــي رئاســة عامَّ

والبعيــد  ،قريــب اســة جــنسيفالر .عــن النبــيِّ  خالفــةً  ،إنســاين

وبعمومهـــا خـــرج واليـــة قريـــة ]] ٣٢٠ص /[[ .النســـبة

وبالــدنيا خيــرج  .قهــا بالــدين خيــرج امللوكيــةوتعلُّ  .وقضــاء بلــد

لــو  وبقيــد الشــخص باإلنســاين خيــرج امللــك واجلــنُّ  .القضـوية

 .النطباق ما قبله عليها ،ةوبقيد اخلالفة خيرج النبوَّ  .أمكن

مخسـة  عـىلٰ  ث يف اإلمامـة مبنـيٌّ البحـ فـاعلم أنَّ  ،ا الثاينوأمَّ 

مـا، وهـل، : واحـد منهـا بكلمـة، وهـي  عـن كـلِّ عربَّ مطالب، يُ 

 .نْ ، ومَ مَ ـوكيف، ولِ 

وهـي البحـث عـن تفسـري هـذه  ؟ما اإلمامـة: ل قولناواألوَّ 

 .اللفظة يف االصطالح العلمي

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 :اإلمامة يف :الفصل السادس: لرابعاألصل ا ]]١٠٣ص /[[

 :وفيه مباحث وفائدة

ة يف أُمور الدِّ ]] ١٠٥ص /[[  :ين والدنيايف أنَّ اإلمامة رياسة عامَّ

ــة احلــّيل [ قــال م ــل :  ]أي العالَّ ــةاإل يف :الســادسالفص  ،مام

 :وفيه مباحث

ـــياإلمامـــة ر :لاألوَّ املبحـــث  ين الـــدِّ مـــور أُ  ة يفاســـة عامَّ

ــن األو ــخص م ــدنيا لش ــةً ال ــخاص نياب ــيِّ  ش ــن النب ــ. ع  يوه

النــاس  نَّ أ ّنــا نعلــم قطعــاً إف،  اإلمامــة لطــف ، ألنَّ واجبــة عقــالً 

إذا كان هلم رئـيس مرشـد مطـاع ينتصـف للمظلـوم مـن الظـامل 

ــانوا إىلٰ  ــه ك ــن ظلم ــامل ع ــردع الظ ــن  وي ــرب وم ــالح أق الص

 .اللطف واجب م أنَّ وقد تقدَّ . بعدأالفساد 

ة مامـة مـن توابـع النبـوَّ هـذا البحـث وهـو بحـث اإل: قولأ

ين والـدنيا لشـخص مور الـدِّ أُ  ة يفاسة عامَّ يواإلمامة ر. وفروعها

فالرياسة جنس قريب، واجلنس البعيد هو النسبة، وكوهنا . نساينإ

ين مـور الـدِّ أُ  ويف. ة فصل يفصلها عن والية القضاة والنّوابعامَّ 

. الـدنيا ن فكـذا يفيالـدِّ  ا كـام تكـون يفهنَّ إها، فتعّلقوالدنيا بيان مل

 :أمرين فيه إشارة إىلٰ  يننساإوكوهنا لشخص 

ل ــتحقَّ  نَّ أ: األمــر األوَّ ــون شخصــاً مس ــاً معيَّ  ها يك ــوداً  ن  معه

 .فقشخص اتَّ  أيورسوله، ال  تعاىلٰ اهللا من 

ــاين ــأ: األمــر الث ــوز نَّ ــتحقُّ أه ال جي ــن ن يكــون مس ــر م ها أكث

ــــد يف ــــ واح ــــد،ـعص ــــض  ]]١٠٦ص /[[ ر واح وزاد بع

ــال ــقِّ  :التعريــف ء يفالفض : تعريفهــا وقــال يف. األصــالة بح

ـياإلمامة ر(  نسـاينإين والـدنيا لشـخص مـور الـدِّ أُ  ة يفاسـة عامَّ

ض إليـه اإلمـام فـوِّ واحـرتز هبـذا عـن نائـب يُ  ،)األصـالة بحقِّ 

 .ة لكن ليست باألصالةاسته عامَّ ير نَّ إعموم الوالية، ف



 ٣١٣  ............................................................................................  تعريف اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

النائــب املــذكور  نَّ إذلــك ختــرج بقيــد العمـوم، فــ نَّ أ واحلـقُّ 

ـيكـون رتفـال  ،إمامـه اسة له عـىلٰ يال ر ومـع ذلـك  ،ةاسـته عامَّ

ــق عــىلٰ  ــالتعريف ينطب ــه ف ــوَّ  كّل ــذٍ  ،ةالنب ــه فحينئ ــزاد في ــقِّ  :ي  بح

 .أو بواسطة برش النيابة عن النبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

 ]:؟ ماممن هو اإل: مامةمباحث اإل[]] ٣٢٥ص /[[

مــة احلــّيل [ قــال يف  :رـالفصــل احلــادي عشــ: ]أي العالَّ

ـــةاإل ـــث: مام ـــه مباح ـــاإل :لوَّ األ: وفي ـــة عامَّ ـــة رئاس ة مام

 .ين والدنيامور الدِّ شخاص يف أُ لشخص من األ

ــول ــ: أق ــوَّ امَّ ـل ــن النب ــرغ م ــربَّ  ف ــة املع ــا ة رشع يف اخلالف  عنه

ــباإل ه ر كــان البحــث عــن الشـــيء مســبوق بتصــوُّ امَّ ـمامــة، ول

ــر ا الً أوَّ  ــف اإل ىلٰ إفتق ــة، فعرَّ تعري ــهمام ــا بقول ــة( :فه  ...)رئاس

 .آخره ىلٰ إ

 ،البعيـد هـو النسـبة]  واجلـنس[فالرئاسة جنس قريـب هلـا، 

 .نعليه بالتضمُّ  والرئاسة تدلُّ 

 .ة، كوالية قرية وقضاء بلدخترج به اخلاصَّ  )ةعامَّ ( :وقوله

ة، التنـوين فيـه للوحـد )شـخاصمـن األ صٍ لشـخ( :وقوله

ذ ال جيـوز أن يكـون يف إمـامني فـام زاد، إز بـه عـن وجـود َرت وُحي 

 .مام واحدإزمان واحد أكثر من 

ــه ــدِّ يف أُ ( :وقول ــور ال ــرج  )ينم ــه[خي ــة يف أُ ] ب ــور الرئاس م

ــه[خيــرج  )والــدنيا(: وقولــه ،الــدنيا ال غــري كرئاســة امللــوك ] ب

ــة يف أُ  ــدِّ الرئاس ــور ال ــايض م ــة الق ــري كرئاس ــت إين ال غ ذا كان

 .ةمَّ عا

 :اب عنهايرادات ُجي إوهاهنا 

 الشخص املذكور يف التعريف أعمّ  أنَّ : لوَّ األ]] ٣٢٦ص /[[

، واملراد هو الثالث، وهو غـري نساناً إو أ ياً أو جنِّ  كاً لَ من أن يكون مَ 

 .مشعر به

 ىلٰ إض ذا فـوَّ إمـام، كـام ه ينـتقض برئاسـة نائـب اإلأنَّ : الثاين

ــي أ ــان ينبغ ــة، فك ــوم الرئاس ــب عم ــفنائ ــزاد يف التعري  :ن ي

 .صالةكوهنا باأل

، ة، فـال يكـون مانعـاً النبـوَّ  التعريف ينطبـق عـىلٰ  أنَّ : الثالث

 .لدخول ما ليس منه فيه

ـــن األ ـــواب ع ـــ أنَّ : لوَّ واجل ـــرف ُخ ـــتعامل  صَّ يف الع اس

 .نسانمام لغري اإلإ :ذ ال يقال عرفاً إنسان، الشخص يف اإل

ــاين ــن الث ــذكور أنَّ : وع ــب امل ــة النائ ــد  رئاس ــت بقي خرج

ــ( ــىلٰ إ ،)ةعامَّ ــه ع ــة ل ــب ال رئاس ــة إ ذ النائ ــال حاج ــه، ف  ىلٰ إمام

 .الزيادة كام زاد بعض الفضالء

 : بقولــه تعــاىلٰ  ة إمامــة أيضــاً النبــوَّ  نَّ أبــ: وعــن الثالــث
�

إِ�

 
ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
ــرة[ جاِعل ــة يف ، ]١٢٤: البق ــون داخل فيك

 .ال مانعاً  التعريف، فيكون جامعاً 

موضوع البحث هنا ليس هو الرئاسة الشـاملة  نَّ إف ،ظروهنا ن

والتعريف غري مشـعر بـه،  ،ة، بل الرئاسة التي هي نيابة عنهاللنبوَّ 

 . نيابة عن النبيِّ  :أن يزاد يف التعريف وىلٰ فاأل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي /)٢ج ( الباب احلادي عرش رشح عىلٰ 

ــال ]]٥٢٧ص [[ ــادس: ق ــل الس ــه يف اإل: الفص ــة، وفي مام

 :مباحث

ـــ: لاألوَّ  ـــة عامَّ ـــة رياس ـــدِّ ة يف أُ اإلمام ـــور ال ـــدنيا م ين وال

 .لشخص من األشخاص

ــول ــ :أق ــوَّ امَّ ـل ــث النب ــن مباح ــرغ م ــث  ف ــا بمباح ة أردفه

ــ ــة؛ ألهنَّ ــا ومتفرِّ اإلمام ــن توابعه ــا م ــا؛ ألهنَّ ــة عليه ــة ع ا خالف

ــتخلف ــابع للمس ــة ت ــا، واخلليف ــله،  ،عنه ــابع ألص ــرع ت والف

 كـان امَّ ـولـ. رها عنهـا وجعلهـا مـن لوازمهـا وتوابعهـافلهذا أخَّ 

ــ ــن الش ــث ع ــوُّ ـالبح ــبوقًا بتص ــدَّ يء مس ــنِّ ره ق ــذا م املص ف ه

ــث ــال. البح ــم، فق ــق الرس ــة بطري ــف اإلمام ــه بتعري ــدأ في : فب

ــ ــة عامَّ ــة رياس ــدِّ ة يف أُ اإلمام ــور ال ــن ين م ــخص م ــدنيا لش وال

 .األشخاص

 :]تامٌّ  التعريف حدٌّ  القول بأنَّ [

ــهمفالريا ــال بعض ــة ق ــ: س ــة، إهنَّ ــب لإلمام ــنس القري ا اجل

ــبة؛  ــد هــو النس ــن  ]]٥٢٨ص [/[واجلــنس البعي ره م ــا تصــوَّ مل

اإلمامـــة داخلـــة حتـــت مطلـــق النســـبة الشـــاملة جلميـــع  أنَّ 

ــ ــب؛ ألهنَّ ــبة النس ــق النس ــؤتّم، ومطل ــام وامل ــني اإلم ــبة ب ا نس

هـا نسـبة، لكنَّ  الشاملة جلميـع النسـب جـنس شـامل هلـا ولكـلِّ 

مــن متــام اجلــزء املشــرتك بــني اإلمامــة وغريهــا، فلهــذا ليســت 

ــ. كانــت جنســًا بعيــدًا بالنســبة إليهــا ا الرياســة هــي النســبة وأمَّ

ــ ــب اخلاصَّ ــنس قري ــي ج ــرؤوس، فه ــيس وم ــني رئ ــة ب ة الواقع

ـ كـلِّ  اإلمامـة وعـىلٰ  صادق عىلٰ  سـائر  ا بالنسـبة إىلٰ رياسـة؛ ألهنَّ

م اجلـزء املشـرتك اإلمامـة وغريهـا بـتام الرياسات الصـادقة عـىلٰ 

ـ(: مجيعهـا، فيكـون قولـه الصادق عىلٰ  ز فصـل قريـب ميـَّ )ةعامَّ
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اإلمامــة عــن مشــاركها يف جــنس قريــب بــه خيــرج ســائر 

 بـًا مــنحينئـٍذ مركَّ  فيكـون احلـدُّ . الرياسـات التـي ال عمـوم هلـا

ــد�  ــون ح ــب، فيك ــل قري ــب وفص ــنس قري ــج ــون . اا تام� ويك

ــ(: جمموعــة قولــه : ويكــون قولــه. احلــدُّ  وبــه تــمَّ  )ةرياســة عامَّ

، بــل هــو بيــان ملتعّلقهــا؛ ال مــن متــام احلــدِّ  )ين والــدنيايف الــدِّ (

ــ(: تفســري قولــه لعــوده إىلٰ  ســائر الرياســات غريهــا  ؛ ألنَّ )ةعامَّ

ـــ  ين أو الـــدنيا واإلمامـــة شـــاملة هلـــام؛ ألنَّ ا الـــدِّ متعّلقهــا إمَّ

ـــ ـــك ٰى ـمقتض ـــوم ذل ـــون . العم ـــه ]]٥٢٩ص [/[ويك : قول

ـبيـان ملحلِّ  )ألشـخاصلشخص مـن ا( ا صـفة ال تقـوم هـا؛ ألهنَّ

ال يكـون  ذلـك املحـلَّ   أنَّ  بموصوف يكـون حمـال� هلـا، وبـنيَّ إالَّ 

 .دًا، بل جيب أن يكون شخصًا واحداً متعدِّ 

 :]يف التعريف )لشخص(املراد من [

 :أمرين داللة عىلٰ  )لشخص(: يف قوله: وقال

ــدمها ــ: أح ــتحقُّ أنَّ ــون مس ــب أن يك ــ ه جي ــلِّ اإلمام  ة يف ك

 أن يكــون يف اثنــني يف وقــٍت  شخصــًا واحــدًا، وال يصــحُّ  زمــانٍ 

ـ. نيفَ رِّ ـبــأن يكونـا معــًا متصــ واحـدٍ  صــفني ا لــو كانـا معــًا متَّ أمَّ

ــ ــة، إالَّ ـبش ــ  أنَّ رائط اإلمام ــرِّ ـاملتص ــنهام ف يف الرعيَّ ــد م ة واح

لقبوهلـا بعـده مل يكـن ذلـك ُخمرجـًا  ه مسـتعدٌّ واآلخر تابع له لكنَّ 

 .ةن الوحدة الشخصيَّ هلا ع

 مســـتحقَّ  نَّ أ فيـــه داللـــة عـــىلٰ  أنَّ : الثـــاين ]]٥٣٠ص [/[

ـــلِّ  ـــة يف ك ـــخَّ  اإلمام ـــاٍن مش ـــنيَّ زم ـــن اهللا ٌص مع ـــود م  معه

ــخص اتَّ  ــوله، ال أّي ش ــورس ــذا إنَّ ــق، وه ــىلٰ ف ــو ع ــدير  ام ه تق

ــ ــمــذهب اإلماميَّ ة، فيكــون التعريــف الشــامل املســتقيم ة خاصَّ

ـ(: د قولـهو جمـرَّ ام هـسائر املـذاهب إنَّـ عىلٰ  ة اإلمامـة رياسـة عامَّ

 .)ين والدنيايف الدِّ 

 :]عدم شمول هذا التعريف لسائر املذاهب[ ]]٥٣١ص [/[

ــأخِّ  ــض املت ــحاب ردَّ وبع ــن األص ــل  رين م ــذا القائ ــول ه ق

ــن أنَّ  ــع م ــة وأنَّ  ومن ــب لإلمام ــنس قري ــة ج ــنس  الرياس اجل

ــال ــبة، وق ــو النس ــد ه ــائ إنَّ : البعي ــًا لس ــت جنس ــبة ليس ر النس

ــ ــب حتَّ ــىلٰ  ٰى النس ــادقة ع ــون ص ــيَّ  تك ــدَق اجلنس ــة ص ة اإلمام

ــ ــدة؛ ألهنَّ ــاسالبعي ــ ،ا ليســت داخلــة يف األجن ــق أهنَّ ــل املحقَّ ا ب

ــ ــدَّ  ة؛ ألنَّ مــن األعــراض العامَّ ــنس ال ب ــ اجل ــا  اأن يكــون ذاتي� مل

ــي مــن األُ  ــذلك، وكيــف ال؟ وه ــبة ليســت ك ــه والنس ــور حتت م

ــ ــاالعتباريَّ ــوـة الص ــن الع ــون م ــن رفة فتك ــة ع ارض اخلارج

ــ. ةاملاهيَّــ ــوأمَّ اإلمامــة؛  ا جــنس بعيــد بالنســبة إىلٰ ا الرياســة فإهنَّ

وجَعــل اجلــنس القريــب . لكوهنــا ليســت متــام اجلــزء املشــرتك

ــ(: لإلمامـة هــو جممــوع قولــه يف (: ، وجَعــل قولــه)ةرياســة عامَّ

هـــو الفصـــل  )ين والـــدنيا لشـــخص مـــن األشـــخاصالـــدِّ 

ــ ة تقبــل النبــوَّ  ة عــن اإلمامــة؛ ألنَّ نبـوَّ ز بــه اله يتميَّــالقريـب؛ ألنَّ

ركة فيهـا بــني ـالشـ ه ال يصـحُّ ريك بخـالف اإلمامـة؛ فإنَّــالتشـ

هــذا ال يكــون تعريــف اإلمامــة أيضــًا  وعــىلٰ . نيفَ رِّ ـاثنــني متصــ

ــ شــامالً لســائر املــذاهب؛ فــإنَّ  زوا االشــرتاك فيهــا ة جــوَّ الزيديَّ

ـــبـــني اثنـــني وأكثـــر؛ لتجـــويزهم تعـــدُّ   األقطـــار ة يفد األئمَّ

 .املتباعدة

 :]التعريف رسميٌّ  قول الشارح بأنَّ [ ]]٥٣٢ص [/[

ــول ــا أق ــر يل أنَّ : وأن ــذي يظه ــميٌّ  ال ــف رس ــذا التعري ال  ه

ــّديٌّ  ــىلٰ ح ــتمل ع ــا يش ــه م ــيس في ــًا وال  ، فل ــذاتيّات ال جنس ال

ــة،  ــراض اخلارج ــن األع ــه م ــذكورة في ــة امل ــل الرياس ــالً، ب فص

ـ ــزات املــذكورة يف التعوكــذلك املميـِّ ا كّلهــا مــن ريــف فإهنَّ

ــواصِّ   فهــو يف احلقيقــة تعريــف بعــرض عــامٍّ . الالزمــة اخل

ــ ــول؛ فــإنَّ ة الزمــة أُ وخاصَّ ــاس والفص ــت مقــاَم األجن  قيم

ــذه األُ  ــون ه ــة ك ــمعرف ــور العامَّ ــدة أو م ــاس البعي ــن األجن ة م

ــدة هبــا هــذه األُ القريبــة وكــون هــذه املميِّــ ــزات املقيّ ة مــور العامَّ

معرفـة كوهنـا  فهـا عـىلٰ ألشـياء؛ لتوقُّ ر اـمن الفصـول مـن أعسـ

ز منها ما هو جـزء مشـرتك ومنهـا مـا هـو مميـِّ من الذاتيّات، وأنَّ 

ــ ــىلٰ ذاّيت، واالطِّ ــاد ال  الع ع ــه يك ــان علي ــة الربه ــك وإقام ذل

 . ألحديتيرسَّ 

 :]هذا التعريف بعدم كونه مانعاً  إشكال عىلٰ [

يف نـاقص؛ هذا التعر إنَّ : ه فقد قال بعض العلامءومع هذا كلِّ 

ض منصوب اإلمام العاّم يف مجيـع األُ  لكونه ينطبق عىلٰ  مـور املفـوَّ

مـن  هذا التعريف صـادق عليـه، فـال بـدَّ  إليه عموم الوالية؛ فإنَّ 

 ]]٥٣٣ص [/[ا إهنَّ : فقال يف تعريف اإلمامة. زيادة قيد إلخراجه

 ين والدنيا لشخص من األشخاص بحـقِّ مور الدِّ ة يف أُ رياسة عامَّ 

 فزاد يف التعريف هذا القيد إلخـراج هـذا النائـب؛ ألنَّ . لةاألصا

 األصـالة، بـل بحـقِّ  ا ليست بحـقِّ  أهنَّ ة إالَّ رياسته وإن كانت عامَّ 

 .النيابة

 :]جواب عن هذا اإلشكال[

ــ: قيــل عليــه هــذا  زيــادة هــذا القيــد؛ ألنَّ  ه ال احتيــاج إىلٰ إنَّ

ــ(: النائــب املــذكور خــرج عــن التعريــف بقولــه ــ ؛)ةعامَّ ه ال ألنَّ

 .ةإمامه، فلم تكن رياسته عامَّ  رياسة له عىلٰ 



 ٣١٥  ............................................................................................  تعريف اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

 :]هذا التعريف زيادة قيد عىلٰ [

ــيِّ  ــن النب ــًة ع ــذكور نياب ــف امل ــرون يف التعري ،  وزاد آخ

مـن زيـادة هـذا القيـد؛ لكـون التعريـف املـذكور  ال بـدَّ : وقالوا

 .زمن مميِّ  ة، فال بدَّ النبوَّ  ينطبق عىلٰ 

 :]جواب عن هذه الزيادة[

 .هذا القيد مستدرك إنَّ : قيل عليه

ــ ]]٥٣٤ص [/[ ــوَّ ا أوَّ أمَّ ــروج النب ــف الً فلخ ــن التعري ة م

ــد  ــخص(بقي ــإنَّ )لش ــيَّ  ؛ ف ــوب شخص ــتلزم وج ــام املس ة اإلم

ة؛ جلــواز ريك فيهــا بــني اثنــني خمــِرج للنبــوَّ ـلعــدم جــواز التشــ

 .وهارون ٰى الترشيك فيها كام يف موس

ــ ــألنَّ وأمَّ ــوَّ  ا ثانيــًا ف ــًا؛ لقولــه ة إمالنب يف  تعــاىلٰ امــة أيض
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ة والرســـالة واخلالفـــة واإلمامـــة شـــيئًا فكانـــت النبـــوَّ . ]٢٦

ــدًا متَّ  ــواح ــدة املعن ــد ٰى ح ــد وق ــخص واح ــع يف ش ــد جتتم ، فق

ــىلٰ  ــابقة ع ــة الس ــر يف األزمن ــزل األم ــني، ومل ي ــان يف اثن  يفرتق

 .اآلخر منهام عىلٰ  واحدٍ  جواز صدق كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

 :]وجوب اإلمامة[]] ١٠٨٧ص /[[

ــه ال جيــب بقــاؤه ببقــاء   كــان النبــيُّ امَّ ـولــ: فصــل: قول

ــف ــتدَّ  ،التكلي ــة إىلٰ واش ــوادِّ  ت احلاج ــم مل ــاكم احلاس ــزاع  احل الن

ة وجـود وجـب يف العنايـة األزليَّـ ،والقاطع لكيفيّـات التجـاذب

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــخص ق ــون  ش ــفاته؛ ليك ــوفاً بص ــون موص يك

ــ ــة ل ــيِّ خليف ــرع النب ــو ف ــدَّ ه، فه ــال ب ــنهام؛  ، ف ــاهبة بي ــن املش م

ــاً  ــة تابع ــون اخلليف ــله وك ــبيهاً بأص ــرع ش ــون الف ــوب ك لوج

ه لطـف  مل يكـن خليفـة لـه، مـع أنَّـصفاً بصـفاته وإالَّ ملستخلفة متَّ 

لطــف واجــب،  فــني يف القيــام بــاألوامر والنــواهي، وكــلُّ للمكلَّ 

ذلـك هـو اإلمـام، الغـرض، و مـن وجـوده ونصـبه؛ ليـتمَّ  فال بدَّ 

 .فاإلمامة واجبة

 :]تعريف اإلمامة[

اإلمامـــة هـــي الواليـــة التـــي توجـــب لصـــاحبها : قـــال

رّي وتـــدبريه بإصـــالح فســـاده ـف يف العـــامل العنصـــرُّ ـالتصـــ

ــ ــة إهليَّ ــاحبها بعناي ــاص ص ــه؛ الختص ــامالت في ــار الك ة وإظه

ــوَّ  ــه ق ــب ل ــن توج ــدن ع ــتغال بالب ــا االش ــه ال يمنعه ة يف نفس

عامل العلـوّي واكتسـاب العلـم الغيبـّي منـه يف حالـة صال بالاالتِّ 

ة ة واليقظـة، بـل جتمـع بـني األمـرين؛ ملـا فيهـا مـن القـوَّ الصحَّ 

 .التي تسع اجلانبني

 :]ة واليقظةسبب تقييد اكتساب العلم الغيبّي بحالة الصحَّ [

ــول ــ: أق ــام قُ إنَّ ــحَّ يِّ ــة الص ــة؛ ألنَّ د بحال ــريض  ة واليقظ امل

ــ ــد انحلَّ ــذي ق ــواهال ــ ت ق ــعفت حواسُّ ــبب وض ــه بس ه وآالت

ـــات إىلٰ  ـــه التف ـــرض لنفس ـــد يع ـــرض ق ـــب امل ص /[[ اجلان

ـ]] ١٠٨٨ ة حينئــٍذ، فــإذا العلــوّي؛ لضــعف العالقــة البدنيـَّ

ــ ق الصــحّي قــد انصــلحت باألفكــار الصــحيحة كانــت يف التعلُّ

ــاملرض، والعلــوم الرســميَّ  ة، ثــّم عــرض هلــا ضــعف العالقــة ب

ــات إىلٰ  ــا التف ــل هل ــ حيص ــها، فتُ ــنفس ــًا تام� ــا إدراك  ادرك ذاهت

ــويُ  ة، إدراك الروحانيّــات واحلقـــائق الغيبيَّـــ ل بـــذلك إىلٰ توصَّ

 .بعض املعلومات الغائبة لع عىلٰ فتطَّ 

ت بواسـطة النـوم الـنفس إذا ختلَّـ وكذا يف حـال النـوم؛ فـإنَّ 

ــرُّ ـعــن التصــ ــة والتعلُّ يَّ فات احلّس ــات اجلزئيَّ ــليمة ق ة وكانــت س

ــ ــاف وم ــال املض ــد اخلي ــن قي ــالط م ــن األخ ــتيالء يشء م ن اس

مـور اليقظـة واالهـتامم بـأمر مـن أحواهلـا، ومن غلبة يشء مـن أُ 

ـ روط ـا عنـد هـذه الشـبل كانت سليمة مـن هـذه العوائـق، فإهنَّ

ــ ــه، قــد تتعلَّ ق بــبعض مظــاهر عــامل املثــال، بــل وقــد تصــل إلي

ــور الشــبحيَّ  ــفتشــاهد الص ــت قويَّ ــل وإذا كان ــه، ب ــة في ة ة الكائن

ــد  ــتعداد ق ــاوز إىلٰ االس ــول  تتج ــن العق ــات م ــامل الروحانيّ ع

ـ  ٰى وذلـك هـو معنـ ،ةوالنفوس، فتشاهد مـا هنـاك مشـاهدة حقَّ

ــ ــادق، حتَّ ــام الص ــإ ٰى املن ــاج إىلٰ نَّ ــد ال حيت ــك  ه ق ــري، وذل التعب

ــ ــوحي، حتَّ ــزاء ال ــض أج ــت  نَّ إ ٰى بع ــاء كان ــن األنبي ــريًا م كث

 .هتم بطريق املنامنبوَّ 

غيبــّي بأحــد هــذين فاإلمامــة لــيس اكتســاهبا للعلــم ال

ــحَّ  ــة ص ــل يف حال ــرين، ب ــاألم ــه ُي ــّي ته ويقظت ــم الغيب درك العل

 .ة نفسه وعدم ممانعة العالقة هلالقوَّ 

 :] وعلم الوحيالفرق بني العلم اللدّينّ [

 املشــار إليــه يف بــالعلم اللــدّينّ  ٰى وهـذا العلــم الغيبــّي املســمّ 
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ــنفس والبــارئ تعــاىلٰ   هــو الــذي ال واســطة يف حصــوله بــني ال

ــ ــ ام هــو كالضــوء مــن رساج الغيــب يقــع عــىلٰ وإنَّ صــاٍف  ٍب قل

ــٍف  ــار لطي ــك ألنَّ . غٍ ف ــوم كلّ  وذل ــوهر املعل ــودة يف ج ــا موج ه

ة وهـو ليـَّة وهـو مـن اجلـواهر العاليـة األوَّ ة األزليـَّيَّ النفس الكلّ 

ــبة إىلٰ  ــل األوَّ  بالنس ــّواء إىلٰ العق ــبة ح ــنيَّ . آدم ل كنس ــد تب   أنَّ وق

ـــل األوَّ  ـــّيلّ العق ـــول الك ـــرب إىلٰ  ٰى  أرشف وأق ـــل وأق  وأكم

ــاىلٰ  ــارئ تع ــّز  البب ــة أع ــنفس الكّليَّ ــة، وال ــنفس الكّليَّ ــن ال م

فمــن إفاضــة العقــل . وألطــف وأرشف مــن ســائر املخلوقــات

ـــالكــّيلّ  ـــيَّـــد الـــوحي ومـــن إرشاق الـــنفس الكلّ  يتولَّ د ة يتولَّ

اإلهلام، والـوحي حليـة األنبيـاء، واإلهلـام زينـة األوليـاء، فكـام 

ــالويلُّ  أنَّ  ــل ف ــنفس دون العق ــيِّ  ال ــام دون النب ــذلك اإلهل ، وك

ــدّينّ  ــالعلم الل ــوحي، ف ــم األنبدون ال ــ عل ــاء، فأمَّ ــاء واألولي ا ي

 .ل موقوف عليهمُس بالرُّ  علم الوحي فخاصٌّ 

 :]ةالفرق بني الرسالة والنبوَّ [

ــوَّ  ــالة والنب ــني الرس ــرق ب ــإنَّ وف ــوَّ  ة؛ ف ــنفس النب ــول ال ة قب

ــل القدســيَّ  ــوهر العق ــن ج ــوالت ع ــات واملعق ــائق املعلوم ة حق

ـــوالت إىلٰ األوَّ  ـــات واملعق ـــك املعلوم ـــغ تل  ل، والرســـالة تبلي

فـق القبـول لـنفس مـن النفـوس ام يتَّ تعّدين والتـابعني، وربَّـاملس

هلــا التبليـــغ؛ لعــذر مــن األعـــذار وســبب مـــن  ٰى وال يتــأتّ 

 يكـون ألهـل النبـّوة والواليـة وهـذه والعلـم اللـدّينّ . األسباب

ــة ال تُ  ــرَّ املرتب ــال بمج ــتعلُّ ن ــد ال ــل إنَّ ــاّين، ب ــتمكَّ م اإلنس ن ام ي

ـــة]] ١٠٩٠ص /[[ ـــذه املرتب ـــن ه ـــرء م ـــّي  امل ـــالعلم اإلهل ب

ــ ــني  ه تعــاىلٰ الســاموّي؛ فإنَّ ــاب ب ــريًا رفــع احلج ــد خ إذا أراد بعب

ة الـذي هـو اللـوح املحفـوظ، فتظهـر يـَّنفسه وبـني الـنفس الكلّ 

 عــربِّ فيهــا أرسار املكّونــات وتنــتقش فيهــا معــاين املكنونــات، فيُ 

نـال ام تُ وحقيقـة احلكمـة إنَّـ. عنها بام يشاء ملـن يشـاء مـن عبـاده

، فام مل تبلـغ الـنفس هـذه املرتبـة ال تكـون حكـيًام؛ دّينّ لالبالعلم 

 َمـْن �َشـاُء  :مة من مواهـب اهللا تعـاىلٰ احلك ألنَّ 
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 :]اإلهلام دوام احتياج اخللق إىلٰ [

 طــع وبــاب الرســالة إذا انســدَّ الــوحي إذا انق واعلــم أنَّ 

ــتغن ــن الرُّ  ٰى اس ــاس ع ــالن ــحيح ُس ــد تص ــدعوة بع ــار ال ل وإظه

ــ ــادة احلجَّ ــار زي ــة إظه ــن احلكم ــيس م ــدين، ول ــل ال ة وتكمي

ـ. الفائدة من غري حاجة ومـدد نـور  ا بـاب اإلهلـام فـال ينسـدُّ فأمَّ

رورة واحتيـاج النفـوس ـة ال ينقطـع؛ لـدوام الضـيـَّالـنفس الكلّ 

. ر وأوانـزمــان وعصــ يــد وجتديـد وتــذكري يف كـلِّ تأك إليـه وإىلٰ 

ــ ــاس ل ــاجوا إىلٰ امَّ ـفالن ــدعوة واحت ــالة وال ــن الرس ــتغنوا ع   اس

ــــه ــــذكري والتنبي ــــاوس  - الت ــــذه الوس ــــتغراقهم يف ه الس

فــتح بــاب اإلهلــام  فــاهللا تعــاىلٰ  - واهنامكهــم يف هــذه الشــهوات

ــأ األُ وهيـَّ ،وعنايــةً  علـيهم رمحـةً   م أنَّ ب املراتـب؛ لــيُعلَ مـور ورتَّ

وهـذا أيضـًا . اهللا لطيف بعبـاده يـرزق مـن يشـاء بغـري حسـاب

ــملـن أمعــن النظـر فيــه وتـدبَّ  ة ر معانيــه فيـه داللــة ظـاهرة وحجَّ

 .وهتيئة األسباب له وجوب نصب الويلِّ  قاطعة عىلٰ 

ة واخلالفـة النبوَّ  اشتامل اإلمامة املطلقة عىلٰ []] ١٠٩١ص /[[

 :]عنها

ــال ــ: ق ــذا املعن ــي هب ــتم ٰى وه ــوَّ تش ــا ل النب ــة عنه ة واخلالف

ــ ــاِس  :ة، قــال تعــاىلٰ املســّامة باإلمامــة اخلاصَّ
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ــ]٢٦: ص[ األ ــم والرياســة؛ ألنَّــ؛ ألنَّ ه ه خيلفــه يف العل

ـ  طه، كـام أنَّ أقرب إليـه مـن البـاقي، يصـل الفـيض إلـيهم بتوسُّ

ــاظ املَ ُح  ــىلٰ ّف ــّالحه ع ــك وُص ــذا ُح  ِل ــاؤه، فك ــك خلف ــاظ املُل ّف

ـ ــوم احلقيقيـَّ ــائمون بحُ العل ــه ومصــلحو ج اهللا وبيِّ َجــة والق نات

ــه بريَّ  ــىلٰ ت ــه ع ــاء اهللا يف أرض ــه خلف ــة . خلق ــة والوالي فاإلمام

ــة إذا أُ  ــىلٰ واخلالف ــذت ع ــة  خ ــت يف احلقيق ــق كان ــه املطل الوج

 .شيئًا واحدًا ألفاظًا مرتادفةً 

 :]ةاإلمامة اخلاصَّ [

ــد تُ  ــوق ــاملعنؤَخ ــة  ٰى ذ ب ــة واخلالف ــون اإلمام ــّص، فتك األخ

ــ ــة ُي ــوالوالي ــا التص ــوَّ رُّ ـراد هب ــن النب ــأخوذ م ــذكور امل ة، ف امل

ــث يُ  ــبحي ــالَح ــون الكامليَّ ــا ك ــك ظ فيه ــا ذل ــتمل عليه ة املش

الشــخص املجتمــع فيــه رشائــط اخلالفــة والواليــة بســبب قربــه 

ـــوَّ  ـــمـــن مشـــكاة النب ة والكـــامالت ة وأخـــذ العلـــوم احلقيقيَّ

ة عمــوم وخصــوص ة عنهــا، فيكــون بينهــا وبــني النبــوَّ النفســانيَّ 

ــدق  ــق؛ لص ــلُّ (مطل ــيٍّ  ك ــام ويلٌّ  نب ــة وإم ــس؛  )وخليف وال عك

ـ ٰى ة أقـومرتبـة النبـوَّ  فإنَّ  هـذه  ة؛ ألنَّ مـن مرتبـة الواليـة اخلاصَّ

اخلـاّص مرتبـة الواليـة  بلـوغ الـويلِّ  ة؛ فـإنَّ الوالية مبدؤها النبـوَّ 

ــ ــهإنَّ ــوَّ ]] ١٠٩٢ص /[[ ام بســبب الفــيض علي ــة النب ة مــن والي

ة سـلوكه مـواطئ أقـدم مقاماتـه ة كـامل متابعتـه لـه وقـوَّ يَّ بخاّص 

الً بجميـع كامالتـه، فيقـوم مقامـه يف الواليـة يصـري مـتكمِّ  ٰى حتَّ 
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ــوَّ  ة مســتفيدًا واخلالفــة، فهــو مقتــبس هلــا مــن مشــكاة النب

ـــه  ـــب ل ـــارج، فيوج ـــطة يشء خ ـــري واس ـــه بغ ـــا من ألنواره

ــ ــد واملعلِّ ــن املرش ــتغناء ع ــامل االس ــه الك ــيض علي ــل يف م، ب

ــىلٰ  ــن األع ــور األس ــدَّ  ٰى والن ــه وش ــه لنفس ــة نفس ــبب مقابل ة بس

ــاتِّ  ــورها ص ــع ص ــا مجي ــع فيه ــقالتها، فينطب ــن ص ــا وحس اهلا هب

ــيَّ  ــًا قدس ــه نفس ــون نفس ــب؛ لك ــامل الغي ــن ع ــا م ــة فيه ة املنتقش

تني، صــاهلا بالعـامل العلـوّي ومجعهــا بـني القــوَّ ة اتِّ نفسـه يف شـدَّ ك

ــذلــك االتِّ  نَّ أ إالَّ  ــال هلــا مش ــوَّ روط باتِّ ـص ــكاة النب ة صــاهلا بمش

 .صالذلك االتِّ  إىلٰ الوصول  التي هي الطريق هلا إىلٰ 

 :]ةمرتبة الوالية املطلقة أجّل من مرتبة النبوَّ [

ــفعُ  ــ مَ ِل ــاه أنَّ ممَّ ــىلٰ  ا ذكرن ــّل وأع ــة أج ــة املطلق ــة الوالي  مرتب

 .ةوأرشف من مرتبة النبوَّ 

ـ  االنبـّي ال يكــون نبي�ــ الواليـة مبــدأ هلــا؛ ألنَّ  فــألنَّ : الً ا أوَّ أمَّ

وإذا كانـت مبــدأ هلــا  ،ةلنبــوَّ فالواليــة مبـدأ ا. ايكــون وليـ� ٰى حتـَّ

ــ ــيِّ كانــت ســابقة عليهــا وعلَّ ــة النب  ة يف حصــوهلا، فتكــون والي

 .تهوأرشف من نبوَّ  املطلقة أجّل وأعىلٰ 

ــ ــاً وأمَّ ــألنَّ : ا ثاني ــىلٰ  ف ــة أع ــةً  الوالي ــا رتب ــد ؛ ألنَّ منه ها أمب

ــاُم  ــي مق ــي ه ــة الت ــال يســعني مَ «الوحــدة املطلق ــرَّ َل ، »بك مق

إليهـا بعـد  ة الكثـرة احلاصـلة بسـبب الـردِّ ة من جهـوكامل النبوَّ 

، »مَمــبـاهي بكـم األُ إّين أُ «: مقـام الوحـدة املشـار إليهـا يف قولـه

 مقـــام الوحــدة أجـــّل وأعـــىلٰ ]] ١٠٩٣ص /[[ وال ريــب أنَّ 

ــوَّ  ــون ق ــرة، فتك ــام الكث ــن مق ــوَّ م ــون ة النب ــة، فتك ــن الوالي ة م

 .أرشف منها

ــ ــاً وأمَّ ــألنَّ : ا ثالث ــةً  ف ــل حيط ــة أكم ــع  الوالي ــاال� وأوس حم

؛ لكوهنـــا كـــاجلنس الـــداخل حتتهـــا ســـائر وأبســـط حقيقـــةً 

ة الواليــات واجلامعــة ألصــناف الكــامالت؛ لــدخول النبــوَّ 

ــ ــث إهنَّ ــن حي ــا م ــحتته ــة خاصَّ ــق ا والي ــت مطل ــة حت ة داخل

 .أرشف وأكمل من األخصِّ  الوالية، واألعمُّ 

وأبســط حمــاال� وأوســع  تفسـري كــون الواليــة أكمــل حيطــةً [

 :]حقيقةً 

ــ: أقــول ــار كثــرة أشخاصــها عــىلٰ أمَّ  ا كــامل حيطتهــا فباعتب

 .األولياء أكثر عددًا من األنبياء ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

ـ ــوأمَّ ة؛ ا فباعتبــار ســعة دائرهتــا دون دائــرة النبــوَّ ا ســعة حماهلِّ

ــوَّ  ألنَّ  ــدائرة النب ــة ب ــة حميط ــرة الوالي ــمنها دائ ــدخوهلا يف ض ة؛ ل

وال  ويلٌّ  نبـيٍّ  كـلَّ  ق؛ فـإنَّ من حيـث العمـوم واخلصـوص املطلـ

عظيمـة الـدائرة  سـعة املحـالِّ عكس، فالواليـة أعـّم، فتكـون متَّ 

 .د األشخاصبسبب كثرة الوجود اخلارجّي وتعدُّ 

بهـا مـن تركُّ وعـدم ا بسـاطة حقيقتهـا فباعتبـار وحـدهتا وأمَّ 

ــيشء بخــالف النبــوَّ  ــا مركَّ ة؛ فإهنَّ ا بــة عــن الواليــة املطلقــة؛ ألهنَّ

ــة خا ــوالي ــصَّ ــوَّ ة مقيَّ ــة النب ــا والي ــت أنَّ دة بكوهن ــد عرف  ة، وق

 .د واخلاصِّ جزء املقيَّ  املطلق والعامَّ 

 :]ةمن الوالية اخلاصَّ  ة أعىلٰ النبوَّ []] ١٠٩٤ص /[[

ــال ــ: ق ــوأمَّ ــة اخلاصَّ ــام  - ةا الوالي ــن مق ــأخوذة م ــي امل أعن

ـــوَّ  ـــالنبوَّ  - ةالنب ـــىلٰ ف ـــا؛ رضورَة أنَّ  ة أع ـــل منه  وأرشف وأكم

مبـدأ لتلـك الواليـة  ة النبـيِّ نبـوَّ  رشف من فرعـه؛ فـإنَّ األصل أ

 .ةمة عليها، فتكون أرشف منها من تلك احليثيَّ ومتقدِّ 

ة كظهــور نــور ظهــور هــذه الواليــة عــن النبــوَّ  وأيضــًا فــإنَّ 

ــن توقُّ  ــت م ــا عرف ــمس؛ مل ــور الش ــن ن ــر ع ــا القم ــا عليه فه

ــلٌّ  ــعاعها وظ ــس لش ــي عك ــا، فه ــتفادهتا منه ــا واس ــذا . هل وهل

ـ فهـا أهـل العبـارة بـأنَّ عرَّ  مـور الــدين ة يف أُ اإلمامــة رياسـة عامَّ

ـ إنَّ : والدنيا لشـخص إنسـاّين، وقـالوا ة كـاجلنس الرياسـة العامَّ

يشــمل الرياســة املطلقــة الشــاملة ملطلــق الواليــة الــداخل فيهــا 

 .ة وغريهاالنبوَّ 

 :]ة ال تقبل الترشيكالوالية اخلاصَّ [

واليـــة املطلقـــة لتخـــرج ال )لشـــخص إنســـاينّ (: وقـــوهلم

ــوَّ  ــالشــاملة للنب ــخص واحــد؛ جلــواز  ا ال ختــتصُّ ة؛ ألهنَّ بش

ــوَّ  ــر مــن واحــد وقبــول النب ــة حصــوهلا يف أكث ــة املطلق ة والوالي

ـ. وهـارون ٰى ريك بـني اثنـني كـام يف موســللتش  - ا اإلمامـةوأمَّ

ــ ــي الواليــة اخلاصَّ ــلح أن تكــون يف عصــ - ةأعن ر ـفــال تص

ــد؛ ألنَّ  ــخص واح ــن ش ــر م ــد ألكث ــويلِّ  واح ــار ال ــق باعتب  اخلل

ة يف كالعلَّــ كــاملعلول يف الفــيض واســتفادة الكــامل، والــويلُّ 

ر واحـــد ـاإلفاضـــة والتعلـــيم، فلـــو اجتمـــع اثنـــان يف عصـــ

ّي، هــذا ـمعلـول واحــد شخصــ تــان عــىلٰ تــوارد علَّ فان لَ رِّ ـمتصـ

 .خلف

ــ ــًا فإنَّ ــي املكلَّ وأيض ــتالف دواع ــبب اخ ــتيالء ه بس ــني واس ف

ــىلٰ  ــب ع ــهوة والغض ــتالف يف  الش ــل االخ ــد حيص ــاعهم ق طب

ــة  ــود يف العناي ــوع املقص ــتالل نظــام الن ــتلزم الخ ــات املس الرغب

ـــىلٰ  ـــه ع ـــالحه ببقائ ـــتالف؛ ألنَّ  إص ـــدم االخ ـــتامع وع  االج

ــة ال تقتضــ ــر عــىلٰ ]] ١٠٩٥ص /[[ي ـالوالي الــدواعي  القه

 .ة ال أزيد من ذلك بسبيل السياسة املدنيَّ إالَّ 
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ـ وأيضــًا فــإنَّ  ف ألحــدمها دون اآلخــر كلَّــم ة كــلِّ تبعيـَّ

 بـاع، فـإن كـان لكـلِّ ه جيـب عليـه االتِّ ح، مع أنَّـترجيح بال مرجِّ 

ــتامع للعلَّ  ــق االج ــنهام حتقَّ ــد م ــىلٰ واح ــني ع ــد،  ت ــول الواح املعل

 .هذا خلف

 :]دخول يف االستدالل بالوجهني األخريين[

ــ: أقــول ا الوجهــان األخــريان فــال خيلــو االســتدالل هبــام أمَّ

 :من دخل

ــ ــ: لا األوَّ أمَّ قواعــد اجلمهــور مــن حيــث  ه جيــري عــىلٰ فألنَّ

ـ التفويض فيها إىلٰ  ة فكـاد ال القواعـد اإلماميـَّ ا عـىلٰ اخللـق، وأمَّ

 .يستقيم

تقـدير  عـىلٰ  ام يـتمُّ هـذا إنَّـ: لقائـل أن يقـول فـإنَّ : ا الثاينوأمَّ 

منهـا، والقائـل الـذي  واحـدٍ  لكـلِّ  بـاع الكـلِّ القول بوجـوب اتِّ 

قسـم  كـلَّ  إنَّ : الثنـني ال يقـول بـذلك، بـل يقـوليقول بجواز ا

هلــم،  َب ِصــبــاع إمامــه الــذي نُ مــن أقســام اخللــق جيــب عليــه اتِّ 

معلـــول واحـــد وال  تـــني عـــىلٰ وحينئـــٍذ ال يلـــزم اجـــتامع علَّ 

الوجـه  إيـراده عـىلٰ  وهـذا اإليـراد يصـحُّ . حالرتجيح بـال مـرجِّ 

ــتامع العلَّ  ل مــن حيــث إنَّ األوَّ  ــه هــو اج ــالزم في ــنيال ــا ، إالَّ ت  أّن

ة العـامل يف مـادَّ  فرِّ ـاإلمـام متصـ ا يف مـا سـلف أنَّ نّ  بيَّ امَّ ـل: نقول

ــ ــبة إىلٰ ـالعنص ــون بالنس ــالنفس  رّي فيك ــخاص ك ــع األش مجي

ــبة إىلٰ  ــامالت  بالنس ــار الك ــالحه وإظه ــدبريه وإص ــدن يف ت الب

فيــه، فجميــع العــامل بالنســبة إليــه كالبــدن الواحــد، فيجــب أن 

فكــام ال جيــوز . العــامل كــالنفس الواحــدة ىلٰ يكـون هــو بالنســبة إ

اجـتامع إمـامني يف  بـدن واحـد كـذا ال يصـحُّ  اجتامع نفسني عـىلٰ 

ص /[[ تــني عــىلٰ اجــتامع علَّ  ر واحــد، كــام ال يصــحُّ ـعصــ

 .معلول واحد شخّيص ]] ١٠٩٦

وأيضًا املقصـود مـن اإلمـام هـو إصـالح نظـام العـامل، فـإن 

ــه ذلــك الغــرض كــان  ــر كــان الواحــد حيصــل من وجــود اآلخ

ــن  ــة، وإن مل يك ــاده يف احلكم ــع إجي ــدة، فيمتن ــن الفائ ــًا ع خالي

ــالً  ــود حاص ــتحق�  املقص ــك مس ــن ذل ــك يك ــد ل ــذلك الواح  اب

ــ ــزوم العبثيَّ ــة؛ لل ــرض للوالي ــول الغ ــدم حص ــبه؛ لع ة يف نص

مـن شـخص حيصـل منـه املقصـود،  املقصود من نصبه، فـال بـدَّ 

 . واحداً فال يكون إالَّ 

 :]متعلَّق اإلمامة[

ــال ــ: ق ــوهلموأمَّ ــدنيايف أُ (: ا ق ــدين وال ــور ال ــ )م ــان فإنَّ ه بي

ــ مور الــدين فهــي متعّلقــة ا كــام تكــون متعّلقــة بــأُ ملتعلَّقهــا؛ فإهنَّ

ـــبـــأُ  ة مـــور املعاشـــيَّ لـــة للنـــوع يف األُ ا املكمِّ مور الـــدنيا؛ ألهنَّ

 ة؛ ملـا بـني اخلليفـة والنبـيِّ ر يف واليـة النبـوَّ مـا تقـرَّ  ة عىلٰ واملعاديَّ 

 واليـة النبـيِّ  فكـام أنَّ . قـت اخلالفـة عنـه ملا حتقَّ شاهبة وإالَّ من امل

ورياسته متعّلقـة هبـام كـذلك واليـة اخلليفـة ورياسـته مـن غـري 

 .فرق

ــفــوا النبــوَّ وعرَّ  ر، ـا اإلخبــار عــن اهللا بغــري واســطة بشــة بأهنَّ

ــوَّ  ــوا النب ــام فجعل ــان باألحك ــوحي واإلتي ــذ ال ــة بأخ ة متعّلق

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــة ع ــة،  النافع ــاهدة املالئك ــوحي بمش ــق ال بطري

ــلِّ  ــا يف ك ــة مقامه ــة قائم ــوا اإلمام ــا إالَّ  وجعل ــا هل ــك م  يف ذل

ــ ــي؛ فإنَّ ــطةالتلّق ــا بواس ــروه يف . ه يتلّقاه ــا ذك ــني م ــد ب وال ُبع

هـو طريـق أهـل اإلشـارة  اهاتني املرتبتني وبني ما أرشنـا إليـه ممـَّ

ــىلٰ  ــر ع ــق يظه ــان التحقي ــوم وإن ك ــث املفه ــن حي ــفحات  م ص

 .م أهل اإلشارةكال

*   *   * 

إ ا ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

 :اخلليفة قبل اخلليقة ]]٣٤ص [[

ا بعـد فـإنَّ اهللا تبـارك وتعـاىلٰ   : يقـول يف حمكـم كتابـه أمَّ
ْ
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ــة  ــر[اآلي ــدأ ]٣٠: ةالبق ــدلَّ  ، فب ــة، ف ــل اخلليق ــة قب باخلليف

أنَّ احلكمـة يف اخلليفـة أبلـغ مـن احلكمـة يف اخلليقـة،  ذلك عـىلٰ 

ــدأ  ــن يب ــيم م ــيم واحلك ــبحانه حك ــه س ــه ألنَّ ــدأ ب ــذلك ابت فل

ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن   باألهّم دون األعـّم، وذلـك تصـديق َقـْوِل الصَّ

ــٍد  ــوُل  ُحمَمَّ ــُث َيُق ــُة «: َحيْ ــِق، اْحلُجَّ ــَع اْخلَْل ــِق، َوَم ــَل اْخلَْل َقبْ

ــِق  ــَد اْخلَْل ــق اهللا » َوَبْع ــو خل ــة  ، ول ــن اخلليف ــوا م ــة خل اخلليق

ضهم للتلـف، ومل يـردع السـفيه عـن سـفهه بـالنوع  لكان قد عرَّ

ــد ــويم املفس ــدود وتق ــة احل ــن إقام ــه م ــب حكمت ــذي توج . ال

ــدة ال تُ  ــة الواح ــا إنَّ واللحظ ــفح عنه ــة رضب ص غ احلكم ــوِّ س

، ومــن زعــم أنَّ الــدنيا ختلــو كــام أنَّ الطاعــة تعــمُّ  تعــمُّ  احلكمــة

ح مــذهب الربامهــة يف إبطــاهلم  ســاعة مــن إمــام لزمــه أن يصــحِّ

خـاتم األنبيـاء  الرسالة، ولوال أنَّ القـرآن نـزل بـأنَّ حمّمـدًا 

وقــت، فلــامَّ صــحَّ  لوجــب كــون رســول يف كــلِّ ]] ٣٥ص /[[

ــ ــع معن ــك ارتف ــت  ٰى ذل ــده وبقي ــول بع ــون الرس ــورة ك الص

ــره ال  س ذك ــدَّ ــك أنَّ اهللا تق ــل، وذل ــة يف العق ــتدعية للخليف املس

ر يف العقــول حقائقــه، وإذا مل ســبب إالَّ بعــد أن يُ  يــدعو إىلٰ  صــوِّ
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ــك أنَّ  ــة، وذل ــت احلجَّ ــدعوة ومل تثب ــق ال ــك مل تتَّس ر ذل ــوِّ يص

ــان يف  ــو ك ــدادها، فل ــن أض ــو ع ــكاهلا وتنب ــألف أش ــياء ت األش

 .قطُّ  انبي�  بعث اهللا  ل ملاُس العقل إنكار الرُّ 

مثال ذلك الطبيـب يعـالج املـريض بـام يوافـق طباعـه، ولـو 

تلفــه، فثبــت أنَّ اهللا  ذلــك إىلٰ  ٰى عاجلــه بــدواء خيــالف طباعــه أدّ 

ـــدعو إىلٰ  ـــه يف أحكـــم احلـــاكمني ال ي العقـــول   ســـبب إالَّ ول

املسـتخلف كـام جـرت بـه  صورة ثابتـة، وباخلليفـة يسـتدلُّ عـىلٰ 

ــالعــادة يف العا ــمَّ اســتخلف  ٰى ة، ويف املتعــارف متــة واخلاصَّ

ــًا اســتدلَّ بظلــم خليفتــه عــىلٰ  ظلــم مســتخلفه، وإذا  ملــك ظامل

ــىلٰ  ــه ع ــتدلَّ بعدل ــادالً اس ــان ع ــت أنَّ  ك ــتخلفه، فثب ــدل مس ع

 . معصوماً جب العصمة وال يكون اخلليفة إالَّ خالفة اهللا تو

 :وجوب طاعة اخلليفة

ــتخلف اهللا  ـــامَّ اس ــىلٰ  آدم يف األرض ول ــب ع ــل  أوج أه

ــنُّ  ــف الظ ــه، فكي ــة ل ــاموات الطاع ـــامَّ  الس ــل األرض، ول بأه

 اخللــق اإليــامن بمالئكــة اهللا وأوجــب عــىلٰ  عــىلٰ  أوجــب اهللا 

ــّم لـــامَّ امتنــع ممتنــع مــن اجلــّن  املالئكــة الســجود خلليفــة اهللا، ث

والصـغار والـدمار، وأخـزاه  عن السجود له أحـلَّ اهللا بـه الـذلَّ 

القيامـة، علمنـا بـذلك رتبـة اإلمـام وفضـله، وأنَّ يوم  ولعنه إىلٰ 

ــاىلٰ  ــارك وتع ــه اهللا تب ــة أنَّ ــم املالئك ـــامَّ أعل ــٌل ِيف اْألَْرِض   ل جاِع

ــىلٰ  ــهدهم ع ــًة أش ــن  َخِليَف ــزم م ــهادة، فل ــم ش ــك، ألنَّ العل ذل

هـم عـن أنَّ اخللـق خيتـار اخلليفـة أن تشـهد مالئكـة اهللا كلُّ  ٰى ادَّع

اخلطــب العظــيم  مــة تــدلُّ عــىلٰ آخــرهم عليــه، والشــهادة العظي

ينجـو صـاحب  ٰى كام جـرت بـه العـادة يف الشـاهد، فكيـف وأّنـ

هلـم  االختيار مـن عـذاب اهللا وقـد شـهدت عليـه مالئكـة اهللا أوَّ

وقـد شـهدت  ب صـاحب الـنصِّ عـذِّ يُ  ٰى وآخرهم، وكيـف وأّنـ

 ؟همله مالئكة اهللا كلُّ 

ــوم  ة يف اخلليفــة باقيــة إىلٰ ولــه وجــه آخــر وهــو أنَّ القضــيَّ  ي

ــم أنَّ  ــن زع ــة، وم ة ]] ٣٦ص /[[القيام ــوَّ ــه النب ــة أراد ب اخلليف

ــك أنَّ اهللا  ــه، وذل ــن وج ــأ م ــد أخط ــتخلف  فق ــد أن يس وع

ــة  ــذه األُمَّ ــن ه ــلة[م ــلَّ ] الفاض ــال ج ــام ق ــدين ك ــاء راش خلف

س ـــدَّ ـــوا : وتق
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ة ة اخلالفــة قضـيَّ ، ولــو كانـت قضـيَّ ]٥٥: النـور[ ش ة النبــوَّ

ــث اهللا  ــة أن يبع ــم اآلي ــب حك ــ أوج ــد  انبي� ــد حمّم ، بع

َم ا��ِ�ي�ــ�َ : ومــا صــحَّ قولــه
َ
  ، فثبــت]٤٠: األحــزاب[ وَخــا�

ة، وثبـــت أنَّ  أنَّ الوعـــد مـــن اهللا  ثابـــت مـــن غـــري النبـــوَّ

ة بوجـه، وقـد يكـون اخلليفـة غـري نبـيٍّ  وال  اخلالفة ختالف النبـوَّ

 .ليفةإالَّ خ يكون النبيُّ 

ـــه  ـــو أنَّ ـــر ه ـــق  وآخ ـــتعباده اخلل ـــر باس أراد أن يظه

ــجود آلدم  ــام  بالس ــص ك ــالص املخل ــافق وإخ ــاق املن نف

ـــة اهللا  ـــي مالئك ـــاعيهام أعن ـــام واخلـــرب عـــن قن كشـــفت األّي

ـل ذلـك املعنـ  إىلٰ  -مـن اختيـار اإلمـام  - ٰى والشيطان، ولـو وكَّ

نَّـه ض، وذلـك أمن أضمر سوءًا ملـا كشـفت األّيـام عنـه بـالتعرُّ 

خيتار املنافق من سـمحت نفسـه بطاعتـه والسـجود لـه، فكيـف 

خــالص مــا يف الضــامئر مــن النفــاق واإل يوصــل إىلٰ  ٰى وأّنــ

 .واحلسد والداء الدفني

ـــىلٰ  ـــل ع ـــة تتفاض ـــو أنَّ الكلم ـــر وه ـــه آخ ـــدار  ووج أق

املخاطِب واملخاَطـب، فخطـاب الرجـل عبـده خيـالف خطـاب 

ـــيِّ  ـــان اهللا س ـــب ك ـــاطَ ده، واملخاطِ ـــة اهللا ، واملخ بون مالئك

هلــم وآخــرهم، والكلمــة العمــوم هلــا مصــلحة عمــوم كــام أنَّ  أوَّ

ـــة يف  ـــوص، واملثوب ـــلحة خص ـــا مص ـــوص هل ـــة اخلص الكلم

العمـوم أجــّل مـن املثوبــة يف اخلصــوص، كالتوحيـد الــذي هــو 

ــىلٰ  ــوم ع ــ عم ــجَّ عامَّ ــالف احل ــق اهللا خي ــائر  ة خل ــاة وس والزك

ــه  ــوص، فقول ــو خص ــذي ه ـــرع ال ــواب الش  وَ  :أب
َ
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مــن معــاين التوحيــد ملــا أخرجــه خمــرج العمــوم،  ٰى أنَّ فيــه معنــ

لزمهــا مــا لــزم ُأختهــا  ٰى والكلمــة إذا جــاورت الكلمــة يف معنــ

واحــد، ووجــه ذلــك أنَّ اهللا  ٰى مجعهــام معنــ]] ٣٧ص /[[إذا 

ـمـن خلقـه مـن يُ  سبحانه علم أنَّ  ده ويـأمتر ألمـره، وأنَّ هلـم وحِّ

ــه  ــو أنَّ ــريمهم، ول ــتبيحوا ح ــوهنم ويس ــداء يعيب ـــر  أع قصَّ

ــار  ــرًا لبطلــت احلكمــة وثبــت اإلجب ــدي عــنهم جــربًا وقه األي

ــتحال  ـــامَّ اس ــادات، ول ــاب والعب ــواب والعق ــل الث ــًا وبط رأس

ذلك وجـب أن يـدفع عـن أوليائـه بضــرب مـن الضــروب ال 

ــه ــك  تبطــل ب ــان الوجــه يف ذل ــات، فك ــادات واملثوب ومعــه العب

ــيل  ــبس وحتص ــل واحل ــلب والقت ــالقطع والص ــدود ك ــة احل إقام

ا يـزع القـرآن، وقـد : احلقوق، كام قيل ما يـزع السـلطان أكثـر ممـَّ

 ِ� ُصــُدورِِهْم ِمــَن  :نطــق بمثلــه قولــه 
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ـــر[ اهللاِ  ــب ]١٣: احلش ــب أن ينص ـــر خ ، فوج ــة يقص ليف



 اإلمام احلاجة إىلٰ / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   .......................................................................................... ٣٢٠

من أيدي أعدائه عن أوليائـه مـا تصـحُّ بـه ومعـه الواليـة، ألنَّـه 

ــب  ــات ووج ــة مــع مــن أغفــل احلقــوق وضــيَّع الواجب ال والي

 .عن ذلك خلعه يف العقول، جلَّ اهللا تعاىلٰ 

ــه لــو أنَّ رجــالً بنــ مســجدًا ومل  ٰى واخلليفـة اســم مشــرتك ألنَّ

ــه، ن ــان مؤذِّ ــًا ك ن ــه مؤذِّ ــب في ــه ونص ــه  يــؤذِّن في ــا إذا أذَّن في فأمَّ

نـًا كــان خليفتـه، وكـذلك الصــورة يف  أّيامـًا ثـّم نصــب فيـه مؤذِّ

ــ ــارف مت ــول واملع ــدار ٰى العق ــال البن ــان : ق ــي ك ــذا خليفت ه

الربيـد واملظـامل، فكـذلك القـول يف  البنـدرة ال عـىلٰ  خليفته عـىلٰ 

صــاحبي الربيــد واملظــامل، فثبـــت أنَّ اخلليفــة مــن األســـامء 

ذكــره االنتصــاف ألوليائــه  صــفة اهللا تعـاىلٰ  املشـرتكة فكــان مــن

ـ خليفتـه، فلهـذا الشـأن  إىلٰ  ٰى ل مـن ذلـك معنـمن أعدائـه، فوكَّ

ــ ــتحقَّ معن ــ ٰى اس ــة دون معن ــودًا  ٰى اخلليف ــًا معب ــذ رشيك أن يتَّخ

ــاىلٰ  ــارك وتع ــال اهللا تب ــأن ق ــن الش ــذا م ــبحانه، وهل ــع اهللا س  م
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ــد ــ ق ــون بمعن ــان هللا  ٰى تك ــد ك ــة، وق ــان  النعم ــه نعمت علي
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، ٰى ًام ال حتصـــَعــ، ومهــا نعمتــان حوتــا نِ ]٢٠: لقــامن[ َو�اِطنَــة
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ــل ــاتلني: القائ ــيفي تق ــغ يف بس ــذا أبل ــاعنني؟ وه ــي تط ، وبرحم

ــه  ــنع، فقول ــبح وأش   :الق
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كانـــت كلمـــة متشـــاهبة أحـــد  جاِعـــل

ــل أنَّ اهللا  ــد اجلاه ر عن ــوَّ ــه يتص ــا أنَّ ــه  وجوهه ــري خلق يستش

ر عنــد املســتدلِّ  ٰى يف معنــ  لَّ عــىلٰ إذا اســتد التــبس عليــه ويتصــوَّ

ــلَّ  اهللا  ــه ج ــة أنَّ ــه اجلليل ــة وجاللت ــه املحكم ــن أن  بأفعال ع

ــ ــه معن ــبس علي ــزه  ٰى يلت ــه ال يعج ــال فإنَّ ــه ح ــتعجم علي أو يس

ــــاموات واألرض، والســــبيل يف هــــذه اآليــــة  يشء يف الس

ـا تـردُّ   املتشاهبة كالسبيل يف أخواهتـا مـن اآليـات املتشـاهبات أهنَّ

الســفه  ق إىلٰ ه العــذر للمتطــرِّ املحكــامت ممَّــا يقطــع بــه ومعــ إىلٰ 

 .واإلحلاد

ـــه  ِ� : فقول
ٌ

ـــل  جاِع
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ـــِة إِ�
َ
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ْ
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ً
ــة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
ــىلٰ  األ ــدلُّ ع ــ ي ــة  ٰى معن ــة جليل ــدايتهم لطاع ه

ــن اهللا  ــة ع ــد، نافي ــة بالتوحي ــييع  مقرتن ــم وتض ــع والظل اخلل

ـة، وال احلقوق وما تصـحُّ بـه ومعـه الواليـة، فتكمـل معـه احل جَّ

 .ألحد عذر يف إغفال حقٍّ  ٰى يبق

ــه  ٰى وُأخــر  ٰى إذا علــم اســتقالل أحــد مــن عبــاده ملعنــ أنَّ

ــ ــه حتَّ ــه ل ــات ندب ــاين الطاع ــن مع ــادة  ٰى م ــه عب ــه ب ــل ل حتص

قـدرها مـا لـو أغفـل ذلـك جـاز أن  معهـا مثوبـة عـىلٰ  ويستحقُّ 

هلـم وآخـرهم، جـلَّ اهللا عـن  يغفل مجيع معـاين حقـوق خلقـه أوَّ

 ٰى للقــوام بحقـوق اهللا وحقــوق خلقــه مثوبـة جليلــة متــذلـك، ف

ــرف  ــر ع ــا مفكِّ ــر فيه ــول ]] ٣٩ص /[[فكَّ ــا إذ ال وص أجزاءه

هــا جلاللتهــا وعظــم قــدرها، وأحــد معانيهــا وهــو جــزء كلِّ  إىلٰ 

ــة  ــة والبعوض ــادل النمل ــام الع ــعد باإلم ــه يس ــا أنَّ ــن أجزائه م

هلـم وآخـرهم بداللـة قولـه تعـاىلٰ   :  واحليوان أوَّ
َ
ناَك َومـا أ

ْ
رَْسـل

ِمَ� 
َ
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ْ
 �ِل

ً
ــة َ ْ
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ــاء[ �إِال ــدلُّ عــىلٰ ]١٠٧: األنبي ة  ، وي صــحَّ

ـــة نـــوح  ذلـــك قولـــه  ِفُروا  :يف قصَّ
ْ
ـــتَغ ـــُت اسْ

ْ
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�
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ً
رارا

ْ
 ، ثـّم مـن املـدرار مـا ينتفـع]١١و ١٠: نـوح[اآليـة  �ِمد

ديـن اهللا  بـه اإلنسـان وسـائر احليـوان، وسـبب ذلـك الـدعاة إىلٰ 

مــن  أقــداره، وعقوبتــه عــىلٰ  اهللا، فمثوبتــه عــىلٰ  حــقِّ  واهلــداة إىلٰ 

إنَّ اإلمـام حيتـاج إليـه لبقـاء العـامل : عانده بحسابه، وهلذا نقـول

 .صالحه عىلٰ 

يف هـذا  ٰى وقد أخرجـت األخبـار التـي رويتهـا يف هـذا املعنـ

 . اإلمام ب العلَّة التي حيتاج من أجلها إىلٰ الكتاب يف با

 :ليس ألحد أن خيتار اخلليفة إالَّ اهللا 

ــول اهللا    :وق
ٌ

ــل  جاِع
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َ
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ْ
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ً
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َ
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َ ْ
ــل(، ِ� األ ــف ) جاع ــي وص ــفة اهللا الت ن ص ــوَّ من

ــه ــنْ : هبــا نفســه، وميزانــه قول  ِم
ً
ـــرا

َ
 خــاِلٌق �َش

�
 �ِطــ�ٍ  إِ�

عــ  ،]٧١: ص[ نــه ووصــف بــه نفســه، فمــن ادَّ ــار  ٰى فنوَّ ــه خيت أنَّ

 ٰى رًا مـن طـني، فلـامَّ بطـل هـذا املعنــاإلمام وجب أن خيلـق بشـ

 .بطل اآلخر إذ مها يف حيِّز واحد

ــر ــه آخ ــمتهم مل : ووج ــلهم وعص ــة يف فض ــو أنَّ املالئك وه

هنــم، اهللا ذلــك بنفســه دو تــوّىلٰ  ٰى يصــلحوا الختيــار اإلمــام حتَّــ

ـ واحتجَّ بـه عـىلٰ  اختيـاره ملـا مل  ة خلقـه أنَّـه ال سـبيل هلـم إىلٰ عامَّ

يكـن للمالئكـة سـبيل إليـه مـع صـفائهم ووفـائهم وعصـمتهم 

ــبحانه ــه س ــل قول ــرية، مث ــات كث ــاهم يف آي  : ومــدح اهللا إّي
ْ
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 ].٦: التحريم[

ثــّم إنَّ اإلنســان بــام فيــه مــن الســفه واجلهــل ]] ٤٠ص /[[

ــ لــه ذلــك، فهــذا واألحكــام دون اإلمامــة  يســتتبُّ  ٰى كيــف وأّن

شــيئًا  يكــل اهللا وغــري ذلــك مل  مثــل الصــالة والزكــاة واحلــجِّ 

ــك إىلٰ  ــن ذل ــ م ــف وكَّ ــمَّ خلقــه، فكي اجلــامع  ل إلــيهم األه

 ها واحلقائق بأرسها؟لألحكام كلِّ 

 :عرص وجوب وحدة اخلليفة يف كلِّ 

خليفـة واحـدة ثبـت بــه،  إشـارة إىلٰ ) خليفـة: (ويف قولـه 

مـن زعـم أنَّـه جيـوز أن تكـون يف وقـت واحـد   ومعه إبطال قول

ــة ــد اقت أئمَّ ــرية، وق ـــر اهللا كث ــىلٰ  ص ــت  ع ــو كان ــد، ول الواح

وا عنـه مل يقتصــر اهللا  الواحـد،  عـىلٰ  احلكمة مـا قـالوه وعـربَّ

ــ ــرآن ُي ــّم إنَّ الق ــدعواهم، ث ــاٍذ ل ــا ُحم ــا دون ودعوان ح قولن رجِّ

 ٰى األُخـر قوهلم، والكلمتان إذا تقابلتـا ثـّم رّجـح إحـدامها عـىلٰ 

 .بالقرآن، كان الرجحان أوىلٰ 

 :لزوم وجود اخلليفة

ــه  ــةِ  :ولقول
َ
َمالئِ�

ْ
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َ
ــك  َر��

َ
ــال  ق

ْ
ــة يف  ... َو�ِذ اآلي

  )َربُّـَك : (لــامَّ قـال ه بـه نبيـَّ اخلطاب الـذي خاطـب اهللا 

ــ الــدليل عــىلٰ  مــن أصــحِّ  ــه ســبحانه يســتعمل هــذا املعن يف  ٰى أنَّ

ــه إىلٰ  ت ــه  ُأمَّ ــة ل ــن حجَّ ــو م ــإنَّ األرض ال ختل ــة، ف ــوم القيام ي

ــا  ــهعلــيهم، ولــو ال ذلــك مل ــَك : (كــان لقول حكمــة وكــان   )َربُّ

ــ: (جيــب أن يقــول ــه يف )مرهبُّ ، وحكمــة اهللا يف الســلف كحكمت

ــه   اخللــف ال خيتلــف يف مــرِّ األّيــام وكــرِّ األعــوام، وذلــك أنَّ

عدل حكـيم ال جيمعـه وأحـدًا مـن خلقـه نسـب، جـلَّ اهللا عـن 

 .ذلك

*   *   * 

ـــم اهللا ]] ٤٦ص [[ ـــامء كلَّ  علَّ ـــاآدم األس ـــة واحل. ه كم

ــــول إىلٰ  ــــه ال وص ــــًا أنَّ ــــوه  يف ذلــــك أيض ــــامء ووج األس

ــ  ه إىلٰ االســتعبادات إالَّ مــن طريــق الســامع، والعقــل غــري متوجِّ

ــه لــو أبصـــر عاقــل شخصــًا مــن بعيــد أو قريــب ملــا  ذلــك، ألنَّ

ــل إىلٰ  ــق  توصَّ ــن طري ــه إالَّ م ــبيل إلي ــمه وال س ــتخراج اس اس

لســامع، ولـــامَّ العمــدة يف بــاب اخلليفــة ا الســامع، فجعــل اهللا 

كــان كــذلك أبطــل بــه بــاب االختيــار إذ االختيــار مــن طريــق 

األســـامء واألســـامء  ة اخلليفـــة موضـــوعة عـــىلٰ اآلراء، وقضــيَّ 

ــه  موضـوعة عـىلٰ  الســامع، فصـحَّ بــه ومعـه مــذهبنا يف اإلمـام أنَّ

ـا بـاب اإلشـارة فمضـمر يف قولـه  يصحُّ بـالنصِّ  واإلشـارة، فأمَّ

 : ٰ
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الشــخص واإلشــارة، وبــاب االســم مبنــيٌّ  العــرض مبنــيٌّ عــىلٰ 

 .مجيعاً  اإلشارة والنصِّ  ٰى السمع، فصحَّ معن عىلٰ 

*   *   * 

إنَّ اإلمام ُحيتاج إليه لبقاء العامل : وتصديق قولنا]] ٢٤٠ص [[

ب اهللا  عىلٰ  ة إالَّ و صالحه أنَّه ما عذَّ هـا بـاخلروج مـن أمر نبيَّ ُأمَّ

ة نوح  بني أظهرهم، كام قال اهللا  ٰ  :يف قصَّ إِذا جـاَء  َح��
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خمتلطـًا هبـم،  ٰى أن يعتزل عنهم مع أهل اإليامن بـه وال يبقـ )وعزَّ 
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باخلروج من بني أظهرهم  فأمره اهللا   ،]٨١: هود[ ما أ

قبل أن أنزل العذاب هبم ألنَّه مل يكن جلَّ وعزَّ لينزل عليهم ونبيّـه 

أراد هـالك  نبـيٍّ  كـلَّ  بني أظهرهم، وهكذا أمر اهللا  لوط 

ته أن يعتزهلا كام قال إبراهيم  فًا بذلك خموِّ ]] ٢٤١ص /[[ ُأمَّ

 : قومـه
�

ُعــوا َر�
ْ
د
َ
وِن اِهللا َوأ

ُ
 ِمــْن د

َ
ُعون

ْ
ــد

َ
ْم َومــا ت

ُ
�

ُ
ل ِ

َ
ــ�

ْ
�

َ
َوأ

ِقي�ا  ىٰ َعَسـ
َ
 ش

�
�ِء َر�  بِدُ

َ
ون

ُ
�

َ
 أ

�
ال

َ
��  

َ
ون بُدُ

ْ
ع

َ
ُهْم َوما �

َ
� َ

َ
�

ْ
ا ا� م�

َ
ل
َ
ف
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الذين كانوا آذوه  أهلك اهللا   ،]٤٩و ٤٨: مريم[ ِمْن د

ألقوه يف اجلحيم وجعلهم األسـفلني ونّجـاه ولوطـًا كـام وعنتوه و

ٰ :  قال اهللا تعـاىلٰ 
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 ].٣٣: األنفال[

ــا  تِنَ ــِحيَحِة َعــْن َأِئمَّ ــاِر الصَّ ــْن َرأَ   َوُرِوَي ِيف اْألَْخبَ  ٰى َأنَّ َم

ـةاِحدًا ِمَن اْأل َأْو وَ  َرُسوَل اهللا  َقـْد  )صـلوات اهللا علـيهم( ئمَّ

ُه َأْمٌن ِألَْهِل تِْلَك املِدينَِة َأِو اْلَقْرَيـِة  َدَخَل َمِدينًَة َأْو َقْرَيًة ِيف َمنَاِمِه َفإِنَّ

 . ِممَّا َخيَاُفوَن وَحيَْذُروَن وُبُلوٌغ ملَِا َيْأُمُلوَن وَيْرُجونَ 

ــ ة يف االنتفــاع ويف حــديث هشــام مــع عمــرو بــن عبيــد حجَّ

ــب  ــة الغائ ــائر باحلجَّ ــن س ــب ع ــب غائ ــك أنَّ القل ، وذل



 اإلمام احلاجة إىلٰ / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   .......................................................................................... ٣٢٢

ــر ــوارح ال ي ــمُّ  ٰى اجل ــالعني وال يش ــالفم  ب ــذاق ب ــاألنف وال ي ب

ــو مــدبِّ  ــد وه ــا وال يلمــس بالي ــه عنه ــوارح مــع غيبت ر هلــذه اجل

ــىلٰ  ــا ع ــدبري  وبقاؤه ــد ت ــب النفس ــن القل ــو مل يك ــالحها ول ص

ـــاحتيج إىلٰ  ـــا ف ـــتقم ُأموره ـــوارح ومل تس ـــاء  اجل ـــب لبق القل

 اإلمـام لبقـاء العـامل عـىلٰ  صـالحها كـام احتـيج إىلٰ  اجلوارح عىلٰ 

ة إالَّ باهللا  .صالحه، وال قوَّ

وكام يعلم مكـان القلـب مـن اجلسـد بـاخلرب فكـذلك يعلـم 

ــة الغائــب  ــةبــاخلرب، وهــو مــا ورد عــن األ مكــان احلجَّ  ئمَّ

 ــ ــه بمكَّ ــار يف كون ــن األخب ــت م ــا يف وق ــه منه ة وخروج

ره، ولسنا نعنـي بالقلـب املضـغة التـي مـن اللحـم ألنَّ هبـا ظهو

ــام نعنــي بالقلــب اللطيفــة التــي  ال يقــع االنتفــاع للجــوارح وإنَّ

ــا اهللا  ــف  جعله ـــر وإن كش ــدرك بالبص ــغة ال ت ــذه املض يف ه

ــذاق  ــس وال ت ــغة، وال تلم ــك املض ــن تل وال ]] ٢٤٢ص /[[ع

تــدبري مــن توجــد إالَّ بــالعلم هبــا حلصــول التمييــز واســتقامة ال

ــىلٰ  ــة ع ــك اللطيف ــة بتل ــوارح واحلجَّ ــوارح  اجل ــا [اجل ــة م قائم

ــك  ــِدَمت تل ــإذا ُع ــت ف ــا بقي ــا الزم م ــف هل ــدت والتكلي وج

اللطيفــة انفســد تــدبري اجلــوارح وســقط التكليــف عنهــا، فكــام 

 عــىلٰ  هبــذه اللطيفــة الغائبـة عــن احلــواسِّ  اهللا  جيـوز أن حيــتجَّ 

ــة  عــىلٰ   اجلــوارح فكــذلك جــائز أن حيــتجَّ  مجيــع اخللــق بحجَّ

غائــب عــنهم بــه يــدفع عــنهم وبــه يــرزقهم وبــه ينــزل علــيهم 

َة إِالَّ باهللا  .الغيث، وال ُقوَّ

*   *   * 

ـــاب ]] ٦٨٥ص /[[ ـــذا الكت ـــنِّف ه ـــال مص إنَّ : ق

ـ وا هبـا، وزعمـوا أنَّ اإلمامـة منقطعـة قوما قالوا بـالفرتة واحتجُّ

ــيٍّ  ــن نب ــالة م ة والرس ــوَّ ــت النب ــام انقطع ــيٍّ  إىلٰ  ك ــول إىلٰ  نب  ورس

 .رسول بعد حمّمد 

لكثـرة  إنَّ هـذا القـول خمـالف للحـقِّ : فأقول وباهللا التوفيـق

ــة إىلٰ  ــن حجَّ ــو م ــي وردت أنَّ األرض ال ختل ــات الت ــوم  الرواي ي

ــدن آدم  ــن ل ــل م ــة ومل خت ــذه  إىلٰ  القيام ــت، وه ــذا الوق ه

ــي  ــاب، وه ــذا الكت ــا يف ه ــد ذكرهت ــائعة ق ــرية ش ــار كث األخب

طبقـاب الشــيعة وفَِرقهـا ال ينكرهــا مـنهم منكــر، وال شـائعة يف 

ل، وأنَّ األرض ال ختلـــو هلـــا متـــأوِّ جيحـــدها جاحـــد، وال يتأوَّ 

ـا ظـاهر مشـهور، أو خـاف مسـتور،  من إمـام حـيٍّ  معـروف إمَّ

زماننـا هـذا، فاإلمامـة ال تنقطـع وال  ومل يزل إمجـاعهم عليـه إىلٰ 

ا متَّصلة ما اتَّصل ال  .ليل والنهارجيوز انقطاعها ألهنَّ

َثنَا َأِيب  - ٢ ــدَّ َثنَا َســْعُد ْبــُن َعبْــِد اهللا، : ، َقــاَل َح َحــدَّ

ـُد ْبـُن ِعيَسـ: َقاَل  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َعـِيلُّ ْبـُن : ْبـِن ُعبَيْـٍد، َقـاَل  ٰى َحدَّ َحـدَّ

اِق، َعـْن َهـاُروَن ْبـِن  اْحلََكِم وَعـِيلُّ ْبـُن اْحلََسـِن، َعـْن َنـافٍِع اْلـَورَّ

ــةَ  ــاَل َخاِرَج ــِيلُّ   :، َق ــْعٍد اْلِعْج ــُن َس ــاُروُن ْب ــاَل ِيل َه ــاَت : َق ــْد َم َق

وَن َأْعنَـاَقُكْم إَِليْـِه، وَجْعَفـٌر َشـيٌْخ َكبِـٌري  إِْسَامِعيُل الَِّذي ُكنْتُْم َمتُـدُّ

َيُموُت َغـدًا َأْو َبْعـَد َغـٍد، َفتَبُْقـوَن بِـَال إَِمـاٍم، َفَلـْم َأْدِر َمـا َأُقـوُل 

ــَأْخَربْ  ــُه، َف ــِد اهللا َل ــا َعبْ ــاَل  ُت َأَب ــِه، َفَق ــاَت «: بَِمَقاَلتِ َهيَْه

يْـُل  ٰى اهللا واهللا َأْن َينَْقطِـَع َهـَذا اْألَْمـُر َحتـَّ ٰى َهيَْهاَت َأَبـ َينَْقطِـَع اللَّ

ــهُ  ــْل َل ــُه َفُق ــإَِذا َرَأْيتَ ــاُر، َف ــ: والنََّه ــَذا ُموَس ــَربُ  ٰى َه ــٍر َيْك ــُن َجْعَف ْب

ُجُه َفيُوَلُد َلهُ   .»َوَلٌد َفيَُكوُن َخَلفًا إِْن َشاَء اهللا وُيَزوِّ

حيلـف بـاهللا أنَّـه ال ينقطـع  فهذا أبـو عبـد اهللا الصـادق 

ينقطـع الليـل والنهـار، والفـرتات بـني الرسـل  ٰى هذا األمر حتـَّ

  ـــة ــــرائع امللَّ ـــة بش ـــل مبعوث ـــائزة ألنَّ الرس ـــت ج كان

ــاء واأل ــيس األنبي ــًا، ول ــها بعض ــخ بعض ــدها ونس ــةوجتدي  ئمَّ

  ــة وال ــم رشيع ــخ هب ــه ال ينس ــك ألنَّ ــم ذل ــذلك وال هل ك

]] ٦٨٦ص /[[جيّدد هبم ملَّـة، وقـد علمنـا أنَّـه كـان بـني نـوح 

ــ ــراهيم وموس ــني إب ــراهيم، وب ــٰى وإب ــني موس ــ ٰى ، وب ، ٰى وعيس

ــ ــني عيس ــد  ٰى وب ــام  وحمّم ــريون، وإنَّ ــياء كث ــاء وأوص أنبي

هللا رين ألمـر اهللا، مسـتحفظني مسـتودعني ملـا جعـل اكانوا مـذكِّ 

عنـدهم مــن الوصـايا والكتـب والعلــوم ومـا جـاءت بــه  تعـاىلٰ 

ــن اهللا  ــلِّ ُأَمم  إىلٰ  الرســل ع ــان لك ــيٍّ  هــم، وك ــذكِّ  نب ــنهم م ر م

ــه وويصٌّ  ــ عن ؤّدي مــا اســتحفظه مــن علومــه ووصــاياه، فلــامَّ ُي

مل جيــز أن خيلــو األرض مــن  ل بمحّمــد ُســالرُّ  خــتم اهللا 

ــذكِّ  ويصٍّ  ــاٍد م ــه ــأمره وُي ــوم ب ــتودعه، ؤدّ ر يق ــا اس ــه م ي عن

ــن اهللا  ــه مــن دي ــه علي ــا ائتمن ذلــك  فجعــل اهللا  حافظــًا مل

، ســببًا إلمامــة منســوقة منظومــة متَّصــلة مــا اتَّصــل أمــر اهللا 

ل وأعــالم حمّمــد ُسـألنَّـه ال جيــوز أن تنـدرس آثــار األنبيــاء والرُّ 

  تــه ورشائعــه وفرائضــه وســننه وأحكامــه أو تنســخ أو وملَّ

ــ ــار ٰى تعف ــا آث ــده  عليه ــول بع ــه إذ ال رس ــر ورشائع ــول آخ رس

  َّوال نبي. 

رشيعـــة وال  وال داع إىلٰ  واإلمــام لــيس برســـول وال نبــيٍّ 

ــة غــري رشيعــة حمّمــد  تــه، فــال جيــوز أن يكــون بــني  ملَّ وملَّ

اإلمام واإلمام الذي بعـده فـرتة، فـالفرتات جـائزة بـني الرسـل 

  َّــد ــه ال ب مــن  ويف اإلمامــة غــري جــائزة، فلــذلك وجــب أنَّ

 .إمام حمجوج به
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ــون بــني الرســول والرســول  وإن  -وال بــدَّ أيضــًا أن يك

تـه ويـؤّدي عـن  إمـام ويصٌّ  -كان بيـنهام فـرتة  يلـزم اخللـق حجَّ

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــه ع ــاؤوا ب ــا ج ــل م ــ، ويُ الرس ــىلٰ نبِّ ــاده ع ــا  ه عب م

ــنيِّ أغفلــوا، ويُ  ــا جهلــوا، ليعلمــوا أنَّ اهللا ب ــرتكهم   هلــم م مل ي

ــد ـــرٰى س ــن ، ومل يض ــدعهم م ــفحًا، ومل ي ــذكر ص ــنهم ال ب ع

ــيهم يف  ــا عل ــي وظَّفه ــه الت ــن فرائض ــبهة، وال م ــنهم يف ش دي

ة والرســالة ُســنَّة مــن اهللا  ، واإلمامــة فريضــة، حــرية، والنبــوَّ

ـــ ن تنقطـــع وجيـــوز تركهـــا يف حـــاالت، والفـــرائض ال نَ والسُّ

ـــد  ـــد حمّم ـــع بع ـــزول وال تنقط ـــلُّ ت ـــرائض  ، وأج الف

ــ ٰى ؤدّ ة التــي ُتــوأعظمهــا خطــرًا اإلمامــ ن، نَ هبــا الفــرائض والسُّ

ــةوهبــا كمــل الــدين ومتَّــت النعمــة، فاأل  مــن آل حمّمــد  ئمَّ

ـــه ال نبـــيَّ   ليحملـــوا العبـــاد عـــىلٰ ]] ٦٨٧ص /[[بعـــده،  ألنَّ

ــ ــاهتم، وُجي حمجَّ ــبيل نج ــوهم س ــنهم، ويلزم ــوارد نِّ ة دي ــوهم م ب

مــا شــذَّ عــن  نــوا هلــم مــن فــرائض اهللا بيِّ هلكــتهم، ويُ 

ـــاب اهللا أفهـــامهم ـــورهم،  إىلٰ  ، وهيـــدوهم بكت مراشـــد ُأم

الــدين هبـم حمفوظــًا ال تعــرتض فيـه الشــبهة، وفــرائض   فيكـون

ــية ال  اهللا  ــام اهللا ماض ــل، وأحك ــدخلها باط ــؤّداة ال ي ــم م هب

 .يلحقها تبديل وال يزيلها تغيري

ة ُسـ  ن، واإلمامـة فـرض، وفـرائض اهللا نَ فالرسالة والنبـوَّ

يـوم  الزمة لنا ثابتة ال تنقطـع وال تتغـريَّ إىلٰ  اجلارية علينا بمحّمد

 ٰى القيامة، مع أّنا ال ندفع األخبار التي رويت أنَّـه كـان بـني عيسـ

: وال ننكرها، ونقـول وال ويصٌّ  فرتة مل يكن فيها نبيٌّ  وحمّمد 

ا أخبار صحيحة ولكن تأويلها غري ما ذهب إليه خمالفونـا مـن  إهنَّ

ةانقطاع األنبياء واأل  .ل ُس والرُّ  ئمَّ

ــام معنــ ــيٌّ  ٰى وإنَّ ــه مل يكــن بيــنهام رســول وال نب وال  الفــرتة أنَّ

ذلـك دلَّ الكتـاب  ظاهر مشـهور كمـن كـان قبلـه، وعـىلٰ  ويصٌّ 

ٍة ِمـَن   حـني عـىلٰ  املنزل أنَّ اهللا جـلَّ وعـزَّ بعـث حمّمـدًا  َفـْرتَ

ُسِل، ال من األنبيـاء واألوصـياء، ولكـن قـد كـان بينـه وبـني   الرُّ

ـةأنبياء و  ٰى عيس مسـتورون خـائفون، ِمـنُْهْم َخالِـُد ْبـُن  أئمَّ

ــُرُه ُمنِْكــٌر لِتََواُطــِؤ  ــٌع وَال ُينِْك ــُه َدافِ ــيٌّ َال َيْدَفُع ِســنَاٍن اْلَعبِْســـيُّ َنبِ

ــَدُهْم، َوَأنَّ  ــْهَرتِِه ِعنْ ــامِّ وُش ــاصِّ واْلَع ــن اْخلَ ــَذلَِك ِع ــاِر بِ اْألَْخبَ

ــوَل  ــْت َرُس ــُه َأْدَرَك ــيُّ  اهللا اْبنَتَ ــاَل النَّبِ ــِه، َفَق ــْت َعَليْ : وَدَخَل

، َوَكـاَن » َهِذِه اْبنَُة َنبِـيٍّ َضـيََّعُه َقْوُمـُه َخالِـِد ْبـِن ِسـنَاٍن اْلَعبِْســِي «

ـٍد  َمخُْسـوَن َسـنًَة، وهـو خالِـد  َبْنيَ َمبَْعثِـِه وَمبَْعـِث َنبِيِّنَـا ُحمَمَّ

بـن غالـب بن سنان بن بعيث بـن مريطـة بـن خمـزوم بـن مالـك 

ثني بــذلك مجاعــة مــن أهــل الفقــه  بــن قطيعــة بــن عــبس، حــدَّ

 . والعلم

ــِد  - ٣ ــِن اْلَولِي ــَد ْب ــِن َأْمحَ ــِن ْب ــُن اْحلََس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ، َحــدَّ

َثنَا َسـْعُد ْبـُن َعبْـِد اهللا، َقـاَل : َقاَل  ـُد ْبـُن اْلَولِيـِد : َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحـدَّ

ــنُ  ــنِْديُّ ْب اُز والسِّ ــزَّ ــِن َأِيب  اْخلَ ــِد ْب اُز َمجِيعــًا، َعــْن ُحمَمَّ ــزَّ ــٍد اْلبَ ُحمَمَّ

اِل، َعـْن َأِيب  ، َعـْن َأَبـاِن ْبـِن ُعـثَْامَن اْألَْمحَـِر، َعـْن َبِشـٍري النَّبـَّ ُعَمْريٍ

ـــاِدِق ]] ٦٨٨ص /[[َجْعَفـــٍر  ـــِد اهللا الصَّ ـــاِقِر وَأِيب َعبْ ، اْلبَ

ــاال ــنَاٍن «: َق ــِن ِس ــِد ْب ــُة َخالِ ــاَءْت اْبنَ َرُســوِل اهللا  اْلَعبِْســـيِّ إَِىلٰ َج

ــا ــاَل َهلَ ــا : ، َفَق ــاَفَحَها وَأْدَناَه ــي، وَص ــَة َأِخ ــا اْبنَ ــًا َي َمْرَحب

َهـِذِه اْبنَـُة َنبِـيٍّ : َجنْبِـِه، ُثـمَّ َقـاَل  وَبَسَط َهلَا ِرَداَءُه، ُثمَّ َأْجَلَسَها إَِىلٰ 

 .» َخالِِد ْبِن ِسنَاٍن اْلَعبِْيسِ  َضيََّعُه َقْوُمهُ 

 .وكان اسمها حمياة ابنة خالد بن سنان

 بــه عــىلٰ  وبعـد فلــوال الكتــاب املنـزل ومــا أخربنــا اهللا تعـاىلٰ 

ـة مـن النقـل  ل نـا املرَسـلسان نبيِّ  ومـا اجتمعـت عليـه األُمَّ

ــه  ــيَّ  عن ــه ال نب ــاب أنَّ ــق للكت ــرب املواف ــان  يف اخل ــده لك بع

ــن ــاد م ــو العب ــوز أن خيل ــة أن ال جي ــالزم يف احلكم ــب ال  الواج

ل ُســرســول منــذر مــا دام التكليــف الزمــًا هلــم، وأن تكــون الرُّ 

ا  :مـا قـال اهللا  متـواترة إلـيهم عـىلٰ 
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: عــنهم يف قولــه  تبــارك وتعــاىلٰ  ٰى تنــزاح إالَّ بــذلك كــام حكــ
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فعلل العبـاد مـع التكليـف ال تنـزاح إالَّ برسـول منـذر مبعـوث 

رهم دينــًا ودنيــًا، ربهم بمصــالح ُأمــوإلــيهم ليقــيم أودهــم وُخيــ

ضــعيفهم مــن  وينصــف مظلــومهم مــن ظــاملهم، ويأخــذ حــقَّ 

ة اهللا   .ال تلزمهم إالَّ بذلك قوّهيم، وحجَّ

ــه قـد خـتم أنبيــاءه ورسـله بمحّمــد  فلـامَّ أخربنـا   أنَّ

ن  سـلَّمنا لـذلك وأيقنّـا أنَّـه ال رسـول بعـده، وأنَّـه ال بـدَّ لنـا ممـَّ

ــة اهللا  تنــا، ألنَّ اهللا يقــوم مقامــه وتلزمنــا حجَّ بــه، وتنــزاح بــه علَّ

  قال يف كتابه لرسـوله : ـْوٍم
َ
 ق
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 اإلمام احلاجة إىلٰ / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   .......................................................................................... ٣٢٤

ذلــك دائمــة فينــا  ، وألنَّ احلاجــة منّــا إىلٰ ]٧: الرعــد[ �هــاٍد 

ـــة إىلٰ  ـــدنيا وزوال  ثابت ـــاء ال ـــف ]] ٦٨٩ص /[[انقض التكلي

ثـل حالنـا يف واألمر والنهي عنّـا، فـإنَّ ذلـك اهلـادي ال يكـون م

 ، وال حيتــاج إىلٰ احلــقِّ  بـه وهيديــه إىلٰ ؤدِّ مــه ويُ قوِّ مــن يُ  احلاجـة إىلٰ 

خملــوق منّــا يف يشء مــن علــم الشـــريعة ومصــالح الــدين 

ــل مقوِّ  ــدنيا، ب ــه اهللا وال ــه وهادي ــم ُأمَّ  م ــام أهل ــه ك ــام يلهم  ب

 ٰى مــا كــان فيــه نجاهتــا ونجــاة موســ ، وهــداها إىلٰ  ٰى موســ

 من فرعون وقومه. 

ــام  ــ فعلــم اإلم ــن اهللا كلُّ ــول اهللا  ه م  ومــن رس

ــزل وتنزيلــه وتفســريه،  فبــذلك يكــون عاملــًا بــام يف الكتــاب املن

ــاهبه،  ــه ومتش ــوخه، وحمكم ــخه ومنس ــه، وناس ــه ومعاني وتأويل

وحاللـــه وحرامـــه، وأوامـــره وزواجـــره، ووعـــده ووعيـــده، 

ــام قــال اهللا  ــاس، ك ــرأي وقي ــه، ال ب ــه وقصص ــْو  :وأمثال
َ
َو�
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ـة عـىلٰ  والدليل عىلٰ  َقـْوِل   نقلـه مـن ذلـك مـا اجتمعـت األُمَّ

ــْكتُْم بِــِه َلــْن «: َرُســوِل اهللا  إِينِّ َتــاِرٌك فِــيُكْم َمــا إِْن َمتَسَّ

ــلُّ  ــاَب اهللا َتِض ــا  وا ِكتَ َق ــْن َيْفَرتِ ــَام َل ُ ــي، وإِهنَّ ــَل َبيْتِ ِيت َأْه ــْرتَ وِع

 .» َيِرَدا َعَيلَّ اْحلَْوَض  ٰى َحتَّ 

ــةاْأل «: َوبَِقْولِـِه  ُْم  ئمَّ ُمــوُهْم َفــإِهنَّ ِمـْن َأْهــِل َبيْتِـي، َال ُتَعلِّ

ـه خملــ: فقــال ، فأعلمنـا » َأْعَلـُم ِمــنُْكمْ  ف فينـا مــن يقــوم إنَّ

ـــة مقامـــ ـــاب، وإنَّ األُمَّ ـــه علـــم الكت ـــدايتنا ويف معرفت ه يف ه

ــمه اهللا  ــن عص ــتفارقهام إالَّ م ــذه باتِّ  س ــزومهام فأنق ــاعهام بل ب

 ضــامنًا منــه صــحيحًا يؤّديــه عــن اهللا  ٰى مــن الضــاللة والــرد

إليــه أنَّ  ٰى فــني، ومل يتَّبــع إالَّ مــا يــوحمــن املتكلِّ  إذ مل يكــن 

ـك هبـام لـن يضـلَّ  ـمن متسَّ يـردا عليـه  ٰى ام لـن يفرتقـا حتـَّ، وأهنَّ

 .احلوض

تــه ســتفرتق عــىلٰ «  :وبقولــه  ثــالث وســبعني  إنَّ ُأمَّ

 .»فرقة، منها فرقة ناجية، واثنتني وسبعني فرقة يف النار

ـك بالكتـاب والعـرتة مـن الِفـَرق  فقد أخـرج  مـن متسَّ

ـَك ِهبِـ  :اهلالكة وجعله مـن الناجيـة بـام َقـاَل  ـُه َمـْن َمتَسَّ َام إِنَّ

 .َلْن َيِضلَّ 

ـــِه ]] ٦٩٠ص /[[ ـــُرُق «  :وبَِقْولِ ـــْن َيْم ـــِه َم تِ إِنَّ ِيف ُأمَّ

يِن  ِة، واملـاِرُق ِمـَن الـدِّ ِميـَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ يِن َكـَام َيْمـُرُق السَّ ِمَن الـدِّ

نـا  َة، فقــد دلَّ بـام أعلمنـا أنَّ فــيام  َقـْد َفـاَرَق اْلِكتَـاَب واْلِعـْرتَ

ــ ــا غن ــه فين ــن إ ٰى خلَّف ــال اهللا ع ــًا  رس ــا وقطع ــل إلين الرس

ــد نبيِّ  ــة بع ــدنا األُمَّ ــا، ووج تن ــذرنا وحجَّ ــا لع ــر  ه ــد كث ق

ـــه  ـــه ويف قراءت ـــوره وآيات ـــه وس ـــرآن وتنزيل ـــا يف الق اختالفه

ــه، وكــلٌّ  ــه وتفســريه وتأويل ــتجُّ  ومعاني ــات  مــنهم حي ــه بآي ملذهب

منه، فعلمنا أنَّ الذي يعلم من القـرآن مـا حيتـاج إليـه هـو الـذي 

بالكتـــاب الـــذي ال  ورســـوله  اهللا تبـــارك وتعـــاىلٰ قرنـــه 

 .يوم القيامة يفارقه إىلٰ 

ــه ال بــدَّ أن يكــون مــع هــذا اهلــادي املقــرون  ومــع هــذا فإنَّ

ــة وداللــة يُ   هبــام مــن اخللــق املحجــوجني بــه بــنيِّ بالكتــاب حجَّ

وثباتـه خارجـًا  املحتاجني إليـه، ويكـون هبـام يف صـفاته وعلمـه

نـده عـنهم، تثبـت بـذلك معـرفتهم عنـد بـام ع اعن صفاهتم غني� 

ــة الزمــة يضــطرُّ  املحجــوجني بــه  اخللــق، داللــة معجــزة، وحجَّ

ــقُّ  إىلٰ  ــؤمن املح ــنيَّ امل ــي يتب ــه لك ــرار بإمامت ــذلك[ اإلق ــن ] ب م

ـــبَّ  ـــد املل ـــل املعان ـــافر املبط ـــىلٰ الك ـــب  س ع ـــاس باألكاذي الن

ــاب  ــأويالت للكت ــنوف الت ــول، وص ــرف الق ــاريق وزخ واملخ

 .املعاند ال يقبل الربهان واألخبار، ألنَّ 

مـن أهـل اإلحلـاد والعنـاد بالكتـاب وأنَّـه  فإنَّ احـتجَّ حمـتجٌّ 

ة التي ُيستغن ـةهبـا عـن األ ٰى احلجَّ  اهلـداة ألنَّ فيـه تبيانـًا لكـلِّ  ئمَّ

ــول اهللا  ءٍ  :يشء، ولق ْ َ
ــْن � ــاِب ِم ِكت

ْ
ــا ِ� ال ْطن ر�

َ
ــا ف  م

 ].٣٨: األنعام[

ا الكتاب فهـو عـىلٰ : قلنا له  فيـه تبيـان كـلِّ (مـا وصـفت،  أمَّ

، ومنـه مـا هـو خمتلـف فيـه، فـال بـدَّ ) يشء منه منصـوص مبـنيَّ

ــنيِّ يُ  ــن مب ــا م ــنيِّ لن ــه ب ــوز في ــه إذ ال جي ــا في ــد اختلفن ــا ق ــا م  لن

وََجـُدوا  :االختالف لقولـه 
َ
ـْ�ِ اِهللا �

َ
ـِد �

ْ
 ِمـْن ِعن

َ
ـْو �ن

َ
َو�

 
ً
ــ�ا ِث

َ
 ك

ً
ــا ِتالف

ْ
ــِه اخ ــاء[ �ِ�ي ــني ، وال ]٨٢: النس ــدَّ للمكلَّف ب

ــنيِّ يُ  ــن مب ــنيِّ م ــحة تُ ب ــني واض ــا  برباه ــزم هب ــول وتل ــر العق به

ــيام مضـــ ــة، كــام مل يكــن ف ــدٌّ  ٰى احلجَّ ــنيِّ لكــلِّ  ب ــا  مــن مب ــة م ُأمَّ

ــن  ــه م ــد نبيِّ ]] ٦٩١ص /[[اختلــف في ــا بع ــن كتاهب ــا، ومل يك ه

ــالزبور  ــالتوراة وأهــل الزبــور ب ذلــك الســتغناء أهــل التــوراة ب

ــل باإل ــل اإلنجي ــا اهللا وأه ــد أخربن ــل، وق ــذه  نجي ــن ه ع

ــد ــا ه ــب أنَّ فيه ــ ٰى الكت ــا النبيُّ ــم هب ــورا حيك ــا ون ون، وأنَّ فيه

 .حكم ما حيتاجون إليه

ــه  ــم إىلٰ  ولكنَّ ــر الرُّ  مل يكله ــا، ووات ــام فيه ــم ب ــعلمه ل ُس

ــام لكــلِّ  ــيهم، وأق ــًام ووصــي�  إل ــًة عــىلٰ  ارســول عل ــه،  وحجَّ ت ُأمَّ

ــه إىلٰ  ــول من ــه والقب ــرهم بطاعت ــيِّ ظ أم ــور النب ــئالَّ  ه ــر، ل اآلخ
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ـة، وجعـل أوصـياء األنبيـاء ُح  ّكامـًا بـام يف تكون هلـم عليـه حجَّ

ــاىلٰ  ــال تع ــه، فق ُموا : كتب
َ
ــل ْس

َ
ــَن أ ي ِ

�
 ا�

َ
ــون ــا ا��ِ�ي� ــُم بَِه
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ْ
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ْ
ح

َ ْ
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َ
ــاِ�ي�ون �� وا َوا�ر�

ُ
ــاد ــَن ه ي ِ

�
�ِ�

 
َ
وا َعل

ُ
َهداءَ ِكتاِب اِهللا َو�ن

ُ
 ].٤٤: املائدة[ يِْه ش

ــه  وجعــل  الرســل  نــا قطــع عنّــا بعــد نبيِّ  ثــّم إنَّ

، وجيلـون عنّـا احلـقِّ  لنا هداة مـن أهـل بيتـه وعرتتـه هيـدوننا إىلٰ 

ــ ــا ٰى العم ــد أمنّ ــومني ق ــة، معص ــتالف والفرق ــون االخ ، وينف

ــ ــا بالتمسُّ ك مــنهم اخلطــأ والزلــل، وقــرن هبــم الكتــاب، وأمرن

ـكنا  ه لسـان نبيـِّ عـىلٰ  هبام، وأعلمنـا أّنـا ال نضـّل مـا إن متسَّ

ل ُســهبــام، ولــوال ذلــك مــا كانــت احلكمــة توجــب إالَّ بعثــة الرُّ 

  ٰــنيَّ اهللا  إىل ــا، وب ــف عنّ ــاع التكلي ــه  انقط ــك يف قول ذل

ــْوٍم هــاٍد : هلنبيِّــ
َ
 ق

� ُ
ــِذٌر َوِلــ�

ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
، ]٧: الرعــد[ �إِن

ة البالغة علينفللّٰ   .ا بذلكه احلجَّ

مل  )صــلوات اهللا علــيهم(ل واألنبيــاء واألوصــياء ُســوالرُّ 

ــوف  ــن خ ــرتات م ــم ف ــد كانــت هل ــنهم، وق ــل األرض م خت

ــن  ــدون أمــرهم إالَّ مل وأســباب ال يظهــرون فيهــا دعــوًة، وال يب

ــ ــوه، حتَّ ــث اهللا  ٰى أمن ــدًا  بع ــياء  حمّم ــر أوص ــان آخ فك

ــالط: (، وكــان يقــال لــه)آيب: (رجــل يقــال لــه  ٰى عيســ  )ب

 .أيضاً 

َثنَا َأِيب  - ٤ ــدَّ َثنَا َســْعُد ْبــُن َعبْــِد اهللا، : ، َقــاَل َح َحــدَّ

ـِد ْبـِن ِعيَسـ: َقاَل  َثنَا َأْمحَُد ْبـُن ُحمَمَّ ـُد ْبـُن اْحلَُسـْنيِ ْبـِن  ٰى َحدَّ وُحمَمَّ

َأِيب اْخلَطَّاِب وَيْعُقوُب ْبـُن َيِزيـَد اْلَكاتِـُب وَأْمحَـُد ْبـُن اْحلََسـِن ْبـِن 

، َعـْن َأِيب َعبْـِد اهللا َعِيلِّ بْ  اٍل، َعـْن َعبْـِد اهللا ْبـِن ُبَكـْريٍ ، ِن َفضَّ

َرُجـٌل  ْبـِن َمـْرَيَم  ٰى الَّـِذي َتنَاَهـْت إَِليْـِه َوِصـيَُّة ِعيَسـ«: َقاَل 

 .») آِيبَ : (ُيَقاُل َلهُ 

ــَد  - ٥]] ٦٩٢ص /[[ ــِن َأْمحَ ــِن ْب ــُن اْحلََس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ وَح

ــِد  ــِن اْلَولِي ــاَل  ،ْب اُر : َق ــفَّ ــِن الصَّ ــُن اْحلََس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ َح

وَسْعُد ْبُن َعبِْد اهللا َمجِيعـًا، َعـْن َيْعُقـوَب ْبـِن َيِزيـَد اْلَكاتِـِب، َعـْن 

َثـُه ِمـْن َأْصـَحابِنَا، َعـْن َأِيب َعبْـِد  ـْن َحدَّ ، َعمَّ ِد ْبـِن َأِيب ُعَمـْريٍ ُحمَمَّ

ــاَل اهللا  ــاُل   ٰى يَاِء ِعيَســَكــاَن آِخــَر َأْوِصــ«  :، َق َرُجــٌل ُيَق

 .»)بالط: (َلهُ 

ــِن  - ٦ ــُن اْحلََس ــُد ْب َثنَا َأِيب وُحمَمَّ ــدَّ ــاالËوَح َثنَا : ، َق ــدَّ َح

ــاَل  ــِد اهللا، َق ــُن َعبْ ــْعُد ْب ـــُروٍق : َس ــُن َأِيب َمْس ــثَُم ْب َثنَا اْهلَيْ ــدَّ َح

اِر، َعـْن إِْسـَامعِ  ُد ْبـُن َعبْـِد اْجلَبـَّ يَل ْبـِن َسـْهٍل، َعـْن النَّْهِديُّ وُحمَمَّ

يِّ 
ــطِ ــوٍر اْلَواِس ــِن َأِيب َمنُْص ــَت ْب ــْن ُدُرْس ، َع ــْريٍ ــِن َأِيب ُعَم ــِد ْب ُحمَمَّ

ــِد اهللا  ــْن َأِيب َعبْ ِه، َع ــْريِ ــاَل وَغ ــاِرِيسُّ «: ، َق ــْلَامُن اْلَف ــاَن َس َك

، )آِيبَ ( ٰى َغْريَ َواِحـٍد ِمـَن اْلُعَلـَامِء، وَكـاَن آِخـُر َمـْن َأَتـ ٰى َقْد َأتَ  

ــيُّ  َيــا : َقــاَل آِيب  َفَمَكــَث ِعنْــَدُه َمــا َشــاَء اهللا، َفَلــامَّ َظَهــَر النَّبِ

ـَه إَِليْـِه  ـَة َقـْد َظَهـَر، َفتََوجَّ َسْلَامُن، إِنَّ َصاِحبََك الَّـِذي َتْطُلبُـُه بَِمكَّ

 .» َسْلَامُن َرْمحَُة اهللا َعَليْهِ 

ــُد ْبــُن اْحلََســِن  - ٧ َثنَا َأِيب وُحمَمَّ َثنَا : ، َقــاالËَحــدَّ َحــدَّ

يَِّني، : َسْعُد ْبُن َعبِْد اهللا، َقـاَل 
َثنَا َمجَاَعـٌة ِمـْن َأْصـَحابِنَا اْلُكـوفِ َحـدَّ

 ، ِد ْبِن إِْسـَامِعيَل ْبـِن َبِزيـٍع، َعـْن ُأَميَّـَة ْبـِن َعـِيلٍّ اْلَقيِْســيِّ َعْن ُحمَمَّ

َثنِي ُدُرْســُت ْبـُن َأِيب َمنُْصــوٍر اْلَواِسـطِِي : َقـاَل  ــُه َسـَأَل َأَبــا   َحـدَّ َأنَّ

َل َيْعنِـي ُموَســ َأَكـاَن َرُســوُل اهللا : ْبـَن َجْعَفــٍر  ٰى اْحلََسـِن اْألَوَّ

  ـــاَل ـــآِيب؟ َق ـــًا بِ ـــتَْوَدعًا «: َحمُْجوج ـــاَن ُمْس ـــُه َك َال، وَلِكنَّ

َمَها إَِليْـِه   َفـَدَفَعَها إَِليْـِه َعـَىلٰ : ُقْلـُت : ، َقـاَل »لَِوَصـاَياُه، َفَسـلَّ

ُه كَ  َلـْو َكـاَن َحمُْجوجـًا بِـِه ملََـا َدَفـَع إَِليْـِه «: اَن َحمُْجوجًا بِِه؟ َفَقاَل َأنَّ

ــالنَّبِيِّ «: َفــَام َكــاَن َحــاُل آِيب؟ َقــاَل : ، ُقْلــُت »اْلَوَصــاَيا  َأَقــرَّ بِ

 .» وبَِام َجاَء بِِه وَدَفَع إَِليِْه اْلَوَصاَيا وَماَت آِيب ِمْن َيْوِمهِ 

 الفـــرتة هــي االختفـــاء والســــرُّ  أنَّ  فقــد دلَّ ذلـــك عــىلٰ 

ــالن  ــور وإع ــاع مــن الظه الــدعوة ال ]] ٦٩٣ص /[[واالمتن

ذهــاب شــخص وارتفــاع عــني الــذات واإلّنيــة، وقــد قــال اهللا 

  ـــة املالئكـــة  َوا��هـــاَر ال  :يف قصَّ
َ
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�� ]ــاء ــن   ،]٢٠: األنبي ــًا ع ــور ذهاب ــان الفت ــو ك فل

ـــي ذاتــه لكانــت اآليــة حمــاالً، ألنَّ املالئكــة ينــامون ء و الش

ح ألنَّـه إذا نـام فـرت عـن سـبِّ والنائم يف غاية الفتـور، والنـائم ال يُ 

ـــوت ألنَّ اهللا  ـــة امل ـــوم بمنزل ـــبيح، والن ـــول التس اُهللا : يق
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ـــر[ ـــول، و]٤٢: الزم ـــِل :  يق
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ــام[ َو�َع ــاتر ]٦٠: األنع ــائم ف ، والن

ــ ــة امليِّ ــْومٌ بمنزل ــنٌَة وال َن ــُذُه ِس ــام وال َتْأُخ ــذي ال ين وال   ت، وال

ــِذي ال إِلــَه إِالَّ ُهــَو، واخلــرب دليــل عــىلٰ   يدركــه فتــور ُهــَو اهللا الَّ

 . ذلك

َثنَا َأِيب  - ٨ ــدَّ َثنَا َســْعُد ْبــُن َعبْــِد اهللا، : ، َقــاَل َح َحــدَّ

ــاَل  ــ: َق ــِن ِعيَس ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُد ْب َثنَا َأْمحَ ــدَّ ــِن ٰى َح ــاِس ْب ــِن اْلَعبَّ ، َع

ــِن  ٰى ُموَســ ْمحَِن، َعــْن َداُوَد ْب ــِد الــرَّ ــِن َعبْ ــوُنَس ْب اِق، َعــْن ُي ــَورَّ اْل

ــاَل  ــاِر، َق ــٍد اْلَعطَّ ــ  :َفْرَق ــَحابِنَاَق ــُض َأْص ــِن : اَل ِيل َبْع ِين َع ــِربْ َأْخ

ـــُت  ـــاُموَن؟ ُقْل ـــِة َأَينَ ـــاَل : املَالِئَك ـــوُل اهللا : َال َأْدِري، َفَق : َيُق
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ــب�ُحون ــاَل ��َُس ــمَّ َق َأَال : ، ُث
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، َبـَىلٰ : ُقْلـُت فَ : فِيـِه بَِشــْيٍء؟ َقـاَل  ُأْطِرُفَك َعْن َأِيب َعبْـِد اهللا 

َمـا ِمـْن َحـيٍّ إِالَّ وُهـَو َينَـاُم َمـا «: ُسـِئَل َعـْن َذلِـَك َفَقـاَل : َفَقاَل 

ــَدُه  ــَال اهللا َوْح ــاُمونَ َخ ــُة َينَ ــُت »، واملَالِئَك ــوُل اهللا : ، َفُقْل َيُق

 : 
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ْ
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 َوا��هـــاَر ال �

َ
ـــل يْ
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َ
: ، َفَقـــاَل ��َُســـب�ُحون

 .» يٌح َأْنَفاُسُهْم َتْسبِ «

 .عن إظهار األمر والنهي فالفرتة إنَّام هي الكفُّ 

فـرت فـالن عـن طلـب فـالن، : ذلـك، يقـال واللغة تدلُّ عىلٰ 

وفرت عـن مطالبتـه، وفـرت عـن حاجتـه، وإنَّـام ذلـك تـراخ عنـه، 

: وكــف ال بطــالن الشــخص والعــني، ومنــه قــول الرجــل

 .أصابتني فرتة، أي ضعف

ــول اهللا  ــوم بق ــتجَّ ق ــد اح ــهِ لِنَ  وق ــا :  بِيِّ  م
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�� ]ــبأ ــوا ]٤٤: س ، فجعل

 وبـني حمّمـد   ٰى عيسـأنَّـه مل يكـن بـني  هذا دلـيالً عـىلٰ 

ـة، وهـذا تأويـل بـنيِّ  نبيٌّ  ر ذُ  اخلطـأ ألنَّ النـُّوال رسـول وال حجَّ

ــام هــم الرُّ  ــإنَّ ــُس ــاء واألوصــياء، ألنَّ اهللا ل خاصَّ  ة دون األنبي

ــٍد  ــْوٍم هــاٍد  :يقـول ملَُِحمَّ
َ
 ق

� ُ
ــِذٌر َوِلــ�

ْ
ــَت ُمن

ْ
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َ
مــا أ

�
 �إِن

 ].٧: الرعد[

نبيــاء واألوصــياء هــداة، ويف قولــه ل واألُســر هــم الرُّ ذُ فالنُّــ

 : ـْوٍم هـاٍد
َ
 ق

� ُ
أنَّـه مل ختـل األرض مـن  دليـل عـىلٰ  �َوِل�

ـة هللا ـعصـ قـوم وكـلِّ  هداة يف كـلِّ  هبـم  ر تلـزم العبـاد احلجَّ

 .من األنبياء واألوصياء

فاهلــداة مــن األنبيــاء واألوصــياء ال جيــوز انقطــاعهم مــا دام 

ــم يــؤّدون عــن النــذر، الزمــًا للعبــ التكليــف مــن اهللا  اد ألهنَّ

فـال نـذير   وجائز أن تنقطع النذر كـام انقطعـت بعـد النبـيِّ 

 . بعده

ــُد ْبــُن اْحلََســِن  - ٩ َثنَا َأِيب وُحمَمَّ َثنَا : ، َقــاالËَحــدَّ َحــدَّ

ــاَل  ــِد اهللا، َق ــُن َعبْ ــْعُد ْب ــِن َأِيب : َس ــْنيِ ْب ــُن اْحلَُس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ َح

، َعـْن ٰى ُقوُب ْبـُن َيِزيـَد َمجِيعـًا، َعـْن َمحَّـاِد ْبـِن ِعيَسـاْخلَطَّاِب وَيعْ 

ـِد ْبـِن ُمْسـِلٍم، َقـاَل  ُقْلـُت ِألَِيب َعبْـِد :  َحِريِز ْبِن َعبِْد اهللا، َعـْن ُحمَمَّ

ــْوِل اهللا : اهللا  ــْوٍم  :ِيف َق
َ
 ق

� ُ
ــ� ــِذٌر َوِل

ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
إِن

 .» لُِكلِّ َقْوٍم ِيف َزَماِهنِمْ ُكلُّ إَِماٍم َهاٍد «: ، َفَقاَل � هادٍ 

َثنَا َأِيب  - ١٠ ــدَّ ــاَل َح ــِد اهللا، : ، َق ــُن َعبْ ــْعُد ْب َثنَا َس ــدَّ َح

ـِد ْبـِن ِعيَسـ: َقاَل  َثنَا َأْمحَُد ْبـُن ُحمَمَّ ، َعـْن َأبِيـِه، َعـِن اْبـِن َأِيب ٰى َحدَّ

، َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْينََة، َعـْن ُبَرْيـِد ْبـِن ُمَعاِوَيـ ، َقـاَل ُعَمْريٍ   :َة اْلِعْجـِيلِّ

 :  ٰى َمــا َمْعنَــ: ُقْلــُت ِألَِيب َجْعَفــٍر 
� ُ

ــِذٌر َوِلــ�
ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
إِن

ـــاٍد  ـــْوٍم ه
َ
ـــاَل �ق ـــوُل اهللا «: ، َفَق ـــِذُر َرُس ـــِيلٌّ املنْ ، وَع

ا َهيْـِدهيِْم إَِىلٰ  َمـا َجـاَء بِـِه  اْهلَاِدي، وِيف ُكلِّ َوْقـٍت وَزَمـاٍن إَِمـاٌم ِمنـَّ

 .»اهللا  َرُسوُل 

ــام قــال اهللا  ٰى واألخبــار يف هــذا املعنــ لرســوله  كثــرية، وإنَّ

 : 
َ

بِْلـك
َ
ـِذيٍر ِمـْن �

َ
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ُ
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ْ
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وال ]] ٦٩٥ص /[[جــاءهم رســول قبلـــك بتبــديل رشيعـــة 

ــياء،  ــن األوص ــدعاة م ــداة وال ــنهم اهل ــف ع ــة ومل ين ــري ملَّ تغي

ـــو  ـــك وه ـــون ذل ـــف يك ـــه وكي ـــنهم يف قول ـــي ع : حيك
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ً
ــورا

ُ
ف
ُ
�� ]ــه قــد كــان هنــاك  ، فهــذا يــدلُّ عــىلٰ ]٤٢: فــاطر أنَّ

ــىلٰ  ــدّهلم ع ــاٍد ي ــع ه ــل أن  رشائ ــك قب ــالوا ذل ــم ق ــنهم، ألهنَّ دي

 .يبعث حمّمد 

 ٰى ذلـك األخبـار التـي ذكرناهـا يف هـذا املعنـ وممَّا يـدلُّ عـىلٰ 

ة إالَّ باهللا  . ويف هذا الكتاب، وال قوَّ

ــ - ١١ ــُن ُموَس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ ــِل  ٰى َح ــِن املتََوكِّ ــاَل ْب : ، َق

ْمــ َثنَا َعبْـُد اهللا ْبـُن َجْعَفـٍر اْحلِ ، َقـاَل َحـدَّ يُّ َثنَا اْحلََسـُن ْبــُن : َريِ َحـدَّ

ـِد ْبـِن إِْسـَامِعيَل، َعـْن  َظِريٍف، َعْن َصالِِح ْبِن َأِيب َمحَّـاٍد، َعـْن ُحمَمَّ

َضا  َمـْن َمـاَت وَلـيَْس َلـُه إَِمـاٌم َمـاَت «  :، َقاَل َأِيب اْحلََسِن الرِّ

يَْس َلـُه إَِمـاٌم َمـاَت ُكـلُّ َمـْن َمـاَت وَلـ: ، َفُقْلُت َلـهُ »ِميتًَة َجاِهِليَّةً 

ـًة؟ َقــاَل  َنَعـــْم، واْلَواِقــُف َكــافٌِر، والنَّاِصـــُب «: ِميتَــًة َجاِهِليـَّ

كٌ   .» ُمْرشِ

، َقــاَل  - ١٢ ــَب إَِيلَّ ــيَام َكتَ ــُن َحــاتٍِم فِ ِين َعــِيلُّ ْب َثنَا : َأْخــَربَ َحــدَّ

ْن َأْمحَـَد ْبـِن ُمحَيُْد ْبُن ِزَياٍد، َعـِن اْحلََسـِن ْبـِن َعـِيلِّ ْبـِن َسـَامَعَة، َعـ

ــِد اهللا  ــْن َأِيب َعبْ ِه، َع ــْريِ ــَامَعَة وَغ ــْن َس ، َع ــيِّ ــِن املِْيثَِم ، اْحلََس

ـــوا  :َنَزَلـــْت َهـــِذِه اْآلَيـــُة ِيف اْلَقـــاِئِم «  :َقــاَل 
ُ
ون

ُ
َوال يَ�

 
ْ

َسـت
َ
ق

َ
� 

ُ
َمـد

َ ْ
ِهُم األ

ْ
ـي

َ
 َعل

َ
طـال

َ
 ف

ُ
ـل

ْ
ب
َ
ِكتاَب ِمـْن �

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
يَن أ ِ

�
�

َ
�

 
َ
و�ُُهْم َو�

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ون

ُ
ُهْم فاِسق

ْ
 .»]١٦: احلديد[ �ِثٌ� ِمن

، َعِن اْحلََسِن  - ١٣ ْسنَاِد، َعْن َأْمحََد ْبِن اْحلََسِن املِْيثَِميِّ وِهبََذا اْإلِ

ِم ْبـِن املْسـتَنِِري، َعـْن َأِيب  ْبِن َحمْبُوٍب، َعْن ُمْؤِمِن الطَّاِق، َعـْن َسـالَّ

ُمو :ِيف َقـْوِل اهللا   َجْعَفٍر 
َ
ل
ْ
ـَد اع

ْ
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َ
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َ
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ْ
 اَهللا يُـ�

�
ن

َ
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َبْعـَد  بِاْلَقـاِئِم  ُحيِْييَهـا اهللا «: ، َقـاَل ]١٧: احلديد[ َ�ْوتِها

 .» بَِمْوِهتَا ُكْفَر َأْهِلَها، واْلَكافُِر َميٌِّت ]  َيْعنِي[َمْوِهتَا 
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ـــِن  - ١٤]] ٦٩٦ص /[[ ـــَراِهيَم ْب ـــُن إِْب ـــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ـــدَّ َح

ــاَل ، إِْســَحاَق  ــ: َق ــُن َحيْيَ ــُد اْلَعِزيــِز ْب َثنَا َعبْ ــدَّ ــوِديُّ  ٰى َح اْجلَُل

ــ ــاَل ـاْلبَْص ، َق ــاَل : ِريُّ ، َق ــْوَهِريُّ ــا اْجلَ ــُن َزَكِريَّ ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ : َح

ــُد ْبــُن َجْعَفــِر ْبــِن ُعــَامَرَة، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن َســْعِد ْبــِن  َثنَا ُحمَمَّ َحــدَّ

َســِمْعُت َأِمــَري املــْؤِمنَِني : ِن ُنبَاَتــَة، َقــاَل َطِريـٍف، َعــِن اْألَْصــبَِغ ْبــ

ــٍب  ــَن َأِيب َطالِ ــِيلَّ ْب ــوُل  َع ــوَل اهللا «: َيُق ــِمْعُت َرُس  َس

ُل   :َيُقـوُل  َأْفَضـُل اْلَكـَالِم َقـْوُل َال إَِلـَه إِالَّ اهللا، وَأْفَضـُل اْخلَْلــِق َأوَّ

ــَل  ــَه إِالَّ اهللا، َفِقي ــاَل َال إَِل ــْن َق ــا َرُســو: َم ــْن َي ُل َم ــْن َأوَّ َل اهللا، وَم

ــاَل  ــَه إِالَّ اهللا؟ َق ــاَل َال إَِل ــَدِي اهللا : َق ــْنيَ َي ــوٌر َب ــا ُن ــا، وَأَن ، َأَن

ــوٌر  ــوِين ُن ــُدُه، وَيتُْل ــُه وُأَجمِّ ُس ُه وُأَقدِّ ُ ــربِّ ــبُِّحُه وُأَك ــُدُه وُأَس وُأَوحِّ

ـاِهُد ِمنْـَك : َشاِهٌد ِمنِّي، َفِقيـَل  : ؟ َفَقـاَل َيـا َرُسـوَل اهللا، وَمـِن الشَّ

َعـــِيلُّ ْبـــُن َأِيب َطالـِــٍب، َأِخـــي وَصـــِفيِّي وَوِزيـــِري وَخِليَفتِـــي 

ــَواِئي،  ــُل لِ ــْوِيض وَحاِم ــاِحُب َح ــي وَص تِ ــاُم ُأمَّ ــيِّي وإَِم وَوِص

اْحلََسـُن واْحلَُسـْنيُ : َيـا َرُسـوَل اهللا، َفَمـْن َيتُْلـوُه؟ َفَقـاَل : َفِقيَل َلـهُ 

ـةِة، ُثـمَّ اْأل َسيَِّدا َشـبَاِب َأْهـِل اْجلَنـَّ َيـْوِم  ِمـْن ُوْلـِد اْحلَُسـْنيِ إَِىلٰ  ئمَّ

 .»اْلِقيَاَمةِ 

ـــِن  - ١٥ ـــُن اْحلََس ـــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ـــدَّ ـــاَل َح َثنَا : ، َق ـــدَّ َح

ــْن  ــِن َســِعيٍد، َع ــاٍن، َعــِن اْحلَُســْنيِ ْب ــِن َأَب ــِن ْب ــُن اْحلََس اْحلَُســْنيُ ْب

، َعــنْ  ــِد ْبــِن اْحلََســِن اْلِكنَــاِينِّ ــِد اهللا  ُحمَمَّ ِه، َعــْن َأِيب َعبْ ، َجــدِّ

ــاَل  ــَىلٰ  إِنَّ اهللا «  :َق ـِه  َأْنــَزَل َع ــًا َقبْــَل َأْن َيْأتِيَــُه  َنبِيـِّ ِكتَاب

ـُد، َهـَذا اْلِكتَـاُب َوِصـيَّتَُك إَِىلٰ : املْوُت َفَقاَل  النَِّجيـِب ِمـْن  َيـا ُحمَمَّ

ِئيـُل؟ َفَقـاَل وَمِن النَِّجيُب ِمـْن َأْهـِيل َيـا َج : َأْهِلَك، َفَقاَل  َعـِيلُّ : ْربَ

اْلِكتَـاِب َخـَواتِيُم ِمـْن َذَهـٍب، َفَدَفَعـُه  ْبُن َأِيب َطالٍِب، وَكـاَن َعـَىلٰ 

ــيُّ  ــِيلٍّ  إَِىلٰ  النَّبِ ــَام  َع ــَل بِ ــًا وَيْعَم ــكَّ َخاَمت ــَرُه َأْن َيُف وَأَم

اْبنِـِه اْحلََسـِن  َخاَمتًا وَعِمـَل بِـَام فِيـِه، ُثـمَّ َدَفَعـُه إَِىلٰ  فِيِه، َفَفكَّ 

  ٰــُه إَِىل ــمَّ َدَفَع ــَام فِيــِه، ُث ــًا وَعِمــَل بِ  اْحلَُســْنيِ  َفَفــكَّ َخاَمت

ــَك إَِىلٰ  ــُرْج بَِقْوِم ــِه َأِن اْخ ــَد فِي ــًا َفَوَج ــكَّ َخاَمت ــَهاَدِة، وَال  َفَف الشَّ

َفَعــُه َفَفَعـَل، ُثـمَّ دَ  َشـَهاَدَة َهلُـْم إِالَّ َمَعـَك، واْرشِ َنْفَســَك هللا َتَعـاَىلٰ 

ــْنيِ  إَِىلٰ  ــِن اْحلَُس ــِيلِّ ْب ــهِ  َع ــَد فِي ــًا َفَوَج ــكَّ َخاَمت ــُمْت : َفَف اْص

ــَك  ــَزْم َمنِْزَل ــ  واْل ــَك َحتَّ ــْد َربَّ ــنيُ  ٰى واْعبُ ــَك اْليَِق يَ
ــمَّ   َيْأتِ ــَل، ُث َفَفَع

ــِد ْبــِن َعــِيلٍّ  َدَفَعـُه إَِىلٰ  ِث : َفَفـكَّ َخاَمتــًا َفَوَجــَد فِيــهِ  ُحمَمَّ َحــدِّ

ــاَس  ــاَفنَّ إِالَّ اهللا  النَّ ــتِِهْم وَال َختَ ــٍد وَأْف ــبِيَل ِألََح ــُه َال َس ، َفإِنَّ

ــًا َفَوَجــْدُت فِيــهِ  ــُه إَِيلَّ َفَفَضْضــُت َخاَمت ــمَّ َدَفَع ــَك، ُث ِث : َعَليْ ــدِّ َح

ـــْر عِ  ــتِِهْم واْنُش ــاَس وَأْف ْق النَّ ــدِّ ــَك وَص ــِل َبيْتِ ــَم َأْه ص [[/ْل

َني وَال ]] ٦٩٧ ـــاِحلِ ـــاَءَك الصَّ ـــاَفنَّ إِالَّ اهللا  آَب ـــَت ِيف َختَ ، وَأْن

ْبــِن َجْعَفــٍر،  ٰى ُموَســ ِحــْرٍز وَأَمــاٍن َفَفَعْلــُت، ُثــمَّ َأْدَفُعــُه إَِىلٰ 

 الَّـِذي ِمـْن َبْعـِدِه، ُثـمَّ َكـَذلَِك َأَبـدًا إَِىلٰ  إَِىلٰ  ٰى وَكَذلَِك َيْدَفُعُه ُموَس 

  .»املْهِديِّ ] ِقيَامِ [َيْوِم 

َثنَا ُحمَ  - ١٦ ــدَّ ــَح ــُن ُموَس ــُد ْب ــِل  ٰى مَّ ــِن املتََوكِّ ــاَل ْب : ، َق

ــِد  ــَد ْبــِن َأِيب َعبْ ، َعــْن َأْمحَ ــْعَدآَباِديُّ َثنَا َعــِيلُّ ْبــُن اْحلَُســْنيِ السَّ َحــدَّ

، َعـْن َعـِيلِّ ْبـِن َأِيب  ـِد ْبـِن َأِيب ُعَمـْريٍ ، َعْن َأبِيِه، َعْن ُحمَمَّ ِقيِّ اهللا اْلَربْ

ِيف َقـْوِل اهللا   َقـاَل َأُبـو َعبْـِد اهللا : ، َقـاَل َمحَْزَة، َعـْن َأِيب َبِصـريٍ 
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ــاَل  ــُد، وَال يَ «: َفَق ــا َبْع ــَزَل َتْأِويُلَه ــا َن ــواهللا َم ــا َحتَّ ــِزُل َتْأِويُلَه  ٰى نْ

ــُرَج اْلَقــاِئُم  ــَق َكــافٌِر بــاهللا  ، َفــإَِذا َخــَرَج اْلَقــاِئُم َخيْ َملْ َيبْ

ــ ــُه، َحتَّ ــِرَه ُخُروَج ــاِم إِالَّ َك َم ـــِرٌك بِاْإلِ ــيِم وَال ُمْش ــْو  ٰى اْلَعظِ َأْن َل

ــ ــافِرًا َأْو ُمْش ــْت ـَكــاَن َك ــِن َصــْخَرٍة َلَقاَل ــؤْ : ِركًا ِيف َبْط ــا ُم ِمُن ِيف َي

ِين واْقتُْلهُ   .» َبْطنِي َكافٌِر َفاْكِرسْ

ــُد ْبــُن َعــِيلٍّ َماِجيَلَوْيــِه  - ١٧ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا : ، َقــاَل َحــدَّ َحــدَّ

ُد ْبُن َحيْيَ  ـِد ْبـِن اْحلَُسـْنيِ ْبـِن َأِيب اْخلَطَّـاِب  ٰى ُحمَمَّ اْلَعطَّـاُر، َعـْن ُحمَمَّ

ـِد ْبـِن ِعيَسـ ـِد ْبـِن ِسـنَاٍن، َعـْن  ٰى وَأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ َمجِيعـًا، َعـْن ُحمَمَّ

إَِذا «: َقــاَل َأُبــو َجْعَفــٍر : َأِيب اْجلَــاُروِد ِزَيــاِد ْبــِن املنْــِذِر، َقــاَل 

ــاِئُم  ــَرَج اْلَق ــهِ  َخ ــاِدي ُمنَاِدي ــَة ُينَ ــْن َمكَّ ــنَّ : ِم َأَال َال َحيِْمَل

ــدُ  ــًا ] ُكــمْ [َأَح ــَل ]] ٦٩٨ص /[[َطَعام ابــًا، وَمحَ َمَعــُه  وَال َرشَ

ــ ــَر ُموَس ــَراَن  ٰى َحَج ــِن ِعْم ــِزُل  ْب ــَال َينْ ــٍري، َف ــُر َبِع ــَو ِوْق وُه

َمنْـِزًال إِالَّ اْنَفَجــَرْت ِمنْـُه ُعيُــوٌن، َفَمـْن َكــاَن َجاِئعـًا َشــبَِع، وَمــْن 

ــ ــْم َحتَّ ُ ــْن  ٰى َكــاَن َظْمــآَن َرِوَي، وَرِوَيــْت َدَواهبُّ ــوا النََّجــَف ِم َينِْزُل

 .»َظْهِر اْلُكوَفةِ 

ـُد ْبـُن اْحلََسـِن ْبـِن َأْمحَـَد ْبـِن اْلَولِيـِد  - ١٨ َثنَا ُحمَمَّ ، َحدَّ

اُر، َعـْن َيْعُقـوَب ْبـِن َيِزيـَد، : َقاَل  ـفَّ ُد ْبـُن اْحلََسـِن الصَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

، َعــْن َأَبــاِن ْبــِن ُعــثَْامَن، َعــْن َأَبــاِن ْبــِن  ــِد ْبــِن َأِيب ُعَمــْريٍ َعــْن ُحمَمَّ

ــِد اهللا : اَل َتْغِلــَب، َقــ ــو َعبْ ــاِئَم «: َقــاَل َأُب ــاِيُع اْلَق ُل َمــْن ُيبَ َأوَّ

  ــمَّ َيَضــُع ــُه، ُث ــيََض َفيُبَاِيُع ــِزُل ِيف ُصــوَرِة َطــْريٍ َأْب ِئيــُل َينْ َجْربَ

ــَىلٰ  ــالً َع ــَىلٰ  ِرْج ــالً َع ــَراِم وِرْج ــِت اهللا اْحلَ ــمَّ  َبيْ ــِدِس، ُث ــِت املْق َبيْ

ــَمعُ  ــٍق َتْس ــْوٍت َطِل ــاِدي بَِص ــُق ُينَ �ٰ :  ُه اْخلََالِئ
َ
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ْسنَاِد، َعـْن َأَبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب، َقـاَل  - ١٩ َقـاَل َأُبـو : وِهبََذا اْإلِ

ــِد اهللا  ـــَر «: َعبْ ــَة َعَش ــٍة وَثَالَث ــِجِدُكْم َثَالُثِامَئ ــيَْأِيت ِيف َمْس َس

ـ -َرُجـالً  ـُه َملْ َيِلــْدُهْم -َة َيْعنِـي َمْسـِجَد َمكَّ ـَة َأنَّ ، َيْعَلــُم َأْهـُل َمكَّ
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ــَىلٰ  ــوٌب َع ــيُوُف َمْكتُ ــيِْهُم السُّ ــَداُدُهْم، َعَل ــاُؤُهْم وَال َأْج ــلِّ  آَب ُك

ِرحيـًا  َسيٍْف َكِلَمـٌة َتْفـتَُح َأْلـَف َكِلَمـٍة، َفيَبَْعـُث اهللا َتبَـاَرَك وَتَعـاَىلٰ 

ي بَِقَضــاِء َداُوَد وُســَليَْامَن ـيُّ َيْقِضــَهــَذا املْهــدِ : َفتُنَــاِدي بُِكــلِّ َوادٍ 

 ]َال ُيِريُد َعَليِْه َبيِّنَةً ]و«. 

ْسنَاِد، َعـْن َأَبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب، َقـاَل  - ٢٠ َقـاَل َأُبـو : وِهبََذا اْإلِ

َملْ َيُقـْم َبـْنيَ َيَدْيـِه َأَحـٌد ِمـْن  إَِذا َقـاَم اْلَقـاِئُم «: َعبِْد اهللا 

ْمحَنِ  ــرَّ ــِق ال ــًة  َخْل ــِه آَي ــالٌِح، ِألَنَّ فِي ــَو َأْم َط ــالٌِح ُه ــُه َص إِالَّ َعَرَف

ِمَني وِهَي بَِسبِيٍل ُمِقيمٍ   .» لِْلُمتََوسِّ

ْسنَاِد، َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب، َقاَل  - ٢١ َقـاَل َأُبـو َعبْـِد : وِهبََذا اْإلِ

ْسَالِم َحَالٌل ِمـَن اهللا «: اهللا  ـي فِـيِهَام َال َيْقِضـ َدَماِن ِيف اْإلِ

، اْلَقاِئَم ِمـْن َأْهـِل اْلبَيْـِت  َيبَْعَث اهللا  ٰى َأَحٌد بُِحْكِم اهللا َحتَّ 

اِين املْحَصـُن : َذلَِك َبيِّنَةً  َال ُيِريُد َعَىلٰ  َفيَْحُكُم فِيِهَام بُِحْكِم اهللا  الزَّ

ُب َرَقبَتَهُ  َكاِة َيْرضِ  .» َيْرُمجُُه، وَمانُِع الزَّ

ْسنَاِد، َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب، َقاَل وِهبََذا  - ٢٢ َقـاَل َأُبـو َعبْـِد : اْإلِ

َظْهـِر النََّجـِف، َفـإَِذا  َعـَىلٰ  اْلَقـاِئِم   َكَأينِّ َأْنُظـُر إَِىلٰ «: اهللا 

َأْبَلـَق ]] ٦٩٩ص /[[َظْهِر النََّجِف َرِكَب َفَرسًا َأْدَهَم  َعَىلٰ  ٰى اْستَوَ 

َأْهُل َبْلَدٍة إِالَّ وُهْم  ٰى ُثمَّ َينْتَِفُض بِِه َفَرُسُه َفَال َيبْقَ َبْنيَ َعيْنَيِْه ِشْمَراٌخ، 

ُه َمَعُهْم ِيف بَِالِدِهْم، َفإَِذا َنَشـَر َراَيَة َرُسوِل اهللا  اْنَحطَّ  َيُظنُّوَن َأنَّ

ُهْم َينْتَظِرُ  اْلَقاِئَم  إَِليِْه َثَالَثَة َعَشـَر َأْلَف َمَلٍك وَثَالَثَة َعَشـَر َمَلكًا، ُكلُّ

 ِذيَن َكاُنوا َمَع ُنوٍح ـِذيَن َكـاُنوا  ، وُهُم الَّ ِفينَِة، والَّ ِيف السَّ

 ٰى َحيُْث ُأْلِقَي ِيف النَّاِر، وَكـاُنوا َمـَع ِعيَسـ َمَع إِْبَراِهيَم اْخلَِليِل 

  ِمَني وُمــْرِدفَِني، وَثَالُثِامَئــٍة ــَع، وَأْرَبَعــُة آَالٍف ُمَســوِّ َحيْــُث ُرفِ

ـِذيَن َهبَُطـوا وَثَال  َثَة َعَشـَر َمَلكًا َيْوَم َبـْدٍر، وَأْرَبَعـُة آَالِف َمَلـٍك الَّ

َفَلْم ُيْؤَذْن َهلُـْم، َفَصـِعُدوا  ُيِريُدوَن اْلِقتَاَل َمَع اْحلَُسْنيِ ْبِن َعِيلٍّ 

، َفُهـْم ُشـْعٌث ُغـْربٌ ِيف اِالْستِئَْذاِن وَهبَُطوا وَقْد ُقتِـَل اْحلَُسـْنيُ 

َيْوِم اْلِقيَاَمِة، وَما َبْنيَ َقْربِ اْحلَُسـْنيِ  إَِىلٰ  وَن ِعنَْد َقْربِ اْحلَُسْنيِ َيبْكُ 

  َٰامِء ُخمْتََلُف املَالِئَكةِ  إَِىل  .»السَّ

ْسـنَاِد، َعـْن َأَبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب، َقـاَل  - ٢٣ َثنِي : وِهبَـَذا اْإلِ َحــدَّ

، َقـاَل  ــَزَة الــثَُّامِيلُّ  َكــَأينِّ َأْنُظــُر إَِىلٰ «: ُبــو َجْعَفـٍر َقــاَل أَ : َأُبـو َمحْ

ــاِئِم  ــَىلٰ  اْلَق ــَر َع ــْد َظَه ــَىلٰ  َق ــَر َع ــإَِذا َظَه ــِة، َف ــِف اْلُكوَف  َنَج

ــوِل اهللا  ــَة َرُس ـــَر َراَي ــِف َنَش ــِد ]و[، النََّج ــْن ُعُم ــا ِم َعُموُدَه

ــاَىلٰ  ــْن َنْصـــِر اهللا َعــْرِش اهللا َتَع ــاِئُرَها ِم ــوَ ، وَس ــ ٰى ، وَال ُهتْ ا ِهبَ

ــاَىلٰ  إَِىلٰ  ــُه اهللا َتَع ــٍد إِالَّ َأْهَلَك ــاَل »َأَح ــُت : ، َق ــُه َأْو : ُقْل ــوُن َمَع َأوَتُك

ِئيُل  ٰى ُيْؤتَ  بىلٰ «: ِهبَا؟ َقاَل  ٰى ُيْؤتَ    .»ِهبَا، َيْأتِيِه ِهبَا َجْربَ

ــُد ْبــُن َعــِيلٍّ َماِجيَلَوْيــِه  - ٢٤ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا : ، َقــاَل َحــدَّ َحــدَّ

ي ُحمَمَّ  ، َعمِّ ُد ْبُن َأِيب اْلَقاِسـِم، َعـْن َأْمحَـَد ْبـِن َأِيب َعبْـِد اهللا اْلُكـوِيفِّ

ـِل ْبـِن ُعَمـَر، َقـاَل  ـِد ْبـِن ِسـنَاٍن، َعـِن املَفضَّ : َعْن َأبِيـِه، َعـْن ُحمَمَّ

ــِد اهللا  ــو َعبْ ــاَل َأُب ــِديَن «: َق ــُة ِيف املْفتَِق ــِذِه اْآلَي ــْت َه ــْد َنَزَل َلَق

ــ ــَحاِب اْلَق ــْن َأْص ــُه اِئِم ِم ــوا  :، َقْوُل
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ــَحاِب،  ــَة، وَبْعُضــُهْم َيِســُري ِيف السَّ ُفُرِشـِهْم َلــيْالً َفيُْصــبُِحوَن بَِمكَّ

ــبِهِ  ــِه وَنَس ــِه وِحْليَتِ ــِم َأبِي ــِمِه واْس ــَرُف بِاْس ــاَل ، »ُيْع ــُت : َق : ُقْل

ــاَل  ــًا؟ َق ــُم إِيَامن ــْم َأْعَظ ُ ــَداَك، َأهيُّ ــُت فِ ــُري ِيف «: ُجِعْل ــِذي َيِس الَّ

َحاِب َهنَاراً   .»السَّ

ــاَل  - ٢٥ ــِن ُعَمــَر، َق ــِل ْب ْســنَاِد، َعــِن املَفضَّ ــَذا اْإلِ ــاَل : وِهبَ َق

اْلَقـــاِئِم  إَِىلٰ ]] ٧٠٠ص /[[َكـــَأينِّ َأْنُظـــُر «: َأُبــو َعبْـــِد اهللا 

 ِمنْــَربِ اْلُكوَفــِة وَحْوَلــُه َأْصــَحاُبُه َثَالُثِامَئــٍة وَثَالَثــَة  َىلٰ َعــ

ُة َأْهــِل َبــْدٍر، وُهــْم َأْصــَحاُب اْألَْلِوَيــِة، وُهــْم  َعَشـــَر َرُجــالً ِعــدَّ

اُم اهللا ِيف َأْرِضِه َعَىلٰ  َيْسـتَْخِرَج ِمـْن َقبَاِئـِه ِكتَابـًا  ٰى َخْلِقـِه، َحتـَّ ُحكَّ

، ٍم ِمــْن َذَهــٍب َعْهــٌد َمْعُهــوٌد ِمــْن َرُســوِل اهللا َخمْتُومــًا بَِخــاتَ 

ِمـنُْهْم إِالَّ اْلـَوِزيُر  ٰى َفيُْجِفُلوَن َعنُْه إِْجَفاَل اْلَغـنَِم اْلـبُْكِم، َفـَال َيبَْقـ

ــ ــَع ُموَس ــْوا َم ــَام َبَق ــًا َك ـــَر َنِقيب ــَد َعَش ــَراَن  ٰى وَأَح ــِن ِعْم ، ْب

ــُدو ــوَن ِيف اْألَْرِض وَال َجيِ ــِه، َفيَُجوُل ــوَن إَِليْ ِجُع ــْذَهبًا َفَريْ ــُه َم َن َعنْ

 .» واهللا إِينِّ َألَْعِرُف اْلَكَالَم الَِّذي َيُقوُلُه َهلُْم َفيَْكُفُروَن بِهِ 

َثنَا َأِيب  - ٢٦ َثنَا َسْعُد ْبُن َعبِْد اهللا، َعْن َأْمحََد : ، َقاَل َحدَّ َحدَّ

ـِد ْبـ ِن ُمجُْهـوٍر، َعـْن َأْمحَـَد ْبـِن َأِيب ْبِن اْحلَُسْنيِ ْبِن َسِعيٍد، َعـْن ُحمَمَّ

َهَراَسَة، َعْن َأِيب إِْسَحاَق إِْبَراِهيَم ْبِن إِْسَحاَق، َعْن َعبِْد اهللا ْبِن َمحَّاٍد 

، َقاَل  َثنَا َعْمُرو ْبُن ِشْمٍر، َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيـَد، َعـْن : اْألَْنَصاِريِّ َحدَّ

وَقـْد َأَحـاُطوا  َأْصَحاِب اْلَقاِئِم َكَأينِّ بِ «: ، َقاَل َأِيب َجْعَفٍر 

ٍء إِالَّ وُهَو ُمطِيـٌع َهلُـْم َحتـَّ ، َفَليَْس ِمْن َيشْ ِسـبَاُع  ٰى بَِام َبْنيَ اْخلَافَِقْنيِ

ٍء، َحتـَّ ، َيْطُلُب ِرَضاُهْم ِيف ُكـلِّ َيشْ َتْفَخـُر  ٰى اْألَْرِض وِسبَاُع الطَّْريِ

رَّ ِيبَ اْليَـْوَم َرُجـٌل ِمـْن َأْصـَحاِب َمـ: اْألَْرِض وَتُقـوُل  اْألَْرُض َعَىلٰ 

  .»اْلَقاِئِم 

ـــُروٍر  - ٢٧ ــِن َمْس ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُر ْب َثنَا َجْعَف ــدَّ ــاَل َح : ، َق

ــِن  ــِد اهللا ْب ــِه َعبْ ــْن َعمِّ ــاِمٍر، َع ــِن َع ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــْنيُ ْب َثنَا اْحلَُس ــدَّ َح

، َعــِن ا ــْريٍ ــِن َأِيب ُعَم ــِد ْب ــْن َأِيب َعــاِمٍر، َعــْن ُحمَمَّ ــَزَة، َع ــِن َأِيب َمحْ ْب

 َمـا َكـاَن َقـْوُل ُلـوٍط «: َقـاَل َأُبـو َعبْـِد اهللا : َبِصٍري، َقاَل 

ْو آِوي إِ�ٰ : لَِقْوِمـهِ 
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ــود[ ــاِئِم ]٨٠: ه ِة اْلَق ــوَّ ــًا لُِق ــدَّ ، إِالَّ َمتَنِّي ــَر إِالَّ ِش َة ، وَال َذَك

ــنُْهْم َليُْعَطــ ُجــَل ِم َة َأْرَبِعــَني َرُجــالً، وإِنَّ  ٰى َأْصــَحابِِه، وإِنَّ الرَّ ُقــوَّ
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ــِد  ــاِل اْحلَِدي وا بِِجبَ ــرُّ ــْو َم ــِد، وَل ــِر اْحلَِدي ــْن ُزَب ــدُّ ِم ــُه َألََش َقْلبَ

 .»اهللا  َيْرَىضٰ  ٰى َلَقَلُعوَها، وَال َيُكفُّوَن ُسيُوَفُهْم َحتَّ 

َثنَا َأِيب  - ٢٨ ــُد ْبــُن َحيْيَــ: ، َقــاَل  َحــدَّ َثنَا ُحمَمَّ ، َعــْن ٰى َحــدَّ

ــِن  ــِع ْب ــْن َمنِي ــٍد، َع ــِن ُحمَمَّ ــِد اهللا ْب ــْن َعبْ ــاِب، َع ــِن اْخلَطَّ َســَلَمَة ْب

 ٰ ــىلَّ ــْن ُمَع ــْن ُجمَاِشــٍع، َع ، َع ــاِج اْلبَْصـــِريِّ ــِن اْحلَجَّ ــِد ْب ، َعــْن ُحمَمَّ

ِآلَدَم  ٰى َصــا ُموَســَكاَنــْت عَ «: َفــيٍْض، َعــْن َأِيب َجْعَفــٍر، َقــاَل 

 ُٰثــمَّ َصــاَرْت إَِىلٰ ]] ٧٠١ص /[[ُشــَعيٍْب،  ، َفَصــاَرْت إَِىل 

ــا آنِفــًا وِهــَي  ٰى ُموَسـ ـَـا َلِعنْـَدَنا، وإِنَّ َعْهــِدي ِهبَ ْبــِن ِعْمــَراَن، وإِهنَّ

َـا َلتَنْطِـُق إَِذا  َخْضـَراُء َكَهيْئَتَِها ِحـَني اْنتُِزَعـْت ِمـْن َشـَجَرِهتَا، وإِهنَّ

ْت لَِقاِئِمنَـا اْستُ  َيْصـنَُع ِهبَـا َمـا َكـاَن َيْصـنَُع ِهبَـا  نْطَِقْت، ُأِعدَّ

ــ ــَراَن [ ٰى ُموَس ــُن ِعْم ــا ]ْب َ ــْؤَمُر، وإِهنَّ ــا ُت ــنَُع َم ــا َتْص َ ، وإِهنَّ

 .»بِِلَساِهنَا  َتْلَقُف ما َيْأفُِكونَ   َحيُْث ُأْلِقيَْت 

ُد ْبُن َعِيلٍّ َماِجيَلَويْ  - ٢٩ َثنَا ُحمَمَّ ـُد : ، َقاَل ِه َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

ِد ْبـِن إِْسـَامِعيَل، َعـْن َأِيب ٰى ْبُن َحيْيَ  ، َعْن ُحمَمَّ ِد ْبِن اْحلَُسْنيِ ، َعْن ُحمَمَّ

ِل ْبِن ُعَمَر، َعـْن  اِج، َعْن بِْشـِر ْبِن َجْعَفٍر، َعِن املَفضَّ ـرَّ إِْسَامِعيَل السَّ

َأَتـْدِري َمـا َكـاَن َقِمـيُص «: ُقوُل َسِمْعتُُه يَ : ، َقاَل َأِيب َعبِْد اهللا 

َلـــامَّ  إِنَّ إِْبـَراِهيَم «: َال، َقــاَل : ُقْلـُت : ، َقــاَل »؟ُيوُسـَف 

ِئيُل  اُه  ُأوِقَدْت َلُه النَّاُر َأَتاُه َجْربَ يَاِب اْجلَنَِّة َفَأْلبََسُه إِيَّ
بِثَْوٍب ِمْن ثِ

ُه َمَعَها َحرٌّ وَال َبْرٌد، َفلَ  امَّ َحَضـَر إِْبَراِهيَم املْوُت َجَعَلـُه ِيف َفَلْم َيُضـرَّ

َقُه َعَىلٰ  َقُه إِْسَحاُق َعَىلٰ  َمتِيَمٍة وَعلَّ َيْعُقوَب، َفَلـامَّ ُولِـَد  إِْسَحاَق، وَعلَّ

َقُه َعَليِْه، وَكاَن ِيف َعُضِدِه َحتَّ  َكاَن ِمـْن َأْمـِرِه َمـا َكـاَن،  ٰى ُيوُسُف َعلَّ

ِرَحيـُه،  بِِمْصـَر ِمَن التَِّميَمِة َوَجَد َيْعُقوُب  َفَلامَّ َأْخَرَجُه ُيوُسُف 

 : ِحَكاَيًة َعنْهُ  وُهَو َقْوُلُه َتَعاَىلٰ 
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: َمْن َصاَر َهـَذا اْلَقِمـيُص؟ َقـاَل  ، َفإَِىلٰ ُجِعْلُت فَِداكَ : ، ُقْلُت »اْجلَنَّةِ 

ُكلُّ َنبِيٍّ َوِرَث ِعْلًام «: ، ُثمَّ َقاَل »َأْهِلِه، وُهَو َمَع َقاِئِمنَا إَِذا َخَرَج  إَِىلٰ «

ُه َفَقِد اْنتَهَ  ٍد  إَِىلٰ  ٰى َأْو َغْريَ   .»ُحمَمَّ

ــَر،  - ٣٠ ــِن ُعَم ــِل ْب ــِن املَفضَّ ــنَاِد، َع ْس ــَذا اْإلِ ــْن َأِيب وِهبَ َع

ــِد اهللا : َبِصــٍري، َقــاَل  ــُه إَِذا َتنَاَهــِت اْألُُمــوُر «  :َقــاَل َأُبــو َعبْ إِنَّ

ــاَرَك وَتَعــاَىلٰ  إَِىلٰ  ــنَْخِفٍض  َصــاِحِب َهــَذا اْألَْمــِر َرَفــَع اهللا َتبَ ُكــلَّ ُم

ْنيَا  ٰى ِمَن اْألَْرِض، وَخفََّض َلـُه ُكـلَّ ُمْرَتِفـٍع ِمنَْهـا، َحتـَّ َتُكـوَن الـدُّ

ــْعَرٌة َملْ عِ  ــِه َش ــْت ِيف َراَحتِ ــْو َكاَن ُكْم َل ــَأيُّ ــِه، َف ــِة َراَحتِ ــَدُه بَِمنِْزَل نْ

َها؟  .»ُيبِْرصْ

ـــِد ْبـــِن  - ٣١]] ٧٠٢ص [[/ ـــُن ُحمَمَّ ـــُر ْب َثنَا َجْعَف ـــدَّ َح

ٰ : َمْسـُروٍر، َقاَل  ـِد ْبـِن َعـاِمٍر، َعـِن املَعـىلَّ َثنَا اْحلَُسـْنيُ ْبـُن ُحمَمَّ  َحدَّ

ـدٍ  ـاِء، َعـْن ُمثَنـَّ ْبِن ُحمَمَّ ، َعـِن اْحلََسـِن ْبـِن َعـِيلٍّ اْلَوشَّ  ٰى اْلبَْصــِريِّ

ــَة اْألَْعَشــ  ، َعــِن اْبــِن َأِيب َيْعُفــوٍر، َعــْن َمــْوىلٰ ٰى اْحلَنَّــاِط، َعــْن ُقتَيْبَ

إَِذا َقــاَم «: ، َقــاَل لِبَنِــي َشــيْبَاَن، َعــْن َأِيب َجْعَفــٍر اْلبَــاِقِر 

ُرُؤوِس اْلِعبَـاِد َفَجَمـَع ِهبَـا ُعُقـوَهلُْم  َعـَىلٰ َوَضـَع َيـَدُه  َقاِئُمنَا 

ا َأْحَالُمُهمْ   .» وَكَمَلْت ِهبَ

ــ - ٣٢ ــُن ُموَس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ ــِل  ٰى َح ــِن املتََوكِّ ــاَل ْب : ، َق

ـُد ْبـُن َيْعُقـوَب، َقـاَل  َثنَا ُحمَمَّ ـٍد اْلَقاِسـُم ْبـُن : َحدَّ َثنَا َأُبـو ُحمَمَّ َحـدَّ

ــاَل  ــَالِء، َق ــِد : اْلَع ــِه َعبْ ــْن َأِخي ــِلٍم، َع ــُن ُمْس ــُم ْب َثنِي اْلَقاِس ــدَّ َح

ـُد ْبـُن إِْبـَراِهيَم ْبـِن . اْلَعِزيِز ْبِن ُمْسـِلمٍ  اِس ُحمَمَّ َثنَا َأُبـو اْلَعبـَّ وَحـدَّ

ــاِينُّ  ــاَل إِْســَحاَق الطَّاَلَق ــُن : ، َق ــَد اْلَقاِســُم ْب ــو َأْمحَ َثنَا َأُب ــدَّ َح

ــِد ْبــِن َعــِيلٍّ املــرْ  ، َقــاَل ُحمَمَّ َثنَا َأُبــو َحاِمــٍد ِعْمــَراُن ْبــُن : َوِزيُّ َحــدَّ

ــاَل  ٰى ُموَســ ــاِم، َق قَّ ــِم الرَّ ــِن اْلَقاِس ــِن اْحلََســِن ْب ــَراِهيَم، َع ــِن إِْب : ْب

َثنِي اْلَقاِسُم ْبـُن ُمْسـِلٍم، َعـْن َأِخيـِه َعبْـِد اْلَعِزيـِز ْبـِن ُمْسـِلٍم،  َحدَّ

ـاِم َعـِيلِّ ْبـنِ   :َقاَل  َضـا  ٰى ُموَسـ ُكنَّا ِيف َأيَّ بَِمـْرَو َفاْجتََمْعنَـا  الرِّ

َماَمـِة  ِيف اْجلَـاِمِع َيـْوَم اْجلُُمَعـِة ِمـْن َبـْدِء َمْقـَدِمنَا، َفـَأَداُروا َأْمـَر اْإلِ

ــَىلٰ  ــَدَخْلُت َع ــا، َف ــاِس فِيَه ــتَِالِف النَّ ــَرَة اْخ ــُروا َكثْ ــيِِّدي  وَذَك َس

 ــ ــاِس، َفتَبَسَّ ــاَن النَّ ــُه َخَوَض ــاَل َم َفَأْعَلْمتُ ــمَّ َق ــا «: ، ُث َي

ْم، إِنَّ  َعبَْد اْلَعِزيِز ْبَن ُمْسـِلٍم، َجِهـَل اْلَقـْوُم وُخـِدُعوا َعـْن َأْدَيـاِهنِ

يَن، وَأْنـَزَل َعَليْـِه  ٰى َحتـَّ َملْ َيْقبِْض َنبِيَُّه  اهللا  َأْكَمـَل َلـُه الـدِّ

َ فِيــِه اْحلَــَال  ٍء، َبــنيَّ َل واْحلَــَراَم اْلُقــْرآَن فِيــِه َتْفِصــيُل ُكــلِّ َيشْ

اُس َكَمـالً، َفَقـاَل  واْحلُُدوَد واْألَْحَكاَم وَمجِيـَع َمـا َحيْتَـاُج إَِليْـِه النـَّ
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ــا ــالَم ِدين ــدة[ ْس ــَأْمُر ]٣: املائ ، َف

ــِض  يِن، وَملْ َيْم ــدِّ ــاِم ال َ ــْن َمت ــِة ِم َماَم ــ اْإلِ ــِه  ٰى َحتَّ تِ َ ِألُمَّ ــنيَّ َب

ــَىلٰ  ــَرَكُهْم َع ــبِيَلُهْم، وَت ــْم َس ــَح َهلُ ــنِِهْم، وَأْوَض ــاِملَ ِدي ــ َمَع ِد َقْص

، وَأَقاَم َهلُْم َعِليـ�اْحلَ  تَـاُج   اقِّ َعَلـًام وإَِمامـًا، وَمـا َتـَرَك َشـيْئًا َحتْ

ُة إِالَّ َبيَّنَـُه، َفَمـْن َزَعـَم َأنَّ اهللا  َملْ ُيْكِمـْل ِدينَـُه َفَقـْد َردَّ  إَِليِْه اْألُمَّ

ــاَب اهللا  ــْن َردَّ ِكتَ ــِز، وَم ــاَب اهللا اْلَعِزي ــافِ ] [ِكتَ ــَو َك ــْل َفُه ٌر، َه

ـــا  ـــِة َفيَُجـــوُز فِيَه َهـــا ِمـــَن اْألُمَّ َماَمـــِة وَحمَلَّ ـــْدَر اْإلِ َتْعِرُفـــوَن َق

 اْختِيَاُرُهْم؟

ــَىلٰ  ــْأنًا، وَأْع ــْدرًا، وَأْعَظــُم َش ــلُّ َق ــَة َأَج َماَم َمَكانــًا،  إِنَّ اْإلِ

اُس بُِعُقــوهلِِ  ْم، َأْو وَأْمنَـُع َجانِبـًا، وَأْبَعـُد َغــْورًا ِمـْن َأْن َيبُْلَغَهـا النـَّ

َماَمــَة  ــآَراِئِهْم، َأْو ُيِقيُمــوا إَِمامــًا بِاْختِيَــاِرِهْم، إِنَّ اْإلِ َينَاُلوَهــا بِ
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ــصَّ اهللا  ــَل  َخ ــَراِهيَم اْخلَِلي ــا إِْب ــِة  ِهبَ ِة واْخلُلَّ ــوَّ ــَد النُّبُ َبْع

ــاَل  ــا ِذْكــَرُه َفَق ــاَد ِهبَ ــا وَأَش ــُه ِهبَ َف ــًة، وَفِضــيَلًة َرشَّ ــًة َثالِثَ : َمْرَتبَ
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ــاِملٍ إَِىلٰ  ــلِّ َظ ــَة ُك ــْوِم اْلقِ  إَِماَم ــمَّ َي ــْفَوِة، ُث ــاَرْت ِيف الصَّ ــِة، وَص يَاَم

ــْفَوِة والطََّهــاَرِة،  َأْكَرَمَهــا اهللا  ــِه َأْهــِل الصَّ تِ يَّ ــَأْن َجَعَلَهــا ِيف ُذرِّ بِ
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تِِه َيِرُثَهـا َبْعـٌض َعـْن َبْعـٍض َقْرنـًا َفَقْرنـًا َحتـَّ يَّ  ٰى َفَلْم َيَزْل ِيف ُذرِّ
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ـًة إَِىلٰ  َفِهَي ِيف ُوْلـِد َعـِيلٍّ  َيـْوِم اْلِقيَاَمـِة، إِْذ َال َنبِـيَّ َبْعـَد  َخاصَّ

ٍد  اُل؟ُحمَمَّ  ، َفِمْن َأْيَن َخيْتَاُر َهُؤَالِء اْجلُهَّ

ـــاِء، وإِْرُث  ـــُة اْألَْنبِيَ ـــَي َمنِْزَل ـــَة ِه َماَم ـــيَاِء، إِنَّ إِنَّ اْإلِ اْألَْوِص

َماَمــَة ِخَالَفــُة اهللا َتَعــاَىلٰ  ُســوِل اْإلِ ، وَمَقــاُم ، وِخَالَفــُة الرَّ

 .َأِمِري املْؤِمنَِني، وِمَرياُث اْحلََسِن واْحلَُسْنيِ 

يِن، ونَِظـــاُم املْســـِلِمَني، وَصـــَالُح  ـــاُم الـــدِّ َماَمـــَة ِزَم إِنَّ اْإلِ

ْنيَا، وِعـــزُّ املـــْؤِمنَِني، إِ  ـــاِمي، الـــدُّ ْســـَالِم النَّ َماَمـــَة ُأسُّ اْإلِ نَّ اْإلِ

ــيَاِم  َكــاِة والصِّ ــَالِة والزَّ َمــاِم َمتَــاُم الصَّ ــاِمي، بِاْإلِ وَفْرُعــُه السَّ

ــُدوِد  ــاُء اْحلُ ــَدَقاِت وإِْمَض ــْيِء والصَّ ــْوفُِري اْلَف ــاِد وَت َه ــجِّ واْجلِ واْحلَ

 .واْألَْحَكاِم وَمنُْع الثُُّغوِر واْألَْطَراِف 

ــُدوَد اْإلِ  ــيُم ُح ــَراَم اهللا، وُيِق ُم َح ــرِّ ــَالَل اهللا، وُحيَ ــلُّ َح ــاُم ُحيِ َم

ــْدُعو إَِىلٰ  ــِن اهللا، وَي ــْن ِدي ــُذبُّ َع ــهِ  اهللا، وَي ــبِيِل َربِّ ــِة   َس ْكَم بِاْحلِ

ــْمِس الطَّالَِعــِة  َمــاُم َكالشَّ ــِة اْلبَالَِغــِة، اْإلِ واملْوِعَظــِة اْحلََســنَِة واْحلُجَّ

 . اْألُُفِق بَِحيُْث َال َتنَاُهلَا اْألَْيِدي واْألَْبَصارُ لِْلَعاَملِ وِهَي ِيف 

ــاطُِع،  ــوُر السَّ ــُر، والنُّ اِه ـــَراُج الزَّ ــُري، والسِّ ــْدُر املنِ ــاُم اْلبَ َم اْإلِ

َج  ــدُّ ــِب ال ــاِدي ِيف َغيَاِه ــنَّْجُم اْهلَ ــِج ٰى وال ــاِر، وُجلَ ــِد اْلِقَف ، واْلبََل

 .اْلبَِحارِ 

ــْذُب  ــاُء اْلَع ــاُم امل َم ــَىلٰ  اْإلِ ــَىلٰ  َع الُّ َع ــدَّ ــأ، وال ــدَ  الظََّم ، ٰى اْهلُ

دَ   .ٰى واملنِْجي ِمَن الرَّ

اُر َعـَىلٰ  َماُم النـَّ لِيُل ِيف  اْليََفـاِع اْحلَـارُّ ملَِـِن اْصـَطَىلٰ  اْإلِ بِـِه، والـدَّ

 .املَهالِِك َمْن َفاَرَقُه َفَهالٌِك 

ــَحاُب املــاطُِر، واْلَغيْــُث اْهلَاطِــُل، وال َمــاُم السَّ ــْمُس اْإلِ شَّ

ـــيَطُة، واْلَعـــْنيُ  ـــُة، واْألَْرُض اْلبَِس ـــَامُء الظَِّليَل ـــيئَُة، والسَّ املِض

ْوَضةُ   .اْلَغِزيَرُة، واْلَغِديُر والرَّ

ــِفيُق، ]] ٧٠٥ص /[[ ــُد الشَّ ــُق، واْلَوالِ فِي ــُني الرَّ ــاُم اْألَِم َم اْإلِ

اِهيَةِ  ِقيُق، وَمْفَزُع اْلِعبَاِد ِيف الدَّ  .واْألَُخ الشَّ

تُُه َعَىلٰ  َماُم َأِمُني اهللا اْإلِ  ِعبَـاِدِه، وَخِليَفتُـُه ِيف  ِيف َخْلِقِه، وُحجَّ

اِعي إَِىلٰ  ابُّ َعْن ُحَرِم اهللا اهللا  بَِالِدِه، والدَّ  .، والذَّ

ــوِب،  ــَن اْلُعيُ ُأ ِم ــَربَّ ُنوِب، امل ــذُّ ــَن ال ــُر ِم ــَو املَطهَّ ــاُم ُه َم اْإلِ

يِن، وِعـــزُّ َخمُْصـــوٌص بِـــاْلِعْلِم، َمْوُســـوٌم بِـــ ْلِم، نَِظـــاُم الـــدِّ اْحلِ

 .املْسِلِمَني، وَغيُْظ املنَافِِقَني، وَبَواُر اْلَكافِِرينَ 

َمـاُم َواِحــُد َدْهـِرِه، َال ُيَدانِيــِه َأَحـٌد، وَال ُيَعاِدُلــُه َعــاِملٌ، وَال  اْإلِ

ــٌري، َخمُْصــوٌص بِاْلَفْضــِل  ــٌل وَال َنظِ ــُه ِمثْ ــَدٌل، وَال َل ــُه َب ُيوَجــُد ِمنْ

ِه ِمـْن َغـْريِ َطَلـٍب ِمنْـُه َلـُه وَال اْكتَِسـاٍب، َبـِل اْختَِصـاٌص ِمـَن  ُكلِّ

َمـاِم َأْو ُيْمِكنُـُه  ـاِب، َفَمـْن َذا الَّـِذي َيبُْلـُغ َمْعِرَفـَة اْإلِ املْفِضِل اْلَوهَّ

ــاُرُه؟ َهيَْهــاَت َهيَْهــاَت، َضــلَِّت اْلُعُقــوُل، وَتاَهــِت اْحلُُلــوُم،  يَ
اْختِ

ــاَرِت اْألَ  ــَامُء، وَح ــوُن، وَتَصــاَغَرِت اْلُعَظ ــاُب، وَحَســـَرِت اْلُعيُ ْلبَ

ــَامُء،  ِت اْحلَُل ــاَرصَ ــاُء، وَتَق ـــَرِت اْخلَُطبَ ــَامُء، وَحِص ِت اْحلَُك َ ــريَّ وَحتَ

ـــاُء،  ـــَزِت اْألَُدَب ـــَعَراُء، وَعَج ـــِت الشُّ ـــاُء، وَكلَّ ـــِت اْألَلِبَّ وَجِهَل

ــنْ  ــْأٍن ِم ــْن َوْصــِف َش ــاُء َع ــِت اْلبَُلَغ ــْن  وَعِييَ ــْأنِِه َأْو َفِضــيَلٍة ِم َش

ــاْلَعْجِز  ْت بِ ــَأَقرَّ ــاِئِلِه، َف ــريِ [َفَض ــُف َأْو ]والتَّْقِص ــَف ُيوَص ، وَكيْ

ٌء ِمــْن َأْمــِرِه، َأْو َيُقــوُم َأَحــٌد َمَقاَمــُه،  ُينَْعــُت بُِكنِْهــِه، َأْو ُيْفَهــُم َيشْ

ـ ْجُم ِمـْن َأْيـِدي وُهـَو بَِحيْـُث الـنَّ  ٰى َأْو ُيْغنِي ِغنَاُه؟ َال وَكيْـَف وَأنَّ

 .املتَنَاِولَِني، وَوْصِف اْلَواِصِفنيَ 

يَــاُر ِمــْن َهــَذا؟ وَأْيــَن اْلُعُقــوُل َعــْن َهــَذا؟ وَأْيــَن 
َفــَأْيَن اِالْختِ

ــوِل  ُس ــْريِ آِل الرَّ ــُد ِيف َغ ــَك ُيوَج ــوا َأنَّ َذلِ ــَذا؟ َظنُّ ــُل َه ــُد ِمثْ ُيوَج

 ُـــتُْهم ـــُهْم، وَمنَّ ـــَذَبتُْهْم واهللا َأْنُفُس ـــاْرَتَقْوا  ، َك ـــَل، َف اْلبَاطِ

ــ ــُه إَِىلٰ  ٰى ُمْرَتَق ــذلُّ َعنْ ــًا، ت ــْعبًا َدْحض ــَداُمُهْم،  َص ــيِض َأْق اْحلَِض

ٍة، َفَلـْم  َمـاِم بُِعُقـوٍل َحـاِئَرٍة َناِقَصـٍة، وآَراٍء ُمِضـلَّ وَراُموا إَِقاَمـَة اْإلِ

 .ونَ ُيْؤَفكُ  ٰى َيْزَداُدوا ِمنُْه إِالَّ ُبْعدًا، قاَتَلُهُم اهللاُ َأنَّ 
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ــدًا،   ــاُلوا إِْفكــًا، وَضــلُّوا َضــالالً َبِعي ــوا َصــْعبًا، وَق ــْد َراُم َلَق

ــُم  ــَن َهلُ ــَريٍة، وَزيَّ ــْن َبِص ــاَم َع َم ــوا اْإلِ ِة إِْذ َتَرُك ــْريَ ــوا ِيف اْحلَ وَوَقُع

ـبِيِل وكـاُنوا ُمْستَبِْصــِريَن، ُهْم َعـِن السَّ يْطاُن َأْعامَهلُـْم، َفَصـدَّ   الشَّ

ـــِن اْخ  ـــوا َع ـــولِِه إَِىلٰ َرِغبُ ـــاِر َرُس يَ
ـــاِر اهللا واْختِ يَ

ـــاِرِهْم،  تِ يَ
اْختِ

ــاِدهيِمْ  ــْرآُن ُينَ ــاُء   ]]٧٠٦ص : /[[واْلُق ــا �َش ــُق م
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ــال[ ــيْناَأْم   ،]٢٣ - ٢١: األنف نا وََعَص
ْ
ــِمع وا َس

ُ
ــا� ــرة[ ق : البق

ُيْؤتِيــِه َمــْن َيشــاُء واهللا ُذو اْلَفْضــِل   َفْضــِل اهللا]ِبـــ[َبــْل ُهــَو   ،]٩٣

 .اْلَعظِيمِ 

ــاُم َعــاِملٌ َال َجيَْهــُل، وَراٍع  َم َمــاِم، واْإلِ ــاِر اْإلِ يَ
ــَف َهلُــْم بِاْختِ َفَكيْ

َهــاَدِة،  َال َينُْكــُل، َمْعــِدُن اْلُقــْدِس والطََّهــاَرِة، والنُُّســِك والزَّ

ــُل  ــَو َنْس ــوِل، وُه ُس ــَدْعَوِة الرَّ ــوٌص بِ ــاَدِة، َخمُْص ــِم واْلِعبَ واْلِعْل

َرِة اْلبَتُـوِل، َال  َدَنـٌس، َلـُه [ َمْغَمـَز فِيـِه ِيف َنَسـٍب، وَال ُيَدانِيـِه املَطهَّ

ــَىلٰ  ــُة اْألَْع ــا املَْنِْزَل ــَرْيٍش، ] َال َيبُْلُغَه ــْن ُق ــِت ِم ــٍب، ِيف اْلبَيْ ُذو َحَس

ــَن  َضــا ِم ُســوِل، والرِّ ُة ِمــْن آِل الرَّ ــْرتَ ــْن َهاِشــٍم، واْلِع ْرَوُة ِم والــذِّ

ــرْ اهللا  اِف، واْلَف ــاِمي ، َشـــَرُف اْألَْرشَ ــاٍف، َن ــِد َمنَ ــْن آِل َعبْ ُع ِم

ــِة،  يَاَس ــاِملٌ بِالسِّ ــِة، َع َماَم ــَطِلٌع بِاْإلِ ــِم، ُمْض ْل ــُل اْحلِ ــِم، َكاِم اْلِعْل

ــافٌِظ  ــاِد اهللا، َح ــٌح لِِعبَ ــَأْمِر اهللا، َناِص ــاِئٌم بِ ــِة، َق ــُروُض الطَّاَع َمْف

 .لِِديِن اهللا 

ــــاَء واْأل ]] ٧٠٧ص [[/ ــــةإِنَّ اْألَْنبِيَ ــــ  ئمَّ ُقُهُم اهللا ُي َوفِّ

ُهْم،  ــْريَ ــِه َغ ــا َال ُيْؤتِي ــِه َم ــِه وِحْكَمتِ ــُزوِن ِعْلِم ــْن َخمْ ــْؤتِيِهْم ِم وُي

ْم ِيف َقْولـِـِه  َمــْن  :َفيَُكـوُن ِعْلُمُهــْم َفــْوَق ِعْلــِم َأْهــِل َزَمــاِهنِ
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 ].١١٣: النساء[ � َعِظيما

ةِيف اْأل  وَقاَل  تِـِه  ئمَّ تِـِه َصـَلَواُت اهللاَِّ ِمْن َأْهِل َبيْتِِه وِعْرتَ يَّ وُذرِّ
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 ].٥٥و ٥٤: النساء[ � َسِع�ا

ِألُُمـوِر ِعبَــاِدِه َيْشــَرُح لِــَذلَِك  إِنَّ اْلَعبْـَد إَِذا اْختَـاَرُه اهللا َتَعــاَىلٰ 

ْكَمـِة، وَأْهلََمـُه اْلِعْلـَم إِْهلَامـًا، َفَلـْم  َصْدَرُه، وَأْوَدَع َقْلبَـُه َينَـابِيَع اْحلِ

ـَواِب، َفُهـَو َمْعُصـوٌم   بَِجـَواٍب، وَال ُحيِـُري فِيـِه َعـنِ  َيْعَي َبْعَدهُ  الصَّ

ــُه  َلـَل واْلِعثَــاَر، َخيُصُّ ٌد، َقــْد َأِمـَن اْخلََطــَأ والزَّ ــٌق ُمَسـدَّ ـٌد، ُمَوفَّ ُمَؤيَّ

ــاَىلٰ  ــَة َعــَىلٰ  اهللا َتَع ــُه اْلبَالَِغ تَ ــَذلَِك لِتَُكــوَن ُحجَّ ــاِهَدُه  بِ ــاِدِه، وَش ِعبَ

وذلِـَك َفْضـُل اهللا ُيْؤتِيـِه َمـْن َيشـاُء واهللا ُذو اْلَفْضــِل  َخْلِقـِه، َعـَىلٰ 

 .اْلَعظِيمِ 

ـــِدُروَن َعـــَىلٰ  ـــوُن  َفَهـــْل َيْق ـــاُروُه؟ َأْو َيُك ـــِل َهـــَذا َفيَْختَ ِمثْ

ْوا  ــدَّ ُموُه؟ َتَع ــَفِة َفيَُقــدِّ ــِذِه الصِّ ــاُرُهْم ِهبَ ــِت اهللا  -ِخيَ ،  -وَبيْ ــقَّ اْحلَ

ـــاَب اهللا َوراَء  ـــُذوا ِكت ـــونَ وَنبَ ُْم ال َيْعَلُم ـــَأهنَّ ـــوِرِهْم َك وِيف   ُظُه

ــَفاُء، َفنَبَــُذوهُ  ٰى ِكتَـاِب اهللا اْهلـُـدَ  بَُعــوا َأْهــواَءُهْم،  والشِّ ُهُم   واتَّ َفــَذمَّ

ــاَل  اهللاُ ــُهْم، َفَق ــتَُهْم وَأْتَعَس ــَع  :وَمقَّ بَ
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ــىلٰ ]] ٣٩ص [[ ــة ع ــل اإلمام ــق أه ــلِّ  اتَّف ــدَّ يف ك ــه ال ب  أنَّ

عبـاده املكلَّفـني،  بـه عـىلٰ  زمان مـن إمـام موجـود حيـتجُّ اهللا 

ــدِّ  ــلحة يف ال ــام املص ــوده مت ــون بوج ــة . ينويك ــت املعتزل وأمجع



 اإلمام احلاجة إىلٰ / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   .......................................................................................... ٣٣٢

ــىلٰ  ــواز  ع ــك وج ــالف ذل ــوِّ خ ــام  خل ــن إم ــرية م ــان الكث األزم

ــالف  ــرأي وخ ــذا ال ــاركهم يف ه ــود، وش ــةموج ــه  اإلماميَّ في

 .احلديث ة املنتسبون إىلٰ اخلوارج والزيدية واملرجئة والعامَّ 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ا ما حكاه عن بعضهم من أنَّه ]] ٤٢ص [[ ملـا لوال اإلمام (فأمَّ

 ). قامت الساموات واألرض، وال صحَّ من العبد الفعل

ــه قــوالً ألحــد مــن  ــةفلــيس نعرف ر،  اإلماميَّ ــأخَّ م وال ت تقــدَّ

م حكايتـه مـن قـول الغـالة، فـإن أراد  الّلهّم إالَّ أن يريد مـا تقـدَّ

إنَّ الكـالم مـع ُأولئـك لـيس بكـالم يف اإلمامـة، : ذلك فقد قال

ــىلٰ  ــه ع ــال ب ـــ وأح ــا مض ــون يف كت ٰى م ــه ال يك ــن أنَّ اإلل ــه م اب

 -إن كــان قالــه  -أنَّ مــن قــال بــذلك مــن الغــالة  جســًام، عــىلٰ 

فلم يوجبه من حيث كـان إمامـًا، وإنَّـام أوجبـه مـن حيـث كـان 

إهلــًا، وصــاحب الكتــاب إنَّــام رشع يف حكايــة تعليــل مـــن 

ــا  ــا، ويف وجوهب ــني فيه ــوال املختلف ــر أق ــة، وذك ــب اإلمام أوج

 .ماماإل وما احتيج له إىلٰ 

ويف اجلملة، فلـيس حيسـن بمثلـه مـن أهـل العلـم أن حيكـي 

ته إالَّ إليـه، وال ُيسـَمع إالَّ  يف كتابه مـا ال يرجـع يف العلـم بصـحَّ

من جهته، فإنَّ فضالء أهـل العلـم يرغبـون عـن أن حيكـوا عـن 

ــود يف كُ  ــو موج ــه، وه ــون ب ــا يعرتف ــذاهب إالَّ م ــل امل ــأه بهم تُ

 !الظاهرة املشهورة

ــا حكا ــذلك، فأمَّ ــا يتَّصــل ب ــًا وم ــام بيان ــن كــون اإلم ــه م يت

ــدنا أنَّ  ــا ]] ٤٣ص /[[أحــد فعن ــيج م ــه إىلٰ احت ــه  ب اإلمــام كون

ين أنَّـه مبـنيِّ للشــرع، وكاشـف عـن ملتـبس الـدِّ  ٰى بيانًا، بمعنـ

ــة إىلٰ  ــة للحاج ــت املوجب ــة ليس ــذه العلَّ ــري أنَّ ه ــه، غ  وغامض

رع إذا كــان قــد حــاٍل، ألنَّ الشـــ زمــان، ويف كــلِّ  اإلمـام يف كــلِّ 

 .مبنيِّ فيه أجاز أن ال تقع العبادة به مل حيتج إىلٰ 

ــا قــول بعــض أصــحابنا ــه ُينبِّــه عــىلٰ : (فأمَّ ــة والنظــر  إنَّ األدلَّ

ــيس )فيهــا ــه ل ، فاحلاجــة ال شــكَّ يف ذلــك إليــه واضــحة إالَّ أنَّ

ــري  ــوم غ ــوز أن يق ــام جي ــة ب ــاب اإلمام ــق يف إجي ــحُّ أن يتعلَّ يص

األدلَّـة والنظـر فيهـا  وز أيضـًا أن ُينبِّـه عـىلٰ اإلمام مقامه، وقد جي

غري اإلمـام، وقـد جيـوز أيضـًا أن يتَّفـق لـبعض املكلَّفـني الفكـر 

النظر مـن غـري خـاطر وال منبِّـه، بـل يسـتغني عـن  فيام يدعو إىلٰ 

 .املنبِّه، وال يكون عندنا مستغنيًا عن اإلمام

ا قوله ـم يقولـون: (وأمَّ مـا دام السـهو ال بـدَّ مـن اإلمـام : إهنَّ

، ...)ؤّدونــهاملكلَّفــني فــيام ينقلونــه ويُ  عــىلٰ ] يــن[والغلــط جــائز

 .آخر كالمه إىلٰ 

ــة يف احلاجــة إىلٰ   األُوىلٰ  ٰى اإلمــام جتــري جمــر فــإنَّ هــذه العلَّ

ــا ليســـت بالزمــة يف كـــلِّ  ـــٌة  يف أهنَّ حـــاٍل، وإنَّــام هـــي خمتصَّ

ــاج فيهــا إىلٰ  ــي ُحيت ــاألحوال الت ـــرائع وأدائهــا ب ــد نقــل الش ، فق

ــ: قلنــا ز ارتفــاع التعبُّ رشع غــري أنَّ ذلــك  د بكــلِّ إنَّ العقــل ُجيــوِّ

ــه إىلٰ  ــاج في ــحيح ُحيت ــه ص ــ وج ــع التعبُّ ــام م ـــرائع، اإلم د بالش

ـــىلٰ ]] ٤٤ص /[[ ـــز ع ـــون وإن مل جي ـــنهم  واملكلَّف ـــة م اجلامع

ــا  ــري ممَّ ــن كث ــفاهًا، وال ع ــن اإلمــام ش ــمعونه م ــامَّ يس الســهو ع

ـد علمهم به من األخؤكِّ يُ  د اخلطـأ علـيهم جـائز يف بـار فـإنَّ تعمُّ

احلـالني، وبــني جــوازه علــيهم فـيام يســمعونه مــن اإلمــام وهــو 

حارض موجود العـني قريـب الـدار وبـني مـا جيـوز علـيهم بعـد 

وفــاة الرســول واإلمــام فــرق واضــح، ألنَّ مــا يقــع مــن ذلــك 

واإلمــام موجــود يمكــن لإلمــام اســتدراكه وتالفيــه، ومــا يقــع 

يكـون لـه مسـتدرك، وإذا اسـتمرَّ مـنهم الغلـط يف بعد وفاتـه ال 

ــ ــة بالش ــت احلجَّ ــوال بطل ــذه األح ــىلٰ ـه ــن  رع ع ــأيت م ــن ي م

 .األخالف

ا قوله إنَّ كـون اإلمـام مـع اجلهـل بـه غـري معتـرب ألنَّـه : (فأمَّ

فـال بـدَّ مـن ] فـإذا كانـت احلـال هـذه[بمنزلة غريه عند املكلَّف 

 ).العلم باإلمام

أن يوجـــب  اهللا تعـــاىلٰ  واجـــب عـــىلٰ أنَّ ال: فـــإنَّ اجلـــواب

ط املكلَّـف بـالعلم بـه مل يكـن  ـن منـه، فـإن فـرَّ العلم بـه، وُيمكِّ

ــتمكُّ  ــه وال ــاع ب ــن االنتف ــه م ــرج نفس ــذورًا، وإن أخ ــن مع ن م

ــذورًا، وال  ــًا مع ــن أيض ــه مل يك ــن إزالت ن م ــتمكَّ ــأمر ي ــه ب لقائ

ـة عنـه، فكيـف يصـحُّ قولـه  إنَّ ذلـك يـؤّدي إىلٰ : (سقطت احلجَّ

تـه ر كلُّ عذَ أن يُ  ؟ وإنَّـام كـان )من مل يعرف إمامـه ألنَّـه مل يـزح علَّ

ــو  مــن ال يعــرف  كــلُّ : كــان]] ٤٥ص /[[يصــحُّ كالمــه ل

ــه إىلٰ  ــه وال ســبيل ل ن مــن معرفت ــتمكَّ ــه،  اإلمــام ال ي االنتفــاع ب

ــه  ــة ل ــزوم احلجَّ ــال إشــكال يف ل ــالف ذلــك ف ــا واألمــر بخ فأمَّ

إنَّ حصـوهلا هـو : ملعرفـةوهـذا كـام يقولـه مجاعتنـا يف ا. بتفريطه

ـ ط يف التوصُّ ل إليهـا اللطف، وال عـذر ملـن مل حتصـل لـه إذا فـرَّ

 .نًا من حتصيلهامن حيث كان متمكِّ 

ــ ــاب أئمَّ ــه إجي ــا إلزام ــني فأمَّ ــة املكلَّف ــب حاج ة بحس ــدَّ ة ع

فغري الزم لو فطـن ملوضـع عمـدتنا، ألنَّ الـذي يقتضـيه العقـل 
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ــود ــف بوج ــاه اللط ــذي ذكرن ــار ال ــددًا  واالعتب ــة ال ع الرئاس

ـــع يف  ـــام يرج ـــة، وإنَّ ـــة خمصوص ـــا، وال رئاس ـــًا فيه خمصوص

أدلَّـة ُأخـر، فلـيس يمتنـع قيـام  صفات الرؤسـاء وأعـدادهم إىلٰ 

أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون واحــدًا يف العـــاَمل،  الــدليل عــىلٰ 

إذا كــان مــن ورائهــم  -ويكــون أمــراؤه وخلفــاؤه يف األطــراف 

ـة، وكـلُّ يغنون عن وجود مجاعـة مـن األ - ذلـك غـري قـادح  ئمَّ

 .ما ذهبنا إليه يف أنَّ الرئاسة لطف عىلٰ 

ا قولـه ـم إذا قـالوا: (فأمَّ إنَّ اإلمـام واحـد ففـي احلـال : ألهنَّ

العــامل عليــه، أو  التــي تظهــر إمامتــه ال خيلــو مــن أن يقــف كــلُّ 

بعضهم، ووقـوف اجلميـع غـري ممكـن، فيجـب أن تكـون العلَّـة 

 .ر كالمهآخ ، إىلٰ ...)غري مزاحة

ــك ــول يف ذل ــا نق ل م ــأوَّ ــٍد يف : ف ــة واح ــب إمام ــا ال نوج إّن

نــا عــىلٰ  وجــوب الرئاســة يف اجلملــة،  الزمــان بالــدليل الــذي دلَّ

 .ُأمور ُأخر وإنَّام املرجع يف ذلك إىلٰ 

ـــه، ]] ٤٦ص /[[ ـــلحة في ـــف املص ـــوز أن ختتل ـــد جي وق

فيكــون تــارًة إمامــًا واحــدًا، وتــارًة مجاعــًة، فــإن أراد بــام يســأل 

ـة هلـا ابتـداء اإلمامـة،  عنه من حال ظهـور إمامتـه، ولـزوم احلجَّ

ن اجلميـع مـن العلـم  ة ففـي ذلـك احلـال إذا مل يـتمكَّ ل األئمَّ وأوَّ

ــل  ــدنا ب ــد جيــوز عن ــع ق ــاهر يف أحــد املواض ــام الظ بحــال اإلم

ة لتكون علَّة اجلميع مزاحةجيب إقامة أئمَّ   .ة عدَّ

ا أن يسأل عن األحـوال التـي تـيل اال بتـداء مـن حيـث مل فأمَّ

يمكن من هـو يف أطـراف الـبالد العلـم بحـال اإلمـام وظهـوره 

ــًا فعنــدنا أنَّ هــؤالء  عنــد حصــول الــنصِّ  ــه ونصــبه إمام  -علي

ــال  ــَر يف احل ــام ُذِك ــم ب ــن العل ــوا م ن ــاملون  -وإن مل يتمكَّ ــم ع فه

ـــاهر،  ـــام الظ ـــل ذلـــك اإلم ـــو قب ـــذي ه ـــام ال بإمامـــة اإلم

ـــرِّ  ــه ومتص ــل ُأمرائ ــن ِقبَ ــدبريهم، فون م ــب ت ــه، وبحس ووالت

وهذا كاٍف هلـم يف مصـلحتهم، ولـيس يتَّصـل هبـم فقـد اإلمـام 

ــع اتِّ  ــه إالَّ م ــه، وموت ــم مقام ــه هب ــوره، وقيام ــريه وظه ــال غ ص

ــام  فلـيس خيلـو يف حــال مـن األحــوال مـن املعرفــة باإلمـام، وإنَّ

ــام،  ــل هبــم فقــد اإلم ــبهة لــو أمكــن أن يتَّص كــان يف كالمــه ش

وا من اعتقـاد إمامتـه مـن غـري أن يتَّصـل هبـم قيـام اإلمـام  ويعرُّ

ا واألمـر عـىلٰ  مـا ذكرنـاه فالقـدح بمثـل ذلـك  اآلخر مقامه، فأمَّ

 .ساقط

ــا تعلُّ  ــني الرُّ فأمَّ ــالفرتة ب ــه ب ــق ــن ُس ــوم م ــد ألنَّ املعل ل فبعي

ال مـن اإلمـام، فمــن  حـال الفـرتة هـو خلـّو الزمــان مـن النبـيِّ 

ـة لُسـأنَّ الفـرتة إذا ثبتـت يف الرُّ (أين  ؟ وهـذا )وجبـت يف األئمَّ

ة يف كـلِّ  واجبــة دون ]] ٤٧ص /[[ حـالٍ  يلـزم مـن جعـل النبـوَّ

 .ما اعتربناه

ــا مــا نــذهب بــه مــن كــون اإلمــام لطفــًا،  ــا حكايتــه عنّ فأمَّ

ــه ــىلٰ : (وقول ــًا ع ــوه لطف ــذا  إن جعلتم ــنكم ه ــمُّ أمك ــه يع وج

زوا يف ذلــك خلــوُّ  ــة  القــول، وإالَّ فيجــب أن جتــوِّ بعــض األزمن

مل نقـل إنَّ : (ثـّم قولـه مـن بعـد ذلـك). و بعـض املكلَّفـنيمنه، أ

هذه املعرفـة لطـف إالَّ بـدليل، فبيِّنـوا أنَّ مثلـه مـن األدلَّـة قـائم 

 ...).ليتمَّ ما ذكرتم] فيام ذكرتم[

ذلــك  ين، والــذي يــدلُّ عــىلٰ فاإلمامــة عنــدنا لطــف يف الــدِّ 

ن خلــوا مــن الرؤســاء ومــن يفزعــو ٰى أّنــا وجــدنا أنَّ النــاس متــ

رت  ــدَّ ــواهلم، وتك ــطربت أح ــتهم اض ــدبريهم وسياس ــه يف ت إلي

ــم  ــنهم الظل ــر م ــيح، وظه ــل القب ــيهم فع ــا ف ــتهم، وفش عيش

ــ ــم مت ــي، وأهنَّ ــون  ٰى والبغ ــاء يرجع ــيس أو رؤس ــم رئ ــان هل ك

ــانوا إىلٰ  ــورهم ك ــيهم يف ُأم ــاد  إل ــن الفس ــرب، وم ــالح أق الص

د زمـان وحـال، فقـ قبيـل وبلـدة وكـلَّ  أبعد، وهذا أمر يعمُّ كـلَّ 

 .ثبت أنَّ وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إليه

ا تعلُّ  قـه بعمـوم اللطـف يف املعرفـة وإجيابـه علينـا إحلـاق فأمَّ

ــّم كــلَّ  ــد، ألنَّ املعرفــة مل تع ــك فبعي ــف  اإلمامــة هبــا يف ذل تكلي

لطفـًا بـل مـن حيـث ]] ٤٨ص /[[ومكلَّف مـن حيـث كانـت 

ــت بــام أوجــب ذلــك فيهــا، ولــيس بممتنــع يف األل طــاف اختصَّ

ــأن  ــها عام� ــون بعض ــها، فيك ــف بعض ــلِّ  اخيتل ــن ك ــهٍ  م ، وج

ـ ـوجــهٍ  مـن كـلِّ  اوبعضـها خاص� ا مـن وجــه ، وبعـض آخـر عام�

 .من وجه آخر اوخاص� 

ا تعمُّ كـلَّ : وجه من كلِّ  فمثال ما هو عامٌّ  مكلَّـف  املعرفة، فإهنَّ

 .وتكليف أمكن أن تكون لطفًا فيه، ويعمُّ أيضًا األحوال

ا ما يعـمُّ  ـا : مـن وجـه وخيـصُّ مـن آخـر فأمَّ كالصـالة، ألهنَّ

مكلَّـف غـري معـذور بحصـول منـع أو مـا جيـري  كـلِّ  جتب عىلٰ 

 عمــوم كوهنــا لطفــًا يف كــلِّ  جمــراه، ولــيس يمكــن القطــع عــىلٰ 

ــ ــون خاصَّ ــف، بــل ال يمتنــع أن تك ة يف التكليــف، وإن تكلي

 .ة يف املكلَّفنيكانت عامَّ 

ــبهة يف ــامَّ ال ش ــوال فم ــا األح ــ فأمَّ ــت بعامَّ ــا ليس ــا أهنَّ ة هل

 .بل ال حيسن ،لوجودنا أحواالً ال جيب فيها فعل الصالة

ــا األحــوال التــي ال جيــب فيهــا فهــي األحــوال التــي مل  فأمَّ

 .ُتوقَّت للصالة الواجبة
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ــ ــي هن ــي الت ــا فه ــن فيه ــي ال حيس ــا الت ــن  اهللا  ٰى وأمَّ ع

 .الصالة مع حضورها

ـا مــا هـو خــاصٌّ ]] ٤٩ص /[[ فكخلــق  وجــهٍ  مــن كـلِّ  فأمَّ

ــون  ــع أن يك ــه ال يمتن ــرو، فإنَّ ــال عم ــري م ــٍد، أو تثم ــد لزي الول

لطفًا يف بعـض تكاليفـه، بـل يف واحـٍد منهـا، وكـذلك ال يمتنـع 

ــًا يف  ــذلك أيض ــاس، وك ــن الن ــريه م ــًا دون غ ــه لطف أن يكــون ل

ـ يكــون لطفــًا يف حــال وال يكــون لطفــًا يف  ٰى األحــوال حتـَّ

ـــٰى ُأخــر ــة] ت[، فــإذا ثبت ــون  هــذه اجلمل ــانع مــن أن يك فــام امل

صـفته مـن جيـوز فيـه  مكلَّـف كـان عـىلٰ  وجود اإلمام لطفًا لكلِّ 

ــلِّ  ــيح ويف ك ــل القب ــالٍ  فع ــبعض  ح ــه ب ــا اختصاص زن وإن جوَّ

ينا بينــه وبــني  ــوَّ ــض، فلــيس جيــب إذا س التكــاليف دون بع

ــا ا ــا ألزمن ــة مل ــاملعرف ــون خمتص� ــوم أن يك ــف دون  اخلص بمكلَّ

ن قصـدنا بـذلك إحلاقـه باملعرفـة آخر، وبحـال دون حـال، وكـا

ــني  ــن املكلَّف ــا م ــي ذكرناه ــفة الت ــتصَّ بالص ــن اخ ــمول م يف ش

 وعمـوم األحـوال أن يلزمنــا التسـوية بينـه وبــني املعرفـة يف كــلِّ 

 .وجه

 كـون اإلمـام لطفـًا يف كـلِّ  أّنـا مل يظهـر لنـا القطـع عـىلٰ  عىلٰ 

أنَّـه األفعال والتكـاليف لظهـوره فـيام يتعلَّـق بأفعـال اجلـوارح ف

ــوب مــن  ــتصُّ القل ــيام خي ــًا ف ــون لطف ــًا أن يك ــع أيض ال يمتن

االعتقــادات والقصـــود، ألنَّ املعلـــوم مـــن حـــال النـــاس أنَّ 

صــالح رسائــرهم كالتــابع لصــالح ظــواهرهم، واســتقامة 

وحسن طـريقتهم فـيام يقـع مـن أفعـاهلم الظـاهرة مـن . ُأمورهم

يمكــن  هــذا اســتقامة ضــامئرهم أيضــًا، وعــىلٰ  أبــر الــدواعي إىلٰ 

 .أن يكون اإلمام لطفًا يف الكلِّ 

م مـن الكـالم حيـث كـان هـذا الوجـه  فنـا مـا تقـدَّ وإنَّام تكلَّ

ا يمكـن أن يعـرتض التجـويز فيـه  كأنَّه غـري مقطـوع عليـه، وممـَّ

رناه  .بخالف ما قرَّ

ـــه]] ٥٠ص /[[ ـــا قول ـــال: (فأمَّ ـــن ق ـــني م ـــرق ب : وال ف

ئر مـن يقـوم اإلمامة لطف وبني من قـال مثلـه يف اإلمـارة، وسـا

بيشء من ُأمـور الـدين، وبـني مـن يقـول ذلـك يف إمـام واحـٍد، 

 ...).ةوبني من يقول يف إمامني أو أئمَّ 

ــا مــا يفســده، و م مــن كالمن ــ بيَّنّــافقــد تقــدَّ ة أنَّ العقــول دالَّ

ــىلٰ  ــ ع ــت دالَّ ــة، وليس ــة يف اجلمل ــوب الرئاس ــىلٰ وج ــدد  ة ع ع

مــن أمــر  جمراهــا ٰى الرؤســاء وال صــفاهتم، واإلمــارة ومــا جــر

ــاع  ــا واالنتف ــف هب ــان اللط ــدين، ومك ــة يف ال ــات رئاس الوالي

ــلِّ  ــام الك ــل إم ــام مل نجع ــاهر، وإنَّ ــفة  ظ ــع بص ــيس اجلمي ورئ

ــاىلٰ  ــاء اهللا تع ــنذكرها إن ش ــر س ــل ُأخ ــراء لعل ــان األُم ــام ك ، وإنَّ

ــىلٰ  ــدليل ع ــل ال ــا نجع ــو كنّ ــه ل ــزم كالم ــة  يل ــوب اإلمام وج

ــ مناه م ــدَّ ــا ق ــا م ــتصُّ هب ــي خت ــفاهتا الت ــة بص ــوب الرئاس ن وج

ق فـيام أوجبتمـوه بـني رئاسـة اإلمـام : (فيقال إنَّ العقول ال ُتفـرِّ

 ).واألمري ورئاسة واحد ومجاعة

ــة عــىلٰ  ــوب الرئاســة يف اجلمل لنــا يف وج ــا إذا عوَّ مــا  فأمَّ

ــىلٰ  ــاء ع ــدد الرؤس ــرئيس وع ــفات ال ــاه، ويف ص ــري مل  ذكرن غ

 .يلزمنا كالمه

ــول  ــراره الق ــا تك ــة ا(فأمَّ ــأنَّ معرف ــع ب ــن مجي ــام ال ُمتكِّ إلم

ــلنا الكــالم  بيَّنّــا، فقــد )املكلَّفــني إذا كــان واحــداً  مــا فيــه، وفصَّ

 .تفصيالً يزيل الشبهة

ا قوله ن كـلُّ  فقد كان جيـب عـىلٰ : (فأمَّ  هـذا القـول أن يـتمكَّ

ــف مــن معرفــة األُمــور مــن ِقبَلــه، ومتــ جيــب : قــالوا لنــا ٰى مكلَّ

ــم ــل هل ــال، قي ــال دون ح ــك يف ح زو: ذل ــوِّ ــوم دون فج ه يف ق

هــذا  جيــب عــىلٰ ]] ٥١ص /[[وقــد كــان : (قولــه ، إىلٰ ...)قــوم

ـــون  ـــب أن نك ـــا، وإالَّ فيج ـــام زمانن ـــرف إم ـــل أن نع التعلي

م يشء مــن الكــالم عــىلٰ ). معـذورين : معنــاه، ومجلتــه فقــد تقــدَّ

 أحــدٍ  ؤّديــه وإن مل حيصــال لكــلِّ أنَّ معرفــة اإلمــام ومعرفــة مــا يُ 

نون مـن ح صـول املعرفـة لـه، واسـتامع األدلَّـة فإنَّ اجلميع متمكِّ

ـم قـادرون عـىلٰ  ن عنـد ذلـك مــن مكَّ إزالـة خوفـه فـيُ  منـه، ألهنَّ

نفسـه، وبيـان مـا يلزمـه بيانـه، فارتفـاع  الظهور، والداللـة عـىلٰ 

نـني مـن املعرفة به، وبام يُ  ؤّديـه إذا كـان يرجـع إلينـا، وكنّـا متمكِّ

ــرف ــن مل يع ــذر م ــوت ع ــن ثب ــه م ــا ظنَّ ــب م ــه مل جي ــام  إزالت إم

 .زمانه

ا قولـه ـة - إنَّ خـربهم: (فأمَّ عـن  ٰى أغنـ - أعنـي خـرب األئمَّ

ــن  ــي ع ــأن يغن ــواتر ب ــول والت ــرب الرس ــام، فخ ــاهدة اإلم مش

ــام أوىلٰ  ــرين، و...)اإلم ــني األم ــه ب ــل ب ــا ُيفصَّ منا م ــدَّ ــا، فق  بيَّنّ

ــن  ــام م ــون اإلم ــي يك ــار الت ــة باألخب ــزوم احلجَّ ــني ل ــرق ب الف

نـًا مـن اسـتدراك مـا يقـع فيهـا مـن ورائها، وحارضًا هلا، ومت مكِّ

الغلــط وبــني األخبــار التــي ال إمــام مــن ورائهــا، وال معصــوم 

ــح يف  ــرق واض ــذا ف ــا، وه ــط فيه ــوع الغل ــد وق ــه عن ــع إلي يرج

ــاخلرب عنــه إذا كــان موجــودًا  اســتغنائها عــن مشــاهدة اإلمــام ب

وعـدم اسـتغنائنا عــن الرسـول باألخبـار بعــد وفاتـه إذا مل يكــن 

 .ما يقع من الغلط فيها ام يتالىفٰ يف الزمان إم
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ا قوله إنَّ اإلمـام مصـلحة مـن : إّنـا ال نقـول: فإن قالوا: (فأمَّ

ظننتم لكن ملا نعلمه مـن أنَّ اجـتامع الكلمـة ]] ٥٢ص /[[حيث 

اخلـري والطاعـة،  التـآلف عـىلٰ  رئيس واحد مطـاع أقـرب إىلٰ  عىلٰ 

 .آخر السؤال ، إىلٰ ...)والعدول عن الظلم والفساد

ـا لطـف : لكن الوجـه الـذي لـه قلنـا: قيل هلم: (قوله ثمّ  إهنَّ

فعـل مـن أفعالـه،  مكلَّـف، وكـلَّ  خيـتصُّ كـلَّ  -يعني املعرفة  -

ة  إذ ال أحــد مــن العقــالء إالَّ وهــو عــامل أنَّ خــوف املضـــرَّ

ــة داعٍ  ــاء املنفع ــارف، ورج ــه ، إىلٰ ...)ص ــر كالم ــد . آخ ــافق  بيَّنّ

هــا وخصوصــها، اخــتالف األلطــاف يف عموم ٰى فــيام مضـــ

غرضـنا يف تشـبيه  بيَّنّـابعـض، و وأنَّه ال جيـب محـل بعضـها عـىلٰ 

اإلمامة باملعرفـة، والوجـه الـذي مـن أجلـه مجعنـا بيـنهام، وأنَّـه 

ــنهام مــن كــلِّ  ــا عليــه التســوية بي ، وأنَّ ذلــك وإن وجــهٍ  ال يلزمن

ر مل يقدح يف كون اإلمامة لطفًا من الوجه الذي ذكرناه  .تعذَّ

ــا قولــه ال أحــد مــن العقــالء إالَّ وهــو عــامل أنَّ خــوف : (فأمَّ

ــة داعٍ  ــاء املنفع ــارف ورج ة ص ـــرَّ ــن ) املض ــد م ــذلك، ال أح فك

العقــالء إالَّ وهــو عــامل بــأنَّ وجــود الرؤســاء وانبســاط أيــدهيم 

]] ٥٣ص /[[مقلِّـــل لوقـــوع الظلـــم والفســـاد، والبغـــي 

ـــرة  ــإن محــل نفســه حامــل لنص ــذلك، ف والعــدوان، أو رافــع ل

ــه  ــا  فاســٍد عــىلٰ مــذهب ل ــاه يف الرئاســة، وم ــدفع مــا ذكرن أن ي

يعلمه العقـالء مـن وجـود الصـالح هبـا مل جيـد فرقـًا بينـه وبـني 

ــل ذلــك فــيام ذكــر مــن خــوف  مــن محــل نفســه أيضــًا عــىلٰ  مث

ة وكونه صارفًا، ورجاء املنفعة وكونه داعياً   .املرضَّ

ا قوله ة وُيبـنيِّ ذلـك أنَّ املعرفـة أوجبنـا كوهنـا مصـلح: (فأمَّ

ــاٍن،  للكــلِّ  ــاحله إمــام ث ــون مــن مص ــزمهم يف اإلمــام أن يك فلي

ــ ــريه ٰى ومت ــك يف غ ــزم ذل ــام ل ــن إم ــتغناءه ع زوا اس ــوَّ ، ...)ج

فبعيد عن الصواب، ألنَّ الوجـه الـذي مـن أجلـه أوجبنـا كـون 

ـه إنَّـام يكـون لطفـًا ملـن ال  إىلٰ  ٰى اإلمام لطفًا ال يتعـدَّ  اإلمـام، ألنَّ

فكيـف . مـن كـان ذلـك مأمونـًا منـهيؤَمن منه فعل القبـيح دون 

ــام إىلٰ  ــة اإلم ــول بحاج ــا الق ــه،  يلزمن ــمته وكامل ــع عص ــام م إم

ــىلٰ  ــًا ع ــه قياس ــيح من ــن القب ــوع يشء م ــن وق ــا م ــة  وأمانن حاج

 ما ذكرناه؟ ؤَمن منها كلُّ ة التي ال يُ الرعيَّ 

ــام ارتفعــت حاجتــه إىلٰ : ولــو قيــل أيضــاً  إمــام  إنَّ اإلمــام إنَّ

ــه أن ــّح في ــث مل يص ــك ألنَّ  مــن حي ــًا، وذل ــًا مأموم ــون تابع يك

ــد دلَّ عــىلٰ  ــدليل ق ــومًا  ال ــدَّ مــن أن يكــون معص ــام ال ب أنَّ اإلم

كــامالً وافــرًا غــري مفتقــر يف يشء مــن رضوب العلــم والفضــل 

غريه، وإذا كان ذلك ثابتًا فلـو كـان لـه إمـام مل يكـن بـدٌّ مـن  إىلٰ 

عــض أن يكــون مقتــديًا بــه يف بعــض األفعــال، ومســتفيدًا منــه ب

ــه ال  العلــوم، وحمتاجــًا إليــه يف تكميــل أمــر مل حيصــل عليــه، ألنَّ

 .جيوز أن يكون إمام ال ُيفتَقر إليه يف يشء من هذه اخلالل

مناها ]] ٥٤ص /[[ ــدَّ ــي ق ــام الت ــفات اإلم ــت ص وإذا كان

ــه إىلٰ  ــه يف  ُحتيــل حاجت دناه، والرجــوع إلي ــا عــدَّ غــريه يف يشء ممَّ

ــون ــري، اســتحال أن يك ــه وكث ــل من ــذا  قلي ــن ه ــام إمــام م لإلم

ــا جمــر ٰى الوجــه، وجــر ــاه هاهن ــة : (قــوهلم ٰى مــا ذكرن إنَّ املعرف

ــلِّ  ــف يف ك ــو لط ــف س ــل  ٰى تكلي مها، مث ــدَّ ــي تق ــاليف الت التك

، ولـــامَّ خرجــت )جمــراه ٰى تكليــف النظــر يف طريقهــا ومــا جــر

ــث مل  ــن حي ــض التكليــف م ــًا يف بع ــن أن تكــون لطف ــة م املعرف

غريهــا مقامهــا يف اللطــف ومل  يصــّح أن يكــون لطفــًا فيــه وقــام

أن يكــون لطفــًا  ذلــك أن ال يكــون لطفــًا فــيام يصــحُّ  يلــزم عــىلٰ 

ــف صــحَّ  فيــه مل يمتنــع أيضــًا أن يكــون اإلمــام لطفــًا لكــّل مكلَّ

ــ ــه معن ــن ال  ٰى في ــًا مل ــن لطف ــتامم لغــريه وإن مل يك ــداء واالئ االقت

ـة واألنبيـاء، بـل قـام هلـم غـري اإلما مـة يصحُّ ذلك فيه من األئمَّ

 .معتمداً  االلطف مقامها لكان وجهًا قوي�  يف

ــا قولــه ــتهم أنَّ اهللا تعــاىلٰ  ويلــزمهم عــىلٰ : (فأمَّ ــف  علَّ لــو كلَّ

ــتغن ــدًا الس ــًا واح ف ــام  ٰى مكلَّ ــة إنَّ ــة والفرق ــام، ألنَّ اإللف ــن إم ع

ــا مــن ...)يصــحان يف اجلامعــة ، فطريــف، ألنَّ الــذي حكــاه عنّ

لفرقــة عنـد عــدم اإلمــام ذكــر ا االسـتدالل مل نقتصـــر فيــه عـىلٰ 

فقط، بل قد ذكرنـا أيضـًا وقـوع الظلـم والفسـاد، وفعـل اخلـري 

ــام تصــّحان يف اجلامعــة  والطاعــات، فهــب أنَّ اإللفــة والفرقــة إنَّ

ــة  ــل الطاع ــد فع ــحُّ يف الواح ــا يص ــد أَم ــّحان يف الواح وال تص

 !ب املعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتابوجتنُّ 

ا قولـه ـا  ويلـزم إذا كـان: (فأمَّ املعلـوم مـن حـال اجلامعـة أهنَّ

ــ ــىلٰ  ٰى تبق ــن ]] ٥٥ص /[[ ع ــتغني ع ــة أن تس ــة كاملالئك الطاع

، فـال شـكَّ أنَّ مـن كـان معصـومًا فهـو مسـتغٍن عـن ...)اإلمام

ــ ــيس معن ــيح، ول ــاع مــن القب ــه يف االمتن ــًا ل  ٰى إمــام يكــون لطف

ــه يبقــ الطاعــة وال خيــرج  عــىلٰ  ٰى املعصــوم أكثــر مــن أن يعلــم أنَّ

فـرق يف االسـتغناء عـن اإلمـام مـن هـذا الوجـه بـني  منها، وال

ــ ــه يبق ــوم أنَّ ــن املعل ــىلٰ  ٰى م ــة  ع ــني األئمَّ ــة وب ــة كاملالئك الطاع

 .واألنبياء

ــه ــا قول ــاره، ومل : (فأمَّ ــِرَك واختي ــن إذا ُت ــالء م ألنَّ يف العق

ــرب إىلٰ  ــون أق ــه يك ــادًا ل ــريه ومنق ــًا لغ ــل تابع ــالح،  حيص الص
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، فإّنـا ال ...)ه كـان مـن الصـالح أبعـدباع غـرياتِّ  ُقِهَر عىلٰ  ٰى ومت

بــاع غــريه مل يســتقم اتِّ  نشــكُّ أنَّ مــن العقــالء مــن إذا ُقِهــَر عــىلٰ 

ــه وإن مل يصــلح حالــه  حالــه، وكــان إىلٰ  الفســاد أقــرب، غــري أنَّ

باعه لنفـاره عنـه وكراهتـه لـه أو لغـري ذلـك، اتِّ  من ُقِهَر عىلٰ  عىلٰ 

ن يصـلح حالـه أو غـريه  يسـتقيم عـىلٰ  فـال بـدَّ مـن أن يكـون ممـَّ

ــ ــل إليــه، وُي ــاد لــه، ومــا ؤثِ ممَّــن يرتضــيه ويمي ر رئاســته واالنقي

إنَّ الصـالح حاصـل : (ذكره إنَّام يكـون قـدحًا يف قـول مـن قـال

، ومل نقـل هبـذا فيقـدح )رئـيس كائنـًا مـن كـان عند وجـود كـلِّ 

ــا ــه يف قولن ــاج إىلٰ . ب ــذي حيت ــع ال ــال  واملوض ــيله، أنَّ ح حتص

يكـون مـع فقـد رئـيٍس مـا يف اجلملـة كحـاهلم  الناس ال جيوز أن

عنـــد وجـــوده، وإن كـــان ال يمتنـــع أن يكرهـــوا رئيســـًا دون 

ــنيِّ هــذا  ــد رئاســة دون رئاســة، والــذي ُيب رئــيس ويفســدوا عن

ــض  ــة بع ــد إقام ــطربون عن ــدون ويض ــذي يفس ــفه أنَّ ال ويكش

الرؤساء لـو ُأقـيم هلـم مـن خيتارونـه ونصـب هلـم مـن يرضـونه 

 وصــلحوا عليــه، فــدلَّ ذلــك عــىلٰ ]] ٥٦ ص/[[لســكنوا إليــه، 

ــر  ــتفرغ ألم ــن اس ــوه مل يك ــن كره ــة م ــد رئاس ــادهم عن أنَّ فس

ــيس  ــل رئ ــل ألج ــاء، ب ــة الرؤس ــة، ومجل ــل الرئاس ــق بأص يتعلَّ

ــلطان  ــع خلعهــم لطاعــة الس ــيس، وهــؤالء اخلــوارج م دون رئ

ومــروقهم عــن كلمتــه مل خيلــوا مــن الرؤســاء ونصــب األُمــراء، 

 .بعد آخر معروفونوقٍت  ورؤساؤهم يف كلِّ 

وكــذلك مــن مل يــزل عــن هــذه الطبقــة مــن أهــل الــذعارة 

ــون إىلٰ  ــيس يفزع ــم رئ ــون هل ــدَّ أن يك ــص ال ب ــه،  والتلّص رأي

 .وكبري يتدبَّرون بتدبريه

ز  اإلماميَّـةفمن نازع منهم  الً مـن أنَّـه ال ُجيـوِّ عينـاه أوَّ فـيام ادَّ

ــا  ــم ارتفاعه ــة حك ــة يف اجلمل ــود الرئاس ــم وج ــون حك أن يك

غفلتـه، ورفعـه ملــا هـو ثابـت يف عقلـه، وإن خالفنــا  بَّهنـاه عـىلٰ ن

ــاء،  ــض الرؤس ــد يكــره بع ــالء ق ــو أنَّ بعــض العق ــاين وه يف الث

وال ينقــاد لــه، ويفســد عنــد واليتــه مل يضـــّرنا خالفــه ألّنــا قــد 

  .فهو غري قادح يف طريقنا -وإن صحَّ  -أنَّ ذلك  بيَّنّا

ــه ــا قول ــىلٰ : (فأمَّ ــزمهم ع ــد، فيل ــذ وبع ــات ه ــة إثب ه الطريق

ـ بلــد إذا كـان هلــم  أهــل كـلِّ  املتعـامل أنَّ ]] ٥٧ص /[[ة، ألنَّ أئمَّ

رئـيس يشــارف أحــواهلم، وال يغيــب عـنهم ويأخــذ حــاالً بعــد 

ــىلٰ  ــال ع ــدهيم  ح ــتات [أي ــل الش ــنهم، ويزي ج م ــوَّ م املع ــوِّ وُيق

ــنهم ــرب إىلٰ ] ع ــم أق ــرئيس يف  إهنَّ ــون ال ــن أن يك ــالح م الص

ـ نّابيَّ ، فقد )العامل واحداً  ، ٰى ق هبـذا املعنـفـيام سـلف بطـالن التعلُّ

ـــا ـــدلُّ عـــىلٰ : وقلن ـــة  إنَّ العقـــول ال ت ـــات عـــدد يف األئمَّ إثب

ــه موقــوف عــىلٰ   مــا يعلمــه اهللا تعــاىلٰ  والرؤســاء دون عــدد، وأنَّ

ه مـن اعتبـار مـا يوجـب وجـود  من الصالح وليس جيب مـا ظنـَّ

ــلِّ  ــرئيس يف ك ــانٍ  ال ــلِّ  مك ــدٍ  ويف ك ــه إن أرابل ــذلك أنَّ ، ألنَّ د ب

فهــو صــحيح، وعنــدنا أنَّ اإلمــام  بلــدٍ  رئاســة مــا جيــب يف كــلِّ 

ـــاء يف  ـــتخلف اخللف ـــه أن يس ـــب علي ـــدًا فيج ـــان واح وإن ك

ــه ال بــدَّ مــن  البلــدان، ويــؤّمر األُمــراء يف األمصــار، وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلِّ  أن يكــون الــرئيس يف كــلِّ  وإمــام  موضــع بصــفة رئ

ــدلُّ  ــف ال ي ــو اقــرتاح طري ــع فه ــب  اجلمي ــه العقــل، وال جي علي

ــا الرئاســة يف اجلملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

] ــه[موضعــ عنـد مصـرينا إىلٰ  بيِّنه فـيام بعـد بمشـيئة اهللا تعـاىلٰ نُ 

ــلِّ  ــام الك ــفة إم ــن ص ــه  م ــون علي ــب أن يك ــا جي ــه وم وأحوال

ــه  ــون خللفائ ــب أن تك ــفات ال جي ــك الص ــن أنَّ تل ــف ع يكش

 .والوالة من ِقبَله

، قلنـا بلـدٍ  يف كـلِّ  إنَّ اإلمـام يـوّىلٰ : قـالوا ٰى ومتـ: (ا قولهفأمَّ 

ــام كــان الصــالح أن ال يتَّبــع الرؤســاء بعضــهم بعضــًا، : هلــم ربَّ

ــرئيس  لــبعض، ألنَّ مــن حــقِّ ]] ٥٨ص /[[وينقــاد بعضــهم  ال

ــ ــن الرعيَّ ــك ع ــز يف ذل ــنا نُ ...)ةأن يتميَّ ــ، فلس ــون نِك ر أن يك

تقــدير مــا ذكــره، وإذا جهــة  الصــالح يف بعــض األحــوال عــىلٰ 

إمامـًا لـه صـفات إمـام  بلـدٍ  يف كـلِّ  وقع ذلـك نصـب اهللا تعـاىلٰ 

غ ذلـك وال يمنـع منـه، بـل ال يمتنـع  اجلميع، فـإنَّ العقـل ُيسـوِّ

مـن النـاس إمامـًا، وإنَّـام الـذي  واحـدٍ  لكـلِّ  أن ينصب اهللا تعاىلٰ 

ـا أن يكـون جـائزًا فمـامَّ  ال منعنا منه أن يكـون ذلـك واجبـًا، فأمَّ

 .نا وال ينفع صاحب الكتابيرضُّ 

ــه ــا قول ــبعض، : (فأمَّ فلــو جــاز لبعضــهم أن يكــون تابعــًا ل

هلــم أن يكــون تابعــًا للجامعــة، إذا أرادوا نصــبه،  جــاز يف أوَّ

 ، فهـو رجـوع إىلٰ ...)؟فمن أين ال بدَّ مـن إمـام مـن ِقبَلـه تعـاىلٰ 

مـن  اإلمـام مـن ِقبَـل اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  علينـا إجيـاب الـنصِّ  الظنِّ 

حيـث أوجبنــا الرئاسـة يف اجلملــة وحصــول اللطـف هبــا، وقــد 

ــنّص  ــب ال ــه نوج ــذي ب ــان، وأنَّ ال ــريقني خمتلف ــا أنَّ الط ذكرن

 ثبــوت اللطـف يف الرئاسـة عــىلٰ  عليـه لـيس هــو الـذي دلَّ عـىلٰ 

هلـم : (أنَّ الـذي ذكـره مـن قولـه عـىلٰ . سبيل اجلملـة جـاز يف أوَّ

بـاع تصــريح منـه باتِّ ) نصـبهأن يكـون تابعـًا للجامعـة إذا أرادوا 

آكـد الوجـوه  ة عـىلٰ اإلمام، وانقياده ملـن يريـد نصـبه مـن الرعيـَّ

التي مل يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه التزامهـا، والقـول 
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ــبه  ــة إذ أرادوا نص ــه للجامع ــل اّتباع ــه جع ــون ألنَّ ــا، فيمتنع هب

ــم أنَّ اتِّ كاتِّ  ــن نعل ــم، ونح ــاءه هل ــراءه وخلف ــا ُأم ــاع الرعاي ــاع ب ب

ــىلٰ  ــو ع ــادهم ه ــؤالء وانقي ـــرُّ  ه ــة والتص ــبيل الطاع ــني س ف ب

ــان  ــإن ك ــيهم، ف ــرهم وهن ــل ]] ٥٩ص /[[أم ــط أن جيع ــد نش ق

ة مـع األمـري حكم اإلمام مـع مـن خيتـاره وينصـبه حكـم الرعيـَّ

جمـراه مـن الـوالة فـام بقـي مـن الشـناعة موضـع مل  ٰى ومن جـر

ه مــا أراده أصـحابنا مـن أهـل مذهبــ ر إليـه، وقـد زاد عـىلٰ ـيصـ

 .ٰى يف التزام هذا املعن

*   *   * 

ــتغن]] ٧٥ص [[ ــيس ُيس ــام فل ــا اإلم ــوب  ٰى فأمَّ ــه يف وج عن

مــا ظنَّــه، ألنَّ أصــحابنا قــد  ســائر مــا ذكــره عــىلٰ  الصــلوات إىلٰ 

 :ذكروا وجوه احلاجة إليه يف ذلك

 .فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات

له وُينبِّه عىلٰ   .له وغامضهمشك ومنها أن ُيبنيِّ ذلك وُيفصِّ

ـــأمن ]] ٧٦ص /[[ ـــاقلني لي ـــن وراء الن ـــه م ـــا كون ومنه

 .املكلَّفون من أن يكون يشء من الرشع مل يصل إليهم

ولو وجب أن ُيطَلق االستغناء عن اإلمام يف هذه األُمـور مـن 

 العلم هبا من غري جهة لوجب عىلٰ  حيث كان لنا طريق يوصل إىلٰ 

ستغناء عـن الرسـول صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن ُيطِلقوا اال

ومن أطلق بذلك . يف مجيع ما أّداه إلينا ممَّا علمناه قبل أدائه بالعقل

فيه إالَّ  خرج من مجلة املسلمني، وليس يمكن أن يمتنع منه وحيتجَّ 

 .بمثل ما احتججنا به

*   *   * 

ــا قولــه]] ١٠١ص [[ ــه : (فأمَّ فــإن قــالوا حيتــاج إليــه إلزالت

يانات، فقـد علمنـا أنَّ مـع بيـان ما اختلف النـاس فيـه مـن الـد

اإلمام اخلالف قـائم فوجـوده كعدمـه يف هـذا البـاب، فـإن كـان 

فسـاده، وإن  بيَّنّـاليزيـل اخلـالف، فقـد  -عنـدهم  -حيتاج إليـه 

ــل  ــة العق ــه فأدلَّ ــالف ببيان ة زوال اخل ــحَّ ــه لص ــاج إلي ــان حيت ك

 ...).والرشع تغني عن ذلك

 يانات عــىلٰ لـدِّ فـام خيتلـف النــاس فيـه مــن ا ]]١٠٢ص /[[

 :عقيل وسمعي: رضبني

ـة بـه قائمـة، والطريـق  ا العقـيل فمـن حيـث كانـت احلجَّ فأمَّ

ــلِّ  إىلٰ  ــًا لك ــه ممكن ــول إلي ــتج إىلٰ  الوص ـــروط مل حي ــل الش  متكام

ــون  ــو أن يك مناه، وه ــدَّ ــذي ق ــه ال ــن الوج ــه إالَّ م ــام في اإلم

ــالنظر  ــدًا، وإن كــان ال يمتنــع أن يكــون لتنبيهــه وتــذكريه ب مؤكِّ

 .ما ليس لغريه من احلظِّ 

ا السمعي فعىلٰ  حـدٍّ  منه ما قد ورد به التواتر عـىلٰ : رضبني وأمَّ

 .والريب، ومنه ما ليس كذلك يرفع العذر، ويزيل الشكَّ 

ــة إىلٰ  ــرب فاحلاج ــه اخل ــواتر ب ــذي مل يت ــا ال ــه  فأمَّ ــام في اإلم

 ، ألنَّ اخلــالف إذا وقــع فيـه ومل يكــن لنــا مفــزع إالَّ إىلٰ ]ة[ظـاهر

ة يف قطع اخلالفقو  .له وبيانه فكان حجَّ

ــة يف ذلــك مــا ظنَّــه صــاحب : قولنــا ٰى ولــيس معنــ ــه حجَّ إنَّ

ــا أنَّ  ــام أردن ــًة، وإنَّ ــالف مجل ــع اخل ــن أنَّ وجــوده يرف ــاب م الكت

ـة عنـد اخلـالف، وأنَّـه لـوال مكانـه مل  قوله يكـون املفـزع واحلجَّ

ــاملختلفــني يف الشـــيء الــذي  عــىلٰ  يكــن هللا تعــاىلٰ  ــة، ابيَّنّ ه حجَّ

ــدين  ــة يف ال ــود األئمَّ ــد وج ــالف عن ــن أنَّ اخل ــه ال يمك ــع أنَّ م

كــاخلالف عنــد فقــدهم، فــال بــدَّ أن يكــون لوجــودهم يف رفــع 

ة ظـاهرة، وهـذا ُيبـنيِّ أنَّ اخلـالف قـد يـزول هبـم وإن ذلك مزيَّـ

 .اخلالف كان ربَّام مل يزل كلُّ 

ا ما ورد بـه التـواتر مـن السـمعيات فاحلاجـة إليـه ـة  فأمَّ ماسَّ

ــواترين  ــن املت ــده، وألنَّ م ــه وُيؤكِّ ــه ُيبيِّن ــًا  -ألنَّ ــؤمن  -أيض ال ي

ــاآلخر  ــم ب ــذا القس ــق ه ــواتر، فليلح ــن الت ــوع ع ــنهم الرج م

ة حينئٍذ يف اجلميع قول اإلمام وبيانه   .فيكون احلجَّ

*   *   * 

ــل ]]١٣٧ص /[[ ــىلٰ : فص ــالم ع ــىلٰ  يف الك ــه ع ــا  اعرتاض م

 :مامة والعصمةحكاه من أدلَّتنا يف وجوب اإل

ــا ــًة عنّ ــاب حكاي ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــم، ق ــبهة هل : ش

وجدنا النقص قـد عـمَّ النـاس وقـد ُكلِّفـوا مـع ذلـك الصـواب 

ــف احلكــيم أن يرســل  يف العلــم والعمــل، فــال بــدَّ يف املكلَّ

ــذا  ـــروا ه ــام فسَّ ــهم، وربَّ ــل نقص ــًة ليزي ــب حجَّ ــوالً وينص رس

مجـيعهم فـال بـدَّ  عـىلٰ النقص بـذكر السـهو والغفلـة وجوازمهـا 

ــروا ذلـك باتِّ  بـاع من منبِّـه مزيـل هلـذا األمـر عـنهم، وربَّـام فسَّ

ــدَّ مــن معصــوم : الشــهوات، وجــواز الشــبهة، ويقولــون فــال ب

 ...).يعدل هبم فيام ُكلِّفوه عن هذه الطريقة

فــيام حكيتــه عنّـا مــن االســتدالل  ٰى لســنا نرضــ: فيقـال لــه

ـــريك، و ـــا عـــىلٰ لفظـــك وال ترتيبـــك وال تفس ـــوب  دليلن وج

ـ ــق العقــل وبعــد التعبـُّ ــة ووجــه وجوهبــا مــن طري د اإلمام

ــد  ـــرع ق ــابالش ــىلٰ بيَّنّ ــا ع لن ــل  ه ودلَّ ــًا يف فع ــة لطف ــون اإلمام ك

ــ ــات، وجتنُّ ــات والطاع ــاتب املالواجب ــاد، قبّح ــاع الفس ، وارتف

مـا يوجـب احلاجــة  إىلٰ  -أيضـًا  -وانتظـام أمـر اخللـق، وأرشنـا 
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ــأن  ـــرائع، ب ــن الش ــه م ــا]] ١٣٨ص /[[إلي ـــر : قلن ــه ُيفسِّ إنَّ

ــة  ــراض امللتبس ــن األغ ــح ع ــا، وُيوضِّ ــنيِّ حمتمله ــا، وُيب جممله

ــة الشـــرعية  فيهـا، ويكــون املفــزع يف اخلــالف الواقـع فــيام األدلَّ

وقــع  ٰى عليــه كاملتكافئــة إليــه، وليكــون مــن وراء النــاقلني فمتــ

منهم ما هو جائز علـيهم مـن اإلعـراض عـن النقـل ُيبـنيِّ ذلـك 

ة فيه  .وكان قوله احلجَّ

ا ما حكاه من التعلُّ  ق بلفظ النقص وعمومه للخلق، فاملراد فأمَّ

ق أصحابنا به ارتفاع العصمة عنهم، وجواز مقارفة القبيح من تعلُّ 

رئـيس جيمـع  إذا كانوا هبـذه الصـفة افتقـروا إىلٰ : عليهم، يقولون

واقعـًا  شملهم، وُينظِّم أمرهم لريتفع بوجوده من الفساد ما يكون

 .عند فقده، فهذا مراد من استعمل اللفظة التي حكاها

ا يوجـب مـن أجلـه احلاجـة إىلٰ  ا جواز السـهو فلـيس ممـَّ  فأمَّ

الً غـري جـائز عنـدنا علـيهم يف كـلِّ  يشء،  اإلمام، ألنَّ السـهو أوَّ

واألشــياء التــي جيــوز فيهــا الســهو ال جيــوز يف مجــيعهم أن 

ــ ــات الكث ــا، وال يف اجلامع ــهوا عنه ــق يس ــق متعّل رية، وإن تعلَّ

 بالســهو فلــيس جيــوز أن نوجــب مــن أجــل جــوازه احلاجــة إىلٰ 

ـة بـه وثبوهتـا، وإنَّـام  اإلمام فيام ال يبطـل السـهو عنـه قيـام احلجَّ

ــة إىلٰ  ــهو احلاج ــواز الس ــب ج ــذي  يوج ــع ال ــام يف املوض اإلم

ـــق  ـــة، وانســـداد طري ـــًا لـــبطالن احلجَّ يكـــون الســـهو موجب

 .املكلَّف االستدالل عىلٰ 

ــا ال  ــهو عنه ــا، ألنَّ الس ته ــات وأدلَّ ل يف العقلي ــال األوَّ فمث

ــتمكُّ  ــابة يبطــل داللتهــا، وال خيــرج املكلَّفــني عــن ال ن مــن إص

 .وا عليهإذا قصدوه، واستدلُّ  احلقِّ 

ومثال الثاين الشـرعيات التي طريق العمـل هبـا األخبـار ألنَّ 

ت سهوا عن النقـل وأعرضـوا بطلـ ٰى مت]] ١٣٩ص /[[الناقلني 

ة به، ومل يكن للمكلَّف طريق العمل بالش يء الـذي عـدلوا ـاحلجَّ

 .عن نقله

ــيعهم  ــق مج ــوز أن يلح ــواترين ال جي ــة املت ــب أنَّ اجلامع وه

ــىلٰ  ــك ع ــاز ذل ــوه، إذا ج ــامَّ نقل ــهو ع ــّم  الس ــنهم ث ــاد م اآلح

يلحقهم السهو عـن املنقـول فيرتكـوا نقلـه، وهـم إذا نقلـوه مـع 

ــواترًا ووج ــرب مت ــان اخل ــريهم ك ــغ ــه، وإذا أخلُّ ــة ب ــت احلجَّ وا ب

ـة فقـد عـاد األمـر  بنقله خرج عن حـدِّ التـواتر وعـن كونـه حجَّ

ة الرتتيب الذي ذكرناه حيوج إىلٰ  جواز السهو عىلٰ  إىلٰ   .احلجَّ

ا اتِّ  مناه مـن مواقعـة اخلطـأ فأمَّ باع الشهوات فإن ُأريد به ما قدَّ

 .له ٰى وفعل القبيح حلق بطريقتنا، وإن مل يرد ذلك فال معن

ــق  ـا جــواز الشــبهة فلـم نعــرف أحــدًا مـن أصــحابنا تعلَّ فأمَّ

هـذا اإلطـالق ومـن هـذا الوجـه، ألنَّ مـا داللتـه  به السيّام عىلٰ 

 ثابتـة مـن العقليـات والشــرعيات ال ُخيِـلُّ دخـول الشـبهة عـىلٰ 

ــ منــه،  ل إليــه، ومعرفــة احلــقِّ مــن تــدخل عليــه بإمكــان التوصُّ

ــ ــلُّ الشــبهة باحلجَّ ــام ُختِ  اإلمــام إذا دخلــت عــىلٰ  ة ويفتقــر إىلٰ وإنَّ

ـة  باقي األخبـار، وأوجبـت عـدوهلم عـن النقـل وسـقوط احلجَّ

ــ ق بــدخول الشــبهة ال مــن بــه، فمــن هــذا الوجــه يســتقيم التعلُّ

ه صاحب الكتاب وعناه  .الوجه الذي تومهَّ

ــاً  ـــي نقض ــل ال يقتض ــد فص ــاب بع ــاحب الكت ــال ص : ق

كـنكم مـع ثباتـه القيـام أيم: يقال هلم فـيام ادَّعـوه مـن الـنقض(

اإلمـام وإن  نعـم، فـال حاجـة هلـم إىلٰ : بام ُكلِّفتمـوه؟ فـإن قـالوا

ـــة  ـــنقص قـــائًام، ألنَّ الـــنقص يف هـــذا الوجـــه بمنزل كـــان ال

م أجســام وحمــَدثون إىلٰ  غــري ذلــك ممَّــا ال ُيــؤثِّر يف  وصــفهم بــأهنَّ

 ...).هذا الباب

ــه]] ١٤٠ص /[[ ــد : فيقــال ل ــاق ــن بيَّنّ ــظ ال قص، املــراد بلف

ـ نهم مـن القيـام بـام ُكلِّفـوه مـع بيانـه فإن أردت بسؤالك عن متكُّ

أنَّ ذلك مقدور هلـم وأنَّـه حائـل بيـنهم وبينـه فهـم كـذلك، وإن 

أردت أنَّ حاهلم مـع ثبـوت هـذا الـنقص وفقـد اإلمـام كحـاهلم 

مع وجود اإلمـام يف القـرب مـن الصـالح، والبعـد مـن الفسـاد 

علَّـة، فلـيس هـم كـذلك، ألّنـا قـد إزالـة ال ما يرجع إىلٰ  ويف كلِّ 

لنا عىلٰ  دناه فلـيس جيـوز أن  دلَّ أنَّ وجـود اإلمـام لطـف فـيام عـدَّ

يكــون حــال املكلَّفــني مــع فقــده مســاوية حلــاهلم مــع وجــوده، 

فعـل مـا ُكلِّفـوا بـه، وجمانبـة  وإن كـانوا يف احلـالني قـادرين عـىلٰ 

ــ ــالف ظنِّ ــذا بخ ــه، وه ــوا عن ــا هن ــالنقص م ــفهم ب ك أنَّ وص

ــام بمنز ــفهم ب ــنَّ وص ــَدثون لك ــام وحم م أجس ــأهنَّ ــفهم ب ــة وص ل

 ذكرته ال تـأثري لـه فـيام قصـدناه ووصـفهم بـالنقص مـؤثِّر عـىلٰ 

لنا الكالم فيه  .الوجه الذي فصَّ

 يصــحُّ منــه تعــاىلٰ : ثــّم يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ال، : ، فــإن قــالوا]أم ال[رفــع هــذا الــنقص بغــري إمــام ورســول 

ــ ــام م ــوا لإلم ــد جعل ــاىلٰ فق ــوه هللا تع ــا مل جيعل ــدرة م ، ...)ن الق

بـه،  تعّلـقمـا أبـني فسـاد هـذا الكـالم وأقـبح صـور امل: يقال له

ــه  ــنقص إذا مل يرتفــع إالَّ باإلمــام ومل يقــم في ــك ظننــت أنَّ ال ألنَّ

مــا ال يقــدر اهللا  مقامــه غــريه أنَّ ذلــك وصــف لــه بالقــدرة عــىلٰ 

ــاىلٰ  ــروف تع ــذهبك املع ــع م ــك م ــنُّ ذل ــف تظ ــه، وكي يف  علي

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــدك أن يعل ــع عن ــري ممتن ــه غ ــف، وأنَّ ــيئًا  اللط أنَّ ش
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ــياء يف  ــع األش ــن مجي ــريه م ــوم غ ــده ال يق ــف عن ــلح املكلَّ يص

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــل يف معرف ــك قائ ــال ل ــو ق ــه، فل ــلحة مقام  - مص

إنَّ غــري املعرفــة مــن : إذا قلــت -وهــي أحــد األلطــاف عنــدك 

ــ ف مقــام املعرفــة مــن مجيــع األشــياء ال يقــوم يف مصــلحة املكلَّ

ــف، فقـد جعلــت للمعرفــة مــا مل  احلـظِّ  والقــدر يف صــالح املكلَّ

]] ١٤١ص /[[، مـا كـان يكـون جوابـك؟ ومـا جتعله هللا تعـاىلٰ 

عليـك جوابـًا، بـل يكـون  هـذا لـك يسـتحقُّ : إن قال قائل تظنُّ 

ـ التنزيـه عـن  ب مـن غفلتـه، ومحـد اهللا عـىلٰ مكان جوابـه التعجُّ

ــرناه  أنَّ مـن منزلته؟ عـىلٰ  تعلَّـق بلفـظ الـنقص وأراد بـه مـا فسَّ

ــه أن  ــوز ل ــيح ال جي ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــن ارتف م

ــه معلــوم أنَّ وجــوده لــيس  يوجــب اإلمــام لريفــع الــنقص، ألنَّ

ُيـــدِخلهم يف العصـــمة، الّلهـــّم إالَّ أن جيعـــل وجـــوده رافعـــًا 

ـــ ــه ٰى ملقتض ــون قول ــائح، ويك ــل القب ــو فع ــنقص وه ــه : (ال إنَّ

مقتضــاه فيصــحُّ الكــالم والغــرض،  إشــارة إىلٰ ) نقصيرتفــع الــ

فعــل القبــيح الــذي هــو غــري  -يف األصــل  -أو يريــد بــالنقص 

ــه أو  ــودهم يرفع ــوم أنَّ وج ــاء، ومعل ــد الرؤس ــع فق ــأمون م م

ــىلٰ  ــحُّ ع ــه فيص ل ــول ُيقلِّ ــه الق ــذا الوج ــع : ه ــوده يرف ــأنَّ وج ب

ل أشبهه وأقرب ٰى النقص، وإن كان املعن  .األوَّ

ــاحب ال ــال ص ــابق ــم: (كت ــال هل ــّم يق ــون : ث ــون ك أتعلم

ــالوا ــة باضــطرار أو باســتدالل؟ فــإن ق ــطرار : اإلمــام حجَّ باض

زوا يف ســائر ُأمــور : ونقصــهم ال ُيــؤثِّر يف ذلــك، قيــل هلــم فجــوِّ

الـــدين أن تعلمـــوه باضـــطرار وال يقـــدح الـــنقص فيـــه، وإن 

فنقصــهم يمنــع مــن قيــامهم بــام : باســتدالل، قيــل هلــم: قــالوا

ــن  ــوه م ــىلٰ ُكلِّف ــتدالل ع ــالوا االس ــإن ق ــة، ف ــه حجَّ ــم، : كون نع

إمـام آخـر، ثـّم الكـالم فيـه كـالكالم يف هـذا  لزمت احلاجـة إىلٰ 

ــ ــم ال اإلمــام، ويوجــب ذلــك إثبــات أئمَّ ل هلــم، مــع أهنَّ ة ال أوَّ

ُيؤثِّرون كـام ال ُيـؤثِّر الواحـد، فـال بـدَّ مـن القـول إنَّـه يمكـنهم 

ــام بنصــ ــة، والقي ــل هلــمرته مــن ـمعرفــة احلجَّ ــة، قي : غــري حجَّ

ــنقص  ــان ال ــوه وإن ك ــا ُكلِّفتم ــائر م ــك يف س ــل ذل زوا مث ــوِّ فج

 ...).قائامً 

 :موضعني كالمك هذا مبنيٌّ عىلٰ : فيقال له]] ١٤٢ص /[[

ــدمها ــ: أح ــة إىلٰ تومهُّ ــاب احلاج ــا إجي ــنعلم  ك علين ــام ل اإلم

كيـف قولنـا يف  بيَّنّـاعند وجـوده مـا ال نعلمـه عنـد فقـده، فقـد 

ــل ــد هــذا وفصَّ ــن أطلقــه وأنَّ التقيي ــن غــرض م ناه، وكشــفنا ع

ــك ــاه قول ــا حكين ــك أردت م ــدلُّ أنَّ ــذي ي ــه، وال ــب في : واج

زوا يف ســـائر ُأمــور الـــدِّ ( ين أن تعلمــوه باضـــطرار وال فجــوِّ

 -ين باضـطرار ، ولـو علمنـا سـائر ُأمـور الـدِّ )يقدح النقص فيه

ــه  لكانــت احلاجــة إىلٰ  -كــام ألزمــت  ــة يف وجــه كون اإلمــام ثابت

ـــحُّ  ـــيس يص ـــب، ول ـــيح وفعـــل الواج ـــة القب ـــًا يف جمانب لطف

ـــطرار، ألنَّ  ـــدين  باض ـــا ســـائر ال ـــه وإن علمن االســـتغناء عن

ع منّـا عنـد فقـد اإلمـام، وال اإلخالل بـام علمنـا اضـطرار متوقَّـ

العلـم بوجـوب الفعـل مـن اإلخـالل  نمنع كوننا مضـطّرين إىلٰ 

ــا مضــطّرين إىلٰ  ــه وكونن ــه ب ــن اإلقــدام علي ــم قبحــه م ، ألنَّ عل

الظلـم ومـا جانسـه مـن القبـائح يقـدم عليـه  أكثر من يقدم عىلٰ 

 .مع العلم بقبحه

ك أنَّ مـــا كـــان لطفـــًا يف بعـــض ظنُّـــ: واملوضـــع اآلخـــر

ا قـد كشـفنا  التكاليف جيب أن يكون لطفـًا يف مجيعهـا، وهـذا ممـَّ

ــىلٰ  ــا ع لن م، ودلَّ ــدَّ ــيام تق ــاده ف ــن فس ــه وع ــع يف  عن ــه ال يمتن أنَّ

ـــوص ـــاف اخلص ـــه  األلط ـــن وج ـــوص م ـــوم، واخلص والعم

والعموم مـن وجـه آخـر، فلـيس جيـب إذا كـان اإلمـام لطفـًا يف 

ــون  ــدل أن يك ــاف والع ــزوم اإلنص ــي ول ــم والبغ ــاع الظل ارتف

 .يكون لطفًا يف معرفة نفسه ٰى تكليف حتَّ  لطفًا يف كلِّ 

الوجــه  ألـيس معرفــة الثــواب والعقـاب عــىلٰ : ثـّم يقــال لــه

يـع فعـل الواجبـات واالمتنـاع مـن الذي وجبا عليـه لطفـًا يف مج

أوجبــتم املعرفــة بــاهللا ]] ١٤٣ص /[[فلــذلك  قبّحــاتســائر امل

: من حيث ال يـتمُّ معرفـة الثـواب والعقـاب إالَّ هبـا؟ فـإذا قـال

إنَّ هـذه املعرفـة التـي أرشنـا إليهـا لطـف : أفتقول: نعم، قيل له

ــ ــف ال يصــحُّ إجياهبــا عليــه إالَّ  ٰى يف نفســها حتَّ بعــد  يكــون املكلَّ

م معرفتـه بـالثواب والعقــاب؟ فـإن قـال نعـم، ففســاد : أن تتقـدَّ

ــال ــك ظــاهر، وإن ق ــه: ذل إذا جــاز أن يســتغني : ال، قيــل ل

بعض التكليف عـن هـذه املعرفـة وكوهنـا لطفـًا فيـه، فـأالَّ جـاز 

املعرفـــة : االســـتغناء عنهـــا يف ســـائر التكـــاليف؟ فـــإن قـــال

مــن حيــث مل  - بــالثواب والعقــاب وإن مل تكــن لطفــًا يف نفســها

هبـام فلـم  فهناك مـا يقـوم مقامهـا وهـو الظـنُّ  - يصّح ذلك فيها

ــف مــن لطــف يف تكليفــه املعرفــة وإن مل يكــن ممــاثالً  يعــر املكلَّ

فـاقنع عنّـا بمثـل مـا اقتنعنـا : للطفه يف سائر التكاليف، قيـل لـه

ـة يسـتحيل أن يكــون  إنَّ معرفـة كـلِّ : بـه، فإّنـا نقـول لـك األئمَّ

ــة مــن أن اللطـف فيهــا  ل األئمَّ ــه ال بـدَّ يف أوَّ معرفـة اإلمــام، ألنَّ

ــام  ــه بإم ــف معرفت م للمكلَّ ــدَّ ــة وإن مل يتق ــه واجب ــون معرفت تك

غـريه، وإذا اسـتحال ذلـك جـاز أن يقـوم مقـام املعرفـة باإلمــام 
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هــذا الوجــه ســائر  يف هــذا التكليــف غريهــا، وال جيــب أن يعــمَّ 

ــمَّ  ــب أن يع ــام ال جي ــاليف ك ــني والتك ــل  املكلَّف ــف احلاص اللط

ــىلٰ  ــتدالله ع ــف يف اس ــاىلٰ  للمكلَّ ــة اهللا تع ــه  معرف ــة ثواب ومعرف

 .وعقابه بسائر التكاليف

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال هل ــّم يق ــا أنَّ : ث ــد علمن ق

ــل  ــة والعق ــدرة واآلل ــاهلم يف الق ــريِّ ح ــحُّ أن ُيغ ــام ال يص اإلم

ــة، وكــذلك  ــدَّ مــن كوهنــا خاصَّ وســائر وجــوه التمكــني فــال ب

ــ ــة، فــإذا صــحَّ  ة عــىلٰ فاألدلَّ مــا ُكلِّفــوه منصــوبة مــع فقــد احلجَّ

وا هبـا فيعلمــوا مـا ُكلِّفــوه ذلـك فــام الـذي يمنــع مـن أن يســتدلُّ 

ــان ]] ١٤٤ص /[[ ــالَّ ك ــام؟ وه ــد اإلم ــع فق ــه م ــوا ب ويقوم

ــام يسـتفيدون بــالنظر  حـاهلم مـع فقــده كحـاهلم مــع وجـوده، إنَّ

 ...).يف األدلَّة وذلك ممكن مع عدمه؟

م منـك علينـا إجيـاب اإلمامـة ووجـود هـذا تـوهُّ : هفيقال لـ

زمـان لـيُعَلم عنـد وجـوده مـا ال يصـحُّ أن ُيعَلـم  اإلمام يف كـلِّ 

ـــة عـــىلٰ  املعلـــوم موجـــودة يف  عنـــد فقـــده، وإن كانـــت األدلَّ

م أّنـا ال نـذهب إىلٰ  ـ احلـالني، وقـد تقـدَّ  بيَّنّــاده، وذلـك وال نعتمَّ

 .كيف القول فيه

ــك ــا قول ــذ: (فأمَّ ــام ال ــتدلُّ ف ــن أن يس ــع م ــوا ي يمن وا ويعلم

ــام )ويقومــوا بــام ُكلِّفــوه؟ ــا القي ــا مــا يف العلــم، فأمَّ ، فقــد ذكرن

 -مــا ذكــرت  فهـو وإن كــان مقــدورًا عـىلٰ  -بجميـع مــا ُكلِّفــوه 

لنــا عليــه، وحمــال إذا كــان  فاإلمـام لطــف يف وقوعــه عــىلٰ  مـا دلَّ

ام لطفًا يكون حـاهلم مـع وجـوده كحـاهلم مـع فقـده يف القيـام بـ

ــي  ــادات الت ــن العب ــوه م ــاُكلِّف ــف يف  بيَّنّ ــام لط ــود اإلم أنَّ وج

 .ارتفاعها وقوعها وفقده داٍع إىلٰ 

هكـذا يقـول لـك نـايف اللطـف قـد عرفنـا أنَّ : ثّم يقـال لـه

ــف يف قــدرة وآلــة إىلٰ مجيــع األلطــاف ال تغــريُّ  ســائر   حــال املكلَّ

ــتمكِّ  ــف م ــني، ألنَّ املكلَّ ــوه التمك ــدموج ــع ع ــل م ــن الفع  ن م

ن منـه مـع وجـوده، فـأالَّ جـاز االسـتغناء اللطف، كام أنَّه مـتمكِّ 

ــىلٰ  ــاملكلَّفني ع ــار ب ــاف واالقتص ــ عــن األلط ــَدِرهم ومتكُّ نهم؟ ُق

ن ومجيع مـا يبطـل بـه هـذا القـول يوجـب مـع القـدرة والـتمكُّ 

 .اإللطاف بمثله يبطل قولك احلاجة إىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال هل ــّم يق ــىلٰ : ث ــب ع  فيج

ـــم  ـــر زعمك ـــ]] ١٤٥ص /[[إذا مل يظه ـــام حتَّ ـــزول  ٰى اإلم ي

ـة يف الزمـان،  النقص بـه، أن يكـون احلـال فيـه كاحلـال وال حجَّ

ــر  ــام يظه ــزول ب ــام ي ــام، وإنَّ ــود اإلم ــزول بوج ــنقص ال ي ألنَّ ال

ــم مــن ِقبَلــه، وهــذا يوجــب علــيهم يف هــذا الزمــان  منــه، وُيعَل

ــف معــذورًا، وا لتكليــف ويف كثــري مــن األزمنــة أن يكــون املكلَّ

 ...).ساقطاً 

لــيس جيــب إذا مل يظهــر اإلمــام ففــات النفــع بــه : فيقــال لــه

ــه،  أن يكــون احلــال عنــد عــدم ظهــوره كاحلــال عنــد عــدم عين

ــوه إىلٰ  ــم أحوج ــه وألهنَّ ــاملني ل ــة الظ ــر إلخاف ــه إذا مل يظه  ألنَّ

ــة يف فــوت املصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة واالســتتار كانــت احلجَّ

ــ ــانعني أنفس ــم امل ــانوا ه ــِدَمت فك ــه، وإذا ُع ــاع ب ــن االنتف هم م

ـة يف ذلـك  عني اإلمام ففـات املكلَّفـني االنتفـاع بـه كانـت احلجَّ

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب هتم النف ــوَّ ــن ف ــب م ، وإذا وج

علمنـا أنَّـه ال بـدَّ مـن أن يوجـد  إزاحة علل املكلَّفني عليه تعـاىلٰ 

الطاعـة إمام، ويـأمر بطاعتـه، واالنقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع 

ـم خييفونـه ويلجئونـه إىلٰ  الغيبـة، وهـذا  من املكلَّفني أو علـم أهنَّ

ــ ــا ظنَّ ــالف م ــقوط بخ ــذورين، أو س ــني مع ــون املكلَّف ــن ك ه م

 .التكليف عنهم

إن كان املكلَّفون غري معذورين وقد أخـافوا اإلمـام : فإن قال

السكوت بحيث ال ينتفعـون بـه، وال  دعواكم، وأحوجوه إىلٰ  عىلٰ 

مصاحلهم من جهته فيجب أن يسقط عـنهم التكليـف  يصلون إىلٰ 

ـم مـا فعلـوه، الذي أمر اإلمام به، وهنيه وتصـرُّ  فه لطف فيه، ألهنَّ

مـن قطـع  ٰى وقد منعوا من هذا اللطف، وجروا يف هذا الوجه جمر

رجل نفسه يف أنَّ تكليفه بالصالة قـائًام ال يلزمـه وجيـب سـقوطه 

قطعه لرجل نفسه وقطـع  عنه، وال يفرق يف سقوط التكليف حال

 .هلا اهللا تعاىلٰ 

لـــيس يشـــبه حـــال املكلَّفـــني : قيـــل لـــه]] ١٤٦ص /[[

ــال  ــة بح ــأمر اإلمام ــام ب ــور والقي ــن الظه ــام م ــانعني لإلم امل

ــام  ــع القي ــالة م ــف الص ــقوط تكلي ــه يف س ــل نفس ــاطع لرج الق

عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمّكن 

ــه ال هــذه الصــالة بشــئ مــن   وصــول إىلٰ مــن الصــالة قــائًام ألنَّ

ــني  ــاملني واملخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــادرون ومتمكِّ  ــم ق ــام ألهنَّ ــا لإلم ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ن

ــه إىلٰ  ــر أحوج ــه جم ــذا الوج ــرون يف ه ــة، وجي ــدَّ  ٰى الغيب ــن ش م

ــه وإن  ــقط عن ــائًام ال يس ــالة ق ــه للص ــه يف أنَّ تكليف ــل نفس رج

 ن مـن الصـالة، ألنَّـه قـادر عـىلٰ ها غـري مـتمكِّ كان يف حال شـدّ 

 .فيصحُّ منه فعل الصالة إزالة الشدِّ 
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ما هـذا األمـر الـذي فعلـه الظـاملون فمنعـوا منـه : فإن قالوا

ــن  ــوه م عيتم ــا ادَّ ة م ــحَّ ــنعلم ص ــوه ل ــور، بيِّن ــن الظه ــام م اإلم

 نهم من إزالته، واالنرصاف عنه؟متكُّ 

ــه ــل ل ــانع : قي ــة  -امل ــد -يف احلقيق ــو عن ــوره ه ــن ظه نا م

ــاىلٰ  ــالم اهللا تع ــ إع ــاملني مت ــىلٰ  ٰى أنَّ الظ ــدموا ع ــر أق ــه  ظه قتل

ــون  ــوز أن يك ــيس جي ــه، ول ــة بمكان ــل احلجَّ ــه، فبط وســفك دم

ــن  ــوف م د اخل ــرَّ ــاه، ألنَّ جم ــا ذكرن ــور إالَّ م ــن الظه ــانع م امل

ا ال يبلـغ إىلٰ  ٰى رر وما جيـري جمـرـالض تلـف الـنفس  الضــرر ممـَّ

ــة لــيس جيــوز أن يكــون قان ــا مــن األئمَّ ــا قــد رأين  عــًا، ألّن

م ظهر مع مجيـع ذلـك ولـيس جيـوز أن جيعـل املـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــور عل ــن الظه ــني أو  م ــض املكلَّف ــال بع ــن ح م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره يف بعــض األحـوال، ألنَّ أكثـرهم أهنَّ

ــه يعلــم ذلــك عــىلٰ : إن قيــل وجــٍه يكــون ظهــوره مــؤثِّرًا فيــه  إنَّ

لنا عليـه يف أصـل اإلمامـة مـن كوهنـا لطفـًا  وجب سقوط ما عوَّ

ــاع امل ــات، وارتف ــاتيف الواجب ــن  قبّح ــاه م ــا نأب ــا م ــزم فيه ول

ــوره  ــن ظه ــوال وإن مل يك ــن األح ــال م ــادًا يف ح ــا استفس كوهن

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــام مل يل ــن الفســاد ألجل ــع م ــيام يتب مــؤثِّرًا ف

مــه  ــة ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــرك بمــن األئمَّ ــري ، وال ت ــة كث عث

ل ألجـل مـا وقـع مـن بعـض املكلَّفـني مـن الفسـاد يف ُس من الرُّ 

ة ألُولئــك، وهــذا ُيبــنيِّ أنَّ الوجــه  حــال اإلمامــة هلــؤالء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غريه

مـن  إذا كان املـانع هـو مـا ذكرمتـوه فيجـب يف كـلِّ : فإن قال

أن يوجـب اهللا  يٍّ كان يف املعلـوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـ

عليــه االســتتار والغيبــة، وحيظــر عليــه الظهــور وإالَّ فــإن  تعــاىلٰ 

ــاىلٰ  ــيح اهللا تع ــاز أن يب ــبعض  ج ــن[ل ــن ] م ــل م ــه يقت ــم أنَّ يعل

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك يف كـّل إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .املانع ما ذكرمتوه

ــام أوجبنــا أن يكــون مــا : قيــل لــه ــاإنَّ ه مانعــًا بشـــرط أن بيَّنّ

ــورة عــىلٰ  ــني مقص ــلحة املكلَّف ــه،  يكــون مص ــام بعين ــك اإلم ذل

ــاىلٰ  ــوم اهللا تع ــون يف معل ــوم يف  ويك ـــر ال يق ــن البش ــدًا م أنَّ أح

 التصــربُّ  مصــلحة اخللــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة اهللا تعــاىلٰ 

القتــل مــن حججــه وأنبيائــه مل يتَّجــه ذلــك إالَّ مــع العلــم  عــىلٰ 

ج، فهـذا واضـح ملـن َجـغـريه مـن احلُ مقامـه ] قـام[بأنَّه إذا ُقتَِل 

له  .تأمَّ

إذا كان املـانع لإلمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه فـام : فإن قال

ــولكم يف  ــام ق ــه ف ــون ب ــم املخصوص ــاملني ه ــوم أنَّ الظ ــو معل ه

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه يف املنــع 

ــور ــد ُأم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرمت ــوا: ال  إنَّ : أن تقول

التكليف الـذي اإلمـام لطـف فيـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج 

عون  عــن الــدين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور اإلمــام هلــم، وتــدَّ

أحـد خالفــه، أو ُتشــركوا بيـنهم وبــني  مـا تعلمـون أنــتم وكـلُّ 

األعداء يف املنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواهتم بحـاهلم 

د علمنـا وعلمـتم العـداوة وقـ وخروجهم مـن مجلـة الواليـة إىلٰ 

عونـه، بـل فـيهم  أنَّ مجيع النـاس لـيس بأعـداء اإلمـام الـذي تدَّ

 من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــذا : قي ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة يف اســتتار اإلمــام يف غيبتــه عــن : الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

ــه  ــه، وهــو خوف ــة يف اســتتاره عــن أعدائ ــه غــري العلَّ ــن أوليائ م

ــه  ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــربه، وجي ـــروا خ ــئالَّ ينش ــم ل ــور هل الظه

ــر إىلٰ  ــؤول األم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه ــة  األع ــة املوجب الغاي

 .لالستتار من األعداء، وهذا قريب

قــد : وممَّــا يمكــن أن جيــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

ــيس  ــهم ول ــه أو لبعض ــع رعيَّت ــر جلمي ــام إذا ظه ــا أنَّ اإلم علمن

عائه أنَّـه اإلمـام بـنفس دعـواه، بـل ال بـدَّ مـن ُيعَلم صد قه يف ادِّ

صــدقه، ومـا ُيظِهـره مـن اآليـات لــيس  آيـة ُيظِهرهـا تـدلُّ عـىلٰ 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل ُيعَل ــة، ب ــة ودالل ــه آي ــم رضورة كون ُيعَل

االســتدالل التــي يــدخل يف طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــه  ــام مــن أوليائ ــه اإلم ــر ل ــن مل ُيظِه ــع أن صــحَّ هــذا فم ال يمتن

يكــون املعلــوم مــن حالــه أنَّ مــا ُيظِهــره اإلمــام مــن املعجــزات 

العلـم بكونـه آيـًة  دخل عليه يف طريقـه الشـبهات فـال يصـل إىلٰ 

ــَد يف املظِهــر لــه مــا  معجــزًة، وإذا مل يصــل إىلٰ  مــا ذكرنــاه واعتُِق

فني مل يمنــع أن يكــون يف املعلــوم منــه  ُيعتَقــد يف املحتــالني املخــرَّ

سـفك معـه، أو فعـل مـا يـؤّدي  م مع هـذا االعتقـاد عـىلٰ أن ُيقدِ 

ــه إىلٰ  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــداء - ذلــك م ــض األع  - أعنــي بع

ــة التــي منعنــا هلــا مــن ظهــوره ألعدائــه،  فيــؤول احلــال إىلٰ  العلَّ

ــر، ألنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء واألولي ــني األع ــان ب وإن ك

مل، وأنَّ مـن األعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه ال إمـام يف العـا

ــ ع عي  ٰى ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك ــة مبط اإلمام

الوجـه الـذي نـذهب إليـه ال ينظـرون فـيام ُيظِهـره  اإلمامة عـىلٰ 

م اعتقـادهم أنَّ كـلَّ  عي أنَّه آية لتَقـدُّ عيـه مـن نسـب  ممَّا يدَّ مـا يدَّ
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ص /[[نفســه مــن اآليــات باطــل  اإلمامــة املخصوصــة إىلٰ 

ــه، ]] ١٤٩ ــة في ــىلٰ ال دالل ــاد ع ــذا االعتق ــدمون هل ــروه  فيُق املك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء ألهنَّ ــال األولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــيام  ــم ف ــوص، فه ــب املخص ــذا النس عي ه ــدَّ ــذي ي ــام ال اإلم

م لــدخول  ــام يســتحلُّ بعضــهم فيــه املحــرَّ ُيظِهــروهم مــن آيــٍة إنَّ

ــ ــره حتَّ ــيام ُيظِه ــه ف ــبهة علي ــٍة وال  ٰى الش ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ يعتق

 .معجزةٍ 

أنَّ اإلمــام ال يظهــر  اجلــوابني مجيعــًا لســنا نقطــع عــىلٰ  وعــىلٰ 

ــل جيــوز ذلــك، وجيــوز أيضــًا أن ال  لــبعض أوليائــه وشــيعته، ب

منّــا إالَّ  واحــدٍ  يكــون ظــاهرًا ألحــٍد مــنهم، ولــيس يعــرف كــلُّ 

ا حال غـريه فغـري معلومـة لـه، وألجـل جتويزنـا  حال نفسه، فأمَّ

ــة املانعــة مــن أن ال يظهــر لبعضــهم أو جلمــيعهم مــا ذكر نــا العلَّ

 .الظهور

ــه يلــزمهم  بيَّنّــاوقــد : (وقــال صــاحب الكتــاب مــن قبــل أنَّ

ة يف كـلِّ  مجـع  وعنـد كـلِّ  بلـدٍ  ويف كـلِّ  وقـٍت  كون اإلمام واحلجَّ

زوا  ٰى تكليـف املكلَّفـني مـع الـنقص، ومتـ ليصحَّ منه تعـاىلٰ  جـوَّ

 ...).خالف ذلك فقد نقضوا قوهلم

ـا كـون اإلمـا: فيقال لـه فهـو واجـب مـع  وقـٍت  م يف كـلِّ أمَّ

ا يف كلِّ   بيَّنّـافغـري الزم، ألّنـا  عٍ مجـ وكـلِّ  بلـدٍ  قيام التكليف، وأمَّ

م  - ــدَّ ــيام تق ــه -ف ــذا، ومجلت ــول يف ه ــ: الق ــه مت ــت  ٰى أنَّ تعلَّق

ــ ــود أئمَّ ــلحة بوج ــل اهللا املص ــار فع ــائر األقط ــدان وس ة يف البل

يعلــم ذلــك  مــا يعلــم أنَّ فيـه املصــلحة، وقــد جيـوز أن ال تعـاىلٰ 

ّكــام واخللفـاء مـن ِقبَــل اإلمـام يف البلــدان فيكـون األُمـراء واحلُ 

ــه]] ١٥٠ص /[[ ــون مقام ــار يقوم ــدٍ . واألمص ــيس ألح أن  ول

ــة بجمــيعهم : يقــول فيجــب أن يكــون الرؤســاء للنــاس واألئمَّ

ــىلٰ  ــا ع ــث قلن ــن حي ــراء م ــفة األُم ــراء يف : ص ــود األُم إنَّ وج

ـــة،  ألنَّ هـــذا الكـــالم يف البلـــدان يقـــوم مقـــام وجـــود األئمَّ

 .صفات الرئيس ال يف وجوب وجوده

ــفة  ــم ص ــة ال ُيعَل ــة يف اجلمل ــت الرئاس ــث وجب ــن حي وم

ــون  ــب أن يك ــا جي ــه، وم ــفته وأحوال ــم ص ــام ُيعَل ــرئيس، وإنَّ ال

 .عليه باستئناف نظر واستدالل

ّكام يف البلدان إنَّام قامت يف اللطف أنَّ رئاسة األُمراء واحلُ  عىلٰ 

كـون اإلمـام يف تلـك املواضـع ألنَّ اإلمـام مـن  واملصلحة مقـام

م مسوسون بسياسته، ومتدبِّرون بتدبريه، ومنهـون  ورائهم، وألهنَّ

 .ذلك مفقود إذا مل يكن يف العامل إمام إليه ُأمورهم، وكلُّ 

ــام  ــتمُّ باإلم ــام ت ــؤالء إنَّ ــة ه ــلحة يف رئاس ــت املص وإذا كان

ــتغنا ــف يظــنُّ االس ــن وراء مراعــاهتم فكي ــه م ــن وكون ء هبــم ع

 اإلمام؟

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــود إىلٰ : (ق ــّم نع ــن  ث ــروه م ــا ذك م

ــدَّ مــن : التفصــيل، وهــو قــوهلم ــع فــال ب إنَّ الســهو يعــمُّ اجلمي

ـة، فنقــول هلــم ة : حجَّ جــواز الســهو علــيهم ال يمنــع مــن صــحَّ

ــوه ــام كلَّف ــامهم ب ــه ، إىلٰ ...)قي ــف يف : (قول ــن التكلي ــع م ويمن

ـــة وقـــت ال يمكـــن الوصـــول إىلٰ  ، ويوجـــب يف نفـــس احلجَّ

ة ة أنَّه ال يمكنه القيام بام ُكلَِّف إالَّ بحجَّ  ...).احلجَّ

ـــه ]] ١٥١ص /[[ ـــول ل ـــل : فنق ـــذا الفص ـــك يف ه كالم

ــ مبنــيٌّ عــىلٰ  ــة ألجــل جــواز الســهو تومهُّ ك علينــا إجيــاب احلجَّ

ـــ عـــىلٰ   ل إىلٰ اخللـــق يف طريـــق النظـــر واالســـتدالل، والتوصُّ

بنـا التعلُّـأنَّ األمـر  بيَّنّـااملعارف، وقد  ق بخـالف مـا ظننتـه، ورتَّ

 .اإلمام بالسهو يف وجوب احلاجة إىلٰ 

نــون فيــه مــن  ــا تكليــف املكلَّفــني يف وقــٍت ال يتمكَّ فأمَّ

ــة فــإنَّام كــان يقــبح لــو امتنــع وصــوهلم إليــه  الوصــول إىلٰ  احلجَّ

أو كــانوا يف  -جلَّــت عظمتــه  -املكلِّــف  لشـــيء يرجــع إىلٰ 

نـني مـن أفعـال األحـوال التـي ال يصـلون إل يـه فيهـا غـري متمكِّ

ــم  بيَّنّــاإذا وقعــت مــنهم وصــلوا إليهــا ال حمالــة، وقــد  أهنَّ

ــة اإلمــام وخوفــه، ووجــب  نــون ممَّــا إذا فعلــوه زالــت تقيَّ متمكِّ

 .عليه الظهور

ــا قولــك ــام : (فأمَّ ــة أن ال يمكــن القي وجيــب يف نفــس احلجَّ

ـة ـة )بام ُكلِّـَف إالَّ بحجَّ عنـد خصـومك ال ، فطريـف، ألنَّ احلجَّ

ــه  ــن أجل ــة م ــت األُمَّ ــا احتاج ــهو، وال يشء ممَّ ــه الس ــوز علي جي

ــنُّ  ــف تظ ــه، فكي ــة  إلي ــوا حاج ــومك إذا أوجب ــزم خص ــه يل أنَّ

ــيهم لــزمهم حاجــة  اخللــق إىلٰ  اإلمــام ألجــل جــواز الســهو عل

 إمام وهو عندهم ال جيوز عليه السهو؟ اإلمام نفسه إىلٰ 

ـة ُيبـنيِّ لنــا وبعـد، فــإن كـان احل: (قـال صـاحب الكتـاب جَّ

ــه يف كــّل  ــدَّ من ــه ال ب ــن أنَّ ــف، فمــن أي ــه املكلَّ مــا لــواله مل يتبيَّن

زمان؟ وهالَّ جـاز أن يسـتغني املكلَّفـون يف كثـري مـن األعصـار 

ــة واإلمــام؟ فــإن امتنعــوا  بــام يتــواتر عــن الرســول  واحلجَّ

ــنقص  ــاع ال ــن ارتف ــهو[م ــع ]] ١٥٢ص ] /[[والس ــالتواتر م ب

ــم  ــب العل ــه يوج ــة أنَّ ــا باحلجَّ ــزمهم أن ال يرتفع ـــروري ل الض

بنفسـه، وحيتـاج  الذي غاية ما يأتيه هـو البيـان الـذي ال يسـتقلُّ 

 ...).النظر واالستدالل معه إىلٰ 



 ٣٤٣  ..........................................................................................  اإلمام احلاجة إىلٰ / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

 هـب أنَّ التـواتر يوجـب العلـم الضــروري عـىلٰ : فيقال لـه

] بـام[ما اقرتحـت؟ ألـيس إنَّـام جيـب العلـم الضــروري عنـدنا 

فـإذا : ، قيـل لـهبـىلٰ : ار؟ فـإذا قـالينقل ويتـواتر بـه مـن األخبـ

مـا  عـىلٰ  -الناقـل العـدول عـن النقـل لسـهو أو غـريه  جاز عىلٰ 

م بيَّنّـا مل ينفعنــا حصـول العلــم الضـــروري لنــا بــام  -ه فــيام تقــدَّ

ــ ــع الش ــأنَّ مجي ــني ب ــون واثق ــب أن ال نك ــل، ووج ــد ـنق رع ق

نه النقل ولزمت احلاجة إىلٰ   .اإلمام تضمَّ

منا لك أيضًا أنَّ الناقلني ال جيوز أن يعـدلوا لو سلَّ : ثّم يقال له

أنَّ تسـليمنا أنَّ نقلهـم يوجـب  عن النقل، وال خيِلُّوا به مضافًا إىلٰ 

ته من االستغناء عن اإلمام، ألّنا  العلم الضـروري مل جيب ما تومهَّ

ــد  ــاق م  - بيَّنّ ــيام تقــدَّ ــن  -ف ــري م أنَّ وجــود اإلمــام لطــف يف كث

، ومـا هـذه حالـه يلـزم قبّحـاتثـري مـن املالواجبات، وارتفاع ك

عيـه وتقرتحـه،  احلاجة إليه وإن كـان األمـر يف النقـل عـىلٰ  مـا تدَّ

روري ـفكيف يصحُّ إطالقك أنَّ التـواتر إذا أوجـب العلـم الضـ

ة يف كلِّ  ارتفعت احلاجة إىلٰ   ؟زمانٍ  احلجَّ

ــًا يف الســهو جيــري جمــر ــاب كالم ــّم أورد صــاحب الكت  ٰى ث

م يف  ــدَّ ــا تق ــىلٰ ]] ١٥٣ص [/[م ــه ع ــوهُّ  بيان ــاب الت ــا إجي م علين

ــارف إىلٰ  ــرق املع ــهو يف ط ــواز الس ــام بج ــود اإلم ــال وج : أن ق

إنَّ السـهو إذا حلـق املكلَّـف فـيام ُكلِّـَف فـال : وبعد، فإّنـا نقـول(

ــر  ــه أن ُخيطِ ر مــن ذي قبــل وال حصــل هنــاك منبِّ بــدَّ إن مل يتــذكَّ

 قـبح تكليفـه، فكيـف بباله مـا يـزول معـه السـهو وإالَّ  اهللا تعاىلٰ 

ة مع ذلك ؟ حيتاج إىلٰ   ...).وجود احلجَّ

ــه ــر اهللا  اعمــل عــىلٰ : فيقــال ل أنَّ تكليــف مــن ســها ومل ُخيطِ

ــاىلٰ  ــف  تع ــه فكي ــبح تكليف ــهو وإالَّ ق ــه الس ــزول مع ــا ي ــه م ببال

ــن  ــا؟ ونح ــًا علين ــا ومعرتض ــًا يف كالمن ــه قادح ــا ذكرت يكــون م

ــن ســها عنــه لــو ســقط حســب مــا  نعلـم أنَّ تكليــف النقــل عمَّ

عيــت مل يســقط وجــوب معرفــة الشـــيء املنقــول عــن غــريه  ادَّ

ــع  ــم م ــق هل ــهو، وال طري ــم س ــذين مل يلحقه ــني ال ــن املكلَّف م

نه النقـل إالَّ قـول  وقوع السـهو عـن النقـل إىلٰ  معرفـة مـا تضـمَّ

اإلمام وبيانه، وهـذا ُيبـنيِّ أنَّ مـا تكلَّفتـه مـن اّدعـاء وجـوب أن 

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــىلٰ  ُخيطِ ــقوط  ع ــه أو س ــها عن ــا س ــف م ــاب املكلَّ ب

 .اإلمام تكليفه ال يغني عنك شيئًا يف لزوم احلاجة إىلٰ 

عي أيضــًا أنَّ الســهو إذا حلــق النــاقلني  الّلهــمَّ  إالَّ أن يــدَّ

فأعرضــوا عــن النقــل وســقط عــنهم تكليفــه فقــد ســقط أيضــًا 

 .تكليف معرفة اليشء املنقول عن غريهم

ـة عـىلٰ وهذا قول ظـاهر الفسـاد، ويف  مـا فرضـه  إمجـاع األُمَّ

ـ عــىلٰ ]] ١٥٤ص /[[ اهللا تعــاىلٰ  ـد بــه  ه لســان نبيـِّ وتعبـَّ

ــ  ل إىلٰ وبيَّنــه ملــن كــان يف زمانــه الزم لنــا وواجــب علينــا التوصُّ

ــىلٰ  ــة ع ــه دالل ــل ب ــه والعم ــو معرفت ــالن دع ــ ٰى بط ع ــن ادَّ  ٰى م

ـة مـن حيـث سـها  سقوط التكليـف الشــرعي عـن بعـض األُمَّ

 .ومل يقم بام وجب عليه فيهبعضها عن النقل، 

ــا تعلُّ : (قــال صــاحب الكتــاب قهــم بجــواز الشــبه فهــو فأمَّ

ــحُّ  ــام يص ــرتهيم، ك ــحُّ أن ال تع ــد يص ــه ق ــاه، ألنَّ ــا قلن ــد ممَّ أبع

ــه ال بـدَّ مــن : بعضـهم، فكيــف يقـال قهـا علـيهم أو عــىلٰ تطرُّ  إنَّ

ة ألجل أمر قد يصحُّ زواله والتكليف ثابت؟  ...).حجَّ

ــه ــد : فيقــال ل ــاق ــيام ســلف - بيَّنّ ــ - ف ــواز وجــه التعلُّ ق بج

ه علينـا، خـالف مـا تظنـُّ اإلمـام وهـو عـىلٰ  الشبه يف احلاجـة إىلٰ 

ــة  ــة الثابت ــرق األدلَّ ــبه يف ط ــواز الش ــة جل ــب اإلمام ــا مل نوج ألّن

فيهـا، ألنَّ  التي ال يمنع دخـول الشـبه فيهـا مـن اسـتدراك احلـقِّ 

ــ ــاملكلَّف م ــه ف ــذا حكم ــيام ه ــت ف ــبه وإن دخل ــن الش ن م تمكِّ

، وإنَّام يعدل عـن إصـابته بتقصـري مـن جهتـه، وإنَّـام إصابة احلقِّ 

اإلمـام يف هـذا الوجـه ألجـل جـواز دخـول  أوجبنا احلاجـة إىلٰ 

ــىلٰ  ــبه ع ــ الش ــاقلني حتَّ ــن  ٰى الن ــال يمك ــل ف ــن النق ــدلوا ع يع

 .معرفة اليشء املنقول الوصول مع عدوهلم إىلٰ 

ــا قولــك ، فهــو كــذلك، )رتهيمإنَّ الشــبه يصــحُّ أن تعــ: (فأمَّ

ـلناه وأوجبنـا فيـه احلاجـة إىلٰ  اإلمـام  غري أنَّ الوضع الـذي حصَّ

وجــوب دخــول الشــبه، بــل التجــويز  القطــع عــىلٰ  ال يفتقــر إىلٰ 

لدخوهلا كـاٍف مـن حيـث مل حيصـل الثقـة بـأنَّ مجيـع مـا حيتـاج 

فنا معرفتـه قـد ُنِقـَل إلينـا مـع اجلـواز كـام ال  ص /[[إليه وقد ُكلِّ

ـحي]] ١٥٥ ــوب، فــام ظنـُّ ه مــن الفــرق بــني صــل مــع الوج

 .األمرين غري صحيح

ـ: (قال صـاحب الكتـاب لهم قـد بَ ه مـن ِقـبَ وبعـد، فـإنَّ الشُّ

 .آخر كالمه ، إىلٰ ...)ها بالنظريصحُّ منهم حلُّ 

م منـك علينـا إجيـاب اإلمـام ووجـوده هـذا تـوهُّ : فيقال لـه

ــ م مــن ه، واملنــع مــن وقوعهــا، وهــو شــبيه بــام تقــدَّ بَ لــدفع الشُّ

ــ ــىلٰ ظنِّ ــه ع ــواز دخول ــهو وج ــا يف الس ــق، وقــد  ك علين اخلل

كيــف قولنــا يف األمــرين، والوجــه الصــحيح يف ترتيــب  ٰى مضـــ

 .االستدالل هبام

أنَّ الشبه قد جتوز يف العلم بـنفس  عىلٰ : (قال صاحب الكتاب

ة فتجب احلاجة إىلٰ  مناه احلجَّ  ...).آخر، ويلزم من ذلك ما قدَّ
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ـ: فيقال لـه ـة فهـي ه بَ الشُّ وإن جـازت يف العلـم بـنفس احلجَّ

وال دافعــة للداللــة  احلــقِّ  غــري مانعــة مــن إمكــان الوصــول إىلٰ 

ــىلٰ  ــ ع ــم الشُّ ــذلك حك ــيس ك ــة، ول ــىلٰ بَ احلجَّ ــت ع  ه إذا دخل

ــىلٰ  ــواترين، أو ع ــاقلني املت ــن أن  الن ــرب م ــرج اخل ــهم، فخ بعض

ـــا إذا دخلــت يف هـــذا املوضــع ارتفـــع  يكــون متــواترًا، ألهنَّ

نه النقـل وإذا دخلـت هنـاك مل ختـل  الطريق إىلٰ  املعرفـة بـام تضـمَّ

 .وإصابته إدراك احلقِّ  بإمكان املعرفة وال رفعت الطريق إىلٰ 

ــ عــىلٰ : (قــال صــاحب الكتــاب ــة  ه جتــوز عــىلٰ بَ أنَّ الشُّ احلجَّ

ــام  خيتــار خالفهــا أو يزيلهــا بــام آتــاه اهللا مــن ]] ١٥٦ص /[[وإنَّ

قـد يقصــر فـام احلاجـة  الداللة، وحال غـريه كحالـه، وإن كـان

ــ إىلٰ  ــومًا، بمعن ــة معص ــوا احلجَّ ــنهم أن جيعل ــة؟ وال يمك  ٰى احلجَّ

هــذه األُمــور، ألنَّ ذلــك يوجــب زوال  املنــع مــن اإلقــدام عــىلٰ 

ــه ال  التكليــف، فــإن ثبــت فيــه العصــمة فمعناهــا أنَّ املعلــوم أنَّ

مناه خيتار ذلك وذلك ممكن يف غريه عىلٰ   ...).ما قدَّ

ــه نفــس  إنَّ الشــبهة جتــوز عــىلٰ : أردت بقولــكإن : فيقــال ل

ـة، بمعنـ ـة قـادر عـىلٰ  ٰى احلجَّ الشـبهة، كــام  القـدرة، فـنعم، احلجَّ

ــادر عــىلٰ  ــه ق ــاجلواز معنــ أنَّ ــال، وإن أردت ب  ٰى رضوب األفع

ــه ال خيتــار ذلــك بالداللــة  الشــّك فــال، ألّنــا قــد قطعنــا عــىلٰ  أنَّ

ــ ال يــؤمن عصــمته، فكيــف يكــون حــال غــريه ممَّــن  ة عــىلٰ الدالَّ

 منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــريه: (فأمَّ ــك ممكــن يف غ ــن )ذل ــه ممك ، إن أردت أنَّ

ــ ــومًا، بمعن ــون معص ــىلٰ  ٰى أن يك ــار ع ــه ال خيت ــه،  أنَّ ــذا الوج ه

ــوم إىلٰ  ــذا املعص ــتج ه ــًا، وإذًا مل حي ــون ممكن ــوز أن يك ــذلك جي  ف

ــه ممكــن يف غــريه : وإن أردت بقولــك. إمــام مــن هــذا الوجــه إنَّ

ــه جيــوز أن خي ــار، فألجــل هــذا اجلــواز وعــدم أنَّ ــار وأن ال خيت ت

 .اإلمام األمان والثقة احتيج حينئٍذ إىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــب : (ق ـــر أن ينص ــب إذا قصَّ وال جي

ــاىلٰ  ــوم أنَّ  اهللا تع ــري إذ املعل ــل التقص ــة ال يزي ــة، ألنَّ احلجَّ حجَّ

ــه ال ُيضــطَ  ــف ألنَّ ـــر املكلَّ ــا  إىلٰ  رُّ مــع وجــوده قــد ُيقصِّ فعــل م

 ...).فه، وإنَّام يدلُّ وُينبِّهُكلِّ 

ــ وهـذا أيضــًا مبنـيٌّ عـىلٰ : فيقـال لـه]] ١٥٧ص /[[ ك تومهُّ

ل، وقد مضـ إنَّـه لـيس : ومجلـة مـا نقـول. مـا فيـه كفايـة ٰى ـاألوَّ

ــا  ــبهة أوجبن ــه الش ــت علي ــذي دخل ــف ال ــري املكلَّ ــل تقص ألج

ــة إىلٰ  ــىلٰ  احلاج ــه ع ــام ليُنبِّه ــريه إذا  اإلم ــن تقص ــريه، ولك تقص

عليــه بــاب العلــم مــن  غــريه مــن حيــث ســدَّ  إىلٰ  ٰى عــدّ وقــع وت

ــف لــوال  جهــة النقــل احتــيج إىلٰ  إمــام ليُبــنيِّ مــا ال يعلمــه املكلَّ

 .بيانه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــو: (ق ــهوة واهل ــا الش ــ ٰى فأمَّ ق والتعلُّ

ـة ال بـدَّ مـن ثبـاهتام حتـَّ يصـحَّ  ٰى هبام فبعيد، ألنَّ مع وجود احلجَّ

ــام يكــون يف ا ــالتكليــف، وإنَّ ق بــذلك فائــدة لــو كــان عنــد لتعلُّ

ــ ، ومت ــريَّ ــك ويتغ ــزول ذل ــام ي ــود اإلم ــالوا ٰى وج ــا وإن : ق إهنَّ

كانت حاصـلة مـع وجـود اإلمـام فإنَّـه ببيانـه وحتـذيره يصـدف 

 .باع شهوتهاملكلَّف عن اتِّ 

ــام يصـدف بالتنبيــه والتحـذير دون االضــطرار، : قيـل هلـم إنَّ

ــ ــن حجَّ ــه، وإن مل يك ــريه ومن ــن غ ــن م ــك ممك ــن وذل ة، ويمك

 ...).عن اإلمام ٰى املكلَّف من ذي قبل فيجب الغن

 ق يف احلاجـة إىلٰ وجـه التعلُّـ ٰى فـيام مضــ بيَّنّـاقـد : فيقال لـه

ــو ــهوة واهل ــام بالش ــن أنَّ  ٰى اإلم ــه م ــا ظننت ــالف م ــو بخ وه

ــود  ــن أنَّ وج ــفنا ع ــا، وكش ه ــهوات أو ُيغريِّ ــل الش ــوده يزي وج

وات فيُقلِّـل وقـوع مـا لـوال الشـه ٰى اإلمام إنَّـام ُيـؤثِّر يف مقتضــ

 .وجوده لوقع من اخللف ملكان شهواهتم

ــا قولــك  -، فهــو ممكــن )إنَّ ذلــك ممكــن مــن غــريهم: (فأمَّ

ـة املطـاعني الـذين  -كام قلت  غري أنَّـه ال ُيـؤثِّر تـأثري فعـل األئمَّ

ـــوس،  ـــتهم يف النف ـــت هيب ـــم ]] ١٥٨ص /[[قام ـــا نعل ألّن

ــني امل ــة املهيب ــر األئمَّ ــلِّ رضورة أنَّ زج ــيهم تس ــرهم وهن طني وأم

ا متيـل إليـه شـهوات رعايـاهم  له مـن التـأثري يف ارتفـاع كثـري ممـَّ

ن ال طاعـة لـه وال سـلطان وال نفـوذ  ما لـيس لزجـر غـريهم ممـَّ

 .أمر، ومن دفع هذا كان مكابراً 

ا قولـك ، فهـو يمكنـه )ويمكـن املكلَّـف مـن ذي قبـل: (وأمَّ

ــوم أنَّــه عنــد وجــود الرؤســاء ــة وذي  غــري أنَّــه معل واألئمَّ

ــرب إىلٰ  ــون أق ــط يك ــلطان والبس ــدمهم جتنُّ  الس ــد ع ــه، وعن ب

ــرب إىلٰ  ــود  أق ــن أنَّ وج ــة م ــن الدالل م م ــدَّ ــا تق ــه، وم مواقعت

 .هذا الذي ذكره ُيبطِل كلَّ  -فيام ذكرناه  -الرؤساء لطف 

وبعــد، فــإنَّ ذلــك قــائم يف النظــر : (قــال صــاحب الكتــاب

ة ألنَّ مقتضـ العـدول عـن ذلـك ملـا فيـه  الشـهوة ٰى يف كونه حجَّ

من الراحة، وملا قـد يعـرتي املكلَّـف مـن الشـبه فتجـب احلاجـة 

ة قبل اإلمام إىلٰ   ...).حجَّ

ــام يلــزم مــا ذكرتــه مــن يوجــب كــون اإلمــام : فيقــال لــه إنَّ

ــلِّ  ــاع ك ــًا يف ارتف ــه  لطف ــل إلي ــهوات، ومتي ــه الش ــدعو إلي ــا ت م

ــ ــوس، حتَّ ــن ا ٰى النف ــزم م ــا يل ــع م ــًا يف مجي ــه لطف ــر جيعل لنظ
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ــاواالســتدالل وغريمهــا، وقــد  أنَّ الصــحيح خــالف ذلــك،  بيَّنّ

ــًا يف  ــاء لطف ــة والرؤس ــون األئمَّ ــت العــادات بك ــيس إذا قض ول

 قبّحــاتوقــوع كثــري مــن الواجبــات، واالمتنــاع مــن رضوب امل

 .واجب كوهنم لطفًا يف كلِّ  وجب أن ُيقَطع عىلٰ 

ـة ُيـؤثِّر يف الشـ: (قال صـاحب الكتـاب هوة ولـو كـان احلجَّ

 عنـه بـأن ال يفعـل اهللا تعـاىلٰ  ٰى الغنـ]] ١٥٩ص /[[لكان جيـب 

ــاىلٰ  ــه تع ــائم ألنَّ ــف ق ــف والتكلي ــن املكلَّ ــا ع ــهوة أو يزيله  الش

 ...).ذلك أقدر عىلٰ 

ـــه ـــال ل ـــاىلٰ : فيق ـــو أنَّ اهللا تع ـــا  ل ـــهوة ومل يفعله أزال الش

باالبتداء لقبح التكليـف ألنَّ فقـدها خمـلٌّ بشــرطه، ولـو سـقط 

اإلمــام ألنَّ احلاجــة إليــه مقرونــة بــه  حيــتج إىلٰ التكليــف مل 

ـــىلٰ  ـــتمراره، ع ـــك وباس ـــا: (أنَّ يف قول ـــي ) يزيله ـــت تعن وأن

ــذا  ــل ه ــك قب ــاهرة، ألنَّ ــة ظ ــائم مناقض ــف ق ــهوة والتكلي الش

ــت ــل قل ــو: (الفص ــهوة واهل ــ ٰى إنَّ الش ــا حتَّ ــن إثباهت ــدَّ م  ٰى ال ب

، فكيــف نســيت هــذا هاهنــا، وألزمــت أن ال )يصــحَّ التكليــف

 مع ثبوت التكليف؟ لها اهللا تعاىلٰ يفع

ــا : فــإن قلــت ــام أردت أن يزيلهــا كــام يزيلهــا اإلمــام، قلن إنَّ

 .اإلمام ليس يزيلها وإنَّام هو لطف يف ارتفاع مقتضاها: لك

 .فأالَّ رفع مقتضاها بغري إمام: فإن قلت

ا قـد : قلنا لـك أنَّ اإلمـام  فسـاده بالداللـة عـىلٰ  بيَّنّـاهـذا ممـَّ

 .غريه ال يقوم مقامه يف من كان لطفًا هلملطف، وأنَّ 

ذلـك يبطـل، ألنَّـه  قهـم بكـلِّ وتعلُّ : (قال صـاحب الكتـاب

ــة واحــدة يلــزمهم أن يكــون  يوجــب أن ال يقتصـــروا عــىلٰ  حجَّ

نًا منه يف كلِّ   ...).وقت كّل مكلَّف متمكِّ

ــا إلزامــك أن ال ُيقتَصــ: فيقــال لــه ــة واحــدة،  ر عــىلٰ ـأمَّ حجَّ

راً  ما فيه فقد مٰىض   .مكرَّ

ــا الغيبــة فإّنــا مل نُ ]] ١٦٠ص /[[ زهــا مــع االختيــار، فأمَّ جوِّ

ــىلٰ  ــة ع ــطرار، واحلجَّ ــاء واالض ــع اإلجل ــل م ــذين  ب ــاملني ال الظ

ـة فيـه  أخافوا اإلمـام وأحوجـوه إىلٰ  االسـتتار والغيبـة، وال حجَّ

 .اإلمام  وال عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

ــ ــا متكُّ ــه  مــن الوصــول إليــه واحــدٍ  ن كــلِّ فأمَّ م أنَّ فقــد تقــدَّ

ــام إىلٰ  ــوج اإلم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث متكَّ ــن حي ــن م  ممك

 .االستتار

ــام ســلكوا : ٰى شــبهة هلـم ُأخــر: (قـال صــاحب الكتــاب وربَّ

إذا كـان : وجـه آخـر بـأن يقولـوا ما يقـارب هـذه الطريقـة عـىلٰ 

 بــاع الشــهوة والشــبهة جــائزة عــىلٰ الســهو والغفلــة والغلــط التِّ 

ــذلك ا ــني وك ــرب يف زوال املكلَّف ــان األق ــري وك ــنقص والتقص ل

ــده  ــان ألنَّ عن ــة يف الزم ــود حجَّ ــأثري وج ــك أو زوال ت ال  -ذل

ــون أقــرب إىلٰ  -شــكَّ  ــك إىلٰ  يكون ــدول عــن ذل ــام  الع ــام ب القي

ُكلِّفوه فـال بـدَّ يف املكلَّـف إذا كـان أحسـن النظـر للمكلَّفـني أن 

ـة مـن رسـول أو إمـام كـام ال بـدَّ  مـن أن  يقيم هلم يف الزمان حجَّ

 ).يلطف هلم

ــه ال : وهــذا يســقط بوجــوه: (قــال مناه مــن أنَّ منهــا مــا قــدَّ

قيـامهم بـام ُكلِّفـوه، ألّنـا  أنَّ ذلـك أقـرب إىلٰ  وجه نقطع به عـىلٰ 

 بيَّنّـاحـاٍل، و كـلِّ  مفارقتـه لكـون املعرفـة لطفـًا هلـم عـىلٰ  بيَّنّاقد 

نفسـه  رسبـه وُيوَكـل إىلٰ  أنَّ لطف املكلَّـف قـد يكـون بـأن ُخيـىلٰ 

ــرب إىلٰ  ــد ذلــك أق ــاع الطاعــة مــن أن يلــزم اتِّ  فقــد يكــون عن ب

 ...).غريه

م : فيقال له ذكرنـاه يف الوجـه الـذي ُيقَطـع بـه ] مـا[قد تقـدَّ

ـــىلٰ  ـــود  ع ـــف ]] ١٦١ص /[[أنَّ وج ـــاء لط ـــة والرؤس األئمَّ

ــا عــىلٰ  لن ــد وجــودهم  للمكلَّفــني، ودلَّ ــوا عن ــدَّ أن يكون ــه ال ب أنَّ

مـن الفسـاد، ومـا ظننـت أنَّـه يفسـد  الصـالح وأبعـد أقرب إىلٰ 

ــدناه  ــد أفس ــه فق ــذا علي ــك ه ــت يف كالم ــة وأحل ــذه الطريق ه

لنا عىلٰ   .بطالنه، وبعده من الصواب ودلَّ

ــا مفارقــة اإلمامــة للمعرفــة يف عمــوم اللطــف هبــا فقــد  فأمَّ

ــ: قلنــا ــا عامَّ ة يف األحــوال ومســاوية للمعرفــة يف ذلــك، وإن إهنَّ

ـا ل مل جيب القطع عـىلٰ  تكليـف كاملعرفـة، وال يف  طـف يف كـلِّ أهنَّ

ــلِّ  ــ ك ــف حتَّ ــدّ  ٰى مكلَّ ــومني إىلٰ  ٰى يتع ــر . املعص م ذك ــدَّ ــد تق وق

ــك  ــق يف ذل ــد تتَّف ــا ق ــاف، وأهنَّ ــوم يف األلط ــوص والعم اخلص

 .إعادته وختتلف ما ال حيتاج إىلٰ 

ومن عجيـب األُمـور تصــرحيه بـأنَّ الصـالح قـد يكـون يف 

ــه ــال بقول ــ: (اإلمه ــف املكلَّ ــّىلٰ إنَّ لط ــأن ُخي ــون ب  ف يف أن يك

العقــالء بــام  ، وهــذه حالــة يعلــم كــلُّ )نفســه رسبــه وُيوَكــل إىلٰ 

ــالح،  ــن الص ــوع يشء م ــن وق ــون م ــاد وييأس ــن الفس ــره م تثم

م إذا بلغـوا الغايـة يف التعـوُّ إ ٰى حتَّ  اهللا  ذ مـن املكـاره رغبـوا إىلٰ هنَّ

 .نفوسهم يف أن ال يكلهم إىلٰ  تعاىلٰ 

هلا وأكثر ما ُيستَعمل فيهـا  ٰى ات ال معنواملناظرة يف الضـروري

 .التنبيه الذي استقصيناه، وتناهينا يف استعامله

ــه ال خيلــو مــن أن يكــون : (قــال صــاحب الكتــاب ومنهــا أنَّ

ــلِّ  ــًا يف ك ــك لطف ــإن  ذل ــض، ف ــض دون بع ــوه، أو بع ــر ُكلِّف أم
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ـة يف النظـر املـؤّدي  ه لـزم احلاجـة إىلٰ يف كلِّـ] لطفـاً [جعلوه  حجَّ

ــالع إىلٰ  ــة، وُي ــة حجَّ ــم بــأنَّ احلجَّ مــا ذكرنــاه مــن  ؤّدي إىلٰ ل

ـة يف كـلِّ  ، مكلَّـٍف  عنـد كـلِّ  وقـٍت  الفساد، ويلزم حضـور احلجَّ

مناه أو يلزم إثبات حجج ليصحَّ ذلك فيهم إىلٰ   .سائر ما قدَّ

 .هو لطف يف بعض ذلك: وإن قالوا

سـواء فمـن  إذا كـان حـال الكـلِّ : قيل هلـم]] ١٦٢ص /[[

 ...).يف البعض دون بعض؟ أين أنَّه لطف

ما يقتضـي العادات أن يكـون اإلمـام لطفـًا  بيَّنّاقد : فيقال له

لنا بينه وبني غريه بام ال جيب القطع عىلٰ  مثل ذلـك فيـه،  فيه، وفصَّ

أفعال القلوب كالنظر وغـريه  يف االعتقادات وما يرجع إىلٰ : وقلنا

نَّه غري ممتنع أن أنَّه ليس بواجب أن يكون اإلمام لطفًا يف وقوعه أل

م يؤدُّ  يعلم اهللا تعاىلٰ  ون الواجب علـيهم فـيام من حال املكلَّفني أهنَّ

دناه مع فقد اإلمام ويقوم مقام تنبيهه هلم تنبيه غريه من خـاطر  عدَّ

 .أو غري خاطر

ــا قولــك ألنَّ ، فلــيس كــذلك، )ســواء إنَّ حــال الكــلِّ : (فأمَّ

ــلَّ  ــا ك ــال الرؤس ــني ح ــا ب ــم رضورة م ــل يعل ــة يف عاق ء واألئمَّ

ــم  ــة الظل ــاف، ومفارق ــدل واإلنص ــة الع ــداد، وطريق لــزوم الس

ــل  ــوم مث ــيس بمعل ــاد، ول ــن رضوب الفس ــري م ــي، وكث والبغ

 .ذلك يف كّل الواجبات

ــلِّ  ــة يف ك ــور احلجَّ ــا حض ــٍت  فأمَّ ــد  وق ــج فق ــات حج وإثب

راً  ٰى مضـ  .ما فيه مكرَّ

أنَّ اإلمــام لــيس  إذا كنــتم ال تقطعــون عــىلٰ : فــإن قــال

زون كونـه لطفـًا يف مجيعهـا،  بلطف يف كـّل الواجبـات، بـل ُجتـوِّ

ــام امتنعــتم مــن القطــع عــىلٰ  ــه ]] ١٦٣ص /[[ وإنَّ وجــوب كون

حـتم بـه أن يكـون لطفـًا  لطفًا يف اجلميع فقـد جـاز عـىلٰ  مـا رصَّ

 ، فكيف اجلواب مع هذا التجويز عامَّ ألزمناكموه؟يف الكلِّ 

ــه ــل ل ــوب يف : قي ــم الوج ــالف حك ــواز خي ــم اجل ــذا حك ه

ــن  ــه م ــة ل ــا ال هناي ــات م ـــي إثب ــوب يقتض ــع ألنَّ الوج املوض

 .احلجج، واجلواز ليس كذلك

ال شـكَّ أنَّ بـني اجلـواز والوجـوب الفـرق الـذي : فإن قـال

 ذكرمتوه، غري أنَّـه إذا كـان جـائزًا أنَّ كـون اإلمامـة لطفـًا يف كـلِّ 

فلــو علــم اهللا  وجـهٍ  كــلِّ  واجـب، ومعرفــة بإمـام وغــريه، وعـىلٰ 

 قولكم؟ هذا اجلائز ما الذي كان جيب عىلٰ  تعاىلٰ 

قـه بوجـود إن ُعِلَم مـا ذكرتـه مل حيسـن تكليفنـا لتعلُّ : قيل له

 .ما ال هناية له

ــه تعـاىلٰ : وبيـان هــذه اجلملـة إذا كلَّفنــا بفعـل الواجبــات،  أنَّ

، فكنّــا عــاملني بــأنَّ اإلمامــة لطــف يف قبّحــاتواالمتنــاع عــن امل

ا يوجـب علينـ ا كـره منّـا، فعل كثري ممـَّ ا، واالمتنـاع مـن كثـري ممـَّ

أنَّ معرفتنـا باإلمـام الـذي يف إمامتـه لطـف لنـا  فلو علـم تعـاىلٰ 

ــ ــاج يف معن ــف إىلٰ  ٰى حيت ــال  اللط ــه األفع ــت إلي ــا احتاج ــل م مث

ــ يكــون وجــود إمــام آخــر لطفــًا فيهــا كــام  ٰى التــي ذكرناهــا حتَّ

ــام  ــك اإلم ــول يف ذل ــان الق ــا، وك ــًا يف غريه ــي لطف ــت ه كان

ول يف هــذا التَّصــل لطفــًا بــام ال هنايــة لــه، ولــو كــان مــا كــالق

رناه يف املعلـوم لقـبح تكليفنـا مـا وجـود اإلمـام لطـف فيـه،  قـدَّ

نــا مكلَّفــون بــذلك داللــة عــىلٰ  أنَّ التقــدير الــذي  ويف علمنــا بأنَّ

رناه لـيس يف املعلــوم، والعمـدة هـي الفصــل بـني الوجــوب  قـدَّ

كليــف يقتضـــي وجــود واجلــواز، ألنَّ الوجــوب مــع ثبــوت الت

مــا ال هنايــة لــه، واجلــواز ال يقتضـــي ذلــك، بــل يكــون ثبــوت 

نـًا مـن أن يكـون يف املعلـوم مـا يقتضــي فعـل مـا  التكليف مؤمِّ

ز، ألنَّ ثبـوت  ، وما كـان منـه ينتهـي إىلٰ ٰى ال يتناه حـدٍّ فهـو جمـوِّ

 .ٰى التكليف ال ينافيه وإنَّام ينايف ما ال يتناه

ــال]] ١٦٤ص /[[ ــإن ق ــب أنَّ مج: ف ــوه يوج ــا ذكرمت ــة م ل

اإلمام لطـف فـيام ُخيـاف فيـه مـن أدبـه وعقابـه، وهـذا يوجـب 

ــامللجئني إىلٰ  ــام ك ــود اإلم ــد وج ــاس عن ــب  أنَّ الن ــل الواج فع

 .ون ثواباً واالمتناع من القبيح فال يستحقُّ 

ــوف النــاس مــن أدب اإلمــام : قيــل لــه لــيس يبلــغ خ

ــه إىلٰ  ــر ورهبــتهم ل ــا ن ــد يواقــع بع ٰى حــدِّ اإلجلــاء، ألّن ضــهم ق

ة ســلطاهنم،  ــة وانبســاط أيــدهيم، وقــوَّ القبــيح مــع وجــود األئمَّ

ــتحقُّ  ــة يس ــود األئمَّ ــال وج ــه يف ح ــع من ــن يمتن ــد م ــا نج وألّن

ــأ  ــان ملج ــا اإلنس ــدح فيه ــتحقَّ امل ــوز أن يس ــيس جي ــدح، ول امل

إليــه، ولــو لزمنــا يف هــذا املوضــع أن يكــون املكلَّفــون ملجئــني 

: مـن اإلمـام للزمـك إذا قلـت فعل الواجب ألجـل اخلـوف إىلٰ 

ـــف، وأنَّ  ـــف يف التكلي ـــاب لط ـــتحقاق العق ـــة باس إنَّ املعرف

اجتنـاب  املكلَّفني ال بدَّ أن يكونـوا عنـد هـذه املعرفـة أقـرب إىلٰ 

 .القبيح أن يكونوا ملجئني وغري مستحّقني للثواب

عنــد املعرفــة  -لــيس يمتنــع أن يــرتك املكلَّفــون : فــإن قلــت

ــاب  ــتحقاق العق ــة ا -باس ــذه املعرف ــون ه ــه وتك ــل لقبح لفع

 .ذلك داعية هلم إىلٰ 

ــائح : قيــل لــك وكــذلك لــيس يمتنــع أن يــرتك النــاس القب

ــب  ــذي وج ــه ال ــدهيم للوج ــاط أي ــة وانبس ــود األئمَّ ــد وج عن

الً  ة داعيًا ومسهِّ  .عليهم تركها منه، ويكون وجود األئمَّ
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وبعــد، فــإنَّ ذلــك يوجــب جــواز : (قــال صــاحب الكتــاب

ـــ ـــون لطف ـــك أن ال يك ـــروه، ويف ذل ـــذي ذك ـــبعض ال ًا يف ال

ـــض املكلَّفـــني ويف بعـــض  ـــة يف بع ـــتغناء عـــن احلجَّ االس

ومــا أوجــب ذلــك أوجــب جــواز االســتغناء عنــه [األعصــار، 

 ]...).زمان يف كلِّ 

مناه : فيقــال لــه]] ١٦٥ص /[[ الــذي ُيبطِــل قولــك مــا قــدَّ

كـون اإلمـام لطفـًا يف أحـد األمـرين، وأنَّـه ال  من الداللـة عـىلٰ 

ه ُيقَطع منـه كونـه لطفـًا يف اآلخـر، ولـيس جيـب إذا مل يكـن وج

لطفــًا يف يشء أن ال يكــون لطفــًا يف غــريه، ألنَّ هــذا لــو وجــب 

للزمك إخـراج كثـري مـن األلطـاف عـن كوهنـا لطفـًا، ألنَّـه لـو 

ــك ــل ل ــىلٰ : قي ــع ع ــلِّ  أتقط ــف يف ك ــالة لط ــف؟ مل  أنَّ الص تكلي

ـــك إن ادَّع ـــا، ألنَّ ـــك فيه ـــاء ذل ع ـــك ادِّ ـــت يمكن ـــه طولب يت

عمـوم كوهنـا لطفـًا يف مجيـع  بالربهان، وال برهان ُيقَطع بـه عـىلٰ 

ــك ــل ل ــها قي زت اختصاص ــوَّ ــاليف، وإذا ج ــر أن : التك ــا تنك م

يكون جـواز أن يكـون لطفـًا يف بعـض التكـاليف كجـواز ذلـك 

يف الكّل؟ فوجـب أن ُختِرجهـا مـن أن تكـون لطفـًا مجلـًة، وهـذا 

لهإن لزمته مل يكن جوابك عنه إالَّ   ! مثل جوابنا لك، فتأمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــك ال : ومنه ــف يف ذل أنَّ اللط

جيوز أن يكون وجـود عـني اإلمـام، وإنَّـام هـو بيانـه ومـا يكـون 

من ِقبَله فيجب أن يقـوم بيـان غـريه مقـام بيانـه، وتنبيـه العلـامء 

 ...).يقوم مقام تنبيهه

ــه ــال ل ــامء و: فيق ــن العل ــريه م ــان غ ــه إن أردت أنَّ بي تنبيه

لنـا عـىلٰ  أنَّ وجـود اإلمـام  يقوم مقام بيـان اإلمـام وتنبيـه فـيام دلَّ

ــري  ــون أنَّ غ ــالء يعلم ــال، ألنَّ العق ــال ف ــن األفع ــه م ــف في لط

ــامهم، وإن  ــه مق ــذا الوج ــون يف ه ــة ال يقوم ــاء واألئمَّ الرؤس

ــىلٰ  ــه ع ــادات والتنبي ــن االعتق ــك م ــري ذل ــه غ ــر  أردت ب النظ

ـــه لـــيس بقـــادح يف واالســـتدالل فـــيام ذكرتـــه جـــائز،  إالَّ أنَّ

 .طريقتنا

ـــة إذا : ومنهـــا: (قـــال صـــاحب الكتـــاب أنَّ نفـــس احلجَّ

ـة ُأخـر ٰى استغن فـام الـذي يمنـع  ٰى يف قيامـة بـام ُكلِّـَف عـن حجَّ

 ...).املكلَّفني]] ١٦٦ص /[[من مثله يف 

ـة األُخـر: فيقال له ة االستغناء عن احلجَّ  ٰى إنَّام وجب يف احلجَّ

االمتنـاع مـن القبـيح، وأداء الواجـب لعصـمته يكون لطفًا له يف 

وكامله، وما وجدنا يف غريه ذلك ألنَّه لـو كانـت حـال غـريه مـن 

 .هو ٰى عن إمام كام استغن ٰى املكلَّفني كحاله الستغن

ــال ــإن ق ــاب : ف ــة يف ب ــج واألئمَّ ــوم يف احلج ــاز أن يق إذا ج

 اللطف واالمتناع مـن القبـائح غـري اإلمـام مقـام اإلمـام فِلـَم ال

ــة؟ وأَال جــاز أن يعلــم  جيـوز مثــل ذلــك يف غــري احلجــج واألئمَّ

ــاىلٰ  ــن  اهللا تع ــتغنوا ع ــرهم فيس ــني أو أكث ــائر املكلَّف ــك يف س ذل

ة؟ ة كام استغنت األئمَّ  األئمَّ

مــن حــال بعــض  لــيس يمتنــع أن يعلــم اهللا تعــاىلٰ : قيــل لــه

ــه ال خيتــار شــيئًا مــن القبــيح عنــد  املكلَّفــني ممَّــن لــيس بإمــام أنَّ

ــ ــون بع ــك ويك ــل ذل ــٍة، فيفع ــت بإمام ــي ليس ــاف الت ض األلط

إمــام مـن هـذا الوجــه، غـري أنَّ الــذي ال  معصـومًا ال حيتـاج إىلٰ 

ـــة  زه هـــو أن يكـــون يف املعلـــوم أنَّ غـــري وجـــود األئمَّ ُنجـــوِّ

والرؤســاء يقــوم يف لطــف مــن جــاز عليــه مــن املكلَّفــني فعــل 

 ٰى دهم حتـَّالقبيح، ومل ُيـؤَمن منـه الفسـاد واالفتتـان مقـام وجـو

ــرب إىلٰ  ــده أق ــوا عن ــل  يكون ــن فع ــد م ــب، وأبع ــل الواج فع

ـة، والـذي يمنـع  القبيح، كـام يكونـوا كـذلك عنـد وجـود األئمَّ

ــىلٰ  ــاس ع ــأنَّ الن ــا ب ــذا علمن ــن ه ــدون  م ــدة يفس ــة واح طريق

ــتقيمون عنــد  ــلحون ويس ــة، ويص ــد األئمَّ ــد فق ــون عن ويفتن

ــم  ــاه جــائزًا مل يكــن العل الــذي وجــودهم، ولــو كــان مــا ألزمن

ــىلٰ  ــالً ع ــاه حاص ــه،  ذكرن ــو علي ــذي ه ــدِّ ال ]] ١٦٧ص /[[احل

ــة عــىلٰ  ز كــون النــاس مــع فقــد األئمَّ حــال  بــل كــان جيــب جتــوُّ

حـــال الفســـاد  الســـداد والصـــالح، ومـــع وجـــودهم عـــىلٰ 

ــىلٰ  ــع ع ــطراب، ويف القط ــىلٰ  واالض ــة ع ــذا دالل ــالن ه ــه  بط أنَّ

ة فيام ذكرناه غري  .همليس يف اجلائز أن يقوم مقام األئمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــبهة ُأخ ــالوا ٰى ش ــم، ق ــد : هل ق

ــم جيــوز علــيهم االخــتالف فــيام  علمنــا مــن حــال املكلَّفــني أهنَّ

ــائز  ــيهم ذلــك فج ــام جيــوز عل ُكلِّفــوا علمــه مــن املــذاهب، فك

ــــة  ــــتالف يف كيفي ــــة، واالخ ــــتالف يف األدلَّ ــــيهم االخ عل

فـال ] ذلـك جـائزاً  وإذا كـان كـلُّ [االستدالل هبا، والنظر فيهـا، 

 ...).بدَّ من قاطع للخالف

ــم يف ردِّ ذلــك بكــالم طويــل بعضــه صــحيح مثمــر  ثــّم تكلَّ

ــري  ــا غ ــي حكاه ــة الت ــذه الطريق ــحيح، وه ــري ص ــه غ وبعض

مني وال  معتمـدة عنـدنا وال اعتمـدها أحــد مـن أصـحابنا املتقــدِّ

ـــتالف يف  ـــاب االخ ـــه يف ب ـــون ب ـــذي يتعلَّق رين، وال ـــأخِّ املت

ــم يــذكرون ذلــك  خــالف هــذا املــذاهب هــو عــىلٰ  الوجــه، ألهنَّ

ــج  ــه احلج ــون في ــا يك ـــرعيات ممَّ ــمعيات والش ــض الس يف بع

ــــة،  ــــودة، ]] ١٦٨ص /[[كاملتكافئ ــــة القاطعــــة مفق واألدلَّ
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ــاحب  ــا ص ــد ذكره ــة، فق ــذه الطريق ــحيح ه ــنتكلَّم يف تص وس

الكتـاب تاليـًة هلــذا الفصـل، وقــد كـان جيــب عليـه أن ال يــورد 

ــا هــذه الشــبهة الضــع بطالهنــا  ٰى يفة التــي ال خيفــيف احلكايــة عنّ

مـتكلِّم، الّلهـّم إالَّ أن يكـون أصـاهبا يف كتـاب لنـا مشـهور  عىلٰ 

ــاذق فيضــيفها إىلٰ  ــن أصــحابنا ح ــن مــتكلِّم م ــمعها م  أو س

الكتاب أو املتكلِّم، وإالَّ فقـد أقـام نفسـه مقـام املـتَّهم بـإيراد مـا 

 .سهل عليه نقضه، ويمكنه دفعه

ــام تعلَّقــوا : ٰى ُأخــر شــبهة هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــالوا ــاد، وق ــه واالجته ــة يف الفق ــاختالف األئمَّ ــن : ب ــدَّ م ال ب

ـة قاطعـة  ة ليقطع هذا اخلـالف، ألنَّـه ال يمكـن إثبـات حجَّ حجَّ

نَّة، وال بـدَّ مـن أن يكـون علـم ذلـك مسـتودعًا  يف الكتاب والسُّ

 ...).يف اإلمام

لنا عليه من إثبات ا: (قال  ...).الجتهادوهذا يبطل بام دلَّ

قــد تعلَّــق أكثــر أصــحابنا هبــذه الطريقــة، : فيقــال لــه

ــيِّ  واعتمــدوها يف احلاجــة إىلٰ  ــه مــن إمــام بعــد النب ، ومــا حكيت

ــنَّة باطــل ال يطلقــه القــوم  ــة قاطعــة يف الكتــاب والسُّ نفــي حجَّ

ــة ــذه الطريق ــتدلِّون هب ــا أن . املس ــتدالل هب ــب االس ــه ترتي ووج

ــال ــلُّ : يق ــيس ك ــه ل ــا أنَّ ــد علمن ــن  ق ــه م ــة إلي ــسُّ احلاج ــا مت م

ــة قاطعــة مــن كتــاب أو تــواتر أو إمجــاع أو  الشـــريعة عليــه حجَّ

ما جيـري جمرامهـا، بـل األدلَّـة يف كثـري مـن ذلـك كاملتكافئـة، أو 

ــوال مــا  ذكرنــاه مــا فــزع ]] ١٦٩ص /[[هــي متكافئــة، ول

ســّمونه واالستحســان وغريمهــا ممَّــا يُ  غلبــة الظــنِّ  خصــومنا إىلٰ 

ــادًا، وإذ ــاجته ــم بالش ــني للعل ــا مكلَّف ــك وكنّ ــت ذل ريعة ـا ثب

مـا  والعمل هبا وجب أن يكـون لنـا مفـزع نصـل مـن جهتـه إىلٰ 

ة فيه  .اختلفت أقوال األُمَّ

ــك ــا قول ة : (فأمَّ ــحَّ ــن ص ــه م ــا علي لن ــام دلَّ ــل ب ــذا يبط وه

إبطـال مـا  ، فقـد دلَّـت األدلَّـة الواضـحة عنـدنا عـىلٰ )االجتهاد

ــدلُّ  ــا ي ــد م ــىلٰ  تســّميه اجتهــادًا، وأح ــاد يف  ع ذلــك، أنَّ االجته

فــيام ال دليــل عليــه،  الشـــريعة عنــدكم هــو طلــب غلبــة الظــنِّ 

 ال جمـال لـه يف الشــريعة، وال يصـحُّ أن يغلـب يف الظـنِّ  والظنُّ 

مـا يعلمـه  ريعة مبنيَّـة عـىلٰ ـحتريم يشء منها أو حتليلـه، ألنَّ الشـ

ــاىلٰ  ــا اهللا تع ــا وال ع ــا فيه ــد لن ــي ال عه ــاحلنا الت ــن مص دة وال م

 .جتربة

م شـيئًا وأبـاح مثلـه ومـا هـو مـن  أنَّه تعـاىلٰ  ٰى أَال تر قـد حـرَّ

جنسه، وأباح شـيئًا وحظـر مثلـه ومـا صـفاته كصـفاته؟ فكيـف 

ـــالظنِّ  ـــتدرك ب ـــن أن يس ـــذه  يمك ـــن ه ـــرام م ـــالل واحل احل

 ويقتضيه مفقود فيها؟ الشـريعة، وما يوجب الظنَّ 

م مــن ومــا يــذكره خصــومنا عنــد ورود هــذا الكــالم علــيه

ــوهلم ــق : (ق ــه طري ــن ل ـــريعة وإن مل يك ــب يف الش ــنَّ يغل إنَّ الظ

ــنُّ  ــب ظ ــه كــام يغل ــوم مقطــوع علي أحــدنا أنَّــه إذا أراد  معل

التجــارة خســـر أو ربــح، وإذا ســلك بعــض الطريــق عطــب أو 

ــا يغلــب ظــنُّ  ســلم إىلٰ  ــاه ممَّ ــه، وإن مل  غــري مــا ذكرن العقــالء في

بعينــه فكــذلك ال ينكــر  الظــنُّ  ٰى مــا اقتضـــ يمكــن اإلشــارة إىلٰ 

م  أن يغلــب ظــنُّ  العلــامء يف الشـــريعة بــام يوجــب احلــاق املحــرَّ

ــل ــل باملحلَّ م واملحلَّ ــاملحرَّ ــا )ب ــع كالمن ــنهم يف دف ــي ع ، ال ُيغن

ــام يغلــب ظــنُّ  ]] ١٧٠ص /[[ شــيئًا، ألنَّ ســائر مــا يذكرونــه إنَّ

م عـادٍة هلـم يف أمثـاهلم أو جتربـة أو سـامع خـرب العقالء فيه لتقـدُّ 

من له فيـه عـادة وجتربـة، ولـو عـروا مـن مجيـع ذلـك مل جيـز أن 

، يغلــب ظنــوهنم يف يشء منــه، يتبــنيَّ هــذا أنَّ مــن مل يســافر قــطُّ 

ــ ــن الطُّ ــًا م ــلك طريق ــافرين رُ ومل يس ــار املس ــمع بأخب ق وال س

ــ ــوال الطُّ ــب أو رُ وأح ــنَّ العط ــوز أن يظ ــال جي ــلوكة، ف ق املس

ـــض ا ـــلوك بع ـــفار، ويف س ـــض األس ـــاة يف بع ـــالنج ق، رُ لطُّ

ــطُّ  ــر ق ــن مل يتَّج ــذلك م ــارات  وك ــرب التج ــه خ ــل ب وال اتَّص

ــًا وال  ــا ربح ــنَّ يف يشء منه ــوز أن يظ ــارة ال جي ــوال التج وأح

 .خرساناً 

وإذا صحَّ ما ذكرناه، وكانت الظنون التي تعلَّق هبا خمالفونا إنَّام 

رنا زواهلا مل حتصل تلك رُ طُ  غلبت الستنادها إىلٰ  ق معلومة ولو قدَّ

ق التي تغلب فيها الظنـون مفقـودة يف رُ نون، وكانت مجيع الطُّ الظ

 .فيها الشـريعة بطل دخول الظنِّ 

ــ: فــإن قــال ــذا ُي ــاد  ؤّدي إىلٰ ه حني لالجته ــع املصــحِّ أنَّ مجي

من الفقهاء وغريهم كاذبون فـيام ُخيـِربون بـه مـن غلبـة ظنـوهنم 

ـــرهتم ـيف الشـــ ـــيهم مـــع كث ريعة، ومثـــل ذلـــك ال جيـــوز عل

 .بمذاهبهمنهم وتديُّ 

لــيس القــوم الــذين ذكــرهتم كــاذبني يف وجــداهنم : قيــل لــه

ــه  أنفسـهم عــىلٰ  ــام هــم مبطلــون يف إخبــارهم بأنَّ اعتقــاٍد مــا، وإنَّ

ــنِّ  ــة ظ ــنُّ  غلب ــدأ، والظ ــاد واملبت ــني االعتق ــالفرق ب ــم ب  والعل

ا جيـب أن يعرفـه كـلُّ  مـن  أحـدٍ  والعلم ليس بضـروري، وال ممـَّ

 .نفسه

نقولـه مـن أنَّ الفقهـاء وغـريهم مـن لـيس مـا : ثّم يقـال لـه

الوجـه الـذي  أصحاب االجتهاد غـري ظـاّنني يف الشــريعة عـىلٰ 
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عونـه بأعجـب مـن قولـك ن يــر: تدَّ  ٰى إنَّ مجيـع مـن خالفـك ممـَّ

ــاد  ــل االجته ــن أه ــد م ــقَّ يف واح ــري ]] ١٧١ص /[[أنَّ احل غ

ـم مجيعـًا كـاذبون يف عي أنَّـه عـامل بـه، وأهنَّ  عامل يف احلقيقة بـام يـدَّ

م عاملون  .قوهلم بأهنَّ

يانات إنَّ مجيــع خمالفيــك يف ُأصــول الــدِّ : وقــوهلم أيضــاً 

عونــه مــن العلــم  ــة والعلــم كــاذبون فــيام يدَّ التــي طريقهــا األدلَّ

 .بمذاهبهم التي خيالفونك فيها

إنَّ هـؤالء مل يكـذبوا فـيام جيـدون أنفسـهم عليــه : فـإن قلـت

عـاء كو نـه علـًام، ولـيس كـون مـن االعتقـاد، وإنَّـام غلطـوا يف ادِّ

 .العلم علًام بام جيده االنسان من نفسه رضورةً 

ــم جيــدون : قيــل لــك والفقهــاء أيضــًا مل يكــذبوا يف أهنَّ

ــه غلبــة ظــنٍّ  ــام غلطــوا يف تســميته بأنَّ ، أنفســهم يف أمــر مــا، وإنَّ

 .وهو يف احلقيقة اعتقاد مبتدأ ال تأثري له

واحــد يف  وبعــد، فلــو كــان احلــقُّ : (قــال صــاحب الكتــاب

لكــان ال بــدَّ مــن أن يكــون عليــه دليــل كاملــذاهب يف التوحيــد 

مناه مـن قبــل  ٰى والعـدل، فكـام ُيســتغن عـن اإلمــام فـيهام ملـا قــدَّ

ــتغناء عنــه يف هــذه املســائل، وأن  ــذلك كــان جيــب االس فك

ــر يف : يقال إنَّ من خالف احلقَّ إنَّـام ُأيت مـن ِقبَـل نفسـه بـأن قصَّ

الوجــه الــذي  نــه أن يفعلــه عــىلٰ النظــر واالســتدالل الــذي يمك

ـــن  ـــتغناء ع ـــن االس ـــًا يمك ـــك أيض ـــا ويف ذل ـــا ووجب لزم

 ...).اإلمام

مـن  حـقٍّ  إنَّام كـان مـا ذكرتـه سـائغًا لـو كـان كـلُّ : فيقال له

ـــريعة  ــد ]] ١٧٢ص /[[الش ــة التوحي ــائم كأدلَّ ــل ق ــه دلي علي

ــه لــو كانــت  ــا خــالف ذلــك رضورًة، ألنَّ والعــدل، وقــد علمن

ــذه ا ـــريعة هب ــالش ــاس يف التوسُّ ــف الن ــا تكلَّ ــفة مل ــا لص ل إليه

ــ ــذا يف رُ ُط ــل ه ــوا مث ــام مل يتكلَّف ــان ك ــاد واالستحس ق االجته

ــ ــن أن خيف ــح م ــا أوض ــيام ذكرن ــر ف ــدل، واألم ــد والع  ٰى التوحي

أحــد، ومـن اعــرتض مــذاهب خمالفينـا يف الفــرع مل ُيِصــب  عـىلٰ 

ُعشــرها أدلَّـة قاطعـة كأدلَّـة التوحيـد والعـدل، بـل وجـد  عىلٰ 

ل يف مجيعهـــا أو أكثرهـــا عـــىلٰ ا ومـــا  االجتهـــاد والظـــنِّ  ملعــوَّ

 .أشبههام ممَّا هو خارج عن طريقة العلم

أنَّ النـاس قـد  احلـرية، وإىلٰ  ؤّدي إىلٰ مـا ذكرمتـوه ُيـ: فإن قال

 .من غري دليل يصلون إليه من جهته ُكلِّفوا إصابة احلقِّ 

ـن مـن الو ما كلَّـف اهللا تعـاىلٰ : قيل له صـول إليـه إالَّ مـا مكَّ

 من رشيعة وغريها، فـام ُنِقـَل مـن الشــريعة عـن الرسـول 

النقــل، ومــا مل يكــن  نقــالً يقطــع العــذر ُكلِّفنــا فيــه الرجــوع إىلٰ 

ــن احلُ  ــه م ــا يقــوم مقام ــل وال م ــه نق ــا ألنَّ َجــفي ــمعية إمَّ ج الس

ــم مل خيــاطبوا بــه وعــوَّ  ل هبــم النــاس عــدلوا عــن نقلــه، أو ألهنَّ

ُكلِّفنــا فيــه  م مقــام الرســول قــول اإلمــام القــائ عــىلٰ 

ــوع إىلٰ  ــذا  الرج ــول، وهل ــد الرس ــتخلفني بع ــة املس ــوال األئمَّ أق

نجد احلكـم يف مجيـع مـا ُحيتـاج إليـه يف احلـوادث موجـودًا فـيام 

ـ مـا تكلَّـف فيـه خصـومنا  ، وكـلُّ تهم ينقله الشيعة عـن أئمَّ

ــا  ق الظــنِّ رُ القيــاس واالجتهــاد وُطــ عنــد الشــيعة فيــه نــصٌّ إمَّ

لجم  .مل أو مفصَّ

هــذه العلَّـة وجــود  ويلــزمهم عـىلٰ : (قـال صــاحب الكتـاب

ـــتمكُّ  ـــوره وال ـــام وظه ـــذا اإلم ـــة ه ـــه إلزال ـــن مالقات ن م

ــود  ــزمهم وج ــتالف، ويل ــلِّ ]] ١٧٣ص /[[االخ ــة يف ك  احلجَّ

مــن العلــامء  ٰى ، ويلــزمهم إبطــال الفتــاوٍق فريــ ، وعنــد كــلِّ بلــدٍ 

ــري مــنهم، وأن جلــواز الغلــط علــيهم، أو عــىلٰ  ــوا أن ال  كث يوجب

ــن  ــروج ع ــك خ ــو، ويف ذل ــم إالَّ ه ــام، وال حيك ــي إالَّ اإلم ُيفت

 ...).دين املسلمني

ــه ــال ل ــلِّ : فيق ــوره يف ك ــام وظه ــود اإلم ــا وج ــدٍ  أمَّ ــد  بل فق

 .ٰى الكالم فيه دفعًة بعد ُأخر ٰى مضـ

ا الفتاو عيـت  -فـال تبطـل  ٰى فأمَّ هـا مـن -كـام ادَّ ، بـل يتوالَّ

ــوادث  ــم احل ــتودع حك ــم -اس ــيعة  وه ــن  -الش ــوه ع ــام نقل ب

ه مل يكـن بيَّنّـا، ومـن عـدل عـن هـذا املعـدن الـذي تهم أئمَّ 

ــه  ــل في ــو عام ــام ه ــر إالَّ ب ــي يف األكث ــه ال ُيفت ــي، ألنَّ ــه أن ُيفت ل

 .والرتجيم بالظنِّ 

هـذا تصــريح مـنكم باسـتغناء الشـيعة بـام علمتـه : فإن قال

ـا إذا كانـت قـد اسـتفادت علـم  احلـوادث عن إمام الزمان، ألهنَّ

ـة  م ظهـوره مـن األئمَّ ن تقـدَّ هـذا  ، فـأيُّ حاجـة هبـا إىلٰ عمَّ

 اإلمام؟

إنَّام جيـب مـا ظننتـه لـو كـان مـا اسـتفدته مـن هـذه : قيل له

كـون اإلمـام مـن ورائهـم، وقـد  العلوم ووثقت بـه ال يفتقـر إىلٰ 

علمنا خالف ذلـك، ألنَّـه لـوال وجـود اإلمـام مـع جـواز تـرك 

ــىلٰ  ــيعة وال النقــل ع ــا أّدوه الش ــون م ــأمن أن يك ــه مل ن ــدول عن ع

ــائز  ــو ج ــا ه ــوع م ــأمن وق ــيس ن ــمعوه، ول ــا س ــض م ــا بع إلين

ــىلٰ  ــالقطع ع ــه إالَّ ب ــا إلي ــا أرشن ــيهم ممَّ ــن  عل ــوم م ــود معص وج

 .ورائهم

وبعـد، فقـد علمنـا أنَّ مـن يعـرتف  : (قال صـاحب الكتـاب
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ــة قــد اختلفــوا يف مــذاهب فيلــزمهم احلاجــة إىلٰ   باإلمــام واحلجَّ

يقطــع اخــتالفهم، ومــا يوجــب ]] ١٧٤ص /[[ر إمــام آخــ

عـــن ذلـــك يف اخـــتالفهم يـــنقض مـــا ذكـــروه مـــن  ٰى الغنـــ

تهم  ...).علَّ

ــه ــال ل ــة يف : يق ــرتف باحلجَّ ــن اع ــتالف م ــر اخ ــيس ُينَك ل

ــن  ــب ع ــل ذه ــه دلي ــيام علي ــوا إالَّ ف ــم مل خيتلف ــذاهب، إالَّ أهنَّ م

ــتالف  ــذلك اخ ــيس ك ــض، ول ــه بع ــل إلي ــض ووص ــه بع طريق

ال دليـل عليـه مـن الشــرعيات، ومـن شـكَّ فـيام خمالفيهم فـيام 

 .ذكرناه كانت املحنة بيننا وبينه

م من  عىلٰ : (قال صاحب الكتاب أنَّ ما نعرفه من حال من تقدَّ

م كانوا ال يمنعون من االختالف  ة يمنع من هذا القول، ألهنَّ األئمَّ

أنَّه كان ال يمنع من ] [واالجتهاد، والثابت عن أمري املؤمنني 

لك، بل كان ُجييز ملن خيالفه يف املذاهب أن حيكم وُيفتـي ويوّليـه ذ

 اجتهاد، وختتلف مذاهبـه عـىلٰ  األُمور، وكان ينتقل من اجتهاد إىلٰ 

ذلـك ُيبـنيِّ فسـاد هـذا اجلـنس مـن  ما ظهرت الرواية بـه، وكـلُّ 

 ...).التعليل

هذا الكـالم يف نصــرة االجتهـاد فلالستقصـاء بـه : فيقال له

ملـا  ذا، غري أّنا ال ُنخيل هذا املوضع من كالم فيه وردٍّ موضع غري ه

 .اعتمدته

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــك ع ــا قول ــة  أمَّ ــن األئمَّ ــريه م وغ

عنــدك كــانوا ال يمنعــون مــن االجتهــاد واالخــتالف، فــاملعلوم 

عيتــه، ألنَّ الثابــت عــنهم وعــن أمــري  مــن حــاهلم خــالف مــا ادَّ

ــة منــاظرة املخــالفني وم املــؤمنني  طــالبتهم بــالرجوع خاصَّ

ا احلقِّ  إىلٰ  ص /[[، ولـيس جيـب أن يسـتعمل مـن املنـع أكثـر ممـَّ

إذا  ذكرنــاه، ألنَّ املنــع بــالقهر أو الضـــرب والســبِّ ]] ١٧٥

كان ممَّا ال حيسـن اسـتعامله مـع املخـالفني يف كثـري مـن األُصـول 

ــأوىلٰ  ــ ف ع ــن ادَّ ــروع، فم ــالف يف الف ــع املخ ــتَعمل م  ٰى أن ال ُيس

غو ـم سـوَّ ا االجتهــاد مـن حيـث مل يظهــر مـنهم يف املنـع عنــه أهنَّ

عــ ــة والــدعاء والرتغيــب كمــن ادَّ  ٰى أكثــر مــن املنــاظرة واملحاجَّ

ــدُّ  ــم مل يتع ــول ألهنَّ ــالف يف األُص غوا اخل ــوَّ ــم س ــري أهنَّ وا يف كث

ا ُيؤيِّـد مـا ذكرنـاه مـن إنكـار القـوم عـىلٰ   منها هذه الطريقة، وممـَّ

: عـن ابـن عبّـاس مـن قولـهمن خالفهم ما تظاهرت به الروايـة 

أَال يتَّقــي اهللا زيــد : (، وقولــه)مـن شــاء باهلتــه يف بــاب العـول(

، وهلـذه )بن ثابت جيعل ابـن االبـن ابنـًا وال جيعـل أبـا األب أبـاً 

 .األخبار أمثال كثرية معروفة

ا توليـة أمـري املـؤمنني  املخـالفني لـه يف املـذهب فـام  فأمَّ

فـه لـه، ولـو ثبـت ذلـك مل خال نعرف من والته مـن ُيقَطـع عـىلٰ 

وجـــه االستصـــالح والتـــآلف،  عـــىلٰ  يمتنـــع أن يفعلـــه 

ــه يف حــال واليتــه األمــر مل يكــن  فالظــاهر مــن أحوالــه  أنَّ

ــه  ــذلك بقول ح ب ـــرَّ ــد ص ــه وق ــع مرادات ــن مجي ــًا م ن : متمكِّ

الوسـادة يل حلكمـت بـني أهـل التـوراة ] ــت[أَما واهللا لو ثنيــ«

بــإنجيلهم، وبــني أهــل الزبــور بتــوراهتم، وبــني أهــل اإلنجيــل 

كتـاب  يزهـر كـلُّ  ٰى بزبورهم، وبني أهـل الفرقـان بفرقـاهنم حتـَّ

، إنَّ عليـ�: كتـب فيقـولال]] ١٧٦ص /[[من هـذه  قـد  ايـا ربِّ

وقـــد ســـأله قضـــاته عـــامَّ  ، وقولـــه »بقضـــائك ٰى قضــــ

ــه ــ«: يقضــون ب ــاس  ٰى اقضــوا كــام كنــتم تقضــون حتَّ يكــون الن

م موتــه » صــحايبمجاعــة، أو أمــوت كــام مــات أ يعنــي مــن تقــدَّ

فهـم  حلال واليته من أوليائـه وشـيعته الـذين قبضـهم اهللا تعـاىلٰ 

 .ك بالثقةحالة التمسُّ  عىلٰ 

ا الرجـوع مـن اجتهـاد إىلٰ  ، غـريه فغـري معلـوم منـه  فأمَّ

عيه املخـالفون مـن ذلـك مـا روي مـن قـول عبيـدة  وأكثر ما يدَّ

ــات األو ه ــع ُأمَّ ــن بي ــأله ع ــد س ــلامين وق ــالالس ــان «: الد فق ك

ــبعن ــي اآلن أن ي ــبعن، ورأي ــر أن ال ي ــي ورأي عم  ، إىلٰ »...رأي

ه أكثـر النـاس، وطعنـوا . آخر اخلـرب وهـذا خـرب واحـد وقـد ردَّ

عيـه  حًا لالجتهـاد الـذي يدَّ يف طريقه، ولـو صـحَّ مل يكـن مصـحِّ

 ة بـل عـىلٰ مـذهبنا يف حسـن التقيـَّ عـىلٰ  -املخالفون، ألنَّه يمكن 

ــض  ــا يف بع ــوال وجوهب ــون  -األح ــة  أن يك ــر موافق أظه

عمر ملا علمـه يف ذلـك مـن االستصـالح، ولــامَّ زال مـا أوجـب 

 .إظهار املوافقة أظهر املخالفة

فقـد كـان جيـب أن ال خيـالف عمـر : أن يقـول وليس ألحـدٍ 

ــا  ــد رأين ــه، وق ــه[يف يشء مــن مذاهب ــا، ] أنَّ ــري منه ــه يف كث خالف

ض املــذاهب يثمــر مــن ألنَّـه ال يمتنــع أن يكــون اخلــالف يف بعــ

كــان  ]]١٧٧ص /[[العــداوة والفســاد مــا ال يثمــره غــريه وإن 

ــوال  ــا األح ــدلُّ عليه ــور ت ــذه ُأم ــه، وه ــه حال ــاهر كحال يف الظ

بعـض عنـد مـن شـاهد احلـال، وإن  فيكون لبعضـها مزيَّـة عـىلٰ 

 .كانت عند غريه ممَّن مل يشهدها متساوية

ــىلٰ  ــواب  ع ــذا اجل ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل ــان -أّن ــاهر  وإن ك ظ

ــتمرار  ــنيِّ االس ة، وب ــحَّ ــرب  -الص ــن اخل عي م ــدَّ ــيام ي ــن ف مل يك

ة االجتهـاد، ألنَّـه ال ُينَكـر أن يرجـع مـن قـول  داللة عـىلٰ  صـحَّ

قول بدليل قـاطع، وإنَّـام كـان يف اخلـرب متعّلـق لـو ثبـت أنَّـه  إىلٰ 
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ــا إذا  ال يمكــن أن يرجــع مــن قــول إىلٰ  قــول إالَّ باالجتهــاد، فأمَّ

 .ق به فائدة يف التعلُّ كان ممكنًا فال

ــري  ــدنا ألنَّ أم ــحيح عن ــري ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا اجل وه

املعلـوم بالـدليل يف  عليـه احلـقُّ  ٰى ال جيـوز أن خيفـ املؤمنني 

يرجع إليـه يف وقـت آخـر، فـإنَّام ذكرنـاه ألنَّ ُأصـول  ٰى وقت حتَّ 

ة االجتهـاد ال تنافيـه، وإذا كانـت  من تعلَّـق هبـذا اخلـرب يف صـحَّ

قهـم بـه، ومل يكـن تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلُّ  ُأصوهلم

 .وا بام ُأصوهلم تقتيض أن ال داللة فيههلم أن يستدلُّ 

ــام قــالوا: هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

ــىلٰ  ــف ع ــات التكلي ة ثب ــحَّ ــدَّ يف ص ــلِّ  ال ب ــني يف ك ــانٍ  املكلَّف  زم

ــ] إىلٰ [ ــم غن ــحُّ هل ــا ال يص ــوا م ــ ٰى أن يعرف ــن األئمَّ ــا ع ــه، ممَّ ة في

ــبهم واألُمــور  ــداهنم ومعائشــهم ومكاس ــل بمصــالح أب يتَّص

 .آخر كالمه ، إىلٰ ...)احلظر ها عىلٰ كلِّ 

م مـن كالمنـا أنَّ هـذه الطريقـة  بيَّنّـاقـد : فيقال لـه فـيام تقـدَّ

ـــري  ـــىلٰ ]] ١٧٨ص /[[غ ـــة ع ـــدة، وال دالل ـــوب  معتم وج

ق هبـا، ، وإن كـان بعـض أصـحابنا قـد تعلَّـزمـانٍ  اإلمامة يف كلِّ 

 إنَّـه لـو قـد صـحَّ االفتقـار يف هـذه الطريقـة املـذكورة إىلٰ : وقلنا

ــة إىلٰ  ــت احلاج ــا وجب ــمع مل ــلِّ  الس ــام يف ك ــانٍ  إم ــان زم ــل ك ، ب

م يُ  عصــر،  غنـي عـن إمـام يف كـلِّ التواتر بـام بيَّنـه اإلمـام املتقـدِّ

ــوم  ــا ال تق ــة وم ــن األغذي ــه م ــاجون إلي ــا حيت ــني م ــلنا ب وفصَّ

ــه ــداهنم إالَّ ب ــدل  أب ــوز أن يع ل ال جي ــادات يف أنَّ األوَّ ــني العب وب

ــاد أو  ــه لعن ــرك نقل ــيهم ت ــائز عل ــاين ج ــه والث ــن نقل ــاس ع الن

ــا يف  ــحُّ دخوهل ــل يص ــن النق ــدول ع ــي الع ــبهة، وأنَّ دواع ش

ل وال حاجة بنا إىلٰ   .إعادة ما مٰىض  الثاين دون األوَّ

ــام ســألوا : هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــالوا  ــة إىلٰ : فق ــب احلاج ــا يوج ــيِّ  م ــول والنب ــان  الرس ــن بي م

غــري ذلـك، يوجــب احلاجــة  الطاعـة، إىلٰ  الشــرائع والــدعاء إىلٰ 

ه، ألّنـا قـد  من يقـوم مقامـه يف حفـظ رشيعتـه، ويسـدُّ  إىلٰ  مسـدَّ

تــه إالَّ وقــد جيــوز عليــه أن ال حيفــظ  ــه ال أحــد مــن ُأمَّ علمنــا أنَّ

ــلَّ  ــبعض أو الك ــال ــيعهم كحــال ك ــنهم،  واحــدٍ  لِّ ، وحــال مج م

فال بدَّ ممَّن يقـوم بحفـظ ذلـك، وأن يكـون معصـومًا يـؤمن منـه 

ــويز ذلــك عليــه يــنقض  ــهو والكــتامن، ألنَّ جت الغلــط والس

القــول بــأنَّ الشـــريعة ال بــدَّ مــن أن تكــون حمفوظــة، ويف ذلــك 

ــة إىلٰ  ــات احلاج ــلِّ  إثب ــام يف ك ــانٍ  إم ــني زم ــا ب ــرق م ، إذ ال ف

ــ ـــريعة حتَّ ــوب الش ــا ال  ٰى وج ــوب مؤّدهي ــني وج ــدرس وب تن

ــتّم حفــظ ذلــك إالَّ بوجــود إمــام معصــوم، فــال  الً، فــإذا مل ي أوَّ

 ...).بدَّ من القول به

ــ: (قـال ــة يف واعلــم أنَّ التعلُّ ق بــذلك يف أنَّـه ال بــدَّ مــن حجَّ

ــه قــد جيــوز عنــدنا أن خيلــو التكليــف  زمــانٍ  كــلِّ  ، ألنَّ ال يصــحُّ

ه مـن قبـل بيَّنّـامـا ] ]١٧٩ص /[[ عـىلٰ  -العقيل مـن الشــرعي 

ــام  فـإذا مل يكـن رشع مل جتــب احلاجـة إىلٰ  - ــة يف الزمـان، وإنَّ حجَّ

ــ ــن التعلُّ ــود يمك ــد وج ــة بع ــن حجَّ ــدَّ م ــه ال ب ــذلك يف أنَّ ق ب

ــحُّ ألنَّ يف الرُّ  ــًا ال يص ــذا أيض ــل، وه ــالرس ــوز أن ُس ــن جي ل م

مــن يشــاهده وال تكــون رشيعتــه  ُيكلَّــف أداء الشـــريعة إىلٰ 

ــ ــدة، ب ــهمؤبَّ ــه وقوم ــة بزمان ــون خمصوص ــر  ، إىلٰ ...)ل تك آخ

 .كالمه

تنـا عـن : يقال له ما نـراك ختـرج فـيام حتكيـه مـن طرقنـا وأدلَّ

إيـراد مـا ال نعتمـده مجلـًة، وال نرتضـيه داللـًة وطريقـًة، وإيــراد 

قــون منّــا، أو  ــق بــه بعضــنا فــال يرتضــيه أكثرنــا، واملحقِّ مــا يتعلَّ

ــ ــه ع ــه وإزالت ــد، وتنحيت ــف املعتّم ــه وترتيبــه، أو حتري ن نظم

ــىلٰ  ــريه ع ــحابنا، وتفس ــض أص ــه بع ــربَّ ب ــام ع ــٍظ ربَّ ــة لف  حكاي

 .الغرض خالف املراد وضدِّ 

ـا هــذه الطريقـة التــي حكيتهـا آنفــًا فرتتيـب االســتدالل  فأمَّ

 ةقـد علمنـا أنَّ رشيعـ: خـالف مـا رتَّبتـه وهـو أن يقـال هبا عـىلٰ 

طعـة، فـإنَّ ة غـري منقمؤبَّـدة غـري منسـوخة، ومسـتمرَّ  نا نبيِّ 

ــ أوان قيــام الســاعة، وال بــدَّ هلــا مــن  د الزم للمكلَّفــني إىلٰ التعبُّ

حــافظ، ألنَّ تركهــا بغــري حــافظ إمهــال ألمرهــا، وتكليــف ملــن 

تعبَّد هبا مـا ال يطـاق، ولـيس خيلـو أن يكـون احلـافظ معصـومًا 

ــريه  ــن تغي ــؤمن م ــومًا مل ي ــن معص ــإن مل يك ــوم، ف ــري معص أو غ

رجــوع  -وهــو احلــافظ هلــا  -عليــه  وتبديلــه، ويف جــواز ذلــك

ــه ال فــرق بــني أن حتفــظ  إىلٰ  ــا غــري حمفوظــة يف احلقيقــة، ألنَّ أهنَّ

بمـن جــائز عليـه التغيــري والتبـديل والزلــل واخلطـأ وبــني أن ال 

ؤّدي إليـه القـول بتجـويز تـرك حفظهـا حتفظ مجلًة إذا كان مـا ُيـ

ظ يؤّدي إليـه حفظهـا بمـن لـيس بمعصـوم، وإذا ثبـت أنَّ احلـاف

ــدَّ  ــون ]] ١٨٠ص /[[ال ب ــتحال أن تك ــومًا اس ــون معص أن يك

ــىلٰ  ــائز ع ــأ ج ــومة، واخلط ــري معص ــي غ ــة وه ــة باألُمَّ  حمفوظ

ـة  فـال  آحادها ومجاعتهـا، وإذا بطـل أن يكـون احلـافظ هـو األُمَّ

 .بدَّ من إمام معصوم حافظ هلا

ــىلٰ  ــذا ع ــن  وه ــاب، ألنَّ م ــاحب الكت ــه ص ــا ظنَّ ــالف م خ

م علـيهم االسـتدالل أحسن الظـنَّ بأصـحابنا  ال جيـوز أن يتـوهَّ
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ـــب  ـــام يوج ـــا ب ــــرحيهم يف إثباهت ـــع تص ـــة م ـــذه الطريق هب

ــىلٰ  ــذه ع ـــريعتنا ه ــاص بش ــلِّ  االختص ــة يف ك ــوب اإلمام  وج

 .عرص وأوان، وقبل ورود الرشع

وجــوب اإلمامــة  فائــدة يف االســتدالل عــىلٰ  وأّي : فــإن قــال

 وجوهبا بعده؟ ونحن متَّفقون عىلٰ  نا بعد نبيِّ 

فـاق بيننـا وبينـك يوجـب دفـع اخلـالف لـيس االتِّ : ل لـهقي

ــة مـن خيــالف يف  ـة، وقــد علمنـا أنَّ يف األُمَّ مـن مجيـع فِــَرق األُمَّ

ــ  وجــوب اإلمامــة بعــد النبــيِّ  ه بــام فلــيس يمتنــع أن نحاجَّ

 .ذكرناه

ــة ثابتــًا يف وجــوب  وبعــد، فلــو كــان الوفــاق مــع مجيــع األُمَّ

ــىلٰ  ــا ع ــن وفاقن ــة مل يك ــا طريق اإلمام ــا، ألّن ــي ذكرناه ــا الت تن

ــ ــظ الش ــة حف ــن جه ــة م ــذه الطريق ــة هب ــب اإلمام ريعة، ـنوج

 .وهذا خيالفنا فيه الكلُّ 

إنَّ رشيعـة : فعنـد ذلـك يقـال هلـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــن   النبــيِّ  ــدَّ مــن أن تكــون حمفوظــة فمــن أي وإن كــان ال ب

ـــــا ال حتصـــــل حمفوظـــــة إالَّ باإلمـــــام ]] ١٨١ص /[[ أهنَّ

ـــك إالَّ عـــىلٰ املعصـــوم؟ وهـــل  لتم يف ذل ـــا  ٰى دعـــو عـــوَّ فيه

 ختاَلفون؟

ــام : ويقــال هلــم ــالتواتر ك زتم أن تصــري حمفوظــًة ب ــوَّ هــالَّ ج

ــلة إىلٰ  ــق  صــارت واص ــه بطري ــن الرســول يف زمن ــاب ع مــن غ

ــة وهــو   التــواتر فــإن منعــوا مــن ذلــك لــزمهم إثبــات حجَّ

ــة واحــدة، ومتــ حــيٌّ   ٰى كــام يقولــون بإثباتــه بعــد وفاتــه، إذ العلَّ

ــه يصــل إىلٰ  بــالتواتر ] عنــه[مــن غــاب  قــالوا يف حــال حياتــه أنَّ

 ...).فكذلك من بعده

ــا قولــك: يقـال لــه لتم إالَّ عــىلٰ : (أمَّ فيهــا  ٰى دعــو وهـل عــوَّ

ـة  بيَّنّـا، فقد )ُختاَلفون أنَّ احلـافظ لـيس خيلـو مـن أن يكـون األُمَّ

ــة هــي احلافظــة فــال بــدَّ مــن  أو اإلمــام، وأبطلنــا أن تكــون األُمَّ

 .ريعة مهملةـبوت احلفظ لإلمام وإالَّ وجب أن تكون الشث

ــالتواتر عــىلٰ  ــا إلزامــك جتــويز حفظهــا ب حــدِّ مــا كانــت  فأمَّ

مــن غــاب عنــه فقــد  إىلٰ  تصــل األخبــار يف حيــاة الرســول 

رضــينا بــذلك، وقنعنــا بــأن نوجــب يف وصــول الشـــريعة إلينــا 

ــاة الرســول  مــن غــاب  مــا نوجبــه يف وصــوله إىلٰ  بعــد وف

ـا كانـت تصـل إىلٰ  عنه مـن بعـد عنـه  حال حياته، ألّنـا نعلـم أهنَّ

ــو  ــل وه ــه بنق ــه وآل ــلوات اهللا علي ــائم  ص ــه، وق ــن ورائ م

ــرك  ــل، وت ــط وزل ــه مــن غل ــم في ــاليف مــا ثل ــه، وت بمراعات

الواجب، فيجب أن يكـون مـن وراء مـا ينقـل إلينـا بعـد وفاتـه 

مــا جيــري يف الشـــريعة مــن زلــل  مــن رشيعتــه معصــوم يــتالىفٰ 

ــه وإالَّ ]] ١٨٢ص /[[ك الواجــب كــام كــان ذلــك يف وتــر حيات

 .ٰى األُخر فقد اختلف احلال، وبطل محلك أحدمها عىلٰ 

ــك ــا قول ــو : (فأمَّ ــة وه ــات حجَّ ــزمهم إثب ــيٌّ  ل ، )ح

ــب، وأيُّ  ــيِّ  فعجي ــن النب ــرب م ــو أك ــة ه ــد  حجَّ ــوم املؤيَّ املعص

 ! ؟)]وآله[صلوات اهللا عليه (باملالئكة والوحي 

ا إذا أوجبنـــا أن يكـــون وراء املتـــواترين أّنـــ وكيــف تظـــنُّ 

ة أن ال نكتفي بالنبيِّ   !؟د احلجج يف ذلكوهو سيِّ   حجَّ

ـة خربِّ : ثـّم يقـال هلـم: (قال صاحب الكتـاب ونـا عـن احلجَّ

ــــرع، أيُ  ـــظ الش ـــذي حيف ـــام ال ـــه إىلٰ واإلم ـــلِّ  ؤّدي  أو إىلٰ  الك

 ؤّدي إىلٰ فــال بــدَّ مــن أن ُيــ الــبعض؟ وال يمكــن أن يلقــاه الكــلُّ 

 .البعض

البـاقني بـالتواتر، فهـالَّ  أفلـيس الشــرع يصـل إىلٰ : قيل هلـم

زتم وصـــول رشعـــه  إلينـــا بمثـــل هـــذه الطريقـــة  جـــوَّ

ـة كـام ُيسـتغن ٰى وُيستغن رع ـعـن حجـج ينقلـون الشـ ٰى عن احلجَّ

ة  ...).عن احلجَّ

فبعضـه مشـافهًة،  الكلِّ  اإلمام عندنا مؤدٍّ للشـرع إىلٰ : يقال له

مل يؤدِّ ووقع تفـريط فيـه  ٰى ي هو من ورائه، فمتوبعضه بالنقل الذ

من الناقلني تالفاه بنفسه أو بناقل سـواهم، فـإن ألزمـت يف نقـل 

 الشـريعة مثل هذا فام نأباه، بل هو الذي ندعو إليـه ونحـدو عـىلٰ 

اعتقاده، وهو أن تكون الشـريعة منقولة، ويف الناقلني حافظ هلـا، 

ط فيـه النـاقلون ويعـدلون  ومراع ملا يعرض فيها، ومتالٍف ملا ُيفرِّ

 .عن الواجب عليهم يف أدائه

هـذه  يلـزمكم عـىلٰ : ثـّم يقـال هلـم: (قال صـاحب الكتـاب

ـــة  فـــيمن ال يعـــرف اإلمـــام أن ال يعلـــم ]] ١٨٣ص /[[العلَّ

ــرف بــالتواتر أركــان  ــإذا صــحَّ أن يع ـــرع، ف ــيئًا مــن الش ش

ــتغن ــا، وُيس ــالة وغريه ـــرع كالص ــام  ٰى الش ــن اإلم ــك ع يف ذل

 ...).الَّ جاز مثله يف سائرها؟فه

ا من ال يعرف اإلمام يف احلقيقة بعد الرسـول : يقال له  أمَّ

ـة الراشـدين  ومل يرجـع يف  ومن كان بعـده مـن أبنائـه األئمَّ

ما نقل عنهم، وأخذ من جهتهم فإنَّـه ال يعـرف كثـريًا  الشـرع إىلٰ 

 الظـنِّ  ذلـك إالَّ فـزع خصـومنا إىلٰ  من الشــرائع، ومل يـدّل عـىلٰ 

أنَّ مـا فزعـوا  بيَّنّاواالستحسان يف أكثر الشـرائع واحلوادث، وقد 

 .إليه ال يوجب معرفة، وال يثمر علامً 
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ــع أن  ــيس يمتن ــا فل ــالة وغريه ـــرع كالص ــان الش ــا أرك فأمَّ

إنَّ اإلمـام حيتـاج إليـه : اخلصـوم بـالتواتر، ومل نقـل] ــها[يعرفــ

ن ــيقَّ ــل لنت ــواتر، ب ــة الت ة دالل ــحَّ ــا  لتُعــَرف ص ــتم عنّ ــه مل ينك بأنَّ

 .ينيشء من ُأمور الدِّ 

مـن مجلـة الشــريعة : ثـّم يقـال هلـم: (قال صاحب الكتـاب

اإليامن باإلمام، واملعرفة بـه وبأحوالـه فـال بـدَّ مـن نعـم، وألنَّـه 

أُيعَلـم ذلـك بـالتواتر : قيـل هلـم. من أعظم أمـر الـدين عنـدهم

: يـل هلـمق. مـن جهـة اإلمـام: أم مـن جهـة اإلمـام؟ فـإن قـالوا

ــام ُيعَلـم صـدقه بعــد  فكيـف ُيعَلـم مـن جهتــه كونـه إمامـًا؟ وإنَّ

ــوع إىلٰ  ــن الرج ــدَّ م ــال ب ــام، ف ــه إم ــم بأنَّ ــم  العل ــك ُيعَل أنَّ ذل

ــالتواتر ــم]] ١٨٤ص . /[[ب ــال هل ــن : فيق ــه ع ــتغني ب ــإذا اس ف

ــتغن ــاز أن ُيس ــالَّ ج ـــريعة فه ــن الش ــذا ع ــام يف ه ــه يف  ٰى اإلم ب

 ...).سائرها؟

ــا: يقــال لــه املعرفــة بوجــود اإلمــام يف اجلملــة، وصــفاته  أمَّ

التــواتر، وال  املخصوصـة فطريقـه العقـل، ولـيس ُيفتَقـر فيـه إىلٰ 

 .هذا طرف من الداللة عىلٰ  القول اإلمام، وقد مٰىض  إىلٰ 

ا العلـم بـأنَّ اإلمـام فـالن دون غـريه فيحصـل بـالتواتر،  وأمَّ

ــز إذا د ــز، ألنَّ املعج ــع املعج ــًا، م ــام أيض ــول اإلم ــىلٰ وبق  لَّ ع

ــه اإلمـام الــذي احــتجَّ اهللا هصـدق عائـه أنَّ ، وُأِمــَن مـن كذبــه وادِّ

اخللـق وجـب تصـديقه والتسـليم لقولـه، كـام أنَّ  بـه عـىلٰ  تعـاىلٰ 

ــىلٰ  ــز إذا دلَّ ع ــيِّ  املعج ــدق النب ــلِّ  ص ــليم لك ــب التس ــا  وج م

يــه، والقطــع عــىلٰ  عيــه ويؤدِّ صــدقه فيــه، وهــذا بخــالف مــا  يدَّ

ــه إ ــن أنَّ كون ــه م ــن ظننت ــه م ــن جهت ــم م ــحُّ أن ُيعَل ــًا ال يص مام

ــل  ــًا قب ــون معلوم ــحُّ أن يك ــدقه ال يص ــت أنَّ ص ــث تومهَّ حي

 .إمامته

ــا قولــك وأنــت تعنــي  -فــإذا اســتغني بــه عــن اإلمــام : فأمَّ

ــواتر  ــتغن -الت ــاز أن ُيس ــالَّ ج ــ ٰى فه ــائر الش ــه يف س ــام ـب ريعة؟ ف

ليـه يف التـواتر عـن اإلمـام، بـل وجـه احلاجـة فيـه إ استغني قطُّ 

أنَّ املتـواترين كـان جيـوز أن ال ينقلـوا ذلـك  بيَّنّـاظاهر، ألّنا قـد 

أن  -أيضـًا  -فال نعلمه من جهـة النقـل، وبعـد أن نقلـوه جيـوز 

ــة بــه يف املســتقبل، فكيــف  يعــدلوا عــن نقلــه فــإذًا تســقط احلجَّ

ت االستغناء عن اإلمام فـيام ُنِقـَل؟ عـىلٰ  َم لـك  تومهَّ أنَّـه لـو ُسـلِّ

ــتظهارًا  ــلِّ اس ــن ك ــة م ــة احلجَّ ــًا إلقام ــهٍ  وإجياب ــواتر  وج أنَّ الت

ــه، وكــذا ]] ١٨٥ص /[[عنــه  ٰى اإلمــام ُيســتغن عــىلٰ  بــالنصِّ  في

ــي  مــا كــان حكمــه حكــم الــنصِّ  كــلُّ  عليــه مــن الشـــريعة الت

تـواتر هبــا النقــل وتظــاهر مل يكـن مــا ذكرتــه قادحــًا يف الطريقــة 

  لنبـيِّ وجـوب وجـود اإلمـام بعـد ا التي استدللنا هبـا عـىلٰ 

التـي كالمنـا فيهـا  -حلفظ رشيعتـه، وذلـك أنَّ مجيـع الشــريعة 

ــن  - ــواتر ع ــه الت ــود في ــا مفق ــل أكثره ــه، ب ــواتر ب ــيس بمت ل

ـــريعة  ــاحب الش ــة إىلٰ ص ــ ، فاحلاج ــام يف الش ريعة إذًا ـاإلم

ــث  ــن حي ــة م ــاقائم ــا  بيَّنّ ــواتر منه ــه الت ــا ورد ب َم أنَّ م ــلِّ وإن ُس

 . فيه عن اإلمام ٰى مستغن

ــاب قــال ــم: (صــاحب الكت ــّم يقــال هل ــذه  جيــب عــىلٰ : ث ه

ــرف  ــب أن ال نع ــود أو غائ ــام مفق ــان واإلم ــذا الزم ــة يف ه العلَّ

ــني ــن وجه ــا م ــو حالن ــّم ال خيل ـــريعة، ث ــون : الش ــا أن نك إمَّ

معذورين وغري مكلَّفـني لـذلك، فـإن جـاز ذلـك فينـا ليجـوزنَّ 

ــلِّ  ــ يف ك ــول ـعص ــد الرس ــام  ر بع ــن اإلم ــي ع ــك يغن وذل

ــتهموتبطــل ع ــل : وإن قــالوا. لَّ بــل نعــرف الشـــريعة ال مــن ِقبَ

أن نعرفهــا، جيــب جــواز  يصــحُّ  وجــهٍ  فبــأيِّ : قيــل هلــم. اإلمــام

 عــن اإلمــام يف كــلِّ  ٰى مثلــه يف ســائر األعصــار، ويف ذلــك الغنــ

 ...).عرص

ــاقــد : يقــال لــه ــة القائلــة بوجــود إمــام  بيَّنّ أنَّ الفرقــة املحقَّ

 ل مـن الشــريعة عـن النبـيِّ حافظ للشـريعة هـي عارفـة بـام نقـ

  ــة القــائمني بــاألمر ومــا مل ُينَقــل عنــه فــبام ُنِقــَل عــن األئمَّ

ــده  ــأنَّ  بع ــة ب ــ]] ١٨٦ص /[[وواثق ــن الش ــيئًا م ريعة ـش

جيب معرفته ملن مل ُخيِـّل بـه مـن أجـل كـون اإلمـام مـن ورائهـا، 

ــاو ــالف احلــقَّ  بيَّنّ ــن اهللا تعــاىلٰ  أنَّ مــن خ ــن دي ــذي  وضــلَّ ع ال

ال يعــرف أكثــر الشـــريعة لعدولــه عــن الطريــق الــذي  ارتضــاه

العلــم هبــا، وال يثــق بــأنَّ شــيئًا ممَّــا يلزمــه معرفتــه مل  يوصــل إىلٰ 

ينطِو عنـه وإن أظهـر الثقـة مـن نفسـه، وال جيـب أن يكـون مـن 

 .احلقِّ  نه من الرجوع إىلٰ هذا حكمه معذورًا لتمكُّ 

ــا قولــك ــل : إن قــالوا: (فأمَّ ، )اإلمــامبــل نعرفهــا ال مــن ِقبَ

إّنـا قـد عرفنـا أكثـر الشــريعة  بيَّنّـافإن أردت إمـام زماننـا فقـد 

م مــن آبائـه  يف  ٰى ، غــري أنَّـه ال نقضـــي الغنــببيـان مــن تقـدَّ

د يف كالمنا مراراً   .الرشيعة من الوجه الذي تردَّ

وإن أردت أن تعرف الشـريعة ال من ِقبَل إمام يف اجلملة بعـد 

لنا عىلٰ  الرسول   .بطالن ذلك فقد دلَّ

م أكثـر مـا اختلـف فيـه مـن الشــريعة لـوال  وبعده وإن تقـدَّ

ــة مــن آل الرســول  فيــه مــن البيــان ملــا  مــا ُنِقــَل عــن األئمَّ

ل يف الشــريعة عـىلٰ ُعِرَف احلقُّ  فقـد خـبط  الظـنِّ  ، وإنَّ مـن عـوَّ
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ــد، و ــن القص ــلَّ ع ــاوض ــاً  - بيَّنّ ــو  - أيض ـــريعة ل ــع الش أنَّ مجي

ــن الن ــوالً ع ــان منق ــيِّ ك ــىلٰ   ب ــا يشء ع ــف منه ــان  ومل يق بي

ة بعده  لكانت احلاجـة إلـيهم فيهـا قائمـة مـن حيـث  األئمَّ

ــىلٰ  ــوز ع ــان جي ــد أن  ك ــا، وبع ــا أن ال ينقله ــا فعلمناه ــن نقله م

 .نقلها أن يعدل عن نقلها فال ُيعَلم يف املستقبل

ر هـذا املعنـ ، والعـذر فيـه لنـا ٰى دفعـة بعـد ُأخـر ٰى وقد تكـرَّ

ــا ــتعمله ص ــا اس ــم ــرداد التعلُّ ــن ت ــاب م ــحب الكت يء ـق بالش

 .الواحد وتكراره

ـــاب]] ١٨٧ص /[[ ـــالوا: وقـــال صـــاحب الكت : فـــإن ق

ثابتـًا بـالتواتر، فكيـف يصـحُّ مـا   ع النبـيُّ مـا رشَّ  ليس كـلُّ 

إّنـا أردنـا أن ُنبـنيِّ أنَّ حفـظ ذلـك ممكـن : تعلَّقتم بـه؟ قيـل هلـم

ــوهل ــتهم، ألنَّ ق ــقط علَّ ــك يس ــالتواتر، وأنَّ ذل ــة إىلٰ ب  م باحلاج

ثبـت هلـم أنَّ حفـظ الشــريعة ال يمكـن  ٰى اإلمام إنَّام يمكـن متـ

ـا . إالَّ به، فإذا أرينـاهم أنَّـه يمكـن بغـريه فقـد بطلـت العلَّـة فأمَّ

ــل  ــالتواتر، فبعيــد، ب ــه حمفــوظ ب أن نقــول يف مجيــع الشـــريعة إنَّ

ـة بـالقبول و تـه األُمَّ أمجعـت فيها ما ُنِقـَل بـالتواتر، وفيهـا مـا تلقَّ

ـم ال جيتمعـون عـىلٰ  خطـأ، وفيهـا  عليه، وقد علمنـا بالـدليل أهنَّ

ما يثبت بالكتاب املنقول بـالتواتر، وفيهـا مـا يثبـت بخـرب ُيعَلـم 

ته باســتدالل عــىلٰ  مناه مــن قبــل، وفيهــا مــا يثبــت  صــحَّ مــا قــدَّ

ذلــك  بطريقــة االجتهــاد مــن قيــاس وخــرب واحــد، وكــلُّ 

 ...).فيه عن اإلمام ٰى ُيستغن

لـيس ينفعـك إمكـان التـواتر بجميـع الشــريعة إذا : له يقال

أقــررت بــأنَّ أكثرهــا أو بعضــها ال تــواتر فيــه، وال يكــون ذلــك 

معرتضًا للطريقة التي نحـن يف نصــرهتا، وأنـت يف نقضـها، وال 

قادحًا يف استمرارها، ألّنـا يف االسـتدالل هبـذه الطريقـة أوجبنـا 

ها، وألحوال هي عليهـا، صُّ اإلمام يف الشـريعة ألمر خي احلاجة إىلٰ 

تقتضـي احلاجة إليه فيها، وإذا مل يكن مجيـع مـا حيتـاج فيـه منهـا 

ة، وال اعتبار بإمكـان التـواتر يف  متواترًا فقد ثبت احلاجة إليه حجَّ

أنَّ التواتر ال جيوز أن ُحتَفظ  بيَّنّاأّنا قد  مجيعها، عىلٰ ]] ١٨٨ص /[[

 .به الشـريعة واستقصيناه وأحكمناه

ــىلٰ ف ــع ع ــه إذا مل ُيقَط ــة في ــال حجَّ ــاع ف ــا اإلمج ــة  أمَّ أنَّ يف مجل

ــوز  ــأ جي ــه، ألنَّ اخلط ــه وزلزل ــؤمن غلط ــومًا ي ــني معص املجمع

ــة ومجاعاهتــا، ولــيس جيــوز أن يكــون اجتامعهــا  عــىلٰ  آحــاد األُمَّ

عاصًام هلا، وال مؤمنًا مـن وقـوع اخلطـأ منهـا، ومـن هـذه حالـه 

 .رشعاً به  ال جيوز أن حيفظ اهللا تعاىلٰ 

ــا الكتـــاب فلـــيس جيـــوز االقتصـــار عليـــه يف حفـــظ  فأمَّ

ـــرائع لــيس يف رصحيــه بياهنــا عــىلٰ   الشـــرع، ألنَّ أكثــر الش

التفصيل والتحديد، وهـو مـع ذلـك ال يـرتجم عـن نفسـه، وال 

ــرتجم يُ  ــن م ــه م ــدَّ ل ــه، وال ب ــيله وتأويل ــاه وتفص ــن معن نبــئ ع

 .ومبنيِّ 

ــل ــول : فــإن قي ــه الرس ــدفع ذلــك إالَّ  إنَّ ــدَّ مل ن ــه ال ب  أنَّ

ملن مل يشاهد زمن الرسول مـن أن يتَّصـل ذلـك بـه، ويكـون لـه 

معرفته، فـإن كـان الطريـق هـو التـواتر واإلمجـاع فقـد  طريق إىلٰ 

ـــ ــوع إىلٰ  ٰى مض ــب الرج ــذا يوج ــيهام، وه ــا ف ــن  م ــدَّ م ــه ال ب أنَّ

ة مبلِّغ ملا يقع من بيان الرسول   .للكتاب حجَّ

ــا االجتهــاد والقيــاس فقــ لنــا عــىلٰ وأمَّ بطالهنــام يف  د دلَّ

ــن أن  ــالً ع ــدًة، فض ــًام وال فائ ــان عل ــام ال ينتج ـــريعة وأهنَّ الش

حيفظـــا الشــــريعة وحـــال أخبـــار اآلحـــاد يف فســـاد حفـــظ 

ـا ال توجـب علـًام،  م، ألهنَّ ا تقـدَّ الشـريعة هبا أظهـر مـن كثـري ممـَّ

متكافئـــة متقابلــة، وواردة بـــاملختلف مـــن  -أيضـــًا  -وهــي 

ــا أن يكــون عــىلٰ ضــادِّ األحكــام واملت  ، ومــا يعتمــد يف قرائنهــا إمَّ

ــاس،  ــاع أو القي ــومنا اإلمج ــة خص ــيس ]] ١٨٩ص /[[طريق ول

تها والقطع عليها  .مطابقة يشء من ذلك هلا بموجب لصحَّ

ــاب ــالوا: (قــال صــاحب الكت إنَّ أهــل التــواتر وإن : فــإن ق

ــة فقــد يصــحُّ علــيهم الســهو عــامَّ ينقلــون يف بعــض  كــانوا حجَّ

حـاٍل، فـال بـدَّ مـن حـافظ يزيـل سـهوهم،  ل، أو يف كلِّ األحوا

: قيـل هلـم. كـتامهنم، وال جيـوز عليـه مـا جيـوز علـيهم وُينبِّه عىلٰ 

ــل  ــم، ب ــزول بفعله ــه رضوري ال ي ــم ب ــواتر علمه ــل الت إنَّ أه

ــاىلٰ  ــيم  القــديم تع ــع العظ ــل يف اجلم ــامل العق ــيهم، وك ــه ف يفعل

و جـاز السـهو يف يقتضـي أن ال ينسوا مـا حـلَّ هـذا املحـّل، ولـ

ــاهدات  ــم باملش ــهو يف علمه ــول الس ــن حص ــأمن م ــك مل ن ذل

ــا بالبلــدان وامللــوك، وفســاد  ذلــك مــا ] يبطــل[فتختــلُّ معرفتن

قــالوه وجيــب أن ال يــؤمن فــيمن ال يعــرف اإلمــام أن ال يعــرف 

ــان  ــل ك ـــريعة، ب ــاهرة يف الش ــور الظ ــيام واألُم ــالة والص الص

الرسـول يف الـدنيا،  جيوز اإلخالل يف نقـل القـرآن، ونقـل كـون

 ...).وثبوت إعالمه

ــه ــَم رضورًة ال يصــحُّ أن ُيســه لــيس كــلُّ : يقــال ل  ٰى مــا ُعِل

عنه، وإنَّام ُيسـتَبعد سـهو العاقـل والعقـالء يف العلـوم التـي هـي 

من مجلة كـامل عقـوهلم، كـالعلم بـأنَّ االثنـني أكثـر مـن واحـد، 

ــو أن  ــود ال خيل يكــون وأنَّ الشــرب ال يطــابق الــذراع، واملوج
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ــَدثًا، إىلٰ  ــديًام أو حم ــوم وهــي  ق ــذه العل ــا شــاكل ه ص /[[م

ر علمهــم بــه، ومشــاهدهتم لــه مــن ]] ١٩٠ كثــرية، أو فــيام تكــرَّ

ر  مجلة املشاهدات كامتنـاع سـهو العاقـل عـن اسـمه، ومـا يتكـرَّ

علمه بـه، وإدراكـه لـه مـن لباسـه وأعضـائه، ولـيس بمنكـر أن 

رضورًة إذا يســـهو العاقـــل يف أشـــياء خمصوصـــة وإن علمهـــا 

كانــت خارجــة عــامَّ ذكرنــاه، ألّنــا نعلــم أنَّ اإلنســان قــد يســهو 

عــامَّ أكلــه يف أمســه، وصــنعه يف عمــره، وإن كــان علمــه بــذلك 

ــىلٰ  ــت ع ــف أحل ــًا، فكي ــوله رضوري ــد حص ــواتر  عن ــل الت أه

الســهو مــن حيــث علمــوا مــا تــواتروا بــه رضورًة، فــإن عنيــت 

اجلمــع العظــيم  مجــيعهم أو عــىلٰ  بــام ذكرتــه إحالــة الســهو عــىلٰ 

ــا أنَّ  م يف كالمن ــدَّ ــد تق ــاه، وال ينفعــك وق ــا ال نأب ــو ممَّ مــنهم فه

األُمــم العظيمـــة يف  العــادات قاضــية بامتنـــاع الســهو عـــىلٰ 

ــان  ــك وإن ك ــري أنَّ ذل ــد، غ ــت الواح ــد يف الوق ـــيء الواح الش

ــه وإن امتنــع الســهو  بيَّنّــابــاطالً مل ُيســِقط عنــك مــا  لزومــه، ألنَّ

ن مجيعـًا يف حالـة واحـدة عـامَّ نقلـوه فغـري ممتنـع أن املتواتري عىلٰ 

أن  ، إىلٰ ٰى يســهو بعضــهم عنــه يف حــاٍل، وبعــض يف حــاٍل ُأخــر

م  .خيرج اخلرب من أن يكون متواترًا، وهذا أيضًا ممَّا قد تقدَّ

ــواترين يف مجاعــاهتم وال  وهــب أنَّ الســهو ال جيــوز عــىلٰ  املت

ــادهم  ــت  -يف آح عي ــثام ادَّ ــانع -حي ــا امل ــن ، م ــدوهلم ع ــن ع م

ــ ــل تعمُّ ــد النق ــدواعي؟ وق ــراض وال ــبعض األغ ــادًا ل ــيام  بيَّنّ ف

ســلف مــن كتابنــا جــواز ذلــك علــيهم، وأنَّ يف جــوازه بطــالن 

ة مـا نـذهب إليـه مـن وجـود إمـام حـافظ  ة، وصـحَّ كوهنم حجَّ

 .للرشيعة

ــا املعرفـــة بالبلــدان وامللـــوك فمخالفــة ملـــا ذكرنـــاه،  فأمَّ

 .ها ال يلزمنايف أمر وإلزامك لنا الشكَّ 

ا السهو عـن البلـدان والظـاهر الشـائع مـن أخبـار امللـوك  أمَّ

ــزه  ــا ال نجي ــن ]] ١٩١ص /[[فإّن ــًا م ــا آنف مناه يف كالمن ــدَّ ــا ق مل

ر علمهـم بـه، وإدراكهـم  استحالة السهو عىلٰ  العقـالء فـيام تكـرَّ

ر العلــم فيــه بالقســم لــه، وحلــق هــذا القســم مــن حيــث تكــرُّ 

 .عنه الذي أحلنا سهو العقالء

ــ ــا تعمُّ جــواز  د العقــالء كــتامن أمــر البلــدان قياســًا عــىلٰ وأمَّ

ــىلٰ  ـــرائع ع ــادات والش ــتامن العب ــه ال  ك ــتحيل، ألنَّ ــة فيس األُمَّ

كـتامن أمــر البلــدان ومـا أشــبهها يعــرف وال  داعـي للعقــالء إىلٰ 

نقلهــا ونشـــر خربهــا،  معقــول يــدعو إىلٰ  عٍ دا غــرض، بــل كــلُّ 

راهتم وأســـفارهم وكثـــري مـــن ف النـــاس يف جتـــاألنَّ تصــــرُّ 

معائشهم يقتضـي ذلـك، ويوجـب أنَّ هبـم إليـه أمـّس احلاجـة، 

ــتمرارها يف  ــَم اس ــة وُعِل ــه قائم ــة في ــي اإلذاع ــت دواع ــا كان وم

ــلِّ  ــانٍ  ك ــداٍع  زم ــع إالَّ ب ــتامن ال ُيقَط ــه، ألنَّ الك ــوز كتامن ال جي

ذلـك مفقـود يف أمـر البلـدان مـع  ، وغـرض ظـاهر، وكـلُّ قويٍّ 

 .نقل خربها وإشاعته ه من ثبوت الدواعي إىلٰ بيَّنّاما 

ا مـا نقـل مـن كـون الرسـول يف الـدنيا فهـو جـاٍر جمـر  ٰى فأمَّ

م مـن أحـوال البلـدان مـن وجـه، ألنَّـه ال غـرض لعاقـل  ما تقدَّ

ــاء داٍع إىلٰ  ــتامن دع ــىلٰ  يف ك ــه ع ــوز أن و نفس ــور، وجي ــه الظه ج

ــ كذيبــه وجيــوز أن يكــون مـبطالً، وألنَّ مــن اعتقــد ت ايكـون حمق�

ــد  ــالء ق ــربه، ألنَّ العق ــل خ ــن نق ــاد م ــذا االعتق ــه ه ال يمنع

 .واملبطل ُخيِربون عن حال الصادق والكاذب، واملحقِّ 

ــو ــالم س ــود األع ــل وج ــرآن، ونق ــل الق ــا نق ــرآن  ٰى فأمَّ الق

ا ال يمتنـع حصـول الـدواعي إىلٰ  كتامنـه، وقـد جيـوز مـن  فهو ممـَّ

يقــدر أنَّ  أن طريــق اإلمكــان وقــوع اإلخــالل بــه، ولــيس عــىلٰ 

قني بـه  يف الكثـرة والظهـور هـذه، بـل بـأن  احلال يف املصـدِّ

ــني،  ــدًا أو اثن ــل واح ــان يف األص ــدعوة ك ق لل ــدِّ ر أنَّ املص ــدِّ ُيق

ــع مــع هــذا  ــًا فــال يمتن بًا معادي ص /[[وكــان مــن عــداه مكــذِّ

بني التقــدير اإلخــالل بنقــل األ]] ١٩٢ عــالم بــأن يــدعو املكــذِّ

قون لضـعف أمــرهم، غــري دواعـي الكــتامن إليـه، وينفــ ر املصــدِّ

 أنَّ هللا تعـاىلٰ  أنَّ هذا ممَّا يـؤمن وقوعـه لقيـام الداللـة عنـدنا عـىلٰ 

ة يف كلِّ  لـه متالفيـًا ملـا جيـري فيـه  حافظًا لدينه، مبيِّنـاً  زمانٍ  حجَّ

 .من زلل وغلط ال يمكن أن يستدركه غريه

ــور الظــاهرة يف الشـــريعة  ــا الصــالة والصــيام واألُم فأمَّ

ــيس ــىلٰ  فل ــزم ع ــرف  يل ــن ع ــا إالَّ م ــة أن ال يعرفه ــذه الطريق ه

ــه ال  ــهو، ألنَّ ــم أو س ــاب ذاك ظل ــاحب الكت ــزام ص ــام وإل اإلم

 .علَّة لنا توجبه

ــد  ــاوق ــا  بيَّنّ ــيام وم ــالة والص ــرف الص ــع أن يع ــه ال يمتن أنَّ

أشبهها بالتواتر مـن ال يعـرف اإلمـام غـري أنَّـه وإن عـرف ذلـك 

هــذه العبــادة مــن  ٰى ا جيــري جمــرال يكــون واثقــًا بــأنَّ شــيئًا ممَّــ

العبادات مل ينطـِو عنـه، وأنَّـه وإن أظهـر الثقـة بـذلك فهـو غـري 

ن  .واثق يف احلقيقة وال متيقِّ

ا ما ال يزال يعارضـنا بـه اخلصـوم يف هـذا املوضـوع مـن  فأمَّ

زوا أن يكــون القــرآن قــد عــورض بمعارضــة هــي : قــوهلم جــوِّ

ــلمون لغ ــك املس ــتم ذل ــح فك ــه وأفص ــغ من هتم، أبل ــوَّ ــتهم وق لب

ــا،  ــلناه يف كالمن ــام أصَّ ــو ســاقط ب ــنهم فه ــالفني م وخــوف املخ
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ــا قــد  ــاألّن ــة ال يلزمنــا جتــويز  بيَّنّ أنَّ مــا دواعــي النقــل فيــه ثابت

 مـن خـالف امللَّـة مـن الـدواعي إىلٰ  كتامنه، وقد علمنـا أنَّ لكـلِّ 

نقــل معارضــة القــرآن لــو كانــت ممَّــا ال جيــوز أن يقعــدوا معــه 

ــا  ــن نقله ــًة ع ــاف مجل ــن ال خي ــيهم م ــريه، وألنَّ ف ــوف أو لغ خل

ه ومملكتــه كــالروم ومــن جــر جمــراهم،  ٰى حلصــوله يف بــالد عــزِّ

ال يمنـع مـن النقـل كـام مل يمـنعهم مـن  -أيضـًا  -وألنَّ اخلوف 

ــّي  ــبِّ النب ــبهم مــن س ــلمني وُيغِض ــا ُيســِخط املس ــري ممَّ نقــل كث

  ــع ــام يمن ــوف إنَّ ــه، وألنَّ اخل ــه وهجائ ــع إن  -وقذف  -من

ــه، ويف  ـــرار ب ــن االستس ــنعهم م ــل، وال يم ــاهر بالنق ــن التظ م

جهـة االستســرار مـا يوجـب اتِّصـاله بنـا، ويف إفسـاد  نقله عىلٰ 

ــيها  ــا أن نستقص ن ــرية، ولعلَّ ــوه كث ــه وج ــة وإبطال ــذه املعارض ه

فــيام يــأيت مــن الكتــاب عنــد الكــالم يف الــنصِّ ]] ١٩٣ص /[[

 . أمري املؤمنني  عىلٰ 

ــا ُيع ــة م ــلَّ ومجل ــاب أنَّ ك ــذا الب ــه ه ــد علي ــت  َق يشء كان

ــدواعي إىلٰ  ــز  ال ــة مل جي ــة معلوم ــهم ثابت ــالء أو لبعض ــه للعق نقل

كتامنــه، ويف كــّل يشء جـــاز أن يــدخل فيـــه دواعــي النقـــل 

زنـا فيـه الكـتامن، فـاعترب كـلُّ  مـا يـرد  ودواعي الكتامن معـًا جوَّ

يـه عليك من أعيان املسائل هـذا االعتبـار، فـام حلـق بـام يسـوغ ف

 .دواعي الكتامن أجزته، وما مل يسغ أحلته

 إالَّ أنَّ ما يسـوغ فيـه الكـتامن وحصـول الـدواعي إليـه عـىلٰ 

منــه مــا جيــب إذا كــتم أن ُيبيِّنــه إمــام الزمــان وُيظِهــره : رضبــني

ة به وهـو مـا كـان مـن قبيـل العبـادات والفـرائض،  لتقوم احلجَّ

 -جيـب فيـه ذلـك املكلَّفني العلم بـه، ومنـه مـا ال  وما جيب عىلٰ 

كـــأكثر احلـــوادث التـــي جتـــري مـــن النـــاس يف  -وإن ُكـــتَِم 

فاهتم التي ال تعلُّ   .ق هلا برشع وال دينمتصـرَّ

ا ما يصـري حمفوظـًا باإلمجـاع فقـد : (قال صاحب الكتاب فأمَّ

ة فيه اخلطـأ، وال جيـوز علـيهم  علمنا بالدليل أنَّه ال جيوز عىلٰ  األُمَّ

ال  ٰى حمفوظـًا فـيهم حتـَّ من كون احلـقِّ  ، وال بدَّ الذهاب عن احلقِّ 

ا أن يكون واحـدًا بعينـه خيلو الزمان ممَّن حيفظ الشـرع واحلقَّ  ، فإمَّ

ا أن يكون كلُّ  ذلـك يف واحـٍد أو مجيـع الشــرع يف  أو مجاعة، وإمَّ

اجلامعة، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته ممَّن حيفظه وُينبِّهه 

كذلك القول يف سائر األدلَّـة، فمـن ذلك من هو حافظ له، و عىلٰ 

 ...).اإلمام؟ أين أنَّه ال بدَّ من احلاجة إىلٰ 

ـة حافظـة للشــرع ألنَّ : فيقال له لـيس جيـوز أن تكـون األُمَّ

م، ولـيس بيَّنّـاآحادها ومجاعاهتـا كـام  الغلط جائز عىلٰ  ه فـيام تقـدَّ

ــىلٰ  ــتدالل ع ــومنا يف االس ــع خص ــىلٰ  يرج ــون ع ــم ال جيمع  أهنَّ

ـــأ، و زًا خط ـــوِّ ـــل جم ـــان العق ـــتامعهم ]] ١٩٤ص /[[إن ك اج

خـرب واحـد جيعلـون إمجـاعهم وإمسـاكهم عـن النكـري  عليه إىلٰ 

ـم أمجعـوا عليــه يف  راويـه دلـيالً عـىلٰ  عـىلٰ  ته، ومل يثبـت أهنَّ صــحَّ

 احلقيقة حسب مـا ادَّعـوه، ولـو ثبـت مل يصـّح االسـتدالل عـىلٰ 

ــل إالَّ  ــه دلي ــم أنَّ ــأمر ال ُيعَل ته ب ــحَّ ــاع وص ة اإلمج ــحَّ ــد ص  بع

زوا أن يكــون إمجــاعهم : اإلمجــاع، ألنَّ خلصــمهم أن يقــول جــوِّ

رواتــه مــن مجلــة  تصــديق هــذا اخلــرب، وتــرك النكــري عــىلٰ  عــىلٰ 

ة  اخلطـأ الــذي جيــوز اجــتامعهم عليــه، فكــأنَّ الــذاهب إىلٰ  صــحَّ

ــول ــة يق ــذه الطريق ــه هب ــتدّل علي ــاع واملس ــىلٰ : اإلمج ــدليل ع  ال

ة اإلمجــاع نفــس اإلمجــا ــات ال  ع، ويرجعــون إىلٰ صــحَّ ظــاهر آي

ـة، بـل  داللة يف ظاهرهـا وال يف فحواهـا عـىلٰ  ة إمجـاع األُمَّ صـحَّ

ــتحقُّ  ــة ال تس ــر األُمَّ ــن املــدح أكث ن أوصــافًا م ه، أكثرهــا يتضــمَّ

 .وال يستجيز عاقل وصفهم به

َ الكالم يف هذه اآليات، والصحيح يف تأويلها يف غـري  وقد ُبنيِّ

 .موضع

ة ومل يســتعمل صــاحب  الكتــاب فــيام ادِّعــاه مــن صــحَّ

ــىلٰ  ــل اقتصـــر ع ــه، ب ــه علي ــن احلجــاج فننقض  اإلمجــاع شــيئًا م

أنَّـه ذكـره يف غـري هـذا املوضـع  ٰى مـا ادِّعـ وأحال عـىلٰ  ٰى الدعو

هــذه اجلملــة وهــي  فلهــذا مل نســتقص الكــالم واقتصـــرنا عــىلٰ 

 .كافية

ــه  عــىلٰ  ــو ســلَّمنا ل ــا ل ــة ال جتتمــع عــىلٰ (أّن مل  )خطــأ أنَّ األُمَّ

عــاه مــن كوهنــا حافظــة للشـــرع،  يغــِن ذلــك عنــه شــيئًا فــيام ادِّ

بعضـها الـذهاب  ألنَّه قد اعـرتف يف كالمـه بأنَّـه قـد جيـوز عـىلٰ 

يف مجاعــة مــن مجلتهــا،  احلــقُّ  ٰى يبقــ ٰى يف الشـــرع حتَّــ عـن احلــقِّ 

ع ــدَّ ــا ُي ــذلك، ألنَّ م ــرتاف ب ــن االع ــه م ــدَّ ل ة  ٰى وال ب ــحَّ يف ص

ــا ال جتتمــع عــىلٰ  عــىلٰ  اال� عهــا لــو صــحَّ لكــان دإمجا اخلطــأ،  أهنَّ

ــا أن يكــون داال�  ــدَّ  حــقٍّ  أنَّ كــلَّ ]] ١٩٥ص /[[ عــىلٰ  فأمَّ فــال ب

ع ا يمكـن أن ُيـدَّ ، وقـد علمنـا أنَّ ٰى من اجتامعها عليـه فلـيس ممـَّ

يف بعــض آخــر فــإنَّ  ، وبقــي احلــقُّ بعضــها إذا ذهــب عــن احلــقِّ 

 يكـون قـوهلم فيـه لـيس بإمجـاع، وال البعض الـذي ثبـت احلـقُّ 

ة عىلٰ  ـة الـذي  ، ألنَّـه لـيس بكـلِّ مـن ذهـب عـن احلـقِّ  حجَّ األُمَّ

ع  .أنَّ اخلطأ ال جيوز عليها إذا اجتمعت ٰى ُيدَّ

ـة بـدليل سـو: فإن قيل اإلمجـاع  ٰى يكـون قـول الـبعض حجَّ

 .إما بالتواتر أو غريه
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أنَّ  لـيس هــذا هـو الـذي نحــن فيـه، ألنَّ كالمنـا عــىلٰ : قلنـا

ــ ــل يص ـــرع ه ــىلٰ الش ــان ع ــاع أم ال؟ وإذا ك ــه باإلمج  حُّ حفظ

ــار  ــري اعتب ــن غ ــه م ــوع إلي ــب الرج ــت وج ــل ثاب ــول دلي الق

ـــ ــد مض ــالف، وق ــه أو اخل ــاع في ــا ال  ٰى اإلمج ــه ممَّ ــواتر وأنَّ يف الت

 .يصحُّ حفظ الرشع به ما مٰىض 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــن التعلُّ ــم م ــدَّ هل ــل وال ب ق بمث

ــون ــم ك ــه ُيعَل ــذي ب ــرب ال ــل اخل ــك يف نق ــفته،  ذل ــام وص اإلم

 يف كــلِّ  ٰى غـري ذلـك، فـإذا اسـتغن كونـه إمامـًا، إىلٰ  والـنّص عـىلٰ 

إنَّ السـهو والكـتامن ال يقـع فيـه، : ذلك عن اإلمـام، وقيـل فيـه

فكــذلك القــول فــيام عــداه مــن الشـــرع، وال يمكــنهم أن 

لنـا مـن قبـل عـىلٰ : يقولوا أنَّ  إنَّه ُيعَلم إمامًا باملعجز، ألّنـا قـد دلَّ

ــوره  ــىلٰ ظه ــن  ع ــدَّ م ــز ال ب ، وألنَّ املعج ــحُّ ــاء ال يص ــري األنبي غ

نقلــه، فــإذا جعلــوه حمفوظــًا بــالتواتر ومنعــوا فيــه الســهو 

 ...).والكتامن لزم مثله يف سائر ما ذكرناه

ــا وجــود اإلمــام وصــفاته املخصوصــة فلــيس : فيقــال لــه أمَّ

 مـا ذلـك عـىلٰ  نا عـىلٰ خرب، بـل العقـل يـدلُّ  حيتاج يف العلم هبا إىلٰ 

 .هبيَّنّا

ــا الــنصُّ  عــني اإلمــام واســمه فنعلمــه مــن طريــق  عــىلٰ  فأمَّ

ــوز  ــر ]] ١٩٦ص /[[اخلــرب، وجي ــع لظه ــو وق ــتامن، ول ــه الك في

ــىلٰ  ــام، ودلَّ ع ــنيَّ  اإلم ــاملعجز وب ــه ب ــان نفس ــتامن، وك ــن الك  ع

اإلمـام بعينـه مل ُيكلَّـف مـا ذكرنـاه إالَّ بعـد  عـىلٰ  الناظر يف النصِّ 

 ه بعقلـه يف وجـود إمـام معصـوم يف كـلِّ عـذر أن قطع اهللا تعـاىلٰ 

ــه لــو كــتم الــنصَّ  ــه  عــىلٰ  زمــان، وأنَّ ــه لوجــب علي اســمه بعين

ـة فيـه، ولـيس جهلـه بـأنَّ اإلمـام فـالن  البيان عنه، وإقامة احلجَّ

ه، ألنَّـه وإن جهـل كونـه فالنـًا بيَّنّـادون غريه يقـدح يف ثقتـه بـام 

ـة حافظـاً  فهو يعلم أنَّ هللا تعاىلٰ  لدينـه، فمـن هـذا  يف أرضـه حجَّ

الوجه يثـق ويسـكن، وإنَّـام غلـط صـاحب الكتـاب مـن حيـث 

ــا  ــن مل ــو فط ــفته، ول ــام وص ــون اإلم ــم ك ــالتواتر ُيعَل ــنَّ أنَّ ب ظ

 .اعتمدناه لعلم سالمة مذهبنا من اخللل

ا نفيه إظهار املعجـز عـىلٰ   اإلمـام فـام اعتمـد فيـه إالَّ عـىلٰ  فأمَّ

مـه يف كتابـه، ولـو  احلوالة عـىلٰ  مثـل فعلـه  اقتصــرنا عـىلٰ مـا قدَّ

رضــوان اهللا  -مــا يف كتبنــا، ومــا ســطره أصــحابنا  وأحلنــا عــىلٰ 

ــيهم  ــىلٰ  -عل ــري ع ــا نج ــري أّن ــا، غ ــه لكفان ــا أحال ــواز م  يف ج

بــدليل  ٰى مــا يمضـــي يف كالمنــا مــن دعــو عادتنــا يف عقــد كــلِّ 

 .منه يمكن إصابة احلقِّ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــىلٰ  وال ــزات ع ــار املعج ــواز إظه ــن  ج ــد م ي

 صـدق مــن يظهـر عــىلٰ  عـىلٰ  ، أنَّ املعجــز هـو الــدالُّ س بنبـيٍّ لـي

ع ــدَّ ــون كامل ــه، أو يك عي ــيام يدَّ ــده ف ــع  ٰى ي ــع موق ــه يق ــه ألنَّ ل

ــر ــري جم ــديق وجي ــاىلٰ  ٰى التص ــول اهللا تع ــه ق ــيام : ل ــدقت ف ص

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم املعجـز مل يمتنـع أن  عيه عـيلَّ تدَّ

ــره اهللا تعــاىلٰ  ــىلٰ  ُيظِه عي ع ــدَّ ــن ي ــد م ــىلٰ  ي ــه ع ــدلَّ ب  اإلمامــة لي

ــع أن  ــام ال يمتن ــه، ك ــاد ل ــه، واالنقي ــوب طاعت ــمته، ووج عص

ته يظهره عىلٰ  عي نبوَّ  .يد من يدَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار املعجــزات عــىلٰ  يــد غــري  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـىلٰ حيـث ظنـُّ]] ١٩٧ص /[[األنبياء مـن  ة  وا أهنَّ النبـوَّ

ــ ــيص، وأنَّ داللته ــة والتخص ــة اإلبان ــن جه ــائر م ــة لس ا خمالف

ــا إذا دخلــت مــن جهــة اإلبانــة اســتحال  الــدالالت، وأهنَّ

ــىلٰ  ــا ع ــيٍّ  ظهوره ــيس بنب ــن ل ــد م ــواد ي ــان الس ــا أب ــام أنَّ م ، ك

واجلوهر من سـائر األجنـاس يسـتحيل ثبوتـه ملـا لـيس بجـوهر 

ــزات  ــادهم أنَّ املعج ــبهتهم يف اعتق ــل، ألنَّ ش ــواد فباط وال س

ــا ختــ الف مــن هــذا الوجــه ســائر تــدلُّ مــن جهــة اإلبانــة، وأهنَّ

ــيس  ــا جيــب ظهورهــا وحصــوهلا، ول ــم وجــدوها ممَّ ــة أهنَّ األدلَّ

بواجـب مثـل ذلـك يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه غـري منكـر أن يثبـت 

أنَّـه  كـون بعـض القـادرين قـادرًا مـن غـري أن يقـوم داللـة عـىلٰ 

ــه ال  كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا يف داللــة املعجــزات ألنَّ

ـم رأوا سـائر األدلَّـة ال يـد النبـيِّ  ىلٰ بدَّ مـن ظهورهـا عـ ، أو ألهنَّ

 مـدلوالهتا ألنَّ مـا دلَّ عـىلٰ  ة عـىلٰ ُخيِرجها كثرهتا مـن كوهنـا دالَّـ

ر وتــواىلٰ  ، مل خيــرج مــن أن يكــون داال�  أنَّ الفاعــل قــادر لــو تكــرَّ

ولــيس هــذا حكــم املعجــزات ألنَّ كثرهتــا ُخيِرجهــا مــن كوهنــا 

ــ ة، ولــيس ة عــىلٰ دالَّ يف يشء ممَّــا ذكــروه مــا يوجــب كــون  النبــوَّ

 .جهة اإلبانة والتخصيص ة عىلٰ املعجزات دالَّ 

ــا وجــوب حصــوهلا وظهورهــا عــىلٰ  وخمالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ

ــام  ــه إن ــروه، ألنَّ ــا ذك ــيس بمقــتٍض مل ــة فل ــائر األدلَّ يف ذلــك لس

، قـة بــالنبيِّ وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـاحلنا متعلِّ 

ــا، ــًا إلين ي ــاً  وكــان مؤدِّ ــحُّ أن  ومبيِّن ــا ال يص ــن مصــاحلنا م ــا م لن

ــىلٰ  ــب ع ــه، وإذا وج ــن جهت ــه إالَّ م ــف علي ــاىلٰ  نق ــديم تع  الق

تعريفنا مصاحلنا، ومل يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن ال نقطـع 

هلـذا الوجـه،  يـد النبـيِّ  صدقه وجب أن ُيظِهـر املعجـز عـىلٰ  عىلٰ 

عـرف وليس جيـب هـذا يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه لـيس جيـب أن ي

قادر يف العـامل، وال تتعلَّـق هـذه املعرفـة بشــيء مـن  أحوال كلِّ 
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ــىلٰ  ــاحلنا، ع ــة  مص ــام الدالل ــب قي ــا جي ــة م ــور العقلي أنَّ يف األُم

ــ ــه لس ــه خمالفت ــن حال ــك م ـــي ذل ــه، وال يقتض ــة، علي ائر األدلَّ

 .من جهة اإلبانة ووجوب كونه داال� 

ـــه غـــري صـــحيح، ألنَّ كثـــ ـــا مـــا حكـــاه ثانيـــًا فإنَّ رة فأمَّ

ــواتر  ــزات وت ــن أن ]] ١٩٨ص /[[املعج ــا م ــا ُخيِرجه وقوعه

الوجـــه الـــذي يـــدلُّ عليـــه، ألنَّ أحـــد  تكـــون واقعـــة عـــىلٰ 

 تــواىلٰ  ٰى الشـــروط يف داللتهــا كوهنــا ناقضــة للعــادة، ومتــ

وجودهــا وكثــر حصــلت معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة 

فلم تـدّل مـن هـذا الوجـه، ولـيس كـذلك حكـم سـائر األدلَّـة 

 ٰى تواترهــا وتــوايل وجودهــا ُيــؤثِّر يف وجــه داللتهــا، أَال تــر ألنَّ 

ــىلٰ  ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــه  أنَّ احل ــه بكثرت ــريَّ داللت ــادر ال تتغ ــا ق منّ

ــة،  ــه الدالل ــؤثِّرة يف وج ــرة م ــن الكث ــث مل تك ــن حي ــه م وتوالي

ــه غــري ممتنــع أن يــدلَّ قــدر مــن األفعــال املحكمــة عــىلٰ   وكــام أنَّ

مــا هـو أنقـص منــه،  وخيـالف مــن  يـدلُّ كـون فاعلـه عاملــًا وال 

قــادر يف أنَّ يســريه وكثــريه  أنَّ احلــيَّ  هــذا الوجــه مــا يــدلُّ عــىلٰ 

ــة يف معنــ  ٰى دالٌّ ومل يوجــب مــع ذلــك خمالفتــه لــه ولســائر األدلَّ

ــىلٰ  ــع ع ــة اجلمي ــت دالل ــل كان ــة، ب ــدٍ  اإلبان ــدٍّ واح ــان  ح وإن ك

ــد ــع أن ي ــري ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتالف ال ــنهام االخ لَّ بي

ة إذا مل تبلــغ حــد�  املعجــزات عــىلٰ  مــن الكثــرة وإن كانــت  االنبــوَّ

لو كثرت خلرجت مـن كوهنـا داّلـة، وال جيـب أن تكـون خمالفـة 

 .اإلبانة ٰى لسائر األدلَّة يف معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ املعجـزات لـو ظهـرت عـىلٰ   فأمَّ

ري غـريهم التنفـ جتـويز ظهورهـا عـىلٰ  ٰى يد غري األنبيـاء القتضــ

 .أيدهيم عن النظر فيها إذا ظهرت عىلٰ 

ــام وجــب مــن جهــة اخلــوف ألن : وقــوهلم إنَّ النظــر فيهــا إنَّ

زنـا  تكون لنا مصـالح ال نقـف عليهـا إالَّ مـن جهـتهم، وإذا جوَّ

ــيٍّ  ظهورهــا عــىلٰ  ــيس بنب ــدي مــن ل ــوف، ارتفعــت ج ي هــة اخل

ــ يف النفــور عــن النظــر، واالرضاب عــن  اوكــان هــذا ســببًا قوي�

م، ألنَّ مـن لـه العلـم املعجـز فتكلُّ  ه، فشبيه يف الـبطالن بـام تقـدَّ

ــَي إىلٰ  ــون  وُدِع زًا أن يك ــان جمــوِّ ــه النظــر وإن ك ــه يلزم ــر في النظ

ز ذلـك فهـو غـري آمـن من ظهر عليه لـيس بنبـيٍّ  ، ألنَّـه وإن جـوَّ

من أن يكون لـه مصـالح ال يقـف عليهـا إالَّ مـن جهتـه فيجـب 

ــيعلم  ــز ل ــر يف املعج ــه النظ عي ]] ١٩٩ص/[[علي ــدَّ ــدق امل ص

ــع إىلٰ  ــ ويرج ــه نبي� ــه يف كون ــيٍّ  اقول ــيس بنب ــًا، أو ل وال  أو إمام

ــاظر أن  ــويز الن ــل جت ــر ألج ــن النظ ــور ع ــزم النف ــو ل ــام، ول إم

للــزم مــن مثلــه  يــده العلــم لــيس بنبــيٍّ  يكــون مــن ظهــر عــىلٰ 

زًا أن يكــون  ــاظر قبــل نظــره يف املعجــز جمــوِّ النفــور إذا كــان الن

الصـدق، والنـاظر ال بـدَّ قبـل  ة عـىلٰ ري دالَّـشعبذة وخمرفـة، وغـ

زًا ملـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون جمـوِّ

ــرًا لــه وال مســقطًا لوجــوب النظــر عليــه  التجــويز ومل يكــن منفِّ

غـري  فالتجويز أيضًا فيمن ظهر عليـه العلـم أن يكـون غـري نبـيٍّ 

ــر، وال مســقطًا لوجــوب النظــر، عــىلٰ  ــم أنَّ  منفِّ مــن ظهــر العل

ــىلٰ  ــه  ع ــاحلنا ب ــق مص ــن تتعلَّ ــون ممَّ ــن أن يك ــو م ــده ال خيل ي

ــالنبيِّ  ــه ك ــاحلني  وبمعرفت ــذلك كالص ــون ك ــام أو ال يك واإلم

الوجـه  الذي جيـوز أن يظهـر علـيهم املعجـزات، فـإن كـان عـىلٰ 

ل فــال بــدَّ مــن أن يــدعونا إىلٰ  فنــا مــن  األوَّ النظــر يف علمــه وُخيوِّ

حلنا، وال بــدَّ مـن أن يلزمنـا النظــر تـرك النظـر فيــه بفـوت مصـا

زنـا قبـل النظـر يف معجـزه كونـه كاذبـًا كـان  مع اخلوف، فإن جوَّ

هــذا التجــويز عنــد اجلميــع غــري مــؤثِّر يف وجــوب النظــر، وإن 

النظــر يف علمــه ومل يلزمنــا  الوجــه الثــاين مل يــدعنا إىلٰ  كــان عــىلٰ 

تنفـري، النظـر فيـه فقـد زال االلتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم وال

ــدعونا إىلٰ  ــاحلنا  ألنَّ مــن ي ــا بفــوت مص فن ــر يف علمــه وُخيوِّ النظ

ال جيــوز أن يكــون صــادقًا، وال مصــلحة لنــا معــه بــل ال خيلــو 

الً  ـــتحمِّ ـــادقًا م ـــًا، أو ص ف ـــًا خمرِّ ـــون كاذب ـــن أن يك ـــدنا م عن

ــىلٰ  ــره ع ــر يف أم ــزم النظ ــاحلنا، فيل ــلِّ  ملص ــد زال  ك ــاٍل، وق ح

ــاه بــني حــ االشــتباه عــىلٰ  الً مــا ذكرن ال مــن جيــوز كونــه مــتحمِّ

ــر يف  ــن النظ ــري ع ــأين التنف ــالح، ف ــال الص ــني ح ــاحلنا وب ملص

 اإلعالم لوال ذهاب القوم عن الصواب؟

غــري  والستقصــاء الكــالم يف جــواز إظهــار املعجــزات عــىلٰ 

نـا أن ُنفــِرد لــه ]] ٢٠٠ص /[[األنبيـاء موضــع  غـري هــذا، ولعلَّ

 .مسألة بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

ــ ــاحب الكت ــال ص ــر : (ابق ــال أكث ــا ح ــا تتبَّعن ــد، فإّن وبع

ــة عليــه أظهــر مــن الــنصِّ   الشـــرع  فوجــدنا النقــل فيــه واألدلَّ

وسـائر ] اإلمـام يف بعـض االعتبـار[اإلمـام، بـل مـن كـون  عىلٰ 

ــم ] يف بعــض[صــفاته  األعصــار، فكيــف يصــحُّ أن جيعــل العل

 ...).اإلمام واملعرفة بكونه إمامًا؟ ذلك فرعًا عىلٰ  بكلِّ 

ا كـون اإلمـام ووجـوده يف كـلِّ : هفيقال ل عصــر فطريقـه  أمَّ

رع الـذي ـه، وال نسبة بينه وبني العلم بـأكثر الشـبيَّنّاالعقل، وقد 

 .ق الظنونرُ االجتهاد وطُ  يعتمد فيه اخلصوم عىلٰ 
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ا النصُّ  عـني اإلمـام واسـمه وهـو أيضـًا أظهـر مـن  عـىلٰ  فأمَّ

أخبــار قــد  أكثــر الشـــرع وأثبــت، ألّنــا نرجــع يف تصــحيحه إىلٰ 

ـة، وُنبـنيِّ مـن فحواهـا الداللـة  أمجع عليها املختلفـون مـن األُمَّ

أخبــار قــد تــواترت هبــا فرقــة كثــرية العــدد،  الــنصِّ أو إىلٰ  عــىلٰ 

ــار  ـــرع أخب ــر الش ــيس يف أكث ــاد، ول ــان واالعتق ــهورة املك مش

مــا ذكرنــاه مل يفــزع خصــومنا يف  متــواترة، ولــوال أنَّ األمــر عــىلٰ 

ــره إىلٰ  ــون  أكث ــار الظن ــه أخب ــد في ــا يوج ــان، ألنَّ م واالستحس

 .واجتهاد غريها من ظنٍّ  متواترة ال يفتقر يف تصحيحه إىلٰ 

إلينـا منـه  ٰى أّنـا مل نجعـل العلـم بالشــرع والثقـة بـام أدّ  عىلٰ 

مـا ُيعَلـم  معرفـة إمـام بعينـه، بـل جعلنـاه مسـندًا إىلٰ  فرعًا عـىلٰ 

طريــق  عصـــر عــىلٰ  بـالعقول مــن وجــود إمــام معصــوم يف كــلِّ 

ــو كــان العلــم  ]] ٢٠١ص /[[اجلملــة حيفــظ الشـــريعة، فل

مل  -كـام ظننـت  -اإلمـام  رع أظهـر مـن الـنّص عـىلٰ ـبأكثر الشـ

 .هذا الوجه يقدح يف طريقنا عىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــىلٰ : (ق ــري  ع ــال أم ــن ح ــاَمل م أنَّ املتع

ل  - املــؤمنني  ــو اإلمــام األوَّ ــع يف  -وه ــد يرج ــه كــان ق أنَّ

ــ ــض الش ــة بع ــان  ـرائع إىلٰ معرف ــد ك ــحابة، وق ــن الص ــريه م غ

عــاء مــا ذكــروه مــن  يرجــع مــن رأي إىلٰ  رأي، فكيــف يمكــن ادِّ

ريعة ال تصــري حمفوظـة إالَّ باإلمــام، واملتعـاَمل مــن حالــه ـأنَّ الشـ

ز لغــريه خمالفتـه يف الفتــاو واألحكـام، وكــان ال  ٰى أنَّـه كــان ُجيـوِّ

ن ال يتَّبــع قــول مــ مــن ال يتَّبــع قولــه كــام ينكــر عــىلٰ  ينكــر عــىلٰ 

 ...).الرسول 

ادِّعـاء رجـوع  مـا رأينـا أعجـب مـن إقـدامك عـىلٰ : يقال له

ــؤمنني  ــري امل ــور  إىلٰ  أم ــع ظه ـــرائع م ــة الش ــريه يف معرف غ

عاقــل ســمع األخبــار، وأكثــر مــا  لكــلِّ  ٰى بطــالن هــذه الــدعو

غـريه مـن  يشء رجـع فيـه إىلٰ  بطالهنا أنَّـك مل تشــر إىلٰ  يدلُّ عىلٰ 

ــام،  ــالف األحك ــن ال خ ــل م ــاالً فع ــه إرس ــول ب ــلت الق وأرس

عليــه، وال نــزاع يف قولــه، وكيــف يســتجيز منصــف مثــل هــذه 

 مــع مــا قــد تظــاهرت بــه الروايــة وأطبــق عليــه الــويلُّ  ٰى الــدعو

 .»باهبا أنا مدينة العلم وعيلٌّ «:  من قول النبيِّ  والعدوُّ 

 .»أقضاكم عيلٌّ «: وقوله ]] ٢٠٢ص /[[

يـدور حيــثام  مـع عــيلٍّ  واحلــقُّ  احلـقِّ مــع  عـيلٌّ «: وقولـه 

 .»دار

ــيمن،  بعثنــي رســول اهللا إىلٰ «: وقــول أمــري املــؤمنني  ال

ــري مــن األحكــام؟ : فقلــت ــا شــاب ال علــم يل بكث أتبعثنــي وأن

ــت  الّلهــمَّ : صــدري وقــال رب بيــده عــىلٰ ـفضــ اهــِد قلبــه، وثبِّ

 .»لسانه، فام شككت يف قضاء بني اثنني

ــة، ومــن احلــقِّ  ٰى ولــيس جيــوز أن يكــون أقضـــ معــه يف  األُمَّ

غــريه يف  حـاٍل، ومــن هـو بـاب العلــم واحلكمـة يرجـع إىلٰ  كـلِّ 

ـــع  ـــيس يرج ـــام، ول ـــام إىلٰ ]] ٢٠٣ص /[[األحك  يف األحك

معرفـة غـريه فيهـا،  غريه إالَّ من ذهـب عنـه بعضـها، وافتقـر إىلٰ 

ــة، ألنَّ  ٰى ومــن هــذا حكمــه ال جيــوز أن يكــون أقضـــ األُمَّ

ن يغــرب عنـــه علــم يشء مــن القضـــايا أقضــاها ال جيــوز أ

 .واألحكام

والظاهر املعلوم خـالف مـا ادِّعـاه صـاحب الكتـاب أنَّـه ال 

 األمـر بعـد النبـيِّ  اختالف بني أهـل النقـل يف رجـوع مـن تـوّىلٰ 

  ــم ــور إليــه، وأهنَّ يف معضــالت األحكــام ومشــتبهات األُم

 .ون من علمهكانوا يستضيئون برأيه، ويستمدُّ 

 ).عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو حسن ال: (وقول عمر

 .، معروف)هللك عمر لوال عيلٌّ : (وقوله

ـــر  ـــس األم ـــاب أن يعك ـــاحب الكت ـــوغ لص ـــف يس فكي

صـلوات اهللا (ويقلبه، وجيعـل مـا هـو ظـاهر مـن االفتقـار إليـه 

ــه إىلٰ  والرجــوع إىلٰ  )عليــه ــه وأحكامــه رجوعــًا من غــريه؟  فتاوي

 .أحد عىلٰ  ٰى وهذه مكابرة ال ختف

ــن رأي إىلٰ ]] ٢٠٤ص /[[ ــوع م ــا الرج ــد  فأمَّ ــر فق ــاآخ  بيَّنّ

أنَّه باطل، وأنَّ أكثر ما ُيتعلَّق بـه خـرب عبيـدة السـلامين وقـد قلنـا 

 .ما عندنا فيه

ولو ذكر صـاحب الكتـاب شـيئًا يمكـن أن يكـون شـبهة يف 

 .كيف القول فيه بيَّنّاالرجوع عن املذهب، والتنّقل يف اآلراء ل

ا تركه  أنَّ  بيَّنّـامـن ال يتَّبـع قولـه فقـد  عـىلٰ اإلنكـار  وأمَّ

ــه  النكــري عــىلٰ  كــان يســتعمل مــع خمالفيــه يف  رضوب، وأنَّ

 .األحكام ما جيب استعامله يف مثلها من املناظرة والدعاء

بـاع اخلـالف يف اتِّ  ٰى خـالف جمـر وليس جيـب أن جيـري كـلُّ 

 الواقــع عــىلٰ  -أيضــًا  -، إن ُأريــد بــاخلالف قـول الرســول 

ــه، وإن ُأريــد مــا يقــع مــن اخلــالف عــىلٰ  لشــكِّ طريــق ا ت  يف نبوَّ

يء أو ـطريــق دخــول الشــبهة يف مــراده أو يف ثبــوت أمــره بالشــ

هنيه عنه فقـد جيـوز أن يسـتعمل يف هـذا الضــرب مـن اخلـالف 

 .املناظرة والدعاء اجلميل دون غريه -يعني الثاين  -

يف األحكــام هــذه  مــن خالفــه  بــل عنــدنا أنَّ كــلَّ 

 .من حيث ال يعلم  يف أنَّه رادٌّ لقول النبيِّ صورته 
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قـد ثبـت : قـالوا: هلـم ٰى شـبهة ُأخـر: (قال صاحب الكتاب

ــذ األحكــام،  ــدَّ مــن إمــام يقــوم بإقامــة احلــدود، وتنفي ــه ال ب أنَّ

ــة، إىلٰ  ــظ البيض ــيء، وحف ــمة الف ــه  وقس ــك، وأنَّ قيام ــري ذل غ

لـوم مـن بذلك ال بـدَّ منـه، وإن مل نقـل إنَّـه حيفـظ الشــرع، ومع

ــا ال جيــوز أن توَكــ ــور أهنَّ ــه فيهــا  ل إىلٰ هــذه األُم مــن جيــوز علي

ــا مــن بــاب الــدِّ  ين، فتجــويز الغلــط فيهــا كتجــويز الغلـط، ألهنَّ

ــون  ــأن يك ــحُّ إالَّ ب ــك ال يص ـــرائع، وذل ــائر الش ــط يف س الغل

ــذلك  ــة ب معصــومًا يــؤمن ســهوه وغلطــه، ولــيس بعــض األئمَّ

ـــة واحـــدة أوىلٰ  ـــض، ألنَّ العلَّ ـــن بع ويف ]] ٢٠٥ص /[[، م

 ...).ما نقوله عىلٰ  زمانٍ  ذلك إثبات إمام معصوم يف كلِّ 

ا ال نعتمـده، وقـد : يقال له أنَّ  بيَّنّـاوهـذه الطريقـة أيضـًا ممـَّ

ــ ــتمرٍّ التعلُّ ــري مس ــة غ ــدود يف وجــوب اإلمام ــة احل ، ألنَّ ق بإقام

ــا  ــد بــذلك أصــالً، وجيــوز أن ينســخ عنّ ز أن ال يتعبَّ العقــل ُجيــوِّ

ــق بوجــوب إقامــة احلــدود يف تعبُّــبعــد ال د بــه، وألزمنــا مــن تعلَّ

ــىلٰ  ــة ع ــون  الدالل ــمع أن يك ــرق الس ــن ط ــة م ــة واجب أنَّ اإلمام

هــًا إىلٰ  ــة يف حــال إمــامتهم،  اخلطـاب بإقامــة احلــدود متوجِّ األئمَّ

ـــ ـــامتهم والتوصُّ ـــب إق ـــ ل إىلٰ فـــال جت ـــوهنم أئمَّ ـــذلك، ك ة ب

التـــي  وعارضـــنا بالزكـــاة وغريهـــا، وفســـاد هـــذه الطريقـــة

ــه أظهــر مــن أن خيفــ حكيتهــا عــىلٰ  بت ، وإن ٰى الرتتيــب الــذي رتَّ

ــدًا  هــا فاس ــتعملته يف ردِّ ــا واس ــه علين ــا تكلَّمــت ب ــر م كــان أكث

 .أيضًا غري مستمرٍّ 

هـذه الطريقــة  ٰى ونحـن ُنبـنيِّ عنــه، ويمكـن أن يتعلَّـق بمعنــ

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــة ع ــب يف الدالل ــن الرتتي ــمة  رضب م ــوب عص وج

 .اإلمام

ت عنـدنا وعنـد خمالفينـا أنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام يف قد ثب: فيقال

ــا يف  ــام، وإن اختلفن ــذ األحك ــدود وتنفي ــوم باحل ـــريعة يق الش

ــىلٰ  ــا ع ــدنا يف وجوهب ــة، واعتم ــوب اإلمام ــة وج ــة،  علَّ طريق

، وإذا ثبـت ذلـك وجبـت عصـمته، ألنَّـه ٰى ُأخـر واعتمدوا عـىلٰ 

ي مـن لو مل يكن معصومًا وهو إمام فـيام قـام بـه مـن الـدين الـذ

مجلتــه إقامــة احلــدود وغريهــا وواجــب علينــا االقتــداء بــه مــن 

ين، ولكنّـا إذا حيث قـال وفعـل جلـاز وقـوع اخلطـأ منـه يف الـدِّ 

باعــه فيــه، واالقتــداء بــه يف فعلــه، وقــع منــه ذلــك مــأمورين باتِّ 

ــؤّدي إىلٰ  ــذا ي ــىلٰ  وه ــالقبيح ع ــأمورين ب ــون م ــن  أن نك ــه م وج

ـــأمورين  ـــون م ـــد أن نك ـــوه، وإذا فس ـــب الوج ـــالقبيح وج ب

ــا باتِّ ]] ٢٠٦ص /[[ ــن أمرن ــمة م ــه يف عص ــداء ب ــه، واالقت باع

 .ينالدِّ 

بـاع اإلمـام واالقتـداء إنَّـام ُأمرنـا باتِّ : أن يقـول وليس ألحـدٍ 

بــه فــيام علمنــا صــوابه مــن جهــة غــريه فــنحن نتبعــه يف الــذي 

ــدِّ  ين مل نتبعــه، ألنَّ هــذا نعلمــه صــوابًا، وإذا أخطــأ يف بعــض ال

لوجـب أن ال يكـون بـني اإلمـام وبـني رعيَّتـه  لو كـان صـحيحاً 

ــ ــة يف معن ــتامم، بــل اليهــود والنصــار ٰى مزيَّ ــه واالئ  ٰى االقتــداء ب

ــًا يف  ــهم بعض ــق بعض ــد ُيواف ــام ق ــة اإلم ــة، ألنَّ رعيَّ والزنادق

املذاهب، ال مـن حيـث ذهـب إليـه ذلـك الـبعض املوافـق، بـل 

ته، وكـذلك قـد يوافـق املسـل مون من حيث ُعِلَم بالـدليل صـحَّ

ــود والنصــار ة موســ ٰى اليه ــوَّ ــول بنب ،  ٰى وعيســ ٰى يف الق

وتعظـــيمهام وتفضـــيلهام ال مـــن حيـــث ذهبـــت اليهـــود 

ــه ال إمامــة لكــل هــؤالء  إىلٰ  ٰى والنصــار ذلــك، ونحــن نعلــم أنَّ

ــام تكــون هلـم إقامــة لـو اتَّبعــت أقــواهلم  مـن حيــث املوافقـة وإنَّ

ا ثبـت ولزمت موافقتهـا مـن حيـث قالوهـا، وذهبـوا إليهـا، وإذ

ــة يف معنــ مــن  كــلِّ  االقتــداء بــه واالئــتامم عــىلٰ  ٰى أنَّ لإلمــام مزيَّ

ليس بإمام ثبت أنَّ االقتـداء بـه واجـب مـن حيـث قـال وفعـل، 

ة يف صواب ذلك الفعل ٰى حتَّ   .يكون قوله أو فعله حجَّ

إنَّ هــذه احلــدود : يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــام جتــب إقامتهــا إذا كــان إمــام ، فــإذا مل يكــن فــال واألحكــام إنَّ

جتــب إقامــة ذلــك، بــل ال بــدَّ مــن ســقوط احلــدود كــام تســقط 

ـــام إىلٰ  ـــاب األحك ـــدول يف ب ـــن الع ـــبهات، وم ـــلح  بالش ص

وتراٍض وغري ذلك، فمـن أيـن أنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام مـع إمكـان 

ص . /[[نقــول يف ذلـــك كــام تقولـــون: ذلــك؟ فــإن قـــالوا

ــا نقــول: قيــل هلــم]] ٢٠٧ م واجبــة، ولســنا إنَّ إقامــة اإلمــا: إّن

ال بـدَّ منـه، وطريقتنـا  ٍب واجـ زمـانٍ  إنَّ كون إمام يف كـلِّ : نقول

هنـا لإللـزام عـىلٰ  علَّـتكم،  يف ذلك خمالفـة لطـريقتكم، وإنَّـام وجَّ

 ...).ونحن خمالفون لكم فيها

ــه ــال ل ــت : يق ــا كن ــنقض م ــل ي ــذا الفص ــه يف ه ــا ذكرت م

ــه يف االســتدالل عــىلٰ  ــق  اعتمدت ــوب اإلمامــة مــن طري وج

: بإقامـة احلـدود، وقلـت السمع، ألنَّـك تعلَّقـت بـأمر اهللا تعـاىلٰ 

ــه، ألنَّ  ــا إقامت ــا إذا كانــت مــن فــروض اإلمــام وجــب علين إهنَّ

األمـر بالشــيء أمـر بـام ال يـتمُّ إالَّ بـه، وأنـت اآلن قـد ألزمـت 

الطريقة التـي حكيتهـا مـا هـو الزم لـك، ألنَّـك ألزمـت أن  عىلٰ 

إقامتهـا عنـد حصـول اإلمــام، تكـون احلـدود واألحكـام جيــب 

ــيس  ــك، ول ــه الزم ل ــذا بعين ــا، وه ــوم هب ــه ليق ــب إقامت وال جي
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ــة  ــون إقام ــومك يوجب ــان خص ــث ك ــن حي ــران م ــرتق األم يف

العبــاد، ألنَّ لقائــل  ، وتوجبهــا أنــت عــىلٰ اهللا تعــاىلٰ  اإلمــام عــىلٰ 

ــك ــول ل ــاىلٰ : أن يق ــان اهللا تع ــدود  إذا ك ــة احل ــر بإقام ــد أم ق

ــ ه ال يقــوم هبــام إالَّ اإلمــام، وجــب عليــه واألحكــام، وعلمنــا أنَّ

ــاىلٰ  ــتمُّ إالَّ  تع ــدود ال ي ــة احل ــن إقام ــه م ــر ب ــا أم ــه، ألنَّ م إقامت

مــا  بإقامــة اإلمــام مــن جهتــه، ألنَّ اختيــاره وهــو معصــوم عــىلٰ 

بتــه يف الطريقــة التــي ناقضــتها ال يمكــن، فــإن جــاز أن يــأمر  رتَّ

ــدو ــة احل ــأمر بإقام ــًا أن ي ــاز أيض ــدود ج ــة احل ــون بإقام د ويك

هـــًا إىلٰ  ـــة متــ األمــر متوجِّ أقـــامهم، وال جيـــب عليـــه  ٰى األئمَّ

ــاز أن  ــذلك ج ــتمُّ إالَّ ب ــدود ال ت ــة احل ــت إقام ــامتهم وإن كان إق

ــة يف حــال إمــامتهم وال يكــون  يــأمر بإقامــة احلــدود األئمَّ

ــاب متوجِّ  ــاً اخلط ــ ه ــوا أئمَّ ــل أن يكون ــيهم قب ــع إل ــزمهم م ة فيل

ــــ اإلمــــام، وإن ]] ٢٠٨ص [/[إقامـــة  ل إىلٰ غـــريهم التوصُّ

ــل بــني  ــه وال فص ــن إالَّ بإقامت ــدود ال يمك ــة احل ــت إقام كان

 .األمرين

ونـا عــن هــذه : ثــّم يقـال هلــم: (قـال صــاحب الكتـاب خربِّ

ــد  ــنا نج ــاهلام؟ ولس ــا ح ــان م ــذا الزم ــام يف ه ــدود واألحك احل

: فـإن قـالوا. إمامًا ظاهرًا يقـوم بـذلك، أو يمكـن الرجـوع إليـه

ـام يسـقطان، ويُ  زوا : قيـل هلـم. مــا ذكرنـا رَجـع فـيهام إىلٰ إهنَّ جــوِّ

 ...).مثله يف سائر األزمان

ن اإلمام : يقال له ليس تسقط احلدود يف الزمان الذي ال يتمكَّ

يها، فـإن  فيه من الظهور وإقامتها، بل هي ثابتة يف جنوب مسـتحقِّ

أدركهم ظهور اإلمام أقامها عليهم، وإن مل يدركهم ظهـوره كـان 

املتوّيل يف القيامة اجلـزاء هبـا أو العفـو عنهـا، واإلثـم يف  اهللا تعاىلٰ 

تأخري إقامتها واملنع من استعامل الواجـب فيهـا الزم ملـن أخـاف 

 .الغيبة واالستتار اإلمام وأجلأه إىلٰ 

ــًا،  هــذا أن ال يقــيم اهللا تعــاىلٰ  ولــيس يلــزم قياســًا عــىلٰ  إمام

ــيها امل ــي تقتض ــدود الت ــقطت احل ــه وس ــه إذا مل يقم ــلحة ألنَّ ص

 .هو املانع للعباد ما فيه املصلحة كان تعاىلٰ 

نـا عـن احلـدود يف هـذه األحـوال التـي ال : ثّم يقـال لـه خربِّ

نــون فيهــا  مــن االختيــار، مــا  -معشـــر أهــل االختيــار  -يتمكَّ

 هـي ثابتـة عــىلٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــىلٰ  ــا ع ــأخري إقامته ــم يف ت ــتحّقيها واإلث ــ مس ــن من ع أهــل م

نـوا مــن إقامتـه وقامــت  ٰى االختيـار مـن إقامــة اإلمـام، فمتــ متكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. اهللا تعــاىلٰ  يها وإالَّ كــان أمرهــا إىلٰ مســتحقِّ  احلــدود أقامهــا عــىلٰ 

 .بمثل هذا االختيار أجبنا: قيل له

ــال ــن إ: وإن ق ــقط إذا مل يك ــدود تس ــام إنَّ احل ــا ك ــام يقيمه م

 ذلـك سـقوطها يف كـلِّ  أفيلـزم عـىلٰ : قيـل لـه. تسقط بالشبهات

ــتمكُّ  ــع ال ــال وم ــالح ــإن ق ــقطت يف : ن؟ ف ــام س ــا إنَّ ال، ألهنَّ

ن العاقـدون فـيهام مـن العقـد : قيـل لـه. األحوال التي ال يـتمكَّ

إنَّ احلـدود تسـقط : فام املـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

ســقط بالشــبهات، ألنَّ حــال الغيبــة حــال يف غيبــة اإلمــام كــام ت

ــ حــالٍ  رضورة، وال جيــب أن تســقط يف كــلِّ  يلزمنــا جتــويز  ٰى حتَّ

مـا فـات  الزمان مـن إمـام يقـيم احلـدود مجلـًة قياسـًا عـىلٰ  خلوِّ 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا يف حـال غيبتـه، فكـلُّ  شــيء ُيفصِّ

ن مــن عقــد اإلمامــة واختيــار اإلمــام بــني أحــوال الــتمكُّ 

ــ ــذُّ وأح ــوال التع ــا  ٰى ر يف معن ــو م ــا ه ــدود وثبوهت ــقوط احل س

لناه بعينه بني حال غيبة اإلمام وحال فقده  .فصَّ

إنَّ وقــوع الشـــيء : ثــّم يقـال هلــم: (قـال صــاحب الكتــاب

ــدين  عــىلٰ  ــق بال ــًأ وفاســدًا فــيام يتعلَّ وجــه جيــوز أن يكــون خط

زتم أن ال تقـام احلـدود يف هـذا  ليس بأكثر من عدمـه، فـإذا جـوَّ

لزمان ويف غريه من األزمنة التـي مل يظهـر فيهـا اإلمـام لـو كـان ا

ين، فــام الـذي يمنــع فســادًا يف الـدِّ ] ذلـك[معلومـًا وال يوجــب 

من إثبات إمام غـري معصـوم مجيـل الظـاهر، جيـوز عليـه اخلطـأ 

وال [يقيمـــه مـــن احلـــدود واألحكـــام؟ ]] ٢١٠ص /[[فـــيام 

 ]...).يوجب ذلك فسادًا يف

ــد : يقــال لــه ــق أنَّ عــدم إقامــة احلــدود يف هــذا الزمــان  ابيَّنّ

الظــاملني املخيفــني لإلمــام، ولــيس يلــزم قياســًا  اللــوم فيــه عــىلٰ 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــع ع ــَدم أو تق ــة أن ُتع ــل الظلم ــن ِقبَ ــدمها م ــٍه  ع وج

ــدِّ  ــادًا يف ال ــب فس ــاىلٰ يوج ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــني ين م ــل ب ، والفص

ــة يف أحــدمها هللا تعــاىلٰ  ــه، ويف  األمــرين ظــاهر، ألنَّ احلجَّ ال علي

 .كبرياً  اعن ذلك علو�  اآلخر عليه ال له، تعاىلٰ 

ــاب ــّم يقــال: (قــال صــاحب الكت ــدود : ث ــا عــن احل ون خربِّ

ــوّىلٰ  ــام أيت ــوّىلٰ  واألحك ــامل؟ أو يت ــا يف الع ــام مجيعه ــض  اإلم بع

ه ُح  ــدَّ ذلــك، ومــا عــداه يتــوالَّ ــه مــن [ّكامــه وُأمــراؤه، فــال ب ل

ــه ال ]بالوجــه الثــاين وال بــدَّ مــن أن يقولــوا] [أعــوان لــه؟  ، ألنَّ

ه األُمـراء واحلُ  : قيـل هلـم. ّكـامبدَّ يف بعـض ذلـك مـن أن يتـوالَّ

ــا  ــا ألهنَّ ــي ذكرمتوه ــة الت ــومني للعلَّ ــوا معص ــب أن يكون فيج

 ...).من يقوم باحلدود واألحكام موجودة يف كلِّ 
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ــام رتَّبــت مــا حكيتــه عنّــا مــن : يقــال لــه ــك إنَّ قــد علمنــا أنَّ

ــي كال ــة الت ــىلٰ الطريق ــا ع ــك اآلن عليه ــه  م بت ــذي رتَّ ــه ال الوج

ــو أوردهتــا عــىلٰ  ــنقض، ول ــزام، ونــورد هــذا ال  لنلــزم هــذا اإلل

الوجـه الـذي ذكرنـاه مل يسـغ لـك إيـراد هـذا اإللـزام، ألنَّ مــن 

األعـامل مـن ِقبَـل  ّكـام وسـائر مـن يتـوّىلٰ ذكرته من األُمراء واحلُ 

ــوا ــالوا وفعل ــث ق ــن حي ــم م ــداء هب ــزم االقت ــام ال يل ــل اإلم ، ب

االقتــداء باإلمــام واجــب علــيهم يف مجلــة اخللــق، فكيــف يلــزم 

ــه  ــا ب ــا أوجبن ــمتهم وم ــام يف ]] ٢١١ص /[[عص ــمة اإلم عص

الوجـه الـذي ذكرنـاه  هذا الوجه مـن وجـوب االقتـداء بـه عـىلٰ 

 غري ثابت فيهم؟

: -بعــد فصــل ال طائــل فيــه  -قــال صــاحب الكتــاب 

 فاإلمـام يأخـذ عـىلٰ إنَّ األمـري إذا أخطـأ يف ذلـك : قـالوا ٰى ومت(

يده، كان هـذا القـول مـنهم فصـالً مـع وجـود العلَّـة، ألّنـا إنَّـام 

ــتهم، فالفصــل الــذي قــالوه  ألزمنــاهم عصــمة األُمــراء عــىلٰ  علَّ

ــىلٰ  ــيهم، ع ــامء  ال ينج ــأ فعل ــام إذا أخط ــا إنَّ اإلم ــن قولن أنَّ م

ة تأخذ عىلٰ  ز عىلٰ يده، ألّنا ال نُ  األُمَّ  ...).مجيعهم اخلطأ جوِّ

ــهي ــال ل ــالق : ق ــع إط ــه م ــام ذكرت ــل ب ــكَّ يف أنَّ الفص ال ش

الوجــه الــذي حكيتــه نقــض  القــول يف أصــل االســتدالل عــىلٰ 

ظاهر، غري أنَّ من يفصـل بـني أصـحابنا وبـني اإلمـام وخلفائـه 

يف األصــل : ال يرتضـــي مــا أطلقتــه يف االســتدالل، بــل يقــول

يثمـر  مـن خيطـئ فيهـا خطـأً  ل هذه األحكـام إىلٰ وكَ ال جيوز أن تُ 

ــدِّ  ــادًا يف ال ــتالىفٰ فس ــن ي ــيس وراءه م ــتدرك  ين، ول ــأه ويس خط

 .ّكامغلطه، فال يلزم عصمة األُمراء واحلُ 

ــك ــا قول ــىلٰ : (وأمَّ ــذ ع ــأ أخ ــام إذا أخط ــامء  إنَّ اإلم ــده عل ي

ــة ــ)األُمَّ ــة أئمَّ ة لإلمــام، وإجيــاب لفــرض ، فتصـــريح بــأنَّ األُمَّ

ـة  طاعتها عليه، وهذا مـع مـا فيـه مـن اخلـروج عـن أقـوال األُمَّ

 ال بـدَّ لزيـد عـىلٰ : تناقض ظاهر، ألنَّـه يسـتحيل أن يقـول قائـل

عمرو طاعة وإمرة فيام لـه فيـه بعينـه عليـه طاعـة وإمـرة فيكـون 

ين فلــيس جيــوز أن ذلــك صــحيحًا، واإلمــام إمــام يف مجيــع الــدِّ 

يته عليه يف بعض الدين طاعة وال إمامة  .يكون لبعض رعَّ

ـــاب ـــاحب الكت ـــال ص ـــواوال: (ق ـــنهم أن يقول إنَّ :  يمك

الرسـول، فـإذا  ذلـك، ألنَّ اإلمـام ال يزيـد عـىلٰ  اإلمام يعلم كلَّ 

ّاملـه وُأمرائـه وإنَّـام كـان يعـرف مـا عليـه خطـأ عُ  ٰى كان قـد خيفـ

ــول يف  ــذلك الق ــه فك ــربه إلي ــام، ]] ٢١٢ص /[[ينتهــي خ اإلم

ّاملــه، وألنَّ األمــر يف ذلــك ظــاهر يف حــال أمــري املــؤمنني مــع عُ 

ا مل يعلــم اإلمــام اخلطــأ مــن األُمــراء فكيــف يســـتدرك وإذ

 ...).ذلك؟

ّكامـه يف مـن فصـل مـن أصـحابنا بـني اإلمـام وُح : يقال لـه

أنَّـه ال جيـوز أن يقـع  العصمة بالفصل الـذي ذكرنـاه يـذهب إىلٰ 

ــه  ــه وخلفائ ــن ُأمرائ ــم  -م ــن داره ــدت داره م ــأ  -وإن بع خط

ــدِّ  ــادًا يف ال ـــي فس ــيقتض ــل ال ٰى ين فيخف ــه، ب ــن أن علي ــدَّ م  ب

 .يستدركه ويتالفاه ٰى يتَّصل به ذلك حتَّ 

ا قولـك الرسـول وقـد خفـي  إنَّ اإلمـام ال يزيـد عـىلٰ : (وأمَّ

، فــال إشــكال يف أنَّ اإلمــام ال يزيــد )ّاملــه وُأمرائــهعليـه خطــأ عُ 

الرسـول  الرسول، ولكن مـن أيـن لـك أنَّـه قـد خفـي عـىلٰ  عىلٰ 

ــق بــذخطــأ عُ  هــا، بــل لك يف شــبهة فنحلُّ ّاملــه وُأمرائــه؟ ومل يتعلَّ

ــىلٰ  ــت ع ل ــدعو عوَّ ــ ٰى ال ــاهلا حتَّ ــيام  ٰى وإرس ــالف ف ــه ال خم كأنَّ

ـــؤمنني  ـــول يف أمـــري امل ـــه، والق ـــالقول يف  حكمـــت ب ك

ــه ال جيــوز أن خيفــ الرســول  ّاملــه عليــه مــن خطــأ عُ  ٰى يف أنَّ

ـــي الفســاد يف الــدِّ  ين، ولــيس جيــب أن وخلفائــه مــا يقتض

مللــوك وذوي القـــدرة يســتبعد ذلــك ونحـــن نجــد حزمـــة ا

ــائهم وعُ  ــوال خلف ــن أح ــون م ــنهم يراع ــلطان م ــم يف والس ّامهل

علـيهم معـه  ٰى حـدٍّ ال خيفـ البالد وإن بعدت مـا ينتهـون فيـه إىلٰ 

قـــة بســـلطاهنم وتـــدبريهم ومـــا شــــيء مـــن أحـــواهلم املتعلِّ 

معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــري مــن  حيتــاجون إىلٰ 

ــاهدنا مني، وش ــدِّ ــوك املتق ــاه، وكــان املل ــن عارصن ــًا ممَّ ه أيض

ــيس  ــن ل ــاه مل ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة هللا تعــاىلٰ  خلقــه، وال حــافظ لشـــريعته ودينــه، وال  عــىلٰ  بحجَّ

ــه مــادَّ  ــه وبين ، وال ســبب وال وصــلة تعــاىلٰ ]] ٢١٣ص /[[ة بين

مجيـع هـذه الصـفات التـي  مل ننكر إمتامه وانتظامه ملـن كـان عـىلٰ 

 .ناها عن هؤالءنفي

ـــا إىلٰ  ـــة بن ـــاب فصـــوالً ال حاج ـــاحب الكت ـــّم أورد ص  ث

ــه سـأل نفســه يف بعضـها عــامَّ ال نسـأله عنــه، وبنــ  ٰى نقضـها، ألنَّ

م إفسـادها بعضها عـىلٰ   عـىلٰ : (أن قـال ، إىلٰ ...مـذاهب قـد تقـدَّ

الزنـــا  أنَّــه يلـــزمهم أن يكـــون الشـــاهد الـــذي يشـــهد عـــىلٰ 

ــومًا وإالَّ أدّ  ـــرقة معص ــيم  ىلٰ إ ٰى والس ــأن يق ــدين ب ــاد يف ال الفس

ر فيهــا، [ه مــن ال يســتحقُّ  عــىلٰ  احلــدَّ  إذا غلــط يف الشــهادة أو زوَّ

 ]...).وهذا يوجب عصمة الشهود

ـا الفصـل بـني الشـاهد واإلمـام عـىلٰ : فيقال لـه الطريقـة  أمَّ

بناهـا فواضـح، ألنَّ غلـط الشـاهد ال يتعـدّ  غــريه،  إىلٰ  ٰى التـي رتَّ
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ــداء ــب االقت ــث ال جي ــن حي ــه، واالتِّ  م ــه، ب ــه وفعل ــاع لقول ب

ــه، فجــواز الغلــط  ٰى واإلمــام مقتــد ــه، متَّبــع يف أقوالــه وأفعال ب

 .اآلخر أحدمها خيالف جوازه عىلٰ  عىلٰ 

مـــارة أأنَّ لإلمـــام  أنَّ يف أصـــحابنا مـــن يـــذهب إىلٰ  عـــىلٰ 

ق بــني الصــادق فــرِّ يُ  لســان رســوله  عــىلٰ  نصــبها اهللا تعــاىلٰ 

د عنـــده الكـــاذب ردَّ شـــه ٰى مـــن الشـــهود والكـــاذب، فمتـــ

ــلك  ــن س ــدالً، وم ــاهر ع ــان يف الظ ــها وإن ك ــهادته ومل يمض ش

 .هذه الطريقة مل يلزمه ما ألزمته أيضًا من هذا الوجه

ال بــدَّ : قــالوا: هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب

ــه، ]] ٢١٤ص /[[مــن إمــام  معصــوم حيفــظ الشـــرع ويقــوم ب

 -مـا نقـول  عـىلٰ  -اإلمـام  ألنَّه ال بدَّ فيه من حـافٍظ، ولـيس إالَّ 

ــة  ــة ال جيــوز -مــا تقولــون  عــىلٰ  -أو األُمَّ ، وقــد علمنــا أنَّ األُمَّ

منهـا جيـوز عليـه الغلـط والسـهو،  واحـدٍ  ألنَّ كـلَّ ذلك عليها، 

 واحــٍد منهــا فيجــب جــواز الغلــط عــىلٰ  ومجيعهــا لــيس إالَّ كــلُّ 

ــتقض القــول بجــواز ذلــك عــىلٰ  آحادهــا، وإذا  اجلميــع، وإالَّ ان

ــ ــون الش ــات ـمل يصــّح ك ــن إثب ــدَّ م ــال ب ــة ف ــة باألُمَّ ريعة حمفوظ

 ...).حيفظها زمانٍ  معصوم يف كلِّ 

ــاب]و[ ــد : (قــال أيضــًا صــاحب الكت ــا ق ــم أّن ــاواعل يف  بيَّنّ

 باب اإلمجاع مـن هـذا الكتـاب أنَّـه ال يمتنـع جـواز اخلطـأ عـىلٰ 

كــّل واحــد مــن اجلامعــة ويــؤمن ذلــك يف مجــيعهم، ألنَّ انفــراد 

، ويـؤمن يف ]ال يـؤمن ذلـك فيـه[واحٍد مـن اجلامعـة بقـول  كلِّ 

ــىلٰ  ــؤمن ع ــع أن ي ــام ال يمتن ـــيء  مجــيعهم، وك ــأ يف ش ــد اخلط زي

ـــال، وال  ـــال دون ح ـــدليل، أو يف ح ـــب ال ــــيء بحس دون ش

لـو قـال   أنَّ النبـيَّ  بيَّنّـايتناقض ذلك فكـذلك مـا ذكرنـاه و

ــني ــنهم جيــوز  واحــدٍ  إنَّ كــلَّ : يف عشـــرة مــن املكلَّف ــدَّ م أن يرت

ــىلٰ  ــتامعهم ع ــوز اج ــع، و وال جي ــك، مل يمتن ــاذل ــويز  بيَّنّ أنَّ التج

ة، وال جيـوز أن يصـحَّ   واحـدٍ  مـن كـلِّ  مفارق لإلثبـات والصـحَّ

ــ ــأ يف معن ــنهم اخلط ــحُّ  ٰى م ــدرة، وال يص ــائرهم ألنَّ  الق ــن س م

ــاقض،  ــك يتن ــلِّ [ذل ــت لك ــوز أن يثب ــال جي ــذلك ف ــدٍ  وك  واح

 ].نَّ ذلك يتناقضمنهم صفة وال نثبت جلميعهم، أل

ــا التجــويز فهــو بمعنــ ، وغــري ممتنــع أن يشــكَّ الشــكِّ  ٰى وأمَّ

ــلُّ  ــه ك ــيام يأتي ــد ]] ٢١٥ص /[[ ف ــرد لفق ــنهم إذا انف ــٍد م واح

ــوابًا  ــم ص ــل ُيعَل ــه، ب ــوا علي ــيام اجتمع ــكُّ ف ــدليل، وال ُيَش ال

ــدليل ــول ال ــه ، إىلٰ ...)بحص ــاه : (قول ــام أوردن ــرض ب ــام الغ وإنَّ

مـا  القـدح يف اإلمجـاع مـن جهـة العقـل عـىلٰ  ل إىلٰ إبطال التوصُّ 

ــا الكــالم يف إثباتــه فموقــوف عــىلٰ  الســمع،  يســلكه القــوم، فأمَّ

لنــا مــن قبـل عــىلٰ  ــه ال معــدل عنــه،  وقـد دلَّ ة اإلمجـاع وأنَّ صــحَّ

ــة فمــن أيــن أنَّــه ال بــدَّ مــن إمــام  ــإذا صــحَّ كونــه حجَّ ف

 ...).معصوم؟

اإلمجـاع مـن مـن عجيـب األُمـور أنَّـك تنـاقض يف : يقال له

خمــالفني يف  ال تعــرف مذهبــه فيــه، ألنَّ كالمــك يــدلُّ عــىلٰ 

ــة جيــب أن جتتمــع عــىلٰ  اإلمجــاع منّــا يــذهبون إىلٰ  اخلطــأ  أنَّ األُمَّ

ــة  ــوم دالل ــدهم أن تق ــتحيل عن ــه يس ــول، وأنَّ ــق العق ــن طري م

ــم ال خيتــارون اخلطــأ يف حــال اإلمجــاع، ولــيس  ســمعية عــىلٰ  أهنَّ

م علينا مثـل هـذا مـ ن أنعـم النظـر يف مـذهبنا، وإنَّـام نـورد يتوهَّ

ــا ــل قولن ــاع، مث ــه يف اإلمج ــت بعض ــذي حكي ــاج ال إنَّ : احلج

 اآلحـاد جيـب جـوازه عـىلٰ  مجيعهم هـم آحـادهم فـام جيـوز عـىلٰ 

ــة ال جيــوز  مــن يــذهب إىلٰ  نظــائر ذلــك عــىلٰ  اجلميــع إىلٰ  أنَّ األُمَّ

خطـأ مـن طريـق العقـول وال يعتـرب فيـه السـمع  أن جتتمع عـىلٰ 

 ٰى اخلطــأ بالشـبهة يف امتناعــه عليهـا جمــر جيـري اجتامعهــا عـىلٰ و

ــىلٰ  ــا ع ــد، وال  اجتامعه ــت واح ــد يف وق ــن يشء واح ــهو ع الس

ــذهب إىلٰ  ــريهم ي ــن غ ــحابنا وال م ــن أص ــالً م ــرف حمصِّ أنَّ  نع

ــىلٰ  ــرد ع ــتحيل أن ي ــمع يس ــة أو  الس ــأنَّ األُمَّ ــدير ب ــبيل التق س

ــال و ــال دون ح ــأ يف ح ــار اخلط ــا ال ختت ــة منه ــىلٰ مجاع ــه  ع وج

دون وجــه، والــذي جيــب أن نتشــاغل بــه بعــد هــذا الكــالم يف 

ع ة مـا ُيـدَّ ـة ال جتتمـع عـىلٰ  ٰى صحَّ  مـن السـمع الـوارد بـأنَّ األُمَّ

اخلطــأ، ومل نجــده ذكــر هاهنــا شــيئًا مــن االســتدالل بالســمع، 

ــام أحــال عــىلٰ  ص /[[ مــا ذكــره هنــاك، وُنبــنيِّ فســاده عــىلٰ  وإنَّ

 واالختصـــار بمشـــيئة اهللا تعـــاىلٰ  طريقتنـــا يف اإلجيـــاز]] ٢١٦

 .وتوفيقه

*   *   * 

ــه لــو صــحَّ  عــىلٰ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٧٥ص [[ أنَّ

ــون  ــواز أن تك ــوم جل ــات معص ــب إثب ــان ال جي ــالوه، ك ــا ق م

]] ٢٧٦ص /[[الشـــريعة حمفوظـــة بالنقـــل املتـــواتر، كـــام أنَّ 

غـري ذلـك مـن السـنن، فكـأن  القرآن حمفوظ هبـذه الطريقـة، إىلٰ 

ــالتواتر،  رشع أن يكــون منقســًام إىلٰ  تنــع يف كــلِّ ال يم مــا يثبــت ب

 ...).ما يثبت بطريقة االجتهاد والقياس وإىلٰ 

أنَّ التـواتر ال  بيَّنّـاهذا حيـث  الكالم عىلٰ  ٰى قد مضـ: فيقال له

ة به تثبت عند وروده،  جيوز أن ُحتَفظ به الشـريعة، وإن كانت احلجَّ

 .اء الناقلنيوأنَّه ال بدَّ من معصوم يكون ور
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ــاس فقــد  ــا االجتهــاد والقي ــافأمَّ ـــريعة،  بيَّنّ بطالهنــام يف الش

ام ال يثمـران فا ، فضـالً عـن ائـدة، وال ينتجـان علـًام وال ظنـ�وأهنَّ

 .أن تكون الرشيعة حمفوظة هبام

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــاه يف : (ق ــا ذكرن ــوم ممَّ ــدَّ للق ــال ب ف

ــه ال بــدَّ مــن أن  الطريــق الــذي ُيعــَرف بــه اإلمــام املعصــوم، ألنَّ

ــه إىلٰ  ــن  يرجعــوا في ــًا وهــو م ــار ذلــك حمفوظ ــواتر، فــإذا ص الت

ــداه وإالَّ أدّ  ــيام ع ــه ف ــع مثل ـــريعة مل يمتن ــل الش ــك إىلٰ  ٰى أص  ذل

 ...).ة ال هناية هلمإثبات أئمَّ 

ا قـد مضــ أنَّ  بيَّنّـاالكـالم عليـه، ألّنـا قـد  ٰى وهذا أيضـًا ممـَّ

ـة يف كــلِّ   ال يفتقــر إىلٰ  زمــانٍ  املعرفـة بوجــود إمــام معصــوم حجَّ

 .التواتر والنقل، بل هو مستفاد بأدلَّة العقول

ا املعرفـة بعـني اإلمـام، وأنَّـه فـالن دون فـالن، فهـو وإن  فأمَّ

كــان معلومــًا بالنقــل فاألمــان حاصــل للمكلَّفــني مــن ضــياعه 

ــود  ــم بوج ــ]] ٢٧٧ص /[[بعلمه ــان، فمت ــوم يف الزم  ٰى معص

عــني  عــىلٰ  النقــل للــنصِّ  مل يقـم النــاقلون بــام جيــب علــيهم مــن

نفســه بــاملعجز، وهــذا بخــالف  اإلمــام ظهــر اإلمــام، ودلَّ عــىلٰ 

 .ما ظنَّه صاحب الكتاب

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــٍه : (ق ــن وج ــك م ــم يف ذل ــدَّ هل وال ب

ــم زعمــوا أنَّ اإلمــام الــذي حيفــظ الشــ رع، ال ـآخـر، وذلــك أهنَّ

حيفظــه أن  املكلَّفـني، وال يلقـاه مجـيعهم، وال بـدَّ فـيام كـلَّ  ٰى يلقـ

ُيبلِّغه املحتاج إليه مـنهم بطريـق التـواتر، فـإذا صـحَّ فـيام حيفظـه 

ــي إىلٰ  ــة  أن ينته ــه يف رشيع ــع مثل ــه مل يمن ــذا الوج ــني هب املكلَّف

 ...).عن إثبات املعصوم ٰى وُيستغن الرسول 

 أنَّ الشـرع وإن كان واصالً إىلٰ  بيَّنّاوهذا ممَّا قد تكلَّمنا عليه، و

مام بالتواتر، فإنَّه حمفوظ يف اإلمام، لكونـه مراعيـًا عن اإل ٰى من نأ

له ومراقبًا لتاليف ما يعرض فيه من خطأ وإخـالل بواجـب، فـإن 

هـذا  إلينا عىلٰ  ألزمنا خمالفونا القول بوصول رشيعة الرسول 

أن تكون الشـريعة واصلة إلينـا بنقـل  ٰى الوجه التزمناه، ألّنا ال نأب

ما يعرض فيـه بـل  م يراعيه ويتالىفٰ متواتر يكون من ورائه معصو

ريعة منقولـة ـمذهبنا، وإن أرادوا إلزامنـا كـون الشـ هذا هو نصُّ 

إلينا وال معصوم وراءها مل يكن هذا مشبهًا ملا نقوله فيام ينقل عـن 

عنه يف أطراف الـبالد، وصـار قـوهلم  ٰى من نأ إىلٰ  اإلمام وهو حيٌّ 

 .له ٰى عنقولوا يف هذا ما قلتموه يف ذلك ال م: لنا

وال بــدَّ هلــم مــن ذلــك مــن وجــٍه : (قــال صــاحب الكتــاب

ـــاخلوارج  ـــًا ب آخـــر، ألنَّ اإلمـــام عنـــدهم قـــد يكـــون مغلوب

ــات  ــع إثب ــدَّ م ــريهم، وال ب ــن ]] ٢٧٨ص /[[وغ ــف م التكلي

معرفــة الشـــرائع، فــإذا صــحَّ أن يعرفوهــا واحلــال هــذه ال مــن 

عـن  ٰى جهة اإلمام فـال يمتنـع يف سـائر األحـوال مثلـه، وُيسـتغن

اإلمام املعصوم، وال بـدَّ مـن ذلـك مـن وجـٍه آخـر، ألنَّ اإلمـام 

منــذ زمــان غــري معلــوم عينــه، وإن كــان لــه عــني فغــري معلــوم 

وجـه يصـحُّ أن ُيقَصـد، وقـد صـحَّ مـع  مكانه، وغري متميّز عـىلٰ 

ذلك أن نعرف الشــرائع ونقـوم هبـا، فغـري ممتنـع مثلـه يف سـائر 

 ...).األزمنة

ــه ــال ل ــا : يق ــظ أمَّ ــن حف ــٍة م ــري مانع ــوارج فغ ــة اخل غلب

ــوال ــا معرفتــه يف هــذه األح ـــرع، وأمَّ يعنــي أحــوال  - الش

ــتهم ــن  - غلب ـــرع، أو عمَّ ــاحب الش ــن ص ــل ع ــون بالنق فيك

ــة، ويكــون ذلــك النقــل حمفوظــًا  م إمــام الزمــان مــن األئمَّ تقــدَّ

حــدٍّ  بإمــام الزمــان، ولــيس جيــوز أن تنتهــي غلبــة اخلــوارج إىلٰ 

ــن  ــام م ــع اإلم ــه يمن ــلَّ ب ـــرع، وأخ ــن الش ــاع م ــا ض ــان م بي

ــا كلَّفنــا اهللا تعــاىلٰ  ــاقلون، ألنَّ ذلــك لــو ُعِلــَم مل العمــل  الن

ــه، والقطــع عــىلٰ  ــم  بالشـــرع، والثقــة ب وصــوله إلينــا، ويف العل

أنَّ اإلمـام ال جيـوز أن ينتهـي  بأّنا مكلَّفون بـام ذكرنـاه دليـل عـىلٰ 

 .يضيع من الرشعحدٍّ يمنعه من بيان ما  به غلبة اخلوارج إىلٰ 

ا حال الغيبة فغري مانعة من املعرفة بالشـرع، ومـن حفظـه  فأمَّ

 اإلمـام يف كـلِّ  إّنا نحتاج إىلٰ : ه، ومل نقلبيَّنّاالوجه الذي  أيضًا عىلٰ 

حاٍل لنعرف الشـرع، بل لنثق بوصوله إلينا، ونحن نثق بـذلك يف 

لزمنـا معرفتـه حال الغيبة لعلمنا بأنَّه لو أخلَّ الناقلون منه بيشء ي

 .لظهر اإلمام، وبنيَّ بنفسه عنه

إن كـان : قـد قـال شـيخنا أبـو عـيلٍّ : (قال صاحب الكتـاب

ــرض  ــغ ]] ٢٧٩ص /[[الغ ــان، وإن مل ُيبلِّ ــام يف الزم ــات إم إثب

ومل يقـم بـاألُمور، وصــحَّ ذلـك، فـام األمــان مـن أنَّـه جربائيــل، 

ــتغن ــامء وُيس ــة يف الس ــض املالئك ــام يف األر ٰى أو بع ــن إم ض؟ ع

ــ ــدكم يقتضـــي  ٰى ألنَّ املعن ــام عن ــب اإلم ــه ُيطَل ــذي ألجل ال

ــه يف  ــان كون ــه، وك ــوده كعدم ــان وج ــر ك ــإذا مل يظه ــوره، ف ظه

 ).الزمان ككون جربئيل يف السامء

ال شــكَّ يف أنَّ الغــرض لــيس هــو وجــود اإلمــام : يقــال لــه

فه، ألنَّ هبــذه األُمــور مــا يكــون فقــط، بــل أمــره وهنيــه وتصـــرُّ 

فعــل الواجــب أقــرب، غــري  القبــيح أبعــد، وإىلٰ  املكلَّفــون مــن

أنَّ الظــاملني منعــوه ممَّــا هــو الغــرض، واللــوم فيــه علــيهم، واهللا 

إالَّ بوجــوده  املطالــب هلــم، ولـــامَّ كــان مــا هــو الغــرض ال يــتمُّ 
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، وجعلـه بحيـث لـو شـاء املكلَّفـون أن يصـلوا أوجده اهللا تعـاىلٰ 

عــدلوا عــامَّ أوجــب إليــه وينتفعــوا بــه لوصــلوا وانتفعــوا، بــأن ي

عليـه  خوفه وتقيَّتـه، فيقـع منـه الظهـور الـذي أوجبـه اهللا تعـاىلٰ 

فه وأمـره وهنيـه غـري ن، ولــامَّ كـان املـانع مـن تصــرُّ مع الـتمكُّ 

ــه التصـــرُّ  ــع علي ف مــانع مــن وجــوده مل جيــب مــن حيــث امتن

ــاىلٰ  ــة أن يعدمــه اهللا تع ــل، بفعــل الظلم ، أو أالَّ يوجــده يف األص

ــٍذ للمكلَّفــني لطفهــم، ولــو فعــل ذلــك  ــانع حينئ لكــان هــو امل

ولكــانوا إنَّــام ُأوتــوا يف فســادهم، وارتفــاع صــالحهم مــن 

نــني مــع عــدم  ــم غــري متمكِّ اإلمــام ]] ٢٨٠ص /[[جهتــه، ألهنَّ

ــول إىلٰ  ــن الوص ــا  م ــع م ــلحتهم، فجمي ــم ومص ــه لطفه ــا في م

ق بني وجود اإلمام مع االستتار وبني عدمه  .ذكرناه ُيفرِّ

م ُيعَلم أيضًا الفرق بينه وبني جربائيـل يف السـامء، ألنَّ  وبام تقدَّ

ة هللا تعاىلٰ  املكلَّفـني  عىلٰ  اإلمام إذا كان موجودًا مسترتًا كانت احلجَّ

م قادرون عىلٰ  ي ظهوره، ووصوهلم من ـأفعال تقتض به ثابتة، ألهنَّ

هذا غري حاصـل يف جربئيـل  منافعهم ومصاحلهم، وكلُّ  جهته إىلٰ 

 ه ظاهر الغلطفاملعارض ب. 

ــاب ــ: (قــال صــاحب الكت ــالوا ٰى ومت ــأنَّ اإلمجــاع حــقٌّ : ق  ب

لكون اإلمام فيه، أرينـاهم أنَّـه ال فائـدة حتـت هـذا القـول، ألنَّ 

ة هـي قـول اإلمـام، فضـمُّ  سـائرهم إليـه ال وجـه لـه، كـام  احلجَّ

فـيهم،  ٰى إذا كـان عيسـ حـقٌّ  ٰى إمجـاع النصـار: ال جيوز أن يقـال

ــقٌّ  ــود ح ــول اليه ــإ وق ــان موس ــوز أن  ٰى ذا ك ــام ال جي ــيهم، وك ف

ــار حــقٌّ إنَّ إمجــاع الكُ : يقــال ــيهم،  إذا كــان رســول اهللا  ّف ف

ـ بيَّنّـافقد  ـة مـن الشـهداء مـن قبـل أنَّـه ال بـدَّ مـن حمقِّ ني يف األُمَّ

ــه شــيخنا أبــو عــيلٍّ  وغــريهم عــىلٰ  ، فــإن رجعــوا هبــذا مــا يقول

ــا ــًا، ألّن ــن الزم ــهداء مل يك ــا يف الش ــالم علين ــنهم وال  الك ال ُنعيِّ

ــة إمجــاع يمتنــع لفقــد التعــنيُّ   أن ُجيَعــل اإلمجــاع الــذي هــو حجَّ

ـة، ولـيس كـذلك  ز وجلعلنـا إمجـاعهم هـو احلجَّ املؤمنني ولو متيـَّ

ــ ــدهم مميَّ ــام عن ــأنَّ اإلم ــوم ب ــه الق ــا قال ــاه م ــذي ألزمن زًا، فال

 ...).ه، وهو عنّا زائلمتوجِّ 

ــه ــانفراده قــو: يقــال ل ــل اإلمــام وإن كــان ب ــأثري احق� ، وال ت

إليــه، فــال بــدَّ مــن أن يكــون ]] ٢٨١ص /[[غــريه  لضــمِّ 

، جواب من سأل عـن اإلمجـاع الـذي اإلمـام يف مجلتـه أنَّـه حـقٌّ 

يف مجلـتهم  ةرـكام يكون مثل ذلـك اجلـواب ملـن سـأل عـن عشـ

 .نبيٌّ 

ــه  ــة يف قول ــه، واحلجَّ ــام مع ــري اإلم ــر غ ــدة يف ذك ــا الفائ فأمَّ

هـا مـن اسـتعمل هـذه اللفظـة مبتـدئًا مـع بعينه، فـإنَّام يسـأل عن

ــ ــذه متيُّ ــل ه ــتعملها يف مث ــاد نس ــن ال نك ــام، ونح ــول اإلم ز ق

احلال، وإنَّام نجيب بالصـحيح عنـدنا فيـه عنـد سـؤال املخـالف 

عنه، وإن كان ال يمتنـع أن يكـون لـذلك فائـدة، وهـي أنَّ قـول 

ــ ــري متميِّ ــون غ ــد يك ــام ق ــأحوال اإلم ــوال ك ــض األح ز يف بع

ســبيل  وف التــي ال نعــرف قــول اإلمــام فيهــا عــىلٰ الغيبــة واخلــ

التفصـيل، فـال يمتنـع يف مثـل هـذه األحـوال أن ُيعتَـرب اإلمجـاع 

لعلمنــا بــدخول اإلمــام فيــه، كــام يقــول خصــومنا يف الشــهداء 

ــأثري  ــة، وال ت ــو احلجَّ ــدهم ه ــؤالء عن ــاع ه ــؤمنني، ألنَّ إمج وامل

ــ ــربون إمج ــراهم يعت ــنحن ن ــك ف ــع ذل ــه، وم ــريه إلي ــمِّ غ اع بض

ــة مــن حيــث مل يتميَّــز عنــدهم أقــوال الشــهداء واملــؤمنني،  األُمَّ

ــة، وهبــذا اجلــواب الــذي  وعلمــوا دخوهلــا يف مجلــة أقــوال األُمَّ

ــتامع  ــروي يف االج ــرب امل ــلَّم اخل ــن س ــب م ــب أن جيي ــاه جي ذكرن

تـي عـىلٰ «: الذي هو قولـه لـه عـىلٰ »ضـالل ال جتتمـع ُأمَّ  ، إذا تأوَّ

اإلمـــام املعصـــوم، ودخـــوهلم يف ملكـــان  أنَّ اجـــتامعهم حـــقٌّ 

ــة : سـأل فقيـل لـه ٰى مجلـتهم متـ إذا كـان قـول اإلمـام هـو احلجَّ

الوجــه يف  بيَّنّــالضــمِّ غــريه إليــه، ألّنــا قــد  ٰى بــانفراده فــأيُّ معنــ

وجـه الفائـدة فيـه يف  حسن اسـتعامل ذلـك ابتـداًء، ونبَّهنـا عـىلٰ 

ز قـول اإلمـام فيهـا، و ضـًا الفــرق أي بيَّنّـااألحـوال التـي ال يتميـَّ

بني ما يبتـدئ املسـتعمل باسـتعامله مـن الكـالم فيلزمـه املطالبـة 

ــه  ــرج ل ــمه وخي ــؤال خص ــن س ــه م ــا يتناول ــني م ــه، وب لفائدت

ــن  ــب م ــع أن جيي ــيس يمتن ــوه، ول ــأل ]] ٢٨٢ص /[[الوج س

ــار ــاع النص ــن إمج ــ ٰى ع ــان عيس ــقٌّ   ٰى إذا ك ــه ح ــيهم بأنَّ ، ف

يف   ٰى وكـذلك القـول يف إمجـاع اليهــود إذا كـان قـول موســ

فـال بـدَّ أن يكـون بـاطالً،  مجلة أقواهلم، ألّنا إن مل نقـل إنَّـه حـقٌّ 

ــيٌّ  ــتهم نب ــاطالً ويف مجل ــون ب ــف يك ــىلٰ  وكي ــوع ع ــدقه،  مقط ص

الّلهــّم إالَّ أن يســأل عــن الفائــدة يف االبتــداء هبــذا القــول، فقــد 

زًا منفـردًا متميـِّ  ٰى قلنا إنَّه ال فائـدة فيـه إذا كـان قـول عيسـ

زه يف بعـض األحـوال حلسـن اسـتعامله كـام حسـن متيـُّ مَ دِ ولو ُعـ

مـــذهبنا، ويف الشـــهداء  ذلـــك يف اإلمـــام عنـــد الغيبـــة عـــىلٰ 

 .مذاهب خصومنا واملؤمنني عىلٰ 

ـــه يف  ـــا يف اإلمـــام وقول ـــني قولن ـــه الفـــرق ب ـــا تعاطي فأمَّ

ــ ــام متميِّ ــهداء، ألنَّ اإلم ــالش ــري متميِّ ــهداء غ ــد ز والش زين، فق

ز يف بعــض األحــوال قــد يكــون غــري متميِّــ أنَّ قــول اإلمــام بيَّنّــا

 .فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له يف الشهداء
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لــو تعــنيَّ الشــهداء عنــدكم ومتيَّــزوا وُســِئْلَت : ثــّم يقــال لــه

ــة هــل هــو حــقٌّ  يشء كنــَت جتيــب؟ فــإذا  بــأيِّ  عــن إمجــاع األُمَّ

فِلـَم عبـَت علينـا أن نجيـب بمثـل : ، قلنـاُأجيب بأنَّه حـقٌّ : قال

ــك إ ــواب ذل ــن اجل ــَك م ــة؟ وأالَّ منع ــاع األُمَّ ــن إمج ــِئلنا ع ذا ُس

نهم؟ وأنَّـه ال تـأثري لضـمِّ غـريهم ز الشـهداء أو تعيـُّمتيـُّ بأنَّه حقٌّ 

إذا  هـذا ال يمنـع مـن اجلـواب بأنَّـه حـقٌّ  كـلُّ : إليهم، فـإن قـال

ــُســِئْلُت عــن ذلــ ــه ال بــدَّ أن يكــون حق� إذا فرضــنا هــذا  اك، ألنَّ

نهم الشـهداء مـع تعيـُّ لعيـب إذا ضـمَّ مبتـدئا إىلٰ الفرض، وإنَّـام ا

أصـبت : ، قلنـابـأنَّ يف قـوهلم احلـقُّ  ٰى زهم غريهم ثـّم قضــومتيُّ 

 .يف هذا التفصيل وبمثله أجبنا

إذا كان ال بـدَّ : قالوا: ٰى شبهة هلم ُأخر: (قال صاحب الكتاب

ص /[[وهــو خــاتم األنبيــاء مــن حــافظ  يف رشيعــة حمّمــد 

وكان ال يصحُّ أن يقع ذلك بالتواتر، فـال بـدَّ مـن ومبلِّغ، ]] ٢٨٣

ه  بمنزلة الرسول  حالٍ  إثبات إمام معصوم يكون يف كلِّ  يف أنَّ

ُيبلِّغ وُيعلِّم وُيرَجع إليه يف املشكل وُيؤَخـذ عنـه الـدين، وكـام ال 

معرفـة  مـع احلاجـة إىلٰ  حـالٍ  جيوز أن ال يكـون الرسـول يف كـلِّ 

مـع  حـالٍ  ال يكـون اإلمـام يف كـلِّ الشـرع، فكذلك ال جيـوز أن 

منا ذكرهـا يف  احلاجة إىلٰ  ذلك، وقدحوا يف التواتر بوجـوه قـد قـدَّ

باب األخبار، وأحدها أنَّ كلَّ واحٍد منهم إذا جاز أن يكتم النقـل 

مجـيعهم، وأن ال يصـّح  ويكذب وُيغريِّ فيجب جـواز ذلـك عـىلٰ 

ة خربهم القطع عىلٰ   ...).صحَّ

ــه ــال ل ــ: يق ــذه الطريق ــا ه ــدها م ــدة وُيؤيِّ ــحيحة معتم ة ص

ــه يف  ـــر علي ــوز أن ُيقتَص ــواتر ال جي ــل أنَّ الت ــن قب ــه م ــا علي لن دلَّ

 .حفظ الرشع وأدائه، وأنَّه ال بدَّ من كون معصوم وراءه

ا القدح يف التواتر فمعاذ اهللا أن نـراه أو نـذهب إليـه، فـإن  فأمَّ

قدحنا فيه، فقـد أّنا إذا منعنا من أن ُحيَفظ الشـرع به فقد  كان يظنُّ 

ـًة وطريقـًا إىلٰ   أبعد، ألنَّ القدح فيه إنَّام يكون بالطعن يف كونه حجَّ

ا ملا ذكرناه فال العلم عند وروده عىلٰ   .رشائطه، فأمَّ

ــا ــة عنّ ــه يف احلكاي ــاز أن : (وقول ــنهم إذا ج ــٍد م ــلَّ واح إنَّ ك

ــىلٰ  ــك ع ــب جــواز ذل ــذب فيج ــتم ويك مجــيعهم، وأن ال  يك

غلـط طريـف، ألّنـا ال نجيـز ) ة خـربهمصـحَّ  يصّح القطع عـىلٰ 

آحـادهم،  احلـدِّ الـذي أجزنـاه عـىلٰ  مجـاعتهم عـىلٰ  الكذب عـىلٰ 

 ولو كنّـا نجيـز ذلـك للحقنـا بمنكـري األخبـار، والـذاهبني إىلٰ 

ا ال توجب علًام، واملعلوم من مذهبنا خالف هذا  .أهنَّ

ــتامن فــإذا جــاز عــىلٰ ]] ٢٨٤ص /[[ ــا الك آحــادهم  وأمَّ

ة  يس جيـب أن يكـون مانعـًا مـن القطـع عـىلٰ ومجاعاهتم فل صـحَّ

الشـــرائط املخصوصــة، وإنَّــام يكــون  خــربهم إذا ورد عــىلٰ 

مانعًا من كوهنم حـافظني للشــرع، ألنَّـه إذا جـاز ذلـك علـيهم 

ــع عــىلٰ  ــأن ُيقَط ــنهم إالَّ ب ــه مل يقــع م ــوم  مل نثــق بأنَّ ــود معص وج

الفــاه وقـع مــنهم الكـتامن اجلـائز علـيهم ت ٰى يكـون وراءهـم متـ

ــواز  ــاب ج ــاحب الكت ــط ص ــب أن خيل ــيس جي ــه، فل ــنيَّ عن وب

ــوا حــافظني  الكــتامن بجــواز الكــذب وإخــراجهم مــن أن يكون

ــه،  ــة فــيام يتــواترون ب ــوا حجَّ ــإخراجهم مــن أن يكون للشـــرع ب

 .فإنَّ ذلك ال خيتلط إالَّ عند من ال معرفة عنده

واعلــم أنَّ أمثــال هــذه الشــبهة ال : (قــال صــاحب الكتــاب

ـا جيوز أ ن يكـون مبتـداها إالَّ مـن ملحـٍد طـاعٍن يف الـدين، ألهنَّ

ــم  ــام نعل ــا إنَّ ــة، ألّن ة واإلمام ــوَّ ــالن النب ــب بط ت وج ــحَّ إذا ص

وكــون القــرآن ووقــوع التحــّدي بــه،   بـالتواتر كــون النبــيِّ 

وأنَّه مل يقـع مـن جهـتهم معارضـة، وبـه نعلـم ثبـوت الشــرائع 

ــه  ني، وأنَّ تم النبيِّــخــا ونسـخ املنســوخ منهــا، وبــه نعلــم أنَّ

ــيَّ  ــه ال نب ــة، وأنَّ ، ]غــري ذلــك إىلٰ [معــه وال بعــده،  رشيعتــه ثابت

ــا  مناه ممَّ ــدَّ ــا ق ــع م ــكيك يف مجي ــد التش ــواتر يري ــاعن يف الت فالط

ين، فكيـف ُيعَلـم مـع فسـاد بإبطاله أو بإبطال بعضـه يبطـل الـدِّ 

ــ ــرآن ومتيُّ ــواتر الق ــالت ــريه حتَّ ــن غ ــذا  ٰى زه م ــة؟ وه ــون حجَّ يك

ـــول ـــم إىلٰ  الق ـــد  أّداه ـــا ق ـــرآن وأهنَّ ـــادة يف الق ـــواز الزي ج

 ...).ُكتَِمْت 

ــال لــه]] ٢٨٥ص /[[ ــد : يق ــواتر فق ــا الت أّنــا ال  بيَّنّــاأمَّ

 ج اهللا تعـاىلٰ َجـنطعن عليه وال نقدح فيـه، بـل هـو عنـدنا مـن ُح 

العلـم، فمـن ظـنَّ علينـا خـالف  ق إىلٰ رُ عبـاده، وأحـد الطُّـ عىلٰ 

ف، والـذي نـذهب إليـه  هذا، أو رمانا بإبطالـه، فهـو مبطـل َرسِ

ــاقلني ال  ــن الن ــل ع ــن النق ــدول ع ــتامن والع ــواز الك ــن ج م

ــه إذا ورد عــىلٰ  ــل علي ــرك العم ــواتر، وت ــال الت ـــي إبط  يقتض

ــة إذا قــام الــرواة بأدائــه ونقلــه،  ــام يكــون حجَّ ــه إنَّ رشائطــه، ألنَّ

ــا  ــع م ــه، ومجي ــة ب ــقطت احلجَّ ــد س ــك فق ــوا ذل ــا إذا مل يفعل فأمَّ

ــل ا ــره وجع ــيِّ ذك ــون النب ــم بك ــن العل ــه م ــًا إلي ــواتر طريق  لت

ــة علينــا، بــل  والقــرآن ووقــوع التحــّدي صــحيح، ولــيس بحجَّ

ــه لــيس بطريــق إىلٰ  التــواتر، وذهــب إىلٰ  مــن طعــن عــىلٰ  عــىلٰ   أنَّ

 .العلم

ــق إىلٰ  ــاؤه أنَّ الطري ع ــة وادِّ ــدم املعارض ــا ع ــو  فأمَّ ــدها ه فق

ــف،  م فطري ــدَّ ــا تق ــة م ــك يف مجل ــه ذل ــواتر وإدخال ــل الت ألنَّ مث
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ــام ُيعَلــم فقــد  هــذا ال ُيعَلــم بــالتواتر وال يصــحُّ النقــل فيــه، وإنَّ

نقلهـا،  املعارضة مـن حيـث علمنـا تـوّفر دواعـي املخـالفني إىلٰ 

ــىلٰ  ــهم ع ــودة،  وحرص ــت موج ــو كان ــا، ل ــارة هب ــا واإلش ذكره

ــث  ة البواع ــدَّ ــدواعي وش ة ال ــوَّ ــع ق ــا م ــة هل ــدنا الرواي ــإذا فق ف

 .نفيها قطعنا عىلٰ 

ــا ــر وأمَّ ــا ج ــوخ، وم ــخ واملنس ـــرائع، والناس ــوت الش  ٰى ثب

جمرامهــا، فــنعلم مــن جهــة التــواتر مــا وردت بــه الروايــة 

ـــرع و ــع الش ــم أنَّ مجي ــواترة، ونعل ــه، ااملت ــن جهت ــا م ــل إلين ص

مناه، وهــو أنَّ  ــا منــه يشء بــالطريق الــذي قــدَّ ــه مل ينكــتم عنّ وأنَّ

ــلِّ  ــودًا يف ك ــان موج ــوم إذا ك ــام املعص ــانٍ  اإلم ــر زم يف  ٰى وج

رناه وجــب عليــه الظهــور والبيــان، وإيصــال  الشـــريعة مــا قــدَّ

النــاقلون، فــنعلم ]] ٢٨٦ص /[[العلــم بــام طــواه  املكلَّفــني إىلٰ 

 .اخللل الواقع يف الرشيعة عدم ذلك بفقد تنبيهه عىلٰ 

ا القول بأنَّ يف القـرآن زيـادة ُكتَِمـْت ومل ُتنَقـل فلـم يتعـدَّ   فأمَّ

بــه الروايــات وأمجــع عليــه الــرواة الـذاهبون إليــه مــا تنــارصت 

ــا  ــن الصــحابة أهنَّ ــهد مجاعــة م ــرية ش ــاظ كث مــن نقــل آي وألف

نه  كانــت ُتقــَرأ يف مجلــة القــرآن وهــي غــري موجــودة فــيام تضــمَّ

مصحفنا واحلـال فـيام روي مـن ذلـك ظـاهرة، ولـيس املعقـول 

مــن لــيس مــن أهلــه ممَّــن يــدفع  النقــل عــىلٰ  ٰى جمــر ٰى فــيام جــر

لـم اعتقـادًا لـه أو خـالف مـذهبًا يـذهب إليـه، مـا ث باقرتاح كلِّ 

وليس يلزم ألجل هذا التجـويز مـا ال يـزال يقولـه لنـا خمالفونـا 

ص /[[مـــن إلـــزامهم التجـــويز، ألن يكـــون يف مجلـــة مـــا مل 

ــا نَ يتَّصــل بنــا مــن القــرآن فــرائض وُســ]] ٢٨٧ ن وأحكــام، ألّن

لنـا عليـه بالثقـة بوصـول  نأمن ذلك بالوجـه الـذي ذكرنـاه وعوَّ

ــدِّ مج ــيس امللحــد املشــكِّك يف ال ــا، ول ين مــن مل يــع الشـــرع إلين

ــأ  ــا اخلط ــوز عليه ــي جي ــاربة الت ــة املتض ــة املختلف ــل األُمَّ جيع

ـــة يف حفـــظ الشــــرع وقصــــر حفظـــه عـــىلٰ   والضـــالل حجَّ

ــد  ــل امللح دناه، ب ــدَّ ــا ع ــه يشء ممَّ ــوز علي ــل ال جي ــوم كام معص

مــن  املشــكِّك يف الــذين النــاطق بلســان أعدائــه وخصــومه هــو

أنَّ الشـــرع حمفــوظ بمــن وصــفنا حالــه، ألنَّ النــاظر  ذهــب إىلٰ 

ــة يف الشـــرع  ــيمن جعلــه هــؤالء القــوم حجَّ ــر ف املتأّمــل إذا فكَّ

مـا هـم عليـه مـن جـواز اخلطـأ، واإلعـراض  ٰى حافظًا لـه، ورأ

ــل إىلٰ  ــل، واملي ــن النق ــو ع ــًا  ٰى اهل ــه طريق ــذا ل ــان ه ــبابه ك وأس

ــًا إىلٰ  ــكِّ  مهيع ــدِّ  الش ـــريعة، إن مل ين، ويف ال ــة بالش ــاع الثق ارتف

، وُيلهمـه مــا ذهبنــا إليــه مــن أنَّ إلصــابة احلــقِّ  ُيوفِّقـه اهللا تعــاىلٰ 

ــوم اخلــارج عــن  ــو املعص ــة فيــه ه ــافظ للشـــرع واحلجَّ احل

ة  .صفات األُمَّ

فــإن مل يثبــت التــواتر كيــف ُيعَلــم : (قــال صــاحب الكتــاب

ــه إالَّ أ ــن يف إثبات ــه ال يمك ــوم، ألنَّ ــام املعص ــريقنياإلم ــد ط : ح

ا الـنصُّ  تهام مـن التـواتر، وكيـف  إمَّ أو املعجـز، وال بـدَّ يف صـحَّ

لـه مـن الشــرع،  ألنَّـه ال يمكـن [ُيعَلم من جهة اإلمام مـا يتحمَّ

ــنصِّ  ــات ال ــلِّ  إثب ــد ك ــٍف  عن ــذلك  مكلَّ ــه، وك ــذا الوج إالَّ هب

ــه  ــريه، وب ــن غ ــام م ــنيَّ اإلم ــه يتب ــان ب ــز إذا ك ــول يف املعج الق

ــ...)]ُتعــَرف إمامتــه الكــالم عليــه  ٰى ـه ممَّــا قــد مضــ، وهــذا كلُّ

راً   .مكرَّ

البهت، ألّنـا  ٰى أنَّ ذلك جيري جمر عىلٰ : (قال صاحب الكتاب

نجـد مــن أنفســنا أّنــا نعــرف إن كــان الشـــرائع ]] ٢٨٨ص /[[

ته[بالتواتر وإن مل نعرف اإلمام املعصـوم  ، وال ]وال ُتعـَرف صـحَّ

عوا علينا هـذا االعتقـ اد ونحـن نعلـم مـن أنفسـنا يمكنهم أن يدَّ

 ...).خالفه، بل يعلمون ذلك من حالنا

أنَّ التـواتر  هـذا الكـالم إنَّـام يلـزم مـن يـذهب إىلٰ : يقال لـه

ة يشء، وإن ُعِرَفــت بــه فــال بــدَّ مــن تقدمــة  ال ُيعــَرف بــه صــحَّ

معرفـة اإلمــام، ولــيس هــذا ممَّــا نــذهب إليــه وال نــراه، بــل قــد 

ــالتوات ن مــن االســتدالل ب ر مــن جيهــل اإلمــام، فــإن أراد يــتمكَّ

إّنا نجد مـن أنفسـنا معرفـة إن كـان الشــرع مـا ذكرنـاه : (بقوله

تـه بالنقـل إنَّ : ، فقـد قلنـا)ممَّا قـد تـواتر اخلـرب بـه، وقامـت حجَّ

ذلك غري ممتنع، وإن أراد أنَّـه يعـرف مـن نفسـه الثقـة بـأنَّ شـيئًا 

ف مــن الشـــرع مل ينطــِو عنــه، ومل خيــَف عليــه، وإن مل يعــر

اإلمام، ليُبطِل بذلك مـا اعتمـدناه مـن أنَّ هـذه الثقـة ال حتصـل 

عــاه مـن املعرفــة،  إالَّ مسـتندة إىلٰ  اإلمـام، فغــري مسـلَّم لــه مـا ادَّ

ــون  ــري عــامل، وك ــارف، ومعتقــد غ م غــري ع ــوهِّ ــه مت ــدنا أنَّ وعن

ــه  ــن نفس ــا م ــد منّ ــه الواح ــة ال يعلم ــًا يف احلقيق ــان عارف اإلنس

ســـائر  ٰى بـــأكثر مـــن دعـــو ٰى رضورًة، ولـــيس هـــذه الـــدعو

ة  ـــحَّ ـــارفون بص ـــم ع ـــريهم، أهنَّ ـــّربة وغ ـــن املج ـــني م املبطل

مذاهبهم، وعاملون هبـا، فكـام أنَّ ذلـك غـري ملتفـت إليـه مـنهم 

 .فكذلك ما ادَّعاه

*   *   * 

/ )جوابات املسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض 

 ]:اإلمام الوجه يف احلاجة إىلٰ : [لتاسعةاملسألة ا ]]٣٩٥ص [[
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إذا كانـت العلَّـة موجبــة للحكـم، وهـي التــي جيـب احلكــم 

ــة التــي هلــا احتــاج  بوجودهــا ويرتفــع بارتفاعهــا، وكانــت العلَّ

الســـهو ] جــواز: ظ[اإلمــام املعصــوم بجــواز  املكلَّفــون إىلٰ 

ــنهم ــأ م ــوع اخلط ــان وق ــيهم وإمك ــوم . عل ــا املعص ــّم أحوجن ث

  ــك ــن ذل ــة،  إىلٰ ]] ٣٩٦ص [/[م ــذه العلَّ ــري ه ــام لغ اإلم

ــع  ــا املعلــول م ــة إلجيابن ــد أخرجناهــا عــن كوهنــا علَّ أفلــيس ق

 ارتفاعها؟ 

ال فـرق بـني : فام اجلـواب عـن ذلـك، وعـن قـول مـن قـال

إنَّ : لزوم املناقضـة بـذلك ملـن قـال بـه، وبـني لزومهـا ملـن قـال

ــه،  ــة في ــول احلرك ــًا حل ك ك متحرِّ ــرِّ ــون املتح ــة يف ك ثــّم العل

 ك بعض املحال لغري حلول احلركة فيه؟ أوجب حترُّ 

ـــواب د أن نقـــول :اجل ـــرَّ الوجـــه يف : إنَّ الصـــحيح املج

الرتفــاع اخلطــأ، أو ] لطفــاً : ظ[اإلمــام يكــون لفظــًا  احلاجــة إىلٰ 

ــن  ــأ، مل ــواز اخلط ــمة وج ــد العص ــو فق ــه ه ــن: ظ[تعليل ] وم

إمــام فلــم حيــتج إليــه ليكــون  احتــاج مــع وفــوره وعصــمته إىلٰ 

 ].خطأه: ظ[يف ارتفاع خطبه ] لطفاً : ظ[فظًا ل

ــاب  ــذا الب ــن ه ــة ع ــر خارج ــاٍن ُأخ ــه ملع ــاج إلي ــام احت وإنَّ

اإلمــام خمتلفــة، فــال يمتنــع  كتعليمــه وتفهيمــه، ألنَّ احلاجــة إىلٰ 

أن يكـون هلــا علــل خمتلفــة، وهبـذا التقــدير قــد زالــت املناقضــة 

 .وسقطت الشبهة

ــود إىلٰ  ــّم نع ــالم ث ــن ك ــألة م ــا يف املس ــر م ــىلٰ  ٰى ج ــري  ع غ

ــ ــا العلَّ ذات أوجــب لغريهــا  ة يف احلقيقــة فهــي كــلُّ وجهــه، أمَّ

كـًا وهـي  ك متحرِّ حاالً جيـب احلركـة، وهـي ذات لكـون املتحـرِّ

ــو ذات  ــا وه ــد يف قلوبن ــذي يوج ــم ال ــاب العل ــه، فإجي ــال ل ح

 . كوننا عاملني، وهي حال لنا

ــاالً  ــب ح ــة، أو ال يوج ــه علَّ ــذات إنَّ ــيس ب ــيام ل ــا ف  وإذا قلن

ــًام،  ــام يقتضـــي حك ــق التنبيــه  فعــىلٰ ]] ٣٩٧ص /[[وإنَّ طري

ـــة: ظ[واســم للعلَّــة  يف العلــل الشــــرعية، إنَّــام كـــان ] العلَّ

ــ ة غــري معصــومني، أو جــواز مســتعارًا ملــا ذكرنــاه وكــون الرعيَّ

ــة عــىلٰ ] بجــائز: ظ[اخلطــأ علــيهم، لــيس بجــواز   أن يكــون علَّ

ام مـن أجلـه، فأجرينـاه اإلمـ احلقيقة، وإنَّام هـو وجـه احتـيج إىلٰ 

ــة فيــه، فكيــف يلــزم فيــه أنَّ احلكــم يوجــد  ٰى اســتعارة جمــر العلَّ

ــل  ــب للعل ــحُّ وجي ــام يص ــذا إنَّ ــه، وه ــع بارتفاع ــوده ويرتف بوج

 . احلقيقية

ــر ــا كلُّ  ٰى أَال ت ــولأّن ــا نق ــة يف : ن ــًام علَّ ــم ظل ــون الظل إنَّ ك

قبحه، ولـيس جيـب أن يرتفـع القـبح عنـد ارتفـاع كـون الفعـل 

ــيح وإن مل يكــن ظلــًام، وكــذلك تكليــف ظلــامً  ، ألنَّ الكــذب قب

 . ما ال يطاق

ــة يف وجوبــه، ولــيس  االوديعــة كونــه راد�  وكــذلك ردُّ  هلــا علَّ

ــد  ــه ق ــوب، ألنَّ ــع الوج ــة أن يرتف ــذه العلَّ ــت ه ــب إذا ارتفع جي

ــه ردَّ [الوديعــة  شــارك ردَّ  ــيس ] الوديعــة كون ــا ل ــوب م يف الوج

 . ر النعمةله هذه الصفة، كقضاء الدين وشك

لنـا احلاجـة إىلٰ  اإلمـام بارتفـاع العصـمة،  فقد بان أّنـا لـو علَّ

ــي  ــا أن ينف ــاه مل يلزمن ــذي ذكرن ــز ال ــورد عزي ــي: ظ[ومل ن ] ننف

ــن لــيس بمعصــوم، ألنَّ العلــل قــد خيلــف بعضــها  احلاجــة عمَّ

 .ما ذكرناه بعضًا عىلٰ 

ــىلٰ  ــدل ع ــد والع ــل التوحي ــد زاد أه ــي  وق ــة الت ــذه اجلمل ه

احلقيقـة يف  لـيس يمتنـع أن جيـب احلكـم عـىلٰ : الواذكرناها، فقـ

ومثَّلـوا ذلـك بـأنَّ . موضع وجيـب يف مكـان آخـر مـع ارتفاعهـا

. باملعلومــات] عــاملني[العلـم املوجــود يف قلوبنــا يوجــب كوننــا 

مثــل هــذه األحــوال بأعياهنــا  وقــد وقــع حســب للقــديم تعــاىلٰ 

ــم  ــه]] ٣٩٨ص /[[وال عل ــالوا. ل ــم ق ــديم : إالَّ أهنَّ ــاىلٰ الق  تع

وجــود علــم  وإن وجــب كونــه عاملــًا بــام نعلمــه وإن مل حيــتج إىلٰ 

وجـود علـم يكـون  بـام يعلمـه مل حيـتّج إىلٰ : ظ[يكون فيـه عاملـًا 

 . ، فهو عامل لنفسه ال لعلَّة توجب كونه عاملاً ]به عاملاً 

ــالوا ــن : ق ــم الواجــب م ــب مثــل احلك ــع أن جي ــيس يمتن ول

ة، وإنَّام املمتنـع أ ن جيـب احلكـم عـن العلَّـة احلقيقيـة، علَّة ال لعلَّ

ة ُأخر  . خمالفة هلا ٰى ثّم جيب عن علَّ

ولــذلك لـــامَّ وجــب كــون أحــدنا عاملــًا عنــد وجــود : قـالوا

ــذه  ــه ه ــب ل ــن جي ــًا م ــه عامل ــاركه يف كون ــز أن يش ــم، مل جي العل

ــة ُأخــر ــم ٰى الصــفة عــن علَّ ــذا . هــي غــري العل وقــد بســطنا ه

يناه، ويف هـذا القــدر منــه بنــا واســتوفتُ الكـالم يف مواضــع مـن كُ 

 .كفاية

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

جيب وأنا أُ  ،وقد فهمت السؤال الذي أرسلت]] ٣٢٢ص [[

 .وبه أستعني ،رين حسبام طلبت إن شاء اهللا تعاىلٰ ـعنه بام حيض

ــؤال ــرت : الس ــدك اهللا  -ذك ــال أنَّ  -أيَّ ــالفني ق ــد املخ  :أح

ــ ــاىلٰ إذا ك ــال ان اهللا تع ــد ق ــْن   :ق ــاِب ِم ِكت
ْ
ــا ِ� ال ْطن ر�

َ
ــا ف م

ءٍ  ْ َ
� ]ـــام ـــت األُ ، ]٣٨: األنع ـــوكان ـــة مَّ ـــىلٰ [ة جمتمع  أنَّ  ]ع
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ــيَّ  ــالة إىلٰ   النب ــد بلــغ الرس ــ ق ــة ٰى وأدَّ  ،ةالكافَّ ــا األمان  ،فيه

 .إمام فام احلاجة بعد ذلك إىلٰ  ،ةمَّ  جلميع األُ وبنيَّ 

ــواب ــأقول : اجل ــ -ف ــواب واهللا املوفِّ ــاب  إنَّ : -ق للص الكت

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــرِّ مل يُ  وإن ك ــف ــن ش ــه م ــإنَّ  ،يءـط في ــاألُ  ف ة مل مَّ

وتنبيهــه ملــراد  ،ملعانيــه تســتغن بــه عــن تفســري رســول اهللا 

مجيـع أحكــام اهللا  -بسـامع تالوتـه  -فيـه، وال علمـت  اهللا تعـاىلٰ 

يف اإليضــاح   النبــيِّ  بــل مفتقــرة إىلٰ  ،يف رشائعــه تعــاىلٰ 

ــانوا ــاين القــرآن ،لبي ــؤال عــن مع ــه يف الس ــدة علي ــو  ،معتم وه

ــنبيُّ  ــويُ  ،تهاد ضــالَّ رِشــيُ  ،كامــل العلــوم ،د معصــومهــا مؤيَّ م علِّ

ــا ــائلها ،جاهله ــب س ــويُ  ،وجيي ــانبِّ ــتالف  ،ه غافله ــل االخ ويزي

ــول  ،دينهــا]] ٣٢٣ص /[[  معــامل ههــا عــىلٰ فقِّ ويُ  ،مــن بينهــا بق

ــر متَّ متَّ  ــق وأم ــقف ــد  ،س ــم وق ــن أُ اآل أنَّ عل ــني م ــده مَّ ت ــه بع ت

 .ه من كان يف وقتهكأنَّ  ،فون من رشعه نظرينامكلَّ 

 زمــانٍ  فوجــب يف العــدل واحلكمــة إزاحــة علــل أهــل كــلِّ 

ــازالت ،ملــن يقــوم فيــه ذلــك املقــام ل عــوَّ ويُ  ،يفــزع إليــه يف الن

طهارتــه  إىلٰ  تكــون الــنفس ســاكنةً  ،عليــه عنــد املشــكالت

 .بكامل علمه ووفادته واثقةً  ،وعصمته

ــمَّ  ــا تض ــيس م ــن أنَّ ول ــؤال م ــيَّ  نه الس ــه ( النب ــه وآل علي

ـــالم ـــ )الس ـــد بلَّ ـــق ـــنيَّ غ الكافَّ ـــ لألُ ة وب ـــذا مَّ ـــادح يف ه ة بق

ــ ،االســتدالل  رَ ِمــالــذي أُ  احلــدِّ   هلــم رشعــه عــىلٰ بــنيَّ  ه ألنَّ

ــ ،بعضــه باملشــافهة  هلــم عــىلٰ فعــنيَّ  ،بــه اجلملــة  م منــه عــىلٰ ودهلَّ

ـ الباقية باإلشـارة إىلٰ   ،اهـاواسـتحفظه إيّ  ،اهللا بعلمهـاه مـن خصَّ

ــىلٰ  ــة ع ــه اخلليف ــاألُ  وجعل ــيه مَّ ــبام تقتض ــا حس ــده يف تبليغه ة بع

ــا ــارٍ  ،مصــاحلها يف تكليفه ــىلٰ  يف أخب ــواترت ع ــنتها ت ــا ،ألس  منه

ـ، »باهبـا أنا مدينـة العلـم وعـيلٌّ «: قوله ه بـه مـن فكـان مـا خصَّ

 .فه من التبليغ دوهنمبحسب ما كلَّ  ،تفصيل ما أمجل هلم

ه لـو مـاثلهم يف مجيـع التكليـف مل يلـزم اشـرتاكهم يف أنَّـ عىلٰ 

ـــة عـــىلٰ  ـــ ،التفصـــيل اإلبان فـــني ام الواجـــب عمـــوم املكلَّ وإنَّ

 .ةك املحجَّ درَ وتُ  ،ةة التي هبا تثبت احلجَّ بالتمليك من األدلَّ 

ــىلٰ  ــدليلني ع ــدنا أحــد ال ــ احلــقِّ  واإلمــام عن ــن الش  ،ريعةـم

 ،ا أمجـل هلـمكثـري ممـَّ فإذا أودعه الذي استخلفه علـيهم تفصـيل

ــصَّ  ــىلٰ  ون ــه ع ــ ،عين ــهومكَّ ــم ،ن من ــد أزاح علله ــرج  ،فق ومل خي

مناه مـن وال دفـع مـا قـدَّ  ، هلـمغهـم وبـنيَّ ه بلَّ ذلك عن القول بأنَّ 

 .فهمإمام يرجعون إليه فيام كلَّ  وجوب احلاجة إىلٰ 

 :ووجه آخر

ــو فرضــنا أنَّ  ــيَّ  ل ــع األُ   النب ــد شــمل مجي ــق ــة مَّ ة باإلبان

ــىلٰ  ــة ع ــيل واجلمل ــبيل التفص ــّص  ،س ــداً  ومل خي ــنهم أح وال  ،م

 وال جـاز خلـوّ  ،مل تسـقط مـع ذلـك اإلمامـة ،عـنهم شيئاً  ٰى أخف

ــ ــيَّ  ألنَّ  ،ةزمــان مــن حجَّ ــ  النب ــنيَّ  ،رهـم أهــل عصــعلَّ   وب

ــره]] ٣٢٤ص /[[ ــه وده ــان يف وقت ــن ك ــواهلم  ،مل ــت أح وكان

 .وأسباب اختالفها معهودة معروفة ،خمتلفة

للعلــم  واملحــّب  ،والبطــيء البليــد ،الرشــيد فمــنهم الــذكي

 ،العمـل والزهـد دون مـا سـواه واملنقطـع إىلٰ  ،مع شـغله بـدنياه

ــوفّ  ــىلٰ واملت ــه ر ع ــب علي ــم املواظ ــجِّ  ،العل ــد واملتض ــه الزاه ر من

واملعتمـد يعتـرب مـا  ،واملجتهـد يف احلفـظ مـع كثـرة نسـيانه ،فيه

 .إيامنه ]يسعه[

ــنهم ــمة ع ــدم العص ــع ع ــذا م ــواز ال ،ه ــنهموج ــط م  ،غل

 ،ت روايـــاهتموتضـــادَّ  ،ولـــذلك حصـــل االخـــتالف بيـــنهم

 .ل يف دينه عليهممن عوَّ  ٰى ووقع يف احلرية العظم

غــري  إىلٰ  ه ومل يكـن اهللا ســبحانه ليلجــئ عبــاده بعــد نبيِّــ

 .وال منفقني فيام رووه ونقلوه ،حفظة ملا استودعوه

أمـانتهم  بـه عـىلٰ  دلُّ سـتَ يُ  ،يـد بعضـهم عـىلٰ  َامً لَ ولسنا نجد عَ 

ــدقهم ــا مــن حتــريفهم أو  ،وص ــؤمن معه ــم ي وال عصــمة هل

 .غلطهم

هـــذا مـــع مـــا نعلـــم مـــن عـــدمهم أكثـــر النصـــوص يف 

ـــام ـــدمها إىلٰ  ،األحك ـــائهم بع ـــاس والتج ـــاد والقي  ،االجته

ــدين بــالظنِّ  ــرأي واألخــذ يف ال ــنهم االخــتالف ،وال  ،املوقــع بي

 .فاق واالئتالفواملانع من االتِّ 

فـني بعـد رسـول اهللا نه قد أزاح علل املكلَّ اهللا سبحا فعلمنا أنَّ 

ــّىلٰ  ــاهرين ص ــه الط ــه وآل ــ ،اهللا علي ــدينباألئمَّ ــداة  ،ة الراش اهل

 ،والتعويـل علـيهم ،إلـيهم بالردِّ  الذين أمر اهللا تعاىلٰ  ،املعصومني
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ــيُّ  ــال النب ــا إّين «]] ٣٢٥ص : /[[ وق ــيكم م ــف ف  خمل

  .»وا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتيكتم به لن تضلُّ إن متسَّ 

 :ووجه آخر

ــدَّ  ــاألُ  رنا أنَّ ولــو ق ــع علــوم الشــمَّ  ،ريعةـة قــد ســمعت مجي

ــا ــيل أحكامه ــت بتفاص ــت وأحاط ــت ،فوع ــت واتَّ  وحفظ فق

 واســتقرَّ  ،ة االخــتالف عنهــاوســقطت معـرَّ  ،فـيام روت ونقلــت

ــ ،فــاق منهــااالتِّ  ــك عــن األئمَّ ــدمهم ،ةمل يغــن ذل  ،وال جــاز ع
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ــاألُ  ألنَّ  ،مــا يقتضــيه العــدل واحلكمــة عــىلٰ   حــالٍ  كــلِّ  ة عــىلٰ مَّ

 .ويمكن منها اجلحد والكتامن ،والنسيان جيوز عليها الشكُّ 

ــىلٰ  ــن  وع ــدها م ــج جي ــك حج ــتداللذل ــم االس ــوال  ،أنع ل

ـــة ـــرك اإلطال ـــاً  ،الغـــرض يف ت ـــا طرف ـــذا  ألوردن منهـــا يف ه

 .اجلواب

 عنـده عــىلٰ  أصـله املســتقرِّ  ول أن يبنـي جوابــه عـىلٰ ؤوللمسـ

 .فتكون املنازعة فيه ،أن ينقل الكالم إليه إىلٰ  ،قوله

ــاألُ  وإذا جــاز عــىلٰ  فاقهــا مل يكــن حفظهــا واتَّ  ،ة مــا ذكرنــاهمَّ

ــدَّ  ــذي ق ــؤمِّ ب ،رناهال ــا نٍ م ــائز عليه ــو ج ــا ه ــوع م ــن وق  ،م

 .م منهاوحصول ما هو متوهَّ 

ـ ـويف جواز ذلك مـع عـدم األئمَّ ة عـن ة جـواز سـقوط احلجَّ

ــاألُ  ــ ،ةمَّ ــل ُي ــوابدرَ إذ ال معق ــه الص ــون[ ،ك من ــاً  ]يك  حافظ

 .رع والكتابـللش

اإلمــام يف  ويف هــذا أوضــح البيــان عــن وجــوب احلاجــة إىلٰ 

 .زمان كلِّ 

 :وجه آخر

مـن  ،نـاهرنا وجـوده وتومهَّ وقـدَّ  ،مـا فرضـناه فنا إىلٰ ولو أضـ

ــســامع األُ  فــاق اتِّ  وإيرادهــا عــىلٰ  ،ة جلميــع تفاصــيل األحكــاممَّ

ــام ــ ،ونظ ــواز الش ــي ج ــا]] ٣٢٦ص /[[ّك نف ــيان عنه  ،والنس

 مل يغـن ذلـك عـن إمـام يف كـلِّ  ،وإحالة اجلحـد والكـتامن منهـا

 .حسبام يشهد به الدليل العقيل والربهان ،زمان

ــو ــك أّن ــهواهتمذل ــاس وش ــائع الن ــتالف طب ــدنا اخ  ،ا وج

ـــم ـــم وإرادهت ـــاين مهمه ـــة إىلٰ  ،وتب ـــيعهم يف اجلمل ـــل مج  ومي

ــ ،الرئاســة ــتهم  ،تهم لنفــوذ األمــر ووجــوب الطاعــةوحمبَّ ورغب

وارتكـــاب  ،نيـــل اآلمـــال عهـــم إىلٰ وتطلُّ  ،يف حـــرز األمـــوال

ــرهم للمقبّ  ــاتأكث ــ ،ح ــن  عهم إىلٰ رُّ ـوتس ــه م ــدرون علي ــا يق م

ــهوا ــدهم ،تالش ــد حتاس ــع وكي ــذي ال  ،م ــاملهم ال ــديد تظ وش

ي ـيقضـ .وأنكـر املشـاهدات ،روراتـ مـن دفـع الضـينكره إالَّ 

 ،صــالح أحــواهلم بــأنَّ  ،ذلــك يف العقــول عنــد ذوي التحصــيل

ــام أُ  ــورهموانتظ ــواهلم ،م ــهم وأم ــة أنفس ــتمُّ  ،وحراس  إالَّ  ال ي

ــم ــيس هل ــود رئ ــدِّ  ،بوج ــيهمومتق ــدَّ  ،م عل ــون مس ــيام  داً يك ف

 ،للصـواب فـيام يـراه هلـم وعلـيهم قـاً موفَّ  ،ضيه من تـدبريهمميُ 

ــوجهم ــيم هبيبتــه ع ــع برأيــه  ،بيــده أودهــم ويــردُّ  ،يق وجيم

مــن  ويمنــع القــويَّ  ،نــه معانــدهمويقهــر بتمكُّ  ،تهممتشــتّ 

 .ويسوسهم بالسوط والسيف ،الضعيف

ـــرئيس  ـــاه  وهـــم عـــىلٰ  -ويف عـــدم ال فســـاد  -مـــا ذكرن

ووجــود  ،صــول اهلــرج مــنهموح ،وانقطــاع نظــامهم ،أحــواهلم

ــنهم ــة بي ــرية والفتن ــم ،احل ــبب تالفه ــي س ــي ه ــالك  ،الت وه

 .أنفسهم

ـوهــذا أمــر يعلــم العقــالء صــحَّ  رع ـبالشــ ن أقــرَّ ته ممـَّ

 :اقال األفوه األودي وكان جاهلي�  ،وجحده

 ال رساة  ال يصـلح النـاس فـوٰىض 

ــــادوا  ــــاهلم س   وال رساة إذا جه

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــ وإذا ك ــنفعهمإنَّ ــه ل ــق خلق ــاهم  ،ام خل وأحي

ورأفتــه  ،ه يف عدلــه وحكمتــهفإنَّــ ،لصــالحهم ومراشــدهم

وإمــام  ،زمــان مـن رئــيس يكـون هلــم مل خيلهــم يف كـلِّ  ،ورمحتـه

 .ين والدنيا عليهميف الدِّ 

 :ووجه آخر ]]٣٢٧ص /[[

مــع تســليم مــا  ،ولــو رفعنــا الــدليل العقــيل الــذي أوردنــاه

ــدَّ  ــاه وق ــ ،مناهذكرن ــدفع ذل ــة إىلٰ مل ي ــوب احلاج ــام ك وج  ،اإلم

ــام ــه األن ــه أن تعدم ــاألُ  ألنَّ  ،وال جــاز مع ــىلٰ مَّ ــة ع يف  أنَّ  ة جممع

ـمـن يُ  تفتقـر إىلٰ  ريعة أحكامـاً ـالشـ اجلنــاة  عـىلٰ  وحـدوداً  ،ذهانفِّ

 .هامن يتوالَّ  حتتاج إىلٰ 

ه ال يسـع وأنَّـ ،مـا جعـل ذلـك هلـا اهللا تعـاىلٰ  ة بـأنَّ وهي مقرَّ 

ــا وتر ــوز إمهاهل ــاوال جي ــام يف  ،كه ــاس إم ــون للن ــب أن يك فوج

ــيُ  ،زمــان كــلِّ  ــالم ،ذ األحكــامنفِّ  ،ويقــيم حــدود رشيعــة اإلس

ــاً  ــن الكُ  حافظ ــة م ــللبيض ــاً  ،ارّف ــباب  دافع ــلمني أس ــن املس ع

مـا  ٰى ال يتعـدّ  ،والصـواب ٰى يسـري فـيهم باهلـد ،واملضارِّ  ٰى األذ

 .يوجبه العقل والكتاب

ــ ــد أوردت لــك أهيُّ ــد هللا ق أدام اهللا (اضــل ا األخ الفواحلم

 ،رين مـن وجـوه األجوبـة عـن هـذا السـؤالـما حضـ )توفيقك

واحلمـــد هللا  ،ويف بعضــه كفايـــة وبيـــان ملــن أراد االســـتدالل

ــه وســالمهدنا حمّمــســيِّ  وصــلواته عــىلٰ  حســبي و ،د رســوله وآل

 .اهللا ونعم الوكيل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 مــن االســتدالل هبــذه اآليــة عــىلٰ  :صــلف ]]٢١٥ص [[

 :ة اإلمامة والعصمةصحَّ 
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َ
ُرون

َ
ــــذ

ْ َ
�� ]فحــــث  ]]٢١٦ص /[[، ]١٢٢: التوبــــة

ـ عـىلٰ  سـبحانه وتعـاىلٰ   وأوجـب عـىلٰ  ،فيـه بطلـب العلـم ورغَّ

وهــذا الزم يف وقــت  ،ن يلتمســه ويســارع إليــهأمــن بــه هنضــة 

ــول اهللا  ــده رس ــحُّ . وبع ــأ وال يص ــان ن يتخصَّ ــه زم ص ب

 .والرشع شامل دائم ،التكليف قائم الزم ألنَّ  ،دون غريه

ـالنـافرين للتف نَّ أ وقد علمنـا ومـن خالفنـا ام ه يف الـدين أّيـقُّ

ــيِّ  ــدهم إىلٰ   النب ــه أرش ــانوا إذا وردوا علي ــقِّ  ك ــه احل  ،بعين

 فرجعــوا إىلٰ  ،مــن رشعــه ودينــه واحــدٍ  قــولٍ  إىلٰ  وهــداهم

ــومهم متَّ  ــنيق ــىلٰ  ،فق ــدٍ  ءيش وع ــني واح ــون يف  ،جمتمع ال خيتلف

وحــرامهم  ،حالهلــم واحــد ،وال يف حكــم فريضــة ،آيــة تأويــل

ـــد ـــد ،واح ـــنهم واح ـــت ،ودي ـــ فثبت ـــم احلجَّ ـــح تَّ تو ،ةهب ض

ـــدين ـــ للمسرتش ـــه ،ةاملحجَّ ـــب بغيت ـــال الطال ـــدرك  ،وين وي

 .املستفيد فائدته

ــول اهللا  ــد رس ــاس بع ــاممكلَّ  والن ــه ب ــن رشع ــون م  ف

فوجـب يف عـدل اهللا وحكمتـه وفضـله  ،فه مـن كـان يف وقتـهكلَّ 

ــزيح علــل بريَّ أورمحتــه  ــهن ي ــاً  زمــانٍ  يف كــلِّ  ويقــيم هلــم ،ت  عامل

ــاً  ــاً  ،أمين ــاً  حافظ ــه ،مأمون ــف أقوال ــادّ توال  ،ال ختتل ــه تض  ،أفعال

ـــه ـــه ومعرفت ـــوس بكامل ـــق النف ـــكن إىلٰ ، وتث ـــه  وتس طهارت

ــمته ــه ،وعص ــري إلي ــون النف ــه ،ليك ــة علي ــل يف اهلداي  .والتعوي

ــان اهللا ــك لك ــوال ذل ــاىلٰ  ول ــالنفري إىلٰ  تع ــر ب ــد أم ــني  ق املختلف

ـــادِّ  ـــاينني املتض ـــؤل املتب ـــىلٰ  ،ينوس ـــل ع ـــرجِّ  والتعوي حني امل

ــانِّ  ــذين ،نيالظ ــتجري ال ــنهم املس ــار بي ــلُّ  ،حي ــد ويض  ،املسرتش

ــكُّ  ــعيف ويش ــف ،الض ــت يف التكلي ــذا عن ــاىلٰ  ،وه ــن  تع اهللا ع

 .كبرياً  اذلك علو� 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

ــل]] ٧٩ص [[ ــه بيِّ : فــإن قي ــاج ألجل ــذي حيت ــه ال ــوا الوج ن

 .ليتمَّ ما ذكرمتوهرئيس  من حصلت له العصمة إىلٰ 

ــه ــل ل ــة إىلٰ : قي ــوه احلاج ــة وج ــام خمتلف ــن : اإلم ــنهم م فم

م مـا يشـذُّ عنـه ين عنـه، وتعلُّـاإلمام ألخـذ معـامل الـدِّ  حيتاج إىلٰ 

ـل لإلمامـة، ألنَّـه ال . من األحكام الشــرعية وهـذا حكـم املؤهَّ

مـه مـن يزال يـتعلَّم األحكـام ومعـامل الـدِّ  ين مـن جهـة مـن تقدَّ

ــ ــة حاألئمَّ يســتكمل منــه مجيــع مــا حتتــاج إليــه رعيَّتــه عنــد  ٰى تَّ

ــن  ــذلك ع ــتغني ب ــدنيا، ويس ــن دار ال ل م ــام األوَّ ــروج اإلم خ

 .وهذا بنيِّ ملن تدبَّره. غريه، وحيصل له حدِّ الكامل

ــل]] ٨٠ص /[[ ــال قائ ــإن ق ــتم: ف ــإذا قل ــع : ف ــه ال يمتن إنَّ

ــه  ــمة عن ــت العص ــن ارتفع ــون م ــة فيك ــوه احلاج ــتالف وج اخ

اإلمــام ألجلهـا، ومــن حصــلت لـه العصــمة ينضــمُّ  ىلٰ حمتاجـًا إ

إمـام، فـام املـانع مـن أن يكـون  إليها وجـه آخـر حيتـاج معـه إىلٰ 

إمـــام آخـــر، وإن كانـــت العصـــمة  اإلمـــام أيضـــًا حيتـــاج إىلٰ 

 حاصلة له؟

 إنَّ مــن حصــلت لــه العصــمة حيتــاج إىلٰ : إذا قلنــا: قيــل لــه

 ومل نحــل إىلٰ  ذلــك الوجــه بيَّنّــاإمــام آخــر لوجــه مــن الوجــوه، 

أمر جمهول، فينبغي أن ُيبـنيِّ مـا يلزمنـا أمـر اإلمـام، وأنَّـه حيتـاج 

ـا وهـو مقـرتح يف . إمـام آخـر إمام وجـه احلاجـة فيـه إىلٰ  إىلٰ  فأمَّ

 .ه من االعرتاض فال وجه ملقالهااللزام ومتمنٍّ فيام يظنُّ 

ــة  ــوه احلاج ــك، ألنَّ وج ــالف ذل ــام بخ ــر يف اإلم ــّم األم ث

أنَّ العصـمة التــي ألجلهــا احتــاج  ٰى أَال تــر. عنــه هـا مرتفعــةكلِّ 

ـة إىلٰ  إمـام حاصـلة لـه، وكـذلك أخـذ معـامل الـدين  بعـض األُمَّ

عــن غــريه؟ ألنَّ اإلمــام عنــدنا ال يكــون إالَّ وهــو عــامل بجميــع 

ــه رعيَّتــه، وال جيــوز أن يكــون يف رعيَّتــه مــن هــو  مــا حتتــاج إلي

ــد ــن بع ــه م ــندلُّ علي ــام س ــه، ب ــم من ــذلك ال. أعل ــوز أن وك  جي

ــل ــه، فجع ــل من ــو أفض ــن ه ــه م ــون يف رعيَّت ــًا   يك ــك وجه ذل

ــة إىلٰ  ــام للحاج ــىلٰ . اإلم ــر ع ــان األم ــقط  وإذا ك ــاه س ــا ذكرن م

 .االعرتاض بام ذكروه

ألــيس أحــد مــا حيتــاج معــه : فــإن قــال قائــل]] ٨١ص /[[

إمـام يكـون مـن  اإلمام هـو أنَّـه جيـوز أن يظلـم فيحتـاج إىلٰ  إىلٰ 

ن ظلمـه؟ وإذا كـان هـذا وجهـًا يف احلاجـة ورائه ينتصف لـه ممـَّ

ــوا ــنكم أن تقول ــود : مل يمك ــم لوج ــوز أن يظل ــام ال جي إنَّ اإلم

ــ إنَّ : مــذهبكم، فهــالَّ قلــتم ة عــىلٰ األمــر بخــالف ذلــك وخاصَّ

 إمام؟ اإلمام أيضًا حيتاج إىلٰ 

ــه ــل ل ــل: قي ــن مل نق ــاج إىلٰ : نح ــم حيت ــوز أن يظل ــن جي  إنَّ م

ــام ا ــم، وإنَّ ــئالَّ يظل ــام ل ــة إىلٰ إم ــة راجع ــاك يف احلقيق ــة هن  حلاج

ــرب إىلٰ  ــون أق ــرئيس يك ــود ال ــامل، ألنَّ وج ــن  الظ ــاع م االمتن

الظلم، ووقوع اخلطـأ مـن جهتـه، وإذا مل يقـع منـه ظلـم مل يكـن 

زين. هناك أيضًا مظلـوم إنَّـه لطـف : فألجـل ذلـك قـالوا متجـوِّ

ــه ــًا ل ــة لطف ــن يف احلقيق ــًا، وإن مل يك ــوم أيض ــذي . للمظل وال

ذلـك أنَّـه لـو علـم أنَّـه لـيس هنـاك مـن جيـوز فيـه  يكشف عن

ــف  الظلــم ملــا احتــاج إىلٰ  ة أن يظلــم املكلَّ إمــام، وإن كــان صــحَّ

 .كلِّ حالٍ  حاصالً عىلٰ 
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إمـام، إذا  ما أنكرتم أن يكون اإلمام حيتاج أيضـًا إىلٰ : فإن قيل

الصالح وأبعد من الفسـاد؟ وإن  علم من حاله أنَّه عنده أقرب إىلٰ 

 .ه ال بدَّ أن يفعله، ألنَّ هذا وجه لوجوب اللطفعلم أنَّ 

إنَّـام يكـون هـذا وجهـًا لوجـوب اللطـف يف مـن ال : قيل له

ب . يفعل الواجـب، أو يفعـل القبـيح، فيفعـل لـه اللطـف املقـرِّ

ـا مــن علـم مــن حالــه أنَّـه ال بــدَّ أن يفعـل مجيــع الواجبــات  فأمَّ

 .فال وجه لفعل هذا اللطف به، ألنَّه عيب

  *   * * 

  :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

ــــة]] ١٩٤ص [[ ــــة الثاني ــــه يف املعارض ــــرض (: قول الغ

ــذ األحكــام الشــ ــرئيس تنفي ــا ،)ةرعيَّ ـبنصــب ال م، ســلِّ ال نُ : قلن

ــي املكلَّ  ــة دواع ــه تقوي ــرض ب ــل الغ ــني إىلٰ ب ــرك  ف ــة وت الطاع

انــت أو ة كالواجبـات واملقبّحــات رشعيَّــ املعصـية، وذلــك يعــمُّ 

ــ ــعقليَّ ــت الش ــإذا وجب ــاً ـة، ف ــة لطف ــت اإلمام ــا  رعيّات كان فيه

]] ١٩٥ص /[[   ارتفـــــاع َض رِ ويف العقليـــــات، ولـــــو ُفـــــ

 .يف العقليّات رعيّات لكانت اإلمامة لطفاً ـالش

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :هة وجودعلَّ يف : البحث الثالث]] ١٧٧ص [[

 :أمران يوه

ـــون املكلَّ أ :حـــدمهاأ ـــع وجـــوده ن يك ـــرب أفـــون م  ىلٰ إق

، جلـواز وقوعهــا مـنهم، وذلــك بعـد عــن املعـايصأالطاعـات و

 .ضدادهاأ اهم عىلٰ يّ إبردعه هلم عنها ومحله 

 مــن بنيِّ بوجـوده، ملـا سـنُ  رع حمفوظـاً ـأن يكـون الشـ :الثـاين

 .التوفيقوباهللا  ،وجوب عصمته

*   *   * 

 ):هـ٧ق (يد الراوندي حمّمد بن سع/ عجالة املعرفة

ـــم أنَّ ] ]٣٨ص [[ ـــامل والـــتامم ال  الوصـــول إىلٰ  اعل الك

 .بوجود اإلمام إالَّ   بالنظام، وذلك ال يتمُّ حيصل إالَّ 

 .الكامل الطريق املفيض إىلٰ  ب إىلٰ فوجوده مقرِّ 

مـن  عـن الفحشـاء واملنكـر، فـال بـدَّ  ٰى ويأمر بالعدل، وينهـ

 .وجوده، ما دام التكليف باقياً 

  * *   * 

مة احلّيل / األلفني   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :املطلوب من الرئيس أشياء : الوجه الرابع]] ٢٧ص [[

ـــاط  مجـــع اآلراء عـــىلٰ  - ١ ـــي من ـــة الت ـــور االجتامعي األُم

ــه  ــات، فإنَّ ــاحلروب واجلامع ــتامع ك ــا االج ــارع فيه ــف الش تكلي

أمـر  من املسـتبعد بـل املحـال أن جيتمـع آراء اخللـق الكثـري عـىلٰ 

تلـــك  مصـــلحة واحــدة، وأن يعـــرف الكـــلُّ  د، وعـــىلٰ واحــ

ــدة،  ــبالد املتباع ــوا مــن ال ــوا عليهــا، وأن جتتمع املصــلحة ويتَّفق

ــىلٰ  ــيهم ع ــق دواع ــات  وأن تتَّف ــه واملهان ــه وجهت ت ــرب ومدَّ احل

ــًام  ــون دائ ــاقي ال يك ــإنَّ االتِّف ــات، ف ــع األوق ــلحة يف مجي واملص

ــام ــك مق ــرئيس يف ذل ــري ال ــوم غ ــًا، وال يق ــرئيس،  وال أكثري ال

 .وهو ظاهر

م فيام ُحيتاج فيه إىلٰ  - ٢ االجتامع، فإنَّ الناس ال  التقريب املتقدِّ

م، فيؤّدي إىلٰ  يتَّفقون عىلٰ  االختالف، وهـو نقـض للغـرض،  مقدَّ

هـًا مـن كـلِّ عيـب، فال بدَّ أن يتميَّز بآية من اهللا تعاىلٰ  ، ويكون منزَّ

 .ويكون معصومًا، لئالَّ تنفر الطباع عنه

حفـــظ نظـــام النـــوع عـــن االخـــتالل،  - ٣]] ٢٨ص [/[

ألنَّ اإلنســان مــدين بــالطبع ال يمكــن أن يســتقلَّ وحــده بــُأمور 

ــك ــري ذل ــكن وغ ــوس واملس ــذاء وامللب ــه للغ ــه، الحتياج   معاش

ـ ه ويشـاركه غـريه مـن أتباعـه فيهـا، مـن ضــرورياته التـي ختصُّ

ة بصـنعها، فــال  وهـي صـناعة ال يمكـن أن يعــيش اإلنسـان مـدَّ

ــدَّ  ــهيل  ب ــب لتس ــاون املوج ــل املع ــث حيص ــتامع بحي ــن االج م

ــه  ــتفيض من ــالً يس ــم عم ــل هل ــد يفع ــلُّ واح ــون ك ــل، فيك الفع

وقـد يمتنـع املجتمعـون مـن . أجرًا، ال يمكن النظـام إالَّ بـذلك

بعضــها، فــال بــدَّ مــن قــاهر يكــون التخصــيص منوطــًا بنظــره، 

ـــه ُيـــ ح، وألنَّ  ؤّدي إىلٰ الســـتحالة الرتجـــيح مـــن غـــري مـــرجِّ

 .لتنازعا

الشـــهوة والغضـــب  الطبـــاع البشــــرية جمبولـــة عـــىلٰ  - ٤

ــبب  ــع بس ــك، فيق ــة ذل ــتامع مظنَّ ــازع، واالج ــد والتن والتحاس

االجتامع اهلرج واملـرج وخيتـلُّ أمـر النظـام، فـال بـدَّ مـن رئـيس 

ــر،  ــّدي والقه ــن التع ــع ع ــوم ويمن ـــر املظل ــامل وينص ــر الظ يقه

ــام قصــده  . اإلنصــافويســتحيل عليــه امليــل واحليــف، وإنَّ

وُخياف مـن عقوبتـه العاجلـة، فـإنَّ أكثـر النـاس أطـوع هلـا مـن 

ــا نبحــث عــىلٰ  هــذا التقــدير بحيــث يقــاوم خوفــه  اآلجلــة، ألّن

ــه يف  ــوم مقام ــرئيس ال يق ــري ال ــده، وغ ــبه وحس ــهوته وغض ش

م، وأيضًا فإنَّه معلوم بالرضورة  .ذلك ملا تقدَّ

مقـيم،  احلدود لطف أمر الشـارع هبـا، فـال بـدَّ هلـا مـن - ٥

اهلـــرج واملـــرج، والرتجـــيح بـــال  وغـــري الـــرئيس يـــؤّدي إىلٰ 
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ح، فال يقوم غريه مقامه يف ذلك  .مرجِّ

ــبوطة،  - ٦ ــري مض ــوادث غ ــورة، واحل ــري حمص ــائع غ الوق

نَّة ال يفيـان هبـا، فـال بـدَّ مـن إمـام منصـوب مـن  والكتاب والسُّ

فنــا األحكــامِقبَــل اهللا تعــاىلٰ   ، معصــوم مــن الزلــل واخلطــأ، ُيعرِّ

ــا  ــد فيه ــام أو يزي ــض األحك ــرتك بع ــئالَّ ي ـــرع، ل ــظ الش وحيف

ــوم  ــوم ال يق ــري املعص ــاهر أنَّ غ هلا، وظ ــدِّ ــهوًا أو ُيب ــدًا أو س عم

 .مقامه يف ذلك

توليـــة القضـــاة الـــذين جيـــب العمـــل بحكمهـــم يف  - ٧

والفـــــروج، وســـــعاة ]]  ٢٩ص /[[الـــــدماء واألمـــــوال 

  اجليـــوشأمـــوال الفقــراء، وُأمــراء  الزكــوات األُمنــاء عــىلٰ 

الـواجبي الطاعــة يف احلــروب وبـذل الــنفس والقتــل، والــوالة، 

ــر  ــًا بنظ ــون منوط ــدَّ أن يك ــوع، وال ب ــام الن ــر رضوري لنظ أم

ح، والواقـــع  واحـــد، الســـتحالة الرتجـــيح مـــن غـــري مـــرجِّ

ــادُّ  ــتالف اآلراء، وتض ــاير  اخ ــهوات، وتغ ــة الش ــواء، وغلب األه

ــداًء  ــهم ابت ــن أنفس ــق م ــاق اخلل ــرادات، واتِّف ــىلٰ امل ــد يف  ع واح

ر، ويف كــلِّ زمــان عــىلٰ  ـــر بــل متعــذِّ  هــذه املناصــب متعسِّ

ــع،  ــك ممتن ــا ذل ــتحقُّ معه ــي يس ـــرائط الت ــد بالش ــخص واح ش

ــاً  ــًا أو دائمي ــون أكثري ــتحيل أن يك ــاقي يس ــإنَّ االتِّف ــذلك . ف ف

ــون  ــدَّ أن يك ــره ال ب ــؤالء بنظ ــة ه ــاط تولي ــذي ين ــد ال الواح

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــة م ــب الطاع ــيم ، وواج ــن احلك ــتحيل م يس

ة التــي إجيـاب طاعـة غــري املعصـوم يف مثــل هـذه األُمــور الكّليـَّ

ــه ــدم اختالل ــوع وع ــام الن ــا نظ ــوم . هب ــريه ال يق ــاهر أنَّ غ وظ

 .التقادير التي ُيبَحث عنها مقامه عىلٰ 

ــوم  - ٨ ــف ال يق ــر لط ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب األم

اجـب ال غريه مقامـه، لوجوبـه مـن غـري بـدل، فـاألمر لطـف و

ــ ــه، المتنــاع حتقُّ ــريه مقام ــوم غ ــيق ــدون حتقُّ ــافة ب ق ق اإلض

ــدَّ أن ينتهــي إىلٰ  ــه اخلطــأ  املضــافني، وال ب معصــوم ال جيــوز علي

بوجــه مــن الوجــوه وال الســهو، وإالَّ جلــاز أمــره بــاملنكر وهنيــه 

عن املعروف، فلـم يبـَق وثـوق بقولـه، فانتفـت فائـدة التكليـف 

ــا أن يكــون كــلُّ . بــه ــه إمَّ مــن اخللــق مــأمورًا بــأمر  واحــدٍ  وألنَّ

ــلَّ  ــأمر الك ــيس ي ــاك رئ ــون هن ــري أن يك ــن غ ــه م ــر وهني اآلخ

ــيس ــع رئ ــاهم، أو م ــرج . وينه ــع اهل ــل، وإالَّ لوق ل باط واألوَّ

ــ ــرج، والنتف ــر، إذ  ٰى وامل ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب األم

الواحــد بــرتك تــأليم غــريه ليــرتك تأليمــه،  ٰى الغالــب أن يرضـــ

ة الشــهوية والغضــبية عــىلٰ  ألّنــا نبحــث عــىلٰ   تقــدير غلبــة القــوَّ

ــتهم  ــذين حيصــل بســبب ختلي ــاس ال ــر الن ــة يف أكث ة العقلي القــوَّ

ــىلٰ  ــاهتم إىلٰ  ع ــدم التف ــية لع ــبية املفتض ــهوية والغض ــواهم الش  ق

الشـــرائع اخــتالل نظــام النــوع، فتعــني الثــاين، فــال يقــوم غــري 

مــن وال بــدَّ أن يكــون ذلــك الــرئيس . الــرئيس يف ذلــك مقامــه

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــ ِقبَ ــًا عام� ــه وجوب ــب طاعت ــث جت ــدَّ أن ابحي ، وال ب

 .يكون معصوماً 

ـــ - ٩ ـــًا ال ظن� ـــام يقين ـــم باألحك ـــاد، ألنَّ  االعل باالجته

ه يف كتبنـا األُصـولية، وقـد تتعـارض بيَّنّـامـا  املصيب واحد عىلٰ 

ــــاو ــــة وتتس ــــتحيل  ٰى األدلَّ ]] ٣٠ص /[[األمــــارات، ويس

ح، و ــرجِّ ــال م ــيح ب ــاوالرتج ــبة إىلٰ  ٰى تتس ــامء بالنس ــوال العل  أح

ــدَّ مــن ــدين، فــال ب ــ  املقلِّ ــًا ال ظن� باألمــارة  اعــامل باألحكــام يقين

 .لريجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقيناً 

أنَّ نظام النوع ال حيصـل إالَّ بحفـظ الـنفس،  : الوجه اخلامس

ل القصـا. والعقل، والدين، والنسب، واملـال ع لـألوَّ ص، فُشــرِّ

 : وأشار إليه بقوله تعاىلٰ 
ٌ
ِقصـاِص َحيـاة

ْ
ْم ِ� ال

ُ
�

َ
: البقـرة[ َول

عليـه، وللثالـث قتـل املرتـدِّ  ، وللثاين حتريم املسكر واحلدُّ ]١٧٩

عليه، وللخامس قطع السارق  واجلهاد، وللرابع حتريم الزنا واحلدُّ 

ة جيب حكمها يف كلِّ رشيعة يف كـلِّ . وضامن املال وهذه ُأمور مهمَّ

زمان، وال يتمُّ إالَّ بمتولٍّ لذلك يكون عارفًا بكيفية إجياهبا وكّميـة 

وال بدَّ أن . الواجب وحمّله ورشائطه، وال يقوم غريه مقامه يف ذلك

يمتاز عن بني نوعه بنصٍّ إهلي ومعجز ظاهر، الستحالة الرتجـيح 

ح، وجلواز اجتامع مجيع اآلراء عـىلٰ  غـريه الخـتالف  من غري مرجِّ

 .اهلرج واملرج إىلٰ  ٰى ، وألنَّه لوال ذلك ألدّ األهواء

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــ ]]٥٨٣ص [[ ــة النبويَّ ــة يف اخلالف ــل احلكم ــذاهب أه ة وم

ــ ــة اإلهليَّ ــوالوالي ــه اإلماميَّ ــب إلي ــا ذه ــدة م ــذه ة عاض ــن ه ة م

أهـــل  إذ انقطـــع الـــوحي بانتقـــال: م قـــالواصـــول؛ فـــإهنَّ األُ 

ــالة إىلٰ  ــدَّ  الرس ــدعوة انس ــارهم ال ــد إظه ــرة بع ــاب  دار اآلخ ب

ــدُّ  ــوحي وال ينس ــه  ال ــق إلي ــاج اخلل ــام؛ الحتي ــاب اإلهل ــه ب ب

ـــلِّ  ـــظ يف ك ـــد واحلف ـــذكري والتجدي ـــ للت  ر وأوان؛ ألنَّ ـعص

ـــتغراقهم يف األُ  ـــاس ـــور الدنيويَّ ـــهوات م ـــاكهم يف الش ة وإهن

ــىلٰ  ــام ع ــاب اإلهل ــتح ب ــب ف ــًة م موج ــاء عناي ــه األولي ــه بخلق ن

ــ  ب األســباب؛ب املراتــب وســبَّ ورمحــًة هلــم، فَفــتح البــاب ورتَّ

 ةيف العنايـة اإلهليـَّ مـن نصـب الـويلِّ  فـال بـدَّ . لطفـه بعبـاده ليتمَّ 
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مــن اخلالفــة  أهــا لألنبيــاء، فــال بــدَّ وهتيئــة األســباب لــه كــام هيَّ 

 .عنه يف تدبري اخللق وإقامة املصالح

ــه عــىلٰ  وال يصــحُّ  ــن املفاســد؛ يش اشــتامل خلفائ ــون ء م لك

ــتمر�  ــه مس ــيًا يف حكمت ــك ماض ــف؛  اذل ــة التكلي ــائر أزمن يف س

ته والتبــديل نَّ لوجـوب عمـوم لطفــه وعـدم جـواز التغيــري يف ُسـ

العدالــة املطلقــة التــي هــي  وجيــب اشــتامل خلفائــه عــىلٰ . فيهــا

ــهتــذيب القــوَّ  ــة العمليَّ ــة والعلميَّ ط بــني طــرَيف ة املوجبــة للتوسُّ

ـــري ـــراط والتف ـــاإلف ـــو الص ـــتقيم، رصاط اهللا ـط وه راط املس

الـــذي عليـــه أنبيـــاؤه وأوليـــاؤه وخلفـــاؤه الـــذين أنعـــم اهللا 

راط قليـل، بــل أكثــر ـهــذا الصــ والواقــف معهــم عـىلٰ . علـيهم

ــاس يتمزَّ  ــون ويتفرَّ الن ــون ق ــىلٰ  ]]٥٨٤ص [/[ق ــه ع ــاء  عن أنح

ــدَّ . ٰى شــتّ  ــد مــن اهللا بالفضــائل  فــال ب مــن وجــود شــخص مؤيَّ

ــــ ــــة واخلارج ــــة الداخل ــــاهرة والباطن ــــزات الظ ة واملعج

ــ ــات اإلهليَّ ــطواإلهلام ــتقامة الوس ــاحب االس ــة  ٰى ة، ص والعدال

ــ ــبــنيِّ رائع مواضــعها ويُ ـة، يضــع الشــاحلقيقيَّ ة  النــواميس النبويَّ

ِلــك يف عبــاراهتم املَ  ٰى ســمّ م الرعايــا ويُ قــوِّ صــوهلا ويُ أُ  عــىلٰ 

ــادل ويف عبــارات متــأخِّ  ــام العــادل وأفالطــون الع رهيم اإلم

ــمّ يُ  ــدبِّ س ــامل وأُ يه م ــطاليس يُ ر الع ــة؛ ألنَّ رس ــان املدين ــّميه إنس  س

 .قوام اإلنسان به

ـــ ـــذلك صـــاحب اجلنـــود والعســـاكر والبنـــود وال ُي راد ب

راد بـه واخليل والسالح واملـال والرجـال وحكـم الـبالد، بـل ُيـ

ذلـك، وإن مل يكـن يف يـده يشء مـن ذلـك، بـل لـو  من يسـتحقُّ 

تــدبري يف يــده وال سياســة اخللــق شــوكة ومل يكــن ال] ذا[مل يكــن 

لغلبة أهل الدول بل كـان يف غـريه، فيقـع بـذلك ظلمـة الزمـان 

ــدوان  ــور والع ــوق واجل ــم والفس ــر الظل ــبالد، فيكث ــراب ال وخ

ـــّذات وتُ  ـــنقض الل ـــدَ وت ـــاتع ـــت . م الراح ص [/[وإذا وقع

ـــان و ]]٥٨٥ ـــة بيـــده أرشق الزم ســـتنارت األرض االسياس

ت اخلــريات وظهــرت ر العـدل وكثــرـوزهـرت القلــوب وانتشــ

ــات وعُ  ــالربك ــ َل ِم ـــبالش ــت السُّ ــتقام األَود وأمن بُل رائع واس

 بِنُــوِر َر��هــا، وقــام باجلهــاد
ُ

رض
َ ْ
ــِت األ

َ
ق َ ْ
�

َ
: الزمــر[ َوأ

 بــه، فوجــب أن يكــون أكمــل إالَّ  فــدائرة الوجــود ال تــتمُّ . ]٦٩

ــ ــه؛ ألنَّ ــومهم يف نفس ــق وأق ــارف اخلل ــوم واملع ــتفيض العل ه يس

 .هقائق واحلقائق من نبيِّ م والدكَ واِحل 

ــنفس إىلٰ  ــبة ال ــه كنس ــبته إلي ــر إىلٰ  فنس ــبه القم ــل ونس  العق

ــالشـمس، وهلـذا ُســ يت اإلمامـة بالقمريَّ ة، ة بالشمســيَّ ة والنبـوَّ مِّ

ــال  ــيلٌّ «: وهلــذا ق ــمس وع ــا كالش ــي  أن ــل بيت ــالقمر وأه ك

 وكــان قمــر إالَّ  ِدَح فــام ُمــ. »م اقتــديتم اهتــديتمكــالنجوم، بــأهيِّ 

كاملــه مــن كامهلــا، فلهــذا كــان   احلقيقــة للشــمس؛ ألنَّ املــدح يف

ــاإلمــام صــاحب اجلمعيَّــ فهــو مظهــر .  ة بعــد النبــيِّ ة التامَّ

ة وحمـّل ه مظهـر اآلثـار اإلهليـَّ؛ ألنَّـوأهل القـدوة يف الكـلِّ  الكلِّ 

ة، فهـو البـاب الـذي يـدخل منـه أرسار الوالية واخلالفـة النبويَّـ

ه معرفــة اهللا؛ ألنَّــ بــل وإىلٰ  ، معرفــة النبــيِّ  الــداخل إىلٰ 

ـــا ـــاهر بأرسارمه ـــب . الظ ـــىلٰ  ]]٥٨٦ص [/[فوج ـــلِّ  ع  الك

ــه؛ ألنَّ  ــة اهللا وخدمت ــة طاع ــك يف احلقيق ــه، وذل ــه وخدمت  طاعت

ــه يُ  ــب ــهتوصَّ ــذا إذا تدبَّ . ل إلي ــع وه ــًا جلمي ــه مطابق ــه وجدت رت

ــاألُ  ــي أصَّ ــول الت ــص ــولني لوها اإلماميَّ ــاملح الق ــة، ف ة يف اإلمام

 .ة، واهللا أعلمملطابقة احلقيقيَّ جتد بينهام ا

*   *   * 

 ب او ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

 :ليس ألحد أن خيتار اخلليفة إالَّ اهللا 

ــول اهللا ]] ٣٩ص [[ ــِة  :وق
َ
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 ِمـْن : التي وصف هبـا نفسـه، وميزانـه قولـه
ً
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َ
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عــ  ،]٧١: ص[ � ِطــ�ٍ  نــه ووصــف بــه نفســه، فمــن ادَّ  ٰى فنوَّ

ـه خيتــار اإلمــام وجــب أن خيلــق بشــ رًا مــن طــني، فلــامَّ بطــل ـأنَّ

 .بطل اآلخر إذ مها يف حيِّز واحد ٰى هذا املعن

ــر ــه آخ ــة يف ف: ووج ــو أنَّ املالئك ــمتهم مل وه ــلهم وعص ض

اهللا ذلك بنفسه دوهنم، واحتجَّ  توّىلٰ  ٰى يصلحوا الختيار اإلمام حتَّ 

اختياره ملا مل يكن للمالئكـة  ة خلقه أنَّه ال سبيل هلم إىلٰ عامَّ  به عىلٰ 

سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم وعصـمتهم ومـدح اهللا إّيـاهم يف 

رَ : آيات كثـرية، مثـل قولـه سـبحانه
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ثــّم إنَّ اإلنســان بــام فيــه مــن الســفه واجلهــل ]] ٤٠ص /[[

ــ ذلــك، فهــذا واألحكــام دون اإلمامــة لــه  يســتتبُّ  ٰى كيــف وأّن

شــيئًا  وغــري ذلــك مل يكــل اهللا  مثــل الصــالة والزكــاة واحلــجِّ 

ــك إىلٰ  ــن ذل ــ م ــف وكَّ ــّم اجلــامع خلقــه، فكي ل إلــيهم األه

 ها واحلقائق بأرسها؟لألحكام كلِّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

اإلمامـة واجبـة يف  أنَّ  مـا الـدليل عـىلٰ : فإن قيل]] ٣٩ص [[

ا لطف واللطـف واجـب  الدليل عىلٰ : احلكمة؟ فاجلواب ذلك أهنَّ

 .فاإلمامة واجبة يف احلكمة اهللا تعاىلٰ  يف احلكمة عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ة ]] ١٧٠ص [[ ــوَّ ــن النب ــة املنفــردة ع ــرض يف اإلمام والغ

هبــا، وعمــوم االستصــالح لكــلِّ مــن حصــول اللطــف  بيَّنّــامــا 

ــذه  ــاص ه ــوز اختص ــيح، وجي ــل القب ــه فع ــوز من ــف جي مكلَّ

 .الرئاسة هبذا اللطف

وجـوب  بيَّنّـاوجيـب لـه نصـب الـرئيس ذي الصـفات التـي 

 .تأثري ثبوهتا وانتفائها يف االستصالح لكلٍّ واالستفساد

طوف للخلق بوجوده مؤّديـًا عـن وجيوز أن يكون الرئيس املل

ذًا لشـرعه أو نائبًا يف ذلك عن إمام مثلـه، وُيعَلـم كونـه ومنفِّ  نبيٍّ 

عصمته يؤمن املكلَّـف كذبـه  كذلك بقوله، ألنَّ قيام الربهان عىلٰ 

 .فيام خيرب به

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟هل اإل :املسألة الثانية]] ٤٢٦ص [[

 :طلوب فيها مسلكانلنا يف إثبات امل

 :مام لطف يف التكاليف الواجبةنصب اإل: لوَّ املسلك األ

ــام الــذي حــدَّ اإل ــوباً م ــان منص ب قــرِّ يُ  ،نــاً ممكَّ  دناه إذا ك

 قبّحـــاتالقيـــام بالواجبـــات واالنتهـــاء مـــن امل فـــني إىلٰ املكلَّ 

ــويُ  ــن اإلبعِّ ــاب املدهم ع ــات وارتك ــالل بالواجب ــاتخ  .قبّح

ا قـد وهـذا احلكـم ممـَّ. مـر بـالعكسوإذا مل يكن كذلك كـان األ

ــلِّ  ــر لك ــة ظه ــل بالتجرب ــ ،عاق ــار رضوري� ــث ال وص ــه بحي ا ل

ــه ــه أن يدفع ــلُّ . يمكن ــا يُ  وك ــرِّ م ــني إىلٰ ب املكلَّ ق ــات  ف الطاع

ـويُ  فظهــر . اصـطالحاً  لطفــاً  ٰى سـمّ فقـد يُ  ـيدهم عـن املعاصــبعِّ

ــاً ممكَّ  مــام منصــوباً كــون اإل مــن ذلــك أنَّ  لطــف يف التكــاليف  ن

 .بةالواج

ـثّم اإل  ا أن يكـون بحيـث جيـوز منـه أن خيـلَّ مـام املـذكور إمَّ

. و يكـون بحيـث ال جيـوز ذلـك منـهأ، و يفعـل قبيحـاً أبواجب 

 أي، ن كــان بحيــث جيــوز ذلــك منــه يمتنــع أن يكــون لطفــاً إفــ

ــاً مقرِّ  ــ ب ــالً وإالَّ  ،داً أو مبعِّ ــون داخ ــزم أن يك ــارج   ل ــو خ ــيام ه ف

سـه جلـواز املعصـية عليـه، نف يكـون مـن املحتـاجني إىلٰ  أي ،عنه

ــه ــاجني لكون ــري املحت ــن غ ــاً ]] ٤٢٧ص /[[  وم ــه حمتاج  ،إلي

ذا امتنـع إفـ. ونزيـد بيانـه فـيام بعـد. واملحتاج إليه غـري املحتـاج

ــم األوَّ  ــون مــن القس ــون مــن القســم أن يك ل وجــب أن يك

ــاين ــذٍ . الث ــبه مــن فعــل غــري  وحينئ ــري  ، ألنَّ اهللاال يمكــن نص غ

رائر، فـال يقـدر ـالسـ عـىلٰ  لعـاً ر ال يكـون مطَّ رائـالسـ لع عىلٰ املطَّ 

 ٰى ز املوصوف بامتنـاع وقـوع املعصـية عنـه عـن غـريه حتـَّميِّ أن يُ 

اهللا مـام لـيس مـن فعـل غـري نصـب اإل فظهـر أنَّ . ينصبه إمامـاً 

ــ. تعـاىلٰ  ه مــن وأنَّـ ،مــا ثبـت يف العــدل ا متكينـه فظــاهر عـىلٰ وأمَّ

ــال املكلَّ  ــذمُّ أفع ــه وال ــدح علي ــني، إذ امل ــىلٰ  ف ــدِّ  ع ــان ض ه راجع

 .إليهم

ــ ــوممَّ ــدل أنَّ نيِّ ا ُب ــاب الع ــن ب ــمني  م ــم قس ــف ينقس : اللط

، وثــانيهام مــا يكــون مــن فعــل اهللاأحـدمها مــا يكــون مــن فعــل 

أحـدمها مــا : قســمني إىلٰ  قســم منهـا ينقســم أيضـاً  وكـلُّ . غـريه

 .يف منــدوب يف واجــب، وثــانيهام مــا يكــون لطفــاً  يكــون لطفــاً 

ــ، يف واجــب كُ اهللاطــف مــن فعــل ل كــلَّ   أنَّ نيِّ وُبــ ف العبــد بــه لِّ

وجـه ال يقـوم غــريه مـن أفعالـه وأفعــال غـريه مقامـه فــيام  عـىلٰ 

ـــب عـــىلٰ  ـــه، واج ـــف وإالَّ  اهللا، هـــو لطـــف في  لقـــبح التكلي

ــه ــامللطوف في ــه ،ب ــتقض غرض ــب اإل. وان ــن ونص ــيام نح مــام ف

ــذلك ــه ك ــت أنَّ  ،في ــب اإل فثب ــاٍق نص ــف ب ــا دام التكلي ــام م  م

ــىلٰ  ــب ع ــلَّ . اهللا واج ــن املس ــرَّ وم ــا املق ــاب امت هاهن ــن ب رات م

ــ ــدل أنَّ ــلُّ الع ــبحانه ال خي ــون اإل ه س ــه، فيك ــب علي ــام جي ــام ب م

، وهـو مـام موجـوداً ، فيكـون اإلمـا دام التكليـف باقيـاً  منصوباً 

 .املطلوب

 ال جيـوز أن يقـوم غـري مـا أوجبـتم عـىلٰ  مَ ـلِـ: الً أوَّ : ن قيلإف

ال يكـون نصـب  وحينئـذٍ  و أفعـال غـريه مقامـه؟أمن أفعاله اهللا 

 جيـب هـذا النصـب، إذا كـان خاليـاً  ٰى متـ: وثانيـاً . مام واجباً اإل

ــد  ــوه املفاس ــع وج ــن مجي ــاً أع ــلَّ ؟ األوَّ و مطلق ــاينل مس  م والث

ــ ــن لِ ــوع، ولك ــ مَ ـممن ــدة خفيَّ ــه مفس ــون في ــوز أن يك ة ال ال جي

مـام إلـو وجـب وجـود : وثالثـاً  ؟نعرفها وبسببها ال جيـب عليـه

ــه م ــوم لكون ــاً قرِّ معص ــ ب ــه  داً مبعِّ ــع نّواب ــون مجي ــب أن يك لوج

ــواحي بــل احلُ  ٰى ورؤســاء القــر ــومني، والن ــام بــأرسهم معص ّك

مــام اإل هــب أنَّ  :ورابعــاً . وتبعيــداً  تقريبــاً  ذلــك أشــدُّ  ألنَّ 

ــيكم ــوب إل ــ ،منص ــتم مَ ـلِ ــون اإل: قل ــوباً ك ــام منص ــاً ممكَّ  م  ن

ــف ــف ؟لط ــل اللط ــه ال حيص ــدم متكين ــد ع ــم . فعن اهللا وإذا عل



 وجوب اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ........................................................................................... ٣٧٦

، فـال  بـاللطف عبثـاً إالَّ  ذلـك كـان النصـب الـذي ال يـتمُّ  اىلٰ تع

 .جيب عليه

ــن األ ــا ع ــه ال يُ  أنَّ : لوَّ أجبن ــدل مقام ــام الب ــوَّ قي  يف ر إالَّ تص

ــا  :يف صــدر املســألة]] ٤٢٨ص /[[ وقــد قلنــا ،حــال عدمــه إّن

مــام التقريـب والتبعيـد عنـد عـدم نصـب اإل أنَّ  رورةً ـنعلـم ضـ

 .ن يكون له بدلأويستحيل  ي،نبغعكس ما ي و متكينه عىلٰ أ

فـــني مـــن قـــرب املكلَّ  أنَّ  :لاألوَّ : بـــوجهني وعـــن الثـــاين

ا يطــابق غــرض احلكــيم مــن الطاعــة وبعــدهم عــن املعصــية ممَّــ

ــف ويُ  ــرِّ التكلي ــق ــهام ممَّ ــوله، وعكس ــه ويُ ب حص ــا يناقض د بعِّ

ــوله ــه ويُ . حص ــابق غرض ــيام يط ــان ف ــو ك ــرِّ فل ــوله ق ب حص

مــا  وذلـك باطــل عـىلٰ . دةمفسـدة لكـان حصــول غرضـه مفســ

 .ه ال يريد القبائح يف باب العدل أنَّ تبنيَّ 

ــاين ــةً  أنَّ : الث ــون راجع ــدة ال يك ــو  إىلٰ  املفس ــيم، إذ ه احلك

عـن غـريه، ال يصـلح عليـه جـذب  يٌّ واجب الوجود لذاتـه غنـ

ــع رضر ــع وال دف ــةً  ،نف ــت راجع ــت لكان ــو كان ــريه إىلٰ  فل . غ

ـ مـام فيـهوالذي أثبتناه مـن وجـوب نصـب اإل ة املصـلحة العامَّ

فلو كانت فيـه مفسـدة راجعـة إلـيهم لكـان عـني مـا  ،فنيللمكلَّ 

 .هو مصلحة هلم مفسدة هلم، هذا خلف

أّنا أوجبنـا عليـه مـا يفيـد التقريـب والتبعيـد، : وعن الثالث

 :بيانــه. ال مـا يزيــد التقريـب والتبعيــد، وذلــك غـري وارد علينــا

مـا  يريـد احلكـيم منـه وإىلٰ مـا  ف إذا اسـتوت نسـبته إىلٰ املكلَّ  أنَّ 

ـمـا يريـده ويُ  بـه إىلٰ قرِّ احلكـيم أن يُ  ال يريده، جيب عـىلٰ   ده عـامَّ بعِّ

ــ ــرجيح أحــد املتســاويني عــىلٰ  ٰى ال يريــده، حتَّ اآلخــر  حيصــل ت

ــتمُّ  ــذي ال ي ــوع إالَّ  ال ــهالوق ــ.  ب ــرب أمَّ ــد أق ــا يري ــان م ا إذا ك

املــانع  يوموجــب الوجــوب وهــو التســاو. فــالرتجيح حاصــل

 .لوقوع زائل، فال جيب عليهعن ا

التمكــني لــيس مــن أفعالــه ســبحانه، وال  أنَّ : وعــن الرابــع

خــالل غــريه بــام جيــب عليــه، بــام جيــب عليــه، إل جيــوز أن خيــلَّ 

 عـــىلٰ  ق بــالغري موقوفــاً إذا كــان الواجــب املتعّلــ خصوصــاً 

إزاحــة العلـل واجبـة عليـه ســبحانه،  ق بـه، ألنَّ الواجـب املتعّلـ

 .اجببالو وهو ال خيلُّ 

العـامل بمصـالح اهللا مـام بيـد اختيـار نصـب اإل: املسلك الثاين

 : الناس

ــ كــلَّ  رورة أنَّ ـعاقــل بالضــ ا يعلــم كــلُّ ممَّــ ق بــه حــاكم يتعلَّ

 حكم مـن أحكـام مجاعـة يكـون إمضـاء ذلـك احلكـم مصـلحةً 

ــم ــم ،هل ــدة هل ــه مفس ــف في ــاكم إالَّ . والتوّق ــد احل ــا وال يري  م

فيــه يمضــي  نْ ال يقـيم َمــي مصـلحتهم، فيقــبح منـه أن ـيقتضـ

ــه ــه بنفس ــم إذا مل يتوّل ــك احلك ــذمُّ . ذل ــذلك ي ــلَّ ول  وايل ون ك

ــ مــن يقــوم  ٍف ناحيــة أو راعــي قطيعــة يغيــب عــنهم، غــري خملَّ

ــهوبِّ فــيهم مقامــه مــع عــدم املوانــع، ويُ  ســبحانه  يوالبــار. خون

ــىلٰ  ــاكم ع ــو احل ــالقاإل]] ٤٢٩ص /[[  ه ــ ،ط ــد تعلَّ ــه وق ق ب

ــام املكلَّ  ــريه التصــفــني، بــل لــأحك  ف فــيهم عــىلٰ رُّ ـيس لغ

ــلِّ اإل ــاذ ك ــالق، وإنف ــر  ط ــاهر اآلم ــرئيس الق ــه ال ــوم ب ــا يق م

ــد إالَّ  ــو ال يري ــم، وه ــلحة هل ــيهم مص ــادل ف ــر الع ــا الزاج  م

فيقـبح منـه  ،ي مصاحلهم وال يقـوم بنفسـه بجميـع ذلـكـيقتض

جيـب عليـه نصـب إمـام هلـم  أيأن ال يقيم فيهم من يقـوم هبـا، 

وهــو  ،مــام موجــود منصــوبفاإل ،بواجــب وهــو ال خيــلُّ 

 .املطلوب

 ال جيوز أن جيعل االختيار يف ذلك إليهم؟ مَ ـلِ : إن قيل

تــه حـاكم يكـون أعلـم برعيَّ  كــلَّ  أنَّ  قـد نعلـم رضورةً  :قلنـا

 مصــلحتهم، يقـبح منــه أن جيعــل وال يريـد إالَّ  ،مـنهم بأنفســهم

اختيـــار النائـــب القـــائم بمصـــاحلهم إلـــيهم، إذ فيـــه جـــواز 

ولــيس  ،ام وجــب النصــب فيــه خمافــة الوقــوع فيــهوقــوعهم فــي

 .كذلك إذ مل جيعل ذلك إليهم

 مام؟اإل مَ ـلِ  :املسألة الثالثة

ــ ــلف أنَّ قــد الح ممَّ ــوع اإل ا س ــات جــواز وق خــالل بالواجب

فـني مـن نصـب إمـام يمنـع املكلَّ  حمـوج إىلٰ  قبّحـاتوارتكاب امل

ــ ــر املخّل ــك ويزج ــىلٰ ذل ــم ع ــرتكبني وحيمله ــدادها،  ني وامل أض

ـــري املكلَّ  ـــرَّ ليص ـــ بني إىلٰ فـــون مق دين عـــن الطاعـــات مبعَّ

مـــام ي وجــود اإلـفــذلك هــو الســـبب املقتضــ. ـياملعاصــ

 .اخللق ومتكينه عىلٰ  تعاىلٰ اهللا  ووجوب نصبه عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

ــىلٰ ]] ٣٠٦ص [[ ــة ع ــي واجب ــاىلٰ  وه ــ اهللا تع ــلِّ زم ان، يف ك

ــف مــع وجــود اإلمــام أقــرب إىلٰ  الطاعــة وأبعــد مــن  ألنَّ املكلَّ

ب مـن الطاعـة كـان لطفـًا، ففعلـه عـىلٰ  اهللا  املعصية، وكلُّ ما قـرَّ

 .واجب

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف اإلمامة: الباب السادس :قال ]]٤٠٣ص [[/
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 :اإلمامة ىٰ معن

النــاس مـع رئـيس أقــرب  ، فـإنَّ وهـي واجبـة لكوهنــا لطفـاً 

 .ام مرَّ بواللطف واجب  .الصالح وأبعد من الفساد إىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــا]] ٣٧٣ص [[ ــاس يف وجوهب ــف الن ــه ، واختل ــذهب إلي ف

ــمُّ  ــك األص ــازع يف ذل ــلمني، ون ــور املس ــوطي  مجه ــام الف وهش

ـــوارج ـــض اخل ـــمَّ  نَّ أ، إالَّ  وبع ـــوا إىلٰ و األص ـــوارج ذهب  نَّ أ اخل

ـإنصب اإلمـام غـري واجـب  ا ذا تناصـف النـاس وتعـادلوا، وأمَّ

 .ه غري واجب إذا مل يتناصفواإنَّ : ه قالهشام فإنَّ 

ــالً  ــا عق ــن أوجبه ــنهم م ــالوجوب م ــائلون ب ــو  ،والق وه

ــةمــذهب  ــ اإلماميَّ ري ـواجلــاحظ والكعبــي وأيب احلســني البص

ــة،  ــن املعتزل ــة م ــا  ]]٣٧٤ص /[[ومجاع ــن أوجبه ــنهم م وم

 .والزيدية وهم مجهور املعتزلة واألشاعرة سمعاً 

 تعـاىلٰ  اهللا مـنهم مـن أوجبهـا عـىلٰ  والقائلون بوجوهبـا عقـالً 

اخللـق وهـم اجلـاحظ  عـىلٰ  هـا، ومـنهم مـن أوجباإلماميَّـةوهم 

 .ري والكعبيـوأبو احلسني البص

ــىلٰ  ــدليل ع ــاً  وال ــا مطلق ــف أنَّ  وجوهب ــة لط ــلُّ  ،اإلمام  وك

ــف  ــبلط ــ .واج ــغرأمَّ ــ ٰى ا الص ــإنَّ ـفض ــ رورية، ف ــاس مت  ٰى الن

كان هلم رئـيس قـاهر اليـد ينصـف النـاس ويـردع الظـامل كـانوا 

ــد إىلٰ  ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــالح أق ــ .الص ــربوأمَّ ــد  ٰى ا الك فق

الوجـوب فهـو دليـل  وهذا كـام هـو دليـل عـىلٰ  .سلف فيام  نتيِّ بُ 

 .تعاىلٰ  اهللا الوجوب العقيل عىلٰ  عىلٰ 

ــ ــلإف ــلِّ ال نُ : ن قي ــف اإل م أنَّ س ــل لط ــيل، ب ــف عق ــة لط مام

ولكــن لطــف يقــوم غــريه  ،مناســلَّ  .ســمعي، فــال جيــب عقــالً 

ــه  ــهأمقام ــريه مقام ــوم غ ــف ال يق ــوع، و لط ــىلٰ  ممن ــك  وع ذل

ــنيَّ  ــدير ال يتع ــوبالتق ــة للوج ــلَّ  . اإلمام ــوب  ،مناس ــن وج لك

ــا مل يُ  ــلحة م ــه املص ــه وج ــي في ــة ال يكف ــاإلمام ــاء عَل ــه انتف م في

ــ ــات الق ــجه ــا، فِل ــد  مَ بح بأرسه ــة ق ــون اإلمام ــوز أن تك ال جي

ــىلٰ  ــتملت ع ــحُّ  اش ــال يص ــه؟ ف ــدة ال نعلم ــوع مفس ــم  ن احلك

 .بالوجوب

ــال ــ: ال يق ــه ال اإّن ــب نفي ــبح فيج ــه ق ــه وج ــم في  وألنَّ  .نعل

 .فيلزم احلكم بعدم وجوهبا ،تعاىلٰ  يف معرفة اهللا هذا آٍت 

 عــىلٰ ضــعف االســتدالل بعــدم العلــم  بيَّنّــاقــد : ا نقــولألّنـ

 .العدم

ـّنـأا املعرفـة فـالفرق وأمَّ  وهـو  ،ام نحكـم بوجوهبـا علينـاا إنَّ

ــوب وإن جوَّ  ــه الوج ــان وج ــي يف بي ــىلٰ يكف ــتامله ع ــه اش ــا في  زن

ــ  مل يصــّح  تعــاىلٰ  اهللا  أوجبتموهــا عــىلٰ ا اإلمامــة فلــامَّ املفســدة، أمَّ

 .عدم املفاسد اشتامهلا عىلٰ تتبيَّنوا  بعد أن الَّ إذلك 

 :وجه املفسدة، وذلك من وجوها نذكر إنّ  ثمّ 

يف نصب اإلمام إثارة الفتن وقيـام  أنَّ : لاألوَّ ]] ٣٧٥ص /[[

 .واحلسن واحلسني   كام يف زمن عيلٍّ  ،احلروب

فيفعــل  ،فمــع وجــود اإلمــام خيــاف املكلَّــ أنَّ : الثــاين

ــب أن ال  ــك يوج ــه، وذل ــوف من ــيح للخ ــرتك القب ــة وي الطاع

ــ ــرتك املكلَّ ــه وال ي ــيح لقبح ــل ف القب ــنها ب ــة حلس ــل الطاع يفع

 .وذلك من أعظم املفاسد ،للخوف

فعــل الطاعــة وتــرك املعصــية عنــد فقــدان اإلمــام : الثالــث

الثـواب علـيهام يف حالـة فقـده  فيكـونأشّد منهام عنـد وجـوده، 

 .أكثر منه حالة وجوده، وذلك فساد عظيم

ـسـلِّ لكـن ال نُ  ،اإلمامة لطـف منا أنَّ سلَّ  كـذلك،  ا دائـامً م أهنَّ

بـاع غـريه، ه قد يكون يف بعض األزمنـة مـن يسـتنكف مـن اتِّ فإنَّ 

 .فيكون نصب اإلمام يف ذلك الوقت قبيحاً 

 اإلمامــة منا لكــن هاهنــا لطــف آخــر فــال يتعــنيَّ ســلَّ 

ــوب ــه .للوج ــت  أنَّ  :وبيان ــمته إن كان ــوم، فعص ــام معص اإلم

ــت  ــد ثب ــر فق ــام آخ ــت ال إلم ــل، وإن كان ــر تسلس ــام آخ إلم

ــاع املطلــوب، ألنَّ  ــرك الواجــب ال  امتن اإلمــام مــن املعصــية وت

 .بل له لطف آخر ،اإلمام ف عىلٰ يتوقَّ 

القـوم الـذين ال يكونــون  رورة أنَّ ـا نعلـم بالضـإّنـ: ال يقـال

 .عند وجود اإلمام معصومني ينزجرون عن القبائح أتمّ 

جـــاز أن يكـــون يف بعـــض األزمنـــة القـــوم : ا نقـــولألّنـــ

ــب اإل ــون نص ــال يك ــه، ف ــومني في ــأرسهم معص ــاك ب ــام هن م

جتعلــون العصــمة قائمــة مقــام اإلمــام  كــم حينئــذٍ وألنَّ  .واجبــاً 

 وقــت مــن فــال يتعــنيَّ  ،وقــت فجــاز يف كــلِّ  ،يف ذلــك الوقــت

ه جـاز أن وألنَّـ .التعيـني األوقات لوجـوب نصـب اإلمـام عـىلٰ 

ــبباً  ــري العصــمة س ــون غ ــدام عــىلٰ  يك ــاع عــن اإلق  يف االمتن

 .املعايص

ـ عـىلٰ  لكن هاهنا مـا يـدلُّ  ،مناسلَّ  ، وذلـك ا ليسـت لطفـاً أهنَّ

ــ ــألهنَّ ــوارح أو يف أفعــال  ا أن يكــون لطفــاً ا إمَّ يف أفعــال اجل

ــأ .القلــوب، والقســامن بــاطالن قســمني، وذلــك  ل فعــىلٰ وَّ ا األمَّ

السـمع  ومنهـا مـا يـدلُّ  ،العقـل عليهـا القبائح منها مـا يـدلُّ  أنَّ 
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 ات مل يلــزمرعيّ ـيف الشــ عليهــا، فــإن جعلــتم اإلمــام لطفــاً 

ــاً  ــه مطلق ــ ، ألنَّ وجوب ــلِّ ]] ٣٧٦ص /[[رع ال ـالش ــب يف ك  جي

ــان ــه ،زم ــوف في ــوب امللط ــابع لوج ــف ت ــوب اللط ن إو .ووج

القبــائح العقليــة إن : يف العقليــات، فنقــول جعلتمــوه لطفــاً 

كــان ذلــك مصــلحة دينيــة، وإن  ت لوجــه وجــوب تركهــاَكــرِ تُ 

ــرِ تُ  ــة، ألنَّ َك ــلحة دنيوي ــان مص ــذلك ك ــم  ت ال ل ــرك الظل يف ت

مصــلحة  الكــذب مصــلحة دنيويــة، رضورة اشــتامله عــىلٰ و

ــ ــن معن ــام، لك ــو أنَّ  ٰى النظ ــه ه ــيح لقبح ــرك القب ــداعي إىلٰ  ت  ال

فـإن  .وذلـك مـن صـفات القلـوب ،ترك الظلم هـو كونـه ظلـامً 

و أيف تـرك القبـيح سـواء كـان لوجـه قبحـه  جعلنا اإلمـام لطفـاً 

ــون  ــة، فيك ــلحة دنيوي ــرتك مص ــك ال ــان ذل ــه ك ــه قبح ال لوج

يف املصـــالح الدنيويـــة، وذلـــك غـــري واجـــب  ام لطفـــاً اإلمـــ

ــىلٰ باالتِّ  ــاق ع ــاىلٰ  اهللا ف ــه  .تع ــيح لوج ــرك القب ــاه يف ت وإن جعلن

ــاً  ــام لطف ــا اإلم ــد جعلن ــه، فق ــوب ال يف  قبح ــفات القل يف ص

ــ أفعــال اجلــوارح، وذلــك باطــل، ألنَّ   الع لــه عــىلٰ اإلمــام ال اطِّ

 .البواطن

 ظبـة النـاس عـىلٰ حيصـل بسـبب اإلمـام القـاهر موا: ال يقال

ــد  ــك يفي ــوارح، وذل ــال اجل ــن أفع ــة م ــات العقلي ــل الواجب فع

ــتعداداً  ــ اس ــداعي يف أنَّ  اتام� ــوص ال ــل يُ  خلل ــك الفع ــذل ل فَع

 .ةوذلك مصلحة دينيَّ  ،ك لوجه قبحهرتَ لوجه وجوبه ويُ 

ــ ــولألّن ــ: ا نق ــذا يقتض ــالح ـه ــف يف املص ــوب اللط ي وج

التقـــدير تكـــون ذلـــك  عـــىلٰ  ، ألنَّ تعـــاىلٰ  اهللا الدنيويـــة عـــىلٰ 

ــبباً  ــة عليهــا س ــة واملواظب ــالح الدنيوي ــة املصــالح  املص لرعاي

 .فاقاً وذلك غري واجب اتِّ  ،الدينية

يكون اإلمـام مـن املصـالح الدينيـة إذا كـان  ٰى منا لكن متسلَّ 

ام نَّـإاالمـام  نَّ وذلـك ألممنـوع،  ؟ذا مل يكنإنافذ احلكم أو  ظاهراً 

الطاعـات إذا كـان قـاهر  عىلٰ ح واإلقدام ييفيد االنزجار عن القبا

كم ال توجبون ذلك فيام هو لطف غري ا إذا مل يكن فال، لكنَّ اليد، أمَّ 

 .وجبونه فغري لطفتواجب، وما 

م مـراء، فـإهنَّ منا لكـن ينـتقض مـا ذكرمتـوه بالقضـاة واألُ سلَّ 

الطاعـة وأبعـد مـن  إذا كانوا معصـومني كـان النـاس أقـرب إىلٰ 

ــ ــك يقتض ــية، وذل ــون عـاملعص ــاً ي ك ــؤالء لطف ــمة ه ــإن ص ، ف

 . انتقض دليلكموجبت لزم خالف مذهبكم وإالَّ 

اللطف واجب، وقـد  نَّ أم سلِّ لكن ال نُ سلَّمنا ]] ٣٧٧ص /[[

 .متقدَّ 

 :بيانــه .لطــف اللطــف واجــب، لكــن لــيس كــلُّ  نَّ أمنا ســلَّ 

 :فاعل اللطف له ثالثة أحوال أنَّ 

 .امللطوف له يفعل امللطوف فيه أن يعلم أنَّ : أحدها

 .ه ال يفعلهأن ال يعلم أنَّ : وثانيها

ــ: وثالثهــا م ســلِّ ل والثــاين نُ ه ال يفعلــه، ففــي األوَّ أن يعلــم أنَّ

ـأنَّ  ه جيـب فيـه م أنَّـسـلِّ ا الثالـث فـال نُ ه جيب فعـل اللطـف، وأمَّ

ــن يكــون عاملــاً أو ال بــدَّ  تعــاىلٰ  فعــل اللطــف، واهللا ا بالفعــل ، إمَّ

 .ا بعدمه فال جيبمَّ إفيجب اللطف، و

 نصـب اإلمـام إالَّ  تعـاىلٰ  اهللا ذا كان كذلك فـال جيـب عـىلٰ إو

ــ ف بــه، وذلــك غــري معلــوم، الحــتامل أن إذا علــم انتفــاع املكلَّ

ــم اهللا ــاىلٰ  يعل ــة أنَّ  تع ــض األزمن ــيس يف حقِّ  يف بع ــام ل ــم اإلم ه

ــاً  ــ لطف ــاً  ،الً حمصَّ ــان لطف ــاً مقرِّ  وإن ك ــب  ب ــه نص ــب في ــال جي ف

 .اإلمام

احلكــم بــالوجوب  ال يصــحُّ زمــان حيتمــل ذلــك فــ كــلُّ  ثــمّ 

 .يف شـيء من األزمنة تعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

ــلَّ  ــس ــن مت ــاً  ٰى منا لك ــان ممكن ــف إذا ك ــب اللط أو إذا مل  جي

ــن ــاً يك ــب  .؟ ممنوع ــون نص ــل أن يك ــذلك فيحتم ــان ك وإذا ك

ــاىلٰ  ــه تع ــدور ل ــري مق ــة غ ــض األزمن ــام يف بع ــون  اإلم ــال يك ف

 .واجباً 

ــتامل ــذا االح ــان ه ــاىلٰ  اهللا أنَّ  :وبي ــ تع ــض ق ــم يف بع د يعل

ه يكفـر أو يفسـق، فـال يكـون من خلقـه فيـه فإنَّـ كلَّ  األزمنة أنَّ 

مــل يف تَ لــه، وهــذا ُحي  يف ذلــك الزمــان خلــق املعصــوم مقــدوراً 

 .زمان كلِّ 

ــال ــان : ال يق ــك الزم ــوم يف ذل ــق املعص ــن خل ــو مل يمك ل

ــ ــه يف احلــال لبطــل التكليــف، بخــالف الكــافر فإنَّ ه ال لطــف ل

ــامَّ  ــآل، فل ــتوامل ــاً  اس ــك مطلق ــ حال ذل ــرم مل يتوقَّ ــه ال ج ف علي

ــ ا اللطــف احلاصــل مــن اإلمــام فهــو وإن مل يكــن التكليــف، أمَّ

ــ مقــدوراً  ــال لكنَّ ــن يف املســتقبليف احل ــبح  ،ه يمك ــرم يق ــال ج ف

 .التكليف يف املآل بدون اإلمام

 أصـالً   مل يكـن لطفـه مقـدوراً امَّ ـالكـافر لـ كـام أنَّ : ا نقولألنّ 

ــذلك ــف، فك ــن التكلي ــ وحس ــوز أن ]] ٣٧٨ص /[[ مَ ـلِ ال جي

ال جــرم مل   مل يكــن مقــدوراً امَّ ـاملعصــوم يف هــذا اليــوم لــ: يقــال

 ف عليه التكليف؟يتوقَّ 

 .اإلمامة لطف عقيل أنَّ  بيَّنّاقد : واجلواب

فـاق العقـالء التِّ : قلنـا ال يقـوم غريهـا مقامهـا؟ مَ ـلِـ: قوله
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 عــىلٰ  اخــتالف طبقــاهتم يف األزمنــة يف مجيــع املــواطن عــىلٰ 

فـع فسـادهم، ولـو كـان دنصـب الرؤسـاء ألجـل  فاق عـىلٰ االتِّ 

 .تجئوا إليهاللهناك طريق آخر أو بدل 

: نــوع مـن املفســدة؟ قلنــا ال جيـوز اشــتامهلا عـىلٰ  مَ ـلـِـ: قولـه

 ،فــني باجتناهبــالكوننــا مكلَّ  ،املفاســد حمصــورة لنــا معلومــة ألنَّ 

السـؤال غـري وهـذا  .م هـذاوقـد تقـدَّ  ،ة عن اإلمامـةوتلك منفيَّ 

 .لوروده عليهم ،يب احلسني وأصحابهأمسموع من 

 :وما ذكروه من الفساد فمندفع

ال جيـوز أن يكـون لـوال إمامـة  مَ ـلِـ: ا نقـولل، فألنّ ا األوَّ مَّ أ

ــني  عــيل  ــن واحلس ــو  واحلس ــا ه ــتن م ــن الف ــر م لظه

ــدّ  ــلَّ  أش ــك؟ س ــن ذل ــاع م ــع ارتف ــب م ــف ال جي ــن اللط منا لك

 .بل يف األكثر ،زمان املفاسد يف كلِّ 

ــ ــألنَّ وأمَّ ــاين، ف ــ ا الث ــك يقتض ــاً ـذل ــة مطلق ــبح اإلمام ، ي ق

 .فاقاً ، وذلك باطل اتِّ و من اهللاأسواء وجبت بالعقل 

ــمّ  ــ ث ــولإّن ــ: ا نق ــاملكلَّ ــف إمَّ ــع وإمَّ ــه ا مطي ــاص، ووج ا ع

ــه عــىلٰ اللطــف يف األوَّ  ــ ل تقويت ــل الطاعــة، وأمَّ ــال فع ــاين ف ا الث

ال لكوهنـا معصـية قبـيح، بـل القـبح  ترك املعصـية منـه م أنَّ سلِّ نُ 

ــاد ــك االعتق ــو ذل ــية،  ،ه ــا معص ــرتك ال لكوهن ــون ال ــو ك وه

حصـــول االســتعداد الشـــديد بســـبب   ووجــه اللطـــف فيــه

التكرير والتذكري املوجـب لفعـل الطاعـة لكوهنـا طاعـة ولـرتك 

 .املعصية لكوهنا معصية

ــ ــوأمَّ ــث، فألنَّ ــلِّ ا الثال ــع  ه وارد يف ك ــف م ــألط ــد ّن ــا ق  ابيَّنّ

م جــواز ســلِّ فــال نُ  وأيضــاً ]] ٣٧٩ص /[[ .وجوبــه فــيام ســلف

و مل يـزد، وهـذا مـذهب أبـو أترك اللطف سـواء زاد الثـواب بـه 

يلـزم منـه  وأيضـاً  .لطـف ه يلـزم مـن ذلـك قـبح كـلِّ نَّ إ ثمّ  .عيل

 .تعاىلٰ  اهللا تقدير الوجوب عىلٰ  عىلٰ 

ــ: قولــه فــق يف بعــض األزمنــة مــن يســتنكف عــن ه قــد يتَّ إنَّ

فــاق م اتِّ ســلِّ ال نُ : قلنــا .حينئــذٍ  فــال يكــون لطفــاً  ،إلمــامطاعــة ا

 .ذلـك أهل زمان ما من األزمنـة التـي وقـع التكليـف فيهـا عـىلٰ 

إليـه  رَ ظِـنعم قد يكون الـبعض هبـذه املثابـة، لكـن الـبعض لـو نُ 

 .لكانت بعثة األنبياء قبيحة الستنكاف البعض منها

ا مطلق ، أمَّ شخص معنيَّ  ام يكون بالنسبة إىلٰ هذا إنَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 .ض لتعيني ذلك الرئيسالرئيس فال، ونحن اآلن مل نتعرَّ 

ــاً  ــألنَّ  وأيض ــا  ف ــب منه ــه أغل ــد عدم ــلة عن ــدة احلاص املفس

 .حكمته تعاىلٰ  إىلٰ  عند وجوده، فيجب وجوده نظراً 

 اإلمامـة للوجـوب، العصـمة لطـف آخـر فـال يتعـنيَّ : قوله

ـــا ـــكَّ : قلن ـــام ال ش ـــاً  اإلم ـــه لطف ـــبة إىلٰ ب يف كون ـــري  النس غ

ــاً  املعصــومني مــع بقــاء التكليــف فيكــون حينئــذٍ  ــواجب ا إذا ، أمَّ

ــفُ  ــ دَ ِق ــد الش ــىلٰ ـأح ــأ ع ــواز اخلط ــو ج ــني أو املكلَّ  رطني وه ف

 .نا، وذلك ال يرضُّ التكليف مل نقل بالوجوب حينئذٍ 

 .مامة مع التكليف مطلقاً مذهبكم وجوب اإل: ال يقال

 .اءوهو جواز اخلط ،آخر م، بل مع رشطسلِّ ال نُ : ا نقولألنّ 

ــه ــاإل: قول ــال مامــة إمَّ ا لطــف يف أفعــال اجلــوارح أو يف أفع

ــ: القلــوب، قلنــا م جــواز ســلَّ رع ال يُ ـوالشــ ،مصــلحة فــيهام اإهنَّ

مـن القائـل بعـد  ٰى انقطاعه مع بقـاء التكليـف، وهـذا املنـع يتـأتّ 

 .جواز انفكاك التكليف العقيل عن السمعي

مصـلحة دنيويـة ال غـري، بـل منا لكن تـرك الظلـم لـيس سلَّ 

ــة، ألنَّ  ــة ودنيوي ــه مــن التكليــف  هــو مصــلحة ديني اإلخــالل ب

 .العقيل والسمعي

ــلَّ  ــس ــاً  همنا لكنَّ ــون لطف ــإنَّ  يك ــوب، ف ــال القل ــرك  يف أفع ت

ـــداءً  ـــام ابت ـــل اإلم ـــيح ألج ـــ القب ـــ]] ٣٨٠ص /[[ا ممَّ ر ؤثِّ ُي

 .لرتكه لقبحه االستعداد التامّ 

ممنـوع، : ، قلنـاإذا كـان ظـاهراً  ام يكـون لطفـاً اإلمام إنَّ : قوله

ــوِّ ه مــع غيبتــه ُجيـفإنَّـ فيمتنــع مــن  ،حلظــة ف ظهــوره كـلَّ ز املكلَّ

 .وذلك يكون لطفاً  ،املعايص اإلقدام عىلٰ 

ــال ــ: ال يق ــاً رُّ ـتص ــان رشط ــام إن ك ــاً  ف اإلم ــه لطف  يف كون

 .قطعاً  فعله ومتكينه، وإالَّ فال لطف تعاىلٰ  اهللا وجب عىلٰ 

ــ ــولألّن ــت إنَّ : ا نق ــدَّ رُّ ـص ــاً  فه ال ب ــه لطف ــه يف كون ، وال من

ام جيـب إذا مل اللطـف إنَّـ متكينـه، ألنَّ  ه جيـب عليـه تعـاىلٰ م أنَّ سلِّ نُ 

األعــوان لإلمــام ينــايف  تعــاىلٰ  التكليــف، وخلــق اهللا ينــاِف 

 :موربأُ  مامة حيصل ويتمُّ ام لطف اإلالتكليف، وإنَّ 

ــا ــدر: منه ــه بالق ــام ومتكين ــق اإلم ــنصُّ  ةخل ــوم وال  والعل

 .، وقد فعلهعليه باسمه ونسبه، وهذا جيب عليه تعاىلٰ 

 ،اإلمــام لــه لإلمامــة وقبولــه، وهــذا جيــب عــىلٰ حتمُّ : ومنهــا

 .وقد فعله

ــا ــ: ومنه ــذبُّ رة لإلـالنص ــام وال ــره  م ــال أوام ــه وامتث عن

 .ةالرعيَّ  وقبول قوله، وهذا جيب عىلٰ 

ــه ــاة واألُ : قول ــون القض ــاك ــف، قلن ــومني لط ــراء معص : م

 ، بـل يـرد عـىلٰ كـون اإلمـام لطفـاً  هذا ال يـرد عـىلٰ  نَّ وأل. ممنوع

 .املعتزلة فهو وارد عىلٰ  ،كون اللطف واجباً 
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ــا، ألوأيضــاً  ــرد علين ــ، فهــذا ال ي ــا مل نُ ّن ت عصــمة اإلمــام ثبِ

 .ما يأيت أثبتناها بلزوم التسلسل عىلٰ   ، بلبكوهنا لطفاً 

ــه ــ: قول ــم اهللا مَ ـلِ ــة يعل ــض األزمن ــون بع ــوز أن يك  ال جي

ــه تعــاىلٰ  ــام في ــاع باإلم ــدم االنتف ــاً  ،ع ــبه واجب ــون نص ــال يك ، ف

ــا ــ: قلن ــون حمصِّ ــد يك ــف ق ــون مقرِّ  الً اللط ــد يك ــاً وق ل ، األوَّ ب

زاحـة إوالفائـدة فيـه  أيضـاً  .وكـذلك الثـاين ،ما مـرَّ  واجب عىلٰ 

ــ ــذر املكلَّ ــكَّ ع ــرِّ اإل يف أنَّ  ف، وال ش ــف مق ــام لط ــلِّ م  ب يف ك

 .دائامً  فيكون نصبه واجباً  ،وقت

اإلمــــام  يف أنَّ  منا، لكــــن ال شــــكَّ ســــلَّ ]] ٣٨١ص /[[

ـ يكون لطفـاً  فـاق ، واتِّ فـني قطعـاً بعـض املكلَّ  بالنسـبة إىلٰ  الً حمصِّ

 .ا يمتنع حصولهعدم االنتفاع به ممَّ  اجلميع عىلٰ 

ــه ــ: قول ــق  مَ ـلِ ــة خل ــض األزمن ــون يف بع ــوز أن يك ال جي

ــ ــوم متيّ ــااملعص ــدور؟ قلن ــذلك  :ز مق ــر ك ــان األم ــو ك ــقط لل س

ــوات  ليــف، ألنَّ التك ــان الف ــوت اللطــف إذا ك ــف مــع ف التكلي

 .ال يفعل القبيح تعاىلٰ  ف قبيح، واهللامن غري املكلَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف حملِّ الوجوب: النظر الرابع]] ٤١ص [[

ــىلٰ  ــق ع ــا يتحقَّ ــوب هن ــاىلٰ  الوج ــبحانه وتع ــدلُّ اهللا س ، وي

 :عليه وجوه

ــه[ ل]  الوج ــمني:  األوَّ ــم قس ــف ينقس ــا : أنَّ اللط ــدمها م أح

. ، وثـانيهام مـا يكـون مـن فعـل غـريهيكون مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ 

ــم إىلٰ  ــم ينقس ــلُّ قس ــمني وك ــًا يف : قس ــون لطف ــا يك ــدمها م أح

ــدوب ــًا يف من ــون لطف ــا يك ــانيهام م ــب، وث ــنيَّ يف . واج ــد تب وق

ــن اهللا تعــاىلٰ  ــو لطــف م ــلَّ مــا ه ــب يف و علــم الكــالم أنَّ ك اج

وجــه ال يقــوم غـريه مــن أفعالــه وأفعــال  كلَّـف العبيــد بــه عـىلٰ 

، اهللا تعــاىلٰ  غــريه مقامــه فــيام هــو لطــف فيــه فهــو واجــب عــىلٰ 

ـــه ـــتقض غرض ـــه، وان ـــامللطوف في ـــف ب ـــبح التكلي   .وإالَّ لق

ونصب اإلمـام فـيام جيـب فيـه كـذلك، فثبـت أنَّ ]] ٤٢ص /[[

 .هللا تعاىلٰ ا نصب اإلمام ما دام التكليف باقيًا واجب عىلٰ 

 :مقّدمات فهذا الدليل مبنيٌّ عىلٰ 

، : األُوىلٰ  أنَّ نصــب اإلمــام لطــف يف الواجبــات، وهــذا بــنيِّ

رناه فيام مٰىض   .وقد قرَّ

، ألنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون أنَّـه مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ : الثانية

معصــومًا، فــال يمكــن أن يكــون نصــبه مــن فعــل غــري اهللا، ألنَّ 

الســرائر، فـال  الســرائر ال يكـون مطَّلعـًا عـىلٰ  غري املطَّلـع عـىلٰ 

ــز املوصــوف بامتنــاع وقــوع املعصــية عنــه أو عــن  يقــدر أن ُيميِّ

به إماماً  ٰى غريه حتَّ   .ُينصِّ

ــة ــيام : الثالث ــك ف ر ذل ــرَّ ــد تق ــه، وق ــريه مقام ــوم غ ــه ال يق أنَّ

 .مٰىض 

ــة ــىلٰ : الرابع ــب ع ــو واج ــك فه ــأنه ذل ــف ش ــلَّ لط اهللا  أنَّ ك

 .ه يف علم الكالمبيَّنّاقد  ما ، عىلٰ تعاىلٰ 

ــه تعــاىلٰ : اخلامســة ر  أنَّ ــات، وهــذا قــد تقــرَّ ال خيــلُّ بالواجب

 .وُبنيِّ يف باب العدل

ــًا عليــه تعــاىلٰ :  الوجــه الثــاين ، كــلُّ مــا كــان التكليــف واجب

م حــقٌّ فالتــايل فنصــب اإلمــام واجــب عليــه تعــاىلٰ  ، لكــن املقــدَّ

 :بيان املالزمة من وجوه. مثله

ل ـــه ال يـــتمُّ فائدتـــه وغايتـــه إالَّ بنصـــب اإلمـــام، : األوَّ أنَّ

 .بالوجوب فيكون أوىلٰ 

ــاين ــًا يف : الث ــه لطف ــمعي لكون ــب التكليــف الس ــام جي ــه إنَّ أنَّ

التكـــاليف العقليـــة، وهـــذا لطـــف يف التكـــاليف الســـمعية، 

واللطـــف يف اللطـــف يف الشــــيء لطـــف يف ذلـــك الشــــيء 

 .أيضًا، فيجب

ــث ــف : الثال ــب التكلي ــام وج ــوإنَّ ــيهم الق ــق ف ــه خل  ٰى ألنَّ

ــث  ــن حي ــب م ــدرًا، فوج ــم ق ــق هل ــبية وخل ــهوية والغض الش

وهــذا بعينــه . احلكمــة التكليــف، وإالَّ لــزم االخــتالل والفســاد

آٍت يف نصــب اإلمــام، وال يــتمُّ إالَّ بنصــب اإلمــام، ومــا ال يــتمُّ 

 اإلمـام واجبـًا عـىلٰ   الواجب إالَّ به فهـو واجـب، فيكـون نصـب

 .ليفتقدير وجوب التك

م فقد ُبنيِّ يف  ا حقيقة املقدَّ  .علم الكالم]] ٤٣ص /[[وأمَّ

ــث ــه الثال ــاىلٰ :  الوج ــق يف اهللا تع ــه تتحقَّ ــوه وجوب ، أنَّ وج

وكلُّ ما كـان كـذلك كـان واجبـًا عليـه، ينـتج أنَّ نصـب اإلمـام 

ــا الصــغر. واجــب عليــه تعــاىلٰ  فــألنَّ وجــه وجــوب  ٰى أمَّ

ــادة هــي كو ــا مــع زي ــق هن ــا التكليــف يتحقَّ ــه، وأمَّ ــه لطفــًا في ن

 .فظاهرة]] ٤٤ص /[[ ٰى الكرب

ــع ــه الراب ــىلٰ :  الوج ــن ع ــمني أنَّ احلس ــه : قس ــا وجوب ــه م من

. الزم حلسنه بحيث كلَّـام حسـن وجـب، ومنـه مـا لـيس كـذلك

ل إمجاعــاً  ــا تصـــرُّ . واإلمامــة مــن األوَّ ف يف األمـــوال وألهنَّ

ـــرور ــد ض ــن إالَّ عن ــال حتس ــامل، ف ــروج يف الع ــس والف ة واألنف

ملزمــة بــام تقتضـــي وجوهبــا كأكــل طعــام العــني يف املخمصــة 
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ــه ــاىلٰ . ورشب مائ ــن اهللا تع ــن م ــام حس ــب اإلم ــف،  ونص ولط

 .فيكون واجباً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

 : وصفاته يف إثبات الويصِّ  :الباب الرابع ]]٦٣ص [[/

 : وفيه فصول

 : تهيف طريق إثبا :لالفصل األوَّ 

اهللا  عــىلٰ  مطلقـاً  فأوجبهـا عقــالً  ،اختلـف النـاس يف اإلمامــة

ـة  ،علينــا وأوجبهــا أكثــر املعتزلــة عقــالً  ،والشــيعة اإلماميـَّ

ـــو  ـــي وأب ـــعرية واجلـــاحظ والكعب ـــة واألش وأوجبهـــا الزيدي

ــ ــن البص ــمعاً ـاحلس ــا س ــوارج  ،ري علين ــض اخل ــا بع ومل يوجبه

ــالً  ــمُّ  ،أص ــهم واألص ــا إذا مل وبعض ــه أوجبوه ــف وأتباع  يتناص

فأوجبهــا إذا تناصــف  ،وعكــس ذلــك هشــام وأتباعــه ،النــاس

 .الناس

ــىلٰ  ــا ع ــاً  لن ــوب مطلق ــىلٰ  الوج ــاً  ع ــام لطف ــون اإلم  ،اهللا ك

ــ إذا علــم أنَّ  ،المتنــاع نقـض الغــرض ،فيجـب عليــه ف ال املكلَّ

 . بهيقرب من ذلك إالَّ 

 ،الضــائع والقيــام بحــقِّ  ،املطــامع فيــه ردُّ  أنَّ  :بيــان اللطفيــة

ــذا ــارعوا إىلٰ  وهل ــز  تس ــل جتهي ــقيفة قب ــرئيس يف الس ــب ال طل

وتبـادر النـاس  ،ه خليفـة النبـيِّ لعلمـه أنَّـ واشتغل به عيلٌّ  ،النبيِّ 

 ،فهـو معصـوم ،رعـه حـافظ الشـوألنَّـ .صـقع نصبه يف كـلِّ  إىلٰ 

ــ ، اهللاوال يعــرف املعصــوم إالَّ  ات وهــو مــن األلطــاف يف العقليّ

 وألنَّ  .لـزم الـدور ب سـمعاً فلـو وجـ ،اتالسـمعيّ  مة عىلٰ املتقدِّ 

ـ الوجوب سمعاً   أو عـىلٰ  ،بـه لعصـمته فـال خيـلُّ  ،النبـيِّ  ا عـىلٰ إمَّ

ــاألُ  ويلـــزم  ،أو مشــرتك بيـــنهام ،فـــال علــم هلـــا بتعيينـــه ،ةمَّ

ــاقض ــ ،التن ــب اتِّ فإنَّ ــار وج ــهه إذا اخت ــرت األُ  ،باع ــوإذا مل خت ة مَّ

ـاألُ  وألنَّ  ،باعـهمعه مل جيـب اتِّ  ق فيتعلَّـ ،رهـاة قـد ال يقـع اختيامَّ

 .ريونصب اإلمام باحلا  الواجب وهو قول النبيِّ 

ــالوا]] ٦٤ص /[[ ــلِّ  :ق ــتن يف ك ــري الف ــة تث ــان اإلمام  ،زم

 ؟فكيف جتب من اهللا أو عليه ،كام يف عيل وولديه

إذ لوالهـا جـاز  ،جاز كـون الفسـاد برتكهـا أكثـر منهـا :قلنا

ــافرين ــوكة الك ــتويل ش ــىلٰ  ،أن يس ــلمني ع ــذهب املس ــديل م  ،تب

 واجتمــع املســلمون عــىلٰ  ،فبتلــك املنازعــة مخــدت نــار الظلمــة

 .كلمة

ــالوا ـــرُّ : إن ق ــان تص ــا إذا ك ــة برده ــة  -فه يف األُمَّ  -باملحارب

طاعته يسـتلزم كفرهـا، لـزم كـون اإلمامـة مفسـدة، فتخـرج  إىلٰ 

 .بذلك عن وجوهبا

إذا علـم اهللا املصـلحة فيهـا وجـب أن  :ٰى ـقـال املرتضـ :قلنا

ـفخالفـه األُ  ،وقـد فعـل ،ة هلـامَّـجب طاعـة األُ ويو ،يفرضها ة مَّ

فـاللوم عليهـا إذا مل  ،ت عنهـابـل منعـت وصـدَّ  ،رهتاـبرتك نصـ

ــلحتها ــن مص ــام م ــني اإلم ــب متك ــا يوج ــل م ــه  ،تفع ــيس ل ول

ــا ألدائــه إىلٰ  ــة أن يلجئه ــا باملحارب ــال تكليفه وجيــوز أن  ،إبط

 .هـابـل قـد يـزداد نفور ،ه عدم طاعتهـا بمحاربتهـايغلب يف ظنِّ 

ــة وألنَّ  ــة لإلمام ــري الزم ــة غ ــدة املفروض ــد وإالَّ  ،املفس  مل توج

إلزاحـة  فـالتمكني واجـب عليـه تعـاىلٰ  وأيضـاً  .ةإمامة وال نبـوَّ 

فعـل  إذ الـداعي بوجـوده إىلٰ  ،ونصـب اإلمـام جـزء منـه ،ةالعلَّ 

وجــزء  ،تــرك املعصـيات أزجــر والصـارف إىلٰ  ،الطاعـات أوفــر

 .فاإلمامة واجبة ،الواجب واجب

 .قبيح ال تعلمونه جاز اشتامهلا عىلٰ  :قالوا

ــفنُ  ،لتكليفنــا باجتناهبـا ،القبــائح حمصـورة :قلنـا ف مــا ال كلَّ

 .طيق أو مل نعقلهانُ 

 :ويقــول ،فنــا اهللا أقســام احلســنعرِّ جيــوز أن يُ  :إن قــالوا

 .فنا برتكه وإن مل نعلم تفصيل جمملةكلِّ ويُ  ،القبيح ما عداها

ــا ــوب :قلن ــزم املطل ــ ألنَّ  ،يل ــتلزم ـحص ــني يس ــد اجلهت ر أح

ــ ــرر األُ ـحص ــ ،ٰى خ ــامَّ ـول ــاء انتف ــاء واخللف ــب اهللا األنبي  ٰى  نص

الطوائـف املحاربـة لإلمـام كـان فـيهم  وألنَّ  .القبيح بغري خفـاء

ــاء ــهم  ،رؤس ــبوا ألنفس ــاء مل ينص ــاد يف الرؤس ــان الفس ــو ك فل

 .رؤساء

ــالوا ــ :ق ــئ املكلَّ ــام يلتج ــع اإلم ــة ف إىلٰ م ــاء  ،الطاع واإلجل

 .لعدم الثواب فيه ،ةمفسد

 .ةه وارد يف النبوَّ أنَّ  عىلٰ  .نمنع اإلجلاء :قلنا

فمـع عــدم متكينـه يســارع  ،تــه بتمكينـهرشطـتم لطفيَّ  :قـالوا

 . همعصية ربِّ  ف إىلٰ املكلَّ 

ومتكينـه  ،بل نصبه لطف ،رط ذلكـمل نش :قلنا]] ٦٥ص /[[

 .ظهوره دائامً  باً مرتقِّ  ف يكون خائفاً املكلَّ  أنَّ  عىلٰ  .آخر

ب كـام يكفـي ترقُّـ ،ب وجـوده بعـد عدمـهيكفي ترقُّـ :قالوا

 .فال قاطع اآلن بوجوده ،ظهوره بعد غيبته

ــه ـقضــت الضــ :قلنــا رورة بعــدم اســتواء اخلــوف مــع غيبت

 .بوجوده عند مصلحته مَ زِ باخلوف مع عدمه وإن ُج 

*   *   * 
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ا سـبق يف هـذا يف تكميـل يشء ممـَّ :الفصل الثاين]] ٦٨ص [[

 : الباب

 . عند امتناع البدل إالَّ لطفية اإلمام ال تتعنيَّ  :قالوا

ــا ــه :قلن ــقاع إلي ــان واألص ــق يف األزم ــاء اخلل ــل  ،التج دلي

 .عدم البدل ]عىلٰ [

وهــو  ،اإلمامــة فقــد قــام غــريه مقامــه يف حــقِّ  :قــالوا

 .العصمة عندكم

ــا ــمة األُ  :قلن ــدم عص ــا ع ــد علمن ــق ــاً  .ةمَّ ــه ال  وأيض فبدل

 وأيضـاً  .وقـت وجوبـه يف كـلِّ  بيَّنّـاوقـد  ،ه عند عدمـر إالَّ تصوَّ يُ 

كـام  ،هـدم الصـوامع والبيـع والصـلوات ،لزم من عـدم اإلمـام

ٍض  : قــال تعــاىلٰ 
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 ففـي أمـره تعـاىلٰ  وأيضـاً  .فاسـدمل تلزم هـذه امل ،فلو كان له بدل

 ،عــدم البـــدل األمـــر دليــل عـــىلٰ ]] ٦٩ص /[[  ويلبطاعــة أُ 

ــىلٰ  ــه ع ــوله لعطف ــة اهللا ورس ــدل ،طاع ــام ب ــيس هل ــاع  .ول وإلمج

 عـىلٰ  فـدلَّ  ،الزمـان مـن خليفـة امتنـاع خلـوِّ  ل عـىلٰ الصدر األوَّ 

 .عدم البدل

فــال  ،قــد يكــون يف نصــبه مفســدة يعلمهــا اهللا دوننــا :قــالوا

ــبهين ــا ،ص ــبه علين ــب نص ــاٍف  ألنَّ  ،وجي ــوب ك ــه الوج يف  وج

 .ناحقِّ 

ولنهانــا  ،لــو علــم اهللا فيهــا مفســدة ملــا أوجبهــا علينــا :قلنــا

القـرب مـن الطاعـة والبعـد  مـع أنَّ  ،عن نصب اإلمـام وطاعتـه

طــابق غــرض ا يُ مــن املعصــية املعلــوم حصــوله عنــد اإلمــام ممَّــ

رضـه مفسـدة فلـو كـان مـا يطـابق غ ،وعكسها ينقضـه ،احلكيم

ــة ــن احلكم ــرج ع ــاً  .خ ــع إىلٰ  وأيض ــام ال ترج ــدة باإلم  فاملفس

ــاونحــن قــد  ،عبيــده فرتجــع إىلٰ  ،لوجوبــه وغنائــه ،احلكــيم  بيَّنّ

ــ أنَّ  ــلحة العامَّ ــه املص ــدهفي ــني  ،ة لعبي ــلحة ع ــون املص ــزم ك فيل

 .وهو حمال ،املفسدة

ــالوا ــد :ق ــاف العب ــام خي ــود اإلم ــع وج ــرتك  ،م ــل وي فيفع

 .وذلك مفسدة ،للخوف ال للوجه

ـ ،ا املطيـع فلطفـه تقريبـه إليهـاأمَّ  :قلنا ا العـايص فلطفـه وأمَّ

 ،ولـيس القبـيح تـرك املعصـية ال لكوهنـا معصـية ،ترك املعصـية

ووجـه اللطــف  ،ام القبـيح اعتقـاد تركهـا ال لكوهنـا معصـيةوإنَّـ

ــرك  ــة وت ــل الطاع ــب لفع ــالتكرير املوج ــتعداد ب ــول االس حص

 .عارض بنصب النبيِّ ه مأنَّ  عىلٰ  .املعصية للوجه

ــالوا ــىلٰ  :ق ــواب ع ــدُّ  الث ــام أش ــد اإلم ــد فق ــة عن ــن  الطاع م

 .فهو مفسدة ،وجوده

ال يعلـم اإلمـام  فـإن كثـرياً  ،إليهـا وجوده ليس ملجئـاً  :قلنا

 .لطٍف  ويف كلِّ  ،يف النبيِّ  أيضاً  رٍ وما ذكرتم سا ،حاهلم

جاز أن يكـون يف بعـض األزمـان مـن يسـتنكف عـن  :قالوا

 .مفسدة لبعض األنام فهو ،اإلمام

قبــول  بــل األكثــر عــىلٰ  ،غــري عــامٍّ  ]فيــه[ذلــك نــادر  :قلنــا

 .ه معارض بالنبيِّ مع أنَّ  .نصب اإلمام

ـــالوا ـــة اإلمـــام ليســـت يف أفعـــال اجلـــوارح :ق  ،لطفي

ــ ـــوالش ــا الش ــاٍف ـرعيات منه ــا رع ك ــىلٰ  .فيه ــ ع ــب أنَّ ه ال جي

ن والعقليــات إ .فــال جيــب اللطــف فيــه ،زمــانٍ  رع يف كــلِّ ـالشــ

إذ فيـه قيـام  ،ت لكوهنا مصـلحة دنيويـة كـام يف تـرك الظلـملَ عِ فُ 

ــام ــذٍ  ،النظ ــدنيا فحينئ ــالح ال ــام يف مص ــف اإلم ــري  ،لط ــو غ وه

ــاً واجــب اتِّ  ــعِ وإن فُ  .فاق ــرادة هللاَل ــا امل ــال ،ت لوجوهه ص /[[ ف

 مـن ذلـك أنَّ  مَ ِلـفعُ  ،قلـوب عبـاد اهللا الع لإلمـام عـىلٰ اطِّ ]] ٧٠

فانتفــت لطفيتــه  ،وب أيضــاً لطفيتــه ليســت يف أفعــال القلــ

 .مطلقاً 

ـــا ـــ :قلن ـــه عامَّ ـــل لطفيت ـــ ،ةب ـــاٍف ـوالش ـــري ك يف  رع غ

ــالم ،رعياتـالشــ ــائن يف صــدر اإلس ــا غــري ك ــد  ،إذ أكثره وبع

ـــيِّ  ـــوت النب ـــلِّ وال نُ  .م ـــوِّ س ـــواز اخلل ـــ م ج ـــن الش ع يراـم

ــام ــاموإالَّ  ،واألحك ــل النظ ــلحة  ، الخت ــم مص ــرك الظل ويف ت

ــ ،دنيويــة ودينيــة ــ .كــاليف الســمعية والعقليــةه مــن التفإنَّ ا وأمَّ

ـــات ـــه يف العقلي ـــإنَّ  ،لطف ـــىلٰ  ف ـــوده ع ـــة بوج ـــل  املالزم فع

ــ ر اســتعداداً ؤثِّ رعيات ُيـــالشـ  ،ا يف قصــد وقوعهــا لوجوههــاتام�
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*   *   * 

 : طهييف رشا :الباب السادس ]]١١٠ص /[[

ــه مقدّ  ــولوفي ــة وفص ــا  ،م ــس[منه ــمته  ]مخ ــات عص يف إثب

وباقيهــا ، ويتلوهـا أقطـاب يف إثباهتـا مـن املنقـول ،مـن املعقـول

 .االعرتاضات عليها يف ردِّ 

 :مةمقّد 

روري بفســاد ـللعلــم الضــ، يف كــون اإلمامــة لطفــاً  ال شــكَّ 

ــام ــد اإلم ــام بفق ــا ،األن ــه يف س ــاس إلي ــاء الن ــيوالتج  .امر األّي

وقــول بعضــهم  ،فســقط قــول بعــض اخلــوارج بســقوطه أصــالً 
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 :وقـول هشـام وأتباعـه ،إذا تناصـف النـاس :وأتباعـه واألصمّ 

 .إذا مل يتناصف الناس

ــا  ،األبــد بــدون اإلمــام ألحــد ال حيصــل التناصــف إىلٰ  :قلن

ــمع ــل والس ــا العق ــد ازدوج يف وجوهب ــرأي  ،وق ــطحب ال واص

ــ ــ ،رعـوالش ــذا ش ــرباءـو ه ــه اخل ــعراءون ،يء اعتمل ــه الش  ،ظم

 :قال حكيم العرب األفوه األودي

 ال رساة  ال تصلح النـاس فـوٰىض 

ــــوال رساة إذا ُج   ــــادواّه   اهلم س

ــ ــرهمإذا تولَّ ــاس آخ    ت رساة الن

  ذاك أمر الناس فـازدادوا عىلٰ  ٰى نم 

ــرأي مــا هتــدي األُ   مــور بأهــل ال

ـــ    ت فبـــاألرشار تنقـــادُ فـــإن تولَّ

ــلفنا يف  ــد أس ــويصِّ وق ــات ال ــاب إثب ــُح  ب ــالفنيَج  ،ج املخ

 .والعصمة رشط فيها ملا يأيت ،وأجبنا عنها بأوضح الرباهني

ــىلٰ  ــب ع ــف واج ــة واللط ــث احلكم ــن حي ــه  ،اهللا م ومنع

ــ[ ،األشــاعرة ــالوا ]مألهنَّ ــاوي إنَّ  :ق ــف دني ــة لط ــو  ،اإلمام وه

 .اهللا تعاىلٰ  غري واجب عىلٰ 

ــت العصــمة عــن األُ َعــفِ إذا رُ  :قلنــا بالبداهــة ميلهــا  مَ ِلــة عُ مَّ

ومــع  ،الراحــة والتخفيــف وإىلٰ  ،التكليــف تــرك مشــاقِّ  إىلٰ 

 .اإلمام يذهب ذلك اإلحجام

ــلِّ  ــام يف ك ــود اإلم ــرآن بوج ــاء الق ــد ج ــانٍ  وق ــْوَم : زم يَ
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َ
ــ  ،]٤١: النســاء[ �ِش ويل يف كتابــه طاعــة أُ  اهللا تعــاىلٰ ب ورتَّ

وقـد .  طاعتـه تعـاىلٰ  بـة عـىلٰ املرتَّ  طاعـة الرسـول  األمر عىلٰ 

مـن مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة «:  قال النبـيُّ 

ــة ــتصُّ ، »جاهلي ــف خي ــاألُ  فكي ــام ب ــف اإلم ــة لط مور الدنياوي

ــة ــة املردي ــوال األهوي ــمة ؟ل ــة والعص ــوب اإلمام ــر وج  ،فظه

 .واإلسامعيلية ماميَّةاإلوهذا مذهب 

حلصـول  ،هـذا تثبـت إمامـة املشـايخ فعـىلٰ  :قالت األشاعرة

ــ ،اللطــف هبــم يف زمــاهنم ــتظهار اإلســالم يف أّي ــإنَّ  ،امهمباس  ف

ــاعل ــه ي� ــالم يف خالفت ــص اإلس ــف يف  ،نق ــان اللط ــن ك واحلس

ــه ــرك إمامت ــه ،ت ــني وخروج ــب احلس ــاد يف طل ــتهر الفس  ،واش

مل ينتفـع  ،ي�امـن تعتقدونـه مهـد والباقون منهزمـون خمتفيـون إىلٰ 

 .تقريركم العصمة للمشايخ دوهنم فعىلٰ  ،وال ديناً  به دنياً 

ــا ــلِّ ال نُ  :قلن ــاهنمس ــالم يف زم ــص اإلس ــدم نق ــم ألنَّ  ،م ع ك

ــة :هــم ،نقلــتم ارتــداد ســبع فــرق يف زمــان أيب بكــر  ،قــوم عتب

ــان ــليم ،وغطف ــو س ــوع ،وبن ــو يرب ــيم ،وبن ــض مت ــي  ،وبع وبن

ــو بكــر بــن ،كنــدة ــوا و بن ــدَّ  .لي ان ت غّســويف زمــان عمــر ارت

 .ري وغـريهـكـام نقلـه شـارح الطوالـع عـن الزخمشـ ،قوم جبلـة

 .إنســان عـىلٰ  ٰى ويف زمـان عـثامن حصــل مـن الفسـاد مــا ال خيفـ

ــعصــيان األُ  عــىلٰ  فاالرتــداد يــدلُّ  وأيضــاً  اإلمــام  أنَّ  ال عــىلٰ  ،ةمَّ

ــمة ــديم العص ــيُّ وإالَّ  ،ع ــون النب ــزم أن يك ــمة  ل ــديم العص  ،ع

 .لنيد املرَس الرتداد كثري من املسلمني يف عهد سيِّ 

ــالوا ــيكم :إن ق ــب عل ــذا ينقل ــدّل  ألنَّ  ،ه ــداد إذا مل ي  االرت

 .عدم عصمة الثالثة عىلٰ  عدم العصمة مل يدّل  عىلٰ 

ــ :قلنــا حصــل  :حيــث قلــتم ،لكــم ام ذكرنــا ذلــك إلزامــاً إنَّ

 ٰى أحـد دعـو ه يمتنـع مـن كـلِّ أنَّـ عـىلٰ  .النظام يف زمـان الثالثـة

 .عصمة الثالثة

وعــدم  ،كــان اللطــف يف تــرك إمامــة احلســن :وقــوهلم

ــني ــروج احلس ــا. خ ــ :قلن ــيان األُ إنَّ ــن عص ــان م ــام ك ــالَّ  ،ةمَّ  وه

إلمامــة  ٰى وتــرك الشــور ،كــان اللطــف يف تــرك السـقيفة :قـالوا

ــداث وآو ــر األح ــذي أظه ــثامن ال ــاث ٰى ع ــاً  ؟األخب ــو  وأيض فل

ــلــزم مــن عصــيان األُ  ــمَّ لــزم  ،ة عــدم اإلمامــةة عنــد قيــام األئمَّ

ــوَّ  ــه يف النب ــإنَّ  ،ةمثل ــثهم ف ــد بع ــان عن ــيان ك ــزم ،العص ــل يل   ب

ـــبباً ]] ١١٢ص /[[ ـــان س ـــف إذا ك ـــاع التكلي ـــيان  امتن لعص

ـــ .اخللـــق ـــدلُّ واهنـــزام األئمَّ عـــدم  عـــىلٰ  ة واختفـــاؤهم ال ي

ذلـك  أنَّ  عـىلٰ  .لتـواتر النصـوص مـن الطـريقني فـيهم ،إمامتهم

ــاء مــن  ــارض باختفــاء األنبي ــبلهممع وهزيمــة  ،وقــتلهم ،ق

 ،وخــوف املهــدي مــن الظــاملني يمنعــه مــن االشــتهار .همجــدِّ 

 ،ألوليائـه وقـد كـان ظـاهراً  ،االسـتتار ه إىلٰ كام أجلأ اخلـوف جـدَّ 

ــه  اشــتدَّ فلــامَّ  ــبباً  .األمــر اســترت عــنهم كأعدائ ــيس الســرت س  ول

وقـد  ،حياتـه املجمـع عـىلٰ  ٰى كـام يف عيسـ ،لنفي والدته ولطفيتـه

 .تهه وزيره ومن خاصَّ والصحيح أنَّ  ،ه املهديإنَّ  :قيل

ــىلٰ  ــر ع ــد ظه ــ وق ــديرنا أنَّ ــايختق ــمة للمش ــف  ،ه ال عص كي

تنـا بحمــد وأئمَّ  ؟ذلـك وقـد علـم مـنهم األنــام عبـادة األصـنام

 مـن العصـيان عـىلٰ  اهللا مل ينقل أحد مـن مبغضـيهم عـنهم نوعـاً 
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ـ ،بــل نقلــوا فضــائلهم ،مــرور األزمــان وأنشــأ  .داهتموتعبـُّ

ــ ــامُّ  اصُّ اخل ــيهم والع ــد ف ــدائح واملحام ــل  ،امل ــن حنب ــال اب ق

 :شعراً 

ــاً  ــاً  قوم ــر نجوم ــامء زواه    يف الس

  قراهنــا ر ظــلٌّ ـيف بــرج ثــاين عشــ 

   ومنـــازل القمـــر املنـــري علـــيهم

ــزّ   ــعود وع ــعد الس ــاس   هم دبراهن

   فت بوطئهم الـبالد وإن علـواُرشِّ 

ـــابر ُرشِّ   ـــداهناقلـــل املن   فـــت عي

ــعــنهم ال ْل َســ    مليــل البهــيم وإهنَّ

ــلِّ   ــا يف ك ــدس رهباهن ــة حن   ظلم

*   *   * 

 ب او:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــا قولــه]] ٥٩ص [[ ر يف عقــول : فــإن قــالوا: (فأمَّ املقــرَّ

ـــنظِّم  العقـــالء الفـــزع إىلٰ  نصـــب رئـــيس جيمـــع الكلمـــة وُي

ح، ويزيـل الفسـاد، وهـو املوجـود الصـال الشمل، وجيمـع عـىلٰ 

يف عقـل العقــالء عنــد احلــوادث والنوائــب، وقــد بلــغ حالــه يف 

آخـــر  ، إىلٰ ...)ركهم فيـــهـأنَّ غـــري العقـــالء يشـــ الظهـــور إىلٰ 

 .السؤال

ر يف العقــول ال : قـولكم: قيـل هلــم: (ثـّم قولـه إنَّ هـذا مقـرَّ

 :خيلو من وجهني

ع ا أن ُيدَّ ا ال سـبيل إليـه، ألّنـا علم اضـطرار، وذلـك ممـَّ ٰى إمَّ

نجـد مــن أنفسـنا خالفــه، وألنَّ االخــتالف يف ذلـك ممكــن مــع 

ع ــدَّ ــأن ُي ــيس ب ــه ل ــوال، وألنَّ ــالمة األح ــًا  ٰى س ــل إمام يف العق

ع واحــدًا بــأوىلٰ  ــدَّ ع ٰى مــن أن ُي معصــومًا  ٰى مجاعــًة، وال بــأن ُيــدَّ

 .من غريه أوىلٰ 

عي علم االكتساب فبنيِّ طريق]] ٦٠ص /[[  ...).هوإن كنت مدَّ

ــد  ــافق ــا  بيَّنّ ــاب، وم ــذا الب ــن ه ــم رضورًة م ــذي ُيعَل ــا ال م

أنَّ املعلـــوم : الـــذي ُيعَلـــم اكتســـابًا، ونبَّهنـــا عليـــه، ومجلتـــه

ــود  ــد وج ــاهلم عن ــون ح ــوز أن يك ــاس ال جي رضورًة مــن أنَّ الن

ـــرهم  ـــوذ أوام ـــدهيم، ونف ـــاط أي ـــاعني وانبس ـــاء املط الرؤس

ــ ــواهيهم، ومتكُّ ــلِّ ون ــن احل ــد، وا نهم م ــط، والعق ــبض والبس لق

ـــالح  ـــوا يف الص ـــاهلم إذا مل يكون ـــاءة، كح ـــان واإلس واإلحس

طريقـة االسـتدالل  والفساد، وإنَّام املشـتبه الـذي يرجـع فيـه إىلٰ 

ــلِّ  ــد ك ــاهلم عن ــذه ح ــو ه ــل ه ــيس؟ ه ــوز ! رئ ــر جي ــو أم أو ه

ــام  ــري اإلم ــل غ ــض؟ وه ــاء دون بع ــبعض الرؤس ــه ب اختصاص

منابــه فيـه؟ وهــل يقـوم مقـام اإلمــام يف ذلـك أو ممَّــن ال ينـوب 

ة الزمـة، أو هـي منقطعـة جيـوز ارتفاعهـا؟  هذه احلاجـة مسـتمرَّ

فهذه الوجـوه ومـا قارهبـا هـي التـي يمكـن أن يقـع االخـتالف 

 .فيها، وُتبنيِّ الدليل الصحيح منها

مناه فـال طريـق إليـه مـن جهـة االسـتدالل، ألنَّـه  ا ما قدَّ فأمَّ

منا يف حيِّــز الضـــرورات، ومــا هــو معلــوم بالعــادات ، وقــد قــدَّ

ن دفعـه عـامَّ نعتقـده يف  أنَّ من محَّل نفسه عىلٰ  دفعـه مل ينفصـل ممـَّ

 .مجيع العادات وغريها

ــتقر�  ــاه مس ــا ذكرن ــون م ــف ال يك ــًا وكي ــول، معلوم ا يف العق

ـلسائر العقالء ونحـن نجـد مجيـع حكـامء األَُمـ ون عليـه، م حيضُّ

رون  ــون بــه، وُحيــذِّ ــن التغافــل عنــه، ]] ٦١ص /[[ويوص م

ــه و ــك، وألفاظ ــن باب ــري ب ــذا أردش ــه، وه ــام ب ــري يف القي التقص

ــة  ــاحلزم معروف ــذ ب ــق باألخ ــا يتعلَّ ــة، وم ــاياه يف احلكم ووص

ــه ــدِّ املُ : (بقول ــك وال ــدمها إالَّ ل ــوام ألح ــان ال ق ــوان توأم ين أخ

 ).بصاحبه

لــك والــدين مثــل إنَّ مثــل املُ : (ومــن أمثــاهلم القديمــة

ــ ــن غ ــالروح م ــاع ب ــال انتف ــد، ف ــروح واجلس ــد، وال ال ري جس

 ).بجسد من غري روح

ا حكـامء العـرب فقـوهلم يف ذلـك معـروف شـايع، قـال  وأمَّ

 :األفوه األودي

   رساة هلـم ال ٰى ال يصلح النـاس فوضــ

  ّهـــــــاهلم ســـــــادواوال رساة إذا ُج  

 ]]٦٢ص /[[

   مـا صـلحت األُمور بأهل احلـزم ٰى ُهتد

ـــــادُ   ـــــألرشار تنق ـــــت فل   وإن تولَّ

   بأعمـــــدةٍ  إالَّ  ٰى فالبيـــــت ال يبتنــــــ

ـــــادُ   ـــــرس أوت ـــــامَد إذا مل ت   وال ع

ـــــ فـــــإن    ع أوتـــــاٌد وأعمـــــدةٌ جتمَّ

  كــادوا وســاكٌن بلــغ األمــر الــذي 

فام يكون قول العقالء واأللبّاء فيه هذا القـول، ووصـيَّتهم بـه 

ه أمـر  جارية عىلٰ  هذا الوجه كيف يمكن اختالف العقالء فيه، وأنَّ

 !إليه أحيانًا؟ عنه أحيانًا وُحيتاج ٰى ُيستغن

فلعـلَّ مـن حكيـتم عنـه مـا ذكرمتـوه : وليس ألحٍد أن يقـول
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ــىلٰ  ــه ع ــتّج بقول ــا مل نح ــب، ألّن ــالف الواج م خل ــوهِّ ــالط ومت  غ

ــاد  ــا أنَّ اعتق ــام أردن ــالم، وإنَّ ــذا الك ــل ه ــه مث ــدح في ــه يق وج

ــه  احلاجـة إىلٰ  الرؤســاء وعمـوم النفــع هبــم شـامل للعقــالء، وأنَّ

ــد، ــه أح ــتصُّ ب ــا ال خي ت  ممَّ ــحَّ ــد ص ــن ق ــول م ــهدنا بق فاستش

ــع إىلٰ  ــا يرج ــة وم ــه بالسياس ــت معرفت ــه، وتبيَّن ــذ  حكمت األخ

 .باحلزم والتدبري ليكون أبلغ فيام قصدنا

وبعد فكيـف غلـط هـؤالء فـيام ذكرنـاه ومل يغلطـوا يف مجيـع 

ــوا بــه  ــا وّص ــم واآلداب والتــدبري ]] ٦٣ص /[[م ــن احلك م

يف هــذه  والسياســة، ونحــن نجــد مجيــع العقــالء يفزعــون

كتـب هـؤالء القـوم ويسـتفيدون منهـا مـا يسوسـون  األُمور إىلٰ 

ــر متصـــّرفاهتم؟ ــه أمــر معايشــهم وأكث ــط ! ب عــاء الغل وهــل ادِّ

ة؟  عليهم يف هذا دون غريه إالَّ فرارًا من لزوم احلجَّ

ــه ــا قول ع: (وأمَّ ــدَّ ــأن ُي ــيس ب ــأوىلٰ  ٰى ول ــًا واحــدًا ب مــن  إمام

مـا فيـه،  ٰى ، فقـد مضــ...)مـن غـريه مجاعة، وال معصومًا بأوىلٰ 

أنَّ الــذي ُيثبِــت وجــوب الرئاســة وحصــول اللطــف هبــام  بيَّنّــاو

 .يف اجلملة غري الذي به ُيثبِت صفات الرؤساء وأعدادهم

ا قولـه ر يف العقـول فـزعهم : (وأمَّ ولـو أنَّ قـائالً قـال بـاملتقرَّ

اختيـار أنفسـهم يف نصـب رئـيس جـامع للَكِلـم، فيجــب أن  إىلٰ 

أو معجــزة لكــان أقــرب ممَّــا  ك إثبــات اإلمــام بـنصٍّ ُيبطِـل بــذل

ــروه ــ...)ذك ــذا املعن ــه يف ه ــالم علي ــن الك ــلف م ــد س  ٰى ، فق

ر ما يُ   .غنياملتكرِّ

ــام فزعــوا إىلٰ  م إنَّ اختيــار أنفســهم عنــد جهلهــم  وبعــد، فــإهنَّ

ــن  ــورهم عمَّ ــد نف ــه، وعن ــيهم طاعت ــب عل ــًا جي ــم إمام ــأنَّ هل ب

ــ ــياهنم هل ــة وعص ــن األئمَّ ــم م ــَب هل ــوا إىلٰ ُنِص ــب  م، ففزع نص

تـوا أنفسـهم االّتبـاع ملـن ُنِصـَب هلـم، وهـذا  رئيس من حيث فوَّ

ــىلٰ يُ  ــالء ع ــابرة العق ــن مث ــاه م ــا ذكرن ــد م ــة،  ؤكِّ ــر الرئاس أم

 .واعتقادهم وجوهبا وحصول الرضر يف اإلخالل هبا

ــه]] ٦٤ص /[[ ــا قول ــال: (فأمَّ ــائالً ق ــو أنَّ ق ــوم : ول املعل

م ينصبون رئيسـًا عنـد احلـ ـم مـع حـالٍ  وادث ال يف كـلِّ أهنَّ ، وأهنَّ

ــة  ســالمة أحــواهلم قــد ال يفعلــون ذلــك، فــإذا وقعــوا يف حمارب

ا قـالوه أنَّ األمـر  بيَّنّـا، فقـد ...)ومنازعة فعلوه لكـان أقـرب ممـَّ

إمـام لـيس ممـا حيـدث يف حـال دون حـال،  الذي ُحيتـاج فيـه إىلٰ 

 يف األحوال، فكيف يصحُّ ما ذكروه؟ بل هو عامٌّ 

فكيـف جيـوز االسـتغناء عـن اإلمـام يف حـال األمـن  وبعد،

ــة إىلٰ  ــاع احلاج ــر وارتف ــا ج ــة وم ــرب واملنازع ــا  ٰى احل جمرامه

ونحـن نعلــم أنَّ حـال األمــن ال ُيعـَدم فيهــا التظـامل والتغالــب، 

ــويِّ  ــد الق ــداد ي ــعيف إىلٰ  إىلٰ  وامت ــتغن الض ــا ُيس ــائر م ــن  ٰى س ع

ا وال حييـل ذكره مـن وجـوه الفسـاد التـي ال ُيمتَنـع األمـن منهـ

عـًا ممكنـًا ووجـود مـن هيـاب هـذا متوقَّ  وقوعها؟ وإذا كـان كـلُّ 

ــ ــه، وُختش ــتحي ٰى مكان ــه، وُيس ــوقَّر يف نفس ــطوته، أو ُي ــن  ٰى س م

ه مـن اختصـاص  جماهرته يرفع ذلك أو ُيقلِّلـه فقـد بطـل مـا ظنـَّ

: أنَّـه ال فـرق بـني مـن قـال عـىلٰ . ٰى احلاجة إليه بحاٍل دون ُأخـر

عنــه يف األمــن عنــد االســتغناء  ٰى وز أن ُيســتغنإنَّ اإلمــام قــد جيــ

عنـه يف  ٰى وقـد جيـوز أيضـًا أن ُيسـتغن: من احلرب وبني من قـال

ع ح  ٰى احلــرب وغريهــا ممَّــا ُيــدَّ ــه ُحيتــاج إليــه فيــه، ومــا ُيصــحِّ أنَّ

ح احلاجـة إليـه  احلاجة إليه يف احلـرب واملنازعـات بمثلـه ُيصـحِّ

ـم مـع سـ: (وقولـه. يف مجيع األحـوال المة األحـوال قـد ال ألهنَّ

ــم إذا مل يفعلــوه أعقــبهم مــن ) يفعلــون ذلــك ال ُينَكــر، غــري أهنَّ

ــن احتجاجنــا  ــروف، ومل يك ــو مع ــا ه ــار م ـــرر واالنتش الض

ـــم ]] ٦٥ص /[[ بفعلهـــم حســـب، وإنَّـــام احتجاجنـــا أهنَّ

ــك ــون ذل ــ. يفعل ــوهلم، ومت ــه يف عق ــه لوجوب ــادرون إلي  ٰى ويب

ته ـــرَّ ــن مض ــوا ع ــوه تبيَّن ــىلٰ . أغفل ــ ع ــك أهنَّ ــوا ذل م إذا مل يفعل

ــب يف  ــا جي ــاركون مل ــون، وت ــم مهمل ــهم أهنَّ ــن أنفس ــوا م علم

ـم مسـتعملون اهلـو ، ومتَّبعـون لـه، كـام يعلمـون ٰى عقوهلم، وأهنَّ

جمــراه يف  ٰى إذا كــانوا عقــالء وارتكبــوا الظلــم ومــا جــر -

ــم فــاعلون ملــا يقتضـــي عقــوهلم  -القبــائح يف العقــول  أهنَّ

ــك  ــم يف ذل ــه، وأهنَّ ــىلٰ خالف ــاملون ع ــو ع ــع ٰى اهل ــائلون م ، وم

الطبـاع، وال خيــُل ذلــك بمعــرفتهم بقـبح مــا صــنعوه، فكــذلك 

حكمهــم إذا أمهلــوا أمــر اإلمامــة وتوانــوا عــن إقامــة الرؤســاء 

 .مثل ذلك

ــه ــا قول ــائالً قــال: (فأمَّ ــيس  فــزعهم إىلٰ : لــو أنَّ ق نصــب رئ

 ).االستبدال به إذا كرهوا منه أمراً  كفزعهم إىلٰ 

رئـيس غـري  فرقـة تفـزع إىلٰ  كـلُّ : و أنَّ قائالً قـالول: (وقوله

فرقـة  الذي تفزع إليه سـائر الِفـَرق فيجـب إثبـات رئـيس لكـلِّ 

ــروه ــا ذك ــرب ممَّ ــان أق ــه ...)لك ــالم علي ــا الك ر منّ ــرَّ ــد تك ، فق

 .لتكراره له

ــه ــنُّ : ومجلت ــه يظ ــة، ومــا  أنَّ ــات اإلمام ــا يف إثب أنَّ طريقتن

صـفات اإلمـام التـي خيـتصُّ  إثبـات نوجبها به هـي طريقتنـا إىلٰ 

 .، وهذا ظنٌّ منه بعيدهبا، وكونه عليه نصٌّ من ِقبَل اهللا تعاىلٰ 

ــه ــا قول ــائالً قــال: (وأمَّ ــم : ولــو أنَّ ق ر يف العقــول أهنَّ املتقــرِّ
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ــبون  ــام ]] ٦٦ص /[[ينص ــه ك ــة إلي ــنِّهم احلاج ــد ظ ــًا عن رئيس

ــ ــو ظنُّ ــذلك ل ــك، ول ــد ذل ــيالً عن ــينصــبون وك ــه مل  ٰى وا الغن عن

ـــم عــاملون باحلاجــة إىلٰ  بيَّنّــا، فقــد ...)كلَّفــوهيت اإلمـــام  أهنَّ

ـــانُّ  ـــرئيس ال ظ ـــاجتهم إىلٰ وال ـــف  ون، وأنَّ ح ـــك ال ختتل ذل

بــاختالف األوقــات، فــإنَّ االســتغناء عــن الرؤســاء ال جيــوز أن 

 .يتخيَّله عاقل، وذلك كاٍف 

ــه ــا قول ــال: (وأمَّ ــن ق ــني م ــرق ب ــول : ال ف ر يف العق ــرِّ املتق

ر : مـام حلصـول األمـن وبـني مـن قـالنصب اإل[وجوب  املتقـرِّ

مــا ثبــت يف  الصــالة والصــيام، ورجــع إىلٰ ] يف العقــول وجــوب

العقل من وجـوب اخلضـوع للمعبـود، وإذا كـان ذلـك ال يـدلُّ 

ـــام يقتضــــي  عــىلٰ  وجـــوهبام هبــذه الشــــرائط، ألنَّ العقــل إنَّ

مـا  عـىلٰ [اخلضوع فقـط وال يقتضــي اخلضـوع هبـذين الفعلـني 

ــ ، فكــذلك لــو ثبــت مــا قــالوه مــن ]ا بــه مــن الشـــرائطاختصَّ

ــه مل يثبــت  نصــب رئــيس يف العقــل كــام دلَّ عــىلٰ  مــا قــالوه، ألنَّ

ــدَّ مــن رجــوعهم إىلٰ  نصــبه عــىلٰ   الصــفة التــي ذكروهــا، فــال ب

ــواه ــل س ــر ...)دلي ــن أم ــه م ــل ب ــره ومثَّ ــام ذك ــينا ب ــد رض ، فق

نَّ الصــالة والصــيام ومــا أشــبههام مــن العبــادات الشـــرعية، أل

وجـوب اخلضـوع للمعبـود يف اجلملـة فهـو  العقـل وإن دلَّ عـىلٰ 

اسـتعامل ضــرب مـن اخلضـوع خمصـوص، وإنَّـام  غري دالٍّ عـىلٰ 

ــك إىلٰ  ــع يف ذل ــة  ُيرَج ــول يف اإلمام ــذلك الق ــر، وك ــة ُأخ أدلَّ

ــدالَّ  ــل ال ــدنا، ألنَّ العق ــىلٰ  عن ــة يف  احلاجــة إىلٰ  ع ص /[[الرئاس

ء ال يــدلُّ بــنفس مــا دلَّ اجلملــة ووجــوب إقامــة الرؤســا]] ٦٧

ــه عــىلٰ  ــيهم يف اجلملــة عــىلٰ  ب ــة،  احلاجــة إل صــفاهتم املخصوص

 وأحواهلم املعيَّنـة، بـل ال بـدَّ مـن إثبـات ذلـك مـن الرجـوع إىلٰ 

ــر ــة ُأخ ــل ٰى طريق ــرق العق ــة ط ــن مجل ــت م ــي وإن كان ، وه

ــا عــىلٰ  ن تــه فليســت نفــس مــا دلَّ وجــوب الرئاســة، فنســبة  وأدلَّ

ـــاب  ـــاحب الكت ـــىلٰ  -ص ـــ ع ـــوب  -ه ظنِّ ـــا يف وج أنَّ طريقتن

ـــدة  ـــدادهم واح ـــاء وأع ـــفات الرؤس ـــة وص ـــري [الرئاس غ

 ].صحيحة

ــا قولــه إنَّ العقــالء قــد يفعلــون مــا هــو واجــب ومــا : (فأمَّ

ليس بواجب، فمـن أيـن أنَّـه واجـب؟ وقـد يفعلـون مـا حيسـن 

ــون مــا  ــد يفعل ــن؟ وق ــن أنَّــه حس ــن أي ــن، فم ــا ال حيس وم

رتقــون فيــه، فمــن أيــن أنَّ يشــرتكون يف معرفتــه وســببه، ومــا يف

وجـوب سـببه؟ وهـذا ُيبـنيِّ أنَّ فعلهـم  مجـيعهم قـد وقفـوا عـىلٰ 

ـة إالَّ إذا كـان عـن معرفـة قنـا مل أنَّ تعلُّ  بيَّنّـا، فقـد ...)ليس بحجَّ

يكن بفعلهم فقـط، بـل بـام يعلمونـه مـن وجـوب ذلـك الفعـل 

علـــيهم، ومـــا يف تركـــه مـــن االستضــــرار، ويف فعلـــه مـــن 

ا ال خيتلـف حالـه مـع كـون املكلَّفـني عـىلٰ الصالح، وأنَّـ مـا  ه ممـَّ

هم عليه، بل العلم بوجـوده مسـتمرٌّ غـري منقطـع، وإذا كنّـا قـد 

ـم إذا  فرغنا من ذلك فقـد سـقط مـا ذكـره يف هـذا الفصـل، ألهنَّ

إثبـات  كانوا قـد فعلـوه مـع العلـم بوجوبـه فقـد زاد ذلـك عـىلٰ 

ــون إالَّ  ــول ال يك ــب يف العق ــنه ألنَّ الواج ــنًا، وبــان حس حس

ــــم مشــــرتكون يف  معرفــــة ســــبب ]] ٦٨ص /[[أيضـــًا أهنَّ

م فصـلنا بــني مـا ُيعَلـم مــن ذلـك باضــطرار  وجوبـه، وقـد تقــدَّ

 .وما ُيعَلم باكتساب، فال وجه إلعادته

ــه ــا قول ــب : (فأمَّ ــن ينص ــنهم م ــون، فم ــالء خمتلف ألنَّ العق

ل عـىلٰ  مـا يعلمـه مـن حـال مجـيعهم يف  رئيسًا، ومنهم مـن يعـوِّ

النصـفة مـن أنفسـهم، ومـنهم مـن ُيبطِـل الـرئيس وُيعِزلـه بذل 

، فقـد عرفنـا وعـرف مـن يفـزع ...)ٰى طريقـة الشـور ويعود إىلٰ 

ــىلٰ  إىلٰ  ــابر ع ــالء ويث ــن العق ــاء م ــب الرؤس ــة،  نص ــر الرئاس أم

وحيــذر مــن التفــريط فيهــا، واالمهــال ألمرهــا، ولــيس ُيعــَرف 

ل عــىلٰ  بــذل النصــفة مــن نفســه، ويظــنُّ  مــن الــذي يعــوِّ

ــه إذا ا ــب علي ــان جي ــد ك ــة، وق ــاء واألئمَّ ــن الرؤس ــتغناء ع الس

ــ ــري إىلٰ  ٰى ادَّع ــك أن يش ــه، وال  ذل ــد مكان ــن جح ــن ال يمك م

ــىلٰ  ل ع ــوِّ ــض الــدعو يع ــه. ٰى حم ــن يعــزل : (وقول ــنهم م وم

طريــق يقــدح  ، لســنا نعلــم بــأيِّ )ٰى الشــور الــرئيس ويعــود إىلٰ 

ه عـن مل خيـرج بـ ٰى الشـور يف مذهبنا، ألنَّ رجوع مـن يرجـع إىلٰ 

الرؤســاء، ولــزوم إقــامتهم، ألنَّ  طريقــة مــن يعتقــد احلاجــة إىلٰ 

ألمـر الرئاسـة،  إنَّام هـي زمـان الفحـص عـن املسـتحقِّ  ٰى الشور

ـد أمـر احلاجـة إىلٰ وذلك يُ  إالَّ أن يريـد بلفـظ  اإلمـام، الّلهـمَّ  ؤكِّ

ــور ــد  ٰى الش ــان يري ــإذا ك ــام، ف ــن اإلم ــتغناء ع ــال واالس اإلمه

هـذه اللفظـة مـع االصـطالح الواقـع ذلك فهو غري مفهـوم مـن 

إن كــان  -فسـاد ذلـك  الكـالم عــىلٰ  ٰى معناهـا، وقــد مضــ عـىلٰ 

 .مستقٰىص  -أراده 

ـــه]] ٦٩ص /[[ ـــا قول ـــه : (فأمَّ ـــذي يفعل ـــم أنَّ ال واعل

ــا  ــون م ــم يفعل ــة، ألهنَّ ــاب اإلمام ــه يف ب ــدخل ل ــالء ال م العق

ــارِّ  ــع املض ــافع، ودف ــاجتالب املن ــل ب ــالغري يتَّص ــتعانة ب ، واالس

عنــد احلاجــة تــدخل يف هــذا البــاب، وال فــرق بــني االســتعانة 

ــوم  ــأمري يق ــتعانة ب ــيعة واالس ــدار والض ــأمر ال ــوم ب ــل يق بوكي



 ٣٨٧  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

عي نصـب : (قولـه ، إىلٰ ...)بحفظ البلـد فـال فـرق بـني مـن يـدَّ

ــق  عي مجيــع مــا يتعلَّ ــن يــدَّ ــام هبــذه الطريقــة وبــني م اإلم

هـــذا ، وجيعلـــه أصـــالً يف بـــاجتالب املنـــافع ودفـــع املضـــارِّ 

عـــاه مـــن أنَّ احلاجـــة إىلٰ ...)البـــاب اإلمـــام  ، فلـــيس كـــام ادَّ

ــارِّ  ــع املض ــافع ودف ــتالب املن ــه يف اج ــل  بخصوص ــة، ب الدنيوي

الذي ذكره إن كان حاصالً فيهـا فقـد يتعلَّـق هبـا أمـر مـا يرجـع 

ـــن  إىلٰ  ـــات، واإلقـــالع م ـــدين، واللطـــف يف فعـــل الواجب ال

 .قبّحاتامل

لنــا عــىلٰ  ٰى أَال تــر ــد دلَّ ــا ق أنَّ بوجــود الرؤســاء وانبســاط  أّن

ة سلطاهنم يرتفـع كثـري مـن الظلـم والبغـي، وخيـفُّ  أيدهيم وقوَّ

ذلـك  أكثر ما جيري عند فقـدهم مـن الفسـاد واالنتشـار؟ وكـلُّ 

ــدِّ  ُيبــنيِّ أنَّ  ــللرئاســة دخــوالً يف ال ــأثري اين قوي� ــدَفع ت ، وكيــف ُي

كثـري الرئاسة يف أمر الـدين مـع مـا ذكرنـاه مـن تقليلهـا لوقـوع 

 ، وتكثريها لفعل الواجبات؟قبّحاتمن امل

ــام جتــب مــن : أن يقــول ولـيس ألحــدٍ  لــو كانــت الرئاســة إنَّ

ــىلٰ  ــول مل جيــب ع ــات العق ــًا يف واجب ــت لطف ــاس  حيــث كان الن

ــريهم يف  ــوا لغ ــيهم أن يلطف ــب عل ــه ال جي ــاء، ألنَّ ــة الرؤس إقام

ــن  ــرض م ــان غ ــإذا ك ــه، ف ــات علي ــل الواجب ]] ٧٠ص /[[فع

ــة ــب األئمَّ ــن  ينص ــدين م ــن املفس ــع م ــا يق ــع م ــبهم دف يف نص

عيـتم فقــد صـار واجبــًا علــيهم أن  الظلـم والعــدوان عـىلٰ  مــا ادَّ

ــق بالــدِّ  ين وفســاد ذلــك ظــاهر، وإذا يلطفــوا لغــريهم فــيام يتعلَّ

ــَق إالَّ أنَّ غرضــهم يف نصــب الرؤســاء مقصــور عــىلٰ   فســد مل يب

نــافع املصــالح الدنياويــة، ودفــع املضــاّر العاجلــة، واجــتالب امل

 .احلارضة

ـــيس  ـــاء ل ـــالء يف نصـــب الرؤس ـــرض العق وذلـــك أنَّ غ

أن  أن ال يقـع مـن غـريهم فعـل القبـيح، بـل عـىلٰ  بمقصور عىلٰ 

ا  ال يقع من غـريهم ومـنهم أيضـًا فعـل مـا يقـبح يف عقـوهلم ممـَّ

لــه، فقــد عــاد األمــر إىلٰ  أنَّ ذلــك  وجــود الرؤســاء يرفعــه أو ُيقلِّ

أنَّـه ال أحـد  ين، عـىلٰ تعلَّـق بالـدِّ ال يتعلَّق بالدنيا، وجيـب ألمـر ي

ــاء  ــب الرؤس ــدنا نص ــة عن ــه يف احلقيق ــب علي ــالء جي ــن العق م

ــام نوجــب ذلــك عــىلٰ  ــا إنَّ ــل أن اهللا تعــاىلٰ  وإقــامتهم، ألّن ، ونحي

ـــآرائهم  ـــالء ب ـــه العق ـــن من ـــا متكَّ ـــام ممَّ ـــب اإلم يكـــون نص

ــام ظــنَّ بعــض العقــالء أنَّ ذلــك واجــب عليــه  واختيــارهم، وإنَّ

نصـب الرؤسـاء مـن حيـث جهـل مـا  هـذا الظـّن إىلٰ ففزع عند 

دون البشـــر، ولــيس  ذكرنــاه مــن اختصــاص ذلــك بــاهللا تعــاىلٰ 

جيــب إذا اعتقــدوا وجوبــه علــيهم أن يكــون واجبــًا يف احلقيقــة، 

قنــا بفعلهــم، ومــا يعلمونــه مــن الصــالح بوجــود وموضــع تعلُّ 

الرؤساء، والفسـاد بفقـدهم بـاٍق، وال يقـدح فيـه اعتقـادهم أنَّ 

ــد إ ــا ق ن ــهم، ألنَّ ــن فروض ــه م ــاقامت ــذا  بيَّنّ ــم يف ه ــا أدخله م

ــري  ــل واألم ــني الوكي ــرق ب ــفناه، والف ــد وكش ــاد الفاس االعتق

م عــىلٰ  لنــا فــيام تقــدَّ  أنَّ احلاجــة إىلٰ  واإلمــام واضــح، ألّنــا قــد دلَّ

 الرؤسـاء واألُمـراء ثابتـة غـري زائلـة، ولـيس كـذلك احلاجــة إىلٰ 

ــه وال ــيعة ل ــن ال ض ــإنَّ م ــل ف ــري  الوكي ــا جي ــه، وال م ــار ل عق

ــه إىلٰ  ــة ب ــوكالء ال حاج ــه ال ف في ـــرَّ ــا يتص ــل،  جمرامهــا ممَّ الوكي

طــًا،  وال يعــّده العقــالء يف تــرك االســتعانة بوكيــل مهمــالً ومفرِّ

مـن العقـالء يسـتغني عـن أن ]] ٧١ص /[[وليس نجـد أحـدًا 

ع  يكون له رئـيس يأخـذ عـىلٰ  ا يتســرَّ يـده ويمنعـه عـن كثـري ممـَّ

اه إليـه مـن القبـائح، وحكـم سـائر مـن جيـوز عليـه بطباعه وهو

فعــل القبــيح مــن املكلَّفــني حكــم صــاحب الضــياع واألمــوال 

التي ال يتَّسع لتدبريها والقيـام هبـا، وكـام أنَّ مـن هـذه حالـه إذا 

طـًا مـذمومًا موبَّخـًا  ترك إقامة الوكيـل واالسـتعانة بـه كـان مفرِّ

خلـوا  ٰى فـني متـوأعقبه ذلك غايـة الضــرر فكـذلك حـال املكلَّ 

 .من الرؤساء واألُمراء

ــه ــذه : (وقول ــام هب ــب إم عي نص ــدَّ ــن ي ــني م ــرق ب ــال ف ف

ــي  ، إن أراد نصــب اإلمــام املخــتصِّ ...)الطريقــة بالصــفات الت

م أّنـا هبـذه الطريقـة وحـدها ال ُنثبِتـه، وإن أراد  يذكرها فقد تقـدَّ

 .نصب رئيس يف اجلملة فهو الصحيح وقد أوضحناه

ا قوله أنَّ ما يكون طريقًا الجتالب املنافع  بيَّنّاأّنا قد  ىلٰ ع: (فأمَّ

قد جيب، وأنَّ ذلك  حيسن وال جيب، وما يكون طريقًا لدفع املضارِّ 

م آنفًا ما ُيبطِل ما . آخر كالمه ، إىلٰ ...)بغالب الظنِّ  قمتعلِّ  فقد تقدَّ

عاه من اختصـاص نصـب الرؤسـاء بـدفع املضـارِّ  الدنياويـة،  ادَّ

نـا عـىلٰ واجتالب امل قـًا وكيـدًا أنَّ للرئاسـة تعلُّ  نافع العاجلـة، ودلَّ

 .بالدين بام ال يمكن دفعه

ــه ــا قول ــىلٰ : (فأمَّ ــوا ع ــام اجتمع ــام  وربَّ ــافر، وربَّ ــيس ك رئ

ــيس مــؤمن، وحيــلُّ ذلــك حمــّل اخــتالفهم يف  اجتمعــوا عــىلٰ  رئ

أغراضهم وشـهواهتم، ومـا هـذا حالـه ال ُجيَعـل أصـالً يف بـاب 

مـن جـواز ]] ٧٢ص /[[ر مـا ذكـره نِكـلـيس نُ ، ف...)الديانات

ــىلٰ  ــاس ع ــتامع الن ــتقيم  اج ــن أن تس ــع م ــافر، وال نمن ــيس ك رئ

رئاســته بعــض االســتقامة، ولــيس ذلــك بقــادح  أحــواهلم عــىلٰ 

يف قولنا، ألّنا نمنع مـن أن ينصـب اهللا إمامـًا كـافرًا ألمـر يرجـع 
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ـــون، إذ يف  إىلٰ  ـــوز أن تك ـــافر ال جي ـــة الك ـــه ال أنَّ رئاس حكمت

ــه  -هــذا ]و[علــوم أنَّ قومــًا يســتقيمون عنــدها فيــه امل كــام نقول

ــًا  ــتم مجيع ــاىلٰ  -نحــن وأن ــع أن يعلــم اهللا تع ــض  ال يمتن مــن بع

ــل تعــاىلٰ  ــأن يفع ــؤمن إالَّ ب ــه ال ي ــاده أنَّ ــض القبــائح عب . بع

ــول ــذلك : فنق ــن، فك ــل ال حيس ــه ب ــوز أن يفعل ــك ال جي إنَّ ذل

ــلُّ  ــة الكــافر، وك ــع القــول يف رئاس ــا  هــذا ال يمن ة م ــحَّ مــن ص

دهاجلملة بل يُ  ذكرناه يف وجوب الرئاسة عىلٰ   .ؤكِّ

أنَّ سـائر املكلَّفـني  مـا تقولـون لـو علـم اهللا تعـاىلٰ : فإن قيـل

ال يصلحون وال يسـتقيم حـاهلم إالَّ عنـد رئاسـة كـافر، أو عنـد 

رئاســة مــن ليســت لــه هــذه الصــفات املخصوصــة التــي 

عوهنا لألئمَّ   ة؟تدَّ

 ذلـك أسـقط عـن املكلَّفـني مـا اإلمامـة إذا علـم اهللا: قيل له

ــري  ــداء، وجي ــم يف االبت ــف، أو مل خيلقه ــن التكلي ــه م ــف في لط

ــلح يف  ــني ال يص ــض املكلَّف ــبحانه أنَّ بع ــم اهللا س ــراه أن يعل جم

يشء مــن تكاليفــه، وال يكــون يشء مــن األفعــال احلســنة لطفــًا 

له، بل يعلم أنَّ صـالحه ولطفـه يف فعـل قبـيح يفعلـه سـبحانه، 

ــ ــق فك ــذا أو أن ال خيل ــن ه ــف ع ــقاط التكلي ــب إس ــا نوج ام أّن

م  .فكذلك نوجبه فيمن تقدَّ

ــه عــىلٰ  ــه مــن اخلــاطر والتنبي ل ــا مــا طوَّ آخــر  النظــر، إىلٰ  فأمَّ

ـا نتعلَّــق بــه وال نعتمــده، وقــد  كالمــه يف ذلــك، فلــيس ممـَّ

غنــي اإلمـام بـام يُ  احلاجــة إىلٰ ]] ٧٣ص /[[أوضـحنا عـن وجـه 

إنَّـه لـيس جيـوز أن يوجـب : ا فـيام قبـلعن غريه، وقـد كنّـا قلنـ

 إقامة إمام ألمـر جيـوز أن يقـوم غـريه فيـه مقامـه، والتنبيـه عـىلٰ 

فيــه عــن اإلمــام وإن كــان  ٰى النظــر فــيام جيــوز عنــدنا أن ُيســتغن

 .بعض أصحابنا تعلَّق بذلك تقريباً 

ا ما ذكره وأطنـب فيـه أيضـًا مـن شـكر النعمـة وتعاطيـه  فأمَّ

عي ــدَّ ــن ي ــول م ــاد ق ــة  :إفس ــان كيفي ــه لبي ــاج إلي ــام ُحيت أنَّ اإلم

 .، فمامَّ ال نرتضيه وال نعتمدهالشكر هللا تعاىلٰ 

ملـا ] هلـم[إنَّ هـذا التعليـل لـو صـحَّ : (وقوله يف آخر كالمـه

ـة ال حمالـة، ألنَّ بيـان الرسـول  كان يوجـب يف كـلِّ  عصــر حجَّ

ــة  ٰى الواحــد إذا انتشـــر بــالتواتر يف كيفيــة الشــكر أغنــ عــن حجَّ

، باطـل ال يفسـد بمثلــه املـذهب الـذي حكــاه، ألنَّ ]...)دهبعـ[

ــه ال  ــب نقل ــا جي ــيس ممَّ ــة الشــكر ل ــن كيفي ــه الرســول ع مــا بيَّن

ــىلٰ  ــه مل جيــب ع ــو وجــب نقل ــة، ول ــب  حمال ــواتر املوج وجــه الت

ــن  ــرهم ع ــاقلون أو أكث ــع أن يعــرض الن ــه ال يمتن ــة، ألنَّ للحجَّ

ــدعوهم إىلٰ  ــداٍع ي ــل ل ــم  النق ــام أهنَّ ــراض، ك ــل مل اإلع يف األص

ــداٍع دعــاهم إىلٰ  النقــل، وإذا كــان ذلــك  ينقلــوا مــا نقلــوه إالَّ ل

ــت  ــل وثبت ــة بالنق ــقطت احلجَّ ــع س ــري ممتن ــائزًا وغ ــيهم ج عل

إمام مؤدٍّ ملـا وقـع مـن بيـان الرسـول، ألنَّـه لـو كـان  احلاجة إىلٰ 

ه خصــومنا، مل يكــن هللا  األمـر بخــالف مـا ذكرنــاه وعـىلٰ  مــا ظنـَّ

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــن مل  ع ــيِّ م ــن النب ــاهد زم ــل  يش ــان النق ــة إذا ك حجَّ

ــل  ــذا ُيبطِ ــا، وه ــي ذكرناه ــورة الت ــه]] ٧٤ص /[[بالص : قول

 ).إنَّ التواتر يقوم مقام اإلمام يف بيان مراد الرسول(

ـا مـا ذكـره يف الســموم القاتلـة، واألغذيـة املتبقيـَّ ة، فمــامَّ فأمَّ

ــة إىلٰ  ــوب احلاج ــًا يف وج ــده أيض ــان ال نعتم ــو ك ــة، ول  األئمَّ

ا ال يســتفاد بالتجربـة واالختبـار ملــا وجـب احلاجــة إىلٰ   ذلـك ممـَّ

ــام يف كــلِّ  ــه عليــه يف  اإلم ــان ال يمتنــع أن ُينبِّ ــان، بــل ك زم

االبتــداء إمــام واحــد ويســتغني مــن يــأيت مــن بعــده عــن بيــان 

ــر ــه جم ــذا الوج ــري ه ــيس جي ــل، ول ــذلك بالنق ــام ل ــا  ٰى اإلم م

ــك ــادات وش ــاب العب ــل يف ب ــذا الفص ــل ه ــاه قب ــنعم، ذكرن ر امل

ه الرسـول عليـه مـن  وأنَّه غري ممتنع عىلٰ  اخللـق أن يكتمـوا مـا نبـَّ

ــا  ــح، ألنَّ م ــرق واض ــرين ف ــني األم ــرٍض، وب ــداٍع وغ ــك ل ذل

يعلمــه النــاس مــن الســموم القاتلــة، واألغذيــة املصــلحة، ومــا 

ــر ــامللجئني إىلٰ  ٰى ج ــم ك ــداهنم ه ــوام أب ــه ق ــا ب ــا ممَّ ــه  جمرامه نقل

ــم  ــم وأخالفه ــالم أوالده ته  وإع ـــرَّ ــدهم، مض ــأيت بع ــن ي وم

ويتنــاولوا املصــلح، ويبعــد بــل يســتحيل  ليجتنبــوا منــه املضـــرَّ 

، ولـيس ٰى هـذا املجـر ٰى كـتامن مـا جـر أن يكون لعاقـل داٍع إىلٰ 

ــادات  ــل العب ــن نق ــاس ع ــرض الن ــع أن يع ــتحيل وال ممتن بمس

ــاز أن  ــذا ج ــة، فله ــراض معقول ــات ألغ ــن التكليف ــري م وكث

وقــت ألحــوال الســموم واألغذيــة  كــلِّ  عــن املبــنيِّ يف ٰى ُيســتغن

 .ين والعباداتعنه يف باب الدِّ  ٰى وإن مل جيز أن ُيستغن

ــه ــا قول ــم: (وأمَّ ــال هل ــ: ويق ــل بالسُّ ــوع القت ــيس  مِّ إنَّ وق ل

ــق الشـهوة بــه فيصـري غــذاًء،  بواجـب، وقـد كــان جيـوز أن تتعلَّ

وأن جتري العادة فيه بخـالف ذلـك فـال يكـون قـاتالً فـام الـذي 

ــة يمنــع أ إذا كانــت ]] ٧٥ص /[[ن خيــيل اهللا املكلَّفــني مــن حجَّ

ــذه ــة ه ــه ، إىلٰ ...)احلال ــر كالم ــة . آخ ــدح يف طريق ــه ال يق فإنَّ

ـة إليـه  جعل اإلمام مبيِّناً  ـم إنَّـام أوجبـوا احلجَّ هلـذه األُمـور، ألهنَّ

 من هذا الوجه بطبـائع اإلنسـان، وسـائر النـاس وعـاداهتم عـىلٰ 

ره صــا ــدَّ ــا ق ــي عليــه، وم ــا ه ــاب ال يصــحُّ إالَّ م حب الكت

بانتقــاض العــادات، وخــروج النــاس عــن طبــائعهم املعروفــة، 
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ــوا ــم أن يقول ــة إىلٰ : وهل ــت احلاج ــع الرتفع ــو وق ــديرك ل  إنَّ تق

اإلمام يف هـذا الوجـه وإن مل يرتفـع مـن وجـه آخـر، كـام أّنـا لـو 

رنا عصــمته مجيــع اخللــق، وامتنــاع وقــوع القبــيح مــنهم، مل  قــدَّ

بعـض الوجـوه، ومل يمنـع ذلـك  اإلمـام عـىلٰ  ىلٰ يكن هلم حاجة إ

 .من القضاء بحاجتهم إليه إذا مل يكن هذه حاهلم

ا قوله وبعـد، فـإنَّ ذلـك يوجـب االسـتغناء بالرسـول : (فأمَّ

إذا بنيَّ بيانًا يشتهر بطريقـة التـواتر هـذه األُمـور التـي ذكروهـا، 

ــتغن ــام ُيس ــإنَّ  ٰى ك ــلوات، ف ــوب الص ــام يف وج ــن اإلم اآلن ع

، ...)غــري ذلــك رض أن يســتقبل القبلــة وُيصـّيل بطهــارة إىلٰ الفـ

ــافقــد  فيــه بــالتواتر ومــا ال يصــحُّ أن  ٰى مــا يصــحُّ أن ُيســتغن بيَّنّ

لنا بني األمرين ٰى ُيستغن  .بذلك فيه، وفصَّ

ــا اإلمــام فلــيس ُيســتغن  عنــه يف وجــوب الصــلوات إىلٰ  ٰى فأمَّ

روا وجــوه مــا ظنَّــه، ألنَّ أصــحابنا قــد ذكــ سـائر مــا ذكــره عــىلٰ 

 :احلاجة إليه يف ذلك

 .فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات

له وُينبِّه عىلٰ   .مشكله وغامضه ومنها أن ُيبنيِّ ذلك وُيفصِّ

ـــأمن ]] ٧٦ص /[[ ـــاقلني لي ـــن وراء الن ـــه م ـــا كون ومنه

 .املكلَّفون من أن يكون يشء من الشـرع مل يصل إليهم

 هذه األُمـور مـن ولو وجب أن ُيطَلق االستغناء عن اإلمام يف

 العلم هبا من غري جهة لوجب عىلٰ  حيث كان لنا طريق يوصل إىلٰ 

صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن ُيطِلقوا االستغناء عـن الرسـول 

ومن أطلق بذلك . يف مجيع ما أّداه إلينا ممَّا علمناه قبل أدائه بالعقل

الَّ فيه إ خرج من مجلة املسلمني، وليس يمكن أن يمتنع منه وحيتجَّ 

 .بمثل ما احتججنا به

ـــا قولـــه واعلـــم أنَّ الـــذي أوجـــب هـــذا اخلـــالف : (فأمَّ

: قولــه ، إىلٰ ...)اإلماميَّــةالشــديد الــذي هــو أصــل الكــالم مــع 

ــول ( ــىلٰ [ألنَّ الرس ــه ص ــامع ] اهللا علي ــاهدته وس ــي مش ــام ُتغن ك

كالمـه يف معرفـة األُمـور مـن ِقبَلـه عـن غـريه يف وقتـه فكــذلك 

 يتـواتر عنـه مـن األخبـار يف سـائر مـا حيتـاج بام ٰى جيوز أن ُيستغن

 ٰى ، فقــد مضـــ...)إليــه عــن إمــام بعــده بالصــفة التــي ذكروهــا

ــه يف  ــل بين ــك، والفص ــن ذل ــي ع ــواتر ال ُيغن ــالم يف أنَّ الت الك

االستغناء بـه بعـد الرسـول وبـني اسـتغنائنا بمشـاهدة الرسـول 

وسامع كالمـه يف معرفـة األُمـور عـن غـريه واضـح، ألّنـا نـأمن 

مـن يكـتم بعـض مـا جيـب  يف حال مشاهدته وسامع كالمه عـىلٰ 

ــِرض عنــه بشــبهة وســهو، ومــا جــر جمرامهــا،  ٰى أداؤه، وُيع

فنستغني يف حـال مشـاهدته بكالمـه وبيانـه ملـا ذكرنـاه، ولـيس 

أنَّ اإلعـراض عـن النقـل  بيَّنّـاكذلك احلال بعد وفاتـه، ألّنـا قـد 

ــ ــأمون عــىلٰ بشــبهة أو تعمُّ النــاقلني، ]] ٧٧ص /[[ د غــري م

مـع تباعـٍد  ٰى األُخـر احلـالني عـىلٰ  ٰى فكيف جيوز أن حيمل إحـد

 .بينهام

ــه ــا قول ــزام : (فأمَّ ــد هــذا اإلل ولــذلك ارتكــب بعضــهم عن

ــواتر ــال الت ــول بإبط ــا ال ...)الق ــب، ألّن ــه عجي ــهو من ــو س ، فه

ــل  ــد اهللا  -ُنبطِ ــوت  -بحم ــة يف ثب ــدنا احلجَّ ــو عن ــواتر، وه الت

ــ ــه وب ــف ُنبطِل ــمعيات، وكي ــتجُّ الس ــنصِّ  ه نح ــىلٰ  يف ال ــان  ع أعي

ــة، ومعجــزات األنبيــاء؟ فــإن كــان يظــنُّ  زنــا عــىلٰ  األئمَّ  إذا جوَّ

ــ ــا املتــواترين اإلعــراض عــن النقــل بشــبهٍة أو تعمُّ ٍد فقــد أبطلن

ــام يكونـون متــواترين  التـواتر، فقــد وقـع بعيــدًا، ألنَّ النـاقلني إنَّ

ــىلٰ  ــربوا ع ــوا أو أخ ــ إذا نقل ــدنا أهنَّ ــوص، وعن ــه خمص م إذا وج

ــىلٰ  ــرب ع ــوا اخل ــويز  نقل ــة، وجت ــم حجَّ ــان نقله ــواتر ك ــه الت وج

ة التــواتر، وال  اإلعــراض عــن النقــل علــيهم ال يقــدح يف صــحَّ

 .زه عليهم مبطالً لهيكون جتوُّ 

ا قولـه  وبعضـهم ارتكـب القـول بجـواز الكـتامن عـىلٰ : (فأمَّ

ــم رأوا  اخللـق العظـيم، وارتكــب بعضـهم إبطــال اإلمجـاع، ألهنَّ

ة هـذه األدلَّـة أنَّـه ال يصـحُّ تعلُّ مع الق منا ول بصـحَّ قهـم بـام قـدَّ

ــة يف كــلِّ  ــه ال بــدَّ مــن حجَّ ــا ...)وقــٍت ]] ٧٨ص /[[ يف أنَّ ، فإّن

مل نرتكب مـا حكـاه، بـل ذهبنـا إليـه واعتقـدناه لألدلَّـة البـاهرة 

 .التي قد ذكرنا بعضها

ــام يقــال ارتكــب كــذا وكــذا فــيام ال دليــل عليــه، وفــيام : وإنَّ

ــة إىلٰ  رُّ يضــط ز الكــتامن ارتكابــه، ومل نُ  املرتكــب لــزوم املحجَّ جــوِّ

ــطرُّ  ــث نض ــن حي ــار  م ــل ألنَّ االعتب ــاه، ب ــا ذكرن ــا م ــحَّ لن ليص

 .كشف لنا عن جوازه عليهم

نا عىلٰ  ا اإلمجاع فليس بباطل عندنا، ألنَّ الدليل قد دلَّ أنَّ يف  فأمَّ

ًة هللا تعـاىلٰ  وز أن ينعقـد ، فلـيس جيـمجلة املجمعني معصومًا، حجَّ

عيه املخالفون اإلمجاع عىلٰ   .باطل من هذا الوجه، ال كام يدَّ

ــه ــال ل ــّم يق ــق ال : ث ــتم أنَّ اخلل ــحابك ارتكب ــك وأص لكنَّ

ـــك إىلٰ  ـــاوزتم ذل ـــتامن، وجت ـــيهم الك ـــوز عل ـــات،  جي اجلامع

ـة ال جتتمـع عـىلٰ  عيتم أيضـًا أنَّ األُمَّ ـ وادَّ د باطـل بشـبهة وال تعمُّ

ــة ليســلم لكــم مــا تريــدون نصــ ـرته مــن االســتغناء عــن األئمَّ

، وألنَّكــم رأيــتم أنَّ يف جتــويز واحلجــج بعــد الرســول 

ــدِّ  ذلــك عــىلٰ  ــة انســالخًا عــن ال ــة ونفــي وجــود األئمَّ ين، األُمَّ



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٣٩٠

ارتفـاع الثقـة بشــيء مـن  وخروجًا عـن اإلسـالم، وطريقنـا إىلٰ 

ــادات  ــىلٰ ]] ٧٩ص /[[العب ــكم ع ــتم نفوس ـــرع، فحمل  والش

ـــذاهبكم دفـــع املعلـــوم اجلـــا ـــول ليصـــحَّ لكـــم م ئز يف العق

 .الفاسدة

ا قولـه إنكـار العقليـات أو  ثـّم دعـا ذلـك بعضـهم إىلٰ : (فأمَّ

ـة يف الزمـان فـأبطلوا احلجـج  بعضها لكي يثبـت لـه إثبـات حجَّ

ومــا لــو ثبــت لكــان [الصــحيحة لكــي ُيثبِتــوا مــا ال أصــل لــه، 

ــًا عــىلٰ   هــذه احلجــج، ألنَّ إثبــات اإلمــام ال يمكــن إالَّ  فرع

ــواتر ــل أو الت ــة العق ــف ...])بطريق ــبطالن، وكي ــح ال ، فواض

ــاٰىض  ــن تق ــل م ــة العق ــل أدلَّ ل يف  ُيبطِ ــوِّ ــا، وُيع ــومه إليه خص

صـــاحب  ٰى حجــاجهم ودفـــع مـــذاهبهم عليهـــا، لـــوال يـــر

ل كالمنــا إىلٰ  هـذه الغايــة يف إثبــات  الكتـاب أنَّ معتمــدنا مـن أوَّ

ــىلٰ  ــة ع ــ الرئاس م املح ــوهَّ ــف يت ــل، فكي ــة العق ــض دالل  تجُّ حم

بالعقــل اعتقــاد بطالنــه؟ والــذين أنكــروا العقليــات يف احلقيقــة 

 وأبطلوهــا مــن حيــث ال يشــعرون هــم الــذين نفــوا احلاجــة إىلٰ 

 .الرؤساء مع شهادة العقل باحلاجة إليهم

ــوهلم ــا ق ــك إىلٰ : ([فأمَّ ــم ذل ــّم أّداه ــخاص ث ــات أش ال ] إثب

امـًا وا يف هـذا الزمـان إمأصل هلم لكي يصـلح مـا ادَّعـوه، فـأثبت

، ...)بنسـب واسـم مـن غـري أن ُيعـَرف منـه عـني أو أثـر اخمتص� 

د دعـو فمبنيٌّ عـىلٰ  لنـا عـىلٰ  ٰى جمـرَّ أنَّ  وحمـض االقـرتاح، وقـد دلَّ

ــلِّ  ــة يف ك ــة واجب ــة  اإلمام ــام ال حيل ــان ب ــه ]] ٨٠ص /[[زم في

ــىلٰ  ــدرة ع ــاىلٰ  وال ق ــديم تع ــون الق ــتحال أن يك ــه، وإذا اس  دفع

ــ ــا في ه لطفهــم ومصــلحتهم وجــب غــري مــزيح لعلــل عبــاده مل

ـة، ولـيس جهـل مـن جهـل وجـودهم  القطع عـىلٰ  وجـود األئمَّ

ــة، وال منــع  ودخلــت علــيهم الشــبهة يف أمــرهم بقــادح يف األدلَّ

 .معرتض عليها

، إن أراد أن ال ...)ال ُيعــَرف منــه عــني وال أثــر: (وقولــه

ــيس  ُيعــَرف بالــدليل فــام ذكرنــاه ُيبطِلــه، وإن أراد باملشــاهدة فل

 .ا كان غري مشاهد جيب نفيه وإبطالهم كلُّ 

ـــه ـــا قول ادِّ َعـــاء  بعضـــهم هـــذه الطريقـــة إىلٰ  ٰى وأدّ : (وأمَّ

ــىلٰ  ــوص ع ـــرورة يف النص ــل أدّ  الض ــالف، ب ــهم إىلٰ  ٰى املخ  بعض

عي ...)هـا رضوريـةالقول بأنَّ املعارف كلَّ  ، فلـيس فينـا مـن يـدَّ

ن وقـع مـن جهتـ إالَّ عـىلٰ  الضـرورة يف النصِّ  ه، السـامع لـه، ممـَّ

ا من يعرفـه مـن ُطـ ق اخلـرب فخـارج عـن بـاب الضــرورة، رُ فأمَّ

عي أنَّ املعــارف كلَّ  ــالً يــدَّ هــا ومــا نعــرف فينــا أحــدًا حمصِّ

ـــرورة يف  ــاد الض ــريِّ باعتق ــب أن ال ُيع ــان جي ــد ك ــة، وق رضوري

ــذا  ــتح ه ــذي افت ــاحظ ال ــثامن اجل ــل أيب ع ــه مث ــن ل ــارف م املع

 .شهورما هو امل فيه إىلٰ  ٰى الرأي املنكر، وتناه

*   *   * 

ــا قولــه]] ٩٨ص [[ ــدلُّ عــىلٰ : (فأمَّ أنَّ اإلمامــة  وأحــد مــا ي

ــل  ــة العق ــن جه ــب م ــراد ]] ٩٩ص /[[ال جت ــام ي ــام إنَّ أنَّ اإلم

ألُمور سـمعية كإقامـة احلـدود وتنفيـذ األحكـام ومـا شـاكلها، 

ــأن ال  ــه فب ــل في ــدخل للعق ــام ال م ــه اإلم ــراد ل ــا ي ــان م وإذا ك

م مــن ...)إلمامــة أوىلٰ يكــون لــه مــدخل يف إثبــات ا ، فقــد تقــدَّ

ــاكالمنــا يف إبطالــه مــا يغنــي، و ــ بيَّنّ راد لــه اإلمــام أمــر أنَّ مــا ُي

يتعلَّــق بواجبــات العقــل، وأنَّ احلاجــة إليــه واجبــة ســواء 

وردت العبادة بالسمع أو مل تـرد، ولـيس إذا كـان أحـد مـا يـراد 

ب اإلمام له ما جاء بـه السـمع كإقامـة احلـدود ومـا أشـبهها جيـ

أن تبطل احلاجة إليه مـن وجـه آخـر، وإنَّـام كـان يف هـذا الكـالم 

شبهة لو كانـت احلاجـة إليـه يف األُمـور السـمعية تنـايف احلاجـة 

ــيام  ــل ف ــال طائ ــذلك ف ــن ك ــا إذا مل يك ــة، فأمَّ ــور العقلي يف األُم

 .ذكره

ــه ــا قول ــالوا: (فأمَّ ــإن ق ــ: ف ــلِّم أنَّ اإلمــام ُي ــا ال ُنس ــا إّن راد مل

ــه.)..ذكرمتــوه فقــط : فطريــق الكــالم معهــم أن يقــال: (، وقول

ـا أن يكـون بـام ذكرنـاه، أو  ال بدَّ من أن يكـون قـيًِّام بـأمر مـا، إمَّ

ـًة، وقـد أبطلنـا ذلـك  ، فقـد سـلف الكـالم عـىلٰ ...)يكون حجَّ

لنـا عـىلٰ  ـة، ودلَّ  ما ظنَّ به صاحب الكتـاب أنَّـه أبطـل كونـه حجَّ

ة بام ال شبهةأنَّه لطف يف الدِّ   .يف مثله ين وحجَّ

ــا قولــه ــؤّدي عــن : فــإن قــالوا: (فأمَّ أَال حيتــاج إليــه لي

فقــد علمنــا أنَّ التــواتر : (، وقولــه...)الرســول الشـــريعة؟

يف  ٰى ـ، فقــد مضــ...)يغنــي عــن ذلــك، وكــذلك اإلمجــاع

 .التواتر ما يكفي

ــا اإلمجــاع فإّنــا وإن ذهبنــا إىلٰ ]] ١٠٠ص /[[ أنَّــه ال  فأمَّ

مـن حيـث اسـتقرَّ عنـدنا أنَّ يف مجلـة باطـل  جيوز أن ينعقـد عـىلٰ 

ــة قبــل  املجمعــني معصــومًا فلــيس جيــوز أن ُجيَعــل اإلمــام حجَّ

ــه يف مجلــة املجمعــني، فمــن  ــوت وجــود املعصــوم، وكون ثب

ــا ــا قلن ــتغن: هاهن ــاع ال ُيس ــف  ٰى إنَّ اإلمج ــام، فكي ــن اإلم ــه ع ب

م عاقـل االسـتغناء بـالتواتر واإلمجـاع عـن مـؤدٍّ للشــريعة  يتوهَّ

وتسـعة أشـعار مـا ُحيتـاج إليـه ال إمجـاع فيـه،  رسول بعد ال

َل بـــام يف الشــــريعة عـــىلٰ  التـــواتر  وال تـــواتر بـــه؟ ولـــو ُعـــوِّ

واإلمجــاع لوجــب أن يكــون مــا مل ُجيَمــع عليــه ومل يتــواتر اخلــرب 
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ـة علينـا فيـه، وكـال األمـرين ـبه لـيس مـن الشـ ريعة، أو ال حجَّ

 .فاسد

ــه ــا قول ــالوا بجــواز اخلطــ: (فأمَّ ــا، فقــد )أ علــيهامفــإن ق  بيَّنّ

أيضـًا أنَّ إثبـات اإلمـام ال يصـحُّ إالَّ بإثبـات  بيَّنّـافساد ذلـك، و

ــىلٰ  ــالفرع ع ــو ك ــواتر، فه ــه  الت ــع بطالن ــحُّ م ته، وال يص ــحَّ ص

م، ألنَّ التــواتر  القــول بإثبــات اإلمامــة، فلــيس األمــر كــام تــوهَّ

ــة يف اجلملـــة،  عنــدنا لــيس بطريــق إىلٰ  إثبـــات أعيــان األئمَّ

وب وجـودهم يف األعصـار، بـل طريـق ذلـك هـو العقــل ووجـ

ته، وإنَّام التـواتر طريـق إىلٰ  ـة، ولكـون  وحجَّ إثبـات أعيـان األئمَّ

ذلــك أيضــًا طريــق آخــر  اإلمــام فالنــًا دون غــريه، وإن كــان إىلٰ 

ــه ال يصــحُّ القــول باإلمامــة مــع  وهــو املعجــز، فكيــف يظــنُّ  أنَّ

ه أّنـا ُنبطِـل التـواتر، وقـد توّمهـ أنَّ ذلك مبنـيٌّ عـىلٰ  عىلٰ . بطالنه

ـــرض  ـــا أن يع زن ـــا وإن جوَّ ـــه، وإّن ـــر بخالف منا أنَّ األم ـــدَّ ق

ــىلٰ  زين ع ــوِّ ــري جم ــا فغ ــا ذكرن ــل م ــل ألج ــن النق ــواترون ع  املت

 .املتواترين الكذب فيام يتواترون به

ــا قولــه]] ١٠١ص /[[ حيتــاج إليــه : قــالوا ٰى ومتــ: (فأمَّ

أنَّ ذلـك يـزول  بيَّنّـا غـري ذلـك، فقـد إلزالة السهو واخلطـأ، إىلٰ 

] أنَّ اإلمــام ال حيتــاج إليــه يف ذلــك[مــن دون اإلمــام إذا ُعــِرَف 

ــىلٰ  ــار ع ــل األخب ــع يف نق ــهو ال يق ــواتر، وال  وأنَّ الس ــق الت طري

ــة يصــحُّ عــىلٰ  ــع األُمَّ م أنَّ مــا يكــون اإلمــام ...)مجي ، فقــد تقــدَّ

ــريه  ــه غ ــًا فيــه ويف ارتفاعــه مــن رضوب اخلطــأ ال يقــوم في لطف

 .امهمق

ــه ــىلٰ : (وقول ــار ع ــل األخب ــع يف نق ــهو ال يق ــق  إنَّ الس طري

ــىلٰ  ــحُّ ع ــواتر، وال يص ــة الت ــع األُمَّ ــام )مجي ــر ك ــب أنَّ األم ، فه

ـ ٰى ادَّعـ د اخلطـأ؟ يعنــي يف السـهو، فمـن أيـن نــأمن علـيهم تعمُّ

ــاع  ــه يف امتن ــزع إلي ــا يف ــان م ــه، وإذا ك ــة علي ــع األُمَّ ــيام جتتم ف

ــ ــيهم مــن العــادة ال ين ــالســهو عل د اخلطــأ، فقــد ثبتــت ايف تعمُّ

ــة إىلٰ  ــىلٰ  احلاج ــة ع ــلِّ  األئمَّ ــالٍ  ك ــن ح عي م ــدَّ ــا ي ــل م ، فبط

 .االستغناء عنهم

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

اإلمامـة :  ٰى ـد املرتضـقـال السـيِّ  :مسألة]] ١٩١ص [[

م مـن زمـان، لقـرب النـاس مـن الصـالح وبعـده واجبة يف كلِّ 

 .الفساد عند وجود الرؤساء املهيبني

الرئاســة واجبــة عقــالً ال حيســن التكليــف مــن : رشح ذلــك

ـــان  ـــومني املكلَّ ]] ١٩٢ص /[[دوهنـــا إذا ك ـــري معص فـــون غ

 .وجيوز منهم اخلطأ والفساد والظلم

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  وال ــك ع ــم رضورةً : ذل ــا نعل ــني املكلَّ  أنَّ  أّن ف

ب اجلنـاة ؤدِّ اليـد ُيـ كـان هلـم رئـيس مطـاع مهيـب منبسـط ٰى مت

 وينتصــف مــن الظــامل للمظلــوم ويــردع املعانــد، كــانوا إىلٰ 

خلــوا مــن رئــيس  ٰى ومتــ. الصــالح أقــرب ومــن الفســاد أبعــد

كــانوا مــن الصــالح أبعــد  -حســب مــا ذكرنــاه  -هــذه صــفته 

 .ومن الفساد أقرب ووقع بينهم اهلرج واملرج

ال خيتلـف رط الذي ذكرناه، ـبالش والعلم بام ذكرناه رضوريٌّ 

 .ة فيام ذكرناهباألوقات واألزمان واألحوال بل األحوال مستمرَّ 

ــذلك أنَّ  ــان ب ــف فب ــاء لط ــود الرؤس ــا . وج ــت كوهن وإذا ثب

ــا، ومل  ــارف وغريه ــن املع ــاف م ــائر األلط ــت كس ــًا وجب لطف

 .حيسن التكليف من دوهنا

رشحهـا طويـل، وقـد  وهذه مجلة كافية يف هذا املوضـع، ألنَّ 

 ).الذخرية(ويف ) الشايف يف اإلمامة(كتاب استوفيناه يف ال

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض )/ خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــة العقليــة  مــا دلَّ عــىلٰ  ٰى أقــو]] ١٧٣ص [[ الــنصِّ أنَّ األدلَّ

أنَّ اإلمام ال بدَّ منـه يف كـلِّ زمـان، وأنَّـه ال بـدَّ مـن  قد دلَّت عىلٰ 

ــه قطعــًا ]] ١٧٤ص /[[لِّ كونــه معصــومًا مــن كــ القبــائح، وأنَّ

ــاً  عــىلٰ  ــة . ذلــك وبتات ت هــذه اجلملــة ووجــدنا األُمَّ وإذا اســتقرَّ

أقـوال ثالثـة ال رابـع هلـا،  عـىلٰ   يف اإلمامة بعد وفـاة النبـيِّ 

بـن أيب  منها قـول الشـيعة بـأنَّ اإلمـام بعـده أمـري املـؤمنني عـيلُّ 

م يف تلــك احلــال إنَّ اإلمــا: ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ــب  ــد املطَّل ــن عب ــاس ب ــو العبّ ــه(ه ــوان اهللا علي ــا . )رض ومنه

 أبــو بكــر، عــىلٰ  )عليــه وآلــه الســالم(القــول بــأنَّ اإلمــام بعــده 

ــن  ــنصٍّ م ــًا ب ــه إمام ــن جعل ــنهم م ــائلني، فم ــن الق ــتالف م اخ

عليـه وهـم البكريـة، ومـنهم مـن  )عليه وآلـه السـالم(الرسول 

ـــة لـــه وهـــم املعتزلـــة واخلـــوارج  أثبتــه إمامـــًا باختيـــار األُمَّ

 .وأصحاب احلديث ومن وافقهم من الِفَرق

ــاس  لفقــد ...  وإذا كــان مــذهب القــائلني بإمامــة العبّ

هبـا، وإذا ... الشـرط العقيل الـذي هـو العصـمة، إذ هـي فـيهام 

مل يكن الرشط الـذي ال بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه يف اإلمـام 

ــة  ــال إمام ــيهام ف ــا ف ــًا إليه ــون مقطوع ــَق إالَّ أن يك ــم يب ــام، فل هل

ــن أيب طالــب  اإلمــام يف تلــك احلــال هــو أمــري املــؤمنني عــيلُّ  ب
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 ــرج الن خ ــل األوَّ ــام بط ــذهب ك ــذا امل ــل ه ــه إن بط ، ألنَّ

ــة  ــّد يف اإلمام ــنهم مل يعت ــدًا م ــإنَّ أح ــة، ف ــع األُمَّ ــن مجي احلــقُّ ع

 .بتلك احلال غري هؤالء الثالثة

ـــدلَّ عـــىلٰ  جـــوب اإلمامـــة والعصـــمة و ومل يبـــَق إالَّ أن ن

ـة بيَّنّـابالعقل، وهذا ممَّا قد  ه يف مواضـع كثـرية مـن كتبنـا وخاصَّ

ــايف ــروف بالش ــاب املع ــىلٰ . يف الكت ــدلُّ ع وجــوب  والــذي ي

ــم رضورًة  ــا نعل ــان أّن ــلِّ زم ــة يف ك ــن الرياس ــة م ــنس األُمَّ ج

خلــوا مــن رئــيس مــذهب  ٰى وباختبــار العــادات أنَّ النــاس متــ

ب نافــذ األمــر ب م اجلــاين وُيــؤدِّب املــذنب مهــذَّ اســط اليــد ُيقــوِّ

ــم متــ  ٰى فشــا بيــنهم التظــامل والتغاشــم واألفعــال القبيحــة، وأهنَّ

االرتـداع واإلنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إىلٰ 

ـة املـثىلٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  ٰى أقـرب، ومتـ احلجَّ

ب مــن وكــره فعــل القبــيح ال بــدَّ أن يلطــف هلــم بــام هــو مقــرِّ 

مراده مبعـد مـن مسـخوطه، فيجـب أن ال خيّلـيهم مـن إمـام يف 

أنَّ صــفات هــذا اإلمــام ال ُتســتَدرك  بيَّنّــاوإذا . كــلِّ زمــان

 .عينه باالختيار فال بدَّ من النصِّ عىلٰ 

ــه  والــذي يــدلُّ عــىلٰ  وجــوب عصــمته أنَّ جهــة احلاجــة إلي

ـ بيَّنّاما  عىلٰ  ة، فلـيس هي جـواز اخلطـاء وفعـل القبـيح مـن األُمَّ

ــىلٰ  ــاز ع ــا ج ــأ م ــن اخلط ــه م ــوز علي ــام جي ــون اإلم ــو أن يك  خيل

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو ال جيــوز ذلــك عليــه، ويف األوَّ

ــة احلاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإالَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، ألنَّ علَّ في

 ٰى إثبـات مـا ال يتنـاه ؤّدي إىلٰ كان ذلـك نقضـًا للعلَّـة، وهـذا ُيـ

ة أو االنت  .إمام معصوم وهو املطلوب هاء إىلٰ من األئمَّ

أيُّ حاجـــٍة بكـــم يف نصــــرة الـــدليل الـــذي : فـــإن قيـــل

ــر ذكرمتــوه إىلٰ   ٰى إثبــات وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثريًا كتأثري إجياب العصمة؟

ــا ــ: قلن ــىلٰ  ٰى مت ــدّل ع ــان  مل ن ــلِّ زم ــة يف ك ــوب اإلمام وج

ــ ــم أنَّ احل ــام مل نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص ــن وثب ــرج ع قَّ ال خي

ــىلٰ  ــة ع ــع األُمَّ ــا أن جتم زن ــة، وجوَّ ــتمرُّ  األُمَّ ــال يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أرشنـا إليـه يف 

ــا إىلٰ  ــه احــتامل وال جمــاز صــدر كالمن ــه ال يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

ع أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  ٰى تقابل بام ُيـدَّ

ــىلٰ  ــا  ع ــدول عنه ــوز الع ــة ال جي ــة رضوري ــة وطريق ــمة عقلي قس

 .وال االعرتاض عليها بيشء من األقوال واألفعال

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف علم الكالم

 :الكالم يف اإلمامة: باب ]]٤٠٩ص /[[

 كــلَّ ) الشــايف يف اإلمامــة(إّنــا وإن كنّــا قــد أوردنــا يف كتابنــا 

أبعـد  مـن الكـالم وانتهينـا فيـه إىلٰ  إليـه يف هـذا الفـنِّ تـاج ما ُحي 

الغايات، فال جيوز إخـالل هـذا الكتـاب مـن مجلـة فيهـا مقنعـة 

 .ذلك غريه، ونحن عاملون عىلٰ  وكالم ال حيتاج معه إىلٰ 

 :زمان وجوب الرئاسة يف كلِّ  يف الداللة عىلٰ : فصل

ــام نوجــب الرئاســة بشـــرطني ــا إنَّ  أحــدمها ثبــوت: اعلــم أّن

ــمة ــاع العص ــر ارتف ـــرط اآلخ ــيل، والش ــف العق ــ. التكلي  ٰى فمت

 .زال الرشطان أو أحدمها فال وجوب لرئاسته

ــي  ــة، وه ــة املطلق ــل الرئاس ــيه العق ــه ويقتض ــذي يوجب وال

ــي  ــلحة الت ــإنَّ املص ــي، ف ــر والنه ــاذ األم ــة ونف ــرض الطاع ف

 .نوجب الرئاسة هلا بذلك مقرتنة

ــرئيس الــذي أوجبنــ ــون ال ــرق بــني أن يك اه منبئــًا وال ف

 .الً لرشيعته وبني أن ال يكون كذلكإليه ومتحمِّ  ٰى يوح

ـذًا لشــرع ومقـيًام حلـدود  وال فرق أيضـًا بـني أن يكـون منفِّ

 .الرئاسة املطلقة  رشعية أو ال يكون كذلك، ألّنا إنَّام نوجب

ــن أن ]] ٤١٠ص /[[ ــاه م ــذي أوجبن ــرئيس ال ــدَّ يف ال وال ب

ــده ــوق ي ــد ف ــه وال ي ــيس ل ــون ال رئ ــا  .يك ــة أوجبن ــذه العلَّ وهل

 .ما سنُبيِّنه بمشيئة اهللا تعاىلٰ  عصمته عىلٰ 

ــل ــإذا قي ــة إىلٰ : ف ــن  أيُّ حاج ــار ع ـــرط، واإلنزج ــذا الش ه

ـــاألُمراء  ـــأمَّن ب ـــاء يت ـــربة يف الرؤس ـــلحة املعت ـــيح واملص القب

 وخلفاء األُمراء؟

ــا ــريهم : قلن ــة لغ ــوا رعيَّ ــن أن يكون ــون م ــراء ال خيل األُم

ــني إىلٰ  ــام  وراجع ــلِّ إم ِّ  الك ــؤمت ــري م ــانوا غ ــريهم، وال أو ك ني بغ

ــوا معصــومني كــاملني ــوا كــذلك إالَّ بعــد أن يكون ومــن . يكون

ــا إىلٰ  ــي أرشن ــه الرئاســة الت وجوهبــا، وإن  كــان هبــذه الصــفة فل

ــ ة كثــريين يف كــانوا مجاعــة فــإنَّ العقــل ال يمنــع مــن وجــود أئمَّ

ة لغـريهم ومـؤ. زمان واحـد متّني وإن كـان هـؤالء األُمـراء رعيـَّ

كــلِّ حــاٍل وجــوب رئاســة مــن ال  فقــد ثبــت عــىلٰ  بإمــام الكــلِّ 

ــه ال بــدَّ مــن ذلــك وإن كــان مــن رئاســة مــن  رئاســة عليــه، وأنَّ

 .يقتدي من الرؤساء بغريه كاألُمراء بدٌّ 

عينــاه أنَّ كــلَّ  والــذي يــدلُّ عــىلٰ  عاقــل عــرف العــادة  مــا ادَّ

 وخــالط النــاس، يعلــم رضورًة أنَّ وجــود الــرئيس املهيــب

ــم  ــده التظــامل والتقاس ــدبري يرتفــع عن ــديد الت النافــذ األمــر الس
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ــاس إىلٰ  ــون الن ــه، أو يك ــاغي أو معظم ــرب،  والتب ــه أق ارتفاع

مــا أرشنــا إليــه مــن  وإن ُفِقــَد مــن هــذه صــفته يقــع عنــده كــلُّ 

 .وقوعه أقرب الفساد أو يكون الناس إىلٰ 

ه لطــف يف فعــل الواجــب واالمتنــاع بيَّنّــامــا  فالرئاســة عــىلٰ 

. املكلَّفــني منهــا ن القبــيح، فيجــب أن ال ُخيــيل اهللا تعــاىلٰ مــ

 .ودليل وجوب اإللطاف يتناوهلا

ــه ــالف مل حيســن مناظرت ــالف فيهــا خم ــة إن خ . وهــذه اجلمل

عـــ ـــه قـــد يفســـد النـــاس عنـــد بعـــض الرؤســـاء  ٰى وإن ادَّ أنَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــك معرتض ــن ذل ــده، مل يك ــد فق ــلحون عن ص /[[  ويص

عي أنَّ النــاس يصــلحون عنـــد كالمنــا، ألّنــا ال نــدَّ ]] ٤١١

ــا رئــيس]  ذلــك عــىلٰ [ ــام قلن  وجــود جــنس الرئاســة عــىلٰ : ، وإنَّ

ــن  ــدها، فم ــون كفق ــاد ال يك ــالح والفس ــاب الص ــة يف ب اجلمل

ــه يعاديــه أو  فســد مــن النــاس عنــد رئاســة بعــض الرؤســاء ألنَّ

ذلــك مــن األســباب ال بــدَّ مــن أن  ٰى حيســده أو مــا جيــري جمــر

 .ند رئاسة غريهالصالح ع يكون أقرب إىلٰ 

أنَّ اخلوارج املبطلني لوجـوب اإلمامـة املـارقني عـن  ٰى أَال تر

ـة مـا خلـوا قـطُّ  مـن رئـيس ينصـبونه ويرجعـون يف  طاعة األئمَّ

أيـدي جنـاهتم وينصـف مظلـومهم مـن  ُأمورهم إليه، يأخذ عىلٰ 

  معروفون؟ظاملهم، ورؤساؤهم يف كلِّ عرص

نــد وجــود الصــالح الــذي حيصــل للمكلَّفــني ع: فــإن قيــل

ــق بالــدنيا ومنافعهــا وينــتظم بــه أحــوال  الرؤســاء هــو فــيام يتعلَّ

ــ ــايش، وال تعلُّ ــارات واملع ــدِّ التج ــذلك بال ــب ق ل ــام جي ين وإنَّ

 .ينيةالدِّ   املصالح

لوجود الرؤساء مصالح دنيوية، وهي ما ذكـرتم، وفيهـا : قلنا

 ىلٰ أنَّـه يرتفـع معهـا أو يكـون أقـرب إ بيَّنّـامصالح دينية، ألّنا قد 

 .االرتفاع الظلم والبغي والصالح بذلك ديني وال حمالة

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــيح : ول ــن القب ــف م ــاع املكلَّ إنَّ امتن

خلوفه مـن عقـاب اإلمـام وتأديبـه ُيدِخلـه يف أن يكـون ملجـًأ ال 

ثوابـًا، وذلـك ألنَّ اإلجلـاء مـا رفـع الـدواعي ]  بـذلك[يستحقُّ 

ـة، أَال تـردة مـع وجـود الرؤسـاالقبيح مرتدِّ  إىلٰ  ـم  ٰى ء واألئمَّ أهنَّ

قـد يعصـون وخيـالفون ويقـع القبــائح مـع وجـود الرئاسـة مــن 

ــانوا  ــو ك ــني، ول ــري ملجئ ــم غ ــَم أهنَّ ــني؟ فُعِل ــن املكلَّف ــري م كث

ملجئــني الســتحقَّ مــن امتنــع مــن القبــيح مــع قدرتــه عليــه يف 

  ف مـــدحًا وال تعظـــيًام، وقـــدرِّ ـزمـــان وجـــود رئـــيس متصـــ

 .ف ذلكعلمنا خال]] ٤١٢ص /[[

فـًا واحـدًا بـال ثـاٍن لـه، أ  فلو كلَّـف اهللا تعـاىلٰ : فإن قيل مكلَّ

ـــه أ ـــيس ل ـــب رئ ـــون نص ـــتم توجب ـــإن كن ـــه؟ ف و ال توجبون

ــرئيس، وأّي  ــذا ال ــع ه ــم رف ــأّي ظل ــوه ف ــي أزال،  أوجبتم بغ

ــه؟ وإن مل  ــي علي ــه ويبغ ــن يظلم ــف م ــذا املكلَّ ــع ه ــيس م ول

س مــع الــرئي توجبــوه نقضــتم مــذهبكم يف وجــوب احلاجــة إىلٰ 

ثبـــوت الشــــرطني اللـــذين ذكرمتومهـــا، وينبغـــي أن تزيـــدوا 

 .رشطًا ثالثًا، وهو أن يكون التكليف جلامعة

يمكـن أن يظلـم هـذا املكلَّـف الـرئيس املنصـوب : وإن قيل

ــه،  ــَد وُنِصــَب رئيســًا ل ن مــن ظلمــه اذا ُوِج نفســه، فــإنَّام يــتمكَّ

ن مــن ظلــم  ــف ال يــتمكَّ فمــن أيــن وجــوب ذلــك وهــذا املكلَّ

 ريتفع؟ف

ـن مـن قبـيح متعـدٍّ : قلنا املكلَّـف وإن كـان واحـدًا فقـد متكَّ

الظلـم وأخـذ أمـوال غـريه  غريه، وهو أن يريـد ويعـزم عـىلٰ  إىلٰ 

ــن منهــا، والعــزم عــىلٰ  وإذا كــان الــرئيس . القبــيح قبــيح إذا متكَّ

ـن منـه مل يكـن لـه داٍع  يأخذ عىلٰ  يده ويمنعـه مـن الظلـم إذا متكَّ

يح، فــارتفع وامتنــع وكــان وجــود الــرئيس هــذا العــزم القبــ إىلٰ 

 .لطفًا فيه

يف  طــريقتكم هــذه توجــب أن ينصــب اهللا تعــاىلٰ : فــإن قيــل

ــة املكلَّفــني فيــه، وهــذا  كــلِّ بلــد رئيســًا وإالَّ مل يكــن مزحيــًا لعلَّ

ة يف كلِّ زمانيوجب نصب أئمَّ   .ة عدَّ

ـا : قلنا ال بدَّ لكـلِّ أهـل بلـد قريـب وبعيـد مـن رئـيس، فإمَّ

أو يكـون لـه صـفة األمـري املتـوّيل  ون له صفة إمـام الكـلِّ أن يك

وإمـام اجلميـع، فـإنَّ احلـال ال يمنـع مـن  من ِقبَـل رئـيس الكـلِّ 

ن لـه صـفة اإلمـام األصـيل، فـإنَّ العقـل  ة رؤسـاء ممـَّ نصب عـدَّ

ــه للســمع ــا اآلن من ــام امتنعن ــع مــن ذلــك وإنَّ واإلمجــاع،   ال يمن

زنــــا أن يكــــ]] ٤١٣ص /[[  وإالَّ  ون رؤســــاء األقطــــار جوَّ

ــاكلِّ [ ــة، وإن ] ه ــفات األئمَّ ــم ص ــا هل ــبالد مجيعه ــت[وال ]  كان

احلال كحالنا هـذه قـد ُعِلـَم منهـا أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ إمامـًا 

واحــدًا قطعنــا أنَّ رؤســاء األقطــار والبلــدان هلــم صــفات 

م يرغبون بإمام الكلِّ   .األُمراء وأهنَّ

ــىلٰ  ــزم ع ــيس يل ــاه إذا قل ول ــا ذكرن ــام ــان : ن ــام إذا ك إنَّ اإلم

ــون  ــون املكلَّف ــار األرض أن يك ــض أقط ــَب يف بع ــدًا وُنِص واح

يف األقطــار البعيــدة منــه لــيس يمكــنهم املعرفــة بحالــه إالَّ بعــد 

 .زمان طويل، أن يكونوا خالني من لطفهم يف تكليفهم

ــىلٰ  ــا ع لن ـــرناه ودلَّ ــذي نص ــذهب ال ــك أنَّ امل ته  وذل ــحَّ ص
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ـيوجب أنَّ أصل التكليف  ة يف كـلِّ بلـد يوجـب إقامـة أئمَّ ة عـدَّ

مـن  أحـد، وجيـوز بعـد ذلـك أن يستصـلح اهللا تعـاىلٰ  وعند كـلِّ 

ــه ممكــن يف الفــرع  بعــد أن اســتقرَّ اإلمــام بخلفائــه وُأمرائــه، ألنَّ

 .وغري ممكن يف األصل

ــدة عــن مقــرِّ : فــإن قيــل ــا  ألــيس يف البلــدان البعي اإلمــام م

عـه معرفـة اإلمـام املنصـوب، حـدٍّ ال يمكـن م يبلغ يف البعـد إىلٰ 

ــذه  ــع ه ــه م ــه وخلفائ ــم بُأمرائ ــالح هل ــع االستص ــف يق فكي

 احلالة؟

ــا ــد إىلٰ : قلن ــت احلــال يف البع ــرتم وجــب  إن انته مــا ذك

 .نصب من له صفة اإلمام هناك

ــهـذا يقتضـ: فإن قيـل عنّـا  ٰى ة كثـريين فـيام نـأي جتـويز أئمَّ

 .من البالد يف هذا الوقت

ــا ــة نب: قلن ــت رشيع ــا يِّ إن كان ــىلٰ  ن ــن ع ــلِّ م ــة لك  الزم

األرض ولكــلِّ مــن املكلَّــف بشـــر قريــب وبعيــد يف ختــوم 

ــه  ــلة ب ــا متَّص ــًا إالَّ وأخبارن ف ــون مكلَّ ــوز أن يك ــن جي األرض فل

ـــزات نبيِّ  ـــة بمعج ـــا واحلجَّ ـــة ن ـــه قائم ص /[[  ورشيعت

ــلت ]] ٤١٤ ــه، وإذا اتَّص ــة  -علي ة طويل ــدَّ ــو يف م ــا  -ول أخبارن

مـن ينصـبه مـن األُمـراء كـام يلزمـه االنقيـاد به لزمـه االقتـداء ب

حــدب األرض ويف  فــإن جــاز أن يكــون عــىلٰ . هــذا الشـــرع إىلٰ 

ــوز اتِّ  ــن ال جي ــا م ــف ختومه ــو مكلَّ ــه وال ه ــا ب ــال أخبارن ص

ـ فـإنَّ الـذي اقتضـاه . ةبشـريعتنا جـاز أن ينصـب لـه إمـام وأئمَّ

ــا ونعــرف ـاإلمجــاع أنَّ اإلمــام يف هــذا الشــ رع ملــن جيــري جمران

ــد ــا إالَّ واح ــرف أخبارن ــاره ويع ــذه . أخب ــيس ه ــن ل ــا م فأمَّ

ــنِّ  ــة واجل ــو كاملالئك ــه وه ــع . أحوال ــك والقط ــيل ذل ويف تفص

منـه بعينــه نظـر، والشـكُّ فيـه غــري خمـلٍّ بـام نحــن ]  احلـقِّ  عـىلٰ [

 .مون عليه ونارصون لهمتكلِّ 

ــالوا ــإن ق ــان : ف ــلِّ زم ــًا يف ك ــة لطف ــون الرئاس ــمَّ ك ــو ع ل

مكلَّـف، ملـا وجـب ذلـك يف  تكليـف وكـلَّ  لوجب أن يعمَّ كـلَّ 

ــاىلٰ  ــاهللا تع ــة ب ــًا املعرف ــة لطف ــون اإلمام ـــي أن تك ــذا يقتض ، وه

ة ؤّدي إىلٰ لإلمام نفسه ويُ   .ما ال هناية له من األئمَّ

ــا ــىلٰ : قلن ــها ع ــاس بعض ــب قي ــاف ال جي ــض يف  األلط بع

خصوص أو عموم، وإنَّـام جيـب إثباهتـا ألطافـًا فـيام إلطـاف فيـه 

هـذا أن تكـون  قتضـيه الداللـة، فلـيس يمتنـع عـىلٰ بحسب مـا ت

ــ ــة الدالَّ ــان لألدلَّ ــلِّ زم ــًا يف ك ــة لطف ــىلٰ الرئاس ــك وإن مل  ة ع ذل

 .يكن لطفًا يف كلِّ تكليف ومكلَّف

ــه  ــون ل ــًا يك ف ــان مكلَّ ــه وإن ك ــام نفس ــب يف اإلم ــام مل جي وإنَّ

إمام هو لطف لـه، ألنَّ اإلمامـة إنَّـام هـي لطـف يف رفـع القبـيح 

ـا مـن هـو معصـوم أو تقل يله فيمن جيوز صـفة فعـل القبـيح، فأمَّ

ــه ال خيتــار قبيحـًا فــأّي  مقطـوع عــىلٰ  لطــف يكــون  حاجــٍة إىلٰ  أنَّ

 االمتناع والقبيح؟ معه أقرب إىلٰ 

ــن  ــف م ــف ومكلَّ ــلِّ تكلي ــا لك ــب عمومه ــة مل جي واملعرف

ــت[حيــث  ــها لــيس بموجــود ]  عمَّ األوقــات، بــل لــدليل خصَّ

ــأنَّ ا عــىلٰ . يف اإلمــام ة لكــلِّ تكليــف ملعرفــة نفســها ليســت عامَّ

ص /[[  ، فــإنَّ التكليــف العقــيل يف أحــوال مهلــةحــالٍ  وال كــلِّ 

النظـر ليسـت املعرفـة لطفـًا فيـه، فقـد خـالف عمومهـا ]] ٤١٥

 .يف كلِّ مكلَّف عمومها للتكاليف واألزمان

بـأنَّ املعرفـة ال يمكـن كوهنـا لطفـًا يف التكليـف : فإن تعلَّلوا

 .زمان مهلة النظرالعقيل يف أ

ــا ــذلك، ولــيس كــلُّ : قلن ــق  هــو ك ـــيء أمكــن مــن طري ش

ــا لطــف يف  التقــدير كونــه لطفــًا يف شـــيء بعينــه ُيقَطــع عــىلٰ  أهنَّ

 .اجلميع كام قطعنا يف األفعال الظاهرة

إنَّ اإلمامـة إنَّـام يمكـن كوهنـا لطفـًا : ويمكن أيضًا أن نقـول

َشـكُّ يف وقوعـه ورافعًا للقبيح فـيمن جيـوز منـه فعـل القبـيح ويُ 

ا من قطعنـا بالـدليل عـىلٰ  ة منـه فـال  منه، فأمَّ القبـيح ال يقـع البتـَّ

ــه  ــرت اإلمامــة يف هــذا الوج ــا هــو مرتفــع، فج يمكــن رفــع م

 .املعرفة ٰى جمر

اجلـواب عـن هـذا السـؤال وعـن أكثـر مـا أوردنـاه  بيَّنّاوقد 

ــك  ــاء ذل ــب اقتض ــيناه بحس ــايف، واستقص ــا الش ــا يف كتابن هاهن

 .، وفيام اقترصنا عليه هاهنا كفايةاملوضع له

ــل ــإن قي ــالٍ : ف ــلِّ ح ــام يف ك ــون اإلم ــب أن يك ــذا يوج  ه

ــ فًا حتَّ ــإنَّ  ٰى ظــاهرًا متصـــرِّ ــه، ف ــائح ب ــار عــن القب يقــع االنزج

وهــذا يقتضـــي . فه ال وجــود عينــهالزاجــر هــو تــدبريه وتصـــرُّ 

ـــة يف   أن يكـــون النـــاس يف حـــال الغيبـــة غـــري مزاحـــي العلَّ

 .تكليفهم

ـــا ــــرُّ  :قلن ـــبهة يف أنَّ تص ـــو ال ش ـــة ه ـــام يف األُمَّ ف اإلم

ين، وإن كــان ذلــك ال يــتمُّ اللطـف، وفيــه املصــلحة هلــم يف الـدِّ 

 .عينه عىلٰ  إالَّ بإجياد اإلمام والنصِّ 

والذي يـتمُّ بـه لطفنـا يف اإلمامـة ويتعلَّـق بـه مصـلحتنا هـو 

ــاىلٰ  ــاهللا تع ــق ب ــوم بعضــها يتعلَّ ــه  جممــوع عل ــه، فعلي وخيــتصُّ ب

ــق اىلٰ تعــ ــة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ ]] ٤١٦ص /[[   إزاحــة العلَّ
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أن يوجبــه علينــا، وعلينــا  بنــا، وال يــتمُّ إالَّ بفعلنــا، فعليــه تعــاىلٰ 

ـة علينـا، وبـرئ  طنـا كانـت احلجَّ أن نطيع فيه، فـإذا عصـينا وفرَّ

تنا تعاىلٰ   .من عهدة إزاحة علَّ

ــر ــون  ٰى أَال ت ــه واملخلص ــا في ــي أمجعن ــة الت مــن أنَّ املعرف

أنَّ جهــة وجوهبــا اللطــف ال يــتمُّ  خمالفينــا يف اإلمامــة عــىلٰ 

وُأمـور مـن فعلنـا؟  الغرض فيهـا إالَّ بـُأمور مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــق بفع ــذي يتعلَّ ــِدرنا  وال ــا، وُيق ــا وجوهب أن ُيعِلمن

فنـا مـن التفـريط يف فعلهـا عىلٰ  والـذي . السبب املولِّد هلـا، وُخيوِّ

 كـلَّ  ن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل اهللا تعـاىلٰ يتعلَّق بنـا أ

ما يتعلَّـق بـه يف هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن ال يفعـل املكلَّـف 

ــه يف  ت ــًا لعلَّ ــون مزحي ــن أن يك ــه م ــه، وال ُنخِرج ــق ب ــا يتعلَّ م

 .تكليفه

ــق اهللا تعــاىلٰ  ــد خل آبائــه  عليــه وعــىلٰ (إمــام الزمــان  وق

اسـمه  عينـه، ودلَّ عـىلٰ  ، ونـصَّ اإلمامـة عـىلٰ )الصالة والسـالم

ــىلٰ  ــثَّ ع ــة، وح ــة القاطع ــبه باألدلَّ ــىلٰ  ونس ــد ع ــه، وتوعَّ  طاعت

 .معصيته

ــا األُمــور التــي ال يــتمُّ مصــلحتنا باإلمــام إالَّ هبــا وهــي  فأمَّ

ــني  راجعــة إىلٰ  ــه وب ــة بين ــام والتخلي ــني اإلم ــا، وهــي متك أفعالن

ــال  ــه وامتث ــّم طاعت ــه، ث واليتــه، والعــدول عــن ختويفــه وإرهاب

 .وامرهأ

ــاه إىلٰ  ــاه وأخرجن ــام وأخفين ــني اإلم ــا متك ــع منّ ــإذا مل يق  ف

ة ثـّم نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي االستتار حتـرُّ  زًا مـن املضــرَّ

ــذُّ  ــان تع ــا، وك ــة يف تكليفن ــوباً العلَّ ــام منس ــذا اإلم ــا هب  ر انتفاعن

ــاه،  ن ــاه وأمَّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، ألّن ــدًا علين ــا، ووزره عائ إلين

ف فينا الترصُّ   .ف الذي يعود بالنفع علينافيترصَّ

ــه وخل ن ــيس جيــب إذا مل ُنمكِّ ــول ـــرُّ ن ــه وبــني التص ف أن ا بين

ــري  ــه، وأن جي ــف في ــة لط ــذي اإلمام ــف ال ــا التكلي ــقط عنّ يس

ــر ــك جم ــل ٰى ذل ــع رج ــن قط ــه، فــإنَّ ]] ٤١٧ص /[[   م نفس

هبـا يسـقط عنـه، وال فـرق بـني أن يكـون هـو  قتعلِّـالتكليف امل

ــا  وذلــك. القــاطع هلــا أو غــريه ــة اإلمــام عنّ ــا يف أحــوال غيب أّن

نـه ليظهـر ويتصـمتمكِّ  ف، فلـم ـنون مـن إزالـة خوفـه وأن ُنؤمِّ رَّ

ن مـن االنتفـاع هبـذا اإلمـام، وال كـان خيرج عـن أيـدينا الـتمكُّ 

قطـع الرجـل، ألنَّ قطعهـا  ٰى من فعلنـا مـن إخافتـه جيـري جمـر

 .لن من األفعال التي ال يتمُّ إالَّ بالرجمعه متكُّ  ٰى ال يبق

أحـدنا  شـدِّ  ٰى الغيبـة جمـر فعلنا ملا أحـوج اإلمـام إىلٰ  ٰى وجر

 لرجل نفسـه يف أنَّـه ال يسـقط عنـه تكليـف القيـام لقدرتـه عـىلٰ 

 .قتل اإلمام ٰى قطع الرجل جمر ٰى ، وجرإزالة هذا الشدِّ 

إذا جـاز أن يغيـب إمـام الزمـان بحيـث ال يتَّصـل : فإن قيـل

زه مـن غـريه حتـَّ إذا أمـن مـن اخلـوف ظهـر،  ٰى إليه فيه وال ُنميـِّ

 ٰى أو يميتـه، حتـَّ اهللا تعـاىلٰ   فـرٍق بـني ذلـك وبـني أن ُيعِدمـه فأّي 

إّنـا ال نقـدر : تـًا؟ فـإن قلـتمإذا أمن أوجده أو أحيـاه إن كـان ميِّ 

ــىلٰ  ــدومًا أو ميِّ  ع ــان مع ــاع إذا ك ــىلٰ االنتف ــدر ع ــن نق ــًا، ونح  ت

 نقـدر ونحـن ال: قيـل لكـم. االنتفاع بـه إذا كـان موجـودًا بيننـا

ــىلٰ  ــ ع ــري متميِّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــروف االنتف ــخص، وال مع ز الش

ــني ــتم. الع ــإذا قل ــن : ف ــاه م ــدورنا إذا فعلن ــت مق ــدينا وحت يف أي

ــا ــز لن ــا ومتيَّ ف إلين ــرَّ ــه تع ــة خوف ــه وإزال ــم. إيامن ــل لك ويف : قي

 .لنا أيدينا أيضًا ما إذا فعلناه أوجده اهللا تعاىلٰ 

ــه ممَّــ وعــىلٰ  ا يــتمُّ بمقــدورنا كــلِّ الــوجهني لــيس انتفاعنــا ب

ــمَّ  ــًا دون أن ننض ــأيُّ  خالص ــار، ف ــار خمت ــع باختي ــل واق ــه فع إلي

ــ ــا حتَّ ــب عنّ ــني أن يغي ــرٍق ب ــا  ٰى ف ــن جهتن ــه م ــا خوف إذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره  واعتقدنا فيـه اجلميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ

، فــإذا اعتقــدنا مــن فعلــه وباختيــاره، وبــني أن ُيعِدمــه اهللا تعــاىلٰ 

ــه  ــل ل ــل اجلمي ــده؟ وه ــا أوج ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن وفي

ـــان ميِّ  ـــاؤه إن ك ـــاده وإحي ـــًا يف تعلُّ إجي ـــارت ـــه باختي ص /[[  ق

خمتار هو غرينـا إالَّ كظهـوره إلينـا وإعالمنـا أنَّـه اإلمـام ]] ٤١٨

 باختيار خمتار هو غرينا؟ قمتعلِّ يف أنَّه 

  كـلِّ الـوجهني أنَّ انتفاعنا وإمكـان طاعتنـا لإلمـام عـىلٰ  عىلٰ 

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــق بفع ــا وأراد  يتعلَّ ــن منّ ــه إذا أم ــه، ألنَّ ــدَّ من ال ب

ــن أن  ــدَّ م ــام، وال ب ــه اإلم عي أنَّ ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــال ب ــور، ف الظه

ــاىلٰ  قه اهللا تع ــدِّ ــدعو ُيص ــذه ال تها  ٰى يف ه ــحَّ ــم ص ــي ال نعل الت

ــىلٰ  ــر ع ــز يظه ــار معج ــا إالَّ بإظه ده ــده بمجرَّ ــان أنَّ . ي ــد ب فق

ــام ال  ــا باإلم ــاىلٰ انتفاعن ــاره اهللا تع ــل خيت ــتمُّ إالَّ بفع ــىلٰ  ي ــال  ع ك

فـرٍق بـني أن يكـون ذلـك الفعـل املعجـز الـذي  الوجهني، فأّي 

 يده وبني أن يكون إجياده نفسه؟ يظهره عىلٰ 

لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا باإلمـام منسـوبًا : فإن قلتم

 .، وليس إذا كان موجودًا مستخفياً إليه تعاىلٰ 

ــم ــل لك ــ: قي ــون منس ــل يك ــام ومل  وبًا إىلٰ ب ــاف اإلم ــن أخ م

نفسه فيظهـر وينتفـع بـه، ألنَّـه إذا ُأخيـف فلـيس غـري  يؤمنه عىلٰ 

ن مـن . االمتناع من الظهـور ثـّم حينئـٍذ ال فـرق بـنيِّ إذا مل يـتمكَّ

ــَدم إىلٰ  ــور بــني أن ُيع ــاده أو يســترت إىلٰ   الظه أن  أن يمكــن إجي
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ــن اهللا ــة م ــع فالعلَّ ــرين وق ــأيُّ األم ــاره، ف ــن إظه ــاىلٰ  يمك  تع

مــن أخــاف اإلمــام ومل يمكنــه مــن  مزاحــة، واللــوم عــىلٰ 

 .الظهور

ت أنفسـنا منـافع  وال فرق بـني حلـوق الـذمِّ  لنـا بـني أن ُنفـوِّ

ــا  ــباب نفعله ــن أس ــب ع ــر  -جي ــد النظ ــم عن ــوب العل  -كوج

ــني أن نفوِّ  ــوم وب ــل معل ــباب ب ــن أس ــب ع ــافع، وال جي ــا من هت

مــن أفعالنــا، بمجراهــا عنــد غريهــا  ٰى حصـوهلا بالعــادة أو جــر

ــريِّ  ــل، وال ــد األك ــبع عن ــو الش ـــرب كنح ــد الش ــا . عن وإذا كنّ

ــىلٰ  ــة إذا  أنَّ اهللا تعــاىلٰ  قــاطعني ع ــره ال حمال ــد اإلمــام وُيظِه ُيوِج

مــا  نــني وقــادرين عــىلٰ أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد رصنــا متمكِّ 

 . يقتضـي ظهوره، فإذا مل نفعل فنحن امللومني

ــؤ]] ٤١٩ص /[[ ــذا الس ــا ه قن ــا حقَّ ــن وم ـــيء م ال يف ش

هـذه الغايـة،  كالمنا يف الغيبـة هـذا التحقيـق وال انتهينـا فيـه إىلٰ 

 .وهو من أشّد ما ُنسئَل عنه اشتباهًا وإشكاالً 

ــواب ــويز : واجل ــا جت ــؤال إلزامن ــذا الس ــن ه ــد م أنَّ املقص

وهــذا . معــدومًا بــدالً مــن كونــه غائبــاً  كــون إمــام زماننــا 

غيبتـه مجيـع شـيعته والقـائلني غري الزم، ألنَّه ينتفـع بـه يف حـال 

بإمامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف 

هلم يف حـال الغيبـة كـام يكـون لطفـًا يف حـال الظهـور، وسـنُبنيِّ 

 .ذلك فصل بيان عند الكالم يف علَّة غيبته

وهم أيضًا منتفعون بـه مـن وجـه آخـر، ألنَّـه حيفـظ علـيهم 

ه مل يكـتم مـن الشــرع مـا مل يصـل الشـرع، وبمكانـه يتَّقـون بأنَّـ

 .هإليهم، وإذا كان معدومًا فات هذا كلُّ 

ــؤال،  وهــذه اجلملــة ُتفِســد مقصــود املخــالفني يف هــذا الس

: التقـدير، وقيـل كـلِّ حـاٍل، إذا بنـي عـىلٰ  لكنّا نجيب عنـه عـىلٰ 

أجيزوا يف زمـان غـري هـذا الزمـان أن ُيعـَدم اإلمـام إذا مل يمكـن 

، ونفـرض أنَّ أحـدًا مل يقـّر بإمامتـه فينتفـع من الظهـور والتـدبري

ـة مـن : به وإن كان غري ظـاهر الشـخص لـه، فنقـول انتفـاع األُمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــن فعل ــُأمور م ــتمُّ إالَّ ب ــام ال ي ــا،  اإلم ــه أن يفعله فعلي

ــام  ــة اإلم ــن جه ــور م ــوهلا،  وُأم ــن حص ــًا م ــدَّ أيض ــال ب ف

ــىلٰ  ــب ع ــا فيج ــن جهتن ــور م ــاىلٰ  وُأم ــا أن ُيكلِّف اهللا تع ــا فعله ن

 .وجيب علينا الطاعة فيها

هــو إجيــاد اإلمــام ومتكينــه بالُقــَدر  والــذي مــن فعلــه تعــاىلٰ 

ــه، والــنصِّ : واآلالت والعلــوم ض إلي ــام فــوَّ ــام ب ــىلٰ  مــن القي  ع

ة  .عينه، وإلزامه القيام بأمر األُمَّ

اإلمـام فهــو قبـول هــذا التكليـف، وتوطينــه  ومـا يرجــع إىلٰ 

 .القيام به نفسه عىلٰ 

ــا ي ــع إىلٰ وم ــدبريهم،  رج ــن ت ــام م ــني اإلم ــو متك ــة ه األُمَّ

مـن ذلــك، ثـّم طاعتــه ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع احلوائـل واملوانــع

 .تدبريه ف عىلٰ واالنقياد له، أو الترصُّ 

  مــههــو األصــل والقاعــدة فــال تقدُّ  اهللا تعــاىلٰ  فــام يرجــع إىلٰ 

اإلمـام، وتتلـو األمـرين مـا يرجـع  ده، وتتلوه مـا يرجـع إىلٰ ومتهُّ 

ــة ىلٰ إ ــ. األُمَّ ــان إىلٰ  ٰى فمت ــالن الراجع م األص ــدَّ ــاىلٰ  مل يتق  اهللا تع

ـة مـا قلنـا اإلمام نفسه مل جيـب عـىلٰ  وإىلٰ  إنَّـه جيـب علـيهم : األُمَّ

إنَّـه أصـل : ما هو فرع لألصـلني لـيس خيـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .يف هذا الباب وواجب فعله من كونه أصالً 

ــام ــة ب ــالل األُمَّ ــديم إخ ــوب التق ــن وج ــا، وم ــب عليه  جي

ــىلٰ  ــب ع ـــي، فيج ــع أو تعص ــا تطي ــم بأهنَّ ــاٍل أن  والعل ــلِّ ح ك

ــا  ــوم وم ــَدر والعل ــة يف الُق ــزاح العلَّ ــودًا م ــام موج ــون اإلم يك

ــه عــىلٰ  ٰى جــر ــا نفس ــا، موطِّن ــن وزال  جمراه ــة إذا أم ــدبري األُمَّ ت

 .ومل جيز أن يقوم العدم يف هذا الباب مقام الوجود. خوفه

ــىلٰ  ــام ع ــذ  أنَّ اإلم ــوههب ــذي فرض ــرض ال ــان  - ا الف وإن ك

ـا  يف حكـم الوجـود، ألنَّـه تعـاىلٰ  - معدوماً  ـة ودهلَّ إذا أعلـم األُمَّ

نـوه وأزالـوا خوفـه وإن  ٰى أنَّه يوجـد اإلمـام ال حمالـة متـ عىلٰ  مكَّ

عـنهم منهـا شـيئًا، وجـده  ٰى كانوا مكلَّفني بالشـريعة، ثـّم انطـو

م عنـه، فاإلمـام كـاملوجود بـ ل مـع هـذه العنايـة يف احلال ليتزحَّ

 .، والتقدير املفروض اإلمام هو تعاىلٰ منه تعاىلٰ 

ـة يف كـلِّ زمـان إذا كنّـا نحـن اآلن  وإنَّام نوجـب وجـود حجَّ

ت احلال]  الذي[عليه، ومع الفرض   .ذكروه قد تغريَّ

 ٰى الســامء حتَّــ أيُّ فــرٍق بـني رفــع اإلمـام إىلٰ : وربَّـام قيــل لنـا

ــة ــني الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ــف  ي ــث ال نق يف األرض بحي

 مكانه؟ عىلٰ 

أّنــا إن فرضــنا أنَّــه يف الســامء يعــرف أخبــار : واجلــواب

عليـه مـن أحـواهلم مـا جيـب  ٰى رعيَّته يف طاعة ومعصية وال خيفـ

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــامء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .املقصود، والقرب كالبعد ٰى كاألرض يف املعن

ي لغيبتـه ـن ظهـوره واملقتضـفـام السـبب املـانع مـ: فإن قيل

 التحقيق؟ عىلٰ 

ــا ــىلٰ : قلن ــوف ع ــو اخل ــك ه ــبب يف ذل ــون الس ــب أن يك  جي

لــه اإلمــام وال يــرتك  املهجــة، فــإنَّ اآلالم ومــا دون القتــل يتحمَّ
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ــاء  ــة األنبي ــت منزل ــام عل ــه، وإنَّ ــور ل ــة  الظه  واألئمَّ

لون كلَّ  م يتحمَّ َض إليه ألهنَّ ة عظيمة بالقيام بام ُفوِّ  .ممشقَّ

 كيف يأمن القتل؟: فإذا قيل

أنَّ اإلمـام يف هــذا قـد عــرف مـن آبائــه  اإلماميَّــةعنـد : قلنـا

  ـــول ـــف الرس ـــني  بتوقي ـــة، والفـــرق ب حـــال الغيب

فيـه غائبـًا للخـوف،  الزمان الـذي جيـب أن يكـون اإلمـام 

ق . وبـني الزمـان الـذي جيـب فيـه الظهـور وهـذا وجـه ال يتطـرَّ

 .فيه شبهة

ذلك أن يكون خوفه وأمنه موقـوفني  فيه عىلٰ  وغري ممتنع زائداً 

الظنــون واألمــارات، فــإذا ظــنَّ العطــب اســترت، وإذا ظــنَّ  عــىلٰ 

 .زاتها أمارات متميِّ السالمة ظهر، وللسالمة وضدِّ 

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــام : ول ــل اإلم ــف يعم ــىلٰ  كي  ع

يف  األمـارات والظنـون يف ظهــوره، وقـد جيــوز أن يكـدي الظــنُّ 

ــال ــع خ ــوره ويق ــىلٰ ظه ــب ع ــيس جي ــون؟ أَول ــذا أن  ف املظن ه

ــري  ــه غ ــك أنَّ ــالمة؟ وذل ــنَّ الس ــل وإن ظ زًا ألن ُيقتَ ــوِّ ــون جم يك

ة ظنـِّ ممتنع أن يكون اهللا تعـاىلٰ  ه تعبَّـد اإلمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ

نـًا لـه مـن القتــل،  بالسـالمة وعلمـه بإجيـاب الظهـور عليـه مؤمِّ

 .العلم طريقًا إىلٰ  فصار الظنُّ 

ا كــان الغــرض مــن إقامــة الــرئيس االنزجــار إذ: فــإن قيــل

عن القبيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـته كـافر فهـل جتيـزون 

 ذلك؟

رئاســته الكــافر فيهــا وجــه مــن وجــوه القــبح، وهــو : قلنــا

األمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، وإن كــان 

 .الصالح املقصود قد يتمُّ بواليته

ــل]] ٤٢٢ص /[[ ــإن قي ــا: ف ــم تع ــو عل ــة ال  ىلٰ فل أنَّ األُمَّ

تنزجــر عــن القبــائح إالَّ لرئاســته كــافرًا، وبرياســته مــن ليســت 

ة  .له الصفات التي يوجبوهنا يف األئمَّ

ــف يف فعــل قبــيح فاألصــّح مــن : قلنــا إذا كــان لطــف املكلَّ

املذهبني أنَّـه ال ُيكلَّـف مـا ذلـك القبـيح لطـف فيـه، وال جيـري 

 .من ال لطف له ٰى جمر

ــة  رنا أنَّ اهللا تعــاىلٰ وكــذلك إذا قــدَّ  يعلــم أنَّ أحــدًا مــن األئمَّ

ــل ــة، أو   كّلهــا ال تتقبَّــل تكليــف اإلمامــة وال يتكفَّ برياســته األُمَّ

ــي  ــه الشـــرائط الت ــل ذلــك األمــر يتكامــل في ــه ال يتقبَّ يعلــم أنَّ

ــام ــا يف اإلم ــع. يوجبه ــذا املوض ــول يف ه ــا نق ــاىلٰ : فإّن  إنَّ اهللا تع

ــة ا ــه، كــان ُيســِقط عــن األُمَّ لتكليــف الــذي الرئاســة لطــف في

نــا فـيمن كــان لطفــه يف فعــل مـا نقولــه كلُّ  ٰى وجيـري ذلــك جمــر

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــني وعل ــن املكلَّف ــريه م ــار  غ ــري ال خيت ــك الغ أنَّ ذل

القـول بـأنَّ  لطفـه، فإّنـا جممعـون عـىلٰ ]  فيـه[ذلك الفعل الـذي 

ــه، وال  ــقط عن ــه يس ــف في ــل لط ــك الفع ــذي ذل ــف ال التكلي

 .من ال لطف فيه يف حسن تكليفه ٰى نجريه جمر

ــل ــإن قي ــن: ف ــزَّ م ــاىلٰ   أَال َج ــداء  اهللا تع ــن األع ــام م اإلم

ر ُأمـورهم؟ هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم دبِّ وأظهره ليُ 

 ال ينالوه بسوء؟ ٰى حتَّ 

كــلِّ شـــيء، ومـا لــيس بمقــدور  قــادر عـىلٰ  اهللا تعــاىلٰ : قلنـا

ــع اهللا ــه، وقــد من إمــام   تعــاىلٰ يف نفســه ال ُيوَصــف بالقــدرة علي

ـــان  ـــايف  الزم ـــا ال ين ـــل م ـــداء بك ـــن األع ـــه م وحفظ

ـا مـا ينـايف ]  التكليف[ من النهي واألمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

التكليف وموجـب اإلجلـاء فـال جيـوز أن يفعلـه، واحلـال حـال 

 .التكليف

ــل ــإن قي ــان : ف ــام الزم ــة إم ــة يف غيب ــه  العلَّ ــن أعدائ م

أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـات  معروفة، فام العلَّة يف غيبتـه عـن

هؤالء االنتفاع بـه ملـا جنـاه غـريهم؟ وهـل يسـوغ يف التكليـف 

 مثل هذا؟

ــا]] ٤٢٣ص /[[ ــد : قلن ــاق ــا  بيَّنّ ــة(يف كتابن ــع يف الغيب ) املقن

ـــ ــل مستقص ــذا الفص ــالم يف ه ــوه ٰى الك ــن الوج ــار م ، واملخت

ــة اســتتاره مــن شــيعته إذا كــانوا غــري  ــام نطالــب بعلَّ املــذكورة إنَّ

ــه م ــد علي ــذي ال يزي ــاع ال ــة االنتف ــال الغيب ــه يف ح ــني ب نتفع

ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـام لـو كـان 

ــىلٰ  ــاطعون ع ــم ق ــاهرًا، ألهنَّ ــه  ظ ــنهم، وأنَّ ــوده بي ــم[وج ]  يعل

ـــائع  ـــيب والط ـــئ واملص ـــال املخط ـــرف ح ـــارهم ويع أخب

ــرب إىلٰ  ــون أق ــايص أو يكون ــون املع ــم يرتك ــايص، فه ــن  والع م

ــ ــدِّ تركه ــه باحل ــن معاجلت ــفاقًا م ــه، وإش ــاًة ل ــه، وحماب ــاًء من ا حي

والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه اإلمـام وأراد أن يقـيم عليـه 

ــدَّ  ــه احل ــه بجنايت ــدِّ   أو يعاقب ــاع ال ــه، فاالنتف ــع علي ــا امتن يني م

ة حاصل به   .لشيعته يف حال الغيبة باألئمَّ

ــ ــه هل ــور يف انتقام ــال الظه ــه يف ح ــون ب ــام ينتفع ــن وإنَّ م م

ــوز  ــة جي ــافع دنيوي ــذه من ــنهم، وه ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ أع

ينيــة تلــك املنــافع الدِّ  ٰى تأخريهــا وفوهتــا، وال جيــري ذلــك جمــر

 .التي يقتضيها التكليف

ــا غــري قــاطعني عــىلٰ  بيَّنّــاو أنَّ أحــدًا مــن شــيعته ال  أيضــًا أّن
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ــىلٰ  ــع ع ــام نقط ــه، ك ــال غيبت ــاه يف ح ــا  يلق ــه، وإّن ــك يف أعدائ ذل

ز   .أن يلقاه الكثري منهمُنجوِّ

ــاو ــام  بيَّنّ ــة إم ــتبعاد معرف ــه الس ــه ال وج ــًا أنَّ ــاك أيض هن

مــع الغيبــة، وأنَّ معرفتــه بــذلك   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــذلك يف  ــاهر، ألنَّ املعرفــة ب ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت وهــو غائ

ــاهدة، أو بالبيِّ  ــون املش ــام يك ــور إنَّ ــال الظه ــاإلقرارح ــة، أو ب . ن

يف حــال الغيبــة، واخلــوف منهــا وهــو غائــب واملشــاهدة ممكنــة 

ز مــن مشــاهدته للجنايــات منــه مــع ظهــوره، ألنَّ التحــرُّ  قــويٌّ 

ــذُّ  ــيق تع ــّد وأض ــب أش ــو غائ ــوه ــاهر متميِّ ــو ظ ــه وه ز رًا من

ــه إذا كــان معــروف العــني أمــن مــع بعــده مــن  الشــخص، ألنَّ

مشـــاهدة جلنايـــة جتـــري مـــن بعـــض شـــيعته، وإذا مل يتميَّـــز 

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  كــلِّ  شخصــه مل ُيــؤَمن يف

َز يف كلِّ   .وال ُيعَرف أنَّه اإلمام ٰى من ُير وُجوِّ

ــا البيِّ  نــة فيجــوز أن تقــوم عنــده وهــو غائــب بــأن يتَّفــق وأمَّ

ن يلقـ اإلمـام فيشـهد هبـا  ٰى كون مـن شـاهد تلـك الفاحشـة ممـَّ

ــوف  ــاج يف اخل ــاب كــاٍف، وال حيت ــويز يف هــذا الب ــده، والتج عن

ــوله إىلٰ  ــع وحص ــىلٰ . القط ــة ع ــن يف الغيب ــرار ممك ــذلك اإلق  وك

 .هذا الوجه

وإذا ســلكنا هــذه الطريقــة ربحنــا اجلــواب عــن كــلِّ شــبهة 

ــة اســتتار إمــام الزمــان  آبائــه الصــالة  عليــه وعــىلٰ (ُتــوَرد يف علَّ

ــفه ؤمــن أوليائــه فهــي كثــرية، ويكفينــا م )والســالم نــة مــا تعسَّ

ة ال تثمـر قوم مـن أصـحابنا يف جـواب ذلـك مـن طـرق ضـعيف

 .فائدة

 :وجوب اإلمامة دليل آخر عىلٰ 

ــىلٰ  ــحابنا ع ــتدلَّ أص ــد اس ــ ق ــد التعبُّ ــة بع ــوب اإلمام د وج

قـد ثبـت  )صلوات اهللا وسالمه عليـه(نا أنَّ رشيعة نبيِّ : بالشـرائع

ا  يوم القيامة، فال بـدَّ هلـا  غري منسوخة وال مرفوعة إىلٰ ] مؤبَّدة[أهنَّ

،  من حافظ جاز أن ُخيىلٰ  ىلٰ من حافظ، ألنَّه لو جاز أن ُخي  مـن مـؤدٍّ

 .وجوب أدائها يقتيض وجوب حفظها فام اقتٰىض 

وال بــدَّ أن يكــون حافظهــا معصــومًا ليــؤمن عليــه اإلمهــال 

هيـا مـن أن يكـون هبـذه الصـفة، بحفظه، كـام ال بـدَّ يف مؤدِّ   ونثق

 .وهذا يوجب ثبوت احلافظ املعصوم يف كلِّ حالٍ 

 فظ الرشيعة؟يشٍء حي من أّي : فإذا قيل

 .من اإلضاعة والتغيري والتبديل: قالوا

 .النقل املتواتر ُحيَفظ به الرشيعة: فإن قيل

ــالوا]] ٤٢٥ص /[[ ــم : ق ــب العل ــام يوج ــواتر إنَّ ــل املت النق

إذا وقــع وحصــل، وقــد جيــوز أن يقــع العــدول عنــه لشــبهة أو 

عمد، وقـد جيـوز فـيام ُنِقـَل بـالتواتر أن يضـعف نقلـه فيصـري يف 

ة يف نقلهـم، فـال بـدَّ مـن جتـويز مـا ذكرنـاه  اآلحاد الذين ال حجَّ

 .ذلك من احلفظ الذي ُيؤَمن منه كلُّ 

ــة حيفـــظ : وإذا قيــل هلــم زوا أن يكــون إمجـــاع األُمَّ جـــوِّ

 .الرشيعة

ــالوا ــع، : ق ــوز أن يرتف ــع جي ــوز أن يق ــام جي ــًا ك ــاع أيض اإلمج

ريعة؟ ـفمن أين ال بدَّ مـن ثبوتـه يف كـلِّ حكـم مـن أحكـام الشـ

القليــل  ريعة عـىلٰ ـأّنـا باالمتحـان نعلــم أنَّ االمجـاع يف الشـ عـىلٰ 

 .واالختالف يف الكثري

معصـوم يف كـلِّ زمـان، ال   وبعد، فـإذا مل يثبـت وجـود إمـام

ز اخلطــأ  ــة وال فيــه داللــة، ألنَّ العقــل ُجيــوِّ يكــون اإلمجــاع حجَّ

ــة فــراد عــىلٰ  ع ٰى األُمَّ  ٰى وجمتمعــني، فلــيس يف الســمع الــذي ُيــدَّ

ن من اجتامعهم عىلٰ م  .اخلطأ ن قرآن وال خرب ما ُيؤمِّ

ـا القـرآن فـأقو َوَمــْن   :مـا تعلَّقـوا بـه منـه قولـه تعـاىلٰ  ٰى أمَّ
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ا اآلية األُوىلٰ   :ق هبا يبطل من وجوهفالتعلُّ  فأمَّ

هلـــا ِمِن�َ أنَّ لفـــظ : أوَّ
ْ
ـــؤ ُم

ْ
ض للخصـــوص  ا� ـــرَّ مع

ــي ــوم، ول ــىلٰ والعم ــل ع ــأن ُحتَم ــدمها أوىلٰ  س ب ــر،  أح ــن اآلخ م

ــن وجــو ــفمــن أي ــه؟ وإذا كــان عام� ــول بعموم ــاهره  اب الق فظ

ــلِّ  ــول ك ـــي دخ ــات إىلٰ  يقتض ــع األوق ــه يف مجي ــؤمن في ــوم  م ي

ــن ــة، فم ــلِّ ]] ٤٢٦ص /[[  القيام ــل ك ــه أه ــراد ب ــن أنَّ امل  أي

ــرك  ــه ت ــار يف أنَّ ــؤمني األعص ــه يف م ــل ختصيص ـــر؟ وه عص

ه باملعصومني من أئمَّ لظاهره إالَّ ك  ؟تنا من خصَّ

حيتمله، فمن أيـن عمومهـا يف كـلِّ  َسِ�يلِ أنَّ لفظ : وثانيها

 يشء؟

 .قد ُأطلقت ولو أراد اخلصوص َلُقيَِّدت: فإذا قيل

احتامهلــا مــع اإلطــالق للخصــوص والعمــوم ســواء، : قلنــا

ـة يف العمـوم جعلنـا نفـي  فإن ُجِعَل نفـي داللـة اخلصـوص حجَّ

ة يف أنَّ املراد هبا اخلصوصداللة ال  .عموم حجَّ



 ٣٩٩  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ـــه تعـــاىلٰ : وثالثهـــا ـــق وجـــوب اتِّ  أنَّ ـــاعهم بكـــوهنم علَّ ب

ـم ال جيـوز أن خيرجـوا عـن هـذه الصـفة،  مؤمنني، فمن أيـن أهنَّ

 باعهم؟فال جيب اتِّ 

بـاع غـري سـبيلهم، ولـيس يف عـن اتِّ  ٰى هنـ أنَّه تعـاىلٰ : ورابعها

بـاع غـري ممتنـع أن يكـون اتِّ بـاع سـبيلهم، ألنَّـه الظاهر إجيـاب اتِّ 

بـاعهم، سبيل يغاير سبيلهم حمظـورًا مـن غـري وجـوب سـبيل اتِّ 

هنـا تفيـد االسـتثناء، ألنَّ ) غريهـا(وليس هلـم أن جيعلـوا لفظـة 

ــة  ــام أنَّ لفظ ــتثناء، ك ــا باالس ــصُّ منه ــفة أخ ــة بالص ــذه اللفظ ه

ــتثن) إالَّ ( ــام اس ــفة، وإنَّ ــن الص ــصُّ م ــتثناء أخ ــة  ٰى باالس بلفظ

ــبيهًا ) إالَّ (، كــام وصــفوا بلفظــة )إالَّ (تشــبيهًا بلفظــة ] غــري[ تش

ضـة )غـري(بلفظ  ، ولـو كانـت حمتملـة للصـفة واالسـتثناء ومعرَّ

 هلام فمن أين هلم أنَّ املراد يف اآلية هبا االستثناء دون الصفة؟

ال تتَّبــع غــري ســبيل فــالن وال : وقــد جيــوز أن يقــول القائــل

يف كــلِّ حــاٍل ملــا حســن ) إالَّ ( ٰى ســبيله أيضــًا، فلــو كــان بمعنــ

 .ال تتَّبع إالَّ سبيل زيد وسبيله: ذلك، كام ال حيسن أن يقول

هم فـال بـدَّ مـن أن يكـون مل يتَّبـع غـري سـبيل ٰى متـ: فإذا قيـل

  .ورة متَّبعًا سبيلهمبحكم الرض

ــا ]]٤٢٧ص /[[ ــا[ال رضورة : قلن ــد ] هن ــه ق يف ذلــك، ألنَّ

، ألنَّ املفهــوم مــن أحــدٍ  بــاع ســبيل كــلِّ جيــوز أن حيظــر عليــه اتِّ 

ــع، وقــد  هــذه اللفظــة أن يفعــل املتَّبِــع الفعــل ألجــل فعــل املتَّبَ

ؤّدي ه ويوجـب عليـه العمـل بـام ُيـعـن ذلـك كلِّـ ٰى جيوز أن ينه

 .األدلَّة

 :اآلية الثانية أيضًا فيه وجوه والكالم عىلٰ 

ــا هل ــلِّ : أوَّ ــون ك ـــي ك ــة يقتض ــفهم بالعدال ــدٍ  أنَّ وص  واح

ــ ــذه الص ــنهم هب ـــي يف م ــهادة يقتض ــفهم بالش ــذلك وص فة، وك

م مؤمنــون  واحــدٍ  كــلِّ  ــه شــاهد، كــام لــو وصــف مجاعــة بــأهنَّ أنَّ

ـم[مـنهم مؤمنـًا، وقـد علمنـا  واحـدٍ  لوجب أن يكـون كـلُّ  ]  أهنَّ

ال ُيثبِتــون العدالــة لكــلِّ واحــد وال الشــهادة أيضــًا، فيجــب أن 

ـــروفة إىلٰ  ــة مص ــون اآلي ــنهم تك ــٍد م ــلِّ واح ــت لك ــة ثبت  مجاع

 .صفة العدالة والشهادة

ــا ــاىلٰ : وثانيه ــه تع مْ : أنَّ قول
ُ
ــا� ن

ْ
ــن أن  َجَعل ــو م ال خيل

ـة أو بعضـها، وحمـال أن ُيـراد اجلميـع،  يكون املراد به مجيـع األُمَّ

ــة، وإن أراد الــبعض   -النتفـاء هــذه الصــفة عــن كثـري مــن األُمَّ

مــن كــان  فيجــب أن يـدخل فيــه كــلُّ  -وهـم املؤمنــون األبــرار 

العمــوم، وإن  هــا إن محلنــاه عــىلٰ صــفة مــن األعصــار كلِّ هبــذه ال

صــناه بمــن كــان هبــذه الصــفة يف كــلِّ  ر فقــد عــدلنا ـعصــ خصَّ

ممَّــن محــل  مــذاهبهم، ومل يكونــوا بــذلك أوىلٰ  عــن الظــاهر عــىلٰ 

 .بعض بمن كان هبذه الصفة اآلية عىلٰ 

 -إذا جتاوزنا عن كلِّ طعن يف تأويلهم فيها  -أنَّ اآلية : وثالثها

ة كلَّ إ ما أخرج من العدالة، والصغائر ال  نَّام تقتضـي أن ُجتنِّب األُمَّ

 القطـع عـىلٰ  ُتسِقط العدالة، فيجب جتويزها عليهم، فال سبيل إىلٰ 

 .أنَّ أقواهلم صواب يف كلِّ يشء

ــه  ــه عن ــا يروون ــو م عاة فنح ــدَّ ــار امل ــا األخب ــن  وأمَّ م

تـي عـىلٰ «: قوله نقلـه اآلحـاد، ، وهـذا خـرب ي»خطـأ ال جتتمـع ُأمَّ

ـــيس بموجـــب للعلـــم ـــت بـــه ]] ٤٢٨ص /[[  ول وال قام

ة، فكيف ُيعتَمـد يف هـذا األصـل الكثـري عـىلٰ  مثلـه؟ وإنَّـام  احلجَّ

إمجــاع الصــحابة عليــه وعملهــم بــه،  يرجعــون يف ختصيصــه إىلٰ 

ـــكُّ  ـــرت بالتش ـــادهتم ج ـــرّدوه، وأنَّ ع ـــم مل ي ـــيام ال وأهنَّ ك ف

 .يعرفونه

ــ ــذا كلُّ ــتدالل يف املعوه ــه اس ــىلٰ  ٰى ن ــه، ألنَّ  ع ـــيء بنفس الش

هـم عـن الـردِّ ومـا أشـبه ذلـك ال عمل الصـحابة وقبـوهلم وكفَّ 

ة اإلمجاع م داللة صحَّ ة فيه إذا مل يتقدَّ  .حجَّ

ــواتر وإن  ــاه مت ــن أنَّ معن ــحيحه م ــه يف تص ــون ب ــا يتعلَّق وممَّ

ــلُّ  ــت ك ــروه  كان ــاد، وأج ــق اآلح ــن طري ــه م ــن ألفاظ ــة م لفظ

ا أشـبه ذلـك سخاء حـاتم وشـجاعة ع ٰى جمر ـة [مـرو ممـَّ ال حجَّ

هــذا اخلــرب وفائدتــه لــو كــان  ٰى لــيس بصــحيح، ألنَّ معنــ]  فيــه

ــًا جمــر عاقــل مــن  ســخاء حــاتم، لعلــم كــلُّ  ٰى متــواترًا أو جاري

ــ ــجاعة  ٰى معن ــاتم وش ــخاء ح ــن س ــه م ــا يعلمون ــرب م ــذا اخل ه

. عمـــرو، وملـــا اختلفـــوا يف ذلـــك كـــام مل خيتلفـــوا يف نظـــائره

 .ومعلوم خالف هذا

ــة هلــم، وإذ ا ســلَّمنا نقــل هــذا اخلــرب مل يكــن يف ظــاهره حجَّ

خطـأ  منكـر، فمـن أيـن أنَّ املـراد بـه كـلُّ  إمجاعهم عىلٰ  ٰى ألنَّه نف

 ولعلَّ املراد به اخلطأ الذي هو الكفر؟

ــ ــه يقتضــفــإن احتجُّ ي العمــوم، فقــد ـوا بــإطالق النفــي وأنَّ

 .الكالم عليه مٰىض 

ــظ  ــو لف ــال خيل ــد، ف ــي«وبع ت ــن أن» ُأمَّ ــع  م ــه مجي ــراد ب ُي

ــتحقُّ  ــون املس ــم املؤمن ــهم وه قني أو بعض ــدِّ ــواب، املص ون للث

ل إجياب محلها عـىلٰ  تـه إىلٰ  ويف األوَّ  أهـل مجيـع األعصـار مـن ُأمَّ

ــل أن  ـــي، فيبط ــذا يقتض ــوم هك ــاهر العم ــاعة، ألنَّ ظ ــوم الس ي

ــة يكــون إمجــاع أهــل كــلِّ   وإن محلوهــا عــىلٰ . عصـــر حجَّ
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ــه أن ُحيَمــل عــىلٰ  املــؤمنني وجــب أيضــًا بالظــاهر  الــذي يراعون

ـــام الســـاعة عـــىلٰ  مـــؤمن إىلٰ  كـــلِّ  ]] ٤٢٩ص /[[  ســـبيل قي

ــون اجــتامع  ــع، ويبطــل أن يك ــل[اجلم ــع األعصــار ]  أه مجي

ة  .حجَّ

املـؤمنني دون ســائر  أنَّـه مــن أيـن هلــم محـل ذلـك عــىلٰ  عـىلٰ 

قني ألنَّ هـذا اخلـرب ال يقتضــي مـدحًا يف مـن ُأريـد بـه،  ؟املصدِّ

ه مـن مجلتــه، كــام قلنـا ذلــك يف اآليــات  يســتحقُّ فيخـرج مــن ال

 .مةاملتقدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

للخلـــق،  والوجـــه يف الرئاســـة كوهنـــا لطفـــاً ]] ٨٤ص [[

ــ ــا، ألّن ــن دوهن ــيل م ــيفهم العق ــبح تكل ــلق ــم ض  أنَّ  رورةً ـا نعل

ــذ ــني الناف ــاء املهيب ــود الرؤس ــويب يوج ــر املره ــطوة  األم الس

ــ ــمقلِّ ــيح ومكثِ ــنل للقب ــعفهم  وأنَّ  ،ر للحس ــل ض ــدهم ب فق

 .ةبعكس هذه القضيَّ 

ــوإذا عُ  ــاً  مَ ِل ــا لطف ــت كوهن ــفة ثب ــذه الص ــة هب ــون الرئاس  ك

فوجبـت كســائر األلطـاف، واملخــالف يف هـذا ال يعــدو خالفــه 

ــإ :أربعــة مواضــع] مــن[ ــامَّ ص /[[مــن  ها أن ينــازع فــيام ذكرن

ــ]] ٨٥ ــة يف الص ــأثري الرئاس ــدها، ت ــاد بفق ــول الفس الح وحص

ــ ــام لعلَّ ــدح ب ــادأو يق ــن فس ــع م ــاء، أو  ه يق ــود الرؤس ــد وج عن

ــاً  ــالء رئيس ــض العق ــار بع ــض  بإيث ــاد بع ــيس، أو اعتق دون رئ

 .العقالء حصول الصالح بفقد الرئاسة

ل قضــت املشــاهدة عليــه، الوجــه األوَّ  ن نــازع عــىلٰ إفــ

ــق  ــالح اخلل ــالء بص ــم للعق ــوم العل ــه عم ــاد نزاع ــم بفس وحك

ــإبعــد الرؤســاء وقهــرهم املفســدين يف األرض و ه رهــاهبم، وأنَّ

ــ ــال مص ــو خ ــيس مل يُ ـل ــن رئ ــد م ــوهَّ ر واح ــداً ت ــالحه أب  ،م ص

 .فني حاهلم من جواز القبيح منهموحال املكلَّ 

الوجــه الثــاين مل يقــدح يف وجــوب الرئاســة،  ن نــازع عــىلٰ إو

يف فعـل الواجـب واجتنـاب القبـيح ولـيس  قه بكوهنا لطفـاً لتعلّ 

ة التكليــف معــه وفســاده مــع اإلجلــاء، فوقــوع لجــئ، لصــحَّ بم

ــاً  ــن كوهنــا لطف ــع م ــدها ال يمن ــيح عن ــه القب ــالعلم  ،يف اجتناب ك

ف مـع مكلَّـ لكـلِّ  بالثواب والعقاب املعلـوم عمـوم كونـه لطفـاً 

الواقـع مـن القبـيح عنـد  أنَّ  عـىلٰ . وقوع القبائح من العاملني هبـا

 مــا يعلمــه كــّل  وجــود الرئاســة لوالهــا لوقــع أضــعافه حســب

ـر رفـع قبـيح واحـد أو يُ العـادة، ومـا أثَّـ ٰى عاقل بمجر  د منـهبعِّ

ر رفـع سـائر لطف واجب يف حكمتـه سـبحانه كوجـوب مـا أثَّـ

 .القبائح بغري نزاع بني أهل العدل

صــالح  ، ألنَّ الوجــه الثالــث مل يقــدح أيضــاً  ن نــازع عــىلٰ إو

ب فــني بــرئيس دون رئــيس ال يقــدح يف جهــة وجــوبعــض املكلَّ 

ليـه ال إصـالحه ألمـر يرجـع  ام اخـتصَّ نَّـإالرئاسة يف اجلملـة، و

 . برئاسةالَّ إه مل يصلح ح ذلك أنَّ وضِّ الرئاسة، يُ  إىلٰ 

ــىلٰ إو ــازع ع ــاً  ن ن ــدح أيض ــع مل يق ــه الراب ــاد  ألنَّ  ،الوج اعتق

بعـض العقــالء حصــول صــالحه بعـدم الرئاســة، ال يمنــع مــن 

ــاوجوهبــا مــن الوجــه الــذي  ــه بيَّنّ ــل يف أ ثبوت ]] ٨٦ص /[[وائ

بـام للخلـق مـن  ن كـان عاملـاً إهـذا املعتقـد و خيصُّ  هألنَّ  ،العقول

ــام أنَّ  ــا، ك ــالح هب ــريم  الص ــودع والغ ــاد امل ــه رضراً  نَّ أاعتق  علي

ــدَّ  يف ردِّ  ــاء ال ــة وقض ــن الوديع ــاع م ــالح يف االمتن ــه ص ين ول

ـــه رضر يف  ـــذب وعلي ـــم ويف الك ـــع يف الظل ـــه نف ـــك، ول ذل

ين عــن الوديعــة وقضــاء الــدَّ  ج ردُّ رِ ال ُخيــ، اإلنصــاف والصــدق

ــوب ــ ،الوج ــذلك ـوال يقتض ــذب، وك ــم والك ــن الظل ي حس

 .حكم الرئاسة وهذا املعتقد

عاقـل باختصـاص هـذا  ح ذلـك حصـول العلـم لكـلِّ وضِّ يُ 

ــتمَّ  ــدين يف األرض، لي ــاد باملفس ــا يُ  االعتق ــم م ــن ؤثِ هل ــه م رون

 مـع وجـودهم، وال مـنهم لعدم الرؤسـاء الـذين يصـحُّ  ،الفساد

 .شبهة يف قبح هذا االعتقاد

يف رئاســة فهــو  واالعــرتاض علينــا بــه أو بمــن يعلــم فســاداً 

ر عدمها ملـا فيهـا مـن الفسـاد، ومـن هـذه حالـه غـري منكـر ؤثِ يُ 

هلـا، أو بمـن  يـاً عاقـل متمنّ  لرئاسة العادل، ولـذلك يعلمـه كـلُّ 

ــ ينكــر رئاســةً  ــا ؤدّ ُي ــىلٰ فســاد رئاســته كاملتقــدِّ  ىلٰ إي ثبوهت  مني ع

ـ جهـة إنكــارهم لرئاسـتهم اعتقــادهم صــالح   ٰى ة اهلــدأئمَّ

ــوت  ــا وف ــلطاهنم هب ــن زوال س ــه م ــا يعلمون ــدمها مل ــرهم لع أم

وال شـبهة يف قـبح هـذا االعتقـاد، فـال قـدح بـه  ،املنافع بثبوهتـا

 .يف وجوب الرئاسة

 ن وهـو متـديِّ الَّ إمـن هـؤالء  ح ذلك علمنا بـه ال أحـدوضِّ يُ 

ام أنكر رئاسة نَّ إه من الصالح هبا، وبالرئاسة وعاقد أمره وما يروم

 .هبا، وهذا خارج عن مقصودناه من يعتقد فوت أمانيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 :وجه آخر]] ٣٢٥ص [[

مـن  ،نـاهرنا وجـوده وتومهَّ وقـدَّ  ،مـا فرضـناه ولو أضـفنا إىلٰ 
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ــســامع األُ  فــاق اتِّ  إيرادهــا عــىلٰ و ،ة جلميــع تفاصــيل األحكــاممَّ

ــام ــ ،ونظ ــواز الش ــي ج ــا]] ٣٢٦ص /[[ كِّ نف ــيان عنه  ،والنس

 مل يغـن ذلـك عـن إمـام يف كـلِّ  ،وإحالة اجلحـد والكـتامن منهـا

 .حسبام يشهد به الدليل العقيل والربهان ،زمان

ــ ــك أّن ــهواهتموذل ــاس وش ــائع الن ــتالف طب ــدنا اخ  ،ا وج

ـــم ـــم وإرادهت ـــاين مهمه ـــيعهم يف اجلم ،وتب ـــل مج ـــة إىلٰ ومي  ل

ــ ،الرئاســة ــتهم  ،تهم لنفــوذ األمــر ووجــوب الطاعــةوحمبَّ ورغب

وارتكـــاب  ،نيـــل اآلمـــال عهـــم إىلٰ وتطلُّ  ،يف حـــرز األمـــوال

ــرهم لل ــاتأكث ــ ،مقبّح ــن  عهم إىلٰ رُّ ـوتس ــه م ــدرون علي ــا يق م

ــهوات ــدهم ،الش ــد حتاس ــع وكي ــذي ال  ،م ــاملهم ال ــديد تظ وش

ي ـيقضـ .توأنكـر املشـاهدا ،روراتـ مـن دفـع الضـينكره إالَّ 

 ،صــالح أحــواهلم بــأنَّ  ،ذلــك يف العقــول عنــد ذوي التحصــيل

ــام أُ  ــورهموانتظ ــواهلم ،م ــهم وأم ــة أنفس ــتمُّ  ،وحراس  إالَّ  ال ي

ــم ــيس هل ــود رئ ــدِّ  ،بوج ــيهمومتق ــدَّ  ،م عل ــون مس ــيام  داً يك ف

 ،للصـواب فـيام يـراه هلـم وعلـيهم قـاً موفَّ  ،مضيه من تـدبريهميُ 

ــوجهم ــيم هبيبتــه ع ــع برأيــه  ،ودهــمبيــده أ ويــردُّ  ،يق وجيم

ويمنــع القــوي مــن  ،نــه معانــدهمويقهــر بتمكُّ  ،تهممتشــتّ 

 .ويسوسهم بالسوط والسيف ،الضعيف

ـــرئيس  ـــاه  وهـــم عـــىلٰ  -ويف عـــدم ال فســـاد  -مـــا ذكرن

ووجــود  ،وحصــول اهلــرج مــنهم ،وانقطــاع نظــامهم ،أحــواهلم

ــنهم ــة بي ــرية والفتن ــم ،احل ــبب تالفه ــي س ــي ه ــالك  ،الت وه

 .أنفسهم

ـعلــم العقــالء صــحَّ وهــذا أمــر ي رع ـبالشــ ن أقــرَّ ته ممـَّ

 :اقال األفوه األودي وكان جاهلي�  ،وجحده

 ال رساة  ال يصـلح النـاس فـوٰىض 

ــــادوا  ــــاهلم س   وال رساة إذا جه

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــ وإذا ك ــنفعهمإنَّ ــه ل ــق خلق ــاهم  ،ام خل وأحي

ورأفتــه  ،ه يف عدلــه وحكمتــهفإنَّــ ،لصــالحهم ومراشــدهم

وإمــام  ،زمــان مـن رئــيس يكـون هلــم خيلهــم يف كـلِّ مل  ،ورمحتـه

 .ين والدنيا عليهميف الدِّ 

*   *   * 

 :وجوب اإلمامة دليل عىلٰ  ]]٣٤٦ص [[

ــ ــأمَّ ــدليل أنَّ ــدَّ ا ال ــلِّ  ه ال ب ــام يف ك ــن إم ــاس م ــان للن  ،زم

ـــفمختصــ وجــود  فيــه جمــال أنَّ  لــيس للشــكِّ  ا نعلــم علــامً ره أّن

ــ  راً ومــذكِّ  فــاً ومثقِّ  مقــدماً  ،يبــةاملطــاع ذي اهل ،ةالــرئيس يف الرعيَّ

ــاً  ــيح ،وموقف ــن القب ــا م ــ ،أردع هل ــل اجلميــل إىلٰ  ٰى وأدع ،  فع

ــّف ]] ٣٤٧ص /[[ ــاملني وأك ــدي الظ ــس  ،ألي ــرس ألنف وأح

 .ووجود اهلرج بينهم ووقع الفتن منهم ،]املردوعني[

 ،روراتـالضــ عــىلٰ  والعلــم بــام ذكرنــاه يف ذلــك مبنــيٌّ 

وقـد  ،ن اإلطالـة والزيـاداتوالتنبيه عليه مـع ظهـوره يغنـي عـ

ـــاخينا  ـــألة مش ـــذه املس ـــالم يف ه ـــن الك ـــدعوا ، Óأتق ومل ي

 .غرب منهمستَ للخصوم شبهة تُ 

*   *   * 

 :الكالم يف اإلمامة ]]٥٠٥ص [[

الم يف وجــوب كــال: يف هــذا الفصــل أشــياء، منهــا ر كــذ

ــة، ــاو الرياس ــال: منه ــام،ك ــفات اإلم ــاو الم يف ص ــال: منه الم ك

ـــ  عـــىلٰ ام البغـــاة كـــالم يف أحكـــال: منهـــاو ،ةيف أعيـــان األئمَّ

 عـىلٰ  ك مجيـع ذلـبـنيِّ نحـن نُ و .الم يف الغيبـةكـال: منهاو ة،األئمَّ 

 .إن شاء اهللا أوجز الوجوه

 :]زمان يف وجوب الرياسة يف كلِّ [

ـ ف لَّـكم لِّ كـه جيـب لالم يف وجـوب الرياسـة؛ فإنَّـكـا الفأمَّ

ــدلُّ . غــري معصــوم ــ عــىلٰ  ي ــكمــا ثبــت مــن  كذل ًا يف وهنــا لطف

ــات ــال الواجب ــة أنَّ و أفع ــائح؛ بدالل ــن القب ــاع م ــاس  االمتن الن

يمنـع و أيـدهيم، عـىلٰ ان هلـم رئـيس منبسـط اليـد يأخـذ كـ ٰى مت

عنـد  يـردع املعانـد، فـإنَّ و ب الظـاملؤدِّ ُيـو القوّي من الضعيف،

رنـاه كعنـد عـدم مـن ذو الفسـاد، يقـلُّ و ثـر الصـالحكوجوده ي

ــادكي ــر الفس ــلُّ و ث ــ يق ــل جي ــالح، ب ــالص ــعف  كب ذل ــد ض عن

العلــم بــام و .هنيــه مــع وجــود عينــهو اخــتالل أمــرهو ســلطاهنم

 .كن أحدًا دفعهال يم مناه رضوريٌّ قدَّ 

مـا يقـع مـن الفسـاد عنـد نصـب بعـض  كوال يقدح يف ذلـ

ــ ــالرؤســاء؛ ألنَّ لــو و راهتهم رياســًة بعينهــا،كــل كام يقــع ذلــه إنَّ

 كبـذل مَ ِلـفعُ . انقـادوا لـهو نصب هلـم مـن يريـدوه َلريضـوا بـه

 .ال يقدح يف وجوب جنس الرياسة هأنَّ 

 :]ةة ال املنافع الدنياويَّ جتب الرياسة للمصالح الدينيَّ [

 ة التــي حتصــل عنــد وجــود الرؤســاءواملنــافع الدنياويَّــ

ام جيــب للمصــالح إنَّــو مصــاحلهم ال جتــب الرياســة هلــا،و

ــ ــمالدينيَّ ــاع الظل ــي ارتف ــي ه ــائحوك ة الت ــن القب ــري م إن و .ث

 .طريق التبع عىلٰ ة فمصالح دنياويَّ  حصل فيها

ـــزم ]] ٥٠٦ص /[[ ـــىلٰ وال يل ـــب  ع ـــة نص ـــذه الطريق ه

ــاء  ــد؛ ألنَّ كرؤس ــت واح ــريين يف وق ــؤال إن  ث ــالس ــن ك ان ع
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ام املنـع بالسـمع، يمنـع مـن إنَّـو ،كز ذلـوِّ د العقل فالعقل ُجي جمرَّ 

 . واحداً ون إالَّ كاإلمام ال ي ملا علمناه من أنَّ  كذل

ــىلٰ  ــمع  أنَّ  ع ــاء الالس ــب الرؤس ــًا يوج ــريين يف كأيض ــث  لِّ ك

وهنم غـري كـأيـدهيم؛ ل عـىلٰ ن من ورائهـم رئـيس يأخـذ كبلد، ل

خلـق اخللــق ابتـداًء هبــذه  تعــاىلٰ اهللا  فــإن فرضـنا أنَّ . معصـومني

ــكال ــرة غــري معصــومني؛ فإنَّ ــد  لِّ كــه جيــب أن ينصــب مــن ث بل

ــ كــون ن معصــومًا لوجــب أن يكــه لــو مل يإمامــًا معصــومًا؛ ألنَّ

نــه أن كمــن هــو رئــيس يف بلــد ال يمو برياســة معصــوٍم، اي�ــمرع

 بينـه املسـافة البعيـدةو بينـهو - ه مرعـيٌّ برياسـة اإلمـاميعلم أنَّـ

 . يف زمان طويل ال جيـوز فيـه أن خيلـو مـن لطـف الرياسـةإالَّ  -

 اإلمــام واحــد، عليــه اليــوم أنَّ  مــا اســتقرَّ  عــىلٰ ان األمــر كــإن و

ــإنَّ القضــاة ِمــن و مــراءاألُ  أنَّ و ــه يف اآلفــاق، ف  ِقبَلــه يتوّلــون عن

ورائهـم إمامـًا، فـاللطف هلـم حاصـل،  ِمـنْ  مجيعهم يعلمون أنَّ 

صــل هبــم خــرب إمــام ال يتَّ و ونــوا غــري معصــومني،كفجــاز أن ي

خيلـون يف حـاٍل غـريه قـام مقامـه، فـال  يعرفـون أنَّ و إالَّ  ٰى ـمضـ

 .من اللطف بالرئيس

 :]رحالرياسة لطف يف أفعال اجلوا يف أنَّ [

الرياسـة لطـف فيـه أفعـال اجلــوارح  أنَّ  عـىلٰ و الـذي يقطـع 

ـ إىلٰ املتعّدية  ا أفعـال القلـوب فـال طريـق يقطـع منهـا الغـري، فأمَّ

ــىلٰ  ــا، أنَّ  ع ــف فيه ــة لط ــإن و الرياس ــك ــري ان ذل ــائزًا غ ك ج

 .واجب

ــا أن ال ي ــيس إذا أجزن ــول ــض التك ــًا يف بع ــون لطف اليف ك

ــز أن ال ي ــب أن نجي ــوج ــًا يف مجك ــون لطف ــا؛ ألنَّ ــب يعه ه ال جي

ــوم ــث و العم ــن حي ــف م ــوص يف اللط ــاخلص ــل ك ــًا، ب ان لطف

املعـارف التـي هـي  أنَّ  ٰى  تـرأَال . عليـه الداللـة بحسب ما تـدلُّ 

ليـــف يف كاليف ليســـت لطفـــًا يف التكـــأعــّم األلطـــاف يف الت

 ؟ر عنهاام هي لطف فيام يتأخَّ إنَّ و أزمان مهلة النظر،

فيهـا و ،فيهـا مـا هـو خـاصٌّ و والرشعيّات فيها مـا هـو عـامٌّ 

ـو .ما هـو عـامٌّ مـن وجـٍه دون وجـهٍ  إعطـاء و ا خلـق األوالدأمَّ

 .يف قوم دون قوم سلبها، فهو خاصٌّ و األموال

 ون الرياسة لطفًا يف أفعـال اجلـوارح،كهذا ال يمتنع أن ت عىلٰ ف

 .القلوب]] ٥٠٧ص /[[ن لطفًا يف أفعال كإن مل تو

 :]احدملكلٍَّف و ىٰ لزوم اإلمام حتَّ [

فــًا واحــدًا غـــري لَّ كخلـــق م تعــاىلٰ اهللا  فرضــنا أنَّ  ٰى متــو

ه إذا وجـه حاجتـه إليـه أنَّـو .له أيضًا مـن رئـيس معصوم فال بدَّ 

مـن  َوَجـدَ  ٰى فعـل الظلـم متـ عـىلٰ ن له رئيس جاز أن يعـزم كمل ي

 ان لـه رئـيس ال يفعـل هـذا العـزم؛ لعلمـه بـأنَّ كـمـن و يظلمه،

ونـه لطفـًا حاصـل كعليهـا، فوجـه  بـهؤدِّ يُ و الرئيس يمنعه منهـا

ــه ــي ال و .ل ــة الت ــال القبيح ــل األفع ــع أن يفع ــال يمتن ــًا ف أيض

ــّداه، ــاو تتع ــه منه ــام يمنع ــف ؤدِّ يُ و اإلم ــه اللط ــا، فوج ــه عليه ب

 .حالٍ  لِّ ك عىلٰ حاصل له 

اإلخـالل بالواجبـات، و ا مـن هـو معصـوم مـن القبـائحفأمَّ 

ــًا لــه يف تــركــرئــيس ي إىلٰ فــال حيتــاج  فعــل و بــائحالق كون لطف

ان ال يمتنــع أن حيتــاج إليــه يف وجــوه ُأَخــر، كــإن و الواجبــات،

ــدِّ  ــهمــن أخــذ معــامل ال ــو ين عن ــه يف كــ، كغــري ذل ــري ام نقول أم

 احلســـنو ،مـــع النبـــيِّ  )آلـــهو صـــلوات اهللا عليـــه( املـــؤمنني

ــني و ــيهم(احلس ــلوات اهللا عل ــ ،)ص ــع  لُّ وك ــة م ــل لإلمام مؤّه

ــا أن ي. اإلمــام الــذي قبلــه ــن يف األُ وكــفــال يلزمن ة مــن لــيس مَّ

 .كوَن خالف اإلمجاعال مأموم، فيو بإمام

ــويز أن ي ــه جت ــزم علي ــوال يل ــون يف األُ ك ــن ال تمَّ ــكة م ف لَّ

ــم ب ــة للعل ــا كاملعرف ــد علمن ــا ق ــا؛ ألّن ــن دوهن ــومًا م ــه معص ون

ــة ل ــكم لِّ كــباإلمجــاع وجــوب عمــوم املعرف ــد لَّ ــا عن ف، فعلمن

ــ ــا أنَّ  كذل ــن دوهن ــمة م ــار العص ــدًا ال خيت ــاو ،أح ــو ُخّلين  ل

 .كزنا ذلوَّ العقَل جلو

 :]بقاء اللطف يف زمن غيبة اإلمام[

ــ ــو تص ــة ه ــف يف احلقيق ــامرُّ ـواللط ــرهو ف اإلم ــهو أم  هني

جيــب  كاليــوم ذلــ مَ دِ لــيس إذا ُعــو .تأديبــه، دون وجــود عينــهو

 .كوهنا لطفاً ليف، أو خروج الرياسة من كسقوط الت

ــكالتو وجــه اللطــف ثابــت، ؛ أنَّ كوذلــ ام مل يســقط؛ ليــف إنَّ

ــن قِ لَّ كامل ألنَّ  ــوا م ــني أت ــف ــوهبَ ــث مل يطيع ــن حي ــهم؛ م  ل نفوس

ــافوه و ــتتار؛ خلوفــه  إىلٰ أحوجــوه وأخ ــىلٰ االس نفســه، دون  ع

ــ عــىلٰ اخلــوف   لــه،لتحمَّ  كذلكــان كــه لــو املــال أو أملٍ ينالــه؛ ألنَّ

ــوف و ــىلٰ اخل ــ ع ــالف ذل ــنفس بخ ــم اهللا كال ــع عل ــاىلٰ ، م  تع

ـــده أنَّ ]] ٥٠٨ص /[[ ـــدًا بع ـــه أح ـــوم مقام ـــت وك .ال يق ان

اعتقـدوا إمامتـه و أطـاعوهو نـوهكَّ لـو مو .ة عليهم، ال هلـماحلجَّ 

 .وحصل ما هو لطف هلم ،ٰى وهن َأَمرَ و لظهر هلم

ــ ٰى جــرو ر يف املعــارف فلــم يعــرف مــن مل ينظــ ٰى ك جمــرذل

ــاىلٰ  ــاهللا تع ــف يف أنَّ ــه اللط ــل ل ــام  حص ــقاط ، ف ــب إس ه ال جي

ل نفسـه؛ لتفريطـه يف النظـر يف بَـمـن قِ  ٰى ه أتـليف عنـه؛ ألنَّـكالت

 .ك ما قلناهذلكمعرفة اهللا، ف



 ٤٠٣  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــ ــامفأمَّ ــاء اإلم ــهو ا أولي ــد طاعت ــن َيعتق ــإنَّ و م ــه ف ام مل إمامت

ــقط الت ــنهم؛ ألنَّ كيس ــف ع ــل بم لي ــم حاص ــن كلطفه ــه؛ م ان

ـــ هلـــم إمامـــًا  اعتقـــدوا أنَّ و م إذا اعتقـــدوا إمامتـــهحيـــث إهنَّ

 انبســاط يــدهو ظهــورهعــون يتوقَّ  حــالٍ  لِّ كــم يف موجــودًا، فــإهنَّ 

ك، فينزجـرون أيـدي الظـاملني، فهـم ال يـأمنون ذلـ عـىلٰ أخذه و

 .ألجله

ــاً  ــكفلم: وأيض ــع الش ــول مجي ــون بوص ــه يثق ــيهم،ـان  رع إل

 .نه فيام بعدبيِّ ما سنُ  عىلٰ ، كلواله ملا وثقوا بذلو

ل بَـاألوليـاء أيضـًا أتـوا مـن قِ  إنَّ : ه ال يمتنـع أن يقـالأنَّ  عىلٰ 

 ٰى عـادَّ و صـفة مـن التقصـري لـو ظهـر هلـم عـىلٰ م نفوسهم؛ ألهنَّ 

ــام ــه إم ــهو أّن ــبهة في ــيهم الش ــدخل عل ــزًا، ل ــًام معج ــر عل  أظه

ــو لــو أمعنــوا النظــر يف و ه،ءلصــاروا أعــداو ه مبطــلاعتقــدوا أنَّ

 .وظهر عنهم كلزال ذل كذل

ـــزم أن ي ـــوال يل ـــاء ك ـــداء؛ ألنَّ كون األولي ـــداء  األع األع

 مـا يقولـه مبطـل، عـىلٰ عيها مـن يـدَّ  أنَّ و يعتقدون بطالن إمامتـه

ــوا و ــاء ليس ــاألولي ــكذلك ــه؛ ألهنَّ ــدون إمامت ــرَض و م يعتق ف

ــه، ــو طاعتِ ــإنَّ رون يف النظــر يف الفــرق بــني مــا هــو ـام هــم مقصِّ

ــز ــو غــري معجــز،و معج ومعــاداة  فــريكال يوجــب الت كذل

 .اإلمام

ــل ــد قي ــ: وق ــإنَّ ــاء؛ ألنَّ ــر لألولي ــم ام مل يظه ــر هل ــو ظه ه ل

بعــض خــربه فرحـــًا  إىلٰ بعضـــهم  ٰى قــوأل روا بــه،ـالستبشــ

ــكبم ــانــه، فيُ  عــىلٰ وقــوف األعــداء و شــياع أمــره إىلٰ  كؤّدي ذل

 .كانهم

ــا ال نقطــع  عــىلٰ  ــ عــىلٰ أّن ــو ه ال يظهــر جلميــع أوليائــه،أنَّ ام إنَّ

ة ن مـن ال يظهـر لـه فالعلَّـكـإنسان منّـا حـال نفسـه، ل لُّ كيعلم 

 .ما قلناه

 :]اإلمام مَ دِ ة إذا عُ عدم قيام احلجَّ [

ون كـــتو إذا جــاز أن ال يظهـــر: ولــيس ألحـــد أن يقـــول

ــ ــاز أن ياحلجَّ ــًة، ج ــه قائم ــة ب ــدوماً ك ]] ٥٠٩ص /[[و ون مع

 ف ِمـنْ لَّـكامل ٰى كـان معـدومًا أتـإذا : فـإذا قلـتم. ة به قائمةً احلجَّ 

ه إذا ظهـر فـال ان غائبـًا؛ ألنَّـكـإذا  كذلوكـ :، قلنـال اهللا تعاىلٰ بَ قِ 

ســتتاره أيضــًا او مــن فعـل اهللا، كلــذو  ملعجـز،م إمامتــه إالَّ عَلـيُ 

ــكفعـل امل كســبب ذلـ نَّ إ :قلـتم ٰى فمتـ. مـن فعـل اإلمــام ف، لَّ

 ف، فام الفرق؟لَّ كسبب اإلعدام فعل امل كذلوك :قلنا

ـ ؛ أنَّ كوذلـ مـا قلنـاه عـن قــوم  عـىلٰ ه هـذا السـؤال ال يتوجَّ

انـه كاللطـف بم مـن أنَّ  هـو الـذي اختـاره و من أصـحابنا،

معــه  ال يـتمُّ و .مـع العــدم ال يصــحُّ  كلـذو حاصـل مـع غيبتــه،

 . مع وجودهأيضًا الثقة بوصول مجيع الرشع إلينا إالَّ 

ف اإلمــام رُّ ـتصـ إنَّ : فجوابـه أن نقـول كومـن ال يقـول ذلـ

مـا هـو مـن فعـل : هـو األصـلو هلـامور ثالثـة، أوَّ  بـأُ إالَّ  ال يتمُّ 

رجـع مـا ي: ثانيهـاو الداللـة عليـه،و إجيـادهو من خلقه تعاىلٰ اهللا 

ــام بأعياهنــا،و لهــافعــل اإلمــام مــن حتمُّ  إىلٰ  هــو و :ثالثهــاو القي

 .وهنيه امتثالنا ألمرهو طاعتنا له

فعــُل و فعــُل اإلمــام يتبعــه،و هــو األصــل، تعــاىلٰ ففعــُل اهللا 

يـف يوجـب عليـه طاعـَة مـن لـيس كف فـرع األصـلني، فلَّ كامل

 هو معدوم؟ نرصَة َمنْ و بموجود

ــكم اهللا املأعلــ ٰى متــ: أّنــا لــو قلنــا عــىلٰ  ــلَّ  أطاعــه ٰى ه متــف أنَّ

إن و م املوجــود،كــامتثــال أمــره أوجــده، فهــو يف ح عــىلٰ عــزم و

ــ ــل يك ــدومًا اآلن، ب ــة هــو اهللا،كــان مع ــام يف احلقيق  ون اإلم

 .هو أصّح  لاألوَّ و

أحـدًا ال خيتـار العصـمة فيصـلح أن  أنَّ  تعـاىلٰ علم اهللا  ٰى متو

 إىلٰ ؤّدي ه يُ عصوم؛ ألنَّ ف من ليس بملِّ كون إمامًا، مل حيسن أن يُ كي

 .مل ينصب لـهو الرئيس قائمة فيه، إىلٰ ة احلاجة علَّ  فه مع أنَّ لِّ كأن يُ 

 .ك باطلذلو ة،مَّ فيه جلاز يف مجيع األُ  كلو جاز ذلو

ــىلٰ  ــة للكت أنَّ  ع ــف اإلمام ــلي ــقو افرك ــيس و الفاس ــن ل م

ـــاإلمامــة يقتضــ بمعصــوم قبــيح؛ ألنَّ  ال يوازيــه  اي تعظــيًام ديني�

ـــيم ـــو ،تعظ ـــال ي كذل ـــتحق� ون إالَّ ك ـــو ،ا مس ـــذين ؤه الء ال

ــتحقُّ كذ ــاهم ال يس ــرن ــن تك وون ذل ــة،كال حيس ــيفهم اإلمام  ل

 ه عنـدنا يسـتحقُّ ا الفاسـق املـّيل فإنَّـافر، فأمَّـكيف ال هذا مستمرٌّ و

 .ل هو املعتمداألوَّ و ،كذل تعظيًام بإيامنه، فال يستمرُّ 

اإلجلــاء  زجــره ال يبلــغ حــدَّ و واخلــوف مــن تأديــب اإلمــام

ــا يف الت ــكفين ــة أهنَّ ــف؛ بدالل ــتحقُّ لي ــدح م يس ــىلٰ ون امل ــر ع  كت

ــ ــود األئمَّ ــيح يف زمــان وج ــدهيم، فلــو و ةالقب ــانبســاط أي انوا ك

 .كذل]] ٥١٠ص /[[وا ُملجئني ملا استحقُّ 

انوا ملجئـني ملـا وقـع مـنهم فعـل القبـيح مـع كـلـو : وأيضاً 

ــ ه مــا ُأجلــئ إليــه نــاملُلجــأ ال جيــوز أن يقــع م ة؛ ألنَّ وجــود األئمَّ

 .مع قدرته عليه

ــ عــىلٰ   فــون مــع معرفــة الثــوابلَّ كون املكــم يلــزمهم أن يأهنَّ

ــني و ــاب ُملجئ ــر إىلٰ العق ــائح كت ــات، و القب ــل الواجب ــام فع ف

 .جييبون به فهو جوابنا بعينه



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٤٠٤

ــوز أن ي ــوال جي ــاب ك ــا يف ب ــوم مقامه ــدل يق ــة ب ون لإلمام

ان كـه لـو ثـري مـن األلطـاف؛ ألنَّـكيف  كإن جـاز ذلـو اللطف،

ــع أن يفعــل ذلــ ــدل مل يمتن ــاس مــع كــالبــدل، في كهلــا ب ون الن

ُهــم مــع كَ الفســاد و القبــائح كتــرو الصــالح إىلٰ عــدم الرؤســاء 

 .وقد علمنا خالفه وجودهم،

ــ ــل ذل ــزمهم مث ــم إالَّ  كويل ــواب هل ــال ج ــة ف ــا يف املعرف  م

 .قلناه

 :]وجوب اإلمامة الدليل الثاين عىلٰ [

ــو :ةوجــوب اإلمامـ عـىلٰ دليـل آخــر  ه هــو أّنـا قــد علمنـا أنَّ

ــع أح ــاج كــلــيس مجي ــه  إىلٰ ام احلــوادث التــي نحت معرفتهــا علي

فـني للعمـل لَّ كنّـا مكإذا و ال إمجـاع،و ٌة قاطعٌة، ال مـن تـواترأدلَّ 

ــه كــرع وجــب أن يـبالشــ ــق يوصــل ب ــا طري ــه، إىلٰ ون لن  معرفت

ـا اختلفـت أقـوال األُ نعرف الصحيح ممـَّو  كلـيس ذلـو ة فيـه،مَّ

ــهو ل معصــوم مــأمون عليــه الســهو قــوإالَّ   الغلــط، فنرجــع إلي

 .ل عليهعوِّ نُ و

ــول ــد أن يق ــيس ألح ــ: ول ــيب، لُّ ك ــد مص ــول  إنَّ و جمته الق

 .واالجتهاد سائغ بالقياس

ــ ــد بيَّ كوذل ــا ق ــ؛ أّن ــالن ذل ــا بط ــاب كيف  كنّ ــدَّ (ت ة يف الع

، فــإذا بطــل )تلخــيص الشــايف(طرفــًا منــه يف و ،)صــول الفقــهأُ 

 .ك مل يصّح ما قالوهذل

 :]وجوب اإلمامة الدليل الثالث عىلٰ [

ــر ــل آخ ــا أنَّ و :دلي ــد علمن ــا ق ــو أّن ــيِّ  ه ــة النب   رشيع

ــالزمــة ل ــد  لِّ ك ــيام بع ــأيت ف ــن ي ــاعة، إىلٰ م ــام الس ــذه و قي ــا ه م

ــ صــورته فــال بــدَّ  ن هلــا حــافظ مل كــه إن مل يهلــا مــن حــافظ؛ ألنَّ

ــعُ تُ و فــهلِّ كُ مــا  إىلٰ ن مــن جيــيء فــيام بعــد الوصــوُل كــيم  .د بــهبِّ

ون احلـافظ كـهلـا مـن حـافظ، فـال خيلـو أن ي ه ال بدَّ إذا ثبت أنَّ و

ـمجيع األُ  ] مجيـع[ون احلـافظ هلـا كـال جيـوز أن يو .ة أو بعضـهامَّ

ـاألُ  ة؛ ألنَّ مَّ األُ  ـو السـهوو ة جيـوز عليهـا الغلـطمَّ د الباطـل، تعمُّ

مـن حـافظ  كمـع ذلـ ه ليس فيها معصـوم، فـال بـدَّ إذا فرضنا أنَّ 

ــ ــه اؤمي ــن جهت ــرين م ــتمو لتغي ــديل، لي ــلَّ كن املكَّ التب ــن وف ن م

 .فوهلِّ كُ ما  إىلٰ الوصول 

 :]الرشع حمفوظ بالتواتر القول بأنَّ  يف ردِّ [ ]]٥١١ص /[[

 .ظ بالتواترفَ الرشع ُحي  إنَّ : وليس ألحد أن يقول

ام إنَّـو ريعة لـيس فيهـا تـواتر،ـتسـعة أعشـار الشـ ؛ أنَّ كوذل

ــري ــا يف يشء يس ــواتر منه ــىلٰ . الت ــوز أن  أنَّ  ع ــه جي ــواتروا ب ــا ت م

ـكـأن يرتو يصري آحـادًا فـيام بعـد  عـىلٰ ا بـأن يتواطـؤا وا نقلـه، إمَّ

ــتر ــو هك ــه، أو يف يتعمَّ ــدوا طرح ــان يرت لِّ ك ــزم ــد ك ــد بع ه واح

ـ إىلٰ اآلخــر،  ز اآلحــاد، فــال ينقطــع العــذر أن يصــري يف حيـِّ

ــو .بــنقلهم ن ورائهــم حــافظ ان مــكــإذا  كام يوثــق بعــدم ذلــإنَّ

ــراعيه ــوم ي ــمعص ــ ٰى م، مت ــدوا ترتعمَّ ــه بيَّ و هك ــدلوا عن ــهع  ن

 .كعدم املعصوم فال أمان من ذل َض رِ فُ  ٰى ومت .أظهرهو

ــولوال يم ــدًا أن يق ــن أح ــ: ك ــل ٰى مت ــع النق ــل و انقط مل يص

 .ك عنهمه يسقط فرض ذلاألخالف فإنَّ  إىلٰ 

ــ ــاع؛ ألنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــالف اإلمج ــذا خ ــاألُ  ه ــة مَّ ــىلٰ ة جممع  ع

 َمــنْ و عـارصه فـون، َمـنْ لَّ كفيـه امل ٰى ويتسـا  رشع النبـيِّ  أنَّ 

وارتفـاع  قيـام السـاعة، مـع اسـتقامة األحـوال إىلٰ يأيت فيام بعـد 

 .األعذار

يف أقــايص   ر النبــيِّ ـان يف عصــكــمــن : فــإن قيــل

ــبالد، ــ ال ــ كذلوك ــن األئمَّ ــيس ة يف زم ــ، أل ــع ك ان ينقط

ك يف  جــاز مثــل ذلــعــذرهم  بــام يصــل إلــيهم بــالتواتر؟ فهــالَّ 

 األزمان؟مستقبل 

ل إلـيهم مــن نَقـفـني بـام يُ لَّ كة املر أن تنـزاح علَّـِكـنال نُ : قيـل

ون كــ بن ال يثقــون بوصــول مجيعــه إلــيهم إالَّ كــالتــواتر، ل

ــم ــن ورائه ــوم م ــن و .املعص ــم ــك ــيِّ ـان يف عص ــو ر النب ة األئمَّ

 ـ ون كـفـه للِّ كُ ام يثـق بوصـول مجيـع مـا يف أقايص الـبالد إنَّ

مـه كح كون ذلـكـ، فيجـب أن ياإلمام مـن ورائـهو  النبيِّ 

ــتقبلة ــوال املس ــع األح ــه و .يف مجي ــام يعلمون ــواترين ب ــُم املت عل

ـ كرضورًة ال يمنع مـن تـر ا عمـدًا أو لـدخول شـبهة نقلهـم، إمَّ

ــ يصــري  ٰى علــيهم أو بتشــاغل واحــد بعــد واحــد عــن نقلــه، حتَّ

 .آحاداً 

ــول]] ٥١٢ص /[[ ــد أن يق ــيس ألح ــذا يُ  إنَّ : ول ــه  ككّ ش

ـــز ـــع معج ـــل مجي ـــيِّ يف نق ـــد  يف أنَّ و ، ات النب ـــرآن ق الق

آخـر  انبيـ� أنَّ و وا نقلهـا،كـهاهنـا عبـادات ُأَخـر تر أنَّ و عورض،

ل نَقـه مل يُ نـَّكرب مـنهام، لكـرة بلـدًا أـالبصـو بني بغداد أنَّ و ُبِعَث،

 .ا قلتموهممَّ  كدًا أو لغري ذلتعمُّ 

ـبـنيَّ مل يُ  ٰى ، متـ معجـزات النبـيِّ  ؛ أنَّ كوذلـ ا متـواتر  أهنَّ

مـن  كالم يف غـري ذلـكالكـالم فيهـا كـالو ،كه يلـزم ذلـهبا فإنَّ 

هنـــا ها  مـــن يعلـــم أنَّ إالَّ  كال يـــأمن مـــن ذلـــو رائع،ـالشـــ

 .نه بنفسهوه بيَّ كتر ٰى معصومًا من وراء الناقلني مت

ــ ــال يلــزم كــا فأمَّ ــ عــىلٰ تامن البلــدان ف ــا  ؛ ألنَّ كذل العــادة م
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ــاس داٍع  ــدعو الن ــأن ي ــد مــن اكــ إىلٰ جــرت ب ــل تامن بل ــبالد، ب ل

يـف كنقـل مـا جيـري جمـراه، ف إىلٰ ر الـدواعي العادة جارية بتـوفُّ 

 ؟وكتامنه هكتر إىلٰ ما جيوز أن يدعو الداعَي  كه بذلشبَّ يُ 

رت ه لـو عـورض لتـوفَّ ض بأنَّ عارَ ه مل يُ ا القرآن فإّنا نأمن أنَّ وأمَّ 

ان كـه ؛ ألنَّ كذ ال صارف عن ذلإ؛ كذل لُعِلمَ و نقله، إىلٰ الدواعي 

مـن  ة أوىلٰ نقل احلجَّ و ًة،املعارضة حجَّ و القرآن شبهةً  ن حينئذٍ وكي

ون مانعـًا مـن كـاخلوف من املسلمني ال جيـوز أن يو نقل الشبهة،

ـ - ونه مانعاً كإن ثبت  - كذل نقله؛ ألنَّ  ا منع من التظاهر بـه، فأمَّ

 .وجه االسترسار به، فال عىلٰ نقله 

ــ عـىلٰ  ــو الم،ان جيــب أن ينقلــه خمــالفو اإلســكــه أنَّ ة يف خاصَّ

علمنـا  كل مـع ذلـنَقـغريهـا، فـإذا مل يُ و بالد غريهم مـن الـروم

 .كنا مل تأهنَّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــوز أن يُ ك ــام جي ــامعَل ــفات اإلم ــاهنم و م ص أعي

 .كرائع قبل ذلـم مجيع الشعلَ جيوز أن يُ  كذلكبالتواتر، ف

صــفات اإلمــام عنــدنا معلومــة بالعقــل، فــال يــدخل : قيــل

ــا ــل فيه ــ. النق ــا فأمَّ ــان األئمَّ ــالنصِّ أعي ــارًة ب ــم ت ــا نعلمه  ة فإّن

وجــٍه يوجــب العلــَم  عــىلٰ فــإن ُنِقــَل . تــارًة بــاملعجزو التــواتر،و

ــ ــه احلجَّ ــإن مل يُ وة، فإثبات ــل نَق ــر اهللا  كذلك ــىلٰ أظه ــًام  ع ــده عل ي

فـإن خولفنـا . النقـل إىلٰ ال حيتـاج معـه و نه مـن غـريه،معجزًا ُيبِيِّ 

 .ميام تقدَّ جوازه ف عىلٰ لنا فقد دلَّ  كيف ذل

ـــول ـــد أن يق ـــيس ألح ـــي إنَّ : ول ـــب عل ـــذا يوج م أن كه

ص /[[مـــن ال يعـــرف اإلمـــام ال يعـــرف شـــيئًا  إنَّ  :تقولـــوا

ـــمــن الشــ]] ٥١٣ رع ـه إن جــاز أن يعــرف بعــض الشــرع؛ ألنَّ

ــه ــه مجيع ــرف ب ــاز أن يع ــام ج ــري اإلم ــ .بغ ــتم ٰى ومت ــ :قل ه ال إنَّ

 .ك رضورةً بطالن ذل مَ لِ يعرف شيئًا منه عُ 

ثـريًا كمـن ال يعـرف اإلمـام ال يعـرف  إنَّ : ّنا نقـول؛ أكوذل

ام يعلم منهـا مـا تـواتر النقـل بـه مـن أعـداد إنَّ و رعيّات،ـمن الش

أن  ان جيـوز أيضـاً كـقـد و .اةكـالزو احلـجِّ و الصـومو الصلوات

 .ال يتواتروا به، فال يعلموه

وليس إذا علموا ما فيه طريق موجب للعلم وجب أن يعلمـوا 

 إىلٰ الخـتالف احلـالني فـزع خمالفونـا و الطريق، كما ليس فيه ذل

 كذل لُّ وك العمل بأخبار اآلحاد،و القول باجتهاد الرأيو القياس

 .بناتُ كُ نّاه يف مواضع من عندنا فاسد؛ ملا بيَّ 

ــواترون بجميــع  لــو فرضــنا أنَّ : فــإن قيــل ــواترين يت املت

 وجوب اإلمامة؟ عىلٰ م كون دليلكان يكفام  ،ريعةـالش

ــا ــ: قلن ــذه الطريقــة إنَّ ــتدللنا هب ــىلٰ ام اس ــوم  ع ــوب معص وج

رع، ـثـر الشـكالتـواتر مفقـود يف أ علمنـا أنَّ  ٰى رع متــحافظ للش

ام لـو فرضـنا يف كـفإذا فرضنا وجـوده مل نسـتدّل هبـذه الطريقـة، 

م هــم معصــومون مل نســتدّل بــام تقــدَّ لَّ كالنــاس  ل أنَّ الـدليل األوَّ 

ــىلٰ  ــ ع ــدَّ أنَّ ــيس ي ه ال ب ــن رئ ــم م ــهل ــاع ون ك ــم يف ارتف ــًا هل لطف

 .ك هاهناذلوك ة احلاجة،القبيح؛ الرتفاع علَّ 

إذا علمنـا : قـالو س هذه الطريقـةكن عانفصلوا ممَّ : فإن قيل

ام لزم من كأحد يف مستقبل األزمان  لِّ كلزومه لو رعـوجوب الش

ـ ه ال بدَّ ، علمنا أنَّ  ر النبيِّ ـيف عص ا وجـوب هلا من حافظ؛ إمَّ

. وجود إمام معصوم، أو العمـل بأخبـار اآلحـادنقل الناقلني، أو 

 حصول األمرين اآلخـرين، مَ لِ ه ليس هاهنا معصوم عُ أنَّ  مَ لِ فإذا عُ 

 .كليف مل حيسن التإالَّ و

ــل ــاع؛ ألنَّ : قي ــقط باإلمج ــذا يس ــ ه ــوَّ  لَّ ك ــن ج ــظ م ز حف

ص /[[ه ال حـــافظ أنَّــ عــىلٰ رع بإمــام معصــوم قطــع ـالشــ

ــواه؛ ألنَّ ]] ٥١٤ ــه س ــالف اإلم ل ــن خ ــم ــاميَّ ــ كة يف ذل ز وِّ مل ُجي

ــال ــل ق ــوم، ب ــام املعص ــا باإلم ــ: حفظه ــالتواترإنَّ ــوظ ب  ه حمف

ــاسو ــاد،و القي ــار اآلح ــول بإمو أخب ــالق ــك ــظ الش رع ـان حف

 .له غريه، قوٌل خارج عن اإلمجاع احلافظ بمعصوم مع أنَّ 

 :]الرشع حمفوظ باإلمجاع القول بأنَّ  يف ردِّ [

قــد و فــوظ باإلمجــاع،رع حمـالشــ إنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا

 .ةه حجَّ ثبت أنَّ 

ــ ــكوذل ــاع يف أ؛ أنَّ ــكه ال إمج ــر الش ــو رع،ـث ــاع يف إنَّ ام اإلمج

ون الرجـوع كـمـن أن ي آحاد املسائل، فام ليس فيـه إمجـاع ال بـدَّ 

ــه  ــ إىلٰ في ــائر األدلَّ ــدنا س ــوم إذا فق ــول معص ــق  عــىلٰ ة ة الدالَّ

 .ل ما فيهفهذا أوَّ . تهصحَّ 

ــول ــا نق ــّم إّن ــاع :ث ــ - اإلمج ــ ٰى مت ــنا أنَّ ــوم يف فرض ه ال معص

ــ - مجلــتهم ــفإنَّ ــه لــيس بحجَّ واحــد مــنهم  لُّ كــان كــه إذا ة؛ ألنَّ

ــأ ــه اخلط ــوز علي ــو جي ــادهم تعمُّ ــم آح ــتهم ه ــل فجامع د الباط

 .كانام كجائزًا عليهم  كون ذلكجيب أن ي

 :]ةمَّ اعتبار إمجاع األُ  من السمع عىلٰ  تزييف ما استُِدلَّ [

ان جيـوز أن يقـع مـنهم كـمـا  ورد بـأنَّ  السـمع عي أنَّ فإن ادُّ 

علـم مـن حـاهلم  تعـاىلٰ اهللا  نَّ مـن وقوعـه؛ أل نَ من اخلطأ قد ُأِمـ

 .رون عند اإلمجاع شيئًا من اخلطأم ال خيتاأهنَّ 

 .ك الداللةذل ٰى عمن ادَّ  وعىلٰ  م،هذا غري مسلَّ : قيل

*   *   * 
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 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس /القتصاد فيام يتعلَّق باالعتقادا

 :يف وجوب اإلمامة  الكالم ]]٢٩٦ص [[

أحــدمها خيــالف يف : املخــالف يف وجــوب اإلمامــة طائفتــان

وجوهبــا عقــالً، واآلخــر خيــالف يف وجوهبــا ســمعًا، واملخــالف 

ــاذٌّ  ــمعًا ش ــا س ــَرف  يف وجوهب ــه ال ُيع ــذوذه، ألنَّ ــه لش ــدُّ ب ال ُيعتَ

ــة  ــامء األُمَّ ــه، وعل ــل ب ــون]] ٢٩٧ص /[[قائ ــون جممع   املعروف

ــ ــوب  ىلٰ ع ــوّي يف وج ــالف الق ــمعًا، واخل ــة س ــوب اإلمام وج

ــري  ــالً غ ــا عق ــول بوجوهب ــه ال يق ــالً، فإنَّ ــة عق ــةاإلمام  اإلماميَّ

ــأخِّ  ــن املت ــة م ــة ومجاع ــن املعتزل ــداديني م ــاقون والبغ رين، والب

 .السمع املرجع فيه إىلٰ : خيالفون يف ذلك ويقولون

 :ولنا يف الكالم بوجوب اإلمامة عقالً طريقان

أو   أن ُنبــنيِّ وجوهبــا عقــالً ســواء كــان هنــاك رشع: اأحــدمه

 .مل يكن

رع ال بـدَّ مـن إمـام لـه ـأن ُنبـنيِّ أنَّ مـع وجـود الشـ: وثانيها

 .صفة خمصوصة حلفظ الرشع باعتبار عقيل

ــاس  الطريقــة األُوىلٰ  والــذي يــدلُّ عــىلٰ  ــه قــد ثبــت أنَّ الن أنَّ

 كــانوا غــري معصــومني وجيــوز مــنهم اخلطــأ، وتــرك ٰى متــ

الواجب إذا كان هلـم رئـيس مطـاع منبسـط اليـد، يـردع املعانـد 

يــد الســفيه واجلاهــل، وينتصــف  وُيــؤدِّب اجلــاين، ويأخــذ عــىلٰ 

ــة الفســاد  للمظلــوم مــن الظــامل، كــانوا إىلٰ  وقــوع الصــالح وقلَّ

مـا وصـفناه وقـع الفسـاد  خلـوا مـن رئـيس عـىلٰ  ٰى أقرب، ومتـ

عــايش، هبــذا وقــلَّ الصــالح ووقــع اهلــرج واملــرج وفســدت امل

ــالف يف ذلــك ال  ــن خ ــار، وم ــم االعتب ــادة وحك ــرت الع ج

حتسـن مكاملتــه، لكونــه مركــوزًا يف أوائــل العقــول، بــل املعلــوم 

أنَّ مــع وجــود الرؤســاء وانقبــاض أيــدهيم وضــعف ســلطاهنم 

 يكثر الفساد ويقلُّ الصالح، فكيف يمكن اخلالف فيه؟

 إنَّ مــا حيصــل مــن الصــالح عنــد: ولــيس ألحــٍد أن يقــول

اللطــف ]] (٢٩٨ص /[[  الرؤســاء ُأمــور دنياويــة وال جيــب

وذلـك . ، وليس فيهـا أمـر دينـي جيـب اللطـف ألجلـه)ألجلها

أنَّ ما حيصل عند الرؤسـاء أمـر دينـي وهـو قلَّـة الظلـم ووقـوع 

ــ الضــعيف، وهــذه ُأمــور دينيــة  عــىلٰ  ب القــويِّ الفســاد مــن تغلُّ

ــىلٰ  ــاوي فع ــر دني ــا أم ــل فيه ــا، وإن حص ــف ألجله ــب اللط  جي

 .وجه التبع

ــه لــو  وال يبلــغ اخلــوف مــن الرؤســاء إىلٰ  حــدِّ اإلجلــاء، ألنَّ

بلغ حدَّ اإلجلـاء ملـا وقـع يشء مـن الفسـاد، ألنَّ مـع اإلجلـاء ال 

ــارك  ــتحّق ت ــب أن ال يس ــان جي ــه، وك ــئ إلي ــا ُأجل ــل م ــع فع يق

وجـه اإلجلـاء  القبيح وفاعل الواجـب مـدحًا، ألنَّ مـا يقـع عـىلٰ 

ــدحًا، ــه م ــتحقُّ ب ــتحقُّ  ال يس ــالء يس ــوم أنَّ العق ــدح واملعل ون امل

 .بفعل الواجب وترك القبيح مع وجود الرؤساء

ــا وقــوع كثــري مــن الفســاد عنــد نصــب  وال يقــدح فــيام قلن

ــام يقــع الفســاد لكــراهتهم رئيســًا بعينــه،  ــه إنَّ رئــيس بعينــه، ألنَّ

رونـه ويميلـون إليـه لرضـوا بـه وانقـادوا ؤثِ ولو نصب هلم مـن يُ 

ــك ــه، وذل ــزم ال   ل ــة، وال يل ــنس الرئاس ــوب ج ــدح يف وج يق

ــم  ــام ُيعَل ــة إنَّ ــذه الطريق ــاء، ألنَّ هب ــة رؤس ــب مجاع ــًا نص أيض

ــا عــددهم وصــفاهتم فإّنــا نرجــع  وجــوب جــنس الرئاســة، فأمَّ

 .غري اعتبار وجوب الرئاسة يف اجلملة ٰى طريقة ُأخر إىلٰ 

ـ ز نصـب أئمَّ ة كثـريين يف كـلِّ زمـان، وإنَّـام والعقل كان ُجيـوِّ

إمامــًا يف  ٰى السـمع واإلمجـاع مـن أنَّـه ال ينصـب مـن ُيسـمّ  منـع

إالَّ واحــدًا، ويكــون بــاقي الرؤســاء ]] ٢٩٩ص /[[  كــلِّ زمــانٍ 

 .من ِقبَله

ــوارح  ــال اجل ــه أفع ــة لطــف في ــه أنَّ الرئاس ــع ب والــذي ُيقَط

ــا  ــدمهم، وأمَّ ــا بع ــاء وكثرهت ــود الرؤس ــا بوج ته ــر قلَّ ــي يظه الت

 .كون الرئيس لطفًا فيها أفعال القلوب فال طريق لنا إىلٰ 

ــاليف أن ال  ــض التك ــًا يف بع ــام لطف ــان اإلم ــزم إذا ك وال يل

ــها  ــف فبعض ــاف ختتل ــام األلط ــالً، ألنَّ أحك ــًا أص ــون لطف يك

مـن وجـه  ، وبعضـها عـامٌّ مـن كـلِّ وجـه وبعضـها خـاصٌّ  عامٌّ 

. بعـض مـن وجـه، فـال ينبغـي أن يقـاس بعضـها عـىلٰ  وخاصٌّ 

ـ ٰى أَال تر مها مـن أنَّ املعرفة عامَّ ة يف مجيـع التكـاليف إالَّ مـا تقـدَّ

ــ ــيس خيف ـــرعية فل ــادات الش ــا العب ــر، وأمَّ ــة النظ ــان مهل  ٰى زم

ــىلٰ  ــب ع ــالة جت ــا، ألنَّ الص ــاص فيه ــوم،  االختص ــوم دون ق ق

ــىلٰ  ــا الصــالة، والزكــاة ال جتــب ع ــإنَّ احلــائض ال جتــب عليه  ف

مـن يطيقـه،  من ال يملـك النصـاب، والصـوم ال جيـب إالَّ عـىلٰ 

ا من به عطـاش أو قلَّـة صـرب عـن الطعـام لفسـاد مـزاج فـال فأمَّ 

جيب عليه، وكـذلك مجيـع العبـادات، فـال جيـب قيـاس بعضـها 

ــىلٰ  ــض ع ــ. بع ــقم والغن ة والس ــحَّ ــق األوالد والص ــا خل  ٰى فأمَّ

 .والفقر فاألمر يف اختصاصه ظاهر

ومــن هــو معصــوم مــأمون منــه القبــيح وتــرك الواجــب ال 

لــه يف ذلــك وإن احتــاج إليــه مــن  إمــام يكــون لطفــاً  حيتــاج إىلٰ 

 .وجوه ُأخر نحو أخذ معامل الدين عنه وغري ذلك

ـــرُّ  ــو تص ــة ه ــف يف احلقيق ــه واللط ــره وهني ــام وأم ف اإلم
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ــف،  ــن التكلي ــة وحس ــه العلَّ ــت ب ــل انزاح ــإن حص ــه، ف وتأديب

ـــع ـــأمر يرج ـــل ب ـــني ال  إىلٰ ]] ٣٠٠ص /[[  وإن مل حيص املكلَّف

ـم ي ؤتـون يف ذلـك مـن ِقبَـل جيب سقوط التكليـف عـنهم، ألهنَّ

ــىلٰ  ــب ع ــام جي ــالقهم، وإنَّ ــل خ ــن ِقبَ ــهم ال م ــق  نفوس اهللا خل

ن مــن التصـــرُّ  ــتمكَّ ــه لي ــا طاعت ــه علين ف، فــإذا مل اإلمــام وإجياب

جيب سقوط التكليـف عنّـا، ألّنـا نكـون أتينـا مـن ِقبَـل   يمكنه مل

فإذا ثبتت هـذه اجلملـة فـال يلـزم إذا كـان اإلمـام غائبـًا . نفوسنا

قط التكليف عنّا، ألّنا أتينـا مـن ِقبَـل نفوسـنا بـأن أخفنـاه أن يس

نـــاه لظهـــر  وأحوجنـــاه إىلٰ  ـــو أطعنـــاه ومكَّ االســـتتار، ول

ف فحصـل اللطـف مـن مل يظهـر لـه اإلمـام فـال  وكـلُّ . وتصـرَّ

غـريه ألسـقط  بدَّ أن تكون العلَّة ترجـع إليـه، ألنَّـه لـو رجـع إىلٰ 

ــه دل ــف علي ــاء التكلي ــه، ويف بق ــىلٰ اهللا تكليف ــل ع ــاىلٰ  ي  أنَّ اهللا تع

ته وبنيَّ له مـا هـو لطـف لـه، فعـل هـو أم مل يفعـل، كـام  أزاح علَّ

إنَّ الصــالة لطــف لكــلِّ مكلَّـف، فمــن مل يصــلِّ مل جيــب : نقـول

ه ُأيت من ِقبَل نفسه، وكذلك هاهنا  .سقوط تكليفه، ألنَّ

ــىلٰ  ــان  وال يلــزم ع ــو ك ــه ل ــه، ألنَّ ــة جــواز عدم ــواز الغيب ج

تنـا مزاحـة، معدومًا ملا  أمكننا طاعتـه وال متكينـه، فـال يكـون علَّ

ــة  ــإذا مل يظهــر تكــون احلجَّ ــا ذلــك، ف وإذا كــان موجــودًا أمكنن

ــة عــىلٰ  ــان اهللا تعــاىلٰ  علينــا، وإذا كــان معــدومًا تكــون احلجَّ ، فب

ــرق بــني وجــوده غائبــًا وبــني عدمــه، فــالوجود أصــل  الف

ـــاه، وال يمكـــن حصـــول الفـــرع بـــال حصـــول  لتمكيننـــا إّي

وأوليـاء اإلمــام ومـن يعتقـد طاعتــه فـاللطف بمكانــه . ألصـلا

ــم  ــحابنا، ألهنَّ ــن أص ــري م ــد كث ــت عن ــلِّ وق ــم يف ك ــل هل حاص

ــري ــن كث ــوده م ــدعون لوج ــائح، ]] ٣٠١ص /[[  يرت ــن القب م

ــم ال يــأمنون كــلَّ  ســاعة مــن ظهــوره ومتكينــه فيخــالفون  وألهنَّ

ــان ــدهم وك ــم يف بل ــن معه ــه وإن مل يك ــام خيافون ــه ك ــ  تأديب ه بين

ــام كانــت الغيبــة أبلــغ، ألنَّ معهــا جيــوز أن  وبيــنهم بعــد، بــل ربَّ

يعرفـوه بعينـه، وفـيهم   مشـاهدًا هلـم وإن مل  يكون حـارضًا فـيهم

الً، ملـا : من قـال إنَّـه إذا مل يظهـر هلـم فالتقصـري يرجـع إلـيهم أوَّ

ــيهم ــر إل ــو ظه ــه ل ــاهلم أنَّ ــن ح ــم اهللا م ــربه أو   يعل ــاعوا خ ألش

ة تـدخل علـيهم فيكفـرون بـه فلـذلك مل شّكوا يف معجزه لشـبه

 .هلم  ُيظِهره

ــاب  ــا يف ب ــوم مقامه ــدل يق ــة ب ــون لإلمام ــوز أن يك وال جي

اللطــف، كــام ال جيــوز مثلــه يف املعرفــة، وإن جــاز يف كثــري مــن 

وإنَّـام قلنـا ذلـك ألنَّـه لـو كـان هلـا . األلطاف أن يكون لـه بـدل

عصــوم بــدل مل يمتنــع أن يفعــل اهللا ذلــك البــدل فــيمن لــيس بم

ــاب  ــوده يف ب ــع وج ــه م ــرئيس كحال ــد ال ــع فق ــه م فيكــون حال

فعــل الواجــب، واملعلــوم  ر عــىلٰ االنزجــار عــن القبــيح والتــوفُّ 

ــامــا  رضورًة خالفــه عــىلٰ  ــاب . هبيَّنّ ــع هــذا الب والكــالم يف تفري

ــاه  ــيام ذكرن ــل، وف ــايف ورشح اجلم ــيص الش ــتوفيناه يف تلخ اس

 .هاهنا كفاية

ــة ا]] ٣٠٢ص /[[ ــا الطريق ــة وأمَّ ــدَّ  -لثاني ــه ال ب ــو أنَّ وه

ــه إذا ثبــت أنَّ رشيعــة نبيِّ : -مــن إمــام بعــد ورود الشـــرع  ــا أنَّ ن

  ٰــدة إىل ــه  مؤبَّ ــد يلزم ــيام بع ــأيت ف ــن ي ــة، وأنَّ م ــوم القيام ي

، فـال بـدَّ مـن  العمل هبا كام لزم مـن كـان يف عصــر النبـيِّ 

تهم مزاحـة كـام كانـت علَّـة مـن شـاهد النبـيِّ    أن تكون علَّ

ـــريعة م ــون الش ــأن تك ــة إالَّ ب ــة مزاح ــون العلَّ ــه، وال تك زاح

بـــالتواتر أو ) فـــال ختلــو مـــن أن تكــون حمفوظـــة(حمفوظــة، 

ــوع إىلٰ  ــاع أو الرج ــود  اإلمج ــاس أو بوج ــاد أو القي ــار اآلح أخب

معصوم عامل بجميـع األحكـام يف كـلِّ عصــر جيـري قولـه مثـل 

وجــود  هــا إالَّ ، فــإذا أفســدنا األقســام كلَّ  قــول النبــيِّ 

 .معصوم ثبت أنَّه ال بدَّ من وجوده يف كلِّ وقت

ــع  ــيس مجي ــه ل ــالتواتر، ألنَّ ــة ب ــون حمفوظ ــوز أن تك وال جي

ــة  ــائل قليل ــود يف مس ــواتر موج ــل الت ــا، ب ــواترًا هب ـــريعة مت الش

أنَّ مــا هــو  نــزرة، فكيــف ُيعَمــل هبــا يف بــاقي الشـــريعة؟ عــىلٰ 

ــرتك يف  ــأن ي ــواتر ب ــري مت ــري غ ــوز أن يص ــواتر جي ــلِّ مت ــت  ك وق

ـا لشـبهه تـدخل  مجاعة من الناقلني نقلـه إىلٰ  أن يصـري آحـادًا، إمَّ

عليهم أو اشـتغال بمعـاش وغـري ذلـك مـن القواطـع وال مـانع 

ـم ليسـوا معصـومني ال  ـدوا تركـه، ألهنَّ يمنع من ذلـك، أو يتعمَّ

 .جيوز عليهم ذلك

ــيس  ــاع ل ــاع، ألنَّ اإلمج ــة باإلمج ــون حمفوظ ــوز أن تك وال جي

ــل يف أ ــام،بحاص ــر األحك ــل ]] ٣٠٣ص /[[   كث ــو حاص ــل ه ب

ــ ــاقي كلُّ ــة والب ــائل قليل ل يف مس ــوَّ ــف يع ــالف، فكي ــه خ ه في

 أنَّ اإلمجـاع إن فرضـنا أنَّـه لـيس فـيهم معصـوم عـىلٰ  عليه؟ عىلٰ 

ـــة، ألنَّ حكـــم اجـــتامعهم حكـــم  مـــا يقولونـــه فلـــيس بحجَّ

مـنهم لــيس معصـومًا فكيــف  واحــدٍ  انفـرادهم، فـإذا كــان كـلُّ 

ــاج ــريون ب ــاز أن يص ــك ج ــاز ذل ــو ج ــومني؟ ول تامعهم معص

مـنهم ال يكـون مؤمنـًا فـإذا اجتمعـوا صـاروا  واحـدٍ  يكون كـلُّ 

ــلُّ  ــون ك ــؤمنني، أو يك ــدٍ  م ــوا  واح ــإذا اجتمع ــًا ف ــنهم هيودي م

 .صاروا مسلمني، وذلك باطل
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مـا قلتمـوه فـإنَّ  كـان األمـر عـىلٰ   يف العقـل وإن: قيـل ٰى ومت

خطـأ مـن آيـات  امعهم عـىلٰ أدلَّة الشــرع أمنتنـا مـن جـواز اجـت

 .وأخبار

ــا ــىلٰ : قلن ــار ع ــات واألخب ــن اآلي ــة يف يشء م ــا  ال دالل م

عونــه، وبيننــا وبيــنكم الســرب واالعتبــار، وقــد اســتوفينا  يدَّ

ــه ــول الفق ــك يف ُأص ــالم يف ذل ــايف ورشح   الك ــيص الش وتلخ

 .اجلمل، فال نطول بذكره هاهنا

ا أخبار اآلحاد والقياس فال جيوز أن يعوَّ  ل علـيهام عنـدنا، فأمَّ

فلـم يبَـق مـن . ذلك يف ُأصـول الفقـه وغـريه مـن كتبنـا بيَّنّاوقد 

 . األقسام إالَّ وجود معصوم جيري قوله كقول النبيِّ 

هـذا أن يكـون مـن ال يعـرف اإلمـام ال  يلـزم عـىلٰ : فإن قيل

 .ع، واملعلوم خالفهأحكام الرش]] ٣٠٤ص /[[   يعرف

ـــا ز أن يعـــرف مـــن مـــن ال يعـــرف اإلمـــام ال جيـــو: قلن

الشـريعة إالَّ مـا تـواتر النقـل بـه، أو دلَّ دليـل قـاطع عليـه مـن 

ـا مـا عـدا ذلـك فإنَّـه  ـة عليـه، فأمَّ ظاهر قرآن، أو اجتمعـت األُمَّ

ال يعلمــه، وإن اعتقــده فــإنَّام يعتقــده اعتقــادًا لــيس بعلــم، فلــم 

ــة ــب الدالل ــن موج ــرج م ــل إىلٰ . خي ـــرع يص ــو يف  والش ــن ه م

أو اإلمـام بالنقـل املتـواتر الـذي  ويف زمـن النبـيِّ البالد البعيـدة 

انقطــع دوهنــم أو وقــع فيــه  ٰى مــن ورائــه حــافظ معصــوم، ومتــ

ــ ــاه حتَّ ــع عــذرهم ٰى تفــريط تالف ــيهم وينقط ــل إل ــا إذا . يص فأمَّ

ــا ال  ــاقلني فإّن ــن وراء الن ــوم م ــافظ معص ــال ح ــل ب ــنا النق فرض

زنـا أن يكـون وقـع فيـه تقصـري  أو نثق بأنَّـه وصـل مجيعـه، وجوَّ

ـ د، وإنَّـام نـأمن مـن وقـوع يشء منـه لعلمنـا كتامن لشبهة أو تعمُّ

وقـع خلـل تالفـاه، وهـذه حالنـا يف  ٰى أنَّ من ورائه معصـومًا متـ

علمنـا بقـاء التكليـف وعلمنـا اسـتمرار  ٰى زمن الغيبـة، فإّنـا متـ

ــو مل  ــه ل ــل، ألنَّ ــا حاص ــع ولطفن ــذرنا منقط ــا أنَّ ع ــة علمن الغيب

ف أو أظهـر اهللا اإلمـام ليُبـنيِّ لنـا مـا يكن حاصالً لسقط التكليـ

وقع فيـه مـن اخللـل، فـال يمكـن التسـوية بـني نقـل مـن ورائـه 

 .معصوم وبني نقل ليس من ورائه ذلك، فسقط االعرتاض

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

 :فصل يف ذكر اختالف الناس يف وجوب اإلمامة ]]٦٣ص /[[

 :وجهني لف الناس يف وجوب اإلمامة عىلٰ اخت]] ٦٥ص /[[

ا واجبة: فقال اجلمهور األكثر والسواد األعظم  .إهنَّ

ــنهم ــذوذ م ــري ش ــر يس ــال نف ــة: وق ــت واجب ــا ليس ومل . إهنَّ

اذ مـن يكونوا هؤالء فرقـة مشـهورة ُيشـار إلـيهم، إنَّـام هـم شـذُّ 

 .ممَّن ال ُيعَرفون بشهرهتم  احلشوية وغريهم

 :وجهني ا عىلٰ واختلف من قال بوجوهب

ــة ــن املعتزل ــري م ــا وكث ــيعة بأمجعه ــت الش ــق : فقال إنَّ طري

 .السمع وجوهبا العقل، وليس وجوهبا بموقوف عىلٰ 

ــَرق]] ٦٨ص /[[ ــائر الِف ــة وس ــاقي املعتزل ــال ب ــا :  وق إهنَّ

 .واجبة سمعاً 

ــىلٰ  ــالكالم ع ــدئ ب ــاج أن نبت ــن نحت ــالف يف  ونح ــن خ م

ـا واجبـة وجوهبا أصـالً، ونـدلُّ عـىلٰ  ، وُنبـنيِّ وجـه وجوهبـا، أهنَّ

مـن  وجـه وجوهبـا كـان كالمنـا علـيهم كالمـًا عـىلٰ  بيَّنّـافإّنا إذا 

 .خالفنا يف وجوهبا عقالً وأوجبها سمعاً 

 :وجوهبا طريقتان ولنا يف الكالم عىلٰ 

ا واجبـة عقـالً سـواء كـان هنـاك سـمع : إحدامها أن ُنبنيِّ أهنَّ

ـا واجبـة عـىلٰ  كـلِّ حـاٍل مـا دام التكليـف  أو مل يكن، ثّم ُنبنيِّ أهنَّ

 .باقياً 

أن ُنبـنيِّ أنَّ بعـد ورود الشــرع ال بـدَّ مـن : والطريقة الثانيـة

ــنيِّ أنَّ  ــة، وُنب ــام امللَّ ــوم بأحك ـــرع يق ــافظ للش ــام ح ــود إم وج

 .وجه احلاجة فيه أيضًا العقل دون ما ذهب إليه خصومنا

ــة األُوىلٰ  ــدئ بالطريق ــن نبت ــا أوىلٰ ونح ــ ، ألهنَّ ــاغل هب ا والتش

ــر ــاليفٰى أح ــوال التك ــائر أح ــّم يف س ــت أع ــث كان ــن حي . ، م

ونسـتويف مـا فيهـا مـن شـبه القـوم، ومـا يمكـن أن يقـال فيهـا، 

ــوا كُ  ــذكروه، ومل يودع ــا مل ي ــا م ع عليه ــرِّ ــوُنف ــن اهللا . بهمتُ وم

ب إليه بمنِّه ولطفه تعاىلٰ   .أستمدُّ املعونة ملا ُيقرِّ

 وجوب اإلمامة وهي الكالم يف: الطريقة األُوىلٰ  ]]٦٩ص /[[

 : عقالً وإن مل يكن سمع

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك ال ــًا يف : ذل ــا لطف ــن كوهن ــت م ــا ثب م

ــر ــرت جم ــا، فج ــن دوهن ــتمُّ م ــيل ال ي ــف العق ــائر  ٰى التكلي س

ــن  ــف م ــن التكلي ــه ال حيس ــا يف أنَّ ــارف وغريه األلطــاف يف املع

 .دوهنا

ــ: فـإن قيـل]] ٧٠ص /[[ كوهنـا لطفــًا ليـتمَّ لكــم  وا عـىلٰ دلُّ

 .عيتموهما ادَّ 

ـا لطــف الـذي يــدلُّ عـىلٰ : قيـل لـه مـا علمنـاه بجريــان : أهنَّ

كـان هلـم رئـيس منبسـط اليـد، قـاهر  ٰى العادة من أنَّ النـاس متـ

ـــع ـــدين، ويقم ـــردع املعان ـــادل، ي ـــف   ع ـــني، وينتص ب املتغلِّ

األُمــور، وســكنت الفــتن،   للمظلــومني مــن الظــاملني، اتَّســقت
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ـــاس مـــع وجـــوده  ت املعـــائش، وكـــان الن الصـــالح  إىلٰ ودرَّ

خلـوا مـن رئـيس صـفته مـا  ٰى ومتـ. أقرب، ومـن الفسـاد أبعـد

ــويُّ  ــب الق ــهم، وتغلَّ رت معائش ــدَّ ــاه تك ــىلٰ  ذكرن ــعيف،  ع الض

 وكـــانوا إىلٰ   واهنمكـــوا يف املعـــايص، ووقـــع اهلـــرج واملـــرج،

وهــذا أمــر الزم لكــامل . الفســاد أقــرب، ومــن الصــالح أبعــد

 .العقل، من خالف فيه ال حتسن مكاملته

الصــالح الــذي حيصــل للمكلَّفــني عنــد وجــود : ن قيــلفــإ

الرؤساء هو فيام يتعلَّـق بمصـالح الـدنيا ومنافعهـا، وذلـك غـري 

ـه إنَّـام جتـب عليـه املصـالح  اهللا تعـاىلٰ  واجب عـىلٰ  أن يفعلـه، ألنَّ

 .ينيةالدِّ 

ــا يف وجــود الرؤســاء مصــالح دنياويــة وهــي كــام ذكــر : قلن

 بيَّنّـامـا  عـىلٰ  -ألّنـا نعلـم السؤال، وفيها أيضـًا مصـالح دينيـة، 

مثـل الظلــم : عنـد وجـود الرؤسـاء يرتفـع كثـري مـن القبـائح -

ين ال حمالــة، فالرئاســة والبغــي، وذلــك مــن مصــالح الــدِّ 

ل  .واجبة من هذا الوجه ال من الوجه األوَّ

ــل ــيام : فــإن قي ــم الضـــروري ف عــاء العل ــف يمكــنكم ادِّ كي

الرئاســة خــالفكم يف وجــوب ]] ٧١ص /[[  ذكرمتــوه ومــن

ــوَّ  ز خل ــوِّ ــك، وُجي ــازع يف ذل ــالً ين ــيس، وأن  عق ــن رئ ــان م الزم

يكون الناس مع فقـده وارتفاعـه كهـم مـع وجـوده وحصـوله؟ 

ا أن تقولـوا عون العلـم : فإمَّ ـم يكـابرون فـيام يقولـون، أو يـدَّ إهنَّ

 .الضـروري فيام ليس فيه العلم الرضوري

د رئـيس ما ذكرنـاه مـن جريـان العـادة، وأنَّ مـع وجـو: قيل

يقلُّ الفساد ومع عدمـه يكثـر ال خيـالف فيـه عاقـل، وإنَّـام وقـع 

يف أنَّ مـا ذكرنـاه ال يسـتمرُّ : اخلالف ممَّن دفـع وجـوب الرئاسـة

كــلِّ حــاٍل، بــل جيــوز أن تنــتقض العــادة فيــه،  وال حيصــل عــىلٰ 

أنَّ العــادة  بيَّنّــاونحــن إذا . ويكــون يف املســتقبل بخــالف احلــال

ة واحــدة يف املســتقبل ويف احلــال ســقط وتــري اجلاريــة عــىلٰ 

 .خالف من خالف فيه

ــ: فــإن قيــل اســتمرار العــادة فــيام ذكــر متــوه ليــتمَّ  وا عــىلٰ دلُّ

 .غرضكم فيام نحومتوه

ــام كــان وقــوع الفســاد والظلــم واهلــرج واملــرج : قيــل لــه إنَّ

ــك،  ــؤَمن مــنهم ذل ــاس ممَّــن ال ُي ــرئيس لكــون الن ــد فقــد ال عن

فــيهم ]] ٧٢ص /[[ ول طبــائعالرتفــاع العصــمة عــنهم وحصــ

وإذا كانــت حــاهلم . وبلــوغ املشــتهيات نيــل املــالذِّ  تــدعوهم إىلٰ 

ـــاع العصـــمة  يف مســـتقبل األوقـــات كحـــاهلم يف اآلن يف ارتف

ــىلٰ  ــوهنم ع ــنهم، وك ــون  ع ــب أن تك ــة، جي ــاع املخصوص الطب

 .احلاجة قائمة فيها

عيـتم اسـتمرار العـادة فـيام ذكرمتـوه وقـد : فإن قيل كيـف ادَّ

ــا ختتلــف عــىلٰ علمنــ ــد : األوقــات ا أهنَّ فتــارًة يكــون النــاس عن

الصـالح وأبعـد مـن الفسـاد حسـب  وجود الـرئيس أقـرب إىلٰ 

]] ٧٣ص /[[  مـا ذكرمتـوه، وتـارًة يكونـون عنـد فقـده كــذلك،

حـال االسـتقامة وارتفـاع  أنَّ النـاس قـد يكونـون عـىلٰ  ٰى أَال تر

فــتن، وقــوع الفســاد مــنهم، فــإذا ُنِصــَب هلــم رئــيس وقعــت ال

ــا  ــدِّ ممَّ ــذا بالض ــرج؟ وه ــرج وامل ــع اهل ــم، ووق ــت الكل وتباين

 .ذكرمتوه

ــام يقــع : قيــل مــا يقــع مــن الفســاد عنــد وجــود الــرئيس إنَّ

إنَّ : لكراهة الناس انتصـاب رئـيس فـيهم بعينـه، ونحـن مل نقـل

ــلحون ــاس يص ــلِّ   الن ــود ك ــد وج ــام  عن ــيس، وإنَّ ــارئ ــم  بيَّنّ أهنَّ

جلملــة، وهـذا حاصــل يف يصـلحون عنــد وجـود رئــيس مـا يف ا

أنَّـه لـو انتصـب يف هـذه احلـال مـن  ٰى أَال تـر. هذه احلال أيضـاً 

مالــت قلــوب النــاس إليــه، وقــام فــيهم مــن أرادوه، لصــلحت 

أحواهلم وسكنت الفـتن فـيهم؟ وإنَّـام وقـع الفسـاد ملـا ذكرنـاه، 

 .الرئيس يف كلِّ حالٍ  بحاجة الناس إىلٰ  وهذا غري خملٍّ 

ــّم الــذي يقــع مــن الف ــد وجــود الــرئيس لــواله مل ث ســاد عن

يمتنع أن يقـع مـن الفسـاد أضـعاف ذلـك، ولكـان حيصـل مـن 

ــول  ــام نق ــذا ك ــوده، وه ــد وج ــع عن ــا مل يق ــّدي م الظلــم أو التع

إنَّ مــا يقــع مــن الفســاد واهلــرج واملــرج عنــد : نحــن وخمالفونــا

ــك،  ــعاف ذل ــع أض ــل لــوالهم لوق ــذ الرس ــاء وتنفي ــة األنبي بعث

ن يكـــون فيهـــا لطـــف وإن مل يظهـــر، وإنَّ بعثـــتهم ال ختـــرج أ

 .وكذلك جوابنا يف الرئاسة

إنَّ ما اعتربمتـوه مـن دليـل العـادة يوجـب علـيكم : فإن قيل

ــد  ــيكم رئاســة يف كــلِّ بل ة، بــل يوجــب عل وجــود رؤســاء عــدَّ

إنَّ الـرئيس واحـد، بطـل اعتبـاركم : قلـتم ٰى ومتـ. ويف كلِّ حملَّـة

حملَّـة مـن رئـيس مـع جـاز خلـّو بلـد و ٰى دليل العـادة، ألنَّـه متـ

هـم مـن رئـيس وإن كـان حاجتهم إليه جـاز أن خيلـو النـاس كلُّ 

 .هبم احلاجة إليه

ــام يــدلُّ : قيـل]] ٧٤ص /[[ مــا ذكرنــاه مــن دليـل العــادة إنَّ

وجـوب رئاســة يصـلح النـاس عنــد حصـوهلا، ويفســدون  عـىلٰ 

ـــدّل عـــىلٰ  ـــا، ومل ي ـــد ارتفاعه ـــىلٰ  عن ـــاء، وال ع ـــدد الرؤس  ع

 اعتبـــار عـــدد الرؤســـاء وحصـــول صــفاهتم، بـــل حيتـــاج يف
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وهـذا بحسـب مـا يكـون . أدلَّـة ُأخـر صفات هلم خمصوصـة إىلٰ 

ــلحة  وعــىلٰ   يف املعلــوم ــيه املصــلحة، فــإن كانــت املص ــا تقتض م

ــيس وا ــود رئ ـــي وج ــت تقتض ــد، وإن كان ــَب الواح ــد ُنِص ح

ة رؤساء ُنصبواتقتيض  .وهوهذا ُيسِقط ما ظنُّ .  نصب عدَّ

ونقـول بموجـب مـا ألزمنــاه،  حكمهـم، مـع أّنـا ننـزل عـىلٰ 

فنقول بوجوب وجـود رئـيس يف كـلِّ بلـد وحملَّـة، لكنّـا نوجـب 

زلَّ واحــد مــنهم أخــذ  ٰى أن يكــون مــن وراء هــؤالء رئــيس متــ

. وإنَّـام نقـول ذلـك حلصـول علَّـة احلاجـة فـيهم أيضـاً . يده عىلٰ 

 .وهذه أيضًا إنَّام ُتسِقط اإللزام

س معصــوم يف كــلِّ أنَّ العقــل ال يمنـع مــن نصــب رئـي عـىلٰ 

ــاع ــا باإلمج ــام علمن ــقع، وإنَّ ــلِّ ص ــد وك ــام  بل ص /[[  أنَّ اإلم

ــه العصــمة، ومل نوجبهــا ]] ٧٥ ــا ل ال يكــون إالَّ واحــدًا، فأوجبن

ــم ]] ٧٦ص /[[  ملـن كــان مـن ِقبَلــه مـن الــوالة واألُمـراء، ألهنَّ

 .ون بإمام الكلِّ مرعيُّ 

ــىلٰ  ــزم ع ــيس يل ــداً  ول ــام واح ــان اإلم ــاه إذا ك ــا ذكرن ويف  م

ــن نــأ ــض أقطــار األرض أن يكــون م عنــه وال يمكنــه  ٰى بع

ــن  ــالني م ــوا خ ــل أن يكون ــان طوي ــد زم ــه إالَّ بع ــة بحال املعرف

لطفهـــم يف تكلـــيفهم، وذلـــك أنَّ املـــذهب الـــذي نصــــرناه 

ـ -يف أصل التكليـف  -يوجب  ة، ويف كـلِّ بلـد، إقامـة أئمَّ ة عـدَّ

مـن بعـد  وجيـوز بعـد ذلـك أن يستصـلح اهللا. وعند كـلِّ واحـدٍ 

اإلمـام بخلفائـه وُأمرائـه، ألنَّ هـذا ممكـن يف الفـرع،  من مستقرٍّ 

 .وغري ممكن يف األصل

ــا : فــإن قيــل ــدة عــن مقــرِّ اإلمــام م ألــيس يف البلــدان البعي

ــد إىلٰ  ــغ يف البع ــام  يبل ــذا اإلم ــة ه ــه معرف ــن مع ــدٍّ ال يمك ح

املنصوب، فكيـف يقـع االستصـالح هلـم بُأمرائـه وخلفائـه مـع 

 هذه احلال؟

ــا ــد إىلٰ : قلن ــت احلــال يف البع ــرتم وجــب  إن انته مــا ذك

 .نصب من له صفة اإلمام هناك

ـ: فإن قيل عنّـا مـن  ٰى ة كثـريين فـيام نـأهذا يقتيض جتـويز أئمَّ

 .البالد يف هذا الوقت

ــا ــا إن كانــت رشيعــة نبيِّ : قلن ــه الســالم(ن ــه وآل الزمــة  )علي

قريـب وجـه األرض، ولكـلِّ مكلَّـف مـن البشــر  لكلِّ من عىلٰ 

فــًا لــذلك   وبعيــد، ويف ختــوم األرض، فلــن جيــوز أن يكــون مكلِّ

ـــة بمعجـــزات نبيِّ  ـــا إالَّ وأخبارنـــا متَّصـــلة بـــه، واحلجَّ  ن

ــه ــه قائمــة علي ــلت . ورشيعت ــة  -وإذا اتَّص ة طويل  -ولــو يف مــدَّ

أخبارنــا بــه لــزم االقتــداء بمــن ينصــبه مــن األُمــراء، كــام يلــزم 

ــاد إىلٰ  ـــرع االنقي ــذا الش ــون ]] ٧٧ص /[[  وإن. ه ــاز أن يك ج

ــىلٰ  ــدب ع ــه   ح ــا ب ــل أخبارن ــن ال تتَّص ــا م األرض ويف ختومه

ـ ة، فـإنَّ الـذي وهو كّل مكلَّـف، جـاز أن ينصـب لـه إمـام وأئمَّ

ــام ــاع أن ال إم ــاه اإلمج ـــرع   اقتض ــذا الش ــري  -يف ه ــن جي ومل

ــا مــن  -جمرانـا ونعــرف أخبــاره ويعــرف أخبارنـا  إالَّ واحــد، أمَّ

ــو ــذه حالــه فه ــيس ه ــنِّ  ل ص /[[  ، فلــذلككاملالئكــة واجل

ــىلٰ ]] ٧٨ ــع ع ــر، والقط ــه،  نظ ــكوك في ــه مش ــرين من ــد األم أح

 .والشكُّ فيه ال حيلُّ بام تكلَّمنا عليه ونرصناه

فام تقولـون يف هـذه الرئاسـة التـي ذكرمتوهـا أهـي : فإن قيل

ــتم ــبعض املكلَّفــني؟ فــإن قل ــع املكلَّفــني أم ل ــا : لطــف جلمي إهنَّ

فـني، لـزم أن يكـون للـرئيس رئـيس، فيـؤّدي لطف جلميع املكلَّ 

: وإن قلـتم. ما ال هنايـة لـه مـن عـدد الرؤسـاء، وهـذا حمـال إىلٰ 

ا لطف لـبعض املكلَّفـني، قيـل لكـم بعـض  فـإذا جـاز خلـوُّ : إهنَّ

، وهـذا ُيبطِـل كوهنـا لطفـًا الكـلِّ  املكلَّفني من رئيس جـاز خلـوُّ 

 .أصالً 

اســة لطــف ملــن ال إنَّ الرئ: الــذي نقولــه يف ذلــك: قيــل هلــم

هــذه  مـن حصــل عـىلٰ  ُيـؤَمن منـه وقــوع اخلطـأ والظلــم، فكـلُّ 

إمــام يكــون لطفــًا لــه يف االمتنــاع مــن  الصــفة احتــاج إىلٰ 

ها مـن حصـول العصـمة لـه مل  القبائح، ومـن حصـل عـىلٰ  ضـدِّ

إمــام يكــون لطفــًا لــه يف االمتنــاع مــن مواقعــة اخلطــأ  حيــتّج إىلٰ 

س ممَّــن حصــلت لــه هــذه مــن الظلــم وغــريه منــه، واإلمــام لــي

بحصــوهلا عــن  ٰى الصــفة، بــام ُيســتَدلُّ عليــه مــن بعــد، فاســتغن

 .وهوهذا ُيسِقط ما ظنُّ . إمام يكون من ورائه

ــل ــإن قي ــن : ف ــف مل ــة لط ــن أنَّ الرئاس ــوه م ــا ذكرمت إنَّ م

ــه،  ــلت ل ــن حص ــًا مل ــت لطف ــه، وليس ــمة عن ــت العص ارتفع

ــاد  ــن آح ــفة م ــذه الص ــه ه ــلت ل ــن حص ــيكم أنَّ م ــب عل يوج

ــة ال حيتــاج إىلٰ ا ــل لإلمامــة ال  ألُمَّ إمــام، وكــذلك مــن هــو مؤهَّ

ــًا إىلٰ  ــاج أيض ــه  حيت ــول العصــمة ل ــه ال شــكَّ يف حص إمــام، ألنَّ

ـة  عىلٰ  قولكم، فـإذا قلـتم بـذلك فهـو باطـل باإلمجـاع، ألنَّ األُمَّ

ـا إمـام أو مـأموم، فيجـب : أنَّ النـاس بـني رجلـني جممعة عىلٰ  إمَّ

 .خالفه باطالً  ي إىلٰ ؤدّ قول يُ  أن يكون كلُّ 

: مـا قلنـاه، ألّنـا قلنـا ٰى هذا إلـزام مـن مل يـراع معنـ: قيل هلم

ــة  ــه ]] ٧٩ص /[[إنَّ الرئاس ــمة عن ــت العص ــن ارتفع ــف مل لط

ــه،  ــن جهت ــأ م ــة اخلط ــن مواقع ــاع م ــم، واالمتن ــرك الظل يف ت
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وحصول األمـن يف تـرك كثـري مـن القبـائح مـن ِقبَلـه، وإنَّ مـن 

ــي ذكرنا ــفة الت ــه الص ــلت ل ــن حص ــة وأم ــن دون الرئاس ــا م ه

رئـيس يكـون لطفـًا لـه  مواقعة اخلطأ منه مـن دوهنـا مل حيـتج إىلٰ 

ــر  ــًا يف األم ـــيء لطف ــون الش ــال أن يك ــن املح ــك، ألنَّ م يف ذل

ال : ومل نقـل. احلاصل، وإنَّـام يكـون لطفـًا فـيام يقـع يف املسـتقبل

اإلمـام إالَّ ارتفـاع العصـمة، بـل ال يمتنـع أن  وجه للحاجـة إىلٰ 

ــاج ت ــه العصــمة، حيت ــلت ل ــوه ُأخــر ملــن حص ــا وج كــون هاهن

 .وهذا ُيسِقط ما اعرتضوه. إمام ألجلها إىلٰ 

أنَّـه ال يمتنـع أن يكـون اإلمـام لطفـًا للمعصـومني مـن  عىلٰ 

ــه  ــه وللخــوف مــن تأديب ــأن يصــريوا معصــومني، ملكان رعيَّتــه ب

 وردعه، فإذا كـان كـذلك فجهـة احلاجـة فـيهم أيضـًا ثابتـة عـىلٰ 

مـن عـدا اإلمـام مـأموم، ولإلمـام  وإذا علمنا أنَّ كـلَّ . لٍ كلِّ حا

عليه طاعـة، علمنـا أنَّـه احتـاج إليـه، لكونـه لطفـًا لـه، وملكانـه 

 .دخل يف كونه معصوماً 

ــر ــة ُأخ ر جه ــدَّ ــذا إذا مل تتق ــا إىلٰ  ٰى ه ــاج ألجله ــام،  حيت اإلم

ــر ــة ُأخ رت جه ــدَّ ــإن تق ــىلٰ  ٰى ف ــائزان ع ــًا ج ــاألمران مع ــدٍّ  ف ح

 .سواء

 *   *  * 

فــام تقولــون يف الرئاســة التــي : فــإن قــال قائــل]] ٨١ص [[

ــف يف  ــي لط ــاليف أم ه ــائر التك ــف يف س ــي لط أوجبتموهــا أه

ــتم ــإن قل ــها؟ ف ــاز أن : بعض ــاليف ج ــع التك ــف يف مجي ــا لط إهنَّ

ــون لتكــاليف اإلمــام، وإن قلــتم ــض: يك ــا لطــف يف بع   إهنَّ

ــائرها]] ٨٢ص /[[ ــًا يف س ــون لطف ــاز أن ال يك ــاليف ج . التك

 .هذا ُيبطِل يف كوهنا لطفًا أصالً و

أنَّ الرئاسـة لطـف فيـه هـي أفعـال  الذي نقطع عـىلٰ : قيل له

ــ  اجلــوارح مــن الظلــم والغشــم الغــري، ألنَّ هــذه  ب عــىلٰ والتغلُّ

ب  األشياء ممَّا يقـلُّ بوجودهـا ويكثـر بارتفاعهـا، وأفعـال القلـو

ــيس بإمــام ــًا فيهــا يف مــن ل ــ. فيجــوز أن يكــون أيضــًا لطف ا فأمَّ

ـا ليسـت لطفـًا لـه السـتغنائه عـن  نفس اإلمـام فنقطـع عـىلٰ  أهنَّ

ـا مـن هـو مـأموم فيجـوز أن يكـون لطفـًا لـه يف سـائر . إمام فأمَّ

 .التكاليف ممَّا يصحُّ أن يكون لطفاً 

ــا ــيس إذا قلن ــاليف : ول ــض التك ــف يف بع ــة لط إنَّ الرئاس

ــف  ــاف ختتل ــائرها، ألنَّ األلط ــًا يف س ــون لطف ــا أن ال يك يلزمن

ــ ــنيبحس ــب املكلَّف ــات، وبحس ــوال واألوق ــر. ب األح  ٰى أَال ت

أنَّ منهــا مــا هــو لطــف يف ســائر األحــوال مــع بقــاء التكليــف 

مثــل املعــارف، ومنهــا مــا هــو لطــف يف حــال دون حــال مثــل 

ــف  ــا ختتل ــوم، ألهنَّ ــاة والص ــالة والزك ــن الص ـــرعيّات م الش

بـــاختالف املكلَّفـــني؟ وكـــذلك خلـــق األوالد، وإعطـــاء 

ــوال وســل بها إنَّــام يكــون لطفــًا بحســب مــا يكــون يف األم

 .بعض وال ينبغي أن تقاس األلطاف بعضها عىلٰ . املعلوم

مــا قلنــا مل يلــزم أن يكــون مــن لطــف  وإذا كــان األمــر عــىلٰ 

ــام،  ــيس بإم ــن ل ــًا مل ــون لطف ــر، وال أن ال يك ــام آخ ــام إم اإلم

 .بحسب ما ذكره السائل

اإلمـام لطفـًا لنـا أنَّـه ال جيـوز أن يكـون  أّنـا نقطـع عـىلٰ  عىلٰ 

ــة  ــس املعرف ــا ]] ٨٣ص /[[يف نف ــف لن ــو لط ــذي ه ــام ال باإلم

يف فعــل كثــري ممَّــا وجــب علينــا فعلــه، واالمتنــاع مــن كثــري ممَّــا 

ــه لــو كــان لطفــًا يف ذلــك لقــبح  جيــب علينــا االمتنــاع منــه، ألنَّ

تكليفنا، ألنَّـه كـان جيـب مـن ذلـك وجـود مـا ال هنايـة لـه مـن 

ــه إذا كــا ن مــن لطــف املعرفــة باإلمــام إمــام، ومــن األئّمــة، ألنَّ

، -والكـالم يف إمامتـه كـالكالم فيـه  -لطف معرفته إمـام آخـر 

ـ فكان ذلك يؤّدي إىلٰ  ة ال هنايـة هلـم، ما أنكرنـاه مـن وجـود أئمَّ

ــىلٰ  ــع ع ــب إذًا القط ــًا يف  فيج ــون لطف ــوز أن يك ــام ال جي أنَّ اإلم

 .نفس معرفة اإلمام ملا قلنا

كالمكــم جــواز أن يكــون اإلمــام يف  ٰى قــد مضـــ: فــإن قيــل

ــن لــيس بإمــام، وامتنــاعكم أن  ــًا يف ســائر التكــاليف مل لطف

الفـرق بـني  يكون لطفًا فيها لعني اإلمـام، فـام الـذي دعـاكم إىلٰ 

ــام  ــون اإلم ــويز أن يك ــنهام يف جت يتم بي ــوَّ ــالَّ س ــني؟ وه التكليف

 لطفًا يف مجيعها؟

ــل لــه ــًا يف: قي ــون اإلمــام لطف زنــا أن يك ــام جوَّ  ســائر إنَّ

فسـاد،  التكاليف ملـن لـيس بإمـام مـن حيـث مل يكـن مؤّديـًا إىلٰ 

ــا إذا  وال إىلٰ  ــك أّن ــف، وذل ــس التكلي ــقاط نف ــب إس ــر يوج أم

زنـا ذلــك نصـب اهللا تعــاىلٰ  هلـم إمامــًا يكـون لطفــًا يف ســائر  جوَّ

زنــا مثــل ذلــك . تكــاليفهم، فيحســن حينئــٍذ تكلــيفهم ولــو جوَّ

إمــام آخــر،  تاجــًا إىلٰ يف تكــاليف اإلمــام للــزم أن يكــون حم

ــؤّدي إىلٰ  ــه، في ــالكالم في ــه ك ــالم يف إمامت ــا ال  والك ــود م وج

ــ ٰى يتنــاه إمــام ال يكــون مــن تكليفــه  ة، أو القطــع إىلٰ مــن األئمَّ

والوجـه الـذي يقطـع أن ال يكـون اإلمـام لطفـًا لـه يف . إمام ثانٍ 

ــام  ــائم يف اإلم ــذا ق ــه، وه ــمة ل ــول العص ــه، حص ــع تكاليف مجي

ل حيســن تكليــف إمــام وإن كــان مــن لطفــه : نقــولأو أن . األوَّ

ــذا  ــف يف التكليــف، وه ــع اللط زين ملن ــوِّ ــاٍن، فنكــون جم إمــام ث
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ثّم هـو أيضـًا مسـقط ألصـل التعليـل يف إجيـاب احلاجـة . باطل

ـــام أوجبناهــا لكوهنـــا لطفـــًا، وإذا مل جيـــب  إىلٰ  إمــام، ألّنـــا إنَّ

إمـــام  مل حيـــتج إىلٰ ]] ٨٤ص /[[  هـــذا القـــول اللطـــف عـــىلٰ 

 .الً، وهذا بنيِّ الفسادأص

أنَّ اإلمـام لطـف فيـه  مجلـة مـا تقطعـون عـىلٰ : فإن قال قائل

هو ما يـردع املكلَّـف مـن تأديـب اإلمـام وعقابـه عـن مواقعتـه 

مـن أفعــال اجلـوارح، وهــذا يوجــب أن يكـون النــاس ملجئــني 

فعــل الواجــب وتــرك القبــيح، وهــذا ُيســِقط التكليــف  إىلٰ 

 .أصالً 

ــو: قيــل لــه ف النــاس مــن أدب اإلمــام لــيس يبلــغ خ

بعضــهم قــد  ٰى حــدِّ اإلجلــاء، ألّنــا نــر ورهبــتهم مــن عقابــه إىلٰ 

ة سـلطانه،   يواقع القبـيح مـع وجـود اإلمـام وانبسـاط يـده وقـوَّ

ــ ــود األئمَّ ــال وج ــه يف ح ــع من ــن يمتن ــد م ــا نج ــتحقُّ وألّن ة يس

بذلك املـدح مـن العقـالء، ولـيس جيـوز أن يسـتحقَّ املـدح فـيام 

ــ ــًأ إلي ــون ملج ــون . هيك ــع  أن يك ــذا املوض ــا  يف ه ــو أيقن ول

فعــل الواجــب ألجــل اخلــوف مــن  املكلَّفــون ملجئــني إىلٰ 

اإلمــام للــزمكم أن يكونــوا ملجئــني عنــد حصــول املعرفــة هلــم 

 .باستحقاق العقاب

ــف عنــد املعرفــة باســتحقاق : فـإن قلــتم ــه قــد يــرتك املكلَّ إنَّ

ــم إ ــة هل ــة داعي ــذه املعرف ــون ه ــه وتك ــل لقبح ــاب الفع  ىلٰ العق

 .ذلك

وكــذلك لــيس يمتنــع أن يــرتك النــاس القبــائح : قيــل لكــم

ــب  ــذي وج ــه ال ــه، للوج ــاط أيدي ــام وانبس ــود اإلم ــد وج عن

وهــذا ُيســِقط . ال� علــيهم تركهــا، ويكــون اإلمــام داعيــًا ومســته

 .وهما ظنُّ 

ــل ــإن قي ــتم: ف ــان : إذا قل ــث ك ــن حي ــف م ــة لط إنَّ اإلمام

عــد مــن املعصــية، الطاعـة وأب املكلَّـف يكــون عنــدها أقــرب إىلٰ 

ــر ــا جم ــتم ٰى وأجريتموه ــّم قل ــك، ث ــة يف ذل ــام : املعرف إنَّ اإلم

هــذا أن  فيجــب عــىلٰ : عــن إمــام، قيــل لكــم ٰى بعصــمته اســتغن

ــمة  ــت العص ــة، وإذا كان ــن املعرف ــتغني ع ــمته يس ــون بعص يك

غــري مغنيــة لــه عــن وجــوب املعرفــة عليــه فــام الــذي يمنــع أن 

ري مغـٍن لـه عـن غـ]] ٨٥ص /[[  يكون حصـوهلا أيضـًا لإلمـام

ـ إمام آخر؟ فيعـود األمـر إىلٰ  الً مـن وجـود أئمَّ ة ال مـا ذكرنـاه أوَّ

ــرين  ــال األم ــه، وك ــة عن ــوب املعرف ــقاط وج ــم، أو إس ــة هل هناي

 .فاقباطل باالتِّ 

مجيــع املكلَّفــني مــن  نحــن مل نوجــب املعرفــة عــىلٰ : قيــل لــه

حيث كانـت لطفـًا فحسـب، وإنَّـام نوجبهـا تـارًة لكوهنـا لطفـًا، 

ــا ــا، وت ــنعم إالَّ هب ــكر امل ــتمُّ ش ــان ال ي ــث ك ــن حي ــا م رًة نوجبه

ــب  ــة مل جي ــن دون املعرف ــمة م ــه العص ــلت ل ــو حص ــام ل فاإلم

سـقوط املعرفـة عنـه مـن حيـث مل يسـقط وجـوب شـكر املـنعم 

 .حال عنه عىلٰ 

ــا  ــد علمن ــًا فق ــيِّ  -وأيض ــن النب ــن دي أنَّ  -  رضورًة م

رشوطــه،  مجيــع مــن تكاملــت العبــادات الشـــرعية واجبــة عــىلٰ 

 ونحـن نعلـم أنَّ هـذه العبـادات ال يصـحُّ وقوعهـا قربـًة، وعـىلٰ 

، أو غـري عـامل الوجه الذي وجبت عليـه مـن جاهـل بـاهللا تعـاىلٰ 

 وهــذا أوضــح داللــًة عــىلٰ .  وبصــفاته وبــالنبيِّ  بــاهللا تعــاىلٰ 

 .وجوب املعرفة، ألنَّ ما ال يتمُّ الواجب إالَّ به واجب مثله

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــذهإ: ول ــادات ]] ٨٦ص /[[  نَّ ه العب

قــد تســقط عــن كثــري مــن العقــالء ألعــذار، فيجــب أن تســقط 

مــن  املعرفــة لســقوطها، وذلــك أّنــا نرجــع يف ثبوهتــا عــىلٰ 

ــادات إىلٰ  ــه العب ــقطت عن ــر س ــة ُأخ ــة ٰى دالل ــي أنَّ األُمَّ ، وه

أنَّ سـقوط فـرض املعرفـة غـري تـابع لسـقوط فـرض  جممعة عىلٰ 

ــادات، ألنَّ مــن ذهــب  ـــرورة ال جيعــل فرضــها  إىلٰ العب الض

ــن  ــادات؟ وم ــقوط العب ــًا لس ــل تابع ــف جيع ــالً، فكي ــًا أص ثابت

ا اكتسـاب ال شـبهة يف قطعـه عـىلٰ  ذهب إىلٰ  ـا  أهنَّ وجودهـا، وأهنَّ

ــا تقــع بــالطبع . ال تتبــع يف الــزوال زوال العبــادات والقائــل بأهنَّ

 .كلِّ حالٍ  فسقط االعرتاض هبم عىلٰ . ال خيالف هذا أيضاً 

ــه ال وجــه لوجــوب املعرفــة إالَّ كوهنــا لطفــًا، : قــال ومــن إنَّ

ــول ــأن يق ــة ب ــني اإلمام ــا وب ق بينه ــرِّ ــه أن ُيف ــتحيل أن : فل يس

يـدخل اإلمـام يف أن يكـون معصـومًا مـن دون حصـول املعرفـة 

له، ألنَّ املعصـوم هـو الـذي يفعـل مجيـع الواجبـات عليـه، وإذا 

ــول ــف نق ــة فكي ــه املعرف ــات علي ــة الواجب ــن مجل ــان م ــه : ك إنَّ

ــل ــومًا وإن مل يفع ــل معص ــيس ]] ٨٧ص /[[  حص ــة؟ ول املعرف

كذلك الرئاسة، ألنَّـه لـيس بمسـتحيل أن يكـون املكلَّـف خيتـار 

فعل مجيع مـا جيـب عليـه وإن مل يكـن مـن ورائـه إمـام، ألنَّـه ال 

ــ ــريه حتَّ ــه هــو بوجــود غ ــق لفعل ــن  ٰى تعلَّ يســتحيل حصــوله م

 .دونه

ــ ــام حيص ــون اإلم رنا أن يك ــدَّ ــو ق ــاعالً ول ــومًا وف ل معص

ــه  ــت علي ــا وجب ــة مل ــن دون املعرف ــه م ــب علي ــا وج ــع م جلمي

ــة جممعــة عــىلٰ   وجــوب املعرفــة عــىلٰ  املعرفــة، ولـــامَّ رأيــت األُمَّ
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ــني،  ــن املكلَّف ــريه م ــني غ ــه وب ــك بين ــويتها يف ذل ــام، وتس اإلم

ــا ــن دوهن ــومًا م ــون معص ــه يف أن يك ــتحالة دخول ــت اس . علم

 .سقط ما اعرتضوا به ما ذكرناه وإذا كان األمر عىلٰ 

ألــيس يف األلطــاف مــا يكــون لــه بــدل، ويكــون : فــإن قيــل

غريه يقـوم مقامـه يف كونـه لطفـًا؟ فـام املـانع أن يكـون فيهـا مـا 

يقوم مقـام اإلمامـة؟ فيحسـن التكليـف مـن دوهنـا إذا فعـل اهللا 

 .ما يقوم مقامها من اللطف تعاىلٰ 

صـحَّ أن يكـون  إنَّام يتمُّ ما ذكرمتـوه مـن السـؤال لـو: قيل له

حيسـن التكليـف مـن  ٰى يف األلطاف مـا يقـوم مقـام اإلمامـة حتـَّ

وعنـدنا أنَّ األمـر بخـالف ذلـك، ألّنـا قـد علمنـا أنَّـه ال . دوهنا

وه. يقوم يشء من األلطاف مقامها  .وهذا ُيسِقط ما تومهَّ

ــل ــإن قي ــاب : ف ــة يف ب ــج واألئّم ــوم للحج ــاز أن يق إذا ج

غـري اإلمـام مقـام اإلمـام، فِلـَم اللطف واالمتنـاع مـن القبـائح 

ــري احلُ  ــك يف غ ــل ذل ــوز مث ــال جي ــَج ــاز أن ج واألئمَّ ة؟ وأالَّ ج

ــن  ــتغنوا ع ــرهم، فيس ــني أو أكث ــائر املكلَّف ــك يف س ــم اهللا ذل يعل

 ة؟كام استغنت األئمَّ ]] ٨٨ص /[[  اإلمام

مــن حــال بعــض  لــيس يمتنــع أن يعلــم اهللا تعــاىلٰ : قيــل لــه

ــه ال خيتــار شــيئًا مــن القبــيح عنــد  املكلَّفــني ممَّــن لــيس بإمــام أنَّ

بعض األلطـاف التـي ليسـت بإمامـة فيفعـل بـه ذلـك، ويكـون 

إمــام مـن هـذا الوجــه، غـري أنَّ الــذي ال  معصـومًا ال حيتـاج إىلٰ 

زه هـــو أن يكـــون يف املعلـــوم أنَّ غـــري وجـــود األئّمـــة  ُنجـــوِّ

والرؤســاء يقــوم يف لطــف مــن جيــوز عليــه مــن املكلَّفــني فعــل 

ــيح،  ــودهم القب ــام وج ــان، مق ــاد واالفتت ــن الفس ــؤمن م ومل ي

فعـل الواجــب وأبعـد مـن فعــل  يكونـوا عنــده أقـرب إىلٰ  ٰى حتـَّ

ـ والـذي يمنـع . ةالقبيح، كام يكونـون كـذلك عنـد وجـود األئمَّ

ــىلٰ  ــاس ع ــأنَّ الن ــا ب ــذا علمن ــن ه ــدون  م ــدة يفس ــة واح طريق

ــ ــون عنــد فقــد األئمَّ ة ويصــلحون ويســتقيمون عنــد ويفتتن

ــ. وجــودهم ــاه جــائزًا مل يكــن العلــم الــذي ول و كــان مــا ألزمن

احلـدِّ الـذي هـو عليـه، بـل كـان جيـب أن  ذكرنـاه حاصـالً عـىلٰ 

ــ ــد األئمَّ ــون النــاس مــع فق ز ك ــوِّ حــال الســداد  ة عــىلٰ ُنج

بطــالن هــذا  ويف القطــع عــىلٰ . والصــالح، كهــم مــع وجــودهم

ـ داللة عىلٰ  نـاه ة فـيام ذكرأنَّه لـيس يف اجلـائز أن يقـوم مقـام األئمَّ

 .غريهم

ألـيس قـد قـال بعـض مـن أوجـب بـاللطف بأنَّـه : فإن قيل

حيسن التكليف عند فقـد اللطـف إذا كـان فعـل مـا يكلَّـف مـن 

الطاعـة يســتحقُّ عليــه مـن الثــواب أضــعاف مـا يســتحقُّ عليــه 

ــد  ــف مــع فق ــانع أن يكــون التكلي ــف؟ فــام امل مــع وجــود اللط

يسـتحقُّ  اإلمام أشّق، ويسـتحقُّ عليـه مـن الثـواب أضـعاف مـا

بعـض الوجـوه، وإن  عليه مع وجـوده، فيحسـن التكليـف عـىلٰ 

 مل يكن هناك إمام؟

ــه : قيــل لــه ]]٨٩ص /[[ الــذي نختــاره يف هــذا املوضــع أنَّ

إذا كان للمكلَّف لطـف يف فعـل مـا ُكلِّـف ال حيسـن تكليفـه إالَّ 

فعـل ذلـك  بعد حصول ذلـك اللطـف، وإن كـان يسـتحقُّ عـىلٰ 

ــه مــع وجــود اللطــفمــن الثــواب أضــعاف مــا يســ . تحقُّ علي

ومـن اختـار مـن . وإذا كان هذا مذهبنا سقط عنّـا هـذا السـؤال

ز التكليـف : أصحابنا ذلك املـذهب فلـه أن يقـول أنـا إنَّـام ُأجـوِّ

ــببًا يف  ــون س ــف ال يك ــاع اللط ــان ارتف ــف إذا ك ــن دون اللط م

ــبب  ــو الس ــف ه ــاع اللط ــان ارتف ــا إذا ك ــاد، فأمَّ ــوع الفس وق

ــإّين ال  ــد للفســاد ف ــد علمــت أنَّ وقــوع الفســاد عن زه، وق ُأجــوِّ

فقــد الرؤســـاء ســـبب ذلــك عـــدمهم، فيجـــب أن ال جيـــوز 

 .التكليف من دوهنم

ــه : فــإن قيــل فــام تقولــون يف هــذا الــرئيس الــذي ذكــرتم أنَّ

فه وأمــره وهنيــه؟ لطــف للمكلَّفــني أم تصـــرُّ  ٰى لطــف أذاتــه هــ

تـه فـام الفـرق بـني ذا: ذاتـه هـي اللطـف، قيـل لكـم: فإن قلـتم

ــتم ــريه؟ وإن قل ــف، : وذات غ ــو اللط ــه ه ــره وهني ـــّرفه وأم تص

عـاء ذلـك وهـو مل يوجـد مـن: قيل لكم سـنني   كيف يمكنكم ادِّ

ــىلٰ  ــك ع ــم ذل ــالَّ دلَّك ــدكم؟ وه ــرية عن ــت  كث ــة ليس أنَّ الرئاس

 لطفًا أصالً؟

ف اإلمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول يف ذلــك: قيــل لــه

ــو ال ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج ــا وهني ــام أوجبن ــف، وإنَّ لط

جمـراه  ٰى ف إالَّ بـه، فجـررُّ ـوجوده مـن حيـث مل يـتّم هـذا التصـ

 .يف متام حصول رشائط التكليف

ف اإلمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : ومـــا ذكـــره الســـائل

لنـا عـىلٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، ألنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــام ارتفــع التصـــرُّ  ذي هــو ف املخصــوص الــلطفــًا مل يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . ف اإلمـام املعصـوم الـذي لـه صـفات خمصوصـةتصـرُّ 

أنَّ تصـــّرف اإلمــام املعصــوم هــو  مل نسـتدّل بــدليل العــادة عــىلٰ 

ـــام نســـتدلُّ عـــىلٰ  فاته لطـــف يف حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــك . املكلَّ ــحَّ ذل ــاوإذا ص ــد  بيَّنّ ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند ه ــدَّ وأن يس ــفات  إىلٰ ف ال ب ــالف ص ــن بخ م
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هؤالء املكلَّفـني بأدلَّـة ُأخـر، وإنَّـام كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل 

وجــوب  لــو جعلنــا داللــة وجــوب الرئاســة هــي الداللــة عــىلٰ 

ـا ونحــن مل نفعـل ذلــك فقـد ســقط االعـرتاض بــام  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف اإلمـام وأمـره وهنيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

ف ال بــدَّ أن ثـّم بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ هـو اللطــف، 

مـن لـه صـفة خمصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتندًا إىلٰ 

ف املخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  مـا قلتمــوه، فقـد عــاد األمـر إىلٰ 

ــني أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه حيســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل: تقولـوا : لكــم إنَّ

ــع  ــن م ــأن حيس ــف، فب ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي إذا حس

ــه أوىلٰ  ــف إالَّ ب ــتمُّ اللط ــا ال ي ــاع م ــام، ارتف ــود اإلم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن ُتعــِذروا املكلَّفــني  وإمَّ

 .فيام يقع منهم من الظلم والتعّدي، وهذا ال يقوله مسلم

ارتفـع ال يلـزم  ٰى متـ ف اإلمـام وأمـره وهنيـهتصــرُّ : قيل لـه

ــة ترجــع إىلٰ  عــىلٰ  ــام ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  ذلــك ســقوط التكليــف، ألنَّ

إزاحتهـــا، وهـــي إخـــافتهم  املكلَّفـــني، وهـــم قـــادرون عـــىلٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــىلٰ وظلمهــم إّي

ــىلٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر وهن ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ٰى االنقي

مل حيصـل فـإنَّام أتــوا  ٰى ف هلـم، ومتـوحصـل حينئـٍذ مـا هـو لطـ

 .إزاحة ذلك ذلك من ِقبَل نفوسهم، وهم قادرون عىلٰ 

ــ ــه مت ــوده، ألنَّ ــذلك وج ــيس ك ــودًا، مل  ٰى ول ــن موج مل يك

نوا مـن إجيـاده ومل يقـدروا عـىلٰ  حتصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

 ه بـأنَّ بيَّنّـامـا  وإذا كـان األمـر عـىلٰ . يف لطفهم من ِقبَل اهللا تعـاىلٰ 

ف اإلمـام وبـني ارتفـاع وجـوده، فـإن الفرق بـني ارتفـاع تصــرُّ 

 فام السبب املانع من ظهوره واملقتيض لغيبته؟: قيل

*   *   * 

ــل]] ١٠٨ص [[ ــال قائ ــإن ق ــم اهللا : ف ــون إذا عل ــام تقول ف

أنَّـه لـيس يف املقـدور مـن يصـلح لإلمامـة، وال مـن يقـوم  تعاىلٰ 

ــ ــن حينئ ــا أحيس ــل رشائطه ــا ويتحمَّ ــف أم ال؟ بأعبائه ٍذ التكلي

 فام القول يف ذلك؟

ــه ــل ل ــ: قي ــن  ٰى مت ــه ال حيس ــرتم فإنَّ ــا ذك ــوم م ــان املعل ك

ــه يصــري التكليــف قبيحــًا، والتكليــف إذا حصــل  التكليـف، ألنَّ

 .فيه وجه من وجوه القبح قبح

ــل ــتم: فــإن قي ـــَم قل ــالَّ : ولِ ــه يقــبح هــذا التكليــف؟ وه إنَّ

 التكليـف، فيحسـن مـن ال لطـف لـه يف ٰى إنَّه جيـري جمـر: قلتم

 تكليفه ال حمالة؟

الفرق بـني هـذا وبـني مـن علـم أنَّـه ال لطـف لـه يف : قيل له

ــام مل  ــف، وإنَّ ــه لط ــف ل ــذا تكلي ــك أنَّ ه ــح، وذل ــه واض تكليف

ـــيء إىلٰ  ــه لش ــن فعل ــاىلٰ  حيس ــاري تع ــة الب ــر. حكم أنَّ  ٰى أَال ت

ف الـذي يكـون عنـد وجـوده أقـرب لطف املكلَّف هـو التصــرُّ 

ف ح وأبعـد مـن الفسـاد، سـواء حصـل هـذا التصــرُّ الصال إىلٰ 

ــة املكلَّــف  ــه تنــزاح علَّ مـن جهــة معصــوم أو غــري معصــوم، فإنَّ

ــة احلاجــة إىلٰ . بــه اإلمــام حاصــلة يف كــلِّ مــن  ولـــامَّ كانــت علَّ

 .إمام لئالَّ يعود بالنقض ليس بمعصوم أحوجناه أيضًا إىلٰ 

بشــيء وتكليف اإلمامـة ملـن لـيس بمعصـوم إنَّـام مل حيسـن 

كلَّفـه اإلمامـة فـال بـدَّ مـن  ٰى ، ألنَّـه متـحكمتـه تعـاىلٰ  يرجع إىلٰ 

بــاع قولــه واالنقيــاد ألمــره أن يــأمر بتعظيمــه وتبجيلــه واتِّ 

مل يكـن معصـومًا قـبح هـذا، ألنَّـه ال جيـوز تعظـيم  ٰى وهنيه، ومت

قــول  مـن ال ُيــؤَمن مــن جهتــه القبـائح بــاإلطالق، واملصــري إىلٰ 

فُعِلــَم أنَّ هــذه . ن املصــري إليــه استفســاداً مــن ال ُيــؤَمن أن يكــو

دون  املكلِّـف تعـاىلٰ  العلَّة املانعـة مـن هـذا التكليـف راجعـة اىلٰ 

ــريه ــر. غ ــر ٰى وج ــك جم ــم يف  ٰى ذل ــل ظل ــه بفع ــق لطف ــن تعلَّ م

يف أنَّـــه ال حيســـن ]] ١٠٩ص /[[  مقـــدور البـــاري تعـــاىلٰ 

تـه بفعـل الظلـم كـام تنـز تـه تكليفه، ألنَّ املكلَّف تنـزاح علَّ اح علَّ

مـنهام يقـوم مقـام اآلخـر فـيام  واحـدٍ  بفعل العدل، وإن كان كـلُّ 

ــام مل حيســن فعــل الظلــم ملــا يرجــع إىلٰ . يرجــع إليــه حكمتــه  وإنَّ

ــه تعــاىلٰ . تعــاىلٰ  ــة راجعــة إلي ـــامَّ كانــت العلَّ وجــب إســقاط  ول

 .التكليف

ــىلٰ  عــىلٰ  ــقط ع ــؤال يس ــذا الس ــ أنَّ ه ــه مت مناه، ألنَّ ــدَّ ــا ق  ٰى م

ــ ــع احلاجــة إىلٰ فرضــنا أنَّ ــاك معصــوم تنقط ــيس هن ــوم  ه ل معص

ــاج إىلٰ  ــة، واحت ــة قائم ــة احلاج ــت علَّ ــده، كان ــر عن ــيس  آخ رئ

مـا ال  ؤّدي ذلـك إىلٰ والكـالم يف رئيسـه كـالكالم فيـه، فيُـ. آخر

هنايــة لــه، أو القطــع عنــد رئــيس غــري معصــوم، ولــه لطــف ال 

 .وكالمها فاسدان، فسقط السؤال. يفعل به

ــل ــال قائ ــ: فــإن ق ــاخيكم أنَّ أل ــض مش ــن بع ــتم ع يس حكي

ــ ــف مت ــني،  ٰى اللط ــن املكلَّف ــريه م ــف أو غ ــل املكلَّ ــق بفع تعلَّ

وعلم أنَّه ال حيصل، فإنَّـه حيسـن التكليـف، فهـالَّ قلـتم بجـوازه 

ــع إىلٰ  ــو يشء يرج ــار العصــمة ه ــا؟ ألنَّ اختي املكلَّــف،  هاهن

ــه  ــائح، وأنَّ ــن القب ــل يشء م ــار فع ــو أن ال خيت ــا ه ألنَّ معناه



 ٤١٥  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــ ــب أن يفع ــه، فيج ــع إلي ــذا راج ــه، وه ــات علي ــع الواجب ل مجي

زوا عــىلٰ  هــذا املــذهب التكليــف، وإن مل يكــن هنــاك إمــام  ُجتــوِّ

 معصوم؟

هــذا املــذهب، ألنَّ مــن  ال يلــزم مــا ذكرمتــوه عــىلٰ : قيــل لــه

إنَّ : اختــار هــذا اجلــواب يف املوضــع الــذي ذكرنــاه يقــول

ــريه  ــف أو غ ــل املكلَّ ــن فع ــف م ــه لط ــذي ل ــف ال ــن التكلي م

ــه ال حيصــل، لــيس هنــاك وجــه مــن وجــوه  املكلَّفــني وعلــم أنَّ

ــام  ف اإلم ــذي تصـــرَّ ــه، والتكليــف ال ــع مــن تكليف القــبح يمن

لطف فيه، وعلـم أنَّـه لـيس هنـاك مـن يقـوم بأعبائهـا، يقـبح ال 

والـذي يقـبح ألجلـه هـذا . ملا ذكرناه من الوجه بـل لوجـه آخـر

مـن حيـث  ىلٰ حكمـة البـاري تعـا التكليف، وهـو مـا يرجـع إىلٰ 

صــفات خمصوصــة،  ال حيســن تكليــف اإلمامــة مــن لــيس عــىلٰ 

ــ ــىلٰ  ٰى ومت ــيس ع ــن ل ــف م ــفات ]] ١١٠ص /[[  كلَّ ــذه الص ه

 .، فبان الفرق بني األمرينكان سفيهاً 

ــل ــا أنَّ اإلمــام ال يصــلح أن ُيغــريِّ : فــإن قي ألــيس قــد علمن

ــال املكلَّفــني يف القــدرة واآللــة والعقــل ونصــب األدلَّــة  ح

ــه ال بــدَّ وســائر وجــ مــن كوهنــا حاصــلة، وإذا  وه التمكــني؟ ألنَّ

وا هبــا، فيعلمــوا مــا صـحَّ ذلــك فــام الــذي يمنــع مـن أن يســتدلُّ 

ُكلِّفـوه، ويقومـوا بـه مـع اإلمـام؟ وهـالَّ كـان حـاهلم مـع فقـده 

ـــام يســـتفيدون  كحـــاهلم مـــع وجـــوده؟ ألنَّ مـــع وجـــوده إنَّ

ة، وذلك ممكن مع ع  .دمهاملعارف والعلوم بالنظر واألدلَّ

ل السـؤال مـا إذا سـلَّمنا لكـم مل : يقال هلـم قـد ذكـرتم يف أوَّ

ــبس،  ــه إهبــام ول ــا في ــتم فيــه م ــّم أدخل ــنفعكم، ث يضـــّرنا وال ي

له وُنبنيِّ قولنا فيه  :فيحتاج أن ُنفصِّ

ـا مـا ذكرمتـوه مـن أنَّ اإلمــام ال ُيغـريِّ حـال املكلَّفـني مــن  أمَّ

ــىلٰ  ــو ع ــة، فه ــب األدلَّ ــل ونص ــدرة والعق ــا الق ــّم  م ــرتم، ث ذك

إنَّ سـائر وجـوه التمكـني ال بـدَّ أن تكـون : أدخلتم فيـه قـولكم

ــن . حاصــلة ــارة ع ــدنا أنَّ التمكــني عب ــذا ال ُيســلَّم، ألنَّ عن وه

التكليف الذي حصل فيه مجيـع مـا ينـزاح بـه علَّـة املكلَّـف مـن 

ــض  ــًا يف بع ــام لطف ــان اإلم ــف، وإذا ك ــة واللط ــدرة واآلل الق

م التكــاليف عــىلٰ  قــد : ناه فقبــل حصــوله حمــال أن نقــولمــا قــدَّ

 .هاحصل وجوه التمكني كلُّ 

ــم ــاز هل ــو ج ــّم ل ــروه ]] ١١١ص /[[   ث ــا ذك ــا م أن يلزمون

ــ ــن نف ـــر، وم ــاز لبش ــم ٰى جل ــول هل ــف أن يق ــة : اللط ــيس علَّ أل

ــة،  ــب األدلَّ ــة ونص ــدرة واآلل ــوله الق ــة يف حص ــف مزاح املكلَّ

ــذا  ــد ه ــتم بع ــَم أوجب ــتدالل؟ فِل ــن االس ن م ــتمكِّ ــو م ــا وه م

عيتموه أنَّه لطف؟ فكلُّ   .ما أجابوا به فهو جوابنا ادَّ

وإنَّـام ذكرنـا مـا قلنـاه ألنَّ كالمنـا يف هـذه الطريقـة مـع مــن 

عـــ ـــا يف وجوبـــه، وادَّ أنَّ اإلمامـــة  ٰى أوجـــب اللطـــف ووافقن

ـا مـن نفـ اللطـف مجلـًة فـالكالم بيننـا وبينـه  ٰى ليست لطفًا، فأمَّ

 .اإلمامة لطف يكون يف إجياد اللطف، ثّم بيان أنَّ 

ا قوهلم وا مـا قلنـاه جـاز أن يسـتدلُّ  وإذا كان األمـر عـىلٰ : فأمَّ

فيعلموا ما ال يعلمونـه، فـال خيلـو مـن أن يريـدوا بـه أن يعلمـوا 

ده، فـإن أرادوا ذلـك فقـد بيَّنّـ م ما طريقه العقل بمجـرَّ ا فـيام تقـدَّ

ــا ال  ــه ممَّ ــذا الوج ــه، وأنَّ ه ــذا الوج ــة هل ــب اإلمام ــا ال نوج أّن

كون اإلمـام لطفـًا فيـه، وإنَّـام نوجبـه مـن حيـث كـان  قَطع عىلٰ يُ 

ــاه، وإن أرادوا  ــائح حســب مــا ذكرن ــاع مــن القب ــًا يف االمتن لطف

وا فيعلمـوا مـا طريقـه السـمع، فـنحن ُنبـنيِّ يف بقوهلم أن يسـتدلُّ 

حصـول العلـم  الطريقة الثانيـة أنَّ مـع فقـد اإلمـام ال طريـق إىلٰ 

ــه ال ي ــف حصــول يف السـمعيات، وأنَّ ــة املكلَّ كفــي يف إزاحــة علَّ

ــه ال بــدَّ مـن حــافظ يكــون مــن ورائهــا  الشــريعة فحســب، وأنَّ

وصـول مـا يتعلَّـق بـه مـن الطاعـة، وُنشـبِع  ليسكن املكلَّـف إىلٰ 

 .القول فيه إن شاء اهللا تعاىلٰ 

أن يـزيح علَّـة املكلَّفـني  يصـحُّ مـن القـديم تعـاىلٰ : فإن قالوا

نعــم، فقــد : فــإن قلــتم. قــوم مقامــهبغــري اإلمــام، ويفعــل مــا ي

ــتم ــاٍل، وإن قل ــلِّ ح ــة يف ك ــوب اإلمام ــولكم بوج ــل ق ال، : بط

، وهــذا فقـد جعلــتم لإلمــام مــن القـدرة مــا مل جتعلــوه هللا تعــاىلٰ 

 .فيه ما فيه

 تعّلـقما أبـني فسـاد هـذا الكـالم، وأقـبح صـورة امل: قيل له

ن قـال  تنـزح إالَّ باإلمـام إنَّ علَّـة املكلَّـف إذا مل: به، ألنَّه ظـنَّ ممـَّ

ــه، ــريه مقام ــا غ ــم فيه ــف ]] ١١٢ص /[[  ومل يق ــك وص إنَّ ذل

ذلـك  وكيـف يظـنُّ . عليـه مـا ال يقـدر اهللا تعـاىلٰ  له بالقدرة عىلٰ 

ــم اهللا  ــع أن يعل ــه ال يمتن ــف أنَّ ــروف يف اللط ــه املع ــن مذهب م

ــاىلٰ  ــع  تع ــريه يف مجي ــوم غ ــده ال يق ــف عن ــلح املكلَّ ــيئًا يص أنَّ ش

 لحته مقامه؟األشياء يف مص

ــاف  ــد األلط ــي أح ــة وه ــه يف املعرف ــال ل ــائالً ق ــو أنَّ ق ول

إنَّ غــري املعرفــة مــن مجيــع األشــياء ال يقــوم : إذا قلــتم: عنــدهم

والقـدرة  يف املصلحة مقامهـا، فقـد جعلـتم للمعرفـة مـن احلـظِّ 

ــاىلٰ  ــوا هللا تع ــا مل جتعل ــف م ــالح املكلَّ ــون يف ص ــان يك ــا ك ، م

 جوابه؟



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٤١٦

هــذا يســتحقُّ عنــده جوابــًا، بــل يكــون أنَّ قائــل  ومــا يظــنُّ 

ــ ــه التعجُّ ــان جواب ــىلٰ مك ــه ع ــه ل ــه والتنبي ــن غفلت ــه،  ب م رقدت

وهـذا القـدر كــاٍف . التنزيـل مـن منزلتـه عـىلٰ  واحلمـد هللا تعـاىلٰ 

 .يف إسقاط هذه الشبهة

فــًا واحــدًا جيــوز  ألــيس لــو خلــق اهللا تعــاىلٰ : فــإن قيــل مكلَّ

يمنعـه مـن وقـوع الظلـم إمـام  عليه القبائح، مـا كـان حيتـاج إىلٰ 

 .وغريه؟ ألنَّه ليس هناك من يظلمه

ــف مــن  إىلٰ  ٰى اإلمــام لطــف فــيام يتعــدَّ : قيــل لــه غــري املكلَّ

اه، وإن كــان ال ُيــؤَمن مــن  الظلــم وغــريه، ولطــف فــيام ال يتعــدَّ

جهته، ألّنـا نعلـم أنَّ مـن خلـق وحـده جيـوز منـه فعـل العبـث 

ه اللطــف يف ووجـ. والكـذب مـن أفعالـه، واإلمـام لطـف فيهـا

ذلك ظـاهر، فـال بـدَّ مـن أن تكـون علَّتـه مزاحـة يف التكليـف، 

وقــد ُأجيــب عــن ذلــك بــأن . وإن كــان اللطــف يف يشء واحــد

فعـل  إذا خلقه اهللا وحده بـال إمـام ال يمتنـع أن يعـزم عـىلٰ : قيل

ـن مـن ذلـك إذا خلـق اهللا معـه غـريه ٰى القبـيح والظلـم متـ . متكَّ

يـده ويردعـه عـن ذلـك،  يأخـذ عـىلٰ  فإذا كان له إمام يعلـم أنَّـه

ـا بـأن ال  الكـفِّ  داعيًا لـه إىلٰ  عـن هـذا العـزم واالمتنـاع منـه إمَّ

ــلَّ  ــأن يق ــالً أو ب ــزم أص ــىلٰ  يع ــه، وع ــك من ــًا  ذل ــرين مع األم

 .وهذا أيضًا وجه قريب. اإلمام فاحلاجة قائمة إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــدلُّ ]] ١٤ص [[ ــت  ىلٰ عــ والــذي ي ــوب الرئاســة مــا ثب وج

فصــارت واجبــة،  يف الواجبــات العقليــة مــن كوهنــا لطفــاً 

 أنَّ  ٰى  تـرف مـن وجوهبـا عليـه، أَال مكلَّـ ٰى عـركاملعرفة التي ال يُ 

خلـوا مـن  ٰى مـن لـيس بمعصـوم مـن اخللـق متـ من املعلـوم أنَّ 

ــ رئــيس مهيــب يــردع املعانــد يــد  ب اجلــاين، ويأخــذ عــىلٰ ؤدِّ وُي

ــ ــعاملتغلِّ ــوا القــويَّ  ب، ويمن ــعيف، وأمن ــن الض ــع  م ــك، وق ذل

 ٰى ومتـ ،الصـالح ر احليـل، وكثـر الفسـاد، وقـلَّ ـالفساد، وانتشـ

مـر بـالعكس مـن ذلـك، مـن رئيس هذه صفته كـان األ كان هلم

ــ ــه، وقلَّ ــالح وكثرت ــمول الص ــه ةش ــاد ونزارت ــم  ؟الفس والعل

ــذلك رضوري ال خيفــ ــىلٰ  ٰى ب ــن دفعــه ال ع ــن  العقــالء، فم حيس

 .مكاملته

تلخـيص (يف  ذلـك مسـتوىفٰ  ل عـىلٰ ئَ سـمـا يُ  نا عن كـلِّ وأجب

 .ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )رشح اجلمل(و )الشايف

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد اهللا السُّ / املقنع يف اإلمامة

 : فصل يف منفعة وجود اإلمام ]]٤٧ص /[[

لعبيـده، ألنَّـه بكونـه  مـن اهللا تعـاىلٰ   إنَّ وجـود اإلمـام لطـف

ــنهم جي ــعيف بي ــف الض ــبلهم، وينتص ــل ح ــملهم ويتَّص ــع ش تم

ــويِّ  ــن الق ــيِّ م ــن الغن ــري م ــل، والفق ــدع اجلاه ظ  ،، ويرت ــيقَّ ويت

 .الغافل

ـــاحلجِّ  ـــدين، ك ـــِدَم بطـــل الشــــرع وأحكـــام ال ، فـــإذا ُع

والنهــي عــن املنكــر، ومجيــع  ،واجلهــاد، واألمــر بــاملعروف

 نفســه، فقــد أركــان اإلســالم، إالَّ أن يكــون اإلمــام خائفــًا عــىلٰ 

 . ظهر عذره

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت يف علم الكالم

ــالً  ]]٧٥ص [[ ــة عق ــة واجب ــاإلمام ــف يُ ، ألهنَّ ــرِّ ا لط   بق

ــة ويُ  ــن الطاع ــم ــلُّ بعِّ ــية، وخيت ــن املعص ــع  د م ــق م ــال اخلل ح

 .عدمها

  الصــنائع مـن إرشـاده إىلٰ  وقـد ذكـر أصـحابنا فيهـا وجوهـاً 

 .سموم وغري ذلكومتييز األغذية من ال

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 :مامةالكالم يف اإل يف: لوَّ الفصل األ]] ١٤٧ص /[[

ــالً اإل ــدنا عق ــب عن ــة جت ــ مام ــف : رطنيـبش ــوت التكلي ثب

 .فنيالعقيل، وارتفاع العصمة عن املكلَّ 

ــ ــك ألّن ــا ذل ــا رضورةً وقلن ــد علمن ــادات  ا ق ــار الع  نَّ أباختب

ــذ األ ــب، الناف ــف املهي ــرئيس املنص ــود ال ــوب وج ــر، املوه م

ـــىلٰ  ـــذ ع ـــف  الســـطوة، اآلخ ـــل، املنتص ـــفيه واجلاه ـــد الس ي

ــاد  ــده الفس ــع عن ــامل، يرتف ــن الظ ــوم م ــه، أللمظل و أو معظم

فقـد مـن هـذه حالـه يقـع  نَّ أقـرب، وأارتفاعـه  ىلٰ إيكون الناس 

ــك،  ــده ذل ــاس أعن ــون الن ــه  ىلٰ إو يك ــك أوقوع ــرب، ويف ذل ق

 .لطاف، فوجبت كسائر األوهنا لطفاً ثبوت ك

ـإومن خالف فـيام ذكرنـاه  ن ينـازع يف وجـوب اللطـف، أا مَّ

ـــــول أ ـــــة، ]] ١٤٨ص /[[و يف حص ـــــالح بالرئاس و أالص

 ،ة يقع مـن الفسـاد عنـد وجـود بعـض الرؤسـاءيعرتض هبا لعلَّ 

 .و باعتقاد بعض العقالء حصول صالحهم بعدم الرئيسأ

ــ ــه إف ــن الوج ــازع م لن ن ــه إىلٰ رجع األوَّ ــا مع ــالم يف  ن الك

م  .وجوب اللطف، وقد بيَّنّا ذلك فيام تقدَّ
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نكـاره مـا ن نازع مـن الوجـه الثـاين مل حتسـن مناظرتـه، إلإف

 .يعلم العقالء بأرسهم رضورة خالفه

ــاه، إو ن نــازع مــن الوجــه الثالــث مل يقــدح ذلــك فــيام ذكرن

ــف  ألنَّ  ــأثري اللط ــإت ــنَّ ــهيل الش ــو يف تس ــدعاء ـام ه ــه إيء وال لي

ــأ اىلٰ  ــيس بملج ــوع  ول ــه، فوق ــالقهر علي ــل ب ــه وال حام وقوع

يف اجتنابـه كسـائر  الفساد عند الرئاسـة ال متنـع مـن كوهنـا لطفـاً 

 .لطافاأل

ــىلٰ  ــع  نَّ أ ع ــدها لوالهــا لوق ــاد الواقــع عن ضــعافه أالفس

ر يف رفـع ثَّـأالعـادة، ومـا  ٰى عاقـل بمجـر حسب ما يعلمـه كـلُّ 

سـائر رفـع ر يف ثَّـأمـا د منـه واجـب كوجـوب و بعَّ أقبيح واحد 

 .هل العدلأالقبائح، بغري نزاع بني 

ـــع مل يقـــدح ذلـــك إو ـــازع مـــن الوجـــه الراب ـــاً أن ن ، يض

رض الــذين ال الختصــاص هــذا االعتقــاد باملفســدين يف األ

و بمـن أ مـع عـدم الرؤسـاء، الَّ إهلم ما يرومونه مـن الفسـاد  يتمُّ 

د رئاسـته، ليـه مـن فسـاإي ثبوهتـا ؤدّ ينكر رئاسـة العـادل، ملـا ُيـ

ــاد ــذا االعتق ــاد ه ــبهة يف فس ــيام  ،وال ش ــه ف ــدح ب ــف يق فكي

 !؟اعتمدنا

ـــرَال أ]] ١٤٩ص /[[ ـــودَ  نَّ أ ٰى  ت ـــاد امل ـــاعتق  نَّ أدين ع واملَ

ــيهام رضواً  ــدَّ  يف ردِّ  عل ــاء ال ــة وقض ــالح يف الوديع ــام ص ين، وهل

 .كذلك هاهنا ؟االمتناع من ذلك ال يقدح يف وجوهبا

ــد  ــيس ألح ــولأول ــوِّ : ن يق ــون لإلأزوا ج ــدل ن يك ــة ب مام

ه لـو كـان هلـا بـدل يقوم مقامها يف باب اللطـف فـال جيـب، ألنَّـ

ــه  ــه يف كون ــون حال ــوم، فيك ــيس بمعص ــن ل ــه بم ــع فعل مل يمتن

ــرب أ ــالح و ىلٰ إق ــرئيس أالص ــدم ال ــع ع ــاد م ــن الفس ــد م بع

 .خالف ذلك يف ذلك مع وجوده، واملعلوم رضورةً  هكحال

ــأ عــىلٰ  ، املعرفــة بــاهللا تعــاىلٰ ه يلــزم املخــالف مثــل ذلــك يف نَّ

 .جاوبوا به قوبلوا بمثلهأفمهام 

ــىلٰ  ــزم ع ــاه  وال يل ــا ذكرن ــون املكلَّ أم ــة ن يك ــون يف حال ف

ــ ــي العلَّ ــري مزاح ــة غ ــفالغيب ــنهم أو ،ة يف التكلي ــقط ع ن يس

ــه، ألنَّ تكليــف مــا اإل ــة لطــف في ــن  مام ــن خــاف اإلأم مــام م

ــري أ ــه ومنك ــه إعدائ ــه فأحوج ــرُّ  ىلٰ إ مامت ــتتار حت  زاً االس

ليـه إف االمـام ألمـر يرجـع رُّ ـة مل حيصـل لطفـه بتصـرَّ ـمن املض

 .فه سبحانهمكلِّ  ىلٰ إال 

مامـة ن يسـقط عنـه تكليـف مـا اإلأفال جيـب واحلـال هـذه 

لطف فيـه، كـام ال جيـب سـقوط تكليـف مـا العلـم باسـتحقاق 

ـ  ٰى تـأن جهـل ذلـك مـن حيـث الثواب والعقاب لطف فيـه عمَّ

 .ل نفسهبَ يف فقد املعرفة هبام من قِ 

ــ ــادات الش ــائر العب ــذلك س ــا، ـوك ــالة وغريه رعية كالص

ط عنـه تكليـف مـا فعلهـا سـقِ ف برتكهـا ال يُ عصـيان املكلَّـ نَّ إف

 لطـف فيــه مــن حيــث كــان فـوت انتفاعــه هبــذا اللطــف عائــداً 

 .ليه، كذلك يف مسألتناإ

ـــأو]] ١٥٠ص /[[ مـــام العـــاملون بوجـــوده وليـــاء اإلأا مَّ

طاعتـه، فلطفهـم بـه حاصـل يف مامتـه وفـرض إ القاطعون عـىلٰ 

ــه، ألنَّ  ــ حــال غيبت ــإ :قــوهلم ٰى معن ه غائــب عــنهم ال يعرفــون نَّ

ـأزونـه مـن غـريه، وال يعنـون بـذلك ميِّ شخصه بعينـه وال يُ  م هنَّ

يف جهـــة وهـــو يف غريهـــا بحيـــث ال يشـــاهدهم وال يعـــرف 

 .خبارهمأ

فهم واحلـال هـذه مـردودون عـن القبـائح بـه، كـام لـو كـان 

ــاهراً  ــويزهظ ــلِّ ، لتج ــال  م يف ك ــة أح ــل حال ــم، ب ــر هل ن يظه

 مكانـه فـأمكن ز شخصـه وتعـنيَّ ذا ظهـر متيـَّإه زجر، ألنَّـأالغيبة 

 .ذا كان غائباً إاالحرتاز منه، وليس كذلك 

ــإينا بــني الغيبــة والظهــور يف ذا ســوَّ إوال يلزمنــا  ة زاحــة العلَّ

هلــم يف  غنيــاء عــن ظهــوره، ألنَّ أن يكونــوا أوليائــه أيف تكليــف 

 .ما ذكرناه ٰى فوائد كثرية سو  ظهوره

ــا ــورهم إ: منه ــع ج ــم، ورف ــني هل ــاملني املخيف ــة دول الظ زال

 .بعدله

 معـروف، والنهـي عـن كـلِّ  مـر بكـلِّ ن من األالتمكُّ : ومنها

 .ارفّ منكر، وجهاد الكُ 

وســقوط كلفــة  ،رعي ببيانــهـســهولة التكليــف الشــ: ومنهــا

 .غيبته ق املوصلة اليه يف حالرُ يف الطُّ  النظر الشاقِّ 

مــوال بــراءة الــذمم مــن احلقــوق الواجبــة لــه يف األ: ومنهــا

 .ليه مع الغيبةإيصاهلا إر املتعذِّ 

ر تســهل، َخــأُ  ووهــذه قبــائح ترتفــع، وتكــاليف تتغــريَّ 

 ؟غنياء عن ظهورهأ - واحلال هذه - فكيف يكونون

 ]:مام حافظ للرشيعةاإل[]] ١٥١ص /[[

ــمامــة بعــد التوجــوب اإل عــىلٰ  يضــاً أ ويــدلُّ  ريعة ـد بالشــعبُّ

سـالم ولـزوم العمـل ريعة اإلـد بشـه قـد ثبـت وجـوب التعبـُّنَّ أ

هلـا واحلـال هـذه مـن حـافظ،  بـدَّ  انقطاع التكليـف، فـال ىلٰ إهبا 

فــني مــن وهــو متكــني املكلَّ  - دائهــاأوجــوب  ٰى ـمــا اقتضــ ألنَّ 

ــإفــوه ولِّ العلــم بــام كُ  ىلٰ إالوصــول  ي ـيقتضــ - تهم فيــهزاحــة علَّ
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 الَّ إهلـا مـن حـافظ فلـيس  ه البـدَّ نَّـأذا ثبـت إوجوب حفظهـا، و

 .مام املعصوماإل

ــإام قلنـا ذلــك مـن حيـث نَّـإو كـون حمفوظــه تن أه ال جيـوز نَّ

ذا وقـع وحصـل، وقـد جيـوز إام يوجـب العلـم نَّـإه بالتواتر، ألنَّ 

 .و لشبهة فال يقع وال حيصلأ داً ن يرتك تعمُّ أ

ــأ عــىلٰ  ــيام قــد حصــل مــن ذلــك نَّ ــع ف ــعف  نأه ال يمتن يض

ــلُّ  ــه، فيق ــي ناقلي ــري  دواع ــه ويص ــاداً آنقل ــا ح ــواز م ــع ج ، وم

 .جلميع الرشيعة ن يكون التواتر حافظاً أذكرناه ال يمكن 

مــن كثــري،  ذا اعتربنــا املتــواترة هبـا وجــدناه يســرياً إا ّنــأ عـىلٰ 

جلملتهـا،  مـع ذلـك القـول بكـون التـواتر حافظـاً  فكيف يصحُّ 

 .ن تكون حمفوظة بالكتابأوهبذا يبطل 

حكـام نه مـن العبـادات واألكثـر مـا تضـمَّ أه حيتاج يف نَّ أ عىلٰ 

 .يف املراد بذلك احلقِّ  ، يقطع بقوله عىلٰ مرتجم ومفرسِّ  ىلٰ إ

ن يقـع أه كـام جيـوز نَّـأل ،مجـاعن تكون حمفوظة باإلأوال جيوز 

 ؟حكم من حصوله يف كلِّ  بدَّ  ه النَّ أين أن يرتفع، فمن أجيوز 

ــىلٰ  ــأ ع ــّن ــم باالختب ــن ا نعل ــاؤه ع ــأار انتف ــر الش ريعة ـكث

 ؟جلملتها حافظاً ]] ١٥٢ص /[[ومعظمها، فكيف يكون 

ــمجــاع األُ إالعقــل جيييــز  نَّ أ عــىلٰ  اخلطــاء، ولــيس يف  ة عــىلٰ مَّ

ــىلٰ  ــك، ع ــن ذل ــؤمن م ــا ي ــمع م ــا نُ  الس ــن بيِّ م ــعه م ــه يف موض ن

 .ن شاء اهللا تعاىلٰ إصول الفقه أُ 

 قيــاس، ألنَّ حـاد والخبـار اآلأن تكـون حمفوظــة بأوال جيـوز 

ـمـا نُ  د مل يرد بالعمل هبام فيها عـىلٰ التعبُّ  حه يف املوضـع الـذي وضِّ

 .ما قلناه مام املعصوم عىلٰ  اإلالَّ إ ليه بمشيئة اهللا، فلم يبَق إرشنا أ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظني 

النــاس  نَّ أاإلمامــة واجبــة بداللــة  نَّ أاعلــم  ]]٨٨ص [[

ــ ــيان  ٰى مت ــأ والنس ــنهم اخلط ــوز م ــومني وجي ــري معص ــانوا غ ك

إذا كـان هلـم رئـيس مطـاع منبسـط اليـد يـردع  ،وترك الواجـب

ــد وُيــ ــىلٰ ؤدِّ املعان ــاين فيأخــذ ع ــفيه واجلاهــل  ب اجل يــد الس

ة وقـوع الصـالح وقلَّـ وينتصف للمظلـوم مـن الظـامل كـانوا إىلٰ 

قـع مـا وصـفناه و خلـوا مـن رئـيس عـىلٰ  ٰى ومتـ ،الفساد أقـرب

 ،الصـالح ووقـع اهلـرج واملـرج وفسـدت املعـايش الفساد وقلَّ 

مـن خـالف يف ذلـك ال  ،هبذا جرت العـادات وحكـم االعتبـار

 .يف أوائل العقول لكونه مركوزاً  ،حيسن مكاملته

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

 تعــاىلٰ اهللا  فيجــب نصــبه عــىلٰ ،  اإلمــام لطــف ]]٢٢١ص [[

وانحصــار ، واملفاســد معلومــة االنتفــاء، للغــرض حتصــيالً 

ــالء ــوم للعق ــه معل ــف في ــ، الّلط ــف، وتص ــوده لط فه رُّ ـووج

 .آخر، وغيبته منّا]  لطف[

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

ــالً ]] ١٨٨ص [[ ــا عق ــون هل ــىلٰ  واملوجب ــوا ع ــولني اختلف : ق

ــاً  ــا دفع ــن أوجبه ــنهم م ــ فم ــام ـللض ــب اإلم ــب نص رر، فأوج

 فـني، ومـنهم مـن أوجبهـا لكوهنـا لطفـاً املكلَّ  هبذا االعتبار عـىلٰ 

ـــاب امل ـــات واجتن ـــاتيف أداء الواجب ـــب قبّح ـــب نص ، فأوج

ــىلٰ  ــار ع ــذا االعتب ــام هب ــاىلٰ اهللا  اإلم ــبحانه وتع ــو ، واألوَّ س ل ه

ــ ــني البص ــاط وأيب احلس ــاحظ واخليّ ــام واجل ــذهب النّظ ري، ـم

 .، وهو احلقُّ اإلماميَّةوالثاين مذهب 

ــا أنَّ  ــاألُ  لن ــرب إىلٰ مَّ ــون أق ــام تك ــود اإلم ــع وج ــل  ة م فع

ــن ــد م ــة، وأبع ــلُّ ]] ١٨٩ص /[[ الطاع ــية، وك ــل املعص ــا  فع م

ــو واجــب عــىلٰ  ــ. يف احلكمــةاهللا  كــان كــذلك فه  وىلٰ ا األُ أمَّ

ــقِّ فاســتقراء العوائــد ُحي  ت يف أبــواب ا الثانيــة فقــد مــرَّ قهــا، وأمَّ

 .العدل

ين، غايـة مـور الـدِّ أُ اإلمامـة لطـف يف  م أنَّ سـلِّ ال نُ : فإن قيل

ــا يُ  ــم ــارِّ عَل ــول املض ــارِّ  م حص ــع املض ــا، ودف ــة بفواهت  الدنيوي

ــىلٰ  ــب ع ــري واج ــة غ ــاىلٰ اهللا  الدنيوي ــبحانه وتع ــه  س ــع متكين م

ـ. ف من االحـرتاز منهـا وإرشـاده إليهـااملكلَّ  يف  ا كوهنـا لطفـاً أمَّ

 .مور الدينية فهو غري معلوماألُ 

 جيـب عـىلٰ  ٰى ينيـة، لكـن متـمـور الدِّ ا لطـف يف األُ منا أهنَّ لَّ س

فعــل اللطــف؟ إذا خــال عــن وجــوه املفاســد أم إذا مل خيــل؟ اهللا 

ــســلِّ م والثــاين ممنــوع، ونحــن ال نُ ل مســلَّ األوَّ  ا خاليــة مــن م أهنَّ

 .توا ذلكثبِ وجوه املفاسد، فعليكم أن تُ 

ــتم ــدة: فــإن قل ــاك مفس ــم هن ــا. ال نعل ــي: قلن ــدم  ال يكف ع

عـدم  عـىلٰ  عـدم الـدليل ال يـدلُّ  ، فـإنَّ اهللا علمكم يف إجياهبا عىلٰ 

زتم زتم أن تكــون هنــاك مفســدة فقــد جــوَّ املــدلول، ومهــام جــوَّ 

 .اإلخالل بنصب الرئيس عند حصول ذلك اجلائز

ــال ــة : ال يق ــون املعرف ــك أن تك ــن ذل ــزم م ــاهللا يل ــري ب غ

ــىلٰ  ــة ع ــر واجب ــن ي ــذهب م ــا ٰى م ــة كوهن ــوب املعرف ــه وج  وج

 .لطفاً 
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ــ املعرفــة واجبــة عــىلٰ  :ألّنــا نقــول  عــىلٰ  ٰى بنــف، وهــو يُ املكلَّ

العلـم،  كـام نبنيـه عـىلٰ  الظـنِّ  رر عـىلٰ ـز مـن الضـوجوب التحرُّ 

ــيس ــىلٰ ]] ١٩٠ص /[[  ول ــب ع ــا جي ــذلك م ــة، اهللا  ك يف احلكم

م عَلـ مـا يُ الغيـوب، فـال جيـب مـن األلطـاف إالَّ  لع عـىلٰ يطَّ  هفإنَّ 

 .فرق بني البابني واضحفال. خلوصه عن املفاسد

ــلَّ  ــن ال نُ منا خلوَّ س ــد، لك ــن املفاس ــا ع ــلِّ ه ــا س ــوب م م وج

. إجيابــه عــىلٰ  ّنــا مل نســمع دلــيلكم الــدالَّ إ، فاهللا هــذا شــأنه عــىلٰ 

الـدليل الـذي أرشتـم إليـه يف أبـواب العــدل،  لتم عـىلٰ فـإن عـوَّ 

ه ف سـبحانه، ألنَّـاإلخـالل بـذلك نقـض لغـرض املكلِّـ من أنَّ 

فعـل مـا أمـر بـه إذا فعـل  ف يكـون أقـرب إىلٰ املكلَّ  إذا عرف أنَّ 

 دُّ َعـه بتقـدير أن ال يفعلـه يُ اآلمـر بـه، فإنَّـ رُّ ـال يستضـ معه فعـالً 

 .لغرضه ناقضاً 

كم مل تأتونـا فـإنَّ  ،ٰى نحن نطـالبكم بـدليل هـذه الـدعو: قلنا

 .بزيادة عنها

ــلَّ  ــف، وأنَّ  منا أنَّ س ــة لط ــىلٰ  اإلمام ــب ع ــف واج ، اهللا اللط

ــســلِّ نُ  لكــن ال ام يلــزم ذلــك م مــع ذلــك وجــوب اإلمامــة، وإنَّ

، بحيــث ال يقــوم غــريه نــاً بتقــدير أن يكــون ذلــك اللطــف متعيِّ 

ـ. مقامه ا إذا احتمـل أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام أمَّ

ــا ال نُ  ــة بيِّ م وجوبــه، فعلــيكم أن تُ ســلِّ هــذا اللطــف، فإّن نــوا إزال

 .ذا االستدالللكم ما حاولتموه من ه هذا االحتامل ليتمَّ 

 :ما ذكرمتوه بوجوه ثالثة  ثّم إّنا نعارض

ــ: لاألوَّ  ــان إمَّ ــرئيس لك ــب ال ــب نص ــو وج ــل  روطاً ـا مش

ـ. والقسـامن بـاطالن ،رطـبانبساط يـده أو ال مـع ذلـك الشـ ا أمَّ

ـــاهرة ـــة فظ ـــ ،املالزم ـــالن األوَّ وأمَّ ـــألنَّ ا بط ـــان  ل، ف األزم

ــ ــرـتنقض ــا ال ن ــع أّن ــاً  ٰى ي م ــد، متم إمام ــط الي ــاً كِّ منبس ــن  ن م

ــه ــود مثل ــم وج ــل ال نعل ــام، ب ــاء األحك ــ. إمض ــاين وأمَّ ا الث

ـــدة يف ـــاهر، إذ ال فائ ـــه ظ ـــذا ]] ١٩١ص /[[  فبطالن ـــام ه إم

 .شأنه

الغـرض بنصـب الـرئيس تنفيـذ األحكـام  أنَّ : الوجه الثـاين

هلـــا، وإذا مل يكـــن األصـــل  رعية، فيكـــون نصـــبه تبعـــاً ـالشـــ

 .بذلك فالفرع أوىلٰ  عقالً  معلوماً 

 تعـاىلٰ اهللا  لـو كانـت اإلمامـة واجبـة عـىلٰ : الثالـث]  هالوجـ[

لعلمت الصحابة ذلك أو معظمهـم، لكـن لـو علمـوا ذلـك ملـا 

نصب رئـيس، ولفحصـوا عـن ذلـك الـرئيس الـذي  لوا عىلٰ عوَّ 

 .احق�  اإلماميَّةعته  مل يقع ذلك مل يكن ما ادَّ ، فلامَّ اهللانصبه 

ن علمــه آحــاد الصــحابة ال تعلــم ذلــك، أو إ لعــلَّ : ال يقــال

 الــنصَّ  البــاقني، كــام أنَّ  نــوا مــن االعــرتاض عــىلٰ مــنهم مل يتمكَّ 

وعجـــز العـــارفون بـــه عـــن  كـــان معلومـــاً   عـــيل عـــىلٰ 

 .االختيار لني عىلٰ املعوِّ  االعرتاض عىلٰ 

ـ: ألّنا نقول مجلـة الصـحابة فبعيـد، إذ  ا ذهـاب ذلـك عـىلٰ أمَّ

طـرق النظـر مـن أعـرف ب اإلماميَّـةآحـاد  أنَّ  ٰى عدَّ يستحيل أن ُيـ

ــ ــع، وأمَّ ــحابة أمج ــالنصِّ الص ــك ب ــل ذل ــبطالن،  ا متثي ــاهر ال فظ

ــلِّ  ألنَّ  ــد ك ــه عن ــن إثبات ــل يمك ــه العق ــهد ب ــا ش ــل، وال  م عاق

فجـائز أن  ، بـام سـمعهِرب ه ُخيـ، ألنَّـعيه ناقـل الـنصِّ كذلك ما يدَّ 

 .جيحد دعواه

مــور أُ اإلمــام لطــف يف  م أنَّ ســلِّ ال نُ (: قولــه: واجلــواب

ــدين ــاقل ،)ال ــإنَّ : ن ــوم، ف ــد للمعل ــذا جح ــ ه ــزم  لَّ ك ــل جي عاق

ــاً  ــ جزم ــفُّ رضوري� ــع تص ــن ا م ــمة ع ــاع العص ح العــادات وارتف

ــل إىلٰ  ــافس والتحاســد واملي ــة  العــوامل بوقــوع التن الراحــة الباعث

ــىلٰ  ــاقَّ  ع ــادات الش ــرك العب ــم أنَّ ت ــام  ة، ويعل ــود اإلم ــع وج م

ـــاس ـــون الن ـــرب، وال  إىلٰ ]] ١٩٢ص /[[   يك ـــك أق زوال ذل

 ف معهـا أقـرب إىلٰ  مـا يكـون املكلَّـلأللطـاف الدينيـة إالَّ  ٰى معن

 .فعل الطاعة، واملجاحدة عن ذلك من أفحش البهت

ــه ــ(: قول ــوه  ٰى مت ــن وج ــال ع ــف إذا خ ــل اللط ــب فع جي

إذا خـــال، ووجـــه املفســـدة : قلنـــا ،)؟املفاســـد أو إذا مل خيـــُل 

 .مرتفع هاهنا جزماً 

ــ وحتقيــق ذلــك أنَّ  ــدة املفروضــة إمَّ ــة ا أاملفس ن تكــون الزم

، أو مــن لــذلك اللطــف، أو صــادرة عــن اإلمــام، أو منــه تعــاىلٰ 

 .فاملكلَّ 

ال جــائز أن تكــون الزمــة لإلمامــة مــن حيــث هــي، إذ لــو 

ــذوران ــزم حم ــك لل ــان ذل ــوُّ : ك ــتحالة تص ــدمها اس ــود أح ر وج

ــ ــة منفكَّ ــاً اإلمام ــدة، حتقيق ــك املفس ــن تل ــزوم ة ع ــاين . لل والث

ـرع عنــاستحالة أن يـأمر هبـا الشـ ق ذلـك الفـرض، لكـن د حتقُّ

 .الرشع آمر بذلك مطلقاً 

ــن  ــام وال م ــن اإلم ــدورها م ــون ص ــائز أن يك ، اهللاوال ج

ــ ــاع املفســدة يف حــقِّ لتحقُّ ــا اهللا ق العصــمة يف اإلمــام، وارتف ، مل

 .ه ال يفعل القبيحر من أنَّ تقرَّ 

ــ ، مل يمنــع وجــوب اإلمامــة ف اختيــاراً وإن كانــت مــن املكلَّ

يمنع ذلـك وجـوب كثـري مـن الواجبـات بتقـدير ، كام مل اهللا عىلٰ 

 .وقوع مفسدة من العبد
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 .ة عن وجوه املفاسداإلمامة عريَّ  ص هبذه الوجوه أنَّ فقد تلخَّ 

ــم علــامً : ر هــذا بوجــه آخــر، وهــوقــرَّ ويمكــن أن يُ  ــا نعل  أّن

ــ يقينــاً  ــأنَّ ــه كيــف مــا فــرض لطــف اإلمامــة، فإنَّ ا أن يكــون ه إمَّ

ــافياً  ــاً  ص ــدة، أو راجح ــن املفس ــ ع ــو ُج ــا، إذ ل ــالف وِّ عليه ز خ

هـذين األمــرين ملــا حكــم العقــل بوجــود الصــالح مــع اإلمــام 

، لكــن العقــل حــاكم بــذلك مطلقــاً  وانتفائــه مــع عدمــه حكــامً 

ــاً  ــونمطلق ــال يك ــؤثِّ ]] ١٩٣ص /[[   ، ف ــتامل م ــك االح يف  راً ذل

 .إجياب ذلك اللطف

 .ذلك بيَّنّاقد : قلنا ،)اللطف واجب م أنَّ سلِّ ال نُ (: قوله

ال يشء يف : قلنــا ،)ٰى الــدعو مل تــأتوا بزائــد عــىلٰ (: قولــه

ــالداللــة أظهــر مــن برهــان يكــون مادَّ  ة، ونحــن قــد تــه رضوريَّ

ك رِّ مـا ُحيـ ، يفعـل كـلَّ عاقـل حيـاول مـن غـريه أمـراً  كـلَّ  أنَّ  بيَّنّا

ــك الغــري إىلٰ  ــه  داعــي ذل ــه علي ــن يف فعل ــك األمــر، إذا مل يك ذل

ــقَّ  ــدَّ مش ــك عي أنَّ ة، ون ــرك ذل ــرض رضورةً  ت ــض للغ  ، وأنَّ نق

ــة إىلٰ  ــك ال حاج ــع ذل ــول، فم ــيح يف العق ــرض قب ــض الغ  نق

 .مزيد إيضاح عند املنصف

جيـب لطـف اإلمامـة إذا كـان لـه بــدل أو إذا مل  ٰى متـ(: قولـه

ــ ،إذا مل يكــن :قلنــا ،)يكــن؟  عــىلٰ  ه ال بــدل لــه، يــدلُّ وظــاهر أنَّ

عقـل ه لـو كـان لـه بـدل ملـا حكـم الأنَّـ: أحـدمها: ذلك وجهان

ــامً  ــ حك ــىلٰ  رداً مطَّ ــون املكلَّ  ع ــان بك ــتمرار األزم ــه اس ــني مع ف

ولكـان العقـل يقـف يف  ،الطاعـة وأبعـد مـن املعصـية أقرب إىلٰ 

ــذلك عــىلٰ  ــدل، لكــنَّ  احلكــم ب ــذلك  انتفــاء الب العقــل حيكــم ب

مــع  أنَّ : الوجــه الثــاين. عــدم البــدل ، وذلــك دليــل عــىلٰ مطلقــاً 

 ن انضــياف اإلمامــة إىلٰ فــني يكــواملكلَّ  فـرض جــواز اخلطــأ عــىلٰ 

ــرض  أيِّ  ــية،  إىلٰ  ٰى عــأدلطــف ف ــاع املعص ــوع الطاعــة وارتف وق

ومع انفراد ذلـك اللطـف املفـروض عـن اإلمامـة تكـون احلـال 

ــدِّ  ــال بالض ــك، ف ــن ذل ــن ]] ١٩٤ص /[[  م ــة ع ــل اإلمام تنق

ــاً  ــ كوهنــا لطف ــب ألنَّ ــان، ومــع ذلــك جت ــا ك ــف م ــوم كي ه ال يق

ــا يشء ــمّ . مقامه ــإالَّ  الّله ــاملكلَّ  ٰى عدَّ  أن ُي ــي ب ــف ينته  فني إىلٰ لط

ــك نُ  ــد ذل ــمة، فعن ــلِّ العص ــة، إالَّ س ــرض اإلمام ــقوط ف   أنَّ م س

 .فنياملكلَّ  ام هو جواز اخلطأ عىلٰ إنَّ  املوجب لإلمامة عقالً 

ــ(: وىلٰ قولــه يف املعارضــة األُ  ا أن يكــون وجــوب اإلمامــة إمَّ

 .ال يكون: قلنا ،)بانبساط يد اإلمام أو ال يكون روطاً ـمش

م، بــل ســلِّ ال نُ : قلنــا ،)ال فائــدة يف إمــام هــذا شــأنه(: قولــه

 .فنياملكلَّ  ة عىلٰ فيه فوائد أيرسها قيام احلجَّ 

 لطـف اإلمامـة ذو شـعب، فمنـه مـا خيـتصُّ  وحتقيق هـذا أنَّ 

باإلمـام، وهـو  سبحانه، كنصب الـرئيس، ومنـه مـا خيـتصُّ باهللا 

ــ ــا ُمحِّ ــاء م ــام بأعب ــف والقي ــول اللط ــا َل قب ــه م ــتصُّ ، ومن  خي

 .ف، وهو االنقياد ألوامر اإلمام واملعاضدة لهباملكلَّ 

بـام جيـب عليـه يف  ال� سـبحانه بنصـبه لكـان خمـاهللا  فلو أخـلَّ 

، فيجـب أن ينصـبه بحيـث  فة املكلَّـاحلكمة، وملـا انزاحـت علَّـ

ف بــالقبول يكــون فــوات مصــلحته بســوء املكلَّــ إذا أخــلَّ 

 .اختياره

الغـرض بنصـب الـرئيس تنفيـذ (: قوله يف املعارضـة الثانيـة

ــة ســلِّ ال نُ : قلنــا ،)ةرعيَّ ـاألحكــام الشــ م، بــل الغــرض بــه تقوي

ــي املكلَّ  ــني إىلٰ دواع ــك يعــمُّ  ف ــرك املعصــية، وذل  الطاعــة وت

ــ قبّحــاتالواجبــات وامل ــرشعيَّ ة، فــإذا وجبــت ة كانــت أو عقليَّ

ــ ــاً ـالش ــة لطف ــت اإلمام ــو  رعيّات كان ــات، ول ــا ويف العقلي فيه

ــ ــاع َض رِ ُف ــ]] ١٩٥ص /[[   ارتف ــة ـالش ــت اإلمام رعيّات لكان

 .يف العقليّات لطفاً 

 لـو كـان نصــب اإلمامـة واجبــاً (: قولـه يف املعارضـة الثالثــة

ــىلٰ  ــاىلٰ اهللا  ع ــم تع ــحابة أو معظمه ــك الص ــم ذل ــا ،)لعل ال : قلن

ــذا ألنَّ ســلِّ نُ  ــري ال رضوري، واألُ  م، وه ــذلك نظ ــم ب ــور العل م

 كـلِّ  يـذهب ذلـك عـىلٰ نعـم ال . كثـري النظرية قـد تـذهب عـىلٰ 

 .فيهم مجاعة عرفوا ذلك إنَّ : بل نقول ،الصحابة

التعيــني  لــوا عــىلٰ لــو عــرف ذلــك الصــحابة ملــا عوَّ (: قولــه

ــىلٰ  ــام ع ــا ،)إم ــيس كلُّ  :قلن ــروا ل ــة أنك ــك، ومجاع ــل ذل ــم فع ه

ـــهدوا أنَّ  ـــك، وش ـــ ذل ـــريه،   اعلي� ـــام دون غ ـــو اإلم ه

 .وأنشدوا يف ذلك األشعار

: قلنـا ،)لفحصـوا عـن ذلـك اإلمـام لو عرفـوا ذلـك(: قوله

ــلِّ ال نُ  ــذا ألنَّ س ــة  م، وه ــوب اإلمام ــارف بوج ــني ع ــحابة ب الص

ــالً  ــرٍّ  عق ــاكٍّ  مق ــني ش ــر، وب ــارف منك ــني ع ــام، وب ــني اإلم ، بع

ـــص،  ـــام ال يفح ـــني اإلم ـــة وع ـــوب اإلمام ـــارف بوج فالع

 .والفريقان اآلخران ال يفحصان، هذا لعلمه، وذلك جلهله

 ،)اآلخــرين عــرتض عــىلٰ لــو عــرف ذلــك بعــض ال(: قولــه

سـعد بـن عـويمر بـن سـاعدة  كـام روي أنَّ ، قد وقع ذلـك: قلنا

فاجعلوهــا  ،ة يف أهــل بيــت النبــوَّ اخلالفــة ال تكــون إالَّ  إنَّ : قـال

 .اهللاحيث جعلها 

ة مـن ة من املهـاجرين وسـتَّ ستَّ  وكام روي أنَّ ]] ١٩٦ص /[[ 

 . اجلالس بعد النبيِّ  األنصار أنكروا عىلٰ 
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ــة ا ــل وســلامن ومجاع ــاس وعقي ــه كالعبّ ــن بيعت ــوا م متنع

 .وبريدة وأيب حذيفة وغريهم

 :قال  عبادة بن الصامت أنَّ  ٰى ويرو]] ١٩٧ص /[[ 

ــ ــال أخَّ ــا للرج ــاي ــيّا   روا عليّ ــيس كــان دوهنــم وص   أل

نة للشـهادة بعـني اإلمـام وغري ذلك مـن األحاديـث املتضـمِّ 

 . سبحانه وعن رسولهاهللا املنصوص عليه عن 

ــالال ي ــول: ق ــا نق ــاد، ألّن ــار آح ــذه األخب ــويز  :ه ــي جت يكف

 .وا بهما استدلُّ  تها يف تطريق االحتامل إىلٰ صحَّ 

ــواتر النكــري قــوَّ  إنَّ : نقــول ثــمّ  ــه مل يت ة الســبب الــذي ألجل

ــاقلني ــوف الن ــني، وخ ــعف املعرتض ــبني، وض ــك . املنتص وذل

ــادراً  ــع ن ــالنكري، فيق ــتتار ب ــب االس ــلُّ يوج ــّم  ، فيق ــل، ث النق

ــوره ــمحلُّ  يعت ــاد يض ــل، فيك ــوف الناق ــد خ ــوال أن يري اهللا ، ل

 .لعباده إظهار احلقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــول]] ٤٥ص [[ ــالً : فنق ــة عق ــة واجب ــمعاً  اإلمام ــ ،وس ا أمَّ

 :العقل فمن وجهني

ــ: لاألوَّ  أو اخلــري  ،حمضــاً  ا أن يكــون خــرياً نصــب اإلمــام إمَّ

ّر فيـــه أغلـــب، أو ـأو الشـــ ،ا حمضـــاً ، أو رش� فيـــه أغلـــب

ـــا يُ  ،متســـاويني ـــة مل ـــة األخـــرية باطل ـــواألقســـام الثالث م عَل

كـان  ٰى ه متـح أحـوال اخللـق وعـاداهتم أنَّـرورة بعد تصـفّ ـبالض

ــردع ظــاملهم  ــوكة، ي ــوي الش ــط اليــد ق ــنهم رئــيس منبس بي

ــ ــثُّ ـوينص ــومهم، وحي ــىلٰ ر مظل ــات ويكفُّ  هم ع ــن الواجب ــم ع ه

الصـالح أقـرب وعـن الفسـاد أبعـد، وإذا  ، كـانوا إىلٰ ماتاملحرَّ 

مل يكن بينهم مثـل هـذا الـرئيس كـان حـاهلم بـالعكس، وفطـرة 

العقـل شــاهدة بــام ذكرنــا، وإذا كــان األمــر كــذلك مل يمكــن أن 

عـن القسـمني  للخـري فضـالً  يف هـذه احلالـة مسـاوٍ  رُّ ـالش :يقال

ـإ :فبقي أن يقال ،األخريين ام ه غالـب، وأيُّـا خـري أو اخلـري فيـهنَّ

 .كان فهي تفيد املطلوب

ـــ ـــاخلريات، ال  تعـــاىلٰ اهللا ذات  فـــألنَّ : لا األوَّ أمَّ فيّاضـــة ب

ــ ــىلٰ توقُّ ــريات ع ــة اخل ــا يف إفاض ــان  ف هل ــا، فك ــري ذاهت ــر غ أم

 .إجيادها ملثل هذا اخلري املحض واجباً 

يشء من  ا كوهنا مشتملة عىلٰ كذلك، فأمَّ  فهو أيضاً : ا الثاينوأمَّ 

تـرك اخلـري الكثـري  يف وجوب وجودهـا، ألنَّ  رُّ ـفال يض رورـالش

 .كثري يف اجلود واحلكمة القليل رشٌّ  رِّ ـألجل الش

، تعــاىلٰ اهللا نصــب اإلمـام واجــب مــن  رنــاه أنَّ فيثبـت بــام قرَّ 

 .وهو املطلوب

ــال ــ:  ال يق ــأنَّ  مَ ـلِ ــتم ب ــة قل ــة باطل ــام الثالث ــه ؟األقس : قول

 مرهم بالواجبــات كــانوا إىلٰ اخللــق إذا كــان هلــم رئــيس يــأ ألنَّ (

ــاد أبعــد ــرب ومــن الفس ــالح أق  ]]٤٦ص /[[ :قلنــا ).الص

ــدَّ  ــاً ي ــذا مطلق ــلِّ  عي ه ــات دون  يف ك ــض أوق ــت أو يف بع وق

ه إنَّــ: قلــتم مَ ل ممنــوع، فِلــم، واألوَّ الــبعض؟ والثــاين مســلَّ 

ــذلك؟ ــا ! ك ــري فيه ــن اخل ــذلك مل يك ــون ك ــدير أن ال يك وبتق

ن نصــب اإلمــام يتضــمَّ  بــام أنَّ ه معــارض منا ولكنَّــســلَّ . أغلــب

فيــه  رُّ ـأو الشــ ا حمضــاً يكــون رش�  اإلرضار بــاخللق، وحينئــذٍ 

 .فوجب أن ال جيب، بل وال جيوز ،أغلب

 :ن الرضر لوجهنيه يتضمَّ إنَّ  :ام قلناوإنَّ 

ــر النــاس مــن طاعتــه أنَّــ: أحــدمها ه قــد يســتنكف أكث

ــ ــل والفــتن و ي ذلــك إىلٰ ؤدّ فيحاربونــه وحيــارهبم، فيُ ذلــك القت

ــرب الوقــائع احلاصــلة بســبب إمامــة عــيلٍّ ـحمــض الضــ  رر، واعت

  ــم ــا نعل ــوارج، فأّن ــرب اخل ــّفني وح ــل وص ــرب اجلم بح

ــ رورة أنَّ ـبالضـ بحيــث   ام كــان بســبب إمامــة عــيلٍّ ذلــك إنَّ

 .لو مل يكن مل يكن يشء من ذلك

فبتقدير فسقه أو كفـره إن  اإلمام إن مل يكن معصوماً  أنَّ : الثاين

احتـيج يف  َل زِ اخللـق، وإن ُعـ رضر فسقه وكفره إىلٰ  ٰى دّ مل يعزل تع

 رر وإن كـان معصـوماً ـاملحاربة والفتنة، وذلك عني الض عزله إىلٰ 

 .ه التقسيم املذكور فيهيتوجَّ  جاز فسقه وكفره، وحينئذٍ 

ــلَّ  ــىلٰ  منا أنَّ س ــمل ع ــة ال تش ــن ال نُ  اإلمام ــلِّ رضر، لك م س

ــ ال يكــون فيهــا  ينئــذٍ يشء مــن املصــالح، وح ا مشــتملة عــىلٰ أهنَّ

ــاً  حمضــاً  عــن أن تكــون خــرياً  خــري فضــالً  ، أو اخلــري فيهــا غالب

ــ: وبيــان ذلــك ــأهنَّ ــاً ا إمَّ وهــو  ا أن جتــب ال لفائــدة، فتكــون عبث

ــاً  ــدكم، وأيض ــيح عن ــليامً  قب ــون تس ــدة،  فيك ــرض أو لفائ للغ

ــ ة دنيويــة أو رَّ ـخرويــة أو دفــع مضــأُ ا منفعــة دنيويــة أو وهــي إمَّ

 .التقديرات فهو حمال كلِّ  خروية، وعىلٰ أُ 

ــ ــىلٰ فألنَّ  الً ا أوَّ أمَّ ــون ع ــم ال توجب ــاىلٰ اهللا  ك ــلِّ  تع ــيل ك  حتص

ــاد وال دفــع كــلِّ  ــافع للعب ــذلك  املضــارِّ  املن عــنهم، وإذا كــان ك

ــ ــع  مَ فِل ــافع أو دف ــك املن ــن تل ــة م ــون اإلمام ــوز أن تك ال جي

ــاملضــارِّ  ــاً ؟ وأمَّ إيصــال تلــك املنفعــة أو دفــع تلــك  فــألنَّ  ا ثاني

ــا ــدور رَّ ـملض ــاىلٰ هللا ة مق ــة تع ــدون اإلمام ــوا  ،ب ــي أن توجب فينبغ

 .ذلك عليه ابتداءً 



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٤٢٢

ـــدَّ : لعـــن األوَّ   واجلـــواب]] ٤٧ص /[[ ـــا ن ـــك أّن عي ذل

فقـون العقـالء بـأرسهم متَّ  وقـت، ولـذلك فـإنَّ  ويف كـلِّ  مطلقاً 

احلاجــة إلــيهم  وقــت معتقــدون أنَّ  إقامــة الرؤســاء يف كــلِّ  عــىلٰ 

ن والــدنيا رضوريــة، وهــو رضوري، ولــو مــور الــديأُ يف انتظــام 

ملــا  لفســاد أكثــري أو متســاوياً  مــا ســبباً  كــان نصــبهم يف وقــٍت 

 .كان اعتقاد اخللق كام ذكرناه دائامً 

ــاين ــن الث ــلِّ ال نُ : وع ــس ــمَّ م أنَّ ــة ه يتض ن اإلرضار أو األكثري

 .باخللق أو املساوية للخري

ـ( :ل مـن املعارضــةقولـه يف الوجـه األوَّ  اســتنكفوا  امم ربَّـأهنَّ

ــبباً  ــك س ــون ذل ــه فيك ــن طاعت ــام يف  ع ــتن ك ــروب والف للح

 .)الوقائع املذكورة

ــا ــام إالَّ : قلن ــود اإلم ــبب وج ــع بس ــذا وإن وق ــه ــر  أنَّ ه أم

ــبة إىلٰ  ــريي بالنس ــىلٰ  خ ــة ع ــاليل الواقع ــتن واألض ــدير  الف تق

ــإنَّ  ــع إىلٰ  عدمــه، ف ــم أنَّ  العاقــل إذا رج ــه عل ــق  عقل غفلــة اخلل

ــن  ــدِّ أُ ع ــور ال ــوم ــين وث ــتن والتغلُّ ــليم ران الف ــدم تس ب وع

ر هبـا واملعاتـب بعضهم لـبعض عنـد مـا ال يكـون اإلمـام املـذكِّ 

 .بكثري ا إذا كان موجوداً اإلخالل هبا موجود أكثر ممَّ  عىلٰ 

جــاز  اإلمــام إن كــان معصــوماً  إنَّ (: قولــه يف الوجــه الثــاين

 .)فسقه وكفره

ــت ــلِّ ال نُ : قل ــس ــوماً م أنَّ ــان معص ــك م ه إن ك ــاز ذل ــه، ج ن

ــنُ  ــام س ــك ك ــي   أنَّ بنيِّ وذل ــايص، وه ــرك املع ــة ت ــمة ملك العص

ــا إىلٰ متمكِّ  ــتحيل زواهل ــنفس، فيس ــوهر ال ــة يف ج ــدادها،  ن أض

 .التوفيقوباهللا 

ــث ــن الثال ــ: وع ــة  مَ ـلِ ــوب اإلمام ــون وج ــوز أن يك ال جي

 .لفائدة هي تقريب عباده من طاعته املرادة له تعاىلٰ 

ــإالَّ  ن كــان ممكنــاً إ )تلــك املنفعــة بــدون اإلمامــة( :قولــه ه  أنَّ

ذلـك  هـك عـىلٰ نبِّ ، ويُ ليس بحسـن، بـل هـو قبـيح عنـدنا عقـالً 

ــ مــن دعــا غــريه إىلٰ  أنَّ    أن يتــوّىلٰ ر إالَّ ـه ال حيضــطعامــه يعلــم أنَّ

ـــىلٰ  ـــادر ع ـــو ق ـــه وه ـــاءه بنفس ـــك دع وال ]] ٤٨ص /[[   ذل

ــ ــه، فإنَّ ــه يف فعل ــة علي ــغضاض ــ ٰى ه مت ــل ُع ــ دَّ مل يفع يف  راً ـمقصِّ

واســتعاملنا هلــذا املثــال يف . ل أو اســتقبح ذلــك منــهعــرف العقــ

ــقِّ  ــاىلٰ اهللا  ح ــىلٰ  تع ــب ع ــاس الغائ ــب قي ــإنَّ  بحس ــاهد، ف  الش

ــه أي بمؤثِّ  ــاهدة بعّليت ــرة ش ــاً الفط ــم مطلق ــذا احلك ــة ه ــل ري ، ب

 .تعاىلٰ اهللا  مالحظة عدم حسنه يف حقِّ  للتنبيه عىلٰ 

اإلمامـة جـزء مـن أجـزاء التمكـني الـذي هـو : الوجه الثاين

ــدَّ  ــب ال ب ــزء الواج ــب، وج ــاً  واج ــون واجب ــة وأن يك ، فاإلمام

ــ ــة، أمَّ ــ ،فــق عليهــافظــاهرة ومتَّ  ٰى ا الكــربواجب  ٰى ا الصــغروأمَّ

ـــا ـــداعي إىلٰ  أنَّ : فبياهن ـــاب  ال ـــات واجتن ـــر الطاع ـــل أكث فع

ــلِّ  ــق يف ك ــر اخلل ــايص يف أكث ــىلٰ  املع ــوف ع ــت موق ــود  وق وج

بعــد اإلمـام وغــري ممكــن احلصــول مـن دونــه، وهــذه رضوريــة 

ــ ــائعهم  الع عــىلٰ تصــحيح أحــوال اخللــق واالطِّ أخالقهــم وطب

ــدون  ــري ممكــن ب ــل الطاعــة غ ــزجتهم، وإذا كــان فع ــوازم أم ول

ح والــداعي غــري الــداعي الســتحالة الرتجــيح مــن غــري مــرجِّ 

ــق إالَّ  ــر اخلل ــن أكث ــن م ــون ممك ــب أن يك ــام، وج ــود اإلم  بوج

 .بالوجوب من أجزاء التمكني، وكانت أوىلٰ  اإلمام جزءاً 

اإلمامــة لطــف  إنَّ : مــن قــول أصــحابنا وهــذا التقــدير أوىلٰ 

قياســهم يف غايــة  ٰى تقــدير كــرب ألنَّ  ،لطــف واجــب وكــلُّ 

 .التوفيق ، وباهللالصعوبة والتعرسُّ 

ــال ــلِّ ال نُ : ال يق ــية  م أنَّ س ــاب املعص ــات واجتن ــل الطاع فع

ــام موقــوف عــىلٰ  ــه ،وجــود اإلم ــ: وبيان ــع  ك إن أردت أنَّ أنَّ مجي

ــق يف  ــايص اخلل ــع املع ــن مجي ــون م ــام يمتنع ــود اإلم ــان وج زم

رورة تشــهد ـويفعلــون مجيــع الطاعــات فهــذا ممنــوع، بــل الضــ

وبعـض  ببطالنه، وإذا كـان كـذلك كـان بعـض املعـايص واقعـاً 

ــوالً  ــات مفع ــاً  الطاع ــذا أيض ــوده، وه ــان وج ــت يف  يف زم ثاب

ــإنَّ  ــه، ف ــال عدم ــض ح ــود وبع ــايص موج ــض املع ص /[[   بع

 .الطاعات مفعول]] ٤٩

ــلَّ  ــس ــن مت ــات  ٰى مناه، لك ــة والطاع ــايص مرتفع ــون املع تك

ــة إذا كــان اإلمــام ظــاهراً  وإذا مل يكــن ! نافــذ احلكــم؟ واقع

 .م والثاين ممنوعل مسلَّ كذلك فاألوَّ 

ــه ــ أنَّ : بيان ــام إنَّ ــبب اإلم ــائح بس ــن القب ــق ع ــار اخلل ام انزج

مـن زجـرهم عـن القبـائح، وإذا مل يكـن  نـاً يكون إذا كـان متمكِّ 

 .ذلك مل حيصل االنزجار عىلٰ  قادراً 

ــوبكم،  أنَّ : واحلاصــل ــد مطل ــه ال يفي ــذي توجبون اإلمــام ال

 .والذي يفيد مطلوبكم ال توجبونه

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــا ادَّ : لألّن ــا م ــا أنَّ أّن ــلَّ  عين ــق  ك اخلل

ــلِّ  ــن ك ــوده م ــون بوج ــول يمتنع ــل نق ــايص، ب ــازم  إنَّ : املع احل

 ي أكثـــرهم إىلٰ دواعــ ح أحــوال اخللـــق أنَّ جيــزم بعــد تصـــفُّ 

ـ ،وجـود اإلمـام الطاعات واجتنـاب املعـايص موقـوف عـىلٰ  ا أمَّ

تــاركي أصــل العبــادة واملرتّخصــني مــن أنفســهم فيهــا  يف حــقِّ 

ـبيَّنّـاا بام ال جيوز هلم فعله واإلخالل بـه منهـا، فظـاهر ممـَّ ا ه، وأمَّ
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احلركـات فيهــا  هبـا فـإنَّ  للعبــادة قـائامً  مـن كـان سـالكاً  يف حـقِّ 

ــإحســب التشــكيك أي مقولــة ب ــة لألشــّد واألضــعف، هنَّ ا قابل

هبـا قبـل  ن كـان قـائامً العبـادة ممـَّ روري حاصل بـأنَّ ـفالعلم الض

ــوفُّ  ــّم لت ــوده أويف وأت ــون بوج ــام تك ــود اإلم ر الــدواعي وج

العبــادة بعــد وجــوده  القــدر الزائــد عــىلٰ  عليهــا بوجــوده، فــإذاً 

ر موقــوف وفُّ ر الــدواعي إليــه وذلــك التــتــوفُّ  عــىلٰ  كـان موقوفــاً 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــوف ع ــام، واملوق ــود اإلم ــىلٰ  وج ــوف ع ــ املوق يء ـالش

 .موقوف

 :وعن الثاين من وجهني

ــدمها ــاً  أنَّ : أح ــان غائب ــام وإن ك ــل باإلم ــار حاص  ،االنزج

ة ر يف عقــوهلم وجــود اإلمــام وصــحَّ فــني إذا تقــرَّ املكلَّ  فــإنَّ 

ره  وجيـوز ظهـوه ال حـال مـن األحـوال إالَّ واعتقدوا أنَّـ ،إمامته

ف فـــيهم باألخــذ بـــاجلرائم، رُّ ـعلــيهم ويمكنــه مـــن التصــ

، فألجـل ذلـك ف فيـه خائفـاً  ويكـون املكلَّـال حـال إالَّ  فحينئذٍ 

 .يمتنع من القبيح

ــــاين]] ٥٠ص /[[ ــــل إالَّ  أنَّ : الث ــــار وإن مل حيص  االنزج

ــوره ومتكُّ  ــد ظه ــن عن ــه م ــدح يف وجوب ــذا ال يق ــن ه ــه لك اهللا ن

فـني، املكلَّ  ام كـان ألمـر يرجـع إىلٰ عـدم متكينـه إنَّـ سبحانه، فـإنَّ 

 وهـو إخـافتهم لإلمـام وعـدم أخـذهم بيـده، مـع قـدرهتم عــىلٰ 

 .ل أنفسهمبَ ام أتوا من قِ ته، فهم إنَّ متكينه وإزاحة علَّ 

ـــا إذا توقَّعنـــا حـــدوث : لاجلـــواب األوَّ  ال يقـــال عـــىلٰ  إّن

ــه متــ حــدث كــان مانعــًا مــن  ٰى اإلمـام يف كــلِّ وقــت وعلمنــا أنَّ

وإن كنّـا ال نعلـم أنَّـه  -وقـت  كان اخلـوف منـه يف كـلِّ  القبائح،

كـــاخلوف احلاصـــل مـــن  -حاصـــل يف ذلـــك الوقـــت أم ال 

زوا أن ال  ــوِّ وجــوده وإمكــان ظهــوره، وإذا كــان كــذلك فج

ــاىلٰ  ــودًا إالَّ أنَّ اهللا تع ــون موج ــد  يك ــه عن ــه أن خيلق ــب علي جي

 .ق املصلحة يف إجيادهحتقُّ 

العذر الذي ذكرمتـوه مـن  ، ألنَّ اً ه ضعيف أيضأنَّ : الثاين وعىلٰ 

ختويف اخللق له غري حاصل يف أوليائه الذين يكونون لـه يف غايـة 

ة ة، فكان ينبغي أن يظهر هلـم عنـد شـدَّ الوالء واإلخالص واملحبَّ 

 .حاجتهم إليه الستفادة ما أشكل عليهم من العلوم

ــ بــأنَّ : لألّنــا نجيــب عــن األوَّ  ام هــو اخلــوف مــن اإلمــام إنَّ

ن جيـزم العقـل بعدمـه اخلـوف ممـَّ وط بوجود اإلمـام، ألنَّ رـمش

ــوَّ  ــال وإن ج ــاقالً حم ــب ع ــا أحس ــوده، وم ق يف فــرِّ ال يُ  ز وج

 ع ظهـوره عليـه يف كـلِّ حصول اخلـوف بـني إمـام موجـود يتوقَّـ

ــوِّ حلظــة، وبــني مــن جيــزم بعدمــه وُجيــ يســتوي  ٰى ز وجــوده حتَّ

 .من عدم اإلنصافباهللا بينهام، نعوذ 

ــاين ــن الث ــا ال نُ  :وع ــلِّ أّن ــه  م أنَّ س ــول بغيبت ــذي نق ــام ال اإلم

ـــه  ـــم ويأخـــذون عن ـــل يظهـــر هل ـــه، ب اآلن ال يظهـــر ألوليائ

ــائل  ــة مس ــام وأجوب ــه أحك ــيهم عن ــرت إل ــد ظه ــام، وق األحك

سألوها وغـري ذلـك مـن األدعيـة واملكاتبـات كـام هـو مشـهور 

 .االثني عرشية]] ٥١ص /[[  بني

ــســلَّ  ه وإن كــانوا يف غايــة ه ال يظهــر ألحــد مــن أوليائــمنا أنَّ

 :ة له واحلاجة إليه، لكن السبب فيه أحد أمرينالصالح واملحبَّ 

  أنَّ اإلنســان وإن كــان يف غايــة الصــالح إالَّ  أنَّ : أحــدمها

طلـب الكــامل، وأعظـم كــامل يتنـافس فيــه  طبيعتـه جمبولـة عــىلٰ 

ــ ــدنيا ويتخيَّ ــإنَّ يف ال ــاه، ف ــو اجل ــامالت ه ــه أرشف الك  ل كون

ــ ــيله بكــلِّ ام اإلنســان ربَّ ــد يف حتص ــ جيه ــيلة، حتَّ ــرياً  أنَّ  ٰى وس  كث

ـه إذا من الّزهاد ربَّـ ام جعلـوا الوسـيلة إليـه إظهـار بغضـه، ثـّم إنَّ

كــان مطلوبــًا للخلــق مــن تعظــيم أقــّل أمــري مــن ُأمــراء اجلــور 

ــد بالكرامــات، الــذي لــو  هلــم، فكيــف مــن اإلمــام احلــقِّ  املؤيَّ

ة إم امتـه وأنَّ احلـقَّ عرف اخللـق بـأرسهم حّقيـة وجـوده وصـحَّ

 -معه لبـذلوا مهجـتهم دونـه، إذا اخـتصَّ إنسـانًا مـن خلـق اهللا 

ق إليـه وظهـر إليـه، فإنَّـه واحلـال  -ربَّام كان فقريًا مطَّرحًا  فتطـرَّ

أخ لـه أو ولـد  هذه ال يـؤمن أن يفتخـر بمثـل ذلـك ويســّره إىلٰ 

ــك إىلٰ  ــة، فينتشـــر ذل األعــداء أو والة األرشار، فــإنَّ  أو زوج

، وإذا  حــديث جــاوز اثنــني شــاع كــلِّ نصــوح نضــوحًا، وكــلُّ ل

 .انترش ذلك كان سببًا للفساد

 بالكرامـات التـي تظهـر لـه ال يعرفه إالَّ  ذلك الويلَّ  أنَّ : الثاين

 د قوله، ثّم ال يمتنع أن تطـرأ الشـبهة عـىلٰ قه بمجرَّ صدِّ منه، وال يُ 

عي مـدَّ  ىلٰ وجه داللـة الكرامـة عـ فال يقف عىلٰ  ،ف يف ذلكاملكلَّ 

 فيسـتعني بغـريه، فيصـري خصـامً  اإلمامة، فيعتقد ما جاء به منكراً 

 .األعداء لوصول ذلك األمر إىلٰ  وسبباً 

خر رغبنـا عـن أُ للخصم اعرتاضات  واعلم أنَّ ]] ٥٢ص /[[

 .املستعانواهللا إيرادها كراهة التطويل، 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 ؟أم ال ههل جيب نصبيف أنَّه : البحث الثاين ]]١٧٥ص [[ /

ـإه نَّ أل و ال جيـب اهللا، أ العبـاد أو عـىلٰ  ن جيـب ذلـك عـىلٰ أا مَّ

 .صالً أ
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ــإل وَّ واأل ــالً أا مَّ ــب عق ــمعاً أ ن جي ــذهب وَّ ، واألو س  يبأل م

شـــعرية مـــذهب األ واجلـــاحظ، والثـــاين يرـاحلســـني البصـــ

 .كثر املعتزلة والزيديةأو

نصـبه اهللا  جيـب عـىلٰ  :فمـنهم مـن قـال ،شيعةقول ال والثاين

ــدنا علِّ ليُ  ــه ويرش ــا معرفت ــوه األ ىلٰ إمن ــوج ــو دلَّ ــب، وه ة واملطال

ــول اإل ــالق ــن ق ــنهم م ــامعيلية، وم ــىلٰ  :س ــب ع ــبه اهللا  جي نص

ــاً  ــون لطف ــا أل ليك ــن لن ــاب ع ــة واالجتن ــات العقلي داء الواجب

ــاتامل ــاً  قبّح ــون حافظ ــ ويك ــاً ريعة مبيِّ ـللش ــول  ن ــو ق ــا، وه هل

 .ثني عرشيةاال

 :ال جيـب نصـبه، فمـنهم مـن قـال :والثالث قـول مـن قـال

ــال جيـب يف وقــت احلــرب واالضــطراب، أل ــنَّ ام كــان نصــبه ه ربَّ

ال  :، ومــنهم مـن عكــس، ومــنهم مــن قــالرِّ ـلزيــادة الشــ سـبباً 

 .ه جيب نصبه يف حكمته تعاىلٰ نَّ أواملختار . صالً أجيب 

ــا ــب اإل نَّ أ: لن ــل نص ــن فع ــف م ــام لط ــاىلٰ تاهللا م يف أداء  ع

لطـف بالصـفة املـذكورة  رعية التكليفيـة، وكـلُّ ـالواجبات الشـ

ـــة  ـــب يف حكم ـــاىلٰ  اهللافواج ـــف  تع ـــا دام التكلي ـــه م أن يفعل

يف اهللا مـام املـذكور واجـب مـن ، فنصـب اإلباملطلوب فيـه قـائامً 

 .زمان التكليف كلِّ 

ــأ ــغرمَّ ــ: ٰى ا الص ــ نَّ إف ــا مركَّ ــب جمموعه ــون نص ــن ك ب م

ــاً اإل ــام لطف ــيف م ــات الش ــل ـ الواجب ــن فع ــه م ــن كون رعية، وم

الرئاسـة  ذا كـان هلـم رئـيس تـامُّ إفـني املكلَّ  نَّ ل فـألوَّ ا األمَّ أ. اهللا

ــ ــادل ممكَّ ــرب ع ــانوا أق ــاب  ىلٰ إن ك ــات واجتن ــام بالواجب القي

مــر بــالعكس، والعلــم ذا مل يكــن كــذلك كــان األإ، وقبّحــاتامل

ــلِّ  ــم رضوري لك ــذا احلك ــ هب ــة ال يمكن ــل بالتجرب ــه عاق ه دفع

ــ ــبهة، وال معن ــه بش ــن نفس ــف  ٰى ع ــان مقرِّ الَّ إللط ــا ك ــاً  م  ىلٰ إ ب

ـــة ـــو ]]١٧٦ص [[ / الطاع ـــت  داً مبعِّ ـــية، فثب ـــن املعص  نَّ أع

ــ. داء الواجبــاتأمــام لطــف يف نصــب اإل ا كونــه مــن فعــل وأمَّ

ـــه اإلهـــذا اإل نَّ أ بنيِّ فلـــام ســـنُ اهللا  خـــالل مـــام ال جيـــوز علي

 يمكــن أن يكـون نصــبه ال بالواجـب وال فعـل القبــيح، فحينئـذٍ 

ــل الَّ إ ــن فع ــ، ألاهللا م ــىلٰ نَّ ــادر ع ــوع  ه الق ــوز وق ــن جي ــز م متيي

 .الرسائر دون غريه العه عىلٰ املعصية منه عن غريه الطِّ 

وجود ذلك اللطـف يف  ه لو مل جيب منه تعاىلٰ نَّ فأل ٰى ا الكربمَّ أو

ة زمان التكليف بـامللطوف فيـه لقـبح التكليـف بـه وانـتقض مدَّ 

ذ إفـني، فعـال املكلَّ أمام فهو مـن ا متكني هذا اإلمَّ أ، والغرض منه

 .عدمه راجعان إليهم عىلٰ  املدح عليه والذمُّ 

مام مقامه مـن فعـل ال جيوز أن يقوم غري هذا اإل مَ ـلِ : ال يقال

مناه، لكـن سلَّ  ؟و من فعل غريه، فال يكون نصبه بعينه واجباً اهللا أ

ذا مل إوجـود املفاسـد أو عـن  ذا كان خالياً إجيب هذا النصب  ٰى مت

ة ال ن يكـون فيـه مفسـدة خفيـَّأال جيوز  مَ ممنوع، فلِ  والثاين. يكن

ام جيـب نصـبه لكونـه نَّـإمناه، لكـن سلَّ  ؟نعرفها وبسببها ال جيب

متكينـه، فعنـد عـدم متكينـه ال  كم رشطتم يف كونه لطفاً ، لكنَّ لطفاً 

 .فال جيب يكون نصبه لطفاً 

ــأل ــبّن ــن األ ا نجي ــه ال يُ  نَّ أ: لوَّ ع ــري مقام ــام الغ ــوَّ قي ر تص

ــد قلنــاالَّ إ ــإ : يف حــال عدمــه، وق ــم بالضــّن عــدم  نَّ أرورة ـا نعل

نصبه ومتكينـه مسـتلزم لبعـد اخللـق عـن الصـالح وقـرهبم مـن 

 .ن يكون له بدلأالفساد، فيستحيل 

فـني مـن الطاعــة وبعـدهم عــن قــرب املكلَّ  نَّ أ: وعـن الثـاين

ب تكليــف ومقـــرِّ املعصــية مطــابق لغــرض احلكــيم مــن ال

 لـه، فلـو كـان فيـه مفسـدة لكـان تعـاىلٰ  حلصوله، فيكـون مـراداً 

 .للمفسدة، وقد سبق بطالن ذلك مريداً 

يف كـون نصـبه  ا ال نجعـل التمكـني رشطـاً ّنـأ: وعن الثالـث

ــل مــن متــاملطفــاً  ــه،  ]]١٧٧ص [[ /  ، ب د ذ جمــرَّ إاللطــف وكامل

ــب اإل ــف ألنص ــام لط ــحَّ م ــدين بص ــه واملعتق ــه يف ة إماموليائ ت

ــدهم مــن امل ــات وبع ــن الواجب ــاتقــرهبم م ــأمنون إ، قبّح ذ ال ي

 .التوفيقوباهللا . وقت من متكينه وظهوره عليهم يف كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــد ]] ٢٣٩ص [[ ــا، فعن ــق وجوهب ــامء يف طري ــف العل واختل

ع دون العقـــل، وأيب هاشـــم طريـــق وجوهبـــا الســـم أيب عـــيلٍّ 

وعنــد اجلــاحظ وأيب القاســم طريــق وجوهبــا العقــل والســمع، 

 .وعندنا طريق وجوهبا العقل ويوجد تأكيده يف السمع

ــم  ــا ال نُ أواعل ــّن ــه إالَّ كلِّ ــني إىلٰ م في ــة املنتم ــدل،   املعتزل الع

ــا إىلٰ  ــاحبني لن ــوافقني املص ــف، دون  امل ــوب اللط ــول بوج الق

ــ ــن الِف ــريهم م ــرَ غ ــيح العقــيل، ق املنكــرين للتحس ني والتقب

ــف، ألنَّ  ــوب اللط ــدين لوج ــيٌّ  اجلاح ــل مبن ــذا األص ــىلٰ  ه  ع

وجــوب اللطــف، وهــو فرعــه، وال حيســن الكــالم يف فــرع مــع 

ر معـه قـرَّ عليـه، بـل الواجـب أن يُ  ٰى أصـله الـذي ابتنـ ٰى من يأب

ــل أوَّ  ــّم يُ الً األص ــ، ث ــرعرتَّ ــه الف ــىلٰ  .ب علي ــذا إذا فع ص /[[ ه

ــت ]]٢٤٠ ــن اس ــري م ــا غ ــف، قرَّ نازعن ــن الطوائ ــا ثنيناهم م رن

ــذي أرشنــا إليــه مــن وجــوب اللطــف، فــإن  معهــم األصــل ال
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ــه حقيقــةً  ــا جــدالً أو ســلَّ  ومــذهباً  اعرتفــوا ب ــه رتَّ  موه لن ــا علي بن

مهـم يف هـذا األصـل الـذي هـو فـرع مـا كلِّ  فـال نُ غرضنا، وإالَّ 

 .أبوه وأنكروه

لــه م أو املسـلِّ  منـا املعـرتف بوجـوب اللطــف حقيقـةً ذا كلَّ إو

الرئاسـة لطـف، : يف هـذا األصـل، فالوجـه فيـه أن نقـول جدالً 

ــة ــة  .واللطــف واجــب، فتجــب الرئاس فيبتنــي وجــوب الرئاس

ـ. ، ووجـوب اللطـفكـون الرئاسـة لطفـاً : ركنـني، مهـا عىلٰ  ا أمَّ

ملـا سـبق مـن أّنـا  ،وجوب اللطـف فمفـروغ عنـه يف هـذا املقـام

وب اللطــف  مـن اعــرتف بوجـم يف وجـوب الرئاســة إالَّ كلِّـال نُ 

ــةً  ــذهباً  حقيق ــلَّ  وم ــدالً أو س ــ .مه ج ــو وأمَّ ــر وه ــركن اآلخ ا ال

مــن  للمنصــف، وذلــك ألنَّ  فظــاهر أيضــاً  كــون الرئاســة لطفــاً 

 ، أنَّ بٍّ املعلــوم الــذي ال خفــاء بــه وال يســرتيب فيــه ذو ُلــ

فني الذين جيـوز مـنهم وقـوع اخلطـأ مـن التظـامل والتبـاغي املكلَّ 

ــر ــوال والف ــاب األم ــل واغتص ــتنكالقت ــارة الف ــام  ،وج وإث مه

ــالعني  كــان هلــم رئــيس مهيــب مطــاع منبســط اليــد يكلــؤهم ب

ــ الســاهرة ويأخــذ عــىلٰ  م قــوِّ ب خــائنهم ويُ ؤدِّ أيــدي الظلمــة وُي

هم ويطفـــئ نـــائرة الفتنـــة قبـــل أن يســـتطري رشرهـــا معـــوجِّ 

الصــالح وأبعــد مـــن  ر رضرهــا، كــانوا أقــرب إىلٰ ـوينتشــ

ــداً  ــل زائ ــاد، ب ــىلٰ  الفس ــد ع ــرب والبع ــيُ  الق ــالح كثِ رون الص

فقــدوا الـــرئيس الــذي وصـــفناه  ٰى ومتـــ. لــون الفســادقلِّ ويُ 

ــوا مهملــني ســدرِ وتُ  ــوا أوديــة الــرد ٰى ك وأكثــروا  ،ٰى اقتحم

والتبــاغي  ،ووقعــوا يف اهلــرج واملــرج ،لــوا الصــالحالفســاد وقلَّ 

ــامل ــدَّ  ،والتظ ــة وامت ــدي الغالب ــروج ىلٰ إت األي ــوال والف  ،األم

ــ  كثــرةً  ٰى ـصــمــا ال ُحي  إىلٰ  ،ء الكــرامالعلــام ب الطغــام عــىلٰ وتوثَّ

ــاد ــن الفس ــ .م ــذا ممَّ ــا اتَّ وه ــامء، ملِّ ــاهري العل ــه مج ــق علي يهم ف

ــ ص /[[  مل نجــد فرقــة مــن ٰى يهم، كــافرهم ومــؤمنهم، حتَّــوذمِّ

ــ ]]٢٤١ ــالم إالَّ رَ الِف ــر وإس ــوا إىلٰ ق يف كف ــد التجئ ــيس   وق رئ

ــ ــهم، وُي ــنهم يسوس ــيام بي ــدفع رشَّ ؤدِّ وســائس ف ــاهتم، وي  ب جن

ــاء املتغلِّ  ــعفاءاألقوي ــن الض ــني ع ــذا إالَّ  .ب ــا ه ــأنَّ م ــم ب   لعلمه

 وعـىلٰ  ،الصالح الكـّيل منـوط بوجـود الـرئيس والفسـاد بعدمـه

 :هذا قال القائل

   ال رساة هلـم ال تصلح النـاس فـوٰىض 

ــــــادواوال رساة إذا ُج   ــــــاهلم س   ّه

   مور بأهل الرأي ما صـلحتاألُ  ٰى دُهي 

ــــ    قــــادُ ت فبــــاألرشار تنفــــإن تولَّ

ــا وضــوحاً  ــد مــا ذكرن ــدر  يزي ــاه مــن أحــوال الص ــا عرفن م

عليــه الصــالة والســالم  ل مــن الصــحابة عنــد وفــاة النبــيِّ األوَّ 

الســقيفة،  دار البقــاء، وتبــادرهم إىلٰ  وارحتالــه مــن دار الفنــاء إىلٰ 

 تركـوا بسـببه جتهيـز النبـيِّ  ٰى طلـب السـائس حتـَّ وتسارعهم إىلٰ 

 ــته ــه يف روض ــرت ،وموارات ــ ٰى أف ــزه أهنَّ ــوا جتهي  م ترك

 ؟يف اعتقادهم ألمر غري واجب مهمٍّ 

ر وقـد تقـرَّ . ضـح كـون الرئاسـة لطفـاً فثبت هبذه اجلملـة واتَّ 

وهــذا هــو األصــل الــذي . وجــوب اللطــف، فتجــب الرئاســة

 .أردنا بيانه

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــكي ــالح وقلَّ ــرة الص ــاد عون كث ة الفس

ــ ــا أنَّ ــد علمن ــة، وق ــوت الرئاس ــدما انبثب ــن ه عن ــري م ــب كث تص

ــقَّ  ــاء انش ــت األُ  الرؤس ــا اجلامعــة، وافرتق ــة، ونبغــت عص لف

الظلـم، وســفك  ت األيـدي إىلٰ البغـاة، وظهـرت الفـتن، وامتــدَّ 

ــ ــك احلُ ــوال، وهت ــاب األم ــدماء، واغتص ــ ؟مرُ ال ــف ُي ع دفَ وكي

 )ة والسـالمعليـه أفضـل التحيـَّ(أمـري املـؤمنني  هذا ومعلـوم أنَّ 

ــ ــب األامَّ ـل ــة انتص ــت طائف ــر مرق ــت  م ــرأُ ونكث ــط  ٰى خ وقس

الرئاســة استفســاد مكثــرة  ع أنَّ مــدَّ  ٰى عــفلــئن ادَّ  ؟آخــرون

ــاد مقرِّ  ــه، مقلِّ للفس ــة من ــب ــالح مبعِّ ــة للص ــد ل ــان ق ــه، لك دة من

ــاومكم وعارضــكم يف دعــواكم ــك،  .ق ــا عــن ذل ــّم إذا جتاوزن ث

مـور النـاس يف أُ ام هـو انتظـام نَّـإق بالرئاسـة فالصالح الذي تعلَّ 

ـــر ـــا جي ـــتالطهم، وم ـــامالت، وأداء  ياخ ـــن املع ـــنهم م بي

ــهيل  ــتن، وتس ــائرة الف ــاء ن ــديون، وإطف ــاء ال ــات، وقض األمان

ــبل إىلٰ  ــرق الس ــن الط ــيل أم ــهم بتحص  ]]٢٤٢ص /[[  معايش

ـــوص وقُ و ـــع اللص ـــق واملتغلِّ دف ـــاع الطري ـــل ّط ـــني وتقلي ب

ــار إىلٰ ـالضــ ــاجزة  رائب واألعش ــالح ن ــذه مص ــا أشــبهها، وه م

ــاً  ٰى ن يــردنيويــة ال دينيــة، ولســتم ممَّــ  .األصــلح يف الــدنيا واجب

ام تقـوم وتنضـبط بإقامـة احلـدود مـن قطـع نَّـإثّم وهذه املصالح 

ــّراق، وصــلب قُ ـالســ ــاع الطُّ ــد و ق أرُ ّط مــا يقــوم مقامــه، وجل

ــوم أنَّ  ــرتين، ومعل ــد املف ــم، وجل ــاة أو رمجه ــدود  الزن ــذه ح ه

ــة ــات رشعي ــإو ،وعقوب ــنَّ ــوال  ٰى ام تتلّق ــارع، فل ــة الش ــن جه م

يقيمهـا، ويكثـر  ٰى ان هيتـدي الـرئيس إليهـا حتـَّرع كيف كــالش

هـذا  فعـىلٰ  ؟الفسـاد بإقامتها أو بـاخلوف منهـا الصـالح، ويقـلُّ 

ــإ ــنَّ ــد ورود الش ــة بع ــب الرئاس ــيس ـام جت ــدود، ول ــذه احل رع هب

ـ نَّ إهذا مذهبكم، فـ قبـل ورود  ا واجبـة عقـالً مـن مـذهبكم أهنَّ

 .الرشع، كوجوهبا بعد وروده
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ــة ل ــت الرئاس ــّم إن كان ــاً ث ــب أن  طف ــذلك، لوج ــا ك لكوهن

ــيُ  .التسلســل إىلٰ  يكــون للــرئيس رئــيس، وذلــك جيــرُّ  ح مــا وضِّ

 مــن أن تكــون لطفــاً  مل ختــُل  الرئاســة إن كانــت لطفــاً  ذكرنــاه أنَّ 

فــني جلميــع املكلَّ  فــني دون بعــض، أو تكــون لطفــاً لــبعض املكلَّ 

مـا الفـرق بـني بعـض : ل قيـل لكـمإن قلتم بـاألوَّ  .العموم عىلٰ 

ــك؟ بيِّ املكلَّ  ــهم يف ذل ــني بعض ــوهفــني وب ــك إف ،ن ــم ذل ــا ال نعل ّن

ــل املقــرَّ  ،الفــرق وال نجــده مــن أنفســنا ــب ا إن ر يف النفــوس أهنَّ

العمـوم، مـن غـري  ف عـىلٰ مكلَّـ لكـلِّ  كانـت لطفـاً  كانت لطفـاً 

ــبعض ــبعض وال ــني ال ــرق ب ــمّ  .ف ــاً  ث ــت لطف ــبعض  إذا كان ل

ــىلٰ املكلَّ  ــزمكم ع ــض يل ــني دون بع ــّو  ف ــواز خل ــك ج ــض ذل بع

ــول مكلَّ  ــرئيس، حلص ــة واألعصــار مــن ال فــي ذلــك األزمن

ــ ــىلٰ ـالعص ــن  ر ع ــة ع ــل الغني ــاره حتص ــذي باعتب ــف ال الوص

وإن قلــتم  .ولـيس هـذا مــذهبكم يف وجـوب الرئاسـة. الـرئيس

ــ العمــوم لكــلِّ  عــىلٰ  بالثــاين وهــو كــون الرئاســة لطفــاً  ف، مكلَّ

 .ضح لزوم الرئيسيتَّ 

مـا تـذهبون إليـه،  عـىلٰ  كوهنـا لطفـاً  ثّم إذا سـاعدناكم عـىلٰ 

هلـا بـدل يقـوم مقامهـا كـام  ]]٢٤٣ص /[[   جاز أن يكـونفهالَّ 

ألســتم تقولــون يف الكّفــارات  ؟زونـه يف كثــري مــن األلطــافوِّ ُجت 

ــ: الــثالث يف احلنــث  لنــا، وكــلُّ  ا واجبــة علينــا لكوهنــا لطفــاً إهنَّ

ومثـل هـذا جـائز يف املـرض  ؟خـرينيواحدة منها بـدل عـن اآل

ــحَّ  ــة واوالص ــر والغن ــائهام ٰى لفق ــد وإعط ــال والول ــلب امل . وس

ــىلٰ  ــع ع ــن القط ــدل مل يمك ــا ب ــون هل ــاز أن يك ــا  وإذا ج وجوهب

 .ما تذهبون إليه يف سائر األحوال عىلٰ  تعييناً 

الفسـاد الواقـع  فهـو أنَّ  ذكـر،مـا   لا اجلواب عـن أوَّ أمَّ : قلنا

  رئيســاً ن وقــع مــن اجلامعــات عنــد انتصــاب شــخص معــنيَّ ممَّــ

ــ ــهلــم إنَّ م كرهــوه وكرهــوا رئاســته ملعــاداة أو ام وقــع بســبب أهنَّ

منافسـة كانـت بيـنهم وبينـه، فلــم ينقـادوا لـه ومل يطيعـوه، ولــو 

ا نزعــوا مــن قلــوهبم تلــك الضــغينة واملنافســة ووالــوه وانقــادو

ــ ــلــه ونزلــوا عنــد أمــره وهنيــه ونصَّ  ،وه وأرادوهب هلــم مــن أحبُّ

ح وأبعــد مــن الصــال وال خــالف أقــرب إىلٰ  لكــانوا بــال شــكٍّ 

 .بـال سـائس وال رئـيس ٰى ركـوا مهملـني سـدالفساد منهم إذا تُ 

اجلامعــات املشــار إلــيهم يف الســؤال مــن  نَّ إهــذا فــ وعــىلٰ 

ــريهم مل ُخي  ــوارج وغ ــطُّ اخل ــهم ق ــوا أنفس ــدَّ  ل ــن مق ــيس م م ورئ

 .وكانوا يرجعون إليه ،ر أحواهلم ويسوسهمدبِّ يُ 

ــائل يف و ــره الس ــا ذك ــدح م ــذلك مل يق ــان ك ــوب وإذا ك ج

ــة ــنس الرئاس ــلم  ،ج ــن أنَّ وس ــاه م ــا ذكرن ــة  م ــنس الرئاس ج

ـنَّـإو .لطـف واجـب ه هــذا السـؤال ويكـون لـه وقــع إذا ام يتوجَّ

ألــيس قــد ظهــر : فيقــال ،ورد عنــد كالمنــا يف تعيــني الرؤســاءأ

شـري أُ مـا  عند رئاسة فالن كذا وكـذا مـن الفسـاد والفتنـة، عـىلٰ 

ــؤمنني ــري امل ــة أم ــن إمام ــه م ــون ،إلي ــف تزعم ــه تقدُّ  أنَّ  فكي م

ـــف؟ وإذا  ـــته لط ـــه أُ ورئاس ـــنجيب عن ـــعه، فس ورد يف موض

 .وخيال معه للمنصف شكٌّ  ٰى وعونه بام ال يبقاهللا بمشيئة 

د دِّ وُعـ رَ ِكـمجيـع مـا ذُ  فهـو أنَّ  ،ثانيـاً ذكـر  ا اجلـواب عـامَّ وأمَّ 

تعليـــل الظلـــم والعـــدوان وتكثـــري أداء  ام هـــو إشـــارة إىلٰ نَّــإ

ــع  يف أنَّ  الــديون، وال شــكَّ  األمانــات واملودعــات، وقضــاء مجي

 هـذا فعـىلٰ  .وإحجامـاً  وإقـداماً  وتركـاً  ذلك من تكـاليفهم فعـالً 

، غرضــنا مــن كــون الرئاســة لطفــاً  التقريــر يــتمُّ  ]]٢٤٤ص /[[

ــدِّ  ــالح ال ــر الص ــدها يكث ــات إذ عن ــو أداء األمان ــذي ه يني ال

الفسـاد الـديني الـذي هـو أنـواع الظلـم  وقضاء الديون، ويقـلُّ 

ــدّ  ــلُّ والتع ــ ي، وك ــك ممَّ ــالً لِّ ا كُ ذل ــوه فع ــن ال يُ إو ف وال . لفَع

ــ ــف إالَّ  ٰى معن ــة أو يُ للط ــده الطاع ــع عن ــا يق ــرِّ  م ــا، أو ق ب منه

رف عنهــا، أو يثبــت لــه اخلّطــان ـيرتفــع عنــده املعصــية أو يصــ

ــاً  ــاً مجيع ــون متكين ــظٌّ  ، وال يك ــه ح ــني وال ل ــىلٰ  .يف التمك ــ ب ع تتبّ

ــام  ــة انتظ ــالح الديني ــذه املص ــورهمأُ ه ــافعهم  م ــاهم ومن يف دني

ــإالنــاجزة، ولكنّــا  ــنَّ ق املصــلحة الدينيــة ام نوجــب الرئاســة لتعلُّ

 .مــا أرشنــا إليــه، ال ملــا يتبعهــا مــن املصــالح الدنيويــة هبــا عــىلٰ 

املصــلحتني دون  ٰى إحــد ٰى فــاملعرتض نظــر بعينــه العــوراء فــرأ

املعرفـة   كمـن يقـول ويعـرتض قولنـا بـأنَّ ، ما هـذا إالَّ ٰى خراألُ 

يف  ، لكوهنــا لطفــاً وبــالثواب والعقــاب جتــب عقــالً  تعــاىلٰ  بــاهللا

ـــاب  ـــة واجتن ـــأن يقـــولمقبّحاهتـــأداء الطاعـــات العقلي : ا، ب

مـن  ف شـيئاً كلَّـوبـالثواب والعقـاب إذا مل يُ  تعـاىلٰ بـاهللا العارف 

ــ ــادات الش ـــالعب ــالثواب نَّ إرعية، ف ــم ب ــدعوة العل ــه ب ــع من ام يق

شـــبههام مـــن الوديعـــة وقضـــاء الـــدين ومـــا أ والعقـــاب ردُّ 

ــإالواجبــات العقليــة، و  رف عــن الظلــم والعــدوان إىلٰ ـام ينصــنَّ

 فعــىلٰ  ،مــوره الدنياويــةأُ وينــتظم  مــا أشــبه ذلــك، وبــذلك يــتمُّ 

ــ ــا تعلَّ ــذا م ــارف إالَّ ه ــةق املع ــالح الدنياوي ــكَّ  . باملص يف  وال ش

قولنـا كّلنـا يف املعـارف  ه لو اعرتض معرتض بمثـل هـذا عـىلٰ أنَّ 

ومعـاين هـذه اجلملـة قـد  . ما أرشنـا إليـهنه إالَّ ملا كان اجلواب ع

حتديـد املخـالفني اإلمامـة،  منـا عـىلٰ  تكلَّ امَّ ـذكرناها فـيام سـبق لـ

 .رر تقرَّ ولكنّا أعدناها هاهنا، فالكالم إذا تكرَّ 
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ــ ــامَّ وأمَّ ــواب ع ــاً ا اجل ــر ثالث ــو أنَّ  ذك ــات  ، فه ــذه العقوب ه

ــرِ رة هــي التــي عُ نــة واحلــدود املقــرَّ املعيَّ  خــذت أُ رع وـالشــت بَف

ف االنزجــار عــن القبــائح وأنــواع وال يتوقَّــ ،مــن الشــارع

ــاث عــىلٰ  ــا عــىلٰ  الفســاد واالنبع ــريات والرتغيــب فيه ــذه اخل   ه

 نــات، بــل حيصــل هــذا املقصــود بكــلِّ املعيَّ  ]]٢٤٥ص /[[

جــزاء هــذه اجلنايــات   ذلــك أنَّ بــنيِّ يُ  .بــه إيــالم وتأديــب معتــدٍّ 

ــاب املخيتلــف بــاختالف األُ  لــل مــع عمــوم االنزجــار مــم وأرب

تـــه هـــذا الـــرئيس يســـوس رعيَّ  ، فعـــىلٰ والرتغيـــب يف الكـــلِّ 

رة بـام نـة املقـدَّ رع هبـذه العقوبـات املعيَّ ـهبم قبـل ورود الشـؤدِّ ويُ 

 .وبعد وروده بام يوافق الرشع يقتضيه رأيه ويراه صالحاً 

ــ ــامَّ وأمَّ ــواب ع ــاً ا اجل ــر رابع ــل يف   ذك ــزام التسلس ــن إل م

ــ الرؤسـاء، فهــو أنَّ  ــإّنــا أل ،منــا ذلـكلزِ ل كالمنـا ال يُ مـن تأمَّ ام نَّ

ــن املكلَّ  ــومني م ــري املعص ــة بغ ــا الرئاس ــوز أوجبن ــذين جي ــني ال ف

ــرئيس  ــان ال ــام ك ــذلك فمه ــان ك ــنهم، وإذا ك ــأ م ــوع اخلط وق

منه وقـوع اخلطـأ ال يلـزم أن يكـون لـه رئـيس،  مأموناً  معصوماً 

ــ .ع التسلســل بثبــوت العصــمة يف الــرئيسقَطــفيُ  ل ا قــوأمَّ

 )فـني وبـني بعضـهمبـني بعـض املكلَّ  إّنا ال نعلـم فرقـاً ( :السائل

ــ ــك ألنَّ ــاد، وذل ــوج إىلٰ فعن ــان املح ــواز  ه إذا ك ــو ج ــرئيس ه ال

ــ ة وقـوع اخلطــأ مـن القــوم فمهـام ارتفــع اجلـواز الــذي هـو العلَّ

 كقـول مـن يقـول املحوجة كيف يثبـت االحتيـاج؟ مـا هـذا إالَّ 

د كونـه دِّ ه ُجيـالعلـم ألنَّـ إىلٰ  عاملـاً ام احتـاج يف كونـه نَّ إأحدنا  بأنَّ 

عــامل جيــب أن يعلــم  كــلُّ : مــع اجلــواز، ومــع ذلــك نقــول عاملــاً 

وكيـف يمكـن . بعلم واجـب، وإن وجـب كـون بعضـهم عاملـاً 

ــيَّ  ــريه يف هــذه القض ــوم وغ ــة بــني املعص ــع أنَّ  ،ةإنكــار التفرق  م

حـال الصـلحاء وإن  مـن املعلـوم الظـاهر الـذي ال خفـاء بـه أنَّ 

 لغوا درجة العصمة بخالف حال غريهم فيام ذكرناه؟مل يب

ــنيِّ يُ  ــاه ويُ ب ــا قلن ــ م ــلُّ وضِّ ــه ك ــا يعلم ــن أنَّ  حه م ــل، م  عاق

ــادل إذا وّىلٰ  ــلطان الع ــاً  الس ــادالً  والي ــاً  ع ــىلٰ  أيض ــن  ع ــد م بل

أهـل تلـك الـبالد وتـدبري أهلهـا إليـه،   وجعل سياسات ،البالد

ــ ــوايل نَّ إف ــك ال ــن ذل ــدة م ــك البل ــلحاء تل ــوف ص ص [[/  خ

ــو ]]٢٤٦ ــرُّ ـتص ــن الس ــدين م ــوف املفس ــون كخ ّراق ـفه ال يك

ــ ــل ربَّ ــةً واخلــائنني والظلمــة، ب ــة مجل ــان  ام ال خيــافون ظلم إذا ك

 بـام نحـن عليـه مـن هـو ال يطالبنـا إالَّ : ، ويقولـونالوايل عـادالً 

فـام لنـا  ،سالمة أحوالنـا وانقبـاض أيـدينا عـن الظلـم والفسـاد

عـاء التسـوية بــني مكـن ادِّ وإذا كـان هـذا هكـذا فكيــف ي ؟ولـه

 الرئيس؟ فني يف احلاجة إىلٰ املكلَّ 

بعـض األعصـار  هـذا يلـزمكم جـواز خلـوِّ  فعـىلٰ : ا قولـهأمَّ 

الوصـف  ر عـىلٰ ـفـوا ذلـك العصـمن الـرئيس، بـأن يكـون مكلِّ 

 .الذي باعتباره حتصل الغنية عن الرئيس

ــ ــه أنَّ ــاجلواب عن ــف ــو ُق ــي عصــر يف مكلَّ دِّ ه ل ــوا ـف ر أن يكون

ــو ــاجوا إىلٰ معص ــا احت ــم مل ــأرسهم وأمجعه ــون  مني ب ــيس يك رئ

ام الــذي ننكـره ونأبــاه أن نَّـإا نأبـاه، وهلـم، ولــيس هـذا ممَّــ لطفـاً 

فـو ذلـك الزمـان خيلو بعض األزمنـة مـن الـرئيس إذا كـان مكلَّ 

 .نا مـا ذكـره السـائلرُّ ـوال يضـ .جائزي اخلطـأ غـري معصـومني

ر ـفـق يف أهـل عصــمـن البعيــد مـن حيـث العــادة أن يتَّ  أنَّ  عـىلٰ 

ــ يســتغنوا عــن  ٰى بــأرسهم وأمجعهــم أن يكونــوا معصــومني، حتَّ

 .رئيس

ــ ــامسوأمَّ ــن اخل ــواب ع ــ  ا اجل ــرممَّ ــو أنَّ  ،ا ذك ــف  فه اللط

ر تصـوَّ ا ال يُ فـني ممـَّالثابت بالرئاسة ملـن هـو لطـف لـه مـن املكلَّ 

ن أجزنــا يف بعــض األلطــاف أن يثبــت لــه إأن يكــون لــه بــدل و

ــ .بــدل ــدل يف بــاب اللطــف صــوِّ و تُ ه لــوذلــك ألنَّ ر للرئاســة ب

فـني الـذين ز عنـد العقـالء أن يكـون حـال املكلَّ لكان من املجـوَّ 

ع مـنهم وقـوع اخلطـأ وهلـم رئـيس مهيـب وسـائس توقَّـجيوز ويُ 

ــ ــوِّ هبم ويُ ؤدِّ ُي ــومهم ويُ ق ــن مظل ــاملهم ع ــدفع ظ ــكِّ مهم وي ن س

ــرئيس  ــع فقــد ال ــارها واشــتدادها، كحــاهلم م الفــتن قبــل انتش

ف يف القــرب مــن الصــالح والتكثــري منــه والبعــد مــن املوصــو

 .لقيـام ذلـك البـدل مقـام لطـف الرئاسـة ،الفساد والتقليل منـه

ن حـــالتيهم ال يســـتويان أو ،خـــالف ذلـــك ومعلـــوم رضورةً 

 .لطف الرئاسة ال بدل له فيام ذكرناه، فعلمنا أنَّ 

ــرتض عــىلٰ  ــو اع ــل هــذا  ]]٢٤٧ص /[[  ول ــة بمث املعتزل

ــاهب ــىلٰ االعــرتاض يف إجي ــواب والعقــاب ع ــلِّ  م املعــارف والث  ك

زون دخـول وِّ إذا كنـتم ُجتـ: وقيـل هلـم ،هلـم ف لكوهنا لطفاً مكلَّ 

ــدل  ــارف ب ــف املع ــون للط ــأجيزوا أن يك ــاف ف ــدل يف األلط الب

يســـتغني بــه مـــن حتصـــيل  ٰى فــني حتَّـــبعـــض املكلَّ  يف حــقِّ 

 . بمثل جوابنا هذااملعارف، ملا أجابوا إالَّ 

ن الذي ذكرناه أن ال بـدل للطـف الرئاسـة مل ضح بالبياوإذا اتَّ 

ز مـنهم وِّ ف فيها مـن ُجيـكلَّ بعض األزمنة التي يُ  يلزمنا جواز خلوِّ 

 .ملا نذهب إليه يكون خالفاً  ٰى وقوع اخلطأ عن الرئيس حتَّ 

ــل ــإن قي ــون: ف ــف تقول ــ نَّ إ :كي ــل ورود الش ــام قب رع ـاإلم

هبم بــام ؤدِّ ة وُيــنــة يســوس الرعيَّــهبــذه احلــدود والعقوبــات املعيَّ 

ــع أنَّ  ــه، م ــيه رأي ــ يقتض ــل ُحي ــداً رِّ العق ــري قص ــالم الغ ، وال م إي

 ما ذكرمتوه؟ نه، فكيف يصحُّ سِّ ص فيه وال ُحي رخِّ يُ 
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ــل ــزوم التسلس ــع ل ــولكم يف دف ــّم ق ــري  نَّ إ :ث ــوم غ املعص

جـه عليـه يتَّ  ،ام املحتـاج إليـه غـري املعصـومنَّ إالرئيس و ىلٰ إحمتاج 

ــجتــويز أن يكــون يف األُ  ة مــن لــيس بإمــام وال مــأموم لثبــوت مَّ

ــىلٰ  ــع ع ــزمكم القط ــل يل ــه، ب ــمة في ــداً  العص ــك زائ ــىلٰ  ذل  ع

، عصــمة احلســن واحلســني  كــم تــذهبون إىلٰ التجــويز، ألنَّ 

ــيهام أمــري املــؤمنني  ــا يف زمــان أب ، وكــذا احلســني وقــد كان

ــدين  ــن العاب ــول يف زي ــذا الق ــن، وك ــه احلس ــد أخي ــان يف عه ك

غــريهم مــن  وزيــن العابــدين، إىلٰ وأبيــه احلســني، والبــاقر 

ــومني  ــالف. أوالدهــم املعص ــذا بخ ــه   وه ــت علي ــا أمجع م

 .وال مأموماً  ة من ليس إماماً مَّ يف األُ  ة أعني القول بأنَّ مَّ األُ 

 :ينـاقض قـولكم ،الرئاسة لطـف لـيس لـه بـدل :ثّم قولكم

 املعصوم يسـتغني عـن لطـف الرئاسـة بثبـوت عصـمته، ألنَّ  نَّ إ

هـي لطـف خيتـار املعصـوم عنـده الطاعـة وجيتنـب  امنَّ إالعصمة 

 وال خيـــلُّ  أن ال يفعـــل قبيحـــاً  املعصـــية ويعـــزم عنـــده عـــىلٰ 

بواجـــب، وإذا كـــان كـــذلك فقـــد قـــام لطـــف العصـــمة يف 

ــف ــام لط ــوم مق ــه،  ]]٢٤٨ص /[[  املعص ــاب مناب ــة ون الرئاس

ــون ــني  :فكيــف تقول ــدل للطــف الرئاســة؟ وهــل اجلمــع ب ال ب

ــذين إالَّ  ــوليكم ه ــق ــىلٰ  مناقض ــزمكم ع ــّم يل ــا قرَّ  ة؟ ث ــوه م رمت

 ينتصــب يف كــلِّ  ٰى ر واحــد حتـَّـوجـود رؤســاء كثـريين يف عصــ

ة الفسـاد كثـرة الصـالح وقلَّـ ة رئـيس، ألنَّ حملَّـ بلدة بـل يف كـلِّ 

ــتمُّ  ــذلك ت ــب ــه التص ــد ال يمكن ــرئيس الواح ــع رُّ ـ، وال ف يف مجي

 .اخللق يف أقطار العامل

ـأّنـا إذا كنّـفهـو  ،ا اجلـواب عـن السـؤالأمَّ : قلنا م كلِّـام نُ ا إنَّ

املعتزلــة يف هــذه املســألة، فمــن يســأل عــن مثــل هــذا الســؤال 

ــياً  ــون ناس ــال يك ــذا املق ــنس ه ــورد ج ــة ألُ  وي ــول املعتزل ص

ــاً  ــك أل معرض ــا، وذل ــعنه ــم ُحي هنَّ ــع سِّ ــه نف ــان في نون األمل إذا ك

أحـــد  نَّ موقـــوف عليـــه، أو دفـــع رضر أعظـــم منـــه، أو ُظـــ

ــه،  ــوجهني في ــأال ــان مس ــاً تحق� و ك ــان واقع ــىلٰ  ا، أو ك ــه  ع وج

ــة ــال .املدافع ــف يق ــذلك فكي ــان ك ــالم عــىلٰ  إنَّ : وإذا ك  اإلي

ر مــا ذكرنــاه تصــوَّ هــذا يُ  فعــىلٰ . طريــق القصــد ال حيســن عقــالً 

رع ـمـن تأديـب الـرئيس اجلنـاة بــام يقتضـيه رأيـه إذا مل يـرد الشــ

ــب باملعيَّ  ــك التأدي ــن ذل ــه حس ــون وج ــدود، ويك ــن احل ــات م ن

 .ةة الرعيَّ ول النفع املويف فيه اجلاين ولكافَّ واإليالم حص

ثّم الـذي يقطـع دابـر هـذا السـؤال ويستأصـل هـذا اخليـال 

ــون إالَّ  أنَّ  ــدنا ال يك ــرئيس عن ــني ال ــالنصِّ تعي ــوم   ب ــا يق أو م

ــعَلــفاإلمـام ال يُ  .تعــاىلٰ اهللا نه إن شـاء بيِّ مـا ســنُ  مقامـه عــىلٰ  ه م أنَّ

ــام إالَّ  ــنصِّ إم ــاىلٰ اهللا   ب ــه، و تع ــعلي ــن الرعيَّ ــريه م ــه غ ة ال يعلم

ــاً  ــالنصِّ إالَّ  إمام ــه  ب ــوم مقام ــا يق ــام  .أو م ــذلك فك ــان ك وإذا ك

ــنصُّ  ــاىلٰ  ي ــنصُّ  تع ــه ي ــىلٰ  علي ــه ع ــوس  ل ــا يس ــي هب ــدود الت احل

ــ ــالرعيَّ ــهبم ويُ ؤدِّ ة وُي ــارِش ــنُّ  .ده إليه ــاقض  أنَّ  وال نظ ــذا ين ه

لك مرادنــا بــذ نَّ ، ألالرئاســة واجبـة عقــالً  قولنـا ومــذهبنا يف أنَّ 

وإن مل يـدّل عليهـا  واجبـاً  أّنا بعقولنـا نعلـم كـون الرئاسـة لطفـاً 

ــمعي وال كُ  ــل س ــيئاً لِّ دلي ــا ش ــ فن ــن الش ــاً ـم ــا  رعيات، خالف مل

ص /[[  ون عـىلٰ م يسـتدلُّ هنَّ إيذهب إليـه خمالفونـا يف اإلمامـة، فـ

ـــصِّ  ]]٢٤٩ الـــرئيس بالســـمع مـــن اآليـــات  وجـــوب ن

الـرئيس ينبغـي أن  ي أنَّ عهـذا هـو مرادنـا، ال أّنـا نـدَّ  .واإلمجاع

ــصٍّ  هيتــدي إىلٰ  ــمع ون ــن دون س ــه م ــه بعقل ــف تأديب  أَال  .وتوقي

ومل يــنقض  ، بـالنصِّ ام يتعــنيَّ نَّـإالــرئيس  أنَّ  إىلٰ   أّنــا نـذهب ٰى تـر

أّنـا نعلـم بعقولنـا  ٰى بمعنـ ،الرئاسة واجبـة عقـالً  نَّ إ :ذلك قولنا

ــب  ــوب أن ينص ــاىلٰ اهللا وج ــاً  تع ــا رئيس ــام أنَّ  .لن ــذهب فك نا يف م

ــنصِّ  ــوب ال ــون الرئاســة واجبــة  وج ــنقض أصــلنا يف ك ال ي

ــا بتنصــيص عقــالً  احلــدود  اإلمــام عــىلٰ  تعــاىلٰ اهللا ، كــذلك قولن

 .نة، وال ينقض أصلنا ذلك، واندفع اخليالاملعيَّ 

العلـم بالعقـاب لطـف  أنَّ   مـا ذكرنـاه ويزيـده وضـوحاً بنيِّ يُ 

ــا يُ بــال خــالف بيننــا، وهــو مــن األلطــاف العقليــة، أي ممَّــ م عَل

ــاً  ــه لطف ــالً  كون ــيله عق ــوب حتص ــحابنا أنَّ  .ووج ــد أص ــّم عن  ث

 ، ومل يكـن هـذا املـذهب نقضــاً م سـمعاً عَلـاسـتحقاق العقـاب يُ 

العلــم باســتحقاق العقــاب  ملــا قــالوه مــن أّنــا نعلــم بالعقــل أنَّ 

ــف داع إىلٰ  ــه وعــن  لط ــن اإلخــالل ب ــب وصــارف ع الواج

ــيح ــأو .القب ــ ه جيــب عــىلٰ نَّ ــن يُ أ ف احلكــيماملكلِّ ــكلِّ ف ف املكلَّ

ــىلٰ  ــب ع ــيله، وجي ــ حتص ــيله، ألنَّ املكلَّ ــمعي  ف حتص ــم الس العل

ــ ــابتعلَّ ــنفس اســتحقاق العق ــ ،ق ب ق بوصــف والعقــيل تعلَّ

ــاً  ــه لطف ــن كون ــاب م ــتحقاق العق ــم باس ــاً  العل ــاير  ،واجب فتغ

ق العلمـــني، إذ أحــدمها نفـــس االســتحقاق، واآلخـــر متعلِّــ

كـذلك  .اقض القـوالنالعلم باالسـتحقاق وأوصـافه، فلـم يتنـ

ــام إىلٰ  ــد اإلم ــألتنا إذا مل هيت ــب  يف مس ــات والتأدي ــواع العقوب أن

 مـن جهـة السـمع مل يـنقض ذلـك ة إالَّ الـذي بـه يسـوس الرعيـَّ

ــا ــإ :قولن ــة وتص ــون الرئاس ــم ك ــا نعل ــك رُّ ـّن ــرئيس بتل ف ال

العلـم الســمعي  مــن جهـة العقــل، ألنَّ  واجبـاً  العقوبـات لطفــاً 

ـــ العقوبـــات وتعيينهـــا ومقاديرهـــا، ق باســـتحقاق تلـــك يتعلَّ
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ــ ــيل يتعلَّ ــاً والعق ــا لطف ــن إقامته ــوف م ــا واخل ــون إقامته  ق بك

ـــاً  ـــق، فواجب ـــف، متعّل ـــني وص ـــد العلم  ]]٢٥٠ص /[[ أح

 .العلم اآلخر وصف آخر، فلم يتناقض القوالن متعّلقو

ــا تســاحمنا بــإطالق اســم العقوبــات عــىلٰ أواعلــم  احلــدود  ّن

ــوم  ــا اخلص ــام، ووافقن ــوتأديــب اإلم ــك، ف م هنَّ إوالفقهــاء يف ذل

ــيُ  ــات، وإالَّ مُّ َس ــدنا أنَّ وهنا عقوب ــىلٰ   فعن ــام ع ــدود تق ــذه احل  ه

ــ ــاق امللَّ ــارفني فّس ــاهللا ة الع ــالحاً ب ــه استص ــده وعدل ال  وتوحي

ــةً  ــد عقوب ــد أح ــي أن يعتق ــال ينبغ ــنهم، ف ــو ع ــويز العف ، لتج

 .ذهولنا عن هذه الدقيقة

ام ال نَّـإاملعصـوم  فهـو أنَّ   ،ا اجلـواب عـن السـؤال الثـاينوأمَّ 

ــه، ولكــن قــد حيتــاج إىلٰ  رئــيس يكــون لطفــاً  ىلٰ إحيتــاج  إمــام  ل

رعية ويقتــدي ـين واألحكــام الشــم يأخــذ منــه معــامل الـدِّ ومقـدَّ 

،  مـع النبـيِّ  هـذا كـان حـال أمـري املـؤمنني  وعـىلٰ  .به

علـيهم اهللا صـلوات (  مإمـام مـن ولـده مـع مـن تقـدَّ  وحال كلِّ 

ـخمالفـة لإلمجـاع وأن يكـون يف األُ فلـم يلزمنـا  .)أمجعني ة مـن مَّ

 .وال مأموماً  ال يكون إماماً 

ــ ــثوأمَّ ــؤال الثال ــن الس ــواب ع ــو أنَّ   ،ا اجل ــ فه ــن تأمَّ ل م

ــه ال يُ  ــا وفهم ــالزِ كالمن ــا قلن ــك ألّن ــة، وذل ــذه املناقض ــا ه  :من

لنــا مـن هــي لطـف لـه ال بــدل لـه، ودلَّ  لطـف الرئاسـة يف حــقِّ 

مـن ليسـت  يـه، فبـأن يثبـت يف حـقِّ ناه بـام ال إشـكال فعليه وبيَّ 

لــه عــن الرئاســة مل يــنقض  آخــر مغنيــاً  لــه لطفــاً  الرئاســة لطفــاً 

 .فصل، وهذا ظاهر للمنقولنا األوَّ 

ـ مــا  فهــو أّنـا نجيــب إىلٰ  ، ا اجلــواب عــن السـؤال الرابــعوأمَّ

ــول ــه ونق ــا ألزم ــزم م ــائل ونلت ــره الس ــدَّ : ذك ــيس  ال ب ــن رئ م

بني أهـل تلـك البقعـة مـرغَّ  وبقعـة، ليكـون ةبلد وسائس يف كلِّ 

ّاملـــه، وال جيـــب ابـــه وعُ وّ هم والة اإلمـــام ونُ برئاســـته، ولكـــنَّ 

ــ ــومني، ألهنَّ ــوهنم معص ــوم م مرغَّ ك ــام املعص ــة اإلم ــون برئاس ب

ــلِّ  ــيس الك ــو رئ ــذي ه ــزم ال ــه، وال يل ــل ب ــع التسلس ، فينقط

ــوب  ــأوج ــدَّ ئمَّ ــة ع ـــة يف عص ــد، حتَّ ــون ٰى ر واح ص /[[  يك

ام هـو الـرئيس الـذي ال نَّـإاإلمـام  نَّ خالف اإلمجـاع، أل ]]٢٥١

اهللا ل كِمـولكـن لـو فرضـنا أن يُ  .رئيس عليه، وال يد فـوق يـده

ـــاىلٰ  ـــع املكلَّ  تع ـــف يف مجي ـــدة رشوط التكلي ـــة واح ـــني دفع ف

ــإ، ف ة واحــدة مــن غــري ترتيــب يف أقطــار العــاملفهــم بمــرَّ وكلَّ  ه نَّ

ــدَّ  ال ــلِّ  ب ــب يف ك ــن أن ينص ــن  م ــر م ــاع وقط ــن البق ــة م بقع

ــاً األ ــار إمام ــوماً  قط ــة ويُ  معص ــك البقع ــل تل ــوس أه ــه مكِّ يس ن

ـــرُّ ـسياســتهم والتصــ ه لــو مل ينصــب كـــذلك ف فــيهم، ألنَّ

جلميـع مـن يف األقطـار لكـان ال  إمامـاً  واحـداً  ونصب شخصـاً 

ــل إىلٰ  ــ يص ــار تص ــل األقط ــع أه ــته وال نوّ رُّ ـمجي ــه فه وسياس اب

ــه إالَّ وعُ  ــدَّ ّامل ــ يف م ــة، فيُ ــوِّ  ؤّدي إىلٰ ة طويل ــار يف أ خل ــل األقط ه

وذلــك ال  ،ة مــن لطــف الرئاســة مــع حــاجتهم إليــهتلــك املــدَّ 

ــدَّ   أنَّ إالَّ  .يليــق باحلكمــة ــود هــذا أمــر مق ــع، واملوج ر غــري واق

ــ ــإثــّم واإلمجــاع . ق خــالف هــذااملحقَّ  أنَّ  ام انعقــد وظهــر عــىلٰ نَّ

ـ واحـداً تنـا هـذه إالَّ مَّ أُ ر مـن أعصـار ـعصـ مام يف كـلِّ اإل ا ، فأمَّ

ــا ــر واألُ ر األُ يف األعص ــلَّ خ ــري مس ــذا غ ــالفة فه ــم الس م، وال م

 .إمجاع معلوم فيه، وال دليل آخر

فه ورضبــه رُّ ـاخلــوف مــن سياســة الــرئيس وتصــ: فــإن قيــل

النــاجزة العاجلــة، وذلــك يلجــئ  وإيالمــه خــوف مــن املضــارِّ 

ــاً  إىلٰ  ــون لطف ــام، فكيــف يك ــر اإلقــدام واإلحج ــذلك يظه ؟ وب

ــة نُ  أنَّ  ــالرئاس ــالح ابَ ِص ــةت للمص ــة دون الديني ــن . لدنياوي وم

مــن خيــاف يف ارتكــاب القبــيح واإلخــالل  وجــه آخــر وهــو أنَّ 

ــة،  ــه العاجل ــه وعقوبت ــرئيس ورضب ــب ال ــل تأدي ــب، مث بالواج

فـال يـرتك القبـيح لقبحـه،  ،ررـمـن الضـ زاً ام يفعل ويرتك حتـرُّ إنَّ 

ــاً  ــة لطف ــون الرئاس ــف تك ــه، فكي ــب لوجوب ــل الواج  وال يفع

ـنَّ إواللطفية  الوجـه الـذي  ق فـيام يقـع عنـده الطاعـة عـىلٰ ام تتحقَّ

ــكُ  ــىلٰ لِّ ــا ع ــدعو إليه ــ ف أو ي ــه املكلَّ ــع الوج ــيام يرتف ــه أو ف ف ب

ــ ــده أو يص ــية عن ــىلٰ ـاملعص ــا ع ــذي كُ  رف عنه ــه ال ــالوج ف لِّ

 ؟االمتناع منها

ثــّم ومــن قاعــدتكم يف الغيبــة جــواز أن  ]]٢٥٢ص /[[

ــ ــوت الرعيَّ ــأن يُ يف ــايتهم، وب ــة بجن ــف الرئاس ــبِّ ة لط ــا بس وا م

ــه  ــرئيس مع ــاج ال ــوم يف  ىلٰ إحيت ــون الل ــتتار، ويك ــة واالس الغيب

ــك متوجِّ  ــاً ذل ــالَّ  ه ــوهم، فه ــوَّ نح ــرئيس  ج ــني ال ــدم ع زتم ع

ــبيبهم ــ  وتس ــة؟ ألهنَّ ــف الرئاس ــه بلط ــون مع ــا ال ينتفع م إذا م

ــالرئيس، فــام الفــرق بعــد جنــوا وســبَّ  بوا مــا معــه ال ينتفعــون ب

ــه، وانت ــني عدم ــرئيس وب ــة ال ــني غيب ــك ب ــالرئيس ذل ــاعهم ب ف

 ؟فائت يف الوجهني مجيعاً 

اهللا تهم مـن جهـة بإزاحـة علَّـ عـدم الـرئيس خيـلُّ : فإن قلتم

ـــاىلٰ  ـــتع ـــه ـ، ويقتض ـــن جهت ـــف م ـــوهتم اللط ال  ي أن يف

ـ م الـذين أحرجـوا اإلمـام بجنايتهم، ولـيس كـذلك غيبتـه ألهنَّ

ــبَّ  ــا وس ــاج إليه ــه احت ــا مع ــم  ىلٰ إبوا م ــوات لطفه ــتتار، فف االس

 .تهم، واللوم إليهم يعود فيهيكون بجناي
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ــل لكــم ــام : قي ــإوعــدم اإلم ــاىلٰ اهللا  ام يكــون بســبب أنَّ نَّ  تع

ـ ب هلـم نَصـطاعـة رئـيس يُ  م مل يعزمـوا عـىلٰ علم من حـاهلم أهنَّ

البغـي  واالنقياد له والنزول حتـت أمـره وهنيـه، بـل عزمـوا عـىلٰ 

وا هــذه احلالــة نفســه، ولــو غــريَّ  واخلــروج عليــه وإخافتــه عــىلٰ 

هــذا هــم  فعــىلٰ  .ف فــيهم وانتفعــوارَّ ـاإلمــام ولتصــاهللا  ألوجــد

ــذين فوَّ  ــوا ال ــىلٰ [ت ــيهم ]  ع ــوم إل ــة، والل ــهم لطــف الرئاس أنفس

 .يف الغيبة عندكم هم امللومون يرجع، كام أنَّ 

من جهة اإلمام ومن فعله ال  غيبة اإلمام أيضاً   ما ذكرنا أنَّ بنيِّ يُ 

بب مـن جهـتهم كانـت  كان غيبته بسـامَّ ـته، ولكن لمن فعل رعيَّ 

إليهم، فكذلك عدمـه وإن مل  ا من جهتهم، وكان اللوم راجعاً كأهنَّ 

ه مـن  كان بسبب من جهتهم صار كأنَّ امَّ ـه ل أنَّ يكن من جهتهم، إالَّ 

، وال فرق بـني السـبب يف إليهم أيضاً  جهتهم، فكان اللوم راجعاً 

 زواوِّ هـذا التقريـر جـ ة، فعـىلٰ املوضعني والوجهني يف هذه القضيَّ 

زتم غيبتـه، ر كـام جـوَّ ـعدم الرئيس يف هذا العص ]]٢٥٣ص /[[

ه مـن رئـيس، الزمـان ال جيـوز خلـوُّ  نَّ إ: ويف ذلك نقض قـولكم

 .وبطالنه

ــا ــ: قلن ــائل أوَّ أمَّ ــره الس ــا ذك ــوالً ا م ــه ه ــاجلواب عن  أنَّ : ، ف

ملـا  ّرف اإلمـام وتأديبـه وزجـره لـو كـان ملجئـاً ـاخلوف من تص

ـــ يء مـــن ـفني السائســـني شـــرِّ ـة املتصـــوقـــع يف زمـــن األئمَّ

اجلنايـــات واملعـــايص واإلخـــالل بالواجبـــات، واملعلـــوم 

ـــه، ألنَّ  ـــ خالف ـــيِّ ـيف عص ـــيِّ   ر النب ـــو س ـــاء وه د الرؤس

ــ ــواألئمَّ ــذا يف عص ــاعز، وك ــم م ــاة ورج ــض الزن ــد بع ر ـة جل

كـان جيلـد  أمـري املـؤمنني  األمـر إىلٰ  ٰى  انتهـامَّ ـالصحابة، ول

ويف  .بمظلــومهم اق ويقــاد القــاتلون ظلــامً رّ ـالزنـاة ويقطــع الســ

ــك إالَّ  ــدود، وال ذل ــام احل ــان تق ــة ك ــات اجلمل ــوع اجلناي  لوق

ــال ــف يق ــنهم، فكي ــدود م ــك احل ــة لتل ــن  إنَّ : املوجب ــوف م اخل

 !تأديب الرئيس وسياسته ملجئ؟

مـا ذكـره لـو قـدح يف  أنَّ : ، فـاجلواب عنـها ما ذكره ثانيـاً وأمَّ 

كـون املعـارف والعلـم بــالثواب ، لقــدح يف كـون الرئاسـة لطفـاً 

ــالثواب : ، بــأن يقــالوالعقــاب واســتحقاقهام لطفــاً  والعــارف ب

ــإوالعقــاب واســتحقاقهام  مــن العقــاب  ام يقــدم وحيجــم خوفــاً نَّ

لنفعـــه،  يف الثـــواب واجتـــذاباً  وطمعـــاً  ،مـــن رضره زاً وحتـــرُّ 

ــىلٰ  ــب ع ــ فيج ــاً  ٰى ـمقتض ــون لطف ــائل أن ال يك ــول الس ــل  .ق ب

ــاف ــر األلط ــدح يف أكث ــحَّ  ق ــرض والص ــن امل ــال م ــلب امل ة وس

ــال ــأن يق ــائهام، ب ــد وإعط ــريض : والول ــإامل ــة نَّ ــل الطاع ام يفع

ـــه،  صـــاً مـــن رضر املـــرض وختلُّ  ويـــرتك املعصـــية خوفـــاً  من

ــذا ــحيح ك ــإ: والص ــاً نَّ ــرتك طمع ــل وي ــحَّ  ام يفع ــظ ص ته يف حف

مــن أن يمــرض، وكــذا القــول يف ســلب املــال  وبقائهــا وخوفــاً 

ي عــن هــذا ـذكــروه يف التفّصــ يءٍ ـشــ والولــد وإعطــائهام، وأيُّ 

بــه  ٰى ـدناها نـذكره نحـن، فنتفّصـالقـدح يف األلطـاف التـي عـدَّ 

 .عن قدحهم يف لطف الرئاسة

ــ ومــن عجيــب األمــر أنَّ   وطعنــاً  ام يــوردون قــدحاً القــوم قلَّ

ــة إالَّ  ــف الرئاس ــدهتم يف يف لط ــدم قاع ــيهم وهي ــنعكس عل  وي

 .وجوب اللطف

 ،العلــم بوجــوب الفعــل أنَّ : ثــّم اجلــواب عــن هــذا اخليــال

ــ ــتصُّ وأنَّ ــد ه خي ــه زائ ــىلٰ  ]]٢٥٤ص /[[ بوج ــدعو  ع ــنه ي حس

ــ ــ ف إىلٰ املكلَّ ــل يص ــبح الفع ــم بق ــذا العل ــه، وك ــن ـفعل رف ع

ــه ــ .فعل ــب إف ــن تأدي ــاف م ــاب، أو خ ــواب والعق ــم الث ذا عل

 ٰى خـر، قــولــه بـبعض األلطــاف األُ  تعـاىلٰ اهللا اإلمـام، أو لطــف 

ــيل إىلٰ  ــه األص ــك داعي ــل، ذل ــ الفع ــه فيُ ــب لوجوب ؤّدي الواج

ولكـن  .واملندوب إليـه، لكونـه كـذلك، ويـرتك القبـيح لقبحـه

ــن ورصف  ــالوجوب واحلس ــم ب ــوة العل ــّوي دع ــاف تق األلط

ــالقبح ــم ب ــل  .العل ــه ب ــه ال لقبح ــيح وإن ترك ــارك القب ــّم وت ث

ــإلوجــه آخــر، ف ــ ب عــىلٰ عاَقــه ال يُ نَّ   صالقبــيح، فيكــون قــد ختلَّ

إن كـان  ومـن املفسـدة أيضـاً  ،رر العقـابـبرتكه ذلـك مـن ضـ

ذلـك الـرتك،  ام ال يثـاب عـىلٰ نَّـإ، وما تركـه مـن القبـيح رشعيـاً 

ف لِّـام يثـاب إذا تـرك القبـيح لقبحـه، وقـد كُ نَّـإتارك القبيح  نَّ إف

ــ ــتخلُّ املكلَّ ــدةف ال ــاب واملفس ــن رضر العق ــىلٰ  .ص م ــذا  فع ه

مـن يـرتك القبـيح ال لقبحـه،  اخلوف من تأديـب اإلمـام يف حـقِّ 

عنـده وقـع أحـد  ، ألنَّ من تأديـب اإلمـام يكـون لطفـاً  خوفاً بل 

ص مــن رضر العقــاب املقابــل مقصــودي تكليفــه، وهــو الــتخلُّ 

ومـــن املفســـدة إن كـــان القبـــيح  ،بفعلـــه للقبـــيح املســـتحقِّ 

 .مفسدة

ـ لطــف الرئاســة ذو  أنَّ : فــاجلواب عنــه ،ا مــا ذكــره ثالثــاً وأمَّ

 :ثالث شعب

ــاهللا ة قــمتعلِّ أحــدها  هــو خلــق الــرئيس، وإكــامل ، وتعــاىلٰ ب

 .وتكليفه اإلمامة ،رشوط تكليف اإلمامة فيه

قــة بــالرئيس نفســه، وهــي االنتصــاب لألمــر، والثانيــة متعلِّ 

فـه، وحتّمـل أعبـاء اإلمامـة، والعـزم فـيام كلَّ  اهللا وقبول أمانة 

 .نإليه عند التمكُّ  اهللا ضه تنفيذ ما فوَّ  عىلٰ 



 ٤٣١  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــة  ــمتعلِّ والثالث ــق ــي ة بالرعيَّ ــي ة الت ــا، وه ــف هل ــة لط الرئاس

فه وأمـــره وهنيـــه، رُّ ـاالنقيــاد للـــرئيس والنــزول حتـــت تصــ

 ]]٢٥٥ص /[[ ا يرجــع صـالحه إليهــا،ونرصـته فـيام يفعلــه ممـَّ

الرئاســة  تقويــة شــوكته، وأن يصــريوا جنــده وحزبــه، ألنَّ و

ـــوم أنَّ  ـــك، ومعل ـــارة ومل ـــتّامن إالَّ  إم ـــك ال ي ـــارة واملل  اإلم

 .باجلنود واألعوان

مـن هـذه الشـعب الثالثـة هـو األصـل،  تعاىلٰ باهللا ق فام يتعلَّ 

ــ ــق ألنَّ ــا مل خيل ــرئيس ومل يُ اهللا ه م ــامل كلِّ ال ــد إك ــة بع ــه الرئاس ف

ــحُّ  ــه، ال يص ــة في ــف الرئاس ــأتّ  رشوط تكلي ــ ٰى وال يت ــا يتعلَّ ق م

ـ ق ومـا يتعلَّـ. ل أعبائهـابالرئيس مـن االنتصـاب للرئاسـة وحتمُّ

ــانٍ  ــالرئيس أصــل ث ــ ب ــق بالرفــيام يتعلَّ ــعيَّ ــة، ألنَّ ل ه مــا مل يتحمَّ

ــاء الرئاســة، ومل يقبــل أمانــة  يف الرئاســة،  تعــاىلٰ اهللا الــرئيس أعب

إليـه  تعـاىلٰ اهللا ض تنفيـذ مـا فـوَّ  ومل ينتصب لألمـر بـالعزم عـىلٰ 

ق هبـم مـن النـزول ة مـا يتعلَّـمـن الرعيـَّ ٰى ن، ال يتـأتّ عند الـتمكُّ 

ا حزبـه رته وأن يصـريوـحتت أمـره وهنيـه وتقويـة شـوكته ونصـ

ثالثــة  ٰى جمــر لطــف الرئاســة وإن كــان واحــداً  ٰى فجــر .وجنــده

ــل أ ــن فع ــها م ــاف، بعض ــاىلٰ اهللا لط ــل تع ــن فع ــها م ، وبعض

وإذا كـان كـذلك فكـام إذا  .ةالرئيس، وبعضـها مـن فعـل الرعيـَّ

ــم  ــاىلٰ اهللا عل ــ أنَّ  تع ــال املكلَّ ــض أفع ــال بع ــه يف أفع ــف ل ف لط

ــه يف تكاأُ  ــة خــر، نحــو املعــارف التــي هــي لطــف ل ليفــه العقلي

فـه رعيات التـي هـي ألطـاف لـه فـيام كلَّ ـونحو الشـ ،رعيةـوالش

 فـــه الفعــل امللطــوف فيـــه إالَّ كلِّ ه ال حيســن أن يُ نَّــإ، فعقــالً 

 .بـه مـن املعـارف متعّلـقفه اللطف الـذي هـو مـن فعلـه وكلِّ ويُ 

ــ ــن أن يُ ـوالش ــذلك ال حيس ــف كلِّ رعيات ك ــة لط ــا الرئاس ــه م ف

ــالرئاســة واللطــف امل ه يــتمُّ فــه مــا بــكلِّ  ويُ فيــه إالَّ  هبــا مــن  قتعلِّ

 .نرصة الرئيس وتقوية شوكته والنزول حتت أمره وهنيه

ــكلِّ وال حيســن أن يُ  ــه مــن نص ــا إلي ــه مــا أرشن ــرئيس ـف رة ال

ــ ــا ال يطــاقوغريهــا والــرئيس معــدوم، ألنَّ ــد . ه تكليــف مل فعن

ــن أن يُ  ــو م ــرئيس ال خيل ــدم ال ــكلِّ ع ــا يتعلَّ ــم م ــم، أو ال فه ق هب

فهـم مـا ال يطيقونـه، وذلــك فهـم فقـد كلَّ إن كلَّ  .فهـم ذلـككلِّ يُ 

ــيح ــكلِّ وإن مل يُ  .قب ــد أزاح علَّ ــك مل يكــن ق ــم ذل ــك فه تهم، وذل

ــيح أيضــاً  ــوداً  .قب ــان الــرئيس موج ــذلك إذا ك ــولــيس ك ه ، ألنَّ

 ا ال تـتمُّ ق هبـم ممـَّة مـا يتعلَّـف الرعيـَّكلِّـحيسن مع وجـوده أن يُ 

مـنهم  ٰى ع وجـود الـرئيس يتـأتّ مـ  بـه، مـن حيـث إنَّ الرئاسة إالَّ 

ــحُّ  ــاه ]]٢٥٦ص /[[  ويص ــا ذكرن ــب  .م ــا جي ــوا م ــإذا مل يفعل ف

ل نفوسـهم يف فـوات لطفهـم بَـعليهم يف ذلـك فقـد أتـوا مـن قِ 

ــإلـيهم ال إليـه تعـاىلٰ  بالرئاسـة، ويكـون اللـوم راجعـاً   ه ، ألنَّ

ــ ــد أزاح علَّ ــون ق ــريك ــر ٰى تهم، وج ــك جم ــن كلَّ  ٰى ذل ــه م اهللا ف

ــرف فلــم ُحي ســبحانه املعــا فغايــة لطــف املعــارف أو مــن . لهاصِّ

ــ ،رعياتـهبـا ففاتـه لطـف الشـ رعيات فأخـلَّ ـفـه الشـكلَّ  ه يف أنَّ

 .ل نفسه يف فواته اللطفنيبَ من قِ  ٰى يكون قد أت

وجــوب نصــب إمــام معصــوم  عــىلٰ  ا يــدلُّ وممَّــ: دليــل آخــر

ـأُ  مـا قـد ثبـت أنَّ  ،رع باالعتبـار العقـيلـبعد ورود الشـ  نـاة نبيِّ مَّ

 ــ ــدمتعبَّ ــث ـون بش ــود واملواري ــادات والعق ــن العب رعه م

تفاصــيل مــا جــاء بــه مــن  يف أنَّ  وأحكــام اجلنايــات، وال شــكَّ 

ـــ ـــة مل يُ ـالش ـــاب األربع ـــذه األقط ـــرع يف ه ، وال م رضورةً عَل

ــوص الكتــاب  .ة العقــولإليهــا بأدلَّــ ٰى تــدُهي  ولــيس يف نص

ــ ــدلُّ نَّ والسُّ ــا ي ــوع هبــا م ــىلٰ ة املقط ــ نا ع ــا تعبَّ ــع م ــن مجي ــه م دنا ب

ــث  ــن حي ــاع م ــذا اإلمج ــه، وك ــر  نَّ إرشع ــاهر يف أكث ــه ظ عدم

ـــريعة، إذ اخـــتالف األُ ـالشـــ ا ال رعيات ممَّــــة يف أكثـــر الشـــمَّ

ــ ــىلٰ  .ٰى خيف ــىلٰ  أنَّ  ع ــتمل ع ــو مل يش ــاع ل ــوم أو  اإلمج ــول معص ق

فعــل أو رضــاه بــالقول أو الفعــل مل  عــىلٰ  فعلــه إن كــان إمجاعــاً 

 .تعاىلٰ اهللا ه من بعد إن شاء نبيِّ ما سنُ  ، عىلٰ يكن دليالً 

نـة يف الكتـاب رع مبيَّ ـمجيـع أحكـام الشـ أحـد أنَّ  ٰى عـولو ادَّ 

ــ ، إذ لــو كــان كــذلك ملــا اختلــف معانــداً  ة كــان جاحــداً نَّ أو السُّ

وهلـذا فـزع أكثـر . رعياتـة فيام اختلفوا فيـه مـن الشـمَّ علامء األُ 

 نشــري إىلٰ القــول بالقيــاس واالجتهــاد، و خمالفينــا يف اإلمامــة إىلٰ 

 .ضح ما نقولهمسألتني ليظهر ويتَّ 

ــال  ــاىلٰ اهللا ق  : تع
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ــ ومل يــنّص  ،الصــالة عــىلٰ  ــاب وال يف السُّ ة املقطــوع هبــا نَّ يف الكت

ــكيفيــة الصــالة وتفصــيلها املختلــف فيهــا فــيام بــني األُ  عــىلٰ  ة، مَّ

قـــراءة الفاحتـــة، مـــن القـــراءة وكيفيتهـــا، والتـــأمني عقيـــب 

 .غري ذلك إرسال اليدين، إىلٰ  ]]٢٥٧ص /[[ والتكفري أو

َطُعوا : تعــــاىلٰ اهللا وقـــال 
ْ
ــــا�

َ
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ُ
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َ
هـــذه  ق عـــىلٰ طَلـــواســـم اليـــد يُ  ،]٣٨: املائـــدة[ أ

صــول أُ  الزنــد، وإىلٰ  املرفــق، وإىلٰ  املنكــب، وإىلٰ  اجلارحــة إىلٰ 

ــول ال .األصــابع ــليق ــاء إىلٰ غوَّ : قائ ــدي يف امل ــت ي ــب،  ص املنك

ــق، وإىلٰ  وإىلٰ  ــد املرف ــول .الزن ــل: وتق ــدي، ويف التنزي ــت بي : كتب

 ْــِديِهم يْ
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ٌ
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َ
 ،]٧٩: البقــرة[ ف

فثبــت  .الكتابــة تقــع باألنامـل ال بجميــع اليــد ومـن املعلــوم أنَّ 
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مـن هـذه  واحـدٍ  كـلِّ  اجلارحـة إىلٰ  هـذه ق عـىلٰ طَلـاسم اليد يُ  أنَّ 

ــات ــد أُ . الغاي ــذلك فق ــان ك ــارق وإذا ك ــد الس ــع ي ــا بقط مرن

ــ ة املقطــوع نَّ والســارقة، ومــا وجــدنا يف نصــوص الكتــاب والسُّ

 .عقطَ موضع يُ  يد السارق من أيِّ  مجاع أنَّ هبا وال يف اإل

ــ ــرية يف الش ــذين كث ــال ه ــرب . ريعةـوأمث ــون خ ــت ك ومل يثب

ــاس واال ــالواحــد والقي مــا هــو  رع، عــىلٰ ـة يف الشــجتهــاد حجَّ

مــن الكتــب، فيجــب أن يكــون  هروح يف مواضــعـمــذكور مشــ

عصـمته، مـأمون اخلطـأ والزلـل  ة معصـوم مقطـوع عـىلٰ مَّ يف األُ 

ــه لُري  ــرُّ َجــمــن جهت ــه يف تع ــاب   فع إلي ــه يف الكت املســكوت عن

ــ ــ كانــت األُ ة املقطــوع هبــا، وإالَّ نَّ والسُّ ــدة مكلَّ مَّ  فــة بــام الة متعبّ

ــدُهي  ــا ال يُ  ٰى ت ــف م ــدود يف تكلي ــك مع ــه، وذل ــو إلي ــاق، وه ط

ــيح ــكلَّ أو مل يُ . قب ــن الش ــوا م ــوـف ــه يف  ٰى رع س ــوص علي املنص

 .ة املقطوع هبا، وذلك خالف اإلمجاعنَّ الكتاب والسُّ 

ـــحصــ مَ ـلِــ: فــإن قيــل دمتوه مــن رع فــيام عــدَّ ـة الشــرتم أدلَّ

ــ نــصِّ  وخــرب الواحــد ة املقطــوع هبــا واإلمجــاع نَّ الكتــاب أو السُّ

مــا تــذهبون  الــبعض وقــول املعصــوم عــىلٰ  ٰى رأ والقيــاس عــىلٰ 

وطريـق آخــر  ٰى خـرأُ ن يكـون هاهنـا داللــة أ جــاز وهـالَّ  ؟إليـه

ع إليـــه يف تعريـــف حكـــم رَجـــمجيـــع مـــا ذكرمتـــوه يُ  ٰى ســـو

ـــــ ـــــاب والسُّ ـــــه يف الكت  ]]٢٥٨ص /[[ ةنَّ املســـــكوت عن

ــو ــاع، حتَّ ــوه  ٰى اإلمج ــا ذكرمت ــوم مل ــب املعص ــب نص وال ال جي

 تــاج إليــه فيــه؟ ثــّم لســتم يف االســتدالل هبــذه الطريقــة عــىلٰ ُحي 

وجـوب  هبـا عـىلٰ  ن يسـتدلُّ وجـوب نصـب معصـوم بأشـعر ممـَّ

ألــيس مجيــع مــا : العمــل بالقيــاس واجتهــاد الــرأي بــأن يقــول

ـ بيَّنّـارع مـدنا بـه يف الشـتعبَّ  مـن أن  ة والكتـاب، فـال بـدَّ نَّ يف السُّ

ة مـن سـكوت عنـه يف هـذه األدلَّـمعرفـة امل يكون لنـا طريـق إىلٰ 

الــرأي والقيـــاس، ومل يثبـــت  قــول معصـــوم أو الرجـــوع إىلٰ 

ــوع إىلٰ  ــب الرج ــوم، فيج ــود املعص ــاس، وإالَّ  وج ــرأي والقي  ال

فنا مـا ال طريـق لنـا إليـه، وذلـك قبـيح، فظهـر بـذلك لِّ كنّا قد كُ 

 .دون بالقياسأّنا متعبَّ 

ف مــا وجــود املعصــوم معلــوم ثابــت بخــال إنَّ : فــإن قلــتم

دليـل يثبـت لكـم ذلـك؟ فــإن  وبــأيِّ  :قيـل لكـم ،قـال السـائل

لكـم بعـد،  فهـذا الـدليل مـا تـمَّ : قيـل لكـم. هبذا الدليل: قلتم

تقـدير اجلـواب الـذي  نـوا وجـود املعصـوم عـىلٰ بيِّ بأن تُ  ام يتمُّ وإنَّ 

ــذلك كــان  ــؤال، وإذا كــان ك ــن هــذا الس ــاه عــنكم ع ذكرن

لكـم  نفسـه، فـال بـدَّ  ىلٰ يء عــبالشـ استداللكم هـذا اسـتدالالً 

دليـل آخـر، وذلـك يوجـب االنقطـاع وبطـالن  من الرجـوع إىلٰ 

 .هذا االستدالل

ــا ــ: قلن ــائل أوَّ أمَّ ــره الس ــا ذك ــاهر، الً ا م ــه ظ ــاجلواب عن ، ف

ــق آخــر ادِّ  وذلــك ألنَّ  ــ ىلٰ إعــاء طري رعية ـمعرفــة األحكــام الش

فـق عليـه واملختلـف فيـه خـروج عـن مـا ذكرنـاه مـن املتَّ  ٰى سو

ــاع، إذ ال أحــد مــن األُ اإلمجـ آخــر، فيجــب أن  عي طريقــاً ة يــدَّ مَّ

 .م ببطالنهكَ ُحي 

أحـدمها يقـرب مـن  :فلنـا عنـه جوابـان ا ما ذكروه ثانيـاً وأمَّ 

ــؤال األوَّ  ــن الس ــواب ع ــو أن يقــالاجل ــن يســتدلُّ : ل، وه  م

دون بالقيـاس واجتهـاد الـرأي قبـل أّنـا متعبـَّ بطريقتنا هذه عـىلٰ 

ــ ــون جم ــتدالله يك ــام اس ــو زاً وِّ إمت ــوم س ــول معص ــون ق  ٰى لك

ـ عي ام يـدَّ نَّـإره السـائل، ومـا قـرَّ  رع عـىلٰ ـة يف الشـالرسول حجَّ

عنـد علمـه بـذلك علـم  ه علم بعد ذلـك عـدم املعصـوم، وأنَّ أنَّ 

 .القياس بالعمل عىلٰ  داً كونه متعبَّ 

ــ ٰى جتــويز كــون قــول معصــوم ســو: فنقــول ة الرســول حجَّ

ــ ــريـيف الش ــع املص ــ ىلٰ إ ]]٢٥٩ص /[[ رع، م ــاس، التعبُّ د بالقي

ـوأنَّ  ــة يف املسـكوت عنـه مـن الشـه احلجَّ ة نَّ رع يف الكتـاب والسُّ

ــاع ــن اإلمج ــروج ع ــوم، خ ــول املعص ــاع دون ق ــك  .واإلمج وذل

ـاألُ  ح مـا ذكرنـاه أنَّ وضِّ يُ  ة بـني قائـل بالقيـاس والعمـل عليـه مَّ

القيـاس القائـل بـه  العامـل عـىلٰ  يف أنَّ  وال شـكَّ  ،لـه وبني نـاٍف 

ــ ــوِّ ال ُجي ــيام مل يُ ز أن تكــون احلجَّ ــنيِّ ة ف ــب رع يف ـ حكمــه مــن الش

ـ أن ال  ة واإلمجـاع قــول معصـوم، بـل يــذهب إىلٰ نَّ الكتـاب والسُّ

ــ  القيــاس واالجتهــاد، ونــايف القيــاس واالجتهــاد ة فيــه إالَّ حجَّ

ــر ــه وال ي ــل علي ــ ٰى ال يعم ــه، فاتَّ التعبُّ ــح أنَّ د ب ــني  ض ــع ب اجلم

ـ كـون  رع وبـني القطـع عـىلٰ ـالشـة يف جتويز قـول املعصـوم حجَّ

 .ة خروج عن اإلمجاعالقياس حجَّ 

اجلمـع بـني هـذا التجـويز والقطـع : أن يقـول وليس ألحـدٍ 

 املشار إليـه حمـال ملـا بيـنهام مـن التنـايف، فكيـف جيمـع املسـتدلُّ 

ــ ــنهام حتَّ ــوه بي ــذي ذكرمت ــوا ٰى ال ــن  إنَّ : تقول ــروج ع ــع خ اجلم

ــ ا التجــويز وبــني هــذا ه ال تنــايف بــني هــذاإلمجــاع؟ وذلــك ألنَّ

ــع ــث إنَّ  ،القط ــن حي ــتعلَّ  م ــم ــاير، إذ متعلَّ ــويز قهام متغ ق التج

ــ ــوم حجَّ ــول املعص ــون ق ــك ــاس ة ومتعلَّ ــون القي ــع ك ق القط

 .ة، ومها متغايرانحجَّ 

ملـا ذكرمتـوه يف  زاً ام يكـون جمـوِّ إنَّـ املسـتدّل : ويمكن أن يقـال

 اً حــال اســتدالله ونظــره، وهــو يف تلــك احلالــة ال يكــون قاطعــ
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ـ عىلٰ  كـون  اسـتدالله وقطـع عـىلٰ  وإذا تـمَّ . ةكـون القيـاس حجَّ

ـ ـجمـوِّ  ٰى ة ال يبقـالقياس حجَّ ة، فـال ز لكـون قـول املعصـوم حجَّ

يصـري  ٰى بـني التجـويز والقطـع املشـار إلـيهام حتـَّ يكون جامعـاً 

 .عن اإلمجاع بذلك خارجاً 

ــ: ويمكــن أن جيــاب عنــه بــأن يقــال ه بعــد متــام اســتدالله إنَّ

ــون جمــوِّ بزعمــه ي ــ زاً ك ــوم حجَّ ــون قــول املعص ــلك رع ـة يف الش

ـأنَّـ يعام يـدَّ نَّـإبتقدير وجوده، و ه ه غـري موجـود مـع اعرتافـه بأنَّ

ـ لـو كــان موجــوداً  ة، وهــذا منــه جتــويز لكــون لكــان قولــه حجَّ

ــ ــه حجَّ ــىلٰ قول ــذلك  ة بتقــدير وجــوده ع ــاه، ويكــون ب مــا ذكرن

ــا إليهــا  جامعــاً  ــابــني التجــويز والقطــع الــذين أرشن ــ :وقلن ه إنَّ

 .خروج عن اإلمجاع

وجتــويز : ال ينقلــب هــذا علينــا بــأن يقــالو ]]٢٦٠ص /[[

ــ كــون معصــوم  والقطــع عــىلٰ  ،رعـة يف الشــكــون القيــاس حجَّ

 ا مل يقـل بـه أحـد، فيكـون خروجـاً ة ممـَّة وكون قوله حجَّ مَّ يف األُ 

ـــك ألنَّ  .عـــن اإلمجـــاع ـــن مـــذهب حمقِّ  وذل ـــي الظـــاهر م ق

ــواز ورود ال ــحابنا ج ــأص ــىلٰ تعبُّ ــم ع ــع قطعه ــاس م  أنَّ  د بالقي

قـول املعصـوم هـو  أنَّ  العبادة ما وردت بـه، ومـع قطعهـم عـىلٰ 

 .ةنَّ ة يف املسكوت عنه يف الكتاب والسُّ احلجَّ 

س قـدَّ ( ٰى ـد املرتضـهـذا اجلـواب قـد ذكـره السـيِّ  واعلم أنَّ 

ــهاهللا  ــي� )روح ــار أنَّ  ،ا، وال أراه مرض ــاه باعتب ــني  أنَّ   مبن ــع ب اجلم

ـجت  رع وبـني القطـع عـىلٰ ـة يف الشـويز كـون قـول املعصـوم حجَّ

ــ . ة فيــه خـروج عــن اإلمجــاع، وذلــك باطــلكـون القيــاس حجَّ

ــذهبنا أنَّ  ــن م ــوم م ــامَّ  ومعل ــرج ع ــا خ ــون م ــاع وك ــون اإلمج  ك

وجـود معصـوم فـيام  عـىلٰ  ذلـك مبنـيٌّ  ، كـلُّ عليه اإلمجاع بـاطالً 

م ال كـون اإلمجـاع عَلـم ذلـك ال يُ عَلـه مـا مل يُ بني املجمعني، وأنَّـ

أن نجيـب  ، فكيـف يصـحُّ ة وال كون مـا خـرج عنـه بـاطالً حجَّ 

وجـود معصـوم بـام  بـه عـىلٰ  دلُّ سـتَ دليـل يُ  عن سؤال يورد عـىلٰ 

وجـــوده؟ ألـــيس يكـــون ذلـــك بمنزلـــة  ا عـــىلٰ يكـــون مبني�ـــ

نفســه؟ بــل يمكــن إيــراد مــا ذكــره  يء عــىلٰ ـاالســتدالل بالشــ

ــ عــىلٰ   ــيُ  هطريــق اإللــزام للخصــم، ألنَّ ت كــون اإلمجــاع ثبِ

ــ ــنيحجَّ ــني املجمع ــيام ب ــوم ف ــود معص ــار وج ــن دون اعتب  ،ة م

ــ ــتدالل عــىلٰ وأمَّ ــراده يف االس ــحُّ  ا إي ــاج فــال يص  وجــه االحتج

ــىلٰ  ــاه ع ــا ذكرن ــو أنَّ  .م ــاين، وه ــواب الث ــو اجل ــحيح ه  فالص

ــد دلَّ  ــدليل ق ــىلٰ  ال ــىلٰ  ع ــل ع ــدنا بالعم ــا تعبّ ــا م ــاس يف  أّن القي

ــ رعيات عــىلٰ ـالشــ ــنِّ نيِّ مــا ُب صــول الفقــه، أُ   يف موضــعه مــن ف

ــدليل أنَّ  ــا بال ــ وإذا علمن ــا تعبَّ ــىلٰ م ــل ع ــاس يف  دنا بالعم القي

ــ ــون يف األُ ـالش ــب أن يك ــرع وج ــوع مَّ ــن الرج ــوم يمك ة معص

ــ  فإليــه يف تعــرُّ  ة نَّ حكــم املســكوت عنــه يف الكتــاب والسُّ

فنــا مــا ال طريــق لِّ كُ  ]]٢٦١ص /[[ ا قــد كنّــاملقطــوع هبــا، وإالَّ 

 .معرفته، وذلك قبيح إىلٰ لنا 

ــر ــل آخ ــ :دلي ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــىلٰ  أيض ــام  ع ــب إم ــوب نص وج

، رشع حمّمـد  مـا قـد ثبـت أنَّ  ،رعـمعصوم بعـد ورود الشـ

ــع أُ  ــمَّ الزم جلمي ــدن عص ــن ل ــه م ــف،  ره إىلٰ ـت ــراض التكلي انق

حالنــا وحــال مــن جيــيء بعــدنا مــن أهــل األعصــار  وأنَّ 

 ن عـارص النبــيَّ سـلمني ممـَّل مــن املاملسـتقبلة حـال الصـدر األوَّ 

 ُّلـه مــن حــافظ  ، ومـا هــذا حالـه ال بــدَّ هرعـد بشــيف التعبـ

األخــالف  ؤّديــه إىلٰ غــه ويُ بلِّ موثــوق بــه حيفظــه بعــد الرســول ويُ 

ــ ــذين يتعبَّ ــتقبلة ال ــار املس ــل األعص ــه، وإالَّ وأه ــوا دون ب  مل يثق

ــ ــع الش ــول مجي ــد كُ ـبوص ــون ق ــيهم، ويكون ــا ال لِّ رع إل ــوا م ف

فــوا مجيـــع كلَّ معرفتــه، وذلـــك قبــيح، أو مل يُ  إىلٰ ســبيل هلــم 

ــرع، وذلـك باطــل باالتِّ ـالشـ مـن حــافظ  ه ال بـدَّ فـاق، فثبـت أنَّ

 .للرشع

ــرَّ  ــت وتق ــوإذا ثب ــون الش ــوب ك ــاً ـر وج ــُل رع حمفوظ  ، مل خي

ــ مــن أن يكــون حمفوظــاً  ة املقطــوع هبــا أو هبــام نَّ بالكتــاب أو السُّ

ــاً  ــاد أ مجيع ــار اآلح ــاع أو بأخب ــاس أو أو باإلمج ــالرأي والقي و ب

ــىلٰ  ــه ع ــوق ب ــوم موث ــه بمعص ــا نقول ــازع أن . م ــن املن وال يمك

مــا ذكرنــاه،  ٰى يء آخــر ســوـبشــ رع حمفوظــاً ـعي كــون الشــيــدَّ 

ــ .ه خــالف اإلمجـاعألنَّـ مجيــع تفاصــيل  ا الكتــاب فمعلـوم أنَّ أمَّ

ــ ــت مبيَّ ـالش ــهرع ليس ــة في ــاً  ،ن ــون حمفوظ ــف يك ــّم  فكي ــه؟ ث ب

موثــوق بــه حيفظــه  ن حــافظ أيضــاً لــه مــ الكتــاب نفســه ال بــدَّ 

 مل يــؤمن مــن  عليــه حفظــه عــن التغيــري والتبــديل، وإالَّ ويتعــنيَّ 

 .ق التحريف والتبديل إليهتطرُّ 

ــ ــوأمَّ ة املقطــوع هبــا واإلمجــاع، فمــن املعلــوم الظــاهر نَّ ا السُّ

ــاً  ــ أنَّ  أيض ــع الش ــيس مـمجي ــارع ل ــيهام بيَّنّ ــىلٰ  .ف ــواترين  أنَّ  ع املت

ــوز  ــواتروا جي ــيام ت ــف ــة تعمُّ ــل والرواي ــن النق ــدلوا ع أو  داً أن يع

إخفـاء  ؤّدي إىلٰ إذا مل يكـن مـن ورائهـم مـن حيفظهـم، فيُـ سهواً 

ــا حتمَّ  ــوه أو م ــون يف نقلــه  ىلٰ إل ــن ال يك ــاد، وم ــه يف اآلح نقل

ـ قـول معصـوم أو فعلــه أو  مل يشــمل عـىلٰ  ٰى ة، واإلمجـاع متـحجَّ

ــ  .ه الطريقــةنــه بعــد إمتــام هــذبيِّ مــا نُ  ة، عــىلٰ رضــاه مل يكــن حجَّ

ـأا وأمَّ   ،ةخبار اآلحاد والـرأي والقيـاس فلـم يثبـت كـوهنام حجَّ
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 كـــون رع هبــام؟ فتعــنيَّ ـظ الشــَفــُحي  ]]٢٦٢ص /[[  فكيــف

ــ ــَق  رع حمفوظــاً ـالش ــود، إذ مل يب ــو املقص ــوم، وه مــن  بمعص

 .األقسام سواه

التـي قبلهـا  هذه الداللـة مـن القلـب مـا ورد عـىلٰ  ويرد عىلٰ 

، فـال خيلـو مـن أن رع حمفوظـاً ـن الشـإذا وجـب كـو: بأن يقـال

ــُحي  ــَف ــاب أو السُّ ــاع أو خــرب نَّ ظ بالكت ــا أو اإلمج ــوع هب ة املقط

مــا تــذهبون إليــه أو الــرأي والقيــاس  الواحــد أو املعصــوم عــىلٰ 

ــ ــاقي األدلَّ ــع ب ــاً  .ةم ــه حمفوظ ــل كون ــ ويبط ــاب والسُّ ة نَّ بالكت

ــن أنَّ  ــرتم م ــا ذك ــل م ــاع بمث ــ واإلمج ــع الش ــنيَّ رع مل يُ ـمجي يف  ب

 .ةيء من هذه األدلَّ ـش

ــال ــّم يق ــوده يف األُ : ث ــت وج ــا ثب ــوم م ــواملعص ــب مَّ ة، فيج

ــ ــون الش ــاً ـك ــ رع حمفوظ ــاقي األدلَّ ــع ب ــاس م ــالرأي والقي . ةب

 .م، فال وجه إلطالة القول بإعادتهواجلواب عنه ما تقدَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : نصب اإلمام لطف يف أنَّ : البحث الرابع]] ٢٥ص [[

ــرب  ــوبًا يق ــان منص دناه إذا ك ــدَّ ــذي ح ــام ال ــم أنَّ اإلم اعل

ــات، وإذا مل  ــن املقبّح ــد ع ــات ويبع ــن الطاع ــببه م ــف بس املكلَّ

وهــذا احلكــم ظــاهر لكــلِّ . يكـن كــذلك كــان األمــر بــالعكس

ن أحـد مـن إنكـاره وكـلُّ . عاقل بالتجربـة، ورضوري ال يـتمكَّ

ب املكلَّفـني إىلٰ  ـدهم عـن املعـايص ُيســمّ ا مـا ُيقـرِّ  ٰى لطاعـة وُيبعِّ

ــطالحاً  ــًا اص ــوبًا . لطف ــام منص ــون اإلم ــك أنَّ ك ــن ذل ــر م فظه

ــوب  ــيأيت يف وج ــا س ــة، وم ــاليف الواجب ــف يف التك ــًا لط ن ممكَّ

 .أنَّه لطف أيضاً  نصب اإلمام يدلُّ عىلٰ 

 : ال يقوم غري اإلمامة مقامها، لوجوه: البحث اخلامس

ل ــا ذكــره القــد :الوجــه األوَّ ماء، وهــو أنَّ اتِّفــاق العقــالء م

عـدم  إقامـة الرؤسـاء يـدلُّ عـىلٰ  يف كلِّ صقع ويف كلِّ زمـان عـىلٰ 

 .قيام غريها مقامها

ــاس  أنَّ الغالــب عــىلٰ  : الوجــه الثــاين]] ٢٦ص /[[ أكثــر الن

ة الشـهوية والغضـبية والومهيـة، بحيـث يسـتبيح كثـري مـن  القوَّ

حتصـيل    يف جنـبّهال لـذلك اخـتالل نظـام النـوع اإلنسـايناجلُ 

ة الشــهوية لــه أو الغضــبية، ويظهــر لــذلك التغالــب  غايــة القــوَّ

ــاج إىلٰ  ــّيل، فيحت ــاد الك ــازع والفس ــا والتن ــف . رادع هل ــو لط وه

ــا  ــو إمَّ ــه، وه ــات علي م ــرك املحرَّ ــات وت ــل الواجب ــف فع يتوقَّ

ة العقليــة، وإالَّ . داخــيل أو خــارجي ــوَّ ل لــيس إالَّ الق فــاألوَّ

بالواجــب يف أكثــر النــاس، وهــذا حمــال،  ال� خمــ لكــان اهللا تعــاىلٰ 

كــان إجلــاًء،  ألنَّـه إن امتنــع معــه الفعــل وكــان مـن فعلــه تعــاىلٰ 

وإن كـان مـن فعـل املكلَّـف نقلنـا الكـالم . وهو ينايف التكليـف

ــف فعــل الواجبــات وتــرك  إليــه، وإن كــان ممَّــا خيتــار معــه املكلَّ

املعاصـــي بحيــث يوجــب الــداعي لــذلك ويوجــب املصــارف 

ــالنظر إىلٰ  ه وإن جــاز معــه الفعــل ب ــالنظر  عــن ضــدِّ القــدرة ال ب

الداعي كـام يف العصـمة، فالتقـدير خـالف ذلـك يف األكثـر،  إىلٰ 

 وألنَّ البحــث عــىلٰ . والواقــع ضــّد ذلــك يف غــري املعصــوم

 وألنَّـه يلـزم إخاللـه تعـاىلٰ . تقدير عدمه، وهلذا أوجبنـا اإلمامـة

ــد ن ــذلك مل نج ــن ك ــو بالواجــب، وإن مل يك ــا، وه ــًا يف ردعه فع

 والثــاين إن كــان مــن فعلــه تعــاىلٰ . ظــاهر، والواقــع يــدلُّ عليــه

ــف بواجــب أو فعــل حرامــًا أرســل اهللا  ــام أخــلَّ املكلَّ بحيــث كلَّ

ــًا أو مانعــًا أو يف بعــض األوقــات كــان إجلــاًء، وهــو  عليــه عقاب

ــل ــاىلٰ . باط ــه تع ــن فعل ــان م ــريه  وإن ك ــل غ ــن فع ــدود، وم احل

ــو املط ــا، وه ــون كإقامته ــب أن يك ــري جي ــك الغ ــوب، ألنَّ ذل ل

وألنَّـه . معصومًا مطاوعًا ليتمَّ لـه ذلـك، فـال يقـوم غـريه مقامـه

ـا  إن وجب وصـوله كـّل وقـت حيتـاج إليـه لـزم اجلـرب، وإالَّ فإمَّ

]] ٢٧ص /[[بغـري وسـاطة أحـد  أن يكون مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ 

ــن ــ  م ــد عزم ــة عن ــل أو آي ــذابًا إذا فع ــه ع ــِزل ب ــأن ُين ـــر ب ه البش

 .ط البرش فهو مطلوبناوالتقدير عدمه، أو بتوسُّ 

ــث ــه الثال ــع  : الوج ـــرعية يف مجي ــام الش ــيل األحك أنَّ حتص

ــس  ــن نف ــه م ــدَّ ل ــا ال ب ــنَّة وحفظه ــاب والسُّ ــن الكت ــايع م الوق

قدسية تكون العلـوم الكسـبية بالنسـبة إليهـا كفطريـة القيـاس، 

ــك، إذ ــا يف ذل ــا مقامه ــوم غريه ــأ، وال يق ــن اخلط ــومة م  معص

ـنَّة متناهيــان، وال يمكــن  الوقـايع غــري متناهيـة، والكتــاب والسُّ

أن تكـــون هـــذه الـــنفس لســـائر النـــاس، فتعـــنيَّ أن تكـــون 

 . لبعضهم، وهو اإلمام، فال يقوم غريه مقامه

 :املطلوب من الرئيس أشياء : الوجه الرابع

ـــاط  مجـــع اآلراء عـــىلٰ  - ١ ـــي من ـــة الت ـــور االجتامعي األُم

ــا  ــارع فيه ــف الش ــه تكلي ــات، فإنَّ ــاحلروب واجلامع ــتامع ك االج

أمـر  من املسـتبعد بـل املحـال أن جيتمـع آراء اخللـق الكثـري عـىلٰ 

تلـــك  مصـــلحة واحــدة، وأن يعـــرف الكـــلُّ  واحــد، وعـــىلٰ 

ــدة،  ــبالد املتباع ــوا مــن ال ــوا عليهــا، وأن جتتمع املصــلحة ويتَّفق

ــىلٰ  ــيهم ع ــق دواع ــات  وأن تتَّف ــه واملهان ــه وجهت ت ــرب ومدَّ احل

ــل ــًام واملص ــون دائ ــاقي ال يك ــإنَّ االتِّف ــات، ف ــع األوق حة يف مجي
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ــرئيس،  ــام ال ــك مق ــرئيس يف ذل ــري ال ــوم غ ــًا، وال يق وال أكثري

 .وهو ظاهر

ــه إىلٰ  - ٢ ــاج في ــيام ُحيت م ف ــدِّ ــب املتق ــإنَّ  التقري ــتامع، ف االج

ــىلٰ  ــون ع ــاس ال يتَّفق ــ الن م، فيُ ــدَّ ــو  ؤّدي إىلٰ مق ــتالف، وه االخ

، ويكــون تميَّــز بآيـة مـن اهللا تعـاىلٰ نقـض للغـرض، فـال بـدَّ أن ي

ــاع  ــئالَّ تنفــر الطب هــًا مــن كــلِّ عيــب، ويكــون معصــومًا، ل منزَّ

 .عنه

حفـــظ نظـــام النـــوع عـــن االخـــتالل،  - ٣]] ٢٨ص /[[

ألنَّ اإلنســان مــدين بــالطبع ال يمكــن أن يســتقلَّ وحــده بــُأمور 

ــك ــري ذل ــكن وغ ــوس واملس ــذاء وامللب ــه للغ ــه، الحتياج   معاش

ـ مـن ضــرورياته ه ويشـاركه غـريه مـن أتباعـه فيهـا، التـي ختصُّ

ة بصـنعها، فــال  وهـي صـناعة ال يمكـن أن يعــيش اإلنسـان مـدَّ

ــهيل  ــب لتس ــاون املوج ــل املع ــث حيص ــتامع بحي ــن االج ــدَّ م ب

ــه  ــتفيض من ــالً يس ــم عم ــل هل ــد يفع ــلُّ واح ــون ك ــل، فيك الفع

وقـد يمتنـع املجتمعـون مـن . أجرًا، ال يمكن النظـام إالَّ بـذلك

فــال بــدَّ مــن قــاهر يكــون التخصــيص منوطــًا بنظــره، بعضــها، 

ـــه يـــؤّدي إىلٰ  ح، وألنَّ  الســـتحالة الرتجـــيح مـــن غـــري مـــرجِّ

 .التنازع

الشـــهوة والغضـــب  الطبـــاع البشــــرية جمبولـــة عـــىلٰ  - ٤

ــبب  ــع بس ــك، فيق ــة ذل ــتامع مظنَّ ــازع، واالج ــد والتن والتحاس

ئـيس االجتامع اهلرج واملـرج وخيتـلُّ أمـر النظـام، فـال بـدَّ مـن ر

ــر،  ــّدي والقه ــن التع ــع ع ــوم ويمن ـــر املظل ــامل وينص ــر الظ يقه

ــام قصــده اإلنصــاف . ويســتحيل عليــه امليــل واحليــف، وإنَّ

وُخياف مـن عقوبتـه العاجلـة، فـإنَّ أكثـر النـاس أطـوع هلـا مـن 

ــا نبحــث عــىلٰ  هــذا التقــدير بحيــث يقــاوم خوفــه  اآلجلــة، ألّن

ــه ــوم مقام ــرئيس ال يق ــري ال ــده، وغ ــبه وحس ــهوته وغض يف  ش

م، وأيضًا فإنَّه معلوم بالرضورة  .ذلك ملا تقدَّ

احلدود لطف أمر الشـارع هبـا، فـال بـدَّ هلـا مـن مقـيم،  - ٥

اهلـــرج واملـــرج، والرتجـــيح بـــال  ؤّدي إىلٰ وغـــري الـــرئيس ُيـــ

ح، فال يقوم غريه مقامه يف ذلك  .مرجِّ

ــبوطة،  - ٦ ــري مض ــوادث غ ــورة، واحل ــري حمص ــائع غ الوق

نَّة ال يفيان هبا، فال بدَّ من إمام منصوب من ِقبَل اهللا  والكتاب والسُّ

فنا األحكام وحيفظ الشـرع، تعاىلٰ  ، معصوم من الزلل واخلطأ، ُيعرِّ

هلا،  لئالَّ يرتك بعض األحكام أو يزيد فيها عمـدًا أو سـهوًا أو ُيبـدِّ

 .وظاهر أنَّ غري املعصوم ال يقوم مقامه يف ذلك

بحكمهـــم يف توليـــة القضـــاة الـــذين جيـــب العمـــل  - ٧

والفـــــروج، وســـــعاة ]]  ٢٩ص /[[الـــــدماء واألمـــــوال 

  أمـــوال الفقــراء، وُأمــراء اجليـــوش الزكــوات األُمنــاء عــىلٰ 

الـواجبي الطاعــة يف احلــروب وبـذل الــنفس والقتــل، والــوالة، 

ــر  ــًا بنظ ــون منوط ــدَّ أن يك ــوع، وال ب ــام الن ــر رضوري لنظ أم

ح، والواقـــع  واحـــد، الســـتحالة الرتجـــيح مـــن غـــري مـــرجِّ

ــادُّ  ــتالف اآلراء، وتض ــاير  اخ ــهوات، وتغ ــة الش ــواء، وغلب األه

ــىلٰ  ــداًء ع ــهم ابت ــن أنفس ــق م ــاق اخلل ــرادات، واتِّف ــد يف  امل واح

ر، ويف كــلِّ زمــان عــىلٰ  ـــر بــل متعــذِّ  هــذه املناصــب متعسِّ

ــع،  ــك ممتن ــا ذل ــتحقُّ معه ــي يس ـــرائط الت ــد بالش ــخص واح ش

ــًا أو دائ ــون أكثري ــتحيل أن يك ــاقي يس ــإنَّ االتِّف ــاً ف ــذلك . مي ف

ــون  ــدَّ أن يك ــره ال ب ــؤالء بنظ ــة ه ــاط تولي ــذي ين ــد ال الواح

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــة م ــب الطاع ــيم واج ــن احلك ــتحيل م ، ويس

إجيـاب طاعـة غــري املعصـوم يف مثــل هـذه األُمــور الكّليـة التــي 

ــه ــدم اختالل ــوع وع ــام الن ــا نظ ــوم . هب ــريه ال يق ــاهر أنَّ غ وظ

 .هاالتقادير التي ُيبَحث عن مقامه عىلٰ 

ــوم  - ٨ ــف ال يق ــر لط ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب األم

غريه مقامـه، لوجوبـه مـن غـري بـدل، فـاألمر لطـف واجـب ال 

ــ ــه، المتنــاع حتقُّ ــريه مقام ــوم غ ــق يق ــدون حتّق ــافة ب ق اإلض

ــدَّ أن ينتهــي إىلٰ  ــه اخلطــأ  املضــافني، وال ب معصــوم ال جيــوز علي

ملنكر وهنيــه بوجــه مــن الوجــوه وال الســهو، وإالَّ جلــاز أمــره بــا

عن املعروف، فلـم يبـَق وثـوق بقولـه، فانتفـت فائـدة التكليـف 

ــا أن يكــون كــلُّ . بــه ــه إمَّ مــن اخللــق مــأمورًا بــأمر  واحــدٍ  وألنَّ

ــلَّ  ــأمر الك ــيس ي ــاك رئ ــون هن ــري أن يك ــن غ ــه م ــر وهني اآلخ

ــيس ــع رئ ــاهم، أو م ــرج . وينه ــع اهل ــل، وإالَّ لوق ل باط واألوَّ

ــ ــرج، والنتف ــاملع ٰى وامل ــر ب ــر، إذ األم ــن املنك ــي ع روف والنه

الواحــد بــرتك تــأليم غــريه ليــرتك تأليمــه،  ٰى الغالــب أن يرضـــ

ة الشــهوية والغضــبية عــىلٰ  ألّنــا نبحــث عــىلٰ   تقــدير غلبــة القــوَّ

ــتهم  ــذين حيصــل بســبب ختلي ــاس ال ــر الن ــة يف أكث ة العقلي القــوَّ

ــىلٰ  ــاهتم إىلٰ  ع ــدم التف ــية لع ــبية املفتض ــهوية والغض ــواهم الش  ق

خــتالل نظــام النــوع، فتعــني الثــاين، فــال يقــوم غــري الشـــرائع ا

وال بــدَّ أن يكــون ذلــك الــرئيس مــن . الــرئيس يف ذلــك مقامــه

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــ ِقبَ ــًا عام� ــه وجوب ــب طاعت ــث جت ــدَّ أن ابحي ، وال ب

 .يكون معصوماً 
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ـــ - ٩ ـــام يقين ـــم باألحك ـــالعل ـــاد، ألنَّ  اًا ال ظن� باالجته

تبنـا األُصـولية، وقـد تتعـارض ه يف كبيَّنّـامـا  املصيب واحد عىلٰ 

ــــاو ــــة وتتس ــــتحيل  ٰى األدلَّ ]] ٣٠ص /[[األمــــارات، ويس

ــاو ح، وتتس ــرجِّ ــال م ــيح ب ــبة إىلٰ  ٰى الرتج ــامء بالنس ــوال العل  أح

ــدَّ مــن ــدين، فــال ب ــ  املقلِّ ــًا ال ظن� باألمــارة  اعــامل باألحكــام يقين

 .لريجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقيناً 

نظــام النـــوع ال حيصــل إالَّ بحفـــظ  أنَّ  : الوجــه اخلـــامس

ل . ين، والنســب، واملــالالــنفس، والعقــل، والــدِّ  ع لــألوَّ فُشـــرِّ

ِقصــاِص : القصــاص، وأشــار إليــه بقولــه تعــاىلٰ 
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ــه،  ، وللثــاين حتــريم املســكر واحلــدُّ ]١٧٩: البقــرة[ َحيــاة علي

ــا  ــريم الزن ــع حت ــاد، وللراب ــدِّ واجله ــل املرت ــث قت ــدُّ وللثال  واحل

ــال ــارق وضــامن امل ــامس قطــع الس ــه، وللخ ــور . علي وهــذه ُأم

ـة جيــب حكمهـا يف كــلِّ رشيعـة يف كــلِّ زمـان، وال يــتمُّ إالَّ  مهمَّ

ــب  ــة الواج ــا وكّمي ــة إجياهب ــًا بكيفي ــون عارف ــذلك يك ــولٍّ ل بمت

ــ ــكوحملِّ ــه يف ذل ــريه مقام ــوم غ ــه، وال يق ــدَّ أن . ه ورشائط وال ب

ي ومعجــز ظــاهر، الســتحالة يمتــاز عــن بنــي نوعــه بــنصٍّ إهلــ

ــىلٰ  ح، وجلــواز اجــتامع مجيــع اآلراء ع  الرتجــيح مــن غــري مــرجِّ

ــك ألدّ  ــوال ذل ــه ل ــواء، وألنَّ ــتالف األه ــريه الخ ــرج  إىلٰ  ٰى غ اهل

 .واملرج

ــادس ــه الس ر إالَّ يف  :الوج ــوَّ ــه ال ُيتص ــدل مقام ــام الب أنَّ قي

ر حصـــول العلـــم الضــــروري أنَّ  حـــال عدمـــه ، وقـــد تقـــرَّ

ــب وا ــىلٰ التقري ــه ع ــام أو متكين ــب اإلم ــدم نص ــد ع ــد عن  لتبعي

 .عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل

،  يف أنَّ نصب اإلمـام واجـب: البحث السادس]] ٣١ص /[[

 :ه، وإبطال كالم اخلصموالنظر يف الوجوب وكيفيته وطريقه وحملِّ 

ل  : يف الوجوب: النظر األوَّ

ــىلٰ  ــالء كافَّــة ع ــع العق ــ أمج ة، خالفــًا الوجــوب يف اجلمل

ــوارج ــن اخل ــريهم م ــفرية وغ ــة واألص ــىلٰ . لألزارق ــدليل ع  وال

ــب ــف واج ــلُّ لط ــف، وك ــة لط ــًا أنَّ اإلمام ــوب مطلق . الوج

ــغر ــرب ٰى والص ــا، والك ــد ذكرناه ــة ق ــم  ٰى رضوري ــة يف عل مثبت

 .الكالم

ـا : ال يقال إنَّام جيب اللطـف عينـًا إذا مل يقـم غـريه مقامـه، أمَّ

جــوب ال يكفــي فيــه وجــه ســلَّمنا لكــن الو. إذا قــام فــال

ــَم ال  ــا، فِل ــبح بأرسه ــات الق ــاء جه ــم انتف ــا مل ُيعَل ــلحة م املص

]] ٣٢ص /[[نــوع  عــىلٰ   جيــوز أن تكــون اإلمامــة قــد اشــتملت

وعـدم العلـم . مفسدة ال نعلمـه؟ فـال يصـحُّ احلكـم بـالوجوب

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــه  ال ي ــاٍف ال علي ــًا ك ــوب علين ــه الوج ــدم، ووج الع

ثـارة الفـتن وقيـام احلـروب كـام يف زمـن ، وألنَّ يف نصـبه إتعاىلٰ 

ــيلٍّ  ــني   ع ــن واحلس ــام واحلس ــود اإلم ــع وج ، وألنَّ م

ــف فيفعــل الطاعــة ويــرتك القبــيح للخــوف منــه ال  خيــاف املكلَّ

لكونـه طاعـًة أو قبيحــًا وذلـك مـن أعظــم املفاسـد، وألنَّ فعــل 

ــد  ــنهام عن ــّد م ــام أش ــد اإلم ــد فق ــية عن ــرك املعص ــة وت الطاع

ــون ال ــوده، فيك ــه يف وج ــر من ــده أكث ــال فق ــيهام يف ح ــواب عل ث

سـلَّمنا كوهنـا لطفـًا لكــن . حالـة وجـوده، وذلـك فسـاد عظـيم

ــه قــد يكــون يف بعــض األزمنــة مــن  ال ُنســلِّم دائــًام كــذلك، فإنَّ

ــك  ــام يف ذل ــب اإلم ــون نص ــريه، فيك ــاع غ ب ــن اتِّ ــتنكف م يس

ــنيَّ . الوقــت قبيحــاً  ــا لطــف آخــر فــال تتع وســلَّمنا لكــن هاهن

ــة لل ــت اإلمام ــمته إن كان ــوم فعص ــام معص ــوب، ألنَّ اإلم وج

إلمام آخر تسلسـل، وإن كانـت ال إلمـام آخـر ثبـت املطلـوب، 

 ألنَّ امتناع اإلمـام مـن املعصـية وتـرك الواجـب ال يتوقَّـف عـىلٰ 

 .اإلمام بل له لطف آخر

ــرتازه : ال يقــال ــوم اح ـــرورة أنَّ غــري املعص ــم بالض ــا نعل إّن

نـد وجـود اإلمـام أتـّم، ألنـا عن فعل القبيح وفعله الطاعـات ع

جــاز أن يكــون يف بعــض األزمنــة القــوم بــأرسهم : نقــول

معصــومني فيــه، فــال يكــون نصــب اإلمــام هنــاك واجبــًا لقيــام 

العصــمة مقــام اإلمــام يف ذلــك الوقــت، فجــاز يف كــلِّ وقــٍت، 

 فــال يتعــنيَّ وقــت مــن األوقــات لوجــوب نصــب اإلمــام عــىلٰ 

ــه جـاز أن يكــون غـري. التعيـني العصــمة سـببًا يف االمتنــاع  وألنَّ

ـا  سلَّمنا لكـن هاهنـا مـا يـدلُّ عـىلٰ . املعايص عن اإلقدام عىلٰ  أهنَّ

ــال  ــًا يف أفع ــون لطف ــا أن تك ــا إمَّ ــك ألهنَّ ــًا، وذل ــت لطف ليس

ل . اجلــوارح أو يف أفعــال القلــوب ــا األوَّ والقســامن بــاطالن، أمَّ

ومنهـا  قسمني، ألنَّ القبـايح منهـا مـا يـدلُّ العقـل عليهـا، فعىلٰ 

ـــمع عليهـــا ـــدلُّ الس ـــًا يف . مـــا ي ـــتم اإلمـــام لطف فـــإن جعل

ــب يف  ـــرع ال جي ــًا، ألنَّ الش ــه مطلق ــزم وجوب ـــرعيات مل يل الش

ــه ــوف في ــوب امللط ــابع لوج ــف ت ــوب اللط ــان، ووج ــلِّ زم . ك

ـــول ـــات، فنق ـــًا يف العقلي ـــوه لطف ]] ٣٣ص : /[[ وإن جعلتم

ــك ــان ذل ــا ك ــه وجــوب تركه ــت لوج ــة إن ُتِرَك ــايح العقلي  القب

مصــلحة دينيــة، وإن ُتِرَكــت ال لــذلك كانــت مصــلحة دنيويــة، 

ألنَّ يف تـــرك الظلـــم والكـــذب مصـــلحة دنيويـــة، ضــــرورة 

تـرك القبـيح لقبحـه  ٰى مصـلحة النظـام، لكـن معنـ اشتامله عـىلٰ 
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ــداعي إىلٰ  ــو أنَّ ال ــن  ه ــك م ــًام، وذل ــه ظل ــو كون ــم ه ــرك الظل ت

ــيح ــرك القب ــًا يف ت ــام لطف ــا اإلم ــإن جعلن ــوب، ف ــفات القل  ص

ســواء كــان لوجــه قبحــه أو ال لوجــه قبحــه، كــان ذلــك الــرتك 

ــة،  ــالح الدنيوي ــًا يف املص ــام لطف ــون اإلم ــة، فيك ــلحة دنيوي مص

وإن جعلنـاه لطفـًا . اهللا تعـاىلٰ  وذلك غري واجـب باالتِّفـاق عـىلٰ 

ــًا يف  ــام لطف ــا اإلم ــد جعلن ــه، فق ــه قبح ــيح لوج ــرك القب يف ت

ــك با ــوارح، وذل ــال اجل ــوب ال يف أفع ــفات القل ــل، ألنَّ ص ط

 .الباطن اإلمام ال اطِّالع له عىلٰ 

ــال ــىلٰ : ال يق ــة ع ــببه املواظب ــل بس ــل الوا حيص ــات، فع جب

ـ خللـوص الـداعي يف أنَّ ذلـك الفعـل  اوهـو يفيـد اسـتعدادًا تام�

ــلحة  ــك مص ــه، وذل ــه قبح ــَرتك لوج ــه وُي ــه وجوب ــل لوج ُيفَع

هــذا يقتضــي وجـوب اللطـف يف املصــالح : ألّنـا نقـول. دينيـة

ذلـــك التقـــدير تكـــون  ، ألنَّ عـــىلٰ اهللا تعـــاىلٰ  ة عـــىلٰ الدنيويـــ

ــة املصــالح  ــببًا لرعاي ــة عليهــا س ــة واملواظب ــالح الدنيوي املص

فاقاً   .الدينية، وذلك غري واجب اتِّ

ل ــا نجيــب عــن األوَّ ــه قــد : ألّن ــابأنَّ أنَّ اإلمــام لطــف ال  بيَّنّ

 :يقوم غريه مقامه، ونزيد هاهنا فنقول

ــه ال ــدل قيام ــام الب ــد  إنَّ قي ــه، وق ــال عدم ر إالَّ يف ح ــوَّ ُيتص

ــألة ــذه املس ــدر ه ــا يف ص ــب : قلن ـــرورًة أنَّ التقري ــم ض ــا نعل إّن

ــه عــىلٰ  ــد عــدم نصــب اإلمــام أو متكين ــد عن ــا  والتبعي عكــس م

 .ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل

ٍض   :ولقولـه تعــاىلٰ 
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 .الرئيس، فلو قام غريه مقامه مل تكن الزمة النتفاء الرئيس
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، جعـــل طاعـــة الرســـول وطاعـــة ُأويل األمـــر ]٥٩: النســـاء[

ــام أنَّ  ــل، وك ــاواة يف العام ــف املس ــاء العط ــاويتني، القتض متس

ــذلك ط ــا ك ــا مقامه ــوم غريه ــول ال يق ــة الرس ــة ُأويل طاع اع

 .األمر، فال يقوم غريها مقامها

ــتامل  ـــروط باش ــة مش ــد املعتزل ــوب عن ــإنَّ الوج ــًا ف وأيض

مصـلحة أو وجـه يقتضــي وجوبـه، فـإن قـام غـريه  الفعل عـىلٰ 

مقامـه وكــان مســاويًا لــه يف اإلمكـان والقــدرة عليــه واملصــالح 

ــىلٰ  ــدها ع ــتمل أح ــث ال يش ــوب بحي ــة للوج ــوه املوجب  والوج

ب وخيلــو اآلخــر عنــه، اســتحال إجيــاب وجــه موجــب للوجــو

ــوب  ــكَّ يف وج ًا، وال ش ــريَّ ــاهبام خم ــب إجي ــًا ووج ــدمها عين أح

ــدورًا  ــان مق ــا وك ــا مقامه ــام غريه ــو ق ــة، فل ــة يف اجلمل اإلمام

ــًا، بــل كــان اهللا تعــاىلٰ  ــًا اســتحال وجوهبــا عين قــد أوجــب  ممكن

 .أحدمها ال بعينه

ــأتّ  ــام يت ــدليل إنَّ ــذا ال ــىلٰ  ٰى وه ــ ع ــد املعتزل ــائلني قواع ة الق

ــأتّ  ــمعًا، وال يت ــة س ــوب اإلمام ــىلٰ  ٰى بوج ــد  ع ــةقواع  اإلماميَّ

 .قواعد األشاعرة القائلني بوجوهبا عقالً، وال عىلٰ 

ل  ــه قــد ثبــت بــالتواتر إمجــاع املســلمني يف الصــدر األوَّ وألنَّ

ــم قــالوا ــو قــام غــري : أهنَّ ــع خلــّو الوقــت عــن خليفــة، ول يمتن

ذلـك  فإنَّـه يـدلُّ عـىلٰ . ه نظـراإلمام مقامها ملا امتنـع ذلـك، وفيـ

ع  .يف كلِّ وقت ٰى الوقت، واملدَّ

 :وعن الثاين بوجهني

ل أنَّ قـــرب املكلَّفـــني مـــن الطاعـــة وبعـــدهم عـــن : األوَّ

ب  ــرِّ ــف وُيق ــن التكلي ــيم م ــرض احلك ــابق غ ــا يط ــية ممَّ املعص

ـد حصـوله، فلـو كـان فـيام  ا يناقضـه وُيبعِّ حصوله، وعكسهام ممـَّ

ر  حصــوله مفســدة لكـان غرضــه مفســدة، يطـابق غرضــه وُيقـرِّ

 .ما ثبت يف العدل أنَّه ال يريد القبائح وذلك باطل عىلٰ 

ـــدة تســـتحيل أن تكـــون راجعـــة إىلٰ : والثـــاين  أنَّ املفس

ــب  ــو واج ــيم، إذ ه ــيٌّ ]] ٣٥ص /[[احلك ــه غن ــود لذات الوج

ــه جلــب نفــع وال دفــع رضر، فلــو  عــن غــريه، فــال يصــحُّ علي

ــة إىلٰ  ــت راجع ــت لكان ــريه كان ــوب . غ ــاه يف وج ــذي أثبتن وال

ـة للمكلَّفـني، فلـو كانـت فيـه  نصب اإلمـام فيـه املصـلحة العامَّ

مفسدة راجعة إلـيهم لكـان عـني مـا هـو مصـلحة هلـم مفسـدة 

 .هلم، خلف

ــون  ــا مكلَّف ــة، ألّن ــورة معلوم ــد حمص ــإنَّ املفاس ــًا ف وأيض

 .باجتناهبا، وتلك منفيَّة عن اإلمام

ــد امل: ال يقــال ــم املفاس ــام نعل ــل إنَّ ــا، ب ــا أفعالن ــتملة عليه ش

. أفعــال غرينــا التــي ال نقــدر نحــن عليهــا، فــال جيــب معرفتهــا

مـا يـأيت بـل مـن فعـل  واإلمامة عندكم ليسـت مـن فعلنـا عـىلٰ 

 .، فال جيب العلم باملفسدة التي تشتمل عليهااهللا تعاىلٰ 

ــول ــا نق ــىلٰ : ألّن ــتملة ع ــة مش ــت اإلمام ــو كان ــا  ل ــدة مل مفس

ــاىلٰ  ــا اهللا تع ــىلٰ  أوجبه ــىلٰ  ع ــب ع ــا أوج ــني، ومل ــاس  املكلَّف الن

 اهللا تعـاىلٰ  ٰى مفسـدة لنهـ وأيضًا لـو اشـتملت عـىلٰ . طاعة اإلمام
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م مثلــه، . عــن نصــب اإلمــام والتــايل باطــل قطعــًا فاملقــدَّ

 .واملالزمة ظاهرة

ــث ــن الثال ــيلٍّ : وع ــة ع ــوال إمام ــه ل ــني  أنَّ ــن واحلس واحلس

 ام وألنَّ اإلمــ. لظهــر مــن الفــتن مــا هــو أشــّد مــن ذلــك

ــني  كعــيلٍّ  ــن واحلس ــاس إىلٰ  واحلس ــدعون الن ــاهم  ي ــا دع م

موجــودًا  مــا لــو كــان النبــيُّ  وخياصــمهم عــىلٰ  النبــيُّ 

ــب  ــن نص ــًا م ــك مانع ــان ذل ــو ك ــذلك، فل ــه ك ــمهم علي خلاص

 وألنَّ احلــثَّ عــىلٰ . اإلمــام لكــان مانعــًا مــن نصــب النبــيِّ 

ــائزة  ــري ج ــدة غ ــت مفس ــو كان ــايص ل ــرك املع ــات وت الواجب

 .ت من النبيِّ المتنع

ــع ــن الراب ــًا، : وع ــة مطلق ــبح اإلمام ـــي ق ــك يقتض أنَّ ذل

فاقاً سواء وجبت بالعقل أو من اهللا تعاىلٰ   .، وذلك باطل اتِّ

ــا مطيــع أو عــاص، ووجــه اللطــف : ثــّم نقــول ــف إمَّ املكلَّ

ل تقويتــه عــىلٰ  ــا الثــاين فــال ُنســلِّم أنَّ  يف األوَّ فعــل الطاعــة، وأمَّ

ــه ال ل ــية من ــرك املعص ــو ت ــيح ه ــل القب ــيح، ب ــية قب ــا معص كوهن

ذلــك االعتقــاد، وهــو كــون الــرتك ال لكوهنــا معصــية، ووجــه 

ــول االســتعداد الشــديد ليثبــت التكريــر   اللطــف فيــه حص

والتــذكري املوجــب لفعــل الطاعــة لكوهنــا طاعــة، ولــرتك 

 .معصية]] ٣٦ص /[[املعصية لكوهنا 

ــد : وعــن اخلــامس ــا ق ــف، مــع أّن ــه وارد يف كــلِّ لط ــابيَّ أنَّ  نّ

 .وجوبه فيام سلف

ــادس ــن : وعــن الس ــا م ــان م ــل زم ــاق أه ــلِّم اتِّف ــا ال ُنس أّن

ذلـك، نعــم قـد يكــون  األزمنـة التــي وقـع فيهــا التكليـف عــىلٰ 

ذلــك الــبعض لكانــت  بعضــهم هبــذه املثابــة، لكــن لــو نظــر إىلٰ 

ــاء قبيحــة، الســتنكاف بعضــهم منهــا وأيضــًا هــذا . بعثــة األنبي

ـا مطلـق الـرئيس فـال، شـ إنَّام يكـون بالنسـبة إىلٰ  خص معـنيَّ أمَّ

ــرئيس ــك ال ــني ذل ض لتعي ــرَّ ــن اآلن ال نتع ــألنَّ . ونح ــًا ف وأيض

ــوده،  ــد وج ــا عن ــب منه ــه أغل ــد عدم ــلة عن ــدة احلاص املفس

 .حكمته فيجب وجوده نظرًا إىلٰ 

ــابع ــن الس ــبة : وع ــًا بالنس ــه لطف ــكَّ يف كون ــام ال ش أنَّ اإلم

. ن حينئـٍذ واجبـاً غري املعصـومني مـع بقـاء التكليـف، فيكـو إىلٰ 

ا إذا افتقـد أحـد الشــرطني وهـو جـواز اخلطـأ عـىلٰ  املكلَّفـني  أمَّ

ـــك ال  ـــٍذ، وذل ـــة حينئ ـــوب اإلمام ـــل بوج أو التكليـــف مل نق

 .يضـّرنا

 .مذهبكم وجوب اإلمامة مع التكليف مطلقاً : ال يقال

ــول ــا نق ــواز : ألّن ــو ج ــر وه ــع رشط آخ ــل م ــلِّم، ب ال ُنس

 .اخلطأ

ـا م: وعن الثامن صـلحة فيهـا، والشــرع ال ُنسـلِّم جـواز أهنَّ

مـن القائـل بعـدم  ٰى انقطاعه مع بقاء التكليف، وهـذا املنـع يتـأتّ 

. العقــيل عــن الســمعي]] ٣٧ص /[[جــواز انفكــاك التكليــف 

سلَّمنا لكـن تـرك الظلـم لـيس مصـلحة دينيـة ال غـري، بـل هـو 

ــلحة دينيــة ودنيويــة، ألنَّ اإلخــالل بــه مــن التكــاليف  مص

ســـلَّمنا لكنَّـــه يكـــون لطفـــًا يف أفعـــال . معيةالعقليـــة والســـ

ــؤثِر  ــا ُي ــداًء ممَّ ــام ابت ــل اإلم ــيح ألج ــرك القب ــإنَّ ت ــوب، ف القل

 .لرتكه لقبحه ااستعدادًا تام� 

 : يف كيفية الوجوب: النظر الثاين 

. واحلقُّ عنـدنا أنَّ وجـوب نصـب اإلمـام عـامٌّ يف كـلِّ وقـت

 :وخالف يف ذلك فريقان

م ذهبوا إىلٰ  صمُّ أبو بكر األ: أحدمها أنَّ وجوبه  وأصحابه، فإهنَّ

خمصوص بزمـان اخلـوف وظهـور الفـتن، وال جيـب مـع األمـن 

 .وانصاف الناس بعضهم من بعض، لعدم احلاجة إليه

ــاين ــوا إىلٰ : والفريــق الث م ذهب ــإهنَّ عــدم  الفــوطي وأتباعــه، ف

وجوبه مع عدم الفتن، فإنَّـه ربَّـام كـان نصـبه سـببًا لزيـادة الفـتن 

ــو وا ــن إذ ه ــدل واألم ــد الع ــب عن ــام جي ــه، وإنَّ ــتنكافهم عن س

 .شعائر اإلسالم أقرب إىلٰ 

عمومهـا، إذ مـع  وجوبـه عـىلٰ  ة عـىلٰ لنا داللـة األدلَّـة الدالَّـ

ــاج إىلٰ  ــأ، وُحيت ــوز اخلط ــن جي ــاف واألم ــ اإلنص ــظ الش رع ـحف

ــام ــب اإلم ــدود، فيج ــة احل ــأ . وإقام ــتن اخلط ــور الف ــع ظه وم

  .طف يكون أحوجالل واقع، فاملكلَّف إىلٰ 

 : يف طريق وجوبه: النظر الثالث ]]٣٨ص /[[

 :انحصـر قول القائلني بالوجوب يف ثالثة أقوال

ــو : أحــدها ــمعية، وه ــاألوامر الس ــب بالعقــل ال ب ــه واج أنَّ

 .واإلسامعيلية اإلماميَّةمذهب 

 .القول بالوجوب سمعي، وهو مذهب األشاعرة: وثانيها

وسمعًا، وهو مذهب اجلاحظ القول بالوجوب عقالً : وثالثها

 .والكعبي وأيب احلسني البرصي ومجاعة من املعتزلة

ملــا يــأيت، فيســتحيل أن  اهللا تعــاىلٰ  لنــا أنَّ الوجــوب هنــا عــىلٰ 

 .يكون الوجوب سمعياً 

م عليهـا، والشــرع  وألنَّه لطـف يف الواجبـات العقليـة فيُقـدَّ

ر عنها،  .ع دارفلو وجب بالرش متأخِّ
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ــا غــري موقو ــذلك، الشـــرع  فــة عــىلٰ وألهنَّ واللطــف فيهــا ل

 .الرشع عية موقوفة عىلٰ والواجبات الرش

ـا مـن اهللا تعـاىلٰ  أو  وألنَّه لو وجب بالشــرع لكـان تعيينـه إمَّ

ــني ــن املكلَّف ــىلٰ . م ــل ع ل باط ــا  واألوَّ ــًا، أمَّ ــدير إمجاع ــذا التق ه

ــاقني   عنــدنا فلعــدم الوجــوب ــا عنــد الب رشعــًا بــل عقــالً، وأمَّ

ــاه اهللا تعــاىلٰ  فلعــدم تعيــني والثــاين حمــال أيضــًا، الســتلزامه . إّي

ح، أو تكليــف مــا ال ُيطــاق، أو خــرق  الرتجــيح مــن غــري مــرجِّ

ــــدم ]] ٣٩ص /[[ ــــداد، أو ع ــــتامع األض ــــاع، أو اج اإلمج

ــه، والكــلُّ حمــال ــاء فائدت ــا . وجــوب نصــب اإلمــام، أو انتف أمَّ

وهيام املالزمة فألنَّه لو اختـار قـوم إمامـًا وآخـرون آخـر مـع تسـا

ــام، أو ال  ــه هــو اإلم ــدمها بعين ــا أن يكــون أح يف الصــفات، فإمَّ

ــاً  ــنهام إمام ــد م ــلُّ واح ــون ك ــدمها، أو يك ــون أح ل . يك واألوَّ

ح والثــاين يســتلزم تكليــف مــا ال . يســتلزم الرتجــيح بــال مــرجِّ

ــه ــاء فائدت ــاع، وانتف ــرق اإلمج ــاق، وخ ــتلزم . ُيط ــث يس والثال

وقبلـه ال جيـب، وإالَّ لـزم  اشرتاط نصـب اإلمـام باتِّفـاق الكـلِّ 

واحــد مــع اخــتالف  تكليــف مــا ال ُيطــاق، لكــن اتِّفــاقهم عــىلٰ 

األهــواء وتشــتّت اآلراء ومــا بيــنهم مــن العــداوة والشــحناء ال 

ــه والرابــع يســتلزم اجــتامع الضــدَّ . يمكــن ين أو النقيضــني، ألنَّ

ــع  ــاعتهام اجتم ــب ط ــإن وج ــر ف ــر اآلخ ــدِّ أم ــلٌّ بض ــر ك إذا أم

جتب طاعـة واحـد مـنهام مـع كونـه إمامـًا جتـب  الضّدان، وإن مل

ــة  ــب طاع ــه، وإن وج ــان وانتفــت فائدت ــع النقيض ــه اجتم طاعت

ــام  ــو اإلم ــان ه ح وك ــرجِّ ــال م ــيح ب ــزم الرتج ــنهام ل ــد م واح

 .واجتمع النقيضان أيضاً 

ــام تــتمُّ باإلمــام  وألنَّـه مــن الواجبــات أيضــًا، والواجبــات إنَّ

 .أو باإلمجاع، فيدور أو يتسلسل

ــه ــا أن جيــب علــيهم نصــب املعصــوم أو ال، والثــاين  وألنَّ إمَّ

ل يســـتلزم تكليـــف مـــا ال يطـــاق، إذ   حمـــال ملـــا يـــأيت، واألوَّ

ـــه إالَّ اهللا  ـــع علي ـــي ال يطَّل ـــر خف ـــمة أم ]] ٤٠ص /[[العص

 .، فيلزم تكليف ما ال ُيطاقتعاىلٰ 

 :ثالثة أقسام وألنَّ الواجبات الرشعية تنقسم إىلٰ 

ل ــة: الثــاين. يِّ مــا خيــتصُّ بــالنب: األوَّ . مــا خيــتصُّ باألُمَّ

فلـو وجبـت اإلمامـة بالشــرع لكـان . ما يشرتك بيـنهم: الثالث

ل، وهــو عـىلٰ  ـا مــن القســم األوَّ تقــدير وجوبــه ســمعًا باطــل  إمَّ

ــام . إمجاعــاً  ــام إنَّ ــًا، ألنَّ اإلم ــل أيض ــاين وهــو باط ــن الث ــا م وإمَّ

ــات، م ــرك املحرَّ ــات وت ــني بالواجب ــزام املكلَّف ــب إلل ــه  وج وب

حتصــيل نظــام النــوع، فهــو أهــمُّ الواجبــات، فيســتحيل إجيــاب 

ــن  ــمل م ــا وال تش ــمُّ نفعه ــي ال يع ــات الت ــذه الواجب ــزم هل مل

مـا يشـتمل عليـه اإلمامـة مـن دون إجيـاب ملــزم  املصـالح عـىلٰ 

هلـــذه الواجبـــات العظيمـــة، واســـتحالة هـــذا مـــن احلكـــيم 

 .رضورية، فيلزم التسلسل

ـــا أن  ـــا وألنَّ االتِّفـــاق إمَّ ل إمَّ يكـــون رشطـــًا أو ال، واألوَّ

ل انتفــ. اتِّفــاق الكــلِّ أو الــبعض الواجــب، إذ  ٰى فــإن كــان األوَّ

ـــر اتِّفـاق الكــلِّ مـع اخــتالف األهـواء وتشــتُّ  ا يتعسَّ ت اآلراء ممـَّ

ر بــل يســتحيل ، . بــل يتعــذَّ ــا بعــض معــنيَّ وإن كــان الثــاين فإمَّ

ل باطـــل، ألنَّـــ. أو غـــري معـــنيَّ ]] ٤١ص /[[ ـــا واألوَّ ه إمَّ

ــد أو  ــلِّ والعق ــل احل ــريه كأه ــن غ ــزه ع ــفة ُمتيِّ ــوف بص موص

يتم، أو ال يكــون كــذلك . العلــامء أو الصــحابة أو غــري مــا ســمَّ

ـــذُّ  ـــتالف، وتع ـــان االخ ـــل، إلمك ل باط ـــتامع، واألوَّ ر االج

ح والثــاين يســتلزم تكليــف مــا . واســتحالة الرتجــيح بــال مــرجِّ

لثــاين وهــو أن ال وإن كــان ا. ال ُيطـاق، ووقــوع اهلــرج والفســاد

يكـــون االتِّفـــاق شــــرطًا يســـتلزم اهلـــرج واملـــرج والفـــتن، 

ــداد ــتامع األض ح، أو اج ــرجِّ ــال م ــيح ب ــون . والرتج ــا أن يك وإمَّ

ــيُّ  ــلَّ النب ــزم أن ال خي ــث، فيل ــم الثال ــن القس ــنصُّ  م ــل ي ب

 . عليه، وإالَّ لزم إخالله بالواجب، وهو حمال

 : يف حملِّ الوجوب: النظر الرابع

ــو ــىلٰ الوج ــق ع ــا يتحقَّ ــاىلٰ  ب هن ــبحانه وتع ــدلُّ اهللا س ، وي

 :عليه وجوه

ــه[ ل]  الوج ــمني:  األوَّ ــم قس ــف ينقس ــا : أنَّ اللط ــدمها م أح

. ، وثـانيهام مـا يكـون مـن فعـل غـريهيكون مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ 

ــم إىلٰ  ــم ينقس ــلُّ قس ــمني وك ــًا يف : قس ــون لطف ــا يك ــدمها م أح

ــدوب ــًا يف من ــون لطف ــا يك ــانيهام م ــب، وث ــنيَّ يف  .واج ــد تب وق

ــن اهللا تعــاىلٰ  ــو لطــف م ــلَّ مــا ه ــب  علــم الكــالم أنَّ ك يف واج

وجــه ال يقــوم غـريه مــن أفعالــه وأفعــال  كلَّـف العبيــد بــه عـىلٰ 

، اهللا تعــاىلٰ  غــريه مقامــه فــيام هــو لطــف فيــه فهــو واجــب عــىلٰ 

ـــه ـــتقض غرض ـــه، وان ـــامللطوف في ـــف ب ـــبح التكلي   .وإالَّ لق

فيـه كـذلك، فثبـت أنَّ  ونصب اإلمـام فـيام جيـب]] ٤٢ص /[[

 .اهللا تعاىلٰ  نصب اإلمام ما دام التكليف باقيًا واجب عىلٰ 

 :مقّدمات فهذا الدليل مبنيٌّ عىلٰ 

، : األُوىلٰ  أنَّ نصــب اإلمــام لطــف يف الواجبــات، وهــذا بــنيِّ

رناه فيام مٰىض   .وقد قرَّ
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، ألنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون أنَّـه مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ : الثانية

، فــال يمكــن أن يكــون نصــبه مــن فعــل غــري اهللا، ألنَّ معصــوماً 

الســرائر، فـال  الســرائر ال يكـون مطَّلعـًا عـىلٰ  غري املطَّلـع عـىلٰ 

ــز املوصــوف بامتنــاع وقــوع املعصــية عنــه أو عــن  يقــدر أن ُيميِّ

به إماماً  ٰى غريه حتَّ   .ُينصِّ

ــة ــيام : الثالث ــك ف ر ذل ــرَّ ــد تق ــه، وق ــريه مقام ــوم غ ــه ال يق أنَّ

 .مٰىض 

ــةا ــىلٰ : لرابع ــب ع ــو واج ــك فه ــأنه ذل ــف ش ــلَّ لط اهللا  أنَّ ك

 .ه يف علم الكالمبيَّنّاما قد  ، عىلٰ تعاىلٰ 

ــه تعــاىلٰ : اخلامســة ر  أنَّ ــات، وهــذا قــد تقــرَّ ال خيــلُّ بالواجب

 .وُبنيِّ يف باب العدل

ــًا عليــه تعــاىلٰ :  الوجــه الثــاين ، كــلُّ مــا كــان التكليــف واجب

م حــقٌّ فالتــايل  ،فنصــب اإلمــام واجــب عليــه تعــاىلٰ  لكــن املقــدَّ

 :بيان املالزمة من وجوه. مثله

ل ـــه ال يـــتمُّ فائدتـــه وغايتـــه إالَّ بنصـــب اإلمـــام، : األوَّ أنَّ

 .بالوجوب فيكون أوىلٰ 

أنَّه إنَّام جيب التكليف السمعي لكونه لطفًا يف التكاليف : الثاين

اللطف يف  العقلية، وهذا لطف يف التكاليف السمعية، واللطف يف

 .ء أيضًا، فيجباليشء لطف يف ذلك اليش

ــث ــو: الثال ــيهم الق ــق ف ــه خل ــف ألنَّ ــب التكلي ــام وج  ٰى إنَّ

ــث  ــن حي ــب م ــدرًا، فوج ــم ق ــق هل ــبية وخل ــهوية والغض الش

وهــذا بعينــه . احلكمــة التكليــف، وإالَّ لــزم االخــتالل والفســاد

آٍت يف نصــب اإلمــام، وال يــتمُّ إالَّ بنصــب اإلمــام، ومــا ال يــتمُّ 

 اإلمـام واجبـًا عـىلٰ   الَّ به فهـو واجـب، فيكـون نصـبالواجب إ

 .تقدير وجوب التكليف

م فقد ُبنيِّ يف  ا حقيقة املقدَّ  .علم الكالم]] ٤٣ص /[[وأمَّ

ــث ــه الثال ــاىلٰ :  الوج ــق يف اهللا تع ــه تتحقَّ ــوه وجوب ، أنَّ وج

وكلُّ ما كـان كـذلك كـان واجبـًا عليـه، ينـتج أنَّ نصـب اإلمـام 

ــا الصــغرأ. واجــب عليــه تعــاىلٰ  فــألنَّ وجــه وجــوب  ٰى مَّ

ــا  ــه، وأمَّ ــه لطفــًا في ــادة هــي كون ــا مــع زي ــق هن التكليــف يتحقَّ

 .فظاهرة]] ٤٤ص /[[ ٰى الكرب

ــع ــه الراب ــىلٰ :  الوج ــن ع ــمني أنَّ احلس ــه : قس ــا وجوب ــه م من

. الزم حلسنه بحيث كلَّـام حسـن وجـب، ومنـه مـا لـيس كـذلك

ل إمجاعــاً  ــا تصـــرُّ . واإلمامــة مــن األوَّ يف األمـــوال  فوألهنَّ

ـــرورة  ــد ض ــن إالَّ عن ــال حتس ــامل، ف ــروج يف الع ــس والف واألنف

ملزمــة بــام تقتضـــي وجوهبــا كأكــل طعــام العــني يف املخمصــة 

ــه ــاىلٰ . ورشب مائ ــن اهللا تع ــن م ــام حس ــب اإلم ــف،  ونص ولط

 .فيكون واجباً 

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة احلّيل لعالَّ ا /أنوار امللكوت

 :يف اإلمامة: عرشاملقصد اخلامس  ]]٢٣٥ص [[/

 :وفيه مسائل

ا واجبة: املسألة األُوىلٰ   :يف أهنَّ

ب مـن الطاعـة : قال ـا لطـف ُيقـرِّ اإلمامة واجبة عقـالً، ألهنَّ

د عن املعصـية، وخيتـلُّ حـال اخللـق مـع  وقـد ذكـر  .عـدمهاُيبعِّ

ز يـــومتي ،الصـــانع مـــن إرشـــاده إىلٰ  أصـــحابنا فيهـــا وجوهـــاً 

 .األغذية من السموم وغري ذلك

 : لقولـه تعـاىلٰ  ،أيضـاً  اجبـة سـمعاً وو
ُ
ة
َ
ـاِرق  َوا�س�

ُ
ـاِرق َوا�س�

ُهما
َ
ــِد� يْ

َ
َطُعوا أ

ْ
ــا�

َ
ــدة[ ف ــام أيء ـواألمــر بالشــ ،]٣٨: املائ مــر ب

ــ«: وبقولــه  . بــهإالَّ الشـــيء ذلــك  ال يــتمُّ  ة مــن األئمَّ

ــريش ــزام»ق ــو إل ــ. ، وه ــحابة حجَّ ــاع الص ــىلٰ وإمج ــك ة ع  ذل

 .أيضاً 

ـــت : أقـــول ـــةذهب ـــالً  أنَّ  ىلٰ إ اإلماميَّ ـــة عق ـــة واجب  اإلمام

ـــ. وســـمعاً  ـــذهب الكعب ـــو م ـــ وأيب يوه ـــني البص   يرـاحلس

ــة ــاعرة. ومجاعــة مــن املعتزل ــة واألش  إىلٰ  وذهــب مجهــور املعتزل

 .ا واجبة سمعاً أهنَّ 

ــ وجوهبــا عقــالً  الشــيخ عــىلٰ  واحــتجَّ  واللطــف  ،ا لطــفبأهنَّ

 .فاإلمامة واجبة ،واجب

ــ :ٰى بيــان الصــغر ــتُ ولطاعــة ب مــن اقــرِّ ا تُ أهنَّ د مــن بعِّ

النـاس إذا كــان هلـم رئــيس  رورة أنَّ ـفإّنـا نعلــم بالضـ ،املعصـية

 ـيقــاهر ينتصــف للمظلــوم مــن الظــامل ويــردعهم عــن املعاصــ

ــات ]]٢٣٦ص [[/ ــأمرهم بالطاع ــإنَّ  ،وي ــون  ف ــاس يكون الن

 .أبعد من الطاعات أقرب ومن املعايص

 .متفقد تقدَّ  ٰى ا الكربوأمَّ 

،وهـذا الربهـان قطعــ أبطلناهــا  ،والشـكوك عليــه ضـعيفة يٌّ

 .)املناهج(كتاب  يف

 :خرأُ  وجوب اإلمامة وجوهاً  وقد ذكر أصحابنا يف

 .النظر ه عىلٰ نبِّ ه يُ أنَّ  :منها

ــا ــ :ومنه ــىلٰ أنَّ ــني ع ــبهات ه يع ــع الش ــل  ،دف ــد العق ويعض

 .بتحصيل املقّدمات
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 .ةالصنائع اخلفيَّ  د إىلٰ رِش ه يُ أنَّ  :ومنها

ـــ :ومنهـــا ـــة لتُ  د إىلٰ رِشـــه يُ أنَّ ـــب وإىلٰ جتَ الســـموم القاتل  ن

 .وغري ذلك من الفوائد ،ز بينهاميِّ ل، ويُ ناوَ األغذية لتُ 

 :عليه وجوه فيدلُّ  ،ا وجوهبا سمعاً وأمَّ 

َطُعوا : قولــه تعــاىلٰ  :أحــدها
ْ
ــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ــاِرق  َوا�س�

ُ
ــاِرق َوا�س�

ُهما
َ
ــِد� يْ

َ
ــاىلٰ اهللا أمــر ، أ ــوّيل  تع ــيس املت ــارق، ول ــد الس ــع ي  بقط

 مرنـا بـام ال يـتمُّ فقـد أُ  ،فاق، بـل اإلمـامة باالتِّ مَّ موع األُ لذلك جم

ــإالَّ  ــر بالش ــام، واألم ــب اإلم ــتمُّ ـ بنص ــام ال ي ــر ب ــك  يء أم ذل

 .فيكون نصبه واجباً  ، بهاليشء إالَّ 

ــاين ــه   :الث ــ«: قول ــان  ،»ة مــن قــريشاألئمَّ وهــو وإن ك

ــيغة اخلــرب إالَّ  يف جيــب كــون  يأ ،املقصــود بــه األمــر  أنَّ ص

 .حقيقةخرب وهذا إلزام وأمر ال  ،مام من قريشاإل

ـــنِّ تَ وُحي  ـــول املص ـــون ق ـــزام: (فمـــل أن يك ـــو إل  يأ )وه

ــ ــإنَّ  ،اخلربب ــد  ف ــعيف عن ــه ض ــنِّ  ]]٢٣٧ص [[/راوي  ،فاملص

ــه إالَّ  ــاج ب ــال احتج ــىلٰ ف ــوب   ع ــدم وج ــائلني بع ــوم الق اخلص

 .صمِّ اإلمامة كرضار واأل

نصـب بوا  خيّلـم ملفـإهنَّ  ،ذلـك إمجاع الصـحابة عـىلٰ   :الثالث

 .بعض األوقات وا به يفإمام، ولو مل تكن واجبة ألخلُّ 

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

اهللا  فيجـب نصـبه عـىلٰ  ،اإلمام لطف]: قال[ ]]٤٩٠ص [[/

 .للغرض حتصيالً  ،تعاىلٰ 

 : يف هذا املقصد مسائل: أقول

 :اهللا تعاىلٰ  ب عىلٰ نصب اإلمام واج يف أنَّ : وىلٰ األُ املسألة 

مـن املعتزلــة ومجاعــة  فــذهب األصــمُّ  ،اختلـف النــاس هنـا

وذهـب البـاقون  ،نفـي وجـوب نصـب اإلمـام من اخلـوارج إىلٰ 

ائيــان و أصــحاب احلــديث بّ فاجلُ  ،لكــن اختلفــوا ،الوجــوب إىلٰ 

ــالوا ــعرية ق ــ :واألش ــمعاً إنَّ ــب س ــالً  ه واج ــو . ال عق ــال أب وق

 ،ه واجـب عقـالً إنَّـ :ماميَّـةاإلري والبغـداديون وـاحلسني البصـ

ــمّ  ـةفقالــت  ،اختلفــوا ث اهللا  نصــبه واجــب عــىلٰ  إنَّ  :اإلماميـَّ

ــاىلٰ  ــداديون. تع ــني والبغ ــو احلس ــال أب ــ :وق ــىلٰ إنَّ ــب ع  ه واج

 .العقالء

ــتدلَّ  ــنِّ  واس ــىلٰ   فاملص ــىلٰ  ع ــام ع ــب اإلم ــوب نص  وج

ــ .واللطــف واجــب ،اإلمــام لطــف بــأنَّ  اهللا تعــاىلٰ   ٰى ا الصــغرأمَّ

العقـالء  روري حاصـل بـأنَّ ـإذ العلـم الضـ ،للعقـالء فمعلومـة

ــ كــان هلــم رئــيس يمــنعهم عــن التغالــب والتهــاوش  ٰى مت

فعــل الطاعـــات  هم عــىلٰ ي ويعــدُّ ـهم عــن املعاصــويصــدُّ 

الصــالح أقــرب  كــانوا إىلٰ  ،التناصــف والتعــادل ويبعــثهم عــىلٰ 

 .فيـه العاقـل روري ال يشـكُّ ـوهـذا أمـر ضـ ،ومن الفساد أبعد

 .م بياهنافقد تقدَّ  ٰى كربا الوأمَّ 

وانحصار اللطف فيـه معلـوم  ،واملفاسد معلومة االنتفاء: قال

وعدمـه  ،فه آخروترصُّ  ،لطف ]]٤٩١ص [[/ووجوده  ،للعقالء

 .امنّ 

دليــل أصــحابنا مــع اإلشــارة  هــذه اعرتاضــات عــىلٰ : أقـول

 :اجلواب عنها إىلٰ 

ــالف :لاألوَّ  ــال املخ ــىلٰ : ق ــتملت ع ــد اش ــة ق ــون اإلمام  ك

ــه ــىلٰ  وج ــا ع ــي يف وجوهب ــف ال يكف ــاىلٰ  اللط ــالف  ،اهللا تع بخ

وجـه الوجـوب فيـه علينـا النتفـاء املفاسـد يف  ٰى املعرفة التي كفـ

ـأمَّ  ،ناظنِّ  م عَلـفـال يكفـي وجـه الوجـوب مـا مل يُ   ه تعـاىلٰ ا يف حقِّ

ال جيـوز اشـتامل  مَ فِلـ ،بانتفائهـا انتفاء املفاسـد وال يكفـي الظـنُّ 

ــىلٰ  ــة ع ــدة ال  اإلمام ــامفس ــىلٰ  ،نعلمه ــة ع ــون واجب ــال تك اهللا  ف

 ؟تعاىلٰ 

 ألنَّ  ،املفاســد معلومــة االنتفــاء عــن اإلمامــة أنَّ  :واجلــواب

ــع ــا أمج ــا اجتناهب ــب علين ــة جي ــورة معلوم ــد حمص ــ ،املفاس ام وإنَّ

التكليــف بغــري املعلــوم  ألنَّ  ،جيــب علينــا اجتناهبــا إذا علمناهــا

ــال ــن اإلمامــة ،حم ــة ع ــوه منتفي ــك الوج ــ ،وتل جــه و ٰى فيبق

املفسـدة  وألنَّ  .فيجـب عليـه تعـاىلٰ  ،عـن املفسـدة اللطف خالياً 

 ،والتـايل باطـل قطعـاً  ،عنهـا لو كانـت الزمـة لإلمامـة مل تنفـّك 

 : ولقولــه تعـــاىلٰ 
ً
ـــة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 جاِعـــل

�
: البقـــرة[ إِ�

ــا ،]٣٠ ــا عنه ــاز انفكاكه ــة ج ــت مفارق ــىلٰ  ،وإن كان ــب ع  فيج

 .تقدير االنفكاك

 ،ر اللطـف فيهـاـام جتـب لـو انحصـاإلمامـة إنَّـ :االوق :الثاين

 ؟ال جيـوز أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام اإلمامـة مَ فلِ 

 .التعيني فال جيب عىلٰ  ، اإلمامة للطفيةفال تتعنيَّ 

ــواب ــة  أنَّ  :واجل ــاه يف اإلمام ــذي ذكرن ــف ال ــار اللط انحص

ــالء ــوم للعق ــلِّ  ،معل ــالء يف ك ــئ العق ــذا يلتج ــلِّ  وهل ــان وك  زم

للمفاســـد الناشـــئة مـــن  نصـــب الرؤســـاء دفعـــاً  قع إىلٰ صـــ

 .االختالف

ــ :قــالوا :الثالــث  فاً رِّ ـإذا كــان متصــ ام يكــون لطفــاً اإلمــام إنَّ

 ،تقولــون بــذلك ]]٤٩٢ص [[/وأنــتم ال  ،بــاألمر والنهــي
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ومــا تقولــون بوجوبــه  ،ال تقولــون بوجوبــه فــام تعتقدونــه لطفــاً 

 .ليس بلطف

 :ه لطف لوجوهوجود اإلمام نفس أنَّ  :واجلواب

 .ه حيفظ الرشائع وحيرسها عن الزيادة والنقصانأنَّ  :أحدها

فــني لوجــود اإلمــام وجتــويز إنفــاذ اعتقــاد املكلَّ  أنَّ  :وثانيهــا

ــلِّ  ــيهم يف ك ــه عل ــاد  حكم ــن الفس ــردعهم ع ــبب ل ــت س وق

 .وهذا معلوم بالرضورة ،الصالح ولقرهبم إىلٰ 

ـــ فه ال شـــكَّ رُّ ـتصـــ أنَّ  :وثالثهـــا  إالَّ   يـــتمُّ وال ،ه لطـــفأنَّ

 .آخر فه لطفاً وترصُّ  ،فيكون وجوده نفسه لطفاً  ،بوجوده

 :موربأُ  لطف اإلمامة يتمُّ  :والتحقيق أن نقول

وهـو خلـق اإلمـام ومتكينــه  ،اهللا تعــاىلٰ  مـا جيـب عـىلٰ  :منهـا

وهـذا قـد فعلـه  ،عليـه باسـمه ونسـبه بالقـدرة والعلـم والـنصُّ 

 .اهللا تعاىلٰ 

لـه لإلمامـة وقبولـه وهـو حتمُّ  ،اإلمـام مـا جيـب عـىلٰ  :ومنها

 .وهذا قد فعله اإلمام ،هلا

رة لـه ـوهـو مسـاعدته والنصـ ،ةالرعيـَّ ما جيـب عـىلٰ  :ومنها

ــه ــال قول ــ ،وقبــول أوامــره وامتث ــه الرعيَّ ــان  ،ةوهــذا مل تفعل فك

 .وال من اإلمام ،منع اللطف الكامل منهم ال من اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

مة احل/ معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (ّيل العالَّ

 :يف وجوب اإلمامة]] ٤٠٣ص [[

 س يف وجوهبــا، فــذهب مجاعــة كاألصــمِّ واختلــف النــا

ــريه إىلٰ  ــ وغ ــور إىلٰ أهنَّ ــب اجلمه ــة، وذه ــري واجب ــا ا غ  .وجوهب

 :واختلفوا يف مقامني

ــيلٍّ : لاألوَّ  ــو ع ــب أب ــة  ذه ــاعهام ومجاع ــم وأتب ــو هاش وأب

ــاعرة إىلٰ  ــمع أنَّ  األش ــا الس ــق وجوهب ــت  .طري ــةاوذهب  إلماميَّ

ــ ــني البص ــو احلس ــداد وأب ــة بغ  إىلٰ  ]]٤٠٤ص [[/ري ـومعتزل

 .ه العقلأنَّ 

ــاين ــام الث ــت : املق ـةذهب ــ إىلٰ  اإلماميـَّ ــة عــىلٰ أهنَّ  اهللا ا واجب

ــو احلســني .تعــاىلٰ  ــ ري وغــريه إىلٰ ـالبصــ  وذهــب أب ــة أهنَّ ا واجب

 .اإلماميَّةمذهب  واحلقُّ . العقالء عىلٰ 

 :يف وجوب اإلمامة باللطف اإلماميَّةمذهب  الدليل عىلٰ 

اإلمامـة لطـف، واللطـف واجـب : والدليل عليـه أن نقـول

ـ. تعـاىلٰ  اهللا ، فاإلمامـة واجبـة عـىلٰ تعـاىلٰ  اهللا عىلٰ   ،ٰى ا الصـغرأمَّ

ــا نعلــم أنَّ  ــاس متــ فألّن ــيس خيــافون ســطوته  ٰى الن كــان هلــم رئ

الصـــالح أقـــرب ومـــن الفســـاد أبعـــد،  م يكونـــون إىلٰ فـــإهنَّ 

ـ .هم مـن مثـل هـذا الـرئيسوبالعكس عند خلوِّ   ،ٰى ا الكـربوأمَّ

 .بياهنا فقد مٰىض 

 :وجوب اإلمامة باللطف االعرتاضات عىلٰ 

أم ال؟  ،إذا كـان ظـاهراً  لطفـاً   يكـون ٰى متـ: فـإن قلـت: قـال

جيــب اللطــف إذا خــال  ٰى ومتــ  .ممنــوع )والثــاين ،مل مســلَّ األوَّ (

ه ال جيــوز أن يكــون فيــه وجــ مَ ـأو ال؟ ولِــ ،مــن جهــات القــبح

ــبح ــَخ   ق ــا؟ َي ِف ــت علين ــإن قل ــ: ف ــذا يطَّ ــلِّ ه ــب  رد يف ك واج

ــة ــت .كاملعرف ــرق أنَّ : قل ــنَّ  الف ــوِّ  ظ ــاٍف  اخلل ــوب   ك يف الوج

ــاىلٰ  ــه تع ــا بخالف ــ ،علين ــه إالَّ فإنَّ ــب علي ــاء ه ال جي ــم انتف  إذا عل

 ،تكــون اإلمامــة واجبــة إذا قــام غريهــا مقامهــا ٰى متــو .اجلميــع

 .؟ ممنوعأم إذا مل يقم

ــامَّ ـلــ: أقــول ]]٤٠٥ص [[/ وجــوب  ة عــىلٰ  ذكــر احلجَّ

أخــذ يف االعــرتاض عليهــا، وذكــر  تعــاىلٰ  اهللا اإلمامــة عــىلٰ 

 :ك به املخالف من االعرتاضاتما متسَّ  ٰى هاهنا أقو

ــ اإلمامــة مطلقــاً  م أنَّ ســلِّ ال نُ : نقــول  أن: هلــاأوَّ  ام لطــف، وإنَّ

ـ إذا كـان اإلمـام ظـاهراً  تكون لطفـاً  كـان ا إذا مبسـوط اليـد، أمَّ

 .، وذلك ظاهركون لطفاً يه ال فإنَّ  خائفاً  مستوراً 

ــا ــلِّ ال نُ : وثانيه ــاً  م أنَّ س ــب مطلق ــف واج ــل إنَّــاللط ام ، ب

الفعـل املشـتمل  إذا خـال مـن جهـات القـبح، فـإنَّ  يكون واجباً 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــتمل ع ــدة وإن اش ــوع مفس ــتحيل  ن ــرية يس ــالح كث مص

ــن اهللا ــدوره م ــاىلٰ  ص ــتع ــذلك فِل ــان ك ــ مَ ، وإذا ك وز أن ال جي

ـإالَّ  تكون اإلمامة وإن كانـت لطفـاً  نـوع  ا قـد اشـتملت عـىلٰ  أهنَّ

ــ ــدة خفيَّ ــامفس ــىلٰ  ؟ة علين ــزم  وع ــتحال اجل ــدير اس ــذا التق ه

 .  تعاىلٰ  اهللا بوجوهبا عىلٰ 

ــال ــ: ال يق ــاقط، ألنَّ ــرتاض س ــذا االع ــه أن ال ه ــزم من ه يل

:  ويمكـن أن يقـاله مـا مـن واجـب إالَّ ، ألنَّـيء أصـالً ـجيب ش

ــ نــوع مفســدة، فيســتحيل اجلــزم بوجوبــه،  قــد اشــتمل عــىلٰ  هإنَّ

ــل  ــك باط ــة، وذل ــة واجب ــون املعرف ــك أن ال تك ــن ذل ــزم م ويل

 .باإلمجاع

، ومنـه  فاملكلَّـ الواجـب منـه مـا جيـب عـىلٰ  إنَّ : ألّنـا نقـول

ل يكفــي يف اجلـــزم والقســم األوَّ  .تعــاىلٰ  اهللا مــا جيــب عــىلٰ 

ال يكفـي فيـه   الثـاينوالقسـم ( .ه عـن املفاسـدخلوِّ  بوجوبه ظنُّ 

ــدَّ  ــل ال ب ــك، ب ــوِّ  ذل ــع بخل ــن القط ــدم ــن املفاس ــافرتق )ه ع ، ف

 .األمران
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ال يقـوم  ام تكون واجبة إذا كانـت لطفـاً اإلمامة إنَّ  أنَّ : وثالثها

تقـدير قيـام غريهـا مقامهـا  ه عـىلٰ وهو ممنوع، فإنَّ  ،غريها مقامها

 .ةاعرتاضات هذه احلجَّ  ٰى فهذا أقو .يستحيل اجلزم بوجوهبا

 :جواب االعرتاضات ]]٤٠٦ص [[/

ـ: واجلـواب: قال يف  التجـويز كـاٍف  ، فـإنَّ ا لطـف مطلقـاً أهنَّ

ــل كــلُّ  القــرب إىلٰ  ــو حاص ــالح، وه ــت الص ــه .وق ــوز : قول جي

ــىلٰ  ــتامهلا ع ــة اش ــدة جمهول ــا. مفس ــا : قلن ــة ألّن ــائح معلوم القب

ـ .فون هبا، وهي منتفيةمكلَّ  ـوألهنَّ ا الزمـة فيلـزم مـن تصـّور ا إمَّ

ــوُّ اإل ــة تص ــذٍ  ،رهامام ــا، وحينئ ــوز زواهل ــة جي ــب  أو عارض جي

مســارعة : قلنــا. لطــف يقــوم غــريه مقامــه: قولــه .فعلهــا

ـــ أنَّ  األذهـــان إىلٰ  ام يكـــون باإلمامـــة الزجـــر عـــن الفســـاد إنَّ

ــي ـــقتض ــاره، إذ ال يتوقَّ ــىلٰ ي انحص ــر ف ع ــي آخ ــزم بنف  .اجل

ـــال واألوىلٰ  ـــة، : أن يق ـــة أو خالص ـــة راجح ـــلحة اإلمام مص

 .الراجح ألجل املرجوح مفسدةوترك 

ــا نقــول: لواجلــواب عــن الســؤال األوَّ : أقــول اإلمامــة : أّن

ــاً  ــ .لطــف مطلق ــدأمَّ ــ .فظــاهر ،ا إذا كــان منبســط الي ا إذا مل وأمَّ

ذلـك   وقـت، فيكـون ز ظهـوره يف كـلِّ وِّ ف ُجيـاملكلَّـ فألنَّ  ،يكن

ــراً  ــه زاج ــىلٰ   ل ــدام ع ــن اإلق ــية، فيُ  ع ــاملعص ــاً   قحقَّ ــا لطف  كوهن

ــاً م ــاً  .طلق ــ وأيض ــه  مَ فِل ــو كون ــف ه ــون اللط ــوز أن يك ال جي

 ؟ظاهراً  موجوداً 

للقبـيح مـن حيـث  فـاعالً  تعـاىلٰ  يلزم أن يكـون اهللا: ال يقال

 .إخالله باإلمام القاهر اليد

ــا نقــول ــ  تعــاىلٰ  اهللا إنَّ : ألّن وجــه ال  ام يفعــل اللطــف عــىلٰ إنَّ

األعــــوان لإلمــــام ينــــايف  وخلــــق اهللا(ينــــايف التكليــــف، 

ــف ــإنَّ )التكلي ــ ، ف ــام إنَّ ــف اإلم ــام لط ــق اإلم ــل بخل ام حيص

 ،لـه لإلمامـةوبتحمُّ  .عليـه، وهـذا قـد فعلـه اهللا ومتكينه والـنصِّ 

ـــوبنصــ .قــد فعلــه اإلمــام ]]٤٠٧ص [[/وهــو  ــه، رة الرعيَّ ة ل

 .ة، فيكون ترك اللطف من جهتهموهو مل تفعله الرعيَّ 

 :وجهني  واجلواب عن السؤال الثاين من

ة عـــن أّنـــا نعلـــم القبـــائح بأرسهـــا، وهـــي منفيَّـــ :لاألوَّ 

ــة ــة واجب ــون اإلمام ــة، فتك ــ .اإلمام ــة األُ أمَّ ــا  ،وىلٰ ا املقّدم فألّن

م تكليـف بـام ال عَلـفون باالجتناب هلـا، والتكليـف بـام ال يُ مكلَّ 

 .فظاهرة ،ا املقّدمة الثانيةوأمَّ  .طاقيُ 

ـــ أنَّ : الثـــاين  أو ،ا أن تكـــون الزمـــة لإلمامـــةاملفســـدة إمَّ

رها، ر اإلمامــة تصــوُّ مــن تصــوُّ   ل لــزمفــإن كــان األوَّ  .عارضــة

ــل بالضــ ــو باط ــان الثــاين .رورةـوه ــت اإلمامــة  ،وإن ك كان

 . عارضواجبة عند عدم امل

ــث ــؤال الثال ــن الس ــواب ع ــان يف  أنَّ  :واجل ــارعة األذه مس

ام يكـون بالسـلطان الزجـر عـن الفسـاد إنَّـ أنَّ   سائر األمـاكن إىلٰ 

 .صاره فيهالقاهر يقتيض انح

وجــوب  يمكــن االســتدالل عــىلٰ : وإذا عرفــت هــذا فنقــول

ــ اإلمامـة بطريــق آخـر، وهــو أنَّ  ا أن تكــون مصــلحة اإلمامـة إمَّ

ل جيــب التقــدير األوَّ  وعــىلٰ  .أو راجحــة ،خالصــة مــن املفســدة

ــا ــىلٰ  .وجوده ــذلك، ألنَّ  وع ــاين ك ــدير الث ــلحة  التق ــرك املص ت

 غــري أنَّ  .اجحــةالراجحــة ألجــل املفســدة املرجوحــة مفســدة ر

 .قواعد املعتزلة عىلٰ  ٰى هذا ال يتمّش 

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف وجوهبا :لاألوَّ ]  املطلب[]] ١٩٩ص /[[

ـياإلمامة ر ين والـدنيا لشـخص مـن مـور الـدِّ أُ ة يف اسـة عامَّ

 .األشخاص

والفـــوطي،  فمنـــع منـــه األصـــمُّ  ،يف وجوهبـــا َف ِلـــواختُ 

 .وجوهبا ب الباقون إىلٰ وذه

 ني أنَّ ري والبغـــداديِّ ـوأيب احلســني البصـــ اإلماميَّـــةفعنــد 

ــق وجوهبــا العقــل ـةلكــن  ،طري  اهللا أوجبوهــا عــىلٰ  اإلماميـَّ

كــان هلــم  ٰى النــاس متــ رورة، فــإنَّ ـبالضــ ، لكوهنــا لطفــاً تعــاىلٰ 

ــالح  ــن الص ــانوا م ــردع الظــامل ك ــوم وي ــف للمظل ــيس ينتص رئ

 .مواللطف واجب ملا تقدَّ  ،أقرب وعن الفساد أبعد

يقوم غريها مقامهـا فـال  جيوز أن تكون اإلمامة لطفاً : ال يقال

مـن اللطـف مـا ال يقـوم غـريه مقامـه كـالعلم  جيب عينـا، فـإنَّ 

باستحقاق الثواب والعقـاب، ومنـه مـا يقـوم غـريه كالتكـاليف 

منا، لكـن سلَّ . ف من التكليف السمعي مل خيل مكلَّ ة، وإالَّ السمعيَّ 

وال يكفي يف الوجوب ثبـوت وجهـه . وجه قبح وز اشتامهلا عىلٰ جي

 .عنه وجوه املفاسد ما مل ينتِف 

ــول ــا نق ــلِّ اتِّ : ألّن ــالء يف ك ــاق العق ــىلٰ  ف ــان ع ــان وزم  مك

انتفــاء غريهــا مــن  عــىلٰ ]] ٢٠٠ص /[[  نصــب الرؤســاء دليــل

 .ة هناوهي منفيَّ  ،األلطاف، ووجوه القبح حمصورة

ـ: ونديُّ وقال أبـو احلسـني والبغـدا . العقـالء ا واجبـة عـىلٰ إهنَّ

 .الفساد وهو خطأ، ملا فيه من التنازع املؤّدي إىلٰ 

 .ا واجبة سمعاً أهنَّ  بّائيان واألشاعرة إىلٰ وذهب اجلُ 

*   *   * 



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٤٤٤

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :يف اإلمامة: املقصد اخلامس عرش[ ]]٤٦٧ص [[/

 :وفيه مسائل

 :]ا واجبةيف أهنَّ : وىلٰ ة األُ املسأل

ـواإلمامـة واجبـة عقـالً ( :فقال املصنِّ  ب قـرِّ ا لطـف يُ ، ألهنَّ

ــة ويُ  ــن الطاع ــم ــيةبعِّ ــن املعص ــلُّ  ،د ع ــال وخيت ــع   ح ــق م اخلل

ــاً  ــا وجوه ــحابنا فيه ــر أص ــد ذك ــدمها، وق ــاده إىلٰ  ع ــن إرش  م

وواجبــة  .وغــري ذلــك  ،ومتييــز األغذيــة مــن الســموم  ،الصـنائع

ــمعاً  ــاً  س ــه ،أيض ــاىلٰ   لقول َطُعوا : تع
ْ
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ــدة[ أ ــ]٣٨ :املائ ــر بالش ــتمُّ ـ، واألم ــام ال ي ــر ب  يء أم

ــ ــك الش ــهيء إالَّ ـذل ــه  . ب ــ( :ولقول ــريشاألئمَّ ــن ق ، )ة م

 .)ذلك أيضاً  ة عىلٰ وهو إلزام، وإمجاع الصحابة حجَّ 

ــ(قــال الشــارح  ــذهبــت (: )هدام ظلُّ اإلمامــة  أنَّ  إىلٰ  ةاإلماميَّ

ــالً  ــة عق ــمعاً  واجب ــني  ،وس ــي وأيب احلس ــذهب الكعب ــو م وه

ــ ــةـالبص ــن املعتزل ــة م ــ ، ألنَّ )ري ومجاع ــني البص ــا احلس ري ـأب

: قـالوا اإلماميَّـةاخللـق، و عـىلٰ  وجوهبـا عقـالً  والكعبي ذهبا إىلٰ 

ـــ ـــىلٰ إهنَّ ـــة ع ـــاىلٰ  اهللا ا واجب ـــة (، تع ـــور املعتزل ـــب مجه وذه

ــ واألشــاعرة إىلٰ  واملــراد مــن وجــوب  ،)ا واجبــة ســمعاً أهنَّ

 .اإلمامة وجوب نصب اإلمام

ــتجَّ ( ــىلٰ  واح ــيخ ع ــالً  الش ــا عق ــ وجوهب ــة ) ابأهنَّ أي اإلمام

ـــف( ـــب ،لط ـــف واج ـــتغراق ،)واللط ]] ٤٦٨ص /[[ ، لالس

ــربوإالَّ  ــا كانــت الك ــ ٰى  مل ــذٍ  ،ةكّليَّ ــاس  وحينئ ــتج هــذا القي ال ين

 .اإلمامة واجبة: قولنا

ــ واعلــم أنَّ  ام تنــتج وجــوب اإلمامــة يف ة إنَّــهــذه احلجَّ

ــة ــي ،اجلمل ــمُّ   وه ــمعياً  أع ــه س ــن كون ــاً  م ــتج  ،أو عقلي وال تن

ــالً  ــة عق ــوب اإلمام ــو وج ــذي ه ــوب ال ــ إذا ُخ ، إالَّ املطل ص صِّ

 .بالعقيل ٰى الوجوب يف الكرب

ــغر( ــان الص ــاً ) ٰى بي ــة لطف ــون اإلمام ــي ك ــ( يعن ــي ) اأهنَّ يعن

ــب مــن الطاعــة وتُ قــرِّ تُ (اإلمامــة  املعصــية، فإّنــا نعلــم د عــن بعِّ

قــاهر (  مطــاع) النــاس إذا كــان هلــم رئــيس رورة أنَّ ـبالضــ

ي ـينتصـــف للمظلـــوم مـــن الظـــامل ويـــردعهم عـــن املعاصـــ

ــإنَّ  ــات، ف ــأمرهم بالطاع ــات  وي ــن الطاع ــون م ــاس يكون الن

 . هذاللطف إالَّ  ٰى وال معن ،)أقرب ومن املعايص أبعد

) متقـدَّ وقـد ت( ،لطـٍف  يعنـي وجـوب كـلِّ ) ٰى وأّما الكرب(

 .يف البحث عن األلطاف

ــه ــيٌّ : (قول ــان قطع ــذا بره ــعيفة  ،وه ــه ض ــكوك علي والش

 ).أبطلناها يف كتاب املناهج

  وقال يف الكتاب املـذكور عقيـب ذكـر هـذا الـدليل مـا هـذه

، اإلمامـة لطـف عقـيلٌّ  م أنَّ سـلِّ ال نُ : فـإن قيـل( :صورته بعبارته

 .، فال جيب عقالً بل لطف سمعيٌّ 

لطف يقوم غريه مقامـه أو لطـف ال يقـوم غـريه منا، لكن سلَّ 

منا، لكن سلَّ  . اإلمامة للوجوبهذا التقدير ال تتعنيَّ  وعىلٰ  ،مقامه

م فيـه انتفـاء عَلـوجوب اإلمامة ال يكفي فيه وجه املصلحة ما مل يُ 

ال جيوز أن تكون اإلمامة قد اشـتملت  مَ جهات القبح بأرسها، فلِ 

 . احلكم بالوجوب حُّ فال يص ؟نوع مفسدة ال نعلمه عىلٰ 

ــال ــه: ال يق ــب نفي ــبح فيج ــه ق ــه وج ــم في ــا ال نعل  وألنَّ  ،إّن

 .، فيلزم احلكم بعدم وجوهباتعاىلٰ  يف معرفة اهللا هذا آٍت 

 العلــم عــىلٰ   نّــا ضــعف االســتدالل بعــدمقــد بيَّ : ألّنـا نقــول

ـــ ـــا نحكـــمالعـــدم، وأمَّ ]] ٤٦٩ص /[[ ا املعرفـــة فـــالفرق أّن

ــا ــا علين ــي ف ،بوجوهب ــو يكف ــوب وإن وه ــه الوج ــان وج ــه بي ي

ـ زنا فيـه اشـتامله عـىلٰ جوَّ   أوجبتموهـا ا اإلمامـة فلـامَّ املفسـدة، أمَّ

ــىلٰ  ــاىلٰ  اهللا ع ــك إالَّ  تع ــّح ذل ــد أن تُ مل يص ــىلٰ  بع ــتامهلا ع ــوا اش  ثبت

 :وذلك من وجوه ،ثّم إّنا نذكر وجه املفسدة .عدم املفاسد

ــتن أنَّ : لاألوَّ  ــارة الف ــام إث ــب اإلم ــ  يف نص ــام احل روب، وقي

 .واحلسن واحلسني   كام يف زمن عيلٍّ 

ف، فيفعــل املكلَّــ  مــع وجــود اإلمــام خيــاف أنَّ : الثــاين

ــب أن ال  ــك يوج ــه، وذل ــوف من ــية للخ ــرتك املعص ــة وي الطاع

ــ ــل يــرتك املكلَّ ف القبــيح لقبحــه وال يفعــل الطاعــة حلســنها، ب

 .وذلك من أعظم املفاسد ،للخوف

نــد فقــدان اإلمــام فعــل الطاعــة وتــرك املعصــية ع: الثالــث

أشّد منهـا عنـد وجـوده، فيكـون الثـواب علـيهام يف حالـة فقـده 

 .أكثر منه حالة وجوده، وذلك فساد عظيم

ـسـلِّ اإلمامة لطـف، لكـن ال نُ  منا أنَّ سلَّ  ،  كـذلك ا دائـامً م أهنَّ

بـاع غـريه، ه قد يكون يف بعض األزمنـة مـن يسـتنكف مـن اتِّ فإنَّ 

 .قبيحاً فيكون نصب اإلمام يف ذلك الوقت 

ــلَّ  ــنيَّ س ــال تتع ــر، ف ــف آخ ــا لط ــن هاهن ــة منا، لك  اإلمام

ــوب ــه ،للوج ــت  أنَّ : وبيان ــمته إن كان ــوم، فعص ــام معص اإلم

ــت  ــد ثب ــر فق ــام آخ ــت ال إلم ــل، وإن كان ــر تسلس ــام آخ إلم

ــاع املطلــوب، ألنَّ  ــرك الواجــب ال   امتن اإلمــام مــن املعصــية وت

 .اإلمام، بل له لطف آخر يقف عىلٰ 



 ٤٤٥  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

القـوم الـذين ال يكونــون  رورة أنَّ ـعلـم بالضـإّنـا ن: ال يقـال

 .معصومني ينزجرون عن القبائح أتّم عند وجود اإلمام

جـــاز أن يكـــون يف بعـــض األزمنـــة القـــوم : ألّنـــا نقـــول

ــاك  ــام هن ــب اإلم ــون نص ــال يك ــه، ف ــومني في ــأرسهم معص ب

جتعلــون العصــمة قائمــة مقــام اإلمــام  كــم حينئــذٍ وألنَّ  .واجبــاً 

ــت، ــك الوق ــلِّ ]] ٤٧٠ص /[[ يف ذل ــاز يف ك ــال  فج ــت، ف وق

ــنيَّ  ــام عــىلٰ يتع ــوب نصــب اإلم ــات لوج ــت مــن األوق   وق

ــ .التعيـني يف االمتنــاع  ه جـاز أن يكــون غـري العصــمة سـبباً وألنَّ

 .املعايص عن اإلقدام عىلٰ 

ـ عـىلٰ  منا، لكن هاهنا مـا يـدلُّ سلَّ  ، وذلـك ا ليسـت لطفـاً أهنَّ

ــ ــألهنَّ ــوارح ا أن تكــون لطفــاً ا إمَّ أو يف أفعــال  يف أفعــال اجل

 :والقسامن باطالن .القلوب

 القبـائح منهـا مـا يـدلُّ  وذلـك ألنَّ  ،قسـمني  ل فعـىلٰ ا األوَّ أمَّ 

ــا ــل عليه ــدلُّ  ،العق ــا ي ــا م ــتم  ومنه ــإن جعل ــا، ف ــمع عليه الس

 ، ألنَّ رعيات مل يلـــزم وجوبـــه مطلقـــاً ـيف الشـــ اإلمـــام لطفـــاً 

ووجـــوب اللطـــف تـــابع  ،زمـــان رع ال جيـــب يف كـــلِّ ـالشـــ

ــوب ا يف العقليــات  وإن جعلتمــوه لطفــاً  .مللطــوف فيــهلوج

ت لوجـه وجـوب تركهـا كــان َكــرِ القبـائح العقليـة إن تُ : فنقـول

ــة ــلحة ديني ــك مص ــرِ وإن تُ  ،ذل ــذلكَك ــلحة   ت ال ل ــت مص كان

ـــة، ألنَّ  ـــة دنيوي ـــلحة دنيوي ـــذب مص ـــم والك ـــرك الظل  ،يف ت

  تـرك القبـيح ٰى مصـلحة النظـام، لكـن معنـ رضورة اشتامله عـىلٰ 

وذلـك  ،تـرك الظلـم هـو كونـه ظلـامً  الـداعي إىلٰ  أنَّ  لقبحـه هـو

يف تـرك القبـيح  وإن جعلنـا اإلمـام لطفـاً  .من صـفات القلـوب

ســواء كــان لوجــه قبحــه أو ال لوجــه قبحــه كــان ذلــك الــرتك 

ــاً  ــام لطف ــون اإلم ــة، فيك ــلحة دنيوي ــة مص ــالح الدنيوي  ،يف املص

 ه لطفـاً وإن جعلنـا .تعـاىلٰ  اهللا فـاق عـىلٰ وذلك غري واجـب باالتِّ 

يف صـفات  يف ترك القبيح لوجه قبحـه فقـد جعلنـا اإلمـام لطفـاً 

ــل ــك باط ــوارح، وذل ــال اجل ــوب ال يف أفع ــام ال  ألنَّ  ،القل اإلم

 .البواطن الع له عىلٰ اطِّ 

 حيصـل بسـبب اإلمـام القـاهر مواظبـة النـاس عـىلٰ : ال يقال

ــوارح ــال اجل ــن أفع ــة م ــات العقلي ــل الواجب ــد  ،فع ــك يفي وذل

ــتعداداً  ــ اس ــوص اتام� ــداعي يف أنَّ   خلل ــل يُ  ال ــك الفع ــذل ل فَع

 .وذلك مصلحة دينية ،قبحه  ك لوجهرتَ ويُ  ،وجوبه  لوجه

ــول ــا نق ــ: ألّن ــذا يقتض ــالح ـه ــف يف املص ــوب اللط ي وج

ـــىلٰ  ـــة ع ـــاىلٰ  اهللا الدنيوي ـــىلٰ  ، ألنَّ تع ـــك ع ]] ٤٧١ص /[[  ذل

لرعايـة  التقدير تكـون املصـالح الدنيويـة واملواظبـة عليهـا سـبباً 

 .فاقاً وذلك غري واجب اتِّ  ،ينيةالح الدِّ املص

اإلمـام مـن املصـالح الدينيـة إذا   منا، لكن يكـون نصـبسلَّ 

ام اإلمـام إنَّـ وذلـك ألنَّ  ،نافـذ احلكـم أو إذا مل يكـن كان ظـاهراً 

الطاعــات إذا كــان  يفيــد االنزجــار عــن القبــائح واإلقــدام عــىلٰ 

ــ ذلــك،    توجبــونال  كم، لكــنَّ ]فــال[يكــن   ا إذا ملقــاهر اليــد، أمَّ

 .وما توجبونه فغري لطف ،فام هو لطف غري واجب عندكم

م إذا مـراء، فـإهنَّ منا، لكن ينتقض ما ذكرمتوه بالقضاة واألُ سلَّ 

 ،الطاعة وأبعد من املعصـية كانوا معصومني كان الناس أقرب إىلٰ 

، فإن وجبت لزم خـالف ي كون عصمة هؤالء لطفاً ـوذلك يقتض

 .دليلكم  انتقضوإالَّ  ،مذهبكم

 .موقد تقدَّ  ،اللطف واجب م أنَّ سلِّ منا، لكن ال نُ سلَّ 

: ، بيانــه لطــف اللطــف واجــب، لكــن لــيس كــلٌّ  منا أنَّ ســلَّ 

 :فاعل اللطف له ثالثة أحوال أنَّ 

 .امللطوف له يفعل امللطوف فيه أن يعلم أنَّ : أحدها

 .ه ال يفعلهأن ال يعلم أنَّ : وثانيها

 .يفعلهه ال أن يعلم أنَّ : وثالثها

ــاين نُ ففــي األوَّ  ــلِّ ل والث ــس ــفم أنَّ ــل اللط ــب فع ــ ،ه جي ا وأمَّ

ال  تعـاىلٰ  فعـل اللطـف، واهللا]  فيـه[ه جيـب م أنَّـسـلِّ الثالث فال نُ 

ـ وأن يكون عاملـاً  بدَّ  ا بالفعـل فيجـب اللطـف، أو بعدمـه فـال إمَّ

نصـب اإلمـام  تعـاىلٰ  اهللا جيب، فإذا كـان كـذلك فـال جيـب عـىلٰ 

ــإذا علــم ] إالَّ [ ]] ٤٧٢ص /[[ف بــه، وذلــك غــريانتفــاع املكلَّ

 يف بعــض األزمنـــة أنَّ  تعـــاىلٰ  الحـــتامل أن يعلــم اهللا ، معلــوم

ـ هـم لطفـاً اإلمام ليس يف حقِّ  ، فـال بـاً مقرِّ  وإن كـان لطفـاً  الً حمصِّ

 زمـان حيتمـل ذلـك، فـال يصـحُّ  ثـّم كـلُّ  .جيب فيه نصب اإلمام

 .األزمنةيف شـيء من  تعاىلٰ  اهللا احلكم بالوجوب عىلٰ 

ــلَّ  ــس ــن مت ــاً  ٰى منا، لك ــان ممكن ــف إذا ك ــب اللط أو إذا مل  جي

ــام يف  ؟يكــن ــب اإلم ــل أن يكــون نص ــان كــذلك فيحتم وإذا ك

 .، فال يكون واجباً بعض األزمنة غري مقدور له تعاىلٰ 

 قد يعلم يف بعض األزمنة أنَّ  تعاىلٰ  اهللا أنَّ  :وبيان هذا االحتامل

يفسق، فال يكـون يف ذلـك الزمـان  ه يكفر أومن خلقه فيه فإنَّ  كلَّ 

 .زمان مل يف كلِّ تَ وهذا ُحي  ،له خلق املعصوم مقدوراً 

لـو مل يكـن خلـق املعصـوم يف ذلـك الزمـان لبطـل : ال يقال

ــ ه ال لطــف لــه يف احلــال واملــآل، التكليـف بخــالف الكــافر، فإنَّ

ــ ذلــك مطلقــاً    اســتحالفلـامَّ  ف عليــه التكليــف، ال جــرم مل يتوقَّ
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ــ يف  احلاصــل مــن اإلمــام فهــو وإن مل يكــن مقــدوراً  ا اللطــفأمَّ

ه يمكـن يف املسـتقبل، فـال جـرم يقـبح التكليـف يف احلـال، لكنـَّ

 .املآل بدون اإلمام

 أصـالً   مل يكـن لطفـه مقـدوراً امَّ ـالكـافر لـ كـام أنَّ : ألّنا نقول

املعصوم يف هـذا : ال جيوز أن يقال مَ ـوحسن التكليف، فكذلك لِ 

 ؟ف عليه التكليفال جرم مل يتوقَّ  ن مقدوراً  مل يكامَّ ـاليوم ل

 .اإلمامة لطف عقيلٌّ  أنَّ  بيَّنّاواجلواب قد 

ــه ــ( :قول ــا مَ ـلِ ــا مقامه ــوم غريه ــا)؟ال يق فــاق التِّ : ، قلن

ــواطن ــع امل ــالء يف مجي ــىلٰ   العق ــة  ع ــاهتم يف األزمن ــتالف طبق اخ

رر ـنصـــب الرؤســاء ألجـــل دفـــع ضـــ فـــاق عـــىلٰ االتِّ  عــىلٰ 

 .اللتجئوا إليه  هناك طريق آخر أو بدلولو كان  ،فسادهم

: ، قلنـا)نـوع مـن املفسـدة ال جيـوز اشـتامهلا عـىلٰ  مَ ـلِ ( :قوله

ــا حمصــورة إنَّ  ــا مكلَّ  ،املفاســد معلومــة لن ــالكونن  ،فــني باجتناهب

وهـذا السـؤال غـري  ،م هـذاوقـد تقـدَّ  ،وتلك منتفية عن اإلمـام

ــحابه ــني وأص ــن أيب احلس ــموع م ــيهم ،مس ــوروده عل ــا  .ل وم

ــ ــا نقــولا األوَّ ذكــروه مــن املفاســد فمنــدفع، أمَّ ــ: ل فألّن ال  مَ ـلِ

لظهـر  جيوز أن يكـون لـوال إمامـة عـيل واحلسـن واحلسـني 

 ؟ذلك]] ٤٧٣ص /[[ من الفتن ما هو أشّد من 

 املفاســد يف كــلِّ   منا، لكــن اللطــف ال جيــب مــع ارتفــاعســلَّ 

 .زمان، بل يف األكثر

سـواء  قـبح اإلمامـة مطلقـاً ي ـذلـك يقتضـ ا الثاين فـألنَّ وأمَّ 

: ثّم إّنا نقـول .فاقاً وذلك باطل اتِّ  ،تعاىلٰ  وجبت بالعقل أو من اهللا

 ل تقويته عـىلٰ ووجه اللطف يف األوَّ  ،ا عاصا مطيع وإمَّ ف إمَّ املكلَّ 

ال لكوهنا  - ترك املعصية منه م أنَّ سلِّ ا الثاين فال نُ وأمَّ  ،فعل الطاعة

وهو كون الـرتك ال  ،لك االعتقادقبيح، بل القبيح هو ذ - معصية

ووجـه اللطـف فيـه حصـول االسـتعداد بسـبب  ،لكوهنا معصية

ولـرتك  ،التكرير والتذكري املوجب لفعـل الطاعـة لكوهنـا طاعـة

 .املعصية لكوهنا معصية

ــ ــوأمَّ ــث فألنَّ ــلِّ ا الثال ــف ه وارد يف ك ــد  ،لط ــا ق ــع أّن ــام  بيَّنّ

ــلف ــيام س ــه ف ــاً  .وجوب ــال نُ  وأيض ــلِّ ف ــس ــواز ت ــف   ركم ج اللط

ه وهـذا مـذهب أيب عـيل، ثـّم إنَّـ ،أو مل يـزد  سواء زاد الثـواب بـه

تقـدير  يلـزم منـه عـىلٰ  وأيضـاً  .يلزم مـن ذلـك قـبح كـّل لطـف

 .تعاىلٰ  اهللا عىلٰ  - أي وجوب الثواب - الوجوب

فـق يف بعـض األزمنـة مـن يسـتنكف عــن ه قـد يتَّ إنَّـ( :قولـه

فــاق م اتِّ ســلِّ ال نُ : ا، قلنــ)حينئــذٍ  طاعــة اإلمــام فــال يكــون لطفــاً 

ذلـك،  أهل زمـان مـن األزمنـة التـي وقـع التكليـف فيهـا عـىلٰ 

نعم قد يكون الـبعض هبـذه املثابـة، لكـن الـبعض لـو نظـر إليـه 

 وأيضـاً  .السـتنكاف الـبعض منهـا ،لكانت بعثة األنبيـاء قبيحـة

ا مطلـق الـرئيس ، أمَّـشـخص معـنيَّ  ام يكـون بالنسـبة إىلٰ فهذا إنَّ 

ــال ــن اآل ،ف ــرَّ ونح ــنين مل نتع ــرئيس  ض لتعي ــك ال ــاً  .ذل  وأيض

املفسـدة احلاصـلة عنـد عدمـه أغلـب منهـا عنـد وجـوده،  فألنَّ 

 .حكمته إىلٰ  فيجب وجوده نظراً 

ـــه ـــر( :قول ـــف آخ ـــمة لط ـــنيَّ  ،العص ـــال يتع ـــة  اإلف مام

ــوب ــا)للوج ــكَّ : ، قلن ــام ال ش ــاً  اإلم ــه لطف ــبة إىلٰ  يف كون  بالنس

ـواجبـاً  ون حينئـذٍ غري املعصومني مـع بقـاء التكليـف، فيكـ ا ، أمَّ

ــإذا فُ  ــ دَ ِق ــأ عــىلٰ ـأحــد الش ــني أو املكلَّ  رطني وهــو جــواز اخلط ف

 .ناوذلك ال يرضُّ  ،التكليف مل نقل بالوجوب حينئذٍ 

ــال]] ٤٧٤ص /[[ ــع :  ال يق ــة م ــوب اإلمام ــذهبكم وج م

 .التكليف مطلقاً 

 .م، بل مع رشط آخر وهو جواز اخلطأسلِّ ال نُ : ألّنا نقول

ــاإلما( :قولــه ا لطــف يف أفعــال اجلــوارح أو يف أفعــال مــة إمَّ

 .)القلوب

ـــ: قلنــا م جـــواز ســـلِّ رع ال نُ ـا مصـــلحة فـــيهام، والشـــإهنَّ

مـن القائـل بعـدم  ٰى انقطاعه مع بقاء التكليف، وهـذا املنـع يتـأتّ 

 .جواز انفكاك التكليف العقيل عن السمعي

مصــلحة دنيويــة ال غــري،   منا، لكــن تــرك الظلــم لــيسســلَّ 

اإلخـالل بـه مـن التكليـف  حة دينيـة ودنيويـة، ألنَّ بل هو مصل

 .العقيل والسمعي

تـرك القبـيح  يف أفعال القلوب، فـإنَّ  ه يكون لطفاً منا، لكنَّ سلَّ 

 .لرتكه لقبحه ر االستعداد التامَّ ؤثِّ ا يُ ممَّ  ألجل اإلمام ابتداءً 

ــه ــ( :قول ــام إنَّ ــاً اإلم ــون لطف ــاهراً  ام يك ــان ظ ــا)إذا ك : ، قلن

ــ ــوع، فإنَّ ــ هممن ــه ُجي ــع غيبت ــوِّ م ــورهز املكلَّ ــلِّ   ف ظه ــة،  لك حلظ

 .وذلك يكون لطفاً  ،املعايص فيمتنع من اإلقدام عىلٰ 

ــال ــ: ال يق ــاً رُّ ـتص ــان رشط ــام إن ك ــاً  ف اإلم ــه لطف  يف كون

 . فال لطفوإالَّ  ، فعله ومتكينه تعاىلٰ  اهللا وجب عىلٰ 

م ســلِّ ونُ  ،منــه يف كونــه لطفــاً  فه ال بــدَّ رُّ ـتصــ إنَّ : ألّنــا نقــول

 ام جيـب إذا مل ينـاِف اللطـف إنَّـ متكينـه، ألنَّ  ه جيب عليـه تعـاىلٰ أنَّ 

ــواز لإلمــام تعــاىلٰ  وخلــق اهللا ،التكليــف ــف  األع ــايف التكلي  ،ين

ــ ــتمُّ وإنَّ ــل وي ــام حيص ــف اإلم ــأُ  ام لط ــام ب ــق اإلم ــا خل مور منه

وهــذا  ،عليــه باسـمه ونســبه والــنصُّ   ومتكينـه بالقــدرة والعلـوم
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 ،اإلمامـة وقبولـه  لـهوقـد فعلـه، ومنهـا حتمُّ  تعـاىلٰ  اهللا جيب عـىلٰ 

ــه، ومنهــا النصــ وهــذا جيــب عــىلٰ  ــام ـاإلمــام وقــد فعل رة لإلم

  وهــذا جيــب عــىلٰ  ،والــذّب عنــه وامتثــال أوامــره وقبــول قولــه

 .ةالرعيَّ ]] ٤٧٥ص /[[

ــا)مــراء معصــومني لطــفكــون القضــاة واألُ ( :قولــه : ، قلن

 ، بـل يـرد عـىلٰ مـة لطفـاً كـون اإلما هذا ال يرد عـىلٰ  وألنَّ  .ممنوع

فهــذا ال  وأيضــاً  .املعتزلــة ، فهــو وارد عــىلٰ كــون اللطــف واجبــاً 

ــا مل نُ  ــا، ألّن ــرد علين ــي ــاً ثبِ ــا لطف ــام بكوهن ــمة اإلم ــل ت عص ، ب

 .ما يأيت عىلٰ   أثبتناها بلزوم التسلسل

ــه ــ( :قول ــم اهللا مَ ـلِ ــة يعل ــض األزمن ــون بع ــوز أن يك  ال جي

 .)؟فال يكون نصبه واجباً  عدم االنتفاع باإلمام فيه، تعاىلٰ 

ــا ــ: قلن  ،بــاً وقــد يكــون مقرِّ  الً اللطــف قــد يكــون حمصِّ

والفائـدة  ،]أيضـاً [وكـذلك الثـاين  ،مـا مـرَّ  ل واجب عـىلٰ واألوَّ 

ب لطـف مقـرِّ   اإلمـام  يف أنَّ  وال شـكَّ  ،ففيه إزاحة عـذر املكلَّـ

 .دائامً  وقت، فيكون نصبه واجباً  يف كلِّ 

ــ لطفــاً ]  يكــون[اإلمــام  أنَّ يف  منا، لكــن ال شــكَّ ســلَّ   الً حمصِّ

عــدم  فــاق اجلميــع عــىلٰ واتِّ  ،فــني قطعــاً بعــض املكلَّ  بالنســبة إىلٰ 

 .ا يمتنع حصولهاالنتفاع به ممَّ 

ــه ــ( :قول ــق ] ال[ مَ ـلِ ــة خل ــض األزمن ــوز أن يكــون يف بع جي

لــو كــان األمــر كــذلك لســقط : ، قلنــا)املعصــوم غــري مقــدور

ــوت ا التكليــف، ألنَّ  ــف مــع ف ــوات التكلي ــان الف للطــف إذا ك

ــ  ٰى انتهــ. )ال يفعــل القبــيح تعــاىلٰ  واهللا ،ف قبــيحمــن غــري املكلَّ

 .ما كنّا فيه ولنعد إىلٰ  .كالمه يف الكتاب املذكور

ــه ــاً : (قول ــة وجوه ــوب اإلمام ــحابنا يف وج ــر أص ــد ذك  وق

ــا ، ٰى خــرأُ  ــ: منه ــه يُ أنَّ ــىلٰ نبِّ ــر ه ع ــىلٰ ) النظ ــه  أي ع ــه لكون وجوب

ويعضـد  ،دفـع الشـبهات ه يعـني عـىلٰ أنَّـ :ومنهـا(، عقـالً  واجباً 

ــدَّ  ــيل املق ــل بتحص ــاالعق ــ :مات، ومنه ــد إىلٰ أنَّ ــنائع  ه يرش الص

ـــ  اهللا  صـــنعة لبـــوس، قـــال إىلٰ  كـــام أرشـــد داود ) ةاخلفيَّ

مْ : تعـــاىلٰ 
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ــاء[ ــا]٨٠ :األنبي ــ :، ومنه ــد أنَّ ــة  إىلٰ ]] ٤٧٦ص /[[ه يرش معرف

ز ميِّـــاألغذيـــة لتتنـــاول ويُ ]  إىلٰ [نـــب وجتَ الســموم القاتلـــة لتُ 

 ).وغري ذلك من الفوائد( ،أي بني السموم واألغذية) بينهام

*   *   * 

 يف جواب االعرتاضـات عـىلٰ : املسألة اخلامسة[]] ٤٨٥ص [[

 :] مما تقدَّ 

ـ: (فقــال املصــنِّ  ع اعرتاضــات خمالفينــا يف القــول يف تتبـُّ

ــوب اإلم ــمةوج ــة والعص ــزامهم  :ام ــام وإل ــة اإلم ــدح بغيب الق

يف  - كــام قلنــاه - إجيــاب ظهــوره باطــل، لوجــود الطريــق

ــ .املعرفــة ــا نكتفــي ة متعــدِّ و إلــزامهم وجــود أئمَّ دة باطــل، ألّن

، وقيـام غريهـا مقامهـا ال يصـحُّ  .بخلفائه الـذين يرجعـون إليـه

ــ ــه ال يُ ألنَّ ــمةعَق ــ ،ل العص ــا يف رعيَّ ــومنيوكالمن ــري معص  .ة غ

ــ ــوختيُّ ا يزجــر عنهــا ا ممَّــل امتنــاع جريــان العصــمة فاســد، ألهنَّ

ــدنا ــيّام عن ــائر، الس ــؤمنني  .كالكب ــري امل ــة أم  إىلٰ ]  [وحاج

يكـــن لالمتنـــاع مـــن القبـــيح، بـــل لتعلـــيم ]  مل[  النبـــيِّ 

ــام ــ .األحك ــ ك بــأنَّ والتمسُّ ــدود زمــان الغيبــة إمَّ ا أن ال احل

ــاج إىلٰ  ــقط فتحت ــ تس ــقط وه ــوره، أو تس ــظه ــخ الش ريعة ـو نس

يها، فــإن أدركهــم احلــدود ثابتــة يف جنــوب مســتحقِّ  باطــل، ألنَّ 

ــتوفاها ــوره اس ــأمرهم إىلٰ وإالَّ  ،ظه ــاىلٰ  اهللا  ف ــىلٰ  ،تع ــم ع  وإثمه

ــف لــه ــراف ]] ٤٨٦ص [[ / .املخي واالقتــداء بنّوابــه يف األط

االقتــداء هبــم مــا كــان  البعيــدة ال يوجــب عصــمتهم، ألنَّ 

ــم ــل فعله ــدو ،ألج ــذا يقت ــامهموهل ــيعة  .ن بإم ــتالف الش واخ

ومــا اختلفــوا فيــه  ،كــان لغيبــة اإلمــام، فــام أمجعــوا عليــه حــقٌّ 

ــه إىلٰ  ــا في ــله رجعن ــ .أص ــا ُي ــري  ٰى عدَّ وم ــول أم ــتالف ق ــن اخ م

ــؤمنني  ــاوي  امل ــدةآدع ــاد فاس ــ ،ح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

ـ .بهمتُـعليهـا يف كُ   ك بوقـوع البعـد عـن اإلمـام فـال بــدَّ والتمسُّ

بــه عــن اإلمــام مجلــة  ٰى اكتفــ مَّ َثــ]  بــه[ ٰى اكتفــ وإذا ،مــن النقــل

ــ مل  مَ دِ وإذا ُعــ ، ه يكتفــي بــه لكــون اإلمــام مــن ورائــهفاســد، ألنَّ

أيب بكـر وعمـر  وتقديم عمـرو بـن العـاص عـىلٰ  .يوجد احلافظ

القـول يف االعــرتاض  .كـان يف السياســة، وهـو أعلــم هبـا مــنهام

مــراء ء واألُ عــه التســوية بــني األوصــياوتتبُّ  وجــوب الــنصِّ  عــىلٰ 

 واعلـم أنَّ  .ةة فاسـد، لعـدم اختصاصـهم بالصـفة اخلفيـَّواألئمَّ 

ــَق  ــت مل يب ــفة إذا ثبت ــذه الص ــطرب ه ــوم مض ــالم  ،للخص والك

 ).تعاىلٰ  ر بعون اهللارنا فيها ما تقرَّ وقد قرَّ  ،ه يف ثبوهتاكلُّ 

ــ(قــال الشــارح  هــذه اعرتاضــات املخــالفني لنــا : ()هدام ظلُّ

 :مع اجلواب عنها ة والنصِّ يف وجوب اإلمامة والعصم

ــالوا: لاألوَّ ( ــا) ق ــالفني لن ــي املخ ــام ( :يعن ــان اإلم ــو ك ل

) هألنَّـ(أي عـن اللطـف، ) لنـا عنـه مانعـاً  تعـاىلٰ  لكـان اهللا لطفاً 

فيـه ) فـال لطـف لنـا ،لـيس بظـاهر وال قـاهر اليـد(يعني اإلمام 

 .م مثلهواملقدَّ  ،والتايل باطل ،حينئذٍ 

ـــام خلـــق اإلمـــام وكلَّ  تعـــاىلٰ  اهللا أنَّ : واجلـــواب( فـــه القي



 وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ...................................................................................... ٤٤٨

ــة ــ) باإلمام ــاأل أي حتمُّ ــوض بوظائفه ــا والنه ــام ( ،عبائه واإلم

ــ ــاع اهللاتقبَّ ــك وأط ــاىلٰ  ل ذل ــه تع ــة) في ــام باإلمام  ،أي يف القي

ــذا( ــدر ) وه ــىلٰ ]] (٤٨٧ص [[ /الق ــب ع ــو الواج ــاىلٰ  اهللا ه  تع

ـ وعىلٰ  وهـو امتثـال أوامـره  ،فـنياملكلَّ  ا الواجـب عـىلٰ اإلمام، أمَّ

ــه ــع إىلٰ  ،وطاعت ـــيء يرج ــذلك ش ــاألُ  ف ــة مَّ ــان الغيب ــي زم ة، فف

ومــن اإلمــام،  تعــاىلٰ  اللطــف حاصــل مــن اهللا الطريــق إىلٰ 

 .يف ذلـك) فـاللوم علـيهم ،والناس قـد منعـوا أنفسـهم اللطـف

ـ( ،تعـاىلٰ  يعنـي معرفـة اهللا) وهذا كـام يف املعرفـة( ا لطـف إذا فإهنَّ

 وخلـق القـدرة عـىلٰ  ،ادالطريـق إليهـا مـن اإلجيـ تعـاىلٰ  فعل اهللا

فلـو منـع العبـد (، معرفتـه تعـاىلٰ  املؤّديـة إىلٰ ) ماتحتصيل املقـدَّ 

 .)يف كــون املعرفــة لطفــاً  نفسـه مــن النظــر مل يكــن ذلــك قادحــاً 

أّنـا ال   ٰى بمعنـ ،واحلاصل منـع املالزمـة املـذكورة يف االعـرتاض

لنـا عـن  مانعـاً  تعـاىلٰ  لكـان اهللا اإلمامة لو كانـت لطفـاً  م أنَّ سلِّ نُ 

 .ةمَّ األُ  اللطف، واستتار اإلمام وعدم انبساط يده مستند إىلٰ 

ــي املخــالفني) قــالوا: الثــاين( اإلمــام غــري موجــود يف ( :يعن

ــلِّ  ــان ك ــلِّ ) مك ــه  أي يف ك ــوده وبإمامت ــات وج ــن أوق ــت م وق

ي ـيقتضــ(مكــان  أي عــدم كونــه يف كــلِّ ) وذلــك( ،رورةـبالضــ

د يلـزم أن يتعـدَّ   كـانعدم اللطف يف املكـان الـذي خيلـو عنـه، ف

ــ ــأن يكــون) ةاألئمَّ ــة إمــام،  يف كــلِّ   ب ــو (مكــان مــن األمكن وه

 .خالف مذهبكم

ــاء حيصــل باتِّ : واجلــواب ــاميعنــي اتِّ ) باعــهاالكتف ــاع اإلم  ،ب

 واحــدٍ  وجــود كــلِّ  ، فــإنَّ )إليــه يف األحكــام  ونّوابــه الــراجعني(

ــنهم ــام   يف  م ــن اإلم ــة ع ــة اخلالي ــن األمكن ــان م ــع  مك م

ه إليه وأخـذ األحكـام عنـه لطـف للموجـودين يف ذلـك رجوع

املكـان عنـه خلـّوه عـن اللطـف أو  املكان، فبطل اسـتلزام خلـوِّ 

 .وجود إمام غريه

 :وجــوب اإلمامــة أي يف الــدليل عــىلٰ ) قلــتم: الثالــث(

ــذا( ــة، وه ــون واجب ــف، فتك ــة لط ــدليل ) اإلمام ــي ال ــ(يعن ام إنَّ

ــ(أي غــري اإلمامــة ) إذا مل يقــم غريهــا يــتمُّ  ا إذا قــام مقامهــا، أمَّ

ــ(  مــن األلطــاف) غريهــا ، )التعيــني ا ال جتــب عــىلٰ مقامهــا، فإهنَّ

]] ٤٨٨ص [[ /  أنَّ  ٰى بمعنــ ،البــدل بــل تكــون واجبــة عــىلٰ 

ــ: الواجــب أحــد األمــرين ا اإلمامــة أو ذلــك اللطــف القــائم إمَّ

 .التعيني ام هو وجوهبا عىلٰ ومطلوبكم إنَّ  ،مقامها

صـــقع وزمـــان  بـــأرسهم يف كـــلِّ العقـــالء  أنَّ : واجلــواب

نصــب الرؤســاء يف دفــع الفســاد، فلــو كــان هنــاك  يلتجئـون إىلٰ 

 أي مل يفعلـوا طريقـاً )  مل يكـن كـذلكامَّ ـولـ ،طريق آخـر لفعلـوه

 اللتجئـوا إليـه نصـب الرؤسـاء، وإالَّ  ٰى للفسـاد سـو آخر دفعـاً 

ــا  ــان م ــهم يف زم ــار(أو بعض ــزم االنحص ــع ) ل ــار دف أي انحص

ــ وألنَّ ( .لرؤســاءالفســاد يف نصــب ا إذ  ،ة غــري معصــومنيالرعيَّ

ــيهم ــث ف ــ) البح ــومنيأي يف رعيَّ ــوا معص ــاجون ( ،ة ليس فيحت

الطاعـــات  لريشـــدهم إىلٰ ) عليـــه اخلطـــأ  نمعصـــوم يـــؤمَ  إىلٰ 

ــائح،  ــن القب ــنعهم ع ــام ال يُ (ويم ــري اإلم ــوَّ وغ ــون تص ر أن يك

 ).معصوماً 

ــا ال نُ  ر أن تصــوَّ غــري اإلمــام ال يُ  م أنَّ ســلِّ ويف هــذا نظــر، فإّن

ــوماً  ــون معص ــة  ،يك ــمة فاطم ــذهبنا عص ــن م ــف وم  وكي

ـــاء ـــة واألنبي ـــمة املالئك ـــوع األُ  ،وعص ـــوجمم ـــىلٰ مَّ رأي  ة ع

 ؟املخالفني وإن مل يكن فيهم شخص معلوم

ــع( ــالوا: الراب ــدرة: ق ــاب الق ــريه يف ب ــام كغ ــىلٰ ) اإلم  أي ع

ــات،  ــايص والطاع ــوماً (املع ــان معص ــو ك ــون  فل ــن أن يك أمك

لكـــن ( ،لتســاوهيام يف القــدرة ،عصــوماً أي م) غــريه كــذلك

ــك ــام ) ذل ــري اإلم ــمة غ ــان عص ــ(أي إمك ــال، ألنَّ  أي ألنَّ ) هحم

ــام  ــاير لإلم ــوم املغ ــ([ذلــك املعص ــاً ]  ا أنإمَّ ــون إمام ــزم  يك فيل

ــ ــّدد األئمَّ ــاً تع ــون إمام ــاً  ة، أو ال يك ــه  وال مأموم ــدم احتياج لع

ـــام إىلٰ  ـــن ) اإلم ـــب م ـــات والرتهي ـــب يف الطاع أي يف الرتغي

وهـو ) والكـلُّ (لعصـمته، ) إذ ال يصـدر عنـه القبـيح( ،ملعايصا

ــ واحــدٍ  وكــلُّ  ،وجــود معصــوم آخــر غــري اإلمــام   ه،مــن الزمي

ـومها تعدُّ  مـن  وال مأمومـاً  ة ووجـود مـن ال يكـون إمامـاً د األئمَّ

 .)حمال(فني املكلَّ 

ـــة: واجلـــواب( ومـــا ( ،أي لغـــري اإلمـــام) العصـــمة ممكن

ــد األمــن لــزوم تعــدُّ ) ذكرمتــوه فــني ال ة أو كــون بعــض املكلَّ ئمَّ

اإلمـام لـيس  ف إىلٰ حاجـة املكلَّـ باطـل، ألنَّ ( وال مأمومـاً  إماماً 

ــ ــيم الش ــل لتعل ــري، ب ــد ال غ ــدفع املفاس ــاً ـل ــو  رائع أيض ــام ه ك

ــؤمنني  ــري امل ــه يف أم ــال علي ــال احل ]] ٤٨٩ص [[ /  يف ح

ــيِّ  ــاة النب ــإنَّ ) حي ــؤمنني  ، ف ــري امل ــاً  أم ــان حمتاج  إىلٰ  ك

ــ ــيم (  يِّ النب ــل يف تعل ــائح، ب ــل القب ــن فع ــاع م ال يف االمتن

يف حيــاة  وكــذلك حــال احلســن واحلســني  ،رائعـالشــ

 .أبيهام

 أنَّ  أنـتم اسـتدللتم عـىلٰ ( :يعنـي املخـالفني) قـالوا: اخلامس

ــي  ــدود، فف ــام وإقامــة احل ــيم األحك ــه يف تعل ــاج إلي اإلمــام حمت

ـ والثـاين  .أو ال ،تـاً ريع احلـدود ثابـتشـ ٰى ا أن يبقـزمان الغيبـة إمَّ
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ريع ـة، القتضـائها تشـأي اإلسـالميَّ ) ريعةـيلزم منـه نسـخ الشـ

ــاً  ــف باقي ــا دام التكلي ــدود م ــون احل ــم يك ــك احلك ــع ذل ، فرف

باطــل (ة ريعة اإلســالميَّ ـيعنــي نســخ الشــ) وذلــك( ،هلــا نســخاً 

ــاع ــىلٰ واألوَّ  .باإلمج ــوره ع ــاب ظه ــه إجي ــزم من ــاىلٰ  اهللا ل يل  ،تع

 .وهو عندكم باطل

ــوابوا ــإن أدرك: جل ــاقطة، ف ــري س ــة غ ــدود ثابت ــور   احل ظه

يعنـــي املـــذنبني ) ني إلقامتهـــا علـــيهماملســـتحقِّ  اإلمـــام 

ــب احلــدود ــاعلني ملــا يوج ــا علــيهم( ،الف ــوّىلٰ وإالَّ  ،أقامه   ت

بــالرتك (  احلاصــل) وكــان اإلثــم ،يــوم القيامــة تعــاىلٰ  أمرهــا اهللا

] لــدنيايف ا[أي الســتيفاء احلــدود مــن العصــاة ) لالســتيفاء

 .املانع له من الظهور وبسط اليد) املخيف له  عىلٰ (

ــادس( ــالوا: الس ــع: ق ــلِّ   يمتن ــام يف ك ــون اإلم ــد  أن يك بل

ــد، ) ومكــان ــوتعــدُّ (أي يف وقــت واح ــون يف ) ةد األئمَّ ــأن يك ب

ــام كــلِّ  ــد إم ــدَّ (  بل ــب باإلمجــاع، فــال ب ــّواب  غــري واج مــن الن

ــأ ــن ن ــم م ــدي هب ــه ليقت ــائمني مقام ــن اإل ٰى الق ــام ع ، م

ام هـي احلاجـة إنَّـ ، ألنَّ وذلك النائـب جيـب أن يكـون معصـوماً 

 .املعصوم إىلٰ 

يف الـــدنيا (أي الواحـــد ) وجـــود املعصـــوم أنَّ : واجلـــواب

ــاٍف  ــإنَّ ك ــذان  ، ف ــه، وه ــاف مؤاخذت ــه وخي ــب يراجع أي ) النائ

ــىلٰ  ــذة ع ــه املؤاخ ــه وخوف ــه  مراجعت ــاع (خمالفت ــيان ارتف يقتض

 ،كـــن هنـــاك معصـــوم أصـــالً بخـــالف مـــا إذا مل ي ،املعصـــية

 ،املعصــوم  باعــه ألمــر اإلمــامواالقتــداء بالنائــب مــن حيــث اتِّ 

 .وهلذا يقتدي النائب به

أي يف فــروعهم ) اخــتالف الشــيعة: الســابع]] ٤٩٠ص [[ /

تهم، م يأخذون أحكامهم عن أئمَّ ، ألهنَّ )فساد مقالتهم دليل عىلٰ (

خمالفـة الواحـد مـن تهم أو اختالف أئمَّ  عىلٰ  فيها يدلُّ   فاختالفهم

 .ا يقدح يف عصمتهموذلك ممَّ  ،تهم لنفسهأئمَّ 

ام كـان لغيبـة اإلمـام وبعـد العهـد إنَّـ) االخـتالف: اجلواب(

ــتقدَّ   بمــن أعنــي الــرواة  - وكثــرة الوســائط ة مــه مــن األئمَّ

ــذٍ  - عــنهم ــتالفهم، وحينئ ــدلُّ  واخ ــىلٰ  ال ي ــيعة ع ــتالف الش  اخ

ــ الحــتامل  ،د مــنهم لنفســهوال خمالفــة الواحــ ،تهماخــتالف أئمَّ

 .يف نقل احلكم عنهم   كذب بعض الرواة أو خطائه

ــاهراً ( ــام ظ ــان اإلم ــو ك ــوا ول ــا اختلف ــ)مل ــذٍ ، ألهنَّ  م حينئ

ـــال واســـطة ـــه ب وهـــو معصـــوم ال  ،يأخـــذون األحكـــام عن

 .اختالف يف أحكامه

ــ ــة وأمَّ ــال الغيب ــوا(ا يف ح ــام أمجع ــيعة ) ف ــي الش ــه، (يعن علي

دهم فـــيهم، لكونـــه ســـيِّ   لـــدخول اإلمـــام) فهـــو حـــقٌّ 

 .األصل ع فيه إىلٰ رَج وما اختلفوا فيه يُ (ورئيسهم، 

ــامن ــالوا: الث ــؤمنني  إنَّ : ق ــري امل ــام األوَّ  أم ــو اإلم  ،له

ــاوي وحكــم بقضــايا،  وقــد ظهــر عنــه اخــتالف أقــوال يف الفت

، السـتحالة )بطـالن العصـمة عـىلٰ  وذلـك يـدلُّ  ،ثّم رجع عنهـا

 .صواباً   من النقيضني واحدٍ  كون كلِّ 

ـــواب( ـــك): واجل ـــن ذل ـــع م ـــمِّ  ،املن ـــار املتض نة واألخب

ـــه  ـــتالف يف فتاوي ـــا إالَّ ( لالخ ـــدة ال ينقله ـــار فاس  أخب

فـت لتَ ة ال يُ وهـي شـاذَّ (لـه الناصـبون لـه العـداوة، ) احلاسدون

ــ عــىلٰ (  مــن اجلميــع) فــاقمــع وقــوع االتِّ  ،إليهــا كــان  ه أنَّ

 .واألحكام) ع إليه يف الفتاويرَج يُ 

فضــله  أورد املخــالف واملؤالــف األخبــار الداّلــة عــىلٰ وقـد (

أنــا مدينــة « :يف قولــه  وكــامل منزلتــه يف العلــم عــن النبــيِّ 

 احلــقُّ « :وقولــه ،»أقضــاكم عــيلٌّ « :وقولــه ،»باهبــا العلــم وعــيلٌّ 

وغـري ذلـك مـن  ،)»يـدور حيـث مـا دار مع احلـقِّ  وعيلٌّ  مع عيلٍّ 

ـــار  ـــث املشـــهورة واألخب ـــواترة] ]٤٩١ص [[ /األحادي ، )املت

ــف تُ  ــارَ فكي ــذه األع ــار ض ه ــار[خب ــاذَّ ] بأخب ــاد ش ــا آح ة نقله

 ؟أعداؤه ومبغضوه واحلاسدون له

ــع( ــالوا: التاس ــاً : ق ــان نائي ــام إذا ك ــقط  اإلم ــد مل يس ــن بل ع

ــم إىلٰ  ــق هل ــه، وال طري ــن أهل ــف ع ــف إالَّ  التكلي ــة التكلي  معرف

ــ ــن يالنقــل، وإذا اكتف ــاء بالنقــل ع ــا وقــع االكتف  بالنقــل هاهن

 .عن اإلمام مجلةً   رسول اهللا

ــ: واجلــواب مــن الغلــط إذا كــان  ام يكــون حمفوظــاً النقــل إنَّ

) فنـا الفاسـد مـن الصـحيح، وهـوعرِّ اإلمام من ورائـه بحيـث يُ 

ــحيحه  ــول وص ــد املنق ــا فاس ــوده يف (أي تعريفن ــع وج ــن م ممك

،  وهـو النقـل عـن النبـيِّ  ،)غري البلـد بخـالف مـا ذكـرتم

ة اخلطـأ والتحريـف، وال وسـيلة  مظنـَّيف ه يكـون بعـده فإنَّ 

منهـا وفســاد الفاسـد مــن غــري   ة الصــحيحالعلــم بصـحَّ  لنـا إىلٰ 

 .املعصوم

ــارش( ــالوا: الع ــيَّ  إنَّ : ق ــدَّ   النب ــاص ق ــن الع ــرو ب م عم

ــ) أيب بكــر وعمــر عــىلٰ  ومهــا أفضــل منــه، فلــم ( ،ره علــيهاموأمَّ

 .قبيحاً (  الفاضل عىلٰ ) يكن تقديم املفضول

ــواب ــأ: واجل ــروبقدَّ  ه نَّ ــر احل ــه يف أم ــان  ،م ــو ك وه

 .، أي يف احلروب)أعلم منهام فيها
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ــ( ــادي عش ــالوا: [رـاحل ــب]: ق ــنصِّ ) جي ــار ال ــن اعتب يف  م

ـــ ـــ(ة األئمَّ ـــاوي األئمَّ ـــنصِّ ة واألوصـــياء واألُ تس ـــراء يف ال  م

 .وهو خالف مذهبكم(لعدم الفرق، ) عليهم

ــواب ــ أنَّ : واجل ــنصَّ  ة األئمَّ ــا ال ــ أوجبن ــيهم لوج ود ف

، أي )وهـي العصـمة واألفضـلية ،ة علينـا فـيهمالصفات اخلفيـَّ

ن عـداه مـن أهـل زمانـه يف مجيـع الفضـائل، وال كونه أفضل ممـَّ

 ن ثبــت كونــه صــادقاً الصــادر ممَّــ  بــالنصِّ علمهــا إالَّ  وســيلة إىلٰ 

مـراء والـوالة، فإّنـا ال نشـرتط فـيهم مـن األُ ) بخالف غـريهم(

ــمة ــنهم أ ،العص ــون الواحــد م وال  ،فضــل مــن غــريهوال ك

مساواة باطنه لظـاهره، بـل يكفينـا سـالمة ظـاهره عـن اقـرتاف 

 .بنظر اإلمام  وذلك ال خيتار بعضهم ،الذنوب

ــــ ذكــــر أنَّ  ف املصــــنِّ  ثــــّم إنَّ ]] (٤٩٢ص [[ /  ٰى مبن

ـةقواعــد  ــ)يف اإلمامــة اإلماميـَّ تهم ، أي يف إثبــات إمامــة أئمَّ

ــ ر ـاالثنــي عشــ ــاء إمامــة غــريهم ممَّ ــه  يعــادُّ  نوانتف إمامت

ــاً  ــام منصوص ــون اإلم ــوب ك ــك ووج ــري ذل ــه وغ ــىلٰ (  علي  ع

مــة، أي هــذه املقدَّ ) وقــد ثبتــت(يف اإلمــام، ) وجــوب العصــمة

فــانقطع اخلصــم (، يعنــي وجــوب كــون اإلمــام معصــوماً 

 .يف مجيع هذه املسائل املذكورة) ةبالكّليَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتببني

ــأنَّ  ف عــىلٰ املصــنِّ  واســتدلَّ ]] ٣٦٧ص [[  وجوهبــا مطلقــًا ب

ــف ــة لط ــلُّ  ،اإلمام ــب وك ــف واج ــ .لط ــأمَّ ــا أنَّ ــف فألنَّ ه ه لط

ــب مــن الطاعــة ويُ قــرِّ يُ  العقــالء  وذلــك ألنَّ  ،د عــن املعصــيةبعِّ

ــ ــون بالض ـــيعلم ــن رورة أنَّ ــنعهم ع ــيس يم ــم رئ ــان هل ه إذا ك

ــثُّ  ــايص وحي ــن املع ــرهم ع ــارش ويزج ــب والته ــىلٰ التغال  هم ع

ــانوا إىلٰ  ــة ك ــل الطاع ــد فع ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــالح أق  .الص

 .مفلام تقدَّ  اهللا تعاىلٰ  اللطف واجب عىلٰ  ا أنَّ وأمَّ 

 إىلٰ ...) اإلمامــة لطــف عقــيل م أنَّ ســلِّ ال نُ : فــإن قيــل: (قولــه

 .آخره

 .آخره إىلٰ ...) واجلواب: (وقوله]] ٣٦٨ص /[[

 .وكالمه واضح ،وقد أجاب عن ذلك أحسن جواب

 .)؟نوع من املفسدة ال جيوز اشتامهلا عىلٰ  مَ ـلِ ( :قوله

ــول ــاه أنَّ : أق ــوب  معن ــي يف وج ــًا ال يكف ــام لطف ــون اإلم ك

انتفـاء املفاسـد  اهللا مـا مل يعلـم انتفـاء املفاسـد، وظـنُّ  نصبه عـىلٰ 

ــىلٰ  ــوب ع ــاٍف يف الوج ــري ك ــب  ،اهللا غ ــون نص ــوز أن يك فيج

لنصــب واجبــًا نًا ملفاســد يعلمهــا اهللا فــال يكــون ااإلمـام متضــمِّ 

 .عليه

ـــواب ـــد يف نصـــبه معلـــوم أنَّ  :واجل  ألنَّ  ،انتفـــاء املفاس

ــا ــة لن ــورة معلوم ــد حمص ــا ألنَّ  ،املفاس ــب علين ــا واج  ،اجتناهب

إذ التكليــف بغــري  ،ام تكــون واجبــة علينــا إذا علمناهــاوإنَّــ

 ،واملفاسد املعلومـة لنـا منتفيـة عـن نصـب اإلمـام ،املعلوم حمال

ــن  ــًا  ،شــوب املفاســدفيكــون اللطــف خالصــًا ع فيكــون واجب

 .اهللا عىلٰ 

ــفهاين ــال األص ــول: (ق ــل أن يق ــلِّ ال نُ : ولقائ ــع  م أنَّ س مجي

 ).املفاسد معلومة لنا

 .االجتناب عنها واجب علينا ألنَّ : قوله

ام جيــب علينــا االجتنــاب عــن املفاســد التــي إنَّــ: قلنــا

 .اا املفاسد التي مل نعرفها فال جيب علينا اجتناهبأمَّ  ،عرفناها

املفاســـد التـــي مل نعرفهـــا ليســـت : أقــول]] ٣٦٩ص /[[

فــون باجتنــاب مجيــع املفاســد والقبــائح ا مكلَّ ألّنــ ،مفاســد

 .مطلقًا ال بقيد

ــم أنَّ  ــة مل ينفــّك  واعل ــت الزمــة لإلمام ــو كان ــدة ل  املفس

ــًا،  ،عنهــا ــايل باطــل قطع ــهوالت ــاِس  :وكقول
�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
إِ�

 
ً
ــا ــرة[ إِمام ــو ك، ]١٢٤: البق ــاز ول ــة ج ــت مفارق ــا ان انفكاكه

 .تقدير االنفكاك فتجب عىلٰ  ،عنها

ر اللطـف فيـه ـام جيـب نصـب اإلمـام إذا انحصـإنَّـ: فإن قيل

ه جيـوز أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام فإنَّـ ،وهو ممنوع

 .ق اللطفلتحقُّ  ، نصب اإلمامفال يتعنيَّ  ،نصب اإلمام

نـاه يف نصـب الوجه الـذي ذكر انحصار اللطف عىلٰ  إنَّ : قلنا

 زمـان إىلٰ  بلـد وكـلِّ  وهلذا يلتجئون يف كلِّ  ،اإلمام معلوم للعقالء

 .نصب الرؤساء دفعًا للمفاسد الناشئة من االختالف

ريعة ـه حيفـظ الشـألنَّـ ،وجود اإلمام لطف يف نفسه واعلم أنَّ 

وعـدم  ،فه لطـف آخـررُّ ـوحيرسها من الزيادة والنقصـان، وتصـ

 ام يـتمُّ اللطـف إنَّـ فـإنَّ  ،وال مـن اهللا ا ال منـهاللطف الكامـل منّـ

وإذا مل نفعـل  ،رته وقبول أوامره ونواهيه وأمثاهلامـبمساعدته ونص

 .امور كان عدم اللطف الكامل منّ هذه األُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ية مـذهب حقِّ  يف االستدالل عىلٰ : املقصد الثاين]] ٣٢٥ص [[

 :ميَّةاإلما
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 :وفيه أبحاث

ــث[ ــالً : لاألوَّ ]  البح ــب عق ــام واج ــب اإلم ــىلٰ  نص اهللا  ع

واجـب عليــه ]] ٣٢٦ص /[[  لطـف وكـلُّ  ،ه لطـفألنَّـ ،تعـاىلٰ 

 .تعاىلٰ 

ــ ــغرأمَّ ــ ،ٰى ا الص ــوم بالض ــة أنَّ ـفمعل ــاس  رورة التجربي الن

ــا  ــث عليه ــة الباع ــر بالطاع ــاع اآلم ــرئيس املط ــود ال ــع وج م

الصـالح أقـرب  نهـا يكونـون إىلٰ الناهي عـن املعصـية الزاجـر ع

 .فيكـون لطفـاً  ،ومـع عدمـه يكـون العكـس ،ومن الفساد أبعـد

 .م بياهنافقد تقدَّ  ،ٰى ا الكربوأمَّ 

مـا  وجـه الوجـوب غـري كـاٍف  بـأنَّ  ٰى الصـغر عـىلٰ  َض اعُرتِ 

 قلت بانتفائها؟ مَ املفاسد، فلِ  مل تنتِف 

ـــد ال  ، كاملعرفـــةمنا، لكـــن اللطـــف قـــد يتعـــنيَّ ســـلَّ  وق

 ل؟ه من القسم األوَّ إنَّ : قلت مَ فلِ . ظكالوع

ــلَّ  ــس ــة ال منا أنَّ ــة الدنيوي ــث الرئاس ــن حي ــن م ــه، لك ه من

ال تســتغني عــن  مَ ـولطفيتــه باالعتبــار الثــاين، لكــن لِــ ،الدينيــة

 الدينية بالعلامء وعن الدنيوية بامللوك؟

ــلَّ  ــس ــول يف َم ــا تق ــن م ــورة  نْ منا، لك ــراف املعم ــو يف أط ه

 ؟ه كيف ينتفع باللطف، فإنَّ بحيث ال يصل إليه خربه

ــاط  ،مناســلَّ  ــوره وانبس ــع ظه ــك كــذلك م ــون ذل ــن يك لك

 .ولو يف غيبته، ومرادكم الثاين يده ال مطلقاً 

ــن األوَّ  ــواب ع ــأنَّ واجل ــا،  ل ب ــت لعلمناه ــو كان ــد ل املفاس

 .فون باجتناهباألّنا مكلَّ 

ــي واقعــة معلومــة: إن قلــت ــل ه ــد  ،ب ــالفتن الواقعــة عن ك

ــســلَّ  .نصــب بعــض الرؤســاء هــذا اجلــواب  ام يــتمُّ منا، لكــن إنَّ

كـم أوجبتموهـا مـذهبكم، ألنَّ  مـذهب أيب احلسـني ال عـىلٰ  عـىلٰ 

 .اهللا عىلٰ 

ــأ: لاجلــواب عــن األوَّ  :قلـت فــق فهــو أقــّل نــادر ال ه إن اتَّ نَّ

رج ، كــام ال ُخيــرج املصــلحي األكثــري عــن كونــه مصــلحياً ُخيــ

ــ خلــق النــار املشــتمل عــىلٰ  إحراق مصــلحة العــامل عــن ذلــك ب

ــري ألجــل الشــ ثــوب العجــوز، ألنَّ  ــل  رِّ ـتــرك اخلــري الكث القلي

ــري رشٌّ  ــ .كث ــع أنَّ ــنيَّ ]] ٣٢٧ص /[[  ه الزمهــذا م  ال لــرئيس مع

ــ حصــول اللطفيــة  رورة عــىلٰ ـت الضــمطلــق الــرئيس الــذي دلَّ

ه وإن مل يكـن نصـبه منّـا، لكـن اعتقـاد بأنَّـ: وعـن الثـاين .بنصبه

 .وجوبه منّا، فيأيت اجلواب أيضاً 

ــاين ــن الث ــ أنَّ : وع ــة دلَّ ــىلٰ التجرب ــا  ت ع ــام أرشن ــني، ك التعي

 .وبـني الصـالح والفسـاد ،إليه من املالزمـة بـني نصـبه وعدمـه

التجـــاء العقـــالء يف ســـائر األمصـــار واألعصـــار عنـــد  وألنَّ 

 ،هلـا ه ال يـدلُّ أنَّـ نصـب الرؤسـاء، دليـل عـىلٰ  اهلـرج واملـرج إىلٰ 

 .ما  اللتجئوا إليه وقتاً وإالَّ 

بــل  ،لطفيتــه باالعتبــار الثــاين بــاملنع مــن أنَّ : عــن الثالــثو

 .يف املقصود ٰى ه أقووال بدل له، ألنَّ  هبام معاً 

ين وامللــك توأمــان ال ينفــع أحــدمها الــدِّ  بــأنَّ : وعــن الرابــع

ـــخص  ـــا يف ش ـــة وجودمه ـــت احلكم ـــر، فاقتض ـــدون اآلخ ب

ــد، وإالَّ  ــامل واح ــاك الع ــد انفك ــيم عن ــرض احلك ــض غ ــزم نق  ل

ـــ ـــد ع ـــلطاناملجته ـــة إىلٰ  ،ن الس ـــة املحتاج ـــور الواقع  وحض

 .يف احلال واحلكم معاً  ٰى الفتو

ــامس]] ٣٢٩ص /[[ ــن اخل ــأنَّ : وع ــربه  ب ــول خ ــدم وص ع

: أّنـا نقـول عـىلٰ  .إليه مسـتبعد، لوقـوع األسـفار للتجـارة غالبـاً 

 وعـىلٰ  .ة، فجـواب املعتـزيل عنهـا جوابنـا هنـاه ينـتقض بـالنبوَّ إنَّ 

ويظهـر مـن  .يكـون لـه رئـيس جيـب أن: تسليم الفـرض نقـول

 .اجلواب اآليت زيادة هنا

ــ: وعــن الســادس ــه لطــف مطلقــاً بأّنــا إذ نختــار أنَّ ا مــع ، أمَّ

ـ ا حـال الغيبـة فـنفس وجـوده ظهوره فظـاهر متـام لطفيتـه، وأمَّ

ــ ــظ الش ــف يف حف ــان، ـلط ــادة والنقص ــن الزي ــبطها م ريعة وض

ــ وكــذا يف حــقِّ  ــه يف قــرهبم مــن الواجب ــدين ل ــه املعتق ات أوليائ

ــلِّ  ــات، إذ ال يؤمنــون يف ك ــن املقبّح ــدهم ع ــت مــن  وبع وق

ــذٍ  ــيهم، وحينئ ــوره عل ــه وظه ــ متكين ــه وتص ــون متكين فه رُّ ـيك

 .بل لطف آخر ،يف متام لطفيته رشطاً 

منـــه : لاألوَّ : مور ثالثـــةويف احلقيقــة اللطفيـــة متامهـــا بــأُ 

ــاىلٰ  ــل ،تع ــد حص ــني، وق ــني والتعي ــو التمك ــاين. وه ــه : الث من

 ،ــ ــو حتمُّ ــل ل وه ــد حص ــا، وق ــه بأعبائه ــة وقيام اإلمام

ـــاً  ـــث]] ٣٣٠ص /[[ .أيض ـــا: الثال ـــه  ،منّ ـــاد ل ـــو االنقي وه

 .منّا والطاعة، وهذا مل حيصل، فعدم اللطف التامِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

 ]: تعاىلٰ  يالبار مامة واجبة عىلٰ كون اإل[]] ٣٢٦ص [[

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــىلٰ : ]أي العالَّ ــة ع ــي واجب ــاىلٰ اهللا  وه ، تع

ــأل ــلُّ هنَّ ــف، وك ــب، فاإل ا لط ــف واج ــةلط ــة واجب ــ .مام ا أمَّ

ــرورية، ألـفضــ ٰى الصــغر ــم بالضــّن ــ رورة أنَّ ـا نعل ــاس مت  ٰى الن

ـــيس ـــايص ]] ٣٢٧ص /[[  كـــان هلـــم رئ ـــردعهم عـــن املع ي
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 ىلٰ إالنـــاس يصـــريون  نَّ إفعـــل الطاعـــة، فـــ ضـــهم عـــىلٰ رِّ وُحي 

ــاد  ــن الفس ــرب وم ــالح أق ــدالص ــ. أبع ــربوأمَّ ــد  ،ٰى ا الك فق

 .متتقدَّ 

مامـة الـذي هـو مطلـب  فرغ مـن بيـان مفهـوم اإلامَّ ـل: أقول

ــا( ــب  )م ــل(رشع يف مطل ــل اإل ،)ه ــة أم ال؟ أي ه ــة واجب مام

 :اختلف الناس يف مقامات ثالثة: فنقول

هـــل هـــي واجبـــة أم ال؟ فـــذهب اجلمهـــور مـــن : لوَّ األ

ــاس  ــاً  ىلٰ إالن ــا خالف ــ وجوهب ــن اخل ــدات م ــمِّ وارج واألللنج  ص

 صـــمَّ النجــدات واأل  أنَّ الَّ إوهشــام الفــوطي مــن املعتزلــة، 

مـام حـال االضـطراب وعـدم التناصـف، جيوز نصـب اإل :قاال

ــدهم ــن مفاس ــريدعهم ع ــاماً  .ل ــال وهش ــس وق ــوز : عك ال جي

 رِّ ـزيـادة الشـ ىلٰ إي ذلـك قـد يـؤدّ  نَّ نصبه حـال االضـطراب، أل

 .وقيام الفتنة

؟ فـذهب أصـحابنا أم سـمعاً  الً هـل هـي واجبـة عقـ: الثاين

ــة ــ اإلماميَّ ــني البص ــو احلس ــداد ـوأب ــة بغ ــاحظ ومعتزل ري واجل

ــب اجلُ وَّ األ ىلٰ إ ــان واألبّ ل، وذه ــديث ائي ــحاب احل ــاعرة وأص ش

 .الثاين ىلٰ إواحلشوية 

اخللـق؟ أي جيـب  أم عـىلٰ اهللا  هـل هـي واجبـة عـىلٰ : الثالث

ــاً  ــم رئيس ــبوا هل ــيهم أن ينص ــاً  عل ــ دفع ـــللض ــن أنفس  .همرر ع

الثــاين،  ىلٰ إري واجلــاحظ والكعبــي ـفــذهب أبــو احلســني البصــ

 .لوَّ األ ىلٰ إسامعيلية وذهب أصحابنا واإل

منــا معرفتــه علِّ ليُ اهللا  جيــب نصــبه عــىلٰ : ســامعيليةفقالــت اإل

جيـب نصـبه  :وأصـحابنا. ة واملطالـبدلَّـوجـوه األ ىلٰ إويرشدنا 

ـــاً  ـــون لطف ـــ ليك ـــة والش ـــات العقلي ـــا يف أداء الواجب عية رـلن

ــاب امل ــاتواجتن ــون مبيِّ قبّح ــاً ، ويك ــ ن ــاً ـللش ــا،  ريعة حافظ هل

 .وهو احلقُّ 

ــ: ذلــك ف عــىلٰ املصــنِّ  وقــد اســتدلَّ  واللطــف  ،ا لطــفبأهنَّ

 .تعاىلٰ اهللا  واجب عىلٰ 

ــ]] ٣٢٨ص /[[ ــغرأمَّ ــأل ،ٰى ا الص ــ نَّ ف ــم الض روري ـالعل

ذا كــان هلــم رئــيس مطــاع فــيهم إالنــاس  التجــريب حاصــل بــأنَّ 

ــخيــافون ســطوت دهم عليهــا ه يمــنعهم مــن املعــايص ويتوعَّ

الطاعــات  ىلٰ إالطاعــات ويعــدهم عليهــا، كــانوا  وحيملهــم عــىلٰ 

ــ ــك معن ــد، وذل ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــون  ٰى أق ــف، فتك اللط

 .م بياهنافقد تقدَّ  ،ٰى ا الكربوأمَّ . مامة لطفاً اإل

ــتإ ــرب نَّ إ: ن قل ــك أل ٰى الك ــة، وذل ــا ممنوع ــف  نَّ هن اللط

ف، فالـذي ، ومـن فعـل املكلَّـتعـاىلٰ اهللا مـن فعـل : قسـمني عىلٰ 

مامـة اإل نَّ إ :قلـت مَ ل ال الثـاين، فِلـوَّ هـو األاهللا  جيب فعله عـىلٰ 

ال جيــوز أن تكــون مــن القســـم  مَ ـل؟ ولِــوَّ مــن القســم األ

 ٰى بــاملعن فــني خيتــارون هلــم إمامــاً املكلَّ  أنَّ  ٰى بمعنــ[ الثــاين؟

 ]. ىلٰ عليهم ال عليه تعا املذكور، فيكون نصبه واجباً 

 :اجلواب من وجهني: قلت

ــأ: لوَّ األ مــام، وهــي أمــر العصــمة رشط يف اإل  أنَّ بنيِّ ا ســنُ ّن

ــ ــه الع ألخفــي ال اطِّ ــد علي ــون الَّ إح ــوب، فــال يك  لعــّالم الغي

 . منهالَّ إمام نصب اإل

ــاين ــويض اإل أنَّ : الث ــار والتف ــت باالختي ــو كان ــة ل  ىلٰ إمام

 .ة لزم وقوع الفساد واهلرج واملرجمَّ األُ 

 ]: ماماجلواب عن القائلني بعدم وجوب نصب اإل[

مــة احلــّيل [ قــال ــإاللطــف : ال يقــال: ]أي العالَّ ذا إام جيــب نَّ

ـ  مَ ا مـع قيـام غـريه مقامـه فـال جيـب، فِلـمل يقم غـريه مقامـه، أمَّ

ام جيـب نَّـإ: ل؟ أو نقـولوَّ مامة مـن قبيـل القسـم األاإل نَّ إ :قلتم

ال جيــوز اســتعامل  مَ فِلــوجــه قــبح،  ذا مل يشــتمل عــىلٰ إاللطــف 

ام تكــون نَّـإمامــة اإل نَّ وجــه قـبح ال يعلمونـه؟ وأل مامـة عـىلٰ اإل

ــاً  ــان اإلإ لطف ــاهراً ذا ك ــام ظ ــد م ــوط الي ]] ٣٢٩ص /[[ مبس

ــ. مامــة، وهـو انزجــار املعـايصليحصـل منــه منفعـة اإل ا مــع أمَّ

 .يده فال جيب، النتفاء الفائدة مام وكفِّ غيبة اإل

ــأل ــولّن ــاء الع: ا نق ــع األالتج ــالء يف مجي ــقاع واألق ــة ص زمن

انتفـاء طريــق  عــىلٰ  نصـب الرؤسـاء يف حفــظ نظـامهم، يـدلُّ  ىلٰ إ

ا ّنــحمصــورة، أل] معلومــة[وجهــة القــبح . مامــةاإل ٰى آخــر ســو

ــدَّ مكلَّ  ــال ب ــا، ف ــون باجتناهب ــة ف ــون معلوم ــزم الَّ إو ،وأن تك  ل

ــ. تكليــف مــا ال يطــاق ق وال شـــيء مــن تلــك الوجــوه بمتحقِّ

ــةيف اإل ــودة و. مام ــدة موج ــان اإلإوالفائ ــاً ن ك ــام غائب  نَّ ، ألم

 .فاملكلَّ  وقت لطف يف حقِّ  جتويز ظهوره يف كلِّ 

مطلوبــه، رشع يف االعــرتاض  ر الــدليل عــىلٰ  قــرَّ امَّ ـلــ: أقــول

  منـــع ثـــمّ  الً أوَّ  ٰى عليـــه واجلـــواب عنـــه، وأورد منـــع الكـــرب

 .، واملناسب للرتتيب البحثي هو العكسٰى الصغر

متيه، فـال دليلكم ممنوع بكلتا مقدَّ  أنَّ  :هو ،ضوتوجيه االعرتا

 .تصدق نتيجته التي هي عني مطلوبكم

 :فلوجهني ،ا منع كرباهأمَّ 

ــة اإل أنَّ : لوَّ األ ــة لطفي ــإمام ــنيَّ نَّ ــوب ام يتع ــم إ للوج ذا مل يق

جلــواز أن يقــوم غريهــا مقامهــا،  ،غريهــا مقامهــا، وهــو ممنــوع
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، فـال مـع كونـه لطفـاً  ه قد يقـوم غـريه مقامـهنَّ إكوعظ الواعظ ف

ــون متعيِّ  ــيك ــال الكّف ــن خص ــدة م ــوب، كالواح ــة للوج ارة، ن

 .وهو املطلوب

الواجــب ال يكفــي يف وجوبــه  أنَّ : الثــاين]] ٣٣٠ص /[[

ــدَّ  ــل ال ب ــه، ب ــه وجوب ــوه  وج ــائر وج ــاء س ــن انتف ــك م ــع ذل م

ــىلٰ  ــتمل ع ــا يش ــوب م ــتحالة وج ــه، الس ــد عن ــيح واملفاس  القب

 فـاعالً  تعـاىلٰ اهللا  لكـان الَّ إومصـلحة،  ن اشـتمل عـىلٰ إمفسدة و

 .للمفسدة، وهو قبيح

ــذٍ  ــول وحينئ ــىلٰ اإل: نق ــة ع ــا ال  مام ــليم لطفيته ــدير تس تق

مـع ذلـك مـن انتفـاء وجـوه  يكفي ذلك يف وجوهبـا، بـل ال بـدَّ 

 ال جيـوز اشـتامهلا عـىلٰ  مَ ـقلـتم بانتفائهـا؟ ولِـ مَ املفاسد منها، فِلـ

ــذٍ  ــا؟ وحينئ ــدة ال نعلمه ــوع مفس ــن ا ن ــا ال يمك ــزم بوجوهب جل

 .عليه تعاىلٰ 

ذا إ، بـل مطلقـاً  مـام لطفـاً ا نمنـع كـون اإلّنـفأل ،ا صغراهوأمَّ 

ــاهراً  ــان ظ ــايص،  ك ــن املع ــار ع ــاز االنزج ــد ج ــوط الي مبس

ــإالطاعــات  واالنبعــاث عــىلٰ  بظهــوره وانبســاط يــده   ام حيصــلنَّ

 .مستوراً  وانتشار أوامره، ال مع كونه خائفاً 

مــام لطــف ال يقــوم اإل تــار أنَّ ا نخّنــأ: لوَّ واجلــواب عــن األ

ــه، كاملعرفــة  ــريه مقام ــاهللا غ ــاىلٰ ب ــإف ،تع ــوم غريهــا هنَّ ا ال يق

ــدليل عــىلٰ  ــاه أنَّ  مقامهــا، وال ــدان  مــا قلن العقــالء يف ســائر البل

ــد واأل ــع املفاس ــون يف دف ــان يلتجئ ــاء دون  ىلٰ إزم ــب الرؤس نص

وقـات غريه، ولو كـان لـه بـدل اللتجئـوا إليـه يف وقـت مـن األ

 .من البلدان أو بلد

وجــوه القــبح واملفاســد معلومــة حمصــورة  أنَّ : وعــن الثــاين

فـون باجتناهبـا، والتكليــف بالشــيء مــن ا مكلَّ ّنــلنـا، وذلـك أل

ــزم تكليــف مــا ال يطــاق، وال الَّ إدون العلــم بــه حمــال، و  ل

 .مامةشـيء من تلك املفاسد موجود يف اإل

ــإف ،ويف هــذا اجلــواب نظــر ــإه نَّ ــاً نَّ ملــن قــال  ام يصــلح جواب

 اخللــق كــأيب احلسـني، ال ملــن قــال بوجوهبــا عــىلٰ  بوجوهبـا عــىلٰ 

ــاىلٰ اهللا  ــحابنا، فأك تع ــإص ــإه نَّ ــاىلٰ نَّ ــه تع ــب علي ــا عرِّ أن يُ  ام جي فن

ــا إاملفاســد  ــت مــن أفعالن ــا[ذا كان ــوازم أفعالن ــن ل ــئالَّ ]أو م  ، ل

ـ ذا مل تكـن مـن أفعالنـا بـل مـن إا يلزم ما ال يطاق كام ذكرتم، أمَّ

 ،]ثابتـة[فنـا املفسـدة الالزمـة لـو كانـت عرِّ جيـب أن يُ  فعله فـال

]] ٣٣١ص /[[  مـــامجيـــوز أن ال يكـــون نصـــب اإل وحينئـــذٍ 

 .، الستلزامه مفسدة ال نعلمهاعليه تعاىلٰ  واجباً 

ــولواأل ــواب أن نق ــود يف اجل ــدة : ج ــاك مفس ــان هن ــو ك ل

ــت  ــإلكان ــة لإلمَّ ــل، وا الزم ــو باط ــة، وه ــا الَّ إمام ــا فعله اهللا  مل

ـ ،تعــاىلٰ  ــاِس : ه فعلهــا بقولــه تعــاىلٰ لكنـَّ
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ــا ــرة[ إِمام ــا باتِّ ]١٢٤: البق ــتحال تكليفن ــ، والس ــه، لكنّ ا باع

ــون باتِّ مكلَّ  ــهف ــه أو مفارق ــذٍ  ،باع ــه،  وحينئ ــا عن ــوز انفكاكه جي

ــىلٰ  ــة ع ــون واجب ــاك فيك ــدير االنفك ــاً  .تق ــؤال  وأيض ــذا الس ه

ام أجـاب ، فكلَّـتعـاىلٰ اهللا  مـا يوجبـه املعتزلـة عـىلٰ  كـلِّ  وارد عىلٰ 

 .به فهو جوابنا

ـمـام لطـف مطلقـاً اإل ا نختـار أنَّ أّنـ: وعن الثالـث ا مـع ، أمَّ

ــ .فظــاهر ،ظهــوره وانبســاط يــده نفــس  نَّ فــأل ،ا مــع غيبتــهوأمَّ

ــف، أل ــوده لط ــاد املكلَّ  نَّ وج ــود اإلاعتق ــني لوج ــويز ف ــام وجت م

ــوره و ــلِّ إظه ــه يف ك ــاذ أحكام ــن  نف ــردعهم ع ــبب ل ــت س وق

 .الصالح، وهو ظاهر ىلٰ إملفاسد ولقرهبم ا

 :مور ثالثةبأُ  مام تتمُّ لطفية اإل وحتقيق هذا املقام هو أنَّ 

ــاىلٰ : لوَّ األ ــه تع ــب علي ــو واج ــا ه ــق اإلم ــو خل ــام ، وه م

ــنصُّ  ــم، وال ــدرة والعل ــه بالق ــبه ومتكين ــمه، ونص ــه باس ،  علي

 .تعاىلٰ اهللا وهذا قد فعله 

مامــة لــه اإلهــو حتمّ مــام، واإل مــا هــو واجــب عــىلٰ : الثــاين

 .ماموقبوهلا، وهذا قد فعله اإل

ــىلٰ : الثالــث ــب ع ــو واج ــا ه ــ م ــالرعيَّ ــو أن ينص روه ـة، وه

 .ةوا عنه ويقبلوا أوامره، وهذا مل يفعله أكثر الرعيَّ ويطيعوه، ويذبُّ 

للطيفة، وعدم السـبب  مور هو السبب التامُّ فمجموع هذه األُ 

 .ةقلناه، فيكون من الرعيَّ  مام ملاوال من اإلاهللا ليس من  التامِّ 

 ر أوليائه وحيملهـم عـىلٰ كثِّ أن يُ  قادر عىلٰ  تعاىلٰ اهللا  نَّ إ: ن قلتإ

طاعتـه،  رهم عـىلٰ قِهـأعـداءه ويُ ]] ٣٣٢ص /[[  لقلِّـطاعته، ويُ 

 . بالواجبفحيث مل يفعل كان خمال� 

ــت ــ: قل ــان امَّ ـل ــل[ ك ــك مؤدّ ] فع ــاً ذل ــايف  ىلٰ إ ي ــرب املن اجل

ــ ــه تع ــد ظهــر أنَّ  ،اىلٰ للتكليــف مل يفعل ــود اإل فق ــس وج ــام نف م

فه لطــف آخــر، وعــدم الثــاين ال يلــزم منــه عــدم رُّ ـلطــف وتصــ

 .وهو املطلوب ،مطلقاً  مامة لطفاً ل، فتكون اإلوَّ األ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

 :الفصل الثالث]] ٧٠ص [[

ـاألُ  نذكر فيه شبهة مـن أوجـب نصـب اإلمـام عـىلٰ   ة عقـالً مَّ

 :وهي مخسة، اهللا وال سمعاً  ال عىلٰ 
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ــال  - ١ ـــيء، ف ــيح بش ــني والتقب ــم يف التحس ــل ال حيك العق

 .ءاهللا يش جيب عىلٰ 

ــاقــد : قلنــا ــاء  بيَّنّ  حكمــه فــيهام، كيــف وصــدق األنبي

 .مبنيٌّ عليهام؟ فال تتمُّ رشيعة إالَّ هبام

ــه، فــإذا علــم اهللا عدمــه  - ٢ لطفيــة اإلمــام مربوطــة بتمكين

 .ط وجوبهسق

ــا ــؤمن : قلن ــده ال ي ــفِّ ي ــال ك ــف، وح ــبه لط ــل نص ال، ب

 .نهاملكلَّف كلَّ حلظة من متكُّ 

اهللا  فه إن كــان رشطـًا يف لطفيتــه وجـب عــىلٰ تصــرُّ : إن قيـل

 .متكينه، وإن مل يكن رشطًا سقطت لطفيته

متكينـه إنَّـام هـو بخلقـه وقبولـه، وقـد فعـاله، ونصــرة : قلنا

ولـيس متكينـه بخلـق األنصـار لـه، ليقهـر . الرعيَّة له، ومل تفعلـه

ــىلٰ  ــة ع ــف الرعيَّ ــاء التكلي ــاة اإلجل ــه، ملناف باع ــاز أن . اتِّ ــو ج ول

طاعتـه، جـاز اإلجلـاء والقهـر يف مجيـع  يقهر اإلمام الرعيَّـة عـىلٰ 

 .التكاليف، وهو حمال

القول بالعصمة ممتنع، وغري املعصوم ليس  - ٣]] ٧١ص /[[

 .بلطف

ــا ــمة ا: قلن ــن عص ــدَّ م ــه إىلٰ ال ب ــزم احتياج ــئالَّ يل ــام، ل  إلم

 عـىلٰ . إمام كسـائر األنـام، وسـنُبنيِّ وجودهـا يف اآليـات الكـرام

ن ليس بمعصوم  .أّنا نمنع نفي اللطف عمَّ

ــه،  - ٤ ــمة نّواب ــت عص ــام، لوجب ــمة اإلم ــت عص ــو وجب ل

 .الحتياج العباد إليهم، لتباعد البالد

 .يكفي يف كلِّ زماٍن وجود معصوم: قلنا

سـتحيل هنـا وجـود شـيئني يقـوم كـلٌّ مـنهام مقـام وي: قالوا

 .اآلخر دفعةً 

أنَّـه معـارض  عـىلٰ . فـيام يشـتبه]فيهـا و[نّوابـه تراجعـه : قلنا

 .بنّواب النبيِّ 

ـــاليف يمكـــن تصـــوُّ  - ٥ ـــاٍن مـــن التك ـــوِّ كـــلِّ زم ر خل

 .ه من اإلمام التابع هلا يف اللطفيةالشـرعية، فيمكن خلوُّ 

أنَّـه ال يلـزم  عـىلٰ . تقـدير التكليـف عـىلٰ وجوبـه  بيَّنّاإّنا : قلنا

ة تصـوُّ  ، بـل الواقـع ر خلـوِّ الزمـان وقـوع ذلـك اخللـوِّ من صحَّ

أنَّ دفـع اخلـوف وقيـام النظـام إنَّـام يكـون باإلمـام،  عـىلٰ . عدمه

مـن بيــت  ٰى فهـذه الشـبهة لـيس هلـا شـبهة ثبـوت، إذ هـي أوهـ

  .العنكبوت

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ـــال ]]٥٣٩ص [[ ـــالً؛ ألنَّ : ق ـــة عق ـــي واجب ـــة  وه اإلمام

كـان هلـم رئـيس مرشـد  ىٰ النـاس متـ لطف؛ ألّنا نعلـم قطعـاً أنَّ 

الصــالح أقــرب ومــن  ينتصــف للمظلــوم مــن الظــامل كــانوا إىلٰ 

 .اهللا اللطف واجب عىلٰ  م أنَّ الفساد أبعد، وقد تقدَّ 

ــول ــ :أق ــف اإلمامَّ ـل ــن تعري ــرغ م ــمها رشع يف  ف ــة برس ام

 .اهللا تعاىلٰ  ة عىلٰ ا من الواجبات العقليَّ أحكامها، فذكر أهنَّ 

 :]النزاع يف وجوب اإلمامة عقالً [

ة يف هــذه ة اإلســالميَّ وقــد وقــع النــزاع بــني أهــل امللَّــ

 .ٰى الدعو

 :]رأي اخلوارج يف نفي وجوب اإلمامة[ ]]٥٤٠ص [/[

ــ: فقــال مجاعــة اخلــوارج  عنــد حصــول ا غــري واجبــة إالَّ إهنَّ

ــ ــل الش ــتن، ب ــه وأراد ـالف ــن نفس ــف م ــن أنص ــة مل ريعة كافي

 .اهللا القرب إىلٰ 

ــنهم ــرون م ــال آخ ــتن : وق ــت الف ــًا ال يف وق ــب مطلق ال جت

ــ ة مــن الفــتن املســتلزمة وال يف غـريه؛ ملــا حصــل يف تعيــني األئمَّ

وإذا كانـت توجـب الفـتن كـان مـا . لقتل الناس بعضهم بعضـاً 

ــب ال ــد موج ــن املفاس ــا م ــا فيه ــا، وم ــالح يف جنبه ــامر املص نغ

نفـع  رر العظـيم جيـب تركـه وإن اشـتمل عـىلٰ ـالضـ اشتمل عىلٰ 

 .قليل

 :]رأي األشاعرة يف وجوب اإلمامة رشعاً [

ــىلٰ  ــا ع ــة بوجوهب ــاعرة واملعتزل ــة األش ــال مجاع ــق،  وق اخلل

ــدالِّ  ــق ال ــوا يف الطري ــىلٰ  واختلف ــاعرة  ع ــال األش ــا، فق وجوهب

 .ة بوجوهبا عقالً بوجوهبا سمعًا وقال املعتزل

ــــ ]]٥٤١ص [/[ ــــالواأمَّ ــــاعرة فق ــــدود  إنَّ : ا األش احل

ــىلٰ  ــب ع ــًا، فوج ــت رشع ــن  وجب ــا م ــا؛ لكوهن ــاس إقامته الن

اخللـق  مـن مقـيم هلـا، فوجـب عـىلٰ  ة، فال بـدَّ الواجبات الرشعيَّ 

 .نصب رئيس ليقيم احلدود

 :]رأي املعتزلة يف وجوب اإلمامة عقالً [

ــ ــالواوأمَّ ــة فق ــام  إنَّ : ا املعتزل ــود اإلم ــدم وج ــع ع ــق م اخلل

ــرَّ  ــيتط ــيهم الض ـــق إل ــّدي وممَّ ــل التع ــن أه ــل م ن رر احلاص

اخللـق نصـب رئـيس؛ ليـدفعوا  ريعة، فوجـب عـىلٰ ـخيالف الشـ

ــ ــه الض ـــب ــع الض ــهم، ودف ــن أنفس ــالً، ـرر ع ــب عق رر واج

اهللا، جلـواز اشـتامهلا  فاإلمامة واجبـة عقـالً وليسـت واجبـة عـىلٰ 

 .بة ذلك إليه تعاىلٰ نس املفسدة وال يصحُّ  عىلٰ 
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 :]رأي غالة الشيعة يف وجوب اإلمامة من اهللا[

ــ ــيعة كافَّ ــت الش ــىلٰ وقال ــا ع ــالً إالَّ  ة بوجوهب ــة اهللا عق  طائف

جيــب أن : م قــالوام قــالوا بوجوهبــا مــن اهللا؛ فــإهنَّ الُغــالة؛ فــإهنَّ 

 ]]٥٤٢ص [/[ظهـــر نفســـه يف بعـــض األوقـــات يف بعـــض يُ 

 نفســه وحيملهــم عــىلٰ  إىلٰ ة يــدعو النــاس املظــاهر اإلنســانيَّ 

ــ ــاألوامر الش ــل ب ــتالل رعيَّ ـالعم ــة الخ ــد املوجب ــرك املفاس ة وت

ـــىلٰ  ـــذلك ع ـــريوا ب ـــاد؛ ليص ـــاش واملع ـــام املع ـــة  نظ العدال

ــ ــيٍّ واالســتقامة، فإمَّ ــالوا. أو صــورة إمــام ا يف صــورة نب  إنَّ : فق

ــيَّ  ــاىلٰ  النب ــّق تع ــة احل ــو يف احلقيق ــام ه ــورة  واإلم ــر بالص ظه

ـ رُّ ـه الســة؛ ألنَّــاإلنســانيَّ  ة الظــاهر يف مجيــع املظــاهر اآلفاقيـَّ

  ة حيثواألنفسيَّ 
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 :]اهللا رأي باقي الشيعة يف وجوب اإلمامة عىلٰ [

ــ ــالواوأمَّ ــيعة فق ــاقي الش ــىلٰ  إنَّ : ا ب ــوب ع ــن  الوج اهللا ال م

ف هنـا صـنِّ عليـه امل واسـتدلَّ . ةهـذا املـذهب اإلماميـَّ اهللا، وعىلٰ 

اهللا  واللطـف واجـب عـىلٰ  ،اإلمامـة لطـف: بام تقريـره أن يقـال

 .عقالً  اهللا تعاىلٰ  اإلمامة واجبة عىلٰ  عقالً، ينتج أنَّ 

 :]اإلمامة لطف[ ]]٥٤٣ص [/[

ــ ــغرأمَّ ــتدلُّ  ٰى ا الص ــىلٰ فاس ــدعو وا ع ــا ب ــ ٰى إثباهت رورة ـالض

ــإنَّ  ــع العقــالء؛ ف ــد مجي ــة عن ــنْ  الثابت ــة  َم عــرف قواعــد السياس

ـجــرَّ و  أنَّ  بطريــق رضوريٍّ  ِلــمَ ة عَ ب قــوانني املصــالح املدنيـَّ

كــان هلـم رئــيس قـاهر علـيهم مطــاع يف مـا بيــنهم  ٰى النـاس متـ

ـــىلٰ  ـــم ع ـــائف[ حيمله ـــ] الوظ ـــرعيَّ ـالش ـــد العقليَّ ة ة والعقائ

ــام  ــتالل نظ ــتلزمة الخ ــائح املس ــد والقب ــن املفاس ــاهم ع وينه

عــن بغيــه الظــامل عــن ظلمــه والبــاغي  النــوع، ومــع ذلــك يــردُّ 

ــ ــأمر بالشــؤدِّ وُي ــدود وي ــاة ويقــيم احل ــيم األَود ـب اجلُن رائع ويق

ـــاج ويُ واإل ـــلِ عوج ـــص ـــح الرعيَّ ـــأمن السُّ ـــف بُ ة وي ل وينتص

حة ألحــوال مــور املُصــلِ غــري ذلــك مــن األُ  للضــعيف، إىلٰ 

النـاس معـه يكونـون مـن الصـالح أقـرب  املعاش واملعاد؛ فـإنَّ 

 ة لكــلِّ روريَّ ـضــومــن الفســاد أبعــد، وذلــك مــن املعلومــات ال

وأيضـًا فإّنـا رأينـا العقـالء يف مجيـع .  مكـابرره إالَّ نكِ عاقل وال يُ 

ــ ــع الض ــون يف دف ــان يلتجئ ــقاع واألزم ــهم ـاألص ــن أنفس رر ع

ــ ]]٥٤٤ص [/[ إىلٰ  ــن توقُّ ــوه م ــا علم ــاء؛ مل ــب الرؤس ف نص

 .ٰى صالحهم عليه، فثبت الصغر

 :]اهللا وجوب اللطف عىلٰ [

اهللا  لطـف واجـب عـىلٰ  وكـلُّ : اأعنـي قولنـ - ٰى ا الكـربوأمَّ 

فثبــت النتيجــة . بياهنــا يف بــاب العــدل فقــد مــرَّ ، - عقــالً  تعــاىلٰ 

 ؛ لكـون القيـاس عـىلٰ متني مـن البـنيِّ لكون لزومها هلـاتني املقـدَّ 

 .ل منهل من الرضب األوَّ ة الشكل األوَّ أهي

 :]قواعد املعتزلة بناء هذا الدليل عىلٰ [

ــاينٌّ  ــل بره ــذا دلي ــيٌّ  وه ــإالَّ  قطع ــيٌّ  أنَّ ــىلٰ  ه مبن ــد  ع قواع

 ع عـىلٰ اهللا املتفـرِّ  ة عـىلٰ االعتزال، وهو إثبـات الواجبـات العقليـَّ

ــ ــوب العقليَّ ــبح والوج ــن والق ــات احلس ــ. ةإثب ــوم حجَّ  ةً وال يق

ــىلٰ  ــ ع ــاعرة؛ ألهنَّ ــون باألُ األش ــم ال يقول ــول املتوقِّ ــا ص ف عليه

 هذا الدليل، فال كـالم معهـم فيـه، بـل يرجـع الكـالم معهـم يف

ام وإنَّـ. صـول، فـإذا لـزمهم إثباهتـا لـزمهم هـذا الـدليلتلك األُ 

ــىلٰ  ــوافقتهم ع ــة مل ــع املعتزل ــدليل م ــذا ال ــالم يف ه ــك  الك تل

ــاألُ  ــول؛ ألهنَّ  وإنَّ  ،نصــب الــرئيس لطــف إنَّ : م يقولــونص

قواعــدهم القــول  ، فينبغــي عــىلٰ اهللا تعــاىلٰ  اللطـف واجــب عــىلٰ 

 .اهللا بوجوب اإلمامة عىلٰ 

ــخت[ ]]٥٤٥ص [/[ ــات لُّ ــدهم يف إثب ــن قواع ــة ع ف املعتزل

 :]اهللا اإلمامة عىلٰ 

ـــ قـــائلني بوجـــوب األلطـــاف عـــىلٰ  نوال يزالـــو  ٰى اهللا حتَّ

ــلوا إىلٰ  ــىلٰ  وص ــوا ع ــة، فنكص ــف اإلمام ــالفوا  لط ــاهبم وخ أعق

 اخللــق بنـاًء مــنهم عــىلٰ  مـذهبهم وقــالوا بوجـوب اإلمامــة عـىلٰ 

ــإهنَّ  ــلف؛ ف ــد الس ــتقلي ــدهم أامَّ ـم ل ــت عن ــدر  نَّ  رأوا وثب الص

تـت إمـامتهم بنصـب اخللـق هلـم ومل ام ثبل من الصـحابة إنَّـاألوَّ 

ــا إىلٰ ي ــصِّ  رجعوه ــالوا ن ــر اهللا وق ــول وال أم ــاىلٰ  إنَّ : الرس  اهللا تع

ـــا وفوَّ ورســـوله مل يُ  ـــا أحـــدًا هل ـــق،  ضـــوا أمرهـــا إىلٰ عيِّن اخلل

جيـب حسـن : ل؛ لقـوهلمة مـا فَعلـه الصـدر األوَّ واعتقدوا صحَّ 

ة وإن خـالف القواعـد الصـحَّ  ل مـا فعلـوه عـىلٰ هبـم ومحـ الظنِّ 

ــ ــىلٰ العقليَّ ــوهنم ع ــول  ة؛ لك ــحبة الرس ــم بص ــة هل ــة الثابت العدال

وثنــاء اهللا ورســوله علــيهم ومــدحهم وتعظــيمهم، فكــان مجيــع 

ة الـرأي، فرتكـوا قواعـدهم السـداد وصـحَّ  ما فعلوه واقعًا عـىلٰ 

 .لتقليد الصدر األوَّ  ة رجوعًا إىلٰ العقليَّ 

 :]تَقد املعتزلة يف هذا البابردُّ مع[

ــ ــرب وتفكَّ ــربه املعت ــذا إذا اعت ــوه ــه املتفكِّ ــر في ــرف أنَّ ه ر ع

ــد ــد ه ــالل بع ــ ٰى ض ــإنَّ  ٰى وعم ــار؛ ف ــد إبص ــني  بع ــرك الرباه ت

ـــ ـــوع إىلٰ العقليَّ ـــوازين  ة والرج ـــالف للم ـــد خم ص [/[التقلي

ــ ]]٥٤٦ ـاحلكميَّ ــد املنطقيـَّ ــوز يف نظــر . ةة والقواع ــف جي وكي

صـافه بـه أن يـرتك الربهـان القطعـّي وهيملـه العقل ملـن زعـم اتِّ 
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تقليــد مجاعــة مل يعــارشهم ومل خيــالطهم وال عــرف  كــاالً عــىلٰ اتِّ 

ظــاهر عــدالتهم وظــاهر املــدائح الواقعــة  كــاالً عــىلٰ بــواطنهم اتِّ 

ـــ ـــرآن والسُّ ـــنَّ يف الق ـــىلٰ ة املبنيَّ ـــوص  ة ع ـــوم دون اخلص العم

اآلحــاد؟ ريح أو مــا هــو ثابــت باألخبــار ـوالتلــويح دون التصــ

، خصوصــًا مــع اعتقــادهم جــواز الظــنِّ  ذلــك رجــوع إىلٰ  وكــلُّ 

ـمن قلَّـ اخلطأ عىلٰ  . م ال يقولـون بعصـمة واحـد مـنهمدوه؛ ألهنَّ

ــ ــن فكَّ ــاف عَ فم ــني اإلنص ــربه بع ــك واعت ــر يف ذل ــ مَ ِل ــن أنَّ ه م

ــاهللا مــن الرجــوع  احلامقــات الظــاهرة واآلراء الفاســدة، نعــوذ ب

ين بــرتك اليقــني والرجــوع  الــدِّ والقــول بالتشــّهي يف ٰى اهلــو إىلٰ 

 .ه سفه ظاهرالتقليد؛ فإنَّ  إىلٰ 

إثبـات  ة عـىلٰ بـه اإلماميـَّ مـا اسـتدلَّ  وللمعتزلة إيرادات عىلٰ 

ة وأجوبـة عنهـا مـن اإلماميـَّ ]]٥٤٧ص [/[اهللا،  الوجوب عـىلٰ 

ة، لوال خوف اإلطالـة ألرشنـا ب اإلماميَّ تُ الت كُ مذكورة يف مطوَّ 

معـني املعـني يف (ـ بـ ٰى رشنـا يف كتابنـا املسـمّ وقد أ. يشء منها إىلٰ 

مـا فيـه  )]املنجـي[جميل مرآة (ـ ب ٰى ويف كتابنا املسمّ  )ينصول الدِّ أُ 

 .ب من هناك، واهللا أعلمطلَ كفاية يف هذا الباب، فليُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

ـــاعلم أنَّ ]] ١٠٩٧ص [[ ـــك ف ـــت ذل ـــ وإذا عرف ة العدليَّ

ــىلٰ  ــ ع ــرَّ  ٰى ـمقتض ــا ق ــدهم وم ــن أُ قواع ــزمهم روه م ــوهلم يل ص

يف احلكمــة  اهللا تعــاىلٰ  القــول بوجــوب نصــب اإلمــام عــىلٰ 

بعــث  يح؛ إذ احلاجــة الداعيــة إىلٰ ـرة بطريــق العقــل الصــاإلهليَّــ

 نصـب الـرئيس بعـده؛ ليقـوم عـىلٰ  األنبياء هي بعينهـا داعيـة إىلٰ 

ل أنفســهم بــه معاشــهم وكــام اخللــق بــام يصــلحهم ويــتمُّ 

 .ة من غري فرقاملستلزم معادهم كحال النبوَّ 

ــ االلتــزام بوجــوب األلطــاف  ة مل يزالــوا عــىلٰ ومجاعــة العدليَّ

ــ ــزال الش ــاء وإن ــة األنبي ــاليف وبعث ــىلٰ ـوالتك ــ رائع ع  ٰى ـمقتض

ــ ــ وصــلوا إىلٰ  ٰى قواعــدهم حتَّ ــة اخلاصَّ ــي هــي مقــام الوالي ة الت

ا بعـــدم األعقـــاب، وقـــالو موضــع احلاجـــة، فنكصـــوا عــىلٰ 

رر عـن ـاخللـق؛ ليـدفعوا بنصـبه الضـ اهللا بـل عـىلٰ  وجوهبا عـىلٰ 

ــ. أنفســهم الصــالح الــذي يكــون  للخلــق بمعرفــة الــويلِّ  ٰى وأّن

ــ ــدفع الض ــببًا ل ــف يُ ـس ــرَ رر؟ وكي ــىلٰ ع ــارهم ع ــوع اختي  ف وق

ــ ــىلٰ  ٰى ذلــك؟ وأّن ــه ع ــم ب ــل العل ــب  للعاق ــل الواج ــة؟ ب احلقيق

املطَّلــع رائر خلقــه ـبســالعــامل  املعبــود بــاحلقِّ  تفــويض ذلــك إىلٰ 

ـــه أوىلٰ  عـــىلٰ  بالتـــدبري وأحكـــم وأعلـــم  خفايـــا األُمـــور؛ فإنَّ

ومعرفة الصـالح هلـم الـذي حيصـل بنصـبه دفـع بمصالح خلقه 

فـُربَّ مظنـون . رر وجلب النفـع املعـاّيش واملعـادّي إلـيهمـالض

عنـد العقـالء فيـه دفـع الرضـر يكـون جالبـًا لـه؛ لقصـور علـم 

ــ ه ة تأييــد يمــدُّ معــه مــن العنايــة األزليَّــ ف الــذي ال يكــوناملكلَّ

ــىلٰ  ــ ع ـ الع عــىلٰ االطِّ ــائق الغيبيـَّ ــالتفويض إىلٰ احلق العــامل  ة، ف

 .، بل أحّق وأوجباخلبري أوىلٰ 

 :]شاعرة يف نصب اإلماممذهب األ[

ــ ــىلٰ وأمَّ ــروا ع ــاعرة فج ــي  ا األش ــتلزمة لنف ــدهم املس قواع

مــن ســائر مــا ]] ١٠٩٨ص /[[ الواجبــات بطريــق العقــل

ــر ــذك ــم إالَّ ه العدليَّ ــالم معه ــن ة وال ك ــوت احلس ــق ثب  يف حتقي

 ذلـك هـو البـاب الـذي منـه املـدخل إىلٰ  ني؛ فـإنَّ والقبح العقليـَّ

 .مجيع هذه املسائل واألصل جلميع هذه الفروع

 :]مذهب الشيعة يف نصب اإلمام[

 اهللا تعـاىلٰ  القـول بوجوهبـا عـىلٰ  ة عـىلٰ وأطبقت الشـيعة كافَّـ

ــاً ب ــل جري ــق العق ــىلٰ  طري ــ ع ــدة العدليَّ ــام قاع ــوا ك ة ومل ينكص

 ذلـك بـأنَّ  وا عـىلٰ واسـتدلُّ . صـوهلم تقتضـيه أُ نكص غريهم عـامَّ 

ــ بـًا إىلٰ اإلمـام لطـف؛ لكونــه مقرِّ  دًا عـن املعصــية؛ الطاعـة ومبعِّ

ــق إىلٰ  ــاج اخلل ــاء واحتي ــد الرؤس ــرف فوائ ــن ع ــاهر مل ــو ظ  وه

ــ م هبــ ٰى ل ويصــلح هبــم الــدين وتقــوبُ نصــبهم؛ لتــأمن هبــم السُّ

ــ ــتمُّ ـالش ــم األود وتُ  ريعة وي ــام هب ــام ويق ــم النظ ــتوىفٰ هب ــم  س هب

غـري ذلـك مـن فوائـدهم  احلدود وتدير هبم أحـوال اجلهـاد، إىلٰ 

 التـي حيتـاج اخللــق إليهـا يف أحـوال معاشــهم ومعـادهم، وكــلُّ 

ــتمُّ  ــات ال ت ــك رضورّي ــريهم ذل ــلُّ  ،بغ ــا  وك ــب؛ مل ــف واج لط

 .م، فتكون اإلمامة واجبةتقدَّ 

 :]مذهب الشيعة يف نصب اإلمام ت عىلٰ اعرتاضا[

 :عليهم بوجوه َض واعُرتِ 

ــمَّ  أنَّ : لاألوَّ  ــيالً، نصــبه قــد يتض ن مفســدة ال نعلمهــا تفص

ــتمُّ  ــال ي ــىلٰ  ف ــه ع ــاىلٰ  وجوب ــك إالَّ  اهللا تع ــدم تل ــم بع ــد العل  بع

 .املفاسد، وذلك غري حاصل

ر اللطـف فيـه، ولـيس ـام جيـب لـو انحصـنصبه إنَّ  أنَّ : الثاين

كـذلك؛ جلـواز أن يقـوم غـريه مـن األلطـاف مقامـه، فـال األمر 

 .دليل وجوبه يتمُّ 

فه يف رُّ ـنصــبه يوجــب تصــ أنَّ : الثالــث]] ١٠٩٩ص /[[

ــيس  ــات، ول ــع األوق ــدين يف مجي ــة ال األوامــر والنــواهي ورعاي

 .ذلك حاصالً، بل الواقع خالفه



 ٤٥٧  ...................................................................................... وجوب اإلمامة عقالً / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

 :]وىلٰ جواب عن الشبهة األُ [

ــن األوَّ  ــالئهم ع ــض فض ــأنَّ وأجــاب بع ــد ا ل ب ــاء املفاس نتف

ــنّــمعلــوم لنــا؛ ملــا بيَّ  ، فكيــف ه لطــف مــن ألطــاف اهللا تعــاىلٰ ا أنَّ

نــه مــن ســائر ألطافــه وأفعالــه؟ ن املفســدة مــع كويتضــمَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــه يف قول ــد فعل ــًا وق ــاِس  :خصوص
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، ولــو جــاز فــتح ذلــك يف اإلمــام جلــاز ]١٢٤: البقــرة[ إِمامــا

ة واحتيــاج ري فــرق؛ لتســاوهيام يف اللطفيَّــمــن غــ فتحــه يف النبــيِّ 

ــيهام ــرم . اخللــق إل ــٍذ نج ــا نشــرتط عصــمته، وحينئ هــذا مــع أّن

 .نه شيئًا من املفاسد؛ إذ العصمة مانعة من ذلكبعدم تضمُّ 

ــاألوَّ  عــىلٰ  َض اعــُرتِ : أقــول ــل بأنَّ ام يكــون هــذا اجلــواب ه إنَّ

إلبـراهيم  اإلمامـة املجعولـة مـن اهللا إنَّ : قاطعًا للسؤال لـو قلنـا

ــل نبوَّ كانــت حمقَّ  ــة قــة لــه قب تــه مــن حيــث وجــوب ســبق مرتب

يكـون  ٰى حتـَّ اال يصـري نبيـ� النبـّي  ة؛ ألنَّ مرتبـة النبـوَّ  الوالية عىلٰ 

ــ ــه - اولي� ــع ذلــك، ، - كــام ســبقت اإلشــارة إلي ــع أن يمن وللامن

ــىلٰ  ــٍذ ع ــوَّ  وحينئ ــبق النب ــواز س ــدير ج ــىلٰ تق ــة  ة ع ــة اإلمام مرتب

ــون نبوَّ  ــابوك ــه س ــىلٰ ت ــتمُّ  قة ع ــًا ال ي ــه إمام ــواب؛ إذ ال  جعل اجل

ة فعلــه لإلمامــة اإلمامــة املقرونــة بــالنبوَّ  يلــزم مــن فعلــه تعــاىلٰ 

ـة التي هي غـري مقرونـة بـالنبوَّ اخلاصَّ  ين ة، وظـاهر كـالم املفرسِّ

 .هذا عىلٰ 

ــ: ولنــا أن نقــول ــ ق بــالنصِّ قــد حتقَّ فعــل  ه تعــاىلٰ القطعــّي أنَّ

رجهـا عـن حقيقتهـا، وقـد ة ال ُخي نبوَّ اإلمامة وكوهنـا مقرونـة بـال

ــــ عرفــــت أنَّ  ــــمن املقيَّ ــــود يف ض ــــق موج ص /[[ د،املطل

ــ]] ١١٠٠ ــة املقيَّ ــذه اإلمام ــوَّ فه ــع النب ــا م ــدة بكوهن ق ة يتحقَّ

املقصـود  معها مطلق اإلمامـة التـي هـي املقصـود بالـذات؛ ألنَّ 

ــيَّ  ــالح املعاش ــة املص ــق وإقام ــدبري اخلل ــه يف ت ــة عن ــا اخلالف ة منه

ــواملعا ــك ديَّ ــد فعــل اهللا ذل ــواع واألشــخاص، وق ــار األن ة باعتب

واسـتخلف اخللفـاء هلـذا الغــرض، فـال يمكـن اشـتامل خلفائــه 

وإذا كـان قـد فعـل اهللا ذلـك يف األزمنـة . يشء مـن املفاسـد عىلٰ 

ـــاده وتقريبـــًا هلـــم إىلٰ املاضـــية تلطُّ  الصـــالح وجـــب  فـــًا بعب

لطــاف اسـتمراره يف مجيـع أزمنــة التكليـف؛ لوجــوب عمـوم األ

ــة، وألنَّ  ــ لســائر األزمن  ، ة اهللا تعــاىلٰ نَّ ذلــك مــن ُس
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، فيكـــــون ]٦٢: األحـــــزاب[ ��ُِســـــن

ــاىلٰ  ــه تع ــًا علي ــتخالف واجب ــريُّ االس ــدم التغ ــدُّ ، لع ل يف  والتب

ــًا بــالنبوَّ نَّ ُســ ة ته، أعــّم مــن أن يكــون ذلــك االســتخالف مقرون

 .أم ال

ــُرتِ  ــىلٰ  َض واع ــاين أنَّ  ع ــ الث ــمة إنَّ ــد العص ــن املفاس ــع م ام متن

ــده،  ــلة عن ــد احلاص ــن املفاس ــع م ــام وال متن ــن اإلم ــلة م احلاص

ـ فجاز اشتامل اإلمامـة عـىلٰ  ق مفاسـد حتصـل عنـدها، فـال يتحقَّ

منـه فعلهـا؛ ملـا يشـتمل  اهللا، بـل وال يصـحُّ  الوجوب فيهـا عـىلٰ 

 .عليه من املفاسد احلاصلة بإجيادها

ــ ــاب ب ــن أن جي ــدها أنَّ ويمك ــلة عن ــد احلاص ــىلٰ  - املفاس  ع

ملـا  لو كانـت مانعـة مـن إجيادهـا عـن اهللا تعـاىلٰ  - تقدير وقوعها

إذ املمكـن ال يمكـن  ة؛لبتـَّاوقوع يشء مـن املمكنـات منـه  صحَّ 

ــ ر يف احلكمــة يف اخلــارج عــن لوازمــه، وقــد تقــرَّ  اوجــوده منفك�

ث مــن حيــ وأن يلزمــه رشٌّ  املمكــن عنــد وجــوده ال بــدَّ  أنَّ 

ــرِّ ـاإلمكــان منبــع الشــ إمكانــه؛ ألنَّ  ه مــن لوازمــه باعتبــار ؛ ألنَّ

 فلـو كـان ذلـك مانعـًا مـن إجيـاده ملـا صـحَّ . تـهلزوم العدم ملاهيَّ 

 وجــود يشء مــن املمكنــات، خصوصــًا املمكنــات املتعّلقــة

ــادّ ]] ١١٠١ص /[[ ــامل امل ــىلٰ بالع ــزاحم ع ــه الت ــذي يلزم  ّي ال

كــام مضــت  - ض لــبعضة املوجــب لضــيقه ومدافعــة بعــاملــادَّ 

املمكــن مــن حيــث  رِّ ـ مل يكــن لــزوم الشــفلــامَّ ، - اإلشــارة إليــه

ة وجـوه وجـب أن تكـون اإلمامـة كـذلك، ذاته مانعًا مـن صـحَّ 

ــحَّ  ــا ص ــد وجوده ــا عن ــة هل ــد الالزم ــك املفاس ــع تل ــال متن ة ف

جيـوز يف احلكمــة تــرك وجودهـا ألجــل لــزوم ال وجودهـا، بــل 

اخلــريات  تقارهــا بالنســبة إىلٰ تلــك املفاســد الواقعــة عنــدها؛ الف

الالزمة لوجودهـا التـي هـي أكثـر بأضـعاف مـن تلـك املفاسـد 

 ه يلزمـه رشٌّ القليلة، وال جيـوز يف احلكمـة منـع اخلـري الكثـري ألنَّـ

ــل؛ ألنَّ  ــك رش�  قلي ــرك ذل ــرياً  ايف ت ــنْ . كث ــدبَّ  وَم ــاث ت ر األبح

 .املاضية يف باب األفعال سهل عليه جواب هذا السؤال

 :]ن الشبهة الثانيةجواب ع[

 وعن الثاين باملنع من قيام غريه من األلطاف مقامه؛ فـإنَّ : قال

انحصار مصالح اخللق يف نصب الرؤساء معلوم جلميـع العقـالء 

 رورة أنَّ ـرورة، فكيف يقوم غريه مقامه؟ مع أّنا نعلم بالضــبالض

مجيع العقالء يف مجيع األزمان ويف مجيع البلدان يلتجئـون يف دفـع 

 ه ال طريـق إىلٰ نصب الرؤساء؛ لعلمهم أنَّـ لرضر عن أنفسهم إىلٰ ا

 . ذلكدفع الرضر إالَّ 

 :]جواب عن الشبهة الثالثة[

ف ـرَّ تصــ - وجــوده لطــف مــن اهللا تعــاىلٰ  وعــن الثالــث أنَّ 

ــ ــ، - فرَّ ـأو مل يتص ــه يتحقَّ ــة علي ــوده والدالل ــبه، وبوج ق نص

ظـاهر لطــف فه بحســب الرُّ ـاهللا، وتصـ الوجـوب عــىلٰ  وبـه يــتمُّ 
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ص /[[هـا مـن اهللا وال مـن رائط ليسـت كلُّ ـروط بشــآخـر مشـ

ــ]] ١١٠٢ يلزمهــا فعلهــا، بــل أكثرهــا مــن أفعــال  ٰى اإلمــام حتَّ

رته ـ بمســاعدته ونصــإالَّ  ف ال يــتمُّ رُّ ـالتصــ فــني؛ فــإنَّ املكلَّ 

ــه ــام بخدمت ــه والقي ــره ونواهي ــول أوام ــلُّ  ،وقب ــن  وك ــك م ذل

ـــال املكلَّ  ـــامَّ أفع ـــني، فل ـــف ـــ مل يتحقَّ ـــنهم مل يتحقَّ ـــك م ق ق ذل

ــ ــرك املكلَّ رُّ ـالتص ــن ت ــزم م ــاهرًا، وال يل ــب ف ظ ــا وج ــني م ف

 ،اهللا مـن خلقـه وإقامـة الداللـة عليـه عليهم ترك ما وجب عـىلٰ 

ـ وما وجـب عـىلٰ  ل ألعبائهـا اإلمـام مـن قبـول الواليـة والتحمُّ

ــتمُّ  ــذلك ت ــا، وب ــاد يف طلبه ــ واالجته ــن اتَّ اللطفيَّ ــام ة مل ــه وق بع

ــائف خدم ــبوظ ــه واحلجَّ ــىلٰ ت ــلَّ  ة ع ــن أخ ــذلك م ــذا  وإىلٰ . ب ه

ــؤمنني أشــار ســيِّ   )صــلوات اهللا عليــه وســالمه(دنا أمــري امل

ــه ــ«: بقول ــن قــائم هللا بحجَّ ــو األرض م ــال ختل ا ظــاهرًا ة، إمَّ

 .»ناتهج اهللا وبيِّ جَ  تبطل ُح أو خائفًا مغمورًا؛ لئالَّ مشهورًا 

ـــ ة مـــن احلكـــامء وهـــذا هـــو ذوق أهـــل احلكمـــة الذوقيَّ

ــا ــة إىلٰ إلرشاقيِّ ــرمس اهلرامس ــد ه ــان الوال ــن زم ــرهم؛  ني م آخ

ــإهنَّ  ــأنَّ ف ــائلون ب ــطُّ  م ق ــال ق ــا خ ــامل م ــن  الع ــة وع ــن احلكم ع

ة العنايـة اإلهليـَّ نـات؛ ألنَّ ج والبيِّ َجـشخص قـائم هبـا عنـده احلُ 

ي صـالحه، وهــو ـكـام اقتضـت وجــود هـذا العــامل فهـي تقتضــ

ــ ســني رائع واملؤسِّ ـني للشــني الشــارعام يكــون بــاحلكامء املتــأهلِّ إنَّ

ص /[[ فواجــب أن ال ختلـــو األرض عــن واحـــد. للقواعــد

أهلهــا عنـــد  هيــا إىلٰ ؤدِّ ج اهللا ويُ َجـــمــنهم يقــوم بحُ ]] ١١٠٣

صـل فـيض البـارئ، ولـو االحتياج، هبـم يـدوم نظـام العـامل ويتَّ 

ــاهلرج  ــاس ب ــك الن ــاد وهل ــم الفس ــنهم لعظ ــان ع ــال الزم خ

ـ  ذلــك؛ إذ مــن املعلـــوم أنَّ  ٰى ة تـــأبواملــرج، والعنايــة األزليـَّ

ــه ي احلاجــة إىلٰ  ل نظــام نــوع اإلنســان أشــّد مــن كمــشــخص ب

احلــاجبني  أشــفار العينــني وعــىلٰ  إنبــات الشــعر عــىلٰ  احلاجــة إىلٰ 

ــياء أُ  ــني وأش ــري األمخص ــوتقع ــي ال َخ ــافع الت ــن املن ــرية م ر كث

وإذا علـــم ذلـــك . رضورة إليهـــا يف البقـــاء، بـــل نافعـــة فيـــه

ــده ــ الشــخص فــال جيــوز عن ــة اإلهليَّ ي ـة تقتضــأن تكــون العناي

العقـل  منهـا، مـع أنَّ  هذه املنافع وال تقتيض مـا هـو أكثـر منفعـةً 

سـبيل احلـدس، فهـو خليفـة اهللا يف أرضـه  السليم حيكم بـه عـىلٰ 

ــاموات واألرض هللا خليفــة يف  ــت الس ــون مــا دام ــذا يك وهك

ــواع العنصــ ــدوام األن ــدوامها، ويلــزم مــن دوام ريَّ ـأرضــه، ل ة ب

ـــ ـــريَّ ـواع العنصـــاألن ـــة اإلهليَّ ـــق العناي ـــة ة بطري ة دوام اخلالف

 .ه والبحث معاً ل يف التألُّ واخلليفة، وهو حكيم إهلّي متوغِّ 

 :]ه والبحث معاً ل يف التألُّ اإلمام متوغِّ [

روه مـا قـرَّ  اخلالفـة ال تكـون ألحـد عـىلٰ  وذلـك ألنَّ : أقول

ــه؛ ألنَّ إالَّ  ــ  ل ــاس إمَّ ــالن ــا متألِّ ــري أو بّح ــري أو ه ال غ اث ال غ

ثـّم . هه والبحـث أو طـالبهام، وال خالفـة لغـري املتألِّـطالب التألُّ 

ــ إنَّ  ــاملتألِّ ــه إمَّ ــا متوغِّ ــد ل يف التألُّ ــاث ق ــذلك البّح ه أو ال، وك

الً فيــه وقـــد ال يكــون، وال خالفــة للبّحـــاث يكــون متــوغِّ 

ــ ــوغِّ  - رفـالص ــريهمت ــ - الً أو غ ــب التألُّ ــث وال طال ه والبح

ـــ ـــب أح ـــون إالَّ وال طال ـــة ال تك ـــل اخلالف ـــدمها، ب ه  للمتألِّ

ــ ــ وهــل تصـحُّ . ل فــيهامالبّحـاث املتوغِّ ــاخلالفــة للمتألِّ ل ه املتوغِّ

 ه عديم البحث أو ضعيفه؟يف التألُّ 

خالفتـــه؛  تصــحُّ ! نعــم: قــال بعضــهم]] ١١٠٤ص /[[

أفـراد النـوع وهـو حيصـل  املقصود منـه إيصـال احلقـائق إىلٰ  ألنَّ 

الً يف ه إذا كـان متـوغِّ الً فيـه، وألنَّـاحبه متـوغِّ ه إذا كـان صـبالتألُّ 

ــ ــار التألُّ ــالحهم وإظه ــق يف إص ــه اخلل ــاج إلي ــا حيت ــه م ه أمكن

ــن اهللا باتِّ  ــيهم ع ــامل ف ــري الك ــدّيس بغ ــور ق ــّي ون ــال روح ص

 .ل بحث وفكر، فيحصل املقصود منهتطويل أو تأمُّ 

ه حينئـٍذ املنـع مـن جـواز خالفتـه؛ ألنَّـ وأهل التحقيـق عـىلٰ 

ة إلــزام اخلصــوم واملعانــدين يف الــدين بطريــق كــون لــه قــوَّ ال ت

ــ ــال ُش ــاهتم وإبط ــع منازع ــدل وقط ــا بَ اجل ــي يوردوهن ههم الت

 .به الغرض املقصود من خالفته إلبطال الدين، فال يتمُّ 

ن مــن عــديم البحــث أو ضــعيفه ال يــتمكَّ  وأيضــًا فــإنَّ 

ــائق إىلٰ  ــال احلق ــالبني؛ لتوقُّ  إيص ــان الط ــىلٰ أذه ــه ع ــة املباح ف ث

ـــ ة املثبتـــة هلـــا يف أذهـــان واملنـــاظرة وإيـــراد الرباهـــني واألدلَّ

ــًا مــن اإليــراد واإلصــدار أن يكــون متمكِّ  الســامعني، فــال بــدَّ  ن

ـ ٰى والفكر والبحـث حتـَّ املقصـود، وهـذا  ة بـه ويـتمُّ تقـوم احلجَّ

 .هو املذكور يف األصل

 :]باإلمام ىٰ اختصاص الرياسة الكرب[

ـــاس : قـــال وإن كانـــت أعـــّز مـــن وهـــذه الطبقـــة يف الن

ـــر إالَّ  ـــت األمح ـــ  أنَّ الكربي ـــة اإلهليَّ ـــالعناي ـــود ـة تقتض ي وج

 شخص قائم هبـا يف مجيـع األوقـات، فـال خيلـو العـامل عنـه؛ ألنَّ 

ــة املَ  ــدَّ خليف ــره ال ب ــك ووزي ــ ِل ــدده،  ٰى أن يتلّق ــو بص ــا ه ــه م من

ة األخـذ عـن اهللا ه قـوَّ فللمتألِّـ. فيأخذ منه ما حيتاج اخلالفـة إليـه

ــن ا ــل باتِّ وع ــر وتطوي ــول دون فك ــور لعق ــّي وحض ــال روح ص

إرشاقــّي، لصــفاء جــوهر نفســه وختليتهــا عــن عوائــق الطبيعــة 

ة بسـبب خلعـه جالبيـب مالبـس األبـدان، فهـو وشوائب املـادَّ 
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ــ ــاع واملتص ــرئيس املط ــدبِّ ف املتَّ رِّ ـال ــع وامل ــدواء ب ــتقن وال ر امل

 .النافع واإلكسري الصائغ واملالك باحلقِّ 

وليســت هــذه الرياســة هــي التغليــب  ]]١١٠٥ص /[[

ه اسـتحقاق اإلمامـة والقـدوة وال حتصل أيضًا بـه، بـل املـراد أنَّـ

صـافه بـالكامالت، بـل قـد يكـون اإلمـام والرياسة لـه بسـبب اتِّ 

ــ ــاملتألِّ ــاء ذوي ل فــيهام مســتوليًا ظــاهرًا كاألنه البّحــاث املتوغِّ بي

ــوهـو الــذي سـّامه  ،مســتوراً  االشـوكة، وقـد يكــون خفيـ� ة العامَّ

 .وإن كان يف غاية اخلمول ٰى القطب، فله الرياسة الكرب

ــة  ــت السياس ــوإذا كان ــيئًا نوراني� ــان مض ــان الزم ــده ك ؛ ابي

ــلتمكُّ  ــن نش ــه م ــثِّ ـن ــم وب ــدل واحلك ــائر  ر الع ــائق وس احلق

ــ األخــالق املحمــودة ومحــل النــاس عــىلٰ  ة ة البيضــاء بقــوَّ املحجَّ

فه وتـدبريه رُّ ـن تصـوإذا خـال الزمـان عـ. نفسه بالعلم والعمـل

ــ ــر الش ــة، فتكث ــامت غالب ــت الظل ــر ـكان ــايص ويظه رور واملع

ــ ــور وتقص ــل ـاجل ــة أه ــامل؛ لغلب ــول الك ــن وص ــل ع ر الُكمَّ

ــتيالئهم عــىلٰ ـالشــ ــاوة  رور واس ــب؛ الســتيالء ذوي الغب املناص

ــة ،واجلهــاالت ــ. كحــال هــذه األزمن رائع ـفلهــذا ضــعفت الش

ـــ توتـــواترت الوقـــائع وانطمســـ ة نـــاهج احلكميَّـــل واملبُ السُّ

ـ ــواندرســت املراتــب واملــدارج العقليـَّ ل اهللا بكشــف ة، عجَّ

ــع  ــرة مجي ــز دائ ــم، مرك ــب األعظ ــور القط ــه بظه ــك وإزالت ذل

ــاألُ  ــَم ــربم، احلجَّ ــ ٰى ة الك ــواملحجَّ ــة ٰى ة العظم ــاتم الوالي ، خ

لني وخـاتم د املرَسـوالوراثة الذي هـو حسـنة مـن حسـنات سـيِّ 

 ).عنيصلوات اهللا عليهم أمج(ني النبيِّ 

*   *   * 

ــ]] ١١١٦ص [[ ــامَّ ـول ــوم احلقيقيَّ ــت يف العل ــوع  ة أنَّ  ثب الن

ــطرٌّ  ــه إىلٰ  اإلنســاّين مض ــتامع املســمّ  يف بقائ ــي  ٰى االج ــة الت باملدين

ــتامع اِحلــرَ  ــع اج ــيُّ هــي موض ــب للتع ــناعات املوج  ،شف والص

ــة متنوِّ  ــدواعي واإلرادات خمتلف ــت ال ــوكان ــة، فيُ ــك ع ؤّدي ذل

ــ حــدٍ وا اختيــار كــلِّ  إىلٰ  ؤّدي لنفســه مجيــع املنــافع واخلــريات، فيُ

ـــك إىلٰ  ـــرج،  ذل ـــرج وامل ـــاد واهل ـــب والفس ـــازع والتغال التن

ـ ــت احلكمــة اإلهليـَّ ة نوعــًا مــن السياســة والتــدبري ال فاقتض

ــرٰىض  ــث ي ــق بحي ــّداه اخلل ــلُّ  يتع ــدٍ  ك ــدبري  واح ــه الت ــام أوجب ب

ال و ،منهــا فــال بــدَّ . ةوهــي املســّامة بالسياســة املدنيَّــ ،والسياســة

ــ أن تكــون عــىلٰ  بــدَّ   ؤّدي إىلٰ وفــق احلكمــة واملصــلحة بحيــث ُت

ــ ــات اإلهليَّ ــخاص بالسياس ــظ األش ــوع وحف ــامل الن ــي  ،ةك وه

ــة املَ  ــسياس ــصُّ  ،كِل ــي خت ــلَّ  وه ــ ك ــة خاصَّ ــنف بسياس ة ص

ة ة مـن القـوَّ تركهـا؛ لتخـرج الكـامالت اإلنسـانيَّ  يؤاخذون عـىلٰ 

ـــل، ويُ  إىلٰ  ـــمّ الفع ـــون  ٰى س ـــات، فتك ـــة السياس ـــسياس ا إمَّ

ــ ـــام العقليـَّ ـــالعقود واملعـــامالت أو باألحك ـــاع ك ة باألوض

 .كرتتيب املُُدن

ــك؛ ألنَّ  ــن ذل ــع يشء م ــار وض ــد أن خيت ــيس ألح ــلَّ  ول  ك

ــر ــ ٰى واحــد ي ــة، فيُ ــيلة واملعرف ــه الفض ــازع؛  ؤّدي إىلٰ يف نفس التن

ــ ــوع البش ــأن الن ــن ش ــبعض  ري أنَّ ـإذ م ــذعن ل ــهم ال ي بعض

ـبــدون خصوصــيَّ  ـة وفضــيلة ربّ ة إهليـَّ ة ال توجــد يف أبنــاء انيـَّ

د مـن وجـود هـذا الشـخص املؤيَّـ  يف النوادر، فال بـدَّ ر إالَّ ـالبش

ــ ــوع البش ــن ن ــاىلٰ ـم ــد اهللا تع ــن عن ــزات  ر م ــائل واملعج بالفض

ــط ــتقامة الوس ــاحب االس ــات، ص ــة ٰى واإلهلام ص /[[ والعدال

ــىلٰ ]] ١١١٧ ــة لكونــه ع ــة املوجب ــ املطلق راط املســتقيم، ـالص

ــ ــع الش ــرائع اإلهلـفيض ــيَّ ــواميس النبويَّ ــه ة والن ــع ل ة، فيخض

ــه األشــخاص اإلنســانيَّ  ــاد ل ــه يف . ةالنــوع وتنق وال جتــوز خمالفت

عنـد  ٰى سـمّ ويُ . ذلـك ب املخـالف عـىلٰ عاَقـبه، بـل يُ  ٰى ا أتيشء ممَّ 

ــاموس ــاحب الن ــة ص ــل احلكم ــن  ،أه ــنهم م ــعه بي ــا يض وم

ـــ ـــواميَس اإلهليَّ ويف اصـــطالح أهـــل الكـــالم  ،ةالقـــوانني الن

 .وما يضعه رشيعة ،شارعًا ورسوالً  ٰى سمّ يُ 

ــون ــال أفالط ــذا ق ــ: وهل ــوإهنَّ ــحاب الق ــة  ٰى م أص العظيم

ثـّم يـأيت . هم الـذين عنايـة اهللا هبـم أكثـر: رسطوالفائقة، وقال أُ 

 ،القـــانون العقـــيلّ  ر أحكـــام املدينـــة عـــىلٰ مـــن بعـــده مقـــرِّ 

ـويُ  ،ويسوسهم بتأييـد إهلـّي يمتـاز عـن غـريه ل األشـخاص كمِّ

ــانيَّ  ــمّ ويُ  ،ةاإلنس ــامء مَ  ٰى س ــدماء احلك ــارات ق ــىلٰ يف عب ــًا ع  ِلك

ــالق ــناعة املُ  ،اإلط ــه ص ــوأحكام ــأخِّ ل ــارات املت رين ك، ويف عب

سـّمي أفالطـوُن هـذا الشـخَص ويُ . وفعلـه إمامـة ،إمامـاً  ٰى سمّ يُ 

 املدينــة؛ ألنَّ  إنســانَ ُيســّميه رســطاليُس وأُ  ،ر العــاملوأمثالــه مــدبِّ 

 .قوام املدينة به

لـه عسـاكر وبـالد وخيـل ورجـل  نِلـك مـوليس مرادنا باملَ 

ك باحلقيقـة والسياسـة وإن ِلـاملَ  ومال وسـالح، بـل مـا يسـتحقُّ 

وإذا مل يكـن التـدبري يف يـد . ة والشـوكةمل يكن له يشء مـن القـوَّ 

ك الفاضـل الـذي هـو نائبـه ووقعـت ِلـوال اإلمـام وال املَ  النبـيِّ 

ــذَّ  ــان وتع ــم الزم ــريهم أظل ــد غ ــة يف ي ــاتالسياس  رت الراح

صت اللـّذات وخربـت الـبالد وهلـك العبـاد وكثـر اجلـور وتنغَّ 

ــوالظلــم وفُ  ــاج العــامل يف كــلِّ . النظــام دَ ِق ــمَ  وقــت إىلٰ  وحيت ك ِل

ـ ـريعة ألهـل العـامل ويُ ـس الشـفاضل حيفظ نـواميس مؤسِّ ل كمِّ
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 ينقطـع النظـام أكمـل الصـور؛ لـئالَّ  النـوع عـىلٰ  ٰى نفوسهم ويبق

ـ]] ١١١٨ص /[[ واحلكمــة. ويضــطرب األنــام ة هــي املدنيـَّ

اهليئات احلاصلة مـن جهـة االجـتامع، وصـاحبها ينظـر يف مجلـة 

ــة كوهنــا خــريات أو رشورًا،  ــناعات واألفعــال مــن جه الص

ــوع  فيحصــل التناصــف بــني أبنــاء التعــاون املوجــب حلفــظ الن

غـري ذلـك هـو االنحـراف عـن قاعـدة  الوجه األكمل؛ ألنَّ  عىلٰ 

ــىلٰ  ــب ع ــامل، فيج ــد للع ــة املفس ــلِّ  العدال ــدٍ  ك ــرف  واح أن يع

ــامالت  ــل يف املع ــن الرذائ ــد ع ــائل ويبع ــي الفض ــك؛ ليقتن ذل

ة؛ لتشــيع اخلــريات وتقــّل واملعــارشات بحســب الطاقــة البرشــيَّ 

 .الرشور

 :]أقسام االجتامعات[

االجـتامع املنـزيل الـذي هـو  ويكثـر مـن حـدِّ  واالجتامع يقلُّ 

ـــات إىلٰ  ـــّل االجتامع ـــ أق ـــتامع املحلَّ ـــاج ـــتامع القري  ة إىلٰ ة واج

ــاجــتامع األُ  اجــتامع البلــد إىلٰ  اجــتامع أهــل العــامل  ة الكثــرية إىلٰ مَّ

ــا ــات وأكربه ــم االجتامع ــو أعظ ــذي ه ــلُّ . ال ــا  وك ــغري منه ص

مــا فوقــه  صــغري مــرؤوس إىلٰ  ورئــيس كــلِّ  ،جــزء مــن الكبــري

ــ ــي إىلٰ  ٰى حتَّ ــاء واملَ  ينته ــيس الرؤس ــو رئ ــامل، فه ــيس الع ــرئ ك ِل

 وكـذلك كــلُّ  ، العـامل وأجزائـهره يفظـون ،اإلطـالق عـىلٰ  للكـلِّ 

 .الوجه األصلح ما سفل عنه عىلٰ  من حتته بالنسبة إىلٰ 

ــروّي  ــاالجتامع الق ــًا، ف ــها بعض ــدم بعض ــات خي واالجتامع

ن خيدم املدّين التـاّم، واخلـارج عـن تـأليف هـذه االجتامعـات ممـَّ

د فهــو عـادم الفضــيلة بعيــد عــن الكــامل، ش والتفــرُّ آَثـر التــوحُّ 

ـّكان امثل ُسـ م ينتفعـون لصـوامع والكهـوف والسـيّاحني؛ ألهنَّ

وهــو عــني  ،يف معاشـهم بغــري عــوض ومعاونــة توجـب النظــام

ــالقوَّ  ٰى وتبقــ ،الظلــم واجلــور ــة يف الطبــع ب ــل كامن ة، فــال الرذائ

 .الفعل خترج إىلٰ 

 :]املخالطة هي األصل يف كسب الفضائل وترك الرذائل[

ـ م أهنَّ ـالع م أهـل الفضـائل خطـأ؛ ألنَّ وتوهُّ ة مـثالً ليسـت فَّ

ـــتـــرك الشـــهوة بالكلّ  ـــ]] ١١١٩ص /[[ ة، بـــليَّ ب هـــي جتنُّ

ــ ــل إنَّ ــم، ب ــرك الظل ــت ت ــريط، وليس ــراط والتف ــون اإلف ام تك

ــىلٰ  ــق ع ــع اخلَل ــة م ــالط  املعامل ــن ال خي ــاف، وم ــدة اإلنص قاع

ــدة  ــه صــفات املكــارم واألخــالق احلمي اخللــق كيــف حتصــل ل

ــ ــجاعة والعفَّ ــخاء والش ــن الس ــة؟ فاملم ــي ة والعدال ــة ه خالط

ــبُّ  ــراد تش ــل، واالنف ــرك الرذائ ــائل وت ــب الفض ــل يف كس ه األص

 .باجلامدات

 :]أقسام السعداء[

 :السعداء ثالثة واعلم أنَّ 

 من يكـون فيـه أثـر ظـاهر مـن جانـب البـارئ تعـاىلٰ : لاألوَّ 

جمالسـة األخيـار ومؤانسـتهم  بُّ بحيـث يكـون كـريم الطبـع ُحيِـ

 .همالفضالء وحيرتز عن ضدِّ  ويميل إىلٰ 

ــاين ــن: [الث ــ] م ــل حصَّ ــالطبع، ب ــه ال ب ــك ل ــون ذل له يك

أن بلــغ  فعــل اخلــري إىلٰ  واملواظبــة عــىلٰ  بالكســب وطلــب احلــقِّ 

ــحَّ  ــن ص ــة م ــة احلكم ــك مرتب ــل، وذل ــواب العم ــرأي وص ة ال

 .ب العلوم وترك املعايصحيصل بتكسُّ 

ــ: الثالــث ــك اإلكــراه بتــأدُّ  له إىلٰ مــن وصَّ ب الرشــع ذل

 .م وهنيهموبتعليم أهل الفضل وردعه

ــ ل، وبعــده بمرتبــة الثــاين، والثالــث ة األوَّ والســعادة احلقيقيَّ

 .بعد الثاين، ومن عداهم فشقيٌّ 

 :]ةالعدالة احلقيقيَّ []] ١١٢٠ص /[[

ة النفســانيَّ  ٰى ل القــوعــدِّ ة هــي التـي تُ العدالــة احلقيقيَّــ ثـّم إنَّ 

ال  ٰى حتـَّ ٰى م األفعـال واألحـوال الصـادرة مـن تلـك القـوقوِّ وتُ 

ــبعض عــىلٰ يغلــ ــاء فضــيلة  ب ال الــبعض، ويكــون نظــره يف اقتن

. العدالــة يف عمــوم األوقــات وال يكــون لــه غــرض غــريه

م منـــه املســـاواة فَهـــلفـــظ العدالـــة يُ  رب املحافظـــة؛ ألنَّ عتَـــويُ 

 .ل بدون اعتبار الوحدةعقَ واملساواة ال يُ 

ــام أنَّ  ــ وك ــي أقص ــدة ه ــان  ٰى ـالوح ــامل ورسي ــب الك مرات

مجلــة  ل الـذي هــو الواحـد احلقيقــّي عـىلٰ وَّ اآلثـار مـن املبــدأ األ

الـذي  وىلٰ ة األُ املعدودات مثـل فيضـان أنـوار وجـوده مـن العلَّـ

ــ هــو املوجــود املطلــق عــىلٰ  ام قــرب مــن مجلــة املوجــودات، فكلَّ

الوحــدة كــان أرشف، فلــيس يشء مــن النســب أرشف مــن 

نســبة املســاواة، فلــيس يشء مــن الفضــائل أفضــل مــن العدالــة 

ــوال أرشف من ــا؛ ألهنَّ ــرف ه ــواها ط ــا س ــّي وم ــط احلقيق ا الوس

الوحــدة؛ إذ لــوال  كثــرة إىلٰ  مرجــع كــلِّ  بالنســبة إليهــا، كــام أنَّ 

ــ َّ ــا مت ــدال مل ــة االعت ــد الثالث ــد املوالي ــود؛ إذ تولُّ ــرة الوج ت دائ

ــ ـــمش ــاواة تقتض ــة، فاملس ــات املعتدل ــام ـروط باالمتزاج ي نظ

مـن العدالـة يشء لـه نظـام وترتيـب ففيـه يشء  املختلفات وكلُّ 

 .الفساد  لرجع إىلٰ وإالَّ 

مـور املقتضـية لنظـام املعـاش فـال فإذا اعتربنا العدالـة يف األُ 

ـــدَّ  ـــامالت  ب ـــات ويف املع ـــوال والكرام ـــمة األم ـــا يف قس منه

مــور التــي يكــون للتعــّدي مــا هــو مــن األُ  واملعاوضــات وكــلُّ 
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ـــل  ـــات؛ ليحص ـــات والتأديب ـــأنواع السياس ـــدخل ك ـــا م فيه

ــالــذي يُ  التعــادل والتكــافؤ ر ـعطــي املســاواة والتناســب، فيتيسَّ

 األطــراف إليــه يف مجيــع األشــياء وتعــنيُّ  ملــن عــرف الوســط ردُّ 

قـــد العدالـــة وينع األطـــراف إىلٰ  يشء؛ لـــريدَّ  الوســـط يف كـــلِّ 

ــ خــري «: ، ومــن هــذا قولــه اصــورهتا، فيكــون ناموســًا إهلي�

ــــور األُ  ــــطها]] ١١٢١ص /[[م ــــع »أوس ــــة واض ، فاحلقيق

ـــع التســـاوي وا لعدالـــة والنـــاموُس اإلهلـــّي الـــذي هـــو منب

 .الوحدة

 التعـاون ال يــتمُّ  ن الطبيعــّي املوقـوف عــىلٰ  كــان التمـدُّ امَّ ـولـ

بــدون أن خيــدم الــبعض الــبعض وجــب حتصــيل املكافــاة 

ــاج إىلٰ  ــبة، فيحت ــاواة واملناس ــيله  واملس ــاج يف حتص ــادل وحيت التع

صـل عادل صامت هـو الـدينار والـدرهم، وعـادل نـاطق حي إىلٰ 

ـــذَّ  ـــه إذا تع ـــتعانة ب ـــد االس ـــه عن ـــادل ب ـــتقامة التع رت اس

املعاوضـــات بالصـــامت، فالنـــاطق هـــو اإلنســـان الكامـــل، 

ــاحتيج إىلٰ  ــن  ف ــتغني ع ــل املس ــق والكام ــادل املطل ــاكم الع احل

 .لاملكمِّ 

 :]العدالة ال حتصل بدون الناموس[

ــل بــدون ثالثــة أنَّ  مَ ِلــوعُ  ــق ال حتص ــة بــني اخلل : العدال

ـــ ـــاموس اإلهل ـــل، الن ـــان الكام ـــادل اإلنس ـــاكم الع ّي، واحل

النــاموس يف لغــتهم التــدبري والسياســة وهلــذ  ٰى ومعنــ. والــدينار

 فالنــاموس األكــرب ال يكــون إالَّ . اريعة ناموســًا إهليـ�ـوا الشــسـمُّ 

 مـن ِقبَـل النـاموس من عند اهللا، والنـاموس الثـاين ال يكـون إالَّ 

فالنـاموس . األكرب، والنـاموس األصـغر هـو الـدينار والـدرهم

النــواميس والنـــاموس الثــاين يقتـــدي  ٰى اإلهلــّي هــو مقتـــد

بالنــاموس اإلهلــّي والثالــث يقتــدي بالثــاين، وهــذا هــو العــدل 

ــه ــل في ــذي قي ــدّين ال ــدّين  إنَّ : امل ــدل امل ــدنيا بالع ــامرات ال ع

ــدينّ  ــاجلور امل ــا ب ــذي . وخراهب ــو ال ــائُر وه ــادل اجل ــإزاء الع وب

 ي عـــىلٰ ـيمضـــ ال حيصـــل التســـاوي وال]] ١١٢٢ص /[[

ــاد  ــذي ال ينق ــم ال ــائر األعظ ــالفة، واجل ــد الس ــم القواع حك

ــاكم،  ــع احل ــذي ال يطي ــو ال ــط ه ــّي، واألوس ــاموس اإلهل للن

ــ ــذي ال يمض ــغر ال ــىلٰ ـواألص ــدينار ي ع ــم ال ــل . حك وحيص

ــواع  ــب وأن ــب والنه ــة بالغص ــذه املرتب ــاد يف ه ــور والفس اجل

الثانيــة رقة، والفســاد احلاصــل يف جــور املرتبــة ـاخليانــات والســ

ــال أُ  ــذا ق ــد، وهل ــم املفاس ــطوأعظ ــ: رس ــن متسَّ ــاموس م ك بالن

والنــاموس . عمــل بطبيعــة املســاواة واكتســب اخلــري والســعادة

ــأمر إالَّ  ــّي ال ي ــاىلٰ اإلهل ــارئ تع ــل الب ــن ِقبَ ــاخلري م ــياء   ب وباألش

ــ ــه وينه ــة إلي ــظ  ٰى املؤّدي ــجاعة وحف ــأمر بالش ــاد، في ــن الفس ع

ــ ــأمر بالعفَّ ــب وي ــالرتتي ــظ الف ــرة وحف ــق  ٰى وج وينه ــن الفس ع

الفضــيلة ويمنــع مــن  عــىلٰ  وباجلملــة حيــثُّ  ،واالفــرتاء والشــتم

العــدل يســتعمل العدالــة يف نفســه ورشكائــه مــن  الرذيلــة؛ ألنَّ 

 .مجلة أهل املدينة، بل ومجيع العامل

 :]الفضيلة العدالة هي كلُّ [

فالعدالة جزء من الفضيلة بل كّل الفضيلة، واجلور جـزء مـن 

ه ما مل كّلها، واإلمام العادل املوصوف هبذه العدالة؛ ألنَّ  الرذيلة بل

ه ال يعرفه يف نفسه، فكيف يكن موصوفًا هبا مل يستعمل العدل؛ ألنَّ 

يعرفه يف غريه؟ فغري العـدل ال يسـتعمل العدالـة يف نفسـه وال يف 

ل النظـام اجلمعـّي وحصـل عمل العدالـة تعطَّـسـتَ مل تُ  ٰى غريه ومت

ا اإلمام العادل فهو يستعمل العدالـة يف نفسـه وأمَّ . خراب املدينة

ة ويرفـع صافه بحقيقتها، فهو حيكم بالسـويَّ وغريه؛ ملعرفته هبا واتِّ 

املفاسد ويكون خليفة الناموس اإلهلّي يف حفـظ املسـاواة، وأهـل 

يسعدون هبذه ]] ١١٢٣ص /[[احلكمة والعقل والعلم والفضل 

 .ةيَّ املنزلة بسبب الرياسات والسعادات احلقيق

 :]مراتب العدالة[

اخللــق مــن القيــام  ل العــداالت مــا جيــب عــىلٰ أوَّ  واعلــم أنَّ 

فالعدالـة . واهـب احليـاة ومفـيض اخلـريات البـارئ تعـاىلٰ  بحقِّ 

ي يف مـا بـني اخلـالق واملخلـوق سـلوك الطريـق األفضـل ـتقتض

ــام  ــدها القي ــود، وبع ــذل املجه ــي رشوط ب ــة ويراع ــدر الطاق بق

عظــيم الرؤســاء وأهــل الفضــائل بحقــوق أبنــاء اجلــنس وت

والعلـــوم وأداء األمانـــات واإلنصـــاف يف املعـــامالت، وبعـــد 

ــام  ــا والقي ــكر عليه ــب الش ــالف بحس ــوق األس ــك أداء حق ذل

العدالــة اقتضــاء االجتهــاد يف املكافــات  هــا، بــل حــقُّ بحقِّ 

فيجـب أداء . واملجازات كـّل حلظـة مـن غـري تقاعـد وال إمهـال

والـذكر واملـدح والشـكر وأداء  واجـب الوجـود مـن الثنـاء حقِّ 

ــه، وحــقِّ  ــاء مــن منهيّات ــاة  فروضــه واالنته ــاء النــوع باملواس أبن

ــــات والنصــــفة يف باحلكمــــة واملوعظــــة  ــــر يف اإلهليّ والتفكُّ

ـــة  ـــد املعرف ب بمزي ـــدرَّ ـــادالت؛ ليت ـــاملج ـــارئ؛ ليتكمَّ ل للب

 .بمعرفته ويتّم كامله بتوحيده

ـــن ـــودة م ـــائف املحم ـــيل الوظ ـــزام بتحص ـــب االلت  وجي

لـت عـن مواظبـة تعطَّ  ٰى الـنفس متـ النظرّيات والعمليّـات؛ ألنَّ 

 النظر وأعرضـت عـن الفكـر تصـري بليـدة وتنقطـع عنهـا مـوادُّ 
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لــت وكــذا إذا تعطَّ . مجيــع اخلــريات الواصــلة مــن عــامل القــدس

عــن األعــامل الصــاحلة واألفعــال اجلميلــة يســتويل عليهــا 

ــل ي ــة والتعطي ــالك؛ إذ العطل ــن اهل ــرب م ــل ويق ــب الكس وج

 ،رتبــة البهــائم ة والرجــوع إىلٰ االنســالخ عــن احلقيقــة اإلنســانيَّ 

ومالزمــة ، -نعـوذ بــاهللا منـه  -وذلـك هــو االنتكـاس احلقيقــّي 

وألـــف  االســـتيناس بـــاحلقِّ  االرتيـــاض يف الفكـــر حيتـــاج إىلٰ 

ــ ــع الصــدق وتطهــري الطبــع مــن النجاســات املعنويَّ ة وعــن مجي

ــالباطــل وســامع اللهــو والــزور والغيبــة وا يقــرب  ٰى لكــذب حتَّ

ــدقيق ـويشــ]] ١١٢٤ص /[[ مــن درجــة الكــامل ــالنظر ال رق ب

ــىلٰ  ــائر  ع ــار وذخ ــوامض األفك ــة وغ ــتودعات احلكم ــع مس مجي

 .الدرجات أقٰىص  األرسار وينتهي إىلٰ 

ــم ِلَمــب بــام عَ عَجــوال ينبغــي أن يَ  ــد مــن العل ه ليحــرم املزي

فـوق  أنَّ احلكمـة ال هنايـة هلـا و ر مـع نفسـه أنَّ قرِّ واحلكمة، بل يُ 

ذي علــم علــيم، فيعــاود العلــم بالــدرس والتــدريس  كــلِّ 

ــ ــرار حتَّ ــذكار والتك ــة؛ ألنَّ  ٰى والت ــه ملك ــوم ل ــري العل ــة  تص آف

اقـدعوا (: وأجـاد بعـض أهـل احلكمـة يف قولـه. العلم النسـيان

ـــ ـــوس؛ فإهنَّ ـــهـــذه النف ـــا؛ فإهنَّ ـــة ا طلعـــة، وحادثوه ا رسيع

م عَ حيفـظ عليهـا الـنِّ  ذلـك ر مـع الـنفس أيضـًا أنَّ قرِّ ويُ . )الدثور

، ٰى ـصــوال ُحت  دُّ َعــغــري املتناهيــة والــذخائر واملواهــب التــي ال تُ 

ــد يف  ــامض وجياه ــل واإلغ ــل والتغاف ــك بالكس ــل ذل ــال هيم ف

 اجلهـاد ويعـالج منهـا مـا فيهـا مـن األمـراض؛ فــإنَّ  نفسـه حـقَّ 

ــاألمــراض النفســانيَّ  ــا ة أعظــم مــن األمــراض البدنيَّ ة وعالجه

ــا وأ ــن عالجه ــعب م ــدأص ــع وأج ــاىلٰ ٰى نف ــأل اهللا تع أن  ، نس

 .ه كريم وّهابقنا لذلك، إنَّ وفِّ يُ 

*   *   * 

 ب او:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

ــة  فـام الـدليل عـىلٰ : فـإن قـال]] ٢٨ص [[ ذلـك، ومـا احلجَّ

 فيه والربهان؟

 :ذلك من أربعة أوجه الدليل عىلٰ : قيل له

: ، وثالثهــا اخلـرب عـن النبـيِّ : ن، وثانيهـاالقـرآ: أحـدها

 .النظر القيايس واالعتبار: اإلمجاع، ورابعها

ا القـرآن يـَن :  فقـول اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ : فأمَّ ِ
�
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ــاء[ ــة األ  ،]٥٩: النس ــب معرف ــفأوج ــب ئمَّ ــث أوج ــن حي ة م

عليـه وآلــه (ه طـاعتهم، كـام أوجــب معرفـة نفسـه، ومعرفــة نبيـِّ

 .ما ذكرناه بام ألزم من طاعتهام عىلٰ  )السالم
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ــام ]٧١: اإلرساء[ �ف عي أحــد ب ــدَّ ــيس يصــحُّ أن ي ، ول

 .مل يفرتض عليه علمه واملعرفة به

ــا اخلــرب ــه قــال  فهــو املتــواتر عــن النبــيِّ : وأمَّ مــن «: أنَّ

، وهـذا »مات وهـو ال يعـرف إمـام زمانـه، مـات ميتـة جاهليـة

باإلمــام ُخيــِرج صــاحبه عــن ]] ٢٩ص /[[  رصيــح بــأنَّ اجلهــل

 .إلسالما

ا اإلمجاع فإنَّـه ال خـالف بـني أهـل اإلسـالم أنَّ معرفـة : وأمَّ

ـــىلٰ  ـــة ع ـــلمني واجب ـــام املس ـــم  إم ـــوب معظ ـــوم، كوج العم

 .الفرائض يف الدين

ا النظر واالعتبـار ـ: وأمَّ ة فإّنـا وجـدنا اخللـق منـوطني باألئمَّ

ــق،  يف الشـــرع، إناطــًة جيــب هبــا علــيهم معــرفتهم عــىلٰ  التحقي

فـوه مــن التسـليم هلــم يف أخـذ احلقــوق مــنهم، لِّ وإالَّ كـان مــا كُ 

واملطالبة هلـم يف أخـذ مـاهلم، واالرتفـاع إلـيهم يف الفصـل عنـد 

ــر إىلٰ  ــيهم يف حــال االضــطرار، والفق  االخــتالف، والرجــوع إل

ــجٍّ  ــوات وح ــلوات وزك ــن ص ــرائض م ــة الف ــورهم إلقام  حض

ــىلٰ  ــك ع ــتحال ذل ـــامَّ اس ــاق، ول ــا ال يط ــف م ــاد، تكلي  وجه

ـاحلكيم الـر ة، ودلَّ حيم سـبحانه، ثبـت أنَّـه فـرض معرفـة األئمَّ

 .أعياهنم بال ارتياب عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــل ]]١٠٣ص /[[ ــ: فص ــىلٰ يف تتبُّ ــتدالل ع ــه يف االس  ع كالم

 :وجوب اإلمامة من جهة السمع

ــاب ــا: (قــال صــاحب الكت ــيخانا يف ذلــك م  قــد اعتمــد ش

ــاىلٰ  ــه تع ــة احلــدود كقول ــن إقام ــاب م ــه الكت  : ورد ب
ُ

ــاِرق ا�س�

ُهما
َ
ـــِد� يْ

َ
َطُعوا أ

ْ
ـــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ـــاِرق ـــدة[ َوا�س� ـــه]٣٨: املائ : ، وكقول

ــا ُهم
ْ
ــٍد ِمن  واِح

� ُ
وا � ُ�ِ

ْ
ــاج

َ
اِ� ف ــز�  َوا�

ُ
ــة اِ�يَ ــور[ ا�ز� ، ]٢: الن

ــاس،  ــام دون ســائر الن ــات اإلم ــن واجب ــت أنَّ ذلــك م وقــد ثب

إمام يقـوم بـه، فـإذا مل يمكـن كـون اإلمـام إالَّ بإقامـة فال بدَّ من 

أو بإقامتنـا بعـد معرفـة الصـفة فـال بـدَّ مـن ] ورسوله[ اهللا تعاىلٰ 

ــيس إالَّ  ــنصُّ فل ــَد ال ــإذا ُفِق ــوه، ف ــذه الوج ــبعض ه ــوله ب حص

 ...).وجوب إقامتنا
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ــتم: فــإن قيــل: (ثــّم قــال إنَّ إقامــة احلــدود جتــب : هــالَّ قل

ـــرط  ــو]] ١٠٤ص /[[بش ــاة حص ــب الزك ــام جت ــام، ك ل اإلم

 بشــرط حصــول النصـاب؟ فكــام ال يـدلُّ وجــوب الزكـاة عــىلٰ 

وجــوب إقامــة  وجــوب اكتســاب املــال، فكــذلك ال يــدلُّ عــىلٰ 

 .إقامة اإلمام] ما ال يتمُّ إالَّ به من[وجوب  احلّد عىلٰ 

ــه ــل ل ــ: قي ــه مت ــا ذكرت ــن م ــام يمك ــوب  ٰى إنَّ ــت يف وج ثب

ـــيء أنَّــه  ـــرط، ف قمتعلِّــالش ــا إذا مل يثبــت فيــه ذلــك بش أمَّ

فوجوبه يقتضــي وجـوب مـا ال يـتمُّ إالَّ بـه، وال يمتنـع مـن أن 

ــري  ــال يص ــًا ف ــه رشط ــع كون ــه م ــه رشط، لكنَّ ــك بأنَّ ــف ذل نص

ن وجـوب ذلـك األمـر وجوبـه، وهـذا واجبًا مـن حيـث تضـمُّ 

العقـــل مــن أنَّ وجـــوب الشــــيء ] قضــيَّة[الــذي يقتضـــيه 

 بـه، إالَّ أن يمنـع مـانع بـأن نعلـم يقتضـي وجوب ما ال يـتمُّ إالَّ 

ه إنَّام جيب عند ذلك، ولواله كان ال جيب  ...).أنَّ

ــه ــال ل ــن : فيق ــام م ــاة فه ــد الزن ـــّراق وجل ــع الس ــا قط أمَّ

ــة، وال بــدَّ أن يكونــا مشـــروطني  فــروض الكفايــات عــىلٰ  األئمَّ

ــىلٰ  ــب ع ــاة جت ــام أنَّ الزك ــًا، ك ــب إمام ــول املخاَط ــك  بحص مال

ـــجُّ  ـــاب، واحل ـــىلٰ  النص ـــب ع ـــة،  جي ـــزاد والراحل ـــد ال واج

ــزاد  ــيهام مشـــروط بحصــول النصــاب ووجــود ال والتكليــف ف

ـــ ـــب التوصُّ ـــام ال جي ـــة، فك ـــ ل إىلٰ والراحل ـــاب متلُّ ك النص

ــجُّ  ــاة واحل ــزم الزك ــة ليل ــزاد والراحل ــيل ال ــذلك ال وحتص ، فك

 .إقامة اإلمام ليجب عليه إقامة احلدود ل إىلٰ جيب التوصُّ 

ـــا دعـــ]] ١٠٥ص /[[ أنَّ الـــذي يقتضـــيه العقـــل (واه فأمَّ

من أنَّ وجـوب الشــيء يقتضــي وجـوب مـا ال يـتمُّ إالَّ بـه إالَّ 

: ، فـال فصـل بينـه وبـني عـن عكـس قولـه وقـال)أن يمنع مانع

إنَّ األصــل فــيام يــدلُّ عليــه العقــل مــن هــذا البــاب أنَّ الفعــل 

املوجـب إذا كـان مشـــروطًا بصـفة فغـري واجــب حتصـيل تلــك 

ــ ــفة والتوصُّ ــد الص ــل عن ــزام الفع ــب الت ــل الواج ــا، ب ل إليه

ــىلٰ  ــل ع ــدلَّ دلي ــانع أو ي ــع م ـــرط إالَّ أن يمن ــول الش أنَّ  حص

ـــ ـــه وإالَّ  ل إىلٰ التوصُّ ـــال ب ـــب فيق ــــرط واج ـــول الش حص

ــاه، وجيــب عــىلٰ  هــذا القــول أن يكــون لــو  فالواجــب مــا ذكرن

ينـــا والظـــاهر مل نوجـــب عـــىلٰ  ـــام  ُخلِّ املحـــدث الصـــالة، وإنَّ

ــا عليــه حتصــيل رشطهــا مــن وضــوء وغــريه أوجبناهــا وأوج بن

ــىلٰ  ــدليل دلَّ ع ــاة  ل ــوب الزك ــق بوج ــت ُتلَح ــك، وإالَّ كان ذل

 .واحلجِّ 

فكيـف الصــحيح عنــدكم يف هـذا؟ وهــل ظــاهر : فـإن قــال

ــ ــريه يقتض ــول غ ـــروطًا بحص ــان مش ــل إذا ك ــاب الفع ي ـإجي

ــد  ــل عن ــزم الفع ــل يل ــك، ب ـــي ذل ــه أم ال يقتض ــيل رشط حتص

 ل إليه؟لتوصُّ حصول الرشط وال يلزم ا

ــام ذكرنــاه عــىلٰ : قيــل لــه ســبيل املعارضــة  الــذي حكينــاه إنَّ

الباطلـة بمثلهــا، والصـحيح عنــدنا أنَّ ظــاهر  ٰى ومقابلـة الــدعو

ــفات ال  اإلجيــاب إذا كــان مشـــروطًا بحصــول صــفة مــن الص

ــه ال يوجــب حتصــيلها  يقتضـــي حتصــيل تلــك الصــفة، وكــام أنَّ

أنَّ حتصـيلها غـري  فهو أيضـًا غـري موجـب بظـاهره القطـع عـىلٰ 

ــويز ورود  ــوف وجت ــدنا الوق ــب عن ــرض املخاط ــل ف ــب، ب واج

ــري  ــيلها غ ــأنَّ حتص ــفة أو وروده ب ــيل الص ــه حتص ــان بالتزام البي

 .الزم

رضبــني  إذا كــان ال يــتمُّ الشـــيء إالَّ بــه عــىلٰ : ثــّم يقــال لــه

ــدك،  ــاب ]] ١٠٦ص /[[عن ــيل النص ــب كتحص ــدمها ال جي أح

كالوضـوء ومــا جيــري جمــراه،  والـزاد والراحلــة، واآلخــر جيــب

فمن أين لـك أنَّ إجيـاب احلـدود مـن القسـم الـذي يوجـب مـا 

 ال يتمُّ إالَّ به؟

ألنَّ ظـاهر اإلجيـاب يقتضــي وجـوب مـا ال يـتمُّ : فإن قـال

قت بـني الزكـاة وبـني غريهـا يف هـذا البـاب فـإنَّ  إالَّ به، وإنَّام فرَّ

ب، ولـوال أنَّ حتصـيل النصـاب غـري واجـ اإلمجاع حاصل عـىلٰ 

 .الدليل ألوجبت حتصيل النصاب

بـل ظـاهر اإلجيـاب : ما الفصل بينك وبني مـن قـال: قيل له

املشـــروط يقتضـــي وجــوب الفعــل عنــد حصــول رشطــه، وال 

 الشــرط؟ وإنَّـام قلنـا بوجـوب الصـالة عـىلٰ  يوجب التوّصل إىلٰ 

لـزوم  املحدث وإن مل يتكامـل رشطـه ألنَّ اإلمجـاع حاصـل عـىلٰ 

ووجوب حتصيل رشطها عليه، ولـوال ذلـك ألجرينـا  الصالة له،

 .الزكاة واحلجِّ  ٰى الصالة جمر

ال يســأل عــن  اد� ثــّم ذكــر بعــد مــا حكينــا ســؤاالً أطالــه جــ

ــه ــدأ ب ــره ابت ــالوا: (أكث ــإن ق ــال : ف ــان ك ــك إذا ك ــحُّ ذل ــام يص إنَّ

ــف واحــد، ويصــّحان منــه، فوجــوب  األمــرين جيــب عــىلٰ  مكلَّ

ـــر إ ـــوب اآلخ ن وج ـــمَّ ـــدمها يتض ـــهأح ـــتّم إالَّ ب ، ...)ذا مل ي

ــيٌّ  ــه مبن ــام مجلت ــه ب ــاب عن ــىلٰ [وأج ـــيء ] ع ــوب الش أنَّ وج

أنَّ ذلـك ينقسـم،  بيَّنّـايقتضـي وجـوب مـا ال يـتمُّ إالَّ بـه، وقـد 

لنـا عـىلٰ ورضبنا لـه أمثـاالً بالزكـاة واحلـجِّ  أنَّ الظـاهر مـن  ، ودلَّ

إجيــاب الشـــيء إذا كــان مشـــروطًا بصــفة ال يقتضـــي حتصــيل 

فة، فكام ال يقتضــي ذلـك فهـو غـري مقـتٍض أيضـًا للقطـع الص
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ـا غـري واجبـة، وأنَّ الفعــل يلـزم عنـد حصـول الصــفة،  عـىلٰ  أهنَّ

الـدليل، ولـيس  بل الواجـب أن يكـون األمـر فيـه موقوفـًا عـىلٰ 

فيجــب أن يكــون إجيــاب : أن يقــول]] ١٠٧ص /[[ألحــٍد 

 املسبّب لـيس بإجيـاب للسـبب، وهـذا إن ارتكبتمـوه بـان فسـاد

ــلِّ  ــولكم لك ــدٍ  ق ــبب أح ــوب الس ــان وج ــه وك ــتم من ، وإن منع

ألجل إجياب املسـبّب إنَّـام هـو مـن حيـث كـان ال يـتمُّ املسـبّب 

إالَّ به فهـذا قـائم فـيام ذكرمتـوه فـدفعتموه مـن إجيـاب احلـدود، 

ــني  ــة، وذلــك أنَّ ب ــه معلــوم أنَّ إقامتهــا ال يمكــن إالَّ باألئمَّ ألنَّ

بّب وبــني إقامــة احلــدود الســبب وإجيــاب ألجــل وجــوب املســ

شــيء ال يـتمُّ  وما أشبهها فرقـًا واضـحًا، واألصـل فيـه أنَّ كـلَّ 

إالَّ بغــريه وكــان إجيابــه دون إجيــاب الغــري الــذي ال يــتمُّ إالَّ بــه 

 عـــىلٰ  وجوبـــه ولزومـــه داال�  جــائزًا ال جيـــب أنَّ مـــا دلَّ عـــىلٰ 

 وجوب ذلـك الغـري، وإن كـان الشــيء الـذي ال يـتم إالَّ بغـريه

إجيــاب  عــىلٰ  ن إجيــاب الغــري كــان إجيابــه داال� ال جيــوز إجيابــه دو

 .ذلك الغري

ــاه ــا ذكرن ل م ــال األوَّ ــجُّ : فمث ــاة واحل ــتّامن الزك ــام ال ي ، ألهنَّ

ــا  إالَّ بوجــود النصــاب والــزاد والراحلــة، وغــري ممتنــع أن يوجب

ــة والنصــاب، وإقامــة  مــن غــري إجيــاب حتصــيل الــزاد والراحل

ــه غــري ممتنــع أن يوجــب عــىلٰ احلــدود الحــق هبــذا ا  لوجــه، ألنَّ

ة وإن مل جيب التوصُّ   .ةجعلهم أئمَّ  ل إىلٰ األئمَّ

السـبب واملسـبّب، ألنَّـه يسـتحيل أن يوجـب : ومثال الثـاين

املسبّب بشــرط حصـول السـبب، ألنَّ السـبب إذا حصـل كـان 

 املسبّب يف حكم املوجود إالَّ أن يمنع مانع، وحمال أن يوجب عـىلٰ 

إجياد ما هو موجود، وال بدَّ من هـذا الوجـه أن يكـون يف  املكلَّف

 .إجيابه إجياب السبب، ألنَّه ال يمكن فيه غري ما ذكرناه

ا ما ذكره من العبادات الشـرعية ووجوهبا لكوهنا ألطافًا يف  فأمَّ

م ممَّا جيوز أن جيب وال جيب، ألنَّ  العقليات فمعارض أيضًا ملا تقدَّ

ــادات ا]] ١٠٨ص /[[ ــًا يف العب لشـــرعية إذا ثبــت كوهنــا ألطاف

ما هي لطف فيـه يف وجـوب وغـريه، ولـيس  ٰى غريها جرت جمر

كذلك رشوط العبادات الشـرعية، ألنَّ فيها ما ال جيـب لوجـوب 

روط ـ، وفيهـا مـا جيـب كشـروط الزكاة واحلجِّ ـنفس العبادة كش

 .الصالة وما ماثلها

ا قوله لـيس يلزمـه  إنَّ مـن يصـلح لإلمامـة: فـإن قيـل: (فأمَّ

ــ غــري قبــول العقــد عــىلٰ  نصــب  ل إىلٰ قــولكم، وال يلزمــه التوصُّ

 إمام، فكيف يصحُّ ما ذكرتم؟

ــه ــل ل ــيس : قي ــد ل ــول العق ــة فقب ــة واجب ــن اإلمام إن مل تك

بواجب، فـإذا صـحَّ بـام ذكرنـاه وجـوب القبـول ثبـت وجـوب 

غـريه، ألنَّـه إن صـحَّ مـن الغـري تـرك اإلقامـة  إقامة اإلمام عـىلٰ 

زمــه ذلــك صــحَّ منــه تــرك القبــول، ألنَّ وجــوب أحــدمها ومل يل

ــىلٰ  ــر، ع ــوب اآلخ ــق بوج ره  متعّل ــدَّ ــا ق ــالف م ــر بخ أنَّ األم

 كــلِّ  الســائل، ألنَّ اجلامعــة إذا صــلحت لإلمامــة فواجــب عــىلٰ 

الوجـه الـذي يصـحُّ وجوبـه  منهم اإلقامـة والقبـول عـىلٰ  واحدٍ 

 .آخر كالمه ، إىلٰ ...)عليه

ــأله  ــا ال نس ــاً  -فإّن ــرف  - أيض ــا نع ــؤال، ألّن ــذا الس ــن ه ع

ــه فــرض الزم للجامعــة،  مذهبــه يف وجــوب إقامــة اإلمــام، وأنَّ

ــىلٰ  ــان ع ــدر  وإن ك ــه يف ص م ــذي قدَّ ــري أنَّ ال ــة، غ ــدِّ الكفاي ح

ــه غـري ممتنــع أن  جوابـه غـري صــحيح وال مبطـل كــام ألزمـه، ألنَّ

ــىلٰ  ــب ع ــد يف  جي ــان العق ــول، وإن ك ــد القب ــد العق ــام عن اإلم

جـب، ألنَّ أحـد األمـرين ينفصـل عـن اآلخــر، األصـل غـري وا

ــع  ــال يمتن ــث ]] ١٠٩ص /[[ف ــن حي ــيس م ــه، ول ــه دون وجوب

ه، ألّنـا  كان أحدمها كاألصـل واآلخـر كـالفرع بحسـب مـا ظنـَّ

ـــه  ال نعلـــم أنَّ التكليـــف كاألصـــل لوجـــوب األلطـــاف وأنَّ

ــمتقــدِّ  ل، واأللطــاف بعــد م لــه، ومــع هــذا فــإنَّ التكليــف تفضُّ

ــات  انظــائر مــا ذكرنــاه كثــري جــد� و. بــةالتكليــف واج يف العقلي

والشــرعيات معـًا، ألنَّ قبـول الوديعـة غـري واجـب وقـد يلـزم 

بعـد قبوهلــا الــرّد عنــد املطالبــة وإن كــان القبــول كاألصــل مــن 

ــردُّ  ــزم ال ــواله مل يل ــان ل ــث ك ــري ، حي ــاح غ ــد النك ــذلك عق وك

واجــب يف األصــل وإذا وقــع وجــب املهــر عنــد حصــول رشطــه 

ــو ــان ل ــا وإن ك ــًا مل ــن واجب ــب مل يك ــذي جي م ال ــدِّ ــد املتق ال العق

ــام  ــد اإلم ــن منكــرًا أن يتعبَّ ــاه مل يك ــا ذكرن ــإذا صــحَّ م وجــب، ف

ًا يف اختياره له  .بقبول العقد، وإن كان من خيتاره لإلمامة خمريَّ

ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــيس : ف ــًا ل ــري إمام ــل أن يص ــه قب إنَّ

صــري إمامــًا، ولــه أن بمخاَطــب بإقامــة احلــدود إالَّ بشـــرط أن ي

ــول ــام : يق ــدود، وإنَّ ــيم احل ــي ُأق ــًا لك ـــي إمام ــريِّ نفس ال ُأص

ـــه قـــال يلزمنـــي ذلـــك إذا رصت إمامـــًا، ألنَّ اهللا تعـــاىلٰ  : كأنَّ
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 ف

ُ
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ــاِرق  َوا�س�

ُ
ــاِرق ــ َوا�س� ــة أهيُّ ُهماا األئمَّ
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ــدة[ ــت ]٣٨: املائ ــدخل حت ــفة ال ي ــذه الص ــون هب ــن ال يك ، فم

 .خلطابا

د كـوهنم : قيل له ـة يتجـدَّ رتـه، ألنَّ األئمَّ لـيس األمـر كـام قدَّ

ــ ــاب أئمَّ ــون اخلط ــن أن يك ــدَّ م ــال ب د، ف ــدَّ ــاب ال يتج ة واخلط
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ـ ة، فـإذا صـحَّ ذلـك فمـن متناوالً جلميعهم قبـل أن يصـريوا أئمَّ

ــه  ــد تناول ــًا ق ــه يصــري إمام يصــلح لإلمامــة إذا كــان املعلــوم أنَّ

ــ ذلــك وإن كــان يف الوقــت ال  ل إىلٰ اخلطــاب فيلزمــه التوصُّ

ــلُّ  ــدِّ ]] ١١٠ص /[[حي ــة احل ــه إقام ــد ل ــدث ق ــام أنَّ املح ، ك

ــ ــه وإن كــان  ل إىلٰ خوطــب بالصــالة ويلزمــه التوصُّ ــة حدث إزال

ــول ــِدث أن يق ــيس للمح ــام ل ــه األداء، فك ــت ال يمكن : يف الوق

مـا أنـا  مل ُأخاَطب بذلك مـن حيـث ال يمكننـي األداء وأنـا عـىلٰ 

مل : [ك لـــيس ملـــن يصـــلح لإلمامـــة أن يقـــولعليـــه، فكـــذل

مــا أنــا  ُأخاَطـب بــذلك مــن حيــث ال يمكننـي األداء وأنــا عــىلٰ 

مـا سـألت :] فيه، فكـذلك لـيس ملـن يصـلح لإلمامـة أن يقـول

ـــه ـــزاد ...)عن ـــاب وال ـــك النص ـــبطالن، ألنَّ مل ـــاهر ال ، فظ

ـــة  ـــًا  -والراحل ـــذلك وا -أيض ـــه ك د كون ـــدَّ ـــاب ال يتج خلط

د، فإن جعل كـال�  مـن املعلـوم أنَّـه يصـري مالكـًا للنصـاب  يتجدَّ

ــجِّ  ــاة واحل ــًا بالزك ــة خماَطب ــزاد والراحل ــب  وال ــب أن يوج فيج

ــىلٰ  ــب ع ــام أوج ــال ك ــاب امل ــه اكتس ــة  علي ــار إقام ــل االختي أه

ـــه، ألنَّ  ـــك علي ـــب ذل ـــًا ومل نوج ـــه خماَطب ـــام وإن جعل اإلم

ــق بشـــرط حصــول الصــفة، قيــل لــه يف اإلمامــة  اخلطــاب يتعلَّ

جيعلـه خماَطبـًا قبـل ملـك النصـاب ثـّم صـار خماَطبـًا  مثله وإن مل

دًا بـل أحلقـه حكمـه،  عند حصـوله وإن مل يكـن اخلطـاب متجـدِّ

ــل،  ــل بالنع ــذو النع ــام ح ــال يف اإلم ــن أن يق ــك يمك ــل ذل فمث

ــوب  ــاالً ألمــر اإلمامــة مــن حــال املحــِدث وج ــه مث ومــا جعل

ذا منهـا إ الصالة عليه لـيس هـو بـأن جيعلـه مثـاالً لإلمامـة أوىلٰ 

مـن حصــل  جعلنـا مثـل اإلمامــة ووجـوب إقامـة احلــدود عـىلٰ 

ــجِّ  ــاة واحل ــن الزك ــا م ــا ذكرن ــًا م ــاد إىلٰ إمام ــإن ع ــول ، ف : أن يق

مـا ذكرتـه يف الصـالة، وإنَّـام أخرجـت الزكــاة  األصـل يف الكـلِّ 

 .ما ُيفِسد هذا مستقٰىص  بدليل، فقد مٰىض  واحلّج 

ــة]] ١١١ص /[[ ــلح لإلمام ــن يص ــه يف م ــا: (وقول ن إذا ك

تصــريح بـأنَّ مـن ) املعلوم أنَّه يصري إمامًا قـد يتناولـه اخلطـاب

ال يعلــم مــن حالــه أن يصــري إمامــًا مل يتناولــه اخلطــاب، وهــذا 

ــتدالل  ـــرته، واالس ــذي رشع يف نص ــاب ال ــل الب ــض ألص نق

ــم اهللا  ــو عل ــه ل ــب علي ــه يوج ــول، ألنَّ ــر األُص ــل ألكث ــه، ب علي

ــ تعــاىلٰ  ــلح لإلمام ــن يص ــد وم ــل العق ــال أه ــن ح م ال م ــأهنَّ ة ب

ـــوا  ـــة أن يكون ـــدًا لإلمام ـــارون أح ـــًا وال خيت ـــون إمام يقيم

معــذورين يف تــرك اإلمامــة مــن حيــث مل يكونــوا خمــاَطبني هبــا، 

ــاطبني  ــار إذا كــانوا خم ــام يلــزمهم احلــرج بــرتك االختي ــم إنَّ ألهنَّ

ــل إىلٰ  ــدود والتوّص ــة احل ــاب مل  بإقام ــاحب الكت ــا، وص إقامته

ــ ــام يوجــب ســقوط اإلمامــة، صـــرَّ  ٰى يــزل جيهــد نفســه حتَّ ح ب

ــا،  ــتامم هب ــن االه ــدل ع ــا، وع ــرك إقامته ــن ت ــذر م ــط ع ويبس

حالـه أنَّـه  مـن علـم تعـاىلٰ  أن يكـون كـلُّ  -أيضًا  -وجيب عليه 

ــف، ويف  ــا وال مكلَّ ــب هب ــري خماَط ــادات غ ــض العب ــل بع ال يفع

 .هذا من هدم الدين ما فيه

ــه ــا قول ــلمني أنَّ  عــىلٰ : (فأمَّ ــالف بــني املس ــر أن ال خ ــا أم م

بفعلـه مـن إقامـة احلـدود ومـا جيـري جمراهـا ال جيــوز  اهللا تعـاىلٰ 

 أيِّ  تضييعه ما أمكـن، وإنَّـام اختلفـوا يف أنَّـه حيـرم تضـييعه عـىلٰ 

حيـرم ذلـك إذا حصـل اإلمـام، ومـنهم : وجه؟ فمنهم مـن قـال

فـإذا مل يكـن بـني احلـالني فـرق . حيـرم قبـل حصـوله: من يقـال

ييع ممكـن فيجـب أن حيـرم التضــييع يف أنَّ التضـييع وتـرك التضـ

ــ ــه ٰى مت ــدول عن ــن الع ــىلٰ ...)أمك ــام زاد ع ــ ، ف ع ــه ال  ٰى أن ادَّ أنَّ

ــاع  ــرق إالَّ أنَّ اإلمج ــنهام ف ــن بي ــو مل يك ــالني، ول ــني احل ــرق ب ف

ــىلٰ  ــالف  حاصــل ع ــول اإلمــام واخل ــد حص ــييعه عن حتــريم تض

أنَّ  يف بطـالن قولــه عــىلٰ  ٰى واقـع فيــه قبـل حصــول اإلمـام لكفــ

ــة ا ــا إقام ــذلك م ــه، وك ــام وعبادات ــروض اإلم ــن ف ــدود م حل

ــع اإلمكــان، ]] ١١٢ص /[[ ــرم تضــييع إقامتهــا عليــه م ح

ــه،  ــا إقامت ــن فروضــنا فيلزمن ــاره م ــة اإلمــام واختي ــيس إقام ول

وال نحــن املخــاَطبون بإقامــة احلــدود فيلزمنــا الــذّم بتضــييعها، 

ه إن ادَّع عيًا نفس املسألة ٰى ألنَّ  .ذلك كان مدَّ

ــه ــام ُيطَلــق لفــظ التضــييع فــيام قــد دلَّ الــدليل  وبعــد، فإنَّ إنَّ

وجوبه ولزومـه دون مـا هـو غـري واجـب، ولـيس يف إمجـاع  عىلٰ 

ـة عــىلٰ  مــا يريــده، ألنَّ  حتــريم إضــاعة احلــدود داللــة عــىلٰ  األئمَّ

ــه ــول ل ــم أن يق ــدليل[دلَّ : للخص ــىلٰ ] ال ــة  ع ــة اإلمام أنَّ إقام

ــواجبــة علينــا أو نحــن املخــاَطبون بإقامــة احلــد  ٰى ود أو ال؟ حتَّ

مــا يرتفــع مــن احلــدود  يســوغ لــك إجــراء لفــظ التضــييع عــىلٰ 

عنــد عــدم اإلمــام، وإذ كنــت مل تقــل ذلــك مل يســتقم كالمــك، 

 .حتريم إقامة احلدود متعلَّق لك ومل يكن يف اإلمجاع عىلٰ 

) حيـرم تضـييعها إذا حصـل اإلمـام: وفيهم من قـال: (وقوله

ة، وال خـالف بيـنهم يف  متويه طريف وإهيام أنَّ فيه خالفاً  بني األُمَّ

أنَّ إقامـة احلــدود ال تسـوغ إضــاعتها عنــد حصـول اإلمــام مــع 

ا من فروض اإلمام وعباداتـه، وإنَّـام اخلـالف فيهـا  اإلمكان، ألهنَّ

حيـرم : ومنهم مـن قـال: (قبل إقامة اإلمام، فهاهنا حيسن أن يقال

ل، ألنَّه)تضييعها قبل إقامته  .ال خالف فيه ، وال حيسن يف األوَّ
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ا قوله وقد صـحَّ يف أنَّـه لـو كـان يف الزمـان إمـام وهـو : (فأمَّ

ــ إزالــة الغلبــة عنــه  ل إىلٰ مــع ذلــك مغلــوب أنَّ الواجــب التوصُّ

واملنع، لكي يقـيم احلـدود الواجبـة عليـه فلـذلك جتـب إقامتـه، 

ــ ــب التوصُّ ــة مل جي ــب اإلقام ــو مل جت ــه  ل إىلٰ ول ــة عن ــة الغلب إزال

ـــن ا[ ـــتنقاذ م ـــك ألرس، إىلٰ واالس ـــري ذل ]] ١١٣ص /[[، ]غ

ــ ــام جيــب للتوصُّ ، فغــري ...)مــا ذكرنــاه ل إىلٰ ألنَّ مجيــع ذلــك إنَّ

مسلَّم له، ال ألنَّ وجوب إزالـة الغلبـة عـن اإلمـام إنَّـام كـان ملـا 

ــ ــًا ألنَّ ــون واجب ــوز أن يك ــد جي ــل ق ــره، ب ــر ذك ــاب األم ــن ب ه م

 .باملعروف والنهي عن املنكر

ــون وج ــًا أن يك ــوز أيض ــا وجي ــا، وإن كنّ ــة ال نعرفه ــه لعلَّ وب

ــر  ــنيِّ أنَّ األم ــذي ُيب ــاحلنا، وال ــن مص ــه م ــة أنَّ ــرف يف اجلمل نع

ــر ــا ج ــر وم ــة واألرس والقه ــة الغلب ــه أنَّ إزال ــا ظنَّ  ٰى بخــالف م

ــر ــور قــد جيــب علينــا يف غــري اإلمــام مــن  ٰى جم هــذه األُم

ــر ــلمني، أَال ت ــة املس ــن مجاع ــاحلني وم ــا أنَّ  ٰى الص ــو عرفن ــا ل أّن

لصــاحلني مغلــوب مأســور يف يــد بعــض األعــداء بعــض ا

ــ ــا ال تعلُّ ــان ممَّ ــان، وإن ك ــع اإلمك ــه م ــا ختليص ــب علين ق لوج

إلقامته احلدود به، وقـد جيـب علينـا أيضـًا مثـل هـذا يف اإلمـام 

حــدٍّ مــن الضــعف والكــرب يعجــز معــه عــن  نفســه وإن بلــغ إىلٰ 

كـره القيام بأمر اإلمامة وإقامـة احلـدود، فـإن كانـت العلَّـة مـا ذ

 .هذا احلال لسقط عنّا إزالة الغلبة عن اإلمام إذا بلغ إىلٰ 

ا قوله إنَّ اإلمـام إذا كـان مغلوبـًا ال : وهلـذه العلَّـة قلنـا: (فأمَّ

الناس إقامة أمـري ليقـوم هبـذه األُمـور،  يمكن استنقاذه جيب عىلٰ 

ر فيلزمهم إقامته ليقـوم باحلـدود ] ت[ألنَّ إقامته من ِقبَله قد تعذَّ

 ٰى ، ألنَّ من يقوم باألصل جيوز أن يقوم بـام جيـري جمـر]هاوغري[

وحكاية لقوله، ومـن ]] ١١٤ص /[[أصله  ، فبناء عىلٰ ...)الفرع

 :خيالفه يف وجوب اإلمامة ينازعه يف هذا ويقول

ليس جيب علينا إقامـة األُمـراء إذا كـان اإلمـام مغلوبـًا، كـام 

ــإنَّ يف  ــل، ف ــام يف األص ــة اإلم ــا إقام ــب علين ــن ال جي ــاس م الن

ــذهب إىلٰ  ــه  ي ــة، ألنَّ ــا مجل ــوغ لن ــراء ال يس ــة األُم ــن[أنَّ إقام ] م

ـ ــة وعبـاداهتم التــي خيتصُّ ] إقامــة[ون هبــا، كـام أنَّ فـروض األئمَّ

 .احلدود من فروضهم التي ختتصُّ هبم

 .لو ساغ لنا إقامة األُمراء لساغ لنا إقامة احلدود: ويقولون

ــا قولــه ــه ال خــالف أنَّ  عــىلٰ : (فأمَّ اإلمــام إذا حصــل  أنَّ

ــراء واحلُ  ّكــام يف الــبالد التــي ال فواجــب عليــه نصــب األُم

ــب  ــام جي ــك إنَّ ــا أنَّ ذل ــد علمن ــه، وق ــر بنفس ــا النظ ــن فيه يمك

ــ ــ ل إىلٰ للتوصُّ ــه التوصُّ ــور كــام جيــب علي ــة، هــذه األُم ل بالتولي

ــلِّ  ــل احل ــن أه ــذلك يمك ــ فك ــد التوصُّ ــام  ل إىلٰ والعق ــة إم إقام

ــور، ف ــه ال ليقــوم هبــذه األُم ــًا، ألنَّ ــب أن يكــون ذلــك واجب يج

إنَّـام لـزم اإلمـام ألنَّ ذلـك مـن واجباتـه فيلزمـه : يمكن أن يقال

ــه  ــريه، وذلــك ال جيــوز أن يلزم ــه أن يفعــل بغ إذا مل يفعــل بنفس

منا  ــدَّ ــا ق ــة إالَّ م ــت العلَّ ــه، فليس ــاء ب ــن الوف ــا ال يمك ــه م بنفس

 ...).ذكره

ــول ــمه أن يق ــب احلُ : فلخص ــراء ونص ــة األُم ــن إقام ــام م ّك

ــب أن  ــيس جي ــا، ول ــتصُّ هب ــي خي ــه الت ــام وعبادات ــروض اإلم ف

مـا نعلمـه مـن كونـه مصـلحة يف  ٰى يكون لـه علَّـة معروفـة سـو

ــك  ـــي املصــلحة تــوّيل اإلمــام ذل ــة، وقــد جيــوز أن تقتض اجلمل

ــاحب  ــاغ لص ــو س ــا، ول ــه فين ـــي مثل ــه ال يقتض ــه علي وإجياب

ــ ــريه أن يق ــاغ لغ ــة لس ــذه الطريق ــل ه ــلوك مث ــاب س ول الكت

ــاً  ــد : أيض ــىلٰ ]] ١١٥ص /[[ق ــاة ع ــوب الزك ــت وج ــك  ثب مال

ــراء،  ــًا للفق ــا نفع ــة إالَّ كوهن ــا علَّ ــد يف وجوهب ــاب ومل أج النص

ن مـن وهذه العلَّـة حاصـلة يف مـن ال نصـاب معـه وهـو مـتمكِّ 

ـــار  ـــب هبـــذا االعتب ـــيل النصـــاب، ويوج االكتســـاب وحتص

ــه إىلٰ  ــل ب ــال ليتوصَّ ــاب امل ــب  اكتس ــام أوج ــراء، ك ــع الفق نف

اإلمـام إقامـة األُمـراء مـن حيـث ظـنَّ أنَّ  صاحب الكتاب عـىلٰ 

ة فيه التوصُّ   .إقامة احلدود ل إىلٰ العلَّ

نفـي وجـوب  إنَّ اإلمجـاع منعقـد عـىلٰ : (فليس لـه أن يقـول

قــت بــني األمــرين ، وذلــك أنَّ )اكتســاب املــال، فلهــذا فرَّ

نا أنَّ اإلمجــاع ال جيــوز أن يقتضـــي املناقضــة، بــل حصــوله يــدلُّ 

ــىلٰ  ــب ع ــًا  الزكــاة مل جت ــت نفع ــث كان ــن حي ــاب م ــك النص مال

ــل ألمــر زائــد، وإذا صــحَّ هــذا فكــذلك غــري  للفقــراء فقــط، ب

ممتنــع أن يكــون إقامــة األُمــراء مل يلــزم اإلمــام ألجــل التوّصــل 

إقامـة احلـدود، بـل ألمـر خيـصُّ اإلمـام وال جيـب أن  املطلق إىلٰ 

 .حاله حيمل حالنا فيه عىلٰ 

ــه ــوز: (وقول ــن  ال جي ــا ال يمك ــه م ــن واجبات ــون م أن يك

ره، ألنَّـه ظـنَّ أنَّ ذلـك يلزمـه ) الوفاء به ليس املعنـيُّ فيـه مـا قـدَّ

سـبيل اجلمـع، ولـيس املـراد هـذا، وإنَّـام هـو أنَّ  بلٍد عـىلٰ  يف كلِّ 

هـا بنفسـه أو يسـتخلف  اإلمام مكلَّـف هبـذه األُمـور وأنَّـه يتوالَّ

ــيس جيــب  فيهــا عــىلٰ  ر عليــه تــوّيل  إذا -ســبيل البــدل، ول تعــذَّ

الوجـه الـذي  مـن وجوبـه عـىلٰ  أن خيـرج الكـّل  -بنفسـه  الكلَّ 

بناه، ألنَّه ال بلـد مـن البلـدان وّىلٰ  ّكامـًا اإلمـام فيـه ُأمـراء وُح  رتَّ
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ــوّىلٰ  ــاه بنفســه، فالــذي  إالَّ وقــد كــان جيــوز أن يت هــم إّي مــا والَّ

ه يف هذا املوضع فهو غري صحيح  .تومهَّ

ــا قولــه ــة وبعــد: (فأمَّ ، فلــو كــان إقامــة الــرئيس غــري واجب

إذا اختــري لــذلك  -يصــلح لإلمامــة ]] ١١٦ص /[[لكــان مــن 

ــول - ــرين  ٰى ، فقــد مضـــ...)ال يلزمــه القب ــا أنَّ أحــد األم بيانن

ــول وإن  ــه القب ــع أن يلزم ــري ممتن ــه غ ــر، وأنَّ ــن اآلخ ــل ع ينفص

كانت إقامته غـري الزمـة، ورضبنـا لـذلك أمثـاالً، فـال طائـل يف 

 .ذكرناه] ام[إعادة 

ا قوله ولـو كـان األمـر كـذلك لكـان بعـد دخولـه فيـه : (فأمَّ

ًا  ال يلزمـه الثبــات عــىلٰ  اإلمامــة، بـل كــان جيــب أن يكــون خمــريَّ

ــه، وغــري ممتنــع أن ...)يف قبــول العقــد ، فلــيس األمــر كــام تومهَّ

ــول  ــد القب ــات بع ــان الثب ــه، وإن ك ــري الزم ل ــول غ ــون القب يك

ــه لــيس ألحــدمها  ــالزمــًا، ألنَّ ق مــا يقتضـــي بــاآلخر مــن التعلُّ

وجوب اشـرتاكهام فـيام ذكـره، ولـو كـان مـا اعتـلَّ بـه صـحيحًا 

قهام لوجــب أن يكــون املتبايعــان بعــد قبــوهلام عقــد البيــع وتفــرُّ 

ــن  ــع م ــوع يف البي ــام الرج ــوغ هل ـــرائط يس ــع الش ــول مجي وحص

غري عيب مـن حيـث كـان قبـول البيـع وعقـده يف األصـل غـري 

ب للمــرأة أن حيــلَّ هلــا بعــد قبوهلــا واجــب، وكــذلك كــان جيــ

ــات  ــه، وال يلزمهــا الثب ــه اخلــروج من عقــد النكــاح ودخوهلــا في

ــًا عليهــا، وإذا فســد كــلُّ  ــول واجب ـــامَّ مل يكــن القب ــه ل ــذا  علي ه

ثبــت أنَّ الــذي اعتــلَّ بــه مــن أنَّ القبــول الزم مــن حيــث لــزم 

 .الثبات ظاهر البطالن

ــا قولــه ة ذلــك أنَّ : (فأمَّ ًا يف  ُيبــنيِّ صــحَّ اإلمــام إذا كــان خمــريَّ

إقامـة  نفسـه وعـن توليتـه بنفسـه إىلٰ  العدول عن إقامـة أمـري إىلٰ 

أمـري كـان لألمـري أن خيتـار ]] ١١٧ص /[[ أمري وعـن أمـري إىلٰ 

إقامتـه  اخلروج عن اإلمارة مـا مل يلـزم اإلمـام صـفة زائـدة عـىلٰ 

أمــريًا، فكــذلك كــان جيــب يف اإلمــام لــو مل تكــن إقامتــه 

ـــة ـــع، ألنَّ .)..واجب ـــاه يف البي ـــام ذكرن ـــًا ب ـــتقض أيض ، فمن

ــع إىلٰ  ــن مبي ــدال ع ــايعني أن يع ــا  للمتب ــام أن ال يتبايع ــع، وهل مبي

ــع  ــيهام، وم ــب عل ــيس بواج ــك، ول ان يف ذل ــريَّ ــام خم ــًة، ألهنَّ مجل

ــلِّ  ــام وال لك ــيس هل ــك فل ــدٍ ]و[ ذل ــع  اح ــد البي ــد عق ــنهام بع م

 يــدلُّ وقبولـه وتكامــل رشائطــه اخلــروج عنـه وفســخه، وكــام ال

أنَّ البيـع يف األصـل واجـب، فكـذلك ال يـدلُّ حتـريم  هذا عـىلٰ 

ــىلٰ  ــا ع ــدخول فيه ــد ال ــة بع ــن اإلمام ــروج ع ــة  اخل ــا واجب أهنَّ

 .والزم قبوهلا

أنَّ ما ذكره منتقض من وجه آخر، وهو أنَّ جائز عنـده أن  عىلٰ 

يكون يف العصـر مجاعة قد تكاملت رشوط اإلمامة فـيهم، وُعِلـَم 

د صـالحه هلـا واضـطالعه هبـا مـن غـري أن يكـون من كّل واحـ

ز أن  ٰى اآلخر مزيَّة يف معن ألحدهم عىلٰ  الصالح لإلمامة وإن مل جيوِّ

يكون مجاعة هبـذه الصـفة فلـيس يمكـن أن يـدفع وجـود اثنـني 

 . الوجه الذي ذكرناه يصلحان هلا عىلٰ 

ين  ونحن نعلـم أنَّـه إذا اتَّفـق هـذا كـان أهـل االختيـار خمـريَّ

ــه، وال يكــون  واحــدٍ  يــار كــلِّ يف اخت مــنهام وعــرض األمــر علي

ًا يف القبــول والــردِّ  وال  الــذي ُخيتــار ويعــرض األمــر عليــه خمــريَّ

ــه جيــب عليــه القبــول،  يف الثبــات بعــد القبــول، بــل عنــدهم إنَّ

ــواز  ــون العلَّــة يف ج ــل أن يك ــذلك يلزمــه الثبــات، فيبط وك

ًا يف خروج األمري عـن اإلمـارة مـا ذكـره مـن كـون اإلمـام  خمـريَّ

ــة لــو كانــت هــذه لوجــب يف  اختيــاره وإقامتــه أمــريًا، ألنَّ العلَّ

ــة  ــن اإلمام ــروجهام ع ــواز خ ــاهلام ج ــا ح ــذين ذكرن ــني الل االثن

ًا بينهام  .بعد قبوهلام من حيث كان من خيتارمها خمريَّ

ا قوله وبعد، فقد ثبت يف الشـرع أنَّ الـذي ألجلـه يقـام : (فأمَّ

يقوم بمصلحة الـدنيا والـدين مـن  اإلمام هو ما]] ١١٨ص /[[

من غري ختصيص بعني، بل وال أحد  اجتالب املنافع، ودفع املضارِّ 

 .زحاصل أو جموَّ  منهم إالَّ وله يف ذلك حظٌّ 

ــ ــزم التوصُّ ــه يل ــذا حال ــا ه ــا أنَّ م ــد علمن ــه وق ــه، ألنَّ ل إلي

مـن قبـل  بيَّنّـااملظنونـة أو املعلومـة، وقـد  دفع املضـارِّ  ل إىلٰ توصُّ 

ــىلٰ  أنَّ  ــان ع ــر جيب ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب ــوه  األم الوج

حـاهلام  التي ذكرناها، ومـا يقـوم بـه اإلمـام إن مل يـزد حالـه عـىلٰ 

ـ ، فلـيس خيلـو حـال اإلمامـة ...)ل إليـهمل ينقص فيجـب التوصُّ

 :عنده من وجوه

ا أن جيـب ملصـالح الـدِّ  ين أو ملصـالح الـدنيا أو هلـام، فـإن إمَّ

ــا مــن مصــا ين وجبــت اإلمامــة مــن طريــق لح الــدِّ وجــب ألهنَّ

رع كـــام جيـــب ـالســـمع والشـــ العقـــول، ومل يفتقـــر فيهـــا إىلٰ 

 .ين بالعقولنظائرها من مصالح الدِّ 

 .وهذا إن أراده فهو دخول يف مذهبنا وحلوق بنا

ــذا  ــاه، ألنَّ ه ــا ذكرن ــب م ــًا وج ــرين أيض ــت لألم وإن وجب

ل وزائد عليه القسم مشتمل عىلٰ   .القسم األوَّ

جبــت مــن حيــث مصــالح الــدنيا والجــتالب املنــافع وإن و

ــارِّ  ــع املض ــافع  ودف ــك املن ــون تل ــن أن يك ــُل م ــة مل خي الدنيوي

 .ز منها أو ال جيبممَّا جيب اجتالهبا والتحرُّ  واملضارُّ 
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ا جيــب مـا ذكرنــاه فيهـا وجبــت اإلمامـة أيضــًا  فـإن كــان ممـَّ

العقـــول، ألنَّ اجـــتالب املنـــافع ]] ١١٩ص /[[مـــن طريـــق 

، وال جيـوز أن تكـون غـري حـالٍ  التـي جيـب يف كـلِّ  ملضارِّ ودفع ا

 .ز بالعقلواجبة جيب فيها االجتالب والتحرُّ 

 وإن كانــت ممَّــا جيــوز أن جيــب وأن ال جيــب فالواجــب عــىلٰ 

ــمعيًا  ــيالً س ــا دل ــات وجوهب ــورد يف إثب ــاب أن ي ــاحب الكت ص

ــ ــىلٰ خيصُّ ــدلُّ ع زًا  ها وي ــوِّ ــا جم ــان وجوهب ــه إذا ك ــا، ألنَّ وجوهب

وله وسقوطه من طريق العقـل لـزم مـن أثبتـه سـمعًا إيـراد حص

ــه، وتعلُّ  ــمعي في ــل س ــن دلي ــي ع ــاملعروف والنه ــاألمر ب ــه ب ق

إنَّنـي ُأثبِـت : املنكر ال يغني عنه شـيئًا، ألنَّ ملـن خيالفـه أن يقـول

ــة  ــه، واإلمام ــة علي ــاع األُمَّ ــوص وإلمج ــمع املخص ــك بالس ذل

ــه ال إمجــاع فيهــا وال ســمع  يقتضـــي وجوهبــا خارجــة عنــه ألنَّ

حلوقهــا بــاألمر بــاملعروف  ٰى التخصــيص، ومــن ادَّعــ عــىلٰ 

دعـواه وُيبـنيِّ  والنهـي عـن املنكـر وجـب عليـه أن يسـتدلَّ عـىلٰ 

 .وجه دخوهلا يف باب األمر باملعروف

ــدين : ولــيس ألحــد أن يقــول إنَّ اإلمامــة جتــب ملصــالح ال

ـا  -وإن مل جتــب مــن طريــق العقــول  كالصــالة وغريهــا ممـَّ

أنَّ  بيَّنّـاألّنـا قـد  -السمع عـن كونـه مصـلحة يف الـدين  يكشف

ــل ورود  ــتدرك قب ــول ومس ــوم يف العق ــا معل ــه يف وجوهب الوج

السمع، ولو جتاوزنا ذلـك مل جيـب حلوقهـا بالصـالة مـن حيـث 

ــت  ــع أن تثب ــري ممتن ــه غ ــلحة، ألنَّ ــا مص ــمع أنَّ فيه ــَم بالس ُعِل

ـــىلٰ  ـــا ع ـــلحة فيه ـــتمرار، وإ املص ــــي االس ـــه ال يقتض ن وج

االســتمرار مل يقــتض الوجــوب، فقــد علمنــا أنَّ لنــا يف  ٰى اقتضـــ

ــب إذا  ــيس جي ــة، فل ــن واجب ــالح وإن مل تك ــل مص ــع النواف مجي

الــدين يف اإلمامــة  ُعِلــَم بالســمع بثبــوت املصــلحة الراجعــة إىلٰ 

ـــ ع ـــه إذا ادَّ ـــة، فيلزم ـــون واجب ـــا  ٰى أن تك ـــا وحلوقه وجوهب

ــ ــا أن ي ــالة وغريه ــادات كالص ــن العب ــات م ــىلٰ بالواجب  دلَّ ع

ــل  ــا بالنواف ــمه إذا أحلقه ــن خص ــل م ــواه، وتنفص ــب دع موج

 .الشـرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غري واجبة

ـا قولـه]] ١٢٠ص /[[ مـا  وقـد اعتمـدا وغريهـا عـىلٰ : (فأمَّ

ـم بعـد وفـاة النبـيِّ  فزعـوا   ثبت من إمجـاع  الصـحابة، ألهنَّ

ــَل  وجــه يقتضـــي أن ال إقامــة اإلمــام عــىلٰ  إىلٰ  بــدَّ منــه، ومــا ُنِق

مـا قلنـاه مـن حـالتهم  من األخبـار، وتـواتر يف ذلـك يـدلُّ عـىلٰ 

عند العقد أليب بكر يوم السـقيفة، ثـّم بعـده لعمـر، ثـّم بعـده يف 

ــة الشــور ، وبعــده ألمــري املــؤمنني ]ـــا[فيهـــ ٰى ومــا جــر ٰى قصَّ

ــيلٍّ [ ــدُّ ] ع ــا أنَّ التش ــد علمن ــىلٰ ، وق ــك ع ــوه  د يف ذل الوج

ــن ــرت م ــي ج ــر الت ــون إالَّ يف األم ــاٍل ال يك ــد ح ــاالً بع هم ح

 ...).الواجب الذي ال بدَّ منه

ــدلُّ  ــره ي ــذي ذك ــان داال�  -فال ــىلٰ  - إن ك ــة  ع ــن إقام حس

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــبه، وال ي ــواز نص ــام وج ــلِّ  اإلم ــك يف ك ــوب ذل  وج

ــر  ــدون أليب بك ــع أن يكــون العاق ــه ال يمتن ــان، ألنَّ عصـــر وزم

ـــور ـــون للش ـــادرو ٰى واملجتمع ـــام ب ـــه  ا إىلٰ إنَّ ـــادروا إلي ـــا ب م

ــوهنم  ــب يف ظن ــه غل ــته، وألنَّ ــال اقتض ــه ألنَّ احل ــوا علي وحرص

أنَّ إمهــال العقــد فيــه فســاد وانتشــار، ولــيس يف مــن خيــالف يف 

مـن ينفـي حسـنها ويـدفع  - حـالٍ  كـلِّ  عـىلٰ  -وجوب اإلمامـة 

ــره  ــا ذك ــون م ــا فيك ــزع إليه ــوال الف ــض األح ـــي بع أن يقتض

 ٰى نَّ اإلمــام قــد جيــوز أن ُيســتغنإ: حجاجــًا لــه، بــل مــن قــوهلم

أنَّ النــاس فيهــا  عنــه يف بعــض األحــوال التــي تغلــب يف الظــنِّ 

ــتغٍن  ــري مس ــان غ ــر وإن ك ــداد يف األكث ــالح والس ــون الص يلزم

ــنِّ  ــب يف الظ ــي تغل ــوال الت ــه يف األح ــد  عن ــع عن ــاد يق أنَّ الفس

د واحلــرص ال يــدلُّ إمهـال نصــبه، وســائر مــا ذكـره مــن التشــدُّ 

ــىلٰ  ــوب  ع ــلِّ وج ــة يف ك ــن  اإلمام ــاه م ــذي ذكرن ــاٍل، ألنَّ ال ح

ــدُّ ]] ١٢١ص /[[ ــه مــن التش ــا يســتعمل في د اقتضــاء احلــال هل

 .واملبادرة مثل ما استعمله العاقدون أليب بكر وأكثر

ا قولـه ة اإلمجـاع يف ذلـك أنَّ كـلَّ : (فأمَّ ا ُيبـنيِّ صـحَّ مـن  وممـَّ

ف يف ذلـك بعـض خالف فيه ال ُيَعدُّ يف اإلمجـاع، ألنَّـه إنَّـام خـال

ــا رضار  ــاع، فأمَّ ون يف اإلمج ــدُّ ــم ال ُيَع ــت أهنَّ ــد ثب اخلــوارج، وق

ــا األصــمُّ  فقــد ســبقه  فأبعــد مــن أن ُيَعــدُّ يف اإلمجــاع، وأمَّ

 عنـه مـا يـدلُّ عـىلٰ  ٰى قـد حكـ اإلمجاع، وإن كان شيخنا أبو عـيلٍّ 

ــام قــال ــه إنَّ ــه غــري خمــالف يف ذلــك، وأنَّ لــو أنصــف النــاس : أنَّ

 ٰى السـتغن وزال التظـامل ومـا يوجـب إقامـة احلـدِّ  بعضهم بعضـاً 

ــك  ــالف ذل ــاس خ ــال الن ــن ح ــوم م ــام، واملعل ــن إم ــاس ع الن

 ...).فإذن يلزم من قوله أنَّ إقامة اإلمام واجبة

عـــاؤه اإلمجـــاع مـــن أن يكـــون يف فعـــل فلـــيس خيلـــو ادِّ 

ــادرة إىلٰ  ــن املب ــاه م ــا حك ــحابة م ــدُّ  الص ــد والتش ــه، أو العق د في

ــون يف أنَّ اإل ــلِّ يك ــة يف ك ــة واجب ــالٍ  مام ل ح ــان األوَّ ــإذا ك ، ف

ــيس  فــذلك ممَّــا ال خيــالف فيــه عاقــل ال خــارجي وال غــريه ول

مـا يمكـن أن يكـون  بيَّنّـاما قصـده، ألّنـا قـد  يف ثبوته داللة عىلٰ 

ــدُّ  ــالتش ــا نظنُّ ــحناه، وم ــه وأوض ــن أجل ــه، د م ــذا الوج ه أراد ه

ــدلُّ عــىلٰ ]] ١٢٢ص /[[ ــإن  بــل مل يــرده ألنَّ كالمــه ي الثــاين، ف
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ــة إىلٰ  ــه حاج ــت ب ــام كان ــان أراده ف ــىلٰ  ك ــة ع ــل األدلَّ  أن يتمحَّ

ل البــاب إىلٰ  هاهنــا ويســتعمل رضوب  وجــوب اإلمامــة مــن أوَّ

ــيِّ  ــال النب ــارًة بأفع ــالقرآن، وت ــق ب ــارًة يتعلَّ ــرق، فت ،  الط

ـــة  بقيـــاس اإلمامـــة عـــىلٰ  ٰى وُأخـــر اإلمـــارة واســـتخراج علَّ

ـــة ونقلهـــا إىلٰ األئ وجـــوب إقامـــة األُمـــراء عـــىلٰ  وجـــوب  مَّ

ا تكلَّفـه،  اإلمامة، ومـا فيـه إمجـاع ال حيتـاج يف تثبيتـه إىلٰ  يشء ممـَّ

ــن  ــاه م ع ــا ادَّ ــون م ــا أن يك ــرين إمَّ ــني أم ــاب ب ــاحب الكت فص

ال ُيَعـدُّ خالفـه خالفـًا، أو أن  اواملخـالف فيـه شـاذ�  ااإلمجاع حق� 

ل بطـل أن يكـ عـاه، فـإن كـان األوَّ ون فـيام يكون اإلمجاع فـيام ادَّ

املسـألة غـرض صـحيح،  تكلفه مـن الكـالم واالسـتدالل عـىلٰ 

 العبـث، وقـام فيـه مقـام املسـتدلِّ  ٰى مجيع مـا أورده جمـر ٰى وجر

ـــ ـــة ورضوب الطُّ أمـــر   أنَّ النبـــيَّ  ق عـــىلٰ رُ بـــدقيق األدلَّ

 الكعبــة، وإن كــان األمــر عــىلٰ  حــجِّ  بصــلوات مخــس، ودعــا إىلٰ 

ع ــدَّ ــه أن ي ــيح بمثل ــاين فقب ــه الث ــع ال الوج ــاع يف موض ي اإلمج

ــىلٰ  ــه، وع ــاع في ــت ألنَّ  إمج ــري ثاب ــاع غ ــن اإلمج ــه م ــا تومهَّ أنَّ م

ـة  دنا فِـَرق األُمَّ ـة التـي إذا عـدَّ اخلوارج وهي فرقة من فِـَرق األُمَّ

ــَرق،  ــة الِف ــَرقهم يف مجل ــدَّ فِ ــا، وُع ــاقهم هب ــن إحل ــدٌّ م ــن ُب مل يك

 .خالف مذهبه ختالف يف ذلك وتذهب إىلٰ 

ــه ــيس قول ــاع: (ول ــّدهم يف اإلمج ــي ال أع ــة ألنَّ ) إنَّن بحجَّ

ــل قولــه بحــدوث فــرقتهم وزمــان  ــه مث ــوا ل للخــوارج أن يقول

حـــدوثهم وابتـــداء أصـــل مقـــالتهم معـــروف كـــام أنَّ ذلـــك 

 .معروف يف مقالة اخلوارج

ــمُّ  ــا رضار واألص ــع  فأمَّ ــاع م ــن اإلمج ــًا م ــإخراجهام أيض ف

ال مـــذهبهام يف ذلـــك  إىلٰ ]] ١٢٣ص /[[كثـــرة مـــن يـــذهب 

أشـياء ) إنَّ اإلمجـاع قـد سـبقهام عليـه: (له، ويطـرق قولـه ٰى معن

ــني  ــيوخه األدن ــيس يف ش ــا، فل ــن ذكره ــاء ع ــن أغني ــرية نح كث

 قــوٍل قــد ســبقه اإلمجــاع إىلٰ  واألقصــني إالَّ مــن ذهــب إىلٰ 

 .خالفه

أليس قـد احـتجَّ كثـري مـن أصـحابكم يف وجـوب : فإن قال

 واألصـــمِّ  اإلمامــة باإلمجــاع مــع علمـــه بخــالف اخلــوارج

 االحتجاج هبذه الطريقة؟ وغريهم؟ فكيف طعنتم عىلٰ 

لـــيس يصـــحُّ قبـــل ثبـــوت وجـــود املعصـــوم : قيـــل لـــه

ــىلٰ  ــاع ع ــتدالل باإلمج ــىلٰ  االس ــة وال ع ــوب اإلمام ــا،  وج غريه

ــوب  ــاع يف وج ــحابنا باإلمج ــض أص ــتدالل بع ــحَّ اس ــام ص وإنَّ

اإلمامة ومل حيفل بخـالف مـن خـالف يف وجوهبـا بعـد أن ثبـت 

ــه و ــي ل ــي ه ــة الت ــة املحقَّ ــة الفرق ــوم يف مجل ــام معص ــود إم ج

اخلطـأ، فلــو مل يقــل  ، وأمــن بــذلك مـن اجتامعهــا عــىلٰ اإلماميَّـة

ــة  ــا إالَّ فرق ــةبوجوهب ــت  اإلماميَّ ــَرق لكان ــائر الِف ــا س وخالفه

ــاه، ولــيس يمكــن  ــة ثابتــة بقوهلــا مــن الوجــه الــذي ذكرن احلجَّ

ــا ــا دفعن ــن هاهن ــذاهبهم، فم ــذا يف م ــل ه ــوم مث ــن اخلص هم ع

االحتجاج بام ذكـره، وأوجبنـا علـيهم االعتبـار ملـن خـالفهم يف 

 .وجوب اإلمامة

ا مـا حكـاه عـن أيب عـيلٍّ  ه وظنـِّ لـه قـول األصـمِّ  مـن تأوُّ فأمَّ

أنَّ قولــه موافــق لقــوهلم يف بــاب اإلمامــة فغــري جمــٍد عليــه، ألنَّ 

ــول ــّم يق ــنِّ : (األص ــب يف ظ ــع أن يغل ــري ممتن ــه غ ــاس يف  إنَّ الن

ــض األ ــاف بع ــة اإلنص ــتعامل طريق ــامل، واس ــوال زوال التظ ح

ا جيـوز حصـوله يف كـلِّ   حـالٍ  فيستغنون عن إمـام، وإنَّ ذلـك ممـَّ

ــا ــار إليه ــذاهبني إىلٰ )يش ــوم ال ــالف الق ـــريح بخ ــذا تص  ، وه

ــوب إقامــة  وأوان،  حــالٍ  اإلمــام يف كــلِّ ]] ١٢٤ص /[[وج

 .ها متساوية يف احلاجة إليهواجلاعلني األحوال كلَّ 

ـا  : قولــه  وال يمكـن االعــتامد يف ذلـك عــىلٰ : (قولــهفأمَّ

ة من قـريش« ، وأنَّـه إذا أوجـب فيهـا هـذه الصـفة دلَّ »إنَّ األئمَّ

قـد بـنيَّ الصـفة التـي ال تصـحُّ  وجوهبـا، وذلـك ألنَّـه  عىلٰ 

العبادة إالَّ معها ويكون نقـالً ملـا قـد يتبـنيَّ كوهنـا واجبـة، فمـن 

ــة  ــة الواجب ــه أراد اإلمام ــن أنَّ ــريهم، دون أي ــريش دون غ ــن ق م

ــتحبَّ  ــة املس ــد أنَّ اإلمام ــي أن يري ــا، أو الت ــدبتم إليه ــي ن ة أو الت

ــال؟ ــال دون ح ــزمكم يف ح ــتعمل صــاحب ...)يل ــد اس ، فق

مـن تعلَّـق بالطريقـة التـي ذكرهـا مثـل مـا  الكتاب يف الردِّ عـىلٰ 

ــىلٰ  ــردِّ ع ــاب،  اســتعملناه يف ال ــدأ هبــا هــذا الب ــي ابت ــه الت طريقت

: ها مقامنـا يف دفـع مـا اعتمـده، ألّنـا نعلـم أنَّ قولـهوقام يف دفع

ة من قـريش« وإن كـان بصـورة اخلـرب فهـو أمـر، وتقـدير » األئمَّ

اختـاروا مـن قـريش، أو إذا اخـرتتم إمامـًا فلـيكن مـن : الكالم

األمـر وإن كـان لـه لفـظ اخلـرب ملـا  ٰى قريش، ولـو مل يكـن بمعنـ

ــىلٰ  ــه ع ــاج ب ــاغ االحتج ــون احل س ــار، وال يك ــة األنص ــة ثابت جَّ

األمـر، فـإذا مل  ٰى عليهم إالَّ إذا كـان أمـرًا يف احلقيقـة، أو لـه معنـ

ــذلك ــد ب ــده أن يري ــع عن ــن : يمتن ــيكن م ــًا فل ــتم إمام إذا أقم

ون  قـريش، فيكـون اخلـرب مفيـدًا لصـفة اإلمـام الـذي هـم خمــريَّ

: يف إقامتــه غــري مقــتٍض لوجــوب إقامتــه، فكــذلك قولــه تعــاىلٰ 
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ـــة دون  هـــذا اخلطـــاب إىلٰ  وتوجيهـــه تعـــاىلٰ  ص /[[األئمَّ
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ــو ]] ١٢٥ ــل ه ــة، ب ــة األئمَّ ــوب إقام ـــي وج ــريهم ال يقتض غ

ــون تقــدير  ـــّراق، ويك ــع الس ــاب ملــن كــان إمامــًا بقط خط

 .والسارق والسارقة فليقطع أيدهيام من كان إماماً : الكالم

ــه ــريش دون (: وقول ــن ق ــة م ــة الواجب ــن أنَّ اإلمام ــن أي م

مــن أيــن أنَّ : ، فكــذلك يقــال)املســتحبّة أو التــي نــدبتم إليهــا؟

ــه تعــاىلٰ  ــ خطاب ــع الســارق متوجِّ ــب  ه إىلٰ بقط ــذين جت ــة ال األئمَّ

ــِدَب إىلٰ  ــذي ُن اســتحباهبا،  إقــامتهم أو دلَّ عــىلٰ  إقــامتهم دون ال

 .وهذا ما ال فصل فيه

ا قولـه مـا كـان مـن  كـن االعـتامد يف ذلـك عـىلٰ وال يم: (فأمَّ

يف إقـامتهم خالـد بـن الوليـد يـوم مؤتـة   استصواب النبـيِّ 

ــوابًا،  ــه ص ــه ال يف كون ــو يف وجوب ــالم ه ــك أنَّ الك ــريًا، وذل أم

ــة إىلٰ  ــوع يف اإلمام ــحُّ  وألنَّ الرج ــاس ال يص ــق القي ــو )طري ، فه

ــه قــد ســلك طريقــة  ل عليــه ألنَّ إنكــار ملــا قــد اســتعمله، وعــوَّ

]] ١٢٦ص /[[قيـــــاس يف إثبـــــات وجـــــوب اإلمامـــــة ال

ــة إزالـة الغلبــة عـن اإلمــام وهـي عــىلٰ  ه ألن ظنِّــ واسـتخراج علَّ

ن مــن إقامــة احلــدود ونقلهــا إىلٰ  ــتمكَّ أهــل العقــد، وأوجــب  ي

ــة  ــيهم إزال ــار مــن يقــوم باحلــدود كــام أوجــب عل ــيهم اختي عل

ـن يقــوم بـذلك، واسـتعمل أيضــًا فيهـا القيـاس مــن  الغلبـة عمَّ

خر ألنَّـه اسـتخرج علَّـة وجـوب إقامـة األُمـراء والقضـاة وجه آ

ــة  ّكـام عــىلٰ واحلُ  ــة يف األصــل األُمَّ وأوجــب بمثلهــا اختيــار األئمَّ

ــلوا إىلٰ  هــذا  مــا ينصــب األمــر واحلــاكم مــن أجلــه، وكــلُّ  فيتوصَّ

ســلوك طريقــة القيــاس فكيــف ينكــر صــاحب الكتــاب أن 

 .به قتعلِّ يستعمل يف اإلمامة ما هو املستعمل له وامل

ــا قولــه ــه ال يمتنــع يف املجمعــني : (فأمَّ وقــد ذكــر شــيخانا أنَّ

ــىلٰ  ــوا إىلٰ  ع ــم رجع ــام أهنَّ ــة اإلم ــذا  إقام ــدَّ هل ــه ال ب ــل، ألنَّ دلي

ـم رجعـوا يف ذلـك إىلٰ   اإلمجاع من أصل ودليـل، وربَّـام قـاال إهنَّ

ــه  ــن قول ــا روي م ــرإن ولَّ «: م ــا بك ــتم أب ــ ي ــدوه قوي� يف  اجت

ــعيفًا  ــن اهللا ض ــه، وإن ولَّ دي ــيف بدن ــدمتوه قوي� ــر وج ــتم عم ا يف ي

وجـدمتوه هاديـًا مهـديًا  ايـتم عليـ�يف بدنـه، وإن ولَّ  ادين اهللا قوي�ـ

ــىلٰ  ــقِّ  حيملكــم ع ــرب» ...احل ــذي أورده )اخل ــرب ال ــيس يف اخل ، فل

عيــا أنَّ املجتمعــني عــىلٰ  ٰى وحكــ وجــوب اإلمامــة  أنَّ شــيخيه ادَّ

لــوا عليــه لــو كــان صــحيحًا،  وإقامــة اإلمــام رجعــوا إليــه وعوَّ

ــيس يف احلقيقــة داللــة عــىلٰ  ــوب اإلمامــة ألنَّ لفظــه  ول وج

ــالتخيري  ـــريح ب ــيس يف التص ــاب، ول ــري ال اإلجي يقتضـــي التخي

لفــظ هــذا اخلــرب، ولــيس ألحــد أن  ٰى لفــظ إالَّ وهــو جــاٍر جمــر

ــول ــو يف : يق ــام ه ــري إنَّ ــوّلني ]] ١٢٧ص /[[إنَّ التخي ــان امل أعي

الواليـة ووجـوب إقامـة اإلمـام ختيـري  اإلمامة، وليس يف أصـل

ــىلٰ  ــه وإن كــان األمــر ع ــيس  يف لفــظ اخلــرب، ألنَّ ــا ذكــره فل  -م

يف لفظ اخلـرب مـع التخيـري يف أعيـان مـن يـوّيل اإلجيـاب  -أيضًا 

ــرب  ــن اخل ــوال إذا مل يك ــلَّ األح ــة، وأق ــرض اإلمام ــة، وف للوالي

ن موجبـًا للتخيــري يف األمــرين وال فيــه إجيــاب ألصــل الواليــة أ

وجــوب إقامــة اإلمــام، ألنَّ  ال يكــون فيــه داللــة ملــن ذهــب إىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــر إىلٰ  الدالل ــذا يفتق ــن ه ــه م ة مذهب ــحَّ ــون  ص أن يك

موجبـًا بصـــرحيه أو بفحـواه إقامــة اإلمـام، وإذا مل يكــن كــذلك 

 .فال داللة فيه

ـا قولــه ــه ال : (فأمَّ والـذي جيــب أن حيصــل يف هـذا البــاب أنَّ

مـا يقـوم بـه اإلمـام  دلَّ يف اجلملـة عـىلٰ  بدَّ من القـول بأنَّـه 

صـفات اإلمـام، وال جيـوز اسـتدراك  ويتميَّز به مـن غـريه وعـىلٰ 

ــوز أن  ــان ال جي ــك ك ــحَّ ذل ــو ص ــاس، ول ــة القي ــن جه ــك م ذل

ــىلٰ  ــة ع ــاس لإلمام ــتدرك بقي ــا، ألنَّ  يس ــرع هل ــو ف ــارة وه اإلم

ــول  ــوز أن يق ــن، وال جي ــالفرع ال يمك ــل ب ــات األص : إثب

ــإن ولَّ « ــتم ف ــري ــا بك ــ» أب ــه معن م من ــدَّ ــة  ٰى ومل يتق ــذه التولي ه

عهـد متقـّدم  التنبيـه عـىلٰ  ٰى ض هبا، ألنَّ ذلك جيـري جمـروالتعرُّ 

ــألوه  ــه س ــم يف حيات ــار أهنَّ ــًا باألخب ــت أيض ــد ثب ــان، فق يف البي

ن يقوم باألمر مـن بعـده، وال يصـحُّ ذلـك إالَّ وقـد بـنيَّ هلـم  عمَّ

ذلـك ُيبـنيِّ أنَّـه ال بـدَّ  لُّ اجلملـة التـي ذكرناهـا، وكـ اإلمامة عىلٰ 

يف اإلمــام وصــفته ومــا يقــوم بــه يف  مــن نــصٍّ قــاطع منــه 

 ...).اجلملة

ــه، ]] ١٢٨ص /[[ ــاج إلي ــري حمت ــك غ ــان ذل ــدنا أنَّ بي فعن

صــفات اإلمــام  وجــوب اإلمامــة وعــىلٰ  ألنَّ العقــول تــدلُّ عــىلٰ 

وما حيتاج فيـه إليـه، ومـا يـدلُّ العقـول عليـه لـيس جيـب بيانـه 

يـق الســمع، ولـو مل ُيعَلــم ذلـك مـن طريــق العقـول ملــا مـن طر

ــه إىلٰ  ــيج في ــول  احت ــن الرس ــاطع م ــصٍّ ق ــ ن ع ــام ادَّ أنَّ  ٰى ك

ه الرسـول  ـة قــد علمــت مـا كــان يتــوالَّ مــن ُأمــورهم  األُمَّ

ـــىلٰ  ـــدود ع ـــة احل ـــه وإقام ـــه وتوقيف ـــم وتعليم ـــته هل  كسياس

ــتحقِّ  ــوم مس ــاف املظل ــاة وإنص ــويم البغ ــاة وتق ــب اجلن يها وتأدي

ــ ــامل إىلٰ م ــروف  ن الظ ــو مع ــداده، وه ــول تع ــا يط ــك ممَّ ــري ذل غ

، وملــن مل يكــن أيضــًا يف زمانــه،  معلــوم ملــن عــارص النبــيَّ 

فإّنــا ومــن كــان قبلنــا ممَّــن يلحــق بتلــك احلــال نعلــم مــا كــان 

ــول  ه الرس ــوالَّ ــه  يت ــا في ــًام ال يتخاجلن ــه عل ت ــور ُأمَّ ــن ُأم م

وا أيضـًا يعلمـون الشّك، وكان مـا ذكرنـاه معلومـًا للقـوم وكـان
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ه  ــوالَّ ــيام يت ــه ف ــائم مقام ــو الق ــاإلطالق ه ــريه ب ــة لغ أنَّ اخلليف

ــ ــه وُي ــه دبِّ ويراعي ــبعض مــا ينظــر في ــام ختــتصُّ اخلالفــة ب ره، وإنَّ

 .بعض دون بعض ها ويقرصها عىلٰ املستخلف ألمر خيصُّ 

االسـتخالف معلـوم بالعـادة لنـا  ٰى وهذا الذي ذكرناه يف معن

قـد شـاهدوا امللـوك واألُمـراء والـوالة، وجلميع الفضالء الذين 

وعلموا كيفية استخالفهم ملن يستخلفونه، بـل لكـّل مـن عـرف 

أنَّ رعيَّة امللك إذا همَّ بسفر وانتهت  ٰى مستخِلفًا ومستخَلفًا، أَال تر

ـن  به العلَّة واملرض إىلٰ  حال ُيـؤَيس معهـا مـن حياتـه تسـأله عمَّ

ا ا بعد موته، وإمَّ بعد بعده بالسفر عنهم، فإذا  يستخلف عليهم، إمَّ

خليفتي فالن أو فالن، مل حيسن منهم أن ]] ١٢٩ص : /[[قال هلم

ه خليفتك فينا، ومـا حيتـاج : يقولوا له نا وما يتوالَّ بنيِّ لنا من يتوالَّ

ه ذلك  إىلٰ  م إذا كانوا عارفني بام يتوالَّ خليفتك فيه من ُأمورنا، ألهنَّ

عاملون بأنَّ خليفته القائم مقامه امللك املستخِلف من ُأمورهم فهم 

ه مسـتخِلفه، إالَّ أن خيـصَّ بعـض  يتوّىلٰ  من ُأمورهم ما كان يتـوالَّ

الواليات املستخِلف بنصٍّ رصيح فيخرج من مجلة مـا ينظـر فيـه 

خليفتي علـيكم يف كـذا وكـذا : خليفته، وهلذا حيسن أن يقول هلم

ا إذا استخَلف باإلطالق وُسِئَل عن خ ليفته يف اجلملـة مل فالن، فأمَّ

مناه، فليس يف سؤال القوم للنبيِّ  مـن :  يكن املفهوم إالَّ ما قدَّ

عاه داللة عىلٰ  مـا  يقوم باألمر من بعده لو كانوا سألوه حسب ما ادَّ

م فيه  ه من وقوع بيان متقدِّ ، ألنَّ مـا )آلـه السـالم عليه وعىلٰ (تومهَّ

وبأنَّ اخلليفة لغريه   ذكرناه من معرفتهم بام كان يقوم به النبيُّ 

ه يغني عن بيـان منـه  هو القائم بام كان يقوم به املتوّيل ملا كان يتوالَّ

 وليس يقتضـي سؤاهلم إالَّ للشـكِّ يف عـني القـائم بـاألمر ،

 .يء الذي يقوم بهـبعده دون الشكِّ يف الش

ــ ع ــا ادَّ ــذلك م ــه ٰى وك ــن قول ــرإن ولَّ «: م ــا بك ــتم أب ال » ي

الواليـة والغـرض هبـا، ألنَّ مـا  ٰى نـه ملعنـيقتضـي وقـوع بيـان م

بيـان بـالقول  مـن كـلِّ  ٰى ذكرناه مـن املعرفـة احلاصـلة هلـم أقـو

عــاء  لفـظ، وإنَّـام محـل صـاحب الكتـاب عـىلٰ  وآكـد مـن كـلِّ  ادِّ

ــه رأ م ذهابــه عــن التفصــيل الــذي أوردنــاه، وألنَّ  ٰى بيــان متقــدِّ

واليــة ال ٰى م معنــسـؤاهلم مــن يقــوم بــاألمر بعــده يقتضـــي تقــدُّ 

ره  والغــرض هبــا يف نفوســهم، وال شــكَّ يف أنَّ ذلــك كــان مقــدَّ

ــذي  ــه ال ــن الوج ــن م ــدهم ولك ــاعن ــنَّ بيَّنّ ــث ظ ــن حي ه ال م

 .صاحب الكتاب

ا إنكـاره للقيـاس يف اإلمامـة فقـد  ـه قـد اسـتعمله  بيَّنّـافأمَّ أنَّ

واعتمـده، بـل قـد اسـتعمل نفـس مـا أنكـره مـن محـل اإلمامــة 

كــون اإلمــارة ]] ١٣٠ص /[[منــه  اإلمــارة ومل يمنعــه عــىلٰ 

نفســه،  فرعـًا واإلمامــة أصــالً، فكأنَّـه هبــذا اإلنكــار منكـر عــىلٰ 

اإلمـارة يف إثبـات  إنَّـام محلـت اإلمامـة عـىلٰ : وليس له أن يقـول

اإلمــارة  وجــوب اإلمامــة، والــذي أنكــرت محــل اإلمامــة عــىلٰ 

ــه أن  ــه إن جــاز ل ــه، ألنَّ ــات صــفات اإلمــام ومــا يقــوم ب يف إثب

ــىلٰ حيمــل  ــة ع ــن  اإلمام ــع م ــا ومل يمن ــات وجوهب ــارة يف إثب اإلم

ذلك كـون هـذه أصـالً وهـذه فرعـًا وجميـزون لغـريه أن حيملهـا 

عليهــا يف إثبــات صــفات اإلمــام ومــا يقــوم بــه ويســتخرج مــن 

ــا إىلٰ  ــة ينقله ــام  اإلمــارة علَّ ــه اإلم ــوم ب ــا يق ــاب م ــة يف ب اإلمام

 .وصفاته كام فعل يف إثبات وجوب إقامته

ــا ق لكــن ذلــك الــنّص ممَّــا ال جيــب نقلــه إذا كــان : (ولــهفأمَّ

ــرب يف  ــل خ ــام ال جيــب نق ــه، ك ــا عن ــاب قــد أغني اإلمجــاع والكت

 ٰى إذا كـان اإلمجـاع قـد أغنـ] [الواجبـة[ُأصول الصالة والزكـاة 

هـا مفقـودة يف ذلـك، عنه، ألنَّ نقل الـدليل إنَّـام جيـب ألُمـور كلِّ 

عـن شـيوخنا مـن دون مـا حكينـاه ] فهذه الطريقة هـي الواجبـة

ــه، : قبــل إنَّ الــدليل القــاطع يف ذلــك جيــوز أن يكــون بقــول من

ــه مــن البيــان بالفعــل فــيام كــان  ر من ــام تكــرَّ وجيــوز أن يكــون ب

ــام يفعــل يوّليـه مــن األُمــراء واحلُ  ــه إنَّ ّكـام، فُفِهــَم مــن قصـده أنَّ

ــىلٰ  ــك ع ــب ذل ــه واج ــوله ...)وج ــن ُأص ــري م ــاقض لكث ، فن

ــة، ــحابه يف اإلمام ــد أص ــيُّ  ومعتم ــان النب ــه إذا ك ــد   ألنَّ ق

ه وبـنيَّ  نصَّ عـىلٰ  وجـوب اإلمامـة وصـفات اإلمـام ومـا يتـوالَّ

تـه فـام بـال األنصـار اجتمعـت بعـد وفـاة النبـيِّ   مجيع ذلـك ألُمَّ

  ٰبيـنهم وبـني  ٰى جـر ٰى أن يعقـدوا ألحـدهم األمـر حتـَّ عىل

ــب ]] ١٣١ص /[[ ــف ذه ــذكور؟ وكي ــو م ــا ه ــاجرين م امله

بصــفات اإلمــام التــي مــن مجلتهــا   علــيهم بيــان الرســول

ـ وا أنَّ األمــر يصــلح فــيهم أن يكــون مــن املهــاجرين، وظنـُّ

 :وهلم؟ ليس خيلو حاهلم من وجهني

ــك البيــان الواقــع مــن  ــدوا دفــع ذل ــا أن يكــون تعمَّ إمَّ

ــه  الرســول والعمــل بخالفــه وإظهــار اجلحــد لــه، أو ســهوا عن

ــ تقض ونســوا كيــف جــرت احلــال فيــه، وأيُّ الــوجهني كــان ان

ـدوا اجلحـد ملـا ذكرنـاه  به ُأصـول خصـومنا، ألنَّـه إن كـانوا تعمَّ

األنصــار يف كثــرة عــددها ومنزلتهــا  فقــد جــاز مثــل ذلــك عــىلٰ 

مـن الـدين والفضـل واالختصـاص بالرسـول وصـدق املـواالة 

واملتابعــة جحــد مــا وقفهــم عليــه الرســول وأظهــره هلــم 
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ز خ ــوِّ ــار ال ُجي ــدد األنص ــه، ودون ع ــم ب ــزمهم العل ــومنا وأل ص

 .عليه مثل هذا

زه  ا ال ُجيـوِّ وإن كانوا ذهبوا عنه سهوًا ونسيانًا فذلك أيضـًا ممـَّ

مثـل األنصـار وال فرقـة مـن فِـَرقهم ومجاعـة مـن  اخلصوم عـىلٰ 

 .مجاعاهتم، ويعتقدون أنَّه يف حكم املستحيل بالعادة

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــاز ع ــه إن ج ــىلٰ  أنَّ ــوهنم ع ــع ك ــار م ــذه  األنص ه

منا  ها جحـد مـا وقـع مـن بيـان الرسـول الصفات التي قـدَّ

ــىلٰ  ــيهم وع ــاز عل ــه ج ــهو عن ــام والس ــفات اإلم ــة  يف ص مجاع

الوجـه الـذي  أمـري املـؤمنني عـىلٰ  عـىلٰ  املهاجرين جحـد الـنصَّ 

ــلُّ  ــه، وك ــيان ل ــه والنس ــهو عن ــيعة أو الس ــه الش ــذهب إلي ــا  ت م

 ُيشــنِّع بــه اخلصــوم يف جتــويز مثــل مــا ذكرنــاه علــيهم يف الــنصِّ 

جتـويز مثلـه علـيهم فـيام بيَّنـه الرسـول عنـدهم مـن الزم هلم يف 

صفات اإلمـام فأعرضـوا عنـه ورامـوا العمـل بخالفـه، ولـيس 

إنَّ األنصــار مل تســمع بيــان : يمكــن أحــدًا مــنهم أن يقــول

ـــول  ـــام مـــن الرس ـــت ]] ١٣٢ص /[[صـــفات اإلم وال وقف

ــد  ــوا العق ــنهم أن يروم ــن م ــذلك حس ــه فل ــن جهت ــا م عليه

ـــامَّ رو ــذا ل ــدهم، وهل ـــي  ٰى ألح ــرب املقتض ــر اخل ــو بك ــم أب هل

قوه  ــدَّ ــه، وص ــنَّ ب ــنوا الظ ــاجرين أحس ــام يف امله ــول اإلم حلص

ــ ــانوا مهُّ ــامَّ ك ــدلوا ع ــلِّ وع ــل احل ــن أه ــار م ــه، ألنَّ األنص  وا ب

ن كـان قـد ُكلِّــف اختيـار اإلمـام والعقـد لـه عنــد  والعقـد، وممـَّ

 .خصومنا

ــار مــن ال يــوقفهم  ولــيس جيــوز أن ُيكلِّفهــم الرســول اختي

ــىلٰ  ــا ويف  ع ــاز فيه ــار ج ــك يف األنص ــاز ذل ــه إن ج ــفته، ألنَّ ص

ل عليــه صــاحب الكتــاب وأحوجــه  املهــاجرين، وبطــل مــا عــوَّ

 .هذا الكالم الذي نحن يف نقضه إىلٰ 

ــ ــف ينس ــون  ٰى وكي ــا ال يزال ــع م ــذا املوض ــومنا يف ه خص

ــىلٰ  ــنيع ع ــا، والتش ــيح قولن ــه يف تقب ــه ويعتمدون ــذهبنا  يقولون م

عليهـا،  امـة، وتفخـيمهم لشـأن الـنصِّ من تعظـيمهم ألمـر اإلم

وأنَّ النصـــوص فيهـــا جيـــب أن تكـــون أظهـــر وأشـــهر مـــن 

ــوص عــىلٰ  ــا أصــل  النص ســائر الفــرائض والعبــادات، ألهنَّ

ة، وألنَّ العبــادة بمعرفتهــا  الــدين وقطبــه، واملنزلــة الثالثــة للنبــوَّ

ـعامَّ  ا يظنـُّ ة، إىلٰ ة، وبكثري العبـادات خاصَّ ون غـري مـا ذكرنـاه ممـَّ

ه، ويســهبون فيوجبــون بــه علينــا أن يكــون اخللــق مشــرتكني فيــ

ـالـوارد  يف معرفة الـنصِّ  غـري  افيهـا، وأن يكـون العلـم هبـا عام�

ــاصٍّ  ــنصِّ خ ــن ال ــا م ــا ذكرن ــاٍف، وم ــري خ ــائعًا غ ــىلٰ  ، وش  ع

ه واملختـارين لـه، ومـا هـذه سـبيله يف  صفات اإلمام ومـا يتـوالَّ

ــ ــه ال جي ــة ب ــرتاك يف املعرف ــور واالش ــوب الظه ــوج  ٰى وز أن خيف

ــىلٰ  ــ ع ــم حتَّ ــل هب ــار وال يتَّص ــد يف  ٰى األنص ــن واح ــمعوه م يس

ــزاع  ــومة والن ــس اخلص ــنوا ]] ١٣٣ص /[[جمل ــدوه وُحيس فيُقلِّ

ز خصـومنا مـع مجيـع مـا حكينـاه عـنهم مـن  الظنَّ  به، فـإن جـوَّ

وصــفهم للنصــوص الــواردة يف اإلمامــة ممَّــا يقتضـــي ظهورهــا 

ـــلِّ  ـــوف الك ـــياعها، ووق ـــا أن ي وش ـــار مل عليه ـــون األنص ك

صـفة اإلمـام جـاز أيضـًا  عـىلٰ   النبـيِّ  نـصِّ  عـىلٰ ] ـوا[يقفـ

ــىلٰ  ــوا ع ــاهلم أن ال يقف ــيهم ويف أمث ــ ف ــىلٰ نصِّ ــؤمنني  ه ع ــري امل أم

 ــاط ــده، وال يشء يتع ــه بع ــه إمامت ــا  ٰى وإجياب ــال م يف إبط

ــه يف الــنصِّ  عــاه صــاحب  تــذهب إلي إالَّ ويمكــن إبطــال مــا ادَّ

 .صفة اإلمام بمثله عىلٰ  الكتاب من النصِّ 

) إذا كـــان اإلمجـــاع والكتـــاب قـــد أغنيـــا عنـــه: (وقولـــه

ــوم  ــاع مفه ــاه يف اإلمج ع ــا ادَّ ــف، ألنَّ م ــري  -طري ــان غ وإن ك

ـا الكتـاب فـام ُيعَلـم فيـه يشء يـدلُّ عـىلٰ  -صحيح  صـفات  فأمَّ

ــد كــان جيــب أن يشــري إىلٰ  ه، وق ــه ويتــوالَّ  اإلمــام، ومــا يقــوم ب

ــه، وإذا ــاركه يف علم ــك لنش ــام  ذل ــاه ف ع ــا ادَّ ــاب م ــان يف الكت ك

ــالنصِّ  الــذي أحــوج إىلٰ  ــان الرســول ب القــاطع لــذلك؟ وأيُّ  بي

ــاز  ــه؟ وألن ج ــد إلي ــه، ويرش ــاب علي ــدلُّ الكت ــا ي ــد ممَّ يشء آك

ــنصَّ  ــل ال ــًا أن ال ينق ــد  أيض ــاب ق ــه ألنَّ الكت ــدلُّ علي ــذي ي ال

ــ ــوا ٰى أغن ــة أن يقول ــل اإلمام ــن أه ــومه م ــاز خلص ــه ج إنَّ : عن

باإلمامـــة،  أمـــري املــؤمنني  د نـــصَّ عــىلٰ قــ النبــّي 

ــك ألنَّ  ــل ذل ــب نق ــده، ومل جي ــة بع ــرض الطاع ــه ف ــب ل وأوج

مثـل  إمامتـه  عنه، فـإنَّ فيـه مـا يـدلُّ عـىلٰ  ٰى الكتاب قد أغن

ــوا: قولــه يــَن آَمنُ ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
مــا َوِ���

�
: املائــدة[ إِن

ا هـو معـر ، إىلٰ ]٥٥ وف، فيكونـوا هبـذا القـول غري ما تلونـاه ممـَّ

ــم أحـالوا عـىلٰ  مواضـع مــن  أعـذر مـن صـاحب الكتـاب، ألهنَّ

مـــذهبهم، وهـــي وإن مل  عـــىلٰ ]] ١٣٤ص /[[الكتـــاب تـــدلُّ 

ــىلٰ  ــاب ففيهــا شــبهة يــدخل مثلهــا ع ــد صــاحب الكت ــدّل عن  ت

عـاه أنَّـه يـدلُّ مـن الكتـاب عـىلٰ  العقالء وهو مل يرش لنا إىلٰ   مـا ادَّ

مــا يمكــن أن يكــون شــبهة  ه وال إىلٰ صــفات اإلمــام ومــا يتــوالَّ 

 .مذهبه ملن ذهب إىلٰ 

ــا مــا مضـــ يف أثنــاء كالمــه مــن أنَّ الصــالة والزكــاة مل  ٰى فأمَّ

ـه فباطـل، ألّنـا  ينقل يف ُأصـوهلام أخبـار مـن الوجـه الـذي تومهَّ
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ــذهب إىلٰ  ــرت  ال ن ــارًا ظه ــاة أخب ــالة والزك ــول الص أنَّ يف ُأص

فـيام بعـد ملـا ذكـره مـن يف األصل واستفاضـت ومل جيـب نقلهـا 

مل يـرد مـن   اإلمجاع، ألنَّه غري ممتنـع عنـدنا أن يكـون النبـيُّ 

جهته يف الصالة والزكـاة إالَّ مـا قـد نقـل واتَّصـل بنـا مـن جهـة 

ــىلٰ  ــبهها ع ــا أش ــالة وم ــر الص ــن أم ل م ــوَّ ــيس املع ــاد، ول  اآلح

أخبــار خمصوصــة تــرد بصــيغ متَّفقــة وبتــواتر النقــل هبــذا، بــل 

ل عنـد مــن كـان مــن  اضــطرار الرسـول  نا فيهــا عـىلٰ املعـوَّ

 وجوهبـا، وعلمهـم مـن قصـده رضورة إجياهبـا عـىلٰ  أسالفنا إىلٰ 

ــك  ــان يف ذل ــن ك ــطرار م ــه، واض ــت علي ــذي وجب ــه ال الوج

وا إليـه، مثـل مـا اضـطرُّ  هم مـن األخـالف إىلٰ العصـر مـن ولـيِّ 

ين يتَّصـل األمـر بنـا فنكـون مضـطرِّ  ٰى هذا التـدريج حتـَّ ثّم عىلٰ 

عــ إىلٰ  ــطرَّ  ٰى أنَّ مــن شــاهدناه مــن أســالفنا ادَّ  ه إىلٰ أنَّ ســلفه اض

ــه مــن  ــم حارضي ــذه العبــادات وأفه ــب ه ــول أوج أنَّ الرس

ــه نعلــم وجــود هــذه  ــده رضورة وجوهبــا، فبهــذا الوج قص

عـن أخبـار متـواترة هلـا ألفـاظ خمصوصـة،  ٰى العبادات ويسـتغن

ــتغن ــام يس ــة ك ــيغ معروف ــم  ٰى وص ــة يف العل ــذه الطريق ــل ه بمث

ــ ــيِّ ب ــوال   أحوال النب ــم أح ــًا نعل ــا أيض ــهورة، وبمثله املش

]] ١٣٥ص /[[امللــوك والبلـــدان، فشــتّان بـــني قولنــا هـــذا 

ـ: (ل صـاحب الكتـابالذي حكينـاه وقـو قاطعـًا  اإنَّ هنـاك نص�

، ولــوال أنَّ املرجــع )وُعــِرَف ثــّم مل ُينَقــل  ُســِمَع مــن النبــيِّ 

ن اإلمجـاع أوجـب أن مـا اعتربنـاه دو يف معرفـة هـذه األُمـور إىلٰ 

ة اإلمجـاع مـن املسـلمني ثـّم  يكون مـن هـو غـري معـرتف بصـحَّ

ــم أنَّ  ــدين ال يعل ــة وامللح ــل والربامه ــل املل ــف أه ــن طوائ م

ــيَّ  ــوات  دعــا إىلٰ   النب صــلوات خمصوصــة وأوجــب زك

ــاهرة،  ــادات الظ دنا بالعب ــدَّ ــوم مــن ع ــا يف عم ــة، ويف علمن معيَّن

ــ ــا، وك ــا إليه ـــريعة دع ــاحب الش ــه اختِّ وأنَّ ص ــن دين ــا ان م اذه

ــيس  أنَّ املعرفــة هبــا غــري موقوفــة عــىلٰ  دليــل عــىلٰ  اإلمجــاع، ول

ـــرورة يف صــفات اإلمــام، ووجــوب  عي الض يمكنــه أن يــدَّ

عينـا نحـن مـن ذلـك يف الصـالة ومـا أشـبهها، ألنَّ  إقامته ملـا ادَّ

ــن ال  ــام ممَّ ــفات اإلم ــة وص ــوب اإلمام ــالف يف وج ــوت اخل ثب

 .فبطل أن يكون العلم به رضورة جيوز عليه دفع الرضورة،

ــك قــد دخلــت بــام أوردتــه مــن الكــالم يف : ثــّم يقــال لــه إنَّ

ـا يعيبــه أصــحابك علينــا  هــذا األصــل يف أكــرب وأقــبح ممـَّ

ـم عـابوا علينـا القـول بـالنصِّ  ونا باعتقـاده وانتحالـه ألهنَّ  وُيعريِّ

ـــف  ـــروه طوائ ــــرها، ومل ي ـــة بأس ـــه األُمَّ ـــث مل تنقل ـــن حي م

كان فرقة مشـهورة كثـرية العـدد ناهبـة الـذكر قـد  املخالفني وإن

ــت  ــد ]] ١٣٦ص /[[قام ــت ق ــه، وأن ــديَّنت بروايت ــه، وت بنقل

حــت يف قولــك بــأنَّ النبــيَّ  صــفات اإلمــام ومــا  نــصَّ عــىلٰ  رصَّ

تــه وإن كــان مل ينقلــه واحــد  ه ويقــوم بــه، وبــنيَّ ذلــك ألُمَّ يتــوالَّ

ــذه من ــري، وه ــن مجلتهــا وال كب ــغري م ــروه ص ــة منهــا، ومل ي اقض

ظـاهرة حيمـل عليهــا عشـق املـذهب واملحبَّــة لتشـييده وترقيعــه 

ــ ــاب مــن بعــد هــذا باجليِّ ــرديء ومــا ذكــره صــاحب الكت د وال

ـــاج إىلٰ  الفصـــل إىلٰ   آخـــر كالمـــه فهـــو آخـــر البـــاب ال نحت

ــادة أوردهــا عــىلٰ  ــه بــني زي نفســه يف وجــوب  مناقضــته فيــه ألنَّ

ــ ــام ال شــبهة فيهــا وال متعلِّ ــا، اإلمامــة وأجــاب عنهــا ب ق بمثله

ة االختيـار وبنـاء عـىلٰ  وبني تفريـع عـىلٰ  ُأصـول الـذاهبني  صـحَّ

إن شــاء  ٰى إليـه، وسـيجيء الكــالم يف فسـاد االختيــار مستقصــ

 .اهللا، بمشيئته وحسن توفيقه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

ة الطريقة الثانية يف وجوب اإلمامة، وهي املبنيَّ  ]]١١٣ص /[[

 : السمع، وأنَّ مع ثبوته ال بدَّ من إمام عىلٰ 

مـا متـسُّ  ذلـك مـا قـد ثبـت أنَّـه لـيس كـلُّ  الذي يدلُّ عـىلٰ 

ــواتر أو  ــة قاطعــة مــن ت ــه حجَّ ــه مــن الشـــريعة علي احلاجــة إلي

ــر ــا ج ــاع أو م ــك  ٰى إمج ــن ذل ــري م ــة يف كث ــل األدلَّ ــا، ب جمرامه

 ص/[[  ولــوال مــا ذكرنــاه مــا فــزع خصــومنا. كاملتكافئــة

 . واالستحسان واجتهاد الرأي غلبة الظنِّ  إىلٰ ]] ١١٤

وإذا ثبت ذلك وكنّا مكلَّفني بعلـم الشــريعة ]] ١١٨ص /[[

مـا  والعمل هبا، وجب أن يكون لنـا مفـزع نصـل مـن جهتـه إىلٰ 

ة فيه، وهو اإلمام الذي نقوله  .اختلف أقوال األُمَّ

لتم عليـه مـن وجـو  مـا أنكـرتم: فإن قيل د أن يكـون مـا عـوَّ

ــة، والقــول باجتهــاد الــرأي يف الشــ ريعة، ـاالخــتالف بــني األُمَّ

ــة إىلٰ  ــًا للحاج ــوه وجه ــ وجعلتم ــًا يف الش ــام مباح ريعة، ـاإلم

غًا العمل به  .ومسوِّ

ــه ــل ل ــقَّ يف : قي ــة أنَّ احل ــة القاطع ــدنا باألدلَّ ــت عن ــد ثب ق

ـا ال  ــور يف الشـــريعة وممـَّ ــد، وأنَّ القــول باالجتهــاد حمظ واح

ــ ــوز أن يتعبَّ ــالم عــىلٰ جي ــه، والك ــود  د احلكــيم ب ــك موج ذل

ـــحابنا  ـــهور يف كتـــب أص   رين،مني واملتـــأخِّ املتقـــدِّ  مش

ــا مــوجزًا مــن الــدليل عــىلٰ ]] ١١٩ص /[[   ونحــن نــذكر هاهن

 :ني به مجلةً بطالن ذلك، لئالَّ نكون خملِّ 
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ـــىلٰ  ـــدلُّ ع ـــذي ي ـــور يف  وال ـــاد حمظ ـــول باالجته أنَّ الق

ــاد يف ال ــو أنَّ االجته ـــريعة ه ــب الش ــو طل ــدهم ه ـــريعة  عن ش

فــيام ال دليــل عليـه، والظــنُّ حمــال يف الشـــريعة وال  غلبـة الظــنِّ 

ــه، ألنَّ  ــا أو حتليل ـــيء منه ــريم ش ــّن يف حت ــب الظ ــحُّ أن يغل يص

ال  ٰى مـن مصـاحلنا التـ مـا يعلمـه اهللا تعـاىلٰ  الشـريعة مبنيَّـة عـىلٰ 

ــة ــا فيهــا وال عــادة وال جترب ــه تعــاىلٰ  ٰى أَال تــر. عهــد لن م  أنَّ حــرَّ

شيئًا وأباح شيئًا مثله ومـا هـو مـن جنسـه، وأبـاح شـيئًا وحظـر 

 ؟ فكيـف يمكـن أن يسـتدرك بـالظنِّ !مثله وما صـفاته كصـفاته

 ريعة ومــا يوجــب الظــنَّ ـاحلــالل واحلــرام مــن هــذه الشــ

 ويقتضيه مفقود فيها؟

يغلــب يف الشـــريعة، وإن مل يكــن  إنَّ الظــنَّ : فـإن قــال قائــل

أحـدنا إذا أراد  عليـه، كـام يغلـب ظـنُّ له طريق معلـوم مقطـوع 

ــب أو  ــض الطريــق عط ــح وإذا ســلك بع التجــارة خســـر أو رب

بعـض العقـالء فيــه،  غـري مـا ذكرنـاه ممَّــا يغلـب ظـنُّ  سـلم، إىلٰ 

بعينــه، وكــذلك ال  الظــنُّ  ٰى مــا اقتضـــ وإن مل يكــن اإلشــارة إىلٰ 

ــنُّ  ــب ظ ــر أن يغل ــاق  ينك ــب احل ــام يوج ـــريعة ب ــامء يف الش العل

م واملحلَّل باملحلَّلاملحرَّ   .م باملحرَّ

ــه]] ١٢٠ص /[[ ــل ل ــادح : قي ــري ق ــه غ ــا ذكرت ــع م إنَّ مجي

 فيام اعتمدناه من الداللة، ألنَّ سـائر مـا ذكـرتم إنَّـام يغلـب ظـنُّ 

م عـادة هلـم يف املسـألة أو جتربـة أو سـامع خـرب العقالء فيه، لتقدُّ 

ز أن من له فيه عـادة أو جتربـة، ولـو عـروا مـن مجيـع ذلـك مل جيـ

 .تغلب ظنوهنم يف يشء

ــطُّ  ــافر ق ــن مل يس ــذا أنَّ م ــنيِّ ه ــن  ُيب ــًا م ــلك طريق ومل يس

ـــرق  ـــوال الط ـــافرين وأح ـــار املس ـــمع بأخب ـــرق وال س الط

العطـــب أو النجـــاة يف بعـــض  املســـلوكة، ال جيـــوز أن يظـــنَّ 

ــض الطُ  ــلوك بع ــفار ويف س ــر رُ األس ــن مل يتَّج ــذلك م ــات، وك ق

ّجــار، ال جيــوز أحــوال التُّ قــّط وال اتَّصــل بــه خــرب التجــارات و

 .أن يظنَّ يف يشء منها ربحًا وال خرساناً 

ـــق  وإذا صـــحَّ مـــا ذكرنـــاه، وكانـــت الظنـــون التـــي يتعلَّ

رنا  خمالفونا هبا إنَّام غلبـت السـتنادها إىلٰ  طـرق معلومـة، لـو قـدَّ

ــي  ــرق الت ــع الط ــت مجي ــون، وكان ــك الظن ــل تل ــا مل حتص زواهل

 عة، بطــل أحــوال الظــنِّ تغلــب منــه الظنــون مفقــودة يف الشـــري

 .فيها

ــل ــ: فــإن قي ــاد  ؤّدي إىلٰ هــذا ُي حني لالجته ــع املصــحِّ أنَّ مجي

مـن الفقهـاء وغــريهم كـاذبون فـيام خيربونــه مـن غلبـة ظنــوهنم 

ـــرهتم ـيف الشـــ ـــيهم مـــع كث ريعة، ومثـــل ذلـــك ال جيـــوز عل

 .نهم بمذاهبهموتديُّ 

ـــه ـــل ل ـــاذبني يف : قي ـــوهم ك ـــذين ذكرمت ـــيس القـــوم ال ل

اعتقادهــا، وإنَّــام هــم مبطلــون يف  هم عــىلٰ وجــداهنم أنفســ

، والعلـم بـالفرق بـني االعتقـاد املبتـدأ، إخبارهم بأنَّه غلبة ظـنٍّ 

ا جيـب أن يعـرف كـلُّ  والظنُّ   والعلـم لـيس بضــروري، وال ممـَّ

 .واحد من نفسه

لـيس مـا نقولـه مـن أنَّ الفقهـاء وغـريهم مـن : ثّم يقال هلم

الوجـه الـذي  ريعة عـىلٰ أصحاب االجتهاد غـري ظـاّنني يف الشــ

عونه بأعجب مـن قـولكم ن يـر: يدَّ  ٰى إنَّ مجيـع مـن خـالفكم ممـَّ

أنَّ احلــقَّ يف واحــد مــن أهــل االجتهــاد غــري عــاملني يف احلقيقــة 

ــاذبون ــًا ك ــم مجيع ــه، وإهنَّ ــاملون ب ــم ع عون أهنَّ ــدَّ ــام ي ص /[[  ب

ـــم عـــاملون، وقـــوهلم أيضـــاً : يف قـــوهلم]] ١٢١ إنَّ مجيـــع : إهنَّ

ــالفيهم ــم  خم ــة والعل ــا األدلَّ ــي طريقه ــديانات الت ــول ال يف ُأص

ــالفوهنم  ــي خي ــذاهبهم الت ــم بم ــن العل ــه م عون ــيام يدَّ ــاذبون ف ك

 .فيها

إنَّ هــؤالء مل يكــذبوا فـيام جيــدون أنفســهم عليــه : فـإن قلــتم

عـاء كونـه علـًام، ولـيس كـون  مـن االعتقـاد، وإنَّـام غلطـوا يف ادِّ

 .سه رضورةً العلم علًام ممَّا جيده اإلنسان من نف

ــم جيــدون : قيــل لكــم والفقهــاء أيضــًا مل يكــذبوا يف أهنَّ

، أمرنـا، وإنَّـام غلطـوا يف اعتقـادهم بأنَّـه غلبـة ظـنٍّ  أنفسهم عىلٰ 

 .وهو يف احلقيقة اعتقاد مبتدأ ال تأثري له

حظـر اســتعامل  كيـف يمكــنكم االسـتدالل عـىلٰ : فـإن قيـل

ــري ا ــذهب أم ــن م ــهور م ـــريعة واملش ــاد يف الش ــؤمنني االجته مل

  ٰــ القــول بــالرأي، والرجــوع مــن يشء إىل قــال  ٰى يشء، حتَّ

ــات األوالد ه ــع ُأمَّ ــبعن، «: يف بي ــر أالَّ ي ــي ورأي عم ــان رأي ك

ــبعن ٰى واآلن أر ــذهب »أن ي ــه يف امل ــريِّ ملــن خيالف ــه كــان ُخي ، وإنَّ

أن حيكــم ويفتــي، ويوّليــه األُمــور؟ وكــّل هــذا ُيبــنيِّ فســاد مــا 

 .تعلَّقتم به

ــم ــل هل ــ: قي ــتحالة التعبُّ مناه اس ــدَّ ــام ق ــت ب ــالرأي إذا ثب د ب

واالجتهاد، وأنَّه ال جيـوز العمـل عليـه، وقامـت الداللـة عنـدنا 

ــىلٰ  ــمة  ع ــؤمنني ]] ١٢٢ص /[[عص ــري امل ــا أنَّ أم ، علمن

ــة  ــول بإباح ــري الق ــه غ ــه وج ــل، أو ل ــه باط ــتم ب ــا تعلَّق ــع م مجي

 .االجتهاد

بـه، غـري أّنـا  وهذا القـدر كـاٍف يف إسـقاط مجيـع مـا تعلَّقـوا
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طريــق التفصـيل، ليكــون  ُنبـنيِّ أيضــًا فسـاد مــا تعلَّقـوا بــه عـىلٰ 

ة عليهم  :آكد يف احلجَّ

ــا قــوهلم ــه : أمَّ كــان يقــول باالجتهــاد، وينتقــل مــن  إنَّ

ــه  رأي إىلٰ  ــن مذهب ــاملعلوم م ــروه، رأي، ف ــا ذك ــالف م   خ

منــاظرة املخــالفني ومطــالبتهم بــالرجوع  ألنَّ الثابــت عنــه 

ا ذكرنــا، ا إىلٰ  حلـّق، ولـيس جيـب أن يسـتعمل مـن املنـع أكثـر ممـَّ

ــن  ــا ال حيس ــان ممَّ ــيف إذا ك ـــرب والس ــالقهر والض ــع ب ألنَّ املن

ــأوىلٰ  ــول، ف ــن األُص ــري م ــالفني يف كث ــع املخ ــتعامله م أن ال  اس

عــ غوا  ٰى يســتعمل مــع املخــالف يف الفــروع، فمــن ادَّ ــم ســوَّ أهنَّ

ــع ــنهم يف املن ــر م ــث مل يظه ــن حي ــاد م ــن  االجته ــر م ــه أكث عن

ــ ــاظرة واملحاجَّ ــاملن ع ــن ادَّ ــب، كم ــدعاء والرتغي ــم  ٰى ة وال أهنَّ

ــــول ــــالف يف األُص غوا اخل ــــوَّ ــــم مل ]] ١٢٤ص /[[  س ألهنَّ

 .وا يف كثري منها هذه الطريقةيتعدُّ 

ا ما ذكروه  حـني سـأله   مـن قـول عبيـدة السـلامين: وأمَّ

هـات األوالد، فقـال ن ال كـان رأيـي ورأي عمـر أ«: عن بيـع ُأمَّ

ــبعن ــي اآلن أن ي ــبعن، ورأي ــديث، إىلٰ » ...ي ــر احل ص /[[  آخ

ــه خــرب واحــد وال جيــوز عنــدنا العمــل ]] ١٢٥ ل مــا فيــه أنَّ فـأوَّ

ــه ــو أيضــًا  ب ــدنا، ]] ١٢٨ص /[[، وال ه ــم عن ــا يوجــب العل ممَّ

 .وال عند أكثر من خالفنا

ــوا ]] ١٢٩ص /[[ ــاس وطعن ــر الن ه أكث ــد ردَّ ــذا فق ــع ه وم

 .يف طريقه

عيـــه ولــو صــحَّ  حًا لالجتهــاد الــذي يدَّ مل يكــن مصــحِّ

أظهـر موافقـة عمـر ملـا  املخالفون، ألنَّـه يمكـن أن يكـون 

ة  ٰى علمه يف ذلـك مـن االستصـالح، ولــامَّ زال مـا اقتضــ التقيـَّ

 .وواجب اخلوف أظهر املخالفة

فقـد كـان جيـب أن ال خيـالف عمـر : وليس ألحـٍد أن يقـول

ألنَّـه ال . فـه يف كثـري منهـايف يشء من مذاهبـه، وقـد رأينـاه خال

يمتنــع أن يكــون اخلــالف يف بعــض املــذاهب ســيثمر مــن 

العداوة والفساد مـا ال يثمـره غـريه، وإن كـان يف الظـاهر حالـه 

وهــذه ُأمــور تــدلُّ عليهــا األحــوال وشـــواهدها، . كحالــه

بعـض عنـد مـن شـاهد احلـال، وإن  فيكون لبعضـها مزيَّـة عـىلٰ 

 .ها متساويةكانت عند غريه ممَّن مل يشهد

ــىلٰ  ــاهر  ع ــان ظ ــواب وإن ك ــذا اجل ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل أّن

ع ــدَّ ــيام ُي ة بــنيِّ االســتمرار مل تكــن ف ــة  ٰى الصــحَّ مــن اخلــرب دالل

ــىلٰ  ــول إىلٰ  ع ــن ق ــع م ــر أن يرج ــه ال ينك ــاد، ألنَّ ة االجته ــحَّ  ص

ــو  ــق ل ــرب متعّل ــون يف اخل ــان يك ــام ك ــاطع، وإنَّ ــدليل ق ــول ب ق

ــن أ]] ١٣٠ص /[[ ــه ال يمك ــت أنَّ ــول إالَّ ثب ــن ق ــع م ن يرج

ا إذا كان ممكنًا فال فائدة يف التعلُّ   .ق بهباالجتهاد، فأمَّ

ــري  ــدنا، ألنَّ أم ــحيح عن ــري ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا اجل وه

املعلـوم بالـدليل يف  عليـه احلـقُّ  ٰى ال جيـوز أن خيفـ املؤمنني 

يرجـع إليـه يف آخـر، فـإنَّام ذكرنـاه ألنَّ ُأصـول مــن  ٰى وقـٍت حتـَّ

ــذا ــق هب ــه تعلَّ ــاد ال ينافي ة االجته ــحَّ ــرب يف ص ــت . اخل وإذا كان

قهـم بـه، ومل يكـن ُأصوهلم تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلُّ 

 .وا بُأصوهلم بام يقتيض أن ال داللة فيههلم أن يستدلُّ 

يف واحـد حسـب مـا ذكـرتم  لـو كـان احلـقُّ : فإن قـال قائـل

 لكــان ال بــدَّ مــن أن يكــون عليــه دليــل كاملــذاهب يف التوحيــد

عــن اإلمــام فــيهام فكــذلك كــان جيــب  ٰى والعــدل، فكــام ُيســتغن

 مــن خــالف احلــقَّ : االســتغناء عنــه يف هــذه املســائل، وأن يقــال

ــ ــام أت ــتدالل  ٰى إنَّ ــر واالس ـــر يف النظ ــأن قصَّ ــل نفســه، ب ــن ِقبَ م

ــىلٰ  ــه ع ــه أن يفعل ــذي يمكن ــا، ويف  ال ــا ووجب ــذي لزم الوجــه ال

 .ذلك أيضًا االستغناء عن اإلمام

مـن  حـقٍّ  إنَّـام كـان مـا ذكرتـه سـابقًا لـو كـان كـلُّ  :قيل لـه

ــد  ــدل، وق ــد والع ــة التوحي ــائم كأدلَّ ــل ق ــه دلي ـــريعة علي الش

ــه لــو كانــت الشـــريعة هبــذه  علمنــا خــالف ذلــك رضورًة، ألنَّ

ــ ــاس يف التوصُّ ــف الن ــا تكلَّ ــفة مل ــاد الص ــرق االجته ــا ط ل إليه

لعــدل، واالستحســان، كــام مل يتكلَّفــوا مثــل هــذا يف التوحيــد وا

 عــىلٰ  ٰى أوضــح مـن أن خيفـ]] ١٣١ص /[[  واألمـر فـيام ذكرنـاه

 .أحد

ــىلٰ   ومــن اعــرتض ــروع مل يصــب ع ــا يف الف ــذاهب خمالفين  م

ل  رشعها أدلَّة قاطعـة كأدلَّـة التوحيـد والعـدل، بـل وجـد املعـوَّ

ا هـو  يف مجيعها وأكثرهـا عـىلٰ  االجتهـاد والظـّن ومـا أشـبهها ممـَّ

 .ق العلمرُ خارج عن طُ 

أنَّ النـاس  احلـرية، وإىلٰ  ؤّدي إىلٰ إنَّ مـا ذكرمتـوه ُيـ: يـلفـإن ق

 .من غري دليل يصلون إليه من جهته قد ُكلِّفوا إصابة احلقِّ 

ـن مـن الوصـول إليـه  ما كلَّـف اهللا تعـاىلٰ : قيل له إالَّ مـا مكَّ

من رشيعة وغريها، فـام ُنِقـَل مـن الشــريعة عـن الرسـول عليـه 

 ع العـذر، كلَّفنـا فيـه الرجـوع إىلٰ وآله السـالم نقـالً ظـاهرًا يقطـ

النقـل، ومــا مل يكـن فيــه نقـل وال مــا يقـوم مقامــه مـن احلجــج 

ـم مل خيـاطبوا  ـا ألنَّ النـاس عـدلوا عـن نقلـه، أو ألهنَّ السمعية إمَّ

ل هبــم إىلٰ  ، قــول اإلمــام القــائم مقــام الرســول  بــه، وعــوَّ
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ــ كلَّفنــا فيــه الرجــوع إىلٰ  رســول ة املســتخلفني بعــد القــول األئمَّ

 وهلــذا نجــد احلكــم يف مجيــع مــا حيتــاج إليــه يف احلــوادث ،

 .تها موجودًا فيام تنقله الشيعة عن أئمَّ 

ــرأي فيــه نــصٌّ  ــف خصــومنا فيــه االجتهــاد وال ــام يتكلَّ  وكلَّ

ل ا جممل أو مفصَّ  .وهوهذا ُيسِقط ما ظنُّ . إمَّ

إنَّ مـا اعتللـتم بـه يوجـب علـيكم وجـود إمـام يف : فإن قيل

ُيزيــل هــذا  ٰى ويوجــب علــيكم أن يكــون ظــاهرًا حتَّــ بلــد، كــلِّ 

ــاو ــال الفت ــول بإبط ــزمكم الق ــتالف، ويل ــامء،  ٰى االخ ــن العل م

وأن يوجبــوا أن ال ُيفتـــي أحــد إالَّ اإلمـــام، وأن ال حيكـــم إالَّ 

 .هو، ويف هذا خروج من دين املسلمني

ا مـا ذكرمتـوه مـن وجـود إمـام يف كـلِّ : قيل له بلـد، فقـد  أمَّ

ــا ــيام بيَّنّ ــىلٰ ف ــذا ع ــه، وأنَّ ه ــا في م م ــدَّ ــون يف   تق ــا يك ــب م حس

ــاد  ــالح العب ــن مص ــوم م ــ]] ١٣٢ص /[[املعل ــب األئمَّ ة، بنص

ـ ٰى فمت ة مـن األئمَّ  ٰى ة ُنصـبوا، ومتـكانت املصـلحة يف نصـبه عـدَّ

ــن وراء  ــو م ــَب ه ــد ُنِص ــام واح ــب إم ــلحة يف نص ــت املص كان

ــ ــبالد، فمت ــايص ال ــام يف أق ــه يف األحك ــائبني عن وا تعــدُّ  ٰى الن

مـا ألزمنـا يف ظهـور  بيَّنّـاوكـذلك . يـده الواجب اسـتدرك عـىلٰ 

ــ ــل نفوســهم،  ٰى اإلمــام، وأنَّ هــذا قــد أت ــه مــن ِقبَ املكلَّفــون في

ــيهم يف وهــم متمكِّ  ــة عل ــر، فاحلجَّ ــه فيظه ــة خوف ــون مــن إزال ن

 . واستقصينا الكالم يف ذلك. ذلك ال هلم

ا القـول بإبطـال الفتـاو ذلـك أو  ، فمعـاذ اهللا أن نقـولٰى وأمَّ

ذلـــك مـــن اســـتودع حكـــم  نختـــاره، بـــل عنـــدنا أن يتـــوّىلٰ 

ــ ــن أئمَّ ــوه ع ــام نقل ــيعة ب ــم الش ــوادث، وه ــن تهم احل ، وم

ــه ال بيَّنّاعــدل عــن الطريقــة التــي  هــا مل يكــن لــه أن ُيفتــي، ألنَّ

،  الظــنِّ والرتجــيم ُيفتــي يف األكثــر إالَّ بــام هــو عامــل فيــه عــىلٰ 

 .بطالهنام بيَّنّاوقد 

ذا تصــريح مـنكم باسـتغناء الشـيعة بـام علمتـه هـ: فإن قيل

ـــا إذا كانـــت قـــد اســـتفادت عـــن إمـــام الزمـــان  ، ألهنَّ

ــ نصوصـًا عـىلٰ  م ظهــوره مـن األئمَّ ـن تقـدَّ ، ة احلــوادث عمَّ

 هذا اإلمام؟ حاجة هبا إىلٰ  فأيُّ 

إنَّام كان جيب ما ظننتـه لـو كـان مـا اسـتفادته مـن هـذه : قيل

كـون اإلمـام مـن ورائهـم، وقـد  العلوم ووثقت بـه ال يفتقـر إىلٰ 

ـــه لـــوال وجـــود  ]] ١٣٣ص /[[علمنـــا خـــالف ذلـــك، ألنَّ

الشــيعة والعــدول عنــه، مل  اإلمــام، مــع جــواز تــرك النقــل عــىلٰ 

نأمن أن يكـون مـا أّدوه إلينـا نقـيض مـا سـمعوه، ولـيس نـأمن 

وجـود معصـوم  من وقوع ما هـو جـائز علـيهم إالَّ بـالقطع عـىلٰ 

 .من ورائهم

ــة قــد قــد : فــإن قيــل علمنــا أنَّ مــن يعــرتف باإلمــام واحلجَّ

ــة إىلٰ  ــذاهب تلــزمهم احلاج ــوا يف م ــر يقطــع  اختلف إمــام آخ

اختالفهم، ومـا يوجـب الغنـاء عـن ذلـك يف اخـتالفهم يـنقض 

 .ما ذكرمتوه من علَّتكم

ــم ــل هل ــة يف : قي ــرتف باحلجَّ ــن اع ــتالف م ــر اخ ــيس ننك ل

ــ ــيام علي ــوا إالَّ ف ــم مل خيتلف ــن املــذاهب، إالَّ أهنَّ ــب ع ــل ذه ه دلي

ــض ــه بع ــل إلي ــض ووص ــه بع ــيمن . طريق ــه ف ــام نقول ــذا ك وه

أنَّ  اختلـف يف األُصـول، وإن كــان خصـومنا متَّفقــني معنـا عــىلٰ 

ــة موصــلة إىلٰ  العلــم، ولــيس اخــتالفهم موجبــًا  عليهــا أدلَّ

ـــة عـــىلٰ  فكـــذلك عنـــدنا . مـــا اختلفـــوا فيـــه الرتفـــاع األدلَّ

ــ ــتالف يف الش ــىلٰ ـاالخ ــلِّ  رعيات، ألنَّ ع ــيالً  ك ــه دل ــم من حك

مـن ِقبَـل نفسـه،  ٰى رشعيًا من مل يصل إليه وعـدل عنـه، فـإنَّام أتـ

ـــرعيات ــذهب خمالفينــا يف الش ــذا م ــيس هك ــىلٰ . ول ــم  ع أهنَّ

ــىلٰ  ــا ع ــون معن ــىلٰ  جممع ــل ع ــل إىلٰ  أن ال دلي ــم موص ــلِّ حك  ك

 .وهذا ُيسِقط ما اعرتضوه به. العلم

ــه قــد ثبـت أنَّ رشيعــة نبيِّ  :دليـل آخــر ا عليــه وآلــه نـوهـو أنَّ

قيـام السـاعة جلميـع  السالم مؤبَّـدة، وأنَّ املصـلحة هلـا ثابتـة إىلٰ 

املكلَّفــني، وإذا ثبــت هــذا فــال بــدَّ هلــا مــن حــافظ، ألنَّ تركهــا 

ــ ــا، وتعبُّ ــال هل ــافظ إمه ــري ح ــه بغ ــام ال يطيقون ــني ب د للمكلَّف

ر عليهم الوصول إليه  .ويتعذَّ

ة أو بعضهاوليس خيلو احلافظ هلا من أن يكون مجيع األُ   .مَّ

ــة جيــوز  ــة، ألنَّ األُمَّ ولـيس جيــوز أن يكــون احلــافظ هلــا األُمَّ

والنســيان وارتكــاب الفســاد ]] ١٣٤ص /[[عليهــا الســهو 

 .والعدول عامَّ علمته

فإذن ال بدَّ هلا من حـافظ معصـوم يـؤمن مـن جهتـه التغيـري 

ــري إىلٰ  ــن املص ــون م ن املكلَّف ــتمكَّ ــهو، لي ــديل والس ــه،  والتب قول

 .ذا اإلمام الذي نذهب إليهوه

ــل ــال قائ ــإن ق ــرتم: ف ــا أنك ــري   م ـــريعة تص ــون الش أن تك

ــالتواتر، وهــم الــذين ينقطــع بــنقلهم العــذر وتكــون  حمفوظــة ب

ــهو  ــيهم الس ــوز عل ــؤالء ال جي ــوه، وه ــيام نقل ــة ف ــة قائم احلجَّ

 اخللــق العظــيم واجلــمَّ   والنســيان، ألنَّ العــادة مانعــة أن يشــتمل

ــهو أو يل ــائزًا الغفــري الس ــذا ج ــن ه ــيان؟ وإذا مل يك ــم النس حقه

 .اإلمام عليهم بطل ما جعلتموه وجهًا للحاجة إىلٰ 
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ــه ــل ل ــىلٰ : قي ــائزًا ع ــن ج ــهو وإن مل يك ــيم  الس ــق العظ اخلل

ـــمِّ  ـــال  واجل ـــدة ويف ح ـــة واح ـــز يف حال ـــإنَّام مل جي ـــري ف الغف

ــع حصــول الســهو لكــلِّ واحــد مــنهم  اجــتامعهم، ولــيس يمتن

ــون ــال يك ــانفراده، ويف ح ــرين ب ــا ذاك ــرون فيه ــذلك . اآلخ وك

حـدٍّ ال ينقطـع بـه العـذر  يسهو اآلخـرون حـاالً بعـد حـال، إىلٰ 

ــة وينتهــي األمــر إىلٰ  حــافظ ال جيــوز عليــه مــا  وتنقطـع بــه احلجَّ

 .ويف هذا إسقاط السؤال. جاز عليهم

ــه ال : فــإن قيــل إنَّ مــا ذكرمتــوه مــن التقــدير ال يصــلح، ألنَّ

كونـوا ذاكـرين الشــريعة وعـاملني خيلو حـال املكلَّفـني مـن أن ي

ـة قائمـة علـيهم  هبا أو ال، فإن كانوا ذاكـرين وعـاملني هبـا فاحلجَّ

ــاجون إىلٰ  ــه وال حيت ــام ب ــل . إم ــا ب ــرين هب ــري ذاك ــانوا غ وإن ك

ص /[[يكونــوا ســاهني عنهــا فإنَّــه يقــبح تكلــيفهم، فــإذا 

 .إمام قبح تكليفهم مل حيتاجوا إىلٰ ]] ١٣٥

 يعة ليســـت مقصـــورة عـــىلٰ املصـــلحة بالشـــر: قيــل لـــه

النــاقلني فحســب، بــل املصــلحة هبــا حاصــلة جلميــع املكلَّفــني 

قيام الساعة، وليس إذا حلـق السـهو مجاعـة مـنهم فلـم تنقـل  إىلٰ 

ــن  ــف ع ــقاط التكلي ــب إس ــقط تكليفــه جي ــه فيس ــان علم ــا ك م

غريه ممَّا املنقول لطف لـه فيـه، ألنَّ هـذا خـالف لـدين الرسـول 

بـه عـىلٰ  ن مذهبـه أنَّ مـا تعبَّـد اهللا تعـاىلٰ ، ألنَّ من املعلوم م 

مـا دامـت   حـال لسانه عليه وآله السـالم ال يسـقط تكليفـه عـىلٰ 

ويف هــذا . احلـال حــال االســتقامة، ورشائــط التكليــف حاصــلة

 .إبطال ملا قاله السائل

ــا حــال كــوهنم عــاملني وذاكــرين لألحكــام فــإنَّام ينقطــع  وأمَّ

ينقطــع عــذر غــريه مــن  أيضـًا عــذر مــن علمــه وذكــره، ولـيس

ــاه ــه إّي ف ــا علمــه وُيعرِّ ــه م ــد . املكلَّفــني إالَّ بعــد أن ينقــل إلي وق

وإذا . جيــوز علــيهم العــدول عــن ذلــك وتــرك نقــل مــا علمــوه

ــه ال بــدَّ مــن حــافظ ال  كــان هــذا جــائزًا فقــد عــاد األمــر إىلٰ  أنَّ

 .هؤالء جيوز عليه ما جاز عىلٰ 

ــأِت  ألــيس مــن بعــد عــن النبــيِّ : فــإن قــال قائــل ، ون

  داره عنــه بــأن يكــون يف أقــايص الــبالد، وال يمكنــه لقيــاه

ــام  عــن اإلمــام عــىلٰ  ٰى بنفســه، وكــذلك مــن نــأ هــذا الوجــه إنَّ

ــم  ــالتواتر، ألنَّك ــه ب ــام بالنقــل، ويصــل إلي يعــرف هــذه األحك

ـه يلـزم مجيـع املكلَّفـني لقيـا النبـيَّ  إىلٰ  ٰى مل تقولـوا هـذا أدّ  ٰى مت  أنَّ

ــيُّ واإلمــام أو مــا يلــزم  وكــال األمــرين . أو اإلمــام لقيــاهم النب

ر ]] ١٣٦ص /[[  فـــإذًا ال بـــدَّ مـــن أن يصـــل إلـــيهم. متعـــذِّ

ـــل ـــيفهم . بالنق ـــون تكل ـــل، ويك ـــل بالنق ـــاز أن يص وإذا ج

ــل  ــام ب ــاك إم ــن هن ــيفهم وإن مل يك ــاز تكل ــالَّ ج ــحيحًا، فه ص

ة قائمة عليهم بالنقل؟  تكون احلجَّ

كلَّفـني بالنقـل يف نحـن ال نمنـع أن ينقطـع عـذر امل: قيل لـه

ــل نقــول ــالتواتر، : حــال مــن األحــوال، ب ــة حاصــلة ب إنَّ احلجَّ

ــدلوا  ــام علمــوه، أو يكــون مــن ورائهــم مــن إذا ع إذا تــواتروا ب

ــم  ــع هب ــرين ينقط ــوم آخ ــه أو بق ــا بنفس ــاه إمَّ ــل تالف ــن النق ع

ــة بالنقــل متــ. العــذر ــا ارتفــاع احلجَّ ــام أنكرن مل يكــن مــن  ٰى وإنَّ

ــن حي ــاقلني م ــه وراء الن ــن نقل ــدلوا ع ــإذا ع ـــريعة، ف ــظ الش ف

ــاه ــال. تالف ــذه ح ــأ  وه ــن ن ــيِّ  ٰى م ــن النب ــايص   ع يف أق

ــه  الــبالد، وحــال مــن َبُعــَد عــن اإلمــام يف أبعــد األصــقاع يف أنَّ

ـتهم ويصـحُّ تكلـيفهم لوجـود احلـافظ املعصـوم الـذي  تتّم حجَّ

مل ينقلـوا إلـيهم مــا  ٰى واإلمـام مـن وراء نــاقليهم، متـ هـو النبـيُّ 

أو بمـن ُيقَطـع   ح به علَّـتهم وينقطـع عـذرهم تالفـاه بنفسـهتنزا

وه. العذر بنقله  .ويف هذا إبطال ملا تومهَّ

ــال ــإن ق ــه : ف ــوز زوال ـــروري ال جي ــواترين ض ــم املت إنَّ عل

يفعلـه فــيهم حـاالً بعــد حـال ومــا حــلَّ  بـنقلهم، ألنَّ اهللا تعــاىلٰ 

ــ هــذا املحــلَّ  ــه وال يســهوا عــن نقل . هيقتضـــي أن ال ينســوا عن

ولــو جــاز الســهو والنســيان يف مثــل هــذا مل نــأمن مــن حصــول 

مـا علمـوه رضورًة، وهـذا يسـدُّ علينـا العلـم  السهو هلم يف كـلِّ 

، )عليــه وآلــه الســالم( بالبلــدان وامللــوك وبخــروج النبــيِّ 

ورشيعتــه يف الصــالة والزكــاة ونقــل القــرآن، وكــذلك ال نــأمن 

بحصـول السـهو  أن يكون القـرآن قـد عـورض، ومل ُينَقـل إلينـا

هـذه األُمـور الفاسـدة ينبغـي أن ُحيَكـم  ؤّدي إىلٰ مـا ُيـ هلم، وكلُّ 

ـــ]] ١٣٧ص /[[ وكـــذلك . ببطالنـــه ـــتم بجـــواز تعمُّ د إن قل

الكتامن علـيهم دخـل علـيكم يف كـلِّ مـا ذكرمتـوه، وأن ال تثقـوا 

 .وكلُّ ذلك باطل بال ارتياب. بشـيء من ذلك

ه جيـوز السـهو عنـه مـا علـم رضورًة فإنَّـ لـيس كـلُّ : قيل له

 :رضبني بل هو عىلٰ 

ــأنَّ  ــم ب ــل العل ــل، مث ــامل العق ــه بك ــهو عن ــلُّ الس رضب خي

ــون يف  ــد ال يك ــم الواح ــد، وأنَّ اجلس ــن واح ــر م ــني أكث االثن

ا خيـلُّ الســهو عنـه بكــامل  ٰى مكـانني، ومـا جيــري هـذا املجــر ممـَّ

 .العقل، فهذا ال جيوز أن يسهو عنه

ــه، وإن كــان العلــم جيــوز أن يســهو ع: رب اآلخــرـوالضــ ن

 رة، إذا مل يكـن السـهو عنـه خمـال� به حاصـالً مـن جهـة الضــرو
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ــل ــامل العق ــذا. بك ــال ه ــهو : ومث ــان ]] ١٣٨ص /[[س اإلنس

ــره ــنعه يف عم ــا ص ــه، وم ــه يف أمس ــامَّ أكل ــر. ع ــا ج ــذا  ٰى وم ه

 .، فإنَّه ال يمتنع السهو عنهٰى املجر

ــاين ــم الث ــم القس ـــرعيات حك ــم الش ــان حك يف أنَّ : وإذا ك

زاً   .السهو عنها ال خيلُّ بكامل العقل، فينبغي أن يكون جموِّ

ــار  ــن أخب ــائع م ــاهر الش ــدان، والظ ــن البل ــهو ع ــا الس فأمَّ

ر  ــرَّ ــد تك ــا ق ــذا ممَّ ــا، ألنَّ ه ــهو عنه ــز الس ــا ال نجي ــوك، فإّن املل

ــم ــه وإدراكه ــم ب ــرُّ . علمه ــق بتك ــد حل ــم وق ــه بالقس ــم ب ر العل

ل الذي خيلُّ نسـيانه بكـامل العقـل ومثـل هـذا أيضـًا سـهو  .األوَّ

اإلنســان عــن اســمه واســم أبيــه، فــإنَّ هــذا ممَّــا ال جيــوز أيضــًا 

 .ر العلم به حاالً بعد حاللتكرُّ 

ــ ــا تعمُّ جــواز كــتامن  د كــتامن البلــدان قياســًا عــىلٰ وأمَّ

ــتحيل ـــرائع فيس ــادات والش ــالء إىلٰ  العب ــي للعق ــه ال داع  ، ألنَّ

ــرض،  ــرف وال غ ــبهها بع ــا أش ــدان وم ــلُّ كــتامن البل ــل ك ٍع دا ب

ــاس نقلهــا ونشـــر خربهــا، ألنَّ تصـــرُّ  معقــول يــدعو إىلٰ  ف الن

ــل  ـــي نق ــهم يقتض ــن معايش ــري م ــفارهم وكث ــاراهتم وأس يف جت

ومــا كــان دواعــي . ذلــك، ويوجــب أن هيــمَّ إليــه أمــّس حاجــة

ــَم اســتمرارها يف كــلِّ زمــان ال جيــوز  ــه قائمــة، وُعِل اإلذاعــة في

ــع إالَّ  ــتامن ال يق ــه، ألنَّ الك ــويٍّ كتامن ــداع ق ــاهر،   ب ــرض ظ وغ

ــدان، مــع مــا  وكــلُّ  ــاذلــك مفقــود يف أمــر البل ه مــن ثبــوت بيَّنّ

 .نقل خربه وإشاعته الدواعي إىلٰ 

ــا نقــل كــون الرســول  ــه وآلــه الســالم(وأمَّ ــدنيا،  )علي يف ال

ــر ــاٍر جم ــو ج ــه، ]] ١٣٩ص /[[  ٰى فه ــن وج ــدان م ــار البل أخب

ــه ال غــرض لعاقــل يف كــتامن دعــاء داع وجــه  نفســه عــىلٰ  إىلٰ   ألنَّ

ــ وجيـوز أن يكـون مــبطالً، وألنَّ  االظهـور، وجيـوز أن يكـون حمق�

من اعتقد تكذيبـه ال يمنعـه هـذا االعتقـاد مـن نقـل خـربه، ألنَّ 

ــقِّ  ــاذب واملح ــادق والك ــال الص ــن ح ــِربون ع ــد ُخي ــالء ق  العق

 . واملبطل

ا نقل القـرآن ونقـل وجـود األعـالم سـو القـرآن فهـو  ٰى فأمَّ

كتامنــه، وقــد كــان جيــوز مــن  إىلٰ   ع حصــول الــداعيممَّــا ال يمتنــ

ــىلٰ  ــيس ع ــه، ل ــالل ب ــوع اإلخ ــان وق ــق اإلمك ر أنَّ  طري ــدِّ أن ُنق

ــه  قني ب ــل  احلــال يف املصــدِّ مــن الكثــرة والظهــور هــذه، ب

ق للـدعوة كـان يف األصـل واحـدًا أو اثنـني ر أنَّ املصـدِّ   بأن ُنقـدِّ

ــ]] ١٤٠ص /[[ ــًا، ف بًا معادي ــذِّ ــداه مك ــن ع ــان م ــع وك ال يمتن

بني  مع هذا التقـدير اإلخـالل بنقـل األعـالم، بـأن تـدعوا املكـذِّ

قون لضــعف أمــرهم ــه، وينقــرض املصــدِّ . دواعــي الكــتامن إلي

أنَّ هللا  غــري أنَّ هــذا ممَّــا نــأمن مــن وقوعــه، لقيــام الداللــة عــىلٰ 

ة يف كـلِّ زمـان، حافظـًا لدينـه، مبيِّنـًا لـه، متالفيـًا ملـا  تعاىلٰ  حجَّ

 . ن زلل وغلط ال يمكن أن يستدركه غريهجيري فيه م

ــم مل يســهوا  ــا مــن معارضــة القــرآن، وأهنَّ ــا الــذي يؤمنن فأمَّ

عنه وال حصل هلم هنـاك خـوف يمـنعهم مـن نقـل ذلـك، فهـو 

مــن خــالف  ألنَّ كــلَّ نقلــه،  مــا علمنــاه مــن تــوّفر دواعــيهم إىلٰ 

 .نقل معارضة القرآن لو كانت امللَّة تدعوه الدواعي إىلٰ 

إنَّـه قـد أقعـدهم عـن نقـل ذلـك : مكنهم أن يقولواوليس ي

خوف حصـل هلـم، ألنَّ يف مجلـة املخـالفني مـن ال خيـاف مجلـًة، 

]] ١٤١ص /[[  ومملكتــه كــالروم ومــن  حلصــوله يف بــالد غــريه

جمـراهم، وألنَّ اخلـوف أيضــًا ال يمنـع مـن النقـل، كــام مل  ٰى جـر

ا ُيسـِخط املسـلمني مـن سـبِّ  الرسـول  يمنعهم من نقل كثـري ممـَّ

ــع ــوف إن من ــه، وألنَّ اخل ــه وهجائ ــل   وقذف ــاهر بالنق ــن التظ م

جهـة االستســرار  وال يمنع مـن االستســرار بـه ويف نقلـه عـىلٰ 

 .صاله بناما يوجب اتِّ 

نا أن نستوفيها فـيام  ويف إفساد هذه املعارضة وإبطاله وجوه لعلَّ

 .بعد إن شاء اهللا

مـام ومتييـزه ألـيس مـن مجلـة الشــريعة معرفـة اإل: فإن قيل

د قولـه  من غريه، فـال خيلـو أن يكـون العلـم بـه حاصـالً بمجـرَّ

ــك إىلٰ  ــوع يف ذل ــن الرج ــل، وال يمك ــب،  أو بالنق ــه فحس قول

ــه ــم ب ــن العل ــا ال يمك ــن . ألنَّ هــذا ممَّ ــه م ــدَّ يف معرفت ــإذًا ال ب ف

 )عليـه وآلـه الصـالة والسـالم( النـاقلني عـن النبـيِّ  الرجوع إىلٰ 

ـة  يف النصِّ عليـه، وال خيلـو نقلهـم مـن أن يكـون كافيـًا يف احلجَّ

. إمـام آخـر يكـون مـن ورائـه أو ال يكون كافيـًا، بـل حيتـاج إىلٰ 

فإن كان النقـل ال يكفـي وال بـدَّ مـن إمـام مـن ورائـه فـالكالم 

ــ ــ ٰى يف ذلــك اإلمــام ومعرفتــه كــالكالم فيــه حتَّ مــا ال  ؤّدي إىلٰ ُي

ده، فينبغـي وإن كـان النقـل كافيـًا بم. ، وهـذا فاسـدٰى يتناه جـرَّ

ــ ــع الش ــًا يف مجي ــون كافي ــا ـأن يك ــن ورائه ــن م رائع، وإن مل يك

 .إمام

ـا وجـود اإلمـام وصـفاته التـي يسـتحقُّ : قيل له ها فمـامَّ ال أمَّ

 بيَّنّـاوقـد . النقـل، بـل نعلمهـا مـن جهـة العقـول حيتاج فيها إىلٰ 

م ما يدلُّ عـىلٰ  ، ونـذكر فـيام بعـد  وجـوب وجـود اإلمـام فيام تقدَّ

 . صفاته يدلُّ عىلٰ ما 

ا عني اإلمام وأنَّـه زيـد أو عمـرو، فـالعلم بـه قـد يكـون  فأمَّ
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ــارًة  ــالنصِّ ت ــر]] ١٤٢ص /[[ب ــاملعجز ُأخ ــ. ٰى وب ــل  ٰى فمت نق

ــل  ــد حص ــذر فق ــع الع ــه يقط ــن وج ــه م ــنصَّ علي ــاقلون ال الن

ــ ــرض، ومت ــدلوا إىلٰ  ٰى الغ ــه وع ــوا عن ــوه وأعرض ــريه،  مل ينقل غ

يـده علـًام معجـزًا ُيبيِّنـه مــن  عـىلٰ  ىلٰ فإنَّـه جيـب أن ُيظِهـر اهللا تعـا

ن مــن العلــم بــه والتمييــز بينــه  غــريه وُيميِّــزه ممَّــن عــداه ليــتمكَّ

اإلمــام بعينــه مل ُيكلِّفــه إالَّ  والنــاظر يف الــنصِّ عــىلٰ . وبــني غــريه

ــود  بعــد أن قطــع اهللا تعــاىلٰ  ــه مــن وج ــام جعــل يف عقل عــذره ب

اإلمــام فــالن  إمــام معصــوم يف كــلِّ زمــان، ولــيس جهلــه بــأنَّ 

ه، ألنَّـه وإن جهـل كونـه فالنـًا بيَّنّـادون غريه بقـادح يف ثقتـه بـام 

ـة يف أرضـه حافظـًا لدينـه، فمـن هـذا  فهو يعلم أنَّ هللا تعاىلٰ  حجَّ

 .ويف هذا إبطال ما سألوا عنه. الوجه يثق ويسكن

جــواز  قــد بيَّنــتم اجلــواب عــامَّ ُســئلتم عنــه عــىلٰ : فــإن قيــل

ـــىلٰ  ـــزات ع ـــ ظهـــور املعج ـــدي األئمَّ ـــومكم ة ي ، وخص

يدفعونكم عـن ذلـك، فبيِّنـوا القـول يف ذلـك، وأوضـحوا عـن 

 .الداللة عليه ليتمَّ ما ذكرمتوه

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــل ل ــىلٰ : قي ــدلُّ ع ــذي ي ــار  ال ــواز إظه ج

 عـىلٰ  أنَّ املعجـز هـو الـدالُّ  يـدي مـن لـيس بنبـيٍّ  املعجزات عىلٰ 

عيــه أو يكــون كا صـدق مــن ظهــر عــىلٰ  عيــده فــيام يدَّ لــه،  ٰى ملــدَّ

ــر ــري جم ــديق وجي ــع التص ــع موق ــه يق ــاىلٰ  ٰى ألنَّ ــه تع ــه قول : ل

ــي ــه عنّ عي ــيام تدَّ ــدقت ف ــز مل . ص ــم املعج ــذا حك ــان ه وإذا ك

عي اإلمامـة ليـدلَّ بـه  عـىلٰ  يمتنع أن ُيظِهر اهللا تعـاىلٰ  يـد مـن يـدَّ

عصــمته ووجــوب طاعتــه واالنقيــاد لــه، كــام ال يمتنــع أن  عــىلٰ 

ته ٰى عيد من ُيدَّ  ُيظِهر عىلٰ   .نبوَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار املعجــزات عــىلٰ  يــد غــري  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـىلٰ  ة مـن جهـة اإلبانـة  األنبياء من حيث ظنّـوا أهنَّ النبـوَّ

ــا  ــدالالت، وأهنَّ ــائر ال ــة لس ــا خمالف ــيص، وأنَّ داللته والتخص

ــت مــن جهــة اإلبانــة اســتحال ظهورهــا عــىلٰ  مــن لــيس  إذا دلَّ

ن الســواد واجلــوهر مــن ســائر األجنــاس بنبــّي، كــام أنَّ مــا أبــا

يســتحيل ثبوتــه ملــا لــيس بجــوهر وال ســواد فباطــل، ألنَّ 

ــة،  ــة اإلبان ــن جه ــدلُّ م ــزات ت ــادهم أنَّ املعج ــبهتهم يف اعتق ش

ا  ـم وجـدوها ممـَّ ا ختالف مـن هـذا الوجـه سـائر األدلَّـة، أهنَّ وأهنَّ

جيب ظهورهـا وحصـوهلا، ولـيس بواجـب مثـل ذلـك يف سـائر 

ألنَّـه غـري منكـر أن يثبـت كـون بعـض القـادرين قـادرًا األدلَّة، 

ــه كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل  مـن غــري أن تقــوم داللــة عــىلٰ  أنَّ

ــىلٰ  ــن ظهورهــا ع ــدَّ م ــه ال ب ــزات، ألنَّ ــة املعج ــد  هــذا يف دالل ي

ـم رأوا سـائر األدلَّـة ال ُختِرجهـا كثرهتـا مـن كوهنـا النبـيِّ  ، وألهنَّ

ر  عـىلٰ  مدلوالهتا، ألنَّ مـا دلَّ  دالَّة عىلٰ  أنَّ الفاعـل قـادر لـو تكـرَّ

ـــيس هـــذا حكـــم . مل خيـــرج مـــن أن يكـــون داال�  وتـــواىلٰ  ول

ــ ة ة عــىلٰ املعجــزات، ألنَّ كثرهتــا ُختِرجهــا مــن كوهنــا دالَّ ــوَّ . النب

ــيس يف ــون ]] ١٤٤ص /[[  ول ــب ك ــا يوج ــروه م ــا ذك يشء ممَّ

 .جهة اإلبانة ة عىلٰ املعجزات دالَّ 

ــا وجــوب حصــوهلا وظهورهــا عــىلٰ  وخمالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ

ــام  ــه إنَّ ــة فلــيس بمقتضـــي ملــا ذكــروه، ألنَّ يف ذلــك لســائر األدلَّ

، وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـاحلنا متعّلقـة بــالنبيِّ 

وكان مؤّديًا إلينا ومبيِّنـًا لنـا مـن مصـاحلنا مـا ال يصـحُّ أن نقـف 

ــا  القــديم تعــاىلٰ  عليــه إالَّ مــن جهتــه، فــإذا وجــب عــىلٰ  تعريفن

ن أن نعرفهــا مــن جهــة مــن ال نقطــع عــىلٰ مصــا  حلنا، ومل نــتمكَّ

. هلــذا الوجــه يــد النبــيِّ  صــدقه، وجــب أن ُيظِهــر املعجــز عــىلٰ 

ولـيس جيـب هـذا يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه لـيس جيـب أن نعـرف 

قادر يف العـامل، وال تتعلَّـق هـذه املعرفـة بشــيء مـن  أحوال كلِّ 

 .مصاحلنا

ة مـا جيـب قيـام الداللـة عليـه وال أنَّ يف األُمـور العقليـ عىلٰ 

سـائر األدلَّـة ووجـوب كونـه يقتضـي ذلك مـن حالـة خمالفتـه ل

 .من جهة اإلبانة داال� 

ــه أيضــًا غــري صــحيح، ألنَّ كثــرة  ــا مــا حكينــاه ثانيــًا فإنَّ فأمَّ

 املعجــزات وتــواتر وقوعهــا ُختِرجهــا مــن أن تكــون واقعــة عــىلٰ 

روط يف داللتهـا كوهنـا الوجه الذي تـدلُّ عليـه، ألنَّ أحـد الشــ

وجودهــا وكثـر حصــلت معتــادة،  تــواىلٰ  ٰى ناقضـة للعــادة، ومتـ

ولـيس . وبطل فيها انتقاض العـادة، فلـم تـدّل مـن هـذا الوجـه

ــا ال  ــا وتــوايل وجوده ــة، ألنَّ تواتره ــائر األدلَّ كــذلك حكــم س

ــا ــه داللته ــؤثِّر يف وج ــر. ُي ــىلٰ  ٰى أَال ت ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــا  أنَّ احل منّ

 تتغريَّ داللتـه بكثرتـه وتواليـه مـن حيـث مل تكـن الكثـرة قادر ال

 مؤثِّرة يف وجه الداللة؟

 وكام أنَّه غري ممتنـع أن يـدلَّ قـدر مـن األفعـال املحكمـة عـىلٰ 

مـا هـو أنقـص منـه، وخيـالف  كون فاعلـه عاملـًا، وال يـدلُّ عـىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــه م ــذا الوج ــن ه ــيَّ  م ــريه  أنَّ احل ــادر يف أنَّ يس ق

، ومل يوجب مـع ذلـك خمالفتـه لـه ولسـائر األدلَّـة يف وكثريه  دالٌّ

، وإن حـدٍّ واحــدٍ  اإلبانـة، بــل كانـت داللــة اجلميـع عــىلٰ  ٰى معنـ

ــع أن  ــري ممتن ــذلك غ ــاه، فك ــذي ذكرن ــتالف ال ــا االخ كــان بينه

ــا  ــان بينه ــزات، وإن ك ــدلَّ املعج ــتالف ]] ١٤٥ص /[[ت االخ
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ــىلٰ  ــاه ع ــذي ذكرن ــد�  ال ــغ ح ة إذا مل تبل ــوَّ ــ االنب ــرة، وإن م ن الكث

ة، وال جيـب فيهـا أن كانـت لـو كثـرت خلرجـت مـن كوهنـا دالَّـ

 .اإلبانة ٰى تكون خمالفة لسائر األدلَّة يف معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ املعجـزات لـو ظهـرت عـىلٰ   فأمَّ

غـريهم التنفـري  جتـويز ظهورهـا عـىلٰ  ٰى يد غري األنبيـاء القتضــ

ــىلٰ  ــرت ع ــا إذا ظه ــر فيه ــن النظ ــدهيم،  م ــوهلمأي ــر : وق إنَّ النظ

فيها إنَّـام أوجـب مـن جهـة اخلـوف، ألن تكـون لنـا مصـالح ال 

زنــا ظهورهــا عــىلٰ  مــن  نقــف عليهــا إالَّ مــن جهــتهم، فــإذا جوَّ

ــيٍّ  ــيس بنب ــب أن تتغــريَّ ج ل ــببًا وج ــوف، وكــان هــذا س هــة اخل

ــ ــن تكلُّ  اقوي� ــر واإلرضاب ع ــن النظ ــور ع ــبيه يف يف النف ــه، فش ف

م، أل  نَّ مــن ظهــر لــه العلــم املعجــز ودعــا إىلٰ الــبطالن بــام تقــدَّ

زًا ألن يكـون مــن ظهــر   النظـر فيــه يلزمــه النظـر، وإن كــان جمــوِّ

ز ذلـك  فهـو غـري آمـن مـن أن عليه ليس بنبـيٍّ  ، ألنَّـه  وإن جـوَّ

تكون لـه مصـالح ال يقـف عليهـا إالَّ مـن جهتـه، فيجـب عليـه 

ــع إىلٰ  عي، ويرج ــدَّ ــدق امل ــيعلم ص ــز ل ــر يف املعج ــه  النظ يف قول

 .وال إمام أو إمامًا، أو ليس بنبيٍّ  اكونه نبي� 

ولو لـزم النفـور عـن النظـر ألجـل جتـويز النـاظر أن يكـون 

، للـزم مثلـه يف النفـور إذا يـده العلـم لـيس بنبـيٍّ  من ظهـر عـىلٰ 

ــعبذة  ــون ش زًا أن يك ــوِّ ــز جم ــره يف املعج ــل نظ ــاظر قب ــان الن ك

ــ ــل علــم الصــدق، والنــاظر ال ة عــىلٰ وخمرفــة، وغــري دالَّ ــدَّ قب  ب

زًا ملـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون جمـوِّ

ـرًا لـه وال مسـقطًا لوجـوب النظـر عليــه،  التجـويز ومل يكـن منفِّ

غـري  اهـر عليـه العلـم أن ال يكـون نبيـ�فالتجويز أيضـًا فـيمن ظ

ر   .وال مسقط لوجوب النظر]] ١٤٦ص /[[منفِّ

ن يـده  أنَّ من ظهر العلـم عـىلٰ  عىلٰ  ال خيلـو مـن أن يكـون ممـَّ

ــه كــالنبيِّ  ــه وبمعرفت ــق مصــاحلنا ب ــون  تتعلَّ أو اإلمــام، أو ال يك

 .كذلك كالصاحلني الذين جيوز أن تظهر عليهم املعجزات

ل فـال بـدَّ مـن أن يـدعونا إىلٰ  النظـر يف  فإن كـان الوجـه األوَّ

فنا من ترك النظـر فيـه بفـوت مصـاحلنا، وال بـدَّ مـن  علمه وُخيوِّ

زنـا قبـل النظـر يف معجـزه أن يل زمنا النظـر مـع اخلـوف وإن جوَّ

ــؤثِّر يف  ــري م ــع غ ــد اجلمي ــويز عن ــذا التج ــًا، ألنَّ ه ــه كاذب كون

 .وجوب النظر

ــىلٰ  ــان ع ــدعنا إىلٰ  وإن ك ــاين مل ي ــه الث ــه،  الوج ــر يف علم النظ

فقـد زال االلتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم . ومل يلزمنا النظر فيـه

فنــا  يــدعونا إىلٰ والتنفــري، ألنَّ مــن ال  النظــر يف علمــه، وُخيوِّ

ــا  ــلحة لن ــادقًا، وال مص ــون ص ــوز أن يك ــاحلنا ال جي ــوت مص بف

بل ال خيلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـًا ممخرفـًا أو صـادقًا . معه

الً ملصـاحلنا، فيلــزم النظـر يف أمــره عـىلٰ  وقــد . كــلِّ حـالٍ  مـتحمِّ

ــتحمِّ  زال االشــتباه عــىلٰ  ــال مــن يكــون م ــني ح ــاه ب ــا ذكرن الً م

ــالح ــال املص ــني ح ــاحلنا، وب ــر يف . ملص ــن النظ ــري ع ــأين التنف ف

 األعالم، لوال ذهاب القوم عن الثواب؟

ــذي اعتربمتــوه مــن هــذه الطريقــة يوجــب : فــإن قــال إنَّ ال

إنَّ مـن ال يعـرف اإلمـام ال يعـرف شـيئًا مـن : عليكم أن تقولوا

إنَّـه يعـرف بعضـه دون الـبعض، : الشـرعيّات، ألنَّكم لـو قلـتم

. فــالطريق الــذي عــرف بــه الــبعض جــاز أن يعــرف بــه الكــلُّ 

إنَّـه ال يعـرف شـيئًا فـالوجود حيكـم بخـالف ذلـك، : وإن قلتم

ـــوم ـــن املعل ـــاس كلِّ ]] ١٤٧ص /[[  ألنَّ م ـــوب للن ـــم وج ه

والصـوم والزكـاة وكثـري مـن أركـان  الصلوات اخلمـس واحلـجِّ 

عون أنَّ مــن ال يعــرف اإلمــام ال يعــرف  الشـــريعة، فكيــف تــدَّ

 شيئًا من الرشعيّات؟

ــه ــل ل ــاب: قي ــذا الب ــه يف ه ــذي نقول ــرف : ال ــن ال يع إنَّ م

: اإلمام ال يعـرف كثـريًا مـن الشــرعيّات، والـذي يعـرف منهـا

والزكـاة إنَّـام عرفهـا لتـواتر النقـل هبـا، وقـد  مثل الصالة واحلجِّ 

ــه  ــل في ــا حص ــوا م ــيس إذا علم ــه، ول ــواتروا ب ــوز أن ال يت جي

ـــي إىلٰ  ــق املفض ــواز أن ا الطري ــه ج ــيس علي ــب أن يق ــم جي لعل

والــذي يكشــف عــن . يعلمــوا مــا مل حتصــل فيــه هــذه الطريقــة

ــري  ــا يف كث ــع أحكــام الشـــريعة فــزع خمالفين ــم مل يعلمــوا مجي أهنَّ

ـــريعة إىلٰ  ــام الش ــن أحك ــىلٰ  م ــل ع ــرأي والعم ــاد ال ــرب  اجته خ

ــان ــد واالستحس ــد . الواح ــاوق ــؤّدي إىلٰ  بيَّنّ ــا ال ي ــذا ممَّ  أنَّ ه

ونحـن مل نوجـب . وال جيـوز أن يتعبَّـد بـه احلكـيم تعـاىلٰ العلم، 

ة التـواتر، بـل إنَّـام أوجبناهـا لنثـق بأنَّـه مل  اإلمامة لنعلم هبا صـحَّ

ــا يشء مــن أحكــام الشــ ــاـينكــتم عنّ . ريعة إالَّ وقــد وصــل إلين

 .وهوهذا مسقط ملا ظنُّ 

لتم يف احلاجـة إىلٰ : فإن قال قائل  اإلمـام عـىلٰ  أراكـم قـد عـوَّ

ــنهم  أنَّ  ــوز م ــان جي ــواتروا، وك ــوز أن ال يت ــان جي ــواترين ك املت

ـم  ألـيس لـو علـم اهللا تعـاىلٰ . الكتامن ملا علموه مـن أحـواهلم أهنَّ

يتواترون بالشــريعة وال يكتمـون شـيئًا منهـا مل تكـن بنـا حاجـة 

أنَّـه ال بـدَّ مـن  إمام، فكيـف يمكـنكم االسـتدالل هبـذا عـىلٰ  إىلٰ 

 إمام يف كلِّ زمان؟

ــام اســتدللنا هبــذه الطريقــة عــىلٰ  :قيــل لــه وجــود إمــام يف  إنَّ



 ٤٨١  .....................................................................................  اً وجوب اإلمامة سمع/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــ ي ـها، وألحــوال هــي عليهــا تقتضــالشـــريعة ألمــر خيصُّ

احلاجــة إليــه فيهــا، وإذا مل يكــن مجيــع مــا حيتــاج إليــه متــواترًا، 

ــة فقــد ثبتــت احلاجــة إىلٰ  وكــذلك إذا كــان العــدول عــن . حجَّ

كـون النقل جـائزًا علـيهم كانـت حـاجتهم أيضـًا إليـه قائمـة لي

ــ ــم مت ــن ورائه ــدلوا  ٰى م ــاه ]] ١٤٨ص /[[ع ــل تالف ــن النق ع

ة بـه ر احلـال عـىلٰ  ٰى ومتـ. بنفسه أو بمن تقوم احلجَّ مـا سـأل  ُقـدِّ

ـــريعة ال  ــام الش ــع أحك ــواتر يف مجي ــول الت ــن حص ــائل م للس

 جيــوز علــيهم اإلخــالل بشـــيء منهــا، مل حيــوج النــاس إىلٰ 

ــر ــذا جم ــري ه ـــريعة، وجي ــظ الش ــام حلف ــدَّ  ٰى اإلم ــا ق مناه يف م

إمـام مـا دامـوا غـري  مـن أنَّ النـاس حيتـاجون إىلٰ  الطريقة األُوىلٰ 

. معصـــومني، والغلـــط وارتكـــاب الفســـاد جـــائزان علـــيهم

ــ ــبَلهم مل  ٰى ومت ــن ِق ــاد م ــوع الفس ــن وق ــومني وأم ــانوا معص ك

ــاجوا إىلٰ  ــائح حيت ــن القب ــاع م ــم يف االمتن ــًا هل ــون لطف ــام يك . إم

 .ويف هذا إبطال ملا ظنَّه السائل

مـا الفصـل بيـنكم وبـني مـن جعـل هـذه الطريقـة : فإن قيل

ــىلٰ  ــة ع ــا دالل ــرب  بعينه ــادة بخ ــواتر والعب ــول الت ــوب حص وج

ــول ــأن يق ــه؟ ب ــوب نقل ــد ووج ــة : الواح ــت أنَّ رشيع إذا علم

يـوم القيامـة  النبّي عليه وآلـه السـالم الزمـة لكـلِّ مـن يـأيت إىلٰ 

إالَّ ره، وال حتصــل ثقــة ـحــدِّ مــا لزمــت مــن كــان يف عصــ عــىلٰ 

ــا وجــوب حصــول التــواتر، أو نقــل أخبــار  بحــافظ للشـــرع إمَّ

مـا تـذهبون إليـه،  اآلحاد والعمل هبـا، أو وجـود معصـوم عـىلٰ 

ــىلٰ  ــوم ع ــاع معص ــا ارتف ــإذا علمن ــا  ف ــه علمن ــذهبون إلي ــا ت م

ـــرين، وإالَّ أدّ  ـــمني اآلخ ـــول القس ـــك إىلٰ  ٰى حص ـــقوط  ذل س

 .التكليف

ز  كـلَّ  ألنَّ هذا قـول خـارج عـن اإلمجـاع، : قيل له مـن جـوَّ

ــىلٰ  ــع ع ــومًا قط ــًا معص ـــرع إمام ــافظ للش ــون احل ــه ال  أن يك أنَّ

ــواه، ألنَّ  ــا س ــافظ هل ــةح زت ]] ١٤٩ص /[[ اإلماميَّ ــوَّ ـــامَّ ج ل

ز ذلـك، بـل قـال إنَّ : ذلك قطعـت عليـه، ومـن خالفهـا مل ُجيـوِّ

 .العلَّة تنزاح بالنقل من التواتر وأخبار اآلحاد والقياس

ـة اإلخـالل بالنقـل،  ز عـىلٰ وأيضًا فكـلُّ مـن جـوَّ  مجيـع األُمَّ

انتفـاء  جمراهـا مل يقطـع عـىلٰ  ٰى ومل يمنع من ذلك بعـادة ومـا جـر

ــم ال خيّلــون  اإلخــالل عنهــا مــن طريــق آخــر، فــالقطع عــىلٰ  أهنَّ

ــاع ــن اإلمج ــادة خــروج ع ــيهم يف الع ــويز ذلــك عل وال . مــع جت

ليل ق العلــم املمكنــة إذا ُعِلــَم بالــدرُ اعتبــار بــام يفــرض مــن ُطــ

ر  ٰى أَال تـر. انتفاؤها أنَّـه كـان يمكـن مـن جهـة الفـرض أن ُيقـدَّ

ة متـ ا آخـر، نبيـ� أخلَّـت بنقـل يشء أن يبعـث اهللا تعـاىلٰ  ٰى أنَّ األُمَّ

غــري أنَّ ذلــك . أو خيلــق يف قلــوب املكلَّفــني العلــم الضـــروري

ــة القاطعــة ته األدلَّ ــدَّ ــًا فقــد س ــول . وإن كــان ممكن ــذلك الق فك

 .ينا يف السؤالفيام ُفِرَض عل

ـة،   مـا أنكـرتم: فإن قيـل أن تكـون الشــريعة حمفوظـة باألُمَّ

ــىلٰ  ــة ع ــت الدالل ــد قام ــىلٰ  وق ــع ع ــا ال جتتم ــالل، وإذا  أهنَّ الض

ــ ــة للش ــة واحلافظ ــي املؤّدي ــة ه ــون األُمَّ ــاز أن تك ــأيُّ ـج  رع، ف

 إمام؟ حاجة بنا إىلٰ 

ــة، ألنَّ : قيـل لــه  ال جيـوز أن تكــون الشــريعة حمفوظــة باألُمَّ

مجيعهــا، مــن  آحادهــا جــائز عــىلٰ ]] ١٥٠ص /[[  مـا جــاز عــىلٰ 

 حيـث مل يكــن إمجاعهــا أكثــر مــن انضــامم آحادهــا بعضــها عــىلٰ 

ــض ــدٍ . بع ــلِّ واح ــن ك ــة م ــمة مرتفع ــت العص ــىلٰ  وإذا كان  ع

ــلِّ  ــن الك ــة ع ــون مرتفع ــب أن تك ــراد، فيج ــر. االنف أنَّ  ٰى أَال ت

تكـون مجاعتهـا واحـد منهـا كـافرًا جيـب أن  اجلامعة إذا كان كـلُّ 

كافرة، وكـذلك إذا كـان آحادهـا هيوديـًا فإمجـاعهم ال ُخيـِرجهم 

منهــا أســودًا،  واحــدٍ  عــن كــوهنم هيــودًا، وكــذلك إذا كــان كــلُّ 

فينبغي أن يكـون إذا أمجعـوا أيضـًا يكونـون أسـودًا؟ وهـذا أمـر 

 .بنيِّ ال إشكال فيه

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــان ع ــر وإن ك ــة  األم ــن جه ــوه م ــا ذكرمت م

ــة ال جتتمــع  د قامــت الداللــة الســمعية عــىلٰ العقــول فقــ أنَّ األُمَّ

 .ضالل عىلٰ 

ــم ــل هل ــ: قي ــا اقتص ــىلٰ ـم ــؤال إالَّ ع ــذا الس د  رتم يف ه ــرَّ جم

 .الذي ال يعجز عنها أحد ٰى الدعو

وعلينــا أن ُنبــنيِّ أنَّ مجيــع مــا تعلَّقــوا بــه مــن اآليــات 

ة واألخبار ال داللة فيها عىلٰ   .أنَّ اإلمجاع حجَّ

*   *   * 

 وجوب إمام معصوم يف كلِّ  وممَّا يدلُّ أيضًا عىلٰ ]] ١٨٤ص [[

أّنا علمنا رضورًة أنَّه ليس مجيع أدلَّة الشـرع ظاهرة مطابقة : زمان

نَّة متشاهبًا وحمـتمالً، وأنَّ  حلقائق اللغة، بل نعلم أنَّ يف القرآن والسُّ

اختلفـوا يف املـراد بـه، ]] ١٨٥ص /[[العلامء من أهل اللغة قـد 

، يف مواضـع واألوىلٰ  طريقة الظنِّ  توقَّفوا يف كثري منها، ومالوا إىلٰ و

فال بدَّ  واحلال هذه  من مبنيِّ للمشكل ومرتجم للغـامض يكـون 

ة كقول الرسول   .قوله حجَّ

إنَّ مجيع األدلَّة معلومة بظـاهر اللغـة، : وليس ألحٍد أن يقول

 .خالفهألنَّ ذلك مكابرة ودفع للرضورة، لوجودنا األمر ب
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ــل ــإن قي ــ: ف ــة الش ــع أدلَّ ــن ـمجي ــان م ــا بي ــة فيه رع املحتمل

 .يفصح عن املراد الرسول 

ـــم بطالنـــه رضورًة، لوجودنـــا : قيـــل هـــذا ارتكـــاب ُيعَل

 العلـامء وأعيـاهنم القطـع فيهـا عـىلٰ  مواضع كثرية أشـكلت عـىلٰ 

ـنَّة معـًا ولـو مل يكـن يف القـرآن إالَّ مـا  يشء بعينه يف القـرآن والسُّ

يف  ٰى ف يف وجـوده مـن املجمـل الـذي ال شـكَّ فيـه أغنـال خـال

ــه إىلٰ  ــاىلٰ  حاجت ــه تع ــل قول ــاح، مث ــان واإليض ــْن : البي  ِم
ْ
ــذ

ُ
خ

ــوا�ِِهْم 
ْ
�
َ
 ]] ١٨٦ص /[[أ

ً
ة
َ
: ، وقولــه]١٠٣: التوبــة[ َصــَدق

 ــُروِم
ْ
َمح

ْ
ــائِِل َوا� ــوا�ِِهْم َحــق� �ِلس�

ْ
�
َ
: الــذاريات[ �َوِ� أ

ــك ، إىلٰ ]١٩ ــري ذل ــ. غ ــان ه ــإذا ك ــو ف ــه، فل ــن بيان ــدَّ م ذا ال ب

البيــان،  بيـان مجيـع مــا حيتـاج إىلٰ  تــوّىلٰ  سـلَّمنا أنَّ الرسـول 

ــىلٰ  ــيئًا ع ــه ش ــف من ــىلٰ  ومل خيل ــه ع ــم  خليفت ــه اخلص ــا يقرتح م

اإلمــام ثابتــة، ألّنــا نعلــم أنَّ بيانــه  لكانــت احلاجــة مــن بعــد إىلٰ 

  ٰــة عــىل مــن شــافهه بــه وســمعه مــن لفظــه  وإن كــان حجَّ

ة  ن ال يعـارصه ويلحـق زمانـه عـىلٰ فهو حجَّ . مـن يـأيت بعـده ممـَّ

ـة لـذلك البيـان قـد  أنَّـه لـيس بضــروري، وأنَّـه  بيَّنّـاونقل األُمَّ

ــذا  ــاء ه م استقص ــد تقــدَّ ــه، وق ــنهم العــدول عن ــأمون م غــري م

 فـال بــدَّ مـع مــا ذكرنـاه مـن إمــام مـؤدٍّ لــه مـن النبــيِّ . املوضـع

ــن ــا م ــض عنّ ــامَّ غم ــح ع ــرآن، وموضِّ ــكل الق ــد  مش ــك، فق ذل

 .معصوم ثبتت بذلك احلاجة إىلٰ 

أَال جــاز لــه أن يعــرف املــراد مــن : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ــن  ــي ع ــالتواتر فيغن ــك ب ــل ذل ــول، وينق ــان الرس ــابه ببي املتش

ــب يف نفــس اإلمــام أن ال  ــن ذلــك لوج ــو مل يك ــام؟ ول اإلم

يعرف من غاب عنـه بكالمـه املـراد، فـإذا بـنيَّ وصـحَّ أن يعرفـه 

 .بكالمه فكذلك القول يف القرآن ومتشاهبهالغائب عنه 

البيـان نقـل بـالتواتر  وذلك أنَّـه لـيس يف مجيـع مـا حيتـاج إىلٰ 

ــت  ــابرًا، وكان ــان مك ــك ك ــع ذل ــن دف ــه، وم ــراد من ن امل ــمَّ يتض

ا معرفـة مـن غـاب عنـه مـراده فغـري مشـبَّه . املحنة بيننا وبينه فأمَّ

غـري حمتمـل،  ملا نحن فيـه، ألنَّ اإلمـام يمكـن أن يـتكلَّم بكـالم

ــىلٰ  ــالم  الســامع وال عــىلٰ  فــال يشــتبه ع ــه ذلــك الك ــول إلي املنق

ــه ــراده من ــطرَّ . م ــن أن يض ــل أمك ــه حمتم ــنا أنَّ كالم وإن فرض

ــامع إىلٰ  ــارج الس ــراده بمخ ــه]] ١٨٧ص /[[  م ــه وقرائن . كالم

فإنَّـه يعـرف املـراد بنقـل  اومن غـاب عنـه، فـإن مل يكـن مضـطر� 

ــن اإل ــام ممَّ ــن اإلم ــمعه م ــن يس ــافظ م ــنقلهم وح ــراع ل ــام م م

ـم قـد أخـربوا عنـه عـىلٰ  ٰى ألمرهم، فمت وجـه ال  علم اإلمـام أهنَّ

ة فيـه أو ال ُينبـئ عـن مـراده، أردفهـم بغـريهم مـن النقلـة،  حجَّ

ذلـك مفقـود يف القـرآن، إلمجـال  اإلفهام بنفسـه، وكـلُّ  أو يتوّىلٰ 

ـنَّة مـن بيـان تلـك  مواضع منـه واشـتباهها، وألنَّ مـا ثبـت بالسُّ

ملواضع لكـان ثابتـًا إذا مل يكـن وراء النـاقلني هلـا مـن يرعـاهم، ا

ــتالىفٰ  ــن يرعــاه، وي ــام م ــاقلني عــن اإلم ــا وراء الن ــا  كــام أثبتن م

يعـــرض فيـــه مـــن مل يـــؤمن فيـــه اإلخـــالل والعـــدول عـــن 

فهذا هـو الفـرق بـني بيـان الرسـول املنقـول بـالتواتر، . الواجب

 .الغائب عنه وبني بيان اإلمام املنقول إىلٰ 

لنا عـىلٰ ٰى هذا الكالم فيام مضـ ٰى معن ٰى فقد مضـ أنَّ  ، حيث دلَّ

 .حفظ الرشيعة ال جيوز أن يكون بالتواتر من غري إمام يف الزمان

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت يف علم الكالم

  :، لقولــهأيضــاً  وواجبــة ســمعاً ]] ٧٥ص [[
ُ

ــاِرق َوا�س�

طَ 
ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق ُهماَوا�س�

َ
يِْد�

َ
 .]٣٨: املائدة[ ُعوا أ

ــ ــر بالش ــتمُّ ـواألم ــام ال ي ــر ب ــ  يء أم ــك الش ــهيء إالَّ ـذل ،   ب

ــه ــ« :ولقول ــن قــريشاألئمَّ ــزام، »ة م ــو إل وإمجــاع  ،وه

 .ذلك ة عىلٰ الصحابة حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

ــىلٰ ] ]٣٩ص [[ ــا ع ــل بوجوهب ــني والقائ ــن :رضب ــن م هم م

رع لعلمنـا ـه لـو مل يـرد الشـألنَّـ ،وهو باطـل قال بوجوهبا رشعاً 

 هلم مـن نـاظم يكـون أعلـم مـنهم بـنظمهم عـىلٰ  اخللق ال بدَّ  أنَّ 

 .طريق مستقيم

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

  :وجوه  عليه فيدلُّ  ا وجوهبا سمعاً وأمَّ (]] ٤٧٦ص [[

ُهما: تعاىلٰ   قوله: أحدها
َ
يْـِد�

َ
َطُعوا أ

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق  َوا�س�

ُ
اِرق  َوا�س�

أي ) بقطع يد السارق وليس املتـوّيل لـذلك ، أمر اهللا)٣٨: املائدة(

أي بل املتوّيل ) فاق، بل اإلمامة باالتِّ مَّ جمموع األُ (لقطع يد السارق 

مـر  بنصـب اإلمـام، واألإالَّ  مرنا بـام ال يـتمُّ فقد أُ (لذلك اإلمام، 

، ) به، فيكون نصبه واجبـاً ذلك الشـيء إالَّ  بالشـيء أمر بام ال يتمُّ 

نصـب  عـىلٰ  ام يـدلُّ وهـذا إنَّـ ،واألمر للوجوب ،به لكونه مأموراً 

 .اخللق اإلمام عىلٰ 

ــاين( ــه : الث ــ« :قول ــريشاألئمَّ ــن ق ــو ،»ة م ــي ) فه يعن

ــالم  ــذا الك ــرب إالَّ (ه ــيغة اخل ــان يف ص ــه   أنَّ وإن ك ــود ب املقص



 ٤٨٣  ..............................................................................  األفضليَّة) ١ / صفات اإلمام/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــريشاأل ــن ق ــام م ــوا اإلم ــب أن جيعل ــر، أي جي ــزام ،م ــذا إل   وه

ه اسـتعامل اللفـظ يف غـري ، ألنَّـبـل جمـازاً  ،)وأمر ال خـرب حقيقـة

 .موضعه

ــه ــنِّ : (قول ــول املص ــون ق ــل أن يك ــزام( :فوحيتم ــو إل  )وه

ف، ه روايـة ضـعيفة عنـد املصـنِّ فإنَّـ(املـذكور، ) اخلـرب إىلٰ  راجعاً 

ــحُّ  ــال يص ــه[ ف ــه إالَّ ]  من ــاج ب ــىلٰ االحتج ــائلني   ع ــوم الق اخلص

ة العــرتافهم بصــحَّ ) رار واألصــمّ ـبعــدم وجــوب اإلمامــة كضــ

 .اخلرب، فهو إلزام هلم

م مل خيّلــوا ذلــك، فــإهنَّ  إمجــاع الصــحابة عــىلٰ : الثالــث(

يف   ام كـان اخـتالفهم بعـد رسـول اهللا، وإنَّـ)اإلمـام  بنصب

ــام،  ــ(تعيــني اإلم ــة ألخلُّ ــة واجب ــن اإلمام ــو مل تك ــهول أي  )وا ب

 ).يف بعض األوقات(بنصب اإلمام 

هــذه الوجــوه املــذكورة  واعلــم أنَّ  .ويف هــذه املالزمــة نظــر

ةومـذهب  ،اخللـق وجـوب اإلمامـة عـىلٰ  عـىلٰ  ام تـدلُّ إنَّ   اإلماميـَّ

ــىلٰ  ــا ع ــهور وجوهب ــاىلٰ  اهللا املش ــ تع ــذٍ  ،ةخاصَّ ــن أن  وحينئ يمك

ــول ــون ق ــنِّ ]] ٤٧٧ص /[[  يك ــزام( :فاملص ــو إل ــاً  )وه  راجع

ــ ذلــك، إذ لــيس مــذهباً  االســتدالل هبــا عــىلٰ  إىلٰ  ام قصــد لــه وإنَّ

 .به إلزام منكري وجوب اإلمامة مطلقاً 

*   *   * 

ت ا:  

 :األفضلية )١

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

ــا]] ٤٥ص [[ ــىلٰ : ومنه ــله ع ــوب فض ــ وج ــه يف كافَّ ة رعيَّت

ــدِّ  ــد اهللال ــىلٰ لتقدُّ ، ين عن ــه ع ــاعت م ــدِّ مج ــيم ال يني هم يف التعظ

ــوب التقــدُّ ( ــاب، واســتحالة وج ــوالً وفعــالً بــال ارتي م يف ق

ملـن غـريه أفضـل منـه عنـد اهللا، كـام يسـتحيل ) التعظيم الـديني

مـن غـريه أفضـل عمـالً منـه عنـد اهللا  إيصال أعظم الثـواب إىلٰ 

 .تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض )/ خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــة]] ١٨٣ص [[ ــألة الثالث زه : املس ــوِّ ــا ُجت ــل م ــذي حيي ــا ال م

هــذه الطائفــة أيضــًا مــن إمامــة مــن هــو دون غــريه يف الفضــل 

مـن تـأمري   والكامل لضـرب مـن الصـالح بـام فعلـه النبـيُّ 

ــن زيــد عــىلٰ  مجاعــة مــن وجــوه  عمــرو بــن العــاص وُأســامة ب

ن يشـهد اإلمجـاع هلـم بال فضـل علـيهام، املهاجرين واألنصـار ممـَّ

مـن غـريه  وبام قـد اسـتقرَّ اسـتعامل العقـالء لـه مـن الوصـيَّة إىلٰ 

أفضــل منــه لضـــرب مــن الصــالح، وتوكيــل مــن هــو كــذلك 

ــني عقــد اإلمامــة ملــن غــريه  أيضــًا؟ ومــا الفــرق بــني ذلــك وب

 أفضل منه لرضب من الصالح أيضًا؟

الـذي نـذهب إليـه وهـو الصـحيح : اجلواب وبـاهللا التوفيـق

 ذي ال شبهة فيـه أنَّـه ال حيسـن تقـديم املفضـول عـىلٰ الواضح ال

ــديم  ــدنا تق ــاز عن ــه وإن ج ــه في ــل من ــو أفض ــيام ه ــل ف الفاض

، أن يكـون تقديمـه عليـه فـيام كـان لـه الفضـل فيـه ...مفضول 

ــك  ــل ذل ــه مث ــه ]] ١٨٤ص /[[علي ــول يف الفق م مفض ــدِّ أن ُيق

فاضل فـيهام، ويكـون جهـة تقديمـه لـه عليـه تـدبري  والعلم عىلٰ 

م اجل ن ُقـدِّ يوش وسياسـة احلـروب اللـذين هـو أفضـل فـيهام ممـَّ

رجلــني أحــدمها  عليــه، وجيــوز أيضــًا عنــدنا أن نقصــد إىلٰ 

م املفضـول لـه عـىلٰ  مجاعـٍة هـو أفضـل  أفضل من صـاحبه فنقـدِّ

ــو  ــذي ه ــن ال ــدل ع ــا، ويع ــه عليه م في ــدِّ ــيام ُق ــل ف ــا وأكم منه

اضـل فـيام الف أفضل، ألنَّ القبيح إنَّـام هـو تقـديم مفضـول عـىلٰ 

هـذا الوجـه،  كان أفضـل منـه فيـه، ووجـه القـبح تقديمـه عـىلٰ 

ــل إىلٰ  ــن األفض ــدول ع ــيس يف الع ــد أن  ول ــه بع ــو دون ــن ه م

ــبح،  ــه ق ــه وج م علي ــدَّ ــن تق ــل ممَّ ــك إالَّ دون األفض ــون ذل يك

ــدلنا  ــد ع ــذلك ق ــون ب ــل فيك ــتَحقُّ بالفض ــة ال ُتس وألنَّ اإلمام

 .غريه عن املستحقِّ إىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي م  وال ــدَّ ــام مق ــول أنَّ اإلم ــة املفض ــبح إمام ق

ـة، فـال بـدَّ مـن  ين عـىلٰ يف الـدِّ  ]مرئـاس: ظ[ مرائس مجيـع األُمَّ

ــىلٰ  ــول ع ــديم املفض ــنهم، ألنَّ تق ــل م ــون أفض ــل  أن يك الفاض

ــبح ــه ق ــه وج ــل من ــان أفض ــيام ك ــديم . ف ــك أنَّ تق ــح ذل ُيوضِّ

ــط يف علــم الكـــالم أو الفقــه أو النحـــو عــىلٰ  البـــارع  املتوسِّ

كامــل يف هــذه العلــوم قبــيح معلــوم رضورًة للعقــالء قبحــه، ال

فاضـل بداللـة أنَّـه  وال وجه لذلك إالَّ أنَّه تقـديم ملفضـول عـىلٰ 

ــص مل حيســن  إذا كــان أفضــل حســن تقديمــه وإذا كــان أنق

وقـد استقصـينا الكـالم . ذلك، فُعِلـَم أنَّ وجـه القـبح مـا ذكـره

 .)الشايف(يف هذه املسألة يف كتابنا 

ا لِـَم ال يساغ ذلك لضــرب مـن الصـالح؟ : قول السائل فأمَّ

فباطل، ألنَّ القبيح ال ُخيِرجه من القـبح العـرتاض صـالح فيـه، 

. كلِّ حـالٍ  ومع ثبوت وجه القبح ال بدَّ من كون الفعل قبيحًا عىلٰ 

أنَّ الكذب والظلم لو اعرتض يف فعلهام صالح مل خيرجـا  ٰى أَال تر

ن الصالح   .فعلهاممن القبح وال حسَّ
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ا تأمري عمرو بـن العـاص عـىلٰ  ـره عليـه، فالوجـه  فأمَّ مـن أمَّ

م  ــه غــري ممتنــع أن يكــون عمــرو أفضــل وأكمــل ممَّــن ُقــدِّ فيــه أنَّ

ــان يف  ــروب وإن ك ــدبري احل ــيش وت ــود اجل ــارة وق ــه يف اإلم علي

مجلة رعيَّته يف هذه الواليـة مـن هـو أعلـم منـه وأفقـه وأفضـل، 

م عليه عىلٰ  م مـن جهـٍة هـو منهـا  ألنَّه مل ُيقدَّ كلِّ وجـٍه، وإنَّـام ُقـدِّ

 .أفضل

ــه  عــىلٰ  م عمــرو عليــه مــن هــو أفضــل منــه يف ... أنَّ مــن قــدَّ

ــدين جــاز أن يقــال ــه يف تلــك : ال إنَّ ذلــك الفضــل مل حيصــل ل

ــىلٰ  ــب مســتقبالً مــا زاد ع ــام اكتس ــريه  األحــوال، وإنَّ عمــرو وغ

ــون  ــد يك ــاٍل ق ــل يف ح ــإنَّ األفض ــع، ف ــري ممتن ــك وغ ــد ذل بع

ــر]] ١٨٥ص /[[ ــال ُأخ ــوالً يف ح ــامة ٰى مفض ــول يف ُأس ، والق

الوجـه الـذي ذكرنـاه يف عمـرو، ألنَّـه جـائر  بن زيد جيـري عـىلٰ 

م لشــجاعته وشــهامته وحســن سياســته عــىلٰ  غــريه ممَّــن  أن ُيقــدَّ

ــامً  مًا يف الــدين معظَّ  عــىلٰ . ال جيمــع هــذه اخلــالل وإن كــان مقــدَّ

م عـىلٰ أنَّه غري ظاهر أنَّ ُأسامة بـن زيـد  مجاعـة مـن املسـلمني  ُقـدِّ

م أفضــل منــه يف الــدِّ  ين، ألنَّ األمــر يف ذلــك غــري مقطــوع بــأهنَّ

ع ــدَّ ــن أن ُي ــوم، وال يمك ع ٰى معل ــدَّ ــا ُي ــه م ــرو ٰى في ــا . يف عم وم

ــيعة  ــه الش ــةتقول ــىلٰ  اإلماميَّ ــع ع ــت  يف القط ــن وقع ــل م فض

 .بعض معروف اإلشارة إليه بعضهم عىلٰ 

ــا العــدول مــن ويصٍّ  مفضــول فالــذي  ويصٍّ  ل إىلٰ أفضــ فأمَّ

الفاضل فيام كان أفضل منه فيـه، فـإن  أنكرناه والية املفضول عىلٰ 

 ٰ مـن يوجـد يف  يف أمواله وورثته وأهله إىلٰ  فرضنا أنَّ موصيًا وىصَّ

بالوصيَّة وأشدُّ اضـطالعًا  ٰى هؤالء الورثة من هو أفضل منه وأقو

قـالء اللـوم هبا، فهو املعلوم قبحه واسـتحقاق مـن فعلـه مـن الع

ناهض هبـا وأفضـل يف  والتوبيخ، وإن فرضنا أنَّه أسند وصيَّته إىلٰ 

ـن  حكام الوصيَّة ممَّن جعله وصي�امجيع أ عليه غري أنَّه عدل إليه عمَّ

 هو أفضل منه، فهذا غري قبيح، ألنَّه ليس فيه تقديم املفضول عـىلٰ 

 .فاضل

ن من األفضل أن يويص إليه يف أ عىلٰ  مواله ومل يكن أنَّ من متكَّ

غـريه وإن مل يكـن يف  له مانع من واليته ال جيوز أن يعدل عنـه إىلٰ 

فاضـل، ألنَّ االنتفـاع باألفضـل أبلـغ  ذلك تقديم ملفضـول عـىلٰ 

 .وأوفر وال ُيعَدل عنه إالَّ ملانع أو ما جيري جمراه

ــاه يف الــويصِّ  والقــول يف الوكيــل جيــري عــىلٰ  بن ، فــال مــا رتَّ

 .إلعادته ٰى معن

  * *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

 ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٣٢٦ص /[[

ــأن : هلــم ــل يف الزمــان، ب ــن هــو أفض ــوا اإلمامــة مل ــام أوجب وربَّ

ــوا ــن التعظــيم : يقول ــا يقارهنــا م ٌة بالفضــل مل ــتحقَّ ــا مس إهنَّ

مـن أن يكـون  واإلجالل بنفاذ األمـر، ولـزوم االنقيـاد، فـال بـدَّ 

إمامـًا إذا كـان حالـه هـذا، وال جيـوز أن يكـون كـذلك إالَّ بــأمر 

يف الكــالم يف  بيَّنّــاوقــد : (، قــال)أو معجــز يتميَّــز بــه مــن نــصٍّ 

ــوءات  ــاب[النب ــذا الكت ــن ه ة، ] م ــتحقَّ ــت مس ــالة ليس أنَّ الرس

ــه يســتحقُّ  ة، وأنَّ ــا تكليــف ألمــر تعظــم فيــه املشــقَّ الرفعــة  وأهنَّ

الصــرب عنــد العــوارض،  وتوطينــه الــنفس عــىلٰ  لقيامــه بــذلك،

ــه[ ــن طاعات م م ــدِّ ــام ُيق ــىلٰ ] وب ــا ع لن ــرية،  ودلَّ ــوه كث ــك بوج ذل

بــذلك، فــإذا  فيجــب أن تكــون اإلمامــة كمثلهــا، بــل هــي أوىلٰ 

ــىلٰ  ــالم ع ــذا الك ــي ه ٌة  بن ــتحقَّ ــا مس ــحُّ  -كوهن ــك ال يص  -وذل

ــوهلم ــد بطــل ق ــة غــري )فق ــذهب إليــه أنَّ اإلمام ، والــذي ن

ــتحقَّ  ــة مس ــه طائف ــذهب إلي ــذي ي ــالة، وأنَّ ال ــذلك الرس ة، وك

ـام ُيسـتَحّقان اسـتحقاق الثـواب واجلـزاء،  من أصـحابنا مـن أهنَّ

 .مثله]] ٣٢٧ص /[[باطل ال شبهة يف 

 :ني طرق كثريةويف إفساد كوهنام ُمستَحقَّ 

ة والكلفـة  فمامَّ أشار إليـه صـاحب الكتـاب مـن ذكـر املشـقَّ

ــا أحــدها وهــو آكــدها، ونحــن وإن مل  نقــل يف اإلمامــة إهنَّ

مـة عـىلٰ  ة بأعامل متقدِّ الوجـه الـذي رغبنـا عنـه، فإّنـا ال  ُمستَحقَّ

 نوجبها إالَّ لألفضل ملـا سـنذكر عنـد الكـالم يف املفضـول، عـىلٰ 

ــا إىلٰ  ــب فيه ــن ذه ــىلٰ  أنَّ م ــتدلَّ ع ــحُّ أن يس ــتحقاق ال يص  االس

ــون يف  ــوز أن ال يك ــد جي ــه ق ــاه، ألنَّ ــام حك ــة ب ــوب اإلمام وج

بمثلـه اإلمامـة،  زمان من بلغـت أعاملـه القـدر الـذي تسـتحقُّ ال

هـذا  زمـان مـن تبلـغ أعاملـه إىلٰ  وليس بواجب أن يكون يف كـلِّ 

ــىلٰ  ــتحقاق ع ــة االس ــتَدلَّ بطريق ــًا أن ُيس ــحُّ أيض ــّد، وال يص  احل

ها بأعاملـه، وكثـرة ثوابـه مـن العصمة، ألنَّه قد جيـوز أن يسـتحقَّ 

ــع أ ــري ممتن ــومًا، وغ ــن معص ــيس مل يك ــن ل ــات م ــد طاع ن تزي

ه هبــا مــن طاعــات املعصــوم فيزيــد مــا يســتحقُّ  بمعصــوم عــىلٰ 

َم للقــوم أنَّ  الطاعــات الثــواب عــىلٰ  ــواب املعصــوم، فلــو ُســلِّ ث

ة بـأعامل مل يثبـت هلـم وجوهبـا عـىلٰ  احلـدِّ الـذي  اإلمامة ُمستَحقَّ

يذهبون إليه، وال العصـمة أيضـًا مـن الوجـه الـذي أوضـحناه، 

ـــاحب ا ـــاغل ص ـــم يف فتش ـــه هل ـــذا بمنازعت ـــع ه ـــاب م لكت

ــام  ــه، وإنَّ ــوهلم مــن دون ــالن ق ــه مــع بط ــه ل االســتحقاق ال وج



 ٤٨٥  .............................................................................  األفضليَّة) ١/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ة مـن ذهـب إىلٰ  ذلـك  يصحُّ أن يسـتدلَّ بكـون اإلمامـة ُمسـتَحقَّ

ــه فيكــون ذلــك وجهــًا  فيهــا عــىلٰ  أنَّ اإلمــام أفضــل أهــل زمان

 .يتعلَّق بمثله، وإن كان األصل الذي بني عليه فاسداً 

ال فـرق بيـنكم يف : ثّم يقـال هلـم: (ا قولهفأمَّ ]] ٣٢٨ص /[[

ة فيطلب هلا املعصوم واألفضل، وبني من قال : قولكم ا ُمستَحقَّ إهنَّ

أنَّ الذي يقوم به اإلمام هو ما يقوم به  بيَّنّابمثله يف اإلمارة، ألّنا قد 

ة،  أّنا ال نذهب يف اإلمامة إىلٰ  بيَّنّا، وقد )األمري ظاهراً  ا ُمسـتَحقَّ أهنَّ

م بـني و ـلنا فـيام تقـدَّ ة علَّة فيام ذكره، وفصَّ ال نجعل كوهنا ُمستَحقَّ

تسليم تساوهيام يف الوالية  الوالية، ثّم عىلٰ  ٰى اإلمام واألمري يف معن

به أنَّ ما يوجب عصـمة أحـدمها  بيَّنّاال يلزم تساوهيام يف غريها بام 

 .ال يوجب عصمة اآلخر، وتكرار ذلك ال فائدة فيه

ــا قولــ ــتهم توجــب أنَّ غــري اإلمــام ال : (هفأمَّ وبعــد، فــإنَّ علَّ

يسـاويه يف العصــمة والفضــل وإالَّ كـان جيــب أن يكــون إمامــًا، 

، فغــري الزم للقــوم )وملـا صــحَّ بـأنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ واحـداً 

ــة إىلٰ  ــذاهبني يف اإلمام ــوا ال ــم أن يقول ــتحقاق، ألنَّ هل إنَّ : االس

ـــ ـــة ل ـــتحقاق اإلمام ـــار يف اس ـــدها االعتب ـــمة وح يس بالعص

فيلزمنـا أن نمنــع مــن مســاواة غــري اإلمــام لــه يف العصــمة، بــل 

ــوز أن  ــيس جي ــواب، ول ــرة الث ــل، وكث ــادات الفض ــار بزي االعتب

ــل املســتحقِّ  ــدهم يف الفض ــن  يســاوي اإلمــام عن ــه اإلمامــة م ب

ــصُّ  ــذا ن ــام، وه ــيس بإم ز  ل ــوِّ ــل ُجي ــه، والعق ــذهبهم ورصحي م

ــ ة أئمَّ ــام الســمثبــوت عــدَّ ــع ة، وإنَّ ــد من ع منــع مــن ذلــك، وعن

أنَّـه ال يتَّفـق الثنـني مـن الفضـل مـا  السمع منه قطع القوم عـىلٰ 

ــيام  ــق ف ــك قــد اتَّف ــون ذل ــة وإن جــاز أن يك ــه اإلمام يســتحّق ب

االســـتحقاق،  ، ونحــن وإن مل نــذهب يف اإلمامــة إىلٰ ٰى مضـــ

ــري  ــاب فغ ــاحب الكت ــذهب ص ــًا مل ــا موافق ــذهبنا فيه ــان م وك

ـه يلـزم القـائلني بـذلك، ولـيس منكر أن ُنبـنيِّ فسـاد  ر أنَّ مـا قـدَّ

ــان  ــه إذ ك ــن باطل ــك م ــحيح ذل ــز ص ــة وُنميِّ ــالزم يف احلقيق ب

ـــام ال يكـــون  اخلـــالف يف الطريقـــة إىلٰ  نصــــرة املـــذهب، وربَّ

 .خالفًا يف املذهب نفسه

ــه ــا قول ــؤمنني : (فأمَّ ــري امل ــام أم ــوم يف أّي ــزم الق أن  ويل

ــام كحالــه يف ا يكــون حــال احلســن واحلســني  إلمامــة، ألهنَّ

فاضــــالن، وأن ال يمكــــن أن ]] ٣٢٩ص /[[معصــــومان 

ــال ــه : يق ــوت  إنَّ ل ــب ثب ــك يوج ــة، وذل ــة يف اإلمام مزيَّ

ــد  ــًا عن ــاين إمام وا الث ــريِّ ــزمهم أن ال ُيص ــان، ويل ــة يف الزم أئّم

ــي  ــة الت ــه للعلَّ ــًا مع ــون إمام ــب أن يك ــل جي ل، ب ـــي األوَّ تقصِّ

ــري ا ــون أم ــزمهم أن يك ــل يل ــا، ب ــؤمنني ذكروه ــام  مل يف أّي

، فمــامَّ ال يلــزم أيضــًا، ألنَّ اإلمامــة لــيس )إمامــاً  الرســول 

ُتستَحقُّ عندهم بالعصـمة حسـب مـا ذكرنـاه مـن قبـل، وال هبـا 

ــىلٰ  ــتَحقُّ ع ــام ُتس ــل إنَّ ــوص، ب ــل املخص ــن الفض ـــرب م  وبض

إليـه كــان  ٰى مـذهبهم بقـدر مــن الفضـل خمصــوص، ومـن انتهــ

مل ينتـِه يف أّيـام الرسـول  ؤمنني إمامًا، وعنـدهم أنَّ أمـري املـ

  ٰــام انتهــ إىل إليــه يف احلــال  ٰى ذلــك القــدر مــن الفضــل، وإنَّ

بــال  التــي وجبــت لــه فيهــا اإلمامــة، وهــي بعــد الرســول 

ــل، وكــذلك القــول يف احلســن واحلســني  يف أّيــام  فاص

ــؤمنني  ــري امل ــلِّ أم ــال ك ــًا ح ــذه أيض ــه  ، وه ــت ل ــام تثب إم

ـة يف أنَّـه ال جيـب أن يكـون اإلمامة بعد من كـان قبلـ ه مـن األئمَّ

ــه مــن  ــه ال حيصــل ل ــه، ألنَّ ــًا قبل ــًا يف حــال مــن كــان إمام إمام

الفضــل يف تلــك األحــوال القــدر الــذي يســتحقُّ بــه اإلمامــة، 

 .وسقوط هذا عن القوم واضح ال إشكال فيه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ٤١ص [[ ــابق ــاحب الكت ــر: (ال ص ــبهة ُأخ ــم ٰى ش : هل

مـن حـقِّ اإلمـام أن يكـون أفضـل مـن يف الزمـان، : وربَّام قـالوا

وذلـك ال ُيسـتَدرك إالَّ بـالنصِّ عليـه، ألنَّـه ال ُيعَلـم أنَّـه أفضـل 

ــن  ــًا م ــر ثواب ــه أكث ــا، وأنَّ ــه وثواهب ــالمة طاعت ــم س ــأن ُيعَل إالَّ ب

يكـــون غـــريه، وال مـــدخل لالجتهـــاد يف ذلـــك، فيجـــب أن 

اإلمـام منصوصــًا عليــه مــن جهـة العقــل، فــإن أوجبــوه ســمعًا 

ــه : هــذا الفصــل، فــإن قــالوا ٰى فللكــالم علــيهم موضــع ســو إنَّ

دليـل يف العقـل يقتضــي مـا  فـأيُّ : من جهـة العقـل، قيـل هلـم

 ...).ذكرمتوه

أنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل  الـذي يـدلُّ عـىلٰ : يقال له

ـــوم ـــواب والعل ـــه يف الث ـــن رعيَّت ـــل  م ـــائر رضوب الفض وس

املتعّلقة بالـدين، الداخلـة حتـت مـا كـان رئيسـًا فيـه، مـا نعلمـه 

العقـالء مـن قـبح جعـل املفضـول يف شــيء بعينـه إمامـًا  وكلُّ 

أنَّـه ال حيسـن منّـا أن نعقـد ملـن  ٰى ورئيسًا للفاضـل فيـه، أَال تـر

م رياسـًة كان ال حيسن مـن الكتابـة إالَّ مـا حيسـنه املبتـدئ املـتعلِّ 

ــة عــىلٰ  يف ــن  الكتاب ــام ]] ٤٢ص /[[م ــذق هبــا والقي هــو يف احل

ــ نجعلــه حــاكًام عليــه فيهــا،  ٰى بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــًا يف  م رئيس ــدِّ ــن أن ُنق ــذلك ال حيس ــا، وك ــه يف مجيعه ــًا ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــام يتض ــه إالَّ ب ــن علــوم الفق ــو ال يقــوم م الفقــه وه
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أيب حنيفــة، وهــذه مــن هــو يف الفقــه بمنزلــة  املختصـــرات عــىلٰ 

ــا يــدخل عــىلٰ  أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  اجلملــة لــيس ممَّ

ــا   ــا، وم ــا هب ــاق غريه ــيلها وإحل ــن تفص ــدخل يف رضوب م ت

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه يف  نعلم عاقالً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه يف الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــول رًا يف العق ــرِّ ــًا متق ــون معلوم ــة إالَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ، ومل نج

املرؤوس أفضل من الـرئيس يف الشــيء الـذي كـان رئيسـًا فيـه 

م هـو  بداللة ارتفاع القـبح عنـد ارتفـاع العلَّـة بـأن يكـون املقـدَّ

ر هــو املفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوهتــا، وجــب  الفاضــل واملــؤخَّ

 واليـة كـان املتـويلِّ هلـا أنقـص منزلـًة يف الشــيء الـذي قبح كلِّ 

 ٰ ه من املتـوىلَّ ين عليـه، وإذا ثبـت أنَّ اإلمـام لنـا يف مجيـع الـدِّ  توالَّ

وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـون أفضـل منّـا يف مجيـع ذلـك، 

عليـه، ألنَّ  ويف ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـًا وجـوب الـنصِّ 

 .معرفته باالختيار ذلك ممَّا ال طريق إىلٰ 

َم ليس جييء ممَّا : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ذكرمتوه لـو ُسـلِّ

كون اإلمام أكثر ثوابًا من رعيَّته، وأكثر ما جيب إذا كان إمامـًا هلـم 

أنَّه أحسن ظـاهرًا  ٰى يف العبادات أن يكون أفضل منهم فيها، بمعن

وأفضــل حــاالً فــيام يظهــر مــن طاعاتــه وعباداتــه، وكــون تلــك 

ا عليـه ثـ واب يف العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممـَّ

اجلملة ليس بمعلوم وال دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ اإلمام جيب 

 أن يكون أكثر ثوابًا من رعيَّته؟

إذا وجـب بـام ذكرنـاه أن يكـون اإلمـام أفضـل مـن : قيل له

ــون  ــا، وأن يك ــم فيه ــًا هل ــان إمام ــي ك ــادات الت ــه يف العب رعيَّت

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـًا، 

نَّـه ال خيــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــًا مــع فضــل طاعاتــه أل

ــاهره، والداللــة  ــالف ظ ــا إالَّ ألنَّ باطنــه خي ــه وكثرهت وعبادات

عصــمته متنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن  عــىلٰ 

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهرًا يف العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

ــال ــإن ق ــر إذا : ف ــام أكث ــأنَّ اإلم ــم ب ــون يف العل ــتم ترجع كن

عصـمته، وكـان هـذا العلـم الـذي هـو علـم  ثوابًا من رعيَّته إىلٰ 

بأنَّه أكثر ثوابـًا ال يثبـت إالَّ بعـد ثبـوت العصـمة، والعصـمة إن 

 ، فـأّي حاجـة بكـم إىلٰ وجـوب الـنصِّ  ثبتت دلَّـت بنفسـها عـىلٰ 

ــىلٰ  ــًا ع ــر ثواب ــام أكث ــون اإلم ــتدالل بك ــوب  االس ــنصِّ وج ، ال

ــنصِّ  ــوب ال ـــي وج ــام يقتض ــم ب ــد العل ــم إالَّ بع ــك ال ُيعَل  وذل

ــي  ــحيحة ه ــة الص ــب أنَّ الطريق ــذا يوج ــمة؟ وه ــو العص وه

طريقــة العصــمة، وأنَّ طريقــة الفضــل وكثــرة الثــواب ال فائــدة 

 .فيها

ـة عــىلٰ : قيــل لــه دليــل  هــذه الطريقــة وإن كانــت مبنيـَّ

 األصـــل يف العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم هبـــا املســـتدلُّ 

ــم أنَّ اإلمــام وجــوب الــنصِّ  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[، ألنَّ ال ب

ــه ال  أن يكــون أفضــل مــن رعيَّتــه يف العبــادات والطاعــات، وأنَّ

ــر  ــه أكث ــم أنَّ ــمته، عل ــدليل عص ــاطن ب ــليم الب ــون س ــدَّ أن يك ب

ثوابــًا، وهــو إذا علــم أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون معصــومًا 

لعصـمة ال يمكـن املعرفـة هبـا مـن فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ ا

ــه ال بـدَّ فيهــا مــن الـنصِّ  ، ألنَّ هــذا ممَّــا ال  طريـق االختيــار، وأنَّ

ُيعَلــم إالَّ بنظــر مســتأنف، ورضب مــن االســتدالل مفــرد، 

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـومًا وأكثـر ثوابـًا ثـّم ينظـر يف كونـه 

ــتنباط  ــَرف باالس ــحُّ أن ُيع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــًا، وه ــر ثواب أم ال أكث

ــالنصِّ  ــَرف إالَّ ب ــالنصِّ ُيع ــم إالَّ ب ــا ال ُيعَل ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع  ؟ ف

ــنصِّ  ــوب ال ــم بوج ــق العل ــذا الطري ــه هب ــص ل ــان ال  خل وإن ك

ــم إالَّ  ــا ال ُتعَل ــار وأهنَّ ــم باالختي ــواب ال ُتعَل ــرة الث ــم أنَّ كث يعل

ــذا ال  ــة، وه ــذه املنزل ــمة هب ــه أنَّ العص ــم ب ــام ُيعَل ــالنّص إالَّ ب ب

ــه ــنصِّ  ُخيِرج ــوب ال ــم وج ــام عل ــل إنَّ ــون يف األص ــن أن يك  م

بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو خمــريَّ بــني أن 

ـــرة  املخـــالف يف وجـــوب الـــنصِّ  يســـتدلَّ عـــىلٰ  بطريقـــة كث

ــرتاكهام يف  ــمة، الش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــني أن يس ــواب، وب الث

ـــتدالل  ـــان االس ـــيهام، وإن ك ـــتنباط ف ـــول االس ـــاع دخ امتن

ــه وأوىلٰ  م العلــم الــذي ذكرنــاه أخــصُّ تقــدُّ بالعصــمة مــع  ، ألنَّ

ــاج يف  ــة حيت ــالم ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتامد عليه ــزيح يف االع ي

ــحيحها إىلٰ  ــال يف  تص ــع مث ــذا املوض ــة، وهل ــن الكلف ـــرٍب م ض

ــىلٰ  ــتدلُّ ع ــا نس ــو أّن ــحيح، وه ــول ص ــل  األُص ــود الفاع وج

ــت قدرتــه تــارًة بكونــه قــادرًا، وتــارًة بكونــه عاملــاً  ، القــديم جلَّ

ــه موجــودًا،  ألنَّ الطــريقتني مجيعــًا تشــرتكان فــيام يقتضـــي كون

ــادرًا،  ــه ق ــد أن نعلم ــًا إالَّ بع ــه عامل ــا ال نعلم ــم أّن ــن نعل ونح

ومنزلة كونـه عاملـًا يف الرتبـة تاليـة لكونـه قـادرًا، ولـيس يصـحُّ 

: وجــوده بكونــه عاملــًا بــأن يقــال أن ُيقــَدح يف االســتدالل عــىلٰ 

ــه عا ــتم ال تعلمون ــان إذا كن ــادرًا، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــًا إالَّ بع مل

وجــوده، فــال فائــدة مـــن  كونــه قــادرًا يــدلُّ بنفســه عـــىلٰ 

االستدالل بكونـه عاملـًا، ألنَّ الـذي يبطـل بـه هـذا القـدح هـو 

 .ما ذكرناه يف جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن  فيجــب عــىلٰ : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ مــا أصَّ
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ة ومجيـــع خلفـــاء اإلمـــام ّكـــام والقضـــايكـــون األُمـــراء واحلُ 

ــم إذا كــانوا رؤســاء يف  منصوصــًا علــيهم بمثــل طــريقتكم، ألهنَّ

ــدِّ  ــور ال ــن ُأم ــري م ــىلٰ كث ــه ع ــاء يف مجيع ــوا رؤس  ين، وإن مل يكون

ـة، فيجـب أن  قـون بـه بيـنهم وبـني األئمَّ عونه وُتفرِّ حسب ما تدَّ

 .عليهم لذلك يكونوا أكثر ثوابًا من رعاياهم، وجيب النصُّ 

ّكـام أن لذي جيـب فـيمن ذكـرت مـن األُمـراء واحلُ ا: قيل له

يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيام كـانوا رؤسـاء فيـه، ومـا كـانوا 

رؤساء فيـه مـن مجلـة الـدين فـال بـدَّ أن يكونـوا أفضـل ظـاهرًا 

ــتهم فيــه، وكثــرة الثــواب لــيس يــدلُّ عــىلٰ  الفضــل يف  مــن رعيَّ

م يف كالمنـا  الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـري واجبـة بـام تقـدَّ

ـة  مل جيب أن يكونـوا أكثـر ثوابـًا، ألنَّ ذلـك إنَّـام وجـب يف األئمَّ

 مـــن حيـــث ُعِلـــَم أنَّ بـــواطنهم كظـــواهرهم، واالســـتناد إىلٰ 

 .العصمة التي ال جتب يف األُمراء

ــال ــإن ق ــراء : ف ــار األُم ــذي خيت ــام ال ــبيل لإلم ــف الس فكي

ــاهر  ــاهم يف ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أهنَّ ــام إيل أن يعل واحلّك

مل  ٰى لعبادات، ويف العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـا

ـــ ـــوا أنَّ لألئمَّ ـــه  ة إىلٰ ُيثبِت ـــل إلي ـــذلك ســـبيالً يتوصَّ العلـــم ب

ة باالختيار وجب النصُّ   .فيهم كوجوبه يف األئمَّ

ال شبهة يف أنَّ األفضل يف الظاهر فيام يتعلَّـق بالعبـادات : قيل

عينـه،  عـىلٰ  من جهـة اهللا تعـاىلٰ  يمكن العلم به من غري نصٍّ واردٍ 

ألّنا نعلم من أحدنا أنَّه أفضل أهل بلده عبادًة، وأحسنهم ظاهرًا، 

زه ]] ٤٦ص /[[أّنا  ٰى وأظهرهم زهدًا، حتَّ  نشري إليه بعينـه، وُنميـِّ

 من غريه، وإنَّام املستحيل أن ُيعَلم باطنه واستحقاقه للثـواب عـىلٰ 

ا ما يرجع إىلٰ  هر فال شكَّ يف أنَّـه معلـوم ملـن هـو الظا أفعاله، فأمَّ

 .أدون مرتبًة يف املعرفة من اإلمام

ا األفضل يف العلـوم ومـا جيـري جمراهـا فجـاٍر جمـر مـا  ٰى فأمَّ

ذكرناه يف أنَّـه معلـوم أيضـًا باالسـتنباط واالختيـار، ألّنـا نعلـم 

ــو  ــه والنح ــم بالفق ــدنا يف العل ــل بل ــل أه ــو أفض ــن ه ــال م ح

ا ذكرنـاه مـن العلـوم، وربَّـام اتَّضـح مـ ٰى جمـر ٰى واللغة، وما جر

ــ ــك حتَّ ــىلٰ  ٰى ذل ــكل ع ــة  ال يش ــبس، ويف اجلمل ــام الت ــد، وربَّ أح

ــد  ــل والعلــوم معروفــة عن مني يف ضـــروب الفض فحــال املتقــدِّ

ن ال يـدانيهم يف فضـلهم من خـالطهم وجـاورهم، ومتيـُّ زهم ممـَّ

ــا أيضــًا مــن طريــق اخلــرب حــال  ــام عرفن وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

ــ ٰى  فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأاألفضــل يف ال  ٰى بلــده عــن بلــدنا حتَّ

ــ نشــكُّ  مــه ألهــل بلــده، وإذا زه مــن غــريه، وتقدُّ يف فضــله ومتيُّ

مـن الوضـوح  هـذا احلـدِّ  كان طريق املعرفة بـذوي الفضـل عـىلٰ 

مــن  نــصٍّ  ّكــام إىلٰ فــأّي حاجــة باإلمــام يف اختيــار األُمــراء واحلُ 

 ما يأيت ويذر؟ ق يف كلِّ وهو املعصوم املوفَّ  ِقبَل اهللا تعاىلٰ 

إذا أوجبـتم اإلمامـة ملـن كـان أفضـل يف الشــيء : فإن قـال

الذي كان إمامـًا فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم إلبطـال مـا خـالف 

مت، فهـذا دخـول يف مـذهب مـن قـال  ذلك األمثال التـي تقـدَّ

 .يف اإلمامة باالستحقاق الذي أنكرمتوه

ـا اإلمامـة إذا ُأريـد هبـا ال: قيل لـه تكليـف وإلـزام اإلمـام أمَّ

ة، ألنَّ  ــة فليســت مســتحقَّ القيــام بــاألُمور التــي يقــوم هبــا األئمَّ

ــاقَّ  ــر املش ــة جم ــًا وال جاري ــون ثواب ــوز أن تك ــف ال جي  ٰى والكل

ــىلٰ  ــواب، والقــول يف اإلمامــة ع هــذا الوجــه كــالقول يف  الث

ــة إىلٰ  ــري باإلمام ة وإن ُأش ــتَحقَّ ــري ُمس ــا غ ــالة وأهنَّ ــال  الرس احل

التــي حيصــل عليهــا اإلمــام بعــد ثبــوت رئاســته ] ]٤٧ص /[[

مــا جيـب لــه مــن  فــه بالقيـام بــام ُأســند إليـه، وإىلٰ وإمامتـه وتكلُّ 

، وال بــدَّ أن يكــون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقٌّ 

 ٰى فيه من رعيَّته ملا ذكرناه واإلمامـة مـن هـذا الوجـه جتـري جمـر

ــا إىلٰ  ــري هب ة إذا ُأش ــوَّ ــتحقُّ  النب ــا يس ــيُّ ه النم ــة   ب ــن الرفع م

ــل يف  ــتحق� والتبجي ــون إالَّ مس ــك ال يك ــة اأنَّ ذل ــذه الطريق ، وه

ــىلٰ  ــي ســلكناها يف الداللــة ع أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون  الت

مــا ُيعتَمــد يف هــذا البــاب، وإن كــان  ٰى أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ــا  ــة إالَّ أنَّ مجيعه ــرق معروف ــيهم ط ــوان اهللا عل ــحابنا رض ألص

م عليـه أن يكـون األُمـراء ومجيـع خلفـاء معرتض، وأكثرها يلـز

ــىلٰ  ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض ــه يف  اإلم ــذي يوجبون ــدِّ ال احل

املخــالف  اإلمـام، ولــوال أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــىلٰ 

ـــ دون االعــرتاض عـــىلٰ  ق رُ املوافـــق ألوردنـــا مجـــالً مـــن الطُّ

 .جهة االعرتاض عليها املسلوكة فيام ذكرناه، وأرشنا إىلٰ 

نــ ا أن نفــرد للكــالم يف أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون أكثــر ولعلَّ

ــعًا نســتوفيه إن شــاء اهللا تعــاىلٰ  ــه موض ــًا مــن رعيَّت ــا يف ثواب ، فلن

 .هذا املوضع نظر تلخيص الداللة عىلٰ 

أنَّ اإلمــام أكثــر  ويمكــن أن ُيعتَمــد يف االســتدالل عــىلٰ 

ــًا مــن رعيَّتــه عــىلٰ  ــة يف: أن يقــال ثواب  قــد ثبــت أنَّ اإلمــام حجَّ

ــه  ــة فــيام جيــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة املتقدِّ الشـــرع باألدلَّ

ــاء إىلٰ  ــه، واالنته ــلَّ  من ــب ك ــب أن جيتن ــه، فالواج ــره في ــا  أم م

ــىلٰ  ــون ع ــر، ويك ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه املكلَّف ــون مع  يك

 .األحوال التي يكونون عندها إليه أسكن
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زوا يف إمــا ــا أنَّ املكلَّفــني ال يكونــون إذا جــوَّ مهم وقــد علمن

ــلُّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــىلٰ  واح ــه، وأع ــد اهللا من ــًا عن ــر ثواب ــنهم أكث  م

ــًة فــيام يرجــع إىلٰ  ــًة وأرفــع منزل ــا  الســكون والنفــور عــىلٰ  رتب م

زوا ذلــك، وقطعــوا عــىلٰ  ــه إذا مل ُجيــوِّ ــه أكثــرهم  يكونــون علي أنَّ

ــلِّ  ــم بك ــًا وأواله ــالتنفُّ  ثواب ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ر تعظ

مـن قبـول القـول وال يصـحُّ معـه ما يمنـع ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

امتثال األمر فيُعـَرتض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع جتـويزه يف 

ــاهلم يف  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــًا، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك اإلم

ــرب إىلٰ  ــكون والق ــاهلم إذا مل  الس ــون كح ــول ال يك ــول الق قب

زوا ذلــك، وأكثــر مــا جيــب فــيام يقضـــ ــالتنفري أن  ٰى ُجيــوِّ عليــه ب

ــ ــع أن يقــع الفعــل مــع يكــون ل ه حكــم الصــارف، ولــيس يمن

ــت، وال  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

خيرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـام 

ــتدع ــن اس ــوب م ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــًا إىلٰ  ٰى ه ــه  قوم دعوت

ــام أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــام حك ــه هل وعبوس

ذا فـال يمتنـع أن يقـع احلضـور للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـ

رنـاه مـن العبـوس، وال خيـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .احلضور عنده من أن يكون له حكم الصارف

إنَّ هــــذه الطريقــــة التــــي : أن يقــــول ولــــيس ألحــــدٍ 

ــة عــىلٰ  لتم  اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ ــوَّ ــل، ألنَّكــم ع د العق جمــرَّ

ــىلٰ  ــا ع ــ فيه ــة يف الش ــام حجَّ ــون اإلم ز ك ــوِّ ــل ُجي ـرائع، والعق

د بجميعهـا، وكالمنـا معكـم إنَّـام هـو فـيام يقتضــي ارتفاع التعبُّ 

من طريق العقـل كـون اإلمـام أكثـر ثوابـًا، ألنَّ األمـر وإن كـان 

العبـادة بالشــرائع وجتويزنـا  ما قالـه مـن بنـاء داللتنـا عـىلٰ  عىلٰ 

ــة إالَّ يف ــع الدالل ــم نض ــا فل ــادة هب ــع العب ــل أن ال تق  يف األص

أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة  موضعها، ألنَّ قصـدنا هبـا كـان إىلٰ 

ـــرائع عــىلٰ  ــون إالَّ األفضــل باالعتبــار  بالش أنَّ اإلمــام ال يك

ــؤدٍّ  ــه م ــع أنَّ ــل، م ــه أفض ــوع يف أنَّ ــري رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ال

ـــرع إىلٰ  ــاوالً  للش ــار متن ــذا االعتب ــا هب ــار كالمن ــمع، فص الس

ــ ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــالف مجي ــل خل ــة الفاض ــال بإمام ن ق

ــبهة يف  ــول ال ش ــة املفض ــال إمام ــن ق ــًا، ألنَّ م ــول مع واملفض

تناول الكالم لـه، ومـن قـال بـأنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ األفضـل 

ــــام رجــــع يف قولــــه إيل اإلمجــــاع، وفعــــل  ]] ٤٩ص /[[إنَّ

أنَّ فــيام  إىلٰ  ذلــك، ومل يــذهب قــطُّ  ٰى جمــر ٰى الصــحابة ومــا جــر

تضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كالمنـا لـه مـن يقوم بـه اإلمـام يق

ـم يف الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــَردُّ خصــومة الداللــة عــىلٰ  كــون  حكينــاه عنــه الكــالم، وهــل ُت

ــل إىلٰ  ــام أفض ــا  اإلم ــِن إالَّ م ــل مل يع ــمع والعق ــاالس ــن بيَّنّ ه م

 .اإلمجاع وفعل الصحابة السمع من الرجوع إىلٰ 

مـا الـدليل : ذه اجلملـة التـي أوضـحناهاولو قيل لنا مـع هـ

ــىلٰ  ــي  ع ــة الت ــام العقلي ــفات اإلم ــة وص ــن رشوط اإلمام أنَّ م

 ٰى أنَّ اإلمـام ال ينفـكُّ منهـا كونـه أفضـل بمعنـ يدلُّ العقـل عـىلٰ 

ه أكثر ثوابًا؟ مل نعتمد هذه الطريقة  .أنَّ

 حمــلَّ  ألنَّــه حيــلُّ : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــ ــب في ــإذًا وج ــول ف ــذلك الرس ــل، وك ــو األفض ــون ه ه أن يك

ومــن أيــن ذلــك واجــب يف : قيــل هلــم. القــول يف اإلمــام

إنَّ الرسـول : الرسول عقالً فتقيسـوا عليـه اإلمـام؟ ومـن قولنـا

ـــريه يف  ـــاويًا لغ ـــون مس ـــوالً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك جي

ــام ُيرَجــع إىلٰ  ــه يكــون أفضــل بعــد أن  الفضــل، وإنَّ الســمع يف أنَّ

ــوال ــوالً، ول ــري رس ــو  يص ــون ه ز أن ال يك ــوِّ ــا ُنج ــمع كنّ الس

تــه مــن يســاويه يف ذلــك، فيجــب أن  األفضــل وأن يكــون يف ُأمَّ

 ...).يكون هذا حال اإلمام من جهة العقل أيضاً 

ــه ــال ل ــام : يق ــون اإلم ــدة يف ك ــة املعتم ــا الطريق ــد ذكرن ق

ــة عــىلٰ   أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــًا، ودالَّ

تـه يف مجيـع مـا كـان إمامـًا هلـم فيـه، وجوب كونه أفضل مـن ُأمَّ 

الرسـول مـع كـون الداللـة  محـل اإلمـام عـىلٰ  وال حاجة بنـا إىلٰ 

ــىلٰ  ــت يف  ع ــد ارتكب ــت ق ــام، وإن كن ــل جيمعه ــوب الفض وج

ــن  ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س ــد عن ــان حيي ــا ك ــذا م ــك ه كالم

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطالقـــه، ألهنَّ

ــيهم( ــوان اهللا عل ــوي )رض ــًا جت ــوالً قياس ــول مفض ــون الرس ز ك

ــىلٰ  ــًا  ع ــك طرق ــلكوا يف ذل ــنهام، وس ــرق بي ــاطوا الف ــام تع اإلم

بــني  ٰى مشــهورة، ومــا علمنــا أحــدًا مــنهم يقبــل اإللــزام وســوّ 

ــ ســبيل االقتصــار  ه عــىلٰ الرســول واإلمــام، ومل نــذكر هــذا ونبثُّ

مـة، وإنَّـام أردنـا أن ُنبـنيِّ  تنـا هـي املتقدِّ ـة، بـل حجَّ  عليه يف احلجَّ

مفارقة هـذا القـول املـذكور ملـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــا : (قــال صــاحب الكت ــت يف الرســول م وبعــد فلــو ثب

ــه  ــه كون ــك في ــب ذل ــذي أوج ــام، ألنَّ ال ــب يف اإلم ــالوه مل جي ق

ــو[ ــه يف ] ه ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــه، ف ــيام يؤّدي ــة ف حجَّ
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ــ ويقــع [ه، ال يقــع النفــور عــن القبــول عنــ ٰى الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إىلٰ  ذلـك، ولـيس كـذلك حـال اإلمـام، فلـامذا سـوَّ

بينــه وبــني الرســول، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون بــاألمري أشــبه، 

ــل  ــري والعام ــا األم ــوم هب ــي يق ــام الت ــوم باألحك ــام يق ــه إنَّ ألنَّ

 ]...).واحلاكم

ــه ــال ل ق : يق ــرِّ ــان ُيف ــه ك ــذي ذكرت ــرق ال ــذا الف ــال ه بأمث

ـة  بيَّنّـارسـول، وقـد شـيوخك بـني اإلمـام وال كـون اإلمـام حجَّ

ــًا هلــا وجــب أن  ــه إذا كــان مؤّدي فــيام يؤّديــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــكون إىلٰ  ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه،  يك ــول قول قب

ــع  ــاب األداء مفارقــة حلــال مجي ويرتفــع النفــور، وأنَّ حالــه يف ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك يف الرســول صــحيحة ففــي اإلمــام 

ــا ــا مثله ــذا إذا عملن ــىلٰ ]] ٥١ص /[[، ه ــن  ع ــالم م ـــرة ك نص

نــا إذا مل نفعــل  محــل اإلمــام عــىلٰ  الرســول يف بــاب الفضــل، فإنَّ

الً تتنـاول األمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالداللة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غريهاتكلُّ 

 إذا مل جيـز عنـدكم عـىلٰ : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

ــيام اتَّ  ــأ ف ــية واخلط ــة املعص ــن األُمَّ ــؤّدي ع ــا ت ــه ألهنَّ ــت علي فق

ــذلك أوىلٰ  ــام ب ـــرع فاإلم ــظ الش ــوم بحف ــول وتق ــه الرس ، ألنَّ

ة : قيـل هلـم. يقوم بام كـان يقـوم بـه هـو  إّنـا مل نعلـم صـحَّ

ــ ق، بــل ال يمتنــع مــن اإلمجــاع عقــالً فيكــون لــك بــذلك التعلُّ

ــىلٰ  ــوا ع ــل أن يتَّفق ــة العق ــك إىلٰ  جه ــا يف ذل ــام رجعن ــأ، وإنَّ  خط

 ...).بمثله يف اإلمامالسمع فقل 

ـة  مـن طريـف األُمـور وبـديعها جتـويزك عـىلٰ : يقال لـه األُمَّ

ــه االتِّ  ــة ل ـــرع وحافظ ــة للش ــا مؤّدي ــع أهنَّ ــىلٰ م ــاق ع ــأ،  ف اخلط

ــف  ــمعًا، وكي ــالً ال س ــا عق ــوز عليه ــك جي ــأنَّ ذل ــذارك ب واعت

ـة مؤّديـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون األُمَّ

أجزهتـا عليهـا؟ أم كيـف جيـوز أن َيِكـَل وهي هبذه الصـفة التـي 

إليهـا أداء الشــرع مـع جـواز تضـييعه وإمهالـه منهـا؟  اهللا تعاىلٰ 

ــَل اهللا تعــاىلٰ  ــه وبــني أن َيِك ــا أجزت ــني م يف األصــل  وأيُّ فــرق ب

ـة؟  مـن جيـوز عليـه مـا جـاز عـىلٰ  األداء عنه جلَّ اسـمه إىلٰ  األُمَّ

ألجـل كونـه مؤّديـًا  وأيُّ علَّة يمكـن أن ُتـذَكر يف عصـمة النبـيِّ 

ــل إىلٰ  ــن أن ُتنَق ــا ال يمك ـــرع إلين ــة  للش ــت مؤّدي ــة إذا كان األُمَّ

ــيس  ــتدبره؟ ول ــر إالَّ كمس ــذا األم ــتقبل ه ــل مس ـــرع؟ وه للش

ــ ــة يف  ٰى خيف ــري احلوال ــاد، وال جي ــن الفس ــالم م ــذا الك ــا يف ه م

ـة مـع كوهنـا مؤّديـة للشــرع عـىلٰ  السـمع  األمان من خطـأ األُمَّ

ــر ــة  ٰى جم ــىلٰ احلوال ــة ع م ــول  املتقدِّ ــون الرس ــمع يف ك  الس

ــوز أن خيفــ ــا جي ل ممَّ تــه، ألنَّ األوَّ ــن ُأمَّ ــل م ــزم  ٰى أفض ــا يل م

عليــه ويشــتبه، والثــاين ال شــبهة فــيام يلــزم عليــه ]] ٥٢ص /[[

ــة عـىلٰ  مـن جتـويز مثـل مــا جـاز عـىلٰ  ، وهــذا األنبيـاء  األُمَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــك ي ــن كالم ــع م ــالرجوع  املوض ــَن ب ــك مل تع  إىلٰ أنَّ

ــرناه فـيام سـلف مـن كالمنـا مـن الرجـوع إىلٰ   السمع إالَّ ما فسَّ

اإلمجاع أو ما جيـري جمـراه مـن األُمـور السـمعية، ومل ُتـرد بـذكر 

ه، ألنَّـك لـو  السمع الرجـوع إليـه فـيام يقـوم بـه اإلمـام ويتـوالَّ

إنَّ كــون اإلمــام مؤّديــًا : أردت ذلــك لقلــت يف جــواب الســؤال

ــام ــائًام ب ــول وق ــن الرس ــالً ع ــوم عق ــيس بمعل ــه ل ــوم ب ــان يق  ك

ز عــىلٰ  مــذهبكم وجــود إمــام غــري مــؤدٍّ  عنــدكم، والعقــل ُجيــوِّ

ــل،  ــو يف العق ــام ه ــا إنَّ ــول، وكالمن ــل عــن رس لشـــرع، وال ناق

ــرناه، وصـحَّ  فلامَّ مل تقل ذلك علمنـا أنَّ مـرادك بالسـمع مـا فسَّ

ــام  ــون اإلم ــا بك ــا فيه ــي تعلَّقن ــة الت ــك بالطريق ــا علي احتجاجن

ــ ــة عــىلٰ حجَّ ــا غــري مبنيَّ الســمع  ة يف الشـــرائع، ومؤّديــًا هلــا ألهنَّ

 .الذي عيَّنته ومنعت من الرجوع إليه

قد  قد ثبت من جهة السمع أنَّه : ([قال صاحب الكتاب

أيب بكـر وعمـر  عمرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد عـىلٰ  وّىلٰ 

 ]...).وغريمها من الفضالء، فام الذي يمنع مثله يف اإلمام؟

ــه ــال ل ــىلٰ : يق ــول ع ــة املفض ــا أنَّ والي م يف كالمن ــدَّ ــد تق  ق

الفاضــل يف غــري مــا كــان الفاضــل فاضــالً فيــه ال يمتنــع، ولــو 

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــرة  ــدين وكث ــتهام علــيهام يف ال ــد يف حــال والي ــن الولي ــد ب وخال

ــرة ــيهام يف إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب مل يمن ــرب  الث احل

ــة اجلــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص /[[أفضـل مــنهام فــيام ذكرنــاه، بــل 

مــه يف معرفــة احلــروب مــن أحــواهلام، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدُّ 

ــه  ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ــا ال إش ــدبريها ممَّ وت

 .وخفاء مكيدته أيضًا معروف

: ن هــذا الكــالم بــأن قــالوقــد أجــاب بعــض أصــحابنا عــ

يــا يف تلــك احلـال التــي ولّ  لـيس ُينَكــر أن يكـون عمــرو وخالـد

ين، الــدِّ  أيب بكــر وعمــر أفضــل مــنهام فــيام يرجــع إىلٰ  فيهــا عــىلٰ 

ل أقـو  ٰى وليس يمنـع مـن هـذا جـواب صـحيح، وإن كـان األوَّ

 .يف النفس وأبعد من الشغب

*   *   * 
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 أنَّ العقـل ال يـدلُّ عـىلٰ  اعلم أنَّه قـد بنـي هـذا الفصـل عـىلٰ 

أنَّ هـذه الصـفة غـري واجبـة ملـن كـان  كون اإلمام أفضل، وعـىلٰ 

ــاة إىلٰ  ــري مراع ــاة وغ ــا مراع ــع يف أهنَّ ــًا، وأنَّ املرج ـــرع  إمام الش

خطـأ، ألّنـا قـد  فسـاد وتفريـع عـىلٰ  منـه عـىلٰ وأدلَّته، وهذا بنـاًء 

أنَّ اإلمـام  فيام سـلف مـن هـذا الكتـاب أنَّ العقـل دالٌّ عـىلٰ  بيَّنّا

رع ال مــدخل لــه يف هــذا ـال يكــون إالَّ األفضــل، وأنَّ الشــ

ــن حقِّ  ــان م ــد ك ــاب، وق ــن الب ــل م ــذا الفص ــاوز ه ــا أن نتج ن

هـا رضب نكـٍت منـه، ففـي الكـالم علي كالمه، لكنّا نتكلَّم عـىلٰ 

 .من الفائدة

ـا اســتدالله عـىلٰ  ويف الظــاهر  أنَّ الفضــل يف غالـب الظــنِّ  أمَّ

ــدة ــر أليب عبي ــول عم ــام بق ــرب يف اإلم ــري معت ــدك : غ ــدد ي ُأم

ــىلٰ  ــل أيب بكــر ع ــع ظهــور فض ــه  ُأبايعــك، م ــدة، وتأويل أيب عبي

 مـا لـك يف االسـالم فهـة غريهـا، عـىلٰ : قول أيب عبيدة يف جوابه

ــذلك ا ــرد ب ــه مل ي ــرأي أنَّ ــل يف ال ــل أراد الزل ــدين، ب ــأ يف ال خلط

ــا عبيــدة كــان  والتــدبري، واســتدالله عــىلٰ  ة تأويلــه بــأنَّ أب صــحَّ

ز اخلطــأ يف الــدين عــىلٰ  عمــر بعــد اإلســالم، فــال جيــوز أن  ُجيــوِّ

عمــر،  ين عــىلٰ اخلطــأ يف الــدِّ ]] ١٧٤ص /[[يريــد هبــذا النفــي 

مـر وبأنَّ هـذا اإلنكـار لـو كـان ألجـل فضـل أيب بكـر لكـان ع

عليـه منـه مـا يظهـر  ٰى أعرف بذلك مـن أيب عبيـدة، فكيـف خيفـ

إنَّـام أراد أبـو عبيـدة مـا أليب بكـر مـن املزيَّـة : (أليب عبيدة؟ قـال

تــه يف األخبـار املــأثورة فيـه نحــو  يف سـكون النــاس إليـه، أو مزيَّ

ــه ــر«: قول ــا بك ــتم أب ي ــه»إن ولَّ ــن «: ، وقول ــذين م ــدوا بالل اقت

ــدي ــبهة يف)»بع ــل ال ش ــون يف  ، فباط ــيس يك ــه ل ــه، ألنَّ هتافت

اإلنكــار مــا هــو أبلــغ مــن قــول أيب عبيــده لعمــر مــا قالــه لــه، 

ــىلٰ  ــك ع ــل ذل ــدين باطــل، ألنَّ  ومح ــرأي دون ال ــأ يف ال اخلط

ــا خطــأ يف الــدين دون  اإلســالم تــدلُّ عــىلٰ  إضــافة الفهــة إىلٰ  أهنَّ

التــدبري، وألنَّ إطــالق لفــظ اخلطــأ  يف عــرف الشـــرع ال ُحيَمــل 

ــام ُيعــَدل بــه إىلٰ الــدِّ  ىلٰ إالَّ عــ التــدبري يف بعــض املواضــع  ين، وإنَّ

 .لداللة

ز اخلطـأ عـىلٰ  ا تصحيحه لتأويله بـأنَّ أبـا عبيـدة كـان ُجيـوِّ  فأمَّ

ز ذلــك عليــه  ــه وإن كــان ُجيـوِّ عمـر بعــد اإلســالم فطريـف، ألنَّ

فلـيس يمتنـع أن يكـون أبـو عبيــدة مل يظهـر لـه مـن عمـر خطــأ 

ز بعــد اإلســالم إالَّ مــا د عــاه إليــه مــن املبايعــة وإن كــان ال ُجيــوِّ

ــ ــويز الش ــيس يف جت ــه، فل ــأ علي ــىلٰ ـاخلط ــة ع ــه  يء دالل وقوع

 . وظهوره

إنَّ عمــر كــان أعلــم بفضــل أيب بكــر مــن أيب : (وقولــه

ــكون  ــر يف س ــة أيب بك ــم بمزيَّ ــان أعل ــر ك ــذلك عم ــدة، فك عبي

ــدة ــن أيب عبي ــه م ــأثورة في ــار امل ــه واألخب ــاس إلي ــف )الن ، فكي

ــه فلــيس لــه يف هــذا البــاب إالَّ مثــل مــا جــاز أن ي قــول مــا قال

ـة أيب بكـر فـيام بيَّنـه مـن  عي أنَّ مزيَّ عليه؟ ألنَّه إن جاز لـه أن يـدَّ

عي أنَّ  السكون وغـريه وخفيـت عـىلٰ  عمـر جـاز خلصـمه أن يـدَّ

ــىلٰ  ــت ع ــل خفي ــه يف الفض ت ــال مزيَّ ــر، وإن ق ــك مل : عم إنَّ ذل

]] ١٧٥ص /[[يب أ خيــَف عليــه، وإنَّــام عــرض البيعــة عــىلٰ 

ــه ــل ل ــوه، قي ــن الوج ــه م ــدة لوج ــًا : عبي ــون عامل ــأجز أن يك ف

ــذي  ــه ال ــة للوج ــرض البيع ــام ع ــًا، وإنَّ ــة مع ــل واملزيَّ بالفض

 .نذكره

ــادرة  ــة مب ــر لإلمام ــديم أيب بك ــة تق ــاؤه يف علَّ ــا ارتض فأمَّ

فـة عقيـب مـوت الرسـول  ملـا كـان مـن  إطفاء الفتنة املتخوَّ

ــد ــأخري العق ــار، وأنَّ ت ــ األنص ــان ُي ــال ك ــك احل  ؤّدي إىلٰ يف تل

ــىلٰ  ــول ع موا املفض ــدَّ ــذا ق ــا، فله ــد تالفيه ــور يبع ــل،  ُأم الفاض

ل مــا يقــال لــه يف ذلــك عــاء فتنــة مل  لســنا نــرٰىض : فـأوَّ منــك بادِّ

ُجيَعــل  ٰى تظهـر أسـباهبا، ومل تقـو أمارهتـا، ومل تلـح داللتهـا، حتـَّ

لفتنـة هـذه ا دفع الفاضـل عـن مقامـه، فـأرش إىلٰ  ذلك ذريعة إىلٰ 

فــة، فــإن أشــاروا إىلٰ  ــا كانــت متخوَّ عيتهــا، وزعمــت أهنَّ  التــي ادَّ

 ما كان مـن األنصـار مـن حضـور السـقيفة، وجـذب األمـر إىلٰ 

ــ  حيمــل عــىلٰ  ٰى جهــتهم، فهــذا مل يكــن مــن األنصــار ابتــداًء حتَّ

الفاضــل، واملعــروف يف الروايــة أنَّ النفــر  تقـديم املفضــول عــىلٰ 

ــور  ــدؤا بحض ــاجرين ابت ــن امله ــار أنَّ م ــغ األنص ــقيفة فبل الس

ــاروا  ــة فص ــاب اإلمام ــوض يف ب ــوا للخ ــد اجتمع ــاجرين ق امله

أنَّ األنصــار مل  ، عــىلٰ ٰى بيــنهم مــا جــر ٰى الســقيفة وجــر إىلٰ 

ــىلٰ  ــاج ع ــه اللج ــاد، وحيمل ــب العن ــن يرتك ــدكم ممَّ ــوا عن  يكون

ـــول  ـــالف الرس ـــة خ ـــقيفة للمغالب ــــروا الس ، ومل حيض

ــام حضــروا للتــد : بري واملشـاورة، وهلــذا يقولــونواملجاذبـة، وإنَّ

ــن  ــراجهم م ن إلخ ــمِّ ــرب املتض ــة اخل ــد رواي ــوا عن ــم رجع إهنَّ

نصاب اإلمامـة، وسـلَّموا وانقـادوا وأذعنـوا ومل يبـَق مـنهم مـن 

عي قــوم اســتمراره عــىلٰ  هــو مقــيم عــىلٰ   اخلــالف إالَّ واحــد يــدَّ

ن هـذه  الف، وتنفون أنتم ذلـك عنـه، فـأّي اخل ف ممـَّ فتنـٍة ُتتخـوَّ

 .يف اإلمامة وطلب السالمة واالنقياد للحقِّ  حاله
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ــن أنَّ  ــع م ــذا املوض ــا يف ه ــول خمالفون ــزال يق ــا ال ي ــا م فأمَّ

العقد إنَّـام ُبـوِدَر إليـه خوفـًا مـن فتنـة املنـافقني الـذين كـانوا يف 

ــول  ــإنَّ مــوت رس ــدوائر، ف ــم ال ــؤمنني، يرتبَّصــون هب خــالل امل

ــــن  اهللا  ــــدَّ م ــــهم وش ــــوي يف نفوس ]] ١٧٦ص /[[ق

أطامعهـم، فلــم يكــن ُيــؤَمن مــن جهــتهم لــو مل يبــادروا بالعقــد 

م، ألنَّـه دعـومن الفتنة ما ال يـتالىفٰ  ا تقـدَّ  ٰى ، فأوضـح فسـادًا ممـَّ

احلـال بـام مل يظهـر لـه داللـة وال  ال شاهد عليهـا، وإخبـار عـىلٰ 

أمارة، ألنَّـه مل يكـن يف تلـك احلـال يف املدينـة مـن املنـافقني مـن 

ن  ُيعبَأ به، وُيعتَدُّ  بمكانـه، وإنَّـام كـان هنـاك النفسـان والثالثـة ممـَّ

ــه  ه، وجعل قــد قمعــه عــّز اإلســالم، وطأطــأ رأســه، وفــلَّ حــدَّ

ـــر  ــة يستنص ــه، وال فئ ــأوي إلي ــه ي ــأ ل ــورًا ال ملج ــورًا مقه مغم

ــبَِض الرســول  واإلســالم ممتــدُّ اإلطنــاب، مســتبدُّ  هبــا، وُق

ــويُّ  للنفــاق الُعــدد، ومل يكــن  األصــحاب، كثــري الَعــدد، ق

ــولة، وال للباطــل وال ألهلــه دولــة، فــأيُّ فتنــٍة  وألهلــه ص

فهــا األُلــوف الكثــرية مــن ذوي البــأس والغلبــة والــتمكُّ  ن تتخوَّ

ة؟ وهـذا  يف االسالم من نفـر يسـري حقـري ال بطـش هلـم وال منـَّ

قــول ُيرَغــب بأهــل العلــم والعقــل عــن االعــتامد عليـــه، 

 .واالعتالل يف هذا األمر اجلليل بمثله

ــ ــابث ــاحب الكت ــال لص ــوف : ّم يق ــل خ ــاز أن حيم إذا ج

ر يف بـاب الفضـل، فـأالَّ  الفتنة عىلٰ  م وتقـديم املـؤخَّ تـأخري املقـدَّ

ــىلٰ  ــة ع ــوف الفتن ــل خ ــاز أن حيم ــن ال  ج ــق، أو مل ــد للفاس العق

طبقــات العلــم  ٰى علــم لــه مجلــًة وال فضــل، أو ملــن هــو يف أدنــ

 والفضل، فال يكون أفضل وال كاألفضل؟

نَّ كونــه أفضــل لــيس مــن الشـــرائط الواجبــة أل: فــإن قــال

ــن  ــدالً م ــه ع ــالرتجيح، وكون ــو ك ــام ه ــا، وإنَّ ــدَّ منه ــي ال ب الت

 .الرشوط الواجبة كذلك كونه ذا حظٍّ من العلم

ــه ــل ل ــه، : قي ــن عكس ــني م ــك وب ــرق بين ــرتاح ال ف ــذا اق ه

إنَّ الفضل هـو الـذي ال بـدَّ منـه، وإنَّ العدالـة هـي التـي : وقال

 .جيحالرت ٰى جتري جمر

موجــب هــذا الفــرق أن  وبعــد، فــأجز عــىلٰ ]] ١٧٧ص /[[

ُيعَقــد يف حــال الضـــرورة ملــن هــو خــاٍل مــن العلــم مجلــًة وإن 

 .كان عدالً 

الوجه الـذي اخرتنـاه يف علَّـة  فكأنَّكم بطعنكم عىلٰ : فإن قال

بون ملن اعتلَّ يف تقديمه بأنَّه كان أفضلهم مـن  تقديم أيب بكر مصوِّ

 .هم عشريًة وال بأكثرهم ماالً حيث مل يكن بأعزِّ 

بعــض العلــل أن  ألــيس جيــب مــن حيــث طعنّــا عــىلٰ : قلنــا

بني لغريهــا، وكــلُّ  مــا حكيتــه مــن التعليــل فاســد  نكــون مصــوِّ

ــىلٰ  ــيٌّ ع ــه مبن ــدنا، ألنَّ ــحيحًا،  عن ــوابًا ص ــان ص ــار ك أنَّ االختي

ــة تقــديم املفضــول عــىلٰ  ــام اخلــالف يف علَّ الفاضــل، ونحــن  وإنَّ

ة ذلــك االختيــار وصــوابه فنحتــاج إىلٰ إن ال نقــول بصــ ذكــر  حَّ

ــة  ــام محــل قومــًا عليــه احلميَّ ــه كــان فاســدًا وإنَّ تــه، وعنــدنا أنَّ علَّ

ــة،  والعصــبيَّة، وانقــاد آخــرون للشــبهة، وأمســك البــاقون للتقيَّ

 ٰى ـقــد مضــ ٰى للكــالم يف طلــب العلــل، وهــذا املعنــ ٰى فــال معنــ

اجـة إليـه بعـون فيه كالم كثري، وسـيأيت فيـه كـالم آخـر عنـد احل

 .اهللا تعاىلٰ 

ــول  م املفض ــدَّ ــي تق ــالل الت ــاب اخل ــاحب الكت ــر ص ــّم ذك ث

الفاضـل ألجلهـا يف كـالم طويـل مجلتـه أنَّـه عـدَّ مـن مجلـة  عىلٰ 

ذلـك أن تكــون بعــض الشـــرائط التـي حيتــاج إليهــا يف اإلمامــة 

ـــالعلم  ـــول، ك ـــد املفض ـــودة عن ـــل، موج ـــودة يف الفاض مفق

الفاضــل عبــدًا أو رضيــرًا أو  واملعرفــة بالسياســة، أو يكــون

ــري  ــن غ ــل م ــون األفض ــزع، أو يك ــبن واجل ــديد اجل ــًا أو ش زمن

قــريش، أو يكــون املفضــول مشــتهر الفضــل عنــد العاّمــة 

ــن انقيــاد  ــل، أو ُيعــَرف م ــل خفــيُّ الفض ــة واألفض واخلاّص

ــه واســتنامتهم إىلٰ  ــا  النــاس للمفضــول وســكوهنم إلي ــه م واليت

ملفضــول يف البلــد الـــذي ال ُيعــَرف يف الفاضــل، أو يكـــون ا

ــه  ــات في ــد ]] ١٧٨ص /[[م ــأخري العق ــن ت ــاف م ــام فيُخ اإلم

أن حيضــــر الفاضـــل البعيـــد الـــدار مـــن فتنـــة  وإرجائـــه إىلٰ 

ــا يف  ــت مثله ــوارف ليس ــل ص ــون يف الفاض ــطراب، أو يك واض

ــبه  ــا أش ــديد، وم ــل الش ة، والبخ ــدَّ ــة واحل ــول كالعجل املفض

 .ذلك

سياســة أو مفقــود إنَّ مــن كــان نــاقص العلــم وال: يقــال لــه

ة والعجلـة والبخـل الشـديد، فلـيس  الشجاعة أو معروفًا باحلـدَّ

األفضل باإلطالق، وإنَّام أوجبنا اإلمامة ملـن كـان أفضـل يف كـلِّ 

ــل يف يشء  ــان أفض ــن ك ــة، فم ــاب اإلمام ــاة يف ب ــالل املراع اخل

 .ومفضوالً يف غريه مل يكن األفضل باإلطالق

تَّفـق أن يكـون األفضـل يف أفـرأيتم لـو ا: فإذا قال لنـا قائـل

ـــون  ـــة، ويك ـــم والسياس ـــًا يف العل ـــواب ناقص ـــادة والث العب

ــادة،  ــواب والعب ــوالً يف الث ــم مفض ــة والعل ــل يف السياس األفض

 من الذي ينصب إمامًا منهام؟

مل يكــن األفضــل يف ســائر اخلــالل واحــدًا،  ٰى متــ: قلنــا
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ــب أن  ــائل، وج ــا الس ــي ذكره ــمة الت ــل القس ــم الفض وانقس

ــ ــب الفاض ــن ينص ــًا مل ــة إمام ــاقص يف السياس ــادة والن ل يف العب

كـــان دونـــه يف كـــلِّ ذلـــك، وينصـــب الفاضـــل يف السياســـة 

املفضول يف الثواب والعبادة إمامـًا ملـن كـان أيضـًا دونـه يف كـلِّ 

م املفضــول عـىلٰ  الفاضــل فـيام كــان أفضـل منــه  ذلـك، وال ُيقـدَّ

ــ ــة اإلم ــاص والي ــاه، ألنَّ اختص ــا ذكرن ــر م ــيس ُينَك ــه، ول ام في

بفريق دون فريق مـن طريـق العقـل جـائز، وال يمتنـع أيضـًا لـو 

اتَّفق مـا ذكـروه أن ُجيَعـل الفاضـل يف العبـادة إمامـًا للمفضـول 

ــًا  ــذا أيض ــول، وه ــًا للمفض ــة إمام ــل يف السياس ــا، والفاض فيه

 .غري منكر

ــ ــد العامَّ ــل عن ــور الفض ــا ظه ــفأمَّ ــة ة واخلاصَّ ــيس بعلَّ ة فل

ــديم  ــب تق ــىلٰ امل]] ١٧٩ص /[[توج ــول ع ــل، ألنَّ  فض الفاض

ــل  م مــن كــان قلي ــة جلــاز أن ُيقــدَّ ذلــك لــو جــاز أن يكــون علَّ

ـ ة العلم نـزر املعرفـة باألحكـام إالَّ أنَّ حالـه منتشــرة عنـد العامَّ

األفضـل يف العلـم املـربز يف العلـم باألحكـام، فلـامَّ كـان ال  عىلٰ 

ــ كــن ة ومــا يظهــر هلــم يف بــاب العلــم مل ياعتبــار بــام عنــد العامَّ

أيضًا بـام عنـدهم اعتبـار يف بـاب الفضـل، وهـذا إنَّـام يصـحُّ أن 

ــة مــن يــذهب إىلٰ  أنَّ نصــب اإلمــام باختيــار  يراعيــه وجيعلــه علَّ

ــىلٰ  ــا ع ــا، فأمَّ ــر هل ــا يظه ــفاته م ــرب يف ص ــة، فتُعتَ ــذهب  األُمَّ امل

م عليـه مـن أنَّ اإلمامـة ال تكـون  لنـا فـيام تقـدَّ الصحيح الذي دلَّ

 .فال جيب اعتبار ذلك تعاىلٰ إالَّ بنصِّ اهللا 

ــــول  ــــاد للمفض ــــكون واالنقي ــــتنامة والس ــــا االس فأمَّ

واالنحــراف عــن الفاضــل والنفــور عــن واليتــه، فلــيس جيــوز 

ـــة يف تقـــديم املفضـــول وتـــأخري الفاضـــل، ألنَّ  أن يكــون علَّ

ــا إىلٰ  ــكون إذا كان ــتنامة والس ــفاته، أو  االس ــل ص ــن مل تتكام م

التقــديم مل يكــن هبــام اعتبــار، ب مــن كــان غــريه أحــقُّ منــه وأوىلٰ 

الفاسـق ومــن ال علــم عنــده  أنَّ النــاس لــو ســكنوا إىلٰ  ٰى أَال تـر

بشـــيٍء مــن األحكــام، ونفــروا عــن العــدل العــامل باألحكــام مل 

ــدل  ــأخري الع ــل وت ــق اجلاه ــديم الفاس ــة يف تق ــك علَّ ــن ذل يك

ــىلٰ  ــامل؟ ع ــع  الع ــذا املوض ــاقٌض هل ــه ن ــاب كأنَّ ــاحب الكت أنَّ ص

إنَّ : ولــذلك قــال شــيخنا أبــو عــيلٍّ : (ذا الفصــلبقولــه بعــد هــ

ــاس عــن أمــري املــؤمنني  ــل  نفــور الن ــه مــن قت ملــا كــان من

ــن  ــك م ــه، ألنَّ ذل ــري علي م الغ ــدَّ ــا ُيق ــة هب ــدُّ علَّ ــارب ال ُيَع األق

ــدِّ  ــه يف ال ــدلُّ عــىلٰ  ٰى ين، وأقــوعظــيم مناقب ته يف ذات  مــا ي شــدَّ

مـا ُذِكـَر مـن فظاظـة هـذا الوجـه ُمحِـَل  وعـىلٰ : (، قـال)اهللا تعاىلٰ 

تــه، ألنَّ ذلــك كــان يف ذات اهللا تعــاىلٰ  ويف دينــه، فــام  عمــر وحدَّ

ــلَّ  ــذا املح ــلَّ ه ــديم  ح ــوز تق ــول ]] ١٨٠ص /[[ال جي املفض

كــالم مــن ال يراعــي أســباب  ٰى ، وهــذا كــام تــر)الفاضــل عــىلٰ 

النفار والسكون، ويعتـرب بـام كـان لـه سـبب مـؤثِّر يف حـال مـن 

تـرب مـا مل يكــن مـؤثِّرًا يف حالـه، بـل كــان خيتـار لإلمامـة، وال يع

مًا لرتبته  .ما أوجب النفار عنه رافعًا ملنزلته، ومقدِّ

ا كـون املفضـول يف البلـد الـذي مـات فيـه اإلمـام وبعـد  فأمَّ

دار الفاضـل وخـوف الفتنـة مـن تــأخري العقـد، فـإنَّام يصـحُّ لــه 

ــار،  ــة باالختي ــل اإلمام ــن جع ــد م ــببًا عن ــون س ــًا أن يك أيض

أنَّـه يوجـب أن ُيعَقـد للفاسـق واخلـايل مــن  عـىلٰ . فاسـدوذلـك 

ــام  ــه اإلم ــوّيف في ــذي ت ــد ال ــان يف البل ــدين إذا ك ــوم ال ــلِّ عل ك

 .وخيفت الفتنة من تأخري العقد، وهذا ممَّا ال فضل فيه

ــاب ــل: (ثــّم قــال صــاحب الكت إن كــان األفضــل : فــإن قي

باإلمامــة فيجــب بعــد العقــد لإلمــام الــذي هــو األفضــل  أوىلٰ 

لإذ ، )ا صــار غــريه أفضــل منــه أن ُيعَقــد لــه وُيــنَقض عقــد األوَّ

ــال ــّم ق ــه: (ث ــل ل ــرب يف : قي ـــرط أن ُيعتَ ــذا الش ــع يف ه ال يمتن

ــىلٰ  ل ع ــريًا  األوَّ ــك، ألنَّ كث ــد ذل ــرب بع ــوه، وال ُيعتَ ــض الوج بع

ة العقـد وإن كـان  من األحكام قـد تعـرض وال يمنـع مـن صـحَّ

النكـاح فـال متنـع  تطـرأ عـىلٰ يف االبتداء يمنع منه، كالعلَّـة التـي 

ته وإن منعــت يف االبتــداء، إىلٰ  غــري ذلــك، فهــو  مــن صــحَّ

الداللــة، وقــد ثبــت بالــدليل أنَّ عقــد اإلمــام ال  موقــوف عــىلٰ 

قـد ذكـر  أنَّ شـيخنا أبـا عـيلٍّ  ينقض بذلك، وهـو اإلمجـاع، عـىلٰ 

ــام  ــه وإنَّ ــخ إمامت ـــره ال ُيفَس ــفَّ بص ــام إذا ُك ــنُّ أنَّ اإلم ــيام أظ ف

مجلــة اإلمامــة، فلــم ُيــنَقض عقــد  عنــه غــريه وهــو عــىلٰ  ينــوب

ــو ــع أق ــاب املن ــو يف ب ــة، وه ــذه اخللَّ ــة هل ــون  ٰى اإلمام ــن ك م

 ...).املفضول مفضوالً 

الســؤال الزم، ومل جيــب عنــه : يقــال لــه]] ١٨١ص /[[

ــن  ــًا م ــَل مانع ــلَّ يشٍء ُجِع ــده أنَّ ك ــذي ُيؤكِّ ــع، وال ـــيٍء مقن بش

عـرض بعـد العقـد صـار سـببًا  ٰى العقد لإلمام ابتـداًء، فهـو متـ

ت اإلمامــة، أَال تــر أنَّ العدالــة لـــامَّ أن كانــت  ٰى للفســخ وتغــريَّ

مطلوبــة، وكــان الفســق مانعــًا مــن العقــد ابتــداًء، فكــذلك لــو 

ت العدالــة كــان ذلــك يوجــب  ظهـر الفســق بعــد العقــد وتغـريَّ

الفسخ، وكذلك العلـم املخصـوص لــامَّ كـان فقـده مانعـًا مـن 

ــد  ــداء العق ــم ابت ــن العل ــروج ع رنا أنَّ اخل ــدَّ ــو ق ــًا ل ــع أيض من

ـــروط  ــائر الش ــريه، وس ــيان أو غ ــا بنس ــتقبل إمَّ ــرض يف املس يع



 ٤٩٣  .............................................................................  األفضليَّة) ١/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــرج  ــف خ ــتمرار، فكي ــع االس ــاة م ــي مراع ــداًء ه ــاة ابت املراع

ة عــن ســائر الصــفات؟ والــذي ذكــره الفضــل يف هــذه القضــيَّ 

ع أمـر منـ كـلُّ  :من العلَّة يف النكـاح ال ينفعـه شـيئًا، ألّنـا مل نقـل

صـنا بـذلك اإلمامـة  يف كلِّ عقٍد ابتداًء منـع عارضـًا، وإنَّـام خصَّ

 .دون غريها

ــىلٰ  ــاع ع ــاؤه اإلمج ع ــا ادِّ ــة ال ُيــنَقض  وأمَّ ــد اإلمام أنَّ عق

ــدنا أنَّ  ــا خــارجون عــن هــذا اإلمجــاع، وعن بــذلك فباطــل، ألّن

ابتـداًء  ٰى اإلمامة لو كانـت باالختيـار وكـان الفضـل فيهـا مراعـ

يف املســـتقبل، وجيـــب أن ُتـــنَقض  ٰى اعـــلوجـــب أن يكـــون مر

 .إمامة من صار مفضوالً كام ُيمنَع من العقد للمفضول

ا ما حكـاه عـن أيب عـيلٍّ  يف اإلمـام إذا ُكـفَّ بصــره، فـإن  فأمَّ

ن يقـول كان أبـو عـيلٍّ  إنَّ كـفَّ البصــر مـانع مـن العقـد يف : ممـَّ

ــه متــ عــرض يف اإلمــام، وهــو  ٰى االبتــداء، فيجــب أن يــنقض ب

ــة مــا اعتربنــاه يف أنَّ املــانع  ٰى ض متــمنــاق مل يلتــزم ذلــك، واحلجَّ

من العقد ابتـداًء يمنـع منـه ثانيـًا، وإن مل يكـن يقـول ذلـك فـال 

 .لالحتجاج بقوله ٰى معن

ــل: (ثــّم قــال صــاحب الكتــاب ــالنصِّ : فــإن قي ــَع ب لــو ُقطِ

: غـريه؟ قيـل لـه فضل الواحد أكـان جيـوز العـدول عنـه إىلٰ  عىلٰ 

ُيعتَــرب يف هــذا ]] ١٨٢ص /[[نَّ الــذي قــد جيــوز ذلــك، أل

البــاب هــو الفضــل يف الظــاهر دون البــاطن، فــإذا قــوي الظــنُّ 

م  ــدَّ ــع أن ُيق ــه مل يمتن ــل من ــه أو أفض ــريه مثل ــارات أنَّ غ باألم

ــول  ــن الرس ــَمع م ــة أن ُيس ــك بمنزل ــه، وذل ــفه  علي وص

ــه، وإن مل  م غــريه علي ــه قــريش، فــال جيــب أن ال ُيقــدَّ الرجــل أنَّ

هـذا الوجـه جيـوز أن يكـون مـن ال  نسـب قطعـًا، وعـىلٰ يثبت ال

فضله أفضل منـه، وإنَّـام كـان جيـب مـا سـأل عنـه لـو  ُيقَطع عىلٰ 

ن  ...).كان الفضل املطلوب هو املتيقَّ

ــه ــال ل ــه أوىلٰ : يق ــوع علي ــل املقط ــبهة يف أنَّ الفض أن  ال ش

ــل يف  ــرب الفض ــام يعت ــون، وإنَّ ــل املظن ــن الفض ــاحبه م م ص ــدَّ ُيق

ــث مل الظــاهر دو ــن حي ــاب م ــذا الب ــربه يف ه ــاطن مــن يعت ن الب

ــه إىلٰ  ــن ل ــام  يك ــنَّ إنَّ ــل، ألنَّ الظ ــه دلي ــبيل وال علي ــاطن س الب

ـا مـع يكون له حكم ويقوم مقـام العلـم عنـد تعـذُّ  ر العلـم، فأمَّ

ــرب  ــا بخ ــو علمن ــذا ل ، وهل ــنِّ ــم للظ ــال حك ــم ف ــول العل حص

مــن  عدالـة بعـض الشــهود لكانـت شـهادته أوىلٰ  الرسـول 

ــع عليهــا، ومــا أظــنُّ أحــدًا شــها ــنُّ عدالتــه وال ُيقَط دة مــن ُيَظ

ــوع عــىلٰ  ــّوي يف هــذا البــاب بــني شــهادة املقط عدالتــه  يس

ـــة يف جهـــة  ـــه، وال جيعـــل الرجحـــان واملزيَّ ـــة عدالت واملظنون

 .العلم

ا الـذي جعلـه أصـالً مـن وصـف الرسـول  لرجـل  فأمَّ

ــنُّ  م غــريه ممَّــن ُيَظ ــه قــريش فــال يمتنــع أن ُيقــدَّ ــه قــريش،  بأنَّ أنَّ

ــىلٰ  ــة ع ــد، واحلجَّ ــرين واح ــالف يف األم ــه يف  واخل ــاد قول فس

 .األصل والفرع مجيعًا ما ذكرناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف العلم الكالم

ــه ]] ٤٣٠ص [[ ــواب، ألنَّ ــلهم يف الث ــه أفض ــذلك كون وك

ــىلٰ  ــي ع ــ يبتن ــيس بمج ــذا ل ــدين، وه ــع ال ــيس يف مجي ــه رئ د أنَّ رَّ

 .العقل

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــىلٰ ]] ٤٣٤ص [[ أنَّ اإلمــام أفضــل  وأمَّ

ب كونــه إمامــًا يف مجيــع الــدين  ــًا فهــو ُيقــرِّ ــة وأكثرهــا ثواب األُمَّ

ورئيســًا يف الشـــرع كّلــه، فــال واجــب عقــيل وال عبــادة رشعيــة 

ــ ــك كلِّ ــدخول ذل ــام ل ــا، واإلم ــرئيس فيه ــة إالَّ وهــو ال ه يف مجل

ــ ــذي ه ــدين، ال ــون ال ـــي أن يك ــذا يقتض ــه، وه ــام يف مجيع و إم

ة يف هذا كلِّ   .هأفضل من األُمَّ

ــًا  وال جيــوز أن يكــون أفضــلهم ظــاهرًا وإن كــانوا أكثــر ثواب

زه إذا مل نقطــع عــىلٰ  ــام ُنجــوِّ زنــا  منــه، ألنَّ هــذا إنَّ عصــمته، وجوَّ

ــه ــالف باطن ــاهره بخ ــون ظ ــب . أن يك ــمته وج ــت عص وإذا ثب

ه أكثر ثواباً مساواة الظاهر  القطع عىلٰ   .للباطن وأنَّ

 .)الشايف(هذه الطريقة اعتمدنا يف الكتاب  وعىلٰ 

ــام تقتضـــي أنَّ : ويمكــن االعــرتاض عليهــا بــأنَّ  العصــمة إنَّ

بــاطن اإلمــام كظــاهره يف اإلخــالص والقربــة بأفعالــه، ولــيس 

ــع  ــه،  -يمتن ــن رعيَّت ــه م ــاهر أفعال ــالً يف ظ ــر فض ــان أكث وإن ك

ــىلٰ  ــمته ع ــت عص ــاوا ودلَّ ــه مس ــاهره يف أفعال ــه لظ أن  -ة باطن

ــاهر  ــه فضــالً يف الظ ــو أنقــص من ــه مــن ه يكــون يف مجلــة رعيَّت

منه، وإن كان أكثر ثوابـًا، كـأن يكـون مـثالً أقـّل صـالة نافلـة أو 

ذلـك القليـل  صـوم نافلـة منـه يف الظـاهر، وإن كـان ثوابـه عـىلٰ 

ــد عــىلٰ  ــه،  العــدد يف الظــاهر يزي ــر عــددًا من ــواب مــا هــو أكث ث

ـــلُّ ]] ٤٣٥ص /[[ ـــر ويق ـــام يكث ـــواب إنَّ ـــإنَّ الث ـــب  ف بحس

 .الوجوه التي يقع عليها دون كثرة عدد األفعال

إذا ثبـت وجـوب : ويمكن نصــرة هـذه الطريقـة بـأن يقـال

ــو ــام أق ــون اإلم ــ ٰى ك ــه الش ــه وأفعال ــاالً يف عدالت ــن ـح رعية م
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قـوم ملـا اخرتنـا إالَّ مـن  مجيع رعيَّته، وإّنا لـو اخرتنـا رئيسـًا عـىلٰ 

العلــم  فضــل ظــاهرًا مــن رعيَّتــه، ولــو كــان ســبيل لنــا إىلٰ هــو أ

بالتفاضــل يف الثــواب ملــا اخرتنــا إالَّ مــن هــو أكثــر ثوابــًا، فــإنَّ 

ــ ــه مراعــالفضــل املمكــن التوصُّ . فــيمن ُينَصــب رئيســاً  ٰى ل إلي

 .الظنِّ  وحيث مل يمكن العلم، عدلنا إىلٰ 

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــام، وا وإذا ك ــار اإلم ــوّيل الختي ــو املت ــنصِّ ه  ل

ا ال  عىلٰ  عينه، وهو عـامل مـن البـواطن وكثـرة الثـواب وقلَّتـه، ممـَّ

ه مــن كثــرة يصــحُّ أن يعلمــه ســواه، وجــب فــيام جيــب أن يظنَّــ

ــاً  ــون عامل ــواب أن يك ــرئيس يف . الث ــل ال ـــي فض ــذا يقتض وه

 .الثواب قطعاً 

ــنصِّ  ــوب ال ــم بوج ــون العل ـــي أن يك ــة تقتض ــذه اجلمل  وه

ــىلٰ  ــدِّ  ع ــام متق ــماإلم ــًا، وأن ال  مًا للعل ــة ثواب ــر األُمَّ ــه أكث بكون

عليــه  وجــوب الــنصِّ  بوجــوب فضــله يف الثــواب عــىلٰ  ُيســتَدلَّ 

 .)الشايف(ما نرصناه يف  عىلٰ 

ــه يف اإلمــام ذهــب إىلٰ  ومــن قــويِّ  ــد علي ــا ُيعتَم ــوب  م وج

كونه أكثر ثوابـًا مـن رعيَّتـه، فـالقول بوجـوب عصـمته وجتـويز 

ــن اإل ــارج ع ــواب خ ــوالً يف الث ــه مفض ــول كون ــلُّ ق ــاع، وك مج

 .يمنع اإلمجاع منه فهو باطل

ــة  وهــذه الطريقــة راجعــة إىلٰ  د العقــل، وإن كانــت مبنيَّ جمــرَّ

ــوز أنَّ اإلمجــاع حــقٌّ  عــىلٰ  ــم بالعقــل أنَّ الزمــان ال جي ــا نعل ، ألّن

انفكاكه من رئيس معصـوم، فإمجـاع أهـل كـّل زمـان ال بـدَّ مـن 

ًة، ألنَّ املعصوم يف مجلت  .هكونه صوابًا وحجَّ

ــتَدلَّ  ــن أن ُيس ــا يمك ــىلٰ  وممَّ ــه ع ــون  ب ــن أن يك ــدَّ م ــه ال ب أنَّ

ـة يف الشـ ـة ثوابـًا أنَّـه قـد ثبـت كونـه حجَّ رع، ـاإلمام أكثـر األُمَّ

قـول اإلمـام يف  فيـه مـا ال مرجـع إالَّ إىلٰ  ٰى رع ربَّام جـرـوأنَّ الش

ــر ــه، فج ــر ٰى بيان ــام  ٰى جم ــالم، فك ــالة والس ــه الص ــول علي الرس

ــا  ــول ]] ٤٣٦ص /[[أوجبن ــا يف الرس ــن وخمالفون أن  نح

ــه  ت ــن ُأمَّ ــل م ــون أفض ــواب]  يف[يك ــه   الث ــري وكون ــل التنف ألج

ة فيام ُيعَلم من جهته، فالواجب يف اإلمام مثل ذلك  .حجَّ

ـة يف  ٰى والقوم يعرتفـون لنـا بـأنَّ اإلمـام متـ ثبـت كونـه حجَّ

الشـــرع وجــب لــه مــن الفضــل والعصــمة مــا للرســول، وقــد 

لنا عىلٰ   .وب ذلكوج دلَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

:  ٰى ـد املرتضــــقــــال الســــيِّ  :مســــألة]] ١٩٤ص [[

تـه وأعلـم، لقـبح تقـديم وواجب فيه أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ 

 .الفاضل فيام كان أفضل منه فيه يف العقول املفضول عىلٰ 

اإلمــــام جيــــب أن يكــــون  :رشح ذلــــك ]]١٩٥ص /[[

 . مًا فيهته وأعلم فيام كان مقدَّ أفضل من رعيَّ 

ــا قــد علمنــا رضورةً أ: ذلــك عــىلٰ  ويــدلُّ  ــ ّن ه ال حيســن أن أنَّ

مثــل  س عـىلٰ أَّ رم مـن ال حيسـن مسـائل قليلــة يف الفقـه وُيـيتقـدَّ 

ــافعي، وال أن يُ  ــة والش ــدَّ أيب حنيف ــة ق ــل كتاب ــن مث ــن حيس م م

ــازين  ــالني واخلبّ ــفيُ ]] ١٩٦ص /[[البّق ــجَع ــىلٰ ل رئيس ــل  ًا ع مث

 قبحـه رضورةً  مَ ِلـذلـك عُ  َل ِعـفُ  ٰى ابن مقلة وابـن البـّواب، ومتـ

ه تقــديم  أنَّـوال وجــه لقـبح ذلــك إالَّ . السـفه فاعلــه إىلٰ  َب ِسـونُ 

 .الفاضل للمفضول عىلٰ 

ــع األُ رعيَّ  مًا عــىلٰ وإذا كــان اإلمــام مقــدَّ  مــور، تــه يف مجي

 . كان تقديمه قبيحاً وجب أن يكون أفضل منهم وإالَّ 

مـراء والقضـاة والقـول ذلـك قـبح تقـديم األُ  وال يلزم عـىلٰ 

ألّنـا نقـول فـيمن ذكـروه مثـل القـول . بوجوب كـوهنم أفضـل

ــ ــر بعــض األُ ؤمَّ ه يقــبح أن ُيــيف اإلمــام، ألنَّ بعــض  وّىلٰ مــراء أو ُي

ــم بالقضــاء  القضــاة عــىلٰ  ــو أعل ــم ]] ١٩٧ص /[[مــن ه وأعل

 .منه بسياسة اإلمارة

مــن كــان أفضــل  م الفاضــل عــىلٰ دَّ قــوال يلــزم أيضــًا أن ال يُ 

ه جيـوز أنَّـ ٰى  تـرأَال . ذلـك جـائز م عليـه فيـه، ألنَّ قـدَّ منه فيام مل يُ 

ــ ــًا هبــام  وّىلٰ وحيســن أن ُي اإلمــارة وتــدبري احلــرب مــن كــان عامل

ــىلٰ  ــتهام ع ــوم بسياس ــن مل  ويق ــان م ــك، وإن ك ــن ذل ــن ال حيس م

ــ م قــدَّ ه مل يُ حيســن مــا قلنــاه أعلــم منــه بالقضــاء واألحكــام، ألنَّ

 ؟عليه فيه

ل مــا ال يزالــون يســألوننا عنــه مــن تقــديم َمــهــذا ُحي  وعــىلٰ 

كثـري مـن فضـالء الصـحابة  عمرو بـن العـاص عـىلٰ   النبيِّ 

ـــ]] ١٩٨ص /[[يف  ـــزوات، ألنَّ ـــض الغ مـــه يف قدَّ  ه بع

ــري ــتها ال غ ــرب وسياس ــو و. احل ــأه ــوم نَّ ــن الق ــم م ــان أعل ه ك

 .يعةبتدبري احلرب ملا كان فيه من املكر واخلد

ــ ــة إنَّ ــذه الدالل ــدلُّ وه ــىلٰ  ام ت ــون  أنَّ  ع ــب أن يك ــام جي اإلم

ـأفضل من رعيَّ  ام نعلمـه ا كونـه أكثـر ثوابـًا فـإنَّ ته يف الظـاهر، فأمَّ

ــأن نُ  ــه معصــومًا، ب ــبكون ــأن نقــولعلِّ ــاه ب ــ: ل مــا قلن ام يقــبح إنَّ

ه تقـديم لـه عليـه الفاضـل يف الظـاهر، ألنَّـ تقديم املفضول عـىلٰ 

 .بح ذلك نعلم وإن مل نعلم أمرًا آخرق ال غري، ألنَّ 

ــت أنَّ  ــ وإذا ثب ــًا أنَّ العلَّ ــت أيض ــا ذكرنــاه وثب اإلمــام  ة م
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ــدِّ  ــع أُ متق ــون م يف مجي ــب أن يك ــاع، وج ــدين باإلمج ــول ال ص

 .ة انتقضت العلَّ أفضل منهم فيه وإالَّ 

ـــىلٰ ]] ١٩٩ص /[[ ـــول ع ـــبح تقـــديم املفض  وإذا ثبـــت ق

وبمثلـه وبقريـب منـه الفاضـل بـام ذكرنـاه، فـبام نعلـم بـه ذلـك 

ــل ــه يف الفض ــاويًا ل ــان مس ــه إذا ك ــه علي ــبح تقديم ــم ق . نعل

 .فالطريقة واحدة

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ـ وال بــدَّ ]] ٨٧ص [[ ة، لكونــه مــن كونــه أفضــل الرعيـَّ

ــاً  ــم األوَّ  رئيس ــول العل ــياء، وحص ــع األش ــم يف مجي ــبح هل ل بق

 .الفاضل فيام هو أفضل منه فيه تقديم املفضول عىلٰ 

ة ة الرعيـَّكافَّـ فـاملعلوم وجـوب تعظـيم الـرئيس عـىلٰ  وأيضاً 

بعـض،  ه أحـد مـنهم عليـه وال بعـض عـىلٰ وجه ال يسـتحقّ  عىلٰ 

لكونــه مفــرتض الطاعــة علــيهم، والتعظــيم كاشــف عــن 

ــىلٰ  ــه أع ــتحقاقه من ــا اس ــواب، وإذا علمن ــب  اســتحقاق الث املرات

 .أفضل :قولنا ٰى ، وهذا معناباً علمنا كونه أكثرهم ثو

ــلإ ــكر : ن قي ــة لش ــدكم كيفي ــة عن ــرض الطاع ــان ف إذا ك

ومــا  ؟نعمــة، فــام هــي نعمــة الــرئيس التــي هلــا وجبــت طاعتــه

 ؟والتعظيم ال حيسن االبتداء به ،وجه تعظيمه يف الغاية

يف بعـض الـنعم طاعـة فقـد جيـب  ٰى ـن اقتضـإالشكر و: قيل

ملصالح ومفاسـد  ناً ن املطاع مبيِّ بأن يكو ،الطاعة ال من هذا الوجه

صـالحهم  ة ال يـتمُّ به الرعيَّ  مستصلحاً  رئيساً   بطاعته أوالَّ إ ال تتمُّ 

صـالح املطيـع وانتفـاء  هنا يف حـقِّ افيجب الطاعة ه ، بطاعتهالَّ إ

 .قتيض ذلكتم له نعمة ن مل يتقدَّ إمفاسده و

ــ أنَّ  عــىلٰ  النظــر يف مصــالح  هفــلِّ ل مــن كُ الــرئيس يتحمَّ

ــالر ــهم عيَّ ــك ة ومعارض ــن ذل ــم ــكره املقتض ــب ش ــا يوج  ـيمل

 .أوجب طاعته ، تعظيامً تعظيمه

ــ]] ٨٨ص /[[ ا تعظيمــه فكاشــف عــن اســتحقاقه مــن فأمَّ

ــتحقُّ  ــواب مــا ال يس ــدَّ ه أحــد مــن رعيَّ الث ــه حســب مــا ق مناه، ت

هبـا ذلـك ملـا  ي ثبـوت طاعـات للـرئيس، اسـتحقَّ ـوذلك يقتض

 بأعبـاء الرئاسـة وصـربه عـىلٰ  فـهقبل النصبة أو هبـا إذا كـان تكلَّ 

 .ها من أعظم الطاعاتل مشاقِّ حتمُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــ]] ٥٢٤ص [[  :ونــه أفضــل، يف موضــعنيكالم يف كــا الوأمَّ

ال و تـه،واحد من رعيَّ  لِّ كون أفضل ثوابًا من كجيب أن ي: أحدمها

ال مسـاويًا لـه يف و نـهثـر ثوابـًا مكون فـيهم مـن هـو أكجيوز أن ي

ون أفضل منهم يف الظاهر فيام هو كه جيب أن يأنَّ : اآلخرو .الثواب

 .عليهم فيه ممقدَّ 

 :]ة ثواباً مَّ اإلمام أفضل األُ  يف أنَّ [

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  وال ــاألوَّ  ع ــو أنَّ ــل ه ــت أنَّ ــدَّ ه إذا ثب أن  ه ال ب

ــي ــومًا، فك ــام  لُّ كــون معص ــال مــن رشط اإلم ــن ق ونــه كم

ـال أحـد مـن األُ و ثـرهم ثوابـًا،كهو أ معصومًا قال ق بـني ة فـرَّ مَّ

 .املسألتني

 اإلمجــاع، عــىلٰ  هــذا مبنــيٌّ  إنَّ : ولــيس ألحــد أن يقــول

 .د العقلالمنا يف جمرَّ وك ة اإلمجاع طريقه السمع،صحَّ و

ــ ــدنا أنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــُق  عن ــاع طري ــكاإلمج ــه حجَّ ــُل؛ ونِ ًة العق

ــث دلَّ  ــن حي ــا م ــىلٰ لن ــان ال خي أنَّ  ع ــوم،الزم ــن معص ــو م ال و ل

 .ك ما قلناهالسمع، فثبت بذل إىلٰ  كحيتاج مع ذل

ثــرهم ثوابــًا كون أكــاإلمــام جيــب أن ي أنَّ  عــىلٰ أيضــًا  ويــدلُّ 

ـأنَّ  ه أحـد مـن مـن التعظـيم مـا ال يسـتحقُّ  ه يسـتحقُّ ه قد ثبت أنَّ

ه لـو ؛ ألنَّـا مسـتحق� ون إالَّ كـهذا التعظـيم ال جيـوز أن يو ته،رعيَّ 

ــ ــك ــالحلَ  الً ان تفضُّ ــه باألطف ــن فعل ــائم،و س ــا و البه ــد علمن ق

 .كخالف ذل

 فــرض الطاعــة عليــه لــه، ِمــنْ  يونريــد بــالتعظيم مــا ينطــو

ــاء و ــوب االنته ــره إىلٰ وج ــهو أم ــاد و هني ــه كاعتق ــىلٰ ون ــة  ع منزل

تـه فيـه، مـع أّنـا متعبّـدون هذا ال يدانيـه أحـد مـن رعيَّ و رفيعة،

ــبعض ــنا ل ــيم بعض ــر]] ٥٢٥ص /[[ أَال . بتعظ ــا ٰى ت ــنُ  أّن م عظِّ

ــن  ــم ــوفِّ ك ــىلٰ رًا ان مت ــات ع ــع الواجب ــل مجي ــن و فع ــاع م االمتن

 كذلوكـ ؟كيفعـل أقـّل مـن ذلـ م َمـنْ عظِّـا نُ ثـر ممـَّكاملقبّحات أ

ثـر مـن تعظيمنـا مـن ال كمـه أعظِّ ثـريًا مـن النوافـل نُ كمن يفعل 

ــو .يفعــل شــيئًا منهــا ــد و ة اإلمــام إالَّ ال أحــد مــن رعيَّ هــو متعبّ

ــام ــيم اإلم ــو بتعظ ــىلٰ ه تبجيل ــع رعيَّ  ع ــهمجي ــىلٰ  ت ــه، وع ال و نفس

اإلمـام أيضـًا متعبّـد و .ون فيهم مـن هـو أفضـل منـهكجيوز أن ي

ال جيــوز و قــدر منزلتــه، عــىلٰ مــنهم  واحــدٍ  لُّ كــتــه، بتعظــيم رعيَّ 

مـه عظِّ مـع هـذا ال يُ و تـه مـن يسـاويه أو يفضـلهون يف رعيَّ كأن ي

 .نفسه عىلٰ 

قــد و عظــيم،رب مــن التـوإذا ثبــت لنــا تعظيمــه هبــذا الضــ

ــ ــا أنَّ ــا أنَّ علمن ــوم، علمن ــه  ه معص ــاهره،كباطن ــيم  أنَّ و ظ التعظ

 .تهه أحٌد من رعيَّ منبئ عن استحقاق ثواٍب ال يستحقُّ 
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 بعـــد ثبـــوت إالَّ  هـــذا ال يـــتمُّ : ولـــيس ألحـــد أن يقـــول

ال و ونـه أفضـل،ك عـىلٰ يف بـاب الداللـة  اٍف كـثبوهتا و عصمته،

 .هذه الطريقة إىلٰ حيتاج معها 

ــ ــدلُّ  أنَّ ؛ كوذل ــمة ال ي ــول العص ــىلٰ  حص ــاحبها  أنَّ  ع ص

ــع أن يكأ ــل ال يمتن ــريه، ب ــن غ ــًا م ــر ثواب ــث ــيس ك ــن ل ون م

ثـرة الثـواب لـيس ك ن هـو معصـوم؛ ألنَّ ثر ثوابـًا ممـَّكبمعصوم أ

ثرهتـا، بـل بـالوجوه التـي تقـع عليهـا، فـال وك بصـورة األفعـال

 .كثرة الثواب من طريق آخريف اعتبار  بدَّ 

ــًا ثــر ثكام أّكــاحلُ و مــراءون األُ كــهــذا أن ي عــىلٰ وال يلــزم  واب

 .من رعاياهم ملثل ما قلناه

لـه  َمـنْ  وكـلَّ  امّكـاحلُ و مـراءاألُ  نَّ إ :الـذي نقولـه ؛ أنَّ كوذل

ون أفضـل منـه يف الظـاهر فــيام كـأن ي غـريه فـال بـدَّ  عـىلٰ واليـٌة 

تعظــيم  م هبــا أنَّ علَ مل تثبــت فـيهم العصــمة، فــيُ و هـو أمــري فيــه،

لـو و منبئـًا عـن الثـواب، اكونـه مسـتحق�  عـىلٰ م مقطوع ة هلالرعيَّ 

ـ :ثبت لنا عصـمتهم لقلنـا مـن رعايـاهم، فبـان  ثـر ثوابـاً كم أإهنَّ

 .الفصل بينهام

ـ أنَّ  عـىلٰ لنـا ؛ أّنـا قـد دلَّ كذلـ عـىلٰ أيضًا  ويدلُّ  ٌة اإلمـام حجَّ

ــ ــذلـيف الش ــب ل ــًا، كون أكــأن ي كرع، فوج ــر ثواب  النبيِّ كــث

ــه( ــالمو علي ــه الس ــ )آل ــ امَّ ـل ــك ــان حجَّ ــب أن ـًة يف الش رع وج

ــًا،كون أكــي تــه مــن هــو مثلــه يف مَّ ون يف أُ كــمل جيــز أن يو ثــر ثواب

 .ك اإلمام سواءذلوك الثواب،

 :]ة يف الظاهرمَّ اإلمام أفضل األُ  يف أنَّ [

ون أفضـل مـنهم يف الظـاهر كـه جيـب أن يالم يف أنَّـكا الوأمَّ 

]] ٥٢٦ص /[[فهـــو مـــا علمنـــا رضورًة مـــن قـــبح تقـــديم 

ه أنَّـ ٰى  تـرأَال . الفاضـل فـيام هـو أفضـل منـه فيـه عـىلٰ املفضول 

 عــىلٰ تــب مثــل خطــوط الصــبيان كيقـبح أن جيعــل رئيســًا مــن ي

مامـًا إك وًام علـيهام يف ذلـكجيعلـه حـاو ابـن البـّواب،وابن مقلة 

 مثـل أيب حنيفـة عـىلٰ هلام فيـه، أو جيعـل املبتـدئ يف الفقـه رئيسـًا 

أحـــٍد  ال حيســـن ِمـــنْ  وريٌّ رض كالعلـــم بـــذلو ؟الشـــافعيو

 .املنازعة فيه

ــ ون أفضــل منــه يف الظــاهر عاملــًا  كــه جيــب أن يوإذا ثبــت أنَّ

 عـىلٰ ه تقـديم املفضـول ًة غـري أنَّـعلَّـ ك، فلم نجد لـذلكقبَح ذل

 كعنـد العلـم بـذل الفاضل فيام هو أفضـل فيـه منـه؛ بداللـة أنَّ 

ــو نعلــم قبحــه، ــم بقبحــه، فعلمن  ا أنَّ عنــد ارتفاعــه يرتفــع العل

 .ة ما قلناهالعلَّ 

هــو الــذي ينصــب اإلمــام فيجــب  تعــاىلٰ ان القــديم كــوإذا 

ام أّنـا إذا نصـبناه جيـب كـثـر ثوابـًا، كأو ون يف باطنه أفضلكأن ي

ــكـأن ي  إىلٰ ه ال طريـق لنــا ون أفضـل فــی الظـاهر؛ مــن حيـث إنَّ

 .العلم بالبواطن

وه  بعـد أن تبنّـم إالَّ كـل هـذا ال يـتمُّ : وليس ألحـد أن يقـول

ــىلٰ  ــ ع ــاىلٰ ه أنَّ ــه، تع ــب ل ــو الناص ــوم و ه ]] ٥٢٧ص /[[معل

كـون ه جيـب أن يأنَّـ عـىلٰ ثـر ثوابـًا كونـه أكون بم أبدًا تسـتدلُّ كأنَّ 

 .منصوصًا عليه

ــ ــوب كوذل ــرب وج ــة ال نعت ــذه الطريق ــا ه ــا إذا اعتربن ؛ أّن

ونــه كثــرة الثــواب، بــل نعتــرب بكونــه منصوصــًا عليــه  بك

بنينـا  كفـإذا ثبـت لنـا ذلـان معصـومًا، كـمنصوصًا مـن حيـث 

 .كالم يف الثوابعليه ال

ون األفضـل يف الثـواب ناقصـًا يف كـفـق أن يلـو اتَّ : فإن قيل

ــوالً يف و األفضــل يف السياســةو السياســة،و العلــم العلــم مفض

 الذي ينصب إمامًا؟ العبادة، َمنْ و الثواب

ون الفاضـل كـوجـب أن ي كذلـ عـىلٰ ان األمـر كـ ٰى مت: قلنا

ان دونـه يف مجيــع كـنـاقص يف السياسـة إمامـًا ملـن الو يف العبـادة

ــ ــوابو ،كذل ــول يف الث ــن و املفض ــًا مل ــادة إمام ــالعب ــًا ك ان أيض

ان كـالفاضـل فـيام  عـىلٰ م املفضـول قـدَّ ال يُ و ،كذلـ لِّ كـدونه يف 

ــه، ــه في ــل من ــو أفض ــ كذل ــا وِّ ُجي ــد علمن ــا ق ــري أّن ــل، غ زه العق

 إلمجـاع،اإلمـام واحـد با بالسمع خالفـه؛ مـن حيـث علمنـا أنَّ 

ــو ــل أنَّ ــا بالعق ــدَّ علمن ــأن ي ه ال ب ــن رعيَّ كون أك ــًا م ــر ثواب ــه، ث ت

 .فقما قالوه ال يتَّ  أنَّ  كفعلمنا بذل

الفاضـل، إذا  عـىلٰ ال جيـوز تقـديم املفضـول  مَ ـلِـ: فإن قيـل

 ٌة متنع من تقديمه؟ان يف الفاضل علَّ ك

الفاضــل  عــىلٰ تقــديم املفضـول  منا أنَّ إذا ثبــت بـام قــدَّ : قلنـا

احلُســن يف حــال مــن  إىلٰ  ك ذلــقــبح، فــال جيــوز أن يتغــريَّ  وجــه

 ثبـت امَّ ـالظلـم لـ ام أنَّ كـاألحوال مـع ثبـوت وجـه القـبح فيـه، 

ــ  ون فيــه لطــفكــه وجــه قــبح مل جيــز أن يصــري حســنًا، بــأن يأنَّ

إذا  كجلــاز تقــديم الفاســق املنهمــ كلــو جــاز ذلــو مصــلحٌة،و

 .بام قلناه إالَّ  كال حميص من ذلو ٌة،ان يف العدل علَّ ك

ــول ــد أن يق ــيس ألح ــ إنَّ : ول ــالف ذل ــمع ورد بخ ؛ كالس

ـــيَّ  ألنَّ  ـــدَّ   النب ـــرو ق ـــاص ]] ٥٢٨ص /[[م عم ـــن الع ب

م زيـد بـن حارثـة قـدَّ و عمـر،و ركـأيب ب عـىلٰ خالد بـن الوليـد و

 .م عليهمدِّ ن قُ هؤالء أفضل ممَّ و جعفر بن أيب طالب، عىلٰ 
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خالـد و ون عمـرو بـن العـاصكـه ال يمتنـع أن ي؛ أنَّـكوذلـ

تــدبري و ورين يف العلــم بالسياســةكبــن الوليــد أفضــل مــن املــذ

ــرب، ــو احل ــإنَّ ــدِّ ام ُق ــري، كما يف ذل ــو ال غ ــة أمَّ ــن حارث ــد ب ا زي

ــًا  ــه أيض ــه في ــ]] ٥٢٩ص /[[فالوج ــل ذل ــد روي أنَّ و .كمث  ق

لـو و .هـذا يسـقط السـؤال عـىلٰ الً، فم أوَّ ان املقـدَّ كـ جعفرًا 

 .كان اجلواب ما قلناهمناه سلَّ 

الفاضـل  عـىلٰ إذا جـاز تقـديم املفضـول : ّم يقال للمعتزلـةث

 عـىلٰ الفاسـق و املـؤمن، عـىلٰ افر كـ جاز تقـديم الة مانعة هالَّ لعلَّ 

ــ ــل ذل ــوا ذلــك؟ فــإن ارتكالعــدل ملث ــذهبهم،كــتر كب وإن  وا م

 .راموا الفرق ال جيدونه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 :األفضلية]] ٣٠٧ص [[

  واحـد مـن رعيَّتـه يف كونـه وجيب أن يكون أفضـل مـن كـلِّ 

 .أكثر ثوابًا عند اهللا ويف الفضل الظاهر

ــاكونــه أكثــر ثوابــًا مــا  يــدلُّ عــىلٰ   فالــذي ه مــن وجــوب بيَّنّ

مـــن  فكـــلُّ ) وإذا ثبتـــت عصـــمته]] (٣٠٨ص /[[  عصـــمته،

ــه العصــمة قطــع عــىلٰ   أوجــب ــه ل ــًا، أل  أنَّ أحــدًا ال   نَّ أكثــر ثواب

ق بني املسألتني  .ُيفرِّ

ــوِّ  ــل وعل ــيم والتبجي ــن التعظ ــتحقُّ م ــام يس ــًا فاإلم  وأيض

وهــذا . ه أحــد مــن رعيَّتــهاملنزلــة يف الــدين مــا ال يســتحقُّ 

ـ  الرضب مـن التعظـيم ال جيـوز أن يكـون الً بداللـة أنَّـه ال تفضُّ

ـــائم واأل ـــه بالبه ـــوز فعل ـــون جي ـــب أن يك ـــال، وإذا وج طف

أنَّـه أكثـر ثوابـًا، ألنَّ التعظـيم ينبـئ عنـه، فـإذا  عـىلٰ  دلَّ  امستحق� 

مناه قطعنـا عـىلٰ  ثبت عصمته عـىلٰ  حصـول هـذه املنزلـة  مـا قـدَّ

ــنا  ــيم بعض َط يف تعظ ــا ُرشِ ــالف م ــري رشط بخ ــن غ ــد اهللا م عن

 .لبعض

لنـا عـىلٰ  ـة يف الشــرع فوجـب  وأيضًا فقـد دلَّ أنَّ اإلمـام حجَّ

، فإنَّـه إنَّـام وجـب ذلـك  نبيِّ أن يكون أكثر رعيَّته ثوابـًا كـال

ة يف الرشع  .فيه لكونه حجَّ

أنَّـه جيـب أن يكـون أفضـل يف الظـاهر مـا  يـدلُّ عـىلٰ   والذي

رضورًة مـــن قـــبح تقـــديم املفضـــول ]] ٣٠٩ص /[[   نعلمـــه

ــه يقــبح مــن ملــك حكــيم أن جيعــل  ٰى الفاضــل، أَال تــر عــىلٰ  أنَّ

ــطِّ  ــًا يف اخل ــىلٰ  رئيس ــ ع ــه م ــة ونظرائ ــن مقل ــل اب ــب مث ن يكت

مثـل  ، وجيعـل رئيسـًا يف الفقـه عـىلٰ  خطـوط الصـبيان والبّقـالني

ـــك  ـــم بقـــبح ذل ـــة والشـــافعي وغريمهـــا؟ والعل أيب حنيف

ــه  ــذلك إالَّ أنَّ ــة ل ــه، وال علَّ ــالء في ــف العق ـــروري ال خيتل ض

الفاضـل فـيام كـان أفضـل منـه، وإذا كـان  تقديم املفضـول عـىلٰ 

ينصـب إالَّ مـن هــو  هـو الناصـب لإلمــام جيـب أن ال اهللا تعـاىلٰ 

 .نا وعلمناأفضل يف ظنِّ 

أن يكـون أفضـل فـيام هـو إمـام فيـه، ألنَّـه   جيـب: وإنَّام قلنـا

جيوز أن يكون يف رعيَّته من هـو أفضـل منـه فـيام لـيس هـو إمـام 

  وغــري ذلــك، واملعتــرب كونــه أفضــل  فيــه، ككثــري مــن الصــنائع

م   إنَّ النبـيَّ : وبـذلك نجيـب مـن قـال. فيام هو إمام فيه قـدَّ

ــن العــاص عــىلٰ  ــدًا عــىلٰ  عمــرو ب م زي  فضــالء الصــحابة، وقــدَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــدًا أيض م خال ــدَّ ــه، وق ــل من ــو أفض ــر، وه ــر جعف . جعف

ــلَّ  ــك أنَّ ك ــدبري  وذل ــرب وت ــة احل موا يف سياس ــدِّ ــام ُق ــؤالء إنَّ ه

موا عليــه، وإن كــانوا  ــدِّ اجليــوش، وهــم يف ذلــك أفضــل ممَّــن ُق

أو دنياويــة، فســقط  ُأولئــك أفضــل يف خصــال ُأخــر دينيــة

 .االعرتاض

ــىلٰ ]] ٣١٠ص /[[ ــول ع ــديم املفض ــوز تق ــل  وال جي الفاض

ــة وعــارض، ألنَّ تقديمــه عليــه وجــه قــبح، ومــع حصــول  لعلَّ

وجــه القــبح ال حيســن ذلــك كــام ال حيســن الظلــم، وإن عــرض 

فيه وجه مـن وجـوه احلسـن ككونـه نفعـًا للغـري، ألنَّ مـع كونـه 

ــن  ــبح ال حيس ــه الق ــو وج ــًام وه ــىلٰ ظل ــاز أن  ع ــو ج ــاٍل، ول ح

أهـل  ك عـىلٰ حيسن ذلـك جلـاز أن حيسـن تقـديم الفاسـق املتهتـِّ

مـا قـالوه،   املـؤمن بمثـل السرت والصالح، وتقـديم الكـافر عـىلٰ 

 .وذلك باطل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

يف أنَّ اإلمام ال بدَّ أن يكون أفضل مـن : فصل ]]٢٠٧ص /[[

 : من رعيَّته واحدٍ  كلِّ 

ــلِّ ]] ٢٠٩ص /[[ ــن ك ــل م ــام أفض ــون اإلم ــالم يف ك  الك

 :من رعيَّته ينقسم قسمني واحدٍ 

ــدمها ــنهم: أح ــل م ــون أفض ــب أن يك ــ  جي ــر  ٰى بمعن ــه أكث أنَّ

 .ثوابًا عند اهللا تعاىلٰ 

يف   أنَّــه جيــب أن يكــون أفضــل مــنهم: والقســم اآلخــر

 .الظاهر يف مجيع ما هو إمام فيه

ــم األ ــّم تعقُّ فالقس ــه، ث ــدأة ب الً الب ــب أوَّ ل جي ــم وَّ ــه بالقس ب

 .ونحن نفعل ذلك بمشيئته وعونه. اآلخر
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ا الـذي يـدلُّ عـىلٰ  ل وهـو أنَّ اإلمـام جيـب أن  أمَّ القسـم األوَّ

مـا قــد ثبـت مــن أنَّـه يســتحقُّ مــن : يكـون أكثــر ثوابـًا عنــد اهللا

وإذا ثبــت . ه أحـد مــن رعيَّتـهالتعظـيم والتبجيـل مــا ال يسـتحقُّ 

ذلك وجب أن يكون ذلـك منبئـًا عـن أنَّـه أكثـر ثوابـًا عنـد اهللا، 

ــ ــون تفضُّ ــوز أن يك ــه ال جي ــه ألنَّ ــن كون ــدَّ م ــه، وال ب ــدًأ ب الً مبت

ــدلُّ عــىلٰ ]] ٢١١ص . /[[امســتحق�  ــه  ي ــوز فعل ــه ال جي ــك أنَّ ذل

ـ الً بـه جلـاز فعلـه باألطفال ونـواقص العقـول، فلـو كـان متفضِّ

ـ ل بـه مـن اللـّذات وغريهـا، فـإذا هبم كام جيوز فعل مجيع املتفضِّ

ه منبئ عنه ه مستحقٌّ فال بدَّ أن يكون أكثر ثوابًا، ألنَّ  .ثبت أنَّ

وهبذا الضـرب من االستدالل ُيعَلم أنَّه ال جيـوز أن يكـون يف 

 .رعيَّته من يساويه يف الفضل والثواب، أو يقاربه بيشء يسري

ــالتعظيم والتبجيــل؟ فب: فــإن قيــل يِّنــوا مــا الــذي تريــدون ب

ته أو فساده  .لنا لنعقل، ثّم نتكلَّم يف صحَّ

ــه ــل ل ــب : قي ــل هــو مــا جي ــالتعظيم والتبجي ــده ب ــذي نري ال

ــه،  ــره ونواهي ــع أوام ــاد جلمي ــه واالنقي ــة ل ــن الطاع ــا م علين

ــىلٰ واالتِّ  ــه ع ــواء ل ــه، واالنط ــه وأفعال ــع أقوال ــاع جلمي ــة  ب منزل

ــا ــريه عليه ــوي لغ ــة ال ننط ــن. عظيم ــل م ــا ُيعَق ــة م ــذه هناي  وه

 .وجوه التعظيامت

ولِــَم ال جيـوز أن يكـون يف رعيَّتـه مـن هـو أكثـر : فإن قيـل

 ثوابــًا مــن اإلمــام، وإن مل جيــب علينــا أن ُنعظِّمــه، بــل اهللا تعــاىلٰ 

ــذا  يتــوّىلٰ  ــك ألنَّ ه ــا ذل ــام قلن ــة؟ وإنَّ ــض املالئك ــه أو بع تعظيم

م اهللا تعـاىلٰ . التعظيم هـو رضب مـن الثـواب يف الـدنيا  وإنَّـام قـدَّ

يئًا منـه لضــرب مـن املصـلحة، فيجـوز أن يكـون يف مجلـتهم ش

يمــه يف الــدنيا، وإن كــان مــن ال تقتضـــي املصــلحة تقــديم تعظ

 .له امستحق� 

ال جيـوز ذلـك، ألنَّـه قـد ثبـت أّنـا : قيل لـه]] ٢١٢ص /[[

ــ ــني إالَّ دمتعبِّ ــبعض، وال أحــد مــن املكلَّف ون بتعظــيم بعضــنا ل

أنَّ تعظيمنـا  ٰى أَال تـر. هيسـتحقُّ  قـدر مـا وقد ُتعبِّد بتعظيمه عـىلٰ 

ــع  ــرية مــن الفــرائض، ويقــوم بجمي ملــن ُيصــّيل الصــلوات الكث

ــن ال  ــر ممَّ ــل أكث ــن النواف ــريًا م ــا كث ــيف إليه ــات، ويض الواجب

يفعـل إالَّ مـا وجـب عليـه، وإن كانـا مجيعـًا معظَّمـني؟ وألجـل 

ــازل املــؤمنني يف تعظــيامهتم عــىلٰ  ــه  ذلــك تفاضــل من مــا يفعلون

وإذا ثبـــت ذلـــك مل جيـــز أن يكـــون يف مجلـــة . عـــالمـــن األف

تعظـيم اإلمـام، ومـع  املكلَّفني من يستحقُّ التعظـيم الزائـد عـىلٰ 

 .ذلك ال يفعل به

ــو  ــام إالَّ وه ــة اإلم ــن رعيَّ ــد م ــه ال أح ــت أنَّ ــد ثب ــًا ق وأيض

ــ ــه متعبِّ ــيم رعيَّت ــد بتعظ ــًا متعبّ ــام أيض ــام، واإلم ــيم اإلم د بتعظ

يف احلكمـة أن ُيعظِّـم أحـدنا غـريه  قـدر منـازهلم، وال جيـوز عىلٰ 

ــم أضــعاف ذلــك التعظــيم، ومــع  تعظــيًام، ويســتحقُّ عــىلٰ  املعظَّ

 .ذلك ال يفعل به

ــل ــرتم: فــإن قي ــري   مــا أنك ـــروطًا غ ــون التعظــيم مش أن يك

مطلق؟ بـأن يكـون اإلمـام يسـتحقُّ مـن الثـواب قـدر مـا ُينبـئ 

ـــروط  ــبعض مش ــنا ل ــيم بعض ــام أنَّ تعظ ــيم، ك ــذا التعظ ــه ه عن

 بذلك، فمن أين لكم أنَّ هذا رشط فيه ال بدَّ من حصوله؟

إذا ثبت لنا أنَّ هذا التعظيم ال بدَّ أن يكـون منبئـًا عـن : قيل له

ـه إذا  كثرة الثواب، فنحن نعلم ثبوتـه بداللـة عصـمة اإلمـام، ألنَّ

أنَّ مـا أنبـأ عنـه هـذا  ثبت أنَّه ال بدَّ أن يكون معصومًا قطعنا عـىلٰ 

أن يكون حاصالً له، وليس كـذلك تعظـيم بعضـنا  التعظيم ال بدَّ 

بـواطن غرينـا، فيكـون تعظـيًام لـه  لبعض، ألنَّه ال طريـق لنـا إىلٰ 

 .رشط ال حيتاج يف اإلمام إليه مطلقًا، فاحتجنا إىلٰ 

ــ: فــإن قيــل  ة عــىلٰ فــإذا ال تــتمُّ داللــة التعظــيم يف كوهنــا دالَّ

ـــواب ـــرة الث ـــمة، و]] ٢١٣ص /[[  كث ـــوت العص ـــو إالَّ بثب ل

 .ثبتت لكم العصمة الستغنيتم هبا عن طريقة التعظيم

عيتموه، ألنَّه ليس إذا ثبـت كـون  ليس األمر عىلٰ : قيل له ما ادَّ

أنَّه أكثر ثوابًا، ألنَّه ما كان يمتنع أن يكون  اإلمام معصومًا دلَّ عىلٰ 

ا  يف رعيَّته من يفعل األفعال عىلٰ  وجه يستحقُّ من الثواب أكثـر ممـَّ

ه اإلمام، أو ُيكثِر من النوافل التي ال يفعلها اإلمام، ما يزيد يستحقُّ 

فالعصمة إذا ثبتت ال تكون كافية، وال بدَّ .   ثواب اإلمام ثوابه عىلٰ 

مع ثبوهتا من اعتبار طريقة التعظيم الذي ُينبئ عـن كثـرة الثـواب 

 .ويدلُّ عليه

هـذه الطريقــة أن يكـون األمـري أيضــًا  يلــزم عـىلٰ : فـإن قيـل

 مجيـع رعيَّتـه تعظيمـه عـىلٰ  ثر ثوابًا من رعيَّته، ألنَّـه جيـب عـىلٰ أك

ــة  زون أن يكــون يف رعيَّ ــه، وأنــتم ُجتــوِّ حــدٍّ ال يشــاركه غــريه في

 .األمري من هو أكثر ثواباً 

ــه جيــب أن يكــون أفضــل : الــذي نقولــه يف األمــري: قيــل إنَّ

ة  مهم فيـه، وتعظـيم الرعيـَّ لـه من رعيَّتـه يف الظـاهر، وفـيام تقـدَّ

تعظيم مشــروط مثـل تعظـيم بعضـنا لـبعض، ومل تثبـت داللـة 

ــىلٰ  ــه  ع ــون تعظيم ــومًا، فيك ــون معص ــب أن يك ــري جي أنَّ األم

أنَّـه  ولـو علمنـا بداللـة أنَّ األمـري معصـوم قطعنـا عـىلٰ . مطلقاً 

 .ال بدَّ أن يكون أكثر ثوابًا أيضًا من رعيَّته
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لنـا يف ال: ذلـك أيضـاً  ويدلُّ عـىلٰ  ل أنَّ إنَّـام قـد دلَّ   فصـل األوَّ

ــلُّ ]] ٢١٤ص /[[ ــومًا، وك ــون معص ــب أن يك ــام جي ــن  اإلم م

ــال ــىلٰ : ق ــع ع ــومًا قط ــون معص ــدَّ أن يك ــه ال ب ــدَّ أن  إنَّ ــه ال ب أنَّ

ل بني القولني ة من ُيفصِّ  .يكون أكثر ثوابًا، وليس يف األُمَّ

ـة عــىلٰ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول  إنَّ هــذه الطريقــة مبنيـَّ

ــة مــن  أنَّ اإلمجــاع عــىلٰ  الســمع واإلمجــاع، وذلــك مــذهبنا  حجَّ

أنَّ الزمـان ال خيلـو مـن  مـن حيـث دلَّ العقـل عـىلٰ . جهة العقل

 ٰى هـذا ال ُتبنـ معصوم، سواء كان هنـاك سـمع أو مل يكـن، فعـىلٰ 

 .السمع هذه الطريقة عىلٰ 

ا يـدلُّ أيضــًا عـىلٰ  أنَّ اإلمــام جيـب أن يكــون أكثـر ثوابــًا  وممـَّ

ـة يف الشــ لنـا عـىلٰ أّنـا قـد دلَّ : مـن رعيَّتـه وإذا . رعـأنَّ قولـه حجَّ

ـر عنـه، ثبت ذلك وجـب أن ينفـي عنـه مـا يقـدح يف ذلـك ويُ  نفِّ

أنَّـه لـيس يف رعيَّتـه مـن  ونحن نعلـم أنَّ النـاس إذا قطعـوا عـىلٰ 

ــله يف الثــواب أو يســاويه يف ذلــك كــانوا أســكن إىلٰ  قبــول  ُيفضِّ

ــوا أ ــنهم إذا قطع ــه م ــره وهني ــاد ألم ــه، واالنقي زوا أن قول ــوَّ و ج

وهـذا أبلـغ . يكون يف رعيَّتـه مـن يفضـله يف الثـواب أو يسـاويه

مـن اخللـق  يف باب التنفري من كثـري مـا ينفـي عـن األنبيـاء 

ــرة ومــن . املشــينة واهليئــات، وأفعــال كثــرية مــن املباحــات املنفِّ

رًا كـان كمـن دفـع مجيـع مـا تُ  ا دفع أن يكون ما ذكرناه منفِّ ـر ممـَّ نفِّ

 .وخصومنانوجبه نحن 

ـر: (وليس نريد بقولنـا أنَّـه ال يقـع معـه امتثـال األمـر، ) منفِّ

ز عــىلٰ  األئّمــة ذلــك واالنقيــاد  فيعــرتض بامتثــال أمــر مــن جــوَّ

لـه، ألنَّ غرضـنا بـالتنفري مـا ذكرنــاه مـن السـكون عنـد القطــع 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــه ع ــل وارتفاع ــه أفض ــام أنَّ  أنَّ ــذلك، ك ــيس ك ــه ل أنَّ

ــالتنفري ــدون ب ــومنا ال يري ــكخص ــر.  ذل ز  ٰى أَال ت ــوَّ ــن ج أنَّ م

ــاد  الكبــائر عــىلٰ  ــل أوامــرهم ونــواهيهم، وينق األنبيــاء قــد يمتثَّ

ـرًا؟ فكـذلك مـا  هلم، وال خيـرج أن يكـون ارتكـاب الكبـائر منفِّ

 . ذكرناه يف أمر اإلمام

واعلـــم أنَّ هـــذه الطريقـــة وإن كانــــت ]] ٢١٥ص /[[

د ا د بالسـمع ال عـىلٰ التعبـُّ مبنيَّة عـىلٰ   ة عـىلٰ لعقـل فهـي دالَّـجمـرَّ

ولــو مل . كونــه أفضــل مــن جهــة العقــل، بعــد العبــادة بالســمع

أنَّـه  هبـذه الطريقـة عـىلٰ  دين بالشـريعة مـا كنّـا نسـتدلُّ نكن متعبِّ 

 .جيب أن يكون اإلمام أكثر ثواباً 

ــواب ز إمامــة املفضــول يف الث أيُّ فــرٍق : ثــّم يقــال ملــن جــوَّ

ــني بــني أن يكــون اإلمــام مفضــوالً وأقــلُّ  ــه وب ــًا مــن رعيَّت ثواب

مــن هــو  ؟ ولِـــَم أنكــرت أن يكــون أيضــًا يف رعيَّــة النبــيِّ النبــيِّ 

زوا ذلــك وســوُّ  وا بيــنهام يف التجــويز أكثــر ثوابــًا منــه؟ فــإن جــوَّ

م، وإن امتنعــوا مــن ذلــك طولبــوا  كــان الكــالم علــيهم مــا تقــدَّ

 .ذلك سبيالً  بالفرق بينهام، وال جيدون إىلٰ 

إنَّـام جيـب أنَّـه أفضـل مـن حيـث كـان  نبـيَّ إنَّ ال: فإن قـالوا

ة  .قوله حجَّ

ــم ــل هل ــد : قي ــاق ــة،   بيَّنّ ــام حجَّ ــول اإلم ــًا أنَّ ق ــن أيض نح

ــك يف  ــتم ذل ــام قل ــه ك ــن رعيَّت ــًا م ــر ثواب ــون أكث ــب أن يك فيج

 .األنبياء

ا الـذي يـدلُّ عـىلٰ  القسـم اآلخـر، وهـو أنَّ اإلمـام جيـب  فأمَّ

ــاهر ــه يف الظ ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــول : أن يك ر يف عق ــرَّ ــا تق م

العقـالء مـن قـبح جعــل املفضـول رئيسـًا وإمامـًا يف يشء بعينــه 

أنَّـه ال حيسـن منّـا أن نعقـد ملـن كـان ال  ٰى أَال تـر. الفاضـل عىلٰ 

ــة يف  ــتعلِّم رئاس ــدئ امل ــنه املبت ــا حيس ــة إالَّ م ــن الكتاب ــن م حيس

مــن هــو يف احلــذق هبــا والقيــام بحــدودها بمنزلــة  الكتابــة عــىلٰ 

ــ ــن مقل ــاب ــه ٰى ة حتَّ ــا ]] ٢١٧ص /[[  نجعل ــه فيه ــاكًام علي ح

ــًا يف  م رئيس ــدِّ ــن أن ُنق ــذلك ال حيس ــا؟ وك ــه يف مجيعه ــًا ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــام يتض ــه إالَّ ب ــن علــوم الفق ــو ال يقــوم م الفقــه وه

وهــذه . مــن هــو يف الفقــه بمنزلــة أيب حنيفــة املختصـــرات عــىلٰ 

ـا معلـ اجلملة ال تـدخل عـىلٰ  وم رضورًة، أحـد فيهـا شـبهة، ألهنَّ

 .ومن نازع فيها ال حتسن مكاملته

وإذا ثبت أنَّه جيـب أن يكـون أفضـل منـه يف ]] ٢٢١ص /[[

ـل بـه إىلٰ   الظاهر هبذا الضـرب من االستدالل، فيمكننا أن نتوصَّ

لــامَّ قـبح : أنَّه جيب أن يكون أكثر ثوابًا عند اهللا، بأن ُنعلِّل فنقـول

ر، فلم نجد لـذلك علَّـة إالَّ الفاضل يف الظاه تقديم املفضول عىلٰ 

ر فاضـالً، بداللــة أنَّ عنـد العلــم م مفضــوالً واملتـأخِّ   كـون املقـدَّ

بذلك ُيعَلم قبحه، وعنـد ارتفاعـه يرتفـع العلـم ]] ٢٢٢ص /[[

بقبحه، فعلمنا أنَّ العلَّة ما ذكرناه، وإذا ثبـت ذلـك وكـان اإلمـام 

مًا علينا يف مجيع الواجبات الشـرعية والعقلي ة ونوافلهـا جيـب مقدَّ

 .ويف ذلك ما أردناه من كونه أكثر ثواباً . أن يكون أفضل فيها

غاية مـا يقتضـيه هـذا الـدليل أنَّـه جيـب أن يكـون : فإن قيل

اإلمام أفضل مـن رعيَّتـه يف الظـاهر يف مجيـع مـا هـو إمـام فيـه، 

 فمن أين جيب أن يكون اإلمام أفضل منهم يف الباطن؟

يكـون أفضـل مـنهم يف الظـاهر  إذا ثبـت أنَّـه جيـب أن: قيـل

ــه ال خيــالفهم يف  وجــب أن يكــون أفضــل مــنهم يف البــاطن، ألنَّ
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وداللـة . الباطن، بأن يكون غـري فاعـل يف باطنـه مـا جيـب عليـه

 .عصمته تؤمننا من ذلك

كثـرة الثـواب ال ُتسـتَحقُّ بكثـرة األفعـال، بـل ال : فإن قيـل

عليــه  وجــه يســتحقُّ  يمتنــع أن يكــون الفعــل القليــل يقــع عــىلٰ 

ا يسـتحقُّ عـىلٰ  أفعـال كثـرية مسـاوية هلـا يف  من الثواب أكثـر ممـَّ

ـــن لكـــم أنَّ أفعـــال اإلمـــام . الصـــورة وإن زادت  -فمـــن أي

 مل تقــع أفعــال بعــض رعيَّتــه عــىلٰ  -أفعــال رعيَّتــه  وكثـرت عــىلٰ 

 ه اإلمام؟وجه يستحقُّ به الثواب أكثر ممَّا يستحقُّ 

 :هنياجلواب عن هذا السؤال من وج: قلنا

ــي : أحــدمها م يف األفعــال ويف وجوههــا الت ــام متقــدِّ أنَّ اإلم

ــرة  ــنهم يف كث ــل م ــون أفض ــب أن يك ــه جي ــام أنَّ ــا، فك تقــع عليه

ــع  ــي تق ــوه الت ــنهم يف الوج ــل م ــون أفض ــب أن يك ــال جي األفع

 .ويف ذلك أنَّه جيب أن يكون أكثرهم ثواباً . عليها األفعال

ــر ــه اآلخ ــ: والوج ــع عليه ــي تق ــوه الت ــال أنَّ الوج ا األفع

ا أن يكون الفعـل مـا يتأّسـ: معقولة بـه ويكثـر االنتفـاع بـه،  ٰى إمَّ

ــول ــال : فنق ــول يف أفع ــام نق ــر ك ــه أكث ــون ثواب ــب أن يك ــه جي إنَّ

]] ٢٢٣ص /[[  ، وهــــذا موجــــود يف أفعــــالاألنبيــــاء 

ــ ــاألئمَّ ة وأقــواهلم ة، ألنَّ مــن املعلــوم أنَّ التأّســـي بأفعــال األئمَّ

وأن يكــون الفعــل . ل رعيَّتــه وأقــواهلمأكثــر مــن التــأّيس بأفعــا

يكثــر الثــواب، وهــذا أيضــًا  ه، فبكثــرة املشــاقِّ ممَّــا يكثــر مشــاقُّ 

ــاقَّ  ــد، ألنَّ املش ــ يفس ــادات وبتحمُّ ــرة العب ــر بكث ــام تكث ــا إنَّ ل م

أنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل  بيَّنّـااملكلَّـف، وقـد  جيب عىلٰ 

طنــه ينبغـــي أن مــنهم يف الظــاهر يف كثــرة العبــادات، وأنَّ با

ــمة ــة العص ــه بدالل ــًا ل ــون مطابق ــىلٰ . يك ــوم أنَّ  ع ــن املعل أنَّ م

مشاقَّ اإلمام أكثـر مـن مشـاقِّ رعيَّتـه، لقيامـه بجميـع مـا تقـوم 

ـ د هبـا اإلمـام به رعيَّته، والختصاصه بتحمُّ ل أشـياء كثـرية يتفـرَّ

 .ال يشاركه فيها غريه

ه، وليس بعد ذلك قسـم آخـر حيـال عليـه، يقـع الفعـل عليـ

كونــه  فيكثـر اســتحقاق الثـواب ألجلــه، فينبغــي أن ُيقَطـع عــىلٰ 

 .أفضل ثواباً 

زون عـىلٰ : فإن قيـل ـ ألـيس ُجتـوِّ ة اإلخـالل بالنوافـل؟ األئمَّ

زتم ذلــك فــام أنكــرتم أن يكــون يف رعيَّتــه مــن يفعــل  فــإذا جــوَّ

من النوافل مـا أخـلَّ بـه اإلمـام وُيكثِـر منهـا ويسـتحقُّ هبـا مـن 

 ا يستحقُّ اإلمام؟الثواب أكثر ممَّ 

ــا ز عــىلٰ : قلن االمــام أن خيــلَّ بنوافــل يشــرتك  نحــن ال ُنجــوِّ

هو ورعيَّته يف العبـادة هبـا، فيلزمنـا أن يفعـل مـن هـو رعيَّتـه مـا 

ــام ــه اإلم ــلُّ ب ــي . خي ــل الت ــالل بالنواف ــه اإلخ ز علي ــوِّ ــام ُنج وإنَّ

ــىلٰ  ــر ع ــان األم ــا، وإذا ك ــادة هب ــتصُّ بالعب ــقط  خت ــاه س ــا قلن م

 .السؤال

ــل ــزمكم عــىلٰ : فــإن قي ــراء  يل ــة أن يكــون األُم هــذه الطريق

 .والقضاة أفضل من رعاياهم، وليس هذا مذهبًا لكم

أنَّ األمــري والقــايض ال بــدَّ أن يكونــا أفضــل  بيَّنّــاقــد : قيــل

ما فيـه، حسـب مـا قلنـاه يف اإلمـام وإنَّـام . من رعايامها فـيام تقـدَّ

ــ ــث مل جت ــن حي ــًا م ــر ثواب ــا أكث ــب أن يكون ــمتهام، ال جي ب عص

ــا ــل ظاهرمه ــاطنهام مث ــون ب ــام . فيك ــام إنَّ ]] ٢٢٤ص /[[واإلم

. وجب أن يكـون يف باطنـه أفضـل مـن حيـث وجبـت عصـمته

 .وليس ذلك بحاصل يف األمري والقايض

بــون: فــإن قيــل ذلــك وقــد ورد الســمع بخــالف   كيــف ُتركِّ

عمـرو بـن  وّىلٰ  )عليـه وآلـه السـالم( ذلك، ألّنـا نعلـم أنَّ النبـيَّ 

]] ٢٢٨ص /[[وخالــد بــن الوليــد ]] ٢٢٦ص /[[  عــاصال

ــىلٰ  ــر ع ــر وعم ــذلك وّىلٰ . أيب بك ــة  وك ــن حارث ــد ب ص /[[زي

ــىلٰ ]] ٢٣٠ ــا  ع ــام كان ــم أهنَّ ــن نعل ــب، ونح ــن أيب طال ــر ب جعف

ـــد  ـــن الولي ـــد ب ـــن خال ـــل م ـــرو]] ٢٣٥ص /[[أفض . وعم

ــد ــر أفضــل مــن زي ــم . وكــذلك كــان جعف وإذا ثبــت ذلــك فل

 .الفاضل املفضول عىلٰ يكن ذلك إالَّ جلواز تقديم 

 :ألصحابنا عن هذا السؤال جوابان: قيل

ــا ال نعلــم أنَّ أبــا بكــر وعمــر كانــا أفضــل مــن : أحــدمها أّن

الـدين، بـل ال يمتنـع  خالد وعمـرو بـن العـاص فـيام يرجـع إىلٰ 

ــك  ــد ذل ــريا بع ــاز أن يص ــل وإن ج ــام يف الفض ــون دوهن أن يك

 .أفضل منهام

ــه ال جيــوز  بيَّنّــاد أّنــا قـ: واجلـواب اآلخــر]] ٢٣٦ص /[[ أنَّ

م املفضــول عــىلٰ  الفاضــل فــيام هــو أفضــل فيــه، ولــيس  أن ُيقــدَّ

م فيـه، وإن كـان الـذي  م أفضـل فـيام تقـدَّ يمتنع أن يكـون املقـدَّ

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــًا عن ــر ثواب ــه أكث م علي ــدَّ ــد . تق ــن الولي ــد ب وخال

ــىلٰ  ما ع ــدِّ ــام ُق ــاص إنَّ ــن الع ــرو ب ــر  وعم ــر يف أم ــر وعم أيب بك

ــرب وس ــكراحل ــدبري العس ــد وت ــة اجلن ــع أن . ياس ــيس يمتن ول

يكونـا أفضــل مــنهام يف ذلــك، بـل ذلــك هــو األظهــر، ألنَّ مــن 

ــرو  ــنهام، وأنَّ عم ــجع م ــان أش ــد ك ــن الولي ــد ب ــوم أنَّ خال املعل

ــكر ]] ٢٣٧ص /[[ ــدبري العس ــرف بت ــان أع ــاص ك ــن الع  -ب

مـا قلنـاه سـقط  وإذا كـان األمـر عـىلٰ . مـنهام -لذكائه وخديعته 

 .السؤال
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ــىلٰ  ــد ع ــديم زي ــن تق ــواب ع ــذلك اجل ــن أيب  وك ــر ب جعف

 .طالب سواء، فال فرق بني املسألتني

ــه قــد اختلفــت الروايــة يف تقــديم زيــد عــىلٰ  عــىلٰ  : جعفــر أنَّ

الً  ــريًا أوَّ ــان أم ــرًا ك ــروي أنَّ جعف ــا . ف ــك أبيات ــدوا يف ذل وأنش

 :حلّسان بن ثابت، وهي

 ]]٢٣٩ص /[[

ـــدنَّ اهللا قـــتىلٰ      تتـــابعوا وال يبع

  بموتة، منهم ذو اجلنـاحني جعفـرُ  

ــابعوا ــني تت ــد اهللا ح ــد وعب    وزي

ـــة ختطـــرُ     مجيعـــًا، وأســـباب املنيَّ

ــودهم ــاملؤمنني يق ــدا ب ــداة غ    غ

ــرُ  إىلٰ   ــة أزه ــون النقيب ــوت ميم   امل

 ]]٢٤٠ص /[[

   أغرَّ كضوء البـدر مـن آل هاشـم

ــــرُ   ـــة  حمس ـــيم الظالم   أيب  إذا س

ــ ــدمــال غــري م ٰى فطــاعن حتَّ    وسَّ

ــــرُ   ـــا متكسِّ ـــه القن   ويف رشك في

 .ذلك سقطت املعارضة بذلك وإذا كان األمر عىلٰ 

أفــرأيتم لــو اتَّفــق أن يكــون األفضــل يف العبــادة : فــإن قيــل

والثـــواب ناقصـــًا يف العلـــم بالسياســـة ويكـــون األفضـــل يف 

ــذي  ــن ال ــادة م ــواب والعب ــوالً يف الث ــم مفض ــة والعل السياس

 ُينَصب إمامًا فيهام؟

مل يكن األفضل يف سائر اخلالل واحدًا، وانقسـم  ٰى مت: قيل له

الفضل القسمة التي ذكرها السائل وجب أن ُينَصـب الفاضـل يف 

العبادة الناقصة يف السياسة إمامًا ملـن كـان دونـه يف مجيـع ذلـك، 

واملفضول يف الثواب والعبادة إمامًا ملـن كـان أيضـًا دونـه يف كـلِّ 

م املف . الفاضل فيام كـان أفضـل منـه فيـه ضول عىلٰ ذلك، وال ُيقدَّ

وليس ينكر من ذكرناه من جهة العقـول، ألنَّ اختصـاص واليـة 

ولو اتَّفق ما ُذِكَر يف السؤال مل يمتنع . اإلمام بفريق دون فريق جائز

أن ُجيَعل الفاضل يف العبادة إمامًا للمفضـول فيهـا، والفاضـل يف 

 .غري منكر من جهة العقولوهذا أيضًا . السياسة إمامًا للمفضول

ــه ال  غــري أنَّ ذلــك وإن كــان جــائزًا، فقــد علمنــا بالســمع أنَّ

ــون  ــب أن يك ــام جي ــا أنَّ اإلم ــا إذا علمن ــك أّن ــك، وذل ــق ذل يتَّف

أفضل من رعيَّته يف مجيع مـا هـو إمـام فيـه، وعلمنـا بالسـمع أنَّ 

اإلمام واحد، وهـو إمـام يف الكـلِّ يف مجيـع األشـياء، علمنـا أنَّـه 

ــه ال يدانيــه أحــد يف مل  يكــن كــذلك إالَّ واملعلــوم مــن أحوالــه أنَّ

 .الفضل، وال يساويه ويفضل عليه

  إنَّ اإلمامة ال جتوز إالَّ ملن هو أكثر ثوابًا قول: قولكم: فإن قيل

فبيِّنوا مذهبكم . إنَّ اإلمامة باالستحقاق: من قال]] ٢٤١ص /[[

 .يف ذلك

ة تكليفهــا إنَّ اإلمامــة إن ُأريــد بأ: قيــل لــه ــا مســتحقَّ هنَّ

ــ ــوحتمُّ ــوز أن  ل املشــاقِّ ل أعبائهــا فــذلك فاســد، ألنَّ حتمُّ ال جي

ــ ــّذات اخلاصَّ ــواب هــو الل ــًا، ألنَّ الث ــىلٰ يكــون ثواب  ة الواقعــة ع

إنَّ نفــس التكليــف : ومــن قــال مــن أصــحابنا. بعــض الوجــوه

ـــه مســـتحقٌّ : ، يقـــولمســـتحقٌّ  يف احلكمـــة دون أن يكـــون  إنَّ

ـا . عال، وهذا خـارج عـامَّ نحـن فيـهباألف امستحق�  وإن ُأريـد بأهنَّ

ة مـا يفعـل باإلمـام مـن التعظـيم والتبجيـل بعـد حتمُّ  لـه مستحقَّ

أنَّ مثـل  بيَّنّـا، ألّنـا قـد اذلك ال بـدَّ مـن أن يكـون مسـتحق� هلا، ف

ــدا ــن االبت ــك ال حيس ــتحق� ذل ــون مس ــدَّ أن يك ــه، وال ب ، ويف اء ب

 . مقابلة األفعال

الفاضــل إذا  ال جيــوز تقــديم املفضــول عــىلٰ  لِـــمَ : فــإن قيــل

ــة متنــع مــن تقديمــه، أو تكــون يف تقديمــه  كــان يف الفاضــل علَّ

 مصلحة ليست يف تقديم الفاضل؟

أنَّ وجـه قـبح تقـديم  بيَّنّـاال جيـوز ذلـك، ألّنـا قـد : قيل لـه

م فيـه املفضول عىلٰ  وإذا . الفاضـل هـو أنَّـه أفضـل منـه فـيام تقـدَّ

ًام يف مجيــع األحــوال فــال جيــوز أن حيســن كــان هــذا الوجــه قــائ

ولـو جـاز ذلـك جلـاز أن يقـال يف مجيـع . حال من األحوال عىلٰ 

ــا بالعقــل وجــه قبحــه، مثــل تــرك االنصــاف، وفعــل  مــا علمن

ــه ال يمتنــع أن يعــرض فيــه مــا : جمرامهــا ٰى الظلــم، ومــا جــر إنَّ

 ٰى ُخيِرجه عـن كونـه قبيحـًا، بـل تكـون فيـه مصـلحة أو مـا جـر

 .هذا فاسد بال اختالفجمراها، و

أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون  ٰى ثــّم يقــال للمعتزلــة ومــن راعــ

ــىلٰ  ــة ع ــاهر العدال ــول : ظ ــديم املفض ــرض يف تق ــاز أن يع إذا ج

ـنه وُخيِرجـه مـن بـاب القـبح فِلـَم ال جـاز  عىلٰ  الفاضـل مـا ُحيسِّ

أن يعــرض يف تقــديم الفاســق املتظــاهر بــذلك والكــافر املعلــن 

نه وُخيِرجـه مـن بـاب القـبح؟ فـإن ارتكبـوا جـواز بكفره ما ُحيسِّ 

م، وإن امتنعـوا طولبـوا  ذلك تركـوا مـذاهبهم، وُكلِّمـوا بـام تقـدَّ

 .حالٍ  وال جيدون الفرق عىلٰ . بالفرق

*   *   * 
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 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد اهللا السُّ / املقنع يف اإلمامة

ويوجـــب العقـــل أن يكـــون اإلمـــام أفضـــل ]] ٤٧ص [[

ــ ــة، ألنَّ ع ــا  باألُمَّ ــل، وأمره ــا جلي ــل، وخطبه ــة ثقي ء اإلمام

 .عظيم، وخطرها جسيم، ألنَّه حافظ الرشع

*   *   * 

ـــا]] ٥٩ص [[ اإلمـــام  أنَّ  عـــىلٰ  العقـــل دالٌّ  إنَّ : وإذا قلن

بـــأن يكـــون أكمـــل،  رضورةً ]  لـــزم[واجـــب كونـــه أفضـــل 

ــجع، وأورع  ــد، وأش ــد، وأعب ــم، وأزه ــم، وأفه ــل، وأعل وأعق

العاقـل،  يف العقـل تقـديم اجلاهـل عـىلٰ ه يقـبح من املأموم، ألنَّـ

ــىلٰ  ــول ع ــىلٰ  واملفض ــاقص ع ــل، والن ــن ال  الفاض ــل، وم الكام

يسـتفتي  ٰى رع حتـَّـتـه مـن أحكـام الشـعلم له بام حيتاج إليه رعيَّ 

 .غريه م فيه ألجله عىلٰ غريه، فيام هو مقدَّ 

 الفقـه عـىلٰ [ر مسائل مـن ـحفظ عش رجالً  لو أنَّ : مثال ذلك

 م عـىلٰ قـدَّ أو مالك، أو الشافعي، مل جيمـل أن يُ  مذهب أيب حنيفة،

 .م أعلم منه وأفهمتهم، ألهنَّ يناه من أئمَّ ن سمَّ أحد ممَّ 

 النحـو كـان قبيحــاً ]  ر مسـائل مــنـوكـذلك لـو حفــظ عشـ

ــدَّ أن يُ  ــىلٰ ق ــيبويه]] ٦٠ص /[[  م ع ــازين س ــربَّ  وامل ــوامل م د، ألهنَّ

 .أعرف بالنحو منه

ــو أنَّ  ــاناً  ول ــاب الف إنس ــظ كت ــيححف ــن أن يُ   ص ــدَّ مل حيس م ق

بــن أمحــد، وأيب عمــرو بــن العــالء، ا]] ٦١ص /[[  اخلليــل عـىلٰ 

 . واألصمعي

ــل ]] ٦٢ص /[[ ــة واحــدة مــن قبائ ولــو حفــظ نســب قبيل

وأيب  ،أيب عبيــدة م عــىلٰ قــدَّ عــدنان أو قحطــان مل جيمــل أن يُ 

 .، والزبري بن بّكار ج السدويسعبيد، ومؤرِّ 

مــا ذكرنــاه  ، صــحَّ وإذا كــان هــذا هكــذا]] ٦٣ص /[[

 . املفضول ووجب تقديم الفاضل عىلٰ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /يف علم الكالم الياقوت

ـــ]] ٧٦ص [[ ـــام أنَّ ـــب يف اإلم ـــالعلم وواج ـــل ب ه أفض

ــىلٰ  ــول ع ــديم املفض ــبح تق ــد، لق ــجاعة والزه ــل والش   ،الفاض

ــذَّ  ــب أن ال يش ــه[ وواج ــ]  عن ـــش ــام الش ــن أحك ريعة، ـيء م

عبـــاء الـــوزارة، أبحـــه كقـــبح نصـــب وزيـــر ال يضـــطلع بلق

ص /[[  البّقــال وّيلَ  جلــاز أن ُيــيء وإالَّ ـن لــيس بشــوالــتمكُّ 

 .نهلتمكُّ  وزيراً ]] ٧٧

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظني 

تــه يف الظــاهر وجيــب أن يكــون أفضــل رعيَّ ]] ٨٨ص [[

ذلـك عصـمته،  عـىلٰ  يـدلُّ  ،اهللا عنـد لكونه أكثـر ثوابـاً  ،والباطن

ــىلٰ  ــىلٰ  وع ــول ع ــديم املفض ــبح تق ــاهر ق ــو  الظ ــيام ه ــل ف الفاض

ــىلٰ  ــه ع ــدئ يف الفق ــديم املبت ــبح تق ــه كق ــل من ــة  أفض أيب حنيف

 .والشافعي

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

الكـالم يف وجــوب كـون اإلمــام أفضـل مــن [ ]]١٥٥ص [[

 ]:رعيَّته

ــ ــام ب يف اإلوجي ــون أم ــلِّ أن يك ــن ك ــل م ــدٍ  فض ــن  واح م

مـن قـبح تقـديم  مام هلـم فيـه، ملـا نعلمـه رضورةً إته فيام هو رعيَّ 

 .فضل منه فيهأالفاضل فيام كان  املفضول عىلٰ 

ـــب إو ـــك وج ـــت ذل ـــون أذا ثب ـــدبري أن يك ـــرفهم بالت ع

ــة ــ ألنَّ  ،والسياس ــك ممَّ ــكُّ ذل ــة، و ا ال ينف ــه الرئاس ــم أمن علمه

ـ ذاإريعة ـبالشــ فيهــا  مــام حــاكامً د هبــا وجعــل اإلورد التعبـُّ

 .هلا ذاً ومنفِّ 

 بـل شـجاعاً  ،باجلهـاد داً ذا كـان متعبّـإشـجعهم أن يكون أو

ــال جيــوز عليــه االهنــزام، أل ليــه، فلــو جــاز عليــه إع فــزَ ه فيــه يُ نَّ

 .تالىفٰ فساد ال يُ  ىلٰ إ ٰى ذلك ألدّ 

ــه  ــب علي ــون أوجي ــل رعيَّ أن يك ــاىلٰ فض ــد اهللا تع ــه عن يف  ت

وجــوب عصــمته،  لنــا عـىلٰ ا قـد دلَّ ، ألّنــكثــرهم ثوابـاً أنـه، وباط

ــىلٰ  وكــلُّ  ــع ع ــذلك قط ــال ب ــن ق ــه  م ــاً أكون ــر ثواب ــالقول كث ، ف

ه مفضــول يف الثــواب خــروج عــن نَّــأبوجــوب عصــمته و

 .مجاعاإل

تـه مـن التعظـيم رعيَّ  عـىلٰ  يسـتحقُّ  ه نَّـأفاملعلوم  يضاً أو

ــتحقُّ أه ال يســتحقُّ  مــا ــه، وال يس ــد مــنهم علي ــىلٰ  هح  بعضــهم ع

ــدلُّ  ــك ي ــض، وذل ــىلٰ  بع ــه  ع ــاً أكون ــر ثواب ــيم  نَّ ، ألكث التعظ

 .كاشف عن استحقاق الثواب

*   *   * 

ــىلٰ ]] ١٥٦ص /[[ ــول ع ــديم املفض ــوز تق ــل  وال جي الفاض

ــأ هــو امفــي هــذا  ألنَّ  ،عتــه املعتزلــةكــام ادَّ  ،ةفضــل منــه فيــه لعلَّ

 .التقديم قبيح يف العقل

ــه تقــديامً  الفاضــل فــيام  فضــول عــىلٰ للم ووجــه قبحــه، كون

، كـام ال فضل منـه فيـه، ومـع ثبـوت وجـه القـبح ال حيسـنهو أ
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ن عـرض فيـه وجـه مـن الوجـوه احلسـن، بـأن إو ،الظلم حيسن

ــنهمصــل مقــرَّ أللغــري، وهــذا  يكــون نفعــاً  فكيــف  ،ر بيننــا وبي

 !؟تناسوه هاهنا

ــ م املفضــول عــىلٰ قــدَّ ن يُ أجــاز  ولــو ن أة، جلــاز الفاضــل لعلَّ

املـؤمن  بالفسـق بـل الكفـر عـىلٰ ]] ١٥٧ص /[[تظـاهر م املقدَّ يُ 

 .يزونها ال ُجي ة، وهذا ممَّ العدل لعلَّ 

  وبفهــم مــا ذكرنــاه يســقط ســؤاهلم عــن تقــديم النبــيِّ 

 ة،يف غـزاة موتـ يب طالـب أجعفـر بـن  لزيد بن حارثة عـىلٰ 

مــن هــو  وتقــديم عمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد عــىلٰ 

ــحابة يف أ ــن الص ــنهام م ــل م ــزوات، ألنَّ فض ــض الغ ــديم  بع تق

ـــول  ـــز إاملفض ـــه مل جي ـــا يف نفس ـــان قبيح ـــه أذا ك  ن يفعل

ــال ــمته، ف ــدَّ  لعص ــول  ذاً إ ب ــن الق ــأنَّ ]] ١٥٨ص /[[م ــن  ب م

 .م فيهدِّ م عليه فيام قُ دِّ ن قُ فضل ممَّ أمه قدَّ 

ما يف دِّ ام ُقـنَّـإ وخالـداً  عمـرواً  نَّ أة ذلـك ح عـن صـحَّ وضِّ ويُ 

ــوش ــدبري اجلي ــرب وت ــأ، ومهــا سياســة احل ــك ممَّ ــل يف ذل ن فض

 .ما عليهدِّ قُ 

ــ ــ ا جعفــر فأمَّ ــاملروي عن ــيَّ  نَّ أ هف  مــه عــىلٰ قدَّ   النب

هــذا  وعــىلٰ  ،»جعفــر فــأمري اجلــيش زيــد دَ ِقــن فُ إ«: وقــال ،زيــد

 .ليس فيه سؤال

فضـل منـه أن يكـون أتقـديم زيـد عليـه مل يمتنـع  ولو صـحَّ 

ا ذلـك فضـل منـه فـيام عـدأن كـان جعفـر إو ،يف سياسة احلـرب

 .من اخلالل

ــدَّ  ــام ق ــاً أمناه وب ــوهلم يض ــا تُ : يســقط ق ــم ــون نِك ــن ك رون م

يل بتنفيـذ ذلـك ُبـ ٰى حكـام، ومتـمام غـري عـامل بكثـري مـن األاإل

الفاضـل  توليـة املفضـول عـىلٰ  علـم منـه، ألنَّ أمن هـو  ىلٰ إرجع 

 .اهنّ ما بيَّ  قبيحة يف العقل عىلٰ 

ــىلٰ  ــزم ع ــ ويل ــامل بش ــري ع ــه غ ــواز كون ــك ج ــنـذل  يء م

ــ ٰى حكــام، ومتــاأل  ،اســتفتاء العلــامء ىلٰ إيء منهــا رجــع ـشــبيل ُب

 .هل االجتهادأمام من وهم يأبون ذلك ويعتربون كون اإل

رع ـبجميـع الشـ مـام عاملـاً ا وجـوب كـون اإلنّـا قد بيَّ نّ أ عىلٰ 

ـ ه معـه هـذا من حيث كـان ال حـافظ لـه سـواه، وذلـك ال يتوجَّ

 .السؤال

ــقط ]] ١٥٩ص /[[ ــاه يس ــام ذكرن ــإوب ــاواة ل ــا مس زامهم لن

ــم مــن القضــاة واحلُ  ــه يف العل ــواب االمــام ل ــث ــة  ام، ألنَّ ّك والي

ــ مــام، اإل ىلٰ إة فــام علمــوه، ومــامل يعلمــوه مــردود هــؤالء خاصَّ

ــذلك اإل ــيس ك ــام، ألنَّ ول ــ م ــه عامَّ ــع األواليت ــام، ة يف مجي حك

ــه حافظ جلميع الشـألنَّ  ة فيـه، ولـيس كـذلك القضـاة رع وحجَّ

 .امكّ واحلُ 

 *   *  * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

 :] أفضلية اإلمام[]] ٢٢٢ص [[

 .ح يف التساويوال ترجُّ ،  وقبح تقديم املفضول معلوم

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

،  تهواحد من رعيَّ  كونه أفضل من كلِّ  :ورابعتها]] ٤٣١ص [[

مـن الكـامالت،  دُّ َعـما يُ  ، وباجلملة أكمل يف كلِّ ٰى وأشجع وأسخ

مـن هـو أكمـل منـه قبـيح  وتقديم الرجل عىلٰ  ،م عليهمه مقدَّ ألنَّ 

 .عقالً 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

ـــ]] ٢٠٥ص [[ ة األفضـــليَّ  ا كونـــه أفضـــل فـــاعلم أنَّ وأمَّ

يف اآلخـرة،  ه أكثـر ثوابـاً أنَّـ ٰى بمعنـ]  لألوَّ ا[ :وجهـني تقال عـىلٰ 

ــ ــاين أنَّ ــح يف األُ والث ــدَّ ه أرج ــو مق ــي ه ــور الت ــالعلم م ــا ك م فيه

 .إليها يف احلروب داعياً  ماً مقدَّ  والشجاعة حيث كان حاكامً 

 :اعتباره وجوه فالدليل عىلٰ : لا القسم األوَّ أمَّ 

ــ. اإلمــام معصــوم فيجــب أن يكــون أفضــل: لاألوَّ  ا أمَّ

ـفقد تقدَّ  وىلٰ األُ  ا عنـدنا فألّنـا ة، أمَّـمجاعيـَّإا الثانيـة فم بياهنـا، وأمَّ

 .ا عند الباقني فالنتفائهامت األمرين، وأمَّ ثبِ نُ 

ــاين ــم األُ : الث ــام أعل ــاإلم ــلمَّ ــون أفض ــ .ة فيك  وىلٰ ا األُ أمَّ

ـ يـَن : ا الثانيـة فبقولـه تعـاىلٰ فسيأيت بياهنا، وأمَّ ِ
�
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ـــم  وألنَّ  ، ]٩ :الزمـــر[ ن العل

 .الزدياده فضيلة موجبة للثواب فيكون تزايدها موجباً 

بكونـه  لغـريه يف التكـاليف، وخمـتصٌّ  وٍ اإلمـام مسـا: الثالث

ــاً  ــك إىلٰ  لطف ــريه يف التحري ــ لغ ــف إنَّ ــك اللط ــات، وذل ام الطاع

 امــة، فيكــون راجحــاً باجتهــاده وقبولــه للقيــام بأعبــاء اإلم يــتمُّ 

ــىلٰ  ــوناملكلَّ  ع ــب أن يك ــه، فيج ــني يف تكليف ]] ٢٠٦ص /[[  ف

 .أكثر ثواباً 

ــال ــاً : ال يق ــّيل متام ــون املص ــزم أن يك ــاً  فيل ــح ثواب ــن  أرج م

األمــر كـذلك إذا عرفنــا تســاوهيام : ، ألّنـا نقــولاملصـّيل تقصــرياً 
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بـام ثبـت  يف صالح الباطن، واإلمـام نعلـم صـالح باطنـه قطعـاً 

ــمت ــن عص ــتحق� م ــون مس ــاً ه، فيك ــواب قطع ــادة الث ــادة  ا لزي بزي

 .تكليفه

ــالرعيَّــ اإلمــام جيــب عــىلٰ : الرابــع ة تعظيمــه وإجاللــه، ة كافَّ

ــل ــون أفض ــب أن يك ــ. فيج ــ وىلٰ ا األُ أمَّ ــاهرة، وأمَّ ــة فظ ا الثاني

ع بــه، ا وال جيــوز التــربُّ التعظــيم جيــب أن يكــون مســتحق�  فــألنَّ 

مـه عظِّ نفـس األمـر، ألّنـا نُ  اسـتحقاقه لـذلك يف عىلٰ  وذلك يدلُّ 

ــيامً  ــ تعظ ــري مش ــاطن، لتيقُّ ـغ ــالح الب ــام روط بص ــالحه ب ــا ص نن

ا لزيـادة التعظـيم يف نفـس ثبت من عصـمته، وإذا كـان مسـتحق� 

 ٰى ، وال معنـتعـاىلٰ اهللا ا لزيـادة التعظـيم عنـد األمر كـان مسـتحق� 

 . ذلكة إالَّ لألفضليَّ 

ــتجَّ  ــ واح ــحاب بأنَّ ــض األص ــا  هبع ــ وٍ مس   يِّ للنب

ـ لـه يف كونـه أفضــل  رع، فيكــون مسـاوياً ـة يف الشـيف كونـه حجَّ

 .هبذا االعتبار أفضل  النبيَّ  ة، كام أنَّ الرعيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــاين ]]٦٥ص /[[ ــون  يف أنَّ  :البحــث الث ــام جيــب أن يك اإلم

 :ته يف ما هو إمام فيهأفضل من رعيَّ 

 :رهانه من وجوهوب

ــوماً  أنَّ  :لاألوَّ  ــب أن يكــون معص ــام جي ــلُّ اإلم مــن  ، وك

 .كان كذلك وجب أن يكون أفضل من غري املعصوم

ــ ــ فقــد مــرَّ  وىلٰ مــة األُ ا املقدّ أمَّ ــة بياهنــا، وأمَّ ــة فمعلوم ا الثاني

 .بالرضورة

ـلو مل جيب كـون اإلمـام أفضـل مـن رعيَّ  :الثاين ا تـه لكـان إمَّ

ــاوياً  ــون مس ــدَّ  أو أن يك ــل فاملق ــميه باط ــايل بقس ــص، والت م أنق

ــ]و[ .مثلــه ــاإنَّ ــإ: ام قلن ــ ه يســتحيل أن يكــون مســاوياً نَّ ه لــو ألنَّ

لـه فـيام هـو إمـام فيـه ملـا كـان  ة اإلمام من هو مسـاوٍ كان يف رعيَّ 

ــاً متعيِّ  ــب أن يُ  ن ــم جي ــه، فل ــة إلي ــيف احلاج ــنيَّ وَج ــد تع  يف د، وق

ـاحلاجة إليه مـن بـني سـائر األُ  ، أن يكـون موجـوداً  فوجـب ،ةمَّ

 .له فيام هو إمام فيه فوجب أن ال يكون فيهم مساوٍ 

ــان املالزمــة ــ: بي ــاك مســاوياً  ه إذا ثبــت أنَّ أنَّ ــائامً  هن  لكــان ق

 احلاجـة إليـه، فلـم جيـب مقامه فـيام هـو إمـام فيـه، فلـم تتعـنيَّ 

 .وجوده

ــا  ــايل م ــالن الت ــان بط ــابي ــه معيَّ  أنَّ  بيَّنّ ــة إلي ــةاحلاج ــ ،ن ه وأنَّ

 .أن يكون موجوداً واجب 

 .ه يستحيل أن يكون أنقص، فظاهر بطريق األوىلٰ ا أنَّ وأمَّ 

 أنَّ  تعــاىلٰ اهللا  إن شــاء بنيِّ أّنــا ســنُ  :الثالــث]] ٦٦ص /[[

ــاً  ــون منصوص ــب أن يك ــام جي ــن قِ  اإلم ــه م ــعلي ــول بَ ل الرس

 َّالرســول  ، وإذا كــان كــذلك لــزم أن يكــون األفضــل، ألن

 ــ ــام  صُّ ال ُخيَ ــة أحك ــره إالَّ  تعــاىلٰ  اهللابتأدي ــان وأوام ــن ك  م

ــو  ــك ه ــا، وذل ــم بموارده ــا وأعل ــوم بتأديته ــا وأق ــظ هل أحف

 ،األفضــل األعلـــم، والعلــم بصـــدق هــذه الصـــفة فطـــري

 .فوجب أن يكون اإلمام أفضل

ــع ــ :الراب ــاز إمَّ ــل جل ــري األفض ــديم غ ــاز تق ــو ج ــديم ل ا تق

ــص، واألوَّ  ــاوي أو األنق ــلاملس ــاوي إن  ألنَّ  ،ل باط ــديم املس تق

ح للممكــن مــن غــري مــرجِّ  ال ألمــر كــان ذلــك ترجيحــاً كــان 

ــ ذات اإلمــام  ا أن يرجـع إىلٰ وهـو حمـال، وإن كــان ألمـر فهـو إمَّ

هــذا  فيكــون يف نفســه أرجــح مــن غــريه وقــد فرضــناه مســاوياً 

ــه وإىلٰ  غــريه مــع أنَّ  خلــف، أو إىلٰ  مــن يســاويه  نســبة غــريه إلي

 ســـواء فاختصاصـــه بـــاحلكم دون يف احلكـــم بالتقـــديم عـــىلٰ 

ــتدعي خمصِّ  ــر يس ــاً اآلخ ــالكالم يف  ص ــه ك ــالم في ــر، والك آخ

ــاألوَّ  ــزم إمَّ ــرجِّ ل، فيل ــري م ــن غ ــيح م ــل أو الرتج ح، ا التسلس

ـ ك علمـت يف حـدِّ ألنَّـ ،حمـال والثاين أيضـاً  ا رئاسـة اإلمامـة أهنَّ

ي ـمــور الــدين والــدنيا، وذلــك يقتضــأُ عامــة جلميــع اخللــق يف 

ــع املكلَّ  ــون مجي ــلِّ أن يك ــق الــدين احل فــني يف حم ــة يف طري اج

ـمـن حتقَّ  والـدنيا إىلٰ   ه، فوجـب حينئــذٍ قـت هــذه الرئاسـة يف حقِّ

 .أن يكون اإلمام أفضل من سائر اخللق فيام هو إمام فيه

ــ ــم أنَّ ــواعل ــب مقتض ــألة بحس ــذه املس ــل يف ه ــد دخ  ٰى ـه ق

ــق  ــم اخلل ــام أعل ــون اإلم ــوب أن يك ــذكورة وج ــني امل الرباه

ــاهم ــرمهم وأتق ــم وأك ــجعهم وأحلمه ــائر  ،وأش ــة س وباجلمل

 .التوفيقوباهللا املفهوم من اإلمامة،  ٰى الكامالت، للمعن

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

فضـــل أجيـــب أن يكــون : البحــث الثالــث]] ١٨٠ص [[

م م علـيهم واملقـدَّ ه مقـدَّ نَّـ، ألنفسـانياً  كـامالً  دُّ َعـما يُ  ة يف كلِّ مَّ األُ 

ــون  ــب أن يك ــل، أجي ــىلٰ  نَّ ألفض ــاقص ع ــديم الن ــو  تق ــن ه م

 .كمل منه قبيح عقالً أ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٨٦ص [[ ـوأمَّ ة فيــدخل حتتــه ا كونــه أفضــل الرعيـَّ
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ــان ــ: معني ــلهم بمعن ــه أفض ــاً  ٰى أحــدمها كون ــه أكثــرهم ثواب  كون

ــد  ــااهللاعن ــنهم يف الظ ــل م ــه أفض ــانيهام كون ــو ، وث ــيام ه هر وف

 .م عليهم فيهمتقدِّ 

ــ ــيهم بــاملعن عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ ل الــذي األوَّ  ٰى فضــله عل

 :هو كثرة الثواب فوجوه ثالثة

مــن  كـلَّ  نَّ إمـا قـد ثبـت مــن وجـوب عصـمته، فـ: أحـدها

واحـد مـن  مـن كـلِّ  ه أكثـر ثوابـاً قال بوجوب عصمته قـال بأنَّـ

مـن  هـذا خروجـاً  ق بـني الوصـفني، ولـيسته، وال أحد فـرَّ رعيَّ 

ــن أنَّ  ــبق م ــا س ــل مل ــق العق ــ طري ــاع حجَّ ــون اإلمج ــق ك ة طري

 .العقل

ا تعبّـدنا بتعظـيم مـا أرشنـا إليـه مـن قبـل، وهـو أّنـ: وثانيها

ــه تعظــيم أحــد مــن رعيَّ  حــدٍّ  اإلمــام عــىلٰ  ــال يوازي ــه، ومعن  ٰى ت

فنــا اعتقـاد وجــوب طاعتــه واالنقيـاد لــه والنــزول لِّ ا كُ ذلـك أّنــ

منزلــة رفيعــة ال يدانيــه  هنيــه وكونــه عــىلٰ حتــت حكمــه وأمــره و

ــتحقُّ  ــيم ال يس ــة يف التعظ ــذه درج ــا، ه ــد فيه ــريه، وإذا أح ها غ

ــدَّ  ــام تق ــمته ب ــا عص ــد علمن ــذلك وق ــان ك ــا أنَّ ك ــذا  م علمن ه

ــىلٰ  ــيم ع ــإنَّ  التعظ ــبعض، ف ــنا ل ــيم بعض ــالف تعظ ــع بخ القط

ــام ُيعظِّــم غــريه عــىلٰ  الظــاهر وباعتبــار رشط ُيظِهــره أو  أحـدنا إنَّ

ــ ــىلٰ يض ــك  ]]٢٨٧ص /[[  مره ال ع ــع، وذل ــيم  -القط أي تعظ

ــك  -اإلمــام  ــل ذل ــه مث ــذي يقــرتن ب ــه ال ــن كثــرة ثواب ــئ ع ُينب

 .التعظيم العظيم

ــل ــإن قي ــة : ف ــذه الطريق ــإه ــتمُّ نَّ ــمته،  ام ي ــوت عص ــد ثب بع

 .يف بيان كونه أكثر ثواباً  وثبوت عصمته كاٍف 

م ال املعصــو نَّ إالعصـمة ال يكفـي يف كثــرة الثـواب، فـ: قلنـا

ــاً  ــر ثواب ــه أكث ــريه بكون ــن غ ــني ع ــيب ــ، وإنَّ ــه بأنَّ ــني عن ه ال ام يب

ذلـك، هــذا  والعقــاب وغـريه يسـتحقُّ  مـن الـذمِّ  شـيئاً  يسـتحقُّ 

ــ ــه يف متيُّ ــام نقول ــولك ــا نق ــه، ألّن ــدوب إلي ــن املن ــب م : ز الواج

ــ ــب ال يتميَّ ــواب الواج ــدح والث ــرة امل ــه بكث ــدوب إلي ــن املن ز م

بعــض  عــىلٰ  يــد مــا يســتحقُّ مــن املمكــن أن يز ألنَّ  ،عليــه

ــجد أو  ــرة أو مس ــاء قنط ــواب، كبن ــدح والث ــن امل ــدوبات م املن

بعـض الواجبــات مـن ذلــك  عــىلٰ  مــا يسـتحقُّ  إغنـاء فقــري عـىلٰ 

ــة، و ــة الواجب ــد مــن الزكــاة املفروض ــإكــأداء نصــاب واح ام مل نَّ

ــ ــذمِّ يتميَّ ــتحقاق ال ــه باس ــدوب إلي ــن املن ــب ع ــىلٰ  ز الواج  ع

 .جوه دون املندوببعض الو اإلخالل به عىلٰ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــام تعبَّ ــأن نُ ك ــدنا ب ــام ونُ عظِّ ــم اإلم ــىلٰ فضِّ  له ع

دنا الوجـه الـذي ذكرمتـوه كـذلك تعبـَّ غرينـا عـىلٰ  أنفسـنا وعـىلٰ 

ــيم أُ  ــه وعُ بتعظ ــهمرائ ــه ونّواب ــي  ،ّامل ــة الت ــل الطريق ــب بمث فيج

مـنهم أكثـر  واحـدٍ  كـون كـلِّ  ذكرمتوها يف اإلمـام أن نقطـع عـىلٰ 

 .امنّ  ثواباً 

ــا ــمة األُ : قلن ــت عص ــا ثبت ــم ــّواب حتَّ ــراء والن ــع  ٰى م نقط

نبـــئ عـــن االســـتحقاق كـــام يف تعظـــيمهم يُ  أنَّ  بســـببها عـــىلٰ 

ــا نقــول بــذلك، إالَّ  ــاإلمــام، ولــو ثبتــت عصــمتهم لكنّ ــا  أنَّ ه م

 .ثبتت

، فكام وجـب رع كالنبيِّ ـة يف الشما قد ثبت كونه حجَّ : وثالثها

 .ة كذلك جيب يف اإلماممَّ ألُ من ا أن يكون أكثر ثواباً  يف النبيِّ 

ــ ــدلُّ وأمَّ ــيام هــو  عــىلٰ  ا الــذي ي ــه أفضــل يف الظــاهر وف كون

مـا قـد علمنـا مـن قـبح  ،م عليهم فيه ويف العلـم بالسياسـةمتقدِّ 

 أَال  .م عليــه فيــهالفاضــل فــيام هــو متقــدِّ  تقــديم املفضــول عــىلٰ 

ــر ــلُّ  ٰى ت ــم وك ــا نعل ــامً  ]]٢٨٨ص /[[  أّن ــل عل ــه  عاق ال يدخل

 الصـبيان عــىلٰ  قـبح تقـديم مـن يكتـب مثـل خـطِّ  وريـب شـكٌّ 

ــوّ  ــن الب ــة واب ــن مقل ــطِّ اب ــديم اب يف اخل ــبح تق ــذلك يق ، وك

مثــل أيب حنيفــة والشــافعي يف  املبتــدئ يف الفقــه واخلــالف عــىلٰ 

ــدُّ  فــنِّ  ــنِّ اخلــالف والفقــه، وتق  صــول عــىلٰ األُ  م املسرتشــد يف ف

يـع ذلـك ام قـبح مجنَّـإ، ومثل أيب عـيل وأيب هاشـم يف هـذا الفـنِّ 

م عليـه فيـه، الفاضـل فـيام هـو متقـدِّ  ه تقـديم املفضـول عـىلٰ ألنَّ 

ــة أنَّ  ــلَّ  بدالل ــرف  ك ــه وإن مل يع ــرف قبح ــذلك ع ــه ك ــن عرف م

ــه كــذلك مل شــيئاً  ــر، ومــن مل يعرف ــه   آخ ــرف قبحــه وإن علم يع

وجــوه القــبح، فيجــب أن يكــون  ٰى ســو ٰى خــرأُ أوصــاف  عــىلٰ 

 .ذلك وجه قبحه

ــىلٰ  ــوم ع ــتدالل الق ــو اس ــذا ه ــامً  أنَّ  وه ــل ظل ــون الفع أو  ك

رة يف القـبح، أو غريمهـا مـن وجـوه القـبح هـي املـؤثِّ  القول كذباً 

هــو الناصــب لإلمــام وجــب  تعــاىلٰ اهللا وإذا كـان كــذلك وكــان 

ــاً  ــاطن أيض ــل يف الظــاهر والب ــر  أن يكــون أفض ــون أكث ــأن يك ب

البـاطن، واإلمـام إمـام يف الــدين  لـع عـىلٰ مطَّ  ه تعـاىلٰ ، ألنَّـثوابـاً 

ــوفــيام فــني الــذي الغــرض فيــه تعريضــهم ق بتكليــف املكلَّ  يتعلَّ

ن ألدرجــة الثــواب، فيجــب أن يكــون يف ذلــك أفضــل مــنهم و

منهم، وهـذا بخـالف مـا لـو كـان الناصـب لـه  يكون أكثر ثواباً 

ــ ،أحــدنا ــا إىلٰ ألنَّ ــا إالَّ  ه ال طريــق لن ــالبواطن فــال علين  العلــم ب

ــنِّ  ــب الظ ــم بغال ــائره،  العل ــام يف نظ ــك ك ــذه يف ذل ــري ه فتص

 .كونه أكثر ثواباً  عىلٰ  رابعاً  هذا الوجه دليالً  الطريقة عىلٰ 
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ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــ: أن يق ــأنتم إنَّ ــتدلُّ ف ــىلٰ ام تس ــه  ون ع كون

ــاً  مــن جهتــه تعــاىلٰ  عليــه منصــوباً  منصوصــاً   ،بكونــه أكثــر ثواب

ــوباً  ــه منص ــه تعــاىلٰ  فكيــف اســتدللتم اآلن بكون ــىلٰ  مــن جهت  ع

 ّنـا إذا اسـتدللنا هبـذه الطريقـة عـىلٰ ؟ وذلـك ألكونه أكثـر ثوابـاً 

مــن جهتــه  كونــه منصــوباً  عــىلٰ  ام نســتدلُّ نَّ إ، فــكونــه أكثــر ثوابــاً 

ـــاىلٰ  ـــر تع ـــه أكث ـــه  ]]٢٨٩ص /[[ ال بكون ـــل بكون ـــا، ب ثواب

 .فال يلزمنا الدور ،معصوماً 

 أن يكـون ناقصـاً  فـق فـيمن كـان أكثـر ثوابـاً لـو اتَّ : فإن قيل

ـــة ـــم بالسياس ـــل يف ،يف العل ـــة أن ويف األفض ـــم بالسياس  العل

 ب لإلمامة؟نَص ام يُ فأّهي  ،يف الثواب يكون مفضوالً 

ملـن دونـه يف اخلصـلتني  واحـد مـنهام إمامـاً  ب كلُّ نَص يُ : قلنا

ــ م املفضــول عــىلٰ قــدَّ ، وال يُ مجيعــاً  ه قبــيح لثبــوت الفاضــل، ألنَّ

بـه مـن  ٰى ـقضـه، هـذا هـو الـذي يُ بيَّنّـامـا  وجه القبح فيـه عـىلٰ 

ــ ــل، لكنّ ــة العق ــمع أنَّ جه ــق الس ــن طري ــا م ــام ال  ا علمن اإلم

 .فق قطُّ ر ال يتَّ هذا املقدَّ  ، فانكشف لنا أنَّ  واحداً يكون إالَّ 

الفاضـل إذا كـان   جـاز تقـديم املفضـول عـىلٰ هـالَّ : فإن قيل

يف الفاضــل مــانع يمنــع مــن تقديمــه ويف تقــديم املفضــول 

 مصلحة؟

ــا ــا : قلن ــاال جيــوز ذلــك ألّن ــه تقــدي أنَّ  بيَّنّ ــول  امً كون للمفض

الفاضل فـيام هـو أفضـل منـه فيـه وجـه قـبح، ومـع ثبـوت  عىلٰ 

ــدَّ  ــه ع ــت في ــل وإن ثب ــبح الفع ــبح يق ــه الق ــوه وج ــن وج ة م

ــامَّ ـالظلميــة لــ ٰى  تــرأَال  .احلســن ا وجــه قــبح مل جيــز أن  ثبــت أهنَّ

ــأن  ــد وب ــلحة ألح ــه مص ــون في ــبب أن يك ــا بس ــم م ــن ظل حيس

ــع عاجــل ــه نف ــره الســا ؟يكــون في ــا ذك ــئن جــاز م ــاز ول ئل جل

املـؤمن بــأن يكــون  الصــالح والكـافر عــىلٰ  تقـديم الفاســق عـىلٰ 

: يف الصالح واملـؤمن مـانع، فـالقوم يف هـذا اإللـزام بـني أمـرين

ــ ــوا قــد تركــوا مــذهبهم، إذ إمَّ ــوا جــواز ذلــك فيكون ا أن يرتكب

ــ ــديم الكــافر عــىلٰ وِّ هــم ال ُجي ــىلٰ  زون تق ــؤمن وال الفاســق ع  امل

ـــاملصـــالح بوجـــه مـــن الوجـــوه، وإ ا أن ال يرتكبـــوا ذلـــك مَّ

 .فيكونوا قد أبطلوا قوهلم

ــ لــه فعــل النبــيِّ بطِ عونــه يُ مــا تدَّ : فــإن قيــل  ه ، ألنَّ

أيب بكـر وعمـر،  م خالد بن الوليـد وعمـرو بـن العـاص عـىلٰ قدَّ 

ــة عــىلٰ  ــن حارث ــد ب ــن أيب طالــب، وهــؤالء كــانوا  وزي جعفــر ب

ــ ــل ممَّ ــدَّ أفض ــديم ن ق ــبح تق ــون بق ــف حتكم ــيهم، فكي مهم عل

 ؟الفاضل مطلقاً  ملفضول عىلٰ ا

ــ: قلنــا ]]٢٩٠ص /[[ ــيُّ ام قــدَّ إنَّ  م عــىلٰ مــن قــدَّ   م النب

، وقـد كـانوا أفضـل املذكورين يف أمـر احلـرب ومقاومـة العـدوِّ 

خديعـة عمــر وبـن العــاص  نَّ إمهم علــيهم يف ذلـك، فــن قـدَّ ممـَّ

 ،»احلــرب خدعـــة«: ، وقــد قـــال ومكــره غــري خـــاٍف 

ــاهرة، ف ــد ظ ــجاعة خال ــوكــذلك ش ــك ـلــيس يف ش يء مــن ذل

 ولعـلَّ  .الفاضـل فـيام هـو أفضـل منـه فيـه تقديم املفضول عـىلٰ 

 أنَّ  يه روأنَّـ عـىلٰ  .كـان أفضـل مـن جعفـر يف أمـر احلـرب زيداً 

 حـدث بـه مـا امَّ ـ، ثـّم لـالً م واملرجـوع إليـه أوَّ كـان املقـدَّ  جعفراً 

 .م زيدما وردت به الرواية تقدَّ  ة عىلٰ اجلنَّ  حدث وطار إىلٰ 

  * *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة احلّيل لعالَّ ا /هنج احلقِّ 

 :اإلمام أفضل من رعيَّته ]]١٦٨ص [[

 : تهاإلمام جيب أن يكون أفضل من رعيَّ  يف أنَّ  :املبحث الثاين

ـةفقــت اتَّ   ،وخــالف فيــه اجلمهــور ،ذلــك عــىلٰ  اإلماميـَّ

ــوَّ  ــىلٰ فج ــول ع ــديم املفض ــل زوا تق ــ، الفاض ــالفوا مقتض  ٰى ـوخ

ــصَّ  ــل ون ــابالك العق ــإنَّ  ،ت ــل يُ  ف ــبِّ العق ــول ق ــديم املفض ح تق

وإهانـــة الفاضـــل ورفـــع مرتبـــة املفضـــول وخفـــض مرتبـــة 

َمـْن   :فقـال تعـاىلٰ  ،إنكـار ذلـك عـىلٰ  والقرآن نصَّ  ،الفاضل
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لـألدون يف  ونسباً  وكيف ينقاد األعلم األزهد األرشف حسباً 

 ؟هذلك كلِّ 

*   *   * 

 : مامصفات اإل يباق يف :ةاملسألة الثالث]] ٢٤١ص [[

ــب يف: قــال ــام وواج ــ: اإلم ــجاعة أنَّ ــالعلم والش ــل ب ه أفض

وواجــب أن ال  .الفاضــل والزهـد، لقــبح تقـديم املفضــول عـىلٰ 

نصـب  ]كقـبح[ريعة، لقبحـه ـيء مـن أحكـام الشــعنه ش يشذَّ 

ــاء الــوزارةألــع بوزيــر ال يطَّ  ــتمكُّ  .عب ــيس بشــوال  يء، وإالَّ ـن ل

 .نهلتمكُّ  ةٍ رال وزالبّقا وّيل ناز أن جل

اإلمـــام جيـــب أن يكـــون  أنَّ  إىلٰ  اإلماميَّـــةذهبـــت : أقـــول

األحكـام  العلـم والشـجاعة والزهـد، فـإنَّ  تـه يفأفضل من رعيَّ 

وبقـــاء االعتقـــاد والسياســـة  ،منوطـــة بـــالعلم واالعتقـــادات

ـــجاعة ـــة  ،واالنتصـــاف منوطـــة بالش ـــق النجـــاة منوط وطري



 ٥٠٧  .............................................................................  األفضليَّة) ١/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ألّنـا  ،تـه فيهـان رعيَّ مـ  بالزهد، فيجب أن يكـون اإلمـام أفضـل

الفاضــل، وإليــه  رورة قــبح تقــديم املفضــول عــىلٰ ـنعلــم بالضــ

ٰ : قولـه يف أشـار تعـاىلٰ 
َ

ـِدي إِ�
ْ
ه

َ
َمـْن �

َ
�
َ
بَــَع  أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
َحـق� أ

َ
َـق� أ

ْ
ا�

ــــد
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِال

�
ــــْن ال يَِهــــد م�

َ
  ىٰ أ

َ
يْــــف

َ
ــــْم ك

ُ
�

َ
مــــا ل

َ
ف

 
َ
ــون ُم

ُ
ك

ْ َ
� � ]ــونس ــب يف]. ٣٥: ي ــام أن وجي ــذَّ  اإلم  ال يش

 إليـه اخللـل فيهـاق وال يتطـرَّ  ،ريعةـيء مـن أحكـام الشــش  عنه

ــه ــبح يف ،لقبح ــام يق ــوم ب ك ــر ال يق ــب وزي ــاهد نص ــاء أالش عب

 .الوزارة

 .ذلك يف م كاٍف ن من املعرفة بالتعلُّ التمكُّ : ال يقال

ــك ]]٢٤٢ص [[/ ــع ذل ــا نمن ــاهد  وهلــذا يقــبح يف  ،ألّن الش

مـن العلـم بـام  نـاً ة وإن كـان متمكِّ البّقال وشـبهه الـوزارنوّيل أن 

 .حيتاج إليه

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــة]] ٤٩٥ص [[ ــألة الثالث ــون  يف أنَّ  :املس ــب أن يك ــام جي اإلم

 : أفضل من غريه

 .وال ترجيح يف املساوي ،وقبح تقديم املفضول معلوم: قال

ـألنَّـ ،هتـاإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ : أقول ا ه إمَّ

والثالــث  .أو أفضــل ،أو أنقــص مــنهم ،هلــم أن يكــون مســاوياً 

ــوب ــو املطل ــالواألوَّ  .ه ــ ،ل حم ــتحيل ألنَّ ــاوي يس ــع التس ه م

 ألنَّ  ،حمـــال والثـــاين أيضـــاً  .غـــريه باإلمامـــة ترجيحـــه عـــىلٰ 

 عليـه أيضـاً  ويـدلُّ  ،الفاضـل تقديمـه عـىلٰ  املفضول يقبح عقـالً 

   :قولــه تعــاىلٰ 
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ويـدخل حتـت هـذا احلكـم كـون اإلمـام أفضـل ، ]٣٥: يونس[

ـــائل  ـــع الفض ـــجاعة ومجي ـــرم والش ـــدين والك ـــم وال يف العل

 .النفسانية والبدنية

*   *   * 

مة احلّيل  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ه جيب أن يكـون أفضـل يف أنَّ  :املطلب الثالث]] ٢٠٢ص /[[

 :]ومنصوصاً [

ــ ــاوياً ألنَّ ــان مس ــو ك ــن أوىلٰ  ه ل ــان  مل يك ــو ك ــة، ول بالرئاس

ــىلٰ  ــه ع ــبح تقديم ــص ق ــالً  أنق ــل عق ــاىلٰ  .الفاض ــه تع  :ولقول
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غــري  فيكــون أعلــم وأشــجع وأكــرم وأزهــد وأورع وأحلــم إىلٰ 

ــاء  هــاً ويكــون منزَّ . ذلــك مــن صــفات الكــامل ــاءة اآلب عــن دن

 .ه من القلب يسقط حملُّ هات، لئالَّ مَّ وعهر األُ 

مــور أُ العصــمة مــن  ، ألنَّ عليــه وجيــب أن يكــون منصوصــاً 

ــا إالَّ  ــي ال يعلمه ــة الت ــاىلٰ   اهللالباطن ــنصُّ . تع ــ وال ــق إمَّ ا بخل

ــىلٰ  ــز ع ــب ادِّ  معج ــده عقي ــوم ي ــني املعص ــة، أو بتعي ــاء اإلمام ع

 .أو إمام عليه كنبيٍّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ن يكــون اإلمــام جيــب أ يف أنَّ  :البحــث الرابــع]] ٣٨٥ص [[

  :تهأفضل من رعيَّ 

ــت اتَّ  ــةفق ــىلٰ  اإلماميَّ ــىلٰ  ع ــم ع ــك، ووافقه ــض  ذل ــك بع ذل

 .املعتزلة، وخالفهم األشاعرة والباقي من املعتزلة

ــا ــ :لن ــان إمَّ ــل لك ــن أفض ــو مل يك ــاوياً ل ــصأ ،ا مس  .و أنق

ـــلعـــدم األ ،ل باطـــلواألوَّ   ه لـــيس أحـــدمها أوىلٰ ولويـــة، فإنَّ

تقـديم  ه يقـبح عقـالً ك، فإنَّـوالثـاين كـذل .باإلمامة مـن اآلخـر

 .الفاضل فيام وقع فيه التفاضل املفضول عىلٰ 

ــال ــ: ال يق ــل إنَّ ــديم الفاض ــن يف تق ــك إذا مل يك ــبح ذل ام يق

 .ذا اشتمل عليها فالإا مَّ أنوع مفسدة، 

 الكـذب مـثالً  ، فـإنَّ بـالقبح مطلقـاً ٍض العقل قـا: ا نقولألنّ 

زوال  يضــاً وأ .ال نفــع أو ســواء اشــتمل عــىلٰ  يقــبح مطلقــاً 

 املفســدة بتوليــة املفضــول بوجــه مــن وجــوه احلســن، وال شــكَّ 

ذا انتفــت عــن إ الَّ إي احلســن ـوجــه احلســن ال يقتضــ يف أنَّ 

ــإنَّ  ــذلك، ف ــيس ك ــا ل ــبح، وهاهن ــوه الق ــل وج ــديم  الفع تق

 .عنه املفضول وجه قبح ال ينفكُّ 

ــاً  هــذا لــيس حكــامً  واعلــم أنَّ  مل يســاعد عليــه النقــل،  عقلي

ــرآن  ــل الق ــد دلَّ ب ــىلٰ  ق ــاً  ع ــه تعــاىلٰ  ذلــك أيض ــْن  :يف قول َم
َ
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 .هذا املطلوب قاطع عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (لعبيديل ين اعميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :] يف باقي صفات اإلمام: املسألة الثالثة[ ]]٤٨١ص [[

ــنِّ  ــال املص ــ: (فق ــام أنَّ ــب يف اإلم ــالعلم وواج ــل ب ه أفض

ــد ــجاعة والزه ــىلٰ  ،والش ــول ع ــديم املفض ــبح تق ــل لق  ،الفاض



 األفضليَّة) ١/  صفات اإلمام/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   .............................................................................. ٥٠٨

لقبحـه  ،ريعةـعنـه شــيء مـن أحكـام الشـ وواجب أن ال يشـذَّ 

لـيس   نوالـتمكُّ  .رةعبـاء الـوزاأب  كقبح نصب وزيـر ال يضـطلع

 ). نهلتمكُّ  ، جلاز أن نوّيل البّقال وزارةوإالَّ  ،بشـيء

ــارح  ــال الش ــ(ق ــت : ()هدام ظلُّ ــةذهب ــام  أنَّ  إىلٰ  اإلماميَّ اإلم

تـــه يف العلـــم والشـــجاعة جيـــب أن يكـــون أفضـــل مـــن رعيَّ 

ــإنَّ  ــد، ف ــاء  والزه ــالعلم وبق ــة ب ــادات منوط ــام واالعتق األحك

ــــقِّ اعتقــــاد رعيَّ ]] ٤٨٢ص [[ /أي ) االعتقــــاد  ،تــــه للح

مـــن ال  ، فـــإنَّ )والسياســـة واإلنصـــاف منوطـــة بالشـــجاعة(

ام وربَّـ ،بعضـهم عـن دينـه ام ارتـدَّ ، فـربَّ  ال هيابونـه يكون شجاعاً 

ــاً  ــهم بعض ــم بعض ــه ،ظل ــوفهم من ــدم خ ــه ،لع ــق ( .جلبن وطري

ــإنَّ )النجــاة منــوط بالزهــد ــور يف األُ  مــن ال يكــون زاهــداً  ، ف م

ـوأ الدنيويــة ال بــدَّ  ة يف متــاع الـــدنيا ن يبعثــه دواعــي الرعيـَّ

ــا إىلٰ وطيِّ  ــروج إىلٰ  باهت ــاة والع ــق النج ــان طري ــاىلٰ  نيس ــه تع  بارئ

 بُّ ُحــ« :ذلــك بقولــه إىلٰ   وقــد أشــار رســول اهللا ،سوتقــدَّ 

ــلِّ  ــدنيا رأس ك ــة ال ــل (، »خطيئ ــام أفض ــون اإلم ــب أن يك فيج

ة رورـألّنـا نعلـم بالضـ( ،أي يف هـذه الصـفات) ته فيهـامن رعيَّ 

قـبح تقـديم  أي وإىلٰ ) الفاضـل وإليـه قبح تقديم املفضـول عـىلٰ 

ــِدي :  يف قولـه أشـار تعــاىلٰ  ،الفاضـل املفضـول عـىلٰ 
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ـــونس[ �ل ـــب يف ( .]٣٥ :ي وجي

ــذَّ اإل ــام أن ال يش ــ م ــام الش ــن أحك ـــيء م ــه ش وال  ،ريعةـعن

ــ)لقبحــه ،ق إليــه اخللــل فيهــايتطــرَّ   يكــون عــاجزاً  ه حينئــذٍ ، فإنَّ

عـن النهــوض بوظـائف اإلمــام، ونصـب العــاجز عـن اإلمامــة 

عبـاء أكام يقـبح يف الشـاهد نصـب وزيـر ال يقـوم ب(قبيح،  إماماً 

 .الوزارة

ــتمكُّ : ال يقــال ــةال ــالتعلُّ (  حكــامباأل) ن مــن املعرف  كــاٍف   مب

 .يف ذلك

ــع ذلــك ــا نمن ــال   وهلــذا يقــبح ،ألّن ــوّيل البّق يف الشــاهد أن ن

) مــن العلــم بــام حيتــاج إليــه نــاً وشــبهه الــوزارة وإن كــان متمكِّ 

 .م واإلرشادبالتعلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

ام جيـب أن اإلمـ يف أنَّ : البحث الرابـع: (قال]] ٣٧٧ص /[[

 ).تهيكون أفضل من رعيَّ 

ــول ــىلٰ : أق ــول ع ــديم املفض ــبح تق ــك لق ــالً  وذل ــل عق الفاض

ــاىلٰ  ــال تع ــالً، ق ــِدي :ونق
ْ
ه

َ
ــْن � َم

َ
�
َ
ــة ... أ ــونس[ اآلي ، ]٣٥: ي

 .غريه باإلمامة فيستحيل تقديمه عىلٰ  ،واملساوي ال ترجيح له

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 :يف وجوب أفضلية اإلمام من الرعيَّة مطلقاً  ]]١١٤ص [/[

مــة احلــّيل [ قــال اإلمــام جيــب أن يكــون  :الرابــع:  ]أي العالَّ

 . النبيِّ  م يفملا تقدَّ  ،ةأفضل الرعيَّ 

ــولأ ــل : ق ــام أفض ــون اإلم ــب أن يك ــهأجي ــل زمان ــأل ،ه ه نَّ

تقـديم ، فلو كان فيهم مـن هـو أفضـل منـه لـزم الكلِّ  م عىلٰ مقدَّ 

م ، وقـد تقـدَّ وسـمعاً  الفاضـل، وهـو قبـيح عقـالً  ضول عـىلٰ املف

 .ةالنبوَّ  بيانه يف

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

 ]: تهواحد من رعيَّ  وجوب كونه أفضل من كلِّ []] ٣٣٦ص [[

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــن : ]أي العالَّ ــل م ــون أفض ــب أن يك وجي

: ولقولــه تعــاىلٰ  .الفاضــل تــه، لقــبح تقــديم املفضــول عــىلٰ رعيَّ 
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أزهـــد، : ويـــدخل يف ذلـــك كونـــه، ]٣٥: يـــونس[ ىٰ �

 .، وأعلم، وأكرمعوأورع، وأشج

مـام، وهـو هذا هـو الوصـف الثـاين مـن أوصـاف اإل: أقول

تـه، وهـو واحـد واحـد مـن رعيَّ  وجوب كونـه أفضـل مـن كـلِّ 

ــةمــذهب أصــحابنا  وأكثــر املرجئــة وقــوم مــن املعتزلــة  اإلماميَّ

والـدليل عليـه  .قرَ لبـاقي الِفـ منهم اجلـاحظ والزيديـة، خالفـاً 

 :وجهان

ــيلوَّ األ ــره ،ل عق ــ :وتقري ــان أنَّ ــل لك ــن أفض ــو مل يك ــإه ل ا مَّ

ــ .، وكالمهــا باطــلأو مفضــوالً  مســاوياً  زامه فالســتل ،لوَّ ا األأمَّ

بــأن  ذ لــيس أحــدمها أوىلٰ إح، وهــو باطــل، الرتجــيح بــال مــرجِّ 

مــن العكــس، فيلــزم  خــر بــأن يكــون مأمومــاً واآل يكــون إمامــاً 

ــإ حينئــذٍ  ، أو ]مجــاعباإل[، وهــو باطــل مــامني معــاً إا أن يكونــا مَّ

ــا  ــاً إال يكون ــامني مع ــاً م ــل أيض ــو باط ــوِّ ، وه ــتحالة خل  ، الس

ــن  ــان م ــامإالزم ــ. م ــاينوأمَّ ــفأل ،ا الث ــالً نَّ ــبح عق ــديم  ه يق تق

ــىلٰ  ــول ع ــه، و املفض ــه في ــل من ــو أفض ــيام ه ــل ف ــاره إالفاض نك

 .مكابرة

ــري ،الثــاين نقــيل ــه تعــاىلٰ  ،وهــو كث ــْن : مــن ذلــك قول َم
َ
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 .مامفضلية يف اإلاعتبار األ دليل قاطع عىلٰ 

 بيَّنّـاه حيـث آخـره، يريـد أنَّـ ىلٰ إ ...)فيدخل يف ذلـك( :قوله

ــد وأورع  ــه أزه ــك وجــوب كون وجــوب أفضــليته دخــل يف ذل

ه لـو كـان أحـد أفضـل منـه يف صـفة نَّ وأشجع وأعلم وأكرم، أل

اضـل بالنسـبة الف من هذه الصفات للـزم تقـديم املفضـول عـىلٰ 

 .مملا تقدَّ  ،إليه يف تلك الصفة، وهو قبيح

*   *   * 

 :العلم) ٢

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاين األخبار

 إنَّ : ف هــــذا الكتــــاب قــــال مصــــنِّ ]] ١٩٩ص [[

ـ اإلمام  ام خيـرب بـام يكـون يف غـد بعهـد منـه واصـل إليـه إنَّ

ــل وذلــك ممَّــ ،مــن رســول اهللا   ا نــزل بــه عليــه جربئي

 .يوم القيامة ن أخبار احلوادث الكائنة إىلٰ م

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ــل لأل]] ١٣٦ص [[ ــن ينح ــةوم ــب ئمَّ ــم الغي فهــذا  ،عل

 .كفر باهللا وخروج عن اإلسالم عندنا

*   *   * 

هـذه التخـاليط  كـلِّ  واإلمام أيضًا مل يقف عىلٰ ]] ١٤٠ص [[

الغيب وإنَّام هو عبد صالح يعلم الكتاب  التي رويت ألنَّه ال يعلم

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ٰى والسُّ

*   *   * 

ـةإنَّ اخــتالف ]] ١٤٠ص [[ إنَّــام هــو مــن ِقبَــل  اإلماميـَّ

كّذابني دلَّسوا أنفسـهم فـيهم يف الوقـت بعـد الوقـت، والزمـان 

ـ عظــم الــبالء، وكــان أســالفهم قــوم  ٰى بعــد الزمــان، حتـَّ

ـــون إىلٰ يرج ـــوا  ع ـــة، ومل يكون ـــالمة ناحي ـــاد وس ورع واجته

ــروي  ــتورًا ي ــالً مس ــانوا إذا رأوا رج ــز فك ــر ومتيّ ــحاب نظ أص

 وقبلـوه، فلـامَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إىلٰ  خربًا أحسنوا به الظـنَّ 

ـةتهم فـأمرهم األأئمَّ  بـأن يأخـذوا بـام جيمـع عليـه فلـم   ئمَّ

ن ِقـبَلهم ال مـن عـادهتم، فكانـت اخليانـة مـ يفعلوا وجروا عـىلٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  تهم، واإلمــام أيضــًا مل يقــف عــىلٰ ِقبَــل أئمَّ

التي رويـت ألنَّـه ال يعلـم الغيـب وإنَّـام هـو عبـد صـالح يعلـم 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ٰى الكتاب والسُّ

*   *   * 

قـد أكثـرت يف ذكـر : فيقال لصاحب الكتـاب]] ١٤٧ص [[

ر إالَّ مرشك ـعاه لبشلغيب ال يعلمه إالَّ اهللا، وما ادِّ علم الغيب، وا

 .كافر

*   *   * 

ومن رسـول  ه من اهللا كلُّ  فعلم اإلمام ]] ٦٨٩ص [[

فبذلك يكون عاملًا بام يف الكتاب املنزل وتنزيله وتفسريه،  اهللا 

وتأويله ومعانيه، وناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، وحالله 

صصـه، وزواجره، ووعده ووعيده، وأمثالـه وقَ وحرامه، وأوامره 

ٰ  :ال برأي وقياس، كام قال اهللا 
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

اإلمـــام : قـــال الســـائل :املســـألة العشــــرون ]]٦٩ص [[

أنَّـه يعلـم مـا يكـون، فـام بـال أمـري املـؤمنني  عـىلٰ ] جممع[عندنا 

  ٰــرج إىل ــرف  خ ــد ع ــول وق ــه مقت ــم أنَّ ــو يعل ــجد وه املس

ــني  ــال احلس ــا ب ــان؟ وم ــت والزم ــه والوق ــار إىلٰ  قاتل  ص

ــ ــه وال ينص ــم خيذلون ــم أهنَّ ــد عل ــة وق ــل الكوف ــه ـأه رونه، وأنَّ

وقـد علـم أنَّ املـاء  -تول يف سفره تلـك؟ ولِــَم لــامَّ حـورص مق

ــىلٰ  ــر ع ــو حف ــه ل ــرية  من ــىلٰ  -أذرع يس ــان ع ـــَم أع ــر؟ ولِ  مل حيف

ــ ــن  ٰى نفســه حتَّ ــف عطشــًا؟ واحلس ــو  تل ــة وه وادع معاوي

ه ينكث وال يفي ويقتل شيعة أبيه   .يعلم أنَّ

 إنَّ اإلمــام يعلــم مــا: قولــه] عــن[واجلــواب وبــاهللا التوفيــق 

ومــا أمجعــت . خــالف مــا قــال يكــون بإمجاعنــا، أنَّ األمــر عــىلٰ 

ــطُّ  ــىلٰ  الشــيعة ق ــىلٰ  ع ــت ع ــاعهم ثاب ــام إمج ــول، وإنَّ ــذا الق أنَّ  ه

ــلِّ  ــم يف ك ــم احلك ــام يعل ــًا  اإلم ــون عامل ــون، دون أن يك ــا يك م

ــىلٰ  ــون، ع ــدث ويك ــا حي ــان م ــز بأعي ــيل والتميي ــذا . التفص وه

 .عهاعليه األسئلة بأمج ٰى يسقط األصل الذي بن

ــل ــان احلــوادث  :فص ــام أعي ــم اإلم ــع أن يعل ــنا نمن ولس

ــإعالم اهللا تعــاىلٰ  ــه تكــون ب ــا القــول . ذلــك]] ٧٠ص /[[  ل فأمَّ

ــه وال نُ  ــنا نطلق ــون، فلس ــا يك ــّل م ــم ك ــه يعل ــوِّ بأنَّ ــه ص ب قائل

ة وال بيان  .لدعواه فيه من غري حجَّ

كــان يعلــم قاتلــه  والقــول بــأنَّ أمــري املــؤمنني  :فصــل

ــه كــان والوقــت الــذي  يقتــل فيــه، فقــد جــاء اخلــرب متظــاهرًا أنَّ

يعلم يف اجلملة أنَّـه مقتـول، وجـاء أيضـًا بأنَّـه كـان يعلـم قاتلـه 

ا علمه يف وقـت قتلـه فلـم يـأِت فيـه أثـر عـىلٰ  عىلٰ   التفصيل، فأمَّ
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ه املستضــعفون، إذ التفصـيل، ولـو جــاء فيـه أثـر مل يلــزم مـا ظنـَّ

ــــ ــــع أن يتعبَّ الشــــهادة   عــــىلٰ ده اهللا بالصــــربكــــان ال يمتن

الدرجـة مـا ال  واالستسالم للقتـل، ليبلغـه اهللا بـذلك مـن علـوِّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــه، ولعلم ــه إالَّ ب ــو  يبلغ ــة ل ــك طاع ــه يف ذل ــه يطيع بأنَّ

ــواه مل يؤدِّ  ــا س ــذا كلَّفه ــف هب ــن اللط ــوم م ــون يف املعل ــا، ويك ه

التكليف خللق من النـاس مـا ال يقـوم مقامـه غـريه، فـال يكـون 

ــده إىلٰ  ني بــذلك أمــري املــؤمن ــًا بي ــًا  ملقي التهلكــة، وال معين

 .نفسه معونة مستقبحة يف العقول عىلٰ 

ا علم احلسني  :فصل ]]٧١ص /[[ بأنَّ أهل الكوفـة  فأمَّ

ـة عليـه مـن عقـل وال  خاذلوه، فلسنا نقطع عىلٰ  ذلـك إذ ال حجَّ

مناه يف اجلواب  سمع، ولو كان عاملًا بذلك لكان اجلواب عنه ما قدَّ

 .بوقت قتله واملعرفة بقاتله ملا ذكرناه املؤمنني عن أمري 

ــا دعــواه علينــا أّنــا نقــول :فصــل كــان  إنَّ احلســني : أمَّ

عاملـًا بموضـع املــاء وقـادرًا عليــه، فلسـنا نقــول ذلـك وال جــاء 

حــال، وظــاهر احلــال التــي كــان عليهــا احلســني  بــه خــرب عــىلٰ 

 ــك ــالف ذل ــه يقتضـــي بخ ــاء واالجتهــاد في . يف طلــب امل

ــه كــان عاملــًا بموضــع املــاء مل يمتنــع يف العقــول أن و لــو ثبــت أنَّ

دًا بـرتك السـعي يف طلـب املـاء مـن ذلـك املوضـع، يكون متعبـِّ

دًا بالتامسه من حيـث كـان ممنوعـًا منـه حسـب مـا ذكرنـاه ومتعبِّ 

ـــري املـــؤمنني  ـــري أنَّ الظـــاهر يف يف أم ]] ٧٢ص /[[، غ

مناه خالف ذلك عىلٰ   .ما قدَّ

بعاقبتـه حـال موادعتـه  م يف علم احلسـن والكال :فصل

م، وقد جاء اخلرب بعلمه ذلك، وكان شـاهد  معاوية بخالف ما تقدَّ

احلال له يقتضـي به، غري أنَّه دفـع بـه عـن تعجيـل قتلـه وتسـليم 

حال معيَّنـة  معاوية، وكان يف ذلك لطف يف مقامه إىلٰ  أصحابه إىلٰ 

ين فع لفساد يف الـدِّ ولطف لبقاء كثري من شيعته وأهله وولده، ور

أعلم بام  هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته، وكان 

لناه بيَّنّاصنع ملا ذكرناه، و  .الوجه فيه وفصَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 :ة القول يف أحكام األئمَّ  - ٣٩]] ٦٦ص [[

ــول ــا: وأق ــم بظ ــام حيك ــه ك ــم بعلم ــام أن حيك هر إنَّ لإلم

نته  عــرف مــن املشــهود عليــه ضــدَّ  ٰى الشــهادات ومتــ مــا تضــمَّ

الشـهادة أبطــل بــذلك شـهادة مــن شــهد عليـه وحكــم فيــه بــام 

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــواطن أعلم ــه ب ــب عن ــدي أن تغي ــوز عن ــد جي ، وق

خـــالف  األُمــور فـــيحكم فيهــا بـــالظواهر وإن كانــت عـــىلٰ 

ــاحلقيقــة عنــد اهللا تعــاىلٰ  الفــرق  ىلٰ عــ ه اهللا تعــاىلٰ ، وجيــوز أن يدلَّ

ــه  ــاذبني فــال يغيــب عن ــن الشــهود وبــني الك بــني الصــادقني م

ــال ــة احل ــاب . حقيق ــذا الب ــور يف ه ــمتعلِّ واألُم ــاف ق ة باأللط

 .إالَّ اهللا  حالٍ  كلِّ  واملصالح التي ال يعلمها عىلٰ 

 :وألهل اإلمامة يف هذه املقالة ثالثة أقوال

ــ ــام األئمَّ ــزعم أنَّ أحك ــن ي ــنهم م ــىلٰ  ة فم ــواهر ع  الظ

 .حالٍ  كلِّ  دون ما يعلمونه عىلٰ 

ــىلٰ  ــي ع ــام ه ــامهم إنَّ ــزعم أنَّ أحك ــن ي ــنهم م ــواطن  وم الب

 .دون الظواهر التي جيوز فيها اخلالف

مـا اخرتتـه أنـا مـن املقـال ومل أَر لبنـي  ومنهم من يذهب إىلٰ 

يقـني بغـري  إضـافته إلـيهم عـىلٰ  فيـه مـا أقطـع عـىلٰ نوبخت 

 .ارتياب

ــول يف - ٤٠ ]]٦٧ص /[[ ــ الق ــة األئمَّ ــع  ة معرف بجمي

 :الصنايع وساير اللغات

إنَّه لـيس يمتنـع ذلـك مـنهم وال واجـب مـن جهـة : وأقول

ـن جيـب تصـديقه بـأنَّ  العقل والقيـاس وقـد جـاءت أخبـار عمَّ

قـد كـانوا يعلمـون ذلـك، فـإن ثبـت وجـب  ة آل حمّمد أئمَّ 

ويل يف القطـع بـه منهـا نظـر، . الثبـات القطع به من جهتهـا عـىلٰ 

ــوا ــةقــويل هــذا مجاعــة مــن  ق للصــواب، وعــىلٰ هللا املوفِّ ، اإلماميَّ

ــت  ــه بنــو نوبخ ــد خــالف في ــك عقــالً وق وأوجبــوا ذل

 .ة وسائر الغالةضة كافَّ وقياسًا وافقهم فيه املفوِّ 

بالضامئر والكائنات وإطالق  ة القول يف علم األئمَّ  - ٤١

 :القول عليهم بعلم الغيب وكون ذلك هلم يف الصفات

ــ: وأقــول ــد إنَّ األئمَّ ــن آل حمّم ــون  ة م ــانوا يعرف ــد ك ق

ــيس  ــل كونــه، ول ــاد ويعرفــون مــا يكــون قب ضــامئر بعــض العب

ـــام  ذلـــك بواجـــب يف صـــفاهتم وال رشطـــًا يف إمـــامتهم، وإنَّ

بــه وأعلمهــم إّيــاه للطــف يف طـــاعتهم  أكــرمهم اهللا تعــاىلٰ 

ـه  ــب عقــالً ولكنـَّ ــك بواج ــيس ذل ــك بإمــامتهم، ول والتمّس

م . ة السـامعوجب هلم من جهـ ـا إطـالق القـول علـيهم بـأهنَّ فأمَّ

يعلمــون الغيــب فهــو منكــر بــني الفســاد، ألنَّ الوصــف بــذلك 

ه مـن علـم األشـياء بنفسـه ال بعلـم مسـتفاد، وهـذا إنَّام يسـتحقُّ 

قــويل هــذا مجاعــة أهــل اإلمامــة إالَّ  ، وعــىلٰ ال يكــون إالَّ اهللا 

 .من الغالةإليهم  ٰى ضة ومن انتممن شذَّ عنهم من املفوِّ 

*   *   * 



 ٥١١  .................................................................................  العلم) ٢/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــات  - ٧٢ ]]٨٨ص [[ ــم بالغائب ــان العل ــول يف بي ــاب الق ب

ــحُّ أن  ــل يص ــتنبطات، وه ــور املس ــن األُم ــا م ــري جمراه ــا جي وم

 يكون اضطرارًا أم مجيعه من جهة االكتساب؟

ة دينــه  وأنبيائــه  إنَّ العلــم بــاهللا : وأقــول بصــحَّ

وال  يشء ال ُيــدَرك حقيقتــه بــاحلواسِّ  الــذي ارتضــاه وكــلِّ 

ــام حيصــل بضـــرب مــن  يكــون املعرفــة بــه قائمــة يف البدايــة وإنَّ

القيــاس ال يصــحُّ أن يكــون مــن جهــة االضــطرار، وال حيصــل 

ــىلٰ  ــوال كلِّ  ع ــحُّ األح ــام ال يص ــاب ك ــة االكتس ــن جه ــا إالَّ م ه

مـن جهـة القيـاس وال حيصـل  وقوع العلم بـام طريقـه احلـواسِّ 

. يـة مـن جهـة القيـاسالعلم يف حـال مـن األحـوال بـام يف البدا

م زدنــا فيــه رشحــًا هيهنــا للبيــان، وإليــه يــذهب  وهـذا قــد تقــدَّ

مجاعــة البغــداديني وخيــالف فيــه البصـــريون مــن املعتزلــة 

 .هة وأهل القدر واإلرجاءواملشبِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــه]] ١١٤ص [[ ــت ل ــي ال: فقل ــاب أنَّن ــذا الب ــا يف ه ل م  أوَّ

ــه ممَّــا ال خيفــ إنَّ اإلمــام : أقــول لــك  ٰى يعلــم الســـرائر وإنَّ

ــه يعلــم منّــي مــا  عليــه الضــامئر فتكــون قــد أخــذت رهنــي بأنَّ

: أعرفــه مــن نفســـي، وإذا مل يكــن ذلــك مــذهبي وكنــت أقــول

ــه يعلــم الظــواهر كــام يعلــم البشـــر وإن علــم باطنــًا فبــإعالم  إنَّ

ــ اهللا   ام أودعــه آبــاؤه بــ ه لســان نبيِّــ ة عــىلٰ لــه خاصَّ

ذلــك أو باملنــام الــذي يصــدق وال خيلــف  مــن النصــوص عــىلٰ 

أبدًا أو بسبب أذكـره غـري هـذا، فقـد سـقط سـؤالك مـن أصـله 

أجـاز عـيل مـا  ألنَّ اإلمام إذا فقـد علـم ذلـك مـن جهـة اهللا 

ــزه عــىلٰ  ــي  جيي ــه منّ ــن ذكــرت فأوجبــت احلكمــة تقيَّت غــريي ممَّ

 رط الـذي ذكـرت آنفـًا ومل أقطـع عـىلٰ الشــ وإنَّام تقيَّته منّي عـىلٰ 

ــل ــة، ومل أق ــوله ال حمال ــىلٰ  إنَّ اهللا : حص ــام ع ــع اإلم ــد أطل  ق

فه حقيقة حايل قطعًا فتفرغ الكالم عليه  .باطني وعرَّ

*   *   * 

ـــال ]] ٢٠١ص [[ ـــه، ق ـــيخ وكالم ـــات الش ـــن حكاي وم

ــده اهللا ــيخ أيَّ ــة: الش ــض املعتزل ــًا بع ــال يل يوم ــا : ق ــان م ــو ك ل

عونــه مــن ــد  هــذا الفقــه الــذي تضــيفونه إىلٰ  تدَّ جعفــر بــن حمّم

ــه  ــ وآبائــه وأبنائ ــة عــنهم، احق� ــتم صــادقون يف احلكاي ، وأن

لوجــب أن يقــع لنــا معشـــر خمــالفيكم العلــم الضـــروري 

ة ذلك حتـَّ ة احلكايـة  ٰى بصحَّ ال نشـّك فيـه كـام وقـع لكـم صـحَّ

عــن أيب حنيفــة ومالــك والشــافعي وداود وغــريهم مــن فقهــاء 

ــار ــنهم األمص ــحاهبم ع ــة أص ــا . برواي ة م ــحَّ ــم ص ــامَّ مل نعل فل

عونه مـع سـامعنا ألخبـاركم وطـول جمالسـتنا لكـم، دلَّ عـىلٰ   تدَّ

 .صون يف ذلكأنَّكم متخرِّ 

ــال كــلُّ  ــد  وبعــد فــام ب دناه مــن فقهــاء األمصــار ق مــن عــدَّ

اسـتفاض عــنهم القـول يف الفتيــا استفاضــة منعـت مــن الريــب 

ــ ــتم أئمَّ ــّل تكم أيف مــذاهبهم، وأن ــدرًا مــن هــؤالء وأج عظــم ق

املنزلـة  خطرًا السيّام مع ما تعتقدونـه فـيهم مـن العصـمة وعلـوِّ 

مجيـع الربيـة والبينونــة مـن اخللـق بـاملعجزة ومــا  والفضـل عـىلٰ 

ــ ــول اختصُّ ــة الرس ــه مــن خالف ــىلٰ  وا ب ــة ع  وفــرض الطاع

 .واإلنس، إنَّ هذا ليشء عجيب اجلنِّ 

ــده اهللا ــيخ أيَّ ــال الش ــه: ق ــت ل ــذا  إنَّ : فقل ــن ه ــواب ع اجل

ــد�  ــب ج ــؤال قري ــك االس ــال يمكن ــك ف ــه علي ــري أّين ُأقلب ، غ

االنفصال منـه إالَّ بـإخراج مـن ذكـرت مـن مجلـة أهـل العلـم، 

ـم كـانوا مـن  ونفي املعرفـة عـنهم وإسـقاط مقـال مـن زعـم أهنَّ

مـن سـمع  أصحاب الفتيـا، والعلـم الضــروري حاصـل لكـلِّ 

ــدِّ  ــار بض ــم  األخب ــه، وأهنَّ ــك وخالف ــة  ذل ــن أجلَّ ــانوا م ك

نــا وإن كنّــا كــاذبني عــىلٰ  قولــك فــال بــدَّ  أهــل الفتيــا، وذلــك أنَّ

ــوم  ــؤالء الق ــا  هل ــض م ن بع ــمَّ ــا يتض ــال يف الفتي ــن مق م

ــا  ــنهم، فــام بالن ــاه ع ــل ]] ٢٠٢ص /[[حكين ــيعة ب معشـــر الش

احلقيقــة  مــا بــالكم معشـــر الناصــبة ال تعلمــون مــذاهبهم عــىلٰ 

هـل احلجـاز وأهـل العــراق بالضــرورة كـام تعلمـون مـذاهب أ

 .ومن ذكرت من فقهاء األمصار

ــك تعلــم هلــم يف الفتيــا مــذهبًا بخــالف مــا  فــإن زعمــت أنَّ

ننا بكــذبك يف ذلــك، مل نحكيــه عــنهم، علــم اضــطرار مــع تــديُّ 

ة مـا نحكيـه  نـا نعلـم صـحَّ عينـا أنَّ نجد فرقـًا بيننـا وبينـك إذا ادَّ

ــك وأصــحابك تعلمــون ذلــك ول كــنَّكم عــنهم باالضــطرار وأنَّ

 .تكابرون العيان وهذا ما ال فصل فيه

ــه كـان مبثوثــًا يف : فقـال إّنــا مل نعلـم مــذاهبهم باضـطرار ألنَّ

خيتارون فاختاروا من قول الصحابة  مذاهب الفقهاء وكانوا 

ق جمموع اختيارهم يف مذاهب الفقهاء  .والتابعني فتفرَّ

إنَّ هـــذا بعينـــه موجـــود يف مـــذهب مالـــك وأيب : فقلـــت

وا مـن أقــوال حنيفـة  دت ألنَّ هـؤالء ختـريَّ والشـافعي ومـن عـدَّ

ـــذاهبهم  ـــم م ـــب أن ال نعل ـــان جي ـــابعني فك ـــحابة والت الص

أنَّك إن قنعـت هبـذا االعـتالل فإّنـا نعتمـد عليـه  باضطرار، عىلٰ 
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فنــا يف علـــم االضـــطرار : يف جوابــك، فنقـــول ـــام تعرَّ إنَّنــا إنَّ

ــألنَّ الفقهــاء يُ  بمــذاهبهم  نصوصــة موا مــذاهبهم املقسِّ

ق يف ســبيل االختيــار ألنَّ قــوهلم متفــرِّ  عنــدنا قــد أتــوا هبــا عــىلٰ 

 .مقال الفقهاء فلذلك مل يقع العلم به باضطرار

فهــب أنَّ األمــر كــام وصــفت، مــا بالنــا ال نعلــم مــا : فقــال

 رويتم عنهم من خالف مجيع الفقهاء علم اضطرار؟

ا تـومي إليـه إالَّ وقـد قالـه صـح: فقلت له ايب لـيس يشء ممـَّ

ــىلٰ  ــار ع ــاء األمص ــن فقه ــرت م ــن ذك ــق م ــابعي وإن اتَّف  أو ت

مناه ممَّــا رضــيته مــن االعــتالل مل حيصــل  خالفــه اآلن، فلــامَّ قــدَّ

ــك تقــول ال حمالــة بــأنَّ قــوهلم  يف  علــم االضــطرار، مــع أنَّ

بخــالف مــا عليــه غــريهم فيهــا ]] ٢٠٣ص /[[هــذه األبــواب 

ــن ا ــار م ــاء األمص ــدك فقه ــه عن ــع علي ــا أمج ــو م ــحابة وه لص

والتــابعني بإحســان، فــام بالنــا ال نعلــم ذلــك مــن مقــاهلم علــم 

اضــطرار ولــيس هــو ممَّــا حيدثــه مــذاهب الفقهــاء وال اختلــف 

ــأيِّ  ــد، فب ــالم أح ــل اإلس ــن أه ــدك م ــه عن ــت يف  في يشء تعلَّق

ــ ــؤالك، واهللا املوفِّ ــقاط س ــه يف إس ــا ب ــك تعلَّقن ــوابذل . ق للص

 .فلم يأِت بيشء جتب حكايته واحلمد هللا

ال الشـريف أبـو القاسـم عـيل بـن احلسـني املوسـوي أيَّـده ق

ــة يل: اهللا ــذه احلكاي ــب ه ــده اهللا عقي ــيخ أيَّ ــت للش ــل : قل إن مح

ــىلٰ  ــهم ع ــوم أنفس ــؤالء الق ــوا ه ــد : أن يقول ــن حمّم ــر ب إنَّ جعف

مل يكونــوا  بــن جعفــر  ٰى وابنــه موســ وأبــاه حمّمــد بــن عــيلٍّ 

 .الصالحمن أهل الفتيا لكنَّهم كانوا من أهل الزهد و

ــه يقــال هلــم: قـال هـب أّنــا ســاحمناكم يف هــذه املكــابرة : فإنَّ

زناهـا لكـم، ألـيس مـن قـولكم وقـول كـلِّ  مسـلم وذّمــي  وجوَّ

ــدوٍّ  ــيلِّ  وع ــب وويلٍّ  لع ــن أيب طال ــه ب ــؤمنني أ: ل ــري امل  نَّ أم

: ، فيقـال هلـمبـىلٰ : كان من أهل الفتيـا؟ فـال بـدَّ مـن أن يقولـوا

هبـه يف الفتيـا كـام نعلـم مجيـع مـذاهب ما بالنا ال نعلم مجيـع مذا

دمتوه من فقهاء األمصـار بـل مـن الصـحابة كزيـد وابـن  من عدَّ

إنَّكـم تعلمـون ذلـك : مسـعود وعمـر بـن اخلّطـاب، فـإن قـالوا

وذلــك هــو مــا حتكونــه أنــتم عنــه أو مــا : باضــطرار، قلنــا هلــم

: ، فـإن قــالواتـه نحكيـه نحـن بـام يوافـق حكايتنـا عـن ذّريَّ 

أصـلكم يف إنكـار  ونحـن عـىلٰ : ه دونكـم، قلنـا هلـمهو ما نحكي

بـل العلـم حاصـل : نعـم، قلنـا هلـم: ذلك مكابرون، فإن قـالوا

ــ ة وأنــتم يف إنكـار ذلــك مكــابرون، لكـم بــام نحكيــه عنـه خاصَّ

 .وهذا ما ال فصل فيه

ـــروري  ــم الض ــدم العل ــِقط اعــتاللكم يف ع ــًا ُيس وهــو أيض

فقهـاء هلـا، ألنَّ أمـري ة ملـا ذكـروه مـن تقسـيم البمذاهب الذّريَّـ

ـــؤمنني  ـــذين  امل ـــاء ال ـــبق الفقه ـــد س ]] ٢٠٤ص /[[ق

ــه  ــان مذهب ــيهم وك ــاروا إل ــ أش ــإن اعتلُّ ــردًا، ف ــه منف وا بأنَّ

ــ ــان متقسِّ ــك ك ــرون ذل ــهم ينك ــم أنفس ــحابة فه ــول الص ًام يف ق

ــذهب  ــرف م ــب أن ال نع ــه جي ــع أنَّ ــالف، م ــه اخل ــروايتهم عن ل

ـ ـام كانـا متقسِّ مني يف مـذهب الصـحابة، عمر وابن مسـعود ألهنَّ

 . االضمحاللوهذا فاسد من القول بنيِّ 

ـــوهـــذا كـــالم صـــحيح، ويُ : قـــال الشـــيخ ـــا ؤيِّ ده علمن

ــع  ــوارج م ــة واخل ــة والزيدي ــن املعتزل ــارين م ــذاهب املخت بم

 .انبثاثها يف أقاويل الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار

ــاىلٰ  ــده اهللا تع ــيخ أيَّ ــال الش ــامَّ : وق ــواب ع ــرت اجل ــد ذك وق

ــر  ــروف بتقري ــايب املع ــاب يف كت ــذا الب ــؤال يف ه ــن الس م م ــدَّ تق

األحكــام، ووجــوده هنــاك يغنــي عــن تكــراره هاهنــا إذ هــو يف 

 .البيان عىلٰ  موضعه مستقٰىص 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

أنَّه جيب أن يكون عاملًا بجميع مـا حيتـاج : ومنها]] ٤٥ص [[

ة يف د له  وإالَّ حلقه العجز فيها واحتاج إىلٰ ،  األحكامإليه األُمَّ مسدِّ

 . وإمام

*   *   * 

 ىٰ ـد املرتضـالسيِّ / )جوابات املسائل الرازية()/١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــة]] ١٠٤ص /[[ ــيِّ [: املســألة الثاني ــة   علــم النب بالكتاب

 :]والقراءة

 ، هــل كــان حيســن قــد يف النبــيِّ عتَ مــا الــذي جيــب أن يُ 

 لكتابة وقراءة الكتب أم ال؟ ا

الــذي جيــب اعتقــاده يف ذلــك : -وبــاهللا التوفيــق  -اجلـواب 

بالكتابــة وقــراءة الكتــب، ولكونــه  عاملــاً  التجــويز، لكونــه 

 . األمرين أحد غري عامل بذلك، من غري قطع عىلٰ 

العلـم بالكتابـة لـيس مـن العلـوم التـي  ام قلنا ذلك، ألنَّ وإنَّ 

ــدَّ  واإلمــام  بــيَّ الن أنَّ  ع عــىلٰ قَطــيُ  ــاً  ال ب  مــن أن يكــون عامل

 . هلا هبا وحائزاً 

ـ واإلمـام عـىلٰ  ام نقطـع يف النبـيِّ ا إنَّـألنّ  أن يكـون  ام ال بـدَّ أهنَّ

وأحوالـه وصـفاته، ومـا جيـوز عليـه  بـاهللا تعـاىلٰ  عاملـاً  واحدٍ  كلُّ 
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ــديانات ــوال ال ــع أح ــوز، وبجمي ــا ال جي ــام  وم ــائر أحك وبس

ــّي هيــا ريعة التــي يؤدّ ـالشــ ] وحيفظهــا: ظ[أن حيفظهــا   النب

ــام ــدَّ  ]] ١٠٥ص /[[ اإلم ـويتق ــذّ  ٰى مها، حتـَّ  عــىلٰ  ال يش

ــلِّ  ــدٍ  ك ــ واح ــك الش ــن ذل ــنهام م ــاج ـيءم ــه إىلٰ  حيت ــتفتاء  في اس

 . غريه، كام يذهب املخالفون لنا

ف، فال جيـب أن يعلـم رَ ذلك من الصناعات واحلِ  ٰى ا ما عدأمَّ 

كتابة صنعة كالنسـاجة والصـياغة، وال. من ذلك شيئاً  أو إمام نبيٌّ 

 . الصناعات، فكذلك الكتابة فكام ال جيب أن يعلم رضوب

 هـذه املسـألة، واستقصـينا اجلـواب عـن كـلِّ  لنا عـىلٰ وقد دلَّ 

ــه فيهــائَ ســمــا يُ  ــاً  ل عن لســؤال  يف مســألة مفــردة أمليناهــا جواب

 . الغايات أبعد بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إىلٰ 

ــا ــاب  نَّ إ: وقلن ــإجي ــك ُي ــائر  ي إىلٰ ؤدّ ذل ــم بس ــاب العل إجي

مــن  واحــدٍ  واحلـارضات، وأن يكــون كـلُّ  املعلومـات الغائبــات

 . هاكلِّ  تعاىلٰ  بمعلومات اهللا واإلمام حميطاً  النبيِّ 

ــاو ــ أنَّ  بيَّنّ ــك ُي ــدَ  ي إىلٰ ؤدّ ذل ــون املح ــاً أن يك ــه  ث عامل لنفس

لــوم ق بمعالعلـم الواحــد ال جيـوز أن يتعلَّـ ، ألنَّ كالقـديم تعـاىلٰ 

ـ معلـوم جهـة التفصـيل، وكـلُّ  عـىلٰ  لـه مـن علـم  ل ال بـدَّ مفصَّ

لنفسـه،  ث ال جيـوز أن يكـون عاملـاً املحـدَ  ق بـه، وأنَّ مفرد يتعلَّـ

وجــود مــا ال هنايــة لــه مــن املعلــوم،  وال جيــوز أن يكــون أيضــاً 

 . اإلمام حميط باملعلومات أنَّ  ٰى عمن ادَّ  ويبطل قول

الكتابـة قـد  وبني الكتابة، أنَّ الفرق بني الصناعات : فإن قالوا

 .الرشع، وليس كذلك باقي الصناعات ق بأحكامتتعلَّ 

ــا ــا إالَّ : قلن ــاء أو غريمه ــاجة أو بن ــن نس ــناعة م ــد ال ص  وق

 . رشعي كالكتابة ق به حكمجيوز أن يتعلَّ 

ـــرأَال ]] ١٠٦ص /[[ ـــ أنَّ  ٰى  ت ـــتأجر بنّ ـــن اس  عـــىلٰ  اءً م

ــاً  ــوص، وأيض ــوز خمص ــد جي ــاجة ق ــف،  النس ــول أن خيتل فيق

ــانع ــد وفَّ : الص ــولق ــه، ويق ــتؤجرت ل ــذي اس ــل ال ــت العم  ي

 . يت بذلكما وفَّ : املستأجر

ــ ــاً  ٰى فمت ــام عامل ــن اإلم ــاً  مل يك ــناعات ومنتهي ــك الص  إىلٰ  بتل

 . يمكنه أن حيكم بني املختلفني أبعد الغايات مل

 . أهل تلك الصناعة فيام اختلفا فيه يرجع إىلٰ : فإن قيل

 . لك سواءيف الكتابة مثل ذ: قلنا

 ي إىلٰ ؤدّ هـذا ُيـ يف تلك املسـألة التـي أرشنـا إليهـا، بـأنَّ  بيَّنّاو

ه تصـديق الشـهادة أو كذبـه فـيام يشـهد بـه، ألنَّـ علم اإلمـام أنَّ 

 ... جتويز كونه كاذباً  إذا جاز أن حيكم بشهادة مع

 جــاز أن حيكــم بقــول ذي الصــناعات يف قــيم املتلفــات وإالَّ 

ـــ ءيش وكــّل  روش اجلنايــاتوأُ  ق اختلـــف فيــه فـــيام لــه تعلُّ

 . منياملقوِّ  بالصناعات وإن جاز اخلطأ عىلٰ 

 .جهالة وضاللة كلِّ  ي إىلٰ ؤدّ ارتكاب ذلك يُ  أنَّ  بيَّنّاو

*   *   * 

الســيِّد )/ جوابــات املسـائل امليافارقيــات)/ (١ج (الرسـائل 

 ):هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ـة : [مسألة حادية وعرشون]] ٢٨٢ص [[ ن عـاملو األئمَّ

 ]:بالغيب

ة  كلُّ   خيربون باليشء قبل كونه أم ال؟  األئمَّ

ــواب ـــيء : اجل ــن الش ــار ع ــة اإلخب ــن رشط اإلمام ــيس م ل

ــز ــك معج ــه، ألنَّ ذل ــل كون ــزات . قب ــار املعج ــوز إظه ــد جي وق

ة  عىلٰ   . أيدهيم ، وقد جيوز أالَّ يظهر عىلٰ أيدي األئمَّ

ــم  ــائعة أهنَّ ــار الش ــا باألخب ــد علمن ــا ق ــربوا أ إالَّ أّن خ

 .ذلك قد أطلعهم عىلٰ  بالغائبات، فعلمنا أنَّ اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ٤٠ص [[ ــول فأمَّ ــنهم الق ــه ع ــد  أنَّ (ا حكايت ــام يزي اإلم

ــىلٰ  ــم ع ــأنَّ  يف العل ــه ب ــمة، وتعليل ــذلك يف العص ــول، وك  الرس

فحكايـة طريفـة ، )حي عنـهالـو ذلك جيب له مـن حيـث انقطـع

ــداً  ــم أح ــن  ال نعل ــةم ــا اإلماميَّ ــب إليه ــا، وال  وإىلٰ  ذه معناه

 خاليــةً  فات شــيوخهمأعتقــده، وهــذه كتــب مقــاالهتم، ومصــنَّ 

 .من رصيح هذه احلكاية وفحواها معاً 

ــول  ــف يق ــةوكي ــذا؟ اإلماميَّ ــعهم ! ه ــوا وس ــم إذا أفرغ وه

ل والفضــل غــايتهم انتهــوا باإلمــام يف العصــمة والكــام وبلغــوا

ــدهم النبــيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبــة والعلــم إىلٰ  ، وكانــت تلــك عن

حـاكي هـذه املقالـة  ؟ ولـو مل يكشـف عـن غلـطٰى الغاية القصو

ــروف مــن مــذهبهم وأنَّ إالَّ  ــيَّ   مــا هــو مع ــدَّ  النب ــون ال ب  أن يك

ــاً  ــاً  ، وأنَّ إمام ــه إمام ــام لكون ــب لإلم ــا جي ــيِّ  م ــب للنب ألنَّ  جي

ة تعمُّ املنزلتني، م مـع هـذا علـيهم القـول بـأنَّ  النبوَّ فكيف ُيتـوهَّ

 ؟النبيِّ  عىلٰ  -فيام ذكره  -اإلمام يزيد 

*   *   * 

وال يمكـــنهم أن : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢١١ص [[

 ذلــك، ألنَّ اإلمــام ال يزيــد عــىلٰ  إنَّ اإلمــام يعلــم كــلَّ : يقولــوا

ــام عليـه خطـأ عُ  ٰى الرسـول، فـإذا كـان قـد خيفــ ّاملـه وُأمرائـه وإنَّ
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ــه فكــذلك القــول يف  كــان ص /[[يعــرف مــا ينتهــي خــربه إلي

اإلمــام، وألنَّ األمــر يف ذلــك ظــاهر يف حــال أمــري ]] ٢١٢

ــع عُ  ــؤمنني م ــراء امل ــن األُم ــأ م ــام اخلط ــم اإلم ــه، وإذا مل يعل ّامل

 ...).فكيف يستدرك ذلك؟

مـن فصـل مـن أصـحابنا بـني اإلمـام وحّكامـه يف : يقال لـه

أنَّـه ال جيـوز أن يقـع  إىلٰ  العصمة بالفصل الـذي ذكرنـاه يـذهب

ــه  ــه وخلفائ ــن ُأمرائ ــم  -م ــن داره ــدت داره م ــأ  -وإن بع خط

ــدِّ  ــادًا يف ال ـــي فس ــيقتض ــن أن  ٰى ين فيخف ــدَّ م ــل ال ب ــه، ب علي

 .يستدركه ويتالفاه ٰى يتَّصل به ذلك حتَّ 

ا قولـك الرسـول وقـد خفـي  إنَّ اإلمـام ال يزيـد عـىلٰ : (وأمَّ

إشــكال يف أنَّ اإلمــام ال يزيــد  ، فــال)ّاملــه وُأمرائــهعليـه خطــأ عُ 

الرسـول  الرسول، ولكن مـن أيـن لـك أنَّـه قـد خفـي عـىلٰ  عىلٰ 

ــق بــذلك يف شــبهة فنحلَّهــا، بــل خطــأ عُ  ّاملــه وُأمرائــه؟ ومل يتعلَّ

ــىلٰ  ــت ع ل ــدعو عوَّ ــ ٰى ال ــاهلا حتَّ ــيام  ٰى وإرس ــالف ف ــه ال خم كأنَّ

ـــؤمنني  ـــول يف أمـــري امل ـــه، والق ـــالقول يف  حكمـــت ب ك

ــه ال جيــوز أن خيفــ يف الرســول  ّاملــه عليــه مــن خطــأ عُ  ٰى أنَّ

ـــي الفســاد يف الــدِّ  ين، ولــيس جيــب أن وخلفائــه مــا يقتض

يســتبعد ذلــك ونحـــن نجــد حزمـــة امللــوك وذوي القـــدرة 

ــائهم وعُ  ــوال خلف ــن أح ــون م ــنهم يراع ــلطان م ــم يف والس ّامهل

علـيهم معـه  ٰى حـدٍّ ال خيفـ البالد وإن بعدت مـا ينتهـون فيـه إىلٰ 

قـــة بســـلطاهنم وتـــدبريهم ومـــا حـــواهلم املتعلِّ شــــيء مـــن أ

معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــري مــن  حيتــاجون إىلٰ 

ــاه، وكــان  ــن عارصن ــًا ممَّ ــاهدناه أيض مني، وش ــدِّ ــوك املتق املل

ــيس  ــن ل ــاه مل ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة هللا تعــاىلٰ  وال خلقــه، وال حــافظ لشـــريعته ودينــه،  عــىلٰ  بحجَّ

ــه  ــه وبين ، وال ســبب وال وصــلة تعــاىلٰ ]] ٢١٣ص /[[مــاّدة بين

مجيـع هـذه الصـفات التـي  مل ننكر إمتامه وانتظامه ملـن كـان عـىلٰ 

 .نفيناها عن هؤالء

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــتدلَّ عــىلٰ ]] ٧ص [[ ــوب الــنصِّ  وقــد اس ــىلٰ  وج ــام  ع اإلم

ال يفوتـه شــيء منهـا، وأنَّ  ٰى بجميـع األحكـام حتـَّ بكونه عاملـاً 

، ولـو أمكـن  كونه عاملًا هبـا ال يمكـن الوصـول إليـه إالَّ بـالنصِّ

ص /[[الوصول إليـه باالمتحـان مل جيـز أن يكـون املمـتِحن لـه 

ــن ]] ٨ ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع األحك ــامل بجمي ــو ع ــن ه إالَّ م

ــه مــن مجاعــات  ــار اإلمــام وامتحان ــم يمكنــه اختي ــة ال يعل األُمَّ

ــب الكــالم يف هــذه الطريقــة ترتيبــه  بــذلك، وال حيــيط بــه، ورتَّ

مني  .يف الطريقني املتقدِّ

د العقــل، بـل ال بــدَّ  وهـذا الـدليل لــيس يرجـع فيــه إىلٰ  جمـرَّ

ـــ ـــمع، ألنَّ التعبُّ ـــت إالَّ بالس ـــر ال يثب ـــوت أم ـــن ثب ـــه م د في

باألحكــام الشـــرعية يف األصــل كــان جيــوز يف العقــل ســقوطه 

ــام إالَّ  ــذه األحك ــن ه ـــيء م ــني، وال ش ــن املكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن ال يـرد التعبـُّ د بـه بـأن ال يكـون فيـه مصـلحة، والعقل ُجيـوِّ

وإذا كــان العقــل غــري موجــب لثبــوت هــذه األحكــام يف حــال 

وُجيَعــل  حــالٍ  فكيــف جيــب فيــه كــون اإلمــام عاملــًا هبــا يف كــلِّ 

د العقـل علمه بـذلك مـن رشوط إمامتـه؟ والـذي يقتضـي ه جمـرَّ

ــام  ــه، عاملــًا ب ــام ُأســند إلي أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون مضــطلعًا ب

َل فيه عليه يف التدبري  .ُعوِّ

ا العلم باألحكـام الشــرعية الـواردة مـن طريـق السـمع  فأمَّ

فليس يف العقل إالَّ أنَّ السمع إذا ورد هبا علمنا بالقياس العقيل أنَّ 

 .ما سنذكره ًا بجميعها عىلٰ اإلمام ال بدَّ أن يكون عامل

*   *   * 

ال بــدَّ : وربَّـام ذكـروا غــريه، بـأن يقولـوا: (قـال]] ١٤ص [[

ال يشـذَّ عليـه شــيء  ٰى من أن يكون عاملًا بجميـع األحكـام حتـَّ

منها وإالَّ لزم ذلـك أن يكـون قـد ُكلِّـف القيـام بـام ال سـبيل لـه 

مـن نـصٍّ  تكليـف مـا ال يطـاق، فـال بـدَّ  إليه وحيـلُّ ذلـك حمـلَّ 

ــه ال طريـق للمجتهــدين إىلٰ  معرفـة ذلــك مـن حالــه،  عليـه، ألنَّ

ألنَّه إنَّام يعلـم ذلـك مـن حالـه يف اسـتغراق املعلـوم مـن يعـرف 

هـذه العلــوم أمجـع مل تصــّح هلــم معرفتـه، وألنَّ معرفــة ذلــك ال 

ــإذا مل  ــان، ف ــة واالمتح ــات، وبالتجرب ــداد األوق ــحُّ إالَّ بامت تص

ـة عليـه مل جيـز أن ُيكلَّـف االجتهـاد يكن وقـوف أحـٍد مـن ا ألُمَّ

أمـن جهـة : ثـّم يقـال هلـم: (، قـال)يف ذلك، فال بدَّ مـن الـنصِّ 

ــن  ــام م ــذه األحك ــع ه ــًا بجمي ــه عامل ــون أنَّ كون ــل تعلم العق

ـــالوا ـــمع؟ فـــإن ق ـــه إمامـــًا أو بالس ]] ١٥ص : /[[رشط كون

ــم ــل هل ــمع قي ــل، : بالس ــة العق ــم يف طريق ــام ُنكلِّمك ــف [إنَّ فكي

الفـــرع  ٰى الســـمع الــذي جيـــري جمــر أن تلجــأوا  إىلٰ  يصــحُّ 

ة العقـــل أنَّ قضـــيَّ  ، والـــذي إذا ثبـــت مل يـــدّل عـــىلٰ ]للعقـــل

، فـال ]ألنَّه قد ثبـت بالسـمع مـا كـان جيـوز يف خالفـه[تقتضيه، 

وأيُّ : إّنـا علمنــا ذلـك بالعقــل، فيقـال هلــم: بـدَّ مـن أن يقولــوا

ـه قـد جيـوز دليل يف العقـل يقتضــي مـا ذكرمتـوه مـع علمنـا ب أنَّ
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ــلِّ  ــوم بك ــىلٰ  أن يق ــه ع َض إلي ــوِّ ــا ُف ــ م ــًا حقِّ ــن عامل ه وإن مل يك

 ).بجميع األحكام

ــا الـذي يــدلُّ عـىلٰ : يقـال لـه وجـوب كــون اإلمـام عاملــًا  أمَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ اإلمــام إمــام يف ســائر  بجميــع األحكــام فهــو أنَّ

ــاهره  ــه، ظ ــه ودقيق ــه، جليل ــم يف مجيع ــولٍّ للحك ــدين، ومت ال

ــع الــدين وغامضــه ــون عاملــًا بجمي ، ولــيس جيــوز أن ال يك

ــد العقــالء قــبح  ر عن واألحكــام وهــذه صــفته، ألنَّ مــن املتقــرَّ

ــوه  ــن ولَّ ــان مل ــه، وإن ك ــن ال يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء األم اس

ــبيل إىلٰ  ــتكفوه س ٰ  واس ــوىلَّ ــون امل ــدهم ك ــرب عن ــه، ألنَّ املعت  علم

تعّلمــه وكونــه عاملــًا بــام وّيل ومضــطلعًا بــه، وال معتــرب بإمكــان 

بينه وبـني طريـق العلـم، ألنَّ ذلـك وإن كـان حاصـالً فـال  خمّىلٰ 

ــام  ــدًا للعلــم ب ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق ختــرج واليت

َض إليه  .ُفوِّ

ـــض  ـــاه أنَّ امللـــك إذا أراد أن يســـتوزر بع ـــنيِّ مـــا ذكرن ُيب

ــار  ــدَّ أن خيت ــدبري جيوشــه ومملكتــه فــال ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه  ٰى منـه باملعرفـة واالضـطالع حتـَّ لذلك من يثـق أنَّـه ربَّـام جرَّ

ــًا  ــون واثق ــيام ال يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م يف بع

ــر  ض أم ــوِّ ــوز أن ُيف ــيس جي ــه، ول ــطالعه علي ــه واض ــه ب بمعرفت

ــده، إىلٰ  ــة جن ــوره، وسياس ــدبري ُأم ــه، وت ــه  وزارت ــم ل ــن ال عل م

ن مــن الــتعلُّ  ف، تعــرُّ م والبشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث واملس ــني البح ــه وب ــل بين ــ]] ١٦ص /[[وال حائ  ٰى ومت

امللك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم واالضـطالع  ٰى استكف

كان مقبحًا مهمـالً ألمـر وزارتـه واضـعًا هلـا يف غـري موضـعها، 

واستحقَّ مـن مجيـع العقـالء هنايـة اللـوم واإلزراء عليـه، وهـذا 

مـن ُأمـوره، فإنَّـه ال  ه مهـام� منّا مـع مـن يسـتكفي واحدٍ  حكم كلِّ 

ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إىلٰ  مـن ال معرفـة لـه  جيوز أن ُيفوِّ

ن مـن تعرُّ  ه يـتمكَّ مـن  مهـا، وكـلُّ فهـا وتعلُّ بتلك الصـناعة لكنـَّ

دناه يف مجلــة الســفهاء، وال فــرق فــيام  رأينــاه فــاعالً لــذلك عــدَّ

يـه وبـني اعتربناه بني فقـد املسـتكفي للعلـم بجميـع مـا ُأسـند إل

ــة  ــة التــي هلــا قــبَّح العلــامء والي فقــده للعلــم ببعضــه، ألنَّ العلَّ

ه، وهـذه  الشـيء من ال يعلـم مجيعـه هـي فقـده للعلـم بـام تـوالَّ

ــم  ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، ألنَّ ــة يف ال ــة قائم العلَّ

ــلِّ  ٰ  الك ــوىلَّ ــد امل ــتكفاء ففق ــة واالس ــالبعض  يف الوالي ــم ب للعل

ــلِّ  ــم بالك ــده للعل ــض ، كفق ــالء يف أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ول

 ٰ ــو وىلَّ ــوك ل ــام  املل ــر أحك ــم أكث ــن ال يعل ــه م ــه أو كتابت وزارت

ــيح  ــل القب ــه يف فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال الكتاب

 ٰ وزارتـه مـن ال يعلـم شـيئًا منهـا، وكـذلك القـول  حكم من وىلَّ

ـــر ـــتكفاء جم ـــة واالس ـــري الوالي ـــيس جت ـــة، ول  ٰى يف الكتاب

كليـف الشــيء مـن ال يعلـم إذا كـان لـه سـبيل التكليف، فإنَّ ت

علمه حسـن، وواليتـه واسـتكفاء أمـره مـن ال يعلمـه قبـيح  إىلٰ 

 ٰ  .نًا من أن يعلممتمكِّ  وإن كان املوىلَّ

ــدنا  ــال يف الشــاهد ألنَّ أح ــني األمــرين مث وللفــرق أيضــًا ب

حيسن منه أن ُيكلِّـف بعـض غلامنـه أو أحـد أوالده علـم بعـض 

ــًا مــن الوصــول إىلٰ الصــناعات إذا كــان م ن العلــم هبــا، وال  تمكِّ

حيسن منه أن يوّليه صـناعة وجيعلـه رئيسـًا فيهـا وقـدوًة وهـو ال 

 .حيسنها، أو ال حيسن أكثرها

ح ما ذكرناه أنَّ اعتذار من عـدل عـن ]] ١٧ص /[[ وممَّا ُيوضِّ

والية غريه أمرًا من األُمور بأنَّه ال يعلمه وال حيسنه واضح، واقـع 

العقالء، كام أنَّ اعتذاره يف العدول عنـه بأنَّـه ال يقـدر موقعه عند 

ما عدل فيه عنه أيضًا صحيح واضح، فلوال أنَّ والية الشـيء  عىلٰ 

من ال يعلمه قبيحة غري جائزة مل حيسن االعتذار بأنَّه ال حيسـن وال 

يعلم كام ال حيسن االعتذار بغري ذلك ممَّا ال تأثري له يف قبح الوالية 

 .واخللقةة أكاهلي

ــول ــد أن يق ــيس ألح ــن : ول ــه م ــيام علم ــام ف ــام إم إنَّ اإلم

األحكـام دون مـا مل يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيام اعتمــدناه، ألنَّ 

ــام يف  ــام إم ــالف يف أنَّ اإلم ــك، وال خ ــن ذل ــع م ــاع يمن اإلمج

 .اإلمامة ٰى ين وإن اختلف يف تأويل معنسائر الدِّ 

ــىلٰ  ــة ع ــالم يف الدالل ــا الك ــام بنين ــوب وإنَّ ــًا  وج ــه عامل كون

ين، ولــو جــاز كونــه إمامــًا يف ســائر الــدِّ  بجميــع األحكــام عــىلٰ 

ين دون بعـض مل جيـب عنـدنا أن يكون إمامـًا يف بعـض مـن الـدِّ 

ا يـدلُّ  أن يكون عاملـًا بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـًا فيـه، وممـَّ

ــىلٰ  ــدِّ  أيضــًا ع ــة يف ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ اإلمــام ق ين، ذل

ــام ـــرع ب ــًا للش ــاب وحافظ ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن األدلَّ م م ــدَّ  تق

ة من وجهني  :بعض األحكام عنه لقدح ذلك يف كونه حجَّ

ــدمها ــر : أح ــن أم ــه م ــب عن ــا ذه ــون م ــأمن أن يك ــا ال ن إّن

ــة كتامنــه، واإلعــراض  ــا اتَّفــق لألُمَّ الــدين ومل يكــن عاملــًا بــه ممَّ

لنـا فـيام مضــ  مـن الكتـاب عـىلٰ  ٰى عن نقله وأدائـه، ألّنـا قـد دلَّ

ــام نفــزع فــيام جيــوز عليهــا مــن  ــا إنَّ جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــىلٰ  ٰى بيـان اإلمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـ الكـتامن إىلٰ   جوَّ

اإلمام أن يـذهب عنـه بعـض األحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول 
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ــ ــع الش ــال ـمجي ــة ب ــام حجَّ ــون اإلم ــادح يف ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شكٍّ 

ــر ــه اآلخ ــا: والوج ــويز ذه ــدين عنــه، أنَّ جت ــض ال ب بع

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  األحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح يف  قبـول قولـه واالنقيــاد لـه، ومــا ُينفِّ

ــول ــد أن يق ــيس ألح ــة، ول ــه حجَّ ــوه : كون ــا ذكرمت ــويز م إنَّ جت

ر فيجب أن تـدّلوا عـىلٰ  ـرًا، ومـا تنكـرون عـىلٰ  غري منفِّ  كونـه منفِّ

ـرًا لوجـب أن ال إنَّ الـذي ذ: من قـال لكـم كرمتـوه لـو كـان منفِّ

زه عــىلٰ  ــه، ويف  يصــحَّ ممَّــن جــوَّ ــاد ل اإلمــام قبــول قولــه واالنقي

ز مــا ذكرمتــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــه ويمتثــل  العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

بطـالن مـا اعتربمتـوه، ألّنـا مل نعـِن بـالتنفري مـا  أمره داللـة عـىلٰ 

ة االنقيــاد، ولــ يس هــذا يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلني بـذكر التنفـري يف املواضـع التـي ُيـذَكر  مراد أحد مـن املحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام ال يكون ـــة اإلم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدِّ   ين وشــطره يف الســكون إىلٰ جتــويزهم عليــه اجلهــل بــبعض ال

ــاء إىلٰ  ــه، واالنته ــاد ل ــه واالنقي ــك  قول زوا ذل ــوِّ ــره إذا مل ُجي أوام

 ٰى مل بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـعليه، واعتقدوا أنَّه عـا

ــه ال فــرق بــني احلــالني فــيام يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

عــ ــم يف احلــالني معــًا  ٰى القبــول كــان مكــابرًا لعقلــه، ومــن ادَّ أهنَّ

نكـر وقـوعهام مـن جهـتهم يصحُّ مـنهم القبـول واالنقيـاد وال ي

ــ ــه غـري طــاعن عــىلٰ اكـان حمق� نــرد بــالتنفري كالمنـا، ألّنــا مل  ، ألنَّ

ــام أردنــا مــا ذكرنــاه، عــىلٰ  ة، وإنَّ ــه لــو  دفــع اإلمكــان والصــحَّ أنَّ

زه  ن جـوَّ ـرًا وقـوع القبـول ممـَّ ُأخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة ويف حاهلـا  ألُخرج جتويز الكبـائر عـىلٰ  األنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـرًا وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممـَّ

زها، فإذا كان ذلـك غـري خمـرج لتجـويز الكبـائر مـن حكـم جوَّ 

التنفــري الــذي هــو أنَّ املكلَّفــني ال يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــيِّ  إىلٰ  ــول النب ــىلٰ  ق ــا  ع ــه إذا أمنوه ــون علي ــذي يكون ــدِّ ال احل

ــن  ــه م ــا ب ــيام حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا بربائت ووثق

ز عليـه اجلهـل بـأكثر  ـن جـوَّ ين، ألّنـا مل الـدِّ حصول التنفـري عمَّ

ــن  ــرًا ع ــائر منفِّ ــويز الكب ــل جت ــن جع ــاه م ــا عن ــه إالَّ م ــِن ب نع

 .األنبياء

كـون اإلمــام عاملــًا بجميــع ]] ١٩ص /[[ ويـدلُّ أيضــًا عــىلٰ 

ــدِّ  ــداء بــه يف مجيــع ال ين، األحكــام مــا ثبــت مــن وجــوب االقت

 .وليس يصحُّ االقتداء يف اليشء بمن ال يعلمه

ا نقتـدي بـه فـيام يعلمـه دون إّنـ: وليس للمخـالف أن يقـول

ين، مـن قبـل أنَّـه إمـام يف مجيـع الـدِّ  بيَّنّـاما ال يعلمـه، ألّنـا قـد 

بــه يف  ٰى وأنَّ ثبــوت كونــه إمامــًا يف مجيعــه يقتضـــي كونــه مقتــد

األحكـام  ، وإذا ثبت بـام ذكرنـاه وجـوب كونـه عاملـًا بكـلِّ الكلِّ 

اســتحال اختيــاره، ووجـــب الــنصُّ عليـــه، ألنَّ مــن يقـــوم 

ـة ال يعلـم مجيـع األحكـام، فكيـف يصـحُّ أن ب اختيـاره مـن األُمَّ

 خيتار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ــا حكين ل م ــاب يف أوَّ ــاحب الكت ــة ص ــا حوال فأمَّ

مـا سـلف لـه يف إبطـال كـون اإلمـام  كالمه يف هذا الفصل عـىلٰ 

بطالنـه، واستقصـينا الكـالم  بيَّنّـامعصومًا، فام أحالنـا عليـه قـد 

 .دلَّة يف وجوب عصمة اإلمامعليه عند نرصتنا األ

ــتدالل ــن االس ــا م ــاه عنّ ــيام حك ــه ف ــا قول  ٰى وإالَّ أدّ : (فأمَّ

 أن يكون قد ُكلِّـَف القيـام بـام ال سـبيل لـه إليـه، وحيـلَّ  ذلك إىلٰ 

ــاق حمــلَّ  ــف مــا ال يط ــد عــىلٰ )تكلي ــا ال نعتم ــه وال  ، فإّن ــا ظنَّ م

فســاد ذلــك إليـه مـن ال ؤّدي إىلٰ نلزمـه إّيـاه أيضـًا، بــل الـذي ُيـ

 .وفعل القبيح هو ما ذكرنا يف صدر كالمنا هذا وأشبعناه

ــد  ــاوق ــن ال  بيَّنّ ــر م ــتكفاء األم ــتقبحون اس ــالء يس أنَّ العق

ــه إىلٰ  ــيس إذا مل يقــبح هــذا  يعلمــه وإن كــان ل علمــه ســبيل، ول

الفعل من حيـث كـان تكليفـًا ملـا ال يطـاق ال جيـب قبحـه، ألنَّ 

ــرية مــن مجلتهــا تكليــف مــا ــد  جهــات القــبح كث ال يطــاق، وق

 .جيوز أن يكون ما مل يقبح هلذا الوجه يقبح لغريه

ــه ــا قول ــًا : (فأمَّ ــه عامل ــتم أنَّ كون ــل علم ــة العق ــن جه أم

ــمع؟ ــًا أو بالس ــه إمام ــن رشط كون ــام م ــع األحك ــد )بجمي ، فق

م أنَّ كــون اإلمـام عاملــًا بجميــع األحكــام  بيَّنّـا يف الفصــل املتقــدِّ

ــيس  ــي ال]] ٢٠ص /[[ل ــفاته الت ــن ص ــل،  م ــا يف العق ــدَّ منه ب

ـــن  ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن ال تق ـــوِّ ـــان ُجي ـــل ك ألنَّ العق

الشـــرائع، فكيــف ُجيَعــل مــن رشوط كونــه إمامــًا يف العقــل مــا 

جيوز يف العقل ثبوتـه وانتفـاؤه معـًا، ولـيس جتـري هـذه الصـفة 

العصــمة، ألنَّ تلـك جيــب كـون اإلمــام عليهـا يف العقــل  ٰى جمـر

ــري ــده، غ ـــرع وبع ــل الش ــًا وقب ــه عامل ــل كون ــا وإن مل نجع  أّن

بجميـع األحكــام مـن الشـــروط العقليـة يف اإلمامــة، فإّنـا بعــد 

ين العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون اإلمـام إمامـًا يف مجيـع الــدِّ 

ــًا  ــون عامل ــن أن يك ــدَّ م ــه ال ب ــه أنَّ ــل وقياس ــدليل العق ــم ب نعل

 .بجميع األحكام من الوجوه التي ذكرناها

ــاحب الك ــإن أراد ص ــك إىلٰ ف ــافة ذل ــاب بإض ــا  ت ــل م العق
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الً فقـد  أّنـا ال نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط  بيَّنّـاذكرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــًا فلــيس يمنــع مــن إضــافته إىلٰ  ــاه ثاني  وإن كــان املــراد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار ال ٰى العقل بمعن رائع ـشـأّنـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .وجوب كون اإلمام عاملًا بجميعها

كيــف يصـحُّ أن يقــوم : فـإن قـالوا: (قـال صـاحب الكتــاب

بـأن : بذلك والقيام بالعمـل ال يصـحُّ إالَّ مـع العلـم؟ قيـل هلـم

يستدلَّ حاالً بعـد حـال وجيتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن النـوازل 

الـرأي  التـي يلزمـه احلكـم فيهـا، وبـأن يرجـع يف كثـري منهـا إىلٰ 

االجتهــاد كاجلهــاد وغــريه، وقــد جيــوز أيضــًا أن يقــوم بــذلك و

ــه بــأن يراجــع العلــامء ويستشــريهم فــيحكم بــام ثبــت  عــىلٰ  حقِّ

عنده مـن أصـحِّ األقاويـل، وقـد جيـوز أيضـًا مـن جهـة العقـل 

ــول  ــام يق ــذلك ك ــم ب ــامء، وأن حيك ــن العل ــول م ــف القب أن ُيكلَّ

ُكلِّـَف بـه فـيام [كثري مـن النـاس يف حكـم احلـاكم، وكـام نقولـه 

، وقــد جيــوز ٰى يف بــاب الفتــو] النــاس]] ٢١ص /[[كثــري مــن 

َض إليــه  ــوِّ ] مــن األحكــام[أيضــًا أن يســتدرك علــم مــا ُف

ــة التــي قــد  ثبــت  أخبــار اآلحــاد أو إىلٰ  بــالرجوع إىلٰ  قــول األُمَّ

َض إليـه أنَّ مـا علمـه  ة، وقـد جيـوز أن ُيكلَّـف فـيام ُفـوِّ ا حجَّ أهنَّ

يتوقَّـف فيــه، ألنَّ مجيــع الــذي ذكرنــاه  حيكـم فيــه ومــا مل يعلمــه

 ...).د بهممَّا جيوز يف العقل ورود التعبُّ 

هـذا كـالم مـن يظـنُّ أّنـا إنَّـام قبَّحنـا واليـة اإلمـام : يقال له

العلــم  وهــو ال يعلــم مجيــع األحكــام مــن حيــث مل يكــن لــه إىلٰ 

أنَّ وجـود السـبيل يف هـذا املوضـع كعـدمها  بيَّنّـاهبا سبيل، وقد 

ٰ  كان العلم بـام ُأسـند إىلٰ إذا  مفقـود أو أنَّـه ال بـدَّ مـن قـبح  املـوىلَّ

مـا  الكـالم عـىلٰ  هذه الوالية مع فقد العلـم، فـال حاجـة بنـا إىلٰ 

دتــه مــن وجــوه العلــم التــي جيــوز أن يرجــع اإلمــام إليهــا،  عدَّ

ــق إىلٰ  ــه طري ــا أنَّ ــت يف مجيعه ــو ثب ــه ل ــل إىلٰ  ألنَّ ــم، وموص  العل

ــام مل  ــة باألحك ــا املعرف ــر م ــف وأكث ــدناه، فكي ــام اعتم ــْل ب ُخيِ

 .ظنٍّ صحيح علم بكنه وال إىلٰ  أوردته ال يوصل عندنا إىلٰ 

منا الفــرق بــني التكليــف والواليــة، فلــيس مل ــوقــد قــدَّ  قتعلِّ

 .أن يتعلَّق به

مـا ذكرتـه أن يسـتكفي بعـض  فأجز قياسـًا عـىلٰ : ثّم يقال له

يعلـم شــيئًا  حكـامء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتــدبري مملكتـه، مـن ال

ـــم ]] ٢٢ص /[[مـــن أحكـــام الـــوزارة  ورشوطهـــا أو ال يعل

هــا ومجهورهــا، وحيســن ذلــك منــه مــن حيــث كــان الــوزير جلَّ 

ــًا مــن أن يســأل عــامَّ حيتــاج إليــه أهــل املعرفــة ويســتفيد  ن متمكِّ

وّليهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــاالً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يُ 

ـــم بشـــ ـــاج يف العل ـــة وال حيت ـــة واهلداي ـــوزارة باملعرف ـروط ال

ــــا إىلٰ  ــــافهام  وأحكامه ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م ــــتزادة واس اس

هبــام متســاوية إالَّ فــيام ذكرنــاه، فــإن أجــاز  وأحــواهلام فــيام يظــنُّ 

ــب  ــع العقــالء يف قبحــه وطول ــًا ال يشــكُّ مجي هــذا وقــف موقف

ــه إىلٰ  ــع يف قبح ــا يرج ــائر م ــني س ــازه وب ــا أج ــني م ــالفرق ب  ب

 .إن منع منهالعقالء، فإنَّه ال جيد فرقًا و

ــه ــل ل ــام  وأّي : قي ــه يف اإلم ــا أجزت ــني م ــذا وب ــني ه ــرق ب ف

ــت إىلٰ  ق ــي تطرَّ ــة الت ــم  والعلَّ ــده للعل ــع فق ــه م ــن واليت حس

ف باألحكــام حاصــلة فــيام عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرُّ 

 .موالتعلُّ 

ليس يشـبه مـا أجزتـه يف اإلمـام مـا عارضـتم بـه، : فإن قال

 ٰ نـي مل ُأِجـز أن ُيـوىلَّ إلمامـة مـن ال يعلـم األحكـام، ويعـدل ا ألنَّ

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .هبا عمَّ

مـذهبك، ألنَّـه لـيس  ال بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـىلٰ : قيـل لـه

مــن رشوط اإلمامــة عنــدك كونــه عاملــًا بجميــع األحكــام، كــام 

ـة وأكثـرهم  أنَّه ليس من رشوطهـا عنـدك أن يكـون أفضـل األُمَّ

ــن  ــًا، وإذا مل يك ــن ثواب ــدل عمَّ ــاز أن يع ــًا ج ــاه رشط ــا ذكرن م

ن مـن  حصل فيه إىلٰ  ن يـتمكَّ غريه بعـد أن يكـون ذلـك الغـري ممـَّ

ـــرُّ  ـــالتع ـــف والتوصُّ ـــو الش ـــذا ه ـــدك دون ـل، ألنَّ ه رط عن

ل  .األوَّ

ــال ــإن ق ــن املَ : ف ــبح م ــام ق ــإنَّ ــن ال ِل ــه م ــويلِّ وزارت ك أن ُي

ــنِد  ــا وُيس ــه إىلٰ ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــر كتابت ــنه أم ــن ال حيس ا، م

ف سـبيل مـن حيـث كـان يف ذلـك رضر التعـرُّ  وإن كان هلـام إىلٰ 

ر مــن  عليـه وتفويــت ملنافعــه، ألنَّـه ال بــدَّ أن يستضـــرَّ  بـام يتــأخَّ

ــتامد ــه، وي ــر مملكت ــدبري أم ــذا  ٰى ت ــيس ه ــوره، ول ــذ ُأم ــن تنفي م

ــام ال رضر  ــا اإلم ه ــي يتوالَّ ــام الت ــة، ألنَّ األحك ــم اإلمام حك

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــيف تأخُّ  اهللا تع ــىلٰ ره ــادة  ا وال ع ــت العب ــد، وإذا كان أح

ــا أوىلٰ  ــة بالعقــل فتأّخره ــري واجب زه  هبــا يف األصــل غ ــوِّ ــأن ُجي ب

 .العقل

مـا ظننـت، ألنَّـه لـو كـان قـبح هـذه  ليس األمر عىلٰ : قيل له

ــع إىلٰ  رناها يرج ــدَّ ــي ق ــة الت ـــرار املَ  الوالي ــاستض ــوت ِل ك، وف

ــىلٰ  ــه ع ــا حال ــن ذكرن ــة م ــه والي ــن من ــب أن حيس ــه لوج  منافع

ــأخُّ  ــه رضر يف ت ــدخل علي ــن ال ي ــض م ــدبريه، وال بع ــر ت ر أم
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ــدير  ــذا التق ــيس ه ــه، ول ــوت منافع ــن ف ـــيء م ــه ش ــه مع يلحق

بمستبعد، ألّنـا نعلـم أنَّ رعايـا امللـك قـد ختتلـف أحـواهلم فـيام 

ر بتــأخُّ  ك مــن ُأمــورهم فيكــون فــيهم مــن يستضـــرُّ ِلــيمــسُّ املَ 

حكمــه،  أمــر تــدبريهم وسياســتهم، وفــيهم مــن ال يكــون هــذا

ــد  ــة وإن مل يع ــذه الوالي ــتقبحون ه ــالء يس ــع العق ــان مجي وإذا ك

علمنـا أنَّـه ال معتـرب  امللـك كاسـتقباحهم األُوىلٰ  منها رضر عـىلٰ 

ــ ــيس[رر ـبالض ــه ل ــام ] وأنَّ ــتكفي ب ــم املس ــد عل ــبح فق ــة الق علَّ

َض إليه  .ُفوِّ

ــه مــن  ــا يعــود ب ــاه يف الشــاهد مل ــبح مــا ذكرن وبعــد، فلــو ق

ــب أن ال ـــرر لوج ــم  الض ــن عل ــالء إالَّ م ــن العق ــتقبحه م يس

ـــىلٰ  ـــه ع ـــون  بحصـــول الضــــرر في ، ولوجـــب أن يك املـــويلِّ

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــ ــه أعظــم حتَّ يكــون االســتقباح تابعــًا للضـــرر  ٰى ولــومهم علي

ا ُيعَلـم خالفـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلُّ  هـذا ممـَّ

ــه ال عــىلٰ  بــني مــن جعــل قــبح اســتكفاء ]] ٢٤ص /[[ فــرق أنَّ

مـا يعـود بـه مـن  األمر من ال يعلمـه وال يضـطلع بـه راجعـًا إىلٰ 

ــالظلم  ــائح ك ــع القب ــت أنَّ مجي ــّربة إذا ادَّع ــني املج ـــرر، وب الض

ــالء يف  ــتقبحها العق ــام اس ــاق إنَّ ــا ال يط ــف م ــذب وتكلي والك

ـا باسـتحقاق ال عقـاب الشاهد ملا يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــذلك إىلٰ  ـــت ب ق ـــالء، وتطرَّ ـــن العق ـــني م ـــاللوم والتهج  أو ب

 .من حيث مل جيز عليه االسترضار حسنها من فعل اهللا تعاىلٰ 

ا قولك جيوز أن ُيكلَّـف القبـول مـن العلـامء كـام يقـال : (فأمَّ

، فــإنَّ )، ويقولــه كثــري مــن النــاس يف حكــم احلــاكمٰى يف الفتــو

غ يف العقـل أن ُيكلَّـف القبــول مـن غـريه مــن  العـاّمي إنَّـام ُيســوِّ

حيـث مل يكـن متوّليـًا للحكــم فـيام جهلـه وال منصـوبًا للقضــاء 

غــريه، ألنَّ ذلـــك  فيــه، فجــاز أن يرجـــع فــيام ال يعلمـــه إىلٰ 

ــائر  ــاكم يف س ــه احل ــام، ألنَّ ــم اإلم ــذا حك ــيس ه ــه، ول فرض

الــدين، واملنصــوب للقضــاء يف مجيعــه، ولــو كــان بمنزلــة 

 ٰى كـــم عنـــه جلـــاز أن يتســـاوالعـــاّمي يف ســـقوط واليـــة احل

 .العلامء د بالرجوع إىلٰ منزلتهام يف التعبُّ 

ا نصـب للحكـم  ا احلاكم فلـيس جيـوز أن جيهـل شـيئًا ممـَّ فأمَّ

فيه، ومـن نصـب حـاكًام ال معرفـة عنـده بـاحلكم كـان سـفيهًا، 

ــوكـل مــا جيهلـه احلُ  ون مـن ِقبَــل اإلمـام فهــو خــارج ّكــام املتولُّ

ن  من واليتهم، وموقـوف عـىلٰ  حكـم اإلمـام أو حكـم غـريه ممـَّ

 .له معرفة به

لـو جـاز يف اإلمـام مـا : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إّنــا نجيــز مــن جهــة : قيــل هلــم. ذكــرتم جلــاز يف الرســول مثلــه

ــده اهللا  ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــريًا ممَّ ــل كث ــاىلٰ ]] ٢٥ص /[[العق  تع

ر عنـده يف عقلـه أو  يف األحكام بأن جيتهـد أو بـأن حيكـم بـام تقـرَّ

مـا شـاكله، وإنَّـام نمنعـه اآلن  بأن يتوقَّف يف كثـري مـن ذلـك إىلٰ 

ــة يف  ــل ألنَّ الدالل ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان ال ُجي ــل ك ال ألنَّ العق

 ...).خالفه الرشع دلَّت عىلٰ 

ــه ــاه يف : يقــال ل إذا أجــزت ذلــك يف الرســول كإجازتــك إّي

كرنـا مـن اإلمام كان الكـالم يف األمـرين عليـك واحـدًا، ومـا ذ

ــول  ــعني، ألنَّ الرس ــالف يف املوض ــاول اخل ــة يتن م ــة املتقدِّ األدلَّ

ــن  ــًا يف مجيعــه وجــب م ــدين، وإمام إذا كــان حــاكًام يف ســائر ال

 .كونه عاملًا باألحكام ما أوجبناه يف اإلمام

ـــا قولـــك ـــف يف : (فأمَّ ر يف عقلـــه ويتوقَّ حيكـــم بـــام تقـــرَّ

فيـه حكـم  تعـاىلٰ ، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيام هللا )مواضع

ــا ال  ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه اإلمــام في مشـــروع نصــبه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  فسـاده بكـلِّ  بيَّنّـاجيوز، وهو الذي  الـذي تقـدَّ

ــ ــع إىلٰ يتوقَّ ـــروع  ف أو يرج ــم مش ــه حك ــيس في ــيام ل ــل ف العق

ــ ف أو نصـب حـاكًام بـه وممضــيًا لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوقُّ

ــوع إىلٰ  ــل، الرج ــب أن  العق ــام نوج ــا إنَّ ــاه، ألّن ــا ال نأب ــذا ممَّ فه

يعلم مجيع األحكام املشــروعة التـي ُجِعـَل إمامـًا فيهـا وحـاكًام 

هبا ممَّا ال حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن مجلـة الشــرع الـذي 

ــاه، وإىلٰ  ــامَّ أوجبن ــارج ع ــه خ ــه ألهل ــام في ــو إم ــ ه ــذا  ٰى معن ه

 ف النبـيِّ وقُّـاجلواب نرجع إذا ُسـِئلنا عـن سـبب مـا روي مـن ت

  َّــبهها، ألن ــا أش ــة وم ــة املجادل ــام كقصَّ ــض األحك يف بع

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  ال ــه فيج ــم يف رشع ــه حك ــن ل ــه مل يك في

ـ علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه  ف وانتظـار مـن التوقُّ

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنكرنـاه 

 .إمام فيها علم اإلمام باألحكام املرشوعة املبيَّنة التي هو

ــه يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب أجيــب يف : وبعــد، فإنَّ

حكمة العقـل أن ال يقـع مـن اإلمـام اخلطـأ فـيام يقـوم بـه، فـإن 

ا يرفــع  قـالوا بـذلك لــزمهم أن يكـون عاملــًا بـاألُمور الباطنــة ممـَّ

ـم إن مل يقولـوا بـذلك فـال  إليه كام يكـون عاملـًا باألحكـام، ألهنَّ

مـن  عـىلٰ  ، ثـّم ذكـر إقامـة احلـدِّ )لـط عليـهبدَّ مـن جتـويزهم الغ

عمـرو  يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ املـال مـن زيـد ودفعـه إىلٰ 

وهـذا يوجـب علـيهم أن يكـون عاملـًا : (ه، قـالوهو ال يسـتحقُّ 
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ــىلٰ  ــاس، وع ــوال الن ــائر أح ــب وس ــزمهم  بالغي ــه أل ــذا الوج ه

ــرف إىلٰ  ــنائع واحل ــًا بالص ــام عارف ــون اإلم ــيوخنا أن يك ــري  ش غ

 ...).ا يصحُّ الرتافع فيهذلك ممَّ 

كيـف ظننــت أنَّ العلـم ببــواطن األُمـور ومغيبهــا : يقـال لــه

مـا أوجبنـاه مــن العلـم باألحكـام؟ أَومـا علمــت  ٰى جيـري جمـر

ــا إحاطــة اإلمــام باألحكــام مــن حيــث كــان هللا  ــام أوجبن ــا إنَّ أّن

ــاىلٰ  ــاءه،  تع ــه إمض ــب علي ــوادث أوج ـــروع يف احل ــم مش حك

يف بـــاطن  فيــه؟ فهـــل هللا تعــاىلٰ وجعلــه حـــاكًام بــه وإمامـــًا 

اإلمــام  احلـوادث حكـم خيـالف للظــاهر رشعـه، وواجـب عـىلٰ 

دت مــن مجلــة الغلــط يف احلكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو يف البـاطن بـريء من ال يستحقُّ  احلّد عىلٰ  ه وأخـذ املـال ممـَّ

ــم اهللا يف  ــو حك ــك وه ــٍط يف ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[الذمَّ

اإلمـــام إقامتـــه  ث الـــذي أوجـــب عـــىلٰ هـــذه احلـــواد]] ٢٧

 اإلمام فيه؟ وإمضاءه دون الباطن الذي ال عبادة عىلٰ 

 أليس جائزًا عنـدك يف العقـل أن يكـون هللا تعـاىلٰ : ثّم يقال له

حكم أو أحكام يف الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها ال يعلمهـا اإلمـام؟ 

 .، ألنَّه يف تعاطي نرصة هذا املذهبفال بدَّ من بىلٰ 

ــد  فهــل هللا تعــاىلٰ : ال لــهفيقــ حكــم يف بــواطن احلــوادث تعبَّ

ــهود  ــون املش ــة ك ــد بمعرف ــثالً تعبَّ ــه م ــريه؟ كأنَّ ــه أو غ اإلمــام ب

احلقيقــة، وأنَّ الشــهود صــادقون يف  للحــدِّ عــىلٰ  اعليــه مســتحق� 

فكيـف ألزمـت مـن أوجـب : ال، قيـل لـه: شهادهتم، فـإذا قـال

ــم مــا ــه  علــم اإلمــام باألحكــام املشـــروعة أن يعل ال شـــرع في

سـبيل املناقضـة أن  وال عبادة به؟ وإنَّـام كـان يلـزم كالمـك عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــو ك ــام  ل ــادات وأحك ــاطن بعب ــد يف الب ــد تعبَّ ق

اإلمــام العمــل هبــا، وأجزنــا عليــه أن ال يعلمهــا  وأوجــب عــىلٰ 

 .ممَّا مل ُنِجْزُه، والفرق بني ما أنكرناه وأجزناه واضح

ــال ــإن ق ــول أي: ف ــا أق ــاً فأن ــاىلٰ : ض ــم اهللا تع ــيام ال  إنَّ حك ف

 .يعلمه اإلمام وفرضه عليه هو االجتهاد واالستدالل

د بإمضـائه، بـل لـيس االسـتدالل هـو احلكـم املتعبـَّ: قيل له

ــق إىلٰ  ــو الطري ــتدالل ه ــري  االس ــه غ ــم يف نفس ــم، واحلك احلك

يف احلادثـة التحـريم أو  الطريق إليـه، فـإذا كـان حكـم اهللا تعـاىلٰ 

ين، فـال بـدَّ مـن أن يكـون اإلمام حاكم يف مجيـع الـدِّ التحليل، و

ــه وإالَّ أدَّ  ــالطريق إلي ــه ال ب ــاحلكم نفس ــًا ب ــا  إىلٰ  ٰى عامل ــواز م ج

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقالء

ــاب]] ٢٨ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــلَّ : (ق ــإنَّ ك ــد، ف  وبع

فيجـــب إذا كـــانوا : ذلــك يلـــزمهم يف األُمـــراء، فيقــال هلـــم

األحكـام للوجـه  أن يكونـوا عـاملني بكـلِّ يقومون هبـذه األُمـور 

ـ د باختيــار أمــري الــذي ذكــرتم، وأن ال جيــوز أن يــرد التعبـُّ

وحــاكم ال يكــون هبــذه الصــفة، وبطــالن ذلــك ُيبــنيِّ فســاد مــا 

تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا يف ُأمـراء اإلمـام 

 ...).ما يعلمه اإلمام أن يكونوا عاملني بكلِّ 

ــه ــال ل ــي: يق ــام وُح ل ــراء اإلم ــع س ُأم ــوالٍة يف مجي ــه ب ّكام

الدين، وليس إليهم احلكم يف مجيـع مـا حيكـم فيـه اإلمـام، ولـو 

كــانوا هبــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه يف اإلمــام، وكيــف 

ــون ُح  ــدِّ يكون ــع ال ــًا يف مجي ــن ّكام ــري م ــزمهم يف كث ــد يل ين وق

حكمـــه  احلــوادث والنوائــب مطالعــة اإلمــام والرجــوع إىلٰ 

ــورًا علــيهم االســتبداد بإمضــائها دونــه فيهــ ا، ويكــون حمظ

ــلُّ  ــاكم أن يكــون ك ــري واحل ــب يف األم ــذي جي ــدٍ  وال ــنهام  واح م

رت واليتـه عليـه، وهلـذا مـا يكـون ـعاملًا بـام ُأسـند إليـه، وقصـ

لإلمام يف البلـد الواحـد خلفـاء مجاعـة فيكـون بعضـهم خليفـة 

 ضــهم عــىلٰ الثغــور، وبع تــدبري اجلامعــة واحلــرب وســدِّ  لــه عــىلٰ 

ــىلٰ  ــهم ع ــوال، وبعض ــة األم ــاء  اخلــراج وجباي ــام والقض األحك

األحكـام الشــرعية  بني الناس، وجيوز أيضـًا أن يكـون لـه عـىلٰ 

مجاعة من اخللفـاء خيـتصُّ واحـد بواليـة احلكـم يف اجلـزء الـذي 

ــه، وكــلُّ  ــا ال يمكــن أن  حيســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــه، ألنَّ وال ــام مثل ــون يف اإلم ــو يك ــة، وه ــري خاصَّ ــة غ ــه عاّم يت

ــلِّ  ــام يف الك ــىلٰ  إم ــب ع ــذي جي ــع، فال ــاكم يف اجلمي ــاس  وح قي

ه  ــوالَّ ــام ت ــًا ب ــاكم عامل ــري أو احل ــون األم ــام أن يك ــا يف اإلم قولن

َض إليــه، وهكــذا نقــول عـىلٰ  أنَّ األُمــراء لــو وجــب فــيهم  وُفـوِّ

العلـــم بســـائر األحكـــام مثـــل اإلمـــام مل يســـتحّل حصـــول 

احلــدِّ الــذي  علــيهم عــىلٰ  يــار، ومل جيــب الــنصُّ واليــتهم باالخت

ـــام  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه يف اإلمـــام، ألّن

ــلِّ  ــًا بك ــه عامل ــع كون ــام م ــوّيل  اإلم ــة أنَّ املت ــن جه ــام م األحك

ـة ال يعلـم مجيـع األحكـام، فـال يصـحُّ مـنهم  الختياره مـن األُمَّ

م فيجـوز اختيار من هـذه صـفته، واإلمـام يعلـم سـائر األحكـا

أن خيتــار مــن يعلمهــا، ويفــرق بــني العــامل هبــا وبــني مــن لــيس 

 .بعامل باالمتحان، ألنَّه عامل هبا وبوجهة املحنة فيها

 إنَّ اختيـار مـن يعلـم كـلَّ : وأكثر مـا يمكـن أن يقـال هاهنـا

ـــتامد ـــول وي ـــام يط ـــبط التِّ  ٰى األحك ـــام وال يض ـــاع األحك س
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ــة أنوتفرُّ  ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك ــول عه إنَّ : يق

ــاىلٰ  ــدليل أنَّ هللا تع ــت بال ــد ثب ــرت فق ــام وإن كث ــلِّ  األحك  يف ك

ــًام م ــاشـــيء منهــا حك ــد بيَّنّ ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ جمم ، إمَّ

ــه  ــيط ب ــوز أن حي ــام جي ــد، وك ــامل واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن حي جي

ــت  ــٍة وإن كان ــٍة مجل ــن مجل ــألة ع ــه باملس ــتحن في ــوز أن يم فيج

، فــإنَّ ٰى ام يف أعيـان ال ُحتصـــفـروع كثــرية وأحكــ مشـتملة عــىلٰ 

ــىلٰ  ــد ع ــك ال يبع ــان  ذل ــيّام إذا ك ــه الس ــتحن في ــام يم ــامل ب الع

ــومًا موفَّقــًا وإن بعــد عــىلٰ  أنَّ املحنــة لــو  غــريه، عــىلٰ  معص

ــاد ــت ومت ــام  ٰى تطاول ــْل ب ــه مل ُخيِ ــذا الوج ــتبعدت هل ــا واس زماهن

أردنـــاه بـــالكالم، ألنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه 

ــب الــنصَّ يســتحيل  ــار اإلمــام وجي ــل يف  اختي ــه غــري حاص علي

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (األُم فيج

ــلِّ  ــاملني بك ــراء ع ــون األُم ــرد  يك ــوز أن ي ــام وأن ال جي األحك

ــ ــرتمالتعبُّ ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــري وح ــار أم ــا )د باختي ، وم

الً أقو  .بأن يعتمده وأوىلٰ  ٰى ذكرناه أوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــىلٰ ويل ــه أن  زمهم ع ــذا الوج ه

ــه ال  ــول، ألنَّ ــن الرس ــم م ــاالً يف العل ــل ح ــام أفض ــون اإلم يك

األحكـام، بـل كـان الـوحي  مل يكـن يعـرف كـلَّ  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه مل يك ــاٍل، وأنَّ ــد ح ــاالً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان حيكــم بالظــاهر ويتــوّىلٰ  األُمــور، فقــد ثبــت عنــه   أنَّ

ـــرائر،  اهللا تعــاىلٰ  ــه إذا الس ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض وأنَّ

بشـــيء لواحــد مل حيــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خالفــه،  ٰى قضـــ

ـا روي عنــه يف  إىلٰ  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[غــري ذلــك ممـَّ

رتبـًة مـن الرسـول وجـب  أنَّ اإلمـام أعـىلٰ  ؤّدي إىلٰ قول ُيـ وكلُّ 

 ...).فساده

ــه ــال ل ــ: فيق ــم ع ــام يف العل ــد اإلم ــزم أن يزي ــف يل  ىلٰ كي

مـن الرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه  الرسول واإلمـام مسـتمدٌّ 

 من أحكام الدين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟

ـا معرفــة الرســول بالشـــيء إذا نــزل بــه الــوحي بعــد أن  فأمَّ

مل يكــن عارفــًا بــه فــألنَّ ذلــك قبــل نــزول الــوحي مل يكــن مــن 

م يف كال شـرعه وال من مجلة مـا هـو إمـام فيـه عـىلٰ  منـا، مـا تقـدَّ

غري أنَّه بعـد تكامـل الشــرع ونـزول الـوحي بجميـع األحكـام 

ال جيوز أن يكـون غـري عـارٍف ببعضـها، وكـام أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر األحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع مل يكــن عن

ــام جيــب  اإلمــام قبــل حــال إمامتــه مل يكــن عاملــًا باألحكــام، وإنَّ

ــدكانــا إمــامني فيــه، وواإلمــام معــًا العلــم بــام  يف النبــيِّ  ين متعبّ

بــاحلكم بــه، فــام مل يكــن مشـــروعًا خــارج عــن هــذا، وكــذلك 

م حال اإلمامة  .األحوال التي تتقدَّ

ــيِّ  ــب يف النب ــامَّ ال جي ــالبواطن فم ــم ب ــا العل وال يف   فأمَّ

قنــا بينــه وبــني العلــم بأحكــام  اإلمــام عــىلٰ  مناه، وقــد فرَّ مــا قــدَّ

 .متأمِّل عىلٰ  ٰى احلوادث الظاهرة بام ال خيف

ــاب ــام جــاز يف الرســول : فــإن قيــل: (قــال صــاحب الكت إنَّ

ــع إىلٰ  ــر يرج ــال ألم ــد ح ــاالً بع ــك ح ــم ذل ــن متكُّ  أن يعل ــه م ن

عــه لــه، ولــيس كــذلك حــال اإلمــام ألنَّ الــوحي الــوحي وتوقُّ 

ــداء أمــره مســتغرقًا  ــدَّ مــن أن يكــون يف ابت عنــه منقطــع، فــال ب

ــوم،  ــأمر ا[للعل ــره ك ل أم ــون أوَّ ــولوأن يك ــم]لرس ــل هل : ، قي

فــــام الــــذي يمنــــع يف اإلمــــام أن يرجــــع يف ]] ٣١ص /[[

ــال إىلٰ  ــد ح ــاالً بع ــرض ح ــي تع ــام الت ــن  األحك ــاه م ــا ذكرن م

ــرُّ  ــار، أو إىلٰ تع ــة، أو إىلٰ  ف األخب ــول األُمَّ ــاد،  ق ــة االجته طريق

ا جيـوز التعبـُّ ألنَّ كلَّ  د بـه عقـالً فسـبيلها سـبيل انتظـار ذلك ممـَّ

زوا ذلــك زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيام ال الــوحي فجــوِّ ، بــل جــوِّ

 ...).ف عند الشبهةطريقة العقل، أو يلزمه التوقُّ  يعلم إىلٰ 

ــؤال الــذي حكيتــه، وال : يقــال لــه لــيس نرتضـــي الس

م القـول يف النبــيِّ  ، والســبيل  نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

أنَّـه  بيَّنّـاالذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف يف بعـض األحكـام، و

امل رشعـه ال يصـحُّ أن يـذهب عنـه العلـم بشــيٍء مـن بعد تك

ــه،  ت إمامت األحكــام، كــام ال يصــحُّ ذلــك يف اإلمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض األحكــام  ومل يمنــع مــن أن يكــون اإلمــام غــري عــارٍف ب

علمهـا، بـل مـن  من جهة أنَّه إذا مل يعلمهـا مل يكـن لـه سـبيل إىلٰ 

لنا عـىلٰ  ًا للحكـم يف مجيـع أنَّـه ال حيسـن أن يكـون واليـ حيث دلَّ

ــحة  ــال الواض ــه األمث ــا ل ــه، ورضبن ــم بعض ــو ال يعل ــدين وه ال

فلو ثبـت يف مجيـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا مل 

ة كالمنا  .ُخيِْل بصحَّ

ــك ــيام ال يعلمــه إىلٰ : (وقول ــوع ف زوا أن يلزمــه الرج ــوِّ  ج

ــ تقســيمنا لــه،  ٰى ، فقــد مضـــ)فطريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقُّ

ــ  فــه فــيام هللا تعــاىلٰ العقــل، أو توقُّ  ك إن أردت بــه رجوعــه إىلٰ وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـًا فيـه، 

العقـل، فـذلك  ف، وال الرجـوع إىلٰ وحاكًام بـه لـيس هـو التوقُّـ

ــ ــن التوقُّ ــه م ــام ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز مل ــري ج ف أو غ

اإلمــام فــيام ال حكــم هللا العقــل أن يســتعملهام  الرجــوع إىلٰ 



 ٥٢١  .................................................................................  العلم) ٢/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ـــه، وال  تعـــاىلٰ   ٰى اإلمـــام ســـو فـــرض عـــىلٰ ]] ٣٢ص /[[في

ــ ــاك إىلٰ  ف أو الرجــوع إىلٰ التوقُّ جــواز ذلــك،  العقــل فقــد أجبن

 .أنَّه خارج عامَّ أنكرناه بيَّنّاو

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــون : (ق ــدكم أن يك ــاز عن ــه إذا ج ألنَّ

ــة  ــن إقام ــًا م ــري ممنوع ــان، ويص ــائًام يف الزم ــام ق ــدود اإلم احل

َض إليـه، فـام الـذي يمنـع مـع متكُّ  نـه واألحكام، وسـائر مـا ُفـوِّ

ــام نــذكر هــذه األُمــور مــن  ــف يف بعــض ذلــك، وإنَّ مــن أن يتوقَّ

ــمع  ــورود الس ــا ب ــرتض علين ــد أن يع ــيس ألح ــل فل ــة العق جه

 ...).بخالفه

بـني واليـة اإلمـام وهـو ال يعـرف األحكـام التـي : يقال لـه

هــا، وُجِعــَل حــاكًام هبــ ا، وبــني واليتــه وهــو عــامل هبــا، مــع توالَّ

جتـويز أن ُيمنَــع مــن إمضــائها، وُحيــال بينــه وبــني إقامتهــا فــرٌق 

ــىلٰ  ــذهب ع ــٌح ال ي ــام  واض ــل ب ــع اجله ــه م ــل، ألنَّ واليت املتأمِّ

ه ُتلِحق بموّليه غايـة الـذمِّ  لنـا عليـه مـن قبـل، ولـيس  توالَّ ملـا دلَّ

العه بـه، هذا حكم واليتـه مـع معرفتـه بـام ُأسـند إليـه، واضـط

ــذمَّ  ــا، ألنَّ ال ــام وإقامته ــذ األحك ــن تنفي ــَع م ــذه  وإن ُمنِ يف ه

ــده اهللا تعــاىلٰ  احلــال راجــع عــىلٰ  ــه،  املــانع لإلمــام ممَّــا تعبَّ بإقامت

موّليـه وجاعلـه إمامـًا، واملثـال الـذي رضبنـاه فـيام  وال لوم عىلٰ 

ق  م ُيفرِّ بـني األمـرين، ألنَّـه ال يقـبح مـن احلكـيم  -أيضًا  -تقدَّ

مـن يثـق منـه باملعرفـة والغنـاء  ن امللوك أن يردَّ أمر وزارتـه إىلٰ م

ز أن حيــول بعــض رعايــاه بــني وزيــره وبــني كثــري مــن  وإن جــوِّ

فه، ويقــبح منــه أن يوّليــه وهــو ال يعلــم أحكــام تــدبريه وتصـــرُّ 

 .الوزارة وال حيسنها

ألـيس قـد ثبـت عنــه : ويقـال هلـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــه  ــالم]] ٣٣ص /[[علي ــؤمنني  الس ــري امل ــن أم ــام  وع أهنَّ

يا من أخطـأ وزلَّ عـن الطريـق؟ فـال بـدَّ مـن اإلقـرار بـذلك  ولَّ

فــإذا جــاز ذلــك وال يوجــب : ،  فيقــال هلــم...لتــواتر اخلــرب بــه

فسادًا فام الذي يمنـع مـن أن ال يكـون اإلمـام عاملـًا باألحكـام، 

ــه ــيمن يوّلي ــد ف ــاز أن جيته ــه إذا ج ه؟ ألنَّ ــوالَّ ــيام يت ــد ف ، وجيته

ه، وإن جــاز  وجيـوز عليــه الغلــط فيــه جـاز أن جيتهــد فــيام يتــوالَّ

ذلك مع الغلط ولـو منـع العقـل مـن أحـدمها لوجـب أن يمنـع 

 ...).من اآلخر

ٰ : يقال له ـا خطـأ مـن تـوىلَّ ومـن  مـن ِقبَـل الرسـول  أمَّ

ــًا  ِقبَــل اإلمــام بعــده فظــاهر يف الروايــة، ولــو مل يكــن أيضــًا ثابت

ــوِّ  ــا ُنج ــة لكنّ ــت أنَّ بالرواي ــه مل يثب ــري أنَّ ــه، غ ــع من زه وال نمن

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــام توّل ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن اخلطــأ، وذلــك هــو الصــحيح املقطــوع  تعمَّ

عليه عنـدنا، ألنَّ اإلمـام ال جيـوز أن يـوّيل األمـر مـن ال يعرفـه، 

د اخلطأ فيه  .ويعلم أحكامه، وإن جاز أن يوّليه فتعمَّ

ــًا ( :وقولــك ــام عامل ــن أن ال يكــون اإلم ــع م ــذي يمن ــام ال ف

ر، وخطـأ الـوالة )باألحكام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قـد تقـدَّ ، فاملانع ممـَّ

ـ ه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم غـري بيَّنّـادًا جـائز ملـا من ِقبَله تعمُّ

 .واجبة

ــك ــوز : (وقول ــه، وجي ــيمن يوّلي ــد ف ــاز أن جيته ــه إذا ج ألنَّ

ه وإن جـاز الغلـطالغلـط فيـه جـاز أن جيتهـد فـيام  مبنــيٌّ ) يتـوالَّ

ــىلٰ  ــام  ع ــك أنَّ اإلم ــذي ]] ٣٤ص /[[ظنِّ ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عامل بـام أسـنده إليـه، ومل يكـن كـذلك لوقـوع اخلطـأ منـه،  والَّ

 عليـه يف ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد ال يرجـع إىلٰ  ٰى وأنَّ الغلط جـر

ة وال إىلٰ  ا مـن الـوالة أنَّ الـذين أخطـأو بيَّنّـاشبهة، ألّنا قـد  حجَّ

ـدوا اخلطـأ ومل يـتّم عـىلٰ  اإلمـام غلـط يف  كانوا عاملني، وإنَّـام تعمَّ

 أمــرهم، فلــيس جيــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــىلٰ 

ــىلٰ  ه، ع ــوالَّ ــيام يت ــاده ف ــام يف اجته ــاين يف  اإلم ــك مب أنَّ إلزام

 ٰ اإلمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، ألنَّـه لـيس جيـب إذا وىلَّ

يكـون هـو نفسـه غـري عـامل باألحكـام، وإنَّـام جيـب أن اخلطأ أن 

يتبع هـذا اإللـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا اخلطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  اخلطأ من والتـه مل يتعمَّ

رتـه ملـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ومل َنـَرَك قـرَّ

 .إليه، ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه

ألـيس قـد ثبـت أنَّ : ثـّم يقـال هلـم: (ال صـاحب الكتـابق

غــريه،  ف األحكــام إىلٰ كــان يرجــع يف تعــرُّ  أمــري املــؤمنني 

نحو ما ثبـت عنـه يف املـذي، ونحـو مـا ثبـت عنـه مـن رجوعـه 

ــد  ــفية عن ــوايل ص ــزبري ]] ٣٥ص /[[يف م ــع ال ــامه م  -اختص

 -أنــا أرثهــم : ، وقــول الــزبري»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه

ــه قــال إىلٰ  ــيَّ : عمــر، ألنَّ ــن «: قــال  إنَّ النب إنَّ املــرياث لالب

ــ»العصــبة والعقــل عــىلٰ  ــه كــان يرجــع يف السُّ ن نَ ، وثبــت عنــه أنَّ

كنـت إذا سـمعت «: خـرب غـريه، نحـو قولـه التي مل يسـمعها إىلٰ 

ثني عنـه   من النبيِّ  حـديثًا نفعنـي اهللا بـه مـا شـاء، وإذا حـدَّ

ق ــريه أســتحلفه فــإذا حلــف صــدَّ ثني أبــو بكــر غ ته، وحــدَّ

إنَّ : ذلــك]] ٣٦ص /[[، فكيــف يقــال مــع »وصــدق أبــو بكــر

ل  اإلمـام جيــب أن يكــون عاملــًا بجميــع األحكــام، واإلمــام األوَّ
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أنَّـه  الذي هو أعالهـم رتبـًة حالـه مـا ذكرنـا، وثبـت عنـه 

ـــل  رأي وكـــلُّ  كـــان جيتهـــد فريجـــع مـــن رأي إىلٰ  ذلـــك ُيبطِ

 ...).قهم بام ذكروهتعلُّ 

ــه يقــال ــك : ل ــا نظــنُّ أنَّ مثل ــا كنّ ــت بــني أشــياء م قــد مجع

 .جيعلها شبهة يف هذا املوضع

ــا خــرب املــذي ورجــوع أمــري املــؤمنني   يف احلكــم إىلٰ  أمَّ

ــيِّ  ــىلٰ   مراســلة النب ــداد ع ــال  باملق ــة، ف ــه الرواي ــت ب ــا ثبت م

شبهة يف أنَّه ليس بقادح فـيام ذهبنـا إليـه مـن كونـه عاملـًا بجميـع 

ــا ــام، ألّن ــه  األحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك يف اإلم ــب ذل ال نوج

ــام نوجبــه يف احلــال التــي يكــون فيهــا إمامــًا،  وكــامل عقلــه، وإنَّ

ـــام كـــان يف زمـــان  وســـؤال أمـــري املـــؤمنني  يف املـــذي إنَّ

، ويف تلـــك احلـــال مل يكـــن إمامـــًا فيجـــب أن الرســـول 

ــذي  ــم امل ــني حك ــرق ب ــام، وال ف ــع األحك ــًا بجمي ــون حميط يك

ــّم  ــه ث ــذي مل يعرف ــي ال ــام الت ــن األحك ــريه م ــني غ ــه، وب عرف

وعلمهــا بعــد أن مل يكــن عاملــًا   اســتفادها مــن جهــة النبــيِّ 

ين حكمــه ذكــر املــذي وحكــم ســائر الــدِّ  هبــا، فاالقتصــار عــىلٰ 

 .ٰى ليس له معن

ا القول يف مـوايل صـفية فـأكثر مـا وردت بـه الروايـة أنَّـه  فأمَّ

ســـتحقاق عمــر يف ا نــازع الــزبري يف مــرياثهم، واختصــام إىلٰ 

بيــنهام بــام هــو مــذكور، واالختصــام يف  ٰى املــرياث، فقضـــ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ـــيء ال ي ــذلك  الش ــم، وك ــم املخاص ــد عل ص /[[فق

ــع إىلٰ ]] ٣٧ ــىلٰ احلُ  الرتاف ــًا ع ــدلُّ أيض ــام ال ي ــم  ّك ــاع العل ارتف

 ّكــام وترافــع إىلٰ بحكـم مــا وقــع الرتافــع فيــه، وقــد ختاصــم احلُ 

يـدلُّ أيضـًا قضـاء  حكمهم من هو أعلم مـنهم بـاحلكم، ولـيس

مل يكــن  أنَّ أمــري املــؤمنني  بــه عــىلٰ  ٰى عمــر بيــنهام بــام قضـــ

عاه، وال يـدلُّ صـربه حتـت القضـيَّ  احمق�  ة وإظهـاره الرضـا فيام ادَّ

ــىلٰ  ــا ع ــبهة يف أنَّ  هب ــه ال ش ل، ألنَّ ــاده األوَّ ــن اعتق ــوع ع الرج

أحدنا يلتـزم مـن حكـم احلـاكم عليـه مـا ال يعتقـده، وال يـدين 

ته، ومل يرجـــع أمـــري املـــؤمنني اهللا   عمـــر عـــىلٰ  إىلٰ  بصـــحَّ

طريقـة احلكومـة، فمـن أيـن  سبيل االستفادة والتعّلم، بـل عـىلٰ 

أنَّه صلوات اهللا عليـه مل يكـن عاملـًا بـاحلكم يف تلـك احلـال  يظنُّ 

ــه  ــن مذهب ــاهر م ــة؟ والظ ــة  احلادث ــرأة املعتق ــبة امل أنَّ عص

مـن ولـدها ذكـورًا كـانوا  من ِقبَل أبيها أحـقُّ بـالوالء واملـرياث

 .أو إناثًا، وقد روي أنَّه مذهب عثامن أيضاً 

ا ما رواه من اخلـرب يف االسـتحالف فأبعـد مـن أن يكـون  فأمَّ

م، ألنَّ استحالفه ملـن ُخيـِربه عـن النبـيِّ   شبهة فيام نحن فيه ممَّا تقدَّ

  ٰأنَّه غري عامل هبا، بـل جـائز  باألخبار يف األحكام ال يدلُّ عىل

ه أنَّ اخلـرب ظنـِّ وليغلب عىلٰ  يكون سبب استحالفه ليعلم  أن

 اه، وإن كـان احلكـم بعينـه مسـتقر� فيام روا  صادق عن النبيِّ 

يف اخلرب املروي وصدق رواية مـع العلـم  عنده، وقد يمكن الشكُّ 

نه اخلـرب، ألنَّ احلكـم وإن كـان عـىلٰ  ة احلكم الذي تضمَّ مـا  بصحَّ

نه اخلرب فجائز أن   يكون املخرب مل يسمع ذلك احلكم من النبيِّ تضمَّ

 باحلكم تابعة لتصديق الراوي ]] ٣٨ص /[[، وليس املعرفة

أنَّه ليس يف اخلرب تـاريخ وبيـان الوقـت الـذي كـان  يف اخلرب، عىلٰ 

املخربين فيه، وإذا مل يكن فيه بيان الوقـت أمكـن  يستحلف 

ويف تلك احلال  ،أن يكون استحالفه إنَّام وقع يف أّيام الرسول 

م، ولـيس بمنكـر أن  مل يكن حميطًا بجميع األحكـام عـىلٰ  مـا تقـدَّ

ث عن النبيِّ  يف حياته، ألنَّ ذلك متعارف بني الصـحابة   ُحيدِّ

 .وغري مستنكر

ــأّي  إذا كــان : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ  ــًا بــاحلكم ف عامل

ه صـدق الـراوي، وهـو إذا ظنـِّ فائدة يف أن يعلـم أو يغلـب عـىلٰ 

 يـزده معرفـًة؟ ألنَّـه وإن مل يـزده معرفـًة بـنفس احلكـم، صدق مل

ــه أنَّ  ــب يف ظنِّ ــرف أو يغل ــه يع ــول فإنَّ ــن الرس ــن دي ــه م وأنَّ

ــول  ــه  الرس ــم بنصِّ ــن يعل ــام مل يك ــه يف مق ــصَّ علي  ن

ــ ٰى فيــه، وجيــري ذلــك جمــر ــة وتأكُّ ــه غــري تكــرار األدلَّ دها، ألنَّ

بمدلولـه مـن جهـة  م العلـم لنـاممتنع أن ننظر يف دليـل بعـد تقـدُّ 

، وأن ننظــر يف اخلــرب هــل هــو صــحيح أو فاســد ٰى داللــة ُأخــر

م لنا العلم بمخربه من جهة ُأخر  .ٰى وإن تقدَّ

ا التعلُّ  ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو بكـر«: ق بقولـهفأمَّ ، »وحـدَّ

: ففي غري الوجـه الـذي كالمنـا اآلن فيـه، فـيمكن أن يقـال فيـه

الوجـه الـذي  ىلٰ إنَّ تصـديقه لـه مـن حيـث سـمع مـا سـمعه عـ

ثـه بـام : سمعه عليه، ولـيس ألحـد أن يقـول كيـف جيـوز أن ُحيدِّ

ــو بكــر  ــأن يكــون أب قــد اشــرتكا يف ســامعه؟ ألنَّ ذلــك جــائز ب

نســـي مشــاركته لــه يف الســامع أو مل يكــن عاملــًا يف األصــل 

ــامعه  ــارضون يف  بس ــمع احل ــن أن يس ــد يمك ــًة، فق ــه مجل ل

ــلُّ  ــون ك ــربًا وال يك ــد خ ــس واح ــدٍ  جمل ــاركة  واح ــًا بمش عامل

ـا بـأن يكـون بعيـدًا منـه، أو يف غـري جهـة  اآلخر له يف سامعه، إمَّ

ــه، أو لغــري مــا ذكرنــاه مــن األســباب، وهــي  ص /[[مقابلــة ل

أنَّ هــذا اخلــرب الــذي حكــاه عنــدنا باطــل ال  كثــرية، عــىلٰ ]] ٣٩

ــه إالَّ إىلٰ  ــع يف نقل ــاد،  يرج ــة واالعتق ــني يف الرواي ــاد متَّهم آح

بــار اآلحــاد إذا كــانوا مــن ذوي الثقــة والعدالــة ومــذهبنا يف أخ
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معروف، فكيـف إذا مل يكونـوا هبـذه الصـفة، وبمثـل هـذا اخلـرب 

م مـا عنـدنا  ال ُيعَرتض عىلٰ  مـا هـو معلـوم باألدلَّـة، وإنَّـام مل ُنقـدِّ

ــىلٰ  ــه ع ــه وخترجي ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــرب وس ــالن اخل ــا  يف بط م

ــر  ــوم وإالَّ ظه ــه معل ــق دفع ــحُّ ألنَّ طري ــة، يص ــة احلجَّ يف إقام

ــحناه أنَّ  ــذي أوض ــل ال ــن التأوي ــاه م ــا فعلن ــبهة م ــم الش وحس

 .اخلرب لو كان صحيحًا مل يكن منافيًا ملذهبنا

ــىلٰ  ــاه ع ع ــا ادَّ ــا م ــؤمنني  فأمَّ ــري امل ــاد  أم ــن االجته م

م فسـاده فـيام مضــ والرجوع من رأي إىلٰ  مـن  ٰى رأي، فقـد تقـدَّ

م رجوعـه عـن مـن تـوهُّ   أنَّ الـذي تعلَّـق بـه بيَّنّاالكالم، و

ه، فال حاجة بنا إىلٰ رأي ال يقتيض رأي إىلٰ   .إعادته  ما تومهَّ

ــاب ــني مــن قــال: (قــال صــاحب الكت إنَّ مــن : وال فــرق ب

ــًا بكــلِّ  ــام،  جهــة العقــل جيــب يف اإلمــام أن يكــون عامل األحك

مـن يقـوم بـأمر  إنَّه جيب مـن جهـة العقـل يف كـلِّ : وبني من قال

ــدِّ  ــالح ال ــيتَّصــل بمص ــدنيا، ذاك حتَّ ــراء  ٰى ين وال ــه يف األُم يقول

أنَّــه إذا جــاز أن يــرد  ّامل واألوصــياء والــوكالء، عــىلٰ والُعــ

مــع جتــويز الغلــط  ٰى العــامل يف الفتــو د برجــوع العــاّمي إىلٰ التعبُّــ

عليه فام الذي يمنـع مثلـه يف اإلمـام واحلـاكم، وإنَّـام نمنـع نحـن 

 ...).نع منهاآلن من ذلك سمعًا ألنَّ العقل كان يم

ـا القـول يف األمـري واحلـاكم فقـد مضــ: يقال له ـا ٰى أمَّ ، وأمَّ

 ٰى والـــوكالء فيجـــرون عنـــدنا جمـــر]] ٤٠ص /[[األوصـــياء 

ــراء واحلُ  َض األُم ــوِّ ــام ُف ــوا عــاملني ب ــب أن يكون ــم جي ــام يف أهنَّ ّك

 ٰى عليـه أنَّ أحـدنا متــ ٰى عاقـل خيفـ إلـيهم ومضـطلعني بـه، وأّي 

ـل وكـيالً  ــه ال  أراد أن ُيوكِّ يسـند إليــه تـدبري ضـيعته وأموالـه فإنَّ

خيتار إالَّ من يثـق منـه بالكفايـة وحسـن البصـرية واالضـطالع، 

ــ ــه مت ــتكف ٰى فإنَّ ــا أو  ٰى اس ــده هب ــة عن ــن ال معرف ــه م ــر وكالت أم

ــاج إىلٰ  ــن حيت ــا، وم ــفيهًا  بأكثره ــان س ــا ك ــا ويتعلَّمه فه أن يتعرَّ

ــ ــف، فأمَّ ــياع والتل ــا للض ــًا هل ــه معرض ــالً ألموال ــاّمي مهم ا الع

ــه إىلٰ  ــو ورجوع ــامل يف الفت ــن  ٰى الع ــث مل يك ــن حي ــاغ م ــإنَّام س ف

فيـه وال لـه رئاسـة وإمامـة  ٰى العاّمي متوّليـًا للحكـم فـيام اسـتفت

ــوب  ــه املنص ــام، ألنَّ ــة اإلم ــذه حال ــيس ه ــه، ول ـــيء من يف ش

ين، فـال بـدَّ مـن أن يكـون عاملـًا بـه، وهـذا للحكم يف مجيع الـدِّ 

 أّنـا مل نمنـع يف اإلمـام مـن الرجـوع إىلٰ  ، عـىلٰ ٰى أيضًا ممَّا قد مضـ

ــام منعنــاه  العلـامء يف األحكــام ألجـل جــواز الغلــط علـيهم، وإنَّ

م ذكرنــا لـه، فــال معنـ لالعـرتاض علينــا بـأنَّ العــاّمي  ٰى ملـا تقـدَّ

 .مع جواز الغلط عليه ٰى العامل يف الفتو يرجع إىلٰ 

هبـذه  إذا ُنِصـَب للقيـام: فـإن قـالوا: (قال صاحب الكتـاب

ـبه عـىلٰ األُمـور كلِّ  الوجــوه  ٰى أقـو هـا فيجـب يف احلكـيم أن ُينصِّ

ــا إىلٰ  ــىلٰ  وأقرهب ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــ أن ال يغل ــك ال حقِّ ه، وذل

ــم باألحكــام كلِّ  ــل هلــم. هــايكــون إالَّ مــع العل فــال يكــون : قي

ذلك إالَّ مع العلـم ببـواطن األحكـام، وبـأحوال مـن حيكـم لـه 

 ...).وعليه وبأحوال الشهود

لسـنا نرتضــي مـا حكيتـه عنّـا مـن : يقال لـه]] ٤١ص /[[

ــد  ــا ق تن ــتالل وعلَّ ــن االع نه م ــمَّ ــام تض ــلُّ ب ــؤال، وال نعت الس

مت، ومضـ أيضـًا فرقنـا بـني العلـم بالظـاهر وبـني العلـم  ٰى تقدَّ

ــاطن، و ــابالب ــدلول  بيَّنّ ــام امل ــض األحك ــام إذا جهــل بع أنَّ اإلم

ــدعليهــا امل ــدَّ مــن أن تعبّ ــيس  بإقامتهــا فــال ب يكــون غالطــًا، ول

ــل  ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن األُم ــم ب ــذلك إذا مل يعل ك

ــؤال ــواب الس ــك يف ج ــم : (قول ــع العل ــك إالَّ م ــون ذل وال يك

 ).ببواطن األحكام ومع العلم بأحوال من حيكم له وعليه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــرت: فصــل]] ١٦٣ص [[ ــالم يف يف اع ــن الك ــا أورده م اض م

 :القدر الذي خيتصُّ به اإلمام من العلم

ــا  م كالمن ــدَّ ــد تق ــاب ق ــذا الب ــالم يف ه ــاين الك ــم أنَّ مع اعل

ـــ ــا مستقص ـــ ٰى عليه ــيام مض ــىلٰ  ٰى ف ــا ع لن ــث دلَّ ــا حي ــن كتابن  م

ين، فإّنـا ذكرنــا وجـوب كـون اإلمـام عاملـًا بجميـع أحكـام الـدِّ 

ـــىلٰ  ـــة ع ـــًا استق يف الدالل ـــك وجوه ـــحنا ذل ـــيناها، وأوض ص

ــف، و ــة والتكلي ــني الوالي ــا ب قن ــا، وفرَّ ــارشحه ــف  بيَّنّ أنَّ تكلي

ــبيل إىلٰ  ــه س ــان ل ــه إذا ك ــن ال يعلم ـــيء م ــن  الش ــه حس علم

جــائز، وأنَّ واليتــه الشـــيء الــذي ال يعلمــه قبيحــة، وإن كــان 

ــوّىلٰ  ــادة  املت ــا ال زي ــك م ــا يف ذل ــم، وذكرن ــن أن يعل ــًا م ن متمكِّ

ــاحب ــرتف ص ــد اع ــه، وق ــام  علي ــل ب ــذا الفص ــاب يف ه الكت

ــه قــال إنَّ علــم اإلمــام : (نريــده، وســلَّم غايــة مــا نقرتحــه، ألنَّ

ــام جيـب عــىلٰ  ــه : مـذهب مــن يقـول بجميـع أحكــام الـدين إنَّ إنَّ

ــة وإنَّــه معصــوم، دون مــن ال يوجــب ذلــك ، وهــذا )حجَّ

لنـا عـىلٰ  ـة ومعصـوم، فيجـب  لعمري صحيح، وقـد دلَّ أنَّـه حجَّ

ف بوجــوب اّتباعــه لــه مــن كونــه عاملــًا أن يتبــع ذلــك مــا اعــرت

 .بجميع األحكام

ــل ــه يف هــذا الفص ــا قول ــن : (فأمَّ ــه ال يشــرتط يف ذلــك م إنَّ

ق لـه بـام يقـوم بـه، ومـا ال يكـون أصـالً لـذلك، العلم ما ال تعلُّ 
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يكــن بعــض العلــوم ]] ١٦٤ص /[[اعتربنــا ذلــك مل  ٰى ألّنــا متــ

ملــًا بســائر مــن بعــض، وذلــك يوجــب كونــه عا بــأن ُيعتَــرب أوىلٰ 

ــاب يف أنَّ ...)اللغــات، وســائر احلــرف وغــري ذلــك ، فقــد أص

ــه مـا ال تعلُّـ ق لـه بــام يقـوم بـه اإلمــام ال جيـب أن يعلمـه، إالَّ أنَّ

ظــنَّ علينــا أّنــا نوجــب هــذا اجلــنس مــن العلــوم، فلهــذا أتبــع 

الغيـب،  ٰى جمـر ٰى كالمه باحلكاية عنّا إجياب كونـه عاملـًا بـام جـر

ــه، ومعــاذ اهللا أن نوجــ ــا تقتضــيه واليت ــه مــن العلــوم إالَّ م ب ل

رعية، وعلـم ـويوجبه ما وليـه، وُأسـند إليـه مـن األحكـام الشـ

 .الغيب خارج عن هذا

ــا قولــه فيجــب أن يكــون عاملــًا أو يف حكــم العــامل بــام : (فأمَّ

ــوم  ــاكم يق ــك أنَّ احل ــنيِّ ذل ـــرائع، ُيب ــام والش ــل باألحك يتَّص

ــإذا مل ــا، ف ــو هب ــوم ه ــي يق ــاألُمور الت ــا ب ــاكم إالَّ م ــرب يف احل  ُيعتَ

ــام ــول يف اإلم ــذلك الق ــاه فك ــال . ذكرن ــو إذا ق ــال خيل ــد، ف وبع

ا ذكرنــاه، وأن يوجــب يف : املخـالف ــه جيـب أن يعلــم أكثــر ممـَّ إنَّ

ــاج إىلٰ  ــه، وأن ال حيت ــتقلَّ بنفس ــًا أن يس ــه عامل ــريه يف يشء  كون غ

ز ذلـك فيـه، فـإن منعـه لزمـه أن يعلـم كـلَّ   من األحكام، أو ُجيوِّ

ـــل  ـــن القـــيم واألُروش ومـــا يتَّص مـــا يتَّصـــل باألحكـــام م

ــه إىلٰ  ــواز رجوع ــنيِّ ج ــك ُيب ــالن ذل ــناعات، وبط ــريه بالص ، )غ

م الكــالم عــىلٰ   ٰى هــذا ونظــائره مــن كالمــه، ألنَّ معنــ فقــد تقــدَّ

ــه ــن : (قول ــًا م ن ــون متمكِّ ــو أن يك ــامل ه ــم الع ــون يف حك أن يك

ــم ــد )العل ــا، وق ــتمكُّ  بيَّنّ ــمأنَّ ال ــن العل ــة  ن م ــن والي ال حيس

 .يء من ال يعلمهـالش

ـا محلــه اإلمــام يف هــذا البــاب عــىلٰ   ٰى احلــاكم فقــد مضـــ فأمَّ

ــه، و ــًا في ــالم أيض ــاالك ــذه  بيَّنّ ــد يف ه ــرين واح ــال األم أنَّ ك

ــيَّ  ــوّىلٰ القض ــوز أن ي ــاكم ال جي ــه  ة، وأنَّ احل ــيام ال يعلم ــم ف احلك

ـــىلٰ  ـــلَّ  ع ـــبب، وأنَّ ك ـــه وال س ـــاكم  وج ـــه احل يشء مل يعلم

ــتثنا ــه، ومس ــن واليت ــارج ع ــو خ ــام فه ــوب لألحك ــه  ٰى ملنص ب

ــ ــب مت ــه، وجي ــام أن ال  ٰى علي ــن األحك ــه م ــا ال يعلم ــرض م ع

ــىلٰ  ــدم ع ــه،  يق ــم في ــه إىلٰ ]] ١٦٥ص /[[احلك ــام،  وينهي اإلم

ــاو ــ بيَّنّ ــاكم خاصَّ ــة احل ــأنَّ والي ــام عامَّ ــة اإلم ــال ة، ووالي ة، ف

 .احلاكميمكن أن يقال يف والية اإلمام ما قلناه يف والية 

ــا إلزامـــه إذا ذهبنـــا إىلٰ  وجــوب اســـتقالله بنفســـه يف  فأمَّ

العلــم باألحكــام التــي ويلِّ لتنفيــذها، وُنِصــَب إلقامتهــا أن 

ــلَّ  ــم ك ــ يعل ــناعات،  ٰى يشء حتَّ ــيم واألُروش والص ــم الق يعل

فمن طريف اإللزام وغريبـه، ألّنـا إنَّـام أوجبنـا مـا ذهبنـا إليـه يف 

ين، وواليـًا يف م حـاكًام يف الـدِّ هذا البـاب مـن حيـث كـان اإلمـا

ــلِّ  ــب يف ك ــه، فيج ــذ أحكام ــاىلٰ  تنفي ــم هللا تع ــدين أن  حك يف ال

ــذه ويضــعه يف مواضــعه، وأبطلنــا قــول مــن خالفنــا يعلمــه ليُ  نفِّ

جـــواز كونـــه غـــري عـــامل بكثـــري مـــن األحكـــام  وذهـــب إىلٰ 

معرفتهـا، فـأين هـذا  املشـروعة التـي تعبَّـد بعلمهـا، وُنـِدَب إىلٰ 

ذلـك ممَّــا  بـاِحلَرف واملهـن والقـيم واألُروش؟ وكـلُّ  مـن العلـم

ـة إمامـًا كــان ال تعلُّـ ق لـه بالشـــريعة، وال ُكلِّـَف أحـد مــن األُمَّ

سـبيل النـدب وال اإلجيـاب، وإنَّـام  أو مأمومًا العلـم بـه، ال عـىلٰ 

أهــل  ق بالشـــريعة يف ذلــك أن يرجعــوا إىلٰ تكلــيفهم املتعلِّــ

موا ذلك بأنفسهم القيم واملعرفة بالصناعات، ال  .أن ُيقوِّ

اإلمــام فــيام يتعلَّــق  مثــال مــا أجزتــه عــىلٰ : ثــّم يقــال

فيـه  بالصناعات أن يكون غـري عـامل فـيام يكـون حكـم اهللا تعـاىلٰ 

ــد  الرجــوع إىلٰ  ــك ق أهــل صــناعة خمصوصــة هبــذا احلكــم، ألنَّ

ــًا  ــون عامل ــك أالَّ يك ــال ذل ــيس مث ــه، ول ــاهره علي ــزت تظ أج

إنَّ كـون اإلمـام عاملـًا : أنـك تقـول عـىلٰ بنفس الصناعة واملهنـة، 

ــذه  ــان هب ــن ك ــل، وم ــل وأكم ـــريعة أفض ــام الش ــع أحك بجمي

إنَّ مــن كــان عاملــًا بــاملهن : مــن غــريه، فهــل تقــول الصــفة أوىلٰ 

ــة وأوىلٰ  ــق باإلمام ــيام يتعلَّ ــل ف ــل وأكم ــان أفض  والصــناعات ك

ــامالً  ــالً وك ــحابك فض ــت وأص ــه أن ــام ُتثبِت ــريه؟ ف ــن غ ــا م هب

ـــه هبـــذه الصـــفات ال  وىلٰ وجتعلونـــه أ ـــه، ومـــا ال ُتثبِتون نوجب

ــ ق لــه بأحكــام الشـــريعة ومــا نوجبــه نحــن، مــن حيــث ال تعلُّ

ــىلٰ  ــب ع ــًا  جي ــون عامل ــب أن يك ــام جي ــا، وإنَّ ــن إقامته ــام م اإلم

ــىلٰ  ــًا ع ــان والي ــو ك ــن ل ــنائع وامله ــا  بالص ]] ١٦٦ص /[[أهله

ـريعة فيهــا كــام أوجبنــا إذا كــان واليــًا يف الــدين ورئيســًا يف الشــ

ــإنَّ  ــك ف ــالف ذل ــر بخ ــا واألم ــا، فأمَّ ــًا بأحكامه ــون عامل أن يك

ريعة مـن بعيـد ـالعلـم بأحكـام الشـ إلزامه العلم بالصنائع عـىلٰ 

 .اإللزام

ــىلٰ  ــًا  ع ــان عامل ــن ك ــة إالَّ م ــب لإلمام ــز أن ينص ــك ال ُجتي أنَّ

أن يكــون يف  ٰى باألحكــام الشـــرعية، أو يف حكــم العــامل، ومعنــ

 ن مــن االجتهــاد واالســتدالل عــىلٰ حكــم العــامل أن يــتمكَّ 

 .إصابة احلكم

أن ينصـب لإلمامـة مـن  أحـدٍ  وقد جيـوز عنـدك وعنـد كـلِّ 

ــان  ــامل، فب ــم الع ــن وال يف حك ــنائع وامله ــًا بالص ــون عامل ال يك

ــ ــه ال تعلُّ ق للصــنائع واملهــن والعلــم هبــا افــرتاق األمــرين، وأنَّ

ــم  ــام يف حك ــون اإلم ــت ك ــب أن ــام توج ـــريعة، ف ــام الش بأحك
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لعامل بـه إذا مل يكـن عاملـًا نوجـب نحـن كونـه عاملـًا بـه، ومـا ال ا

ــدنا  توجــب ذلــك فيــه وال جتعلــه رشطــًا يف إمامتــه ال جيــب عن

 .أن يكون حاصالً له، وهذا واضح

ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــل : ف ــن أه ــن م ــب وإن مل يك فيج

ــع إىلٰ  ــأن يرج ــًا ب ــه إمام ــوز كون ــاد أن جي ــامء،  االجته ــول العل ق

ّكـام، وأنَّ اإلمـام جيـب ت أنَّ ذلـك ممتنـع يف احلُ قـد ثبـ: قيل لـه

رتبـًة، فـال يصـحُّ ذلـك فيـه، وألنَّ إلـزام احلكـم  أن يكون أعـىلٰ 

أوكد من الُفتيا، فـإذا مل حيـّل أن يفتـي املفتـي إالَّ وهـو مـن أهـل 

، وقـد لـه أن حيكـم إالَّ وهـو كـذلك أوىلٰ  االجتهاد فبأن ال حيـلَّ 

ــر ــة أيب بك ــام ســنذكره إمام ــت  ثبــت ب ــثامن، وإن كان وعمــر وع

ــاحبه،  ــيهم مــن يقصـــر عــن ص حــاهلم تتفــاوت يف العلــم، وف

ــؤمنني  ــحَّ أنَّ أمــري امل ــم ]] ١٦٧ص /[[ وقــد ص كــان أعل

منهم باألحكام وعدل مـع ذلـك إلـيهم، وذلـك ُيبـنيِّ أنَّ القـدر 

، ...)الذي ُيطَلـب مـن العلـم يف مـن ُخيتـار لإلمامـة مـا ذكرنـاه

ــا نُ  ــه أّن ــا في ل م ــأوَّ ــاكم، ف ــام واحل ــني اإلم ــزام ب ــّوي يف اإلل س

ـــَم ال يكــون احلــاكم أيضــًا يرجــع إىلٰ : فنقــول ــا يف  لِ أهــل الُفتي

ــاد؟  ــل االجته ــن أه ــن م ــوهلم وإن مل يك ــيحكم بق ــام ف األحك

ال نوافقــه  ٰى دعـو) قــد ثبـت أنَّ ذلــك ممتنـع يف احلــاكم: (فقولـه

و ملـن يلـزم مثـل هـذا اإللـزام يف اإلمـام وهـ عليها، وكيف يظنُّ 

ّكـام الـذين يتوّلــون ّكـام أن ُيسـلِّم امتنـاع مثلـه يف احلُ حـاكم احلُ 

 من ِقبَل اإلمام؟

ــل ــإن قي ــذه : ف ــاكم هب ــون احل ــن أن يك ــع م ــذي يمن إن ال

ــىلٰ  ــتالفهم ع ــع اخ ــون م ــم متَّفق ــة، ألهنَّ ــاع األُمَّ ــفة إمج أنَّ  الص

ــوز  ــاد، وال جي ــل االجته ــن أه ــون م ــن أن يك ــدَّ م ــاكم ال ب احل

 .االستفتاء رصًا يف األحكام عىلٰ كونه عاّميًا مقت

ــه ــل ل ــه يف اإلمــام، وال : قي ــك أن تقولــه بعين هــذا يمكن

 ٰى يف أمـر متـ ٰى حـال احلـاكم معنـ يكون لـردِّك حـال اإلمـام إىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــت بالدالل ــه، وُطولب ــت في ــاكم  ُنوزع ــه رشط يف احل أنَّ

ــت إىلٰ  ــتَدلَّ  فزع ــن أن ُيس ــة يمك ــاكم  طريق ــام واحل ــا يف اإلم هب

، واجلـواب عـن االعتصـام باإلمجـاع سـواء حـدٍّ واحـدٍ  معًا عىلٰ 

ُفِزَع إليـه يف اإلمـام أو يف احلـاكم أنَّ اإلمجـاع إذا كـان هـو املـانع 

أمـر  من ذلك فيجب أن يكـون جـائزًا قبـل اإلمجـاع جلـواز كـلِّ 

اختصَّ اإلمجاع بـاملنع منـه، وهـذا يقتضــي التصــريح بتجـويز 

ــع الشـــريعة،  ــع إقامــة إمــام حيكــم يف مجي ــًا يف مجي ويكــون إمام

ــوم  ــع العل ــن مجي ــاٍل م ــك خ ــع ذل ــو م ــه، وه ــدين وأحكام ال

ل يف كـلِّ  االسـتفتاء  حكـم حيـدث عـىلٰ  بأحكام الشــريعة، معـوِّ

عاقــل  العلــامء، ويف علمنــا بقــبح ذلــك عنــد كــلِّ  والرجــوع إىلٰ 

 .أنَّ اإلمجاع ال مدخل له يف املنع منه داللة عىلٰ 

ــه]] ١٦٨ص /[[ ــا قول ــن  إنَّ : (وأمَّ ــد م ــم آك ــزام احلك إل

ــا ــول)الُفتي ــل أن يق ــون : ، فلقائ ــد يك ــدك ق ــاكم عن ــيس احل أل

ـــريعة وإن مل يعلمهــا، بــأن  حــاكًام يف أشــياء كثــرية مــن الش

أن  مــن يعلمهــا فيســتفتيه ويباحثــه؟ وال جيــوز ألحــدٍ  يرجــع إىلٰ 

غـريه، بـل  ينتصب للُفتيـا فـيام ال يعلمـه، ويرجـع يف معرفتـه إىلٰ 

فيــه غـريه وإن جــاز أن حيكــم  ٰى تــي بـام ُيســتفتال جيـوز لــه أن ُيف

ـ  د حكـم الُفتيـا عـىلٰ بام يستفتي فيـه غـريه، ومل يقـتِض ذلـك تأكُّ

القضــاء، وتــوّيل األحكــام، فــأالَّ جــاز مــا ألزمنــاك إّيــاه مــن أن 

يكون اإلمـام واحلـاكم مـن غـري أهـل االجتهـاد، وإن مل جيـز يف 

ــا أل ــع ممَّ ــإن من ــفة؟ ف ــذه الص ــون هب ــي أن يك ــد املفت ــاه تأكَّ زمن

ــىلٰ  ــم ع ــد  احلك ز أح ــوَّ ــك، وإن ج ــاه عن ــا حكين ــَع ممَّ ــا ُمنِ الُفتي

ز اآلخر  .األمرين جوَّ

عـاؤه ثبـوت إمامـة مـن قصــر يف العلـم عـن غـريه،  ا ادِّ فأمَّ

، وســنتكلَّم عــىلٰ  فمبنــيٌّ عــىلٰ  مــا أحــال  مــا مل يصــّح وال يصــحُّ

ة مـن بطـالن إمامـ عليه بعون اهللا ومشيئته، وأحـد مـا يـدلُّ عـىلٰ 

 نفسـه بـاخللوِّ  ذكره تقصريه يف العلـم عـن غـريه، واعرتافـه عـىلٰ 

ــام، وتوقُّ  ــن األحك ــري م ــة كث ــن معرف ــه إىلٰ ع ــا ورجوع ــه فيه  ف

 .غريه يف إصابتها، والكالم يف ذلك جيييء يف مواضعه

ــه كــالتفريع  ــه ألنَّ ــدة يف حكايت ــه بعــد كــالم ال فائ ــا قول فأمَّ

ه اإلمـام هـو الـذي يقـوم وبعد، فإنَّ الذي يقـوم بـ: (مذهبه عىلٰ 

 ّامل عـىلٰ كـان يـوّيل األُمـراء والُعـ به األُمراء، وقد ثبـت أنَّـه 

النواحي إذا عرفـوا مـن العلـم القـدر الـذي ذكرنـاه، فـال وجـه 

ــة إىلٰ  ــول باحلاج ــه للق ــادة علي ـــ...)زي ــيام مض م ف ــدَّ ــد تق  ٰى ، فق

حلكـم يف ا أنَّـه ال جيـوز أن يتـوّىلٰ  بيَّنّـا، وٰى هـذا املعنـ الكالم عـىلٰ 

ــام  يشء مـن ال يعلمــه ســواء كــان إمامـًا أو أمــريًا، وأنَّ األمــري إنَّ

ــ ــوادث حتَّ ــام احل ــع أحك ــم بجمي ــه العل ــب في ــون  ٰى مل جي يك

لإلمــام مــن حيــث كانــت واليتــه ]] ١٦٩ص /[[مســاويًا 

ــ ــخاصَّ ــام عامَّ ــة اإلم ــاة، وة ووالي ــيام ال  بيَّنّ ــع ف ــري يرج أنَّ األم

اإلمـام، وال جيـوز  كم فيـه إىلٰ يعلمه ولـيس بـأمري عليـه وال حـا

ــري إىلٰ  ــن أن يش ــه ال يمك ــك، ألنَّ ــل ذل ــام مث ــن  يف اإلم يشء م

ــه،  ــذ أحكام ــوبًا لتنفي ــه ومنص ــًا في ــو إمام ــيس ه ـــريعة ل الش

 .واستقصينا ذلك استقصاًء يغني عن تكراره هاهنا
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ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــول : ف ــيس الرس ــب أن  أل جي

تـه، فهـال وجـب يف ين وأعلـم مـيكون عاملًا بكلِّ الـدِّ  ن سـائر ُأمَّ

ــام وجــب يف الرســول : قيــل لــه. اإلمــام مثلــه ذلــك ألنَّ  إنَّ

ـة فيـه، وإليـه ُيرَجـع يف  من جهته ُيعَلم أمـر الشــرع، وهـو احلجَّ

بــاب الــديانات، وال جيــوز أن يكــون كــذلك إالَّ ويفــوق يف 

غــريه يف بعــض ذلــك،  العلــم غــريه، وإالَّ كــان حمتاجــًا إىلٰ 

ــذلك  ــيس ك ــديانات ول ــه ال ــن ِقبَل ــم م ــه ال ُيعَل ــام، ألنَّ اإلم

َض إليــه القيــام بـُأمور خمصوصــة، فحالــه  ــام ُفـوِّ والشــرائع، وإنَّ

 أيضــًا الكــالم عــىلٰ  ٰى ، فقــد مضـــ...)ّكــام واألُمــراءكحــال احلُ 

ـــة يف الشـــ بيَّنّـــاذلـــك، و رع كالرســـول، وأنَّ ـأنَّ اإلمـــام حجَّ

ــىلٰ  ــل ع ــد حيص ــديانات ق ــه يف ال ــوع إلي ــ الرج ــوع إىلٰ ح  دِّ الرج

ــة مــا جيــوز عليهــا مــن الرســول  ــه إذا وقــع مــن األُمَّ ، ألنَّ

مل يبـَق نقـل ذلـك إالَّ  ٰى اإلعراض عن نقل بعـض األحكـام حتـَّ

ــذلك  ــم ب ــاب العل ــزع يف ب ــال مف ــه، ف ــة ب ــوم احلجَّ ــيمن ال تق ف

قـول اإلمـام، وال يصـحُّ أن ُيعَلـم إالَّ مـن جهتــه،  احلكـم إالَّ إىلٰ 

الرسـول يف أنَّ الشــرع  ٰى جيـري اإلمـام جمـر ففي هـذا املوضـع

زنـا أن يـذهب عـن  ـة فيـه، فلـو جوَّ ُيعَلم من جهتـه، وهـو احلجَّ

اإلمام بعـض أحكـام الشــريعة مل يـأمن أن يكـون الـذي ذهـب 

ـة، فلـم نثـق بوصـول مجيـع  عنه هو الذي اتَّفـق كتامنـه مـن األُمَّ

إلينـا، ويبطـل مـا هـو أكـرب األغـراض ]] ١٧٠ص /[[الشــرع 

يف نصب اإلمام مـن حفـظ الشــريعة، وتـاليف مـا يعـرض فيهـا 

إذا كـان املـانع مـن ذلـك عنـدك هـو : أّنا نقول له من خلل، عىلٰ 

ز  كون الرسـول  ن ال ُيعَلـم الشــرع إالَّ مـن جهتـه فجـوِّ ممـَّ

ـة هبـا عـىلٰ فيه بعد أداء الشــريعة كلِّ  املكلَّفـني أن  هـا وقيـام احلجَّ

ــام ال ــن أحك ــري م ــه كث ــذهب عن ــي ـــريعة حتَّ ــد  ٰى ش ــاج عن حيت

لــت عليهــا  الرجــوع إىلٰ  حــدوثها إىلٰ  ــة التــي عوَّ غــريه، ألنَّ العلَّ

مــن أنَّ الشـــرع ال ُيعَلــم إالَّ مــن جهتــه هاهنــا مرتفعــة، وهــذا 

 . حدٌّ ال يبلغه أحد يف الرسول 

ــىلٰ  ــتمل ع ــويالً يش ــًا ط ــاب كالم ــاحب الكت ــّم أورد ص  ث

ــعني ــؤال : موض ــن س ــاب ع ــه أج ــدمها أنَّ ــن أح ــأل ع ــن يس م

ــام ــم إىلٰ : اإلم ــاج يف العل ــوز أن حيت ــف جي ــة  كي ــع حاج ــريه م غ

جهـة احلاجـة خمتلفـة، وأنَّ املتنـاقض : (ذلك الغري إليه بـأن قـال

ــه  هــو حاجتــه إلــيهم يف نفــس مــا حيتــاجون إليــه فيــه، وبــني أنَّ

ــام،  ــذ األحك ــه يف تنفي ــاجون إلي ــم وحيت ــيهم يف العل ــاج إل حيت

ــة خمتل ــدود، فاجله ــة احل ــةوإقام ــال)ف ــري : (، وق ــك جي إنَّ ذل

شــهادة الشـــهود،  إىلٰ  حاجــة اإلمــام يف إقامــة احلــدِّ  ٰى جمــر

حاجتــه  ٰى والشــهود حيتــاجون إليــه يف غــري ذلــك، وجيــري جمــر

ــع إىلٰ  إىلٰ  ــيام ُيرَج مني ف ــوِّ ــانوا  املق ــازع وإن ك ــه التن ــع في ــا وق م

ـه قـال)حمتاجني إليـه يف غـري هـذا الوجـه : ، واملوضـع اآلخـر أنَّ

غــريه يف أمـر مــن األُمـور أن يكــون  بـار فــيمن حيتـاج إىلٰ ال اعت(

أن  ٰى ذلــك الــذي احتــاج إليــه فيــه واجبــًا حصــوله، بــل املراعــ

يكون ذلك الذي احتـاج إليـه حاصـالً ملـن تعلَّقـت احلاجـة بـه، 

وهلـذا يصــحُّ : (، قــال)وال فـرق بــني أن يكـون واجبــًا أو جـائزاً 

حاصــالً لــه  عــن أحــدنا أن يســتفيد مــن غــريه الــرزق إذا كــان

 ).وإن مل يكن واجباً 

ــ ع ــه ادَّ ل أنَّ ــل األوَّ ــه يف الفص ــالم علي ــة  ٰى والك ــه أنَّ جه في

ــامء إىلٰ  ــة العل ــان  حاج ــو ك ــة، ول ــيهم خمتلف ــه إل ــام وحاجت اإلم

مــا  عــىلٰ ]] ١٧١ص /[[مــا ظنَّــه ملــا تنــاقض ذلــك  األمــر عــىلٰ 

م أ بيَّنّـاذكره، إالَّ أنَّ األمـر بخالفـه، ألّنـا قـد  نَّ اإلمـام فـيام تقـدَّ

ــه يســتفاد مــن جهتــه، وأنَّ احلــال  ــة يف الشـــرع وأدائــه، وأنَّ حجَّ

ــام انتهــت إىلٰ  أن يكــون الشـــرع ال ُيعَلــم إالَّ مــن جهتــه، بــأن  ربَّ

ــ ــام يف تعلُّ ــاج اإلم ــف حيت ــه، فكي ــن نقل ــاقلون ع ــرض الن م يع

مـن حيتـاج إليـه يف ذلـك بعينـه؟  هـذا إىلٰ  العلم واسـتفادته عـىلٰ 

ــبهة يف ارت ــه إىلٰ وال ش ــن حاجت ــاقض ع ــاع التن ــع  ف ــهود م الش

أنَّ األمـر فـيام  بيَّنّـاحاجتهم إليه الخـتالف وجـه احلاجـة، وقـد 

 .نتكلَّم عليه بخالف ذلك

ا املوضـع اآلخـر فلـيس جيـوز أن تكـون احلاجـة إىلٰ  أمـر  فأمَّ

من األُمور واجبـة، وذلـك األمـر جـائز حصـوله وارتفاعـه مـع 

ــزاح  ــه م ــاج إلي ــأنَّ املحت ــول ب ــه الق ــوب حاجت ــة، ألنَّ وج العلَّ

ــ ــه حتَّ ــاج إلي ــا حيت ــود م ــوب وج ـــي وج ــزاح  ٰى يقتض ــون م يك

ــب  ــة إذا وج ــون األُمَّ ـــي أن تك ــة تقتض ــذه اجلمل ــة، وه العلَّ

أن تقــوم الســاعة، ووجــب بوجــوب  عملهــا بالشـــرائع إىلٰ 

مـن جيـب حصـوله  ذلك علمهـا بالشــرائع يرجـع يف العلـم إىلٰ 

ــه، أل ــن جهت ــه م ــوز عدم ــه، وال جي ــؤّدي إىلٰ ل ــك ي ــاء  نَّ ذل انتف

ــاب  ــاحب الكت ــرتف ص ــد اع ــف، وق ــة يف التكلي ــة العلَّ إزاح

: ولـذلك نقـول: (ما ذكرنـاه بقولـه عقيـب هـذا الكـالم ٰى بمعن

قــت  ــة وإن تفرَّ إنَّ مجلــة العلــوم جيــب أن تكــون حمفوظــة يف األُمَّ

ــل  ــن أه ــا م ــن يطلبه ــا م ــر هب ــحَّ أن يظف ــي يص ــامء، لك يف العل

ــا وجــوب حصــول ذلــك يف الواحــد فغــري واجــب،  العلـم، فأمَّ

ــ ة التوصُّ ــه ال فــرق بــني أن يوجــد مفرتقــًا يف صــحَّ ل إليــه أو ألنَّ
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لوجــوب  ٰى ، وهــذا تصـــريح منــه كــام تــر)جمتمعــًا عنــد واحــد

ــة مزاحــة،  حصــول العلــم وإمكــان الوصــول إليــه لتكــون العلَّ

مـه، ألنَّـه أراد أن ُيبــنيِّ  ومـا اسـتأنفه مـن ذلـك كالنـاقض ملـا قدَّ

حصول املحتاج إليه لـيس جيـب مـن حيـث تعلَّقـت احلاجـة  أنَّ 

ــوده  ــرتف بوجــوب وج ــالرزق، وهــو اآلن قــد اع ــه وشــبَّهه ب ب

ــال ــه ق ــوله، إالَّ أنَّ ــٍد : وحص ــد واح ــل عن ــب أن حيص ــيس جي ل

ــة بــني وجـوده مفرتقــًا وجمتمعــًا،  بعينـه بــال فــرق يف إزاحـة العلَّ

ــك عــىلٰ  ــر يف ذل ــا قــال، ألنَّ  واألم احــة إز]] ١٧٢ص /[[م

العلَّة ال تقتضــي وجـود العلـم يف جهـة واحـدة بعينـه، غـري أنَّ 

أنَّ مــن عــدا اإلمــام ال جيــب عصــمته، وال  الــدليل إذا دلَّ عــىلٰ 

ــم  ــق احلاجــة يف إصــابة العل ُيــؤَمن اخلطــأ عليــه، مل جيــز أن تتعلَّ

قهـا باملعصـوم الـذي ُيـؤَمن مـن املحتاج إليـه بـه، ووجـوب تعلُّ 

عنـده، وإذا  حـالٍ  ق بوجـود العلـم يف كـلِّ تغيريه وتبديله، وُيوَثـ

مل يكن من هذه صـفته إالَّ واحـدًا وجـب هبـذا الرتتيـب املرجـع 

 .واحد يف علوم الرشيعة إىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف العلم الكالم

ــوه ]] ٤٢٩ص [[ ــه بوج ــذلك علم ــق ب ــب أن يلح ــا جي وممَّ

ينفكُّ الرسالة منه، وال جيـوز أن خيلـو السياسة، ألنَّ هذا حكم ال 

 .قه به، فعلمه بالسياسة واجب عقالً إمام من تعلُّ 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــًا مــن طريــق ]] ٤٣٠ص /[[

الفاضـل فـيام كـان الفضـل  العقل، لقـبح تقـديم املفضـول عـىلٰ 

 .منه فيه

ا علمه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم هبـا فمبنـيٌّ عـىلٰ   وأمَّ

ــه إمــام فيهــاد باالتعبُّــ ولــيس يف العقــل وجــوب . لشـــرائع، وأنَّ

 .ذلك

*   *   * 

ــىلٰ ]] ٤٣٢ص [[ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــق  وأمَّ ــم اخلل ــه أعل أنَّ

ـــا  ـــام فيه ـــه إم ـــو أنَّ ــــريعة، فه ـــام الش ]] ٤٣٣ص /[[بأحك

ورئــيس يف الشــــرع، وقبـــيح يف العقـــل أن جيعـــل املفضـــول 

ذلـك  عـىلٰ  يـدلُّ . رئيسًا ملن هو أفضـل فيـه فـيام كـان رئيسـًا فيـه

ــ ــ ط يف اخلــطِّ عــىلٰ تــرئيس املتوسِّ ،  اأحســن النــاس خط� يف اخلــطِّ

 .مثل أيب حنيفة والشافعي يف الفقه واملبتدئ يف الفقه عىلٰ 

ــ ــا هــذا كلَّ ــد أحكمن ــاب الشــايف، ووق ــاه يف الكت الفــرق  بيَّنّ

نــًا مــن بــني حســن تكليــف اآلمــر مــن ال يعلمــه إذا كــان متمكِّ 

ه رئيســًا فــيام ال يعلمــه وإن كــان العلــم بــه، والفــرق بــني جعلــ

ـ قادرًا عـىلٰ  ل جـائز حسـن والثـاين  ل إىلٰ التوصُّ علمـه، وأنَّ األوَّ

ــف الكتابــة مــن لــيس بعــامل هبــا يف . قبــيح وهلــذا حســن أن ُيكلِّ

ــ ــن التوصُّ ــن م ــال إذا متكَّ ــًا  ل إىلٰ احل ــن قياس ــا، وال حيس علمه

ن قـادرًا ذلـك أن ُجيَعـل رئيسـًا فيهـا مـن ال يعلمهـا وإن كـا عىلٰ 

 .مهاتعلُّ  عىلٰ 

مـا أوجبنـاه مـن علمـه بأحكـام الشــرائع  وليس يلـزم عـىلٰ 

ــد  ــة، وعق ــًا بالصــنائع، واملهــن، وتركيــب األدوي أن يكــون عامل

ا ال تعلُّـ، ألنَّ ذلك كلَّ ٰى احللو ق لـه بـام كـان رئيسـًا فيـه، وال ه ممـَّ

 .يوجب رئاسته العلم به

ــل ــإذا قي ــك إىلٰ : ف ــن ذل ـــيء م ــع يف ش ــف يرج ــريه  كي غ

 واخلطأ جائز عليه؟

ــا ــك إىلٰ : قلن ــه يف ذل ــع رجوع ــون  ال يمتن ــئ ويك ــن خيط م

الشـهود وإن جـاز  فعله هـو صـوابًا، كـام يرجـع يف األحكـام إىلٰ 

 .أن يكذبوا

ــه ال يقبــل شــهادة مــن جيــوز عليــه اخلطــأ،  ومــن ارتكــب أنَّ

ــىلٰ  ــارة ع ــه أم ــ وأنَّ ل ــهود ظن� ــن الش ــادق م ــأ  االص ــه أنَّ خط في

ـل مـا نقولـه،  ٰى الشهود يتعـدّ  إليـه يف حكمـه بشـهادهتم ال ُحيصِّ

 .ألنَّ أحد األمرين منفصل من اآلخر

ـــدّ  ـــيس يتع ـــهادة إىلٰ  ٰى ول ـــأ يف الش ـــك  اخلط ـــم بتل احلك

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــع أن يعل ــري ممتن ــه غ ــهادة، ألنَّ ــلحة يف  الش أنَّ املص

الشـاهد، فيكـون احلكـم  احلكم بالشهادة مع جتـويز اخلطـأ عـىلٰ 

طــأ الشــاهد، ألنَّ احلكــم بشــهادته منفصــل عــن صــوابًا وإن أخ

 .شهادته، وجيوز حسن أحدمها وقبح اآلخر

ــذه ]] ٤٣٤ص /[[ ــحابنا ه ــن أص ــوم م ــب ق ـــامَّ ارتك ول

الطريقــة ألــزمهم خمـــالفوهم أن يكــون اإلمـــام عاملــًا بكـــلِّ 

 .شـيء، وأن يكون عاملًا بنفسه

 احلكـم عـاملني عىلٰ [يلزمكم أن يكون خلفاء اإلمام : فإن قيل

 .بجميع أركان الرشيعة ومشاركني اإلمام يف ذلك

ــا ــام: قلن ــاء اإلم ــيس خلف ــدِّ ]  ل ــع ال ــاء يف مجي ين، وال رؤس

اإلمــام، وهلـذا وجـب علــيهم  مـا هـو إىلٰ  إلـيهم مـن ذلـك كــلُّ 

اإلمــام، أو يكامتونــه فيــه، واإلمــام  الرجـوع فــيام ال يعلمونــه إىلٰ 

 .ين ولذلك وجب عموم علمهالوالية يف الدِّ  عامُّ 

*   *   * 

ألــيس يف أصــحابكم مــن يــذهب : فــإن قيــل]] ٤٣٦ص [[
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ــامالً يف  إىلٰ  ـــيء، وك ــلِّ ش ــًا بك ــون عامل ــب أن يك ــام جي أنَّ اإلم

 كلِّ فضيلة؟

ــ: قلنــا رع وال بــام هــو رئــيس ـين والشــق لــه بالــدِّ مــا ال تعلُّ

 .فيه ال جيب أن يكون عاملًا به

ـــا كونـــه أعقلهـــم فريجـــع إىلٰ  ة جـــودة الـــرأي وقـــوَّ  وأمَّ

 .وجوب كونه كذلك بيَّنّابالسياسة والتدبري، وقد ]  العلم[

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ــام يُ ]] ١٧٠ص [[ ــًا ب ــن دون وعامل ــتحالة األداء م ــه الس ؤّدي

العلـم، وإن ُكلِّـَف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر وجـب 

ــون ــر، لك ــروف ومنك ــلِّ مع ــًا بك ــه عامل ـــيء  كون ــر بالش األم

واحلمل عليه فرعـًا للعلـم بحسـنه، وكـون النهـي عـن الشــيء 

ــه فرعــًا يف احلســن ــم بقبحــه، وألنَّ احلمــل عــىلٰ   واملنــع من  للعل

ا جيـوز املـانع  فعل ما جيوز احلامـل عليـه كونـه قبيحـًا، واملنـع ممـَّ

 .منه كونه حسنًا قبيح

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

مــن كونــه أعلمهــم بالسياســة، لكوهنــا  وال بــدَّ ]] ٨٨ص [[

فيها، وقد علمنا قـبح تقليـد اجلاهـل مـا ال يعلمـه وجعلـه  ماماً إ

 .من هو إمام عليه فيه ء يفتقر فيه إىلٰ  يف يش إماماً 

فيهـا،  ففـرع لكونـه حـاكامً الشــرعية ا علمـه باألحكـام فأمَّ 

ــون اإل ــمع ك ــة الس ــن جه ــا م ــد علمن ــوق ــام ح ــع  اكامً م يف مجي

ــه عاملــاً ، املســألة بــام ال  هبــا لقــبح تكليــف احلكــيم فيجــب كون

 .هفيعلمه مكلَّ 

ــوباً  ــه منص ــة كون ــن جه ــا م ــلِّ  وعلمن ــر بك ــروف  لألم مع

 ي علمــه بــاجلميع، ألنَّ ـمنكــر، وذلــك يقتضــ والنهـي عــن كــلِّ 

ــ ــر بالش ــه،  يـاألم ــم بوجوب ــرع العل ــالقهر ف ــه ب ــل علي ء واحلم

ــالقهر فــرع للعلــء وامل والنهــي عــن الشـــي م بقبحــه، نــع منــه ب

مـا ال يعلـم وجوبـه، واملنـع  عاقـل بقـبح احلمـل عـىلٰ  لعلم كلِّ 

 .ا ال يعلم قبحهممَّ 

ام اإلمـام يف ّكـفهـذا يوجـب كـون ُح : أن يقول وليس ألحدٍ 

ة فيام علمـوه، ام خاصَّ كّ والية احلُ  ألنَّ ، البالد مساوين له يف العلم

 عـىلٰ هلـم  فيـه أو يـنصَّ  لـيحكم مـاماإل ىلٰ إوما مل يعلموه مـردود 

 .يف مجيع األحكام مام لكونه إماماً احلكم، وليست هذه حال اإل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــ]] ٥٢٩ص [[ ــدلُّ وأمَّ ــذي ي ــىلٰ  ا ال ــ ع ــب أن يأنَّ ــه جي ون ك

ــرَّ  ــة بمج ــًا بالسياس ــل،عامل ــع أحو د العق ــبجمي ــك ريعة ـام الش

ــه،  ــادة ب ــبعــد العب ــت أنَّ ــدِّ مــا ثب ــو ين،ه إمــام يف ســائر ال  لٍّ ومت

ــللح ــهك ــه، جليل ــدَّ و م يف مجيع ــال ب ــه، ف ــأن ي دقيق ــًا ك ون عامل

املعلـوم عنـد العقـالء قـبح توليـة األمـر مـن  ؛ ألنَّ كبجميع ذلـ

ــرف أ ــه أو ال يع ــرال يعلم ــإن و ،هكث ــبيٌل ك ــه س ــه؛ تعلُّ  إىلٰ ان ل م

ــدهم  ألنَّ  ــرب عن ــه،كاملعت ــام ولي ــًا ب ــه عامل ــرب بإم الو ون ــمعت ان ك

ــهتعلُّ  ــّىلٰ  م ــه خم ــه وكون ــم؛ ألنَّ و بين ــق العل ــني طري ــ ب إن ك وذل

 .كوهنا قبيحةً رج واليته من ان حاصالً فال ُخي ك

لــو أراد أن يــوّيل أمــر الــوزارة  كبعــض امللــو أنَّ  ك ذلــبــنيِّ يُ 

 كأن خيتـار لـذل غـريه، فـال بـدَّ  إىلٰ جيعل تـدبري جيوشـه و أحدًا،

ــق بمعرفتــه بجميــع ذلــ  يعــرف اضــطالعه بــهو ،كمــن يث

مــوره ال حيســن منــه أن يســتوزر يف مجيــع أُ و معرفتــه بجميعــه،و

ان لـه طريـق كـإن و ثرهـا،كيء منهـا أو بأـمن ال معرفـة لـه بشـ

عًا أمــره، ان مضـيِّ كــ كفعــل ذلـ ٰى ومتـ .فــهتعرُّ ك وم ذلـتعلُّـ إىلٰ 

مـن العقـالء هنايـة  اسـتحقَّ و يء يف غـري موضـعه،ـواضعًا للشـ

 .ليهواإلزراء ع اللوم

ــوحــال الواحــد منّـا إذا أراد أن يُ  كذلكـو يالً لتــدبري كــو لكِّ

 مـن يثـق إالَّ  كضيعته أو بعـض مهّامتـه، ال جيـوز أن خيتـار لـذل

 - هـو غـري عـاملو - هلـكَّ و ٰى ومتـ ه فيـه،لـكِّ وبمعرفته بالقيام بام يُ 

 دَّ ُعـو مـن العقـالء هنايـة التـوبيخ، ان مضيِّعًا ُمهِمـالً، يسـتحقُّ ك

 .سفهاءيف مجلة ال

ون فاقـدًا للعلـم بجميـع كـبـني أن ي كوال فرق يف مجيـع ذلـ

 القــبح حاصــل يف احلــالني؛ ألنَّ  ثره؛ فــإنَّ كمــا ُأســند إليــه أو بــأ

يء مـن ال يعلـم مجيعـه قائمـٌة يف ـة التي هلا قـبح واليـة الشـالعلَّ 

ــبعض؛ ألنَّ  ــح ال ــبعض حك ــم ال ــم الك ــة، لِّ ك ــد و يف الوالي فق

 .لِّ كفقده بالكالعلم يف البعض 

 ٰى س جتـري الواليـة يف هـذا البـاب جمـرولي]] ٥٣٠ص /[[

 إىلٰ ان لـه طريـق كيء من ال يعلمه إذا ـليف الشكت ليف؛ ألنَّ كالت

ف ولـده أو لِّـكه حيسـن مـن أحـدنا أن يُ أنَّ  ٰى  ترأَال . مه حسنتعلُّ 

وّليه ما ان ال حيسن منه أن يُ كإن و م ما ليس هو عاملًا به،غالمه تعلُّ 

 .فبان الفرق بينهام ؟ وّالهليس له علم بام

كـام، دون مـا ال اإلمام إمـام فـيام يعلمـه مـن األح: فإن قيل

 .يعلمه
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ــ: قيــل اإلمــام  أنَّ  عــىلٰ م أمجعــوا هــذا يســقط باإلمجــاع؛ ألهنَّ

نحــن و .اإلمامــة ٰى وإن اختلفــوا يف معنــ ين،إمــام يف ســائر الــدِّ 

ــب  ــع األحكنوج ــًا بجمي ــه عامل ــون ــام إذا ك ــاك ــا،كان ح  ًام فيه

ــوم ــ ٰى ت ــنا أنَّ ــافرض ــب أن يكه ح ــها ال جي ــًا م يف بعض ــون عامل ك

 .بجميعها

أن يسـتوزر مـن ال معرفـة لـه  كام قـبح مـن املَِلـإنَّـ: فإن قيل

ــالوزارة، ــا أن يُ و ب ــوالواحــد منّ ــكِّ ــه؛ ألنَّ ــة ل ه إذا ل مــن ال معرف

ال  تعــاىلٰ اهللا و بــه، رُّ ـيستضــو يفوتــه أغراضــه كذلكــان كــ

ك رع، فـال جيـب ذلــام الشـكـأح بام يفوت من تـأخري رُّ ـيستض

 .فيه

ــع القبــائح يف الشــاهد كــهــذا أن ي عــىلٰ يلــزم  : قيــل ون مجي

ره  كون وجـه قبحهـا مـا نـذكـفيهـا رضرًا، دون أن ي قبحـت ألنَّ 

 .ةقول املجربِّ  إىلٰ ؤّدي من الوجوه،  فيُ 

ــىلٰ  ــ ع ــه أنَّ ــك ــتقبح ذل ــب أن ال يس ــم يف إالَّ  كان جي ــن عل  م

إن مل و - كباح العقـــالء ذلـــيف علمنـــا باســـتقو رضرًا، كذلـــ

 .بطالن ما قالوه عىلٰ دليٌل  - يعلموا رضراً 

ــو ــنا أنَّ ك ــو فرض ــب أن ل ــو ان جي ــض املل ــ كبع  رُّ ـال يستض

مــن ال  إىلٰ مــور عنــه أن حيســن منــه أن جيعلــه بتــأخري بعــض األُ 

 .ومعلوم خالفه معرفة له به،

م كـورد عليـه ح ٰى ه متـإنَّـ: ثبت ما قلنـاه بطـل قـوهلم ٰى متو

فقـد  نّـا أنَّ اسـتفتاهم فيـه؛ ألّنـا قـد بيَّ و العلامء إىلٰ عرفه رجع ال ي

ــق  ــد الطري ــبح، دون فق ــه الق ــو وج ــم ه ــه إىلٰ العل ــا و .معرفت م

ــًا ملــن يقــولكــروه يكــذ ــ :ون جواب ــه إنَّ ــة  إىلٰ ه ال طريــق ل معرف

ــ ــن ذل ــهو ،كيشء م ــن ال نقول ــلَّ . نح ــذا إذا س ــ منا أنَّ ه  كذل

 ؟فهاألمر بخال عندنا أنَّ و يفكطريق، ف

وّيل اإلمامــة مــن ال يعــرف شــيئًا مــا قــالوه أن ُيــ عــىلٰ ويلــزم 

ــــالً، ــــع األحو أص ــــع يف مجي ــــيرج ]] ٥٣١ص /[[ إىلٰ ام ك

ــيلــزم أن ُيــو .هــم ال يقولونــهو العلــامء، الــوزارة مــن  كوّيل املَِل

 كذلـو غـريه، إىلٰ معرفـة يشء رجـع  إىلٰ ال يعرفها، فـإذا احتـاج 

 .ما قلناه عىلٰ باطل 

ــع  كــهــذا أن ي ىلٰ عــيلــزم : فــإن قيــل ون اإلمــام عاملــًا بجمي

 ُأروش اجلنايــات؛ ألنَّ و ِقــيَم املتلفــاتو املَِهــنو الصــناعات

كــون يلــزم أن يو اإلمــام، إىلٰ ا يقــع فيــه الرتافــع ممَّــ كمجيــع ذلــ

 .كام احلوادث ال هناية هلاأح ؛ ألنَّ ٰى عاملًا بام ال يتناه

ام مـن كـون اإلمـام عاملـًا بجميـع األحكـام أوجبنـا إنَّـ: قيـل

ـاألُ  عـىلٰ مًا متقـدِّ و رئيسـًا يف مجيعهـاو ًام فيهـاكان حـاكـحيث  ة مَّ

ــكمل يوجــب و تهــا،يف عامَّ   ام،كــق لــه باألحونــه عاملــًا بــام ال تعلُّ

 ؛ ألنَّ كق لـه بـذلمجيـع مـا قـالوه ال تعلُّـو مًا فيه،ونه متقدِّ كال و

ــاملِ و الصــنائع ــيس اإلمــام رئيســًا فيهــا،َه ــ ن ل وقــع فيهــا  ٰى ومت

ــالف  ــاخ ــني أرباهب ــإنَّ و ب ــاجر، ف ــع  تش ــام يرج ــل  إىلٰ اإلم أه

م فيـه بـام هـو عـامل بـه كـعنده من قول أهله، ح اخلربة فيام يصحُّ 

فــإن  اختلــف أهــل الصــنائع . كــم مــن جهــة اهللا تعــاىلٰ مــن احل

ــع  ــاووا  إىلٰ رج ــإن تس ــدهلم، ف ــول أع ــق ــريَّ ك ــه،ان خم  ًا يف مجيع

 .كليفهت كون ذلكيو

مـن  بـالنصِّ  كه يعلـم مجيـع ذلـإنَّـ: ويف أصحابنا من يقـول

ان جــائزًا كــإن و هــذاو .أخبــاراً  كرووا يف ذلــو ،ل اهللا تعــاىلٰ بَــقِ 

 .الً املعتمد ما قلناه أوَّ  ا يلزمه وجوبًا؛ ألنَّ فليس ممَّ 

إن مل يوِجــب و مــن خالفنـا أنَّ : رنـاهك ذشـف عــامَّ كوالـذي ي

ًا ان عاملـكـ ٰى ه متـإنَّـ: ه يقـولام، فإنَّـكـونه عاملـًا بجميـع األحك

ون مــن أهــل االجتهــاد كــجيــب أن يو ان أفضــل،كــبجميعهــا 

ائع ان أعلـم بالصـنكـون مـن كـأن ي كذلـ عـىلٰ فهل يلـزم . فيها

ــن أهــل االجتهــاد فيهــا أوىلٰ  ك فســاد مــا ؟ فبــان بــذلأو م

 .ألزمونا

 :]عدم لزوم كون اإلمام عاملاً بجميع املعلومات[

ـــ ـــري الزم؛ ألكا فأمَّ ـــع املعلومـــات فغ ـــًا بجمي ـــه عامل  نَّ ون

]] ٥٣٢ص /[[ق بـه مـن مـا يتعلَّـو ق هلـا بـه،املعلومات ال تعلُّـ

 .وهو عامل هبا ام فهي حمصورة،كاألح

ــل ــإن قي ــزم: ف ــم أن يكيل ــراءون األُ ك ــاملني و م ــاة ع القض

 .كامبجميع األح

 رع،ـمني يف مجيــع الشــكام ليســوا حــاّكــاحلُ و مــراءاألُ : قيــل

ــو  مــن ُوّيل أمــراً  لُّ وكــ مــور،بعــض األُ  واحــدٍ  لِّ كــ إىلٰ ام ُأســند إنَّ

لـو و ون عاملـًا بـه عنـدنا،كـأن ي م فيـه فـال بـدَّ كـإليه احل َل ُجعِ و

مجيـع مـا ُأسـند  عـىلٰ اإلمام يسـتخلف بعـض خلفائـه  فرضنا أنَّ 

ـ. ام قلنـاه يف اإلمـامكـون عاملـًا بجميعـه، كـأن ي إليه فال بـدَّ  ا فأمَّ

 .كمع اختالف الواليات فال جيب ذل

 انــا نــائبني عــن اإلمــام،ك ٰى متــكم احلــاو األمــري: فــإن قيــل

م فيهـا، مـا الـذي يعمـالن؟ فـإن كـحدثت حادثـٌة يضـيق احلو

 :إن قلـــتمو بطـــل مـــا قلتمـــوه، ،غـــريه إىلٰ يرجعـــان  :قلـــتم

 .ال تقولونه كفذل ،االجتهاد إىلٰ يرجعان 

اإلمـام عنــدنا ال  هــذا التقـدير عنــدنا غـري جــائز؛ ألنَّ : قيـل
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ــ ــراف إالَّ ُي ــنْ وّيل يف األط ــ  َم ــم ِم ــ نْ يعل ــه أنَّ ــدث يف حال ه ال حي

ق احلاجــة ال تتضــيَّ و ان غــري عــاملكــإن و  مــا يعلمــه،إمارتــه إالَّ 

 .اإلمام فيها إىلٰ م فيها فريجع كاحل إىلٰ 

مـراء اإلمـام منصوصـًا ون أُ كـهـذا يوجـب أن ي: قيـل ٰى ومت

 .عليهم

ــل ــ: قي ــم ذل ــع أن يعل ــي  كال يمتن ــارات الت ــدی األم بإح

ــبها اهللا  ــاىلٰ ينص ــن تع ــه، أو ي ــىلٰ  صَّ ل ــيهم يف  ع ــاج إل ــوم حيت ق

جعـل األمـر  ٰى ومتـ .رنـاهكون حـاهلم مـا ذكـيو أقايص الـبالد،

ــذل ــم ب ــايص عل ــاء يف األق ــن ش ــة م ــه يف تولي ــدير  أنَّ  كإلي التق

 .ك جائزذل لُّ وك املفروض ال يقع،

مجاعـــًة  وّىلٰ   النبـــيَّ  إنَّ : ولـــيس ألحـــد أن يقـــول

ــري مــن األحكأخطــأوا يف   املــؤمننيأمــري فعــل  كذلوكــ ام،كــث

ــ :يــف تقولــونك، ف ه ال جيــوز توليــة مــن ال يعلــم مجيــع إنَّ

 كام؟األح

ام أخطـأ مـع علمـه ن قـالوه إنَّـمجيع من أخطـأ ممـَّ ؛ أنَّ كوذل

 أوجبنـا علمهـم امإنَّـو نحـن مل نوجـب عصـمة الـوالة،و ،كبذل

 .بام ُأسند إليهم

أمـــر  )صـــلوات اهللا عليـــه( أمـــري املـــؤمنني مـــا روي أنَّ و

ــداد أن  ــيَّ املق ــأل النب ــذي   يس ــن امل ــ]] ٥٣٣ص /[[ع ام إنَّ

ــ ــك ــه؛ ألنَّ  كان ذل ــل إمامت ــب أن ي قب ــام ال جي ــاإلم ــًا ك ون عامل

ــخلقــه اهللا تعــاىلٰ  ام مــن لــدنكــبجميــع األح ام يســتفيد ، بــل إنَّ

ــ ـــالش ــد الش ــيِّ ـيء بع ــن النب ــنْ  يء م ــذي تقدَّ  أو ِم ــنْ ال ــه ِم  م

 .كمل عند إفضاء األمر إليهة، فياألئمَّ 

تــرافعهام و ةخماصــمته للــزبري يف مــوايل صــفيَّ  ومــا روي مــن

ه مـا ترافـع ل مـا قلنـاه؛ ألنَّـم ُعَمـر عليـه ال ُيبطِـكـُح و ُعَمر إىلٰ 

،ليـه مـع العلـم بأنَّـإام ترافـع إنَّ و إليه مع عدم علمه، ام إنَّـو ه حمـقٌّ

ــومة ــع اخلص ــحو .أراد قط ــاك ــدلُّ كم احل ــه ال ي ــىلٰ  م علي ــ ع ه أنَّ

ــامل، ــري ع ــو غ ــل يفال أنَّ ــ ه مبط ــواه؛ ألنَّ ــدع ــب ذل ــو وج  كه ل

ــب يف  ــلوج ــن َح  لِّ ك ــم ــا مَ َك ــه احل ــم أن يكعلي ــبطالً،ك  ون م

 .واملعلوم خالفه

 عـىلٰ  ال يـدلُّ   ان يروي حديثًا عن النبيِّ كواستحالفه ملن 

فـه ون حلَّ كـه ال يمتنع أن يام؛ ألنَّ كه غري عامل بام يرويه من األحأنَّ 

ون مـا كـد جيـوز أن يقـو ه،ليعلم صدق الراوي، أو يغلب يف ظنِّ 

 .كاذباً ان الراوي كإن و نه اخلرب صحيحًا،تضمَّ 

ــىلٰ ]] ٥٣٤ص /[[ ــ ع ــأنَّ ــوز أنَّ ــه ه جي ــك ــاة  كان ذل يف حي

 .كامن عاملًا بجميع األحكاحلال مل ي كيف تلو ، النبيِّ 

قه ام صــدَّ ، إنَّـ»ركــأبـو ب َصــَدَق و ركـثني أبــو بحـدَّ «: وقولـه

 .قهصدَّ  ك، فألجل ذله يف سامع اخلربكان شاركه فيه ألنَّ 

ــتحالف أنَّ  ــدة االس ــرُّ  وفائ ــن التخ ــًا ع ــه ردع ــىلٰ ص في  ع

ــ النبــيِّ  ذب خوفــًا مــن االســتحالف كــال ٰى ه قــد َيتــوقّ ؛ ألنَّ

مـن جـاز أن : فلـيس ألحـد أن يقـول. ال يتوّقـاه مـع عدمـه َمنْ 

 ٰى ه ال يمتنـــع أن يتـــوقّ اذبـــًا؛ ألنَّــكذب جيـــوز أن حيلــف كــي

 .من قبيح آخر مثله إن مل يتوقَّ و اإلنسان من بعض القبائح،

ـــزم أن ي ـــوال يل ـــالبواطنك ـــًا ب ـــام عامل ـــدق و ون اإلم بص

ــمســتحقِّ  عــىلٰ م كــالشــهود ليوقــع احل ــه؛ ألنَّ د  بتنفيــذ ام يتعبَّــه إنَّ

 .كم جيب عليه فيهاا البواطن فال حام يف الظاهر، فأمَّ كاألح

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــ ع ــاً  كذل ــب أن ي أنَّ : أيض ــام جي ــاإلم ــًا ك ون عامل

ــ ــع أحبجمي ــدِّ ك ــا دلَّ و ين،ام ال ــن م ــه م ــا علي ــكلن ــه حجَّ ًة يف ون

زنــا أن ال يعلــم بعــض فلــو جوَّ . رعـحافظــًا للشــو ينالــدِّ 

ــفــق لألُ ون مــا مل يعلمــه اتَّ كــام مل نــأمن أن يكــاألح ة إعــراٌض مَّ

ــا دلَّ كعنــه أو  عليهــا،  فلــم نثــق  كجــواز ذلــ عــىلٰ لنــا تامنــه؛ ألّن

ــذٍ  ــ حينئ ــع الش ــول مجي ــا،ـبوص ــذو رع إلين ــدح يف ه ــا يق ون ك

 .ةً اإلمام حجَّ 

ــاً  ــويز أن ال ي: وأيض ــيف جت ــبعض األحك ــًا ب ــون عامل ــا ك ام م

 .ه عنهمنزَّ  كذلو يوجب التنفري عن قبول قوله،

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 :العلم]] ٣١٠ص [[

ام فيـه وجيب أيضًا أن يكـون اإلمـام عاملـًا بتـدبري مـا هـو إمـ

ــم  ــك بحك ــاحلهم وغــري ذل ــر يف مص ــه والنظ ــة رعيَّت مــن سياس

 .العقل

ـــع  ـــًا بجمي ــــرع عامل ـــد الش ـــون بع ـــًا أن يك ـــب أيض وجي

ــا ــاكًام يف مجيعه ــه ح ـــريعة، لكون ــىلٰ . الش ــدلُّ ع ــه ال  ي ــك أنَّ ذل

وزرائــه والنظــر  حيسـن مــن حكــيم مـن حكــامء امللــوك أن يـوّىلٰ 

 ٰى مــن ذلــك، ومتــيف مملكتــه مــن ال حيســنها أو ال حيســن أكثــر 

مـن العقـالء،  عًا ململكتـه واسـتحقَّ الـذمَّ فعل ذلـك كـان مضـيِّ 

ــل إنســانًا عــىلٰ وكــذلك ال حيســن مــن أحــدنا أن يُ  النظــر يف  وكِّ

أمر ضـيعته وأهلـه وولـده وتـدبري ُأمـورهم مـن ال حيسـن شـيئًا 

ــ ــا، ومت ــا أو أكثره ــالوا ٰى منه ــالء وق ــه العق ــك ذمَّ ــل ذل : فع

ــيعتك ــك وض ــر أهل ــيَّعت أم ــة يف ]] ٣١١ص /[[  .ض والتولي



 ٥٣١  .................................................................................  العلم) ٢/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

هــذا البــاب بخــالف التكليــف، ألنَّ أحــدًا حيســن منــه أن 

م العلـوم وإن مل حيســنها، وال حيسـن منــه أن يعـرض ولـده لــتعلُّ 

 .جيعله رئيسًا فيها وهو ال حيسنها، فبان الفرق بينهام

ــه جيـب أن يكــون عاملــًا بـام ُأســند إليــه : وال يلـزم إذا قلنــا إنَّ

بـام لـيس هـو إمامـًا فيـه كالصـنائع وغـري ذلـك، أن يكون عاملًا 

وقـع فيهـا تنـازع مـن أهلهـا  ٰى ألنَّه ليس هـو رئيسـًا فيهـا، ومتـ

 أهــل اخلــربة، واحلكــم بــام يقولونــه، وكــلُّ  الرجــوع إىلٰ   ففرضــه

مـن ويل واليــة صــغرت أو كـربت كالقضــاء واإلمــارة واجلبايــة 

ه، وال جيـب بـام ُأسـند إليـ(وغري ذلك فإنَّه جيـب أن يكـون عاملـًا 

بـام لـيس بمسـتند إليـه، ألنَّ مـن ويل القضـاء ال ) أن يكون عاملاً 

يلزم أن يكـون عاملـًا بسياسـة اجلنـد، ومـن ويل اإلمـارة ال يلـزم 

أن يكــون عاملــًا باألحكــام، وهكــذا مجيــع الواليــات، وال يلــزم 

أنفســهم،  ين عــىلٰ أيضـًا أن يكــون عاملــًا بصــدق الشـهود واملقــرِّ 

ــام ُج  ــه إنَّ ــام ألنَّ ــاطن، وإنَّ ــًا يف احلكــم بالظــاهر دون الب ــَل إمام ِع

ـا (جيب أن يكون عاملـًا  بـام ُأسـند إليـه يف حـال كونـه إمامـًا، فأمَّ

وال يلـزم أن يكـون أمـري ). قبل ذلك فـال جيـب أن يكـون عاملـاً 

ــؤمنني  ــيِّ  امل ــاة النب ـــرع يف حي ــع الش ــًا بجمي ، أو  عامل

اة أبـيهام، بـل إنَّـام احلسن واحلسـني عـاملني بجميـع ذلـك يف حيـ

ن قبلـه شـيئًا بعـد يشء ليتكامـل  ل لإلمامـة العلـم ممـَّ يأخذ املؤهَّ

م عليـه بـام ُأسـند إليـه ص . /[[عند آخر نفس من اإلمـام املتقـدِّ

ولـــو جـــاز أن يعلـــم اإلمـــام كثـــريًا مـــن األحكـــام ]] ٣١٢

ــامء  ــا(ويســتفتي العل ــيئًا منه ــاز أن ال يعلــم ش ــتفتيهم، ) جل ويس

 .فرق؟ واملخالف يعترب كونه من أهل االجتهادوإالَّ فام ال

لنــا عــىلٰ ـكونــه عاملــًا بجميــع الشــ عــىلٰ   ويــدلُّ   رع أّنــا قــد دلَّ

ــا أن  زن ــًا بجميعــه جلوَّ ــو مل يكــن عامل ــه حافظــًا للشـــرع، فل كون

يكــون وقــع فيــه خلــل مــن النــاقلني أو تركــوا بعــض مــا لــيس 

هـو مصـلحة لنـا، أن ال يتَّصـل بنـا مـا  اإلمام عاملًا به فيـؤّدي إىلٰ 

تنا يف التكليف لذلك، وذلك باطل باالتِّ   .فاقوال تنزاح علَّ

وجيب أن يكـون اإلمـام أشـجع رعيَّتـه، ألنَّـه فـيهم املنظـور 

ــه  ــزم باهنزام ــزم فينه ــاز أن ينه ــجع جل ــن أش ــو مل يك ــه، فل إلي

املســلمون فيكــون فيــه بــوار املســلمني واإلســالم، فــإذن جيــب 

ــاً  ــم جأش ــجعهم وأربطه ــون أش ــري أنَّ  أن يك ــًا، غ ــتهم قلب وأثب

ــا إن مل يكــن متعبِّــهـذا جيــب مــع فــرض التعبـُّ دًا د باجلهــاد، فأمَّ

 .باجلهاد فال جيب مع فرض ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (التبيان 

ــحابنا]] ٢٩١ص [[ ــال أص ــا : وق ــاىلٰ [فيه ــه تع : أي يف قول
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أنَّ مــن شـــرط  داللــة عــىلٰ ]] ٢٤٧: البقــرة[ �واِســٌع َعِلــيٌم 

ــه وأفضــلهم يف خصــال الفضــل،  اإلمــام أن يكــون أعلــم رعيَّت

ــاىلٰ  ــو ألنَّ اهللا تع ــم وأق ــه أعل ــيهم بكون ــه عل ــل تقديم ، ٰى علَّ

 .ٰى فلوال أنَّه رشط وإالَّ مل يكن له معن

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (شيخ الطويس ال)/ ١ج (تلخيص الشايف 

يف بيــان أنَّ اإلمــام ال بــدَّ مـــن أن : فصــل ]]٢٤٣ص /[[

 :يكون عاملاً بجميع ما إليه احلكم فيه

اعلـــم أنَّ اإلمـــام حيـــب أن يكـــون عاملـــًا ]] ٢٤٥ص /[[

وكونــه عاملــًا لــيس ممَّــا . بالسياســة التــي أمــره وهنيــه منــوط هبــا

ــتناد إىلٰ  ــري اس ــن غ ــل م د العق ــرَّ ــيه جم ــب أن رشع يقتض ، إذ جي

. يكون عاملـًا بجميـع مـا ُجِعـَل إليـه احلكـم فيـه دقيقـه وجليلـه

ــل  ــل، ألنَّ العق د العق ــرَّ ــيها جم ــا يقتض ــفة ممَّ ــذه الص ــت ه وليس

ــون  ز أن ال نك ــوِّ ــدُجي ــري أنَّ متعبّ ــام، غ ــن األحك ـــيء م ين بش

ــىلٰ  ــان ع ــر وإن ك ـــريعة  األم ــتقرار الش ــد اس ــاه، فبع ــا ذكرن م

ــه ال بــدَّ أن يكــون والعبــادة باألحكــام، فــنحن  نعلــم بالعقــل أنَّ

ــك إىلٰ  ــاج يف ذل ــا، وال نحت ــًا بجميعه ــل  عامل ــل العق ــمع، ب الس

ده كاٍف يف إجياب ذلك  .بمجرَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ اإلمــام إمــام يف : ذلــك والــذي يــدلُّ عــىلٰ  أنَّ

سائر الدين، ومتـوّيل احلكـم يف مجيعـه جليلـه ودقيقـه، وظـاهره 

أن ال يكـــون عاملـــًا  ]]٢٤٦ص /[[ولـــيس جيـــوز .  وغامضــه

ر عنـد العقـالء قـبح  بجميع األحكـام وهـذه صـفته، ألنَّ املتقـرَّ

ــوه  ــن وّل ــان مل ــه، وإن ك ــن ال يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء األم اس

وال معتــرب . علمــه بــام ويل، ومضــطلعًا بــه واســتكفوه ســبيل إىلٰ 

بينـه وبـني طريـق العلـم، ألنَّ ذلـك  مـه وكونـه خمـّىلٰ بإمكان تعلُّ 

الً فــال ختــرج واليتــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا وإن كــان حاصــ

ض إليه  .كان فاقدًا للعلم بام ُفوِّ

ك إذا أراد أن يســـتوزر بعـــض ِلـــأنَّ املَ : ُيبـــنيِّ مـــا ذكرنـــاه

ــن أن  ــدَّ م ــال ب ــه، ف ــه ومملكت ــدبري جيوش ــتكفيه ت ــحابه ويس أص
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ــ ــطالع، حتَّ ــة واالض ــق باملعرف ــذلك مــن يث ــار ل ــام  ٰى خيت ــه ربَّ أنَّ

بـه يف بعـض مــا يشـكُّ فيــه مـن حالـه وفــيام ال يكـون واثقــًا  جرَّ

ــه واطِّ  ــه ب ــهبمعرفت ــه علي ــر . الع ض أم ــوِّ ــوز أن ُيف ــيس جي ول

ــده إىلٰ  ــة جن ــوره وسياس ــدبري ُأم ــه وت ــه  وزارت ــم ل ــن ال عل م

ن مـن الـتعلُّ  ن يـتمكَّ ف م والتعـرُّ بشـيء من ذلـك، وإن كـان ممـَّ

امللــك  ٰى اسـتكف ٰى ومتــ. وال حائـل بينــه وبـني البحــث واملسـألة

من هذه حالـه يف فقـد العلـم واالضـطالع كـان مقبحـًا مهمـالً 

ألمر وزارته، واضـعًا هلـا يف غـري موضـعها واسـتحقَّ مـن مجيـع 

ــه ــه، واإلزراء علي ــوم ل ــة الل ــالء هناي ــلِّ . العق ــم ك ــذا حك  وه

مـن ُأمورنـا، فإنَّـه ال جيـوز أن  منّا مـع مـن يسـتكفيه مهـام�  واحدٍ 

ض أحدنا مـا يريـد أن يضـعه إىلٰ  مـن ال معرفـة عنـده بتلـك  ُيفوِّ

ن مـن تعرُّ  مـن رأينـاه  وكـلُّ . مهـافهـا وتعلُّ الصناعة، لكنَّه يـتمكَّ

دناه مــن مجلــة الســفهاء ــيام . فــاعالً لــذلك عــدَّ وال فــرق ف

اعتربناه بني فقد املسـتكفي العلـم بجميـع مـا ُأسـند إليـه، وبـني 

ــة التــي هلــا قــبَّح العقــالء واليــة  فقــده العلــم ببعضــه، ألنَّ العلَّ

ــام  ــم ب ــده العل ــي فق ــه ه ــم مجيع ــن ال يعل ـــيء م ص /[[الش

ه]] ٢٤٧ ــوالَّ ــان . ت ــه إذا ك ــبعض، ألنَّ ــة يف ال ــة قائم ــذه العلَّ وه

ــد  ــتكفاء، ففق ــة واالس ــلِّ يف الوالي ــم الك ــبعض حك ــم ال حك

ــوّىلٰ  ــلِّ  امل ــم بالك ــده العل ــالبعض كفق ــم ب ــكُّ . العل ــيس يش ول

ه مـن ال يعلـم وزارتـه أو كتابتـ العقالء يف بعـض امللـوك لـو وّىلٰ 

أكثر أحكام الـوزارة أو شـطرها، لكـان حكمـه يف فعـل القبـيح 

وكـذلك القـول . وزارتـه مـن ال يعلـم شـيئًا منهـا حكم من وّىلٰ 

 .يف الكتابة

ــة واالســتكفاء جمــر ــإنَّ  ٰى ولــيس جتــري الوالي التكليــف، ف

العلـم بـه  تكليف الشــيء مـن ال يعلمـه إذا كـان لـه سـبيل إىلٰ 

كفاء أمــره مــن ال يعلمــه قبيحــان، وإذا ، وواليتــه واســت حســن

نًا من أن يعلم كان املوّىلٰ   .متمكِّ

ألنَّ أحــدنا : وللفــرق أيضــًا بــني األمــرين مثــال يف الشــاهد

ــه أو أحــد أوالده تعلُّــ ــض غلامن ــف بع ــن منــه أن ُيكلِّ م حيس

ــول إىلٰ  ــن الوص ــًا م ن ــان متمكِّ ــناعات إذا ك ــض الص ــم  بع العل

ــ ــه ص ــه أن يوّلي ــن من ــا، وال حيس ــا هب ــًا فيه ــه رئيس ناعًة وجيعل

 .وقدوًة وهو ال حيسنها أو ال حيسن أكثرها

ــح مــا ذكرنــاه أنَّ اعتــذار مــن عــدل عــن واليــة : وممَّــا ُيوضِّ

غريه أمرًا مـن األُمـور بأنَّـه ال يعلمـه وال حيسـنه، واضـح واقـع 

ــه ال . موقعــه عنــد العقــالء كــام أنَّ اعتــذاره يف العــدول عنــه بأنَّ

ــوال مــا عــدل ف يقــدر عــىلٰ  ــه أيضــًا صــحيح، فل ــه عن ص /[[ي

أنَّ واليــة الشـــيء مــن ال يعلمــه قبيحــة غــري جــائزة، مل ]] ٢٤٨

ـــه ال حيســـن وال يعلـــم، كـــام ال حيســـن  حيســـن االعتـــذار بأنَّ

ــ ــة كاهلي ــبح الوالي ــه يف ق ــأثري ل ــا ال ت ــك ممَّ ــري ذل ــذار بغ ة أاالعت

 .واخللقة

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــن : ول ــه م ــيام علم ــام ف ــام إم إنَّ اإلم

ألحكام دون مـا مل يعلمـه، ألنَّ اإلمجـاع يمنـع مـن ذلـك، ألنَّـه ا

ال خــالف أنَّ اإلمــام إمــام يف ســائر الــدين وإن اختلــف يف 

ــة ٰى معنــ ــن . اإلمام ــاونح ــىلٰ  بيَّنّ ــة ع ــوب  الكــالم يف الدالل وج

ين، كونـه إمامـًا يف سـائر الـدِّ  كونه عاملـًا بجميـع األحكـام عـىلٰ 

ــ) لــو(و ــًا يف بع ــون إمام ــدِّ جــاز أن يك ــض ض ال ) مل(ين دون بع

 . جيب عندنا أن يكون عاملًا بالبعض الذي ليس هو بإمام فيه

ك أن يـوّيل ِلـما أنكـرتم أن يكـون إنَّـام قـبح مـن املَ : فإن قيل

أمر وزارتـه مـن ال يعلمهـا، ويسـند أمـر كتابتـه مـن ال حيسـنها 

ف سـبيل مـن حيـث كـان يف ذلـك رضر التعـرُّ  وإن كان هلـام إىلٰ 

ر مــن ـت ملنافعــه، ألنَّـه ال بــدَّ أن يستضــعليـه وتفويــ رَّ بـام يتــأخَّ

ولــيس كــذلك . مــن تنفيــذ ُأمــوره ٰى تــدبري أمــر مملكتــه ويــتامد

ــام ال رضر  ــا اإلم ه ــي يتوالَّ ــام الت ــة، ألنَّ األحك ــم اإلمام حك

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــىلٰ يف تأخُّ  اهللا تع ــا وال ع ــادة  ره ــت العب ــد، وإن كان أح

زهـا  رهـا أوىلٰ خُّ هبا يف األصـل غـري واجبـة بالعقـل، فتأ بـأن ُجيوِّ

 .العقل

مـا ذكرمتـوه مـن أنَّـه إنَّـام قـبح ذلـك  لو كان األمر عىلٰ : قيل

أن ال يسـتقبحه ) لوجـب(يف الشاهد ملا يعـود بـه مـن الضــرر، 

. املــوّيل  مــن العقــالء إالَّ مــن علــم بحصــول الضـــرر فيــه عــىلٰ 

]] ٢٤٩ص /[[  أن يكـــون اســـتقباحهم لـــه ممَّـــن) لوجـــب(و

عـود بـه مـن الضـــرر عليـه أكثـر ولـومهم لـه أعظــم، كثـر مـا ي

يكـون االسـتقباح تابعـًا للضــرر، يزيـد بزيادتـه ويــنقص  ٰى حتـَّ

 .وهذا معلوم خالفه. بنقصانه

ــاً  ــع إىلٰ : وأيض ــك يرج ــبح يف ذل ــان الق ــو ك ـــرار  ل استض

امللك، وفـوت منافعـه لوجـب أن حتسـن منـه واليـة مـن ذكرنـا 

ــىلٰ  ــه ع ــن رض حال ــه م ــدخل علي ــض، ال ي ــأخُّ بع ــر ر يف ت ر أم

تــدبريه، وال يلحقــه معــه يشء مــن فــوت منافعــه، ولــيس هــذا 

ــا املَ  ــم أنَّ رعاي ــا نعل ــتبعد، ألّن ــدير بمس ــالتق ــف ِل ــد ختتل ك ق

ــسُّ املَ  ــيام يم ــأحــواهلم ف ــن ِل ــيهم م ــون ف ــورهم، فيك ــن ُأم ك م

ــأخُّ  ـــرَّ بت ــن ال يستض ــيهم م ــتهم، وف ــدبريهم وسياس ــر ت ر أم
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العقــالء يســتقبحون هــذه وإذا كــان مجيــع . يكــون هــذا حكمــه

ل  الواليــة وإن مل يعــد منهــا رضر عــىلٰ  امللــك كاســتقباحهم األوَّ

ــ ــرب بالض ــه ال يعت ــا أنَّ ــم ـعلمن ــد عل ــبح فق ــة الق رر، وأنَّ علَّ

ض إليه  .املستكفي بام ُفوِّ

أنَّه ال فرق بـني مـن جعـل قـبح اسـتكفاء األمـر مـن ال  عىلٰ 

ــه راجعــًا إىلٰ  مــن الضـــرر، مــا يعــود بــه  يعلمــه وال يضــطلع ب

ــربِّ  ــني املج ــذب وب ــالظلم والك ــائح ك ــع القب ــت أنَّ مجي ة إذا ادَّع

ــا  ــاهد مل ــتقبحها العقــالء يف الش ــام اس ــا ال يطــاق إنَّ وتكليــف م

ــا باسـتحقاق العقــاب أو بــاللوم  يلحـق فاعلهــا مـن الضـــرر إمَّ

قـت بـذلك إىلٰ . بـني العقـالء  والتهجني حسـنها مـن فعـل  وتطرَّ

 .جيز عليه االسترضارمن حيث مل  اهللا تعاىلٰ 

لِــَم ال جيـوز أن يكـون اإلمـام غـري عـامل بجميـع : فإن قيـل

 احلكـم رجـع إىلٰ  احتـاج إىلٰ  ٰى ما إليـه احلكـم فيـه؟ غـري أنَّـه متـ

ــاد، أو إىلٰ  ــاد، أو إىلٰ  االجته ــار اآلح ــام  أخب ــامء ك ــتفتاء العل اس

ــيهم، أو فرضــه التوقُّــ ــع العــاّمي يف ذلــك إل ــيام ال يرج ف ف

وكـلُّ ذلـك . أن يتبـنيَّ بعـد ذلـك بأحـد طـرق العلـم يعلمه إىلٰ 

 .د بهجيوز ورود التعبُّ 

ــه]] ٢٥٠ص /[[ ــل ل ــام : قي ــا إنَّ ــنُّ أّن ــن يظ ــالم م ــذا ك ه

قبَّحنا والية اإلمـام وهـو ال يعلـم مجيـع األحكـام مـن حيـث مل 

أنَّ وجـود الطريـق يف هـذا  بيَّنّـاوقـد . العلـم يكن لـه طريـق إىلٰ 

ــان ال ــه إذا ك ــع كعدم ــند إىلٰ املوض ــام ُأس ــم ب ــوىلٰ  عل ــودًا،  امل مفق

وال حاجـة بنـا . وأنَّه ال بدَّ من قبح هذه الواليـة مـع فقـد العلـم

ــ إىلٰ  دوه مــن وجــوه ُط ق العلــم التــي جيــوز أن يرجــع رُ مــا عــدَّ

 اإلمام إليهـا، ألنَّـه لـو ثبـت يف مجيعهـا أنَّـه طريـق وموصـل إىلٰ 

ثــر مــا أورده املعرفــة بــاحلكم مل خيــّل بــام اعتمــدناه، فكيــف وأك

 العلم؟ السائل ال يوصل عندنا إىلٰ 

ــد  ــاد، فق ــاد واالجته ــار اآلح ــاس وأخب ــا القي ــاأمَّ ــيام  بيَّنّ ف

م أنَّه ال جيوز التعبُّ   .د بهتقدَّ

ا رجوع العـاّمي إىلٰ  العـامل، فعنـدنا أنَّـه ال جيـوز أن ُيقلِّـد  وأمَّ

. العلـم ؤّديـه إىلٰ غريه، بل يلزمه طلـب العلـم مـن اجلهـة التـي تُ 

ـه إنَّـام جـاز ذلـك  ولو أجزنا ذلك مل يشـبه أمـره أمـر اإلمـام، ألنَّ

مـن حيـث مل يكـن حـاكًام فيـه، بـل لزمـه تقليـد العـامل والعمــل 

بـه، ونحـن إنَّـام قبَّحنـا تقـديم مــن لـيس بعـامل مـن حيـث كــان 

ــري عــامل  ــون غ ز أن يك ــوِّ ــياء، فلــم ُنج ــاكًام يف مجيــع األش ح

ز أيضـــًا أ. ببعضـــها ن نجعـــل للحّكـــام أن وكـــذلك ال ُنجـــوِّ

ــة  ترجــع إىلٰ  زه خمالفونــا، للعلَّ العلــامء، ثــّم حتكــم بــه، كــام ُجيــوِّ

مناها سواء  .التي قدَّ

ن مــن أنَّــه ال يمتنــع أن يكــون فرضــه  ــا مــا تضــمَّ وأمَّ

ــ ــا ]] ٢٥١ص /[[  ف، فخــارج عــامَّ نحــنالتوقُّ فيــه، ألنَّ كالمن

وال يوجـب  يف أنَّه ينبغي أن يكـون عاملـًا بـام يلزمـه احلكـم فيـه،

ــق بنظــره، فهــو  أورد أمــر عليــه ) إذا(أن يكــون عاملــًا بــام ال يتعلَّ

ا قـد ُجِعـَل إليـه احلكـم فإن كان فرضه التوقُّ  ف فلـيس ذلـك ممـَّ

مناه) جاز(فيه،   .أن يكون غري عامل به حسب ما قدَّ

مـا ذكرتـه  أجـز قياسـًا عـىلٰ : ثّم يقال ملن سأل هـذا السـؤال

ا أمــر وزارتــه وتــدبري مملكتــه أن يســتكفي بعــض حكــامء ملوكنــ

مـن ال يعلـم شـيئًا مـن أحكـام الـوزارة ورشوطهـا، أو ال يعلـم 

هـا ومجهورهـا، وحيســن ذلـك منـه، مــن حيـث كـان الــوزير جلَّ 

نًا مـن أن يسـأل عـامَّ حيتـاج إليـه أهـل املعرفـة، ويسـتفيده  متمكِّ

وّليهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــاالً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يُ 

فايــة، وال حيتــاج يف العلــم بشـــروط الــوزارة باملعرفــة والك

ــــا إىلٰ  ــــافهام  وأحكامه ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م ــــتزادة واس اس

فـإن أجـاز . وأحواهلام فيمن يظـنُّ هبـام متسـاوية إالَّ فـيام ذكرنـاه

هــذا وقــف موقفــًا ال يشــكُّ مجيــع العقــالء يف قبحــه، وطولــب 

ــه إىلٰ  ــع يف قبح ــا يرج ــائر م ــني س ــازه وب ــا أج ــني م ــالفرق ب  ب

ــه ال جيــد ال فــرٍق  وأّي : فرقــًا، وإن منــع منــه قيــل لــهعقــالء، فإنَّ

بني هـذا وبـني مـا أجزتـه يف اإلمـام، والعلَّـة التـي تطرقـت هبـا 

ــيام  إىلٰ  ــلة ف ــام حاص ــم باألحك ــده العل ــع فق ــه م ــن واليت حس

 .مف والتعلُّ عارضناك به، وهي إمكان التعرُّ 

، ليس يشـبه مـا أجزتـه يف اإلمـام مـا عارضـتم بـه: فإن قال

نـي مل ُأجـز أن يـوّيل اإلمامـة مـن ال يعلـم األحكـام، ويعـدل  ألنَّ

ن يعلمها وإلزامكم تضمُّ   .ن هذا الوجههبا عمَّ

مـذهبك، ألنَّـه لـيس  ال بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـىلٰ : قيـل لـه

من رشط اإلمامـة عنـدك كـون اإلمـام عاملـًا بجميـع األحكـام، 

ــ ــل األُمَّ ــون أفض ــدك أن يك ـــرطها عن ــن ش ــيس م ــه ل ــام أنَّ ة ك

وإذا مل يكــن مــا ذكرنــاه رشطــًا جــاز أن يعــدل . وأكثــرهم ثوابــاً 

ــه إىلٰ  ــل في ــن حص ــن عمَّ ــري ممَّ ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــريه، بع    غ

ن مـــن التعــرُّ ]] ٢٥٢ص /[[ ـــيــتمكَّ ل، ألنَّ هـــذا ف والتوصُّ

ل  .هو الرشط عندك دون األوَّ

ما اعتربمتـوه يف إجيـاب كـون اإلمـام عاملـًا بجميـع : فإن قيل

ــام ا ــًا بجميــع أحك ــون عامل ــيكم أن يك ــب عل ـــريعة يوج لش
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ألنَّ الصــناعات واملهــن وقــيم املتلفــات وُأروش اجلنايــات، 

ذلـك أن يكـون  ويلـزم عـىلٰ . ذلك ممَّا يقـع فيـه الرتافـع إليـه كلَّ 

ــول ــن الرس ــل م ــام أفض ــًا . اإلم ــون عامل ــًا أن يك ــب أيض وجي

ــًا دون  ــم معلوم ــأن يعل ــاص ب ــه ال اختص ــات بأنَّ ــائر املعلوم بس

 .وكلُّ ذلك فاسد بال اختالف. معلوم

هذا سؤال من مل يراع استداللنا يف إجياب كون اإلمـام : قيل له

ين، ألّنا أوجبنا كونه كذلك من حيث كان رئيسـًا عاملًا بجميع الدِّ 

مًا عىلٰ  تهـا، ومل هم يف عامَّ الناس كلِّ  فيها، وحاكًام يف مجيعها، ومتقدِّ

رعية، وال بـام ـق له باألحكام الشـنوجب أن يكون عاملًا بام ال تعلُّ 

م فيه نه السؤال ممَّا ال تعلُّـ. ليس هو بمتقدِّ ق لـه بـام ومجيع ما تضمَّ

وهذا القدر ُيسِقط هذا السؤال، غري أّنا ُنبـنيِّ الوجـه فيـه . ذكرناه

 :جهة التفصيل عىلٰ 

ــًا يف  ــام رئيس ــيس اإلم ــن، فل ــناعات وامله ــم بالص ــا العل أمَّ

ــدَّ  ــا وال مق ـــيء منه ــاش ــنائع . مًا فيه ــًا يف الص ــان رئيس ــو ك ول

 .لوجب أن يكون عاملًا هبا، حسب ما قلناه فيام هو إمام فيه

ا ما يقـع مـن أربـاب الصـنائع مـن املتـاجرات، والرتافـع  فأمَّ

ــك إىلٰ  فيهــا إىلٰ  ــع يف ذل ــف اإلمــام أن يرج ــام، فتكلي ــل  اإلم أه

و اخلربة، فام يصحُّ عنده مـن قـول أهـل اخلـربة حكـم فيـه بـام هـ

اختلـف أقـوال  ٰى ، ومتـعامل بـه مـن احلكـم مـن جهـة اهللا تعـاىلٰ 

قــول أعــدهلم، فــإن تســاووا يف  أربــاب الصــنائع رجــع إىلٰ 

ًا يف األخــذ بــأّي الع أقــواهلم شــاء وكــان ذلــك  دالــة كــان خمــريَّ

 .فرضه، وتعلَّقت املصلحة به

ــات وُأروش ــيم املتلف ــول يف ق ــذلك الق ــات  وك ويف . اجلناي

ــــه يعلــــم ُأروش : قــــال]] ٢٥٣ ص/[[   أصــــحابنا مــــن إنَّ

. ، ورووا يف ذلـــك أخبـــاراً اجلنايـــات بـــالنصِّ مـــن اهللا تعـــاىلٰ 

ل  .والذي نعتمده هو األوَّ

ــ ــه ال تعلُّ ق هلــذه األشــياء والــذي يكشــف عــامَّ قلنــاه مــن أنَّ

ــول ــذهب يق ــذا امل ــا يف ه ــن خالفن ـــريعة أنَّ م ــام الش إنَّ : بأحك

كــان أفضــل، وال  ينكــان عاملــًا بجميــع الــدِّ  ٰى اإلمــام متــ

فـام يقولـون . كان عاملـًا بالصـنائع كـان أفضـل ٰى إنَّه مت: يقولون

 .وأوجب هم يف كونه أفضل نقول نحن يف كونه أوىلٰ 

ــدَّ أن  ــام ال ب ــا أنَّ اإلم ــن خالفن ــني م ــالف ب ــال خ ــًا ف وأيض

ــه  ــك كون ــربون يف ذل ــه، وال يعت ــم ب ــن العل ــًا م ن ــون متمكِّ يك

نـًا مـن العلـم بالصـنائع وا ه أنَّـه ال ملهـن، فُعِلـَم بـذلك كلِّـمتمكِّ

 .ين بام ذكروهمعترب يف باب الدِّ 

ـــا إلـــزامهم أن يكـــون اإلمـــام أعلـــم مـــن الرســـول  وأمَّ

ــًا بشــ يء ـفطريــف، فكيــف يلــزم ذلــك واإلمــام ال يكــون عامل

 من األحكام إالَّ من جهة الرسول وأخذ ذلك من جهته؟

ــوهلم ــا ق ــائر ا: فأمَّ ــًا بس ــون عامل ــب أن يك ــه جي ــات إنَّ ملعلوم

ــع  ــوم أنَّ مجي ــن املعل ــه، ألنَّ م ــبهة يف بطالن ــال ش ــب، ف وبالغي

ين، وال اإلمـام حـاكم يف يشء مـن ق لـه ببـاب الـدِّ ذلك ال تعلُّـ

ذلك، فكيف يلـزم مـا اإلمـام حـاكم فيـه يشء لـيس هـو إمامـًا 

 فيه وال حاكًام؟

زت أن يكـون اإلمـام غـري عـامل : ثّم يقال ملن خالفنـا إذا جـوَّ

ز أن ال يكـون عاملـًا ]] ٢٥٤ص /[[   ببعض األحكام فِلـَم ال ُجتـوِّ

ز أن يكون الرسول غـري عـامل بـام  بشـيء منها أصالً؟ ولِـَم ال ُجتوِّ

ته، فام يقولونه يلزمه احلكم بـه؟  ُبِعَث به، بل ُيكلَّف الرجوع إىلٰ  ُأمَّ

م مـن فإن سوُّ  زوه بان عوارهم، وُكلِّموا بـام تقـدَّ وا بني ذلك وجوَّ

اج، وإن راموا الفصل بني األمرين فال جيـدون فصـالً إالَّ االحتج

 .بام هو فصل لنا بعينه

ــل ــب عــىلٰ : فــإن قي ــام  جي ــون ُأمــراء اإلم ــذا أيضــًا أن يك ه

ــه ال يشء مــن الشـــريعة  وقضــاته عــاملني بجميــع األحكــام، ألنَّ

. وهـذا ظـاهر الـبطالن. ّكـام اإلمـامُح  إالَّ ويقع الرتافع فيـه إىلٰ 

ــَم ال وإن أجــزتم أن  ال يكــون احلــاكم عاملــًا بــام يرتفــع إليــه، فِل

ــَم  يرجــع إىلٰ : جــاز مثــل ذلــك يف اإلمــام؟ وإن قلــتم اإلمــام فِل

ـة أو العلـامء ال جـاز أن يرجـع اإلمـام إىلٰ  ومـا الفـرق بــني . األُمَّ

 املوضعني؟

ين، ّكامـه بـوالة يف مجيـع الــدِّ لـيس ُأمـراء اإلمـام وُح : يقـال

ــع مــ ــيهم احلكــم يف مجي ــه اإلمــاموال إل ــانوا . ا حيكــم في ولــو ك

ــزم فــيهم مــا أوجبنــاه يف اإلمــام وكيــف .   هبــذه الصــفة لل

ــون ُح  ــلِّ يكون ــًا يف ك ــدِّ  ّكام ــن ال ــري م ــزمهم يف كث ــد يل ين وق

ــوع إىلٰ  ــام والرج ــة اإلم ــب مطالع ــوادث والنوائ ــه؟  احل حكم

مــنهم عاملــًا  واحــدٍ  والــذي جيــب يف والة اإلمــام أن يكــون كــلُّ 

قصــرت واليتـه عليـه، وهلـذا مـا يكـون لإلمـام بام ُأسند إليه، و

 يف البلد الواحد خلفـاء مجاعـة، فيكـون بعضـهم خليفـة لـه عـىلٰ 

اخلــراج  الثغــور، وبعضــهم عــىلٰ  تــدبري اجلــيش واحلــرب وســدِّ 

األحكـام الشـــرعية، ويكــون  وجبايـة األمــوال، وبعضـهم عــىلٰ 

ــاً  واحــدٍ  كــلُّ  ــنه ]] ٢٥٥ص /[[  مــنهم متوّلي للحكــم فــيام حيس

ــ ــهويق ــه، ألنَّ . وم ب ــام مثل ــن يف اإلم ــا ال يمك ــك ممَّ ــلُّ ذل وك

 .وحاكم يف اجلميع ة، وهو إمام الكلِّ ة غري خاصَّ واليته عامَّ 
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ــة ــىلٰ : وباجلمل ــب ع ــذي جي ــام أن  فال ــا يف اإلم ــاس قولن قي

ض إليـه ه، وُفـوِّ وهكــذا . يكـون األمـري واحلـاكم عاملـًا بــام تـوالَّ

 .نقول

ــول الســائل ــا ق ــإن جــاز يف: فأمَّ ــاكم أن يرجــع إىلٰ  ف  احل

أّنـا ال نجيـز ذلــك، وأنَّ  بيَّنّـاالعلـامء جـاز مثلـه يف اإلمـام، فقـد 

ــه  ــه، ويلزم ــا ال حيســنه فلــيس هــو حــاكًام في ــه ممَّ ــا يرجــع إلي م

ــه إىلٰ  ــام أو ردُّ  الرجــوع في ــه اإلم ــأتّ . احلكــم إلي ــذا ال يت يف  ٰى وه

ــه لــيس لــه إمــام يرجــع إليــه، فيســتفيد العلــم مــن  اإلمــام، ألنَّ

 .فبان الفرق بني األمرين. جهته أو يرد احلكم فيه إليه

ونـا عـن األمـري واحلـاكم إذا كانـا نـائبني عـن : فإن قيل خربِّ

اإلمـام وحــدثت حادثـة يضــيق احلكـم فيهــا مـا الــذي يعمــل؟ 

ــع إىلٰ  ــع إىلٰ  أيرج ــه، أو يرج ــا تأبون ــذا ممَّ ــا فه ــريه فيه ــاد  غ اجته

ــه، أو ير ــذهبون إلي ــا ت ــك ممَّ ــيس ذل ــرأي ول ــع إىلٰ ال ــام،  ج اإلم

 احلكم فيها؟ الفساد حلاجتهم إىلٰ  فإنَّه يؤّدي إىلٰ 

روه، ألنَّـه  هـذا تقـدير حمـال عـىلٰ : قيل لـه الوجـه الـذي قـدَّ

عنـه إالَّ مـن كـان  ٰى مـن نـأ اإلمـام عـىلٰ  ال جيوز عنـدنا أن يـوّىلٰ 

وإن كـان . عاملًا من حالـه أنَّـه ال حيـدث يف إمارتـه إالَّ مـا يعلمـه

احلكـم فيهـا بـل يكـون الوقـت  تتضـيَّق احلاجـة إىلٰ  غري عـامل ال

عًا إىلٰ   .اإلمام ويستفيد احلكم من جهته أن يرجع إىلٰ  موسَّ

طريــق لــه  مــن أيــن يعــرف ذلــك اإلمــام؟ وأّي : لفــإن قيــ

ــذا ــل ه ــه؟ وه ــال]] ٢٥٦ص /[[  إلي ــن ق ــذهب م إنَّ : إالَّ م

 ّكامه جيب أن يكونوا منصوصًا عليهم؟ُأمراء اإلمام وُح 

ــ ــل ل ــي : هقي ــارات الت ــد األم ــك بأح ــم ذل ــع أن يعل ال يمتن

ــيهم يف  لــه عــىلٰ  لــه، أو يــنصَّ  ينصــبها اهللا تعــاىلٰ  ــاج إل قــوم حيت

ــر  ــون األم ــاه، أو يك ــا ذكرن ــاهلم م ــون ح ــبالد بك ــايص ال أق

ــوالً يف نصــبهم إليــه، فــيُعَلم بــذلك أنَّ التقــدير الــذي  موك

روه يف احلادثــة غــري واقــع عــىلٰ  ئز ال وكــلُّ ذلــك جــا. حــالٍ  قــدَّ

 .ُيقَطع بيشء منه

إنَّ ُأمــراء اإلمــام جيــب أن يكونــوا : كيــف تقــول: فــإن قيــل

ض إلـيهم، واملعلـوم أنَّ النبـيَّ  عليـه وآلـه ( عاملني بجميع مـا ُفـوِّ

قـد وّليـا مجاعـة أخطــأوا  وكـذلك أمـري املــؤمنني  )السـالم

هــم ــا والَّ . يف كثــري مــن األحكــام، فلــو مل يكــن ذلــك جــائزًا مل

ـــاز )و( ـــإذا ج ـــون أن ُي ـــوليتهم وال يكون ـــد يف ت وّليهم وجيته

ه، وإن ) فِلـمَ (عاملني بـذلك  ال جيـوز أن جيتهـد أيضـًا فـيام يتـوالَّ

 حاٍل؟ مل يكن عاملًا به عىلٰ 

ــل ــيُّ : قي ــالم( النب ــه الس ــه وآل ــؤمنني  )علي ــري امل مل  وأم

وإنَّـام أخطـأ مـن . يوّليا أحدًا يف حاٍل مل يكن عاملـًا بـام وّليـاه فيـه

 األحكـام مـن جهـة العمـد، دون أن يكـون أخطـأ مـن أخطأ يف

ــال ــاحلكم يف احل ــًا ب ــن عامل ــه مل يك ــة أنَّ ــام تكــون يف . جه وإنَّ

ـام وّليـا مـن مل يكـن عاملـًا بـام وّليـاه  السؤال شبهة لو ثبت هلم أهنَّ

 .فيه

ا قول السـائل وّليهم وجيتهـد يف ذلـك وال إذا جـاز أن ُيـ: فأمَّ

هو احلكم فيام ال يكون عاملًا بـه  توّىلٰ يكون كذلك فِلَم ال جيوز أن ي

إنَّه يـوّيل مـن ال يكـون عاملـًا بـام : من يقول يف احلال؟ فكالم عىلٰ 

 .أّنا مل نقل ذلك بيَّنّاوقد . يوّليه فيه يف احلال

ــل ــإن قي ــؤمنني : ف ــري امل ــن أم ــت ع ــد ثب ــيس ق ــه أل    أنَّ

ـــ]] ٢٥٧ص /[[ ـــدار حتَّ ـــر املق ـــول اهللا  ٰى أم ـــأل رس  س

]] ٢٥٩ص /[[مـــا حكمـــه؟   عـــن املـــذي] ]٢٥٨ص /[[

وقـد روي أنَّـه خاصـم الـزبري . ، ومل يكـن عاملـًا يف احلـال  فأعلم

ـــ صـــفية، وترافعـــا إىلٰ  يف مـــواىلٰ ]] ٢٦١ص /[[  ٰى عمـــر، حتَّ

مــا «: وكــان يقــول. وحكــم عليــه]] ٢٦٣ص /[[حكــم بيــنهام 

ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو  ثني أحــد إالَّ اســتحلفته، وحــدَّ حــدَّ

. اسـتحالف الـراوي كـان عاملـًا بـاخلرب ملـا احتـاج إىلٰ ، فلو »بكر

لتم عليه  .وإذا ثبت ما ذكرناه، بطل ما عوَّ

ل ما نقـول: قيل له نه السـؤال تعويـل : أوَّ إنَّ مجيـع مـا تضـمَّ

ــىلٰ  ــومنا ع ــد خص ــدنا وعن ــًام عن ــب عل ــاد ال توج ــار آح . أخب

لنـا عليـه، ومـا هـذا مـا دلَّ  ة ال توجـب عمـالً عـىلٰ وعندنا خاصَّ 

 .أدلَّة العقول يله ال جيوز أن ُيعَرتض به عىلٰ سب

ة هـذه األخبـار  عىلٰ  أّنا لو جتاوزنـا عـن ذلـك وسـلَّمنا صـحَّ

مـا قلنـاه، وال شـبهة فيـه، ألنَّ  كّلها مل يكن فيهـا مـا يطعـن عـىلٰ 

مـا وردت بـه الروايـة ال شـكَّ أنَّـه غـري قـادح  خرب مقـداد عـىلٰ 

عاملـًا بجميـع الـدين مـن فيام قلناه، ألّنا ال نوجـب كـون اإلمـام 

ــام نوجبــه يف احلــال التــي يكــون . لــدن خلقــه، وكــامل عقلــه وإنَّ

فيها إمامـًا، وسـؤال أمـري املـؤمنني يف املـذي إنَّـام كـان يف زمـان 

، ويف تلـــك )وآلـــه الســـالم]] ٢٦٤ص /[[  عليـــه(الرســـول 

. احلال مل يكن عاملـًا بجميـع األحكـام، ألنَّـه مل يكـن إمامـًا بعـد

 حكم املذي الـذي مل يعرفـه ثـّم عرفـه، وبـني غـريه وال فرق بني

ــيِّ  ــة النب ــن جه ــتفادها م ــي اس ــام الت ــن األحك ــه ( م ــه وآل علي

 ، وعلمهــا بعــد أن مل يكــن عاملــًا هبــا، فاالقتصــار عــىلٰ )الســالم

 .ين حكمه ال وجه لهذكر املذي وحكم سائر الدِّ 
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ــا القــول يف مــواىلٰ  : صــفية فــأكثر مــا وردت بــه الروايــة وأمَّ

ــ ــازع الــزبري يف مــرياثهم، واختصــام إىلٰ أنَّ عمــر يف اســتحقاق  ه ن

واالختصــام يف . بيــنهام بــام هــو مــذكور ٰى املــرياث، فقضـــ

فقـد العلـم بحكـم مـا وقـع الرتافـع فيـه،  الشـيء ال يـدلُّ عـىلٰ 

ــم إىلٰ  ــد ختاص ــع إىلٰ  وق ــام وتراف ــم  احلّك ــو أعل ــن ه ــم م حكمه

 ٰى  بـام قضــوليس يـدلُّ قضـاء عمـر أيضـًا بيـنهام. منهم باحلكم

ــؤمنني  ــري امل ــه أنَّ أم ــ ب ــن حمق� ــدلُّ  امل يك ــاه، وال ي ع ــيام ادَّ ف

الرجــوع عــن  صــربه حتــت القضــيَّة وإظهــاره الرضــا هبــا عــىلٰ 

ل، ألنَّــه ال شــبهة أنَّ أحــدًا يلتــزم مــن حكــم  اعتقــاده األوَّ

ــع  ته، ومل يرج ــحَّ ــدين اهللا بص ــده وال ي ــا ال يعتق ــه م احلــاكم علي

ــؤمنني  ــر عــىلٰ  إىلٰ  أمــري امل ــتعلُّ  عم ــتفادة وال ــبيل االس م، س

أنَّ عصـبة  طريـق احلكومـة، والظـاهر مـن مذهبـه  بل عـىلٰ 

املرأة املعتقة مـن ِقبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالوالء واملـرياث مـن ولـدها 

 .ذكورًا كانوا أو إناثًا، وقد روي أنَّه مذهب عثامن

ــتحالف ]] ٢٦٩ص /[[ ــديث االس ــن ح ــا روي م ــا م فأمَّ

ــن أن  ــد م ــتحالفه فأبع ــه، ألنَّ اس ــن في ــيام نح ــبهة ف ــون ش يك

  ِّــي ــن النب ــِرب ع ــن ُخي ــالم( مل ــه الس ــه وآل ــار يف  )علي باإلخب

ــه غــري عــامل هبــا، بــل جــائز أن يكــون  األحكــام ال يــدلُّ عــىلٰ  أنَّ

ه أنَّ املخـرب صـادق ظنـِّ سبب اسـتحالفه لـيعلم أو ليغلـب عـىلٰ 

ــيِّ  ــن النب ــالم( ع ــه الس ــه وآل ــيام روا )علي ــانف ــم  ه، وإن ك احلك

ــتقر�  ــه مس ــده ابعين ــكُّ . عن ــن الش ــد يمك ــروي  وق ــرب امل يف اخل

نه اخلـرب،  ة احلكـم الـذي تضـمَّ وصدق رواته، مـع العلـم بصـحَّ

نه، فجــائز أن يكـون املخــرب  ألنَّ احلكـم وإن كـان عــىلٰ  مـا تضـمَّ

، فلـيس املعرفـة بـاحلكم  مل يسـمع ذلـك احلكـم مـن النبـيِّ 

 .تابعة لصدق الراوي يف اخلرب

ــاريخ وبيــان الوقــت الــذي كــان  عــىلٰ  ــيس يف اخلــرب ت ــه ل أنَّ

يســتحلف فيــه املخــربين، وإذا مل يكــن فيــه بيــان الوقــت أمكــن 

ــول  ــام الرس ــع يف أّي ــام وق ــتحالفه إنَّ ــون اس ــه (أن يك ــه وآل علي

 ، ويف تلـك احلـال مل يكـن حميطـًا بجميـع األحكـام عـىلٰ )السالم

م ــدَّ ــا تق ــيِّ . م ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن ُحي ــيس بمنك ــه ( ول ــه وآل علي

ــالم ــري  )الس ــحابة وغ ــني الص ــارف ب ــك متع ــه، ألنَّ ذل يف حيات

 .مستنكر

ــأيُّ  إذا كــان : ولــيس ألحــٍد أن يقــول ــًا بــاحلكم ف عامل

ه صـدق الـراوي؟ وهـو إذا ظنـِّ فائدة يف أن يعلـم أو يغلـب عـىلٰ 

ألنَّـه ال يمتنـع أن يكـون فيـه ردع النـاس . صدق مل يزده معرفـةً 

ــدام ــن اإلق ــىلٰ ] ]٢٧٠ص /[[   م ــن  ع ــمعوه م ــا مل يس ــة م رواي

ــه وإن مل يــزدد معرفــًة بــنفس )عليــه وآلــه الســالم( النبــيِّ  ، وألنَّ

فإنَّـه يعرفـه  )عليـه وآلـه السـالم(احلكم وأنَّه من ديـن الرسـول 

نــصَّ عليــه  )عليــه وآلــه الســالم(ه أنَّ الرســول أو يغلـب يف ظنِّــ

ــ ر كــرُّ ت ٰى ذلــك جمــر ٰى ه عليــه فيــه، وجــريف مقــام مل يعلــم بنصِّ

ــ ــه غــري ممتنــع أن ننظــر يف دليــل بعــد تقــدُّ األدلَّـة وتأكُّ م دها، ألنَّ

، وأن ينظـر يف اخلـرب ٰى العلم لنا بمدلولـه مـن جهـة داللـة ُأخـر

م لنـا العلـم بمخـربه مـن  وهل هو صـحيح أو فاسـد؟ وإن تقـدَّ

 .جهة

ــا قولــه ثني أبــو بكــر، وصــدق أبــو بكــر«: فأمَّ ، فــال »وحــدَّ

ويمكـن أن يقـال . حـن يف الكـالم عليـهيتعلَّق املوضـع الـذي ن

الوجــه  إنَّ تصــديقه لــه مــن حيــث ســمع مــا ســمعه عــىلٰ : فيــه

ــه ــمعه علي ــذي س ــول. ال ــيس ألحــٍد أن يق ــوز أن : ول ــف جي كي

ثه بام قد اشـرتكا يف سـامعه ألنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون أبـو . ُحيدِّ

مشـاركته لـه يف السـامع، أو مل يكـن عاملـًا يف األصـل  ٰى بكر أنسـ

ــامع ــارضون يف  ه بس ــمع احل ــن أن يس ــد يمك ــًة، فق ــه مجل ل

ــلُّ  ــون ك ــربًا، وال يك ــد خ ــس واح ــدٍ  جمل ــاركته  واح ــًا بمش عامل

ـا بـأن يكـون بعيـدًا منـه أو يف غـري جهـة  اآلخر له يف سـامعه، إمَّ

 ، ــنيِّ مقابلــة، أو لغــري مــا ذكرنــاه مــن األســباب، وكــلُّ ذلــك ب

 .واحلمد هللا

ــل ــون ا: فــإن قي ــدكم أن يك ــوز عن ــيس جي ــائًام يف أل ــام ق إلم

الزمان ويصري ممنوعـًا مـن إقامـة احلـدود واألحكـام وسـائر مـا 

ض إليه، فام الـذي يمنـع مـع متّكنـه مـن أن يتوقَّـف يف بعـض  ُفوِّ

 ذلك؟

بـني واليـة اإلمـام وهـو ال يعـرف األحكـام التـي : يقال لـه

هــا وُجِعــَل حــاكًام فيهــا وبــني واليتــه وهــو عــامل هبــا، مــع  توالَّ

مــن إمضــائها وُحيــال بينهــا وبــني إقامتهــا فــرق  جتـويز أن يمنــع

ــىلٰ  ــذهب ع ــح، ال ي ــ واض ــام املتأمِّ ــل ب ــع اجله ــه م ل، ألنَّ واليت

ه تلحق بموّليه غاية الذمِّ  لنا عليه من قبلتوالَّ  .، ملا دلَّ

ــه،  ــند إلي ــام ُأس ــه ب ــع معرفت ــه م ــم واليت ــذا حك ــيس ه ول

ــــذ ]] ٢٧١ص /[[    واضــــطالعه بــــه، وإن منــــع مــــن تنفي

املــانع  يف هــذه احلـال راجـع عـىلٰ  إقامتهـا، ألنَّ الـذمَّ األحكـام و

ــىلٰ  ــوم ع ــه، وال ل ــده اهللا بإقامت ــام تعبَّ ــام ب ــام بالقي ــه  لإلم موّلي

 .وجاعله إماماً 

ق أيضـًا بـني األمـرين،  م ُيفـرِّ واملثال الذي رضبنـاه فـيام تقـدَّ



 ٥٣٧  .................................................................................  العلم) ٢/  صفات اإلمام / اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

ــه ال يقــبح مــن احلكــيم مــن امللــوك أن يــرد أمــر وزارتــه إىلٰ   ألنَّ

ــمــن يثــق بامل ــاه ٰى عرفــة والغن ز أن حيــول بعــض رعاي ، وإن جــوَّ

ــه أن بــني وزيــره وبــني كثــري مــن تــدبريه وتصـــرُّ  فه، ويقــبح من

 .يوّليه، وهو ال يعلم أحكام الوزارة وال حيسنها

قــود قــولكم أن يكــون اإلمــام عاملــًا  جيــب عــىلٰ : فــإن قيــل

ـــرقة  ــهد بالس ــاز أن يش ــن كــذلك ج ــو مل يك ــه ل ــالبواطن، ألنَّ ب

ــ ــىلٰ  ٰى والزن ــاً  ع ــذبًا وزورًا وهبتان ــه ك ــن مل يفعل ــم . م ــإن مل يعل ف

ــواهلم أدّ  ــاطن أح ــام ب ــىلٰ  إىلٰ  ٰى اإلم ــدود ع ــيم احل ــن ال  أن يق م

 .ها، وذلك ال جيوز، ألنَّه خطأ عندكميستحقُّ 

م الكـالم عليـه، : قيل له وهـذا السـؤال مـن جـنس مـا تقـدَّ

فيـه حكـم،  ألنَّه إنَّام أوجبنـا أن يكـون اإلمـام عاملـًا بـام هللا تعـاىلٰ 

أحكــام يف البــواطن فــال بــدَّ أن يعلــم ذلــك  فــإن كــان هللا تعــاىلٰ 

ــزم أن  ــف يل ــواطن فكي ــام يف الب ــه أحك ــن ل ــام، وإن مل يك اإلم

فيـه حكـم إذا  مـا لـيس لـه تعـاىلٰ  يكون اإلمام عاملًا بـذلك عـىلٰ 

 أوجبنا كونه عاملًا به؟

ــىلٰ  ــًا ع ــدلُّ أيض ــا ي ــًا  وممَّ ــون عامل ــب أن يك ــام جي أنَّ اإلم

ــدين ــام ال ــع أحك ــة يف : بجمي ــام حجَّ ــون اإلم ــن ك ــت م ــا ثب م

ــو  م، فل ــدَّ ــيام تق ــك ف ــا ذل لن ــد دلَّ ـــرع، وق ــًا للش ــدين وحافظ ال

ـة  زنا ذهاب بعـض األحكـام عنـه لقـدح ذلـك يف كونـه حجَّ جوَّ

 :من جهتني

ــأمن أن يكــون مــا ذهــب : أحــدمها]] ٢٧٢ص /[[ ــا ال ن أّن

ــة كتامنــه ين ومل يكــن عاملــًا بــه ممَّــا عنــه مــن أمــر الــدِّ  اتَّفــق لألُمَّ

لنـا فــيام مضــ مــن  ٰى واإلعـراض عـن نقلــه وأدائـه، ألّنــا قـد دلَّ

 .جواز ذلك عليها عىلٰ   الكتاب

بيـان اإلمـام  وإذا كنّا نفزع فـيام جيـوز عليهـا مـن الكـتامن إىلٰ 

زنــا عــىلٰ  ٰى واســتدراكه عليهــا، فمتــ اإلمــام أن يــذهب عنــه  جوَّ

ــابعــض األحكــام ارتفعــت ثقتنــا بوصــول مجيــ . ع الشـــرع إلين

ة بال شكٍّ   .وهذا قادح يف كون اإلمام حجَّ

ــر ــه اآلخ ــدين عنــه، : والوج ــض ال ــاب بع ــويز ذه أنَّ جت

ــر عــن قبــول قولــه  وإشــكال بعــض األحكــام عليــه، منفِّ

ة. واالنقياد له ر عن قبول قوله قادح يف كونه حجَّ  .وما نفَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــدلُّ أيض ــا ي ــاً  وممَّ ــون عامل ــب أن يك ــام جي  أنَّ اإلم

مـا  بـه يف مجيعـه، عـىلٰ  ٰى ما ثبت مـن كونـه مقتـد: بجميع الدين

لنا عليـه فـيام مضــ ، ولـيس يصـحُّ االقتـداء يف الشــيء بـام  ٰى دلَّ

إّنــا نقتــدي بــه فــيام يعلمــه : ولــيس ألحــٍد أن يقــول. ال يعلمــه

ــه إمــام يف مجيــع الــدين بيَّنّــادون مــا ال يعلمــه، ألّنــا قــد  ــه   أنَّ فإنَّ

ــاً  ــه إمام ــوت كون ــد وثب ــه مقت ـــي كون ــه يقتض ــه يف  ٰى يف مجيع ب

ويف ثبــوت ذلـك وجــوب كونــه عاملـًا بجميعــه، حســب . الكـلِّ 

مناه  .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظني 

ـــاً ]] ٨٨ص [[ ـــون عامل ـــب أن يك ـــ وجي ـــع الش  ،رعـبجمي

ن أه يقـبح مـن حكـامء امللـوك ألنَّـ ،يف مجيـع ذلـك لكونه حـاكامً 

الــوزارة والنظــر يف أمــر مملكتــه مــن ال حيســنها أو حيســن  تــوّيل 

 .بعضها

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

مــام وجــوب كــون اإل عــىلٰ  يضــاً أ ويــدلُّ ]] ١٥٥ص [[

لنـا عليـه فـيام مـا دلَّ  ه حـافظ جلميعـه عـىلٰ نَّ أرع ـبجميع الش عاملاً 

 و كـان غـري عـامل بجميعـه مل يبـَق م، ال حـافظ لـه سـواه، فلـتقدَّ 

 .العلم بجملته، وذلك ال جيوز لنا طريق اىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٢ج ( جممع البيان

ُهـــْم : أي يف قولـــه تعـــاىلٰ [وفيهــا ]] ١٤٣ص [[
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ــيٌم  ــرة[ �َعِل ــىلٰ  ]]٢٤٧: البق ــة ع ــام  أنَّ  دالل ــن رشط اإلم م

تــه، وأكمــل وأفضــل يف خصــال أعلــم مــن رعيَّ  أن يكــون

طــالوت علــيهم  ل تقــديماهللا علَّــ الفضــل والشــجاعة، ألنَّ 

 .ٰى ذلك رشط مل يكن له معن ، فلوال أنَّ ٰى بكونه أعلم وأقو

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٥ج ( جممع البيان

ـــض امل ]]٣٥٢ص [[ ـــدت بع ـــووج ـــايخ ممَّ ـــم ن يتَّ ش س

يف هـذا املوضـع  اإلماميَّـة بالعدوان والتشنيع، قـد ظلـم الشـيعة

ــن تفســريه  ــه تعــاىلٰ [م ــماواِت : أي يف قول ــُب ا�س�
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ملـا تقـول  بعلـم الغيـب، خالفـاً  اهللا سـبحانه خيـتصُّ  أنَّ  عىلٰ  يدلُّ 
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ــة ــ إنَّ : الرافض ــباألئمَّ ــون الغي ــكَّ ! )ة يعلم ــ وال ش ــأنَّ  ٰى ه عن

م أفضــل ر، ويــدين بــأهنَّ ـبــذلك مــن يقــول بإمامــة االثنــي عشــ

ع يف شـنِّ هـذا دأبـه وديدنـه فـيهم، يُ  ، فـإنَّ  األنام بعد النبـيِّ 

والقبـائح  مواضع كثـرية مـن كتابـه علـيهم، وينسـب الفضـائح

مــنهم اســتجاز الوصــف بعلــم الغيــب  وال نعلــم أحــداً  .إلــيهم

ــتحقُّ فــإنَّ  ألحــد مــن اخللــق، ــم  ام يس ــذلك مــن يعل الوصــف ب

القـــديم  وهـــذه صـــفة. مجيـــع املعلومـــات ال بعلـــم مســـتفاد

ــه، ال يشــ ســبحانه ـــالعــامل لذات . وقنيركه فيهــا أحــد مــن املخل

ركه يف هــذه الصــفة فهــو ـاهللا ســبحانه يشــ غــري ومــن اعتقــد أنَّ 

 .سالمة اإلخارج عن ملَّ 

ــ]] ٣٥٣ص /[[ ــا نُ فأمَّ ــا م ــؤمنني  َل ِق ــري امل ــن أم ، ع

بالغائبــات يف خطــب  ، مــن اإلخبــاروالعــامُّ  ورواه عنـه اخلــاصُّ 

: - صــاحب الــزنج يــومئ بــه إىلٰ  -املالحــم وغريهــا، مثــل قولــه 

حنـف وقـد سـار بـاجليش الـذي لـيس لـه غبـار، بـه يـا أ كأّين «

ـــم، وال ـــة جل ـــب، وال قعقع ـــريون  وال جل ـــل، يث ـــهيل خي ص

ــ  وقولــه يشــري إىلٰ . »ا أقــدام النعــاماألرض بأقــدامهم، كأهنَّ

ــروان ــ« :م ــو  ا إنَّ أَم ــو أب ــه، وه ــب أنف ــة الكل ــرة كلعق ــه إم ل

ـاألُ  ٰى األكبش األربعة، وسـتلق . »أمحـر ولـده موتـاً  ة منـه ومـنمَّ

ـ من هذا الفـنِّ  َل قِ وما نُ  مثـل  ،مـن أوالده  ٰى ة اهلـدعـن أئمَّ

لعبــد اهللا بــن احلســن، وقــد اجتمــع  أبــو عبــد اهللا  مــا قالــه

واهللا «: داً اسـية ليبـايعوا ابنـه حمّمـهو ومجاعـة مـن العلويـة والعبّ 

 وأشــار إىلٰ  -ابنيــك، ولكنَّهــا هلــم  مــا هــي إليــك، وال إىلٰ 

ــ ثــمّ ، »، وإنَّ ابنيــك ملقتــوالن-العبّاســية  يــد  أ عــىلٰ هنــض وتوكَّ

أرأيـت صـاحب «: عبد العزيـز بـن عمـران الزهـري، فقـال لـه

. نعــم :، قــال»؟-يعنــي أبــا جعفــر املنصــور  -الــرداء األصــفر 

ــ«: فقــال ــهإّن ــده يقتل ــام! »ا واهللا نج ــول . قــال فكــان ك ــل ق ومث

: فقيـل لـه! »بطـوس، وقـربان ببغـداد بـورك قـرب«: الرضا 

: ثــّم قــال. »ســتعرفونه«: فقــال قــد عرفنــا واحــدًا فــام اآلخــر؟

ــذا « ــارون هك ــرب ه ــربي وق ــبعيه  -ق ــمَّ إص ــه يف . »-وض وقول

ـ وقـد ناولــه قبضــة مــن  ،النبــاحي ة املشــهورة أليب حبيــبالقصَّ

ـــر  وقولـــه يف! »لزدنـــاك لـــو زادك رســـول اهللا «: التم

): الكوفـة(مـن ) مـرو(حديث عيل بن أمحـد الوشـا، حـني قـدم 

 :، دفعتهـا إليـك ابنتـك، وقالـتالفـالين ة يف السـفطمعك حلَّ «

ا غــري ذلــك ممَّــ إىلٰ . واحلــديث مشـهور ،»اشـرت يل بثمنهــا فــريوز

 اممَّــ  عــن النبـيِّ  ٰى مجيـع ذلــك متلّقـ ، فــإنَّ روي عـنهم 

ــ ــال معن ــه، ف ــه اهللا علي ــن رو ٰى أطلع ــبة م ــذه  ٰى لنس ــنهم ه ع

ــ األخبـار املشــهورة إىلٰ  وهــل . كـوهنم عــاملني للغيــب ه يعتقــدأنَّ

مـن  سبب قبـيح، وتضـليل هلـم، بـل تكفـري ال يرتضـيه هذا إالَّ 

 .هو باملذاهب خبري، واهللا حيكم بينه وبينهم، وإليه املصري

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــا]] ٤٣٠ص [[ ــم :وثانيته ــاج إىلٰ   العل ــام حيت ــه يف  ب ــم ب العل

ـــوم الدِّ  ـــن العل ـــه م ـــإمامت ـــة وينيَّ ـــالدنياويَّ رعيّات ـة، كالش

ــ ــك، ألنَّ ــري ذل ــوم وغ ــع اخلص ــات واآلداب ودف ه ال والسياس

 .يستطيع القيام بذلك مع عدمه

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

ــ]] ٢٠٦ص [[ ــح يف وأمَّ ــه أرج ــو كون ــاين وه ــم الث ا القس

ــدلُّ  ــجاعة في ــم والش ــان العل ــه وجه ــأ :لاألوَّ : علي ــدَّ نَّ م يف ه مق

ــل ــون أفض ــب أن يك ــك فيج ــ. ذل ــا فباإل وىلٰ ا األُ أمَّ ــاع، وألّن مج

ـ م عـىلٰ نتكلَّ  ا الثانيـة فألّنـا نعلـم قـبح تقـديم هـذا التقـدير، وأمَّ

املجيـد الفاضـل، وال وجـه لقـبح ذلـك  املبتدئ يف الكتابـة عـىلٰ 

ــإالَّ  ــىلٰ  أنَّ ــول ع ــديم املفض ــاً  ه تق ــك وجه ــون ذل ــل، فيك  الفاض

 .بح حيث كانللق مقتضياً 

ــل ــ م أنَّ ســلِّ ال نُ : فــإن قي ي ـمــا ذكرمتــوه هــو الوجــه املقتض

غـري مـا أرشتـم إليـه  للقبح، بل ما املانع أن يكـون هنـاك وجهـاً 

ــلَّ  ــو س ــه؟ ول ــكال تعلمون ــا نُ ]] ٢٠٧ص /[[  منا ذل ــوِّ لكنّ ز ج

وجـه مـن وجـوه  املفضـول عـىلٰ  أن يشتمل تقديم الفاضـل عـىلٰ 

ــب إذ ذا ــا، فيج ــت م ــبح يف وق ــاً الق ــول دفع ــديم املفض  ك تق

 .لذلك القبح

 ثــّم مــا ذكرمتــوه منقــوض بــالوالة والقضــاة، وبفعــل النبــيِّ 

 ،أيب بكــر وعمــر، وزيــد  م خالــد بــن الوليــد عــىلٰ ه قــدَّ فإنَّـ

ــىلٰ  ــة ع ــن حارث ــب، و ب ــن أيب طال ــر ب ــىلٰ أُ جعف ــامة ع ــ س ة بقيَّ

 .املسلمني

دون   يف علمــه ماً مـا املـانع أن يكـون اإلمـام مقـدَّ : ثـّم نقـول

 ؟ما مل يعلمه

ة، رعية مـن الرعيـَّـمور الشـثّم لو لـزم أن يكـون أعلـم بـاألُ 

روش وقـيم املتلفـات، لوجب أن يكـون أعلـم بالصـناعات واألُ 

 .قة بذلكحلصول التنازع بني الناس يف أحكام متعلِّ 
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ــواب ــه: واجل ــلِّ ال نُ (: قول ــه  م أنَّ س ــو الوج ــوه ه ــا ذكرمت م

ــ ــبحـاملقتض ــا ،)ي للق ــ :قلن ــبح معل ــل الق ــبح الفع وم، وال يق

ــىلٰ  ــوف ع ــم موق ــه، واحلك ــم  جلنس ــيه، وال نعل ــم بمقتض العل

ي للقــبح ـذلــك، فلــو مل يكــن هــو الوجــه املقتضــ ٰى ســو وجهــاً 

 .نعلم القبح]] ٢٠٨ص /[[ لزم أن ال

ــه ــن نُ (: قول ــوِّ ونح ــىلٰ ج ــل ع ــديم الفاض ــتمل تق  ز أن يش

 تقـديم املفضـول وجـه قـبح، فـال أنَّ  بيَّنّـاقـد : قلنـا ،)وجه قبح

 .ذلك الوجه أصالً  حيسن الفعل املشتمل عىلٰ 

 هــذا منقــوض بــالوالة والقضــاة وفعــل النبــيِّ (: قولــه

(، ــ: قلنــا مــور مني يف األُ ا القضــاة والــوالة فليســوا مقــدَّ أمَّ

 مــه النبــيُّ هــا، بــل يف مــا علمــوه، ال يف مــا جهلــوه، ومــن قدَّ كلِّ 

  ُم فيـه، بــل دِّ مـا ُقـ بالنسـبة إىلٰ  ه كـان مفضـوالً م أنَّـسـلِّ ال ن

 .يكون يف ذلك الباب أفضل من غريه

ــه ــدَّ (: قول ــىلٰ أُ م ق ــامة ع ــ س ــاسبقيَّ ــا ،)ة الن ــلِّ ال نُ : قلن م، س

وإن كـان لفـظ .  سـامة أفضـل منـهأُ  مـن يعلـم أنَّ  مه عىلٰ ام قدَّ وإنَّ 

ـ«: يف قولـه اعام�  النبيِّ  ر ولعنـه مـن تـأخَّ  ،»سـامةأُ زوا جـيش جهِّ

ه أفضـل، ملـا أنَّـ ت الداللـة عـىلٰ ، لكن خيّص العـاّم بمـن دلَّـ عنه

 رعي بالـــدليلـمـــن جـــواز ختصـــيص الـــدليل الشـــ  عرفـــت

 .العقيل]] ٢٠٩ص /[[ 

ــه ــدَّ (: قول ــون مق ــه ماً يك ــا مل يعلم ــه دون م ــا ،)يف علم : قلن

 .التقديم باإلمجاع اإلمام عامُّ 

ـــه ـــاً (: قول ـــان عامل ـــو ك ـــ ل ـــاً ـبالش ـــان عامل  رعيّات لك

ة جيـب رعيَّ ـباألحكـام الشـ ق منهـامـا تعلَّـ: قلنـا ،)بالصناعات

 .ذلك ٰى دون ما سو  أن يكون أعلم به

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

ــ ــور الش ــع األُم ــًا بجمي ــون عامل ــب أن يك ــه ـوجي ريعة، ألنَّ

 .متَّبع فيها

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

اإلمـام جيـب أن يكـون  يف أنَّ  :البحث الثالـث ]]٦٧ص /[[

 : ينالدِّ  بكلِّ  عاملاً 

ــ ــا بــذلك أنَّ ــه عــامل باألحكــام الكلّ مرادن ين ة مــن الــدِّ يَّ

ــ ،بالفعــل قــة بالوقــائع اجلزئيــة فلــه ا األحكــام اجلزئيــة املتعلِّ وأمَّ

 ٰى هـا متـة مـن موادِّ ملكة أخذ تلك األجزاء مـن القـوانني الكّليـَّ

 مـن اسـتنباط كـلِّ  نـاً ه يكـون متمكِّ ذلـك أنَّـ ٰى شاء وأراد، ومعنـ

 .شاء ٰى صورة صورة مت حكم يف كلِّ 

ــ  ه جيــب أن يكــون عاملــاً وأطلــق بعــض أصــحابنا القــول بأنَّ

ــدِّ  بكــلِّ  ــين ومل يُ ال ــن فصِّ ــاه م ــا ذكرن ــرادهم م ــان م ــإن ك لوا، ف

ــالتفصــيل فهــو حــقٌّ   ه جيــب أن يكــون عاملــاً ، وإن كــان املــراد أنَّ

ريعة وضــوابطها وقوانينهـا، ثــّم بجزئيــات ـبجميـع قواعــد الشـ

 قـة بـاحلوادث اجلزئيـة التـي يمكـن وقوعهـا عـىلٰ األحكام املتعلِّ 

ــاده ــان فس ــذلك، وبره ــر ك ــيس األم ــيل، فل ــبيل التفص  أنَّ : س

ــة يف  ــة الواقع ــائل اجلزئي ــا كاملس ــن وقوعه ــي يمك ــات الت اجلزئي

باب من أبواب الفقـه والتـي يمكـن وقوعهـا غـري متناهيـة،  كلِّ 

ــومــ ســبيل  ق علــم اإلنســان بــه عــىلٰ ا ال هنايــة لــه يســتحيل تعلُّ

اسـتحال  متان نظريتـان، ومـا كـان حمـاالً التفصيل دفعـة، واملقـدّ 

 .التوفيقوباهللا ة اإلمامة، يف صحَّ  أن يكون رشطاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ــاين]] ١٧٩ص [[ ــث الث ــأ: البح ــّن ــا امَّ ـا ل ــأ بيَّنّ ــب أن نَّ ه جي

ـــوماً  ـــون معص ـــتجمعاً  يك ـــون مس ـــب أن يك ـــول ألُ  وج ص

ــامالت النفســانية، وهــ ــ: يالك ة، والشــجاعة، العلــم، والعفَّ

 .والعدالة

ــ ــدَّ فأمَّ ــال ب ــم ف ــاً  ا العل ــون عامل ــه يف  وأن يك ــاج إلي ــام حيت ب

ـــوم الدِّ اإل ـــن العل ـــة م ـــمام ـــة كالش ـــة والدنياوي رعيات ـيني

ذ إصــومات، والسياســات واآلداب وفصــل احلكومــات واخل

 ىلٰ إيء منهــا مــع حاجــة إمامتــه ـبشــ لــو جــاز أن يكــون جــاهالً 

ــال�  ــان خم ــه تعلُّ ذلــك لك ــب علي ــبعض مــا جي ــه، واإل ب ــالل م خ

 .بالواجب ينايف العصمة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٩٠ص [[ ــدلُّ فأمَّ ــذي ي ــىلٰ  ا ال ــام  ع ــم بأحك ــه أعل كون

ــرـالشــ  مــن كــلِّ  ٰى ة وكونــه أشــجعهم وأقــوع مــن مجيــع الرعيَّ

ــدٍ  ــنهم واح ــيهام  ،م ــه عل ــب كون ــذان جي ــفان الل ــا الوص ومه

ــ ،رعـباعتبــار الشــ رع ـد بشــفهــو مــا قــد ثبــت مــن ورود التعبُّ

دنا بـه يف رشعـه اجلهـاد وحماربـة الكّفـار مـا تعبـَّ ، وأنَّ نا نبيِّ 

ثغــور، عـن بيضـة اإلســالم وجتيـيش اجليـوش حلفـظ ال والـذبَّ 

بـه يف قليلــه  ٰى م فيـه مقتـداإلمـام إمـام يف مجيـع ذلـك مقــدَّ  وأنَّ 

ــري ــب اتِّ هوكث ــذلك وج ــان ك ــن ، وإذا ك ــاه م ــام ذكرن ــافه ب ص
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ــىلٰ  ــول ع ــديم املفض ــبح تق ــفات، لق ــبق  الص ــام س ــل، ك الفاض

رع ـبجميـع أحكـام الشـ وجـوب كونـه عاملـاً  عـىلٰ  ويـدلُّ  .بيانه

لحكـم يف دقيقـه وجليلـه ل ه إمـام يف مجيعـه متـولٍّ ما قد ثبت أنَّـ

ــه ــه ودّق ــاً  وطّم ــن عامل ــو مل يك ــه  ، فل ــبح توليت ــك لق ــع ذل بجمي

هـم قـبح توليتـه األمـر مـن ال ذلك، إذ مـن املعلـوم للعقـالء كلِّ 

ــق إىلٰ  ــه طري ــان ل ــره وإن ك ــم أكث ــن تعلُّ  يعلمــه أو ال يعل ــه، م م

بــام وليــه، وال  عنــدهم كونــه عاملــاً  ٰى امللحــوظ املراعــ حيــث إنَّ 

مــه يف خــروج تلــك التوليــة مــن إمكــان تعلُّ  قــل إىلٰ التفــات للع

ـ مـا ذكرنـاه ويُ بـنيِّ يُ  .القبح بعـض امللـوك لـو أراد أن  حه أنَّ وضِّ

ــل ــوزارة وجيع ــض النــاس ال ــوّيل بع تــدبري  ]]٢٩١ص /[[  ي

ــه، ف ــإملكــه إلي ــذلك إالَّ نَّ ــار ل ــه أن خيت ــن من ــق ه ال حيس ــن يث  م

ــ ــوزارة، وأنَّ ــأمر ال ــه ب ــبمعرفت ــه د ٰى ه ال خيف ــه، علي ــه وجليل قيق

منهـا  مملكتـه مـن ال يعـرف شـيئاً  ويقبح منه أن يسـتوزر يف كـلِّ 

ــ ن يعلمــه أو بتجربــة م ذلــك ممَّــأو أكثرهــا وإن كــان يمكنــه تعلُّ

يء يف ـللشـ ولـو اسـتوزر مـن وصـفناه لكـان واضـعاً  .واختبار

مـن العقـالء اللـوم  والسـتحقَّ  ،أمـر ملكـه عاً غري موضعه مضـيِّ 

كـذا الواحـد منّـا لـو أراد توكيـل غـريه و .والتوبيخ بفعله ذلـك

يف بعـض حكوماتــه ومهّامتــه مل حيسـن أن خيتــار لــذلك التوكيــل 

ـ ٰى معرفتـه بـام يوكلـه فيـه، ومتـ  من يقطـع عـىلٰ إالَّ  ل مـن ال وكَّ

ــ ــذلك كلِّ ــه ب ــة ل ــالً معرف ــان مهم ــره ك ــيِّ  ه أو أكث ــره مض عه ألم

ــتحق�  ــذمَّ مس ــالء ال ــن العق ــوم ا م ــر .والل ــة جت ــر يوالتولي  ٰى جم

ــف ــدٍ  .التكلي ــيس ألح ــول ول ــيس : أن يق ــاىلٰ اهللا أل ــيُ  تع ف كلِّ

ــاً  ــه طريق ــل ل ــأن جيع ــه، ب ــد مــا ال يعلم ــه كلِّ مــه فيُ تعلُّ  إىلٰ  العب ف

ال جيـوز مثلـه يف التوليـة؟  مَ م ثّم ترتيـب العمـل عليـه، فِلـالتعلُّ 

م ف ولـده أو عبـده تعلُّـكلِّـه حيسـن مـن أحـدنا أن يُ وذلك ألنَّـ

وال حيسـن منـه أن يوّليـه مـا لـيس لـه بـه  ،بـه ما ليس هـو عاملـاً 

 .علم، فظهر الفرق بني األمرين

 .اإلمام إمام فيام يعلمه دون ما ال يعلمه: فإن قيل

 أنَّ  هــذا خــرق اإلمجــاع، إذ اإلمجــاع منعقــد عــىلٰ : قلنــا

ــدِّ  ــع ال ــه ـين وأحكــام الشــاإلمــام إمــام يف مجي ــار كون رع، باعتب

ــاكامً  ــام ُفــ ح يف بعضــها مل  حــاكامً كونــه  َض رِ يف مجيعهــا، فمه

 .بجميعها نوجب كونه عاملاً 

ــ: فــإن قيــل كــان أو  كــاً لِ ام يقــبح مــن املــوّيل يف الشــاهد مَ إنَّ

ــه وفوَّ  ــام جعل ــه ب ــة ل ــل مــن ال معرف ــه غــريه أن يــوّيل أو يوك ض

ــ ،إليـه  رُّ ـه إذا فعـل ذلــك يفوتـه أغراضــه ويستضــمــن حيـث إنَّ

يء فــال ـشــرار بـه عــن جــواز االستضــمنــزَّ  تعــاىلٰ واهللا بــذلك، 

 .يقبح منه ذلك

يف السـؤال لوجـب أن ال  رَ ِكـمـا ذُ  لـو كـان األمـر عـىلٰ : قلنا

، وقــد علمنــا يف ذلــك رضراً   مــن علــم أنَّ يعلــم قــبح ذلــك إالَّ 

ــلُّ  ــا وك ــا وذهلن ــك وإن غفلن ــبح ذل ــل ق  ]]٢٩٢ص /[[  عاق

 ه يلـزم عـىلٰ أنَّـ عـىلٰ  .رر فيه، فبطـل مـا قيـل يف السـؤالـمن الض

ــو ــويز أن يك ــذا جت ــاهد ه ــائح يف الش ــع القب ــإن مجي ــت نَّ ام قبح

 .لثبوت الرضر فيها دون وجوهها املعروفة

ر بعـض أحـدنا بتـأخُّ  رَّ ـ يستضـفكان جيـب تقـدير أالَّ  ،وبعد

مــن ال  ضــه وجيعلــه إىلٰ فوِّ مــور عنــه أن حيســن منــه أن يُ األُ 

 .معرفة له به، ومعلوم خالفه

ــرَّ  ــاإذا تق ــول خمالفين ــل ق ــذا بط ــ: ر ه ــام ورإنَّ ــه ه مه د علي

ــه إىلٰ  ــه رجــع في ــم حكم ــادث ال يعل ــامء واالســتفتاء  ح العل

فقـد العلـم هـو وجـه القـبح   بـام ذكرنـاه أنَّ ه قد تبـنيَّ منهم، ألنَّ 

ذلــك طريــق لــه  منا أنَّ هــذا إن ســلَّ  .العلــم ال فقــد الطريــق إىلٰ 

ع م؟ إذ االســتفتاء ُرشِّ العلــم، فكيــف وذلــك غــري مســلَّ  إىلٰ 

ــإف اً وأيضــ .دون اإلمــام للعــوامِّ  زوه أن مــا جــوَّ  ه يلــزمهم عــىلٰ نَّ

ــرف أصــالً وِّ ُجيــ ــوّيل لإلمامــة مــن ال يع مــن  شــيئاً  زوا أن ي

 .العلامء األحكام، ويرجع يف مجيعها إىلٰ 

ــل ــزمكم عــىلٰ : فــإن قي ــام  يل ــه أن يعلــم اإلم ــتم إلي ــا ذهب م

روش اجلنايــات، ف وقــيم املتلفــات وأُ رَ ســائر الصــناعات واِحلــ

 .اإلمام يع ذلك إىلٰ ه يقع الرتافع يف مجألنَّ 

بجميـع األحكـام مــن  ام أوجبنـا كـون اإلمــام عاملـاً إنَّـ: قلنـا

ــا ورئيســاً  حيــث كــان حــاكامً  ــاألُ  عــىلٰ  ماً ومتقــدِّ  يف مجيعه ة يف مَّ

ــاً كلِّ  ــه عامل ــب كون ــا، ومل نوج ــ ه ــام ال تعلَّ ــام وال ب ــه باألحك ق ل

اه، ق لـه بـام أوجبنـال تعلَّـ رَ ِكـفيه، ومجيـع مـا ذُ  ماً يكون هو متقدِّ 

ــاً  ألنَّ  ــيس إمام ــام ل ــ اإلم ــرَ يف اِحل ــنائع، فمت ــع  ٰى ف والص وق

عنـده مـن قـول  خالف بني أهلها راجع أهـل اخلـربة فـيام يصـحُّ 

الـذي  تعـاىلٰ اهللا أهل اخلربة حكم فيه بام هـو عـامل بـه مـن حكـم 

وإن اختلـف  .مراجعـة غـريه مه مـن جهتـه ومل حيـتج فيـه إىلٰ علَّ 

يف  اً م، فـإن تسـاووا كـان خمـريَّ قـول أعـدهل أهل اخلربة رجـع إىلٰ 

 كرجوعـــه أهـــل اخلـــربة إالَّ  وال يكـــون رجوعـــه إىلٰ  .مجيعـــه

ــوع القــايض  ــهود إىلٰ  ىلٰ إورج ــول الش  ،ٰى تصــحيح الــدعو ق

ــ رجـوع القـايض إىلٰ  فكـام أنَّ  ه إذا قــول الشـهود ال يقـدح يف حقِّ

أهـل  حكم عند شـهادهتم بـام علمـه، كـذلك رجـوع اإلمـام إىلٰ 
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ــ ــيحكم عن ــربة ل ــاماخل ــوهلم ب ــن  ]]٢٩٣ص /[[  د ق ــه م علم

ـــم  ـــاهللا حك ـــدح يف حقِّ ـــة ال يق ـــام أنَّ  .هيف احلادث ـــوع  وك رج

ــدول إىلٰ  ــهادة الع ــد ش ــايض بع ــدعو الق ــم ال ــريه يف حك  ٰى غ

ــ ــادح يف حقِّ ــه فيــه ق ــه إلي ــبح توليتــه واحتياج ه ووجــه يف ق

اهللا ف حكــم غــريه يف تعــرُّ  القضــاء، كــذلك احتيــاج اإلمــام إىلٰ 

ــيف احلاد تعـاىلٰ   .ه ووجـه يف قــبح توليتــه اإلمامــةثــة قــدح يف حقِّ

 ه يعلـم مجيـع ذلـك بـالنصِّ إنَّـ: بعض أصـحابنا قـد قـال أنَّ  عىلٰ 

ا هـذا ممـَّ ، غـري أنَّ ويـروون يف ذلـك أخبـاراً  ،تعـاىلٰ اهللا ل بَـمن قِ 

 .وإن كان جائزاً  ال نلتزمه وجوباً 

ــيُ  ــا ويُ ؤيِّ ــد مــا ذكرن ــه  حه أنَّ وضِّ ــا وإن مل يوجــب كون خمالفن

ــاً  ــإبجميــع األحكــام، ف عامل ــذهب إىلٰ نَّ ــ ه ي ــأنَّ ــ ٰى ه مت  اً كــان عامل

ــل ــان أفض ــام ك ــع األحك ــل  ،بجمي ــن أه ــه م ــب كون ويوج

ــا ــاد فيه ــ ،االجته ــول بأنَّ ــه الق ــك ال يلزم ــع ذل ــب أن وم ه جي

ــ  كــان عاملــاً  ٰى ه متــيكــون مــن أهــل االجتهــاد يف الصــنائع، وأنَّ

ر فسـاد مـا فظهـ ،بالصنائع ومن أهـل االجتهـاد فيهـا كـان أوىلٰ 

مــراء اإلمــام ووالتــه ونّوابــه علــم أُ  وال يلزمنــا أيضــاً  .ألزمونــاه

ــ ــدين، ألهنَّ ــام ال ــع أحك ــابجمي ــه يف مجيعه ــإو ،م ليســوا نّواب ام نَّ

ــاً  واحــدٍ  كــلِّ  ض إىلٰ فــوَّ  يف  مــنهم بعــض األحكــام وجعلــه نائب

ــإف مــن وّاله أمــراً  مــور، فكــلُّ بعــض األُ  مــن أن يكــون  ه ال بــدَّ نَّ

ذا هـو الـذي نـذهب إليـه، فلـو فرضـنا اسـتخالف هـ .بـه عاملاً 

جيـب يف ذلـك  مجيـع مـا إليـه، فحينئـذٍ  اإلمام بعض خلفائه عـىلٰ 

 .ينبجميع أحكام الدِّ  ف أن يكون عاملاً املستخلَ 

األمــري والقــايض إذا كانــا نــائبني عــن اإلمــام يف : فــإن قيــل

أقايص الـبالد وحـدثت حادثـة تضـيق احلـال فيهـا وال يعرفـان 

م وقوع نظريهـا مـن قبـل، مـا تـدبريمها فيهـا؟ ومـا حكمها لعد

ــه؟ ــذي يعمالن ــتم ال ــإن قل ــان إىلٰ : ف ــا  يرجع ــل م ــا بط غريمه

 .ا تأبونهاالجتهاد، فذلك ممَّ  ىلٰ إيرجعان : قلتموه، وإن قلتم

اإلمــام ال  ر عنـدنا غـري جــائز الوقـوع، ألنَّ هـذا املقــدَّ : قلنـا

ــ ــراف إالَّ  وّيل ُي ــم أيف األط ــه، ويعل ــق بعلم ــن يث ــ م ــع يف نَّ ه ال يق

 . ما يعلمهإمارته إالَّ 

مراء اإلمـام فهذا يقتيض أن يكون أُ : فإن قيل ]]٢٩٤ص /[[

 .عليهم منصوصاً 

حـال  ه عـىلٰ لـه مـا يدلُّـاهللا ال يمتنع ذلـك بـأن ينصـب : قلنا

ــن يُ  ــهولّ م ــ .ي ــاء يف  ٰى ومت ــن ش ــه م ــه يف توليت ــر إلي ــل األم جع

 .ر ال يقعدِّ وقُ  َض رِ هذا الذي فُ  بذلك أنَّ  مَ لِ األقايص، عُ 

ــ: فــإن قيــل ه يقــبح توليتــه األمــر مــن ال مــا ذكرمتــوه مــن أنَّ

ــه بطِ يعلمــه تُ  ــوا  وّىلٰ   النبــيَّ  أنَّ : منهــا :مــورأُ ل مجاعــة أخطئ

. يف كثــري مــن األحكــام، ومثلــه فعلــه أمــري املــؤمنني 

عـن   أمـري املـؤمنني أمـر املقـداد أن يسـأل النبـيَّ  أنَّ : ومنها

ا روي مــن خماصــمته الــزبري يف مــوايل مــ: ومنهــا. حكــم املــذي

ـــه صـــفية وتـــرافعهام إىلٰ  ـــا. عمـــر وحكـــم عمـــر علي : ومنه

، ولــو كــان  عــن النبـيِّ  اسـتحالفه ملــن كـان يــروي حـديثاً 

 .بام رواه ملا استحلفه عاملاً 

ــا ــ: قلن ــها األوَّ أمَّ ــاجلواب عن ــ أنَّ : ل ف ــأ ممَّ ــن أخط ــع م ن مجي

احلكم وخطائـه فيـه، ام أخطـأ مـع علمـه بـإنَّـ أأحالوا عليه باخلط

ــوالة ــمة ال ــب عص ــن مل نوج ــإو ،ونح ــام نَّ ــم ب ــا علمه ام أوجبن

 .إليهم َل عِ ُج 

ـ أمـري املـؤمنني  أنَّ : ا الثـاين فـاجلواب عنـهوأمَّ  ام أمـر إنَّ

بـام أمـره بـه قبـل إمامتـه، وال جيـب يف اإلمـام أن يكـون  مقداداً 

، تعـاىلٰ اهللا بجميع األحكام قبـل إمامتـه، ومـن لـدن خلقـه  عاملاً 

مـه ن تقدَّ أو ممـَّ  يء مـن النبـيِّ ـبعـد شـ ام يستفيد شـيئاً بل إنَّ 

 .يكمل عند إفضاء األمر إليه ٰى ة، حتَّ من األئمَّ 

ــ ــ: ا الثالــث فــاجلواب عنــهوأمَّ مــا ترافــع إليــه مــع  ه أنَّ

 ،فـيام يقولـه ه حمـقٌّ فقد علمه بام ترافعـا إليـه، بـل مـع علمـه بأنَّـ

ــ  عــىلٰ  احلــاكم عليــه ال يــدلُّ  وحكــم .ام أراد قطــع اخلصــومةوإنَّ

 ذلـك لوجـب يف كــلِّ  عـىلٰ  ه لـو دلَّ يف دعـواه، ألنَّـ كونـه مـبطالً 

 .، واملعلوم خالفهمن حكم عليه احلاكم أن يكون مبطالً 

ــ ــهوأمَّ ــاجلواب عن ــع ف ــان  اســتحالفه  أنَّ : ا الراب ــن ك مل

ــ عــىلٰ  ال يــدلُّ  عــن الرســول  يــروي لــه حــديثاً  ه مل يكــن أنَّ

ــاً  ــمون  عامل ــهبمض ــا يروي ــام، إذ  ]]٢٩٥ص /[[   م ــن األحك م

يف  فـاً ا متوقِّ بمضـمون احلـديث وشـاك�  غري ممتنع أن يكـون عاملـاً 

ه هـل سـمع مـن الرسـول ذلـك، فاسـتحلفه صدق الراوي وأنَّـ

ــدقه يف ادِّ  ــيعلم ص ــل ــن الرســول عائــه أنَّ أو  ه ســمعه م

ــأثــّم ومــن اجلــائز  .ه ذلــكيغلـب يف ظنِّــ ه كــان ذلــك يف حيــاة نَّ

ـــول  ـــاً اهللا، رس ـــال عامل ـــك احل ـــون يف تل ـــع  وأن ال يك بجمي

 .األحكام

 يف االستحالف؟ فأّي فائدةٍ : فإن قيل

 ص عـىلٰ فائدتـه الـردع والزجـر عـن االفـرتاء والتخـرُّ : قلنـا

 اإلنسـان الكـذب خوفـاً  ٰى ه قـد يتـوقّ مـن حيـث إنَّـ،  النبيِّ 

ــ ــه بأنَّ ــع ثقت ــاه م ــتحالف، وال يتوّق ــن االس ــتَ ه ال يُ م  .حلفس
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ــف : أن يقــول حــدٍ فلــيس أل ــن جــاز أن يكــذب جــاز أن حيل م

ـبيَّنّا، ملا كاذباً  ز املـرء مـن بعـض القبـائح وإن ه قـد يتحـرَّ ه مـن أنَّ

ع ي أن يكـون ُرشِّ ـهـذا يقتضـ أنَّ  عـىلٰ  .ز مـن قبـيح آخـرمل يتحرَّ 

 .ال فائدة فيه نة عبثاً استحالف املنكر عند عدم البيِّ 

بـــالبواطن  يلــزمكم أن يكـــون اإلمــام عاملــاً : فــإن قيــل

 .همستحقِّ  وصدق الشهود، ليجري احلكم عىلٰ 

بتنفيـذ األحكـام يف الظـاهر، وال حكـم  متعبّـداإلمـام : قلنا

ــا ذُ  ــا م ــال يلزمن ــواطن، ف ــه يف الب ــل ــه  رَ ِك ــن علم ــؤال م يف الس

 .بالبواطن

بجميـع أحكـام  اإلمـام جيـب كونـه عاملـاً  أنَّ  عـىلٰ  ا يـدلُّ وممـَّ

زنـا أن رع، فلـو جوَّ ـللشـ حافظـاً لنا عليـه مـن كونـه الدين ما دلَّ 

ــفــق األُ ال يعلـم بعــض األحكــام مل نــؤمن فــيام مل يعلمــه أن تتَّ  ة مَّ

ه بيَّنّـامـا  اإلعراض عنه أو كتامنـه، جلـواز ذلـك عليهـا، عـىلٰ  عىلٰ 

رع إلينـا، وهـذا يقـدح يف ـمن قبل، فال نثـق بوصـول مجيـع الشـ

 .للرشع كونه حافظاً 

حكـام مـا بـبعض األ ن عاملـاً ن ال يكـوأيف جتـويز  نَّ إف ،وبعد

وال جيـب  .ه عنـهنـزَّ ا يُ يوجب التنفري عن قبول قولـه، وذلـك ممـَّ

ــورةً  ــاس ص ــن الن ــون أحس ــأن يك ــب أن ال يكــون ، وإنَّ ام جي

ــىلٰ  ــورة وع ــني الص ــة مش ــاقص اخللق ــه يُ  ن ــوج ــول نفِّ ــن قب ر ع

 .قوله، هذا هو الكالم يف صفات اإلمام

*   *   * 

 ):هـ٧ق (د الراوندي حمّمد بن سعي/ عجالة املعرفة

ق وجيب أن يكون أعلـم أهـل زمانـه، فـيام يتعلَّـ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ينيَّ باملصالح الدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي/ ينأعالم الدِّ 

ــ]] ٥٢ص [[ ــال ٰى ومت ــذلك ف ــان ك ــدَّ  ك ــاً  ب ــه عامل ــن كون  م

ــه األ ــبح تكليف ــا، لق ــع بجميعه ــه، م ــوع إلي ــف الرج داء وتكلي

 .ع إليه فيهرَج يه ويُ ؤدّ العلم بام يُ فقد 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

لــذلك أخــذنا معانيــه مــن رشح هنــج   تــذنيب]] ١٦٧ص [[

 :البالغة مليثم البحراين

ــواسِّ  ــن احل ــا م ــن عالئقه ــت م ــانية إذا فرغ ــنفس اإلنس  ال

ــ رجعــت بطبعهــا إىلٰ  ،الظــاهرة ن فيحصــل هلــا مــ ،اجنــاب رهبِّ

ــا ــن أحواهل ــا م ــق هب ــو ألي ــا ه ــاك م ــور هن ــمّ  ،الص ــم يف  ث ترتس

هــذا  ،فتصــري كاملشــاهدة ،املشــرتك احلــسِّ  إىلٰ  لــة وتــنحطُّ املخيَّ 

ة مل يكـن كانـت قويَّـ ٰى فمتـ ،ا حـال يقظتهـاوأمَّ  .حاهلا يف منامها

 ،هلــا عــن مالحظــة مبادهيــا قــاً ياشــتغاهلا بتــدبري بــدهنا عا

ـــصــال بحضــواالتِّ   ،عليهــا ض مــن جنابــه صــوراً فيفــي ،ارة رهبِّ

 .ه مشاهد هلاتصري كأنَّ  ٰى لتها حتَّ ترتسم يف خميَّ  ثمّ 

 ،مـه النبـيُّ ام هـو بعلـم علَّ بـات إنَّـباملغيَّ  خبـار عـيلٍّ إ :إن قيل

 امَّ ـوهلــذا لــ ،ال مزيــة لـه وحينئـذٍ  ،مــه غـريه لكــان مثلــهولـو علَّ 

عطيــت علــم لقــد أُ  :وصــف األتــراك قــال لــه بعــض أصــحابه

ــ«: ك وقــالفضــح ،الغيــب ــإنَّ ــ ،م مــن ذي علــمام هــو تعلُّ ام وإنَّ

ده اهللا بعــدها ونحــوه هــو علــم ومــا عــدَّ  ،الغيــب علــم الســاعة

ه مـه اهللا نبيـَّومـا سـواه فعلـم علَّ  ، اهللالغيب الـذي ال يعلمـه إالَّ 

 .»ودعا يل بأن أعيه ،منيهفعلَّ 

ــا ــ :قلن ــم األوَّ أمَّ ــلَّ ا القس ــاهللال فمس ــه ب ــ ،م اختصاص ا وأمَّ

ــدَّ  ــه ٰى عامل ــإنَّ  ،علم ــاش  ف ــتعداد النتق ــا اس ــية هل ــنفس القدس ال

ــةاألُ  ــور الغيبي ــ ،م ــود اهللافتتأهَّ ــة ج ــاص ،ل إلفاض   واالختص

ــ]] ١٦٨ص /[[ ــة اهللا إمَّ ــوهبعناي ــول ونح ــطة الرس أو  ،ا بواس

ــبغريهــا كإعــداد نفســه للقــوانني الكلّ  ــ ولــو كــان النبــيُّ  ،ةيَّ ام إنَّ

ــوراً  ــاه ص ــتج إىلٰ  أعط ــة مل حي ــه ب جزئي ــهدعائ ــإنَّ  ،فهم ــا  ف فهمه

ــ ــويُ  .فهــم ٰى ســهل ملــن لــه أدن  منــي رســول اهللا علَّ «:  دهؤيِّ

: وقـول النبـيِّ ، » بـاب ألـف بـاب ألف بـاب انفـتح يل مـن كـلِّ 

ــمأُ « ــيلٌّ وأُ  ،عطيــت جوامــع الكل ــم عطــي ع ويف ، »جوامــع العل

املعطـي هلـام هـو  أنَّ  داللـة عـىلٰ  )عطيـتأُ ( عـىلٰ  )عطيأُ (عطف 

 .وهو املطلوب ،اهللا

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

جيــب أن يكــون اإلمــام أفضــل : الرابــع: قــال ]]٥٧٩ص [[

 . م يف النبيِّ ة كام تقدَّ الرعيَّ 

ــول ــي  :أق ــاف الت ــن األوص ــث م ــف الثال ــو الوص ــذا ه ه

ــليَّ  ــوب أفض ــو وج ــوفًا هبــا، وه ــام موص ــون اإلم ة جيــب أن يك

ــىلٰ  ــام ع ــع رعيَّ  اإلم ــمجي ــف اتَّ . هت ــذا الوص ــر وه ــه أكث ــق علي ف

 .ةنَّ ة وأهل السُّ العقالء من اإلماميَّ 

 :]الفاضل رأي املعتزلة يف جواز تقديم املفضول عىلٰ [

زوا إمامــة املفضــول مــع وخــالف فيــه بعــض املعتزلــة وجــوَّ 

ــل ــ. وجــود الفاض ــىلٰ َمحلَ  ]]٥٨٠ص [/[ام وإنَّ ــا  هــم ع ــك م ذل



 ٥٤٣  ................................................................................  العدالة) ٣/  صفات اإلمام/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

 القـول بتفضـيل عـيلِّ ذهب إليه مجاعة من أعيـان مشـاخيهم مـن 

ـسـائر األُ  عـىلٰ  بن أيب طالب    ة مـن أصـحاب النبـيِّ مَّ

تــه، بحيــث مل يوَجــد فــيهم مــن هــو أفضــل منــه وأنســابه ورعيَّ 

ــلِّ  ــل الك ــو أفض ــل ه ــه، ب ــاٍو ل ــول اهللا إالَّ  وال مس ،  رس

 ثبـت عنـدهم فلـامَّ . ةة ونقليـَّة عقليـَّوأثبتوا ذلـك بـدالئل قطعيـَّ

ة خالفـة أيب بكـر وعمـر وعـثامن بعـد صـحَّ بهذا األصل وقالوا 

ـــنصِّ بالبيعـــة واالختيـــار يف األوَّ  رســـول اهللا  يف  ل، وال

 يف الثالــث الواقعــة بــنصِّ  ٰى م عليــه، والشــورالثــاين مــن املتقــدِّ 

ــ ــة حقَّ ــتهم يف اعتقــادهم خالف مــع كــوهنم  ةالثــاين، كــان خالف

ــبة إىلٰ  ــولني بالنس ــيلِّ  مفض ــن  ع ــدوه م ــا اعتق ــب؛ مل ــن أيب طال ب

يف طريـق االختيـار والبيعـة تقـديم  فقـد صـحَّ . ته علـيهمضليَّ أف

 .الفاضل ملصلحة يقتضيها رأي أهل االختيار املفضول عىلٰ 

 :]ة اإلمامة يف جواز أفضليَّ نَّ رأي أهل السُّ [ ]]٥٨١ص [/[

ـوأمَّ  مـن  ة اإلمـام واخلليفـة عـىلٰ ة فقـالوا بأفضـليَّ نَّ ا أهل السُّ

ــ ــن الرعيَّ ــواه م ــس ــالوا برتتي ــليَّ ة، وق ــة ب أفض ــاء األربع ة اخللف

مـــه يف ة أيب بكـــر لتقدُّ برتتيـــبهم يف اخلالفـــة، فقـــالوا بأفضـــليَّ 

ة ومل يشـرتطوا األفضـليَّ . اخلالفة، ثّم عمـر، ثـّم عـثامن، ثـّم عـيلّ 

ـ ا بعـد األربعـة صـارت يف باقي اخللفاء غـري هـذه األربعـة؛ ألهنَّ

نئــٍذ ال خالفــة حقيقـًة؛ الرتفــاع االختيــار حي] عضوضــاً [ملكـًا 

ــلِّ  ــل احل ــن أه ــلُّ  ع ــدول والتس ــل ال ــة أه ــد بغلب ــىلٰ والعق  ط ع

 .ة باالستيالء القهرّي الرعيَّ 

 :]ة اإلمامة يف جواز أفضليَّ رأي اإلماميَّ [

ــ ـوأمَّ ــون اإلمــام أفضــل : ة فقــالواا اإلماميـَّ جيــب أن يك

أن يكــون  ]]٥٨٢ص [/[ ، فــال يصــحُّ  ة بعــد النبــيِّ الرعيَّــ

ـ. وال مسـاٍو لـه ته من هو أفضـل منـهيف رعيَّ  م تهم مـا تقـدَّ وحجَّ

ــ ــليَّ مــن احلجَّ ــيِّ ة يف وجــوب أفض ــىلٰ  ة النب ــه؛ ألنَّ مَّ أُ  ع ــام  ت اإلم

ــيِّ  ــه  خليفــة النب ــائم مقام ــيِّ . وق   فكــام وجــب يف النب

تــه وجــب يف اإلمــام أن يكــون أفضــل مَّ أن يكــون أفضــل أُ 

 ته من غري فرق؛ ملـا يلـزم مـن وجـوب تقـديم الفاضـل عـىلٰ رعيَّ 

ــىلٰ املفضــ ــول ع ــبح تقــديم املفض ــل وق ــدليل العقــل والنق  ول ب

 .الفاضل كذلك

 :]الفاضل قول املعتزلة بجواز تقديم املفضول عىلٰ  ردُّ [

ــول عــىلٰ  ــواز تقــديم املفض ــول املعتزلــة بج الفاضــل  وق

ــىلٰ  ــه ع ــد؛ البتنائ ــوٌل فاس ــلحٍة ق ــن أنَّ  ملص ــد م ــلهم الفاس  أص

ن االختيـــار الناشـــئ عـــن الظنـــو اإلمامـــة مرجعهـــا إىلٰ 

ــ ــ. ةاالجتهاديَّ ــه ممَّ ــان بطالن ــد ب ــل ق ــذا األص ــدَّ وه ــن ا تق م م

ــوله،  ــن اهللا ومــن رس ــه م ــًا علي ــون اإلمــام منصوص وجــوب ك

ــىلٰ  ــول ع ــلحان املفض ــوله ال يستص ــًا؛  واهللا ورس ــل قطع الفاض

ــع وقوعــه مــن احلكــيم ــيح ممتن . لقبحــه يف نظــر العقــول، والقب

ــ ــن اإلماميَّ ــهور ع ــذهب املش ــذا امل ــوا اعتوه ــه أوجب ــاد ة ب ق

ــليَّ  ــيلِّ أفض ــب  ة ع ــن أيب طال ــىلٰ  ب ــا  ع ــحابة؛ مل ــائر الص س

ــ ــن أنَّ ــدوه م ــوص عاعتق ــن ه املنص ــن اهللا وم ــنهم م ــن بي ــه م لي

 .رسوله

*   *   * 

 :العدالة) ٣

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

يف اعــرتاض كالمـــه فــيام جيـــب أن : فصــل ]]١٥٣ص [[

 :اتيكون عليه اإلمام من الصف

اعلم أنَّـه وإن كـان ال خـالف بيننـا وبـني صـاحب الكتـاب 

وأصــحابه يف األوصــاف التــي أثبتهــا لإلمــام مــن كونــه عــاقالً 

بعـض مـا وقـع عليـه  مسـلًام عـدالً، فإنَّـه قـد اسـتدلَّ عـىلٰ  احر� 

ــون  ــا ك ــن إن أثبتن ــه، ونح ــدلُّ علي ــام ال ي ــك ب ــن ذل ــالف م اخل

نّـ م ا كونـه فاســقًا، فاإلمـام عـدالً، وتيقَّ طريقنـا يف ذلـك مـا تقــدَّ

بياننـا لـه مــن أدلَّـة عصـمته وطهارتــه، فمـن مل يسـلك يف ذلــك 

مـا  املطلـوب منـه، ونحـن نعـرتض عـىلٰ  ما سـلكناه مل يصـل إىلٰ 

كونـه عـدالً، وُنبـنيِّ مـا يمكـن أن ُيطَعـن بـه مـن  استدلَّ به عىلٰ 

ة كون اإلمام بخالف هذه الصفات ز من األُمَّ  .جوَّ

ن قـــال صـــاحب الكتـــاب  م فصـــالً يتضـــمَّ بعـــد أن قـــدَّ

ــد أ ــفاته، وبع ــاس يف ص ــتالف الن ــالف يف اخ ــه ال خ ــر أنَّ ن ذك

ـا الـذي يـدلُّ عـىلٰ : (عـادالً مسـلامً  اكونه حر�  وجـوب كونـه  فأمَّ

عدالً فألنَّـه قـد ثبـت أنَّ العدالـة مطلوبـة يف الشـاهد واحلـاكم، 

ــىلٰ  ــة أع ــالف أنَّ اإلمام ــأم وال خ ــق ب ــيام يتعلَّ ــنهام ف ــًة م ر منزل

الدين، ألنَّ إليه مـا إلـيهام وزيـادة، فـإذا كـان الفسـق يمنـع مـن 

 ).كونه شاهدًا وحاكًام فبأن يمنع من كونه إمامًا أوىلٰ 

إذا مل يمنـع فسـقه مـن أن يكـون إمامـًا : فـإن قيـل: (ثّم قـال

إنَّــه ال يمنــع مــن : الصــالة، فهــالَّ قلــتم]] ١٥٤ص /[[يف 

ــه ــل ل ــًا؟ قي ــه إمام ــىلٰ : كون ــك ع ــًا  إن دلَّ ذل ــه إمام ــواز كون ج

ــون  َز أن يك ــوِّ ــام ُج ــه، وإنَّ ــاهدًا بمثل ــاكًام وش ــه ح زوا كون ــوِّ فج

َزت  ــوِّ ــري، فُج ــوق الغ ــق بحق ــا ال تتعلَّ ــالة ألهنَّ ــًا يف الص إمام

ــا مبنيَّــة يف اجلـواز عــىلٰ  َزت صـالته، ألهنَّ جــواز  إمامتـه كــام ُجــوِّ
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صـــالته، ومـــن حـــقِّ اإلمـــام أن يقـــوم بـــاحلقوق كاحلـــدود 

ــام ــوال مــن واألحك ــاف، وأخــذ األم ، واالنصــاف واالنتص

ـــا يف حقِّ  ـــا ورصفه ـــىلٰ وجوهه ـــؤَمن ع ـــق ال ُي ـــا، والفاس  ه

 ...).ذلك

ــه ــال ل ــول: يق ــاب أن يق ــذا الب ــالف يف ه ــن خ ــا : إنَّ مل أن

ــام  ُأسـّوي فـيام أجزتــه بـني اإلمــام واحلـاكم والشــاهد، ألنَّنـي إنَّ

ـــع إىلٰ  ـــام يرج ـــقًا ب ـــام فاس ـــون اإلم ـــز أن يك ـــذاهب  ُأجي امل

االعتقـــادات، ويـــدخل التأويـــل يف والشـــبهة، كاعتقـــاد و

مـذهب اخلـوارج بالشـبهة، أو بعـض البـدع التـي ُحيَمـل عليهــا 

ــب  ــوارح، وجي ــال اجل ــق بأفع ــا يتعلَّ ــه، دون م ــل في ــوء التأوي س

ـل مـن املـذهب يف  احلدَّ عىلٰ  مرتكبـه، وإذا كـان هـذا هـو املحصَّ

ز يت بينــه وبــني الشــاهد واحلــاكم، وجــوَّ ت يف كــلِّ اإلمــام ســوَّ

ــن  ــع م ــك أّين أمتن ــن ل ــن أي ــر، فم ــه يف اآلخ زت ــا جوَّ ــٍد م واح

 إجازة ذلك يف الشاهد واحلاكم؟

ال خـــالف يف أنَّ الشـــاهد جيـــب أن يكـــون : فـــإن قلـــت

 .احلاكم]] ١٥٥ص /[[عدالً، وكذلك 

إنَّام الـذي ال خـالف فيـه مـن عدالتـه أن ال يكـون : قيل لك

ـــق بأفعـــال اجلـــوارح و  بـــام ال يرجـــع إىلٰ فاســـقًا بفســـق يتعلَّ

ــدا  ــل، ومــا ع ــوغ فيهــا التأوي ــي يس ــادات الت املــذاهب واالعتق

قـت بـني : ولـه أيضـًا أن يقـول. اخلـالف فيـه ذلك فكـلُّ  لـو فرَّ

ــاً  ــول أيض ــاز يل أن أق ــة جل ــوب العدال ــاكم يف وج ــام واحل : اإلم

ــم  ــه احلك ــم بنفس ــه أن حيك ــيس ل ــقًا فل ــان فاس ــام إذا ك إنَّ اإلم

ّكــام ة، وإن كــان لــه أن يــوّيل احلُ الــذي ُيعتَــرب فيــه العدالــ

ــع  ــٍد أن جيم ــوغ ألح ــف يس ــدوالً، وكي ــانوا ع ــوا إذا ك فيحكم

ــأنَّ  ــول ب ــني الق ــة، وب ــب العدال ــم يوج ــأنَّ احلك ــول ب ــني الق ب

اإلمام له أن حيكم مـع كونـه غـري عـدٍل؟ فبطـل قـول صـاحب 

 ).إنَّ إليه ما إليهام وزيادة: (الكتاب

ـــه  ـــا قول ـــه با -فأمَّ ـــن عارض ـــواب م ـــالة يف ج : -لص

ــة( ــه حــاكًام وشــاهدًا هلــذه العلَّ زوا كون ــا، فقــد )فجــوِّ ــم  بيَّنّ أهنَّ

زون ذلــك عــىلٰ  زوه يف اإلمــام، وهــو فــيام  جيــوِّ احلــدِّ الــذي جــوَّ

 .دخل فيه التأويل والشبهة دون ما عداه

ــق  ــالة ال تتعلَّ ــة الص ــأنَّ إمام ــرين ب ــني األم ــه ب ــا فرق فأمَّ

تتعلَّــق بــاحلقوق  بحقــوق الغــري، وإمامــة املســلمني كّلهــم

ــول ــل أن يق ــة، فلقائ ــق : املتعّدي ــًا تتعلَّ ــالة أيض ــة الص إنَّ إمام

ــدّ  ــوق تتع ــر إىلٰ  ٰى بحق ــام، أَال ت ــري اإلم ــؤتمِّ  ٰى غ ــالة امل  أنَّ ص

 ِّ ـل عـن املـؤمت ني، ومـا بخالف صـالة املنفـرد، وأنَّ اإلمـام يتحمَّ

ال يكــون حاصــالً إذا كــانوا منفــردين، وتســقط عــنهم يف حــال 

ــة  ــف اإلمام ــالة؟ فكي ــردوا بالص ــيهم إذا انف ــب عل ــال جت أفع

ــق بحقــوق تتعــدّ : (يقــال مــع ذلــك  ٰى إنَّ إمامــة الصــالة ال تتعلَّ

 ؟)الغري إىلٰ 

ــا قولــه ــؤَمتن يف إقامــة احلــدود وأخــذ : (فأمَّ إنَّ الفاســق ال ُي

ــا ــا يف وجوهه ــوال ورصفه ــزم ) األم ــه يل ــذلك، إالَّ أنَّ ــو ك فه

ؤَمن مــن أن يكـون فاســقًا ومـن ال ُيـ: عليـه أن يقـال يف مقابلتــه

ــة ال  ــرًا للعدال ــان مظه ــق وإن ك ــًا للفس ــون مبطن ــوز أن يك وجي

ا ذكرتـه أنَّ ملـن خـالف يف وجـوب  عـىلٰ . ُيؤَمن أيضـًا يف يشء ممـَّ

ــول ــام أن يق ــة اإلم ــىلٰ : عدال ــزم ع ــذا ال يل ــذي  ه ــذهب ال امل

زنــاه   ه، ألنَّــه إذا كــان مقــدمًا عــىلٰ بيَّنّــاو]] ١٥٦ص /[[جوَّ

يف كـلِّ مـا يعتقـده قبيحـًا  سـٍد لشـبهٍة مـع حتّريـه احلـقَّ اعتقاٍد فا

أخــذ األمــوال ووضــعها يف غــري  آمنــًا منــه أن يقــدم عــىلٰ 

 .موضعها، ألنَّ ذلك ال يشتبه عليه قبحه أصالً 

وبعــد، فــإنَّ فســقه إن مل يمنــع : (ثــّم قــال صــاحب الكتــاب

ــا  ــه م ــر من ــًا، وإن ظه ــه إمام ــويز كون ــب جت ــة فيج ــن اإلمام م

ــدو ــب احل ــىلٰ يوج ــؤَمتن ع ــه ال ُي ــذا حال ــن ه ــا د، وم . إقامته

ــ أنَّــه ال ُيضــيِّع  ل إىلٰ وبعــد، فقــد ثبــت أنَّ الواجــب التوصُّ

الواجـب  احلدود، فلو جاز كونه إمامـًا وهـذا حالـه لكـان احلـدُّ 

وبعـد، فقـد ثبـت بإمجـاع الصـحابة أنَّ اإلمـام جيـب أن . ضائعاً 

ــر ــري جم ــدث جي ــع بح ــالف  ٰى ُخيَل ــه ال خ ــق، ألنَّ ــني الفس ب

ــام عــثامن هــل أحــدث  ــام اختلفــوا يف أّي الصــحابة يف ذلــك، وإنَّ

 ...).ما يوجب خلعه أم مل ُحيِدث؟ فهذا أيضًا ُيبنيِّ ما قلناه

أنَّ من خالف يف وجوب عدالة اإلمام مل جيوز  بيَّنّاقد : يقال له

فاعلـه، وإنَّـام جيـوز أن يكـون  عـىلٰ  كونه متظاهرًا بام يوجب احلدَّ 

اد فاسٍد محله عليه سـوء التأويـل، ولـيس يف رضوب فاسقًا باعتق

أحـٍد  الفسق الذي يوجب احلدود ما جيوز أن يدخل الشـبهة عـىلٰ 

هـذه اجلملـة أن  يعتقد بالتأويل إباحتـه، فـال يلـزم عـىلٰ  ٰى فيه حتَّ 

زوا كونه إمامًا وإن أقدم عىلٰ  ما يوجـب إقامـة احلـدود قياسـًا  ُجيوِّ

 .ة اعتقدها لشبهةكونه خارجيًا أو صاحب بدع عىلٰ 

ــا خلــع اإلمــام للحــدث فــال يــنقض هــذه اجلملــة، ألنَّ  فأمَّ

ــحابة مل  ــىلٰ ]] ١٥٧ص /[[الص ــع ع ــلِّ  جتم ــع ك ــوب خل  وج

مـا ال شـبهة  ، وإنَّام اعتقدوا وجـوب خلـع مـن أقـدم عـىلٰ صٍ عا

ــوال  ــذ األم ــل أخ ــة معــه، مث ــر اإلمام ــام ألم ــه، وال انتظ يف مثل
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ــلُّ  ــيس ك ــا، ول ــري وجوهه ــا يف غ ــ ورصفه ــذا ح ــري ه دث جي

أنَّــه لــيس ألحــٍد أن ُيعلِّــل مــا أمجعــت  ٰى ، أَال تــرٰى املجــر

ال : اسـتحقاق اخللـع لـه مـن املعـايص بـأن يقـول الصحابة عىلٰ 

ــلِّ  ــام لك ــع اإلم ــب أن أخل ــية فيج ــه معص ــذلك إالَّ كون ــة ل علَّ

معصــية، وإن كانــت معصــية صــغرية؟ فلــذلك لــيس ألحــٍد أن 

 .نه حدثًا، تأمَّلاخللع كو جيعل العلَّة فيام اقتٰىض 

ل قال صـاحب الكتـاب بعـد أن أجـاب عـن سـؤاٍل ال ُيسـئَ 

ــه ــق بأفعــال : فــإن قــال: (عن ــام ُأســلِّم أنَّ الفســق الــذي يتعلَّ إنَّ

ـه إذا كـان  ًا متعّلقـاجلوارح يمنـع مـن كونـه إمامـًا، فمـن أيـن أنَّ

ومـا أنكـرتم أنَّ البـاغي [بمذهب وتأويـل يمنـع مـن اإلمامـة؟ 

الً  ]. وكــذلك اخلــارجي ال يمنــع كــوهنام إمــامني؟ إذا كــان متــأوِّ

إنَّ الواجــب علينــا منــع البــاغي عــن بغيــه وتصـــّرفه : قيــل لــه

ف فيـه، ومـن حـقِّ اإلمـام أن يمنـع غـريه وال يمنـع،  فيام يتصـرَّ

وأن تلــزم طاعتــه، فكيــف يصــحُّ كــون مــن هــذه حالــه إمامــًا؟ 

عزلــه اإلمــام أن ي وألنَّ األمــري إذا ظهــر منــه البغــي وجــب عــىلٰ 

املسـلمني إزالـة البـاغي  ويمنعه من البغـي، وكـذلك جيـب عـىلٰ 

عــن بغيــه، ويلــزمهم إقامــة اإلمــام، وذلــك يمنــع فــيمن هــذه 

حاله أن يكـون إمامـًا، وألنَّ إقامـة احلـدود وتنفيـذ األحكـام ال 

، فـال بـدَّ فـيمن يقـوم بـه مـن صـفة أحـدٍ  جيوز أن يقوم بـه كـلُّ 

ــ ــدالً وع ــان ع ــت إذا ك ــد ثب ــة، وق ــي  ىلٰ خمصوص ــفات الت الص

ــاغي،  ــك يف الب ــت ذل ، ومل يثب ــحُّ ــذلك يص ــه ب ــا أنَّ قيام نقوهل

 ...).فيجب أن يكون حاله كحال سائر الناس

ــا قولــك: يقــال لــه]] ١٥٨ص /[[ ــا : (أمَّ إنَّ الواجــب علين

ــه وتصـــرُّ  ــاغي مــن بغي ــع الب ــهمن ف في ــيام يتصـــرَّ ، فلفــظ )فه ف

ــقَّ  ــه مــن ش ــإن أردت ب ــكل حمتمــل، ف ــظ مش ــاغي لف ــا  الب عص

حقــوقهم،  عــىلٰ  املسـلمني، واســتبدَّ علـيهم بــُأمورهم، واسـتوىلٰ 

ـــرُّ  ــن تص ــفته ع ــذه ص ــن ه ــع م ــكَّ يف من ــال ش ــالقول ف فه ب

ــن  ــاغي م ــك، وإن أردت بالب ــالف يف ذل ــيس اخل ــل، ول والفع

ــًا  ــان متحّري ــه وك ــت علي ــبهٍة دخل ــدًا لش ــذهبًا فاس ــد م يف اعتق

ـ  جيـب منعـه بالتنبيـه ، فـإنَّ هـذا إنَّـاماسائر ُأموره ملـا يعتقـده حق�

ـة، وال جيــب بغــري ذلــك، وإن  واإلرشـاد والــوعظ وإقامــة احلجَّ

ــع: (أردت بقولــك ــريه وال يمن ــام أن يمنــع غ ــن حــقِّ اإلم ) وم

اليــد فــذلك صــحيح،  املنـع الــذي يكــون بــالقهر واألخـذ عــىلٰ 

ــ ــع، وإن أردت الض ــذا املوض ــع يف ه ــو ال ينف ــر ـوه رب اآلخ

 .شاد فال إطباق معك عليهمن املنع الذي هو التنبيه واإلر

ا قوله اإلمـام  إنَّ األمري إذا ظهر منه البغـي وجـب عـىلٰ : (فأمَّ

إنَّه يمنـع مـن اإلمامـة، فـال : ، فإن أراد به البغي الذي قلنا)عزله

االعتقـاد واملـذاهب  شكَّ فـيام ذكـره، وإن أراد بـه مـا يرجـع إىلٰ 

لة، فمن يوافقه عىلٰ  هـر ذلـك؟ وجـوب عـزل األمـري إذا أظ املتأوِّ

املـذهب  وهل القول يف األمري يف هذا البـاب عنـد مـن ذهـب إىلٰ 

 الذي حكيناه إالَّ كالقول يف اإلمام؟

ــه ــا قول ــىلٰ : (وأمَّ ــالف يف أنَّ العــدل ومــن كــان ع ــه ال خ  إنَّ

الصــفات التــي تقوهلــا يصــحُّ أن يكــون إمامــًا، ومل يثبــت ذلــك 

ــاغي ــ)يف الب ــالم أن ُيقَط ــذا الك ــيه ه ــا يقتض ــأكثر م ــىلٰ ، ف  ع ع

ــد  ــدالً، ألنَّ فق ــن ع ــيمن مل يك ــكُّ ف ــدل، وُيَش ــة الع جــواز إمام

ــام يقتضـــي الشــكَّ  ــيس بعــدل إنَّ ــيمن ل ــع  اإلمجــاع ف دون القط

ـــام رشع يف  عـــىلٰ  أنَّ إمامتـــه ال جتـــوز، وصـــاحب الكتـــاب إنَّ

ــة عــىلٰ  ــويزًا،  الدالل ــيس بعــدٍل قطعــًا ال جت ــاد إمامــة مــن ل فس

 .وهذا الكالم ال يقتيض ذلك

ــأل ]] ١٥٩ص /[[ ــد أن س ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ث

زوا : فــإن قــال: (نفسـه عــامَّ ال شــبهة يف مثلــه وأجـاب عنــه جــوِّ

ــه يف  زتم مثل ــوَّ ــام ج ــًا ك ــون إمام ــل أن يك ــق بالتأوي ــيمن يفس ف

إنَّ ذلـك يمنـع : أنَّ شـيخينا يقـوالن بيَّنّـاقـد : الشاهد، قيـل لـه

ـام قـد أج ة شهادته، فال مسـألة علـيهام، ألهنَّ ريـا البـاب من صحَّ

ــه وإن أجــاز يف الشــاهد ذلــك،  ٰى جمــر ــا غريمهــا فإنَّ واحــدًا، فأمَّ

فإنَّه ال جييزه يف اإلمـام ملـا لـه مـن الرتبـة كـام ال ُجييـزه يف األمـري 

ــه ال جيــوز أن يكــون الفضــل مطلوبــًا فيــه، ومــا  واحلــاكم، وألنَّ

ــل  ــا أنَّ الفســق بتأوي يقــدح يف الفضــل غــري معتــرب، وقــد علمن

ــدح يف الف ــاب، يق ــذا الب ــربًا يف ه ــون معت ــب أن يك ــل، فيج ض

مـن  وألنَّ الواجب علينا إقامـة احلكـم مـن تأديـب وغـريه عـىلٰ 

ل، فـال جيـوز أن يكـون مظهـرًا ملثلـه  ُيقِدم عىلٰ  هذا الفسق املتـأوَّ

 ).كام قلناه يف الفسق الذي يوجب احلدود

واعلـم أنَّ مـن خـالف يف هـذا البـاب ال ُجييـز أن : (ثّم قـال

ــام نقــول إذا خــرج وغلــب خيتــار ل إلمامــة مــن هــذه حالــه، وإنَّ

ــالوا ــام ق ــام، وربَّ ــو إم ــة فه ــة األئمَّ ــلك طريق ــوم : وقهــر وس يق

مقـام اإلمــام، فــإذا صــحَّ بـام ســنذكره أنَّ الواجــب أن ال يكــون 

والعقــد لـه فقــد صـحَّ مــا ذكرنــاه  إمـام إالَّ باختيــار أهـل احلــلِّ 

إمامتـه لصـحَّ أن ُخيتـار  باإلمجاع، ألنَّه لو كان بغيـه ال يمنـع مـن

 التفريــع عــىلٰ  ٰى ، ثــّم أتبــع بــام جيــري جمــر)وهــذه حالــه ابتــداءً 

 .عهلتتبُّ  ٰى مذاهبه يف هذا الباب ال معن
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ــا مــن منــع يف الشــاهد أن : يقــال لــه]] ١٦٠ص /[[ أمَّ

يكون فاسقًا بالتأويـل كـام منـع أن يكـون فاسـقًا بغـري التأويـل، 

 .فليس يلزمه السؤال الذي أوردته

ـن أجـاز ذلـك بـذكر الرتبـة بـني الشـاهد  ا احتجاجه عمَّ فأمَّ

ــول ــل أن يق ــيئًا، ألنَّ لقائ ــي ش ــامَّ ال يغن ــام، فم ــبهة : واإلم ال ش

ــىلٰ  ــة ع ــتم أنَّ  يف أنَّ لإلمــام رتب ــن أيــن زعم ــه م الشــاهد، إالَّ أنَّ

ــل  ــقًا بالتأوي ــون فاس ــيان أن ال يك ــه يقتض ــادة رتبت ــه وزي ت مزيَّ

 د؟ أَولـيس مـع أنَّ لـه الرتبـة عـىلٰ وإن جاز مثل ذلـك يف الشـاه

ــه بخــالف ظــاهره، وال جيــب أن  الشــاهد جيــوز أن يكــون باطن

ــىلٰ  ــع ع ــن ُيقَط ــون ممَّ ــك يف  يك ــل ذل ــب مث ــام ال جي ــه ك باطن

ــه عــىلٰ  ــت رتبت ــإن كان ــه أن  الشــاهد؟ ف ـــي في ــاهد ال تقتض الش

ــاهد يف  ــاويًا للش ــون مس ــاز أن يك ــاطن، وج ــأمون الب ــون م يك

الظـاهر، فـأالَّ جـاز مـع أنَّ لـه الرتبـة  إىلٰ  العدالة املرجـوع فيهـا

 التأويل؟ عليه أن يتساويا يف جتويز الفسق الراجع إىلٰ 

ــك إىلٰ  ــام يف ذل ــال اإلم ــالم يف ردِّ ح ــا الك ــري  فأمَّ ــال األم ح

م  .واحلاكم فقد تقدَّ

ا قوله ال جيـوز أن يكـون الفضـل مطلوبـًا، ومـا يقـدح : (فأمَّ

، )بتأويـل يقـدح يف الفضـل يف الفضل غـري معتـرب، وأنَّ الفسـق

ــذاهب إىلٰ  ــإنَّ ال ــول ف ــاه يق ــذي حكين ــذهب ال ــل : امل إنَّ الفض

وإن كــان مطلوبــًا مــع ســالمة األحــوال فإنَّــه ال يمتنــع أن 

تـــرك اعتبـــار الفضـــل  تعـــرتض ُأمـــور تـــدفع املختـــارين إىلٰ 

واختيار مـن يقـوم باإلمامـة ويضـطلع هبـا وإن مل يكـن فاضـالً، 

طلـــوب يف اإلمامـــة مـــع ســـالمة كـــام أنَّ األفضـــل عنـــدك م

مــذهبك أن يعــرتض يف  األحــوال، ومــع هــذا فــال يمتنــع عــىلٰ 

ـــل إىلٰ  ـــب العـــدول عـــن األفض  بعـــض األحـــوال مـــا يوج

ــع الســالمة  ــول، وإن كــان األفضــل هــو املطلــوب م املفض

ــوال  ــض األح ــل يف بع ــن األفض ــدول ع ــذرك يف الع فاجعــل ع

ــن  ــدل ع ــن ع ــذرًا مل ــالمة ع ــع الس ــوب م ــو املطل ــان ه وإن ك

الفاضــل يف بعــض األحــوال للضـــرورة وإن كــان الفضــل 

ــاً ]] ١٦١ص /[[ ــىلٰ . مطلوب ــب إىلٰ  ع ــذهب  أنَّ مــن ذه هــذا امل

إنَّ الفضـل يقـدح فيـه الفسـق، سـواء كـان بتأويـل أو : ال يقول

ــري تأويــل، ألنَّ األعــامل عنــده ال تتحــابط، وال املســتحقُّ   بغ

 .عليها من ثواب وعقاب

ــا قولــك علينــا أن ال نقــيم األحكــام مــن إنَّ الواجــب : (فأمَّ

ل كــام نقــيم  مــن ُيقــِدم عــىلٰ  تأديــب وغــريه عــىلٰ  ــأوِّ الفســق املت

م أنَّ )من يفعـل مـن الفسـق مـا يقتضـيها احلدود عىلٰ  ، فقـد تقـدَّ

ــق  ــام يتعلَّ ــز كــون اإلمــام فاســقًا ب ــاه ال ُجيي مــن أجــاز مــا ذكرن

 بأفعال اجلـوارح ويوجـب إقامـة احلـدود، وإنَّـام ُجييـز ذلـك فـيام

االعتقــادات واملــذاهب، فــإن أردت باألحكــام التــي  يرجــع إىلٰ 

ــدناه، وإن أردت  ــد أفس ــبههام فق ــدود ومــا أش ــه احل نقيمهــا علي

االسـتدعاء والــوعظ ومـا أشــبهها فقـد جيــوز أن ُيسـتَعمل مثــل 

ذلك مـع اإلمـام، وال تكـون إمامتـه مانعـة منـه، وكيـف يمتنـع 

ــة اإلمــام و ــز أن توقــف األُمَّ ــده مــن ذلــك مــن ُجيي ُتعلِّمــه وتفي

ــ ــاظره فيهــا وحتاجَّ أقواهلــا  ه، ويرجــع إىلٰ العلــم باألحكــام، وتن

 بخالفها؟ ٰى بعد أن كان أفت

ا ما حكيتـه يف آخـر الكـالم مـن أنَّ مـن خالفـك يف هـذا  فأمَّ

ــام  البــاب ال ُجييــز أن ُخيتــار لإلمامــة ابتــداًء مــن هــذا حالــه، وإنَّ

متــنٍّ ال يكــون ، فهــو يقــول بإمامتــه إذا خــرج وغلــب واســتوىلٰ 

الوجه الـذي يسـهل عليـك إفسـاده، ومـن خـالف  املذهب عىلٰ 

ــاه فهــو يف اجلملــة ممَّــن يقــول إنَّ اإلمامــة ال تنعقــد : فــيام حكين

ــصٍّ  ــار أو ن ــر، إالَّ باختي ــة والقه ــًا بالغلب ــون إمام ــه ال يك ، وأنَّ

ــدًا  ــادًا فاس ــد اعتق ــن يعتق ــة م ــار لإلمام ــز أن خيت ــام ال ُجيي وإنَّ

ــل إذا ت  بالتأوي ــطرَّ ــا إذا اض ــالمة، فأمَّ ــال س ــال ح ــت احل كان

]] ١٦٢ص /[[احلـــال إليـــه ومل يوجـــد يف العصــــر مـــن 

يضـطلع باإلمامــة ويقـوم هبــا اضـطالعه جــاز عنـدهم اختيــاره 

لناه وأوضحناه عىلٰ  م فيام فصَّ  .ما تقدَّ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ــأو]] ١٨٠ص [[ ــألمَّ ــة ف ــتلزم  نَّ ا العدال ــدمها مس ــإع ا مَّ

ـإ، وعنهـا منافيـة للعصـمة أيضـاً  رذيلة منهـيٌّ  يلالنظالم وه ا مَّ

 .املنافية للعصمة للظلم وهو من كبائر املعايص

*   *   * 

 :العصمة) ٤

 العصمة. 

*   *   * 

 :النصُّ ) ٥

  ُّالنص. 

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف العلم الكالم

 :يف بيان صفات اإلمام: فصل]] ٤٢٩ص [[

أن يكـون معصـومًا عـن كـلِّ : اعلم أنَّ مـن صـفات اإلمـام

ا جيـب كونـه عليـه أن يكـون  هًا مـن كـلِّ معصـية، وممـَّ قبيح منزَّ

 أو بـأمره، ومـدلوالً عــىلٰ  عينـه بـنصٍّ منــه تعـاىلٰ  منصوصـًا عـىلٰ 

 .عينه بعلم معجز

ــفاته ــن ص ــم : وم ــون أعل ــأن يك ــام الش ــة بأحك ريعة، ـاألُمَّ

 .وبوجوه السياسة والتدبري

 .أن يكون أفضلهم وأكثرهم ثواباً : ومنها

 .أن يكون أشجعهم: ومنها

ــ ، وأن ايــد فـوق يــده، وراعيـًا ال مرعي�ــ ال: ه أيضـاً ومـن حقِّ

 .يكون واحدًا يف الزمان بال ثانٍ 

وبعــض هــذه الصــفات نوجــب كــون اإلمــام عليهــا بــدليل 

وز أن ال يكــون عليهـا، والــبعض اآلخــر نوجبــه العقـل، وال جيــ

ــ ــىلٰ رُ بُط ــه ع ــة ل ــري ثابت ــون غ ــوز أن يك ــمعية، وجي ــض  ق س بع

 .األحوال

ــريَّ  ــا ال جيــوز أن يتغ ــي جتــب عقــالً، وممَّ والعصــمة هــي الت

عينـه بـنصٍّ أو  األمر يف ثبوهتـا لـه، وكـذلك كونـه مـدلوالً عـىلٰ 

 .معجز

ــوه السي ــه بوج ــذلك علم ــق ب ــب أن يلح ــا جي ــة، ألنَّ وممَّ اس

هذا حكـم ال ينفـكُّ الرسـالة منـه، وال جيـوز أن خيلـو إمـام مـن 

 .قه به، فعلمه بالسياسة واجب عقالً تعلُّ 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــًا مــن طريــق ]] ٤٣٠ص /[[

الفاضـل فـيام كـان الفضـل  العقل، لقـبح تقـديم املفضـول عـىلٰ 

 .منه فيه

ا علمه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم هبـا فم  بنـيٌّ عـىلٰ وأمَّ

ــه إمــام فيهــا ولــيس يف العقــل وجــوب . التعبّــد بالشـــرائع، وأنَّ

 .ذلك

ــي عــىلٰ  ــه يبتن ــواب، ألنَّ ــه أفضــلهم يف الث ــه  وكــذلك كون أنَّ

د العقلرئيس يف مجيع الدِّ   .ين، وهذا ليس بمجرَّ

ـة مبنـيٌّ عـىلٰ  وجـوب اجلهـاد، وأنَّـه إمـام  وكونه أشجع األُمَّ

ة فيه  .السمع وهذا مستند إىلٰ . األُمَّ

ــم  ــام ُيعَل ــه، إنَّ ــه يف زمان ــاين ل ــده وال ث ــد فــوق ي ــه ال ي وكون

 .باإلمجاع والسمع

ــلِّ  ــان لك ــة يف الزم ــات مجاع ــل إثب ــوز يف العق ــان جي ــد ك وق

واحٍد مـنهم صـفة اإلمـام، وقـد كـان جيـوز أن يكـون فـوق يـد 

الَّ أنَّ اسـم اإلمــام يف الـرئيس يـد غـريه مــن الرؤسـاء كـاآلمر، إ

 .برئيس ال يد فوق يده وال رئيس له ع خمتصٌّ عرف الرش

*   *   * 

ــىلٰ ]] ٤٣٦ص [[ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــن  وأمَّ ــجع م ــه أش كون

ــق بجهــاد األعــداء وحــرب  ــه رئــيس علــيهم فــيام يتعلَّ رعيَّتــه أنَّ

ــ ــك متعلِّ ــي، وذل ــل البغ ــون أه ــب أن يك ــجاعة، فيج ق بالش

أقواهم حاالً يف ذلـك كـام قلنـا يف العلـم وغـريه، ألنَّ مـن شـأن 

ة فـيام كـان رئيسـًا ال ، ملـا ]هلـم[رئيس أن يكون أفضل مـن الرعيـَّ

ــه يف قــبح تقــديم املفضــول عــىلٰ  منا بيان الفاضــل فــيام كــان  قــدَّ

 .أفضل منه

ن ال يـد فـوق يـده وال رئـيس عليـه، فـاملرجع  ا كونـه ممـَّ وأمَّ

 عــرف الشـــرع، ألنَّ اســم اإلمـام فيــه ال ُيطَلــق إالَّ عــىلٰ  فيـه إىلٰ 

ــه واحــد يف الزمــان رئــيس ال رئــيس عل يــه، وكــذلك العلــم بأنَّ

ــه إىلٰ  ــع في ــاٍن املرج ــال ث ــوب  ب ــل وج ــيس يف العق ــاع، ول اإلمج

 .ذلك

*   *   * 

وكونــــه أصــــبح اخللــــق وجهــــًا غــــري ]] ٤٣٧ص /[[

ــ ــه ال تعلُّ إالَّ . ق لــه بشـــيء مــن والياتــه ورئاســاتهواجــب، ألنَّ

ــيِّ  ــون س ــوز أن يك ــه ال جي ــام الأنَّ ــة، ك ــاحش اخللق ــورة ف  ئ الص

 .جيوز ذلك يف الرسول ألجل التنفري

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــاب بعـــد أن ذكـــر مـــا  ]]٣٥ص [[ قـــال صـــاحب الكت

ــة ــالف يف اإلمام ــه اخل ــم إلي ــم أنَّ ا( :ينقس ــل  عل ــن جع ــع م مجي

يوجـب فيـه مجيـع مـا جيـب  لـه أن يصحُّ  صفة اإلمام صفة النبيِّ 

لـه  اإللـه يصـحُّ  مـن جعـل صـفة اإلمـام صـفة ، كام أنَّ يف النبيِّ 

الفـريقني  ، والكـالم مـع هـذينأن يوجب فيه ما جيـب هللا تعـاىلٰ 

 .)...آخر كالمه ال يقع يف اإلمامة، إىلٰ 

ــيِّ  ــال الس ــق ـــد الش ــ : ٰى ـريف املرتض ــل أمَّ ــن جع ا م

ـ  لإلمام مجيع صـفات النبـيِّ  ة يف حـاٍل ومل جيعـل بيـنهام مزيَّ

وإن مل يســقط مجلــًة مــن حيــث مل ُيعَلــم بطــالن  -عــه فــالكالم م

ـــه رضورًة  ـــل يف  -قول ـــه ال يكـــون كالمـــًا يف اإلمامـــة، ب فإنَّ

ة، وهــل هــي واجبــة يف كــلِّ  حــاٍل أم ال؟ فــإنَّ مــن جعــل  النبــوَّ
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ــيِّ  ــًة  لإلمــام بعــض صــفات النب ــنهام مزيَّ أو أكثرهــا، وجعــل بي

 ]]٣٦ص [[/معقولـــًة فـــالكالم معـــه ال حمالـــة كـــالم يف 

يف اإلمامــة وهــو ال يعــدو أن  اإلمامــة، وكيــف ال يكــون كالمــاً 

 ه ويقـوم بـه، ألنَّ صـفاته، أو يف صـفة مـا يتـوالَّ  يف يكون كالمـاً 

ــن  ــال م ــن ق ــةم ــون إالَّ  إنَّ : اإلماميَّ ــام ال يك ــوماً اإلم ،  معص

يف صـفات اإلمـام،  ام خـالف خصـومهم النـاس إنَّـ، أعَلـفاضالً 

ــال ــذلك إذا ق ــ: وك ــإنَّ ــدِّ ة يفه حجَّ ــافظ ال ــ ين، وح رع، ـللش

، فخالفــه قبّحــاتولطــف يف فعــل الواجبــات واالمتنــاع مــن امل

ــ ــوالَّ  امإنَّ ــيام يت ــو ف ــام وُحي ه ــنَّ ه اإلم ــف ظ ــه، فكي ــه إلي ــاج في  ت

ــاب أنَّ  ــاحب الكت ــفات  ص ــه يف ص ــن مل يوافق ــع م ــالم م الك

ي ؤدّ اإلمامــة؟ وهـذا ُيــ يف ه ال يكــون كالمـاً اإلمـام وفــيام يتـوالَّ 

ـــا أنَّ  إىلٰ  ص [[/بـــه املعتزلـــة  ام خيـــتصُّ لكـــالم يف اإلمامـــة إنَّ

ــض الزيديــة، وخيــرج خــالف  ]]٣٧ ـةوبع والكــالم  اإلماميـَّ

ــون ــن أن يك ــيهم م ــاً  عل ــ كالم ــة، وُي ــا  ؤّدي إىلٰ يف اإلمام أنَّ م

علــيهم يف اإلمامــة لــيس  -قــديًام وحــديثًا  -ســطره املتكلِّمــون 

 .بكالم فيها، وهذا حدٌّ ال يصري إليه ذو عقل

يف اإلمامــة  الكــالم مــع الزيديـة إذا كــان كالمــاً  عـد، فــإنَّ وب

ــىلٰ  ــا ع ــ م ــم أهنَّ ــن نعل ــاب، ونح ــاحب الكت ــه ص ــرتف ب م مل اع

ـ يوافقوا يف مجيـع صـفات ه ال يكـون أنَّـ: م يعتقـدوناإلمـام ألهنَّ

يف اإلمامــة مــن حيــث   األفضــل، فــإذا كــان الكــالم معهــمإالَّ 

، عـــضبعـــض صـــفات اإلمـــام وخـــالفوا يف ب وافقـــوا عـــىلٰ 

ـ اإلماميَّــةفكـذلك الكــالم مــع  م وافقــوا املعتزلــة يف بعــض ألهنَّ

يف بعــض، وكــذلك وافقــوهم يف بعــض مــا  صــفاته وخــالفوهم

 .بعض آخر ه ويقوم به وإن خالفوا يفيتوالَّ 

ا من جعل لإلمام مـا هـو صـفة اإللـه فخـارج عـن هـذه فأمَّ 

ــني  اجلملــة، ألنَّ  أوجــب مــن الكــالم يف اإلمامــة هــو الواقــع ب

زمـان وبــني  يف كـلِّ  ]]٣٨ص [[/ نصـب اإلمــام اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ 

خــرج  هــو اإلمــام فقــد اهللا تعــاىلٰ  إنَّ : مــن مل يوجبــه، فمــن قــال

 .عن هذا الباب مجلة

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــرهم أهنَّ ــة أم ــة فجمل ــوا يف اإلمام ــا غل م مل

ــيس هلــا مــن القــدر ذهبــوا يف اخلطــأ كــلَّ  مــا وانتهــوا هبــا إىلٰ   ل

ـــهق إىلٰ  ،...)مـــذهب ـــيهم اإلحلـــاد لكـــنَّ  واألصـــل(: ول هم ف

 ).وا هبذا املذهبتسرتَّ 

املـذهب بـام ال يرتضـيه أهلـه مـن قـول  فسباب وتشنيع عىلٰ 

ــذّ  ــة  اذالش ــة املذموم ــذه الطريق ــل ه ــن أراد أن يقاب ــنهم، وم م

ـــلنفســـه فلينظـــر يف كُ  بمثلهـــا، واستحســـن ذلـــك ـــن تُ ب اب

مـا جيـد بـه  ف منهـا عـىلٰ رِ ـشـه يُ الراوندي يف فضائح املعتزلة فإنَّ 

ــىلٰ  ــالً  ع ــوم فض ــرياً  اخلص ــن تعيــري كث ــه ع ــكوا مع ــو أمس  ل

مــا يســلك  خصــومهم لكــان أســرت هلــم، وأعــود علــيهم، وقــلَّ 

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ــ ]]٣٩ص [[/ ــهفأمَّ ــالة : ا قول ــن الغ ــة م ــة الثاني يف الطبق

 هم انتهـوا باإلمـام إىلٰ هـذه الطبقـة لكـنَّ  م نزلوا عـنوإهنَّ (: عنده

ــفة النبــوَّ صــ ــة وربَّ ام نقصــوا، وهــم الــذين يوجبــون ام زادوا وربَّ

 التكليــف وال حــال اإلمــام مــن حيــث ال يــتمُّ  احلاجــة إىلٰ 

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفني إالَّ املكلَّ 

اإلمـام مـن حيـث  مـن أوجـب احلاجـة إىلٰ  بعيـد، ألنَّ  فظنٌّ 

ــتمُّ  ــف إالَّ  ال ي ــالتكلي ــه نبي� ــه مل جيعل ــه ب ــغ ب ــفة  إىلٰ  ا، وال بل ص

يف احلاجـة إليـه  النبـيَّ  شـارك اإلمـامُ  ة، ولـيس مـن حيـثالنبـوَّ 

عنـد اخلصــوم وإن  املعرفـة ا، كـام أنَّ مـن هـذا الوجـه يكـون نبي�ــ

ــاً  ــت لطف ــث كان ــن حي ــت م ــوَّ  وجب ــف والنب ــق  ةيف التكلي طري

ة، اللطـف مل جيـب عنـدهم أن تكـون املعرفـة نبـوَّ  وجوهبا أيضـاً 

ــوَّ  واحــدة مــنهام بصــفة ال  داد كــلِّ الســتب ،معرفــة ةوال النب

ـــ ـــا األُ ـيش ـــرركها فيه ـــيُّ ٰى خ ـــ ، والنب ـــدنا نبي� ـــن عن ا مل يك

ـــل ،رك فيهـــا اإلمـــامـالختصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــ  ب

ــاألداء عــن اهللا تعــاىلٰ  بغــري واســطة، أو بواســطة  الختصاصــه ب

 .نةة بيِّ هو امللك، وهذه مزيَّ 

ا ن نبي�ــيكـو النبـيَّ  إنَّ ( :جيـب عليــك إن قلـت: يقـال لـه ثـمّ 

ــمته ــل األُ  ]]٤٠ص [[) /لعص ــأن جتع ــمَّ ــاء ألهنَّ ــدك ة أنبي م عن

ــومون ــم معص ــاً  ،أمجعه ــت أيض ــ وأن ــاد  ز أنوِّ ُجت ــون يف آح يك

ــاألُ  ــمَّ ــه نبي� ــك أن جتعل ــب علي ــوم فيج ــو معص ــن ه  ا، وإنة م

ـرع لزمـك مثـل ذلـك يف األُ ـا مـن حيـث أداء الشـجعلته نبيـ� ة مَّ

ــ ــةا املؤدّ ألهنَّ ــ ي ــإـللش ــدك، ف ــرع عن ــذا كلِّ ــن ه ــدلت ع ه، ن ع

ــيَّ : وقلــت وإن مل  -وإن شــارك غــريه يف هــذه الصــفات  إنَّ النب

الختصاصـه بصـفة كـذا  افـإنَّام كـان نبيـ� - ايكن ذلك الغـري نبيـ�

ــذا، وأرشت إىلٰ  ــيس بنبــيٍّ  وك ــن ل ـــركه فيهــا م ــفة ال يش  ص

 .لزمك أن تقنع منّا بمثل ذلك

ـ  د يف العلــم عــىلٰ اإلمـام يزيــ أنَّ (ا حكايتــه عــنهم القــول فأمَّ

ــأنَّ  ــه ب ــه  الرســول، وكــذلك يف العصــمة، وتعليل ذلــك جيــب ل

 فحكايـة طريفـة ال نعلـم أحـداً ، )الـوحي عنـه من حيث انقطـع

ــن  ــةم ــا اإلماميَّ ــب إليه ــذه  وإىلٰ  ذه ــده، وه ــا، وال أعتق معناه
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مـن رصيـح هـذه  خاليـةً  فات شـيوخهمكتب مقاالهتم، ومصـنَّ 

 .احلكاية وفحواها معاً 

ــول  ــف يق ــةاوكي ــذا؟ إلماميَّ ــعهم ! ه ــوا وس ــم إذا أفرغ وه

غــايتهم انتهــوا باإلمــام يف العصــمة والكــامل والفضــل  وبلغــوا

ــدهم النبــيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبــة والعلــم إىلٰ  ، وكانــت تلــك عن

حـاكي هـذه املقالـة  ؟ ولـو مل يكشـف عـن غلـطٰى الغاية القصو

ــروف مــن مــذهبهم وأنَّ إالَّ  ــيَّ   مــا هــو مع ــدَّ  النب ــون ال ب  أن يك

ــاً إم ــاً  ، وأنَّ ام ــه إمام ــام لكون ــب لإلم ــا جي ــيِّ  م ــب للنب ألنَّ  جي

م مـع هـذا علـيهم القـول بـأنَّ  ة تعمُّ املنزلتني، فكيف ُيتـوهَّ النبوَّ

 ؟النبيِّ  عىلٰ  -فيام ذكره  -اإلمام يزيد 

ــ ــ ولــوال أنَّ (: ا قولــهفأمَّ  ة، وأنَّ الكــالم يف كــون اإلمــام حجَّ

امـة مـن جهـة التعليـل ال خيلـو منـه، وقـد دخـل يف اإلم الزمان

مل ] لـزوم مـا الزمـوا مـن ارتكـاب ذلـك وصار مع القـوم عنـد[

ــة ــه يف اإلمام ــن إلدخال ــه يك ــ، )...وج ــد مض ــالم  ٰى ـفق الك

ــه، و ــاعلي ــدَّ  أنَّ  بيَّنّ ــاً  أن يكــون ذلــك ال ب ــ كالم ه يف اإلمامــة ألنَّ

 .هكالم يف صفة اإلمام وما يتوالَّ 

ــ ــض فأمَّ ــن بع ــه ع ــةا حكايت ــا(: اإلماميَّ ــن إجي ــام م ب اإلم

التمكـني  فغـري صـحيح، فـإنَّ  ،)ه باطـل، وأنَّـمتكينـاً  حيث كـان

بـه الفعـل مـن القـدرة  مـا يصـحُّ  ما يرجـع إىلٰ  راد بهق ويُ طلَ قد يُ 

ــ ــد ُي ــاواآلالت، وق ــه م ــهِّ يُ  راد ب ــن س ــه م ــدعو إلي ــل وي ل الفع

ــاين،  ــه الث ــن الوج ــني م ــام متك ــاف، فاإلم  ]]٤٢ص [[/األلط

منــع مــن إطــالق نا ل، وإن كنـّـوَّ ولــيس بتمكــني مــن الوجــه األ

 . بتقييدبتمكني إالَّ  ه ليسالقول بأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

ــدوًة ]] ٥٢ٍٍص [[ ــه ق ــدًا لكون ــدًا زاه ــون عاب ــب أن يك وجي

فـًا  جهـاد أوجـب كونـه أشـجع الرعيَّـة ]بــ[فيهام، وإن كان مكلَّ

 .لكونه فئة هلم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الفقه الكايف يف

ــ ]]٨٨ص [[ يف  ا كونــه أشــجع ففــرع لكونــه إمامــاً وأمَّ

يف  احلــرب، وقــد علمنــا مــن جهــة الســمع كــون اإلمــام إمامــاً 

ــ ــجع الرعيَّ ــه أش ــب كون ــاد، فيج ــجاعاً  ،ةاجله ــل ش ــوز  ب ال جي

ليــه، فلــو جــاز إع فــزَ لكونــه فئــة يُ ]] ٨٩ص /[[عليــه اجلــبن، 

 .تالىفٰ فساد ال يُ  ي إىلٰ ؤدّ فيُ  ن من هزيمةؤمَ ومل يُ  عليه اجلبن

ــرأَال  ــول اهللا ٰى  ت ــوت رس ــومي أُ   ثب ــي ــع ُح ــني م د وحن

مل جتــر العــادة  وجــهٍ  عــىلٰ  يســرياً   نفــراً الَّ إاهنــزام مجيــع أصــحابه 

ذلـك  ٰى ـالقتضـ -والعيـاذ بـاهللا  -ولـو فرضـنا هزيمتـه  ؟بمثله

 .دركستَ يف الدين ال يُ  فساداً 

يف بلـــواهم   منني واحلســننيوهــذه حــال أمــري املــؤ

ي هزيمـة اجلمـع العظـيم مـن الشـجعان، ثبتـوا ـقتضـتبحروب 

 .منهم دَ شهِ من استُ  دَ شهِ نرصوا أو استُ  ٰى فيها حتَّ 

 .يف األمرين هم وأعبدهم لكونه قدوةً وجيب كونه أزهدَ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ــه مؤ]] ١٧٠ص [[ ــت كون ــإذا ثب ــه ف ــن كون ــدَّ م ــال ب ــًا ف ّدي

ــيُّ  ــان النب ــا ك ــي هل ــوه الت ــائح، للوج ــن القب ــومًا م   معص

 .كذلك

ــام يُ  ــًا ب ــم، وإن وعامل ــن دون العل ــتحالة األداء م ــه الس ؤّدي

ُكلِّـَف األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر وجــب كونــه عاملــًا 

ــه  بكــلِّ معــروف ومنكــر، لكــون األمــر بالشـــيء واحلمــل علي

ــه فرعــًا للعلــم بحســنه ، وكــون النهــي عــن الشـــيء واملنــع من

فعـل مـا جيـوز  للعلم بقبحـه، وألنَّ احلمـل عـىلٰ   فرعًا يف احلسن

ــه  ــانع منــه كون ــا جيــوز امل ــه كونــه قبيحــًا، واملنــع ممَّ احلامــل علي

 .حسنًا قبيح

ــا  ــع م ــن ال يواق ــه ممَّ ــب كون ــدود وج ــة ح ــد بإقام وإن تعبَّ

ــ ــه إمام ــن كون ــه ع ــك ُخيِرج ــه، ألنَّ ذل ــتحقُّ ب ــد يس ًا، وإن ُتعبِّ

ة، لكونـه فئـة هلـم، وجيـب أن  بجهاد وجب كونـه أشـجع الرعيـَّ

ة، كافَّـ زًا فـيهام عـىلٰ يكون هـذه حالـه عابـدًا زاهـدًا مـربِّ  ة الرعيـَّ

 .لكونه قدوة فيهام

ــق العقــل أن يبعــث اهللا ]] ١٧١ص /[[ وجيــوز مــن طري

وينصـب لـه رئيسـًا، وجيـب ذلـك  اكـلِّ مكلَّـف نبيـ� سبحانه إىلٰ 

بعـد رسـول اهللا  علم كونه صـالحًا، وإنَّـام علمنـا أنَّـه ال نبـيَّ  إذا

  ـــه ـــد بقول ـــان إالَّ واح ـــام يف الزم ـــوم  وال إم املعل

مناه  .رضورًة من دينه، حسب ما قدَّ

ــ ــلة لألئمَّ ــائزة حاص ــة واجل ــفات الواجب ــذه الص ــد وه ة بع

ـــول اهللا  ـــّىلٰ (رس ـــيهم ص ـــه وعل ـــه وآل ـــوف  - )اهللا علي امللط

تــه ــودهم ألُمَّ ــبوج ذون مللَّتــه، ، املحفــوظ هبــم رشعــه، املنفِّ

وجـوب كـون الـرئيس واحلــافظ  بيَّنّـااملتكـاملوا الصـفات التـي 

ــّم  أمــري املــؤمنني عــيلُّ : -عليهــا  ــّم احلســن ث ــن أيب طالــب، ث ب
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، ثـّم بـن احلسـني، ثـّم حمّمـد بـن عـيلٍّ  ، ثـّم عـيلُّ احلسني ابنا عيلٍّ 

، ٰى بـن موسـ بـن جعفـر، ثـّم عـيلُّ  ٰى جعفر بن حمّمـد، ثـّم موسـ

، ثـّم بـن حمّمـد، ثـّم احلسـن بـن عـيلٍّ  ، ثـّم عـيلُّ ثّم حمّمد بن عيلٍّ 

ــة بــن احلســن  ، ال إمامــة يف )صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني(احلجَّ

ريعة مـن غـري جهـتهم، ـمجلـة الشـ امللَّة لغـريهم، وال طريـق إىلٰ 

 .وال إيامن ملن جهلهم أو واحدًا منهم

مـن وجـوب الصـفات للـرئيس  هبيَّنّـامـا : ذلك الداللة عىلٰ 

العقــيل واحلــافظ للتكليــف الشـــرعي، وفقــد داللــة ثبوهتــا ملــن 

عــ ٰى عــداهم، أو دعــو اإلمامــة، أو  ٰى هبــا فــيمن ســواهم ممَّــن ادَّ

عيت له ممَّن استمرَّ القول بإمامته  .ادُّ

ــوِّ  ــاد خل ــدة ال  وفس ــك مفس ــون ذل ــام، لك ــن إم ــان م الزم

ضـالل مـن خـالف  حيسن التكليف معهـا، وقيـام الربهـان عـىلٰ 

 .أهل اإلسالم

 ثبـوت هـذه الصـفات املـدلول عـىلٰ  وألنَّه ال أحد قطع عـىلٰ 

ــ ــها بمــن عيَّنّ ــام إالَّ خصَّ ــوجــوب حصــوهلا لإلم ة اه مــن األئمَّ

 ــا، ألنَّ جتــويز فســادها ة هــذه الفتي ، فيجــب القطــع بصــحَّ

 .يقتضـي فساد مدلول األدلَّة، وذلك باطل

ــان يف إث ــدليالن كافي ــذان ال ــالً وه ــع جمم ــة اجلمي ــات إمام ب

الً، ونحن ُنفِرد إلمامة كلِّ   .هامنهم كالمًا خيصُّ  ومفصَّ

ـــذاهب ]] ١٧٢ص /[[ ـــدليلني م ـــذين ال ـــرتض ه وال يع

الكيســانية والناووســية والواقفــة وأمثــاهلم، إلســناد اجلميــع مــا 

حيـــاة األمـــوات املعلـــوم رضورًة  ٰى دعـــو يـــذهبون إليـــه إىلٰ 

ــو ــع منقرض ــم أمج ــوهتم، وألهنَّ ــان م ــنهم إنس ــد م ــال يوج ن، ف

 .من مجلتهم معروف، فخرج لذلك احلقُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

 :يف صفات اإلمام: فصل ]]٥٢١ص /[[

ــ ــام فوأمَّ ــفات اإلم ــىلٰ ا ص ــني ع ــب : رضب ــدمها جي ــه كأح ون

 .الرشع إىلٰ ونه عليها ملا يرجع كالثاين جيب و عليها عقالً،

 .نــه معصــومًا، أفضــل اخللــق، عاملــًا بالسياســةوك: لفــاألوَّ 

 .يعة، أشجع اخللقام الرشكونه أعلم الناس بأحك: الثاينو

*   *   * 

 :]يف وجوب كون اإلمام أشجع وأعقل[]] ٥٣٥ص /[[

ون أشـجع مـا ثبـت كـه جيـب أن يأنَّـ عـىلٰ  ا الـذي يـدلُّ وأمَّ 

ــ ــن أنَّ ــم ــيام يتعلَّ ــم ف ــيس هل ــب أن يه رئ ــاد، فيج ــق باجله ون ك

ون أفضــل كــمــن شــأن الــرئيس أن يو .كواهم حــاالً يف ذلــأقــ

 :قلنـا كفلـذل. مـا قلنـاه عـىلٰ من املرئوس فيام هـو رئـيس فيـه، 

 .عون أشجكه جيب أن يإنَّ 

ــب أن ي ــوجي ــل األُ ك ــام أعق ــون اإلم ــودة و .ةمَّ ــه ج ــراد ب امل

ــرأي ــوَّ و ال ــةق ــم بالسياس ــدبري،و ة العل ــد بيَّ و الت ــوب ق ــا وج نّ

 .كذل

ــو النــاس صــورًة، ٰى كــون أهبــال جيــب أن يو ام جيــب أن ال إنَّ

 .وجه ينفر عن قبول قوله وعىلٰ  ئ الصورةون سيِّ كي

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 :حسن الرأي]] ٣١٢ص [[

ــل  ــراد باألعق ــه، وامل ــل رعيَّت ــام أعق ــون اإلم ــب أن يك وجي

 .أجودهم رأيًا وأعلمهم بالسياسة

صـــورة غـــري  وجيـــب أن يكـــون عـــىلٰ ]] ٣١٣ص /[[

 .منفردة وال مشينة، وال يلزم أن يكون أحسن الناس وجهاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

 :الكالم يف صفات اإلمام ]]١٨٩ص /[[

 :رضبني صفات اإلمام عىلٰ 

ــدمها ــان : أح ــث ك ــن حي ــا م ــام عليه ــون اإلم ــب أن يك جي

 .نه معصومًا، أفضل اخللقمثل كو: إماماً 

مــا  جيــب أن يكــون عليهــا لشـــيء يرجــع إىلٰ : والثــاين

ه ريعة، ـمثـل كونـه عاملـا بالسياسـة وبجميـع أحكـام الشـ: يتوالَّ

ة فيها، وكونه أشجع اخللق  .وكونه حجَّ

 ومجيـع هــذه الصــفات توجــب كونـه منصوصــًا عليــه، عــىلٰ 

به فيام بعد إن شاء اهللا تعاىلٰ   .ما ُنرتِّ

ل من هذه الصفاتونحن ن ل فاألوَّ  .بتدئ باألوَّ

*   *   * 

يف أنَّ اإلمام جيب أن يكون أشجع مـن : فصل ]]٢٧٣ص /[[

 : رعيَّته وما يتبع ذلك من صفاته

ــرحيم، والصــالة والســالم عــىلٰ  دنا ســيِّ  بســم اهللا الــرمحن ال

 .حمّمد وآله الطاهرين

ــه رئــيس : ذلــك يــدلُّ عــىلٰ ]] ٢٧٤ص /[[ ــه قــد ثبــت أنَّ أنَّ

عليهم فيام يتعلَّـق بجهـاد األعـداء وحـرب أهـل البغـي وذلـك 

متعّلــق بالشــجاعة، فيجــب أن يكــون أقــواهم حــاالً يف ذلــك، 
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ــون  ــرئيس أن يك ــأن ال ــريه، ألنَّ مــن ش ــم وغ ــاه يف العل كــام قلن

منا بيانـه مـن قـبح  أفضل من رعيَّته فيام كـان رئيسـًا فيـه، ملـا قـدَّ

ـا كونـه . فضـل فيـهالفاضـل فـيام كـان أ تقديم املفضول عىلٰ  وأمَّ

عــرف  ممَّــن ال يــد فــوق يــده وال رئــيس عليــه فــاملرجع فيــه إىلٰ 

ــم  ـــرع، ألنَّ اس ــام(الش ــىلٰ ) اإلم ــق إالَّ ع ــه ال ُيطَل ــيس ال  في رئ

ــه واحــد بــال ثــاٍن يف الزمــان،  رئاســة عليــه، وكــذلك العلــم بأنَّ

 .اإلمجاع، وليس يف العقل ما يدلُّ عليه املرجع فيه إىلٰ 

ــا كونــ ة  ه أعقلهــم، فــاملرجع فيــه إىلٰ وأمَّ جــودة الــرأي وقــوَّ

 .ا وجوب كونه كذلكوقد بيَّنّ . العلم بالسياسة والتدبري

ــد أن ال  ــب بع ــال جي ــًا، ف ــاس وجه ــبح الن ــه أص ــا كون وأمَّ

ر عنه ه ُينفِّ  .يكون مشنأ الصورة، فاحش اخللقة، ألنَّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( حمّمد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظني 

ـــان ]] ٨٨ص [[ ـــاس إذا ك ـــجع الن وجيـــب أن يكـــون أش

ــزم ألنَّــ ،باجلهــاد داً متعبّــ ــزم واهن ــو مل يكــن كــذلك الهن ه ل

 .سالمباهنزامه املسلمون فيكون به بوار اإل

واملـراد باألعقـل أجــودهم  ،وجيـب أن يكـون أعقـل النــاس

 .وأعلمهم بالسياسة رأياً 

 .رة وال مشينةصورة غري منفِّ  وجيب أن يكون عىلٰ 

 *  *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

حيتــاج إليهــا يف  يالشــجاعة التــ :وثالثتهــا]] ٤٣٠ص [[

ص /[[  اهإذ ال يتأّتـ ،دفع الفـتن وقمـع أهـل الباطـل وزجـرهم

ــ.  هبــاالقيــام بــام يقــوم بــه إالَّ ]] ٤٣١  ،رضره يعــمُّ  ه إذا فــرَّ وألنَّ

 .تهواحد من رعيَّ  كلُّ  بخالف ما إذا فرَّ 

*   *   * 

ـــه طـــاهراً  :وخامســـتها]] ٤٣١ص [[ ـــوب  كون مـــن العي

ــ ــاً املنفِّ ــالً  رة خلق ــاً  وأص ــة، وفرع ــربص يف اخللق ــذام وال ، كاجل

واحلقـد والبخـل يف الشــيمة، ودنـاءة النسـب وكونــه ولـد الزنــا 

ـــة يف يف األ ـــامل اخلسيس ـــة واألع ـــناعات الركيك ـــل، والص ص

اللطــف، إذ فيهــا تقريــب  ٰى جمــر مجيــع ذلــك جــارٍ  الفــرع، ألنَّ 

 .هذلك ضدُّ  ويف ضدِّ  ،متكينه واستاملة قلوهبم إليه اخللق إىلٰ 

وأكثـــر  ،تعـــاىلٰ اهللا  كونـــه أقـــرب اخللـــق إىلٰ  :وسادســـتها

تـه بـأمر مـن رعيَّ  واحـدٍ  كـلِّ  م عـىلٰ مقـدَّ  ه، ألنَّ  للثواب استحقاقاً 

طـالق، اإل عـىلٰ عبـد  عـىلٰ  م عبـداً قـدِّ ال يُ واهللا  ،وتقديمه إّيـاهاهللا 

 . كام ذكرناهإالَّ 

 عـــىلٰ  اختصاصـــه بآيـــات ومعجـــزات تـــدلُّ  :وســـابعتها

ــه ــات إىلٰ  إمامت ــض األوق ــق يف بع ــق للخل ــه إالَّ  ، إذ ال طري  قبول

ــإف ،هبــا ــرت عــىلٰ هنَّ ــسَّ  ا إذا ظه ــده يف وقــت م ــا  ي احلاجــة إليه

 .تعاىلٰ اهللا ل بَ ه منصوب من قِ أنَّ  مَ لِ مامة عُ ت بدعواه لإلنَ رِ وقُ 

ــاوث ــاً  :امنته ــه إمام ــانفراده يف  كون ــف ب ــع دار التكلي يف مجي

ـ ذلـك بـأنَّ  بعـض أهـل النظـر عـىلٰ  واستدلَّ . زمانه ة كثـرة األئمَّ

مـــع اخـــتالف دواعـــيهم يمكـــن أن يصـــري ســـبب مقاومـــة 

ومدافعــة حيــدث بيــنهم، فيظهــر بســببها الفتنــة والفســاد، 

وحيــدث مــن وجــودهم مــا ألجلــه مل جيــز عــدمهم، فــال جيــوز 

ـ. ، وهـو حمـالأيضاً  وجودهم يرتفـع  مـام واحـداً ا إذا كـان اإلأمَّ

 .طريق القطع هذا اجلواز وحيصل املقصود عىلٰ 

إذا اشــرتطتم العصــمة كيــف يمكــن االخــتالف : ن قيــلإفــ

 .خطأ بعضهم بينهم إىلٰ  ٰى املؤدّ 

العصــمة هــي األلطــاف التــي مــن أجلهــا ال خيلــص : يقــال

أللطــاف عــدم ومــن تلــك ا ،فعــل القبــيح صــاحبها إىلٰ  يدواعــ

 .من يقع ويوجد معه يف معرض املقاومة

 .يف هذا املقام بالسمع دلَّ ستَ أن يُ  وىلٰ واأل

ــ ــذه ه ــلِّ  يفه ــة لك ــاف الالزم ــإ األوص ــن األئمَّ ــام م . ةم

 .وذلك ما أردناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

 :عقيدة]] ٣٠٦ص [[

ــون م ــب أن يك ــام جي ــا اإلم ــايص كبريه ــن املع ــومًا م عص

إمــام، لوجــود  وصــغريها، ألنَّ ذلــك لــو جــاز عليــه الفتقــر إىلٰ 

 .العلَّة املحوجة إليه فيه

وجيـب أن يكــون منصوصـًا عليــه، ألنَّ العصـمة أمــر بــاطن 

م الغيوب]] ٣٠٧ص /[[  ال يطَّلع عليه  .إالَّ عالَّ

ــز  ــار املعج ــون بإظه ــد يك ــالقول، وق ــون ب ــد يك ــنصُّ ق وال

 .اإلمامة ٰى ده عند دعوي عىلٰ 

ــ ــور الش ــع األُم ــًا بجمي ــون عامل ــب أن يك ــه ـوجي ريعة، ألنَّ

 .متَّبع فيها

 .وجيب أن يكون شجاعًا، ألنَّ أمر احلرب موكول إليه

*   *   * 
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 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ـــأو]] ١٧٩ص [[ ـــمَّ ـــإعـــدمها يســـتلزم  نَّ ة فـــألا العفَّ ا مَّ

، ي ينبغـمخـود الشـهوة وذلـك تقصـري عـامَّ  طرف التفريط، وهـو

ــإو ــرف اإلمَّ ــاً ا ط ــك أيض ــور وذل ــو الفج ــراط، وه ــاٍف  ف  من

 .للعصمة

ـــوأ ]]١٨٠ص [[ / ـــمَّ ـــجاعة ف ـــتلزم  نَّ إا الش ـــدمها مس ع

 ،رل رذيلـــة التهـــوُّ وَّ فـــراط والتفـــريط، واألحـــد طـــريف اإلأل

ـــنفس إوفيهـــا  ـــايف  ،التهلكـــة ىلٰ إلقـــاء ال وذلـــك معصـــية تن

رذيلــة اجلــبن املســتلزم للفــرار مــن الزحــف  العصــمة، والثــاين

هـل الفسـاد يف أعـداء مـن  جيب عليـه مـن قمـع األوالقعود عامَّ 

 .وهو ينايف العصمة ،الدين

ــأو ــألمَّ ــة ف ــإعــدمها مســتلزم  نَّ ا العدال ــمَّ  يا لالنظــالم وه

ــإ، وعنهــا منافيــة للعصــمة أيضــاً  رذيلــة منهــيٌّ  ا للظلــم وهــو مَّ

 .عصمةاملنافية لل من كبائر املعايص

صـــول ألُ  ن يكـــون مســـتجمعاً أمـــام جيـــب اإل نَّ أفثبـــت 

 .التوفيقوباهللا  ،الفضائل النفسانية

*   *   * 

ــع]] ١٨٠ص [[ ــث الراب ــربَّ : البح ــون مت ــب أن يك ــن  أجي م

ــ مـــراض كاجلـــذام رة يف خلقتـــه مــن األمجيــع العيـــوب املنفِّ

ـــدناءةأوالـــربص ونحومهـــا، ويف نســـبه و  ،صـــله كالزنـــا وال

ــناعات الركي ــة واألوالص ــة، ك ــة واحلجام ــة كاحلياك ــامل املهين ع

بـة للخلــق لطــاف املقرِّ األ ٰى جمـر يالطهـارة عـن ذلــك جتـر نَّ أل

 .نه، فيجب كونه كذلكقبول قوله ومتكُّ  ىلٰ إ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

 : القول يف صفات الرئيس ]]٢٧٨ص /[[

ـــ ـــرئيس تنحص ـــفات ال ـــفاتر يف ـص ـــع ص ـــي : أرب ه

ـ ــودة الــرأي والعلــم العصــمة، وكونــه أفضــل الرعيـَّ ة يف ج

، وكونــه أعلمهــم تعــاىلٰ اهللا بالسياســة ويف القــرب واملنزلــة مــن 

 .بأحكام الرشيعة، وكونه أشجعهم

ــا يُ  وهــذه الصــفات تنقســم إىلٰ  ــم ــه عَل ــه علي م وجــوب كون

وهــو العصــمة وكونــه أفضــل  ،رعـمــن دون اعتبــار الشــ عقــالً 

م وجــوب كونــه عليــه مــن عَلــمــا ال يُ  وإىلٰ  .فــيام ذكرنــاه ةالرعيَّــ

رع، وهــو ـالشـ رع أو ألمـر يعــود إليـه، أي إىلٰ ـدون اعتبـار الشـ

ام نَّـإه رع وكونـه أشـجعهم، فإنَّــة بأحكـام الشـكونه أعلم الرعيَّ 

ــ ــه أعلــم الرعيَّ ـــة بأحكــام الشــجيــب كون د رع بعــد ورود التعبُّ

 .به فيه ٰى مقتد رع وبعد أن يثبت كونه إماماً ـبالش

ــ ــوإنَّ ــد ورود التعبُّ ــجعهم بع ــه أش ــب كون ــاد ام جي د باجله

 .فيه ماً مقدَّ  وبعد أن يثبت كونه إماماً  ،ّفاروحماربة الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي/ ينأعالم الدِّ 

ــداً ]] ٥٢ص [[ ــدوة  ،زاهــداً  وجيــب أن يكــون عاب ــه ق لكون

ــيهام ــان مكلَّ  .ف ــًا وإن ك ــ[ف ــب]ـب ــاد أوج ــجع  جه ــه أش كون

 .لكونه فئة هلم ،ةالرعيَّ 

ــث  ــل أن يبع ــق العق ــن طري ــوز م ــبحانه إىلٰ اهللا وجي ــلِّ  س  ك

ويكـون ذلـك يف  ،وينصـب لـه رئيسـاً  ،افـني نبيـ�واحد مـن املكلَّ 

ـــ  جلـــائز يف رشيعتنـــا بحصـــولاام ارتفـــع هـــذا األزمنـــة، وإنَّ

ــن نبيِّ ]] ٥٣ص /[[ ــن دي ــم م ــا العل ــأن ال ن ن ــده،  يَّ ب بع

  . واحدالَّ إالزمان  وال إمام يف

*   *   * 

ا  سف اا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــول ]] ٢٠٨ص [[ ــد الرس ــة بع ــة يف اإلمام ــىلٰ  األُمَّ  ع

 :ثالثة أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ اإلمام بعده أمري املـؤمنني  قول من ذهب إىلٰ : أحدها

ه   .اختالفها مة، وهو قول الشيعة عىلٰ باإلما بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو اإلمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إىلٰ : واآلخـر

ــىلٰ  ــنصِّ  ع ــاد ال ــذاهبهم يف اعتق ــتالف م ــار،  اخ ــه أو االختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن املعتزل ــا يف اإلمامــة م ــر خمالفين ــول أكث وهــو ق

 .احلديث واملرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبّــاس  إىلٰ قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا : والثالــث

شـــذوذهم  عـــىلٰ  هـــو اإلمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم يف األص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أيب بكــر وقــول مــن أثبــت 

ــىلٰ  ــة ع ــاع األُمَّ ــاطلني إلمج ــاس ب ــا  العبّ ــاحبيهام مل يكون أنَّ ص

ــا م ــا، وإذا مل يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومني بالعص ــومني معص عص

 ٰى وثبت بالعقـل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ معصـومًا بطلـت دعـو

ــ ع ــن ادَّ ــول  ٰى م ــت ق ــوالن ثب ــذان الق ــل ه ــامتهام، وإذا بط إم

ــه حــقٌّ  ــه لــو حلـق هبــام يف الــبطالن لكــان احلــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، ألنَّ

ــد  ــام بع ــذا الرتتيــب أنَّ اإلم ــد ثبــت هب ــة، فق ــن األُمَّ خارجــًا م
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ــول  ــؤمنني الرس ــري امل ــه   أم ــة،  بنصِّ ألنَّ باإلمام

ــه : مــن قــال كــلَّ  اإلمــام بعــد الرســول  )صــلوات اهللا عليــه(إنَّ

  بال فصل مل ُيثبِت اإلمامة له  ِّإالَّ بالنص. 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد اهللا السُّ / املقنع يف اإلمامة

 :فصل ]]٥١ص [[

ــ ــد مض ــة بع ــاس يف اإلمام ــف الن ــول  يِّ ـاختل ، اهللا رس

 .ةوفرقة بكريَّ ، ةفرقة علويَّ  :وا فرقتنيفكان

ــ أمــري  اهللا اإلمــام بعــد رســول : ةفقالــت الفرقــة العلويَّ

ــ، بـن أيب طالــب  املـؤمنني عــيلُّ  ، ه عليـه وإشــارته إليــهبنصِّ

 .ثّم بالعصمة

ــ )العصــمة(: قــوهلم ٰى ومعنــ ، مل هيــّم بمعصــية قــطُّ  ه أنَّ

ــغره وكــربه، وال عبــد صــن وال  امً وال اختارهــا يف حــالتي ص

 .وثناً 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / نقد املحصَّ

 :مامةاإل يف :القسم الرابع ]]٤٠٦ص /[[

 ة يف وجوهبــا عــىلٰ ســالميَّ ق اإلرَ قــوال الِفــأمامــة واإل :مســألة

 : اخللق و عىلٰ أ تعاىلٰ اهللا 

. مـن النـاس مـن قـال بوجوهبـا، ومـنهم مـن مل يقـل بـذلك

، ومـنهم مـن جوهبـا، فمـنهم مـن أوجبهـا عقـالً ا القائلون بوأمَّ 

ــ. أوجبهــا ســمعاً   فمــنهم مــن أوجبهــا عــىلٰ  ا املوجبــون عقــالً أمَّ

والــذين أوجبوهــا  .اخللــق ، ومــنهم مــن أوجبهــا عــىلٰ تعــاىلٰ اهللا 

 :ثّم ذكروا يف وجوهبا وجوهاً . اإلماميَّةهم  تعاىلٰ اهللا  عىلٰ 

ة، عقليَّــال قبّحــاتيف الزجــر عـن امل أن يكــون لطفـاً  :أحـدها

 .ةعرشيَّ  يوهو قول االثن

ــا ــ :وثانيه ــون معلِّ ــاىلٰ اهللا ملعرفــة  امً أن يك ــو قــول تع ، وه

 .ةالسبعيَّ 

األغذيـــة  منـــا اللغـــات، وأن يرشـــدنا إىلٰ علِّ أن يُ  :وثالثهـــا

 .وهو قول الغالة ،زها عن السمومميِّ ويُ 

ــ  ،تعـــاىلٰ اهللا  اخللـــق ال عـــىلٰ  ا الـــذين أوجبوهـــا عــىلٰ وأمَّ

 .ياحلسني البرص وأيب يبفاجلاحظ والكع

ــ  ،فقــط، فهــم مجهــور أصــحابنا ا الــذين أوجبوهــا ســمعاً أمَّ

 .وأكثر املعتزلة

 .فهم اخلوارج واألصمُّ  ،ا الذين مل يقولوا بوجوهباأمَّ 

 ،رر عــن الــنفسـن دفــع الضــمــام يتضــمَّ نصــب اإل أنَّ : لنــا

ــاً  ــ. فيكــون واجب ــا األوَّ أمَّ ــم أنَّ ل فألّن ذا كــان هلــم إاخللــق  ا نعل

ــاهلم يف ر ــان ح ــه ك ــون ثواب ــه ويرج ــافون بطش ــاهر خي ــيس ق ئ

. ا إذا مل يكــن هلــم هــذا الــرئيسممَّــ االحــرتاز عــن املفاســد أتــمُّ 

ــ ــع ا أنَّ وأمَّ ــ]] ٤٠٧ص /[[  دف ــبـالض ــنفس واج ــن ال  ،رر ع

ــيلفباإل ــالوجوب العق ــول ب ــن ال يق ــد م ــاع عن ــمج رورة ـ، وبض

 .العقل عند من يقول به

ــول ـة: أق ه مــام لطــف، ألنَّــاإل نصــب: يقولــون اإلماميـَّ

ــرِّ  ــمق ــة ومبعِّ ــن الطاع ــب ب م ــف واج ــية، واللط ــن املعص د ع

 .تعاىلٰ اهللا  عىلٰ 

ــ ، تعــاىلٰ اهللا  ة فــال يقولــون بوجــوب شـــيء عــىلٰ ا الســبعيَّ أمَّ

ــ ــبح العقليَّ ــن والق ــني، وال يُ وال باحلس ــةون يف دُّ َع ــاإلماميَّ ام ، إنَّ

ــأنَّ  ــون ب ــم يقول ــة  ه ــب، ومعرف ــيم واج ــل إالَّ ال حتاهللا التعل  ص

ــيم ــر والتعل ــوع النظ ــنيَّ . بمجم ــخص املتع ــّم الش ــة  لإلث مام

مـا يـأمر بـه  معرفتـه، وكـلُّ  عـىلٰ  ةموقوفـ تعـاىلٰ اهللا تكون معرفة 

و أعنـه معصـية وقبـيح  ٰى مـا ينهـ هو فهو واجب وطاعـة، وكـلُّ 

ـــ: ميهم قـــالوامتقـــدِّ  ة ألنَّ وهم بالســـبعيَّ وســـمُّ . محمـــرَّ  ة األئمَّ

ــ وعنــد الســابع ،تكــون ســبعة ف وهــو حمّمــد بــن إســامعيل توقَّ

ـاأل: وجـاوزه بعضـهم وقـالوا ،بعضهم عليـه  ة يـدورون عـىلٰ ئمَّ

 .سبوعسبعة سبعة كأّيام األُ 

فهـم مـن  ،منـا اللغـات واألغذيـةعلِّ مـام يُ اإل: والذين قـالوا

 .الغالة

 .اإلماميَّةوليس هذان الصنفان من 

 ،اً مامـة سـمعوجـوب اإل ف عـىلٰ والدليل الذي جاء به املصنِّ 

وهـو لـيس مـن مذهبـه،  ،من باب احلسن والقـبح فصغراه عقيل

 .يمن الصغر مجاع أوضح عقالً اإل أحاهلا إىلٰ  يوكرباه الت

ِطيُعــوا اَهللا  :قولــه تعــاىلٰ  أن يعتمــد فيــه عــىلٰ  واألوىلٰ 
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعـــوا ا�ر�ُســـول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ َوأ

ــىلٰ  ــه  وع ــات ومل«: قول ــن م ــات م ــه م ــام زمان ــرف إم  يع

 .أمثال ذلك ، وعىلٰ »جاهليةً  ميتةً 

بعــد وفاتــه أمجعــوا   يِّ أصــحاب النبــ ومــن الظــاهر أنَّ 

 عـىلٰ   ه نـصَّ أنَّـ طاعة إمـام بعـده، فـذهب بعضـهم إىلٰ  عىلٰ 

ــيلٍّ  ــالوا. ع ــهم ق ــاً : وبعض ــب إمام ــا ننص ــر إّن ــا بك ــبوا أب ، ونص

ــاً  ــايعوه مجيع ــيلٌّ  وب ــه ع ــاً  وبايع ــو مل ي. أيض ــام ول ــب إم ــن نص ك

ـخلالفهم مـن األُ  واجباً  عمـر  ثـّم أمجعـوا عـىلٰ . ة أحـد يف ذلـكمَّ
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ــنصِّ  ــه أيب ب ــر علي ــىلٰ . بك ــّم ع ــبب ث ــثامن بس ]] ٤٠٨ص /[[  ع

. والعقـد عليـه مجـاع أكثـر أهـل احلـلِّ إل عـيلٍّ  ثّم عـىلٰ . ٰى الشور

ـنَصـمـام يُ اإل من ذلك أنَّ  َف رِ وعُ  مـن الـذي قبلـه،  ا بـنصٍّ ب إمَّ

وهـذا هـو العمـدة عنـد . والعقـد إّيـاه ر أهـل احلـلِّ ا باختيـاوإمَّ 

ــ ــل السُّ ــنِّ . ةنَّ أه ــذكره املص ــه [ف ومل ي ــاىلٰ اهللا رمح ــذا ]  تع يف ه

 .الكتاب

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟من اإل :املسألة اخلامسة]] ٤٣١ص [[

ــود إمــام زمــان التكليــف ال خيلــ إذا ثبــت أنَّ  و مــن وج

ــوم مُ  ــمعص ــو مل يُ أ نكِّ ــون ]] ٤٣٢ص /[[ ن،مكَّ ــب أن يك وج

 فقـني عليـه صـدقاً و فعلـه أهـل زمـان بـأرسهم متَّ أما قالـه  كلُّ 

ــ وامتنــاع وقــوع الكــذب  ،، لــدخول املعصــوم فيــه قطعــاً اوحق�

ــه ــ. والباطــل من ــلُّ أمَّ ــوا فك ــلُّ  ا إذا اختلف ــب  منفــرد خي و أبواج

ــإ يفعــل قبيحــاً  ــه ا ال يكــمَّ ــه إالَّ أون قول  و فعلــه الــذي انفــرد ب

ــذباً  ــاطالً  ك ــوب ــقِّ ، ال ألنَّ ــادق املح ــوم الص ــري املعص ــل ه غ ، ب

ـ فق عليـه البـاقون بعـد هـذا املنفـرد صـدقاً يكون ما اتَّ  و أ .اوحق�

ــقُّ  ــون احل ــدرجاً  يك ــدق من ــان  والص ــاقني إذا ك ــوال الب يف أق

هم إمجــاع أهــل الــدنيا بــأرس فبــان مــن ذلــك أنَّ  .بيــنهم خمالفــة

ــ. حــقٌّ  ســالم دون مــا أمجــع إليــه أهــل اإل ن اختلفــوا فــاحلقُّ إف

مـا أمجـع عليـه أهـل  سـالم فـاحلقُّ ن اختلف أهـل اإلإف. غريهم

ــقِّ  ــوَّ  ،احل ــدل والنب ــد والع ــائلون بالتوحي ــم الق ــة، ة واإلوه مام

 .ده النقلالوجه الذي اقتضاه العقل وأكَّ  عىلٰ 

ــ ــذا، فــاعلم أنَّ إف ــد اختلفــوا ذا عرفــت ه ــاس ق ــذا  الن يف ه

مــام عــدم وجــوب نصــب اإل البــاب، فــذهب بعضــهم إىلٰ 

ــالً  ــب بعضــهم إىلٰ أص ــه عــىلٰ  ، وذه ــاس، وذهــب  وجوب الن

وقـد سـبق مـا فيـه كفايـة مـن بيـان . اهللا وجوبه عـىلٰ  بعضهم إىلٰ 

ثـّم اختلفـوا يف تعيـني . لـنية املـذهب األخـري وفسـاد األوَّ صحَّ 

 نصـب عـىلٰ مام، فـذهب الفرقـة األخـرية القائلـة بوجـوب الاإل

ــ أنَّ اهللا  ــاألئمَّ ــ اة اثن ــاً ـعش ــ ر يقين ــت النب ــل بي ــن أه ،  يِّ م

وقـد عرفــت . فرقـة فريـق إىلٰ  غـريهم، كـلُّ  وذهـب البـاقون إىلٰ 

ــقَّ  أنَّ  ــع احل ــن اجلمي ــرج ع ــامَّ . ال خي ــدم فل ــائلون بع ــان الق  ك

ــه مــام مبطلــني، ظهــر صــحَّ وجــوب نصــب اإل ة مــا ذهــب إلي

 .ونعرشيُّ  ااالثن

 يالعصــمة هــ أنَّ  بعــض املســلمني إىلٰ ذهــب : وبوجــه آخــر

ــوا  ثــمّ . وأنكرهــا البــاقون ،مــامالصــفة الالزمــة لإل ذهــب مثبت

 ومعلــوم أنَّ  ،غــريهم ر، والبــاقون إىلٰ ـعشــ ياالثنــ العصــمة إىلٰ 

 الجتمعــت وإالَّ  ،فيجــب أن يكــون معهــم هاهنــا ،هنــاك احلــقَّ 

 .الضالل والباطل ة عىلٰ مَّ األُ 

ــل يف أُ مــن املحتمــل  :الً أوَّ : إن قيــل ــأن يكــون قائ ــد مَّ ة حمّم

 ــمعتم ــا س ــري م ــقُّ  ،بغ ــون املح ــريه ويك ــو دون غ ــ. ه ن إف

ــتم ــاه: قل ــان لعرفن ــو ك ــربه ،ل ــا خ ــل إلين ــل. ووص ــدم : قي ع

حاصـل كالمكـم  أنَّ  :وثانيـاً . ي عدمـهـّيـاه ال يقتضـإمعرفتكم 

فيكــون  ،معصــوماً  كونــه إمامــاً  مــام املعصــوم يشــهد عــىلٰ اإل أنَّ 

مـام اإل نَّ إ :ة قائلـة أيضـاً السـبعيَّ  :وثالثـاً . ثبات الشـيء بنفسـهإ

ــن قِ  ــوب م ــمنص ــإواهللا، ل بَ ــلُّ نَّ ــب  ه ال خي ــب وال يرتك بواج

 .أيضاً  احلقِّ  ، فيجب كوهنم عىلٰ قبيحاً 

العلـــم بـــذلك ال  أنَّ  :لوَّ جيـــب عـــن األأُ ]] ٤٣٣ص /[[

يستفاد مـن الـدليل، بـل حيصـل بسـبب كثـرة تسـامع التـواريخ 

ي ـوالقاضــ، اخــتالف األهــواء وامللــلوالســري وممارســة علــوم 

ــل ــو العق ــريه ه ــن غ ــم ع ــز العل ــىلٰ  ،يف متي ــزم ع ــر  وإذا ج أم

االحــتامالت  ىلٰ إفــت لتَ ، وال يُ تــواترت أماراتــه كــان ذلــك علــامً 

ـــام ال يُ  ـــذلك، ك ـــة ل ـــت لتَ الدافع ـــة  ىلٰ إف ـــتامالت الدافع االح

وذلــك مــا نقــول بــه يف العلــوم احلاصــلة عــن . للمحسوســات

 عـىلٰ  العقـل جـازم مـثالً  أنَّ  وال شـكَّ . لتجربـةطريـق التـواتر وا

ــام  ــدم إم عي ع ــدَّ ــيِّ ي ــد النب ــه بع ــيلٍّ   ب ــري ع ــر  وأيب غ بك

ــ ــةوالعبّ ــائر األزمن ــذا يف س ــم  ،اس، فك ــذا العل ــدفع ه ــال ين ف

 .باالحتامل املذكور

 عــىلٰ  مــام املعصــوم يــدلُّ العلــم بوجــود اإل أنَّ  :وعــن الثــاين

 .وذلك ليس بمستنكر ،تعيينه

م األجسـام دَ عائهم قِ ة بادِّ م خارجون عن امللَّ أهنَّ  :لثوعن الثا

وال ينفـون إخـالل الواجبـات وارتكـاب  ،وغريها من اخلرافات

مـا يفعلـه  كـلُّ : ه ال خيتـاره، بـل يقولـونمام بأنَّ عن اإل قبّحاتامل

فلظهـور . و رشب مخر أو زناأ و ظلامً أ مام طاعة، وإن كان كذباً اإل

 .سائر األقوالبطالن قوهلم مل نعّده يف 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــب اإل]] ٤٥٨ص /[[ ــاس يف نص ــف الن ــال واختل ــام، فق م
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، وبعضــهم ، وبعضــهم بوجوبــه ســمعاً بعضــهم بوجوبــه عقــالً 

 .بال وجوبه

ــه عقــالً  ــذين يوجبون ــه  وال ــوا، فقــال بعضــهم بوجوب اختلف

ــن  ــاىلٰ اهللا م ــتع ــىلٰ ، وبعض ــه ع ــاىلٰ اهللا  هم بوجوب ــهم تع ، وبعض

 .اخللق بوجوبه عىلٰ 

 .ةسامعيليَّ فهم الغالة واإل تعاىلٰ اهللا ا القائلون بوجوبه من أمَّ 

ـــ فهـــم الشـــيعة  تعـــاىلٰ اهللا  ا القـــائلون بوجوبـــه عـــىلٰ وأمَّ

ــائلون ب ــيلإالق ــة ع ــ مام ــد النب ــق .  يِّ بع ــوا يف طري واختلف

، وهـو اهللامـن  ه هـو الـنصُّ نَّـأ فقـوا عـىلٰ مام بعـد أن اتَّ معرفة اإل

ــمنصــوص مــن قِ  ــةفقالــت . ال غــري تعــاىلٰ اهللا ل بَ  ااالثنــ اإلماميَّ

ــ ــانيَّ ريَّ ـعش ــ: ةة والكيس ــإنَّ ــالنصِّ ه إنَّ ــل ب ــيلِّ  ام حيص ــري اجل . ال غ

 .أيضاً  يِّ اخلف ه حيصل بالنصِّ إنَّ : ةوقالت الزيديَّ 

ــ ــه عــىلٰ وأمَّ ــحاب  اخللــق عقــالً  ا القــائلون بوجوب فهــم أص

ــ ــ احظ، وأيباجل ــم البلخ ــ ، وأيبيالقاس ــني البص ــن  يرـاحلس م

ــة ــ. املعتزل ــمعاً وأمَّ ــه س ــائلون بوجوب ــ ا الق ــل السُّ ــم أه . ةنَّ فه

ــاأل أنَّ  وهــذان الفريقــان أمجعــوا عــىلٰ   اهللا ة بعــد رســول ئمَّ

 .هم اخللفاء

 .من املعتزلة ا القائلون بال وجوبه فهم اخلوارج، واألصمُّ مَّ أو

 .مامةإلاملذاهب يف ا يفهذه ه

ــ يظهــر يف بعــض  تعــاىلٰ اهللا  إنَّ : ا الغــالة فبعضــهم قــالواوأمَّ

ــان، يُ  ــورة إنس ــات يف ص ــاألوق ــاونه نبمُّ َس ــاً أ ي� ــدعو و إمام ، وي

ــاس إىلٰ  ــ الن ــويم والص ــدين الق ــتقيمـال ــك  .راط املس ــوال ذل ول

ــأوبعضــهم قــالوا بــاحللول . اخللــق لضــلَّ  اد، كــام يقــول و االحتِّ

ــفمــن . فةبــه بعــض املتصــوِّ  ة، الســبائيَّ   ة عــيلٍّ القــائلني بإهليَّ

ــد  ــن ســباهللا وهــم أصــحاب عب ــنهم  ،ةومــنهم النصــرييَّ  أ،ب وم

ولـيس يف تفصـيل مـذاهبهم . ٰى خـرأُ ق رَ ومـنهم فِـ ،ةسـحاقيَّ اإل

 .زيادة فائدة

ـــ ـــة ويُ ســـامعيليَّ ا اإلوأمَّ ـــســـّمون بالباطنيَّ بـــون لقَّ ام يُ ة، وربَّ

ــ. باملالحــدة ســامعيل إ ة، النتســاهبم إىلٰ ســامعيليَّ وا باإلام ســمُّ وإنَّ

ــــادق  ــــر الص ــــن جعف ــــ .ب ]] ٤٥٩ص /[[ ة،والباطنيَّ

، ظـاهر فلــه بـاطن، يكــون ذلـك البــاطن مصــدراً  كــلُّ : لقـوهلم

 الَّ إلــه، وال يكــون ظــاهر ال بــاطن لــه،  وذلــك الظــاهر مظهــراً 

ــ ــل الس ــو مث ــا ه ــه إالَّ ـم ــاهر ل ــاطن ال ظ ــال ال راب، وال ب  خي

ريعة ـ، لعــدوهلم مــن ظــواهر الشــبــوا باملالحــدةقِّ ولُ  .أصــل لــه

 .بواطنها يف بعض األحوال إىلٰ 

ــذهبهم أنَّ  ــاىلٰ اهللا  وم ــ تع ــدع بتوسُّ ــأب ــربَّ يُ  ٰى ط معن ــه ع  عن

عـامل البـاطن، وهـو عـامل األمـر : و غريهـا عـاملنيأ) كـن(بكلمة 

ــتمل عــىلٰ  ــامل الغيــب، ويش ــول والنفــوس واألرواح  وع العق

ــائق كلِّ  ــا إىلٰ واحلق ــا فيه ــرب م ــا، وأق ــاىلٰ  اهللا ه ــل  تع ــو العق ه

وعــامل الظــاهر، وهــو عــامل  .الرتتيــب مــا بعــده عــىلٰ  ل، ثــمّ األوَّ 

ـــ اخللـــق وعـــامل الشـــهادة، ويشـــتمل عـــىلٰ  ة األجـــرام العلويَّ

ــوالســـفليَّ  وأعظمهـــا  ،ةريَّ ـة والعنصـــة واألجســـام الفلكيـَّ

ــرش ــ ،الع ــّم الكرس ــىلٰ ـيث ــام ع ــائر األجس ــّم س ــب ، ث . الرتتي

ــام ــن الك ــزالن م ــان ين ــن  ل إىلٰ والعامل ــودان م ــان، ويع النقص

ــان إىلٰ  ــ النقص ــامل، حتَّ ــ ٰى الك ــ إىلٰ  يينته ــو املعن ــر، وه  ٰى األم

وينــتظم بــذلك سلســلة الوجــود الــذي  ،)كــن( ـ عنــه بــاملعــربَّ 

 .ومعاده إليهاهللا مبدؤه من 

ــمّ  ــون ث ــر، وحجَّ اإل: يقول ــر األم ــو مظه ــام ه ــر م ــه مظه ت

 يُّ والنبــ .ّيل والعقــل الكــ ،لالعقــل األوَّ  :العقــل الــذي يقــال لــه

مـام، وهـو وهـو اإل نفـس الكـلِّ  :يقـال هلـا يمظهر الـنفس التـ

 بتعليمـه إالَّ بـاهللا  احلاكم يف عـامل البـاطن، وال يصـري غـريه عاملـاً 

ــذلك يُ  ــاه، ول ــالتعليميِّ إّي ــّموهنم ب ــ. نيس ــاكم يف  يُّ والنب ــو احل ه

ــتمُّ  ــاهر، وال ي ــامل الظ ــ ع ـــالش ــا إالَّ ُحي  يريعة الت ــاج إليه ــه، ت  ب

 .عته تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وباطنه التأويلولرشي

ـ يٍّ ا عـن نبـوالزمان ال خيلو إمَّ  ال  وأيضـاً . ا عـن رشيعتـهوإمَّ

ة مـع ظهـوره، ام تكـون خفيـَّربَّـ يخيلو عـن إمـام ودعوتـه، وهـ

  يكـون للنـاس عـىلٰ ة، لـئالَّ ا تكون ظاهرة مـع خفائـه البتـَّ أهنَّ إالَّ 

 .لُس ة بعد الرُّ حجَّ اهللا 

ف عـرَ كـذلك يُ  و الفعـيلأ بـاملعجز القـويل يُّ ف النبـعـرَ وكام يُ 

ـــدعواه اهللا  ىلٰ إمـــام بدعوتـــه اإل ال  تعـــاىلٰ بـــاهللا املعرفـــة  نَّ أوب

ــحتصــل إالَّ  تــه، بعضــها مــن بعــض، فــال يَّ ة مــن ذرّ  بــه، واألئمَّ

مـام أبنـاء وجيـوز أن يكـون لإل. مـامإ وهـو ابـن إالَّ  يكون إمامـاً 

ــ]] ٤٦٠ص /[[ ليسـوا ــ فــال. ةبأئمَّ ا خيلــو الزمــان عــن إمــام إمَّ

و ظلمــة ليــل، مل أو مســتور، كــام ال خيلــو مــن نــور هنــار أظــاهر 

ــزال ــزل العــامل هكــذا وال ي ــوال . ي ــني أق ــأليف ب وطــريقتهم الت

 .ف منهاؤلَّ احلكامء وأقوال أهل الرشائع فيام يمكن أن يُ 

ــ ــوأمَّ مــام يف عهــد اإل: ســالم فقــالواة اإلا يف تعيــني أئمَّ

ــول  ــا اهللا رس ــان علك ــن  ي� ــه احلس ــان ابن ــده ك ، وبع

ــاً  ــتودعاً  إمام ــاً مس ــني إمام ــده احلس ــتقر�  ، وبع ــذلك مل مس ا، ول

ــذهب اإل ــن ت ــة احلس ــة يف ذّري ــت اإل. مام ــّم نزل ــة يف ث مام
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حمّمـد ابنـه، ثـّم  عـيل ابنـه، ثـّم إىلٰ  ية احلسني وانتهت بعـده إىلٰ ذرّ 

 .إسامعيل ابنه، وهو السابع جعفر ابنه، ثّم إىلٰ  إىلٰ 

ــالوا ــ إنَّ : وق ــاروا األئمَّ ــد ص ــامعيل حمّم ــن إس ــد اب ة يف عه

ــمُّ  ،مســتورين ــبعيَّ  وهم أيضــاً ولــذلك س ــىلٰ بالس  ة، لوقــوفهم ع

ــ ة الســبعة الظــاهرة، ودخــل يف عهــد حمّمــد زمــان اســتتار األئمَّ

ــ ٰى عــبــبالد املغــرب وادَّ  يثــّم ظهــر املهــد. وظهــور دعــاهتم ه أنَّ

ـــامعيل، واتَّ  ـــن أوالد إس ـــن م ـــل أوالده اب ـــن إىلٰ ص ـــد اب  بع

 .املستنرص

ـــهم ب ـــال بعض ـــده، فق ـــوا بع ـــه، إواختلف ـــزار ابن ـــة ن مام

ـ. ابنـه اآلخـر مامـة املسـتعيلإوبعضهم ب ة وبعـد نـزار اسـترت أئمَّ

ـــزارّيني ـــتعليِّ واتَّ  ،الن ـــة املس ـــلت إمام ـــع يف  ني إىلٰ ص أن انقط

 بــن حمّمــد الصــباح املســتويل وكــان احلســن بــن عــيلِّ . املعاضــد

ــزاريِّ  مــن) املــوت(قلعــة  عــىلٰ  ــّم ادَّ دعــاة الن  عــوا بعــده أنَّ ني، ث

ــ ــن امللقَّ ــاً احلس ــان إمام ــالم ك ــذكره الس ــاهراً  ب ب ــن أوالد  ظ م

 .أن انقرضوا يف زماننا هذا إىلٰ . صل أوالدهنزار، واتَّ 

ــ ــةا وأمَّ ــالوا اإلماميَّ ــو نصــب اإل إنَّ : فق ــف، وه ــام لط م

 لـئالَّ  مـام معصـوماً ، فيجـب أن يكـون اإلتعـاىلٰ اهللا  واجب عـىلٰ 

ـــق لُّ ِضـــيُ  ـــويُ . اخلل ـــهؤكِّ ـــك قول ـــِدي  :د ذل
ْ
ه

َ
� 

ُ
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�
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، إذ مل يكــن  يِّ بعــد النبــ  إمامــة عــيلٍّ  فقــوا عــىلٰ واتَّ 

 ٰى احلســن املجتبــ مامــة بعــده إىلٰ ثــّم ســاقوا اإل ،غــريه معصــوماً 

زيــن  ابنــه ثــّم إىلٰ  ،خيــه احلســني الشـهيد بكــربالءأ ثــّم إىلٰ  ،ابنـه

ص /[[ ابنـه جعفـر ثـّم إىلٰ  ،ابنـه حمّمـد البـاقر ثـّم إىلٰ  ،العابدين

 ابنـه عـيلٍّ  ثـّم إىلٰ  ،الكـاظم ٰى ابنـه موسـ ثّم إىلٰ  ،الصادق]] ٤٦١

 ثـّم إىلٰ  ،النقـي ابنـه عـيلٍّ  ثـّم إىلٰ ي، ابنه حمّمـد التقـ ثّم إىلٰ  ،الرضا

ــ ــن الزك ــه احلس ــكر يابن ــّم إىلٰ  ي،العس ــد ث ــد امله ــه حمّم  يابن

ــيهم الســالم أمجعــني(تظــر خروجــه املن ــالوا. )عل ــ: وق ــاٍق إنَّ  ه ب

ــلِ كــام مُ  وســيظهر، ويمــأل الــدنيا عــدالً   وهــو الثــاين. ت جــوراً ئَ

 .ةعرشيَّ  يبوا باالثنقِّ وألجل ذلك لُ . تهمئمَّ أعرش من 

وهلــم يف . صــول مــذهبهم يوافقــون املعتزلــةأُ وهــم يف أكثــر 

ــوب إىلٰ  ــه منس ــروع فق ــت الف ــل البي ــم يف. أه ــان هل ــياق وك  س

ــااإل ــدة يف إيراده ــرية ال فائ ــات كث ــة اختالف ــورهم  .مام ومجه

 .هذا املذهب الذي ذكرناه هذا الزمان عىلٰ  الباقون إىلٰ 

ــ  ،وبعــده احلســن ، مامــة عــيلٍّ إا الكيســانية فقــالوا بوأمَّ

مـام املنتظـر، ه اإلإنَّـ: وقـالوا. ةثـّم حمّمـد بـن احلنفيـَّ ،ثّم احلسني

، وهــو اآلن مســترت يف دنيا عــدالً الــذي يمــأل الــ ياملهــد يأعنــ

ــو ــة ٰى جبــل رض ــرب املدين ــدَّ . بق ــىلٰ وبعضــهم ق ــن  موه ع احلس

ــني ــاقوا اإل .واحلس ــهم س ــة إىلٰ وبعض ــّم إىلٰ  مام ــم، ث ــه هاش  ابن

ــ. غــريه ــَق وقــد انقطعــت الكيســانيَّ . دةق متعــدِّ رَ وهــم فِ  ة ومل يب

 .منها أحد

ــ . واحلســن واحلســني مامــة عــيلٍّ إا الزيديــة فقــالوا بوأمَّ

ــ يوأثبتــوا بـاق ،اجلــيلِّ  ثبتوهـا بــالنصِّ وأ  تهم بعــدهم بــالنصِّ أئمَّ

 مــام عاملــاً مامــة عنــدهم كــون اإلرشائــط اإل وذلــك أنَّ . يِّ اخلفــ

 وزاهــداً  ،همضــلِّ النــاس إليهــا وال يُ  يســالم ليهــدريعة اإلـبشــ

يف اجلهـاد   يفـرَّ لـئالَّ  وشـجاعاً  ،لكيال يطمع يف أمـوال املسـلمني

ــ ــروا ع ــالفني فيظف ــع املخ ــقِّ  ىلٰ م ــل احل ــن أوالد  ،أه ــه م وكون

: مـــن أوالد احلســـن واحلســـني، لقولـــه  يفاطمــة، أعنـــ

ــد« ــة يامله ــد فاطم ــن ول ــاً  ،»م ــه داعي ــاىلٰ اهللا  إىلٰ  وكون  وإىلٰ  تع

وقــد : قــالوا. رة دينــهـيشــهر ســيفه يف نصــ ،ظــاهراً  ديــن احلــقِّ 

ـــ يُّ النبـــ نــصَّ  مـــن اســـتجمع هـــذه  كـــلَّ  أنَّ : ة بعـــدهواألئمَّ

ــ ــةرائط اخلمـالش ــرتض الطاع ــام مف ــو إم ــة فه ــو . س ــك ه وذل

ـــنصُّ  ـــ ال ـــدعوة . يُّ اخلف ـــني ال ـــن واحلس ـــوا يف احلس ومل يوجب

 .»و قعداأمها إمامان قاما «: بالسيف، لقوله 

ــ ــوَّ وِّ وُجي ــن اإل زون خل ــان ع ــامني يف الزم ــام إم ــام، وقي م

ــ ــذه الش ــتجمعا ه ــدتني، إذا اس ــني متباع ــذلك مل  ،رائطـبقعت ول

ــمامــة زيــن العابــإيقولــوا ب  ر ســيفه يف الــدعوةشــهِ ه مل يُ دين، ألنَّ

ـــاىلٰ اهللا  إىلٰ ]] ٤٦٢ص /[[ ـــه. تع ـــد ابن ـــة زي ـــالوا بامام  ،وق

وإليــه نســبوا، إذ فــارقوا ســائر . رائط فيــهـالســتجامع الشــ

ــوهلم ب ــيعة بق ــهإالش ــاقولقَّ . مامت ــوا ب ــة، إذ  يب ــيعة بالرافض الش

 .رفضوا زيداً 

ــ ــوالزيديَّ ال ينكــرون ة، وهــم مــنهم الصــاحليَّ  ،ق كثــريةرَ ة فِ

. ، لرضـا عـيل بخالفـتهمخالفة اخللفـاء الـذين كـانوا قبـل عـيلٍّ 

ـــ ق رَ هلـــم فِـــ: وقيـــل .ةومـــنهم الســـليامنيَّ  ،ةومــنهم اجلاروديَّ

ـــابعون أليب. غريهـــا ـــروع مت ـــرهم يف الف ـــة، إالَّ  وأكث  يف حنيف

 .تهم فيهامسائل قليلة خالف أئمَّ 

ــ ــب اإلوأمَّ ــالً  مــام عــىلٰ ا القــائلون بوجــوب نص  اخللــق عق

ــالوا ــ: فق ــدم اإلـالض ــع ع ــرر م ــام متوقَّ ــىلٰ م ــم ع ــن الظل  ع م

ــ. رر املظنــون واجــب عقــالً ـالضــعفاء، ودفــع الضــ ام وذلــك إنَّ

وهــم موافقــون . رعـمــام يقــوم بأحكــام الشــينــدفع بنصــب اإل

 .ةة يف تعيني األئمَّ نَّ ألهل السُّ 
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ـمَّ أو مـن  مـام عـىلٰ ة فيقولـون بوجـوب نصـب اإلنَّ ا أهل السُّ

مـام اإل أنَّ  وذهبـوا إىلٰ . مجـاع السـلف عليـهإل ،ذلـك يقدر عـىلٰ 

ــعــرَ يُ  ــنصِّ ف إمَّ ــب أن يُ  ا ب ــمــن جي ــقبَ ــه كنب ــاع إو بأ ،يٍّ ل قول مج

ــه ــلمني علي ــان اإل. املس ــول وك ــد رس ــام بع ــا باإلاهللا م ــاع أب مج

مجاعـة  عمـر عـىلٰ  بكـر، ثـّم عـثامن بـنصِّ  يبأ عمر بنصِّ  بكر، ثمّ 

مجـاع املعتـربين إب  ٰى ـاملرتضـ اإمامتـه، ثـّم عليـ� أمجعوا عـىلٰ 

ــت . مــن الصــحابة، وهــؤالء هــم اخللفــاء الراشــدون ــّم وقع ث

ـــن ـــاحله احلس ـــة وص ـــني معاوي ـــن وب ـــني احلس ـــة ب . املخالف

 ية وبنـميـَّأُ  نـيمـن بعـده مـن ب ثّم عـىلٰ  ،ت اخلالفة عليهواستقرَّ 

واجتمـع أكثــر . اسالعبّــ يبنـ انتقلــت اخلالفـة إىلٰ  ٰى مـروان حتـَّ

عهـدنا  وانسـاقت اخلالفـة مـنهم إىلٰ . موالعقـد علـيه أهل احللِّ 

 .ٰى فيه ما جر ٰى الذي جر

يقـع يف : مام فيقولونا الذين ال يقولون بوجوب نصب اإلوأمَّ 

يف إمامـة  ٰى ، كـام جـرة فتن، وقتل بعض الناس بعضاً نصب األئمَّ 

 واالحرتاز عـامَّ . عيل ومعاوية ومن بعدمها يف أكثر األوقات) ّيامأ(

ريعة كافية ملـن أراد أن ـوالش .فاقباالتِّ  ة أوىلٰ يوقع الفتنة واملحارب

 .بطاعتهاهللا  ب إىلٰ ويتقرَّ  احلقِّ  يكون عىلٰ 

 .مامةمذاهب الناس يف اإل يفهذه ه

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

يف ضــبط مــذاهب النــاس  :البحــث الثــاين ]]٤٣ص /[[

 :هايف هذه املسألة وتقرير الصحيح من

ــ ــة إمَّ ــاً اإلمام ــة مطلق ــون واجب ــة  ا أن تك ــت واجب أو ليس

 كـــلِّ  وإىلٰ  ،أو أن تكـــون واجبـــة يف حـــال دون حـــال مطلقـــاً 

ــدٍ  ــوم واح ــب ق ــوال ذه ــذه األق ــن ه ــاألوَّ  ،م ــذهب ف ــو م ل ه

ـــن مجهـــور املتكلِّ  ـــدات م ـــذهب النج ـــاين هـــو م ـــني، والث م

 . والفوطي  ، والثالث مذهب أيب بكر األصمِّ  اخلوارج

ــ ــأمَّ ــاً ا الق ــا مطلق ــىلٰ  ،ائلون بوجوهب ــا ع ــن أوجبه ــنهم م  فم

وجعــل طريــق وجوهبــا العقــل فقــط، وهــو مــذهب  تعــاىلٰ اهللا 

ــة ــريهم اإلماميَّ ـــرية وغ ــي عش ــن االثن ــوب ثبِ ويُ  ،م ــون الوج ت

ــىلٰ  ــاىلٰ اهللا  ع ــأنَّ  تع ــدِّ  ب ــف يف ال ــة لط ــىلٰ اإلمام ــب ع اهللا  ين فتج

 .يل الزمان عنهبأن ال ُخي  تعاىلٰ 

فقـط، وهـو مـذهب  ا سـمعاً اخللق إمَّ  ومنهم من أوجبها عىلٰ 

ة ومجهـور املعتزلـة، واألشـعري ]]٤٤ص /[[   أصحاب احلـديث

 .وأتباعهام  وأبو هاشم منهم أبو عيلٍّ 

ــ ــالً وإمَّ ــمعاً  ا عق ــم  وس ــاحظ وأيب القاس ــذهب اجل ــو م وه

 .وأيب احلسني البرصي ومن تابعه  البلخي

ــ ــؤالء ل ــامَّ ـوه ــوا بأنَّ ــدِّ  مل يقول ــف يف ال ــرم مل ين ه لط ال ج

 .تعاىلٰ اهللا  يوجبوه عىلٰ 

ـــ ـــالوأمَّ ـــال دون ح ـــا يف ح ـــائلون بوجوهب ـــال  ،ا الق فق

ال جيـــب نصـــب اإلمـــام يف حـــال ظهـــور العـــدل : األصـــمّ 

واإلنصــاف بــني اخللــق، إذ ال حاجــة إليــه، وجيــب نصــبه عنــد 

 .انتشار الظلم وظهوره

أي عنـد ظهـور الظلـم ال  ،بـالعكس مـن ذلـك  وقال هشـام

ـــبه ـــب نص ـــ ،جي ـــألنَّ ـــبباً ه ربَّ ـــان س ـــّردهم  ام ك ـــة، لتم للفتن

ـــه ـــاد  فيكـــون نصـــبه ســـبباً  ،واســـتنكافهم عـــن طاعت الزدي

ــالش ا عنـد ظهـور االنتصـاف وانتشـاره فيجـب نصـبه رور، فأمَّ

 .لبسط الرشع وإظهار شعاره

 .فهذا تفصيل املذاهب يف هذه املسألة

ــ]] ٤٥ص /[[ ــوأمَّ فريــق  ك بــه كــلُّ ا تقريــر مــا يتمسَّ

ج عـن الغـرض فـيام نحـن رِ  ُخيـزييفه وإبطاله فمـامَّ واالشتغال بت

 .يزهق الباطل ه عند حتقيق احلقُّ بصدده، غري أنَّ 

*   *   * 

 : يف تعيني اإلمام: الباب الثاين ]]٧٧ص /[[

 :املقّدمة

 .بن أيب طالب  عيلُّ  يف أنَّ اإلمام بعد رسول اهللا  - ١

ة  - ٢  .يف تعيني باقي األئمَّ

 :مقّدمة وأبحاثوفيه ]] ٧٩ص /[[

ا املقّدمة، ففي تفصيل املذاهب يف هذه املسألة، فنقول  :أمَّ

ــة ــوارج واملرجئ ــعرية واخل ــة واألش ــور املعتزل ــب مجه : ذه

 .إمام بعده مل ينّص عىلٰ  أنَّ النبيَّ  إىلٰ 

إمـام بعينـه، ثـّم اختلفـوا يف ذلـك  عـىلٰ  إنَّـه نـصَّ : وقال قوم

، وقـال  عـيلٍّ  صَّ عـىلٰ إنَّه نـ: املنصوص عليه، فقالت الشيعة

إنَّـه خـصَّ : أيب بكر، وقال آخـرون إنَّه نصَّ عىلٰ : قوم من الشّذاذ

. باإلمامـة دون غـريه العبّاس بأقوال وأفعال تستلزم أنَّـه األحـقُّ 

إنَّـه : أيب بكر فمنهم مـن قـال القول بالنصِّ عىلٰ  والذين ذهبوا إىلٰ 

القـول حمكـي عـن ، وهو تقديمه له يف الصالة، وهـذا خفيٌّ  نصٌّ 

، وهو قول مجاعـة جيلٌّ  إنَّه نصٌّ : ومنهم من قال. احلسن البصـري

 .فهذا تفصيل املذاهب. من أصحاب احلديث

*   *   * 
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  ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتببني

ــمُّ ]] ٣٦٦ص /[[ ــر األص ــو بك ــب أب ــوطي  وذه ــام الف وهش

ــ إىلٰ  - هــموقيــل كلُّ  -  وبعــض اخلــوارج ة إذا ا غــري واجبــأهنَّ

ـ: تناصف النـاس وتعـادلوا، وقـال هشـام ا غـري واجبـة إذا مل إهنَّ

 .يتناصفوا

ــور إىلٰ  ــب اجلمه ــا وذه ــذهب اجلُ  ،وجوهب ــة بّ ف ــان ومجاع ائي

ـــ أنَّ  مـــن األشـــاعرة إىلٰ  ة طريقهـــا الســـمع، وذهبـــت اإلماميَّ

 .ه العقلأنَّ  ومعتزلة بغداد وأبو احلسني البرصي إىلٰ 

ـــ]] ٣٦٧ص /[[ ـــ ىلٰ ة إوذهبـــت اإلماميَّ  ا واجبـــة عـــىلٰ أهنَّ

النـــاس،  وأبـــو احلســـني واجلـــاحظ والكعبـــي عـــىلٰ  ،اهللا

ــىلٰ واإل ــ ســامعيلية والغــالة ع ــإهنَّ أهنَّ ــن اهللا ف ــة م ــالواا واجب : م ق

ـــب ـــيم واج ـــل إالَّ  ألنَّ  ،التعل ـــة اهللا ال حتص ـــوع معرف  بمجم

 .وقد أبطلنا ما قالوا .السطر والتعليم

*   *   * 

اختالف الناس يف اإلمـام  يف: البحث اخلامس(]] ٣٧٧ص [[

 .آخره إىلٰ  ]...)[بعد رسول اهللا 

ــو تــرك الشــيخ مجــال الــدِّ : أقــول ــدَّ (ين ل مــا ) هس اهللا رسَّ ق

ــود ــان أج ــاب ك ــذا الب ــره يف ه ــو  ألنَّ  ،ذك ــتالف ل ــذا االخ ه

ــد إالَّ  ــ يف كُ يوج ــر تُ ــدة يف ذك ــًا ال فائ ــا، وأيض ــار هب ب ال اعتب

ا ال فائـدة، وأيضـًا إّنـاملذاهب الفاسدة التـي تقطـع الزمـان بـال 

ــبعامئة مــن هــذه  ــنة ســبع وثامنــني وس ــرف اآلن وهــو س نع

ــادوابــل كلُّ  ،املــذاهب املــذكورة أحــداً   ولــو كــان احلــقُّ  - هــم ب

ة غــري اإلماميَّـــ - يــوم الـــدين بواحــدهم وجــب تبقيتـــه إىلٰ 

ــة ــالة واإل والزيدي ــامعيليةوالغ ــرة،  .س ــدة كف ــالة وامللح والغ

ــن  ــة م ــدَّ ]] ٣٧٨ص /[[والزيدي ــىلٰ ق ــيلٍّ  م ع ــالٌّ  ع ــك،  ض هال

ـ  ة التسـعة فـإنَّ واجلاروديـة أيضـًا أهـل ضـاللة إلنكـارهم األئمَّ

 .هالك من أنكر واحدًا منهم فهو ضالٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ــاين]] ٣٢١ص [[ ــل الث ــذه : الفص ــالف يف ه ــة اخل يف حكاي

وتزهيـق الباطـل،  احلـقِّ ليوقف عليـه مـن قبـل حتقيـق ، املطالب

 :فنقول

 .ٰى حكفليس فيه خالف ليُ  ،لا املطلب األوَّ أمَّ 

ـ ، وقــال فقــال النجـدات بعـدم وجوهبــا مطلقـاً  ،ا الثـاينوأمَّ

وبعــض اخلــوارج بوجوهبــا يف حــال االخــتالف أو  األصــمُّ 

عكــس،  ٰى اســتيالء الظلمــة وعــدم التناصــف، وهشــام الفــوط

فقــال أكثــر  ،ّم اختلفــواثــ .وقــال أكثــر النــاس بوجوهبــا مطلقــاً 

ـــمعاً  ـــا س ـــور بوجوهب ـــحاب اجلمه ـــاعرة وأص ـــم األش ، وه

ائيــان، وقــال مجاعــة مــن املعتزلــة والشــيعة بّ احلــديث واجلُ 

ــالً  ــا عق ــوا .بوجوهب ــّم اختلف ــي  ،ث ــني والبلخ ــو احلس ــال أب فق

ـــ: والبغـــداديون ـــةاخللـــق، وقالـــت  ا جتـــب عـــىلٰ إهنَّ  اإلماميَّ

جتــب : فقالـت اإلسـامعيلية ،ثـّم اختلفـوا . واإلسـامعيلية بعدمـه

 .اهللا من حيث احلكمة عىلٰ : اإلماميَّةمن اهللا، وقال 

ــ ــثوأمَّ ــاعلم أنَّ  ،ا الثال ــمعي مل  ف ــوب الس ــحاب الوج أص

ة ظـاهرة غـري مـا قـال أصـحاب الوجـوب العقـيل، لوه بعلَّـعلِّ يُ 

ــىلٰ واملوِج  ــون ع ــق علَّ  ب ــاخلل ــدفع الض ــوه ب ــهم، ـل ــن أنفس رر ع

ــىلٰ واملوِج  ــون ع ــوااهللا اختل ب ــال  ،ف ــةفق ــا علَّ : اإلماميَّ ــا كوهن ته

ــاً  ــاً مقرِّ  لطف ــامعيلية إىلٰ  ب ــت اإلس ــة، وقال ــ: الطاع ــب علَّ ة نص

ـ  النظـر بدونـه غـري مفيـد علـامً  ة، فـإنَّ اإلمام إلفادة املعارف احلقَّ

 .التعليميون: ، وهلذا من مجلة ألقاهبموال نجاةً 

 :فاختلفوا يف مقامني ،ا الرابعوأمَّ 

ــفاته: لاألوَّ  ــوية ،يف ص ــت احلش ــن : فقال ــدها مل ــوز عق جي

ــتقلَّ  ــ اس ــان عب ــو ك ــة ول ــقاً ]] ٣٢٢ص /[[دًا بالرئاس  أو فاس

ــه ثــّم تــاب ،بــاً متغلِّ  ــض  .أو بويــع ل ــوارج وبع ــت اخل وقال

رط الفضـل والقيـام هبـا ـصـنف بشـ هي جائزة يف كـلِّ : املعتزلة

ــ ــال املحقِّ  .ي�اوإن مل يكــن قرش ــوروق ــن اجلمه ــب أن : قــون م جي

وهــل جيــب أن . ال غــري ي�اقرشــ ا عـدالً حــر�  ذكــراً  فــاً يكـون مكلَّ 

 وجمتهــداً  ،وأن يكــون شــجاعاً  ،يكــون ذا رأي يف تــدبري احلــرب

بــل يكفــي  ،ال جيــب: صــول الــدين وفروعــه؟ فقــال مجاعــةيف أُ 

 .أن يثبت من دون هذه الصفات

ــت الزيديــة ــون فاطميــاً : وقال  زاهــداً  عاملــاً  جيــب أن يك

ــجاعاً  ــاً  ش ــ إىلٰ  داعي ــه، وبعض ــاً نفس ــه فاطمي ــرتط كون  ،هم مل يش

ـ. بل يكفـي كونـه ولـو علويـاً  ة كونـه واشـرتط اجلاروديـة خاصَّ

ــل جــوَّ  ز الســليامنية أفضــل أهــل زمانــه ومل يشــرتطه غــريهم، ب

ـــة ـــاحلية إمام ـــود ]] ٣٢٣ص /[[ والص ـــع وج ـــول م املفض

انعقـاد اإلمامـة بالبيعـة ولـو مـن اثنـني  زوا أيضاً األفضل، وجوَّ 

 .ةمَّ من خيار األُ 

 أنَّ  ٰى معنــ عــىلٰ  ،ط عصــمتهشــَرت يُ : لــت اإلســامعيليةوقا

 .أف باخلطوَص فعله ال يُ 

 جيـب أن يكـون اإلمـام معصــوماً : اإلماميَّـةوقـال أصـحابنا 



 ٥٥٩  ..................................................................................  اختالف الناس يف اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (لف حرف األ

وأفضـل أهـل زمانـه يف سـائر الكـامالت، وكـذا  ،يف نفس األمر

 .ةسائر الصفات املذكورة يف النبوَّ 

ــ فقــوا عـىلٰ يف طريــق تعيينــه، واتَّ : الثـاين  ا حصــل نــصٌّ ه إذأنَّ

يف تعيينـه، واختلفـوا  من اهللا ورسوله أو إمـام سـابق كـان كافيـاً 

ــة ــت الراوندي ــك، فقال ــري ذل ــوله بغ ــاإلرث،  :يف حص ــل ب حيص

ــال حمقِّ  ــوروق ــو اجلمه ــت األُ : ق ــإذا بايع ــتعد� مَّ ــة ة مس ا لإلمام

 .نت إمامتهط اإلسالم تعيَّ طَ ُخ  هو بشوكته عىلٰ  واستوىلٰ 

 .من النصِّ  ال بدَّ : الكيسانيةو اإلماميَّةوقال أصحابنا 

أو القيـــام  اخلفــيِّ  والزيديــة واجلاروديــة اكتفــوا بــالنصِّ 

 .اجليلِّ  والدعوة، وأصحابنا أوجبوا النصَّ 

 اإلمام بعد رسـول اهللا  إنَّ : فقال الراوندية ،ا اخلامسوأمَّ 

 .لب باإلرث، وهؤالء انقرضوااس بن عبد املطَّ هو العبّ 

أيب  ر باإلمجـاع، ثــّم عمـر بــنصِّ هــو أبـو بكــ: قـال اجلمهـور

ــنصِّ  ــثامن ب ــّم ع ــه، ث ــر علي ــىلٰ  بك ــر ع ــىلٰ  عم ــوا ع ــة أمجع  مجاع

بإمجـــاع املعتــربين مــن الصـــحابة،   خالفتــه، ثــّم عــيلٌّ 

ــدون ــاء الراش ــم اخللف ــؤالء ه ــني  .وه ــة ب ــت منازع ــّم وقع ث

ــــن  ــــن  احلس ــــاحله احلس ــــة، وص ــــني معاوي ، وب

ة وبنـي ميـَّه مـن بنـي أُ مـن بعـد ثّم عـىلٰ  ،ت اخلالفة عليهواستقرَّ 

 وأمجـع أكثـر أهـل احلــلِّ  .بنـي عبّــاس انتقلـت إىلٰ  ٰى مـروان حتـَّ

عهـدنا هـذا الـذي  وانسـاقت اخلالفـة فـيهم إىلٰ  ،والعقد علـيهم

 .ٰى فيه ما جر ٰى جر

ــت الزيديــة وذكــر  اخلفــيِّ  بــالنصِّ   ه عــيلٌّ إنَّــ: وقال

م ، ومل يوجبـوا فـيهام القيـافضائله، ثـّم مـن بعـده احلسـنان 

ــه  ــدعوة، لقول ــدا«: وال ــا أو قع ــان قام ــا إمام ص . /[[»مه

ــوُّ ]] ٣٢٤ ــوز خل ــذا  وجي ــهم، وك ــد بعض ــام عن ــن إم ــان ع الزم

ومل يقولــوا بإمامــة  .زوا قيــام إمــامني يف بقعتــني متباعــدتنيجــوَّ 

ــدين  ــن العاب ــزي ــدعوة إىلٰ ، ألنَّ ــيفه يف ال ــهر س اهللا،  ه مل يش

ــي ــهره س ــه وش ــد، لقيام ــه زي ــة ابن ــالوا بإمام ــه لُ وق ــوا، قِّ فه وب ب

ـــه ـــاقي الشـــيعة ولقَّ  .ملفـــارقتهم ســـائر الشـــيعة بإمامت ـــوا ب ب

، وقـالوا بعـد زيـد بمـن اجتمعـت فيـه بالرافضة لرفضهم زيـداً 

 .زماننا هذا، وسيأيت البحث معهم رائط من العرتة إىلٰ ـالش

ــه  ــد أخي ــة بع ــن احلنفي ــد ب ــة حمّم ــانية بإمام ــت الكيس وقال

ــني  ــالوااحلس ــ: ، وق ــإنَّ ــأل ه املنتظ ــذي يم ــدي ال ر، أي امله

بقــرب  ٰى ، وهــو اآلن مســترت يف جبــل رضــواألرض عــدالً 

وبعضـهم ، بـن احلسـني  عـيلِّ  مـه عـىلٰ املدينة، وبعضـهم قدَّ 

ــ ابنــه هاشــم ثــّم إىلٰ  ســاق اإلمامــة إىلٰ  واآلن  ،قرَ غــريه، وهلــم فِ

 .هم منقرضون

هــو  اإلمــام يف عهــد رســول اهللا : وقالــت اإلســامعيلية

ــه احلســن ، وبعــد عــيلٌّ  ــاً  ه ابن ، وبعــده مســتودعاً  إمام

ــني  ــاً  احلس ــتقر�  إمام ــن مس ــة م ــذهب اإلمام ــذلك مل ت ا، ول

بــن احلســني زيــن العابــدين  ثــّم ابنــه عــيلٌّ ، ذّريــة احلســني 

 ،ــ ــه حمّم ــّم ابن ــاقر ث ــادق ، د الب ــر الص ــه جعف ــّم ابن ث

 ٰـــت إىل ـــّم انتقل ـــابعإ ، ث ـــو الس ـــامعيل وه ـــوا قِّ ولُ  .س ب

ــباإل ــامعيلية لق ــس ــبعية ألهنَّ ــه، وبالس ــىلٰ وهلم بإمامت ــوا ع  م وقف

ــ ــوهلماألئمَّ ــة لق ــبعة، والباطني ــلُّ : ة الس ــاطن،  ك ــه ب ــاهر ل ظ

: وقــالوا .باطنهــا ريعة إىلٰ ـواملالحــدة لعــدوهلم عــن ظــاهر الشــ

ــ إنَّ  د بــن إســامعيل صــاروا مســتورين، ثــّم ة يف عهــد حمّمــاألئمَّ

 ،الد إسـامعيله مـن أوأنَّـ ٰى عـظهر املهـدي يف بـالد املغـرب وادَّ 

ــاً واتَّ  ــل أوالده ابن ــن إىلٰ  ص ــد اب ــ بع ــده .رـاملنتص ــوا بع  ،واختلف

ــتعيل  ــة املس ــهم بإمام ــه، وبعض ــزار ابن ــة ن ــهم بإمام ــال بعض فق

ــ ــترت أئمَّ ــزار اس ــد ن ــاهللا، وبع ــزاريني واتَّ ب ــة ة الن ــلت بإمام ص

ــتعلويني إىلٰ  ــد املس ــت يف العاض ــن  .أن انقطع ــن ب ــان احلس وك

قلعــة املــوت مــن دعــاة  ســتعيل عــىلٰ الصــباح امل د بــن عــيلٍّ حمّمــ

ــزاريني ــّم ادَّ  .الن ــده أنَّ ث ــوا بع ــ ع ــن امللقَّ ــيلٍّ احلس ــره  ب بع ذك

تـه ينيـة ولطفيَّ لكـن مـن حيـث الرئاسـة الدنيويـة ال الدِّ [السالم 

ـــار ـــاين]] ٣٢٥ص /[[ باالعتب ـــلَّ  .الث ـــ ،مناس ـــن لِ ال  مَ ـلك

منا عـن الدينيـة بـالعلامء، وعـن الدنيويـة بـامللوك؟ سـلَّ  ٰى ستغنيُ 

صـل أوالده مـن أوالد نـزار واتَّ  ظـاهراً  كـان إمامـاً  :]لكن نقول

 .أن انقرضوا إىلٰ 

 للـنصِّ  ،بـال فصـل  ه عـيلٌّ إنَّـ: اإلماميَّـةوقال أصحابنا 

رائط التـــي هـــي العصـــمة، ـ، واجـــتامع الشـــواخلفـــيِّ  اجلـــيلِّ 

ثــّم  ،وهــم ولــده احلســن ،بعــده نْ واألفضــلية فيــه ويف َمــ

د ثــّم ابنــه حمّمــ ،احلســني زيــن العابــدينبــن  ثــّم عــيلُّ  ،احلســني

ثـّم  ،الكـاظم ٰى ثـّم ابنـه موسـ ،ثـّم ابنـه جعفـر الصـادق ،الباقر

ثـّم  ،اهلـادي ثـّم ابنـه عـيلٌّ  ،د اجلـوادثّم ابنه حمّمـ ،الرضا ابنه عيلٌّ 

د املهــدي القــائم املنتظــر ثــّم ابنــه حمّمــ ،ابنــه احلســن العســكري

ــيهم ــلوات اهللا عل ــيٌّ  .ص ــو ح ــاٍق  وه ــود  ب ــأل موج ــر ويم يظه

وهـو الثـاين  ،¨ وجـوراً  ت ظلـامً ئَـلِ كـام مُ  وقسـطاً  الدنيا عـدالً 

ــ .رـعشــ زمــان،  مــنهم يف كــلِّ  واحــدٍ  ه جيــب اإلقــرار بكــلِّ وإنَّ

ــداً  ــد واح ــن جح ــاً  وم ــن مؤمن ــنهم مل يك ــاىلٰ  م ــاهللا تع ــه ب ، لقول



 اختالف الناس يف اإلمامة/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ................................................................................. ٥٦٠

 :» ُّــ ،يــا عــيل  ة مــن بعــدك، مــن أنكــر واحــداً أنــت واألئمَّ

ـــاالثني عشـــقِّ ولُ  .»مـــنكم فقـــد أنكـــرين ـــوا ب ـــذلك، ـب رية ل

ــةوب ــاً  اإلماميَّ ــة مطلق ــوب اإلمام ــوهلم بوج ــلِّ  لق ــان،  يف ك زم

ة ال حقيقـــة هلــا يف تعيـــني ب إلــيهم اختالفـــات شــاذَّ نَســوتُ 

ـ وانقــرض القـائلون هبــا إن كانـت قــد وقعـت، وذلــك  ،تهمأئمَّ

 .يف فسادها كاٍف 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

ــذاإ]] ١٠٦ص [[ ــت ه ــاعلم  ،ذا عرف ــوا  نَّ أف ــاس اختلف الن

 ؟واجبة أم ال ياإلمامة هل ه يف

 .ليست بواجبة مطلقاً  :فقالت اخلوارج

ــىلٰ  ــا ع ــة بوجوهب ــاعرة واملعتزل ــت األش ــق وقال ــمّ  ،اخلل  ث

ــوا ــت األ ،اختلف ــاعرةوقال ــمعاً  :ش ــوم س ــك معل ــت  ،ذل وقال

 .عقالً  :املعتزلة

ةصـحابنا أوقال  ، تعـاىلٰ اهللا  عـىلٰ  اجبـة عقـالً و يهـ :اإلماميـَّ

 .وهو احلقُّ 

 لطــٍف  وكــلُّ  ،اإلمامــة لطــف نَّ أيتــه هــو حقّ  والــدليل عــىلٰ 

 .تعاىلٰ اهللا  ، فاإلمامة واجبة عىلٰ تعاىلٰ اهللا  واجب عىلٰ 

 .م بياهنافقد تقدَّ  ،ٰى ا الكربأمَّ 

ب العبـد قرِّ اللطف كام عرفت هو ما يُ  نَّ أ يفه ،ٰى ا الصغرمَّ أو

 .اإلمامة حاصل يف ٰى املعن اده عن املعصية، وهذبعِّ يُ الطاعة و ىلٰ إ

ب الــدمهاء، وجــرَّ  ديــمــن عــرف عوا أنَّ  :وبيــان ذلــك

ــيس إالنــاس  نَّ أ قواعــد السياســة، علــم رضورةً  ذا كــان هلــم رئ

مطاع مرشد فـيام بيـنهم يـردع الظـامل عـن ظلمـه، والبـاغي عـن 

ــف  ــه، وينتص ــع لبغي ــه، وم ــن ظامل ــوم م ]] ١٠٧ص /[[لمظل

ــك حيم ــد العقليــة والوظــا لهــم عــىلٰ ذل ف الدينيــة، يالقواع

ــام يف ــتالل النظ ــة الخ ــد املوجب ــن املفاس ــردعهم ع ــور أُ  وي م

معــادهم، بحيــث  املوجبــة للوبــال يف يحوعــن القبــا ،معاشــهم

ــلٌّ  ــاف ك ــىلٰ  خي ــه ع ــن مؤاخذت ــك  م ــع ذل ــانوا م ــك، ك  ىلٰ إذل

ــاد  ــن الفس ــرب وم ــالح أق ــدأالص ــ .بع ــاللطف  يوال نعن  الَّ إب

 .وهو املطلوب ،اإلمامة لطفاً كون فت ،ذلك

ــم  ــلَّ  نَّ أواعل ــا دلَّ  ك ــىلٰ  م ــوَّ  ع ــوب النب ــو دالٌّ وج ــىلٰ  ة فه  ع

ة قائمــة مقامهــا إذ اإلمامـة خالفــة عــن النبـوَّ  ،وجـوب اإلمامــة

تلــك واجبــة  نَّ أبــال واســطة، وكـام  يهلـاإل يالــوح يتلّقـ  يفالَّ إ

ــىلٰ  ــاىلٰ اهللا  ع ــذه يف تع ــذا ه ــة، فك ــ. احلكم ــالووأمَّ ــذين ق ا ا ال

ــىلٰ  ــا ع ــالوا بوجوهب ــق، فق ــرئيس  :اخلل ــب ال ــيهم نص ــب عل جي

 .لدفع الرضر من أنفسهم، ودفع الرضر واجب

ــا ــزاع يف :قلن ــ ال ن ــة للض ــا دافع ــة، ـكوهن ــا واجب رر وكوهن

ــإو ــزاع يفنَّ ــك  ام الن ــويض ذل ــق ىلٰ إتف ــا يف ،اخلل ــن  مل ــك م ذل

ـــ االخـــتالف الواقـــع يف ـــ ،ةتعيـــني األئمَّ رر ـالضـــ ىلٰ إؤّدي فيُ

ــوب ــه املطل ــاً . زوال ــنصِّ  وأيض ــوب ال ــمة ووج ــرتاط العص  اش

 .هيدفع ذلك كلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ١ج (الرصاط املستقيم 

ـــ ،إذا عرفــت هـــذا]] ٦٥ص [[ ه قـــد اختلـــف فـــاعلم أنَّ

ــيِّ  ــد النب ــاس بع ــار الن ــاذَّ  ،املخت ــة ش ــت طائف ــافقال ــال هل  :ة يق

ـ .ه مل يمـتإنَّـ :ديةاملحمّ  اإلمامـة ثبتـت  :ةوقالـت الفرقـة املحقَّ

ـــالنصِّ  ـــدعو ،ب ـــار ٰى ال ال ـــرياث وال االختي ـــت  .وال امل وقال

إذ ال جيــوز  ،ويلــزمهم الــدور ،ٰى أو بــاخلروج والــدعو :الزيديــة

ــة ــل اإلمام ــروج قب ــ ،اخل ــت إنَّ ــو كان ــه دارفل ــت ب  أن إالَّ  .ام ثبت

فبطلــت  :قلنـا ،اخلـروج كاشــف عـن سـبق االســتحقاق :يقـال

 .م الرشطالرشطية لوجوب تقدُّ 

وقـــال اجلمهـــور مـــن أهـــل املـــذاهب األربعـــة وبعـــض 

ــحاب  ــلمية وأص ــة والس ــاحلية والبرتي ــة والص ــة والزيدي املعتزل

ــويلــزمهم جــواز أن ختتــار األُ  ،أو باالختيــار :احلــديث ــاة نبمَّ  ،ي�

وسـيأيت البحـث يف  ،ومل يقـل بـه أحـد ،كام جيوز أن ختتـار إمامـاً 

ــاء اهللا ــه إن ش ــنهم إن وألنَّ  .تكميل ــوب م ــه  املنص ــار نفس اخت

ـــد زكّ  ـــم فق ـــامعه ـــي اهللا ،اه ـــدخل يف هن ـــوا : ف
�
َز�

ُ
ـــال ت

َ
ف

مْ 
ُ
ــ� َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنجم[ أ ــرَض   ،]٣٢: ال ــه ومل ي ــرت نفس ــا  وإن مل خي هب

 .لعدم الرضا به وكان غريه أوىلٰ  ،ة عليهمَّ مل جتتمع األُ 

ــة ــاملرياث :وقالــت الراوندي ــج  ،أو ب ــاحب هن ــد ذكــر ص وق

ر ومائـة مـن ـسـنة عشـ ،جلـاحظهذه املقالة أحـدثها ا اإليامن أنَّ 

ــرة ــأمون ب هبــا إىلٰ ليتقــرَّ  ،اهلج اس حيــث جعلهــا للعبّــ ،امل

ــمِّ  ــه ع ــيِّ  بكون ــاً  ، النب ــا كتاب ــل فيه ــا  ،وعم ــع فيه ووض

لكونـه ابـن  ،منـه أوىلٰ  فعـيلٌّ  ،ا لـو قلنـا بـاملرياثأّنـ عىلٰ  .حججاً 

ــيِّ  عــمِّ  ــه النب ــ ،ألبوي ــوالعبّ ــهاس عمُّ ــببني أوىلٰ  ،ه ألبي ــذو الس  ف

ــا ــاألقربت أُ بآي ــاألقرب ف ــا ب ــرب فيه ــام املعت ــد  ،ويل األرح وق

ــرب صــحَّ ]] ٦٦ص /[[  أمجعــت ــة املعت ــدخول الفرق ة إمجاعهــا ب

ــىلٰ  ــا ع ــوم فيه ــمِّ  املعص ــابن الع ــاص اإلرث ب ــوين  اختص لألب

ــمِّ  ــألب دون الع ــاً  .ل ــة أُ  وأيض ــمَّ فآي ــام تتض ــر ويل األرح ن ذك
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 فلــيس لــه ،اس مــن املهــاجرينومل يكــن العبّــ ،املهــاجرين

 .مرياث

: زيـد بـن عـيل يف قولـه تعــاىلٰ  وأسـند ابـن جـرب يف نخبـه إىلٰ 

 ْٰو�
َ
ُضــُهْم أ

ْ
رحــاِم َ�ع

َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
ٍض  َوأ

ْ
ــبَع   ،]٧٥: األنفــال[ بِ

وعـن  .وذا رحـم ،كـان مهـاجراً  ،بـن أيب طالـب ذلك عيلُّ  :قال

 ،بـن أيب طالـب أثبـت اهللا هبـذه اآليـة واليـة عـيلِّ  :جابر بن يزيد

وسـالحه ومتاعـه وبغلتـه وكتابـه ومجيـع مـا  نبـيِّ فحاز مرياث ال

 .ومل يرث الشيخان من ذلك شيئاً  ،ترك بعده

أنــت أخــي «  :قولــه ،زيــد بــن آدمــي وأســند ابــن حنبــل إىلٰ 

 .نحوه زيد بن أيب أوىفٰ  وأسند إىلٰ ، » ووارثي

 وإنَّ  ،وارث نبــيٍّ  لكــلِّ «: أيب بريــدة وأســند ابــن املغــازيل إىلٰ 

 .» ن أيب طالبب ي ووارثي عيلُّ وصيّ 

ملخالفتــه  ،خــرب واحــد مــردود ،»ثورِّ ال ُنــ«: وحــديث

ـــه ـــاب يف قول  : الكت
َ
 داوُد

ُ
يْمان

َ
ـــل  ُس

َ
ـــل[ َوَورِث ] ١٦: النم

 .ة املتواترة من األحاديث السالفة وغريهانَّ والسُّ  ،ونحوه

ــي أنَّ  ــن آدم ــد ب ــديث زي ــيلٍّ  ويف ح ــرياث ع ــيِّ  م ــن النب  م

ه إذا كـان ألنَّـ ،رة لنـاـه النصـبـل فيـ ،رناـة ال يضـنَّ الكتاب والسُّ 

ــيلٌّ  ــيِّ  ع ــاجز النب ــرب مع ــو أك ــذي ه ــاب ال وورث  ،ورث الكت

ــ ثــه اهللا علــوم فقــد ورَّ  ،ة التــي فيهــا أحكــام رشيعــة النبــيِّ نَّ السُّ

ــيِّ  ــقُّ  ، النب ــان أح ــداء فك ــدليل ،باالقت ــتَِوي : ب  �َْس
ْ

ــل
َ
ه

 
َ
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َ
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َ
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�
 َوا�

َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع

َ
يَن � ِ

�
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 : تذنيب

ــاحظ ــال اجل ــة إالَّ  :ق ــاج بالقراب ــيعة االحتج ــرف الش  مل تع

 : من قول الكميت

ــه ــوال تراث ــورث ول ــون مل ي    يقول

  لقد تركـت فيهـا نكيـل وأرحـُب  

 :قوله إىلٰ 

   فإن هـي مل تصـلح لقـوم سـواهم

  وأوجـُب  أحـقُّ  ٰى ذوي القربـ فإنَّ  

يــوم  عــيلٌّ  وقــد ردَّ ،  ويلــك كيــف ذلــك :قلنـا]] ٦٧ص /[[

ــ األنصــار  م أبــو بكــر عــىلٰ حــني تقــدَّ  ،ة الشــيخنيالســقيفة حجَّ

ــة ــيلٌّ  ،بالقراب ــال ع ــقُّ «: فق ــن أح ــول اهللا نح ــ ،برس ــرب ألّن ا أق

 : فقال ،ٰى هذا املعن  وقد نظم عيلٌّ  ؟»هاقريش كلّ 

ــالقرب« ــت ب ــإن كن ــت  ٰى ف  حجج

ـــرُب  بـــالنبيِّ  فغـــريك أوىلٰ     وأق

ـــور ـــت بالش ـــت  ٰى وإن كن ملك

أُ 

 

ــريون غُ   ــذا واملش ــف هب ــفكي   ُب يَّ

ــاً  ــة بالصــحابة ،فــوا عجب ــن أن تكــون اخلالف ــون  ،م وال تك

 .»بالصحابة والقرابة

 ال ئلت عامَّ من تفزع إذا ُس  إىلٰ  :املنرب ٰى ملا رق ،وقد قال سلامن له

 ؟وأقرب برسول اهللا ،ويف القوم أعلم منك ،تعلم

ــ  أنَّ  ،ن كتــاب العقــدل مــه يف اجلــزء األوَّ وذكــر ابــن عبــد ربِّ

ــد املطَّ  ٰى أرو ــن عب ــارث ب ــت احل ــةبن ــت ملعاوي ــب قال ــد  :ل لق

ــة ــرت النعم ــ ،كف ــن عمِّ ــأت الب ــحبةوأس ــمَّ  ،ك الص يت وتس

ــ ،بغــري اســمك ك مــن غــري ديــن كــان منــك وأخــذت غــري حقِّ

ــك ــن آبائ ــالم ،وال م ــك يف اإلس ــابقة ل ــرتم  ،وال س ــد أن كف بع

ــول اهللا  ــدود ،برس ــنكم اجل ــأتعس اهللا م ــعَّ  ،ف ــنكم وص ر م

ــ ،أهلــه إىلٰ  احلــقَّ  فــردَّ  ،اخلــدود النــاس  ون عــىلٰ فأصــبحتم حتتجُّ

ــول اهللا ــن رس ــرابتكم م ــنكم ،بق ــه م ــرب إلي ــن أق  وأوىلٰ  ،ونح

ــيكم ــر ف ــذا األم ــ ،هب ــل يف آل فكنّ ــي إرسائي ــة بن ــيكم بمنزل ا ف

ة فغايتنـا اجلنـَّ ،ٰى بمنزلـة هـارون مـن موسـ وكـان عـيلٌّ  ،فرعون

 .وغايتكم النار

 .جهل ما تعرفه نساؤهم احظ نسبة الشيعة إىلٰ فيقبح من اجل

 :وقال امللك الصالح يف ذلك

   خالفـة أمحـد ٰى أخذتم عن القربـ

  متوها بعــده يف األجانــبوصــريَّ  

   ةالتحقيـق تـيم بـن مـرَّ  وأين عىلٰ 

  لو اخرتتم اإلنصاف من آل طالب 

ــا  أنَّ   وروي ــاهراً  الرض ــات س ــ ب ــن  راً متفكِّ ــول اب يف ق

 :جاءأيب العو

ــ ــائن ٰى أّن ــيس ذاك بك ــون ول    يك

ـــ  ـــالمـللمش ـــائم اإلس   ركني دع

   هملبني البنات نصيبهم مـن جـدِّ 

ـــمُّ   ـــهام والع ـــري س ـــرتوك بغ   م

 ]]٦٨ص /[[

ـــ ـــرتاث وإنَّ ـــق ولل ـــا للطلي    امم

  ســجد الطليــق خمافــة الصمصــام 

  قــد كــان أخــربك القــرآن بفضــله

 

 

  امّكـالقضـاء بـه مـن احلُ  ٰى ـفمض 

 



 الفرق بني النبيِّ واإلمام/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف   ................................................................................... ٥٦٢

   ه باســـمهن فاطمـــة املفـــوَّ ابـــ إنَّ 

ــامم  ــي األع ــن بن ــة ع ــاز الوراث   ح

 : وقال عمرو بن حريث

   لو مل يكـن لـك يف اإلمامـة مهلـة

   ســـوابقك التـــي ال تعـــدلإالَّ  

ــت املقــدَّ     هــمم قــبلهم وأحقّ كن

ــــ    لإذ ال يفوتـــك مـــنهم متمهِّ

ــا ــة حزهت ــارم والوراث ــك املك    فل

ـــ  ـــك مجَّ ـــب ل ـــلومناق   ة ال جته

ــ ــأمَّ ــارة مهُّ ــرب فاإلم ــن ح    ها اب

ــزل  ــاب املن ــات وال الكت   ال املنجي

 :وقال املرزكي

   أوالد فــاطم بِّ أيــا الئمــي يف ُحــ

  فهــل لرســول اهللا غــريهم عقــب 

    ٰى ة واهلـدهم أهـل مـرياث النبـوَّ 

  ين احلنيفـي والقطـبوقاعدة الدِّ  

ـ ٰى املصطف أبوهم ويصُّ     هوابن عمِّ

  لبطـل النــدبووارث علـم اهللا وا 

*   *   * 

ا  قا وا:  

ــائل ال ــيِّ (رس ــني النب ــرق ب ــالة يف الف ــام رس ــيخ / )واإلم الش

 :)هـ٤٦٠ت (الطويس 

ـــألة]] ١١١ص [[ ـــام، : مس ـــيِّ واإلم ـــني النب يف الفـــرق ب

 :إمالء الشيخ أيب جعفر الطويس 

ــالءً  ــده اهللا إم ــيخ أيَّ ــام  :فقــال الش ــيِّ واإلم ــني النب الفــرق ب

بيــان فائــدة كــلِّ واحــدة مــن اللفظتــني، وهــل يصــحُّ انفكــاك و

ة مــن اإلمامــة عــىلٰ  ــه كثــري مــن أصــحابنا  النبــوَّ ــا يــذهب إلي م

ــة ة وال جيــوز أن يكــون  اإلماميَّ أم ال؟ واإلمامــة داخلــة يف النبــوَّ

ــانب ــىلٰ  ي� ــًا ع ــون إمام ــه آخــرون، وأيُّ  وال يك ــذهب إلي ــا ي م

 .سأله مستعينًا باهللاما  ؟ وأنا جميب إىلٰ املذهبني أصحُّ 

بـال  ، هـو أنَّـه مـؤدٍّ عـن اهللا تعـاىلٰ نبـيٌّ : قولنـا ٰى اعلم أنَّ معن

ــدخل  ـــر، وال ي ــن البش ــطة م ــىلٰ  -واس ــك  ع ــام وال  -ذل اإلم

ـــيِّ  ـــاقلون عـــن النب ـــة وال الن ـــأمجعهم  األُمَّ وإن كـــانوا ب

وإنَّـام رشطنـا . ين عـن اهللا بواسـطة مـن البشــر وهـو النبـيُّ مؤدِّ 

ــا ـــر(: بقولن ــن البش ــيَّ ) م ــن اهللا  ألنَّ النب ــروي ع ــًا ي أيض

ركه ـر، وال يشــك ولـيس مـن البشـَلـبواسطة لكـن هـو مَ  تعاىلٰ 

 .إالَّ من هو نبيٌّ  ٰى يف هذا املعن

 :إمام يستفاد منه أمران: وقولنا

ــه مقتــد بــه يف أفعالـه وأقوالــه مــن حيــث قــال  ٰى أحـدمها أنَّ

بـه، ومنـه قيـل  ٰى ملقتـدوفعل، ألنَّ حقيقة اإلمـام يف اللغـة هـو ا

 .إمام الصالة: ملن ُيصّيل بالناس

ــة وسياســتها ]] ١١٢ص /[[ ــه يقــوم بتــدبري األُمَّ والثــاين أنَّ

ــا  ــن يعادهي ــرب م ــا وح ــدفاع عنه ــام بال ــا والقي ــب جناهت وتأدي

ــك وإقامــة  ــري ذل ــاة وغ ــراء والقض ــن األُم ــة م ــة والي وتولي

 .يهامستحقِّ  احلدود عىلٰ 

ــارك  ل يش ــه األوَّ ــن الوج ــفم ــذا املعن ــيَّ يف ه ــام النب ، ٰى اإلم

بـه وجيـب القبـول منـه مـن  ٰى ألنَّه ال يكون نبـيٌّ إالَّ وهـو مقتـد

 .هذا ال يكون إالَّ وهو إمام حيث قال وفعل، فعىلٰ 

ــون  ــيٍّ أن يك ــلِّ نب ــب يف ك ــال جي ــاين ف ــه الث ــن الوج ــا م وأمَّ

ــر اهللا  ــن أم ــدفاع ع ــداء وال ــة األع ــق وحمارب ــدبري اخلل ــيِّم بت الق

ـــع أن تقتضــــي  بالـــدفاع ـــه ال يمتن ـــه مـــن املـــؤمنني، ألنَّ عن

املصــلحة بعثــة نبــيِّ وتكليفــه إبــالغ اخللــق مــا فيــه مصــلحتهم 

ــف تأديــب أحــد وال  ولطفهــم يف الواجبــات العقليــة وإن مل ُيكلَّ

حماربـة أحــد وال توليـة غــريه، ومـن أوجــب هـذا يف النبــيِّ مــن 

ة له عليه ي�احيث كان نب  .فقد أبعد وقال ما ال حجَّ

ــاىلٰ  ــنيَّ اهللا تع ــد ب ــره فق ــزَّ ذك ــه ع ــحه يف قول ــك وأوض : ذل
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 : ذلـك أنَّ النبـيَّ قـال هلـم تعـاىلٰ  ٰى فحك
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بــيُّ ال يكــون لــك منــه ألنَّــك نبــيٌّ والنوأنــت أحــقُّ باملُ : يقولــوا

 .ك سلطانلِ إالَّ وهو مَ 

  ثّم أخـرب النبـيُّ بـأنَّ 
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ـه إنَّـام جعلـه مَ ِ� ال كـًا ملـا فيـه مـن فضـل لِ ، وأنَّ

ة والشــجاعة التــي حيتــاج إليهــا املقــام ولألعــداء، وعلمــه  القــوَّ

 .بسياسة األُمور

ــّم أخــرب ــؤيت مُ  ث ــن أنَّ اهللا ي ــاده، فم ــن عب ــن يشــاء م لكــه م



 ٥٦٣  ....................................................................................  الفرق بني النبيِّ واإلمام/ اإلمامة ) ١٦/ (حرف األلف 

مــا قــالوا  يعلــم أنَّ املصــلحة يف إعطائــه، فلــو كــان األمــر عــىلٰ 

 . من يشاء من أنبيائه، وكلُّ ذلك واضح: لقال

مـن ِقبَــل اهللا  ي�ـاكـان نب وأيضـًا فـال خـالف أنَّ هـارون 

قومـه لــامَّ  اسـتخلفه عـىلٰ   ٰى إليـه، وأنَّ موسـ ٰى مـوح تعاىلٰ 

ــه إىلٰ  ــه  توجَّ ــات ربِّ ــاىلٰ ]] ١١٣ص /[[ميق ــه  تع ــه مقام وأقام

ـة، وقـد نطـق بـه القـرآن يف  فيام هو إليـه مـن القيـام بتـدبري األُمَّ

ـــه  : قول
َ
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ـة ملـا القيـام  ي�ـافلو كان لـه أمـر مـن حيـث كـان نب بـأمر األُمَّ

ــاج إىلٰ  ــ احت ــتخالف موس ــه  ٰى اس ــك ألنَّ ــن ذل ــام حس ــاه، وإنَّ إّي

ـة، فاسـتخلف أخـاه فيـه وأقامـه  اسـتخلفه فـيام كـان إليـه خاصَّ

 .مقامه، وذلك أيضًا واضح

ة يف بنـــي  وال خـــالف أيضـــًا بـــني أهـــل الســـري أنَّ النبـــوَّ

ــعَ  ــام ُمجِ ــرين، وإنَّ ــوم آخ ــك يف ق ــوم واملل ــت يف ق ــل كان  إرسائي

خـالف مـن أهـل  عـىلٰ  -األمران ألنبياء خمصوصـني مثـل داود 

تــه  ــوراة يف نبوَّ ، -مــذهب املســلمني  عــىلٰ  -، وســليامن -الت

ــا ونبيِّ  ــّىلٰ (ن ــه و ص ــه[اهللا علي ــاك )]آل ــواز انفك ــنيَّ ج ــك ب ، وذل

ة من اإلمامة أوضح بيان  .النبوَّ

ــه إبــراهيم  وأيضــًا فقــد قــال اهللا تعــاىلٰ  لـــامَّ ابــتاله  لنبيِّ

 : هللا بكلــامت فــأمتهنَّ قــالا
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ــرة[ ــا ١٢٤: البق ــا م ــام، فأمَّ ــًا لألن ــه إمام ــده أن جيعل ، فوع

ــىلٰ  ــه ع ــزاًء ل ــه ج ــه اهللا علي ة ال  أوجب ــوَّ ــت النب ــو كان ــك، فل ذل

ــه ــان لقول ــا ك ــة مل ــن اإلمام ــاِس : تنفصــل م
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ً
وجـب أن يكـون إمامـًا  ي�ـاحيـث كـان نب ، ألنَّه مـنٰى معن إِماما

إّين جاعلــك : قــول املخــالف، كــام ال جيــوز أن يقــول عــىلٰ 

 . ، وهو نبيٌّ ي�اللناس نب

 : فإن قيـل
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 .إماماً 

 :هذا فاسد من وجهني: قلنا

 عـىلٰ جعل وعـده بـأن جيعلـه إمامـًا جـزاًء  أنَّه تعاىلٰ : أحدمها

بـه مـن الكلـامت، وذلـك ال يليـق إالَّ  قيامه بـام ابـتاله اهللا تعـاىلٰ 

بأن يكـون املـراد بـه االسـتقبال، ولـوال ذلـك ملـا قـال إبـراهيم 

 : �ِ�� ر�
ُ
ة، عقيب ذلك َوِمْن ذ  .أئمَّ

ــاين ــ: والث ــان بمعن ــل إذا ك ــم الفاع ــل  ٰى اس ــايض ال يعم امل

القائـل إذا  إىلٰ  ٰى تـرعمل الفعـل، وال يصـحُّ أن ُينَصـب بـه، أَال 

ال جيـوز أن يكــون املـراد بضــارب إالَّ ) إّين ضـارب زيــداً : (قـال

ــا احلــال أو االســتقبال وال جيــوز أن يكــون مــا مضـــ ؟ ولــو ٰى إمَّ

واهللا . أنــا ضــارب زيــد أمــس، مل جيــز أن ينصــب بــه زيــداً : أراد

ـــاىلٰ  ــــ  تع ـــب ب  نص
َ

ـــك
ُ
يف اآليـــة ]] ١١٤ص /[[ جاِعل

 
ً
ــا احلــال أو  وجــب أن]فـــ[، إِمامــا يكــون املــراد بــه إمَّ

ة كانت حاصلة له قبل ذلك  .االستقبال دون املايض، والنبوَّ

ــان  ـــ[فب ــد]ب ــال إح ــة انفص ــذه اجلمل ــن  ٰى ه ــزلتني م املن

كــلِّ  عــىلٰ  ٰى إحــداها يقتضـــي األُخــر: ، وأنَّ مــن قــالٰى األُخــر

 .حاٍل فبعيد من الصواب

 .وهذه اجلملة كافية يف هذا الباب

ي أنـت منـّـ«:  لعـيلٍّ  فقـول النبـيِّ فـإذا ثبـت ذلـك 

ــه ال نبــيَّ بعــدي ٰى بمنزلــة هــارون مــن موســ ال جيــب أن » إالَّ أنَّ

ة اسـتثناء إمامتـه، ألّنـا قـد  أنَّ اإلمامـة  بيَّنّـايكون باستثنائه النبـوَّ

ة، فليس يف استثناء  .استثناء اإلمامة] ه[تنفصل عن النبوَّ

إمام مل يلـزم أن يكـون كـلُّ إمـام أّنا لو سلَّمنا أنَّ كلَّ نبيٍّ  عىلٰ 

ة، وليس إذا انتفت ي�انب ، وإنَّام تكون اإلمامة رشطًا من رشوط النبوَّ

ة العدالة وكامل العقل،  ة انتفت اإلمامة، كام أنَّ من رشط النبوَّ النبوَّ

ة عن شخص وجب أن ُينتفـ منـه العدالـة  ٰى وليس إذا انتفت النبوَّ

. امل العقل قد ثبت يف من ليس بنبيٍّ وكامل العقل، ألنَّ العدالة وك

ة، فـال  وكذلك ال خالف من أنَّ اإلمامة قد ثبتت مع انتفـاء النبـوَّ

ة انتفاء اإلمامة  .جيب بانتفاء النبوَّ

) اإلمامــة(وقــد اســتوفينا الكــالم يف هــذه املســألة يف كتــاب 

ــة(ويف  ــائل احللبي ــك )املس ــن أراد ذل ــة، فم ــا الغاي ــا فيه ، وبلغن

 .ناك إن شاء اهللا تعاىلٰ وقف عليه من ه

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــ]] ٥٣٤ص [[ ة إمامــة أيضــًا؛ لقولــه النبــوَّ  ا ثانيــًا فــألنَّ وأمَّ

ــاىلٰ  ــراهيم تع   :يف إب
ً
ــا ــاِس إِمام

�
 �ِلن

َ
ــك

ُ
 جاِعل

�
ــرة[ إِ� : البق

 تعـاىلٰ  اسـم اخلليفـة؛ لقولـه النبـيِّ  وكذلك يصـدق عـىلٰ . ]١٢٤

  :يف آدم
ً
ــــة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
ــــل  جاِع

�
ــــرة[ إِ� ، ]٣٠: البق

ــال يف داود رِض  :وق
َ ْ
 ِ� األ

ً
ــة

َ
ِليف

َ
ــاَك خ ن

ْ
ــا َجَعل

�
 إِن

ُ
ــا داوُد  ي

ـــوَّ . ]٢٦: ص[ ـــت النب ـــة فكان ـــة واإلمام ـــالة واخلالف ة والرس

ــدًا متَّ  ــيئًا واح ــش ــدة املعن ــد ٰى ح ــخص واح ــع يف ش ــد جتتم ، فق

 نـني، ومل يـزل األمـر يف األزمنـة السـابقة عـىلٰ وقد يفرتقـان يف اث

 .اآلخر منهام عىلٰ  واحدٍ  جواز صدق كلِّ 
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ــوَّ []] ٥٣٥ص /[[ ــن النب ــة ع ــز اإلمام ــة متيُّ ــور احلقيق ة بظه

 :]ةاملحّمديَّ 

إمــام وخليفــة  رسـول فهــو إمـام وخليفــة، وكـلُّ  نبــيٍّ  فكـلُّ 

ــيٌّ  ــو نب ــ ه ــول، حتَّ ــ ٰى ورس ــة املحّمديَّ ــرت احلقيق ــظه  رِّ ـة بس

ــوَّ ا ــلِّ لنب ــة لك ــالة احلاجب ــم،  ة والرس ــذا االس ــن ه ــداه ع ــا ع م

ــ ــوَّ فتميَّ ــن النب ــة ع ــة واخلالف ــوره، زت اإلمام ــالة بظه ة والرس

ورســول وإمــام  فهــو نبــيٌّ . ربعــة فيــهاألوصــاف األ تفاجتمعــ

ـــة، و ـــاؤه[وخليف ـــ] خلف ـــريين ومل اختصُّ ـــفني األخ وا بالوص

ــاركوه يف األوَّ  ــاء والرُّ يش ــاتم لألنبي ــه اخل ــني؛ لكون ــل ــال ُس ل، ف

واملحجـوب عـن خلفائـه مـن ذلـك لــيس . معـه وال بعـده نبـيَّ 

ــإالَّ   ٰى معنــ ؛ فــإنَّ ٰى بــه دون املعنــ ه اهللا تعــاىلٰ  االســم الــذي خصَّ

ــيِّ  ــيس إالَّ  النب ــول ل ــوالرس ــه التص ــة ل ــة املوجب ف يف رُّ ـ الوالي

ــادَّ  ــاد ـة العــامل العنصــم ــه وإبعــاد الفس ــاد اإلصــالح في رّي بإجي

ــاألُ  عنــه باإلقامــة عــىلٰ  مــن  صــلحهم بــام يــراه اهللا تعــاىلٰ ة بــام يُ مَّ

ــه وعنايتــه ــدبريات املنوطــة بحكمت ــذا املعنــ. الت بعينــه  ٰى وه

ــ ة مـن غـري فــرق؛ لقيـامهم مقامــه يف موجـود يف اخللفـاء واألئمَّ

ــه كــلِّ  ــا ل ــتصَّ ! نعــم. م ــدد   اخ ــرد عــنهم بم دوهنــم وانف

ــيِّ  ــه اخلف ــوحي بنوعي ــاركوه  ]]٥٣٦ص [/[ ال ــاهر، وش والظ

 .وانفرد عنهم بالظاهر الوحي اخلفيِّ يف 

ع الرسالة واخلالفة عن الوالية املطلقة[  :]تفرُّ

رهبام ـالرســالة واخلالفــة مشــ إنَّ : وهلــذا قــال بعــض العلــامء

عـان عـن أصـل واحـد هـو الواليـة املطلقـة السـابقة واحد متفرِّ 

علـــيهام املوجبـــة هلـــام القـــرب املعنـــوّي املوجـــب للمشـــاهبة 

ــ ــتاملعنويَّ ــدبري العــوامل ة املس ــام يف ت ــة عنــه والقي لزمة للخالف

ــالصــوريَّ  ــىلٰ ة واملعنويَّ ــة ع ــم  ة مقاَم ــأخوذة هل ــلحة امل ــو املص نح

عنــه بطريــق الــوحي والكشــف الظــاهر والبــاطن واجلـــّيل 

ـــ  أنَّ واخلفـــّي، إالَّ  ـــة اخلاصَّ ـــالة، ة متفرِّ اخلالف ـــن الرس عـــة ع

ــويلُّ  ــك ال ــون ذل ــث يك ــ بحي ــة نبيِّ ــون يف. هخليف ــب أن تك  فيج

عــة عليهـا ويكـون مـددها مــن ة ومتفرِّ تلـك احلالـة تابعـة للنبـوَّ 

ة بســبب ة مـن مشـكاة النبـوَّ ة واملكاشـفات اإلهليـَّمـور الغيبيـَّاألُ 

ــ هــي املقابلــة للنــور  ه ومــرآة النبــيِّ مقابلــة مــرآة نفســه ملــرآة نبيِّ

ــيِّ  ــويلِّ . اإلهل ــرآة ال ــع يف م ــه ينطب ــا من ــع فيه ــا ينطب ــع م  فجمي

ــون  ــس؛ لك ــق العك ــه بطري ــه نفُس ــوِره  ]]٥٣٧ص [/[نفِس ون

ه يسـتفيد الضـوء منـه كاسـتفادة نوُره وشعاِعه مـن شمسـه؛ ألنَّـ

 .النور القمرّي من النور الشمّيس 

ـبـع الفصـيل أُ كنـُت أتبعـه كـام يت« : وهلذا قال عـيلٌّ  ه، مَّ

 .»يوم علًام من أخالقه يرفع إيلَّ كلَّ 

ك تسمع إنَّ ! يا عيلُّ «: متابعته له ٰى يف معن وقال رسول اهللا 

  ، فأجابـه عـيلٌّ »ك لسَت بنبـيٍّ  أنَّ ، إالَّ ٰى ما أر ٰى ما أسمع وتر

 .»ما لنا من خري فمنك يا رسول اهللا«: بقوله

ــوَّ  ــني النب ــرق ب ــة ال ف ــفباجلمل ــة يف املعن ــذا ٰى ة واخلالف ، وهل

اجــتامعهام يف شــخص وافــرتاقهام يف شخصــني، هــذا  صــحَّ 

 .ةسوم اخلارجيَّ نموذج من معرفة أحواهلام بحسب الر

 :]ة واإلمامةاستحالة معرفة حقيقة النبوَّ [

ــ مــا هــو األمــر يف نفســه فلــيس  ا معرفــة حقيقــتهام عــىلٰ وأمَّ

ــول البشــ بــل ال يعــرف  ]]٥٣٨ص [/[ر إليــه ســبيل، ـلعق

ال يعــرف : وهلــذا قــال بعــض العلــامء.  اهللاذلــك يف احلقيقــة إالَّ 

ــقَّ  ــيَّ معرفتــه إالَّ  اهللا ح ــقَّ   اهللا، وال يعــرف النب  معرفتــه إالَّ  ح

ــيُّ  ــقَّ النب ــام ح ــرف اإلم ــه إالَّ  ، وال يع ــل وال معرفت ــام، ب  اإلم

ــقَّ  ــامل ح ــرف الع ــه إالَّ  يع ــامل، وإىلٰ معرفت ــع   الع ــري مجي اهللا مص

 .موراألُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

، والواليــــة هــــي )ويلٍّ (واألوليــــاء مجــــع ]] ٨٧٧ص [[

ــ ــ ىلٰ الع عــاالطِّ ة ومعرفــة ذاتــه وصــفاته وأفعالــه احلقــائق اإلهليَّ

ــ ــن اهللا خاصَّ ــهودًا م ــفًا وش ــطة مَ كش ــري واس ــن غ ــًة م ــن َل ك م

 .املالئكة أو أحد من البرش

 :]ة والرسالة والواليةالفرق بني النبوَّ [

ــوَّ  ــر النب ــه آخ ــائق وبوج ــدّيس حق ــنفس الق ــول ال ــي قب ة ه

ــل األوَّ  ــوهر العق ــن ج ــوالت ع ــالة لاملعلومــات واملعق ، والرس

ــوالت إىلٰ  ــات واملعق ــك املعلوم ــغ تل ــتعدِّ  تبلي ــة املس ين، والوالي

قـدر صـفاته وقبولـه  ة عـىلٰ ة للـنفس اجلزئيـَّتعليم الـنفس الكّليـَّ

 .ة استعدادهوقوَّ 

ــوَّ [ ــالة والنب ــني الرس ــبة ب ــول النس ــني الرس ــة، وب ة والوالي

 :]والويلِّ  والنبيِّ 

 مة عـىلٰ متقدِّ  والية النبيِّ رسالته، و مة عىلٰ ة الرسول متقدِّ ونبوَّ 

ة بدون الواليـة ممتنعـة، وكـذلك الرسـالة بـدون النبوَّ  ته؛ ألنَّ نبوَّ 

وإذا . عكـس وال ويلٌّ  نبيٍّ  وكلُّ  رسول نبيٍّ  ة ممتنعة، وهلذا كلُّ النبوَّ 

]] ٨٧٨ص /[[ ة أقـدم مـنة والنبـوَّ كانت الوالية أقدم من النبوَّ 

 ة عـىلٰ ة وتقديم النبـوَّ النبوَّ  عىلٰ الرسالة فال يلزم من تقديم الوالية 
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 ؛ ألنَّ الرسـول عىلٰ  وال تقديم النبيِّ  النبيِّ  عىلٰ  الرسالة تقديم الويلِّ 

ام هو باعتبار اجتامعهام يف شخص واحد كالرسول، هذا الرتتيب إنَّ 

ا إذا اجتمعت يف شخص واحد وجـب ال كّل واحد بانفراده؛ فإهنَّ 

ة أعظم مـن الرسـالة، وإن والنبوَّ  ةأن تكون واليته أعظم من النبوَّ 

 .أعظم من الويلِّ  والنبيُّ  كان الرسول أعظم من النبيِّ 

 :]للرسول والنبيِّ  للنبيِّ  باع الويلِّ اتِّ [ 

ــال يُ  ــوهَّ ف ــم أنَّ ت ــن كالمه ــوَّ  م م ــن النب ــم م ــة أعظ ة الوالي

 والنبـيِّ  أعظـم مـن النبـيِّ  ة أعظم من الرسالة كـوُن الـويلِّ والنبوَّ 

ــيَّ  رســول، بــل األمــر لــيس كــذلك؛ ألنَّ أعظــم مــن ال ــه  النب ل

ــوَّ  ــويلِّ مرتبــة النب لــه مرتبــة الواليــة  ذلــك؛ ألنَّ  ة ولــيس لل

ة ولـيس والرسول لـه مرتبـة الرسـالة فـوق مرتبـة النبـوَّ  ،ةخاصَّ 

أعظـم  وال النبـيُّ  أعظـم مـن النبـيِّ  ذلك، فـال يكـون الـويلُّ  للنبيِّ 

ــول؛ ألنَّ  ــن الرس ــلَّ  م ــابع ل ك ــنهم ت ــد م ــابع ال واح ــر والت آلخ

 دائـًام وإالَّ  تـابع للنبـيِّ  فـالويلُّ . يلحق املتبوع مـن حيـث هـو تـابع

ا، فـال  مل يكـن نبي�ـتـابع للرسـول دائـًام وإالَّ  ا، والنبـيُّ ال يكون ولي� 

 .ردة ال اختالف فيهايكون أعظم منه، وهذه قاعدة مطَّ 

*   *   * 

ــوَّ ]] ١٠٨٩ص [[ ــالة والنب ــني الرس ــرق ب ــإنَّ وف ــوَّ  ة؛ ف ة النب

ــيَّ  ــنفس القدس ــول ال ــن قب ــوالت ع ــات واملعق ــائق املعلوم ة حق

ـــل األوَّ  ـــوهر العق ـــات ج ـــك املعلوم ـــغ تل ـــالة تبلي ل، والرس

ــوالت إىلٰ  ــ واملعق ــتعّدين والتــابعني، وربَّ ــق القبــول ام يتَّ املس ف

هلـا التبليـغ؛ لعـذر مـن األعـذار  ٰى لنفس مـن النفـوس وال يتـأتّ 

ــباب ــن األس ــبب م ــدّينّ . وس ــم الل ــّوة  والعل ــل النب ــون أله يك

م اإلنســاّين، بــل د الــتعلُّ نــال بمجــرَّ والواليــة وهــذه املرتبــة ال تُ 

ــ ــتمكَّ إنَّ ــالعلم ]] ١٠٩٠ص /[[ن ام ي ــة ب ــذه املرتب ــن ه ــرء م امل

إذا أراد بعبـد خـريًا رفـع احلجـاب  ه تعـاىلٰ اإلهلّي السـاموّي؛ فإنَّـ

ــني الــنفس الكلّ  ــبــني نفســه وب ــذي هــو اللــوح املحفــوظ، يَّ ة ال

هــر فيهــا أرسار املكّونــات وتنــتقش فيهــا معــاين املكنونــات، فتظ

ام وحقيقـة احلكمـة إنَّـ.  عنها بام يشاء ملـن يشـاء مـن عبـادهعربِّ فيُ 

، فــام مل تبلــغ الــنفس هــذه املرتبــة ال تكــون دّينّ لــنــال بــالعلم التُ 

  :مــة مــن مواهــب اهللا تعــاىلٰ احلك حكــيًام؛ ألنَّ 
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 .]٢٦٩: البقرة[

 :]اإلهلام دوام احتياج اخللق إىلٰ [

 الــوحي إذا انقطــع وبــاب الرســالة إذا انســدَّ  واعلــم أنَّ 

ــتغن ــن الرُّ  ٰى اس ــاس ع ــالن ــحيح ُس ــد تص ــدعوة بع ــار ال ل وإظه

ــ ــدِّ احلجَّ ــل ال ــادةة وتكمي ــار زي ــة إظه ــن احلكم ــيس م  ين، ول

ـ. الفائدة من غري حاجة ومـدد نـور  ا بـاب اإلهلـام فـال ينسـدُّ فأمَّ

رورة واحتيـاج النفـوس ـة ال ينقطـع؛ لـدوام الضـيـَّالـنفس الكلّ 

. ر وأوانـزمــان وعصــ تأكيــد وجتديـد وتــذكري يف كـلِّ  إليـه وإىلٰ 

ــ ــاس ل ــاجوا إىلٰ امَّ ـفالن ــدعوة واحت ــالة وال ــن الرس ــتغنوا ع   اس

ــــه ــــذكري والتنبي ــــتغراق - الت ــــاوس الس ــــذه الوس هم يف ه

فــتح بــاب اإلهلــام  فــاهللا تعــاىلٰ  - واهنامكهــم يف هــذه الشــهوات

ــأ األُ وهيـَّ ،وعنايــةً  علـيهم رمحـةً   م أنَّ ب املراتـب؛ لــيُعلَ مـور ورتَّ

وهـذا أيضـًا . اهللا لطيف بعبـاده يـرزق مـن يشـاء بغـري حسـاب

ــملـن أمعــن النظـر فيــه وتـدبَّ  ة ر معانيــه فيـه داللــة ظـاهرة وحجَّ

 .وهتيئة األسباب له وجوب نصب الويلِّ  قاطعة عىلٰ 

ة واخلالفـة النبوَّ  اشتامل اإلمامة املطلقة عىلٰ []] ١٠٩١ص /[[

 :]عنها

ــال ــ: ق ــذا املعن ــي هب ــوَّ  ٰى وه ــتمل النب ــا تش ــة عنه ة واخلالف

ــ ــاِس  :ة، قــال تعــاىلٰ املســّامة باإلمامــة اخلاصَّ
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ــ]٢٦: ص[ األ ــم والرياســة؛ ألنَّــ؛ ألنَّ ه ه خيلفــه يف العل

ـ  كـام أنَّ  طه،أقرب إليـه مـن البـاقي، يصـل الفـيض إلـيهم بتوسُّ

ــاظ املَ ُح  ــىلٰ ّف ــّالحه ع ــك وُص ــذا ُح  ِل ــاؤه، فك ــك خلف ــاظ املُل ّف

ـ ــوم احلقيقيـَّ ــائمون بحُ العل ــه ومصــلحو ج اهللا وبيِّ َجــة والق نات

ــىلٰ بريَّ  ــه ع ــاء اهللا يف أرض ــه خلف ــه ت ــة . خلق ــة والوالي فاإلمام

ــة إذا أُ  ــىلٰ واخلالف ــذت ع ــة  خ ــت يف احلقيق ــق كان ــه املطل الوج

 .ادفةً شيئًا واحدًا ألفاظًا مرت

 :]ةاإلمامة اخلاصَّ [

ــد تُ  ــوق ــاملعنؤَخ ــة  ٰى ذ ب ــة واخلالف ــون اإلمام ــّص، فتك األخ

ــ ــة ُي ــوالوالي ــا التص ــوَّ رُّ ـراد هب ــن النب ــأخوذ م ــذكور امل ة، ف امل

ــث يُ  ــبحي ــالَح ــون الكامليَّ ــا ك ــك ظ فيه ــا ذل ــتمل عليه ة املش

الشــخص املجتمــع فيــه رشائــط اخلالفــة والواليــة بســبب قربــه 

ـــوَّ  ـــة مـــن مشـــكاة النب ة والكـــامالت وأخـــذ العلـــوم احلقيقيَّ

ة عمــوم وخصــوص ة عنهــا، فيكــون بينهــا وبــني النبــوَّ النفســانيَّ 

ــدق  ــق؛ لص ــلُّ (مطل ــيٍّ  ك ــام ويلٌّ  نب ــة وإم ــس؛  )وخليف وال عك

ـ ٰى ة أقـومرتبـة النبـوَّ  فإنَّ  هـذه  ة؛ ألنَّ مـن مرتبـة الواليـة اخلاصَّ
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مرتبـة الواليـة اخلـاّص  بلـوغ الـويلِّ  ة؛ فـإنَّ الوالية مبدؤها النبـوَّ 

ــ ــهإنَّ ــوَّ ]] ١٠٩٢ص /[[ ام بســبب الفــيض علي ــة النب ة مــن والي

ة سـلوكه مـواطئ أقـدم مقاماتـه ة كـامل متابعتـه لـه وقـوَّ يَّ بخاّص 

الً بجميـع كامالتـه، فيقـوم مقامـه يف الواليـة يصـري مـتكمِّ  ٰى حتَّ 

ــوَّ  ة مســتفيدًا واخلالفــة، فهــو مقتــبس هلــا مــن مشــكاة النب

ـــري وا ـــه بغ ـــا من ـــه ألنواره ـــب ل ـــارج، فيوج ـــطة يشء خ س

ــ ــد واملعلِّ ــن املرش ــتغناء ع ــامل االس ــه الك ــيض علي ــل يف م، ب

ــىلٰ  ــن األع ــور األس ــدَّ  ٰى والن ــه وش ــه لنفس ــة نفس ــبب مقابل ة بس

ــورها اتِّ  ــع ص ــا مجي ــع فيه ــقالتها، فينطب ــن ص ــا وحس ــاهلا هب ص

ــيَّ  ــًا قدس ــه نفس ــون نفس ــب؛ لك ــامل الغي ــن ع ــا م ــة فيه ة املنتقش

تني، بالعـامل العلـوّي ومجعهــا بـني القــوَّ صــاهلا ة اتِّ نفسـه يف شـدَّ ك

ــذلــك االتِّ  نَّ أ إالَّ  ــال هلــا مش ــوَّ روط باتِّ ـص ــكاة النب ة صــاهلا بمش

 .صالذلك االتِّ  الوصول إىلٰ  التي هي الطريق هلا إىلٰ 

 :]ةمرتبة الوالية املطلقة أجّل من مرتبة النبوَّ [

ــفعُ  ــ مَ ِل ــاه أنَّ ممَّ ــ ا ذكرن ــّل وأع ــة أج ــة املطلق ــة الوالي  ىلٰ مرتب

 .ةوأرشف من مرتبة النبوَّ 

ـ  االنبـّي ال يكــون نبي�ــ الواليـة مبــدأ هلــا؛ ألنَّ  فــألنَّ : الً ا أوَّ أمَّ

وإذا كانـت مبــدأ هلــا  ،ةفالواليــة مبـدأ النبــوَّ . ايكــون وليـ� ٰى حتـَّ

ــ ــيِّ كانــت ســابقة عليهــا وعلَّ ــة النب  ة يف حصــوهلا، فتكــون والي

 .تهوأرشف من نبوَّ  املطلقة أجّل وأعىلٰ 

ها الوحـدة أمبـد ؛ ألنَّ منها رتبـةً  الوالية أعىلٰ  فألنَّ : ا ثانياً وأمَّ 

ة مـن ، وكامل النبوَّ »بك مقرَّ لَ ال يسعني مَ «املطلقة التي هي مقاُم 

إليها بعـد مقـام الوحـدة املشـار  جهة الكثرة احلاصلة بسبب الردِّ 

ص /[[ ، وال ريــب أنَّ »مَمــبــاهي بكــم األُ إّين أُ «: إليهــا يف قولــه

ة من مقام الكثرة، فتكـون قـوَّ  مقام الوحدة أجّل وأعىلٰ  ]]١٠٩٣

 .ة من الوالية، فتكون أرشف منهاالنبوَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــألنَّ : ا ثالث ــةً  ف ــل حيط ــة أكم ــع  الوالي ــاال� وأوس حم

؛ لكوهنـــا كـــاجلنس الـــداخل حتتهـــا ســـائر وأبســـط حقيقـــةً 

ة الواليــات واجلامعــة ألصــناف الكــامالت؛ لــدخول النبــوَّ 

ــث إ ــن حي ــا م ــحتته ــهنَّ ــة خاصَّ ــق ا والي ــت مطل ــة حت ة داخل

 .أرشف وأكمل من األخصِّ  الوالية، واألعمُّ 

وأبســط حمــاال� وأوســع  تفسـري كــون الواليــة أكمــل حيطــةً [

 :]حقيقةً 

ــ: أقــول ــار كثــرة أشخاصــها عــىلٰ أمَّ  ا كــامل حيطتهــا فباعتب

 .األولياء أكثر عددًا من األنبياء ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

ـ ــوأمَّ ة؛ ا فباعتبــار ســعة دائرهتــا دون دائــرة النبــوَّ ا ســعة حماهلِّ

ــوَّ  ألنَّ  ــدائرة النب ــة ب ــة حميط ــرة الوالي ــمنها دائ ــدخوهلا يف ض ة؛ ل

وال  ويلٌّ  نبـيٍّ  كـلَّ  من حيـث العمـوم واخلصـوص املطلـق؛ فـإنَّ 

عظيمـة الـدائرة  سـعة املحـالِّ عكس، فالواليـة أعـّم، فتكـون متَّ 

 .شخاصد األبسبب كثرة الوجود اخلارجّي وتعدُّ 

بهـا مـن تركُّ وعـدم ا بسـاطة حقيقتهـا فباعتبـار وحـدهتا وأمَّ 

ــيشء بخــالف النبــوَّ  ــا مركَّ ة؛ فإهنَّ ا بــة عــن الواليــة املطلقــة؛ ألهنَّ

ــ ــة خاصَّ ــوالي ــوَّ ة مقيَّ ــة النب ــا والي ــت أنَّ دة بكوهن ــد عرف  ة، وق

 .د واخلاصِّ جزء املقيَّ  املطلق والعامَّ 

 :]ةية اخلاصَّ من الوال ة أعىلٰ النبوَّ []] ١٠٩٤ص /[[

ــال ــ: ق ــوأمَّ ــة اخلاصَّ ــام  - ةا الوالي ــن مق ــأخوذة م ــي امل أعن

ـــوَّ  ـــالنبوَّ  - ةالنب ـــىلٰ ف ـــا؛ رضورَة أنَّ  ة أع ـــل منه  وأرشف وأكم

مبـدأ لتلـك الواليـة  ة النبـيِّ نبـوَّ  األصل أرشف من فرعـه؛ فـإنَّ 

 .ةمة عليها، فتكون أرشف منها من تلك احليثيَّ ومتقدِّ 

ة كظهــور نــور الواليــة عــن النبــوَّ  ظهــور هــذه وأيضــًا فــإنَّ 

ــن توقُّ  ــت م ــا عرف ــمس؛ مل ــور الش ــن ن ــر ع ــا القم ــا عليه فه

ــلٌّ  ــعاعها وظ ــس لش ــي عك ــا، فه ــتفادهتا منه ــا واس ــذا . هل وهل

ـ فهـا أهـل العبـارة بـأنَّ عرَّ  مـور الــدين ة يف أُ اإلمامــة رياسـة عامَّ

ـ إنَّ : والدنيا لشـخص إنسـاّين، وقـالوا ة كـاجلنس الرياسـة العامَّ

رياســة املطلقــة الشــاملة ملطلــق الواليــة الــداخل فيهــا يشــمل ال

 .ة وغريهاالنبوَّ 

*   *   * 

ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / اهلداية

ــد أنَّ ]] ٢٧ص [[ ــة(ويعتق ــر لإلمام ة، ) املنك ــوَّ ــاملنكر للنب ك

ــاملنكر  ة ك ــوَّ ــر للنب ــد أنَّ ]] ٢٨ص /[[واملنك ــد، ويعتق للتوحي

له ُســورُ (عملــه إالَّ بــاإلقرار بأنبيائــه  ال يقبــل مــن عامــل اهللا 

ــهتُ وكُ  ــاإلقرار بنبيِّ ) ب ــًة، وب ــد مجل ــا حمّم ــةواأل ن ــلوات  ئمَّ ص

 .اهللا عليهم تفصيالً 

*   *   * 

وجيـــب أن يعتقـــد أنَّ املنكـــر لواحـــد مـــنهم ]] ٢٩ص [[

ــا «: كــاملنكر جلامعــتهم، وقــد قــال الصــادق  املنكــر آلخرن

لنا  .»كاملنكر ألوَّ

*   *   * 

ــيئاً ]] ٤٨ص [[  ــفناه أو ش ــا وص ــالف م ــيمن خ ــد ف  ونعتق
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عـن الطريقـة املسـتقيمة،  ه ضـالٌّ ، وأنَّـٰى غـري اهلـد ه عـىلٰ منه أنَّـ

ه، وال بـُّحِ قبيلـة كـان، وال نُ  كـان، مـن أّي  مـن أ منـه كائنـاً ونتربَّ 

زكـــوات أموالنـــا، وال ]] ٤٩ص /[[ نعينـــه، وال نـــدفع إليـــه

وال حلـم ، ارة، وال فطـرةا، وال زيـهبـا عـن واحـد منّـ ة حيجُّ حجَّ 

ص /[[ ب بـه إىلٰ نخرجـه مـن أموالنـا لنتقـرَّ  أضحية، وال شـيئاً 

 .قبول شهادته، وال الصالة خلفه ٰى ، وال نراهللا ]] ٥٠

ة فجائز لنـا أن نـدفع ا يف حال التقيَّ هذا يف حال االختيار، فأمَّ 

ـ،  خلفهـم إذا جـاء اخلـوفصـّيل إلـيهم، ونُ  بعض ذلك ا أداء وأمَّ

: والفـاجر، لقـول الصـادق  الـربِّ  أدائها إىلٰ  ٰى ا نرفإنّ  األمانة

 .» قاتل احلسني بن عيلٍّ  وا األمانة ولو إىلٰ أدُّ «

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / االعتقادات

والظلـــم وضـــع الشــــيء يف غـــري موضـــعه،  ]]٣٦ص [[

عــ اإلمامــة ولــيس بإمــام فهــو الظــامل امللعــون، ومــن  ٰى فمــن ادَّ

 .مة يف غري أهلها فهو ظامل ملعونوضع اإلما

ــيُّ  ــاَل النَّبِ ــَد َعلِ «: َوَق ــْن َجَح ــاَم ــْد  ي� ــِدي َفَق ــُه َبْع إَِماَمتَ

ِيت َفَقْد َجَحَد اهللا ُرُبوبِيَّتَهُ  ِيت، وَمْن َجَحَد ُنبُوَّ  .»َجَحَد ُنبُوَّ

، «: لَِعــِيلٍّ   َوَقــاَل النبـــيُّ ]] ٣٧ص /[[ َيـــا َعـــِيلُّ

ْعـِدي، َمـْن َظَلَمـَك َفَقـْد َظَلَمنِـي، وَمـْن َأْنَصـَفَك َأْنَت املْظُلوُم بَ 

َفَقــْد َأْنَصــَفنِي، وَمــْن َجَحــَدَك َفَقــْد َجَحــَدِين، وَمــْن َواالَك َفَقــْد 

ـــْد  ـــَك َفَق ـــْن َأَطاَع ـــاَداِين، وَم ـــْد َع ـــاَداَك َفَق ـــْن َع َواالِين، وَم

 .»َأَطاَعنِي، وَمْن َعَصاَك َفَقْد َعَصاِين 

ــةواأل جحــد إمامــة أمــري املــؤمنني عــيلٍّ واعتقادنــا فــيمن   ئمَّ

ة مجيع األنبياء  من بعده   .أنَّه بمنزلة من جحد نبوَّ

ــؤمنني ــأمري امل ــرَّ ب ــيمن أق ــا ف ــن   واعتقادن ــدًا م ــر واح وأنك

ـةبعـده مـن األ ، أنَّـه بمنزلـة مـن أقـرَّ بجميـع األنبيـاء وأنكـر ئمَّ

ة نبيِّ   .نا حمّمد نبوَّ

اِدُق  لِنَاا«: َوَقاَل الصَّ  .»ملنِْكُر ِآلِخِرَنا َكاملنِْكِر ِألَوَّ

ــيُّ  ــةاْأل «: َوَقــاَل النَّبِ ُهلُــْم  ئمَّ ِمــْن َبْعــِدي اْثنَــا َعَشـــَر، َأوَّ

ــاَعتُُهْم  ــاِئُم، َط ــٍب وآِخــُرُهُم اْلَق ــُن َأِيب َطالِ ــُري املــْؤِمنَِني َعــِيلُّ ْب َأِم

ــْن َأْنَكــرَ  ــْد  َطــاَعتِي، وَمْعِصــيَتُُهْم َمْعِصــيَتِي، َم ــنُْهْم َفَق َواِحــدًا ِم

 .»َأْنَكَرِين 

اِدُق  َمْن َشكَّ ِيف ُكْفِر َأْعـَداِئنَا والظَّـاملَِِني َلنَـا «: َوَقاَل الصَّ

 .»َفُهَو َكافِرٌ 

َمـا ِزْلـُت َمْظُلومـًا ُمنْـُذ َوَلـَدْتنِي «: َوَقاَل َأِمـُري املـْؤِمنَِني 

ــ ــي، َحتَّ ــاَن ُيِصــيبُُه  ٰى ُأمِّ ــيالً َك ــوُل أنَّ َعِق ــُد َفيَُق َم وِين : الرَّ ــُذرُّ َال َت

وا َعلِ  ٰى َحتَّ  وينِّ وَما ِيب َرَمدٌ ي�اَتُذرُّ  .»، َفيَُذرُّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

ــا اخلــرب]] ٢٨ص [[ ــه   فهــو املتــواتر عــن النبــيِّ : وأمَّ أنَّ

ــال ــة «: ق ــات ميت ــه، م ــام زمان ــرف إم ــو ال يع ــات وه ــن م م

ــةجاه ــل»لي ــأنَّ اجله ــح ب ــذا رصي ــام ]] ٢٩ص /[[  ، وه باإلم

 .ُخيِرج صاحبه عن اإلسالم

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 :أمري املؤمنني  مني عىلٰ القول يف املتقدِّ  - ٤]] ٤١ص [[

أمـري  مني عىلٰ أنَّ املتقدِّ  وكثري من الزيدية عىلٰ  اإلماميَّةواتَّفقت 

ـم بتـأخريهم ُض  ]] ٤٢ص /[[املؤمنني  ل فاسـقون، وأهنَّ الَّ

 )صـلوات اهللا عليـه وآلـه(عن مقام رسول اهللا  أمري املؤمنني 

وأمجعــت املعتزلــة . عصـاة ظــاملون، ويف النـار بظلمهــم خملَّـدون

خـالف  واخلوارج ومجاعة من الزيديـة واملرجئـة واحلشـوية عـىلٰ 

ـم مل يـذلك ودانوا بوالية القـوم ـ، وزعمـوا أهنَّ ألمـري  ادفعوا حق�

م من أهل النعيم إالَّ اخلـوارج واجلميعـة مـن املؤمنني  ، وأهنَّ

ـ ءوا مـن عـثامن خاصَّ م تـربَّ ة، وزعمـوا أنَّـه خملَّـد يف الزيدية فـإهنَّ

 .أمري املؤمنني  مه عىلٰ حداثه يف الدين ال بتقدُّ إاجلحيم ب

*   *   * 

كـري القول يف تسمية جاحدي اإلمامـة ومن - ٦ ]]٤٤ص [[

 :ة من فرض الطاعةلألئمَّ  ما أوجب اهللا تعاىلٰ 

ــت  ــةواتَّفق ــىلٰ  اإلماميَّ ــ ع ــد األئمَّ ــة أح ــر إمام ــن أنك ة أنَّ م

 مـن فـرض الطاعـة فهـو كـافر ضـالٌّ  وجحد ما أوجبه اهللا تعاىلٰ 

ــتحقٌّ  ــار مس ــود يف الن ــىلٰ . للخل ــة ع ــت املعتزل ــالف  وأمجع خ

ســق ذلــك وأنكــروا كفــر مــن ذكرنــاه، وحكمــوا لبعضــهم بالف

 .ة ولبعضهم بام دون الفسق من العصيانخاصَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف علم الكالم

ــ]] ٥٣٥ص [[ ــحابنا فأمَّ ــةا أص ــ اإلماميَّ ــىلٰ هنَّ إف ــرون ع  م ي

معرفـة واجبـة  خـالل بكـلِّ ما ذكرنـاه، وجيعلـون الكفـر هـو اإل

ــالف يف اإل ــون اخل ــوع، ويلحق ــل وق ــاخليف أص ــة ب الف يف مام

 .ه كفرة يف أنَّ النبوَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

 .وال إيامن ملن جهلهم أو واحدًا منهم]] ١٧١ص [[

*   *   * 

 ]:بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية[ ]]٣٦٨ص [[

ــن  ــة م ــائح الواقع ــن القب ــاه م ــا ذكرن ــدوث م ــت ح وإذا ثب

ــتهم بطلــ  فــاقهم عــىلٰ ب إمــامتهم هبــا التِّ الثالثــة يف حــال والي

 .فاقباتِّ  ذلك، وإذا بطلت يف حاٍل بطلت يف كلِّ حالٍ 

عقـــالً وســـمعًا،  وإذا ثبتـــت إمامـــة أمـــري املـــؤمنني 

ـــه،  ٰى واقتضــــ ـــة لإلمـــام ل ـــوت الصـــفات الواجب ثبوهتـــا ثب

 .ُأصولنا وُأصوهلم مني عليه عىلٰ وفسدت إمامة املتقدِّ 

بعهم متدّينًا بإمامتهم من حماربتـه ثبت أنَّ الواقع منهم وممَّن اتَّ 

  َّوغريهم كفر، ألنَّه ال أحد قال بوجوب عصـمة اإلمـام إال

 مـن أثبـت الـنصَّ  ألنَّ كلَّ قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم، و

 .قال بذلك أمري املؤمنني  عىلٰ 

وال يقدح يف هذه الطريقة خالف الزيدية، النعقاد اإلمجاع بـام 

 .األزمان به قبل حدوث مذاهب الزيديةقلناه، وانقراض 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــتدالل ع ــب االس ــا ترتي ــه  أنَّ لن ــقط مع ــٍه يس وج

 .خالف الزيدية

كفـر القـوم،  إالَّ قطـع عـىلٰ  ال أحد قال بالنصِّ اجلـيلِّ : فنقول

ا تنكر النصَّ   .اجليلَّ  فتخرج الزيدية من هذه الفتيا، ألهنَّ

ــلُّ  ــم وك ــا نعل ــؤ وألّن ــري امل ــن أم ــن دي ــالط م  منني خم

ـــ ـــه واألئمَّ ـــدائن  القطـــع عـــىلٰ  ة مـــن ذّريت كفـــرهم وال

بإمــامتهم، وقــد ذكرنــا طرفــًا مــن ذلــك فــيام ســلف، وفتيــاهم 

ــو  ــذه ل ــاهم ه ــومني، وألنَّ فتي ــوهنم معص ــة، لك ــذلك حجَّ ب

الً، وهذا ما ال ُيطِلقه فيهم مسلمكانت خطأ لكانوا ُض   .الَّ

ــل ــحاب أفتقطعــون عــىلٰ : إن قي ــابعهم مــن الص ــر مــن ت ة كف

 اآلن؟ والتابعني وتابعيهم إىلٰ 

إنَّ : يف كالمنــا مـا يغنــي عــن هــذا بقولنــا ٰى قــد مضـــ: قيـل

ـــة بتكفـــري األعيــان عـــىلٰ  جهـــة ]] ٣٦٩ص /[[  الفتيــا خمتصَّ

نًا بإمـامتهم مـن الصـحابة وغـريهم علمنـاه متـديِّ   التفصيل بمن

ــف  إىلٰ  ــه الوق ــنا في ــن حــال ففرض ــك م ــم ذل اآلن، ومــن مل ُيعَل

 .لِّ واحد من الكفر والفسقوالتجويز لك

نهم كيـف يمكـنكم ذلـك مـع ظـاهر إيامهنـم، وتـديُّ : إن قيل

ـــيِّ  ـــه، وتقريـــب النب ـــادهم في ـــم،   باإلســـالم، واجته هل

 وتعظيمه إّيـاهم، ومـنعكم مـن وقـوع الكفـر بعـد اإليـامن عـىلٰ 

 مذاهبكم يف املوافاة؟

املظاهرة بـاإليامن واالجتهـاد يف أفعالـه وبـذل األنفـس : قيل

كونـه  مطابقة الباطن له وال عـىلٰ  موال يف نصـرته ال يدلُّ عىلٰ واأل

صادرًا عن علم قصد به وجهه، إذ كانت هـذه األُمـور ال يعلمهـا 

م الغيوب، وإنَّام ُيعَلم منها ما نصَّ عليه سبحانه  .إالَّ عالَّ

فــيهم بــذلك ووضــح الربهــان بكفــرهم  فــإذا فقــدنا الــنصَّ 

تقــاد املــايض مــنهم كــان جهــالً، ومــوهتم عليــه، علمنــا أنَّ االع

ــتحقُّ  ــه ال يس ــري وجه ــًام لغ ــدًا أو عل ــًا أو تقلي ــروا إيامن وإن أظه

العلـم املقصــود بــه  هبـام املعتقــد ثوابـًا، لوقــوف اسـتحقاقه عــىلٰ 

كفـر مـن كـان  ووجهه الذي لـه وجـب، ووجـوب القطـع عـىلٰ 

 .كذلك حسب ما اقتضاه الربهان

ا تعظيم النبيِّ  ، لفقد دليله وتعّذر إثباتـه، ، فغري مسلَّم فأمَّ

،  تعظيم لصـاحبه إذ كان التقريب واإليناس واملظاهرة ال يدلُّ عىلٰ 

 .حلصول ذلك أمجع مع من جتب الرباءة منه لكفره

ــىلٰ  ــه  ع ــن رشع ر م ــرِّ ــالم  أنَّ املتق ــر اإلس ــيم مظه تعظ

فــاق واملطيـع فيـه، مشــرتطًا بكـون مـا أوجبــه واقعـًا لوجهـه باتِّ 

َم تعظيمـه العلـامء، فلـو ُسـ  للقـوم لكـان جاريـًا فيـه عـىلٰ  لِّ

 .الوجه الذي رشعه من االشرتاط

ه، مل يـنفعهم بيَّنّـابـام  فإذا وضح برهان كفرهم يف حياته 

السالم شـيئًا، كـام ال ينفـع تعظـيم ]] ٣٧٠ص /[[  تعظيمه عليه

املسلمني من علموه مظاهرًا بالعبـادة واالجتهـاد وهـو منـافق أو 

 .ذي تعلَّق التكليف بهلغري الوجه الد أو عامل مقلِّ 

*   *   * 

ردُّ مـن قـال بـأنَّ مـا عملـه القـوم ال يوجـب []] ٤٠١ص [[

 ]:الكفر

ــل ــدِّ : إن قي ــالف املتق ــم خ َم لك ــلِّ ــب ُس ــىلٰ فه ــري  مني ع أم

مهم هللا ورســوله بتقــدُّ   وأتبــاعهم، وحمــاربتهم املــؤمنني 

وحــرهبم، مــن أيــن لكـــم أنَّ ذلــك اخلــالف كفــر مضـــوا 

ين عليـه؟ ومـا أنكـرتم أن يكـون فسـقًا جيـوز العفـو عنـه مصـرِّ 

ــه؟ وذلــك يمنــع مــن فتيــاكم فــيهم  ــول التوبــة من أو حص

 ...ُأصولكم يف  بالضالل واخللود يف النار عىلٰ 

ـــل ـــدِّ : قي ـــري املـــؤمنني  مني عـــىلٰ إنَّ املتق ـــان  أم وأعي

ــرمحن  ــد ال ــدة وعب ــد وأيب عبي ــعيد وخال ــعد وس ــاعهم، كس أتب

ة فيهم رجالنوسامل واملغرية،   :فاألُمَّ

ــإيامهنم ومــوهتم عــىلٰ ]] ٤٠٢ص /[[ ــا قائــل ب طاعــة اهللا  إمَّ

 .وطاعة رسوله 

 .ورسوله  أو قائل بخالفهم هللا تعاىلٰ 
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إنَّ ذلــك اخلــالف كفــر مــاتوا : وكــلُّ مــن قــال بالثــاين قــال

 .وا به اخللود يف النارعليه واستحقُّ 

يصـحُّ  كونـه فسـقًا لـيس بكفـر ٰى وتسليم خالفهـم، ودعـو

 .حصلت منهم، خروج من اإلمجاع  غفرانه ابتداء، أو ثبوته

ة  مقتٰىض  فيجب عىلٰ  تسليم السـائل عصـياهنم احلكـم بصـحَّ

 .فتيانا

وأيضًا، فكـلُّ مـن أوجـب الرئاسـة عقـالً وعصـمة الـرئيس 

 عـىلٰ  اجلـيلَّ  مـن أثبـت الـنصَّ  قال فـيهم بغيـًا، فلـو كـذلك كـلُّ 

ــذلك  أمــري املــؤمنني  ــال ب ــذ -ق ا كــان برهــان الرئاســة ول

ــنصُّ  ــفتها وال ــيلُّ  وص ــام  اجل ــحًا ب ــاواض ــم  -ه بيَّنّ ــت خالفه ثب

 .للواجب عليهم، وكونه كفرًا مضوا عليه

ــارف  ــة املع ــن مجل ــت اإلمامــة بصــفاهتا م وأيضــًا، فــإذا كان

 صــها بعــد النبــيِّ العقليـة والتكــذيب هبــا كفــر، وقـد ثبــت ختصُّ 

  ــــأمري املــــؤمنني ــــديُّ  ب ــــة، وت ــــح احلجَّ نهم بواض

 .بجحدها، وجب احلكم بكفرهم

ــامٌّ  ــة ع ــرض اإلمام ــًا، فف ــري باتِّ  وأيض ــت ألم ــإذا ثب ــاق، ف ف

ــؤمنني  ــا  امل ــدهم م ــرهم بجح ــت كف ــنَّة ثب ــاب والسُّ بالكت

 .يعمُّ فرضه، كالصالة والصوم

ــل ــىلٰ : إن قي ــان ع ــان مثبتت ــان الطريقت ــة  هات ــارهم إمام إنك

 .ذلك وا عىلٰ ني، فدلُّ مستحلِّ   عيلٍّ 

ــأدنذ: قيــل ــ ٰى لــك معلــوم مــن حــاهلم ب ن مــن ل ومتــيقَّ تأمُّ

ــدهم، يُ  ــقص ــن : حهوضِّ ــه، وم ــع علي ــا تقط ــيعة بأرسه أنَّ الش

ــدِّ  مني يــدينون بنفــي إمامتــه، مضــيفني خالفهــا مــن شــيعة املتق

ســـلفهم، فــارتفع لـــذلك اللــبس يف إنكـــار  هــذه الفتيــا إىلٰ 

 .اإلمامة عن استحالل

ــري]] ٤٠٣ص /[[ ــن أم ــن دي ــوم م ــًا، فمعل ــؤمنني  وأيض امل

  ــومني وشــيعتهم الصــاحلني القطــع  وذّريتــه املعص

كفر القـوم ومـوهتم عليـه وخلـودهم بـه يف النـار، وفتيـاهم  عىلٰ 

بـذلك خلفـًا عـن ســلف، وانقـراض األعصـار بإطبـاق الذّريــة 

ـــة  ـــا حجَّ ـــه، والفتي ـــذهب علي ـــيعة يف امل ـــب والش  -يف النس

ــ ــلِّ عص ــتنادها يف ك ــوم  ر إىلٰ ـالس ــة معص ــو ث -حجَّ ــت يف ل بت

ر واحــد لكفــت، فكيــف هبــا متنــارصة يف األعصــار ـعصــ

 املتوالية؟

ــل ــال مــن : إن قي ــن ح ــك م ــٍه علمــتم ذل ــن أيِّ وج وم

ة هذه اإلضافة من فسادها  .ذكرمتوه؟ أبينوا عنه لنعلم صحَّ

ا تديُّ : قيل ـأمَّ صـلوات (تـه ة مـن ذّريَّ ن أمـري املـؤمنني واألئمَّ

 :بذلك فمن وجوه )اهللا عليهم

ــتأ: أحــدها ــَظ عــنهم بحضـــرة الــويلِّ مُّ ــا ُحِف  ل حــاهلم، وم

ــىلٰ  والعــدوِّ  ــالهتمالقطــع املقــوِّ  مــن اإلزراء ع ــم  م بص ، كــام ُيعَل

بــدين الشــافعي ومالــك وأيب حنيفــة ومــن تــبعهم بواليــة 

 .القوم

ــذلك، وتقــرُّ : ومنهــا ــواتر شــيعتهم عــنهم وذرارهيــم ب هبم ت

يهم وقبـول وإلـيهم بـه مـع اختصاصـهم هبـم وتـولّ  اهللا تعاىلٰ  إىلٰ 

مـع هـذه احلـال،   ما حيملونه مـن حقـوق األمـوال، وتعظـيمهم

ـ ولو كان ديـنهم  تهم وشـيعتهم بخـالف مـا يظهـر مـن ذّريَّ

ــك  ــد ذل ــنهم، ويف فق ــوا م ــيهم وبرئ ــروا عل ــه ألنك ــدينون ب وي

 .موافقتهم هلم فيه دليل عىلٰ 

ا طريق تديُّ  ن الشيعة والذّرية بذلك، فالعلم الرضوري من فأمَّ

 .حال األمن واخلوف اذهم شعارًا عىلٰ اختِّ حاهلم 

ا من عدا من ذكرنا من الصحابة، فعىلٰ   :رضوب وأمَّ

ــوع عــىلٰ : منهــا ــم رضب مقط ــّامر، وأيب : إيامهن كســلامن، وع

، ومقــداد، وحذيفــة، وخزيمــة، وعبــد اهللا بــن مســعود، وُأيب ذرٍّ 

ــدة  ــده، وبري ــاس وول ــدري، والعبّ ــعيد اخل ــب، وأيب س ــن كع ب

ــلمي، يف أ ــؤمنني األس ــري امل ــيعة أم ــن ش ــؤالء م ــال هل ، مث

ــــ]] ٤٠٤ص /[[  العــــارفني ــــه، املختصِّ ــــه، بإمامت ني بواليت

 .املمسكني إلمساكه

جهــة اجلملــة، مل يتعيَّنــوا بعــني  ورضب معلــوم إيامهنــم عــىلٰ 

 .باع من نذكرهمن ذكرناه، ومل يتبعوا الظاملني اتِّ 

مناه، وهــم الــّفــار غــري متعــنيَّ ورضب كُ  ذين  بعــني مــن قــدَّ

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــد إمام ــدينون بجح ــالني ــم رج : ، وه

منافق يظهر اإلسـالم ويـبطن الكفـر، ومعتقـد لظـاهر اإلسـالم 

ــدين  ــا ي ــري موقعه ــة غ ــة واقع ــة أو حجَّ ــري حجَّ ــد بغ ــن تقلي ع

 .منيبجهله بإمامة املتقدِّ 

ــار الرئاســة وإرادة  بُّ ّســاق محلهــم ُحــورضب فُ  ــدنيا وإيث ال

ــىلٰ  ــاء ع ــد الرؤس ــوة عن ــ احلظ ــر، أو اتِّ الرتشُّ ــذا األم ــاع ح هل ب

ــاىلٰ املتغلِّ  ــد اهللا تع ــم عن ــوت إيامهن ــع ثب ــدهم، م ــًة عن ــني رغب  ب

، دينـــه، وعلمهـــم بإمامـــة أمـــري املـــؤمنني  وســـوابقه إىلٰ 

ــرب  ــور األك ــم اجلمه ــا، فه ــالل منكره ــها وض ــنهم بفرض ودي

 .والسواد األعظم

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ املسائل احلائريات(رسائل ال

ـــواب]] ٣١٧ص [[ ـــر :اجل ـــام كف ـــل باإلم ـــد  ،اجله وق

 .كفر و ضالل ةاستفرسوا عنه فقالوا هو ميت

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )رسالة يف االعتقادات(رسائل ال

مـن مـات ومل «:  عن قـول النبـيِّ  :مسألة ]]٣١٧ص [[

بـال من مات «: وقوله ، »جاهليةً  يعرف إمام زمانه مات ميتةً 

اجلهل  وهذا تفاوت ال جيوز عليه، ألنَّ ، »جاهليةً  ة مات ميتةً وصيَّ 

عقيدتـه وحسـنت أعاملـه  ج عن اإليـامن، ومـن صـحَّ رِ باإلمام ُخي 

ة ال خيرج بذلك عن اإليامن، فـام الكـالم يف وأخطأ يف ترك الوصيَّ 

 ؟ٰى فقت العبارتان واختلفتا يف املعنذلك إذا اتَّ 

روا عنه فقـالوا هـو ـوقد استفس ،راجلهل باإلمام كف :اجلواب

 .كفر و ضالل ةميت

ــ عبــادة اجلاهليــة  ة فــاملراد بــه املــوت عــىلٰ ا تــرك الوصــيَّ وأمَّ

 .فاعل ذلك يكون كافراً  ال أنَّ  ،ةمن غري وصيَّ 

ــراد ــون امل ــل أن يك ــيَّ : وحيتم ــرك الوص ــن ت ــةً م ــا  ة رغب عنه

ــ  مــن كــان كــذلك فــإنَّ  ،فيهــا بــاً ا ليســت مســنونة وال مرغَّ وأهنَّ

ــ ــون كــافراً فإنَّ ــ ه يك ــوم ألنَّ ــا هــو معل ]] ٣١٨ص /[[ه ينكــر م

ِتـَب : مع مـا نطـق بـه القـرآن يف قولـه تعـاىلٰ  من رشعه 
ُ
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*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ة  اإلمامــة لطــف عــامٌّ  :البحــث الثــاين ]]٢٣ص /[[ ــوَّ والنب

الزمــان مــن نبــيٍّ حــيٍّ بخــالف  إلمكــان خلــوِّ   ،لطــف خــاصٌّ 

رشٌّ مـن إنكـار اللطـف  اإلمام ملا سـيأيت، وإنكـار اللطـف العـامِّ 

ــاصِّ  ــادق  ، وإىلٰ اخل ــار الص ــذا أش ــر  ه ــن منك ــه ع بقول

 .»هموهو رشُّ «: اإلمامة أصالً ورأساً 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / ح والتبينياإليضا

اجلاحــد لواحــٍد مــنهم : قولــه: مســألة: (قــال]] ٤٢٤ص [[

 ).غري مؤمن

ــول]] ٤٢٥ص /[[ ــنُ : أق ــنهم  َل ِق ــواترًا أنَّ  ع ــالً مت  نق

ــاء فقــد أنكــر األمــوات وقــوهلم  ،مــن أنكــر واحــدًا مــن األحي

ـ  عـن النبــيِّ  َل ِقـ مــن وجـوب عصـمتهم، وكــذا نُ ة ملـا تبـنيَّ حجَّ

ــوات ــاً مت ــّل  ،رًا أيض ــدًا  فأق ــر واح ــرهم أو أنك ــن أنك ــات م درج

 ،ه يكـون كـافراً وعنـد بعـض أصـحابنا أنَّـ ،ه غري مـؤمنمنهم أنَّ 

  .ومنكره كافر ،ه منكر النصِّ ألنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ــداً ]] ٣٢٥ص [[ ــد واح ــن جح ــاً  وم ــن مؤمن ــنهم مل يك  م

ــ ،يــا عــيلُّ «: ه ، لقولــبــاهللا تعــاىلٰ  ة مــن بعــدك، أنــت واألئمَّ

 .»منكم فقد أنكرين من أنكر واحداً 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي /)٢ج ( الباب احلادي عرش رشح عىلٰ 

 َمــنْ  وجــوب اعتقــاد أنَّ : األصــل التاســع]] ٧٨٩ص [[

ــ ــذهب اإلماميَّ ــخــاَلف م ــن الِف ــالميَّ رَ ة م ــل ة كلِّ ق اإلس ــم أه ه

حــد مــنهم اســم اإليــامن وال اإلســالم أ اخلطــأ، ال يصــدق عــىلٰ 

ـ ين وهـو اعتقــاد صـول الـدِّ م تركـوا أصـالً مـن أُ احلقيقـّي؛ ألهنَّ

ــ إمــامتهم مــن اهللا ومــن رســوله،  ة املنصــوص عــىلٰ إمامــة األئمَّ

ــ ص [/[ذوا مــذهبًا وخــالفوهم يف األقــوال واألفعــال، واختَّ

ــرَّ  ]]٧٩٠ ــذهبهم بمج ــري م ــة ألُ غ ــاداهتم املخالف ــول د اجته ص

اإلمامـة هـي اخلـامس مـن  أنَّ  ة أمجعـوا عـىلٰ اإلماميـَّ ؛ ألنَّ ينالدِّ 

ـصول الـدِّ أُ  ا ليسـت مـن الفـروع كـام زعمـه خمـالفوهم، ين وأهنَّ

 ٰى ة خـرج عـن مسـمّ ينيـَّصـول الدِّ مـن أنكـر شـيئًا مـن األُ  وكلُّ 

ــامن؛ ألنَّ  ــ اإلي ــامن مركَّ ــاد األُ اإلي ــن اعتق ــة، ب م ــول اخلمس ص

 سـواء اعتقـد خالفـه أو ال - من جهـل شـيئًا منهـا وأنكـره وإنَّ 

 .فهو ليس بمؤمن -

اإلسـالم املوجـب حلقـن  ٰى ال خيـرج بـذلك عـن مسـمّ ! نعم

ذلــك مجيــع  الــدم وعصــمة املــال وطهــارة العــني، وعــىلٰ 

قاتــل ُت أن أُ ِمــرْ أُ «: قولــه  واســتندوا يف ذلــك إىلٰ . ةاإلماميَّــ

ــ ــاس حتَّ ــوا ٰى الن ــه إالَّ : يقول ــد رســول اهللاال إل ،  اهللا وإّين حمّم

هـــا،  بحقِّ فـــإذا قالوهـــا حقنـــوا منّـــي دمـــاءهم وأمـــواهلم إالَّ 

مــن أنكــر واحــدًا مــن  فلهــذا اعتقــدوا أنَّ . »اهللا وحســاهبم عــىلٰ 

ــ ــاألئمَّ ـــة االثنــي عش ــا دلَّ ــًا؛ مل ــن مؤمن ــيهم مل يك ت ر املشــار إل

َكــم عليــه يف الــدنيا ه مســلم ُحي مــة، لكنَّــعليــه األحاديــث املتقدِّ 

ــلمني، ويف ا ــام املس ــرة كلُّ بأحك ــالكون؛ ألنَّ آلخ ــم ه ــواب  ه الث

روط بــاإليامن ومل حيصـل بــدون اعتقــاد إمامـة مــن ذكرنــاه ـمشـ

 .ةبإمجاع اإلماميَّ 

*   *   * 
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