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  موسوعة الرتاث اإلمامي 

بُهات واملسائل اخلالفيَّة يف    علم الكالم وردِّ الشُّ

ل اجلزء     األوَّ

  (أ)

  االجتهاد   -اآلجال  

  إعداد 

سة    العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

  ة يجيَّ سات االسرتاتدرا املركز اإلسالمي لل

  م ٢٠٢١  / هـ١٤٤٢:  الطبعة األُوىلٰ 

  النجف/ العراق 

 



  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

:ّا  

  هي واألفكار الرؤٰى  وهذه هبا،  ك ويتمسَّ  يعتقدها ةٍ فكريَّ  ومبانٍ  آراء من املعمورة  هذه عىلٰ  نشأته منذ اإلنسان  ينفّك  مل

  فرتاه ة،واملعنويَّ  ة يَّ املادّ  وأنشطته اإلنسان  اتاليَّ فعَّ  جلميع وحيد لا  ك املحرِّ  بمثابة  وهي ة، املعرفيَّ  اإلنسان منظومة  ن ُتكوِّ  التي

 وصناعاٍت أو رًؤى ومعتقداٍت.   ، أكانت أعامالً اً به واعتقده صحيح التزم  عامَّ  ويدافع ينافح

  وهذه اهلالك، من ص واخلال النجاة هبا إذ اإلنسان؛ معتقدات أهمّ  من واملعاد باملبدأ ةاخلاصَّ  ة ينيَّ الدِّ  املعارف دُّ عَ تُ 

بَ سوءَ  خرٰى أُ  جهةٍ  ومن  اء،أشدَّ  اً خصوم جهةٍ  من  واجهت  هناوتكوُّ  صريورهتا  ة عمليَّ  يف  املعارف 
ل   فهٍم أو التباسًا من قِ

  ة التأصيل والتبيني والدعوة.ة الدفاع ورفع الستار بموازاة عمليَّ ين بعمليَّ لقيام أرباب الدِّ  اً ا كان سبب الداخيل، ممَّ   الصفِّ 

  ة والدفاع عنها، وهو وإنْ ة العقديَّ ينيَّ ل بتبيني املعارف الدِّ يف العامل اإلسالمي بعلم الكالم املتكفِّ  ٰى سمَّ ة تُ عمليَّ ال هذه

  . نطاٍق واسعٍ  ة عىلٰ ه مورس منذ بزوغ الدعوة اإلسالميَّ ر يف الظهور كمصطلٍح لكنَّأخَّ ت

  جيب التي  الصحيحة  للعقيدة ةالعامَّ  املعامل   برسم لتكفَّ  إذ كريم،لا نالقرآ هو اإلسالمي الكالم  لعلم لاألوَّ  املصدر  إنَّ 

  . مسلمٍ  لكلِّ  هبا  االلتزام 

للمصدر   اً وبسط  ًا وتوضيح اً ة رشحة العقديَّ ة والفعليَّ  سريته القوليَّ رب عتَ املصدر الثاين هو الرسول األمني حيث تُ 

  ل. األوَّ 

  املنهل ذلك من  انتهل الذي  بن أيب طالب  ا أمري املؤمنني عيلِّ ه داملصدر الثالث هو العرتة الطاهرة ابتداًء من سيِّ 

  . األعىلٰ  املأل  إىلٰ  9  األعظم  لالرسو  انتقال  وقت  وإىلٰ  أظفاره نعومة منذ به  الدائم  التزامه  إثر  منه  وارتوٰى  العذب،

  وأنا حجره يف ني وضع يصة، اخلصِّ  واملنزلة  القريبة  بالقربة 9  اهللا  رسول من  موضعي علمتم وقد «: يقول  كان

  وجد  وما ُيلقمنيه،  ثمّ  اليشء  يمضغ  وكان  عرَفه،  ني مُّ وُيِش  جسَده،  ني سُّ وُيمِ  فراشه،  يف  ويكنفني  صدره،  إىلٰ  ني يضمُّ  وليدٌ 

  ... ٍل وال خطلًة يف فعلٍ قو يف  كذبةً  يل

كان جياور يف  يأمرين باالقتداء به، ولقد ، ويوٍم َعَلًام من أخالقه ه، يرفع يل يف كلِّ مِّ باع الفصيل أثر أُ بعه اتِّ ولقد كنت أتَّ 

  ثالثهام، وأنا وخدجية 9  سنٍة بحراَء فأراه، وال يراه غريي، ومل جيمع بيٌت واحٌد يومئٍذ يف اإلسالم غري رسول اهللا كلِّ 

ول  سر  يا، فقلت: 9ة الشيطان حني نزل الوحي عليه ة، ولقد سمعت رنَّ ريح النبوَّ  نور الوحي والرسالة، وأشمُّ  أرٰى 

،   أنَّ ، إالَّ ما أرٰى  ك تسمع ما أسمع، وترٰى ة؟ فقال: هذا الشيطان، قد أيس من عبادته، إنَّ ، ما هذه الرنَّ اهللا ك لست بنبيٍّ

  . »خريٍ   ك َلَعىلٰ ك وزيٌر، وإنَّ ولكنَّ

بألفاظه املختلفة   لُّ لدا ة وعلم الكالم، حديث الثقلني املتواتر اة العرتة الطاهرة للعقائد اإلسالميَّ د مصدريَّ ؤيِّ ا يُ وممَّ 

ام والعرتة،  اهللا  كتاب ة مَّ األُ  يف  ف خلَّ  قد 9  اهللا رسول   واملتقاربة عىل أنَّ    يردا عليه احلوض، وأنَّ  ٰى حتَّ  يفرتقا  لن وأهنَّ

  . اً أبد ك هبام لن يضلَّ املتمسِّ 

ر من  ُتغيَّب وُتقهَ  الظاهرة يمكن أنْ  وىلٰ احلجج األُ  وكام أنَّ  ة اهللا الباطنة،ه حجَّ م حيث إنَّ املصدر الرابع هو العقل القوي

بَ 
ل األهواء واآلمال  بَ من قِ  اً ر وُتغيَّب أيض ُتقهَ  ة الباطنة يمكن هلا أنْ فهذه احلجَّ  - شهد بذلك التاريخ ي كام  -  ل املناوئنيقِ

  لرتفع الستار وتنري املصباح. ة الظاهرة  أ مرآهتا وخيبو نورها، وهنا يأيت دور احلجَّ فتتصدَّ 
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هم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق  إلي وواتر  ُرُسَله،  فيهم فبعث . ..«: فقال احلالة  هذه  إىلٰ   ؤمنني أمري امل شار وقد أ

روهم َمنِْيسَّ نعمته، وحيتجُّ فطرته، ويُ    . »وا عليهم بالتبليغ، ويثريوا هلم دفائن العقولذكِّ

  -  سبيل القويم، إذ العقللصحيح وال ق اق حجج الرمحن، يكشف الطريصدِّ فالعقل عندما يستيضء بنور اإليامن، ويُ 

  ،اً صحيح اعقلي�   استدالالً  ينتج النوراين فالوقود به، قديتَّ  الذي الوقود ة نوعيَّ  بحسب يعمل آلةٌ  -   سواء النظري أو العميل

  . بذلك معاوية  املؤمنني أمري وصف  كام والشيطنة  املكر إالَّ  ينتج  ال  الظلامين والوقود

به عن املاء، واملياه   ، وكلُّ نباٍت ال غنٰى اً عمٍل نبات لكلِّ  واعلم أنَّ «حيث قال:    د عنهور ما ًا د ذلك أيضؤيِّ ويُ 

  . »ثمرتهت ت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرَّ خمتلفٌة، فام طاب سقيه طاب غرسه وحل

 آسنٍة ال تنتج سوٰى هٍ ة الطاهرة جتتني ثامراً عطرًة، والتي تستقي من ميافالعقول التي تستقي من مياه العرت

  .هاتبُ الشُّ 

  ك يف البداية لزوم اخللق والنبيِّ دروهي التي تُ  ، يشرتك فيها ة فالكلُّ ات العقليَّ ا البدهييَّ ات، أمَّ النظريَّ  ا خيصُّ يف م هذا 

  ي ال يلزم الدور. ك

  هي ةاإلماميَّ  الشيعة أنَّ  وبام ر،املصاد  هذه عىلٰ  يعتمد الذي هو الصحيح الكالم  علم أنَّ  مرَّ  ما عىلٰ  وباالعتامد  نعتقد

 الكالم علم تاريخ  نستقرئ أنْ  نريد  ، )عرش االثني  ةاألئمَّ ( الطاهرة  والعرتة بالقرآن  كتمتسَّ  التي الوحيدة الفرقة 

  ٍة طويلٍة. يف رحلٍة بحثيَّ  لرؤيتها اً طبق اإلسالمي 

  ة، إذ عىلٰ ارات الكالميَّ  عن سائر املدارس والتيَّ معزلٍ ب ةٍ ة ال يمكن إنجازها كجزيرٍة مستقلَّ هذه الرحلة البحثيَّ  بأنَّ  علامً 

عة،  ة املتنوِّ ة وغري اإلسالميَّ ة اإلسالميَّ ق واملذاهب واملدارس الفكريَّ رَ ة الكالم الشيعي عن سائر الفِ تقالليَّ الرغم من اس

مسائله يف اجلدل مع تلك املعتقدات،   من ًا طرش وترعرع يف بيئٍة مليئٍة باآلراء واملعتقدات املختلفة، وقٰىض  دَ ه قد ُولِ غري أنَّ 

ٍة متكاملٍة تنطلق من الذات وتستفيد من اآلخر سلبًا وإجيابًا، إذ العلم  عمليَّ واألخذ واالقتباس يف وقام بالتأسيس والردِّ 

  ر. بالفعل واالنفعال والتأثري والتأثُّ  ليس حركًة جامدًة، بل ينمو ويستمرُّ 

الكالم الشيعي   ة، الستجالء حاقِّ باقي اآلراء املطروحة يف الساحة العقديَّ  ف عىلٰ رُّ علتا ت احلاجة إىلٰ وعليه مسَّ 

  نقاط االشرتاك واالختالف والتأسيس واالقتباس.  ف عىلٰ لتعرُّ وواقعه، وا

  ،)ة الفيَّ هات واملسائل اخلبُ من هذا املنطلق تبلورت فكرة تدوين (موسوعة الرتاث اإلمامي يف علم الكالم وردِّ الشُّ 

  لتكون نقطة بداية لتكوين رؤية شموليَّة عن علم الكالم اإلسالمي ومسائله وموضوعاته عرب الزمان. 

ق األهدا تسعٰى    الية: ف التهذه املوسوعة لتحقُّ

  املوضوع وحروف اهلجاء.   املطبوع بحسبترتيب وتصنيف الرتاث الكالمي اإلمامي  -   ١

  . ةيَّ ت الكالماملفردا  تسهيل الوصول إىلٰ  -   ٢

  ة يف مكان واحد. ع ما كتبه علامؤنا حول املفردات الكالميَّ مجي  الع عىلٰ االطِّ  -   ٣

  فاألقدم. األقدم  ة مفردكلِّ نقل يف رسد الُكتُب عند ي رعاية التسلسل الزمن  -   ٤

  ر الكالم اإلمامي عرب القرون. تطوُّ  الوقوف عىلٰ  -   ٥

  ة. مناهج علامئنا الكالميَّ   الوقوف عىلٰ  -   ٦

  ها. دِّ مع ر  طروحةملبُهات الشُّ ا  عىلٰ  الوقوف  -   ٧



 ٥ .....................................................................................................................................  ّدمةاملق

  ة العمل: منهجيَّ 

  تقطيع النصوص وتبويبها بحسب املوضوع وترتيب حروف اهلجاء.  -   ١

  . يف البداية ثّم يأيت النصُّ واجلزء م الصفحة وضع رق  -   ٢

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

  تنويه:

، وملعاجلة هذا األمر ربَّام قمنا  صِّ اق الكالم بعد تقطيع الن يستالل من اخ كثرية؛ يعاين ائده الهذا العمل رغم فو -  ١

  بأصل املوضوع.  مل يرتبط   بنقل كالم املؤلِّف وإنْ 

ن  -   ٢ م. من  كام مل نتمكَّ ر املتقدِّ ر ويتأخَّ م املتأخِّ   مراعاة التسلسل الزمني يف مؤلَّفات كلِّ متكلِّم حيث ربَّام يتقدَّ

  : ني)(بحسب التسلسل الزم املصادر املعتمدة 

  ): هـ٢٦٠ت  بوري (يساشاذان النالفضل بن 

سة التاريخ العريب، حتقيق: السيِّد جالل  هـ١٤٣٠، عام ىلٰ سائر الِفَرق، الطبعة األُو عىلٰ اإليضاح يف الردِّ  -  ١ ، مؤسَّ

  ين األرموي. الدِّ 

  ): ٣النوبختي (ق   ىٰ احلسن بن موس

  علوم. صادق بحر ال السيِّد حمّمد  ة، النجف، حتقيق: تبة املرتضويَّ منشورات املك فَِرق الشيعة،  -   ٢

  ): هـ٣٨١  يه القّمي (الشيخ الصدوق) (ت يلِّ بن احلسني بن بابوبن ع حمّمد

سة النرش اإلسالمي، قم، حتقيق: السيِّد هاشم احلسيني الطهراين.هـ١٤٣٠التوحيد، الطبعة العارشة، عام   -   ٣   ، مؤسَّ

س، مؤهـ١٤٣١األخبار، الطبعة السادسة، عام  اين مع -   ٤   اري. ّيل أكرب الغفع حتقيق: سالمي، قم،  ة النرش اإلسَّ

سة النرشهـ١٤٢٩خلامسة، عام ين ومتام النعمة، الطبعة ا دِّ كامل ال - ٥  اإلسالمي، قم، حتقيق: عّيل أكرب  ، مؤسَّ

  اري. الغف

سة اإلمام اهلادي يق: م ، حتق هـ١٤٣٣، عام  االعتقادات، الطبعة األُوىلٰ  -   ٦   ، قم. ؤسَّ

سة اإلمام اهلادي حت  ، هـ١٤٣٢لثة، عام عة الثاة، الطباهلداي  -   ٧   قم. ، قيق: مؤسَّ

  ): هـ٤٠٦(الرشيف الريض) (ت  ىٰ حمّمد بن احلسني بن موس

سة البعثة، طهران، عام  -   ٨   النرش.  ٰى ، حتقيق: منتدهـ١٤٠٦حقائق التأويل يف متشابه التنزيل، مؤسَّ

  . لدايةوان اضود. حمّمد ر العطية  : مروان، حتقيقهـ١٤٠٨ة، طبع عام  املجازات النبويَّ  -   ٩

ـ ٤١٣ن (الشيخ املفيد) (ت حمّمد بن حمّمد بن النعام   ): ه

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١ة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  املسائل العكربيَّ   -  ١٠

  د.في، دار املـه ١٤٣١َعت عام  املفيد، ُطبِ ة من األحكام، سلسلة موسوعة الشيخ اإلعالم بام اتَّفقت عليه اإلماميَّ   -  ١١

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١ عة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام الرجلني، سلسلة موسو املسح عىلٰ   -  ١٢

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١التذكرة بُأصول الفقه، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام    -  ١٣

  د. في ر امل، داهـ١٤٣١عام امة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت يف اإلم اإلفصاح   -  ١٤

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١  عة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام يف اللسان، سلسلة موسو وىلٰ م املأقسا -  ١٥

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  املوىلٰ   ٰى رسالة يف معن  -  ١٦



 مةاملقدّ    ....................................................................................................................................  ٦

  يد. ، دار املفهـ١٤٣١ملنام، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  ح ارش  -  ١٧

  فيد. ر امل ، دا هـ١٤٣١يد، ُطبَِعت عام  ة، سلسلة موسوعة الشيخ املفقاديَّ ت عت االالنك  -  ١٨

ث«رسالة حول حديث  - ١٩ ،  هـ١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام »نحن معارش األنبياء ال ُنورِّ

  يد. املف دار

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١عام   ُطبَِعت   فيد،سوعة الشيخ املاحلكايات يف خمالفات املعتزلة، سلسلة مو  -  ٢٠

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١فيد، ُطبَِعت عام عة، سلسلة موسوعة الشيخ املمسار الشي  -  ٢١

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١َعت عام  العباد، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبِ  اإلرشاد يف معرفة ُحَجج اهللا عىلٰ   -  ٢٢

  د. ، دار املفي هـ١٤٣١بَِعت عام  يد، ُط خ املفموسوعة الشي  ماميَّة، سلسلة تصحيح اعتقادات اإل -  ٢٣

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١فيد، ُطبَِعت عام سلة موسوعة الشيخ امل أوائل املقاالت، سل -  ٢٤

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١َعت عام  ة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبِ املسائل الصاغانيَّ   -  ٢٥

  ر املفيد. ، دا هـ١٤٣١ت عام  ملفيد، ُطبِعَ لشيخ اسوعة اسن، سلسلة مو العيون واملحا الفصول املختارة من   -  ٢٦

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١سلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام النرصة، سلاجلَُمل و  -  ٢٧

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١  املفيد، ُطبَِعت عام  ، سلسلة موسوعة الشيخ تفضيل أمري املؤمنني  -  ٢٨

  د. ، دار املفي هـ١٤٣١فيد، ُطبَِعت عام املالشيخ  سلة موسوعة  لسة، يَّ ل الرسواملسائ  -  ٢٩

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١ة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  ديَّ املسائل اجلارو  -  ٣٠

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١ت عام  شيخ املفيد، ُطبِعَ ، سلسلة موسوعة العيلٍّ  عىلٰ  مسألة النصِّ   -  ٣١

  . ، دار املفيدهـ١٤٣١ سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام ،  اميَّةت عليه اإلمقفبام اتَّ  عالم اإل  -  ٣٢

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١مسألة يف اإلرادة، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام   -  ٣٣

  . ، دار املفيدهـ١٤٣١الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام   موسوعة  ، سلسلة 9عدم سهو النبيِّ    -  ٣٤

  ر املفيد. ، داهـ١٤٣١ة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام وعلة موسالب، سلسيب طن أإيام  -  ٣٥

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١ مقّدمات األُصول، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام  َكت يف النُ  -  ٣٦

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١لشيخ املفيد، ُطبَِعت عام آية الغار، سلسلة موسوعة ا -  ٣٧

  ر املفيد. ، داهـ١٤٣١عة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام وسلة مو، سلسالغيبة عرشة يف ل الفصوال  -  ٣٨

  ، دار املفيد. هـ١٤٣١خرب مارية، سلسلة موسوعة الشيخ املفيد، ُطبَِعت عام   ة حول رسال  -  ٣٩

  ): هـ٤٣٦) (ت رتٰىض (السيِّد امل ىٰ عيلُّ بن احلسني بن موس

  السيِّد عبد الزهراء احلسيني.  : حتقيق، صادقسة ال، مؤسَّ م ٢٠٠٦عام  ، نيةالشايف يف اإلمامة، الطبعة الثا  -  ٤٠

ص يف ُأصول ا -  ٤١ حمّمد رضا   : حتقيق، سالمياإل ٰى شور الجملس مكتبة ش، ١٣٨١ ، عام ين، الطبعة األُوىلٰ لدِّ امللخَّ

  األنصاري القّمي. 

  حلسيني. أمحد االسيِّد  : حتقيق،  سة النرش اإلسالميالكالم، مؤسَّ يف علم  الذخرية  -  ٤٢

الشيخ يعقوب اجلعفري   :قحتقيقم،  ،األُسوة، دار هـ١٤١٩عام  ،مل، الطبعة الثانيةم والعل العلرشح ُمجَ  - ٤٣

  املراغي. 

ح عن جهة إعجاز القرآن، منشورات العتبة الرضويَّ   -  ٤٤   القّمي. األنصاري  حمّمد رضا   :حتقيق،  ةاملوضِّ
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السيِّد مهدي  و د احلسيني أمح يِّد لسا :راجعةق وم حتقي، قم ، نآ قرالدار ، منشورات يف املرتٰىض رسائل الرش -  ٤٥

  الرجائي. 

ين  السيِّد حمّمد بدر الدِّ  :حتقيق، م ٢٠٠٧، عام ، قم، منشورات مكتبة السيِّد املرعيشتٰىض أمايل السيِّد املر - ٤٦

  . النعساين احللبي

  . ون كريمسُّ فارس ح  : ققيحت  ، تنزيه األنبياء، منشورات مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة -  ٤٧

  . سيِّد عبد الكريم املوسوي وآخرونلا، حتقيق: قم ،توحيد يعة، منشورات دار الُأصول الرش  عة إىلٰ ذريال  -  ٤٨

  . الشيخ مهدي نجف :حتقيق،  ات، منشورات جممع التقريبالنارصيَّ   -  ٤٩

  سة النرش اإلسالمي. االنتصار، مؤسَّ   -  ٥٠

  الشيخ الطويس.  ٰى ة يف ذكر ب كالميَّ تُ كُ  بعة مع أر  وه، مطبوعپژ انش تقي د حمّمد  : احلدود واحلقائق، حتقيق  -  ٥١

  . ، خمطوطة األُوىلٰ ئل الطرابلسيَّ جوابات املسا  -  ٥٢

  . ة، خمطوطريَّ جوابات املسائل السالَّ   -  ٥٣

  ): هـ٤٤٧ي (ت تقيُّ الدين أبو الصالح احللب 

  الشيخ رضا األُستادي.سالمي، قم، حتقيق: إلعالم اإلتب ا ، مكهـ١٤٣٠، عام  ايف يف الفقه، الطبعة األُوىلٰ الك  -  ٥٤

  ون. حلسُّ تقريب املعارف، حتقيق: الشيخ فارس ا  -  ٥٥

سة    الربهان عىلٰ   -   ٥٦   ين للديلمي. لدِّ ، مطبوع مع كتاب أعالم ا هـ ١٤٠٩، قم، عام    آل البيت ثبوت اإليامن، مؤسَّ

  ): هـ٤٤٩حمّمد بن عيلِّ بن عثامن الكراجكي (ت 

  ة. : الشيخ عبد اهللا نعمقيقء، بريوت، حت، دار األضواهـ١٤٠٥عامة  ائد، طبعكنز الفو -  ٥٧

  ): هـ٤٦٠لطويس) (ت (الشيخ ا  سن الطويسحمّمد بن احل 

  دار األضواء، بريوت. ،هـ١٤٠٦االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد، الطبعة الثانية، عام   -  ٥٨

سة انتشارات املحبِّ  -  ٥٩   وم.حر العلحسني ب  السيِّدني، حتقيق: تلخيص الشايف، مؤسَّ

  ة.غيبة، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت االلكرتونيَّ ب الكتا -  ٦٠

  ة. ان يف تفسري القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت االلكرتونيَّ تبيال  -  ٦١

  عظ زاده اخلراساين. ، تقديم: حمّمد وارسائل الشيخ الطويس  -  ٦٢

ة يف ُأصول الفقه  -  ٦٣   . بوستان كتاب ش، ١٣٨٩، عام  الطبعة األُوىلٰ القّمي، رضا األنصاري حتقيق: حمّمد ،  العدَّ

ش، مراجعة د. عبد املحسن مشكوة  ١٣٦٢امعة طهران، عام ورات جكالم، منش ال علم يف  األُصولمتهيد  - ٦٤

  ي. ينالدِّ 

  ): هـ٥٠٨وري (ت  تّال النيسابحمّمد بن الف

  روضة الواعظني، منشورات الريض، قم.   -  ٦٥

دآبادي (ق عبيد اهللا بن عبد اهللا   ): هـ٥ السُّ

سة المؤ ،  هـ١٤١٤، عام املقنع يف اإلمامة، الطبعة األُوىلٰ   -  ٦٦   شاكر شبع.  ق:قي ، حت، قمالمياإلسنرش  سَّ

  ): هـ٦أو   ٥إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت (ق  

  م، حتقيق: عّيل أكرب ضيائي. ٢٠٠٧يف علم الكالم، مكتبة السيِّد املرعيش، قم، عام  ت  قواليا  -  ٦٧
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  ): هـ٦الطربيس (ق  الفضل بن احلسن 

  ة. رتونيَّ يت االلكجممع البيان يف تفسري القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل الب  -  ٦٨

ـ ٦٠٠ (ابن بطريق) (ت  سدي احلّيل األ سناحل  بن  ىٰ حيي   ):ه

سة النرش اإلسالمي، عام  خبا صحاح األ  عمدة عيون   -  ٦٩   . هـ١٤٠٧ر يف مناقب إمام األبرار، مؤسَّ

  ): هـ٦٦٤(ت  السيِّد ابن طاوس) بن جعفر بن طاوس ( ىٰ عيلُّ بن موس

  القيّومي األصفهاين.   : جواد، حتقيقهـ١٤٣٢، عام  إلسالمي اإلقبال باألعامل احلسنة، مكتب اإلعالم ا   -  ٧٠

سة األعلمي، بريوت، عام  هب الطوائف، مؤ الطرائف يف معرفة مذا  -  ٧١   ، حتقيق: السيِّد عّيل عاشور. هـ١٤٢٠سَّ

ين حمّمد بن حمّمد بن ا   ): هـ٦٧٢  حلسن الطويس (املحقِّق الطويس) (تنصري الدِّ

  يل. المي، قم، حتقيق: السيِّد حمّمد جواد اجلال اإلس عالم  ، مكتبة اإل هـ ١٤٠٧، عام  وىلٰ جتريد االعتقاد، الطبعة اُأل   -   ٧٢

ل، الطبعة الثانية، عام  تلخيص   -  ٧٣   ، دار األضواء، بريوت. هـ١٤٠٥املحصَّ

  ): هـ٦٧٣بن طاوس (ت  ىٰ أمحد بن موس

سة آم، ٢٠١٣ة، الطبعة الثانية، عام ة يف نقض الرسالة العثامنيَّ املقالة الفاطميَّ  اءبن - ٧٤ سيِّد  يق: الحتقل البيت، مؤسَّ

  ريفي. عدنان الغ

  ): هـ٦٧٦حلّيل) (ت  ق ااحلّيل (املحقِّ  بن احلسنين جعفر نجم الدِّ 

  حتقيق: الشيخ رضا األُستادي.   قم،، ، مكتبة السيِّد املرعيشهـ١٤١٣، عام  الرسائل التسع، الطبعة األُوىلٰ   -  ٧٥

  يخ رضا األُستادي. الشق: قي، حت هـ١٤١٤ام مشهد، ع  ة، ويَّ ين، العتبة الرضاملسلك يف ُأصول الدِّ   -  ٧٦

ق احلرسائل امل - ٧٧ ، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، حتقيق: الشيخ رضا  هـ١٤٣٣م ، عاىلٰ ّيل، الطعة األُوحقِّ

  األُستادي. 

  ): هـ٦٩٢ (ت  اإلربيل ىٰ عيلُّ بن عيس

ة   -  ٧٨ ة يف معرفة األئمَّ   . هـ١٤٢٧ة، عام  ، املكتبة احليدريَّ كشف الغمَّ

  ): هـ٦٩٩ت  راين ( م البحميث  عيلِّ بنميثم بن 

  . هـ١٤١٧كر اإلسالمي، قم، عام جممع الف  مة يف حتقيق أمر اإلمامة،يف القياالنجاة   -  ٧٩

  رعيش، قم. لسيِّد امل، مكتبة اهـ١٤٠٦قواعد املرام يف علم الكالم، طبع عام   -  ٨٠

  ): هـ٧عيلُّ بن سعيد بن هبة اهللا الراوندي (ق 

سة ين، مؤالدِّ   ُأصول عرفة يف عجالة امل  -  ٨١   ، حتقيق: السيِّد حمّمد رضا اجلاليل. هـ١٤١٩آل البيت، قم، عام سَّ

  ): هـ٧حممود احلّميص الرازي (ق    ينسديد الدِّ 

س، مؤ هـ١٤١٢، عام  املنقذ من التقليد،الطبعة األُوىلٰ   -  ٨٢   ة النرش اإلسالمي، قم. سَّ

مة احل  ر احلّيل (العالَّ   ): هـ٧٢٦ّيل) (ت احلسن بن يوسف بن املطهَّ

سةيف رشح جتريد االملراد كشف ا - ٨٣ حسن زاده   حيح: الشيختص، هـ١٤٣٣ اإلسالمي، عام النرش عتقاد، مؤسَّ

  اآلميل. 

  ال. ق: عبد احلسني حمّمد عّيل بقَّ قي ، حتهـ١٤١٠ة، مكتبة السيِّد املرعيش، قم، عام  الرسالة السعديَّ   -  ٨٤

ة البأنوار امللكوت يف رشح الياقوت، دا -  ٨٥   اآلميل. يخ حسن زاده ، حتقيق: الشـه ١٤٣٢ يضاء، بريوت، ر املحجَّ
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  م.٢٠١٠، عام جمع العاملي ألهل البيت ، املاملؤمنني  األلفني يف إمامة أمري   -  ٨٦

  ، حتقيق: الشيخ عني اهللا احلسني األرموي. هـ ١٤١٤جرة، قم، عام  هنج احلقِّ وكشف الصدق، منشورات دار اهل   -   ٨٧

  ، حتقيق: فاطمة رمضاين. هـ١٤٢٦، قم، عام  ق  لصادمام اسة اإل، مؤسَّ القدس حظرية س إىلٰ نف التسليك   -  ٨٨

  . هـ١٤٣٠ة، عام  النظم، العتبة الرضويَّ  لفهم يف رشح رج امعا  -  ٨٩

، حتقيق: حمّمد رضا األنصاري  هـ١٤٣٢إلسالمي، قم، عام اإلعالم ا ين، مكتب مناهج اليقني يف ُأصول الدِّ  -  ٩٠

  القّمي. 

  ، حتقيق: فاضل العرفان. هـ١٤٣٠، قم، عام  ام الصادق  م سة اإل، مؤسَّ  علم الكالم هناية املرام يف   -  ٩١

  ): هـ٧٥٤ين احلسيني العبيديل (ت  لب بن جمد الدِّ ين عبد املطَّ يد الدِّ مع

ش، مركز مرياث مكتوب طهران، حتقيق:  ١٣٨١، عام بعة األُوىلٰ ح الياقوت، الطهوت يف نقد رشإرشاق الالَّ  -  ٩٢

  أكرب ضيائي.  عيلّ 

  : )ـه ٨ ق ( مي احلسن الديل

ين -  ٩٣ سة آل البيت  هـ،  ١٤٠٩الطبعة الثانية، عام يف صفات املؤمنني،   أعالم الدِّ  . إلحياء الرتاث  مؤسَّ

  ): ـه ٨٢٦املقداد بن عبد اهللا السيوري (ت  

  ين البرصي. ، حتقيق: صفاء الدِّ هـ١٤١٢ة، عام  االعتقاد، العتبة الرضويَّ ب يف رشح واجاالعتامد   -  ٩٤

  بهبودي. باقر الحمّمد   ، حتقيق:هـ١٣٨٤ة، عام  تبة املرتضويَّ فقه القرآن، املككنز العرفان يف  -  ٩٥

سة بوستان كتاب، ط  ع اإلهلاللوام  -  ٩٦   ، قم. هـ١٤٢٩، ٣يَّة، مؤسَّ

  سالميَّة. اإل سة املعارف م احلرش، مؤسَّ فع يوالنا  -  ٩٧

  م، قم.٢٠١٢، ٢إرشاد الطالبني، مكتبة املرعيش، ط   -  ٩٨

  ): هـ٨٧٧ايض (ت  اميل النباطي البي عيلُّ بن يونس الع 

ي ال ست م   اط املستقيم إىلٰ الرص   -   ٩٩   هبودي. ش، حتقيق: حمّمد باقر الب ١٣٨٤، عام  ة، الطبعة األُوىلٰ رتضويَّ بة امل ملكت تقديم، ا حقِّ

سة اإلمام الصادق  ود يف علم الملنجة اعرص -  ١٠٠   ، حتقيق: حسني التنكابني.هـ١٤٢٨، قم، عام  كالم، مؤسَّ

سة بوس: مالكلامت النافعات، حتقيق: مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، النارش -  ١٠١ تب  بعة مكمطتان كتاب، ؤسَّ

  . ١مي، ط عالم اإلسالاإل

  ): هـ٩لرودي (ق  خرض بن حمّمد بن عيلٍّ الرازي احلب

م، ٢٠٠٣عام  ، قم،َجج الواردة لدفع ُشبَه األعور، مطبوعات مكتبة السيِّد املرعيشضيح األنور باحلُ توال -  ١٠٢

  حتقيق: السيِّد مهدي الرجائي. 

  ):١٠ق  ر األحسائي (هوحمّمد بن عيلِّ بن أيب مج 

دار  فارمد، رو پ ٰى حيح: رضا حيي، إرشاف وتقديم: زابينه اشميتكه، حتقيق وتصالباب احلادي عرش ح عىلٰ رش -  ١٠٣

ة البيضاء، ط  امل   ، بريوت.هـ١٤٣٥،  ١حجَّ

ف، تق جميل مرآة املنجي يف الكال -  ١٠٤ سة مطالعات إسالمي  م واحلكمتني والتصوُّ ديم: زابينه اشميتكه، مؤسَّ

  ش، برلني وطهران. ١٣٨٧، ١حكمت وفلسفة إيران، ط   يش وه پژة  سرلني ومؤسَّ اه آزاد بگ دانش

 *   *   *  
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م بخالص شكري وتقديري لسامحة الشيخ يارس الصاحلي حيث تبنَّأتق ي إالَّ أنْ  اخلتام ال يسعنيفو  حيحتص ٰى دَّ

، حيث  مليف بدايات الع وص تقطيع النص ٰى وإعداد وإخراج املوسوعة، وكذلك سامحة الشيخ أمحد النصرياوي وقد تبنَّ

  املرشوع. إنجاز هذا  ا تمَّ مها مللوال

  لتالفيها يف األعامل القادمة. لنواقص املوجودة ونقاط اخللل دونا باُيزوِّ   نْ اخلربة أمن ذوي  ٰى ونتمنَّ

  ن. حمّمد وآله الطاهري  العاملني، والصالة والسالم عىلٰ  احلمد هللا ربِّ  أنِ  هذا وآخر دعوانا 

  ين السيِّد هاشم امليال

  



 

 

 

 

ف ا  

  ال: -  ١

 : )هـ٣٨١(ت  لتوحيد/ الشيخ الصدوقا

بن احلسني مصنِّف هذا   عيلِّ  قال حمّمد بن]] ٣٦٧[[ص 

الكتاب: أجل موت اإلنسان هو وقت موته، وأجل حياته هو 

 ]] ٢٦٨: / [[ص قول اهللا  ٰى وقت حياته، وذلك معن
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 ُقتَِل ه أو فراش تف أنفه عىلٰ مات اإلنسان ح وإنْ  ]،٣٤[األعراف: 

يكون املقتول لو مل  فإنَّ أجل موته هو وقت موته، وقد جيوز أنْ 

يكون لو مل ُيقتَل لبقي، وعلم  ملات من ساعته، وقد جيوز أنْ ُيقتَل 
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: يقال نْ وقت جلاز أ  َل مجاعة يف]، ولو ُقتِ ١٦[األحزاب:  ال

م لو مل ُيقتَلوا ملاتوا منيعهم ماتوا  مجإنَّ  ساعتهم، كام  بآجاهلم، وإهنَّ

يف مجيعهم فيميتهم يف ساعة واحدة، وكان  يقع الوباء جيوز أنْ كان 

بغري آجاهلم، ويف اجلملة إنَّ أجل م ماتوا يقال: إهنَّ  ال جيوز أنْ 

ل، فيه أو ُيقتَ يموت  أنَّه  اهللاإلنسان هو الوقت الذي علم 

: «إنَّه عاش بقدر ومات بأجل» يف أبيه  سن وقول احل

 ه.للصواب بمنِّ قلباب، واهللا املوفِّ ا قلناه يف هذا اتصديق مل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

 الكالم يف اآلجال:]] ٢٦١[[ص 

 يف حقيقة األجل وفائدته:

ادث الذي تعلَّق وقت هو احلالوقت، وال ألجل هوأنَّ ا لمعا

ن اك لقدوم زيد إذا طلوع الشمس وقتاً  حدوث غريه به، فنجعل 

كان  ىٰ يقدم زيد، فمت ٰى الشمس وال يعلم مت املخاطب يعلم طلوع

ُيوقِّت طلوع  از أنْ غري عامل بطلوع الشمس، جعاملًا بقدوم زيد و

 الشمس بقدوم زيد.

حادثًا مل يكن  وإنْ احلادث  ٰى جمرجيري قيت بام التووقد يمكن 

و عند تلف حياة عمر نقول: يدخل زيد الدار أنْ  احلقيقة، مثل عىلٰ 

احلادث، وألجل املراعاة يف  ٰى دة جيري جمرنَّ طلب احلياة متجدِّ أل

احلادث مل جيز التوقيت  ٰى جمر ٰى ًا أو ما جرحادث يكون الوقت أنْ 

 باقيات.وال بال بالقديم تعاىلٰ 

ين وُيستَحقُّ عنده،  الدَّ  يهالذي حيلُّ فين هو الوقت الدَّ  وأجل

، [وكذلك أجل لذي يقع فيه املوتوأجل املوت هو الوقت ا

وهو  -قت القتل، فكام ال وقت ملوته إالَّ وقت واحد يل هو والقت

]، فكذلك األجل ملوته إالَّ ما -ه املوت الذي حدث فيالوقت 

 نزلة املوت.اب بما البل يف هذوقع موته فيه، والقت

له أنَّه لو مل يقت علم اهللا تعاىلٰ ن الزمان الذي ييكو  جيوز أنْ الو

 هذا التقدير، ألنَّه وإنْ  ه ومات فيه أجالً له [عىلٰ يلالقاتل لعاش إ

 يكون أجالً ملوته فإنَّ  التقدير أنْ ]] ٢٦٢/[[ص  ب منصحَّ برض

كام  ]أجالً له -فيه  عت غري واق ملووا - ٰى موته مل يقع فيه، فال ُيسمَّ 

 يقال: إنَّ وهلذا ال ه وقت ملوته ومل يقع موته فيه، بأنَّ  ٰى مَّ ال ُيس

 آجاالً كثريًة. ن الواحدلإلنسا

رنا أنَّ اهللاوبالتقد  تعاىلٰ  ير ال جيوز إطالق االسم، كام لو قدَّ

 بقي هذا املقتول رزقه األموال واألوالد واألحوال يعلم أنَّه إنْ 

 رزق له، وإنْ  هذلك كلَّ  يطلق بأنَّ  نْ ة، أيات السنيَّ والالعظيمة وال

 ه رزقه.كان لو وصل إليه لقيل: إنَّ 

ِي خَ  :ق بقوله تعاىلٰ والتعلُّ 
�
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ْ
] يف إثبات أجلني غري ٢[األنعام:  ِعن

ح مل يُ  تعاىلٰ صحيح، ألنَّه  مر واحد،  األجلني أليف اآلية بأنَّ رصِّ

ل أ  ز أنْ وجيو ه ذي وقع في، وهو الجل املوتيريد باألجل األوَّ

 اآلخرة، ألنَّ احلياة ممَّا له وباألجل الثاين أجل حياهتم يفاملوت، 

 أجل كاملوت.

قّوي هذا الوجه: أنَّه أعمُّ اجلميع هبذا القول وليس للجميع ويُ 

 ضهم، ومحل القول عىلٰ لفنا لبعقول خما ام هو عىلٰ املوت، وإنَّ أجالً ب

 ام ذكرناه. ب، وال يليق العموم إالَّ العموم أوىلٰ 

وا ِمْن مَ  :وله تعاىلٰ ق و
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ة فيه، ألنَّ ٤و ٣[نوح:  ُ�َس��  ر من  ه جيوز تسمي]، ال حجَّ ة املقدَّ

 أنْ  فمجاز القرآن أكثر من وت بأنَّه أجل جمازًا أو تشبيهًا،املقت و

 يكون ذلك حقيقًة. نعنا من أنْ ، وإنَّام مُحيٰىص 

لوال يعيش   أنَّ املقتول كان جيوز أنْ فصل: يف ]]٢٦٣[[ص /

 لقتل، وأنَّ موته يف تلك احلال غري واجب: ا

ماتته  مستحيلة كام أنَّ إل ممكنة غري تبقية املقتول لوال القت

ف جب التوقُّ أحد األمرين، في كذلك، وال دليل يدلُّ قطعًا عىلٰ 

 .والشكُّ 

ييه اهللا حي يكون الصالح فيمن يقتله أحدنا يف أنْ  نع أنْ ممت وغري

ة ُأخ إىلٰ  تعاىلٰ  يميته  يكون الصالح أنْ  ، كام أنَّه ال يمتنع أنْ ٰى رمدَّ

 .حالٍ كلِّ   واجب عىلٰ الشكُّ قتَل، فلو مل يُ  اهللا تعاىلٰ 

تل يكون القا  أنْ قتيضيقول: إنَّ جتويز ذلك ي ٍد أنْ وليس ألح

ا أنَّ أجل ا قد بيَّنَّله. وذلك أنَّ   تعاىلٰ جعله اهللاه الذي قطع أجل

إليه أو  ٰى يبق ه القتل دون ما جيوز أنْ قتل هو الوقت الذي يقع فيال

 ل.رناه قطع أجيموت فيه تقديرًا، فليس فيام أخَّ 

ألوقات ملات فيه من ا أنَّه لو مل ُيقتَل عاىلٰ لم اهللا تأنَّ ما يع عىلٰ 

 ال يمتنع من القدرة عىلٰ  لم والتقدير، وذلكُجِعَل أجالً بالعإنَّام 

] أو ُيكتَب عَلمه ال يتغريَّ [بأن يُ ق القدرة بام يتناولعلُّ خالفه، ألنَّ ت

لم ه، ولو كان العهو بما  وله عىلٰ ء إنَّام يتناخالفه، والعلم باليش

 ملعلوم لكان كالسبب.يوجب ا

  بنا فعله وجيبشيئًا فقد أوجفعل غرينا أنَّه ي قلنا: إذا علمنا من 

لكان آكد من إضافة ذلك الفعل إلينا، ولو كان العلم يوجب 

ا ال توجب األفعال. وهذا يقتيض القدرة قد بيَّنَّالقدرة، ألنَّ   ا أهنَّ

 در عىلٰ وأحدنا يقالفعل عن القدرة،  لعلم يف وقوعاالستغناء با

ين، ويعلم اهللا تعاىلٰ  ]] ٢٦٤/[[ص  وال اه يفعل أحدمهأنَّ  الضدَّ

زنا ذلك  قادرًا عىلٰ خيرج عن كونه  النتقضت اآلخر، ألّنا لو جوَّ

 ًا.حقيقة كونه قادر

من مات بسبب يتعلَّق  وقد ُألزم من قال هذا القول بأنَّ كلَّ 

كان يموت ال حمالة : أنَّه وما أشبههام أو هدم من غرق عاىلٰ باهللا ت

ذبح غنم  ن] ميكون ًا [أنْ وُألزموا أيض لو مل يمت هبذا السبب.

 وم أنَّه يستحقُّ اللومغريه حمسنًا إليه ألنَّه لو مل يذبحها ملاتت، ومعل

 والتوبيخ.

جتويزنا موت الغنم لوال الذبح، ألنَّ  وليس يلزم هذا عىلٰ 

ال خيرج الذابح  وبالتجويز الباب خيالف القطع،جويز يف هذا الت

فًا يف من أنْ  التجويز  وجه يقبح. وما ىلٰ ملك غريه ع يكون مترصِّ

يحًا إالَّ كتجويز ُخيِرج الذبح من أن يكون قب وت الغنم يف أنَّه المل

له يف دينه من  يكون الفقر أصلح نْ نا فيمن يسلبه املال أ أحد

خيالف  التجويزلب املال، ف ذلك حسن سيض، وال يقتٰى الغن

 يف هذا املوضع. القطع

ه [ عىلٰ  جيب القطع  فصل: يف أنَّ املقتول ال قتَل لبقي ال  يُ لو ملأنَّ

 حمالة):

مناها يف صدر الفصل ا  م هلذا الكال  جلملة التي قدَّ  م يدلُّ عىلٰ املتقدِّ

، ات ال حمالة ] لوال القتل مل أنَّه  أنَّ املقتول كام ال جيب القطع عىلٰ 

 كان يعيش ال حمالة، ألنَّ الدليل القاطع أنَّه  ع عىلٰ كذلك ال جيب القط 

أنَّه لو  يعلم اهللا تعاىلٰ  ائز أنْ نَّه من اجل ين مفقود، وألاألمر أحد  عىلٰ 

  ه.مفسدة فيجب اخرتام   تل لتعلَّقت ببقائه اه لوال الق بقَّ 

لوال  بقائه ا ال نقطع عىلٰ ]] وليس جيب إذا كن٢٦٥َّ[[ص /

وجه الظلم  ته عىلٰ قاتل مرضَّ ألنَّ البقتله،  ن ظاملاً ال يكو أنْ القتل 

 ل، فيجب أنْ ال القتهلا له لوي يظنُّ حصوفع التاملنا وقاطع له عن

 تل ال حمالة.الق للذمِّ عىلٰ  ايكون الظامل مستحق� 

يميته من غري أمل،  قد كان جيوز أنْ  قيل يف ذلك: إنَّه تعاىلٰ د وق 

 أنْ  . وقيل أيضًا: جيوزمل له من صفة العلمج إيالم الظافليس خير

ل قتول لوال القتاملوت هبذا اململ ن أ يف أنَّ ما يفعله م يعلم اهللا تعاىلٰ 

. وقيل: ين وليس كذلك ما يفعله القاتل من األملحة يف الدِّ مصل

كان عليه عوض  فعله القاتل له صفة الظلم وإنْ األمل الذي ي إنَّ 

من املوت  وتعاىلٰ فعل القديم سبحانه ا ينتصاف، ومسبيل اال عىلٰ 

ض عليه من املله  به  بام يصغر يف جن فعناصفة اإلنعام، ألنَّه ُيعوِّ

 ل رضر املوت.حتمُّ 

ملقتول أنَّ ا عىلٰ  وممَّا ُذكَِر يف هذا الباب: أنَّه لو وجب القطع

 لوال القتل لكان يعيش ال حمالة لوجب يف من أتلف ثوب غريه أنْ 

بطالن صحيحًا، ومعلوم  ٰى يبقيتلفه لكان  لو مل أنَّه ع عىلٰ يقط

 املتلف أنْ  ز لوال تلفه هبذاوذلك، وأنَّ الثوب كان جي القطع عىلٰ 

 فه من أنْ ب آخر. وكام أنَّ جتويز بقاء الثوب ال ُخيِرج متلُيتَلف بسب

 يكون ظاملًا، فكذا القول يف القتل.
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حرٍّ أو برٍد   ب من فعله من وأيضًا فقد ثبت يف من أماته اهللا بسب

لوال هذه األسباب،  يعيش جيوز أنْ ، أنَّه كان مٍ ٍق أو هدرغأو 

 ا السؤال.قول يف القتل هذالفكذلك 

قيل: كيف القول عندكم يف قاتل قتل مجعًا عظيًام،  فإنْ 

إماتتهم يف ذلك الوقت لوال القتل أم  الصالحيكون  أجتيزون أنْ 

يتَّفق مثل  نَّه ال جيوز أنْ ل، ألفهو حما أجزمتوه نْ إال جتيزون ذلك؟ ف

ن غري ثرية مام ال يتَّفق الصدق يف األخبار الكذلك عن غري علم، ك

]] كلِّ ٢٦٦/[[ص  ًا بطل قولكم يفجائز وإذا مل يكنعلم، 

 ته.ز موكجوامقتول: إنَّ جواز بقائه 

يتَّفق قتل اجلمع  اجلواب: قلنا: الصحيح أنَّه ال جيوز أنْ 

يف أنَّ الصالح لوال القتل  لذي يعلم اهللا تعاىلٰ م يف الوقت االعظي

  كالمنا يفلناه، ألنَّ ل ملا ق اخرتام مجيعهم فيه. وليس ذلك بمبط

، أنَّ  نَّ حالة متساوية، أل  جتويز موته وبقائه عىلٰ مقتول معنيَّ

يتَّفق قتله يف وقت كان الصالح  جمراه جيوز أنْ  ٰى من جرد وواحال

ن الواحد واالثنني كام يتَّفق الصدق ملقتل، لوال ايموت  فيه أنْ 

 فاقه من اجلامعة.مل جيز اتِّ  وإنْ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /العملعلم والل رشح ُمجَ 

جل هو : األ د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:]] ٢٤١[[ص 

 واحدٍ  الوقت، فأجل املوت أو القتل هو الوقت الذي يقع كلُّ 

 يه.منهام ف

ل ال قتَ ت لو مل يُ قتول من األوقايعيش إليه امل أنْ  وما جيوز

أجالً،  ال يكون تقديروبال ه قتل.دث فيه مل حيألنَّ  ،جالً)أ ( ٰى سمَّ يُ 

 بالتقدير ال يكون اليشء ملكًا وال رزقًا. كام أنَّ 

األجل عبارة عن الوقت الذي  رشح ذلك:] ]٢٤٢[[ص /

 هامنه واحد محيدث فيما ال  ٰى مَّ سحيدث فيه القتل أو املوت، وال يُ 

 أجالً بالتقدير.

ر قدَّ امل أنَّ  ىلٰ إ -ون وهو البغداديُّ  -العدل وذهب قوم من أهل 

َ�ٰ : لوا يف ذلك قوله تعاىلٰ أجالً، وتأوَّ  ٰى سمَّ يُ 
َ
م� ق

ُ
�   

ٌ
َجل

َ
 َوأ

ً
َجال

َ
أ

َدهُ  ُ�َس�� 
ْ
هنا أجلني، اه فقالوا: قد أثبت تعاىلٰ ]، ٢[األنعام:  ِعن

 ه بالتقدير.هب إليما نذ  عىلٰ الَّ ك إذل وال يصحُّ 

جلاز   ذلك فيه ه لو جازألنَّ ، أجالً  ىٰ سمَّ ر ال يُ املقدَّ  ام قلنا: إنَّ وإنَّ 

 ر ملكًا ومباحًا، وذلك ال يقوله أحد.املقدَّ  ٰى سمَّ يُ  أنْ 

ه لو انتقل مال الغري ملك يل بتقدير أنَّ  يقال: إنَّ  ه الأنَّ  ٰى  ترأَال 

وال يقال أيضًا يف زوجة الغري: ، يك لكان ملكًا يلأو التملبة باهل إيلَّ 

ا أو مات عنها قها زوجهه لو طلَّ يها بتقدير أنَّ يل وط ه جيوزإنَّ 

 يل ذلك. زوجها وعقدت عليها فإنَّ 

ه لو مل أنَّ   تعاىلٰ ما يعلم اهللا ٰى سمَّ فكذلك القول يف األجل ال يُ 

ر وقت بعينه وأخَّ  يف  تعاىلٰ اهللا متهأو مل يُ  ،وقت آخر ل لعاش إىلٰ قتَ يُ 

 ذلك أجل. وقت آخر إنَّ  ماتته إىلٰ إ

م� : ا قوله تعاىلٰ فأمَّ 
ُ
�  ٰ�َ

َ
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ٌ
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ْ
فقد   ِعن

 قيل فيه وجهان:

جلني األ عليه أنَّ أحدمها: وهو املعتمد ]] ٢٤٣[[ص /

يكن حد، وإذا مل ام ليشء واح فيها بأهنَّ رصَّ املذكورين يف اآلية مل يُ 

 أجل احلياة واآلخر ل أحدمها عىلٰ مَ ُحي  جاز أنْ ذلك يف ظاهرها 

 أجل املوت. عىلٰ 

رد الطَّ  ذلك لو كان حقيقةً  ألنَّ  حمال،ذلك  والوجه اآلخر: أنَّ 

 ا بطالنه.نَّيف امللك والرزق وغري ذلك، وقد بيَّ 

 : ل]قتَ واز عيش املقتول لو مل يُ [ج

از ل املقتول جلقتَ  يُ : ولو مل ٰىض د املرتقال السيِّ  مسألة:

 عىلٰ قادر  تعاىلٰ  اهللا وقت آخر، ألنَّ  يعيش إىلٰ  أنْ ]] ٢٤٤[[ص /

  القدرة.غريَّ تل ال تتتبقيته وبالق

ل  قتَ يُ املقتول لو مل  أنَّ  ة إىلٰ ة القدريَّ ذهب املجربِّ  رشح ذلك:

لعاش أنَّه لو مل ُيقتَل  حمالة، وذهب كثري من أهل العدل إىلٰ ملات ال 

قونال حمال ما ذكرناه  عىلٰ  - وهو الصحيح  -منهم  ة، وذهب املحقِّ

وت، يم وجيوز أنْ  ٰى يبق ز أنْ ان جيو ُيقتَل لكأنَّه لو مل إىلٰ يف الكتاب 

 .أحد األمرين وفرضنا الشكَّ  وال دليل عىلٰ 

  أحد األمرين حيتاج إىلٰ  ع عىلٰ القط ذلك: أنَّ  والدليل عىلٰ 

 أحدمها. ة عىلٰ ة، وال داللة أو سمعيَّ داللة عقليَّ 

ه قبل تبقيت بال خالف يقدر عىلٰ  القديم تعاىلٰ  فإنَّ  ضاً وأي

ن صفته التي كان ع جهرِ ال ُخي قتل قتل، وحدوث الحدوث ال

 يها.زة لكونه قادرًا علتكون تبقيته جموَّ  عليها، فيجب أنْ 

لك ملا  من حيث إنَّه لو مل جيب ذ   - قَتل  بقائه لو مل يُ   عىلٰ   ا من قطع فأمَّ 

ألنَّه كان يكون قد فعل ما ال بدَّ من حصوله،   -   القاتل الذمَّ استحقَّ 

ا هو ظلم، ال ألجل  حيث فعل م  من  الذمَّ   تحقَّ ه إنَّام اس ل قوله، ألنَّ فباط 

  هذه الشبهة. أنَّه لو مل يقتله لوجب بقاؤه، فبطلت بذلك  

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧تقريب املعارف/ أبو الصالح احللبي (ت 

 ]:اآلجال  : [يفمسألة ]]١٣٨ [[ص

 .ًى ومعن م يف اآلجال عبارةً كالال

ين وق  أجهو الوقت، ألنَّ فالعبارة: األجل، و ت ل الدَّ

تعلَّق به حدوث غريه إذا والوقت هو احلادث الذي  استحقاقه،

ق بالوقت إذا مل يكن ت هو احلادث املتعلِّ كان معلومًا، واملوقَّ 

كان املخاطب  قدوم زيد إذامعلومًا، كطلوع الشمس هو وقت ل

 وم.طلوعها، ألنَّه حادث معلوم تعلَّق به حادث غري معليعلم 

ت حدوثهام، ولو جاز وق  أو القتل املوت هذا فأجُل  فإذا صحَّ 

ُيطَلق  نْ ث موت أو قتل أجالن جلاز عليه أ حدو ُيطَلق عىلٰ  أنْ 

 ل ال جيوز له أنْ قتَ ، وتقدير بقائه لو مل يمت أو يُ عليه وقتان

ما مل حيدث فيه موت وال قتل ال ألنَّ  له أجالن، ُيوَصف بأنَّ 

قتل  موت والقع فيه ون ما مل يكام ال يك ُيوَصف بذلك بالتقدير،

 ]] للموت وال قتل.١٣٩تًا /[[ص وق 

أم  ٰىض أكثر ممَّا م َل تِ و قُ : هل كان جيوز بقاء من مات أ ٰى واملعن

نه لك صحيح، لكوُأريد كونه مقدورًا فذ ال؟ وهذا ينقسم: إنْ 

 نفسه، فاالمتناع منه كفر.سبحانه قادرًا ل

امل  سبحانه ع، ألنَّه وله فمحالُأريد العلم بوقوعه وحص وإنْ 

 ت أو املقتول يعيش أكثر ممَّا مٰىض امليِّ  ان يعلم أنَّ هذالنفسه، فلو ك

يف هذه احلال، ويف اختصاص موته  لقتَ يمت ومل يُ  ليه ومللعاش إ

ر غريه، وكونه الذي ال يت املعلومأنَّه  عىلٰ  أو قتله هبا دليل قدَّ

خالفه، ألنَّ ة بق القدرال يوجب وقوعه وال حييل تعلُّ  معلوماً 

ا نعلم ما هو به، وال جيعله كذلك، ألنَّ  ء عىلٰ يشاللعلم يتعلَّق با

ا كنَّ وز انقالب ما علمناه وإنْ ومؤمنًا وكافرًا، فال جيمجادًا وحيوانًا 

 .نهمل نوجب شيئًا م

  *   * * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت أبو الصالح احل /الكايف يف الفقه

 يل أ ين مؤجَّ ، يقال: دَ تهو الوق ا األجل فوأمَّ ]] ٦٠[[ص 

ُهن�  :عاىلٰ قوله ت ت، ومنهقَّ ؤم
َ
َجل

َ
َن أ

ْ
غ
َ
إِذا بَل

َ
]، ٢٣٤[البقرة:  ف

هذا فأجل املوت وقت حدوثه،   صحَّ  ، وإذاهتنَّ آخر وقت عدَّ  يأ 

للموت أو  نَّ إ :اليق أنْ  ام ال يصحُّ قت حدوثه، فكوأجل القتل و

 أجالن. :قالي القتل احلادث وقتني، كذلك ال جيوز أنْ 

لكونه عبارة عن انتفاء  ،فعله من الَّ إ يكون وت فالا املفأمَّ 

، ني بمقدوره تعاىلٰ أمرين خمتصَّ ة بغري سبب ظاهر، بل بأحد ااحلي

 ٰى مت موتاً  ٰى سمَّ يُ ]] ٦١[ص [/ة اللحي ايفعل سبحانه ضد�  ا بأنْ مَّ إ

 أو، ة، أو نقض باطن البنية بنفي تأليفها بضدٍّ اانتفت احلي دَ جِ وُ 

احلاجة  أو تكثريه عىلٰ  ة من املعاين،اإليه احليبعض ما حيتاج  ينف

ها عن الصفة التي ال لِّ روج حمة، وبخاليه أو تقليله فتنتفي احليإ

ن كوهنا وج الذات عخرم علَ حلوهلا فيه من دوهنا، وهبذا يُ  يصحُّ 

زادت احلرارة أو الربودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو  ٰى مت ةً حيَّ 

أس ع الرة بقطام انتفاء احليعلَ كام يُ  ،احلاجة دارمق نقصت عن

 اد.عبال مور خارج عن مقدورمن هذه األُ  ط، وكلٌّ والتوسُّ 

 ،ةينالب ل لكونه عبارة عن نقض ظاهرا القتل ففعل القاتوأمَّ 

ق ذلك أمجع القتل وتعلُّ  ط أو اجلراحة يفسُّ التو لرأس أوكقطع ا

 بفاعله.

حانه، تصاص فعله به سبخال ، حسناً الَّ إواملوت ال يكون 

ذنه إمن  ٰى إذا عر وقبيحاً  ،إذا كان بأمره ناً يكون حس والقتل قد

 سبحانه.

 َل تِ يعيش من مات أو قُ  نْ أ  يف مقدوره تعاىلٰ  جائزاً كان وقد 

لقتل يف الوقت املوت أو ا ال حدوثمنه لو وأقّل ا عاش أكثر ممَّ 

بقيته واخرتامه ت من كلٍّ  عىلٰ  قادراً  يه، لكونه تعاىلٰ الذي حدثا ف

 كلِّ  عىلٰ  قادراً  ل ذلك جاهل بكونه تعاىلٰ ما أراد منهام، فمحي عىلٰ 

 .مقدوراً كونه  ما يصحُّ 

نه  قد علم اهللا سبحاأو القتل يف وقت معنيَّ ا إذا وقع املوت فأمَّ 

قد كان  :يقال فال جيوز أنْ  ،هعل غريأو ف بفعله تعاىلٰ  وقوعه فيه

م قبل ذلك، َرت آخر أو ُخي  يعيش زماناً  أنْ  لقتَ لو مل يمت أو يُ  جائزاً 

يف وقت وقوع املوت أو القتل  نَّ ل ملات أو عاش، ألقتَ لو مل يُ  أو

ء ق باليشوالعلم يتعلَّ به،  بحانهسعلمه م دُّ خمصوص يقتيض تق

 رتفاع معلومة. وز خالفه وال ا جيفال ،ما هو به عىلٰ 

  بجو وبذلك ال يقتيض عاملاً  وكونه تعاىلٰ ]] ٦٢[[ص /

العلم كاشف  نَّ فيه، أل وال عذر للظامل ،وال بغريه وقوعه به تعاىلٰ 

له كذلك وال  لعوليس بجا ما هو عليه عن كون املعلوم عىلٰ 

 موجب.

وهذا   ،رو كافراً عم أو علمنا بكون زيد مؤمناً  أنَّ  ٰى  ترَال أ 

ليس بموجب  ،ا وهذا حي�  اً ادمجوهذا  ،وهذا فرساً  الشخص برشاً 

عضها ق العلم هبا، بل بتعلَّ لتي الصفة ا ات عىلٰ ومعللكون هذه امل

ا للعامل لعلم هب، كشف اخر بفعله تعاىلٰ ف والبعض اآلبإيثار املكلَّ 

 . أنفسهاما هي عليه يف 
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واملؤمن   ناً حال كفره مؤميكون الكافر يف  استحال أنْ  نْ إو

 ،والفرس إنساناً  ق العلم به فرساً واإلنسان يف حال تعلُّ  ،كافراً 

كون معلومة يقتيض العلم  قمتعلَّ  نَّ ، ألاحي�  واجلامد مجاداً  واحليُّ 

 ق سائر االعتقادات.ق به، وهبذا احلكم فارما تعلَّ  عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ )/ أبو الفتح الكراجكي (ت٢الفوائد (ج  كنز

 : اآلجالالم يف يف الك :فصل ]]١٥٥ [[ص

 ؟ ما حقيقة اآلجال :سأل سائل فقال نْ إ

 وأجل ،جل احلياة وقتهاأف ،وقاتاآلجال هي األ نَّ إ :فقيل له

 .وقته الذي يوجد فيه تاملو

ام هو وقت  ين إنَّ الدَّ يف جل وكذلك األ]] ١٥٦[[ص /

 .وجوبه

ل حلدوثه معناه أجَّ  ،جالً أ مر ل هلذا األأجَّ  :نسانيقال لإلو

 .اً وكونه وقت

اآلجال حمتومة ال جيوز  نَّ إ :فتقولونأ  :قال السائل فإنْ 

 ؟رهاؤخِّ ويُ  عاىلٰ مها اهللا تقدِّ يُ  نْ أ أم جتيزون  ،تأخريها مها واليتقد

 تأخري أجل املوت ىلٰ قادر عاهللا  نَّ إ :الذي نقوله :قيل له

 .قصان منهاتقديمه بالن وعىلٰ  ،ة احلياةيف مدَّ بالزيادة 

وما  ، لكم القول بالتقديم والتأخري كيف يصحُّ  :قال نْ إف

موت  حرض وقٍت  فأيُّ  ؟تواألجل عندكم هو الوق  ،معناه

 .جلهأ نسان فذلك اإل

العبد  الوقت الذي أمات اهللا تعاىلٰ  نَّ أ يف ذلك  ٰى املعن :قيل له

ك من ذل بقيه بدالً بل يُ  ،يميته فيه ال أنْ  عىلٰ  فيه قد كان قادراً 

 .والزيادة يف عمره ،جلهأ هذا هو تأخري  كونفي ،يهوحيي

 ته بدالً ميي أنْ  عىلٰ  اً قادرفيه كان  والوقت الذي أحياه اهللا تعاىلٰ 

والنقص من  ،جلهأ هذا هو تقديم  كونفي ،وال حيييه من ذلك فيه

 .عمره

ذهبنا   الذي ٰى وهو املعن ،يف العقل غري مستحيلذلك  ومجيع

 . إليه

حسبام  ،ةذا مائة سنيي عبده هه ُحي نَّ أ سبحانه علم  فإذا :قال فإنْ 

 هذا يد يفيزن أمع ذلك  فكيف يصحُّ  ،تقتضيه عنده املصلحة

 ؟و ينقصغ أ بلامل

يكون عمره مائة  نْ أ املصلحة تقتيض  يعلم أنَّ  نْ أ  يصحُّ  :قلنا

يزيده  نْ أ صلحة فعله اقتضت امل ىٰ فمت ،ناً معيَّ  يفعل شيئاً  سنة ما مل

غري   وهذا أيضاً . ينقصه منها عرشينو أ  ،ةعرشين سناملائة  عىلٰ 

 . مستحيل

 ما تتغريَّ  سيفعل العبد نَّ أب عاملاً  اهللا تعاىلٰ  أفليس :قال فإنْ 

 ؟أو ال يفعله ،املصلحة عند فعله

وبام ال  ،كائن قبل كونه وبكلِّ  ،عامل به اهللا تعاىلٰ  نَّ إ ،بىلٰ  :قلنا

 .ان كيف يكون حالهلو ك نْ أيكون 

فقد  ،علومة لهفإذا كانت حاله م :قال فإنْ ]] ١٥٧[[ص /

 . اهناللزيادة والنقص ه ٰى فال معن ،معلوماً  حصل عمره

  غري وجه التقدير الذي قد كان ممكناً  ىلٰ لك عام ذإنَّ  :قلنا

كانت تكون احلال من هذا املمكن لو كان كيف  نَّ أ و، حيلمست

 .جل وتقديم يف األتأخري

نهم زال عمنوا ألآلو  مبأهنَّ [ نوح عن قوم أخرب اهللا تعاىلٰ  وقد

 ،ٰى سمَّ م أجلٍّ  رهم إىلٰ خَّ أ و ،هم باألموال واألوالدوأمدَّ  ،لعذابا

 ]:عن نوح  ةً حكايفقال 
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ذلك  وال يكون ]،٩٦[األعراف:  ِض اِء َواأل

و م لهنَّ أ فأخرب  ،هلكهاالتي أ  ٰى أهل القر ٰى ام عنوإنَّ  ،حياءأ  وهم الَّ إ

ه نَّ أ و ،يؤمنون ال موهو يعلم أهنَّ  ،نعم عليهم أ و ،نوا ألحياهمآم

 . سيهلكهم

 ،صلة الرحم تزيد يف العمر» نَّ إ«: 9 قال النبيُّ د وق 

 نْ إو ،عاىلٰ هللا تعند ا معلوماً  راً مقدَّ بد يكون عمر الع نَّ أ   فأخرب

هذا  نَّ أعامل ب عاىلٰ واهللا ت ،يف عمره هو وصل رمحه زاد اهللا تعاىلٰ 

ا عاش  هو وصله  نْ إو ،مل يصل رمحه مات يف وقت كذا نْ إلعبد ا

وهل يصله أم ، ه عامل بام يكون منهكلِّ ع هذا وهو م ،وقت كذا إىلٰ 

ُر َومَ  :هللا قال ا .ال يصله َعم�
ُ
 ِمْن ُمَعم� ا �

َ
ُص ِمْن  ٍر َوال

َ
ق
ْ
ن
ُ
� 

 ِ� ِكتَ 
�

 ]. ١١: فاطر[ اٍب ُ�ُمِرِه إِال

أكان جيوز  ،لقتَ يُ املقتول لو مل ولون يف تق فام: قال السائل فإنْ 

 ؟ذا أم الته غري هأو كان منيَّ  احي�  ٰى يبق نْ أ 

 :قسمني وجوازه عىلٰ ، ذلك جائز كلُّ  :قيل له
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ل القطع  ليفيه لعدم د ا نشكُّ نَّ أ  ٰى بمعن أحدمها ]]١٥٨[[ص /

 .حقيقته بام يكون منه عىلٰ 

يل يستح ه والذلك كلِّ  عىلٰ يقدر  تعاىلٰ اهللا  نَّ أ ٰى والثاين بمعن

يف وت يم نْ أ وجاز  احي�  ٰى ن يبقأ ل جاز قتَ فهو عندنا لو مل يُ  ،منه

هللا ومهام كان من ذلك فهو معلوم قبل كونه  ،من غري قتل احلال

 . تعاىلٰ 

 وألنَّ  ،جله قد حرض أ ظلوم ألنَّ املام يقتل لظامل إنَّ ولو كان ا

 ن يكونبل كا ،ظاملاً وال  يكن ملوماً  مل ،قتله جله محله عىلٰ أ حضور 

 .اذلك مضطر�  عىلٰ  حمموالً 

مقتول لو مل   لو كان كلُّ : فقيل ،هذا مثل  ٰى عنيف م َب وقد ُرضِ 

لكان  ،واحدة حلظةً  يعش ومل ،ل ملات يف ذلك الوقت ال حمالهقتَ يُ 

يلومه  نْ أال جيوز  ،جل فذبحها عن آخرهاام رأغن من قصد إىلٰ 

 ،هاذبح عىلٰ يشكره  نْ أ  جيب بل كان ،بثمنها مهغروال يُ  ،صاحبها

 . منها ءٍ ال ينتفع بيشان فك ،هاه لو مل يذبحها ملاتت كلُّ ألنَّ 

 نْ أ ز جلا ه لو مل يذبحهاأنَّ  ه اللوم إليه داللة عىلٰ ة توجُّ ويف صحَّ 

 . مرهاأ واهللا عامل بحقيقة  ،ضهابع ٰى قة أو يبها حيَّ كلُّ  ٰى تبق

 نَّ إ :أم تقولون ،املقتول مات بأجله نَّ : إأفتقولون :قال فإنْ 

 ؟جلهأ قاتله قطع عليه 

 ءوأجل اليش ،جل هو الوقتاألحقيقة  نَّ أ قد ذكرنا  :قلنا

ل أج ه هوب َل تِ فالوقت الذي قُ  ،وإذا كان هذا هو األصل ،وقته

يف قوم نوح  اهللا تعاىلٰ ل قو كرناوقد ذ .ت موتههو وق كام  ،وتهم

ل ا قبهلكوؤمنوا أُ مل ي فلام ،ٰى أجل مسمَّ  م لو آمنوا ألبقاهم إىلٰ هنَّ أ 

قد هلكوا  منقول بأهنَّ  وليس هذا بامنع من أنْ  ،جلذلك األ

 . هالكهمإنريد وقت حضور  ،آجاهلمب

 : قوله سبحانه ٰى فام معن :قال فإنْ 
َ
 جَ  اإِذ

َ
رُ يُ  اَء ال

�
 ؤَخ

 ]] ١٥٩ص : /[[]، وقوله٤ [نوح:
َ
إِذ

َ
 ا جَ ف

َ
ُهْم ال

ُ
َجل

َ
  اَء أ

خِ 
ْ
 سَ �َْستَأ

َ
 ُرون

َ
 َوال

ً
 اَعة

َ
ِدُ�ون

ْ
 ]؟٣٤ عراف:[األ � �َْستَق

 ،ه يميتهم فيهنَّ أ  ىلٰ تعاجل الذي علم اهللا املراد بذلك األ :قلنا

 . واحلمد هللا

 :فصل

ن  م  م من حال عبدٍ عل  إذا تعاىلٰ  اهللا أنَّ  ا نذهب إىلٰ نَّ أ واعلم 

 إنَّ ف ،ه وفسقهتاه آمن من كفره أو تاب من معصيبقأ  إذاه نَّ أعبيده 

 خيرتمه.يبقيه وال  نْ أ مته يف حك الواجب

  معاصيه عاد يف ثمّ  ،قلعأ ة فتاب وكان قد فعل به ذلك مرَّ  نْ إف

 فإنَّ  ،وأحسن أبقاه تاب أيضاً  نْ إه وعلم منه بعد ذلك أنَّ  ،ونكث

مل يكن  لو وجب دائامً  ذلك ألنَّ  ،لتوبة غري واجبةا تبقيته ألجل

اهللا  تعاىلٰ  ،عبثمن احلكمة والروج اخل إىلٰ  ٰى دَّ أ و ،جرأ للتكليف 

 .صفة نقص عن كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الطويس (ت شيخ ال /ق باالعتقادفيام يتعلَّ  االقتصاد

 الكالم يف األجل: ]]١٦٩[[ص 

، وقت هو احلادث. والواحد ٰى ن معناألجل والوقت عبارة ع

ا ريه به، ألنَّ تقديره تقدير احلادث) الذي تعلَّق حدوث غ (أو ما

كان عاملًا بطلوع اهلالل  دوم زيد، إنْ ل وقتًا لقطلوع اهلال نجعل

وع  بقدوم زيد وغري عامل بطلعاملاً كان  بقدوم زيد، فإنْ  وغري عامل

ا تقديره تقدير قدوم زيد. ومت طلوع اهلالل بؤقِّ يُ  اهلالل جاز أنْ 

 عمرو نحبه، ألنَّ قٰىض  زيد حني قٰىض  ال: قدميق ادث هو أنْ احل

هذا ال جيوز  حادث، وعىلٰ  ٰى جمر ٰى د، فجرجدِّ أمر متنحبه 

ا ال حادثة وال التوقيت بالقديم والباقيات أل  ٰى جارية جمرهنَّ

 احلادث.

 أجلين وقت حلوله واستحقاقه، والدَّ  فأجل فإذا ثبت ذلك

ة املعقود عليها، وأجل نقضاء املدَّ ]] اإلجارة عند ا١٧٠[[ص /

قت لقتل هو و، وأجل املوت فيهاملوت هو وقت حصول ا

و إذا كانت ال وقت ملوته وقتله إالَّ واحدًا، وهلقتل. فحدوث ا

 جل.األ أو قتله، فكذلك الذي حدث فيه موته

ألنَّ املوت لعاش إليه ( م اهللا أنَّه لو مل ُيقتَل فيها إذا علهذ فعىلٰ 

 ٰى مَّ أجالً كام ال ُيس ٰى ه وبالتقدير)، ال ُيسمَّ تل مل يقع فيأو الق

هذا ال يكون  وت أو القتل. فعىلٰ مل يقع فيه امل تقدير وقتًا إذاالب

 ٰى زًا، كام ال ُيسمَّ بذلك إالَّ جما ٰى كثر، وال ُيسمَّ لإلنسان أجالن وأ 

أنَّه  ٰى مل ُيمَلك. أَال ترمل ُيرَزق و ء رزقًا وال ملكًا إذابالتقدير ليش

 واالً وويلوأم داً اهللا من حال زيد أنَّه لو أبقاه لرزقه أوال إذا علم

كان لو  له أوالدًا وأمواالً وواليات، وإنْ  ل: إنَّ اليات، ال يقاو

 بذلك؟ إليها لُوِصَف  وصل

ِي  وقوله:
�

�ُ ُهَو ا�
َ
ق
َ
َ�ٰ ْم ِمْن َخل

َ
م� ق

ُ
  ِطٍ� �

ً
َجال

َ
 أ

َ
   َوأ

ٌ
َجل

َدهُ  ُ�َس�� 
ْ
 بات أجلني، ألنَّه تعاىلٰ إث لُّ عىلٰ ] ال يد ٢[األنعام:  ِعن

ام أجالُيرصِّ مل  يكون أراد باألجل  تمل أنْ ن ألمر واحد، وحيح بأهنَّ

ل أجل املوت يف الدني يف اآلخرة، خر حياهتم ا واألجل اآلاألوَّ

 يع اخللق.مج يف اوت، وهذا يكون عام� جل املأجل كأواحلياة هلا 
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أحد  ]] ليس كلُّ ١٧١/[[ص  ه، ألنَّ اإالَّ خاص�  وما قالوه ال يكون

 ضهم دون بعض.بعل خالف، بل ذلكاملد أجالن عن له

 : وقوله تعاىلٰ 
َ

ْو ال
َ
� ٰ

َ
ْرتَِ� إِ�

�
خ

َ
رِ   أ

َ
َجٍل ق

َ
 أ

َ
أ
َ
 �ٍب ف

َ
ق د� ْن   ص�

ُ
�

َ
َوأ

ا   :]، وقوله١٠افقون: ملن[ا �ِ�َِ� ِمَن ا�ص�
َ
� 

ْ
ُ�مْ غ

َ
 ِمْن ِفْر ل

نُو�ِ 
ُ
ٰ  ُ�مْ ذ

َ
ْرُ�ْم إِ�

�
  َو�ُؤَخ

َ
ة ف٤[نوح:  َجٍل ُ�َس�� أ ه، ي]، ال حجَّ

املقدور بأنَّه أجل جمازًا، وإنَّام منعنا منه   ٰى ُيسمَّ  نع أنْ ألنَّه ال يمت

ا من ُقتَِل فالصحيح أنَّه لو مل يُ دَّ ا ق حقيقًة بداللة م قتَل مناه. فأمَّ

ما  موته عىلٰ  بقائه، وال عىلٰ  عىلٰ وال يقطع يش يع لكان جيوز أنْ 

قادر  اهللا تعاىلٰ ألنَّ ان خمتلفتان، وإنَّام قلنا ذلك يذهب إليه طائفت

 أحدمها فيجب أنْ  القطع عىلٰ  إحيائه وأماتته، وال دليل عىلٰ  عىلٰ 

ز كال لحة يتعلَّق املص األمرين ويشكُّ فيه، ألنَّه ال يمتنع أنْ  ُجيوِّ

 ن األمرين.بكلِّ واحد م

ات من م أنَّ كلَّ املوت لو مل ُيقتَل لزم من قال بوجوب يو

مل يكن  أنَّه لو ا أشبههامو هدم ومبسبب من جهة اهللا من غرق أ 

يكون من ذبح غنم غريه بغري إذنه   حمالة، ويلزم أنْ ذلك ملات ال

بحيث  إليه وال يكون مسيئًا، ألنَّه يلزم بالذبح قد جعله سناً حم

يمدحه  ا، فكان ينبغي أنْ فع هبحها ملاتت ومل ُينتَ ا ولو مل يذبُينتَفع هب

ملاتت فام  أذبحها : لو ملره إذا قال ه، وال يقبل العقالء عذذمُّ ال يو

 ونه ويقولون: أسأت إليه.هم يذمُّ يه، بل كلُّ أسأت إل

زنا موهتا مثل ذلك، ألنَّ يلزمنا إذا جوَّ وال ]] ١٧٢[[ص /

ري خيرج وجي ام بالقطعمسيئًا، وإنَّ خيرج عن كونه  بالتجويز ال

 يكون اه أنْ غريه وغصبه إيَّ جتويزنا فيمن سلب مال  ٰى جمرذلك 

، وال يقتيض جتويزنا ذلك حني ٰى من الغن دينه له يفر أصلح الفق

 سلب املال ألجل التجويز.

مل ُيقتَل لعاش ال حمالة،  أنَّه لو يقطع عىلٰ  غي أنْ وكذلك ال ينب

هو  ، والشكُّ ة إماتتهت املصلحقتَل القتضه لو مل يُ ال يمتنع أنَّ ألنَّه 

أدخل ه ألنَّ  كونه ظاملًا، ج هذا التجويز القاتل منالغرض، وال ُخيرِ 

غريه، ال لدفع رضر، وال الجتالب نفع،  عىلٰ  رضرًا غري مستحقٍّ 

 الظلم. وهذا حقيقة 

  ٰى ومت عليه أملًا،أنَّه أدخل  إذا أماته ال ُيقَطع عىلٰ  والقديم تعاىلٰ 

ض أدخله ه ظلًام، وليس كذلك إذا جه عن كونه عوضًا ُخيرِ عوَّ

ي ينتصف اهللا الذ لعوضال حمالة، وا ه، ألنَّ ذلك األمل قبيحقتلنا

 بقدر ال ُخيِرجه من كونه ظلًام.منه يف مقابلته 

ًة يف حالة واحدة  عظيًام أو ذبح غنًام كثري ل خلقًا قيل: فمن قت  فإنْ 

ز  أجزتم يف حالة   قائهم؟ فإنْ ة أو ب حد يف حالة وا موهتم  ون هل ُجتوِّ

  كم يف التجويز. مل جتيزوا بطل قول   إنْ واحدة فالعادة بخالف ذلك، و 

يتَّفق قتل اخللق العظيم يف وقت يعلم اهللا  : ال جيوز أنْ ناقل

 لوال القتل، وليس ذلك بمبطل ام مجيعهمأنَّ الصالح اخرت تعاىلٰ 

، أنْ  كلِّ كالم يف ألنَّ ال]] قلناه، ١٧٣ملا /[[ص  وز جي مقتول معنيَّ

 ه جيوز أنْ لواحد ومن جيري جمرا، ألنَّ احدٍّ واحدٍ  بقاؤه وموته عىلٰ 

 املصلحة إماتته لوال القتل، يقتيض ه يف وقت كان جيوز أنْ مثل فقيتَّ 

مل  ه، وإنْ واالثنني يف حني بعينلواحد دق من افاق الصكام جيوز اتِّ 

 .ئزاً يكن ذلك يف اجلامعة جا

*   *   * 

ـ ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٣(ج لقرآن يف تفسري االتبيان   ): ه

 َومَ : ه تعاىلٰ [أي قوليف اآلية  ائيبَّ وقال اجلُ  ]]١١[[ص 
َ
 ا �

َ
 ن

ٍس 
ْ
ِن اِهللا ِكتَ  ِ�َف

ْ
 بِإِذ

�
 إِال

ُموتَ
َ
� 

ْ
ن

َ
 ُ�ؤَ أ

ً
 ابا

ً
ال وَ ج�

َ
 ث

ْ
يَ اَب ا�� َوَمْن يُرِد

ْ
ا  �

هَ 
ْ
تِِه ِمن

ْ
وَ ا َوَمْن يُرِ نُؤ

َ
 ث

ْ
خِ اَب اد

ْ
تِهِ َرةِ آل

ْ
هَ   نُؤ

ْ
ِزي  ِمن ا وََسنَجْ

اِكِر�نَ 
�
ان إلنسجل اأ  أنَّ  ة عىلٰ دالل]] ١٤٥[آل عمران:  � ا�ش

ه ال يقتطع الوقت الذي يموت فيه، ألنَّ  هوو ،ام هو أجل واحدإنَّ 

قال ابن جل ملوته. وأ ه أنَّ اهللا ألجل الذي أخرب بالقتل عن ا

يموت  لجأجلني أ  لإلنسان ذلك، ألنَّ  خشاذ: ال دليل فيه عىلٰ األ

فلن   له، ومع ذلك تعاىلٰ اهللا فيه ال حمالة، وأجل هو موهبة من 

 ٰى ملوته. واألقو أجالً اهللا األجل الذي جعله ند  عإالَّ  يموت

وت أو قت الذي حيدث فيه املاألجل عبارة عن الو ل، ألنَّ األوَّ 

دير بالتق  يكونكام ال ،قدير ال يكون اليشء أجالً القتل، وبالت

 .ذلك مستوىفٰ  )لمَ رشح اجلُ (ا يف نَّ، وقد بيَّ ملكاً 

*   *   * 

ـ ٤٦٠الطويس (ت  لشيخ )/ ا٤(ج ن  القرآيف تفسريالتبيان   ): ه

  :وقوله ]]٧٧ [[ص
ً
َجال

َ
 أ

ٌ
َجل

َ
هُ  ُ�َس��  َوأ

َ
د

ْ
  ِعن

 قوالن: هقيل يف معنا ]٢ عام:ألن[ا

ه وحكم بأنَّ يف الدنيا،  أجالً للمرء : كتب بو عيلٍّ أ قال  :أحدمها

يموتوا،  أنْ  ىلٰ إالدنيا فيه أهل  ٰى الذي حيي ألجلا، وهو اأجل لن

هو وقت احلياة، وأجل أجل احلياة،  نَّ وقات حياهتم، ألوهو أ 

 ُ�َس��  .وتاملوت هو وقت امل
ٌ

َجل
َ
  َوأ

َ
د

ْ
يعني آجالكم يف  هُ ِعن

 ُ�َس��  :ل لهام قانَّ إواآلخرة، وذلك أجل دائم ممدود ال آخر له، 

َدهُ 
ْ
وهو املوضع  ،يف السامء للوح املحفوظه مكتوب يف األنَّ  ِعن

 سواه. لقاخل فيه احلكم عىلٰ الذي ال يملك 
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وهو الوقت الذي  اج: أحد األجلني أجل احلياة،الزجَّ  وقال

 ُ�َس��  .يون فيه، وحيياةحتدث فيه احل
ٌ

َجل
َ
َدهُ  َوأ

ْ
يعني أمر  ِعن

جماهد،  يد بن جبري، و، وسعاحلسنبه قال والبعث. والساعة 

 اك. والضحَّ  وعكرمة،

َ�ٰ  وقال بعضهم:
َ
  ق

ً
َجال

َ
 ،لقمن اخل ٰىض جل من ميعني أ  أ

 َُ�س 
ٌ

َجل
َ
َدهُ  �� َوأ

ْ
 .أجل الباقني ِعن

احلياة أو  الذي حتدث فيه  األجل هو الوقت نَّ إلذي نقوله: او

ر أجالً  املوت، وال جيوز أنْ  يكون ملكًا،   وز أنْ ال جي ، كاميكون املقدَّ

أجالً،   -لو مل ُيقتَل فيه لعاش إليه  أنَّه تعاىلٰ  ما يعلم اهللا -ُسّمي  فإنْ 

م اهللا من  يعل ال يعيش إليه. وال يمتنع أنْ يَّ جمازًا، ألنَّ احلكان ذلك 

  آخر. وكذلك ما  وقٍت  ىلٰ إمل يقتله القاتل لعاش  لو حال املقتول أنَّه

ة  ي يف قصَّ ، وما رو ألجل يف ا تزيد الرحمة صلالصدقة و روي: أنَّ 

يف   ]] ٧٨ [[ص/ رصف عنهم العذاب، وزاداهللا  أنَّ قوم يونس و

 من التسمية ملا قلناه.   عَ نِ مُ ام نَّ إمنع منه مانع، و آجاهلم، ال ي 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /المالياقوت يف علم الك

وت بأجله، يمت ]] واألجل هو الوقت، وامليِّ ٧٢[[ص 

ك لو قتل أهل بلده يف لِ املَ  تَل بأجله وإالَّ كانقل يُ وليس كلُّ مقتو

 .العادة م واجبة، وهو خرقيوم كان مماهت

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٢(ج  ع البيانجمم

[أي يف قوله  ائي: ويف هذه اآلية بَّ اجلُ  عيلٍّ ]] قال أبو ٤٠٩[[ص 

 َومَ : تعاىلٰ 
َ
 ِ�َ ا �

َ
 ن

َ
� 

ْ
ن

َ
ٍس أ

ْ
 مُ ف

ْ
 بِإِذ

�
 ُ�ؤَج� ِن اِهللا ِكتَ وَت إِال

ً
 َوَمْن  ابا

ً
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وَ 
َ
 ث

ْ
يَ يُرِد

ْ
�  اَب ا��

ْ
هَ ا نُؤ

ْ
وَ تِِه ِمن

َ
 ث

ْ
خِ ا َوَمْن يُرِد

ْ
هَ اَب اآل

ْ
تِِه ِمن

ْ
ا  َرةِ نُؤ

اِكِر�َن وََسنَْجزِ 
�
أجل   أنَّ  داللة عىلٰ ]] ١٤٥[آل عمران:  �ي ا�ش

ه ال  ت فيه، ألنَّ ذي يمووقت ال وهو الواحد،  ام هو أجلنسان إنَّ اإل

قال ابن  ه أجل ملوته. وبأنَّ  ي أخرب اهللا ينقطع بالقتل عن األجل الذ 

يموت   أجالً  نسان أجلني:لإل ذلك، ألنَّ  دليل فيه عىلٰ ال د: األخشي

  من اهللا له، ومع ذلك فلن يموت إالَّ وهبة هو م حمالة، وأجالً فيه ال 

 ل. األوَّ  ىٰ قوأله، واملوت  األجل الذي جعله اهللا أجالً  عند 

  * *   *  

 ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت جتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

 اهللا تعاىلٰ   الوقت الذي علموأجل احليوان:  ]]٢٠٨[[ص 

 وجيوز أنْ ، - هلوال - فيه األمرانواملقتول جيوز ، الن حياته فيهبط

 ف.للغري ال للمكلَّ  يكون األجل لطفاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت ين/ املحقِّق احلّيل الدِّ   ُأصولاملسلك يف

  : ألسعار يف اآلجال واألرزاق وا   : الثالث املطلب    ]] ١١١[[ص  / 

أجل احليوان  فيه، وكذلك ين هو الوقت الذي حيلُّ أجل الدَّ 

كان  تعاىلٰ اهللا ل بَ مات من قِ  طل فيه حياته، فمنهو الوقت الذي تب

 لو مل ن يعيشفهل كاوجيب الرضا به، وإن قتله قاتل  ذلك حسناً 

باملوت  ]] وحكم آخرون١١٢قوم، /[[ص بذلك  ل؟ جزمقتَ يُ 

 .، وهو احلقُّ ف املرتٰىض ، وتوقَّ قطعاً 

واحد من القولني، ومع عدم  اجلزم بكلِّ  ه ال داللة عىلٰ لنا أنَّ 

 ف.لداللة جيب التوقُّ ا

يعيش  اجلازم باملوت بوجهني: أحدمها: لو جاز أنْ  واحتجَّ 

طالن حياته يف هذا م بيعلاهللا  أنَّ ه، وبألجل قاطعاً  لكان القاتل

 ل.يتبدَّ  سبحانه ال جيوز أنْ  الوقت، وعلمه

 طع ألجله إالَّ ه قاه ال يثبت أنَّ الزمة، فإنَّ ع املل منوجواب األوَّ 

 .مع التبنيُّ 

ه ال يلزم من جتويز احلياة انقالب العلم، إذ واب الثاين أنَّ جو

 حياته.الن ببط عاملاً  تعاىلٰ اهللا لو بقي ملا كان 

: أحدمها:  القاطعون بالبقاء بوجهني تجَّ ]] واح١١٣[[ص /

العادة بموهتم يف  رِ ة مل جتحد عدَّ الوا قتل يف احلالالظامل قد ي أنَّ 

م. قوا أو بعضه يقتلهم لبو مله لك احلال، ويلزم من ذلك أنَّ تل

نم غريه ل ملات، لكان من ذبح غقتَ الثاين: لو كان املقتول لو مل يُ 

 .الذمَّ   يستحقُّ إليه بذبحها، فال اً سنحم

م يف غريها،  ل هذه الصورة، وال يلزيم مثل تسلوجواب األوَّ 

 كم الكّيل.احل اجلزئي ال يكون له داللة عىلٰ كم إذ احل

  من وجوه: أحدها: إقدامه عىلٰ  ه يتوجَّ  الذمَّ  وجواب الثاين أنَّ 

.   للذبح ب املبارش بسب ان ال ك د امل إفسا  ف يف مال الغري. الثاين: أنَّ الترصُّ 

  تعاىلٰ اهللا سبب ه لو ماتت ب املوّفية، فإنَّ ه منع املالك األعواض ث: أنَّ الثال 

  . املبارش   ة عىلٰ ألعواض املستحقَّ ا   راجحة عىلٰ   نت أعواضه عليه تعاىلٰ كا ل 

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١نقذ من التقليد (ج ملا

 :ال آلجيف ا القول ]]٣٥٣[[ص /

ر  قدَّ أو ما يُ  ،والوقت هو احلادث و الوقت،األجل ه اعلم أنَّ 
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ر تقديره وجيري  قدَّ أو ما يُ  ،ق به حدوث غريهلِّ تقدير احلادث إذ عُ 

ملخاطب الشمس، إذا كان زيد حني طلعت ا مَ دِ  يقال: قَ جمراه، كام

بطلوع الشمس، غري عامل بمقارنة قدوم زيد له، فيجعل  عاملاً 

 كان املخاطب عاملاً  س، لوالعك لقدومه. وعىلٰ  تاً الشمس وق طلوع 

 نْ بأه دومه ومقارنته لطلوع الشمس مع ق غري عامل ب بقدوم زيد،

ه يقال: طلعت الشمس حني  نَّ إم، فظلِ أو يف بيت مُ  يكون رضيراً 

 م زيد.قدو

ه  ألنَّ  )، تر تقدير احلادث يف الوقت واملوقَّ قدَّ أو ما يُ (قلنا:  اموإنَّ 

ت احلادث  وقَّ ر تقديره، وكام يُ دَّ ق ت بام يُ وقَّ ث يُ دحلات باوقَّ كام يُ 

حني مات عمرو، إذا   يدز دَ لِ ، فيقال: وُ ر تقدير احلادث قدَّ ت ما يُ بوق 

يد  نة والدة ز قاربم بموت عمرو ومل يكن عاملاً  كان السامع عاملًا 

زيد عندما يعلم املخاطب   دَ لِ أو مات عمرو حني وُ  . رو ملوت عم

دة زيد. واملوت ليس  ة موت عمرو لوالارن مق ومل يعلم  والدة زيد

  ىٰ جر امَّ لـه عدمها، ولكنَّبطالن احلياة و  إىلٰ  جع بهاملر  ادث، ألنَّ بح

 ز توقيته والتوقيت به. د جااحلادث يف التجدُّ  ىٰ جمر

ني: الزمان هو مقدار د املنطقيِّ لزمان. وعنن الوقت باع عربَّ ويُ 

 احلركة ال نفس احلركة.

الغرض يف  نَّ إذلك، فقول يف ء الاتقصاس ملقصودوليس ا

 ت الذي يستحقُّ ذا يقال: املوقَّ ه ك. وعىلٰ من دون ذل املسألة يتمُّ 

ه أجل نَّ إ] من مديونه ]٣٥٤[[ص / ين استيفاءهفيه صاحب الدَّ 

ت بوقت مستقبل. ويقال يف ل، أي موقَّ مؤجَّ دين  :ويقال ،ينالدَّ 

 احلال. يف اءهاستيف قَّ إذا استح ،ل دين معجَّ  :مقابلته

 تعاىلٰ اهللا لم ر هذا، فأجل احليوان هو الوقت الذي عإذا تقرَّ 

وب حللوله ين املرضدَّ احليوان كأجل الل فيه حياة ذلك طِ به يُ نَّ أ 

له الذي علمه أج يف بطل حياتهه يموت وينَّ إحيوان ف فيه، وكلُّ 

 ذإ، قتلك الو يف ذحياته تبطل فيه، وال تبطل حياته إالَّ  أنَّ  تعاىلٰ 

ت ال . ولكن األجل والوق فه وإن كان مقدوراً علوم ال يقع خالامل

 حلياة.طالن اتأثري له يف ب

ق ق املعلوم، بل يتعلَّ ه ال أثر له يف حتقُّ نَّ إف يف العلم، وكذا القول

ابع للمعلوم، لوال ذلك لبطلت ه، فهو تما هو ب عىلٰ باملعلوم 

من حيث  ،عقابثواب والالتكاليف واستحقاق املدح والذم وال

ه علم منه أنَّ  تعاىلٰ اهللا  مكنه االمتناع من الطاعة، ألنَّ ع ال ياملطي نَّ إ

 خالفها.  عىلٰ مطيع وال يقدر 

 باً ثوا وال اوال ذم�  ان مدحاً ال يستحقَّ وكذا القول يف العايص، ف

ه إقامة القيامة الساعة ألنَّ  عىلٰ  ال يقدر تعاىلٰ  ، ويلزم أنْ باً عقا وال

خلق عامل آخر يف هذا  در عىلٰ يق ال وأنْ  ،مها اآلنيقي ه الم أنَّ عل

 لقه.ه ال خيه علم أنَّ نَّ الزمان أل

لو وقوعه، و لصحَّ  ف املعلوم مقدوراً كان خال قيل: لو فإنْ 

 علمه. انقالبو أ  وقع لكان فيه جتهيله تعاىلٰ 

قلنا: لو  قلنا: قد أجبنا عن ذلك فيام سبق من كتابنا هذا، بأنْ 

ل ه ال يقع، ببأنَّ  قطُّ  عاملاً  ا كان تعاىلٰ ه ال يقع ملأنَّ  ىلٰ ع ما علم تعاوق 

ن املتضايفات، فتقدير لم واملعلوم مه يقع، إذ العأنَّ ب عاملاً كان بدله 

ذلك الوجه،  ىلٰ ع لم بهق العوجه يقتيض تعلُّ  علوم عىلٰ حصول امل

ق العلم وجه مع القول بتعلُّ  ر تقدير حصول املعلوم عىلٰ تصوَّ وال يُ 

ر تقدير كون زيد أخا عمرو مع تصوَّ ال يُ كام  ،روجه آخ عىلٰ  به

 خاه.ليس أ  عمراً  ير أنَّ تقد

 حلياة، فإنْ الوقت والعلم ال تأثري هلام يف بطالن ا نَّ ر أ إذا تقرَّ 

بقتل ظامل له فذلك ظلم وان ] احلي]٣٥٥[[ص / بطلت حياة

ذلك ف تعاىلٰ اهللا ل بَ بطلت حياته من قِ  نْ إوجور من جهة الظامل، و

فني غري لبعض املكلَّ  ذلك لطفاً  وقد يكونوصواب.  حكمة

ه بعد املوت نَّ إمن حيث  طفاً ر أن يكون موته لتصوَّ ت، إذ ال يُ امليِّ 

بلطف  فكيفنه، ف ببطالن حياته وعقله ومتكُّ يزول عنه التكلي

يف  :يقال  أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ  ؟فبامذا يكون لطفاً  ،له ر لطفاً قدَّ وما يُ  ؟له

، ولكن ذلك اللطف لطف له فيصحُّ كليفه زمان ته ذلك يف المعإ

يكون موته علم، ف يكون يف نفس ت واله يموعالمه أنَّ إيكون يف 

 ه. للغريه ال يكون لطفاً  ر أنْ تصوَّ يُ  امموته إنَّ نفس  قولنا: إنَّ 

، وما علم   أجل واحد حقيقةً حيوان فليس له إالَّ  كلَّ  واعلم أنَّ 

 َل تِ ل فيمن قُ قتَ مل يُ  به أوات ي مبالسبب الذ يمت ه لو ملأنَّ  تعاىلٰ 

 زاً بذلك جتوُّ  ٰى سمَّ  يُ ام، وإنَّ حقيقةً  الً أج ٰى سمَّ ال يُ  لكان يعيش إليه

 ٰى سمَّ يُ  جلاز أنْ  ،الً أج راملقدَّ  ٰى سمَّ يُ  ه لو جاز أنْ وبيانه: أنَّ  .عاً وتوسُّ 

رزق وغرينا   ملكقول يفن فكان جيوز أنْ  ،ورزقاً  ر ملكاً املقدَّ 

مالكه لو وهبه لنا لكان  لنا ورزق لنا بتقدير أنَّ لك ه منَّ إ :غرينا

نقول: لنا وطئ زوجة الغري  جيوز أنْ  لنا، وكان قاً ورز لنا لكاً م

انقضاء  بعدها نكحنقها فطلِّ الغري أو يُ  يموت ذلك بتقدير أنْ 

 هتا. دَّ ع

َ�ٰ  :ا قوله تعاىلٰ مَّ أ 
َ
 �ُ  ق

ٌ
َجل

َ
 َوأ

ً
َجال

َ
دَ  َس�� أ

ْ
 هُ ِعن

 فيه وجهان:  رَ كِ فقد ذُ ]، ٢ [األنعام:

ح رصِّ يُ  ا ملوإذ ،ن ملاذاأجال امح بأهنَّ ما رصَّ  ه تعاىلٰ أحدمها: أنَّ 
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احلياة  ألنَّ  ،ياةيكون أحد األجلني أجل احل بذلك فمن اجلائز أنْ 

 يكون هلا أجل، واألجل اآلخر يكون أجالً  ر أنْ تصوَّ يُ  اممَّ  أيضاً 

 للموت.

 وعىلٰ  ر جمازاً ملقدَّ ا ر عىلٰ خل األجل اآلمَ ُحي  نْ اآلخر: أ  وجهوال

 .ٰىص ُحي  رآن أكثر من أنْ قلع، إذ املجاز يف اطريق التوسُّ 

ه هل كان ]] واختلف الشيوخ يف املقتول أنَّ ٣٥٦[[ص /

و حرق أو برد ت بسبب كغرق أ فيمن ماذا وك ؟لقتَ عيش لو مل يُ ي

 موته وإنْ  عىلٰ  لطع أبو اهلذيأو صاعقة أو سقطة أو ما أشبهها. فق

هذا القول قوم  ل وال كان ذلك السبب اآلخر، ووافقه عىلٰ قتَ يُ  مل

ال بقائه وحياته لو ني عىلٰ ة من البغداديِّ مجاع وقطع .ةاحلشويَّ  نم

وأبو هاشم  أبو عيلٍّ  وشكَّ  فوتوقَّ  .بب اآلخرالقتل أو ذلك الس

 اليعيش لو أنْ  وقالوا: كان جيوز ،وأصحاهبام يف حياته وموته

وهذا هو الصحيح  .يموت وكان جيوز أنْ  آلخرالقتل أو السبب ا

ه أنَّ  م قطعوا عىلٰ ة أهنَّ يوخ عن املجربِّ الش ٰى الذي نذهب إليه. وحك

الوقت  ه قبليقتل أنْ  ر عىلٰ قاتله ال يقد كان يموت، وقالوا: إنَّ 

 يه.ال يقتله يف الوقت الذي قتله ف أنْ  قتله فيه، وال عىلٰ  الذي

  اإبقاءه حي�  نَّ وذهبنا إليه أ  خرتناهة ما اصحَّ  عىلٰ  لُّ والذي يد

حصول  عىلٰ  لُّ يشء يد، وال اىلٰ تعهللا  رانوإماتته كالمها مقدَّ 

ل بطِ نُ  ذكرناه بأنْ  ما ام يظهر ويتبنيَّ وإنَّ  ،أحدمها عقيل أو رشعي

ه أنَّ  ه يموت، واحتجاج من قطع عىلٰ أنَّ  ع عىلٰ احتجاج من قط

 ن ذلك.وفاعلوها نحن يعيش، 

ويعيش لكان  ٰى يبق ه لو جاز أنْ من وافقه بأنَّ ل واهلذيأبو  احتجَّ 

ه قطع أجله أنَّ  ٰى له. ومعناهللا  لذي جعلهه أجله اد قطع عليالقاتل ق 

طل هلذا ه يموت فيه. واملبنَّ أ  تعاىلٰ  اهللاقتله قبل الوقت الذي علمه 

قبل  َل تِ لو قُ  ه أنْ جلأ  ام كان يكون قاطعاً ه إنَّ هو أنَّ االحتجاج 

ه تبطل حياته فيه ومل يقتله قبل ذلك أنَّ  اهللاي علم الوقت الذ

 أجله.د قطع ون ق فيك ،الوقت

ويعيش  ٰى قيل: أليس قد قتله قبل الوقت الذي كان حيي نْ إف

 إليه لو مل يقتله؟

ام هو أجله التحقيق، وإنَّ  عىلٰ له  ليس أجالً ك الوقت قلنا: ذل

 له فيه. وقدوقت الذي قتق هو اليالتحق ه عىلٰ وأجل .التقدير عىلٰ 

ل لعاش، قتَ يُ مل  ه لوأنَّ  ىلٰ لو علم تعا، ر ال يكون أجالً املقدَّ  ا أنَّ نَّبيَّ 

 الً ]] ما٣٥٧[[ص / ذلك ال يكون نَّ إ، فوولداً  ماالً اهللا ولرزقه 

 احلقيقة. عىلٰ  ولداً وال 

سبب اآلخر ال يموت لوال القتل أو ال زنا أنْ قيل: لو جوَّ  نْ فإ

ذلك جتويز  ، ويفه تعاىلٰ ق خالف ما علمزنا حتقُّ ا قد جوَّ نَّلك

 وجه آخر. بوجه منه إىلٰ  اً ملعاه ق كونلُّ قالب تع، أو انلتجهيله تعاىلٰ 

وأزلفاه  يال،اخل ا قد أجبنا عن هذاقلنا: قد ذكرنا قبيل هذا أنَّ 

وأعدنا زبدة ذلك اجلواب وخالصته،  ،تابنا هذافيام سبق من ك

ق يتعلَّ  أنْ  حُّ هذا الكالم ال يصنقول: هذا السؤال ووونزيد هاهنا 

ه أنَّ  م يذهبون إىلٰ مذهبه، ألهنَّ  وينرصعنه  به أبو اهلذيل ومن يذبُّ 

أماته ذا س إبوجه وسبب آخر، فنقول هلم: ألياهللا ماته ل ألقتَ لو مل يُ 

 أو ل ابتداءً سبب اآلخر الذي بطلت حياته به بمن دون القتل أو ال

 نَّ إمن حيث ق خالفه ما علمه؟ فيه تقدير حتقُّ ان كل ،جه آخربو

ال بالوجه  ه يكون حاصالً  أنَّ حصل يف ذلك الوقت إالَّ  موته وإنْ 

ه يموت ويبطل حياته من القتل أو أنَّ  والسبب الذي علم تعاىلٰ 

قه؟ فام يف تعلُّ  اً كونه عامل أو انقالب ،ك تقدير لتجهيلهذلأف .غريه

 . سألنا عنهو بعينه جوابنا عامَّ ههذا السؤال، هو جوابه عن 

اهلذيل ومن   يصدر عن أيب هذا السؤال ال يمكن أنْ  شف أنَّ فانك

 حريمه ومذهبه. ن ع يذبُّ 

  ةه كان يعيش ال حمالأنَّ  ني عىلٰ القاطعون من البغداديِّ  واحتجَّ 

من الظلمة يقتلون يف  ا نجد مجاعةً أنَّ ب ،لوال القتل أو السبب اآلخر

 كثرياً  مجعاً ام يقتل ظامل واحد من الناس، بل ربَّ  اً فلوة واحدة أُ حلظ

يع يهلك مجق فتغر ذا نجد سفينةً من الناس يف زمان متقارب، وك

ماتوا وهلكوا  من كان فيها من الناس بالغرق، وكذا قد رأينا خلقًا 

ماتته مثل  إته بنَّعادته وُس  تعاىلٰ  اهللا رِ ومل جي ،دم يف حلظة واحدةباهل

 اً دفعة واحدة يكون خرق  مهتماتإف ،واحدةً  ةً عئك اجلمع دفلوأُ 

 ىلٰ طع عفوجب الق ،ألنبياء يف زمان اللعادة، وذلك ال جيوز إالَّ 

 م يعيشون لوال القتل أو السبب اآلخر.أهنَّ 

يقول هلم: غري   أنْ  ج]] وملبطل هذا االحتجا٣٥٨[[ص /

ه نَّ أ، بل الصحيح  يف زمن نبيٍّ خرق العادة ال جيوز إالَّ  م أنَّ مسلَّ 

، ويف غري زمان نبيٍّ  نبيِّ غري ال ارق للعادة عىلٰ جيوز ظهور اخل

 هذه الشبهة.فبطلت قاعدة 

خرق  منا تسليم جدل أنَّ ا عن ذلك وسلَّ ولو جتاوزنقول: ثّم ن

ام إنَّ كروه ما ذ نَّ إال جيوز، ف زمن نبيٍّ  ريويف غ غري نبيٍّ  العادة عىلٰ 

حد واحد منهم  امنع من موت ويمنع من موت مجيعهم، وال ي

أو املهدوم  ٰى ولئك املقتولني أو الغرق االنفراد، فال أحد من أُ  عىلٰ 

 ولو أماته حتف أنفه يف ذلك ملا كان إالَّ  -اهللا والعياذ ب -عليهم 
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ز جوِّ ه يعيش، بل نُ أنَّ  عىلٰ طع ال نق للعادة، فوجب أنْ  ذلك خرقاً 

 مذهبه. تف أنفه، ويف ذلك إبطال احتجاجه وته حمو

جلامعات ال يقطعوا فيمن يقتل من ا م: فيجب أنْ قول هلنوكذا 

 لزمهم أنْ ة، بل يشون ال حمالوا يعيم كانهنَّ أ  عىلٰ  يف زمن نبيٍّ 

 فيه زونوِّ ذلك الزمان زمان ُجي  زوا موهتم يف ذلك الزمان، ألنَّ وِّ ُجي 

 كم.خرق العادة. ويف ذلك بطالن مذهب

يموت يف ذلك  ولكان املقت قالوا: لو بأنْ  وا أيضاً واحتجُّ 

ب بسب ،إليه  ل، ملا كان القاتل مسيئاً ال حمالة لو مل يقتله القاتالوقت 

يقاد،  أنْ  لها لبقيت، وملا استحقَّ بطِ لو مل يُ حياة  ت عليهوِّ فه لو مل يُ أنَّ 

ملاتت  ه لو مل يذبحهامالكها، ألنَّ  إىلٰ  سناً ولكان ذابح الشاة حم

 نتفاعه بلحمها.ولفات ا

موت املقتول لوال القتل،  ا ال نقطع عىلٰ أنَّ  ب عن ذلك:واواجل

ذلك  أيضاً ويعيش، ويغلب  ٰى قيب ز أنْ جوِّ زمنا ما قالوه، بل نُ فيل

احليوان  الظاهر والغالب يف العادة أنَّ  نَّ إمن حيث  ،ناظنون عىلٰ 

م لزِ يُ  املقتول أنْ  يف ساعة وال بعد ساعة، فلويلِّ ال يموت  الصحيح

 م الذابح الغرامة، ألنَّ لزِ يُ  لشاة أنْ ات ام لـامَّ د، ووَ القاتل القَ 

 اله لبقي.بطِ ام أبطال ما لو مل يُ أهنَّ  الظاهر

ه أنَّ  وكذا ال يلزم من قطع عىلٰ  ال يلزمنا،ما قالوه  أنَّ  ضحفاتَّ 

للقاتل قتله،  ه ال حيلُّ ألنَّ ل، ]] القت٣٥٩[[ص / كان يموت لوال

ه ألنَّ إليه،  له مسيئاً قتب فيكون ظاملاً موته لو مل يقتله  طعنا عىلٰ لق

 ٰ  زيداً  نَّ أ  ٰى تر أَال  .كان له ذلك من دون أنْ  إبطال حياته الذي توىلَّ

 إليه، وإنْ  له مسيئاً  تحقاق لكان ظاملاً ري اسمن غ لو قتل عمراً 

 ؟تقتله زيد لقتله خالد يف ذلك الوق ه لو مل يأنَّ  تعاىلٰ اهللا أعلمنا 

ح قاتل والذابأن يكون ال مجيعاً  نياملذهب عىلٰ  ه ال يلزم أنَّ فتبنيَّ 

 ظاملني مسيئني. 

 ه نَّ إبح شاة فه لو مل يذأنَّ  ا تقولون لو علم تعاىلٰ يل: مق  فإنْ 

 إليه بذلك أم يكون مسيئاً  ،يذبحها[من] إليه  أيكون حمسناً ، تهايمي

 م ال؟عوض أ ويلزمه ال

ه نَّ إيميتها ف ىلٰ ه تعابح وال املالك أنَّ قلنا: إذا مل يعلم ال الذا

 وهو أنْ الك غرضه، امل ت عىلٰ ه فوَّ ألنَّ  ،غري حمسنيه إل يكون مسيئاً 

ج رِ ميت الشاة ال ُخي يُ  هنَّ أب وعلمه تعاىلٰ  ف غريه يف ملكه،ال يترصَّ 

  عىلٰ قعري س غريه يف بحرإليه، كمن غم ساءةً إيكون  فعله عن أنْ 

، من  هيإل مس حمسناً ه ال يكون الغانَّ إ، فة ثمينة فأخذها وسلمرَّ دُ 

بح عوض فعه وإن انتفع بفعله، ويلزم الذاقصد نه ما نَّ إحيث 

إذنه،   فه يف ملكه بغريبترصُّ قلب مالكه  ه إىلٰ الذي أوصل الغمِّ 

 ل إىلٰ ر الذي كان يصيلزمه عوض النفع الزائد املقدَّ ولكن ال 

 ت عىلٰ ه ما فوَّ ، ألنَّ ةً يَّ منها والزيادة يف حلمها لو بقيت حمالكها بس

 رناه.قدير الذي قدَّ لتا افع عىلٰ تلك املن كاملال

ميته لو  ن يُ ه كاأنَّ  عاىلٰ م تعل نْ قتل مَ الظامل الذي يوكذا نقول يف 

له عليه من العوض ما يقابل إيالمه  ام يستحقُّ مقتوله إنَّ  إنَّ  مل يقتله:

ض تفويت ه عوعلي عليه قبل القتل، وال يستحقُّ  وإدخال الغمِّ 

ته فوِّ القاتل مل يُ  اش، ألنَّ إليه لو ع كانت تصل يرة التملقدَّ املنافع ا

بخرب  ذابح واملالكا إذا علم الفأمَّ  .ال ما وصفناهنافع واحلتلك امل

 حمسناً الذابح يكون  نَّ إح، فذبَ مميت الشاة لو مل تُ  ه تعاىلٰ ق أنَّ صاد

 لزمه عوض بذلك إالَّ قصد به اإلحسان إليه، وال ي لك إنْ املا إىلٰ 

فه بترصُّ  يلحقه أنفة وغمٌّ  ة، كأنْ املالك يف ذلك مرضَّ  يكون عىلٰ  أنْ 

يلزمه  فحينئذٍ  ، إذنه]] من غري٣٦٠[[ص / شاته ذبح يفبال

. وكذا لو علم الذابح ذلك ومل إليه من الغمِّ  عوض ما أوصل

ه يلزمه عوض الغموم التي نَّ إته، فبذبحه شا لك فيغتمُّ يعلمه املا

 املالك. تصل إىلٰ 

نه أمارات  إذا ظهر محيوان الغري اة أنَّ ضقوذكر قايض ال

بذلك،  يرٰىض مالكه  ، ألنَّ بحهيذ نْ أ ا احد منَّز للوه جيونَّ إاملوت، ف

اإلذن من  ٰى جمر ريق العادة، فيكون ذلك جارياً وهذا معلوم من ط

 جهته. 

ل، وكذا القاتل لو مل يقتل املقتو نَّ أ هذا ل احتجاجهم بطِ ا يُ وممَّ 

امها لكان املقتول ومالك يَّ إ اهللاتا بإماتة وما ،ةشاالذابح ال مل يذبح

القاتل  عىلٰ ه انا يستحقَّ ر ممَّ ان من األعواض أكثالشاة يستحقَّ 

 تاملالك، حيث فوَّ املقتول وا ء القاتل والذابح إىلٰ والذابح، فقد أسا

 ليهام زيادة األعواض.ع

 ول لوالاملقت إماتة ع عىلٰ بطالن قول من قط  عىلٰ لَّ دِ قد استُ و

 وَ : القتل بقوله 
َ
ِقَص ل

ْ
 ،]١٧٩[البقرة:  اةٌ اِص َحيَ ُ�ْم ِ� ال

ينزجر الذي  أنْ ص حياة لنا، بيف رشع القصا أنَّ ب فحكم تعاىلٰ 

هو  احي�  ٰى قتل غريه عن قتله خمافة القصاص فال يقتله فيبقيروم 

اتل ما يقتله القكان املقتول يموت ال حمالة لو مل  ومن رام قتله، فلو

 حياة.ثباته إ رشع القصاص ن يفكا

ياهتام،  ح ن يقطع عىلٰ هبذه اآلية أ  قيل: يلزم هذا املستدلُّ  فإنْ 

 اص.أثبت هلام احلياة يف رشع القص عاىلٰ ه تألنَّ 

أي لكم يف إثباته حياة  أثبت للناس حياة منكرة، ه تعاىلٰ قلنا: إنَّ 
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حوال بعض األياة يف حتصل تلك احل هذا التنكري يقتيض أنْ و ،ما

 ن بعض.ود

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /وار امللكوتن أ  ):هـ٧٢٦العالَّ

 : الاآلج يف :ة العارش املسألة ]]٢٢٣[[ص 

يموت بأجله. وليس كذلك  توامليِّ  ،قال: واألجل هو الوقت

 يوم واحد فإنَّ  ك لو قتل أهل بلدة يفلِ كان املَ ل مقتول بأجله، وإالَّ 

 لعادة.ارق و خوه  ،حياهتم واجبة

ين هو وقت فأجل الدَّ  ،لوقتاللغة هو ا ألجل يفا أقول:

وقوع  ىلٰ تعااهللا ذي علم الت اة هو الوق وأجل احلي ،وجوب أدائه

 ،وقوعه فيه تعاىلٰ اهللا الذي علم وأجل املوت هو  ،احلياة فيه

الوقت  ه يموت يفعلم أنَّ  تعاىلٰ اهللا  نَّ أ  ٰى عنبمله ت بأجت يموفامليِّ 

 فامت. ،ات فيهالذي م

الوقت  ل يفقتَ ه يُ ريد أنَّ أُ  فإنْ  ؟جلهبأل قتَ يُ  لتول فهملقا اأمَّ 

ه لو ريد أنَّ ولو أُ  ،فهو كذلك فيه بطالن حياته تعاىلٰ اهللا  الذي علم

 أنَّ  فاملصنِّ ]]٢٢٤[[ص /اختاره  يفالذ ،عاش أو ماتل ٰى بق

 ، ومنهم من جيوز عليه األمران.عاً لعاش قط ٰى منهم من لو بق

لو قتل أهل بلدة  كاً لِ مَ  نَّ بأعض حياة البب القطع عىلٰ  واحتجَّ 

ك لزم خرق ه لوال ذلألنَّ  ،اشوقتلهم لعاه لو مل يفإّنا نحكم بأنَّ 

يوم واحد،   موت أهل تلك البلدة يف ةً إذ من املستحيل عاد ،العادة

 الة.زمان الرس  يفجيوز إالَّ ادة ال خرق العو

*   *   * 

 :)ـه٧٢٦ (ت ّيل مة احلالعالَّ  /كشف املراد

 :يف اآلجال :مسة عرشة ة اخلااملسأل]] ٤٦١[[ص 

  ياته فيه.ن ح بطال  تعاىلٰ م اهللا لوقت الذي عل قال: وأجل احليوان ا 

البحث  ض انتقل إىلٰ حث عن األعوافرغ من الب لـامَّ أقول: 

م بحثوا عن املصالح هنَّ مون ألام بحث عنه املتكلِّ وإنَّ  ،عن اآلجال

 طفاً خمصوص ل ان يف وقٍت سإنيكون موت  نْ ز أ جاو ،واأللطاف

 .عن املصالحفبحثوا عنه بعد بحثهم  ،فنيلغريه من املكلَّ 

أو  ،ونعني بالوقت هو احلادث ،وقتهو ال األجل واعلم أنَّ 

 ،لوع الشمسد عند طجاء زي :كام يقال ،ر تقدير احلادثقدَّ ما يُ 

 وقتاً  َل عِ فجُ  ،أحد شمس أمر حادث معلوم لكلِّ طلوع ال فإنَّ 

جميء زيد لبعض  مَ لِ ع الشمس وعُ جهالة طلو َض رِ و فُ لو ،لغريه

 .ء زيديمس عند جمطلعت الش :لأن يقا الناس صحَّ 

 ذي علم اهللا تعاىلٰ إذا عرفت هذا فأجل احليوان هو الوقت ال

ي ين هو الوقت الذوأجل الدَّ  ،فيه يوانبطالن حياة ذلك احل

 له. جعله الغريامن حمال� 

 مران لواله.األجيوز فيه ول ملقتقال: وا

ه  إنَّ  :ةربِّ فقالت املج ،لقتَ الناس يف املقتول لو مل يُ اختلف أقول: 

 ف. وقال بعضوهو قول أيب اهلذيل العالَّ  ،كان يموت قطعاً 

ه كان إنَّ  :قني املحقِّ أكثر  . وقاله كان يعيش قطعاً إنَّ  :نيالبغداديِّ 

 إنَّ  :منهفقال قوم م ،فوااختل ثمّ  .يموت وجيوز أنْ  ،ز أن يعيشجيو

ان ائيَّ بَّ وقال اجلُ  .ل له أجالنقتَ اء لو مل يُ لوم منه البقمن كان املع

أجله هو  إنَّ  :أبو احلسني البرصيام وأصحاهب] و]٤٦٢ص [[/

فام كان يعيش  ،لقتَ وليس له أجل لو مل يُ  ،فيه َل تِ الذي قُ  الوقت

 ه اآلن حقيقي بل تقديري.إليه ليس بأجل ل

 ،اىلٰ ف معلوم اهللا تعه لواله لزم خالنَّ أب بون ملوتهوجامل واحتجَّ 

 وهو حمال. 

لذابح غنم غريه ه لو مات لكان ااته بأنَّ املوجبون حلي واحتجَّ 

 ت حياته.فوِّ ه مل يُ ألنَّ  ،إليه، وملا وجب القود حمسناً 

 .ر يف املعلومؤثِّ  يُ العلم ال م من أنَّ ما تقدَّ  :لاألوَّ  واجلواب عن

مالكها   ستحقَّ إذ لو ماتت الغنم ا ،ةبمنع املالزم :وعن الثاين

 .دةاألعواض الزائ ليهت عفوَّ فذبحه  ،اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  زائداً  عوضاً 

علم  إنْ رام عليه وإذ قتله ح ،والقود من حيث خمالفة الشارع

 يد مل جيز ألحد قتله.الصادق بموت ز وهلذا لو أخرب ،موته

 .فللمكلَّ  ال غريلل يكون األجل لطفاً  ال: وجيوز أنْ ق 

لغريه من  يكون أجل اإلنسان لطفاً  يف أنْ  أقول: ال استبعاد

األجل  ألنَّ  ،ف نفسهللمكلَّ  يكون لطفاً  ن أنْ كم يوال ،فنياملكلَّ 

ل فليس  ا األوَّ أمَّ  .أجل موته ق عىلٰ طلَ حياته، ويُ عمره و ق عىلٰ طلَ يُ 

. نيتمكال واللطف زائد عىلٰ  ،ن التكليفه متكني له مألنَّ  ،بلطف

ف بعده فيكون كلَّ يُ  أنْ  فال يصحُّ  ،ليفين فهو قطع التكلثااا وأمَّ 

فيام  يكون لطفاً  أنْ  ال يصحُّ  واللطف ،فه من بعدكلِّ له فيام يُ  لطفاً 

 .مٰىض 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /ك النفسليتس  ):هـ٧٢٦العالَّ

لذي حيدث فيه ألجل هو الوقت اا ):الف(]] ١٧٨[[ص 

وث غريه. كام دحل علامً  َل عِ ي ُج لذا ثاحلاد بالوقت ٰى عنء. ويُ اليش

هو الوقت الذي ة يازيد عند طلوع الشمس. وأجل احل مَ دِ يقال: قَ 
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ختالف  ا ت مات عىلٰ ميِّ  أجل املوت كذلك. فأيُّ دث فيه، وحي

  أجله.موته يف املوت، فإنَّ أسباب 

و ه ل، ألنَّ فقيل: يعيش قطعاً  ،لقتَ يف املقتول لو مل يُ  َف لِ واختُ 

، إليه. وقيل: يموت قطعاً  سنًا بح غنم غريه حمن ذاالك قطعاً ات م

 لو عاش. جهالً   لزم انقالب علمه تعاىلٰ وإالَّ 

وهو  ،تعاىلٰ  اهللا ته العوض عىلٰ ه فوَّ ممنوعة، ألنَّ  وىلٰ الزمة األُ ملوا

 ض عليه.أزيد من العو

 املوت بالقتل واحلياة لواله.ق علم ، جلواز تعلُّ والثانية أيضاً 

*   *   * 

مة /ني اليق جاهمن  ):هـ٧٢٦احلّيل (ت  العالَّ

 :يف اآلجال  :البحث الثامن]] ٣٤٣[[ص 

حلدوث  علامً  َل عِ ث الذي جُ هو احلادوالوقت  ،الوقتجل األ

  . فيه ُيقتَله أنَّ  ىلٰ تعا م اهللايوان هو الوقت الذي علغريه، وأجل احل

موت ين ل كاتَ قمل يُ ه لو بو اهلذيل: إنَّ أ فقال ، واختلفوا يف املقتول

ه كان يعيش ة، وقال البغداديون: إنَّ جربِّ ول عن امل، وهو منقاً قطع

 .ه جيوز األمرانأنَّ  البرصيون إىلٰ  هبوذ .قطعاً 

 يعيش لكان القاتل قد قطع نْ جاز أ ه لو أبو اهلذيل بأنَّ  احتجَّ 

ه يموت، والتايل فيه أنَّ  قتله قبل الوقت الذي علم اهللا ٰى أجله، بمعن

 م مثله. فاملقدَّ  ،ممتنع تعاىلٰ  اهللامعلوم  فخال ألنَّ  ،طلبا

 هللاام يكون لو علم انَّ قطع األجل إ وهذا عندي ضعيف، ألنَّ 

 ه يكون قاطعاً م أنَّ سلِّ ا مع علمه بالقتل فال نُ بقاء حياته، أمَّ  تعاىلٰ 

 .لألجل

وذلك   ،ه يعيش إليهنَّ ه قتله قبل الوقت الذي علم أال يقال: إنَّ 

 ل.هو األجالوقت 

تقدير عدم   بل عىلٰ  ،ال مطلقاً  تقديريه أجل ا نقول: إنَّ نَّ أل

 القتل.

نسان قد يقتل مجاعة كثرية إلا ياة بأنَّ باحل نوالقاطع واحتجَّ 

اتل لقا وألنَّ  . دم موهتم يف وقت واحالعادة عد ٰى م بمجرعلَ يُ 

 هألنَّ . ومن حصوله ال بدَّ  ه حيصل ماألنَّ  ،ال يكون ظاملاً  حينئذٍ 

 ة.فال غرام ،الشاةبح ذب سناً يكون حم

يض  قتوالعادة قد  ،املنع من امتناع موهتم  :لواجلواب عن األوَّ 

ز عليهم جوِّ ا نُ وألنَّ  .بب كالغرق واحلرقرية بساعة كثبموت مج

 فال يرد ما ذكرتم. ،ة واملوتاحليا

ه من حيث ام توجَّ نَّ إالظلم  أنَّ  :وعن الثاين]] ٣٤٤[[ص /

يعيش يف السليم  احليوان ه، فإنَّ ب انظنِّمع غلبة  جتويزنا حلياته

 اىلٰ له تعبَ من قِ  مات ه لوألنَّ  ،الظلم حاصل وألنَّ  .غالب األوقات

 يزيد عىلٰ ض ال العو ا إذا قتله فإنَّ حلصل له أعواض كثرية، أمَّ 

 شاة.لقول يف ذبح الاألمل، وكذا ا

  :تعاىلٰ زون بقوله املجوِّ  احتجَّ و
ْ
ُ�ْم ِ� ال

َ
  اةٌ يَ اِص حَ ِقَص َول

 .]١٧٩[البقرة: 

 ل.قتَ يقال: فنقطع ببقائه لو مل يُ  ال

 ة.كون عامَّ  تفال ،رةاة منكَّ حي ه أثبتا نقول: إنَّ نَّ أل

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤بيديل (ت العين هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 : ][املسألة العارشة: يف اآلجال ]]٤٥٣[[ص 

 ،لهأجب تت يمووامليِّ  ،واألجل هو الوقت( ف:قال املصنِّ

ك إذا قتل أهل بلدة لِ املَ   لكانوإالَّ  ،ل بأجله قتَ ول يُ قتم كلُّ  وليس

 .)وهو خرق العادة ،بةواج ممماهت وم فإنَّ  ييف

جل يف اللغة هو الوقت، فأجل األ(: )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 قت الذي علمين هو وقت وجوب أدائه، وأجل احلياة هو الوالدَّ 

 ذي علم اهللاو الوقت الجل املوت هيه، وأ ف ةايوقوع احل ىلٰ تعا اهللا

ه علم أنَّ  تعاىلٰ  اهللا أنَّ  ٰى معنه بت يموت بأجلوقوعه فيه، فامليِّ  تعاىلٰ 

  ذلك الوقت.ي يف، أ )يموت يف الوقت الذي مات فيه، فامت

بقتله أي  )ريد بهأُ  فإنْ  ؟ل بأجله أم القتَ تول فهل يُ ملقا اأمَّ (

ن حياته فيه فهو طالب ي علم اهللات الذق والل يف قتَ ] يُ ه[أنَّ ( بأجله

مات، لعاش أو ( تلن القأي سلم م )ه لو بقيريد أنَّ أُ  كذلك، وإنْ 

 )و بقيل من( أي من املقتولني )منهم ف أنَّ ذي اختاره املصنِّفال

ومنهم من جيوز عليه  ،لعاش قطعاً ( القتل أي مل حيصل له

واحلياة فيه  - هتلأي وقت ق  -  تي املوت يف ذلك الوق ، أ )األمران

 ل.قتَ مل يُ لو 

لني لو مل  ملقتو أي بحياة بعض ا  ) القطع بحياة البعض  عىلٰ  واحتجَّ ( 

ه لو مل يقتلهم  نَّ لو قتل أهل بلدة يف يوم واحد حلكمنا بأ  كاً ِل مَ  بأنَّ (  ل قَت يُ 

  عدم القتل  تقدير  يعيشوا عىلٰ  أي لوال أنْ  ) م لوال ذلك وا، ألهنَّ لعاش 

هل تلك البلدة يف يوم  ت أ مو  املستحيل عادةً  ن م  دة، إذ ق العا لزم خر ( 

  . ) الرسالة ن  زما    يف وخرق العادة ال جيوز إالَّ   ، واحد 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

ي علم اهللا وهو الوقت الذ الرابع: األجل، ]]٢٣٢ [[ص
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لغري ]] ٢٣٣ ًا /[[صقد يكون لطفو ،بطالن احلياة فيه تعاىلٰ 

ه بأجله مات، من يموت حتف أنفه أنَّ  ف يف أنَّ ه، وال خالبحصا

 بب خارجي.وت بسام اختلف فيمن يموإنَّ 

 ،ه لوال السبب لوجب موتهوإنَّ  .ل ه كاألوَّ أبو اهلذيل: إنَّ  الفق

وهو  ،حصوهلا حلياته املعلوم له تعاىلٰ  قاطعاً  لكان القاتل وإالَّ 

، إذ  جهالً  علمه تعاىلٰ  بقالولزم ان . حالامل ذ ال قدرة عىلٰ باطل، إ

م فيلز ، وبالقتل فاتت حياته ، ه يعيشمع وجوب حياته قد علم أنَّ 

 نقالب.اال

مل  لوه وإنَّ  ،ه مل يمت بأجلهون من املعتزلة: إنَّ وقال البغداديُّ 

  إىلٰ   لكان من ذبح غنم غريه حمسناً يعيش، وإالَّ  ل لوجب أنْ قتَ يُ 

 غرموي ،ن العقالءم مَّ ذالاقه ، الستحقزم باطلوالالَّ  ،اصاحبه

 .قيمتها رشعاً 

 وألنَّ  .مرشوطاً  ونم قد يكاملعلو فألنَّ  ،لا األوَّ وفيهام نظر، أمَّ 

 كان حماالً  يف نفسه وإنْ  فال يكون خالف املعلوم حماالً  ،العلم تابع

 العلم. ر إىلٰ بالنظ

وقوع العلم العلم يستدعي املطابقة، ففرض  وحتقيقه: أنَّ 

ه يف أنَّ  وال شكَّ  ع ذلك الطرف،رض وقوفو حد الطرفني هبأ

ه ضه، لكن هذيستحيل وقوع أحد الطرفني مع فرض وقوع نقي

ا تابعة للفرض ست منافية لإلمكان الذايت، ألهنَّ حالة لياالست

 رضورة بحسب املحمول.يون الملنطقها اي التي سامَّ املذكور وه

 ري عليهثلكويته العوض اه باعتبار تفذمَّ  ا الثاين، فألنَّ وأمَّ 

 . تعاىلٰ 

 الذبح، ولذلك ونه عىلٰ ام يذمُّ العقالء إنَّ  هذا نظر، فإنَّ  ويف

 به. لونهعلِّ يُ 

 ،باعتبار جتويز احلياة الذمَّ  : أنَّ واألجود جواباً ]] ٢٣٤[[ص /

 ولذلك يغرم القيمة. غريه،مال  عىلٰ  قداموباإل

د حأ  يل قاطع عىلٰ ن، لعدم دله جيوز األمراون: إنَّ وقال البرصيُّ 

ل قتَ ء من قال: الذي يعلم منه البقاء لو مل يُ هؤال. ثّم من لطرفنيا

أجله هو الوقت الذي  إنَّ  ن وأبو احلسني:ايَّ ائبَّ وقال اجلُ  .له أجالن

يعيش إليه  ام كان جيوز أنْ ف ل،قتَ مل يُ فيه ليس له أجل آخر لو  َل تِ قُ 

 بل تقديري. ،ليس بأجل له اآلن حقيقي

 *   *  * 

 ): هـ٨٢٦(ت  ريالسيواملقداد  /بني لطاإرشاد ال

مة احلّيل] قال]] ٢٩٠[[ص  الوقت،  هو:جل : واأل[أي العالَّ

وأجل املوت هو الوقت  ،فيه ين هو الوقت الذي حيلُّ دَّ لافأجل 

 الذي حيصل فيه. 

ه من قسم  نَّ جل، ألمون عن األحث املتكلِّ ب امنَّ إل: أقو

لغريه من  فاً كون لطت قد ييف وق  موت شخص نَّ إلطاف، فاأل

ين هو وقت حلوله، جل هو الوقت، وأجل الدَّ ، واألنيفكلَّ امل

 حيصل فيه موته. ان هو الوقت الذيوأجل احليو

ر  قدير تقدَّ ه احلادث، أو ما يُ مون الوقت بأنَّ ف املتكلِّ وعرَّ 

لغريه، كام يقال: جاء زيد عند طلوع  امً لَ ل عَ عَ ث ُجي دث بحياحلا

لغريه،   تاً وق  َل عِ م حادث، فجُ وعلأمر م الشمس فطلوع الشمس،

يقال: طلوع  أنْ  جميء زيد، صحَّ  مَ لِ جهالة الطلوع وعُ  َض رِ ولو فُ 

 شمس عند جميء زيد.ال

  :لام يقاك د،ر تقدير احلادث فكام يف العدم املتجدِّ ا املقدَّ وأمَّ 

كان  نْ إو ل انقطاع املطر وقتاً جعَ جاء زيد عند انقطاع املطر، فيُ 

 ده. لتجدُّ  ،عدماً 

ء فيه، يشء جيب وقوع ذلك اليش كلِّ  قتو نَّ إف ،هذا نظر يفو

 اقع يف زمان يدلُّ وطلوع الشمس، بل  يف وليس قدوم زيد واقعاً 

 .)عنده(عليه لفظة 

املقدار هو ء يش يقال: وقت كلِّ  جود أنْ واأل]] ٢٩١[[ص /

ء، والزمان مقدار حركة من الزمان الذي يقع فيه ذلك اليش

 ء.لساما

 : ]لقتَ يُ قتول لو مل املحكم أجل [

مة احلّيل] قال   ،ل قتَ : واختلفوا يف املقتول لو مل يُ [أي العالَّ

لكان الذابح  ه لو كان يموت قطعاً نَّ ، ألن يعيش قطعاً كا هنَّ إ :فقيل

ه لو كان نَّ ، أله كان يموت قطعاً نَّ إ ل:قيه. وإلي غنم غريه حمسنًا 

 .جهالً  ىلٰ تعا لزم انقالب علمه يعيش قطعاً 

ساءة حصلت اإل نَّ فأل ،لوَّ األ اأمَّ  ،ضعيفان جهانولاو

فلجواز كون  ،ينلثااا . وأمَّ تعاىلٰ  اهللا باعتبار تفويت العوض عىلٰ 

 بعدم القتل. علم احلياة مرشوطاً 

ه ي يموت حتف أنفه أنَّ الذ يوانحلا قول: ال خالف يف أنَّ أ 

ل فقا، تولاملقبب كام اخلالف فيمن يموت بسنَّ إو ،يموت بأجله

ل لعاش قتَ ه لو مل يُ نَّ إه مل يمت بأجله، ونَّ إة: زلعتيون من امللبغدادا

 جيب أن يعيش لكان من ذبح غنم غريه و ملله وا: بأنَّ جُّ احت، وقطعاً 

من العقالء  الذمَّ  تحقُّ يسه نَّ إصاحبه، والالزم باطل، ف ىلٰ إ حمسناً 

 ذلك ويغرم قيمتها. عىلٰ 
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ل  قتَ مل يُ  لوه نَّ إجله، وت بأام هنَّ إشاعرة: واألوقال أبو اهلذيل 

يموت لزم  ه لو مل جيب أنْ وا: بأنَّ واحتجُّ  ،يموت لوجب أنْ 

بيان  .فكذا امللزوم ،زم باطل، والالَّ جهالً  تعاىلٰ  لمهعانقالب 

ه يعيش وبالقتل فاتت حياته، فيلزم انقالب نَّ أ علم ه لو املالزمة: أنَّ 

أجله،  قطعاتل قد قاليكون  زم أنْ يل وأيضاً  .جهالً  علمه تعاىلٰ 

 حمال، وال قدرة عىلٰ  تعاىلٰ اهللا خالف معلوم  نَّ باطل، ألهو و

 املحال. 

 ام يكوننَّ إه نَّ إف ،لوَّ ا األأمَّ  ،ضعيفمها وكال] ]٢٩٢[[ص /

ه لوال ذبحه لكان نَّ إالكثرية، ف اضعوباعتبار تفويته األ حمسناً 

 لذبح.اض اوأع عواضه عىلٰ أ ، فتتزايد تعاىلٰ اهللا ل بَ موهتا من ِق 

الذبح وتفويت احلياة،  ام يذمونه عىلٰ نَّ إالعقالء  نَّ إف ،وفيه نظر

ا قرب يف اجلواب: أنَّ ك. واألهم لقال ذلمناحد وال َل ئِ ذا لو ُس وهل

  وندمه لتجويز حياهتا، وأيضًا  ذابح الشاة بالظلم ام نحكم عىلٰ نَّ إ

 لقيمة.ا مال الغري، وهلذا يغرم قدامه عىلٰ إباعتبار 

ال  ، وحينئذٍ ن يكون مرشوطاً م جاز أوفهامل نَّ فأل ،الثاين امَّ أ و

 .جهالً  ىلٰ يلزم انقالب علمه تعا

جل أراد باأل نْ إ )،يكون قد قطع أجله يلزم أنْ ( :قوله اوأمَّ 

ه م أنَّ سلِّ ل لعاش إليه، فال نُ قتَ ه لو مل يُ أنَّ  تعاىلٰ اهللا الوقت الذي علم 

فيه، ت حياته ت الذي بطلق لواد به اأر نْ إو .جلهأل يكون قاطعاً 

 ملالزمة ممنوعة.فا

سواء  احليوان مطلقاً  جلأ  نَّ إون من املعتزلة: يُّ وقال البرص

ل لبطلت قتَ ه لو مل يُ أنَّ اهللا هو الوقت الذي يعلم  سبب أو بغريكان ب

 يكون بطالن حياة املقتول أجاله أنَّ  جيوز أنْ  حينئذٍ فيه، وحياته 

ون ال يك ز أنْ ، وجيوتعاىلٰ اهللا  هلملذي عالوقت اذلك الوقت هو 

 يل قاطع بأحدقني، لعدم دلوهو اختيار املحقِّ  .كان غريه نْ إ

ِقَص : اىلٰ ولقوله تعفني، رالط
ْ
ُ�ْم ِ� ال

َ
وِ�  اةٌ يَ اِص َحيَ َول

ُ
ا أ

 َ
ْ

�
َ ْ
أي يعيش من يريد القتل واملقتول لو مل  ]،١٧٩[البقرة:  اِب األ

 واحد. وب لكلِّ وجلا ٰى للحياة ينفل، والتنكري قتَ يُ 

*   *   * 

٢  - آد :  

 هـ):٢٦٠اإليضاح/ الفضل بن شاذان (ت 

وأرشكا؛  اء كفرا باهللا تعاىلٰ وحوَّ  آدم ]] ورووا أنَّ ٣٧ص [[/
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�
ش

َ
غ

َ
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َ
َل

َ
  اها �
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َ
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 بِِه َخِفيفا

ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ِ�ْ  ا ا اَهللا َر��ُهمأ

َ
تَنَ ل

ْ
  ا َص  آتَ�

ً
اِ�ا

اِكِر�َن 
�
ن� ِمَن ا�ش

َ
و�

ُ
َك ا ��َ  ا َص اُهمَ آتَ  فلم�

َ
 َجَعال

ً
َ اِ�ا

ُ
� ُ َ�  

َ
َء  �

تَعَ اُهمَ ا آتَ ِ�يمَ 
َ
ٰ ا �

َ
ا اُهللا  ا� ُ َ�م� � ِ

ْ
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َ
ون

ُ
�� ١٨٩ف: عرا[األ 

 خالف تأويله.  ]، عىلٰ ١٩٠و

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت الشيخ املفيد (ة/ املسائل العكربيَّ 

وسأل عن حتريم اهللا   املسألة الرابعة واألربعون: ]]١١٢[[ص 

ا احلنطة، واجلسد ال بدَّ  عىلٰ  الشجرة تعاىلٰ  آدم، قال: وقد ثبت أهنَّ

أنَّه يريد  بدَّ له منه دلَّ عىلٰ  م عليه ما الرَّ ح لـامَّ ه له من الغذاء، فكأنَّ 

ا من ج هبالتي خر صيةاملع جلأه إىلٰ إخراجه من اجلنَّة، وأنَّه قد أ 

 اجلنَّة.

مة عىلٰ   ة عىلٰ آدم ليست احلنط واجلواب: أنَّ الشجرة املحرَّ

عاه السائل، وقد ذهب خلق فاق، حسب ما ادَّ االصطالح واالتِّ 

ا الَكرمة ىلٰ إملسلمني كثري من ا طة كام قال ، ولو كانت احلنأهنَّ

  له يف غريها  نَّ تناوهلا، أل السائل ملا كان يف حتريمها إجلاء آدم إىلٰ 

من الغذاء مندوحة عنها، ولو مل تكن مندوحة عنها ملا كان ملجأ 

ما يتلف نفسه، كام  يتعبَّده بالصرب عىلٰ  نْ أ  تناوله ألنَّ هللا تعاىلٰ  إىلٰ 

دة وفرض عليهم من الصرب يف  شهاال لصرب عىلٰ با لقهخد أكثر تعبَّ 

ل بطِ  يُ يضاً م معه، وهذا أ ]] بقاء هل١١٣ما ال /[[ص  القتال عىلٰ 

آدم األكل من  عىلٰ  السائل فيام تعلَّق به من حتريم اهللا تعاىلٰ  شبهة

 يف القرآن.لشجرة املذكورة ا

*   *   *  

 :هـ)٤٣٦ (ت السيِّد املرتٰىض  /تنزيه األنبياء

 ]:م [تنزيه آد ]]٤٣ ص[[

 َ�ٰ وَعَ  :ة آدم يف قصَّ  قوا به قوله تعاىلٰ  تعلَّ فمامَّ  :مسألة

وَ �� آَدُم رَ 
َ
غ

َ
يح بوقوع وهذا ترص :. قالوا]١٢١[طه:  � ىٰ ُه �

وَ : ده بقولهقبيحة، وأكَّ  املعصية التي ال تكون إالَّ 
َ
غ

َ
هذا [ف، ىٰ �

 د.شالر ضدّ  ، والغيُّ ]يح بوقوع املعصيةترص

 ا املعصية فهي خمالفة األمر، واألمر منأمَّ  :م يقال هلاجلواب: 

 يمتنع عىلٰ ، فال دوب معاً ملنواجب وباون بالقد يك احلكيم تعاىلٰ 

رة، ترك التناول من الشج إىلٰ  مندوباً  يكون آدم  هذا أنْ 

، وليس  وغري فاعل قبيحاً  وفضالً  نفالً  تاركاً  ويكون بمواقعتها

بذلك تارك  ٰى سمَّ كام يُ  النفل عاصياً رك تا ٰى سمَّ يُ  يمتنع أنْ 

أو  اً واجب كان ءسوا ]به[مر تسمية من خالف ما أُ  فإنَّ  ،الواجب
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 بكذا وكذا من فالناً  أمرُت تقول: (ظاهرة، وهلذا  صٍ ه عابأنَّ  نفالً 

: ا قولهوأمَّ  .، وإن مل يكن ما أمره به واجباً )نياين وخالفاخلري فعص

 َو
َ
غ

َ
ه لو فعل ا نعلم أنَّ نَّ ألوخاب،  ]]٤٤ص [[/ هنَّ ناه أ ، فمعىٰ �

ب الثوا الستحقَّ التناول من الشجرة  إليه من ترك َب دِ ما نُ 

إليه، فقد خاب  َب دِ نُ  ما  مر ومل يرص إىلٰ فإذا خالف األ ،لعظيما

 يستحقُّ  الثواب الذي كان مل يرص إىلٰ  ]هنَّ [إ حمالة، من حيث ال

 حيتمل اخليبة. )ٰى غو(لفظ  باالمتناع، وال شبهة يف أنَّ 

 ل الشاعر:اق 

   فمن يلَق خريًا حيمد الناس أمره

  امالئ الغيِّ  ىلٰ ومن يغَو ال يعدم ع 

 [من الطويل]

ليس يكون ترك الندب معصية؟ أوَ  ل: كيف جيوز أنْ قي فإنْ 

،  حالٍ  م عصاة يف كلِّ بأهنَّ  ف األنبياء َص ويُ  نْ أ  هذا يوجب

ون من ترك ينفكُّ  ]يكادون[م ال هنَّ عصية ألملا ون منم ال ينفكُّ وأهنَّ 

 الندب؟

ز  واملجا ،زجتوُّ ع وتوسُّ  ه عاصٍ قلنا: وصف تارك الندب بأنَّ 

ه حقيقة يف إنَّ  :به عن موضعه. ولو قيل ٰى عدَّ وال يُ  قاس عليهيُ  ال

يف  واألفضل مل جيز إطالقه أيضاً  تارك األوىلٰ فاعل القبيح و

لقبائح، له قد كثر يف اامتعسا ألنَّ  ، مع التقييدإالَّ  األنبياء 

 .تقييد موهم فإطالقه بغري

فعلوا  مم عصاة أهنَّ أهنَّ بوصفهم ب أردَت  ا نقول: إنْ لكنَّ

م [عصاة] م تركوا أهنَّ  أردَت  وإنْ  .ذلكفال جيوز  ،حئالقبا بأهنَّ

 فهم كذلك. ،وا الثواب وكان أوىلٰ ستحقُّ الما لو فعلوه تركوا 

تَبَ  :عاىلٰ تلقوله  ٰى معن قيل: فأيُّ  فإنْ 
ْ
م� اج

ُ
تَ �

َ
يِْه اهُ َر��ُه �

َ
اَب َعل

 
َ
د

َ
ٰ : ىلٰ لقوله تعا ٰى عنم وأيُّ ]؟ ١٢٢[طه:  � ىٰ وَه

�
�

َ
تَل

َ
آَدُم  �

ِمَ  ِمْن َر��هِ 
َ

تَ �
َ
َو ا�� اٍت �

ُ
ُه ه

�
ِه إِن

ْ
ي
َ
 �و�اُب ا�ر�ِحيُم اَب َعل

ن ميف يتوب ل توبة من مل يذنب؟ أم كقبَ فكيف تُ  ؟]٣٧ [البقرة:

 يح؟قبال فعل يمل

  ،ا عمل يف واحد منَّستَ الرجوع، ويُ فيف اللغة: [ا التوبة قلنا: أمَّ 

صولنا فغري أُ  عندنا وعىلٰ  ]التوبة . والثاين أنَّ ىلٰ القديم تعا ويف

ة]  ط اهللا تعاىلٰ سقِ يُ  امالعقاب، وإنَّ  سقاطموجبة إل العقاب [حدَّ

ب، قاق الثواتحاس وره هؤثِّ وت ، والذي توجبه التوبةالً عندها تفضُّ 

عليها.  ام هو ضامن الثوابالوجه إنَّ  ]]٤٥ص [[/هذا  فقبوهلا عىلٰ 

  :قوله تعاىلٰ  ٰى نفمع
َ
هِ ت

ْ
ي
َ
له ثواهبا، ه قبل توبته وضمن أنَّ  اَب َعل

صغرية من هذا اجلواب،  معصية آدم  أنَّ  ملن ذهب إىلٰ  وال بدَّ 

 ]تقد وقع[ته صيمعو ؟ر لهغفَ يُ ل توبته وقبَ كيف تُ  :ه إذا قيل لهألنَّ 

 من العقاب، مل يكن له بدٌّ  عليها شيئاً  ال يستحقُّ  رةيف األصل مكفَّ 

ال يعهد  نتقع ممَّ  ما ذكرناه، والتوبة قد حتسن أنْ  من الرجوع إىلٰ 

والرجوع إليه،  اهللا تعاىلٰ  ىلٰ نقطاع إسبيل اال عىلٰ  من نفسه قبيحاً 

أو كوهنا  اب هباالثو قاقويكون وجه حسنها يف هذا املوضع استح

للعقاب،  ه غري مستحقٍّ أنَّ  ن يقطع عىلٰ تقع ممَّ  ، كام حيسن أنْ ظاً لف

 ه من العقاب، وهلذايستحقُّ  ءر يف إسقاط يشؤثِّ تُ  التوبة ال أنَّ و

 رة يف إسقاط ذمٍّ مل تكن مؤثِّ  زوا التوبة من الصغائر وإنْ جوَّ 

 عقاب. وال

 ه أخرب أنَّ ألنَّ ه، وما ذكرمتقيل: الظاهر من القرآن بخالف  فإنْ 

 عن أكل الشجرة بقوله:  منهيٌّ   آدم
َ

َر�َ َوال
ْ
ق
َ
 ا هَ  �

�
َجَرةَ  ِذهِ ا�ش

 
َ
� 

ُ
ا�ِِمَ� ونَ تَك  وبقوله:  ]،١٩[األعراف:  �ا ِمَن الظ�

َ
ْم أ

َ
�

مَ 
ُ
َهك

ْ
�
َ
 أ

ْ
ْن تِل  ا �َ

�
َما ا�ش

ُ
 وهذا يوجب ]،٢٢[األعراف:  َجَرةِ ك

 به. ترك مأموراً  بأنْ  عصِ  يملا عنه وفعل منهي�  بأنْ  عٰىص   هأنَّ 

غة ليس ان عندنا بصيفليسا خيتصَّ  ا النهي واألمر معاً أمَّ ا: قلن

بلفظ  ٰى وال اشرتاك، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينه لتاماحفيها 

[واألمر أمرًا بإرادة  بكراهة املنهي عنه ياً ي هنالنه ام يكونمر، فإنَّ األ

 وَ  :ىلٰ فإذا قال تعا املأمور به].
َ

  ال
َ
َر�َ �

ْ
َجَرةَ ا هَ ق

�
يكره  مل، وِذهِ ا�ش

وا مَ  قال: لـامَّ  ه تعاىلٰ ، كام أنَّ قرهبا، مل يكن يف احلقيقة ناهياً 
ُ
َمل

ْ
ا  ا�

تُمْ 
ْ
  ]،٤٠لت: صِّ [فُ  ِش�

َ
 َو�ِذ

ْ
ل
َ
طَ ا َحل اصْ

َ
،  ]٢[املائدة:  واادُ تُْم ف

  :قوله صحَّ  . فإذا كان قدومل يرد ذلك، مل يكن أمراً 
َ

رَ َوال
ْ
ق
َ
  ا�َ  �

َجَرةَ هَ 
�
 رتك التناول، فيجب أنْ دة لإرا ]١٩[األعراف:  ِذهِ ا�ش

يف  له[أمره  ٰى مَّ ، وُس ]عنه[ا ه منهي� امَّ س ام، وإنَّ أمراً هذا القول  يكون

 النهي، ألنَّ  ٰى كان فيه معن ي من حيثه هنبأنَّ  ]]٤٦ص [[/ اآلية]

ه.  نفسعل فًا يف الالفعل [املأمور به، وتزهيدالنهي ترغيب يف [يف] 

يف تركه، جاز  وتزهيداً املأمور به] يف الفعل  كان األمر ترغيباً  لـامَّ و

يتداخل هذان الوصفان يف الشاهد فيقول قد . وهنياً  ٰى سمَّ يُ  أنْ 

ه هناه ام يريد أنَّ ، وإنَّ )األمري ٰى يلق ال بأنْ  فالناً  أمرُت  قد: (أحدنا

تك أمراه نام معنَّ وإ )عن هجر زيد هنيتك: (عن لقائه، ويقول

 .بمواصلته

 غري قبيح ومنهيٍّ  منهيٍّ  إىلٰ  قسامً  جعلتم النهي منأَال  :قيل فإنْ 

 إىلٰ  األمر منقسامً  له، كام جعلتمكه أفضل من فعتر ح، بل يكونقبي

 ؟واجب وغري واجب
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انقسام املأمور به يف   مرين ظاهر، ألنَّ  األرق بنيالف :قلنا

، وليس ٍف خا وال  مدفوع،واجب وغري واجب غري الشاهد إىلٰ 

هبا املدح  حقُّ ستَ لتي يُ احلسنة ااألفعال  يف يدفع أنَّ  يمكن أحد أنْ 

ال يكون كذلك. فإذا كان  ب، وفيها ماالوجو فةص الثواب ما لهو

واستحقاق الثواب  ة لهرادللندب يف تناول اإل الواجب مشاركاً 

 هترك بواجال ألنَّ  ، بكراهة الرتكواملدح به، فليس يفارقه إالَّ 

بالقبيح  قوه والنفل ليس كذلك. فلو جعلنا الكراهة تتعلَّ رمك

. كام جعلنا األمر نهيُّ ، وكذلك الاىلٰ من احلكيم تع وغري القبيح

 اجببني الو صلالواجب، الرتفع الف ق بالواجب وغريمنه يتعلَّ 

 .العقول لندب مع ثبوت الفصل بينهام يفوا

ْمنَ َر��نَ : ]امقوهل[عنهام  حكايته تعاىلٰ  ٰى قيل: فام معن فإنْ 
َ
ا  ا َظل

َسنَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ونَ : وقوله تعاىلٰ ]، ٢٣[األعراف:  اأ

ُ
تَك

َ
ِمَن   ا�

ا�ِ 
 ].٣٥[البقرة:  � ِم�َ الظ�

ن  ه ما نستحقُّ ا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنَّقلنا: معناه أنَّ 

، وحرمناها الفايدة اجلليلة ]من الطاعة[ا ريد منَّما أُ  الثواب بفعل

 ا قبل أنْ مل يكن مستحق�  الثواب، وإنْ  ذلكم وعَ النِّن م

حكم  و يف، فههبا التي يستحقُّ لطاعة يفعل ا ]]٤٧ ص[[/

ه ظامل هلا، ت نفسه بأنَّ من فوَّ  ]بذلك[يوصف  ، فيجوز أنْ تحقِّ ملسا

[هو] ة. وهذا نفسه املنافع املستحقَّ  تمن فوَّ [بذلك] يوصف  كام

ونَ : قوله تعاىلٰ  ٰى معن
ُ
تَك

َ
 . �َ� مِ ا�ِ لظ� اا ِمَن �

  مَ ية، فلِ قولكم معص عىلٰ  فإذا مل تقع من آدم  :قيل فإنْ 

هذا الوجه؟  لباسه عىلٰ  َب لِ وبة وُس العق لبيس ة عىلٰ اجلنَّخرج من أُ 

 سبيل اجلزاء عىلٰ  لباس عىلٰ ة وسلب الخراج من اجلنَّاإل ولوال أنَّ 

ُهمَ : تعاىلٰ  الذنب، كام قال اهللا
َ
وََس �

ْ
وَس

َ
 ف

�
 ا ا�ش

ْ
 طاي

ُ
ُهمَ ن

َ
ِدَي �

ْ
ا  ِ�ُب

ُهمَ مَ 
ْ
يف  ل تعاىلٰ قاو ،]٢٠األعراف: [ اا ِمْن َسْوآتِِهمَ ا ُووِرَي َ�ن

رََجُهمَ ع آخر: موض
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا �  ا ِ�م�

َ
 ؟]٣٦[البقرة:  ا ِ�يهِ ن

سلب  ، ألنَّ ون عقاباً ة ال يكاجلنَّمن  خراجقلنا: نفس اإل

واألمل  ررضالهي بة وام العقواملنافع ليس بعقوبة، وإنَّ  اتاللذَّ 

لباس االستخفاف واإلهانة. وكذلك نزع ال سبيل الواقعان عىلٰ 

 تكون عقاباً  ا جيوز أنْ ممَّ  موراألُ  هذه نتكاالسوأة. فلو وإبداء 

داللة غريه، ب إىلٰ  لعقابباب ا فناها عنيكون غريه لرص وجيوز أنْ 

 فياملك ذفعلنا  ا. فإذه األنبياء يستحقَّ  العقاب ال جيوز أنْ  أنَّ 

 جيوز أنْ  فيام ال سبيل العقوبة، فهو أوىلٰ  عىلٰ  يكون واقعاً  جيوز أنْ 

 .كلذيكون ك

 كن عقوبة؟يمل  ذلك إنْ  وجه فام :قيل فإنْ 

 تبقية صلحة تقتيضملا أنَّ  مَ لِ عَ  يكون اهللا تعاىلٰ  نْ أ قلنا: ال يمتنع 

 ٰى ة، فمتمل يتناول من الشجر ٰى ة وتكليفه فيها متيف اجلنَّ  آدم

ت احلال يف املصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه منها تغريَّ  ولتنا

 ٰى حتَّ   سلب اللباسل يفكذلك القوحة. واملصل يف دار غريها هو

كام كانت هو املصلحة [الشجرة  يكون نزعه بعد التناول من

ه خمرج هلام إبليس بأنَّ  ام وصف، وإنَّ يف تبقيته قبل ذلك ]صلحةامل

الذي يكون  ن عندمها الفعلام وزيَّ ليهس إويث وسن حة ممن اجلنَّ

به  قعلَّ ه يته لكنَّعليزاء سبيل اجل مل يكن عىلٰ  خراج، وإنْ عنده اإل

  تعاىلٰ ، وكذلك وصف املصلحةيف  ]]٤٨ص [[/ط ق الرشتعلُّ 

ما سبق يف  أقدما عىلٰ  ٰى أغوامها، حتَّ  ام من حيثهتآلسو بدٍ ه مُ بأنَّ 

 أنَّ  ملن ذهب إىلٰ  عنهام، وال بدَّ  عزَ نيُ  س معهلباال بأنَّ  علم اهللا تعاىلٰ 

ن مثل هذا عقاب مهبا ال صغرية ال يستحقُّ  معصية آدم 

ة خراج من اجلنَّباإل هنبيَّ  يعاقب اهللا تعاىلٰ  ، وكيف جيوز أنْ ويلالتأ

 يكون مقروناً  أنْ  من ، والعقاب ال بدَّ ]قابمن الع[أو غريه 

 فيه بنهاية اهللا دنامن تعبَّ  وكيف يكون ؟باالستخفاف واإلهانة

 ؟انةاالستخفاف واإله ا ومنه تعاىلٰ ا منَّمستحق�  التعظيم والتبجيل

خ مبكت؟ وما بقدره مهان موبَّ  مستخفٍّ  ىلٰ ن إنفس تسك وأّي 

يعرف حقوقهم وال  ن ال مإالَّ  األنبياء  جييز مثل ذلك عىلٰ 

 ما تقضيه منازهلم. يعلم 

 ]: حلارثد اعب ادهمية ولاء بتسحياء إبليس حلوَّ إحول [

ِي  : فام قولكم يف قوله تعاىلٰ  :قال قائل فإنْ  :سألةم
�

َو ا�
ُ
ه

 
َ
ق
َ
 �ُ َخل

ْ
ف
َ
هَ وَ ٍس ْم ِمْن �

ْ
 ِمن

َ
ْهَ ا َزوَْجهَ اِحَدةٍ وََجَعل ا  ا لِ�َْسُ�َن إِ�َ

ا اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
مَ  ا�

َ
� 

ً
 َخِفيفا

ً
ْال َ

ْت �
َ
َل

َ
 بِِه �

ْ
ار�ت ْت َدَعَوا  فلم�

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
أ

تَنَ  اُهمَ ��  رَ اهللاَ 
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
اِكِر�َن ا َص ل

�
ن� ِمَن ا�ش

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
ا  �اِ�ا   فلم�

 
َ
مَ آت

ُ
 َجعَ ا َص اه

ً
 اِ�ا

َ
ُ ال

َ
�َء ِ�يمَ   � َ ُ

� 
َ
مَ ا آت

ُ
تَعَ اه

َ
ٰ ا �

َ
ا   ا� اُهللا َ�م�

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�� ] :ية ليس ظاهر هذه اآلأوَ  ،]١٩٠و ١٨٩األعراف

م من جيوز رصف دَّ ه مل يتق نَّ أل ،يقتيض وقوع املعصية من آدم 

وزوجته،   آدم ] ذكر[ الكناية يف مجيع الكالم إليه إالَّ  ]هذه[

اء. حوَّ  وزوجها املخلوق منها هي  ،ي آدمه دةحالوا النفس نَّ أل

 ه قد روي يف احلديثأنَّ  عىلٰ ناه،  ذكرعامَّ  ئنبما ترون يُ  فالظاهر عىلٰ 

رض هلا وكانت ع اءلت حوَّ مح أن لـامَّ  )لعنه اهللا تعاىلٰ (بليس إ أنَّ 

 يعيش ولدكِ  أنْ  أحببِت  ]: [إنْ يعيش هلا ولد. فقال هلا ن الممَّ 

ولدت  فلامَّ احلارث، ب ٰى سمَّ يُ إبليس قد  نوكاث، يه عبد احلارفسمِّ 
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: تعاىلٰ  قال ]]٤٩ص [[/ت ولدها هبذه التسمية. فلهذا سمَّ 

 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 . ااُهمَ ا آتَ ِ�يمَ َء  �

مناها يف  ة التي قدَّ الداللة العقليَّ  منا أنَّ عل قد : ال لهقي اجلواب:

 غريايص ملعك والكفر والرشال جيوز عليهم ا األنبياء  أنَّ 

 دخول املجاز فيها.  حمتملة، وال يصحُّ 

 ورضوب املجاز، فال بدَّ  تامل االح فيه  والكالم يف اجلملة يصحُّ 

 اآلية عىلٰ أويل هذه ت م مل نعل  ا ال حيتمل، فلو م  من بناء املحتمل عىلٰ 

  تأويلها مطابق لداللة العقل.  ا نعلم يف اجلملة أنَّ سبيل التفصيل، لكنَّ

شهد تا العقل وممَّ  اآلية ما يطابق دليلهذه  ويلوقد قيل يف تأ

 :له اللغة وجوه

 سبحانه:  يف قوله الكناية أنَّ  :منها
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ ا  َء ِ�يمَ  �َ

الذكور واإلناث  ، بل إىلٰ  ءاوحوَّ  دمآ غري راجعة إىلٰ  ااُهمَ آتَ 

كانت  نْ رشك من نسلهام. وإأ ن جنسني ممَّ  إىلٰ  من أوالدمها، أو

اهللا آدم  ٰى آت فلامَّ تقدير الكالم:  ]يكون[و ق هبامتتعلَّ  وىلٰ ألُ ة االكناي

ار أوالدمها فَّ وطلباه جعل كُ  ياهح الذي متنَّد الصالاء الولوحوَّ 

التأويل قوله سبحانه:  هذا يقوّ ويُ . تعاىلٰ  هللاغري ا إىلٰ  ذلك مضافاً 

 َتَع
َ
� ٰ

َ
  ا�

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ� م� املراد بالتثنية  أنَّ  ننبئ عيُ  ذاوه. �اُهللا �َ

 من اجلنسني أو النوعني، وليس جيب من حيث كانتأوردنا  ما

يكون مجيع ما يف  ، أنْ  اءوحوَّ  آدم مة راجعة إىلٰ قدِّ ة املتالكناي

الفصيح قد ينتقل من خطاب خماطب  ، ألنَّ يهاملإ اجعاً ر الكالم

 :  تعاىلٰ خالفها. قال اهللا خطاب غريه، ومن كناية إىلٰ  إىلٰ 
�
  ا إِن

رْسَ 
َ
نَ أ

ْ
 ل

َ
 اَك ش

ً
  اِهدا

�
 َوُم�َ�

ً
 َونَِذيرا

ً
ِمنُوا بِاِهللا َورَسُ  �ا

ْ
  ، وِ�ِ ِ�ُؤ

  ل إليهم، ثمّ خماطبة املرَس  إىلٰ  9فانرصف من خماطبة الرسول 

 وَ ل: قا
ُ
ُروعَ � ُروهُ ُه َوتُ ز�

�
 :قال ، ثمّ 9 يعني الرسول َوق

 َسب�ُحوُه
ُ
كالم فالل الرسول. مرِس يعني  ]٩و ٨[الفتح:  َو�

 .ٰى والكناية خمتلفة كام تر ،ببعض صل بعضهواحد متَّ 

 وقال اهلذيل:  ]]٥٠ص [[/

ة خالديا هلف نفيس     كأنَّ جدَّ

  وبياض وجهك للرتاب األعفر 

 كامل][من ال

 اض وجهه. يب: ويقل ملو

 وقال كثري: 

   أسيئي بنا أو أحسني ال ملومة

  تتقلَّ  لدينا وال مقليَّة إنْ  

 ل][من الطوي

 ترك اخلطاب. فخاطب ثمّ 

 :[كذلك] وقال اآلخر

   لك ناقتي ومجيع أهيل ٰى فد

  منه أتاين إنَّه وما يل 

 [من الوافر]

 منك أتاين.  :ومل يقل

 م له ذكر؟قدَّ ن مل يتمَّ ع ٰى كيف يكنَّ :قيل فإنْ 

ٰ  :قلنا: ال يمتنع ذلك، قال اهللا تعاىلٰ     َح��
ْ

تَوارَت

ِجَ 
ْ
ل م للشمس ذكر، وقايتقدَّ  ملو ،]٣٢[ص:  � ِب ابِا�

 الشاعر:

   ٰى لعمرك ما يغني الثراء عن الفت

  جت يومًا وضاق هبا الصدرإذا حرش 

 [من الطويل]

 م للنفس ذكر. ومل يتقدَّ 

م ذكر ه قد تقدَّ أنَّ  عىلٰ  ،اكثرية جد�  ٰى نهذا املع ىلٰ ع والشواهد

ِ : يف قوله تعاىلٰ  ،آدم  ولد
�

َو ا�  هُ
َ
ق
َ
ل مْ ي خَ ٍس مِ  �ُ

ْ
ف
َ
  ْن �

ةٍ وَ  م . وتقدَّ املراد بذلك مجيع ولد آدم  أنَّ  لومومع، اِحدَ

ا : ذكرهم يف قوله تعاىلٰ  أيضاً  ]]٥١ص [[/ مَ آتَ  فلم� ا  اهُ

 َص 
ً
. واملراد بذلك صاحلاً  ولداً  تامهاآ لـامَّ ه أنَّ  ٰى املعن ألنَّ ، اِ�ا

با قِّ مذكوران وعُ  محد. وإذا تقدَّ اكان اللفظ لفظ و اجلنس، وإنْ 

ك من يليق به. والرش ضاف إىلٰ يُ  ب أنْ بأمر ال يليق بأحدمها، وج

يليق  وهو ،م ذكرهتقدَّ  ننفيه عنه وإنْ  ، فيجب أنْ ال يليق بآدم 

 قه هبم.علِّ نُ  أنْ  بار ولده ونسله فيجفَّ بكُ 

ه حيمل د بن بحر األصفهاين، فإنَّ ما ذكره أبو مسلم حممّ  :ومنها

، ءاوحوَّ  قة بآدم لِّ يعها غري متع مجالكناية يف أنَّ  عىلٰ  اآلية

اهَ  فيجعل اهلاء يف
�
ش

َ
غ

َ
  اَدَعَوا اَهللا َر��ُهمَ والكناية يف  ا�

 و
َ
مَ آت

ُ
 ا َص اه

ً
ق يتعلَّ  مل. و]نسلهام [من من أرشك راجعني إىلٰ  اِ�ا

ٍس   : قوله تعاىلٰ من اخلطاب إالَّ  بآدم 
ْ
ف
َ
ُ�ْم ِمْن �

َ
ق
َ
َخل

ٍس : تعاىلٰ  يف قولهرة قال: واإلشا ،اِحَدةٍ وَ 
ْ
ف
َ
ُ�ْم ِمْن �

َ
ق
َ
 َخل

ةٍ وَ 
َ
هَ قوله: ة. وكذلك اخللق عامَّ  إىلٰ  اِحد

ْ
 ِمن

َ
  ، اا َزوَْجهَ وََجَعل

َو : ىلٰ امنها بعضهم، كام قال اهللا تع خصَّ  ثمّ 
ُ
ِ ه

�
ْم ِ�  ا�

ُ
�ُ ي �َُس��

 ٰ َْحِر َح��
ْ

َ�� َوا�
ْ
  ا�

َ
 إِذ

ُ
ف
ْ
تُْم ِ� ال

ْ
ن
ُ
ِك وََجَر�ْنَ ا ك

ْ
، ْم بِِر�ٍح َطي�بَةٍ هِ  بِ ل

 راكب البحر. خصَّ  لتسيري، ثمّ ب اجلامعة باطفخا
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 م خملوقوناآلية أخربت عن مجلة أمر البرش بأهنَّ هذه  وكذلك

عاد الذكر  . ثمّ  اءمها آدم وحوَّ ومن نفس واحدة وزوجها، 

ء كاله الرش ٰى عدَّ ااه أعطاه إيَّ  فلامَّ  ، ما سأل تعاىلٰ  الذي سأل اهللا  إىلٰ 

ُ�ْم  بقوله: ٰى يكون عن ز أنْ ئوجا :ته. قال عطيَّ يف
َ
ق
َ
ِي َخل

�
ُهَو ا�

 
ْ
ف
َ
بني آدم  ، إذا كان كلُّ خصوصاً  املرشكني[ اِحَدةٍ ٍس وَ ِمْن �

: يف قوله تعاىلٰ  ٰى عنامل كونية وزوجها، ودمن نفس واح  خملوقاً 

 ٍَس و
ْ
ف
َ
ُ�ْم ِمْن �

َ
ق
َ
منكم من نفس   واحدٍ  خلق كلَّ  اِحَدةٍ َخل

 ب.يف القرآن ويف كالم العر كثرياً  يءوهذا قد جي]. حدةوا

ي: قال اهللا تعاىلٰ  ِ
�

ُمْحَصنَ َن يَْر�ُ َوا�
ْ
 ا�

َ
تُوا  ون

ْ
ْم يَأ

َ
م� �

ُ
اِت �

َهدَ 
ُ
ْر�ََعِة ش

َ
 بِأ

َ
ِ�ُ اَء ف

ْ
مَ وُهمْ اج

َ
ةً انِ�َ  � َ   ىٰ واملعن ]،٤[النور:   َج�ْ

ارب يق . وهذا الوجه]ةثامنني جلد[منهم  واحدٍ  فاجلدوا كلَّ 

 يف الرتتيب.خالفه  وإنْ  ٰى يف املعن ]]٥٢ص [[/ل الوجه األوَّ 

 اء يف قوله: ن اهلتكو أنْ  :ومنها
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 راجعة إىلٰ  ءَ  �

 أمثاالً  ام طلبا من اهللا تعاىلٰ أهنَّ  ٰى نن املع، ويكوعاىلٰ تاهللا  ال إىلٰ  الولد

 ٰى جمر قول. وجيري هذا الرشكا بني الطلبتنيأالصالح، ف للولد

، أي )ه بآخركتَ أعطيتك رش  فلامَّ  ي درمهاً منِّ طلبَت (قول القائل: 

 إليه. خر مضافاً طلبت آ

 إىلٰ  مل الكالتكون الكناية من أوَّ  هذا الوجه ال يمتنع أنْ  فعىلٰ 

 . اء وَّ آدم وح إىلٰ راجعة آخره 

تَعَ هذا الوجه لقوله:  عىلٰ  ٰى معن قيل: فأيُّ  فإنْ 
َ
ٰ ا�

َ
م�  �  ااُهللا �َ

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�� ؟عد آخرب منه ولد بطلَ يُ  اهللا عن أنْ  وكيف يتعاىلٰ ؟ 

 هها عنام نزَّ رشاك، وإنَّ نفسه عن هذا اإل ه اهللا تعاىلٰ نزِّ يُ  مل :قلنا

ل،  حكم األوَّ  ينقطع هذا الكالم عن أنْ ع وليس يمتن رشاك به،اإل

ِ قال:  ه تعاىلٰ ق به، ألنَّ متعلِّ  ويكون غري
ْ

�ُ�
َ
 أ

َ
ون

ُ
  امَ �

َ
ُق  ال

ُ
ل
ْ َ
� 

 
َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
 وَُهْم �

ً
ئا

ْ
�

َ
عن   ىلٰ ه نفسه تعازَّ فن ]،١٩١[األعراف: �ش

 .مهذا الرشك دون ما تقدَّ 

الصورة، صل به يف تَّ  يانقطاع اللفظ يف احلكم عامَّ  وليس يمتنع

 من عادة العرب أنْ  كالم العرب، ألنَّ ] يف[آن وهذا كثري يف القرو

 :قال لـامَّ  ه تعاىلٰ املعاين، فكأنَّ  عاةمرامن  لفاظ أكثريراعوا األ

 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

يف طلب الولد،  ، وأراد االشرتاكا مَ اهُ ا آتَ يمَ َء �ِ  �

ِ : بقوله تعاىلٰ  ]جاء[
ْ

ا �ُ�  َ�م�
ُ
 و�

َ
مطابقة اللفظ  عىلٰ  �ن

اذ عن اختِّ  ه يتعاىلٰ ، ألنَّ اهللا تعاىلٰ  إىلٰ  ن الثاين راجعاً كا ل، وإنْ األوَّ 

 َل ئِ قد ُس و 9 قول النبيِّ [ما روي عن]  ه. ومثلهوما أشبه ولدال

عن  يعقَّ  العقوقة، ومن شاء منكم أنْ  بُّ حِ أُ ل: «ال عن العقيقة فقا

 ،ختلف املعنيانا وإنْ  ]]٥٣ ص[[/ولده فليفعل». فطابق اللفظ 

 . ]مهمكال وهذا كثري يف[

 ه، ألنَّ إليفت لتَ ث فال يُ يف هذا الباب من احلدي ٰى عدَّ ا ما يُ فأمَّ 

ا م فل يف خالقبَ ة العقول، وال تُ أدلَّ  عىلٰ  ٰى بنتُ  جيب أنْ  األخبار

ل أخبار اجلرب والتشبيه، قبَ العقول. وهلذا ال تُ  ]ةأدلَّ [يه تضتق

يكن اخلرب  هذا لو مل سهل. وكلُّ  كان هلا خمرج هلا إنْ تأوَّ نها أو ونردُّ 

اخلرب يرويه  ذاه طريقه، فإنَّ  يف سنده مقدوحاً  عىلٰ  الوارد مطعوناً 

احلسن مل يسمع من  قتادة عن احلسن عن سمرة وهو منقطع، ألنَّ 

 ني.يف قول البغداديِّ  ئاً شي مرةس

احلسن  نَّ هذا احلديث من وجه آخر، أل وقد يدخل الوهن عىلٰ 

عن   ،ه خلف بن ساملروا يقول بخالف هذه الرواية فيام ]نفسه[

ا: تعاىلٰ  لهعن احلسن يف قوعروة، عن  ،إسحاق بن يوسف   فلم�

مَ آتَ   ا َص اهُ
َ

 َجَعال
ً
 اِ�ا

َ
� َ ُ

� ُ
َ

مَ ا آتَ َء ِ�يمَ  �  املرشكون. هم  :قال ،ااهُ

  ،كرمة وعِ  ،وبإزاء هذا احلديث ما روي عن سعيد بن جبري 

آدم  ك غري منسوب إىلٰ الرش نَّ ، من أ وغريهم ، سنحلاو

 ة واضحة. وهذه مجل ،غريمها ]به[املراد  وأنَّ ،  وزوجته

*   *   * 

 السيِّد املرتٰىض  /ة))/ (جوابات املسائل الرازيَّ ١رسائل (ج ال

   :هـ)٤٣٦(ت 

ا قوله تعاىلٰ ]] ١٢٣ص [[ ٰ : فأمَّ وَ  وََع�َ
َ
غ

َ
  � ىٰ آدَُم َر��ُه �

ل يشء تكلَّمنا عليها يف كتاب ية أوَّ فهذه اآل]، ١٢١ [طه:

ا ال تدلُّ عىلٰ ه)، وبيَّنَّ(التنزي ، وأنَّ دم وقوع قبيح من آ ا أهنَّ

ظاهرها حيتمل الصحيح الذي نقوله، كام أنَّه حمتمل للباطل الذي 

 إليه. يذهبون 

خمالفة األمر أو اإلرادة، واألمر  ) تدلُّ عىلٰ ألنَّ لفظة (عٰىص 

 فة الندب، واألمر عىلٰ وبام له ص قان بالواجب ادة قد يتعلَّ ر إلوا 

، فمن أين هلم ندب بالواجب دون ال احلقيقة أمر بالندب، كام أنَّه أمر 

   عدل عن املندوب إليه.   ، بأنْ يكون عٰىص   ه خالف الواجب دون أنْ أنَّ 

من تناول الشجرة  الكفِّ  ندبه إىلٰ  اهللا تعاىلٰ  يكون نْ وليس أ 

عقابًا، ألنَّه مل يفعل  ، فلم يستحّق خالف وتناول نْ ، بأوعٰىص 

 اعةالط ه عىلٰ حقُّ ه حرم نفسه الثواب الذي كان يستقبيحًا، لكنَّ

 ِدَب إليها. التي نُ 

وَ : قوله تعاىلٰ  ٰى ومعن
َ
غ

َ
ة أنَّ أي خاب. وال شبهة يف اللغ ىٰ �

 (خاب)، قال الشاعر: ٰى ) تكون بمعنٰى (غو لفظة
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   اس أمرهنلافمن يلَق خريًا حيمد 

  الئام الغيِّ  ومل يغَو مل يعدم عىلٰ  

 : له تعاىلٰ ذكره يف كتاب (التنزيه) أنَّ قووممَّا مل ن
َ
� 

َ
بعد  ىٰ وَ غ

الذي  بة، وال يليق بالغيِّ يال يليق إالَّ باخل آَدُم َر��هُ  َعَ�ٰ قوله: 

ُيعَطف  ء [ال]]] اليش١٢٤شد، ألنَّ /[[ص بيح وضّد الرهو الق

. فعٰىص  يقال: عٰىص  فسه، وحمال أنْ سببًا يف نوال يكون  ،هسفن عىلٰ 

لاأل ٰى فاء غري معنُيراد بام ُعطَِف بال من أنْ  وال بدَّ   . وَّ

واخليبة هي حرمان الثواب باملعصية التي هي ترك املندوب 

الذي هو الفعل  والغيُّ  يعطف عليها. أنْ وسبب فيها، فجاز 

  فيه. سبباً  يكون وال أنْ  ةاملعصي القبيح، ال جيوز عطفه عىلٰ 

أي مل يفعل  َعَ�ٰ بـ  يريد قالوا: ما املانع من أنْ  فإنْ 

باإلخالل به  يستحقُّ ، والواجب جرةعن الش الكفِّ  الواجب من

حت م ما ذهبتم  حرمان الثواب، كالفعل املندوب إليه، فكيف رجَّ

 ما ذهبنا نحن إليه؟  إليه عىلٰ 

 : (عٰىص تعاىلٰ  اهر من قولهظلاقلنا: الرتجيح لقولنا ظاهر، إذ 

اء اجلز عصية، وأنَّه كلُّ امل ) أنَّ الذي دخلته الفاء جزاء عىلٰ ٰى فغو

 )رسق فُقطِعَ (ألنَّ الظاهر من قول القائل:  عصية،املب ستحقِّ امل

 بعضه. اجلزاء ال  لك مجيعأنَّ ذ )قذف فُجلَِد ثامنني(و

  ه عىلٰ انلمح )من دخل داري فله درهم(وكذا إذا قال القائل: 

ول بالدخ ظاهر يقتيض أنَّ الدرهم مجيع جزائه، وال يستحقُّ  الأنَّ 

 سواه. 

والعقاب وحرمان  مَّ الذ لواجب استحقَّ ومن مل يفعل ا

 ء كانليش الثواب، ومن مل يفعل املندوب إليه فهو غري مستحقٍّ 

 ا فيه إالَّ حرمان الثواب فقط.تام�  للندب سبباً تركه 

ليس كذلك، وإذا كان الظاهر  بواجيفعل ال مل ا أنَّ منوبيَّنَّ

 إالَّ  ب مل يلَق ذلك السب يع اجلزاء عىلٰ  أنَّ ما دخلته الفاء مجيقتيض

 دون ما ذهبوا إليه، وهذا واضح ملن تدبَّره. ام قلناهب

*   *   *  

 السيِّد املرتٰىض  /ة)قرآنيَّ ل ال(أجوبة املسائ)/ ٣رسائل (ج ال

 :هـ)٤٣٦(ت 

ٰ : [قوله تعاىلٰ  :ةمسأل ]]١١٥[[ص 
�

�
َ
ل
َ
ت
َ
ِه   �

�
 َر�

ْ
 مِن

ُ
م

َ
آد

 
َ
ِم

َ
� 

َ
ت
َ
 اٍت �

ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

َ
 :لخ]إ ... هِ اب

ٰ  :قوله تعاىلٰ  ٰى ما معن
�

�
َ
تَل

َ
ِمَ  �

َ
ُم ِمْن َر��ِه �

َ
تَ آد

َ
ِه  اٍت �

ْ
ي
َ
اَب َعل

ُه ُهَو ا�� 
�
 ؟]٣٧[البقرة:  �و�اُب ا�ر�ِحيُم إِن

 : ا قوله تعاىلٰ أمَّ  اجلواب:
َ
تَل

َ
� ٰ

�
ِمَ ْن َر��هِ آَدُم مِ  �

َ
،  اٍت  �

  س كلُّ سبيل الطاعة، ولي عىلٰ  هاهنا هو القبول والتناول يفالتلقِّ 

، الً يكون متقبِّ  ٰى حتَّ  ياً يكون له متلقّ حد من غريه وا ما سمعه

 ف هبذه السمة.وَص فيُ 

ٰ : قوله تعاىلٰ  ٰى وأغن
�

�
َ
تَل

َ
�  ْاهللا هلنَّ  يقول: فرغت إىلٰ  عن أن  

 ٰى معن ، ألنَّ ]أو سأله عقبهنَّ  اهللا هبنَّ  ىلٰ فزع إ[ظ:  عقبهنَّ  هأو سألت

، اختصاراً  الممن الك َف ذِ ُح  نبئ عامَّ ذلك ويُ ي يفيد التلقّ 

تَ : وهلذا قال تعاىلٰ  ]]١١٦ [[ص/
َ
يْهِ �

َ
وال يتوب عليه  ،اَب َعل

 الكلامت. كسأل ورغب ويفزع بتل  بأنْ إالَّ 

آدم   ٰى (فتلقَّ  :اس وجماهد بَّ ع ة وابنوقد قرأ ابن كثري وأهل مكَّ 

هذه  ىلٰ ه)] وبرفع (كلامت)، وعه كلامت) بالنصب [(من ربِّ من ربِّ 

الكلامت  نَّ أ ٰى ي القبول، بل يكون املعنالتلقِّ  ٰى معن يكون قراءة الال

 تداركته بالنجاة والرمحة.

نَ نَ �� رَ ا: ا الكلامت فقد قيل إهنَّ مَّ فأ مْ
َ
ل َسنَ ا ظَ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ا أ

َ
� 

ْ
ِفْر  مْ ا َو�ِن

ْ
غ

َ
�

 َ
َ

ْنَ �
َ

َ ا َوتَرْ�
ْ
ن� ِمَن ا�

َ
و�

ُ
َك �َن ا �َ  . ]٢٣[األعراف:  �اِ�ِ

 اهللا واهللا  ه إالَّ حلمد هللا وال إلوا (سبحان اهللا :يل هوقيل: ب

 أكرب).

تبت  أرأيت إنْ  ،ربِّ  قال: يا آدم  نَّ أ وقيل: بل الكلامت 

 ة.اجلنَّ رجعك إىلٰ : إذن أُ عاىلٰ قال اهللا ت، وأصلحت

 مكتوباً  ٰى آدم رأ  : إنَّ -تصُّ أهل البيت واية ختوهذه ر -يل ق و

هذه  :له قيلفسأل عنها؟ ف، مةمة مكرَّ أسامء معظَّ  العرش عىلٰ 

ذلك  ، وأمكنهم مكانةً تعاىلٰ  عند اهللا اخللق منزلةً  أسامء أجّل 

وفاطمة  يلٍّ د وعيم والتعظيم، أسامء حممّ لثناء والتفخبأعظم ا

 سأل آدم  ، فحينئذٍ ) عليهماهللا تاصلو(واحلسن واحلسني 

 وجعلهم الوسيلة يف قبول توبته ورفع منزلته. تعاىلٰ  هربَّ 

خري كيف يطابق هذا الوجه قوله وجه األال هذا قيل: عىلٰ  نْ فإ

ٰ : تعاىلٰ 
�

�
َ
تَل

َ
ِمَ آَدُم ِمْن َر��ِه  �

َ
اه؟ وكيف وما الذي تلقَّ ؟ اٍت �

ا ل، ألهنَّ ألوَّ وجوه ايف ال يتمُّ  اممن ذكرهتم كلامت؟ وهذه إنَّ  ٰى سمَّ يُ 

 . حالٍ  كلِّ  نة ذكر كلامت وألفاظ عىلٰ متضمِّ 

ع رضب من التوسُّ  عىلٰ ت الكتابة كلام ٰى سمَّ قلنا: قد يُ 

 ٰى رأ  آدم  قد ذكرنا أنَّ  ]]١١٧/[[ص  از، وإذا كنَّوالتجوُّ 

اها ا كلامت تلقَّ هنَّ يقال: إ ن أسامء قوم، فجائز أنْ يتضمَّ  كتاباً 

 ا. اهللا هب إىلٰ  بورغ

تلك الكتابة سأل عنها،  ٰى رأ  لـامَّ يكون آدم  أنْ  وجيوز أيضاً 
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مته وأجللته ورفعت ته وعظَّ كرمء من أ هذه أسام: قال اهللا تعاىلٰ 

لامت التي وكانت هذه الك،  أعطيتل به إالَّ أسمنزلته، ومن ال أُ 

 اها وانتفع هبا. تلقّ 

 بته، وهو عىلٰ وت وقبول اهللا تعاىلٰ  دم ا التوبة من آفأمَّ 

 بأنْ  وال عٰىص  وال قارف قبيحاً  الصحيح مل يوقع ذنباً  مذهبنا

 ا معناها مستقٰىص نَّبيَّ قد ، فندوباً م ترك نْ ، بل بأخالف واجباً 

ة  مستوىفٰ  الشبهة لنا وأز ،)يف كتاب (تنزيه األنبياء واألئمَّ

 أخذ من موضعه.، فمن أراد ذلك ٰى املعرتضة عن هذا املعن

اه نستهدي سبيل  التوفيق، وإيَّ ونة واملع نستمدُّ  ومن اهللا

 العاملني.  ربِّ  الرشاد، واحلمد هللا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٤(ج مة اإلما شايف يفلا

َم لكم يف لِّ ُس  يقول: هذا إنْ  وليس ألحٍد أنْ ]] ١٢٢[[ص 

 مجيع اآليات مل ُيسلَّم لكم يف قوله: 
َ
 ف

�
ُهَما ا�ش

�
َز�

َ
 طَ يْ أ

ُ
  ان

]، ألنَّه قد خربَّ عن تأثري غوايته ووسوسته بام كان ٣٥ رة:[البق

ذه اآلية أنَّ آدم ح يف هصحيال ٰى نَّ املعنمنهام من الفعل، وذلك أ 

وترك اجتناب الشجرة،  ]] إىلٰ ١٢٣اء كانا مندوبني /[[ص وحوَّ 

 ألنَّ األنبياء الا، ومل يكن ذلك عليهام واجبًا الزمًا، التناول منه

تناوال من الشجرة  ٰى فوسوس هلام الشيطان حتَّ اجب، لِّون بالوُخي 

إزالًال  ُسّميو، ابأنفسهام الثوفرتكا مندوبًا إليه، وحرما بذلك 

يف  ألنَّه حطٌّ هلام عن درجة الثواب وفعل األفضل، وقوله تعاىلٰ 

وَ  وََعَ�ٰ خر: وضع آم
َ
غ

َ
 ] ال ينايف١٢١[طه:  � ىٰ آَدُم َر��ُه �

هبا من أخلَّ بالواجب والندب  ٰى ة قد ُيسمَّ املعصي ، ألنَّ ٰى عنملاهذا 

وَ معًا، وقوله: 
َ
غ

َ
 الثواب عىلٰ  حّق مل يست من حيث أي خاب ىٰ �

 ما ُنِدَب إليه.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٤األمايل (ج 

 :سأل سائل عن قوله تعاىلٰ  [تأويل آية]: إنْ  ]]١٣٧[[ص 

 ِ
�

ُ�ْم  يُهَو ا�
َ
ق
َ
ٍس وَ مِ َخل

ْ
ف
َ
هَ ْن �

ْ
 ِمن

َ
ا ا َزوَْجهَ اِحَدةٍ وََجَعل

ْهَ  تَعَ قوله:  إىلٰ  ... الِ�َْسُ�َن إِ�َ
َ
ٰ ا�

َ
ِ اهللاُ  �

ْ
ا �ُ�   َ�م�

َ
ون

ُ
�� 

 ية يقتيض]، فقال: أليس ظاهر هذه اآل١٩٠و ١٨٩[األعراف: 

ماألنبياء  ك باهللا عىلٰ جواز الرش م دآ إالَّ ذكر ، ألنَّه مل يتقدَّ

 : يكون قوله تعاىلٰ  ، فيجب أنْ اء وحوَّ 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

ا َء ِ�يمَ  �

 
َ
مَ آت

ُ
 هام. يرجع إلي ااه

م  اء  ذكر آدم وحوَّ : كام أنَّ لنااجلواب: ق  م، فقد تقدَّ قد تقدَّ

ُ�مْ : تعاىلٰ أيضًا ذكر غريمها يف قوله 
َ
ق
َ
ِي َخل

�
، ومعلوم ُهَو ا�

ايف قوله:   مآدأنَّ املراد بذلك مجيع ولد  ا  اُهمَ آتَ  فلم�

 َص 
ً
 فلامَّ : ٰى ، وأراد بالصالح االستواء يف األعضاء، واملعناِ�ا

كان  د هبذا اجلنس دون الواحد، وإنْ ًا، واملراصاحلآتامها ولدًا 

آتامها جنسًا من األوالد صاحلني.  فلامَّ : ٰى اللفظ لفظ وحدة، واملعن

 : اىلٰ يرجع قوله تع نْ أ ما ذكرناه جاز  وإذا كان األمر عىلٰ 
َ

ُ َجَعال
َ

� 

�ءَ  َ ُ
�  ٰم ذكرهم.  إىل  ولدمها، وقد تقدَّ

لتثنية يف ألجل ا اء وحوَّ  دمآ ه إىلٰ ب ردُّ فإن قيل: إنَّام وج

م ذكر اثنني إالَّ ذكرمها   .الكالم، ومل يتقدَّ

 ُجِعَل هذا ترجيحًا يف رجوعه إليهام جاز أيضًا أنْ  : إنْ قلنا

تَعَ ية: ر اآلآخ يف اىلٰ عُجيَعل قوله ت
َ
� ٰ

َ
ِ  ا�

ْ
ا �ُ�  اُهللا َ�م�

َ
ون

ُ
�� 

بًا لرجوع ١٣٨[[ص / د. األواللة مج الكالم إىلٰ ]] وجهًا مقرِّ

الذكور واإلناث من ولد  يكون أشار يف التثنية إىلٰ  ًا أنْ وجيوز أيض

أنَّه إذا  جنسني منهم، فحسنت التثنية لذلك. عىلٰ  وإىلٰ   آدم

م يف ال َم بالدليل كم من األحكام وُعلِ المها حن ثّم تراأم المكتقدَّ

 اآلخر. ه إىلٰ قه بأحد األمرين وجب ردُّ استحالة تعلُّ 

وز عليه الرشك مل جيز عود الكالم ال جي آدم نا أنَّ علموإذا 

 .من ولد آدم  كوريناملذ إليه، فوجب عوده إىلٰ 

ال: ه، ق جهو ائي يف هذا ما نحن نورده عىلٰ بَّ اجلُ  وذكر أبو عيلٍّ 

خلق بني آدم من نفس واحدة، ألنَّ  هبذا أنَّ اهللا تعاىلٰ  ٰى ام عنإنَّ 

 : تعاىلٰ  اإلضامر يف قوله
َ
ل

َ
 خ

ُ
�

َ
، بني آدم به  ٰى إنَّام عن مْ ق

اء من خلق حوَّ  والنفس الواحدة التي خلقهم منها هي آدم، ألنَّه

ن  : ملخلقها من ضلع من أضالعه، ويقا  آدم. ويقال: إنَّه تعاىلٰ 

م ُخلِقوا من آدم  يعًا إىلٰ عوا مج، فرجينتهط  .أهنَّ

 : وبنيَّ ذلك بقوله تعاىلٰ 
ْ
َق ِمن

َ
]، ١النساء: [ اا َزوَْجهَ هَ وََخل

به أنَّه خلق من هذا النفس زوجها، وزوجها هو  ٰى ألنَّه عن

ا: بقوله تعاىلٰ  ٰى وعن . اءحوَّ  اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
�  

ً
ْال َ

ْت �
َ
َل

َ
ا �

 
ً
ِفيفا

َ
داء احلمل، ألنَّه يف ذلك ه يف ابتمن لهاو حبلها ه، ومحخ

 الوقت خفيف عليها.

مَ : قوله تعاىلٰ  ٰى ومعن
َ
� 

ْ
هبذا احلمل يف  مرورها أنَّ   بِهِ ر�ت

كرب الولد يف  فلامَّ ته، فها به كان عليها سهالً خلفَّ ك الوقت وترصُّ ذل

 : قوله تعاىلٰ  ٰى بطنها ثقل ذلك عليها، فهو معن
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
 أ

ْ
عَ ت

َ
  َوا د

  واحلركة.فثقل عليها عند ذلك امليش اهللاَ 
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ام دعوا اَدَعَوا اَهللا َر��ُهمَ : بقوله تعاىلٰ  ٰى وعن د كرب عن أهنَّ

نسالً صاحلًا لنكوننَّ من  اال: لئن آتيتنا يا ربِّ طنها فقالولد يف ب

ام أرالشا يكون هلام أوالد تؤنسهام  ادا أنْ كرين لنعمتك علينا، ألهنَّ

ام كانا فردين مستوحشني، إذا غاب  ه،فيكانا الذي وضع مليف ا ألهنَّ

صاحلًا  الً آتامها نس امَّ فلأحدمها بقي اآلخر مستوحشًا بال مؤنس، 

كانت  اء د الذين كانوا يولدون هلام ألنَّ حوَّ وهم األوال معاىفٰ 

ا ولدت يف مخسامئة بطن ٰى بطن ذكرًا وُأنث  كلِّ تلد يف ، فقال: إهنَّ

 .ألف ولد

ا: ىلٰ بقوله تعا ٰى وعن  ا َص اُهمَ آتَ  فلم�
َ

 َجَعال
ً
 اِ�ا

َ
� َ ُ

� ُ
َ

ا  َء ِ�يمَ  �

جعال له  ٰى ذكر وُأنثالذي هم  الحسل الصهذا الن أي إنَّ  ااُهمَ آتَ 

الذين   م إىلٰ عَ كاء فيام آتامها من نعمة، وأضاف بعد تلك النِّرش 

ذوهم آهلة مع اهللا تعاىلٰ  بقوله  ومل يعن من األصنام واألوثان، اختَّ

 جَ : تعاىلٰ 
َ

آدم ال جيوز عليه ألنَّ  ،اء آدم وحوَّ  َعال

ك جاز الرش ولومن أنبيائه،  ك ألنَّه نبيٌّ ]] الرش١٣٩ [[ص/

يه لع( ؤّديه النبيُّ يثق أحدنا بام يُ  ا جاز أنْ األنبياء مل والكفر عىلٰ 

 ز، ألنَّ من جاز عليه الكفر جا عن اهللا تعاىلٰ  )الصالة والسالم

لكذب مل ُيؤَخذ بإخباره، فصحَّ هبذا ز عليه امن جالكذب، وعليه ا

 : تعاىلٰ أنَّ اإلضامر يف قوله 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 إنَّام يعني به النسل. ءَ  �

م كانوا ذكراً  لك عىلٰ وإنَّام ذكر ذ  فلامَّ ، ٰى وُأنث سبيل التثنية ألهنَّ

عن  إلخبار ااإلخبار عنهام ك جيعل تعاىلٰ  كانوا صنفني جاز أنْ 

 ني.كانا صنف ذاإ ننياالث

ة تأويلنا هذا قوله تعاىلٰ  وقد دلَّ عىلٰ  يف آخر اآلية:  صحَّ

 َع
َ
ٰ ا�

َ
ِ  ااُهللا َ�م�  �

ْ
�ُ� 

َ
ون

ُ
�� َّفبني ، ن جعلوا هللا أنَّ الذي

ضامرهم إضامر اجلامعة، فقال رشكاء هم مجاعة، فلهذا جعل إ

ِ : تعاىلٰ 
ْ

�ُ� 
َ
ون

ُ
� يلٍّ عكالم أيب  . مٰىض. 

ا: له تعاىلٰ د قيل يف قوق و  ا َص اُهمَ آتَ  فلم�
ً
  مضافًا إىلٰ  اِ�ا

م  اء يف اخللقة االستوح لصاله أراد باالذي هو أنَّ  -الوجه املتقدِّ

يف  وجه آخر، وهو: أنَّه لو أراد الصالح - ء واالعتدال يف األعضا

د جيوز ق  نيين لكان الكالم أيضًا مستقيًام، ألنَّ الصالح يف الدِّ الدِّ 

كًا، مرش ٰى يف حاٍل صاحلًا ويف ُأخركون صالحه في يكفر بعد أنْ 

 . وهذا ال يتناىفٰ 

غريه، ومن   ب إىلٰ طاخ نواز االنتقال موقد استشهد يف ج

ال من مذكور سواه، ليصحَّ ما قلناه من االنتق كناية من مذكور إىلٰ 

 إِ : ولدمها بقوله تعاىلٰ  إىلٰ  اء وحوَّ  الكناية عن آدم 
�
  ا ن

رْسَ 
َ
نَ أ

ْ
 ل

َ
 هِ ااَك ش

�
 َوُم�َ�

ً
 دا

ً
 َونَِذيرا

ً
ِمنُوا بِاِهللا َورَُسوِ�ِ  �ا

ْ
،  ِ�ُؤ

خماطبة املرَسل إليهم، ثّم قال:   سول إىلٰ اطبة الرف عن خمفانرص

 َعز�
ُ
ُروهُ َو�

�
، ثّم )عليه الصالة والسالم(يعني الرسول  ُروُه َوتَُوق

َسب�ُحوُه قال: 
ُ
، لرسولمرِسل اوهو يعني  ]،٩و ٨[الفتح:  َو�

متَّصل بعضه ببعض، واخلطاب منتقل من واحد  كالم واحدفال

 غريه. ويقول اهلذيل:  إىلٰ 

ةُ  نْ أ كيا هلف نفيس    خالد جدَّ

  راألعف وبياض وجهك للرتاب 

 ومل يقل: وبياض وجهه. وقال كثري: 

   ملومة بنا أو أحسني ال ئيأسي

  تقلت لدينا وال مقليًَّة إنْ  

 آخر: رك اخلطاب. وقال تفخاطب ثمّ  ]]١٤٠[[ص /

   أهيل ومجيع ٰى لك يا فت ٰى فد

  وما يل إنَّه منه أتاين 

أبا مسلم حمّمد  منك أتاين. ووجدت قل:]] ومل ي١٤١[ص [/

ق مجيعها غري متعلِّ أنَّ اخلطاب يف  مل هذه اآلية عىلٰ بن بحر حيا

اهَ ، وجيعل اهلاء يف: اء وآدم بحوَّ 
�
ش

َ
غ

َ
  دََعَوا يف  والكناية ا�

تَنَ مَ َر��هُ اَهللا ]] ١٤٢[[ص /
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
 ا َص ا ل

ً
من  راجعتني إىلٰ  اِ�ا

من اخلطاب إالَّ قوله:  اء وحوَّ  آدمق بومل يتعلَّ أرشك، 

 ْْم ِمن ُ�
َ
ق
َ
ل ٍس وَ  خَ

ْ
ف
َ
ةٍ �

اإلشارة يف قوله:  ]، ألنَّ ٦[الزمر:  اِحدَ

 ٍَس و
ْ
ف
َ
ْم ِمْن � ُ�

َ
ق
َ
ل ةٍ خَ

ك قوله ة. وكذلعامَّ اخللق  ىلٰ إ اِحدَ

 : عاىلٰ ت
َ

هَ  وََجَعل
ْ
. ثّم خصَّ منها بعضهم كام قال اَزوَْجهَ ا ِمن

ِ : تعاىلٰ 
�

ُ ُهَو ا� ُُ�ْم ِ� ي � ٰ َس�� ِر َح��
ْ
َح

ْ
َ�� َوا�

ْ
   ا�

َ
 إِذ

ُ
تُْم ِ�  ا ك

ْ
ن

ِك 
ْ
ل
ُ
ف
ْ
 ، فخاطب اجلامعة بالتسيري يف�ٍح َطي�بَةٍ وََجَر�َْن بِِهْم بِرِ ال

وََجَر�َْن بِِهْم  :قوله تعاىلٰ  راكب البحر بر، ثّم خصَّ لبحوا الربِّ 

عن مجلة ت أخرب ذلك هذه اآلية]، ك٢٢[يونس:  بِِر�ٍح َطي�بَةٍ 

م خملوقون من نفس واحدة وز وجها آدم أمر البرش، فإهنَّ

 فلامَّ ما سأل،  الذكر أي الذي سأل اهللا تعاىلٰ  ا دع. ثمّ  اءوحوَّ 

 يَّته.كاء يف عطلرشا ٰى عادَّ  اهأعطاه إيَّ 

ُ�ْم ِمْن  بقوله:  ٰى يكون عن وقال: جائز أنْ 
َ
ق
َ
ِي َخل

�
ُهَو ا�

ٍس واحِ 
ْ
ف
َ
ةٍ �

َ
بني آدم خملوقًا من  إذ كان كلُّ  صوصًا،خ نيكاملرش د

 نفس واحدة.

ٍس : تعاىلٰ  قولهيف  ٰى يكون املعن نْ وجيوز أ
ْ
ف

َ
ْم ِمْن �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

جييء  ، وهذاواحدة من نفسكم نم واحدٍ  خلق كلَّ  واِحَدةٍ 
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يَن : العرب. قال اهللا تعاىلٰ  مقرآن، ويف كالكثريًا يف ال ِ
�

َوا�

 
َ
ُمْحَصنَ  يَْرُ�ون

ْ
 ِت اا�

ُ
َهدَ م�  �

ُ
ْرَ�َعِة ش

َ
تُوا ِبأ

ْ
ْم يَأ

َ
وُهْم � ُ�ِ

ْ
اج

َ
اَء ف

 
َ
ةً مَ � َ ثامنني  واحدٍ  : فاجلدوا كلَّ ٰى ]، واملعن٤[النور:  اِنَ� َج�ْ

 َوِمْن آيَ جلدة، وقال: 
ْ
ن

َ
�ُ اِتِه أ

َ
َق ل

َ
ِسُ�ْم َخل

ُ
ف

ْ
�
َ
ْم ِمْن أ

زْ 
َ
ْهاوَ أ نُوا ِإ�َ

ُ
 ِلَ�ْسك

ً
و ج وهنفس زو فلكلِّ ]، ٢١[الروم:  اجا

 من جنسها.منها، أي 

ا اهَ  فلم�
�
ش

َ
غ

َ
َ فس زوجها، ن ] كلُّ ٰى [أي تغشَّ  ا�

َ
� 

َ
ْت  ل

 
ً
 َخِفيفا

ً
ْال َ

�  ،وهو ماء الفحل ِبِه 
ْ

َمر�ت
َ
� ور ت، واملرأي ما

احلامل، د هذا املاء يف رحم هذه اتردُّ راد: د، وامللرتدُّ ا  فلم�

ْت 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
لك املاء حلًام ذصري محلها، أي بم ]] أي ثقل١٤٣/[[ص  أ

ل ان محاستب لـامَّ رأة، أي الرجل وامل َدَعَوا اهللاَ ودمًا وعظًام، 

تَنَ املرأة، فقاال: 
ْ
ْ آتَ�

�ِ
َ
 ا َص ل

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
 ن� اِ�ا

�
ا ��َن اِكرِ  ِمَن ا�ش  فلم�

مَ آتَ   ح نسبا ذلك إىلٰ ال من الولد الصالأي أعطامها ما سأ ااهُ

تَعَ رشكاء معه، 
َ
� ٰ

َ
م� اهللاُ  ا� َ�  ِ

ْ
 ا �ُ�

َ
ون

ُ
� . 

  ٰى وقال قوم: معن
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ  أمثاالً  اهللان أي طلبا م ءَ  �َ

: يف قوله تعاىلٰ  ءكا بني الطلبتني، وتكون اهلاللولد الصالح، فرش

 ُ
َ

� قول  ٰى جمرري ، وجياهللا تعاىلٰ  الصالح ال إىلٰ  ىلٰ عة إراج

، أي طلبت )كته بآخرأرش  أعطيتك فلامَّ ي درمهًا طلبت منِّ(القائل: 

: تعاىلٰ كون قوله ي هذا الوجه ال يمتنع أنْ  آخر مضافًا إليه. وعىلٰ 

 
َ

ها إىلٰ واخلطاب كلُّ  َجَعال  . اءآدم وحوَّ  ه متوجِّ

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ١(ج  رآن  ري القيف تفس يان تب ال 

  ]] وقوله:٢٢٤[[ص 
َ

َر�َ َوال
ْ
ق
َ
َجَرةَ  هِ ذِ ا هَ  �

�
  ا�ش

]، صيغته صيغة النهي، واملراد به الندب عندنا، ألنَّه ٣٥ البقرة:[

بكراهته للمنهي عنه،  نهي ال يكون هنيًا إىلٰ أنَّ ال ىلٰ دلَّ الدليل ع

وز عليهم القبائح يح، واألنبياء ال جيالقب ه إالَّ ال يكر  تعاىلٰ واهللا

ن  كانت صغرية م املعتزلة: إنَّ تلك صغريها وال كبريها. وقالت

. -اختالفهم يف أنَّه كان منه عمدًا أو سهوًا أو تأويالً  عىلٰ  -م آد

ا لو جازت عليهم لوجب جيوز  ا: الوإنَّام قلن عليهم القبائح، ألهنَّ

ها كبائر لعنًة، ألنَّ املعايص كلَّ وبراءًة ووعقابًا  اوا هبا ذم� حقُّ ستي أنْ 

م، قوهل قبولِفَر عن طل، ولو جاز ذلك لنُعندنا، واإلحباط با

ر عنهم من الكبائر  ال جيوز عليهم كام ال جيوز كلُّ  وذلك منفِّ

رة. وال خالف أنَّ النهي يتناول هة واألخالواخللق املشوَّ  ق املنفِّ

ال خالف أنَّ  قربا باألكل، ألنَّهه قال: ال تدون القرب، كأنَّ  األكل

 ال: منها، ولذلك ق  نوِّ املخالفة وقعت باألكل ال بالد
َ

ال
َ
�

َ
أ
َ
هَ  مِ ف

ْ
ا ن

ُهمَ 
َ
� 

ْ
بََدت

َ
ُهمَ �

ُ
 ]. ١٢١[طه:  اا َسْوآ�

*   *   * 

وجه العقوبة،   نَّة عىلٰ إخراجهام من اجل ]] ومل يكن٢٢٦[[ص 

حال، ومن أجاز  القبائح عىلٰ   جيوز عليهم األنبياء الأنَّ  اا قد بيَّنَّألنَّ 

ة، وقبح ام ياء. وإنَّ نباأل الذكر عىلٰ  عليهم العقاب فقد أعظم الفريَّ

ت املصلحخرجهم من اجلنَّأ  تناول من الشجرة،  لـامَّ ة ة ألنَّه تغريَّ

فه يف األرض، وسلبه ما ألبسه اهللا واحلكمة تكلي دبريالت واقتٰىض 

نَّة إنَّ إلباس اهللا له ثياب اجل ة. وقال قوم:من لباس اجلنَّ )(تعاىلٰ 

ل أنْ كان تفضُّ  ر فقِ يُ للمحنة، كام ذلك تشديدًا يمنع  الً، وللمتفضِّ

ة. ٰى الغن بعد  ، ويميت بعد اإلحياء، وُيسِقم بعد الصحَّ

أغواه ووسوس  ٰى آدم حتَّ  يس إىلٰ قيل: كيف وصل إبل فإنْ 

من  ٰى بَّ منها حني تأ وإبليس قد ُأخرج يف اجلنَّة إليه، وآدم كان

 السجود؟

 قيل: عن ذلك أجوبة:

  مل يكن وإبليسنَّة، اجل باب أحدها: أنَّ آدم كان خيرج إىلٰ 

 منه، وكان ُيكلِّمه ويغويه.  نوِّ وعًا من الدممن

منه  امهام من األرض بكالم فهالثاين: وقال آخرون: إنَّه كلَّمه

 وعرفاه.

 بها من، وخاطحليَّةه دخل يف فقم اوالثالث: قال قوم: إنَّ 

 فقمها. والفقم: جانب الشدق.

 ىلٰ م يدلُّ عوظاهر الكالوالرابع: قال قوم: راسلهام باخلطاب. 

 افههام باخلطاب.ه شأنَّ 

يكون قرب  ]] واخلامس: وقال قوم: جيوز أنْ ٢٢٧[[ص /

 ء فكلَّمهام.من السام

ا  حيلف   نب: أنَّه كاما روي عن سعيد بن املسيِّ فأمَّ

اء وهو يعقل، ولكن حوَّ ما أكل من الشجرة  آدم ي، أنَّ يستثن وال

يف،  ضعه خربكل. فإنَّ ليها فأإذا سكر قادته إ ٰى سقته اخلمر حتَّ 

مة يف سائر الرش وعند ائع. ومن مل أصحابنا أنَّ اخلمرة كانت حمرَّ

ه العتب عىلٰ قول: لو كان كذلك ملا تيقل ذلك ي آدم، وال كان  وجَّ

لنا ذلك: ألنَّ النائم نَّام ق ذلك. وإخالف بذلك، واألمر ب عاصياً 

ه، ليع ٰى ملغمغري مكلَّف يف حال نومه لزوال عقله، وكذلك ا

ذ السكران بام يفعله يف رشعنا ملا ن. وإنَّام يؤاخسكراوكذلك ال

النائم  سكر، وإالَّ فحكمه حكمثبت حتريم ما يتناوله اسم امل
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دب، دون وجه الن عىلٰ من الشجرة كان  عقالً. وقد قلنا: إنَّ أكلهام

ه خالفا يف ترك املندوب إلي لـامَّ يكون ذلك حمظورًا عليهام، لكن  أنْ 

لنا عىلٰ إخراجهام  قتضتلحة وات املصتغريَّ   من اجلنَّة. وقد دلَّ

 .ذلك يف ما مٰىض 

د ذلك.والسادس: وقال قوم: ت  عمَّ

 خطأ.أ ل قوم آخرون: ُهني عن جنس الشجرة، ووالسابع: وقا

لنَّ قال قوم: إوالثامن: و  قي، فحمله عىلٰ النهي احلقي ه تأوَّ

منا ما عندنا  الندب  فيه.وأخطأ. وقد قدَّ

ٰ ع قوله: ذلك ترك الندب مكون قيل: كيف ي نْ فإ
�

�
َ
تَل

َ
آَدُم  �

ِمَ 
َ

تَ ِمْن َر��ِه �
َ
يْهِ اَب عَ اٍت �

َ
 ]؟٣٧[البقرة:  ل

ب عن يرجع تارك الند : التوبة: قيل: الرجوع، وجيوز أنْ قلنا 

أالَّ يعود مثله فـ]يكون تائبًا. ومن قال: وقعت  لعزم عىلٰ ذلك [وا

ن اإلرصار، ] هبا خيرج ع ألنَّ   توبة صحيحةه  إنَّ معصيته حمبطة [يقول:  

د [التوبة بع    أسقطت العقاب.  كانت] اُألوىلٰ  د التوبة وإنْ كام ُجتدَّ

بليس يقول إيكون ذلك ندبًا أو صغريًة] و قيل: كيف [فإنْ 

هَ مَ  هلام:
َ
 ا �

ُ
مَ مَ اك ْن هَ ا َر���ُ ونَ ا �َ  تَ�ُ

ْ
ن

َ
 أ

�
َجَرةِ إِال

�
ا  ِذهِ ا�ش

ْو تَ 
َ
ِ أ

ْ
�

َ
ك

َ
ونَ َ�ل َ ِمَن ا ا �ُ

ْ
يَن �   �اِ�ِ

َ
مَ اَسَمُهمَ َوق

ُ
ك

َ
 ل

�
ِمَن  ا إِ�

َ
ا �

. قيل: ما قبال ذلك من ]٢١و ٢٠: [األعراف �ا��اِصِحَ� 

  اهللا عىلٰ  يعاتبهاممل فلامَّ صية أعظم. عو قباله لكانت املإبليس، ول

ام مل يقبال. وهذا جواب من يقول: إنَّه كان  ترك ذلك، دلَّ عىلٰ  أهنَّ

 –إنَّ ذلك كان ندبًا  -ما قلناه  ىلٰ يًا. وعسنا كانغريًا، أو ص

ننا من وقوع قب ذلك، بل دليل العقل حيتاج إىلٰ  ال يح من آدم أمَّ

ره لقيام ظاه]] ٢٢٨كنا /[[ص فلو كان رصحيًا لرتواألنبياء. 

 خالفه. الدليل عىلٰ 

ندب. يقاسمهام أنَّه ملن الناصحني يف ترك ال أنَّه ال يمنع أنْ  عىلٰ 

 يصريا من اخلالدين. تركه يوجب أنْ  النهي هرظا وإنَّام

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٤ج  (يف تفسري القرآن  التبيان 

لشجرة االقرتاب من ا يأ ]] وعندنا أنَّ ذلك [٣٦٧[[ص 

 َو�َ : عنه يف قوله تعاىلٰ  املنهيِّ 
َ
َن�ة

ْ
 ا�

َ
َت َوَزوُْجك

ْ
ن
َ
ْن أ

ُ
�

ْ
ُم اس

َ
ا آد

 
َ ُ

�
َ
 ف

ُ
   ِمْن َحيْث

ْ
 تُمَ ِش�

َ
 ا َوال

َ
َر�َ  �

ْ
ونَ ا هَ ق

ُ
تَك

َ
َجَرةَ �

�
ا ِمَن  ِذهِ ا�ش

ا�ِِمَ� 
�
مًا عليهام، بل هنامها  ١٩[األعراف:  �الظ ] مل يكن حمرَّ

مل يفعال  ثواب كثري، وإنْ  امخالفة فاهتظر، وباملدون ح ههني تنزي

 بذلك قبيحًا، وال أخالَّ بواجب.

بأنَّ ذلك بينهم ف الخ  ذلك، عىلٰ ومن خالفنا قال: أخطأ يف

 رية أو كبرية.صغ

نه سهوًا ومن قال: كانت صغرية، منهم من قال: وقع ذلك م

ي عن  ويالً من حيث هنونسيانًا. ومنهم من قال: وقع ذلك تأ

شجرة بعينها، فأخطأ يف التأويل. وقد  ىلٰ فحمله ع س الشجر،جن

 .ا فساد ذلك فيام مٰىض بيَّنَّ

ونَ له: ]] وقو٣٦٨[[ص /
ُ
تَك

َ
ا�ِِمَ�  نَ ا مِ � حيتمل   �الظ�

 جواب النهي. يكون نصبًا عىلٰ  أنْ 

النهي، فكأنَّه قال: ال تقربا  جزمًا عطفًا عىلٰ ون يك والثاين: أنْ 

ا�ِِم�َ  ٰى معناملني. والظ ا منة، وال تكونرهذه الشج  عىلٰ  الظ�

تني نعيامً مذهبنا املراد به الباخسني نفوسهم ثوابًا كثريًا، وامل  فوِّ

ارتكبا قبيحًا قال: ظلام أنفسهام بارتكاب  اميًام. ومن قال: إهنَّ عظ

مذهب من يقول بأنَّ ذلك كانت صغرية وقعت  القبيح. وعىلٰ 

لثواب الذي ان انقص عىلٰ هنا م هان حيمل الظلأ مكفَّرة ال بدَّ 

أنَّ ذلك وقع منه  ذهب إىلٰ  انحبط بمقارنة الصغرية له، فأبو عيلٍّ 

ي عن جنس  نَّه ُهن : وقع منه تأويالً، ألخيالبلسيانًا. وقال ن

له عىلٰ  ما ُيقَطع سهوًا هذا خطأ، ألنَّ شجرة بعينها. و الشجرة فتأوَّ

ا ةأو نسيانًا ال حيسن املؤاخذ ل فقد زاد من  التأويطأ يفاخل به. وأمَّ

ذلك قبيحًا آخر، أحدمها: ارتكاب املنهي، والثاين: اخلطأ يف  قال

 يل به.التأو

 *   *  * 

 : ]] قوله تعاىلٰ ٣٧٤[[ص 
َ
 ق

َ
ْمنَ  َر��نَ اال

َ
َسنَ ا َظل

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم  ا أ

َ
� 

ْ
ا َو�ِن

 
َ
� َ

َ
ِفْر �

ْ
ْنَ غ

َ
َ ا َوتَرْ�

ْ
ن� ِمَن ا�

َ
و�

ُ
َك �ا �َ ]، ٢٣ [األعراف: � نَ اِ�ِ

  خالف.آية بال

عاتبهام اهللا  لـامَّ  اء يف هذه اآلية حكاية عامَّ قال آدم وحوَّ 

 فهام عىلٰ نه، وإخبار عن اعرتاما هنامها عام ارتكاهب  عىلٰ ووبَّخهام

مْ َر��نَ  قاال: أنفسهام بأنْ 
َ
َسنَ نَ ا َظل

ُ
ف
ْ
�
َ
، ومعناه: بخسناها  اا أ

ب من ذهم نقص. وعىلٰ ه. والظلم هو اليالثواب برتك املندوب إل

ام فعال صغريًة ال بدَّ أنْ  :يقول   حيمل قوله: إهنَّ
َ
ن
ْ
م

َ
ل

َ
 ظ

َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
 اا أ

اب ندهم أنَّ الصغرية انقصت ثواب، ألنَّ عالثوتنقيص  عىلٰ 

: إنَّ الصغرية ا من يقولطاعاهتم، فكان ذلك ظلًام للنفس، فأمَّ 

ر  يتصوَّ ، فاليشء ثواب فاعلها ُتنِقص من تقع مكفَّرة من غري أنْ 

  لقوله: ٰى معن
َ
ن
ْ
م

َ
ل

َ
 ظ

َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
ام مل  اا أ وال يثبت فيهام فائدة، ألهنَّ

 ف.  خالا عقابًا باليستحقَّ 



 ٣٥  .............................................................................................................   آدم) ٢حرف األلف / (

الظامل اسم ذمٍّ يف أكثر   وصفة ظامل مفارقة لقولنا: ظلمنا، ألنَّ 

، كام م قد ُيستَعمل يف غري املستحقِّ للعقاب والذمِّ وظلالتعارف، 

لثواب، وآمن يؤمن بخالف  املستحقِّ مدح  ) اسماسم (مؤمن أنَّ 

 ذلك عند القائلني بالوعيد.

فِ  وقوله:
ْ
غ

َ
ْم �

َ
� 

ْ
َ َو�ِن

َ
مل تسرت علينا، ألنَّ الغفر  إنْ اه: معن اْر �

مذهب من يقول: إنَّ  ، وعىلٰ اه فيام مٰىض ما بيَّنَّ هو السرت عىلٰ 

 َو�ِ  لقوله: ٰى معصيتهم كانت صغرية وقعت مكفَّرة ال معن
َ
� 

ْ
ْم  ن

 
ْ
غ

َ
َ ِفْر �

َ
 ، ألنَّ الغفران كائن ال حمالة، وال حيسن املؤاخذة به.ا�

  وقوله:
ُ
َك ن� �َ

َ
َ ِمَن ا و�

ْ
�َن � ل  : إنْ ٰى املعن �اِ�ِ مل تتفضَّ

تنعَ علينا بنِ  وب اه نفوسنا من الثواب برضمك التي تتمُّ هبا ما فوَّ

 سان يصحُّ أنْ ومل يربح. واإلن لك لنكوننَّ من مجلة من خرس تفضُّ 

، وال يدفع عنها  فسه بأنْ يظلم ن ُيدِخل عليها رضرًا غري مستحقٍّ

يكون  عليه. وال يصحُّ أنْ  وّيف تُ جيتلب منفعًة رضرًا أعظم، وال 

يرضَّ بنفسه،  ف أنْ املكلَّ  يأمر اهللا تعاىلٰ  أنْ معاقبًا لنفسه، وجيوز 

 يدلُّ عىلٰ نَّ أمر احلكيم يعاقب نفسه، أل يأمره أنْ  حيسن أنْ  وال

به يف عقابه، كام ال جيوز أنْ  ، وال جيوز أنْ غيب يف اليشءلرتا  ُيرغِّ

به يف ذمِّ   ه ولعنه. ُيرغِّ

 *   *  * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٧(ج  يف تفسري القرآن  التبيان 

ام أكال من  عن آدم وحوَّ  اىلٰ ع هللا تخرب ا]] أ ٢١٧[[ص  اء أهنَّ

وجه  النهي كان عىلٰ  وعندنا أنَّ  اهللا عن أكلها، ٰى الشجرة التي هن

وجه الندب دون هني احلظر  يكون عىلٰ  أنْ  وىلٰ التنزيه. واأل

إالَّ قبيحًا، واألنبياء ال جيوز عليهم ام ال يكون احلرتحريم، ألنَّ وال

 صغريها. ال ا ويشء من القبائح ال كبريه

ا مع هائي: ال تقع معايص األنبياء إالَّ سبَّ وقال اجلُ  العلم  وًا، فأمَّ

 فال تقع. ا معايص بأهنَّ 

ه وقال قوم آخرون: إنَّ  ه وقع من آدم أكل الشجرة خطًأ، ألنَّ

نها، ن شجرة بعيفظنَّ أنَّه هني عجرة ي عن جنس الشكان هن

ه املعصية، ونسبة وجن فأخطأ يف ذلك. وهذا خطأ، ألنَّه تنزيه له م

ين: أنَّه ل القبيح. والثاعاملعصية إليه من وجهني: أحدمها: أنَّه ف

 طأ يف االستدالل.أخ

ا و قعت منه عمدًا، وكانت صغرية، وقعت  وقال قوم: إهنَّ

 عندنا بحال. ليهم ال جيوز ع ذلك ا أنَّ بيَّنَّحمبطة. وقد 

قاه،   الحلف إبليس هلام مل يقب لـامَّ اين: مَّ وقال الرُّ  منه، ومل ُيصدِّ

ازن ان: إلنسول الغاوي لقام، كام يولكن فعال ذلك لغلبة شهوهت

ْد، فال نْ إاملرأة، فإنَّك  هبذه قه ويزين هبا لشهوته.ُأِخذت مل ُحتَ   ُيصدِّ

  ٰى جيامعها حتَّ  أبت عليه أنْ الً ووَّ أ  اء: أكلت حوَّ وقال احلسن

 يأكل منها، فأكل حينئٍذ. 

  وقوله:
ْ

بََدت
َ
هُ  �

َ
ُهمَ مَ �

ُ
] أي ظهرت هلام ١٢١[طه:  اا َسْوآ�

نهام، ومل يكن ذلك ُنِزَع ع ام من اللباسنَّ ما كان عليهعوراهتام، أل

ام من  بل لتغيري املصلحة يف نزعهام وإخراجهوجه العقوبة  عىلٰ 

فهام فيها. وإنَّام مجع (سوآهتام) وهو يباطهام األرض وتكلوإه اجلنَّة

هو من موضع التثنية مجع، ألنَّ شيئني، ف ني منيئش الثنني، ألنَّ كلَّ 

اجلمع  الل فيه ملناسبةأنَّه ال إخ ]] مع٢١٨ة /[[ص ياإلضافة تثن

 كان لباس سوآهتام الظفر.ي: دّ للتثنية. وقال السُّ 

 وَ وقوله: 
َ
  يفعالن. وجعالي ظالَّ يعن اَطِفق

  وقوله:
َ
ِصف

ْ َ
يِْهمَ �

َ
َن�ةِ اِن َعل

ْ
فاخلصف خيط  ،ا ِمْن َوَرِق ا�

هو فء بقطعة من غريه، يقال: خصفه خيصفه خصفًا، اليش

اف   ورق اجلنَّة بعضه عىلٰ ام كانا يطبقان . وقيل: إهنَّ خاصف وخصَّ

 ام.بعض ليسرتا به سوآهت بعضه إىلٰ  بعض وخييطان

ٰ وَعَ  وقوله: وَ  �َ
َ
غ

َ
معناه خالف ما أمره اهللا   � ىٰ آدَُم َر��ُه �

 به فخاب ثوابه.

 بًا أو ندبًا، قال الشاعر:ألمر سواء كان واجية خمالفة اعصوامل

 ...    ًا فعصيتنيرتك أمرًا جازممأ 

  ٰى وويقال أيضًا: أرشت عليك بكذا فعصيتني، ويقال: غ

 ر:ل الشاعاب، قاإذا خ ايغوي غوايًة وغي� 

    خريًا حيمد الناس أمره ن يلَق مف

  الغيِّ الئام ومن يغو ال ُيعَدم عىلٰ  

 تقديره أنَّ آدم تاب إىلٰ  لكالم حذف، ألنَّ ن خيب، ويف ام أي

تَ  ه اهللا واصطفاه،ل، فاجتبافع ما وندم عىلٰ  هللا
َ
يْهِ �

َ
 اَب َعل

لذي الثواب ا إىلٰ معرفته و توبته، وهداه إىلٰ  ] أي قبل١٢٢ [طه:

 عرضه له.

  وقوله:
َ
بِطَ ق

ْ
 اه

َ
هَ ال

ْ
 َ�ْعُضُ�ْم ِ�َْعٍض َعُدو� ا ِمن

ً
يعا ِ

َ
 ا �

 ٰى ا معننَّته. وقد بيَّ إبليس وذّريَّ اء وي آدم وحوَّ ]، يعن١٢٣[طه: 

أنَّه أخرج هؤالء  ٰى فيه. واملعن واختالف الناس مام تقدَّ وط فياهلب

حة يف ري املصلتغي وجه منها عىلٰ أمرهم باخلروج  ة بأنْ من اجلنَّ

م أنَّ وجه العقوبة. وقد بيَّنَّ أمره، وإلبليس عىلٰ  إخراج  ا فيام تقدَّ

فامتنع  آلدم ة كان قبل ذلك حني أمره اهللا بالسجودنَّإبليس من اجل
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]] خارج اجلنَّة، ٢١٩/[[ص  آدم من ٰى إنَّام أغوونه وأخرجه، فلع

ين فرسِّ كرنا أقوال امل. وذب اجلنَّةبا نَّ آدم كان خيرج إىلٰ ألنَّه قيل: إ

 .يف ذلك فيام مٰىض 

*   *   * 

 هـ):٤٦٠الشيخ الطويس (ت  ات)/ (املسائل احلائريَّ رسائل/ال 

 اهللا يس أنَّ أقسم له إبل لـامَّ  عن آدم مسألة:  ]]٣٠٥[ص [

كني أو لَ  ليكونا مَ يأكال من الشجرة إالَّ  مل ينهه وزوجته أنْ  تعاىلٰ 

ه ِرب ُخي  قبول يمينه واهللا تعاىلٰ  ىلٰ غي إكيف أص ،الدينيكونا من اخل

 كة إذ كان اهللان املالئه أفضل مبعداوته له؟ وكيف ذهب عليه بأنَّ 

 أنَّ  ذهب عليه ، وكيفمعليه وتكريامً  يفاً قد أسجدهم له ترش

 خروجه عنها إنْ  بقي فيها مصلحة له، وأنَّ  ة إنْ يف اجلنَّبقاءه 

فيكون ذلك  ؟ األصلحه إالَّ  ال يفعل بهللا منها كذلك، وأنَّ  خرجأُ 

الم فيه له من قبول قوله. ما العذر له يف ذلك؟ والك أمجع مانعاً 

 االختصار. عىلٰ 

 أنْ له جيوز إبليس  ةبعداو وإن كان عاملاً  آدم  اجلواب:

اق قد سَّ من الفُ  كثرياً  ، ألنَّ اليمني باهللا كاذباً  م عىلٰ قدِ ه ال يُ أنَّ  يظنَّ 

 ] وإنْ اليمني باهللا [كاذباً  عىلٰ  مقداجمون عند اإليرتدعون وحي

 من األفعال القبيحة. فعلوا كثرياً 

 ما هو مصلحة ال يمنع  عل إالَّ ال يف اهللا تعاىلٰ  أنَّ مه با علوأمَّ 

يأكل  ط أنْ ة برشق باخللود يف اجلنَّلَّ مصلحته تتع ز أنَّ وِّ ُجي  أنْ  من

 ،جه إخرايضحة تقتاملصل نها فإنَّ مل يأكل م ٰى من الشجرة، ومت

كان يف احلالني يفعل اهللا  ة والطبع، وإنْ فآثر اخللود فيها بالبرشيَّ 

ر دار ؤثِ ود والنعيم ومل يُ مصلحة له فيه عن بقاء اخلل هو ما تعاىلٰ 

 الشقاء.الء وبال

 *  *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ١(ج  يانالب جممع 

له رد يف قو[أي الواالنهي يف هذا  َف لِ ]] واختُ ١٦٨[[ص 

نَ : اىلٰ تع
ْ
ل
ُ
 ا يَ َوق

َ ُ
 َو�

َ
َن�ة

ْ
 ا�

َ
َت َوَزوُْجك

ْ
ن
َ
هَ ا آَدُم اْسُ�ْن أ

ْ
   ا  ِمن

ً
دا

َ
رَغ

تُمَ 
ْ
 ِش�

ُ
ث

ْ
 َحي

َ
 ا َوال

َ
َر�َ  �

ْ
 ق

َ
َجرَ ا ه

�
 ِذهِ ا�ش

َ
ون

ُ
تَك

َ
� 

َ
ا�ِ نَ مِ  اة

�
 �ِمَ�  الظ

ه هني التنزيه وقيل: إنَّ  .التحريم ه هنيفقيل: إنَّ ]]، ٣٥[البقرةك 

، وهو )قرُ الطُّ  ال جتلس عىلٰ ( :لغريهقول كمن ي ،ملتحريدون ا

ترك التناول  إىلٰ  اً ن مندوبآدم كا عندنا أنَّ  قريب من مذهبنا، فإنَّ 

  فاعالً ومل يكن  الً فض و نفالً  اركاً تالتناول منها وكان ب الشجرة، من

ال جيوز عليهم القبائح ال صغريها  األنبياء  لقبيح، فإنَّ 

 عىلٰ ، ك صغرية من آدم لذ انعتزلة: كت املوقال كبريها. وال

و أو سهال سبيل العمد أو ه وقع منه عىلٰ اختالف بينهم يف أنَّ 

 التأويل.

 ، منء األنبيا عىلٰ  روز مواقعة الكبائ جيه الام قلنا: إنَّ وإنَّ 

  املعايص  والعقاب، ألنَّ  فاعله به الذمَّ  القبيح يستحقُّ  حيث إنَّ 

ما هو أكرب  بإضافتها إىلٰ  ريةصغ ٰى سمَّ ام تُ نَّ وإ ئر،ها كباعندنا كلَّ 

بطالنه، وإذا  ا عىلٰ عندن الدليل اإلحباط قد دلَّ  منها، ألنَّ  عقاباً 

 وإذا ب،قاوالع ا الذمَّ هفاعل  ويستحقُّ إالَّ  بطل ذلك فال معصية

ينتفي عنهم  وجب أنْ  والعقاب منفيني عن األنبياء  الذمُّ كان 

ر عن قبول لنفَّ ذلك من  ءعليهم يشجاز لو  هوألنَّ . سائر الذنوب

وز عليه قبول قول من ال جت النفس إىلٰ  قوهلم. واملراد بالتنفري أنَّ 

 .ذلك قول من جيوز عليه إىلٰ  أسكن منها من املعايص شيئاً 

هة ق املشوِّ لُ عنه من اخلُ  راً ون منفِّ يك ما ليهم كلُّ ز عجيو وال

 املستنكرة. واهليئات

لظاهر النهي  دم آة لفاخم أنَّ  علمنا ذكرناهما  وإذا صحَّ 

 اه.نَّالوجه الذي بيَّ  كان عىلٰ 

*   *   * 

  :قال،  سبحانه حال آدم بنيَّ  : ثمّ ٰى عن]] امل١٧١[[ص 

ُهَما ا�
�
َز�

َ
أ
َ
 ف

�
 يْطَ ش

ُ
 ة. نسب اإلزالل إىلٰ الزلَّ  محلهام عىلٰ  أي:  ان

هَ . الشيطان ملا وقع بدعائه ووسوسته وإغوائه
ْ
ن  عن أي: ا�َ

 ه من عظيم الرتبة واملنزلة. والشيطان املراد بهكانا في وماة، اجلنَّ

رََجُهمَ . إبليس
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا � نعمة من ال]، ٣٦[البقرة:  ا ِ�يهِ نَ ا ِ�م�

هبطا. أُ  ٰى ة حتَّ نَّمن اجل خراجهامإ: اديكون أر تمل أنْ والدعة. وحي

خراج اإلوأضاف  املعصية. من الطاعة إىلٰ  :يكون أراد وحيتمل أنْ 

 رصفني فالن عن هذا األمر. :كام يقال ،ه كان السبب فيهألنَّ إليه 

وجه  األرض عىلٰ  ة وإهباطهام إىلٰ نَّخراجهام من اجلإومل يكن 

ال جتوز عليهم  ياء نباأل أنَّ  عىلٰ  قد دلَّ  الدليل ألنَّ  العقوبة،

 األنبياء فقد أساء عليهم العقاب عىلٰ  ، ومن أجازحالٍ  القبائح عىلٰ 

ما قلناه  وإذا صحَّ  .وتعاىلٰ  اهللا سبحانه ة عىلٰ ريَّ الف لثناء وأعظما

من بتناوله  تاملصلحة قد تغريَّ  ة ألنَّ من اجلنَّ آدمَ  ام أخرج اهللاُفإنَّ 

 ،األرض إىلٰ إهباطه اإلهلي دبري كمة والتتضت احلق ة، فاالشجر

ة، جلنَّاه من ثياب اة، وسلبه ما ألبسه إيَّ بالتكليف واملشقَّ  وابتالءه

 ل واالمتنان، فله أنْ وجه التفضُّ  عىلٰ  عليه بذلك كانامه إنع ألنَّ 

ر بعد فقِ يُ  واالمتحان، كام له أنْ  ٰى لوللب يمنع ذلك تشديداً 
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ب املحنة عقِ ويُ  ،ةحَّ بعد الص مسقِ اء، ويُ إلحياويميت بعد اإلغناء، 

 املحنة.  بعد

*   *   * 

 :هـ)٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٤(ج  جممع البيان

ْمنَ نَ َر�� ]] ٢٣٤ص [[
َ
َسنَ ا َظل

ُ
ف
ْ
�
َ
  : بخسناهاومعناه ،اا أ

 ومن ذهب إىلٰ  .لم هو النقصالثواب برتك املندوب إليه، فالظ

كانت  ذاإ ،بالثوا تنقيص لظلم عىلٰ اه حيمل فإنَّ  م فعال صغريةً أهنَّ 

 الطاعات. ص من ثوابنقِ الصغرية عنده تُ 

ص من نقِ تُ  غري أنْ رة من الصغرية تقع مكفَّ  إنَّ  :ا من قال فأمَّ 

عنده،  ٰى ر هذا املعنتصوَّ يُ ]] ٢٣٥/[[ص  ، فالثواب فاعلها شيئاً 

 .ائدةبت يف اآلية فوال يث

 ذلك قاالام اب، وإنَّ لعقاا حقَّ يست اء وآدم ملحوَّ  وال خالف أنَّ 

 ندمه. يسري الزلل ين قدمه كثر عىلٰ يف الدِّ  من جلَّ  ألنَّ 

فارقة  ض، وماألر بالنزول إىلٰ ظلمنا أنفسنا  :وقيل: معناه

 .العيش الرغد

 َ
َ

ِفْر �
ْ
غ

َ
ْم �

َ
� 

ْ
املغفرة هي   ينا، ألنَّ مل تسرت عل نْ وإمعناه:  اَو�ِن

ْ رْ َوتَ . م بيانهما تقدَّ  السرت عىلٰ 
َ

نا ل عليتتفضَّ  أي: ومل انَ �

وب الثواب وبرض نفوسنا من  تناه عىلٰ هبا ما فوَّ  ي يتمُّ نعمتك التب

 ، فضلك
ُ
َك ن� �َ

َ
َ اِمَن  و�

ْ
�َن �    ومل أي: من مجلة من خرس �اِ�ِ

غري  راً ل عليها رضدِخ يُ  يظلم نفسه بأنْ  أنْ  يربح. واإلنسان يصحُّ 

به منفعة  ه، وال جيتلب من معظأ  راً عنها رض ، فال يدفعمستحقٍّ 

 . لنفسه يكون معاقباً  أنْ  يه، وال يصحُّ عل ّيف وتُ 
َ
بُِطوا ق

ْ
 اه

َ
ال

ٍض 
ْ
 َ�ْعُضُ�ْم ِ�َع

َ
ر� َوَمتَ  مْ �ُ  َعُدو� َول

َ
رِض ُ�ْستَق

َ ْ
ٰ ِ� األ

َ
 إِ�

ٌ
 اع

 تفسريه يف سورة البقرة. مرَّ  قد]، ٢٤و ٢٣[األعراف:  �ِحٍ� 

*   *   * 

ا]] ٤٠٨[[ص   َص اهللا  اآتاُهمَ  فلم�
ً
اه لتمس اكام اِ�ا

 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ
َ

 َء ِ�يمَ  �
َ
مَ ا آت

ُ
 .]١٩٠[األعراف:  ااه

 يف لذي ري ايرجع الضم من يف َف لِ اختُ 
َ

 إليه عىلٰ  َجَعال

 :وجوه

يف اخللق   ملعاىفٰ أي: ا ،النسل الصالح ه يرجع إىلٰ نَّ أ أحدها: 

 طنب كلِّ لد يف كانت ت اءحوَّ  نَّ أل ٰى ام ثنَّين، وإنَّ والبدن ال يف الدِّ 

له  جعال ٰى نثهذا النسل الذين هم ذكر وأُ  ، يعني أنَّ ٰى نثوأُ  ذكراً 

الذين  م إىلٰ عَ تلك النِّ أضافاف ة،عمعطامها من النرشكاء فيام أ 

 ائي.بَّ ألوثان، عن اجلُ من األصنام وا تعاىلٰ  ذوهم آهلة مع اهللاختَّ 

آدم    إىلٰ آدم ال من ولد اوجهزو النفس ه يرجع إىلٰ نَّ أ : وثانيها

 قال: ويكون ،قول األصمّ وقتادة، وهو  اء، عن احلسن،حوَّ و

�ُ : يف قوله ٰى املعن
َ
ق
َ
ٍس ْم ِمْن َخل

ْ
ف
َ
خلق  ]: ١النساء: [ اِحَدةٍ  وَ �

أي:   ،نهانفس زوج هو م ولكلِّ  منكم من نفس واحدة، واحدٍ  كلَّ 

 َوِمْن آيَ  من جنسها، كام قال سبحانه:
ْ
ن

َ
ُ�مْ  اتِِه أ

َ
َق ل

َ
ْن  مِ  َخل

ِس�ُ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ْزوَ أ

َ
 لِ�َ ْم أ

ً
ْهَ سْ اجا نُوا إِ�َ

ُ
  كلُّ  ٰى تغشَّ  فلامَّ ]، ٢١[الروم:  اك

ْت ها نفس زوج
َ
َل

َ
� ْ

َ
� 

ً
 َخِفيفا

ً
افل، وهو ماء الفحل ال   م�

ْت 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
الرجل واملرأة  دعا ،وعظامً  ودماً  بمصري ذلك املاء حلامً  أ

ن�  اسوي�  كراً : ذأي ،ام لئن آتيتنا صاحلاً رهبَّ 
َ
و�

ُ
َك ِمَن   �َ

ا
�
ايئدوا البنات،  وكانت عادهتم أنْ ، � ِكِر�نَ ا�ش  ااُهمَ آتَ  فلم�

 َص  مَّ األب واألُ  ييعن
َ

 َجَعال
ً
�َء ِ�يمَ اِ�ا َ ُ

� ُ م  ، ألهنَّ ا ُهمَ اا آتَ  �َ

رجعت  ثمّ  .ت وعبد مناتوعبد الالَّ  ٰى لعزَّ بد اون عمُّ َس كانوا يُ 

تَ  :هيف قول مجيعهم إىلٰ  ةالكناي
َ
ٰ اعَ �

َ
�  ِ

ْ
ا �ُ� م�  اُهللا �َ

َ
ون

ُ
�� ،  

قة علِّ ولو كانت مت، اءقة بآدم وحوَّ فالكناية يف مجيع ذلك غري متعلِّ 

ي  :رشكان. وقال أبو مسلم: تقدير اآلية يُ عامَّ  :هبام لقال ِ
�

َو ا� هُ

 
َ
ل مْ خَ ُ�

َ
ٍس وَ ، اخللق ، واخلطاب جلميعق

ْ
ف
َ
ةٍ ِمْن � يعني:  اِحدَ

 انقٰىض  ثمّ  اء،، وهي حوَّ جهازو لنفسذلك ال من آدم، وجع

م، الذين كني من أوالد آدبالذكر املرش اء، وخصَّ م وحوَّ ث آدحدي

 قال: وجيوز أنْ  .فيام آتاهم سألوا، وجعلوا له رشكاء اا مسألو

قال ، ض بالذكر، ومثله كثري يف الكالمبعال خيصُّ  يذكر العموم ثمّ 

ِي �ُسَ  :اهللا تعاىلٰ 
�

َو ا� ُ هُ مْ �� ُ� �ِ  
ْ
ٰ َ�� ا� ِر َح�� َحْ

ْ
   َوا�

َ
تُ ا إِذ

ْ
ن
ُ
ْم ِ� ك

َن بِِهْم بِِر�
ِك وََجَر�ْ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
فخاطب اجلامعة  ]،٢٢نس: [يو ٍح َطي�بَةٍ ال

ة وكذلك هذه اآلي. راكب البحر بالذكر خصَّ  لتسيري، ثمّ با

 عاد ثمّ ، ءام خملوقون من آدم وحوَّ ة البرش بأهنَّ أخربت عن مجل

له  ٰى عدَّ ا اهأعطاه إيَّ  فلامَّ ما سأل   تعاىلٰ الذي سأل اهللا الذكر إىلٰ 

ي  :ولهبق ٰى يكون عن قال: وجائز أنْ  .تهعطيَّ  رشكاء يف ِ
�

ُهَو ا�

ُ�ْم مِ 
َ
ق
َ
ٍس وَ َخل

ْ
ف
َ
 لُّ إذا كان ك خصوصاً  ،املرشكني اِحَدةٍ ْن �

 .من نفس واحدة وزوجها واحد من بني آدم خملوقاً 

 يءوقد جي ال:، ق ل األصمّ قو نم وذكر قريباً ]] ٣١٠ص [[/

مُ : قال سبحانه، مثله يف التنزيل وغريه
ْ
 ا�

َ
يَن يَْرُ�ون ِ

�
اِت  ْحَصنَ َوا�

م� 
ُ
� 

َ
تُو �

ْ
هَ ْم يَأ

ُ
ْر�ََعِة ش

َ
وُهمْ دَ ا بِأ ُ�ِ

ْ
اج

َ
: ٰى واملعن]، ٤[النور:  اَء ف

 منهم.  واحدٍ  دوا كلَّ اجلف

ون ، ويكاء وحوَّ  آدم ىلٰ الضمري يرجع إ نَّ أ وثالثها: 

 : قوله لتقدير يفا
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ   اء، مها له رشكجعل أوالد ءَ  �َ
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 ار ، فصمقامه اف إليه قيم املضفحذف املضاف وأُ 
َ

وهذا ، َجَعال

  :مثل قوله سبحانه
َ

ِعْجل
ْ
ُم ال

ُ
�
ْ
ذ

َ �
تُْم ]، ٥١[البقرة:  ا�

ْ
تَل

َ
� 

ْ
َو�ِذ

 
ً
سا

ْ
ف
َ
�  :ذ ، واختَّ فكم نفساً وإذ قتل أسال والتقدير: ]،٧٢[البقرة  

كون هذا الوجه ت وعىلٰ  .ضافجل، فحذف املفكم العالأس

يه قوّ ويُ  .اءوحوَّ آدم  جعة إىلٰ ه راآخر إىلٰ  ل الكالممن أوَّ الكناية 

تَعَ  قوله سبحانه:
َ
� ٰ

َ
  ا�

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ�  . �اُهللا َ�م�

ام وأهنَّ ، ءاآدم وحوَّ  ه يرجع إىلٰ ة أنَّ ورابعها: ما روت العامَّ 

 د هلام،ولَ ال يُ  ام أقاما زماناً مية، وذلك أهنَّ ستال يف يكاً جعال هللا رش 

أصلحت  : إنْ هلام إليه، فقال واهبام إبليس ومل يعرفاه فشك فمرَّ 

  نعم، وما  يانه باسمي؟ قاال:لد، أتسمّ د لكام وولَ يُ  ٰى حالكام حتَّ 

 كره ابنذياه عبد احلرث، هلم فسمَّ  دَ لِ ال: احلرث. فوُ اسمك؟ ق 

 ال. فضَّ 

فأتاها إبليس يف غري   ،لتل ما محلت أوَّ مح اءحوَّ  إنَّ  وقيل:

 تكون يف بطنِك  أنْ  نِك ؤمِّ ما يُ  ،اءاء يا حوَّ هلا: يا حوَّ  لفقا ،صورته

الذي يف بطني  فأخربين أنَّ  آٍت  هبيمة؟ فقالت آلدم: لقد أتاين

أتاها  ثمّ  ،ذلك من ، فلم يزاال يف همٍّ  ألجد له ثقالً يمة، وإينِّ هب

 ل عليِك سهِّ ويُ  لِك ا مثسوي�  لقاً جيعله خ نْ أسألت اهللا  فقال: إنْ 

ته عبد مَّ فس اهغرَّ  ٰى حتَّ  احلرث؟ ومل يزل هبا عبديه خروجه، أتسمّ 

 الئكة احلارث.آدم، وكان اسم إبليس عند امل احلرث برضاء

الرباهني الساطعة  ره، فإنَّ نكِ عقول وتُ عيد تأباه الوهذا الوجه ب

ساع قد از واالتِّ ا املجق إليهرَّ يتطتامل وال فيها االح تي ال يصحُّ لا

 واملعايص ك، فال جيوز عليهم الرشاألنبياء  عصمة ت عىلٰ دلَّ 

هلا  ملة أنَّ اجل نعلم تأويل اآلية لعلمنا عىلٰ  فلو مل الشيطان،اعة وط

ذكرنا الوجوه الصحيحة  ، فكيف وقدلة العقليطابق دال وجهاً 

 ذلك؟ الواضحة يف

ام  سندها بالعلامء يف طعن ذلك قد دة يفة الوارالرواي أنَّ  عىلٰ 

 تقتيض اآلية إثباته، فإنَّ   نحتاج إىلٰ هو مذكور يف مواضعه، وال

 مَ : هق لقولق وال ختلِ لَ م أرشكوا األصنام التي ُخت أهنَّ 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�

َ
 أ

َ
  ا ال

 
ْ َ
ُق �

ُ
  ل

ً
ئا

ْ
�

َ
 ]] ٤١١/[[ص  ش

َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
ْم �

ُ
  ]، ١٩١ راف:عألا[ �وَه

 وه عبدسمُّ  ولد هلام بأنْ س اللعني فيام ليكا إبام أرش م أهنَّ ويف خربه

 ذكر. اآلية إلبليسس يف ظاهر احلرث، ولي

 اخلرب م قالوا: لو صحَّ اعة من العلامء أهنَّ ي عن مجلخلبا ٰى وحك

يف التسمية، وليس ذلك بكفر وال  اً  إرشاكذلك إالَّ  مل يكن يف 

 . يربمعصية، واختاره الط

ك ه كان رشكهام رش: أنَّ م فسريه عنه ت يفايشالعيَّ  ٰى ورو

 .كن رشك عبادةطاعة، ومل ي

*   *   * 

 هـ):٦٦٤ (ت بن طاوس عيلُّ )/ ٢(ج الطرائف 

عليه من  من مجلة ما وقفت  : قال عبد املحمود ]]٥٢[[ص /

م أهنَّ  ،ل اهللا وأنبيائهُس املذاهب لذكر رُ  تقبيح هؤالء األربعة

ذكروها يف  أخباراً  ورووا يف ذلك ،الرشك اء إىلٰ وحوَّ  مينسبون آد

اجلمع بني الصحيحني  يف ونقلوا منها طرفاً  ،بهم وتوارخيهمتُ كُ 

وذكروا يف اجلمع بني  ،ريرة وغريه هد أيبلحميدي يف مسن ل

 ل مجلةً ُس والرُّ  يف تقبيح ذكر األنبياء  اً الصحيحني أخبار

م من أهل رها أعداء اإلسالنكِ تُ  بل ،همرها عرتة نبيِّ نكِ تُ  وتفصيالً 

 . هازهيهم عنون بتنويشهد  ،للامل

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

 ، وفيها شبهتان:ة آدم : قصَّ وىلٰ األُ  ]]٢٤٧[[ص 

 ا وجوه:: وفيهوىلٰ األُ 

ٰ وَعَ  ل: قوله:األوَّ  وَ  �َ
َ
غ

َ
وهو  ]،١٢١[طه:  � ىٰ آدَُم َر��ُه �

 عصية. ح يف امليرص

  قوله: الثاين:
َ
غ

َ
 والغواية ذنب. ،� ىٰ وَ �

يْهِ  الثالث: قوله:
َ
تاَب َعل

َ
 م عىلٰ والتوبة ند ]،١٢٢طه: [ ف

 ذنب.

مَ  عنه، لقوله: تكاب املنهيِّ ع: اررابلا
ُ
َهك

ْ
�
َ
ْم أ

َ
�
َ
َما  ا أ

ُ
ك

ْ
َ�ْن تِل

َجرَ 
�
 عنه ذنب. وارتكاب املنهيِّ  ]،٢٢[األعراف:  ةِ ا�ش

  بقوله: ه ظاملاً سامَّ  :اخلامس
َ
ون

ُ
تَك

َ
ا�ِ  ا�

�
  �ِمَ� ِمَن الظ

 ]، ٣٥: بقرة[ال
ُ
ف
ْ
�
َ
ْمنا أ

َ
 .]٢٣[األعراف:  اَسنَ َر��نا َظل

ه لوال املغفرة لكان من اخلارسين، لقوله افه أنَّ اعرتالسادس: 

ِفرْ  :تعاىلٰ 
ْ
غ

َ
ْم �

َ
� 

ْ
َ َو�ِن

َ
ْنَ  �

َ
َ ا َوتَرْ�

ْ
ن� ِمَن ا�

َ
و�

ُ
َك �ا �َ  � نَ اِ�ِ

 .]٢٣[األعراف: 

  السابع:
َ
أ
َ
 زَ ف

�
ُهَما ا�ش

�
هَ يْطَ �

ْ
 َ�ن

ُ
رََجُهمَ ا ان

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ا �  ا ِ�يهِ نَ ا ِ�م�

 ة.الزلَّ  ىلٰ محلهام ع]، ٣٦[البقرة: 

مل املعصية خمالفة األمر، وهو شا ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

 ؟ال يكون املراد خمالفة الثاين مَ فلِ  ،ندبللواجب وال

ة برتك ثواب ي اخليباية هالغو وعن الثاين: أنَّ  ]]٢٤٨[[ص /

 وب. املند



 ٣٩  ................................................................................................................ اآلالم) ٣حرف األلف / (

به، التوبة قد يكون عن ذنب إلسقاط عقا ن الثالث: أنَّ عو

ا فيتوبون عن غري ذلك إمَّ  ا اخلواصُّ مَّ ، وأ امِّ توبة العووتلك 

، أو عن ترك لثواب واللطفجه استحقاق اوو إليه تعاىلٰ  انقطاعاً 

 لغري اهللا. أو عن االشتغال ،البالب، أو عن خطور املعصية األوىلٰ 

 يه.للتنز النهي وعن الرابع: أنَّ 

 ناقيصتكونا من الظلم نقص الثواب، أي  مس: أنَّ اخلاوعن 

ْمنَ فـ  األوىلٰ  برتك الثواب
َ
َسنَ َظل

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم أي نقصناها بدليل  اا أ

َ
َو�

 
َ
� 

ْ
ِلْم ِمن

ْ
 ظ

ً
ئا

ْ
�

َ
 .]٣٣[الكهف:  ُه ش

 ينا وترمحنامل تسرت عل رت، أي إنْ ساملغفرة ال وعن السادس: أنَّ 

 من ثوابنا.به ما نقصناه  ل علينا بام يتمُّ وتتفضَّ 

عل وب وفيف ترك املندة تكون الوسوس وعن السابع: أنَّ 

 املكروه.

ٍس وَ  الثانية: قوله:
ْ
ف
َ
ْم ِمْن � ُ�

َ
ق
َ
ل ةٍ خَ

 :قوله إىلٰ  ...اِحدَ

 
َ

 َجَعال
َ
� َ ُ

� ُ مَ ا آتَ َء ِ�يمَ  �َ تَعَ اهُ
َ
ٰ ا �

َ
ِ  ا�

ْ
ا �ُ� م�  اُهللا �َ

ُ
� 

َ
 �ون

م ن آدك موقوع الرش ت عىلٰ دلَّ ]، ١٩٠و ١٨٩األعراف: [

 غريمها. إليه كناية ف الرصن م من يمكوزوجته، إذ مل يتقدَّ 

 ،األنبياء امتناع الرشك عىلٰ  اإلمجاع منعقد عىلٰ  واجلواب: أنَّ 

  الضمري يف هذا مع أنَّ  .راداً كون مفال ي
َ

جنس   راجع إىلٰ  َجَعال

ِ  ده قوله:ؤيِّ ن نسلهام، ويُ الذكور واإلناث م
ْ

ا �ُ� م� َ� 
ُ
� 

َ
 � ون

 هَ  :ىلٰ األفراد، ونحو قوله تعا إىلٰ  اً نظر مجعه
َ
صْ اِن ذ اِن  مَ خَ

تََصُموا ِ� َر��ِهمْ 
ْ
غري مذكور  وعود الضمري إىلٰ ]، ١٩[احلّج:  اخ

ٰ  :جائز كثري شائع، قال اهللا تعاىلٰ  ظاً لف   ارَ تَوَ  َح��
ْ

ت

ِجَ 
ْ
:  قول، ومثله للشمس عىلٰ مري والض]، ٣٢ص: [ � اِب بِا�

ا
�
زَ  إِن

ْ
ن
َ
َ أ

ْ
 .والضمري للقرآن ]، ٢[يوسف:  اهُ �

 ا َص اُهمَ آتَ  قوله: ل: دلَّ نقو وأ ]] ٢٤٩ [[ص/
ً
 عىلٰ  اِ�ا

من موصوف، والولد هلا  صفة ال بدَّ  صاحلاً  ذكر ولد، ألنَّ 

 للجنس.

بل غريه من  النفس الواحدة هي آدم  م أنَّ سلِّ أو نقول: ال نُ 

َق  :عاىلٰ وله تلده، وجعل زوجها من جنسها، بدليل قو
َ
ل

َ
مْ  خ

ُ
�

َ
 ل

 
َ
ِسُ�ْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ْزوَ ِمْن أ

ً
 �َسْ  لِ اجا

ُ
ْ ك

َ
ا]، ٢١[الروم:  اهَ نُوا إِ�  فلم�

اهَ 
�
ش

َ
غ

َ
� 

ً
 َخِفيفا

ً
ْال َ

ْت �
َ
َل

َ
ا، لفحلاهو ماء و ،ا � ْت  فلم�

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
 أ

ام وزوجته رهبَّ  دعا الرجل وعظامً  ودماً  امً لك املاء حلذلصريورة 

 َتَن
ْ
ِ�ْ آتَ�

َ
 اِ� ا َص ل

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
اِكِر�َن ا

�
م هتعاد وكانت ،�ن� ِمَن ا�ش

ا، اهة للبناتلكرا  ا َص اُهمَ آتَ  فلم�
َ

 َجَعال
ً
�َء ِ�يمَ  اِ�ا َ ُ

� ُ ا �َ

وعبد شمس  دوعب ٰى ون عبد العزَّ م كانوا يسمُّ هنَّ أل ااُهمَ آتَ 

ِ  عهم بقوله:يمج كناية إىلٰ يغوث، ثّم رجعت ال
ْ

�ُ� 
َ
ون

ُ
�� 

 اء.آدم وحوَّ  ىلٰ إ مري عائداً لضا فليس حينئذٍ 

   **   * 

٣  - ا:  

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

تويا يف  ا اسة إذللذَّ القول يف األمل وا - ١١١]] ١٠٨[[ص 

 :الحللطف والصا

له يف ألطاف  ةوان واللذَّ فعل األمل باحلي ٰى ه لو استووأقول: إنَّ 

يفعل  احلكيم سبحانه أنْ  جاز منة ملا ينيَّ دِّ فني ومصاحلهم الاملكلَّ 

 العوض إالَّ  فعله حينئذٍ  كان يكون إىلٰ  إذ ال داعي ةلذَّ ن الدو األمل

، وكان الً العوض تفضُّ  مثل ر عىلٰ عليه، والقديم سبحانه قاد

 وال يفعل ملاأل عىلٰ  فهاة لرشيفعل اللذَّ  أنْ ورأفته  هيف جود األوىلٰ 

  لحة. وهذا مذهب املص ف منه يفما هو أرش  ٰى األمل وقد ساو

الف منهم فيه فريق قد خدل وعال أهل من ريكث]] ١٠٩[[ص /

 خالفه. ة بأرسهم عىلٰ واملجربِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض املد السيِّ  /ائقاحلدود واحلق

 ك.عنه املدرِ  رحدُّ األمل هو إدراك ما ينف - ٣٠]] ٧٣٠[[ص 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض يِّ الس /الذخرية يف علم الكالم

 :مالآلايف  المالك باب: ]]٢١١[[ص /

 أحكامه: فصل: يف إثبات األمل وذكر مهمِّ 

 من طريق اإلدراكأحدنا جيد  إثبات األمل: أنَّ  لذي يدلُّ عىلٰ ا

 ذلك كام] جيدا كان ال [جيده قبل م ه عىلٰ ئأعضا نفسه عند تقطيع

ة احلارِّ  مل من جهته العضو الذي يأ والبارد، ويفصل بني عند مماسَّ

حلرارة والربودة، فكام ه اك برِ ديُ  يعضو الذكام يفصل بني ال

 ألمل، وإنَّاممدَركًا، فكذلك يف ا ٰى يكون معن وجب يف احلرارة أنْ 

أو الربودة  احلياة به، واحلرارة حملِّ  ك يفأنَّ األمل ُيدرَ الفصل بينهام 

 حلياة يف غريه.دَرك بمحلِّ ايُ 

 والتقطيع أ  صل الذي أرشنا إليه إىلٰ الف د هذا سَنيُ  نْ وليس يمكن أ 

ام غري مدَركني، والفصل الذي أثبتنا حيصل من طريق  ي، وه ال ألهنَّ

ل ا ح مل بكونه آملًا َركًا، وليس لآل يتناول شيئًا مد  اإلدراك، فيجب أنْ 

  بعه عنه. ه مع نفور ط الذي ذكرنا   ٰى إدراكه للمعن  زائدة عىلٰ 
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 ًال للحيِّ كام نقول يفوجب حاه لو أ ذلك: أنَّ  والذي يدلُّ عىلٰ 

 فيه عىلٰ  ٰى ب كونه آملًا عند وجود ذلك املعنلوج دةارالعلم واإل

ادة واالعتقاد، إلر وجب ذلك يف امل ُيدِركه كام كلِّ حاٍل وإنْ 

  يكون املاء هبذا ولوجب أيضًا أنْ 

له. وقد علمنا   أدركه وهو مشتهٍ  إنْ و  ٰى ]] املعن ٢١٢[[ص /

  ي ذنه ال حدث ع ، وإنْ ذُّ بحكِّ اجلََرب اجلَِرَب يلتخالف ذلك، ألنَّ 

به إذا أدركه وهو نافر عنه يف هذا إنَّام وضع مشاهبة حلاله فيام  علم ي

اك حرارة النار  بإدر  رور يلتذُّ دة، وألنَّ املقكه من احلرارة والربو ُيدرِ 

ختلفت  ا  لثلج، واملحرور بعكس ذلك، وإنْ دراك برودة اويأمل بإ

  ألمل وا ،ه ري غ لِّ احلياة يفودة ُيدَرك بمح احلرارة أو الرباحلال، ألنَّ 

ارة أو  تأملَّ بام ُيدِركه من حر ُيدَرك بمحلِّ احلياة فيه، واملدِرك وإنْ 

ام  أملًا، وإنَّ  ٰى  ُيسمّ حلال الايف هذه  إنَّ الذي أدركهبرودة يف غريه، ف

 و نافر عنه. وه جسمه ذه التسمية ما أدركه يف  اختصَّ هب 

ات دَركامل ئرك سارِ مل، كام ُيدُيدِرك األ ىلٰ هللا تعاأنَّ ا والصحيح

ض آملًا به، الستحالة النفار عليه. بخالف ما نفاه بع مل يكن  وإنْ 

وهو كون  -اك ر لإلديضضع، ألنَّ املقته عليه هذا املومن اشتب

 ، فال بدَّ من كونه مدِركًا. اىلٰ حاصل فيه تع - احي�  احليِّ 

ا صفة جنس األمل اة ييف حملِّ احلأنَّه ُيدَرك فهي اختصاصه ب فأمَّ

من هذه الصفة،  ذاته أخصُّ   ُيعَقل له صفة ترجع إىلٰ ه النَّ أله، ب

أليف أخصَّ صفات الت ما نقوله من أنَّ  ٰى ك جمريف ذل ٰى وجر

 ني. ملحلَّ صاصه باتاخ

،  ها من جنٍس واحدٍ أنَّ اآلالم كلَّ  هذا القطع عىلٰ  وجيب عىلٰ 

  اختالفها.شار إليه يقتيضألنَّه ال وجه يُ 

كثر  عن التقطيع يف جسم احليِّ  لَّديتو ءيش كلَّ لصحيح أنَّ او

ف قول البدل، بخال ة والنفار عىلٰ يتعلَّق به الشهو أو قلَّ جيوز أنْ 

ة ما قا األمرين، وكيف جيوز فرقة بنيتيف ال أيب هاشم ه وهو لصحَّ

ين يتعلَّق بام  مؤدٍّ إىلٰ  تعلَّق ي ] ال جيوز أنْ ]٢١٣/[[ص  أحد الضدَّ

ة.صواألُ  ضذا نقويف هه اآلخر. دُّ به ض  ل املستقرَّ

دنه منًا يف بلو كان س وقد علمنا أنَّ قدر عضو من أعضاء احليِّ 

بدنه، ب بحكِّ رِ سبيل التذاذ اجلَ  عىلٰ  وتفريقه  بقطعهيلتذَّ  جلاز أنْ 

 وبني كونه زائدًا يف البدن.ق بني كون ذلك عضوًا  فرفال

 اءنتفا طبرش ريق،هو التف التحقيق مل عىلٰ ولِّد األوالذي يُ 

. ُيبنيِّ ذلك أنَّ األمل يزيد وينقص بزيادة ونقصان ما حليِّ ة احَّ ص

 كرناه.ذ

، ألنَّه ال يزيد بزيادته، هلد عتامد هو املولِّ يكون اال وال جيوز أنْ 

صلب، فال حيصل االعتامد الكثري قد يتزايد يف املوضع البداللة أنَّ 

 له. لِّ حامل املع احتوضع الرخو مملوله يف احدِّ حص  عىلٰ األمل

َ ذلك بأنَّ  فإنْ  ه ُيولِّد ما قيل: إنَّ االعتامد هو املولِّد له، وُفرسِّ

 إيقاع اإلهبام. ُيولِّده جاز مع

ابه، إذا كان ما  ب زيادته أسبيب هاشم أنَّ األمل ال جيد أ نوع

ة قدر إذا  يَّ ونَّ القذلك بأ  عىلٰ ًا متساويًا. وُيستَدلُّ ينتفي من الصحَّ

جد من أمل غرزه مثل ما يوجد عند غرز لًة وِس مِ  دن غريهيف ب غرز

إليها،  ة التي أرشناالعلَّ  فعل السبب تفاضال يف الضعيف، وإنْ 

عن بعض هذه  داً مل متولِّ يكون األ ه هلذا القول أنْ رضِّ ب والتزم

 ون بعض.األسباب د

ايد تتز نْ لوا: ال جيوز أ ذلك قوم من أصحابه وقا ٰى وقد أب

نَّ يف ذلك نقضًا لألُصول، ت، ألاببَّ تزايد املسوال تاألسباب 

ه أنْ  حد املانع، فكيف ُيولِّد أ  مع ارتفاعُيولِّد  والسبب من حقِّ

ة الذي ،آلخرا السببني دون ليد التو ط يف هو الرش وانتفاء الصحَّ

 ؟حاصل، وال اختصاص له بأحد السببني دون اآلخر

ه التوفيق فييه، وضع يقتضوذا ميس هنظر، لاملسألة ويف هذه 

 ء من األُصول.]] بيش٢١٤ /[[ص بمرضٍّ يس ل

لقضيَّة  يف هذه اإالَّ متولِّدًا، وجيري واألمل من فعلنا ال يقع 

 دًا، ويصحُّ أنْ لِّ مبتدًأ ومتو . ويقع من فعله تعاىلٰ أليفتلا ٰى جمر

ده وجويف ألمل ال حيتاج األمل ابتداء من غري وهي، ألنَّ ا يفعل تعاىلٰ 

ا ال نفعله إالَّ الوهي ألنَّ  إىلٰ  نا فيهأحداج احت وإنَّامهي لوا إىلٰ 

 هو السبب املولِّد. متولِّدًا، والوهي

 اآلالم الوهي: بأنَّ  تاج إىلٰ  حيال هأنَّ  هاشم عىلٰ واستدلَّ أبو 

رس من غري وهي مقبول، وبأنَّ م وتكثر عند الصداع والنقتعظ

ين عاامل هذه صفته من  ماحملِّه، وكلُّ  ريغ جع حكمه إىلٰ األمل ال ير

، كاحلرارة وما أشبهها. حيتاج إىلٰ ال   غري املحلِّ

.  ال واألمل ا بيَّنَّا قد نَّ : أكذل يدلُّ عىلٰ يصحُّ وجوده إالَّ يف حملٍّ

ا ُيدِركه حمّل احلياة فيه، فلو هبا يتميَّز أنَّ أحدنتي ة جنسه الأنَّ صف

ما  الً، وحا يِّ ه ال يوجب للحوألنَّ به يتميَّز.  خلرج عامَّ ُوِجَد يف حملٍّ 

.ال يوجب للحيِّ حاالً ال جيوز وجوده إالَّ يف حم  لٍّ

مل يف د األويمتنع من وجوكان أبو هاشم يف قوله القديم 

] [مل وإنْ  حملٍّ  يوجد يف كلِّ  ادث أنْ احلز يف قوله ، ثّم جوَّ اجلامد

 فيه حياة.  يكن
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 مجلة، وال حيَّ  ىلٰ مل إكم يرجع لألح ول: إنَّه الودليل هذا الق

  وإنْ املرارة واحلرارة يف جواز وجودمها يف كلِّ حملٍّ  ٰى ري جمجير

ائز ج ريفيه جنس األمل فغ و ُوِجدَ لاجلامد  ُفِقَدت احلياة منه، إالَّ أنَّ 

ه أمل، ألنَّ هذا االسم خيتصُّ بام يأمل به  -وهو يف اجلامد  - تسميته بأنَّ

 نه.عمع نفاره كه وُيدرِ  يُّ احل

ألمل يف اجلامد لكونه عبثًا، ألنَّ يوجد ا أنْ  وال حيسن منه تعاىلٰ 

ال  سم أنْ ُيدِركه وال غريه من األحياء، ومن شأن االاجلامد ال 

املحلِّ مع احتامله له من  ]]٢١٥/[[ص  لة انتفائه عندالب ٰى يبق

، فلو كان باقياً غ بقي  ، ولو بضدٍّ ال ينتفي إالَّ   لوجب أنْ ري ضدٍّ

، وقد علمنا أنَّ بعد التئام بتداءاال يف  ُندِركهألدركناه كامألمل ا

اه نألدركملًا من نفار طبعنا، فلو كان األمل باقيًا اجلرح ال نجد أ 

 ا به. ملَّنوتأ

بعد اندمال اجلرح، ألنَّ  ٰى ألمل إنَّام انتفا لقول بأنَّ وال جيوز ا

ة األملحيتمل  حلَّ أنَّ امل خرج من احتامله. وذلك املحلَّ   مع الصحَّ

مناه، وإنَّام الوهي عىلٰ  األمل إىلٰ  حيتاج والم، وااللتئا  حيتاج ما قدَّ

 مل.عل األالوهي ليكون سببًا يف ف أحدنا إىلٰ 

 ينتفي ان يف جنسه باقيًا، أالَّ ا كًا جيب إذ متولِّدود األملوبعد وج

ة.  بوجود الصحَّ

ن اجلرح، فيمك] بم[الدائاألمل استمرَّ وإذا كان األمل غري باٍق و

م ُيولِّده وهذا االبب : سيقال أنْ  كان  إنْ ستمرار أنَّ التفريق املتقدِّ

د  دُّ تنع أيضًا جتزم، فال يملالَّ اد ذلك يف االعتام باقيًا، كام يقال مثل 

ة بانتفاء  د معها األمل.تجدُّ الصحَّ  د افرتاقات حادثة يتجدَّ

فعل األمل يف هذا  تدئيب ىلٰ اهللا تعا إنَّ  يقال: وال يمتنع أيضًا أنْ 

د أسبابه، ونظري ذلك ما قالوه يف امل تتج إنْ ح واجلر ألمل للزائد دَّ

نَّ مجة بالعادة، أل تعاىلٰ  ن فعل اهللاعن لسعة العقرب، وإنَّه م

يبلغ يف التفريق والتقطيع أكثر ممَّا يبلغه غرز  ز أنْ عقرب ال جيولا

من العقرب أو  جلمة باأنَّ التأملُّ  اة من احلديد، وقد علمناإلبر

أنَّ  دلَّ عىلٰ  بغرز اإلبرة، فالتأملُّ  مضاعفة عىلٰ عافًا أض زيدالزنبور ي

 . الزائد من فعله تعاىلٰ 

 األمل: مل أو يقبحألا ن عليهالتي حيسر الوجوه اكذفصل: يف 

خال من كونه ظلًام وعبثًا ومفسدًة، ألنَّه ال يقبح إالَّ  ٰى سن متحي

 حدٍ وه، وإذا عري من كلِّ واالوجهذه  ]]٢١٦/[[ص  دمن أح

بعد  ام يأيتذلك في لوجوه وجب حسنه. وسندلُّ عىلٰ هذه ا من

 هذا. 

الظلم  دة. وحدُّ عبث، وألنَّه مفس  هويقبح األمل ألنَّه ظلم، وألنَّ 

ٰ ر الذي ال نفع فيه يُ رض هو ال  عليه، وال دفع رضر هو أعظم منه  وىفَّ

  قوم مقام العلم.الثة ي الث وه  وج يف هذه ال   . والظنُّ وليس بمستحقٍّ 

سبيل املدافعة،   فيقال: ومل يكن عىلٰ   هذا احلدِّ زاد يفيُ  نْ ب أ وجي

بل  - ن جهة رضر ما قصدهه مبألنَّ من دافع غريه ومانعه فوقع 

ال يستحقُّ املوَمل عوضًا وال يكون به ظاملًا  -فقط نعة املام صد إىلٰ ق 

 غفاله؟إ وزجي فكيف لوجوه،از من له. وهذا وجه متميِّ 

ع وال يمكن أنْ  وجه يف مجلة االستحقاق،  هذا الول دخ ٰى ُيدَّ

مل، مل األ هسبيل الظلم ومل يقع من إيالم غريه عىلٰ  قصد إىلٰ ألنَّ من 

ها سبيل العقاب ال يستحقُّ  م عىلٰ الواآل أملًا،ك منه يستحّق بذل

 نعدافع املامملحلسن من ا ابعض، ولو كان ذلك مستحق�  عىلٰ  بعضاً 

وقد علمنا أنَّه  مستحقٍّ  رضر يف كلِّ يقصده ويعتمده، كام حيسن  نْ أ 

 االعتامد له.ال حيسن منه 

 يكون مقرتناً  ن أنْ  مدَّ أيضًا ال ب ر املستحقَّ وألنَّ الرض

 متييز هذا الوجه الذي ذكرناه بنيِّ تُ  ه هذه اجلملةحقاق، وألنَّ ستالبا

 من باقي الوجوه.

ر  رض وجه حسن اليفمًا لني كالملحصِّ ووجدت لبعض ا

 هللا تعاىلٰ و أنَّه قال: وجه حسنه أنَّ اافعة، وهملدبيل اس الواقع عىلٰ 

ع قوو ذلك إىلٰ  ٰى أدَّ  إنْ وا، نتلق  أوجب يف عقولنا دفع من يقصد إىلٰ 

بالعوض للمدفوع إذا استرضَّ بذلك الدفع، د تكفَّل ر به، فقرض

الً بعوض ذبحها. متكفِّ كان  هائم،ذبح البأباحنا  لـامَّ  كام أنَّه تعاىلٰ 

 املدفوع ونك سقوط العوض عنه تعاىلٰ ؤثِّر يف يُ  وز أنْ قال: وال جي

 تل أحدنا فقتله دافعاً وأراد ق  ظاملًا، ألنَّ اجلمل الصؤول إذا صال

من حيث  اهللا سبحانه وتعاىلٰ  وضه عىلٰ ] له، فع]٢١٧[[ص /

 .اً عليه ظامل جانيًا بام أقدمكان  أباح دفعه، وإنْ 

حتيج ا امل - ح وليس بصحي -صحيحًا  ذا الكالمن هكا ولو

سبيل املدافعة،   يقال: ومل يقع عىلٰ   أنْ ر إذا كان ظلامً  حدِّ الرضيف

ا النفع الذي فيهر ابل الرضق  هذا التخريج قد ىلٰ عة عملدافاألنَّ 

له. وهذا ختريج غري صحيح، ألنَّه قد ُيعَلم حسن   ضمنه اهللا تعاىلٰ 

 ىلٰ  تعامن ال يعرف اهللا - ر غري مقصود هبا رض قعو إنْ و -املدافعة 

ن عوض وال يعلم حسنه يف عقولنا،  ذلك من جعل أنَّه قد تضمَّ

 يعرف اهللا ن الا املستدرك لكان ما ظنَّه هذمفلو كان وجه احلسن 

ر الواقع من غري قصد يف حال املدافعة، ألنَّه الرض يذمُّ عىلٰ  تعاىلٰ 

 احلسن.جاهل بوجه 
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 وسقوط ر،العلم بحسن هذا الرض الء يفك العقاشرتا موومعل

ن ذكربه، وُعلَِم أنَّ وجه حسن ذمِّ ال ناه. وقد ه غري ما حكيناه عمَّ

م يف أوَّ   أنْ  ة عىلٰ اب الدالللكتيف العدل من هذا ال الكالم تقدَّ

 يقبح لكونه ظلًام.

 إذا فعل وحدُّ العبث ما ال غرض فيه، وإنَّام يكون األمل عبثاً 

رض ه غيكن ل ل إليه من دون ذلك األمل، ومللوصومكن اي فعلن

 زائد.

ا الداللة عىلٰ   همل يقبح ألنَّه عبث فال شبهة فيها، ألنَّ أنَّ األ فأمَّ

 به بعوض يرضَّ  أنْ  عىلٰ  ويراضيهغريه يواطئ  أحدنا أنْ يقبح من 

ض قد ر، ألنَّه بالعول ذلك الرض مثله يف حتمُّ يدفعه إليه يرتيض

 يه.غرض ف فلم يقبح إالَّ ألنَّه عبث الظلًام،  نكوي أنْ خرج من 

عرضت يف  ٰى فمت - وهو وجه للقبح - يف أنَّ املفسدة وال شبهة

 لة قبحه.افعل وجب ال حم

عل وجه  جي أنْ  -اه كرنلذي ذثال اليم املمع تس - ألحدٍ وليس 

به إالَّ ]] رضب من ال غرض يف رض٢١٨/[[ص  القبح يف

باذل هذا العوض فال  ت الشكر، ألنَّ يوتف هال العوض إليإيص

لو أوصل هذا ه لشكر الذي كان يستحقُّ با ورسه الرسجرم نف

يت املنفعة و، وذلك أنَّ تفبوب من غري رضهذا املرض النفع إىلٰ 

إذا كان الشكر حاصالً أو يف حكم احلاصل  حيقب امالشكر إنَّ ب

ا وليس بحاصل والبوقوع [سببه يس لفاصل  يف حكم احل]، فأمَّ

بامله، اإلنسان  فصلال ين ته، ألنَّ ذلك لو قبح لقبح أنْ يقبح تفوي

هام لو قُّ حوثواب كان يست ل مدحع من التفضُّ تفويت باالمتناألنَّه 

ل  ه العلَّة.ذهل افلرك النوت ، ولوجب قبحتفضَّ

التجارة املظنون فيها الربح يقبح ترك  وكان جيب أيضًا أنْ 

لتجارة يفوته ذلك. برتك ا ألنَّه ،املال ل إىلٰ الوصوور ووالرس

قفتح  ًا. هو كونه عبثه القبح إنَّامة أنَّ وجملذه اجلهب قَّ

عن  ٰى ا ُحيكم ال يتأملَّ عىلٰ  ]يقبح األمل [بمن وال جيوز أنْ 

اآلالم رضورًة، كاألمل يف  منا حسن كثري منا قد علألنَّ  ،ةالثنويَّ 

 من السبع، هلرب، وااقِّ لشا النظر إىلٰ تناول األدوية الكرهية، و

بالقبح القوم  ٰى عن . فإنْ حهيأيت رش ما س الشوك عىلٰ   عىلٰ وامليش

  ذمَّ يد بالقبح ما يقتيضام نرإنَّ  انفار الطبع، خالفوا يف عبارة، ألنَّ 

عينه تابعًا لنفار الطبع فقد أرشنا وا القبح الذي بجعل فاعله. وإنْ 

 ما ُيفِسده.  إىلٰ 

عن   ىٰ كُحي  ما  رضرًا عىلٰ  ن حيث كانمل ميقبح األ أنْ  وال جيوز

 بالنفع املوىفٰ  األمل أنَّ  اعرتضت يف وإنْ الشبهة أيب هاشم، ألنَّ 

يشتبه  سييكون رضرًا، فل خيرج من أنْ  ر الزائد عليهودفع الرض

ب رضر ال ه رضرًا، وأنَّ العقاحقاق ال خيرج من كونه باالستأنَّ 

 . اكان مستحق�  حمالة وإنْ 

العايص بام  من أنَّ   هاشمعن أيب ٰى ُحيكوما  ]]٢١٩[[ص /

له   ٰى اب من كونه رضرًا وجرقعقد أخرج الية ة املعصمن لذَّ تعجَّ

لعقاب قد ذلك باطل، من حيث إنَّ انَّ . ألالنفع املوىفٰ  ٰى جمر

ة، كعبادة األصنام  تَحقُّ عىلٰ ُيس ة فيه بل فيه مشقَّ ما [ال] لذَّ

ةأنَّ ل وغريها. عىلٰ  ، رضر العقاب ىلٰ ة باإلضافة إيسري املعايص ذَّ

النفع  ٰى ذلك جمر يف ، وجيريرجه من كونه رضراً فكيف ُخي 

 الزائد؟

ر يبعد أيضًا قاب ليس برضعوكام َبُعَد قول أيب هاشم أنَّ ال

 مع النفع املوىفٰ األمل رضرًا ثابت  كون به أنَّ صحامن قال من أ  لقو

نَّه ته بأ تسميبأنَّ ح ينَّ هذا ترصعليه، ودفع الرضر العظيم به، أل

 نَّ من باع، أل]ف [ذلكلتسميته باألمل؛ ومعلوم خالرضر تابع 

الثوب انتفاعه ب ر تفويتثوبًا يساوي درمهًا بدينار، لو كان الرض

وكذلك من خلَّص غريقًا سه. بنف امرض�  ٰى ُيسمَّ  أنْ ب حاصالً لوج

 مله به من األخيدش بعض جلده، لو كان ما فعل من اللجة بأنْ 

 لوم خالفه.ومع به، امرض�  ٰى ُيسمَّ  ب أنْ ًا لوجرضر

النفع الزائد يف األمل  نَّ ضع: إاملو هذايقال يف  نْ واألقرب أ

كان ال  إنْ رًا، و رض ىٰ ُيسمَّ  األمل من أنْ  م ُخيِرجير العظودفع الرض

ما  كونه كذلك، ولوال أنَّ األمر عىلٰ االستحقاق من  خيرج مع

مل بغري يفعل األه ال ، ألنَّ اضار�  ٰى ُيسمَّ  أنْ  ستحقَّ تعاىلٰ اذكرناه ملا 

 .ك ألجل العقابلبذ ٰى  ُيسمَّ نَّامعوض زائد، وإ

بذلك البتَّة،  ىٰ  ُيسمَّ مذهب أيب هاشم كان جيب أالَّ  وعىلٰ 

مل حيصل  وإنْ  - النفع  يكون ظنُّ  الطريقة أنْ ه هذ وجيب عىلٰ 

رضرًا، ون يك نْ ج األمل من أ النفع يف إخرا ٰى جيري جمر -املظنون 

م ال ُيَس  ظيم يف ]] الع٢٢٠ /[[ص  النفعون من ظنَّ أنَّ مُّ ألهنَّ

 ه إذاسبنف امرض�  -كالتجارة وطلب العلوم  -فعال األ عضب

صل، بنفسه فيام فيه نفع حا اونه مرض� مُّ َس تكلَّف ذلك، كام ال يُ 

 رضرًا كامون يك مقام العلم يف إخراج األمل من أنْ  وأقاموا الظنَّ 

 ل األمل.س حتمُّ وه مقامه يف جنأقام

ا م أنَّ األمل حيسن لة عىلٰ فصل: يف الدال  أو مظنوناً: ماً علوإمَّ

أو  خيرج الثوب أنْ سن من أحدنا حيذلك: أنَّه  لذي يدلُّ عىلٰ ا
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أو  ارض مقبوض، إذا علم سبيل البيع بثمن ح ده عىلٰ ي نالدار م

 ده.رجه من يأخام ه بمن انتفاعثمن أكثر ظنَّ أنَّ انتفاعه بال

فاع بملكه، ألجل النفع ويت يفسد االنتوإنَّام حسن منه تف

 العقالء يف ذلك. شبهة عىلٰ وال ، هلجِّ علذي يُ ا

ر رضالل حسن حتمُّ  يقولوا: إنَّ وجه قوم من أنْ  وقد امتنع

م به، وأجروه ا وجه حسنه النفع دون العلهاهنا العلم بالنفع، وم 

 احلركة دون العلم هبا. نَّ علَّةأيف  كاً سم متحرِّ كون اجل ٰى جمر

  فع،م بالنو العله احلسن هيكون وج نا أنْ وليس يبعد عند

ع ومل حيصل العلم وال ضنفع لو حصل يف هذا املوبداللة أنَّ ال

النفع حسن  كان عاملًا ب ىٰ ر، ومتالرض ل ملا حسن حتمُّ  ظنُّ ال

 ل.حمُّ الت

ك م بحلول اجلس واضح، ألنَّ  والفرق، بني ذلك وبني املتحرِّ

  ًا كذلك أو مل يعلمه، كًا علمه عاملة فيه جيب كونه متحرِّ احلرك

ل. ييعلمه من  ٰى سنًا حتَّ األمل ال يكون ح يف النفع وبحصول  تحمَّ

، جه من كونه ظلامً خروحسن الظلم و قيل: هذا يقتيض فإنْ 

 وم.ظلامل من الظامل بام ينقله من املنافع إىلٰ  هللا تعاىلٰ بانتصاف ا

النفع   ر إذا حسن ألجلحقِّ الرضقلنا: من  ]]٢٢١[[ص /

 لك.بذ هه بنفسك لنفع، بل إنَّام فعل ذلافباالنتص

النفع الذي حيسن  حقِّ  ننَّ موقد ُأجيب عن هذا السؤال: بأ

وفيًا عليه،  ومل رضر املحتمذلك ال دًا عىلٰ زائ يكون له أنْ  رالرض

سبيل  عىلٰ كذلك النفع  يكون مساويًا له، وليس وال جيوز أنْ 

 افية. االنتصاف، ألنَّ املساواة فيه ك

يفعل  سن أنْ ع حلبأنفسنا للنف نرضَّ  ا أنْ منَّلو حسن  قيل: فإنْ 

 حيسن ذلك ر لرضاه، وكامء من غري اعتبااللغرينا من العقذلك 

 من األمل لدفع الرضر.يام يفعل ف

ن زول الشبهة عبلغ النفع املقابل لألمل قدرًا عظيًام ت ٰى متقلنا: 

من  يفعله بالعاقل  ر بمثله، جاز أنْ ل الرضقالء يف حسن حتمُّ الع

وز دخول اء العاقل بحيث جيرض وإنَّام يعترب غري اعتبار لرضاه،

 ل ذلك.هلم يف حتمُّ وخيتلف أحوا ألمل من النفعة فيام يقابل اهالشب

يادة فع إذا بلغ الغاية يف الزه اجلملة ألنَّ النوإنَّام حكمناه هبذ

. ن عاقالً  مل يكله، وإالَّ من اختيار العاقل لتحمُّ  فال بدَّ ، ملاأل عىلٰ 

 ،اطري من الذهبريك أصابعه القنحت يدلُّ له عىلٰ  نأنَّ م ٰى أَال تر

مل خيرت  ٰى إنَّه متع العظيم، وها هلذا النفخيتار حتريك ال بدَّ من أنْ 

ٰ  عىلٰ  ذلك دلَّ   ذارب رضاه، فلهعليه، وال يعت نقصه وحلق بام يوىلَّ

ه لرضاهم، ألنَّ  يؤمل العقالء من غري اعتبار أنْ  نه تعاىلٰ ن محس

ضه تعاىلٰ  وإالَّ  هخيتارو أنْ  إذا كانوا من بدَّ  النفع بام ال م من ُيعوِّ

 عقالء. يكونوا خرجوا من أنْ 

 أنَّه حيسن أنْ  ر فهذا حكمه أيضًا يففع الرضعل األمل لدا ففأمَّ 

هة يف أمره من غري شباللت ]] إذا زا٢٢٢/[[ص  العاقليفعله 

 ء إالَّ رينا من العقاللك ال نفعله بغاعتبار لرضاه، ومع اشتباه ذ

ره من أوالدنا دبِّ يه ونُ لييل ع اه بأنفسنا وبمنعلنف برضاه، وإنْ 

 ب اجتهادنا.بحس

ا الذي يدلُّ   ال شبهة وظنون فمامَّ حيسن لنفع أنَّ األمل  عىلٰ  فأمَّ

من يده  اج العلق النفيسحدنا إخرمن أ  ه كام حيسنفيه أيضًا، ألنَّ 

ل كذ ل، وإ لك حيسن بالثمنبثمن ُيعجَّ ن يف الوجه نَّام حساملؤجَّ

األرباح  . وكذلك حيسن طلبهالنفع ال حلصول  لظنِّ ثاينال

وإتعاب نفوسنا يف طلب يدة، الشد دة واملشاقِّ يألسفار البعبا

ه داللة أنَّ فع، بالن ن لظنِّ لك إنَّام حيسلعلوم واآلداب، وكلُّ ذا

 سواه. ٰى ب معنحيسن عند حصوله من غري ترقُّ 

سن لدفع  حي أنَّ األمل داللة عىلٰ باب: يف ال ]]٢٢٣[[ص /

 :املظنونوعلوم الرضر امل

 من السبع الشوك هرباً  و عىلٰ سن الَعدْ ك حذل الذي يدلُّ عىلٰ 

ص من ، ورشب األدوية الكرهية للتخلُّ ضارِّ وما أشبهه من امل

] أكثر نفس، وأمثلة هذا [الوجهاألعضاء لسالمة الوقطع العلل، 

 .ُحيٰىص  من أنْ 

يف   مر، فليس يكاد ُيعلَ لرضع اه لظنِّ اندفاذلك كلُّ  وإنَّام حيسن

ل سن حتمُّ ا إذا علمنا حلكنَّ فع قطعًا،يندر بعض املواضع أنَّ الرض

 كان أوىلٰ نا اندفاعه به ع الرضر به، فلو علمالرضر لظنِّ اندفا

 .ٰى وأقون حلسبا

املعلوم من  روما قيل يف بعض املواضع مثاالً يف دفع الرض

ع اهلارب، ودفع اجلومن ار بعد قرهبام و النبع أ هلرب من السا

اندفاعه، والتوبة  لك له معلومب، وأنَّ ذعطش باألكل والرشلاو

ء ُيعتَمد، ألنَّه ال قاب. ليس بيشلوم زوال استحقاق العأنَّه معو

ك يف ذل لنار بأنَّ هربه ُينجيه، وإنَّام الظنُّ بع وان السعلم للهارب م

ة. وكذلك اجلوع رضَّ يه اهلرب من امل] ال ُينجنْ ز [أ ه جيو، ألنَّ قويٌّ 

 األكل والرشب.ة ب ال حمالاندفاعهام طش ليس بمقطوع عىلٰ عوال

ر هبا، ندفاع الرضهة وجوهبا ايكون ج ز أنْ لتوبة فال جيوا افأمَّ 

فيها. ولو قصد  فعلها لوجه ثابت]] ٢٢٤[[ص / ام جيبوإنَّ 
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ا ثوابًا وال حقَّ هباستلذلك ملا  ر عنه وفعلهارضبالتوبة زوال ال

 ابع وليس بأصل.ب تاعقمقبولة، فزوال ال انتك

هو للنفع، وهو    هاهنا إنَّامسن األملجيعل ح  أنْ وليس ألحدٍ 

 هوو  من حصولهور ال بدَّ الرضر، ألنَّ هذا الرس الرسور بزوال

ال لدفع أنَّه لو حسن للنفع الذي هو الرسور  الة. وذلكع ال حمنف

ن. س حيال جيب، وإنَّامفع ل الرضر للنمُّ  حتب، ألنَّ ملا وجبه ر الرض

   يبلغ حدَّ مل ٰى العظيمة مت ضارِّ ر لدفع املرضل الد علمنا أنَّ حتمُّ وق 

 ن للنفع. أنَّه مل حيسمن وجوبه، فُعلِمَ  اإلجلاء فال بدَّ 

ما ُذكَِر لوجب فيمن   لو كان األمر عىلٰ يف هذا: ل قي وقد

ض ضه ملا فيهه نًا، ألنَّ يكون حمس غريه لذلك أنْ  عرَّ ع أعظم نف عرَّ

له، ومعلوم خالف ذلكذلمن الرضر ا  .ي حتمَّ

 :اه مستحق�  الرضر قد حيسن لكون فصل: يف أنَّ 

و ه لة، وذلكفيه مقام العلم املعتمد يف الدال هل يقوم الظنُّ و

ه ذلك الذمُّ  املسيئ، وإنْ  ذمِّ  حسن . ومعلوم وآمله واسترضَّ به غمَّ

  وجه حلسنه إالَّ فال فع ودفع الرضر،به من النقرُّ لك مع تحسن ذ

 االستحقاق.

ة سن املطالب هذا الباب حجيعل األصل يف وليس ألحٍد أنْ 

ذلك أنَّ ه وآمله، ولك باملطالب وغمَّ أرضَّ ذ ين، وإنْ لقضاء الدَّ 

وأنَّه ، ينم بالدَّ آملت للنفع املتقدِّ  ين إنَّام حتسن وإنْ بالدَّ  طالبةامل

 .اقِّ العمل الش عىلٰ تعجيل األُجرة  ٰى جمرجيري 

فعل  ال حيسن  أنْ لالستحقاق  ضارِّ حيسن من امل ومن شأن ما

ين ء الدَّ ]] بنفسه، وقد ُعلَِم حسن قضا٢٢٥/[[ص  ان لهاإلنس

ة امل هلعليه وحتمُّ ابتداًء ملن هو  يف قضائه، فُعلَِم أنَّ وجه حسنه شقَّ

 غري االستحقاق.

 اكان كونه مستحق� ا ن شأن الرضر إذم ل:يقا ضًا أنْ ن أيويمك

 املطالبة ، ومعلوم أنَّ يقارنه االستحقاق واإلهانة نْ وجه حسنه أ 

 تحقاق هلا.مقارنة االسين ال جيوز بالدَّ 

وال بدَّ  - استحق� لرضر لكونه مقلتم إذا حيسن ا ل: إذاقي فإنْ 

ه سن فعله ألنَّ حيسن فعله، فكأنَّكم قلتم: حي أنْ  - اكونه مستحق� 

 حيسن فعله. 

لوقوع  العايص وعقابه لذمِّ ام حسن  قلنا: إنَّ يق ذا أردنا التحق قلنا: إ 

ز يُّ . ومعلوم مت سبب يف حسن الذمِّ كال  ح منه، ألنَّ فعل القبيح هوالقبي

ز الشيوخ ري، وإنَّام التفس هذا  ة عىلٰ املعلول من العلَّ  قالوا:  بأنْ   ُجيوِّ

  تحقاق. س ا سبب اال رادو، وأ ا حيسن لكونه مستحق� 

ا قيام ا   ، فقد كان أبو هاشملعلماق مقام حقايف االست لظنِّ فأمَّ

من علمنا منه  مِّ ح به ويستدلُّ عليه بحسن ذُيرصِّ ذلك و  عىلٰ ينصُّ 

به ه وسقوط عقاتوبت ز فيهُنجوِّ  ا، ألّناثّم غاب عنَّفعل القبيح 

 االستحقاق. ه لظنِّ نذمَّ  ه، وحيسن مع هذا أنْ وذمَّ 

 ءٍ بيش مّ د ذملا حسن من أح هذا أنَّ األمر عىلٰ  لوالان يقول: كو

ز يف كلِّ وال فاعل القبيح، ألنَّه  قد  يكون اهللا تعاىلٰ  أنْ  صٍ عا جموِّ

ام حيسنالشكر واملدح:  يفل ر له وأسقط عقابه. وكان يقوغف ان إهنَّ

يكون  االستحقاق مثل ذلك. وكان يقول: ال جيوز أنْ  نِّ ظ مع

 ألنَّه ال حيسن، الذمِّ  ع يرجع إىلٰ لنف همن ذكرنا وجه حسن ذمِّ 

جيوز ذلك لنفع يعود ملنافع، وال يعود إليه من الغري ملا ر باارضاإل

 ، ألنَّ اإلرضارتداٍع عن القبيح واالنزجار أنْ املذموم من  عىلٰ 

 ]] والنفع غري معلوم.٢٢٦ ص/[[ حاصل

 جيوز ر اللرضويقول: إنَّ ا ذلك[يقول] مع من  وكان أبو عيلٍّ 

لعلم. ويقول:  ا عمسن اق، وإنَّام حياالستحق حيسن لظنِّ  نْ أ 

وطًا كان مرش ، وإنْ ذا الذمِّ له وجه حسن هاإلطالق وجيع

 الردع والزجر.املصلحة و

 . كان يقتضيهم نظر، وليس هذاويف هذا املوضع 

 األمل هلا:   الوجوه التي يفعل تعاىلٰ : يففصل

ر الرض آلالم لدفعال يفعل ا اىلٰ تع لصحيح من املذهب أنَّ اهللا

ا للنَّ ، وإا وال الظنُّ هب فال  ا الظنُّ فأمَّ ستحقاق. نفع أو االام يفعلها إمَّ

 فسه.ه عاملًا لننوممَّن ال جيب عليه الظنون لك شبهة فيه، ألنَّه تعاىلٰ 

ا  جاز  ر وإنْ ال يفعل األمل لدفع الرض اىلٰ يف أنَّه تع الوجهوأمَّ

يف   ضارِّ دفع به الرضر من املحسن ما يط ن رش ذلك فينا، فهو أنَّ م

 بام فعله من  إالَّ ن من دفعها هلا ال يتمكَّ يكون الدافع  نْ أ  الشاهد

ري  غر املدفوع من فعل يكون الرض أنْ  الرضر. ومن رشطه أيضاً 

أو  التي يفعله اهللا تعاىلٰ  ء من املضارِّ ه ال يشأنَّ  لمناع، وقد عالداف

يشء  دفعه من غري فعل قادر عىلٰ  ىلٰ اعتيفعلها [العباد] إالَّ وهو 

ع به ، ليدفالرضر تعاىلٰ  قبح فعله هذا وجه يقتيض. وتامن املرضَّ 

 رضرًا من فعله أو فعل عباده.

 ريغ فعل فوع من ر املد يكون الرض ط اآلخر هو الذي أنْ لرش وا 

  رضر.   ر من جهته تعاىلٰ  قبح دفعه عن الغري الرض قتيض دافع ي ال 

ع نْ فإ يف  ر ال حيسنبالرض رأنَّ دفع الرض ونقيل: كيف تدَّ

ال  ار ممَّ ذلك الرض يكون ]] بعد أنْ ٢٢٧[ص /[ الشاهد إالَّ 

لشيوخ أنَّ من أمكنه كالم ايف  ر، وقد مٰىض يندفع إالَّ بالرض
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 خلَّصه بكرس ٰى كرس يده مت] [غري لجة، منمن الغريق ختليص ال

ح ون عبثًا، ويقبيك ]يده ال يستحقُّ عليه [بعد] عوضًا وإنَّام [فعله

 ه ال ألنَّه ظلم.من هذا الوج

ُخيلِّصه  ٰى ق حتَّ  يد الغريكرس ذلك وإنْ  ىلٰ لصحيح ع: اقلنا

ن من التخليص من   نَّهغري إيالم له يستحقُّ عليه العوض، ألوممكَّ

جمراه. وليس  ٰى دَّ يف مقابلته من نفع أو ما جر ال برضراً  هأرضَّ بقد 

 يكون يف التخليص إنَّامختليصه، ألنَّ بلته يكون له يف مقا جيوز أنْ 

د يف هذا املوضع ليوكرس اأمل،  من دون ذا مل يمكن إة األمللمقاب

 ء.يشمقابلته ليس يف  اكأنَّه مستبد� 

ر يف األُ  للنفع وبينه ذا ُفِعَل إ األملأنَّ بني ول صوبعد، فقد تقرَّ

له،   دٍ واح ط الذي حيسن كلُّ إذا ُفِعَل لدفع الرضر فرقًا يف الرش

مل خيرج من كونه  أ صه بغرييق مع إمكان ختل يد الغريكرس فلو كان

 ٰى ريف ذلك جم ٰى قبح للعبث وفقد الغرض جلرام يلك وإنَّ ًام بذظل

] أنْ ري [ليه من غإ صلهيو  أنْ يصحُّ فع ] لنالنفع، ألنَّ من آمل [غريه

 وضعانملا ٰى وإنَّام يكون عبثًا، فقد تساوخيرج من كونه ظلًام بذلك 

 هم به.لُّ م كح القوصول فرق قد رصَّ األُ ينهام يف هذا أو ب عىلٰ 

زوا يلق  فإنْ  أملًا يريد لدفع رضر ينزل به   يفعل تعاىلٰ  أنْ : جوِّ

يفعل  زيداً  أنَّ  معل تعاىلٰ  هسبيل الظلم من حيث إنَّ  ن عمرو عىلٰ م

ه ملآ زيدًا فإنْ  مل يؤمل اهللا تعاىلٰ  ٰى ر ال حمالة متبعمرو ذلك الرض

 من ظلم زيد.عمرو االمتناع اختار 

نه املوضع هو كو وجوبه يف هذا وملسن هذا األحلنا: وجه ق 

به التكليف، ر، واللطف يوج]] لدفع الرض٢٢٨[[ص /لطافًا أ 

املقابلة بني األملني الدافع نَّ ] أ ٰى أَال [تر ،نَّه من مجلة التمكنيأل

من األمل إذا  مه بالكثريواملدفوع هاهنا غري معتربة، ألنَّه جيب إيال 

يدفع  أنْ  وزسري، وال جيم يلفاع وقوع ظتلطف يف ارعلم أنَّ ذلك 

وجب  هنا إنَّامأنَّ األمل ها مَ لِ ر العظيم. فعُ ري بالرضرضر اليسال

 أنَّه جيب هذا األمل وإنْ  ٰى تر أَال  ر.فع الرضلد للطف واملصلحة، ال

ن ال خيتار جيب أيضًا كاكان لطفًا يف ارتفاع ظلم يقع بغري املؤَمل، و

 نَّ فُعلَِم أ وال رضرًا، بيح ظلامً ذلك الق مل يكن ه القبيح وإنْ عند

 وجه حسنه غري دفع الرضر به.

] فعسبيل [د يؤمل أحدنا عىلٰ  أنْ  ه تعاىلٰ قيل: أَال جاز من فإنْ 

آمله امتنع من فعل  لذي هو العقاب عنه، كأنَّه يعلم أنَّه إنْ ا رالرض

مل هذا األ عىلٰ  ب، وال يستحقُّ استحقَّ به العقاقبيح لو فعله 

 .م املضارِّ ن أعظوهو ملعقاب، ندفاع اه ا، ألنَّ بإزائوضاً ع

 ر لدفع رضر به أنْ فعل الرضا أنَّ الرشط يف جنس قلنا: قد بيَّنَّ

يكون األمل الدافع  وز أنْ الدافع، وال جيعل غري ن فم وعيكون املدف

ة ما  عىلٰ  ل واحد. والذي يدلُّ هو واألمل املدفوع من جهة فاع   صحَّ

 فع رضرعله لدف حسن شاهدال رضر يف ط: أنَّ كلَّ رشن الذكرناه م

فاعل واحد بطلت كانا من  ٰى ال بدَّ من كونه هبذه الصفة، وأنَّه مت

الرضر ليدفع  ح فعله تعاىلٰ وجب قبذا يهوبال شبهة،  جهة احلسن

 من فعله. به رضراً 

م ذكره أنَّ ال] ذلك أيضًا ما [وُيبطِل    ط يف حسن دفعرشتقدَّ

 ر عىلٰ أنَّه يقد ه، ومعلوم بالَّ ع إيكون ممَّا ال يندف نْ أ  الرضر يرضُّ 

 ذا الرضر.دفع العقاب، وحيسن ذلك منه من غري فعل ه

متناع من قبيح فهو اليف ا لطفاً ر إذا كان رضوأيضًا فهذا ال

ًا، إالَّ به كونه لطف]] لطف وجهة وجو٢٢٩/[[ص  واجب ألنَّه

 من راً رض فيام ال يستحقُّ برتكه لك أنَّه جيبر به تبنيَّ ذندفاع الرضا

 .واملندوباتالنوافل 

 يقتيضوبعد، فإنَّ االمتناع من القبيح وفعل الواجب 

مل الذي هو لطف يف  األإنَّ  : يقال يس بأنْ استحقاق الثواب، فل

ص به من لواجب أو االمتناع من القبيح إنَّام حسن التخلُّ فعل ا

ل الثواب والنفع وهة حسنه حصيقال: إنَّ ج نْ العقاب، دون أ 

 به.العظيم 

زوا أنْ  نْ وليس ألحٍد أ  يكون األمل الذي هو  يقول: فجوِّ

واب سن ألجل الثأو امتناع من قبيح، حي اللطف يف فعل واجب

 الثواب يف مقابلة فعل الطاعة غري عوض يف مقابلته، وذلك أنَّ  نم

 اابلة هذن الثواب يف مقيكو ة هبا، وليس جيوز أنْ والتزام املشقَّ 

 . كان ظلامً ن عوض وإالَّ م همل، فال بدَّ من مقابلتاأل

فع وبعد، فمن رشط حسن ما يفعل بغرينا من اآلالم لد

ن هو من إزالة ذلك عن يه ال يدفع عنبمن  يكون أنْ  املضارِّ  تمكَّ

 نفسه.

فع  بغرينا من الرضر لدمن حقِّ ما نفعله  وممَّا قيل يف ذلك: إنَّ 

 ىلٰ أ إجيكون من فعلنا ذلك مل نْ ، وأ ةملرضَّ أعظم منه من ا ما هو

هذا الوجه، وقد علمنا أنَّ العبد ال يكون  علمه عىلٰ  ٰى متمثله فعل 

من األوقات، وال بفعل ت وق  يفه قاب عن نفسإزالة الع لجأ إىلٰ م

 ال. من األفع

يفعل اآلالم  تعاىلٰ والذي أطلقنا يف صدر هذا الباب من أنَّه 

 ز، والصحيح أنَّهالتجوُّ ن م بيه رضذي هو العوض. فللنفع ال
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ار الدنيا يف البالغني وغريهم من األطفال يف داآلالم  ام يفعلإنَّ 

األمل خيرج باعتبار  نَّ ض، ألمن عو  بدَّ كان ال العتبار وإنْ  والبهائم

 يكون ظلًام. بالعوض من أنْ يكون عبثًا و من أنْ 

 يعاً مج األمل لألمرين يف كالم أيب هاشم أنَّه يفعل وقد مٰىض 

 ه تعاىلٰ ما ذكرناه، ألنَّ  وىلٰ . واألبارالعت]] وا٢٣٠/[[ص  عوضلل

ب دون لوجه الذي له وجيقصد بفعل الواجب ا ال بدَّ من أنْ 

نَّه كان لطفًا يف التكليف فالتكليف يوجبه ألإذا  ملواألغريه، 

فعله هذا الوجه الذي له وجب  د يفيقص بغي أنْ مصلحة فيه، فين

ِرج هذا ي ُخي لك فعلام يمن تابع، ألنَّه إنَّ  العوض امدون غريه. وإنَّ 

التكليف  يكون ظلًام، وإالَّ فالغرض هو ما يرجع إىلٰ  األمل من أنْ 

 نه. كونه مصلحة ممن 

األمل للعوض من دون  يفعل اهللا تعاىلٰ  يز أنْ ُجي  عيلٍّ ان أبو كو

 ه ممَّا النَّ اء بمثله ألا أنَّ العوض ممَّا حيسن االبتدنَّاعتبار، وقد بيَّ 

واب، فإذا اء بمثلها، كام نقوله يف الثبتدجيوز اال خيتصُّ بصفة ال

 ، ألنَّ يؤمل له نْ أ  عوض مل جيز يبتدئ بمثل ال أنْ  حسن منه تعاىلٰ 

ا أنَّ ذلك جيري جمرقد مٰىض ذلك عبث و  بذل النفع أنْ  ٰى ، أمَّ

ل الرضر  قبيح هيف أنَّ  له ألجل املنفعة املبذولةبتحمُّ  ويرٰىض  يتحمَّ

من استيجار من ينقل املاء   لكذ ٰى جمر ىٰ جرعبثًا، وما  ألجل كونه

 رة إليه.آخر ال لغرض أكثر من إيصال األُج هنر إىلٰ  من

األمل يقارنه التعظيم  عوض عىلٰ عي: أنَّ الدَّ ي أنْ وليس ألحٍد 

 ثواب إنَّام قارنه ذلك ألنَّه يستحقُّ والتبجيل كالثواب، وذلك أنَّ ال

يم، واألمل تعظلاليه املدح وي يستحقُّ عالوجه الذ ة عىلٰ عالطا عىلٰ 

ن، ل والثمسبيل البد  به املدح، ألنَّه يستحقُّ عىلٰ ليس ممَّا يستحقُّ 

 تعظيم.ذلك  ء منيس يف يشول

 هبا من بنييف ذلك: أنَّ العوض له صفة ي ذار أيب عيلٍّ عتوا

 لك أنَّ . ليس بعذر صحيح، وذال وهي كونه مستحق� التفضُّ 

ل يف الشاهد ال نفسه التي فضُّ تال يَّة عىلٰ يكون له مز قَّ إنَّاماملستح

 و يلحق فيهأ  لهن بفضل يمنل عليه، أو ألنَّ املتفضِّ تلحق التفضُّ 

ط الرتبة، وهلذا خيتلف احلال بحسب الغضاضة وانحطابعض 

 وعكس ذلك. ل وعظم قدرهجاللة املتفضِّ 

ل تفيام ي ]] وكلُّ هذا غري حاصل٢٣١[[ص / به القديم  فضَّ

ل وفقده ا أنَّه يرصف عن التفضُّ ما بيَّنَّ كلِّ  لعباده، لزوا عىلٰ  تعاىلٰ 

منه ه ومجيع أحواله ومال بد يف نفسهلعا عىلٰ مه عَ له، ألنَّ نِ من تفضُّ 

 ل فيه.التفضُّ  ، فال مزيَّة لالستحقاق عىلٰ تعاىلٰ 

طفًا لكونه فام قولكم يف أمل ساواه ما ليس بأمل يف ل: قي فإنْ 

أمل يف كونه لطفًا س بليا م ل تعاىلٰ فعي بون أنْ لحًة، أتوجمصو

 ؟بأمل أم تقولون: إنَّه خمريَّ بني األمل وما ليسومصلحًة، 

منهام يقوم مقام  واحدٍ  كلَّ  ، ألنَّ  فيهامنَّه خمريَّ حيح أقلنا: الص

ة كانت فيه مرضَّ   وإنْ ، واألملاملقصوداآلخر يف الغرض 

 يكون من أنْ  ؤمل خيرجامل إىلٰ  التي توصل ةظيمالع فباألعواض

فعلني ال رضر يف  ٰى يكون نفعًا وإحسانًا، فجريا جمر أنْ  ىلٰ ة إمرضَّ 

بالنفع العظيم  رضراً  قد خرج من كونهألمل ، ألنَّ اهاممن كلِّ واحدٍ 

 بينهام.ه اجلملة حصول التخيري الزائد، وتثبت هبذ

عي: أنَّ فعل األمل  وليس ألحٍد أنْ  ما يقوم مصلحة وهناك لليدَّ

بث ما ال غرض فيه، وليس يدخل العلك أنَّ بث. وذفيها عمقامه 

يف [ألجل أنَّ  يكون عبثاً  لفعل الذي له غرض صحيح يف أنْ ا

نَّ ذلك يوجب يف كلِّ فعل له بدل يف امه، ألقدور ما يقوم مقامل

 ].ن عبثًا] ومعلوم خالف [ذلكيكو املقصود أنْ  غرضه

بلغ غرضًا نفسه لي يؤملنَّ أحدنا ألاه قبح اختيار نلوال يشبه ما ق 

 بنفسه يرضَّ  أنْ  إىلٰ  أأحدنا ملجيبلغه من غري أمل، ألنَّ  ز أنْ جيو

ممَّا ليس بأمل، الغرض فيه بغريه و ول إىلٰ صالو ن منيتمكَّ  رضراً 

 جمراه. ٰى  ليس يف مقابلته نفع وما جرنَّه يكون كأنَّه آمل نفسه أملاً وأل

اض  من األعوؤملامل له إىلٰ وصي بام ىلٰ القديم تعا نَّ ا أوقد بيَّنَّ

 يكون نفعًا وإحسانًا.  ه من أنْ ]] أمل٢٣٢/[[ص  العظيمة خيرج

 ة:البكريَّ  عىلٰ  ردِّ يف ال ل:فص

  األطفالما هو معلوم من تأملُّ القوم يف نفيهم  نَّام ُأيت هؤالءإ

 سن إالَّ عىلٰ م ال حت[من اعتقادهم الفاسد السائق أنَّ اآلال والبهائم

جمراهم ال  ٰى ما جر] وطفالوا أنَّ األستحقاق، ورأ وجه اال

األمل حيسن  أنَّ  لنا عىلٰ دلَّ  ني. وقدون األمل فبقوا كوهنم متأملِّ يستحقُّ 

 ذهب.ام حيسن له، فبطل أصل هذا امللغري االستحقاق ك

حال  نعلم رضورًة بأملنا يف انَّ بطالن مذهبهم: أ  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ل م، وال يدخوب اآلالمراض ورضألبا لوغة وقبل البفوليَّ الط

 فهو مكابر.لينا يف ذلك شبهة، ومن دفع ذلك ع

 بام يفعله فيه غري اهللا تعاىلٰ طفل  الأملُّ ال ندفع تقالوا: نحن  فإنْ 

 ة.يف حال الطفوليَّ  تعاىلٰ  يؤمله اهللا ر أنْ نكِ من اآلالم، وإنَّام نُ 

من  راهجم ٰى من جربكم أنَّ الطفل وهقلنا: املعروف من مذ

فقد كامل العقل. وإذا  ع إىلٰ يرجيأمل ألمر  ال يصحُّ أنْ  ئمهاالب

ة نا يف حال الطفوليَّ كر تأملُّ ذن كاما اطل، ألنَّ يتم هبذا الفرق فهو برض
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ني بام خيتصُّ اهللا متأملِّ  اا كنَّفينا كذلك نذكر أنَّ  ري اهللا تعاىلٰ بام يفعله غ

نكر م، فواهها سر علي يقدض واألوجاع الذي الألمراامن  تعاىلٰ 

 .أحد األمرين كمنكر صاحبه

ل األطفا عىلٰ  ما ذكرناه حسن إدخالنا اآلالم دلُّ أيضًا عىلٰ يو

فقد ر، فلو كان ذلك قبيحًا لئم للنفع ودفع الرضبهاوال

]] مذمومني. وقد علمنا  ٢٣٣[[ص / ذلك ا عىلٰ االستحقاق لكنَّ

ه منع ة، وقطكرهية الاألدوي - وهو طفل  - ولده  ٰى أنَّ من سق

فعله.  ، حمسن إليه وممدوح عىلٰ فسهاألعضاء النفيسة دفعًا لتلف ن

 ئًا مذمومًا. مسيون يك نْ ة جيب أ كريَّ مذهب الب عىلٰ و

منها عند البهائم يظهر جد األطفال وا نذلك: أنَّ  وممَّا يدلُّ عىلٰ 

ها من البعد واهلرب مثقرب  ما يقع من العاقل،  لالنريان مسَّ

ع وجز ٰى جمراها ملا بك ٰى اض وما جرباألمر  الطفل يأملفلوال أنَّ 

له فعا ن مال فرق بنيالبالغ، ووقلق وظهر منه مثل ما يظهر من 

ختالف نفع أو دفع من اآلالم لغري وجه ا وما يفعله اهللا تعاىلٰ نحن 

 بيح.ه ق أنَّ  رضر،

 ورًة لتأملُّ معلوم رض ل األطفاالشيوخ أنَّ تأملُّ  ٰى وقد ادَّع

 غني.البال

ة ملا  طفوليَّ ال يأمل يف حال الطفل ال جيوز أنْ و كان فلوأيضًا 

ة يف ة و جواز ومعلومحلال، هذه ا جازت عليه اللذَّ األمل مثلها، اللذَّ

 خر.رين ثابت يف اآلجواز أحد األم ألنَّ ما اقتٰىض 

فإنَّ الطفل قد جيوع ويعطش ال حمالة، واجلوع د، وبع

ة.و  العطش أمل ومشقَّ

امأملُّ ة تحَّ ص ىلٰ  أيضًا عدلُّ وممَّا ي ان،  يَّ  ح الطفل والبهيمة: أهنَّ

 لتمييز الواقل العاة، وفقد حهام احليوالنفار والشهوة مصحِّ 

، ن وتأملُّ درك املجنو، وهلذا أ ة التأملُّ دخل له يف اإلدراك وصحَّ م

ل ومن يف األطفا  حاصالً لك النائم. وإذا كان املقتيض للتأملُّ وكذ

هم ووقوع ذلك إذا أملُّ يز تجتو القطع عىلٰ وجب جمراهم  ٰى جر

 .لتهظهرت دال

زون أنْ  فإنْ   أملَّ به يفت ءيش دنا كلَّ ك أحُيدرِ  قيل: ألستم ُجتوِّ

خلق إذا  ٰى لة األُخرحا به ا كان نافرًا عنه فيلتذُّ بعض األحوال إذ

يكون  ستبعدتم أنْ اأيِّ وجه  فيه الشهوة له، فعىلٰ  هللا تعاىلٰ ا

 آملون؟حن به ون بام نيلتذُّ لبهائم األطفال وا

 ر وأنْ بام يأمل به آخ يلتذَّ حيٌّ  نا أنْ نكر]] قلنا: ما أ ٢٣٤[[ص /

 يكون األطفال به النفار؟ وإنَّام أنكرنا أنْ  علَّقشهوة بام يتق اليتعلَّ 

  ا جمراها مل ٰى ريان واألمراض [الشديدة] وما جربالنني متأملِّ غري 

 ع. والتوجُّ أملُّ لتا ة عىلٰ من األُمور الدالَّ يظهر منهم 

كًا لفهالَّ [كانطفال األ شككنا ما ذكروه من تأملُّ  إنْ و نا ] مشكِّ

ون حرارة النار، ويضجُّ هيربون من وجدناهم  نْ إولغني، البا يف تأملُّ 

زنا أنْ وأال الصداع؟لنقرس وج من االضجي أعظم يكونوا   جوَّ

 ين؟ملتذِّ  هلذلك مشتهني وب

يف فقد العقل  جمراه ٰى الطفل ومن جر من قال: إنَّ أنَّه يلزم  عىلٰ 

ل ألطفاا حتريق انَّ يقبح ممراض، أالل به من األفعَ  بام يُ ال يأمل

م إ ع أعضائهم، وال ُنَذمُّ عىلٰ نار وقطوالبهائم بال  ا أنْ مَّ ذلك، ألهنَّ

ه أو يكونوا له لني بذلك وال مشتهني ا لفقد العقل غري متأملِّ ونويك

 نني.حمسإليهم بذلك  فنكون مشتهني

 لة.طااإل حيتاج إىلٰ  ر فسادًا من أنْ هب أظهوهذا املذ

 خ:أصحاب التناس فصل: يف الردِّ عىلٰ 

مناه م أنَّ بطالن هذا املذهلعا أيضًا، ألنَّ ب قد استفيد بام قدَّ

 اأنَّ اآلالم ال الستحقاق ومل يقدمو إىلٰ يذهبون  ب التناسخأصحا

ا هنَّ عوا أ م، فإنَّام ادَّ بهائاألطفال وال دفع إيالم اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

ت هذه العقوبات  مت وتكليف سبق.  صٍ املعاستحقَّ ا وإذا كنَّتقدَّ

  االستحقاق فقد يبطل ُأسُّ هذا املذهب. أنَّ األمل لغري لنا عىلٰ لَّ د دق 

  عىلٰ َل بطالن قوهلم: أنَّ من شأن األمل إذا ُفعِ   عىلٰ يدلُّ  اوممَّ 

يقارنه  ق، وأنْ ستحقاالعقوبة واال]] ٢٣٥/[[ص  سبيل

د علمنا قبح فعل ذلك وق ، فاف واإلهانة والرباءة والذمُّ االستخ

 ة.م الواقعة غري مستحقَّ هائم. فعلمنا أنَّ اآلالالبفال وأمجع يف األط

األطفال ولعنهم ألنَّكم ال  مَّ سنوا ذ تستحقيل: إنَّام مل فإنْ 

هم ا ذمَّ هبنحن نستحسن  إنزال اآلالم هبم عقوبة، وتعتقدون أنَّ 

 االستحقاق.يل سب فعل هبم من اآلالم عىلٰ  أنْ قادنا ولعنهم العت

هلا  واللعنة  تخفافألطفال واالسوا مالبهائ ذمِّ  قلنا: قبح

كلِّ وجٍه وسبٍب،   عىلٰ ل وعاق والرباءة منها معلوم رضورًة من كلِّ 

 م.وواخلصوص يف هذا الباب كالعم

 ةآلالم الشاقَّ : أنَّ اما ذكرنا ىلٰ دليل آخر: وممَّا يدلُّ ع

اهللا صلوات (زل باألنبياء تن راض الشديدة واملصائب املؤملةواألم

اد ممَّن جيب هَّ الزُّ طهارهتم من الصاحلني وعلمنا ومن  ،)ليهمع

 ٰى ] بطالن مذهب من يرك [عىلٰ ذل يمه، فدلَّ علينا مدحه وتعظ

 ت.سن إالَّ للعقوباحتأنَّ اآلالم ال 

عو م أنْ وليس هل م واق  ء نبياا يف األيدَّ عايص قبل عوا املأهنَّ
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ة، فعوقبوا  ة هباالنبوَّ ة الصحيحة قد لَّ داأل . وذلك ألنَّ يف حال النبوَّ

يف  ء من املعايص من األنبياء يشه ال جيوز وقوع أنَّ  دلَّت عىلٰ 

ة وال قبلها، وسنُشبِع ذلك يف ال ات من الم يف النبوَّ كحال النبوَّ

 ته. ومشيَّ   تعاىلٰ تاب بإذن اهللاهذا الك

م لو كانوا واقعوا ذلك ]] عىلٰ ٢٣٦[[ص / ة مل قب أهنَّ ل النبوَّ

ا أنْ بنلد اُل حاهلم بعخت ة من أمرين: إمَّ من تلك املعايص يكونوا  وَّ

] فال حيسن نوا منها [تائبنيكا إنْ فين. تائبني، أو عليها مرصِّ 

 حيسن إالَّ   األمل النَّ أ  إىلٰ  ] يذهب يّام عند [من سإيالمهم، ال

ا وا منَّحقُّ يست املعايص وجب أنْ  ين عىلٰ وا مرصِّ كان ، وإنْ احق� مست

ة، وحيس والذمَّ  هانةتخفاف واإلالسا ن فعل  واللعن يف حال النبوَّ

ل. ضع حمهذا املو  ذلك هبم، وما يبلغ إىلٰ   صَّ

: أنَّ اآلالم ل التناسخوبطالن ق دليل آخر: وممَّا يدلُّ عىلٰ 

ملو وهم كاة فعلوها سالف ذنوب فال كانت عىلٰ عولة يف األطاملف

ّيام سال - ا يذكرو ذه أنْ يف أحوال هم كامل عقوهل العقل وجب عىلٰ 

فيها، وحبوا ما  ل التي عصواتلك األحوا -ر الشديد مع التذكُّ 

ال  لي نزل هبم وهم أطفال، ألنَّ العاق عقاب الذه الب وااستحقُّ 

ة مثل ذلك  ٰى ينس جيوز أنْ  ز فال جيو بعضه نيس ر، وإنْ ذكُّ التمع قوَّ

 ساهين ز أنْ  جيء ملعقالينساه بعض ال جاز أنْ  يعه، وإنْ مج ٰى سين أنْ 

 ٰى ينس جويز أنْ . وجتويز ذلك يف بعده عن العقول كتالءيع العقمج

ة لرعيَّ ض البلدان عظيم اململكة كثري اأمريًا يف بع أحدنا أنَّه كان

ها ال يذكر من ٰى مجيع ذلك حتَّ  ٰى س، ثّم ينواألوالدِزَق األموال ورُ 

 شيئًا. 

يف حال  ابأصما  ٰى هذا الدليل: بأنَّه قد ينسم اضهواعرت

وال التي كان ء، ألّنا إنَّام أوجبنا أنَّ بدء األحة ليس بيشطفوليَّ ال

ف الة بخ، وحال الطفوليَّ ارًا منهي� فًا مأمول مكلَّ العق فيها كامل

 ك.ذل

ء أيضًا،  ة ليس بيشم بطول املدَّ ]] واعرتاضه٢٣٧[[ص /

ة كقرصألنَّ طول ا ال،  ثملا الباب بداللة ما ذكرناه من اذيف هها ملدَّ

ار الدنيا يذكروا أحواهلم يف د ال بدَّ أنْ  ةإنَّ أهل اجلنَّ نقول:وهلذا 

 أو أكثرها.

ل غري  د الكامني احلالني من زوال وفق م بام ختلَّل بذارهواعت

ختلَّل بني  ما فعله بأمسه، وإنْ  يذكر يف يومهحيح، ألنَّ أحدنا قد ص

ًا يذكر أيضقد والثواب،  ٰى  إزالة العقل جمرري يفاحلالني يوم، جي

 دونه جنون أو سكر أو إغامء.لَّل األُمور ما خت من

زوا أنْ  هلم وليس ة الت أنْ  يقولوا: جوِّ ي ُكلِّفوا فيها تكون املدَّ

وذلك ِسيَت. فلهذا نُ  اد� ة فعصوا كانت يسرية جيَّ ولطفلامثل حال 

ه يف األُموأنَّ النسيان إنَّام يتو سرية واحلقرية إذا كانت ر اليجَّ

قلَّ  وإنْ  ٰى ينس وز أنْ معتادة فال جي كانت غري اا إذأمَّ ، فعتادةم

 بلد الفيلة فرآها يف فر إىلٰ ثّم سا  فيالً قطُّ و أنَّ رجالً مل يرَ زماهنا، ول

ر ألجل يذكر مع التذكُّ  ال ٰى ذلك حتَّ  ٰى ينس  زمان مل جيز أنْ أقرص

 أنْ  عة مل جيزاتَّفق يف واحد ومجا ذا لوا أنَّ هبيَّنَّ زمانه. وقد قرص

فق يف يتَّ  فق يف وقٍت واحٍد مل جيز أنْ اتَّ  يف مجيع العقالء، وإنْ فق يتَّ 

 قٍت.كلِّ و

 عول عىلٰ  األمل املفقِّ اه أنَّ من حذكرنما  دليل آخر: ويدلُّ عىلٰ 

ال جيب الرضا به والصرب عليه،  تحقاق: أنْ واالس لعقوبةوجه ا

  الف بخه وذلك كلُّ  هيرب منه وخيدع.  ه أنْ ن ممَّن يفعل بوحيس

يها  دون بالصرب علا متعبِّ ، ألنَّ مراض التي يفعلها اهللا تعاىلٰ حكم األ

ا نال نجزع منها وال نشكوه ا، وأنْ ء هبوالرضا م يف  عا، ألهنَّ

 ألمراض ليست بعقوبات.ا رناه بأنَّ منا بام ذكفعل احلقيقة،

بطالن قوهلم:  عىلٰ ا يدلُّ أيضًا ]] دليل آخر: وممَّ ٢٣٨[[ص /

ب العلوم يؤمل نفسه وُيتِعبها يف طل دنا أنْ أح من نأنَّه قد حيس

 ملا اال حيسن إالَّ عقوبًة ومستحق�  ان األملواألدب والتجارة، فلو ك

 فسه.يعاقب ن أنْ  ألنَّه ال حيسن من أحدنا لك،ذا منَّ حسن

اء ن االبتدذلك: حس دليل آخر: وممَّا ُيستَدلُّ أيضًا عىلٰ 

  مؤمل.، وهو شاقٌّ تكليفبال

ا قد سنه االستحقاق، ألنَّ ال: إنَّ وجه حيق أنْ  يمكنوال 

نب قبله يستحقُّ به عقوبة. وهذه ال ذف، ففرضنا أنَّه ابتداء التكلي

 عليهم.  الردِّ يفكافية  مجلة

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /لعمللم وال العح ُمجَ رش

 وقد يفعل اهللا : رتٰىض د املقال السيِّ  لة:مسأ]] ١١١[[ص 

والبهائم، ووجه حسن فعل ذلك مل يف البالغني واألطفال األ اىلٰ تع

 وضاً عو ،ثاً يكون عب ن اعتبارًا خيرج به من أنْ يتضمَّ  هأنَّ  يف الدنيا

 ًام.يكون ظل خيرج به من أنْ 

يفعل اهللا سبحانه األمل يف البالغني وغري  جيوز أنْ  :رشح ذلك

ار اعتب هفيه أنَّ  حسنه:ووجه  اق له.استحق مدُّ لغني من غري تقالبا

. امً ظل ونهجه من كرِ جه عن كونه عبثًا، وفيه عوض ُخي رِ ف ُخي للمكلَّ 

 ه.من اجتامع هذين الوجهني في وال بدَّ 
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ه لو خال منه لكان ألنَّ  ،ه جيبنَّ إا العوض ففأمَّ ]] ١١٢[ص [/

 األمل ظلًام.

 راه والري جموما جي لرضب باغريه باألملمن ابتدأ  أنَّ  ٰى  ترأَال 

ه يكون نَّ إيدفع به عنه رضرًا أعظم منه، ف ذلك وال ىلٰ ضه عوِّ عيُ 

 .ىلٰ عنه تعا من العقالء، وذلك منفيٌّ  الذمَّ  قُّ ستحظاملًا له وي

 كونه عبثًا. أَال ار ليخرج عن فيه من اعتب ه ال بدَّ نَّ إام قلنا: وإنَّ 

موضع من   ىلٰ موضع إمن  ينقل له تراباً من استأجر غريه ل أنَّ  ٰى تر

ه يكون نَّ إجرته إليه، فيصال أُ إكثر من أ غرض له يكون  نْ غري أ 

 به ويعطيه عىلٰ يرض أنْ  واقف غريه عىلٰ ن م عابثًا بذلك. وكذلك

غرض أكثر من   ه يكن له فيفعل ذلك ومل  ٰى علومًا. فمت ماً يئذلك ش

لك وذ ًا،مل يكن ظامل وإنْ ه يكون عابثًا بفعله نَّ إفعة إليه فإيصال املن 

 .تعاىلٰ  نهع يٌّ أيضًا منف

م من اآلال مع اجتامع هذين الوجهني فيام يفعله تعاىلٰ   ال بدَّ ذاً فإ

والغرض  ،امً أو يأمر به أو يبيحه، العوض ليخرج عن كونه ظل

 ليخرج عن كونه عبثًا.أرشنا إليه  وهو االعتبار الذي

 :حكم األمل يف اآلخرة][]] ١١٣[[ص /

آلخرة  امنه يففعول ا امل: فأمَّ  ٰىض رتد املقال السيِّ  لة:مسأ

 ستحقاق فقط.فوجه حسنه اال

من اآلالم يف دار  قديم تعاىلٰ عله الفما ي ا أنَّ نَّقد بيَّ  رشح ذلك:

للطف، ان: أحدمها اجيتمع فيه الوجه من أنْ  بدَّ  التكليف ال

  ذلك.إالَّ  منه تعاىلٰ  واآلخر العوض. وال حيسن

قاق،  ستح اال  حلسنه إالَّ   وجه ل النار، فال ه أ رة ب له يف اآلخ يفع  ا ما فأمَّ 

   فيه. فاً ه ليس هناك تكليف، فيكون ما يفعله من اآلالم لط ألنَّ 

ام ه إنَّ  أنَّ إالَّ  م يبَق ل والعوض أيضًا غري ممكن إيصاله إليهم، ف

 ال غري. الستحقاقسن لح

 :د العوض][ال حيسن األمل بمجرَّ 

مل حيسن األ نْ أ وزجي : وال تٰىض ملرد اقال السيِّ  مسألة:

حسن إيالم الغري بالرضب ال  ي إىلٰ ؤدِّ ه كان يُ نَّ ، ألداً لعوض جمرَّ ل

 لواستيجار من ينق ، إليصال نفع إليهإالَّ ]] ١١٤ص [[/ ليشءٍ 

 لعوض.ل لال لغرض بهنر آخر  ملاء من هنر إىلٰ ا

  ه حيسن من القديمأنَّ  وأصحابه إىلٰ  ذهب أبو عيلٍّ  رشح ذلك:

دل وقالوا: الع، وخالفهم أهل  غريد العوض الرَّ بمجاألمل  تعاىلٰ 

فني، ملكلَّ يكون فيه مع العوض لطف لبعض ا من أنْ  بل ال بدَّ 

 مل يكن فيه لطف كان عبثًا.  ٰى ومت

د العوض  بمجرَّ األمل لو حسن قالوا: ذلك بأنْ  وا عىلٰ دلُّ تواس

 رهن من هنر إىلٰ  يستأجر أجريًا لينقل املاء ا أنْ حلسن من الواحد منَّ

جرة إليه. قالوا: قد ال األُ إيص له فيها غرض غري ون يك نْ من غري أ 

. بطالن قوله رضورةً  مَ لِ أجازه عُ  قبح ذلك، فمن علمنا رضورةً 

 .ن كونه عبثاً  ما قلناه مفال وجه لقبحه إالَّ  ن إجازتهمامتنعوا  وإنْ 

 قدر عىلٰ ه لو كان يام قبح منه ذلك ألنَّ يقولوا: إنَّ  وليس هلم أنْ 

 لتفضل فيستحقُّ ا جرة إليه عىلٰ لك األُ ل تيوص] ]١١٥[ص [/ نْ أ 

 الذمَّ  فاستحقَّ ت نفسه ذلك به املدح والشكر، وحيث مل يفعل فوَّ 

 بتم إليه. دون ما ذه هلذلك وقبح فعله ألجل

تفويت الشكر واملدح  ألنَّ  ليس بصحيح،ما قالوه  وذلك أنَّ 

يف ا حدنو أ خيل ال نْ ًا لوجب أه لو كان واجبليس بواجب تركه، ألنَّ 

 أنْ  حالٍ  ه ال يقدر يف كلِّ ، ألنَّ اق الذمِّ تحقن األحوال من اسحال م

 عليه املدح والشكر.  يستحقُّ  فعال مامن األيفعل 

،  حالٍ  يف كلِّ  الذمَّ  تعاىلٰ  القديم يستحقَّ  ًا أنْ ب أيضجيوكان 

 ،والشكراملدح  ما لو فعله الستحقَّ  عىلٰ  وقٍت  ه يقدر يف كلِّ ألنَّ 

 كم بفساده.احلإليه وجب  ٰى فام أدَّ ذلك،  بطالن مناوقد عل

 :[ال عربة بالرتايض يف العوض]

عوض ل: وال اعتبار يف حسنه ل تٰىض ملرد اقال السيِّ : مسألة

ا ما ال رب يف ما يشتبه من املنافع، فأمَّ عتَ ام يُ نَّ إ الرتايض ألنَّ بالرتايض، 

، فال نافعامل قٰىص غه أ لبلو عرفوهشبهة يف اختيار العقالء ملثله إذا 

 اعتبار فيه.

كليف من اآلالم يف دار الت ما يفعله القديم تعاىلٰ : ذلكرشح 

الذي إذا بلغه  األعواض احلدَّ ]] ١١٦[[ص /من يه عل يستحقُّ 

منهم،  الذمَّ  مل خيرته استحقَّ قالء، ومن ه مجيع العارمن الكثرة اخت

 .فيه الرتايض ٰى راعوما هذه صفته ال يُ 

له: انتقل من يل بعض العقالء لو ق  ا أنَّ فرضنلو  انَّ أ  ٰى  ترأَال 

قنطار.  ًا عليه مائة ألفموضع قريب منه وخذ عوض موضع إىلٰ 

نهم  حسن مقالء، ومن الع مَّ لذا نتقال استحقَّ مل خيرت اال ٰى ه متفإنَّ 

ة إذا مل يكن عليه يف ذلك غضاضة وال ذلك خاصَّ  إجباره عىلٰ 

أحوال العقالء ال  فإنَّ  ،ة قَّ شمليه فيه ن عكا نقصان منزلة وإنْ 

 ؟يف ذلكلف ختت

تي يقابلها ا كانت املنافع الالرتايض يف اآلالم إذ ٰى ام يراعوإنَّ 

ه ال ألجري، ألنَّ ااملستأجر و الرتايض بني ٰى عارقليلة يسرية كام يُ 

جرة إليه، العمل ليوصل األُ  حيسن من أحدنا إجبار األجري عىلٰ 
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ة، سريعمله قليلة ي يأخذها عىلٰ  لتية اجراألُ  نَّ ك ألكذلام كان وإنَّ 

 فروعي يف حسن عمله الرتايض.

اعتبار   ه يسقط فيهكثرة فإنَّ ناه من الالذي ذكر غ احلدَّ ا ما يبلفأمَّ 

 ه.انَّيَّ ما قد ب ىلٰ ايض عالرت

 : جواز األمل لدفع الرضر] دم[ع

 تعاىلٰ  يفعل اهللا : وال جيوز أنْ  د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

فعل ذلك أحدنا  يع الرضر به من غري عوض عليه كامفد لملاأل

ام حيسن لدفع األمل إنَّ  ذلك: أنَّ  بغريه. والوجه يف]] ١١٧[[ص /

 قادر عىلٰ  م تعاىلٰ والقدي به، الَّ ضع الذي ال يندفع إوالرضر يف امل

 يؤمله. ف من غري أنْ رضر عن املكلَّ  دفع كلِّ 

ستحقاق، لال ه:ه لثالثة أوجاألمل حيسن فعلرشح ذلك: 

يفعله  جيوز أنْ  ه. والقديم تعاىلٰ من وللنفع، ولدفع رضر أعظم

 الرضر.يفعله لدفع  أنْ لني، وال جيوز األوَّ  وجهنيلل

ام حيسن فعل األمل لدفع ه إنَّ من أنَّ إليه  ة يف ذلك ما أومأنالَّ عوال

 وال يمكن فعله من دونه.  ه بالرضر إذا كان ال يندفع إالَّ 

 -  ةأخرجه من اللجَّ  بأنْ  -غريقًا  ٰى نجأ  نم أنَّ  ٰى تر أَال 

 راجه إالَّ كان ال يمكن إخ يده حسن إذا فانكرست يده فإنَّ كرس

 ه من غريخراجكنه إك، ولو أمأعظم من اهلال به، ألنَّه دفع بام هو

 يوصل إليه شيئًا من اآلالم ملا حسن منه إيالمه.  أنْ 

ا كان ال يمكن  ذإ ررضال دفعسن ل حياماألمل إنَّ  بذلك أنَّ  مَ لِ فعُ 

  به.الَّ إدفعه 

بفعل األمل    تعاىلٰ ذه اجلملة فالرضر الذي يدفعه اهللاثبت ه ذاوإ

من  أو اه ما جيري جمرمثل العقاب و هيكون من فعل لو من أنْ ال خي

ال يفعل به  أنْ  قادر عىلٰ  كان من فعله فهو تعاىلٰ  فإنْ ه. فعل غري

فعل غريه فهو  من  كان نْ إر، و آخبه أملاً  مل يفعل ذلك األمل وإنْ 

 املنع منه. عىلٰ  أيضًا قادر تعاىلٰ 

 فعله تعاىلٰ   مل حيصل الرشط يف حسن مجيعاً الوجهني فإذًا عىلٰ 

 عله له.سن فال حي غي أنْ باألمل لدفع الرضر، فين ]]١١٨ [[ص/

 [يف انقطاع العوض]:

 املستحقُّ : والعوض هو النفع  د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

 ٰى رجم رٍ ه جاتعظيم. والعوض منقطع، ألنَّ ل ومن إجالري عاال

 يف رشطاً دائًام لكان العلم بدوامه  املثامنة واألروش، ولو كان

كام ال ، طعبعوض منق ل األملمُّ  حيسن من أحدنا حتالحسنه. وكان 

 ل ذلك من غري عوض.حيسن حتمُّ 

 افعًا مستحق� العوض هو ما ذكرناه من كونه ن حدُّ رشح ذلك: 

 ل وتعظيم. إجال من يًا خال

ليبني من  ) اا ليس بنفع، و(مستحق�  ممَّ يبنيذكرنا كونه (نفعًا) ل

من  هل) ليبني بجالإلواًا من التعظيم ل، وكونه (خاليالتفضُّ 

 الثواب.

 ه منقطع شيئان:أنَّ  عىلٰ  يدلُّ ا الذي مَّ فأ

الشاهد يف إجياب   أحدمها: الرجوع  إىلٰ  ]]١١٩[[ص /

ها منقطعة يف الشاهد، مثل كلَّ ألعواض ا ادنوجلعوض، وقد ا

روش يف اجلنايات، األاألعامل واألثامن يف األمتعة و يف األجر

 ها، هذه سبيلها. تكون األعواض كلُّ  فينبغي أنْ 

يكون العلم به  ًام لوجب أنْ لعوض دائلو كان ا هنَّ أ واآلخر: 

د  ه رشط يفل اآلالم، كام أنَّ رشطًا يف حسن حتمُّ   حصولجمرَّ

ل رضرًا تحمَّ ي ا أنْ أنَّه حيسن من الواحد منَّ علمحن نض، ونالعو

ل به إ من األعاميعمل عمالً  بأنْ  - منفعة  ىلٰ ل أو يسافر ليتوصَّ

منفعة  ذا خال من لك إل ذيتحمَّ  نْ وال حيسن أ  -دائمة قطعة غري نم

 ا، كامأصالً. فلو كان الدوام رشطًا يف حسن األمل لقبح ذلك منَّ

لَِم هبذه اجلملة أنَّ األعواض فعُ منفعة أصالً.  ال منح إذا خيقب

 عة. نقطم

 أمره]: ب عىلٰ أمل مرتتِّ  يف كلِّ  اىلٰ [وجوب العوض عليه تع

بأمره  مآلالمن ا َل عِ : وما فُ  د املرتٰىض سيِّ ال لقامسألة: 

 فعله. ٰى ه جار جمرأو بإباحته فعوضه عليه، ألنَّ  تعاىلٰ 

بح مثل ذ -اآلالم من ه ب هللا تعاىلٰ ما أمر ارشح ذلك: 

ناسك والنذور امل]] و١٢٠احليوانات يف اهلدي /[[ص 

 فالعوض يفأو أباحه مثل ذبح احليوانات لألكل،  -ت اراوالكفَّ 

 .اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  ذلك أمجع

ه فعل ذلك أمرنا به وأباحه لنا، كأنَّ  ه تعاىلٰ ذلك ألنَّ ا لنام ق وإنَّ 

 ن عىلٰ وإباحته يدالَّ ره مأ  نَّ ضه عليه. وألاألمل، ولو فعله لكان عو

من  مقابلته يكون يف  أنْ سنًا إالَّ  ححسن األمل، وال يكون األمل

 علينا من األعواض عىلٰ  يستحقُّ عليه وما  وىفٰ األعواض ما يُ 

ج األمل من رِ وجه الظلم، فهو مقدار ما ُخي  عىلٰ  اهنفعل م التياآلال

ذلك من  ٰى تَّ تأفال ي حسناً  كونه له يفدِخ ا ما يُ كونه ظلًام. فأمَّ 

 ة علينا.اض املستحقَّ عواأل

 :ري سبباً لإليالم]ان الغإذا ك وض عليه تعاىلٰ الع[عدم وجوب 

فعله  : وقد يكون األمل من  رتٰىض د املقال السيِّ  مسألة:
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ض طفًال غريه بالتعريض له، نحو من عرَّ  والعوض عىلٰ  تعاىلٰ 

ض املعرِّ  ىلٰ هنا عاات فالعوض ه بذلك أو مللربد الشديد فتأملَّ 

 ض.ه من فعل املعرِّ كأنَّ  ملاملؤمل نفسه، وصار ذلك األ  عىلٰ  اللألمل

والعوض علينا.   تعاىلٰ قد يكون األمل من فعل اهللا رشح ذلك: 

ما جرت به العادة  ل به األمل عىلٰ نزَ ليُ  هض أحدنا غريعرِّ يُ  نْ مثل أ 

، لسامءمن ا رد شديد ينزليرتكه حتت ب ة يف ذلك، مثل أنْ املستمرَّ 

اآلالم  نَّ إف ،يموت فيه، أو يف نار حيرتق فيها ثلجأو يطرحه يف 

 عوضلوا] ]١٢١[[ص /العادة  ٰى بمجر اىلٰ من فعل اهللا تعهاهنا 

ه بتعريضه صار يف حكم ألنَّ  مل،ا لذلك األض منَّاملعرِّ  يف ذلك عىلٰ 

 الفاعل له.

 الً فأخذ غريه طفحجرًا من فوق  ٰى أحدنا رم وكذلك لو أنَّ 

عليه ومات، كان العوض يف ذلك  وقعت ذلك احلجر فه حترتكف

كان األمل من فعل  ل للحجر، وإنْ املرِس  ىلٰ الواضع للطفل ال ع عىلٰ 

العوض  فاستحقَّ  مل،ه فاعل األنَّ أه صار بالتعريض له كل لكنَّرِس امل

 عليه.

 :ن فعل األمل ظلًام][حكم العوض ممَّ 

ون من فعل  يك أنْ  وىلٰ واأل : املرتٰىض  دقال السيِّ مسألة: 

عوض املبلغ ال من اال مستحق� احلا بغريه يف وجه الظلم منَّ  عىلٰ ألملا

 مثله عليه. الذي يستحقُّ 

  يكن ، ملامستحق� ه لو مل يكن لذلك نَّ ذلك: أ والوجه يف

ه ممكنًا مع وجوب االنتصاف. بخالف ما قاله أبو النتصاف منا

يكن يف احلال مل  لم وإنْ لظن ان ميمكَّ  أنْ ه أجاز هاشم، فإنَّ 

ج من الدنيا خير ن الكون ممَّ ي نْ ملا يقابله من العوض بعد أ  اق� ستحم

 ذلك.  وقد استحقَّ إالَّ 

 مني إىلٰ  من املتكلِّ ذهب أبو القاسم البلخي وكثري :رشح ذلك

من فعل الظلم من   ن اهللا تعاىلٰ مكِّ يُ ]] ١٢٢[[ص / ه جيوز أنْ أنَّ 

اهللا ل د القيامة تفضَّ ذا ورالً، فإاض أصيشء من األعوليس له 

 ذلك عليه. قُّ من يستح عليه ثّم نقله إىلٰ 

الظلم   فعل من نمكِّ يُ  ه ال جيوز أنْ قال أبو هاشم وأصحابه: أنَّ 

من األعواض  تحقَّ امة وقد اسه يرد القينَّ من حاله أ  من علم إالَّ 

 عليه.  مقدار ما يستحقُّ 

 تصاف واجباالن قال: أنْ سم قوله بأيب القا عىلٰ  وردَّ 

واجب هو ق فعل ما يتعلَّ  اجب وال جيوز أنْ بو ل ليسوالتفضُّ 

 ليس بواجب. ل مابفع

ال  يقول: يلزمه أنْ و هاشم أب اهب ة التي اعتلَّ هذه العلَّ  وعىلٰ 

يف احلل مقدار ما   من يستحقُّ إالَّ  ل الظلمن من فعمكِّ يُ  وز أنْ جي

املعلوم من ون يك نْ  يكفي أ ، والعليه]] ١٢٣ /[[ص يستحقُّ 

اجبة ست بويولل تبقيته تفضُّ  املستقبل، ألنَّ  يف ه يستحقُّ أنَّ  حاله

ائز، وعند جب باجلق الوالُّ ه تعأنَّ  أصله. فإذًا يعود األمر إىلٰ  عىلٰ 

 نتصاف.ك ال يمكن االذل

ذلك يف املستقبل   ه يستحقُّ من حاله أنَّ  علمقد : من قال نْ إف

مذهبه  ن ينرصيب القاسم وملان ألكم احلاصل، كيكون ذلك يف ح

 احلاصل،كم  حك يفل عليه وذله يتفضَّ أنَّ  علموقد  وا:يقول أنْ 

 لك.ذز وِّ زه وهو ال ُجي وِّ ُجي  فينبغي أنْ 

القاسم  ا مذهب أيب ن، إمَّ  املذهباالَّ ه ليس إذلك أنَّ  فثبت من

 من إالَّ  نمكِّ ه ال يُ ما حكيناه عنه أو الذي اخرتناه من أنَّ  عىلٰ 

ني املذهبني  ب بعليه ومذه حقُّ يف احلال مقدار ما يست تحقَّ اس

 مناقضة.

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧أبو الصالح احللبي (ت  /ناهربلا

 َل عِ م أو فُ من اآلال ه تعاىلٰ ما فعلمجيع  وحسن ]]٥٠[[ص 

املُخِرج له من العيب، ا فيه من االعتبار بأمره أو إباحته، مل

ز حيِّ  ظلم واإلساءة، إىلٰ يل الِرج له عن قبوالعوض الزائد املُخ

 .سانالعدل واإلح

لوقوع الظلم عن  ،املووجوب االنتصاف للمظلوم من الظ

 . له تعاىلٰ  كان كارهاً  وإنْ ، متكينه تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الصالح احللبي (ت  ف/ أبواملعارتقريب 

 ]:يف األمل[مسألة:  ]]١٣٢[[ص 

 . وغري جنس  ،جنس :وهو ،احلياة فيه درك بمحلِّ ما أُ  :األمل

كاحلادث عند   -احلياة فيه  لِّ رك بمح]] فاملد١٣٣[[ص /

ع ويف الوهي  جنس.  - رأس املصدَّ

 - لطعم والربودة وارارة كاحل -غريه  واملدرك بمحلِّ احلياة يف

 ت. هذه املدَركاجنس غريليس ب

جيد من طريق اإلدراك عند قطع بعض   احليَّ  وقلنا ذلك ألنَّ 

لعضو  ك اه من ناحية ذلل بني تأملُّ فصِّ ويُ ، ده يكن جي عضائه ما مل أ 

وال جيوز   ،ك صفات املدرِ  أخّص ق بواإلدراك يتعلَّ  ،وبني غريه 

  اة وال احلي  بمحلِّ  كوان غري مدركةأل ا ألنَّ  ،ية ن قه بتفريق البتعلُّ 



 اآلالم) ٣( /حرف األلف   .................................................................................................................  ٥٢

منهام حيصل   حال كلٍّ  وألنَّ  ، كنيغري مدرَ والنفور وامليل  ، غريه 

 . ق اإلدراك به تعلُّ  ٰى فثبت وجود معن  ، ملتذٍّ   آمل وال غري   وهو ، للحيِّ 

 ألنَّ  ، لطعم وغريمهاوا ليست هذه حاله عند إدراك احلرارةو

ملا فيه   ،هغري إثبات ا إىلٰ فال حاجة بن ،ق بجنس معلوماإلدراك تعلَّ 

 ن اجلهالة.م

  ٰى سمَّ ويُ  ،وهو نافر إذا أدركه احليُّ  أملاً  ٰى ذي املعنا الي هذمّ وُس 

 .و مشتهٍ كه وهة إذا أدرذَّ ل

ان خمتصَّ  ،ةألمل واللذَّ ن لمعنيان مغايرا والشهوة والنفار

 . ىلٰ اعتبالقديم 

 ،الوهين ع داً  متولِّ منه إالَّ  وال يصحُّ  ،ثواألمل مقدور للمحدَ 

 . مصدع واملنفرسله للكحصو ،ومبتدأً  داً لِّ توم اىلٰ منه تعوتقع 

ح ه قبيمن زعم أنَّ  األمل جنس الفعل بطل قول وإذا ثبت أنَّ 

 ذلك يقتيض ألنَّ  ،نسهجل قبحاليشء مل ي من حيث كان ،نه أملاً لكو

ة لصحَّ  ،أو يامثل سائر األجناس ، بجنس معنيَّ  حباختصاص الق

يشء  ]] يف١٣٤[ص /[ ر اجلنسويتعذَّ  ،ة القبحاك يف صفشرتالا

وهلذا يقبح بعض  ،وجه ام يقبح لوقوعه عىلٰ وإنَّ  ،ان اجلنسمن أعي

 بعض.كوان وحيسن األ

يه من نفع بتعرِّ  مل هو كونه ظلامً والوجه الذي عليه يقبح األ

  ، وكونه مدافعة ، واستحقاق ، هو أعظم منهرضر  عفدو ،عليه وّىفٰ يُ 

 إىلٰ  حيسن إيصاله  ]ال[أو أنفع  ،له يه من عوض مثرِّ بتع بثاً نه عووك

 بأنْ  أو كونه استفساداً  ، املؤمل من دونه أو لدفع رضر يندفع بغريه

 .حسنعن  أو صارفاً  ،قبيح إىلٰ  داعياً يكون 

ر فع رضدو أ  ،يكون فيه نفع عليه حيسن هو أنْ  ذيوالوجه ال

 أو مدافعة. ،أو عن استحقاق ،أعظم

 .هلذه وحسنه ،الوجوه بحه لتلكا بقنوقل

لك من غري نظر وال ل بذعاق  م الرضوري لكلِّ العل حلصول

باع احلسن ا باتِّ لعلمن  ،مقام العلميف مجيع ذلك  ويقوم الظنُّ  ،لتأمُّ 

 والقبح له.

أو  اتحق� مسيكون  اإليالم أنْ  منه تعاىلٰ  صحُّ والوجه الذي ي

عله  ا ما يففأمَّ  ،عله يف الدنيافوهذان الوجهان ثابتان فيام ي ،لطفاً 

اللطف فيها غري  ألنَّ  ،اقباالستحق اآلخرة فمختصٌّ  يف ىلٰ تعا

 ر.متقدِّ 

الوجوه التي  ألنَّ  ،نيالوجهيف الدنيا ب وقلنا باختصاص إيالمه

 . ته تعاىلٰ حكممن اه نَّملا بيَّ  ،منه تعاىلٰ  حُّ تصليها األمل ال يقبح ع

م اإليال نَّ أل ،وجه  ا عىلٰ منَّ  حسن ولدفع الرضر قبيح منه وإنْ 

 . بهع األعظم إالَّ  بحيث ال يندفر ال حيسن إالَّ ع الرضلدف

غلبة  عسن متخليصه ال حيكرس يد الغريق ل ح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

حيسن إذا غلب  و ، د اجلذببمجرَّ ]] بخالصه ١٣٥[[ص / الظنِّ 

رضر  لِّ ع كفد قادر عىلٰ  والقديم تعاىلٰ  ، بهص إالَّ لَّ تخ يه الأنَّ  الظنُّ 

 . تعاىلٰ  جه له منه وفال ،إرضارمن غري 

من استأجر غريه لنقل  ألنَّ  ،ثاً سن لكونه عبد النفع ال حيوملجرَّ 

 الذمَّ  جرة حسب يستحقُّ لنفعه باألُ  ٰى خرأُ  جهة إىلٰ  الرمل من

 .لكونه عبثاً 

 فال بدَّ  ،ول يف املؤمل أو غريهفعار املوإذا فعل سبحانه األمل العتب

وهلذا حسن  ،ظلامً  كونهعن  رج بهليخ ،نبهنغمر يف جيمن عوض 

من النفع  اا عري� ومل حيسن ما يقع منَّ ،من إيالمما يقع منه سبحانه 

يف كان  وإنْ  ،وهو الظلم ،ملدافعةق واتحقاسع الرضر واالودف

 .ظلومامل من إيصاله إىلٰ   بدَّ ال ه عوضمقابلت

 ،به الطف خمتص� ليكون ا يف حسن األمل للطف بني أنْ فرق  الو

عليه قد  ه بالعوض املستحقِّ ألنَّ  ، ذلكة النفع له يفمساوا أو مع

ف بخال بينهامتخيري يف ال فحاله تعاىلٰ  ،حلق بالنفع وزاد عليه

 ،له األمل سناألعواض ما حي ا ال نقدر وال نعلم منألنَّ  ،حالنا

 بحيث يقوم النفع مقامه. صالح بهستا االن منَّولذلك مل حيس

ويف   ،قالءللع طفاً نه لل كويف حسن إيالم األطفا وجهلوا

 فيخرج ذلك عن حدِّ  ،به يف الدنيا نتفاعولال ،البهائم كونه كذلك

 .كونه ظلامً عن جه رِ يه عوض ُخي علو ،العبث

 و الكواكب أو الظلمة أوأ  الطبائع ه إىلٰ إضافت وقلنا ذلك ألنَّ 

لنا ما دلَّ  عىلٰ  حُّ وجه يقبح وال يص عىلٰ  لقديم تعاىلٰ و االشيطان أ 

 .ادهفس عىلٰ 

  قتيضستحقاق يوكونه لال ،خالفه ة معلوم رضورةً ذَّ وكونه ل

تكليف  مقدُّ م قبحه وتعلووم ،]] له١٣٦/[[ص  مصاحبة الذمِّ 

 لذكر له.وذلك يقتيض حصول ا ،قبل زمانه

 ،م لغري االستحقاقيالقبح اإل ىلٰ القائلني بذلك يبنونه ع وألنَّ 

 ردفع الرضفع وللن ،لعلم الرضوري بحسنهول اصا حنَّوقد بيَّ 

 واملدافعة. 

ما ال هناية  تكليف إىلٰ  م تكليف عىلٰ دُّ ه يوجب عليهم تقوألنَّ 

  ، فيسقط معه مذهبهم ،غري مستحقٍّ  ليفتك نتهاء إىلٰ اال أو ،له

 وذلك حمال.  ،يف عقاباً  كون التكلقتيضوي
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قيام   اً طه أيضسقِ ويُ  ،اسخالقائلني بالتن ذهبذا يسقط مهبو

واستحالة  ،عضها أو غريهالة دون بهو اجلم يَّ احل أنَّ  الداللة عىلٰ 

 ،لةغري اجلم يُّ ذلك لو كان احل ام كان يصحُّ وإنَّ  ،ن زيد قرداً كو

ر تناسخ قدَّ هذا الذي ال يت كانوا ال هيتدون إىلٰ  وإنْ  ،أفسدناه قدو

 الً نسوخ ليعلم كونه معدوميل عقل املتك ه يقتيضنَّ ألو ،من دونه

 كلِّ  ه كان جيب ذمُّ وألنَّ  ،خالف ذلك رةً رضو واملعلوم ،فيه معدناً 

 .يقاً أو صدِّ  اكان نبي�  وإنْ  باً عقا ونهمؤمل لك

فقد  ألنَّ  ،غني سبباً كر باملوت ال يُ م الذرهم يف عدتذاواع

بل  ،ذكرال كامل العقل من يمنع عند األحياء وإته اللم يف مدَّ الع

 ر عىلٰ دِّ قمت غرياملوت  وألنَّ  ،يف البعث ءجيب كالنوم وحال العقال

فهموا مذهب  فإنْ  ،و احليُّ ام هو انتقال الروح أ وإنَّ  ،مذاهبهم

ل يف اهلياكل هذا ما حاله يف التنقُّ  فعىلٰ  مجلة لة إىلٰ القائلني به من مج

ل عن  املنتقِّ ال أحو العلم بحملفكام جيب  ، األماكن ل يف كالتنقُّ إالَّ 

 .ما قلناه لك جيبذخر فكآ إىلٰ  بلدٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لصالح احللبي (ت لفقه/ أبو االكايف يف ا

البهائم  والوجه يف إيالم األطفال واحلمل عىلٰ ]] ٥٦ص [[

 ان إىلٰ قيق، ما يف ذلك من اإلحسيوان واستخدام الرح احلوذب

 ليه أنْ إ ينضمَّ  أنْ  وازوبجذلك فيه،  صحُّ فني باالنتفاع بام ياملكلَّ 

 .طفاً ليكون 

  وجه فيه كونه لطفاً ال، م األطفالالع فيه من إينفوما ال 

 مؤمل من هؤالء األحياء عوض عظيم عىلٰ  فني ، ولكلِّ للمكلَّ 

كتعويض امللدوغ   ،خري اإلحسان ىلٰ إفته ن صع جهرِ ه ُخي المإي

هم يمة، فيخرج إيالمفيسة واألموال العظالضياع الن ،رةباإلب

 .ض عن صفة الظلموعن قبيل العبث، وبالع بالغرض

د الم بغري عوض ظلم، وبمجرَّ ه اآلفعل هذ نَّ أل وقلنا ذلك،

 وزان عليه سبحانه.بث، وال جيالعوض ع

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  /ق باالعتقاديتعلَّ تصاد فيام قاال

 : الكالم يف اآلالم ):٦( فصل ]]١٤١[[ص 

 فيقع من وجوه: يف اآلالما الكالم وأمَّ 

 نَّ أل ، غل بهظاهر ال يتشاثباهتا. والكالم يف ذلك إيف  ا:دهأح

عنه كه مع نفار طبعه رِ دويُ   به احليُّ األمر الذي يتأملَّ  املعلوم رضورةً 

يف  نَّ أل ،ام الكالم يقع يف حسنه أو قبحهنَّ إ. وةربمكا فدفع ذلك

وهم  ،ها قبيحةاآلالم كلَّ  نَّ إ :من قال]] ١٤٢[[ص / الناس

فمنهم  ،حسن اختلفوافيها ما هو  نَّ إ :قال . ومنسملجوالثنوية وا

ة  االستحقاق وهم التناسخيَّ ال وجه حلسنها إالَّ  :قال من

 ة.بكريَّ وال

فيها ما هو قبيح. فام  ما هو حسن والم يف اآل نَّ أ ح والصحي

 لوجوه ثالثة: يقبح منها يقبح

 .لامً حدها: لكونه ظأ 

 فسدة.ون ميك نْ أ نيها: وثا

 .عبثاً  نويك نْ أ وثالثها: 

 . اً وما عداها يكون حسن

 لنفع يويف عليها أو دفع حتسن إالَّ  ال : اآلالمقلت شئت وإنْ 

وجه  ىلٰ ع عاً أو يكون واق  ،تحقاقاالسأو  ،عظم منهاأ رضر 

 .مجع كان قبيحاً أ خال من ذلك  ٰى فمت ،املدافعة

فع عليه، وال دفيه يويف  ال نفع الذي الرضرم فهو ا الظلفأمَّ 

املدافعة  جهو عىلٰ  اصالً وال ح اكون مستحق� ، وال ينهمعظم أ رضر 

 أو مظنونة. كانت هذه الوجوه معلومة سواء

إذا كان فيه   سناألمل حي نَّ أ  عىلٰ  دلُّ ]] والذي ي١٤٣[[ص /

من  خراج ما نملكهإمن حسن  فع يويف عليه ما نعلمه رضورةً ن

أكثر ض والنفع بالع نَّ أ ظنوننا  إذا غلب يف لعقار بعوضوااملتاع 

النفع الذي حيصل  ألنَّ  ،ام خيرجه ب يت املنافعام حسن تفومنه، وإنَّ 

ا األمل وجه حسن هذبالعوض ال خيتلف العقالء يف حسن ذلك. و

اللة ه دون حصول النفع فيه بدله فيه من النفع أو ظنُّ امه بلمع هو

ل مُّ حت هملا حسن من هوال ظنَّ فيه نفعاً  نَّ أ علم ومل ي يه نفعكان فه لو نَّ أ 

وجه حسنه ما  نَّ أ مَ لِ فعُ  ،حسن هذلك أو ظنَّ هذا األمل. وإذا علم

 قلناه.

  عتربا نألنَّ  ،ن العوضملا فيه م يكون الظلم حسناً  نْ أ وال يلزم 

بلة يف مقا وما هو عليه ويكون مقصوداً  يكون النفع موفياً  نْ أ 

ال  فوجه االنتصا امل عىلٰ أخذه من الظوياهللا يفعله  امنَّ إلم الظ

د نفع فالظامل مل يقص يضًا مل. وأ سب األبل بح، عليه كون موفياً ي

ل أمل حسن حتمُّ  ورةً رض . واملعلوملم حيصل القصد أيضاً املظلوم ف

يف طلب العلم ملكان  ل املشاقِّ لألرباح وحتمُّ  لباً ار طفساأل

 ب النفع.حتمل األمل بحس نَّ أ  مَ لِ ل العلم، فعُ حصو

ما  م منه ر أعظمل حيسن لدفع رضألا نَّ أ  عىلٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

من السبع أو النار  الشوك هرباً  ونا عىلٰ دْ عَ  من حسن م رضورةً لَ عيُ 
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شبه ذلك. وحيسن أ ما ائط و]] من وقوع ح١٤٤ [[ص/ أو خوفاً 

سن  ها، وحياخلالص منراض ولألم ا رشب الدواء الكريه دفعاً منَّ

ه حسن  وجفس و نال ىلٰ إمن الرساية  عضاء خوفاً األع د وقطالفص

ر باندفاع الرض علمال ألنَّ  ،ويف عليهالرضر امل فعد ك ظنُّ مجيع ذل

فمع  الظنِّ سن مع ليس يكاد حيصل يف موضع لكن إذا حصل احل

 وأحسن. أوىلٰ لعلم ا

 ا نعلمهفهو مالستحقاق مل حيسن لاأل نَّ أ  عىلٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

وآمله ه ذلك غمَّ  نْ إإساءته و عىلٰ  ئاملسي ن ذمِّ من حس رضورةً 

فع رضر فع أو ديه من نلك مع تعرِّ بحسن ذالعلم به، و واسترضَّ 

ه نَّ إ :أيضاً   ذلكه حسن لالستحقاق ال غري. وقد قيل يفيوجب أنَّ 

 نيذلك بمن عليه الدَّ  أرضَّ  ين وإنْ طالبة بقضاء الدَّ ن املحيس

 ق. لك لالستحقاسن ذام حه، وإنَّ وغمَّ 

  ،يناع بالدَّ االنتفمه من دَّ قحسن ذلك ما ت علجي نْ أ ولقائل 

لو  ة. وأيضاً عامل الشاقَّ األ عىلٰ جرة م األُ تقدُّ  ٰى رذلك جم ٰى فجر

 ىلٰ إصاله بإي نساناإل ييبتد نْ أسن كان حسن االستحقاق ملا ح

من   ه خالٍ نَّ فإ يعاقب نفسه. وأيضاً  نْ أ نفسه، كام ال حيسن 

 ٰى ه متنَّ إ :ام قلنا. وإنَّ واجب يف العقابهانة وذلك إو ففاستخا

من دافع غريه عن  نَّ أ ه معلوم نَّ أل ناً ن حسدافعة كاوجه امل ىلٰ وقع ع

ال  دافعة فقطاملد نفسه فوقع به من جهته رضر مل يقصده بل قص

 نْ أن . وال يمكاملؤمل، وال يكون بذلك ظلامً  به عوضها عىلٰ  ستحقُّ ي

 ه]] إيالم غري١٤٥/[[ص  من قصد نَّ أل ذلك مستحقٌّ  نَّ إ :يقال

ه ارنلق افلو كان مستحق�  اً . وأيضب عليه العقا ال يستحقُّ ومل يؤمله 

ه مل نَّ أ  عىلٰ  ذلك يدلُّ  وكلُّ  ،يقصده استخفاف وإهانة وجاز أنْ 

 . اق� مستح يكن

 اىلٰ ه تعنَّ أل ،وجه حسنه ما فيه من العوض :يقال نْ أ وال يمكن 

لنا  حأبا لـامَّ  ن العوض كام ضمنن ذلك يف عقولنا ضمحسَّ  لـامَّ 

 نْ أ ما قالوه لوجب األمر عىلٰ ه لو كان نَّ أل ،م بالرشعبح البهائذ

عة دافضمن العوض ال يعرف حسن املاهللا  نَّ أيكون من ال يعرف 

ال يعرف الرشع مل يعرف حسن ذبح البهائم. واملعلوم ن م نَّ أ كام 

 خالفه. 

  ،وال يقصد دفعه  يقصد إيالمه نْ أ سن حي نْ أ كان جيب  وأيضاً 

 نْ أحيسن  اله نَّ أ  علمناوقد  ،مةيقصد ذبح البهي نْ أ زكام جيو

 يقصده. 

غرض  العبث ما ال ألنَّ  ،األمل يقبح لكونه عبثاً  نَّ إ :ناام قلوإنَّ 

لنفع يمكن   َل عِ إذا فُ  واألمل يكون عبثاً  ه.ض مثله فيرال غأو  فيه

 يدلُّ  .ذلك ىلٰ ع رض له فيه زائداً  وال غون األملالوصول إليه من د

يواطئ غريه ويوافقه  نْ أ أحدنا ح من ه يقبنَّ أ ا نعلم نَّ أ ذلك  بحق  عىلٰ 

 ،بل الرضملثله يف حتمُّ  يدفعه إليه يرٰىض  ه لعوضرضبي نْ أ عىلٰ 

ال غرض فيه  هنَّ ام قبح ألوإنَّ  ،من كونه ظلامً  ض خرجبالعو هألنَّ 

 حكمي. 

معلوم قبحه  مفسدة فا كان فيه ا األمل إذأمَّ ]] و١٤٦[[ص /

 لكونه أملاً  حاً األمل قبي ونيك نْ أوال جيوز  بهة فيه. شالو رضورةً 

لنفع حسنة لآالمًا هاهنا  نَّ أ اه من نَّملا بيَّ  ،نويةما قالت الث عىلٰ 

 فبطل قوهلم. ،ستحقاقواالرضر للدفع او

كذلك  لكونه لو كان( مل لكونه رضراً يقبح األ نْ أ وال جيوز 

.  اق� نه لكونه مستحسوقد علمنا ح )،اً فيه رضر نَّ قاب أللعلقبح ا

يه نفع . واألمل إذا كان فبراً برضر كان مكاالعقاب ليس  :ومن قال

ه نَّ إ :ال. ومن ق رضراً و دفع رضر أعظم منه ال يكون يويف عليه أ 

يكون من خدش جلد غريه  نْ أه يلزم ألنَّ  ،خطأأ رضر فقد 

وهذا  ،به ايكون مرض�  ك أنْ ختليصه من اهلالبإخراجه من الغرق و

يقال  نْ أ ملا جاز  رضراً  ٰى سمَّ العقاب ال يُ  الفه. ولو كانخ ممعلو

 طالق ذلك.إ مجع املسلمون عىلٰ أ و ،ه ضارٌّ نَّ إ :تعاىلٰ اهللا يف 

 للنفع أو االستحقاق ال  يفعل األمل إالَّ  نْ أ سن والقديم ال حي

 ه عاملألنَّ  ،عليهال جيوز  لظنُّ . واا الدفع للرضر فال جيوزفأمَّ  ،غري

 رضر أنْ فع للألمل للدسن امن رشط ح ذلك ألنَّ لنا ام ق لنفسه. وإنَّ 

 ، بإدخال بعض اآلالم عليهه إالَّ يكون ذلك الرضر ال يمكنه دفع

  ، ل عليه أملاً دِخ يُ  نْ أ رضر من غري  لِّ ع كدف عىلٰ  يقدر تعاىلٰ  والقديم

ال يف  أملاً ال يفعل  عاىلٰ م تقديال نَّ أ فلم حيسن لذلك. والصحيح 

]] ١٤٧ ص/[[  إذاف إالَّ م يف دار التكلييف غريه فني والاملكلَّ 

جه عن كونه رِ أو عوض ُخي  ،كونه ظلامً  جه عن رِ ُخي  كان فيه غرض

مثل العوض  ألنَّ  ،د العوضرَّ  ملجاألمل يفعل نْ أ وز . وال جيعبثاً 

يفارق ذلك العوض، ويفعله ألجل  نْ أ حيسن االبتداء به وال جيوز 

الل وال ن التعظيم واإلجه موج عىلٰ  حقُّ ستَ يُ الثواب  ألنَّ  ،ابالثو

 ،د املنافعرَّ ه جمألنَّ  ،وضبتداء بمثله. وليس كذلك العاال حيسن

هنر  ىلٰ إء من هنر نقل املانا لينستأجر غري نْ أ ا ولذلك ال حيسن منَّ

 نْ أ حيسن وكذلك ال ،جرة إليهلنا فيه غري إيصال األُ  وال غرض

ري غرض غال ل )بهرض من ضاً ويعطيه عو(يرضبه  نْ أ  افقه عىلٰ يو

 نْ أ قبح ذلك. وليس ألحدٍ  ومعلوم رضورةً  ،هالعوض إليإيصال 
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يفعل  نْ أ ز لشاهد فجا ال يفالتفضُّ  ة عىلٰ له مزيَّ  تحقاقاالس :يقول

ة يف الشاهد ملا يلحق ام يكون له مزيَّ نَّ إاالستحقاق  ألنَّ  ،ملذلك األ

حقه أو يل بذلك عليه لتفضِّ ز املميِّ يُ  نْ وأ ،نفةمن األ عليه لتفضِّ امل

ل من لف باختالف أحوال املتفضِّ ك خيتولذل لغضاضة.بعض ا

ة  فال مزيَّ  ،ىلٰ تعااهللا ذلك مفقود مع  وكلُّ  ،جالله وعظم قدره

 ل من جهته.فضُّ لتا تحقاق عىلٰ السل

ة كريَّ اق من الب لالستحقاألمل ال حيسن إالَّ  :ا من قالمَّ أف

 ال تتأملَّ  والبهائم الطفاأل نَّ إ :ةيَّ قالت البكر ٰى ة حتَّ تناسخيَّ وال

] ]١٤٨/[[ص  :ةفة. وقالت التناسخيَّ ا غري مكلَّ هنَّ أ ملا رأت  صالً أ 

الم يف هذا ف، فام يناهلم من اآلتكلي زمان م فيام مٰىض هل ه قد كاننَّ إ

 ت.ا عصوا يف ذلك الوق الوقت فباستحقاقهم مل

  ه حتسننَّ أ مناه من قدَّ  يقني ماول الفرفساد ق  عىلٰ  يدلُّ  والذي

ل بطِ وذلك يُ  ،عظم منهاأر ا ولدفع رضة عليهنافع املوفيمم للاآلال

ما نعلمه   أيضاً  ةالبكريَّ ول ل ق بطِ . ويُ حالٍ  كلِّ  قول الفريقني عىلٰ 

 يف حال الطفولة باألمراض واجلراحات نتأملَّ  اا كنَّنَّ أ  رضورةً 

دفع ذلك كان  نمف ،تعاىلٰ اهللا لدماميل التي ال يقدر عليها غري وا

 ، بذلكوتعطش فتتأملَّ البهيمة جتوع  نَّ أ م ا نعلفأنَّ  وأيضاً  .ابراً مك

رب من ه ه رضورةً نعلمما  نَّ أ ىلٰ . عتعاىلٰ اهللا وذلك من فعل 

م ال يأملون. هنَّ إ :ل قول من قالبطِ بهيمة من اآلالم والرضب يُ ال

آلالم ا م منعلَ ما يُ من رشط  نَّ أ ة ل مذهب التناسخيَّ بطِ ا يُ وممَّ 

البهائم هانة، ومعلوم قبح ذلك بإف واستخفا ارهنيقا نْ أ ة املستحقَّ 

 ول.للعق براً مكا طفال، ومن استحسن ذلك كان جاهالً واأل

ني وا مستحقِّ كوني نْ أ باآلالم وال جيوز ملَّ ياء تتأنباألف وأيضاً 

عصمتهم.   بعدها لقيام الدليل عىلٰ ال ة وللعقاب ال قبل النبوَّ 

ل مع اولك األحكر تيذ نْ أ لوجب اذلك مستحق� كان فلو  أيضاً و

مثل  ٰى ينس نْ أالعاقل ال جيوز  ألنَّ  ،م عصواهنَّ أ ر الشديد والتذكُّ 

مجيعه.  ٰى ينس نْ أ نيس بعضه فال جيوز  نْ إو ،رة التذكُّ وَّ ك مع ق ذل

 نْ أ]] مل جيز ١٤٩[[ص / بعض العقالء ذلك ٰى ينس نْ أولو جاز 

ه نَّ أحدنا أ  ٰى ينس نْ أ از ك جلكذل ٰى ينس نْ أ ز ينساه مجيعهم، ولو جا

 َق زِ تباعه ورُ أ ة وكثر فيه أعوانه ولد بعينه سنني كثريية يف ب والويل

 ة كقرصها. ملدَّ ، وطول ااهلذلك جته نيس، وكنَّل فيه أوالداً 

ل الدنيا أو ا أحوايذكرو نْ أ  ة ال بدَّ هل اجلنَّأ  نَّ إ :وهلذا نقول

ل يتخلَّ ا ليس بأكثر ممَّ  العقلمن زوال  ل بني ذلككثرها، وما يتخلَّ أ 

املزيلة للعقل.  األمراض يل للعقل وأنواعبالنوم املزلك ذ بني

 نْ أ قصري. وليس هلم ان الالباب كالزم يل يف هذاوالزمان الطو

ساعة من من دخل  نَّ أ  ٰى  تر. أَال يسرياً كان زمان التكليف  :يقولوا

 نْ أال جيوز  هتها وطالت مدَّ أفيلة وخرج من ٰى النهار بلد األفيلة ورأ 

ي ؤدِّ هذا املذهب يُ  نَّ أ  ره. عىلٰ ة تذكُّ ع شدَّ ذكره مي والذلك  ٰى ينس

يكون فيه  نْ أ  ال بدَّ آخر  مه تكليفقدَّ قبح التكليف الذي يت ىلٰ إ

ة املشقَّ لك ت تيشء استحقَّ  فبأيِّ  ،كليفالت  مل يصّح ة، وإالَّ مشقَّ 

 ذلك وكلُّ  ،ت ال هناية هلايفامن املناقضة أو القول بتكل فال بدَّ 

 ل.باط

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ ن نوبخت (قإبراهيم ب /لم الكالمت يف عالياقو

ل  فعَ يُ  وهو أنْ  ، عبث هنَّ شاهد، أليف ال ويقبح األمل]] ٤٧[[ص 

يه وال وهو ما ال نفع ف ،ه ظلمنَّ لغرض ممكن الوصول من دونه، أل

 ،ررضلنفع دفع اليف اويدخل  ،ف االستحقاقشارِ وال يُ  حقُّ ستَ يُ 

 وال يقبح األمل ،هذه الوجوه ه منند عرائعوحيسن  .ةفسده مألنَّ 

 ،قالستحقاد اعن إالَّ  رضراً  ٰى سمَّ وال يُ  ،د الرضر كاملستحقِّ ملجرَّ 

يف الشاهد  علومبه م وحسنه، يف النفع قائم مقام العلم والظنُّ 

 ع، ألنَّ ملنافلنقل ا هذا حسناً  عىلٰ  وال يكون الظلم ،بايعات كامل

ب رضر معلوم كرشلدفع ال سنهوح ،فيه داً قصون ممل يك نقلها

ل بل يلتحصق با، وليس يف الشاهد علم متعلِّ اء املرَّ املريض الدو

 ر املستحقِّ والرض ،مثله يف األكل قال الشيوخ: ٰى حتَّ  ،ظنُّ ال

ه مع ا نذمُّ ا فإنَّ كمن أذنب وغاب عنَّ ،فيه  كاٍف  والظنُّ  ،حسن

 ته.جواز توب

 عىلٰ ر لقدرته رضلفع ا] لدمل[األ يفعل ال ع تعاىلٰ لصان[و]ا

مل عاه ما ألنَّ  ام فعله، وال لظنٍّ ] ألهنَّ ]٤٨/[[ص  فعله ابتداءً 

به العقاب  ما يستحقُّ  فعل  زيداً ملِ ؤمل يُ  ه إنْ ه يعلم أنَّ نَّ  ألوالنفسه، ل

 علهام يفاالمتناع، وإنَّ  العفو وقدرة العايص عىلٰ  عىلٰ  لقدرته

ه  يفعل ، والظلامً  نهن كوجه عرِ وض ُخي من ع وال بدَّ  ،تبارلالع

 امً تعظي تداء به، إذ ليس كالثواب املقارنللعوض فقط حلسن االب

 بتداء به.اال لقبح جيالً وتب

كان  ألمل، إلممل جيز فعل ايف املصلحة  ةَ اللذَّ  األملُ  ىٰ وإذا ساو

 ل بالعوض.والتفضُّ  يل بغريهالتحص

  البهائم،وتأملُّ  االً نا أطفتأملُّ  نعلم انَّ ان، ألة هذيريَّ وقول البك

ل شيوخنا القدماء به وهو ؛ وقد قاأقرب منه ةاسخيَّ وقول التن

ووجوب  ،ووقوع األمل يف املعصومني ،رهتذكُّ  ل، لوجوبباط



 اآلالم) ٣( /حرف األلف   .................................................................................................................  ٥٦

فزع واجلزع، وما  ووجوب اهلرب منه وال ،له مقارنة االستخفاف

 .لةً م مجل قوهلبطِ يُ  مناه يف فعل غري املستحقِّ قدَّ 

   *   ** 

وليس   ،ة إدراك املالئمواللذَّ  ،نايفدراك املألمل إاو] ]٥٢[[ص 

 يلة.مج ورةلص ءً  مبتداة املبرصللذَّ  اخلالص عن األمل

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت ين/ املحقِّق احلّيل املسلك يف ُأصول الدِّ 

 :الكالم يف اآلالم واألعواض  :املطلب الثاين ]]١٠٤[[ص /

 أنَّ  ٰى بمعنع، أمج نهام بحسل قوفقا آلالم،ناس يف ااختلف ال

ة نويَّ ة. وقال الثها، وهم األشعريَّ العقل ال حيكم بقبح يشء من

ال حيسن منها  :ةفقالت التناسخيَّ  ،ل اآلخرونوفصَّ  ،بحها أمجعبق

 ما كان ال حيسن منها إالَّ  :ملعتزلة، وقالت ااحق�  ما كان مستإالَّ 

 و يكون عىلٰ ه أ ر أعظم منرض عليه أو دفع وّىفٰ ه نفع يُ في أو امستحق� 

 .لغري بالعادةفعل ا ٰى جمر رياً افعة أو جاسبيل املد

يف وجهه  ءامليس ا نستحسن ذمَّ فإنَّ  ستحقاق،ن لاله حيسا أنَّ أمَّ 

 قاق. االستحإالَّ  بذلك، وال وجه حلسنه تأملَّ  وإنْ 

ٰ وأمَّ  ا  عليه، فألنَّ  ]]١٠٥[[ص / ا حسنها بالعوض املوىفَّ

ٰ فع يُ ول نحلص ز رجاءً املفاووقطع  خطار،ركوب األ نستحسن  وىفَّ

ن استيجار لك ظاهر. وكذلك حيسعلم بذة، والتلك املشقَّ  عىلٰ 

 .بعوض يرفع قبح أملهجري األ

ء ب الدواا نستحسن رشر، فألنَّ ه حيسن لدفع الرضا أنَّ وأمَّ 

ٰ الرضمن  نُّ ظَ ملا يُ  لعالج باحلديد دفعاً وا الكريه عليه،   ر املوىفَّ

 ك.ذل عىلٰ  اً ل باعثلعقنجد او

 عن نفسهد غريه من أرا وجه الدفع، فألنَّ  ه حيسن عىلٰ ا أنَّ وأمَّ 

 قتل املريد. ذلك إىلٰ  ٰى أدَّ  وإنْ  نفسهعن  ه الذبَّ حسن من

من طرح  لغري، فألنَّ ل افع ٰى جمر ه حيسن إذا كان جارياً ا أنَّ وأمَّ 

ا  مَّ إ ه نحاسباهللا احرتاقه من فعل  غريه يف نار فاحرتق، فإنَّ 

سبحانه، وال جيب اهللا ن ذلك ميقبح  د، والالتولُّ ع أو رتاخباال

العادة بذلك مل جيز  ٰى جر لـامَّ ه سبحانه نَّ ه يف مقابلته عوض، ألعلي

خرق العادة  فلوة، النبوَّ  ٰى عصدق مدَّ  نقضها إذ نقضها داللة عىلٰ 

 نْ وإ - ات، فصار ذلك الفعلبوَّ الن باب االستدالل عىلٰ  ال نسدُّ 

لك ان العوض يف ذغريه، فك علف ٰى جاريًا جمر - تعاىلٰ  كان من اهللا

 رش إللقائه.املبا عىلٰ 

 :فائدة 

وجه  شم يف وجه حسن اآلالم عىلٰ و هاوأب عيلٍّ اختلف أبو 

لنفس  االدافع صار مستحق�  نَّ : وجه حسنها أ الدفع، فقال أبو عيلٍّ 

 فيكون عىلٰ  ،ذلك من قبيل املستحقِّ وكان  نفسه، من كابره عىلٰ 

 برأسه. ل، ال قسامً من القسم األوَّ  لتقديرا اهذ

ء  قاللعا نَّ ال غري، أل ًا جه حسنه كونه دفعوقال أبو هاشم: و

 نته لو كاوألنَّ  .اكونه مستحق�  الدفع، ال إىلٰ  إىلٰ  نون ذلك نظراً حيس

 أنْ مكابرته موجبة الستحقاق نفسه لوجب  ]]١٠٦[[ص /

 ابر.املك كفَّ  وإنْ  يكون ذلك االستحقاق باقياً 

ما  اختلفوا يفهذه الوجوه فقد  ن ألحد حيساألمل ثبت أنَّ  وإذا

الذي ء واألطفال والبهائم. فبالعقالالم من اآل تعاىلٰ اهللا يفعله 

ٰ ن ذلك ام حيسمني قالوا: إنَّ عليه مجهور املتكلِّ   للعوض والنفع املوىفَّ

عقالء ا يف ال، أمَّ اتحق� ام حيسن لكونه مسة: إنَّ سخيَّ عليه. وقالت التنا

سهم فال فحيث كانت أنفائم واألطا يف البهرائم سبقت، وأمَّ بجف

 . هللااصية ذه اهلياكل عيف غري ه

اإلنسان هو  بيان أنَّ  قيق البحث مع هذا الفريق إىلٰ اج حتفيحت

 إزالة مستندهم.  عليهم عىلٰ  الردُّ  ٰى يبن، لهذه اجلملة

  دٍ احو كلُّ  ري إليهذي يشختلف الناس يف اإلنسان الل: افنقو

وال  ه ليس بجسمر الفالسفة: إنَّ مجهو ؟ فقالما هو )نا(أ  ه:بقول

ق ق بالبدن تعلُّ ة، متعلِّ سميَّ اجلة املادَّ د عن ل هو جمرَّ ب ،جسامين

ذلك بعض املعتزلة،  عىلٰ  عهمر له باالخرتاع، وتابالشعف، مدبِّ 

 عنه.  ٰى كملفيد يف ما ُحي ومن فقهائنا الشيخ ا

فقال   ،لفواه جسم، ثّم اخت: إنَّ قِّ حلأهل اوقال  ]]١٠٧ [[ص/

جزاء خرون: هو األملته، وقال آهم: هو هذا اهليكل بجقوم من

 بصغر وال كرب وال هزال وال من هذا البدن التي ال يتغريَّ  ةصليَّ األ

 الصواب. قول أقرب إىلٰ ال سمن، وهذا

فلو  يكل،هذا اهل إىلٰ  ه املدح والذمِّ والدليل عليه حسن توجُّ 

هذا  ال إىلٰ  إليه مرصوفني ذمُّ لكان املدح والمن غريه  علن الفكا

 الشخص.

 لوجهني:ة بأمجعها اجلمليكون هو  أنْ ثّم ال جائز 

 ل واالستخالف، فإنَّ البدن من شأنه التحلُّ  أحدمها: أنَّ 

ام تزاد عد متام النشأ إنَّ ة قبل متام النشأ لزيادة فيه، وبئيَّ ء الغذااجزاأل

، ٍق نسان باواإللة، متبدِّ  داً ل، وهي أبلَّ ُحي  ما عن قوم عوضاً لت

 بالرضورة.  ل يتبدَّ ل مغاير ملا الواملتبدِّ 
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ء اليش عىلٰ  اة والقتلتامع احلياج ليويستح]، ١٦٩ عمران: [آل

ة نَّيف اجلاملرزوق  يُّ ن احليكو أنْ  دَّ قت الواحد، فال بيف الوواحد ال

اإلنسان ليس مجلة هذا   أنَّ ل يف الدنيا، فتعنيَّ شاهد املقتومغاير للم

 ة.اجلنَّ هلا إىلٰ ة فيه، وهي املحكوم بانتقاجزاء أصليَّ لبدن، بل أ ا

  عامل م ال ينقسم، فال وا: العل قال  أظهرها أنْ  ة بوجوه، السف الف  احتجَّ 

ا  ان جزؤه إمَّ سم لك ه لو انق أنَّ زمة ال ينقسم. بيان املال  ]] ١٠٨[[ص / 

مل   إنْ ، هذا خلف. و بل علوماً  واحداً  فال يكون ما فرضناه واحداً  امً عل 

  علم، وهو باطل. ليس ب   من ما   بًا كان العلم مركَّ   زؤه علامً يكن ج 

م،  صف به غري منقسم فاملتَّ منقسالعلم غري ن ه إذا كاأنَّ ا وأمَّ 

 ها،بأجزائه كلِّ  قائامً  يكون ا أنْ إمَّ  لكان العلم نقسم املحلُّ و اه لألنَّ 

نها جزء م أو يف ،ني بل أكثر، وهو حماليف حملَّ  كون الواحد حاال� في

بت ن غريه. وإذا ثوصوف بالعلم دوون ذلك اجلزء هو املفيك

، اجسامني� وال  امً جس لم جوهراً لعا ال يكون حملُّ  ذلك وجب أنْ 

 سم. املنقسم منق  يف ما حلَّ  ز منقسم، وكلَّ متحيِّ  كلَّ  ألنَّ 

نفي اجلوهر الفرد، ونحن  عىلٰ  بناءً  نقول: هذا جلواب أنْ او

مور العلم عندنا من األُ  لكانمنا ثّم لو سلَّ . م نفيهسلِّ فال نُ 

اجلسم  عىلٰ ن مقولة كوت أنْ  يصحُّ  ةمور اإلضافيَّ ة، واألُ ضافيَّ اإل

دين املتقاربني واملتباع عد مقول عىلٰ لذلك القرب والبب، فركَّ امل

ه فإنَّ  ؟يكون العلم كذلك أحدمها، فام املانع أنْ  ىلٰ ع الً ليس مقوو

بالعامل،  قائامً  ذاتاً  ة، وليسمور اإلضافيَّ ألُ التحقيق من ا عندنا عىلٰ 

 ضوح هذالعامل، ومع وساوية للمعلوم يف اوال صورة م

 تجاجهم املذكور.يندفع احاإلشكال  ]]١٠٩ [[ص/

  ا يعلم علامً د منَّالواح ة: إنَّ خيَّ ر ذلك فنقول للتناسوإذا تقرَّ 

موجود قبل القرن الذي هو اآلن  ه لو كان موجوداً نَّ أ  ااضطراري� 

 ليشء من حوادثه. راً يكون ذاك فيه لوجب أنْ 

ا  نَّا نقول: قد بيَّ ألنَّ  ،ع من الذكرال يقال: اختالف األبدان مان

ته، ة بنيملبنيَّ ذا الشخص اة التي يف هاألجزاء األصليَّ  ف هوكلَّ امل أنَّ 

حلوادثه  ذاكراً يكون  قبل ذلك لوجب أنْ  وجوداً و كان ملف

  احلالني.موجودة يفحقيقته  السالفة، ألنَّ 

 مل من دون االستحقاق للزم أنْ أللو مل حيسن ا ثّم يقال هلم:

 أنْ ب ل جيلسبب األوَّ استحقاق استحقاق، فا لِّ يكون قبل ك

 اق.ون من غري استحقيك

فالتكليف أمل، وكام جاز  نا:ف. قلالسبب تكلي كوا: ذلقال فإنْ 

 من األمل.به  بتدئغري استحقاق فكذلك ما يُ  وض منل العفعَ يُ  أنْ 

 مع من األمل تعاىلٰ اهللا يبتدئ به  قول يف ماحتقيق ال ثّم نعود إىلٰ 

ء فقد يكون بالعقال لفعَ ي تُ م التا اآلالالفريق. فنقول: أمَّ  هذا غري

يف  تحقِّ العقاب املسبعض  اىلٰ عتاهللا ل عجِّ يُ  نْ تحقاق مثل أ لالس

 دار الدنيا.

سنه، فكذلك  منها، اختلف يف وجه ح ستحقٍّ يس بموما ل

 ني والبهائم، فذهب قوم إىلٰ ن واملجانل بالصبيافعَ ي تُ اآلالم الت

سن وقال آخرون: حي ]]١١٠[[ص / د العوض،ملجرَّ  لفعَ ا تُ هنَّ أ 

لعوض موع ا ملجن إالَّ س حي: الاملرتٰىض د اللطف، وقال ملجرَّ 

، ج األمل من كونه ظلامً رِ العوض ُخي  لذلك بأنَّ  واحتجَّ ، واللطف

 .اً ن كونه عبثواللطف م

 ع النف ه يوصل إىلٰ ، بأنَّ كافياً  كون النفع عىلٰ  أبو عيلٍّ  واحتجَّ 

ابتدأ بذلك  ه لونَّ . بيان ذلك أ اً  باألمل، فكان حسنيه إالَّ إلل وَص يُ 

ا إذا كان ل، أمَّ ول التفضُّ ان قباإلنس ٰى ، وقد يأبالً ع لكان تفضُّ النف

 ع عنه.ال يرتفَّ  أحداً  فإنَّ  ،امستحق� 

اهللا  ل هبا فضَّ تي يت فع ال نا امل  م أنَّ سلِّ ا ال نُ جيب عن ذلك بأنَّ أُ وقد 

  قارب. يف املامثل وامل ام يسوغ ذلك الفرض  نَّ نها، وإ ع أحد ع فَّ رت ي   تعاىلٰ 

 بني أنْ رق  فه الد اللطف بأنَّ جرَّ عل األمل ملمن أجاز ف احتجَّ 

 اً تكون يف ما يكون األمل لطف وأنْ  ون املنفعة يف مقابلة األمل،تك

األسفار حلصول  اقِّ ل مشه يسوغ حتمُّ أنَّ  ٰى  ترإليه. أَال  ووصلةً 

 ؟لة السفركان النفع ليس يف مقاب تعة، وإنْ  أثامن األمالزيادة يف

،  املوملَ  إىلٰ  للطف عائداً كان ا ا إذايف م ذلك وضوحاً  ديتأكَّ ثّم 

م العلم يف بلده، وإذا تعلَّ ولده ال ي من علم أنَّ  ان ذلك أنَّ وبي

أهل  فه منمعار ل الغربة واالنفراد عن شواغلحتمُّ  وجه إىلٰ أح

 جيب مه ذلك، واللزِ يُ  ه حيسن أنْ نَّ فإ مه،تعلُّ  ىلٰ ع عثاً بلده، كان با

يف   اً ه لطف كونه إالَّ نال وجه حلسبلة ذلك األمل، ويف مقا عوض عليه

 ، وهو املعتمد.م، وهذا الوجه قويٌّ لُّ التع

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ثم البحراين مي ابن /قواعد املرام

 :مل والعوضاأل يف :بع الراالركن  ]]١١٩ص [[

 اث:حبأ وفيه 

 هام:تعريفيف ل: وَّ ألالبحث ا

عن  يلاخلا تحقُّ ض فهو النفع املسا العومَّ أ قد سبق، وف ملا األمَّ أ 
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عن   ل، وباخلايلعن التفضُّ  باملستحقِّ  اهلنل. وفصَّ وتبجيتعظيم 

 جالل.يقارنه التعظيم واإل مستحقٌّ  هنَّ إالتعظيم عن الثواب، ف

 :يالم قسام اإليف أ: ثاينالبحث ال

وض فيه بفعلنا والع خمتصٌّ  يح، والثاينقبو أ ا حسن مَّ إه نَّ إ

احليوان كذبح من املباح  امَّ إا وهو ا من فعلنمَّ إل فوَّ واأل، علينا

النذر  كدمِّ  الواجب ضحية أوكل أو من املندوب كذبحه لألُ لأل

 .تعاىلٰ اهللا  هذه الثالثة عىلٰ  والعوض يف ة،اروالكفَّ 

أو  ،اق كالعقابجهة االستحق ا عىلٰ مَّ إ، فاهللاا من فعل مَّ إو

سن،  ري استحقاق وهو حغ يا منالدن ل يفالواصيالم االبتداء كاإل

 مران:أ نه حسووجه 

و ، بحيث لضعافاً أ بعوض يزيد عليه  بالً كونه مقا :احدمهأ 

مل مع عوضه أو العافية  بني األريِّ مل للمؤمل وُخ عوض واألمثل ال

 ل.وَّ ألالختار ا

اللطف  يمن دونه، وهلحة ال حتصل يكون فيه مص نْ أ  :الثاين

ظلم، وض العبدون يالم اإل نَّ فأل لوَّ األا مَّ أ لغريه،  وأ ا للمؤمل مَّ إ

ا يالم مع العوض من دون غرض عبث، ومهاإل نَّ فأل ثاينا المَّ أ و

 .تعاىلٰ اهللا  حماالن عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١املنقذ من التقليد (ج 

 :المألمراض واآلالقول يف ا] ]٣٠٧[[ص /

ب  رتِّ ثّم نُ  ،م وقبحهان اآلالناس يف حس ف الاختال الً نذكر أوَّ 

وذهبت   ، قبح مجيعها ية إىلٰ الثنو: ذهبت قولفن، املقصوديه عل

ة ذهبت غري الثنوية واجلربيَّ ، وثهاحسن مجيعها من حمدِ  إىلٰ  ةاملجربِّ 

  ما يقبح أوواختلفوا يف تعيني ،وقبح البعضحسن بعضها  ىلٰ إ

سن حي ال األمل أنَّ  إىلٰ ة وأصحاب التناسخ حيسن، فذهبت البكريَّ 

هذا املذهب  ٰى وأدَّ  هو قبيح.ف داها عوم، احق� مست  إذا كانإالَّ 

 من تأملُّ  ةً عاقل رضور وه وعلمه كلُّ ما علمجحد  البكرية إىلٰ 

من  األمراض النازلة هبمف بن ليس عليهم تكليأطفال وغريهم ممَّ 

 تعاىلٰ  هوأنَّ  ،بةً عقوون م مل يذنبوا فال يستحقُّ علموا أهنَّ ا ملاهللا، ل بَ ِق 

ه ؤملِّ من يُ  كلَّ  وأنَّ  ،ول بالتناسخلقا ىلٰ إ ةاسخيَّ لتنوا .ال يفعل القبيح

ه ؤملِّ ام يُ نَّ إهائم وغريهم، فلبواوغريها من األطفال  باألمراض تعاىلٰ 

نوا يف اكلـامَّ فهم قبل هذا يف زمان تكلي اهللاوا م عصبسبب أهنَّ 

سن قد حي األمل أنَّ  ىلٰ وذهب شيوخ أهل العدل إ ر.َخ أُ هياكل 

 لوجوه:

 .اق� مستحيكون  نْ منها: أ 

 فع يويف عليه.يكون فيه ن ومنها: أنْ 

 دفع رضر أعظم منه.يكون فيه  ومنها: أنْ 

ه، أو  لياملويف عا النفع فيه أحد الوجهني: إمَّ  يظنَّ  ومنها: أنْ 

  وإشارةً  كون تكرارًا أعظم منه، في]] ٣٠٨/[[ص  الدفع بالرضر 

  داً كون مقصومل ي ذلك األ ألنَّ وذلك  م ذكره، ي تقدَّ الوجه الذ إىلٰ 

وكه  من ولده وممل بها، أو من ييل عليه تعِ ه كمن يؤمل نفسه ويُ لي إ

ويقصد   ،لبشع الكريه أو سقيهمة ورشب الدواء ابالفصد واحلجا

رضر األمراض.   من أعظم منه  به ما هو الم ليدفع ذلك اإلي  إىلٰ 

قصد   نَّ إ من حيثإليه  وداً مقص ليس مل الذي ذكرناه آنفًا وهذا األ

 ع األمل غري مقصود إليه. اإليالم، فيق  الدفع إىلٰ  ي ؤدِّ لدفع، فيُ له افاع 

  ل هو إيالم احليِّ الوجه األوَّ  أنَّ ن: وهو خر يفرتقاومن وجه آ

ام الثاين إنَّ ، والوجه ينهبع عن ذلك احليِّ  ر أعظم منهليندفع به رض

ع املتوقَّ ر لرضا فعل سببه دفعواملقصد يف  هو نزول األمل باحليِّ 

للرضر األعظم  فعاً . فهناك وقع األمل دهرين غجهته ع له منحصو

ام هو عن غري املؤمل، نَّ إقع دفع الرضر فيه عن املؤمل، وهاهنا و

 .أيضاً  فيفرتقان من هذا الوجه

 ٰى جمر وجارياً  ،العادة ٰى بمجر فعوالً ال يكون م أنْ  ها:ومن

 فعل غري من فعله. 

 ،لامً يكن ظ سن وملهذه الوجوه حه من األمل بوج تصَّ فإذا اخ

ه رضر غري دنا الظلم بأنَّ . وهلذا حدَّ ظلامً  عن مجيعها كان ٰى وإذا تعرَّ 

ة عنه  مرضَّ ال يكون فيه نفع مويف عليه للمرضور وال دفع  قٍّ مستح

 وجهني وال يكون واقعاً هذين ال فيه أحد ظنُّ ه وال يأعظم من هي

 ه مفعوالً عل غري فاعلف ٰى رجم يكون جارياً وجه الدفع وال  عىلٰ 

نه اه فقد يقبح لكونَّما بيَّ  عىلٰ  ح األمل لكونه ظلامً وكام يقب .دةلعابا

 .كونه مفسدةً يقبح ل، وقد عبثاً 

 و أنَّ ها قبيحة، هاآلالم كلَّ  نَّ بأة ل قول الثنويَّ بطِ والذي يُ 

 مع علمهم بأنَّ  ،يف وجهه ءامليس هم يستحسنون ذمَّ ء بأرس العقال

 .اونه مستحق� لكه وننحسستام يوإنَّ  ،ه ويؤذيهغمُّ هم له يذمَّ 

وأصحاب  ةقوهلم وقول البكريَّ  ممَّا ُيبطِل]] و٣٠٩[[ص /

 أنَّ  -ستحقاق حيث قالوا: األمل ال حيسن إالَّ لال -ناسخ أيضًا الت

ء فيستحسنون فصد أنفسهم امليس ن ذمَّ ستحسنوكام ي قالءالع

د من األواليه من كون علفصد  وكذا ،ورشب األدوية البشعة

 .دفع األمراضإذا رجوا بذلك  ،ية الكرهيةواألد سقيهميد ووالعب
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يف طلب العلوم  والدهماب أنفسهم وأ وكذا يستحسنون إتع

 يصلوا أنْ  ار والتجارات، رجاءواآلداب واألرواح يف األسف

أو اندفاع  الظانِّ  وصول نفع إىلٰ  عة. والرجاء هو ظنُّ نفم إىلٰ بذلك 

 ة، فألنْ رضَّ امل ودفع  املنفعة ظنِّ ذلك مع سن ح ر عنه. وإذارض

 ىلٰ لواقع عمل ااأل . وكذا يعلمون أنَّ ك أوىلٰ حيسن مع العلم بذل

قتل  زيد إىلٰ صد يق وجه املوافقة ليس بقبيح، بل هو حسن. كأنْ 

ا  اإلرضار بزيد، إمَّ  فعه إىلٰ ، فيؤول دو عن نفسهعمرفيدفعه عمرو 

 ل.بالقتل أو بدون القت

ة البكريَّ  ه عىلٰ هبذا الوج تدلَّ يس أنْ  عيلٍّ خ أبا شيوال يمكن ال

ام حيسن لالستحقاق،  نَّ مل إهذا األ أنَّ  ه يذهب إىلٰ ألنَّ  ة،والتناسخيَّ 

نفس عمرو  هبلبط قتل عمرو استحقَّ  إىلٰ صد ق  لـامَّ  زيداً  قال: إنَّ 

 عىلٰ  ةً يقتله عمرو. فال يمكنه االستدالل هبذا الوجه خاصَّ  أنْ 

 قاق.ألمل لالستحاون بحسن وليق مألهنَّ  ،ةالتناسخيَّ ة وريَّ البك

ه يذهب ألنَّ  ه يمكنه االستدالل به عليهم،نَّ إا أبو هاشم، ففأمَّ 

اق، ستحقوجه الدفع ال لال لوقوعه عىلٰ ام حيسن هذا األمل ه إنَّ أنَّ  إىلٰ 

 نْ إه ويستحقَّ  ه لو كان وجه حسنه االستحقاق لوجب أنْ ألنَّ 

 .هقتل قصد بعد أنْ  ة عنهن غري توبأمسك عن قتل عمرو م

استحسن  له ملا عن قت ه لو كفَّ نَّ إمن حيث  ،فهلوم خالواملع

اهللا عله وكذا حيسن األمل الذي يف .مل يتب وقتله وإنْ  مهالعقالء إيال

أو  يطرح اإلنسان طفالً  نحو أنْ  ،غريهفعل  ٰى رجم رٍ ، وهو جاتعاىلٰ 

ا  إمَّ  اىلٰ تع اهللا ل من فعه أمل نَّ إ ويموت، فغريه يف النار أو الثلج فيتأملَّ 

 ،دقال بتصديق صا داً متولِّ كان  أو يمنع منه إنْ  ،داً أو متولِّ  دأً مبت

دة يف زمان وال حيسن نقض العا ،ه نقض للعادةنَّ إث حي من

 ٰى ه جيري جمرن ذلك األمل، ألنَّ سح امنَّ إق، فال للتصدي التكليف

ن اله مما ق  ال للعوض، عىلٰ  ]] تعاىلٰ ٣١٠[[ص / فعل غريه

يلزم الطارح، وهو  اجب يف ذلكالعوض الو ألنَّ ه، فيف لخا

لكان طرح  لو كان موفياً  هألنَّ لألمل غري مويف عليه،  وٍ مساعوض 

 النفع املويف. ألدائه إىلٰ  ،الطارح غري ظلم

ها حسنة من  اآلالم كلَّ  إنَّ (ة: ل املجربِّ وق  لبطِ ي يُ لذوا

 نَّ إف بح،لقوا سنحلجوه ايف و م من كالمنا، ما قد تقدَّ )ثهاحمدِ 

 فاعل. ، فيقبح من كلِّ امً ظلبح لكونه الظلم يق

الناس قد اختلفوا يف إيالم   أنَّ  فاعلم ،رت هذه اجلملةا تقرَّ ذإ

ن باألمراض يأملو م الأهنَّ  ة إىلٰ والبهائم، فذهبت البكريَّ األطفال 

 :ةم يأملون. فاختلفوا، فقالت الثنويَّ إهنَّ  واألسقام. وقال غريهم:

ة: آالمهم حسنة، غري الثنوي علها الظلمة. وقالفاو ،ةحآالمهم قبي

ة: لوجه، فقالت املجربِّ ا يف ذلك احسنها. ثّم اختلفو لوجه يقتيض

وقال  . أمر وال هني فاعلها ليس حتت رسم، ال ألنَّ ا حسنة، إهنَّ 

ا حسنت، لوجه يرجع إليها. ثّم اختلفوا، فقالت غريهم: إهنَّ 

 اقرتفتهاوب ذن ة عىلٰ ا مستحقَّ هنَّ ألا حسنة، هنَّ إ أصحاب التناسخ:

  ه اهلياكل هذ ت إىلٰ لَ قِ اهلياكل، ثّم نُ هذه  ٰى كل سوالنفوس يف هيا

هذه األمراض  نَّ إالعدل:  وعوقبت فيها. وقال شيوخ أهل

تفصيل اختلفوا فيه  عىلٰ  ،لنفع املويف عليهاسنت لح امالم، إنَّ واآل

 نه.بيِّ ما نُ  عىلٰ 

ع املويف حسنت للنف ا أهنَّ بنيِّ ّم نُ ، ثسنةح ا أهنَّ بنيِّ وينبغي أن نُ 

 ذلك.يف تفصيل  مجلملة، ثّم نتكلَّ سبيل ا ها عىلٰ علي

 ع عىلٰ ، يتفرَّ أو تفصيالً  ةً والكالم يف حسنها ووجه حسنها مجل

ون باألمراض وغريها. والعلم البهائم يتأملَّ املجانني وو األطفال أنَّ 

  باألمراض واألوجاعملَّ أنت ااضطرار أنَّ ا نعلم ببذلك رضوري، ألنَّ 

 تأملُّ  ورةً عاقل رض علم وكلُّ ة قبل البلوغ، وكذا نفوليَّ يف حال الط

ئم باألمراض واآلالم التي ال غرينا من األطفال واملجانني والبها

  البهائم بالذبح الذي هو بإذنهله، وكذا نعلم تأملُّ بَ ن ِق  مإالَّ تكون 

ملا  كان جاحداً  كذل ، فمن ينكر]] وأمره تعاىلٰ ٣١١[[ص /

 باضطرار.يعلمه 

ال ألمراض التي ون باآلالم وامن ذكرناهم يتأملَّ  ثبت أنَّ ا إذ

ا من  ا حسنة هي أهنَّ أهنَّ  عىلٰ اللة فالد ،  من جهته تعاىلٰ تكون إالَّ 

فعله  وأنَّ  ،ال يقبح بفعل القبيح ه ، مع ما قد ثبت أنَّ تعاىلٰ فعله 

لة م والسهو والغفالتوهُّ  ةحالاحلسن، الستومن القبح  ٰى ال يعر

 عليه.

ه ، هو أنَّ ه ن فعلض واآلالم مهذه األمرا أنَّ  ليل عىلٰ لدوا

وقد . ثاً أو حمدَ  ا قديامً ري إمَّ لو كانت من فعل غريه لكان ذلك الغ

ة الثنويَّ  ورددنا عىلٰ  ،ال قديم يف الوجود سواه تعاىلٰ  أنْ  عىلٰ لنا دلَّ 

 مة.م الظلدَ قوهلم بقِ 

 ، يقبل النورعامَّ  قد النورام هي فول: الظلمة إنَّ قنهنا وونزيد ها

إذا فقدنا النور  هذا  . وعىلٰ ب إليها فعل نَس يُ  ىٰ حتَّ  اتاً وليست هي ذ

األمراض واآلالم سبوا ام ننَّ م إهنَّ . وألمظلامً  ر فضاءً صوِّ اهلواء لتُ يف 

قد  هأنَّ حن ا ننَّد بيَّ ها قبيحة، وق اآلالم كلَّ  الظلمة، العتقادهم أنَّ  إىلٰ 

 ض إىلٰ إسناد اإلمرا لوا به إىلٰ فبطل ما توصَّ . يكون األمل حسناً 

فاعل  يضاف اإلمراض إىلٰ  ال جيوز أنْ . ووتعاىلٰ تبارك غريه 
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م يف  وتفاضله تفاوهتم ثني عىلٰ ملحدَ الفاعلني ا ث، ألنَّ حمدَ 

 .مراض أحد ابتداءً إمنهم  االقتدار ال يصحُّ 

نا احلسن والقبح هو ما أرش  نع ٰى رتع ال ىلٰ اله تعأفعا وبيان أنَّ 

ة.  هو والغلط والغفلسحيل عليه اليست  ه تعاىلٰ يل هذا من أنَّ إليه قب

ا فأمَّ ، حق عن احلسن والقبلَ ُخي  ر أنْ تصوَّ وفعل الساهي هو الذي يُ 

عن احلسن والقبح،  ر يف أفعاله اخللوُّ تصوَّ ه ال يُ نَّ إر فالذاك عاملال

ون صحيح فيام يفعله أو يك ضله غريكون ال  و من أنْ ه ال خيلألنَّ 

 فعله عبثاً ان ل كألوَّ كان القسم ا ك غرض صحيح. إنْ له يف ذل

يكون له يف فعله غرض صحيح،  كان الثاين وهو أنْ  ، وإنْ قبيحاً 

عنه مجيع  ٰى انتف إنْ  ،بح أو ال تنتفينه وجوه القفي عينت ا أنْ مَّ إف

 .كان قبيحاً  ِف نتمل ي ف، وإنْ بال خال وجوه القبح كان حسناً 

قد ال يفعل القبيح، ف ه تعاىلٰ  أنَّ الم يفا الك]] فأمَّ ٣١٢[[ص /

مراض األطفال أ  نَّ فثبت هبذه اجلملة أ  ،ام بيانه يف كتابنا هذتقدَّ 

 سنة.والبهائم ح

ا ه هو النفع، فهو ما قد ثبت أهنَّ ها وأنَّ كالم يف وجه حسنالا وأمَّ 

  تكن بأنْ مل اً  حسنقتيضه يوجذ لو مل يكن إ لوجه، ال حتسن إالَّ 

 ن أنْ كموجوه احلسن ي ن. وال وجه من ال حتس أنْ ن م  حتسن أوىلٰ 

يف  فعلها تعاىلٰ التي ي واآلالمذه األمراض ه ثابت يف هإنَّ  :يقال

 ع. النفا إالَّ الدني

ام حسنت لوقوعها إنَّ  :يقال ه ال جيوز أنْ ألنَّ  ام قلنا ذلك،وإنَّ 

ذلك  :فيقال  دقتل أح مل يقصد الطفل افعة، ألنَّ وجه املد عىلٰ 

مرضه  إىلٰ  عهدف ٰى دفعه عن نفسه، فأدَّ  لقتل من جهةاملقصود با

 املضارُّ ، واملنافع وتعاىلٰ اهللا ض هو  باملراملؤملِ  وألنَّ  .ه بهوتأملُّ 

 .ن عليه تعاىلٰ حياليست

العادة من   ٰى يكون وجه حسنها وقوعها بمجر وز أنْ جي وال

 وال جيوز أنْ  .ةً يسفر بذلك عاد مل يمرض الطفل لو مل نَّ إحيث 

ما قاله وذهب   ة عىلٰ حقَّ ام هو كوهنا مستها إنَّ وجه حسن نَّ يقال: إ

ف ل املكلَّ فاعال احليَّ  ا أنَّ نَّد بيَّ ا ق مل ،حاب التناسخإليه أص

  فيها أو خارجًا  هدة، وليس شيئاً جلملة املشاام هو هذه ااملخاطب إنَّ 

ة ينتقل من اجلمل ٰى يشء سول هو الفاع نَّ إ :قوهلمفيبطل  ،منها

هلا   أو مرصفاً  وىلٰ األُ  اجلملةكان يف لـامَّ ه نَّ وأ ، ٰى خرأُ لة مج مجلة إىلٰ 

 قَّ فاستح ،لزمانالتي كان عليه يف ذلك االيفه يف تك نب وعٰىص أذ

 .ٰى خراجلملة األُ  إىلٰ ض عند انتقاله فعوقب باألمرا ،العقوبة

تكليف   باألمراض زمانؤملني من لله كانَّ م بأل قوهلبطِ ا يُ وممَّ 

اء اع، سواألمراض واألوجقوبة بوا العتحقُّ آخر عصوا فيه، فاس

ة أو هو هذه اجلملة اجلملهذه  ٰى سو يشء ف هواملكلَّ  إنَّ  :قالوا

ه كان يذكر أحدنا أنَّ  أنْ األمر كام ذكروه لوجب  كان ه لوأنَّ  ،هابعين

ها وِّ من ذا اجلملة أوه نشوء ه قبلأو أنَّ  ،هلا راً أو مدبِّ  ،ٰى خرأُ يف مجلة 

أو  اً ريِّ ها خن فيحال كامل آخر كاكان له امل الك وبلوغها حدَّ 

 ،خرألحدمها باآل بينهام خالطاً  طاً وسِّ ]] مت٣١٣[[ص / أو يراً رشِّ 

 ولكونه كامالً  ،زمانمل العقل يف ذلك البقائه كا بسبب طول

 ياألزمان التة صلملتَّ هبا ا مة املعتدُّ مور العظياألُ  نَّ إف ،اآلن عاقالً 

  هو فيها  ٰى خرأُ ساها يف حال عقله ال ين العاقل يف حال جرت عىلٰ 

 كامل العقل.

رهتا سنني  بلدة أو إما ييل العاقل قضاءَ  ال جيوز أنْ  هوبيانه: أنَّ 

ال  ٰى ه، حتَّ ذلك كلَّ  ٰى ينس ٰى خرأُ دة بل بعد انتقاله إىلٰ  رية، ثمّ كث

 ل عقله.امكيقدح يف ذكره ة يف يَّ الكلّ نسيها ب نَّ وأل .يذكره بوجه

ل احلالتني  خلُّ لت ،نساهاام ال يذكر ذلك ويأحدنا إنَّ  قيل: إنَّ  فإنْ 

 نقصان عقل.

 ٰى  تر. أَال د كامل العقلشري إليه ال يمنع من الذكر بعأُ قلنا: ما 

ثّم أفاق  ،بعد والدته تلك السنني املتطاولة نَّ من وصفناه لو ُج 

مجيع ما كان  ٰى سين ملا جاز أنْ كام كان،  قالً عقله وعاد عا وصحَّ 

 بعد. عاد عاقالً  فاق وماا أ ه معليه بأنَّ  مَ كِ ه حلُ نسي ولو ؟فيه

انت لكة  مستحقَّ األمراض لو مل تكن إالَّ  نَّ إ: ل قوهلمبطِ ا يُ وممَّ 

هم  حيسن ذمُّ  وأنْ  ،معاقبني بياء عقوبات، ويف ذلك كون األن

 واللعن. لذمِّ وجه ا عىلٰ  عقولةبة آالم معقوال ولعنهم، ألنَّ 

 لنا به عىلٰ بطل بام دلَّ  ،ل لهال أوَّ  قالوا: إنْ  :به عليهم دُّ رَ ا يُ وممَّ 

 حدوث العامل.

 اشاق�  راً ليف أمل التكأوَّ  ناكقلنا هلم: أوَ ، لله أوَّ  :اقالو نْ إو

 ؟غري شاقٍّ  سهالً  اً شيئ ف أواملكلَّ  عىلٰ 

 مَ فلِ ا: قلن، غري شاقٍّ  هالً س راً كان أم قالوا: ]] إنْ ٣١٤[[ص /

عليه  شقُّ ه ال يوأنَّ  ،الفعل عليهف مع علمه بوجوب املكلَّ  عٰىص 

 ؟فعله

فني يف ابتداء لَّ كامل من أحد صِ قالوا: ال جرم مل يع فإنْ 

عوقبوا  ٰى وا العقوبة عليه حتَّ استحقُّ  مَ فلِ قلنا: ، كليفالت

 ؟ة واألمراضبالتكاليف الشاقَّ 

هو عليه  ما عىلٰ  ااق� ش لتكليف تكليفاً داء ا: كان ابتلواقا وإنْ 

وا ذلك؟ حقُّ ومل يست الشاقِّ  وا بتكليفأ ابتد مَ فلِ  قلنا هلم:، اآلن
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 . عقوبةً إالَّ  شاقِّ تكليف األمر السن ال حيقاعدهتم  وعىلٰ 

وبة، بل لتعريض للعقال  قالوا بحسن تكليف األمر الشاقِّ  نْ فإ

 كإنزال اآلالم قِّ املشافإلزام هلم: قلنا ، املنافع واملصلحة

األمر  اىلٰ ك وتعارتباهللا فنا كلِّ يُ  جاز أنْ  عقل، فإنْ لاواإلمراض يف 

زل اآلالم بنا تن ، جاز أنْ ةحللنفع واملصل علينا تعريضاً  الشاقَّ 

 لحة. واملص للنفع عريضاً ت

 ، بأنَّ مع تسليم القول جدالً  ويمكن إيراد هذا اإللزام عليهم

ن م فيام مٰىض  يقال هلم: هل بأنْ  ا،ل هلوَّ ملاضية ال أ التكاليف ا

 هل؟ليف سفيها تكليس أو  ،تكاليف تكليف سهلال

 ليف سهل.فيها تك :قالوا إنْ 

عليه وجوب الواجب ف فيه مع علمه باملكلَّ  عٰىص  مَ قلنا هلم: فِل 

 فه إقداماً لِّ ة عليه، فيام كُ شقَّ ه ال م لمه بأنَّ وقبح القبيح منه، ومع ع 

مل  إنْ و  ها سهلة كلُّ  بعده  يكون التكاليف  أنْ نبغي وكان ي  ؟ اماً وإحج 

 ليفاً نسان تك ف اإل لِّ فقد كُ  ل، سه ]] ٣١٥[ص [/  يكن فيها تكليف 

  ف. يف تكليمعصية    عىلٰ   ن ذلك عقوبةً يكو   من غري أنْ   صعباً 

 تعاىلٰ  اهللايكون وجه حسن إمراض  الشيوخ: وال جيوز أنْ ل قا

ذا ة إام حيسن لدفع املرضَّ نَّ الم إاإلي ، ألنَّ عنهم احليوان دفع املضارِّ 

رضر من   دفع كلِّ  عىلٰ در قا تعاىلٰ  اهللاو،  باإليالمإالَّ  هافعكن دممل ي

الم لدفع فال حيسن منه اإلي ،رضهيمه ويؤمل ون أنْ يوان من داحل

 ة.رضَّ امل

كالعقاب،  عاىلٰ كان الرضر املدفوع من مقدوره ت قالوا: وإنْ 

ه ف لدفع ذلك الرضر من وجملكلَّ ا المإي نه تعاىلٰ ه ال حيسن منَّ إف

ر رضذا كان الإ ام حيسنر إنَّ يالم لدفع الرضاإل نَّ آخر، وهو أ 

ه ال حيسن نَّ إا كان من مقدوره فإذا مَّ ل غري املؤمل، فأبَ املدفوع من ِق 

 ع ذلك الرضر.ه إيالمه لدفمن

عنه   عليدف العبدَ  المه تعاىلٰ قبح إي آخر يف وجعلوا هذا وجهاً 

 العقاب. رضر يالمبذلك اإل

 عىلٰ  زائداً  ، وجهاً كروه ثانياً ذي ذا اليل ليس هذ ٰى ما يرتاء عىلٰ 

قبح اإليالم وجه له ال ذلك ألنَّ ، وٰى ملعنمن جهة ا الً ما ذكروه أوَّ 

ل فاعل واحد  بَ من قِ  ن الدافع واملدفوع مجيعاً لرضر مهام كالدفع ا

ل فاعل واحد بَ من ِق  ام إذا كاناهنَّ إمنا قبح ذلك األمر، حيث لَّ س إنْ 

 مدفوعاً  ل الرضر الذي فرضناهيفع ال نْ أك الفاعل ه يمكن ذلنَّ إف

األمل   قبحيف رؤثِّ وجه آخر يُ  لعقَ ن هذا األمل، وال يُ دو من

 وصوف.امل

ام اإليالم إنَّ  ل، وهو أنَّ الوجه األوَّ  يرجع إىلٰ  ٰى ما تر عىلٰ وهذا 

 م.إليال بافعه إالَّ لدفع الرضر إذا مل يمكن د حيسن

اض التي ألعولة اسأملة يف مهذه اجل وقد اعرتضت أنا عىلٰ 

 ا مل إذر إالَّ الرض د دفع حيسن اإليالم ملجرَّ كام القلت:  أمليتها بأنْ 

د حيسن اإليالم بمجرَّ ك ال فكذل ،مإليال باإالَّ ن دفع الرضر يمك

ذلك  ]]٣١٦[[ص / ال حيسن إيصال و إذا مل يمكن أ النفع إالَّ 

إمراض  اىلٰ تعاهللا من ال حيسن  إليالم. وهذا يوجب أنْ با الَّ النفع إ

وحيسن   ه يمكنه تعاىلٰ نَّ إ ثمن حي ،لعوضهو ا العبد للنفع الذي

 وإمراض. الم ن دون إيالعبد م النفع إىلٰ  مثل ذلك  لمنه إيصا

ام يومل د العوض وإنَّ رَّ مل بمجوال ي تعاىلٰ اهللا  نَّ إقالوا:  قلت: فإنْ 

ليخرج ض عليه عوِّ ويُ  ن كونه عبثاً هبا م األمل مصلحة ليخرجلل

 .نه ظلامً ن كووض مالعب

ه نَّ إف لدفع الرضر، العبد تعاىلٰ اهللا ز إيالم وِّ ن ُجي لك مقلنا: وكذ

ام يومله كام قلتم عقاب، بل إنَّ رضر الد دفع رَّ ملجه ملوي ز أنْ وِّ ُجي ال 

من عقابه  ويدفع عنه ،من كونه عبثاً  للمصلحة ليخرج هبا

خرج يم لير العظلرضيعفوه من ذلك ا بأنْ  عظيامً  شيئاً  تحقِّ سامل

 حذو النعل بالنعل.قلتم كام  لامً ظ يالمه بذلك من كونهإ

دت ما وأيَّ  ، ذلك، فأجبت عنها  أسئلة من يس نف  عىلٰ  ردت وأو 

زه فيمن جوِّ أُ ام هذا إنَّ  باألخبار الواردة يف معناه، وذكرت أنَّ ذكرته 

نع، وذكرت فيها زوائد إسقاط عقابه ماع من  ب وال يمنعقاال  يستحقُّ 

 لع عىلٰ سألة، ليطَّ تلك امل ع ال فمن أرادها فليط ، ب البا    هذا وتفاصيل يف 

عنه  ليدفع شخصاً  يؤمل تعاىلٰ  ز أنْ ها جوادت في وأور  . منها  املقصود

لوال  ه تعاىلٰ يوصله إليه غري أعظم منه بكثري، كأنْ  ذلك األمل رضراً ب 

  فني. مه صالح لبعض املكلَّ يال  إ يف   الم، إذا كان ذلك اإلي 

صالح ، الستعاىلٰ تيؤمله  ام جيوز أنْ إنَّ  هأنَّ قول فيه: وحتقيق ال

كون ذلك هو ي ه وبأنْ بإيالمصلحته م قتف الذي تعلَّ ملكلَّ ا

الذي  ، ولكنَّ وبه خيرج األمل من كونه عبثاً  غرض األصيل،ال

ذلك عنه برضر الغري  يكون دفعه تعاىلٰ  لامً جه من كونه ظرِ ُخي 

 وجهر لرضمثل هذا احسن اإليالم لدفع  إنْ  :تاإليالم، وقل

 ه.ن ال يستحقُّ العقاب وم حقُّ يستوي فيه من يست

 إالَّ الوجوه  ليشء من سناً األطفال ح مإيال يكون فإذا بطل أنْ 

ما أرشت إليه  عىلٰ  -النفع أو دفع الرضر الذي ليس هو عقابًا 

ه مفعول هلام أو أنَّ  ثبت ،-ألعواض لة امسأ أحلت رشحه عىلٰ و

 . سنًا يالمهم حألحدمها، ولذلك يقع إ
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فمن   ،املذنبني وإمراضهم تعاىلٰ اهللا م الإيا ]] فأمَّ ٣١٧[[ص /

وجه حسنهام  كونوبة، فيالعق طريق عىلٰ  يكون مفعوله ز أنْ اجلائ

 قني. ما ذكره مجاعة من املحقِّ  االستحقاق، عىلٰ 

  ،ستخفاف واإلهانةاال وجه عىلٰ  حقُّ ستَ قيل: العقوبة تُ  نْ فإ

  ًا ، صاحلنه يف املرض نوع مأمر مم هذاعن، ووالل ويكون معها الذمُّ 

 .قاً يض أو فاسكان املر

 ز أنْ ، فيجوتعاىلٰ  ان لهحقَّ ه ولعنه ب وذمُّ عاق املقلنا: إيالم 

 اذام� ال نعلمه  فبأنْ  ،ما خيتاره يفعل أحدمها عىلٰ  يفعلهام وجيوز أنْ 

ال  ،ه ولعنهص لنا يف ذمِّ رخِّ  يُ ل مرضه والايف حله  اً ض العنللمري

 .فاسقاً ا كان له إذ وبةً مرضه ليس عق أنَّ  القطع عىلٰ يمكن 

كة  ه املالئذمَّ أو ي ويلعنه، تعاىلٰ اهللا ه يذمَّ  ومن اجلائز أنْ  ثمّ 

 ذلك. لع عىلٰ ه ونحن ال نطَّ وتلعن

 ئكة،لعنته املالو أ  وتعاىلٰ  يقول: لو لعنه تبارك أنْ  وليس ألحدٍ 

ق علَّ يت أنْ  يمتنع اله له واللعن عليه. وذلك ألنَّ  لذمِّ ملا منعنا من ا

ْو  : تعاىلٰ اهللا ه، قال منعنا من هم، ولذلكال نذمَّ  نا بأنْ صالح
َ
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  تخفافًا حلال اسا تلك م ذلك يفام تفعل هباملالئكة إنَّ  ومعلوم أنَّ 

 البرش. من حيرضهم من لكذ لع عىلٰ ، وال يطَّ نةً هبم وإها

 أنْ  يف إمراض املذنبني، فمن اجلائز أيضاً ز ائا جهذ أنَّ وكام 

فني ملكلَّ غريه من اح يكون إيالم املذنب الستصالحه أو الستصال

ا غري  ]] إيالمه بمنافع. فأمَّ ٣١٨[[ص / عن  تعاىلٰ اهللا ضه عوِّ ويُ 

ا يف ون ملام يؤملَ نَّ ة، وإلعقوبون ل يؤملَ م اليف أهنَّ  شكَّ ، فال بنياملذن

عن   تعاىلٰ اهللا ضهم عوِّ ويُ  ،فنيكلَّ ض املة بعلحمن مص يالمهمإ

 .ج إيالمهم من كونه ظلامً رِ إيالمهم بام ُخي 

النفع قد يكون  اإليالم حيصل للنفع، فاعلم أنَّ  إنَّ نا: لق لـامَّ و

يم وجه التعظ يف مقابلة اآلالم ال عىلٰ  ستحقُّ نفع امل، وهو العوضاً 

ف، ولواله كلَّ امل نده يطيع، وهو ما عوقد يكون لطفاً  .لجالواإل

 ما ذكرناه يف موضعه. نه يف احلال عىلٰ مع متكُّ  ،عْ طِ مل يُ 

جيتمع يف اإلمراض  نْ جيب أ ه هل يف أنَّ  شيوخواختلف ال

 ر؟ن اآلخينفرد أحدمها م أو جيوز أنْ  ،اللطف والعوض

 ،عوض موٍف  كان فيه إذا إالَّ  اشم: ال حيسن املرض أبو ه فقال 

  .و لغريه ليخرج من كونه عبثاً  أ ؤمل لم ولطف ل  ، كونه ظلامً   ليخرج عن 

 .فاً ن لطيك مل حيسن فيه املرض بالعوض وإنْ  :وقال أبو عيلٍّ 

األمل حيسن إذا كان فيه لطف للمؤمل   لعلامء: إنَّ بعض اوقال 

 .ضفيه عومل يكن له  وإنْ 

 العوض الَّ إمل األ و مل يكن يف قال: ل أبو هاشم بأنْ  لَّ واستد

فع املؤمل بالعوض فقط. وهذا نبه رض ان الغطف، لكدون الل

 مكن وحيسن الوصول إليه من دون األمل، واإليالمالغرض ي

الغري لغرض يمكن  إىلٰ  ه يكون إيصال األمل، ألنَّ اً عبثون ألجله يك

نافع ه ال قدر من امللك ألنَّ ألمل. وذدون ا وحيسن الوصول إليه من

ل به، إذ ال التفضُّ  نهه، وحيسن منَدمِ يُ  أنْ  قادر عىلٰ  تعاىلٰ  واهللا إالَّ 

ؤمل ملا تعاىلٰ اهللا . فلو آمل ل ببعضه دون بعضمقتيض حلسن التفضُّ 

 ،من استأجر أجرياً  ٰى جمر ٰى ]] فقط، جر٣١٩ص [[/ ضللعو

 ٰى ، ال لغرض سوأيضاً الفرات  ه يفليغرتف املاء من الفرات ويصبُّ 

 كرناه.ما ذ فكذلكذلك عبث،  ة. فكام أنَّ رججري باألُ األ نفع

ل ليتنزَّ  ،يكون يف األمل لطف ال حيصل من دونه أنْ  جبفو

من الفرات ملاء قي اتسجرة مثله ليأُ ب منزلة من استأجر أجرياً 

وبنفع  ،ظلامً جرة خيرج من كونه ه باألُ يف أنَّ  ،ه يف إناء ملقعدٍ فيصبُّ 

 . كونه عبثاً  ملقعد منا

له كون فيام ال يري ألج يقبح من أحدنا استعامل اامقيل: إنَّ  نْ فإ

ت ه فوَّ ه عبث، بل ألنَّ نَّ جرة ال ألنفع األجري باألُ  ٰى غرض سو

هام لو نفعه ذلك النفع من يستحقُّ كان  املدح اللذيننفسه الشكر و

 ة.دون حتميله تلك املشقَّ 

مكنه ، لوجب فيمن ياً دح قبيحلشكر واملت افويقلنا: لو كان ت

ه ، ألنَّ الذمَّ  حقَّ ستي ل عليه أنْ غريه إذا مل يتفضَّ  ل عىلٰ ضَّ يتف أنْ 

.  ليهل عهام لو تفضَّ ت نفسه الشكر واملدح اللذين كان يستحقُّ فوَّ 

ل التفضُّ  ، لقدرهتم عىلٰ أكثر الناس الذمَّ  يستحقَّ  أنْ  جبوهذا يو

 تحقَّ يس ، وأنْ لوا به عليهفضَّ تم مل يمع أهنَّ   هلم،رسَّ يا يتالغري ممَّ  عىلٰ 

 ل عىلٰ ه مل يتفضَّ نَّ إيث من ح ،الذمَّ  )اً بريك اعن ذلك علو�  تعاىلٰ (

 خلقه بجميع ما يف مقدوره. 

، إذ فيه  أيب عيلٍّ  بهملذ السؤال نرصة ثّم نقول: وليس يف هذا

ه ا الوجهذلثبوت  ،د العوضاإليالم ملجرَّ  يقبح منه تعاىلٰ  لزوم أنْ 

ته ملذهبه، ال نرصطال وذلك إبالشكر واملدح.  هو تفويتفيه، و

 . وتصحيحه
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ام كان يلزم لو أمكن إيصال  دح إنَّ كر واملويت الشفتقيل:  فإنْ 

ولكن ذلك غري  ،ن أملاملؤمل من دو ذلك الوجه إىلٰ  ذلك النفع عىلٰ 

د نمن عبه  لتفضِّ امل ة عىلٰ الذي له املزيَّ  النفع املستحقَّ  ممكن، ألنَّ 

 .ن أملال يمكن إيصاله من دو أيب عيلٍّ 

عامل  ستبحه من اعلمنا ق  ا قدهذا يلزم حسن م ىلٰ : فعقلنا

نفعه  ٰى ]] ال حيصل فيه غرض سو٣٢٠[[ص / األجري فيام

ال  ذلك النفع املستحقَّ  نَّ و أ وه ،ائلالسما ذكره  جرة، ملثلباألُ 

 يمكن إيصاله إليه من دون ذلك االستيجار.

أجر ستَ يُ  نْ ك االستيجار بأمن دون ذلن إيصاله : يمكقيل فإنْ 

أو غريه ستأجر اع املو انتفيح، نححيصل فيه غرض صح فيام

 بعمله.

 مٰىض ا فيام نَّغري ذلك قائم مقامه، وقد بيَّ  أنَّ  قلنا: هذا إشارة إىلٰ 

 قيام بعض األفعال مقام بعض ال يوجب قبح الفعل. بأنَّ 

ه بوجه لبعم ي استأجرهع الذال ينتف ثّم نقول: ولو فرضنا أنْ 

ة، وفرضنا  لبتَّ وا أصالً  عمله  له حاجة إىلٰ ال يكون  نْ أمن الوجوه ب

 ه لوجب أنْ لر انتفاعه بعمقدِّ نُ  ٰى ال يكون هناك غريمها حتَّ  أنْ  اً أيض

 يقبح، الرتفاع اخليال الذي ذكره ستيجار والك االحيسن منه ذل

 م أنْ ل كان يلزب ،ارذلك االستيجآخر يقوم مقام  استيجاراً  أنَّ  من

ة ما مزيَّ  لظهور ،نا أحسنيجار من أحدستمثل ذلك اال يكون

 فاق.ل به باالتِّ ما يتفضَّ  علينا عىلٰ  ستحقُّ ي

للعوض  َل عِ إذا فُ ألمل يقول: ا بأنْ به  ه يستدلُّ نَّ إف ا أبو عيلٍّ فأمَّ 

 ل إىلٰ صَّ ه تووذلك ألنَّ  ، باألمللغرض ال سبيل إليه إالَّ  َل عِ فقد فُ 

، والنفع االنفع مستحق� يكن  يفعل األمل مل و ملفل ،حقُّ ستَ يُ  نفع

ملائة  أنَّ  ٰى  ترل به. أَال ت للتفضُّ ة يف النفس ليسزيَّ مله  ملستحقُّ ا

 ؟ هبا لفضِّ متئة ملا[ما ليس] ة يف النفس دينار مستحقَّ 

ام يكون أوقع نَّ إ النفع املستحقَّ  بو هاشم جييب عن ذلك بأنَّ أ و

 ا من الأمَّ ف ،لهف من تفضُّ ؤنَ من يُ ن من جهة ذا كابه إ لتفضِّ امل من

 ل به. تفضَّ ما يُ  منه عىلٰ  حقُّ ستَ ة ملا يُ مزيَّ له فال تفضُّ ف من ؤنَ يُ 

ن السلطا ىلٰ ء عجراه بعض األُ حقُّ ة ملا يسته ال مزيَّ وبيان ذلك أنَّ 

 . هبذا احلكم أوىلٰ  تعاىلٰ فاهللا ل به عليه، ما يتفضَّ  عىلٰ 

سرية  فهي ي ،ةمزيَّ  من النفع ن العظامءم قُّ كان املستح نْ وإ ثمّ 

العظيمة تيار اآلالم خ ايف همء وكلُّ العقال أحوال ٰى او يتسال

 ها.ألجل

  فإنْ يه، ملصلحة فد حصول اا اإليالم ملجرَّ ]] فأمَّ ٣٢١[[ص /

من  ،فاقه ال حيسن باالتِّ نَّ إاصلة فيه لغري املؤمل فكانت املصلحة احل

.  أصالً  فع زيدو وال ينتينتفع عمرزيد له ال حيسن إيالم نَّ إحيث 

 أنَّ  ىلٰ يعلم تعا سه، كأنْ نف مؤملَ فيه لل اصلةصلحة احلكانت امل وإنْ 

فلم  ،الطاعةأمرضه اختار  العقاب، فإنْ  يعيص ويستحقُّ  زيداً 

وأيب  الثواب. فعند الشيخني أيب عيلٍّ  استحقَّ  العقاب ويستحّق 

 ضه عىلٰ عوِّ يُ  أنْ  ل جيبد ذلك، بيالمه ملجرَّ ه ال حيسن إهاشم أنَّ 

يكون يف  أنْ  من بدَّ  ال احق� ن مست يكومل الذي الألا ، ألنَّ ملاأل

ي األمل الطاعة الت عىلٰ  ثواب املستحقُّ ه نفع أو دفع رضر، والمقابلت

عليها ولو  ه يستحقُّ أنَّ  ٰى  ترالطاعة. أَال ام هو يف مقابلة إنَّ فيها  لطف

 ،دفع رضر من نفع أو داً فيحصل األمل متجرِّ  ؟أملأطاع من دون 

 قبيح.واستحقاق ذلك 

 بأنَّ  ملصلحة من دون عوض فم املكلَّ من أجاز إيال لَّ واستد

 . أَال األمل ي إليهؤدِّ يُ األمل حيسن لنفع مقابله وحيسن لنفع يقابل ملا 

 ٰى ة يف البيع والرشل املشقَّ يتحمَّ  سن من اإلنسان أنْ  حيه كامأنَّ  ٰى تر

 إىلٰ  يؤدِّ ه يُ ألنَّ  سفر،بال فسهب نتعِ يُ  سن أنْ فكذلك حي ؟لربح يقابله

لتعبه يف  الً مل يكن الربح مقاب يه وإنْ يربح عل ع يف بلدمتا بيع

 كه. إخراجه من مله مقابل لبيع املتاع والسفر، ألنَّ 

بطريق التعظيم والتبجيل،  استحق� ذا قيل له: الثواب يكون مإف

ل يف عَ ُجي  اعة، فكيفلطن اف م بام يفعله املكلَّ الَّ إ حقُّ ستَ وذلك ال يُ 

التعظيم حقاق واست ؟و من فعلهبه وليس ه َل عِ الذي فُ  مقابلة األمل

 ملستحقِّ ام حيصل بام يكون من جهة اح بطريق املجازاة إنَّ واملد

به من األمل،  َل عِ  بام فُ ه املؤملَ يستحقُّ ا ما فأمَّ  ،وإحجاماً  اماً دك إق لذل

ه من التعظيم لوِّ ف يف ُخ تلَ املُ  أرش اجلناية وقيمة ٰى جمر ريه جينَّ إف

لك ف بالطاعة من دون ذاملكلَّ  ٰى أت لوه نَّ إهذا ف جيل. وعىلٰ والتب

 نَّ ف أ اب، فانكشذلك الثو له يستحقُّ  اه لطفاً األمل الذي فرضن

ا يقابله ممَّ  األمل خالياً  ٰى فيبقمللطوف فيه، يف مقابلة ا واب مستحقٌّ لثا

 .، فيكون ظلامً فع أو دفع رضرمن ن

يف  رَ ِك ذُ ا م  كان عىلٰ  قول: األمر وإنْ ي  أنْ مكنه ]] أ ٣٢٢ص [[ / 

هبا ما  ه يف الطاعة التي استحقَّ ذي هو لطف ل ألمل ال فليس ا ، السؤال 

ر به ما ذلك، فلواله ملا اختا ه إىلٰ ي أراهو الذ  لثواب من ا استحقَّ 

 ل بذلك األمل. كام أنَّ حص ه ذلك الثواب، فصار الثواب كأنَّ  استحقَّ 

عب له الت مُّ حت  حاصل يف  ه يف بلد، كأنَّ اع ملت ع ا اصل يف بي ح احل الرب 

له التعب أحد من العقالء حتمُّ  يعّده ومل  ، ذلك  اه إىلٰ سفر الذي أدَّ بال 

  ل ببيع املتاع. النفع بالربح حص   دة بسبب أنَّ وفائ   من نفع  الياً بالسفر خ 
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ام يطيع عند األمل ف إنَّ املكلَّ يقول: إذا كان  أنْ  ويمكنه أيضاً 

ه الذي آمل ، وكأنَّ األمل إىلٰ  ه الذي أخرج نفسهوكأنَّ  ه مل يطع،ولوال

  كان املؤمل هو الذي أخرج نفسه إىلٰ ذا ه إيف أنَّ  ال شكَّ نفسه، و

 من علم أنَّ  أنَّ  ٰى ر تأَال  األمل. عىلٰ  عوضاً  حقُّ ست يه النَّ م، فإاإليال

ذا سافر ه إبطلب املعيشة فيه، وأنَّ وال يشتغل م يف بلده ولده ال يتعلَّ 

م واملعيشة العلل بطلب اشتغ السفر ةبلد آخر ووجد مشقَّ  ىلٰ إ

السفر وألزمه ذلك ال يوجب  ه إذا محله عىلٰ نَّ إفع بالوجهني، فوانت

 يه أحد أنْ كام ال يوجب عل ؟سفره ضه عىلٰ عوِّ يُ اقل عليه أن ع

ج معه م منه ويتخرَّ لده من يتعلَّ سفره إذا مل يكن يف ب ضه عىلٰ عوِّ يُ 

 .ب املعيشةيف طل

فليحسن   ،املذهب هذا  بهنَرص يُ  نْ مكن أفهذه اجلملة غاية ما ي

 الصحيح.ينكشف بالنظر  لها، ويعتقد ماأمُّ ت

اآلالم التي ليست  أنَّ اه نَّما بيَّ  ميعبج وقد انكشف وصحَّ 

يها، سن للنفع وغريه من الوجوه التي أرشنا إلد حتة ق مستحقَّ 

 ة.ناسخيَّ ة والتوبطل بذلك مذهب البكريَّ 

إذا  ا ذلك، فأمَّ املؤملَ  تاراخ حيسن إذا اماإليالم للنفع إنَّ  قيل: نْ فإ

  وغريهم مننيفيؤمل املكلَّ  تعاىلٰ واهللا  ،ه ال حيسننَّ إمل خيرته ف

خيتاروا ذلك،  ري أنْ ئر احليوانات من غفال والبهائم وسااألط

يستعمل أحدنا  حيسن أنْ مهم، كام ال ال حيسن إيال فيجب أنْ 

 جرته من غري اختياره.أُ ه يوفّ ويُ  اً أجري

لك خيتار ذ  بأنْ إالَّ  جريا استعامل األن منَّ حيسام الإنَّ  ل:اق 

نعلم رضاه  الا نَّ تياره له، أل]] اخ٣٢٣[[ص / ر بلسانهظهِ ويُ 

 ه ألنَّ  ،بخالف ذلك حلال فيه تعاىلٰ لذلك واختياره له بقلبه. وا

 عه عىلٰ أطل ه لوأنَّ  مد عل وق لألمل إالَّ  غري مستحقٍّ  ال يؤمل أحداً 

 ه بني أنْ وخريَّ  ،له يف مقابلة إيالمهنه الذي ضم لعوضمقدار ا

 ،نافعك املته تله فيفوال يؤمل وبني أنْ  ،عطيه ذلك العوضيؤمله وي

 ظ املؤملَ يتلفَّ  نْ كد من أ وهذا آ .الختار األمل ليحصل له العوض

 ه.باختيار

نه من عيِّ يُ لرضا بام اه اررب باختيار األجري وإظهعتَ ام يُ نَّ إف ،وبعد

تبه، فمن مش جرةمر فيام يعطيه من األُ ألا نَّ إث حي من ،جرةاألُ 

ومنهم من  ة،جرألُ ملثل تلك ا ل تلك املشاقِّ ء من خيتار حتمُّ العقال

والدعة. وليس كذلك العوض  ةر الرفاهيَّ ؤثِ ال خيتاره بل يُ 

ال يشتبه  عظيمةً  ةً ادزياألمل  ه يزيد عىلٰ ، ألنَّ تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  املستحقُّ 

الم ملثل تلك ل مثل تلك اآلالعقالء حتمُّ  مجيع خيتاريه، بل احلال ف

من  ٰى ك جمرري ذل. وجيؤملَ املالعتبار اختيار  ٰى اض، فال معناألعو

وال وصمة عليه  )،لف دينارقم من مكانك وخذ مائة أ (قيل له: 

. ومن كذله العقالء يتساوون يف اختيار نَّ إام من مكانه، فيف القي

 ِيلَ نَ  فلنا أنْ  ،اختالل عقله ك عىلٰ بذل دلُّ ستَ الناس يُ خيرته من مل 

جانني  وامل مجيع الصبيان عىلٰ  ِيلَ القيام، كام نَ  ىلٰ هه عكرِ عليه ونُ 

 مصاحلهم.  ههم عىلٰ كرِ فنُ

النفع أو  ن الوصول إىلٰ  حيسن األمل للنفع إذا مل يمك ام قيل: إنَّ  فإنْ 

س اب النف تع وإ ا السفر ه ال حيسن منَّأنَّ  ٰى  تر أَال  .  باإليالم ال حيسن إالَّ 

ا منَّام حيسن ذلك  وإنَّ   ؟ بالدنا يف   مكننا الظفر هبا لألرباح التي ي   فيه طلباً 

نفعنا بمقدار   قادر عىلٰ   تعاىلٰ واهللا يف أوطاننا،  تلك األرباح   وزتنا إذا أع

  ع العوض.أمل، فلم حيسن األمل منه لنف العوض من غري  

ذلك السؤال. و اه ال يرد هذنَّ إ، فعيلٍّ مذهب أيب  عىلٰ ا قلنا: أمَّ 

 ذي يستبدُّ عوض الهو ال ]] املستحقَّ ٣٢٤[[ص / النفع ألنَّ 

 من غري أمل، املؤملَ  إيصاله إىلٰ   يمكنبه ال لن التفضُّ دوة بمزيَّ 

 مذهبه. ساقط عىلٰ  فالسؤال

ال يفعل األمل للعوض  ه نَّ إمذهب أيب هاشم، ف ا عىلٰ فأمَّ 

ضه عوِّ ، ويُ اً كونه عبث نعتباره ج باعليخر له للطفام يفعنَّ ط، وإفق

ذي مذهب غريه ال وعىلٰ  .ظلامً نه رج بالعوض من كوعن األمل ليخ

 . فعىلٰ ام يفعل األمل الذي كون فيه لطف للمؤملَ ه إنَّ بحكينا مذه

من األمل، وذلك  فيام يفعله تعاىلٰ هذين املذهبني اللطف معترب 

 .وم مقامهيق ما األمل أو يفعل ذلك ذا ملإ اللطف ال حيصل

لك األمل دور ما يقوم مقام ذن إذا كان يف املقفام تقولوقيل:  فإنْ 

 ،وال أملاً  ةً أو ال يكون لذَّ  ةً لذَّ  نيكو ، بلون أملاً يف اللطف وال يك

ا م األمل يف اللطف ممَّ م مقاا يقوالعدول ممَّ  منه تعاىلٰ أكان حيسن 

 يف مقابلة وضلعع ضامنه اللطف به مصيل اوحتاألمل  وصفناه إىلٰ 

 ان حيسن ذلك؟ما كأم  ،األمل

ه جيوز نَّ أيب هاشم أ  لعلامء، فمذهبا اختلف فيه اممَّ  قلنا: هذا

ة أو ليس بأمل ذَّ ا هو ل يقوم مقامه ممَّ األمل ويعدل عامَّ  اىلٰ ل تعيفع أنْ 

 .ةوال لذَّ 

  مساوياً  فيصريفعة ه مناألمل بالعوض املويف صار كأنَّ  قال: ألنَّ 

ن  واحدة م ه حاصل بكلِّ كأنَّ  ويصري اللطف ،منفعة  كوهناة يف للذَّ 

 فعل جاز وحسن.  امتني، فأهيَّ لذَّ 

 وبني أنْ  ،ةبفعل اللذَّ  تعاىلٰ اهللا ف يلط ني أنْ  فرق بقال: فال

 ة.ه لذَّ بالعوض كأنَّ  يلطف بأمل صار
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 أنْ زوا وِّ ومل ُجي  ،خالف ذلك ني إىلٰ قوم من البغداديِّ  هبوذ

 وصفناه. ما  مل واحلالاألب اىلٰ عتاهللا طف يل

ل:  قا ،هونرصاملذهب ي هذا أبو احلسني البرص تارواخ

 األمل الذي ليس بمستحقٍّ  ت أنَّ ك ما قد ثبذلة صحَّ  والدليل عىلٰ 

من دونه،   صلح ا إنْ مَّ أل من دونه. ف لغرض ال حيصال حيسن إالَّ 

]] ٣٢٥[ص [/ يكونقد ه نَّ إأمكن حصوله من دونه، ف أي إنْ 

أمكن الوصول لـامَّ ض فقط األمل للعو من فعلذا منعنا وهل، ثاً عب

فع  النالغرض باألمل دون األمل. فإذا كان ذلك النفع من إىلٰ 

 للطف والعوض وأمكن الوصول إليهام من دونه، كان فعلهبا

ك بذل تعاىلٰ اهللا ل يتفضَّ  ه كام يمكن وحيسن أنْ أنَّ  ٰى  تر. أَال عبثاً 

اللطف بفعل صيل ه حتمكنكذلك ي، أمل نافع من دونامل قدر منال

فعة املن ول إىلٰ كن الوصفقد أم ؟ة لذَّ ة، أو ما ليس بأمل والاللذَّ 

 من دون األمل. يعاً اللطف مجو

ض قد خرج عن األمل بالعو إنَّ (وأجاب عن قول أيب هاشم: 

فعل  قال: هذا يقتيض حسن ، بأنْ )ه منفعةكأنَّ  مل وصارحكم األ

ه نَّ مل وصار كأمن حكم األخرج بالعوض  هوض فقط، ألنَّ لعلاألمل 

 ،مصلحةيكون  ة من دون أنْ املنفعة واللذَّ فكام جيوز فعل  ،ةلذَّ 

 يكون فيه مصلحة. فعل األمل للعوض من دون أنْ وز جي نْ وجب أ 

نا يف األسفار لطلب األرباح فسأنجواز إتعابنا  قال: ويلزمه 

، ننادنا وأوطابالالربح يف ن مح ذلك املقدار ربن أمكننا أنْ  وإنْ 

 لربحة باحكم اللذَّ  تعابنا أنفسنا يفب قد صار إهذا املذه عىلٰ  ألنَّ 

 املويف.

ة بالعوض ام يصري يف حكم اللذَّ األمل إنَّ  أنَّ  ىلٰ ع لُّ قال: وهذا يد

ا فأمَّ  ، بهالغرض املطلوب باألمل إالَّ  إىلٰ   يمكن الوصولاملويف إذا مل

 ق فال.اإلطال عىلٰ  ةاللذَّ  كمحيصري بالعوض يف  أنْ 

اشم،  أيب همذهب  )روحهاهللا س قدَّ ( دنا املرتٰىض ونرص سيِّ 

ه ال يقبح، لقيام نَّ إف وٍف عوض ملطف و ان فيه: األمل إذا كوقال

الفعل إذا  نَّ ام أف، كمه يف اللطقام ةً وال لذَّ  ة أو ما ليس أملاً اللذَّ 

يقوم  وبأنْ  ،نسحعنه وجوه القبح  ٰى حصل فيه غرض املثل وانتف

 . يصري عبثاً ال يقبح وال يف ذلك الغرضامه غريه مق

 لنيفع قبح كلِّ  ناه للزمذكر ة ماولوال صحَّ ]] ٣٢٦[[ص /

ل باآلخر توصَّ الغرض الذي يُ  منهام إىلٰ  واحدٍ  ل بكلِّ صُّ مكن التوي

يقال: يمكن  تني، بأنْ تني أو ال أملني وال لذَّ و لذَّ أ انا ك نيإليه، أمل

 مقامه، وكذاهذا لقيام ذلك ون ض من دلغرك اذل إىلٰ  لالتوصُّ 

هذا  نَّ مقامه. وأل اذلك لقيام هذ ل إليه من دونيمكن التوصُّ 

وهو  أحدنا إذا كان جائعاً  أنَّ  ٰى  ترر عند العقالء. أَال م مقرَّ معلو

بني يديه رغيفان متساويان يف الطعم واحد، وبرغيف  شبعن يممَّ 

 هأحدمها ال يذمُّ  لتناو ه إذانَّ إز، فبدار والصفا وجودة اخلواملق

مقام  تناوله يقومف الذي مل يرغيال ، بسبب أنَّ ه عابثاً عدُّ عاقل وال ي

 يف غرضه. ناولهالذي ت

د  جرَّ قيل: ما حكمنا بقبح األمل يف الصورة التي فرضناها مل فإنْ 

يف اللطف امه ة مقة أو ليس بأمل وال لذَّ ا هو لذَّ ه ممَّ م غريقيا

ه من منا بقبححك امكرمتوه، وإنَّ ا ذا مبويُجت  ٰى ح حتَّ الواالستص

ل نه التوصُّ يمك غرض  إىلٰ باألمل الً توصِّ فاعله يكون م نَّ إحيث 

 من دون األمل، وهذا الوجه ال يثبت يف الفعلني إذا كانا مجيعاً  ليهإ

ام هو قيام ح إنَّ الوجه املقبَّ  تني، إذال أملني وال لذَّ  أو أملني تني أوذَّ ل

 لوب.ملطغرض ايف ال مقامه األمل ريغ

نه من  تضمَّ  يف اجلواب: األمل بام ) روحهاهللا س قدَّ (قال 

ة ومنفعة يف ه لذَّ صار كأنَّ  أمل، بلس بليه ار كأنَّ ص يفعوض املوال

م مقامه واحلال ما ومل ما يق، فيصري األاخلروج من كونه ظلامً 

ا   مبنيِّ يُ  .تني لذَّ  يسا بأملني والفعالن لتان أو ام لذَّ وصفناه كأهنَّ 

يكون  أنْ وجه قبحه من  و قبح مل خيُل وصوف ل املاألمل رناه أنَّ ذك

 ل فيه وجه قبح آخر، وال يصحُّ عقَ يُ  ذ ال، إبثاً ونه عأو ك لامً ظكونه 

نه من ه بام تضمَّ ، ألنَّ ح لذلكام قبه إنَّ وأنَّ  كونه ظلامً  ٰى عدَّ يُ  أنْ 

ه وأنَّ ث عب هأنَّ  ٰى عدَّ يُ  وال أن .عن كونه ظلامً  العوض املويف خرج

ه، وذلك ف واستصالحفيه لطف املكلَّ  نَّ إمن حيث يقبح لذلك، 

قيام غريه مقامه يف  ا أنَّ نَّيَّ . وبرض املثليح وهو غض صحغر

   يكن ذا مل. وإوال قبيحاً  يكون عبثاً  ذلك الغرض ال يوجب أنْ 

ه يف لعقَ ه ال يُ ال يقبح، ألنَّ  وجب أنْ  وال عبثاً  ]] ظلامً ٣٢٧[[ص /

 خر.وجه قبح آ

 لو كان األمل بالعوض قد خرج( احلسني: ا قول الشيخ أيبوأمَّ 

حيسن فعل األمل  ب أنْ ، لوجه منفعةكأنَّ وصار من حكم األمل 

ة ذَّ كام حيسن فعل الل ،يكون فيه لطف للعوض فقط من دون أنْ 

إتعابنا أنفسنا يف يكون فيه لطف، وللزم جواز  والنفع من دون أنْ 

 .)أوطاننا مثل ذلك يفنربح  أمكن أنْ  إنْ األرباح و بللطاألسفار 

 ينرص نممَّ أحد  ول والقال ي دُ السيِّ يقال عليه:  ه يمكن أنْ نَّ إف

 ة ونفع مطلقاً ه لذَّ األمل بالعوض صار كأنَّ  مذهب أيب هاشم: إنَّ 

حسب. جيري جمراه ف وجه، بل يف خروجه من كونه ظلامً  ومن كلِّ 
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 األمل قد يقبح ال ، ألنَّ العوض دملجرَّ  ألملهذا حسن ا عىلٰ  فال يلزم

 .ةً أو مفسد ، بل لكونه عبثاً لكونه ظلامً 

ة مقام األمل يف اللطف مت اللذَّ ا قاه إذقول بأنَّ ال دعيأُ  فإنْ 

ذلك كان األمل  مه يفامقة واملصلحة، أو قام ما ليس بأمل وال لذَّ 

 بأنْ  عبثاً الفعل ال يصري  ا سبق من أنَّ ، كان اجلواب عنه معبثاً 

ام كان اه، وإنَّ نَّبيَّ ا م  منه عىلٰ  ض املقصودمقامه يف الغر م غريهقوي

ف وحتصيل لطفه من  كلَّ ملاستصالح ا أمكنلو   أنْ ألملزم عبثية ايل

حه بفعل ما، استصال كان يقبح غري األمل وما يقوم مقامه. فحينئذٍ 

 يمكن إذا مل ا. فأمَّ لكونه عبثاً  غري أمل،كان أو  فعل كان، أملاً  أيِّ 

ه ال نَّ إة، فبأمل وال لذَّ ا ليس ة أو ملذَّ  ا أمل أو بفعل إمَّ إالَّ صالحه است

 .حه باألمل عبثاً استصاليكون  نْ يض أ يقت

من  لنفع املومل، حلسن  تعاىلٰ اهللا يومل  قيل: لو حسن أنْ  فإنْ 

 بمنافع. لكذ ضه عىلٰ عوِّ يؤمل غريه ويُ  ا أنْ منَّ الواحد

ه أنَّ  ه يذهب إىلٰ سؤال، ألنَّ  يلزمه هذا الاله نَّ إف يلٍّ ا أبو عقلنا: أمَّ 

لعبد حّق امل يست إذام ائلعوض د عبدال تعاىلٰ اهللا يومل  حيسن أنْ  امإنَّ 

 عىلٰ أحدنا ال يقدر  نه السؤال، ألنَّ فال يلزم ما تضمَّ  ،اإليالم

 ائمة.أعواض د

 العوض غري دائم وإنْ  أنَّ ا من يقول ب]] وأمَّ ٣٢٨[[ص /

 ملكان األ إنْ يقول:  ن السؤال بأنْ يب عه جينَّ إ، فىلٰ اتععليه  قَّ حِ استُ 

ا يشتبه ها ممَّ وغري وهتك احلرمة عضاء وإيالمهادون قطع األ

ل عَ ما ُجي ل مثل ذلك األمل ملثل احلال فيه يف اختيار مجيع العقالء حتمُّ 

 ال يشتبه عىلٰ  بحيث يكون ن العوض والنفع بأنْ ابلته ميف مق

ك األمل ملثل ذلك ل ذلل مثارون حتمُّ تء خيمجيع العقال عاقل أنَّ 

ض لعول اثمن األمل مل بإيالم أحدنا غريه هذا الرض نَّ إعوض، فال

 فال حيسن لذلك. ،، ولكن يكون عبثاً الذي وصفناه ال يكون ظلامً 

لك  ه يمكن إيصال تمن حيث إنَّ  بثاً ه يكون عإنَّ  :ناام قلوإنَّ 

مه. ال ما يقوم مقاوألمل من دون ذلك االغري وحيسن  املنافع إىلٰ 

 ه علم أو غلب عىلٰ غرضنا أنَّ  نَّ إآخر، فذلك غرض  وليس له يف

  خفيفاً  ة رضبات رضباً غريه بالعصا عدَّ  رضب مثالً ا إذ هه أنَّ ظنِّ

وب ومل يكن املرض ،ذلك بينزجر إالَّ  الو ،عظانزجر هبا ابنه واتَّ 

الم ذلك يإمنه  ه حيسن عقالً نَّ إوحرمة عند الناس، ف وجاهةن له ممَّ 

به  والنفع ما يرٰىض  عوضمه من البلة إيالإذا جعل يف مقا الغري

اه من العوض عله يف مقابلة إيالمه إيَّ جي الذي و يبلغأ غري لذلك ا

ل مثل ون حتمُّ ع العقالء خيتاريمج يف الكثرة يعلم أنَّ  اوالنفع حد� 

رج عن ذلك األمل خي نَّ إف تلك األعواض واملنافع،ذلك األمل ملثل 

بالنفع  ه ظلامً ونخرج عن ك ه يكون قد، ألنَّ ن عقالً وحيس نه عبثاً وك

 نْ إ. فلفائدة املذكورة من كونه عبثاً اج بخرو ،وصفناه ذياملويف ال

 .ي ال عقيلجاء الرشع باملنع من ذلك فذلك قبيح رشع

ه ال حيسن نَّ إء، فض األعضاكقطع بع عظيامً  شيئاً األمل  كان وإنْ 

عظم   إيالمه ذلك وإنْ له يف مقابلة عجلذي وض االع ك، ألنَّ ذل

من لعوض ه ذلك اليس لمبلغ يصل إليه، و كلَّ رة يف الكث وبلغ

ء غري متساويني يف اختيار قطع اليد أو الرجل أو غريمها، فالعقال

يم، ملك عظ األعضاء ليصلوا إىلٰ أرجلهم أو غريمها من أيدهيم أو 

 أو رجل. امللك بال يد]] يف ذلك ٣٢٩[[ص /  وهم

يف  ل األعواضوصي ه ، ألنَّ فعله تعاىلٰ ذا بخالف ما يهو

يف حال وصول العوض إليه وهو  الدنيا ه يفمن آمل اآلخرة إىلٰ 

 يورثه التبعيض. ة غري منقوص نقصاناً يكامل البن

لعوض، الم ذكر اا يف وجه حسن اآليف أثناء كالمن ٰى جر لـامَّ و

ذلك األمل  يكون يف من أنْ  ه فال بدَّ حقَّ من ال يستإذا آمل  ه تعاىلٰ وأنَّ 

 ٍف ض مووعو ثاً به من كونه عب ليخرجف ما ملكلَّ واعتبار  لطف

، فلنذكر األعواض عقيب الكالم يف وجه من كونه ظلامً ج به رليخ

 حسن اآلالم.

  *   * * 

 ):هـ٧٢٦احلّيل (ت مة العالَّ  /أنوار امللكوت

 :ملاألي يقبح له الوجه الذ يف :وىلٰ املسألة األُ  ]]١٤٤[[ص 

يفعل لغرض  نْ و أ وه ،ه عبثألنَّ  ،الشاهد  يف مل يقبحقال: واأل

وهو ما ال نفع فيه، وال  ، ه ظلموألنَّ  .دونهمن  الوصولن مكي

 .رالنفع دفع الرض ويدخل يف . وال يشارف لالستحقاق يستحقُّ 

ألمل وه، وال يقبح ائه من هذه الوجوحيسن عند عرا ،ه مفسدةوألنَّ 

،  عند االستحقاق رضراً  ٰى سمَّ ، وال يُ حقِّ تسالرضر كامل دبمجرَّ 

 العلم. النفع قائم مقام يف والظنُّ 

 قبح األمل: ثالثة يف هاً الشيخ وجو كر: ذقولأ 

هاهنا  واملراد  ،هاشم يبوهو اختيار أ  ،كونه عبثاً  :لاألوَّ 

 :األمل، مثاله صول إليه من دونل لغرض يمكن الوفعَ ا يُ بالعبث م

أو أنقذ غريه من  ،فيهبحر ويقذفه ال ءامغريه لينزح من استاجر 

 فإنَّ  ،ضغر الا وكرسه ه يف يده وال منفعة لغرق برشط كرسال

ض وه بالعألنَّ  ،  كونه عبثاً وال وجه لقبحه إالَّ  ، األمل يقبح هنا قطعاً 

 .خرج عن كونه ظلامً 
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  هي ال نفع في ه الرضر الذه الشيخ بأنَّ حدَّ وقد  ،كونه ظلامً  :ين ثا ال

دفع   النفع ل يفستحقاق، ويدخ وال يشارف اال قٌّ حوال هو مست

ه  فإنَّ  ، درمهني بثالثة ي اوس امله ثوبنسان اإل فبالنفع خيرج بيع  .لرضر ا

ه من حيث   أنَّ خروج الثوب عنه إالَّ حيث من  كان البيع رضراً  وإنْ 

  ) النفع دفع للرضر: (ت قوله ل حتودخ  . وجه الظلم عنه  ىٰ النفع انتف

ستحقاق عقاب  باال وخرج .التلف فع لد لةه املتأكِّ من يقطع يد

األمل   ) اقستحقالوال يشارف ا( وبقوله: . لعبد وتأديب ا ارفَّ الكُ 

  ]] ١٤٥[[ص / كام إذا دفعنا إنساناً  ،جهة املدافعة  الواقع عىلٰ 

ه ال يكون  فإنَّ  ،بل قصدنا املامنعة  ، فوقع به رضر مل نقصده  ،ناه مانعو

  ألنَّ  ، ف االستحقاق شار ي  : ام قلنا وإنَّ  .عوضاً  تحقُّ ، وال يس ظلامً 

  ، دبجيِّ  ليس ، ومستحقٌّ  األملهذا  أنَّ  إىلٰ  مني ذهبوا مجاعة من املتكلِّ 

ه لو  نَّ ألو . فعل، واملدافع مل يفعل بعد  عىلٰ  ما يقع جزاءً  املستحقَّ  ألنَّ 

 يالم. قصد اإل  ا سن منَّ حل ا حسن لكونه مستحق� 

 ،تعاىلٰ اهللا  العوض فيه عىلٰ  قبح ألنَّ مل يام ومنهم من قال: إنَّ 

 يف ركزكام  ،ملاأل ملفضية إىلٰ املدافعة ا عقولنا حسن ه ركز يفإنَّ ف

  ملا حكم منكرووإالَّ  ،دوليس بجيِّ  .ذبح احليوانا حسن لنقوع

 الرشائع بحسنه.

هذا األمل يشارف   صوب ما ذكره الشيخ من أنَّ ألفا

 .فال يكون قبيحاً  ،ستحقاقاال

 ازاً احرت )ستحقاقاال فروال يشا: (قوله يكون ن أنْ مكوي

 عالنوذلك  ه من غري دون ا هوإذا فعل ممن األمل  لنوع من املستحقِّ 

 هألنَّ  ،ه غري قبيحفإنَّ  ،ا املفعول مل يكن مستحق�  فإنَّ  ،أو ما يساويه 

 يشارف االستحقاق.

بل قبح  ،هذا الوجه ظاهر وقبحه عىلٰ  ،مفسدةنه كو :الثالث

 . اً مل يكن أمل مفسدة وإن كلِّ 

تفصيل   وسيأيت  ،حاً وجوه مل يكن قبين هذه الاألمل ع ٰى را عذإو

 ذلك.

ر الرض هاشم، فإنَّ  أليب خالفاً  ،رضرالد رَّ مجب  يقبح األملالو

 .غري قبيح وإن كان رضراً  املستحقَّ 

كونه  أو دفع رضر خرج من قال أبو هاشم: إذا حصل نفع 

فال  ،نفعه رنفقا ،الدنيا يفة املعصية يعجل بلذَّ  والعايص ،اً رضر

 .رضراً يكون 

ع  ها مة فيلذَّ صنام ال عبادة األ أنَّ : ب رتٰىض د املأجابه السيِّ 

 ألمل هبا.حصول ا

رضر ودفع الالنفع  األمل يف أنَّ  مني إىلٰ وقد ذهب قوم من املتكلِّ 

 املريض دواءً  ٰى من سق نَّ أل ،ف ه املصنِّنعوم .رضراً  ٰى سمَّ يُ 

 .به امرض�  ٰى سمَّ جلة ال يُ معالل

 لعلم، فإنَّ يقوم مقام ا من تسميته رضراً  األمل إخراج يف نُّ لظوا

،  بنفسه امرض�  ىٰ سمَّ العلم ال يُ  ]]١٤٦[[ص / ه يفمن أتعب نفس

 .اإخراج األمل من كونه مرض�  يفمقام العلم  أقاموا الظنَّ  [فقد]

 :الوجه الذي حيسن به األمل يف :املسألة الثانية

ال يكون بايعات، وكامل هدشاال لوم يفنه به معقال: وحس

 ،فيه مقصوداً  ن يكنقلها مل نَّ أل ،عاملنافلنقل  حسناً  هذا الظلم عىلٰ 

، وليس كرشب املريض للدواء املرِّ  ،وحسنه لدفع الرضر معلوم

قال الشيوخ  ٰى حتَّ ، الظنِّ  بالتحصيل بل  قاهد علم متعلِّ لشا يف

كمن   ،فيه ٍف كاوالظنُّ حسن،  قِّ ر املستحرضالو ،األكل مثله يف

 وبته.ه مع جواز تا نذمُّ فإنَّ  ،اوغاب عنَّ أذنب

  : ف  وجوه ثالثة ذكرها املصنِّل ن  ر حيس الرض   ل: اعلم أنَّ و ق أ 

  يبيع الثوب املساوبحسن  ا نحكمفإنَّ  ،املوّىفٰ النفع  :لاألوَّ 

، وّىفٰ املر بالبيع لوجود النفع الرض ثة مع حصولدرمهني بثال

،ك قطعم بذلوالعل بحسن بيع ما نحكم  افإنَّ  ،فيه اٍف ك نُّ والظ يٌّ

 ول الثمن يفحصب لظنِّ ة البد غعن الً جَّ مؤ رينينابد ديناراً  ييساو

 احلال.  ثاين

ر لو كان الرض :النفسه فق اعرتض عىلٰ  ف املصنِّ ثّم إنَّ 

افع التي ينقل املن اىلٰ تعاهللا  ألنَّ  ،لظلم حسناً للنفع لكان ا حسناً 

فال يكون ما ذكرمتوه  ،م بحسنهقل حيكعاوال املظلوم،  إىلٰ  امللظل

 ة.علَّ 

 ،قصوداً كون النفع م األمل سنح يف املعترب أنَّ عنه: بوأجاب 

 . فلم يكن حسنًا  ،املظلوم إىلٰ  والظامل ال يقصد بظلمه نقل منافعه

م وم للعقالء، فإهنَّ به معل وحسن األمل الثاين: دفع الرضر،

 ،به ويتأملَّ يكرهه ن ن كاوإب الدواء للمريض بحسن رش  كمونحي

 .لدفع رضر املرض عنه

حصول  ا نظنُّ فإنَّ  ،بالباا هذ لم يفم مقام العائق  اً يضأ  والظنُّ 

الشاهد علم   س يف ليه فإنَّ  ،ا نقطع هباة مع الرشب، ال أنَّ الصحَّ 

 الظنُّ  ]]١٤٧[[ص /بل  رشب،لوب من الق بتحصيل املطمتعلِّ 

ول حص علمنال  يأ  ،كلألا يفالشيوخ قالوا مثله  نَّ إ ٰى حتَّ صل حا

 ة.العاد تعاىلٰ اهللا رق خي جلواز أنْ  ،الشبع من األكل

م ، وحسنه معلوم عند العقالء فإهنَّ اه مستحق� ونك :الثالث
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 والظنُّ  ،استحق�  املدين ملا كان مأملَّ ت نْ إين وة بالدَّ يستحسنون املطالب

ا اب عنَّغ إذا املذنب ا ذمُّ ه حيسن منَّفإنَّ  ،أيضاً هذا الباب  يف كاٍف 

قاق وليس االستح ،تحقاقاالس بقاء عىلٰ  ز توبته بناءً مع جوا

 .ينّبل ظ يقطعب

 :فعل األمل به الوجه الذي حيسن منه تعاىلٰ  يف :سألة الثالثةملا

 لقدرته عىلٰ  ،الرضرال يفعل األمل لدفع  قال: والصانع تعاىلٰ 

ه وال ألنَّ نفسه، ل عامله ألنَّ  ،ما وال لظنٍّ  ،لهام فعوألهنَّ  ،فعله ابتداءً 

 عىلٰ رته لقد ،لعقاببه ا يستحقُّ ما  لفع زيداً  ملومل ي ه إنْ يعلم أنَّ 

 وال بدَّ  .ارام يفعله لالعتباالمتناع، وإنَّ  عىلٰ  وقدرة العايص ،العفو

وال يفعله للعوض فقط  .امً جه عن كونه ظلرِ فيه من عوض ُخي 

 ،جيالً تبو يامً إذ ليس كالثواب املقارن تعظالبتداء به، ليحسن ا

 جيز فعل  لحة ملاملص ة يفذَّ األمل الل ٰى ذا ساوإو اء به.االبتدلقبح 

 ل بالعوض.والتفضُّ  ،إلمكان التحصيل بغريه ،األمل

ع لدف ال يفعل األمل تعاىلٰ اهللا  أنَّ  عىلٰ  عتزلةفقت املاتَّ  :قولأ 

 لوجهني: ،رضرال

ط سُّ دون تون وع مإزالة الرضر املدف ر عىلٰ ادق  ه تعاىلٰ أنَّ  :لاألوَّ 

 .حوهو قبي ،فيكون فعله عبثاً  ،رالرض هذا

أو  ،يكون من فعله تعاىلٰ  ا أنْ إمَّ  ملدفوعالرضر ا لكذ نَّ أ  :الثاين

  ال يفعله من  أنْ  قادر عىلٰ  ه تعاىلٰ ألنَّ  ، اطلل بواألوَّ . من فعل غريه

لدفع أمل  مل زيداً ون ا أنْ يقبح منَّ ذاوهل ،فيكون فعله عبثاً  ،هذا وند

من  كان نْ وإ .اهل أو نقص أو ساواألوَّ  زاد عىلٰ  ، سواءبهناه فعل

ط دفع رضر الظامل من دون توسُّ  عىلٰ  راً ادق  تعاىلٰ اهللا ان ه كغريل فع

 .ه قبيحاً ن فعلفيكو ،هذا األمل

ا م ه ال يفعل األمل لظنٍّ أنَّ  عىلٰ  فقوا أيضاً اتَّ و ]]١٤٨[[ص /

ه عامل ألنَّ  ،تعاىلٰ مل، أو عنه وأو دفع رضر عن امل ،من جلب نفع

 يه.عل فيستحيل الظنُّ  ،يشء بكلِّ 

به  فعل ما يستحقُّ ع من ليمن مل زيداً وي وز أنْ جي الو :الوقا

  تعاىلٰ اهللا إذا علم  :م قالوافإهنَّ  ،فيهكان قد نازع قوم  وإنْ  ،العقاب

ه حيسن منه فعل فإنَّ  ،ببه العقا قُّ فعل ما يستح مل زيداً ومل ي لوه أنَّ 

 ملا وضاً  عهبذا األمل ، وال يستحقُّ ر العقاب عنهرضل فعاً األمل به د

 لنفع.من ا فيه

 أبطل هذا بوجهني: ف نِّوالشيخ املص

فيكون  ، العفو املسقط للعقاب قادر عىلٰ  تعاىلٰ اهللا  أنَّ  :لاألوَّ 

 .لكونه عبثاً  ،حاً ط األمل قبيتوسُّ 

  ر فع رض د  فهو قادر عىلٰ  ، االمتناع  عىلٰ در قا  العايص  أنَّ  : الثاين 

  . ن قبيحًا كو ي   ىلٰ تعا    منه ألمل ة ا فدفعه بواسط   ، ه بغري أمل ب عن نفس العقا 

ن من إزالة القبيح متمكِّ  : العايص املرتٰىض  دلسيِّ قال ا

ئلني لقاعند ا ٰى وهو يتأتّ  .فال حيسن منه فعل األمل به ،بالتوبة

 ي،د الوجوب الرشعالسيِّ  يعنن ي أ إالَّ  ،الً ب قبول التوبة عقبوجو

 كالمه.  ٰى شَّ تمي نئذٍ فحي

 يف تعاىلٰ اهللا ه فعلي يمل الذاألف إذا ثبت هذاو ]]١٤٩[[ص /

  عله ا فأمَّ  .اآلخرة لالستحقاق ويفعله يف ،لطفعتبار واللالنيا الد

م ق فقد تقدَّ ستحقااال اوأمَّ  .فجاز فعله ،ه جهة حسنلالعتبار فإنَّ 

 . كان ظاملاً ل من العوض وإالَّ األوَّ  يف وال بدَّ  .حسنه

 ،عوضاألمل لل عليف ه تعاىلٰ : إنَّ عيلٍّ  فقال أبو ،لفواختوا

 .ف وهو قول شيخنا املصنِّ ، ٰىض د املرتالسيِّ   لفوخا

 كان لطفاً  حسنه إنْ  يف كاٍف  كونه لطفاً  إنَّ  :وقال بعض املعتزلة

 ف.كلَّ لنفس امل

 ،يمكن االبتداء به عوضال بأنَّ  ف الشيخ املصنِّ احتجَّ 

 .منه تعاىلٰ  يٌّ نف، والعبث مبثاً ع ألملط افكان توسُّ 

به  بتداءه حيسن االفإنَّ  ،ابوالثب قضهذا ينت :لاال يق

 .ط التكليف قبيحاً فيكون توسُّ  ،كالعوض

رنه ذي يقاالثواب الدائم ال فإنَّ  ،: الفرق بينهام ظاهرقولا نألنَّ 

 سن فعله إالَّ به، وال حي بح االبتداءقالتعظيم والتبجيل ي

  ، ظيمالذي ال يقارنه التع املنقطع العوض فبخال ،باالستحقاق

 داء به.بتالا زوه جيفإنَّ 

 ،يقبح االبتداء به العوض املستحقَّ  بأنَّ  عيلٍّ  أبو احتجَّ 

 ل به.ليس كالتفضُّ  املستحقَّ والعوض 

ه  قِّ ح  ا يفأمَّ  ،الشاهد  يفهو ام ني إنَّ النفع الفرق بني :واجلواب

 ؟لهتفضُّ   يطلبال وكيف ،ل عليناه املتفضِّ فإنَّ  تعاىلٰ 

أو  ةمل من لذَّ األبغري  اللطف ن حتصيلأمك إذا  أنَّهواختلفوا يف

إسحاق منع منه الشيخ أبو  ؟هل جيوز فعل األمل أم ال ،هاغري

 هاشم.وأبو  د املرتٰىض زه السيِّ وجوَّ  ،فاملصنِّ

  ،ه للطف والعوضسن فعلام حينَّ مل إاأل الشيخ بأنَّ  احتجَّ 

فكان  ،لضُّ حيصل بالتفة، والعوض لذَّ الصل بواللطف هاهنا حي

 .ثاً بعط األمل سُّ تو

املنفعة واللطف  بأنَّ  املرتٰىض  ديِّ لسا احتجَّ  ]]١٥٠[[ص /

 ة.اللذَّ  ٰى فساو ،وعبثاً  كونه ظلامً  جان األمل عنرِ ُخي 
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لمصلحة،  ام حيسن لنَّ اة، إذ األمل إن املساونع مملا :واجلواب

ه ة فإنَّ ا اللذَّ أمَّ  ،طه عبثاً وسُّ كان تف ،د أمكن حتصيلها من دونهوق 

 . ءً اابتد فعلها حيسن

 :ةة والتناسخيَّ لبكريَّ قول ابطال إ يف :سألة الرابعةملا

 ، وتأملُّ ا نعلم بأملنا أطفاالً ألنَّ  ،يانهذة وقول البكريَّ  : قال

 ،القدماء بهشيوخنا  وقد قال ،منهة أقرب قول التناسخيَّ و هائم.الب

املعصومني،  ع األمل يفووقو، رهكُّ لوجوب تذ ،وهو باطل

فزع ووجوب اهلرب منه، وال ه،ل ففااالستخته ارنووجوب مق

 . ل قوهلم مجلةً طِ بما يُ  فعل غري املستحقِّ  منا يفاجلزع. وقد قدَّ و

خت بن أُ ابكر  منتسبون إىلٰ ة وهم قوم البكريَّ  تقول: ذهبأ 

أصلهم  ىلٰ نوه ع، وبيتأملَّوناألطفال والبهائم ال  أنَّ  احد إىلٰ د الوعب

 غري. القاق باالستح سناً ام يكون حمل إنَّ ألا أنَّ 

 ،د االستحقاقام حيسن بمجرَّ األمل إنَّ  أنَّ  ة إىلٰ وذهبت التناسخيَّ 

كان ه قد ه ألنَّ ام حسن أمل إنَّ املتأملِّ  ]]١٥١[[ص /: فالطفل لواقا

 انتقلت روحه إىلٰ  فلامَّ العقاب،  ستحقَّ فيه فا أذنب هيكل بل يفق 

 م.ئالبهاوكذا  ،ملذنب املتقدِّ باب ذِّ عُ اآلخر  كلاهلي هذا

هذا اهليكل  د عنجمرَّ يشء  النفس أصل هو أنَّ  ه عىلٰ نوبو

 املحسوس.

 .طالنوالقوالن با

قبل  تنا، بل طفوليَّ  حال ا نتأملَّ ا نعلم بالرضورة أنّ فألنَّ  ، ل ا األوَّ أمَّ 

 ليه إالَّ ع  يقدر  باالخرتاع الذي ال  حاصًال  شديداً  أملاً  بلحظة وغنا بل 

لنار من ا  عند قرهبا جتده  ة ما  ، وشدَّ ئم بهاال  أملُّ ت نعلم  ، وكذلك تعاىلٰ   اهللا 

  .بل التشكيك يق   ال  ا رضوري�   ذيات علامً ؤ امل   وغريها من 

ووجه   .أيضاً  االً كان حم ل، وإنْ فهو أقرب من األوَّ  ،ا الثاينوأمَّ 

خالف ب ،هو إبطال التناسخ يه إنكار لعلم كسبرب أنَّ كونه أق 

 .ألملا جودهو و يورار ملعلوم رضإنكهو  ل الذيوَّ األ

 ،ئنا القول بهض قدماعن بع وقد نقل الشيخ أبو إسحاق 

 مني. علامئنا املتقدِّ  بن أعني منعن زرارة  يٌّ وهو مرو

 ده وجوه:ساف والدليل عىلٰ 

هيكل آخر  ا يفذنب الصادر عنَّال ألمل بسببلو كان ا :لاألوَّ 

 ،بالرضورةطل با والتايل ،ذلك اهليكل يف ناأحوالر نتذكَّ  لوجب أنْ 

 مثله.  مقدَّ فامل

بذلك اهليكل  ر مرشوطاً كون التذكُّ ي أنْ  يقول: جاز ولقائل أنْ 

 ل.وَّ األ

اهللا  نَّ ة، فإنبياء واألئمَّ املعصومني كاأل األمل يقع يف أنَّ  :الثاين

  . ضهم مع امتناع صدور الذنب عنهم قبل البعثة وبعدهامرِ يُ  تعاىلٰ 

 خفافاالست بب جينالذ ار عىلٰ تقدير اإلرص م عىلٰ فإهنَّ  اً وأيض

 باإلمجاع. باطل وذلك ،مراضهمأ هبم عند 

هبم عند   االستخفافوز ال يقال: ال جي ]]١٥٢[[ص /

 منهم.جلواز صدور التوبة  ،املرض

فكان حلول   ،ة واجبسخيَّ د التنابة عنبول التوا نقول: ق ألنَّ 

 يتوبوا. م ملفعلمنا أهنَّ  ،املرض فيهم ظلامً 

طفال عند هائم واألبلبا االستخفافب كان جي :الثالث

 باطل باإلمجاع. والتايل ،حينئذٍ نبون م مذألهنَّ  ،ممرضه

ن اجلزع منها،  جهة العقوبة حيس اآلالم الواقعة عىلٰ  أنَّ  :بعراال

وسؤال  ،إسقاطها ع إليه يفوالترضُّ  ،اىلٰ تعاهللا  إىلٰ الفزع هلرب ووا

الصرب رون با مأموفإنَّ  ،بالعكسواألمراض  ،به  تحلَّ ن العفو عمَّ 

 .ا ليست عقاباً ا أهنَّ فعلمن ،وترك اجلزع واحلزن ،عليها

جهة  مل يكن عىلٰ  األمل حيسن وإنْ  ا أنَّ نَّقد بيَّ  :اخلامس

م ألهنَّ  ،ة مجلةً كريَّ ة والبخيَّ اسلتنقول ا لبطِ وذلك يُ  ،تحقاقاالس

 ،ملبتدأ تكليف االحسن  ال خالف يف وأيضاً  .صوهلم عليهبنوا أُ 

يسبقه تكليف ال  نا يفإذ كالم ،بمستحقٍّ وليس  ،وهو شاقٌّ 

 .قبله تكليف

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦مة احلّيل (ت عالَّ ال /كشف املراد

 :هنيف األمل ووجه حس :ثالثة عرشة املسألة ال]] ٤٤٩[[ص 

وبعضه حسن   ،ةا خاصَّ  قبيح يصدر منَّعض األملقال: وب

 امله عىلٰ الشت اقه أوستحقالا وحسنه إمَّ  ،اومنَّ يصدر منه تعاىلٰ 

 وجه الدفع. أو عىلٰ  دياً ه عاالزائدين أو لكوندفع الرضر النفع أو 

 ول: يف هذا الكالم مباحث: قأ 

 : بعده ملا قبله ذا البحث ومايف مناسبة ه :لاألوَّ 

  :وهي رضبان ،وجوب األلطاف واملصالح انَّيَّ د با ق نَّ م أ اعل

ة، دنياويَّ فع الاملناني أع ،نيايف الد لحومصا ،ينمصالح يف الدِّ 

ض منها آالم وأمرا ضارُّ واملأو منافع،  ا مضارٌّ ين إمَّ مصالح الدِّ و

 الرزق سعة يفة والوالغالء، واملنافع الصحَّ  وغريها كاآلجال

عقيب اللطف عن   فاملصنِّذا بحث فألجل ه ،والرخص

البحث ب واض وجكانت اآلالم تستلزم األع لـامَّ و ،هذه األشياء

 . اً ها أيضنع
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فذهبت   ،بح األمل وحسنهيف ق  الناس اختلف :الثاينبحث لا

حسن مجيعها من   ة إىلٰ وذهبت املجربِّ  ،اآلالم قبح مجيع إىلٰ  ويةالثن

حسن  ة إىلٰ ليَّ ناسخ والعدة وأهل التوذهبت البكريَّ  ،اهللا تعاىلٰ 

 بعضها وقبح الباقي.

لف ختا ،سنة احليف علَّ  :البحث الثالث] ]٤٥٠ص [[/

 :خل التناسفقال أه ،سنه احليف وج األمل بعض نسلقائلون بحا

ة إذا يَّ النفوس البرش ألنَّ  ،اق ال غريي االستحقن هة احلسعلَّ  إنَّ 

 ت األملحقَّ ستا وباً ل هذه األبدان وفعلت ذنكانت يف أبدان قب

 ة.قول البكريَّ  وهذا أيضاً  ،عليها

يكون  نْ أ  :أحدها ه حيسن عند رشوط:إنَّ  :وقالت املعتزلة

ٰ يُ ا نفع عظيم يكون فيه أنْ  :، وثانيهااحق� مست   : عليها، وثالثها وىفَّ

 يكون مفعوالً  أنْ  :ر أعظم منها، ورابعهافع رضيها دكون في أنْ 

يناه يف النار، ألق إذا حليِّ با  تعاىلٰ العادة كام يفعله اهللا ٰى جمر عىلٰ 

 ذا إكامس سبيل الدفع عن النف عىلٰ  يكون مفعوالً  أنْ  :وخامسها 

أحد هذه  مل عىلٰ امل األا اشتعلمن  ٰى ا متألنَّ  ،قتلنا  يقصد ا منآملن

 .قطعاً  ا بحسنهمنالوجوه حك

 اللطف. النفع من يف املشتمل عىلٰ  قال: وال بدَّ 

 اهللا تعاىلٰ  الذي يفعله أ ألمل املبتدأقول: هذا رشط حلسن ا

 أملِّ متللا إمَّ  فطالل عىلٰ  وهو كونه مشتمالً  ،نفع املتأملِّ  الشتامله عىلٰ 

األمل ه املومل معلزائد الذي خيتار نفع اعن ال األمل خلوَّ  ألنَّ  ،غريهأو ل

 ،يحانا قبومه ،ه عن اللطف يستلزم العبثلظلم وخلوَّ ستلزم اي

وهنا اختلف  .من األملهذا النوع  يفالعتبارين من هذين ا فال بدَّ 

فلم  ،غري ال امً نه ظلوكة قبح األمل علَّ  نَّ إ :فقال أبو عيلٍّ  ،الشيخان

أو  ه يقبح لكونه ظلامً إنَّ  :بو هاشمهذا الرشط. وقال أ  يشرتط

يف   فأوجب يف األمراض التي يفعلها اهللا تعاىلٰ  ،ه عبثاً ونلك

 ،ف آخراللطف ملكلَّ  شتامهلا عىلٰ يان مع األعواض الزائدة االصب

واستيجار من  ، يدها ختليص الغريق برشط كرسوهلذا يقبح منَّ

جرة. ويمكن لغري غرض مع توفية األُ  فيهاه ذفويقئر لبماء ا حزين

 .)هناية املرام(كتاب  يفكرناه ذبام  أليب عيلٍّ اجلواب هنا 

 .كونه عقاباً  قال: وجيوز يف املستحقِّ 

ه فإنَّ  ،لبرصيأيب احلسني اهذا مذهب ل: أقو] ]٤٥١ص [[/

 ،سقفاكافر واللل اق عقاباً سَّ ار والفُ فَّ تقع األمراض يف الكُ  ز أنْ جوَّ 

ويكون  ،ن عقاباً يكو كن أنْ أمف ،املستحقِّ  إىلٰ  واصل ه أملنَّ أل

فني كام يف احلدود. عض املكلَّ مصلحة لب ىلٰ ل عشتماتعجيله قد 

ال  م حمناً أمراضه بكون وجزم ،القضاة من ذلك نع قايضوم

ه جيب عليهم الرضا والصرب عليها والتسليم وترك ألنَّ  ،تعقوبا

 .عقاب اليف زمهم ذلكيل وال ،اجلزع

ق طلَ الرضا يُ  ألنَّ  ،م يف العقاباملنع من عدم اللزو :وابواجل

 وهو مشرتك بني ،االعتقاد حلسن الفعل : حدمهاأ  ني:عنيم عىلٰ 

مقدور وهذا غري  ،لشهوةة الفعل لافقمو :ة، والثاينالعقاب واملحن

 ٰى نملعوإذا كان الرضا با .فال جيب يف املحنة وال يف العقاب ،دللعب

د ذلك االعتقا فكذلك الصرب عىلٰ  ،عقابيف ال جباً ل وااألوَّ 

 وجيب أيضاً  ،اجلزع وهو ضالرار خالف ظهِ  يُ ال واجب بأنْ 

 لذي هو مصلحةن من دفع املرض اه لو متكَّ يعتقد أنَّ  التسليم بأنْ 

 متنع منه.له ال يدفعه وال ي

 ف يف احلسن.قال: وال يكفي اللطف يف أمل املكلَّ 

ز بعض وجوَّ  ،ةلقضاقايض او نييخشمذهب الهذا  أقول:

ار اللطف واالعتب ف إذا اشتمل عىلٰ املكلَّ  عىلٰ دخال األمل املشايخ إ

 ،ابلهاألمل كام حيسن لنفع يق ألنَّ  ،مل حيصل يف مقابلته عوض وإنْ 

السفر  ل مشاقِّ ا حتمُّ وهلذا حسن منَّ ،األمل ي إليهؤدّ يُ  سن ملافكذا حي

 كان مشاقُّ  لـامَّ و ،السفر قَّ مشاقابل ة وال يلربح يقابل السلع

الذي هو األمل  فكذا ،ل للسلعةلربح املقابة يف حصول االسفر علَّ 

 ل للطاعة فحسن فعله وإنْ لطف لواله ملا حصل الثواب املقاب

 النفع. دائه إىلٰ عن العوض أل خىلٰ 

ع أو النف لوال اشتامله عىلٰ  األمل غري املستحقِّ  ة األوائل أنَّ وحجَّ 

 ،يست بنفعولة ألجل األمل لة املفعوالطاع ،قبيحاً ن ار كالرض دفع

 ،الطاعة دون األمل] ]٤٥٢ص [[/بل قاعليها ي ثواب املستحقُّ الو

 ح.وذلك قبي ،عن النفع داً جمرَّ  األمل ٰى فيبق

 لطفيته. عىلٰ  ةشتامل اللذَّ حيسن مع اقال: وال 

  ،شم  هاأليب ي خالفاً أقول: هذا مذهب أيب احلسني البرص

طف الل ة عىلٰ ا لو فرضنا اشتامل اللذَّ أنَّ  :أيب هاشم هبير مذوتقر

 فعل األمل باحليِّ  هل حيسن منه تعاىلٰ  ،لذي اشتمل عليه األملا

 لو عرض تأملِّ ي خيتاره امل مع العوض الزائد الذطف الغريألجل ل

ية يف املنفعة املوفّ  األمل املشتمل عىلٰ  ألنَّ  ،نعم :أبو هاشم قال ؟عليه

السفر  قَّ العقالء مشا  يعدُّ ذا الوهل ،د العقالءعن ةنفعم املحك

وإذا كان األمل يف حكم املنفعة صار  ،ار� األرباح مضا ىلٰ ملوصلة إا

ام شاء.  أهيِّ   احلكيم يفللطف يف تقدير منفعتني فيتخريَّ حصول ا

 ام يصري يف حكم املنفعة إذا ملاألمل إنَّ  ألنَّ  ،ني منع ذلكوأبو احلس
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 إىلٰ ولو أمكن الوصول  ،األمل ذلك فعة إالَّ نملاتلك يق ليكن طر

وهلذا  ،وعبثاً  ك األمل رضراً لذن دون ذلك األمل كانفعة بتلك امل

 ونه.مع حصول الربح بد اً السفر رضرالعقالء  يعدُّ 

  بالفعل.ار املتأملِّ ط يف احلسن اختيشَرت  يُ قال: وال

  عاىلٰ ت اهللان م ءً ول ابتداط يف حسن األمل املفعشَرت أقول: ال يُ 

ام إنَّ اعتبار االختيار  ألنَّ  ،ليه بالفعل للعوض الزائد عملتأملِّ اختيار ا

لغ ا النفع البافأمَّ  ،نيتأملِّ يكون يف النفع الذي يتفاوت فيه اختيار امل

مل حيصل   ه حيسن وإنْ ر فيه فإنَّ ال جيوز اختالف االختيا حدٍّ  إىلٰ 

 .تعاىلٰ ه ليع قُّ ستحالعوض املوهذا هو  ،االختيار بالفعل

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة احلّيل العالَّ  /تسليك النفس

والعوض فيه  ،امنه قبيح، وهو صادر عنَّ ملألا]] ١٧٦[[ص 

  أو واجبًا  دوباً من أو نا مباحاً كان من فعل ومنه حسن، فإنْ  .اعلين

وجه   ا عىلٰ فإمَّ  كان من فعله تعاىلٰ  ، وإنْ ىلٰ عليه تعافالعوض 

 بتداء.جهة اال ا عىلٰ ، وإمَّ لعقابحقاق بااالست

عليه  ض عوال  :ة، وقالت األشاعرةبكريَّ نفاه الفيه، ف َف لِ واختُ 

 :ةخيَّ ما يأمر به. وقالت التناسيف  وال ،يف ما يفعله من األمل تعاىلٰ 

 يؤملِ   ه تعاىلٰ ة أنَّ . وعند العدليَّ وبة ال غريوجه العق  عىلٰ يؤملِ  تعاىلٰ  هإنَّ 

نه، وهو اللطف  حتصل بدوحة الصلم ىلٰ ه علتامبرشط اش ءً ابتدا

عليه ؤمل يزيد للم عوض بلتهيكون يف مقا نْ أ ه. وو لغريؤمل أ ا للمإمَّ 

عن عراءه  ألنَّ  ،املتأمل العوض واألملخيتار بحيث  كثريةً  أضعافاً 

 وعن اللطف عبث. ،ض ظلمالعو

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /مناهج اليقني   :)هـ٧٢٦العالَّ

 :يف األمل  :سدالسا البحث ]]٣٣٨[[ص 

ن اعلم اآلوحكامه، أ ن عن كثري مو تهالبحث عن ماهيَّ  رَّ م قد

ا والعوض ر عنَّقسمني: حسن وقبيح، فالقبيح ما يصد عىلٰ  هأنَّ 

 وعىلٰ  ،لوجه اإلباحة كالذبح لألك ا عىلٰ قد يقع منَّ علينا، واحلسن

بح جوب كالذوجه الو وعىلٰ  ،ضحيةوجه الندب كالذبح لألُ 

 ا عىلٰ إمَّ  وقد يقع منه تعاىلٰ  .ههذ يف ىلٰ عليه تعاض والعو ،رنذوملا

 جهة االبتداء كآالم الدنيا غري عىلٰ و أ  ،ابكالعقجهة االستحقاق 

 . ةاملستحقَّ 

ة: يقبح مجيع اآلالم، لثنويَّ فقالت ا ،هناواختلف الناس ها

ة كريَّ ل آخرون فقالت البة بحسنها أمجع، وفصَّ ت املجربِّ وقال

 وما عداه فهو قبيح، قُّ املستحن إالَّ سه ال حي : إنَّ ةاسخيَّ والتن

نه فعل آالم سن مه حيقالوا: إنَّ  وأهل العدل ]]٣٣٩[[ص /

ل من مصلحة ال حيصكان ذلك األمل  اإذ ،تدأ املب وفعل املستحقِّ 

 يكون يف مقابلته أو لغريه برشط أنْ  ا للمتأملِّ وهو اللطف إمَّ  ،دونه

 .اره املتأملِّ ختظهر العوض الو أ حيث لد عن األمل بعوض يزي

ا أمَّ ، ويهف فال شكَّ  دوذه القيا حسنه هبمَّ ، أ وهذا عندي هو احلقُّ 

 ن الرضر اخلايل عن النفع.ضمَّ ه يتقبح ما عداها فألنَّ 

 يقبح إالَّ  األمل ال أنَّ  إىلٰ  ة: ذهب أبو عيلٍّ ألمس] ٢٠٧/١٣[

 بكونه ملظالم القبح الظلم ع فقط، ورشط بعضهم يف لكونه ظلامً 

 لك.و متكينه من ذأ  ظلامً 

  يض:قال القا أيب هاشم، ا القول عن ونقل قايض القضاة هذ

 ، ألنَّ ذمَّ به ال ه ال يستحقُّ  أنَّ إالَّ ن ذكرنا يف قبح الظلم ممَّ  كَّ ال ش

ز عنه لكونه من االحرتاالفاعل  نمرشوط بتمكُّ  استحقاق الذمِّ 

 .ظلامً 

غريه ستأجر ي كمن ،ه عبثاً كونمل لوقد يقبح األ قال أبو هاشم:

  منتٍف  لظلم، فاعوض ها من غريفيه بح من ماء الفرات ويقلبنز

ث، وكذلك من العب وض والقبح حاصل حلصولالعود وجل

 يده وال غرض له يف ذلك. غرق برشط كرسص غريه من الخلَّ 

ظلم نفسه املستأجر  ة القبح هاهنا الظلم، فإنَّ : علَّ قال أبو عيلٍّ 

جر من ؤوظلم امل ،ةرجإخراج األُ بب بس عليه غام�  دخلث أ حين م

ث منع نفسه حي سه منص ظلم نفخلِّ وامل ،فعهامنعه عن منحيث 

 من الشكر.

األمل  نَّ ن أيب هاشم أ مسألة: نقل قايض القضاة ع ] ١٤/ ٢٠٨[ 

أو دفع رضر خرج من كونه  فيه نفعذا حصل إ و  ، يقبح لكونه رضراً 

واملعاقب  ، بنفسه  أرضَّ  ه إنَّ  : ال يقال ثل ن امل به بثم ائع ثو ، فالب رضراً 

القضاة بالتاجر  ه قايض وألزم  . لدنيا ة يف ا ذَّ لتعجيله الل  ، ر ليس بمترضِّ 

  وهو حسن.   لرجاء الربح من غري ربح،  اقَّ ل املش تحمَّ ي 

 ة. يف حال املشقَّ ليس ه قال: إنَّ ي ال

ة  رضَّ امل عىلٰ  فياً كان مو ا نقول: ينبغي اعتبار الرسور، فإنْ ألنَّ 

  فال. الَّ إن وحس

 يفعله اهللامسألة: األمل الذي ] ٢٠٩/١٥]] [٣٤٠[[ص /

ف املكلَّ  غري حسنه يفوجه و ،مملا تقدَّ  ناً كون حسوأن ي ال بدَّ  تعاىلٰ 

ذ ال وجه الستحقاقه إ ،عوض الزائدال ف آخر معكلَّ مل كونه لطفاً 

 .الصبيِّ  قِّ يف ح



 اآلالم) ٣( /حرف األلف   .................................................................................................................  ٧٢

 رلرضا ألنَّ ، رفع الرضن لده حسنَّ إيقال:  وال يمكن أنْ 

 من دون هذا هال يفعل نْ أ و قادر عىلٰ وه كان من فعله نْ املدفوع إ

 ،يكون ظلامً  يِّ ابتداء الرضر بالصب نَّ ألو فعله.  سن منه  حير ملالرض

ه يدفع ه ظلمه ألنَّ لصار التقدير أنَّ ل دفع الرضر فلو آمله ألج

ن امل ممنع الظ عىلٰ قادر   فعله فهو تعاىلٰ كان من غري وإنْ ظلمه، 

 ر.رضم من دون هذا الالظل

نع من  متفي للظامل لطفاً ال يمرض الطفل ليصري  مَ ـال يقال: لِ 

 باإليالم؟ظلمه 

 .لغريرضر الطفل لنفع اا نقول: ال حيسن ألنَّ 

ه ملؤي أنْ  تعاىلٰ  للعقاب جاز هللا اكان مستحق�  نْ ف فإاملكلَّ  اأمَّ و

 املرض وقال: ،ايض القضاةكمرض الكافر، ومنع منه ق  معاقبةً 

كام قلنا  مله لدفع الرضر عنهؤي أنْ وال جيوز  ،وبةعقه ال نة يف حقِّ حم

 .الً وَّ أ 

عقابه  ه، ألنَّ عض عقابط عنه بسقِ مله ليُ ؤي جيوز أنْ قيل: وال 

بتعجيل ذلك القدر، فلو أراد سقوط  مستوىفٰ ال يصري  قَّ املستح

 سقطه بالعفو.الباقي أل

بل بتعجيل ذلك  ،فون دون عك مذلط سقِ يُ  أنْ  ا القصد إىلٰ فأمَّ 

به  لفّض تمطه ما سقو طسقِ يُ  أنْ  ه يقصد إىلٰ ، ألنَّ ض مل يصّح بعال

 .صد فاسدوذلك ق  ،الً فضِّ يكون مت نْ من دون أ 

يكن  للعقاب مل  اق� ن مستحمل يك نْ إو ،فوعندي يف هذا توقُّ 

 ، وتارةً ضاً يكون عو ك النفع تارةً ع، وذل للنفالَّ إحيسن منه اإليالم 

 . معاً  امهيكون  ، وتارةً للمتأملِّ  لطفاً يكون 

 عقاباً إذا مل يكن  عاىلٰ ت عنه لصادر: األمل ابو عيلٍّ أ قال  :تذنيب

 ن.أو مل يك واء كان لطفاً فقط س للعوض حسناً ون يك

  ا للمتأملِّ مَّ إ حسنه العوض، وكونه لطفاً  هاشم: جهةوقال أبو 

 .لغريه وأ 

 احلسن إنْ   يفٍف كا اً لطف ون: كونهوقال آخر]] ٣٤١[[ص /

 .كان للمتأملِّ 

ط األمل توسُّ مل فاأل النفع ممكن من دون بأنَّ أبو هاشم  تجَّ اح

 عبث.

ل ألوَّ ول ،به متفّضلمغاير لل ستحقُّ : النفع املأبو عيلٍّ ل قا

ه ليس  قاال: فعل امللطوف في ة، ثمّ فحسن األمل لتلك املزيَّ  ،ةمزيَّ 

 ،لطوف فيهقابل امليالثواب  ا منفيه ال بدَّ  ةشقَّ ملنفعة، بل هو م

 نفع يقابله.ن ع األمل خالياً  ٰى فيبق

فيه يكون وف ابل للملطالثواب املق إنَّ  ف:طباللفون قال املكت

 ض.من دون العو له ولألمل، فحسن األمل قابالً م

يف ام األمل ة تقوم مقوجود لذَّ  لو كان يف مقدوره تعاىلٰ  :تذنيب

 ؟ةاألمل بدل اللذَّ  فعل ىلٰ منه تعا سن حي هل  ،فني مكلَّ لل كوهنا لطفاً 

وبالعوض عن كونه  اً لطف كونهاألمل خيرج ب ألنَّ  ،اشمزه أبو هجوَّ 

  احلكيم. نفعة فيتخريَّ ويصري كامل اً وعبث لامً ظ

ام حيسن نَّ إاألمل  ، ألنَّ وهو األوىلٰ  ،نهمنع م ملشايخوبعض ا

ا مع ، أمَّ  هوالَّ إق ريط هلام ف والعوض إذا مل يكنباعتبار اللط

ومل  للطف فهو أوىلٰ  الً يكون حمصِّ ر ورض إىلٰ  غري مؤدٍّ  وجود طريق

 .األمل علز فجي

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ّيل (ت مة احلالعالَّ  يقني/ج المناه

ة إدراك : قالوا: اللذَّ ] مسألة٢٣٤/١٠[]] ٤٢٥[[ص 

 اإلدراك راء املفيد لليقني، وكام أنَّ املالئم، وهذا مستفاد من االستق

ة، وكامذلانيه بالتساوي فكمع ىلٰ ال يقع ع تفاوتم  أنَّ ك اللذَّ

 قه.لَّ اعتبار متعفكذلك يتفاوت ب، سهفار ناعتباإلدراك يتفاوت ب

ر هإذا تق كان مالئًام هلا  ة إنْ لة اجلسامنيَّ ذا، فنقول: املدَرك باآلرَّ

ًة، كاملدَرك ته الذوقيَّ  كان ذلك اإلدراك لذَّ ك واملدرَ وة، احلال ةبقوَّ

 .ٰى باقي القوك املستحسنة، وكذل ة األشياءيَّ ته البرصبقوَّ 

ة الواو ن ذلك هو  ك مالئًام هلا كاكان ذل ة إنْ مهيَّ ملدَرك بالقوَّ

ر الغلبة ولو ، كمةللذَّ ا  س.يف أمر خسين يتصوَّ

ة العقليَّ  ة أيضًا.واملدَرك بالقوَّ  ة يكون ال شكَّ لذَّ

ة قالوا: وهذ ة إىلٰ  ألنَّ من غريها،  ٰى أقوه اللذَّ ة  نسبة اللذَّ اللذَّ

ك ان املدرَ ك لـامَّ ك، واملدرَ  َرك إىلٰ اإلدراك واملد كنسبة اإلدراك إىلٰ 

ة اجل ، لوانطوح واألهرة كالسور الظاام هو األُمة إنَّ سامنيَّ بالقوَّ

ة   ز بعضهاالعقلية هو حقائق األشياء وتفاصيلها ومتيُّ واملدَرك بالقوَّ

من  ٰى اك أقوكان هذا اإلدرصول، س من الفجناكاأل من بعض

 ذلك.

ه وغري تعاىلٰ  واجب الوجود ة العقلية هوقوَّ وأيضًا فمدَرك ال

ة ة بخالف مدرَ ئمبائع الداور الباقية والطن األُمم ك القوَّ

ة فيه أت وىلٰ َرك األُ ة، فمدامنيَّ اجلس ّم، وكذلك األمل أرشف، فاللذَّ

 سامين.األمل اجلالعقيل يكون أشّد من 

*   *   * 
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 ):هـ٧٥٤(ت  عبيديلين العميد الدِّ  /هوتإرشاق الالَّ 

  يقبح يف : (األمل) تعاىلٰ  رمحه اهللا(ف ملصنِّقال ا ]]٣٣١[ص [

من  الوصول إليه أن يفعل لغرض يمكن ، وهوه عبثد ألنَّ الشاه

وال يشارف  وال يستحقُّ  ،فيه وهو ما ال نفع ،ه ظلموألنَّ  .دونه

وحيسن  .ه مفسدةوألنَّ  .لرضردفع ا النفع خل يفويد ،قاقاالستح

ر الرض د بمجرَّ وال يقبح األمل .هرائه عن هذه الوجوعند ع

يف النفع  والظنُّ  .ستحقاقعند اال رضراً  ىٰ سمَّ ، وال يُ قِّ كاملستح

 ).م مقام العلمقائ

  ثالثة يف قبح األمل:  : (ذكر الشيخ وجوهاً ) ه دام ظلُّ ( قال الشارح  

املراد هاهنا  أيب هاشم، و ختيار، وهو اعبثاً كونه  :لاألوَّ 

ام وإنَّ  ،مل)دون األ منالوصول إليه ن ل لغرض يمكفعَ ما يُ بالعبث 

عن الفعل اخلايل  حقيقة يف بثلعا ألنَّ أي يف األمل، اهنا) ل: (هقا

  ىٰ معن أو غري أمل، ويف األمل يصدق عىلٰ  كان أملاً اء سو ،الغرض

 ىلٰ ول إليه) أي إالوص غرض يمكنل األملمن  ل فعَ وهو (ما يُ  ،آخر

نزح ماء لياستأجر غريه ن (مثاله: م ،ن األملذلك الغرض من دو

 هيصال إالَّ  ذلك إه ال غرض له يفمع أنَّ  ه)،قذفه فيالبحر وي

ط كرس برش أنقذ غريه من الغرق( كمن]] و٣٣٢[[ص / جرة.األُ 

 األمل (فإنَّ  قاذه،إن يده وال منفعة له يف كرسها وال غرض) له إالَّ 

بيح (ق  اليد واحلاصل بكرس اصل بنزح املاء وقذفهنا) وهو احلهاه

 علف ، ألنَّ ذكورسري امل) بالتفبثاً  كونه عإالَّ حه لقبوجه  ، والقطعاً 

ل، وهو ألوَّ  يف ااألجري ض إىلٰ غرض إيصال العواألمل ل هذا

من  ينقذه ن من إيصاله إليه من غري أمل، وكذا الثاين يمكن أنْ متمكِّ 

 ه بالعوض، ألنَّ مل ظلامً يكرس يده، وليس هذا األ أنْ غري  غرق منال

 ظلم.لذكور خرج عن املا

، لامً ظ(كونه  األمل: قتضية لقبحالثالثة امل الثاين) من الوجوه(

ه الرضر) الذي ال نفع فيه، بأنَّ ( :فنِّي املصخ) يعنه الشيوقد حدَّ 

النفع دفع  خل يفويد .وال يشارف االستحقاق وهو مستحقٌّ 

(خيرج  نفيِّ امل(فبالنفع) أي النفع  ،يف العرف نفعاً  دُّ عَ ه يُ فإنَّ  لرضر،ا

البيع  انك وإنْ  هثة، فإنَّ درمهني بثال ان ثوبه املساوينسيع اإلب

ه من حيث النفع) وهو  أنَّ لثوب عنه إالَّ من حيث خروج ا رضراً 

 انتفاء نَّ بأر عِ ش وجه الظلم)، وهذا املثال يُ  ٰى (انتف حتصيل الثمن

 ة،القيم ادة الثمن عىلٰ ام كان ألجل حتصيل النفع بزيم إنَّ الظل

هو ، ودة ظلامً ياعه بغري زتقدير بي ان عىلٰ لك الَّ لك، وإوليس كذ

 .لبطالنر اظاه

كمن يقطع يده  )ررضالنفع دفع ال((ودخل حتت قوله: 

ار فَّ كُ عقاب ال املنفيِّ  لة لدفع التلف، وخرج باالستحقاقاملتأكِّ 

 بذلك. وهنام ظلامً ، فخرجا عن كانام مستحقَّ )، فإهنَّ لعبيدوتأديب ا

اق األمل (وال يشارف االستحق :ولهي وخرج بقله) أ قو(وب

 ، فوقع بهومانعناه اً ناام إذا دفعنا إنسفعة، كاملداجهة  عىلٰ  واقعال

ه ال يكون) رضر مل نقصده، بل قصدنا املامنعة) ودفع أذاه، (فإنَّ 

نا: يشارف ام قل، وإنَّ (عوضاً   به) املتأملِّ تحقُّ ، وال يسلامً (ظالرضر 

مل) هذا األ نَّ أ  مني ذهبوا إىلٰ كلِّ ملتمجاعة من ا نَّ ألاالستحقاق، 

 د، ألنَّ جيِّ وليس ب ، حقٌّ باملدافعة (مست وعاملدف عىلٰ  لداخلا يعني

الفعل، واملدافع مل يفعل بعد) ما  ما يقع جزاء عىلٰ  املستحقَّ 

 ا]] لو حسن لكونه مستحق� ٣٣٣[[ص /ه وألنَّ ( .به األمل يستحقُّ 

 م.الا قصد اإليحلسن منَّ

وض الع نَّ يقبح ألام مل إنَّ  مني (من قال:ملتكلِّ ا منومنهم) أي و

 لنا حسن املدافعة املفضية إىلٰ عقو ز يفه ركَّ ، فإنَّ تعاىلٰ  اهللا يه عىلٰ ف

 ز يف عقولنا حسن ذبح احليوان).األمل، كام ركَّ 

 نه).الرشائع بحس  ملا حكم منكرووإالَّ  ،دبجيِّ قوله: (وليس 

 سن املدافعةيف عقولنا ح  تعاىلٰ  اهللا ركز  ظر، فإنَّ ن  ويف هذه املالزمة 

الرشائع زم من إنكار بالرشائع بحيث يلاالعرتاف  ف عىلٰ ال يتوقَّ 

  مستفاد من الرشائع.  تعاىلٰ   اهللا  ره، نعم كون العوض عىلٰ إنكا 

هذا  ف (من أنَّ ملصنِّيعني ايخ) شلما ذكره ا بوقوله: (واألص

 ).اً يحه (فال يكون قبربارف االستحقاق) أي يقااألمل يش

ق) حقاست(ويشارف االيكون قوله:  قوله: (ويمكن أنْ 

ه من غري ذلك  إذا فعل دونلنوع من األمل من املستحقِّ  احرتازاً 

 غري قبيح، امل يكن مستحق�  وإنْ  املفعول النوع أو ما يساويه، فإنَّ 

 ه يشارف االستحقاق.ألنَّ 

 (كونه :ملح األقب ه الثالثة الذي يقتيضمن الوجو )الثالث

مل  مفسدة وإنْ  لِّ بل قبح ك ظاهر، الوجههذا  ، وقبحه عىلٰ مفسدة

 ،هذه الوجوه) يعني الثالثة املذكورة عن األمل ىٰ رذا ع، وإيكن أملاً 

، قبيحاً (مل يكن  ،ةً وكونه مفسد ،وكونه ظلامً  ،وهو كونه عبثاً 

 يبأل خالفاً  ،رد الرضمجرَّ وال يقبح األمل ب .وسيأيت تفصيل ذلك

 .راً ن رضكا ح وإنْ غري قبي الرضر املستحقَّ  شم، فإنَّ ها

كونه  ر خرج عنع رضصل نفع أو دفأبو هاشم: إذا ح الوق 

ة املعصية يف الدنيا، فيقارنه نفع، فال والعايص يعجل بلذَّ  ،امً ظل

 ).يكون رضراً 
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 العايص يعاقب يف وهو أنَّ  ،رسؤال مقدَّ جواب وكان هذا 

جلب نفع وال دفع  - قابلعوهو ا - ألملا ن هذااآلخرة ومل يتضمَّ 

 -  صفنيالومن هذين  مل اخلايلن األكاو حسن، فل هر مع أنَّ رض

 .، لكان العقاب قبيحاً قبيحاً  - نفع ودفع الرضرجلب الأعني 

فع،  ن جلبنه تضمُّ  عدم]] وأجاب باملنع من ٣٣٤[[ص /

 فع.ن األمل يف الدنيا، فقارنة املعصية العايص يعجل بلذَّ  فإنَّ 

ة األصنام ادعب بأنَّ  )تعاىلٰ  اهللارمحه (] د [املرتٰىض يِّ لس(فأجاب ا

 ا. هبا)، وهو العقاب عليهمل حصول األ ة فيها معذَّ ال ل

فع األمل يف النفع ود أنَّ  مني إىلٰ (وقد ذهب قوم من املتكلِّ 

املريض  ٰى من سق ، ألنَّ ف ، ومنعه املصنِّرضراً  ٰى مَّ سالرضر يُ 

 به). امرض�  ٰى مَّ سال يُ اجلة معلل امر�  دواءً 

يقوم مقام  اً تسميته رضر عن اج األمليف إخر ظنُّ قوله: (ال

للنفع يقوم مقام العلم يف  بكون األمل مستلزماً  الظنُّ و العلم)، أي

 ،غري مطابق نُّ لظن اكا وإنْ  راً إخراج ذلك األمل عن تسميته رض

)، فسهبن ارض� م ٰى سمَّ ه ال يُ لعلم، فإنَّ ا طلب كمن أتعب نفسه يف(

 موا الظنَّ د أقاق(ف، ناً الطلب مظنو صول العلم بذلككان ح وإنْ 

 ).اً ألمل من كونه رضرإخراج ا م يفالعلام مق

 :][املسألة الثانية: يف الوجه الذي حيسن به األمل

لوم يف الشاهد كاملبايعات، وال  مع ]ه[بسنه ف: (وحقال املصنِّ

مل يكن  لهانق نَّ نافع، ألمللنقل ا هذا حسناً  م عىلٰ يكون الظل

لدواء علوم كرشب املريض ار مالرض ه لدفعوحسن فيه، مقصوداً 

قال   ٰى ، حتَّ ق بالتحصيل، بل الظنِّ هد علم متعلِّ يف الشا ، وليس رَّ ملا

فيه   كاٍف  ظنُّ وال حسن تحقُّ رضر املسالشيوخ مثله يف األكل، وال

 .ه مع جواز توبته)ا نذمُّ ا، فإنَّ كمن أذنب وغاب عنَّ

ة ثثال جوهحيسن لو رضرال : (اعلم أنَّ )هظلُّ م دا( لشارحقال ا

 ف: ذكرها املصنِّ

 ،النفع الزائد  عىلٰ  ) أي كون الرضر مشتمًال وّىفٰ ل: النفع امل األوَّ 

صول ة مع ح بثالث  ساوي درمهني ا نحكم بحسن بيع الثوب امل (فإنَّ 

فع لن (لوجود ا  ، ، وذلك احلسن اع بالثوب الرضر بالبيع)، لفقد االنتف 

ي بذلك) أ  والعلم (  . القيمة  ىلٰ وهو حصول الثمن الزائد ع ، ) ملوّىفٰ ا 

فيه)، أي ال  كاٍف  ، والظنُّ عيٌّ فع (قط ]] الن ٣٣٥[ص [ /  بحسن هذا 

يف  ظنوناً يكفي كونه م  يكون معلوم احلصول، بل  ط يف النفع أنْ شَرت يُ 

بدينارين  ديناراً  بيع ما يساوي ا نحكم بحسن حسن الرضر، (فإنَّ 

  بحصول الثمن عند األجل.  غلبة الظنِّ   ند ع  نسيةً 

وقال: لو سه نف ض عىلٰ عرتا )تعاىلٰ  رمحه اهللا(ف صنِّملا ثّم إنَّ 

، للنفع) أي الستلزامه النفع (لكان الظلم حسناً  كان الرضر حسناً 

، املظلوم) باعتبار الظلم نافع التي للظامل إىلٰ املل نقي تعاىلٰ  اهللا ألنَّ 

متوه) وهو استلزام كون ما ذكري الف (وال عاقل حيكم بحسنه،

 ه.ة) حلسنللنفع (علَّ  الرضر

، النفع مقصوداً سن األمل كون املعترب يف ح (وأجاب عنه بأنَّ 

 . يكن حسنًا املظلوم، فلم  والظامل ال يقصد بظلمه نقل منافعه إىلٰ 

حسن (دفع الرضر، و :من الوجوه التي حيسن هبا األمل) ينثالا

 ملوم للعقالء، فإهنَّ (معر للرض عاً افد نه] به) أي بكو[األمل

 ملَّ ه ويتأن يكرهكا إنْ و للمريض لدواء املرِّ ن رشب اكمون بحسحي

د ذلك قيَّ يُ  عنه)، وينبغي أنْ  - وهو املرض - به لدفع الرضر

لقبح  ،ر املحتمل لدفعهالرض ىلٰ ع عالرضر املدفوبرشط زيادة 

يقبح  بدينارين، وال أوبدينار مثله  لوب اغتصابهافتداء الدينار املط

 ر.افتداؤه بنصف دينا

باب) أي باب لعلم يف هذا اقائم مقام ال أيضاً  والظنُّ ( :قوله

م، وهو جلب مقام العلم يف الباب املتقدِّ  كام كان قائامً  ،دفع الرضر

ة، بل بالربء والصحَّ رشب الدواء املومل ال نقطع  عند النفع، فإنَّ ا

ق بتحصيل املطلوب اهد علم متعلِّ شله ليس يف اذلك، (فإنَّ  نُّ نظ

يوخ) لشا نَّ إ ٰى تَّ ح ،حاصل به لظنُّ ل ا(ب ،ءالربب) وهو من الرش

ة (قالوا مثله يف األكل، أي ال نعلم حصول الشبع من  من العدليَّ 

ة) بحصول الشبع عقيب األكل، عادال خيرق اهللا أنْ  جلواز ،األكل

 بع عن األكل.الش ف حينئذٍ فيتخلَّ 

،  اق� (كونه مستح :هبا األمل وجوه التي حيسنال(الثالث) من 

 احق� مستنه ]] كو٣٣٦ [[ص/سن األمل عند ) أي حهحسنو

 املدين، ين وإن تأملَّ م يستحسنون املطالبة بالدَّ (معلوم للعقالء، فإهنَّ 

، يف هذا الباب) كاٍف  والظنُّ  . ا باملطالبة (مستحق� ألملا ي ملا كان) أ 

 يف ، كام كان كافياً حسنهيف  كاٍف  احق� ستبكون األمل م أي والظنُّ 

ر،  للرض دافعاً  وكونه ،نفع لل وهو كونه جالباً  ،سالفني البابنيال

 عىلٰ  ا مع جواز توبته بناءً املذنب إذا غاب عنَّ ا ذمُّ ه حيسن منَّ(فإنَّ 

 ).ا، بل ظنّي� اقطعي�  ق، وليس البقاءقاالستحبقاء ا

 :]هألمل ب فعل ا ه تعاىلٰ منن ثالثة: يف الوجه الذي حيس[املسألة ال

 ،رالرضدفع ال يفعل األمل ل تعاىلٰ ع لصان(وا :فقال املصنِّ

عامل  ه تعاىلٰ ما، ألنَّ  ولظنٍّ  .ام فعلهوألهنَّ  .فعله ابتداءً  رته عىلٰ قدل

به  فعل ما يستحقُّ  ه إن مل يومل زيداً نَّ لم أه يعألنَّ  الو .لنفسه
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ام وإنَّ  .االمتناع عىلٰ  ايصالعفو وقدرة الع درته عىلٰ لق ،العقاب

وال  .ظلامً  كونهرجه عن ُخي  ض من عوفيه  بدَّ  وال .يفعله لالعتبار

حلسن االبتداء به، إذ ليس كالثواب املقارن  ،يفعله للعوض فقط

ة يف األمل اللذَّ  ٰى وإذا ساو  .اء بهلقبح االبتد ،وتبجيالً  تعظيامً 

ل والتفضُّ  ،هإلمكان التحصيل بغري ،األملاملصلحة مل جيز فعل 

 وض).بالع

  يفعلال  اىلٰ ه تعأنَّ  تزلة عىلٰ املعفقت (اتَّ  :)هدام ظلُّ (قال الشارح 

 األمل لدفع الرضر لوجهني:

ط سُّ وع من دون توإزالة الرضر املدف قادر عىلٰ  ه تعاىلٰ ل: أنَّ األوَّ 

من تفسري  مرَّ  ما ) عىلٰ (فيكون فعله عبثاً  ،رضر) يعني األملا الهذ

 وهو قبيح.، (لقبح األمل تيضالعبث املق

أو   له تعاىلٰ ن فعا أن يكون موع إمَّ ملدفالرضر ذلك ا الثاين: أنَّ 

ال يفعله من   أنْ  قادر عىلٰ  ه تعاىلٰ ل باطل، ألنَّ فعل غريه، واألوَّ  من

، وهلذا يقبح  (فيكون فعله عبثاً  ،- ألملي اعني - ا) الرضردون هذ

ل أو نقص وَّ األ اء زاد عىلٰ سوبه  لدفع أمل فعلناه زيداً  نومل ا أنْ منَّ

 مل.بدون األإزالته  نا عىلٰ قدرتأي مع  )،اهعنه أو ساو

دفع رضر  عىلٰ  قادراً  تعاىلٰ  كان من فعل غريه كان اهللا (وإنْ 

 .فيكون قبيحاً ألمل، ]] ا٣٣٧[[ص /ا هذط الظامل من دون توسُّ 

من  ا م لظنٍّ  ه ال يفعل األملأنَّ  عىلٰ  فقوا) أي املعتزلة (أيضاً واتَّ 

 ه عامل بكلِّ ألنَّ  ،ىلٰ ه تعانعومل أو و دفع رضر عن املجلب نفع أ 

 عليه. الظنُّ ل ستحيء، فييش

به  من فعل ما يستحقُّ  ليمنع يومل زيداً  قالوا: وال جيوز أنْ 

 ه إنْ أنَّ  تعاىلٰ  وم قالوا: إذا علم اهللازع فيه ققد ناكان  وإنْ  ،بالعقا

فعل  عاىلٰ منه ت ه حيسنب، فإنَّ قابه الع فعل ما يستحقُّ  زيداً مل يومل 

(هبذا  زيد املتأملِّ  )يستحقُّ ال ، وعقاب عنهر اللرض ه دفعاً ب األمل

وهو  ملا فيه من النفع)، (عوضاً  به  تعاىلٰ  األمل) الذي فعله اهللا

 اب.عقمن السالمته 

 ف أبطل هذا القول بوجهني:خ املصنِّلشي(وا

، فيكون اب ملسقط للعقفو العا عىلٰ در قا تعاىلٰ  اهللا نَّ ل: أ األوَّ 

 ذكره. مقدَّ سري امل) بالتفبثاً نه علكو قبيحاً  ملط األتوسُّ 

  به فاً  مل يكن مكلَّ وإالَّ  ،االمتناع) العايص قادر عىلٰ  (الثاين: أنَّ 

من دون القدرة، التكليف  الستحالة ،- اعلك االمتنبذ أي -

اسطة األمل بو، فدفعه العقاب عنه بغري أملدفع رضر  (فهو قادر عىلٰ 

 ).يكون قبيحاً  تعاىلٰ  منه

ن من  : العايص متمكِّ )تعاىلٰ  اهللا رمحه( رتٰىض امل دقال السيِّ (

)، إزالة القبيح بالتوبة) لوجوب قبوهلا، (فال حيسن فعل األمل به

وهو العقاب، إذ هو الساقط بالتوبة، ال ، بهح مسبَّ القبيواملراد ب

 قبيح املوجب له.الفعل ال

ائلني الق عند ٰى (يتأتَّ  د املرتٰىض أي جواب السيِّ ) : (وهولهقو

الوجوب  د يعني السيِّ   أنْ إالَّ  ،بة عقالً قبول التو وجوبب

ل قبو نا بوجوبسواء قل ،مطلقاً  كالمه  ٰى يتمشَّ  ، فحينئذٍ الرشعيَّ 

 فاق عىلٰ لالتِّ  ،أو مل نقل - ةكام هو مذهب الوعيديَّ  - وبة عقالً تال

ِ  وَُهوَ  :عاىلٰ ت لقوله ،سمعاً  وجوب قبوهلا
�
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��ئاِت ِن اْعف ]] ٣٣٨[[ص /. ]٢٥ :ٰى [الشور �س�

 ٰى ليبق )اقبوهل لوجوب( د قولنا:السيِّ  فزدنا يف الكالم املنسوب إىلٰ 

 له. عليه مطابقاً  )هدام ظلُّ (إيراد كالم الشارح 

يا الدنيف  تعاىلٰ  اهللامل الذي يفعله أل، فاإذا ثبت هذا: ([و]قوله

ه يف اآلخرة ويفعل(واللطف،  ،ظعاتِّ لال العتبار) أيل

 الذنوب. وهو العقاب عىلٰ  ،ستحقاق)لال

ف من لَّ املكاللطف تقريب يقول: الغرض من  ولقائل أنْ 

ق يف خيل أنْ  قادر عىلٰ  تعاىلٰ  ية، واهللابعيده عن املعصالطاعة وت

ده بعِّ تُ عايص من امل ا ورهبةمنه بهقرِّ تُ  اتف رغبة يف الطاعاملكلَّ 

ط أمل، فيكون وسُّ ف من دون تاللطام مق قائامً لك ن ذفيكوعنها، 

 عبث.من تفسري ال ما مرَّ  عىلٰ  فعل األمل للطف عبثاً 

ا جهة حسن فجاز فعله، أمَّ  هر فإنَّ ا ما فعله لالعتباوأمَّ قوله: (

األمل  ي يفل) أ يف األوَّ  ان حسنه، وال بدَّ بيم قد تقدَّ ف لالستحقاق

 .امً كان ظل ض، وإالَّ عو (منلطف العتبار واللذي يفعله ال

يفعل األمل  ه تعاىلٰ : إنَّ مون (فقال أبو عيلٍّ واختلفوا) أي املتكلِّ 

] د [املرتٰىض (وخالفه السيِّ ،  عوضهاملتأملِّ  ل إىلٰ صلعوض) أي ليول

ط األمل، توسُّ  عوض من غريإيصال الإلمكان  ،)تعاىلٰ  رمحه اهللا(

(قول   ملرتٰىض ل اقو ]أي وهو) [ ،ثاً عب ينئذٍ ح طهفيكون توسُّ 

 ف. صنِّيخنا املش

 طفاً كان ل يف حسنه إنْ  كاٍف  كونه لطفاً  وقال بعض املعتزلة: إنَّ 

 ف.كلَّ لنفس امل

العوض يمكن االبتداء به، فكان  بأنَّ   فاملصنِّ احتجَّ 

 لقبحه. ىلٰ تعا عن اهللا فيٌّ ، والعبث منعبثاً  ألمل حينئذٍ ط اتوسُّ 

اء به بتدن االه حيسإنَّ ، فوابالثذا] ينتقض بال يقال: [ه 

 .قبيحاً  ط التكليف أيضاً فيكون توسُّ  كالعوض،
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 ي بني العوضام) أ ق بينه: الفرا نقول]] ألنَّ ٣٣٩[[ص /

التبجيل الثواب نفع دائم يقارنه التعظيم و (ظاهر، فإنَّ  والثواب

ف اق بخالستحق بااله إالَّ [وال حيسن فعل ه،االبتداء بلذي يقبح ا

 ]).ه جيوز االبتداء بهم، فإنَّ نه التعظيذي ال يقارالع نقطالعوض امل

)  اء بهيقبح االبتد وصلته يف قوله: (الذي )الذي (واعلم: أنَّ 

 املوصول والضمري يف الصلة ام مل يثنِّ جيل، وإنَّ ة للتعظيم والتبصف

التبجيل ظيم والتع ٰى معن ء هبام، ألنَّ داللذان يقبح االبتل: ايقو بأنْ 

 أفرد صفته. اهلذأمر واحد، و

العوض ال يقارنه التعظيم والتبجيل،   م أنَّ سلِّ  نُ قلت: ال فإنْ 

ظيم يكون التع ثواب الدائمنه البإيام ستحقُّ املؤمن الذي ي فإنَّ 

كان ذلك  عوضاً  ، فإذا استحقَّ والتبجيل الزمني له يف اآلخرة

 ل.عظيم والتبجيلتل العوض مقارناً 

كون تقدير يهذا ال عىلٰ  له ل املقارنانوالتبجي لتعظيمقلت: ا

ال يوجبهام نفس  اعرضي�  افاقي� اتِّ  ذلك العوض اقرتاناً اقرتاهنام ب

، الزم رتان ذايتٌّ اقرتاهنام به اق  فإنَّ ثواب بخالف ال ،وضالع

 -  ةاتيَّ لذأعني املقارنة ا - هذهالثواب ومرادنا باملقارنة يف تعريف 

 ة.فاقيَّ تِّ ال اال

االبتداء  يصحُّ  ال املستحقَّ العوض  بأنَّ  أبو عيلٍّ  جَّ قوله: (احت

 نْ وأ ال بدَّ  به)، إذ املستحقُّ  تفّضلليس كامل به، والعوض املستحقُّ 

 .ه قد يقع ابتداءً به، فإنَّ  تفّضلف املسبب االستحقاق بخال بقهيس

به  لتفّض وامل تحقُّ سالنفعني) يعني املق بني : الفر(واجلواب

يطلب  ذين يمكن أنْ لامن العباد  امحلصوهل ،هد)ام هو يف الشا(إنَّ 

)  ه تعاىلٰ ا يف حقِّ تهم عليه، (أمَّ لهم ومنَّ] االرتفاع عن تفضُّ ع[املنتف

فكيف ال يطلب  تنا وصفاتنا،ا بذوال علينو التفضُّ ق، إذ (هفرال ف

 ).؟لهتفضُّ 

 ه، وأنَّ بمستحقٍّ  ليس عامَّ  زاً متميِّ  العوض املستحقِّ ون ا كوأمَّ 

فيه، وهو من    نزاع]] ال٣٤٠ا /[[ص ممَّ  كذلبسببه، ف مسبوق

 ذاته.، بل من حيث به ابتداءً  ة ال يكون متفّضالً يثيَّ هذه احل

ة أو لذَّ  اللطف بغري أمل منه إذا أمكن حتصيل  أنَّ فوا يف(واختل

إسحاق و منع منه الشيخ أب ؟أم الألمل غريها هل جيوز فعل ا

 و هاشم.أبو )تعاىلٰ  هللارمحه ا( ٰىض د املرتزه السيِّ وجوَّ  ،فاملصنِّ

ام حيسن فعله للطف والعوض،  األمل إنَّ  الشيخ بأنَّ  جَّ احت

ان ل، فكحيصل باملتفّض لعوض ة، واحيصل باللذَّ واللطف هاهنا 

 .ط األمل عبثاً توسُّ 

األمل ان جراملنفعة واللطف ُخي  أنَّ ب  د املرتٰىض السيِّ  واحتجَّ 

 ة. اللذَّ  ٰى ، فساووعبثاً  نه ظلامً عن كو

ام حيسن للمصلحة،  إذ األمل إنَّ  ساواة،من امل املنع واب:جلاو

ة اللذَّ  اأمَّ و ،طه عبثاً وقد أمكن حتصيلها من دونه، فكان توسُّ 

 ). تداءً فيحسن فعلها اب

 :ة]سخيَّ لتناة وا[املسألة الرابعة: يف إبطال قول البكريَّ 

 االً نا أطفأملُّ ا نعلم تنَّ ان، ألة هذي(وقول البكريَّ  :فقال املصنِّ

ة أقرب منه، وقال شيوخنا القدماء التناسخيَّ  البهائم، وقول وتأملُّ 

،  يف املعصومنياألمل ره، ووقوعكُّ لوجوب تذ ،به، وهو باطل

لفزع له، ووجوب اهلرب منه وا ارنة االستخفافووجوب مق

 ). م مجلةً ل قوهلبطِ يُ  ملستحقِّ ا مناه من فعل غريقدَّ  وما زع،واجل

قوم منسوبون  مة وهالبكريَّ : (ذهبت )هدام ظلُّ (ارح قال الش

ون، ئم ال يتأملَّ األطفال والبها أنَّ  خت عبد الواحد إىلٰ بكر ابن أُ  إىلٰ 

باالستحقاق ال غري،  ام يكون حسناً األمل إنَّ  أصل هلم: أنَّ  عىلٰ  وبنوه

د االستحقاق، بمجرَّ ام حيسن  إنَّ ملاأل أنَّ  ة إىلٰ اسخيَّ التنهبت وذ

ه قد كان قبل ذلك يف ألنَّ  ام حيسن أمله إنَّ تأملِّ املوا: فالطفل وقال

هذا  إىلٰ انتقلت روحه  فلامَّ العقاب،  هيكل أذنب فيه، فاستحقَّ 

 وبنوه عىلٰ  .م، وكذلك البهائمالذنب املتقدِّ ب بتذِّ اهليكل اآلخر عُ 

ه ، وأنَّ حسوس)اهليكل امل هذا عند ء جمرَّ النفس يش و أنَّ صل هأ 

 آخر.عد قه ببدن بجيوز تعلُّ 

ة ة والتناسخيَّ ريَّ ن) يعني قويل البك]] (والقوال٣٤١ [[ص/

 (باطالن.

تنا، بل  حال طفوليَّ ا نتأملَّ أنَّ  رضورةا نعلم بالل: فألنَّ ا األوَّ أمَّ 

  اهللاذي ال يقدر عليه إالَّ الع باالخرتا شديداً  قبل بلوغنا بلحظة أملاً 

النار  ا منند قرهبه عدة ما جتدَّ  البهائم وشأملُّ م تنعل ، وكذلكتعاىلٰ 

 ال يقبل التشكيك. ارضوري�  وذيات علامً ل ذلك من املوأمثا

 إنْ و ل،ة (فهو أقرب من األوَّ يَّ سختناال ) وهو قولا الثاينوأمَّ 

، وهو رضوريٍّ  مله إنكار لع، ووجه كونه أقرب أنَّ كان حماالً 

ض ف) عن بعق املصنِّسحاو إد نقل الشيخ أبوق وجود األمل، 

عني من علامئنا رة بن أ عن زرا ويٌّ وهو مرل به، لقوا اقدمائن

 أنَّ  منة يَّ قول التناسخ فساده) أي فساد مني، والدليل عىلٰ املتقدِّ 

وليست (اهلاء) يف قوله:  ،باستحقاق سابق األمل ال يكون إالَّ 

فيه داللة يس ل لد هذا الدليبع ما ، ألنَّ التناسخ عائدة إىلٰ  (فساده)

 وجوه:( ،اسخالتن النبط ىلٰ ع
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األمل) احلاصل لنا (بسبب الذنب الصادر  كان ه لول: أنَّ األوَّ 

ا يف ذلك اهليكل، والنر أحنتذكَّ  جب أنْ ا يف هيكل آخر لوعنَّ

 م مثله.باطل بالرضورة، فاملقدَّ والتايل 

ببقاء  وطاً رشم راملالزمة جلواز كون التذكُّ  نع) يمولقائل أنْ 

 ق النفس بذلك البدن.علُّ ت

، ة نبياء واألئمَّ  كاألم تقع يف املعصومنيالاآل نَّ أ  اين:(الث

البعثة م قبل عنه بناع صدور الذضهم مع امتنرِ ميُ  تعاىلٰ  اهللا فإنَّ 

الذنب جيب  تقدير اإلرصار عىلٰ  م عىلٰ هنَّ فإ وأيضاً  . وبعدها

 .ل إمجاعاً اطهبم عند أمراضهم، وذلك ب خفافتاالس

صدور واز ض جلرملعند اهبم  ل: ال جيوز االستخفافيقاال 

 .التوبة منهم

ة واجب، فكان حلول  ا نقول: قبول التوبة عند التناسخيَّ ألنَّ 

 ).م مل يتوبوا، فعرفنا أهنَّ حينئذٍ  لامً املرض فيهم ظ

ال أمراضهم، وال ح م ثبوت إرصارهمسلِّ ا ال نُ وفيه نظر، فإنَّ 

 ]] التوبة، فإنَّ ٣٤٢ص [[/ رصار ثبوتإليلزم من عدم ا

الذنب علم بذلك ال ن عىلٰ الذنب فرعا منة وبار والترصإلا

رين  يكونون شاعتقدير القول بالتناسخ ال والشعور به، [و]عىلٰ 

، فال يلزم ابقة أصالً الصادر عنهم يف األبدان السالذنب ب

 ب.عقااالستخفاف وال سقوط ال

ال عند طفالبهائم واألب (الثالث: كان جيب االستخفاف

وجوابه  لتايل باطل باإلمجاع)،او ،حينئذٍ  ونذنبم ممرضهم، ألهنَّ 

 ما ذكرناه.

ع اجلز بة حيسنالعقوجهة  اآلالم الواقعة عىلٰ  (الرابع: أنَّ 

ع إليه يف إسقاطها،  ، والترضُّ تعاىلٰ  اهللا رب والفزع إىلٰ منها، واهل

رون أموا مكس، فإنَّ لعت به، واألمراض بان حلَّ فو عمَّ لعوسؤال ا

ت ا ليسزن، فعلمنا أهنَّ حلوا فواخلو زعجلبالصرب عليها وترك ا

 متني. يمنع من املقدَّ  ولقائل أنْ  ،)عقاباً 

جهة   مل يكن عىلٰ  ن، وإنْ  حيساألمل ا أنَّ نَّيَّ (اخلامس: قد ب

م ، ألهنَّ لةً ة مجيَّ ة والبكرل قول التناسخيَّ بطِ اق، وذلك يُ االستحق

  عىلٰ إالَّ  اآلالم ال حتسن م: إنَّ قوهل ، أي عىلٰ ه)صوهلم عليبنوا أُ 

 حقاق.هة االستج

،  التكليف املبتدأ، وهو شاقٌّ  ه ال خالف يف حسن فإنَّ  (وأيضاً 

 يف ال يسبقه تكليف قبله). نا يف تكلمكال ، إذبمستحقٍّ وليس 

بالتكليف غري  احلاصلةاآلالم  م أنَّ سلِّ ا ال نُ نظر، ألنَّ  يهوف

 ول: إنَّ يق، تعاىلٰ  شكر لنعم اهللا اليفلتك: ايقولن م ، فإنَّ مستحقٍّ 

 اجب. املنعم وإذ شكر  ،األمل مستحقٌّ  ذاه

*   *   * 

 ]:ملألة وا حدِّ اللذَّ [املسألة السادسة: يف ]]٣٦٣[[ص 

ة إدراك املالئم، املنايف، واللذَّ  : (واألمل إدراكقال املصنِّف 

ة املبرصست اخلالولي  يلة).لصورة مجأ  مبتدص عن األمل للذَّ

ة ع ا ذا حدُّ (ه  : ) هقال الشارح (دام ظلُّ  )، ند األوائل ألمل واللذَّ

م يعني احل  ة إ (قالوا: األمل إدراك املنايف  كامء، فإهنَّ املالئم، دراك  واللذَّ

ة (بذلك) أي هبذين احلدَّ األمل و  ومها) أي حدُّ ة أيضًا  واملعتزل    ين. اللذَّ

) أي املتكلِّمون (و ،  األمل وجوديٌّ نَّ أ  (عىلٰ حلكامء وااتَّفق الكلُّ

ة، فذهب حمّمد بن زكريَّ للتلفوا يف ااخو ة أنَّ اللذَّ  ا الطبيب إىلٰ ذَّ

ةأنَّ ال، أو عبارة عن اخلالص عن األمل عن احلالة اخلروج  هي لذَّ

 هذين التفسريين عدميَّة.  عىلٰ  الطبيعيَّة)، فهي

ل) أي التفسري األا الشيخ (وأبطل ة، ل للوَّ ملصنِّف األوَّ ني أعذَّ

وقعت  حتصل وإن يسبق األمل، كمن ةاللذَّ  نَّ (بأاخلالص عن األمل، 

من غري  هبا  ة) ابتداًء، (فإنَّه يلتذُّ صورة مجيل عينه عىلٰ 

الصًا منه)، ة خأمل الشوق، فال تكون اللذَّ ]] سابقة ٣٦٤ [[ص/

ق بعد ثبوت ذلك اليشإنَّام  ءألنَّ اخلالص من اليش مل ألء، وايتحقَّ

ق اخل يتحقَّ مل هنا ة، فهي  قُّ منه مع حت صالق، فال يتحقَّ ق اللذَّ

 خالص من األمل.مغايرة لل

ة ين للالتفسري الثاقوله: (والثاين أيضًا باطل)، يريد به   - ذَّ

، ووجه بطالنه أنَّ اخلروج عن -أعني اخلروج عن احلالة الطبيعية 

ة، فكذاالطبيعيَّ  احلالة إذ ال بدَّ  ،د األملكون عني ة كام يكون عند اللذَّ

كان األمل  ة إنْ ما وانفعال احلاسَّ  ل حال دُّ تبالتني من احليف كلتا 

 ني.ة جسامنيَّ واللذَّ 

لتعريف (أخذ ما  يف ا خلطاءأي يف هذا ا (والسبب فيه)

ة إنَّام حتصل باإلدبالعرض مكان ما بالذات  راك الذي ال، ألنَّ اللذَّ

ة ا  ما).  لٍ ل حابدُّ يقتضيه ت عاالً نفحيصل إالَّ بانفعال احلاسَّ

*   *   * 

 ):ـه٨ ق( احلسن الديلمي /يندِّ الم أعال

عل أو فالم من اآل وحسن مجيع ما فعله تعاىلٰ ]] ٥٠[[ص 

لعيب، ه من االعتبار املخرج له من اباحته، ملا فيأو إ بأمره

ز حيِّ  ساءة إىلٰ واإلقبيل الظلم والعوض الزائد املخرج له عن 

 .انحسالعدل واإل
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م عن الظل لوقوع لظامل،وم من اتصاف للمظلووجوب االن

 . له تعاىلٰ  كارهاً ن كا نإ، ومتكينه تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يورياملقداد الس /ةاللوامع اإلهليَّ 

 : األمل عىلٰ النوع الثالث: العوض  ]]٢٣٤[[ص 

 :وفيه فوائد

ا  إمَّ  يماخلايل عن تعظ النفع املستحقُّ  العوض، وهو :وىلٰ األُ 

  . والثاين عليه تعاىلٰ  ،ة خاصَّ  الين ل عوَّ ، واألمل أو زائد عليهألل وٍ مسا

 :وله أسباب

 ل: إنزال األمل.األوَّ 

ه لو أنَّ  مَ لِ كإماتة ابن لزيد عُ  الغريصلحة ت املنافع ملويالثاين: تف

 .هانتفع ب عاش

علم رضوري أو   ىلٰ واء استند إالثالث: إنزال الغموم س

لدليل ناصب للعلم واللق لذلك اه هو اخلانَّ أل، مكتسب أو ظنٍّ 

 فال.  ا ما يستند إلينارة، وأمَّ امواأل

 ا بأمره وإباحته.الرابع: ما كان منَّ

احليوان األعجم ري العاقل ككني غان بتم: ما ك مساخلا

 ه عقالً ه، ومل خيلق لوخلق امليل فيه إلي ،منه اهه إيَّ لتمكين ،واملجنون

 مللجئ.اوه فكان كاملغري ل ،زاجراً 

اهللا  : «إنَّ  لقوله وان،احلي ىلٰ ض يف هذا عالعو وقيل:

 من القرناء». ءينتصف للجامَّ 

االنتصاف،  عىلٰ  بل، ٰى عاملدَّ  إذ ال داللة فيه عىلٰ  ،وفيه نظر

من  ، وهو أعمُّ املستحقِّ  العوض إىلٰ ]] ٢٣٥/[[ص  وهو إيصال 

املظلوم  عىلٰ ه يمكن محله  أو غريه، مع أنَّ املؤمل العوض منكون 

ه بِّ ة الثاين فُش وقوَّ  ،ءباجلّام  هبِّ فُش ل األوَّ  ضعف، لظامل جمازاً وال

 بالقرناء.

 ».رباجامء جِ ح العجر: «وقيل: ال عوض هنا لقوله 

 عدم القصاص. وفيه نظر، إلمكان محله عىلٰ 

فالعوض اإليالم،  إىلٰ  كان احليوان ملجأً  ايض: إنْ الق وقال

 كاٍف  غريه وحد نمكُّ الت بأنَّ  ااحليوان، حمتج�   فعىلٰ وإالَّ  ،عليه تعاىلٰ 

اد بصنعة احلدَّ  العوض عىلٰ  وجب لوإالَّ  ،يف استحقاق العوض

ا ه بخالف القاتل، وأمَّ لقبح ذمِّ  ،فاقاً وهو باطل اتِّ ، السيف للقاتل

 امللجأ. فالعوض عليه، لعدم حسن ذمِّ  ،مع اإلجلاء

ه وجه من  فيم علَ يُ  ا أنْ إمَّ م تعريفه، وهو األمل، قد تقدَّ  الثانية:

كلطمة اليتيم  أو ظلامً  يكون عبثاً  ة: أنْ ثوقد ذكر ثالح، وجوه القب

زيادة ظلمه بذلك،  مَ لِ الظامل إذا عُ م مفسدة كإيال أو يشتمل عىلٰ 

م علَ  يُ أو ال .عليه تعاىلٰ ة القبح الستحال ،ةا خاصَّ وذلك يصدر عنَّ

 هو أقسام:فيه ذلك، و

 ىلٰ عبد عب الوكرض ،كالعقاب ،احق� مست يكون ل: أنْ األوَّ 

 .انهعصي

 .اء املرِّ كرشب الدو ،لرضر افعاً ه دونك الثاين:

 للنفع. الثالث: كونه جالباً 

 العادة. ٰى جمررابع: كونه لا

كقتل من  عتوقَّ ر يُ وجه الدفع لرض اخلامس: كونه عىلٰ 

 ا. ومنَّ وهو قد يصدر منه تعاىلٰ  ،ه حسناً هذا كلُّ   ٰى سمَّ ويُ  ،يقصدنا

 سن قسامن:حلا أنَّ ة: قد علمت الثثلا

 ا بأمره تعاىلٰ ا إمَّ منَّ ل: ما كان صادراً وَّ األ ]]٢٣٦[[ص /

والعوض  .لكالذبح لألكاحته أو إب ،ضحيةاألأو ندبه ك ،ٰى كاهلد

 ن عدمها. إذ كان يمك ،ةن العلَّ ، ملا ذكرناه ميف هذه عليه تعاىلٰ 

يه، وما  ف فال عوض ا باالستحقاق والدفعر عنَّا ما صدوأمَّ 

فالعوض علينا،  رقةملحالنار ا لقاء يفالعادة كاإل ٰى جركان بم

قلنا:  نْ ذا إ، وكها طبعاً علقلنا بف والنار كاآللة إنْ  ،إليالملقصدنا ا

 جيوز ادة حكمة الإجراء الع فألنَّ  ،هو املحرق بالعادة ه تعاىلٰ إنَّ 

 . أو ويلٍّ  بيٍّ بل لتصديق ن ،قاً قضها مطلن

 تحقاق، فالكان باالس امف منه تعاىلٰ  راً ادن صما يكو الثاين:

عند  الرٰىض  حدِّ  إىلٰ  ائداً فعليه عوضه ز كان مبتدأً ما ه وعوض في

 بينه مع األمل وبني عدم األمل والعوض ريِّ ُخ  ل، بحيث لواق ع كلِّ 

 ملِّ ا للمتأمَّ ن مع اللطفية إهو وجه حسنه لكهذا ل، والختار األوَّ 

ث بعدم عبالم بعدم العوض وظلمها لزم الأو لغريه، إذ لوال

 . اد بالثاينل وعبَّ باألوَّ  عيلٍّ  أبو ٰى تفطفية، واكالل

خذ املنافع ه بأمظلوم من ظاملللالرابعة: جيب عليه االنتصاف 

ه م، ألنَّ املظلو صاهلا إىلٰ غريه وإي وعىلٰ  ا عليه تعاىلٰ ة له أمَّ ملستحقَّ ا

مع قدرته ه مل ينتصف ل م وعدم منعه باجلرب لوبتمكينه من الظل

 .الً عققبيح  ه، وهوحقِّ ك لزم ضياع لذ عىلٰ 

 زهجوَّ له يف احلال يوازي ظلمه؟ وهل جيوز متكينه وال عوض 

لوقوعه كام يف امللوك الظلمة الذين يصدر  ،اشمي وأبو هلبلخا

ز جوَّ هيا هلم، لكن بعد حصول مساوستَ عنهم آالم عظيمة ويُ 

 لجلواز التفضُّ ، غري عوض هلمخروجهم من الدنيا من  البلخي
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 يكتسبوا، ألنَّ  ٰى قية حتَّ لتبم ااشأبو ه وأوجب .خرةعليهم يف اآل

من متكني  د يِّ سع الومن .به واجبالق علَّ فال يُ  ،ل جائزالتفضُّ 

 هبامق علَّ ئزان فال يُ ل والتبقية جاالتفضُّ  هذا حاله، ألنَّ  نْ مَ 

 امليكون للظ أنْ ممنوع، إذ من اجلائز  الواجب، وما استبعداه

  ، ه تعاىلٰ ل لصوعلومة احلهي مظلمه، وتوازي  عاىلٰ أعواض عليه ت

 نظر. وفيه أيضاً فجاز متكينه. 

 :ام العوضحكاخلامسة: يف أ 

نفع   ام حسن الشتامله عىلٰ نَّ إه  ه ال جيب دوامه، ألنَّ أنَّ  احلقُّ  : لوَّ األ

معها،   مضاعفة، نختار األمل أضعافاً ]] ٢٣٧/[[ص  األمل  زائد عىلٰ 

سن  حي  اهدلش ا يف اوألنَّ   .قطعًا كان من وإنْ   فيه ه حسن كاٍف وج وهذا  

 . ع منقطع نزر طرة كالبحر لنف ركوب األهوال اخل ا منَّ 

 ،ضعوَّ فيُ  ، صاحبه بانقطاعه لتأملَّ وإالَّ  ،مهواد وأوجب أبو عيلٍّ 

يا، كذلك لوجب إيصاله يف الدن كان ه لووبأنَّ  .لفيتسلس ،فينقطع

 يصاله باطل.إ انع مناجب ال ملمنع الو ألنَّ 

التدريج   ز إيصاله عىلٰ اجلوه، أملُّ ل باملنع من تب األوَّ واوج

ثّم   هياً له سا ه جيعنه، وأنَّ بيا ءيث ال يشعر بانقطاعه كام جيبحي

 ة التأخري. ا الثاين، فالحتامل مصلح. وأمَّ يقطعه فال يتأملَّ 

 اهللاق ة فرَّ أهل اجلنَّكان من  لوم إنْ املظ ة إيصاله، إنَّ ين: كيفيَّ ثاال

دائمة، ث تصري بحيها مثلليه بع لهفضِّ يُ ات أو األوق  ه عىلٰ عواضأ 

ه ال فرق ألنَّ به، ء من عقاجزط هبا ن أهل العقاب أسقكان م وإنْ 

 ق ذلك اإلسقاط عىلٰ فرِّ ، ويُ بني حصول املنافع ودفع املضارِّ 

 يظهر له التخفيف. بحيث ال األوقات

ذ ال ذاوالت د نفعرَّ ه جمنَّ صاحبه به، أل ال جيب إشعار الثالث:

 ،يمالتعظ الشتامله عىلٰ  ،جبلواب اف الثواتعظيم، بخال يهجيب ف

 عور به.الش مع وهو ال حيصل إالَّ 

 منافعه يف نوع دون آخر، بل أّي نوع من  ه ال تتعنيَّ ع: أنَّ الراب

 أنْ  ه جيب، بخالف الثواب فإنَّ ٰى حصل كفوالشهوة  االلتذاذ

ب والرش ألكله كاذِّ من مال فه املكلَّ فَ جنس ما ألِ يكون من 

 . ل املشاقِّ ي رغب فيه يف حتمُّ الذ ه هونَّ والنكاح، أل

 وآخرةً  ا دنياً جوازه منَّ احلقُّ  إسقاطه؟ حُّ يصه هل نَّ أ اخلامس: 

ه نفع للظامل وإحسان هبت ويف ،للمتأملِّ  ه حقٌّ الظامل لنا، ألنَّ  يف حقِّ 

 أيب احلسني.وهو قول  حسان حسن،إ إليه، وكلُّ 

 ،يفائهستا نقدر عىلٰ ا ال نَّ من ذلك، ألشم ها  وأبوقايضال نعوم

 ه.املحجور علي بيفحالنا فيه كحال الص ،وال نعلم مقداره

الشارع منع  فإنَّ  ه قياس غري تامٍّ وفيه نظر، ألنَّ ]] ٢٣٨[ص [/

ذي  وز بالصبيِّ ه لوال منع الرشع جينَّ إ ٰى ة حتَّ عية رش صلحمل الصبيَّ 

ه حقُّ هيب ما يست : جيوز أنْ النقو فعىلٰ  ،ماله ف يفالديانة الترصُّ 

 .ه إحسان إليهفإنَّ  النتفاعه به ،لغرينا تعاىلٰ  ليهع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /رشيوم احلفع ناال

 :ض اآلالموليه عجيب ع ه تعاىلٰ نَّ أ يف ]]٨٩[[ص /

مة احلّيل] قال   بجي ه تعاىلٰ أنَّ  يف :السادساملبحث : [أي العالَّ

لنفع هو ا العوض ٰى معنعنه، و اآلالم الصادرة ضعليه فعل عو

اهللا   ، تعاىلٰ اً ن ظامل لكاوإالَّ  ،لمن التعظيم واإلجال اخلايل املستحقُّ 

 . لكان عبثاً وإالَّ  ،األمل عن ذلك. وجيب زيادته عىلٰ 

ن وجوه فيه وجه م معلَ ا أن يُ مل احلاصل للحيوان إمَّ األقول: أ 

ون فيك ،م فيه ذلكعلَ ال يُ  ة، أوا خاصَّ نَّع فذلك يصدر ،بحالق

 حلسن األمل وجوه: رَ كِ ذُ قد . واً سنح

 . اتحق� ه مسونك :لاألوَّ الوجه 

 .ملِّ أاملت ىلٰ إد العائد يالنفع الزا عىلٰ  كونه مشتمالً  :الثاين الوجه

لزائد ر اوجه دفع الرض عىلٰ  كونه مشتمالً  :ثثاللاالوجه 

 .عليه

 ة.ه العادب رتج كونه بام :الرابعالوجه 

 لدفع.ه اوج ىلٰ ع الً كونه مشتم :اخلامسالوجه 

 ادراً وقد يكون ص ،عنه تعاىلٰ  ن صادراً وذلك احلسن قد يكو

 . عنّا

 ا. وقد يكون صادرًا عنَّ ،عنه تعاىلٰ  ا ما كان صادراً فأمَّ 

ا   فيجب فيه ،وجه النفع عىلٰ  صادرًا عنه تعاىلٰ  كانما فأمَّ

 أمران:

ل: .  عنه اهللا ، تعاىلٰ ان ظاملاً لك وإالَّ  ،عنه ضعوال األمر األوَّ

ه نَّ ل، ألعاق  عند كلِّ ا الرض حدِّ  إىلٰ  األمل عىلٰ  يكون زائداً  أنْ  جيبو

الشاهد إيالم شخص لتعويضه عوض أمله  يف]] ٩٠[[ص /يقبح 

 العبثية. تامله عىلٰ شال ،من غري زيادة

ليخرج  ،هغريل وأ  ا للمتأملِّ إمَّ  ،اللطف له عىلٰ اشتام األمر الثاين:

 العبث. من

ح، فيجب  ا فيه وجه من وجوه القبممَّ ا عنَّ ادراً ا ما كان صوأمَّ 

ولداللة السمع عليه،  .مل لعدلهؤ من امللمتأملِّ االنتصاف ل هللا عىلٰ 

 . لكان ظاملاً  الَّ إلألمل، و ويكون العوض مساوياً 
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 وهنا فوائد:

من تعظيم  يلاخلا هو النفع املستحقُّ  عوضال :ىلٰ واألُ الفايدة 

عن التعظيم  يد اخللوِّ وبقل، ضُّ فالت خرج تحقِّ ل، فبقيد املسإجالو

 رج الثواب.خ

الشاهد  ه ال حيسن يفألنَّ  ،العوض ب دوامال جي :الثانيةدة ايالف

العظيمة لنفع منقطع  قِّ ركوب األهوال اخلطرية ومكابدة املشا

 قليل.

جلواز أن  ،الدنيا وض ال جيب حصوله يفلعا :الثةالثالفايدة 

وقد  ،الدنيا يف حاصالً  ند يكوبل ق  ،تأخريه املصلحة يفاهللا لم يع

 يكون.ال 

 ا أنْ إمَّ  ،اآلخرة ه يفليه عوض أمليصل إالذي  :بعةراالالفايدة 

ان من أهل ك نْ فإ .أو من أهل العقاب ،يكون من أهل الثواب

 عىلٰ  تعاىلٰ اهللا قها فرِّ يُ  نْ أب إليه عواضهأ فيكفيه إيصال  ،الثواب

 ،بالعقا من أهلكان  ل عليه بمثلها. وإنْ تفضَّ و يأ ، األوقات

ق فرِّ يُ  نْ أب ،ففيلتخه اال يظهر لث ابه بحيعق من اً سقط هبا جزءأ 

 األوقات. القدر عىلٰ 

  ،أو إباحته عاىلٰ تمره ا بأاألمل الصادر عنَّ :اخلامسةالفايدة 

ن وكذا ما يصدر عنه م ،عجامواتلاوالصادر عن غري العاقل ك

 ري فعلة من غحلاصلة الغري وإنزال الغموم اصلحفعة ملاملن يتتفو

 كرمه.له ولعد ،تعاىلٰ اهللا  ه عىلٰ كلُّ جيب عوض ذلك  ،العبد

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

مة احلّيل]ي ا[أ  لاق ]] ٢٧٩[[ص  يف  :: البحث الثالثلعالَّ

ة،  خاصَّ  لنامن فعح لقبياف مل: وهو رضبان: قبيح، وحسن. األ

باحة كذبح فعلنا مع اإل منا مَّ إ حلسنوالعوض فيه علينا. وا

 ي،ية، أو [مع] وجوبه كاهلدحضاألُ [مع] ندبه ك أوحليوان، ا

ا مع  مَّ إ، تعاىلٰ  ه فعل ا منمَّ إ. وتعاىلٰ  اهللا ه عىلٰ والعوض يف ذلك كلِّ 

  ا مَّ إ، لدنياتداًء كاآلالم املبتدأة يف ابااالستحقاق كالعقاب، أو 

وض الزائد، نها العسه حووج طفال.أو لغريه كاأل فللمكلَّ 

ا مَّ إ واللطف معاً  يه،عل َض رِ مل لو عُ ألا ف معكلَّ بحيث خيتاره امل

 اللطف أو لغريه، فبالعوض الزائد خيرج عن الظلم، وبللمتأملِّ 

 خيرج عن العبث.

لطف تبع بحث الأ ، قد تكون ألطافاً  كانت اآلالم لـامَّ أقول: 

يع ة: مجثنويَّ ال فقالت ،يف ذلكتلف الناس مل، وقد اخاأل حثبب

ة قالت البكريَّ نة. ومجيعها حس :ةشعريَّ اآلالم قبيحة، وقالت األ

بو وقال أ  . فقبيحالَّ إو ،فهو حسن اة: ما كان مستحق� والتناسخيَّ 

 قي حسن.والبا ،حفهو قبي : ما كان منها ظلامً يائبَّ اجلُ  عيلٍّ 

عض ح ذكر بفالقبي ،سنح وحبيق  ىلٰ إموها قسَّ قون واملحقِّ 

 ثالثة: وهاً العلامء له وج

ليستقي من  خصاً يستأجر شمن ك، يكون عبثاً  ل: أنْ وَّ األ

 فيه. البحر ويصبُّ 

 يب.كلطمة اليتيم لغري التأد يكون ظلامً  الثاين: أنْ 

ذا علم إظلمه  عىلٰ يالم الظامل إك ون فيه مفسدة،يك الثالث: أنْ 

 ليس بعبث وال ظلم. هقبيح مع أنَّ  هنَّ إ، فبذلك د ظلامً ه يزداأنَّ 

 :كروا له وجوهاً سن ذواحل]] ٢٨٠ [[ص/

 د عبده عىلٰ ب السيِّ للعقاب، كرض استحق� ل: كونه موَّ ألا

 عصيانه.

 .ملرَّ دواء اب املريض الدفع رضر، كرش الثاين: اشتامله عىلٰ 

 ة.وض عنه مع اللطفيَّ فع، كالعلنل الثالث: كونه جالباً 

  ٰى لقالطفل امل تعاىلٰ  اهللاق حراإالعادة، ك ٰى ونه بمجرالرابع: ك

 ار.يف الن

ذا قتلنا من يقصد  إكام نفس، عن ال دفعاً  لفعَ اخلامس: أن يُ 

 قتلنا.

ة، الستحالة كونه ا خاصَّ ام يصدر عنَّنَّ إفالقبيح  ،ر هذاذا تقرَّ إ

د يصدر ا احلسن فقوأمَّ ض فيه علينا. للقبيح، والعو فاعالً  اىلٰ تع

 . عنه تعاىلٰ ر [وقد يصد ،اعنَّ

كل، ألل ه كذبح احليوانحتباإا مع مَّ إف ،ا]ا الذي يصدر عنَّأمَّ 

ضحية والعقيقة، أو مع وجوبه كذبح النذور ح األُ كذببه ندمع  أو

 اهللا ىلٰ والعوض يف هذه الثالثة ع ع.ارات وهدي التمتُّ والكفَّ 

 .غري مستحقٍّ  ت أملاً ملَّ فلكوهنا تأ ،استحقاقها العوض ا. أمَّ تعاىلٰ 

نا مرنات، وقد أ لحيوانا وللك لماه نَّ فأل ،تعاىلٰ  اهللا ا كونه عىلٰ مَّ أ و

العادة،  ٰى مل احلاصل بمجرا األوأمَّ  رون.مأمو ونحن ،هايالمإب

ر، النايف  ٰى يالم الطفل امللقإا ا قصدنفالعوض فيه علينا، ألنَّ 

 الَّ إهها بست النار وشالنار، ولي مل يقصد ذلك بخلق والباري تعاىلٰ 

 .كذا هناف اداحلدَّ  ىلٰ ه ال عوض عأنَّ يف، وكام يالم كالس اإليف آلة

 تعاىلٰ  اهللاملحرق هو  نَّ إ :ذا قلناإا ، وأمَّ طبيعةقلنا بال نْ إا هذ

واهللا ة حكمة ال جيوز نقضها، العادجراء إ نَّ العادة، فأل ٰى بمجر

 ة.مل يف احلقيقملؤه اكأنَّ  ٰى قفصار املللقاء، ذا اإلنا عن هقد هنا تعاىلٰ 
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وجه   ا عىلٰ مَّ إف ،كة العبدال برشصدر عنه ا الذي يوأمَّ 

 أو ال عىلٰ  .به عوض ستحقُّ  يك الذلو ،ق كالعقابقااالستح

وذلك ] ]٢٨١/[[ص  ،مبتدأً  وجه االستحقاق، فيكون أملاً 

 طفال. فني أو لغريهم كاألا للمكلَّ مَّ إدنيا، كاآلالم الصادرة يف ال

يف حسنها من   ف: ال بدَّ نِّصفقال امل ، حسنها يف جهة َف لِ واختُ 

 أمرين:

مل لو ألف الَّ كار معه املتالذي خي لزائدعوض اا: الأحدمه

 عليه. َض رِ عُ 

فني  املكلَّ  حقِّ   كام يفا للمتأملِّ مَّ إ ،اللطف وثانيهام: اشتامله عىلٰ 

،  اىلٰ تع اهللا ىلٰ إ رجع ملَّ ذا تأإا الواجد منَّ نَّ إفني، فاملكلَّ  كام يف حقِّ 

وباجلملة  ،الناس من حقوقهم ىلٰ إرج توبة، وخيه بالوبذن وتالىفٰ 

الطفل،  كام يف حقِّ  ،أو لغريه صية.املعن ويبعد عاعة لطا ىلٰ إيقرب 

لنا يف اجتناب املعايص.   لطفاً   كان ذلكذا شاهدنا الطفل يتأملَّ إا نَّ إف

لطف أعني ال ثاينوبال .عن كونه ظلامً عوض خيرج ل أعني الوَّ فباأل

د ئمل عوض زايف األ يكون أنْ ذن جيب إ، فثاً عب خيرج عن كونه

ومها   ،)عنه اهللا تعاىلٰ ( اً بثعا ظاملاً  عاىلٰ ت  لكانالَّ إوغرض، و

 وبه قال أبو هاشم. ،قبيحان

 سواءمل، يف حسن األ العوض كاٍف وجود  أبوه: وقال أبو عيلٍّ 

 ال.و أ  كان لطفاً 

 سنيف احل كاٍف  ه لطفاً ي: كونالصيمرليامن اد بن سوقال عبَّ 

ل طوِّ نُ  ال تدالالتقوال اساأل . وهلم يف تقرير هذهملِّ ذا كان للمتأإ

 ف. ق ما قاله املصنِّقَّ لكن املح ،كرهابذ

*   *   * 

  آ اغ: - ٤

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٣(ج  جممع البيان

 ايَ : ىلٰ [يف قوله تعاايش يف تفسريه العيَّ  ٰى ]] ورو٣٨٢[[ص 
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بن عمري، عن ابن ه عن ابإسناد]] ٦٧[املائدة:  �فِِر�َن ال

بن عبد  جابرو اسن أيب صالح، عن ابن عبَّ ع عن الكلبي، أذينة،

  للناس،  ا ي� عل بصني أنْ  9 داً حممّ  ، قاال: أمر اهللاُاهللا

ابن  ٰى حاب يقولوا: أنْ  9ف رسول اهللا هم بواليته، فتخوَّ خِرب فيُ 

، فقام اهللا إليه هذه اآلية ىٰ يطعنوا يف ذلك عليه، فأوح ه، وأنْ عمِّ 

و د أبثناه السيِّ ه قد حدَّ  بعينوهذا اخلرب .مٍّ يوم غدير ُخ  بواليته

ابن أيب  نع بإسناده احلسكاين، كم أيب القاسمعن احلا احلمد،

 .)والتأويل يلضشواهد التنزيل لقواعد التف(ب كتا مري يفع

الغنوي، عن أيب  ان بن عيلٍّ حيَّ  ع إىلٰ سناد املرفوباإل وفيه أيضاً 

، فأخذ  ية يف عيلٍّ قال: نزلت هذه اآل ،اسعبَّ  ابنعن  صالح،

مواله،  يلٌّ اله فعن كنت مو«مفقال:  بيده  9سول اهللا ر

عاداه». وقد أورد هذا اخلرب بعينه  نم اِد عو ، واالهن م لِ وا مَّ هُ اللَّ 

]] ٣٨٣/[[ص  علبي يفد بن إبراهيم الثأبو إسحاق أمحد بن حممّ 

ية يف اس، قال: نزلت هذه اآلابن عبَّ  إىلٰ  تفسريه بإسناده مرفوعاً 

د بي 9رسول اهللا ذ غ فيه، فأخبلِّ يُ  أنْ  9 النبيَّ  أمر،  عيلٍّ 

من  والِ  مَّ هُ لَّ ، المواله اله فعيلٌّ وم فقال: «من كنت  عيلٍّ 

 .من عاداه» وااله، وعادِ 

 أنَّ  أيب عبد اهللا عفر وأيب ج وقد اشتهرت الروايات عن

 أنْ خياف  ، فكان ي�اعل يستخلف أنْ  9 هنبيِّ  إىلٰ  ٰى اهللا أوح

اآلية  هذه ىلٰ ن أصحابه، فأنزل اهللا تعامجاعة م ذلك عىلٰ  قَّ يش

 ائه.أدب اهللا أمره م بامياالق له عىلٰ  جيعاً تش

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦العالَّ

 : بليغ يف عيلٍّ ية التنزول آ ]]١٧٢[[ص 

 يَ  :قوله تعاىلٰ الثانية: 
�
�
َ
 ا أ

�
 بَل

ُ
 مَ َها ا�ر�ُسول

ْ
 غ

ْ
ن
ُ
 ا أ

َ
 ِمْن  ِزل

َ
ْك إِ�َ

 رَ 
َ

َ اْجلُْمُهوُر أَ  ]] َنَقَل ١٧٣ص [[/، ]٦٧: [املائدة ��ك  ْت ِيف َنَزلَ ا هنَّ

ِد بِيَ  9اهللاِ َفَأَخَذ َرُسوُل  ،َيْوَم اْلَغِديرِ  َعِيلٍّ َبيَاِن َفْضِل 

َا النَّاُس  :َقاَل وَ  ، َعِيلٍّ   ،»؟ْنُفِسُكمْ ِمنُْكْم بِأَ   َأْوَىلٰ ْسُت َألَ  ،«َأهيُّ

 مَّ هُ لَّ ال ،هُ َال وْ مَ َالُه َفَعِيلٌّ ُكنُْت َموْ ْن مَ «: َقاَل اهللاِ، َرُسوَل  َيا َبَىلٰ  :َقاُلوا

اْخُذْل َمْن  وَ  ،هُ  َمْن َنَرصَ اْنُرصْ وَ  ،َعاِد َمْن َعاَداهُ وَ  ، َمْن َواالهُ َوالِ 

 َكيَْف َما َداَر». َأِدِر اْحلَقَّ َمَعهُ وَ  ،َخَذَلهُ 

ولعدم  ،«ألست»: مقدُّ لت ،فبالترصُّ  وىلٰ راد به األيُ  املوىلٰ 

 . ة غريه هاهنا حيصال

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ت يض (لبياا )/١(ج يم تقسالرصاط امل

 مَ : قوله تعاىلٰ  :]] ومنها٢٥٩[[ص 
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 ].٦٧[املائدة:  َر��ك

هل طها أ فأسق )،يف عيلٍّ (املصحف  ت يفكان :قلتم :قالوا

 : يقول  تعاىلٰ كيف ذلك واهللا ،ةنَّالسُّ 
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ا كيف وقد أمجعو ،مل يذهب إليها إمامي ٰى هذه الدعو :قلنا

ا  هنَّ إ :ام قلناوإنَّ  ؟من قرأ بتلك الزيادة يف صالته بطلت أنَّ  عىلٰ 

نقل الثعلبي عن  :تفسريهيف  ل ابن املرتٰىض قا وقد، عيلٍّ  نزلت يف

 مَ  :عاىلٰ قوله تبراد ملا أنَّ   عيلٍّ  د بنجعفر حممّ  يبأ 
ْ
غ

�
  بَل

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
ا أ

 
َ

ْك فأقامه بغدير  ،اءعن الفرَّ  ونقله أيضاً .  يف فضل عيلٍّ  إِ�َ

 ،علبيلثا ونقل نزوهلا فيه أيضاً  .راً شاء اهللا حمرَّ  وسيأيت إنْ  ،مٍّ ُخ 

يف  يقونقلها ابن البطر .اسعبَّ  عن ابن ،سم احلسكاينالقا وأبو

ق رُ منها بطُ  كلٌّ  ،لبيثعالتفسري  منو ،أيب القاسم اخلصائص عن

 عديدة. 

*   *   * 

 هـ): ٨٧٧الكلامت النافعات/ البيايض (ت 

 : نزلتلـامَّ وقد قال الثعلبي يف تفسريه: ]] ٢٥٧[ص [
ْ
غ

�
بَل

ْ مَ 
َ

 إِ�
َ

ِزل
ْ
ن
ُ
 ا أ

َ
وقال:   بيد عيلٍّ  يُّ ، أخذ النب] ٦٧[املائدة: ية اآل ...ك

 مواله». ت مواله فعيلٌّ كن«من 

 9 النبيَّ  ٰى تبن النعامن الفهري فأث ربلغ احل شاع ذلك امَّ فل

: 9 بيُّ ن اهللا؟ فقال النهذا يشء منك أم م: - بعد كالم - وقال

ٰ  ،ه من أمر اهللا»إنَّ  هو «والذي ال إله إالَّ  ول:  احلرث وهو يق فوىلَّ

ء أو من السام جارةً ح ا فأمطر عليناحمّمد حق�  كان ما يقول  إنْ مَّ هُ اللَّ 

ره. بُ هامته فخرج من دُ  بحجر عىلٰ اهللا اه فرمم، ا بعذاب أليتنائ

 سَ : وأنزل اهللا سبحانه
َ

ل
َ
 َسأ

ٌ
  بِ ائِل

َ
 اآلية ... �اقٍِع اٍب وَ َعذ

 . ]١[املعارج: 

*   *   * 

  آ ال: -  ٥

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٣ج ( مع البيانجم

َ : [قوله تعاىلٰ ]] ٢٧٤[[ص 
ْ

ُت ْوَم ا�
ْ
َمل

ْ
�

َ
 أ

َ
  نَُ�مْ ْم ِدي�ُ  ل

 
َ
مَ َوأ

ْ
ُت عَ �

ْ
مَ م

ْ
ْم نِع

ُ
�

ْ
ي
َ
ِ ل

ْ
ُم اإل

ُ
�

َ
 ِ� َورَِضيُت ل

َ
ال

ْ
 س

ً
ئدة: [املا َم ِدينا

ام ه إنَّ أنَّ  اهللا  واملروي عن اإلمامني أيب جعفر وأيب عبد]]، ٣

 مٍّ لألنام يوم غدير ُخ  ا علي�  9 لنبيُّ نصب ا عد أنْ نزل بأُ 

 ا اهللافريضة أنزهل رآخ «وهو ال:اع، قاودة الفه عن حجَّ منرص

 ل بعدها فريضة». نزِ مل يُ  ، ثمّ تعاىلٰ 

يني، مهدي بن نزار احلس د العامل أبو احلمدثنا السيِّ وقد حدَّ 

ين، قال:  بن عبد اهللا احلسكاعبيد اهللالقاسم  ثنا أبوقال: حدَّ 

ربنا أبو بكر اجلرجاين، أخ نا أبو عبد اهللا الشريازي، قال:أخرب

ر بن خالد، عامَّ  ثنا أمحد بن: حدَّ ي، قالرصالبد أمحثنا أبو حدَّ  :الق 

 ثنا قيس بنال: حدَّ ين، ق بن عبد احلميد احلامَّ  ٰى ثنا حييقال: حدَّ 

ل رسو عن أيب سعيد اخلدري أنَّ  الربيع، عن أيب هارون العبدي،

ينإكامل  عىلٰ  نزلت هذه اآلية، قال: «اهللا أكرب لـامَّ  9 اهللا ، الدِّ

لب يب طابن أ  عيلِّ  ية، ووالبرسالتي بِّ لرا ة، ورضام النعماوإمت

من  والِ  مَّ هُ اللَّ  مواله، من بعدي»، وقال: «من كنت مواله فعيلٌّ 

 اخذل من خذله». و ه،من نرص من عاده، وانرص وااله، وعادِ 

عن صفوان،   ،ثني أيب تفسريه: حدَّ بن إبراهيم يف وقال عيلُّ 

كان نزوهلا « ل:قا، أيب جعفر ن د بن مسلم، عوحممّ  العال عن

 باجلحفة». 9رسول اهللا  هاغميم، فأقامالبكراع 

 الوداع. ةيف حجَّ وقال الربيع بن أنس: نزلت يف املسري 

يْ ]] ٢٧٥[[ص /
َ
َمْمُت َعل

ْ
�
َ
  خاطب سبحانه ُ�ْم نِْعَمِ� َوأ

كني ونفيهم املرش بإظهارهم عىلٰ  النعمة عليهم ه أتمَّ نَّ املؤمنني بأ

يكم  أمتمت عل :هنامع يل:تادة. وق وق  ،سا دهم، عن ابن عبَّ العن ب

وال  قبلكم نبيٌّ  أعطيتكم من العلم واحلكمة ما مل يعطَ  بأنْ  نعمتي

 ة.متام النعمة دخول اجلنَّ ة. وقيل: إنَّ مَّ أُ 

*   *   * 

 هـ):٧٢٦ّيل (ت مة احللعالَّ ا /هنج احلقِّ 

 : آية اإلكامل ]]١٩٢[[ص 

َْوَم  :َتَعاَىلٰ  ُلهُ وْ قَ اخلامسة والثالثون:  مَ ا�ْ
ْ
�

َ
ُت أ

ْ
ْم ل ُ�

َ
 ل

مْ دِ  يْ�ُ
َ
َممُْت َعل

ْ
�
َ
ْم َوأ  ]. ٣ة: ائد[امل اْآلَيةَ  ...    نِعَْمِ� ينَ�ُ

ا َدعَ  9بِيَّ َأنَّ النَّ ،ٍد اْخلُْدِريِّ اْجلُْمُهوُر َعْن َأِيب َسِعي ٰى َروَ 

َن َرِة مِ جَ شَّ لاَحتَْت  بَِام  رَ َأمَ وَ  ،ِم َغِديِر ُخمٍّ ِيف َيوْ  َعِيلٍّ  اَس إَِىلٰ النَّ

َنَظَر النَّاُس  ٰى َحتَّ  ،َفَأَخَذ بَِضبَْعيِْه َفَرَفَعَها  ،اَفَدَعا َعلِي�  ،َفُقمَّ  كِ وْ الشَّ 

ُقوا َحتَّ َملْ َيتَ  مَّ ثُ  ،َعِيلٍّ وَ  9اهللاِ وِل َبيَاِض إِْبَطْي َرُس  إَِىلٰ   ٰى َفرَّ

 : ْآلَيةُ َنَزَلْت َهِذِه ا
ْ
�

َ
َْوَم أ ُ�ْم دِ مَ ا�ْ

َ
ُت ل

ْ
 ُ�مْ نَ يل

ْ
�
َ
  َمْمُت  َوأ

يُْ�مْ عَ 
َ
ِ ْعمَ  نِ ل

ْ
ُ�ُم اإل

َ
 ِ� َورَِضيُت ل

َ
 ْسال

ً
وُل َفَقاَل َرُس ، َم ِدينا

ينِ إِْكَامِل ا َأْكَربُ َعَىلٰ اهللاُ «: 9 اهللاِ بِّ  ِرَىضٰ وَ  ،َمةِ إِْمتَاِم النِّعْ وَ  ،لدِّ الرَّ

 نْ «مَ : َقاَل  ُثمَّ  ،ي»دِ عْ الٍِب ِمْن بَ طَ  ِة لَِعِيلِّ ْبِن َأِيب اْلَوَاليَ وَ  ،بِِرَساَلتِي

 ،َعاِد َمْن َعاَداهُ وَ  ،هُ اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواال ،ِيلٌّ َمْوَالهُ َمْوَالُه َفعَ ُكنُْت 

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

   *   ** 

٦ -  آ َِين
�

 ا�
�
مْ  إِن

ُ
�

ْ
وْا مِن

�
َو�

َ
  :... ت

 اآلية / ةالصحاب. 

*   *   * 



 آية ) ٧لف / (حرف األ
�
  اإِن

َ
 ع

ْ
 َرض

َ ْ
ا األ

َ
 مَ ن

َ
ة

َ
ٰ  ان

َ َ
�...  .......................................................................................  ٨٣ 

٧ -  آ 
�
  اإِن

َ
 ع

ْ
 َرض

َ ْ
ا األ

َ
 ن

َ
 م

َ
ة

َ
ٰ  ان

َ َ
� ...:  

 ):هـ٤١٣ يخ املفيد (تة/ الشاملسائل العكربيَّ 

ا  : قوله تعاىلٰ  ل عن وسأ  : املسألة الثانية والثالثون  ]] ٨٨[[ص 
�
ِإن

 عَ 
َ ْ
َنا األ

ْ
ٰ انَ مَ َرض

َ َ
� 

َ
مَ  ة بَ اِت اوَ ا�س� ِ

ْ
رِض َوا�

َ ْ
]] ٨٩  /[[ص  الِ َواأل

 
َ
 ف

َ
َ أ

ْ
 بَ�

َ
  أ

ْ
 ن

ْ َ
�  

ْ
 ا وَ َنهَ ِمل

َ
 أ

َ
ف

ْ
نَ ش

ْ
هَ  ق

ْ
َ ِمن

َ
ِ ا وَ�

ْ
َها اإل

َ
سَ ل

ْ
� 

َ
ُه �

�
 ِإن

ُ
  ان

ً
وما

ُ
 َظل

َ
ن

 َجهُ 
ً
اجلامد  فهل جيوز العرض عىلٰ  : فقال ]، ٧٢[األحزاب:  � وال

ان العرض ل ك وه  ؟ ذلك كفراً  متناع مناال  ليس أوَ  ؟ والتكليف له 

 عق قد و اب ف جي اإل  كان عىلٰ  فإنْ  ؟ اإلجياب التخيري أم عىلٰ سبيل  عىلٰ 

  حظر األمانة وترك أدائها.قد جاز  تخيري ف ال   عىلٰ   كان   وإنْ   ، ان العصي 

الساموات  ه مل يكن عرض يف احلقيقة عىلٰ أنَّ  :واجلواب

ام وإنَّ  ،مناب القول أو دليل ينوب ،بال بقول رصيحواألرض واجل

ريد به اإليضاح عن عظم األمانة أُ  ]جماز[ية يف هذه اآلالكالم 

األرض الساموات و أنَّ و ،اإلنسان ته عىلٰ ا وشدَّ ف هبليتكالوثقل 

 ،يهانة لو عرضت علماألن يعقل ألبت محل اال لو كانت ممَّ واجلب

 ها.مع ذلك حقَّ  دِّ ؤفها اإلنسان ومل يُ وقد تكلَّ 

مَ ادُ تَ�َ : عاىلٰ ك قوله ت ذلونظري :فصل رْ وَ اا�س� ط�
َ
تَف

َ
 اُت �

َ
ن

 ِ
َ

رضُ َو�
َ ْ
ق� األ

َ
ش

ْ
ُه َوتَ�

ْ
بَ ر� ِمن ِ

ْ
  ا�

ُ
ومعلوم  ]،٩٠[مريم:  �ا د� هَ  ال

 ،ر من اإليامنكفالساموات واألرض واجلبال مجاد ال تعرف ال أنَّ 

 ،ونه به الضالُّ وتفوَّ  ،ه املبطلونيف ذلك إعظام ما فعل ٰى ولكن املعن

ه من عظمه جار وأنَّ  ،فر باهللا تعاىلٰ جرمون من الكعليه املوأقدم 

بال من واجل رضواألوات السام عىلٰ ه ما يثقل باعتامد ٰى جمر

ه ب فكان الكالم يف معناه بام جاء ،به كذلك وزرال أنَّ ال وألمحا

 كام ذكرناه. واستعارةً  التنزيل جمازاً 

 : ذلك قوله تعاىلٰ ن وم :فصل
�
ِجَ ِمَن ا َو�ِن

ْ
مَ �

َ
ج� اَرةِ �

َ
تَف

َ
ُر  ا �

هَ 
ْ
�
َ ْ
ُه األ

ْ
هَ اُر ِمن

ْ
 ِمن

�
مَ ]] ٩٠/[[ص  اَو�ِن

َ
َ  ا� � 

�
 ش

�
 ق

َ
 ُق �

ْ
مَ  جُ رُ يَخ

ْ
ُه ا�

ْ
اُء ِمن

 َو�ِ 
�
  ن

ْ
مَ هَ ِمن

َ
بُِط ِمنْ ا �

ْ
ه

َ
يَِة اهللاِ  ا �

ْ
 ومعلوم أنَّ ]، ٧٤البقرة: [ َخش

ام وإنَّ  ،لأو حتذر أو ترجو أو تأم ٰى تخشاحلجارة مجاد وال تعلم ف

ون العبد يك صية اهللا وما جيب أنْ د بذلك تعظيم الوزر يف معملراا

 بقوله يف نظري ما لكذ اىلٰ اهللا تع وقد بنيَّ  ،عليه من خشية اهللا 

وْ : ناهذكر
َ
 َو�

�
ن

َ
 بِِه  أ

ْ
َت  ُس��

ً
ْرآنا

ُ
بَ  ق ِ

ْ
 ا�

َ
 أ

ُ
 ال

َ ْ
 بِِه األ

ْ
َعت ط�

ُ
ْو ْو �

َ
 أ

ُ
رض

 
� ُ
� 

ْ
ٰ َموْ َم بِِه ا�

َ
 ِهللاِ  �

ْ
 بَل

َ ْ
  األ

ْ
� 

ً
يعا ِ

َ
 هبذا املثل  فبنيَّ ]، ٣١[الرعد:  ُر �

م ن كاللو كا هوأنَّ  ،هأنش القرآن وعظيم قدره وعلوِّ عن جاللة 

 القرآن به أوىلٰ  ن ذلك وكانكان بالقرآلصفه ده ووكون به ما عدَّ ي

 . مناهه حسب ما قدَّ وجاللة حملِّ  ،ائر الكالمس ره عىلٰ م قدلعظ

نَا : لهيف قو ٰى عنملا إنَّ  :وقد قيل :فصل
ْ

ا َعَرض
�
مَ إِن

َ ْ
ٰ انَ األ

َ َ
� 

َ
 ة

مَ  بَ اِت اوَ ا�س� ِ
ْ
رِض َوا�

َ ْ
هل وات وأ السام هلأ  ىلٰ عرضها ع لِ اَواأل

 عن أهل املوضع بذكر ِرب عرب ُخت الو ،لرض وأهل اجلبااأل

رْ  :قال اهللا  ،هيهم باسمسمِّ ع وتُ املوض
َ
ق
ْ
 وَْسئَِل ال

ُ
ِ� ك

�
 ال

َ
ن�ا  �َة

ِعَ� اوَ ا ِ�يهَ 
ْ
 ال

ْ
بَل

ْ
�
َ
ِ� أ

�
يريد أهل القرية  ]،٨٢[يوسف:  اا ِ�يهَ نَ ل

ألرض أهل او واتسامأهل ال ىلٰ ع فكان العرض ،العريوأهل 

آدم ف به لِّ ف بام كُ التكلي وا بنيريِّ وُخ  ،اجلبال قبل خلق آدم وأهل

فه وتكلَّ  ،عفواأُ فيه واستعفوا منه فن التفريط فأشفقوا م ،بنوهو

 .طوا فيهالناس ففرَّ 

  ،ديعة وما يف باهباالوا ه السائل أهنَّ ما ظنَّ ألمانة عىلٰ س اولي

/[[ص  ط الشبهة التيقِ سا يُ هذو ،وصفناه ذيه التكليف اللكنَّ

لك ره من ذما قدَّ  انة عىلٰ واز األم جله يفاعرتضت ]] ٩١

 ناه.وقطع

تأويل   - رآء منهم م بوه - الشيعة  ة ُتنَسب إىلٰ ائفولط :فصل

ولقوم من أصحاب احلديث  .صوابة بعيد من الهذه اآلي

 ،ألخبارا قوا به من جهة بعضاإلمامة جواب تعلَّ  ىلٰ الذاهبني إ

 ا عرضتأهنَّ و ،ني ية ألمري املؤمنمانة هي الوالألا نَّ و أ وه

 ليأتوا عىلٰ  وات واألرض واجلبالامالس عىلٰ  ق آدم قبل خل

ا  يهف قِّ ييع احلمن تض ذلك خوفاً  محلها عىلٰ ن م ا فأبنيَ رشوطه

ة تأويل  امَّ وللع . هاأكثرهم حقَّ  ؤدِّ فوها ومل يُ فها الناس فتكلَّ وكلَّ 

 ،طائلومل يكن يف إثباته  ،لكالمطال به اه إثبات عملنا عىلٰ  نْ آخر إ

 .شاء اهللا إنْ ناه كفاية وفيام ذكر

*   *   * 

٨ - أ آ:ا   

 هـ):٤٤٧أبو الصالح احللبي (ت  الكايف يف الفقه/

قوله  ) صلوات اهللا عليهم ( إمامتهم  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ ]] ٩٢[[ص 

 : تعاىلٰ 
�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ْسئَل

َ
 ف

ْ
ِر ِإن

ْ
تُ  ك

ْ
ن
ُ
  مْ ك

َ
 ال

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
�  �  :٧[األنبياء ،[

دون  ء ذلك بيش  مل خيّص لم، و ر ليع بسؤال أهل الذك  ال يعلم من  فأمر 

عنه، ُيسَئلون  يشءولني بكلِّ ملسؤ لم ا لع  ء، وذلك مقتضٍ يش 

ألمر بمسألة من ال يعلم ما ُيسَئل فيام يفتون به، لقبح ا ني معصوم 

  و. قصد أو سه عن أ ط اخل   جيوز عليه   من عنه، وعدم العلم لفتيا 

تني بمسألتهم يف اآلية هبا كر املأمورون أهل الذوإذا ثبت ك

يف  ل بذلكأحد قاه ال  ثبت ختصيصهام باملذكورين، ألنَّ لصفتنيا

 .املذكورين اهب خصَّ  الَّ إاآلية 



 آية التطهري) ٩حرف األلف / (  ............................................................................................................  ٨٤

  عداهم، وكلُّ  : ال أحد أثبت الصفتني ألحدٍ َت قل شئَت  نْ إو

 هم. ال بإمامتق   للمذكوريناممن أثبته

م فيه، حلصول  االقتداء هب للعلم وجب    اً ا كان موجب فتياهم إذ   نَّ أل و 

الل،  ، دون من ال يوجبه فتياه وال يؤمن فيه الض لهم زل  األمان من 

العتبار يسقط قول من  تهم، وهبذا ا القتداء هبم برهان إمام وجوب ا و 

اء،  و الفقه أ  اء رّ أو القُ  ٰى أهل الذكر يف اآلية هم اليهود والنصار  زعم أنَّ 

  فاق. من هؤالء باتِّ   واحدٍ   كلِّ   الثابتتني ألهل الذكر عن ء الصفتني  فا نت ال 

*   *   * 

٩  - :ا آ  

 هـ):٤١٣د (ت ملفييخ اة/ الشاملسائل العكربيَّ 

مَ : عن قول اهللا تعاىلٰ  :ألة األُوىلٰ سامل]] ٢٦[[ص 
�
ا يُِر�ُد  إِ�

َس 
ْ
ُ�ُم ا�ر�ج

ْ
ِهَب َ�ن

ْ
َ  اُهللا ِ�ُذ

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
مْ وَ  يِْت أ

ُ
َر�   �َُطه�

ً
ْطِه�ا

َ
�� 

م قديمة وهم احهأشبالسائل: وإذا كانت  قال]، ٣٣ب: [األحزا

أنَّه ال  ٰى قال: وُأخر هم؟عن يف األصل طاهرون فأّي رجس ُأذِهب

م مل  بعد كونه. قال: ونحن جممعون عىلٰ  إالَّ  يشءهب باليذ أهنَّ

 .دم آ يزالوا طاهرين قديمي األشباح قبل

نه هعامَّ  واباجل  تعاىلٰ ادة اهللا إراألسئلة، أنَّ اخلرب عن ذه  تضمَّ

والتطهري [هلم] ال يفيد إرادة  هل البيت إذهاب الرجس عن أ 

وا مجاعة ضلُّ  هما يظنُّ ]] أو قصدًا عىلٰ ٢٧ًا /[[ص ضمريأو  عزيمة

عل لف، وإنَّام يفيد إيقاع ا)عزَّ اسمه(إرادة اهللا  ٰى عن السبيل يف معن

ين ، وهو العصمة يفجسذهب الرالذي يُ  طاعة أو التوفيق لل الدِّ

اإلذهاب  يضملني. وليس يقتالعا قرب العبد هبا من ربِّ التي ي

بام كان  ه السائل، بل قد يذهب ظنَّكامل للرجس وجوده من قب

للمنع منه. واإلذهاب ودًا ويذهب بام مل حيصل له وجود، موج

رته، كام عي ما مل  إلنسانن اع فف، وقد ُيرص عبارة عن الرص

 (رصف اهللا عنك يف الدعاء: أنَّه يقال ٰى ف ما اعرتاه. أَال تريرص

 دون أنْ لسوء، ه من اعصمت املسألة منه تعاىلٰ  إىلٰ  السوء)، فيقصد

 ، واملسألة يف رصفه [عنه].رب عن سوء بهُيراد بذلك اخل

ه واحد فقد بطل ما تومهَّ  ٰى ف بمعنوإذا كان اإلذهاب والرص

ن مل يعرتأنَّه قد يت ثبو فيه،السائل   ه قطُّ ذهب بالرجس عمَّ

ق ملا يبعده من منه] والتوفيالعصمة له [ ٰى معن جس عىلٰ الر

 عنكم ينئٍذ: إنَّام يذهب اهللاآلية حقدير احصوله به. فكان ت

ركم أهل طهِّ سواكم بعصمتكم منه، ويُ  ٰى الذي [قد] اعرت الرجس

 ه.ابيَّنَّما  قه بكم، عىلٰ البيت من تعلُّ 

ر ال يطلق، قديمة فهو منك أشباحهم ول بأنَّ ا القوأمَّ 

 ما الواحد الذي مل يزل، وكلُّ   تعاىلٰ اهللا والقديم يف احلقيقة هو

ملقول ل، واث مصنوع مبتدأ له أوَّ دَ حمسواه   مل يزالوا طاهرين بأهنَّ

ل يف اخلطأ، وال يقال لبرش مل   ه: إنَّ قديمي األشباح قبل آدم كاألوَّ

 ًام.ديق  يزل

سبق  حمّمد  ل: إنَّ أشباح آلقي ]] وإنْ ٢٨[ص [/

ثلتهم يف الصور كانت يف ذلك أنَّ أم، فاملراد با وجود آدموجوده

من ا أمثال صور سأل عنها فأخربه اهللا أهنَّ و دمالعرش فرآها آ

ا أنْ ذّريَّ  فهم بذلك وعظَّمهم به، فأمَّ  يكون ذواهتم  ته رشَّ

تقده ، ال يعاحلقِّ  منيد باطل بع ودة، فذلكوجكانت قبل آدم م

ال، هَّ ة اجلُ ن الغالام قال به طوائف معامل، وإنَّ  ل وال يدين بهحمصِّ 

يقة هلم بمعاين األشياء وال حق رصواحلشوية من الشيعة الذين ال ب

 الكالم.

العرش   كان قد كتب أسامءهم عىلٰ  وقد قيل: إنَّ اهللا تعاىلٰ 

شأهنم به  أنَّ لك وعلم وعرفهم بذ ]] ٢٩/[[ص  فرآها آدم

اعند ا دة قبل واهتم كانت موجو ذالقول بأنَّ  هللا العظيم عظيم، وأمَّ

مناه. فالقول يف بطالنه عىلٰ  آدم   ما قدَّ

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت شيخ املفيد (الفصول املختارة/ ال

ه(]] ومن كالم الشيخ ٥٣[[ص  ، قال له رجل )أدام اهللا عزَّ

رأيت  : مايسيالكرابب مذه هب إىلٰ ممَّن يذ يثمن أصحاب احلد

عون يامة فمن الشيع أجرس عموا أنَّ م زذلك أهنَّ ه من املحال، ويدَّ

مَ قول اهللا سبحانه: 
�
ُم  ا يُِر�دُ إِ�

ُ
�

ْ
ن
َ
ِهَب �

ْ
 اُهللا ِ�ُذ

َ
َس أ

ْ
  ا�ر�ج

َ
ل

ْ
ه

ْطِه�
َ
ْم �

ُ
َر� َيِْت َو�َُطه�

ْ
 ا�

ً
 ] نزلت يف عيلٍّ ٣٣[األحزاب:  �ا

ا نزلت يف ا يف ظاهر اآليم معسني واحلسن ة واحلطموفا ة من أهنَّ

لت اآليةأنَّك إذا ت . وذلكاج رسول اهللاأزو هلا إىلٰ  أمَّ آخرها  من أوَّ

له  هاملن ادَّعوة ومل نجد كر األزواج خاصَّ ذلوجدهتا منتظمة 

 ذكرًا.

ارتكاب الباطل  الناس عىلٰ  : أجرس)أيَّده اهللا(فقال له الشيخ 

م مقامك يف هذا وأجهلهم، من قا حقِّ كارًا للأشّدهم إنو وأهبتهم

فاق، وذلك أنَّه ال خالف يه اإلمجاع واالتِّ عل ودفع ما االحتجاج

ة أنَّ اآلية م هلا يف لقا نبني األُمَّ  غريه يشء وآخرها يفرآن قد يأيت أوَّ

هلا يف سواه وليس طريق االتِّ  ٰى ووسطها يف معن  ٰى فاق يف معنوأوَّ

 ي.آلالكالم باف إحاطة وص
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 يف بيت ُأمِّ  فق أنَّ هذه اآلية نزلتواملوااملخالف ل نق وقد

 ورسول اهللا يف البيت ومعه عيلٌّ  )عنها تعاىلٰ  ريض اهللا(َسَلمة 

ة وقال:  يربيَّ ة خلهم بعباءوقد جلَّ  سن واحلسني احلو مةوفاط

مَ  :هؤالء أهل بيتي»، فأنزل اهللا  مَّ هُ «اللَّ 
�
هِ ا يُِر�ُد اهللاُ إِ�

ْ
َب  ِ�ُذ

 َ� 
ْ
  ا�ر� ُ�مُ ن

ْ
َ ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
ْم َس أ

ُ
َر�  يِْت َو�َُطه�

ً
ْطِه�ا

َ
�� فتالها ،

ن ، ألست م: يا رسول اهللاÀ َسَلمة فقالت له ُأمُّ  9 رسول اهللا

 من أهل بيتي.  خري»، ومل يقل: إنَِّك  إىلٰ  : «إنَِّك ل بيتك؟ فقال هلاأه

ية عن هذه اآل أصحاب احلديث أنَّ عمر ُسئَِل  ٰى رو ٰى حتَّ 

ا ]] عائش٥٤[[ص /ا : سلوا عنهفقال نزلت ة. فقالت عائشة: إهنَّ

ا أعلم هبا منُِّأختي ُأمِّ  يف بيت م  ي. فل َسَلمة فاسألوها عنها فإهنَّ

ب احلديث من صبة وال أصحااحلديث من النا ابصحلف أ خيت

دناه، ومحل القرآن يف التأويل عىلٰ الشيعة يف خصوصه  ا فيمن عدَّ

  والرتجيم.ظنِّ ال له عىلٰ مح من أوىلٰ  به األثرء ما جا

ة ذلك  دلَّ عىلٰ  مع أنَّ اهللا سبحانه قد ن اآلية بمتضمِّ صحَّ

مَ : )جلَّ وعال(حيث يقول 
�
�ُ ِ�ُ   اهللاُ ِر�دُ ا يُ إِ�

ْ
ن ِهَب �َ

ْ
ُم ذ

َس 
ْ
َيِْت ا�ر�ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
، وإذهاب الرجس ال يكون إالَّ بالعصمة  أ

 دةرب عن اإلرالرجس واخلمن أرجس اب من الذنوب ألنَّ الذنو

كون يادة التي ة دون اإلرخرب عن وقوع الفعل خاصَّ  هنا إنَّام هو

م ديلقه يف وصف اما أذهب إلي هبا لفظ األمر أمرًا السّيام عىلٰ 

اإلرادة هاهنا واخلرب عن اإلرادة يف  خلرب عنق بني افرِّ باإلرادة، وأُ 

 قوله: 
َ
َ ل �ُد  رِ يُ ، وقوله: ]٢٦ساء: [الن مْ �ُ يُِر�ُد اُهللا ِ�ُبَ��

 
ُ
 اُهللا بِ�

ْ
�ُ�

ْ
  ُم ال

َ
ُم �ُد بِ يُرِ  َوال

ُ
� 

ْ
ُع�

ْ
]، إذ لو ١٨٥[البقرة:  ال

إذ  ٰى نهبا معالبيت يص أهل واحدًا مل يكن لتخص ٰى جرت جمر

وجهها يف  هم عىلٰ اخللق كلَّ  اخلرب والبيان يعمُّ  يضقتالتي يرادة اإل

ذهاب إ بإرادة يت ل الب أه اهللاصَّ خ فلامَّ التفسري ومعناها، 

به عنهم وذلك ن وقوع إذهاما وصفناه م م دلَّ عىلٰ س عنهالرج

لعصمة ع اتفاار فاق عىلٰ ما ذكرناه، ويف االتِّ  ة عىلٰ موجب للعصم

. قال من زبطالن م عىلٰ اج دليل ن األزوع ا فيهنَّ  عم أهنَّ

مع أنَّ من عرف شيئًا من اللسان وأصله، ال يرتكب هذا 

م صحَّ قول وال تال بني أهل العربية أنَّ  أنَّه ال خالف لكته، وذوهَّ

رمج الفصل بينهام هباتني  ون وأنَّ املؤنَّث بالنبامليم ومجع  ع املذكَّ

]] ٥٥ [[ص/ع عالمة القوم وضيف لغة  جيوز ، والنيمتالعال

ر عىلٰ  املؤنَّث عىلٰ  ر وال وضع عالمة املذكَّ املؤنَّث وال  املذكَّ

سبحانه قد بدأ  وجدنا اهللا لـامَّ وجماز، يقة وال ذلك يف حقا استعملو

النون يف من  عالمة مجعهنَّ النساء فأورد آلية بخطاب يف هذه ا

�  ِ�� اَء ا�� ا �ِسَ يَ خطاهبنَّ فقال: 
ُ
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َ
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َ
َحدٍ  ك

َ
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ر مجع املذكَّ  إىلٰ  نهنَّ بعد هذا الفصلبالكالم ععدل  مّ ، ثُسو�

مَ  فقال:
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جاء بامليم وأسقط النون علمنا أنَّه مل  فلامَّ ، �ْطِه�ا

ه هذا القول ة من أصل العربيَّ  هابيَّنَّل بام وَّ ور األاملذك ىلٰ إ يتوجَّ

 مَ قال: ج فزواألا ذلك إىلٰ  رجع بعد وحقيقتها، ثمّ 
َ
ْرن

ُ
ك

ْ
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�
ْ
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 إفراد من ]، فدلَّ ذلك عىلٰ ٣٤ - ٣٢[األحزاب:  � َخبِ�ا

حكم الطهارة  منبام علَّقه عليهم   حمّمد آلكرناه من ذ

 ضيلة.ملوجبة للعصمة وجليل الفا

عوا أنَّه كان يف األز م معرشكنكميوليس  واج املخالفني أن تدَّ

ق منكم التعلُّ  فيصحُّ  يس برجلل ذكرء وري النسامذكورًا رجل غ

ر عىلٰ  مل يمكن ا املؤنَّث إذا كان يف اجلمع ذكر. وإذ بتغليب املذكَّ

ه  طل أنْ لك وبعاء ذدِّ ا وجهت إليه غري هلنَّ ت األزواج فال إىلٰ يتوجَّ

 ه.ابيَّنَّما  ر عىلٰ ه ممَّن جاء فيه األثانالَّ من ذكرإ

  *   * * 

 :هـ)٤٣٦(ت  تٰىض د املرالسيِّ  /)٣ة (ج الشايف يف اإلمام

]] قال صاحب الكتاب: (دليل هلم آخر)، ثّم ١٣٣[[ص 

مَ : )عزَّ  وجلَّ (وله لَّقوا بقتعقال: (وربَّام 
�
 �دُ ا يُرِ إِ�

ْ
ِهَب   اُهللا ِ�ُذ

َس 
ْ
ُ�ُم ا�ر�ج

ْ
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ْ
ه
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َ
َ ل

ْ
  يِْت ا�

ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
َر� : [األحزاب �َو�َُطه�

لضالل  هم من ام، وبعدمتهعص عىلٰ  نَّ ذلك يدلُّ ]، وأ ٣٣

واخلطأ، فإذا صحَّ ذلك فيجب أن يكون اإلمام فيهم دون غريهم 

م، ألنَّها عد ممَّ ثّم قال: (وهذا أبلعصمة)، يثبت له ا ممَّن مل ام  تقدَّ إنَّ

رهم وُيذِهب الرجس عنهم،   يريد أنْ  )وعزَّ جلَّ (ه أنَّ  يدلُّ عىلٰ  ُيطهِّ

 ُيستَدلُّ بالظاهر عىلٰ  فيفيهم، فكبت ده ثاأنَّ ما أرا يدلُّ عىلٰ  وال

إزالة ؤمنني وملا يريد تطهري كلَّ  ما ادَّعوه فقد صحَّ أنَّ اهللا تعاىلٰ 

يريد  أنَّه تعاىلٰ  ىلٰ إ ٰى أدَّ  ل بذلكنقمل  ٰى ه مترجس عنهم؟ ألنَّ لا

 يريد بذلك فليس خيلو من أنْ باملؤمنني. وبعد،  طهريتالف الخ

يصري هبا طاهرًا زاكيًا،  ال التيفعاألبه تعظيم، أو يريد املدح وال

ل فكلُّ  فإنْ   ين فكلُّ يد الثارأُ   املؤمنني فيه رشع سواء، وإنْ ُأريد األوَّ

 ةمزيَّ ة عليه أنَّ ألهل البيت ما تدلُّ اآلي ثراملكلَّفني يتَّفقون فيه، وأك

هم  اب األلطاف،يف ب هبذا الذكر،   وما جيري جمراها، فلذلك خصَّ
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واحد  اإلمامة مل يدّل عىلٰ  عىلٰ  لَّ ولو دفيه،  ةموال مدخل لإلما

انت ولكة، مبتدأ لةدال دون آخر بعينه، والحتيج يف التعليل إىلٰ 

ن إثبات حال  الكالم يتضمَّ نَّ عن هذه اجلملة، وألافية مغنية ك

]] غريهم يف ذلك ١٣٤أنَّ /[[ص  عىلٰ دلُّ  يوال ألهل البيت

م، بخالفهم  عرتته: إنَّ من  ل يفذا قانَّه إأل، وكذلك القول فيام تقدَّ

ا ال تفارق الكتاب، فإنَّام يدلُّ  ك هبا مل يضّل، وإهنَّ  ذلك عىلٰ  متسَّ

جيوز يف  دقغريها، ف ه عنفين ا، وال يدلُّ عىلٰ ا احلكم هلإثبات هذ

ك به هاديًا...). ن متومل اق� حم يكون غريها أنْ   سَّ

ني املختصِّ  عصمة أهل البيت ية تدلُّ عىلٰ يقال له: هذه اآل

ة، ثّم تدلُّ من بعد عىلٰ  ، وعىلٰ  هبا إمامة أمري  أنَّ أقواهلم حجَّ

ا وجه  ٍب برض  سن واحلسنيحلاملؤمنني وا من الرتتيب، فأمَّ

 إِ : قوله تعاىلٰ فهو أنَّ العصمة،  عىلٰ  هاداللت
�
ال  �ُد اهللاُ ا يُرِ مَ �

لفعل ا التي مل يتبعها إلرادة املحضةيكون معناه ا خيلو من أنْ 

ل  يكون أراد ذلك وفعله، فإنْ  أو أنْ  الرجس،  باوإذه كان األوَّ

ص أهل البيت تصااخ يضيقتفظ اآلية ل فهو باطل من وجوه، ألنَّ 

مَ ل: أنَّه قا ٰى تر بام ليس لغريهم، أَال 
�
هِ هللاُ ا يُِر�ُد اإِ�

ْ
؟ َب  ِ�ُذ

ل أنَّ القائ ٰى رلتخصيص، أَال تما ذكرنا من ا يضوهذه اللفظة تقت

فالن، وإنَّام اجلواد حاتم، وإنَّام لك عندي ام العامل نَّ ذا قال: إإ

اإلرادة للطهارة كرناه؟ ويص الذي ذخصدرهم، فكالمه يفيد الت

 ختصيص ألهل البيت  يتبعها فعل ال أنْ ن الذنوب من غري م

 يضإنَّ اآلية تقتف مثل ذلك، وأيضًا فريد من كلِّ مكلَّ اهللا ي ، بلاهب

داللة ما روي من أنَّ ظيمه، بوتعيفه وترش لتهمدح من تناو

 سني حلوفاطمة واحلسن وا اجلَّل علي�  لـامَّ  9 النبيَّ 

جس فأذهب عنهم الر، إنَّ هؤالء أهل بيتي مَّ هُ ل: «اللَّ وقا كساءبال

رهم تطهريًا»، َسَلمة  كان ذلك يف بيت ُأمِّ و نزلت اآلية،ف وطهِّ

ال ك؟ فقأهل بيت ت من: ألس9، فقالت له )عليهااهللا رمحة (

]] خري»، وصورة احلال وسبب نزول ١٣٥/[[ص  ِك عىلٰ هلا: «إنَّ 

يف يف مدحة وال ترشوال يف، لترشاملدحة وان اآلية يقتضيا

 .ار وغريهمفَّ سائر املكلَّفني من الكُ ضة التي تعمُّ حاإلرادة امل

دحة فيام تذكرونه، هذا الوجه فكذلك ال م قيل: عىلٰ  فإنْ 

رهم، بأنْ ه أذهب عنهم اا: إنَّ ولوتق  أنْ بدَّ  كم الألنَّ   لرجس وطهَّ

جب وهذا وا القبائح، منلطف هلم بام اختاروا عنده االمتناع 

لمه  ع ار مثل مافَّ لكُ ا علم من غريهم من ولوعندنا وعندكم، 

 وجٍه للمدح؟ هبم، فأيُّ  ل ذلكمنهم لفعل مث

لمه ه لو عوه يف اللطف ووجوبه، وأنَّ ذكرمتما  قلنا: األمر عىلٰ 

م، غري أنَّ وجه املدح مع ذلك ظاهر، عله كام فعله هبريهم لفيف غ

يقارف شيئًا من وعلمنا أنَّه ال  القبائح،متناع من الألنَّ من اختار ا

 من به، ال بدَّ   تعاىلٰ ألطاف فعلها اهللا كان ذلك عن وإنْ ، وبالذن

 منه أنْ ، وليس كذلك من ُأريد عظَّامً فًا مكون ممدوحًا مرشي أنْ 

عَلم من جهته ما يوافق ع من القبيح، ومل يُ اجب، ويمتنالو يفعل

 عىلٰ  9 ًا فإنَّ النبيَّ ين. وأيضبني األمرق هذه اإلرادة، فبان الفر

ب عنهم ذهِ يُ  د أنْ يري يسأل اهللا أنْ ية الظاهرة مل واما وردت به الر

رهم تطهرياً  نهم الرجسُيذِهب ع نَّام سأل أنْ لرجس، وإا ، وُيطهِّ

نة إلجابته، مطابقة لدعوته،  ةيفنزلت اآل يكون  فيجب أنْ متضمِّ

ن تناولته عصمة ماآلية ل بت اقتضاءث فيها ما ذكرناه. وإذا ٰى املعن

بمن ذهبنا   من أهل البيت  ةتكون خمتصَّ  وعني هبا وجب أنْ 

ا  مته، ألفقد عص ع مجيع املسلمني عىلٰ أمج دون من عصمته، إىلٰ  هنَّ

ن يه معناها من  نفي عصمته ملا يقتض ُقطَِع عىلٰ  إذا انتفت عمَّ

غري   عصمته أو يف تكون متناولة ملن اختلف  ة مل خيُل من أنْ العصم

 يها، فوجب أنْ تضمل تتناوله بطلت فائدهتا التي تق وإنْ اولة له، متن

 ل قول من محلها عىلٰ طريقة ُتبطِ ذه اللة له، وهكون متناوي

  رهنَّ اردة عقيب ذك]] كوهنا و١٣٦ألجل /[[ص واج، األز

، ألنَّ   عصمتهنَّ وجب أنْ  هب أحد إىلٰ األزواج إذا مل يذ وخطاهبنَّ

مة من يتناوله، وورودها عقيب  عصل يضقتملاخلطاب ا عنُخيِرجن 

، يطابق أحواهلمعناها ال كان إذا نَّ قها هبتعلُّ  ىلٰ ع ذكرهنَّ ال يدلُّ  نَّ

ية اآل أنَّ محل ىلٰ الم لذلك نظائر كثرية. عن الكويف القرآن وغريه م

ن  لف مقتٰىض فرادهنَّ خيااألزواج بان عىلٰ  ا تتضمَّ لفظها، ألهنَّ

ر، ا عالمة مجع ر واجلمع املذكَّ املؤنَّث ال جيوز محلها ولذي فيه املذكَّ

، أَال زواج دون غريألا عىلٰ  م  أنَّ ما ٰى تر هنَّ ر  هذهتقدَّ اآلية ثّم تأخَّ

 ون املختصِّ الن، جاء مجعه بان املعنيُّ به األزواجك لـامَّ نها ع

ة اياختصاصها بمن نذهب إليه أيضًا الرو ا يدلُّ عىلٰ ث؟ وممَّ باملؤنَّ 

ذكرها، وإذا كان األزواج م نزوهلا، وقد تقدَّ يف سبب  الواردة

ون تك ء وجب أنْ كسالَِّل بالمجلة من جُ  هنَّ خارجني منريوغ

 عىلٰ  يدلُّ أيضاً  ألُمِّ َسَلمة بيِّ وجواب الن اآلية غري متناولة له،

 بعد نزول هذه اآلية كان يمرُّ عىلٰ  9 النبيَّ  ذلك، وقد روي أنَّ 

كم اهللا، يقول: «الصالة يرمحالفجر و عند صالة  باب فاطمة
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وجبت ناه وآلية بمن ذكر»، فإذا ثبت اختصاص ا��ا
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من أثبت عصمة أمري املؤمنني  ثّم وجدنا كلَّ عصمته وطهارته 

امتهم ثبتت بالنصِّ من  إمأنَّ  إىلٰ يذهب   سنيواحلسن واحل

 ردناه.أوفقد تمَّ ما  9الرسول 

ا   عليه اآلية أنَّ أكثر ما تدلُّ الكتاب: (إنَّ  بقول صاحفأمَّ

ه يت مزيَّة يف باب األلطافالب ألهل ا الذكر)، م هبذفلذلك خصَّ

ا ، ألنَّ همغري مل يكن املراد ما ذكرناه مل يكن هلم مزيَّة عىلٰ  ٰى فإنَّه مت

ة، فإذا ثبتت ُأريد باآلية اإلرادة اخلالصة فال مزيَّ  أنَّه إنْ  ابيَّنَّ قد

قد إلرادة، و]] تابعًا ل١٣٧[[ص /يثبت فعالً   بدَّ من أنْ ة فالملزيَّ ا

ا ال لتفصيل، فبطل ما ظنَّا ىلٰ امة عاإلم  عىلٰ كيف يدلُّ  ابيَّنَّ ه من أهنَّ

 ذلك.  عىلٰ تدلُّ 

ا قوله: (إنَّ  ن إالكالم ي فأمَّ بات حاٍل ألهل البيت، وال ثتضمَّ

ه نفي ما أثبتنا ىلٰ ق إطريبخالفهم)، فال لكأنَّ غريهم يف ذ يدلُّ عىلٰ 

ا الهلم عن غري ال  خالف يف أنَّ غريهم عصمة فالهم واضح، أمَّ

ا اإلمامة فإذا ه عليها، وُيقَطع في تكون يف  ُأثبتت فيهم بطلت أنْ أمَّ

 ٍد. نان يف وقٍت واحثمامة اصَّ باإلتخي غريهم، الستحالة أنْ 

ا قوله: (وكذلك القول فيام تقدَّ  ل يف عرتته: إنَّ اق م، ألنَّه إذا فأمَّ

ك هبا ملمن مت   ا، وال يدلُّ إثبات هذا احلكم هل  دلُّ عىلٰ  يضّل فإنَّام يسَّ

أنَّ  داللة هذا اخلرب عىلٰ  ابيَّنَّه قد ن غريها) فباطل، ألنَّ نفيه ع عىلٰ 

ا أمجعوا عليه أنَّ خالفهم غري سائغ، وممَّ ة، حجَّ  أهل البيتع إمجا

ة كطل، فيجب أن يكمبوأنَّ خمالفهم  سائر ون قوهلم يف هذا حجَّ

يكون  ز أنْ ب من جتويلكتاما ظنَّه صاحب ام، وهذا ُيبطِل أقواهل

 وجهة من خالفهم.   يف جهتهمحلقُّ ا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦( ٰىض السيِّد املرت /الذخرية يف علم الكالم

صلوات اهللا (صدقها  ا يدلُّ أيضًا عىلٰ ]] وممَّ ٤٧٩[[ص 

وله ذلك ق  عىلٰ  عصمتها، ويدلُّ  لة عىلٰ اليام الدواها ق دعيف  )عليها

مَ [ : اىلٰ تع
�
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 النقل هلأ  ٰى روقد و ،]٣٣[األحزاب:  ��ا

ن وفاطمة واحلس اجلَّل علي�  9 بينهم أنَّ النبيَّ  بغري خالف

إنَّ  مَّ هُ : «اللَّ 9 بكساء وقال )عليهم اهللا اتصلو(واحلسني 

، فنزلت هريًا»رهم تطوطهِّ  تي فأذهب عنهم الرجسء أهل بيهؤال

: ألست 9، فقالت له À مةلَ َس  ُأمِّ ية وكان ذلك يف بيت اآل

 خري». عىلٰ  نَِّك : «ال، إ9ك؟ فقال يتمن أهل ب

حمضة ون إرادة تك وليس خيلو اإلرادة املذكورة يف اآلية من أنْ 

ء نتفاها، وقطع االفعل عند ن إرادة وقعمل يتبعها الفعل، أو تكو

 ا.ئح بعد نزوهلالرجس والقبا

صاص ونفي  (إنَّام) تفيد االختل باطل، ألنَّ لفظة األوَّ  ٰى واملعن

ن  جلَّ (ذلك يف قوله  ابيَّنَّوقد قت به، ا من تعلَّ عداحلكم عمَّ

مَ : )وعال
�
ُ  َورَسُ ا َوِ��ُ�ُم اهللاُ إِ�

ُ
]، وال ٥٥[املائدة:  و�

بل هي هبذه اإلرادة  )اهللا عليهمات صلو(بيت صاص ألهل الاخت

ا إرادة وقع مرلكلِّ مكلَّف، فثبت  ةعامَّ   ادها.أهنَّ

من  فني هم يع املكلَّ مجقيل لنا: فليس املعصومون من  فإنْ 

 آلية فيهم، فقد بطل االختصاص، فال جيوز أنْ نزلت هذه ا

واخللق  ،ةلبتَّ ا] ]٤٨٠/[[ص  فيه صاص  اختما ال نحملها عىلٰ 

اإلرادة حصل مراد  ة وقوعالعصم إذا محلناها عىلٰ وون، وه متسافي

هم مشارك شارك ذه الصفة، وإنْ التمييز ممَّن ليس هباص واالختص

كلِّ  ك، ألنَّ االختصاص حاصل عىلٰ لله جاز ذا الظاهر كنفيه فرت

 اص.اختص الوجه اآلخر يبطل كلَّ  حال، وعىلٰ 

رهم  نْ  أإالَّ  عاىلٰ اهللا ت ما سأل 9 النبيَّ  فإنَّ  وأيضاً  ُيطهِّ

يقع،  مل يريد ذلك وإنْ  يسأل أنْ  م الرجس، وملوُيذِهب عنه

ون يك جب أنْ فينة إلجابته، طابقة لدعوته ومتضمِّ فنزلت اآلية م

 ه. ابيَّنَّا ما معناه

مل  ميعظيف والتاحلال الترش اقتٰىض  À َسَلمة ولو مل تفهم ُأمُّ 

ل  يف كان ال ترش اإذ، و البيت  دخوهلا يف مجلة أهل إىلٰ تتوصَّ

 اد واقعًا.يكون الفعل املر ة، وجب أنْ إلرادة املحضوال مدحة يف ا

 ىلٰ يقع عن مل ألزواج وممَّ ا أنَّ اآلية مل تتناولتبار نعلم وهبذا االع

ا إذا اقتضت العصمة خرج منها من ليس بمقطوع  عصمته، ألهنَّ

 .تهمصع عىلٰ 

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠الطويس (ت متهيد األُصول/ الشيخ 

مَ  : وله تعاىلٰ عصمتها ق  ىلٰ ع  والذي يدلُّ ]] ٥٦٣[[ص 
�
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 أنَّ  -  بال خالف بني الرواة  -  قد روي و  )، ٣٣(األحزاب: 

 ء،ا س ك ب  فاطمة و  احلسني و  احلسن ا و علي�  ل جلَّ  9  بيَّ لن ا 

رهم و  لرجس ي، فأذهب عنهم اء أهل بيت ؤال  ه إنَّ  مَّ هُ قال: «اللَّ و  طهِّ

 ريض اهللا(  ةم لَ َس  يف بيت ُأمِّ  ك ان ذل وك  طهريًا»، فنزلت اآلية، ت 

: ألسُت من ) آله السالم و  عليه( ، فقالت له ) ]] عنها ٥٦٤ص [[ / 

  خري».  عىلٰ   ِك نَّ : «إ هلا   ) ه السالم ل آو   عليه ( ؟ فقال  كأهل بيت 
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ون إرادًة كت ا أنْ ن: إمَّ أمري ٰى اآلية من إحد ادة يفرو اإلختل فال

اء تفان عىلٰ  عَ طِ قُ و فعل عندهافعل، أو أرادًة وقع الحمضًة مل يتبعها ال

ال  كذل باطل؛ ألنَّ  كل فذلريد األوَّ أُ  ا. فإنْ زوهلبعد نلرجس ا

ال و فني، لَّ كمليف مجيع ا امٌّ ع هو ختصيص فيه ألهل البيت، بل

 هل البيت.ا تفضيل ألفيه اآلية خالف أنَّ 

مَ لفظة:  أنَّ  عىلٰ 
�
 عدا م عامَّ كحلنفَي او تفيد االختصاَص  اإِ�

 .ام مٰىض فياه نَّقد بيَّ و قت به،من تعلَّ 

ة معصوم؟ مَّ ون يف آحاد األُ كي زون أنْ وِّ يس ُجت : ألقيل فإنْ 

 تم؟ركذًة بمن ون اآلية خمصوصكيف تكف

قلنا  كهم ذليف غريت ثب ، فإنْ كذل يضقتر اآلية يقلنا: ظاه

كثر األ فني؛ ألنَّ لَّ كص يف  مجيع املختصااال كل ذليبطمل و به،

 بخالفه.

ب  ُيذهِ و رهم طهِّ يُ  أنْ  تعاىلٰ اهللا ل ام سأإنَّ  9 النبيَّ  أنَّ  عىلٰ 

آلية مل يقع، فنزلت ا إنْ ك ويريد ذل مل يسأل أنْ و عنهم الرجس،

 قلناه. فيدًة ملام نوكت دعوته، فيجب أنْ ًة لإجابو ملسألته ةً مطابق

فيها أو ال؛  مة عن دخوهلالَ َس  مُّ قلناه ملا َسَأَلت أُ ة ما فد اآليلو مل تو

 تعظيما فهمت السألت مل امإنَّ و ة،املحضة عامَّ  رادةاإل ألنَّ 

 والترشيف.

قت تعلَّ عصمة من  يضاآلية تقت وإذا ثبت أنَّ ]] ٥٦٥[[ص /

 الف أنَّ  خه الا؛ ألنَّ األزواج ما دخل فيه من أحداً  لمنا أنَّ ع به

 كن معصومًة. تمل   منهنَّ واحدةً 

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٢تلخيص الشايف (ج 

عصمة  ، وممَّا يدلُّ عىلٰ ه امت إم  عىلٰ  ا يدلُّ ممَّ ]] ٢٥٠[[ص 

مَ : أيضًا: قوله تعاىلٰ  أهل البيت 
�
ِهَب هللاُ ا يُِر�ُد اإِ�

ْ
ُ�ُم   ِ�ُذ

ْ
َ�ن

 
ْ
ه

َ
َس أ

ْ
 ا�ر�ج

ْ
َي  ا�ْ

َ
مْ   ِت ل

ُ
َر�

�
 َو�َُطه

ً
ْطِه�ا

َ
�   �    :٣٣[األحزاب.[  

مَ ول: قوله: ا نقووجه الداللة أنَّ 
�
من  خيلو ال �ُد اهللاُ ا يُرِ إِ�

يكون معناه: اإلرادة املحضة التي يتبعها  ]]٢٥١ /[[ص نْ أ 

كان  فعله. فإنْ و يكون أراد ذلك الفعل وإذهاب الرجس، أو أنْ 

ل فهو باطل  هلا من وجواألوَّ ص تصااخ يضية يقتأنَّ لفظ اآله: أوَّ

العامل   القائل إذا قال: إنَّامأنَّ  ٰى لبيت بام ليس لغريهم. أَال ترأهل ا

م، وإنَّام لك عندي درهم فكالمه يفيد  حات واداجل ن، وإنَّامالف

 غري أنْ  منهارة من الذنوب التخصيص الذي ذكرناه؟ وإرادة الط

كلِّ   هللا يريد منت هبا، بل ال البيفعل ال ختصيص أله يتبعها

اولته مدح من تن يضأيضًا فإنَّ اآلية تقتمثل ذلك. و فمكلَّ 

 ي�اجلَّل عل امَّ ـل 9 بيَّ الن أنَّ  ويلة ما ريفه وتعظيمه بدالوترش

ؤالء  ه إنَّ مَّ هُ بالكساء وقال: «اللَّ  وفاطمة واحلسن واحلسني 

رهم تطهريفأذهب عنهم ال ي،أهل بيت  نزلت اآلية،ًا» فرجس وطهِّ

: 9، فقالت له )رمحة اهللا عليها(َسَلمة   بيت ُأمِّ كان ذلك يفو

ل ورة احلاخري»، وص عىلٰ  ِك ن أهل بيتك؟ فقال: «ال، إنَّ ألسُت م

يف. وال مدحة وال يقتضيان املدحة والترش وسبب نزول اآلية

ار فَّ كُ فني من السائر املكلَّ  مُّ تعي ة املحضة التيف يف اإلرادترش

 م. هوغري

، ألنَّكم  مدحة فيام تذكرونه ذلك اللوجه كهذا ا عىلٰ  قيل: فإنْ 

هلم لطف  بأنْ م ره : إنَّه أذهب عنهم الرجس وطهَّ تقولوا ال بدَّ أنْ 

عنده االمتناع من القبائح. وهذا واجب عندنا  اختارواام ب

فعل نهم لما علمه مل ار مثفَّ هم من الكُ وعندكم. ولو علم من غري

 للمدح؟ جهٍ و م، فأيُّ مثل ذلك هب

رمتوه يف اللطف ووجوبه، وأنَّه لو علمه ذك ما ألمر عىلٰ قلنا: ا

ظاهر،  كة مع ذله املدحوج لفعله كام فعله هبم، غري أنَّ  يف غريهم

من نَّ من اختار االمتناع من القبائح، وعلمنا أنَّه ال يقارف شيئًا أل

 من به، ال بدَّ  ا اهللا تعاىلٰ عن ألطاف فعله لككان ذ الذنوب، وإنْ 

]] كذلك من ٢٥٢/[[ص  معظًَّام. وليس فاً مرش دوحاً ون ممكي أنْ 

هته  َلم من جومل ُيع ،يحيفعل الواجب، ويمتنع من القب ُأريد منه أنْ 

 ه اإلرادة، فبان الفرق بني األمرين.ما يوافق هذ

  اية الظاهرة ملروما وردت به ال عىلٰ  9 وأيضًا فإنَّ النبيَّ 

ُيذِهب  ل أنْ وإنَّام سأ ،سالرجنهم ذِهب عيُ  يريد أنْ  يسأل اهللا أنْ 

رهم تطهريًا. فنزل عنهم الرجس، وأنْ  ت اآلية مطابقة لدعوته ُيطهِّ

نةتضوم فيها ما ذكرناه. وإذا  ٰى يكون املعن جب أنْ ، فيابتهإلج مِّ

ن تكو هبا، وجب أنْ  ٰى لته وعنثبت اقتضاء اآلية لعصمة من تناو

ة من أهل أمجع  نمعصمته دون  بمن ذهبنا إىلٰ  البيت  خمتصَّ

ن ُقطَِع عىلٰ  ن عىلٰ موسلامل ا إذا انتفت عمَّ نفي  فقد عصمته، ألهنَّ

تكون  أنْ  ختُل من صمة، مللعا ناها منمععصمته ملا يقتضيه 

ناوله تت مل اولة ملن اختلفت يف عصمته، أو غري متناولة. فإنْ متن

طريقة ُتبطِل ه الوهذ تكون متناولة، أنْ بطلت فائدهتا، فوجب 

جل كوهنا واردة عقيب ذكرهنَّ اج، ألاألزو عىلٰ ا ل من محلهقو

، ألنَّ األزواج  وجب أنْ  عصمتهنَّ  إذا مل يذهب أحد إىلٰ  وخطاهبنَّ

لعصمة من تتناوله. وورودها عقيب   يضِرجن عن اخلطاب املقتُخي 
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. حواهلبق أ معناها ال يطا انقها هبنَّ إذا كتعلُّ  لُّ عىلٰ ذكرهنَّ ال يد نَّ

أنَّ محل  ائر كثرية. عىلٰ لذلك نظالكالم من  هن ويف غريويف القرآ

ن ا تتضمَّ ألهنَّ ها، فظل هنَّ خيالف مقتٰىض األزواج بانفراد اآلية عىلٰ 

ر واملؤنَّث. وال جيوز عالم ر أو اجلمع الذي فيه املذكَّ ة مجع املذكَّ

م هذه اآلية، ما ت أنَّ  ٰى أَال تر. األزواج دون غريهنَّ  لها عىلٰ مح قدَّ

ر ث  زواج جاء مجعه بالنون املختصِّ كان املعنيُّ به األ لـامَّ نها عّم تأخَّ

 ث؟باملؤنَّ 

أيضًا: الرواية إليه ن نذهب مصاصها بختا وممَّا يدلُّ عىلٰ 

وغريهنَّ  الواردة يف سبب نزوهلا وقد ذكرناها، وإذا كان األزواج

ن اآلية غري ن تكووجب أ لِّل بالكساء، ُج خارجني من مجلة من 

]] يدلُّ  ٢٥٣َسَلمة /[[ص  ألُمِّ  9 نبيِّ . وجواب التناولة هلنَّ م

كان  ه اآليةذنزول ه عدب 9 د روي أنَّ النبيَّ ذلك. وق  أيضًا عىلٰ 

بيت فاطمة عند صالة الفجر، ويقول: «الصالة، يرمحكم  يمرُّ عىلٰ 

مَ اهللا، 
�
 إِ�

ْ
ُم اهِ ا يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ ُ�
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َ
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َ
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ُ
 طْ َر�

ً
 ».ِه�ا

أنَّ  دلَّ عىلٰ يقول: إنَّ غاية ما يف اآلية أن ي وليس ألحٍد أنْ 

ذلك عصمتهم.  ضِ مل يقت اب األلطاف وإنْ يف ب ةزيَّ البيت مل أله

وإذا  ة،ة اإلرادة اخلالصة، فال مزيَّ باآلي ُأريد أنَّه إنْ  ابيَّنَّا قد ألنَّ 

وهو ذهاب  رادة، لإلبعاً  تافعالً زيَّة فال بدَّ أن يثبت ثبتت امل

 الرجس.

ن إثبات حال ألهل ال فإنْ    بيت، وال يدلُّ قيل: الكالم يتضمَّ

 . ذلك بخالفهمم يفغريه أنَّ  عىلٰ 

نفيها عن غريهم واضح، ألنَّ العصمة ال  قيل: الطريق إىلٰ 

ا غري مقطوع هبا لغريهم، خال ا اإلمامة وأ ف يف أهنَّ ذا ثبتت فيهم  إ مَّ

ن يف حالة أن خيتصَّ باإلمامة اثناست، ال غريهميف ونتك بطلت أنْ 

 وقت واحد.

ك بأهل سُّ تمأنَّ ال دلُّ عىلٰ ت إنَّ اآلية يقول: وليس ألحٍد أنْ 

ذلك ك بغريهم غري جائز، وأنَّ التمسُّ  البيت جائز، وال تدلُّ عىلٰ 

أمجعوا عليه أنَّ  امَّ فمل البيت أهعصمة  اللتها عىلٰ أنَّه إذا ثبتت د

يكون  هم مبطل. وهذا يبطل أنْ  خمالفإنَّ ف غري سائغ، مهخالف

 يف جهتهم وجهة غريهم.  احلقُّ 

*   *   * 

  هـ):٤٦٠طويس (ت  )/ الشيخ ال ٨(ج  آن  ر قال   فسرييف ت ن بيا ت ل ا 

مَ  : قال ثمّ  ]]٢٣٩[[ص 
�
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مة لَ َس  مُّ نس بن مالك وعائشة وأُ أأبو سعيد اخلدري و ٰى رو

وفاطمة  وعيلٍّ  9 لنبيِّ زلت يف ااآلية ن أنَّ سقع األوواثلة بن 

َيِْت و. واحلسن واحلسني 
ْ

 ا�
َ

ل
ْ
ه

َ
 و عىلٰ أ النداء  ىلٰ ب عنص أ

 . املدح

 كان يف بيتي 9 بيَّ الن إنَّ  :تقال اهنَّ أ  مةلَ َس  مِّ فروي عن أُ 

ة،  لهم بعباء خيربيَّ وفاطمة واحلسن واحلسني، وجلَّ  ا دعا علي� فاست

رهم  طهِّ ذهب عنهم الرجس وأفيتي هل بأ  ءؤاله مَّ هُ «اللَّ  قال: ثمّ 

  :قوله تعاىلٰ اهللا تطهريًا»، فأنزل 
�
ُ�ُم مَ إِ�

ْ
ِهَب َ�ن

ْ
ا يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

 
َ
َس أ

ْ
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ْ
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ُ
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ً
 :مةلَ َس  مُّ فقالت أُ  ،�ا

 ِك لكنَّو هل بيتك؟ فقال: «ال،أ نا من أ هل اهللا، قلت: يا رسول 

 خري».  ىلٰ إ]] ٢٤٠[[ص /

هل البيت أ يف مجلة  نَّ أ  أصحابنا هبذه اآلية عىلٰ  واستدلَّ 

 .باً  صواإالَّ إمجاعهم ال يكون  نَّ أ و ،جيوز عليه الغلطعصومًا ال م

هل البيت أ ن اب الرجس عهذإلاهللا  خيلو إرادةس لي :قالوا بأنْ 

ناب جتيكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات وا نْ أ من 

فعل  لرجس بأنْ نهم اذهب عأ ه نَّ أ عبارة عن  كونو يأ ، يصاملعا

 نْ أ ل ال جيوز تناع من القبائح. واألوَّ هلم لطفًا اختاروا عنده االم

فني، فال مجيع املكلَّ  رادة حاصلة معإلهذه ا ، ألنَّ يكون مراداً 

 خصَّ  تعاىلٰ اهللا  نَّ لبيت يف ذلك وال خالف أتصاص ألهل ااخ

ل  مَ فكيف ُحي  ،كهم فيه غريهمرشمل ي أمرالبيت ب لهأ هبذه اآلية 

يكون هلم فيها  ن أنْ ج اآلية مرِ ل هذا التخصيص وُخي بطِ ما يُ  عىلٰ 

 غريهم؟!  ة عىلٰ فضيلة ومزيَّ 

 ذلك يف عىلٰ لنا د دلَّ وق ، )ليس( ٰى رجتري جمام) نَّ (إلفظة  نَّ أ عىلٰ 

  . هغرياج وهل اللغة، كالزجَّ أ وحكيناه عن مجاعة من  ،مما تقدَّ 

 الرجس عىلٰ هاب  إذإالَّ اهللا م: ليس يريد لكاليص اتلخ فيكون

إذهاب الرجس قد  نَّ أ  ذلك عىلٰ  لَّ عن أهل البيت، فد  هذا احلدِّ 

تهم ثبت صمثبت ع، وإذا همعصمت عىلٰ  دلُّ وذلك ي ،حصل فيهم

 أردناه. ما

ه لو ة. وهذا غلط، ألنَّ خاصَّ  زواج النبيِّ أ يف  : هيمةعكر وقال

ام فعل يف ك ث،بكناية املؤنَّ  نَّ عنه ٰى نَّة لكاصَّ خ فيهنَّ  يةكانت اآل

  :ولهم من اآليات نحو ق مجيع ما تقدَّ 
َ
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اهللا  يريد امإنَّ  :وليق ب أنْ جي ث، فكانفذكر مجيع ذلك بكناية املؤنَّ 
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 نايةا بككنَّ فلامَّ ، ركنَّ طهِّ البيت ويُ  لهأ الرجس  ليذهب عنكنَّ 

 فيها.  النساء ال مدخل هلنَّ  نَّ أ  عىلٰ  ر دلَّ املذكَّ 

لبيت ا هل أ ومن ذكرناه من ء سا لن ا ة عىلٰ ل اآلي مح ويف الناس من 

ث ر واملؤنَّ ا قلناه. وقال: إذا اجتمع املذكَّ ممَّ ]] ٢٤١ /[[ص هرباً 

ه من ابيَّنَّل بام بِط ر. وهذا يُ عنهم بكناية املذكَّ  ٰى ر، فكنَّ ذكَّ مل غلب ا 

 ،ه معصوماً وما يقتضيه من كون من تناولت ، مة لَ َس  مِّ أُ واية عن الر 

يف هذه  -  فينا الكالم يف ذلك تواس . وقد ذلك  ت عن جاوالنساء خار 

  .يف كتاب اإلمامة من أراده وقف عليه هناك   - يات  اآل 

*   *   * 

 هـ):٦٠٠حاح األخبار/ ابن بطريق (ت ون صعمدة عي

 ثبت عصمتهم بن احلسن: فقد  ٰى قال حيي ]]٤٥ص [[

  نهم، والطهر خالف لرجس عذهاب اإو هلم لثبوت تنزيه اهللا تعاىلٰ 

ذلك ذكر  قبيح، كلِّ  ثم وعنه عن اإلالتنزُّ : لتطهري، والدنسا

 ٰى هو معنوهذا  ،ويلغصاحب املجمل يف اللغة أمحد بن فارس ال

لفظ القرآن العزيز  وبمقتٰىض  ،وهو ترك مواقعة الرجس ،صمةالع

 .9من قول الرسول  صحيحقد ورد لفظ ال

 ،من األصلنيوطريق عصمته من الطرفني  فصار ذلك دليالً 

هم ريعنهم وتطه ذهاب الرجسإ ]]٤٦ص [[/ ته إذا ثبألنَّ 

 ةم بإرادذلك فيه فالفال جيوز ثبوت خ ه وتعاىلٰ بإرادة اهللا سبحان

 ال تغالب. عاىلٰ إرادة اهللا ت نَّ أل ، اهللا تعاىلٰ غري

، ومع ثبوت عصمتهم بإرادة اهللا عاقالً  دُّ عَ ومن قال بذلك ال يُ 

نهم م اءوقوع اخلط امنَّأ  ،بذلك 9الرسول  خبارإوسبحانه، 

منهم وجب االقتداء هبم  وع اخلطاءوق ا منَّأ وإذا  ،وآجالً  الً عاج

وترك  ق الرجس عليهرُّ ء وتطوع اخلطامن منه وق يؤدون من مل 

  إىلٰ  يه هيدنَّ أ طاء منه، ثبت له ومن يؤمن وقوع اخلالتطهري له. 

كان  لككذن اه، ومن كاهدايته إيَّ ، وله تنزيه اهللا تعاىلٰ  ملوضع احلقِّ 

ٰ  بحانه:هللا سقول ا باع ملوضعباالتِّ  أحقُّ 
َ
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وليس   ،احلقِّ  إىلٰ  يهيدفقد أوجب اهللا سبحانه االقتداء بمن 

حيكم  خ من ملوبَّ ذهاب الرجس عنه، وإله، وه تطهري  معالَّ إذلك 

ن أهل كان مه فم بمل حيكن : وماهللا تعاىلٰ  ذلك، فصار ذلك حكمب

ْم بِمَ اآلية:  هذه
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 .]٤٤[املائدة:  � فُِرون

 :ٰى ذا املعنوقد قيل يف ه

   يوتلبا وبيت تقارص عنه

  الفرقدِ  ا عىلٰ لو� وطال ع 

   من حوله املالئُك  ومحت

  يويصبح للوحي دار الند 

   عنهمرجس  لَّ ذهب كأ  اهللا

  رهم من األردانِ وطهَّ  اً بيت 

   مالكلتنزيل واألمنزل ا أبياهتم

  والرمحات والرضوانِ  

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٨(ج  جممع البيان

بأهل  املراد أنَّ  ة بأمجعها عىلٰ مَّ األُ  فقت تَّ ]] وقد ا ١٥٦ [[ص 

مَ : [أي يف قوله تعاىلٰ البيت يف اآلية 
�
ُم   ِ�ُ ُد اهللاُ ا يُِر� إِ� ُ�

ْ
ن ِهَب �َ

ْ
ذ

 
َ

ل
ْ
ه

َ
َس أ
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ْ
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َ
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ً
أهل ]] ٣٣[األحزاب:  �ا

 نَّ ، ألبيِّ ج الن وا أز  ادفقال عكرمة: أر  ،اختلفوا  . ثمّ 9نا بيت نبيِّ 

مالك،  وقال أبو سعيد اخلدري، وأنس بن . ه إليهنَّ ل اآلية متوجِّ أوَّ 

 ة برسولاآلية خمتصَّ  إنَّ  : مة لَ َس  مُّ عائشة، وأُ سقع، و أل ااثلة بن وو 

  .حلسني  واحلسن، وا، وفاطمة،  ، وعيلٍّ 9  اهللا 

ثني شهر بن حوشب، عن دَّ ذكر أبو محزة الثاميل يف تفسريه: ح

يرة حتمل حر 9 النبيِّ  إىلٰ  مة اءت فاطقالت: ج، مةلَ َس  مِّ أُ 

 ، ثمّ عموافطُ  ءت هبم،جاف ،»وابنيِك  فقال: «ادعي زوجِك  هلا،

هؤالء أهل بيتي  همَّ «اللَّ  :، فقالله خيربياً  ليهم كساءً ع ٰى ألق

فقلت: يا  ،»رهم تطهرياً رجس، وطهِّ يت، فأذهب عنهم الوعرت

 ».ريخ إىلٰ ت «أن وأنا معهم؟ قال: ،اهللا ولرس

 مة أنَّ لَ َس  مِّ د عن أُ باإلسنا ضاً الثعلبي يف تفسريه أي ٰى ورو

يها حريرة، بربمة ف اطمة ف فأتته بيتها، يفن كا 9 النبيَّ 

حو ذلك، فذكرت احلديث ن، »وابنيِك  فقال هلا: «ادعي زوجِك 

مَ : قالت: فأنزل اهللا تعاىلٰ  ثمّ 
�
: قالت اآلية. ... اهللاُ  ا يُِر�دُ إِ�

  إىلٰ هبا  ٰى فألوأخرج يده  اهم به، ثمّ شَّ فغ ، لكساءفضل اذ خفأ

م امتي، فأذهب عنهحبيتي، وء أهل ؤاله مَّ هُ قال: «اللَّ  السامء، ثمّ 

فأدخلت رأيس ]] ١٥٧، /[[ص »رهم تطهرياً لرجس، وطهِّ ا

 ِك خري، إنَّ  إىلٰ  ِك يا رسول اهللا؟ قال: «إنَّ  ، وقلت: وأنا معكمالبيت

 خري».  إىلٰ 

ها  عائشة، فسألت ي عىلٰ مِّ دخلت مع أُ  ع:مجم قال نادهوبإس
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. اهللامن  دراً ه كان ق إنَّ : يوم اجلمل؟ قالت خروجِك  أرأيِت  :يمِّ أُ 

 كان إىلٰ  ناسال عن أحبِّ  فقالت: تسأليني  يلٍّ فسألتها عن ع

، 9اهللا  رسول الناس كان إىلٰ  ، وزوج أحبِّ 9 رسول اهللا

 ع رسولومج،  وحسيناً  ،ا، وفاطمة، وحسناً لقد رأيت علي� 

هؤالء أهل بيتي،  مَّ هُ «اللَّ ل: قا بثوب عليهم، ثمّ  9 اهللا

 :قالت، »رهم تطهرياً وطهِّ  جس،الر عنهم هبوحامتي، فأذ

  إىلٰ  ِك فإنَّ  ،ي«تنحِّ  قال:  أنا من أهلك؟ ،فقلت: يا رسول اهللا

 خري». 

: نزلت هذه  ال ق  ، 9 وبإسناده عن أيب سعيد اخلدري، عن النبيِّ 

  . » ، وحسن، وحسني، وفاطمة  ، ويف عيلٍّ يفَّ « مخسة:    ة يف اآلي 

سم اأبو القاحلاكم ا ثناحلمد، قال: حدَّ  د أبوالسيِّ وأخربنا 

ثنا أبو السبيعي، قال: حدَّ  ثونا عن أيب بكرل: حدَّ احلسكاين، قا

عبد الرحيم  ثنا ثنا ابن مصغي، قال: حدَّ اين، قال: حدَّ رَّ عروة احل

ن جابر، بن املنكدر، ع دمّ ، عن حمسيار وب بنقد، عن أيُّ بن وا

 فاطمة، وليست يف البيت إالَّ  9 بيِّ لنا آلية عىلٰ نزلت هذه ا قال:

مَ إِ  : ، وعيلٌّ واحلسني  واحلسن،
�
ِهَب  �

ْ
ا يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

 َ� 
ْ
ُم ا�ر�ج ُ�

ْ
َ ن

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
هؤالء  مَّ هُ : «اللَّ 9 النبيُّ  فقال، يِْت َس أ

 أهيل».

لقاسم كم أبو اثنا احلا: حدَّ الد، ق د أبو احلمثنا السيِّ دَّ حو

آية لت نز لـامَّ « قال:،  حلسن بن عيلٍّ ا عن ن زاذان،بإسناده ع

ي، مة خيربلَ َس  مِّ ألُ  يف كساءٍ  اهوإيَّ  9مجعنا رسول اهللا  ،لتطهريا

 .هؤالء أهل بيتي وعرتيت» مَّ هُ لَّ : القال ثمّ 

 دناو قصة، لخلاصَّ واة العامَّ يف هذا كثرية من طريق  والروايات

 .ةه كفايأوردنا وفيام ،ال الكتابإيرادها لط ىلٰ إ

 اخلمسة  ءة هبؤالص اآليتصااخ ت الشيعة عىلٰ دلَّ ستوا

ملا مل يثبت.   ا، نافيةثبت بعدهقة ملا أُ حمقِّ  )امإنَّ (ة لفظ إنَّ  قالوا: بأنْ 

 يضتزيد، يق ام يف الدارعندي درهم، وإنَّ  ام لكقول القائل: إنَّ  فإنَّ 

 زيد. ٰى الدار سو س يفالدرهم، ولي ٰى سوده س عنه ليأنَّ 

 دةي اإلراتكون ه اآلية أنْ  يففال ختلو اإلرادة ذا ر هتقرَّ  ذاوإ

ال لتي يتبعها التطهري وإذهاب الرجس. واملحضة، أو اإلرادة ا

ف هذه مكلَّ  قد أراد من كلِّ  اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ل،األوَّ الوجه  جيوز

ت البي]] ١٥٨[[ص / بأهلهلا صاص تفال اخ ملطلقة،اإلرادة ا

 بغري هلم يماملدح والتعظ يضيقت هذا القول وألنَّ  .ن سائر اخللقدو

دة. فثبت الوجه الثاين. ة، وال مدح يف اإلرادة املجرَّ بهوش شكٍّ 

ني باآلية من مجيع القبائح. وقد املعنيِّ  مةثبوت عصويف ثبوته 

 وع عىلٰ طغري مق البيت ن أهل من عدا من ذكرناه م علمنا أنَّ 

 ا بغريهم. هقطالن تعلُّ ة هبم، لباآلية خمتصَّ  ته، فثبت أنَّ صمع

ه: فالقول في ،األزواجما بعدها يف ية واآل صدر إنَّ  ل:قي ٰى ومت

م المهم، فإهنَّ ء يف كالفصحامن عرف عادة  رهنكِ هذا ال يُ  إنَّ 

ذلك  إليه، والقرآن من غريه، ويعودون يذهبون من خطاب إىلٰ 

 .وأشعارهم ربم العكالك وكذللوء، مم

*   *   * 

 هـ):٦٦٤(ت  سطاوبن  يلُّ ع)/ ١الطرائف (ج 

 : دري يف آل حممّ طهية التنزول آ ]]١٧٧[[ص /

تِِه املَُشاِر ِل َبيْ ِألَهْ  9َذلَِك ِيف َتْعيِِني النَّبِيِّ  َوِمنْ  - ١٨٧

ابِ ْزِء  اْجلُ ِري ِيف ِمْن َصِحيِح اْلبَُخا َذلَِك  َفِمنْ  ،إَِليِْهمْ  يَ  عِ الرَّ
ِة ِمْن َثَامنِ

َأْيضًا ِمْن َأْجَزاٍء  ،ِمنْهُ اِبِع رَّ لالٍِم ِيف اْجلُْزِء ْس ِحيِح مُ َوِمْن َص  ،َأْجَزاءٍ 

َغَداًة َوَعَليِْه ِمْرٌط  9اهللاِ  َرُسوُل َخَرَج  :َقاَلْت  ،َعْن َعائَِشةَ  ،ِستَّةٍ 

ٌل ِمْن َشْعٍر َأْسَودَ  ُثمَّ َجاَء   ،َفَأْدَخَلهُ   َعِيلِّ َسُن ْبنُ ْحلَ ا اءَ َفجَ  ،ُمَرحَّ

ُثمَّ َجاَء َعِيلٌّ  ،َهالَ َخ َفَأدْ  َفاطَِمةُ  ُثمَّ َجاَءْت  ،َعهُ َفَدَخَل مَ  اْحلَُسْنيُ 

مَ  : ُثمَّ َقاَل  ،َأْدَخَلهُ فَ 
�
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ِيف  ُد ْبُن َحنْبَلٍ َرَواُه َأْمحَ َوِمْن َذلَِك َما  - ١٨٨]] ١٨٠[[ص /

ا إَِىلٰ  ،لثَّْعَلبِيُّ ِيف َتْفِسِريهِ اوَ  ،ِدهِ ُمْسنَ اِد  بِإِْسنَاِدِمهَ  : َقاَل  ،رٍ َعامَّ ْبِن َشدَّ

 ،َفَشتَُموهُ  ا وا َعلِي� َفَذَكرُ  ،مٌ َقوْ  َوِعنَْدهُ  ،َواثَِلَة ْبِن اْألَْسَقعِ  َدَخْلُت َعَىلٰ 

ُجَل اَهَذا  تَْمَت َش  مَ ـلِ  :ِيل اُموا َقاَل قَ  فلامَّ  ،َفَشتَْمتُُه َمَعُهمْ   :ُقْلُت ؟ لرَّ

َك بَِام َرَأْيُت  :َفَقاَل ، َمَعُهمْ َقْوَم َيْشتُُموَنُه َفَشتَْمتُُه َرَأْيُت الْ  َأَال ُأْخِربُ

َأُهلَا َعْن َأْس َفاطَِمَة  َأَتيُْت  : َقاَل ، َبَىلٰ  : ُت ُقلْ ، 9اهللاِ ِمْن َرُسوِل 

َه إَِىلٰ  :َفَقاَلْت  ، َعِيلٍّ   ٰى ُت َأْنتَظُِر َحتَّ َلْس َفجَ ، »اهللاِ ولِ ُس رَ  «َتَوجَّ

َأَخَذ  ، َواْحلََسُن َواْحلَُسْنيُ  َعِيلٌّ  َوَمَعهُ  ، َفَجَلَس اهللاِ َء َرُسوُل َجا

ْنيَ َأْجَلَسُهَام بَ َمَة فَ َوَفاطِ  اي� لِ عَ  ٰى ْدنَ َدَخَل َفأَ  ٰى َحتَّ  ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَام بِيَِدهِ 

ُثمَّ َلفَّ  ،ِخِذهِ فَ   َواِحٍد ِمنُْهَام َعَىلٰ نًا ُكلَّ  َوُحَسيْ ناً َوَأْجَلَس َحَس  ،هِ َيَديْ 

مَ  :، ُثمَّ َتَال َهِذِه اْآلَيةَ -َأْو َقاَل: كَِساًء  -َبُه َعَليِْهْم َثوْ 
�
اُهللا  ا يُِر�ُد إِ�
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 .»َبيْتِي َأَحقُّ  َوَأْهُل  ،تِيَالِء َأْهُل َبيْ مَّ َهؤُ «اللَّهُ  :َقاَل 

َأنَّ َواثَِلَة ْبَن اْألَْسَقِع  َما َيُدلُّ َعَىلٰ  ٰى ْعنَ املَ َك ِيف َوِمْن َذلِ  - ١٨٩

 ثَِلَة ْبنِ َفِمْن ِرَواَيِة َوا ،َة َدَفَعاٍت دَّ عِ  9بِيِّ النَّ  ِمنَ َذلَِك  ٰى َرأَ 

بٍَل بِِإْسنَاِدِه ْسنَِد َأْمحََد ْبِن َحنْْن مُ مِ  ٰى رَ َعٍة ُأْخ فْ اْألَْسَقِع ِيف دَ 
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ِيف   اَطَلبُْت َعلِي�  :َقاَل  ،ْبِن اْألَْسَقعِ  َلةَ َواثِ  إَِىلٰ  ]]١٨١ [[ص/

اَءا َفجَ  :َقاَل ، »9اهللاِ  ُسولِ ْأِيت بِرَ يَ «َذَهَب : اطَِمةُ فَ  ْت الَ َفقَ  ،َمنِْزلِهِ 

ِه َوَفاطَِمَة َعْن َيَسارِ  اَلَس َعلِي� َأجْ فَ  ،َام ُت َمَعهُ لْ َفَدَخَال َوَدَخ  ،اً َمجِيع

 :َقاَل َعَليِْهْم بَِثْوبِِه وَ  ٰى َأْلقَ ُثمَّ  ،َسْنيَ َبْنيَ َيَدْيهِ َواْحلُ  َسنَ َعْن َيِمينِِه َواْحلَ 

 َم
�
ِهَب هللاُ ِر�ُد ايُ ا إِ�

ْ
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اُه  َروَ  اَعْن َواثَِلَة ِممَّ  ٰى َدْفَعًة ُأْخرَ  ىٰ َوِمْن َذلَِك ِيف املَْعنَ - ١٩٠

ثَِلَة َوا نْ عَ اهللاِ، ْبِن َعبِْد اِد َشدَّ  ُد ْبُن َحنْبٍَل ِيف ُمْسنَِدِه بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ َأْمحَ 

 9 هللاِاوَل ُس رَ  ِجئُْت  دْ َوقَ  َذاَت َيْومٍ  َأْيتُنِيرَ  :َقاَل  ، اْألَْسَقعِ ْبنِ 

َفِخِذِه اْألَْيَمِن  َعَىلٰ  َسهُ َفَجاَء اْحلََسُن َفَأْجلَ  ، َسَلَمةَ َوُهَو ِيف َبيِْت ُأمِّ 

 ،َوَقبََّلهُ  ٰى  اْليُْرس هِ َفِخذِ  ُه َعَىلٰ ْجَلَس َوأَ  َوَجاَء اْحلَُسْنيُ َفَأَخَذهُ  ،َوَقبََّلهُ 

ْغَدَف ُثمَّ أَ  ،َفَجاءَ  اَعا َعلِي� ُثمَّ دَ  ،َدْيهِ يَ  َفَأْجَلَسَها َبْنيَ  َفاطَِمةُ  َوَجاَءْت 

يَّ  مَ  :ُثمَّ َقاَل  ،َكَأينِّ َأْنُظُر إَِليْهِ  ،اً َعَليِْهْم كَِساًء َخيَْربَ
�
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هِ 
ْ
 َب ِ�ُذ

ْ
ن ُم ا�ر� �َ ُ� 

َ
َس أ

ْ
 ج

ْ
َيِْت ه

ْ
 ا�

َ
ْطِه�ل

َ
ْم �

ُ
َر�  َو�َُطه�

ً
 .�ا

َبيِْت  ِيف َتْعيِِني َأْهلِ  À َلَمةَ ُأمُّ َس  َرَوْتهُ  اَوِمْن َذلَِك مَ  - ١٩١

ٍد  ِة َجمَالَِس َءُهْم وَ َام َأْس  َوَأنَُّه َذَكرَ  ،9ُحمَمَّ تِِه ِيف ِعدَّ َقُهْم ِألُمَّ َحقَّ

ِة َأوْ   إَِىلٰ  هِ إِْسنَادِ بٍَل بِ ْمحََد ْبِن َحنْ ُمْسنَِد أَ ِيف  لَِك َماَفِمْن ذَ  ،َقاٍت َوِعدَّ

يََّة ا
َثتْهُ  َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة حَ َأبِيهِ َعْن  ، َفاِويِّ لطُّ َعطِ ُل َبيْنََام َرُسو : َقاَلْت  ،دَّ

دَّ اِيف َة َوَفاطِمَ  اإِنَّ َعلِي�  :ِيف َبيْتِي َيْومًا إِْذ َقاَل اْخلَاِدمُ  9 هللاِا ، ةِ لسُّ

ْي ِيل : َفَقاَل ِيل  :ْت َقالَ    َفُقْمُت  :ْت َقالَ ، ِل َبيْتِي» َعْن َأهْ «ُقوِمي َفتَنَحَّ

يُْت ِيف اْلبَ َفتَنَ  َسنُ َفَدَخَل َعِيلٌّ َوَفاطَِمُة َواْحلَ  ،يِْت َقِريباً حَّ

ا َصبِيَّاِن َصِغَريانِ   اْحلَُسْنيُ وَ   ْنيِ بِيَّ َفَأَخَذ الصَّ  :َقاَلْت ، َوُمهَ

َة َوَفاطِمَ  ،َيَدْيهِ  ٰى بِإِْحدَ  ا َعلِي� َواْعتَنََق  ،بََّلُهَام  َحْجِرِه َوقَ ِيف ُهَام عَ َفَوَض 

ُثمَّ  ،َداءَ َسوْ ًة َوَأْغَدَف َعَليِْهْم َمخِيَص  ،اطَِمةَ َوَقبََّل فَ  ،ٰى يَِد اْألُْخرَ بِالْ 

، ي» َبيْتِ َنا َوَأْهُل أَ  ]]١٨٢النَّاِر /[[ص  «اللَُّهمَّ إَِليَْك َال إَِىلٰ : َقاَل 

 .»َخْريٍ  َىلٰ عَ  «َوَأْنِت  :َقاَل اهللاِ، وَل َفَأَنا َيا َرُس  :ْلُت َفقُ  :َقاَلْت 

  ُأمِّ  َعنْ ِمْن ُمْسنَِد َأْمحََد ْبِن َحنْبٍَل  ٰى َوِمْن َذلَِك ِيف املَْعنَ - ١٩٢

َسِمَع  نِي َمنْ ثَ َحدَّ  :َقاَل  ،َعْن َعَطاِء ْبِن َأِيب ِرَياٍح  ٰى َسَلَمَة َدْفَعًة ُأْخرَ 

َها  َمٍة فِي بُِربْ ةُ  َفاطِمَ ْت َفَأتَ  ،َها َبيْتِ َكاَن ِيف  9 ْذُكُر َأنَّ النَّبِيَّ مَّ َسَلَمَة تَ أُ 

، ِك َواْبنَيِْك»ْوَج  زَ «اْدِعي ِيل : َقاَل  ،َلْت ِهبَا َعَليْهِ َفَدَخ  ،َحِريَرةٌ 

وَن لُ وا َيْأكُ وا َوَجَلُس َخلُ َفدَ  ،َفَجاَء َعِيلٌّ َوَحَسٌن َوُحَسْنيٌ  :َقاَلْت 

تَُه كَِساٌء اَن َحتْ َوكَ  ،ِيل وَ َمنَاَمٍة َلُه  َعَىلٰ  َوُهمْ  َوُهوَ  ،َك اْحلَِريَرةِ ِمْن تِلْ 

يٌّ   :َهِذِه اْآلَيةَ  َتَعاَىلٰ اهللاُ َزَل َأنْ فَ  ،َوَأَنا ِيف اْحلُْجَرِة ُأَصيلِّ  :ْت َقالَ ، َخيَْربِ
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ُثمَّ َأْخَرَج  ،اُهْم بِهِ َس كَ اِء وَ  اْلكَِس َل َفَأَخَذ َفْض  :َلْت َقا، �ا

َام  ِهبَا إَِىلٰ  ٰى َفَأْلوَ  ،َدهُ يَ  تِي: َوَقاَل  ،ءِ السَّ  ،«َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي َوَخاصَّ

ْجَس  مُ نْهُ اللَُّهمَّ َفَأْذِهْب عَ  ُت  َفَأْدَخلْ  :َقاَلْت ، »ُهْم َتْطِهرياً رْ  َوَطهِّ الرِّ

 نَِّك َلَعَىلٰ «إِ : َقاَل اهللاِ؟  َيا َرُسوَل َمَعُكمْ  َوَأَنا :ُت َوُقلْ  ،اْلبَيَْت  َرْأِيسَ 

» إِنَِّك َلَعَىلٰ  ،َخْريٍ   . َخْريٍ

  َتْفِسريِ اِين ِيف عَ املَ الثَّْعَلبِيُّ َهَذا اْحلَِديَث ِهبَِذِه اْألَْلَفاِظ وَ  ٰى َوَروَ 

َواَيِة املُ  ِذِه اْآلَيةِ هَ  مَ َغْريَ الرِّ  .ةِ تََقدِّ

َقْوُل  ٰى ْعنََد ْبِن َحنْبٍَل ِيف املَ َأْمحَ نَِد ْس َك ِيف مُ لِ َوِمْن ذَ  - ١٩٣

َعْن ُأمِّ  ،َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب  ِبإِْسنَاِدِه إَِىلٰ  ٰى رَ ْخ َدْفَعًة أُ  9 النَّبِيِّ 

 ،ِك»ْوِجِك َواْبنَيْ ي بِزَ «ايتِينِ : َمةَ اطِ اَل لِفَ قَ اِهللا  وَل َرُس َسَلَمَة َأنَّ 

َيَدُه  َوَضعَ ُثمَّ  :َقاَلْت  ،ي�ااًء َفَدكِ ْم كَِس َعَليْهِ  ٰى ْم َفَأْلقَ ْت ِهبِ َفَجاءَ 

ٍد هُ اللَّ «: َوَقاَل  ،َعَليِْهمْ  َفاْجَعْل َصَلَواتَِك  ،9مَّ إِنَّ َهُؤَالِء آُل ُحمَمَّ

دٍ  آلِ ٍد وَ ُحمَمَّ  َعَىلٰ َك َوَبَرَكاتِ  يٌد»  َك إِنَّ  ،ُحمَمَّ  : َسَلَمةَ َقاَلْت ُأمُّ ، َمحِيٌد َجمِ

 «إِنَِّك َعَىلٰ : َوَقاَل  ،ْن َيِدي َفَجَذَبُه مِ  ، َمَعُهمْ ْدُخَل اَء ِألَ َس ُت اْلكِ عْ َفَرفَ 

».  ]]١٨٣ [[ص/  َخْريٍ

ِن َد بْ ْمحَ  أَ نَدِ ِمْن ُمْس  ٰى َدْفَعًة ُأْخرَ  9َوِمْن َذلَِك َقْوُلُه  - ١٩٤

 :9يِّ ُة النَّبِ َج َة َزوْ مُّ َسَلمَ َقاَلْت أُ  : َقاَل  ،َسْهلٍ   إَِىلٰ  بِإِْسنَاِدهِ لٍ نْبَ َح 

َقتَُلوُه  :َوَقاَلْت  ،ِق ْبِن َعِيلٍّ ُلِعنَْت َأْهُل اْلِعَراِحَني َجاَء َنْعُي اْحلَُسْنيِ 

وُه َوَأَذلُّوُه َلَعنَُهُم اهللاُ، َقتََلُهُم   9اهللاِ ُسوَل رَ َرَأْيُت َفإِينِّ  ،هللاُاَغرُّ

َمٍة َقْد ُة ُغْدَوةً َوَقْد َجاَءْتُه َفاطِمَ  ِمُلَها ِيف يدَ َعِص يَها نََعْت فِ َص  بُِربْ ًة َحتْ

ِك : َل َهلَا ا قَ فَ  ،َوَضَعتَْها َبْنيَ َيَدْيهِ  ٰى تَّ َطبٍَق َح  : َقاَلْت ، »؟«َأْيَن اْبُن َعمِّ

 :َقاَلْت ، يِْه»تِينِي بِاْبنَئْ ِعيِه َوابِي َفادْ هَ «اذْ : َقاَل ، «ُهَو ِيف اْلبَيِْت»

 ٰى ِرِهْم َحتَّ ِيف َأثَ  ْمِيش يٍَد َوَعِيلٌّ يَ ُهَام بِ ٍد ِمنْحِ ااْبنَيَْها ُكلَّ وَ ُد ْت َتُقوَفَجاءَ 

 َوَجَلَس َعِيلٌّ  ،َفَأْجَلَسُهَام ِيف َحْجِرهِ ، هللاِاِل َرُسو َدَخُلوا َعَىلٰ 

َب تَذَ َفاْج  : َسَلَمةَ ْت ُأمُّ َقالَ  ،َساِرهِ يَ ُة َعْن ْت َفاطِمَ َس لَ َوجَ  ،َعْن َيِمينِهِ 

تِي كَِساءً ِمنْ  ُه  ،ِة ِيف املَِدينَةِ املَثَابَ  َلنَا َعَىلٰ  َساطاً َكاَن بِ  اي� َربِ يْ  َخ  َحتْ َفَلفَّ

: َوَقاَل  ِه َربِّ  إَِىلٰ  ٰى بِيَِدِه اْليُْمنَ ٰى َيفِ اْلكَِساِء َوَأْلوَ َذ َطرَ َوَأَخ يُّ النَّبِ 

ْرُهمْ نُْهُم الرِّ َأْذِهْب عَ  ،ُل َبيْتِيَأهْ َهُؤَالِء  ُهمَّ للَّ «ا ، »ْطِهرياً تَ  ْجَس َوَطهِّ

 :َلْت َقا ،»«َبَىلٰ : َقاَل ؟  ِمْن َأْهلَِك َأَلْسُت اهللاِ، َيا َرُسوَل  :ُقْلُت 

هِ  َفَأْدَخَلنِي ِيف اْلكَِساِء َبْعَد َما َقَىضٰ  ْبنَتِِه ايِْه وَ َواْبنَ َعِيلِّ  ُدَعاَءُه ِالْبِن َعمِّ

 .َمَة َفاطِ 

  ، َسَلَمةَ ُأمِّ  َعنْ يِث دِ اْحلَ ا ْعِض ِرَواَيِة َهذَ  بَ ْيُت ِيف َوَرأَ  :َأُقوُل 

َ  َفَال َأْعَلمُ  ،َمنَاَمةٍ  نَّا َعَىلٰ َوكُ  :َوَقاَلْت   .  َمنَاَمٌة َأِو املَثَاَبةُ َصحُّ ا أَ َأهيُّ

ِيب َسِعيٍد بِيِّ َعْن أَ لَ الثَّعْ ْفِسِري  تَ ِيف  ٰى َوِمْن َذلَِك ِيف املَْعنَ - ١٩٥



 ٩٣  ...........................................................................................................  التطهري آية) ٩لف / (حرف األ

 ِيفَّ َوِيف  :َسةٍ َيُة ِيف َمخْ اْآل  هِ َهذِ َلْت زَ «نَ  :َقاَل  ،9بِيِّ َعِن النَّ ،اْخلُْدِريِّ 

مَ  ، َة َفاطِمَ َعِيلٍّ َوِيف َحَسٍن َوُحَسْنيٍ وَ 
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ابِِع ِمنَ ِيف اْجلُْزِء الِحِديُّ  اْلَوادَ ِن َعِيلُّ ْبُن َأْمحَ ُبو اْحلََس َوَرَواُه أَ   رَّ

َوُهَو ُمْعتََربٌ ِعنَْدُهْم ِعنَْد  ،ْلبَِسيطِ  َوابُوضِ التَّْفِسِري اْلَوِسيِط َبْنيَ املَقْ 

 .يِْت بَ َخالِِفَني ِألَْهِل الْ ملُ ُعَلَامِء ا نْ  مِ ُهوَ وَ  ،اَرةِ هَ لطَّ َتْفِسِريِه ِآلََيِة ا

يِّ ِيف َتْأِويِل   َتْفِسِري الثَّْعَلبِ ًا ِمنْ َأْيض ٰى املَْعنَ َوِمْن َذلَِك ِيف  - ١٩٦

ٍع ِمْن َبنِي َحاِرِث ْبِن َتيِْم  نَاِدِه إَِىلٰ بِإِْس ضًا َهِذِه اْآلَيِة َأيْ   : َقاَل اهللاِ، ُجمَمِّ

 َأَرَأْيِت ُخُروَجِك  :َقاَلْت  ،يَفَسَأَلتَْها ُأمِّ  ،ةَ َعائَِش  َعَىلٰ ي  ُأمِّ َخْلُت َمعَ دَ 

 ا َعنْ َفَسَأَلتْهَ  ،َتَعاَىلٰ اهللاِ ًا ِمَن إِنَُّه َكاَن َقَدر :َقاَلْت  ؟َملِ َيْوَم اْجلَ 

ِل َرُسو َسَأْلتِنِي َعْن َأَحبِّ النَّاِس َكاَن إَِىلٰ  :َقاَلْت  ، َعِيلٍّ 

َوَقْد َمجََع  ،ُحَسيْنًا اطَِمَة َوَحَسنًا وَ َوفَ  اُت َعلِي� يْ َرأَ ْد َلقَ  ،9 اهللاِ

 َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي «اللَُّهمَّ : ُثمَّ َقاَل  ،ِهمْ َعَليْ ف اهللاِ بغد َرُسوُل 

تِ  ْرُهْم َتْطِهريًا»َأذْ فَ  ،يَوَخاصَّ ْجَس َوَطهِّ  . ِهْب َعنُْهُم الرِّ

ِذِه هَ َلبِيِّ ِيف َتْأِويِل لثَّعْ ِسِري افْ ِيف تَ  ٰى ْعنَ املَ  ِيف َوِمْن َذلَِك  - ١٩٧

َنَظَر  لـامَّ  :َقاَل ، يَّاِر ِيب َطالٍِب الطَّ  ْبِن أَ َجْعَفرِ  اِدِه إَِىلٰ ِة بِِإْسنَاْآليَ 

َامِء َقاَل  إَِىلٰ  9اهللاِ َرُسوُل  ْمحَِة َهابَِطًة ِمَن السَّ » ؟«َمْن َيْدُعو: الرَّ

َتْنيِ    ا ي�  َعلِ ي ِيل «اْدعِ : َفَقاَل اهللاِ،  َيا َرُسوَل  َناأَ  :ُب اَلْت َزْينَقَ ، َمرَّ

  ،  َعْن َيِمينِهِ َفَجَعَل َحَسناً  : َقاَل ، » َسْنيَ َسَن َواْحلُ َوَفاطَِمَة َواْحلَ 

اَههُ  اَوَعلِي�  ،َاملِهِ َوُحَسيْنًا َعْن ِش  اُهْم كَِساًء   ،َوَفاطَِمَة ُجتَ ُثمَّ َغشَّ

 ،ْهُل َبيْتِي»َالِء أَ َهؤُ وَ  ،لِّ َنبِيٍّ َأْهًال  لِكُ مَّ إِنَّ هُ للَّ «ا: اَل  قَ ُثمَّ  ،اي� َخيَْربِ 

 : اهللا  َل َفَأْنزَ 
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ُ
�

ْ
ن
َ
ِهَب �

ْ
 ِ�ُذ

 
َ

ل
ْ
ه

َ
َس أ

ْ
َ ا�ر�ج

ْ
 يِْت وَ  ا�

ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
َر� َيا   :َفَقاَلْت َزْينَُب . � �َُطه�

 إَِىلٰ  ِك  َفإِنَّ «َمَكاَنِك اهللاِ: ُسوُل َفَقاَل رَ ؟ مْ كُ  َمعَ َال َأْدُخُل أَ  ،اهللاَِرُسوَل 

 . »َعاَىلٰ تَ اهللاُ  اءَ َخْريٍ إِْن َش 

   َتْأِويلِ ْيضًا ِيف يِّ أَ ِمْن َتْفِسِري الثَّْعَلبِ  ٰى املَْعنَ َوِمْن َذلَِك ِيف  - ١٩٨

ُت َأَقمْ  : َقاَل  ،َراءِ اْحلَمْ  َأِيب َعْن  ،َأِيب َداُودَ  َهِذِه اْآلَيِة بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ 

َجيِيُء ِيف  9 اهللاُِل ُسواَن رَ كَ وَ  ، َكيَْوٍم َواِحدٍ َة َأْشُهرٍ ملَِدينَِة تِْسعَ بِا

َالةَ : َفيَُقوُل   اطَِمةَ َباِب َعِيلٍّ َوفَ   َفيَُقوُم َعَىلٰ ُكلِّ َغَداةٍ   ،«الصَّ

 َم
�
ُم ا� ا يُِر�دُ إِ�

ُ
�

ْ
ن
َ
ِهَب �

ْ
 اُهللا ِ�ُذ

ْ
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ْ
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ْ
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ُ
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ً
ْطِه�ا

َ
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ِمْن  َداُوَد َوُهوَ   َأِيب َصِحيِح ْن مِ  ٰى املَْعنَ لَِك ِيف َوِمْن ذَ  - ١٩٩

نَِن َوُمَوطَّ كِتَاِب   9اهللاِ َأنَّ َرُسوَل  لٍِك ِن َماِس بْ َمالٍِك َعْن َأنَ  أالسُّ

َلْت َهِذِه َنزَ  لـامَّ َفْجِر لْ ا ةِ َصَال  َىلٰ  إِ َرَج َكاَن َيُمرُّ بِبَاِب َفاطَِمَة إَِذا َخ 

َال «: ُقوُل يَ  ِمْن ِستَِّة َأْشُهرٍ  ُة َقِريباً اْآليَ  مَ  ،ْهَل اْلبَيِْت َة َيا أَ الصَّ
�
ا  إِ�

  يُِر�دُ 
ْ
ِهَب َ�ن

ْ
 ُ�ُم ااُهللا ِ�ُذ

ْ
 �ر�ج

َ
ل

ْ
ه

َ
ْم  َس أ

ُ
َر� َيِْت َو�َُطه�

ْ
ا�

 
ً
ْطِه�ا

َ
� �«. 

ِيف  ٰى ْعنَِو َهَذا املَ حْ ِيف نَ  ْن َذلَِك مِ وَ  -  ٢٠٠]] ١٨٦[[ص /

 ]]١٨٧ يِْديِّ /[[ص ُحمَ لِلْ  يَحْنيِ حِ اْجلَْمِع َبْنيَ الصَّ ئَِشَة ِيف ُمْسنَِد َعا

تَِّني ِمْن إِ ِيف اْحلَ  ابِِع َوالسِّ ا  : لٍِم ِمْن َطِريَقْنيِ ِد ُمْس ْفَراِديِث الرَّ َأَحُدُمهَ

ٌل مِ رْ مِ  هِ َليْ َوعَ  اةٍ َغدَ  َخَرَج َذاَت  9َأنَّ النَِّبيَّ  ْن َشْعٍر ٌط ُمَرحَّ

 ،هُ َسْنيُ َفَدَخَل َمعَ اَء اْحلُ ُثمَّ جَ  ،َخَلهُ دْ  َفأَ َسُن ْبُن َعِيلٍّ َء اْحلَ َجافَ  ،َأْسَودَ 

مَ  : ُثمَّ َقاَل  ،ُثمَّ َجاَء َعِيلٌّ َفَأْدَخَلهُ  ،َلَهاُثمَّ َجاَءْت َفاطَِمُة َفَأْدَخ 
�
ا  إِ�

هِ يُِر�ُد اُهللا ِ�ُ 
ْ
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ْ
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ْ
 ا�

َ
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ْ
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َ
َس أ

ْ
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ُ
َر�   يِْت َو�َُطه�

 
ً
ْطِه�ا

َ
� �. 

ثَّالِِث ِيف َباِب اُوَد ِيف اْجلُْزِء الِيب دَ يِح أَ حِ َك ِيف َص لِ َوِمْن ذَ  - ٢٠١

ِمثَْل َهِذِه  9بِإِْسنَاِدِه َعِن النَّبِيِّ  ْنيِ ْحلَُس  َواَمنَاِقِب اْحلََسنِ 

ِحيَحْنيِ  ِيف اْجلَْمعِ  ةِ نُْقولَ اِين املَ عَ املَ اْألَْلَفاِظ وَ  يِّ  لِْلُحَميْدِ َبْنيَ الصَّ

 .َسَواءً 

َخَر ِمنُْه ِيف َتْفِسِري اُوَد ِيف َمْوِضٍع آَأِيب دَ  َصِحيِح  لَِك ِيف ذَ  َوِمنْ 

مَ  :َعاَىلٰ َقْولِِه تَ 
�
َيِْت إِ�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
ُم ا�ر�ج ُ�

ْ
ن ِهَب �َ

ْ
 ا يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

 �ُ وَ 
ُ
َر� ْطهِ َطه�

َ
 �ْم �

ً
ِع مْ ظِِه ِيف اْجلَ  َلفْ ِمثَْل  9يِّ النَّبِ  ِه إَِىلٰ نَادِ بِإِْس  ،�ا

 ْهُل  أَ «اللَُّهمَّ َهُؤَالءِ : اَد ِيف آِخِرهِ َوزَ  ،َحْنيِ لِْلُحَميِْديِّ يحِ  الصَّ َبْنيَ 

ْرُهْم َتْطِهريًا» ،َبيْتِي ْجَس َوَطهِّ  . َفَأْذِهْب َعنُْهُم الرِّ

ابِعِ يِح ُمْسلٍِم ِيف حِ  ِيف َص َوِمْن َذلَِك  - ٢٠٢  ِيف َثالِِث   اْجلُْزِء الرَّ

اٍس ِمْن َأوَّ كُ  اِب َفَضائِِل َأِمِري ِة املَنُْقوِل ِمنَْها ِيف بَ خَ النُّْس  لِِه ِمنَ رِّ

 َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاصٍ  بِإِْسنَاِدِه إَِىلٰ  ْبِن َأِيب َطالٍِب  َعِيلِّ املُْؤِمنَِني 

َة َفَضائَِل لِ  9 ِن النَّبِيِّ عَ  ِديِث ُر ِيف اْحلَ كُ ذْ يَ   َأِيب َعِيلِّ ْبنِ ِعدَّ

ةً اَخ   َطالٍِب   :َلْت َهِذِه اْآلَيةُ َنزَ  لـامَّ  :ِرهِ ِيف َأَواِخ  ُقوُل يَ  وَ  ،صَّ
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ْ
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َ
 اَعلِي�  9اهللاِ وُل ا َرُس عَ دَ  ،]٦١ :ان[آل عمر � ِذبِ�َ �

 .»مَّ َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِيهُ «اللَّ : َوَقاَل  َسَن َواْحلَُسْنيَ َوَفاطَِمَة َواْحلَ 

ِحِه ِيف َصِحي ٌم ِيف ُمْسلِ َوِمْن َذلَِك َما َرَواُه  ]]١٨٨[[ص /

ابِ ْجلُ ا اَسْنيِ ِرِه ِيف كُ ِع َأْيضًا ِيف َأَواِخ ْزِء الرَّ  ،وِل ِمنَْهاقُ نْ املَ َخةِ َن النُّْس مِ رَّ

:   َوَقاَل َسَن َواْحلَُسْنيَ اْحلَ َوَفاطَِمَة وَ  اَعلِي�  9اهللاِ ُل َدَعا َرُسو : َقاَل 

 .»«اللَُّهمَّ َهُؤَالِء َأْهُل َبيْتِي



 التطهرية آي) ٩( /حرف األلف   ............................................................................................................  ٩٤

يح  ترص نظر إىلٰ ا :د هذاعنقال يل الشيعي  :ملحمودد اعب قال

 يحهاتصح عىلٰ ملسلمون اع ني التي اجتمر الثقلأخبايف  9 النبيِّ 

 هلأ  وأنَّ  ،ه وعرتته أهل بيتهتاب ربِّ ته بعد وفاته كمَّ ف ألُ ه خلَّ أنَّ 

 ثمّ  ،ك هبم أمان من الضاللالتمسُّ  وأنَّ  ،يفارقون كتابه يته الب

ي أطبق ه األحاديث التهذألهل بيته يف  9 نبيِّ ال ينيتع انظر إىلٰ 

طمة فاو عيلٌّ  أهل بيته وأنَّ  ،تصديقها ة عىلٰ افَّ علامء املسلمني ك

 .واحلسن و احلسني 

فاقهم واتِّ  علم املسلمني وإطباقهم انظر إىلٰ  مّ ث ]]١٩٣[[ص /

إمامهم  أنَّ  فقون عىلٰ متَّ  فاطمة واحلسن واحلسني  أنَّ  عىلٰ 

 طالب بن أيب  عيلُّ  هو قتداء بهون االي يوجبم والذورئيسه

 . بال خالف بينهم

 ىلٰ ع سلمونطبق املي أتلاه األحاديث فقد صارت هذ

 9 النبيَّ  أنَّ  عىلٰ  ]]١٩٦ة داللة رصحية /[[ص تصحيحها دالَّ 

ووجوب  بن أيب طالب  استخالفه لعيلِّ  عىلٰ   هلمعنيَّ 

 ةوظهرت احلجَّ  ،ته يَّ ن ذرّ نه للخالفة معيِّ ك به وبمن يُ التمسُّ 

 ته.مَّ أُ  عىلٰ  9 يِّ لنبل

 ته وركوبترك خالف  يف ملسلم  عذراً  ٰى أبق  9 النبيَّ  ٰى فهل تر 

صحيح البخاري وغريه  ة أحاديث من مت عدَّ وقد تقدَّ  ؟ خمالفته 

 ه ال يفارق احلقَّ وأنَّ  ، يدور معه حيث ما دار  عيلٍّ  مع  قَّ حلا  ن أنَّ يتضمَّ 

  . 9  ل اهللا سو ر  احلوض عىلٰ دا ير   ٰى  حتَّ وال يفارق كتاب اهللا 

*   *   * 

ة (ج   ):هـ٦٩٢(ت  يلاإلرب  ىٰ سعي بن عيلُّ  /)١كشف الغمَّ

وأهل البيت  هل فأهل اهللا أهل القرآنا األمَّ أف ]]٦٧ص [[

مة،  لَ َس  مُّ ته أُ ما فرسَّ  عىلٰ  ني حلساو وفاطمة واحلسن  وعيلٌّ 

 طمة ه فاأتت إذ، لساً ذات يوم جا بينا هو 9 النبيَّ  وذلك أنَّ 

: قالت ،وابناه؟» «أين عيلٌّ : 9 النبيُّ ال فق ،يدةفيها عصة بربم

واحلسني بني  واحلسن قبل عيلٌّ أف ،يل»دعيهم ا«قال:  ،ت»بي«يف ال

 عىلٰ  كان تناول كساءً  9 لنبيُّ هبم ا برص فلامَّ  ،يديه وفاطمة أمامة 

طمة،   وفاواحلسني ا واحلسنل به نفسه وعلي� ، فجلَّ ا املنامة خيربي� 

ذهب أف ،ق إيلَّ اخلل أهل بيتي وأحّب  الءهؤ نَّ إ مَّ هُ للَّ «ا: قال ثمّ 

مَ : فأنزل اهللا تعاىلٰ  ،»اً تطهري مهرجس وطهِّ لرعنهم ا
�
  ا يُِر�دُ إِ�

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

قالت: فقلت: يا رسول اهللا، ألست من أهل   ٰى ويف رواية ُأخر

 ». - خري أو إىلٰ  - خري عىلٰ  : «إنَِّك 9ل بيتك؟ قا

 امينب :قالت À مةلَ َس  مِّ وعن أُ  ،د بن حنبلند أمحومن مس

وفاطمة  اعلي�  إذ قالت اخلادمة: إنَّ  تي يوماً بي يف 9هللا رسول ا

يل عن  يي فتنحِّ ل يل: «قومقالت: فقا ،واحلسني بالسدة واحلسن

 يلٌّ ، فدخل عيباً يت من البيت قرقالت: فقمت فتنحَّ  ،أهل بيتي»

ان صغريان، فأخذ بيَّ ومها ص حلسني واوفاطمة واحلسن 

 ٰى ا بإحدلي� : واعتنق ع، قالتاملهفقبَّ  هرجام يف حني فوضعهيَّ الصب

 وقبل فقبل فاطمة ]] ٦٨ص [[/، ٰى خرألُ يديه وفاطمة باليد ا

النار  إليك ال إىلٰ  مَّ هُ ا فأعذف عليهم مخيصة سوداء فقال: «اللَّ علي� 

اهللا؟ فقال:  ولأنا يا رست: وقلت: وقال بيتي»، وأهل أنا

 ». وأنِت «

 ،9 النبيِّ  أزواج لت هذه يفزنأُ  امفقال: إنَّ سأل سائل،  نْ إف

ك غلط ؟ فقل: ذل]٣٢[األحزاب:  اَء ا��ِ�� ا �ِسَ يَ  :قبلها نَّ أل

مة ويف بيتها نزلت هذه لَ َس  مِّ أُ  ا الرواية فحديث، أمَّ يةً ودرا يةً روا

 كنَّ ب عنليذه: (لقيل بيِّ نساء الن فلو كان يفاية لدرا اية، وأمَّ اآل

 عىلٰ  جاء 9 لنبيِّ اهل بيت لت يف أ نز فلامَّ ، )ركنَّ طهِّ الرجس ويُ 

 .التذكري اجتمعا غلب ٰى ام متألهنَّ  ،التذكري

*   *   * 

م /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦ت ة احلّيل (العالَّ

 :آية التطهري ]]١٧٣[[ص 

  :عاىلٰ قوله تالثالث: 
�
ِهَب ُد اُهللا ِ�ُ ا يُِر�مَ إِ�

ْ
 �َ  ذ

ْ
ُم ا�ر�ج ُ�

ْ
َس ن
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ْ
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َ

ل
ْ
ه

َ
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ُ
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َ
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 ].٣٣ حزاب:[األ ��ا

 ،محد بن حنبل وغريهاجلمهور كأ ٰى ورو ،ونأمجع املفرسِّ 

وفاطمة واحلسن  سول اهللا وعيلٍّ ت يف را نزل]] أهنَّ ١٧٤[ص [/

 . واحلسني

 ،اءِ َعْن َأِيب اْحلَْمرَ  ،ْرُزَباِينُّ املَ  ْبُن ِعْمَرانَ ُد ُحمَمَّ اِهللا و َعْبِد بُ أَ  ٰى َوَروَ 

 ْنَد ُكلِّ َفْجٍر َال َكاَن عِ وَ   ، ةً ِتْسَعَة َأْشُهٍر َأْو َعَرش  9ِبيَّ  ُت النََّخَدمْ   : َل َقا 

َال : ُل َفَيُقو  ، َيْأُخَذ ِبِعَضاَدَيتْ َباِب َعِيلٍّ  ٰى ِه َحتَّ َخيُْرُج ِمْن َبْيتِ  ْم ْيكُ ُم َعلَ «السَّ

 َسنُ اْحلَ  وَ َفاِطَمةُ وَ  وُل َعِيلٌّ َفَيقُ  ، َبَرَكاُتُه» وَ  ]]١٧٥/[[ص  ِهللا َرْمحَُة وَ 

َالُم َيا َنِب  : اْحلَُسْنيُ وَ  : ُثمَّ َيُقوُل  ، َبَرَكاُتُه» وَ اِهللا َرْمحَُة وَ اِهللا يَّ «َعَليَْك السَّ

ُكُم  َالَة َرِمحَ مَ اُهللا، «الصَّ
�
ِهَب ِر�ُد اهللاُ يُ ا إِ�

ْ
   ِ�ُذ

ْ
ُ�ُم ا�ر�ج

ْ
  َس َ�ن

َ
ل

ْ
ه

َ
 أ

 َ
ْ

 ا�
َ
ْم �

ُ
َر�   ْيِت َوُ�َطه�

ً
هُ   َىلٰ ِإ   َف اْنَرص ُثمَّ ،  » �ْطِه�ا   .ُمَصالَّ

 أمري املؤمنني   أنَّ وال خالف يف ،والكذب من الرجس

 .فيكون صادقاً  ،اخلالفة لنفسه ٰى عادَّ 

*   *   * 
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 حديث الكساء: ]] ٢٢٨[[ص 

ِة ُطُرٍق نْبٍَل ِمْن عِ حَ ْمحََد ْبِن ُمْسنَِد أَ  ِيف : ونوالعرشالسادس    ،دَّ

ُل َكاَن َرُسو :َقاَلْت  ،َعْن ُأمِّ َسَلَمةَ  ،ةِ تَّ السِّ  َحاِح لصِّ ا َبْنيَ ْمِع ِيف اْجلَ وَ 

 ،اْبنَيِْك»«اْدِعي َزْوَجِك وَ : َل َقافَ  ،َفَأَتْت َفاطَِمةُ  ،ِيف َبيْتِي 9اهللاِ 

تَهُ وَ اْحلَُسْنيُ اْحلََسُن وَ َفاطَِمُة وَ َفَجاَء َعِيلٌّ وَ   ،يٌّ كَِساٌء َخيَْربِ  َكاَن َحتْ

  :هللاُاْنَزَل أَ فَ 
�
 ا�ُد اهللاُ ا يُرِ مَ إِ�

َ
ل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
ُ�ُم ا�ر�ج

ْ
ِهَب َ�ن

ْ
َيِْت   ِ�ُذ

ْ
�

مْ 
ُ
َر�  َو�َُطه�

ً
ْطِه�ا

َ
� � َفَأَخَذ ٢٢٩/[[ص  ،]٣٣ اب:[األحز [[

َامءِ  ِهبَا إَِىلٰ  ٰى وَ لْ َفأَ  ،َيَدهُ   َأْخَرَج مَّ ثُ  ،بِهِ ُهْم َكَسااْلكَِساِء وَ  َفْضَل   ،السَّ

 َأَناوَ  :ُقْلُت وَ  ،ْدَخْلُت َرْأِيس اْلبَيَْت أَ فَ  ،ي»تِ يْ ُل بَ هْ أَ  «َهُؤَالءِ  :َقاَل وَ 

» َىلٰ «إِنَِّك إِ : َقاَل ؟ هللاِاَمَعُهْم َيا َرُسوَل   . َخْريٍ

 أُمَوطَّ وَ  ،َأِيب َداُودَ  َصِحيِح نْ مِ  ٰى َقْد ُرِوَي َنْحُو َهَذا املَْعنَوَ 

ةِ ِح مُ َصِحيوَ  ،ٍك الِ مَ  ِة طُ وَ  ،َمَواِضعَ  ْسلٍِم ِيف ِعدَّ  .ُرٍق ِعدَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

مَ   بحانه: ل سقا  ، ارة من الذنوب : الطه العارش  ]] ٣٩٤[[ص  
�
ا  ِإ�

ُم  ُ�
ْ
ن ِهَب �َ

ْ
 يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

َ
َس أ

ْ
َيِْت ا�ر�ج

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
  ه

ُ
َر�   مْ َو�َُطه�

 
ً
ْطِه�ا

َ
�  �  :الكساء  9 نبيُّ ال ر نزلت أدا  لـامَّ و ]، ٣٣[األحزاب

 ،هؤالء أهل بيتي  مَّ هُ وفاطمة واحلسن واحلسني، وقال: «اللَّ  عيلٍّ  عىلٰ 

وليس اآلية يف  ، مة وغريها لَ َس  مُّ كذا روته أُ ، نهم الرجس» هب ع فأذ 

ذ إ  ، املذكورة ]] ٣٩٥  /[[ص  وللرواية  . ث الضمري  ألنَّ النساء وإالَّ 

كون خري»، و  عىلٰ  ِك إنَّ ك؟ قال: « من أهل بيت مة: ألسُت لَ َس  مُّ قالت أُ 

جلواز االنتقال  ، م ا بالنساء ال يمنع من اختصاصها هب بلها خمتص� ما ق 

رجس فهو  الذنب رجس، وكلُّ  ول: نق آخر، وحينئذٍ  خطاب إىلٰ  من 

 ،رون منه عنهم، وهم مطهَّ  الذنب منفيٌّ عن أهل البيت، ف  منفيٌّ 

  من الذنوب.  راً كون مطهَّ دهم، في سيِّ    وعيلٌّ 

   *   ** 

 هـ):٨٧٧)/ البيايض (ت ١ج (ستقيم الرصاط امل

 :الفصل العارش ]]١٨٤[[ص 

مَ : حلسننيوفاطمة وا ل يف عيلٍّ نز
�
ِهَب ا يُِر�ُد إِ�

ْ
 اُهللا ِ�ُذ

 
ْ
َي

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
ُم ا�ر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
� 

�
 ِت َو�َُطه

ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
 � َر�

بطني سالو عيلٍّ  ام نزلت يفإنَّ  :يالقمّ  ويف رواية]، ٣٣ :[األحزاب

قال أمحد بن فارس اللغوي صاحب املجمل   .لدهن وة مئمَّ واأل

شاهد   يهف :وأقول ،قبيح ثم وعن كلِّ التنزيه عن اإل :طهريالت :فيه

 عصمتهم.  عدل عىلٰ 

 . يعمُّ م اجلنس البالف الواحد املعرَّ  :قلت إنْ 

فرد كانت من الرجس ه لو ثبت ألنَّ  ،يف النفي عمُّ بل ي :قلت

لعدم  ،م للعهدوليست الالَّ  ،هاباإلذ يصدق لمف ،هة فييَّ املاه

 م ذكر الرجس.تقدُّ 

 .أحد رجس عن كلِّ هللا يريد إذهاب الا :قالوا

ه الرجس املستلزم إذهابه للعصمة يريد اهللا إذهاب نَّ نمنع أ :قلنا

 د.أح عن كلِّ 

 .وعهوق  ليل عىلٰ  دفال ،لفظ مستقبل يُِر�دُ  :قالوا

فيكون  ،همر ربِّ بأ و إالَّ يدع الو ،بههلم  9 دعا النبيُّ  :قلنا

، احلالقد جاءت للاميض و صيغة االستقبال مع أنَّ  ،فيقع مقبوالً 

 َم
�
 إِ�

�
 يُوقَِع بَ يْطَ ا يُِر�ُد ا�ش

ْ
ن

َ
 أ

ُ
َعدَ ان

ْ
نَُ�ُم ال

ْ
، ]٩١املائدة: [ اَوةَ �

 
ْ
ن

َ
 يُِر�ُد اُهللا أ

ْ
 َ�ن

َ
ف

�
ف
َ ُ
  ]، ٢٨[النساء:  مْ �ُ �

ْ
ن

َ
 أ

َ
يُِر�ُدون

 
ُ
واد� بَ �

ُ
�  

َ َ
 . ]١٥[الفتح:  َم اهللاِ �

وليس  ،الً وَّ اإلذهاب يستلزم الثبوت أ  :قالوا]] ١٨٥[[ص /

 .كم ذلكمن قول

 أذهب اهللا عنك كلَّ  :يقول لغريه نساناإل ألنَّ  ،ال :قلنا

 مرض.  له كلَّ  حاصالً  يكن ومل ،مرض

 . وختامها فيهنَّ مبدأ اآلية  نَّ أل ،النساءراد امل :قالوا

 . رجهنَّ ري ُخي تذكمة العالو لذي ها يمملا :قلنا

 .وليس قولكم ،فلتخرج فاطمة :قالوا

كم فإنَّ  ،بخالف قولكم ،جاء معهذا ث إخل املؤنَّ يد :قلنا

 صتموها بالنساء. خصَّ 

 : يف قولهه بامليم رأتام ٰى خاطب موس :قالوا إنْ 
ُ
 آِ�ي�

�
َع�

َ
ْم ل

ها بِ 
ْ
 ِمن

َ
 .ازاً جم عمأقامها مقام اجل :قلنا ،]١٠[طه:  �ٍَس ق

 . بل أوىلٰ  ،فكذا هنا :اقالو إنْ 

مة أخرج لَ َس  مِّ وحديث أُ  ،املجاز هنا ال رضورة حتوج إىلٰ  :قلنا

 ترتيب القرآن مع انعقاد اإلمجاع يف أنَّ  ،اوسيأيت ذلك منَّ ،النساء

 ل.نز ما ليس عىلٰ 

  إىلٰ لذهاب من خطاب ا عادة الفصحاء :وقال اإلمام الطربيس

ٰ ، ء منهوقرآن ممللاو ،آخر والعود إليه   َح��
َ
ِك  إِذ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
تُْم ِ� ال

ْ
ن
ُ
ا ك

َن بِِهمْ 
 وَ ]، ٢٢: [يونس وََجَر�ْ

َ
َ َسق

َ
ْم َر��ُهْم �

ُ
 اه

ً
 َطُهورا

ً
   �ابا

�
إِن

 هَ 
َ
 ذ

َ
ُ�ْم َجزَ ا �

َ
 ل

َ
وقد أخرج ]، ٢٢و ٢١اإلنسان: [ اءً ن

بن صحيحه عن زيد  يفواه مسلم ما رصول صاحب جامع األُ 

املرأة تكون  إنَّ  ،ال :قال ؟نساؤه ؟بيته أهلمن  :هل لقي لـامَّ أرقم 
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أهل بيته هنا  ،قومها إىلٰ  جعفرت ،قهاطلِّ يُ  ثمّ  ،مع الرجل الدهر

 رموا الصدقة بعده.حُ  أصله وعصبته الذين

أجلس  9 النبيَّ  أنَّ  سقعبن األ واثلة ل إىلٰ وأسند ابن حنب

فع الت ثمّ  ،يهبني يد واحلسنني ،يمينه وفاطمة عىلٰ  ،هاريس ا عىلٰ لي� ع

 ،هؤالء أهل بيتي مَّ هُ «اللَّ  :قال ثمّ  ،وتال هذه اآلية ،ليهم بثوبهع

 ِك «إنَّ : قال ؟عكما مأن :مةلَ َس  مُّ قالت أُ  :ويف الرواية ،»الء أحقُّ هؤ

 .خري» عىلٰ 

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

 وأيضاً  ،ةمة فائدلَ َس  مِّ أُ ل لقو ة مل يكنات باآليمعنيّ  لو كنَّ  :قلنا

 «قومي: قالت ذلك قال هلا لـامَّ ا فقد أسند ابن حنبل إليها أهنَّ 

ه إليها أنَّ  يضاً وأسند أ . يتفتنحَّ  :قالت ،ي عن أهل بيتي»فتنحِّ 

 مَّ هُ «اللَّ : وقال ،وضع يده عليهم ثمّ  ،فدكياً  ساءً عليهم ك ٰى ألق

 ،دمّ ل حمد وآحممّ  بركاتك عىلٰ فاجعل صلواتك و ،دء آل حممّ ؤاله

فجذبه من  ،فرفعت الكساء ألدخل معهم :قالت ،محيد جميد» كإنَّ 

 ،ورواه يف املصابيح عن عائشة ،خري» عىلٰ  ِك إنَّ «: وقال  ،يدي

ورواه البخاري  ،رمة بطريق آخلَ َس  مِّ محد بن حنبل عن أُ اه أ ورو

 ي عىلٰ لبخارالرابع ل زءيف اجل ،ق آخرومسلم يف صحيحيهام بطري

 .اسنيكرَّ  حدِّ 

طهارة أهل  طه ٰى معن :ادق ثعلبي عن الصالسري  تفيفو

مثل ذلك يف تفسريه عن  ٰى ورو .هريتال آية التط ثمّ  ،البيت

ن يف معجمه عالطرباين  ورواه أيضاً  ،مراءوعن أيب احل ،اخلدري

 .اخلدري

سلم م رشط صحيح عىلٰ ه حديث إنَّ  :قال صاحب املستدرك

رشط  يح عىلٰ صح حسن يث حده إنَّ  :مذيلرتقال ا ،جهرِّ  ُخي ومل

من  وذكر نحو ذلك أبو داود يف مواضع ،جهرِّ البخاري ومل ُخي 

حلديث وذكره احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني يف ا ،سننه

 .راد مسلمني من أفالرابع والستِّ 

 لـامَّ  يَّ نبال أنَّ  اسرَّ يف اجلزء الرابع يف ثالث ك كر مسلم أيضاً ذو

 .»هؤالء أهل بيتي مَّ هُ «اللَّ : لقا هلةباامل إىلٰ  عةربباأل خرج

  ثمّ  ،ليهمء عالكساوضع  9 النبيَّ  وذكر الشيخ املفيد أنَّ 

 . ة التطهري فيهمفأنزل اهللا آي ،«هؤالء أهل بيتي»: قال

 أخي ويف ام نزلت يفَّ «إنَّ : مةلَ َس  مِّ ه قال ألُ أنَّ  ار مسلمويف أخب

 . » ارينيها غعنا فس ملي ،سنيمن ولد احل سعةوت وابنيَّ 

 ما أسنده الثعلبي يف تفسريه إىلٰ  ختصيصهم  عىلٰ  لُّ يدا وممَّ 

 سننيواحل ويف عيلٍّ  «نزلت آية التطهري يفَّ  :قال يَّ النب نَّ اخلدري أ

  : فقلت ،ي عائشةمِّ أُ  دخلت عىلٰ  : قال ،عجممّ  وأسند إىلٰ ، وفاطمة»

 :قلت ،اهللامن  كان قدراً  :تالق  ؟يوم اجلمل ِك خروج أرأيِت 

 9 ولقد رأيت النبيَّ  ،رسول اهللا الناس إىلٰ  أحبُّ  :قالت ؟فعيلٌّ 

  ، تيهؤالء أهل بيتي وخاصَّ  مَّ هُ «اللَّ : سنني وقالمجعه وفاطمة واحل

  : قلت ،»اً رهم تطهريهِّ طو]] ١٨٧/[[ص  م الرجسفأذهب عنه

يف  حوهون ،خري» عىلٰ  ِك ي إنَّ «تنحِّ : فقال ؟أنا من أهل بيتك

 .زينب

 يردا عيلَّ  ٰى «لن يفرتقا حتَّ : قوله النساءوج خر عىلٰ  ا يدلُّ ممَّ و

 ،ئشة عن اإلسالمرج عات مل ختمقصودا ولو كنَّ ، »احلوض

عرفت من صاحب   امك ، إمامته  وحاربت املجمع عىلٰ 

قال  :ويف الفردوس، قبيح لتنزيه عن كلِّ هري االتط مل أنَّ املج

منها ظهر  واحش مالفا انَّع بيت أذهب اهللاهل أ  ا«إنَّ : 9 بيُّ الن

ه ال يلزم من إرادة ذلك وهبذا يسقط قول من زعم أنَّ ، »نوما بط

 ،اهللا مدحهم وال يمدح بغري الواقع وألنَّ  ،قوعه وقد سلفو

صاف ه نقيض االتِّ نَّ أل ،ي�اس عدموصفهم بالطهارة لي وألنَّ 

 فوصفهم هبا ثبويت. ،العدمي

 ا: هيف قول يلع وإىلٰ  ة إبراهيم إيلَّ عو«انتهت د : الوق 
ْ
نُبِْ� ج

 وَ 
ْ
ن

َ
نَ �َِ�� أ صْ

َ ْ
عْبُدَ األ

َ
ة وأنساب اجلاهليَّ  ]،٣٥[إبراهيم:  �اَم  �

عمر  هارون أنَّ أسند يزيد بن  ،ليست بصحاح ملا فيها من السفاح

 ،لنذر عتق رقبة من ولد إسامعي ي�اعل إنَّ  :قيل له لـامَّ اب طَّ بن اخل

  وعيلٍّ حسن وحسني كان من ما الَّ ق إأثت ما أصبح واهللا :فقال

 م شجرة رسول اهللا.فإهنَّ  ،لباملطَّ بد وع

بن املغازيل  فقيه الشافعي عيلُّ مة اللَ َس  مِّ عن أُ احلديث  ٰى ورو

عن عطاء بن  ،عن احلسن ،انورواه عن زاد ،يف كتاب املناقب

يهم ف وأسند نزوهلا ،ه يف كتاب العقدورواه ابن عبد ربِّ  .يسار

 ،بمدرسته تنرص فه املسوقد وق  ،ةنتزعت املاآليااب كتصاحب 

ع وفيه سام ،ابلبوَّ ن ااب وهو بخطِّ  ،ال خيرج من خزانته ورشط أنْ 

قال  ،ليهره عزوِّ يُ  ه ال يمكن أحد أنْ وخطُّ  ،بن هالل الكاتب لعيلِّ 

 :مريياحل

  وجنينا  ورضيعاً    وغالما طبت كهالً 

  طينا لقاخلكان م يو   باطيِّ  امليثاق ٰى ولد

 ]]١٨٨[[ص /

  عند ذي العرش مكينا   وجيهاً  اً كنت مأمون
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 : وقال

   وا خترُّ له شهد الكتاب أالَّ 

   وعميا ام� اته صآي عىلٰ  

   بتطهري أماط الرجس عنه

  فيها زكيا  مؤمناً  يمّ وُس  

واهللا   :قال احلسن ، ها فيهموهذه آيات تطهريهم قد ظهر رسُّ 

 :راعش قال ،هال حتريمقبمر ا رشب اخلم

   ا د نشين ق والدِّ  اإلسالم عىلٰ  عيلٌّ 

  وال انتشا وال عبد األوثان قطُّ  

   عاً وياف عبد الرمحن طفالً د وق 

  وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشا 

قال  :قال ،ريدة األسلميق كثرية عن برُ خ من طُ ويف التاري

 ،ةاملالئك ر عىلٰ تختف ة عيلٍّ فظح إنَّ  :«قال يل جربائيل :9 النبيُّ 

 . »نذ صحباهيئة معليه خط مل تكتب

املالئكة   جربائيل األمني قال يل عن وإنَّ ( : قال العبدي

 .)ة وال خناً زلَّ  الطهر عيلٍّ  ام مل تكتبا عىلٰ إهنَّ  :الكاتبني

 :تذنيب

 :قال ،اسعن ابن عبَّ  ،عرفانيف مراصد ال ذكر ابن قرطة

  ة إىلٰ صال د كلِّ يوم عن كلَّ يت يأ ،شهراً  عرشتسعة  شهدنا النبيَّ 

. الصالة» ويدعوهم إىلٰ  ،ويتلو اآلية ،م عليهم سلِّ فيُ  ،باب عيلٍّ 

دخل  لـامَّ  : وعن اخلدري .األسلمي وأيب بردة ،ونحوه عن أنس

«أنا : ويتلو اآلية ويقول ،احاً أربعني صب اء النبيُّ بفاطمة ج عيلٌّ 

 . »كم وسلم ملن سامل ،حرب ملن حاربكم

*   *   * 

 هـ):١٠(ق األحسائي  /)٤نجي (ج ملاة مرآ يلجم

من   عصمة عيلٍّ  عىلٰ  [وقوع النصِّ ]] ١١٧١[ص [

 :قرآن]ال

 ة داللة ظاهرة بل قاطعة عىلٰ : فآية التطهري الدالَّ ا من القرآنأمَّ 

دة تطهري أهل البيت، فيجب وقوع سه بإراوصف نف عاىلٰ ه تأنَّ 

عن   لولملعا فختلُّ ] ]١١٧٢/[[ص  ذلك املراد؛ لعدم جواز

طاهر. وليست  فهو ال شكَّ  تعاىلٰ هللا ره امن طهَّ ة. والتامَّ  ةالعلَّ 

التخصيص، فهي طهارة من يشء دون يشء؛ لعدم  الطهارة هنا

املوجبتني  ىلٰ جاس اهليوطبيعة وأرة من مجيع أدناس الكاملة تامَّ 

العتدال يكونوا موصوفني با لالنحراف عن االعتدال. فوجب أنْ 

ملعتربة العصمة ا ٰى معنطلقة وهو العدالة امللذي هو ا قامّي ستاال

ملراد ا عىلٰ  ه . وقد نبَّ ٰى نواملقام األس ملستلزمة للكامل األعىلٰ ا

امالت بب االحتوبنيَّ اإلمجال احلاصل فيهم بسمن أهل البيت 

 بنامها كام ورد يفاوفاطمة و منهم عيلٌّ  أنَّ املراد ة، وأخربلغويَّ ال

دة العصمة بشهاة، فثبتت هلم نَّوالسُّ  الشيعة يقح بطرحيالنقل الص

 القرآن.

*   *   * 

احلكيم  القرآن بت بنصِّ  فهو ثاا التطهريوأمَّ ]] ١٢٠٧[[ص 

 إِ  :تعاىلٰ  والذكر املبني الوارد يف قوله
�
ِهَب   �ُد اهللاُ رِ ا يُ مَ �

ْ
ِ�ُذ

 
ْ
 َ�ن

ُ
َر� َيِْت َو�َُطه�

ْ
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
ْطِه�ُ�ُم ا�ر�ج

َ
 ْم �

ً
: ب[األحزا � ا

  هذه نزلت يف عيلٍّ  م أنَّ بأمجعهفقوا اتَّ ن ياملفرسِّ  نَّ ؛ فإ]٣٣

 مَّ هُ اللَّ «وقال:  9 النبيُّ  أحلقهملـامَّ ن واحلسني وفاطمة واحلس

.  »رهم تطهرياً س وطهِّ الرج عنهم هؤالء أهل بيتي، فأذِهب

 هللا نَّ  أ ، وبنيَّ فنزلت اآلية الكريمة إجابًة لدعائه وجوابًا لسؤاله

د ذلك يف اآلية كَّ اس عنهم وأ مجيع األرجذهاب ارهتم وإطهاد أر

 فق الرواة عىلٰ من يعرف البالغة. واتَّ  بعده من التواكيد يعرفها كلُّ 

ا ها وأهنَّ غريو 9 نبيِّ ال وجةز مةلَ َس  مِّ نقل هذه الرواية بطريق أُ 

وفاطمة  نزلت يف بيتها وكان رسول اهللا يومئٍذ فيه ومعه عيلٌّ 

ا  وأنا معهم؟ فقال هل! رسول اهللامة: يا لَ َس  مُّ قالت أُ  ٰى ا، حتَّ مهبناوا

 .»خري لعىلٰ  ِك نَّ ي وإ«تنحِّ : 9رسول اهللا 

هذه اآلية  وقد أرشنا يف ما سلف أنَّ ]] ١٢٠٨[[ص /

 وعصمة زوجته وولَديه؛ ألنَّ   يلٍّ عصمة ع عىلٰ  ةلَّ الكريمة دا

طأ اخلعدم  عىلٰ ل ليوإذهابه د الطهارة الثابتة بعد نفي الرجس

و خالف ة وثبت الرجس وهالطهار نتفت القطعًا وإالَّ  منهم

ائز قطعًا. وإذا وذلك غري ج ،اد اهللا تعاىلٰ مدلول اآلية وخالف مر

الفة واخلية الوالكون أن تالقرآن وجب  ثبت له العصمة بنصِّ أُ 

ليس وطة بالعصمة، فال يناهلا من ا مرشمن أهنَّ  له؛ ملا عرفَت 

 نْ ه ألغري  يصحُّ فاق، فالتِّ باال معصومس بلي عيلٍّ  ريوغ م،بمعصو

؛ بالفرق، وكذلك لولَديه بعدهيناهلا، فتكون ثابتة له؛ لعدم القائل 

  واضح.وهو بنيِّ  ،للداللة املذكورة

*   *   * 

١٠  - آ ار:  

 ):هـ٢٦٠الفضل بن شاذان (ت  /اإليضاح

 باطلال وماري، من نيِّ ب  واضحالَّ إ ما احلقُّ اهللا فوَ  ]]١٠٦[[ص 



رِّ آية ) ١٠( /حرف األلف   .............................................................................................................  ٩٨  الذَّ

م امليثاق قد تقدَّ   أنَّ الَّ إه وضعه ومستقرَّ وقد عرفتم م مظلم كدر الَّ إ

لنا ذلك  )ذكره جلَّ (اهللا  ة وقد بنيَّ ة بالسعادة والشقاواألظلَّ  يف

 �ِ وَ  بقوله:
ْ
 رَ  ذ

َ
َخذ

َ
 ِمْن بَِ� أ

َ
ر�  آَدَم ِمْن ظُ ��ك

ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
سْ أ

َ
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َ
ٰ اَر��ُ�ْم ق

َ
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ُ
نَ  �

ْ
ِهد

َ
وا  ش

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
ا أ

ِقيَ 
ْ
ن�ا َ�ْن هَ يَْوَم ال

ُ
ا ك

�
 اَمِة إِن

َ
 ذ

َ
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�
وا إِ�

ُ
و�

ُ
ق
َ
ْو �

َ
َك  أ َ ْ

�
َ
ا أ

نَ آبَ 
ُ
 ا مِ اؤ

َ
 ِمنْ ْن �

ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
 َو�

ُ
 ١٧٢ [األحزاب: ِهمْ َ�ْعدِ  بْل

 ال ترجعون لقوله: مكنَّ أ  فيكم هللا نبق م س قدفاألمر  ،]١٧٣و

 َِو� 
ْ
ُ�هُ  ن

ْ
ٰ تَد

َ
ُهدَ  ْم إِ�

ْ
   ]] ١٠٧/[[ص  ىٰ ا�

ً
تَُدوا إِذا

ْ
ه

َ
ْن �

َ
ل
َ
ف

 
ً
بَدا

َ
 .]]٥٧: [الكهف � أ

*   *   * 

 :)هـ٣٨١(ت  دوقالشيخ الصاهلداية/ 

م أحبُّ اخللق إىلٰ ٢٣[[ص  وأكرمهم /[[ص   اهللا  ]] وأهنَّ

، ذرِّ ني يف الثاق النبيِّ  مياهللا خذأ  لـامَّ  هبرًا راإق  هلم]] عليه، وأوَّ ٢٤

ْسُت بِرَ أنفسهم:  هم عىلٰ وأشهد
َ
�
َ
 أ

َ
ْم ق وا بَ ���ُ

ُ
ٰ ا�

َ
�  :األعراف]

 (إىلٰ  9ه يَّ )، وأنَّ اهللا بعث نبهم األنبياء ]، (وبعد١٧٢

 .) يف الذرِّ األنبياء 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١ت ( الشيخ الصدوق /االعتقادات

مل خيلق خلقًا أفضل من  اهللا  أنَّ  قد ت ع ي  وجيب أنْ  ]] ٣١[[ص 

م أحبُّ اخللة مَّ حمّمد واألئ  اهللا، وأكرمهم عليه،  ق إىلٰ ، وأهنَّ

هلم إقرارًا به  َهدَ  ني أخذ اهللا ميثاق النبيِّ  لـامَّ وأوَّ
ْ
ش

َ
ٰ هُ َوأ

َ َ
/  ْم �

ْسُت ِب ]]  ٣٢  [[ص 
َ
�
َ
ِسِهْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
ْم ق

ُ
وا َر���

ُ
ٰ بَ   ا�

َ
�   ١٧٢اف:  عر [األ.[  

 .ذرِّ األنبياء يف ال إىلٰ  9ه بعث نبيَّ  هللا وأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت املسائل العكربيَّ 

وسأل عن قوله  واألربعون:املسألة اخلامسة  ]]١١٣[[ص 

 : اىلٰ تع
ْ
خَ َو�ِذ

َ
  أ

َ
 مِ ذ

َ
��تَُهْم   ْن بَِ� آَدَم ِمْن ُظُهورِِهمْ  َر��ك ر�

ُ
ذ

َهَدهُ وَ 
ْ
ش

َ
ٰ مْ أ

َ َ
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ُ
ف
ْ
�
َ
ْسُت بِ ْم هِ أ

َ
�
َ
 َر�� أ

َ
ْم ق

ُ
� ٰ

َ
وا بَ�

ُ
[األعراف:  ا�

طاب أشباح غري مكلَّفة؟ ومع هذا صحُّ خفكيف ي]، قال: ١٧٢

ومًا أو نعلم ذلك عم كر ذلك يف الدنيا، ولسناأحدًا يذ ٰى فلسنا نر

 .شاء اهللا فنا ما عنده يف ذلك إنْ عرِّ وصًا، فليُ خص

ن تتاآلية واجلواب: أنَّ  من ظهورهم  آدم ي بن ن هللا م ذ ا خ أ ضمَّ

يَّله فريق من خت  ما  ظهر آدم عىلٰ ة أخذها من ن تهم، وليست متضمِّ ذّريَّ 

م خذ العهد منه العهد، وأ ة آدم هو الناس، والذي أخذه اهللا من ذّريَّ 

ة عليهم هلم وإلزام أ بإكامل عقو  نفسهم داللة حدوثهم واحلجَّ

م بأ  همه عن إخبار هم. و أنفس  عىلٰ هلم  ، وذلك هو اإلشهادلربوبية با  هنَّ

م ، جماز يف الكالم : بىلٰ قالوا  يهم، ر الصنعة ف منكرين آثا غري  يفيد أهنَّ

ة عليهم لبارئهم باإلهليَّ  ار واإلجياب واإلقر وحيد، ة والتوقيام احلجَّ

  ذلك.  عمته عليهم، والشكر له عىلٰ رتاف منهم بن له، واالع 

م� : تعاىلٰ ومثله قوله 
ُ
ٰ  ىٰ تَوَ سْ ا�

َ
 خَ دُ  َوِ�َ  ءِ امَ ا�س�  إِ�

َ
ق

َ
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ٌ
 ان

َ
  ال

هَ 
َ
 ]] ١١٤/[[ص  ا�

َ ْ
 َو�ِأل

ْ
 ا َطوْ ِ�يَ رِْض ائ

ً
� 

َ
 ق

ً
رْها

َ
ْو ك

َ
َ  أ

َ
نَ ا�

ْ
تَ�

َ
ا ا أ

رض واألء ل للساميق مل تعاىلٰ ]، وهو ١١لت: صِّ [فُ  �ائِِعَ� طَ 

ذلك عليه  ه هبام، وتيرسَّ يا، لكنَّه فعلهام فكان بفعلقوًال رصحيًا: ائت

تقل السامء  وملت.  تثبُّ والر غري تعذُّ  نمفأتاه ه: ائت، ريلغقائل الك

،  تا بمشيئة اهللا تعاىلٰ بل انفعل يْنا طائِِعَني، تَ : أَ والً رصحياً واألرض ق 

ر صنعهام  عاً  جيب ملن دعاه مرسكاملنتا بذلك عليه. فكاومل يتعذَّ

ع بمثل هًا، وقال: سمعًا وطاعًة، والعرب تتاعه باخعوأط  ذاوسَّ

 .ذكرناه  نحو مايف مالكال

 :راعقال الش

    طاعةً  عينان سمعاً وقالت يل ال

  يثقب لـامَّ  رِّ رتا كالدُّ وحد 

 لدموع عىلٰ احلقيقة، لكنَّهام أرسعتا با عىلٰ  والعينان مل تقل قوالً 

 .القول الرصيحربَّ عنهام بفع ة صاحبهام،وفاق إراد

 وقال آخر:

  نيطقد مألَت ب رويداً  مهالً    قطني امتأل احلوض وقال

 .ٰى طول الرس كا إيلَّ مجيلش اآلخر: الوق 

 ة وحتمحم. عريب : شكا إيلَّ وهذا كقوله

ه اخلرب عن األفعال ووقوعها، دون الكالم واملراد يف ذلك كلِّ 

 جاز.يه واملوالتشبستعارة [يف الكالم] اال وهذا هو احلقيقي.

ا سؤاله عن العموم  فصل: ، فهو وصيف ذلك واخلصفأمَّ

وليس   ي آدم،من بن ] مكلَّف ]١١٥[[ص / يف كلِّ دنا عموم نع

ة بذوي التكليفصاص اخت ميع، داللةبعموم يف اجل ، دون احلجَّ

 األطفال ونواقص العقول.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت ة/ الشيخ املويَّ ل الرساملسائ

 ]: فصل: [حديث الذرِّ  ]]٤٤[[ص /

ا احلديث يف إخرا ة ورص عىلٰ   مدآ صلب منة ج الذّريَّ أمَّ

 يه. اختالف ألفاظه ومعان ىلٰ بذلك ع احلديث ءا، فقد جالذرِّ 



رِّ  آية) ١٠لف / (حرف األ  ٩٩  .............................................................................................................  الذَّ

ق فمأل هبم األُف ة من ظهره كالذرِّ ه أخرج الذّريَّ أنَّ ح والصحي

ال  بعضهم ظلمة عىلٰ ة، وشوبه ظلمرًا ال يبعضهم نو وجعل عىلٰ 

 آهم آدم ر فلامَّ بعضهم نورًا وظلمًة،  نور، وعىلٰ  يشوهبا

، فقال: «يا ربِّ  ،ةملنور والظهم من الم وما عليهترمن كثب عج

 ما هؤالء؟».

تك»، يريد تعريفه كثرهتم وامتالء  ذّريَّ ء الله: «هؤ  قال اهللا

الذي  ذرِّ كال  الكثرةه يكون يف]] اآلفاق هبم، وأنَّ نسل٤٥[[ص /

 صال نسله وكثرهتم. ه باتِّ برشِّ ته، ويُ قدرفه عرِّ رآه، ليُ 

ال ظلمة  اً بعضهم نور عىلٰ  ٰى ، ما يل أريا ربِّ « :فقال آدم 

بعضهم ظلمًة  عىلٰ ووهبا نور، لمًة ال يشبعضهم ظ وعىلٰ فيه، 

 ونورًا؟».

ا الذين عليهم النور مفقال تبارك وتعاىلٰ  ظلمة نهم بال : «أمَّ

 وال يعصوين يف يشء من ينيطيعويائي من ولدك، الذين أصف فهم

  ة.ان اجلنَّكَّ أمري، فُأولئك ُس 

ن ولدك الذين  ر م ا فَّ ر فهم الكُ و ن   ال يشوهبا لمة  يهم ظ ين عل ا الذ وأمَّ 

  م.  يف يشء من أمري، فهؤالء حطب جهنَّ  وال يطيعوين يعصوين  

ا الذين عليهم نور وظلمة فُأولئك ين من  يطيعو الذين وأمَّ

ئة بأعامل حسنة، فهؤالء م السيِّ طون أعامهلولدك ويعصوين، فيخل

ت عنهم وشئت عف وإنْ  فبعديل، همبتعذَّ  ئتش ، إنْ أمرهم إيلَّ 

 يل».  ضفبف

الذي  ههم بالذرِّ بَّ ولده، وش بام يكون من اىلٰ اهللا تعفأنبأه 

 كثرة ولده.  أخرجه من ظهره، وجعله عالمة عىلٰ 

رجه من ظهره ُأصول ا أخون ميك ل أنْ حيتم]] و٤٦[[ص /

يدلَّ ل ذلك ىلٰ ته دون أرواحهم، وإنَّام فعل اهللا تعايَّ أجسام ذرّ 

نه وعجائب من قدرته وسلطا هوُيظِهر لالعاقبة منه،  عىلٰ   مدآ

ه، يقينًا بربِّ  كونه ليزداد آدم  بلق بالكائن ، وأعلمه صنعه

 ،ك بأوامرهسُّ لتمطاعته، وا ر عىلٰ التوفُّ  ويدعوه ذلك إىلٰ 

 واالجتناب لزواجره.

ا األ  لذرِّ ا طقوا يفاستن ة آدم ي جاءت بأنَّ ذّريَّ خبار التفأمَّ

ة، لتناسخيَّ ي من أخبار افه ،وافأقرُّ  ذ عليهم العهدا، فأخقونطف

 بالباطل. قَّ وا احلا ومزجد خلطوا فيهوق 

  ممَّا -دون ما عداه  -ة ما ذكرناه واملعتمد من إخراج الذّريَّ 

ج السمعية، وإنَّام هو جَ األدلَّة العقلية واحلُ  عىلٰ ل به القو يستمرُّ 

 ه.صفناما و عىلٰ  ]] أثر٤٧ /[[ص ختليط ال يثبت به

 ]:لذرِّ ا اقطهة يف إن فصل: [شب

 ِمْن   :)اسمهارك بت(ق بقوله ق متعلِّ تعلَّ  إنْ ف
َ

 َر��ك
َ
َخذ

َ
 أ

ْ
َو�ِذ

��تَُهْم بَِ� آَدَم ِمْن  ر�
ُ
َهَدهُ ُظُهورِِهْم ذ

ْ
ش

َ
ٰ َوأ

َ َ
ْسُت   ْم �

َ
�
َ
ِسِهْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
أ

 بِ 
َ
ٰ َر��ُ�ْم ق

َ
وا بَ�

ُ
نَ  ا�

ْ
ِهد

َ
 ش

َ
� 

ْ
ن

َ
 ا أ

ُ
ووق

ُ
قِ  ْومَ ا يَ �

ْ
ن�ااَمِة إِ يَ ال

ُ
ا ك

�
 َ�ْن هَ  ن

َ
  اذ

 
َ

ق ما قُّ قول حتذا الهظاهر  ب]، فظنَّ ١٧٢[األعراف:  �ِلَ� فِ �

 م،هبة وخطايَّ ة يف إنطاق الذرّ ة والعامَّ رواه أهل التناسخ واحلشويَّ 

م كانوا أحياء ناطقني.و  أهنَّ

ا ا ممَّ ائرهكنظ، ية من املجاز يف اللغةأنَّ هذه اآل فاجلواب عنه:

تبارك : أنَّ اهللا هافي ٰى ملعنوا]] ٤٨استعارة، /[[ص جماز و هو

ته ر آدم، وظهور ذّريَّ رج من ظهمكلَّف خي من كلِّ أخذ  وتعاىلٰ 

 بآثار الصنعة عىلٰ ه ل عقله ودلَّ العهد عليه بربوبيَّته من حيث أكم

مه عَ نِ ه بمنالعبادة   أحدثه ال يشبهه، يستحقُّ حدوثه، وأنَّ له ُحمِدثاً 

م هو إشهاده يهف الصنعة ارآثأخذ العهد منهم، وذلك هو عليه. ف

 م. رهبَّ  اىلٰ هللا تعنَّ اأنفسهم بأ هلم عىلٰ 

 : وقوله تعاىلٰ 
َ
وا بَ ق

ُ
ٰ ا�

َ
� ،م مل يمتن آثار عوا من لزوم يريد به أهنَّ

ة العقلزمة هلم، والصنعة فيهم ودالئل حدوثهم الال عليهم   حجَّ

 عىلٰ ة بعقوهلم هم احلجَّ ألزم امَّ ـلسبحانه ه فكأنَّ  م،يف إثبات صانعه

 م قال هلم: جود ُحمِدثهوو مهثحدو
َ
�
َ
مْ ُت بِ سْ أ مل  فلامَّ  ؟َر���ُ

 :وا كالقائلنياالمتناع من لزوم دالئل احلدوث هلم كان يقدروا عىلٰ 

 شهدنا.  بىلٰ 

وا يَ : وقوله تعاىلٰ 
ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
ِقيَ أ

ْ
ن� اَمةِ ْوَم ال

ُ
ا ك

�
ْن هَ ا  إِن َ� 

َ
 ذ

َ
 �َ فِلِ ا �

ْو  �
َ
 أ

ُ
و�

ُ
ق
َ
مَ �

�
 وا إِ�

َ
َك ا أ َ ْ

نَ ابَ آ�
ُ
بْ ؤ

َ
ن� ا ِمْن �

ُ
 َو�

ُ
ر� ل

ُ
 ا ذ

ً
ِهْم  ْعدِ ِمْن �َ ��ة

نَ 
ُ
ِلك

ْ
تُه

َ
�
َ
 ا بِمَ أ

َ
ون

ُ
ُمبِْطل

ْ
 ا�

َ
َعل

َ
 ]. ١٧٣و ١٧٢[األعراف:  �ا �

 يقدرون يوم أنَّه احتجَّ عليهم بام ال ٰى ]] أَال تر٤٩[[ص /

 ه وال يستطيعون؟ ارنك إلوا يفتأوَّ ي نْ القيامة أ 

 َواد قال سبحانه: ق و
�
ُس �ش

ْ
 وَ  م

ْ
َمرُ ال

َ
بَ وجُ  َوا�� ق ِ

ْ
  ُم َوا�

ُ
ال

َجُر وَ وَ 
�
ثٌِ� ِمَن ا�ش

َ
َواب� َو� ثٌِ� حَ ا��

َ
يْهِ ا��اِس َو�

َ
  ق� َعل

َ
َعذ

ْ
 اُب ال

 يف الصالة، البرشسجود ]، ومل يرد أنَّ املذكور يسجد ك١٨[احلّج: 

  ه ن عمعربَّ و كاملطيع هللا، وهو ممتنع من فعل اهللا، فه غريأنَّه  ام أرادإنَّ 

 ساجد.  بال

 عر:االشقال 

    ق يف حجراتهبجمع تضلُّ البل

داً األكم فيها ُس  ٰى تر    للحوافر جَّ

 ئها عليها.ذلُّ األكم بوطافر ت احلويريد أنَّ 
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 وقال اآلخر:

    فضلهسجودًا له غّسان يرجون 

  كابل واألعجمنيط وترك وره 

م مطيعون له، ي  ود. لسجوعربَّ عن طاعتهم باريد أهنَّ

م� : ىلٰ عا]] وقوله ت٥٠ص [[/
ُ
ٰ  ىٰ اْستَوَ �

َ
ِ�َ  وَ  اءِ مَ ا�س�  إِ�

 ُدخَ 
َ
ق

َ
� 

ٌ
هَ ان

َ
� 

َ
 ال

َ ْ
ِ�يَ  ِض رْ ا َو�ِأل

ْ
 طَ ا ائ

ً
رْها

َ
ْو ك

َ
 أ

ً
  وْ�

َ
َ ق

َ
نَ ا�

ْ
تَ�

َ
ا  ا أ

  ].١١لت: صِّ [فُ  � ائِِع�َ طَ 

 السامء قالت قوًال والء بكالم، اطب السامنه مل خيحاوهو سب

ر عليه لقها ومل يامء فخلسا إىلٰ  دمه عأنَّ  موعًا، وإنَّام أرادمس تعذَّ

ِ�يَ : خلقها قال هلا ولألرض لـامَّ سبحانه  هنَّ نعها، فكأص
ْ
  طَ ا ائ

ً
وْ�

 
ً
رْها

َ
ْو ك

َ
 .عنينفعلت بقدرته كانتا كالقائل: أتينا طائا فلامَّ ، أ

  مَ يَوْ : ىلٰ اعقوله ته ومثل
َ
� 

ُ
ول

ُ
 ق

َ ْ
تَأل

ْ
 ِ�ََهن�َم َهِل ام

ْ
 َهل

ُ
ول

ُ
ق
َ
  ِت َو�

ر، وهي لنان خطاب اجيلُّ ع  تعاىلٰ ]، واهللا٣٠[ق:  ��ٍد زِ �َ ِمْن 

ا ال تضيق بإنَّام عرب عل وال يتكلَّم، و ممَّا ال يعق من ن سعتها، وأهنَّ

 حيلُّها من املعاقبني. 

 ٰى جاز، أَال تريف املهتم وعادغة للاأهل  مذهب ه عىلٰ وذلك كلُّ 

 قول الشاعر: إىلٰ 

    وطاعةً  له العينان سمعاً لت وقا

  ُيثَقب لـامَّ  رِّ لتا بالدُّ سبوأ  

 نهام البكاء،موعًا، ولكنَّه أراد مقوال قوالً مسينان مل تلعوا

 ر عليه. من غري تعذُّ ]] ٥١فكانتا كام أراد /[[ص 

 ومثله قول عنرتة: 

  عربة وحتمحم وشكا إيلَّ ب   هبلبان القنا عق و من فازورَّ 

زع خلوف واجلا مةعالنه ظهر م ، لكنَّهيشتكي قوالً والفرس ال 

 الً. ذلك قو ٰى فسمَّ 

 خر:نه قول اآلمو

 .. .   ٰى شكا إيلَّ مجيل طول الرس

نصب والوصب لطول منه الظهر  لـامَّ م، لكنَّه  يتكلَّ واجلمل ال

ن بالنطق التي تكو ٰى وبالشكة المعربَّ عن هذه الع ٰى الرس

 كالم. وال

 ومنه قوهلم أيضًا:

  نيمألت بط ي قدنِّم حسبك   ينقط تأل احلوض وقالما

امتأل باملاء  لـامَّ ، لكنَّه  يقل: قطني]] واحلوض مل٥٢[[ص /

 ه قال: حسبي. عنه بأنَّ عربَّ 

عرب ومنظومه، وهو من  يف منثور كالم ال ولذلك أمثال كثرية

 نسأل التوفيق. اهللا تعاىلٰ يل اآلية، وتأوناه يف ما ذكر عىلٰ الشواهد 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض / السيِّ  )١األمايل (ج 

 رَ  : تعاىلٰ اهللا قال: ]ٰى خر[آية أُ  ]]٢٠[[ص 
َ
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  �َ� فِلِ �
ُ
و�

ُ
ق
َ
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َ
مَ أ

�
َك آبَ  اوا إِ� َ ْ

�
َ
نَ أ

ُ
 وَ  نْ ا مِ اؤ

ُ
بْل

َ
� 

ُ
ن�ا ذ

ُ
 ِمْن  �

ً
��ة ر�

 
ْ
تُه

َ
�
َ
نَ َ�ْعِدِهْم أ

ُ
 ا بِمَ ِلك

َ
ون

ُ
ُمبِْطل

ْ
 ا�

َ
َعل

َ
 ١٧٢راف: ألع[ا � ا �

 نَّ أال بصرية له وال فطنة عنده بعض من  وقد ظنَّ ]، ١٧٣و

م مجيع ج من ظهر آداهللا استخر نَّ أ ةذه اآليهيل تأو ]]٢١[[ص /

 وأشهدهم عىلٰ  ،بمعرفته رهمفقرَّ  ،ق الذرِّ وهم يف خله تيَّ ذرّ 

 هدممَّا يش -له وُحييله لعقل ُيبطِ مع أنَّ ا -أنفسهم. وهذا التأويل 

 ِمْن : قال اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ،فهبخال نلقرآظاهر ا
َ

 َر��ك
َ
ذ خَ

َ
 أ

ْ
بَِ�  َو�ِذ

 ]]٢٢[[ص ، /ِهمْ ُهورِ ِمْن ظُ : وقال  ،ممن آد :لقومل ي ،آدَمَ 

 : وقال ،رهظه من :ومل يقل
ُ
��تَُهمْ ذ  . تهيَّ ذرّ  :ومل يقل  ،ر�

ذا  عن هوا ناك مهنَّ إ : يقولوال ذلك لئالَّ فعه بأنَّ  أخرب تعاىلٰ  ثمّ 

دينهم  ا عىلٰ وم نشؤهنَّ أ ك آبائهم وأو يعتذروا برش ،فلنياغ

ام ا إنَّ هنَّ أ و ،لصلبه آدم تتناول ولد اآلية مل نَّ أ  وهذا يقتيض .تهمنَّوُس 

اختصاصها  عىلٰ  وهذا يدلُّ  ،نوكان له آباء مرشولت من كتنا

 .هر ببطالن تأويلهفهذه شهادة الظا ،ببعض ولد آدم

ة التي يَّ ه الذرّ لو هذال خت ثحي عقل فمنالا شهادة فأمَّ 

 نْ أ رترِّ ت وقُ وطبفخ ،تكون من ظهر آدم رجت من أنْ استخ

ن كاملة أو ال تكو ،رشوط التكليفوفية لعقول مستالكاملة  ونتك

 .كليفرشوط التقول مستوفية لعال

خلقهم   يذكر هؤالء بعد وجب أنْ  وىلٰ كانت بالصفة األُ  فإنْ 

روا رِّ وما قُ  ،احلالتلك  عليه يف واكان ما م هلوانشائهم وإكامل عقو

 ٰى املجرهذا  جيريما  ٰى ينس العاقل ال ألنَّ  ،ستشهدوا عليهبه وا

 أحدنا يف فيترصَّ  أنْ  وهلذا ال جيوز ،ل الزمانبعد العهد وطا نْ إو

مع بعد العهد مجيع  ٰى فينس دان وهو عاقل كاملالبلبلد من 

 وت بنيل امللتخلُّ  أيضاً  يسول .م وسائر أحوالهدِّ ملتقفه اترصُّ 

ل لكان ختلُّ ل املوت يزيل الذكر كان ختلُّ  ه لوألنَّ  ،احلالني تأثري

ء غامء من أحوال العقالإلاو ]]٢٣[[ص / وننالسكر واجلالنوم و

 ا ينفيدناه ممَّ سائر ما عدَّ  ألنَّ  ،من أحواهلم م ملا مٰىض يزيل ذكره
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 إذا جاز :ايقولو أنْ وليس هلم  .املوت يف هذا ٰى العلوم جيري جمر

ة جاز ما عليه يف حال الطفوليَّ  ما كان ٰى ينس لكامل أنْ  العاقل ايف

كملت عقوهلم  عوه إذادَّ ملا االعقالء  كروجبنا ذأ  اموذلك إنَّ  ،اهذكرن

ولو كانوا بصفة  ،العقولكاملو  م وهمعليه ٰى من حيث جر

جتويز  أنَّ  عىلٰ  .م ما أوجبناهتلك احلال مل نوجب عليه األطفال يف

أخربنا  هللا تعاىلٰ ا وذلك أنَّ ، الغرض يف اآلية ضنقيهم يعل النسيان

وسقوط  ة الغفلةعوا يوم القيام يدَّ لئالَّ رهم وأشهدهم رَّ ام ق ه إنَّ بأنَّ 

ة سقوط احلجَّ  مر إىلٰ ه عاد األنسياهنم لاز ا جإذف ،هم فيهعنة احلجَّ 

 . وزواهلا

 ئط التكليفقل ورشالعفقد اصفة الثانية من ال كانوا عىلٰ  نْ إو

 . قبيحاً  لك عبثاً وصار ذ ،شهادهم إو  طاهبم وتقريرهمقبح خ

 ها الصحيحيلفام تأو ،تم قول خمالفيكمطلأبقد  :قيل نْ إف

 ؟معندك

هبا   ٰى ام عنإنَّ  يكون تعاىلٰ  نْ أ  :أحدمها  :يف اآلية وجهان :قلنا

  ، مل عقوهلمأكو ،غهم وبلَّ  ، آدم خلقهم ة بنييَّ مجاعة من ذرّ 

  ، جيب من طاعته وما ،هبمعرفت  هلُس ألسن رُ  عىلٰ م رهوقرَّ 

: مة يقولوا يوم القياأنفسهم لئالَّ  وأشهدهم عىلٰ  .ذلكوا بفأقرُّ 

 
�
ن�  اإِن

ُ
ْن هَ ك  ا �َ

َ
 ذ

َ
ام وإنَّ  .ك آبائهمبرش رواتعذَّ أو ي، �فِِلَ� ا �

ة ال يَّ ذرّ اسم ال أنَّ  من اشتبه عليه تأويل اآلية من حيث ظنَّ  ٰى تأ 

ه ألنَّ  ،وليس األمر كام ظنَّ  ،مالً كا الً يكن عاق من مل  ىلٰ  عالَّ إع يق

ء الهم العقفيل دخ نْ إة آدم ويَّ رّ م ذ بأهنَّ مجيع البرش ٰى سمّ 

  :ال تعاىلٰ د ق وق  ،نالكاملو
َ
 ا َر��ن

ْ
د
َ
هُ خِ َوأ

ْ
 ل

�
 ْم َجن

ْ
ِ�   نٍ اِت َعد

�
ال

َح ِمْن آبَ 
َ
ُهْم َوَمْن َصل

َ
�
ْ
 وََعد

َ
ر�  مْ اِجهِ ْزوَ ائِِهْم َوأ

ُ
اتِِهمْ َوذ

�� 

  ، عاقالً  من كان كامالً   عىلٰ الَّ إق طلَ صالح ال يُ ظ الولف ]،٨ [غافر:

هذا ففني لَّ البالغني املك عىلٰ  آليةا ناأويلنا ومحلعدوا تاستب نْ إف

 جواهبم.

  عىلٰ  يدلُّ  بهم تركيباً خلقهم وركَّ  لـامَّ  اىلٰ تعه نَّ أ  :ب الثاينواواجل

رب واآليات وأراهم الع ،بادتهع ه ووجوبمعرفته ويشهد بقدرت

 د هلم عىلٰ هِ شنزلة املُ كان بم ، أنفسهم ويف غريهم يف والدالئل

 ره فيهم عىلٰ هووظ عرفتهوم ذلكنوا يف مشاهدة كاو ،أنفسهم

هم منه وانفكاكهم من تناعر امذُّ وتع ،اىلٰ تعالوجه الذي أراده اهللا 

ف عرتاال اد واهشإهناك ن مل يكن إو ،املعرتف بمنزلة املقرِّ  داللته

م�  :قوله تعاىلٰ  ٰى جمر وجيري ذلك .احلقيقة عىلٰ 
ُ
تَوَ ا�

ْ
ٰ  ىٰ س

َ
 إِ�

مَ   ُدخَ ِ�َ اِء وَ ا�س�
ٌ
 ان

َ
ق

َ
�  
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َ
 َو�ِ ا هَ ال

َ ْ
ِ�يَ  اِض رْ أل

ْ
 ا َطوْ ئ

ً
رْها

َ
ْو ك

َ
 أ

ً
� 

َ
َ ق

َ
  اا�

 
ْ
تَ�

َ
 قول عىلٰ  مل يكن منه تعاىلٰ  نْ إو ]، ١١[فّصلت:  � ائِِع�َ ا طَ نَ أ

  ]] ٢٤[[ص : /اىلٰ قوله تعومثله  .ابام جونهم وال ،احلقيقة

 
َ
ٰ اِهدِ ش

َ َ
ِسِهمْ  يَن �

ُ
ف
ْ
�
َ
  أ

ْ
رِ بِال

ْ
 أنَّ ونحن نعلم  ،]١٧التوبة: [ ُ�ف

 ظهوراً ا ظهر منهم مل ام ذلكنَّ وإ ،مر بألسنتهكففوا بالرتيع ار ملفَّ الكُ 

: ومثل هذا قوهلم .من دفعه كانوا بمنزلة املعرتفني بهن نوتمكَّ ال ي

  ي وما رو ).حسانكإفة ب معرتوحايل ،كتعمبنتشهد  يجوارح(

أهنارك وغرس  من شقَّ  ضاألر ْل َس : (ء من قولهاحلكام عن بعض

 ).أجابتك اعتباراً  ؤاراً جُ بك جت مل فإنْ  ،ثامرك ٰى أشجارك وجن

يغني عن ذكر  ،ثرظم والنيف الن كثرية نظائر وله ،ب كبرياب وهذا

 ا.مجيعها القدر الذي ذكرناه منه

   * *  * 

  د املرتٰىض السيِّ  /ة)(جوابات املسائل الرازيَّ  /)١ائل (ج سرال

 :)هـ٤٣٦(

 ما :وحقيقته] [مسألة الذرِّ : ألة الرابعةسامل]] ١١٣[[ص /

 الذرِّ  يف وافقالف واملجهة املخالتي رويت من  اراألخب يف قولت

ن تلك األخبار، هل هي صحيحة أم ما تضمَّ  عىلٰ لق ء اخلتداواب

 ؟ابق احلقِّ يطل التأوي نخمرج م اال؟ وهل هل

اته جب إثبأمر و ت عىلٰ قاطعة إذ دلَّ الة األدلَّ  نَّ أ اجلواب:

ض  عرتم ولال بقمل، وعنه بخرب حمت عال يرج لقطع عليه، وأنْ وا

تلك وافق ما ي ذلك عىلٰ  خالفدة ببار الوارألخل امَ لتأويل، وُحت ل

ه هذ ةحَّ بصرجعنا بذلك عن ظواهرها، و الداللة ويطابقه، وإنْ 

أو  إجباراً  نجع عن ظواهر آيات القرآن التي تتضمَّ نرة لطريقا

 .  تشبيهاً 

ني ملالكا لغنيالبا ف إالَّ كلِّ يُ  ال اهللا تعاىلٰ  ة أنَّ األدلَّ  تلَّ وقد د

 د اخلطاب.هم عن من يفإالَّ  خياطب العقول، وال

 ه خوطب يف الذرِّ أنَّ  ٰى من رو أنَّ  عىلٰ  لُّ ملة تدذه اجلهو

قوم، وأنكر قوم كان  ارف، فأقرَّ عامل]] ١١٤ص [[/عنه ت خذوأُ 

ه،  الصفة مل حيسن خطاب ري هذهن بغو كاه ل. ألنَّ فاً مكلَّ  كامالً  عاقالً 

 كر. ين ، وال أنْ يقرَّ  وال جاز أنْ 

تلك  يف ٰى جر كر الناس مايذ ب أنْ لوج كامالً  اقالً ولو كان ع

 ٰى ينس حال أنْ ملمن ا نكار، ألنَّ قرار واإلاخلطاب واإل احلال من

 ضهم. ال يذكروا وال يذكره بع ٰى اخللق ذلك، حتَّ  عيمج

ز ة هذا األصل جلوَّ ، ولوال صحَّ هذا ما جرت العادات به

كامل ، وهو فاً ترصِّ من البلدان مد ام يف بلق أ كوني ا أنْ منَّ عاقلال



رِّ آية ) ١٠( /حرف األلف   ........................................................................................................... ١٠٢  الذَّ

ال يذكر من   ٰى العهد، حتَّ  تطاولمع ه، كلَّ  ذلك نيس مّ اقل ثع

 . اً أحواله تلك شيئ

امل  ة، لفقد كا يف حال الطفوليَّ ا وإنَّ منَّ ٰى ما جر ركام مل نذوإنَّ 

ل أحوال عدم وموت من تلك من ختلُّ  ل بهتلك احلا العقل يف

ح، غري صحي لذكريف عدم ا باً لونه سبعوجي هذهال وأحوالنا احل

األحوال ال يوجب النسيان  ملوت بنيأو االعدم  اعرتاض نَّ أل

 . ل العقلاممع ك ٰى بجميع ما جر

اعرتاض السكر واجلنون واألمراض املزيلة  أنَّ  ٰى  ترأَال 

 بينهم.  ٰى النسيان للعقالء بام جر يوجب معلوم بني األحوال، اللل

ا فهذه األخبار: أويلها يكون ت ة، أومصنوعطلة بان وتك أنْ  إمَّ

مواضع كثرية من تأويل يف  رناهذك ما -صحيحة  كانت إنْ  -

خَ  :قوله
َ
 أ

ْ
 َو�ِذ

َ
 مِ  َر�� ذ

َ
��تَهُ ِ� آْن بَ ك ر�

ُ
ْم  َدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ذ

هَ 
ْ
ش

َ
ٰ َوأ

َ
ْم � هُ    دَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ ِسِهْم أ ْسُت بَِر���ُ

َ
�
َ
 .  ]١٧٢[األعراف: أ

وأراهم  تركيباً م بهكَّ رخللق وخلق ا لـامَّ  تعاىلٰ اهللا  وهو أنَّ 

ا الناظر فيه رب يف أنفسهم ويف غريهم، يدلُّ لعوا ئلدالآليات والا

ته ووجوب عبادته ته ووحدانيَّ وإهليَّ  ة اهللامعرف ل هلا عىلٰ املتأمِّ 

]] ١١٥/[[ص  حصوهلاا له وتسخريهجيعل  جاز أنْ  وطاعته،

ة يَّ ا بالوحداننهم اً اه إقرارنرما ذك ة عىلٰ لدالَّ هذه الصفات ا عىلٰ 

 ة عىلٰ فات الدالَّ الص هذه عىلٰ تصيريها  دة، وجيعلووجوب العبا

 مور. األُ  هذه عىلٰ  هلا داً هاما ذكرنا استش

 ما ال حيٰىص  من الكالم املنثور واملنظوم ٰى يف هذا املعن عربولل

 قول الشاعر:، ومنه كثرةً 

   امتأل األرض وقال قطني

  ت بطنيمألدًا قد مهالً روي 

  ي قدحسب :لن يقوه ممَّ نَّ إ ٰى ني مألته حتَّ نَّ أ  ذلك: ٰى ومعن

 ق به. ه قال ونطأنَّ ق، كنطل لو كان قائالً  اكتفت، فجعل ما

ملة  ذه اجل، يف هة يف الذرِّ آلية واألخبار املرويَّ أويل اوهذا ت

 فاية. ك

*   *   * 

  : ) هـ٤٣٦(ت    ٰىض د املرت سيِّ ل ا / جوابات املسائل الطرابلسيَّة (خ)

 :ة: يف الذرِّ الثامن لةاملسأ]] ١٩٢ [ص[

ثري من األُصول والفروع من كعليه  اشتمل لقول فياما ما

ذرأ اخللق  أنَّ اهللا تعاىلٰ  يف الصادقني  ىلٰ نسوبة إبار املخاأل

ْسُت بَِر��ُ�مْ : بهم فقاله خاطون، وأنَّ بُّ يد فكانوا كالذرِّ 
َ
�
َ
، أ

ن  هاهنا ومأقرَّ نَّه من وأ  ،م من أقرَّ ناك وفيهم من أنكر هوأنَّ فيه

د خبار من االستشهاعليه هذه األانطوت ، وما أنكر هاهنا أنكر َثمَّ 

 َو�ِ  سبحانه: قول اهللاك بذل عىلٰ 
ْ
 ِمْن بَِ� آَدَم ِمْن   ذ

َ
 َر��ك

َ
َخذ

َ
أ

 ورِهِ ُظهُ 
ُ
�� ْم ذ ٰ تَُهْم وَ ر�

َ َ
َهَدُهْم �

ْ
ش

َ
  أ

َ
�
َ
ِسِهْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ْسُت بَِر�� أ

َ
وا  ُ�ْم ق

ُ
ا�

ٰ بَ 
َ

� ...  عن مع ما روي  ]،١٧٢آلية [األعراف: ر اآخ ىلٰ إ

م؟ نت آخرهبياء وأ نوقد قيل له: بَِم سبقت األ 9 بيِّ الن

حيث قال:  وقال بىلٰ   باهللا ل من أقرَّ كنت أوَّ «:  فقال

 ْس
َ
�
َ
ا ٰى املعنر يف هذا . واألخبا»ُ�مْ �� ُت بِرَ أ . فكيف  كثرية جد�

رواح بال وهم أ  م؟ أكانهمنو واب هلماب واجلاخلط كان هذا

أجسام رواح بال وهم أ إن كانفح وأجسام؟ م أم بأرواأجسا

 املحلِّ  أعراض حتتاج إىلٰ  وهيأنفسها رواح باألفكيف تقوم 

القول ذا هو كان وهم أرواح وأجسام فه واآلالت؟ وإنْ 

 من األخبار يفالقول أيضًا فيام ورد مناسبًا هلذا بالتناسخ. وما 

م لبعض، وأ  ت ومسألة بعضهمد املاممنني بعؤامل أرواح تالقي هنَّ

لقادم خربهم افأآخر من إخواهنم  عليهم عناردًا ألوا وس إذا

م قالوا:  انتظروه، وإنْ أنَّه باٍق رجوه و مليهع أخربهم أنَّه قد تقدَّ

 وما قبله كثرية لو صدقت إىلٰ  ٰى املعن. واألخبار يف هذا ٰى وه ٰى وه

إلضجار يرًا بادوكنت جل سؤالااب وال الكتإيرادها لط

 واإلمالل. 

 لَّ حاد وكاآلا أنَّ األخبار : قد بيَّنَّ- لتوفيقوباهللا ا - اجلواب

به وال معتمد عليه، فكيف    حمتجٍّ لعلم اليقني غري يوجب ا خرب ال

ة  يتناىفٰ ت هذه األخبار بام أوردإذا ]] ١٩٣[[ص / ظاهره أدلَّ

 ٰى ينئٍذ متة فحلواضحنات البيِّ وابتة ج الثاجَ تقرَّ باحلُ العقول وما اس

 إالَّ  مَّ هُ كذب رواهتا. اللَّ  عىلٰ القطع ب إطراحها ووردت بذلك وج

ع يطابق  اللغة والرشوخمرج سهل يف هرها تأويليكون لظوا أنْ 

كونه  كذب رواهتا وجاز ىلٰ ع علقطالعقول فال جيب ا مقتٰىض 

 ر.قتضاه الظاهصادقًا وأنَّ التأويل غري ما ا

ة نقله ن القطع عىلٰ بدَّ مفال رآن لقار اخبا إفأمَّ  ا من بيان صحَّ

ب بيان جالويحة، واة الصحلَّ ما يوافق األد ه عىلٰ وخترجي أويلهات

 ِمْن بَِ� آ: تعاىلٰ  الكالم يف قوله
َ

 َر��ك
َ
َخذ

َ
 أ

ْ
ْن ُظُهورِِهْم   مِ َدمَ َو�ِذ

ر� 
ُ
 ل يفألصية هو ام يف هذه اآل]، فالكال١٧٢[األعراف:  ��تَُهمْ ذ

 الم يفّم نبني الكأصحاب التناسخ، ث عىلٰ  ها اشتباد من فسياب

 ذلك. ار الواردة عىلٰ األخب

لَّموا يف تأويل هذه ل قد تكالكتاب والتأوي ء أهلعلام أنَّ  لماع



رِّ  آية) ١٠لف / (حرف األ  ١٠٣  ............................................................................................................  الذَّ

نايف قول أصحاب مها، وقالوا: ظاهرها يسوحيه بَ اآلية بام يرفع الشُّ 

خَ �ِ وَ قال:  التناسخ، ألنَّه تعاىلٰ 
َ
 أ

ْ
 ذ

َ
 �� رَ  ذ

َ
ومل يقل:   مَ ِ� آدَ  بَ ِمنْ  ك

ظهره)، ن ومل يقل: (م ُظُهورِِهمْ  نْ مِ : وقال تعاىلٰ  (من آدم)،

ر� وقال: 
ُ
ه بخالف ما ذهبوا ته)، وهذا كلُّ (ذّريَّ ومل يقل:  تَُهمْ �� ذ

ر مجاعة من بني آدم عىلٰ  اهللا ن يكو غري ممتنع أنْ  وا:قالإليه و  قدَّ

 عىلٰ ه، وأشهدهم والعبادة ل ىلٰ عابه ت رفعام من املما جيب عليه

 تعاىلٰ ه ، وكان ذلك منوا إليهاستجابا به وعنوبذلك فأذأنفسهم 

 ًا ملن سواهم، وإنَّام اشتبه عىلٰ ة عليهم ولطفجياب احلجَّ زيادة يف إ

العقالء البالغني، وهذا  ع عىلٰ ة ال يقنَّ اسم الذّريَّ أ واقوم فظنُّ

 ي كلَّ ُنسمِّ ه، ونحن غريل واق الع ىلٰ ع السم يقعألنَّ هذا اغلط، 

يف  تعاىلٰ  اهللا ٰى ، وقد سمّ ة آدم يَّ من ذرّ ا بأنَّه نَّبالغ عاقل م

ل.  يشتبه عىلٰ  هذا ال ة، ومثلالذّريَّ العقالء ب القرآن  حمصِّ

 بالغته أنْ القرآن وويل وأشبه بفصاحة وأجود من هذا التأ

 ة خلقًا يدلُّ يَّ رّ هذه الذق خل لـامَّ  ه تعاىلٰ هذه اآلية أنَّ  ٰى يكون معن

ته حدانيَّ وووربوبيَّته   تعاىلٰ اهللافة عرم ر عىلٰ كِّ ل املتفمِّ الناظر املتأ

جيعل ذلك  از أنْ ه، ووجوب عبادته وطاعته، جفاتر صوسائ

العلم   إىلٰ لُّ عليها وُتفيضور التي تدمهذه األُ  استشهادًا هلا عىلٰ 

ون تك نْ ألا انقيادهه ولة عليدال ا جعلترها ملهبا، وجيعل تسخُّ 

ة ف  ر.جابة وإقراها وإدة منهاكأنَّه ش العلم به يه ومفضية إىلٰ حجَّ

يف أشعار العرب  ]]١٩٤ة /[[ص بة موجودريغ طريقةه وهذ

 نها الكثريدت مالمها ومالحن خطاهبا إذا فتَّشت عليها وجوك

 ي:لعزِّ الغزير. قال ا

  ينت بطمأل ًا قدرويد مهالً    امتأل احلوض وقال قطني

ه ذلك أنَّ  ىٰ عنين كالم العرب: إنَّ مفة بمعال املعرأهل وقا

ك قد مألت قال: حسب فإنَّ ن يقول لممَّ نَّه أ  لو ٰى وامتأل حتَّ  ٰى فاكت

ه الً اآلن لقًا قويقوله لو كان قائالً ناط جعل ما جيب أنْ بطني، ف

ا ناهوباخللق  قد فطر كان اهللا تعاىلٰ  لـامَّ . وهكذا ومضافًا إليه

نت ناطقًة معرفته وربوبيَّته لو كا دلُّ عىلٰ ال تحوأ  ها عىلٰ أنشأو

 يه، جاز أنْ وأجابت إل هشهدت بل ذلك تُشهدت عىلٰ واس ائلةق 

بالغة حًا يف الة واإلقرار واالعرتاف تسمُّ يضاف اآلن إليها الشهاد

أنَّ املعاين ملحوظة وفوائد  يًال عىلٰ عًا يف الفصاحة وتعووسُّ وت

 .فةروالكالم مع

وأنَّه  ةيف تأويل هذه الذّريَّ  ضلَّ عن الصوابن يل ملا ق وممَّ 

ة عاقلة كامل وهي بالغة كفعل ذلن يكو من أنْ شهد واستبها خاط

 نْ ارفني، فإغري أحياء وال ع صفة الذرِّ  عوا منما ادَّ  مكلَّفة أو عىلٰ 

ل فقد كان جي تذكر اآلن ويف هذه األحوال ذلك  ب أنْ كان األوَّ

ثرهم ذلك، هاد أو يذكر أكتشلك االسذوك الشهادة لخلطاب وتا

ر، ذاكه منهم ال يذكر ٰى مثل هذا حتَّ  قالءالع ٰى ينس نْ نَّه حمال أ أل

 قد كامل العقل يففة لل الطفوليَّ ا يف أحوار ما كان منَّوإنَّام ال نذك

 تلك األحوال.

ل: إنَّه ختلَّل بني هاتني احلالتني يقو وليس ينجي من ذلك أنْ 

ل أحوال لُّ طاولة، ألنَّ ختمتضت أزمان ، ومال عدمأحوء عقاللل

غامء إلون واواجلنوالسكر م أحوال النو لختلُّ  يد عىلٰ العدم ال تز

ل ه وتطاوأنَّ اعرتاض ذلك كلَّ واألُمور املزيلة للعلوم، وقد علمنا 

قوها وعرفوها ال حوال التي جرت للعقالء ان بني األاألزم وحتقَّ

وز هم له ال جيلَّ ك  نسياهنموأنَّ م به، لمهوع ذلكيمنع من ذكرهم ل

 بمثله عادة.ومل جتز 

خاطبهم   عاىلٰ و أنَّه تهلثاين وا الوجه ىلٰ مر عكان األ وإنْ 

ياء، فذلك سفه وقبيح ال واستشهدهم وهم غري عقالء وال أح

ال يفهم معاين   مته، ألنَّ خطاب منت عظه جلَّ ز إضافته إليجيو

 اخلطاب قبيح.

ا األ هذه  ٰى اهر معننا يف ظابق أصحرُ طُ ة من رويَّ ر املباخفأمَّ

حت اآلية، فتُحَمل إ ل عن وُيعدَ ويل من التأه ما ذكرنا عىلٰ ذا ُصحِّ

 لَّة املوجبة لذلك.اهر ما له ظاهر منها خيالف الصواب لألدظ

 هذا ]] يف١٩٥املرويَّة /[[ص  أليس يف األخبارل: قي فإنْ 

ن أنَّ بعض هؤالء  واد أقرُّ عهم العليهاملأخوذ  الباب ما يتضمَّ

 كرأنناك كر هن أنهنا وم هاك أقرَّ وأنَّ من أقرَّ هنا أنكروا، بعضاً و

 الذي أعجبتم به.يطابق تأويلكم  ذا الا، وه هاهن

 جيوز أنْ  ا التياملقطوع عليهأنَّ اآلية  ل ما يف هذا قلنا: إنَّ أوَّ 

ن إنكارًا ممَّ ُحيتَجَّ بمثله ر ُقرِّ د ون استُشها يف هذا الباب ال تتضمَّ

اآلية من دة. وما عدا رتاف والشهامنهم، بل االع دٍ وال من أح

 عمول به.تفت إليه وال مغري مله ا أنَّ نَّبيَّ  ر قدخبااأل

نل األخبار التي تتضأنَّه يمكن أن ُحتمَ  عىلٰ  ارًا وإنكارًا إقر مَّ

لِّ ك فطر اخللق علم ما يكون من لـامَّ  اىلٰ العلم، وأنَّ اهللا تع عىلٰ 

، فكان ذلك ورشٍّ  خريإقرار وإنكار وو يامن وكفرهم من إمن واحدٍ 

اقع، وأمر هناك ل وفع أنَّهك مهمعلو ونن ك مبدَّ لم الذي ال الع

حة قوّي، وطريق مسلوك حادث. وهذا أيضًا وجه يف الفصا

 عروف. م
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  مجيع األنبياء إىلٰ   سبقتإينِّ «: قوله  ٰى نقيل: فام مع فإنْ 

 ؟يةاآلهاده بواستش »هلموكنت أوَّ ار، اإليامن واإلقر

لية  ٰى قلنا: معن ة دايوز يزالفضل والتربالسبق هاهنا واألوَّ

رًا يف الزمانان وتقدُّ يف الزم السبق ب اللثواا  مه، وقد يكون متأخِّ

م فضالً  استشهادة  ٰى معن يكون وز أنْ وثوابًا. وجي من هو متقدِّ

ه هم وعلم أنَّ نيزل وم ام ملعلم منه ذلك في ألنَّ اهللا تعاىلٰ  باآلية

 ثوابًا. وأوفرهم أفضلهمو أسبقهم

ا تالقي أ  به بعض  ما وردت وت عىلٰ ملا بعدني رواح املؤمنفأمَّ

ة يف يشء والاألخبار، فقد قلنا يف أخبار اآلحاد وأنَّه غ  ري حجَّ

ة  انت سليمة الظواهرإذا كهذا  ٰى معتمدة فيه ما كف من منافاة أدلَّ

 ذلك؟ ت بخالفا كانالعقول، فكيف إذ

ا   فذه عىلٰ ومنا امنَّ د يف خمارق احليِّ اهلواء املرتدِّ ي فه الروح فأمَّ

خرج عن نظامه بطلت  ٰى نَّه متإ ٰى إالَّ معه حتَّ  اكونه حي�  يتمُّ ال  هٍ وج

قوم فجعلوا  الروح جسم، وقد غلط  لتحقيقهذا ا حلياة. وعىلٰ ا

 روح عىلٰ النَّ بليهم ألحلياة نفسها، وإنَّام اشتبه ذلك عالروح هي ا

 كونا ال يتمُّ وجودها، فجعلوا م ستمرُّ نحفظ احلياة وتت ناهفرسَّ  ما

احلقيقة ال يصحُّ فيها التالقي الذي  الروح عىلٰ ، وحياةً  به اة إالَّ يحلا

ًا، رض أيضي هي عتاور، وال احلياة النوه والتخاطب والتزع

ني أنَّ منح املؤي أرواَل عليه لفظ اخلرب الوارد بتالق ما ُمحِ  فأوىلٰ 

 بالروح، كام  عن ذي الروحسهم، وعربَّ ي املؤمنني أنفق راد به تالامل

 يرد: إنَّني كذا، وتريد كذا، وإنَّام إىلٰ  توقروحي ت القائل: لقوي

اهللا ُحييي  ع أنْ يمتنريد. وليس  أتوق وأُ ] يف نفيس]١٩٦[[ص /

طابق يما  قرآنيف ال، واتهاملؤمنني وُينعِّمهم يف جنَّ قبل املحرش تعاىلٰ 

 : اىلٰ تعوهو قوله ذلك، 
َ

 َوال
ْ َ
تِ َسَ��  �

ُ
يَن ق ِ

�
وا ِ� سَ  ا�

ُ
  اهللاِ  لِ ي�ِ ل

 
ْ
�
َ
 أ

ً
 واتا

ْ
يَ   بَل

ْ
ح

َ
 أ

َ
ون

ُ
 َر��ِهْم يُْرَزق

َ
د

ْ
]، ١٦٩مران: [آل ع �اٌء ِعن

لُّ بعض. وك ينظر بعضهم إىلٰ ويتزاورون ويتساءلون و يتالقونف

 قطوع عليه. كان غري م هذا جائز وإنْ 

*   *   * 

ـ ٤٦٠ويس (ت يخ الط )/ الش ١(ج رآن لق تفسري ا يفالتبيان   ): ه

بذلك العهد الذي أخذه  ٰى عن امإنَّ  وم:ق ل ]] وقا١٨٨ص [[

 وَ اهللا حني أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه يف قوله: 
ْ
خَ �ِذ

َ
   أ

َ
ذ

 ِمْن بَِ� 
َ

َم ِمْن ُظُهورِهِ َر��ك
َ
��تَُهمْ  آد ر�

ُ
  ْم ذ

َ
َهد

ْ
ش

َ
ٰ َوأ

َ َ
ِسِهْم   ُهْم �

ُ
ف
ْ
�
َ
أ

 
َ
سْ أ

َ
مْ َر�� بِ  ُت �

ُ
�...  ٰوهذا ١٧٢آخر اآلية [األعراف:  إىل .[

عباده   عىلٰ حيتجَّ  ال جيوز أنْ   اهللا تعاىلٰ يف، ألنَّ ضعي عند هجوال

م أصالً. ذكروه غري معلو نه. وماال يعرفوبعهد ال يذكرونه و

 شاء اهللا. يها إنْ نيِّ القول فيها إذا انتهينا إلاآلية سنُبو

*   *   * 

أحياهم حني أخذ  اىلٰ عت اهللا اه أنَّ عن: مقومال وق  ]]١٩٠[[ص 

ّم أماهتم ثّم ل ثكساهم العقصلب آدم و يف وهم هميثاق منامل

هاهتم. وقد بيَّ  الوجه   هذاا أنَّ نَّأحياهم وأخرجهم من بطون ُأمَّ

 د بذلك ضعيف.ه، ألنَّ اخلرب الوارضعيف يف نظائر

*   *   * 

ـ ٤٦٠ت ( الطويس  )/ الشيخ ٥(ج رآن ري الق يف تفس يان تبال  ): ه

 َو�ِ : [أي قوله تعاىلٰ هذا ]] و٢٧ص [[
ْ
  ذ

َ
 خَ أ

َ
 مِ رَ  ذ
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ُ
  ل

ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
ِمْن َ�عِْدِهْم  َو�

نَ 
ُ
ِلك

ْ
تُه

َ
�
َ
 اا بِمَ أ

َ
َعل

َ
 ا �

ُ
ُمبِْطل

ْ
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َ
]] ١٧٣و ١٧٢[األعراف:  �ون

قت الذي الو كر أيضاً له: واذ تعاىلٰ اهللا قال ، 9 نبيِّ خطاب لل

 عىلٰ م شهدهأ تهم ويَّ ظهورهم ذرّ فيه من بني آدم من  اهللاأخذ 

 ؟كمبربِّ  لسُت أ  :أنفسهم

فقال  ، شهادهذا األخذ فيه وهذا اإل ٰى معنيف  واواختلف

وإخراجه  ،لبالغني من بني آدمبذلك اأراد  :اينمَّ البلخي والرُّ 

 اهم عىلٰ شهاده إيَّ إو  ، بعد قرن وعرصًا بعد عرصرناً ة ق يَّ اهم ذرّ إيَّ 

ة لَّ داألب فيها من نصا قوهلم، وماهم وإكامله عليغه إيَّ أنفسهم تب

له من صانع، وبام  املصنوع ال بدَّ  نَّ أ و ،نصنوعوم مة بأهنَّ لَّ الدا

واآلالم لزيادة والنقصان ا حيدث فيهم من اشهدهم ممَّ أ 

جتب هلم خالقًا رازقًا  نَّ أ  ىلٰ ذلك ع بجميع الداّل  ،واألمراض

 لك واحلثِّ طر بقلوهبم من تأكيد ذخأ القيام بشكره، وما معرفته و

 يقولوا إذا لئالَّ  ،بتُ الكُ اله إنزل وُس الرُّ ه إرسال ثمّ ، يهالفكر ف عىلٰ 

ه علينا ومل تقم لنا نبَّ مل يُ ني، إنَّا كنَّا عن هذا غافل العذاب: ىلٰ إصاروا 

ام : إنَّ قوم منهم قولو يأ ر فيه، فكِّ نا فنُقولل عتكم ومل ،ة عليهحجَّ 

وال  قلنعال  الً طفاأ  اا نحن فكنَّني بلغوا وعقلوا فأمَّ أرشك آباؤنا ح

 ري.لتدبر واوالنظ ح للفكرصلن

من  فاً طَ ه خلقهم نُ نَّ أاهتم من ظهورهم يَّ ائي: أخذه ذرّ بَّ اجلُ  الوق 

قة من خل نقلهم هات، ثمّ مَّ خلقهم يف أرحام األُ  ظهور اآلباء، ثمّ 

يف اهللا أحياهم  صاروا حيوانًا بأنْ  ثمّ  رة،صو ىلٰ إصورة خلقة، و ىلٰ إ

 .بالوالدة األرحامن جهم مخرأ  ، ثمّ قهمخل ام، وأتمَّ األرح
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ٰ : ىلٰ تعا ولهوق  ]]٢٨[[ص /
َ َ

َهَدُهْم �
ْ
ش

َ
ِسِهمْ  َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
د يعني عن أ

 لسان فقال هلم عىلٰ  ،موكامل العقل وعندما عرفوا رهبَّ  البلوغ

  :بيائهأنبعض 
َ
�
َ
ذلك شهدنا ب ؟ فقالوا: بىلٰ ُ�مْ ُت بَِر�� سْ أ

 م.رهبَّ ه نَّ أ عارفني  هللااب م كانواألهنَّ  ،وأقررنا به

  :وله تعاىلٰ ق و
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
 ق

ُ
ِقيَ و�

ْ
ن�ا َ�ْن هَ وا يَْوَم ال

ُ
ا ك

�
 اَمِة إِن

َ
ا  ذ

 
َ

 هذا ا عنا كنَّ إنَّ  : تقولوا يوم القيامةلئالَّ  :معناه � �َ لِ فِ �

تي طاع رتكم هبذا لتواظبوا عىلٰ نا قرَّ أ  ينِّ أ  :بذلكفأراد  .لنيافغ

 افلني. ا عن هذا غكنَّ انَّ لقيامة: إا ومتقولوا ي وتشكروا نعمتي وال

مَ  :ه تعاىلٰ ولوق 
�
وا إِ�

ُ
و�

ُ
ق
َ
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َ
ََك آبَ أ ْ

�
َ
نَ ا أ

ُ
بْ ا ِمنْ اؤ

َ
�   

ً
��ة ر�

ُ
ن�ا ذ

ُ
 َو�

ُ
ل

 .بذلك القيامةوا يوم تجُّ تحف ،رشكهم فنشأنا عىلٰ  ِمْن َ�ْعِدِهمْ 

 يرفترتكم به من معام قرَّ تكم هذه بقد قطعت بذلك حجَّ  ينِّ أ  فبنيَّ 

 اي. كم إيَّ وبمعرفتقراركم إب مأنفسك عىلٰ  كمدتوأشه

  :وقوله
َ
نَ أ

ُ
ِلك

ْ
تُه

َ
 ا بِمَ �

َ
ون

ُ
ُمبِْطل

ْ
 ا�

َ
َعل

َ
  من آبائنا. وهذا يدلُّ  ا �

 يعهم، ألنَّ  مجت يفليسا هنَّ أ ا خمصوصة يف قوم من بني آدم وهنَّ أ  عىلٰ 

 ولد آدم لصلبه ال نَّ أل ،ذوا من ظهور بني آدمؤَخ مجيع بني آدم مل يُ 

 آدمخرج ولد  قدف ،بني آدم ن ظهورخذوا مأُ  مإهنَّ  :لاقي نْ أجيوز 

ين مل ني من ولد آدم الذيضًا أوالد املؤمنأ وخرج  ،ذلكلبه من لص

 اهللامعرفة ب واأقرُّ  هؤالء الذين نَّ أ  ه بنيَّ يكن آباؤهم مرشكني، ألنَّ 

 باء. فصحَّ ك آوأخذ ميثاقهم بذلك كان قد سلف هلم يف الرش

 م.آدد من أوال نووصقوم خمص مهنَّ أ بذلك 

شهدهم أ ة آدم من ظهره ويَّ ج ذرّ رخأ  تعاىلٰ اهللا  نَّ أ  ا ما رويفأمَّ 

 األطفال فضالً  ألنَّ  ،ذلك غري جائز نَّ إ، فرِّ م وهم كالذَّ فسهأن عىلٰ 

ق ال حيسن خطاهبم بام يتعلَّ هم، وة عليال حجَّ  رِّ لذَّ ن هو كاعمَّ 

 .بالتكليف

  : قال اىلٰ تع هللا ألنَّ ، هولاق ا خالف م عىلٰ  اآلية تدلُّ  نَّ إ ثمّ 
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�
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
طلون لهم آباء مبة قد كان قبيَّ هذه الذرّ  نَّ أ رب أخف ،�ل

 وكانوا هم بعدهم. 

 راشَّ ن براوي هذا اخلرب سليامن ب نَّ أ  ]] عىلٰ ٢٩[[ص /

  ىٰ وقال حيي .ابعن عمر بن اخلطَّ  ،ارمسلم بن بشَّ  :، وقيلاجلهني

 ؟وه ينأ  دريي ا البن معني: سليامن هذ

  ل: فعلت هذا لئالَّ قاه ألنَّ  ،قالوهد ما فِس تعليل اآلية يُ ف يضاً أ و

والعقالء اليوم يف دار  .ا عن هذا غافلنيا كنَّإنَّ  :م القيامةيقولوا يو

 ن.الدنيا عن ذلك غافلو

الزمان كان قصريًا  و ألنَّ أ  ،نسوا ذلك لطول العهد :يلق  نْ إف

ما   ٰى سين امك ا ساهين ثمّ  رةً وة رضريكثا أشياء لم الواحد منَّكام يع

 ه.عمرمن  وما مٰىض ه مسأ فعله يف 

االهتامم  ر العلم به وال يشتدُّ ما ال يتكرَّ  ٰى ينس نْ أام جيوز قلنا: إنَّ 

ينساها  نْ أ  جيوز، فالةدة للعاخلارق مور العظيمة اا األُ به، فأمَّ 

ة فيلاأل ٰى أ ورلو دخل بالد الزنج ا الواحد منَّ نَّ أ  ٰى  ترَال أالعاقل. 

ال يذكره  ٰى تَّ ذلك ح ٰى سين نْ أ من الدهر ال جيوز  اً حد واوماً و يول

ينساه واحد ملا  نْ أ ة اجتهاده واستذكاره؟ ولو جاز دَّ مع ش أصالً 

نا مذهب للزم ذلك انزولو جوَّ  ينساه اخللق بأمجعهم. نْ أ از ج

  ا وأعادهم، إمَّ  ف اخللق فيام مٰىض كان قد كلَّ اهللا  نَّ أ التناسخ و

 التجاهل. ىلٰ إي ؤدّ ذلك، وذلك يُ  اونسو ،عاقبهميُ ل مهم أونعِ ليُ 

 ،حوال الدنياأ من  رون ما كان منهمأهل اآلخرة يذك نَّ أ  ىلٰ ع

يهم لعت تي مرَّ الة ينسوا ذلك لطول العهد، وال املدَّ  نْ أ ومل جيب 

صحاب الكهف مل ينسوا ما كانوا فيه قبل أ وكذلك  ،أمواتوهم 

هؤالء  نَّ أنا فعلمهم، نوم حال يفة املدَّ  لوا مع طهوانتب لـامَّ مهم نو

 نْ أ جاز ه وهم عقالء ملا شاهدوا ذلك وحرضوا ونكا لـامَّ ء العقال

يكونوا كذلك  يذهب عنهم معرفة ذلك لطول العهد، ولوجب أنْ 

 ارفني.ع

يكون ذلك  نْ أ ه ال يمنع إنَّ  :يف أخبارنا رويُّ ملوهو ا قوموقال 

مل أك نْ أ د بعم سهأنف ىلٰ م عوأشهده اهللاقوم خلقهم ب اخمتص� 

ن عنه، ولرونه وال يغفكذاليوم ي وهم)، (بىلٰ بـ  هلم وأجابوهوقع

يضًا قريب أ وهذا وجه  .يف مجيع العقالء اوال يكون ذلك عام� 

 حيتمله الكالم.

ي احلسن البرص ة: أنَّ جَّ به احليف كتاهلذيل أبو ا ٰى وحك

يف طفال م األنعي نَّ أ  ىلٰ إيذهبون  ]]٣٠وأصحابه كانوا /[[ص 

 .رِّ هنم يف الذَّ يامن إاب عة ثونَّجلا

 ،رِّ  خرب الذَّ ِرب ه كان ُخي نَّ أ بار: كعب األح عن اينمَّ الرُّ  ٰى وحك

 يجروا عىلٰ ام فعل لإنَّ ذلك. و ليس تأويل اآلية عىلٰ  :ه يقولنَّ أ غري 

 ة، كامبالوحدانيَّ هللا اف الكريمة يف شكر النعمة واإلقرار رعاأل

 طرة.لفا ىلٰ دوا عم ولهنَّ أ  روي

رَ هللاُ َوا : م قوله تعاىلٰ وهلق  فساد عىلٰ  دلُّ وي
ْ
خ

َ
  ُ�ْم ِمنْ جَ  أ

هَ �ُ  ��
ُ
 ُطوِن أ

َ
 اتُِ�ْم ال

ً
ئا

ْ
�

َ
 ش

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
�  :فهم لو كانوا  ،]٧٨ [النحل
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و أ يعلموا  نْ أ بعد من أ كانوا  رِّ الذَّ  صورة آدم عىلٰ جوا من ظهر رخأُ 

 م.يهالكالم عل فقد مٰىض  ،معقوهل اهللاكمل أ  :قالوا ٰى ومت .يعقلوا

ه: لوق  نَّ أ م دَّ روي ذلك عن بعض من تقي وزهراأل وذكر

 َِمْن بَِ� آَدَم ِمْن ظُ و 
َ

 َر��ك
َ
َخذ

َ
 أ

ْ
َهدَ �ِذ

ْ
ش

َ
��تَُهْم َوأ ر�

ُ
ٰ ُهورِِهْم ذ

َ َ
  ُهْم �

 
َ
ِسِهْم أ

ُ
ف
ْ
�
َ
ْسُت أ

َ
 ��  بِرَ �

َ
ٰ ُ�ْم ق

َ
وا بَ�

ُ
هِ  :متام الكالم. وقوله ا�

َ
 ش

ْ
  انَ د

 
ْ
ن

َ
 أ

َ
و �

ُ
و�

ُ
ِقيَ ا يَْومَ ق

ْ
 :ونم يقولهنَّ أ املالئكة ول ن ق ية عحكا ةِ مَ ا ال

  تقولوا.الَّ ئشهدنا ل

 ألنَّ  ، ينوهذا خالف الظاهر وخالف ما عليه مجيع املفرسِّ 

ٰ بَ  :قول من قال(شهدنا) من  :قالوا الكلَّ 
َ

� فوا يف ختلا نْ إو

كون ذلك فكيف يكر، ا ذهل رِ املالئكة مل جي نَّ أ  عىلٰ  .ة الشهادةكيفيَّ 

 ؟ًا عنهمإخبار

*   *   * 

 :)هـ٦(ق  يسالفضل الطرب)/ ٤(ج  لبيانجممع ا

هذه  ٰى يف معن واخلاصِّ  ]] اختلف العلامء من العامِّ ٣٩٠[[ص 

 : اىلٰ [أي قوله تعاآلية 
ْ
خَ َو�ِذ

َ
 ِمْن بَ  أ

َ
 َر��ك

َ
ْن ُظُهورِِهْم َم مِ ِ� آدَ ذ

 
ُ
��تَُهْم ذ هُ ر� َهدَ

ْ
ش

َ
ٰ مْ َوأ

َ َ
سِ   �

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
�
َ
  مْ بَِر���ُ ْسُت ِهْم أ

َ
 ق

ُ
ٰ ا�

َ
نَ  وا بَ�

ْ
ِهد

َ
ا  ش

وا 
ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 َم يَوْ  أ

ْ
ْن هَ يَ قِ ال ن�ا �َ

ُ
ا ك

�
 اَمِة إِن

َ
 ذ

َ
مَ  �فِِلَ� ا �

�
وا إِ�

ُ
و�

ُ
ق
َ
ْو �

َ
ا  أ

َك آ َ ْ
�

َ
ر� بَ أ

ُ
ن�ا ذ

ُ
 َو�

ُ
بْل

َ
نا ِمْن �

ُ
 اؤ

ً
نَ ِمْن �َ ��ة

ُ
ِلك

ْ
تُه

َ
�
َ
  ا ا بِمَ عِْدِهْم أ

َ
  عَ �

َ
ل

ُمبْ ا
ْ
 طِ �

ُ
 ل

َ
خراج اإل ذاه ويف ،]]١٧٣و ١٧٢[األعراف:  � ون

 :وجوه شهاد، عىلٰ واإل

،  رِّ ة الذَّ أصلبه كهي ة آدم منيَّ أخرج ذرّ  تعاىلٰ  اهللا نَّ أ : دهاحأ 

 يعبدوين تك ميثاقهم أنْ يَّ ذرّ   آخذ عىلٰ ال: إينِّ ، وق آدم فعرضهم عىلٰ 

سْ  م: قال هل مّ أرزاقهم، ث وعيلَّ  يرشكوا يب شيئاً وال 
َ
�
َ
ُت بَِر��ُ�ْم  أ

 
َ
ٰ ق

َ
وا بَ�

ُ
  ا�

َ
ن
ْ
ِهد

َ
فقالوا: اشهدوا.  للمالئكة: فقالنا. ربُّ  كأنَّ  اش

 . انشهد

جعلهم فهامء عقالء، يسمعون خطابه  تعاىلٰ  اهللا وقيل: إنَّ 

عهم والناس حمبوسون بأمج صلب آدم، هم إىلٰ ردَّ  ويفهمونه، ثمّ 

 ثبت عىلٰ  من لُّ وقت، وكذلك ال يفمن أخرجه اهللا  خيرج كلُّ  ٰى تَّ ح

 عن فقد تغريَّ  وجحدكفر ومن  ،وىلٰ الفطرة األُ  سالم فهو عىلٰ اإل

 ورووا يف ذلك آثاراً  .ين عن مجاعة من املفرسِّ  ،وىلٰ األُ  رةالفط

 لآلية.  وجيعلوهنا تأويالً فة، موقو وبعضها بعضها مرفوعة،

قرآن ر الظاه شهدي اه ممَّ تأويل وقالوا: إنَّ ذا القون هاملحقِّ  وردَّ 

 �ِ وَ قال:  تعاىلٰ ]] ٣٩١/[[ص  هفه، ألنَّ خالب
ْ
  ذ

َ
َخذ

َ
 َر�� أ

َ
   ِمْن بَِ� ك

مَ 
َ
من   :ومل يقل ،ِمْن ُظُهورِِهمْ : آدم، وقال نم :ومل يقل ،آد

  ظهره، وقال:
ُ
��تَُهمْ ذ  عله فنَّ بأ أخرب تعاىلٰ  ته، ثمّ يَّ ذرّ  :، ومل يقلر�

ك و يعتذروا برشأ  ك غافلني،لذوا عن انم كإهنَّ  : يقولواذلك لئالَّ 

 م آباءن هليكو  أنْ يقتيض وهذا ينهم،د عىلٰ  م نشأواآبائهم، وأهنَّ 

هذه  فإنَّ  وأيضاً  .لصلبه يتناول الظاهر ولد آدم مرشكون، فال

 جعلهم اهللا ا أنْ لو إمَّ صلب آدم، ال خي ستخرجة مناملة يَّ الذرّ 

 أنْ  يصحُّ  فالعقالء  هممل جيعل مل جيعلهم كذلك، فإنْ ، أو عقالء

جعلهم   وإنْ ، اىلٰ ب اهللا تعيفهموا خطا التوحيد، وأنْ  رفوايع

روا ذلك وال ينسوه، كَّ ذتي ب أنْ ق فيجعليهم امليثا خذعقالء وأ 

يكون   أنْ عليه إالَّ  أخوذامل ة عىلٰ أخذ امليثاق ال يكون حجَّ  ألنَّ 

 ٰى ينس أنْ ز ه ال جيووألنَّ  .يثاقحن املنذكر ن له، فيجب أنْ  ذاكراً 

 ،زوهميَّ و عرفوه نواكا الغفري من العقالء شيئاً  اجلمُّ لكثري واجلمع ا

أهل  أنَّ  ٰى  ترأَال  .ن طال العهدواحد منهم وإ كرهيذ ال ٰى حتَّ 

ة يقول أهل اجلنَّ ٰى حتَّ  ،الدنيا لمن أحوا اآلخرة يعرفون كثرياً 

نَ  ألهل النار:
ْ
 وََجد

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َ
احَ ا نَ نا َر�� وََعدَ ا ا مَ أ

�
  ق

 أنْ  ينسوا ذلك مع هذه الكثرة جلاز أنْ  ولو جاز ]؟٤٤ األعراف:[

ا ليثيبهم أعادهم إمَّ  ثمّ  مٰىض  ف اخللق فياملَّ كقد  عاىلٰ ت اهللايكون 

ة  صحَّ  التجاهل، وإىلٰ  ي إىلٰ ؤدّ يُ ا ليعاقبهم ونسوا ذلك، وذلك وإمَّ 

 ة. مذهب التناسخيَّ 

 زه جوَّ نَّ خشيد أ األيب بكر بن ن أ ، عىٰ بن عيس وحكي عن عيلِّ 

 عىلٰ  يةآلس تأويل اه قال: لي، غري أنَّ صحيحاً  رِّ الذَّ  يكون خرب أنْ 

 فاألعرا عىلٰ  رواجيذلك ل فعل امه إنَّ أنَّ ئدته يكون فاوك، ذل

م كام روي أهنَّ  بالربوبية، تعاىلٰ  واإلقرار هللالكريمة يف شكر النعمة 

 الفطرة. ولدوا عىلٰ 

ي  البرص احلسن أنَّ ة حلجَّ ا يل يف كتابذبو اهلوحكٰي أ 

ن ة ثواب عنَّفال يف اجلنعيم األط أنَّ  نوا يذهبون إىلٰ وأصحابه كا

 .رِّ الذَّ  يامن يفاإل

م من اهللا سبحانه أخرج بني آد راد باآلية أنَّ ملا نَّ أ  يها:وثان

اهم درجة بعد درجة رقَّ  هاهتم، ثمّ مَّ أرحام أُ  إىلٰ  بائهمأصالب آ

،  فاً كلَّ م احي�  ثمّ  اسوي�  اً هم برشنم كال� أ أنش ه ثمّ ضغم ثمّ وعلقة 

ه أشهدهم كأنَّ  ٰى حتَّ  دالئله ةرفنهم من معوأراهم آثار صنعه ومكَّ 

  ٰى كم؟ فقالوا: بٰيل. هذا يكون معنم: ألست بربِّ وقال هل
ْ
ش

َ
ُهْم َهدَ أ

 ٰ
َ َ

ِسِهمْ  �
ُ
ف
ْ
�
َ
 ام أشهدهم عىلٰ توحيده، وإنَّ  م بخلقه عىلٰ : دهلَّ أ

ته، انيَّ وحد ة عىلٰ ن األدلَّ  عقوهلم ما جعل يفملبذلك  مفسهأن

 ب صنعتهئاوغر هقلخ]] ٣٩٢ص /[[ ب فيهم من عجائبوركَّ 
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أنفسهم، فكانوا  د هلم عىلٰ هِ ْش ملُ امنزلة انه به سبحم، فكأنَّ ويف غريه

 رالوجه الذي أراده اهللا، وتعذَّ  ظهوره فيهم عىلٰ مشاهدة ذلك ويف 

 ناك إشهاد صورةً مل يكن هإن ، و رِّ قامل عرتفلة املامتناعهم منه بمنز

  :ونظري ذلك قوله تعاىلٰ . ةً وحقيق
َ
ق

َ
� 

َ
هَ  ال

َ
 �ِ وَ ا �

َ ْ
 أل

ْ
 ا َطوْ ِ�يَ رِْض ائ

ً
�

رْه
َ
ْو ك

َ
 أ

َ
 ق

ً
َ ا

َ
 ا ا�

َ
نَ تَ أ

ْ
لت: �ائِِعَ� ا طَ � يكن منه   مل وإنْ  ]، ١١ [فصِّ

  :سبحانه قول وال منهام جواب. ومثله قوله تعاىلٰ 
َ
ٰ ش

َ َ
  اِهِديَن �

 
َ
 أ

ْ
ِسهِ �

ُ
 مْ ف

ْ
ُ�ف

ْ
ار مل يعرتفوا فَّ الكُ  ومعلوم أنَّ ]، ١٧[التوبة:  رِ  بِال

فعه من دنون ال يتمكَّ  ظهوراً  همظهر من لـامَّ  هلكنَّ نتهم،بالكفر بألس

  الشعر:ومثله يف .م اعرتفوا بههنَّ فكأ

   وطاعةً  له العينان سمعاً لت وقا

  يثقِب  لـامَّ  رِّ رتا كالدُّ وحدَّ  

وكام روي عن نعمتك. تشهد ب حيارجو :ئلقاوكام يقول ال

وغرس  ،كِ أهنار األرض من شقَّ  ْل قوله: (َس  نبعض اخلطباء م

 ،)عتباراً اأجابتك  اً حوار مل جتبك ، فإنْ امركِ ، وأينع ثركِ اجشأ 

و وأشعارهم ونظمهم ونثرهم، وهكالم العرب  ومثله كثري يف

 اين، وأيب مسلم، وابن األخشيد.مَّ قول الرُّ 

لقهم ة آدم، خيَّ بذلك مجاعة من ذرّ  ٰى ام عنإنَّ  عاىلٰ ته نَّ أ : وثالثها

ام بمعرفته، وب  هلُس ألسن رُ  رهم عىلٰ عقوهلم، وقرَّ  وأكمل

 ، لئالَّ أنفسهم به شهدهم عىلٰ أ بذلك، و وااعته، فأقرُّ جيب من ط

ْن هَ  وم القيامة:لوا ييقو ن�ا �َ
ُ
ا ك

�
 إِن

َ
 ذ

َ
 أو يقولوا:، �فِِلَ� ا �

 
�
َ مَ إِ�

ْ
�

َ
 آبَ َك  ا أ

ُ
  انَ اؤ

ُ
بْل

َ
 عىلٰ  سبحانه هفنبَّ  .دناهم يف ذلكفقلَّ  ِمْن �

، وهذا يكون يف اً لقه وكرمه خلمن عذر رمحةً  ب من لهه ال يعاق أنَّ 

املؤمن ال  ألنَّ فيه، مجيعهم  يدخل آدم، وال من بني صٍّ قوم خا

  يف  املأخوذ ميثاقهم كان هلم سلف هؤالء  أنَّ ه بنيَّ يدخل فيه، ألنَّ 

د ظهور بني آدم، فق آدم لصلبه مل يؤخذوا من لدو وألنَّ  ك،الرش

 .يضاقائي، والبَّ ر اجلُ خرجوا من ذلك، وهذا اختيا

*   *   * 

١١ - جا  آ:  

 هـ):٦٠٠ت ن بطريق (اب  ار/صحاح األخب عمدة عيون

 : يف قوله تعاىلٰ  ]]١٩٣ص [[
َ
ْم ِسق

ُ
ت
ْ
ل
َ
ع

َ
ج

َ
 أ

َ
 َوِعم

�
اج

ْ
 ا�

َ
ة
َ
 ارَ اي

َ
  ة

 
ْ
 ا�

َ
 م

ْ
َ س

ْ
 : اآلية  ... امِ رَ ِجِد ا�

 : تفسري الثعلبي: قوله تعاىلٰ  من - ٢٩٢
َ
تُ أ

ْ
 َجَعل

َ
 ْم ِسق

َ
  ايَة

 َ
ْ
 ا�

�
مَ ِعمَ وَ  اج

ْ
 ا�

َ
َرَ اَرة

ْ
َمنْ ْسِجِد ا�

َ
َ ِهللا وَ ا آَمَن بِ اِم ك

ْ
ِخِر  ْوِم اا�

ْ
آل

 وَجَ 
َ

َد اهللاِ اَهَد ِ� َسِ�يِل اِهللا ال
ْ
 ِعن

َ
 .]١٩[التوبة:   �َْستَُوون

د  علبي: قال احلسن والشعبي وحممّ ل الثم، قاسناد املقدَّ وباإل

 لب يب طابن أ  ة يف عيلِّ ياآلالقريض: نزلت هذه  بن كعب

م هنَّ أ ، وذلك وطلحة بن شيبة  لبملطَّ اس بن عبد ابَّ عو

مفتاحه، ولو  نا صاحب البيت، بيديأ ل طلحة: خروا، فقاافت

لقائم اية واالسق صاحب انأ اس: وقال العبَّ  .يف املسجد أشاء بتُّ 

ما   يدرأ ما «:  وقال عيلٌّ  . يف املسجد يها، ولو أشاء بتُّ عل

، »اجلهاد حبصا ناأ الناس، ول ة أشهر قبيت ستَّ ن، لقد صلَّ تقوال

َجعَ : ةياآل هذه تعاىلٰ فأنزل اهللا 
َ
تُمْ أ

ْ
  ل

َ
َ ِسق

ْ
 ا�

َ
اَرةَ  اج� وَِعمَ ايَة

َرَ 
ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
َمْن آَمَن بِ ا�

َ
َوْ  وَ اهللاِ اِم ك خِ ِم اا�ْ

ْ
َهَد ِ� َسِ�يِل اِر وَجَ آل

 
َ

َد اِهللا َوااِهللا ال
ْ
 ِعن

َ
  �َْستَُوون

َ
ْومَ ُهللا ال

َ
ق
ْ
ِدي ال

ْ
ه

َ
ا�ِ   �

 . �َ� مِ الظ�

سناد اإلافعي، بش الملغازيلمن مناقب الفقيه ابن او - ٢٩٣

د بن أمحد بن عثامن، قال: م، قال: أخربنا أبو طالب حممّ املقدَّ 

قال:  ،ذناً إاز زَّ اس بن حيوية اخلالعبَّ  د بنمّ عمر حمو أخربنا أب

ل: ه، قانا أبو املوجَّ قال: أخربد بن محدويه املروزي، ثنا حممّ حدَّ 

لت زل: نقامر، عن عا ،محزة، عن إسامعيلن، عن أيب عبداا ثنحدَّ 

 ية: ه اآلهذ
َ
تُْم ِسق

ْ
َجَعل

َ
َ أ

ْ
 ا�

َ
َرَ اج� وَِعمَ ايَة

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
يف  امِ اَرةَ ا�

 .  ساوالعبَّ  عيلٍّ 

م، قال: أخربنا أبو سناد املقدَّ باإلو - ٢٩٤]] ١٩٤[[ص /

اهللا د نا أبو عبالنحوي، قال: أخرب لبن أمحد بن سه دغالب حممّ 

د يوسف بن سهل بن مّ ثنا أبو حمالسقطي، قال: حدَّ  عيلٍّ د بن حممّ 

 ثنا هناد بن أيبمي، قال: حدَّ احلسني القايض، قال: أخربنا احلرض

عبيدة  ، عن عبد اهللا بنبن عبيدة الربزي ٰى موس خربناقال: أ زياد، 

، لو هاجرت يا عمُّ «: اس للعبَّ   الربزي، قال: قال عيلٌّ 

 يسقأت سلأيف أفضل من اهلجرة؟ ت لس، قال: أوَ »ةيناملد ىلٰ إ

: اهللا وأعمر املسجد احلرام؟ فأنزل اهللا تبارك وتعاىلٰ  بيت حاج

 
َ
تُْم ِسق

ْ
َجَعل

َ
 ايَ أ

َ
 ة

ْ
َرَ  وَِعمَ اج�  ا�

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
 اآلية.  ...مِ ااَرةَ ا�

دري يف ة لرزين العبلستَّ من اجلمع بني الصحاح او - ٢٩٥

ا ثنم، قال: حدَّ ملقدَّ د اسناباإل ،نسائيالمن صحيح  اجلزء الثاين

 يشيبة من بن يلقريض، قال: افتخر طلحة من بنكعب ا بند حممّ 

أيب طالب ن ب ، وعيلُّ لب طَّ ملاس بن عبد اعبد الدار، وعبَّ 

فقال طلحة بن شيبة: معي  ،)مه عليه وآلهصلوات اهللا وسال(

احب ص ناأ اس: وقال العبَّ . فيه بتُّ  البيت، ولو أشاء احمفت

:  وقال عيلٌّ  .جدسامل يف تُّ شاء بأ لقائم عليها، ولو السقاية وا

س، ل الناقبة أشهر القبلة ستَّ  يت إىلٰ ما تقوالن، لقد صلَّ  يدرأ ما «
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 : ، فأنزل اهللا تعاىلٰ »ادب اجلهنا صاحأ و
َ
تُْم ِسق

ْ
َجَعل

َ
َ أ

ْ
 ا�

َ
اج� ايَة

َ مَ وَعِ 
ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
َمْن آَمنَ رَ اَرةَ ا�

َ
 وَ  بِاِهللا  اِم ك

ْ
َْوِم اآل ِ�  َد اهَ ِخِر وَجَ ا�ْ

 لِ يَس�ِ 
َ

  �َْستَوُ  اِهللا ال
َ

َد اِهللا َواُهللا ال
ْ
 ِعن

َ
ْوَم  ون

َ
ق
ْ
ِدي ال

ْ
ه

َ
� 

ا�ِمِ   .� �َ الظ�

هذه اآلية   تعاىلٰ ام ذكر اهللا سبحانه وبن احلسن: إنَّ  ٰى قال حيي

من  نَّ ألنظارة له، ووقطع ا ،أمري املؤمنني  كربذ ملوضع التنويه

 ه عىلٰ ريذلك لغ ]]١٩٥ص [[/ يكن ومل ،ه ال يقدرتمشاهبرام 

 ن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهده ال يقدر أحد ممَّ كونه له، ألنَّ  حدِّ 

نسبه  وضعاس ملالعبَّ  يفتخر عىلٰ  نْ أ ن عداه ممَّ  تعاىلٰ  اهللابيل س يف

ن وأكثر االيام كان أسبق منه إىلٰ  وإنْ العريق وقربه اللصيق، 

 . جهاداً 

ب افتخاره عقي ه اآليةيف هذضيله تفب ديم تعاىلٰ لقا ٰى تأ ام وإنَّ 

 ة، ورشكه يف ذلك باممَّ له من والية األُ  تعاىلٰ  وضع ما جعل اهللامل

مَ : هبقول 9لرسوله  ا وجبلك وممن ذ تعاىلٰ جب له و
�
ا  إِ�

ُم وَ  ُ وَ ِ���ُ
ُ

يَن آَمنُوا اُهللا َورَُسو� ِ
�

يَن يُ ا� ِ
�

 ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
تُ ةَ ِقيُمون

ْ
 َو�ُؤ

َ
  ون

 
َ
� مْ ةَ وَ ا�ز�  رَ  هُ

َ
وملوضع ما جعل ]، ٥٥ ائدة:[امل � اِكُعون

 عمر هادةوش، »مواله مواله فعيلٌّ  من كنت«بقوله:  9 النبيُّ 

 ،يا عيلُّ (وقال:  )،طالب بخ بخ لك يا بن أيب(: هك بقولعند ذل

 موىلٰ (: الصحاح ، ويف)مؤمن ومؤمنة كلِّ  ىلٰ أصبحت موالي ومو

كان  اً ن مؤمنمن كا لُّ فك تنيكال الرواي ىلٰ وع . )ؤمنةمو مؤمن كلِّ 

يامن ثبتت له السيادة عليه، ومن اإل مواله، فمن ثبت له  عيلٌّ 

 احتقاره. ملوضع ،ذكره حاجة إىلٰ يامن فال إلت له اثبمل ي

 يمؤمن بعد كلِّ  أنت ويلُّ «: 9قوله  داً ويزيده تأكي

،  »عيلٌّ و نا أ أ  الَّ إ يعنّ يؤدّ ال يُ « :وقوله أيضاً ، »ومؤمنة

ه وبأمثاله ال ك كلِّ ، بذل»عيلٍّ نا من أ و يمنّ عيلٌّ «: 9 وقوله

تب املراهذه  إىلٰ  داواجلهن يامواجلهاد، بل بإضافة اإل يامنبنفس اإل

يامن اإل ملشاهبة، ال بنفسملناظرة وايفة بطلت اة الرشة العليَّ املستحقَّ 

و األقوم، فهاجلهاد  ويف ،األسبق يامن فهوكان يف اإل واجلهاد، وإنْ 

 لومة الئم. تعاىلٰ  يف اهللاتأخذه ، وال رُّ كل وال يفين ال الذي

بنفي   حمتدَّ  اىلٰ نه وتعحااهللا سب نَّ أ  ،وبياناً  يضاحاً إويزيده 

نة والنوم عن نفسه، السِّ  يوبنف ]]١٩٦ص [[/الرؤية عن نفسه، 

بإضافة صفة  الَّ إدحة واحدة من الصفتني بمفردها م كن كلُّ ومل ت

 : الق  وتعاىلٰ ه سبحانه نَّ أ ٰى  تر، أَال يهاإل ٰى خرأُ 
َ

 ال
ْ
د

ُ
هُ رِ  ت

ُ
بَْص �

َ ْ
اُر   األ

بَْص 
َ ْ
رُِك األ

ْ
َو يُد

ُ
 دراكه هو تعاىلٰ إفبإضافة  ]؟١٠٣م: عا[األن ارَ وَه

األكوان ير والضام نَّ أل، مدحةً  صاركه درِ كوهنا ال تُ  بصار إىلٰ لأل

 ةدحذلك بم بصار، وليسكها األدرِ والظنون واالعتقادات ال تُ 

ك غريها، فلو كانت درِ تُ  نْ أ هي  قدردركة ال تع كوهنا مم اهلا، ألهنَّ 

ام دوحة، وإنَّ لكانت مم اربصاأل اهكدرِ مع كوهنا ال تُ  شيئاً  ك هيدرِ تُ 

ح ا متدَّ ممَّ دراك هلا يكن اإلمل  دراكاإل عىلٰ  مع كوهنا هي غري قادرة

 ريها. دراكها هي لغإلعدم  ،هي به

في فسه، فم عن نالنوو نةبنفي السِّ  ح تعاىلٰ وكذلك كام متدَّ 

املالئكة،   نة وال نوم، وهممن ال تأخذه ِس  هتاقاته ومصنوعخملو

ُ : ىلٰ لقوله تعا  سَ �
َ
 َواب�ُحون

َ
يْل

�
 ا�ل

َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
ياء: [األنب � ��هاَر ال �

: عاىلٰ بل قال ت ،نة والنوم بمفرده مدحةالسِّ  يفلم يكن نف ]،٢٠

 َ�ِاُهللا ال إ 
�

َ��   إِال
ْ
ي�ومُ  ُهَو ال

َ
ق
ْ
  ال

ُ
ُخذ

ْ
 وَ ال تَأ

ٌ
[البقرة:   نَْومٌ الهُ ِسنَة

  اهللاُ  :فبقوله سبحانه وتعاىلٰ  ،]٢٥٥
َ

 �َ  إِ ال
�

َ��   إِال
ْ
  ُهَو ال

َ
ي�وُم ال

َ
ق
ْ
  ال

 
ٌ
هُ ِسنَة

ُ
ذ خُ

ْ
 تَأ

َ
ة له، ومل حتصل املدحة  حلت املدتكمَّ   نَْومٌ َوال

سبحانه يم داملدحة للقة وتكلم، نةانفرادهم برتك السِّ ب للمالئكة

  هو احليُّ كونه ال إله إالَّ  والنوم إىلٰ  نةالسِّ  ينفباجتامع  تعاىلٰ و

 وم.القيُّ 

ه قد ألنَّ  ،اسه العبَّ وعمِّ  منني ري املؤل أمك حاذلوك

والصدق يف  ،يامناإل مع السبق يف  نياكتمل ألمري املؤمن

  ، لإلمامةة املوجب املناقب ما ذكرناه من اجلهاد وبذل الوسع فيه،

شاء اهللا  إنْ  ا يأيت له فيام بعدممَّ ومناه ا قدَّ ذكرناه ممَّ  ري مايف غ هل وما

يامن واجلهاد، د اإلل ال بمجرَّ درجة الفض هكملت لك فبذل ،تعاىلٰ 

 لتبيني الَّ إ اس مع العبَّ يف اآلية  عاىلٰ اهللا سبحانه وت وما ذكره

 ارينة االفتخ قريف اسالعبَّ ه لو ذكر مع ألنَّ ، اسالعبَّ  فضله ملحلِّ 

ه من رسول اهللا ملحلِّ  عليه سال العبَّ ضَّ ف  ن غري ذكر عيلٍّ م

 بجيل، فهواء والتمن الثن فيه 9 يِّ نبوملوضع قول ال، 9

 معه كام قال الشاعر: ]]١٩٧ص [[/

    لتق ك أره لو كان غرينَّ إا مَ أ 

  إليه القنا بالراغبات اللهاذم 

*   *   * 

١٢  -  آ ا:  

 :هـ)٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)٢امة (ج مشايف يف اإللا

ام ربَّ  :رآخدليل هلم (قال صاحب الكتاب:  ]]٢٤٨[[ص 

 تَظاَهرَ : بقوله تعاىلٰ ا قوتعلَّ 
ْ
 اَهللا هُ َو�ِن

�
إِن

َ
يِْه ف

َ
 ا َعل

َ
ُه َو َ�ْوال

 وََص 
ُ

 وَِجْ�ِ�ل
ْ
ُمؤ

ْ
 الُِح ا�

َ
َمال

ْ
 ئِ ِمنَِ� َوا�

َ
 َ�ْعَد ذ

ُ
 ظَ َ�ة

َ
 �ِهٌ� �ِك
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 لِ اَص بـ  املراد :ويقولون ]،٤ [التحريم:
ْ
ُمؤ

ْ
هو أمري  نِ�َ مِ ُح ا�

 موىلٰ  هللا تعاىلٰ وقد جعله ا ،  ]]٢٤٩[[ص / املؤمنني عيلٌّ 

به دون  تصُّ  ألمر خيه بذلك إالَّ خيصَّ  أنْ  وال جيوز، 9للرسول 

 ).امةطريقة اإلم وذلك األمر ليس إالَّ  ،سائر املؤمنني

 ،النصِّ  هذه اآلية عىلٰ داللة أبطل به  اً كثري أورد كالماً  ثمّ 

 عىلٰ  صِّ لنا عىلٰ ا عندن اآلية التي تالها ال تدلُّ  إنَّ  :نقوله والذي

وال اعتمدها أحد من شيوخنا يف هذا  ،باإلمامة أمري املؤمنني 

 ق بلفظةمن حيث تتعلَّ  اعتامدها يف النصِّ  ف يصحُّ كيو ،عاملوض

باإلمامة  النصَّ ت تضلو اق  ظةلفال ذهه نَّ أ ونحن نعلم  ه)،(موال

 ألنَّ ، 9للرسول  إماماً  ني نمن أمري املؤيكو لوجب أنْ 

ولو ، 9هو الرسول  (مواله) يف لفظة ء التيباهلاعنه  ٰى املكنَّ

ما  عىلٰ  النصِّ  ية عىلٰ آلا إبطال داللة صاحب الكتاب يف اقترص

 .عن غريه ٰى والستغن ،ذكرناه لكفاه

 ة يف الداللة عىلٰ من اآليلطريقة ا هذهنا ام يعتمد أصحابوإنَّ 

ق لُّ هلا تع َل عِ جُ  رتبته، فإنْ  مه وعلوّ وتقدُّ   ري املؤمننيمأ  فضل

وكان  ،الفضل املعترب فيها  ت عىلٰ اإلمامة من حيث دلَّ  عىلٰ  بالنصِّ 

يكون  جها من أنْ رِ وذلك ال ُخي  ، األفضل جازإالَّ  يكون اإلمام ال

 الداللة عىلٰ  يف  حكمهايكون ل ب ة،مااإلم ة بنفسها عىلٰ لَّ غري دا

 وهي كثرية، ]]٢٥٠[[ص / ،عليه ةلَّ دغريها من األالفضل حكم 

اللتني  سوء طريقة املرأتني نا هبذه اآلية عىلٰ حابأص ستدلَّ ا امربَّ و

 الذي أفشته ويذكرون يف الرسِّ  ،واللوم يف اآليةه العتب إليهام توجَّ 

 قةوالطريلفون، خاامل صاحبتها خالف ما يذكره إحدامها إىلٰ 

ال يقتضيها لبسطناها وضع امل ولوال أنَّ  ،ةالوجه معروف ة هذالنرص

 .بسطال من رضباً 

ه قد م فواضح، ألنَّ الفضل والتقدُّ  لة اآلية عىلٰ ه دالا وجفأمَّ 

 ة أنَّ ة والعامَّ رواة اخلاصَّ  رتكت يف روايتهاشباخلرب الذي  ثبت

س ولي،  ملؤمننيا ريأماملذكور يف اآلية هو  نيصالح املؤمن

 عدرسوله إذا وقع التظاهر عليه ب نارص هأنَّ  عاىلٰ  اهللا تِرب ُخي  وز أنْ جي

 ةً اخللق نرص ٰى  من كان أقوإالَّ   وذكر جربئيل اىلٰ فسه تعذكر ن

دفاع عنه، وال حيسن وال يليق ال يف وأمنعهم جانباً  9ه لنبيِّ 

 ٰى  ترأَال  ،هاط فية واملتوسِّ عيف النرصالض بموضوع الكالم ذكر

انه ويطلب عه سلطن ينازأعدائه ممَّ  عضد بأحد امللوك لو هتدَّ  أنَّ 

 نفوسكم بمغالبتي، فإنَّ  ثوادِّ ُحت  وال وا يفَّ  تطمعال مكانه، فقال:

ل يف كالمه دِخ يُ  سن أنْ  حيه ال، فإنَّ وفالناً  معي من أنصاري فالناً 

  سن وحة، واملشهور بالشجاعة، رص من هو الغاية يف النإالَّ 

 ؟ةاملدافع

ِمنِ�َ اَص بـ  دراامل من أنَّ  ا ما حكاه عن أيب مسلمفأمَّ 
ْ
ُمؤ

ْ
 لِح ا�

ٰ قطت من قوله: كام سالواو وسقطت  عاجلمي
َ

اِع إِ�  ا��
ُ
ع

ْ
 يَْوَم يَد

ٍء نُُ�ٍر  ْ َ
�� :وجائز  ،قاله جائز غري ممتنع فام]، ٦ [القمر

ِمنِ�َ الِ َص بـ  يريد أنْ  أيضاً 
ْ
ُمؤ

ْ
ظ بلف ٰى ن أتاك نْ وإع، مياجل ح ا�

 اجلميع. ة عىلٰ ل اآلييمنع من محرواية ل بالالعم واحد، غري أنَّ ال

 ، باجلمعاآلية ال تليق إالَّ  إنَّ (هاشم قوله:  عن أيب ايتها حكمَّ أف

ة الغري حال الرسول بنرصم  هلبنيَّ  تعاىلٰ  ]]٢٥١[[ص / هألنَّ 

 ألنَّ  ،يفطر نهم موهُّ فت )اجلمع فيه يذكر نْ من أ  ومظاهرته، فال بدَّ 

يف  هر حاالً أظو ،ةالنرص يف عظم شأناً خصوص بالذكر إذا كان أملا

من ذكر اجلميع  باحلال ىلٰ صيصه أوكان خت ،قاءدق اللوصالغناء 

ة النرص األفضل يف الذين ليست هلم هذه املنزلة، فكان ذكر

 واألشهر هبا أليق بمثل هذا الكالم.

وجه آخر اآلية من  ههبذا قولَّ ام تعوربَّ (حب الكتاب: قال صا

عل ج هوألنَّ  ،صيصه بالذكره األفضل لتخأنَّ  عىلٰ  يدلُّ  :يقولوا بأنْ 

األصلح من مجاعتهم، فإذا كان  ٰى وهو بمعناملؤمنني  حصال

  بنيِّ ونحن نُ (قال: ، )يكون إماماً  فيجب أنْ  باإلمامة األفضل أحقُّ 

ول لعدع اتنه ال يموأنَّ  ،باإلمامة وىلٰ األفضل ليس بأ من بعد أنَّ 

مِ ُح االِ وََص  ه:ولق  فإنَّ  ،وبعد .غريه ىلٰ عنه إ
ْ
ُمؤ

ْ
 عىلٰ  ال يدلُّ  نِ�َ �

 ه ظاهره صالح، وأنَّ أنَّ  عىلٰ  ام يدلُّ وإنَّ  ،ضلهمأصلحهم وأف هأنَّ 

إذا ظهرت  ،ن شجاع القومقول القائل: فالالصالح، فهو بمنزلة 

 والك ذل يضة تقتبأشجعهم، فال اللغ مل يكن فيهم، وإنْ  شجاعته

 ابيَّنَّو الوه،ما ق  ك ال يوجبتسليم ذل أنَّ  ابيَّنَّا قد كنَّ وإنْ  التعارف،

ة وال الروايات املرويَّ  ،ه املراد به دون غريهأنَّ  عىلٰ  ية ال تدلُّ آلا أنَّ 

 ). هبا... عقطَ ترة فيُ يف ذلك متوا

 يف مه من التقدُّ مناا التخصيص بالذكر فيفيد ما قدَّ يقال له: أمَّ 

، يشءبك أبطلت ذلك ، ومل نرَ حدأ  ة لكلِّ نرصلا ]]٢٥٢[[ص /

الُِح وََص : قوله تعاىلٰ  ناهر ملظوا ،األصلح مت عىلٰ ام تكلَّ وإنَّ 

ِمنِ�َ 
ْ
ُمؤ

ْ
 من مجيعهم بداللة العرف كونه أصلح يضيقت ا�

قومه، وزاهد أهل  ذا قال: فالن عاملنا إأحد واالستعامل، ألنَّ 

  هم، ويشهد أيضاً وأزهدم مهه أعلون كالَّ المه إم من كفهَ مل يُ  بلده،

: كان لهقو من ءرو بن العالما روي عن أيب عم لنا أيضاً قوة بصحَّ 

منه،   نشأ النابغة وزهري فطأطئا ٰى حتَّ  ن حجر شاعر مرض ب وسأ 
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 )شاعر(ام أراد بلفظة وإنَّ  ،فعيف اجلاهلية غري مدافهو شاعر متيم 

 غري. أشعر ال

 ما ٰى جمر ارٍ و جفه ،ومشجاع القن قوهلم: فالا ما ذكره من أمَّ ف

قال يف   يه الأنَّ  علم  يأَال  ،ه أشجعهمنَّ  أ م منه إالَّ فهَ يُ ه ال ألنَّ  ذكرناه،

 ؟مه شجاع القونَّ إمن القوم إذا ظهرت منه شجاعة ما:  واحدٍ  كلِّ 

للمفضول  ا ال جتوزباإلمامة، وإهنَّ  األفضل أحقُّ  نَّ أ عىلٰ  لناوقد دلَّ 

مري ول اآلية يف أ لواردة بنزا وايةوالر ]]٢٥٣[[ص /م، فيام تقدَّ 

صحاب بني أ نقله ا ظهرة فهي ممَّ اترمتو مل تكن وإنْ   املؤمنني

هذا احلكم من الرواية جيب   وما له تهم،تهم وعامَّ احلديث خاصَّ 

 أمري املؤمنني  إىلٰ  ه اآليةتوجُّ  معة عىلٰ الشيعة جم أنَّ  ه، عىلٰ قبول

 . ةاعهم حجَّ إمجو  ،واختصاصه هبا

*   *   * 

 هـ):٤٦٠الطويس (ت  )/ الشيخ٣ص الشايف (ج خيتل

رَ قوله:  له فض ىلٰ ع ا يدلُّ وممَّ ]] ٩[[ص   تَظاهَ
ْ
ا َو�ِن

 
َ

َو َ�ْوال  اَهللا هُ
�
إِن

َ
يِْه ف

َ
 َعل

ُ
ِ�ل

ِمنِ�َ وََص هُ وَِج�ْ
ْ
ُمؤ

ْ
  [التحريم:  الُِح ا�

 نَّ أ  ةة والعامَّ صَّ  روايته اخلاوقد ثبت باخلرب الذي اشرتك يف ،]٤

 .نني أمري املؤم يف اآلية هو نني املذكورماملؤ صالح

نارص  أنَّ  تعاىلٰ  اهللا ِرب ُخي  أنْ  زووليس جي ]]١٠[[ص /

ر ذكو  إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه تعاىلٰ  9  رسوله

 وأمنعهم جانباً  9ه لنبيِّ  ةً اخللق نرص ٰى و من كان أقجربئيل إالَّ 

الم ذكر ضعيف ع الكليق بموضوي ال. وال حيسن ويف الدفاع عنه

ض بعد و هتدَّ ل وكامللن م اً حدأ  أنَّ  ٰى  ترأَال ها. ط منملتوسِّ ة واالنرص

 وال ن ينازعه سلطانه ويطلب مكانه، فقال: ال تطمعوا يفَّ أعدائه ممَّ 

ه نَّ إف ،وفالناً  معي من أنصاري فالناً  نَّ إ، فثوا أنفسكم بمغالبتيدِّ ُحت 

شهور ة وامليف النرص الغاية ون ه ممه إالَّ الك ل يفدِخ يُ  نْ ال حيسن أ 

 . جاعة وحسن املدافعةالش يف

ِمنِ�َ وََص  :اىلٰ ه تعولق  يضاً أ و
ْ
ُمؤ

ْ
ه أصلحهم، أنَّ  يضيقت الُِح ا�

 قومه، أحدنا إذا قال: فالن عامل نَّ بداللة العرف واالستعامل، أل

م. دههمهم وأزه أعل كونالمه إالَّ م من كفهَ مل يُ وزاهد أهل بلده، 

العالء من  يب عمرو بن ما روي عن أ  ة ذلك أيضاً ويشهد بصحَّ 

نشأ النابغة وزهري  ٰى ، حتَّ عر مرضحجر شان وس بكان أ (قوله: 

ام أراد وإنَّ  )،عمنه، فهو شاعر متيم يف اجلاهلية غري مداف ئاوطأط

 اع القوم،: فالن شجوهلم أيضاً ر) أشعر ال غري. وق بلفظة (شاع

الن ه ال جيوز أن يقال: فنَّ االختصاص، أل نم ذكرناه ماي يقوّ 

إذا كان يقال ذلك  اموإنَّ  ،مثله اً فيهم شجعان قوم، مع أنَّ شجاع ال

 هم. وهذا ظاهر االستعامل.أشجع

*   *   * 

مة /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦احلّيل (ت  العالَّ

 :آية صالح املؤمنني  ]]١٩١[[ص 

مُ َص وَ  :اَىلٰ َقْوُلُه َتعَ ثون: الرابعة والثال
ْ
 الُِح ا�

ْ
 ِمنِ�َ ؤ

 .]٤ [التحريم:

  . َأنَُّه َعِيلٌّ    ، ْمُهورُ اْجلُ   ٰى وَ رَ وَ   ، ونَ  املَُفرسِّ ] َأْمجَعَ ] ١٩٢[[ص  / 

*   *   * 

مة احلّيل (ت   ):هـ٧٢٦معارج الفهم/ العالَّ

  : قوله تعاىلٰ  أنَّ  ون عىلٰ املفرسِّ  قف الرابع: اتَّ ]] ٤٢٣[[ص 
�
ِإن

َ
ف

 اَهللا ُهوَ 
َ

 وَ  هُ  َ�ْوال
ُ

ِمِن�َ ا َص وَ ِجْ�ِ�ل
ْ
ُمؤ

ْ
فيه بصالح ( املراد  ، لُِح ا�

بعد   تصاص عيلٍّ اخ ف  ، رصه اد نا واملر  ،  هو عيلٌّ  ) املؤمنني 

  لفضيلة.ية ا هنا   ة دليل عىلٰ وجربئيل هبذه اخلصوصيَّ   تعاىلٰ   اهللا 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /يَّةع اإلهلاللوام

 اَهللا  :ىلٰ تعا: قوله عرش يدا] احلجهلو[ا ]]٣٨٥[[ص 
�
إِن

َ
ف

 
َ

َو َ�ْوال  وََص هُ
ُ

ِ�ل
 الُِح اهُ وَِج�ْ

ْ
 مُ �

ْ
. وجه  ]٤: [التحريم نِ�َ مِ ؤ

ني هو املراد بصالح املؤمن ين قالوا: إنَّ املفرسِّ  االستدالل: أنَّ 

 اهللا ه القدر املشرتك بني، ألنَّ النارص هنا هو ، واملوىلٰ  عيلٌّ 

ة من بني سائر لنرصا باخمتص�   فيكون عيلٌّ  ،وجربائيل 

 هم، وهو املطلوب.أفضل منفيكون  ،ابةالصح

  *   * * 

 هـ):٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج ستقيم ط املالرصا

مِ الُِح اوََص : قوله تعاىلٰ  :]] ومنها٢٨٧[[ص 
ْ
ُمؤ

ْ
  نِ�َ �

 ].٤[التحريم: 

 «عيلٌّ : 9 اس قول النبيِّ ابن عبَّ  ند ابن جرب يف نخبه إىلٰ سأ 

 .»مننيح املؤ، وصالريبِّ  عي إىلٰ والدا ،بعدي ٰى داهل ابب

 املؤمنني عيلُّ  الحوص  للحقِّ النارص أنَّ  زيد بن عيلٍّ  وأسند إىلٰ 

مي حلرضوا ،اسي عن ابن عبَّ دّ نحوه السُّ  ٰى ورو. بن أيب طالب

ن ع الباقر عن عيلٍّ أيب جعفر وعن والثعلبي عن  ،عن أيب جعفر

  تفسريه.يف الثعلبيكره وذ ،9 النبيِّ 

 .األصلح عىلٰ  ال يدلُّ  الحفص :يلق  إنْ 

 ،قومهفالن عامل  :ناولق ألنَّ  ،بل العرف يوجب ذلك :ناقل
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ه ه نارص نبيِّ ه أخرب أنَّ وألنَّ  .راد به أعلم وأزهديُ  ،وزاهد بلده

ذكر وال يُ  ،صالح املؤمنني ]مع[ رَ كِ وجربائيل عند وقوع التظاهر ذُ 

  إذ  ،عنه أنفعهم لذبِّ  اويف  ،فاع أمنعهم دلكان يف ا من إالَّ  يف النرص

د من دِّ ُهي ك ال لِ املَ  إنَّ ف ،ةط يف النرصسِّ ر ضعيف وال متويليق ذك ال

ذا هلو ،ةيف مرتبة النرص بل بمن هو األعىلٰ  ،يروم سلطانه بمثلها

جاعة ه معروف بالشاألشرت حيث إنَّ د معاوية باملك ا هدَّ علي�  نَّ إ

ه ألنَّ  ،جحديمه أنتقف ،أصلح عيلٌّ  انوإذا ك ،ةمشهور بالرباع

 ه األربح.بإمامت فالقول ،رجحاأل

*   *   * 

  :و اأ  طآ -  ١٣

 هـ):٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت املسائل العكربيَّ 

 عىلٰ  ضع التي ثبت فيها النصُّ املوافمن  فصل: ]]٤٦[[ص 

 يَ : قرآن قوله تعاىلٰ من جممل ال املؤمنني أمري  إمامة
�
�
َ
َها  ا أ

 ِ
�

 يَن ا�
َ
ِطيُعو اهللاَ ِطيُعوا آَمنُوا أ

َ
 َوأ

َ
 ا ا�ر�ُسول

َ ْ
وِ� األ

ُ
  َوأ

ْ
 ِر مِ �

ْ
مْ ن ُ� 

ففرض طاعة أولياء األمر كفرض طاعة نفسه  ]، ٥٩ساء: [الن

ذ من أولياء األمر بغري إشكال، إ ملؤمنني ، وأمري ا9ه ونبيِّ 

األمر  اءا: أنَّ أوليية أقوال: أحدههذه اآل ٰى كان للناس يف معن

د وق ة لألنام، م األئمَّ لث: أهنَّ ايا، الثاء الرسهم ُأمرا ، الثاين:العلامء

مجيع هذه األوصاف، فكان من مجلة   ننيألمري املؤم لحص

[[ص / 9 ايا للنبيِّ مراء الرسأُ  فاق، وكان من وجوهالعلامء باتِّ 

 بعده يف حال، عىلٰ له اإلمامة اختالف، وكانت ]] بغري ٤٧

 فوجب أنْ  ء،اممجهور العل ازع فيه بنيتنذلك وعدم ال يفاالجتامع 

ية مفيدة لفرض كانت اآله، وإذا انَّبيَّ  ما باآلية عىلٰ  معني�ايكون 

يف  ك إمامتهثبت بذل 9 حسب إفادهتا طاعة النبيِّ  طاعته عىلٰ 

 تنزيل القرآن.

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (ت إلمامة/ الشيخ املفيح يف ااإلفصا

  ايَ : تعاىلٰ  سبحانه والقرآن فقول اهللاا ]] فأمَّ ٢٨[ص [
َ
 أ

�
َها �

يَن آمَ  ِ
�

ِطيُعوا�
َ
ِطيُعواوَ  اهللاَ ا نُوا أ

َ
  أ

َ
مْ  ا�ر�ُسول

ُ
�

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

ة من حيث أوجب طاعتهم،  األئمَّ  فأوجب معرفة ]، ٥٩[النساء: 

بام ألزم  )مليه وآله السالع(ه فة نفسه، ومعرفة نبيِّ كام أوجب معر

 ذكرناه.ا م طاعتهام عىلٰ ن م

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (ت ة/ الشيخ املفياملختار صولالف

ا ك] ]١١٨[ص [ ا  يَ  :قوله  سبحانه وتعاىلٰ  تاب اهللافأمَّ

 
�
�
َ
طِ أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
ِطيُعوا ا�َها ا�

َ
وِ� يُعوا اَهللا َوأ

ُ
 َوأ

َ
ِر ر�ُسول

ْ
�

َ ْ
 األ

ُ�مْ 
ْ
يل ة ُأوإطاع إىلٰ  اىلٰ تعوعانا سبحانه ]، فد٥٩لنساء: [ا ِمن

  إىلٰ ا ، فاحتجن9طاعة رسوله نفسه وطاعة  إىلٰ  دعانا مر كاماأل

ام وجبت علينا معرفة اهللا ومعرفة األمر كُأويل  رفةمع

ة فوجدناهم قد اخ، فنظرنا يف أقاويل األُ 9  رسوله تلفوا يف مَّ

 بن أيب عيلِّ يوجب كوهنا يف ما  وأمجعوا يف اآلية عىلٰ ُأويل األمر 

 .لب طا

ا، وقال بعضهم: ايراء الرسمر هم ُأماألوا هم: ُأولفقال بعض

الناس، واآلمرون  ام عىلٰ م: هم القوَّ ضهبعال وق  هم العلامء،

بن أيب  هم عيلُّ باملعروف والناهون عن املنكر، وقال بعضهم: 

فقلنا هلم:  ، فسألنا الفرقة األُوىلٰ ته ة من ذّريَّ طالب واألئمَّ 

. فقلنا بىلٰ  ا:فقالوايا؟ اء الرسمن ُأمر  طالبأيب بن ليس عيلُّ أ 

. وقلنا للثالثة: الوا: بىلٰ ق  ؟علامءالمن   مل يكن عيلٌّ لثانية: أ ل

باملعروف  الناس باألمر ام عىلٰ قد كان من القوَّ   أليس عيلٌّ 

 امعني�  مري املؤمنني ار أ ، فصنهي عن املنكر؟ فقالوا: بىلٰ وال

ف لنا يف الرار املخذلك بإق  انَّوإمجاعها، وتيقَّ ة فاق األُمَّ باآلية باتِّ 

]] ١١٩[[ص يكون / أنْ  جبواملوافق عليها، فو امته إم

أنَّه معني هبا، ومل جيب  فاق عىلٰ ود االتِّ امًا هبذه اآلية لوجإم

الف يف ذلك، غريه واالعرتاف بإمامته لوجود االخت العدول إىلٰ 

 .انربهمقامه يف ال فاق وما يقوموعدم االتِّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)٢مة (ج يف يف اإلماشاال

: واستدلَّ هلم آخر (دليل لكتاب:ا صاحبقال  ]]٢٥٧[[ص 

طِ : بعضهم بقوله تعاىلٰ 
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
 أ

ُ
 َوأ

َ
ِر يُعوا ا�ر�ُسول

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ�مْ 
ْ
إالَّ  ونيك طاعته ال ىلٰ  إجيابه تعا]، وذكر أنَّ ٥٩[النساء:  ِمن

ذلك وثبوت خلطأ، ليه اال جيوز ع وص عليه معصوموهو منص

 اه إالَّ ذلك...).عد ما ذكرنقول ب ألنَّه منني،املؤ ريأنَّه أم يضيقت

بطالهنا، والذي   كالم عىلٰ ثّم رشع يف إفساد هذه الطريقة، وال

 وما ؤمنني)،أمري امل عىلٰ  النصِّ  ة ال تدلُّ عىلٰ يقوله: (إنَّ هذه اآلي

ابن هبا ام استدلَّ يه، وإنَّ ابنا اعتمدها فف أحدًا من أصحعرن

ة جيب أنْ  األأنَّ  ىلٰ ة)، عإلمام(االراوندي يف كتاب  يكونوا  ئمَّ

 ٰى هذا املعن ة عىلٰ دالَّ  أعياهنم، واآلية غري معصومني، منصوصًا عىلٰ 
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يام تثبت به له، فإنَّ ف ٰى تتمُّ داللته ال معن أيضًا، والتكثري بام ال

]] ٢٥٨ص أنَّ /[[ ه، عىلٰ منِّية بحمد اهللا وة مندوحة وكفاجَّ احل

ما  عليهم عىلٰ  النصِّ وة، األئمَّ مة ب عصوجو ىلٰ آلية لو دلَّت عا

تاب يف صدر اعتمدها ابن الراوندي فيه، وحكاه صاحب الك

 أمري املؤمنني   عىلٰ وقوع النصِّ  ة عىلٰ كالمه، مل تكن دالَّ 

ل ع، وتأمُّ ر اإلمجااعتبا طريقة ذلك إىلٰ  ع يفإنَّام ُيرجَ باإلمامة، و

ة املختأقوال األُ  ة عىلٰ  خيرج  القَّ  احل، وأنَّ مةلفني يف اإلمامَّ  عن األُمَّ

م، فكيف ُحيَسن أنْ  بناه فيام تقدَّ  ٰى داللة يف النصِّ وُحتكَعل ُجت  ما رتَّ

جهة  ما دلَّ من  ه؟ وهذا يوجب كون مجيعيف مجلة األدلَّة علي

 النصِّ  عىلٰ  ال� م داعليه ة والنصِّ مة األئمَّ ب عصجوو ىلٰ العقل ع

 ك ظاهر.لذعد وبُ ، أمري املؤمنني  عىلٰ 

  * *   * 

 هـ):٤٤٧تقريب املعارف/ أبو الصالح احللبي (ت 

 يَ  : قوله تعاىلٰ  :ومنها ]]١٨٨[[ص 
�
�
َ
 ا أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
ِطيُعوا  َها ا�

ِطي
َ
 ُعوا ا�ر�سُ اَهللا َوأ

َ
 وَ  ]]١٨٩[[ص /ول

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
مْ أ ُ�

ْ
 ِر ِمن

 وجهال عىلٰ  راألم ويلطاعة أُ  تعاىلٰ سبحانه فأوجب  ،]٥٩ [النساء:

العطف  وطاعة رسوله بمقتٰىض  الذي أوجب طاعته تعاىلٰ 

وقد علمنا عموم  ،املعطوف باملعطوف عليهاملوجب إلحلاق حكم 

 ،مورن واألُ عيان واألزماانه وطاعة رسوله يف األطاعته سبح

ه جُّ تو يضتك يقوذل ،مرمر بموجب األاأل ويلك ألُ مثل ذلب فيج

 ألنْ  ،بن أيب طالب  عيلِّ نني املؤمري أم إىلٰ ويل األمر اخلطاب بأُ 

 ا هبا علي�  صَّ  خويل األمر إالَّ ال أحد قال بعموم طاعة أُ 

 .ته يَّ ة من ذرّ واألئمَّ 

  ،ماً ماه إمور ثبت كوناألزمان واألُ ة ومَّ ت طاعته األُ مَّ وإذا ع

 .تحقاقه لغريهم اسوعد ،ن كذلككاة من إمام ة عىلٰ مَّ إلمجاع األُ 

ا مل نعلم عموم طاعته سبحانه إنَّ  :يقول أنْ  دٍ حوليس أل

ويل مشاركة أُ  وا عىلٰ فدلُّ  ،ام علمناه بدليل آخروإنَّ  ،ورسوله باآلية

 .ادم لكم املرسلَّ ية ليُ األمر فيه بدليل غري اآل

ة  كافَّ املخاطبني ا إىلٰ ه اخلطاب هبوجُّ وتطاعة إطالق لفظ ال ألنَّ 

جلميعهم يف  افيد عمومهي قيامةاليوم  دين إىلٰ واملتجدِّ احلارضين 

غري هذا هذا العموم  مل يكن هناك دليل عىلٰ  وإنْ  مٍر،وأ  حالٍ  كلِّ 

و األزمان أو خاطبني أ ا من املخاص�  ه لو أراد تعاىلٰ ألنَّ  ،هرالظا

وال جيوز ختصيص  ،عموم ما قلناهب ماحلك فيجب ،نهبيَّ مور لاألُ 

 ل. بدليإالَّ  يشء منه

من  9ورسوله  ىلٰ تعا طاعتهعموم ب فحصول العلم وأيضاً 

ما قلناه  عىلٰ  الظاهر إذا دلَّ  ألنَّ  ،غري الظاهر ال يقدح يف استداللنا

 ،لهورسو موم طاعته تعاىلٰ م العلم به من عملا تقدَّ  كان مطابقاً 

  األمر له تعاىلٰ يلوأُ  ]] مشاركة١٩٠[[ص / بخاطَ اد املواستف

لك كان ذسواء  ،العطف الطاعة بمقتٰىض   عموموله يفولرس

 .بالظاهر أو بغريه ماً معلو

ل معلومًا  وإن كان األوَّ  ،ومل جيز ختصيص طاعتهم بغري دليل

 ٰى ري ذلك جمروجهني، والثاين معلوم من وجه واحد، وجيمن 

م هلمل ألصحابه حكيم قا ه واصِّ موم طاعة بعض خبعلعلم ا تقدَّ

نًا،  وفال وهنا،عدالطاعة التي ت -ه ر إليوأشا -نًا عوا فالعليهم: أطي

م هلم العلم بحاله يف وجوب مشاركة الثاين  شار إىلٰ أ و من مل يتقدَّ

 ل يف الطاعة وعمومها بغري إشكال. لألوَّ 

 :نويل األمر رجالة يف أُ مَّ األُ  :ترتيب آخر

اء أيب بكر وعمر رمايا وهم أُ رسالمراء هبا أُ  خيصُّ أحدمها 

 .وعيلٍّ  عثامنو

  وحيكم هبا عىلٰ  ، ناملذكوري  هتيَّ ذرّ ا وهبا علي�  خر خيصُّ آلوا

 . إمامتهم 

  هها إىلٰ توجُّ  وال جيوز. وإذا بطل أحد القولني ثبت اآلخر

 :مراء الرسايا من وجوهأُ 

  وطاعة ، وجه طاعة من كلِّ ظاهرها يفيد عموم ال نَّ أ  :أحدها

وبام كانوا  مان واليتهموبز ة باملأمورين هلمصَّ ايا خمتلرسء اارمأُ 

نه وما تضمَّ  ،وجه ة من كلِّ خاصَّ  ٰى ما تر ىلٰ تهم عاعفط ،والة فيه

 .وجهٍ  من كلِّ  اآلية عامٌّ 

عها أحد ويل األمر بصفة مل يدَّ ه سبحانه وصف أُ أنَّ  :ومنها

ْو رَ  :فقال ،ايامراء الرسألُ 
َ
وُه إِ َو�

�
ٰ د

َ
ٰ ر� ا� �

َ
ِر  ُسوِل َو�ِ�

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
أ

 
ْ
َعلِ ِمن

َ
 ُهْم ل

ْ
يَن �َْسَ�ن ِ

�
ُهمْ هُ ُطونَ بِ َمُه ا�

ْ
فحكم  ،]٨٣ [النساء:  ِمن

وحال   ،املستنبطن يوجب خربه العلم بويل األمر ممَّ بكون أُ  تعاىلٰ 

 مراء الرسايا بخالف ذلك.أُ 

بكر  ة أيبة إمامصحَّ  ة عىلٰ مبنيَّ ة هذه الفتيا صحَّ  أنَّ  :ومنها

ة ما األدلَّ أيت من لنا وي ٰىض  م]] وفيام١٩١/[[ص  ،ناموعمر وعث

 تها. ته فرع صحَّ صحَّ ذلك ما ل ففسد ،تهممامد إساف يضيقت

ورسوله  اعته تعاىلٰ مر كطويل األأطلق طاعة أُ  ه تعاىلٰ أنَّ  :ومنها

 ىلٰ جتويز القبيح ع ألنَّ  ،عصمتهم يضوذلك يقت ،يشءها بومل خيّص 

ترك إباحة  أوح األمر بالقبي يضقتالق ياإلط اعته عىلٰ بطاملأمور 



 ١١٣  .................................................................................................  طاعة ُأويل األمر آية) ١٣لف / (حرف األ

طع بعصمة ق  وال أحد ،اسدرين فموكال األ ،الواجب من طاعته

 ه اآلية إليهم.فبطل توجُّ  ،ايامراء الرسأُ 

لقبح  ،عصمتهم يضر يقتطاعة أويل األم ترتيب آخر إطالق

مر األ يلوبعصمة أُ وال أحد قال  ،قبيحمواقع ال اعةبط األمر مطلقاً 

 . ته يَّ ذرّ  ن منوالطاهري ي�اهبا عل صَّ  خإالَّ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧(ت  يبح احللالصالأبو  ه/الكايف يف الفق

 يَ  :إمامتهم قوله تعاىلٰ  عىلٰ  أيضاً  ويدلُّ ]] ٩٢[[ص 
َ
 ا أ

�
َها  �

ِطيعُ 
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
 ا�

َ
 وا ا�ر�ُسول

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
�ُ  َوأ

ْ
 مْ ِر ِمن

الوجه الذي  مر عىلٰ ألا يلوفأوجب سبحانه طاعة أُ ، ]٥٩[النساء: 

ف مكلَّ  كلِّ  عىلٰ  9 ورسوله اىلٰ ته تعاعأوجب ط]] ٩٣[[ص /

لِّ أمر، انقضاء التكليف ويف ك ئ إىلٰ ية وناشلنزول اآل حارض

اق املعطوف عة ُأويل األمر كذلك، لوجوب إحلفيجب عموم طا

 أحد وجبت مامتهم، إذ الإل ضٍ وذلك مقتبحكم املعطوف عليه، 

د ال أحو  من ثبتت إمامته بعد الرسول،الَّ إ وجهال ذاه عىلٰ  طاعته

ا واحلسن واحلسني والتسعة هبا علي�  خصَّ  الَّ إآلية  ابذلك يف قال

 . من ولد احلسني

يهم ه لو جاز عل عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم، ألنَّ  نَّ وأل 

بالقبيح  لك أمراً لكان ذ يشء  لِّ عتهم يف ك مع إطالق األمر بطا القبيح 

 ىلٰ إ ه اآلية ت توجُّ ثب األمر  ويل أُ ، وإذا ثبتت عصمة ىلٰ تعا  ر منه عذِّ املت 

  . عيت له عداهم ه مل تثبت هذه الصفة ألحد وال ادُّ اه، ألنَّ نَّمن عيَّ 

هبا من   خصَّ  الَّ إ: ال أحد قال بذلك يف اآلية قلَت  شئَت  نْ إو

 رناه.ذك

يا عن االرس مراءا يف أُ هنَّ إ :قائلرجالن:  ةية يف اآلمَّ األُ  وألنَّ 

 ا يفهنَّ إ :قائلو ة،صَّ خا  مر وعثامن وعيلٍّ ة أيب بكر وعاليو

األمر بمن  ويلأُ ، وقد علمنا اختصاص طاعة  ٰى ة اهلدأئمَّ 

 ت بهمراء فيه، وبالزمان الذي اختصَّ عليه، وبام كانوا أُ  اوولُّ 

 ويلأُ عة ، وطاوجهٍ  كلِّ ن ة م خاصَّ  ٰى وطاعتهم كام تر ،يتهموال

 وجه، فيجب لفساد أحد القولني كلِّ  منة عامَّ  األمر يف اآلية

 . مامة املذكورينإ قتيضته تخر، وصحَّ اآل ةصحَّ 

 ويلأُ طاعة  وقد كان بعض من ال بصرية له قدح يف عموم

د من ري مستفاقال: عموم طاعته سبحانه ورسوله غ األمر، بأنْ 

اهر قامة دليل من غري الظإب غريها، فيجل يلبدم علَ يُ  امنَّ إاآلية، و

 األمر. ويلأُ طاعة وم عم عىلٰ 

  خماطب يف كلِّ  تناوله لكلِّ  يض عة يقت ر بالطا األم  مطلق  فأجبنا أنَّ 

داللة، وإذا كان   لتخصيص إىلٰ تقر ا ام يف نَّ إ و ]] ٩٤[[ص / زمان وأمر، 

مت  قدَّ ت   ما   عىلٰ   األمر   ويل ، وعطف بأُ خطاب   من مطلق كلِّ   هذا معلوماً 

عموم    منا أنَّ ا لو سلَّ وبأنَّ .  حلاقهم به عمومه، وجب إ   خلطاب عىلٰ داللة ا 

غري اآلية، مل يقدح ذلك يف  بدليل معلوم  9 رسوله انه و ه سبح عت طا 

  : العامل بعموم الطاعتني إذا قيل له مقصودنا، من حيث كان املخاطب 

فإذا   ة، موم الطاع م له من الداللة ع ام تقدَّ فهم ب  ، أطع اهللا ورسوله 

إحلاقهم يف عموم  ه علي  ر وجب األم  ويل هذه الطاعة بُأ  عطف عىلٰ 

  به. وخوطب    بعمومه   العلم م له  الطاعة بام تقدَّ 

*   *   * 

  هـ):٥٨٥)/ ابن زهرة احللبي (ت ٢غنية النزوع (ج 

 نَّ أ  جهة اجلملة عىلٰ  عىلٰ  يضاً أ  -  ويدلُّ ]] ٢١٢[[ص /

قوله  - املؤمنني  مريثابتة أل بال فصل 9 النبيِّ  مة بعداماإل

 يَ  :تعاىلٰ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
ِطيعُ َها ا�

َ
 وا اَهللا وَ يَن آَمنُوا أ

َ
 ر� وا ا�ِطيعُ أ

َ
و وَ ُسول

ُ
ِ� أ

مْ  ُ�
ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
 نَّ أية اآل هووجه الدليل من هذ ]،٥٩[النساء:  األ

 :قولني ة فيها عىلٰ مَّ األُ 

 . )]السالم[ليهم ع(م فيها هنَّ إ :حدمها: قولناأ 

حد أ بطلنا أ ذا إايا، ومر الرسأ ا يف هنَّ إ :خالفنا نمل اين: قولثوا

 .القولني ثبت اآلخر

فني ة يف سائر املكلَّ مر عامَّ األ ويلأُ ة طاع نَّ أ اين ل الثطِ بوالذي يُ 

مر أ  هها اىلٰ جيز توجُّ  ذلك ملان كذا كإحوال، ومور واأليف األُ 

ن الذي وا عليه، وبالزماولُّ بمن  ختصاص طاعتهمايا، الالرس

 .وبام كانوا والة فيه ،بهت واليتهم تصَّ اخ

 ألنَّ  تهم،عصم يضتة يقمَّ طاعة املذكورين يف األُ وم عم ألنَّ و

مر األ يضمر بطاعتهم يقتطالق األإمع  بيح عليهمز القواج

مراء الرسايا، أُ حد قال بعصمة أ  جيوز عليه، وال بالقبيح، وذلك ال

 . ليهمإ ههافبطل توجي

 :مر لوجهنياأل ويلأُ عة اطموم ع يةاآلوقلنا باقتضاء 

 ه لكلِّ ولتنا يضبالطاعة يقت مر منه تعاىلٰ األطالق إ نَّ أ حدمها: أ 

 .نها من ذلك لبيَّ راد خاص� أه لو ألنَّ  ،زمان وكلِّ  ءيش كلِّ  ف يفمكلَّ 

 9وطاعة رسوله  طاعته تعاىلٰ  نَّ أ والثاين: ]] ٢١٣[[ص /

 يف ثل ذلكوجب م ف،خال ما ذكرناه بال ا يف كلِّ مهذا ثبت عموإ

إلحلاق حكم املعطوف جب املوالعطف  ٰىض مر بمقتويل األأُ طاعة 

 .هليباملعطوف ع



 مرطاعة ُأويل األآية ) ١٣( /حرف األلف   ................................................................................................. ١١٤

ليهم مع اقتضائها للعصمة وعموم إ يةه اآلذا ثبت توجُّ إو

ق فرِّ ة مل يُ مَّ من األُ  حداً أ  نَّ ، ألاعمجباإل مامتهم إالطاعة، ثبت 

 مرين.بني األ

وْ  :عاىلٰ ت هولق مامتهم إ عىلٰ  يضاً أ  لُّ ويد
َ
  َو�

�
ٰ رَد

َ
 وُه إِ�

ٰ وِل وَ ا�ر�سُ 
َ

�ِ�  
ُ
َعِلمَ وِ� أ

َ
ُهْم ل

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
ِ هُ  األ

�
بُِطو �َْسَ� ينَ  ا�

ْ
ُهمْ ن

ْ
 نَُه ِمن

ويل أُ  ىلٰ إ الردِّ العلم حيصل ب نَّ أ فأخرب سبحانه ]، ٨٣[النساء: 

 يضذلك يقتو ،9الرسول  ىلٰ إ مر، كام حيصل بالردِّ األ

من جيوز اخلطأ  ٰى ه بفتوحصول كنيمم ال علال عصمتهم، ألنَّ 

عليه  جيوزمن  ىلٰ إ يأمر بالردِّ  نْ أ ال جيوز  حانهه سبعليه، وألنَّ 

 .قبيحال

صها بأمري املؤمنني ثبت اقتضاء اآلية للعصمة ثبت ختصُّ  اذإو

ال  همرين قال باآلخر، وألنَّ حد األأمن قال ب كلَّ  ، ألنَّ ه ائبنأ و

 ىلٰ لقطع عفيجب ا، ريهم غ ة لهالصف هعيت هذحد ادُّ أ 

 اه. نَّبيَّ  ما اع عىلٰ مجمامتهم باإلإ

*   *   * 

 هـ):٦(ق  فضل الطربيسلا)/ ٣ج ( جممع البيان

مْ : ]] وقوله١١٤[[ص  ُ�
ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
فيه   ن يللمفرسِّ  ،َوأ

 :قوالن

  ٰى اس يف إحدبَّ وابن ع ،أيب هريرة مراء، عنم األُ هنَّ أ أحدمها: 

ئي، ابَّ واختاره اجلُ  .يدّ سُّ الو ،مهران ون بنيموم ،الروايتني

 . ربي، والطوالبلخي

اس يف وابن عبَّ  اهللا،بن عبد  جابرعن  ،ءم العلامهنَّ أ واآلخر: 

  وقال  .، وجماهد، واحلسن، وعطا، ومجاعة ٰى خرالرواية األُ 

حكام، وجيب الرجوع م الذين يرجع إليهم يف األبعضهم: ألهنَّ 

 ة.دون الوال إليهم عند التنازع

 ويلأُ  أنَّ  ر والصادق م رووا عن الباق ا فإهنَّ ا أصحابنوأمَّ 

طالق كام م باإلهللا طاعتهد، أوجب امّ ل حمآ من ةمر هم األئمَّ األ

ة أحد هللا طاعيوجب ا جيوز أنْ  أوجب طاعته وطاعة رسوله، وال

ظاهره، ك باطنه  من ثبتت عصمته، وعلم أنَّ طالق إالَّ اإل عىلٰ 

بحاصل يف ذلك  وليس .القبيحب مرلغلط، واألوأمن منه ا

من  بطاعةر يأم اهللا عن أنْ  م، جلَّ ء سواهالعلام وال مراء،األُ 

 ه حمال أنْ القول والفعل، ألنَّ  لفني يفللمخت و باالنقياديعصيه، أ 

 فيه. جيتمع ما اختلفوا ه حمال أنْ نَّ فون، كام أ طاع املختليُ 

مر األويل ة أُ رن طاعيق مل تعاىلٰ  اهللا أنَّ  أيضاً  ذلك عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 فوق رمولو األ وأُ الَّ عته، إله بطاعة رسورن طاكام ق بطاعة رسوله

مر، وفوق سائر اخللق. ويل األفوق أُ  الرسول ، كام أنَّ لق مجيعاً اخل

الذين ثبتت إمامتهم   9د من آل حممّ  ٰى ة اهلدوهذه صفة أئمَّ 

 م.هتهم وعدالتتبر علوِّ  ة عىلٰ مَّ فقت األُ وعصمتهم، واتَّ 

 َن
َ
� 

ْ
إِن

َ
تُْم ِ� ازَ ف

ْ
رُ �

َ
ٍء ف ْ َ

� ٰ
َ

وُه إِ�
�
  إنْ ف اه:نعم ، ا�ر�ُسولِ  وَ اهللاِ  د

كتاب اهللا  وا التنازع فيه إىلٰ فردُّ  دينكم مورمن أُ  يشءيف اختلفتم 

 ي. دّ والسُّ  ،وقتادة ،وهذا قول جماهد .رسولة النَّوُس 

وفاته،  عدب ولمقام الرس ة القائمنيمَّ األئ إىلٰ  ونحن نقول: الردُّ 

م ألهنَّ حياته، الرسول يف  ]]١١٥/[[ص  إىلٰ  الردُّ  هو مثل

 فيه.ته، فجروا جمراه مَّ أُ اؤه يف وخلف يعته،رشاحلافظون ل

  مه بقوله:د سبحانه ذلك وعظَّ أكَّ  ثمّ 
ْ
  إِن

ْ
ن
ُ
 بِاِهللا  ك

َ
ِمنُون

ْ
تُْم تُؤ

ِخرِ 
ْ

َْوِم اآل   ه!ضحأوو فام أبني هذا ،َوا�ْ
َ
 ذ

َ
ة اعط إشارة إىلٰ  �ِك

ٌ  . لرسووال اهللا إىلٰ  لردِّ ويل األمر، وارسوله، وأُ ، وطاعة اهللا ْ� خَ

 
َ
 َوأ

ْ
  َسنُ ح

ْ
 وِ تَأ

ً
عن قتادة،  ،اقبةً محد عأي أ  ]،٥٩[النساء:  ��ال

التأويل من آل يؤول، إذا رجع.   نَّ ا: أللوقا. ي، وابن زيددّ والسُّ 

: وقيل. مره مآل األنَّ أل تأويالً  يمّ ل: املرجع والعاقبة، ُس آوامل

ا الدني يف ري لكم ل: خوقي .ن جزاء، عن جماهد حسأ  :معناه

م أحسن من تأويلكم أنت :ه. وقيل: معناآلخرةا يف سن عاقبةً وأح

اج، ه، عن الزجَّ ة نبيِّ نَّأصل من كتاب اهللا وُس  إىلٰ  ردٍّ  اه من غريإيَّ 

امه من يقوم مقن ومورسوله  اهللا إىلٰ  الردَّ  نَّ ، ألٰى وهو األقو

 .ةحجَّ  ن تأويل بغريسن ال حمالة محأ  ومنياملعص

َن  : بقوله  بعضهم  تدلَّ واس 
َ
� 

ْ
ِإن

َ
 ازَ ف

ْ
 ُتْم �

َ
ٍء ف ْ َ

وُه إِ ِ� �
�
ٰ ُرد

َ
اِهللا  �

 ام أوجب اهللا الردَّ قالوا: إنَّ  بأنْ  ، ة ة حجَّ مَّ إمجاع األُ  أنَّ  عىلٰ  ا�ر�ُسولِ وَ 

وجد مل ي ذا ه إ أنَّ  عىلٰ  دلَّ ع، ف ناز التوجود  ط ة برش نَّالكتاب والسُّ  إىلٰ 

  ة.اع حجَّ مج واإل  ك إالَّ كون كذل، وال ي زع ال جيب الردُّ التنا

  ة معصوماً مَّ ألُ يف ا أنَّ  َض رِ لو فُ  صحُّ ي امدالل إنَّ تساال ذاوه

تعليق  نَّ أل ،ض ذلك فال يصحُّ فرَ مل يُ ا إذا ع، فأمَّ للرش حافظاً 

ر أكثعند  بخالفه ما عداه أنَّ  عىلٰ  يدلُّ  ط أو صفة الاحلكم برش

 ع عىلٰ ة ال جتممَّ األُ  أنَّ  هنا؟ عىلٰ ااعتمدوا عليه هالعلامء، فكيف 

 عىلٰ  اجتمعتا إذا ة، وكيف يقال: إهنَّ نَّأو ُس كتاب  عن إالَّ  يشء

 ت إليهام؟!ة ، وقد ردَّ نَّالكتاب والسُّ  إىلٰ  ال جيب عليها الردُّ  يشء

*   *   * 

مة الع /أنوار امللكوت  هـ):٧٢٦(ت احلّيل الَّ

 ،عمام باإلمجاا مأمورون بطاعة اإلأنَّ  : الثاين ]]٢٣٨ص [[



 ١١٥  .................................................................................................  طاعة ُأويل األمر آية) ١٣لف / (حرف األ

ِطيعُ : ىلٰ ولقوله تعا
َ
ِطيعُ  ا اهللاَ وأ

َ
 وا ا�ر�سُ َوأ

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِر ول

ْ
�

ُ�مْ 
ْ
لثبوت  ،لزم التناقض ةعصيفلو أمر بم ]،٥٩[النساء:  ِمن

 ،لهمثم لزوفامل ،طلوالالزم با ،عن املعصية مع األمر بطاعته يالنه

 عصمة.الم وهو عد

*   *   * 

مة /كشف املراد  هـ):٧٢٦احلّيل (ت  العالَّ

  :اىلٰ له تعقوقال: ول]] ٥٠٣[[ص 
ُ
ُ�مْ  وِ� َوأ

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
  األ

 . ]٥٩اء: لنس[ا

 :وهو قوله تعاىلٰ  ، ة عيلٍّ إمام أقول: هذا دليل آخر عىلٰ 

 َي 
�
�
َ
ِطيُعوا أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

�
طِ  ا اهللاَ َها ا�

َ
 سُ يُعوا ا�ر� َوأ

َ
 ول

َ ْ
وِ� األ

ُ
ِر   َوأ

ْ
�

ُ�مْ 
ْ
 ،ملعصوما د منهراوامل ،مراأل ويلة ألُ الطاعباع واالتِّ أمر ب، ِمن

وال معصوم غري  ،عتهب طاوجو يضة له تقه ال أولويَّ غري إذ

 ع.باإلمجا  عيلٍّ 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /معارج الفهم  هـ):٧٢٦العالَّ

ولة آية  يف دال   ]]٤٢٣[[ص  
ُ
رِ   ِ� أ

ْ
�

َ ْ
  :  إمامة عيلٍّ  عىلٰ   األ

ِطيقال: ولقوله: 
َ
ِطيُعوا ا�اَهللا ُعوا أ

َ
 وَ ر� َوأ

َ
 ُسول

ُ
  وِ� أ

َ ْ
ِر  األ

ْ
�

مْ مِ  ُ�
ْ
ة كان مَّ األُ  كانوا كلُّ  ]]٤٢٤[[ص / فإنْ  ،]٥٩[النساء:  ن

لعدم  ،واجب العصمة ،لنفسه، فهو بعضها خص مطيعاً الش

 . فهو عيلٌّ  ،ةاألولويَّ 

 )طاعةإأمر ب( ىلٰ تعا اهللا أنَّ  ه:قريرعارش، وت وجه ذا أقول: ه

 .عضهاأو ب ،ةمَّ  األُ كلُّ يكون  أنْ ا املطاع إمَّ  ر، فهذااألمويل أُ 

 أنْ ا والثاين إمَّ . لنفسه خص مطيعاً ن الش لكال باطل، وإالَّ واألوَّ 

الناس قد اشرتكوا يف  ألنَّ  ،والثاين باطل .أو غريه ،يكون معصوماً 

يه ترجيح جتويز اخلطأ علع عضهم ممر بطاعة بألاف ،لعصمةعدم ا

،  الي� ع هو كونفي ،ون معصوماً يك يجب أنْ ف ح،من غري مرجِّ 

 ة غريه.ائل بعصملعدم الق

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /ليقني مناهج ا  هـ):٧٢٦العالَّ

ِطيُعوا  :التاسع: قوله تعاىلٰ ]] ٤٠٥[[ص 
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
أ

 وَ 
َ

وِ� ا�ر�ُسول
ُ
رِ أ

ْ
�
َ ْ
�ُ  مِ األ

ْ
قد  تعاىلٰ  ل: اهللانقو، ف]٥٩النساء: [ مْ ن

 ،بأرسهم هو املؤمنون يكون نْ جيوز أ األمر، وال يلوة أُ ر بطاعأم

لنفسه، فوجب  مطيعاً  يشءكون ال اخلطاب هلم، ويستحيل ألنَّ 

يكون  ا أنْ البعض، وذلك البعض إمَّ ]] ٤٠٦[[ص / ها عىلٰ قرص

 اشرتكوا يف لـامَّ الناس  ألنَّ  ،طلبا لثاينو .و غريهأ  ،هو املعصوم

 لطاعة وبكونه أوىلٰ اص بعضهم بااستحال اختص أجواز اخلط

 . ، وال معصوم إالَّ عيلٌّ يكون معصوماً  وأنْ  فال بدَّ  مر،األب

*   *   * 

 هـ):٨ق ابن العتائقي ( /اإليضاح والتبيني 

  :(قوله تعاىلٰ قوله: ]] ٣٨٧[[ص 
َ
وا اَهللا َوأ

ُ
ِطيع

َ
و أ

ُ
ا  ِطيع

 ا
َ
ول

ُ
وِ�  �ر�س

ُ
رِ  َوأ

ْ
�

َ ْ
 .  )]٥٩: نساء[ال األ

 ص مطيعاً الشخكان  ةمَّ األُ  كلُّ  مر هوولو األان أُ ك أقول: إنْ 

البعض فهو  كان بعضها، [وإنْ ]] ٣٨٨[[ص /لنفسه فهو 

يكون البعض] واجب العصمة  نْ وب أ لوج ،ض املعصومالبع

ري م أو غصومعا البعض إمَّ  ألنَّ  ، ة، فهو عيلٌّ لعدم األولويَّ 

 ،عصمةد اشرتكوا يف عدم الاس ق الن ألنَّ  ،اطلب والتايل ،عصومم

من غري ترجيح  طأ عليهز اخلجتوي معة بعضهم ر بطاعفاألم

ائل لعدم الق ،افيكون علي�  ،يكون معصوماً  فيجب أنْ  ،حمرجِّ 

 غريه.  بعصمة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

  ايَ  :عاىلٰ تله قو الثاين: ]]٣٤٤[[ص 
َ
 أ

�
� ِ

�
ِطيَها ا�

َ
ُعوا يَن آَمنُوا أ

طِ  اهللاَ 
َ
 ويُعوا ا�ر�سُ َوأ

َ
وِ�  وَ ل

ُ
 أ

َ ْ
مْ  األ ُ�

ْ
ِر ِمن

ْ
�  :٥٩[النساء[ . 

ويل األمر، وال بالطاعة ألُ  مطلقاً  ه أمر أمراً : أنَّ وجه االستدالل

ال عليه حم لزم األمر بالقبيح، وهو وإالَّ  ، للمعصومجيوز ذلك إالَّ 

هو فيكونون هم املرادون، و ،ريهم باإلمجاع غ ، وال معصومىلٰ تعا

 املطلوب.

 ،قال: قلت: يا رسول اهللا ،األنصاريابر اه جور ده ماؤيِّ ويُ 

: 9قال  ؟راألمولو أُ ]] ٣٤٥/[[ص  فمن ،هعرفنا اهللا ورسول

ثّم ابنه  ،وبعده ابنه احلسن ، هلم أخي عيلٌّ أوَّ  ،«هم خلفائي يا جابر

 ». سنيسعة من ولد احل تثمّ  ،سنيحلا

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يد السيورقداامل /النافع يوم احلرش

 يَ  :قوله تعاىلٰ  :ابعالر]] الوجه ١٢٣ ص[[
�
�
َ
يَن ا أ ِ

�
آَمنُوا  َها ا�

ِطيُعوا اهللاَ 
َ
 وَ  أ

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
 ]،٥٩[النساء:  ِطيُعوا ا�ر�ُسول

 ، باطلوالثاين .أو ال ،هت عصمتمَ لِ ن عُ ا ممر إمَّ ألا ويلفاملراد بأُ 

، أطليه اخلز عجيون ملاملطلقة اعة بالطاهللا ر يأم الستحالة أنْ 

 بن أيب ل، فيكون هو عيلُّ  األوَّ فتعنيَّ ]] ١٢٤[[ص /
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فيكونوا هم  ،أوالده يف فيه والَّ إع العصمة دَّ ذ مل تُ ، إ طالب

 املقصودين، وهو املطلوب.

*   *   * 

 هـ):٨٧٧(ت  يض)/ البيا١(ج  يمتقلرصاط املسا

 يَ : ىلٰ قوله تعا :]] ومنها٢٥٤ص [[
َ
 ا أ

�
ِ هَ �

�
 َمنُ  آينَ ا ا�

َ
  ُعواِطيوا أ

وِ� 
ُ
 َوأ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
ُ�مْ اَهللا َوأ

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
 ]. ٥٩ساء: [الن األ

قد عرفنا   :نزلت هذه اآلية قال للنبيِّ  لـامَّ  جابراً  أنَّ  فقد روي 

ة املسلمني وأئمَّ  ،«خلفائي: قال ؟ويل األمرأُ  فمن ،رسولهاهللا و

 .» طالبأيب بن م عيلُّ هلأوَّ  ،بعدي

 أنَّ  الصادق  موي إىلٰ  اُأل امل األصفهاينند الشيخ الع أس  د ق و 

هل كانت طاعته  : فسأله أبو مريم  ، ويل األمر من أُ  ا لي� ع 

 ،وآلله  9 لرسول اهللا واهللا ما كانت ألحد إالَّ  : فقال  ؟ مفروضة 

  . ة اهللا أمري املؤمنني من طاععة وطا اهللا،    أطاع د  فق   طاع الرسول أ ن  فم 

  . د  بن أيب طالب وآل حممّ   يف عيلِّ ا  زوهل ن   خر من طريق آ   وي ور 

ِطيُعوار لفظ ويل األمر بعد تكرياعة أُ ال عموم لط :قالوا
َ
 أ

 ، فالطيعوا وإالَّ فإن أمروا بام يدخل يف طاعة اهللا ورسوله أُ  ،فيها

نَ : قوله لنزاع يفعند ا همإلي ردِّ ر بالأمي وهلذا مل
َ
� 

ْ
إِن

َ
 ف

ْ
تُْم ِ� اَز�

 ْ
َ

� 
�
ُرد

َ
ٰ إِ ُه وٍء ف

َ
ويل أُ  وإىلٰ  :ومل يقل ]،٥٩[النساء:  ولِ ا�ر�سُ اِهللا وَ  �

 األمر.

 ،صولر يف األُ رِّ واو العطف للجمع املطلق كام قُ : الً أوَّ  :قلنا

 ر. أخِّ تم من املاملتقدِّ  عىلٰ  فال يدلُّ 

ِطيكرير م تعد :وثانياً ]] ٢٥٥ ص[[/
َ
 عىلٰ  ال يدلُّ  ُعواأ

قال يف  ه تعاىلٰ فإنَّ  ،الرسول قِّ ح يف دلَّ  لوإالَّ  ،ةم الطاععمو عدم

ِطيُعوا : موضع آخر
َ
ُ اَهللا َورَ أ

َ
فلم جيب   ]، ١ نفال: [األ ُسو�

 وهو باطل باإلمجاع. ،ءيش طاعته يف كلِّ 

 ىلٰ واألُ  لكنَّ  ،عةطاال عموم عىلٰ  ّل مل تد فهذه وإنْ  :قيل إنْ 

 . تا عمَّ فبه ،تدلَّ 

أو هذه  مت عىلٰ تقدَّ ء تكرير سواالالية من اآلية اخل :قلنا

وهو  ،ألوقاترت لزم منها تبعيض طاعة الرسول يف بعض اخَّ تأ

 )ويل األمر منكمأُ  وإىلٰ : (ام مل يقل يف آية النزاعوإنَّ  .مجاعباطل باإل

تُ : هدؤيِّ ويُ  ،لرسولا عةاقسم من ط تهمطاع أنَّ  إىلٰ  إيامءً 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ْم  إِن

مِ 
ْ
 تُؤ

َ
 .كٌّ نه شإيامليس يف  امإلموا ،الشكِّ  عىلٰ  ]٥٩ء: [النسا نُون

هام واملعطوف علي ،دائامً  طاعة اهللا و رسوله واجبة أنَّ  :وثالثاً 

 .وال جيب طاعة غري املعصوم دائامً  ،بحكمهام

 .مراء الرساياولو األمر أُ أُ  :قالوا

ع فيه إليهم يف مر اهللا بالرجوأ  فيهم الذيعلم الع ممل جيت :اقلن

 وَ : قوله
�
ْو رَد

َ
� ٰ

َ
ٰ ُسوِل ا�ر�  وُه إِ�

َ
ي َو�ِ� ِ

�
َعِلَمُه ا�

َ
ُهْم ل

ْ
ِر ِمن

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
َن  أ

بُِطونَهُ 
ْ
ُهمْ  �َْسَ�ن

ْ
 ايا عيلُّ مراء الرسل أُ أوَّ  أنَّ  عىلٰ  ].٨٣[النساء:  ِمن

  جماهد أنَّ سرياس يف تفعبَّ  بنا عنه الشعبي رواكام ، بن أيب طالب

ويف إبانة ، يُّ نبالاملدينة فه يف استخلحني  ية نزلت يف عيلٍّ آلا

 .ا نزلت حني شكا أبو بردة من عيلٍّ الفلكي أهنَّ 

 .ةهم علامء العامَّ  :الوقا

بل  ،لوجود االختالف بينهم ،باعهمال يأمر اهللا باتِّ  :قلنا

 التناقض فيهم.

 *   *  * 

 هـ):١٠ )/األحسائي (ق٢ج احلادي عرش ( بباال رشح عىلٰ 

 ا يَ  :ىلٰ : قوله تعاثالثال]] ٦٩٤[[ص 
َ
 أ

�
ينَ هَ � ِ

�
آَمنُوا   ا ا�

 
َ

ِطيُعوا ا�ر�ُسول
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
رِ  أ

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
مْ  َوأ ُ�

ْ
. ]٥٩[النساء:  ِمن

َب هللا خاطَ ا أنَّ  ة بمنطوقها عىلٰ ا دالَّ ووجه االستدالل هبذه اآلية أهنَّ 

ألمر عة رسوله، وعطف عليهام اهم بطاعته وطامرَ ني وأ املؤمن لةمج

جوب بغري خالف بني لومجيع ذلك لو ألمر،ا ويلة ألُ بالطاع

 املؤمنني أنْ  د منواح كلِّ  اآلية عىلٰ  ني. فالواجب بنصِّ صوليِّ األُ 

، 9وامره ونواهيه وكذلك رسوله أ يكون مطيعًا هللا يف مجيع 

ستلزم املالعطف بحكم  لككذألمر ويل ايكون أُ  فيجب أنْ 

ية ضت اآلقتكم. فاعليه يف احلك بني املعطوف واملعطوف لالشرتا

ما يأمرون  ويل األمر يف كلِّ أُ  ]]٦٩٥ص [[/ ةوجوب طاع

 لعموم؛ إذ األصل عدم التخصيص.ية ااآل مقتٰىض  ألنَّ  وينهون؛

 اإلطالق عىلٰ ويل األمر قد أوجب طاعة أُ  تعاىلٰ  وإذا كان احلقُّ 

ن جبت عصمتهم كاكان من و نْ املراد هبم؟ إ نْ ل: مَ نقو نْ ا ألن كان

 أنَّ  ؛ لوقوع اإلمجاع عىلٰ ريهم ون غد  تهيَّ وذرّ  ام علي� املراد هب

اهم، وإذا أوجب يف من سومل تثبت غريهم وع ألحد دَّ العصمة مل تُ 

 باإلمام ا ال نعنية؛ ألنَّ اإلطالق كانوا هم األئمَّ  اهللا طاعتهم عىلٰ 

 .ةطاعال  واجبإالَّ 

 ويلمة من أُ صف بالعصمن مل يتَّ ألمر ويل املراد بأُ ا كان وإنْ 

املناصب باجلنود  ستيالء عىلٰ الم واالظللقهر وباط لُّ تسال

هو مذهب ن رسوله، كام من اهللا وال موالعساكر من غري إذن 

ة القائلني بوجوب طاعة سالطني اجلور نَّعة أهل السُّ مجا

ثر يف أكة يعرشعن الهم روجهم وخظلموم املعل ]]٦٩٦ ص[[/



 ١١٧  ..........................................................................................................  العهدآية ) ١٤حرف األلف / (

 هنَّ قيم؛ فإستبع موطليم من له فكر سا ال يرضاه م، وذلك ممَّ أفعاهل

رف إذا نظر بعني اإلنصاف املستلزم لرتك التعصيب والتقليد ع

يأمر بطاعة من   مل يصّح يف حكمته وعنايته أنْ  اهللا تعاىلٰ  قطعًا أنَّ 

كان كذلك  لوه إنَّ ؛ فطأالظلم واخلجيوز منه املعايص واجلور و

م أهنَّ  يب رلق، والر اخلسائ ه أوجبه عىلٰ ؛ ألنَّ آمرًا بفعل ذلكن لكا

اإلطالق، فيجب عليهم متابعتهم  ويل األمر عىلٰ ة أُ طاعن بمأمورو

نتهاء بنواهيم، ومن ذلك بأوامرهم واالواالئتامر  يع أحواهلميف مج

 فسهحد لنذلك أ  ارتٰىض ة. فإن يعة بالكّليَّ يلزم تعطيل الرش

باعًا اتِّ  رك الواجبات؛الكبائر وت لنفسه فعل يضتير أنْ  حلريِّ فبا

 نفسه طاعته، وأوجب عىلٰ  لكبذي أمره الذ ألمرا لصاحب

مرتني بذلك. وإذا ت أ أن ،يا ربِّ غدًا عند اهللا فيقول:  وحيتجُّ 

ة وجدهتم يعتقدون ذلك نََّت النظر يف مذاهب أهل السُّ قْ حقَّ 

ينلاهو ذلك  نَّ عمون أ نه ويزويرضو  ص[[/ق مل ا طريهذ، ودِّ

 يف ية. فاآليندِّ ال يف لحدونن واملالبطال أهل يسلكه إالَّ  ]]٦٩٧

ال  العصيان وام أوجبت طاعَة من مل ُجيز عليه اخلطأ والاحلقيقة إنَّ 

  النسيان.السهو وال

 :ويل األمر]مصداَق أُ  9 [تعيني النبيِّ 

  عن جابرن عَ نْعَ اد املباإلسنصحيح ووهلذا جاء يف احلديث ال

ا ينا: قلاآلية ِزلت هذه نلـامَّ قال جابر:  9 بيِّ عن الن ألنصاريا

 ويل األمرأُ  وعرفناك فأطعناك، فَمنْ  ،عرفنا اهللا فأطعناه ،رسول اهللا

هم خلفائي يا جابر « : 9اهللا بطاعتهم؟ فقال  نارالذين أمَ 

 سن،احلولده  ن بعدهثّم م ،هلم أخي عيلٌّ وأولياء األمر بعدي، أوَّ 

باقر ّم حمّمد السني زين العابدين، ثاحل بن ، ثّم عيلُّ نياحلس ثمّ 

باقي  ، ثّم عدَّ »ي السالمقرئه منِّاته فدركا أ فإذجابر، يا  دركهستو

 آخرهم. ة إىلٰ األئمَّ 

ولو] األمر الذين أمر اهللا فهؤالء هم [أُ  ]]٦٩٨ص [[/

 متهموعص طهارهتمن م ىلٰ هللا تعااإلطالق؛ ملا علمه ا بطاعتهم عىلٰ 

 ا اعتقده م. الٰىض يرما  الَّ رضون إوال ي بُّ  ما ُحيِ الَّ إ ونبُّ ال ُحيِ م هنَّ وأ 

 ذلك يستلزم املراد هبم امللوك والسالطني؛ فإنَّ  ة من أنَّ نَّالسُّ  هلأ 

ائع امللوك والسالطني الذين ال معرفة هلم بالرش نَّ الدور؛ فإ

ما  د يفتهال االجء وأهالعلام واألحكام جيب عليهم طاعة

 هم هباجلهل يعة؛عنه من أحكام الرش م به وينهوهنموهنيأمر

ولئك العلامء ع اعتقاد أُ األحكام، مك تللعلامء بك اولئأُ  ومعرفة

ولئك م جيب عليهم طاعة أُ ون وأهنَّ يُّ م مأمورون ومنهبأهنَّ 

يشء يكون  السالطني يف ما يأمرون وينهون. فليت شعري أيُّ 

يعة أو ق الرشا يوافهو ممَّ  هلم؟ منه عنه هيُّ واملن مور بهك املأذل

رشيعة، م خمالفة الزلومن الثاين ي ،ورلديلزم ا لفمن األوَّ خيالفها؟ 

 .وذلك ظاهر بنيِّ 

*   *   * 

١٤  - ا آ:  

ين كامل  هـ): ٣٨١الشيخ الصدوق (ت  /الدِّ

 وجوب عصمة اإلمام: ]]٤٠[[ص 

  :ولقوله 
َ
 ق

ْ
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َ
 خلف إالَّ ستال ي ه أنَّ  وهو ،ٰى معن] ٣٠لبقرة: اآلية [ا َخِليف

اء له يف ال نق تار منيرة ليبعد عن اخليانة ألنَّه لو اخمن له نقاء الرس

الً /[[ص الرس م ٤١يرة كان قد خان خلقه ألنَّه لو أنَّ دالَّ ]]  قدَّ

الدالل خائنًا،   فخان فيه كانالً ه محمل لتاجر فح  إىلٰ ائناً االً خمحَّ 

 : - قُّ ه احللقوو -وهو يقول   اهللا عىلٰ ة وز اخليانفكيف جت
�
ن

َ
أ

 
َ
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  :بقوله  9 حمّمداً 
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خ
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 قد عريَّ عنه، و ٰى ا ينهم أيتي أنْ  جيوز ٰى ؟ فكيف وأنَّ ]١٠٥النساء: [

تَ  نفاق وقال:اليهود بسمة ال
َ
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 ].٤٤ [البقرة:

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  تٰىض د املرالسيِّ  /)٣الشايف يف اإلمامة (ج 

يل هلم آخر)، ثّم حب الكتاب: (دلصال قا]] ١٣٧[[ص 

 جَ  :اهيم ] يف إبرىلٰ ا [بقوله تعاوقلَّ تع وربَّامقال: (
�

  إِ�
َ

ك
ُ
اِعل

 َوِمنْ �ِلن�اِس إِمَ 
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 ة لظامل، فوجب بذلكيف اإلمامه ال حقَّ ]، فأخرب أنَّ ١٢٤[البقرة: 

 ذلك، وأنْ  له يف حظَّ رًا وقتًا من الزمان ال ان ظاملًا وكافك  منأنَّ 

أنَّ  يضعصوم يف كلِّ أوقاته، وذلك يقتك امل لذلن املستحقُّ كوي

ام تعلَّقوا بقريب من ذلك مري املؤمنني ثابتة أل اإلمامة . وربَّ

من يقول ثبت أنَّ وقالوا: قد  ]] اآلية١٣٨من غري ذكر /[[ص 

إمامة أيب بكر، وذلك ال أحدمها يقول ب ن:فسامة نبوجوب اإلما

هاً يكون كال ام أنْ إلم ا من حقِّ نَّ ، أليصحُّ   عن رسول يف كونه منزَّ

حاالته، فإذا بطل ذلك فليس ر يف سائر س والكفر والكبائالتدنُّ 

 ه ما كفرلب، ألنَّ يب طابن أ  إالَّ القول الثاين، وهو أنَّ اإلمام عيلَّ 
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ام إنَّ عليه، ألنَّ ظاهر اآلية يمكن االعتامد  ا ال(وهذ)، قال: باهللا قطُّ 

تاب  ومن كفر ثّم تاب أو فسق ثمّ ل الظامل، ه ال يناأنَّ عهد يضقتي

ال يمتنع  ، فيجب بحكم اآلية أنْ كون ظاملاً وصلحت أحواله ال ي

 العهد وإنْ  ال ينالون يناله العهد، وليس املراد أنَّ الظاملني أنْ 

  حال ظلمهم، كام أنَّهنَّام املراد يفوإ، ملنييكونوا ظا رجوا من أنْ خ

  ل: قا  لـامَّ  اىلٰ عت
�

ِمنِ  َو�َ�
ْ
ُمؤ

ْ
 ا�

�
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  : فاملراد بذلك يف حال إيامهنم، وقوله تعاىلٰ ]، ٤٧ب: [األحزا
�

إِ�

 جَ 
َ

ك
ُ
 مَ اِس إِ �ِلن�  اِعل

ً
ة [أو أنْ لن به اُيراد  ] ما أنْ ١٢٤قرة: [الب  اما   بوَّ

ة  أنَّه ال تدخل حتت ذلك اإلمام ابيَّنَّ قد  ا نَّ ألكون قدوة يف الصالح، ي

ة]   ُأريد به ألحكام، فإنْ إقامة احلدود وتنفيذ ا ٰى التي هي بمعن  النبوَّ

فر وال  ال يقع منه ك أنْ  أنَّ من حقِّ النبيِّ  فمن حيث دلَّ الدليل عىلٰ 

ريد به  أُ  األحوال، وإنْ ن ٍل م ال يكون ظاملًا يف حا نْ جيب أ  كبرية، 

  ىٰ قتدًا يف حال ثّم يصلح فيُ يكون ظامل  ممتنع أنْ فغريخر اآل الوجه 

  عصية امل  9يقع من الرسول  نع أنْ بطريقته وعلمه، وبعد فال يمت 

لكالم  د باأرا ه تعاىلٰ يقال: إنَّ   الصغرية التي تكون ظلًام، فال بدَّ من أنْ 

ذا ممَّا  هذا الباب، فه  يفرية وما زال بالتوبة كالصغ  الظلم املذموم،

 هر اآلية. به من ظا قوا ا تعلَّ م   فساد بنيِّ يُ 

ا الطريقة ]] فأ١٣٩[[ص / الكالم عليها   ا بيَّنَّفقد  ٰى األُخرمَّ

هًا عن  الرسول أنْ ات، وأنَّ ما له وجب يف وَّ يف باب النب يكون منزَّ

ة فيام حتمَّ الكفر والكبا  نَّهله، وأنَّ اإلمام يف أئر، هو كونه حجَّ

 ..). قوا به.علَّ ما تِقط ُيسك وذل اكم،حلألمري واخالفه بمنزلة اب

  ن أصحابنا،رهتا قوم مهبذه اآلية التي ذكيقال له: قد اعتمد 

 يضالقول بالعموم، وأنَّ له صيغة يقت  عىلٰ واالستدالل هبا مبنيٌّ 

نا ال ذلك من أصحاب ال يذهب إىلٰ  منستغراق، فظاهرها اال

  ب إىلٰ ن ذهوماملوضع،  ه اآلية يف هذاذل هبيصحُّ له االستدال

أمرين:  هبا عىلٰ ُيستَدلَّ  ويمكن أنْ صحَّ له ذلك، هم من موملعا

يكون  ات فلن جيوز أنْ قٍت من األوق من كان ظاملًا يف و أحدمها أنَّ 

بعد  املؤمنني  ريبإمامة أم ذلك القول عىلٰ  ٰى إمامًا، وُيبن

ٰ  بال 9الرسول   يامملًا فكان ظا غريه قد رمألا فصل، ألنَّ من توىلَّ

  اقتضاء اآلية لكونُيبنيَّ  خر أنْ واألمر اآل، لهأحوا ف منسل

ااإلمام معصومًا، أل ن كان ظإذا  هنَّ  املًا عىلٰ اقتضت نفي اإلمامة عمَّ

من ليس  ًا له، وكان الظلم أو مظهر كلِّ حاٍل، سواء كان مرس

م ظللل يكون مبطناً  مجيالً جيوز أنْ  كان ظاهره بمعصوم وإنْ 

جيوز  منه، والمن ذلك يؤم س بمعصون ليممَّ د وال أحوالقبح، 

هو اإلمامة  د الذييكون من يناله العه أنْ فيه، فيجب بحكم اآلية 

يوافق ظاهره  ٰى اره بالظلم، وحتَّ ترسن اسُيؤمَ  ٰى معصومًا حتَّ 

تدالل ذي طعن به صاحب الكتاب يف االس. والكالم الباطنه

ٍل ظامل يف حا النَّ أ يضقتظاهرها يوم عم باآلية غري صحيح، ألنَّ 

كان  و فسق وإنْ ال اإلمامة، ومن تاب بعد كفر أ ال ال يناألحومن 

ن يتناوله بة ال ُيوَصف بأنَّه ظامل فقد كان ممَّ توال بعد

ما  اآلية عىلٰ ا محلنا وإذ ية،]] االسم، ودخل حتت اآل١٣٩ [[ص/

م صاحب الك  استمرَّ ظلمه، و م عىلٰ داتاب من أنَّ املراد هبا من توهَّ

منه،   دليل، والقول بالعموم يمنع ًا بغرييص صن هذا خت، كاعليه

يقول: (إنَّ زوال االسم بالتوبة  الكتاب أنْ جيوز لصاحب وكيف 

  يقول يف مجيع لذلك من عموم االسم الوارد)، وهو  املستحقَّ  ُخيِرج

ا خمصوصة، وأ  ر  نَّ التائبني وأصحاب الصغائآيات الوعيد أهنَّ

د  ات الوعيوأنَّ آي  ،مة إلخراجه وجبامل ةألدلَّ نها باون مخارج

نه بندٍم  ط ثواب إيام جبة الستثناء من أحبخمصوصة أيضًا باألدلَّة املو

ية من  ما ادَّعاه يف هذه اآل ه؟ فلو كان األمر عىلٰ عليه أو كبريٍة تصحب 

 ن تاب من ظلمه عن عموم قوله: خروج م 
َ
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ِدي   �

ْ
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ا�ِمِ  ما   عىلٰ ال يتناوله  ألنَّ االسم ل ب ة، لدال من غري  � �َ الظ�

ا   أنْ الوعد والوعيد، و ادَّعاه، لوجب مثل ذلك يف آيات يقول: إهنَّ

ل التائب  دلَّة العقول وغريها، وجيع غري خمصوصة وال مستثناة بأ 

بداللة،  ُخيِرجه  سم واللفظ، وال حيتاج أنْ خارجًا من االوغريه 

 موم. العل با ق  نم   كلِّ عند  ده و عن وهذا ظاهر البطالن 

 : ه تعاىلٰ قولعارضته با مفأمَّ 
�

ِمنِ�َ  َو�َ�
ْ
ُمؤ

ْ
و مل تقم فل، ا�

المتهم أيضًا من أنَّ املراد بذلك يف حال إيامهنم وس لة عىلٰ الدال

ان َعل القول خمصوصًا بمن كإليه مل ُجي  قول من ذهب اإلحباط عىلٰ 

ال تكون  بلثوابارة البشا نَّ أل لككذال مؤمنًا، وإنَّام ُجِعَل يف احل

ل الذي دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق االستدال ه ملستحقِّ إالَّ 

ء خروج ام منعناه من ادِّعانه، وإنَّ ا صاحب الكتاب مما منعن

 سم.التائب من اال

ا تقسيمه ا إقامة  ٰى عن، وادِّعاؤه أنَّ اإلمامة بمملراد باآليةفأمَّ

يه فنَّ الظاهر ألطل، با، فحتتها خل يد ال اماحلدود، وتنفيذ األحك

ق املخاطبون بينهذكر اإلميح بترص ةامة التي قد فرَّ ، ا وبني النبوَّ

ة، دون النيكون حمموالً عليها  نْ فال بدَّ من أ   ولسنا ندري يف أيِّ بوَّ

 مة التي]] حتت ذلك اإلما١٤١/[[ص  نَّه ال يدخلموضع بنيَّ أ 

لف من  سفيام لكذ بيان ٰى عدَّ ا ٰى إقامة احلدود حتَّ  ٰى هي بمعن
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ام يأيت كان في فيه فقد سلف نقضه، وإنْ  كان ذلك إنْ  ه،كالم

يكون  نقضه، وما املنكر من أنْ  مشيئة اهللا تعاىلٰ جيء أيضًا بفسي

سالة إقامة احلدود مع تبليغ الرإمامًا ويكون إليه  ي�انب  براهيمإ

 م؟وتنفيذ األحكا

، وهي  مامةاإل ي)(عهد ةلفظد براقيل: من أين لكم أنَّ امل نْ فإ

 هبا اإلمامة وغريها؟ ٰى ُيعنة يصحُّ أن ة جممللفظ

ذلك،  ا داللة موضوع اآلية عىلٰ أحدمه اثنني: قلنا: من وجهني

 جَ  :قال إلبراهيم  لـامَّ  ألنَّه تعاىلٰ 
�

 �ِلن� إِ�
َ

ك
ُ
 اِس إِمَ اِعل

ً
  اما

��ِ� َوِمْن عنه قوله:  ٰى حك ر�
ُ
 نْ مِ  لجع رادأ ، ومعلوم أنَّهذ

 
ُ
 ذلك: عقيب   قال ة، ثمّ مَّ أئ ��ِ� ر� ذ

َ
نَ ال

َ
ِدي   �

ْ
 َ�ه

ُ
ال

ا�ِِم�َ  م من سؤال إبراهيم  ر بالعهد إىلٰ أشا، ف� الظ�  ما تقدَّ

 م، ويشهد بعضه لبعض.طابق الكالفيه، ليت

ِدير أنَّ والوجه اآلخ
ْ
ه َ� ب أنْ إذا كان لفظًا مشرتكًا وج 

 ول:ة عنه، فنقيكون عبار أنْ  حُّ صيوه، ح لصلكلِّ ما ي ُحيَمل عىلٰ 

ال الظامل، ين أنَّ كلَّ ما يتناوله اسم العهد ال يضر يقت الظاهإنَّ 

األرشار، يف أنَّ  يقول قائل: ال ينال عطائي أنْ  ٰى وجيري ذلك جمر

ير، وال خيتصُّ بعطاٍء  ه ال يناله رشِّ نس عطائأنَّ ج يضيقتالظاهر 

 ابيَّنَّالذي  العمومول بالق ىلٰ ع بنيٌّ م دون عطاء، وهذا الوجه أيضاً 

 هبذه اآلية.االستدالل  أنَّه عمدة

ا قوله: عىلٰ  : (إنَّ الذي له أوجب يف ٰى ريقة األُخرلطا فأمَّ

ة  هًا عن الكفر والكبائريكون منزَّ  الرسول أنْ  له، فيام حتمَّ كونه حجَّ

مقتام يف ا نَّبيَّ ة األمري واحلاكم)، فقد وأنَّ اإلمام بخالفه وأنَّه بمنزل  دَّ

ُتعَلم إالَّ من  رَجع إليه يف ُأمور الة، وأنَّه يُ أيضًا حجَّ  إلمامأنَّ ا

غريَّ يت يعة قد جيوز أنْ أنَّ النقل الوارد بأحكام الرش ا بيَّنَّه، وجهت

]] ١٤٢وجٍه ال /[[ص  ة عىلٰ يكون حجَّ  نْ أ  منحاله فيخرج 

 يفه ل هذااحلو لهقول اإلمام، فيجري قو إىلٰ  يكون املفزع فيه إالَّ 

الفرق  ابيَّنَّقول الرسول، و ٰى جمرها ه مقامه فية ال يقوم غريه حجَّ أنَّ 

ة يف مام واحلاكم وابني اإل   ألمري، وأنَّ احلاكم واألمري ليسا مها حجَّ

وجٍه من الوجوه، وأوضحنا  ة عىلٰ يكونا حجَّ  نْ يشء، وال جيوز أ

ب لكتاا إعادته، فإذا وجب عند صاحب ذلك إيضاحًا يغني عن

ة فيام بعثته أللكبائر قبل هًا عن الكفر وامنزَّ ول رسالكون  نَّه حجَّ

له في هًا عن القبائح أنْ  جب أيضاً يتحمَّ قبل إمامته  يكون اإلمام منزَّ

  ملن تدبَّره.جهته، وهذا بنيِّ ُيعَرف من و يهؤدِّ ة فيام يُ ألنَّه حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧أبو الصالح احللبي (ت  /تقريب املعارف

ٰ �ِ وَ  :تعاىلٰ ها: قوله نم]] و١٩١ [[ص
َ

اِهيَم َر��ُه  إِبْرَ  ِذ ا�ْتَ�

م� بَِ�ِلمَ 
َ
�
َ
أ
َ
 اٍت ف

َ
 جَ ُهن� ق

�
 إِ�

َ
 �ِلن�اِس إِمَ ال

َ
ك

ُ
 ااِعل

َ
 ق

ً
 َوِمْن  ما

َ
ال

 
ُ
�� ذ  ر�

َ
 ِ� ق

َ
 ال

َ
نَ ال

َ
ا�ِِمَ�  � ِدي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
 ٰى ]، فنف١٢٤[البقرة:  �ال

 سمة الظلم حقَّ ستمن اع يمن ذاوه امل،مة ظماينال اإل ه أنْ سبحان

م املانع من دخوله حتت االسمامة، لن الصالح لإلوقتًا ما م

 .تحقاقهااس

ها،  تحقُّ األمر أنَّ الظامل ال يس ٰى وأيضًا فإنَّه سبحانه أخرب بمعن

ما هو به، فيجب فساد إمامة من جيوز  خرب عىلٰ ق باملمتعلِّ وخربه 

وجب وي صوم،املع عىلٰ حها صال وقوف يض، وذلك يقتكونه ظاملاً 

منهم،  لماس، لوقوع الظوالعبَّ  وعمر وعثامنمة أيب بكر فساد إما

عصمتهم، وإذا بطلت إمامة هؤالء ثبتت إمامة   ولعدم القطع عىلٰ 

ة خارج عن ذلك.  منألحدٍ ال قول  ، ألنَّه عيلٍّ   األُمَّ

ن مة عمابنفي اإل وتبطل إمامتهم من اآلية بأنَّ جوابه تعاىلٰ 

 يض، وذلك يقتل إبراهيم سؤاًا لابقمطج خر ظاملال

]] تاب، لقبح سؤال ١٩٢ [ص/[ ن كان ظاملًا ثمّ اختصاصه مل

كفره، ووقوع الكفر من هؤالء معلوم، اإلمامة للكافر يف حال 

 ت النفي.جب دخوهلم حتفي

  بأنَّ التائب من الظلم يقدح يف بعض ما مٰىض  وليس ألحٍد أنْ 

 .اً ال يكون ظامل

ب، وليس  اراعلني يف اللغة كقاتل وضفالء سامن أ  ماً نَّ ظاملأل

ة من اواألسامء امل اسم رشعي،ب بعد التوبة كثبوهتا ألفعال ثابتة شتقَّ

 ، وإنْ ، وخاذل عيلٍّ وقاتل زيد، وضارب عمر قبلها، يقولون: هذا

إلطالق عية لقبح هذا اتابوا ممَّا اقرتفوه، ولو كان من أسامء الرش

 ر.افق وككفاسوبة لتبعد ا

تصفه  ص بظامل كامر اخلالالرضب تصف فاعل العر وألنَّ 

الً جيري جمر يعة، ولو كانالرش ، الختصاصه  ومزكٍّ  مصلٍّ  ٰى منقَّ

ل أص ىلٰ له عة يعع كذين االسمني، وإقرار الرشبعرف الرش

ا مبنيَّة عىلٰ ا التوبة، قبح الوصف به بعد  لوضع ُيسِقط الشبهة، ألهنَّ

تائب بال ال جيوز سلبه للله أص امء عىلٰ من األس عةيرشه الرتوما قرَّ 

 اب.ف بني العلامء بأحكام اخلطخال

*   *   * 

 هـ):٤٦٠خ الطويس (ت )/ الشي٢(ج  تلخيص الشايف

  إمامته  ىلٰ أصحابنا ع ثر]] وقد استدلَّ أك٢٥٣[[ص 
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ة إبراهيم: بقوله تعاىلٰ   جَ  يف قصَّ
�

 إِ�
َ

ك
ُ
 ام �ِلن�اِس إِمَ اِعل

ً
  ا

َ
 وَ ق

َ
ْن  مِ ال

 
ُ
�� ذ  ِ� ر�

َ
  ق

َ
 ال

َ
نَ   ال

َ
دِ �

ْ
 َ�ه

ُ
ا�ِمِ ال ]، ١٢٤[البقرة:  �َ� ي الظ�

 أمرين: هبا عىلٰ ]] ويمكن االستدالل ٢٥٤[[ص /

 وز أنْ  جيات المن األوق أحدمها: أنَّ من كان ظاملًا يف وقت 

فصل، بال  ذلك إمامة أمري املؤمنني  عىلٰ  ٰى يكون إمامًا، وُيبن

ٰ ن توم ألنَّ   ه.لا سلف من أحو فيامظاملاً د كان ن غريه ق م األمر ىلَّ

ا إذا ون اإلمام معصومًا، ألهنَّ ء اآلية لكنيِّ اقتضاُنب أنْ  واآلخر:

ن كان ظاملًا  كان  ءا حال، سولِّ ك عىلٰ اقتضت نفي اإلمامة عمَّ

كان  لظلمه أو مظهرًا له وكان من ليس بمعصوم، وإنْ  امرس� 

ن ممَّ حد  أ ظلم والقبح، واللليكون مبطنًا  أنْ  وزيالً، جيظاهره مج

اآلية  يجب بحكمب فيه، فه وال جييؤمن ذلك منليس بمعصوم 

يؤمن  ٰى لذي هو اإلمامة معصومًا حتَّ يكون من يناله العهد ا أنْ 

 يوافق ظاهره باطنه. ٰى تَّ بالظلم، وحه اراسترس

من  ب ومن تاظلمه،  قيل: املراد باآلية من استمرَّ عىلٰ  فإنْ 

 مًا؟ونه إمانفي ك ةياآل ناولًا، فكيف تتاملظ ٰى ال ُيسمَّ لمه ظ

ظاملًا، أليس يف حال  ٰى ال ُيسمَّ   من تابمنا أنَّ لو سلَّ قلنا: 

ع يف مجي هلا له عامٌّ ذا تناولته فتناومه قد تتناوله اآلية، وإظل

دليل، ومحلها   ل، ألنَّ ختصيصها بحال دون حال حيتاج إىلٰ األحوا

. لي دلبغري يصتاب منه ختص منون ظلمه د عىلٰ  تمرَّ اسمن  عىلٰ 

عد وقوع التوبة أنَّ مجيع اوهلم بظلم يتناسم الأنَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

فلو كانت   الوعيد يشرتطون يف آيات الوعيد التوبة،من خالفنا يف

 ٰى ملا كان الشرتاط التوبة يف اآليات معن من االسمِرجهم ُخت 

 معقول. 

 قوله:  ٰى جمر إنَّ ذلك جيري ول:يق أنْ وليس ألحٍد 
�

 َو�َ�

 ا
ْ
ُمؤ

ْ
يتناوهلم ما داموا مؤمنني، ، يف أنَّ ذلك ]٢٢٣رة: لبق[ا �َ ِمنِ �

لظاهر مل وا يناا لو خلَّ امن مل يتناوهلم. وذلك أنَّ فإذا خرجوا عن اإلي

أنَّ استمرار اإليامن  لدليل عىلٰ تناول اآلية، لكن دلَّ ا خيرجهم عن

 ا.ية التي ذكرناهآلك اه. وليس كذلب قلناف آليةرشط يف ا

 أنَّ البشارة ارة باإليامن:يف آية البشذي رشطناه الل دليوال

، فمن ُأحبط ثوابه خرج ثواب لل]] املستحقَّ ٢٥٥/[[ص  ول تتنا

ما   ا عىلٰ هلم باإلحباط، فأمَّ منا يف قومذهب خصو ىلٰ عنها. هذا ع

 . حالٍ  كلِّ  نذهب إليه، فالبشارة حاصلة عىلٰ 

د  دوإقامة احل د هبا املرا ية ليسة يف اآلاماإلم ٰى قيل: معن فإنْ 

 ال يدخل حتتها. كحكام، بل ذلوتنفيذ األ

يح بذكر اإلمامة التي قد يه ترصقيل: هذا باطل، ألنَّ الظاهر ف

ق  ة، فال بدَّ أن يكون حمموالً عليها نها وبني ااملخاطبون بيفرَّ لنبوَّ

ة إليه إمامًا، ويكون  اي� إبراهيم نب ونن يكأ ر من، وما املنكدون النبوَّ

 ام؟وتنفيذ األحك دودقامة احللرسالة إاغ تبلي مع

 قيل: من أين لكم أنَّ املراد بلفظ  فإنْ 
ْ
اإلمامة،  ِديَ�ه

 ريها؟ إلمامة وغا اهب ٰى ُيعن نْ وهي لفظة جمملة تصلح أ 

 قلنا: من وجهني: 

قال  لـامَّ  اىلٰ تعه ذلك، ألنَّ  أحدمها: داللة موضوع اآلية عىلٰ 

 جَ  : يمبراهإل
�

 اإِ�
َ

ك
ُ
  إِمَ اِس لن� �ِ ِعل

ً
ه: قول عنه ٰى حك اما

 َو �ِ�� ر�
ُ
ة، ثّم قال  يتي أئمَّ ، ومعلوم أنَّه أراد: واجعل من ذرّ ِمْن ذ

 عقيب ذلك: 
َ

نَ ال
َ
�  

ُ
 ال

ْ
ا�ِ َ�ه

ما   ، فأشار بالعهد عىلٰ ِم�َ ِدي الظ�

م سؤال إبراهيم    يشهد بعضه م والكالق فيه ليتطاب تقدَّ

 لبعض.

دِ لفظة  آلخر: أنَّ جه الووا
ْ
ه جب  ، ومشرتكاً  إذا كان ي�َ

فنقول:  تكون عبارة عنه، كلِّ ما يصلح له ويصحُّ أنْ  ُحيَمل عىلٰ  أنْ 

 ينال الظامل. ه اسم العهد التناولما ي كلَّ  أنَّ  يضإنَّ الظاهر يقت

، يف أنَّ اررش ألا يقول قائل: ال ينال عطائي أنْ  ٰى ك جمروجيري ذل

تصُّ بعطاء  ال خير، ويرشِّ  ال يناله أنَّ جنس عطائه يضلظاهر يقتا

 . طاءدون ع

*   *   * 

  هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ١(ج  يف تفسري القرآن  التبيان 

 ه: ولوق  ]]٥٠٦ص [[
َ

  يَ ال
ُ

ا�ِِمَ�  نال
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
��  

 ض ولده إذا ملعلك بذ عطييُ  نْ أه جيوز نَّ أ عىلٰ  ] يدلُّ ١٢٤ رة:[البق

ان ، كاسلن لاماً نهم إمحدًا مأ جيعل  نْ أ ه لو مل يردن ظاملًا، ألنَّ يك

تك. وكان جيوز يَّ وال ينال عهدي ذرّ  ،ال :يف اجلوابيقول  ب أنْ جي

ما نالك فقد  نَّ الظاملون، أل ل عهديال ينا ة:يَّ لعربيقول يف ا نْ أ 

ملصحف   اه يفنَّ  أ إالَّ  ،ودي ذلك يف قراءة ابن مسعنلته. ورو

 نالني خريك، ونلت خريك.  :لياء). تقو(بال

ون إالَّ  يكإلمام الأنَّ ا ية عىلٰ هبذه اآل دلَّ أصحابناستوا

 الذي هو -ه دهينال ع أنْ  ٰى نف ن القبائح، ألنَّ اهللا تعاىلٰ معصومًا م

 ا لنفسه أو لغريه.ظامل، ومن ليس بمعصوم فهو ظامل إمَّ  - اإلمامة

ا إذا  ال كامل يف حيناله ظ أنْ  ٰى نف امقيل: إنَّ  فإنْ  ونه كذلك، فأمَّ

 نال.ي أنْ  متنعي فالظاملًا،  ٰى اب فال ُيسمَّ أنتاب و

تكون اآلية تناولته يف حال كونه   ب ال خيرج من أنْ إذا تاقلنا: 
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أنَّه ال يناله فقد حكم عليه بأنَّه ال يناهلا، ومل يفد  أنْ  ٰى فإذا نفًا، ظامل

عموم  عىلٰ َمل اآلية ُحت  أنْ ها، فيجب غري دون اليناهلا يف هذه احل

 عد. باب فيامت  يناهلا وإنْ والاألوقات يف ذلك، 

ة، مامة منفصلة من النبوَّ منزلة اإل أنَّ  عىلٰ يضًا أ ا هب واستدلُّ او

  ه سيجعله إمامًا نَّ إفقال له:  وهو نبيٌّ  م براهيإخاطب  اهللا نَّ أل

يف  و كان إماماً كلامت، ولن البه م اهللاإمتامه ما ابتاله  ىلٰ له ع جزاءً 

مة اماإل زلةمن نَّ أ  ذلك عىلٰ  لَّ فد ، ٰى ال ملا كان للكالم معناحل

 .جيعلها إلبراهيم  أنْ اهللا ام أراد نَّ إة. وة من النبوَّ منفصل

قد  النبيَّ   نَّ أ مام، وواإل   رة يف الفرق بني النبيِّ مقرَّ ا رسالة  وقد أملين 

ن غري ه يكونَّ أ   شكَّ فال مام ا اإل مَّ أ فوه، وج بعض ال عىلٰ  اماً يكون إم ال 

  .هناك ه من  علي  ه وقف  ذلك، من أراديف   . وأوضحنا القول نبيٍّ 

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ١(ج  يانالب جممع 

  :]] وقوله٣٧٧[[ص 
َ

 ال
َ
 انَ  �

ُ
ا�ِِمَ�  ل ِدي الظ�

ْ
ه َ��  

ن أيب وي عرامل ة، وهوالعهد اإلمامقال جماهد:  ]،١٢٤[البقرة: 

ذا هف للناس. يكون الظامل إماماً  ، أي: اليب عبد اهللا جعفر وأ 

ه ، ألنَّ إذا مل يكن ظاملاً ولده ك بعض عطي ذليُ  نْ وز أه جيأنَّ  عىلٰ  يدلُّ 

يقول يف  للناس لوجب أنْ  منهم إماماً  جيعل أحداً  أنْ  لو مل يرد

 .كتيَّ ذرّ  أو ال ينال عهدي ،ال :اجلواب

اهللا عهد  يس هلم عند الظاملني ل نَّ أ  :اهوقال احلسن: معن

قد . ومهل فيوّىفٰ  ايهدون يف الدنعا كانوا قد ي وإنْ  هم به خرياً يعطي

 ما ينال عهدي الظاملون، ألنَّ  يقال: ال ة أنْ يَّ وز يف العربكان جي

 ن مسعود.د روي ذلك يف قراءة ابته. وق لك فقد نلنا

 ماً عصو  م كون إالَّ ي  م ال ما اإل  أنَّ  عىلٰ أصحابنا هبذه اآلية  واستدلَّ 

مامة ذي هو اإل ال ينال عهده  أنْ  ٰى سبحانه نف اهللا  ألنَّ  عن القبائح، 

  ا لغريه.ا لنفسه وإمَّ إمَّ   اً يكون ظامل   د وم فق بمعصليس    ظامل، ومن 

مه، فإذا تاب ال مل يف حال ظليناله ظا أنْ  ٰى ام نفقيل: إنَّ  فإنْ 

 .هينال أنْ  فيصحُّ  ،ظاملاً  ٰى سمَّ يُ 

 تكون اآلية قد تاب فال خيرج من أنْ  الظامل وإنْ  نَّ أ : ابفاجلو

ه ال يه بأنَّ لعحكم فقد ناله ي أنْ  ٰى ذا نففإ، تناولته يف حال كونه ظاملاً 

وقت، دة بوقت دون مطلقة غري مقيَّ ]] ٣٧٨/[[ص  . واآليةيناهلا

 يناهلا الظامل وإنْ  ها، فالاألوقات كلِّ  كون حممولة عىلٰ ت فيجب أنْ 

 بعد. فيامتاب 

*   *   *  

ل (قواعد العقائد) د  نق  ي نصري    / املحصَّ   هـ): ٦٧٢الطويس (ت    ن الدِّ

  لُّ ِض يُ  لئالَّ  عصوماً مام ماإل يكون فيجب أنْ ] ]٤٦٠[[ص 

  د ذلك قوله:ؤكِّ ويُ لق. اخل
َ

نَ ال
َ
ِدي  �

ْ
 َ�ه

ُ
ا�ِِم�َ ال  � الظ�

 .]١٢٤البقرة: [

*   *   * 

 هـ):٦٧٣ت ( سوطاة/ أمحد بن الفاطميَّ بناء املقالة 

  :ق بقوله تعاىلٰ لَّ وتع ]]٣٩٦ [[ص
َ

نَ ال
َ
�  

ْ
 َ�ه

ُ
ِدي  ال

ا�ِِم�َ  ]] ٣٩٧[[ص ا /هذ يفة يَّ مامولإل ،]١٢٤ قرة:لب[ا � الظ�

فال  الة فيام مٰىض حم ره ظامل المن سبق كف :إذ قالوا ،ديدةمباحث س

 ورووا يف ،اجلاحظ ال له فهذه واردة عىلٰ  ،للرئاسة أهالً يكون 

ور له فيام وساق ما ال صيُّ  ،ق القومرُ من طُ  ذلك الرواية نمء يش

 بصدده.نحن 

*   *   * 

مة احل /احلقِّ ج هن  هـ):٧٢٦ّيل (ت العالَّ

  آية] ]١٧٩[[ص 
َ
 ج

�
 إِ�

َ
ك

ُ
 :اِعل

 جَ  : تعاىلٰ  الق  :الثامنة
�

 �ِلن�اِس إِمَ إِ�
َ

ك
ُ
 اِعل

ً
 اما

َ
 َوِمْن   ق

َ
ال

 �ِ�� ر�
ُ
 .]١٢٤ [البقرة: ذ

 :9اهللاِ َقاَل َرُسوُل  :َقاَل  ،ْبِن َعبَّاسٍ َعِن ا ورُ اْجلُْمهُ  ٰى وَ رَ 

ْعوَ ]] «١٨٠ [[ص/ ا َقطُّ ْد َأَحُدنَ َيْسجُ  َملْ  ،َعِيلٍّ   إَِيلَّ وإَِىلٰ ةُ اْنتََهِت الدَّ

َ  ،مٍ لَِصنَ ََذ َعلِي� وَ   ابِي� َذِين نَ َفاختَّ  . »اَوِصي�  ااختَّ

*   *   * 

 :ـ)ه٧٢٦(ت ّيل احل مةمعارج الفهم/ العالَّ 

 عصمة اإلمام: ة عىلٰ دالَّ  ىٰ وجوه ُأخر]] ٤١١[[ص 

 و الل، أ و حمابع وهتَّ أن يُ  االذنب فإمَّ  در عنهه لو صقال: وألنَّ 

ولقوله  .بقوله وثوق ٰى ه ال يبقنَّ القول. وأل ولكون مقبال يبع فتَّ يُ 

 : تعاىلٰ 
َ

نَ ال
َ
�  َ� 

ُ
ا�ِِمَ� ال ِدي الظ�

ْ
 .]١٢٤ [البقرة: �ه

 العصمة: ة عىلٰ خر دالَّ أُ جوه أقول: هذه و

 الأو  ،بعتَّ ا أن يُ مَّ مام فإالذنب لو صدر عن اإل أحدها: أنَّ 

ه ال نَّ باطل، أل والثاين .باً ملا كان ذن وإالَّ  ،قطعاً  ل باطلوَّ واأل .بعتَّ يُ 

 فال فائدة يف وجوده. ،اً بعوال فعله متَّ  يكون قوله مقبوالً 

 وثوق بقوله جلواز أنْ  يبَق  عنه الذنب مل صدر لوه وثانيها: أنَّ 

، وذلك مناقض طأً ون خيك جلواز أنْ  وال بفعله ،يكون كذباً 

 نصب اإلمام. منللغرض 



 العهدآية ) ١٤( /حرف األلف  .......................................................................................................... ١٢٢

 : اىلٰ وله تعالثها: ق ثو
َ

نَ  ال
َ
� َ� 

ُ
ِدي الال

ْ
اه أشار  ، ��ِِمَ� ظ�

 ظامل.عهد اإلمامة، والفاسق  بذلك إىلٰ 

*   *   * 

 مة:لإلما صلحال يامل لظيف أنَّ ا ]]٤٢٤[[ص 

فال يصلحان  ،كانا كافرين قديامً  اساً أبا بكر وعبَّ  قال: وألنَّ 

  :لقوله تعاىلٰ  ،مامةإلل
َ

  ال
َ
 نَ �

ُ
ِدي ال

ْ
ا�ِمِ  َ�ه   � �َ الظ�

 .]١٢٤ قرة:[الب

أبا بكر  من الوجوه، وتقريره: أنَّ  ادي عرشا هو احل: هذأقول

ة، فال بعثته مدَّ  عدوب ل رين قبل بعثة الرسواس كانا كافبَّ والع

وقد  إلبراهيم اخلليل  جواباً  لقوله تعاىلٰ  ،مامةصلحان لإلي

 ئاسة اإلمامة: ر له مشاركة بعض ذراريه له يفأس
َ

نَ ال
َ
�  

ُ
دِ  ال

ْ
ي  َ�ه

وإذا انتفت اإلمامة  .لظلملغ درجات اوالكفر أب ،�ا�ِِمَ� الظ� 

لعدم  ، الي� يكون اإلمام ع اس وجب أنْ لعبَّ عن أيب بكر وا

 ل بالفرق.القائ

*   *   * 

مة احلّيل (ت   هـ):٧٢٦مناهج اليقني/ العالَّ

  :اخلامس: قوله تعاىلٰ  ]]٣٨٣[[ص 
َ

  ال
َ
 نَ �

ُ
ِدي ال

ْ
ه َ�

ا�ِِم�َ ا عهد اإلمامة،   بذلك إىلٰ  شارأ ، ]١٢٤رة: [البق � لظ�

 .والفاسق ظامل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /يَّةاللوامع اإلهل

من الظامل  يشء عصوم ظامل، والالرابع: غري امل ]]٣٣٢[[ص 

ليس بصالح لإلمامة، وهو عصوم بصالح لإلمامة، فغري امل

 وب.طلامل

وغري  ،عهضويف غري م يشءلع اوض ظلمال : أنَّ ٰى بيان الصغر

 لك.عصوم كذامل

  :فلقوله تعاىلٰ  ،ٰى ا الكربوأمَّ 
َ

 ال
َ
ن
َ
�  

ُ
دِ ال

ْ
ه

َ
ا�ِِم�َ  �

�
  � ي الظ

 :لقوله تعاىلٰ ]] ٣٣٣/[[ص  مامةواملراد عهد اإل ،]١٢٤[البقرة: 

 َج 
�

 �ِ إِ�
َ

ك
ُ
 إِمَ  لن�اِس اِعل

ً
 ]. ١٢٤[البقرة:  اما

 .ملطلوبلزم افال ي ،ةهد النبوَّ ل: املراد عيقا ال

 ومرادكم هو الثاين. ،يناله حال ظلمه ال مطلقاً ال  لكن ،مناسلَّ 

 معنيني: عامٌّ  ق عىلٰ طلَ تُ  مةماإلا ل: أنَّ األوَّ جيب عن ا نألنَّ 

ن كا فإنْ  .ابوهو هذا الب م، وخاصٌّ ة كام تقدَّ مل النبوَّ ث تشتبحي

لسلب وهو ملزوم  ، للعامِّ  سلباً  انوك ،وىلٰ املسلوب عهد األُ 

فاملطلوب  ،كان عهد الثانية وإنْ  .طلوبملصل افيح ،خلاصِّ ا

 حاصل. 

ملوضوع ال ا نوانع صدق املنطق أنَّ  يفر وعن الثاين: قد تقرَّ 

 ،أو بعده ،أو قبله ،ا حال احلكمبل إمَّ  ،يكون دائامً  ط أنْ شَرت يُ 

 طلوب.ل املفيحص

*   *   * 

 هـ):٨٧٧لبيايض (ت )/ ا١ (جالرصاط املستقيم 

 :بيهنت]] ٨٢[[ص 

اختيارهم إلمامة  فال يصحُّ  ، م كانوا كافرين ألهنَّ  ، املون ثة ظ ثالال 

 :  بدليل   ، املسلمني 
َ

َن ال
َ
 ا  �

ُ
 �َ   ل

ْ
ا�ِ ه

  . ] ١٢٤[البقرة:    �ِمَ�  ِدي الظ�

 .السابقأحكام الكفر  احق حماإلسالم الالَّ  :قالوا

اصل فيهم بعد  ح نفري الواجب سلبه عن اإلمامالت :قلنا

طهارته غته مع اليف هنج ب  عيلٌّ  ا قالوهلذ ،إلسالما

منهم  دٍ احو الناس الختار كلُّ  «لو كان االختيار إىلٰ : وعصمته

 ٰى حتَّ  ،ملنيجلعلها يف الظا إلبراهيم  االختيار كان ولو ،هنفس

 : منعه اهللا ذلك فقال
َ

 ال
َ
ِدي الظ� نَ  �

ْ
ه َ� 

ُ
من   وكلُّ ، �ا�ِِمَ� ال

 أو شمساً  اً يعوق أو نرسو ث أ أو يغو أو طاغوتاً  أو جبتاً  وثناً د عب

ل اهللا أو أو قد اهنزم يف جهاد من سبي أو شجراً  أو حجراً  أو قمراً 

  وَ : تعاىلٰ قال اهللا  ،م فال إمامة لهظل أو زأو ملمهز أو  ذبك
ْ
د

َ
ق
َ
ل

 ٰ نا ُ�و�َ
ْ
ِكتَ  ]]٨٣ /[[ص آتَ�

ْ
 ال

َ
 اَب ف

َ
ْن ِ� ِ�ْر�ٍَة ِمنْ ال    تَ�ُ

َ
ائِِه  لِق

نَ وََجعَ 
ْ
دً ل َ  إِ ِ� ِ�َ  ىاهُ هُ

ْ
 يا�ِ �

َ
نَ وَ  � ل

ْ
  َجَعل

َ
ُدون

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئِم�

َ
ُهْم أ

ْ
ا ِمن

 
َ
ِرن

ْ
�
َ
 ا بِأ

َ
ا � أم  ،ةفاهللا جعلهم أئمَّ ]، ٢٤و ٢٣دة: السج[ واَصَ�ُ  م�

 .»؟أم الناس جعلوهم ،سهمهم جعلوا أنف

  *   * * 

   :إلبراهيم  عاىلٰ ومنها قوله ت]] ٢٦٦[[ص 
�

إِ�

 �ِ اجَ 
َ

ك
ُ
اِعل

�
 ِس إِمَ لن

َ
 ق

ً
 َومِ ااما

َ
 ْن ل

ُ
��ِ� ذ  ]] ٢٦٧/[[ص  ر�

َ
 ق

َ
 ال

َ
  ال

نَ 
َ
ا�ِِمَ� � ِدي الظ�

ْ
 َ�ه

ُ
 د قال الربُّ وق  ]، ١٢٤[البقرة:  �ال

 : العليم
�

 ا��
�
ٌم َعِظيمٌ إِن

ْ
ُظل

َ
بكر وأبو  ]،١٣[لقامن:  � َك ل

 برهة من الزمان. ر وعثامن عبدوا األوثانوعم

 .عنهم ترفع الظلمتهم وبت :قيل إنْ 

 .حبغري مرجِّ وقت ترجيح فتخصيصه ب ،قلمط لفظال :اقلن

 يف صدقه. ٰى عنامل اءصول عدم اشرتاط بقر يف األُ ه قد تقرَّ وألنَّ 

موا بة الذين أسلأكابر الصحا ق عىلٰ طلَ هذا يُ  فعىلٰ  :قيل إنْ 

 ة.ظلمم أهنَّ 



 ١٢٣  ..........................................................................................................  العهد آية) ١٤لف / (األحرف 

 .نمنع منه رشعاً و ،منا ذلك لغةً سلَّ  :قلنا

 .إسالمه دلتجدُّ  يدخل يف ذلك يلٌّ فع :قيل إنْ 

ه مل يسجد  أنَّ  ،النعقاد إمجاع األنام ،اإلسالم بل أظهر ،ال :اقلن

 جهه. وم اهللاده بكرَّ حو تصَّ وهلذا اخ ،لألصنام

 : قيل إنْ 
َ

نَ ال
َ
ا�ِ  �

ِدي الظ�
ْ
 َ�ه

ُ
  ،ةئيَّ كاجلزوهي  ،مهملة ِم�َ ال

يف  ذاه وال يدلُّ  ،دي بعض الظاملنيال ينال عه :فيصري التقدير

 .هد إليهملعوصول اخروجهم من  عىلٰ الثالثة 

ِدي: نالق 
ْ
م واأللف والالَّ  ،وهي للعموم ،مضاف َ�ه

وقد قيل بسقوط املهملة يف  ،ةيَّ ا كلّ هنَّ أ  عىلٰ  يدلُّ  وذلك ،لالستغراق

 نْ وإ ،ةيَّ فيها األلف والالم فكلّ  دَ جِ وُ  إنْ  ةالقضيَّ  ألنَّ  ،كالم العرب

  أنَّ  عىلٰ  .فال مهملة ،ةما فجزئيَّ دِ عُ 
َ

نَ  ال
َ
� 

ُ
فهي  ،ةنفيَّ نكرة م ال

نَ  وأيضاً  .ر يف العربيةرِّ كام قُ للعموم 
َ
ِدي ا�

ْ
 َ�ه

ُ
 ِم�َ ا�ِ لظ� ال

 فنقيضها  ،رأي اخلصم ة عىلٰ جزئيَّ ة موجب
َ

نَ ال
َ
ِدي �

ْ
ه َ� 

ُ
 ال

ار وهو معي ،زمان منه استثناء كلِّ  ه يصحُّ وألنَّ  .ةيَّ كلّ  سالبة

 م.وهوم مكالل به وِّ فام ُهي  ،العموم

 .زئيب اجلالسل عىلٰ  لَّ لنفي دتقديم حرف ا :ليق  إنْ 

:  ل إذ قا ،لااخليهذا ن أصدق م ،كالم املنفرد باجلالل :قلنا

 َو 
َ

َس ال
ْ
وا ا��ف

ُ
تُل

ْ
ق
َ
�   :١٥١[األنعام ،[ 

َ
واَوال

ُ
ل
ُ
�

ْ
وَ   تَأ

ْ
�
َ
ْم  أ ُ�

َ
ال

َ بَ 
ْ

ْم بِا� نَ�ُ
ْ
 وَ ]، ١٨٨[البقرة:  اِطلِ �

َ
ٰ ال

َ
� َر�ُوا ا�ز�

ْ
ق
َ
�  

 ]، و٣٢اء: إلرس[ا
َ

وا ال
ُ
ل
ُ
�

ْ
�َ  تَأ  ]،١٣٠ن: [آل عمرا اوا�ر�

 وغريها. 

 . فال قياس ،بصدده خربنحن وما  ،هذه نواهي :قالوا إنْ 

 : فقوله :نالق 
َ

 اهللاُ ال
�

 و ،خرب ]٣٥ات: [الصافَّ   إَِ� إِال
َ

  ال

بَْص 
َ ْ
ُه األ

ُ
ِر�

ْ
د

ُ
راد باخلرب يُ  ز أنْ مع جوا ،خرب  ]١٠٣[األنعام:  ارُ ت

  :يف قوله
َ

 ال
َ
ن
َ
�  

ُ
ِدي ] ]٢٦٨ /[[ص ال

ْ
ه

َ
ا�

�
 ،النهي �ِمَ� �ِ الظ

 ،عينها رأي من ضمَّ  ضالل» عىلٰ  عىلٰ  يتمَّ «ال جتتمع أُ : كام يف

 ظامل. جيعل اإلمامة يف أنْ  إلبراهيم  ويكون ذلك هنياً 

ة م اشرتاط النبوَّ سلِّ ونحن نُ  ،ةإمامة إبراهيم هي النبوَّ  :قيل إنْ 

 .يف اإلمامة لكوال يلزم ذ ،بعدم الظلم

  يحرص مع أنَّ  ،نع منهامنها ما فاملانع ،ةوَّ ع النباإلمامة فر :نالق 

ة اإلمامة ذكر اهللا سبحانه وَّ استلزمت النب لـامَّ و ،ة يف اإلمامةياآل

 الظامل. ه عننفا ثمّ  ،الالزم

فيه نفي فال يلزم من ن ،ةامللزوم وهو النبوَّ  ٰى ام نفإنَّ  :قيل نْ إ

 .امةزم وهو اإلمالالَّ 

 ية. ظاهر اآل هذا خالف :قلنا

 فإنَّ  ،تمكرفرع كام ذاألصل مانع ال كون مانعنع نم :يلق  إنْ 

 . مانعهمانعهاموليس  ،واإلمام فرع النبيِّ  يضالقا

يمنع النائب  مام واإل وجود النبيِّ  فإنَّ  ،بينهام فرقان :قلنا

بخالف  ،هيد ب عىلٰ رضمن عزله وال خوفاً  ،من ارتكاب اآلثام

 .9 نبيِّ ال موتلح األنام بعد إذ قيامه بمصا ،ممااإل

 .امةلإلمه  العهد لكونال يتعنيَّ  :لقي إنْ 

 ٰى  ترأَال  ،مته اإلمامومقدَّ  ،متهمقدَّ  عىلٰ  الكالم مبنيٌّ يل تا :قلنا

 ؟تييَّ ومن ذرّ  :فقال ،ك وزيراً اعل جإينِّ  :ك لشخصلِ املَ  لو قال

عون السامم فه .يراً من كان رشِّ  ىلٰ دي إال يصل عه :كلِ فقال املَ 

منا ولو سلَّ  ؟يرالرش ة إىلٰ وزارال تأخري عدم وصول من غري

 ،عمومه لوجوب محل اللفظ عىلٰ  ،نايّرض  فظ العهد ملل رتاكاش

ال ينال عطائي  :ول القائلوهذا مثل ق ،فتدخل اإلمامة فيه

 نفي جنس عطائه عنهم باإلطالق. يضه يقتفإنَّ  ،اسقالف

ا هو علي�  أنَّ  ت عىلٰ كام دلَّ  اآليةه هذ :ازيين الرالدِّ  قال فخر

ه لو كان ألنَّ  ،ر طرفة عنييكف ه ملأنَّ  ت عىلٰ دلَّ  ،لرسولبعد ا إلماما

 أنَّ  وثبت أيضاً  ،لإلمامة ال يكون أهالً  ية أنْ قد كفر للزم بحكم اآل

ه فر عليفلو جاز الك ،اآلية بمقتٰىض  هلا اس ليسا أهالً بَّ أبا بكر والع

وكان  ،ته لإلمامةوهي أهليَّ  ،اآلية مقتٰىض ن لثالثة عخروج الزم 

 ،اطالً حد الثالثة ببعد الرسول أل مامةإلا أنَّ  ة عىلٰ مَّ األُ مجاع إ

 فثبت أنَّ  ،افرين اس كانا كوأبو بكر والعبَّ  ،طلوبطالن اإلمجاع با

 يلزم الطعن يف  لئالَّ  ،طرفة عني]] ٢٦٩/[[ص  را مل يكفعلي� 

 . صاً ملخَّ  ٰى انته ،مجاعاإل

*   *   * 

 هـ):١٠ق ائي (األحس/)٢الباب احلادي عرش (ج  رشح عىلٰ 

ثبوت العصمة يف  ىلٰ االستدالل ع: بعراال]] ٥٦٠[[ص 

 : تعاىلٰ قوله املأخوذ من الكتاب العزيز يف اإلمام بطريق النقل 
َ

 ال

 
َ
ن
َ
دِ �

ْ
ه

َ
� 

ُ
ا�ِِمَ� ال

�
ل ستدال. وتقرير اال]١٢٤[البقرة:  �ي الظ

 ، ينتجةظامل ال يصلح لإلمام ، وكلُّ عصوم ظاململغري ا كلُّ  يقال: نْ أ 

 مة.إلمالح ليصغري املعصوم ال  أنَّ 

و الذي يضع ا نريد بالظامل هفألنَّ  ٰى ا الصغرأمَّ  ]]٥٦١ص [[/

 لك.غري املعصوم كذ ال ريب أنَّ موضعه، ويف غري  يشءال

ذي هده النيل ع ٰى نف اىلٰ ه تعفلآلية املذكورة؛ فإنَّ  ٰى ا الكربوأمَّ 

عهد اإلمامة هنا بالعهد ام كان املراد مل. وإنَّ إلمامة عن الظاا هو



	رالغاآية ) ١٥حرف األلف / ( ........................................................................................................... ١٢٤

 خاَطب إبراهيم بقوله:لـامَّ  ه تعاىلٰ فإنَّ ية عليه؛ آلر اصد لةلدال

 َج 
�

 �ِلن� إِ�
َ

ك
ُ
 اِس إِمَ اِعل

ً
ل، فطلب  فرح إبراهيم بنيل الكام اما

  ِمنْ  علتي؟ أي واجيَّ ذرّ  نْ ! ومِ ته فقال: يا ربِّ  ذّريَّ من اهللا بقاءه يف

قب العيف ل الستبقاء الكام اامي؛ حب� ًة بعدي يقومون مقمَّ أئ تيذّريَّ 

ه بإعطاء ابه ربُّ . فأجواخلارجيُّ  له الكامل النفساينُّ  ؛ ليتمَّ يِّ والذرار

مة التي جعلتها لك له: ال ينال عهدي الذي هو اإلماا سأله بقوم

 ن:أمري عىلٰ  تتك. فدلَّ الظاملَ من ذّريَّ 

 اإلمامةته دون غريه. فيف ذّريَّ بكون اإلمامة  رةأحدمها: البشا

ته، فمن  يف ذّريَّ ذا ال تكون إالَّ نا هوقت إىلٰ  يمراهإب دنة من لهليَّ اإل

ة إبراهيم كان مبطالً يف  من ذّريَّ  ليس ن هوممَّ   عن اهللاعاها ادَّ 

 واه إمجاعًا.دع

يف  لة من اهللاامة املجعومتلك اإل الثاين: أنَّ  ]]٥٦٢ص [[/

 أنَّ  يبته، وال ريَّ ذرّ ن امل مهو ظ َمنْ  يناهلا منه  ة إبراهيم اليَّ ذرّ 

 يصدق عليه اسم الظامل. متنع أنْ وم منهم ال يمن ليس بمعص

 :صاف باإلمامة]ة لالتِّ اصَّ العدالة اخل كفاية[عدم 

ثبوهتا يرفع  دالة؛ فإنَّ يف ذلك وصف العقلت: يكفي  فإنْ 

ي التي ه العصمة اج إىلٰ تصف هبا، فال حياتَّ  نلم عمَّ الظ وصف

 عاكم. مدَّ 

ة تي هي كيفيَّ الة لة اخلاصَّ داالع؟ ة تريدونلعداال أيُّ  قلت:

وتزول   ةواملروَّ  ٰى تقومالزمة ال راسخة يف النفس تبعث عىلٰ 

تريدون هبا العدالة  ئر؟ أوالصغا بمواقعه الكبائر وباإلرصار عىلٰ 

اط طرَيف اإلفرني ب ةستقامة الكّليَّ االط ووسُّ ي التاملطلقة التي ه

ي يكون تال ائلرذورفع ال ائلضفناء الب القتوالتفريط املوج

الذي ال اط األقوم ة املستقيمة والرصالكًا للجادَّ وصوف هبا سامل

ل لفضائهات امَّ يكون جامعًا ألُ  ٰى ال ميل، حتَّ فيه وحراف ان

ًا اطبخم ذلك بقوله تعاىلٰ  شار إىلٰ امل ةة واخلارجيَّ والكامالت النفسانيَّ 

مَ  :9ه لنبيِّ 
َ
اْستَِقْم ك

َ
 ف

ُ
قال  ٰى تَّ ح ،]١١٢د: [هو ْرَت �ِ ا أ

. »بتني هود وأخواهتاشيَّ «يف ذلك:  9 النبيُّ  ]]٥٦٣ص [[/

عر ا أدّق من الشَّ صعوبة هذه االستقامة وأهنَّ  نه إىلٰ شارة مأي إ

ام نَّ عليه إ فالثابتدام. ة األق  من السيف، فهي يف موضع مزلَّ وأحدّ 

 خذته العناية بيده. من أ ته وهللا وخاصَّ ا هم أهل

فاعل الصغرية ال  م؛ ألنَّ غري نافية للظل هيف وىلٰ ألُ م اأردت نْ إف

ا غرية يصدق عليها أهنَّ لصا أنَّ   شكَّ خيرج هبا من هذه العدالة، وال

ينها إذ ال فارق ب الثانية فتلك هي العصمة؛ أردتم ظلم قطعًا. وإنْ 

ملطلقة فًا بالعدالة ا من كان موصوالَّ مامة ال يناهلا إفاإل ينها.وب

من الظلم ال  يشءها بصف صاحبال يتَّ تي ال ٰى وسطال ستقامةالوا

 صغرية وال كبرية، وذلك هو املطلوب.

*   *   * 

  آ ار: -  ١٥

 ) ائله.مناقشة فض أبو بكر) /عبد اهللا بن عثامن 

*   *   * 

  آ - ١٦
ُ
 ق

َ
خ

ُ
م

ْ
 �ِل

ْ
ِفَ� مِ ل

�
 ل

ْ
ع

َ ْ
  :... اِب رَ َن األ

 ه.فضائل قشةمنا / ر)هللا بن عثامن (أبو بكد اعب 

 *  *   * 

  آ -  ١٧
ُ
ةٍ ك

�
م

ُ
َ أ

ْ
�

َ
 خ

ْ
م

ُ
ت
ْ
  :... ن

 اآلية الصحابة /. 

*   *   * 

١٨ -  آ 
َ

 ال
َ
 أ

ْ
ْم َمن

ُ
�

ْ
وِي مِن

َ
ت

ْ
س

َ
�  

َ
ق

َ
ف

ْ
� ...:  

 (أبو بكر) ضائلهقشة فنام /عبد اهللا بن عثامن. 

*   *   * 

١٩  -  آ 
َ
 ل

َ
 ق

َ
 ت

ْ
 اهللاُ د

َ
ٰ اب

َ َ
�  ...:  

 يةاآل / ةالصحاب. 

*   *   * 

٢٠ -  آ 
َ
ق

َ
 رَ ل

ْ
مِنِ�َ  اُهللا ِ�َ د

ْ
ؤ

ُ
م
ْ
ِن ا�

َ
  :... ع

 آلية/ ا الصحابة. 

  * *   * 

٢١  -  آ َر
َ
ق

ُ
ف

ْ
 �ِل

َ
ه

ُ
م
ْ
  :... ِر�نَ اجِ اءِ ا�

 اآلية الصحابة /. 

*   *   * 

  : اآ -  ٢٢

 هـ):٤٠٦يض (ت الر يفرشحقائق التأويل/ ال

 املباهلة: ةيآ س يفنفء األعاد :١٢ألة سم ]]٢٢٩[[ص 

 ِ�يِه ِمْن َ�ْعِد : عن قوله تعاىلٰ سأل ومن 
َ

ك َمْن َحاج�
َ
ا مَ �

عَ كَ اءَ جَ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ِم �

ْ
ِعل

ْ
 ا ِمَن ال

َ
�ْن

َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
ْوا ن

َ
� 

َ
  ااَءن

َ
�ْن

َ
ْم َو�ِسَ َوأ

ُ
 اءَ اَء�

َ
  ا ن

 َو�ِسَ 
ُ
 ْم وَ اَء�

َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ أ

ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
]، ٦١اآلية [آل عمران:  . ..ا َوأ

ا دعفقال:  فيه ظاهر، فام دعاء األنفس  ٰى ننساء فاملعوال ءانبألا اءأمَّ

 ٰى يأمر وينه  يصحُّ أنْ ام اليدعو نفسه ك واإلنسان ال يصحُّ أنْ 

 نفسه؟!



 ١٢٥  .........................................................................................................  املباهلة آية) ٢٢لف / (حرف األ

 أنَّ  عىلٰ  أمجعوا والرواة أطبقوا فاجلواب عن ذلك: أنَّ العلامء

نجران، وفيهم  ٰى رصان َقِدَم عليه وفد لـامَّ  9اهللا  لسور

لعاقب وغريهم واد السيِّ ) وعلقمة نب ثةأبو حار األُسقف (وهو

يف  ]] بينهم وبني رسول اهللا٢٣٠من رؤسائهم، فدار /[[ص 

ب التفاسري (وال حاجة بنا تُ وح يف كُ ما هو مرش املسيح  ٰى عنم

 فلامَّ نا يف هذا الكتاب)، رضغ ه خارج عناستقصاء رشحه ألنَّ  إىلٰ 

ومن ، اي� لع نيؤمنمري املد بني يديه أ املالعنة، أقع إىلٰ  9م دعاه

 عن يمينه احلسن، وعن يساره احلسني فاطمة، و ورائه

يالعنوه، فامتنعوا من ذلك  أنْ  إىلٰ  9 أمجعني، ودعاهم (هو)

ان ، وكذهبممن عواقب صدقه وك أنفسهم، وإشفاقاً  خوفًا عىلٰ 

، ودعاء النساء  نياحلسن واحلس وفًا إىلٰ األبناء مرص دعاء

أمري  وفًا إىلٰ مرصفس نألاء ودعا ،مة فاط وفًا إىلٰ مرص

هًا يكون ذلك متوجِّ  ، إذ ال أحد يف اجلامعة جيوز أنْ املؤمنني 

، كام ال يصحُّ أنْ ليه غإ يأمر  ريه ألنَّ دعاء اإلنسان نفسه ال يصحُّ

 نفسه.

ز آلمر ال جيوقال الفقهاء: إنَّ ا كجل ذل]] وأل٢٣١[[ص /

يف  مورملأا قوف ونيك نْ ه أل حتت األمر، ألنَّ من حقِّ يدخ أنْ 

ح ذلك ما رواه  ستحيل أنْ تبة، ويالر يكون فوق نفسه، وممَّا ُيوضِّ

أقبل  لـامَّ  9(املغازي): (من أنَّ رسول اهللا  قدي يف كتابالوا

  مقرونًا إىلٰ  عمروهيل بن كان سكني، املرش ٰى سارمن بدر ومعه أ 

رن قال من  فسهأميال (انتشط) ن عىلٰ  ن املدينةار مص فلامَّ  ناقة النبيِّ 

: «من وجد سهيل بن عمرو فليقتله!»، 9 النبيُّ  ، فقالهربو

 من بينهم، منقبعًا إىلٰ  9 يُّ ه، فوجده النبوافرتق القوم يف طلب

 دخوله نَّه مل يصّح الوثاق)، أل جذم شجرة، فلم يقتله وأعاده إىلٰ 

 لوجب عليه أنْ  حابهأصن حتت أمر نفسه، ولو وجده غريه م

 .9 يِّ النبأمر ت خل حت يدنَّ أ  صحَّ  لـامَّ يقتله، 

ق الفقهاء بني ذلك وبني اخلرب العامِّ  موُيفرِّ زو ، ألهنَّ ن ُجيوِّ

ل هذا قالوا: إنَّ اإلمام إذا قال: من قت ل املخرب حتته، وعىلٰ دخو

 رج نفسه منهُخي  ، إالَّ أنْ ت ذلكيدخل حت سلبه، فإنَّهقتيالً فله 

  من ٍذ حينئج نفسه ريخمن قتل منكم قتيالً فله سلبه، فله: قوب

 لك.ذ

]] ومن شجون هذه املسألة ما ُحكي عن ٢٣٢[[ص /

كنت بني يدي املأمون يف  النوشجاين، وقال:القاسم بن سهل 

قاعد عن   الرضا  ٰى بن موس إيوان أيب مسلم بمرو، وعيلُّ 

فضل؟ ك أ حبصافضائل  ن: يا قاسم، أيُّ  املأمو، فقال يلهيمين

اهللا سبحانه  إنَّ ، فهلةية املباآ نمنها أفضل م يشءفقلت: ليس 

لك  الق  واحدة، فقال يل: إنْ  ونفس عيلٍّ  9جعل نفس رسوله 

اس قد عرفوا األبناء يف هذه اآلية والنساء، وهم: خصمك: إنَّ الن

ا امني وفاطسن واحلساحل  رسول اهللا فس فهي نفس ألنة، وأمَّ

 هنيب ل النوشجاين: فأظلم عيلَّ ما ! قاه؟يبجت يشء وحده، بأيِّ 

ة، فقال املأمون للرضا  كتمسوبيني، وأ  : ما ال اهتدي بحجَّ

ال مذهب عنه»،  يشءسن؟ فقال له: «يف هذا تقول فيها يا أبا احل

 ذلك قال اهللالو عٍ دا 9قال: وما هو؟ قال: «هو أنَّه رسول اهللا 

 سبحانه: 
ُ
ق

َ
� 

ْ
عَ  ل

َ
�ْنَ �

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ْوا نَد

َ
  انَ ءَ اا�

َ
ية، آلا آخر إىلٰ  ...اَءُ�مْ �ْنَ َوأ

دعا األبناء والنساء  فلامَّ نفسه إنَّام يدعو غريه،  دعويالداعي ال و

ه دعاء األنفس إالَّ إىلٰ  يدعو نفسه مل يصّح أنْ  أنْ  ومل يصّح    يتوجَّ

 -  بعد من ذكرناه -  تهيكن بحرض، إذ مل بن أيب طالب  عيلِّ 

 ، ولو مل يكن ذلك كذلكإليهس نفن جيوز توجه دعاء األه ممَّ غري

ي، وأمسك عن برص نوشجاين: فانجىلٰ ال الية»، ق آلا ٰى نمع لبطل

لصواب انقطع : يا أبا احلسن، إذا ُأصيب ااملأمون قليالً، ثّم قال له

 اجلواب!

أنَّ ب يف لساهنا ]] وقال بعض العلامء: إنَّ للعر٢٣٣[[ص /

ه، عمِّ ه نفس ابن بأنَّ  ب:ارصق والقريب املقالالَّ  لعمِّ عن ابن اُختِرب 

: ذلك قول اهللا تعاىلٰ  الشاهد عىلٰ  نم، ويمهمح فساحلميم ن وأنَّ 

 
َ

 َوال
ُ
ف
ْ
�
َ
ِمُزوا أ

ْ
  تَل

َ
ْم َوال  َس�ُ

َ ْ
  تَنابَُزوا بِاأل

َ
ق
ْ
  ...اِب ل

ني، املؤمن وانكم: وال تعيبوا إخ]، أراد تعاىلٰ ١١ [احلجرات:

ة بالد ٰى رفأج ة يف ا ٰى يانة جمراألُخوَّ عت وإذا وق بة، رالقاألُخوَّ

القريب  تقع عىلٰ  لق أنْ أخ كانت بسلنا البعيد عىلٰ  همالنفس عند

 السبب، وقال الشاعر:

  إنَّـ ٰى ُقرَّ ا يوم كأنَّ 

 

  انا ـام نقتل إيَّ  

به س أقارفون ٰى أراد: كأنَّام نقتل أنفسنا بقتلنا إخواننا، فأجر 

وائط اللَُّحم وأطيط نفسه، لشوابك الِعَصم ون ٰى رجم

 كويتحرَّ  ة،يبالقر ٰى القرب نمج ] الرِحم، وملا َخيلِ ]٢٣٤ [[ص/

ا قول اهللا تعاىلٰ   ر: يف النو من األعراق  الوشيجة. فأمَّ
َ
إِذ

َ
تُْم  ف

ْ
ا َدَخل

سَ 
َ
 ف

ً
ٰ ُ�يُوتا

َ َ
ُموا �

�
مْ  ل

ُ
ِس�

ُ
ف
ْ
�
َ
 ، فيمكن أنْ ]٦١اآلية [النور:  ...أ

لِّم سليُ ف ذلك: ٰى معنالتفسري: أنَّ  ، ألنَّه جاء يفٰى جيري هذا املجر

نفسه، وإنَّام  عىلٰ  اإلنسانم لِّ سيُ  الستحالة أنْ  ضعب بعضكم عىلٰ 

النفس الواحدة،  ٰى ؤمنني جتري جمرساغ هذا القول، ألنَّ نفوس امل
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سلَّم يعة، فإذا بلسان الرش يف عقد الديانة، واخلطاب لالجتامع

نفسه، الرتفاع الفروق  أخيه كان كاملسلِّم عىلٰ  منهم عىلٰ  حدالوا

 لنفوس.ط اتالاخو

لبنت يسوغ تسميته ابنًا ان أنَّ اب ىلٰ ع أيضًا دليلاآلية  ذهويف ه

عَ : قوله تعاىلٰ  إىلٰ  ٰى يف لسان العرب، أَال تر
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ْ
ْوا نَد

َ
  ا�

ُ
ع

�ْنَ 
َ
�ْ اَءنَ أ

َ
أنَّ املراد بذلك  عىلٰ لامء مجع الع، وقد أ ...اَءُ�ْم نَ ا َوأ

ال ه ق نَّ أ  9، وقد روي عن رسول اهللا احلسن واحلسني 

قال بعضهم:  دوق د»، سيِّ ذا ابني ه]] ٢٣٥ إنَّ /[[ص«: للحسن

يا ابني رسول اهللا ُيسمَّ  أنْ  أنَّ هذا خمصوص يف احلسن واحلسني

خصوص ذلك فيهام قول  ومن الدليل عىلٰ دون غريمها، قال: 

لقيامة إالَّ سببي سب ينقطع يوم اسبب ون : «كلُّ 9 يِّ النب

اطمة من ولدته ف إىلٰ  ي»، إالَّ ونسب« ه:ه قولونسبي»، وليس يتوجَّ 

ب ناك ولد ذكر من صلبه اتَّصل نسبه ورضهس ، إذ ليته ابن

 سب إليه من ولد ابنته.، فالنعرقه

ب أيب حنيفة، عنه: (إنَّ د اللؤلؤي صاحاحلسن بن زيا ٰى ورو

نت لد بنت، دخل ولد البله ولد ابن وووفالن، لولد  أوٰىص  من

.  اً بنت ولدابن ال ٰى ُيسمَّ  أنْ ل يسوغ القوا هذ ة)، فعىلٰ يف الوصيَّ 

ة احلسن اخلوارزمي: رواي ٰى ا أبو بكر حمّمد بن موسيخن شال يلوق 

فإنَّ حمّمدًا يقول يف  يف ذلك ختالف قول حمّمد بن احلسن،بن زياد 

 لد البنت).بن دون وة لولد االإنَّ الوصيَّ هذه املسألة: (

لة  هاب املني يفساحلخول احلسن و: كيف صحَّ دقال قائل فإنْ 

ون اللعن، ل ال يستحقُّ طفاواأل ن،غرياومها صة)، وهي املالعن(

م ال ذنوب هلم استحقُّ ملرشولو كانوا أطفال ا وا هبا كني، ألهنَّ

أبو احلسن أجاب به قايض القضاة  ]]٢٣٦لذي /[[ص ذلك؟ فا

وجه  عىلٰ  اء العقوبات النازلة يف تكذيب األنبيهذا: أنَّ  يف

هلم  ا يناكان م وإنْ  خل فيها الصغار،دتة امَّ ون عتكل االستئصا

ما ينزل   ٰى ذلك جمروجه العقوبة، وجيري  ه املحنة ال عىلٰ جو ىلٰ ع

العظام وطوارق اِحلامم، هبم من األمراض واألسقام واجلرائح 

 تفسريه. هذا اجلواب يف إىلٰ  و عيلٍّ وقد أومأ أب

ن قوله: باللع ارالصغ نعي مل أنَّه تعاىلٰ   عىلٰ وقال أيضًا: (ممَّا يدلُّ 

 
َ
عْ نَ �

َ
 ل

ْ
ٰ  اهللاِ نََت ْجَعل

َ َ
�  

َ
�

ْ
دخلون ، واألطفال ال ي�ِذبَِ� ال

اهللا ورسوله،  السم، ألنَّ الكاذبني هم الذين كذبوا عىلٰ حتت هذا ا

 حقاق اللعنة).قد خرجوا من استذه الصفة، فواألطفال ليسوا هب

َت : قوله تعاىلٰ  ٰى ومعن
َ
ن
ْ
ع
َ
 ل

ْ
َعل

ْ
ج

َ
ن
َ
ٰ هللاِ ا �

َ َ
�   

َ
�

ْ
،  � ِذبِ�َ ال

 اللعنة ُيلِزم انه يف دعائنا ودعائكم أنْ حب سون اهللاوتسألأي: نسأل 

حانه ال ]] ألنَّ لعنة اهللا سب٢٣٧ا ومنكم، /[[ص الكاذب منَّ

 -يكون  ٰى أحد، حتَّ  علها عىلٰ أحد، وال جيب هاحيلَّ  يقدر أحد أنْ 

ه  تعاىلٰ  وجبها.  بمست اهقها ويلحبمستحقِّ ها حيلُّ  هو الذي -جدُّ

كان  الكاذبني، وإنْ  ىلٰ ع هللاسم انجعل ن املراد: فيكو وز أنْ وقد جي

هو الذي يفعل معناها هبم، وهو: النقمة والعذاب   سبحانهاهللا

ة كاٍف بحمد اهللا   هذه املسألواإلطراد، وما ذكرناه يفواإلبعاد 

 له. وفضه ومنِّ

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ الشيخ املفيد (ت)/ ١اإلرشاد (ج 

ري  ضل أمبيان عن فة أهل نجران ]] ويف قصَّ ١٦٩ص [[

 عىلٰ  واملعجز الدالِّ  9 نبيِّ مع ما فيه من اآلية لل  نيؤمنامل

ته.   نبوَّ

ة، النبوَّ له ب ٰى اعرتاف النصار إىلٰ  ٰى ]] أَال تر١٧٠[[ص /

م لو باهلوملباهلة، وعلمهامتناعهم من ا عىلٰ  طعه وق  ه م بأهنَّ

بالظفر هبم والفلج  )المعليه وآله الس(ه تقث، وحللَّ هبم العذاب

  .يهملة عباحلجَّ 

ه  املباهلة ألمري املؤمنني  آية حكم يف وأنَّ اهللا تعاىلٰ  بأنَّ

فضل، لوغه هناية البذلك عن ب، كاشفًا 9نفس رسول اهللا 

يف الكامل والعصمة من  )المعليه وآله الس( ه للنبيِّ ومساوات

مع تقارب  - ديه ه وزوجته وولعلج )هرجلَّ ذك(، وأنَّ اهللا اآلثام

دينه، ونصَّ  نًا عىلٰ وبرها )عليه وآله السالم( هيِّ نبة لحجَّ  -هام سنِّ

نساؤه   فاطمة احلكم بأنَّ احلسن واحلسني أبناؤه، وأنَّ  عىلٰ 

املباهلة واالحتجاج،  إىلٰ  خلطاب يف الدعاءالذكر وا ه إليهنَّ جَّ املتو

 رهبم فيه والة، وال قاألُمَّ ا منكهم فيه أحد ضل مل يرشوهذا ف

م من مناقب أمريب حقال وهو، معناه ماثلهم يف  ام تقدَّ

 ما ذكرناه. ة له، عىلٰ اخلاصَّ   املؤمنني

*   *   * 

 هـ):٤١٣د (الشيخ املفي /ملؤمنني تفضيل أمري ا

تفضيل  عىلٰ بآية املباهلة  فصل: [االستدالل ]]٢٠[[ص /

 ]:9سول رلا ىٰ من سو عىلٰ   عيلٍّ  اإلمام

 )مه عليهالوس اهللات صلو( م ألمري املؤمنني من حكفاستدلَّ 

 ٰى اهلد نبيِّ  ٰى ة الناس سووكافَّ  سالف األنبياء  بأنَّه أفضل من

 9سول اهللا نَّ رد ثبت أ قال: ق  بأنْ  )مله السالعليه وآ(حمّمد 
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: 9وقوله  صوم،اخل بدالئل ُيسلِّمها كلُّ  البرش ةأفضل من كافَّ 

 .وال فخر»د ولد آدم «أنا  سيِّ  »، وقوله:لبرشا ديِّ «أنا س

 أفضل البرش )سالمآله العليه و(] وإذا ثبت أنَّه ]٢٠ [[ص/

يف الفضل بداللته  )هصلوات اهللا علي(يليه أمري املؤمنني  وجب أنْ 

 عليه من الربهان.ا أقامه ذلك، وم عىلٰ 

  ،ة لاملباه نجران إىلٰ  ٰى دعا نصار لـامَّ  9ن ذلك أنَّه مف

ح عن حقِّ وليُ  م يف  ادهعن عىلٰ  ته، ويدلَّ ثبوت نبوَّ  ه، ويربهن عنضِّ

ة عليهم، جعل علد الذي أقامه من احلخمالفتهم له بع يف   ي�اجَّ

 حيططه عن  ه، ومله نفسله بأنَّ  عدله، وقٰىض  مرتبته، وحكم بأنَّه

بام  ه عن ربِّ بينه وبينه، فقال خمربًا  ٰى وساو  الفضل،مرتبته يف

د:  ذلك وشهد وقٰىض  من هب محك َمْن حَ ووكَّ
َ
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َ
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  ا َوأ

ْ
َعل نَجْ

َ
� 

ْ
ل

عْنََت اهللاِ 
َ
ٰ ل
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 ].٦١مران: [آل ع � بِ�َ ذِ ال

ظاهر   يه يفا ابنكانللمباهلة ف فدعا احلسن واحلسني 

وكانت املعربَّ عنها بنسائه،   )سالم اهللا عليها(ا فاطمة لفظ، ودعال

 ه بأنَّه نفسه.املحكوم لان فك نني ودعا أمري املؤم

د قوام اجلسه مل يرد بالنفس ما به ]] وقد علمنا أنَّ ٢٢[[ص /

ال وه، ومل يرد نفس ذاته، إذ كان نحو واءاهلو السائل دممن ال

غريه، فلم يبَق إالَّ أنَّه  نفسه وال إىلٰ  سه إىلٰ ان نفاإلنساء يصحُّ دع

املثل لِعدل وادة االنفس إفبالعبارة عن  )عليه وآله السالم(أراد 

يثار واإلكرام واملودَّة والصيانة واإل النظري، ومن حيلُّ منه يف العزِّ و

فرض عليه  ذاته عند اهللا سبحانه، فيام  لَّ حمالل جاإلظام وعاإلو

 العباد.وألزمه  د هباعتقااال من

ٰ ( أنَّ النبيَّ  ولو مل يدّل من خارج دليل عىلٰ  اهللا عليه وآله  صىلَّ

هذا  لقٰىض   املؤمنني من أمريأفضل  ) سلَّم]] و٢٣ [[ص/

 رجيل أخلدالولكن  يف الفضل والرتبة،التساوي بينهام االعتبار ب

 ما سواه بمقتضاه. قيوبلك، ذ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  رتٰىض املد السيِّ  /)٢ مة (جامشايف يف اإللا

ام وربَّ  :دليل هلم آخر(قال صاحب الكتاب:  ]]٢٥٣[[ص 

مة فاطا وعلي�  9 نزلت مجع النبيِّ  لـامَّ ا وأهنَّ  ،هلةملباية ابآ قواتعلَّ 

لك ، وذفضلاأله أنَّ  ىلٰ ع دلُّ ك يذل وأنَّ ،  واحلسن واحلسني

 :هد بقولاملرا كون هوي ن أنْ م ، وال بدَّ ّق أح ه باإلمامةأنَّ  يضيقت

 ََسن
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
: ال يدخل حتت قوله تعاىلٰ  ه ألنَّ ، ا َوأ
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 نَد
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 نْ ب أ فيج، اَءُ�مْ ا َو�ِسَ اَءنَ اَءُ�ْم َو�ِسَ �ْنَ أ

 وَ حتت قوله:  يكون داخالً 
َ
 أ

ُ
ف
ْ
  اَسنَ �

ْ
�
َ
 َوأ

ُ
[آل عمران:  ُ�مْ سَ ف

)، لوه يف الفضليتو  وهالَّ إ عله من نفسهجي وال جيوز أنْ  ]،٦١

  أنَّ بنيِّ ه كالم يف التفضيل، ونحن نُ ل يف أنَّ وهذا مثل األوَّ (قال: 

فيمن ليس بأفضل، ويف شيوخنا من ذكر عن ون تك مة قدماإلا

 بوأ  هلة، قال شيخنا اب اململ يكن يف   ي�اعل نَّ ار أ اآلث أصحاب

 صدقي ومل  النسبب منه يفمن تقرَّ  9ص ام خصَّ م: إنَّ هاش

 أدخل فيها احلسن ه ذلك بأنَّ  عىلٰ  ودلَّ  ،ة عن الفضلنبااإل

وقوله:  ،نسبقرب ال من بها مع صغرمها ملا اختصَّ  واحلسني 

 ََسن
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ب رق د ه أراألنَّ  ،ىٰ هذا املعن عىلٰ  يدلُّ  ا َوأ

ه من يف النسب من القوم: إنَّ  الرجل يقرُب  يف اليقكام  ،لقرابةا

ه من رسول لطف حملِّ  ذلك عىلٰ  يدلَّ  ر أنْ كَ نال يُ و ،أنفسهم

 أنْ رنا أنك اموإنَّ  وفضله، ]]٢٥٤[[ص / ته لهة حمبَّ ، وشدَّ 9 اهللا

 ). .اإلمامة.. أو عىلٰ  ،ه األفضلأنَّ  ذلك عىلٰ  يدلَّ 

، إليها  َي عِ ن دُ ل م فض عىلٰ  ة املباهلةلة آي ال د يقال له: ال شبهة يف

غريه،  مه عىلٰ ا تقدُّ قتضائه واني، ف ال املخ  ة عىلٰ حضوره حجَّ  َل عِ وُج 

 إالَّ  ة فيه جَّ ذلك املقام ليكون ح  يدعو إىلٰ  ال جيوز أنْ  9 النبيَّ  ألنَّ 

 ة بحديثاملنزلة، وقد تظاهرت الرواي  من هو يف غاية الفضل وعلوّ 

واحلسن  وفاطمة نني ملؤم ا  ري ها أم دعا إلي  9 نبيَّ ل ا وأنَّ  ، املباهلة 

  ذلك.  ىلٰ فسري ع الت هل  أ و  النقل ع أهل  ، وأمجواحلسني 

أصحاب اآلثار أشار بدفع أمري  أيِّ  ولسنا نعلم إىلٰ 

يستحسن مثل هذه  أحداً  نُّ نظوما  ،اهلةيف املب  املؤمنني

 قوله:  نعلم أنَّ  ، ونحنٰى الدعو
َ
َسن

ُ
ف
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�
َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 سَ ا َوأ

ُ
ز جيوال  مْ �

 نْ وال جيوز أ ه هو الداعي،ألنَّ ، 9 فيه النبيَّ  عوِّ دامليعني ب أنْ 

 يدعو غريه، كام ال جيوز أنْ  أنْ  ام يصحُّ نسان نفسه، وإنَّ دعو اإلي

 : ىلٰ تعاقوله  ذا كانيأمر نفسه وينهاها، وإ
َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ َوأ

ُ
َس�

ُ
ف
ْ
�
َ
 ا َوأ

رة يكون إشا وجب أنْ  9 غري الرسول ىلٰ يكون إشارة إ أنْ  ال بدَّ 

 نيؤمنأمري املعي دخول غري ال أحد يدَّ  هألنَّ ،  ننيؤمملأمري ا إىلٰ 

عنه دفع  ٰى من حك يف املباهلة، وما نظنُّ  ولديه وجته ووغري ز

عل مكان أمري جي أنْ  ىلٰ فيها يقدم ع دخول أمري املؤمنني 

ستغني عن االستدالل كامل ب مناملؤمنني غريه، وهذا الرض

أمري  ]]٢٥٥[[ص / لخود ة عىلٰ ث كافَّ يف إطباق أهل احلدلُّ تك

 ة.احلجَّ  يف اً استظهاروردناه أ  امهلة، وإنَّ يف املبا املؤمنني 



 املباهلةآية ) ٢٢( /حرف األلف   ......................................................................................................... ١٢٨

اإلبانة  القصد مل يكن إىلٰ  ا ما حكاه عن أيب هاشم من أنَّ وأمَّ 

إحضار من يقرب منه يف النسب،  ام قصد إىلٰ وإنَّ  ،الفضل نع

عو يد نْ عاه لوجب أ دَّ اما  كان إىلٰ لو  دقصال ألنَّ ، نفظاهر البطال

يل وعقاس بَّ م العإذ كان إسال، اس وولده، وعقيالً بَّ لعا

 ،ة املباهلة بزمان طويللقصَّ  ماً متقدِّ  9الرسول  إىلٰ اممهام وانض

د وفد السيِّ  لـامَّ اهلجرة،  منة سنة عرش كانت يفاهلة املب ألنَّ 

، 9 النبيِّ  ىلٰ عن اقفة نجراوالعاقب فيمن كان معهام من أس

ة مدَّ  النبيِّ  اس وعقيل معالعبَّ صول ح نيحلال وبهذه اني بو

باحلضور دون من  أمري املؤمنني 9 النبيِّ  صيصويف خت يحة،فس

 رناه.ما ذك ل عىلٰ ن جيري جمراه يف القرابة دليعداه ممَّ 

 فيها من صغر قه بدخول احلسن واحلسني ا تعلُّ فأمَّ 

 الم بلوغ احلل عن حدِّ ونقصاهنا  نِّ الس غرص م أنَّ فمعلو ،هامسنِّ

حكام األق علُّ تلا م حد� لغ احلبلو َل عِ ام جُ وإنَّ  ،العقل كامل يفينا

ا ا ال يمتنع معهيف تلك احلال سن� هام سنُّ ة، وقد كانعيَّ الرش

ة كان يف قصَّ  احلسن  سنَّ  ألنَّ ، لعقولكاميل ايكونا  أنْ 

 سني احل وسنَّ  ،شهور ةبعدَّ  سبع سنني  املباهلة يزيد عىلٰ 

عادات لق اخير اهللا تعاىلٰ  مذهبنا أنَّ  من أنَّ  ىلٰ ع ب السبعة،اريق

كامل العقل مع  أنَّ  صحَّ  هم بام ليس لغريهم، فلوصُّ وخي ،ةمَّ ألئل

خرق العادة، يل سب عىلٰ  فيهم د جلاز بمعتاليس  صغر السنِّ 

 ]]٢٥٦[[ص /: يف قوله تعاىلٰ  ٰى يكون املعن وليس جيوز أنْ 

 ََسن
ُ
ف
ْ
�
َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ ا َوأ  أنْ  بل ال بدَّ  ،ابة حسب ما ظنَّ رقلا قرب َس�ُ

 ضيل.صيص والتفللتخ يةتضمق اإلضافة هذهتكون 

مقامات  يف 9وقد عضد هذا القول من أقوال الرسول 

  فمن ذلك ما  ،ة قولناصحَّ أصحابه ما يشهد ب من  رية بمشهدكث

له  فقال، ض أصحابهبع عن َل ئِ ُس  9ه تظاهرت به الرواية من أنَّ 

 ام سألتني عن الناس ومل تسألني عننَّ «إ؟ فقال: عيلٌّ قائل: ف

ا علي�  ال تبغض ،بريدة سلمي: «يااألدة ربيل 9وقوله ، »يسفن

أنا  ُت قْ لِ وُخ  ٰى شجر شتَّ  من قوالِ اس ُخ لنا ي وأنا منه، إنَّ ه منِّفإنَّ 

 نمت د وقد ظهرحُ يوم أُ  9وقوله ، من شجرة واحدة» وعيلٌّ 

ه كني وفضِّ ملرشا يفته ه ونكايله بنفس  ؤمننيري املوقاية أم

اهنزام  عدذا بهر هظ ]]٢٥٧[[ص / ام جلمع منهم بعد اجلمع

قال  ٰى حتَّ  9ناس وانفالهلم وإسالمهم للرسول ال

«يا  : 9 فقال، ساة»هذه هلي املوا إنَّ  ، د: «يا حممّ  جربئيل

وال شبهة  ،منكام» «وأنا: ليئفقال جرب، ي وأنا منه» ه منِّإنَّ  ،جربئيل

ل فضيتلا يضام تقترناه من األخبار إنَّ  ذكيامف اإلضافة يف أنَّ 

 ون القرابة.دتصاص واالخيم والتعظ

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٣تلخيص الشايف (ج 

: : قوله تعاىلٰ فضله  به عىلٰ أحد ما ُيستَدلُّ  ]]٦ [[ص/

 َع
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
ْوا نَد

َ
 ا�

َ
�ْ اَءنَ نَ �ْ أ

َ
ِ  ا َءنَ ااَءُ�ْم َو�ِسَ نَ ا َوأ   مْ �ُ اءَ سَ َو�

َسنَ وَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
َس�ُ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
م� نَ ا َوأ

ُ
 ْم �

ْ
تَِهل

ْ
� ...  ٰآل عمران: آلية [آخر ا إىل

دعا أمري  9 يَّ بت أنَّ النب]. ووجه الداللة فيها: أنَّه قد ث٦١

املباهلة، وأمجع أهل  إىلٰ  واحلسن واحلسني  املؤمنني وفاطمة

م قاذلك امل يدعو إىلٰ  ال جيوز أنْ . وذلك عىلٰ لتفسري اول النق

ة إالَّ من هو يف ليكو م  لحن نعة. وننزل املوعلوِّ  غاية الفضل ن حجَّ

َسنَ : أنَّ قوله
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
فيه  باملدعوِّ  ٰى ُيعن وز أنْ ال جي ا َوأ

يدعو اإلنسان نفسه،  ، وال جيوز أنْ هو الداعي، ألنَّه 9 النبيَّ 

]] ٧ [ص[/نفسه يأمر  و غريه، كام ال جيوز أنْ دعي ام يصحُّ أنْ نَّ وإ

 وَ : قوله تعاىلٰ  ينهاها. وإذا كانو
َ
َسنَ أ

ُ
ف
ْ
 ا �

َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
مْ �  ال بدَّ أنْ  َس�ُ

أمري  ة إىلٰ إشار يكون وجب أنْ غري الرسول،  يكون إشارة إىلٰ 

عي دخو، ألنَّه ال أ املؤمنني    ل غري أمري املؤمنني وغري حد يدَّ

 . باهلةامليف  ته وولديه جوز

له   هلة إحضار منملبا باد كن املقصيقول: مل ي وليس ألحٍد أنْ 

ينفضله يف  لنسب. ب إليه يف ارمن يقبذلك صد كان املق بل، الدِّ

كانا   يف املباهلة وإنْ   سن واحلسنيحلا أنَّه أحرض ٰى أَال تر

 .ضللَِم أنَّه مل يكن املقصد مراعاة الفطفلني صغريين؟ فعُ 

 جبولوه، لما قا مر عىلٰ ، ألنَّه لو كان األباطلوذلك ألنَّ هذا 

وعقيل  اس إسالم العبَّ ولده وعقيالً، إذ كان و اسعبَّ عو اليد نْ أ 

مًا لقصَّ  9 النبيِّ  مهام إىلٰ وانضام زمان طويل، ألنَّ ة املباهلة بمتقدِّ

 دالسيِّ  وفد عليه  لـامَّ رة اهلجمن  نت يف سنة عرشاملباهلة كا

ال أساقفة نجران. وبني هذه احل عهام مناقب فيمن كان معلاو

ة فسيحة. 9 ع النبيِّ س وعقيل ماعبَّ الر وني حضوب ويف   مدَّ

باحلضور دون من عداه   ملؤمننيأمري ا 9 بيِّ النختصيص 

 ما ذكرناه. قرابة دليل عىلٰ يف ال جمراه ٰى ن جرممَّ 

ا إدخال  سنِّهام،   رصغيف املباهلة مع   احلسن واحلسنيفأمَّ

  نايف ي الاحللم  ونقصاهنام عن حدِّ بلوغ ر السنِّ أنَّ صغ فمعلوم

ة، عيَّ الرش امألحكق اعلُّ لت ااحللم حد� وإنَّام ُجِعَل بلوغ قل. كامل الع

يكونا  ال يمنع معهام أنْ  ااحلال سن�تلك يف  هام وقد كانت سنُّ
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ة امل احلسن  كاميل العقل، ألنَّ سنَّ  ة تزيد لهباكانت يف قصَّ

 سبعة.تقارب ال احلسني  ه بشهور، وسنَّ  لعلَّ سنني سبع عىلٰ 

ة مَّ ألئعادات لق الخير اهللا تعاىلٰ  ذهبنا أنَّ أنَّ من م ىلٰ ع

ل العقل حَّ أنَّ كامهم بام ليس لغريهم، فلو صوخيصُّ  ]]٨ [ص[/

سبيل خرق  عىلٰ  ليس بمعتاد، جلاز فيهم  مع صغر السنِّ 

ة فة غري مقتضيتكون هذه اإلضا نْ أ العادة، وليس جيوز

 للتخصيص والتفضيل.

يف مقامات كثرية   9 الرسولوال أق ن قول موقد عضدها ال

ة قولهما يشهد  من رت به الرواية ا تظاهمن ذلك م، فبصحَّ

؟ فقال: «إنَّام فعيلٌّ ابه فقال له قائل: عض أصح عن بُسئَِل  9 أنَّه

لربيدة  9ه لووق »، يسناس ومل تسألني عن نفسألتني عن ال

 «إنَّ  »،نهنا مي وأ ، فإنَّه منِّا، ال تبغض علي� مي: «يا بريدةلساأل

 من شجرة يلٌّ أنا وع لِقتوُخ  ٰى قوا من شجر شتَّ ُخلِ  لناسا

 ة».واحد

من وقاية أمري  قد ظهرُحد ويوم أُ  9]] وقوله ٩[[ص /

ه جلمع منهم بعد ضِّ وف كنيله بنفسه ونكايته يف املرش ؤمنني امل

فالهتم وإسالمهم زام الناس واناهنما ظهر، هذا بعد  عمج

»، إنَّ هذه هلي املواساةحمّمد،  ئيل: «ياربج قال ٰى حتَّ  9 الرسول

ل: «وأنا فقال جربئي ي وأنا منه»،منِّنَّه جربئيل، إ «يا: 9فقال 

 يض تقتافة فيام ذكرناه من األخبار إنَّامام». وال شبهة أنَّ اإلضكمن

 لقرابة.واالختصاص، دون ا يمالتفضيل والتعظ

*   *   * 

 :ـ)ه٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٢التبيان (ج 

: اىلٰ تع [أي قولهية أصحابنا هبذه اآل واستدلَّ  ]]٤٧٦[[ص 

 َم
َ
 �ِ ْن حَ �

َ
ك  اَءَك مِ ا جَ يِه ِمْن َ�ْعِد مَ اج�
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ع
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ْوا نَد
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�ْنَ 
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�ْنَ اَءنَ أ

َ
سَ اَءُ�ْم وَ َو�ِسَ  انَ اءَ َءُ�ْم َو�ِسَ اا َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ نَ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
م�   ا َوأ

ُ
�

نَْجعَ 
َ
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ْ
تَِهل

ْ
عْ نَ�

َ
 ل

ْ
ٰ اهللاِ  َت نَ ل

َ َ
�   

َ
�

ْ
 ]]٦١ان: [آل عمر �ِذبَِ� ال

 هني:جلصحابة من وكان أفضل ا ني ملؤمنأمري ا أنَّ  عىلٰ 

من   ز املحقُّ موضوع املباهلة ليتميَّ  أنَّ  : ]] أحدمها٤٧٧[[ص /

 ، بمن هو مأمون الباطنإالَّ  لفعَ يُ  أنْ  يصحُّ  الوذلك  ،بطلامل

 .اهللاند ع اسلنأفضل ا ،ة عقيدتهصحَّ  وعًا عىلٰ قطم

 سه بقوله: جعله مثل نف 9ه أنَّ  :والثاين
َ
َسنا َوأ

ُ
ف
ْ
�

 وَ 
ْ
�
َ
مْ أ

ُ
َس�

ُ
  :لهه أراد بقوألنَّ  ،ف

َ
�ْن

َ
 أ

َ
 احلسن واحلسني  ااَءن

ِ اَءنَ َو�ِسَ بال خالف. وبقوله:    . فاطمة  مْ اَء�ُ سَ ا َو�

َسنَ ه: وبقول
ُ
ف
ْ
�
َ
 ه مل حيرضألنَّ  ، س عيلٍّ أراد به نفسه ونف اَوأ

  يه أحد يف دان يوإذا جعله مثل نفسه، وجب أالَّ  ، خالف بال امهغري

 اربه.لفضل، وال يقا

مع  ه أدخل يف املباهلة احلسن واحلسني نَّ إ :هلم يلق  ٰى ومت

ني كانا مستحقَّ  نْ إو ،ثوابني للكوهنام غري بالغني وغري مستحقَّ 

 للثواب مل يكونا أفضل الصحابة.

بالغني  نا كا  حلسنياحلسن وا م أصحابنا: إنَّ هل قال

، خمصوصرشط  قر إىلٰ يفتل العقل ال البلوغ وكام فني، ألنَّ مكلَّ 

، وقد فًا عاقالً كونه مكلَّ  عىلٰ  يف املهد بام دلَّ  ٰى م عيسلَّ تك ولذلك

 - وقالوا أيضاً لة مثل ذلك. عتزملا ةمام من أئمَّ إحكيت ذلك عن 

مها، جدِّ ويهام  كانا أفضل الصحابة بعد أبام: إهنَّ -أعني أصحابنا 

 امه، فصغر سنِّالعفكثرة األ كثرة الثواب ليس بموقوف عىلٰ  ألنَّ 

 9 وإقرارمها بالنبيِّ  هللا وطاعتهام معرفتهام يكون أنْ  نميمنع  ال

من  كلِّ  ثواب د عىلٰ زيي امب وابه من الث حقُّ ستَ وجه يُ  وقع عىلٰ 

الكالم يف ذلك  . وقد فرغنامها وأبيهامجدِّ  ٰى عارصمها سو

 مامة.تاب اإليف كه نايواستقص

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الطربيس لفضال)/ ٢(ج  نجممع البيا

َمنْ ]] ٣١٠[[ص 
َ
 َحاج�  �

َ
معناه: فمن خاصمك   ،ك

ا  ِد مَ َ�عْ  نْ مِ ، ٰى ة عيسيف قصَّ  :أي ِ�يهِ ، دوجادلك يا حممّ 

مِ َك اءَ جَ 
ْ
ِعل

ْ
ه عبدي أنَّ  عىلٰ  ضحأي: من الربهان الوا ،ِمَن ال

 ناه. وقيل:  معيف دةا، عن قتورسويل
َ

ك َمْن َحاج�
َ
� حلقِّ يف ا .

َ : قوله إىلٰ دة ائع ِ�يهِ يف  اءواهل
ْ
  ق� ا�

َ
 ِمْن َر��ك

  ]،٦٠ عمران: [آل
ْ

ل
ُ
ق

َ
�  ّٰى د هلؤالء النصاريا حمم : َع

َ
� 

َ
 اوْ ا�

ز الصادق يِّ متُ  ماضية فاصلة،  ٰى خرة أُ حجَّ  وا إىلٰ لمُّ : هأي ،كلمة  إىلٰ 

 ذب.الكا من

 
ْ
 نَد

ُ
  ع

َ
 �ْ أ

َ
 ن

َ
 اَءن

َ
�ْن

َ
مْ ا َوأ

ُ
بـ  املراد أنَّ  ون عىلٰ : أمجع املفرسِّ اَء�

 َْن�
َ
 أنَّ  عىلٰ  واحلسني. قال أبو بكر الرازي: هذا يدلُّ  سناحل ااَءنَ أ

بنة ولد اال وأنَّ ]] ٣١١[[ص / ،هللاحلسن واحلسني ابنا رسول ا

 عتزلة: هذااملة ن وهو أحد أئمَّ ابن يف احلقيقة. وقال ابن أيب عال

 ل، ألنَّ حلا يف تلك انيفاحلسن واحلسني كانا مكلَّ  أنَّ  عىلٰ  لُّ يد

وقال أصحابنا: إنَّ صغر السنِّ مع البالغني.  ال جتوز إالَّ ة اهلاملب

 َل عِ ام جُ وإنَّ كامل العقل،  يف اني ونقصاهنا عن حدِّ بلوغ احللم ال

 كلتيف  هامكان سنُّة. وقد عيَّ ام الرشق األحكا لتعلُّ بلوغ احللم حد� 
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عندنا  أنَّ  عىلٰ ميل العقل. يكونا كا ا ال يمتنع معها أنْ احلال سن�

كهم فيه  هم بام ال يرشة، وخيصُّ  العادات لألئمَّ اهللا خيرق نْ وز أ جي

جلاز  لك السنِّ تمعتاد يف ل غري قعال كامل أنَّ  غريهم. فلو صحَّ 

مكاهنم من اهللا   عىلٰ  وداللةً  ، ن سواهمهلم عمَّ  إبانةً  ،ذلك فيهم

: 9 يِّ النب ار قولده من األخبؤيِّ ا يُ واختصاصهم. وممَّ  ىلٰ عات

 عدا».ا أو ق ان قامإمام ن«ابناي هذا

 َااَءنَ َو�ِس:  َّاملراد به فاطمة  أنَّ  فقوا عىلٰ ات َّرضه مل حي، ألن 

 تفضيل الزهراء عىلٰ  عىلٰ  ساء. وهذا يدلُّ من النغريها  املباهلة

قال: «فاطمة  9 النبيَّ  نَّ أ  يف اخلرب جاء  ده ماويعض .النساءمجيع 

لغضب  ضب يغ اهللا وقال: «إنَّ  ، ا»ما راهب يبنيي يربضعة منِّ

 ه قال: سمعتعن حذيفة أنَّ  لرضائها». وقد صحَّ  فاطمة، ويرٰىض 

دة نساء أهل فاطمة سيِّ  ين أنَّ ك فبرشَّ لَ مَ  أتاين«: يقول 9 النبيَّ 

  ، عائشةن ع ،قوعن مرس ،يالشعبوعن  .تي»مَّ أُ  ة، أو نساءاجلنَّ

: تكت، فسألتها فقالفضح مة شيئاً اطف إىلٰ  النبيُّ  قالت : أرسَّ 

أو نساء   ة،مَّ دة نساء هذه األُ تكوين سيِّ   ترضني أنْ أَال : ل يل«قا

 فضحكت لذلك». ؟املؤمنني

 َمْ �ِسَ و  من شئتم من نسائكم. : أي اَء�ُ

 ََسن
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َ
ن نسايدعو اإل أنْ وز جي والة. ا خاصَّ يعني علي�  اَوأ

 : كان قولهيدعو غريه. وإذا  أنْ  ام يصحُّ إنَّ ه، وسفن
َ
َسنَ َوأ

ُ
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ْ
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 يكون إشارة إىلٰ  وجب أنْ  غري الرسول، ىلٰ إشارة إ يكون أنْ  بدَّ 

وزوجته  نني عيلٍّ ملؤمدخول غري أمري ا يعه ال أحد يدَّ ، ألنَّ عيلٍّ 

 ،الدرجة وعلوّ  فضل،لاغاية  عىلٰ  وولديه يف املباهلة. وهذا يدلُّ 

ل. رسواهللا نفس الحيث ال يبلغه أحد، إذ جعله  إىلٰ  منه غوللبوا

ا يعضده من الروايات يقاربه. وممَّ  حد، واليه أ ف انيهما ال يدوهذا 

ئل: قا هل ه فقالض أصحابعبن ه سأل عأنَّ  عن النبيِّ  ما صحَّ 

له ووق  ،»يس؟ فقال: «سألتني عن الناس، ومل تسألني عن نفعيلٌّ ف

 نه. إنَّ ي وأنا مه منِّا فإنَّ غض علي� تب ال ،دةريب األسلمي: «يا ربيدةل

من شجرة  أنا وعيلٌّ  ُت قْ لِ ُخ و ٰى شتَّ  ا من شجروقلِ ُخ  ناسال

كني رشملا ايته يفكد وقد ظهرت نُح بأُ  وقوله ، واحدة»

هذا هلي املواساة»!  قال جربائيل: «إنَّ  ٰى تَّ اه بنفسه حووقايته إيَّ 

فقال   ، »منهوأنا ي نِّم هإنَّ  ، جربائيل] ]٣١٢ /[[ص  افقال: «ي

 .»جربائيل: «وأنا منكام

 
ْ
�
َ
سَ َوأ

ُ
 ف

ُ
 كم. جالمن ر شئتم يعني من مْ �

 
ْ

تَِهل
ْ
�
َ
م� ن

ُ
� اس. وقيل:ع يف الدعاء، عن ابن عبَّ أي: نترض  

ٰ  الكاذب. اهللالعن  فنقول: ،عنتلن
َ َ

ْعنََت اِهللا �
َ
 ل

ْ
نَْجَعل

َ
� 

 
َ

�
ْ
 ا.منَّ ]٦١ان: [آل عمر �ِذبَِ� ال

م ألهنَّ  ،بيِّ مع الن قَّ احل م علموا أنَّ أهنَّ  ة عىلٰ اآلية دالله هذويف 

فلو مل  ،لقبول اجلزية واخلزي وا بالذلِّ ، وأقرُّ هلةن املبانعوا عامت

 قوله يفن بطالن زعموا م، فكان يظهر ما هوهليعلموا ذلك لبا

ا مل ،ه دونهة بعدوِّ العقوب زولبن ناً متيقِّ  9 احلال. ولو مل يكن النبيُّ 

 .يهمة إشفاقه علأهله يف ذلك مع شدَّ  وخواصَّ  ل أوالدهخدأ 

*   *   * 

 هـ):٦٠٠ خبار/ ابن بطريق (تاألعيون صحاح  دة عم

هو  القرآن العزيز نَّ أ  بن احلسن: اعلم ٰى قال حيي ]]١٩١ص [[

 يشءب ولواله ملا كان يلزمنا التصديق، بتُ م من الكُ تقدَّ ق ملا مصدِّ 

 مة قولهب املتقدِّ تُ للكُ  قه هو املصدِّ أنَّ  الدليل عىلٰ لك، ومن ذ

 : اىلٰ وتع سبحانه
ً
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مْ َمعَ  ُ�  :٤١[البقرة[. 

ت  ب صحَّ تُ ق الكُ يز كثري، وبصد ومثله يف لفظ الكتاب العز 

لكتاب  ء اه أنبا كلِّ  هتم، وطريق ذلكفثبتت نبوَّ   األنبياء ٰى عود

ل  ُس م من الرُّ ق ملا تقدَّ صدِّ لعزيز امل ب االكتا ، وإذا كانالعزيز 

وفاطمة   بعيلٍّ  اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  القسم  عىلٰ  ه يقتصد  ب موقوفًا تُ والكُ 

مَ : تعاىلٰ بدليل قوله سبحانه و واحلسن واحلسني 
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وقد قيل:  ، ] ٦١ن: [آل عمرا �ِذبَِ� ال

  كال  وعىلٰ ،  ىٰ عيس إىلٰ  جعةرا  �ِيهِ  : ىلٰ يف قوله تعا ) اءهلا ( نَّ إ

بطال  إفقد صار ، 9 النبيِّ  ٰى ق دعو صدِّ لة هبم تُ ه ا ملبوجهني الا

 هبم. اهللا   لقسم عىلٰ ابم  يف القرآن الكري   حجاج أهل نجران

  هم الذين ذكرهم اهللا مهنَّ أ خبار األم يف الصحاح من وقد تقدَّ 

�ْنَ  :قوله تعاىلٰ  نَّ أ ، وتعاىلٰ 
َ
،  احلسني سن وحلا :ااَءنَ أ

 �ِسَ و ]]١٩٢ص [[/
َ
 و ،فاطمة  :ااَءن

َ
 أ

َ
َسن

ُ
ف
ْ
بن  : عيلُّ ا�

 هسنفالداعي ال يدعو  نَّ أل ،)يهم السالم أمجعنيلع( أيب طالب

 ريه.ام يدعو غوإنَّ 

يف  9 تصديق النبيِّ  عىلٰ  دليالً  قد جعلهم وإذا كان اهللا تعاىلٰ 

د هو ملجيا آنيز، والقررآن العزصدق الق عىلٰ  دعواه، وعالمة

 ر القسم هبم صا دفق،  بياءنب واألتُ ق لسائر الكُ صدِّ امل
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  ىٰ دإح نَّ أ  ولو علم اهللا سبحانه وتعاىلٰ  ،وكتاب بيٍّ ن لكلِّ  عديالً 

تصديق م مقامهم يف تصديقه وقية للرسول يقواملعجزات البا

، ت به وترك أهل البي ٰى د أتلكان ق عندهم  كتاب اهللا تعاىلٰ 

 وأرهب هلم ازعج بأبلغ اإلالَّ إحدين ااجل ٰى ما يلق 9 النبيَّ  نَّ أل

نجران باملباهلة  ٰى لنصار يدِّ وإذا كان التح ،يات يف قلوهبماآل

اهللا  بوحي منذلك ة، واب والنبوَّ تكالعند جحدهم   هبم

وتصديق  9 ذلك، تصديق النبيِّ   مقابلةيكون يف نْ أل تعاىلٰ 

باع هلم التِّ ة يف امَّ لألُ د أبلغ يف التعبُّ ك ذل كان ،الكتاب العزيز

 ،ةحلجَّ م اد كان أوجب يف لزويف التعبُّ  بلغأ  وما كان ،هبمواالقتداء 

 يسعال  قاً مضيَّ  اً بجواة كان وما كان أوجب يف لزوم احلجَّ 

خالل به وجب  يسع اإلق وجوبه وملخالل به، وما تضيَّ اإل

 منم بدليل ما تقدَّ ، 9 ومعرفة النبيِّ  اهللا تعاىلٰ  عرفةكوجوب م

ن وجوب الوالية ح محايف الص رَ كِ ذُ  االعزيز ممَّ ن الكتاب نظايره م

ووالية  وتعاىلٰ  كوجوب والية اهللا سبحانه  ألمري املؤمنني

مَ : تعاىلٰ يف قوله  9اهللا  لسور
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من الصحاح  كر اختصاصها به م ذدَّ تق وقد، ]٥٥دة: [املائ

 ل.مِّ أتملففيه كفاية  ل ذلكيتأمَّ ال ريب فيه، ولام ب

 ار: [قال] مهي

  هبم أهبالفكان الرسول    فمن باهل اهللا أعدائه

  نزالمن ويف بيت من أُ  عىلٰ    عجازهإووهذا الكتاب 

*   *   * 

 ): هـ٦٦٤(ت  طاوسبن  )/ عيلُّ ٢(ج  لاقباإل

هل  فيام نذكره من زيادة يف فضل أ) ٢( فصل ]]٣٤٩ص [[

 :املباهلة والسعادة 

ف األوصاف، هلة برشاملبا الف ألهلخلال شهادة أه اعلم أنَّ 

شيعتهم وأظهر النحراف أبلغ من شهادة ا من مع ما يعاملوهنم به

 تهم.حجَّ يف أنوار 

الذين باهل هبم   نَّ أ حة صحي يفم ك ما رواه مسلذل فمن

 احلسن واحلسني.ة ووفاطم عيلٌّ  9 يُّ النب

اتل والكلبي واحلافظ ابن مردويه بي ومقثعلال ورواه أيضاً 

وجابر بن عبد اهللا األنصاري واحلسن  اساهللا بن عبَّ  دبوع

 ذكر أسامئهم. ن ال حيرضينهم ممَّ ي وغريدّ ي والشعبي والسُّ البرص

 )آناف يف تفسري القرالكشَّ ( كتاب يف يرشالزخم ه أيضاً واور

 ِ�يِه ِمنْ : ىلٰ تعاله  قوتفسريعند 
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 :الواملباهلة قا اهم إىلٰ دع لـامَّ ه نَّ إي ما هذا لفظه: لزخمرشل افقا

ختالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأهيم: يا عبد  لامَّ فنظر، نرجع ون ٰى حتَّ 

 نَّ أ ٰى النصار يا معرش ؟ فقال: واهللا لقد عرفتمٰى ترا م ،املسيح

ما  ، واهللااحبكمصل من أمر لفصبا ل، وقد جاءكممرَس  بيٌّ ن داً حممّ 

م  ت صغريهم، ولئن فعلتنب فعاش كبريهم وال ا قطُّ ل قوم نبي� باه

ما أنتم عليه  ألف دينكم واإلقامة عىلٰ  الَّ إم أبيت نْ إ، فكنَّ لهلت

 فوا.جل وانرصفوادعوا الر

ٰ (توا رسول اهللا أف  تضناً غدا حموقد  )عليه وآلهاهللا]  [صىلَّ

ام، هلفخ عيلٌّ ه، وخلف يشاطمة متن، وفسبيد احل آخذاً ني، حسلل

 ]]٣٥٠ص [[/ سقفال أُ ، فقا»نومِّ أوهو يقول: «إذ أنا دعوت ف

يزيل  نْ ألو شاء اهللا  وجوهاً  ٰى ألر ينِّ إ ،ٰى النصار نجران: يا معرش

وجه   عىلٰ  هبا، فال تباهلوا فتهلكوا، ومل يبَق  ه ألزالهمكانعن  جبالً 

ا ال ننَّ أ رأينا  ،مالقاس االوا: يا أبقيوم القيامة، ف ىلٰ إ ينارصألرض نا

ذا أبيتم إف« ديننا. قال: عىلٰ  بتدينك ونث ك عىلٰ نقرَّ  نْ أ نباهلك و

سلموا يكن لكم ما للمسلمني وعليكم ما عليهم»،  أفلة باهامل

 ،لنا بحرب العرب طاقة ناجزكم»، فقالوا: ماأُ  ينِّ إ«ف فأبوا، قال:

ننا،  نا عن ديدَّ ا وال ترفينوال خت غزوناال ت نْ أ  احلك عىلٰ ولكن نص

 يف وألف صفرف يف ألة، عام ألفي حلَّ  إليك يف كلِّ  يؤدِّ نُ  نْ أ  عىلٰ 

ذلك وقال:  عادية من حديد. فصاحلهم عىلٰ  عاً وثالثني در رجب،

ٰ  نَّ إبيده  يس«والذي نف العنوا  ولو ،نجران عىلٰ  اهلالك قد تدىلَّ

، اً م نارعليه واديم الطرض، والازيروخن خوا قردةً ِس ملُ 

رؤوس الشجر، وملا  الطري عىلٰ  ٰى حتَّ  جران وأهلهستأصل اهللا نوال

 هيلكوا». ٰى هم حتَّ كلِّ  ٰى ارالنص ول عىلٰ حلحال ا

  خرج وعليه مرط مرحل من 9رسول اهللا  نَّ أ وعن عائشة: 

 جاء احلسني فأدخله، ثمّ  ثمّ  ،اء احلسن فأدخلهود، فجأسشعر 

 قال:  ثمّ ، عيلٌّ  مّ فاطمة، ث
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نه املباهلة إالَّ ليتبنيَّ الكاذب م ما كان دعاؤه إىلٰ قلت:  نْ إف

  ىٰ كاذبه، فام معنمن خصمه، ومن ذلك أمر خيتصُّ به وبمن يو

 ء؟ساالنناء واألب
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انه تيقاله واسه بحثقت لة عىلٰ دالال د يفلك آككان ذقلت: 

 وأحّب  ،هبدته وأفالذ كعزَّ أ تعريض  عىلٰ  بصدقه، حيث استجرء

ثقته  له وعىلٰ  ض نفسهتعرُّ  عىلٰ  ومل ينترصيه بذلك، الناس إل

ته، هالك االستيصال،  عزَّ أ ته وهيلكه مع أحبَّ  ٰى بكذب خصمه حتَّ 

األهل  عزّ أ مساء، ألهنَّ بناء والنألا لة، وخصَّ ت املباهمتَّ  نْ إ

 بدأهم الرجل بنفسه وحارب دوهنم اموربَّ  وب،لصقهم بالقلأ و

الضغائن يف  قون مع أنفسهما يسوكانو مَّ ومن ثَ  ،لتَ قيُ  ٰى حتَّ 

أرواحهم محاة ة عنها بادالذون احلروب لتمنعهم من اهلرب ويسمُّ 

 هنبِّ ليُ  م،سهنفأ عىلٰ  مهم يف الذكروقدَّ  ]]٣٥١ص [[/احلقائق، 

 مون عىلٰ مقدَّ  مهنَّ بأ تهم، وليؤذنم وقرب منزلاهنمكلطف  عىلٰ 

فضل  عىلٰ منه  ٰى أقو ءيش الل دلي، وفيه امون هباألنفس مقدَّ 

ة ة نبوَّ صحَّ  ، وفيه برهان واضح عىلٰ الكساء  أصحاب

 م أجابوا إىلٰ هنَّ أ مل يرو أحد من موافق وال خمالف  هألنَّ ، 9 يِّ النب

 رشي.كالم الزخم رخآا هذ .ذلك

باهلة من طريق  املمن فضل يوم فيام نذكره ): ٣(فصل 

 : املعقول

 ٰى لنصار )وآله صلوات اهللا عليه( نبيِّ اهلة البيوم م اعلم أنَّ 

 ت:اوكرام ة آياتعدَّ  الشأن اشتمل عىلٰ  عظيم نجران كان يوماً 

اهلة  فيه باب املب ل مقام فتح اهللا ه كان أوَّ نَّ أ فمن آياته: 

 . تهناججه وبيِّ عند جحود ح اضلة،ة الفلَّ امل هذه ة، يفصلفاال

وات اهللا لص(ولرسوله  ل يوم ظهرت هللا ه أوَّ نَّ أ ومن آياته: 

ة واجلزية، الذلَّ  ٰى لزام أهل الكتاب من النصارإة، بالعزَّ  )لهعليه وآ

 ته ومراداته.حكم نبوَّ وهلم عند ودخ

ة يَّ إلهلة اقوَّ الت رسادقا ل يوم أحاطت فيهه أوَّ نَّ أ ومن آياته: 

 يه باملعقول.عل ن حيتجُّ كا بمن ة، يَّ النبو قدرةوال

ل يو ملحّمد يق بنور التصد شموسه قتأرش  مومن آياته: أنَّه أوَّ

 ، بالتفريق بني أعدائهمن جانب اهللا  )صلوات عليه وآله(

 وأهل ثقاته.

ختصيص أهل   9فيه رسول اهللا  أظهره يوم نَّ أ ومن آياته: 

 . هتماماقم علوِّ بيته ب

حلسن واحلسني  ا نَّ أ لعباده،  يوم كشف اهللا  هنَّ أ  ومن آياته:

 ، أحّق سنِّ عليه من صغر ال انكاا م، مع )السالم عليهام أفضل(

اهدين واملج )اهللا عليه صلوات(باملباهلة من صحابة رسول اهللا 

 ته.يف رساال

ابنته  نَّ أفيه  ه يوم أظهر اهللا نَّ أ ومن آياته:  ]]٣٥٢ص [[/

ة، من اهلملب مقام ا، أرجح يف)عليها اهللات صلو(فاطمة  ةمعظَّ ملا

 ه.تاايعن تباعه وذوي الصالح من رجاله وأهلأ 

بن أيب  موالنا عيلَّ  نَّ أ فيه  ه يوم أظهر اهللا نَّ أ ومن آياته: 

ه من نَّ أ ، و) عليهامت اهللاصلوا( ول اهللانفس رس طالب 

رة افرتقت الصو نْ إو ه،مرادات مراده من نَّ أمعدن ذاته وصفاته، و

 ته. جهاضل من سائر واحد يف الف ٰى عنفامل

اهلة بوسم، ر عن مقام املبخَّ تأ نم كلُّ  مَ ِس ه يوم وُ نَّ أ ومن آياته: 

 .الماتهونرش ع قدم عليه يف االحتجاج هللا  ه دون مننَّ أ  يضيقت

سالم، فيام عرفنا من مثله قبل اإل رِ ه يوم مل جينَّ أ اته: ومن آي

 ه.اتايروو النقل صحيح

وعرس يف جملس  ٰى ة الدعونَّه يوم أخرس السُّ نَّ أ ته: ومن آيا

من مل  من كلِّ   اهللا لة أكرم عىلٰ هباامل أهل نَّ أ، بٰى منطق الفتو

 داته.بطاعاته وعبا بنييصلح ملا صلحوا له من املتقرِّ 

يوم املباهلة يوم بيان برهان الصادقني، الذين  نَّ أ ومن آياته: 

 اته.قرآنه وآي سيف مقدَّ هم عابباتِّ  أمر اهللا 

لكلِّ واحٍد من  اهلة يوم شهد اهللا ملباأنَّ يوم  ومن آياته:

 حياته. ة باهلة بعصمته مدَّ ملا أهل

ة وَّ يوم املباهلة أبلغ يف تصديق صاحب النب نَّ أ ومن آياته: 

اهم بالقرآن، وأظهر يف الداللة الذين حتدَّ  يالتحدِّ والرسالة من 

 ا: قالو قرآنالب ) عليهصلوات اهللا(
َ
ش

َ
ْو �

َ
 ا�

ْ
ل
ُ
ق
َ
 نَ ُء ل

ْ
 هَ ا ِمث

َ
 ل

َ
 اذ

 باهلة فامويوم امل ،بهتانلام كان قوهلم يف مقا ، وإنْ ]٣١فال: نأل[ا

 هتلظهور حجَّ  تهللعجز عن مباهل اجلحود ٰى دعو قدموا عىلٰ أ 

 وعالماته. 

وصان  ،طفأ اهللا به نار احلربأ يوم املباهلة  نَّ أ ومن آياته: 

ان ن هيجصهم مكرب، وخلَّ ال ومن ادهاجلن م وجوه املسلمني

 ،ؤسوالب الغزو ؤوس، وعتقها من رقِّ الرة بالنفوس واملخاطر

 املوصوفني فيها بصفاته.لة املباههل أ ف لرش

ن لسان واجلناالبيان وال نَّ أ ومن آياته:  ]]٣٥٣ص [[/

 جز عن رشح كامل كراماته.اعرتفوا بالع

قوق عرفة بحامل هلأ يكون ا ينبغي أنْ فيام نذكره ممَّ ): ٤( فصل

 :لشاملةا م اهللا عَ نِ من االعرتاف ب  املباهلة

ام ذكرنا من فضله نَّ ليه، وإأرشنا إ ام ممَّ ظعأ  يوم املباهلة اعلم أنَّ 

 عليه.  نا اهللابحسب ما دلَّ 



 ١٣٣  .........................................................................................................  املباهلة آية) ٢٢لف / (حرف األ

ر لنا يف األزل، من غري  تااخ اهللا  يف أنَّ  راً مفكِّ وكن أنت 

ا جاحدين هب هلبات نوراً أا، وال فضيلة صدرت عنَّ اوسيلة منَّ

، ومتحو ٰى يهود والنصارال ٰى عونورها دتكشف ب موساً وش، اراً فَّ كُ 

 ٰى وخيسف ببدورها دعو سهم،وشمو مرار رشعهمتسا آثار

من نحوسهم، وختلع به  ة بعبادة أصنامهم وختليطهم هبااجلاهليَّ 

هبدايتها موات األلباب،  ٰى بالتكليف للرتاب، وحيي يفخلع الترش

ال قد ع نار، هبا إىلٰ م دار الثواب، ويأيت نعي مادولها ألج وتعمُّ 

ا  عنَّ ف هبافَّ خوزفريها، ف اهبكل وسعريها، وحروب قد اشتدَّ ها هلب

طفاء رشرها إر، وهول ذلك اخلطر والرض وعن سائر البرش

ا، وعها وهدم ربوعهالطاعة، وقرب مج ة بأهل بمباهلة ساع

حوزة  ٰى ومح، همخالصإ قدام أرباب املباهلة، وراياتإبثبوت 

 العاملني. أمر ربِّ  عن هلة الصادرةبتلك املبا سالم واملسلمنياإل

يف وتعظيم أهل املقام الترش قِّ ح اهلة منم املبويالفلهذا 

يكون هذا اليوم من  أنْ  يضاللطيف، يقت يف، وختفيف املالكالرش

ام السعادات، معمور املجالس البشارات وأكرم أيَّ  ماأعظم أيَّ 

  ل، معروفًا ن الفضائ، وذكر ما فيه ماهللا  ىلٰ اء عثنلاملحافل بوا

مور األُ  نهبم م دفع اهللا  ماحقوق ملوك أهل املباهلة و  به

ه هبم جَّ توي نْ أ جلة، واهلائلة، وما نفع بمباهلتهم يف العاجلة واآل

ألطاف الكرامات، فيام يكون  هب اف الكربات وواكشَّ  فيه إىلٰ 

 عليه. ة أهلهيم اليوم املذكور وعزَّ ظعت رقد ، وعىلٰ إليه العبد حمتاجاً 

*   *   *  

يناالعتقاد/ نصري  دريجت  هـ):٦٧٢ (ت يسوطال الدِّ

َسنَ ): ولقوله (تعاىلٰ  ]]٢٦٧ [[ص/
ُ
ف
ْ
�
َ
  .اَوأ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /القيامة النجاة يف

عَ : ل: قوله تعاىلٰ ]] األوَّ ١٤٨[[ص 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

َ
 وْ ا�

ُ
ع

ْ
 ا نَد

َ
ا  نَ اءَ نَ �ْ أ

�ْنَ 
َ
ِ نَ اءَ  َو�ِسَ اَءُ�مْ َوأ  اَءُ�ْم وَ سَ ا َو�

ْ
�
َ
َسنَ أ

ُ
 ف

ُ
ف
ْ
�
َ
[آل  مْ �ُ سَ ا َوأ

ذلك  ا إىلٰ دعا علي�  ه ه أنَّ ستدالل بوجه اال ،]٦١ عمران:

 غاية فضله.  عىلٰ  يدلُّ  املقام، وذلك

قصد باملباهلة بيان  ه أنَّ  :حدمهال فلوجهني: أ ا األوَّ أمَّ 

هو باملباهلة من يكون  خيصَّ  أنْ  يضتقي، وذلك الذي جاء به دينه

 كان عىلٰ ا: لو يقولو نْ افقني أ نملل لكان ه، وإالَّ ة لاية املحبَّ يف غ

ه بُّ من ُحيِ  املباهلة نزول العذاب عىلٰ  بصرية من أمره لدعا إىلٰ 

 وخياف عليه، دون من ليس كذلك.

وع ذلك املوضيف هم الذين أحرض عىلٰ  9 شفقة النبيِّ  ثّم إنَّ 

كام  الً اس وعقيلعبَّ ا حرض ألة قرهبم، وهو باطل، وإالَّ دَّ شلا إمَّ 

أفضل  عيلٌّ  يكون فيلزم أنْ  ،، أو لكامل فضلهما علي�  أحرض

 اخللق.

 وجب أنْ  9له  نفساً   س عيلٍّ كانت نفلـامَّ ه الثاين: أنَّ 

 كَ رِ تُ الوحدة ذلك،  مقتٰىض  نَّ ثبت له، ألمجيع ما ي  يثبت لعيلٍّ 

د تعدُّ ال]] العقل وهو ١٤٩/[[ص  ورةبرض َف رِ عُ  امبه في العمل

ة، لنبوَّ كا أو بنظره منهام هبا،  حدٍ او كلُّ  التي اختصَّ  فاتوالص

 فيجب العمل به فيام عداه.

*   *   * 

مة احلّيل (ت السعديَّ  الرسالة  هـ):٧٢٦ة/ العالَّ

 دعائهم عىلٰ ه باالستعانة بنبيَّ  تعاىلٰ اهللا وأمر  ]]٢١[[ص 

عَ  :ال تعاىلٰ قف، انجرن ٰى نصار
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ْوا نَ �

َ
 ا�

ْ
�ْنَ د

َ
 أ

ُ
ا  نَ اءَ ع

�ْنَ 
َ
ِ ا وَ اَءنَ �ِسَ وَ  مْ �ُ اءَ َوأ َسنَ سَ �

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ م� ا اَء�ُ

ُ
ْم � َس�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
َوأ

 
ْ

تَِهل
ْ
، واملراد باألبناء: احلسن ]٦١ [آل عمران:اآلية  ... نَ�

، الب بن أيب ط ساء: فاطمة، وبالنفس: عيلُّ واحلسني، وبالن

مر ألوأصلح لكان ا تعاىلٰ اهللا عند رب ق م أ هغريولو كان 

 .وىلٰ أ عاء دلا هبم يفنة باالستعا

   **   * 

مة /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦احلّيل (ت  العالَّ

 :باهلةآية امل]] ١٧٧[[ص /

�ْنَ  أنَّ  عىلٰ  ونأمجع املفرسِّ  السادسة:
َ
احلسن  ة إىلٰ إشار ااَءنَ أ

سَ  ،واحلسني
ُ
ف
ْ
�
َ
 َوأ

َ
 ، عيلٍّ  ة إىلٰ إشار، ]٦١[آل عمران:  ان

 ،اد املساواةرملوا ،9] ]١٧٨د /[[ص فجعله اهللا نفس حممّ 

وهذه  .فبالترصُّ  وأوىلٰ مل أك ،فبالترصُّ  اوي األكمل األوىلٰ مسو

رتبة موالنا أمري املؤمنني  علوِّ  دليل عىلٰ  ية أدلُّ اآل

س رسول اة لنفاملساوحكم ب ه تعاىلٰ ألنَّ  ، ]]١٧٩ [[ص/

 يُّ وأ  ، اءدعال يف 9 نه يف استعانة النبيِّ عيَّ  اىلٰ تعه وأنَّ  ،9اهللا 

إليه  الدعاء يستعني به عىلٰ  ه بأنْ نبيَّ  اهللا يأمر من أنْ  أعظم لةفضي

 ؟هذه املرتبة حصلت وملن ؟ل بهالتوسُّ و

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /كشف املراد  هـ):٧٢٦العالَّ

   تعاىلٰ لقوله قال: و ]]  ٥٢٥[[ص  
َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
  .] ٦١:  ن راعم[آل    ا َوأ

أفضل من  ه نَّ أ  عىلٰ  الُّ : هذا هو الوجه الثالث الدولأق



 املباهلةآية ) ٢٢( /حرف األلف   ......................................................................................................... ١٣٤

عَ  :قوله تعاىلٰ  هوو ،غريه
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
ْوا نَد

َ
�ْنَ ا�

َ
�ْنَ اَءنَ  أ

َ
ُ�ْم  اءَ ا َوأ

َسنَ ا َو�ِسَ اَءنَ َو�ِسَ 
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ اَءُ�ْم َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ة افَّ ك ونفق املفرسِّ اتَّ ، وا َوأ

 اء إشارة إىلٰ لنسوا ،سني حلوان احلس األبناء إشارة إىلٰ  أنَّ  عىلٰ 

 :يقال وال يمكن أنْ  . عيلٍّ  إىلٰ رة اشإ سواألنف ،فاطمة 

 وال شكَّ  ، املساويإالَّ  املراد من ذلك فلم يبَق  ،نفسيهام واحدة إنَّ 

 .فمساويه كذلك أيضاً  ،أفضل الناس 9رسول اهللا  يف أنَّ 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /ممعارج الفه  هـ):٧٢٦العالَّ

 :9 يِّ د النبأفضل اخللق بع  علي�انَّ يف أ]] ٤١٧ [ص[

عَ : لقوله تعاىلٰ  ،أفضل اخللق هال: وألنَّ ق 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ْ
ْوا نَد

َ
  ا�

ُ
ع

�ْنَ 
َ
َسنَ  قوله: إىلٰ  ... ااَءنَ أ

ُ
ف
ْ
�
َ
]، ٦١[آل عمران:  اَوأ

النفس املراد ب إذ أفضل اخللق، فكذا مساويه،  حمّمدو

 وخلرب الطري.  .ساويامل

 هأنَّ  :رهرية، وتقني اللّميَّ من الرباههان سابع برا هذأقول: 

ا أمَّ  .ا لإلمامةفيكون مستحق� ]] ٤١٨[[ص / ،قضل اخللأف

 فلوجهني:  ،لاألوَّ 

عَ : دمها: قوله تعاىلٰ حأ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
�ْنَ �

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ْوا نَد

َ
ا  اَءنَ ا�

�ْنَ 
َ
مْ َوأ مْ ا َو�ِسَ اَءنَ َو�ِسَ  :قوله إىلٰ  ... اَء�ُ ال خالف و ،اَء�ُ

 ل أنْ ويستحي،  هاهنا هو عيلٌّ  بالنفس املراد أنَّ ء البني العق

 فإذن ليس املراد إالَّ ، هي نفس حمّمد   ن نفس عيلٍّ وتك

يكون  كان أفضل اخللق، فمساويه جيب أنْ  ّمد وحم، املساواة

 كذلك.

  النبيَّ  أنَّ  راً واتمت نقالً  َل قِ ه نُ : خرب الطري، وهو أنَّ الثاين

، فجاء  يأكل معي»  خلقك إليك بِّ أحآتني ب مَّ هُ قال: «اللَّ 

 زيادة الثواب، وذلك ال هلا إالَّ  ٰى ال معن تعاىلٰ  هللاة وحمبَّ  . عيلٌّ 

 ،أكثر من غريه  عمل عيلٍّ  يكون مل، فيجب أنْ العب يكون إالَّ 

 فهو أفضل من غريه.

*   *   * 

 هـ):٧٢٦احلّيل (ت  مةالعالَّ  /يقني مناهج ال

  :ىلٰ عاالثاين: قوله ت]] ٣٩٨[[ص 
ْ

ل
ُ
ق

َ
عَ �

َ
وْ �

َ
 ا�

ُ
ع

ْ
  ا نَد

َ
ا  اَءنَ �ْنَ أ

 
َ
 َوأ

َ
 اءَ �ْن

ُ
 ْم َو�ِسَ �

َ
 ا َو�ِسَ اَءن

َ
َسن

ُ
ف
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
سَ اَء�

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ ا َوأ

ُ
� 

املراد بالنفس هاهنا هو  أنَّ  فق الناس عىلٰ ، اتَّ ]٦١: عمران [آل

 . عيلٌّ 

حمال، بل املراد املساواة   لكذ فس، فإنَّ اد الناحتِّ  وال يريد

يكون ال  9 هللا و رسولالذي ه فضللألي ، واملساومطلقاً 

 أفضل. شكَّ 

من غري   ثبوت الوالية مطلقاً  ن االستدالل هبذا عىلٰ يمكوقد 

ثبت تف 9 لرسول اهللا ه مساوٍ نقول: إنَّ  ة بأنْ ليَّ ط األفضوسُّ ت

 الوالية كام ثبت ملساويه.

*   *   * 

 ـ):ه٨ابن العتائقي (ق ح والتبيني/ يضااإل

  : وله تعاىلٰ ق: ين(الثاقوله: ]] ٣٨٢[[ص 
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
� 

َ
ْوا  ع

َ
ا�

 
ْ
د

َ
 ن

ُ
 . ])٦١عمران: آل [ يةاآل ...	ع

 أنَّ  :ريرهة، وتقيَّ اللمّ  أقول: هذا برهان قاطع من الرباهني

 . لإلمامة افيكون مستحق�  ،أفضل اخللق  اعلي� 

 وجهني:فلل ا األوَّ أمَّ 

 قوله:  : مها أحد 
َ
 َوأ

ُ
ف
ْ
مْ َسنَ � َس�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
ء  ال ، وال خالف بني العق ا َوأ

هي   نفس عيلٍّ ون يك  أنْ يل ستح وي  ،  هنا هو عيلٌّ  س ف ن ال ب  املراد  أنَّ 

أخو   يشء قول: هذا ال  ت كام  ،  املساواة الَّ ، فإذن ليس املراد إ نفس النبيِّ 

د واجب  مّ وحم  . فمساويه كذلك  ، د أفضل اخللق وحممّ  . يشء هذا ال 

  ، كة ئ د أفضل من األنبياء واملال وحممّ  . يه كذلك ساو فم  ، م قدُّ طاعة والت ال 

  فته. خلي ه و ت لوصيِّ ه ثب اجلملة ما ثبت ل ب و   . ك فمساويه كذل 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يورياملقداد الس /اللوامع اإلهليَّة

  ،9 ه مساوي النبيِّ ل: أنَّ ] األوَّ [الوجه ]]٣٨٣[ص [

 فضل.أ  اوي األفضلأفضل، ومس والنبيُّ 

عَ  :: فلقوله تعاىلٰ وىلٰ ا األُ أمَّ 
َ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
� 

ُ
ع

ْ
ْوا نَد

َ
  ا�

َ
  اَءنَ ا�ْنَ أ

 وَ 
َ
 ْم اَء�ُ �ِسَ ا وَ اَءنَ ُ�ْم َو�ِسَ اءَ نَ �ْ أ

َ
َسنَ َوأ

ُ
ف
ْ
َسُ�مْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
[آل  ا َوأ

املراد بالنساء فاطمة،  أنَّ  ىلٰ ون عفق املفرسِّ واتَّ  ].٦١عمران: 

 املحال أنْ من ، و و عيلٌّ وباألبناء احلسنان، وباألنفس ه

ن يكو ، فبقي أنْ حقيقةً  9 هي نفس النبيِّ   تكون نفس عيلٍّ 

مها  -   عرفتكام - ملتساويانة هي التساوي، واليَّ واملثة، ليَّ ثامل رادامل

ما حصل  كلَّ  ذلك أنَّ  يضمسند صاحبه، فيقتاللذان يسند أحدمها 

ما أخرجه  إالَّ   من الفضائل فمثله حاصل لعيلٍّ  9ملحّمد 

ا فهو ممَّ  ،أفضل 9 حمّمداً  ا أنَّ أمَّ فيام سواه. و اعام�  ٰى فيبق ،دليلال

 ب.كذلك، وهو املطلو  فيكون عيلٍّ  ،هفية بهش ال

 9 س هو النبيُّ يكون املراد بالنف ال جيوز أنْ  مَ ـلِ  قلت: إنْ 

ما ذكرمتوه جماز خالف   يف حقيقته؟ ألنَّ  ليكون اللفظ مستعمالً 
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عنه  عربَّ م يُ نايف ما ذكرناه، إذ املعظَّ ة اجلمع ال تاألصل، وصيغ

 كـ  باجلمع
َ

يْك
َ
ص� َعل

ُ
ق
َ
ُن �

ْ َ
� ]٣: فسيو[. 

 بدليل،  ليه إالَّ ر إافال يص ،هر: هذا خالف الظاالً أوَّ قلت: 

يكون  : يلزم أنْ ياً . وثانين نقلوا ذلكاملفرسِّ  أنَّ  وقد ثبت خصوصاً 

 .، وهو باطلوالداعي واحداً  املدعوُّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري /النافع يوم احلرش

 : نيتجهفل ،فضلأ ه نَّ أ ا أمَّ ]] ١١٧[[ص 

فكذا   ، أفضل يُّ بوالن، 9 يِّ للنب ه مساوٍ نَّ أ  :ىلٰ اجلهة األُو

 ساويا. يكن م مل مساويه، وإالَّ 

َسنَ  آية املباهلة: يف فلقوله تعاىلٰ  ،له ه مساوٍ نَّ أ ا أمَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ا  َوأ

 
ْ
�
َ
َس�ُ َوأ

ُ
َسنَ بـ  واملراد ،مْ ف

ُ
ف
ْ
�
َ
ملا  ،طالب  يبأ بن  هو عيلُّ  اأ

ه ليس املراد به نَّ أ وال شكَّ  ،حيصحالبالنقل ]] ١١٨[[ص /ثبت 

ه مثله نَّ أاد اد، فيكون املرلبطالن االحتِّ  ،سهنف ينفسه ه نَّ أ 

ذا كان إالشجاعة، و مثله يف يأ  )سداألد زي(ومساويه، كام يقال: 

 ملطلوب.و اوه ،أفضلكان له  مساوياً 

دعائه   املباهلة يف  احتاج إليه يف 9 النبيَّ  نَّ أ  ة:الثانياجلهة 

أفضل من  حتاج إليهنساب، واملألالصحابة وا نم هغرين دو

ة من قواعد النبوَّ  ية التي ههذه الواقعة العظيم يف خصوصاً  ،هغري

 ا. هتساومؤسَّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

 : ل: قوله تعاىلٰ وَّ األ]] ٣٥٣ [[ص
َ
� 

ْ
ل

ُ
ْواعَ ق

َ
�ْنَ  ا�

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ا  َءنَ انَد

 
َ
�ْن

َ
 اءَ َوأ

ُ
 �ِسَ وَ  مْ �

َ
ِ ا وَ اَءن  اسَ �

ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
 َء�

َ
َسن

ُ
 ا وَ ف

ْ
�
َ
 أ

ُ
َس�

ُ
[آل  مْ ف

َسنَ بـ  راد، وامل]٦١عمران: 
ُ
ف
ْ
�
َ
قل ، ملا ثبت بالن هو عيلٌّ  اأ

قيقة، احل يف 9 النبيِّ نفسه هي نفس  وليس املراد أنَّ  .الصحيح

ذ هو إأي نفسه كنفسه، جاز امل اد، فوجب محله عىلٰ لبطالن االحتِّ 

سد يف أي مثل األ )سدزيد األ( :مقوهل ة يفاللغل أهبني  رفاملتعا

أي مثله يف الفقه.  )و حنيفةأبو يوسف [هو] أب(، واعةالشج

أفضل من سائر الصحابة، فنفس  9 نبيِّ نفس ال ومعلوم أنَّ 

 كذلك.  عيلٍّ 

  * *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج الرصاط املستقيم 

سَ وَ : اهلةباملة آي يف قوله تعاىلٰ  : ]] منها٢٤٩[[ص 
ُ
ف
ْ
�
َ
ا  نَ أ

 
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ة مَّ ت األُ اجتمعوقد  ،ه نفسهسامَّ  ]، ٦١آل عمران: [ ف

 بيت.ة أهل الأفضليَّ  داللتها عىلٰ  عىلٰ 

ك هلِ لُي  ، كبده  ته وأفالذزَّ بأع 9 خرج النبيُّ  : ي قال الزخمرش 

فضل أصحاب  منه عىلٰ  ٰى قو أ  يشء وفيه دليل ال  ، ته خصمه مع أحبَّ 

 ٰى أر  : سقف حيث قال ذلك لألُ  الح  وقد  ، م ه غري  عىلٰ  ء سا الك 

 ،وذكر خطيب دمشق  . ألزاله  جبًال يزيل  أنْ  ] اهللا [ ا وأل لو س  وجوهاً 

 اس الثالث منما أخرجه مسلم يف الكرَّ  ، صول وصاحب جامع اُأل 

  . اسني كرَّ  حدِّ   عىلٰ  وأخرجه يف آخره أيضاً   ، ع اجلزء الراب 

  يف ذيموالرت ،نيحيصحيف اجلمع بني ال احلميدي ورواه عن

  ، عيلٍّ  ه سبَّ كتر عاوية عىلٰ اص حني المه ميب وقَّ حديث سعد بن أ 

ي بمنزلة منِّتكون  أنْ  ا ترٰىض «أمَ  :9 له النبيُّ  ثالث قاهلنَّ  :فقال

 بُّ ُحيِ  رجالً  الراية غداً  عطنيَّ «ألُ : 9له قوو ،»ٰى هارون من موس

  ، اي� علفأعطاها  ،ه»ولُ ورس ه اهللاُبُّ ُحيِ ]] ٢٥٠[[ص /ه وورسولَ  اهللاَ

 مَّ هُ «اللَّ : وقال ،هنيوبزوجته واباهلة دعا به ية املبنزلت آ لـامَّ و

 .»هؤالء أهيل

 نزلت اآلية لـامَّ  :بيوالكل مقاتل إىلٰ  ويف تفسري الثعلبي مسنداً 

 :قال ؟ٰى ما تر :للعاقب ٰى قالت النصار ،هبم 9 وخرج النبيُّ 

فعاش كبريهم وال  اي� عن قوم نبما ال واهللا ،ه نبيٌّ تم أنَّ واهللا لقد عرف

وجه  عىلٰ  َق موه مل يبتهلبا إنْ  :سقفوقال األُ  ،بت صغريهمن

فر وألف  صة يفألف حلَّ  فطلبوا املصاحلة عىلٰ  ،ايناألرض نرص

 بيده إنَّ  يس«والذي نف: وقال ،همفوادع ،عام  ة يف رجب كلِّ حلَّ 

 ٰ م الوادي رطضنوا ملسخوا والالع ولو ،عليهم العذاب قد تدىلَّ

 ذكرونحو ذلك  ،نجران وأهله» ىلٰ وال حال احلول ع ،راً نام عليه

ويف تفسري احلافظ أبو  ، يدّ والسُّ  ،والثعلبي ، اقبهزيل يف منابن املغا

 ريه. كث بقليله عن واكتفينا  ،غريه إىلٰ ، يمعن

يف  9 مجيع قريش نفس النبيِّ  بأنَّ  اعرتض الواسطي الغويُّ 

 : عاىلٰ وله تق 
َ
ق
َ
 ل

ْ
 اَءُ�ْم رَُسوجَ  د

ٌ
ِسُ�مْ ْن مِ  ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

 فال خيتصُّ  ،ك لعيلٍّ يف ذل فضلبال ةيَّ خصوص فال ]،١٢٨ بة:لتو[ا

 .قريش باإلمامة دون كلِّ 

وط هببزم لتَ فيُ  ،9 ا نفس النبيِّ علي�  نَّ م أ لِّ قد ُس  :قلنا

له ولولديه وزوجته  لتخصيص النبيِّ  ،الصحابة عن منزلة عيلٍّ 

ثة ا بعد الثالهبا علي�  صَّ ُخ  واملعارض ،قريش كلِّ املباهلة دون ب

 ٰى ألحد من الفضائل ما أت ِت أي ملو ،قريش لِّ دون ك تهألفضليَّ 

 . حلديث سعد وغريه ،لعيلٍّ 
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قالت   :شةيقالت عا : مسد اخلاة يف املجلَّ ليقال صاحب الوس

الصحابة مل يقل يف  ]بعض[فضل  9 ذكر النبيُّ  لـامَّ «: فاطمة

ل يف فمن رأيت يقو ،نفيس عيلٌّ  :لقاف ،يل له يف ذلكقف ،شيئاً  يلٍّ ع

 .»؟اً نفسه شيئ

عن بعض  َل ئِ ُس  9 النبيَّ  أنَّ  نخبه يف جرب ابن ٰى ورو

«سألتني : 9فقال  ؟وعيلٌّ  :له ليفق ،فقال فيه ما قال ،الصحابة

فلو كان الذين قال فيهم نفسه ، »يسومل تسألني عن نف ،ن الناسع

 . اً ئيش ال فيهما ق مل كعيلٍّ 

ِمْن رئت قُ وقد  ،أي من نسبكم :يةآلا س يفالنف ٰى ومعن

 
ْ
�
َ
 أ

َ
 وسيأيت البحث يف ،أي من أعالكم ،اءلفا حفتب ِسُ�مْ ف

 لثامن.تاسع من الباب االل فصيف ال )نْ مِ (معاين ]] ٢٥١[[ص /

يف نفسه وال يف   ال يقول النبيُّ  ما ذكرتم أنْ  يلزم عىلٰ  :واالق  إنْ 

 .مفكار باعرتوهو خالف املشهو ،ةلبتَّ ا اً شيئ عيلٍّ 

 فإنَّ ، هغريون هذا د يضقتلكون املقام ي ،اذلك ال يلزمن :قلنا

ت  حت نه] ومن دو[آدم  ،د ولد آدم«أنا سيِّ : قال يف مقام 9 النبيَّ 

 .»يونس لوين عىلٰ فضِّ «ال تُ : آخريف  وقال، »قيامةوم اللوائي ي

لتخصيص األبناء  بَق ش مل يريق  ت لكلِّ النفس لو صحَّ  أنَّ  عىلٰ 

 س. ذكر النفلدخوهلم يف ،ر فائدةالذكب اءوالنس

 .العامِّ  عىلٰ  لرتجيح اخلاصِّ  ذكرلباوا فردأُ  :يلق  إنْ 

 م.الل الكذلك هو مطلوبنا يف أوَّ  :قلنا

 .9 نفس النبيِّ بأنفسنا راد امل :قيل فإنْ 

 ظاهر  :قلنا
ُ
ع

ْ
د

َ
 داعياً إذ ال يكون اإلنسان  ،يقتيض املغايرة ن

 سه.فنل

 : القائل لسليامن أنَّ  إىلٰ ي ائبَّ جلُ ب اذه :قيل إنْ 
َ

نَا آِ�يك
َ
بِِه  أ

 
َ

بْل
َ
� 

َ
  أ

ْ
 يَ  ن

َ
ك

ُ
 َطْرف

َ
ْك  فقد صحَّ  ،هو سليامن ]،٤٠[النمل:  ْرتَد� إِ�َ

 .ان نفسهاطب اإلنسخي أنْ 

قانون  أنَّ  عىلٰ  فدلَّ  ،مل يذهب إليه سواه هذا قول شاذٌّ  :اقلن

 .ةاللغة يوجب املغاير

م� إِ : نفسهاإلنسان  فقد يأمر :قيل نْ إ
َ َ
َس أل

ْ
 ا��ف

�
وءِ ن  بِا�س�

  اَرةٌ

 .واألمر كالدعاء ،مر هنا هو املأمورألفا ]،٥٣ [يوسف:

 ،امدعو�  يضيقتوالدعاء  ،بمر هو القلاآل فإنَّ  ،ال :قلنا

 :وهلذا مل يقولوا ،ا نفسهعلي�  فهموا أنَّ  ٰى النصار وألنَّ  .فافرتقا

 ن رشطت.مَّ ع دةجئت بزيا

باألنفس  راده أابن حنبل أنَّ عن سيط لوا الواحدي يف ٰى وحك

 : وقال تعاىلٰ  ،نفساً  ي ابن العمِّ سمِّ رب تُ عالو ،ي العمِّ بن
َ

  َوال

َسُ�مْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ِمُزوا أ

ْ
 .نني من إخوانكماملؤمأي  ]،١١ت: [احلجرا تَل

 ل عليه. مَ جماز ال ُحي  :قلنا

 .ز أيضاً اجم 9 كون عيل نفس النبيِّ  :قيل إنْ 

 فتعنيَّ  ،قيقةاحل أقرب إىلٰ ]] ٢٥٢[[ص / ه ولكنَّ ،ممسلَّ  :قلنا

 ليه.مل عاحل

 ،«يا عيلُّ : له يف رواية ابن سريين 9 قول النبيِّ  لقربان ابي

 ،ويف فضائل السمعاين ،اريوذكره البخ، »نكي وأنا مأنت منِّ

ي نِّم «عيلٌّ : اسعن ابن عبَّ  ،وفردوس الديلمي ،وتاريخ اخلطيب

، »وحي من جسديكري نِّ«أنت م: وقوله، »بدينيس من ل رأ مث

 .و»ن الصنصنو ملي كا«أنت منِّ :وقوله

«أنا وأنت من شجرة : قال لعيلٍّ  9 النبيَّ  أنَّ  د ما قلناه ؤيِّ ويُ 

وكذا  ،والثعلبي يف الكشف والبيان ،كويشرواه اخلر ،»واحدة

يف ريويه وش ،صائصخلا والنطنزي يف ،رواه يف أماليه ابن شاذان

، ويسوالفلكي الط ،ينراسااخل اءعطويف تفسري  ،ردوسالف

وقد أخرج صاحب . سمعاينالو ،نذِّ ملؤو صالح ابونحوه أ 

فرق ال  ،يسكنف «عيلٌّ : لزيد بن حارثة 9 املراصد قول النبيِّ 

ونحو ذلك كثري من  ، فقد كفر» فمن شكَّ  ،ة النبوَّ بيني وبينه إالَّ 

 . هسجنجنسه وغري 

  وهلذا أحرض ،لنسبا بل املباهلة األفضل قصد يفمل ي :لقي إنْ 

 . فلنيوكانا ط احلسنني

م  فإهنَّ  ،وولده اساً وعبّ  دعا عقيالً لفضل لرادة ا إلوال :قلنا

واملباهلة  ،ةهلة بمدَّ املبا وا قبلسلموأ ،9 النبيِّ  وا إىلٰ انضمُّ 

عقل لا وقد كان احلسنان يف حدِّ  ،من اهلجرة كانت يف سنة عرش

بام  ه جيوز اختصاصهامأنَّ  عىلٰ  . فليالتك مل يبلغا حدَّ  إنْ و ،رفانوالع

وقد شهرت يف عيون الزمان  ،امتهامثبوت إمل ،لعادة فيهامخيرق ا

 :ينقال احلامَّ  ،أوان مدائحهم يف كلِّ 

   كنفسه لنبيُّ منه ا وأنزله

  الربِّ  ت إىلٰ رواية أبرار تأدَّ  

   دمّ فمن نفسه منكم كنفس حم

  ر والطهرنفس املطهَّ  أيب بإالَّ  

 : ادمحَّ  بنا الوق 

   نفسهر ذكالش يف العر ه ربُّ فسامَّ 

  كنت ذا خربِ  قول إنْ هذا ال كسبفح 
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   ي ووارثيوقال هلم هذا وصيِّ 

  ني به أزريملاالع ربُّ  ومن شدَّ  

 :وله أيضاً 

   وقال ما قد رويتم حني أحلقه

  فهلِّ ؤبنفسه عند تأليف يُ  

 ]]٢٥٣[[ص /

   النفوس بنا دنا أوىلٰ فس سيِّ نو

  هقذفاب نباطل النصَّ  ا عىلٰ حق�  

 :ويالعل

   ل بنفسهم البهايو وأحلقه

  من رافع السامواِت  ٰى بأمر أت 

  دكنفس حممّ فمن نفسه منكم  

 

 

  ِت بني اإلفك والبهتان والفجرا 

فجعل  ،موز وقن هتاأ  9 النبيَّ  أنَّ  انوأسند أبو العالء القطَّ  

  ما «أوَ : 9فقال  ،هبُّ ك ُحتِ نَّ إ :لفقي ،ه ويضعه يف فم عيلٍّ قرشِّ يُ 

 .»؟منهنا ي وأ ه منِّلمت أنَّ ع

 :احلمريي

   ي الذي قد كان بعد أيبأنت ابن عمِّ 

  وأبا ضناً حا ي أيب يلعنِّ إذ غاب 

   ي أبيك أباً عمِّ  ٰى عرفت سو ما إنْ 

  ابشيوال  طفالً  وال سواك أخاً  

   شطب بذي ٰى نك اليمجت كفَّ كم فرَّ 

  كرباال وجهين ع يف مارق حرج 

   هلمق ال َخال كرش  وهؤالء أهل

  دت حطباقِّ نار وُ ات كان لم نم 

 :الصاحب

   منزله ا عرفتم سموَّ أمَ 

  مثواه وَّ عل فتما عرأمَ  

  حدباً  داً ا رأيتم حممّ أمَ  

 

 

  اهعليه قد حاطه وربَّ  

  وآثره فعاً ايه واختصَّ  

 

 

  وآخاه لصاً واعتامه خم 

 

   ة إذوَّ نبالجه بضعة زوَّ 

  تقاهئ وأ رآه خري امر 

 :خرل آوقا

   عداءهل اهللا أ باهبمن 

  وكان الرسول به أهبال 

   ازهوهذا الكتاب وإعج

  نزالبيت من أُ  ويفمن  عىلٰ  

 :وقال آخر

   ركأنت يوم الغدير أمَّ 

  اءغوغلام رهتاهللا وهم أمَّ  

   ران إذنجوا يوم أين كان

  هداءش كموا وكلُّ قيل تعالَ  

   وفالنأين كانت فالنة 

  فاءالرشو الدناة مَّ بان ثَ  

 :وقال آخر]] ٢٥٣[[ص /

   يا من يقيس به سواه جهالة

  ع مضيِّ اس لقيا فادع عنك هذ 

   ه أنَّ إالَّ  لو مل يكن يف النصِّ 

  ضعواملكفاه هذا  نفس النبيِّ  

هنايات  ٰىص أقو ،غايات الكامل عيل أعىلٰ  هذا بلوغ فقد بان يف

فهم  ،هنبيِّ تصديق  ىلٰ ة عوولديه حجَّ هللا له اوجع ،اجلالل واجلامل

ن ا كاوإذ ،بعتهجوب متافلزم و ،العرب به ٰى كالقرآن الذي حتدَّ 

م بني فاملقدَّ  ،الكتاب ط العمل بنصِّ بِ ُحي  النبيِّ  رفع الصوت عىلٰ 

 ن الصواب.هب عه ذاوصيِّ  بتأخري ورسوله هللا يدي

*   *   * 

 هـ):١٠ق حسائي ()/األ٢الباب احلادي عرش (ج  ىلٰ ع حرش

  يف آية املباهلة وهي: ل منهام: قوله تعاىلٰ األوَّ ] ]٦٣٣ص [[
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. ووجه  ]٦١: [آل عمران اآلية ... أ

ائنا احلسن بناد بأاملر نَّ لوا أ ين نقاملفرسِّ يع مج االستدالل أنَّ 

أيب بن  وبأنفسنا عيلُّ  ،بنسائنا فاطمة  رادوامل ،سني واحل

نفسًا للرسول، وليس  اهللا له جع :وحينئٍذ نقول. طالب 

يكون املراد به   أنْ ة، فتعنيَّ رورضاد؛ لبطالنه بالاملراد به االحتِّ 
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 أنَّ  مَ عة. فُعلِ أي مثله يف الشجا )دسزيد األ(ثلة، كام نقول: املام

مساوية لنفس الرسول أو  عيلٍّ  ]]٦٣٤ص [[/فس ن هنا أنَّ راد امل

 ٰى ريد املعنأُ  احلقيقة إنْ يف  ادهي االحتِّ  ا، واملامثلةمماثلة هل

اد هبا االحتِّ فاملراد  والعريف وياللغ ٰى ريد املعنأُ  ، وإنْ االصطالحي

ري  جي ما لعيلٍّ  جيري نْ أ  التقديرين جيب ات. وعىلٰ يف الصف

فاق االتِّ  يضاد يف احلقيقة يقتاالحتِّ  ألنَّ ل فاألوَّ  عىلٰ ا أمَّ ، 9 للنبيِّ 

فاق يف الصفات فيكونا االتِّ  يضيقت هنَّ الثاين فإ ا عىلٰ ازم، وأمَّ لواليف 

عة ة والكامالت الراجمن الصفات احلميد اممعًا سواء يف مجيع ما هل

م وهو مقا جه الدليل ما أخرإالَّ جة، ارخلاحلقيقة الداخلة وا إىلٰ 

ة؛ لكونه معلومًا بالطريق آليئه يف ااستثنا جة إىلٰ حا ة. والنبوَّ ال

ة بمقام النبوَّ  9 بيِّ الن تصاصأحد يف اخ يشكُّ  ؛ إذ اللعقيلا

 عموم.اه داخالً يف الوسا ه مل يرشكه فيه أحد، وبقي موأنَّ 

، 9 للنبيِّ  اوٍ مس بن أيب طالب  عيلَّ  وحينئٍذ نقول: إنَّ 

ويه يكون مسا جب أنْ في فاق،باالتِّ لق أفضل اخل 9 بيُّ النو

 إالَّ فضل أفضل ومساوي األ ورة أنَّ ن املعلوم بالرضكذلك؛ إذ م

 مساويًا، هذا خلف.  نك يمل

 9 ة النبيِّ يَّ لفضم من ذلك عدم أ وال ُيتوهَّ  ]]٦٣٥ص [[/

فضل لألي اوة املسن أفضليَّ صود ماملق ؛ ألنَّ  عيلٍّ  ىلٰ ع

 نَّ نفس املساوي؛ أل ىلٰ ساويه، ال عس ممن عدا من لي ىلٰ ع تهأفضليَّ 

يف   يل عليه؛ الحتياجهله، فال تفض ام حصلت بمساواتهته إنَّ أفضليَّ 

يلزم  الف تلك املساواة املستفادة من الفاضل املطلق، ة إىلٰ ضليَّ األف

 يزداد بذلك رشفًا إىلٰ ا، بل م مرتبته وال نقصهمن ذلك هض

ة ستعدَّ املتلك الذات  ف عىلٰ فيض لذلك الرش؛ لكونه هو املفهارش 

بني   واملشاهبة حصلت املناسبة بينهام ٰى تَّ ضه عليها حلقبول في

رية أكثر العقول يف الفرق بينهام ومعرفة ك حلب ذلذاتيهام املوج

من  كلِّ  عىلٰ   ة عيلٍّ ضليَّ أف يل قاطع عىلٰ لدك ائصهام. وذلخص

 .ٰى أب ذلك َمنْ  ٰى أب وإنْ و[أخيه]،  شكلهو مهعدا نظريه وقسي

 :يف املباهلة]  عيلٍّ  إىلٰ  9 ياج النبيِّ احت[] ٦٣٦ص [[/

ة يف قصَّ   عيلٍّ  احتاج إىلٰ  9 النبيَّ  نَّ لثاين: أ وتقرير ا

، وال من األنساب باصحغريه فيها من األ املباهلة ومل حيتج إىلٰ 

 سائرهم. عىلٰ  هتأفضليَّ  وذلك دليل عىلٰ 

 تفاسري أنَّ واللتواريخ وا َري ول يف سائر السِّ نقامل ل فألنَّ وَّ األا أمَّ 

م بأحد من إليه مل خيرجنجران  ٰى باَهَل نصارلـامَّ  9 يَّ النب

ومن الرجال واحلسني ومن النساء غري فاطمة  حلسنري ااألبناء غ

علة من  هي املفاك أحد. واملباهلة ومل خيالف يف ذل ، غري عيلٍّ 

  يدعو اهللاقنيمن الفري واحدٍ  كلَّ  أنَّ  ٰى بمعنوة، دعالالبَهلة وهي 

عزيز ليف كتابه ا طل منهام، كام حكاه اهللا تعاىلٰ ملبك الِ ُهي  أنْ  اىلٰ تع

نَجْ  بقوله:
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هؤالء الذين   إىلٰ  9 لنبيِّ يكون احتياج ا نْ أ م وحينئٍذ يلز

م يكون دعاؤه ئهم، فوجب أنْ ام كان لدعانَّ إ املباهلة ج هبم إىلٰ خر

عظم  عىلٰ  غريهم. وذلك دليلًا مستجابًا دون موععند اهللا مس

مرتبتهم،  ]]٦٣٧ص [[/ ة قرهبم وعلوِّ دَّ  وشاهللا لتهم عندمنز

فيه أحد. فيجب   م هضلبحيث ال يساوهيم يف ذلك غريهم وال يف

 عظم ة إالَّ يَّ ضلفا ال نعني باأل؛ ألنَّ يكونوا أفضل اخللق عند اهللا أنْ 

وة إذا دعاه يكون مستجاب الدعه لة القرب إلياياملنزلة عند اهللا وهن

 زلتهم منه لعظواستجابة دعائ  رضاهيسارع يف اىلٰ تع ن احلقُّ ويكو

هلؤالء أو  وٍ واألنساب من هو مسا عنده. فلو كان يف األصحاب

هم منب حينئٍذ أقر ة؛ لكونهاملباهل إىلٰ  9 ج به النبيُّ خلر يفضلهم

عائهم أو أقرب كد اؤه مسموعاً دع أو مساويًا هلم، فيكون هللا ىلٰ إ

ام هو استجابة هلة إنَّ ن املباصود ماملق اإلجابة منهم؛ ألنَّ  إىلٰ 

 همبأحد سوا 9 مل خيرج النبيُّ  فلامَّ  ة إنجازها.ورسععوة الد

هو أفضل منهم  نْ مَ  يف الوجود حينئٍذ ِمن البرشكن ه مل يعلمنا أنَّ 

ن راجهم دون مخ لكان ختصيصه بإالَّ هلم، وإمساٍو  نْ مَ  الو

 ومفعل املعص مستحيل يف عن الفائدة، وذلك داهم عبثًا خالياً ع

ِطُق َعِن اال الذي 
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ام كان ] معهم إنَّ ٦٣٨ص [[/ . فخروجه ]٤و ٣: [النجم

القرب م بمزيد اختصاصه عىلٰ وذلك دليل  ،اهللا بوحي من 

ذلك دليل واضح م دون من عداهم، وهب تعاىلٰ نائه تة اعوشدَّ  إليه

هو  ، بلمن مجلتهم  وعيلٌّ   تعاىلٰ تهم عند اهللاأفضليَّ  عىلٰ 

 ،نسابألاو يكون أفضل الصحابة دهم، فيجب أنْ لهم وسيِّ أص

 لوب.وهو املط

 :] ة عيلٍّ أفضليَّ  ة عىلٰ [وجه داللة هذه القضيَّ 

لة من ياجة هنا وكوهنا موجبة لفضص احلختصاب ابسو

ة نبوَّ ال ساتمجلة مؤسَّ  عة كانت منهذه الواق  يه أنَّ إل احتيج

ولئك لو مل يباهل أُ  9 النبيَّ  فإنَّ  وقاعدة من قواعدها؛ ةديَّ حمّ امل

 ٰى ة يف رسالته ويف رسالة عيسادلبينهم وبينه املج قعالقوم الذين و

 ٰى ارصة للنته ولقامت احلجَّ تت نبوَّ وال ثب تهالت رسته ملا متَّ وَّ ونب

الً من  ة رسالته وأصن مجلة أدلَّ نت هذه املباهلة م فكاعليه، 
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هؤالء األشخاص  ياج إىلٰ الحت  باهذا األصل إالَّ  تمُّ وال ي  ا. صوهل أُ 

مل تستقم الداللة   كونوا يف الوجودباهلة، فلو مل يمل ا   الذين خرج هبم إىلٰ 

وجودهم لطفًا يف ثبوت  ]] ٦٣٩ص [ [ /  انفك ت الرسالة، ال متَّ و 

ة  بخاصَّ ه مل خيرج إليهم إالَّ أنَّ  ٰى رأوا النصار لـامَّ  . وهلذاته لرسا 

ة دعواه، فرتكوا املباهلة؛ ه واثق بصحَّ وأنَّ   قِّ احل   ه عىلٰ عرفوا أنَّ ل بيته  أه 

م ذا توسَّ ولئك األشخاص. وهل دعوة أُ وا هللكوا ب م لو باهل أهنَّ  اً وف خ 

 أنْ  ىلٰ تعا سألوا اهللا  وجوهًا لو  ٰى ألر   إينِّ ل: واهللا قب فقا اع ل ا  دهم سيِّ 

وادي ل الونا لسا لو باهل«:  9 له، وقال عن موضعه ألزا   يزيل جبالً 

ن ي ر كوة هؤالء املذ أفضليَّ  عىلٰ  دالٌّ  ل قطعيٌّ دلي  وهذا . » عليهم ناراً 

 من كان خالياً ماته إذا ن يف مقدّ ر معانيه وتفطَّ بَّ لق ملن تدسائر اخل  عىلٰ 

  ق.فِّ د، واهللا املو ة والتقليد والعنا ه ب الش 

، ٰى الصغران بي  به عىلٰ لَّ دِ ا استُ ف ممَّ كره املصنِّا ذوهذا م

سائر اخللق  عىلٰ  طالب  أيبن ب ة عيلِّ أفضليَّ  ألصحاب عىلٰ ول

فاهتم وتوارخيهم، لو صنَّذكورة يف مرية مثكل دالئ 9 بعد النبيِّ 

سع اخلطاب، ويف ما  واتَّ  بلكتاا ناعض منها لطال عليلبا أرشنا إىلٰ 

 ة ملن رام اهلداية.فايف كعليه املصنِّ قترصتقرير ما ا نذكرنا م

*   *   * 

 ):هـ١٠(ق  األحسائي /)٤نجي (ج مرآة امل يلجم

 ،ومة بالتواترلعم ا املباهلة فهي واقعةوأمَّ ]] ١٢٠٨[[ص 

 ة أنَّ صَّ لقة. واثبتة للنبوَّ سة لإلسالم واملمن القواعد املؤسِّ  هيو

 وفيهم من 9 النبيِّ  ة قدموا إىلٰ َنجران بعد فتح مكَّ  ٰى وفد نصار

ته عن دينه ونبوَّ ف، فسألوه قسملسيح واألُ العاقب وعبد اعلامئهم 

هلة،  اب امل وجادلوه، فدعاهم بعد كثرة املجادلة إىلٰ  ٰى سن عيوع

م يدعون أهنَّ  ٰى املداعاة، بمعن]] ١٢٠٩[[ص /ة من وهي مفاعل

ه يف ذلك بيِّ ن زل اهللا عىلٰ ك املبطل، وأنلِ ُهي  أنْ  تعاىلٰ  اهللا ىلٰ إ ونويبتهل
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  إىلٰ  9 . فدعاهم النبيُّ ]٦١: انمر[آل ع � ِذبِ�َ ال

قالوا  خلوا بأنفسهم فلامَّ ة والفكرة، اورمشتمهلوه للذلك، فاس

وكان  - بلعاق ال اعانا إليه حمّمد؟ فقهم: ماذا عندك يف ما دلعامل

لة، بمن خيرج للمباهتدعوه وتنظروا  نْ أ الرأي عندي: - أعلمهم

احبكم، صب يسل هفباهلوه؛ فإنَّ خرج إليكم بقومه وعشريته  فإنْ 

 ٰى فتهلكوا وال يبقوه هله فال تبا ة أهل بيتخرج بأهله وخاصَّ  وإنْ 

 .نرصاينٌّ  األرضوجه  عىلٰ 

نوا هلا وعيَّ  ااعدووتو املباهلة اء إىلٰ لدعبا ثّم أرسلوا إليه 

وفاطمة واحلسن  إليهم بعيلٍّ  9 فخرج النبيُّ  .اعهيومًا إليقا

ب. صحااألو سابغريهم من األن واحلسني ومل خيرج بأحد 

ة أهل هم خاصَّ م: م؟ فقيل هلولئك الذي خرج هبأُ  فسألوا: َمنْ 

وهذين ولداه من   ، وهذه ابنته ،وزوج ابنته ه ابن عمِّ  ، هذا عيلٌّ بيته

 ابه: ال تباهلوهحصأله. فقال العاقب أبومها ابن عمِّ  ،تهابن

 وهو واثق ة أهل بيته إالَّ ه ما خرج بنفسه وخاصَّ فتهلكوا؛ فإنَّ 

 اهللاألوا  لو سوجوهاً  ٰى  ألردعائه، وإينِّ  واستجابةوبه طلم نجحب

  إىلٰ  املباهلة، فدعاهم ه. فرتكواانه ألزالمك بالً عنيزيل ج أنْ  تعاىلٰ 

اجلزية  اوذلحرب العرب طاقة. وبلنا ب وما  لوا:املقاتلة، فقا

 دينهم. هم عىلٰ الطاعة، فقبل منهم اجلزية وأقرَّ  يف والدخول

من الوقائع العظيمة التي هي  عةاق لوذه اهو]] ١٢١٠[[ص /

يناس سوأة د النبوَّ من قواع أحد  إىلٰ  9 نبيُّ لفيها ا مل حيتج الدِّ

عظم  ىلٰ  عدليالً ، فيكون  غري عيلٍّ من الصحابة والقرابة 

استجابة دعائه. فلو كان  عىلٰ  الُّ ة قربه الددَّ وشمرتبته عند اهللا 

اخلروج به،  9 بيِّ لنا عىلٰ  اهللا لوجب هناك من هو أقرب منه إىلٰ 

من فيهم  مل يكن هد ذوي العقول أنَّ عن قبه حتقَّ  مل خيرج إالَّ  فلامَّ 

ينح لتمهيد قواعد يصل ون فيك ريه،صول اإلسالم غأُ بات وإث الدِّ

 مانع. ريبغصاحب الوالية بعده  هو

وبني  ة بينه حة باملامثلة احلقيقيَّ اآلية الكريمة مرصِّ  إنَّ وأيضًا ف

  عنه بنفسه يف قوله: ه عربَّ نَّ أل؛ 9 نبيِّ ال
ْ
�
َ
سَ َوأ

ُ
 :ناهومع انَ ف

يفة؛ ه التي هي ذاته الرشو نفسه يدعأنَّ اد ملرأنفسنا، وليس ا وندعُ 

غاية القرب  يف ناكلـامَّ ورة، لكن بالرض دعوِّ الداعي غري امل نَّ أل

وال يع األحة واملناسبة يف مجة والصفاتيَّ ثلة احلقيقيَّ الداعي واملام من

لوا: زيد قا هلتشبيدوا ام إذا أرا عنه بنفسه؛ فإهنَّ عربِّ يُ  أنْ ز جا

هو ا: زيد األسد، فيجعلون فيه قالو ا املبالغةدوراكاألسد، وإذا أ 

هو املامثل   ثلة واملناسبة. فعيلٌّ املاميف  هو بعينه مبالغةً 

 واملناسب له من مجيع جهاته ومجيع أحواله باملامثلة 9 نبيِّ لل

التي فاته ة التي ال وراءها، فيوجب له مجيع صقيَّ قيحلسبة اواملنا

 يف تدبري خلقه،  اهللا اخلالفة عن ا تهصفًا هبا، ومن مجلمتَّ  9ان ك

 وب.وهو املطل ،كذلك  فيكون عيلٌّ 

*   *   * 

 : لثاين]ا هجلو[ا]] ١٥٢٣[[ص 

 القرآن العظيم وبيان الذكر احلكيم الدالُّ  : نصُّ الثاينقال: 



	املبيتآية ) ٢٣حرف األلف / ( .......................................................................................................... ١٤٠

له قو يف الكلِّ  ة عىلٰ الفاضل الثابت األفضليَّ  بيِّ لنل واتهمسا عىلٰ 

َسنَ  :ىلٰ تعا
ُ
ف
ْ
�
َ
 َوأ

َ
 ا َوأ

ْ
َسُ�مْ �

ُ
لـامَّ  ه ؛ فإنَّ ]٦١آل عمران: [ ف

 ٰى ية يف بياهنا، فحكآلهلة أنزل اهللا هذه اباامل نجران إىلٰ  ٰى صارا نعد

 ه بقوله: فيها وأمر نبيَّ 
ْ

ل
ُ
عَ هلم يا حمّمد  ق

َ
ْوا�

َ
 ٰى رصاا النأهيُّ  ا�

 َْن�
َ
 أ

ُ
ع

ْ
�ْنَ اَءنَ نَد

َ
ء احلسن بناد باألوأرا ،اَءُ�مْ ا َوأ

 هبنَّ ، وأراد ااَءنَ َو�ِسَ ان للمباهلة، عوَّ ام املدهنَّ ؛ أل واحلسني

 امت،ملسلون غريها من اد ة من النساءعوَّ املدفاطمة؛ إذ هي 

 ََسن
ُ
ف
ْ
�
َ
ة ليس عوَّ األنفس املد ومعلوم أنَّ  ،أنفسنا ، أي وندعُ اَوأ

اه، فهو سو بأحدة هلباامل ه مل خيرج إىلٰ باإلمجاع؛ فإنَّ  ا ي� عل إالَّ 

 ف. خالة بالاملدعوَّ األنفس 

 دعوِّ يرة بني املجوب املغانفسه؛ لو ٰى دعه يُ نَّ وليس املراد أ 

  عنه بنفسه، فحينئٍذ لزم أنَّ ه قد عربَّ نَّ غريه، مع أ  دعوُّ املوالداعي، ف

اد، بل . وليس املراد االحتِّ يِّ نبهو نفس ال  اي� عل اهللا قد أخرب أنَّ 

حلقيقة التي يف ابل والصفات، ناسبة يف مجيع وامل شاهبةوامل املامثلة

اركة ش اعتبار امل بد اهللاخللق وعن تعظيم عندمنهام ال هبا كلٌّ  حقُّ يست

اخللق ووجوب  منهام هبا الوالية عىلٰ  كلٌّ  قَّ لتي استححلقيقة ايف ا

 ة.ودَّ الطاعة وامل

  احدةنا يف مرتبة واحدة، بل مها حقيقة ويكو أنْ ك فوجب بذل

األحكام ن الصفات ور مآلخل ما جيريمنهام  واحدٍ  كلِّ جيري ل

الدليل  اهثنستا ]]١٥٢٣ص [[/ ما واللوازم والعوارض إالَّ 

ا ة؛ فإهنَّ ة التي هي مقام الوحدة األصليَّ لنبوَّ ، وهو مرتبة اعيُّ قطال

أخذها منه بواسطة  تباراعب  صل ولعيلٍّ ار األباعتب 9 للنبيِّ 

هار إظو هببيان حالمن اهللا  اص� ك نلكان ذسه، وقابلة نفسه لنفم

ة نفسيَّ باعتبار املشاهبة السائر الصحابة واألنساب  ته عىلٰ أفضليَّ 

ه الذي هو الكامل املطلق بعد اهللا.  يِّ وبني نبة بينه احلقيقيَّ  لةواملامث

لك آثاره واملامثل وساخوه وأ ه قسيمه وشكل تعاىلٰ اهللا  بنصِّ  فعيلٌّ 

 .ملطلوبوهو ا ،الكلِّ  من أكمل الكلِّ  للكامل عىلٰ 

 :مه]بني هذا الطريق وبني ما تقدَّ رق الف[

الف  باخت مه إالَّ قدَّ ت  وبني ما طريقا ال ال فرق بني هذ قيقة ويف احل 

ستلزمتني ة امل املساواة املوجبة للمامثلة واملشاهب  بارات؛ إذ مبناه عىلٰ الع 

لوجه ا اهذ  يف  نعم!  ل بعينه. وذلك هو األوَّ  ، يف احلقيقة  اد حتِّ لال 

يق منطوق اآلية، فهو معلوم يف هذا الوجه بطر د با االحتِّ  ىلٰ استدالل ع 

  أويل.لت تمل احي ال   الذي  القرآينِّ  النصِّ 

*   *   * 

٢٣  - ا آ:  

 ):هـ٦٠٠ألخبار/ ابن بطريق (ت صحاح اعيون عمدة 

 اهللا نَّ : اعلم أ ) ده اهللا تعاىلٰ أيَّ (ن احلس ن ب  ٰى قال حيي  ]] ٢٤٠ص [ [ 

يف هذه  بن أيب طالب  عيلَّ  نيمن أمري املؤ  قد مدح ه وتعاىلٰ ن سبحا 

من   تعاىلٰ هللا  ]]٢٤١ص [[ /  خلق  د هبا من دون د تفرَّ اآلية بمدحة ق 

راد ناقب، أ م له من امل ولد آدم بام تقدَّ  زه عىلٰ ميَّ  لـامَّ و  الئكة،رش وامل الب 

ء ألوصيا ا واء نبي املالئكة ليعلم األ  إبانة فضله عىلٰ  اىلٰ اهللا تع 

د بام مل تثبت نفس ه قد تفرَّ نَّ أ دم د آ ول ن عداهم م  نم و   الئكة وامل 

ه نده من قوللصادق ع ا الوعد  حتقيق  عىلٰ  وذلك يدلُّ  ، عليه  أحد 

 ِإ : تعاىلٰ 
�
َ  اهللاَ  ن

َ
�

ْ
َسهُ  ىٰ اش

ُ
ف
ْ
�
َ
ِمنَِ� أ

ْ
ُمؤ

ْ
 ِمَن ا�

َ
وَ ْم َوأ

ْ
ُهْم �

َ
 ا�

َ
 ِبأ

�
 ن

َ
ُهُم   �

 
َ
ق

ُ
� 

َ
َن�ة

ْ
 ِ� ا�

َ
ون

ُ
ة بصرية فلقوَّ  ، ] ١١١[التوبة:  ة اآلي  ...  اهللاِ  لِ ي َس�ِ  اتِل

ا وم ، ىلٰ تعا ه و غاء مرضات اهللا سبحان مل حتصل لغريه بذل مهجته ابت 

 وقد علم من الَّ إاالمتحان ئكة هبذا املال  نه وتعاىلٰ امتحن اهللا سبحا 

نفسه دون  لواحد منهم باذًال ا كوني  أنْ  ن عىلٰ ال يصربو مهنَّ أ حاهلم 

ذلك من  نه وتعاىلٰ حا علم سب  امَّ ـل نفسه، و  عىلٰ  عمره ره ب ؤِث أخيه وم

 مريفضل أل  غري واقع منهم ليتبنيَّ  ه نَّ أ فهم مع علمه حاهلم كلَّ 

 ه فيه، فإذاأحدهم نفس ا مل يبذل ذله نفسه يف م م وب عليه   ني املؤمن 

 وامماثلته يف فعله، أقرُّ  روا عىلٰ دق ي مل بني املقرَّ املالئكة  نَّ أ علم بنو آدم 

بام  البرش واملالئكة مجيعاً  له عىلٰ فض  م، فتبنيَّ فيه له  مثل  ال ه نَّ أ  ئذٍ ن ي ح 

من بذل نفسه   ىلٰ ة اهللا تعا ه حمبَّ ب  ا حتصل م و   ، مرضاة اهللا تعاىلٰ   منب  قرِّ يُ 

ِ : اىلٰ تع ه ألنَّ  ، ه ل 
�

ِب� ا�
ُ

 اَهللا �
�
 ِإن

َ
ق

ُ
 يَن �

ُ
 ِ� َس�ِ اِتل

َ
 هِ يلِ ون

�
ُهْم   َصف

�
�
َ
أ
َ
ا ك

َي 
ْ
 َ�رْ بُ�

ٌ
هلم يف  تعاىلٰ  هللاة ا  حتصل حمبَّ ملو ]، ٤: [الصّف  �ٌص ُصوان

 نْ إ وهم و  ، بذل نفوسهم يف سبيله  قدموا عىلٰ أ  من حيث الَّ إ ذلك 

 نني مري املؤم ] أ ن له [لك يف سبي  سهم يف اجلهاد كانوا بذلوا نفو 

 نَّ فرق، أل لني ا احل  وبني  ، خلصوم مبارزة ا م عىلٰ كان يف اجلهاد أقد 

 ،ذلك  ضدُّ  لهز وَّ رب وجمحال احل  رة لنفسه تجاال  ) له( ز املحارب جموَّ 

  يت أمري املؤمنني عليهحة بني اخلوف والرجاء، ومب فحاله مرتجِّ 

يه دت عل ام عق وإنَّ والعطب،  بني السالمةفيه الظنون  حجَّ ترت مل 

قام، مل ا  ذلك يف  9 نبيِّ واهنزام ال  دوِّ لضامير بالعطب لكثرة الع ا 

 املالئكة يف ن ظنُّ ا ك  فكذلك  ، ٰى أقو يف جواز اهلالك  فصار الظنُّ 

 بذلك فعله، فبان له  ، فلذلك مل يقدموا عىلٰ ٰى ب أقو العط 

 ،ن أوالد آدم هم م غري  الئكة وعىلٰ مل ا  عىلٰ ل الفض  ]]٢٤٢ص [[ / 

 مثل  دم عىلٰ ن مل يق ريه ممَّ أكثر من غ  له  نه وتعاىلٰ  سبحا اهللا ة بَّ بت حم ووج 

  .النظري له    دَ قِ ذلك فُ   ويف   مه، ا د ق إ 



  آية) ٢٤( لف /حرف األ
َ ُ
 اهللاِ�

ُ
ول

ُ
 َرس

ٌ
د

�
 ١٤١  .........................................................................................  ... م

 :يلوق 

    ولوصدت ام ق لَّ ت بك كرطأف

  فني القائلون أو ثلبواعنَّ 

*   *   * 

٢٤ -  آ 
َ ُ
 اهللاِ �

ُ
ول

ُ
 َرس

ٌ
د

�
  :... م

 اآلية الصحابة /. 

*   *   * 

  ة:اد آ -  ٢٥

 هـ):٤١٣يد (ت خ املفالشي /اإلماميَّةتصحيح اعتقادات 

 يف تفسري آية:  ]]١٤٠ [[ص/
َ

 ال
ْ

ل
ُ
 ق

َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
 ي

 
ْ
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َ
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 :اآلية ... 	را

أداء  عىلٰ  9ه جعل أجر نبيِّ  اهللا تعاىلٰ  : إنَّ جعفر  ل أبواق 

هذا  عىلٰ  واستشهد، ته ة أهل بية مودَّ يَّ ربالد وإرشا الرسالة

 : بقوله تعاىلٰ 
َ

 ال
ْ

ل
ُ
ْم عَ ق ُ�

ُ
ئَل سْ

َ
 إِ  أ

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
مَ ل

ْ
 ا�

�
 ال

�
ْر�ٰ  ةَ وَد

ُ
ق
ْ
 ِ� ال

 . ]٢٣: ٰى [الشور

ه جعل أجر نبيِّ  تعاىلٰ  اهللا القول بأنَّ  صحُّ  ي: الشيخ ال قال

 أجر نَّ أل ،ه ه جعل ذلك من أجرأنَّ  وال، أهل بيته  ةمودَّ 

الدائم، وهو  هو الثواب اهللا تعاىلٰ  ب إىلٰ التقرُّ  يف 9 النبيِّ 

 ليس املستحقُّ مه، وكره وودوج عدله يف  اهللا تعاىلٰ  ىلٰ ع مستحقٌّ 

 تعاىلٰ  هللا يكون أنْ العمل جيب  ألنَّ  لعباد،باق األعامل يتعلَّ  عىلٰ 

  .هدون غري اهللا تعاىلٰ  هللا فاألجر فيه عىلٰ  ، وما كانخالصاً 

 َو�َ يقول:  تعاىلٰ اهللا  هذا مع أنَّ 
َ

ْوِم ال
َ
ِه مَ ا ق

ْ
ي
َ
ْم َعل

ُ
�

ُ
ئَل

ْ
س

َ
   أ

ً
اال

جرِ إِ 
َ
 أ

ْ
 ن

�
ٰ  ]]١٤١ص [[/ َي إِال

َ َ
ويف موضع ]، ٢٩[هود:  هللاِ ا �

 يَ آخر: 
َ
  ْومِ ا ق

َ
 ال

َ
  أ

ْ
 س

ُ
�

ُ
 ْم عَ ئَل

ْ
ي
َ
رل

ْ
ج

َ
ِرَي ِه أ

ْ
ج

َ
 أ

ْ
 إِن

ً
ٰ ا

َ َ
� 

�
ِي   إِال

�
ا�

َطرَ 
َ
� �ِ  :ه أبو جعفر يف ظنَّما  جر عىلٰ ألا انك فلو]، ٥١[هود

ة: قل ال دير اآليه كان تقالقرآن، وذلك أنَّ  لتناقض اآلية ٰى معن

 : إنْ ، ويكون أيضاً أجراً  أسألكم عليه ل، باً عليه أجر أسألكم

حمال ال  غريه. وهذا وعىلٰ  اهللا جري عىلٰ ل أ ، باهللا عىلٰ  إالَّ ري أج

 عليه.محل القرآن  يصحُّ 

 قوله:  ٰى عنم امف ل:قال قائ فإنْ 
َ
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 ٰى ة القربهلم مودَّ سأه قد يفيد أنَّ ليس هذا أوَ  ،ال

 األداء؟ ألجره عىلٰ 

ة العقل   امل -ما ظننت  عىلٰ  رس األملي: له لقي مناه من حجَّ قدَّ

لكنَّه  من اجلملة،و ه ليسن ا املكاناء يف هذ، واالستث-والقرآن 

لزمكم ، لكن أُ أجراً  منقطع، ومعناه: قل ال أسألكم عليهتثناء اس

  قوله: نكوا، فيوأسألكموه ٰى ة يف القرباملودَّ 
َ

 ال
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بليس،  لكن إ ه:في ٰى واملعن]، ٣١و ٣٠[احلجر:  إِبِْل�َس  إِال

 لة، وكقوله: مج ليس باستثناء منو
�

ُهْم َعُدو� ِ� إِال
�
إِ�

َ
رَب�  ف

عَ 
ْ
 ال

َ
  العاملني ليس  معناه: لكن ربَّ ]، ٧٧ [الشعراء: � �َ مِ ا�

 يل، قال الشاعر:  بعدوٍّ 

 ]]١٤٢ص [[/

  إالَّ العيُس و يعافريإالَّ ال   وبلدة ليس هبا أنيُس 

م متام الكال س، عىلٰ نيهبا أس لي ةدلوب يف قوله: ٰى وكان املعن

لكن  ه: معنا ،م مبتدأ  اليعافري، كالمعناه، وقوله: إالَّ  ءواستيفا

 . س فيهاعيفري والعاليا

من  فاً ن عرف طرأحد ممَّ  الكالم فيه عىلٰ  ٰى ال خيف وهذا بنيِّ 

 حيتاج معه إىلٰ  أنْ من  رهة أشاللغ لأه عند اللسان، واألمر فيه

 استشهاد. 

*   *   * 

 ـ):ه ٤٦٠يخ الطويس (ت  ل احلائريات)/ الش ئ سا (امل   /رسائل ال 

 : 9ه لنبيِّ  اهللا عن قول  مسألة: ]]٣١٨[[ص 
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
  ال

 
َ
ئَ أ ْر�ٰ سْ

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
َموَد

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
ْم َعل ُ�

ُ
 ]. فإنْ ٢٣ :ٰى [الشور ل

كان فيهم  العموم وإنْ  عىلٰ ه فبقي باا) قربجميع (كذكان املراد 

ه والرباءة منه، ب ذمُّ من جيار وجَّ اق والفُ سَّ ل والفُ الَّ الضُّ و ارفَّ الكُ 

كان املراد بذلك  هتم، وإنْ ة مودَّ مَّ األُ  يُّ نبال ومثل هؤالء ال يسأل

مت امته وجبت طاعته ولزاإلمام إذا ثبتت إم فإنَّ  ة األئمَّ 

 ؟فام الكالم يف ذلك ،األجرهذا  إىلٰ ته، فال حاجة مودَّ 

هم، الذين جتب طاعت ٰى قربي الة ذوودَّ ك مبذلراد امل اجلواب:

ينا ال جيوز عل مهتمنا وجوب طاعتهم باإلمامة وحمبَّ وليس إذا عل

 يَ : تهم وقد قال اهللا تعاىلٰ علينا حمبَّ  بجت أنْ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
يَن آَمنُوا  َها ا�

ِطيُعوا ا
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
 أ

َ
ا علمنا وجوب كنَّ ] وإنْ ٣٣ د:مّ [حم �ر�ُسول

 لم املعجز.قل والعبالع ولهسورطاعة اهللا 

ا علين به جتيكون املراد مجيع أهل البيت وأنَّ  نْ متنع أوليس ي

نبغضهم ملكان  وجب علينا أنْ  م ملكان نسبهم وإنْ هتمودَّ تهم وحمبَّ 

اعته إيامنه وط ة يف شخص واحد عىلٰ ا جتتمع املحبَّ ندنوع ،فسقهم



 املودَّة آية) ٢٥( /ف األلف حر........................................................................................................... ١٤٢

 حابأص هام خيالف فيوإنَّ  ،فسقه ومعاصيه عىلٰ  لهلبغض مع ا

 ملعتزلة وغريهم.يد من االوع

*   *   * 

 هـ):٦٠٠ (تق عمدة عيون صحاح األخبار/ ابن بطري

وجوب  نَّ أ ف: فثبت بن احلسن املصنِّ ٰى يحي قال ]]٥٩ص [[

ٰ ( ديت حممّ ة ألهل باملودَّ  يته ، وليس أهل ب)اهللا عليهم أمجعني صىلَّ

 9 بيُّ النهم وفرسَّ  العزيز  سبحانه يف كتابههم اهللاكرمن ذ الَّ إ

مَ : ه تعاىلٰ بقول
�
ُ�ُم ا�ر� يُِر�دُ  اإِ�

ْ
ِهَب َ�ن

ْ
  اُهللا ِ�ُذ

ْ
 َس ج

َ
ل

ْ
ه

َ
أ

َيْ 
ْ

 ه� طَ ِت َو�ُ ا�
ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
م هتعدَّ  وفرسَّ  ،]٣٣[األحزاب:  �َر�

يتك؟ ب أهل نْ : مَ َل ئِ ُس  لـامَّ م من غري طريق، بام تقدَّ  9 النبيُّ 

غري  بيان وكلُّ ، »ني سواحل واحلسن وفاطمة قال: «عيلٌّ ف

 ثبوهتاوبم هتبه، فثبت مودَّ  ، فهو تفسري غري معتدٍّ تفسري اهللا تعاىلٰ 

وبثبوت واليتهم وجب االقتداء  ]]٦٠ص [[/، اليتهمثبتت و

ة يف مَّ من األُ  9جر رسوله أ   سبحانه وتعاىلٰ هبم، وإذا جعل اهللا

ته،  بمهج هعزيزلنفسه وتجر بذله أ وبني خلقه، و اىلٰ نه تعفارة بيالس

هتم  وإذا وجبت مودَّ  ،هتم واجبةمودَّ يف أهل بيته، فصارت  ةودَّ ملا

 باعهم. تِّ ا جبطاعتهم و وإذا وجبت ،ماعتهط وجبت

َمْن يُِطِع  : وجوب ذلك قوله سبحانه وتعاىلٰ  عىلٰ  ويدلُّ 

طَ 
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
 اهللاَ ا�ر�ُسول

َ
بت طاعة وجف ]،٨٠ النساء:[ اع

   تكن غ، وملالباإل رجأ ا وهناعتهم لكبت طووج ،9 الرسول

م وجب هلف  من حيث كانت النفس واحدة،الَّ إبليغ التجر أ ة املودَّ 

  : ) يف قوله تعاىلٰ الَّ إ(  ٰى ل، ومعنسولرما ل طاعةمن فرض ال
�

إِال

َموَ 
ْ
 ا�

ُ
ق
ْ
 ِ� ال

َ
ة
�
 )،غري( ٰى نام هي بمعإنَّ  ]٢٣: ٰى [الشور ْر�ٰ د

 عر:شال ال قاامك ،تعظيم هلم التفخيم ألمرهم وال ناهامعو

    سيوفهم نَّ أ  عيب فيهم غري وال

  فلول من قراع الكتائب هبنَّ  

ليه ذهب عمرو بن بحر إدح، وملا لغة يفباامل )غري(بـ  أراد

بن أيب  مامة أمري املؤمنني عيلِّ إكتاب ( اجلاحظ يف كتابه

 مون.فه للمأالذي صنَّ)  طالب

  اهم عذبواق طعممن ذ اهأفو   ل عىلٰ الرجا و ألحَّ إذا ملُّ م قو

*   *   * 

 ـ):ه٦٧٣(ت  طاوسة/ أمحد بن لة الفاطميَّ املقابناء 

ن العناية تضمَّ  لـامَّ ن املجيد آقرال إنَّ  :ولوأق  ]]٣٨٩ [[ص

ٰ (ة رسول اهللا يَّ باألقربني من ذرّ  ومواددهتم كان  )اهللا عليهم صىلَّ

  ، فيهاعليهم  ريهم يرجح غة التي الألهليَّ مع ا همديمتقة مادَّ ذلك 

 ؟يها وال يدانيهايناسبهم ف م عليهم الاملتقدِّ  نإذا كافكيف 

  :له تعاىلٰ قولبي بعد ثعقال ال
َ

 ال
ْ

ل
ُ
  ق

َ
 سْ أ

ُ
  ئَل

�
 إِال

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
ُ�ْم َعل

 
�
َموَد

ْ
ْر�ٰ ا�

ُ
ق
ْ
 :قال ثمّ  ،شيئاً  ٰى حك بعد أنْ  ،]٢٣ :ٰى [الشور ةَ ِ� ال

رهان ثنا ب] حدَّ ]٣٩٠[ص [/ ]: قال[ ،دسني بن حممّ احل ينفأخرب

يامن سل بن ]د بن عبد اهللاحممّ [ثنا حدَّ  ]:قال[ ،الصويف عيلٍّ  بن

 ]:قال[ ،اناحلسن الطحَّ  نب ربثنا ححدَّ  ]:قال[ ،مياحلرض

عن سعيد بن  ،عن األعمش ،عن قيس، شقراأل ثنا حسني حدَّ 

  لتنز لـامَّ  : لقا ،اسعن ابن عبَّ  ،جبري
َ

 ال
ْ

ل
ُ
 ق

َ
ُ�ْم سْ  أ

ُ
يِْه  ئَل

َ
َعل

 
َ
 أ

ً
را

ْ
 ج

�
مَ إِال

ْ
ْر�ٰ  ا�

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
ابتك قرمن  ،يا رسول اهللا :قالوا وَد

وفاطمة  «عيلٌّ  :قال  ؟مهتجبت علينا مودَّ أون ؤالء الذيه

 وابنامها». 

 ،ة أهل البيتحمبَّ  ة غري هذا من البواعث عىلٰ مجَّ  اً فنون ٰى ورو

 دمّ حم اسعبَّ أبو ال أخربنا ]:قال[ ،يان املزكّ سَّ أبو حنا خربأ  :فقال

 ]:لاق [ ،يبن زياد الرس بن عيلِّ ثنا احلسن حدَّ  ]:قال[ ،سحاقبن إ

 ،ثنا حسني األشقرحدَّ  ]: قال[ ،ينبن عبد احلميد احلامَّ  ٰى ثنا حييحدَّ 

  ، عن سعيد بن جبري ،ثنا األعمشحدَّ  ]:قال[ ،ثنا قيسحدَّ  ]:قال[

  نزلت لـامَّ  : قال ،اسعن ابن عبَّ 
َ

 ال
ْ

ل
ُ
سْ ق

َ
  أ

ُ
يْ ئَل

َ
ْم َعل ُ� 

ْ
ج

َ
 ِه أ

ً
  را

�
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ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
َموَد

ْ
أمرنا ذين من هؤالء ال ،اهللال يا رسو :فقالوا ْر�ٰ ا�

 . ا»وفاطمة وولدمه «عيلٌّ : قال ؟هتمدَّ موب اهللا ]]٣٩١[[ص /

 ،ثنا أبو السبححدَّ  ]:قال[ ،أخربنا أبو بكر بن احلرث :وقال

 ل بنإسامعي أخربنا ]:قال[ ،اد بن زكريمّ  حمبد اهللاع ثناحدَّ  ]:قال[

د الغفور عب انثحدَّ  ]:قال[ ،بن مهرانثنا قتيبة حدَّ  ]:قال[ ،يزيد

 ، عن عيلٍّ  ،عن زاذان ،ينامَّ عن أيب هاشم الرُّ  ،حلصباأبو ا

: قرأ  ثمّ  ،مؤمن»   كلُّ تنا إالَّ ه ال حيفظ مودَّ يف آل حم إنَّ نا «في: قال

 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
 ال

َ
  أ

ُ
ئَل

ْ
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ُ
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َ
 ل

ْ
ج

َ
ِه أ

ْ
 ي

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
 را

�
 ِ� َموَد
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ْ
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ُ
 . ق

  ، بتي قرا وا  توادُّ    أنْ إالَّ   ن جعالً ام اإلي   كم عىلٰ  أسأل قل ال   : وقال الكلبي 

  . ث عنده تتحدَّ   نْ من اآلي الذي حيسن أ   شيئاً   كر أذ   وقد رأيت أنْ 

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /النجاة يف القيامة

 : تعاىلٰ ثالث: قوله لا] ]١٤٩ [[ص
َ

 ال
ْ

ل
ُ
 ق

ُ
ئَل

ْ
س

َ
ْم عَ  أ

ُ
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ْ
ي
َ
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ْ
ج
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ْ
دخول  يف وال شكَّ  ،]٢٣ :ٰى [الشور �ٰ رْ ةَ ِ� ال

 .بكر أيبوخروج   عيلٍّ 

*   *   * 
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مة احلّيل (ت  /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦العالَّ

 :ة آية املودَّ  ]]١٧٥[[ص 

  :قوله تعاىلٰ الرابعة: 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
ْسئَ  ال

َ
�ُ أ

ُ
 ْم عَ ل

�
 إِال

ً
را

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
َموَ  ل

ْ
 ا�

�
ةَ  د

ْر�ٰ ِ� 
ُ
ق
ْ
 .]٢٣ :ٰى [الشور ال

ِحيَحْنيِ ْمُهوُر ِيف اْجلُ ا ٰى َروَ    ،ِيف ُمْسنَِدهِ  لٍ بَ َأْمحَُد ْبُن َحنْوَ  ،لصَّ

  :َنَزَل  لـامَّ  :َقاَل  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ،َلبِيُّ ِيف َتْفِسِريهِ عْ الثَّ وَ 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
  ال

 
َ
ُ�ْم عَ ئَ سْ أ

ُ
 ل

َ
يِْه أ

َ
مَ ل

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
را

ْ
ةَ ج

�
 ِ�  وَد

ُ
ق
ْ
  ، اهللاِ ُسوَل َيا رَ  :َقاُلوا ،ْر�ٰ  ال

ِذيَن َوجَ  َمْن َقَراَبتَُك  َفاطَِمُة وَ «َعِيلٌّ : َقاَل  ؟مْ ُهتُ بَْت َعَليْنَا َمَودَّ الَّ

»اْحلََسُن وَ وَ   .  اْحلَُسْنيُ

 ة يستلزم وجوب الطاعة.ووجوب املودَّ 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /ف املرادشك  :هـ)٧٢٦العالَّ

 ة. وجوب املحبَّ قال: و ]]٥٣٤[[ص 

ته بَّ كان حم ا علي�  أنَّ  :وتقريره ،رشع تاسعذا وجه أقول: ه

 .فضل منهم قطعاً ون أ فيك ،ريه من الصحابةغون ة دته واجبومودَّ 

 تهمودَّ  كونفت ،ٰى ويل القربه كان من أُ أنَّ  :وىلٰ مة األُ وبيان املقدَّ 

  :ىلٰ ه تعالقول ،اجبةو
َ
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ُ
 .]٢٣ :ٰى [الشور ْر�ٰ ق

*   *   * 

 هـ):٧٢٦(ت  ّيل احلمة العالَّ  /معارج الفهم

ته دون غريه من جتب حمبَّ  ا علي�  الثالث: أنَّ ] ]٤٢٢[[ص 

 : تعاىلٰ ]] ٤٢٣ ص[[/ه وللقف ،ٰى ا الصغرأمَّ  .الصحابة
َ

 ال
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ُ
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 ].٢٣: ٰى [الشور ل

 الفضيلة. عىلٰ  ليدلة ووجوب املحبَّ  هرة.فظا ،ٰى ا الكربمَّ وأ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج الرصاط املستقيم 

 : الفصل احلادي عرش ]]١٨٨[[ص 

 : اىلٰ ة أهله يف قوله تعه يف مودَّ سالة نبيِّ ر  أجراهللا جعل
ُ
 ق

ْ
 ل

َ
   ال

 
َ
 أ

ْ
ج

َ
يِْه أ

َ
ُ�ْم َعل

ُ
 ْسئَل

�
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ً
 را

�
َموَد

ْ
  ِ� ةَ  ا�

ْ
ْر�ٰ  ال

ُ
 .]٢٣: ٰى ور[الش ق

أي يف طاعة  ،يف الطاعات ٰى املراد القرب :لوااق ] ]١٨٩[[ص /

 .ٰى أهل القرب

األمر  قالر إطصوَّ م فال يتلِّ ولو ُس  ،األصل عدم اإلضامر :قلنا

  مع عصمتهم. هتم إالَّ ودَّ بم

ي  عني ،بي بكميعني راقبوا نس ،ارفَّ لكُ بذلك ا طباملخا :واقال

 .ةالقرشيَّ 

 أنَّ  عىلٰ  .ب بذلكاطَ ُخت  ٰى حتَّ  أجراً  قد للنبيِّ ار ال تعتفَّ الكُ  :ناقل

 :قالوا :ففي صحيح البخاري، فق عليها تنايف الوجهنياألخبار املتَّ 

 يلٌّ «ع: قال ؟هتمن وجبت علينا مودَّ تك الذيابرق من ،يا رسول اهللا

 ،يالثعلب ريوتفس ،ومثله يف صحيح مسلم ،ا»وابنامه مةوفاط

. ريهيامفست يفي والزخمرش ،ملرتٰىض ونقله ابن ا ،بن حنبلومسند ا

ويف مناقب  . اسذلك عن ابن عبَّ  قد صحَّ  :بب التقريوقال صاح

ِ  َوَمنْ  :ريستف يفي دّ ابن املغازيل باإلسناد عن السُّ 
َ

�
ْ
ق

َ
� 

ً
 َحَسَنة

ْ
ف

 ُ
َ

� 
ْ
 ا حُ  ِ�يهَ نَزِد

ً
 .ل الرسول آيف ةدَّ املو :قال]، ٢٣: ٰى [الشور ْسنا

وهو  ،أهل أصل آل :راب القرآنيف مشكل إع يسي القيمكّ قال 

 ف يف املشكل.صنَّن أعلم ممَّ 

لكن ال  ،اهللا ب هبم إىلٰ ر تعظيم اآلل والتقرُّ نكِ ال نُ  :قالوا

ووجوب  ،األنبياء ن تفضيلهم عىلٰ االة مز املغحيِّ  يفم هلدِخ نُ 

وعند  ،نكام كلِّ وحضور املهدي يف  ،لم الغيبوع ،ةمصالع

 ؟ فسوق وعدوانإالَّ وهل ذلك  ،أوان يف كلِّ ذاكريه 

ا قال اهللا ورسوله ضلهم ما جحدتم ملوال إنكاركم ف :قلنا

 يةعاومإمامكم  ٰى وناد ،بغضتم التسمية بأسامئهم ٰى فيهم حتَّ 

إلسالم حام لتينابر فلم ملا عىلٰ  عيلٍّ  وسبَّ  ،فضائلهمن ع كفِّ الب

 وإذا قام الدليل عىلٰ  ،ماألنبياء ففيه كال م عىلٰ ا تفضيلهأمَّ  ،أحدكم

 لزم مثله يف وإالَّ  ،يهمالعصمة مغاالة ف ٰى دعوإمامتهم مل يكن 

 هم. جدِّ 

 : يف تفسري )مفاتيح الغيب(قال الرازي يف 
َ
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  ، غري اآللوهذا التعظيم مل يوجد يف  ،دخاتم التشهُّ  علج كولذل

وقال  :قال ،د واجبآل حممّ  حبَّ  أنَّ  عىلٰ  دلُّ ك يذل وكلُّ 

 :الشافعي

 ]]١٩٠[[ص /

   ٰى ب من منقف باملحصَّ  يا راكباً 

  فها والناهضِ خيساكن ب واهتف 

   ٰى نم جيج إىلٰ إذا فاض احل سحراً 

  ضِ ئكملتطم الفرات الفا فيضاً  

   دآل حممّ  حبُّ  كان رفضاً  إنْ 

  يضراف ثقالن أينِّ فليشهد ال 



 املودَّة آية) ٢٥( /ف األلف حر........................................................................................................... ١٤٤

 :ة فائد

 اَهللا  : أمجل اهللا يف كتابه قوله :لنعامينقايض اقال ال
�
إِن
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ً
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َ
ونصب  ،تهمَّ ألُ  لنبيُّ ا نهفبيَّ ]، ٥٦ب: زاح[األ �ُموا �

وال  ، فيهمإالَّ   يوجدهلم ال جزمعلك وذ ،دهه لذلك من بعأوصياء

 مَّ هُ اللَّ  :«قولوا :حني سألوا عن الصالة عليه فقال .  فيهم م إالَّ علَ يُ 

يم اهبريم وآل إراهإب يت عىلٰ د كام صلَّ د وآل حممّ حممّ  عىلٰ  صلِّ 

 . ك محيد جميد»إنَّ 

م كام وآله ليست هي الدعاء هل النبيِّ  ىلٰ ا عملأمور هباالة صلفا

 وال أمر أحداً  ،فاستحسنه دعا للنبيِّ  م أحداً نعلال ذ إ ،ةتزعم العامَّ 

: قوله تعاىلٰ ب واكان جه لو وألنَّ  .فيه  لكان شافعاً وإالَّ  ،بالدعاء له

 ِْيه
َ
وا َعل

�
ن يكو أنْ  مزل ،دد وآل حممّ حممّ  عىلٰ  صلِّ  مَّ هُ للَّ ا :َصل

افعل  :فقال ،كذا افعل :كمن قال لغريه ،ا ألمره تعاىلٰ ذلك رد� 

د حممّ  عىلٰ  صلِّ  مَّ هُ اللَّ  :كانت الصالة الدعاء لكان قولنا لوو ،نتأ 

 وز.جي ا الهذو ،له عُ دْ ا مَّ هُ اللَّ  :ٰى د بمعنوآل حممّ 

  فلامَّ  ،آله عليه وعىلٰ  نولُّ َص وقد كان الصحابة عند ذكره يُ 

وا وعاقب ،بهم وأقواهلمتُ صالة عن آله يف كُ الا طعوة ق ميَّ أُ نو ب بتغلَّ 

 أنَّ  مع روايتهم ،هتمالواجبة مودَّ له آل اً اس عليها بغضالن

 «ال: فقال  ،آله  عىلٰ صيلِّ  عليه وال يُ صيلِّ يُ  سمع رجالً  9 النبيَّ 

ب بنو لَّ تغ فلامَّ  ،الً أوَّ ا ذكرناه م مهعلَّ  ثمّ ، الصالة البرتة» وا عيلَّ لُّ َص تُ 

اليوم ال  ىلٰ ة إوبقي منهم بقيَّ  ،عادوها وأمروا الناس هباأ  اسالعبَّ 

 آله عند ذكره. عىلٰ ون لُّ َص يُ 

الدعاء  ٰى الصالة عليهم سو ٰى معن دركوا أنَّ ومل يُ  ،هذا فعلهم

دعاء   فيه حاجة ما إىلٰ  حيث إنَّ  ،زلتهمضم منهلة وفيه شمَّ  ،هلم

ومنه   ،بعةالصالة هنا املتا ٰى معن أنَّ وا همف فكيف لو ،مهترعيَّ 

ٰ فأوَّ  ، من اخليلاملصيلِّ  مه علَّ  ل حنيجربيأي تبع  بيَّ لنا ل من صىلَّ

ٰ  ثمّ  ،الصالة ٰ كَ ل ذَ إذ هو أوَّ  ،النبيَّ  ]عىلٰ [ عيلٌّ  صىلَّ  ،تهبصال ر صىلَّ

 عليه بإقامة من ينصبه صيلِّ ه يُ أنَّ  بيَّ الن اهللاُ]] ١٩١[[ص / فبرشَّ 

اجعل يل وزيرًا «: بقوله النبيُّ  ألس لـامَّ وذلك ، هتمَّ أُ يف له  ياً مصلّ 

يْهِ : ىلٰ ل تعا، ثّم قا»ريأزد به اشدُ  من أهيل، علي�ا
َ
وا َعل

�
أي  ،َصل

 مَّ هُ اللَّ  :لوا«قو: النبيِّ وقول ، موا ألمرهوسلِّ  اعتقدوا والية عيلٍّ 

ة الو يةيقيم له وال أي اسألوا اهللا أنْ ، د»د وآل حممّ حممّ  ىلٰ ع لِّ ص

«وبارك : وقوله .اهيميف آل إبركام كان  ،اً يتبع بعضهم بعض

 اإلمامة عنهم.تقطع فال  ،فيهم وَّ النمأي أوقع  ،عليهم»

تباع  يف األ ألنَّ  ،املقصود هم  أنَّ غريهم إالَّ  عمَّ  ولفظ اآلل وإنْ 

 فظهر أنَّ  ،ليهح الصالة عال تصل فروكا رل واألوالد فاجواأله

إذ هبم كامل  ،تهيَّ ة من ذرّ ته واألئمَّ صيَّ و داعتقهي ا ة عليهالصال

 ٰى ا تنهإهنَّ  :تي قال اهللاة الالصوهم ال ،ومتام النعمة عليهم  ،دينهم

ك يف عن ذل ٰى الصالة الراتبة ال تنه ألنَّ  ،عن الفحشاء واملنكر

 املوارد. ثري منك

، ٰىص وعند أولياء اهللا من ذلك ما ال ُحي  ،انالبي فهذا وجه من

 ،الً  أوَّ خالف ما بنيَّ  اً ثاني يشء يف بنيَّ  الصادق  أنَّ  رَ كِ فقد ذُ 

 :قال الرجل ،»ة أوجهواحد سبعالوجه ال ا نجيب يف«إنَّ : فقال

 وسبعني».  ،«نعم: قال ،لذلك مستنكراً  ؟بسبعة

جت  روَّ  ، لةليت ق ظته بلفيظامَّ ـولكن ل ، ما نقله ٰى وهذا معن

 :ما قيل فيهمل يصفت لت فيهمأمج وقد ،ة صقيلةرويَّ  دخوله كلَّ 

   إلله فالن ادي اهلداة إىلٰ  مه

  اريالب إىلٰ  ٰى دقوم سواهم هبم ُهي  

   فأنت عىلٰ  هالً هلم م قل للمعادي

  رِ النا ك موقوف عىلٰ سبيل غيِّ  

 :تذنيب

ا  مَ : ريفس تيف الصادق  يامن إىلٰ هنج اإلصاحب أسند 

َر 
َ
ْم ِ� َسق ُ�

َ
ك

َ
وا �َسل

ُ
ْم  قا�

َ
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ُ
  نَ مِ نَك

ْ
َ� ا�

�
ثِّر:  �ُمَصل  ٤٢[املدَّ

يب وهذا قر، »نيسابقالة «مل يكونوا من أتباع األئمَّ : قال ]، ٤٣و

ا ال أي كنَّ ،أيب احلسن املايض  وأسند نحوه إىلٰ . ا سلفممَّ 

 ٰ  .  عليهمصيلِّ نُ  الو ،د واألوصياء من بعدهمّ حم ويصَّ  نتوىلَّ

 :تكميل

نا دلَّ  :ةة الطاهرعظيم العرتترة يف هابال سالتهيف ر قال املرتٰىض 

 ،م كفراناجلهل هبفيهم و والشكَّ  ،املعرفة هبم إيامن أنَّ   عىلٰ اهللا

وهو  ،وجوب معرفتهم عىلٰ ]] ١٩٢/[[ص  اإلماميَّةعت وقد أمج

ة مَّ األُ ع ابإمجبل و يمكن االستدالل  ،يهمعصوم فول املة لدخحجَّ 

د هُّ يف التش يوجبونة يَّ شافعر الأكث فإنَّ  ،وجوب معرفتهم عىلٰ 

 ،وهاوالباقون استحبُّ  ،فوجبت معرفتهم ،األخري الصالة عليهم

فضيلة مل حتصل لغريهم بعد ذه وه ،ادةني هي من العبالاحل فعىلٰ 

  ، اهنم عظم شأهنمع اختالف أديوقد غرس يف القلوب م ،همجدِّ 

ليستفتحون هبا  ،بالد لزيارة مشاهدهملا دتباعون مع فيهتمُّ 

 ق.ألرزادها انع ألونويس ،قألغالا

 . همام هو ألجل جدِّ م إنَّ هذا التعظيم هل :قيل
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  ،عظيمهم ارب تهلم يق هم وال تعظيمدِّ رابة جلمن ق كم  :قلنا

 مع زهادة هلم وعلم وغريه فيهم. 

 .ةاإلماميَّ غري مذهب  ة عىلٰ األئمَّ ال تكون  مَ ـلِ  :قيل إنْ 

نتحلونه  ي   ام لَّ ك   أنَّ ين  ظهر م و   ، م كانوا أهل بطانته   اإلماميَّة فشيوخ    : نا قل 

هم  الح ة ص مع شدَّ  فلو مل يكونوا  ، أخذوه  حونه فعنهم صحِّ ويُ 

  وا عليهم نسبة املذهب إليهم. ب أل   ، ين وعليه مقرِّ   ، راضني بذلك  

 .تهمألجل تقيَّ  ظهار ذلك هلمقد ال يمكنهم إ :قيل إنْ 

 . ة ال منهمي لإلماميَّ ه امإنَّ  ةفالتقيَّ  :قلنا

*   *   * 

 : ىلٰ تعاله وق  :انهوم ]]٢٧٧ [ص[/
َ

 ال
ْ

ل
ُ
ُ�مْ ق

ُ
ْسئَل

َ
ْيِه  أ

َ
 َعل

 
ً
را

ْ
ج

َ
َموَ أ

ْ
 ا�

�
 إِال

ْ
ةَ ِ� ال

�
ْر�ٰ د

ُ
 عيلٌّ  ٰى والقرب ،]٢٣: ٰى [الشور ق

من  :م قالوااس أهنَّ بَّ ابن ع ل إىلٰ ملا أسنده ابن حنب، وفاطمة وابنامها

 ةموفاط «عيلٌّ : قال ؟هتمتهم ومودَّ حمبَّ  بتجين وقرابتك الذ

 .يف تفسري الثعلبي هوونح ،»بنامهااو

صحيح   والسادس من  ،صحيح مسلم اخلامس من ويف اجلزء 

 :قال ؟من آله :قلت ،د حممّ ل آ ٰى قربال :عن ابن جبري ،ريالبخا

 .أهله

  ٰى معن :وقد قيل
�

وأراد هبا التعظيم  )،غري(آلية يف ا إِال

 :قال الشاعر امك ،ٰى ربللق

   هموفيس فال عيب فيهم غري أنَّ 

  ل من قراع الكتائبولف هبنَّ  

 .دحهمالغة يف مأراد املب

بني  دَ لِ ن وُ ل مأوَّ ه فإنَّ  ،به ألصقأصدق و عيلٍّ  يف والقرابة نسباً 

 : وقال ، هاشميني 

   صنويأخي و د النبيُّ حممّ 

  يد الشهداء عمّ سيِّ زة ومح 

   عريسني وسك دمّ وبنت حم 

  وممتزج هبا حلمي ودمي 

   ا هنلداي ما أمحد وطبسو

  فمن منكم له سهم كسهمي 

 ،اجلوار ]من[ه سواه ما حوافليس ألحد  ا القرابة حكامً وأمَّ 

 ،ةوبراء ،ةوالوصيَّ  ،والغدير ،ةوالنفوسيَّ  ،واملصاهرة ،ةخوَّ واألُ 

البغلة و حلسالوالوراثة للعلوم وا ،والراية ،وتبوك ،والعشرية

 اع والعاممة. واملت

ل كان له القلي فإنْ  ،فته بالقرابةاليفة خليف السق جَّ تحوأبو بكر ا

ه وألنَّ  . اهب أوىلٰ  فعيلٌّ  ة فيهاكانت احلجَّ  فإنْ  ،جمموعها منها فلعيلٍّ 

 ،اهدهب 9 النبيُّ  كام أنقذهم ،أنقذهم من النار بسيفه دون غريه

 أنَّ  دليل عىلٰ  ،همارة نبيِّ جر سفأ  الهجعو ،هتمبمودَّ  فإرادة اهللا تعاىلٰ 

سألوا ا واجبة حيث وهلذا فهموا أهنَّ  ،مهن غريهتم أوجب مدَّ وم

 ؟مهتجبت علينا مودَّ من قرابتك الذين أو :فقالوا ،9ته عن قراب

كانت  إذ لو كانت يف غريهم ، نت أوجب فاخلالفة فيهما كاوإذ

 منهم. أوىلٰ  هتمودَّ 

 . وال خالفة هلا ،ناوهلاتتة ودَّ ففاطمة تلك امل :قالوا إنْ 

فال   ،غريها املتواترة عىلٰ  صوصالنفة بن اخلالت مجرخ :قلنا

 هبا. حكم اآلية ينتقض

*   *   * 

 هـ):١٠ األحسائي (ق /)٤ جميل مرآة املنجي (ج

ق مجلة اخلل ة فثابت له عىلٰ ا إجياب املودَّ وأمَّ ]] ١٢٠٥[[ص 

  :وهي قوله تعاىلٰ  ،ٰى وربآية الش
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لـامَّ  ه ول أنَّ نزال . وسبب]٢٣: ٰى [الشور ْر�ٰ ق

ومل يصل فة املؤلَّ  اعة من املهاجرين ومجيف هامها كلَّ سَّ نَني ق غنم ُح 

م مجاعة األنصار يف ذلك وقالوا: فتكلَّ  قليل. الاألنصار منها إالَّ  إىلٰ 

متوإذا كانت الغنيمة قُ دعانا  ربت احلإذا كان  رينا. وبلغ غيف سِّ

م فيهم خطيباً  قاو ،مقالتهم، فجمعهم يف املسجد  9 بيَّ الن

كم فأعزَّ   ءأذالَّ  عتكم؟ أمل تكونواية بلغتني عن مجاشكاما «وقال: 

قني فجمعكم تفرِّ ونوا مأمل تك«هللا! يا رسول ا فقالوا: بىلٰ  ،»اهللا يب؟

م اهللا غناكأفأمل تكونوا فقراء «رسول اهللا! ا ي بىلٰ  قالوا: ،»اهللا يب؟

منكم اهللا آ فوا خائفنيأمل تكون«يا رسول اهللا!  ا: بىلٰ وفقال ،»يب؟

فقالوا:  ،»جتيبوين؟ أَال «: قال ! ثمّ ول اهللايا رس قالوا: بىلٰ  ،»يب؟

طريدًا  كنَت  : تقولونأَال «؟ فقال: بامذا نجيبك يا رسول اهللا

 نَت كوذليالً فأعززناك،  ك، وكنَت امنَّفآ ئفاً خا فآويناك، وكنَت 

 قالوا: بىلٰ فانتحبوا بالبكاء و ،»اك؟رنفكثَّ  ]]١٢٠٦[[ص /دًا حيو

ام نَّ ق وإاخلليع مج لينا وعىلٰ ك عة لملنَّ! بل الفضل وايا رسول اهللا

 ا جلهله. قال من قال منَّ

د األوس وقال: يا رسول اهللا! سيِّ  عاذسعد بن م وقام إليه

مك. قوبني  اهقسماأموالنا بني يديك، ف فهذهت ئش إنْ أعذرنا و

 عليه من هذه اآلية:  ىلٰ اهللا تعافأنزل 
ْ

ل
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 حمّمد! ا ي ق
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اهللا عليكم بسببي  أنعمما  ىلٰ ال أطلب منكم عي أ  ِه أ
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يف أهيل وقرابتي. فقالوا: يا رسول  د

 تهم أجراً وحمبَّ م هتالذي جعل اهللا مودَّ  قرابتك منو! اهللا

. فأوجب اهللا »مهابنااوفاطمة و هم عيلٌّ «: فقال  ؟رسالتكل

تهم  بَّ وحم بيتههل ة أ لق مودَّ ة اخلمجل الكتاب عىلٰ  بنصِّ  ىلٰ تعا

مرتبتها  وعلوِّ  شأهناعظم  يل عىلٰ وجعلها أجرًا لرسالته، وذلك دل

ال م دون بتحصيلها وأهنَّ متعبِّ  اهب وبونهم مرباخللق كلَّ  وأنَّ 

ظم أع ال مرتبة رسالته  عليهم؛ ألنَّ  با جيم هان يف حقِّ بلغوي

 وهنا مايوف ناهها وال أنْ درون اكتومجيع اخللق ال يقوال أكمل منها 

، فيجب عرفةامل تها حقَّ ا من التعظيم؛ لعدم معرفتهم بحقيقجيب هل

ساواة م بلوجويكون ما هو أجرها وعوضها كذلك؛  أنْ 

ض. وإذا ملرتبة اتكون  نْ ب أ وج كذلككان األمر ا لعوض للمعوَّ

ة واخلالفة املحّمديَّ  ةمارة األمحديَّ إلوا]] ١٢٠٧[[ص /ة النبويَّ 

ة هلم غاية  ة واملحبَّ ملودَّ م من اا وجب هللك بعض ميوفوا بذهلم؛ ل

 والكامل.ل وهناية التكريم والتبجيل عظيم واإلجالالت

*   *   * 

مْ  آ - ٢٦
ُ
�

ْ
 مِن

�
د

َ
ْرت

َ
 ي

ْ
 دِينِهِ  َمن

ْ
ن

َ
� ...:  

 ائله.بكر) / مناقشة فضعثامن (أبو   بناهللا بدع 

*   *   * 

٢٧ -  آ 
َ
ِيَن ج

�
ِدهِمْ مِ  ُءوااوَا�

ْ
ع

َ
� 

ْ
  :... ن

 ة/ اآلي حابةلصا. 

*   *   * 

٢٨ - آ  
�
ِ وَا�س  اب

َ
ون

ُ
  ق

ُ
� و�

َ ْ
 األ

َ
  :... ون

 اآلية الصحابة /. 

*   *   * 

٢٩  - ا آ:  

 يةوسط/ آية ال بةصحاال. 

*   *   * 

٣٠ -  آ َِين
�

 اُهللا ا�
َ
د

َ
  َوع

ُ
�

ْ
وا ِمن

ُ
ن   :... مْ آمَ

 ) هئلة فضامناقش/  أبو بكر)عبد اهللا بن عثامن. 

*   *   * 

٣١  - :ا آ  

 هـ):٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت ل العكربيَّ سائامل

مَ : اىلٰ تع ذلك قولهن وم فصل:  ]]٤٩ [[ص
�
مُ ِ�� ا وَ إِ�

ُ
 اُهللا  �

ُ وَ َورَ  ِ ُسو�ُ
�

 يَن آمَ ا�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا نُوا ا�

َ
ال  وَ  ةَ �ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ةَ وَُهْم  �ُؤ

 اِكعُ رَ 
َ
اعة فواجه اهللا سبحانه بالنداء مج ]،٥٥ة: [املائد �ون

ءه إليه إيتا ٰى دغريهم بالوالء، وجعل عالمة املنا إىلٰ أضافهم 

تُ سبحانه: ه الركوع بقول حال يفالزكاة 
ْ
 َو�ُؤ

َ
  ون

َ
�   وَُهمْ ةَ ا�ز�

 اِكعُ رَ 
َ
: جاءين زيد ول القائلأنَّ قاللغة وال خالف عند أهل  ،ون

 ًا وهو قائم، ورأيتهأيت عمروبه، ورين زيد يف حال ركراكبًا، وجاء

صاحبه  من هذه األلفاظ يقوم مقام واحدٍ  ه، كلُّ يف حال قيام

 ٰى آتن مل جبيف هذه اآلية واء بت أنَّ الوالث امفاده. وإذويفيد 

ع أحد من أهل ال ليف حا الزكاة  ٰى نَّه آتحٍد أقبلة ألركوعه، ومل يدَّ

ملعنيُّ نَّه اوجب أ  أمري املؤمنني  ٰى الزكاة يف حال ركوعه سو

ِ َوابقوله: [
�

 ، وإذا ثبت واليته حسب والية اهللا] نُوايَن آمَ �

كانت ] إذ ]٥٠ص مامة، /[[اإل له بذلكبت وج 9ورسوله 

 هي فرض الطاعة التي جتب امنَّ لق إللخ 9رسوله هللا ووالية ا

ترش به اآلية عن إطالة خطب ين ٰى كاٍف يف معنهذا ة، وللرعيَّ 

 الكالم.

ة  ٰى معنكانت تكون ب  الوالية يف اللغة وإنْ أنَّ مع  ل:صف املودَّ

ا يف هذا املوضع غري ألنَّ ، فرض الطاعة ٰى نعم ىلٰ  إهة إالَّ  متوجِّ فإهنَّ

 إِ : اىلٰ قوله تع
�
مُ ا َوِ�� مَ � الَّ م إلك قوله: (ال ويلَّ  ٰى جار جمر اهللاُ  �ُ

قد أخرب  وألنَّهودَّة. نا املحبَّة وامليقصد بالوالية هاه اهللا)، وحمال أنْ 

 أنَّ  فدلَّ عىلٰ ، َبْعُضُهْم َأْولِياُء َبْعضٍ  نياملؤمنأنَّ  ٰى ُأخريف آية 

 يزيد عىلٰ  ٰى بمعن  ة ألمري املؤمننياصَّ ذه اآلية خهب الوالية

ة إالَّ ما ذكرناه من فرض ودَّ امل ٰى معن وال وجه ملا زاد عىلٰ  دَّة،املو

 عداهمن  م باإلمامة عىلٰ قدُّ لق التلصاحبه من اخل يضتالطاعة، املق

عامَّ  واه، واإلبانةر مع إجيازه غناء عامَّ سام. ويف هذا القدمن األن

ة مامباإل ؤمنني  املمريأ  عىلٰ  النصَّ ية اآلن من تضمُّ  اهذكرن

مناه. سب ح  ما قدَّ

َضَعفٍة من خمالفينا اختصاص أمري   ىلٰ وقد اشتبه ع فصل:

م يف لظاهر لفظ العمو القرآن،ورة يف بالوالية املذك املؤمنني 

يَن آَمنُواقوله:  ِ
�

ا أمري ون املعنيُّ هبيك ، فأنكروا لذلك أنْ َوا�

قد  غة، إذ كانتم عن اللا بعٌد منهحد، وهذواوهو  نني ؤمامل

ُن  : له تعاىلٰ قوك يف مواضع كثرية من القرآن،بمثله  أتت
ْ َ
ا �

�
إِن

 
�
َا ا�

ْ
� ز�

َ
رَ ن

ْ
ئ عموم اختصَّ بالبار لفظ]، وهو ٩[احلجر:  ك

 . وحده تعاىلٰ 

 ]] وكذلك قوله: ٥١[[ص /
ْ
رَْسل

َ
ا أ

�
 إِن

َ
 إِ ن

ً
وحا

ُ
ٰ ا ن

َ
ْوِمهِ  �

َ
  ق

 اهَ يْنَ اَء بَ�َ مَ َوا�س�  :وقوله  ]،١[نوح: 
َ
  يْدٍ ا بِأ
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 وقوله:  ]،٤٧ الذاريات:[
�
ْنَ إِ  إِن

َ
يْنَ  �اَ�ُهْم يَ ا إِ �

َ
 َعل

�
م� إِن

ُ
  ا �

 يَ : ]، وقوله٢٦و ٢٥ اشية:[الغ �اَ�ُهْم ِحسَ 
�
�
َ
وا  هَ ا أ

ُ ُ
� 

ُ
ا ا�ر�ُسل

ي�باِت   ،دحواطب به رسول واملخا ]،٥١ [املؤمنون: ِمَن الط�

 يَ : وله تعاىلٰ وق 
�
�
َ
  ِ�� إِذاَها ا�� ا أ

ْ
ق
�
سَ تُُم اَطل

�
 ل�

�
َطل

َ
 اَء �

ُ
 ن� وهُ ق

 أتبع الكالم بلفظبلفظ التوحيد، ثّم  ]، فواجه تعاىلٰ ١[الطالق: 

  : تعاىلٰ  ون يف قولهملفرسِّ وقال ا اجلمع.
ُ

ِ�يُضوا ِمْن َحيْث
َ
م� أ

ُ
�

 
َ
ف
َ
وقوله س هاهنا واحد، النا إنَّ  ]:١٩٩: [البقرة اُس اَض ا�� أ

 إِ : تعاىلٰ 
�
ين ِ

�
نَ  ا�

ُ
 ادُ َن �

َ
ُ  ِمْن َورَ ونَك

ْ
 ُجرَ اِء ا�

َ
 اِت أ

َ
ُُهْم ال

َ
�

ْ
�  

 
َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
��  :ٰى ه نادزلت يف واحد بعين]، ن٤[احلجرات 

 نَّ مدحي زين، وإنَّ شتمي شني.حمّمد، إ فقال: يا 9 النبيَّ 

واضحة، جناية  مهفسأن ب عىلٰ ا يف هذا الباخمالفون ٰى وقد جن

ِ يُّ بقوله: م: إنَّ املعنذلك لقوهلو
�

قِ  اءَ ي جَ َوا�
ْ
د  بِا�ص�

َ
ق ِه  بِ   وََصد�

 ِ
َ

و�
ُ
ُمت� أ

ْ
ُم ا�  هُ

َ
 ك

َ
ون

ُ
وهو بعينه  واحد نزلت يف ]،٣٣[الزمر:  �ق

 عن أيب بكر عربِّ يُ  قوهلم، فكيف جاز أنْ  حافة عىلٰ  ق بكر بن أيب بوأ 

لك لوال اخلزي  بذؤمننيمري املأ  عن عربِّ يُ  جلمع، وفسد أنْ بلفظ ا

 .التوفيق  من عدم؟ نعوذ باهللاواخلذالن

   **   * 

 هـ):٤١٣الشيخ املفيد (ت د العرتة/ النرصة لسيِّ 

ا طريق]] و٧٥[[ص     عىلٰ  يدلُّ امَّ فم ار:ق باآلثالوثو أمَّ

مَ اسمه:  القرآن قوله تعاىلٰ  من نصِّ   إمامته
�
ُم اهللاُ ا وَ إِ� ُ���ِ 

ُ رَُسووَ 
ُ

� ِ
�

يَن يُقِ يَن آَمنُ  َوا� ِ
�

 ا�ص� وا ا�
َ
 يُمون

َ
 ةَ وَ ال

َ
تُون

ْ
  ا�ز� �ُؤ

َ
ْم  � ةَ وَهُ

 اِكعُ رَ 
َ
 ].٥٥[املائدة:  ون

وا ء ُأضيفام أوليعة جعل اهللا هل امج ه إىلٰ وهذا خطاب متوجِّ 

ين هم ورسوله، ومن عربَّ عنه بأنَّه: من الذليهم بالذكر، واهللا وليُّ إ

راكعون، يعني حال  كاة وهمتوا الزآوصالة ال اومآمنوا وأقا

فني، خلطاب مجيع املكلَّ با انهأراد سبحنَّه لو م، بداللة أ ركوعه

نفسه،   إىلٰ  ءيش]] لكان هو املضاف وحمال إضافة ال٧٦ص [[/

غريه، وإذا مل تكن طائفة ختتصُّ بكوهنا  إىلٰ   إضافتهصحُّ تنَّام وإ

لوالء به يف ا تتصَّ ا اخم ثللذلك الغري م أولياء لغريها وليس

د من مجلتهم من عنوت ركوعه، حال  لزكاةامن واباإلي ىلٰ اه اهللا تعافرَّ

 ني املؤمنأمري   والية عيلٍّ الَّ ما ذهبت إليه الشيعة يفمل يبَق إ

ة له عليها وفرض الطاعة، ومل يكن مامث اإلة من حياألُمَّ  عىلٰ 

ع قد  ، فنني ؤماملمري أ  حال ركوعه إالَّ له الزكاة يف  ٰى أحد ُيدَّ

مته إما يف ثبوتبناه، ولذي رتَّ تيب االرت ثبتت إمامته بذلك عىلٰ 

مناه، ئة أقواله وأفعاله وختط فصحَّ أنَّه مصيب يف مجيع ثبوت ما قدَّ

 .هرشحنا خمالفيه حسبام

*   *   * 

 هـ):٤١٣)/ الشيخ املفيد (ت ١اإلرشاد (ج 

ل ث يقوحين، لقرآا يفواليته  عىلٰ  اهللا ]] ثّم لنصِّ ٧[[ص 

مَ : )جلَّ اسمه(
�
ُ  اُهللا َورَ ا َوِ��ُ�مُ إِ� ِ ُسو�ُ

�
يَن  َن آَمنُوا يَوا� ِ

�
ا�

 ا�ص� يُ 
َ
 ِقيُمون

َ
 ال

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 ْم رَ ةَ وَهُ ةَ َو�ُؤ

َ
  ]، ٥٥ة: [املائد �اِكُعون

، وقد ثبت يف ومعلوم أنَّه مل يزكِّ يف حال ركوعه أحد سواه 

 الف. خ بال األوىلٰ هو  نَّ الويلَّ اللغة أ

اس بالن وىلٰ أ  -آن القر بحكم - وإذا كان أمري املؤمنني 

 يف التبيان، وجبت طاعته عىلٰ  أنفسهم، لكونه وليّهم بالنصِّ  من

تهم بجيلِّ  عليه (اعة رسوله طو اهللا بت طاعةوجالبيان، كام  كافَّ

نه اخلرب عن واليتهام للخلق  )وآله السالم ية اآليف هذه بام تضمَّ

 .انبواضح الربه

*   *   * 

 :ـ)ه٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)٢الشايف يف اإلمامة (ج 

ام]] قال صاحب الكتا٢١٧[[ص   ب: (دليل هلم آخر: ربَّ

مَ  :تعلقوا بقوله تعاىلٰ 
�
ُم اا َوِ�� إِ� يَن آَمنُوا  وَ  هللاُ �ُ ِ

�
ُ َوا� رَُسو�ُ

 
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
  تُون

َ
� مْ ا�ز�  ارَ  ةَ وَهُ

َ
 � ِكُعون

بن  نني عيلُّ مري املؤمأ ن آمنوا ملراد بالذي]، ويقولون: ا٥٥ [املائدة:

ء ، ألنَّه وصفه بصفة مل تثبت إالَّ له، وهي إيتاأيب طالب 

 ادَّعوا يف ذلك أخبارًا منقولة أنَّه وربَّام ،الركوع حال الزكاة يف

خيًام تفع بلفظ اجلمحد الوا رذكَ د به، ويقولون: قد يُ الذي ُأري

ا أنْ و ن خيلو ميف اآلية ال لشأنه، ويقولون: املراد بالويلِّ   جهني: إمَّ

ين يف باب ويلِّ ُيراد من له الت ، يذ احلكم، أو ُيراد نفاذ األمر وتنفالدِّ

ل، ألنَّ ذلك ال خيتصُّ  راد بهيُ  نْ وز أ وال جي  الرسول وال أمري األوَّ

يكون هلذا  فال من،مؤ  كلِّ تويلِّ  جبوا، ألنَّ الاملؤمنني 

 ناه...). را ذكاد م أنَّ املرالختصاص وجه، فلم يبَق إالَّ ا

النصِّ هو أنَّه قد  ل هبذه اآلية عىلٰ يقال له: ترتيب االستدال

قًا  مُ �ُ ِ�� وَ ة د بلفظاملرا ثبت أنَّ  املذكورة يف اآلية من كان متحقِّ

 يعن املبت أنَّ ه عليكم، وثتعابتدبريكم والقيام بُأموركم وجيب ط

يَن آَمنُوابـ  ِ
�

وصفني لاذين وت ه، ويف ثب أمري املؤمنني ا�

 لنا.إمامًا  كونه  داللة عىلٰ 

الً عىلٰ قال: دلُّ  فإنْ  ما  تعاملس االيف تفيد وّيل)أنَّ لفظة ( وا أوَّ
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ق بالتدبري والترصُّ عيتموه من املادَّ  د هبا ارأنَّ امل وا عىلٰ ف، ثّم دلُّ تحقِّ

يف حيتمل اللفظ  ألنَّه قد جيوز أنْ  لك،] ذ]٢١٨[[ص ية /يف اآل

وا من لُّ ود، حالٍ  إليه يف كلِّ  املخاطب هبا  يقصدا الة موضع اللغ

يَن آمَ ه لفظ توجُّ  بعد عىلٰ  ِ
�

ه  نياملؤمن أمري إىلٰ  وانُ ا� ، وأنَّ

  د هبا دون غريه.املتفرِّ 

ا كون لفظة (ويلٍّ  ال  شك إهر الفظا دة ملا ذكرناهفي) مقيل له: أمَّ

م يقولون:  ٰى مثله، أَال تريف  كان يملك ، إذا رأةامل فالن ويلُّ أهنَّ

م أولياء يها، ويصفون َعَص ري إنكاحها والعقد علتدب بة املقتول بأهنَّ

لقود واإلعفاء، وكذلك اطالبة بيهم املإلمن حيث كانت  مالد

  ته خلالف هحشِّ رة، وفيمن يُ يَّ أمر الرع يقولون يف السلطان: إنَّه ويلُّ 

 :قال الكميت عهد املسلمني، ه أنَّه ويلُّ بعد يهمعل

   هاألمر بعد وليِّ  عم ويلُّ نو

  بونعم املؤدِّ  ٰى قوومنتجع الت 

 ه.ريقائم بتدبلوار األم إنَّام أرادوا ويلَّ 

د يف كتابه املرتجم]] وقال أبو العبَّ ٢١٩ [[ص/ بـ   اس املربَّ

 الذي هو أوىلٰ  لويلِّ ا تأويلصل (أ  :اهللا تعاىلٰ  تفا(العبارة) عن ص

قًا كان والملة من اجل )، ويفملوىلٰ أي أحّق، ومثله ا يًا ألمر ومتحقِّ

عي وي والرشغلبه يف العرف ال ه وأوىلٰ ه ُيوَصف بأنَّه وليُّ بتدبري

 .ا ذكرناه ظاهر جد� مر فيام، واألمعاً 

ا الذي يدلُّ عىلٰ   ه منابيَّنَّا ية م) يف اآلويلٍّ ( أنَّ املراد بلفظة فأمَّ

الً أنَّ اإلمامة، فهو أنَّه قد ثبت  ٰى معن يَن آَمنُوابـ  رادامل أوَّ ِ
�

 ا�

العموم، بل بعضهم، وهو من كانت له  عىلٰ  ليس هو مجيعهم

يف حال الركوع، ألنَّه الزكاة إيتاء  ي هياملخصوصة التالصفة 

ه وذكر فسن نا بعد ذكرليُّ وه باإليامن من أخرب بأنَّ وصف كام  تعاىلٰ 

 بجالركوع، في ، كذلك وصفه بإيتاء الزكاة يف حال9وله رس

 ثبوت الصفتني معًا.  ٰى ُيراع أنْ 

يف  بتانية التي هي إيتاء الزكاة مل تث الصفة الثوقد علمنا أنَّ 

 محلوا نفوسهم عىلٰ  ، ألنَّ خمالفينا وإنْ تغراقاالس ن عىلٰ ؤمم كلِّ 

زوا مشارك أنْ  ، ل لهفعيف ذلك ال  مري املؤمننيغري أ ة ُجيوِّ

أنَّ املراد  فيام بعد عىلٰ  لُّ من، وسند ُيثبِتوه لكلِّ مؤ صحُّ أنْ يس يفل

ن د أنَّ ميكون أرا ة يف حال الركوع دون أنْ وصفهم بإعطاء الزكا

من صفتهم الركوع، وُنبطِل لزكاة وإيتاء او ةة الصالم إقامصفته

صوص املخون الفعل اخلضوع دع يكون املراد بالركو أيضًا أنْ 

 ما أورده صاحب الكتاب. م عىلٰ العند الك

 دون مجيعهم ووجدناه  ملؤمننيبعض ا ية إىلٰ ه اآلتوجُّ  وإذا ثبت

 يضوحيه يقت عىلٰ  لنا اكون من أراده من املؤمنني ولي� قد أثبت  تعاىلٰ 

]] ونفي ما أثبته ملن عدا املذكور ألنَّ ٢٢٠ص /[[ص التخصي

نا: إنَّ ة قول صحَّ نيِّ ذكرناه، ُيب ا بظاهرها م يض) يقتاملفظة (إنَّ 

يون، وإنَّام الفصاحة البرصحاة املدقِّقون النإنَّام  الظاهر من قوهلم:

ا عد نلفصاحة عمَّ ة، نفي التدقيق يف النحو واعر للجاهليَّ يف الش

قول القائل: إنَّام لقيت اليوم زيدًا، وإنَّام  فهوم منن، واملاملذكوري

 يف.ر من رغكثزيد، وأكل أ ري نفي لقاء غ، غيفاً ر كلتأ 

 :ٰى قال األعش

  حٰىص  منهمولست باألكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّام العزَّ  

ة عمَّ ]] وإنَّام أ ٢٢١[[ص /   ن ليس بكافر، فيجبراد نفي العزَّ

اإلمامة  ٰى معن ية ما يرجع إىلٰ اآل ) يفيلٍّ د بلفظ (وراامل يكون أنْ 

 ظة من الوجهلفتمله هذه الما حي واالختصاص بالتدبري، ألنَّ 

ينواالة يف ي هو املآلخر الذا صيص فيه، خت ال حبَّةوامل الدِّ

طق الكتاب بذلك يف هم مشرتكون يف معناه، وقد نكلُّ  نوواملؤمن

 : ىلٰ قوله تعا
ْ
 َوا�

ْ
 ِمنُ ُمؤ

َ
 وَ  ون

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ ُضُهْم اُت َ�عْ نَ مِ ا�

َ
 عٍْض اُء �َ أ

 ىلٰ من محلها ع بدَّ االة فال املو ىلٰ ع ]، وإذا بطل محلها٧١[التوبة: 

 ها.اظة سول للفه، ألنَّه ال حمتمابيَّنَّالذي الوجه 

إذا طولب بمثل النصِّ من يقول  ىلٰ هبذه اآلية ع وفيمن يستدلُّ 

سبيل   عىلٰ ني مجيعاً ظة حمتملة للوجهت: إنَّ اللفطولبنا به وقد ثب ما

معًا لة هلام ذ هي حمتمإ املعنيني معًا، احلقيقة، فالواجب محلها عىلٰ 

م أنَّ هذه ابيَّنَّ هام. وقدينوال تنايف ب  سديدة وال غري ريقةالط فيام تقدَّ

 ة. معتمد

مَ : ر قوله تعاىلٰ ومنهم من يقول أيضًا: إنَّ ظاه
�
مُ ا َوِ�� إِ�

ُ
� 

ني مؤمنهم وكافرهم، ألنَّ ملكلَّفمجيع ا ه اخلطاب إىلٰ جُّ تو يضيقت

به طااف ُحيَمل خب بالكباخلطا شافههمعة فامج أحدنا لو أقبل عىلٰ 

ه إىلٰ نَّ أ  عىلٰ  يتناول بعضهم  بأنْ كن مل يحيث اجلميع من  ه متوجِّ

ه إليهم  املكلَّفنيهم، ومجيع يتناول كلَّ  من أنْ  وىلٰ أ  من فيام توجَّ

م مجيعًا  حدشافهه أ  بمنزلة من عاىلٰ يم تخطاب القد نا بخطابه، ألهنَّ

ب ن اخلطاكوي أنْ ين له، فيجب رض]] يف حكم احلا٢٢٢[[ص /

ها  ه قوله تعاىلٰ ، كام تمجيعهم إىلٰ متوجِّ  : وجَّ
ُ
يْ ك

َ
ُ�ُم  تَِب َعل

يَ  ، وإذا الكلِّ  إىلٰ  ] وما أشبهه من اخلطاب١٨٣البقرة: [ امُ ا�ص�

 واالة يفلفظة امليكون املراد بال ال أنْ يع حتته استحدخل اجلم

ين فال بدَّ ، همملؤمنون دون غريا ، ألنَّ هذه املواالة خيتصُّ هباالدِّ
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ة اإلمام ٰى عنم دخول اجلميع فيه، وهو يصحُّ ما  عىلٰ  هاإذًا من محل

، ألهنَّ ذه الطريقة الطاعة. وه ووجوب  ا مبنيَّة عىلٰ أيضًا ال تستمرُّ

 ري صحيح،، وذلك غالكلِّ  هه إىلٰ توجُّ  يضيقتر اخلطاب أنَّ ظاه

الل هباتني تدغري أنَّ صاحب الكتاب ال يمكنه دفع االس

 ما بنينا عليه. يذهب إىلٰ  هوله، ألنَّ صأُ  عىلٰ  تنيريقالط

ا الذي ِ ه لفظة: توجُّ  يدلُّ عىلٰ  فأمَّ
�

أمري   إىلٰ   آَمنُواينَ ا�

 فوجوه:  املؤمنني

ة جممعة ممنها: أنَّ األُ  ، ا إليه ههتوجُّ  فها عىلٰ ع اختالمَّ

ا بني قائل: إنَّه  ع مجيا إنَّ املراد هب ل:املختصُّ هبا، وقائ ألهنَّ

 أحدهم.  نني الذي هواملؤم

ة  ومن طريق العامَّ   خمتلفتني،ا: ورود اخلرب بنقل طريقتنينهوم

ه يف قه بخامتعند تصدُّ  ؤمنني ة بنزول اآلية يف أمري املاصَّ واخل

ة يف ذلك مشعه، والركو حال  الذي ذكرنا ثال اخلربهورة، ومقصَّ

 ع به.قطَ قل عليه ما يُ إطباق أهل الن

لأنَّ ومنها:   ع) يف اآلية ما يرجويلٍّ ظة (بلف املراد أنَّ  نا عىلٰ ا قد دلَّ

ما  أنَّ املراد هبذه اللفظة ىلٰ ذهب إ من جدنا كلَّ مة، وواإلما إىلٰ 

 املقصود ؤمنني أمري امل] أنَّ ]٢٢٣ /[[ص ذكرناه يذهب إىلٰ 

صُّ ختامل أنَّه  هها إليه، والذي يدلُّ عىلٰ جب توجُّ هبا، فو

هها مامة وتوجُّ اللفظة لإل اءذا ثبت اقتضه أنَّه إريغ للفظة دونبا

لزمان ثر من واحد يف ابوت اإلمامة ألكطل ثه وبابيَّنَّ بام إليه 

د هبا، و ثبت أنَّه   يضتقت اللفظةأنَّ  ىلٰ من ذهب إ لَّ ألنَّ كاملتفرِّ

 بموجبها. )صلوات اهللا عليه(رده مة أفمااإل

 أنْ و من ال خيلبذلك  قعلِّ ت(واعلم أنَّ امل ب:قال صاحب الكتا

اهره فهو غري دالٍّ تعلَّق بظ نْ فإ، أو بُأمور تقارنه، اهرهق بظيتعلَّ 

ذلك يف  ال قرينةُيبيِّنها، و فيجب أنْ  ما ُذكَِر، وإن تعلَّق بقرينة ىلٰ ع

أين أنَّ ظاهره ال يدلُّ يل: ومن ق  ه. فإنْ أو خرب مقطوع ب من إمجاع

ين  الذ كرذ ه تعاىلٰ ه، أحدها: أنَّ جول له: من وناه؟ قيكرما ذ عىلٰ 

الكالم بيننا وبينهم صٍّ عليه، و أو ن ختصيص بمعنيَّ ا من غريآمنو

، فال فرق بني من  يف واحدٍ  نيَّ  مام، وبه اإلتعلَّق بذلك يف أنَّ معنيَّ

ذكر  أنَّه تعاىلٰ  فيه، عىلٰ  اوجعله نص�  مام غريهبه يف أنَّ اإل تعلَّق من

تُ ه: ول؟ وق معنيَّ  واحد الم عىلٰ الكيف ُحيَمل مع، فكاجل
ْ
  َو�ُؤ

َ
ون

 ا�
َ
�  ز�

ُ
 وَه

َ
 اكِ ْم رَ ة

َ
إالَّ ألمري ثبت أنَّه مل حيصل و ل �ُعون

ِ قوله: ملراد بلك أنَّه امل يوجب ذ  نياملؤمن
�

  ،  آَمنُواينَ َوا�

مل جيب ختصيصه ألجل ختصيص  ان عام� اكم إذا ألنَّ صدر الكال

تُ : اىلٰ له تعكام ذكرناه يف قو فةالص
ْ
ن
ُ
 ْم َخْ�َ ك

ُ
 م�  أ

ُ
رِ ٍة أ

ْ
 َجْت خ

إذا ما  ما شاكله، وليس جيب  ]، إىلٰ ١١٠ مران:ل ع[آ �ِلن�اِس 

صنا الذي  ذي ]] ال٢٢٤[[ص  /نخصَّ  لدليل أنْ ذكره ثانيًا خصَّ

الً   ن غري دليل...). مذكره أوَّ

، ودلَّ  عىلٰ ة ة االستدالل باآليكيفيَّ  ابيَّنَّ: قد يقال له  لنا عىلٰ النصِّ

ا متن إبطال ملا ريه، ويف ذلك ن غدو منني ؤاملاولة ألمري أهنَّ

نه صدر  ه.هذا الفصل، وجواب عن تضمَّ

ا محل لفظ اجلمع عىلٰ   استعامله يف فجائز معهوداحد الو فأمَّ

يْدٍ اهَ بََ�يْنَ اَء مَ َوا�س�  : تعاىلٰ ال اهللايعة، ق اللغة والرش
َ
  ا بِأ

ا ]، و٤٧ت: يا[الذار
�
 إِن

ْ
رَْسل

َ
 نَ أ

ً
 إِ ]، و١ح: [نو ا نُوحا

�
 ن

ْ َ
ُن  ا �

َانَ 
ْ

�   ز�
�
 ا�

ْ
دون  اىلٰ ه تعة عنام املراد العباروإنَّ  ]،٩ر: [احلج رَ ك

علنا كذا، ف ك والرؤساء:خطاب امللو غريه، وهو واحد، ومن

مر يف استعامل مع، واألة دون اجل، ومرادهم الوحدوأمرنا بكذا

أراد  فإنْ  الواحد ظاهر، العبارة عنالتعظيم يف  عىلٰ  اظهذه األلف

َمل الكالم ُحي مع فكيف ذكر اجل عاىلٰ تله: (إنَّه ب الكتاب بقواحص

ة للغة وصحَّ ؟) السؤال عن جواز ذلك يف امعنيَّ واحد  عىلٰ 

لنا ورضبنا له افقد ، استعامله محل  عن وجوب سأل ألمثلة، وإنْ دلَّ

  يوجبه هو ما  الواحد، فالذي ىلٰ ع فظ مع أنَّ ظاهره للجمعالل

م.ذكرناه فيام   تقدَّ

يَن آَمنُ ظ يكون لف امه أنْ ا إلزفأمَّ  ِ
�

  وإنْ  ومهعم عىلٰ  واا�

  قوله: دخل التخصيص يف
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم ةَ وَ َو�ُؤ  رَ هُ

َ
  �اِكُعون

ل اة يف حاتاء الزكلصفة التي هي إيفغري صحيح، ألنَّ اختصاص ا

 صدر الكالم، ألنَّ  ]] اختصاص٢٢٥[[ص / الركوع يدلُّ عىلٰ 

ئالً لو قال يف  قاأنَّ  ٰى  تراحد، أَال لووصوف ات امل صفاالكلَّ 

سب يف بني ، الذين هلم نطوا من مايل كذا للعربوصيَّته: اع

يوجب لنازلني يف حملَّة كذا، مل ا األرشافلقيت قال: هاشم، أو 

 من العرب اختصَّ ن م تفريق ماله عىلٰ  نه إالَّ ُيفَهم مكالمه ومل 

يف كان نازًال  منمن األرشاف ، وأنَّه لقي اشمكونه من بني هب

نَّ ظاهر كالمه إنَّ أحدًا ال يقول: إعيَّنها، و املخصوصة التيحلَّة امل

 هم، أواف بلده كلَّ ه لقي أرش العرب، وأنَّ  لكلِّ  املال  إعطاء يضيقت

م  عي أنَّ رض، ويدَّ إرشاف مجيع األ خيتصُّ  الالقول املتقدِّ

تصَّ خي  ذكرناه أنْ ه، فقد وجب بامة الواردة عقيبصفبتخصيص ال

ِ لفظ 
�

ع كام وجب حال الركو الزكاة يف ٰى بمن آت  آَمنُواينَ ا�

 هد به من املثالني. تصاص ما استشاخ
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مها أنَّكم جمازين: أحد ية عىلٰ قد محلتم اآلقال: أراكم  نْ إف

بال لفظ االستق محلكم خراآل حد، واملجازمع للوام لفظ اجلعلتج

 ايُ نَّ قوله: املايض، أل عىلٰ 
َ
 �ص� ِقيُمون

َ
 ال

ْ
 وتُ ةَ َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
لفظه  ةَ ن

عل واقع، فلَِم رصتم ن فة عوأنتم جتعلونه عبار بالظ االستقلف

ُحيَمل قوله  جماز واحد، وهو أنْ  اآلية عىلٰ محلنا ا إذا منَّ بذلك أوىلٰ 

 وَ : اىلٰ تع
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 ُهْم رَ وَ  ةَ �ُؤ

َ
أنَّ من  أنَّه أراد به عىلٰ  � اِكُعون

م راكعون م أ ة ومن صفته كام إيتاء الزصفته كون ي من غري أنْ هنَّ

ذلك  َل عىلٰ هذا إذا ثبت أنَّه إذا ُمحِ  ؟ٰى فتني حاالً لألُخرلصا ٰى إحد

مَ له لفظة هناية اقرتاحكم، أو حتم ازًا عىلٰ كان جم
�
دلنا إذا ع اإِ�

الصفة ختصيص  املبالغة ال عىلٰ  ناه عىلٰ كوع بام ذكرلرن تأويل اع

يف منكم، ألنَّ معكم  أوىلٰ  فنكونن عداه، ر ونفيها عمَّ باملذكو

 ا جماز واحد. تأويلكم جمازين ومعن اآلية عىلٰ 

ا  لفظ أنَّ  كظنُّ قيل له: أمَّ
َ
تُون

ْ
موضوع لالستقبال،   يُؤ

ألنَّ لفظة ، املجاز فغلط  يضتغريه يق ]] ٢٢٦/[[ص  عىلٰ ومحله 

ها الزوائد التي تدخل عليوما أشبهها من األلفاظ ن) علو(يف

الياء ليست واء والنون مزة والتلمضارعة وهي اهلجبة لربع املواأل

دة لالس وإنَّام  ال،الستقبوا الاحل تقبال، بل هي مشرتكة بنيجمرَّ

ا م  عىلٰ أو سوف، وقد نصَّ ختلص لالستقبال بدخول السني 

تقبال احلال دون االس عىلٰ  ن محلهابهم، فمتُ ون يف كُ ذكرناه النحويُّ 

ل له، وعىلٰ ظة ما ُوِضَعت ز باللفال جتاوو  احلقيقة،مل يتعدَّ  نا هذا تأوَّ

 فظة ا جعلنا لنَّ اآلية، أل
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
قع يف احلال  وعامَّ عبارة  ةَ يُؤ

 .من أمري املؤمنني 

 ًا آخر، وإنْ هوجل عن السؤااجلواب  نذكر يف نْ متنع أوليس ي

 هلأ  اهر من مذهبه، ألنَّه الظغري ا ال نحتاج مع ما ذكرنا إىلٰ كنَّ

هبا جيوز  هللا تعاىلٰ ية وخطاب ا نزول اآليقال: إنَّ  و أنْ ة، وهلعربيَّ ا

 ىلٰ ال، فتجري اللفظة علك احللواقع يف تا عليكونا قبل الف أنْ 

مني يف لِّ تكامل من مذاهبيقة، بل الظاهر جهة االستقبال وهو احلق

ة النبيِّ  أحدثه يف السامء قبل  تعاىلٰ أنَّ اهللالقرآن  بمدد  9 نبوَّ

 ة إالَّ عىلٰ بال يف اآليمل جير لفظ االستقملذهب هذا ا ل، وعىلٰ واط

يف االبتداء مل  لقرآنإحداث ا عند خصوص الفعل املوجهه، ألنَّ 

ما  عىلٰ ن لقرآقول يف اتاج إذا كان الالَّ مستقبالً، وإنَّام حييكن إ

ل ألفاظه الواردة بلفظة ا أنْ  حكيناه إىلٰ  وقع ه ُيعَلم أنَّ ممَّا  يضملاتتأوَّ

له تأوُّ   حاجة بنا إىلٰ االستقبال ال بلفظ إالَّ فام ُذكِرَ مستقبالً، و 

 هه.وج وعه عىلٰ لوق

ا ل ِ افظة فأمَّ
�

ا وإنْ  ينَ � كانت موضوعة يف األصل  فإهنَّ

كثرة كون بالعرف وت أنْ ع تنفغري مم جمع دون الواحد،لل

 ىلٰ ع ضاً عظَّم أييف الواحد املُتستَعمل  يف أنْ ل قد دخلت االستعام

نَ : ىلٰ قوله تعا ذلك أنَّ  ة، يدلُّ عىلٰ سبيل احلقيق
ْ
رَْسل

َ
ا أ

�
ٰ ا نُ إِن

َ
 إِ�

ً
  وحا

ْوِمهِ 
َ
يقال: إنَّه  أللفاظ ال يصحُّ أنْ ا أشبهه من ا] وم١[نوح:  ق

فعلنا  ] الذين ]٢٢٧[[ص ك: نحن /ولحد املاز، وكذلك قول أ جم

قه بباهبا، أحل رف قد العاحلقيقة، ألنَّ كذا، ال يقال: إنَّه خارج عن 

(غائط)  لتأثري كام أثَّر يف لفظةؤثِّر هذا العرف يُ شكَّ يف أنَّ ا وال

ينَ أنَّ استعامل لفظة  سلَّمنا ا لوأنَّ  عىلٰ  .هاوما أشبه ِ
�

يف  ا�

 ا نحمل اآلية عىلٰ لكنَّقيقة، ول عن احلعدالوجه  ز وعىلٰ احد جماالو

جازين امل حدأ  عىلٰ  ملهامنكم بح أوىلٰ ب من املجاز هذا الرض

 من وجهني:  السؤال ذكرمتومها يف اللذين

عادة  وجرت لستعاميف اال يشاهد دمها أنَّ املجاز الذي ملحأ 

 دشاهال ابيَّنَّصفة، وقد ممَّا مل يكن هبذه ال باستعامله أوىلٰ  ل اللسانأه

ته وظهوره زنا منل جماباستعام قد يكاد  القرآن واخلطاب، وأنَّه لقوَّ

عامل يستشهد يف است أنْ يس يمكن املخالف ولائق، حلقبا يلحق

سائر  خلوَّ  طاب، ألنَّ اخل  يفآنًا وال ُسنًَّة وال عرفاً جمازه ال قر

 استعامل مثل قوله: طاب من اخل
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم َو�ُؤ ةَ وَهُ

 عُ اكِ رَ 
َ
يؤتون الزكاة يف حال الركوع ظاهر،  ٰى معن إالَّ عىلٰ  � ون

مَ إِ فظة تعامل له من اسخلوُّ  وكذلك
�
خصيص الت وجه عىلٰ  ا�

 ن ذلك إالَّ  خيالف ما ذكرناه فلن يكواللفظة فيام وجدت هذه وإنْ 

خيتصُّ  يكون هناك شبه قويٌّ  جاز، وال بدَّ أنلشذوذ وامله اوج عىلٰ 

ة الشبه  ٰى حتَّ الَّ له إ بتلصفة وال تثبا غ الستعامهلا قوَّ يكون املسوِّ

 ص.تصاية يف االخبام يبلغ الغا

يف  ينازين اللذأحد املج ة عىلٰ ا اآليا محلنا إذخر أنَّ آلوالوجه ا

دون ما  ينالدِّ ية يف والال ٰى معن عىلٰ  هلاوُّ تأ خرب املخالف ليصحَّ 

ا هو إالَّ م اهب فدري مل نستق بالتدبوجوب الطاعة والتحقُّ  يضيقت

ينا نعلم وجوب توّيل املؤمن يف ألنَّ وم لنا، معل وقد  بالقرآن، الدِّ

لنا اآل م، وبال لكذ ة عىلٰ ة الدالَّ يتأوَّ نَّة فيام تقدَّ اع، واألمر مجواإلسُّ

ٰ (الرسول من دين  يعلمهأحد   كلَّ ألنَّ ، اجد�  فيه ظاهر اهللا  صىلَّ

ناه يف خرتي از الذجاامل ىلٰ إ ناا عدل، وإذ)]] وآله٢٢٨عليه /[[ص 

، األُوىلٰ  ٰى جمر ال جتريتأويل اآلية استفدنا معه باآلية فائدة ظاهرة 

ه كذلك ليذي يفيد عالوجه ال ب محله عىلٰ احلكيم كام جيالم وك

 .  وجهٍ كلِّ  عىلٰ لنا يَّة تأويفظهرت مز ًة،يد فائدان أزما ك محله عىلٰ 
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ونا مل يك م إذالالَّ لف وااألأنَّ  وبعد، فمن ذهب من خمالفينا إىلٰ 

د اب أحللعهد اقتضتا االستغراق وهم اجلمهور، وصاحب الكت

ما  عىلٰ  ن جماز آخر زائدية ميل اآل له يف تأوبدَّ ذلك، فال  ٰى يرمن 

م، تق ِ األنَّ لفظة دَّ
�

مذهبه،   غراق عىلٰ ستاال يضتقت انُو آمَ ينَ �

ال  ، ألنَّهننياملؤم يعجلم يكون مستغرقاً  وهو يف اآلية ال يصحُّ أنْ 

ال جتوز  ينالدِّ يكون خطابًا للمؤمنني، ألنَّ املواالة يف  أنْ  بدَّ 

ه يكون من خوط أنْ دَّ ب اللغريهم، و مَ : بقولهب هبا وُوجِّ
�
ا  إِ�

ُ  َورَسُ ُم اهللاُ َوِ���ُ 
ُ

ن عن و� يبـ  يخارجًا عمَّ ِ
�

، وإالَّ واَن آَمنُ ا�

كون لفظ ي أنْ جب فو نفسه، د ويلَّ حاو يكون كلُّ  أنْ  إىلٰ  ٰى أدَّ 

يَن آَمنُوا ِ
�

 ، وإذا خرج عنغري مستغرق جلميع املؤمنني ا�

ا وحلق نن ذكرناه من خمالفيج عن احلقيقة عند مخراالستغراق 

مني، فصارأحد املجازين املت ىلٰ هذا املجاز إجاز، وانضمَّ بامل ا قدِّ

ع اجلمظ لفارة عن الواحد بعبتأويلنا إذا سلَّمنا أنَّ ال جمازين، وعىلٰ 

ل إالَّ جماز  عىلٰ  احد، فصار وسبيل التعظيم يكون جمازًا ال يتحصَّ

 من تأويله.  وىلٰ أ  يلنا يف هذهتأو

الثاين هو أنَّ املراد بد، فمن أين صاحب الكتاب: (وبعل قا

إذا روي  وليس جيباجلمع؟  يضيقتوظاهره  منني املؤ ريأم

ق بخامته وهو  أنَّه  ت غريه ]] يثب٢٢٩كع أالَّ /[[ص راتصدَّ

 قَطع يف غريهيُ  عل، بل جيب ألجل اآلية أنْ شاركًا له يف هذا الفم

عد  ال جيب، وب ٰى هذا املجر ٰى ا جرُينَقل، ألنَّ نقل م مل بذلك وإنْ 

 ا�ز� : قوله املراد بنَّ أ فمن أين 
َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
ْم �  رَ ةَ وَهُ

َ
ما  �اِكُعون

م يؤتو د به:رايكون امل زعموه دون أنْ  ريقتهم لزكاة وطن اأهنَّ

زكاة اء الهلم يف إيتلتواضع واخلضوع ليكون ذلك مدحًا ا

طريقة  وعىلٰ  ٰى ذواأل توها مع املنِّ يؤ هلم من أنْ  وإخراجاً 

املدح فوصفهم غاية  مدحهم نَّه تعاىلٰ فكأ؟ تكربُّ الستطالة واال

م يؤتون الزكاة عىلٰ  بإقامة الصالة  ٰى وأقو القربةه وجو ٰى أقو وبأهنَّ

 مع ما ذكرناه، وليس من املدح إيتاء الزكاة الزكاةعليه  ٰى تؤدَّ ما 

ته  فيرص ب يف الراكع أنْ اج، ألنَّ الوشتغال بالصالةمع اال مهَّ

ة زكاة فعلها تاليد الأرا ٰى ومت شتغل بغريه،ييه وال ما هو ف ىلٰ ونيَّته إ

مكن ما ي ىلٰ ع ذلك وال ُحيَمل ف ُحيَمل الكالم عىلٰ للصالة، فكي

 ختصيصه؟...).  يضممَّا يقت ه أوىلٰ معه م حقَّ موالع وفيةت

ل يقال له: قد ِ ل الذي هو األوَّ  فظبالل املرادأنَّ  نا عىلٰ دلَّ
�

يَن ا�

لثاين الذي ع، واللفظ اكان لفظ مج وإنْ  ني أمري املؤمن آَمنُوا

 يُمويُقِ هو 
َ
 ]] ٢٣٠[[ص /ن

َ
ال  ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
 ة

َ
 إذا كان ة

ل، فيللفظ األذكور بالمصفة ل كون املعنيُّ هبام واحدًا، ي جب أنْ وَّ

 ا�: اىلٰ تعبقوله  خصوصامل  أنَّه مل نعتمد يف و
َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
�  ةَ ز�

ة غريه من  مجلنا اخلرب يف، بل اعتمدرباخلنقل  ه عىلٰ دون غري

 يف ، واعتمدناه اآلية إليه توجُّ  لة عىلٰ الدال الوجوه يف

منامها. ريه عىلٰ د هبا دون غتفرِّ امل  أنَّه  الوجهني اللذين قدَّ

ا محله  الركوع ال  نَّ أل ،فغلط بنيِّ التواضع  عىلٰ لفظة الركوع فأمَّ

ملخصوص دون التطأطؤ ا إالَّ ع معًا لرشمنه يف اللغة وا ُيفَهم

سبيل  ه راكع عىلٰ ع بأنَّ ف اخلاضوَص يُ  ضع واخلضوع، وإنَّاماالتو

 التطاول. من وترك من التطا ملهستعيواملجاز ملا  يهالتشب

 لوجهه فيمسُّ  ينكبُّ  يشء قال صاحب الكتاب (العني): (كلُّ 

رأسه  تطأطأ  بعد أنْ أو ال يمسُّ  ركبتيه األرضب ]]٢٣١[[ص /

 يد:وأنشد للب)، اكعفهو ر

   مضت يالقرون الت خربِّ أخبارأُ 

  ت راكع كلَّام قمأُدبُّ كأينِّ  

ومنه وجهه،  الذي يكبو عىلٰ  ع(الراك اجلمهرة: حبوقال صا

 ركوع يف الصالة، قال الشاعر:ال

 ]]٢٣٢ص [[/

   وايللعا ت حاجٌب فوتوأفل

  بالظِّرا شقاء تركع يف عىلٰ  

ما قة يف الركوع احلقيأنَّ ثبت  ذاوإوجهها)،  أي يكبو عىلٰ 

 رضورة. ز لغرياملجا ىلٰ له عذكرناه مل يسغ مح

ال  ع االشتغإيتاء الزكاة م ح ه: (ليس من املدولويقال له يف ق 

 فيه): ما هو ته إىلٰ ف مهَّ يرص نْ الراكع أ  ة، وأنَّ الواجب عىلٰ بالصال

افًا عن رصللصالة وان إذا كان قطعاً ن ما ذكرته مدحًا ال يكو امإنَّ 

ا إذا كاقبال عتامم هبا واإلااله حدودها مع القيام بن ليها، فأمَّ

 رب الذيأنَّ اخل ، عىلٰ اً يكون مدح متنع أنْ ي وطها فالداء برشواأل

واية ذا، ألنَّ الرطل لتأويله هوروده من طريقني خمتلفني مب ابيَّنَّ

ن تاملسجد وس خرج إىلٰ  لـامَّ  9  النبيَّ أنَّ وردت ب ق  دَّ صأل عمَّ

ق بخامت ؤمنني فعرف أنَّ أمري املائل الس عىلٰ  ه وهو راكع تصدَّ

داللة  آليتني، ويف هذاأ اه قرآنًا» وقرل فينزأ  ال: «إنَّ اهللا تعاىلٰ ق 

ملدح ا يضيقت ة ماغاي وقع عىلٰ  أنَّ فعله  اضحة عىلٰ و

زكاة؟ الصالة واليف اجلمع بني  إنَّه يتناىفٰ : ، فكيف يقالوالتعظيم

اة ركوع جهة لفضل الزكلاالزكاة يف حال ل إيتاء ا مل نجعإنَّ ف وبعد،

ج رخم ل الركوع أفضل، بلحاكم بأنَّ فعلها يف احل جيب ٰى حتَّ 
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ع املذكور صف بإيتاء الزكاة يف حال الركوه وأنَّ  عىلٰ الكالم يدلُّ 

 لـامَّ  عاىلٰ للتعريف، فكأنَّه تمن غريه وه تمييز لل السبي الً عىلٰ أوَّ 

 إِ ل: قا
�
ُ ُ�ُم اهللاُ ا َوِ�� مَ �

ُ
يَن آَمنُوا َورَُسو� ِ

�
َرف من ُيع أراد أنْ  َوا�

ِ : اىلٰ وا فقال تعمنبالذين آعناه 
�

 يَن يُ ا�
َ
 ِقيُمون

َ
ال  ةَ ا�ص�

ْ
  َو�ُؤ

َ
  تُون

 
َ
�   رَ ةَ وَُهمْ ا�ز�

َ
ن ما ذكرناه كا الكالم وإنْ غري أنَّ وجه ، �اِكُعون

غاية الفضل لركوع حال ا كاة يفه الزن يف إعطائيكو فال بدَّ أنْ 

ة املوجبة ليل نزول اآليوجوه القرب، بد عىلٰ ]] وأ ٢٣٣[[ص /

َلم  أيضًا ُيع دحه قع من مام و، وب التعظيم فيهو للمدح

 الة.عن القيام بحدود الص عله للزكاة مل يكن شاغالً ف أنَّ 

ن أنَّ  أنْ  عدب -الكتاب  قال صاحب  إثباته أورد كالمًا يتضمَّ

م الكالم عىلٰ من كون غريه هبذه الصفة، وقد ت ع يمنلنا ال اي� لو  قدَّ

تصُّ خي ن أين أنَّه بذلك، فماملختصُّ ه أنَّ صحَّ  فإنْ : (وبعد، - لكذ

 قالوا: ألنَّه فيه؟ فإنْ وال ذكر لألوقات معنيَّ  ة يف وقتهبذه الصف

   كلِّ ذا احلكم ثابتًا له يفيكون ه أنْ فيجب كذلك  أثبته تعاىلٰ 

ب، يف حال اخلطاأنَّه كذلك  يضام يقتالظاهر إنَّ  إنَّ هلم:  قيل .وقت

، فال 9سول ًا مع الرن إمامكوي  يصحُّ أنْ نَّه العلمنا أ وقد 

عد يف بعض قيل: إنَّه إمام من ب ىٰ ه. ومتق بظاهرالتعلُّ  يصحُّ 

ممَّن يقول: إنَّه  ك أوىلٰ ذلر، وليسوا بالوا عن الظاهد زاألحوال، فق

اد املره إمام فيه، هذا لو سلَّمنا أنَّ نَّ أ الذي ثبت تق ام يف الوإم

بذكر  دأ ب ه تعاىلٰ ، ألنَّ بتذلك غري ثاه، فكيف وذكروما  بالويلِّ 

إمضاء احلدود   ٰى نا بمعنبأنَّه وليُّ  تعاىلٰ  يوصف  يصحُّ أنْ نفسه، وال

م، بل ال يقال ذلك يف مااإل ذي يوصف بهاحلدِّ ال ىلٰ واألحكام ع

ة يف باب توّيل النرص كون حمموًال عىلٰ ي دَّ من أنْ ول، فال بالرس

ين َوَمْن   بعد: ذلك قال منولإلمامة، اال خيتصُّ ب ، وذلك ممَّاالدِّ

 ا
�

تََول
َ
� ُ

َ
ِ َهللا َورَُسو�

�
 يَن آمَ  َوا�

�
إِن

َ
  ِحزْ نُوا ف

َ
غ
ْ
 َب اِهللا ُهُم ال

َ
  �اِ�ُون

ٰ ، فبنيَّ ما حي]٥٦[املائدة:   ]]٢٣٤[[ص /ن اهللا م صل ملن يتوىلَّ

ر يف ة، ولذلك ذك النرصال يليق إالَّ بتويلِّ الغلبة والظفر، وذلك 

 ل بني اإلضافتني، وفصتويلِّ الثانية ال  ويف اآليةالويلَّ  وىلٰ األُ اآلية 

ينة يف باب  النرصويلِّ ملراد ت أنَّ اليُبنيِّ  الذي يقع  ألنَّ ذلك هو ،الدِّ

 االشرتاك...).  يهف

ا ا صه بموجب اآلية يف  تصااخ لُّ عىلٰ يد  لذييقال له: أمَّ

 من فهو أنَّ كلَّ اإلمامة فيه عندنا  الوقت الذي ثبت له 

ص أوجبها بعد سبيل االختصا مامة عىلٰ ذه اآلية اإلوجب هبأ 

ظاهر ما حكاه من أنَّ ال عتمد عىلٰ فصل، وليس ي الب 9رسول ال

ه نَّ قٍت، ومن قال بذلك من أصحابنا فإو كم يف كلِّ إثبات احل

، بل احلال فقط يضيقول: الظاهر ال يقت طريقة بأنْ لهذه ا نرصي

بعضها  جلتها، فإذا خرن مجم الاحل وقات التيمجيع األ يضقتي

ه، ال عنالزو ومل يسغ ر أيضًا،ه ثابتًا بالظاهبدليل بقي ما عدا

أنَّه مل يكن مع   ة عىلٰ مَّ إمجاع األُ  ت احلال بدليلويقول: إنَّني أخرج

راج احلال التي تيل إخ يضدليل يقت ه، والم غرياإم 9 النبيِّ 

ل. فصل، واملعتمد هو ا الوفاة بال  ألوَّ

يف  إنَّه إمام  ممَّن يقول: م بذلك أوىلٰ واب ملن قال: لستاجلا فأمَّ 

عثامن، فهو  فيه، يعني بعد وفاة هإمامتعنده ذي تثبت الوقت ال

ة ُيثبِ ميضًا ما قدَّ أ  اآلية  هذاإلمامة هب تناه، ألنَّه ال أحد من األُمَّ

ال  بلها من األحوال، بلبعد عثامن دون ما ق  ألمري املؤمنني 

م مبعد عثامن دو له ا تهأحد ُيثبِ  وجه  ىلٰ ن األحوال عن ما تقدَّ

 .األدلَّة ل منوه وبدليمن الوج

إقامة احلدود   ٰى ننا بمعوليُّ وَصف بأنَّه مل يُ  وإنْ  والقديم تعاىلٰ 

أنَّه أملك  ٰى بمعن ُيوَصف بذلك ]]٢٣٥علينا، فهو /[[ص 

ذي لا وه ٰى عنهذا امللينا، وطاعته جتُب عيفنا، وأنَّ بتدبرينا وترص

حلدود واألحكام ه إمضاء اإلمام، ويدخل حتتجيب للرسول وا

جيب هللا  غري أنَّ ما  ء ممَّا جيب طاعته فيها جزضاءهألنَّ إموغريها، 

اإلمام ب للرسول وجييقال: إنَّه مماثل ملا  ال يصحُّ أنْ  ىلٰ تعا

أنَّ ما ن ِقبَل جيب هلام، مآكد ممَّا  باإلطالق، ألنَّ ما جيب له 

  جيب.، ولوال وجوبه ملله  ما وجبوجوب  راجع إىلٰ  امجيب هل

) 9ول ذلك يف الرس: (ال يقال ب الكتابوقول صاح

وهو  9ال ذلك يف الرسول يق نعًا من أنْ ا ال نعلم ماطريف، ألنَّ 

م بعد ف ال يقال ونحن نعلم أنَّ اإلماكيته فيه، وعطاأحد ما جيب 

ويقوم به مقامه؟  هكان يتوالَّ  خليفة له وقائم فيام 9الرسول 

 نْ أ ال بدَّ حكام، فحلدود وإمضاء األاإلمام إقامة ا وإذا كان إىلٰ 

 امه. وقائم فيها مقمن هو خليفة له  يكونا إىلٰ 

ء اإمضف بوَص يُ ال  إنَّام عنيت أنَّ الرسول يقول: أنْ ه وليس ل

 ردأ ف به اإلمام، وملاحلدِّ الذي ُيوَص  د وإقامة األحكام عىلٰ احلدو

 مجيعًا بام ذكرهيوصفا  ، ألنَّه ال مانع من أنْ وَصف هبام أصالً يُ  الأنَّه 

رض ام واحد وهو فله فيه يضن ِقبَل أنَّ املقتد مواح حدٍّ  عىلٰ 

ر خاآلا وا نبي� تلفان من حيث كان أحدمهكانا خي نْ وإالطاعة، 

 نحن فيه.وليس الختالفهام من هذا الوجه مدخل فيام مامًا، إ

ا محل ينالتوّيل يف  ٰى معن ) عىلٰ يلٍّ (وه لفظة فأمَّ املذكور يف  الدِّ
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نا نَّه وليُّ بأ ِرب تعاىلٰ ُخي  ري ممتنع أنْ ه غألنَّ  صحيح، ريية الثانية فغاآل

يَن آمَ بـ  عناه]] ٢٣٦[ص [/له ومن ورسو ِ
�

وجب ثّم ي نُواا�

ام من ا بام لنا فيههتم، وُخيِربنيهم ونرصالثانية تولِّ  ينا يف اآليةلع

لنا عىلٰ كرناه وكنَّ تنع ما ذوإذا مل يم لظفر،او الفوز وجوب  ا قد دلَّ

 اإلمامة فقد بطل كالمه.  ٰى ملعن وىلٰ ية األُ تناول اآل

: -  الكالم عليه   قد مٰىض كر شيئًا ذ   بعد أنْ   - اب قال صاحب الكت 

ا نزلت يف مجاعة من   أبو عيلٍّ يخنا ش كرذ (وقد أنَّه قيل: إهنَّ

ع ويف الركو الصالة فيها يفا نوكا يف حال 9 اب النبيِّ أصح

يَن آ: فقال تعاىلٰ  ِ
�

ِ ا�
�

 ا�ص� و َن يُِقيمُ يَمنُوا ا�
َ
 ن

َ
 ةَ وَ ال

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ةَ  �ُؤ

 اكِ وَُهْم رَ 
َ
م احل يف �ُعون حال  يف ةيؤتون الزكاال، ومل َيْعِن أهنَّ

، ومحل عونركوع، بل أراد أنَّ ذلك طريقتهم، وهم يف احلال راكال

وُيبنيِّ ذلك أنَّ الغالب من  لظاهر،شبه باهذا الوجه أ اآلية عىلٰ 

السائل ليس بزكاة،  إىلٰ ذي دفعه الأنَّ  أمري املؤمنني حال 

 وه:لوج

 من غالب ما نعرف عليه عىلٰ كن واجبة ت زكاة مل الأنَّ  :منها

الزكاة،  ُيَعدَّ يف نْ ، وألنَّ دفع اخلاتم بعيد أ 9 النبيِّ  ام أيَّ يف هرأم

وجه القصد عند وجوبه  إالَّ عىلٰ يقع ال  الزكاة منه  فعوألنَّ د

 ٰى رأ  لـامَّ نفاق وجه اإل عىلٰ  ٰى ره جه أنَّ له، فالغالب منوما فع

لصالة، فذلك مل يواسه فواساه وهو يف اه ، وأنَّ غريلسائل املحتاجا

 أنَّه ًة للقول الذي حكيناه، الومل نقل ذلك إالَّ نرصبه، ع أشوُّ تطالب

 ملاله...).  كاةك زذل يكون ة أنْ قيقاحليمتنع يف 

هلما تأ ية عىلٰ يقال له: ليس جيوز محل اآل  أبو عيلٍّ خك شي اوَّ

الركوع،  النفصالً من حيتاء الزكاة م]] جعله إ٢٣٧من /[[ص 

 يكون الركوع حاالً  أنْ من  لغةوال اللسان ٰىض قتم وال بدَّ عىلٰ 

: من قول أحدنا ومفهذلك أنَّ امل إليتاء الزكاة، والذي يدلُّ عىلٰ 

ضاحك، وفالن للمدح الذي جيود بامله وهو  الكريم املستحقُّ 

 قوله نَّ إ ٰى ها، حتَّ احلال دون غري ٰى راكب، معنه وهو إخوان ٰى غشي

 ٰى غشيكه، وال ضحد بامله يف حقوله: إنَّه جيو ٰى ري جمرجي هذا

: اىلٰ تعمحلنا قوله  ٰى ا متإخوانه يف حال ركوبه، ويدلُّ أيضًا عليه أنَّ 

 
َ
تُون

ْ
  يُؤ

َ
�   وَُهْم رَ ةَ ا�ز�

َ
ا  ال، وجعلنخالف احل عىلٰ  �اِكُعون

م يؤهبا أ  رادامل م راكعون تون الزكاة ومن وصفهم أ هنَّ من غري هنَّ

  ٰى معن م عىلٰ لكالا حاملني األحد األمرين باآلخر كنَّ قتعلُّ 

م يقي التكرار، ألنَّه أفاد تعاىلٰ  فهم وصمون الصالة بوصفه هلم بأهنَّ

الركوع وغريه، وإذا  الة مشتملة عىلٰ ألنَّ الص ن،م راكعوهنَّ بأ

لناها  ة زائدًا، وزياد ٰى ناه استفدنا هبا معنلذي اخرتالوجه ا عىلٰ تأوَّ

 .م احلكيم أوىلٰ كالالفائدة ب

وهلم فيمن يريدون مدحه: فالن َمل قُحي  أنْ قبح قال: إنَّام  فإنْ 

 وقوعبَل أنَّ ل، من قِ اخالف احل د بامله وهو ضاحك، عىلٰ جيو

هو أنَّ و ة،بالعطيَّ  طيب نفسه عىلٰ  اجلود منه مع طالقة الوجه يدلُّ 

كثر وية ه العطيَّ وجهًا تعظم معم يف عينه، فصار ذلك ال ال يعظامل

ذه، ألنَّه ال مزيَّة ية هيف اآل احلالعليها، وليس  املدح املستحقُّ 

وليس   غريها،يف إتياهنا لزكاة يف حال الركوع عىلٰ إلعطاء ا

كمها زيادة مدح أو ثواب، ففارق ح يضيف تلك احلال يقتعها وقو

 دمتوه.ال الذي أورحكم امل

حكيناه ي الكالم الذ ة يف وجوب محلقيل له: لو كانت العلَّ 

محل حيسن  ه لوجب أنْ تذكرما فها خال بح محله عىلٰ احلال، وق  عىلٰ 

،  لسجاًا وهو يدولقيت ز إخوانه وهو راكب،  ٰى قوهلم: فالن يغش

ل يف ٢٣٨ /[[ص  خالف عىلٰ  العلَّة  ]] احلال، ملفارقته للمثال األوَّ

ه راكب، ه ومن صفته أنَّ إخوان ٰى : إنَّه يغشمن قوهلمُيفَهم  ٰى تَّ ح

 االً يكون ح أنْ ري ه جالس، من غيت زيدًا ومن صفته أنَّ لقو

  هذا فقد م خالف للغشيان، واجللوس حاالً للقاء، وإذا كان املفهو

  يف كلِّ  يكون الظاهر كرته، ووجب أنْ ذة ما العلَّ  تكون أنْ  طلب

 احلال. ٰى الصفة معن ذهه رد عىلٰ اخلطاب الوا

ا قوله: (إنَّ  ما   عىلٰ    املؤمنني  مريأ   واجبة عىلٰ   الزكاة مل تكن فأمَّ

ه غري ك احلال) فظاهر البطالن، ألنَّ تل أمره يف  ن غالب ُيعَرف م 

ًال محل الل  لة، ولفظ الزكاة ف نا ون الجبة د الزكاة الوا  فظ عىلٰ واجب أوَّ

ه نحمل ممتنع أنْ الواجبة فغري  ةللعطيَّ  عالقه مفيدًا يف الرش لو كان إط 

للغة النامء ، ألنَّ الزكاة يف ا غة ناه أصل الل الذي يشهد بمع النفل  عىلٰ 

من الزكاة والنفل مجيعًا يدخالن حتت هذا  ب رة، والواجوالطها 

ن له ظاهر كالو لفظ ر ال تقال عن ظاه ن لالوجب يكون املاألصل، و 

  ه.جوب الزكاة علي و   د ع سَتبمن يُ   ه اآلية إىلٰ وجُّ علمنا باخلرب ت

ه  ٰى ليه ال معنوجوب الزكاة عوبعد، فإنَّ االستبعاد ل له، ألنَّ

 ٰى ات بحصول أدنق قت من األوه يف وع وجوهبا عليغري ممتن

يسار من ال ذايس ه مقادير النصاب الذي جتب يف مثله الزكاة، ول

 رسًا.وم ٰى ائتي درهم ال ُيسمَّ نَّ ملك ميه، ألعد فستبامل

افأ كاة، يكون ز وجٍه استبعد أنْ  أيِّ  نتم فام نعلم ماخلا دفع مَّ

بمثله ع الفقراء ة وينتفه قيمما ل غريه، وكلُّ م م اخلاتم حكألنَّ حك

 ُخيَرج يف الزكاة. أنْ  جائز
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ا القصد إىلٰ  هه وجُّ يف ت الكالم امه، وإنَّ بدَّ من ال ة، فمامَّ العطيَّ  فأمَّ

ما  )هللا عليهصلوات ا( هالواجب أو النفل، وليس يف ظاهر فعل إىلٰ 

السائل  بأنَّ   يعلم مل  وإنْ  نَّه الواجب، أل نع من القصد إىلٰ يم

ن أعدَّ اخلاتم يكو متنع أنْ ] ي]٢٣٩/[[ص  فيسأله ال رضيستح

 ن يكوأو ق به عليه، دَّ تصفاقًا من يسأل اتِّ  حرض فلامَّ للزكاة، 

 ٰى إليه ونوعه السائل ومل يواسه أحد دف حرض فلامَّ ه لذلك، [مل] َيُعدّ 

 وجهٍ  ، فأيُّ اس هذا كثرياً وقد يفعل النيف الزكاة، االحتساب به 

 ؟ع أشبهالتطوُّ أنَّه بقول به والستبعادال

ا اع آخر الكالم من إيراده وتضعيفه له، فقد كان  ه يف ارتذفأمَّ

ل، فإنَّ ترك إيراد ما نصُّ االعتذار والت ج إىلٰ يورد ما حيو ال نْ أ  جيب

 ر.ذااده مع االعتمن إيرل أمج ٰى جيري هذا املجر

  أنْ ب بو هاشم: جيد قال شيخنا أ قال صاحب الكتاب: (وق 

اة الواجبتني  زكالالة ويؤتون يقيمون الص لذين ك: اراد بذلمل يكون ا

ال   معه، فملؤمن مؤمنًا ايكون ه نَّ دون النفل الذي وجوده كعدمه يف أ 

جعله من  ، ألنَّه  توّليه ما لواله مل يكن مؤمنًا ومل جيب   له عىلٰ من محبدَّ  

وال  ًا، [من مؤ ه مل يكنما لوال عىلٰ  ُحيَمل  أنْ ملؤمنني، فيجب صفات ا 

كان من    نني أمري املؤم  لذي فعلهقال: (واكذلك])، كان 

  ، وإنَّام عليهم زكاة مل يكن ة وغريه من جلَّة الصحاب النفل، ألنَّه 

ية  راد باآل ال يُ  زكاة عدد يسري، وذلك يمنع من أنْ  هي الذي وجب عل

اد به  ُير  جيوز أنْ اجلمع يف لغة العرب ال  ذا ، قال: (ومثل هه) سوا

د  ال: (واملقصمواضع خمصوصة)، ق  يف جيوز ذلك  وإنَّام د، الواح

]]  ٢٤٠ن /[[ص كوما ال ي  ُحيَمل عىلٰ  آلية مدحهم، فال جيوز أنْ با

مل يف  ، ألنَّه ع أجر املصيلِّ  ة ممَّا ينقض كاة يف الصالزاء ال ، وإيت مدحًا 

ا  الواجب، وممَّ  ما ذكرناه من أنَّه أداء ُحيَمل عىلٰ  نْ ة، فيجب أ الصال

  ، ألنَّ ال قب طريق االست  الكالم عىلٰ  ىٰ ه أجرلوجه أنَّ اهذا ة صحَّ ُيبنيِّ 

 ا�ص� قوله: 
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�

َ
ل،  من الفع  يض اامل  حتته ال يدخل  ةَ ال

كون بذلك عاد: افاملر لو كان  به، وويقومون الدوام  ىلٰ لذين يتمسَّ

طريقة   يكون ذلك ب أنْ وا يف حال الركوع لوج يزكُّ  راد به أنْ امل

طل  ب  فلامَّ بعد حال، يقصد إليه حاالً  أنْ ة، ولصالة يف اكالز ا لفضل 

قيمون  به: الذين ي  د ، وأنَّه ُأريٰى ن عذلك ُعلَِم أنَّه مل يرد به هذا امل 

ال  يف احل  الزكاة وهما، ويؤتون ستقبل، ويدومون عليه يف امل  الصالة 

كون  األمرين، أو ي هلم بني  بالصالة، فجمع كون بالركوع ومتمسِّ 

منا ذكره  عىلٰ  ضوعاخل الركوع  ركبذاملراد    كوع ، ألنَّ الر ما قدَّ

 . ٰى ذا املعن لسجود قد ُيراد هبام ه وا

وهو   ا يدلُّ عليه،ذكر هذا الوجه م لـامَّ بو مسلم نشد أ أ  وقد

 قول األضبط بن قريع:

 ]]٢٤١ [[ص/

   علَّك أنْ  الفقري ال حتقرنَّ 

  عهكع يومًا والدهر قد رفرت 

ركوع واخلضوع هم لباع املوضهذا  يفهم لذين وصفوقال: وا

ل املرتدِّ أنَّ ل بوصفهم من قبالذين   ين هبم بقوله: ه ُيبدِّ
َ
  وْ سَ ف

َ
ف
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َ
باآلية د ذلك ُيبنيِّ أنَّ املرا وكلُّ ، ]٥٤ة: [املائد مٍ ئِ ون

كم  : إنَّام الذي ينرص: فكأنَّه قال، ألنَّه قد قيلنيالدِّ  املواالة يف

 والذين آمنوا. ورسوله نكم لدينكم هو اهللادفع عوي

ا نزلت يف خل  كان قد ده صامت، ألنَّ  عبادة بن الوقد روي أهنَّ

أ ميف حلف اليه رسول  زع إىلٰ ، وفيتهمنهم ومن والود ثّم تربَّ

ل لوب من دخمقّوية لق اآليةهذه  اهللا تعاىلٰ  زل، قال: فأن9 اهللا

 منون...). ه هو اهللا ورسوله واملؤومبيِّنًا له أنَّ نارص امن،يف اإلي

و هاشم من  ما ظنَّه أب مر عىلٰ ال له: ليس األ]] يق٢٤٢[[ص /

الً به، فِّ ان متنني دون ما كالصالة والزكاة الواجبت يضقتاآلية ت نَّ أ 

ا مل خترج خمرج ا  مؤمنًا، وإنَّام وصفؤمن فة ملا يكون به امللصألهنَّ

ء ة وبإيتائتامم وبإقامة الصالباالنا من أخرب بأنَّه وليُّ  اهللا تعاىلٰ 

مل  ٰى فتانت ما لو مجلة من الصفان يف يكو مانع من أنْ الزكاة، وال 

: إنَّام املؤمنون لو قال ه أنْ جيب ما ظنَّ باإليامن، وإنَّام كان خمال� يكن 

ا إذا كانت االزكاة صالة ويؤتونمون القيين يالذ آلية خارجة ، فأمَّ

حيسن نَّه كان يف أ ملا قاله، وال شبهة هذا املخرج فال وجه فخال

مَ  يقول: بأنْ  اىلٰ تعح ُيرصِّ  أنْ 
�
 ه تعاىلٰ فسن ذكر عدب ُ�مُ ا َوِ�� إِ�

ينَ و 9ورسوله  ِ
�

فعل اخلريات عون بين يتطوَّ لذا آَمنُوا ا�

ؤمن ا ممَّا ال خيرج املعلون كذا وكذوب القرب ويفن برضلوويتنفَّ 

 ده من أنَّ ، هذا إذا سلَّمنا ما يريمؤمناً يكون  نْ عنه من أانتفائه ب

ا ال ، وممَّ نإليامرشائط االواجبتني من  وإيتاء الزكاة إقامة الصالة

فه، وليس ح عندنا خالمعه، والصحي املؤمن مؤمنًا إالَّ يكون 

ع يمكن أنْ  هره الصالة م من ظاع ُيفهَ يف الرشأنَّ لفظ الصالة  ٰى ُيدَّ

 ٰى الصالة بجاٍر جمرعاء ذلك يف نفل، وليس ادِّ للواجبة دون اا

 ميعًا أهنَّ ع مجأهل الرشعلم من عرف ا ننَّ  الزكاة، ألعائه يفدِّ ا

 ٰى حٍد، حتَّ حدٍّ وا ىلٰ يف الواجب والنفل عالصالة ن لفظ ستعملوي
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 الٍن وهو يفررت بف، ومالنًا ُيصيلِّ ف أنَّ أحدهم لو قال: رأيت

 ون غريها. ة الواجبة دمن قوله الصال الصالة، مل ُيفَهم

له أمري فعي فصل أنَّ الذهذا اليل قب ابيَّنَّا قد أنَّ  عىلٰ 

بعد فيه وأنَّ املست ًا،جبوان يكو نْ أ منكرليس ب  ؤمننيامل

 استمرار وجوب حاله ا علمناه من ا من حاله م ن علمنوفيم

 ها الناسالتي يعدُّ  جوب املقادير منهاوول لزكاة يف األحواا

تنكر ا يف بعض األحوال فغري مسيرهقبل مقاد ا وجوداً فأمَّ  يسارًا،

 مريأ  إخراجم وليه الذي أشار إوالعدد اليسري مناٍف للمعلوم،وال 

باليسار  ] املوصوفون]٢٤٣هم /[[ص  لتهممن مج املؤمنني 

األوقات ما يف بعض عليه زكاة ن وجبت ومساعه رة املال واتِّ وكث

نَّ الذي ذكره إ أيب هاشم:هم، فبطل قول  جيب دخوله يف مجلتال

عل قوله الذي اه لبطالن ما جباآلية سوال ُيراد  يمنع من أنْ 

ُيراد هبا  من أنْ أنَّ الذي يمنع  ىلٰ ع نتيجًة،و لهحكيناه ثمرًة 

 ه.ابيَّنَّمناه وقد قدَّ    اهسو

ا التع  الكالم فيه. مٰىض  ق بلفظ اجلمع فقدلُّ فأمَّ

أحدمها أنَّه جهني: ط من وق الصالة فيسقه بالعمل يفعلُّ ا توأمَّ 

 ًا للصالة، بلوجه يكون قاطع عىلٰ  له وقوع فع ال دليل عىلٰ 

فيفة ال ُتقَطع السائل بيده إشارة خ أشار إىلٰ   نيكو جائز أنْ 

ن فأخذ اخلاتم ميه، علق يريد التصدُّ  م منها أنَّها الصالة فهمنه

ة عىلٰ أمجعت األُ إصبعه، وقد   الة الالصالعمل يف  أنَّ يسري مَّ

 عها. يقط

عال يف  أنَّ مجيع األف قطع عىلٰ والوجه اآلخر أنَّه غري واجب لل

م فيها وقد قيل: إنَّ الكال ل،يف تلك احلا كانت حمظورة الصالة

د كان مباحاً  هذه أيضًا ون يك نْ ، فال ينكر أحظره من بعد ثّم جتدَّ

ينا القطع عل ما ذكرناه ويوجب األفعال، والذي ُيبنيِّ  بعضحال 

دها  ًا من حدومل يكن قاطعًا للصالة وال ناقض أنَّ فعله  ىلٰ ع

لفعل بذلك اه يإل 9وله رسو اهللا تعاىلٰ ه مدح ن توجُّ ما علمنا م

 املخصوص.

)، اجبولاأنَّه أداء  ما ذكرناه من َمل عىلٰ ُحي  وقوله: (فيجب أنْ 

ه قطعًا  الصالة فهو الذي أداءه يف أراد به إنْ   هلا، وإنْ أنكره وعدَّ

الم أنَّ الك طريق االنفصال من الصالة فقد مٰىض  أداءه عىلٰ  أراد

قبال قد االست فظبلق التعلُّ ، وحال الركوعة يف الزكا إيتاء يضيقت

هة ]] كون الركوع ج٢٤٤لك /[[ص ما فيه، وكذ ضاً أي مٰىض 

كون الركوع  يضأنَّ اآلية ال تقت ابيَّنَّ قدا الزكاة، ألنَّ  لفضوطريقة ل

فعل  جيب للقصد إىلٰ  ٰى زكاة والصالة حتَّ لطريقة لفضل اجهة و

 ا. أمثاهل

ِ لفظ  بملن ُعنَِي  فاد الوصفنَّ اخلطاب أ ا: إوقلن
�

 ينَ ا�

 كم اهللاقال: (إنَّام وليُّ  ه تعاىلٰ نَّ عن سواه، فكأ ، والتمييز لهاآَمنُو

ة يف حال ون ويؤتون الزكالُّ ا الذين ُيَص والذين آمنورسوله و

ل مع أنَّ ذكز امليتميَّ )، لركوعهم يكون  ال بدَّ أنْ   فعله ور األوَّ

لنا وَّ ا تأويشبه مدح. يه من امل ا حصل علهناية القربة مل عًا عىلٰ واق 

لكم عندي ه: أفضأصحاب عىلٰ  ملوكنا مقبالً  عليه اآلية قول أحد

ة شهين يف غ من نرصيَّ لدأكرمكم و  ر كذا، وهو راكب فرسًا منرَّ

 أصحابه عىلٰ وقع من بعض وص فعل خمص صفته كذا، وأشار إىلٰ 

ال  قوله ده، ونحن نعلم أنَّ ه به عنوجه ارتضاه وعظمت منزلت

ة أنَّ  يضيقت  يف هبا تأثرياً  هر واألوصاف التي وصف نارصشهال لغرَّ

ة  ن أراد قة يقصد إليها مريوطلك جهة يكون ذ ٰى ته حتَّ نرصقوَّ

م أنَّ حنرص ستَعمل يف يُ  ، وأنَّهاهقيقة الركوع ما ذكرنته. وقد تقدَّ

لبيت الذي أنشده جاز، واسبيل امل خلضوع وما جيري جمراه عىلٰ ا

ز فيهممَّ   ز ال ُيقاس عليه.اجشاعر، وامل ا ُجيوِّ

ا قوله وصفهم بن بحر: (إنَّ الذين  عن أيب مسلم: حاكيًا فأمَّ

بأنَّه  ين وصفهم من قبلع واخلضوع هم الذذا املوضع بالركوه يف

ل امل يكون  ه غري منكر أنْ غري صحيح، ألنَّ ) ف رتّدين هبمُيبدِّ

 ٰى حتَّ  ٰى ية األُخرباآل غري املوصوف يتنياآل ٰى داملوصوف بإح

لنا عىلٰ آلية الا تكون ما  عىلٰ  املؤمنني  مريصها بأاختصا تي دلَّ

]] يف ٢٤٥ة /[[ص عامَّ  األُوىلٰ واآلية  ا،خصوصه حكمناه به من

 قرب كلِّ الم والك قن ذلك نسؤمنني، وليس يمنع ممجاعة من امل

ب آيات كثرية من  تقارواحدة من اآليتني من صاحبها، ألنَّ 

ام معلوم ظاهر، ين واألحكعاصص واملالقَ  آن مع اختالفالقر

 شاهدًا. ُيذَكر له نْ أكثر من أ وهو 

مَ : قوله تعاىلٰ  أنَّ لفظة نا عىلٰ لدلَّ  ا قدوإذا كنَّ
�
مُ إِ�

ُ
  ا َوِ���

غ  ملؤمنني اأمري  اختصاص يدلُّ عىلٰ  اهللاُ  باآلية، فليس ُيسوِّ

ضه وقرب بعكالم  نسق الأنَّ  لداللة ملا يظنُّ قتضيه اُيَرتك ما ت أنْ 

 ية األُوىلٰ نجعل اآل أنْ  نع لنا منأنَّه ال ما بعض يقتضيه، عىلٰ ن م

هة ة به أيضًا، ألنَّ  أمري املؤمنني  إىلٰ  متوجِّ أنَّ  ابيَّنَّا قد وخمتصَّ

 أنْ  قتعلِّ لواحد بالعرف، فليس ملعمل يف استَ يُ لفظ اجلمع قد 

ا هذقّوي ا يُ وممَّ ،  دفع اختصاصها به آلية يفيتعلَّق بلفظ ا

أمري وصاف وجدنا باآلية بأوصف من عناه  نَّ اهللا تعاىلٰ أ التأويل
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 يَ قال:  عاىلٰ ، ألنَّه تا باإلمجاعالً هلمتكمس املؤمنني 
�
�
َ
َها  ا أ

 ِ
�

�ُ يَن آَمنُوا َمْن يَ ا�
ْ
وْ ْم َ�ْن ِدينِ ْرتَد� ِمن

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَأ

َ
َسوْف

َ
ٍم  ِه ف

 ِ
ُ

ب� � ِ
ُ

ألمري  9 نبيُّ د الشهد ]، وق ٥٤: [املائدة هُ ونَ ب�ُهْم َو�

ف فيه لتخييف اخلرب الذي ال  يةق لفظ اآلبام يواف املؤمنني 

 عنها  وقد ندبه لفتح خيرب بعد فرار من فرَّ  9قال  اثنان حني

راية غدًا رجالً ُحيِبُّ اهللاَ ورسوَلُه ال خر: «ألعطنيَّ واحدًا بعد آ

 يفتح اهللا عىلٰ  ٰى ال يرجع حتَّ  ار،ري فرَّ غ اركرَّ  اهللاُ ورسوُلُه، بُّهُ وُحيِ 

من  كانف ]]٢٤٦، /[[ص ني أمري املؤمن عها إىلٰ يديه»، فدف

ذِ : ، ثّم قال تعاىلٰ 9وافق خرب الرسول  ما ظفره وفتحه
َ
 أ

�
ٰ ل

َ َ
  ٍة �

 
ْ
ِمنِ مُ ا�

ْ
عِ ؤ

َ
ٰ َ� أ

َ َ
ةٍ �   ز�

َ
�

ْ
ناه صف من ع]، فو٥٤[املائدة:  فِِر�نَ ال

الكافرين هو املمتنع  والعزيز عىلٰ  ، والرفق هبمؤمننيبالتواضع للم

ة نكايتنالوه مع ي من أنْ  وهذه أوصاف  يهم، عله فيهم ووطأته شدَّ

َ ّم قال: فيها وال ُيقاَرب، ث ٰى ال ُيدان نني مري املؤمأ 
ُ

 دُ اهِ �
َ
 ون

  يلِ ِ� َس�ِ 
َ

 اِهللا َوال
َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�  

َ
 ال

َ
، فوصف ]٥٤دة: [املائ ئِمٍ ْوَمة

ة عناه بن م )همجلَّ اس( الغاية فيه، وقد  يضقتي جلهاد، وباماقوَّ

 له يفناء عل ال رجبني رجلني  9ب الرسول نَّ أصحاعلمنا أ 

 كلِّ ناء، ونحن نعلم قصور عب وال جهاد، وآخر له جهاد وحلرا

م مع علوِّ أمري املؤمنني  زلةعن من جماهد   منزلتهم يف   يف اجلهاد، وأهنَّ

، اربون رتبتهوال يقنزلته، ن مقوق البأس ال يلحاعة وصدالشج

 وجه لكرب عنوكشف ا املعروف بتفريج الغمِّ  ألنَّه 

عن قرن، وال نكص عن  طُّ حيجم ق  الذي ملهو و ،9الرسول 

 ٰ ُبر، وه هول، وال وىلَّ ه، وال بعدقبله  م ألحديسل ذه حال ملالدُّ

 ها. ه ملعناملطابقة أوصاف لالختصاص باآلية أوىلٰ  وكان 

:  قوله تعاىلٰ أنَّ وة والعناد ال الغبمن أه قوم ٰى وقد ادَّع

 
ْ
 يَأ

َ
َسوْف

َ
ْومٍ ِ� اهللاُ ف

َ
ب�هُ   بِق ِ

ُ
ب� مْ � ِ

ُ
هُ  َو�

َ
] املراد به ٥٤[املائدة:  ون

والً أبعد من قسنا نعرف ردَّة، ولأبو بكر من حيث قاتل أهل ال

 النه رضورًة،عَلم بطيُ  نَّه ليكاد أنْ إ ٰى ، حتَّ الصواب من هذا القول

]] ٢٤٧اآلية /[[ص من أراده ب صفكان قد و ذاإ تعاىلٰ اهللا  ألنَّ 

ة ب للوم، خوف اطراح مع إ يف سبيله،اد هجلين، وباالكافر عىلٰ العزَّ

من  ظٌّ يكن له ح مل من إىلٰ ه اآلية يظنَّ عاقل توجُّ  كيف جيوز أنْ 

ية يف املعلوم أنَّ أبا بكر مل يكن له نكا وصف؟ ألنَّ ذلك ال

من حروب  يشءال وقف يف ، وسالميف اإلل  قتيكني، والملرشا

نَّته، ُس  ان الفرارلعناء، بل كبأس واموقف أهل ال 9 النبيِّ 

يف مجلة املنهزمني يف  9 نه، وقد اهنزم عن النبيِّ دب ديرواهل

الوجه  اهللا عىلٰ   سبيلهاد يفَصف باجلف ُيوام، وكيبعد مق مقام

 ية عنول باآلدل العه مجلًة؟ وهجهاد ل املذكور يف اآلية من ال

أوصافه وافقة مع العلم احلاصل لكلِّ أحد بم  نيأمري املؤمن

 ديد؟ة وانحراٌف شظاهرٌة عصبيَّ  ر إالَّ بكأيب  إىلٰ هبا 

ة، أهل البرص منني وقد روي نزوهلا يف قتال أمري املؤ

، وإذا T ر بن يارساس وعامَّ  بن عبَّ ن عبد اهللانفسه وع  عنه

وقويت  ة،زالت الشبه ايةالروية آلا قتٰىض رناه من مد ما ذكعض

ة.  احلجَّ

أيب مسلم،  ن احلكاية عقد وهم يف  كتابأنَّ صاحب ال عىلٰ 

ما مل يقله وال يقتضيه رصيح قوله وال معناه، ألنَّ  نهع ٰى حكو

(والذي وصفهم به من   إنشاد البيت: مسلم بعد ه أبوي قالالذ

ين تدِّ روعد املصف به من أ و الذيهو  ٰى ع يف هذا املعنالركو

 ة عىلٰ العزَّ املؤمنني، و منهم من الذلَّة عىلٰ  يان هبم بدالً باإلت

آن، وهي يف كتابه يف تفسري القر ظه بعينهاذه ألفاه رين)،كافال

لوصف يف مسلم جعل ا أبا نَّ بخالف حكاية صاحب الكتاب، أل

لكتاب واحدًا، ومل يقل أنَّ املوصوف واحد، وصاحب ا نياآليت

وصوفون باآلية امل هم ة األُوىلٰ باآليني صوفواملأنَّ عنه  ٰى حك

ف الوصيكون  تنع أنْ ممه غري ف ظاهر، ألنَّ حتري، وهذا ٰى األُخر

ق حكايته هذا الرضوا ب من حدًا واملوصوف خيتلف، ومل ُحيقِّ

ة،  ٰى مسلم لو ادَّعيق، ألنَّ أبا حقالت ما حكاه عنه كانت دعواه حجَّ

اية، والذي ب يف احلكتالكام صاحب  عن وهُنبنيِّ  بل أردنا أنْ 

م من كالمنا مبطل للد٢٤٨[ص [/ ا يف التي ذكره ٰى عو]] تقدَّ

عيًا أو غريس، سواء كان أبو مةياآل  ه.لم مدَّ

ا نزلت يف ا قوله: (وقد روي أهنَّ دة بن الصامت) باع فأمَّ

  ما ادَّعاه من الرواية ما روي من نزوهلا يف ابل باطل، وليس يقف

اعة ها مجقلن أطبق عىلٰ لك رواية ت ، ألنَّ  املؤمننيأمري 

أحواله  أحسنه عاادَّ  ة، وماعامَّ لواة أصحاب احلديث من اخلاصَّ 

واحد معروف بالتحايل والعصبيَّة، وال يوجد  ن مسندًا إىلٰ كوي أنْ 

أنَّ مفهوم اآلية ممتنع ممَّا ذكره،   متابع، عىلٰ موافق من الرواة وال له

لنا قد ألنَّ  ، فليس  مامةإلا ٰى هبا معنن ُوِصَف يمف اقتضائها ا عىلٰ دلَّ

مة له إما أنَّه ال فاق عىلٰ لالتِّ ادة بعينه، عب يكون املعني هبا جيوز أنْ 

ه الذي ببيكون نزلت بس من األحوال، وال جيوز أيضًا أنْ يف حال 

جاز  سبب ال يطابقها، وإنْ  روجها عىلٰ اآلية يصحُّ خذكره، ألنَّ 

 نْ هبا ال جيوز أ د أنَّ املرا ابيَّنَّد وق ، هريغ إىلٰ  ٰى دَّ عيت أنْ  مع مطابقته
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ينيكون والية  ضية قتامل لفظة (إنَّام) لوة، لدخنرصوال الدِّ

  فيام ذكرناه شبهة.خصيص، فلم يبَق للت

*   *   * 

  :هـ)٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /الكالم يف علم الذخرية 

  :ذلك قوله تعاىلٰ  ويدلُّ عىلٰ  ]]٤٣٨[[ص 
�
  اهللاُ  ُ�مُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ِ َورَسُ 
�

ُ َوا�  او�ُ
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 �ص� يَن آَمنُوا ا�

َ
 �ُ ةَ وَ ال

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 وَُهْم  ةَ ؤ

 اكِ رَ 
َ
يف  ِ��ُ�مُ وَ ]، وقد ثبت أنَّ لفظة ٥٥[املائدة:  �ُعون

 موركم، وجيب طاعته عليكم.ري أُ بتدب ان أوىلٰ اآلية تفيد من ك

ِ وَ : عاىلٰ ه توله يف ق ار إلي املشوتثبت أيضًا أنَّ 
�

أمري  نُوامَ يَن آا�

 عليه باإلمامة. نصِّ ضوح الو ، ويف ثبوت ذلكاملؤمنني 

ا الذي ي و ) تفيد ما ذكرناه، فهأنَّ لفظة (ويلٍّ  دلُّ عىلٰ فأمَّ

ذلك،  وا عىلٰ القوم نصُّ لها علم أنَّ اللغة، فمن تأمَّ  الرجوع إىلٰ 

م يقولون: (هذا و نكاحها تدبري إلك يم كان إذا رأة)ملا يلُّ ألهنَّ

)، ألنَّ لدما أولياءم عليها، ويقولون يف عصبة املقتول: (ه قدوالع

أمر  سلطان بأنَّه (ويلُّ ود والعفو، ويصفون الاملطالبة بالق إليهم

 سلمني). عهد امل ويلُّ ح اخلالفة (ن ُيرشِّ ، ومرعيَّة)ال

د يف كتابه املوسوم بالعبا   :اىلٰ هللا تعصفات ارة عن وقال املربَّ

 .أي أحّق، ومثله املوىلٰ  هو أوىلٰ ي لذ(الوّيل) ا أصل تأويل

فال بدَّ من  ٰى ملا ذكرناه من املعن ) ظة (ويلٍّ ل لف احتام  ا بيَّنَّقد  ا كنَّ ذا وإ 

ا يف  الداللة عىلٰ    ما حيتمله. وجوه  غريه من  ذلك دون  اآلية تفيد أهنَّ

 :عاىلٰ له ت قومليم يفواذلك أنَّ الكاف  والذي يدلُّ عىلٰ 

 َمُ و
ُ
���ِ من مجيع املكلَّفني من مؤُيراد هبام أنْ ن ال خيلو م 

 ]] املؤمنني عىلٰ ٤٣٩[[ص ملؤمنني، أو / ون اار د فَّ الكُ  ر، أوافوك

 نني.ار، أو بعض املؤمفَّ العموم دون الكُ 

ار ال فَّ مؤمن وكافر، فمعلوم أنَّ الكُ ملكلَّفني من كان مجيع ا فإنْ 

ينهم يف توالَّ ي وز أنْ جي ٰ وي ،الدِّ  ام يليق ذلكإنَّ هتم فيه، ونرص توىلَّ

ٰ ويت باملؤمنني، وجيوز أنْ   ف فيهم.ك الترصُّ ، ومتلُّ رهمُأموتدبري  ىلَّ

يرجع   ما) إالَّ اد بلفظة (ويلٍّ املر يكون هذا القسم ال جيوز أنْ  فعىلٰ 

  التدبري.اعة وتويلِّ الط فرض إىلٰ 

 ا القسماين، وأمَّ سم الثالقبطِل أيضًا وهبذا الوجه بعينه نُ 

، ومالعم يريد باللفظ مجيع املؤمنني عىلٰ  نْ أ  ث فكيف جيوزالثال

: يامن يف قوله تعاىلٰ هلم قد وصفه باإل اولي�  تعاىلٰ ه علمن جو

 ِ
�

 يصحَّ أنْ  ٰى  حتَّ راد بعض املؤمنني، فثبت أنَّ املوايَن آَمنُ َوا�

 .وموىلٰ  م ويلٌّ يكون فيه

ه وج لنا عىلٰ  الويلَّ أثبت  اهللا تعاىلٰ وجدنا ملة بت هذه اجلا ثوإذ

نَّ لفظة أل، هغري عن يةالواله هذ ٰى معن ٰى التخصيص ونف يضقتي

م [يقولون]: إنَّام  اللسان العريب، ألهنَّ رناه يفما ذك يض) تقت(إنَّام

ني، وإنَّام لك يِّ برصنحو من جهة الة، وإنَّام اللجاهليَّ احة لالفص

ن كم من نفي احلكرناه و ما ذيدون إالَّ درهم. وال يرعندي  عمَّ

 ذكور.ملعدا ا

كلت رغيفًا)، أ ئل: (القا ني قولب وال شبهة يف الفرق عندهم

الفرق بني قول وكذلك ال شبهة يف  غيفًا)،وقوهلم: (إنَّام أكلت ر

درهم)،   نَّام لك عنديرهم)، وبني قوله: (إهم: (لك عندي دقائل

لنفي  ام)لفظة (إنَّ اب إجي ه منابيَّنَّملا قولني بني الن فرق إنَّام يكو

ن عدا املذكور.ع احلكم  مَّ

املواالة  ) عىلٰ ز محل لفظة (ويلٍّ جية مل اجلملت] هذه ر[وإذا تقرَّ 

ين يف خر، دون آ ملؤمن ٰى هذا املعن ه ال ختصيص يفواملحبَّة، ألنَّ  الدِّ

 :عاىلٰ اهللا ت، قال ٰى ا املعنون يف هذهم مشرتككلُّ  واملؤمنون

 ُم
ْ
ِمنُ َوا�

ْ
 َواؤ

َ
ِمنَ ون

ْ
ُمؤ

ْ
 َ�عُْضُهْم ُت ا�

َ
 َ�عٍْض ]] ٤٤٠[[ص /اُء ْوِ�َ أ

مل يبَق  نيالدِّ املواالة يف  فسد محل اللفظة عىلٰ ا ذوإ ].٧١ [التوبة:

فرض  يضيقتقيق بالتدبري وما جه اآلخر، وهو التحإالَّ الو

ثبت حدمها بطل أ  ن فإذال اللفظة إالَّ الوجهانَّه ال حتتمالطاعة، أل

 خر.اآل

ا أف  هو )صلوات اهللا عليه(املؤمنني  أنَّ أمري عىلٰ الذي يدلُّ مَّ

يَن آَمنُوا ه: بقولعنيُّ امل ِ
�

أنَّ املراد  إىلٰ  من ذهب فهو كلُّ  َوا�

أنَّه  اإلمامة يذهب إىلٰ  ٰى معن ) يف اآلية ما يرجع إىلٰ ة (ويلٍّ بلفظ

أحد  ا، والنفرد بمعناهامل باآلية بلاملقصود  ) عليهت اهللاصلوا(

ة م ه ذكرناا م يض) يف اآلية تقتويلٍّ لفظة ( أنَّ  هب إىلٰ يذن األُمَّ

ا أو ُعني ني هبما عُ  )صلوات اهللا عليه(أنَّه  ذلك إىلٰ  مع ويذهب

 عه هبا.سواه م

واية وردت من ذلك: أنَّ الر عىلٰ  به ُيستَدلَّ  وممَّا يمكن أنْ 

 لـامَّ   ؤمننيري املأم ه اآلية يفة بنزول هذة والعامَّ طريق اخلاصَّ 

ة يف يف ]ق [بخامتهدَّ تص . وهذا ك مشهورةذل حال ركوعه، والقصَّ

 .ه اآلية إليه توجُّ   يدلُّ عىلٰ ضاً أي

يَن آَمنُوا لفظة يطعن: بأنَّ  حٍد أنْ س ألولي ِ
�

ال لفظ مجع و ا�

ه  جيوز أنْ   اد.االنفرسبيل  عىلٰ  ؤمنني أمري امل إىلٰ يتوجَّ

 سبيل د عىلٰ حالوا مع عىلٰ ظ اجلغة يلفأنَّ أهل الل لكوذ

رْ إِ : قال اهللا تعاىلٰ  لتعظيم،ا
َ
ا أ

�
نَ ن

ْ
 نُوح  ا َسل

ً
ُن  ]، و١[نوح:  ا

ْ َ
ا �

�
إِن
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 َ
ْ

� رَ نَز�
ْ
ك

�
ماَء بََ�يْنَ ]، و٩ جر:[احل ا ا� يْدٍ اهَ ا�س�

َ
 ا بِأ

  مللوك: فعلنا ويقول أحد ا حد، وا وهو تعاىلٰ ]، ٤٧ [الذاريات:

أل: من  يسوقد  لعريفاردًا، ويقول ه منفيد نفسوصنعنا، إنَّام ير

 واحد.  ام يشري إىلٰ وإنَّ  ذا،وا كول: الذين فعليقفعل كذا وكذا؟ ف

ستعامل لفظة اجلمع ايكون  يمتنع أنْ  ]] وليس٤٤١[[ص /

أنَّه جماز  . ولو ُسلِّمَ سبيل احلقيقة  عىلٰ يف واحد تفخيًام وتعظيامً 

أنَّ لفظة  من ذهب إىلٰ  كلَّ  ألنَّ  ما ذكرناه، ليل عىلٰ جب محله بالدلو

رد أمري أف اعة،الط فرض  إىلٰ  يرجعا م يض) يف اآلية تقتويلٍّ (

 بمعناها.   املؤمنني

ا الط  فظة عن بأنَّ لفأمَّ
َ

ال  ا�ص�
َ
 يُِقيُمون

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 ةَ ةَ َو�ُؤ

لفظة  فغلط، ألنَّ  ة عامَّ مٰىض ركيف تكون عبااالستقبال ف يضتقت

عة ليست ارائد املضوز ا ممَّا يدخلهراهجم ٰى ن) وما جر(يفعلو

ال واالستقبال، وإنَّام حلا بني رتكةشوإنَّام هي مل ة لالستقباخالص

ا محلنا لفظة وف، فإذدخول سني أو سختلص لالستقبال ب

 
َ
 و يُِقيُمون

َ
تُون

ْ
ام محلناها  ستقبال، وإنَّ احلال دون اال عىلٰ  يُؤ

 . قيقة فيهما هي ح عىلٰ 

أحدث    تعاىلٰ هللاأنَّ ا يفف أنَّه ال خال هو:خر، و ويمكن وجه آ

ة النبيِّ  بلالقرآن ق   لفظة فيه ُتنبئ عن كلُّ طويل، ف بزمان 9 نبوَّ

ما جاء بلفظ  تاج إىلٰ إنَّام حيستقبال، وتكون لال أنْ  الفعل فيجب

 وهو االستقبال.  املايض

اخلشوع  ٰى بمعن يف اآليةالركوع  ٰى عنيكون م أنْ  من ألزمنا افأمَّ 

 -ألنَّ هذه اللفظة  ل،وص فمبطخصملدون التطأطؤ اوع واخلض

ت يف العرف  - ةغة حمتملللكانت يف أصل ا نْ وإ فقد اختصَّ

ال ُيفَهم من إطالقها يف  ٰى حتَّ املخصوص،  عي باالنحناءالرش

 ون غريه.الرشع إالَّ هو د

 عُ اكِ وَُهْم رَ : تعاىلٰ له يريد بقو نْ وال جيوز أ 
َ
أنَّ هذه  ون

اة، وذلك أنَّ زكاء اليت إلوال يكون حاالً ، ادهتمشيمتهم وع

من جاد بامله وهو ضاحك)،  إنَّ اجلوادم من قول أحدنا: (هواملف

الذي  ٰى ) دون غريها من املعنراكبوهو انه إخو ٰى و(فالن يغش

 ذكروه.

 يُمويُقِ  :عاىلٰ قوله تأنَّ  عىلٰ 
َ

ال  ا�ص�
َ
ركوع، دخل فيه الد ق  ةَ ن

 : وله تعاىلٰ ق  ]]٤٤٢[[ص / مل ُحيَمل فإنْ 
ُ
 عُ راكِ  مْ وَه

َ
أنَّه  عىلٰ  ون

َمْن صفتهم الركوع كان ذلك  أنَّ  لنا عىلٰ محالزكاة ول إليتاء حا

 ممَّا ال يفيد. أوىلٰ  املفيدتأويل التكرار، وال

ق  ) عليهصلوات اهللا(وقوهلم: إنَّه   وعيف حال الركلو تصدَّ

ن كوي أنْ  صحيح، ألنَّ من اجلائزته غري ًا لصالقاطع لكان

ئل السائل، فأخذ السا ة إىلٰ رة خفيَّ شاشار إأ  )هعلي اهللاصلوات (

 ال ريبه إليه، فالعمل اليس ٰى يكون رم ، وجيوز أنْ اتم من يدهاخل

حًا. ونزول  د قيل: إنَّ الكالم يف الصالة كان مبايقطع الصالة، وق 

أنَّه ما فعل ذلك   عىلٰ يدلُّ  قريظهعليه وت والثناء دحه اآلية بم

 الة.قطع الص يضقتي وجه عىلٰ 

 مريأ  ىلٰ كن واجبة عاة مل تزك الذلك: بأنَّ ع ومن دف

جيب عليه  من قصور ماله مبطل، ألنَّه غري ممتنع أنْ   املؤمنني

ر اديمق ٰى وقات زكاة أدنصلوات اهللا عليه يف وقت من األ

ع ومل إذا انقط ر السيّاميسالل لك بمقتٰىض النصاب، وليس ذ

 يستمّر. 

 يضتتقاة) يف اآلية زكلظة (ا لفغري مسلَّم أنَّ  نَّهوقد قيل: إ

 ن عبارة عن الصدقة عىلٰ يكو أنْ وال يمتنع  نفل،الواجب دون ال

يف اللغة من النامء والطهارة،   الزكاة مأخوذةسبيل النفل، ألنَّ 

 .اً والنفل مجيع يليق بصدقة الواجب ٰى وهذا املعن

   *   ** 

 هـ):٤٤٧(ت  تقريب املعارف/ أبو الصالح احللبي

 إِ  : له تعاىلٰ قوها: نم]] ١٨٤[[ص 
�
مُ مَ � ُ  اهللاُ ا َوِ���ُ

ُ
   َورَُسو�

يَن يُ َوا ِ
�

يَن آَمنُوا ا� ِ
�

� 
َ
  ِقيُمون

َ
ال   ةَ ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم  َو�ُؤ ةَ وَهُ

 رَ 
َ
 .]٥٥ ائدة:[امل � اِكُعون

الزكاة يف حال الركوع  املؤيتلصالة وقيمي ا  امل نَّ بحانه أ فأخرب س

 ية له تعاىلٰ اآل جبه بصدر أو ب ما هم، حس اخللق من أنفس ب  أوىلٰ 

 ري أمري املؤمننيثبت له هذا احلكم غ ني ؤمن أحد من امل ، وال سوله ولر 

  هبم من أنفسهم.   أوىلٰ  ، فيجب كونه إمامًا للخلق، وكونه   عيلٍّ 

بالتدبري،  تفيد األوىلٰ  ُ�مُ َوِ�� لفظة أنَّ  وا عىلٰ قيل: دلُّ  إنْ 

ا ال بالتدبري مفرتض   األوىلٰ نَّ ك، وأ غري ذلتمل يف اآلية  حتوأهنَّ

ري وأنَّ املشار إليه بالذين آمنوا أم ه،ب من كان أوىلٰ  طاعة عىلٰ ال

 .ؤمنني امل

يقولون: فالن  ظاهر لغًة ورشعًا، ألوىلٰ  قيل: برهان إفادة ويلٍّ 

 ة، وويلُّ رأ ملا اليتيم، وويلُّ  العهد، وويلُّ  ، وويلُّ األمر يلُّ وو، الدم ويلُّ 

  إشكال. فيه بغري ويلٌّ هو  امب أوىلٰ  ن:دويريت، يِّ امل

ال  اولي�  : أنَّ يف اآلية بأوىلٰ  َوِ��ُ�مُ  صرهان اختصابو

 . حيتمل يف اللغة إالَّ شيئني: املحبَّة واألوىلٰ 
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:  قوله تعاىلٰ ، ألنَّ حبَّةية املة يف اآلن يريد بالواليوز أوال جي

 َم
�
طاب، اخل رئاكس اجروف برٍّ كلَّف خطاب لكلِّ م مُ ا َوِ���ُ إِ�

والية  له عىلٰ ]] من مح١٨٥ /[[ص يمنع  اابًا عام� وكونه خط

ون ورسوله واملؤمنني ال يوادُّ   اهللا تعاىلٰ ألنَّ ة، نرصاملحبَّة وال

طل كون ، فبذلك فاليهم خاجب فوهنم، بل الوال ينرصار وفَّ الكُ 

ر وال باخجهة اإل ة عىلٰ لنرصواة والية يف اآلية املودَّ املراد بال

 اب.جياإل

هم وفاجرهم،  لق برِّ ميع اخلن خطابًا جليكو لو أنْ وألنَّه ال خي

 ع املؤمنني دوهنم، أو لبعض املؤمنني.جلمي ة، أوخاصَّ ار فَّ أو الكُ 

ون املراد ة يمنع من كار خاصَّ فَّ ميع أو للكُ وكونه خطابًا للج

 ه.انَّيَّ بما  الوالية املودَّة والنرصة عىلٰ ب

ن ضألنَّ اآلية تتميع املؤمنني، جل اً طابخ ونيك نْ وز أوال جي مَّ

 البعض.اختصاصها ب يض، وذلك يقتتولٍّ وم ذكر ويلٍّ 

ة  لبعض املؤمنني يمنع من محل الوالية عىلٰ  خطاباً وكونه  املودَّ

 للجميع. فرضها لنرصة، لعموموا

نفصل  اه عامَّ ينفي(إِنَّام) ُيثبِت احلكم ملا اتَّصل به، و  حرفنَّ وأل

مَ : ه تعاىلٰ قولان العرب، كالعلامء بلسع بني از تنغريبعنه، 
�
ا  إِ�

ُم اهللاُ إِ�هُ  ُ�  :ن عداه، هليَّ أثبت اإل ]٩٨[طه ة له ونفاها عمَّ

مَ  وكقوله:
�
 إِ�

ْ
ن

َ
ِ�ْرُت أ

ُ
بُدَ رَب� ها أ

ْ
�

َ
َ  اِذهِ أ

ْ
�َ ِي حَ  ةِ �ْ

�
َ�هَ ا�  ار�

 وقوله:ه، ادعن ونفاها عمَّ بلدة  البربِّ ] خصَّ العبادة ٩١[النمل: 

 
�
ِذرٌ مَ إِ�

ْ
َت ُمن

ْ
ن
َ
 هذا الوجه. ] عىلٰ ٧[الرعد:   ا أ

وقوله: «إنَّام املاء  ات»،امل بالنيَّ : «إنَّام األع وقول النبيِّ 

 كلُّ  »،ء ملن أعتقالام الوو«إنَّ يئة»، الربا يف النسمن املاء»، و«إنَّام 

املنفصل،  نع هام) ونفيف (إنَّ بحر صلذلك يفيد إثبات احلكم للمتَّ 

اء، وثبوت غري امل سل منلغُ من إجياب ا خر:ا ُعلَِم بدليل آإالَّ م

 ة.نسيئالربا يف غري الحكم 

]] وقول الفصيح: إنَّام لك عندي درهم، وإنَّام  ١٨٦[[ص /

هذا النحو  ون، عىلٰ يُّ البرص اقام احلدنَّ وإ ة،اهليَّ لفصاحة يف اجلا

 بغري إشكال. 

  ة فيها هللاية يفيد الوالينَّام) يف اآل(إِ  رفكرناه فحا ذر متقرَّ  اوإذ

ن عداهم، وني، وينفيها علمؤمنله ولرسوول تعاىلٰ  ن  ذلك يمنع ممَّ

 ة، املعلوم عمومها.والية املودَّة والنرص محلها عىلٰ 

 اآلخر. تسمني ثبالق أحد بطل وإذا

يَن آَمنُوا وألنَّ  ِ
�

 هني:وجن م خمتصٌّ ببعض املؤمنني ا�

خروج من مل  يضيقتذلك ة، وإيتاء الزكاب هما: وصفدمهأح

ب عن  من املذهالصحيح  ففرط عىلٰ  اة أو خوطبخياطب بالزك

 اآلية.

وَُهْم : وصفهم بإيتاء الزكاة يف حال الركوع يف قوله: اينالث

 رَ 
َ
ه وهو القائل: فالن جيود بامل قولاللبس من  ، الرتفاعاِكُعون

  وهو ماٍش، يف  اً دلاخ ٰى ب، ويلقو راك وهزيداً ب ضاحك، ويرض

 ستقبل. املايض واملاحلال دون  تمل إالَّ أنَّه ال حي

الشرتاك  ٰى ن، بل ال دعوؤمم مل يعّم كلَّ  هذا حكم ومعلوم أنَّ 

 اثنني من املؤمنني معينني فيه. 

املؤمنني يف  خلصوص   من قال ن كلُّ وص، وكااخلص  ثبتذاً وإ

يمنع من   اهصو، ألنَّ خصوىلٰ باأل اليةاآلية قال باختصاص الو

 اجلميع. ىلٰ ة الواجبة عاملودَّة والنرص عىلٰ ها محل

  ف يف املتويلِّ للتدبري األحّق بالترصُّ  ىلٰ وبرهان إفادة األو

 يلٍّ حصل بني و ٰى مت ٰى لإلمامة وفرض الطاعة ظاهر، ألنَّ هذا املعن

نه ممره وأملك بأبه  ن أوىلٰ فرض الطاعة، ألنَّه ال يكو ومتولٍّ أفاد

]] ١٨٧ [[ص /ه، إذ ال طاعة عليمفرتض النه لكو الَّ بنفسه إ

مجيع  ذلك للمذكور عىلٰ  ري ذلك، ووجوبلفرض الطاعة غ ٰى معن

  :ه جلميعهم، كإفادة قوله تعاىلٰ يفيد إمامت اخللق
َ
 ْو�ٰ ا��ِ�� أ

 
ْ
ُمؤ

ْ
 ِمنِ بِا�

ْ
�
َ
ِسِهمْ َ� ِمْن أ

ُ
 ] لذلك.٦[األحزاب:  ف

ِ اختصاص وبرهان ا
�

بن أيب  يلِّ منني عاملؤ بأمري انُويَن آمَ �

 اة يفالزكمن إيتاء املذكور  ا: وصفق، منهرُ طُ  من طالب 

 .عي فيه ذلك غريه حال الركوع، وال أحد ادَّ 

من قال   وكلُّ   ، عض املؤمنني ب ب اختصاص احلكم    ا بيَّنَّا قد  ومنها: أنَّ 

ها بعيلِّ   - بقوله    ممَّن يعتدُّ  - صه  بخصو   .  بطال  بن أيب   خصَّ

  ، وكلُّ تفيد األوىلٰ  أنَّ الوالية يف اآلية ن عىلٰ ربهاام القي: هاومن

 .اا علي�  هبخصَّ  ل بذلكمن قا

وأصحاب احلديث   من طريقي الشيعةومنها: تواتر اخلرب

 .م راكعاً قه باخلاتدُّ عقيب تص بنزول اآلية فيه 

م  ه مع عده وعدوِّ وليِّ  بذلك عىلٰ  جاجه ومنها: احت

 والتصديق. رٰىض ال عداعنه  مساكاإلب باتفاع أسر، واالنكري

ته يَّ واله وذرّ خبار بأحأللكلِّ متكامل ا العلمحصول  ومنها:

 يضته، وذلك يقتة ذّريَّ كافَّ  ٰى سه ودعونفل ذلك منه  ٰى لدعو

  تعاىلٰ  اهللا  عىلٰ بنياذوهنم ك ك إذ ، صدقه وصدقهم 

 ما ال يذهب إليه مسلم.   ولهورس
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من نزول اآلية يف ابن   شاذُّ رواه ال ا باممنقدَّ  اممَّ  يشءيف وال قدح 

 تواتر الفريقني، ا عىلٰ لنام عوَّ وإنَّ ينا، نستدل باإلمجاع ف ا ملم، ألنَّ سال

ا إالَّ مفيه  دليل ال يقدح عىلٰ مبنيٌّ ]] اإلمجاع ١٨٨/[[ص  وألنَّ 

آلية ون ابن سالم هو املتوّيل يف ايك و أنْ ال خيل ألنَّهيه، وقدح ف

ٰ واملت ٰ امل يكون أنْ ز  جيووال، وىلَّ نَّه جهة اخلصوص، أل عىلٰ  توىلَّ

ص ختصُّ  يضألنَّ ذلك يقتداللة، و ن عموم اآلية بغريرجوع ع

 كال املذهبني يف والية بخالف ذلك عىلٰ  ه، واإلمجاعالوالية ب

 نا.هم وال يرضُّ ينفعغريه فال ّليًا مع كان متو إنْ اآلية، و

فيها الية الوإنَّ : من قال هبذم توّليًا عىلٰ يكون م وال جيوز أنْ 

ع حصول الم مساختصاصها بابن  يضنَّ ذلك يقتاملودَّة، أل ٰى بمعن

ا بمعن ب منمذه اإلمجاع بعمومها، وال عىلٰ  ، األوىلٰ  ٰى قال: إهنَّ

يه إل ههاجُّ بَق لتوذلك بإمجاع، فلم ي م ال يستحقُّ ألنَّ ابن سال

 ة وجه. خاصَّ 

ح ع ومدمة لفظ اجليآلان قدح بتضمُّ ي وليس ألحٍد أنْ 

د وفقري وقاطع احو  وعيلٌّ  ق ووصفه بإيتاء الزكاة،تصدِّ امل

جهة  ظ اجلمع عىلٰ  العبارة عن الواحد بلفالة بام فعله، ألنَّ لصا

 غري معلوم، رياً فق  عيلٍّ كون ة، والتعظيم ظاهر يف العربيَّ 

ه ريكثا، وألنَّ فيه  الصالة من يسري العبث املباحقاؤه اخلاتم يفوإل

من النسخ  عىلٰ  م فعله العلم بتقدُّ  ق إىلٰ طريال ، واً مباح كان

ح  مدحه عىلٰ  9 نَّ رسول اهللاوأل ره عنه،تأخُّ  فعله ومتدَّ

 ذمومًا.به من غري منكر عليه، وذلك يمنع من كونه م  هو

، مع بام ال حميص عنه ص اآلية بهتصااخ لنا عىلٰ قد دلَّ  اوألنَّ 

 حوا به.ا قديع ممج قوطس ذلك ٰىض اقتف ر،يم املذكونها تعظتضمُّ 

م ووص كور فيها عن وألنَّ مدح املذ مة  ه بإقافه فيفعل تقدَّ

ف له ومتييز من غريه، وهذا الصالة وإيتاء الزكاة راكعًا تعري

 . نَّة هللاواضح، وامل

   *   ** 

 هـ):٤٤٩اجكي (ت بو الفتح الكر)/ أ١ز الفوائد (ج نك

 ، مننيملؤا أمري امةإم ىلٰ ن القرآن عدليل م]] ٣٣٤[[ص 

مَ  :قال اهللا 
�
ُ ُ�ُم اهللاُ ا َوِ�� إِ� ِ  َورَُسو�ُ

�
يَن  ينَ َوا� ِ

�
 آَمنُوا ا�

 
َ

ال  ا�ص�
َ
 يُِقيُمون

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ْم رَ ة

ُ
 وَه

َ
 عُ اكِ ة

َ
 ]. ٥٥ة: ائد[امل � ون

 واألحّق  ،بكم املراد به األوىلٰ  َوِ��ُ�مُ : فقوله سبحانه

 . عليكم ب طاعتهومن جت ،كمرومم بأُ لقيِّ وا ،مكبتدبري

ي :وله تعاىلٰ اإلمام بق ٰى وهذا هو معن ِ
�

 َن يُقِ ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
ةَ  يُمون

 ا�ز� 
َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
 ةَ وَُهْم رَ �

َ
بن  منني عيلُّ ملؤبه أمري ااملراد  ،�اِكُعون

 ق بخامته وهو راكع يف الصالة.دَّ ه كان قد تصألنَّ  ،أيب طالب 

موركم والذي جتب  ألُ ملتويلِّ ر لكم وادبِّ ملام اإنَّ  :يةر اآلديفتق

 .بن أيب طالب وعيلُّ  ورسولهاهللا  ،طاعته عليكم

لوات اهللا  ص(أمري املؤمنني  امة إم من القرآن عىلٰ  وهذا نصٌّ 

 . )عليه

 َوِ��ُ�مُ : قوله أنَّ  ىلٰ ع الً وا أوَّ دلُّ  :نملخالفولنا اقال  فإنْ 

 .متاملراد به ما ذكر

  ا ذكرناه فظاهر ليس فيهدة ملمفي ) ويلٍّ ( ظةلفن كوا أمَّ  :قلنا

ه يريدون أنَّ  ،)املرأة هذا ويلُّ ( :يقولون الناس  ترونأَال  ،إشكال

 . يهارها يف إنكاحها والعقد عللتدبري أماملالك 

وا من حيث كان ،مم أولياء الدبأهنَّ  قتولعصبة املويصفون 

 .ي املطالبة بالدممستحقِّ 

ويف من   ،)أمجعني ةلرعيَّ ر اأم يلُّ و نلطاالس إنَّ ( :ونويقول

 . ) سلمنيعهد امل ه ويلُّ إنَّ ( :ليهمفته عحه بخالرشَّ 

 :قال الكميتالتدبري النظر و الويلِّ  ومن حيث كان إىلٰ 

   ه يِّ األمر بعد ول ونعم ويلُّ 

  بؤدِّ ونعم امل ٰى لتقوجع اومنت 

ر األم لياً وان من كا لَّ ك ويف اجلملة إنَّ  ]]٣٣٥[[ص /

 .به ه وأوىلٰ و وليُّ بتدبريه فه قاً قِّ حمتو

 بت به ما ذكرناه. يثف ،ع معاً والرش اللغةيف  املعروفهذا هو 

حتتمل  مُ َوِ���ُ لفظة  منا لكم أنَّ سلَّ قد  :قال املخالفون فإنْ 

املراد هبا  يكون أنْ وجيوز  ،سواه ها قد حتتمل أيضاً ولكنَّ ،ما ذكرتم

ينا املواالة يف مُ اوَ : هناحسب كقوله ،لدِّ
ْ
ِمنُ �

ْ
 َواؤ

َ
 ون

َ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
اُت  �

ُضهُ 
ْ
ْوِ�َ َ�ع

َ
 ].٧١ [التوبة:  َ�ْعٍض ءُ اْم أ

 ،ة يف سائر املؤمننيوها عامَّ هذه اآلية التي ذكرمت إنَّ  :قلنا هلم

: هافي هللا تعاىلٰ يكون مراد ا أنْ  صحُّ ال ي احتججنا هبا واآلية التي

يَن آَمنُوا ِ
�

 .عيمالبعض دون اجل الَّ إ َوا�

 حال فة الزكاة يفمن أراده من املؤمنني بص يهاز فه ميَّ نَّ وذلك أ 

الصفة  ذهه وأنتم ال ختالفون يف أنَّ  ،للجميع ي�اولوجعله  ،الركوع

ِ : يكون قوله نْ فوجب أ  ،مننية يف بعض املؤخاصَّ 
�

 يَن آَمنُواَوا�

 :أراد بقوله ولو .لا صفة هلم بظاهر التنزيهنَّ أل ،ا كذلكص� خا

 َيو ِ
�

ا ي� اإلنسان ولالعموم بجميع املؤمنني لكان  آَمنُوا نَ ا�

 . له ٰى عنوهذا ال م ،لنفسه
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مَ : وقوله يف اآلية
�
 ة التخصيص ونفي املثبتصحَّ شاهد ب اإِ�

ك من ام صديقإنَّ  :القائلوهي كقول  ،املذكورين ٰى عن من سو

 .ن مل ينصحقة عمَّ داة الصصحَّ  )امإنَّ ( ٰى فد نفق ،حكنص

يَن آ: يف قوله صيصاه من التخرنما ذكوت وثب ِ
�

 َمنُواَوا�

 ة واإلمام القدوة.ر للكافَّ هو املدبِّ  يلِّ املراد بالو م أنَّ لِ عيُ 

 ص.لبطل هذا التخصي يندِّ الة يف واالد املولو كان املراد جمرَّ 

 :ه  ذكرواب عامَّ ووجه آخر يف اجلو

 بدأ فيه ،راً ا أما هبججنحتآلية التي ا ار يفذك اهللا تعاىلٰ  وهو أنَّ 

  ، ن ذكره من املؤمننيبمث ثلَّ  ثمّ  ،9برسوله  ٰى ثنَّ ثمّ  ،بنفسه

هللا   ما هو مستحقٌّ   إىلٰ الَّ إ َوِ��ُ�مُ : ف قولهَرص ال يُ  فوجب أنْ 

يف اآلية ين آمنوا املذكورون وإذا كان كذلك فالذ ،9له ولرسو

 أنَّ  ىلٰ عل ليا دويف هذ ،نهبعي]] ٣٣٦/[[ص  ون نظري ذلكقُّ يستح

 .يف اجلامعة النهيألمر و التدبري ولزوم الطاعة وااملراد تويلِّ 

اآلية مراده سبحانه يف  فإذا ثبت لكم أنَّ  :خلصومقال ا فإنْ 

يَن آَمنُوا :ا من قولههبم التي احتججت ِ
�

ة مَّ األُ بعض هو  َوا�

هو ها في مُ ِ���ُ وَ : قوله ٰى معن أنَّ  لكم أيضًا  ملِّ وُس  ،يعهادون مج

أمري  أنَّ  ل عىلٰ ليلد افام ،الصفة التي تذكروهنا اإلمامة عىلٰ  ٰى معن

 ؟هو املراد يف اآلية واملقصود فيها املؤمنني 

ا يث من الفريقني أهنَّ احلد ل أصحابذلك نق الدليل عىلٰ  :قلنا

ائل لسا ق بخامته عىلٰ تصدَّ  ه الذيوأنَّ  ، املؤمنني يف أمري نزلت

 .راكع وهو

  ،مني مي ذي املتكلِّ ن متكلِّ  من نشأ مإالَّ ذلك  يفف ال خيملو

د النفي بقادح يف وال جمرَّ  ،قام اإلقراركار يقوم منس اإلولي

ذلك النقل كان مجيع أهل  ءيشرواية  فق عىلٰ اتَّ وإذا  ،اإلثبات

 .له متييز وعقلن م ة عىلٰ حجَّ 

ية آلا ي أنَّ ق وقد روافيف ذلك االتِّ  يصحُّ كيف  ا:قالو نْ فإ

 ؟سالم هللا بنا عبد ت يفنزل

وأخبار   ،ية واحدٍ روا هذه يث إنَّ لنا ذلك من ح يصحُّ  :قلنا

 والقول الشاذُّ  ،خبارفاق احلاصل من مجلة األيل االتِّ حاد ال تزاآل

  اإلمجاع.ال يقدح يف

م قد البد اهللا بن سا نزلت يف عوي أهنَّ الذي ر أنَّ  عىلٰ 

 .ارألخبا ادقَّ نُ  ةهادة بشهت القصَّ حلال وأشبا حت عليهتصفَّ 

 :وأصحابه قالت اليهود المبن سهللا أسلم عبد ا لـامَّ ه أنَّ  وذلك

يتنا منك ومن  الو ولنقطعنَّ  ، مناك ال جالسناك وال كلَّ اهللاو

فأنزل  ،9 رسول اهللا فشكا ذلك إىلٰ  .ناكوال نرص ،حابكأص

مَ : ىلٰ اهللا تعا
�
ُ  ُ�ُم اهللاُ َوِ��  ا إِ�

ُ
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ِ وا انُ  آمَ ينَ  َوا�
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َ
ون
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 ٥٥ئدة: ملا[ا �ِ�ُون

 ]. ٥٦و

ل  «ه :املسجد فقال ىلٰ إ 9 بيُّ الن فخرج]] ٣٣٧[ص [/

ان رجل ك ،نعم يا رسول اهللا :قالوا ،»يئاً ش أحد طاهفأع أل سائلس

فقال   .ه وهو راكعامتخ  فأعطاه عيلٌّ  ،د يسألاملسجيف 

وتال  ،»قرآناً  زل فيهقد أن تعاىلٰ اهللا  إنَّ  ،«اهللا أكرب: 9 النبيُّ 

«قد  :مفقال هل ،ابهبن سالم وأصح دعا عبد اهللا ثمّ  ،عليهم اآليتني

 فظنَّ ، يهم اآليتني علتالو ،»ياءأول اليهود من هللاضكم اعوَّ 

اهللا بن  من أجل ذلك نزلت يف عبد الغفلة أهنَّ بعضهم من أهل ا

 سالم.

 أنَّ  علم ،ديثاحل حاب ونقل أصب التفاسريتُ كُ  ومن رجع إىلٰ 

 .ما وصفناه األمر عىلٰ 

مُ َوِ�� : حانهيم يف قوله سبف واملوالكا ُ� ميع  جل خطاب

وهو  ،ن سيوجد منهمومدهم وجوم وموغائبه همحارضة مَّ األُ 

 : كقوله
َ
تَِب َعل

ُ
ُم ا�ص� ك  ام حرضإنَّ و ]،١٨٣[البقرة:  امُ يَ يْ�ُ

ني آليتعليهم ا أصحابه وتالعبد اهللا بن سالم و 9رسول اهللا 

 سوله وأمريهم اهللا وركون وليُّ هم بدخوهلم يف مجلة من يبرشِّ يُ ل

 ؤمنني.امل

ينَ : لهقوب عميجلكر انت ذمَّ تض يةاآل إنَّ  :قالوا فإنْ  ِ
�

 َوا�

 ؟يف واحدٍ  الكم أهنَّ  فكيف يصحُّ ، آَمنُوا

ر ذلك يف نكَ وال يُ  ،لشأنه  بلفظ اجلمع تعظيامً عربَّ قد يُ  :قلنا هلم

  :وقد قال اهللا  ،أهلهاتعمله بل يس ،اللغة
�
رْ إِن

َ
نَ ا أ

ْ
 َسل

ً
ٰ  ا نُوحا

َ
  إِ�

ْومِ 
َ
  :وقال تعاىلٰ ]، ١: [نوح هِ ق

ْ َ
ا �

�
َ ز� ُن نَ إِن

ْ
َر َو�ِ ا ا�

ْ
ك

�
�  ُ

َ
ا �

�
ن

 َ
َ
 افِظُ �

َ
 ،وحده اً رسل نوحاهللا أ  وقد علمنا أنَّ ]، ٩ [احلجر: � ون

 كثري.ونظري ذلك  ،]وحده[ ل الذكر وحافظهه نزَّ وأنَّ 

ِ : راد بقولهيكون امل ما أنكرتم أنْ  :قالوا فإنْ 
�

  نُوايَن آمَ َوا�

لصالة يمون ايقن ذيلمنون ام املؤه أهنَّ في ويكون املعنيُّ  ،يعاجلم

ون وال متواضعون ال يمنُّ هنا خاشعون إتيا وهم يفون الزكاة ويؤت

 رَ : قوله ٰى ويكون هذا معن ،ونكربَّ يت
َ
إليه ما ذهبتم ون د اِكُعون

 ؟الزكاة يف حال ركوعه يؤيت من أنْ 

 عم يف اللغة والرشهَ فيُ الركوع ال  ألنَّ  ،هذا غري صحيح :قلنا



 اليةالو آية) ٣١( /لف حرف األ ......................................................................................................... ١٦٢

ام وإنَّ  ،ضوعواخلاضع خصوص دون التوملاطؤ ه التطأ أنَّ إالَّ  اً مع

سبيل املجاز  عىلٰ ]] ٣٣٨/[[ص  ه راكعبأنَّ ف اخلاضع َص ويُ 

من  كلُّ ( :نيكتاب الع احبد صقال اخلليل بن أمح ،والتشبيه

وأنشد  )،عها راكسُّ مت ض أو الركبته األر لوجهه فمسَّ  ينكبُّ 

 :يدللب

   تي مضتال خرب أخبار القرونأُ 

  ام قمت راكعكلَّ  ينِّ كأ بُّ دأ  

 : قولهيكون  ن أنْ ورنكِ  تُ فام :قالوا نْ إف
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
  ةَ َو�ُؤ

 اكِ وَُهْم رَ : وقوله ،هلم بإتياهنم وصفاً 
َ
م املراد أهنَّ يس ل ُعون

ن شأهنم الركوع م اه أنَّ معنام وإنَّ  ،أعطوها يف حال ركوعهم

  طاء وقت إع فعلونه يف غريكانوا ي فوصفهم به وإنْ  ، مدهتعاو

 ؟زكاةال

كالم املفيد عن ظاهر ال يث هو خروجح منا ذلك أنكرن :قلنا

اف نرصاال وال طريق إىلٰ  ،ع الصالةيف حال ركو الزكاة كان نَّ أ 

 ختيار.اهر مع االعن الظ

ر وظاه )،وهو راكبانه إخو ٰى يغش(فالن  :ومثل ذلك قوهلم

يف ن زماال وأنَّ  ،يانه إخوانه حال غشه راكب يفأنَّ  ىلٰ ع يدلُّ  هذا

 .ين واحداألمر

الزكاة مل تكن يف حال  نَّ إ :قلنا ٰى تا موهو أنَّ  ،ء آخريشو

فإذا  ،الصالةام بإق فهم ه وصألنَّ  ،التكرار الكالم إىلٰ  ٰى أدَّ  ،كوعالر

وصف الر ون تكرَّ لُّ َص ريد يُ م راكعون وهو يوصفهم بعد ذلك بأهنَّ 

 ا�ص� يُِقيمُ : ولهخل يف ق وع داالرك ألنَّ  ،لصالةبا
َ
 ون

َ
 ال

َ
 . ة

 ،ه عندكم زكاةمل يكن يلزم  ؤمنني عيلٌّ امل فأمري :قالوا فإنْ 

 .يسارمن ذوي اله مل يكن ألنَّ 

ام ملك وربَّ  ،مل جتب عليه قطُّ  كاةالز أنَّ  ىلٰ لسنا نقطع ع :قلنا

يف  وهوكاة لزا قتو ٰى وأت ،النصاب]] ٣٣٩/[[ص  مقادير ٰى أدن

 قفام إذا اتَّ السيّ  ،رس موه نَّ إ :ملك مأيت درهموليس يقال ملن  ،يديه

 .حداً وا ها وقتاً له وجوب الزكاة من

مل تكن عليه   ،كاة نافلةهذه الز تكون أنْ  وقد جيوز أيضاً 

ه متناول ألنَّ  ،النفل من الصدقة زكاةً  ٰى سمَّ يُ  ع أنْ انم وال ،واجبة

يف احلسنات  نموُّ عليه ال يستحقُّ  اءً طعإيف كونه  ،رض منهاللف

 يف النافلة مشرتكاً  كملزكاة عندن لفظ اكا إنْ ف ،ثوباتوالزيادة وامل

كان  وإنْ  .جوابنااهر الظ ه عىلٰ والفريضة فقد توجَّ من الصدقة 

ام هو املفرتض منها نَّ إالزكاة ن ظاهر لفظ م املستفاد نَّ عندكم أ 

جمع امل خبارظاهر ورود األالن رصفنا عن ا ممَّ كنَّ ،دون ما سواه

 طُّ لزمه ق ت مله مع أنَّ  . ننيؤمأمري امل اآلية نزلت يف عليها بأنَّ 

 وإالَّ  ،فلةزكاة النا من محل ذلك عىلٰ  بدَّ  فال ،كاةفريضة الز

 ر.صنا األخباخصَّ 

الصدقة يف حال  ف ساغ ألمري املؤمنني كيف :اقالو فإنْ 

 ؟بغريها الً اتغهلا واش إبطاالً  ليس ذلكأوَ  ؟الصالة

  عال املنهيفاأل مجيع نَّ غري عاملني أ  اأقرب ما يف هذا أنَّ  :نالق 

فيجوز  ،ها يف تلك احلال حمظورة كلُّ لصالة كانت يوم يف اا النهع

الكالم  إنَّ  : قيلد وق  األسباب. رود حظر هذهون هذا قبل ويك أنْ 

 .وهني عنه بعد ذلك ،يف الصالة قد كان مباحاً 

 ألنَّ  ،رمتوه يف السؤالكذك مل يلزم ما كذلر و مل يكن األملو

ام بحدود القيعن  الً مل يكن شاغ  ننيري املؤمالذي فعله أم

ة ال يقطع خفيَّ  السائل إشارة إىلٰ  يكون أشار بل جاز أنْ  ،الصالة

 اده وأخذ اخلاتم من يده.منها مرالصالة فهم  بمثلها

يسري  أنَّ  ىلٰ فاق الفقهاء عرون هذا وأنتم ترون اتِّ نكِ فكيف تُ 

 ؟حالٍ  ال يقطعها عىلٰ يف الصالة  العمل

تيفاء  إلعطاء عن اسل بايشتغمل  ه نَّ أ  ىلٰ ع يدلُّ  والذي

املدح  افة إىلٰ إلضوا ،نزول املدح له يف القرآن ائط الصالةرش 

 .ناما لألمه ولي� تقدي

 رون أنْ نكِ فام تُ  ،ه هبذه اآلية إمام للخلقفإذا ثبت أنَّ  :قالوا نْ إف

 ؟بعد عثامن لكاستحقاقه لذملراد ا يكون

ه  من ثبت ل كلَّ  أنَّ ل بَ ذلك من قِ أنكرنا  :قلنا]] ٣٤٠[[ص /

 وال خيصُّ  ،حالٍ  يف كلِّ  9اهللا ا بعد رسول هبا يوجبه اإلمامة

 .لٍ دون حا بذلك حاالً 

 يف كلِّ  9نا ورسوله وليُّ  اهللا تعاىلٰ  ل أنَّ بَ ذلك من قِ وأنكرنا 

 ، ول اهللارساسم   عىلٰ ملؤمننيا أمري طف ذكروقد ع ،حالٍ 

ه حقَّ كام است حالٍ  يف كلِّ  ذلك أيضاً  يستحقَّ  فوجب أنْ 

 . من غري انفصال  لالرسو

قدوة  9 ت رسول اهللاه ليس يف وق أنَّ  الداللة عىلٰ ولوال قيام 

 )لوات اهللا عليهص(ن أمري املؤمنني كال ،ال إمامسواه وللخلق 

اصلة   فصل من غريوما اتَّ  ،ةنزلت اآلي هذا املقام مذ يتسحقُّ 

 .وال إمهال بوالية

 .هانح الرببواض قِّ احل ادي إىلٰ احلمد هللا اهلو

*   *   * 
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 هـ): ٤٦٠الطويس (ت  يخصول/ الشمتهيد األُ 

 إِ  :تعاىلٰ  القرآن: قوله فنصُّ  ]]٥٣٩[[ص 
�
 ُ�ُم اهللاُ ا َوِ�� مَ �

يَن يُ  ِ
�

يَن آَمنُوا ا� ِ
�

ُ َوا�  َورَُسو�ُ
َ
 ا ِقيُمون

َ
ال تُ  ةَ �ص�

ْ
 َو�ُؤ

َ
 ون

َ
� ْم  ةَ وَهُ ا�ز�

 اِكُعورَ 
َ
املراد  أنَّ داللة من اآلية ال هجوو  ).٥٥دة: (املائ �ن

بالقيام  وأوىلٰ  ألمربا قاً ان] متحقِّ ك يف اآلية من [ ِ��ُ�مُ وَ بلفظ 

يَن آَمنُوابـ  املعنيَّ  أيضًا أنَّ ت ثبو جيب طاعته،و به ِ
�

أمري  ا�

مرين ثبوت وت األيف ثبو ،)آلهو عليه اهللا اتصلو( املؤمنني

 . إمامته 

تفيد   )ويلٍّ (لفظة:  نَّ : أ هلاأوَّ  :شياءأ  انيب ىلٰ إحتتاج  وهذه اجلملة

ه من غري دون كآلية ذلاملراد هبا يف ا ثانيها: أنَّ و يف اللغة، ىلٰ األو

يَن آَمنُوابـ  املراد ثالثها: أنَّ و االحتامل،وجوه  ِ
�

 نيمنملؤ اأمري ا�

 ه.دون غري  عيلٌّ 

م  هنَّ ؛ ألهل اللغةهو ظاهر من أ  ل ما األوَّ  عىلٰ  يدلُّ ذي وال

يصفون و د عليها.لعقبا ن أوىلٰ اكاملرأة؛ إذا  ويلُّ يقولون: فالن 

 العفو.و البةملط با كانوا أوىلٰ لدم؛ من حيث م أولياء اأهنَّ الُعصبة ب

عهد  ه ويلُّ ح للخالفة: إنَّ يقولون للمرشَّ ]] ٥٤٠[[ص /و

 : ميتكال . قالاملسلمني

   ه ليِّ األمر بعد و ونعم ويلُّ 

  باملؤدِّ  منعو ٰى والتق تجعومن 

 بريه.ام بتدبالقي ك أوىلٰ بذلاد وأر

، واملوىلٰ  : األوىلٰ لهمثو حّق،هو األ : الذيد: الويلُّ قال املربَّ 

 واحد. ٰى ث عبارات بمعنالثال فجعل

 مران: لناه أ ما ق  اآلية يفراد ملا أنَّ  عىلٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ِ بـ  ملرادا ه ثبت أنَّ أحدمها: أنَّ 
�

ان مؤتيًا كمن  اوَمنُ يَن آا�

فه بإيتاء وصفه باإليامن وصلـامَّ  اىلٰ تعه ألنَّ ؛ وعكاة يف حال الركلزل

قد و ثبوت الصفتني معًا، ٰى عرايُ  وع، فيجب أنْ كيف حال الر ةاكالز

،  ؤمننيمري املأل الَّ وع مل يثبت إكلرال ااة يف حكإعطاء الز علمنا أنَّ 

 فيام كذل عىلٰ  لُّ تديسو .نياملؤمنمجيع  كاد بذلريُ  نْ أ  كفبطل بذل

  شاء اهللا. إنْ  دبع

 رسولهو تعاىلٰ  اهللا غري ويلٌّ  ون لناكي أنْ  ٰى نف تعاىلٰ ه نَّ والثاين: أ 

مَ  ا بلفظةالذين آمنوو
�
 رَ كِ هذه اللفظة تفيد حتقيق ما ذُ  ؛ ألنَّ اإِ�

 النحاة امم يقولون: إنَّ أهنَّ  ٰى ر تر. أَال كيذ ن ملي الصفة عمَّ فنو

لت كام أ إنَّ و ة،جلاهليَّ احة يف اام الفصإنَّ و ون،يُّ رصلبقون اقِّ املد

املراد بجميع و م،عندي دره كل امإنَّ و ،ام لقيت زيداً إنَّ و رغيفًا،

 ني،يِّ م يعنون نفي التدقيق عن غري البرصالتخصيص؛ ألهنَّ  كذل

 يف،الرغ عىلٰ ل ما زاد كأ ي نفو ة،اهليَّ جلالفصاحة عن غري ا يفنو

 عىلٰ ي ما زاد فن]] ٥٤١[[ص /و زيدًا،ا دن عاء عمَّ نفي اللقو

 :ٰى األعشوقال  هم.درال

  حٰىص  منهمولست باألكثر 

 

  رِ اثللكة العزَّ ام وإنَّ  

 كاثر.ن ليس بة عمَّ العزَّ وأراد نفي  

 ٰى معن نما أردناه م ثبتص صيية التخاملراد باآل وإذا ثبت أنَّ 

ة ة عامَّ لدينيَّ الة اوااملو ةحبَّ والية امل نَّ التحقيق باألمر؛ ألو مةاإلما

  :وله تعاىلٰ بقو إمجاعًا، مجيع املؤمنني يف
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

ْ
ُمؤ

ْ
ُت  اِمنَ َوا�

ْوِ�َ ُض عْ �َ 
َ
 ).٧١(التوبة:  ْعٍض اُء �َ ُهْم أ

 :انأمر  املؤمننيري أم إىلٰ ه اآلية توجُّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

 مور،ق باألُ قيبالتح وىلٰ األ د بالويلِّ املرا ه إذا ثبت أنَّ أحدمها: أنَّ 

من خالف يف  ؛ ألنَّ  هها إليهجُّ قال بتو كبذلقال من  لُّ وك

 ين.دِّ االة يف الوامل ىلٰ عمحلها  كذل

بنزول اآلية  العامِّ و  ورد اخلرب من طريق اخلاصِّ  ه وثانيهام: أنَّ 

  ة فيه مشهورة. القصَّ و   وع، كال الر  ح قه بخامته يفدُّ تص   د ن ع    فيه 

 لَّ ك ألنَّ  دون غريه؛ه اإلمام ثبت أنَّ ية اآلب املختصُّ  هإذا ثبت أنَّ ف

 ريه.هبا دون غوص املخص مة قال هواآلية تفيد اإلما إنَّ  :من قال

 يضما قلتموه يقت عىلٰ محل اآلية  ل: إنَّ يقو أنْ  وليس ألحدٍ 

ينَ ة فظل أحدمها: أنَّ  :نيجمازَ  عىلٰ محلها  ِ
�

اجلمع،  يضتقت ا�

 لفظة  أنَّ : ينالثاو جماز.الواحد  عىلٰ  فحملها
َ
  يُِقيُمون

َ
ال   ةَ ا�ص�

 ا�َو�ُ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 ؤ

َ
�  ز�

َ
  هالَّ ل، فاحلا عىلٰ ا لوهنأنتم حتمو تفيد االستقبال، ة

  قوله: نحمل جاز لنا أنْ 
َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
من  ه أراد أنَّ أنَّ  عىلٰ  ة

كون ي عون، دون أنْ كم راصفتهم أهنَّ  ن مو اة،كزتاء التهم إيصف

 ؟ٰى خرلألُ  الً حا فتنيالص ٰى إحد

 ا لفظة ؛ أنَّ كوذل
َ
 يُِقيُمون

َ
ال  ةَ وَ �ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
م  غري مسلَّ  ةَ �ُؤ

 ام خيتصُّ إنَّ و ني،باحلال أليق عند النحويِّ بال، بل ه لالستقأنَّ 

ل  احلا عىلٰ اها محلن ىٰ ومت ف فيه، سوباالستقبال بدخول السني أو 

 زًا.كن جماي مل

رآن يف اللوح لقا دثأح اىلٰ عت اهللا إنَّ  :قالمذهب من  عىلٰ و

حقيقتها االستقبال  ]]٥٤٢ [[ص /م أنَّ لِّ ظ، يقول: لو ُس املحفو

 ك احلال.ن وقع يف تلكالفعل مل ي ؛ ألنَّ ةً قيقضًا حأي ناك

يَن آَمنُوا ظة:ا لفوأمَّ  ِ
�

ت قد صاركان للجمع ف وإنْ  ا�

رية، كثر م، ولذلك نظائالواحد املعظَّ  ه عن بعربَّ ل يُ ستعاماال بعرف
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 ويف القرآن من األلفاظ يف كغري ذلو ،)١٥ل: مِّ ؛ املزَّ ١: نوح

 ستعامل.الا رفع

 أوىلٰ ما قلناه  عىلٰ ان احلمل كل جماز كذل منا أنَّ سلَّ لو  اأنَّ  عىلٰ 

 شاهد له، ال يف القرآنوه ال ما قالو جمازنا له شاهد، لوه؛ ألنَّ قاا ممَّ 

 وال يف العرف.

 ية شيئًا؛ ألنَّ آل نستفد باما قالوه مل عىلٰ  هانامحل يضًا: فإنْ أ و

د ما قلناه يفي عىلٰ محلها و آلية، اغريب ومة معلينيَّ دِّ الب املواالة وجو

  هبا. فاد إالَّ تسما ال يُ 

صوص وهو اخل جماز آخر، عىلٰ هلم من محل اآلية  ه ال بدَّ أنَّ  عىلٰ 

يَن آَمنُ  :وله تعاىلٰ يف ق  ِ
�

االستغراق ال  عىلٰ محلها  ؛ ألنَّ واَوا�

ون كي أنْ  دَّ ب الو ،مؤمننيلل جيوز إالَّ ين ال يف الدِّ االة املو ؛ ألنَّ جيوز

بـ  ٰى ن عنخارجًا عمَّ  مُ َوِ���ُ : ه بقولهُوجِّ و من خوطب هبا

ي ِ
�

 واحد ويلَّ نفسه. لُّ كون كي أنْ  إىلٰ  ٰى  أدَّ إالَّ و ،واَن آَمنُ ا�

من قال بالعموم،  عند آلية صارت جمازاً ا وإذا وجب ختصيص

ِ ظة لف نَّ قلنا: إ ٰى ومت .ازانصار معهم جم فقد
�

 اويَن آَمنُ ا�

 . تأويلنا أوىلٰ  صارحد، فقد جماز وا َمَعناحقيقة يف الواحد صار 

اخلضوع، دون و وع اخلشوعكبالر : املرادلقوي أنْ  دٍ ألح وليس

 ها يفاة، دون إيتائكالز هو املدح يف كذل نَّ طأطؤ املخصوص؛ ألالت

 ا.ًا هلن قطعكاام ربَّ و الصالة، نقصان يف كذل وع؛ ألنَّ كحال الر

ه بِّ ُش  امإنَّ و ملخصوص،وع هو التطأطؤ اكالر ةيقحق ؛ أنَّ كوذل

أنشد يف و أهل اللغة، كذل عىلٰ  قد نصَّ و جمازًا، كبذل ضوعاخل

  لُلبيد:كتاب العنيصاحب  كذل

   مضت تيُأَخربِّ أخبار القرون ال

  ام قمت راكع كلَّ كأينِّ َأِدبُّ  

ل  قا و املجاز. عىلٰ ا محلهوز فال جي كاحلقيقة ذل وإذا ثبت أنَّ 

كوع الر ه:منو وجهه، عىلٰ بو كلذي يا ع:كصاحب اجلمهرة: الرا

 ة.يف الصال

ال نقصان يف الصالة من حيث هو فعل  كذل إنَّ  هلم:ا قووأمَّ 

ان كلو  كذلك]] ٥٤٣[[ص /ون كي امه إنَّ ق هبا، باطل؛ ألنَّ يتعلَّ 

إذا  ةً صَّ ف، خاخال بال  األفعال فمباحري من ا اليسفأمَّ  ثريًا،كفعالً 

 وهيآهتا.  أفعاهلاو ةائط الصالم برشمانعًا من القيا كن ذلكي مل

 كبذل 9 بشارة النبيِّ و فاعلها بمدحنزول اآلية  أنَّ  عىلٰ 

 ل.جهة األفض عىلٰ ه وقع أنَّ  عىلٰ  اه، يدلُّ إيَّ 

ل  جع امإنَّ ل، بل وع أفضكاة يف حال الركعل الزا مل نجأنَّ  عىلٰ 

مَ لنا، فقال:  يلٌّ و هوصفه بأنَّ صفًة للذي  كلذ تعاىلٰ اهللا 
�
  اإِ�

ياُهللا َورَسُ ُ�ُم َوِ��  ِ
�

ُ َوا�
ُ

 ،كبذل ٰى  من عنبنيِّ يُ  نْ أراد أ  ،َن آَمنُواو�

زه باسم لو ميَّ  امكوجه التمييز له،  عىلٰ ورة كملذنه بالصفة ابيَّ و

وجه  عىلٰ  قعو كذل ا أنَّ ن علمنكصفة اخللقة، ل اللقب أو

 ك.بذل 9 يِّ بنالبشارة و يةم نزول اآلكبح الفضل؛

يف و الصالةيف  انواكيف أقوام  اآلية نزلت ال: إنَّ من ق  ا قولفأمَّ 

 ا� :ىلٰ ، فقال تعاعوكالر
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�

َ
ال  ا�ز� ص�

َ
تُون

ْ
وَُهْم  �ةَ ةَ َو�ُؤ

 رَ 
َ
وع، بل أراد كيف حال الر ةاكمل يرد إيتاء الزو يف احلال، اِكُعون

 .ونكعار هم يف احلالو طريقتهم كذل أنَّ 

وم فهامل ألنَّ  م؛الكوجه الو ةالف العربيَّ خيك ذل فباطل؛ ألنَّ 

  ، )كهو ضاحو املدح من جاد بامله ام يستحقُّ إنَّ (القائل:  من قول

 كأفاد ذلو ل،احلا ٰى ، بمعن)بكار هوو إخوانه فالن يغيش(و

 حال يف يغيش إخوانهو ه،كه يف حال ضحمفاد قوله: جيود بامل

 كوبه.ر

مْ  : ه تعاىلٰ قول نا ل مح و ا لأنَّ  عىلٰ   اكِ  رَ وَهُ
َ
ال و  لوه، ما قا  عىلٰ  ُعون

 قوله:  رارًا؛ ألنَّ ك ت  ك ان ذلك ل اة، ك يتاء الز حاًال إل  جعله ن 
َ
  يُِقيُمون

 
َ

ال  غريه،و  وع ك الر  عىلٰ تملة الصالة مش ألنَّ ؛ وع كأفاد الر  ةَ ا�ص�

  . كان أوىلٰ ف   دًا، رًا جمدَّ به أمستفدنا  ناه ا ما قل  عىلٰ ا  محلناه   ٰى ومت 

 هأنَّ   املؤمنني ريأموم من حال يقول: املعل أنْ  حدٍ س أليول

 عًا،ان تطوُّ كام ما فعله إنَّ و ت يده،ذاة اة؛ لقلَّ كالز مل جيب عليه

من ًا فاق وقع اتِّ  كذل الظاهر أنَّ و اًة،كز يف جيعل إعطاء اخلاتمكو

 كاًة؟ز ونكيف يكم، فغري قصد متقدِّ 

ب  احلال أقّل نصا  ك يف تل  َك لَ مَ  ون ك ي  أنْ ر كَ ن ه ال يُ ؛ أنَّ ك وذل 

  ك االستبعاد لذل و  م، هو مائتا دره و  ]] ٥٤٤[[ص /  اة، ك ز جتب فيه ال 

هذه   اًة؛ ألنَّ ك ّميت ز ُس و  عًا، تطوُّ  ك ون ذل ك ي  ن أنْ ك يم و  ال وجه له. 

ّميت  ام ُس إنَّ و  ، حقيقتها النموُّ  نَّ النفل؛ أل و  الفرض  ىلٰ ع اللفظة تقع 

  . اقبة ع ال   يف إليه    يؤول   ك ملا ع بذل رش اة يف ال ك الز 

د له دَّ ون جتكي نْ ز أ جيوو ،ةفيه من نيَّ  فال بدَّ  ةاكا دفع الزفأمَّ 

لو مل و ة،س الفضَّ ه من جناًة؛ ألنَّ كجعل اخلاتم زو ال. احل ة يفالنيَّ 

 عندنا.  بالقيمة جائزاً  عطاؤهكان إن من جنسها لكي

نًا ونه مؤمكه يف يدخل با م اآلية ورة يفكملذا اةكوليست الز
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رج ج خمخر كذل ا أنَّ نَّا قد بيَّ نَّ النفل؛ أل عىلٰ محلها  زوجي ال ٰى حتَّ 

ون به كون املراد به ما يكي نْ التمييز، دون أ ك وبذل الوصف

ن يقيمون نوا الذيالذين آمو يقول: ٰى ، حتَّ كح بذلرصَّ لو و مؤمنًا.

إعطاء  ا أنَّ نَّيَّ ب قدو .ان جائزاً ك، عون باخلرياتيتطوَّ و الصالة

ه ل؛ ألنَّ عمل قلي هو امإنَّ و د الصالة،فِس يُ  ثري ك تم ليس بعملاخلا

ق ه أراد التصدُّ نه أنَّ هم م، ففكالسائل بذل إىلٰ شار ون أ كي أنْ  زائج

 ف.الصالة بال خال يفالعمل جائز  يسريو به عليه.

 كلة ذيف الصال ان مباحاً كون الفعل كي ه ال يمتنع أنْ أنَّ  عىلٰ 

ن كلو مل يو فيام بعد، َخ ِس نُ ام إنَّ و اً الم مباحكن الاكام كالوقت، 

 .به  َح دِ ملا مُ  كذلك

وع هو الذي  كريقول: املوصوف هاهنا بال نْ أ  وليس ألحدٍ 

ِ�  :هلين به بقول املرتدِّ بدِّ ه يُ أنَّ وصفه ب
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 ين.دِّ ال االة يفيفيد املو كذل لُّ وك )،٥٤(املائدة: 

ون املوصوف كي نْ ه ال جيب أ هذا غري صحيح؛ ألنَّ  ؛ أنَّ كوذل

 ونكي أنْ يمتنع ، فال ٰى خرألُ املوصوف باآلية ا هو اآليتني بإحدی

 . ملؤمنني اأمري بالثانيةو ،املؤمننييع مج وىلٰ د باآلية األُ راملا

 أمري إىلٰ هة متوجِّ  وىلٰ اآلية األُ  ووا أنَّ أصحابنا ر أنَّ  عىلٰ 

فيه، من ها حاصلة لُّ كت فيها رَ كِ لتي ذُ صاف ااألو ؛ ألنَّ مننيؤملا

  اهللا ًا يف سبيل ؤمنني، جماهدامل عىلٰ يالً ن ذلافريكال عىلٰ ونه عزيزًا ك

 الئم. خياف لومة]] ٥٤٥[[ص / ال

يف  كاد ذلا فسنَّر بيَّ كأيب ب عىلٰ  وىلٰ ة األُ آليت الَ ُمحِ  ٰى متو

ن ك تورة يف اآلية ملكذاملت هذه الصفا بأنَّ  )تلخيص الشايف(

ايٌة يف كه نن لكه مل تأنَّ علوم من امل ر؛ ألنَّ كحاصلًة يف أيب ب

 البأس أهل منموقف أحد  ال َوَقَف و يل،ال قتو نيكاملرش

 ف باجلهاد َمنْ وَص يُ  فيكثرية، فك م يف مواضعالنجدة، بل اهنزو

عن  كة، روي ذلزوهلا يف أهل البرصوي نقد رو هذه صورته؟

 .T ر بن يارس عّام و ساعبّ ابن 

يف   اً امون إمكي مامة لوجب أنْ ان املراد باآلية اإلكقيل: لو  فإنْ 

 إلمجاع. ك خالف اذلو ل،احلا

اق  االستحقو د باآلية فرض الطاعةراملا نَّ أ  انَّيَّ قد ب قلنا:

م سلِّ فال نُ  ان ثابتًا يف احلال،كهذا و النهي،و ألمرباف للترصُّ 

 خالفه. عىلٰ اإلمجاع 

 يف كُر احلاَل اقتضاه أيضًا فيام بعد ذلظاهال ه لو اقتٰىض نَّ أ  عىلٰ 

  اة النبيِّ  ُيرد حال حيه ملاع أنَّ علمنا باإلمج يع األحوال، فإذامج

 ده.بقي ما بع

 اع؛ ألنَّ ه باإلمجقولقط عثامن س دبعما  عىلٰ محل اآلية  وَمنْ 

ثبتت  :لويقالناس بني قائَلني: قائل  ؛ ألنَّ كذل عىلٰ أحدًا مل حيملها 

من و .صِّ قائل يقول بالنو ثبتت باالختيار،و عد عثامنإمامته ب

 ،بال فصل 9 ًا بعد النبيِّ ثبتت أيض :يقول بالنصِّ  ثبتت :يقول

عد ن بدو د عثامنبعة إلماماقتضت اآلية ا :من يقول ليس فيهمو

 ع.ن اإلمجاك خروج عل بذلالوفاة بال فصل، فالقو

م عليه من الكفال ،بن الصامت دةاآلية نزلت يف عبا :ومن قال

ما و ة،مَّ ثر األُ كمها أ سلِّ آحاد ال يُ هذه رواية  أحدمها: أنَّ  :وجهني

 كان حمالفاً عبادة  : أنَّ الثاينو .يهجممع عل ه من نزوهلا في قلناه

أنزل عليه، ف كذل قطعت اليهود حلفه، فاشتدَّ  لمأس فلامَّ  د،هوللي

اهللا  ت حلفه فإنَّ انت اليهود قطعك إنْ ه فيه هذه اآلية أنَّ  تعاىلٰ  اهللا

 لُّ وك به،تقويًة لقلو لهن آمنوا؛ تسليًة ذيالو رسولهو هوليُّ  تعاىلٰ 

 ك جائز.ذل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  يسالطو ق باالعتقاد/ الشيختعلَّ  ياد فيامتصاالق

 9 النبيِّ بعد مام اإل نَّ أ عىلٰ  أيضاً  ويدلُّ  ]]٣١٩[[ص 

 إِ  :قوله تعاىلٰ   عىلٰ 
�
مُ ا وَ مَ � يَن آَمنُوا  اُهللا وَ  ِ���ُ ِ

�
ُ َوا� رَُسو�ُ

 ِ
�

 ا�
َ
 ا�ص� يَن يُِقيُمون

َ
 ال

ْ
 ا�ز� ةَ َو�ُؤ

َ
 تُون

َ
 رَ  ةَ وَُهمْ �

َ
 ة:[املائد �اِكُعون

يف اآلية من  َوِ��ُ�مُ  ٰى نعم نَّ أ آلية ا يف ووجه االستدالل  ،]٥٥

 نَّ أ  أيضاً  بت ه، ويثعتبالقيام به وجتب طا لألمر وأوىلٰ  اكان مستحق� 

يَن آَمنُوابـ  املراد ِ
�

ن األمراذا ثبت إو ، أمري املؤمنني ا�

 .  تهإمام ثبتت

 اء:يشأ بيان  ىلٰ إ اجلملة حتتاج وهذه

 ة.اللغ يف األوىلٰ  يدتف) لفظة (ويلٍّ  نَّ أ هلا: أوَّ 

 ك.املراد هبا يف اآلية ذل نَّ أ وثانيها: 

 .  املؤمنني وا أمريمناملراد بالذين آ نَّ أ وثالثها: 

م ألهنَّ  ، اللغةل: استعامل هذه اللفظة يفاألوَّ  والدليل عىلٰ 

  يلُّ ، وفالن وهابالعقد علي ذا كان أوىلٰ إاملرأة  فالن ويلُّ  :لونيقو

عهد  ويلُّ  :لدية والعفو، ويقولونوا ة بالقودالبطذا كان له املإالدم 

 للخالفة. حمرشَّ املسلمني لل
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 ت:الكميل وقا ]]٣٢٠[[ص /

   هاألمر بعد وليِّ  ونعم ويلُّ 

  بدِّ ونعم املؤ ٰى ومنتجع التقو 

 ر وتدبريه.باألم قيامبال األوىلٰ  الويلِّ يعني ب

 ٰى نمع عبارة عن ىلٰ وواأل ، واملوىلٰ األحّق و ه يلُّ الو :داملربَّ  الوق 

 . واحد

د املرا نَّ أ ذا ثبت إه نَّ أ ة ذلك: املراد يف اآلي نَّ أ  والدليل عىلٰ 

ه صفو لـامَّ ه ألنَّ  ،للزكاة يف حال الركوع تياً ان مؤآمنوا من كبالذين 

 نْ أ يجبحال الركوع ف الزكاة يف اءووصفه بإيتامن إليبا تعاىلٰ 

يف حال  لزكاةيعط امل  اً دأح نْ أ قد علمنا صفتني، وثبوت ال ٰى عيرا

  . هبا دون غريه املعنيُّ يكون هو  نْ أ  فوجب ، الركوع غري عيلٍّ 

ورسوله والذين آمنوا اهللا غري  ي�ايكون ول نْ أ  ٰى نف ىلٰ ه تعانَّ إف اً وأيض

ذكر  ين ملالصفة عمَّ ونفي  رَ كِ ذُ  حتقيق ما وهي تفيد )،امنَّ (إة بلفظ

  ،  درهمإالَّ  لك ليس :دونيري ،ام لك عندي درهمنَّ إ :قوهلم لةبدال

نفي  :يريدون ،ونيُّ برصال قونام النحويون املدقِّ نَّ إ :ويقولون

ة يريدون ام الفصاحة يف اجلاهليَّ نَّ إ :ونقولوي غريهم،دقيق عن لتا

 هم. ن غرينفي الفصاحة ع

 :ٰى وقال األعش

  حٰىص  منهمولست باألكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّام العزَّ  

وإذا ثبت  بكاثر.ن ليس عمَّ  ةي العزَّ ]] أراد نف٣٢١[[ص / 

مامة، إلا ٰى ثبت ما أردناه من معن )املراد بالوالية التخصيص نَّ (أ 

ينة واملواالة والية املحبَّ  نَّ مر ألباأليق والتحق يع يف مج ةية عامَّ الدِّ

 عض.ب عضهم أولياءن واملؤمنات بواملؤمنويه، اع علة لإلمجمَّ األُ 

 أمران:  وا عيلٌّ آمنين الذد براامل نَّ أ  عىلٰ  لُّ ديوالذي 

من  فكلُّ  ّق واألح األوىلٰ  بالويلِّ املراد  نَّ أذا ثبت إه نَّ أ حدمها: أ 

من خالف يف ذلك محلها  هة إليه، ألنَّ هي متوجِّ  :الك ق بذلقال 

ينة يف واالامل عىلٰ   ؤمنني.جلميع امل الدِّ

  اآلية بنزول واخلاصِّ  مِّ طريق العا منورد اخلرب  هنَّ أ الثاين: و

ة يف ذلك مشهورة. ، والقصَّ يف حال ركوعه هخامتقه بصدُّ د تعن

من  ألنَّ كلَّ ن غريه دو متهية ثبتت إمااآلب ه املختصُّ نَّ أ ذا ثبت إو

 غريه.املخصوص هبا دون ال هو مامة ق اآلية تفيد اإل قال بأنَّ 

  هني: جو م عليه من  ال الصامت فالك يف عبادة بن   نزلت قال  ومن  

 ة يدفعها، وما قلناه يفمَّ األُ  كثرة أ شاذَّ ية رواهذه  نَّ أ أحدمها: 

 .عليه جممع زوهلا فيه ]] ن٣٢٢[[ص /

أسلم قطعت  فلامَّ لليهود  عبادة كان حمالفاً  نَّ أ ي رو هنَّ أ والثاين: 

ه ة تسلية لفيه اآلي اىلٰ تع اهللا فأنزلعليه ذلك  شتدَّ افته ود حمالاليهو

 .هتلقلَّ  قويةوت

ركوع كانوا يف الصالة يف ال قوام أت يفنزلاآلية  إنَّ  :ومن قال

ام نَّ إو يف حال الركوع،ة م أتوا الزكاال ألهنَّ راكعون يف احل وأرادهم

 ألنَّ  ه باطلهم يف احلال راكعون. فقولذلك طريقتهم، و نَّ أأراد 

لقائل ا من قول فهومامل الم ألنَّ ووجه الكة، للعربيَّ  ذلك خمالف

 إخوانه ٰى يغش حك، وفالناضهو بامله و املدح من جاد قُّ حيست

 هوو )لقيت فالناً  :قال احلال. وكذلك لو ٰى وهو راكب، معن(

  لقائه يف حال األكل.ه إالَّ يفل عقَ ل مل يُ يأك

 :هولق ألنَّ  ،ه كان ذلك تكراراً لوقاا م عىلٰ  َل ه لو ُمحِ نَّ أ  عىلٰ 

 ُا�ص� ي 
َ
 ِقيُمون

َ
 :قولهرير لتك )ٰى وال معن( ،عه الركوفيدخل  ةَ ال

 َْم رَ و  اِكعُ هُ
َ
 ه عبث.ألنَّ  ون

 ذكره أحد من الو ،ائيبَّ حد غري اجلُ هذا القول مل يقله أ  نَّ أ عىلٰ 

اآلية لو كانت يف قوم  ألنَّ  ،]] أصحاب األخبار٣٢٣[[ص /

 نَّ أ ليل عىلٰ من ذلك داألخبار  يويف تعرِّ  ،رَ طِ وُس  لقيل ننيمعيَّ 

 ه.ل صلأ ذلك ال 

: محل قولهجماز، واحد الو عىلٰ  )الذين( لفظ محل :قيل نْ إف

 
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ها االستقبال،  يقتحق آخر، ألنَّ  يف احلال جماز ةَ َو�ُؤ

من  نَّ إ :املراد :فنقول ؟جماز واحد ل عىلٰ مَ ن ُحي أ جيوز  ال مَ فلِ 

 ٰى حدإل عَ ون، وال ُجي م راكعهنَّ أ صفتهم  إيتاء الزكاة، ومنفتهم ص

 .ٰى خرألُ ل ني حاالً فتالص

عرف  بلفظ مجع فقد صار ان ن كإو  )ذينلا( لفظ ا: أمَّ قلت

  :هلك نظائر كقولولذ ،معظَّ واحد م  به عنعربَّ االستعامل يُ 
�
ا إِن

 
ْ َ
َا�

ْ
� ز�

َ
َ  ُن ن

َ
� ُ

َ
ا �

�
َر َو�ِن

ْ
ك

�
 افِظُ ا�

َ
ا : وقوله ،]٩ [احلجر: � ون

�
إِن

 
ُ
نَ أ

ْ
 وَ : وقوله ،ارِْسل

َ
رْ ل

َ
 أ

ْ
د

َ
نَ سَ ق

ْ
وقال   األلفاظ. من ذلك ريوغ ،ال

املراد به واحد  )الذين قال هلم الناس( :قوله نَّ إ :التفسري أهل

ام نَّ إبال واحلال واالستقبني  رتكةفمش )يؤتون(ا لفظ معروف. وأمَّ 

سوف عليه، وهي باحلال   سني أوباالستقبال بدخول ال خيتصُّ 

مل حلاا لكان اويتس قائم، ولو مررت برجل :ونم يقول. ألهنَّ أشبه

 . يكن جمازاً  ، وملحقيقة هاممن حدٍ وا كلِّ  ىلٰ ع

كان وال  اهللا  نَّ أ ل العدل مذهب من خالفنا من أه من نَّ أ  عىلٰ 

 هذا محل اآلية عىلٰ  أحدث الذكر، فعىلٰ  ]] ثمّ ٣٢٤[[ص / ءيش

 قة.ال حقياالستقب
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  شاهد له يف ل وجمازهم الاالستعام له شاهد يفه جمازنا نَّ أ  عىلٰ 

 ألنَّ  ،ية شيئاً د باآلنستفي الن أ  إىلٰ  أيضاً  يدِّ ؤفيُ  ،رف وال لغةع

يناملواالة   .اة معلومة بغريهيَّ الدِّ

يَن آَمنُواوَ : له تعاىلٰ اخلصوص يف قو نَّ أ  عىلٰ  ِ
�

منه،   ال بدَّ  ا�

ملؤمنني من ا حدٍ وا لُّ ون كيك نْ أ ىلٰ إ ٰى م ألدَّ عموال عىلٰ  َل ه لو ُمحِ ألنَّ 

غري  ِ��ُ�مُ وَ  :اىلٰ بقوله تعاملراد  نوكي نْ أ بدَّ  الذن إنفسه ف ويلُّ 

يَن آَمنُوا: املراد بقوله ِ
�

م. وإذا وجب اللكم اليستقي َوا�

 ما قلناه دون غريه. صها محلها عىلٰ خصَّ ن م يص اآلية فكلُّ ختص

ع  آلية اخلشوراد بالركوع يف ال: امليقو نْ أ  دٍ ألح وليس

للغة وف يف ارعامل نَّ ألك وذيف الصالة، ع دون الركوع واخلضو

به به اخلضوع أطؤ املخصوص، وشهو التطكوع الر ٰى معن من

 ذلك أهل اللغة. ىلٰ ع واخلشوع، وقد نصَّ 

  (لبيد):صاحب كتاب العني شدأن

   خبار القرون التي مضتأ  خربِّ أُ 

  ام قمت راكعلَّ  كينِّ أك أدبُّ  

وجهه ومنه كع الذي يكبو رة: الرااجلمهصاحب وقال 

 ز محلها عىلٰ لنا فال جيوا ق انت احلقيقة مك ذاإة، فالالصكوع يف لرا

ه ة، ألنَّ للصال مفسداً  عالً ف ةعطاء اخلاتم يف الصالإاملجاز، وليس 

 تعاىلٰ  اهللافقد مدحه  الفعل اليسري مباح، وأيضاً  نَّ أال خالف 

ملا مدحاه  قصاً كان نفلو  ،ذلك ]]٣٢٥/[[ص  عىلٰ  9 يُّ والنب

الزكاة  ليهمل جتب ع منني ري املؤمأ  نَّ إقال:  نذلك. وقول مب

 نَّ أ نعتميه ال ذلك باطل. ألنَّ  ة ذات يده فكيف حيمل عىلٰ لقلَّ 

من ملك  نَّ نحو مأيت درهم ألل نصاب من املال أوَّ  يملك 

 لك.الستعباد ذا فال وجه غني�  ٰى سمَّ ذلك ال يُ 

اة ه زكنَّ أ ية يف اآل ع وليسالتطوُّ اد زكاة يكون املر نْ أ وجيوز 

منها وهي ال تنايف  بدَّ  كاة الع الزفبدة . والنيَّ عطوُّ دون ت ضرف

 يف الصالة. رؤثِّ تُ القلوب ال  لا من أفعاالصالة ألهنَّ 

 نْ أمامة لوجب يقول لو اقتضت اآلية اإل نْ أ  دٍ وليس ألح

باآلية فرض املراد  نَّ أ انَّبيَّ ا قد وذلك أنّ  ،لاحلايف  يكون إماماً 

 عىلٰ  اع يمكن دعاء اإلمجفال ل احلالك يف ذ لهن طاعة وقد كاال

حني  ىلٰ إد بعمامة يف احلال القتضاها فيام اإل قتٰىض ولو ا خالفه

د  يف احلال ثبت ما بع ه مل يكن إماماً نَّ أ  ذا قام الدليل عىلٰ إف وفاته،

 .النبيِّ 

 ،ثامنبعد عا م وها عىلٰ  محلتميقول: هالَّ  نْ أ وليس ألحدٍ 

ة بعد  اممل يثبت له اإلم أحداً  نَّ مجاع ألاإلب هذا يسقط نَّ أ وذلك 

 تيار.الخباثبتوا إمامته أ، من دون ما قبلها باآلية، بل عثامن

ثبتها له  أ باآلية وغريها  نصِّ امته يف تلك احلال بالإم ثبتأ ومن 

ف والفرق بني األمرين خال ،بال فصل 9 النبيِّ  عدب أيضاً 

 .اإلمجاع

*   *   *  

 هـ):٤٦٠ (ت الطويس يخلشا )/٢شايف (ج تلخيص ال

ما يدلُّ   ٰى إمامته من القرآن: فأقو عىلٰ  ا النصُّ ]] وأمَّ ١٠[[ص 

 : تعاىلٰ له قوعليه: 
�
يَن آَمنُوا ا َوِ��ُ�ُم اُهللا َورَ مَ إِ� ِ

�
ُ َوا�

ُ
ِ ُسو�

�
يَن  ا�

 يُ 
َ

ال  ا�ص�
َ
 ِقيُمون

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 ُعواكِ رَ ْم  ةَ وَهُ ةَ َو�ُؤ

َ
 ]. ٥٥ة: [ملائد �ن

 ملراد بلفظةا ة: هو أنَّه ثبت أنَّ يآلا لة منالداله ووج

 َُوِ��ُ�م قن املذكورة يف اآلية: من كا  م، والقيامًا بتدبريكمتحقِّ

يَن آَمنُوا بـ عته عليكم، وثبت أنَّ املعنيَّ ب طابُأموركم، وجت ِ
�

 ا�

كونه  ة عىلٰ ني داللهذين الوصف. ويف ثبوت منني املؤ أمري

 إمامًا لنا . 

الً: عىلٰ لُّ دقيل:  فإنْ  تفيد يف االستعامل ما  ) ظة (ويلٍّ لفأنَّ  وا أوَّ

 وا عىلٰ ف. ثّم دلُّ الترصُّ دبري وق بالتقُّ من التح وهذكرمتوه وادَّعيتم

اللفظة يف وضع حتتمل  ، ألنَّه قد جيوز أنْ أنَّ املراد هبا يف اآلية ذلك

د بعوا من دلُّ و لِّ حاٍل.هبا إليه يف كملخاطب ال يقصد ا اللغة ما

ينَ  هتوجُّ  عىلٰ  ِ
�

د هبأمري املؤمنني  إىلٰ  َمنُواآ ا�  ا، وأنَّه املتفرِّ

 .دون غريه

رناه، فظاهر ال ملا ذك ) مفيدةا كون لفظة (ويلٍّ : أمَّ قيل له

م يقو ٰى مثله. أَال تر اشكال يف ان ، إذا كاملرأة يلُّ لون: فالن وأهنَّ

ن فويصو د عليها.عقال]] و١١[ص بري نكاحها /[يملك تد

، من حيث كانت إليهم املطالبة أولياء الدمم املقتول بأهنَّ  عصبة

أمر  سلطان: إنَّه ويلُّ ون يف الذلك يقولعفاء. وكاإلبالقود و

حه خلال عهد   م بعده: إنَّه ويلُّ فته عليهالرعيَّة، ويف من ُيرشِّ

 ميت: املسلمني. قال الك

    هألمر بعد وليِّ ا ويلُّ ونعم 

  عم املؤدِّبون، ٰى ولتقجع انتوم 

 األمر والقائم بتدبريه. راد: ويلُّ أ  وإنَّام

جم  كتابه املرتد يفس املربَّ اأبو العبَّ ل ]] وقا١٣[[ص /

): : تأويل (الويلِّ ]] تعاىلٰ ١٥ن صفات اهللا /[[ص بالعبارة ع

ن ة: كلُّ من كامل اجل). ويفوىلٰ : أي أحّق. ومثله (املالذي هو أوىلٰ 
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قاً ومتح مرًا ألوالي به يف  ه) وأوىلٰ ليُّ (وُيوَصف بأنَّه  دبريه،بت قِّ

 العرف اللغوي.

ا الذي ه من انَّبيَّ ) يف اآلية ما راد بلفظة (ويلٍّ  املأنَّ  دلُّ عىلٰ ي وأمَّ

الً أنَّ املر هو أنَّه قداإلمامة، ف ٰى معن يَن آَمنُ بـ  ادثبت أوَّ ِ
�

 واا�

 نتكاو من هو م،ضهبع و)(ه بل العموم، عىلٰ  مجيعهم ليس هو

لزكاة يف حال الركوع، ألنَّه هي إيتاء ا تيله الصفة املخصوصة ال

فسه نا) بعد ذكر نأنَّه (وليُّ من أخربه بن امكام وصف باإلي ىلٰ تعا

الزكاة ، كذلك وصفه بإيتاء )عليه وآله السالم(وذكر رسوله  تعاىلٰ 

ا  منعًا، وقد علمبوت الصفتني ث ٰى راعيُ  فيجب أنْ يف حال الركوع، 

 ت يف كلِّ مؤمن عىلٰ زكاة مل تثبالالتي هي إيتاء  لثانيةا فةأنَّ الص

أنَّه جيوز مشاركة  محلوا أنفسهم عىلٰ  نْ وإالفينا ، ألنَّ خماقاالستغر

وه ُيثبِت يف ذلك الفعل له، فليس يصحُّ أنْ  غري أمري املؤمنني 

كاة لزا هم بإعطاءوصف املراد أنَّ  عىلٰ فيام بعد  لكلِّ مؤمن. وسندلُّ 

إقامة الصالة   من صفتهمأنَّ يكون أراد  ن أنْ كوع دولرا يف حال

يكون املراد  يبطل أيضًا أنْ وع. وة، ومن صفتهم الرككاوإيتاء الز

 خصوص.وع دون الفعل املبالركوع اخلض

دون مجيعهم، ؤمنني بعض امل ه اآلية إىلٰ (وإذا) ثبت توجُّ 

 عىلٰ  نال الي�  ونينمملؤده من ان أراكون مبت قد أث دناه تعاىلٰ ووج

 لفظة بته ملا عدا املذكور، ألنَّ ونفي ما أث ،التخصيص يضوجه يقت

 َم
�
ة قولنا:ظا ب يضتقت اإِ� أنَّ الظاهر  هرها ما ذكرناه. ُيبنيِّ صحَّ

قون البرصالنحاة املقوهلم: إنَّام  من ام الفصاحة يف وإنَّ  ون.يُّ دقِّ

ن عدافصلحو وا النيفتدقيق نفي الة، يَّ شعر للجاهلال  احة عمَّ

، وإنَّام داً إنَّام لقيت اليوم زي ل القائل:وقاملفهوم من ذكورين. وملا

ن  نفي لقاء غري زيد، ونفي أكل أكثر ميفاً رغ لت]] أك١٦[[ص /

 :ٰى األعش رغيف. قال

  حٰىص  منهمولست باألكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّام العزَّ  

ن لعزَّ لنفي ا وأراد:   بكاثر.يس ة عمَّ

ما  يف اآلية ) ملراد بلفظة (ويلٍّ ا ون يك  يجب) أنْ ]] (ف١٧ [ص [ / 

ا حتتمله هذه م  بري، ألنَّ تصاص بالتد ة واالخ ام اإلم  ٰى معن ىلٰ يرجع إ 

ينالة يف الذي هو املوااللفظة من الوجه اآلخر  واملحبَّة ال  الدِّ

ق الكتاب نط اه، وقد هم مشرتكون يف معن نون كلُّ ختصيص فيه واملؤم 

 وَ : يف قوله  بذلك
ْ
 ا�

َ
ِمُنون

ْ
  وَ ُمؤ

ْ
 ا�

ْ
 ُمؤ

َ
ُض ِمن

ْ
]] ١٨  [[ص /  مْ هُ اُت َ�ع

ْوِ�َ 
َ
املواالة، فال بدَّ  عىلٰ إذا بطل محلها ]، و ٧١[التوبة:  .. . اُء َ�ْعٍض أ

  ه، ألنَّه ال حمتمل للفظ سوامها. ا بيَّنَّذي  الوجه ال   من محلها عىلٰ 

ِ فظة ل هتوجُّ  لذي يدلُّ عىلٰ ا اوأمَّ 
�

  أمري إىلٰ  اوآَمنُ  ينَ ا�

 :جوهفو ني املؤمن

ة ،  إليها ههتوجُّ  اختالفها عىلٰ معة مع تجم منها: أنَّ األُمَّ

ا ب إنَّ  املختصُّ هبا، وقائل: يقول: إنَّه  قائلني قائلني: ألهنَّ

 أحدهم. املؤمنني الذين هو  عاد هبا مجياملر

  ةامَّ العة وصَّ خلالفتني ابنقل طائفتني خمت  رد اخلربومنها: و

  حال  يف ه قه بخامتعند تصدُّ   ننيمؤيف أمري امل يةآلول ابنز

ة بذلك رك  رة.هومشوعه. والقصَّ

رناه وإطباق أهل النقل ذكل اخلرب الذي ]] ومث١٩[[ص /

 ع به. ا ُيقطَ عليه م

لنا: أنَّ املراد بلفظة] ومنها: أنَّ ]٢١ [[ص/ ) يف  (ويلٍّ  ا قد دلَّ

 أنَّ  ىلٰ ذهب إي من كلَّ  دنا، ووجمامةاإل ٰى نمع إىلٰ اآلية ما يرجع 

 ني منأنَّ أمري املؤ إىلٰ ه يذهب ناكراد هبذه اللفظة ما ذرامل

 يه.هها إلفوجب توجُّ  املقصود هبا،

دون غريه: هو أنَّه إذا   ظ ف بالل املختصُّ  أنَّه  والذي يدلُّ عىلٰ 

ل  وبطه، انَّ بيَّ بام  هها إليه وتوجُّ  ثبت اقتضاء اللفظ لإلمامة 

د هب أنَّه ا بت ، ث حد يف الزمان وا كثر من ألة اإلمام بوتث ألنَّ   ا، ملتفرِّ

 ا به. بموجبه  فرده امة أ اإلم  يض تقت اللفظة أنَّ  من ذهب إىلٰ   كلَّ 

جمازين: أحدمها: أنَّكم قد  عىلٰ  قيل: نراكم قد محلتم اآلية فإنْ 

املجاز اآلخر: محلكم لفظ جعلتم لفظ اجلمع للواحد. و

 ا�ص�  ه: قولنَّ ألاملايض،  عىلٰ ل الستقباا
َ
 يُِقيُمون

َ
تُ  ةَ ال

ْ
 َو�ُؤ

َ
 ون

فلَِم  عن فعل واقع، بارةع نهال، وأنتم جتعلوظ استقبفه للفظ

ُحيَمل  و أنْ وه احد:جماز و ا إذا محلنا اآلية عىلٰ منَّ ذلك أوىلٰ رصتم ب

 : قوله تعاىلٰ 
َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 ُهْم رَ ةَ وَ َو�ُؤ

َ
 هنَّ أ  عىلٰ  �اِكُعون

ن صفتهم وم اة،تهم إيتاء الزكصفه: أنَّ من د ب]] أرا٢٢ ص[[/

م را . ٰى خرالصفتني حاالً ألُ  ٰى دتكون إح  أنْ من غرين، كعوأهنَّ

هناية اقرتاحكم،  ذلك كان جمازًا عىلٰ  إذا ُمحَِل عىلٰ  هذا إذا ثبت أنَّه

مَ أو ُحتَمل لفظة 
�
 ذكرناه عىلٰ  أويل الركوع بامإذا عدلنا عن ت اإِ�

 عداه، فنكون عامَّ يها ذكور، ونفاملالصفة ب صيصخت غة ال عىلٰ البامل

ا جماز ازين ومعنتأويلكم جم  عىلٰ  يةآل معكم يف األنَّ  كم،من أوىلٰ 

 واحد. 

ا قولكم: إنَّ لفظ هل قيل تُ م: أمَّ
ْ
 يُؤ

َ
موضوع لالستقبال  ون

ون) وما نَّ لفظة (يفعلاملجاز فغلط، أل يضغريه يقت ومحله عىلٰ 

بة وجزوائد األربع املالتدخل عليها لتي األلفاظ ا منبهها أش
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دياء والنون واللتاة واهلمزوهي: ا للمضارعة، ة ء، ليست جمرَّ

الستقبال، وإنَّام ختتصُّ احلال وا شرتكة بنيتقبال، بل هي مالسل

ما ذكرناه  الستقبال بدخول (السني) أو (سوف). وقد نصَّ عىلٰ ل

عدَّ  تي الستقبال ملون اال داحل ها عىلٰ لفمن مح بهم،تُ كُ  ون يفالنحويُّ 

 ه.ت لِضعَ  وُ فظة عامَّ اوز باللجت والاحلقيقة، 

ل ٰى املعن ذاه وعىلٰ   يُ ا جعلنا لفظة ة، ألنَّ نا اآليتأوَّ
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 ةَ تُون

 .املؤمنني يف احلال من أمري  وقع عبارة عامَّ 

  ر،عن هذا السؤال وجهًا آخ نذكر يف اجلواب وليس يمتنع أنْ 

هب ر من مذظاهال غريه، ألنَّه إىلٰ ما ذكرناه  ا ال نحتاج معكنَّ نْ وإ

هبا   تعاىلٰ اآلية وخطاب اهللا يقال: إنَّ نزول  نْ أ هو ة. وعربيَّ أهل ال

تلك احلال، واقع يف فعل ال]] ال٢٣/[[ص  ونا قبليك جيوز أنْ 

ل الظاهر من وجه االستقبال، وهو احلقيقة. ب فيجري اللفظ عىلٰ 

ة نبوَّ بل يف السامء ق  دثهأح هللا تعاىلٰ القرآن أنَّ ا يف منياملتكلِّ  مذاهب

 بمدد طوال. )ماله السلآه وعلي( نبيِّ ال

 اآلية إالَّ عىلٰ هذا املذهب، مل جير لفظ االستقبال يف  وعىلٰ 

لقرآن يف االبتداء مل املخصوص عند إحداث ا الفعل ، ألنَّ وجهه

ما  القرآن عىلٰ  ل يفالقوإذا كان . وإنَّام نحتاج يكن إالَّ مستقبالً 

وقع  هأنَّ علم ام نملايض فية بلفظ ااردالوتناقل ألفاظه  ىلٰ حكيناه إ

تأويل،  بنا إىلٰ  ال ال حاجةبلفظ االستقب إالَّ فام ُذكِرَ مستقبالً، و 

 وجهه. عه عىلٰ لوقو

ا لفظة  ينَ فأمَّ ِ
�

ا وإنْ  ا� كانت موضوعة يف األصل  فإهنَّ

ثرة كون بالعرف وكي أنْ  تنع، فغري ممللجمع دون الواحد

 عىلٰ  اً ضيم أ عظَّ احد اململ يف الوتَعُتس قد دخلت يف أنْ  لاالستعام

 يقة.سبيل احلق

 ِإ : ذلك: أنَّ قوله تعاىلٰ  يدلُّ عىلٰ 
�
َ ن

ْ
� ُن نَز�

ْ َ
رَ ا �

ْ
ك

�
احلجر: [ ا ا�

َن ]، و ٩
ْ
رَْسل

َ
ا أ

�
مل:  ا ِإن  ]، و ١٥[املزَّ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
رَْسل

َ
 ،] ٢٥[احلديد:  ا نَ أ

 وكذلك قولز. جما يقال: إنَّه  أنْ  فاظ ال يصحُّ ه هذا من األل ب وما أش 

إنَّه خارج عن احلقيقة،  ذا، ال يقال: لذين فعلنا ك ن ا نح : لوك أحد امل 

 العرف ُيؤثِّر هذا التأثري، ال شكَّ يف أنَّ هبا. و قه ببا رف قد أحل ألنَّ الع

  بهها.أش (غائط) وما ]] يف لفظة  ٢٤كام أثَّر /[[ص 

ينَ  ستعامل لفظةلَّمنا أنَّ اسا لو نَّ أ  عىلٰ  ِ
�

جماز  حدلوايف ا ا�

هذا  اآلية عىلٰ  ا بحملقيقة، لكنَّعن احل لولعدوجه ا وعىلٰ 

أحد املجازين الذين  بحملها عىلٰ كم من ب من املجاز أوىلٰ الرض

 ن وجهني: كرمتومها يف السؤال، مذ

ة ادرت عوج االستعاملشاهد يف  أحدمها: أنَّ املجاز الذي له

 دهشاال ابيَّنَّوقد  فة.الصمل يكن هبذه  اممَّ  امله أوىلٰ اللسان باستع أهل

ته وظهوره قد كاد من ال جمازنا ستعامبا لقرآن واخلطاب، وأنَّه لقوَّ

يستشهد يف استعامل  أنْ كن املخالف يقة. وليس يمُيلَحق باحلق

 من طاباخل سائر  خلوَّ ، ألنَّ جمازه ال قرآنًا وال ُسنًَّة وال عرفاً 

 �ُ وَ : تعاىلٰ  عامل مثل قولهاست
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اكِ ْم رَ وَهُ ةَ تُون

َ
 إالَّ  � ُعون

 ه من: يؤتون الزكاة يف حال الركوع ظاهر. وكذلك خلوُّ ٰى معن عىلٰ 

مَ ة لفظ عاملاست
�
ُوِجَدت هذه  وجه التخصيص، وإنْ  إالَّ عىلٰ  اإِ�

 ذوذالش وجه  عىلٰ س يكون إالَّ ليف اللفظة فيام خيالف ما ذكرناه،

، فةخيتصُّ بالص امب ون هناك شبه قويٌّ يكال بدَّ أن واملجاز. (و)

ة الشبه بام يبل ٰى حتَّ له،  الَّ ثبت إوال ي غ لالستعامل قوَّ غ يكون املسوِّ

 االختصاص.ية يف الغا

أحد املجازين اللذين يف   نا اآلية عىلٰ إذا محل اأنَّ  والوجه اآلخر:

ا دون م يندِّ الالوالية يف  ٰى معن هلا عىلٰ أوُّ لف ليصحَّ تاخخرب امل

تفد  نسبري ملبالتد يقحق]] والت٢٥ [[صة /جوب الطاعو يضيقت

نني يف ؤمامل ا نعلم وجوب تويلِّ هبا إالَّ ما هو معلوم لنا، ألنَّ 

م  ة عىلٰ ا اآلية الدالَّ التحقيق بالقرآن، وقد تلون ذلك فيام تقدَّ

نَّة واإلمج مه من  أحد يعل كلَّ  ألنَّ  ،ا يه ظاهر جد� ع. واألمر فاوبالسُّ

 .)مسالعليه وآله ال(سول لرن ادي

اه يف تأويل اآلية، استفدنا  اخرتني لذاجاز امل ا إىلٰ لنوإذا عد

م كام . وكالم احلكياألُوىلٰ  ٰى ي جمرجترال معه باآلية فائدة ظاهرة 

ما كان  ىلٰ الوجه الذي يفيد عليه كذلك جيب محله ع ه عىلٰ جيب محل

 .هٍ كلِّ وج ىلٰ ة تأويلنا عرت مزيَّ ، فظهزيد فائدةأ 

م إذا مل يكونا والالَّ  فاألل أنَّ  فينا إىلٰ الن خم وبعد، فمن ذهب م

يف تأويل اآلية  له للعهد اقتضيا االستغراق وهم اجلمهور، ال بدَّ 

م، ألنَّ لفظة  د عىلٰ من جماز آخر زائ يَن آَمنُواما تقدَّ ِ
�

 يضتقت ا�

ًا رق يكون مستغ نْ  يصحُّ أ ال ية اآلمذهبه، وهو يف غراق عىلٰ ستاال

للمؤمنني، ألنَّ املواالة  اباً يكون خط  أنْ دَّ ه ال بنَّ أل جلميع املؤمنني،

ينيف  ه  يكون من خوطب هبا ووُ   أنْ ال جتوز لغريهم. وال بدَّ  الدِّ جِّ

مَ : بقوله
�
ن عن ا َوِ��ُ�ُم اهللاُ إِ� ِ بـ  ي خارجًا عمَّ

�
،  نُوايَن آمَ ا�

 كوني بنفسه، فوجب أنْ  اولي�   واحدٍ يكون كلُّ  أنْ  إىلٰ  ٰى وإالَّ أدَّ 

يَن ظ لف ِ
�

ستغرق جلميع املؤمنني. وإذا خرج عن  مغري اآَمنُوا�

من ذكرناه من خمالفينا  ة عند كلِّ حلقيقاالستغراق خرج عن ا

،  منياملتقدِّ  نيأحد املجازَ  ملجاز إىلٰ ق باملجاز. وانضمَّ هذا اوحل
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رة عن الواحد بانا أنَّ العإذا سلَّمو ا،يلنأوت ا جمازين عىلٰ فصار

ل إالَّ جماز جمازًا، ال يتحصَّ  يكون لتعظيمسبيل ا عىلٰ ، ميعاجلبلفظ 

 . واحد، فصار تأويلنا أوىلٰ 

ملراد بقوله: يكون ا قيل: ما أنكرتم أنْ  ]] فإنْ ٢٦ص [[/

 َوَُهْم ر 
َ
ون املراد هو كي ن، دون أنْ : وهم خاضعو�اِكُعون

آلية الغرض با ، ألنَّ أوىلٰ ة؟ وهذا صالاليف ص صوالفعل املخ

يس من املدح إيتاء الزكاة ، ولكاةلزا الة ويؤيتالص ميقين مدح م

وربَّام كان قطعًا هلا، ة، الصالن يف يف حال الركوع، بل ذلك نقصا

 نغاية ما يمك الزكاة عىلٰ  ٰى يكون املدح إذا أقام الصالة وآتوإنَّام 

 لتواضع.من اخلضوع وا

وع تشبيه ع واخلضاضالتو ع عىلٰ لفظ الركول مح له: يقال

ع معًا إالَّ التطأطؤ ه يف اللغة والرشم منفهَ يُ  الركوع النَّ أل ،زاوجم

وقد ذكر ذلك صاحب  خلضوع.اضع والتواملخصوص، دون ا

ته كبر ]] فتمسُّ ٢٧/[[ص  ينكبَّ لوجهه يشءل: كلُّ (العني) فقا

 نشد للبيد:وأ  راكع.فهو  سهبعد أن يطأطئ رأ ال متسُّ  واألرض أ 

    تضم تي أخبار القرون الخربِّ أُ 

  ام قمت راكعلَّ  كينِّ  كأأدبُّ  

لذي يكبو : الراكع: ا]] وقال صاحب اجلمهرة٢٩[[ص /

 يف الصالة، قال الشاعر: ]] الركوع٣١[[ص /: وجهه. ومنه  عىلٰ 

    يلوأفلت حاجب فوق العوا

  شمطاء تركع يف الطواف عىلٰ  

 ها.وجه عىلٰ تكبو : أي

  ىلٰ له عيسغ محمل  كرناه،ذ امع يقة يف الركوأنَّ احلقت وإذا ثب

 املجاز بغري رضورة.

ا قول السائل: وليس من املدح زكاة مع االشتغال  إيتاء ال فأمَّ

ه، ما هو في ه إىلٰ ف مهَّ يرص الراكع أنْ  اجب عىلٰ بالصالة، وأنَّ الو

ن افًا عانرصولصالة طعًا لق  ون ما ذكره مدحًا إذا كانكي ال إنَّام

ا إا. هلياالهتامم هبا واإلقبال ع يام بحدودها قلان مع ذا كافأمَّ

 .يكون مدحاً  وطها، فال يمتنع أنْ واألداء لرش

يقني من طر وروده ابيَّنَّأنَّ اخلرب الذي  عىلٰ  ]]٣٢[[ص /

 لـامَّ  9 أنَّ النبيَّ  ورد:ألنَّ اخلرب ، مبطل هلذا التأويل، خمتلفني 

قت نوسأل عمَّ  د،سجامل إىلٰ  خرج   أمريأنَّ  َف رِّ السائل، فعُ  عىلٰ  صدَّ

 ق عليه بخامته وهو راكع، قال: «إنَّ اهللا تعاىلٰ صدَّ ت نني ؤمامل

ل فيه قرآ أنَّ  اضحة عىلٰ يتني. ويف هذا داللة ونًا»، وقرأ اآلنزَّ

:  يم، فكيف يقالظوالتعاملدح  يضيقتغاية ما  وقع عىلٰ   فعله

 كاة؟لز الصالة واع بنياجلم يفناإنَّه يت

ة لفضل  جه كوعل الرحا يف الزكاةاء إيتل جعا مل نوبعد، فإنَّ 

، بل حال الركوع أفضلجيب احلكم بأنَّ فعلها يف  ٰى الزكاة حتَّ 

اء الزكاة يف حال الركوع صفه بإيتأنَّه و خمرج الكالم يدلُّ عىلٰ 

الً عىلٰ املذكو  ه تعاىلٰ أنَّ ف، فكريتعييز له من غريه والالتم لسبي ر أوَّ

مَ ل: قا لـامَّ 
�
ُ وَ سُ رَ  وَ اهللاُ  مُ �ُ ا َوِ�� إِ�

ُ
ِ و�

�
ف  أراد أنْ  يَن آَمنُواا� ُيعرِّ

ِ بـ  من عناه
�

  : فقال تعاىلٰ  يَن آَمنُواا�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
  ا�

َ
ال ةَ  ا�ص�

تُو
ْ
 َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اِكعُ رَ  ُهمْ ةَ وَ ن

َ
 انك  وجه الكالم وإنْ  أنَّ ري ، غ� ون

ة ايغ كوعالرة يف حال كاكون إيتاؤه الزي فال بدَّ أنْ ناه ا ذكرم

القرب، بدليل نزول اآلية املوجبة للمدح وه وج الفضل وأعال

اة أيضًا نعلم أنَّ فعله للزك ع من مدحه، وبام وق عظيم فيه التو

 د الصالة.مل يكن شاغالً عن القيام بحدو

 آلية نزلتذه انَّ هإ ي:ائبَّ اجلُ  قال أبو عيلٍّ  دقيل: أليس ق  نْ فإ

: ىلٰ تعاال الركوع، فق ة ويفلصال اوام كانوا يفأق ]] يف ٣٣[[ص /

 
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 وَ  ةَ ا�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم رَ ةَ وَ �ُؤ  هُ

َ
يف  �اِكُعون

م يؤتون الاحلال، ومل يع نَّ أل أراد: ، بال الركوعزكاة يف حن أهنَّ

 هرأشبه بالظا لوجههذا او ن،يقهم وهم يف احلال راكعورذلك ط

 وه.رمتممَّا ذك

من جعل   هلا عليه أبو عيلٍّ تأوَّ ما  ية عىلٰ اآلل ز محجيوقيل: ليس 

اللسان  مقتٰىض  وال بدَّ عىلٰ ل الركوع. كاة منفصالً من حاإيتاء الز

 .اةيتاء الزكوع حاالً إليكون الرك من أنْ واللغة 

يم لكرا: احدنل أ : أنَّ املفهوم من قولكذ والذي يدلُّ عىلٰ 

 ٰى ن يغشفال ، و:حكضاوهو  جيود باملهي لمدح الذل املستحقُّ 

نَّ قوله هذا إ ٰى احلال دون غريها، حتَّ  ٰى وهو راكب، معنانه إخو

إخوانه  ٰى ، ويغشقوله: إنَّه جيود بامله يف حال ضحكه  ٰى جيري جمر

 كوبه.يف حال ر

 َوُ� : محلنا قوله تعاىلٰ  ٰى ا متعليه: أنَّ  أيضاً  ويدلُّ 
ْ
 ؤ

َ
  ا تُون

َ
� ْم  هُ َة وَ �ز�

 ُعو كِ ا رَ 
َ
م يؤتون الزكاة، هنَّ ا: أ ا املراد هب ل وجعلن ا احل   فخال   عىلٰ   �  ن

م ر صفتهم أ ومن  ا باآلخر كنَّ األمرين ق ألحد اكعون، من غري تعلُّ هنَّ

بوصفه هلم  اد تعاىلٰ أف ألنَّه قد التكرار،  ٰى معن  ىلٰ حاملني للكالم ع 

تملة مش ة صال ن، ألنَّ الكعوم را بأهنَّ صفهم م يقيمون الصالة و بأهنَّ 

الذي اخرتناه استفدنا  وجهال  لناها عىلٰ وَّ تأ  وإذا ه. وغريالركوع  عىلٰ 

  .احلكيم أوىلٰ زائدًا. وزيادة الفائدة بكالم   ٰى عن هبا م 
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 حه: فالنريدون مدمن يُحيَمل قوهلم في نْ قيل: إنَّام قبح أ فإنْ 

ع وقونَّ ل أ بَ خالف احلال، من ِق  عىلٰ  كجيود بامله وهو ضاح

 أنَّ  عطيَّة، وهوبال نفسهطيب  عىلٰ ة الوجه يدلُّ الق ط عم اجلود منه

تعظم معه العطيَّة، ويكثر  لك وجهاً ، فصار ذال يف عينه حقريامل

ة ه ال اآلية كذلك، ألنَّ عليها. وليس احلال يف  دح املستحقُّ امل مزيَّ

 يف ئها]] إيتا٣٤[[ص / عىلٰ  الزكاة يف حال الركوعإلعطاء 

، ثوابأو مدح دة ياز يضاحلال يقت تلك يفا وليس وقوعه ها.غري

 ثال الذي أوردمتوه.م املها حكففارق حكم

م الذي حكيناه لو كانت العلَّة يف وجوب محل الكالله: قيل 

م: ل قوهلحيسن مح ب أنْ خالفها، لوج عىلٰ  احلال وقبح محله عىلٰ 

 ىلٰ ع لس، و جا وهو: لقيت زيداً هو راكب، وإخوانه  ٰى فالن يغش

ل للمثال األ رقتهفامل لاخالف احل  نمَهم ُيف ٰى حتَّ  ة،لعلَّ يف اوَّ

ن فته أنَّه راكب، ولقيت زيدًا وم، ومن صإخوانه ٰى قوهلم: إنَّه يغش

شيان، لركوب حاالً للغيكون ا صفته أنَّه جالس، من غري أنْ 

 م خالف هذا فقد بطل أنْ وفهس حاالً للقاء. وإذا كان املواجللو

اب اخلطيف كلِّ  يكون الظاهر أنْ  بجووما ذكرته.  ةعلَّ ن التكو

 احلال. ٰى معن ةفالص هذه رد عىلٰ لواا

دفعه   : أنَّ الذيلب من حال أمري املؤمنني الغا قيل: فإنْ 

ما  يه، عىلٰ لتكن واجبة ع  الزكاة ملالسائل مل يكن زكاًة، ألنَّ  إىلٰ 

م بعيد اتاخلدفع نَّ ، وأل9 ام النبيِّ أيَّ  نعرف من غالب أمره يف

جهة   عىلٰ الَّ ال يقع إ  منهكاة الز ، وألنَّ دفعدَّ يف الزكاةعَ يُ  أنْ 

  جه و عىلٰ  ٰى غالب منه أنَّه جروده، وما فعله فالالقصد عند وج

ساه واسه، فواغريه مل ي حمتاج، وأنَّ أنَّ السائل  ٰى فاق، ملا رأ االتِّ 

 ع أشبه.لتطوُّ اوهو يف الصالة، فذلك ب

دون الواجبة الزكاة  ظ عىلٰ لفلا الً محلوَّ ب أ واج غري قيل له:

طيَّة ًا للعع مفيدقه يف الرشإطال و كانفظ الزكاة لول فلة.النا

النفل الذي يشهد بمعناه أصل  نحمله عىلٰ  اجبة مل يمتنع أنْ الو

هارة. والواجب من هي النامء والط غة:اة يف اللنَّ الزكاللغة، أل

صل. األ ]]٣٥[[ص / ا ت هذالن حتاة والنفل مجيعًا يدخكالز

ا ر علمنله ظاهلفظ لو كان الاهر عن ظوجب لالنتقال ويكون امل

 من ُيستَبعد وجوب الزكاة عليه. ه اآلية إىلٰ باخلرب توجُّ 

 ) عليهت اهللاصلوا(ليه عد، فإنَّ االستبعاد لوجوب الزكاة عبو

وقات ا عليه يف وقت من األله، ألنَّه غري ممتنع وجوهب ٰى ال معن

ليس ة. وثله الزكايف مجيب نصاب الذي ال يرمقاد ٰى ندأ  بحصول

رهم ال ملك مائتي د، ألنَّ من ه بعد فياملست ا من اليسارهذ

 مؤرسًا. ٰى ُيسمَّ 

 زكاًة؟ يكون بعد أنْ وجٍه ُيستَ  ، فام نعلم من أيِّ اخلاتم ا دفعوأمَّ 

ه بمثل قيمة وينتفع الفقراء هحكم اخلاتم حكم غريه. وكلُّ ما لألنَّ 

 لزكاة.ا ج يفرَ ُخي  نْ أ ز جائ

ا ال٣٦[ص [/   ه. وإنَّامدَّ من ال بطيَّة فمامَّ لعيف اقصد ]] فأمَّ

ظاهر  الواجب أو النفل، وليس يف هه إىلٰ توجُّ  الكالم يف

مل  وإنْ  نَّه جب، ألالوا ما يمتنع من القصد إىلٰ   فعله

اتم  اخليكون أعدَّ  نْ  يمتنع أ الفيسأل،  يعلم بأنَّ السائل سيحرض

 ٰى وعه إليه، فند دفه أحفاقًا ومل يواسل اتِّ من يسأ رضح فلامَّ ، كاةزلل

د يفعل الناس هذا كثريًا، فال وجه زكاة. وق به من التساب االح

 الستبعاده.

لزكاة تكون ا يمتنع أنْ  اليف كالمكم: أنَّه  قيل: قد مٰىض  فإنْ 

ن عله مألنَّه جل، وذلك ال جيوز، فاملذكورة يف اآلية املراد هبا الن

كن مؤمنًا، ي اله ملما لو ُحيَمل عىلٰ  أنْ  ني، فيجبمنات املؤصف

يكون مرادًا باآلية.  كمها، فبطل أنْ هذا ح سلنافلة ليوالزكاة ا

فال جيوز  ب،اآلية مدح من ذكر فيها وعني باخلطاوألنَّ القصد ب

نِقص يف الصالة ممَّا يُ  ما ال يكون مدحًا، وإيتاء الزكاة ُحيَمل عىلٰ  أنْ 

 لصالة.يف اعمل ه ، ألنَّ يلِّ صر املأج

الصالة  يضة تقت ي ن أنَّ اآل ما ظننته م  ىلٰ مر ع قيل له: ليس األ 

ًال به، ألهنَّ  ا مل خترج خمرج الصفة والزكاة الواجبتني، دون ما كان متنفِّ

نا يُّ لمن أخرب بأنَّه و  وإنَّام وصف اهللا تعاىلٰ مؤمنًا، املؤمن  ن به ملا يكو 

يكون يف مجلة  نع من أنْ ما  وال . لزكاة ء ا يتا إ و  ة امة الصالباإليامن وإق 

يامن. وإنَّام كان جيب ما ظنَّه لو اإل ب  ال�  يكن خم لو انتفي مل  ما صفات ال 

ا كاة. فأ ذين يقيمون الصالة ويؤتون الز قال: إنَّام املؤمنون ال  إذا مَّ

له. وال شبهة ا انت اآلية خارجة خالف هذا املخرج، فال وجه ملا ق ك 

مَ يقول:  بأنْ  ىلٰ عا ت  ح رصِّ يُ  نْ ن أ س حي  أنَّه كان يف 
�
مُ ا َوِ�� إِ�

ُ
�  بعد

الذين آمنوا الذين  )عليه وآله السالم ( وله رس و  نفسه تعاىلٰ ذكر 

عون بفعل اخلريات،  ا كذفعلون رب، وي وب الق لون برض ويتنفَّ  يتطوَّ

  .اً يكون مؤمن   املؤمن بانتفائه عنه من أنْ   وكذا ممَّا ال خيرج 

كان   الذي فعله يكون  ع أنْ تنمم ه غرينَّ : أ انَّبيَّ قد ا أنَّ  عىلٰ 

 ليس بممتنع أنْ  مقادير الزكاة  أقلَّ ه، ألنَّ ]] علي٣٧ [ص[/ واجباً 

من أحواهلم الب نع غإنَّام يمتأمثاله، و يكون كان واجبًا عليه وعىلٰ 

 لزكاة الكثرية عليهم.وجوب ا
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ا الطعن بالعمل يف الصالة، فيسق  من وجهني:  طوأمَّ

وجه يكون  عىلٰ  وقوع فعله  عىلٰ  يلال دلمها: أنَّه دحأ 

السائل بيده  ر إىلٰ أشا يكون  أنْ  بل جائز، ةلصالقاطعًا ل

ق صدُّ ه يريد التة ال يقطع مثلها الصالة، فهم منها أنَّ إشارة خفيَّ 

ة عىلٰ اتم مفأخذ اخلعليه،  يسري  أنْ  ن إصبعه. وقد أمجعت األُمَّ

 ا.عهال يقط العمل يف الصالة

أنَّ مجيع األفعال  جب القطع عىلٰ واغري أنَّه  الوجه الثاين:و

لكالم فيها إنَّ ا حلال، وقد قيل:لصالة يف تلك اارة يف ظوحمنت كا

د حظره من بع ه أيضًا ن هذتكو ر أنْ نكَ د، فال يُ كان مباحًا ثّم جتدَّ

 بعض األفعال. حال

 أنَّ  عىلٰ  والذي ُيبنيِّ ما ذكرناه، ويوجب علينا القطع

ناقصًا من حدودها ما وال ة اللصاطعًا لق مل يكن   لهفع

عليه (] ورسوله ]٣٨[ص [/  تعاىلٰ هللاه مدح اتوجُّ علمناه من 

 بذلك الفعل املخصوص. )وآله السالم

خلضوع هم زكاة واملوضع باليف هذا ا فهملذين وصقيل: ا فإنْ 

ل املرتدِّ    :ين هبم بقولهالذين وصفهم بأنَّه ُيبدِّ
َ
 سَ ف

َ
ِ� اهللاُ يَ  وْف

ْ
  أ

ْومٍ 
َ
ِ بِق

ُ
�  ٰ

َ َ
ٍة �

�
ِذل

َ
ب�ونَُه أ ِ

ُ
مُ  ب�ُهْم َو�

ْ
مِ ا�

ْ
ة به طريقوأراد  نِ�َ ؤ

ٰ التواضع، 
َ َ

ةٍ � ِعز�
َ
  أ

َ
�

ْ
َ ال

ُ
 ِ� فِِر�َن �

َ
 ِهللا وَ يِل اَس�ِ  اِهُدون

َ
  ال

 
َ َ
� 

َ
ون

ُ
ْومَ  اف

َ
� 

َ
 ال

َ
آلية اب ]، وكلُّ ذلك ُيبنيِّ أنَّ املراد٥٤[املائدة:  ئِمٍ ة

ي الة يفاملوا  .نالدِّ

وف وص مل ن ا يكو ، ألنَّه غري منكر أنْ ا غري صحيح هذ له: قيل 

تكون اآلية التي  ٰى ، حتَّ ٰى ية اُألخر املوصوف باآل  اآليتني غري ٰى بإحد 

لنا عىلٰ  ن نا به م ما حكم  عىلٰ  املؤمنني صها بأمري ا ص ت اخ  دلَّ

نع نني، وليس يم م ؤ ة يف مجاعة من امل عامَّ  خصوصها، واآلية اُألوىلٰ 

 واحدة من اآليتني من صاحبتها، كلِّ  رب ، وق الكالم  نسق ذلك  من 

 ف القصص واملعاينلقرآن مع اختال يات كثرية من ا تقارب آ  نَّ أل 

  اهدًا.نذكر له ش   نْ أ واألحكام معلوم ظاهر، وهو أكثر من 

لنا أنَّ لفظةا قد د(وإذا) كنَّ مَ : لَّ
�
 عىلٰ تدلُّ  ا َوِ��ُ�ُم اهللاُ إِ�

ما نرتك  غ أنْ سويس ية ولآليبا منني ؤاملاختصاص أمري 

ب بعضه من نسق الكالم وقرن أنَّ م نُّ ظَ تقتضيه الداللة ملا يُ 

 وىلٰ ة األُ نجعل اآلي أنَّه ال مانع لنا من أنْ  يقتضيه، عىلٰ بعض 

هة إىلٰ توم ة به أيضًا، ألنَّ  أمري املؤمنني  جِّ أنَّ  ابيَّنَّا قد وخمتصَّ

 أنْ  قعلِّ تمل (فليس) لواحد بالعرف،ا ستَعمل يفيُ مع قد جللفظ ا

 .به  هااصختصع ايتعلَّق بلفظ اآلية يف دف

وصف من عناه باآلية   اهللا تعاىلٰ ذا التأويل: أنَّ قّوي هوممَّا يُ 

ألنَّه  مستكمالً هلا باإلمجاع، ني ؤمن املجدنا أمريبأوصاف و

 يَ قال: 
�
�
َ
يَن آَمنُوا مَ ا أ ِ

�
�ُ د�  يَْرتَ نْ َها ا�

ْ
 َ�ْن ِدينِِه ْم  ِمن

َ
َسوْف

َ
  يَ ف

ْ
ِ�  أ

ب�ُهمْ  ِ
ُ

ْوٍم �
َ
ِ  اُهللا بِق

ُ
 وب� َو�

َ
ٰ نَُه أ

َ َ
ٍة �

�
ِمنِ�َ ]] ٣٩[[ص /  ِذل

ْ
ُمؤ

ْ
، ...ا�

بام يوافق لفظ اآلية يف   ننياملؤم ألمري 9 وقد شهد النبيُّ 

رب خيوقد ندبه لفتح  ذي ال خيتلف فيه اثنان حني قال اخلرب ال

طنيَّ الراية غدًا رجالً ع«ألُ  د واحد: نها واحدًا بع عار من فرَّ ربعد ف

 ار، ال يرجعر غري فرَّ اورسوُله، كرَّ  بُُّه اهللاُوَله وُحيِ رسو  اهللاَُحيِبُّ 

ن ، فكان مأمري املؤمنني  ىلٰ ها إفعفديديه»،  يفتح اهللا عىلٰ  ٰى حتَّ 

 .)الملسعليه وآله ا(فتحه ما وافق خرب الرسول ظفره و

ةٍ : تعاىلٰ  ال اهللاق ثّم 
�
ِذل

َ
ٰ أ

َ َ
�   

ْ
مِ مُ ا�

ْ
ٰ ؤ

َ َ
ةٍ � ِعز�

َ
  نَِ� أ

َ
�

ْ
،  �نَ رِ فِ ال

ة عىلٰ ضع للمؤبالتوا من عناهفوصف   منني والرفق هبم والعزَّ

ة ينالوه مع شدَّ  هو املمتنع من أنْ ين رفالكا ز عىلٰ الكافرين. والعزي

 ملؤمنني ري اأمف عليهم. وهذه أوصا فيهم ووطأته  نكايته

 ربه.وال يقانيه فيها أحد يدا ي الالت

َ :  قال تعاىلٰ مّ ث
ُ

 ِ� اِهُدو�
َ
 ِهللا وَ ا لِ ِ�يسَ  ن

َ
 ال

َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�   

َ
ْوَمة

 
َ

ةعن من )جلَّ اسمه(]] ٤٠[[ص / ، فوصفئِمٍ ال اد، اجله اه بقوَّ

عليه وآله (ا أنَّ أصحاب الرسول الغاية فيه. وقد علمن يضوبام يقت

وآخر  ،داحلرب وال جهاعناء له يف  بني رجلني: رجل ال )السالم

 أمرية نزلن مع جماهد ور كلِّ اد وعناء. ونحن نعلم قصجهله 

م مع علوِّ اجل يف املؤمنني  منزلتهم يف الشجاعة  هاد، وأهنَّ

  ن منزلته، وال يقاربون رتبته، ألنَّهيلحقودق البأس ال وص

عليه (وجه الرسول ن وكشف الكرب ع املعروف بتفريج الغمم

عن  ، وال نكصقرنن ع قطُّ  مجوهو الذي مل حي، )له السالمآو

ٰ هو  قبله وال بعده. دحال ال تسلم ألحوهذه  ر.بُ دُّ ال ل، وال وىلَّ

 عناها. أوصافه مل، ملطابقة باالختصاص باآلية أوىلٰ  فكان 

 يَ : اىلٰ اد: أنَّ قوله تعقوم من أهل العن ٰى وقد ادَّع
َ

َسوْف
َ
 ف

ْ
ِ�  أ

 
َ
ِ ْومٍ اُهللا بِق

ُ
ب�ونَهُ ب�ُهْم وَ  � ِ

ُ
� ةتل أهل بكر، حيث قا بو: أ املراد  .الردَّ

من هذا  صواب ف قوالً أبعد منعرا نلسن] و]٤١[[ص /

إذا  ألنَّ اهللا تعاىلٰ رضورًة،  َلم بطالنهعيُ  نَّه ليكاد أنْ إ ٰى القول، حتَّ 

ة عىلٰ أراده باآلية بالع كان قد وصف من اد يف ن وباجلهريالكاف زَّ

ه  عاقل توجُّ نَّ يظ جيوز أنْ  وف اللوم، كيفراح خع إطِّ مله، سبي

 نَّ املعلوم أف؟ ألنَّ ك الوصمن ذل حظٌّ  لهمن مل يكن  ية إىلٰ اآل

 قتيل يف كني، والرشله نكاية امل]] أبا بكر مل يكن ٤٢[[ص /
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 )عليه وآله السالم( وب النبيِّ حر من يشءاإلسالم، وال وقف يف 

 ه.نديد ربواهلفرار ُسنَّته بل كان ال عناء،ف أهل البأس والوق م

، م بعد مقامايف مقزم، يف مجلة من اهن 9 وقد اهنزم عن النبيِّ 

ية اآلذكور يف الوجه امل باجلهاد يف سبيل اهللا عىلٰ ُيوَصف  وكيف

 هاد له مجلة؟من ال ج

مع    باآلية عن أمري املؤمنني ]] وهل العدول ٤٣[[ص /

 إالَّ  ربك أيب هلا إىلٰ  قة أوصافهفبموا كلِّ أحداحلاصل ل لمالع

 ف شديد؟ة ظاهرة، وانحرايَّ بعص

ة عنه  البرص هلأ  أمري املؤمنني  قتال  ا يفوقد روي نزوهل

عضد ما  يارس. وإذا بن ر اس، وعامَّ نفسه، وعن عبد اهللا بن عبَّ 

 ة.بهة وقويت احلجَّ ية، زالت الشاآلية الروا ذكرناه من مقتٰىض 

ن ادة بية نزلت يف عبهذه اآل د روي أنَّ قيل: أليس ق  فإنْ 

ف تكلُّ  إىلٰ ذلك  عماجون ها عليه؟ وال حتتفهالَّ محلتمو ،تماالص

 الكالم.

منيس يقابل ما روي من نزوهلا يف (عباد: لقيل ا روايته  ة) ما قدَّ

، ألنَّ تلك رواية ]] نزوهلا يف أمري املؤمنني ٤٤[[ص / من

 وماة، ة والعامَّ اخلاصَّ  احلديث من نقلها مجاعة أصحاب أطبق عىلٰ 

روف  حد معاو يكون مسندًا إىلٰ  أنْ  أحوالهخلصم أحسن ا عاهدَّ ا

 ابع.له موافق من الرواة، وال مت ال يوجدة، عصبيَّ بالتحامل وال

لنا عىلٰ ا ق ع ممَّا ذكره، ألنَّ مفهوم اآلية يمن أنَّ  عىلٰ  اقتضائها  د دلَّ

هبا  ملعنيُّ ايكون  جيوز أنْ  اإلمامة، فليس ٰى نمعفيمن وصف هبا 

وال، ح إمامة له يف حال من األه الأنَّ  ق عىلٰ افلالتِّ  بعينه(عبادة) 

 اآلية الألنَّ  َر،نزلت بسببه الذي ُذكِ تكون  جيوز أيضًا أنْ وال 

 جاز مع مطابقته أنْ  وإنْ  يطابقه، سبب وال  خروجها عىلٰ يصحُّ 

 ن واليةويك  جيوز أنْ راد هبا الأنَّ امل ابيَّنَّد غريه. وق  إىلٰ  ٰى يتعدَّ 

ين مَ فظة ل لدخول ة،رصوالن الدِّ
�
املقتضية للتخصيص، فلم  اإِ�

 ناه شبهة.ذكربام  بَق ي

تكون ثابتة يف  نْ مامة، لوجب أ اد باآلية اإلو كان املرقيل: ل فإنْ 

آله و عليه( لنبيِّ أنَّه ال إمام مع ا ع املسلمون عىلٰ احلال، وقد أمج

  احلال، فنحن  يضيقت مكان الكال قلتم: إنَّه وإنْ  . فإنْ )سالمال

هر، ظام الكتتر ، فقد)عليه وآله السالم( بعد النبيِّ  ام عىلٰ نحمله 

اإلمامة يف الوقت ت اد هبا ثبوأنَّ املر عىلٰ ملها حي أنْ وجاز لغريكم 

 اإلمامة. ثبتت له فيهالذي 

اعة ض الط) فر(ويلٍّ د بلفظ را املنَّ أ  ابيَّنَّا قد قيل له: إنَّ 

  يف  ا ثابت له ر والنهي، وهذمألف باواالستحقاق للمترصِّ 

فاق ملا فيه  تِّ ء االادِّعال، فادِّعاء اإلمجاع بخالف ذلك، ااحل

 اخلالف.

ا، وإنَّام  احلال، فليس بمقصور عليه ان املراد بهأنَّه إذا ك ىلٰ ع

 مر عىلٰ كان األا . وإذاحلال وما بعدها من سائر األحوال يضتيق

بداللة  )ه وآله السالميلع( فنحن نخرج حال حياة النبيِّ ك، ذل

ك ناس هيية. ولموجب اآل سائر األحوال عىلٰ  ٰى وتبقاع، مجاإل

]] ٤٥[[ص / )ه السالموآل عليه( يِّ د النبما بع دليل خيرج أيضاً 

فيه إمجاع وغريه، ألنَّ اخلالف  عثامن منما بعد  ىلٰ ا إهوبردِّ 

عد وفاة ب أثبت هبذه اآلية اإلمامة أثبتهان م ألنَّ كلَّ ود، ووجم

ة )مالسال لهعليه وآ( النبيِّ  نَّ أحد: إ بال فصل. ومل يقل يف األُمَّ

ًا ك قوالً خارجوإذا كان ذل بتها بعد عثامن.اد باآلية اإلمامة وأثرامل

 ق به.عن اإلمجاع بطل التعلُّ 

*   *   * 

  ـ):ه ٤٦٠(ت    خ الطويس )/ الشي٣  (ج يف تفسري القرآن  التبيان 

مَ : ]] قوله تعاىلٰ ٥٥٨[[ص 
�
ُم اهللاُ ا َوِ�� إِ� ُ  وَ �ُ

ُ
ِ وَ رَُسو�

�
يَن  ا�

 
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
  ا�ص� آَمنُوا ا�

َ
 �ُ وَ  ةَ ال

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم رَ وَ  ةَ ؤ  كِ اهُ

َ
  �ُعون

 ]، آية بال خالف. ٥٥[املائدة: 

 زي يفأبو بكر الرا ٰى فرو ت هذه اآلية فيه،اختلفوا فيمن نزل

ه، نعما حكاه املغريب  ]] أحكام القرآن عىلٰ ٥٥٩[ص اب /[كت

ا نزلت يف عيلٍّ دّ السُّ ، وجماهدو اين،مَّ الرُّ وطربي، وال   ي: أهنَّ

عبد  وأيب  جعفرقول أيب، وهو ه وهو راكعبخامتق تصدَّ  حني

ا بَّ واجلُ ، ومجيع علامء أهل البيت. وقال احلسن  اهللا   ائي: إهنَّ

بن الصامت يف  . وقال قوم: نزلت يف عبادةننيؤمملزلت يف مجيع ان

واملؤمنني. وقال اهللا رسول  وحلفهم إىلٰ  نقاع،ي قيد بنوئه من هيتربُّ 

طعت وا فقأسلم لـامَّ  ن سالم وأصحابهب د اهللات يف عبالكلبي: نزل

 الهتم، فنزلت اآلية.اليهود موا

 إمامة أمري عىلٰ  حةمن األدلَّة الواض واعلم أنَّ هذه اآلية

بت قد ث ه بال فصل. ووجه الداللة فيها أنَّ بعد النبيِّ   ؤمننيامل

 يَّ ملعنأنَّ ا واألحّق. وثبت أيضاً  األوىلٰ  ٰى عنية بمآليف ا لويلَّ نَّ اأ 

ِ بقوله: 
�

. فإذا ثبت هذان أمري املؤمنني  اَمنُوآيَن َوا�

 يف اآلية الويلِّ  ٰى إنَّ معن: من قال ألنَّ كلَّ  إمامته، الن دلَّ عىلٰ األص

ة فيه. ومن قال  ا خاصَّ  ،به صها ختصاابما ذكرناه، قال: إهنَّ

 ة. إلمامهبا اد قال: املرا
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الً قيل: دلُّ  فإنْ   ٰى بمعن اللغة ُيستَعمل يف يلَّ لوا أنَّ  عىلٰ وا أوَّ

 وا عىلٰ  دلُّ أنَّ املراد به يف اآلية ذلك، ثمّ  واألحّق، ثّم عىلٰ  األوىلٰ 

 .منني ؤأمري امل هها إىلٰ توجُّ 

 ل اللغةأه قول أنَّ الويلَّ يفيد األوىلٰ  قلنا: الذي يدلُّ عىلٰ 

 ميت:. قال الك)األمر فالن ويلُّ (مر: لك لألاللسلطان امل

    هيِّ األمر بعد ول يلُّ و عمون

  بونعم املؤدِّ  ٰى جع التقونتوم 

مر، أل، إذا استخلف ل)نيعهد املسلم فالن ويلُّ (ويقولون: 

: «أّيام امرأة 9 بمقام من قبله من غريه. وقال النبيُّ  ألنَّه أوىلٰ 

بالعقد   ن هو أوىلٰ م يريد اطل»،ب ها فنكاحهاذن وليِّ  إبغري تنكح

َهْب ِ� ِمنْ : اىلٰ وقال تععليها. 
َ
� 

ْ
ن ُ َ�  

َ
  �َوِ��ا ]] ٥٦٠[[ص / ك

وَب 
ُ
ْعق

َ
 ِمْن آِل �

ُ
ِ� َو�َِرث

ُ
من يكون ي ]، يعن٦و ٥[مريم:  يَِرث

د: الويلُّ ة مرياثي من بني العمِّ زايبح أوىلٰ   واألوىلٰ  . وقال املربَّ

 مر فيام ذكرناه ظاهر.واألد. احو ٰى بمعن وىلٰ ّق واملألحوا

ا   اهللا كرناه، هو أنَّ ما ذية به يف اآلأنَّ املراد  عىلٰ لُّ الذي يدفأمَّ

ا ين آمنولذ وغري رسوله وايكون لنا ويلٌّ غري اهللا أنْ  ٰى نف تعاىلٰ 

مَ إِ بلفظة 
�
ين، ولو كان املراد به املواالة يف ا�  اهبملا خصَّ  الدِّ

ينة يف الألنَّ املوااملذكورين،  ة يف املؤمنني كلِّ  الدِّ   اهللا . قال مهعامَّ

 : ىلٰ عات
ْ
مِ َوا�

ْ
 ُمؤ

َ
ِمنَ وَ  نُون

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ اا�

َ
 اُء َ�عٍْض ُت َ�عُْضُهْم أ

مَ لفظة  نَّ نَّام قلنا: إ]. وإ٧١ [التوبة:
�
تخصيص ألنَّ د التفي ا إِ�

 ا زاد عليه،َم منه نفي مهِ ، فُ )إنَّام لك عندي درهم(القائل إذا قال: 

ن: لوقولك ي. ولذ)مليس لك عندي إالَّ دره(وله: قام ق قام مو

، ويريدون نفي التدقيق عن )ونيُّ دقِّقون البرصلنحاة املام اإنَّ (

 ون نفي، يريد)سخاء حاتم اءام السخنَّ إ(غريهم. ومثله قوهلم: 

 :ٰى ريه. قال األعشالسخاء عن غ

  رِ ة للكاثنَّام العزَّ إو   حٰىص  منهمولست باألكثر 

ة عن من ليس بكاثر. وافي العاد نرأ  وي ام رار بنصحتجَّ األزَّ

سل من غري  ال: «إنَّام املاء من املاء» يف نفي الغُ ه ق أنَّ  9 النبيِّ عن 

 الفريقني فهموا أنَّ  . فلوالنسخ اخلرب وناملهاجر ٰى إنزال. وادَّع

د ام) ال تفينَّ ن األمر كذلك، ولقالوا: (إالتخصيص ملا كا

 ملاء.اء من ااملب جوبواالختصاص 

قال:   ة، أنَّهتصَّ خم ية اآلية يفوالأنَّ ال ويدلُّ أيضًا عىلٰ 

 ُم
ُ
 9 ، فخاطب به مجيع املؤمنني، ودخل فيه النبيُّ َوِ���

ُ  ل:ثّم قاه، وغري
ُ

 9 ]] النبيَّ ٥٦١/[[ص  جأخر، فَورَُسو�

ِ ل: قا فلامَّ ، هتوالي من مجلتهم، لكوهنم مضافني إىلٰ 
�

  نَ يَوا�

لذي ري اة غطب باآلييكون الذي خو وجب أيضًا أنْ  اوَمنُ آ

يكون املضاف هو املضاف  أنْ  إىلٰ  ٰى وإالَّ أدَّ  ة،الوالي ت لهُجِعلَ 

وذلك حمال.   نفسه، منهم ويلُّ  واحدٍ لُّ ون كيك أنْ  إىلٰ  ٰى إليه، وأدَّ 

 مريأنَّ أ  عىلٰ لذي يدلُّ اف اه،يف اآلية ما ذكرن وإذا ثبت أنَّ املراد هبا

 هو املخصوص هبا أشياء:  ننيؤمامل

األحّق،  ٰى يف اآلية معن يلِّ لوا ٰى  معنإنَّ ل: ن قا مكلَّ  : أنَّ هامن

ة جيعل يتصاص اآلقال: إنَّه هو املخصوص به. ومن خالف يف اخ

 ملؤمنني، وذلك قد أبطلناه.ة يف اية عامَّ اآل

حاب احلديث الشيعة وأص نيلفتومنها: أنَّ الطائفتني املخت

ة. نزلت فيه اآلية  نَّ أ  وارو  خاصَّ

فات ليست ا بصلذين آمنوف اوص اىلٰ  تعاهللانَّ ا: أ ومنه

ي فيه، ألنَّه قال: حاصلة إالَّ  ِ
�

يَن آَمنُوا ا� ِ
�

 ا�ص� يمُ َن يُقِ َوا�
َ
 ون

َ
ةَ  ال

تُو�ُ وَ 
ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
ْم رَ ن  ةَ وَهُ

َ
ي آلية هو الذابعنيَّ ، فبنيَّ أنَّ امل�اِكُعون

ة عىلٰ  حال يف اةالزك ٰى أت ة لزكاِت ايؤ أنَّه مل الركوع. وأمجعت األُمَّ

 .أمري املؤمنني  كوع غريحال الر يف

ْم رَ يقول: إنَّ قوله:  وليس ألحٍد أنْ   وَهُ
َ
ليس هو  � اِكُعون

 احاالً لـ 
َ
تُون

ْ
 يُؤ

َ
� كاة، ، بل املراد به أنَّ من صفتهم إيتاء الزةَ �ز�

لقيت (ا قال لغريه: قائل إذال نَّ أل ة،هل العربيَّ ذلك خالف أل ألنَّ 

ه له يف حال الركوب، ومل لقاؤه إالَّ فَهم من يُ مل، )كباًا وهو رفالن

 أو، )رأيته وهو جالس( فَهم منه أنَّ من شأنه الركوب. وإذا قال:يُ 

ته يف  ه إالَّ موافقة رؤي، مل ُيفَهم من ذلك كلِّ ) اشٍ جاءين وهو م(

يكون  أنْ لك وجب ت ذثبا إذه ماشيًا. ولوس أو جميئجلحال ا

 لك.حكم اآلية مثل ذ

راد به املذكور يف اآلية امليكون الركوع  نْ كرتم أ أن ما :قيل فإنْ 

زكاة خاضعني الن ]] اخلضوع؟ كأنَّه قال: يؤتو٥٦٢[[ص /

 اعر:الشاضعني، كام قال متو

  هقد رفع والدهر تركع يوماً    وال هتني الفقري علَّك أنْ 

 .ضعخت علَّك أنْ واملراد: 

وع: للخض لانَّام يقاملخصوص، وإ ؤوع هو التطأطالرك قلنا:

ما  بًا من االنخفاض. يدلُّ عىلٰ ازًا، ألنَّ فيه رضًا، تشبيهًا وجموعرك

ينكبُّ  ءيشعني: كلُّ صاحب ال لغة عليه. قالل الأهقلناه نصُّ 

هو أسه فر ئطيطأ بعد أنْ  متسُّ  ركبتيه األرض أو ال لوجهه فتمسُّ 

 لبيد:ل راكع. قا
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     أخبار القرون التي مضتخربِّ أُ 

  راكع قمت ام كلَّ أينِّ أدبُّ ك 

وجهه، ومنه الركوع  الراكع الذي يكبو عىلٰ  ن دريد:وقال اب

 اعر:ال الشق  يف الصالة.

  شقاء تركع يف الظراب عىلٰ    وق العوايلحاجب فوأفلت 

 وجهها.  أي تكبوا عىلٰ 

 املجاز. عىلٰ  اآليةمحل  زقلناه، مل جية ما يققت احلوإذا كان

ِ : قيل: قوله فإنْ 
�

ذلك  لفظ مجع، كيف حتملون او آَمنُ ينَ ا�

 الواحد؟ عىلٰ 

ًام عايل ان معظَّ ك قيل: قد ُيعربَّ عن الواحد لفظ اجلمع إذا

 : تعاىلٰ  الذكر، قال
�
  اإِن

�
َر َو�ِن

ْ
ك

�
َا ا�

ْ
� ُن نَز�

ْ َ
� َ

َ
� ُ  افِظُ ا �َ

َ
  � ون

 ]،٩٩[املؤمنون:  �ِجُعوِن  ارْ رَب� : وقال ]،٩ر: [احلج

نَ وَ وقال:  ]]٥٦٣[[ص /
ْ
ْو ِش�

َ
نَ �

ْ
تَ�

َ
دَ ا آل ٍس هُ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
 ااهَ ا �

ِ وقال:  ة.]، ونظائر ذلك كثري١٣[السجدة: 
�

  ينَ ا�
َ
ُهُم  ق

َ
� 

َ
ال

 
�
مْ ا��اُس إِن ُ�

َ
َُعوا ل َ

� 
ْ
د

َ
]، وال ١٧٣[آل عمران:  ا��اَس ق

األشجعي. بن مسعود  نعيم ، وهوحدملراد به وانَّ اأ يفالف خ

 وقال: 
َ
 يْ ْن حَ وا مِ يُض �ِ أ

َ
 أ

ُ
 ث

َ
]، ١٩٩: بقرة[ال اضَ ا��اُس ف

يَن . وقال: 9واملراد رسول اهللا  ِ
�

 ا�
َ
وانِ ق

ْ
وا ِإلِخ

ُ
ْو  مْ هِ ا�

َ
َعُدوا �

َ
 َو�

طَ 
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 عبد اهللا بن أيب ] نزلت يف١٦٨ران: [آل عم ا ق

 وله: كان ق كاستعامل ذل ذا ثبتفإ ول.لس
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
ا�

مناه.  عىلٰ الً حممو الةَ ا�ص�   الواحد الذي قدَّ

ذلك ون يك قيل: لو كانت اآلية تفيد اإلمامة لوجب أنْ  فإنْ 

ة.بام ي ويقوم ٰى يأمر وينه ال، وجلاز له أنْ احلإمامًا يف   قوم به األئمَّ

مل   كن احلال، ولمًا يف إما كان قلنا: من أصحابنا من قال: إنَّه

 مٰىض  امَّ لففه، رصُّ من تمانعًا جوده ، وكان و9 وجود النبيِّ أمر لي

: -ه مدوهو الذي نعت -ام كان له. ومنهم من قال م بقا 9 النبيُّ 

وهذا كان فرض طاعته واستحقاقه لإلمامة،  ىلٰ لَّت عإنَّ اآلية د

ا التحاصالً له. و ، كام يثبت ةاما بعد الوف ف فموقوف عىلٰ رصأمَّ

ه ل مل جيز وإنْ  هام الذي قبلالعهد يف حياة اإلم لويلِّ تحقاق األمر اس

 وإنْ  لوصيَّة للويصِّ ك يثبت استحقاق اف يف حياته. وكذلالترصُّ 

ة، وقد القول  . وكذلكاملويص ف وجودالترصُّ من  نعم يف األئمَّ

ه ال حيتمل بسط ية يف كتب اإلمامة بامآلا الكالم عىلٰ استوفينا 

 هاهنا. 

  أوبن الصامت  ت يف عبادةا نزلأليس قد روي أهنَّ  قيل: نْ فإ

يَن بـ  اداملر يكون ابه؟ فام أنكرتم أنْ بن سالم وأصحبد اهللا ع ِ
�

ا�

 ] ذهبتم إليه؟]٥٦٤ن من /[[ص دو هم آَمنُوا

ل ما نقوله: إنَّ نا قل  لنا : أوَّ ية نزلت يف أمري هذه اآل أنَّ  عىلٰ ا دلَّ

 املذكورة الصفةناه من اعتبار ا اعترب ومل  ، تني الطائف بنقل  ؤمنني امل 

ا ليست يف اآلية، و   يف خالف ٰى ه، بطل ما يرو حاصلة يف غري أهنَّ

ن الصامت ال ادة ب  من نزوهلا يف عب رب أنَّ الذي روي يف اخل  ذلك. عىلٰ 

أ م  لـامَّ ينايف ما قلناه، ألنَّ عبادة  ن هود ُأعطي والية م ن حلف الي تربَّ

نته اآل  ما  م فبخالف بن سال ا روي من خرب عبد اهللا م  ا ية. فأمَّ تضمَّ

قطعت اليهود  م أسل  لـامَّ اهللا بن سالم وي أنَّ عبد يه، ألنَّه ر ذهبوا إل 

ؤوا م   تعاىلٰ أنزل اهللا أصحابه، ف  ه وعىلٰ ، فاشتدَّ ذلك علي نه حلفه وتربَّ

فة ضهم من حمال صحابه، وأنَّه قد عوَّ سالم وأ د اهللا بن اآلية تسليًة لعب 

كشف وا. والذي ي ن الذين آم والية ية اهللا ووالية رسوله و ال و د اليهو 

ا  ناه أنَّه قد عامَّ قل  من البيت فقال  9 خرج النبيِّ  نزلت  لـامَّ روي أهنَّ

: نعم يا ًا؟»، فقالوا أحد سائًال شيئ  ٰى ض أصحابه: «هل أعط بعل 

ه وهو راكع. بن أيب طالب السائل خامت  عيلُّ  ٰى د أعطرسول اهللا، ق 

 اآلية إىلٰ  »، ثّم تال اً فيه قرآن  اهللا  : «اهللا أكرب، قد أنزل 9 يُّ ب فقال الن 

ت هاُب استوفينا ما يتعلَّق بالشُّ قالوه. وقد لك بطالن ما آخرها. ويف ذ

وحلَّلناها بغاية ما يمكن، فمن ستيفاء، يف كتاب اال رة يف اآلية كواملذ 

  هناك.  عليه منده وقف  را أ 

ا الويلُّ  لغة، لكن ال جيوز يف ال عهفدن فلسنا النارص ٰى بمعن فأمَّ

 صاص.نفي االخت منه ابيَّنَّملا ، يف اآلية داً ون مراأن يك

فالن قائم : من قوهلممها بجميع فروضها، وإقامة الصالة إمتا

 يع حقوقه، ومنه قوام األمر.لعمل مج اويفِّ ه، أي يُ لذي وليبعمله ا

 د الصالة.قليل ال ُيفِس أنَّ العمل ال داللة عىلٰ  اآليةويف 

*   *   * 

ة ني وااملؤمنري أم امةيف إم(املفصح  /رسائلال  /)ألئمَّ

 :هـ)٤٦٠(ت خ الطويس لشيا

 : له تعاىلٰ وق  إمامته  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ  ]]١٢٩[[ص 
�
ا  مَ إِ�

يَن آَمنُ َوِ��ُ�ُم اُهللا وَ  ِ
�

ُ َوا�
ُ

ِ رَُسو�
�

 ينَ وا ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
  يُِقيُمون

ْ
 َو�ُؤ

َ
  ة

َ
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ُ
ت

 
َ
�  اكِ رَ  ةَ وَُهمْ ا�ز�

َ
 ]. ٥٥ [املائدة: �ُعون

 ٰى يف اآلية بمعن )الويلَّ ( أنَّ ه قد ثبت أنَّ اآلية  منة الدالل جهوو

يَن آَمنُواله: بقو املعنيَّ  أنَّ ت ، وثب)األوىلٰ (و )حّق األ( ِ
�

 مريأ  َوا�

، إمامته  عىلٰ  صالن دلَّ ، وإذا ثبت هذان األاملؤمنني 

ما ]] يف اآلية ١٣٠/[[ص  )يلِّ ولا( ٰى معن من قال: إنَّ  ألنَّ كلَّ 
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 إنَّ  :وصة قالخمصا إهنَّ  :قال ه، ومن وصة فيا خمصإهنَّ  :رناه قالذك

 مامة.هبا اإل املراد

 ٰى ة بمعنعمل يف اللغستَ يُ  )الويلَّ ( أنَّ  وا عىلٰ دلُّ  :لقي فإنْ 

نوا بيِّ  ثمّ املراد به يف اآلية ذلك،  أنَّ  عىلٰ  مّ ، ث)األحّق (و )األوىلٰ (

 .أمري املؤمنني  ىلٰ هها إوجُّ ت

 ٰى نللغة بمععمل يف استَ يُ  الويلَّ  نَّ أ عىلٰ  دلُّ ا الذي يأمَّ : قيل له

لسلطان املالك م يقولون يف اهنَّ أل ،عامل أهل اللغةستا )األوىلٰ (

 ، وقال الكميت:)األمر فالن ويلُّ (لألمر: 

    هاألمر بعد وليِّ  يلُّ ونعم و

  بؤدِّ ونعم امل ٰى قوومنتجع الت 

ه ألنَّ  ،مرلأل خلفن استُ م يف ،)العهد فالن ويلُّ (ون: ولقيو

 .من غريهامه بمق أوىلٰ 

ها إذن وليِّ  ام امرأة نكحت بغري: «أيّ 9 وروي عن النبيِّ 

 .بالعقد عليها يكون أوىلٰ ام أراد به من وإنَّ  ،ها باطل»فنكاح

 :  تعاىلٰ هللاوقال ا
َ

ك
ْ
ن ُ َهبْ ِ� ِمْن �َ

َ
ِ� رِ يَ  �َوِ��ا  �

ُ
  ث

 .العمِّ  نيرياث من ببحوز امل ىلٰ أو] يعني من يكون ٦و ٥ يم:مر[

  نَّ إعن صفات اهللا:  به املعروف بالعبارةكتا د يف ربَّ امل وقال

عل الثالث فج، وكذلك املوىلٰ  واألحّق  وىلٰ هو األ أصل الويلِّ 

 .واحد ٰى عبارات بمعن

 دب و]اللغة.ب األتُ واهد ما ذكرناه كثرية [يف كُ شو

 اهللا تعاىلٰ  كرناه هو أنَّ آلية ما ذ ا يف  املراد به  أنَّ  عىلٰ  لُّ يد  ي ا الذ مَّ أ ف 

ة آمنوا بلفظن له والذي وغري رسو  غري اهللا  لنا ويلٌّ يكون  ] أنْ ٰى [نف 

 
�
ينة يف ، ولو كان املراد به املواال ا مَ إِ�  ،رين ذكوهبا امل  ملا خصَّ  الدِّ

ين املواالة يف  ألنَّ  : اىلٰ اهللا تع ل ا ق هم  كلِّ ة يف املؤمنني عامَّ  الدِّ

 
ْ
ُمؤ

ْ
 ِمُنو َوا�

ْ
 َوا�

َ
ِمَن مُ ن

ْ
وْ اُت �َ ؤ

َ
  ].٧١  [التوبة:   ٍض اُء َ�عْ ِ�َ ْعُضُهْم أ

مَ لفظة  أنَّ  عىلٰ  يدلُّ  والذي
�
القائل  تفيد التخصيص أنَّ  اإِ�

 ٰى وجر ،ما زاد عليه نفي منه مَ هِ ، فُ )ام لك عندي درهمإنَّ (إذا قال: 

 امإنَّ (قالوا: ك إذا ذلكو، ) درهملك عندي إالَّ  ليس(: ٰى جمر

ريهم، يق عن غالتدق نفي  مَ هِ ، فُ )ونيُّ البرصن قوقِّ املدنحاة لا

السخاء عن  فين مَ هِ ، فُ )ء حاتمخاام السإنَّ (كذلك إذا قالوا: و

 :ٰى غريه، وقد قال األعش

 ]]١٣١[[ص /

  حٰىص  منهمولست باألكثر 

 

  رِ ة للكاثوإنَّام العزَّ  

 .اثركبس ن لية عمَّ راد نفي العزَّ وأ  

بذلك  واحتجَّ  ،اء»اء من املاملام إنَّ : «9 يِّ وقد روي عن النب

، لفهم نسخ اخلربخا من ٰى عوادَّ  ،اءمن غري امليف نفي املاء األنصار 

تفيد  ام) ال كانوا يقولون: (إنَّ إالَّ م فهموا منه التخصيص وأهنَّ  مَ لِ فعُ 

 اء.االختصاص بوجوب املاء من امل

 :قال هة أنَّ والية يف اآلية خمتصَّ لا أنَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

 َُوِ��ُ�م ودخل يف ذلك  ،لتهمع املؤمنني مجفخاطب به مجي

ُ  :الق  ثمّ  ،وغريه النبيِّ 
ُ

عليه وآله ( فأخرج النبيَّ  َورَُسو�

  قال:  فلامَّ ته، والي لتهم لكوهنم مضافني إىلٰ مج من )السالم

 ُيَن آَمن ِ
�

ية غري الذي ب باآلطوخ الذي أنَّ  وجب أيضاً  واَوا�

املضاف  ملضاف هوكون اي أنْ  إىلٰ  ٰى دَّ  أ ة، وإالَّ اليالو له تلَ عِ ُج 

 نفسه، وذلك حمال.  يلُّ منهم و واحدٍ  كلُّ ن يكو أنْ  إىلٰ  ٰى إليه، وأدَّ 

أمري  أنَّ  عىلٰ  لُّ والذي يد ،هاآلية ما ذكرنا اد يفاملر وإذا ثبت أنَّ 

 :أشياءهبا  املختصُّ هو  املؤمنني 

  ٰى معنيف اآلية  )الويلِّ ( ىٰ معن إنَّ  : من قال كلَّ  نَّ أ  :منها

 يف اختصاصملخصوص به، ومن خالف و اه هإنَّ  :قال )األحّق (

 ة يف املؤمنني وذلك قد أبطلناه.امَّ ع آليةآلية فجعل اا

املختلفتني والفرقتني الطائفتني  النقل حاصل من أنَّ  :ومنها

 أمري ة يفاآلية خاصَّ  أنَّ حاب احلديث من الشيعة وأصباينتني املت

 .ني ؤمنامل

ت بصفات ليس لذين آمنواف اوص اهللا تعاىلٰ  أنَّ  :نهامو

ِ  ه قال:نَّ أل ، فيهموجودة إالَّ 
�

 يَن آَمنُ َوا�
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
ةَ  وا ا�

 ا�ز� 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
مْ �

ُ
 وَه

َ
 رَ  ة

َ
الذي  باآلية هو يَّ املعن  أنَّ فبنيَّ ، �اِكُعون

أحد  ؤِت  يه ملأنَّ  ىلٰ ة عمَّ األُ كوع، وأمجعت ة يف حال الراكزال ٰى آت

 .ري أمري املؤمنني ال غذه احلكاة يف هالز

 وَُهْم رَ  قوله: إنَّ  :يقول أنْ  حدٍ أل وليس
َ
ليس هو  اِكُعون

 ألنَّ  .صفتهم إيتاء الزكاة أنَّ ام املراد به نَّ الزكاة بل إتاء إلي حاالً 

وهو  ناً اللقيت ف(قال: القائل إذا  نَّ أ ٰى  ترَال أ ك خالف للغة، ذل

 نَّ م منه أ فهَ يُ الركوب ومل اؤه يف حال لق م منه إالَّ هَ فمل يُ  ،)كبرا

جاءين  (أو  ، )رأيته وهو جالس(ا قال: نه الركوب. وإذشأ من

 موافقة ه إالَّ من ذلك كلِّ  ]]١٣٢ م /[[صفهَ مل يُ  ،) وهو ماشٍ 

 نْ ك وجب أ ت ذلبثا وإذ ،ماشياً لوس أو جميئه رؤيته يف حال اجل

 احلكم. ذاه أيضاً ية اآليكون حكم 

 وَ : ملراد بقوله تعاىلٰ يكون ا رتم أنْ قيل: ما أنك نْ إف
ُ
 مْ ه

 رَ 
َ
 ون الزكاة متواضعني! كام قال الشاعر:يؤتأي  اِكُعون
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  رفعه هر قدوالد يوماً   أنْ ك كريم علَّ ال هتني ال

 .ماً ختضع يو ك أنْ علَّ  :ام أراد بهوإنَّ 

ال  ام يقوإنَّ ملخصوص، و التطأطؤ اهركوع لا: قيل له

، اضمن االنخف فيه رضباً  ألنَّ  وجمازاً  تشبيهاً  )ركوع( :خضوعلل

عليه أهل اللغة، ذكر صاحب  ما قلناه ما نصَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

ركبته األرض  فيمسُّ  لوجهه ينكبُّ  ءيش كلُّ  :عني فقال كتاب ال

ريد: ابن دوقال  .عأسه فهو راكيطأطئ ر عد أنْ ب أو ال يمسُّ 

قال  ة،لصالالركوع يف اوجهه ومنه  بو عىلٰ يك راكع الذيال

 ر:الشاع

  الظرابركع يف شقاء ت عىلٰ    يلاعووأفلت حاجب فوق ال

وع ما الرك قة يفقياحل وجهها. وإذا ثبت أنَّ  أي تكبو عىلٰ 

 املجاز من غري رضورة. غ محله عىلٰ ذكرناه مل يس

ينَ  :قيل: قوله فإنْ  ِ
�

لكم  وز] كيف جيمٌّ لفظه [عا وانُ مَ آ ا�

 ؟هر ترك للظاالَّ وهل ذلك إ ؟احدالو له عىلٰ مح

عظيم الشأن  اجلمع إذا كانالواحد بلفظ  عن عربَّ قيل له: قد يُ 

  :عايل الذكر، قال اهللا تعاىلٰ 
�
 إِن

ْ َ
 ا �

�
َا ا�

ْ
� رَ ُن نَز�

ْ
] ٩ [احلجر: ك

  وهو واحد، وقال:
ْ
ْو ِش�

َ
ننَ َو�

ْ
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 ا ا آل

� ُ
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ْ
ف
َ
 ااهَ �

اال: ]، وق ١٣ ة:[السجد
�
نُ  إِن

ْ َ
� 

ُ
رْضَ   نَِرث

َ
]، ٤٠ :ريم[م األ

] ونظائر ذلك كثرية. ٩٩ [املؤمنون: �وِن ارِْجعُ ب� رَ وقال: 

  :قوله أنَّ  ون عىلٰ وأمجع املفرسِّ 
َ
يَن ق ِ

�
 ا�

َ
� 

َ
 ال

�
 ا��اَس ُهُم ا��اُس إِن

 
ْ
د

َ
 ق

َ
َُعوا ل َ

مْ  � ُ� املراد بقوله نَّ أ] ١٧٣ :انرم[آل ع : اُس ا�� 

  :وقال تعاىلٰ  عود األشجعي،اهللا] بن مس عبدل [األوَّ 
َ
ِمْن   وايُض �ِ أ

 
ْ
 َحي

ُ
  ث

َ
ف
َ
 ا��اُس أ

َ
،  9] يعني رسول اهللا ١٩٩ [البقرة: اض

  :اىلٰ تعوقوله 
َ
يَن ق ِ

�
 ا�

ْ
وا ِإلِخ

ُ
 ا�

َ
َعُدوا �

َ
طاعُ وانِِهْم َو�

َ
ا  ا مَ ونَ ْو أ

 
ُ
تِل

ُ
وإذا سلول، يب اهللا بن أ  ت يف عبد ] نزل١٦٨ :نا[آل عمر واق

ِ : اىلٰ ذلك قوله تعما قلناه، وك عىلٰ  ك مستعمالً كان ذل
�

يَن ا�

 ]] ١٣٣[ص [/
َ

ال  ا�ص�
َ
 ه.ابيَّنَّالواحد الذي  نحمله عىلٰ  ةَ يُِقيُمون

آلية نزلت يف عبد اهللا بن ه اهذ أليس قد روي أنَّ  :قيل فإنْ 

يَن آمَ بـ  يُّ عنملا ونكي أنْ رتم أنك فام ؟وأصحابه سالم ِ
�

 هم وانُ ا�

 ؟ هبتم إليهن [من] ذدو

هذه اآلية نزلت يف أمري  أنَّ  عىلٰ لنا ا إذا دلَّ نَّ إ :نقولما  الً : أوَّ قلنا

ام ذكرناه من اعتبار ، وإنَّ ختلفنيبنقل الطائفتني امل املؤمنني 

 ام بطل فقد ،هحاصلة يف غري ا ليستة املذكورة يف اآلية وأهنَّ الصف

 من هذه الرواية. يور

ف ما ذهب خال بد اهللا بن سالمرب عوي من خالذي ر أنَّ  عىلٰ 

عبد اهللا سالم كان بينه وبني  ي أنَّ ور هوذلك أنَّ  ،لائلسإليه ا

 ،همؤا منهود حمالفته وتربَّ قطعت اليموا سلأ  فلامَّ [اليهود] حمالفة 

بن  هللا د اعبل سليةً آلية تزل اهللا هذه افأن ،بذلك هو وأصحابه فاغتمَّ 

الية رسوله ووهود والية اهللا ة اليحمالف ضهم منوَّ ه قد عسالم وأنَّ 

 ن آمنوا.لذيا ووالية

نزلت اآلية خرج  لـامَّ ه ه قد روي أنَّ يكشف عن ذلك أنَّ  ذي وال 

السائل  ٰى د أعطلبيت فقال لبعض أصحابه: «هل أح ا من 9 النبيُّ 

أيب طالب السائل  ن ب  عيل  ٰى أعط  هللا قد نعم يا رسول ا فقالوا:  ، ؟» شيئاً 

 ،» قرآناً ه في هللا ل ا رب، قد أنز : «اهللا أك 9 يُّ فقال النب  ، و راكع وه  خامته 

  ه السائل.ويف ذلك بطالن ما تومهَّ   ، آخرها   آلية إىلٰ ا  تال   ثمّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥وبخت (ق إبراهيم بن ن  /يف عالم الكالم وتالياق

 : وله تعاىلٰ وذلك ق  ]]٨٥[[ص 
�
ُ ُم اهللاُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ُ
   َورَُسو�

، تهافتلاجل أل املؤمنني، خياطب به نْ وز أوال جي، ]٥٥ ائدة:امل[

 ار لآلية السابقة.فَّ كُ وال خطاب ال

يف الصالة، باألفعال  وال قدح ،ودفع اخلاتم معلوم باإلمجاع

ووالية  ،عليه ي» يدلُّ وقوله: «أنت وصيِّ  ،ذلك ليس بكثري ألنَّ 

 عليه.  يدلُّ ا هنع رك عزلهوتة املدين

*   *   * 

 :هـ)٥٨٥ زهرة احللبي (ت )/ ابن٢(ج  ع النزو يةغن

مَ  :قوله تعاىلٰ  مامته إ  عىلٰ  يضاً أ  ويدلُّ ] ]١٦٢[[ص 
�
ا  إِ�

ُم اُهللا َورَُسو
ُ
ِ َوِ���

�
ُ َوا�

ُ
يَن يُِقيمُ � ِ

�
 يَن آَمنُوا ا�

َ
ال  ا�ص�

َ
  ون

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ة

 
َ
�  اةَ وَُهْم رَ ا�ز�

َ
ية اآل ووجه الدليل من ]،٥٥ئدة: اامل[ �ِكُعون

 ّق حبالتدبري واأل وىلٰ يد األ، تف فيها ُ�مُ ِ�� وَ ة لفظ نَّ أ 

ِ  بقوله سبحانه: ٰى ذا ثبت ذلك وكان املعنإف، وترصُّ بال
�

 ينَ َوا�

 .مة عليهامباإل ثبت النصُّ  مري املؤنني أ  آَمنُوا

ه ذكرناه ألنَّ  ام  يدتف) (ويلٍّ ظة فل نَّ إ :قلناام نَّ إو]] ١٦٣[[ص /

 : معنيانالَّ إا ال حيتمل هل

 ويلُّ وة، املرا الدم، وويلُّ  يلُّ و م:ومنه قوهل ،)وىلٰ حدمها: (األأ 

 العهد.  وويلُّ  ،تامليِّ 

ين ة يفوالثاين: املحبَّ  مرين حد األأ ذا بطل إة فيه، فوالنرص الدِّ

ِ  :ىلٰ قوله تعا نَّ أل الثاين طِ بخر، والذي يُ اآل ثبت
�

 نُوامَ  آينَ َوا�

 :مورصه بالبعض ألُ قلنا باختصاو ني،ببعض املؤمن خمتصٌّ 
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خروج من  يضتة، وذلك يقالزكا اءيتإوصفهم ب اىلٰ تعه نَّ أ ها: نم

 نْ إا و ؤِهت و مل يُ أ هبا، لكونه غري خماطب ا من فقراء املؤمنني، ؤِهت مل يُ 

 نْ أ  ا عىلٰ صلنا، هذأ من  الصحيح هبا لتفريطه عىلٰ  باً كان خماط

 .ية الفرضبالزكاة يف اآلد ران املكوي

  فقال: ،ركوعاليف حال  ئهايتاإوصفهم ب اىلٰ ه تعنَّ أ ا: هومن

 ُاِكُعوْم رَ وَه 
َ
 املفهوم من قول القائل: فالن جيود بامله ألنَّ  ،ن

عاء ن ادِّ ذلك ال يمك نَّ أ ريها، ومعلوم ن غدو ،و ضاحك احلالهو

 .ؤمننيثبوته يف مجيع امل

 نْ أوز جيال  َوِ��ُ�مُ  :له تعاىلٰ وبق فيهاب ااخلط نَّ أ  ا: ومنه

ه قد وصفا هلم ولي�  من جعله نَّ ، ألنيمناملؤ مجيع ىلٰ إ هاً متوجِّ  يكون

هم يكون في نْ أ  يصحَّ  ٰى من اختصاصه بالبعض حتَّ  بدَّ  يامن، فالباإل

ٰ  ويلٌّ  وذلك نفسه،  منهم ويلَّ  واحدٍ  ن يكون كلُّ أ  لزم الَّ إ، وومتوىلَّ

يَن آَمنُوا :قوله اصصختا يضيقت ِ
�

ما  و ؤمنني، وهاملببعض  َوا�

 ذكرناه.

ة اآلية النرص لوالية يفراد باون امليك نْ أز جي مللك ذا ثبت ذإو

ينة يف واملحبَّ   .املؤمننيذلك جلميع  ، لعموم فرضالدِّ

ذكور  ية عن غري امل الية يف اآللوا ىٰ معن ىٰ نف ه تعاىلٰ نَّ إف  يضًا أ و

 إِ ة دخال لفظ إا ب فيه 
�
  ه ال ألنَّ  ،يب ة لذلك يف اللسان العر ي ضقت امل  امَ �

ه: (لك عندي  غريل  لقائل  قول ابني  م هد ة يف حصول الفرق عن شبه 

 . )درهم ]]  ١٦٤[[ص /ام لك عندي نَّ إ(  :وبني قوله  ، رهم) د

قرار  اإلفاد قوله الثاينأ حيث ق بينهام من ام حيصل الفرنَّ إو

هو املفهوم ا وهذذلك،  لوَّ أل يفد اه، وملزاد علي بالدرهم ونفي ما

مَ  :من قوله تعاىلٰ 
�
مُ ا وَ إِ�

ُ
ام نَّ إ« :9ول اهللا رسل وقو ، اهللاُ ِ���

 ».عتقأ ام الوالء ملن نَّ إ«و ،»اتعامل بالنيَّ األ

مه يف  يف تقدُّ  ن ال شكَّ وهو ممَّ  - اسبن عبَّ وقد ذهب ا

، يئةالنسبيع دا يام عاضل فالربا ال يثبت بالتف نَّ أ  ىلٰ إ - الفصاحة

ام الربا يف نَّ إ: بقوله  ا، حمتج� درهم بدرمهني نقداً  بيعجاز أ و

 .ئةالنسي

رذهابه يف نكِ حابة، مل يُ مذهبه هذا من الص يفلفه من خا وكلُّ 

 لواام عوَّ نَّ إ عدا املذكور، و ا تفيد نفي احلكم عامَّ هنَّ أ  ىلٰ إام) نَّ إلفظة (

 اضلبالتف باالربوت نه ثا معلمو الذي ختصيص اخلرب بالدليل عىلٰ 

 .فق جنسهون اتَّ مكيل وموز لِّ كام عدا بيع النسيئة يف في

 صل خمالف) جممعاً أ ( ام) عىلٰ نَّ إ(ظة  لفاحلكم يفر هذا صافقد 

 .عليه

 :قوله  نَّ أ مجاع الفقهاء عىلٰ إك ذلة ح عن صحَّ وضِّ ويُ 

ب يوج اننياخلتقاء الت نَّ أ  عىلٰ  منسوخ بام دلَّ  » ام املاء من املاءنَّ إ«

مل  ذكرناه تفيد ما ]] ١٦٥[[ص /ام) نَّ إلفظة ( نَّ أ  لوالسل، وغُ لا

 . االنسخ هاهن ٰى عنر ميتقرَّ 

ية ببعض املؤمنني، ية املذكورة يف اآلذا ثبت اختصاص الوالإو

 .ا للجميعة، لعمومهاملحبَّ  محلها عىلٰ بطل 

له ن قويكو نْ ألفني يلزمه موم من املخامن قال بالع نَّ أ عىلٰ 

  :اىلٰ تع
�
 رافَّ من الكُ  فنيجلميع املكلَّ  خطاباً  ُ�مُ ا َوِ�� مَ إِ�

 عىلٰ  ُ�مُ َوِ�� مل جيز محل لفظة  للكلِّ  خطاباً  كان اذإواملؤمنني، و

ينة يف حمبَّ   .هذا الوجه ار ال جتوز واليتهم عىلٰ فَّ الكُ  ، ألنَّ الدِّ

 ٰى عنملا نَّ أ ه ثبت الوالية يف اآلية ما ذكرنا ٰى معن نَّ أ ذا ثبت إو

ِ  :بقوله
�

من قال بذلك  كلَّ  ألنَّ  ،مري املؤنني أ   آَمنُواينَ َوا�

 .مجاععن اإلخر خروج مرين دون اآلاأل حدأفالقول ب هبذا،ل قا

وع،  يتاء الزكاة يف حال الركإر فيها به وصف املذكونَّ إف يضاً أ و

 .عي له ذلك غريه حد ادُّ أ وال 

ية اآلزول بنة ة والعامَّ ن طريق اخلاصَّ فقد ورد اخلرب م يضاً أ و

 ةقصَّ الو ، ذلك ظاهريف مرواأله، متخاق بتصدَّ  لـامَّ  ][فيه 

 .لناهما ق  تفثب ،مشهورة

يقدح فيام اعتمدناه من  نْ أ حد يس أللو]] ١٦٦[[ص /

ملذكور مع ووصف انها لفظ اجلبتضمُّ  ختصاص اآلية به ا

ليه، ع جتب الزكاة واحد، وفقري ال و زكاة وهيتاء الإفيها ب

 ،يةاص اآلاختصه يف انمد اعته منفصل عامَّ نَّ أذلك  يف ل ماوَّ أ  ألنَّ 

 .م النظر اجلواب عنهحكال يلزم يف مبتدأ ل وسؤا

الواحد   به عن عربَّ مع قد يُ ع بذلك فنقول: لفظ اجلا نتربَّ نَّ أ  عىلٰ 

ِ  : اهللا تعاىلٰ االستعامل، قال يف عرف 
�

 ا�
َ
ُهُم ا�� يَن ق

َ
� 

َ
 ال

�
  اُس إِن

 ا�� 
ْ
د

َ
َ اَس ق

َ
  ُعوا�

َ
قاله ا م  عىلٰ به  دراامل]، ١٧٣[آل عمران:  ُ�مْ ل

يَن  :يف قوله تعاىلٰ  قالوا لككذو ،معروف ون واحداملفرسِّ  ِ
�

 ا�
�
إِن

نَ 
ُ
 ِمنْ �

َ
ُُجرَ  َورَ اُدونَك

ْ
   وقوله: ]،٤[احلجرات:  اِت اِء ا�

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

 
ْ
 رََجع

ْ
�ِ

َ
ٰ نَ ل

َ
َمدِ  ا إِ�

ْ
 ينَِة ا�

ْ
ُخ

َ
َعز�  رَِجن� �

َ ْ
َها مِ  األ

ْ
 ن

َ ْ
 األ

َ
 ذ

�
 ل

  :ال تعاىلٰ ق د ق و ]،٨ [املنافقون:
�
ُن ا إِن

ْ َ
َانَز� �

ْ
�  

�
 ا�

ْ
ُ  َر َو�ِ ك

َ
ا �

�
ن

 َ
َ
 افِ �

َ
 و ]،٩[احلجر:  �ُظون

�
رْ إِن

َ
نَ ا أ

ْ
وما   ]،١٩[القمر:  اَسل

 ا يطول تعداده.ممَّ شبه ذلك أ 

ا م لليه، فأوَّ جبة عن وا تكالزكاة مل نَّ أ و ء فقره اعا ادِّ مَّ أ و

 يقوذلك يل ،طهارةالو ءخوذ من النامأة ماصل الزكأ  نَّ أ يه ف
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ية النفل، اآليكون املراد يف  نْ أ متنع فال ي ،عاً ل موالنفبالواجب 

 .اللسؤط اسقِ وذلك يُ 

دار نصاب جتب يف مثله  عدم ملكه يف تلك احلال ملق نَّ أ  عىلٰ 

م السبعد ظهور اإلملدينة با زلتية ناآلو اممعلوم، السيّ  ة غريالزكا

هم  همني: سس ذو وهو ]] ١٦٧[[ص /هله، أ  حالح وصال

ر اهظ ذ ذاك عىلٰ إاملعلوم،  ، وغناؤه هومسالوسهم باإل ٰى بقربال

 .بطالن السؤال احلال، ويكفي جتويزه يف

يف حال الركوع قطع لزكاة يتاء اإيقول:  نْ أ  وليس ألحدٍ 

 . مري املؤمننيأ  عندكم عىلٰ وذلك ال جيوز  ،للصالة

خمرجها  نَّ أا لمنية، وعاآلب ه املختصُّ نَّ أ  لنا عىلٰ دلَّ قد ا كنَّ اذإا ألنَّ 

ة، وقطع الصال الذمَّ  يضيقته مل يقع منه ما نَّ أ ملدح قطعنا عىلٰ اخمرج 

ة فأخذ اخلاتم من شارة خفيَّ إل ئالسا ىلٰ إشار أ يكون  نْ أ وحيتمل 

ن الفعل خذه، وذلك مأف سقط ٰى حتَّ  ٰى خرأُ صبع إو خلعه بأ يده، 

 .عنه يف الصالة املعفوِّ  سريالي

متنع  ذلك، فال ي َخ ِس نُ  ثمّ  اً مباح كان ةصالم يف الاللكا نَّ أ  عىلٰ 

، ره ملن تدبَّ هذا بنيِّ  قبل النسخ، وكلُّ  خلاتمقه بايكون تصدُّ  نْ أ 

 . ة هللا تعاىلٰ واملنَّ

*   *   * 

 :هـ)٦٠٠يق (ت ابن بطر /عمدة عيون صحاح األخبار

اهللا سبحانه  أنَّ  مسن: اعلحلبن ا ٰى يحي قال ]]١٢٤ص [[

 خلقه، ثمّ  ىلٰ نه عفرض طاعته سبحا يةآلايف هذه  ذكرقد  وتعاىلٰ 

بفرض والية أمري  ةث من غري فاصلثلَّ  ، ثمّ 9برسول اهللا  ٰى ثنَّ

 وذكره اهللا جوب طاعته،رصيح يف و ، فهذا نصٌّ املؤمنني 

 قالبت، كام يثفية ملا مل ة ملا ثبت، ناقوهي حمقِّ  )امإنَّ ( فظةبل تعاىلٰ 

مَ : اىلٰ تع
�
َت مُ إِ�

ْ
ن
َ
 ا أ

ْ
 لِ  وَ ِذرٌ ن

� ُ
� 

َ
ْوٍم ه

َ
بت فأث ]،٧د: لرع[ا � ادٍ  ق

عن  يثبات، وقد روقيق واإلتحلل ا، ألهنَّ )امإنَّ (نذار بلفظة ه اإلل

يف  )،نواام موالكم اهللا ورسوله والذين آمإنَّ (عبد اهللا بن مسعود: 

 ،واحد ٰى عنبم ام، ألهنَّ )الويلِّ (عن  عوضاً  )موىلٰ ( لفظة قراءة ذكر

 .خلربوكذا يف لفظ ا

ي بذكرية أتت آلا نَّ إقائل: ال ق  نْ إف ِ
�

 ،بلفظ اجلمع واَن آَمنُ ا�

يَن آَمنُوا يف وهذا عامٌّ  ِ
�

 يت منهم يقيم الصالة ويؤألنَّ كالَّ  ،ا�

 مَ لِ فرق عُ  ؟ وأّي منني ؤامل ألمري ختصيص حصل الزكاة، فأّي 

 م اآلية؟من مفهو

ِ وَ  قال: اهللا سبحانه وتعاىلٰ  لك أنَّ ذعن واب اجل ت:قل
�

يَن  ا�

ِ آَمنُ 
�

 وا ا�
َ
 يَن يُِقيُمون

َ
ال   ا�ص�

َ
تُون

ْ
  ةَ َو�ُؤ

َ
�  ْم رَ هُ ةَ وَ ا�ز�

َ
  �اِكُعون

  إىلٰ  لدن آدم  نم ]] ١٢٥ص [[/ وال نعلم ،]٥٥[املائدة: 

ة آي هت يف حقِّ  الركعة ونزلباخلاتم يف قتصدَّ  أحداً  نَّ أ يومنا هذا 

نة بااإل لفرق غايةن ابافأ ، بن أيب طالب ؤمنني عيلِّ املري غري أم

: له تعاىلٰ التخصيص بقوالعموم غاية ما كان بلفظ  صوخصَّ 

 َوَُهْم ر 
َ
 . �اِكُعون

ِ ايف  )النون(تكون هذه  وقد يمكن أنْ 
�

نون  يَن آَمنُوا�

نُ : ىلٰ ال اهللا تعاق العظمة، 
ْ َ
�  

َ
ص� َعل

ُ
ق
َ
سَ �

ْ
ح

َ
 أ

َ
َص  نَ يْك

َ
ق
ْ
  ِص ال

 : ل تعاىلٰ اق و ،واحد وهو تعاىلٰ  ]٣[يوسف: 
�
 إِن

ْ َ
 ُن نَز� ا �

ْ
ك

�
َا ا�

ْ
َر �

َ َو�ِ 
َ
� ُ

َ
ا �

�
 افِ ن

َ
نون عظمة ال  فتكون حينئذٍ  ]،٩[احلجر:  �ُظون

 .لواحدهبا ا نون مجع، واملراد

وهو  أيضاً  ظ اجلمعلة بلفاملباهآية  يف وقد ذكره اهللا تعاىلٰ 

 وَ : ىلٰ اعت لهحد، بقووا
َ
 أ

ْ
َسنَ �

ُ
مْ ف َس�ُ

ُ
ف
ْ
�
َ
، ]٦١ران: معل [آ ا َوأ

بلفظ  ه الزهراء ، وذكر سبحان9ه نفس رسول اهللا ألنَّ 

مْ ا َو�ِسَ اَءنَ َو�ِسَ قوله: ة، بوهي واحداجلمع   . اَء�ُ

ية آلا ههذ أنَّ  عىلٰ  والعامِّ  خلاصِّ فاق من اوإذا حصل االتِّ 

الية وو يتهبوال الن ق أحد ممَّ وليس  ، مننية بأمري املؤتصَّ خم

: قوله تعاىلٰ  ٰى معن نَّ إ ول:فنق، ه ا بهاصغريه يرتاب يف اختص

 َم
�
ُ ُم اُهللا َورَسُ َوِ���ُ ا إِ�

ُ
بكم من  أوىلٰ  :يريد ]٥٥[املائدة:  و�

 قوله عليه  من أنفسكم، يدلُّ  كمب كذلك أوىلٰ  أنفسكم، ورسوله

وْ : عاىلٰ ت
َ
  �ٰ ا��ِ�� أ

ْ
ُمؤ

ْ
  نْ ِمنَِ� مِ بِا�

ْ
�
َ
سِ أ

ُ
، وقد ]٦[األحزاب:  ِهمْ ف

 ،اجلي�  يناً نه تعي، وعيَّ رسوله ثالثاً  يةووال يتهمع والنه بحاس كرش 

 عليها من اخلاصِّ  فقاً كاة يف الركعة إشارة متَّ الزتاء باي وأشار إليه

 ةكافَّ  عىلٰ سوله  ولرثبت هللا له من فرض الوالية ما ثبت، فوالعامِّ 

 يف اآلية. )ويلٍّ ( فظةبل  تعاىلٰ هللا، كام ثبت لق اهللا تعاىلٰ خ

 فراس:أبو قال  ]]١٢٦ ص[[/

    ألقوام موضعهاتاهللا ما جهل ا

  مواي علالذ هم سرتوا وجهلكنَّ 

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٣(ج  جممع البيان

مَ : ىلٰ عاوله ت[أي ق ]] وهذه اآلية ٣٦٣ص [[
�
ُم اُهللا ا َوِ���ُ إِ�

ُ َواَورَ  ِ ُسو�ُ
�

يَن يُِقيمُ ا وا َمنُ يَن آ� ِ
�

� 
َ
 �ص�  اون

َ
 �ُ ةَ وَ ال

ْ
 ؤ

َ
�  ا�ز�

َ
ْم  ةَ وَهُ تُون

 رَ 
َ
ة إمامة صحَّ  الدالئل عىلٰ وضح من أ ]] ٥٥[املائدة:  �اِكُعون

ظة لف ه إذا ثبت أنَّ نَّ والوجه فيه أ. بال فصل بعد النبيِّ  عيلٍّ 
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 ��ِمُ �ُ َو  ٰتهطاع جيبم، وموركبتدبري أُ  تفيد من هو أوىل 

ِ بـ  املراد ت أنَّ وثبم، عليك
�

عليه  ، ثبت النصُّ عيلٌّ  اوَمنُ  آينَ ا�

اللغة،  ل هو الرجوع إىلٰ األوَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ  .ووضح اإلمامةب

د ذكرنا قول أهل ، وق ذلك عىلٰ  واالقوم نصُّ  لها علم أنَّ فمن تأمَّ 

ية  اآليف اأهنَّ  عىلٰ  الذي يدلُّ  ثمّ  .، فال وجه إلعادتهلباللغة فيه ق 

 إِ لفظة  ذلك دون غريه، أنَّ  دتفي
�
 يضم ذكره تقتما تقدَّ  ىلٰ ع امَ �

ام لون: إنَّ ور، كام يقوكن عدا املذي احلكم عمَّ التخصيص، ونف

ر وإذا تقرَّ  .ة، يعنون نفي الفصاحة عن غريهمللجاهليَّ  الفصاحة

ينة يف املواال عىلٰ  ة الويلِّ فظمحل ل مل جيزهذا  ه ال نَّ ألة، واملحبَّ  الدِّ

هم ؤمنون كلُّ وامل ر،آخ منمؤ نملؤمن دو ٰى  هذا املعنص يفصيخت

 وَ : ، كام قال سبحانهٰى عنيف هذا امل مشرتكون
ْ
  ا�

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ِمنَ 
ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ َوا�

َ
جيز محله وإذا مل  ]،٧١: [التوبة اُء َ�ْعٍض اُت َ�ْعُضُهْم أ

ر، وما ومق باألُ تحقُّ اآلخر، وهو ال  الوجهإالَّ   يبَق ك ملذل عىلٰ 

 حمتمل للفظه إالَّ  ه النَّ أل ر،اجلمهو عىلٰ فرض الطاعة  يضقتي

 ثبت اآلخر. حدمهابطل أ ن. فإذا الوجها

يَن آَمنُوابـ  املعنيَّ  أنَّ  عىلٰ  يدلُّ لذي او ِ
�

الرواية  هو عىلٰ  ا�

ق تصدَّ  لـامَّ ل اآلية فيه نزوة بة واخلاصَّ امَّ طريق الع دة منالوار

  : لاق  من  كلَّ  فإنَّ  ضًا وأي .ذكرها  م دَّ وقد تق ،وعركل اله يف حا بخامت

ب  مة، ذهواإلما فرض الطاعة ما يرجع إىلٰ ) املراد بلفظة (ويلٍّ  إنَّ 

 ةمَّ د بمعناها، وال أحد من األُ ه هو املقصود باآلية واملتفرِّ أنَّ  إىلٰ 

 املعنيَّ  أنَّ  ىلٰ  ما ذكرناه ويذهب إظة تقتيضهذه اللف نَّ أ  يذهب إىلٰ 

 .هبا سواه

ِ ا فظل إنَّ  :يقول نْ أ  حدٍ أل]] ٣٦٤/[[ص  وليس
�

َن ي�

 ذلك أنَّ نفراد، والا ه إليه عىلٰ يتوجَّ  وز أنْ لفظ مجع، فال جي واآَمنُ 

 يمسبيل التفخ ون بلفظ اجلمع عن الواحد عىلٰ عربِّ أهل اللغة قد يُ 

ستدالل اال حيتاج إىلٰ  م من أنْ يف كالمه أشهر م، وذلكوالتعظي

 .عليه

ْم رَ : قولهب املراد إنَّ  :لوايقو نْ أ  وليس هلم
ُ
 وعُ كِ اوَه

َ
هذه  أنَّ  ن

: قوله نَّ ألاة، وذلك يتاء الزكإل يكون حاالً  شيمتهم وعادهتم، وال

 
َ

ال  ا�ص�
َ
 مْ وَهُ : قوله لمَ قد دخل فيه الركوع، فلو مل ُحي  ةَ يُِقيُمون

 اِكُعورَ 
َ
 ا�حال من  هأنَّ  عىلٰ  ن

َ
تُون

ْ
 يُؤ

َ
� ن م عىلٰ لناه ، ومحةَ ز�

ويل املفيد  أوالت ،يدفامل ك كالتكرار غريذل ناك وع،الرك مصفته

 .يفيد الذي ال من البعيد أوىلٰ 

ه ة، أنَّ الوالية يف اآلية خمتصَّ  أنَّ  ىلٰ  الداللة عآخر يفووجه 

مَ : سبحانه قال
�
، ودخل  مجيع املؤمنني اطبفخ اهللاُ ُم �ُ ا َوِ�� إِ�

ُ رَ وَ  قال: ثمّ  وغريه، 9 بيُّ لنيف اخلطاب ا
ُ

 جرخفأ ُسو�

  قال:  واليته، ثمّ  فني إىلٰ ام مضهنكول تهم، من مجل 9 النبيَّ 

 يَن ِ
�

ية غري الذي الذي خوطب باآليكون  فوجب أنْ  ،اآَمنُوَوا�

ف إليه املضاف هو ن املضايكو أنْ  إىلٰ  ٰى  أدَّ الوالية، وإالَّ  علت لهُج 

ك ، وذلسهنف ني ويلُّ من املؤمن حدٍ وا يكون كلُّ  أنْ  وإىلٰ بعينه، 

 ل. حما

ه الكتاب، فمن أراده بيطول  ابلبيف هذا اواستيفاء الكالم 

 ه. ه من مظانِّ فليطلب

العمل  أنَّ  أهل العلم هبذه اآلية عىلٰ  واستدلَّ  :ل الواحدياق 

السائل يف الصالة  لزكاة إىلٰ ع افد وأنَّ  القليل ال يقطع الصالة،

 .ة الزكاةجائز مع نيَّ 

*   *   * 

 هـ): ٦٦٤(ت  سواطبن  عيلُّ  /)٢بال (ج قاإل

ره يف اليوم الرابع نذك فيام: )٦( لفص ]]٣٦٨ص [[

وصدقة  سمسم من املراألهل املوا ة أيضاً جَّ حلين من ذي اعرشوال

 :باخلاتم  موالنا عيلٍّ 

مواهب  طلق اهللا أ املباهلة،  ميف مثل هذا يو اعلم أنَّ 

 اف منهعرَ يُ  نْ أ ، فينبغي مري املؤمنني ملوالنا أ  لةراتب فاضوم

 ر إليه.لغ جهد الناظيب ما

امته بخ لئالسا عىلٰ   ق فيه موالنا عيلٌّ يوم تصدَّ  هنَّ أ ا: منه

صلوات اهللا عليه (د رسوله حممّ  عىلٰ  نزل أ  ٰى وهو راكع، حتَّ 

 : )وسالمه

 َي 
�
�
َ
يَن ا هَ ا أ ِ

�
ُ�ْم َ�ْن ِدينِ نُوا َمْن يَْرتَد� آمَ ا�

ْ
  ِمن

َ
َسوْف

َ
ِ�  ِه ف

ْ
يَأ

ْوٍم  اهللاُ 
َ
ِ بِق

ُ
ب� ُهْم ب� � ِ

ُ
ذِ  ونَهُ َو�

َ
 أ

�
ٰ ل

َ َ
ِعز�  ٍة �

َ
ِمنَِ� أ

ْ
ُمؤ

ْ
ٰ ا�

َ َ
  ةٍ �

ْ
 ال

َ
فِِر�َن  �

 َ
ُ

� 
َ
 اِهُدون

َ
 ِ� َسِ�يِل اِهللا َوال

َ َ
�  

َ
 ال

َ
ْوَمة

َ
� 

َ
ون

ُ
 اف

َ
 ئٍِم ذ

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
 اِهللا  �ِك

 
ْ
 ِ�يهِ يُؤ

َ
  �اِسٌع َعِليٌم اُء َواُهللا وَ  َمْن �َش

�
ُ سُ رَ ُم اُهللا وَ ا َوِ���ُ مَ إِ�

ُ
  و�

ِ وَ 
�

ينَ آ ينَ ا� ِ
�

 قِ  يُ َمنُوا ا�
َ
 يُمون

َ
ال  ا�ز�  ا�ص�

َ
تُون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
  اِكُعورَ  ةَ وَُهمْ �

َ
ن

�  
َ
 اَوَمْن �

�
 تََول

�
إِن

َ
يَن آَمنُوا ف ِ

�
ُ َوا� ُم  هُ  ِحْزَب اهللاِ َهللا َورَُسو�َ

 
َ
غ
ْ
 ال

َ
 ].٥٦ - ٥٤[املائدة:  �اِ�ُون

 من االصفات، نص�  نمتملت عليه اآليات بام اشفكانت هذه 

بالوالية من  بن أيب طالب  عيلِّ ا نوالم عىلٰ  رصحياً  هللا ا

ه أمري نَّ أ و ]]٣٦٩ص [[/ لنيد املرَس وعن سيِّ  العاملني بِّ ر

 املؤمنني.
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ُ�ْم تَد� َمْن يَرْ  :فمن الصفات فيها قوله 
ْ
َ�ْن ِدينِِه   ِمن

َسوْ 
َ
 ف

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَأ

َ
ب� ف ِ

ُ
ِ ْوٍم �

ُ
 .ونَهُ ب� ُهْم َو�

 نَّ أاملؤالف الف وملخن اهذه اآليات م ٰى من رو دهشد وق 

ن يف خيرب: هنزم املسلموا لـامَّ   نا عيلٌّ والملقال  9 النبيَّ 

ه، ورسولُ  ه اهللاُبُّ ه وُحيِ ورسولَ  اهللاَ بُّ ُحيِ  رجالً  الراية غداً  عطنيَّ ألُ «

  يُّ نبال الليه»، وق يفتح اهللا ع ٰى ار، ال يرجع حتَّ فرَّ غري  اراً كرَّ 

 ك إليك يأكل معي منلقخ بِّ أحبني ائت مَّ هُ ث الطائر: «اللَّ حدييف 

 طائر».ال هذا

ة  هو املشهود له هبذه املحبَّ  )ليهسالم اهللا ع( عىلٰ والنا فكان م

 لظاهرة.الباهرة والصفة ا

ٰ  :قوله ات الصفومن 
َ َ

ٍة �
�
ِذل

َ
مُ  أ

ْ
ِمنِ ا�

ْ
ةٍ ؤ ِعز�

َ
ٰ َ� أ

َ َ
�  

 
َ

�
ْ
 .ِر�نَ فِ ال

 ةقرابال من ان يف أحدتاملتضادَّ  نفتاالصن هاتا عمَ ُجي  ومل

كان  ه ، فإنَّ ) عليهصلوات اهللا( يلٍّ عوالنا  يف مالَّ إوالصحابة 

م لعالَّ  لة من الذلِّ املكمِّ  الصفات غ من احلروب عىلٰ ال التفرُّ يف ح

  ة للضعفاء واملساكني، وحسن صحابة املؤمنني والرمحغيوب ال

الكافرين،  ة عىلٰ لشدَّ ن اوم ممعل هو ما عىلٰ رب حلاوكان يف حال 

من  نَّ إ ٰى حتَّ الظاملني، ل وبطاة األيف مالقا هول كلِّ  ىلٰ م عقدااإلو

لذي رأيناه يقول: هذا ا أنْ  هوال اجلهاد يكادحال احتامل أ يراه يف 

 اد.هَّ اد والزُّ بَّ العُ  ن قبل من أذلِّ م

َ  :ات قوله ومن الصف
ُ

 ِ� سَ اِهدُ �
َ
 ِل اِهللا وَ ي�ِ ون

َ
  ال

 
َ َ
� 

َ
ون

ُ
وْ اف

َ
 مَ �

َ
 ال

َ
 . ئِمٍ ة

  عوه يف إمامتهة الذي نازلقرابمن ا أحداً  نَّ أ  بداً أ ا وما عرفن

قدام وموقف إمور العظائم موقف يف األُ  وكان له الَّ إه، ورياست

 صفة ه كان عىلٰ ، فإنَّ )ليهاهللا عصلوات ( النا عيلٌّ مو الَّ إحجام إ

 َث عِ ئم منذ بُ الخياف لومة  م، الائد العظقدام عندة يف اإلواح

انتقل موالنا  نيح ىلٰ إوباد الع إىلٰ  )هصلوات اهللا علي( النبيُّ 

 سلطان املعاد.  إىلٰ   عيلٌّ 

َ ولئك الذين أُ   ت وصف اهللاومن الصفا
ُ

 ِ� اِهدُ �
َ
 ون

 َس�ِ 
َ

 يِل اِهللا َوال
ُ
اف

َ
�  

َ
ْوَمة

َ
� 

َ
  ]]٣٧٠ص [[/ ون

َ
باآلية التي  ئِمٍ ال

البصائر  هلأل مراده  يهف كشف خاصٍّ فظ صل بلف غريبعدها ب

 إِ  واملعامل، فقال:
�
ُ مُ ِ���ُ وَ ا مَ �

ُ
ينَ  اُهللا َورَُسو� ِ

�
يَن  آَمنُ   َوا� ِ

�
وا ا�

 يُقِ 
َ

ال  ا�ص�
َ
 وَ يُمون

َ
 ا�ة

َ
ون

ُ
ت
ْ
 �ُؤ

َ
�  ز�

ُ
 وَه

َ
 ْم رَ ة

َ
 . �اِكُعون

 مجيع اخلالئق، ثمّ  التي هي شاملة عىلٰ  ة اهللا اليبو أ فبد

 لسابق، ثمّ ف الوصذلك ا عىلٰ  )يه علاهللات واصل( ية رسولهالوب

الواضح الوصف  ه وهو راكع، عىلٰ متخاق بتصدَّ ذي بوالية ال

 د هذا الكشف ألهل احلقائقحيسن املكابرة بع ، فكيفالالحق

 ؟لناطقم القرآن احكبم

ُ مَ وَ  :ومن الصفات قوله 
َ

 اَهللا َورَُسو�
�

تََول
َ
يَن ْن � ِ

�
 َوا�

 ِحزْ ونُ آمَ 
�
إِن

َ
 مُ  هُ اهللاِ  َب ا ف

َ
غ
ْ
 اِ�ُ  ال

َ
 . � ون

ة،  مَّ لتاة اة واحلجَّ لغلبة العامَّ ابوفني وصامل طالق هلؤالءإوهذا 

 الك واملذاهب، ومل يدعُ املسيف  معصوماً  يكونصفة من وهي 

من املراتب  ءيف يش  انازع موالنا علي�  ألحدٍ عصمة واجبة 

 تصلوا(ا لي� عموالنا  أنَّ  عىلٰ ة اآليات دالَّ  واملناصب، فكانت هذه

 ت.يااللون انته مهبا فيام تضمَّ  رادامل )اهللا عليه

هذه  أنَّ  ىٰ رومن  بعض شارة إىلٰ فيام نذكره من اإل): ٧( فصل

 : اآلية
َ
م

�
مُ إِ�

ُ
  ا َوِ���

ُ
و اُهللا َورَس

ُ
ن ِيَن آمَ

�
ُ َوا�

ُ
نا  موالنزلت يف ا و�

 :أهل اخلالف قرُ طُ  من  طالب أيب بن أمري املؤمنني عيلِّ 

من  هذا  ٰى ئف بعض من روالطرب ايف كتا كرناذ نانَّ أ اعلم 

سامؤهم أ  ين كان من حيرضأذكر يف هذا امل ناأ ف، وخالامل قرُ طُ 

 يان:ل والبالتفصي عىلٰ  خبارهمأ لكالم بذكر ول ا يطمنهم لئالَّ 

ف كتاب اجلمع بني اخلالف مصنِّذلك من أهل  ٰى ن روفممَّ 

ة، ورواه ثجزاء الثالأ  نزء الثالث ماجل من ،ةصحاح الستَّ ال

 ]]٣٧١ص [[ي /دّ لسُّ ا عن قرآنيف كتابه يف تفسري الي لبعثال

عي وعن ابن عن عبابة بن الرب يضاً أ  اه حكيم، ورووعبتة بن أيب

س الشافعي ابن املغازيل من مخ أيضاً واه ، ورأيب ذرٍّ اس وعن عبَّ 

طاء، ورواه ع  بنهللاوعبد ا عابسبن  عيلُّ  ق، ورواه أيضاً رُ طُ 

ت البي مجع أهلأ  القرآن، وسري تف اف يفاب الكشَّ كتي يف زخمرشال

م ال يفارقون هنَّ أ  )ليه وآلهصلوات اهللا ع( وصفهم النبيُّ  نذيلا

نزلت يف موالنا أمري آلية هذه ا نَّ أ ض يردوا عليه احلو ٰى كتابه حتَّ 

 تثبت نذييعة الالش ذلك وأطبق عىلٰ  ،)وات اهللا عليهلص(املؤمنني 

 .عليه أطبقوا ة باماحلجَّ 

*   *   *  

 هـ):٦٧٢ (ت ويسالط نياالعتقاد/ نصري الدِّ يد جتر

 : )اىلٰ ولقوله (تع]] ٢٢٥[[ص 
�
ُم اُهللا ا وَ مَ إِ�

ُ
���ِ

ُ وَ 
ُ

ام اجتمعت وإنَّ ]] ٢٢٦[ص ]، /[٥٥ئدة: [املا ...رَُسو�

 . األوصاف يف عيلٍّ 

*   *   * 
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 :هـ)٦٧٣(ت  اوسطبن د أمح /ةلفاطميَّ بناء املقالة ا

 :من نزول قوله تعاىلٰ  رهومش ما هو ٰى ورو ]]١٤٧[[ص 

 ِإ 
�
ُ َوِ���ُ ا مَ �

ُ
 ، ] يف عيلٍّ ٥٥ املائدة:[اآلية  ... ُم اُهللا َورَُسو�

 أمري املؤمنني نارص مجيع املؤمنني فكلٌّ  فإذاً  ،نارصكممراتبها  وأقّل 

 هبه. ه مرموس يف موام مغموس يف حقِّ نهم

*   *   * 

بن أيب  عيلِّ يف ا نزلت أهنَّ  قالطريهبذا  ورواه ]]٢٦٣ [[ص

مَ  :اهللا أنزل وزعموا أنَّ ( :لقا ،د مّ حم طالب وآل
�
ا  إِ�

ُ ُ�ُم اهللاُ َوِ�� 
ُ

 ). ]٥٥ [املائدة:ية اآل ...  َورَُسو�

 .)يف عيلٍّ (وته إذ يف ،والكالم ناقص :]] أقول٢٦٤[[ص /

ن  وإ  : قال  ، ليها ة أشار إ قصَّ  نزلت يف  كوهنا ن ك م هو غري ذل  ٰى ورو 

  . بأقرب التأويل   ضة اف ر ال   ل ي تأو    ] فليس [ غري ذلك    ىلٰ كن األمر ع ي 

ه وكذا أبا عثامن مل يسند روايت إنَّ  :هذا والذي أقول عىلٰ 

ا يف غري - العداوة أقرب وهو إىلٰ  - يالواحد   ، مل يسند قوله: إهنَّ

 ية.ذلك حكا ٰى ، وإنَّام حك عيلٍّ 

صحاب  ألعيه ادَّ ا يت م ثبِ نُ  نحن ]] إذن٢٦٥[[ص /

 :ذلك محلنا قوله تعاىلٰ  رتقرَّ ذا إو ،كاثرات املعترباتملتت الروايابا

 ُرَ  مْ وَه 
َ
 ،ؤمنني يم أمري املفخت بلفظ اجلمع عىلٰ  � اِكُعون

 :زقال الراج ،راد به الواحدأيت لفظ اجلمع ويُ د يوق 

    أخالق جاء الشتاء وقمييص

  اقوَّ الني يضحك منِّذم ارش  

 ب األدب.باظاهر يف  ذاوه

هم ق شيخ ال يتَّ رُ طُ  منلك ت يف ذمجلة من الروايا إىلٰ رة اإلشا

 :فنقول  ،لإلجياز راً إيثا ٰى ا املعننحكي منه

بن مردويه  ٰى أمحد بن موس بكرافظ أبو الشيخ احل ٰى رو

 9 هللا لرسو دخلت عىلٰ  :قال ،أيب رافع صل إىلٰ بإسناده املتَّ 

وقظ أُ ا وأثب عليه نْ هت أ كرف ،تنب البية يف جايَّ وح وهو نائم

ٰ (رسول اهللا   ،إليه  ٰى يكون يوح وخفت أنْ  ،)ه [وآله]لي عاهللا صىلَّ

ٰ ( بيِّ ة وبني الناحليَّ  عت بنيفاضطج  ألنْ  ،)]يه [وآلهاهللا عل صىلَّ

ٰ ( كان فيها سوء النبيِّ  ة اعفمكثت س ،دونه )وآله]عليه [اهللا  صىلَّ

ٰ ( استيقظ النبيُّ ف مَ « :قولي وهو )[وآله] اهللا عليه صىلَّ
�
ا  إِ�

ُ َورَ اُهللا  ُ�مُ ِ�� وَ 
ُ

يَن يُ وَ  ُسو� ِ
�

يَن آَمنُوا ا� ِ
�

 اا�
َ
 �ص� ِقيُمون

َ
  ال

َ
تُون

ْ
ةَ َو�ُؤ

 ا�ز� 
َ
مْ �

ُ
 وَه

َ
 رَ  ة

َ
  اً وهنيئ ،مهعَ نِ  لعيلٍّ  احلمد هللا الذي أتمَّ  ،�اِكُعون

 .اه»إيَّ  تعاىلٰ  تفضيل اهللا لعيلٍّ 

ول يف ق اسبن عبَّ ا صل عناملتَّ بإسناده  ٰى رو]] و٢٦٦[[ص /

مَ :  اهللا
�
ُ ا مُ ِ���ُ ا وَ إِ�

ُ
  تعاىلٰ له قو إىلٰ  ... ُهللا َورَُسو�

َ
 إِ ف

�
ن

  ُهمُ  ِحْزَب اهللاِ 
َ
غ
ْ
 ِ�ُ اال

َ
عبد اهللا بن سالم ورهطه   ٰى أت :قال ،�ون

ة ال بيوتنا قاصي إنَّ  ،يا رسول اهللا :افقالو ،اهللا يَّ من أهل الكتاب نب

 ونارأ  لـامَّ قومنا  وإنَّ  ،جد ساملا الطنا دون هذخيجيالسنا و نجد أحداً 

ال اوة وأقسموا هم أظهروا العدقنا اهللا ورسوله وتركنا ديندَّ ص

فبينام هم يشكون ذلك  ،ذلك علينا فشقَّ  ،ناؤاكلووال ي االطونخي

ٰ (رسول اهللا  إىلٰ   ية عىلٰ اآل ذهه إذ نزلت )[وآله]ه اهللا علي صىلَّ

  :سولهر
�
ُ َورَسُ  اُهللا مُ ِ���ُ ا وَ مَ إِ�

ُ
يَن آَمنُ  و� ِ

�
ِ َوا�

�
  ينَ وا ا�

َ
 يُِقيُمون

 
َ

ال  ا�ص�
ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 اكِ  وَُهْم رَ ةَ تُون

َ
فنودي بالصالة صالة  ، �ُعون

ع ون بني راكلُّ َص املسجد والناس يُ  وخرج رسول اهللا إىلٰ  ،الظهر

 فدخل رسول اهللا ،فإذا مسكني يسأل ،وقاعد وساجد وقائم 

) ٰ   ، منع[ :قال ،»؟«أعطاك أحد شيئاً : لفقا )[وآله] عليه اهللا صىلَّ

 حالٍ  أيِّ  «عىلٰ  :قال ،ل القائمذاك الرج : قال ،» ؟«من]: قال

 وذلك عيلُّ  :قال ،وهو راكع :قال ،»؟عطاكها]] أ ٢٦٧[[ص /

 وَ  :و يقولند ذلك وهع ول اهللارس فكربَّ  ،بن أيب طالب
�

تََول
َ
َمْن �

ُ ا
َ

ِ َهللا َورَُسو�
�

إِ ي َوا�
َ
 َن آَمنُوا ف

�
ُم ْزَب اهللاِ  حِ ن   هُ

َ
غ
ْ
 اِ�ُ ال

َ
 .� ون

 ، صالحأيب عن ،بالسائد بن حممّ  إىلٰ صل ورواه بالسند املتَّ 

 .اسن عبَّ اب نع

 :ان بن ثابت يقول يف ذلكفأنشد حسَّ 

   جتيومه يسأبا حسن تفديك نف

  رع ساوم ٰى دبطيء يف اهل وكلُّ  

   عًا ي واملحرب ضائأيذهب مدح

  ئعبضاله اإليف جنب ملدح ا وما 

   راكعاً  تكن عطيت إذفأنت الذي أ 

  ا خري راكعأقول فدتك النفس ي 

   يةري والاهللا خل فيك نزفأ

  ائعحمكامت الرشيف  نهافبيَّ  

ا نزلت يف أهنَّ د ن حممّ صل عن جعفر بيف إسناده املتَّ  ٰى ورو[

 .عيلٍّ 

 . ]حلال فيهيشتبه ا الماً وي عن الباقر كرو

ابن  ن ع ،جماهد بن اب صل عن عبد الوهَّ تَّ املبإسناده  ٰى ورو

مَ  ، اسعبَّ 
�
ُ ُ�ُم اُهللا َورَ ا َوِ�� إِ�

ُ
ي وَ ُسو� ِ

�
بن  عيلُّ  :قال  ،نُواَن آمَ ا�

 .أيب طالب
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ومل  ]،بن أيب طالب عيلِّ يف ا نزلت جماهد أهنَّ  إىلٰ  مسنداً  ٰى ورو[

 اللفظ. أحِك 

 .لب بن أيب طا صل بعيلِّ متَّ ذلك يف إسناد  ٰى ورو

 .ارس ر بن يعامَّ  إىلٰ  مرفوعاً اه ورو

 ابنعن  ،انن بن مهرصل بميموورواه يف إسناد متَّ [

 .]بن أيب طالب ا نزلت يف عيلِّ أهنَّ  اسعبَّ ]] ٢٦٨ [[ص/

 ]. يلهك نمة بلَ صل بَس ورواه يف إسناد متَّ [

عن   ،عن أبيه ،زيد  صل عن احلسن بند متَّ  إسناذلك يف ٰى ورو

 .آبائه

 ،نيريقني آخومن طر ،اسن عبَّ اب عن رطريق آخواه من رو

 .ساصل بابن عبَّ ومن طريق آخر متَّ 

 ]. جماهدعن صل ملتَّ ه ادابإسن ٰى ورو[

 ].يدّ عن السُّ  صلورواه بإسناد متَّ [

 . اسعن ابن عبَّ  ،كاصل بالضحَّ ورواه يف إسناد متَّ 

 ليف متن مطوَّ عباية الربعي صل بإسناد متَّ  واه الثعلبي يفرو

ٰ (رسول اهللا  تتمَّ ما اس اهللافوَ  :قال أبو ذرٍّ  :قهقال يف سيا ،حسن  صىلَّ

،  ند اهللامن ع  ه جربئيلأنزل علي ٰى حتَّ  )[وآله]اهللا عليه 

مَ إِ أ قر«ا]: قال[ ،»؟«وما أقرأ: قال ،اقرأ» ،د«يا حممّ  :فقال
�
ا �

ُم َوِ��  ياُهللا َورَسُ �ُ ِ
�

ُ َوا�
ُ

ِ و�
�

 ييَن يُقِ َن آَمنُوا ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 َو�ُ ةَ ُمون

ْ
  ؤ

َ
تُون

 ا�ز� 
َ
ْم  ةَ �  اكِ رَ وَهُ

َ
 . »�ُعون

ٰ ( النبيِّ ني ن بعاتم كاخللسائل اإعطاء ا وذكر أنَّ   عليه  هللا صىلَّ

ْح ِيل ف همَّ «اللَّ : ودعاءه بعد ذلك ،)[وآله]   ِيل  رسِّ ْدِري َويَ َص  اْرشَ

 .»ظهري به ا اشددلي� ع ْن َأْهِيل  َوِزيرًا مِ َواْجَعْل ِيل  ،َأْمِري

بد وعتبة بن ع يمحك بن أيبتبة ي وعدّ عن السُّ  يعلبالث ٰى وحك

يَن آَمنُو :هله سبحانقوب ٰى نام عإنَّ  اهللا ِ
�

يَن  ]] ٢٦٩[[ص /ا َوا� ِ
�

ا�

 
َ

ال  ا�ص�
َ
 يُِقيُمون

َ
تُون

ْ
 ا ةَ َو�ُؤ

َ
�  رَ ُهْم ةَ وَ �ز�

َ
 بن أيب عيلُّ  � اِكُعون

 .ه خامتهطافأع املسجد ه سائل وهو يفب مرَّ  ،طالب

ا نزلت يف  أهنَّ  اس عبَّ  ناد عن ابنالثعلبي بإس ٰى روقد : وأقول

 .9 ول اهللارسامت وأصحاب صلعبادة بن ا

بن البطريق من طريق ابن  ٰى العامل حييالفاضل الشيخ  ٰى ورو

د بن أمحد أخربنا حممّ  :قال ،له إليهذي ال شافعي باإلسنادالاملغازيل 

ن اشاذبن احلسن  إبراهيم بن بند أمح ناخربأ  :قال ،عثامنبن ا

 ةملَ ثنا َس حدَّ  :قال ،بن عيل العدوي ثنا احلسندَّ ح :قال ،ناً از إذالبزَّ 

عن ابن  ،أخربنا جماهد :قال ،اقد الرزَّ عب ثناحدَّ  :قال ،بن شبيبا

  :وله تعاىلٰ ق  يف اسعبَّ 
�
ُ مَ إِ�

ُ
يا َوِ��ُ�ُم اُهللا َورَُسو� ِ

�
َن آَمنُوا   َوا�

 ِ
�

 ييَن يُقِ ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 ةَ وَ ُمون

ْ
 تُ �ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 وعُ كِ اوَُهْم رَ  ةَ ون

َ
  : قال ،�ن

 . فيه وحاً مقد هامً متَّ  أعرف فيه طريق ال ذاوه . عيلٍّ نزلت يف 

رسول اهللا  تيتأ  : قال ،ويف صحيح النسائي عن ابن سالم

) ٰ  لـامَّ  وناقومنا حادُّ  إنَّ  ،ل اهللايا رسو :فقلنا )اهللا عليه [وآله] صىلَّ

مَ  :عاىلٰ ت هللافأنزل ا ،اموننكلِّ وا ال يُ قسموأ ،ا اهللا ورسولهنق صدَّ 
�
ا  إِ�

ُ  اهللاُ  ُ�مُ ِ�� وَ 
ُ

نه لصالة ذِّ ؤن بالل مأذَّ  ثمّ  ،اآلية ...  َورَُسو�

 ،كع وسائل يسألاجد ورافمن بني س ،ونلُّ َص يُ  فقام الناس ،الظهر

ٰ ص(سول اهللا سائل رأخرب الف ،عه وهو راكعيل خامت ٰى فأعط اهللا  ىلَّ

مَ  :هللا لعلينا رسو ]]٢٧٠فقرأ /[[ص  ،)]عليه [وآله
�
ا  إِ�

ُ   اهللاُ ُ�مُ َوِ�� 
ُ

 آخر اآلية. إىلٰ   ... َورَُسو�

 :الرتجيح ملا رويناه من وجوه إنَّ  :ولقأ 

 ونزارة هذه الرواية.القائلني كثرة الرواية و :ادهأح

منها دولة   ،فةتلبتها دول خم عقل اهللارسو امأيَّ  أنَّ  :الوجه الثاين

ن  عمر بإالَّ  ميع أعداء جماهروناجلو ،ن الزبرية وعبد اهللا بيَّ مأُ بني 

الوضع من  عىلٰ  ن معاوية يبذل الرغائبكاو ،لعزيزعبد ا

تضع  نوناً املكاتب ف مون الصبيان يفلِّ عيُ  وكانوا ،هوسبِّ   عيلٍّ 

ب أربعامئة ن جندرة بلسم معاوية بذل نَّ إ ٰى حتَّ  ، من عيلٍّ 

د عب واآلخر يف حدمها يف عيلٍّ أ عل جي معنيني ف درهم عىلٰ أل

 :قوله تعاىلٰ  هوو ،ذلك إىلٰ  جابفأ ،)لعنه اهللا( الرمحن بن ملجم

 َا�� َوِمن  
ْ

َسُه ااِس َمْن �َ�
ْ
ف
َ
 تِ بْ ي �

َ
 هللاِ اِت ااَء َ�رْضَ غ

  :اآلخر ٰى واملعن ،]٢٠٧ [البقرة:
َ
ٰ ا تَ َو�ِذ

�
ر َ�ٰ سَ  َو�

َ ْ
ِض ِ� األ

سِ 
ْ
 ِ�ُف

َ
 يفباملدح  قتعلَّ امل ٰى املعن ،]٢٠٥ [البقرة: ايهَ �ِ  د

 .يلٍّ يف ع بالذمِّ  قتعلَّ وامل ] عبد الرمحن]٢٧١ [[ص/

ومجلة من   ، لحااس ليس فيها صورة عن ابن عبَّ الرواية  إنَّ  ثمّ 

 .وهي قرينة صواهبا ،لحواوايات فيها صورة أ هذه الر

 ،ري ثقة من غ  مع ه س علَّ ه فل ت عن صحَّ  س إنْ ا عبَّ ن ية اب ا روا وأمَّ 

  به. الظنُّ   بمن مل حيسن   ]الً ث م [   ه أو حسن ظنِّ ، ما سمع   عىلٰ  ذلك   ٰى فأدَّ 

ا كان أزهد علي�  أنَّ ( :منها ،فنون اخلالف بق اجلاحظ يفعلَّ تو

 ؟).الزكاةعنده مال جيب فيه فكيف حيول احلول و ،اسالن

 در صنيع رجل يفن ق لغ مان بولو كان ذلك كذلك ما ك( :قال

هذه  ه إىلٰ يبلغ ب ا إنْ ة ماجبودرمهني من زكاته الوم إعطاء دره

 .)قدرليس فوقه ذي ال رقدلا

 فإنْ ( :قال ؟)،صيلِّ  وهو يُ إالَّ  يزكِّ  يُ فق له أالَّ اتَّ  يفوك( :قال
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أو يكون  ،غارالة  أن تكون مشهورة كقصَّ الَّ الداللة إ د اآليةفيت ال

 أنَّ  عىلٰ ل الرسو ينصَّ  أو أنْ  ،غريهمغري ما قال  عىلٰ  لفظه يدلُّ 

 ابصحفيه أ  ختلفا امان كذلك و كول ، عيلٍّ ت يفنزلهذه اآلية 

 .)التأويل

أبا عثامن  إنَّ  : هذه اجلملة ول عىلٰ ]] والذي أق ٢٧٢ [[ص/

 أنَّ ا ذكر وهاهن ،مري املؤمننيأزهد من أ أبا بكر  أنَّ  ٰىض م امأسلف في

 ني.وليف أحد الق ال حمالة كاذبفهو  ،لناساأمري املؤمنني أزهد 

ه في بجي ال حوالً قاء املاستبهد الزكيف جيامع ( :قوله

قال  تعاىلٰ  اهللا أنَّ  :أحدها ،ساقط من وجوه ولق  )،لزكاةا

  :9 لرسوله
َ

 يَدَ َوال
ْ

َعل
ْ َ
ٰ  كَ  �

َ
 إِ�

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
  َمغ

َ
 َوال

َ
ُسْطها ُ�نُِقك

ْ
 تَ�

 
� ُ

� 
ُ
ُعَد َ�ل

ْ
تَق

َ
�َْسِط �

ْ
 و ال

ً
ُسورما

ْ َ
�  

ً
 ال أي ،]٢٩ :اءرس [اإل �ا

  ،بعتهنت متافتعيَّ  فاً وال متال بخيالً  تكن
َ
ق
َ
 ل

ْ
  د

َ
� 

َ
�ُ ن

َ
رَُسوِل  ْم ِ�  ل

 اِهللا 
ٌ
َوةٌ َحَسنَة سْ

ُ
 ].٢١ حزاب:[األ أ

وجوهبا حمصور كاة الز أنَّ  احظ عىلٰ جلا فبناء ،هذاا عن أرضبن

وهبا  وج ]يف[ ٰى راعيُ ت ال إذ الغالَّ  ،دليل جهلهاحلول  ول ؤيف ح

 نت فيهعيَّ ل تنخ أو جاءه ثمر زرع زرعاً ا موالن لَّ لعف ،احلول

 ك.لت ذوق  ؤه يفاأد نة وكاالزكا

ده يكون عن أنْ  نبيٍّ  اهد أونكر لزستَ فهل يُ  ،أرضبنا عن هذا

هذا ال  ؟ته حرضيف  الفنونه ومنفعته ه وحركتفرلسعر مخسة أبا

كمة ورشف ب احلمذاه ة والنَّ سفيه ال يعرف السُّ الَّ ينكره إ

 ،سواه نمل غريه وذلَّ  يديه احتاج إىلٰ  ذل ما يفب إذ من ،زاياامل

 نفس ترٰىض  كلُّ  ماو ،نفسه لُّ ذِ ]] يُ ٢٧٣ [[ص/ال من ؤملوا

 ة.ذائل الدنيَّ ة والرباملهابط السفليَّ 

 يبلغ به هذا ٰى بدرمهني حتَّ قدر الصدقة وما بلغ من ( :لهوق 

 ). املبلغ

 بحث مع إلٓهصواب الرواية من  رناهرَّ الذي ق  هذا مع :قلت

 لوجود.ا

ن با ضنالغر اً فيه ناقضالذي رشع  فإنَّ  ،أرضبنا عن هذا

ارة الدرمهني برهان زامم كام ذكر مع نإذ كان الشكر الت ،غرضنال

 إىلٰ  فهي نظراً  ]الَّ إو[ ،)اهللا عليه اتلوص(ص موالنا إخال

 ذكر.كام  املدح التامِّ  حقارهتا ليست موضع

ظ أحداق يوق  اد أنْ أرجالله  اىلٰ اهللا تع لعلَّ ف ،عن هذاأرضبنا 

هلم عوج  ماً مقوِّ  ،مثل فعله اعلويف حيث مل ،مِّ جللثناء ابا لنيالغاف

 لك.غفلتهم بذ

 كثرياً   أنَّ بنيِّ يُ  أراد أنْ له جال تعاىلٰ  اهللا فلعلَّ  ،عن هذا بناأرض

يف   تعاىلٰ هللا لريجع إىلٰ  ،ةيَّ امله خلوص النق ال تقارن أعن يتصدَّ ممَّ 

 أثرها. ٰى رة حيث ينيَّ إخالص ال

 ملن يبالغ يف الثناء  نيِّ بيُ  أنْ أراد  عاىلٰ اهللا ت لَّ لعف ،أرضبنا عن هذا

 قات غريصداليك اته أنَّ  األموال الوافرة إنسان عند إعطاء عىلٰ 

ا يف   يعتمدوا عليه ويقصدولئالَّ  ،حلاتقاصد الصامنوطة بامل

 .وافيزلُّ ليه ت إاملهامَّ 

ه ألجل درمهني وال جَّ تو ناء اجلمَّ م يرون الثذلك أهنَّ  انبي

  أو ليزيل عن  ،اجلمِّ  الطاء املبإعه ]] غري٢٧٤ [ص/[ ه إىلٰ توجَّ ي

خله الزهو يد لئالَّ  ]،ه خملصأنَّ [ه خملص نَّ أ  خاطر من يظنُّ 

 ب.والعج

غري  ل صالته ال يفالزكاة يف حا ٰى ا استطرافه لكونه أدَّ وأمَّ 

القابل وقعود من  لَّ حامل ٰى ه رأ بام أنَّ  :ب عنهاجلوا نَّ فإ ،تلك احلال

بعث  اهللا تعاىلٰ  أو ألنَّ  ،تهمحر اغتنام ٰى رأ مساعدته فن ع حرض

به عقيب  ىلٰ عا تللحارضين قدر عناية اهللا رظهِ ل ليُ ك السائذل

خيم يف مدحته و إرغام األعداء بتفام أنزل من اآلي صدقته ب

 عنهم. منهم ومن غاب  حرضناحيته من 

د  فق  )،ارالغرب أو ما يناسب خ لفظ دالٌّ  اه إمَّ إنَّ ( ]:قوله[ا أمَّ و

 أنَّ بقرائن أحوال  9 عن أعيان وعن النبيِّ  اً ا رصحيوينر يامف انَّيَّ ب

 ،رار فقد تكرَّ ث الغا حديوأمَّ  ،نني ؤمملا اآلية نزلت يف أمري

 .ر اجلواب عنهوتكرَّ 

 :ف منهة عند استثامر الرشاجلاروديَّ لسان وقال 

    ٰى اهلول أمح بأنْ  راضٍ ني أنَّ  عىلٰ 

  ايَّ ل وال يلَّ  عوأخلص منه ال 

املؤمنني ما اآلية يف أمري  أنَّ  عىلٰ  لو نصَّ  النبيَّ  إنَّ ( :قوله اوأمَّ 

 ،ة بعيد عن صواب النقلنَّبالسُّ  فقول رجل جاهل  )،يهف لفوااخت

 ا.وما لزم ذلك بطالهن ،اد� تلفة جإذ اآلثار النبوية خم

يف القرآن  ظ يلزم الطعن  احقود بحث اجل ]] وعىلٰ ٢٧٥ [[ص/

املختلفة يف   ات حسب اآلينه ع ون لفت سلمون خمامل إذ ،يد ملج ا

  اختلفوا فيه كان ا م نبطالالف يف التأويل لزم االخت  فألنْ  ،ظاهرها 

 ي. غب  إالَّ وما جيهل مثل هذا    ،يف فساد القرآن وهو كفر   هذا سعياً 

*   *   * 

 هـ):٦٧٦ (ت ق احلّيل ين/ املحقِّ لدِّ ُأصول ااملسلك يف 

  :اىلٰ تعله قو :منها  ]]٢٤٨[[ص 
�
ُ  مُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ�

ُ
 اُهللا َورَُسو�
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 ِ
�

ِ َوا�
�

 يَن يُِقيمُ يَن آَمنُوا ا�
َ
 ص� ا�ون

َ
تُ ال

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
  اون

َ
� ةَ وَُهْم�ز�

 رَ 
َ
].٥٥[املائدة: � اِكُعون

 و
�
 ،»اهللا  لكم إالَّ ال ويلَّ قوله: « ٰى ، و جيري جمرللحرص  امَ إِ�

ذلك نَّ ة، ألرصالن ويلُّ ه راد بيُ  نْ ة أ الستحال )أوىلٰ ( ٰى بمعن )ويلٌّ (و

،هل ركوعحا يف ٰى ملن زكَّ الية ثابتة ن الوفتكو ، اعلي�  ال خيصُّ 

.  لعيلٍّ ذلك إالَّ  ومل يثبت

*   *   *

هـ):٦٧٦حلّيل (ت ق اة/ املحقِّ الرسالة املاتعيَّ 

قوله :تهإمام ة عىلٰ الث يف الداللثه الالوج]] ٣١٠[[ص 

مَ : تعاىلٰ 
�
ُ وَ ُهللا َورَسُ اُم �ُ ِ�� وَ ا إِ� ِ و�ُ

�
ِ يَن آمَ ا�

�
 يَن يُقِ نُوا ا�

َ
يُمون

 
َ

ال  ةَ ا�ص�
ْ
 وتُ  َو�ُؤ

َ
  ن

َ
�  رَ ْم وَهُ  ةَ ا�ز�

َ
ومل تثبت ،] ٥٥ [املائدة: �اِكُعون

ب أنْ ق وهو راكع، فيجه تصدَّ ، فإنَّ  لعيلٍّ  هذه الصفة إالَّ 

وفة إليه.تكون اآلية مرص

*   *   *

هـ):٦٩٩لبحراين (ت يثم ان ماب /امةقيالالنجاة يف 

ل بالنصوص، وهي ]] النوع الثاين: االستدال٩٤[ص [/

ة:ثالث

مَ : قوله تعاىلٰ  :ل] األوَّ الربهان[
�
ُإِ� ُم اُهللا َورَُسو�ُ ا َوِ���ُ

يَن َوا ِ
�

 ا��
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 آَمنُوا ا�

َ
ال  ص�

َ
تُون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
� ْموَ  ةَ  ا�ز� هُ

 رَ 
َ
عىلٰ  بنيٌّ ة مذه اآليستدالل هبالوا، ]٥٥ :دة[املائ � اِكُعون

مور ثالثة:أُ 

.] أوىلٰ ٰى عناملحمتملة يف اللغة [ لفظة الويلِّ  : أنَّ أحدها

ها. هاهنا من  اإلرادةهذا االحتامل متعنيَّ  الثاين: أنَّ 

 يمُ قِ يُ املراد بقوله:  الثالث: أنَّ 
َ

ال  ا�ص�
َ
  ةَ ون

َ
تُون

ْ
  َو�ُؤ

َ
� ْمةَ وَهُ ا�ز�

 رَ 
َ
يكون مات أنْ املقدّ ذه زم من هوحده، ويل  عيلٌّ  � اِكُعون

ٰى نوذلك معمورهم، أُ ف يف ة والترصُّ مَّ بتدبري األُ  أوىلٰ   عيلٌّ 

. كونه إماماً 

داملربَّ  ا النقل فإنَّ رف، أمَّ هنا بالنقل والعبيا: فوىلٰ مة األُ ا املقدّ أمَّ 

هو الويلَّ  نَّ : إاىلٰ عتاهللا ن صفات ع اب العبارة)ل يف كتاب (كتقا

لكميت:ل اقا ،ألحّق أي ا ألوىلٰ ا

ه ليِّ األمر بعد و ونعم ويلُّ 

بملؤدِّ ونعم ا ٰى التقو جعنتوم

أراد املقيم بتدبري األمر.

هها ألنَّ ه وليُّ ف بأنَّ وَص يُ  أخا املرأة  : فإنَّ ا العرف ]] وأمَّ ٩٥[[ص / 

نفالل: قا وي  له، يلَّ ال و من  ان ويلُّ لط ويقال: الس  العقد عليها،  لك يم 

ف فيه باألخذ والعفو.بالترصُّ  حّق ان أ إذا ك   الدم،   ويلُّ 

يقال بحسب االشرتاك ويلَّ ال هنا أنَّ لثانية: فبيامة اقدّ ملا امَّ أ و

النارص، لكناين: والث ،ا: ما ذكرناهدمهأح :معنيني اللفظي عىلٰ 

 قلنا:اموإنَّ رناه، ما ذك ها عىلٰ ل محفتعنيَّ ، ]رص [منتٍف انال محلها عىلٰ 

:لوجهني ارصالن ا عىلٰ لهر محه يتعذَّ نَّ إ

املؤمنني، ة يف حقِّ امَّ ة عرصلنا ٰى بمعن الوالية أحدمها: أنَّ 

تجاملؤمنني، ين كلِّ  قِّ ة يف حاملذكورة هذه يف اآلية غري عامَّ والوالية 

امة، وإنَّ نرصال اآلية هي ملذكورة يفا يةال تكون الوال أنْ من الثاين 

نَّ صيغةة، ألامَّ تكون ع يمتنع أنْ ي يف اآلية التالوالية  نا: إنَّ قل

نيني املوصوفيف املؤمن - ة يف اآليتي ال -ية اللوا حرص(إنَّام) تفيد 

،عرل والشفللنق تفيد احلرص )امنَّ إ(صيغة  ا أنَّ بتلك الصفات، فأمَّ 

  فاد حرص ندي درهم، أ لك ع امقال: إنَّ  ل إذاقائال ا النقل فألنَّ أمَّ 

،فاً اليوم رغيلت ام أكلك قولك: إنَّ ، وكذواها سم م ونفيهالدر

واحد.يف رغ ىلٰ عد زاي ما مفهومه نف فإنَّ 

:ٰى قول األعشا الشعر فمَّ أ و

رِ ة للكاثالعزَّ  وإنَّام   حٰىص  منهمولست باألكثر 

ه.ثر وهو مرادابالك ن ليسة عمَّ ه يفهم نفي العزَّ فإنَّ 

بالصفات املذكورة وفنيموص او ليسنياملؤمن كلَّ  ام قلنا: إنَّ وإنَّ 

 اْم رَ هُ وَ : عاىلٰ ]] قوله ت٩٦/[[ص  ألنَّ  ،ةيآليف ا
َ
اإمَّ  �ِكُعون

، والثاين باطل لوجهني:أو استينافاً  الً كون حاي أنْ 

، فيكونالركوع وهي مشتملة عىلٰ ه ذكر الصالة أحدمها: أنَّ 

.اراً تكر ٰى خرأُ ة مرَّ  وعاف ذكر الركاستين

املتبادر إىلٰ  نَّ ، فإ)وهو راكب يداً ت زرأي( :قال نم نَّ : أ الثاين

الذهن ة إىلٰ ، واملبادركوبيف حال الر ة كانتؤيلرا أنَّ فهم السامع 

دليل احلقيقة.

 ة لقوله: مَّ ة عاالنرص ٰى الوالية بمعن نَّ إ :ام قلناوإنَّ 
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُون

 
ْ
ِمنَ َوا�

ْ
ْوِ�َ �َ  اُت ُمؤ

َ
ُضُهْم أ

ْ
ٍض ع

ْ
ذكرنابام  فثبت ،] ٧١ وبة:[الت اُء َ�ع

ةالنرص ٰى بمعن اليةلوا أنَّ و ،ةاآلية غري عامَّ  التي يف ةالوالي أنَّ 

اليةلوا وحيث امتنع محله عىلٰ  ،ٰى خرايرة لألُ مها مغوإحدا ،ةعامَّ 

،فترصُّ ّق بالألحوا األوىلٰ  ٰى محله عليها بمعن ة تعنيَّ النرص ٰى بمعن

عنيني.ن امللث هلذيه ال ثارضورة أنَّ 

ك إمامة أمري من ذل مه يلزلثالثة: وهو أنَّ مة ادّ قاملا أمَّ 

ن وجوه:نه مياب ، املؤمنني
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ض املراد من هذه اآلية إثبات كون بع ثبت أنَّ لـامَّ ه ل: أنَّ األوَّ 

ذه ه داللة زم، ل ذلكمام إالَّ لإل ٰى معن والة، مَّ يف األُ  فاً الناس مترصِّ 

هذه اآلية ال  أنَّ  ة عىلٰ مَّ عت األُ د أمجناس، وق بعض ال عىلٰ  اآلية

يل لزم تعط أيضاً ه متولو مل تقتض إما،  غري عيلٍّ  إمامة يضتقت

 عىلٰ من اجلزم بداللة هذه اآلية  بدَّ ئز، فال ه غري جانَّ إ، وآليةا

 إمامته. 

اآلية،  ذهمراد هب ا علي�  أنَّ  ة أمجعت عىلٰ مَّ األُ  الثاين: أنَّ 

 ٰى هبا أم ال؟ ومت أيضاً  اده مرغري أنَّ  ]]٩٧وا /[[ص ام اختلفنَّ وإ

حتتها  يلٍّ اندراج عمجاع إلبا اآلية اإلمامة، وثبت مقتٰىض  ثبت أنَّ 

باإلمجاع،   ه نفي إمامة غريهّم يلزم من ثبوت إمامتثبتت إمامته، ث

ها تندرج حتلو ا غريه ا، ألنَّ ج غريه حتتهمن ذلك نفي اندرا ويلزم

 . إماماً لكان 

ه  ألنَّ ،  عيلٍّ  قِّ يف حهذه  ولنز ون عىلٰ فرسِّ أطبق امللث: الثا

غري،  ال يكون هو املراد أنْ  بق وهو راكع غريه، فوجيتصدَّ  مل

 ة.احلجَّ  فهذا تقرير هذه

ام  بل إنَّ  ،ل والثالثوَّ يف املقام األ نا مل ننازعكمال يقال: إنَّ 

 رص؟النا راد بالويلِّ ه ليس املقلتم: إنَّ  مَ فلِ  ،الثاينكم يف املقام ننازع

والوالية املذكورة  ،ةة عامَّ النرص ٰى يف اآلية بمعنية اللواه: قول

 .ةية غري عامَّ اآله هذيف 

ة امَّ كانت ع وإنْ  وىلٰ ة يف اآلية األُ رصلنا ٰى قلت: الوالية بمعن

 ٰى بمعن اً يضة أ هذه اآليتكون يف   أنْ تنايف ال ا أهنَّ املؤمنني إالَّ  يف حقِّ 

من املؤمنني حد وا كلَّ  نَّ اآلية أ لكت ٰى معن نَّ لك ألة، وذالنرص

 ىلٰ ه تعاوأنَّ  ،كذلك اً يضة لآلخر، واحلال هاهنا أ موصوف بالنرص

مَ  بون بقوله:، أحدمها: املخاطم املؤمنني قسمنيقسَّ 
�
ا َوِ��ُ�ُم  إِ�

 ُ
ُ

ِ وَ بقوله:  : الذين عناهم هامانيوث ،اُهللا َورَُسو�
�

  ، يَن آَمنُواا�

ورسوله اهللا رصكم نا امنَّ نني: إمن املؤم عضب لِّ ه قال لكنَّ فكأ

ق ت مطلباإث ذلك ظهر أنَّ  تثبا نني، وإذاآلخر من املؤم والبعض

  ىٰ فسمَّ ة أحد، املؤمنني ال ينايف نرص د منواح ة لكلِّ النرص

 ]]٩٨/[[ص  ال يكون بني ينئذٍ املؤمنني بالقسم اآلخر منها، وح

ام إنَّ  ه:ولبعض، وبني قار ات بعضهم أنصله: واملؤمنون واملؤمنوق 

 نوا، منافاة.مورسوله والذين آاهللا م ارصكن

 ة؟خاصَّ  ية التي يف هذه اآليةوالال قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  كنل مناهسلَّ 

الوالية يف املؤمنني  تفيد حرص )امإنَّ (صيغة  قوله: ألنَّ 

 ؤمنني ليسوا كذلك.ملا وكلُّ  ،كورةبالصفات املذ فنياملوصو

 ، بيانه من وجوه:حلرصد افيت )امإنَّ (كلمة  أنَّ م سلِّ ال نُ ا: قلن

ول:  تقا، واالستفهام عليهد كيتوه حيسن دخول الل: أنَّ األوَّ 

، )رغيفاً  أكلتام إنَّ (، وإذا قال إنسان: )وحده ام جاءين زيدإنَّ (

 أنَّ  مكندوع )،ثر؟أك أو واحداً  فاً غيكم أكلت، ر(يقول:  حسن أنْ 

ا متنعو نْ كم أ يس لالشرتاك، ولا ستفهام دليلحسن التوكيد واال

 امفهسنون دخول االستتستح كمألنَّ  ،حسن ما ذكرنامن 

ضاء أظهر من اقت اقتضاءها له نَّ موم مع ألعغ اصي توكيد عىلٰ وال

 .للحرص )امإنَّ (

 سيل غريه أنَّ  عىلٰ  ال يدلُّ  )ريف الدا زيداً  إنَّ (قوله:  الثاين: أنَّ 

زيد  امإنَّ ( :لائلقل اقو أنَّ  قتٰىض فا ،للتوكيد ، وكلمة ما دخلت فيها

 فيها.غريه ليس  أنَّ  عىلٰ ك ذل دلُّ فيها، وال ي هتأكيد لكون )يف الدار

، )علمام الناس أهل الإنَّ (يف العرف: م يقولون الثالث: أهنَّ 

 ةيَّ ة والرجولنيَّ ون نفي اإلنساد، وال يري)ام الرجل هو الشجاعإنَّ (و

 ة يفليَّ الرجووة انيَّ اإلنس أنَّ  املرادالشجاع، بل  غري العامل وغرين ع

 .اً العامل والشجاع أظهر آثار

يف املؤمنني  رصتفيد احل )امإنَّ (ة صيغ منا أنَّ سلَّ  ثّم إنْ 

هم املؤمنني ليس كلُّ  نَّ إ :قلتم مَ لِ ف ، بالصفات املذكورةاملوصوفني

 الصفات؟موصوفني هبذه 

ْم ه: قول م أنَّ سلِّ ا ال نُ ، فإنَّ كعاً را ونهك الزكاة حال اأمَّ  وَهُ

 واِكعُ رَ 
َ
 لوجوه: ، للحال، بل هو استينافنيَّ متع �ن

  الزكاة وهو راكع، حسن ٰى قال: فالن أدَّ ذا ل إالقائ ل: أنَّ وَّ ألا

اها حال الركوع أو قبله وهو فيقال: أدَّ ]] ٩٩[ص /[ فهمستَ يُ  أنْ 

 اك.شرتالفهام دليل اع؟ وحسن االستاآلن راك

 يمُ يُقِ : عاىلٰ وم من قوله تفهامل نَّ أ : اينالث
َ
 �ص�  اون

َ
  َو�ُ  ةَ ال

َ
تُون

ْ
ؤ

 
َ
�  عُ اكِ رَ ْم ةَ وَهُ ا�ز�

َ
ه ال إنَّ ف ،هنم وعادهتممن شأ لكذ نَّ أ  �ون

ه مل ة واحدة، ومعلوم أنَّ بفعل مرَّ  ٰى لقول يف من أتيقال مثل هذا ا

 كعون.را مصفتهم أهنَّ  يكن إيتاء الزكاة ومن

ضوع، ع واخلاخلشو بكامل الصالة خملٌّ لزكاة يف ء اأدا لث:ثاال

مري وذلك ال يليق بأ ،اهلامكللصالة أو ل يكون مبطالً  أنْ ا مَّ وذلك إ

 املؤمنني.

ة حال الركوع الزكا إيتاء ح عىلٰ اآلية لو أفادت املد نَّ الرابع: أ

 نا،يف حقِّ  ه ليس كذلكنَّ إليها، ومعلوم أ  ة مندوباً نَّلكان ذلك ُس 

 للحال.او ليست هذه الو أنَّ  ناعلمف

 .بعده يكون تكراراً ع الركوفذكر لصالة ذكر ا ٰى ا جره: ملوقول
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ه، فال فياخلصوص ترش ره عىلٰ ن ذكغرضه م ل أنَّ حيتم: نالق 

 هو بالذكر، الحتامل أنْ  ال خيصُّ جود أرشف إذ يلزم من كون الس

ع  ومطلع عليها، صلحة ال يم يفيكون يف ختصيصه هبذا الترش

 .ثبت القطعتامل ال يحالا هذا

 منه احلال.  مَ هِ فُ  ،)اكبوهو ر زيداً رأيت ( :من قال نَّ قوله: إ

 ،)ويبني داري يفالن حيارب عنِّ( :لقيذا ه إم أنَّ سلِّ نُ  ال ا:نقل

 هاهنا، وهب أنَّ  ه حيارب عنه حال كونه بانياً ه أنَّ م منفهَ يُ  ه الفإنَّ 

  كعني حال كانوا راما  مبأرسه لكن املؤمننيالستئناف ا نهاملراد م

 يكون راكعاً  ما من شأنه أنْ  عىلٰ اكع لرمحلنا ا قلنا: إذا ،نزول اآلية

 . ؤمننيملا ا يف كلِّ عام�  ارص

 املؤمنني يكون نْ  الوجه الثاين: أ ]] قوله يف١٠٠[[ص /

من قوله  َف رِ ة أمر ظاهر عُ النرص ٰى أولياء بعض بمعنبعضهم 

مُ : اىلٰ تع
ْ
ِمنُ َوا�

ْ
 ؤ

َ
مُ وَ ون

ْ
 ا�

ْ
ْوِ�َ عُْضهُ اُت �َ ِمنَ ؤ

َ
  فال  ،عٍْض اُء �َ ْم أ

 ائدة.ية فآلمحل ان يف يكو

 يصحُّ  مَّ احلكم العا ئد: أحدها: أنَّ افوث قلنا: بل فيه ثال

 البعض املعنيَّ  عىلٰ  صيصلتنا ابعض منه كان، وأمَّ  ختصيصه أّي 

 القصد أنَّ  لثها:وثا ذكر.يف بالالترش ذلك فيه. وثانيها:  فال يصحُّ 

ليهود ونفيها عن اني للمؤمنني، ة املؤمنبات واليثة إاآليب

ري وهذا املقصود غ ،ةياآلعليه سياق هذه  ما دلَّ  عىلٰ  ٰى صاروالن

مِ قوله:  حاصل يف
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

ْ
 َوا�

َ
ِمنَ نُون

ْ
ْوِ�َ ُهْم عُْض اُت �َ ُمؤ

َ
اُء  أ

 .َ�عٍْض 

املؤمنني  ولياءوا أ ليس ٰى ال يقال: العلم بكون اليهود والنصار

 هذه اآلية.  إىلٰ يه ة فحاج فال ،ريورض

 يضسبب يقت ت عىلٰ لَّ ية دآلكون ات يمتنع أنْ ول: ال ا نقألنَّ 

ذلك مل ، وإذا مل يمتنع ٰى راليهود والنصا ةيف وجوب نرص شكُّ ال

ه ال فائدة يف نزول اآلية لبيان ذلك، كيف وقد نَّ أ  عىلٰ  يكن القطع

، ةهليَّ اجلا لف يفح اعنقهيود بني قي ج وبنياخلزر ه كان بنيروي أنَّ 

هتم نرص عىلٰ ل] لو[سيب أ بن اهللا عبد أقام  9 يُّ أرسهم النب فلامَّ 

 عىلٰ  [سلول] يبأ بن اهللا خل عبد ود الصامت ادة بنعبي ونود

اهللا فأنزل  ،9 فأطلقهم النبيُّ يه عل وسأله وألحَّ  9اهللا  رسول

م دَّ قت ]]١٠١ /[[ص ه إذامن أنَّ   اعتقدواهذه اآلية متنعهم عامَّ 

ك تزام ذلوجب ال ٰى ارة مع اليهود والنصاهليَّ اجليف حلف 

 ف.احلل

 جديدة.ا فائدة نما ذكر ىلٰ ع يف محل اآلية نَّ ر أ فظه

 إقامة عيلٍّ  عىلٰ  صَّ قد ن ه بيان أنَّ  ىلٰ إ ه ال بدَّ منا أنَّ ثّم إن سلَّ 

 نصَّ  ه قدندهم أنَّ وع ،ةهذه اآلية مدنيَّ  ألنَّ  ،اا جلي� من قبل نص� 

اخلفي بعد  النصَّ  نَّ أل ،ا، بل هذا لكم ألزمجلي�  اة نص� كَّ بميه عل

 ورد بعد نصٍّ  خاصٍّ  صٍّ ن نمفيه فائدة ون تك أنْ  أوىلٰ  جليلِّ  انصِّ ال

 وَ  :قوله تعاىلٰ  ، ومعلوم أنَّ عامٍّ 
ْ
ُمؤ

ْ
 ا�

َ
ِمنَ  ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
اُت َ�ْعُضُهْم  َوا�

ْوِ�َ 
َ
ه قد ألنَّ  ،صُّ اخلمله ا حيتل ما الالتأوي حيتمل من اُء َ�ْعٍض أ

ذلك خل يف ه غري دانَّ إ :عض األشخاصيقول قائل يف ب يمكن أنْ 

بحيث إذا قال  ه بصفة اللفظ العامِّ أنَّ  ممن أين لك :ليقو إذ، لعامِّ ا

فيثبت  ؟املؤمنني مل يمكن هذا القول شخص ويلُّ هذا ال :اىلٰ عتاهللا 

ذي ال ٰى عنامل ا عىلٰ لهمحن م ئدةً أكثر فاما ذكرنا  محل اآلية عىلٰ  أنَّ 

 ذكرمتوه.

يف  تيالالية ولل ار محذُّ تع يضتمتوه يقما ذكر نَّ أ منا ثّم إن سلَّ 

ه اإلمامة من وجو عىلٰ ففيها ما يمنع محلها  ،ةنرصلا عىلٰ  اآلية

 ثالثة:

 قوله:  ل: أنَّ األوَّ 
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ْم  ةَ وَ ةَ َو�ُؤ هُ

 ُعواكِ رَ 
َ
ثر من ولفظ اجلميع يفيد أك ،وعسبعة مج ىلٰ ع مليشت �ن

 .رظاهرك للد تواحال فحملها عىلٰ  ،واحد

فلو كان املراد  ثبوت الوالية يف احلال، يضتقت اآلية ثاين: أنَّ لا

حال حياة  إماماً   ون عيلٌّ يك م أنْ امة لزة اإلماآليمن 

 ه باطل.وإنَّ  ،9 النبيِّ 

  ،يف احلال صالً كان ذلك حا ةحبَّ ة واملرصلنا محلناه عىلٰ ا لو أمَّ 

 ه عليه.فوجب محل

  ينايف محلها عىلٰ ا هدعب ماية وهذه اآلما قبل  : أنَّ الثالث

 ] وجوه:]١٠٢/[[ص  مامة، وذلك منإلا

 يَ قال:  ه تعاىلٰ أحدها: أنَّ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
 َها ا�

َ
َُهوَد  يَن آَمنُوا ال وا ا�ْ

ُ
ت�ِخذ

َ
� 

ْوِ�َ  ىٰ ارَوا��َص 
َ
ُضُهمْ  ءَ اأ

ْ
  َ�ع

َ
قال:  ثّم  ، ]٥١ [املائدة: ٍض اُء َ�عْ ِ�َ وْ أ

 
�
ُ وسُ رَ  وَ ِ��ُ�ُم اهللاُ ا وَ مَ إِ�

ُ
� ... ا هنَّ أ ذلك  نظاهر مالو ،اآلية

ذا سان إاإلن ألنَّ  ،ٰى ارلنصوا دوالتي نفتها عن اليهأثبتت الوالية 

ت ثبه ألوا أنَّ أهل الصالح، عق كمام وليُّ اق: إنَّ سَّ قال ألقوام الفُ 

 لاإلمامة ب وليست هي ،ٰى رود والنصاة عن اليهنفيَّ ملاالية الو

 النرصة.

َ�ْعُضُهْم  :ٰى والنصاريف صفة اليهود  اىلٰ تع : قوله[ثانيها]

ْوِ�َ 
َ
ٍض اُء �َ أ

ْ
مع بعض  الية الثابتة لبعضهملوا ومعلوم أنَّ  ،ع

 9 و النبيُّ هلا ه املستحقَّ  ألنَّ  ،فقاق الترصُّ ليست والية استح
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 ة، ألنَّ رصلنا لك اآلية عىلٰ محل تجيب  فإذاً  ،بعده نيمام املسلمإو

د وعن وج تعاىلٰ اهللا فأخرب  ،هنع فعيدو اً بعض بعضهم كان ينرص

 رصة احلاصلة بينهم.املنا

ُهمْ : وثالثها: قوله تعاىلٰ 
�
تََو�

َ
هُ َوَمْن �

�
إِن

َ
ُ�ْم ف

ْ
ُهمْ  ِمن

ْ
 ، ِمن

 ة. خذهم أئمَّ يتَّ ومن  :لاق  اوم ،لدفع عنهمة واوالتولية هي النرص

 اَهللا اآلية:  عدب وله تعاىلٰ ها: ق ورابع
�

تََول
َ
ُ سُ َورَ َوَمْن �

َ
  و�

 ِ
�

 ة ال توّيل ّيل النرصاملراد من اآلية تو نا أنَّ مفعل ، َمنُوايَن آَوا�

 اإلمامة. ] محل الوالية عىلٰ ه املانعة [عنفهذه هي الوجو ،اإلمامة

 اله منا أنَّ سلَّ  نْ ا وإأنَّ ل: وَّ األ نا نجيب عألنَّ  ]]١٠٣[[ص /

 نَّ أل ،ثابتةة يرغاملا نَّ أ  ، وال شكَّ و املغايرةه اموبنا إنَّ ينايف لكن مطل

 ، اإلمامةنايفة ال تالنرص نَّ له، أل وغري مناٍف  اصِّ ر للخيمغا العامَّ 

 ه.ابيَّنَّاإلمامة، وقد  ٰى الوالية يف هذه اآلية بمعن نا أنَّ ل عيلكن املدَّ 

 ؟ة هذه خاصَّ ية يفالوال إنَّ  :قلتم مَ ـلِ  ه:ول ق ثاينال نوع

 من الدليل.  ا مرَّ قلنا: مل

 رص.تفيد احل )امإنَّ (لفظة  أنَّ م لِّ سنُ  القوله: 

 ذلك. ابيَّنَّقلنا: 

ه حيسن  نَّ إ : نفي إفادهتا للحرص منل وَّ  الوجه األه يفقول

 دخول التوكيد واالستفهام عليها. 

 نَّ ، ألإفادهتا للحرص عىلٰ  لُّ ا يدها ممَّ يل التوكيد علقلنا: دخو

 امَّ لف، ثانٍ  بلفظٍ  لوَّ ألاالذي يفيده اللفظ  ٰى املعن يد تقويةتوكال ٰى معن

  ، ده)(وح :بقوله ٰى املعن تقويته لذلك يف زيد صحَّ  ٰى املعن انحرص

 زيد وحده، مع ا جاءين إالَّ حسن قولنا: مفهو معارض ب وأيضاً 

 ا. ن اهه ) للحرصإفادة (إالَّ 

قول  ه أنَّ اهنا، وبيانن االستفهام فنحن نمنعه هسحا وأمَّ 

لغة العرب يم يف ق السللذوق افرِّ يُ  ال، ام أكلت رغيفاً ل: إنَّ القائ

 سن االستفهامال حي، فكام واحداً  نه وبني قولنا: أكلت رغيفاً يب

مناه لكن لو حسن االستفهام سلَّ  ، ال حيسن هاهناهناك فكذا 

 األصل. فالخ هنَّ إو ك،اهنا لزم االشرتها

ام الناس أهل العلم، إنَّ عرف: يف ال ه يقالإنَّ  قوله يف الثالث:

 ة.ب الشجاعحجل صاالر اموإنَّ 

 كلُّ هنا بالناس ليس املقصود ها :]] قلت١٠٤[[ص /

ام املقصود إنَّ دون غريه، وة بالرجوليَّ  رجل املختصِّ  بالالناس، وال

 ذٍ ئنيالرجل، وح الكامل وكذلك الناس املوصوفون بصفات

 بدليل أنَّ  ،ةاهرظ ا للحرصإفادهت لكن مناهسلَّ  ،ق احلرصيتحقَّ 

، ولوال هطباعهام عنوتنفر  مكالذا الحان هيستقب نبااجلاهل واجل

 تقباح.لك االسحصل ذملا  دهتا للحرصإفا

هم املؤمنني ليسوا كلُّ  إنَّ  :قلتم مَ ـوعن الثالث: قوله: لِ 

 ة؟لصفات املذكورموصوفني با

 م.ملتقدِّ ا يلدلقلنا: لل

 اكِ  رَ وَُهمْ ه: ولق م أنَّ سلِّ قوله: ال نُ 
َ
،   للحالمتعّني  �ُعون

 ناف.الستيهو ل لب

 : سبق بيانه.ناقل

  إىلٰ  ...اةالزك ٰى ا قال: أدَّ إذه ه أربعة أحدها: أنَّ لوجو :قوله

 آخره.

 عاً ذكر كونه راك فإنَّ  ،ه حيسن االستفهام هاهنام أنَّ سلِّ ال نُ قلنا: 

فهام االستن حسن منا لكسلَّ  ،كوع وال ما قبلهبعد الر امل ال حيتم

 صل.األ الفخ هاالشرتاك وأنَّ  عىلٰ  دلَّ 

 ا�ص� من قوله:  املفهوم إنَّ  :ثانياً قوله: 
َ
 يُِقيُمون

َ
  ىلٰ إ ...ةَ ال

 آخره.

 وأهل بيت الرسول   من عادة عيلٍّ  م أنَّ سلِّ قلنا: ال نُ 

تهم لذلك وفعلهم أهليَّ ن مناه لكلَّ س ،من عوائدهم ذلك، بل هو

 عاداهتم.  ٰى ة جمرهليَّ لتلك األموافقة 

 .باخلضوع الصالة خملٌّ  ل حاكاة يفالزاء دأ  : إنَّ ثالثاً  :قوله

بني جهات  عمج ه إنَّ ف ،ن متامهم، بل هو مسلِّ قلنا: ال نُ 

 د ومقوٍّ باجلمع بني الصالة والزكاة، وذلك مؤكِّ اهللا  االلتفات إىلٰ 

 .واخلشوعع وضللخ

لزكاة اء اإيت دح عىلٰ ملفادت ا: لو أ ]] قوله: رابعاً ١٠٥[[ص /

 ه.رآخ إىلٰ   ...حال الصالة

ة، نَّيكون ُس  وجب أنْ  حسن امفليس كلَّ  ،نوعةة ممزمالاملا: قلن

إذ كانوا يلزمون  ؟هم ة يف حقِّ نَّليس ُس  هم: إنَّ لتق  مَ ـن لِ لك

 املشاقَّ  ستلزمتا وإنْ  تعاىلٰ  اهللا بة إىلٰ مور املقرِّ أنفسهم مجيع األُ 

 ذاوإنا، ن ليست يف حقِّ نَُس  مهيف حقِّ  يسنَّ  ز أنْ والكلفة، فجائ

 بيانه. قالواو للحال كام سب أنَّ  تعنيَّ  ت كذلككان

اخلصوص  ع عىلٰ الركو رمن ذك ن غرضهيكو حيتمل أنْ  :قوله

 ترشيف.

مشتمل  هنَّ لوا أ ؤوِّ يُ  ، بقي أنْ ه يكون تكراراً متم أنَّ : قد سلَّ ناقل

رتم صل، وما ذكخالف األيف، لكن التكرار دة هي الترشائف ىلٰ ع

 :نيلوجه ه باطلوإنَّ  ،قِّ ه زيادة فليس بحأنَّ 
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 م يفلكالالواو لالستئناف لكان ا نيقول: لو كا أحدمها: أنْ 

أرشف من إقامة لصالة أتّم وذكر إقامة ا وذلك ألنَّ  ،ية الركاكةغا

باألرشف  أديب أنْ الفصيح  كالموعادة ال بعض أركان الصالة،

ف ا إذا علمنا أوصانَّ بام دونه، ألوخيتم  يبدأ  ال أنْ  فاألرشف

دون ذلك  فكمل ثّم ذكر لنا بعد ذلك وصاأل هالوج ؤمنني عىلٰ امل

يكون ذلك يف غاية  ذوق يف النفس، بل ينمل يكن للوصف الثا

 كة.لركاا

ه قبل  امَّ ع  قطعاً الم منالثاين: لو كان الواو لالستئناف لبقي الك 

  غري مفيد.  وهذا الكالم،  اكعون هم ر   : يقول ابتداءً   بمنزلة من   ر صا و 

لكن اخلطأ  ،عطفالئناف االستادوا بم أرهنَّ إ: ولنق بقي أنْ 

 من وجهني:  قائم

واو العطف  ق عىلٰ طلَ ستئناف ال تُ و االوا أحدمها: أنَّ 

 فاق.باالتِّ 

  عىلٰ  عطف لكن  منا العطفسلَّ  ]] والثاين: إنْ ١٠٦[[ص /

ة الصاليقيمون الذين  :يكون تقديره ا أنْ فإمَّ  ،زكاةلان يؤتو ذينال

ن عطف مجلة كوي ئذٍ ين؛ وحوهم راكعون اةزكالوالذين يؤتون 

 ؛ونوالذين هم راكع :ديرتقأو يصري ال ،ه غري جائزنَّ إو  ،مفرد عىلٰ 

؛ خالف األصل ه نَّ إاإلخبار والتقدير، و إىلٰ  يكون حمتاجاً  وحينئذٍ 

كر هذه فائدة زائدة لكن ذون يف ذكره كت نْ حيتمل أ  همنا أنَّ لَّ س

، للحالاو الو أنَّ  ذهن إىلٰ الق الكالم يوجب سب اجلملة عقيب

 قيقة.حلالذهن دليل ا والسبق إىلٰ 

مل  ني داري،ي ويبحيارب عنِّ ه إذا قيل: فالنإنَّ ف ،مسلِّ قوله: ال نُ 

 م منه احلال. فهَ يُ 

 قلنا: الفرق من وجهني: 

 حال البناء.باملحاربة  ةدعاه مل جتر الأحدمها: أنَّ 

  ما، بخالف ري ممكنغ بةحارالبناء واملاجلمع بني  : أنَّ الثاين

اة حال الركوع عادة كاجلمع بني إيتاء الز فإنَّ  فيه، حنن

 نفسه.، وهو أمر ممكن يف  يلٍّ لع

  ، وحينئذٍ يكون راكعاً  ما من شأنه أنْ  عىلٰ  قوله: حيمل الراكع

 . املؤمنني لِّ ا لكري عام� يص

 ألصل.ه خالف انَّ إو ،زاً نا: ذلك ال يكون حقيقة بل جمالق 

 أحدها أنَّ ، فوائد ثالثفيه  ةنرصلا عىلٰ آلية هاهنا ا لقوله: مح

البعض  عىلٰ ا التنصيص كان، أمَّ فرد منه  ختصيص أيِّ  يصحُّ  مَّ االع

 .فقط غري جائز

او لوا ثبت أنَّ  لـامَّ ه ألنَّ  ،]] قلنا: بل هو جائز١٠٧[[ص /

ابتة ال الركوع ثصفات حتكون هذه ال فاق أنْ ع باالتِّ تنامو للحال،

واآلية يف  وصاً ض، خصالبع جب احلمل عىلٰ نني، وؤمامل لكلِّ 

 ع يف املفرد للتعظيمجلملفظ ا التعظيم، فاستعاملوسياق املدح 

نَ  :تعاىلٰ وله مشهور يف اللغة، كق
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 رشيف بالذكر.الت :ةانيائدة الثقوله يف الف

 .ب عنهاجلواق : سبنالق 

ة إثبات نرصاآلية هذه  لثة: املقصود مناقوله يف الفائدة الث

 .ٰى هود والنصارونفيها عن اليللمؤمنني  املؤمنني

 وهوه التي قبل هذية جود يف اآلموبأرسه  ٰى قلنا: هذا املعن

 يَ  له:قو
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
  آمَ َها ا�

َ
ت� نُوا ال

َ
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ُ
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َ
 ٰى لبعض وهن ممواالة بعضه ه أثبت فيهااآلية، فإنَّ  ...  ءَ اْوِ�َ أ

ا من جمموع هذه اآلية أولياء، ففهمن خذوهنمم يتَّ نني عن أهنَّ ؤمامل

منني يعلم ؤاملن م واحدٍ  لُّ كنني، وللمؤم نصاراً م ليسوا أأهنَّ 

ونه، ونعلم رصين ملؤمننيوسائر ا 9 اهللا رسول ورة أنَّ بالرض

 قوله:  ذلك من
ْ
مِ َوا�

ْ
ِمنَ ُمؤ

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
وْ اُت َ�عْ نُون

َ
 ،اُء َ�عٍْض ِ�َ ُضُهْم أ

 وأنْ  ال بدَّ منني فواملؤ 9اهللا رسول  ان معمن ك (ويعلمون أنَّ 

 من ٰى أقو احلسُّ ] و]١٠٨ /[[ص ،العقل دليل يكون معه

ة النرص غري ٰى معن اآلية عىلٰ ذه محل الوالية يف ه فكان ،للفظ)ا

 دة.ر فائوأكث أوىلٰ 

ة، فلو محلنا  ممن اإلما ا أعمّ أهنَّ  ة ال شكَّ نرصالن لك منالَّ س

 ة، ملا أنَّ النرص من محلها عىلٰ  لكان أوىلٰ اإلمامة  اآلية عىلٰ هذه 

 اً ك تكثري، وذلمِّ عالل اخلاصِّ  متلزاة اسنرصمة للاإلمامة مستلز

 ر.راتكالة ن كثرله ع وصوناً  اهللا لفوائد كتاب 

 نصَّ  9 النبيَّ  نَّ أل زائدةائدة هناك فه ليس أنَّ منا قوله: سلَّ 

 آخره. إىلٰ   ...اا جلي� نص�  عيلٍّ  عىلٰ 

ة  رصلنا يمتنع محل الوالية هاهنا عىلٰ  هأنَّ  ابيَّنَّنحن امَّ ـلقلنا: 

 صِّ الن هذه الفائدة زائدة عىلٰ  ا أنَّ أمَّ ، اإلمامة ىلٰ لها عوجب مح

 عىلٰ  نحملها لنا أنْ  نَّ أل ،ئدة فحديث آخرزاب تأو ليس اجليلِّ 

، 9اهللا ة رسول نَُّس  تعاىلٰ اهللا  مكالافق ولي اجليلِّ  التأكيد للنصِّ 

ة ة من غري رضورة، مع داللالنرص ا أنتم فزعمتم محلها عىلٰ أمَّ 

ال حاجة إليه وال  اً وكان تكرار ،ةالنرص عىلٰ كورة ية املذاآل

 ان.مراأل ، فافرتقعليه لهابحمرضورة 
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 ل: قوله:األوَّ ، اإلمامة ية عىلٰ ذه اآلا يمنع محل هقوله: هاهنا م

 ِ
�

 آخره.  ىلٰ إ ... آَمنُواينَ َوا�

لكن املجاز يصار  ،ازاً ه يصري جمأنَّ  ] قلت: هب]١٠٩[[ص /

 ادة.ري مرا غأهنَّ  انَّبيَّ قة، وقد حلقيم إرادة اعد إليه عند

 فيلزم أنْ  ، احلاليف اليةوت الوثب يضتقت ية: اآلقوله: ثانياً 

 ال. يف احل يكون إماماً 

ع أوامر قرينة امتناع اجتام أنَّ  اآلية ذلك، إالَّ  نا: مقتٰىض لق 

ف والعادة رصفت عن امر املستخلف بحسب العروأ اخلليفة مع 

ة يف احلال ل، وكانت قريناة يف احلفعليَّ ة الوت اإلمامثب عىلٰ محلها 

 . هرا ظاوهذ ،خلفستم املبعد عد ةً ليَّ فع

اإلمامة   عىلٰ لها ايف محدها ين بل اآلية وما بعا ق : مقوله: ثالثاً 

 آخره.  إىلٰ  ...لوَّ ألا لوجوه:

اإلمامة استلزمت  ه إذا محلناها عىلٰ فإنَّ  ،م التنايفسلِّ ال نُ  قلنا:

لزوم،  املزم يفلوجود الالم ة امللزواديَّ مر عىلٰ  يدلُّ وما  ،ةالنرص

 .التوفيق والعصمة هللاوبا وه،الوج ن باقيوهو اجلواب ع

*   *   * 

 هـ):٧ق ( ين احلميص)/ سديد الدِّ ٢ج ليد (ن التقاملنقذ م

مَ : عاىلٰ فقوله ت ،القرآن نصُّ ا وأمَّ ]] ٣٠١[[ص 
�
ُم  ا َوِ�� إِ� ُ�

ُ اُهللا َورَ 
ُ

ِ ُسو�
�

يَن يُ َمنُوا  آينَ  َوا� ِ
�

 قِ ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 يُمون

َ
تُون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
� ةَ   ا�ز�

 عُ اكِ ْم رَ وَهُ 
َ
 ة أنَّ ه اآليوجه الداللة من هذ]، و٥٥ [املائدة: �ون

األمر وجتب يام ببالق فيها من كان أوىلٰ  مُ �ُ َوِ�� بلفظ  املعنيَّ 

ينَ بـ  ه، واملرادطاعت ِ
�

 ثبوت ، ويف ؤمنني أمري امل ا آَمنُوا�

 مامته. إ ألصلني ثبوتهذين ا

 ين: أحدمها أنَّ مرأ  حيحصت تاج إىلٰ فبيانه حي لل األوَّ ألصا اأمَّ 

كون  الذي ذكرناه من ٰى ملعنلغة ايف ال يفيد وحيتمل )ويلٍّ (لفظ 

املراد به يف  أنَّ  وثانيهام .اجب الطاعةباألمر وو ملوصوف به أوىلٰ ا

 الته.ة دون غريه من حمتماآلي

اللغة لفظ أهل  تعامل اهر من اس ظ  ل ما هو وَّ األ  عىلٰ  يدلُّ والذي 

 ،) ة املرأ  ويلُّ  فالنٌ ( يقولون: اهم  تر رناه، أَال ي ذكلذ ا  ٰى ملعن يف ا  ) الويلِّ ( 

م أهنَّ ويصفون العصبة ب ؟منها  ]]٣٠٢[[ص /  بالعقد  كان أوىلٰ  ذا إ 

ح لمرشَّ ويقولون ل . و ود والعف القَ البة ب باملط  كانوا أوىلٰ امَّ ـل أولياء الدم 

  ، قال الكميت:) ني عهد املسلم   ويلُّ ه  نَّ إ ( فة:  للخال 

   هبيِّ ن بعد مرألا يلُّ ونعم و

  بونعم املؤدِّ  ٰى التقو ومنتجع 

 د يف كامله: أنَّ املربَّ  ر. وذكبالقيام بتدبريه أوىلٰ بذلك أراد 

ارات ، فجعل هذه العبواألوىلٰ  ، ومثله املوىلٰ : الذي هو أحّق الويلَّ 

واحتامله  ٰى ملعنظ هلذا اا اللفهذادة فظهر إفواحد،  ٰى بمعنالثالث 

 للغة.له يف ا

ن ريه م دون غ  املراد به يف اآلية  أنَّ  الثاين وهو  عىلٰ  لُّ يد  ي والذ 

بـ  املراد  عليه أنَّ  لَّ دِ ه ثبت بام اسُت مها أنَّ د : أح ن امالته وجهان اثن حمت 

 يَن آَمُنوا ِ
�

ِ بـ  املراد  بأنَّ  من قال  لُّ وك ، أمري املؤمنني  ا�
�

  ينَ ا�

دون  ما ذكرناه  ُ�مُ َوِ��  لفظ د ب را امل  ؤمنني قال: إنَّ  امل أمري  ا آَمُنو 

ِ بـ  املراد  بأنَّ  ل يقو  ة من مَّ وليس يف اُأل  ، غريه 
�

أمري  آَمُنوا  ينَ ا�

 ،ذكرناه ما  غري َوِ��ُ�مُ بلفظ  يُّ دون غريه، واملعن  املؤمنني 

  .وجه   ا ذ ع، فيبطل ه من اإلمجا   جاً ن خرو به يكو فالقول 

ه ورسولاهللا غري  يلٌّ و نان ليكو أنْ  ٰى نف ه تعاىلٰ ثاين أنَّ والوجه ال

 ذين آمنوا بلفظ وال
�
كم فيام احل ققُّ هذه اللفظة تفيد حت ألنَّ  ،امَ إِ�

قون لنحاة املحقِّ ا امم يقولون: إنَّ أهنَّ  ٰى  ترأَال  .ذكر مل يُ ونفيه عامَّ  رَ كِ ذُ 

م، ندي درهام لك عنَّ ة، وإليَّ اهحة يف اجلام الفصاوإنَّ ون، يُّ البرص

ي التخصيص، ونفن بجميع ذلك ريدويو ،فاً رغي ام أكلتوإنَّ 

 ة،اهليَّ غري اجل فصاحة مني الونف ،نييِّ برصالتحقيق من غري ال

 :ٰى قال األعش .رغيف عىلٰ  في ما زاددرهم، ون ونفي ما زاد عىلٰ 

  حٰىص  ممنهولست باألكثر 

 

  رِ ة للكاث العزَّ اموإنَّ  

 أنَّ ثبت ن ليس بكاثر، فعمَّ ة أراد نفي العزَّ  ]]٣٠٣[[ص / 

مُ َوِ�� د بلفظ راملا
ُ
�  َّنني وللمؤم هسولولرهللا  والية ال تثبت إال

اإلمامة  ٰى ثبت ما أردناه من معن كلثبت ذفني، وإذا املوصو

ة يف مجيع ة عامَّ يَّ يندِّ االة الة واملووالية املحبَّ  ألمر، ألنَّ والتحقيق با

  :ع، وبقوله تعاىلٰ امجملؤمنني باإلا
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
 ا وَ  َوا�

ْ
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ْ
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َ
ُضهُ ن

ْ
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ْوِ�َ 
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 .]٧١[التوبة:  َ�ْعٍض  اءُ أ

يَن آَمنُوابـ  املراد وهو أنَّ  الثاين ا األصلمَّ أ و ِ
�

 مريأ  ا�

 أنَّ  ه قد ثبتأنَّ  دمها: أحأمران أيضاً  يل عليه، فالدلاملؤمنني 

من قال بذلك  تحقيق باألمر، وكلُّ الب كان أوىلٰ ن م اد بالويلِّ املر

ِ بـ  رادملا نَّ : بأقال
�

ل: قان م ، ألنَّ أمري املؤمنني   آَمنُواينَ ا�

يَن آمَ بـ  داملرا إنَّ  ِ
�

 قال: املراد بالويلِّ غري أمري املؤمنني  وانُ ا�

 .ماً ين عمواملواالة يف الدِّ 

مُ ظ لفاملراد ب أنَّ  ن قبل عىلٰ م ماستدللت قيل: قد فإنْ 
ُ
 َوِ���

يَن آَمنُوابـ  املراد نَّ بأمر، ألبا ة من كان أوىلٰ اآلييف  ِ
�

أمري  ا�

يَن آَمنُوابـ  املراد أنَّ  ىلٰ ع اآلن ستدللتمذا ااملؤمنني، فإ ِ
�

 أمري ا�
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 ،باألمر ة من كان أوىلٰ اآلييف  َوِ��ُ�مُ بـ  اداملر ؤمنني بأنَّ امل

 الالً يكون استداآلخر، ف  عىلٰ اممنه واحدٍ  بكلِّ  كنتم استدللتم

 ه.فسن ىلٰ ع يشءلبا

يبـ  املراد أنَّ  للنا عىلٰ ذا استدقلنا: إ ِ
�

منني املؤ أمري َمنُواَن آا�

 عىلٰ  ال نستدلُّ ا نَّ إف ،باألمر ىلٰ ان أومن ك َوِ��ُ�مُ بـ  دااملر بأنَّ 

يَن بـ  دراامل نَّ أمر بألبا كان أوىلٰ  من مُ �ُ َوِ�� بـ  رادامل أنَّ  ِ
�

ا�

عليه بالوجه الثاين الذي  ام نستدلُّ نَّ ، وإ مننيؤأمري امل َمنُواآ

 لفظ  و أنَّ أوردناه فيه، وه
�
ة، فلم ة، ال عامَّ يفيد والية خاصَّ  امَ إِ�

 سائل.ا ما ذكره اليلزمن

هذه اآلية  ، بأنَّ عامِّ وال خلاصِّ ا يقام: ورود اخلرب من طرنيهوثا

 هامتقه بخعند تصدُّ  أمري املؤمنني  ]]٣٠٤ [[ص/ لت يفنز

، باآلية ه املختصُّ ته مشهورة، فإذا ثبت أنَّ ركوع، وقصَّ لال ا حيف

نا داللاست ٰى صلني اللذين انبنألمام دون غريه لثبوت ااإله ت بأنَّ ثب

 باآلية عليه.

  لها عىلٰ ن محعليه يتضمَّ ما محلتموها  قيل: محل اآلية عىلٰ  نْ إف

ينَ لفظة  نَّ أ  أحدمها :زينجما ِ
�

 ىلٰ ع ها فحملتفيد اجلمع،  ا�

 لفظة  والثاين أنَّ  .جمازاحد وال
َ

ال  ا�ص�
َ
 ةَ وَ يُِقيُمون

ْ
 ا�ُؤ

َ
 تُون

َ
�  ةَ �ز�

  وإذا كان يف محلكم ال، احل ا عىلٰ وأنتم حتملوهن فيد االستقبال،ت

 ز ملخالفكم أنْ ال جيو مَ ، فلِ انذان املجازه ما محلتوه اآلية عىلٰ 

 ا: اىلٰ تعحيمل قوله 
َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
�  رَ  مْ وَهُ ةَ �ز�

َ
ه أنَّ  ىلٰ ع �اِكُعون

م راكعون، أهنَّ هم تصف ومن ،من صفتهم إيتاء الزكاة أراد أنَّ  تعاىلٰ 

 ؟ٰى خرلألُ  الصفتني حاالً  ٰى إحد نيكو دون أنْ 

يَن آمَ فظ ا لقلنا: أمَّ  ِ
�

للجمع، فقد قال   انك إنْ و نُواا�

 وله ،مظَّ د املع به عن الواحعربَّ يُ  لاالستعام عرفه بابنا: إنَّ أصح

اهللا عرف لكثرة استعامله فيه، قال فصار حقيقة فيه بال ،ةظائر كثرين

 إِ : تعاىلٰ 
�
 ن

�
َا ا�

ْ
� ُن نَز�

ْ َ
َ ا �

َ
� ُ

َ
ا �

�
َر َو�ِن

ْ
 ك

َ
،  ]٩[احلجر:  � افُِظون

 َو 
َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
ا ل

َ
ن
ْ
ق
َ
ِ  ل

ْ
 اإل

ْ
 سَ �

َ
رْ و  ،]٢٦[احلجر:  ان

ُ
ا أ

�
 إِن

َ
ن
ْ
  اِسل

رْ ، و]٧٠ :ود[ه
َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

ْ
من ذلك  ري غ]، و٤٢ [األنعام: انَ َسل

ذلك  أنَّ ا منسلَّ  ا لوأنَّ  عىلٰ  .األلفاظ يف القرآن ويف عرف االستعامل

شاهد  نا لهجماز ا قالوه، ألنَّ ممَّ  ما قلناه أوىلٰ  عىلٰ  لجماز لكان احلم

 عىلٰ  ملهفح ،وبعد .عرفاهد له يف القرآن وال يف الم ال شوجمازه

وجوب  ، ألنَّ داً جمدَّ  اً ية شيئاآل منفيد ال نست أنْ  يضيقتالوه ق  ما

ما قلناه يقتيض  له عىلٰ ومح ،ينية معلوم بغري هذه اآليةاملواالة الدِّ 

 ا.  هبما ال يستفاد إالَّ  ةيإفادة اآل

وهو   ،جماز آخر ة عىلٰ ين محل اآلم مهل بدَّ  اله أنَّ  ومنها: عىلٰ 

يَن آمَ : ىلٰ اعت ]]٣٠٥[[ص / وص يف قولهاخلص ِ
�

 ألنَّ  ،نُواَوا�

وطبوا يكون املؤمنون الذين ُخ  أنْ  يضيقت تغراقاالس ه عىلٰ محل

 واحدٍ  كلَّ  بأنَّ  الً داخلني حتته، وهذا يكون قو ُ�مُ ِ�� وَ بقوله: 

ينَ  ختصيص  نفسه، وإذا وجب م ويلُّ منه ِ
�

 صار جمازاً  نُواآمَ  َوا�

 نا:قل ٰى توم .عهم جمازان اثنانم منهم، فيصريقال بالعموم  عند من

ِ ظ لف إنَّ 
�

 امعنا جماز، ألنَّ  ٰى حقيقة يف الواحد ال يبق اآَمنُو ينَ ا�

لفظ  منا هلم أنَّ سلَّ  وإنْ  .اً زاليس جم الذي ذكره ثانياً  أنَّ  بنيِّ نُس

 َيَن آم ِ
�

لنا  فصار مح ن معنا جماز واحد،از كايف الواحد جم نُواا�

 . عليه أوىلٰ  هاما محلنا اآلية عىلٰ 

 من أن تقولوا: إنَّ  اً لكم أيض دَّ يقول: ال ب أنْ  ألحدٍ وليس 

غري داخلني حتت  ُ�مُ ِ�� وَ  :هاملؤمنني الذين خوطبوا بقول

يَن آَمنُواوَ  :قوله ِ
�

ون كونتفما ألزمتم خمالفيكم،  عىلٰ  ا�

يَن آَمنُوا ه:لقولصني خمصِّ  ِ
�

 نامع ٰى ال يبقفكيف تقولون: ، َوا�

وذلك  ؟مف محليكالختا ز واحد عىلٰ اجمكون ؟ أو يأصالً  جماز

: اىلٰ قوله تعلنا ا، فحمة به عندنالعموم ليس له صيغة خمتصَّ  ألنَّ 

يَن آَمنُو ِ
�

ذي ا الوأمَّ  .ه جمازاً ونك يضبعضهم ال يقت عىلٰ  اَوا�

 يُقِ لفظة  قوله: إنَّ ن م نياً ه السائل ثاركذ
َ
 و يُمون

ْ
 تُ يُؤ

َ
د  تفي ون

ما كان يف   نَّ كلَّ أل قبال،ستالباة ا خمتصَّ هنَّ أ م قبال فغري مسلَّ االست

ال واالستقبال، بل احل بنيرتك ه مشنَّ إف الزوائد األربع ٰى له إحدأوَّ 

 ل السنيخوبد بالباالستق ام خيتصُّ نَّ إني، ول أليق عند النحويِّ اباحل

 .زاً جما ال يكوناحلال  ه عىلٰ فيه، وإذا كان كذلك فحمل أو سوف

ث القرآن يف اللوح حدأ  تعاىلٰ  اهللا إنَّ ن قال: مب مذه ثّم نقول عىلٰ 

ه لالستقبال م أنَّ لِّ : لو ُس  يِّ النب ىلٰ ثّم أنزله ع الً املحفوظ أوَّ 

كاة زوايتاء الة لصالالتي هي إقامة ا فعالاأل ألنَّ  ،حقيقةً  أيضاً  كان

داث إحأعني حالة  يف تلك احلال،حال الركوع مل يكن وقعت يف 

 حفوظ.امللوح القرآن يف ال

بالركوع اخلشوع واخلضوع، راد ملا قيل: فإنْ  ]]٣٠٦[[ص /

 الزكاة دون املدح يفهذا هو  نَّ خصوص، ألدون التطأطؤ امل

لصالة، ا منيف حال الركوع نقصان  يف الركوع، بل إيتائها اهإيتائ

 هلا.  قطعاً ام كان وربَّ 

 هبِّ ام ُش نَّ إو ص،طأطؤ املخصوالركوع هو التقلنا: حقيقة 

صاحب  نَّ إذلك، ف غة عىلٰ للا أهل نصَّ  دق ، واً بذلك جمازع ضواخل

 للبيد:العني أنشد يف ذلك 
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   ن التي مضتالقرو أخبار خربِّ أُ 

  ام قمت راكع كلَّ كأينِّ  أدبُّ  

ه، ومنه  جهو كبو عىلٰ راكع الذي يلاوقال صاحب اجلمهرة: 

 الة.الركوع يف الص

ذلك غري  محله عىلٰ ز جي ه ملذكرنا لركوع ماا حقيقة أنَّ  وإذا ثبت

 ة ودليل.وررضن دون م

  حيث هو ة منن من الصالذلك نقصا ا قول السائل: إنَّ فأمَّ 

 ،كثرياً  ك لو كان فعالً ام يكون كذله إنَّ ألنَّ  ،ق هبا فباطليتعلَّ  فعل ال

  ن مانعاً ة إذا مل يكف، خاصَّ عال فمباح بال خالاألفري من ا اليسفأمَّ 

لو كان  لكذ أنَّ  عىلٰ  .اعاهلا وهيئاهتوأفة لصالائط ابرش لقياما من

ه ملا برشَّ ا، وبمدح فاعلهمن الصالة ملا نزلت اآلية  نقصاناً 

ل اآلية فيه بنزو اهإيَّ   نبيِّ فبشارة ال ،بنزوهلا فيه  النبيُّ 

ص من صالته ما نق ما فعله  أنَّ  ن عىلٰ يدالَّ ل اآلية فيه ونزو

الزكاة يف  جعل وقوعنا نولس .ضلاألفالوجه  عىلٰ قع و ه، وأنَّ ئاً شي

 ك بهيتمسَّ  ٰى وع جهة فضلها حتَّ إيتائها يف حال الركة والصال

كاة يف حال الركوع من زليكون إيتاؤنا ا : فيجب أنْ لصم ويقواخل

ام نجعل ، وإنَّ ةالوخارج الص حال الركوع لصالة أفضل منه ال يفا

ء  تاإي ]]٣٠٧/[[ص  من   املؤمنني ل ما فعله أمريجهة فض

اهللا  ب إىلٰ خالص والتقرُّ ن اإلنه مركوع ما قارلااة يف حال زكال

نا وليُّ  هلك صفة الذي وصفه بأنَّ ل ذجع اىلٰ تع اهللا : إنَّ قولون ،تعاىلٰ 

 ل: اق  لـامَّ  ه تعاىلٰ نَّ من املؤمنني، أل
�
مُ مَ إِ� ُ ا َوِ���ُ

ُ
   اُهللا َورَُسو�

يَن آمَ وَ  ِ
�

 نه بالصفةفبيَّ عناه به، أراده و ذين ال مبنيِّ يُ  نْ أ  أراد نُواا�

لقب م الزه باس لو ميَّ جهة التمييز له، فصار ذلك كام عىلٰ  ةذكورامل

 اخللقة واحللية. صفةأو 

 اعةت يف مجة نزلاآلي قال: إنَّ ن م رون عىلٰ نكِ تُ  مَ : بِ ليق  فإنْ 

مة الصالة ن طريقتهم إقاالة ويف الركوع وكان مكانوا يف الص

اة الزكتون الصالة ويؤ يمونالذين يق : تعاىلٰ  ال، فقتاء الزكاةإيو

بل لركوع، ال اة يف حيتاء الزكاومل يعن إ ،راكعون وهم يف احلال 

 ؟راكعونم يف احلال هوذلك طريقتهم  أنَّ  أراد

ة العربيَّ  اللغةاله فة ما ق ل ملخالد أبطمن قال ذلك فقا: قلن

املذكور  علالف الم وقوعلكن مثل هذا اإذ املفهوم م ووجه الكالم،

 ام اجلواد الكريم منمن قال: إنَّ  نَّ أ  ٰى  ترأَال  .مرلك األحال ذ يف

 إنَّ  املفهوم من قوله: نَّ إك، فوجه ضاحق الجيود بامله وهو طل

 ؟طلق الوجه حكاً ضال املا  ن يف حال عطائهالكريم هو الذي يكو

 :قوله ٰى نمع نَّ إب، فوهو راك وانهخإ ٰى : فالن يغشمن قالوكذا 

 محل اآلية عىلٰ  نَّ إف ، عدوب .ل ركوبهيف حا  خوانهإ ىٰ ي يغشأ  ،لاحلا

 : لهقو نَّ د، ألواح ٰى التكرار ملعن يضما قاله يقت
َ

ال  ا�ص�
َ
  ةَ يُِقيُمون

 ومحلها عىلٰ  ه،وغري الركوع يشتمل عىلٰ الة الص يفيد الركوع، ألنَّ 

ِ ه: ولق  فدناها مندة ما استدَّ فائدة جم  يضه يقتقلناما 
�

  ينَ ا�

 ايُ 
َ
 �ِقيُمون

َ
ال  ا قاله.ممَّ  آلية عليه أوىلٰ لنا ااه ومحفصار ما قلن، ةَ ص�

  هه مل جيب عليأنَّ  ؤمنني أمري املحال قيل: املعلوم من  فإنْ 

؟ زكاةً  ٰى سمَّ فكيف يُ  ،عاً ن تطوُّ اكفام فعله  ة ذات يده،الزكاة لقلَّ 

قصد  غرين م اً اق فذلك وقع اتِّ  ]]٣٠٨/[[ص  فالظاهر أنَّ  يضاً وأ 

 ؟اةً ون زككي يفم، فكمتقدِّ 

اء األموال قتنبا نٍ كان غري معت وإنْ  ملؤمنني أمري اقلنا: 

 ري مستبعد أنْ غف ،ف بالثروةعرَ ومل يُ  دنياب الطل يف وال ساعياً 

ة الفضَّ  ة مننصاب جتب فيه الزكا ل ألقّل ك احلايف تل اً يكون مالك

 عاً ذلك تطوُّ  ونيك ن أنْ مكمن امل نَّ إف ،وبعد  .درهموهو مائتا 

ا إليه ممَّ  الواجب واملندوب يقع عىلٰ  اةزكة اللفظ ، ألنَّ زكاةً  ٰى مَّ سويُ 

 ي الزكاة زكاةً مِّ ُس  امحقيقتها النمّو، وإنَّ  حيث إنَّ من  الفقري، ٰى عطيُ 

 العاقبة. ه يفا يؤول إليملع لرشيف ا

  ا:ضة، وقيل لنالزكاة املفروأداء  عىلٰ  فعله  وإذا محلنا ما

 ة وقصد.يَّ فيها من ن ال بدَّ ة كالزا

فيها تقديم  غري واجبة، ولكن يف الزكاة من نيَّ  بدَّ  ال، نا: بىلٰ لق 

ة يف احلال وجعل اخلاتم د له النيَّ يكون جتدَّ  أنْ ع تنري ممفغ ،ةالنيَّ 

ه مل يكن من جنسها  ولو فرضنا أنَّ  .ةالفضَّ  جنس ه منألنَّ  ،زكاةً 

 ا.القيمة عندنجلاز إعطائه ب

د فِس يُ ل قليل فال عماخلاتم اء عطإ إنَّ  :: قولكميلق  فإنْ 

 اتم منخلع اخل ه حيتاج فيه إىلٰ نَّ علوم أ ومن امل صالة، كيف يصحُّ ال

 ؟وذلك فعل كثري ،اإلصبع، ثّم إعطائه الفقري

بعه  السائل برفع إص ار إىلٰ شأ  ن كوي مكن أنْ املمن قلنا: 

أراد  ه نَّ ارة أشاإل كلالسائل من تاخلاتم، ففهم ها التي كان في

من  فام فعله  ان كذلكوإذا ك .ه من إصبعهق به فخلعالتصدُّ 

يكون الفعل  ز أنْ اجلائفمن  ،دوبع .يف كونه قليالً  شارة ال شكَّ اإل

فيها  ن الكالم، كام كاكان أو كثرياً  قليالً  الة كان مباحاً صليف ا

من  اً صق نا ي فعله كانو كان ذلك الذول .بعد ذلك َخ ِس نُ، فمباحاً 

عليه  تعاىلٰ اهللا  ٰى ا أثنما قلناه مل فيه عىلٰ ن األمر صالته ومل يك

 حه به. ومد
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وع هو الذي وصفه  لركاهنا باوف هاملوص ا من قال: إنَّ فأمَّ 

 يَ ه: ين به بقولاملرتدِّ  ]]٣٠٩/[[ص  لبدِّ ه يُ بأنَّ  تعاىلٰ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
يَن  َها ا�

 آَمنُوا َمْن يَ 
ْ
ِ�  هِ نِ يدِ  ُ�ْم َ�نْ ْرتَد� ِمن

ْ
 يَأ

َ
َسوْف

َ
ْوٍم  اُهللا ف

َ
ب�ُهمْ بِق ِ

ُ
� 

 ِ
ُ

ٰ ب�ونَهُ َو�
َ َ

ٍة �
�
ِذل

َ
ٰ   أ

َ َ
ةٍ � ِعز�

َ
ِمنَِ� أ

ْ
ُمؤ

ْ
  ا�

َ
�

ْ
َ ِر�َن فِ ال

ُ
�  �ِ 

َ
اِهُدون

 �ِ سَ 
َ

 يِل اِهللا َوال
َ

و �
ُ
ْومَ اف

َ
� 

َ
 ن

َ
 ال

َ
مجيع  وقال: إنَّ  ]،٥٤املائدة: [ ئِمٍ ة

 أنْ  واجب ه غرينَّ اطل، ألب لهفقو ين.واالة يف الدِّ ذلك يفيد امل

ية وصوف يف اآلو املني هيتاآل ٰى يف إحداملوصوف  يكون

مجيع املؤمنني،  وىلٰ ية األُ باآل يكون املراد ، فال يمتنع أنْ ٰى خراألُ 

 أنَّ  إىلٰ  ا ذهبواأصحابن أنَّ  عىلٰ  . ؤمننياملة الثانية أمري يوباآل

 لكورووا يف ذ ،ننيؤمامل مريأ  هة إىلٰ وجِّ مت أيضاً  وىلٰ األُ  اآلية

ة فيه ها حاصلها كلَّ كورة فيوصاف املذألا وألنَّ  وايات، قالوا:ر

يف  رين، جماهداً كافال عىلٰ  زاً املؤمنني، عزي عىلٰ  ن كونه ذلوالً م

 ة الئم.، غري خائف لومهللاسبيل 

  يكون إماماً  نْ ب أية مفيدة لإلمامة لوجقيل: لو كانت اآل فإنْ 

 .مجاعإلف الاحلال، وذلك خميف ا

ف  الترصُّ  استحقاق رض الطاعة و ف  باآلية  املراد  ا أنَّ نَّقلنا: قد بيَّ 

  . خالفه   عىلٰ مجاع م اإل سلِّ نُ يف احلال، فال  مر والنهي، وهذا كان ثابتاً األ ب 

ك يف مجيع  فيام بعد ذل القتضاه  ل ا الظاهر احل  ه لو اقتٰىض أنَّ  عىلٰ 

ما  بقي   نبيِّ ال ة ا ي ح ل حا د ه مل ير ع أنَّ علمنا باإلمجا  ألحوال، فإذا ا 

ري  ة أم إمام فيد ا ت أهنَّ  ية عىلٰ مل اآل حي  أنْ  وليس ألحدٍ  . عده ب 

  ألنَّ  ه، وذلك اع وخرق إلمج هذا خالف ا   بعد عثامن، ألنَّ    املؤمنني 

تها له باالختيار  ِب ث إمامته بعد عثامن فيُ  ت ثبِ حدمها يُ ئلني: أ قا  ة بني مَّ اُأل 

تها له بعد  ثبِ ، فُي االختيار  ون د  نصِّ ال ه ب ت م ت إما ثبِ ام يُ ، وثانيه النصِّ دون 

دون االختيار   امته بالنصِّ إم ت ثبِ يُ  ليس فيهم من بال فصل، و  نبيِّ ال 

  . طًال با   ن و ، فيك إلمجاع خارجاً ون عن ا ل به يك القو ولكن بعد عثامن، ف 

هذه اآلية نزلت يف   نَّ قيل: أليس قد قيل: إ ْن إ ف  ]] ٣١٠[[ص / 

  ؟ ؤمنني  مل ا   يف أمري   لت ا نز : إهنَّ فكيف تقولون ،  بادة بن الصامت ع 

حاد، ال واية آهذه ر نَّ أأحدمها:  بان اثنان:ا جواعن هذ :قلنا

 ري املؤمنني ا يف أمن نزوهلاه مة، وما قلنمَّ مها أكثر األُ سلِّ يُ 

ية يف عبادة ول اآلنت نزواية التي تضمَّ لرا ام: أنَّ نيهوثا ه.علي جممع

لفه، يهود حطعت اللم ق أس امَّ فلود، لليه خمالفاً  عبادة كان أنَّ فيها 

 له وتقويةً  تسليةً  فيه آليةه اهذ تعاىلٰ  اهللا، فأنزل هعلي ذلك فاشتدَّ 

ه يُّ ول تعاىلٰ اهللا  نَّ إحلفه فد قطعت ليهوكانت ا ه إنْ لقلبه، وأنَّ 

يه،  ا محلنا اآلية علنع ممَّ وهذا ال يم .اآلية ...انوذين آمله والورسو

هذا السبب،  ة خرجت عىلٰ يهذه اآل أنَّ  هذه الرواية غاية ما يف

سببه الذي  ه عىلٰ جيب قرص ال مَّ العا ه أنَّ صول الفقأُ  يف ابيَّنَّوقد 

 عمومه. عىلٰ خرج عليه، بل جيب محله 

 .ه امتإم ة عىلٰ ه اآليل هبذالدفهذه مجلة القول يف االست

*   *   * 

مة احلّيل  /احلقِّ هنج   هـ):٧٢٦ (ت العالَّ

  :وىلٰ األُ  ]]١٧٢[[ص 
�
ُ �ُ ِ�� ا وَ مَ إِ� ِ ُم اُهللا َورَُسو�ُ

�
يَن  َوا�

يآمَ  ِ
�

 ِقيَن يُ نُوا ا�
َ
 ُمون

َ
ال  ا�ز�  ا�ص�

َ
تُون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
 اكِ رَ ةَ وَُهْم �

َ
  �ُعون

وهو مذكور يف  ، يلٍّ نزوهلا يف ع ىلٰ عأمجعوا  ،]٥٥ [املائدة:

 بمحرض ةالصالسكني يف امل عىلٰ  امتهق بختصدَّ  لـامَّ ة لستَّ الصحاح ا

الوالية  اىلٰ  تعثبت اهللاوقد أ  ،فهو املترصِّ  والويلُّ  .لصحابةا من

ا كذف ،ةووالية اهللا عامَّ  ،ورشك معه الرسول وأمري املؤمنني ،تهالذ

 .والويلُّ  بيُّ الن

*   *   * 

م /وار امللكوتن أ  هـ):٧٢٦ت ة احلّيل (العالَّ

 :صِّ الن عىلٰ  ٰى خرة أُ أدلَّ  القول يف : قال]] ٢٦١ص [[

مَ : ه تعاىلٰ ولوذلك ق 
�
ُم اُهللا إِ� ُ ا َوِ���ُ

ُ
  َورَُسو�

، فتألجل التها ،خياطب به املؤمنني وال جيوز أنْ  ]،٥٥ [املائدة:

 ،مجاعإلمعلوم با تمودفع اخلا ،لسابقةآلية اار لفَّ كُ ب الوال خطا

 .ذلك ليس كثرياً  ألنَّ  ،ةالصال ح باألفعال يفقدَ وال يُ 

 عليه.  دلُّ ي ي»صيِّ «أنت و: وقوله

 ها. علي ة وترك عزله عنها يدلُّ ناملدي ةيالوو

 .ه ال يصلح لإلمامةأنَّ  عىلٰ  دلُّ ي رائةبكر عن ب وعزل أيب

ة  طملشرتالعصمة ا ألنَّ  ،بناذهم لصحَّ  صالً ا أ ذكر نص� ولو مل يُ 

 نا. إمام  يففتعنيَّ  ،بكر يبأ  فقده يف عىلٰ  فقناتَّ اوقد  ،النصَّ  يضقتت

  ،فرتة إمامبا ليست ألهنَّ  ،يشءل ليس بُس رُّ الة رتبفهم وقدح

 نني.أشخاص معيَّ  يف لعصمةعاء ادِّ م قبلنا امَ ال األُ ح منواملعلوم 

موضع هذا  جوه ليسر بواالختيا يف ]أصحابنا[وقد قدح 

 ة اخلصوم.أئمَّ  يف لكذكرها. وكذ

يق من طر  إمامة عيلٍّ  ىلٰ ة عخر دالَّ وه أُ هذه وجأقول: 

 :صِّ الن

مَ : تعاىلٰ  هولق  :لاألوَّ  ]]٢٦٢[[ص /
�
 ا َوِ��ُ�ُم اهللاُ إِ�

ُ وَ 
ُ

ِ رَُسو�
�

يَن يُ يَن آمَ  َوا� ِ
�

 نُوا ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 ا�ز� ِقيُمون

َ
تُون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
  وَُهمْ  ةَ �

 اِكعُ رَ 
َ
 .�ون
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 مات:مقدَّ  ف عىلٰ ذه اآلية يتوقَّ الل هبدتسوتقرير اال

  ،ل اللغةند أهع ومعلم وذلك ،للحرص )امإنَّ ( لفظة  :هاأحد

ام وإنَّ : (الوق ، )يلمث أو ام يدافع عن أحساهبم أناوإنَّ (ر: الشاع لقا

 ،تاثبلإل )إنَّ (لفظة  وألنَّ ه. واملطلوب ما قلنا )،رثة للكاعزَّ ال

األصل  ألنَّ  ،الة الرتكيبح كلفكذ ،فرادحالة اإل ) للنفيما(و

ورود وال  ،رةً ورض واحدٍ  حملٍّ  وز تواردمها عىلٰ عدم النقل. وال جي

 نيَّ فتع ،اعإلمجغريه با ورصف اإلثبات إىلٰ ، املذكور ىلٰ إ يالنف

 طلوب.وهو امل عكس،ال

 لوصف تحقُّ ف واملسهنا املترصِّ  املراد بالويلِّ  أنَّ  :الثانية

 )املرأة يلُّ و فالن(ل: اللغة، حيث يقا من أهل علومهو مو ،األوىلٰ 

 ،ملدم أولياء اأهنَّ ب ةعصبال فونويص ،بالعقد عليها أوىلٰ ملن هو 

 عهد ه ويلُّ نَّ إ( :الفةح للخلمرشَّ ويقولون ل .باملطالبة م أوىلٰ ألهنَّ 

  ىٰ معن دَ جِ تدبريهم. وإذا وُ  بالقيام يف هو األوىلٰ  يأ  ،)سلمنيامل

 يه صوناً اللفظ إلتلفة وجب رصف خواطن املامل هذه املشرتك يف

 ،ةة واملواالحبَّ ملالك بذ رادفليس امل وأيضاً  .شرتاكعن املجاز واال

مُ : ة لقوله تعاىلٰ ا عامَّ ألهنَّ 
ْ
ِمنُ َوا�

ْ
 وؤ

َ
ِمنَ  ]]٢٦٣[[ص /ن

ْ
ُمؤ

ْ
اُت َوا�

ْوِ�َ َ�عُْضهُ 
َ
بمن ته ة خمصوصياآلوهذه  ]،٧١[التوبة:  ُء َ�عٍْض اْم أ

 .تافصهذه ال فيهت اجتمع

 عليه وجوه: دلُّ وي ، لك هو عيلٌّ اد بذاملر أنَّ  :الثالث

 نزلت فيه.ا أهنَّ  عىلٰ  ينفرسِّ املاق فاتِّ  :أحدها

إيتاء  ةتمعت فيه صفن اجامة ملاإلم ثبوت عىلٰ  دلُّ تا أهنَّ  :الثاين

ق دَّ تص امَّ لـ  صف بذلك غري عيلٍّ ومل يتَّ  ،الركوعحالة الزكاة 

 مجاع.الركوع باإل لصلواته حا يفبخامته 

  الَّ وإ ،ةافَّ ني ك ؤمنامل حقِّ يف ة عامَّ  ليستا ا أهنَّ نَّقد بيَّ  :ثالثال

بعض صها بخصَّ ن م وكلُّ  ،وهو حمال ،نفسه ويلَّ  واحدٍ  لُّ كلكان 

 . ا عيلٌّ اد هباملر :ملؤمنني قالا

كوع الة الراة حيتاء الزكإ منه  يصحُّ [كيف] ال يقال: 

 ؟ها فيهاريغ نع من فعلمت لصالةوا

ندنا لكثرية، ومثل ذلك عه ليس من األفعال اإنَّ ألّنا نقول: 

 الة.الص يف لهز فعجائ

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /كشف املراد  هـ):٧٢٦العالَّ

مَ  : ل: ولقوله تعاىلٰ ا ق ]] ٤٩٨[ص [ 
�
ُ إِ�

ُ
ُم اُهللا َورَُسو�

ُ
  ... ا َوِ���

  .   يف عيلٍّ   ف ا وص اجتمعت األ   ام وإنَّ   ، ] ٥٥ائدة:  [امل اآلية  

 :وهو قوله تعاىلٰ  ، عيلٍّ إمامة  خر عىلٰ ا دليل آأقول: هذ

 ِإ 
�
يَن  ]]٤٩٩[[ص / اهللاُ ُ�ُم ا َوِ�� مَ � ِ

�
ُ َوا� ِ آَمنُوَورَُسو�ُ

�
َن  يا ا�

 ا�ص� يُ 
َ
 ِقيُمون

َ
تُ ال

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 ةَ وَُهْم رَ ون

َ
الل دستواال، � اِكُعون

 ت:اممقدّ  ف عىلٰ يتوقَّ  ه اآليةهبذ

  .عليه املنقول واملعقول ويدلُّ  ،للحرص )امإنَّ (لفظة  أنَّ  :إحداها 

لفظة  فألنَّ  ،ا املعقولوأمَّ  ة عليه.العربيَّ ل ع أهفإلمجا ،ا املنقولمَّ أ 

فيكون كذلك بعد  ، يببل الرتكللنفي ق  )ما(و ،لإلثبات )نَّ إ(

 الو ،لداللةه اهذ عىلٰ مجاع ولإل ،باالستصحاب الرتكيب عمالً 

غري  وال رصف اإلثبات إىلٰ  ،حدوا ٰى معن تواردمها عىلٰ  يصحُّ 

ف  رصعكس وهو الفبقي  ، مجاعاملذكور لإل ىلٰ ي إاملذكور والنف

 احلرص. ٰى وهو معن ،هغري نفي إىلٰ املذكور وال اإلثبات إىلٰ 

أهل   نقل والدليل عليه  ،فبالترصُّ  يفيد األوىلٰ  الويلَّ  أنَّ  :ةانيالث

  : وكقوهلم ، له من ال ويلَّ  لطان ويلُّ سلا :كقوهلم ،هلمتعامسوا لغةال

غري إذن ب نكحتمرأة ا ام«أيّ :  هلووكقامليت،  م وويلُّ لدا ويلُّ 

 ها فنكاحها باطل». وليِّ 

وصفهم   ه تعاىلٰ ألنَّ  ،بذلك بعض املؤمننيد راامل أنَّ  :ةالثالث

 .ّيل واملتو ويلِّ ال اداحتِّ لزم ه لوال ذلك وألنَّ  .ببعضهم بوصف خمتصٍّ 

ية هو  قول: املراد هبذه اآلفن ماتدت هذه املقدّ متهَّ  دوإذ ق 

ص هبا بعض صَّ من خ أنَّ  حلاصل عىلٰ ا عامجلإل ، عيلٌّ 

غريه خرق اإلمجاع.  ىلٰ إفها فرص ، ه عيلٌّ إنَّ  :املؤمنني قال

 دمع ابيَّنَّوقد  ،املراد أو بعضه لإلمجاع ا كلُّ إمَّ   هوألنَّ 

 أنَّ  عىلٰ  وافقين اتَّ املفرسِّ  نَّ ألو .املراد لُّ فيكون هو ك ،ةلعموميَّ ا

وعه حالة رك هبخامت قدَّ تص لـامَّ ه نَّ أل ، يلٌّ ذه اآلية عاملراد هب

 ذلك. الف يفوال خ ،نزلت هذه اآلية فيه

*   *   * 

 هـ):٧٢٦ّيل (ت مة احلالعالَّ  /معارج الفهم

 امةإم صالة عىلٰ ة يف اللزكايف داللة آية إيتاء ا ]]٤٢٥[[ص 

 :عيلٍّ 

مَ ل: ولقوله: اق 
�
مُ ا وَ إِ�

ُ
ِ  اُهللا َورَسُ ِ���

�
ُ َوا�   وانُ مَ آ ينَ و�ُ

 ،ل منتٍف ألوَّ وا .فواملترصِّ  ،النارص ٰى بمعن لويلُّ وا ]،٥٥ ائدة:[امل

   بقوله: ةة عامَّ صها بشخص، والنرصخصيلت
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ِمنَ 
ْ
ُمؤ

ْ
وْ اُت َ�ْعُضُهْم َوا�

َ
كان  ٰى توم .]٧١[التوبة:  َ�ْعٍض اُء ِ�َ أ

ذلك  عىلٰ  دلُّ ت اأهنَّ من قال ب إذ كلُّ ،  هو عيلٌّ ف فاملترصِّ  ٰى بمعن

 ة التفسري.فاق أئمَّ والتِّ  .يهإلفها رص



 ١٩٥  .........................................................................................................  الوالية آية) ٣١لف / (حرف األ

 ، وتقريره: أنَّ عرش لثثاوجه  اذأقول: ه ]]٤٢٦[[ص /

مَ لفظة 
�
 ق عىلٰ طلَ يُ  والويلُّ  .اللغة بالنقل عن أهل تفيد احلرص اإِ�

هذه اآلية  ل هاهنا، ألنَّ لألوَّ  ٰى وال معن .فواملترصِّ  ،رصالنا

  : عاىلٰ ت لهلقو ،ةمَّ ة عالنرصوا ،اسض النة ببعمتخصَّ 
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ِمنَ 
ْ
ُمؤ

ْ
  مْ اُت َ�ْعُضهُ َوا�

َ
 . َ�ْعٍض اُء ْوِ�َ أ

يَن آَمنُوابـ  : املرادإذا ثبت هذا فنقول ِ
�

هاهنا بعض  ا�

حال ركوعهم،  وصفهم بإيتاء الزكاة ىلٰ عات اهللا نَّ ألاملؤمنني، 

 كلُّ  رادامل لو كان ضاً يأ و .مننياملؤ لكلِّ  لوصف ثابتاً ا اوليس هذ

ٰ  املؤمنني لكان الويلُّ  ت وإذا ثب .طلبا كوذل ،واحداً عليه  واملوىلَّ

ة مَّ األُ  ألنَّ ، ا كان ذلك البعض علي�  ،املراد بعض املؤمنني أنَّ 

ا ، و إمَّ  عيلٌّ  وا بعض املؤمنني فههبا إمَّ  املراد نَّ أ أمجعوا عىلٰ 

ن م الناسن م فإنَّ  وأيضاً  .مفيه(  نني فيدخل عيلٌّ املؤم مجيع

:  ومنهم من قال. ) فهو عيلٌّ املراد هبا بعض املؤمنني،  قال: إنَّ 

  املراد هو البعض، فلو كان غري عيلٍّ  نَّ ا أ نَّوقد بيَّ  .املؤمنني كلُّ 

املراد بذلك  أنَّ  ىلٰ عين فاق املفرسِّ والتِّ  .اعمجلإل ارقاً ك خكان ذل

 . و عيلٌّ ه

*   *   * 

 ـ):ه٧٢٦ت ( ّيل حلامة العالَّ  /فسلنا ليكست

مَ  :قوله تعاىلٰ  )ج]] (٢٠٣[[ص 
�
ُم ا وَ إِ� ُ  َورَسُ اُهللا ِ���ُ

ُ
و�

يَن آمَ  ِ
�

 رصللح )امإنَّ (ولفظة ]، ٥٥[املائدة: اآلية  ... نُواَوا�

،  واحد حملٍّ  قيضني عىلٰ نلوامتناع توارد ا ،ء الوضعاقلبل، ونقالب

 كس. العفتعنيَّ  ،ذكورامل ود النفي عىلٰ وور

  اً ف عرفترصُّ بال هو األوىلٰ  )ويلِّ ـ ( واملراد بال] ]٢٠٤[ص [/

فهو  ،صافه بوصف خاصٍّ ، التِّ )البعض( . واملراد:ووضعاً 

 قدَّ صت امَّ لـفيه النتفاء الوصف عن غريه، وثبوته ،  عيلٌّ 

 بخامته حال ركوعه.

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ّيل (ت مة احلالعالَّ  /مناهج اليقني 

مَ  :ىلٰ عات له: قوابعالس]] ٤٠٣ [ص[
�
ا َوِ��ُ�ُم اُهللا  إِ�

ِ َورَسُ 
�

ُ َوا� ِ و�ُ
�

 ا�ص� يَن آَمنُوا ا�
َ
 يَن يُِقيُمون

َ
 ةَ ال

ْ
 َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
ةَ وَُهْم  تُون

 رَ 
َ
 : ماتمقدّ  عىلٰ  ٰى بنيُ لدليل وهذا ا ،]٥٥[املائدة:  �اِكُعون

  :ل وَّ األ يه وجهان:عل لُّ ، ويدللحرص )امإنَّ (لفظة  إحداها: أنَّ 

للنفي، وبعد  )ام(ثبات وإلل )إنَّ ( ة اللغة، الثاين: أنَّ ن أئمَّ ع لالنق

 وهو عىلٰ  ، والنقلم التغريُّ  لزوإالَّ  ،جيب بقاء هذه املعاين  الرتكيب

 هللمذكور واإلثبات لغرينفي ل العَ ُجي  نْ ا أ ، فإمَّ خالف األصل

 املطلوب.و وهعكس يكون بال ا أنْ ، وإمَّ وذلك باطل قطعاً 

ليه  ع والدليل ،فبالترصُّ  هاهنا األوىلٰ  بالويلِّ راد ملا أنَّ  ة:نيالثا

 ت نفسها بغريام امرأة نكحيّ أ ومنه قوله: «أهل اللغة،  النقل عن

، )له ال ويلَّ ن م ويلُّ طان سلال( :وقوهلم ها فنكاحها باطل»،ذن وليِّ إ

 وإالَّ  ،فيهة يقحق يكون وجب أنْ  ذا كان يفيد األوىلٰ إ و .وغري ذلك

 ال يكون وإذا كان حقيقة فيه وجب أنْ  .ل عدمهألصوا ،جمازاً  انك

 وهو خالف األصل. ،الشرتاك لزم اوإالَّ  ،قة يف غريهحقي

 أنَّ  كَّ ال ش، فنقول:  املراد هبذه اآلية هو عيلٌّ  لثة: أنَّ ثاال

 لوجهني: ،ؤمننيملا د هبذه اآلية ليس كلُّ راامل

غري  صفبو وىلٰ ألُ اوصف  عاىلٰ ه تنَّ أ  ل:األوَّ  ]]٤٠٤[[ص /

 .اداً ميع مراملؤمنني، فال يكون اجل حاصل لكلِّ 

وذلك  ،احداً م واملحكوم عليه ويكون احلاك ه يلزم أنْ الثاين: أنَّ 

 . عيلٌّ ا البعض فهو ذا كان املراد هبإباطل، و

ة، ومنهم  جعلها عامَّ  : منهم مننالناس قائال ، فألنَّ الً وَّ ا أ أمَّ 

 غريه كان ذلك خرقاً  ىلٰ ع هانافلو قرص ، عيلٍّ  عىلٰ ها رصمن ق 

 لإلمجاع. 

 .قرصها عليه  ىلٰ ا عفقوين اتَّ املفرسِّ  فألنَّ  ،اً ا ثانيوأمَّ 

،   عيلٌّ د هو املرا أنَّ  فقت عىلٰ ة اتَّ مَّ األُ  ، فألنَّ ثالثاً  اوأمَّ 

ه نَّ إ :ن قالاملراد، ومنهم م ه كلُّ نَّ إفمنهم من قال:  ،واختلفوا

ا إرادته منه  عىلٰ ان اإلمجاع داال� ك ةيَّ ومنا العمطلأبذا د، فإاملراض بع

 غريه.دون 

  ويدلُّ  ،فيد االختصاصت )امإنَّ (لفظة  م أنَّ سلِّ قيل: ال نُ  فإنْ 

د ان يفيولو ك ،)حدهيد واء زام جإنَّ (ل: ة التأكيد، فيقاعليه صحَّ 

 ،)علامءاس اللنام اإنَّ ( ه يقال:وألنَّ  .تكريراً  االختصاص لكان ذلك

خالف األصل،  جاز واالشرتاك عىلٰ املو .صاالختصافيد يال ف

 ،اإلثبات ال النفيد في) تإنَّ (ي: لفظة ني البرصسو احلال أبق 

 .احلرص لة عىلٰ فليس هلا دال ،كيدأت للتلَ عِ ُج  )ما(ولفظة 

 .موضوعة لألوىلٰ  )يلِّ وال(لفظة  م أنَّ سلِّ نُ ال  لكن ،لكا ذنمسلَّ 

 هاهنا النارص؟ اهبد يكون املرا أنْ  جيوزال  مَ ـلِ  كنل ،امنسلَّ 

، وكيف يقال   ها يف عيلٍّ حصارانم لِّ سلكن ال نُ  سلَّمنا،

 ؟لفظة مجع )الذين(ك ولفظة ذل

 . ا عليهنلقد دلَّ رص فللح )امإنَّ (فادة إا جلواب: أمَّ او

 .بل يف موضع االشتباه ،د، قلنا: ال دائامً ؤكِّ يُ  ه: إنَّ قوله
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د منه فائدة املؤكِّ  دفاستام يُ نَّ إد يالتأك نا لكنمسلَّ ] ]٤٠٥ [[ص/

 الَّ إاالختصاص و   عىلٰ د داال� يكن املؤكِّ مل  ولو اً تأكيدوإالَّ مل يكن 

 فيد االختصاص.أكيده بام يالستحال ت

ام الناس نَّ نا: إكقول ،صختصااال  عدمعمل يفستَ د يُ قوله: ق 

كونه  انَّبيَّ  ا قدنَّ ز، ألجاامل سبيل قلنا: ذاك استعامل عىلٰ  .العلامء

  ، اً شرتكن مكاه يف عدم جعلناه حقيقةً  فإنْ  ختصاص،االيف ة حقيق

الثاين  أنَّ إالَّ  جاز أيضاً صل عدم املكان األ وإنْ  ،واألصل عدمه

  وإنْ تناقضنيبني امل شرتكز وضع املجيو ه الوألنَّ  .لمن األوَّ  أوىلٰ 

هر، اء ظاملاس العام النإنَّ : ولنافيه، واملجاز يف ق  زاً ئاان املجاز جك

متاز عن باعتبارها امل حيصل له الصفة التي  لـامَّ امل عال ريغ ألنَّ 

 .ة عنه جمازاً سلب اإلنسانيَّ  حَّ غريه من احليوانات ص

 .هابيَّنَّا وقول أيب احلسني باطل مل

ه طعن يف  غري وارد، ألنَّ  لألوىلٰ  )املوىلٰ (فظة واملنع من وضع ل

 ري.تعامل الكثالسا لحصوالنقل مع 

له قوة، لة املؤمنني عامَّ نرص ألنَّ  ،طلةباا نارص هاهندة الراوإ

ِمنَ  :ىلٰ تعا
ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ْوِ�َ ا�

َ
 عٍْض اُء �َ اُت َ�عُْضُهْم أ

 أنَّ  ابيَّنَّ ن قدة، ونحالتي هي النرصالوالية  وجب، أ ]٧١ [التوبة:

 ض املؤمنني.عباملراد هبذه اآلية 

ق طلَ قد يُ  معاسم اجلنا: ، قل يلٍّ ع ا إىلٰ جيوز رصفه اله: قول

 الواحد للتعظيم. عىلٰ 

*   *   * 

 هـ):٧٥٤يل (ت ين العبيدهوت/ عميد الدِّ الالَّ إرشاق 

 :]النصِّ  عىلٰ  ىٰ خرة أُ لَّ لة العارشة: يف أدسأ[امل ]]٥١٥[[ص 

وذلك  ،النصِّ  عىلٰ  ٰى خرة أُ القول يف أدلَّ (:  فصنِّقال امل

مَ : اىلٰ عت قوله
�
ُ واُهللا َورَسُ ُ�ُم َوِ��  اإِ�

ُ
� :وال جيوز  ،]٥٥ [املائدة

ار فَّ كُ وال خطاب ال ،ني ألجل التهافتب به املؤمنخياط نْ أ 

وال  .اعمعلوم باإلمج ودفع اخلاتم .بقة]] لآلية السا٥١٦ [[ص/

«أنت  :وقوله .ذلك ليس كثرياً  نَّ الة، ألالص باألفعال يف قدح

 .هليع عنها يدلُّ  عزله ينة وتركملدووالية ا .هعلي دلُّ ي» يوصيِّ 

ولو مل  .مامة صلح لإله ال يأنَّ  عىلٰ  يدلُّ وعزل أيب بكر عن براءة 

 يضة تقتالعصمة املشرتط مذهبنا، ألنَّ  لصحَّ  ا أصالً يذكر نص� 

 وقدحهم   إمامنا.فتعنيَّ ، أيب بكريف  فقده فقنا عىلٰ وقد اتِّ  ،النصَّ 

من م ام، واملعلوإم ليست بفرتة ا، ألهنَّ ءيشب ليس لُس الرُّ بفرتة 

وقد قدح  نني.أشخاص معيَّ  مة يفالعصعاء م قبلنا ادِّ مَ األُ حال 

وكذلك يف  هاار بوجوه ليس هذا موضع ذكرأصحابنا يف االختي

 .)ة اخلصومأئمَّ 

إمامة   ة عىلٰ الَّ د رَخ وه أُ وجه هذ(: )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 :)صِّ الن من طريق  عيلٍّ 

من طريق   منني ؤاملامة أمري إم إثبات عىلٰ ل األوَّ ليل [الد

 :]النصِّ 

مَ : ىلٰ تعا هل: قولوَّ األ(
�
يَن آَمنُواا َوِ��ُ�ُم اُهللا َورَ إِ� ِ

�
ُ َوا�

ُ
  ُسو�

يَن يُ  ِ
�

 ا�ا�
َ
 ِقيُمون

َ
ال  ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
 اكِ ْم رَ وَهُ  ةَ ةَ َو�ُؤ

َ
 � ُعون

 إمامة أمري عىلٰ  )اآليةه ستدالل هبذالير اوتقر ،]٥٥ [املائدة:

 مقّدمات: ىلٰ ف عوقَّ يت( ؤمنني امل

وهو عبارة عن ثبوت  )،رصلحل )امإنَّ ( لفظة : أنَّ اها إحد

 )امإنَّ ( لفظة أي كون) كوذل(للمذكور ونفيه عن غريه، احلكم 

 وهو الفرزدق: )لشاعرال امعلوم عند أهل اللغة، ق ( للحرص

   رمادال اميحلأنا الدافع ا

  )أو مثيل ان أحساهبم أنعافع  يداموإنَّ ( 

 :ٰى عشاأل )وقال(

  حظ�ا  منهمثر ولست باألك

 

  )رِ ة للكاثوإنَّام العزَّ ( 

 )،قلناه ام(هو  )امإنَّ ( اعرين هاهنا من لفظةلشل )واملطلوب( 

 ))إنَّ ( ةلفظ نَّ وأل(]] ٥١٧/[[ص  .و ذلك ظاهر ،حلرصو اوه

حالة ( يفوذلك  )،للنفي )ما(( فظةول ،)لإلثبات(موضوعة 

 ىلٰ إحدامها إ وهو ضمُّ  )،لرتكيبحالة ا لككذ( ، فيكون)اإلفراد

 آخر مغاير ٰى ن هلام معنلو كاام ، ألهنَّ )امإنَّ ( تصريا ٰى حتَّ  ٰى خراألُ 

ز وجي وال. (وهو خالف األصل ،لزم النقل قبل الرتكيب ملعنامها

 ،)ورةً واحد رض لٍّ حم عىلٰ ( تابأي توارد النفي واإلث )مهاتوارد

 إىلٰ ( هأي رصف )نفيوال ورود ال( .اله حموإنَّ  ،امنفي�  بتاً ثا  لكانالَّ وإ

باإلمجاع، ( غري املذكور أي إىلٰ  )غريه ورصف اإلثبات إىلٰ  ذكورامل

  إىلٰ  املذكور ورصف النفي إىلٰ  اإلثبات وهو رصف )عكس التعنيَّ ف

 وهو املطلوب.(، ملذكورغري ا

ف لوص حقُّ ستف واململترصِّ ا ناه املراد بالويلِّ  نَّ أ  ة:يناالث

ملن  ،املرأة يلُّ قال: فالن وي للغة حيثمن أهل امعلوم ، وهو األوىلٰ 

ين أو األبوبني بأي املتقرِّ  )ويصفون العصبة .ابالعقد عليه هو أوىلٰ 

امم ك واألعكذل األجدادخوة لألب أو هلام واألب كاإلب

و يقولون  .به بةطالبامل ي أوىلٰ أ  م،الد ء ايم أولبأهنَّ ( وأوالدهم

 وىلٰ األ هو أي ،منيعهد املسل يلُّ ه وإنَّ الفة: لخل حرشِّ للم
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يف هذه ( وهو األوىلٰ  )كاملشرت ٰى املعن دَ جِ وُ لـامَّ و .همدبريبت

وجب رصف  (  اجلمل من الكالم هي هذيعن )فة]ختلاطن [املاملو

 لفظلل )صوناً ( رتك شاملك ذل أي إىلٰ  )إليه (فظ الويلِّ يعني ل )لفظال

 ضوعاً ه لو كان مونَّ صل، ألفني لألالاملخ )اكشرتن املجاز واالع(

 مل كويلِّ املعاين املذكورة يف هذه اجلد] من هذه واحد [واح لكلِّ 

كان  وإنْ  ،لزم االشرتاك ته صيَّ العهد بخصو يلِّ م ووالد املرأة وويلِّ 

 ة لزم املجاز.صَّ ا خاحدهأل موضوعاً 

ُم �ُ َوِ��  :تعاىلٰ  يف قوله ويلِّ أي بال )بذلك راداملس يل وأيضاً (

أي شاملة  )ةا عامَّ ألهنَّ (ين، يف الد )الةة واملوابَّ حامل( اآلية ... اهللاُ 

 ( ،ة كافَّ للمؤمنني
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
مُ  وَ َوا�

ْ
ِمنَ ا�

ْ
]] ٥١٨[[ص /ُت اؤ

ْوِ�َ 
َ
 منب ةصصووهذه اآلية خم ،]٧١ بة:[التو ْعٍض اُء �َ َ�ْعُضُهْم أ

يتاء الزكاة وإصالة ال امةو اإليامن وإق وه )،تفاه الصاجتمعت في

 ع.الة الركوح

ِ َوا: تعاىلٰ  املعني بقوله )ذلك البعضاملراد ب الثالثة: أنَّ (
�

يَن  �

 جوه: عليه و دلُّ يو ، عيلٌّ ( آَمنُوا

 ، ألنَّ )فيه  نزلتا أُ كوهن ين عىلٰ فاق املفرسِّ أحدها: اتِّ 

 ئلني:قا بنية مَّ األُ 

 ه اآلية.هذة يف ادراإلب خمتصٌّ  ه : إنَّ الأحدمها من ق 

ة وأمري نني كافَّ ة يف املؤما عامَّ هنَّ ل: إن قاهام موثاني

 .قاً فامراد اتِّ  ؤمنني ن أمري املأحدهم، فإذ  املؤمنني

ن  مامة ملاإل ثبوت عىلٰ  تدلُّ ( أي هذه اآلية )ا: أهنَّ الثاين(

 رادا من أنَّ املنَّبيَّ ا [مل )الة الركوعح اةكزالاجتمعت فيه صفة إيتاء 

أي  -لك صف أحد بذ، (ومل يتَّ تدبريف والبالترصُّ  األوىلٰ  ويلِّ بال

مته ابخ قتصدَّ لـامَّ   عيلٍّ  ] (غري-كوع بإيتاء الزكاة حالة الر

ري مة أمماإ نت داللة هذه اآلية عىلٰ ، فتعيَّ )اإلمجاعوعه بلة ركحا

 .فيها ن الذين آمنواد ماره املوأنَّ ، ؤمنني امل

 ة يف حقِّ امَّ ت عليس( أي هذه اآلية )اهنَّ ا أ نَّبيَّ  االثالث: أنَّ (

، وهو حمال )،نفسه واحد منهم ويلُّ  كلُّ   لكانوإالَّ  ،ةافَّ املؤمنني ك

نفسه، وإذا بطل عمومها كانت  سان عىلٰ ة اإلنق واليقَّ تتحإذ ال 

قال: ببعض املؤمنني  اه صخصَّ  من وكلُّ (، ملؤمننيببعض ا ةصَّ خا

 . اد هبا عيلٌّ رامل

إيتاء  ( مري املؤمنني من أ أي  )منه يف يصحُّ ك قال:ال ي

أي غري  )وع، والصالة متنع من فعل غريهاة حالة الركالزكا

 ؟ةالصال يف أي )فيها( الصالة

ليس من ( اةأي إيتاء الزك )ها نقول: إنَّ ألنَّ (]] ٥١٩[[ص /

 .)صالةال فعله يفجيوز  ك عندنالذ] لو[مث ،الكثرية األفعال

*   *   * 

 هـ):٨ق ي (ائقابن العتالتبيني/ و حيضااإل

 : قوله تعاىلٰ  إنَّ (قوله: ]] ٣٨٤[[ص 
َ
م

�
ُم اهللاُ إِ�

ُ
  ...  ا َوِ���

 .)]٥٥ة: [املائد اآلية

 ة اللغة.للحرص إمجاعًا من أئمَّ  )امإنَّ (ل: أقو

هبم،  ثمّ  ،ه)ليوا عالنحاة أمجع إنَّ اريس: (فال قال وقوله صوَّ

 ة. العربيَّ يف ةحجَّ 

 :ٰى شاألع الوق 

  ]ثَِر ِمنُْهْم َحَىصٰ كْ َوَلْسُت بِاألَ [

 

ُة لِْلَكاثِ نََّام َوإِ     رِ  الِعزَّ

 الفرزدق: الوق ]] ٣٨٥[[ص / 

  ي َعَليِْهْم] َوإِنََّام اعِ الرَّ ِمُن االضَّ  [َأَنا

 

 

  ْثِيل مِ ْو َنا أَ ْم أَ َأْحَساِهبِ  ُيَداِفُع َعنْ  

 .حلرص باَرين إالَّ اعمقصود الش وال يتمُّ  

َما : قوله:لتق  نْ فإ
�
مِ  إِ�

ْ
ُمؤ

ْ
ِ ا�

�
 ا�

َ
 نُون

َ
تْ  ا يَن إِذ

َ
ِكَر اُهللا وَِجل

ُ
ذ

و�ُُهمْ 
ُ
ل
ُ
 .ؤمنك من ليس كذل، وباإلمجاع م]٢ [األنفال: ق

  ،الغةبامل وعىلٰ  ،الكامل اإليامن ه حممول عىلٰ أقول: إنَّ 

 . »] يف املسجد[إالَّ جد ملسجلار ا ةصال ال«]: 9[ لهكقو

يه عل ف دلَّ بالترصُّ  ّق واألح ألوىلٰ به اد راقد يُ  )الويلِّ (فلفظ 

 والعرف االستعاميل. لغوي والنصُّ الثقل ال

 واألحقُّ  هو األوىلٰ  د: (الويلُّ ملربَّ غوي فيقول اا النقل اللأمَّ 

 اْمَرَأةٍ  َام َأيَّ «: فقوله  صُّ ا النف)، وأمَّ بالترصُّ ]] ٣٨٦[[ص /

ه ه املراد بنَّ فإ ، »لنَِكاُحَها َباطِ فَ ا ِن َمْوَالهَ إِذْ  ْريِ بِغَ  َنْفَسَها َحْت كَ نَ 

 ف.ترصُّ الب األوىلٰ 

  مْ َ�ْعُضهُ  :قوله تعاىلٰ  والنارص، ومنه املحبُّ  راد بالويلِّ وقد يُ 

ْوِ�َ 
َ
ال  خرياألو .وه ونارصوهأي حمبُّ ]، ٧١[التوبة:   َ�ْعٍض اءُ أ

 عضب االذين آمنوراد باملف ،ةة عامَّ ملحبَّ اوة النرص ألنَّ  ،اهنله  ٰى عنم

وليس هذا  ،ركوعهمالزكاة حال يتاء صفهم بإاهللا و ألنَّ  ،املؤمنني

 املؤمنني. لكلِّ  االوصف تام� 

 ،واحداً  واملتويلُّ  لكان الويلُّ منني ؤملا كلُّ  ملرادكان ا لو وأيضاً 

 ضعبال ان ذلكؤمنني كملض اعباد املر أنَّ ت وإذا ثب .وذلك باطل

ني مجيع املؤمن اوإمَّ  ،فهو عيلٌّ  ننيؤمملا ا بعضا إمَّ راد هبملا نَّ أل ،اعلي� 
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 ،املراد هبا البعض :من الناس من قال فيهم، فإنَّ  عيلٌّ فقد دخل 

]] ٣٨٧[[ص /املراد البعض  ا أنَّ نَّبيَّ  قدو .الكلُّ  :قال  ومنهم من

 أنَّ  ين عىلٰ فرسِّ فاق امل، والتِّ اعإلمج لكان خرقاً  فلو كان غري عيلٍّ 

 إمامته. واليته و عىلٰ  ة نصٌّ آليفا ،ااملراد هبو ه  اعلي� 

 وله: رازي: (قال قال
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
اآلية  ...  ةَ ا�

البعض  فحملها عىلٰ  ،اجلمعصيغ  ة ألفاظ منبعس ل عىلٰ تشتم

 الواحد خالف األصل).

عصمة ال يف ن هم مثلهه الذيدأوال عليه وعىلٰ  لمَ قلنا: ُحي 

 .اجد�  م واإلجاللعظيالتل سبي لك عىلٰ ن ذيكو ، أووالنصِّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيوريداد املق /دعتاماال

مَ  : منها: قوله تعاىلٰ  ]] ٩٠[[ص / 
�
ُ  اهللاُ ا َوِ��ُ�مُ ِإ�

ُ
 َورَُسو�

ِينَ 
�

 َوا�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�  آَمُنوا ا�

َ
ال  ةَ وَ ص�

ْ
 تُ ُ�ؤ

َ
 ون

َ
�   مْ هُ ةَ وَ  ا�ز�

 رَ 
َ
امل ذلك ، الستعألوىلٰ د به ا را امل  والويلُّ  ]، ٥٥ة: ائد [امل  �  اِكُعون

والية اهللا، وعطف والية   سبحانه والية رسوله عىلٰ  اللغة، وعطف يف  

لذين آمنوا كام وجب ، فيجب طاعة الرسول ية ا وال  عىلٰ نوا ن آم الذي 

. يه حكم املعطوف عل  وف عطمل ا  حكم نَّ ألطاعة اهللا وطاعة رسوله، 

 َف ِص ه وُ ، ألنَّ  يلٌّ ع  ؤمنني، وهو ملبعض ا  آمنوا راد بالذين امل و 

 جب أنْ تاء الزكاة يف حال ركوعه، في ريه، وهو إي صل لغ مل حت  بصفة 

  ة اإلمام.ة، وذلك صف مَّ ف يف األُ ترصُّ بال   يكون هو األوىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

  :اىلٰ تع ولهق  ل:األوَّ ]] ٣٣٧[ص [
�
 ا َوِ�� مَ إِ�

ُ
ُ رَ ُم اُهللا وَ �

ُ
  ُسو�

يَن آَمنُوا اوَ  ِ
�

ينَ � ِ
�

 ا�
َ
  يُِقيُمون

َ
ال   ا�ص�

َ
�  ا�ز�

َ
تُون

ْ
ةَ وَُهْم  ةَ َو�ُؤ

 اِكُعورَ 
َ
مَ و ]،٥٥ [املائدة: � ن

�
عن أهل  نقالً  للحرص اإِ�

بقاء  بتا وجبكِّ رُ  ذافإ، نفيلل )ما(لإلثبات و )إنَّ ( وألنَّ  .اللغة

 عىلٰ يردا  ا أنْ إمَّ ل، فف األصخال وهو ،النقل لزم الَّ وإ ،لكذ

وإثبات غريه، وهو باطل في املذكور ، أو لنواحد وهو حمال 

 .  العكس ، فتعنيَّ إمجاعاً 

 نحو: ويلُّ  و شائع، وعرفاً هو ف لغةً بالترصُّ  ىلٰ األو ناه والويلُّ 

ها وليِّ  ت بغري إذنة نكحرأام ام: «أيّ كقوله  العهد، ورشعاً 

 ،جمازاً ون غريه يك ورد يف ، فإنْ فيكون حقيقة ،ل»طبا حهافنكا

غري ذلك من  وألنَّ  .األصل، وهو خالف رتاك لزم االشوإالَّ 

 . معانيه غري صادق

 ِ
�

، الكلِّ  الضمري إىلٰ ود لع ،هنا بعض املؤمنني وايَن آَمنُ َوا�

 يَ  قبله: ألنَّ 
�
�
َ
ِ ا أ

�
،  ]٥٤ دة:[املائ د� تَ َمْن يَرْ  آَمنُوا نَ يَها ا�

 .فسها لنواحد ولي�  لكان كلُّ  لكلُّ د هنا ارافلو كان امل ،والضمري هلم

ن فيكو ،ةء الزكاة حال الركوع، إذ اجلملة حاليَّ م بإيتاولوصفه

 اهللا ف فيكم إالَّ بالترصُّ  اآلية: ال أوىلٰ ]] ٣٣٨ص [[/ ولمدل

وذلك  ،ؤمننيعه من املكورل ة حاالزكا ٰى ورسوله والذي أت

من  كلَّ ألنَّ و .يهعل نيرسِّ ملفر افاق أكثالتِّ  ، الشخص هو عيلٌّ 

ه داخل يف العموم وألنَّ  . عيلٌّ  عض قال: هواملراد الب قال:

 ىلٰ  األومرادنا باإلمام إالَّ مام، إذ ليس فيكون هو اإل ،قطعاً 

 وهو املطلوب. ،فبالترصُّ 

املضارع  حد، والوا جلمع عىلٰ ا لمحيف  ال يقال: يلزم املجاز

 ييُقِ وهو 
َ
 و ُمون

ْ
 يُؤ

َ
 ايض. ملا عىلٰ  تُون

العموم  محلها عىلٰ  ، فإنَّ كم أيضاً زم لفال ،لا األوَّ قول: أمَّ ا نألنَّ 

البعض،  عىلٰ  طالق الكلِّ إكون لبعض، فيفيكون ا ،باطل، ملا قلنا 

 ،اينلثا اوهو كثري. وأمَّ  ،تسمية املعظم باجلمع اكن جمازي� ل

 ،لكويفند اه حقيقة فيه عفإنَّ راد به احلال يُ  نْ ز أوافممنوع، جل

 ي. عند البرص كشرتوم

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  د السيوريقداامل /احلرش النافع يوم

مَ  :قوله تعاىلٰ  :لاألوَّ ]] الوجه ١٢١[[ص 
�
ُم اهللاُ إِ�   ا َوِ���ُ

يَن  ِ
�

ُ َوا� يَن يُ َورَُسو�ُ ِ
�

 امُ ِقيآَمنُوا ا�
َ
 �ص� ون

َ
 ةَ وَ ال

َ
تُون

ْ
�ةَ وَهُ  �ُؤ   مْ ا�ز�

 رَ 
َ
 :ماتمقدّ  عىلٰ  فوذلك يتوقَّ  ،]٥٥: ائدة[امل �اِكُعون

قال   ،بالنقل عن أهل اللغة للحرص )امإنَّ ( :ألُوىلٰ ا مةاملقدّ 

 ر:الشاع

   امالذمار وإنَّ  يمد احلانا الذائأ 

  عن أحساهبم أنا أو مثيل فع يدا 

 خاره.فتيتّم ا ملحرص لو مل يكن للف

، أو النارص  ف ترصُّ ال ب  وىلٰ ا األ إمَّ  بالويلِّ  رادامل نَّ أ  مة الثانية: قدّ امل 

، لكن قطعاً  نيه غري صالح هنا من معا  ذلك ذ غري ]] إ ١٢٢[[ص / 

  ل.األوَّ  ٰى  املعن فتعنيَّ   ، ر باملذكو ة لنرصختصاص ا لعدم ا  ، الثاين باطل 

  ايَ : فصل القبله ب نَّ أل ،اخلطاب للمؤمنني نَّ أ  مة الثالثة:املقدّ 

 
َ
 أ

�
يَن آمَ � ِ

�
 مِ َمْن يَ وا نُ َها ا�

�
د

َ
 ْرت

ْ
 ن

ُ
نْ ْم �

َ
اآلية  ...ِدينِهِ  �

مَ : لقا ثمّ ]، ٥٤ [املائدة:
�
ُ إِ�

ُ
ُم اُهللا َورَُسو�

ُ
ون فيك ،ا َوِ���

 .قةً م حقيإليه ئداً لضمري عاا



 ١٩٩  .........................................................................................................  الوالية آية) ٣١لف / (حرف األ

يَن آَمنُوابـ  املراد نَّ ة: أ مة الرابعاملقدّ  ِ
�

بعض ة هو ياآل يف ا�

 :جهنيلو ،ؤمننيملا

 ٰى عنا لنفسه باملي� لد واحو لكان كلُّ لوال ذلك  هنَّ أ  :لاألوَّ الوجه 

 باطل.وهو  ،املذكور

 هم، وهوه وصفهم بوصف غري حاصل لكلِّ نَّ أ  :الثاين الوجه

 ة. ذ اجلملة هنا حاليَّ إ ،كوعة حال الريتاء الزكاإ

  يبأ  بن وهو عيلُّ  ،لبعضاملراد بذلك ا نَّ أ  مة اخلامسة: املقدّ 

 عىلٰ ن يفرسِّ امل كثرأ فاق واتِّ للنقل الصحيح،  ،ةخاصَّ  طالب 

 ذا كان إ. وراكعاً امته عطاه خأف ،، فسأله سائلصيلِّ ه كان يُ أنَّ 

باإلمام  ينعنا ال ألنَّ  ،مامهو اإليكون   أنْ ف فينا، تعنيَّ بالترصُّ  أوىلٰ 

 لك. ذالَّ إ

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  السيوريد داقامل /إرشاد الطالبني 

مة  قال ]]٣٤١[[ص  : اىلٰ قوله تع: لث: الثا]احلّيل [أي العالَّ

 َم
�
مُ إِ� ُ َوا اُهللا َورَسُ ا َوِ���ُ ِ و�ُ

�
� 

َ
ال  ا�ص�

َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
ةَ  يَن آَمنُوا ا�

تُ 
ْ
 َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
 ْم رَ ةَ وَهُ ون

َ
واالستدالل به ]، ٥٥: [املائدة �اِكُعون

 ت:اممقدّ ]] ٣٤٢/[[ص  عىلٰ  فيتوقَّ 

 أهل  نيبه يفق علمتَّ  ، وهورصد احلتفي )امنَّ (إلفظة  اها: أنَّ دحإ

 اللغة.

ف، وهو  بالترصُّ  وىلٰ راد هبا األيُ  هنا )ويلِّ ال(لفظة  أنَّ الثانية: 

ام «أيّ : له ومستعمل يف العرف، لقو ،د أهل اللغةمشهور عن

وقوهلم:  ،طل»باحها ها فنكاذن وليِّ إفسها بغري امرأة نكحت ن

 . )تيِّ امل وويلُّ  ،الدم ة، وويلُّ الرعيَّ  يلُّ ن ولطاالس(

ينَ  املراد من : أنَّ ثةالثال ِ
�

صافهم التِّ  ،بعض املؤمنني آَمنُوا ا�

لو كان للجميع لكان  هنَّ وأل .ننياملؤم ة لكلِّ بصفة ليست عامَّ 

 ل. حما وهو ، واحدواملتوّيل  ويلُّ ال

ه أنَّ  ىلٰ ع عامج، لإل البعض هو عيلٌّ  لكد بذاملرا الرابعة: أنَّ 

 اآلية.ه هذت زلل ركوعه، فنحاه ق بخامتهو الذي تصدَّ 

، ووجه  ته امإمث من دالئل لوجه الثالأقول: هذا هو ا

 :ماتمقدّ  تقرير ف عىلٰ االستدالل هبذه اآلية يتوقَّ 

 . واملعقول  ،عليه املنقول للحرص، ويدلُّ  )امنَّ (إ : أنَّ وىلٰ األُ 

 رزدق:ال الفة ظاهر، ق بيَّ ل العرمجاع أهإف ،لوَّ ألا امَّ أ 

   امنَّ إوي الذمار اماحلالذائد  أنا

  ا أو مثيليدافع عن أحسابكم أن 

 ،لفظالا أمَّ  .ٰى ذا من جهة اللفظ واملعنل هبالتدوجه االسو

ير يكون تقد أنْ  أنا، لزم الَّ إيدافع ما  ، أيه لو مل يرد احلرصنَّ فهو أ 

م ملتكلِّ ري از ضمربِ تُ  العرب ال نَّ غلط، ألنا، وهو أ  فعداي :الكالم

 )الَّ (إبـ  عليه، أو فصله]] ٣٤٣[ص /[ ه مدُّ  عند تقالَّ إ  املضارعيف

 وذلك ال ،خارغرض الشاعر االفت نَّ فأل ،ٰى ا املعنمَّ وأ  وأخواهتا.

ال غريمها، حساب هو أو مثله فع عن األذا كان املداإ الَّ إحيصل 

 .رصاحل ٰى عنوهو م

بت  كِّ رُ  ذاإللنفي، ف )ا م(ثبات ولإل )نَّ (إو فه ،ا املعقولمَّ أ و

 لزم الَّ إوا عليه، ما كانت يبقيا عىلٰ  نْ ب أ جي ٰى خرمع األُ  مهااحدإ

 دين عىلٰ يكونا وار نْ ا أمَّ إصل، فوالنقل، وهو خالف األ يريلتغا

في ملذكور والنثبات لغري ال، أو يكون اإلموضوع واحد وهو حما 

يكون  أنْ و وهي العكس، مجاع، فبقاطل باإلب وهو للمذكور

 .باحلرصد املرا، وهو هغريوالنفي ل ثبات للمذكورإلا

ة التأكيد،  ه صحَّ علي ، ويدلُّ رصا للحهنَّ م أ سلِّ قلت: ال نُ  نْ إ

 أيضاً لزم التكرار، و ولو كان للحرص وحده، ين زيدام جاءنَّ إيقال: 

جاز أو  لزم املالَّ إص، وصاالختفال يفيد ا ،العلامءام الناس نَّ إيقال: 

 ل.صخالف األ ، ومها عىلٰ اكشرتاال

د  ؤكِّ ه يُ نَّ ا أ مَّ وأ  . لنا عليه فقد دلَّ  رص للح  هتا د ا ف إ ا أمَّ  : ب وا قلت: اجل 

  أنْ  أكيد ال بدَّ الت  لكن  ، منا سلَّ  . ، بل يف موضع االشتباه ئامً ال دا  فذلك 

  اص. تص االخ بام يفيد    ل تأكيده  الستحا الَّ إ ة االختصاص، و يفيد فائد 

 الناس امنَّ (إ :هولختصاص، كقالعمل حيث استَ تُ ا هنَّ إقوله: 

 .)ءامالعل

ة  يقه حقكون ا بيَّنَّا قد نَّ سبيل املجاز، أل ل عىلٰ ستعامك اذل :ناقل

صل واأل شرتكاً  عدمه كان م، فلو جعلناه حقيقة يفيف احلرص

، واملجاز هنا ] عدم املجاز أوىلٰ [أيضاً  لصكان األ نْ إعدمه، و

عن  زارها امتالتي باعتبا ذا مل حيصل الصفةإغري العامل  نَّ إف، ظاهر

 .ة عنه جمازاً انيَّ سنسلب اإل ات صحَّ نواحليغريه من ا

 فبالترصُّ  وىلٰ هنا هو األ )الويلِّ (بـ  داملرا ية: أنَّ لثانمة ااملقدّ 

 .ورشعاً  وعرفاً  فيه لغةً  ذلك مستعمل عليه أنَّ  والتدبري، ويدلُّ 

، ذلك وا عىلٰ غة نصُّ الل أهل نَّ فأل ،لغةً  اأمَّ  ]]٣٤٤[[ص /

 وىلٰ هو األ الويلَّ  نَّ أ  تعاىلٰ  اهللات صفايف د يف كتاب له ربَّ املره وقد ذك

 :ملؤمنني مري امدح أ الكميت يف. وقال رصُّ بالت

   هليِّ عد ومر باأل يلُّ فنعم و

  بدِّ ونعم املؤ ٰى ومستجمع التقو 
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  :، وقوهلم)العهد ويلُّ : ( للخالفة حترشَّ ملن هلم فقو ،ا عرفاً وأمَّ 

 .)له  ويلَّ من ال يلُّ و السلطان(

 نذإكحت نفسها بغري رأة نام ام: «أيّ له قوف ،اً عا رش وأمَّ 

 :موقوهل عليها. بالعقد أي من هو أوىلٰ  ،ها باطل»نكاحها فوليِّ 

 ،فبالترصُّ  وىلٰ الت يفيد األمن هذه االستعام . والكلُّ )الدم ويلُّ (

ذ إ ، كان جمازاً الَّ إفيه، وحقيقة يكون  أنْ ذلك وجب ك انك ذاإو

ة يف يكون حقيق ال جب أنْ و يهقة فين حقذا كاإعدمه، و صلاأل

 .صل، وهو خالف األشرتاكالازم  لالَّ إو غريه،

صل يف  الصديق والنارص، واأل ٰى بمعن الويلُّ قلت: قد ورد  نْ إ

إليه  اريص لصأل، وخالف اة، فيكون مشرتكاً االستعامل احلقيق

ذكورين؟ ململعنيني اا يكون املراد أحد ال جيوز أنْ  مَ لدليل، فلِ ل

 مطلوبكم. فيه عىلٰ  ةلال دال ذٍ ئوحين

 نْ إيف غريه، و ازاً كان جم وىلٰ  األيقة يفحقه أنَّ  ابيَّنَّقلت: حيث 

يكون  نْ منا ما ذكرتم، لكن ال جيوز أ . ولئن سلَّ مَّ ثَ  مالً كان مستع

ال طائل حتته. وال متهافت ه كالم نَّ ق، ألديلصا انه املراد بالويلِّ 

 : لهوة بدليل قاملؤمنني عامَّ ة نرص نَّ أل ،النارص
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
ا�

ِمنَ وَ 
ْ
ُمؤ

ْ
 ُضهُ عْ اُت �َ ا�

َ
 .]٧١التوبة: [ اُء َ�عٍْض ِ�َ وْ ْم أ

يَن آَمُنوا بـ  املراد  أنَّ  عىلٰ  ونحن نستدلُّ  ِ
�

  املؤمنني، هنا بعض  ا�

،  ، ملا ذكرنا من إرادة احلرص اً خر غري نارص اآل  عض لب ل ون يك  فيلزم أنْ 

  حمال.   تعاىلٰ   ه م ال لتناقض يف ك وا   املذكورة،   قض لآلية نا وذلك م 

ِ بـ  املراد أنَّ : ثةلثالمة ااملقدّ ]] ٣٤٥ [[ص/
�

 واآَمنُ يَن ا�

 ل عليه وجهان: منني، ويدبعض املؤ

اء  تيإهو حاصل جلميعهم، و ه وصفهم بوصف غريل: أنَّ وَّ األ

 صفة، وانتفاء هذا الوذ اجلملة هنا حاليَّ إة حال الركوع، ازكال

 وهو املطلوب. ،ضبعن املراد الفيكو ظاهر، مهعن كلِّ 

 ىلٰ إعائد  - لكاف وامليمني اأع - ملذكورالضمري ا أنَّ ين: الثا

 يَ : ه قال قبل هذه اآلية بال فصلنَّ أل ،ننياملؤم كلِّ 
�
�
َ
يَن  َها اا أ ِ

�
�

ُ�ْم �َ رْ ْن يَ وا مَ آَمنُ 
ْ
َسوْ تَد� ِمن

َ
 يَ ْن ِدينِِه ف

َ
 ف

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
ِ وْ أ

ُ
ُهْم ب� ٍم �

 ِ
ُ

 َو�
َ
ُه أ

َ
 ذِ ب�ون

�
ٰ ل

َ َ
  ٍة �

ْ
ُمؤ

ْ
ةٍ ِمنِ�َ ا� ِعز�

َ
ٰ  أ

َ َ
�   

ْ
 ال

َ
� َ

ُ
 ِ� اِهدُ فِِر�َن �

َ
  ون

 هللاِ  ايلِ َس�ِ 
َ

  َوال
َ َ
�  

َ
 ال

َ
ْوَمة

َ
� 

َ
ون

ُ
 اِهللا يُ اف

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ِ�يِه َمْن ئٍِم ذ�ِك

ْ
  ءُ �َشاؤ

 وز أنْ جيذا كان كذلك ال إو ]،٥٤[املائدة:  � َعِليمٌ اِسٌع  وَ َواهللاُ 

يَن بـ  املراد نويك ِ
�

 م أنْ  لزالَّ إاجلميع، ويف هذه اآلية  وانُ آمَ ا�

ٰ  لويلُّ ن اكوي نفسه، وهو  واحد ويلُّ  فيكون كلُّ  ،ه واحداً ليع واملوىلَّ

 املطلوب.حمال، فيكون املراد البعض، وهو 

بن أيب  راد بذلك البعض هو عيلُّ ملا : أنَّ الرابعة ةمقدّ ملا

 لوجوه:،  طالب

كان  ا لي� ع ه ورد أنَّ نَّ إ، فلكذ ين عىلٰ فاق املفرسِّ تِّ ا ل:وَّ ألا

 ٰى ه اليمنبخنرص ٰى ومأه، فتع يف صالئل وهو راكه سا فسألصيلِّ يُ 

وغريه ه. ورواه الثعلبي إليه، فأخذ السائل اخلاتم من خنرص

ارشح يل  همَّ قال: «اللَّ  9اهللا ل سور أنَّ  ل، وفيه:ويط ديثواحل

 ،ا أخيلي� ع ،من أهيل يراً  وزعل يلواج ،أمري يل ويرسِّ  ،صدري

 ٰى حتَّ  الكلمة ما استتمَّ  اهللا: فوَ رٍّ و ذي». قال أبشدد به ظهرا

مَ : د اقرأ فقال: يا حممّ  ،نزل جربئيل]] ٣٤٦ص [[/
�
ا َوِ��ُ�ُم  إِ�

ُ  َورَ اهللاُ 
ُ

 .اآلية ...  ُسو�

قلت: يلزم استعامل لفظ اجلمع يف الواحد، وهو خالف   نْ إ

 يقة.قح لصاأل

 حد عىلٰ استعامل اجلمع للوا بعرالة لغ اشتهر يفقلت: قد 

 ذلك. فجاز ،م لتعظيذا املقام مناسب لهم، والتعظيسبيل 

يَن آَمنُوابـ  املراد أنَّ  ابيَّنَّا قد الثاين: أنَّ  ِ
�

،  نيؤمنملض ابع ا�

 فلو محلناها عىلٰ  ، املراد هو عيلٌّ  نَّ إ: قال لكبذمن قال  وكلُّ 

 مجاع.لإل اً ن خرق ه كاغري رآخوجه 

ِ بـ  املراد نَّ أ : لثثاال
�

أو   ،املؤمنني  ا كلُّ مَّ إ  آَمنُواينَ ا�

 .دهمبل هو سيِّ  ،داخل فيهم قطعاً  ل فعيلٌّ وَّ كان األ نْ إف .مبعضه

 هو مراد عىلٰ   فعيلٌّ  .ه املرادنَّ إ :ناقلكان الثاين فقد  نْ إو

 وهو املطلوب. ،التقديرين

بعض املؤمنني  ونك ىلٰ ع تدلُّ  اآليةهذه  نَّ أ انَّبيَّ د ا ق الرابع: أنَّ 

ة مَّ أُ  يض تقتال اأهنَّ سلمون أمجع املد ق وهم، كلِّ  يفف بالترصُّ  أوىلٰ 

  لزم تعطيلها.الَّ إمامته، وغريه، فتكون مقتضية إل

باملؤمنني،   أوىلٰ   عيلٌّ ول: فنق ،ماتملقدّ ذه اه رتذا تقرَّ إ

  . هممامإ ا علي�  أنَّ ، ينتج: ممهماإهبم فهو  من كان أوىلٰ  وكلُّ 

 ه ليسنَّ فأل ،ٰى ا الكربوأمَّ  .ماتقدّ مت يف املفقد تقدَّ  ،ٰى ا الصغرمَّ أ 

  ذلك.الَّ إمام باإل مرادنا

*   *   * 

 :ـ)ه٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج الرصاط املستقيم 

مَ : تعاىلٰ وله ]] ومنها ق ٢٥٩[[ص 
�
ُ  إِ�

ُ
ُم اُهللا َورَُسو�

ُ
ا َوِ���

 ِ
�

ِ  آَمنُوا  ينَ َوا�
�

 مُ يَن يُِقيا�
َ
 ]] ٢٦٠ [[ص / ون

َ
ال   ةَ وَ ا�ص�

َ
تُون

ْ
�ُؤ

 
َ
�  كِ ا رَ مْ هُ ةَ وَ ا�ز�

َ
افه  ي يف كشَّ ذكر الزخمرش ]، ٥٥ئدة: [املا �ُعون

تفسريه  وذكره الثعلبي يف  ، هخامتق بحني تصدَّ  ا نزلت يف عيلٍّ أهنَّ 



 ٢٠١  .........................................................................................................  الوالية آية) ٣١لف / (حرف األ

 ،ةدَّ ع قرُ من طُ  ورواه الثعلبي أيضاً . وعتيبة وغالب  ،يدّ ن السُّ ع

 ، صمتاالَّ هباتني وإ 9 لنبيَّ اعت سم :لقا ،أيب ذرٍّ  ا عنمنه

 ،وقاتل الكفرة ،قائد الربرة «عيلٌّ : يقول ،  فعميتاإالَّ  و اتنيورأيته هب

 مع يت يوماً صلَّ  ّين ا إأمَ  ،خمذول من خذله» ،همنصور من نرص

  ىٰ فأوم ،ه أحدعطِ فلم يُ  ،فسأل سائل يف املسجد ،9 نبيِّ ال

فرغ  فلامَّ  ،ٰى نليمه امن خنرصم فأخذ اخلات ،اً إليه راكع  ][عيلٌّ 

  مَّ هاللَّ  :قال ٰى موس إنَّ  همَّ لَّ «ال: 9 بيُّ نقال ال
ً
 ِ� َوِز�را

ْ
َعل

ْ
اج

 �ِ
ْ
ه

َ
 [ �ِمْن أ

َ
د�  :لتنزفأ ،]٣٠و ٢٩[طه:  ]هاُرون

ُ
َس�َش

 عَ 
َ
 ُضَدَك بِأ

َ
  ، كصفيُّ ك ووأنا نبيُّ ]، ٣٥صص: [القَ اآلية  ... ِخيك

كالمه   فام استتمَّ ، »يظهربه اشدد  ا ي� من أهيل عل اً يل وزيرل جعفا

مَ بـ   لربائينزل ج ٰى تَّ ح
�
يَن  ُ�ُم اُهللا َورَ ا َوِ�� إِ� ِ

�
ُ َوا� ُسو�ُ

 
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
 ا�ص� آَمنُوا ا�

َ
 ةَ ال

َ
تُون

ْ
 َو�ُؤ

َ
�  ْم رَ ةَ وَهُ ا�ز�

َ
 . �اِكُعون

 بنياجلمع  منث يف اجلزء الثالنزوهلا فيه رزين  ٰى ورو

ه وروا ،مالنسائي عن ابن سال يحه صحره يفذكو ،الصحاح

  ، واملاوردي ،سةمخق رُ يل من طُ املغازابن  يشافعقيه الالف

 ،نةبااإل والفلكي يف ،والقزويني ،والنيسابوري ،والقشريي

  ، وجماهد ، يدّ هم عن السُّ يف تفاسريفهاين واألص طويسوال

 بنوا ،وعباية ،عن الربيابو ،وغالب ،وعتيبة ،واألعمش ،واحلسن

 اس. عبَّ 

يف أسباب ي احدوالو ،حلديثصول اأُ ع يف معرفة لبيِّ ن اواب

وأبو بكر الرازي يف  ،فضائل الصحابةاين يف والسمع ،لنزولا

 والبيهقي يف ،وسطاملعجم األأمحد يف ن ن بوسليام ،أحكام القرآن

 ،عافوابن أيب ر ،روضةال يف التنزيل والد بن فتَّ وحممّ  ،الشعب

 ،لحوأبو صا ،والثقفي ،س ابَّ وابن ع ،انهذان إمام نَّ وذكر أ 

 ،ميميح التوناص ،صائص اخلنزي يفلنطوا ،يوالشعب ،اهد وجم

 والكلبي.

 عنارة ة زرورواه من الفرقة املحقَّ ]] ٢٦١[[ص /

 فقة املعاين. متَّ فة املباين ات خمتليف رواي  الباقر

 يف البطريقن ابو ،به نخب املناقبواحلسني بن جرب يف كتا

وابن  ، يير الطربد بن جروحممّ  ،قرُ طُ ة ص من عدَّ ائكتاب اخلص

قت تصدَّ  :قال ،ابعمر بن اخلطَّ  إىلٰ  ألمايل مسنداً  اي يفمّ القيه وببا

 فلم ينزل. يلٍّ  عل يفنز ما نزل يفَّ لياكع وأنا ر بأربعني خامتاً 

 لـامَّ «: ه الصادق عن آبائ سنده صاحب الكايف إىلٰ أ و

مَ  :نزلت
�
ُم اهللاُ ِ�� ا وَ إِ�

ُ
ُ َورَسُ  �

ُ
يف فر مع ناجت ،اآلية ... و�

وقد  ،بن أيب طالب ا عيلَّ لينط عحني سلَّ  ذلٌّ  هذا :افقالو ،املسجد

 : تفنزل ،اي� نطيع عل وال هد ولكن نتوالَّ علمنا صدق حممّ 
َ
ون

ُ
ْعِرف

َ
�

م� نِعْ 
ُ
هَ  َمَت اِهللا �

َ
ِكُرو�

ْ
ن
ُ
  ية عيلٍّ ي واليعن ا�

َ
 َوأ

ْ
� ُ

َ
ُهُم �

 
ْ
 ال

َ
� 

َ
 .لوالية عيلٍّ  ]٨٣: [النحل � فُِرون

  .   يف عيلٍّ نزوهلا    ، خلصمني اق ا وإطب   ، قني ري ف ل بنقل ا   فقد ظهر 

فقال له   ، المك غديرسامة بن زيد بعد الوأُ  كان بني عيلٍّ : قالوا

 .»؟«ألست موالك باألمس: يلٌّ ع

  ،الناس ة له اهللا عليه يف مجووالَّ  ،اسه عليه النخَّ قد والَّ  :قلنا

 يفر رَّ املق أنَّ  ىلٰ ع .اس عة عن ابن عبَّ زنتآليات املا  رويتم يفامك

 .السبب ال خيصُّ  صول أنَّ األُ 

 ة بنس نزوهلا يف عباداأسند الثعلبي عن ابن عبَّ  :قالوا

يهود كان بينه وبني ال ،9اهللا  لصامت وأصحاب رسولا

 .له تسليةً  زلتفن ،أسلم قطعوه فلامَّ  ،حلف

فال   ،كمعليهم واليت منو ،منكم عيلٍّ  ايتها يفرور أكث :قلنا

 ف تكون يف األصحاب وقديكو ،رةادية نروا إىلٰ  نها ل ععدَ يُ 

 ؟ حدثت املناكري من أكثرهم

مَ : ه تعاىلٰ ومنه قول ،رصد احلفيت )امإنَّ (لفظة  :فنقول حينئذٍ 
�
ا  إِ�

 يهافنو ،ة لنفسهإثبات اإلهليَّ  أراد تعاىلٰ  ]،٩٨[طه:  ُم اهللاُ إِ�ُه�ُ 

 إِ وكذا  .هعن غري
�
َت ا مَ �

ْ
ن
َ
  مُ أ

ْ
اس  عبَّ  بنا وفهم، ]٧[الرعد:  ِذرٌ ن

وقال ، ام الربا يف النسية»«إنَّ : 9يف قوله  ربا بالنسيةال صاصتاخ

 :الشاعر

  ]]٢٦٢ [[ص/

   امذمار وإنَّ مي الأنا الزائد احلا

  أنا أو مثيل  أحساهبم يدافع عن 

  ، بات وهي لإلث  ) إنَّ ( بة من ام مركَّ نَّ وإ  )، ة للكاثر ام العزَّ وإنَّ (  : ل وقا 

من   فال بدَّ  ، مع املتنافيان جت ا  لٍّ حم  اردا عىلٰ تو  فإنْ  ، وهي للنفي  ) ما ( و 

فباطل   ، لنفي عليه وا كور غري املذ  ورد اإلثبات عىلٰ  فإنْ  ، ني حملَّ 

  املهجور.   ي ور ونف ات املذك وهو إثب   ،  العكس فتعنيَّ   ، ع باإلمجا 

 : عاىلٰ يف قوله ت رصلغري احل )امإنَّ (جاءت  :قالوا
�
َما  إِ�

 ا
ْ
ُمؤ

ْ
 نُ مِ �

َ
يَن إِذ ِ

�
 ا�

َ
 ون

ُ
ْت َر اُهللا وَ كِ ا ذ

َ
و�ُ  ِجل

ُ
ل
ُ
 ]،٢ [األنفال: ُهمْ ق

 ن يف غريهم.ياماإل مع وجود ،ام الناس العلامءإنَّ  :وقوهلم

الناس عن اإليامن وال لنفي  ،يف مدحهممبالغة ذلك لل :قلنا

ذا ه عهم عنديابطفر ن تنياماإل ال وناقيصهَّ اجلُ  وهلذا إنَّ  ،غريهم

 ل ذلك.صحي مل إفادة احلرص ال ولو ،الكالم
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ا يف آية الوالية للمبالغة يكون ذكره انع من أنْ امل فام :الواق  إنْ 

 ؟ريهغ ة عن لنفي الواليال

فأصل   ، العبثالمتناع  ، ٰى معن من زيادة للمبالغة فال بدَّ  :قلنا

 وَ  :مؤمن يف قوله تعاىلٰ  ثابت لكلِّ الوالية 
ْ
 ا�

ْ
 نُ مِ ُمؤ

َ
  ون

] 
ْ
ِمنَ مُ َوا�

ْ
ْوِ�َ ُض عْ �َ  ]اُت ؤ

َ
زيادة يف ال و ]،٧١: وبة[الت ٍض َ�عْ اُء ُهْم أ

إذ   ،بة هنالواملطوهي  ،ةالوالية العامَّ  ٰى بالغة سوب املتوج ٰى املعن

 مامة. هي اإل

مَ : قالوا
�
ِذرٌ إِ�

ْ
َت ُمن

ْ
ن
َ
  ،رص يها حليس ف] ٧[الرعد:  ا أ

 .لوجود اإلنذار لغريه

 :عاىلٰ تومل يقل اهللا  ،ربجم أنت منذر ال امإنَّ  :رديلتقإذ ا ،بىلٰ  :اقلن

 .املنذر أنتام إنَّ 

وأنتم ال  ،لزم منه سلب إمامة أوالده إذا أفادت احلرص :قالوا

 به. ونتقول

  ،فيهم إمامتهم كان كافياً  ج عىلٰ ل اخلارم الدليإذا قا :قلنا

 نَّ ألو .يهم هم علوالنصوص من جدِّ  ،رامات منهموستأيت الك

 ه تعاىلٰ ولق مثل  ،سبتها إليهمت نجازت من أبيهم قعإذا وة دق لصا

 : دليهوري اأخِّ مت يف
ُ
ُتل

ْ
ق
َ
ِلَم �

َ
ِ�يَ ف

ْ
ن
َ
 أ

َ
 ]،٩١[البقرة:  اهللاِ اَء ون

 .الفهمل من أسقتوال

 :دباءض األُ قال بع]] ٢٦٣[ص [/

   اهللاُ لِيُُّكمُ إِنَّام وَ  هذه

  أتت بالوالية من اهللا فيه 

   ٰى عنم لفظال من اقتٰىض ا فإذا م

  ن بعده لبنيهم انتفيه ك 

 تمَّ  ،هو ظاهر اآلية رضين كاماب باحلااخلطا صنخصَّ  ئنول

 . ها غري ونستفيد إمامتهم من احلرص أيضاً 

من   لكلِّ  فيصحُّ  ،تقباللالس )يؤتون(و )نيقيمو( :قيل إنْ 

 .عل ذلكيف

ق تصدَّ  عمر أنَّ  ناونقل ،قكم نزوهلا يف عيلٍّ رُ نقلنا من طُ د ق  :قلنا

كقوله  ،لزمهستقبال ال تتسوصيغة اال ،يشءه في فلم ينزل اراً مر

 : عاىلٰ ت
ْ
ن

َ
 أ

َ
  يُِر�ُدون

َ َ
وا �

ُ
�
�
بَد

ُ
 ، ]١٥ [الفتح: َم اهللاِ �

َ
يُِر�ُدون

ص اللفظ لِّ ام ُخت وإنَّ  ،ريونحوها كث ]،٨[الصّف:  ِفُؤا نُوَر اهللاِ ِ�ُطْ 

وَُهْم : عاىلٰ ت هبقولحال للص لَّ وهنا خت ،لالستقبال السني وسوف

 ُعواكِ رَ 
َ
ولقيته وهو  ،آكل مري وهوت األرأي :القيام ك ،� ن

 وَُهْم رَ  انولو ك ،راكب
َ
 ،لتكرارم الز فاً استئنا �اِكُعون

وهي  ،فنت الوالية هي الترصُّ ا كاوإذ ،الصالة يف ذكر لدخوله

 يضقتت الاآلية  أنَّ  عىلٰ  .مجاعباإل نت لعيلٍّ ة تعيَّ مَّ لبعض األُ  ثابتة

ناس من عمومها ال فرَّ  لوو ،يةاآليت غل تثبت أُ و ملفل ،إمامة غريه

ب جولو ،ويلزم من ذلك ثبوت إمامته ،مجاعفيها باإل دخل عيلٌّ 

 .اد اإلضافةاحتِّ 

وفيه   ،اآليةلتعميم  ا راكعاً منهم زكَّ  واحدٍ  لَّ ك إنَّ  :ام قيلوربَّ 

 يُ بـ  املراد أنَّ  ابيَّنَّإذ قد  ،نظر
َ
تُون

ْ
  أنْ الَّ إ ،دون االستقبال الاحل ؤ

فيذهب  ،الركوعحال بل  ،الزمان احلالحلال اب يردمل  :اليق

 ال.اإلشك

ينَ  :قالوا ِ
�

 .دواحال ل عىلٰ مَ ُحي  الف ،مجعلفظ  ا�

ظيم للواحد للتع ستعامل موضوعيف العرف واال :قلنا

َ : مثل ،تفخيموال
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ا أ

�
  اهُ ِ� إِن

ْ
ِة ال

َ
ْل

َ
� 

َ
ِر ق

ْ
ا ]، ١ قدر:ال[ �د

�
إِن

 
ْ َ
َ ز� نَ  نُ �

ْ
� 

�
 ا ا�

ْ
م� ]، ٩ر: حلج[ا رَ ك

ُ
ِ�يُض �

َ
 أ

َ
 أ

ُ
 وا ِمْن َحيْث

َ
اضَ  ف

 . النبيِّ أراد إبراهيم أو  ،]١٩٩[البقرة:  ا��اُس 

 : تعاىلٰ له وقو]] ٢٦٤ [[ص/
َ
يَن ق ِ

�
 اا�

َ
� 

َ
 ا��اَس  ا�� ُهمُ ل

�
اُس إِن

 َ
َ

� 
ْ
د

َ
مْ ق ُ�

َ
 نم بنعي أراد تعاىلٰ  ]،١٧٣ آل عمران:[ ُعوا ل

ينَ لفظ  َل ولو ُمحِ  .عودمس ِ
�

 يكون كلُّ  موم لزم أنْ لعا عىلٰ  ا�

 .بعد اهللا ورسوله أنتم مكام وليُّ إنَّ  :الق  هنَّ فكأ ، ا لنفسهولي�  واحدٍ 

 ه ال صيغة ختتصُّ أنَّ  ىلٰ إ نيصوليِّ هب مجاعة من األُ وقد ذهذا 

 بالعموم.

  ه يفلنصول من جسدخيرجون اا وا كاني� لع ذكرتم أنَّ  :قالوا

فكيف شعر  ،همالحظة عظمة ربِّ  ه إىلٰ نفساب ذالنج ،جودهس

 ؟صالته بالسائل يف

وليس  ،بادتنيليجمع بني الع ، صهخصائذلك من  :قلنا

من جهة  هايلاف إبل انرص ،تعاىلٰ عظمته اف عن يف ذلك انرص

 يويسق رشبي نْ مع سكره عن أ الساقي ال يضلُّ  فإنَّ  ،ٰى خرأُ 

 : قال بعضهم ،ندماءه

   تهسكر هيب ال تلهيرشي ويسق

  عن الكأس  عن النديم وال يلهو 

   ن منمتكَّ  ٰى حتَّ أطاعه سكره 

  الناساة فهذا أفضل الصحل فع 

«الفخر : قال ا علي�  أنَّ  يقنياملشهور بني الفر :قالوا

 .وال زكاة مع الفقر ،بالفقر»

ه أنَّ  ملِّ ولو ُس  ،غري اهللا عىلٰ  دعتاماال لبس الفقر هنا هو :قلنا
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 وعىلٰ  ،عوهي مطلق التطوُّ  ،ةالزكاة املستحبَّ  ناِف مل ي املال فقري

جلواز حصول  ،ف هبالِّ كُ ن نفي الفقر عمَّ  زم يلتقدير وجوهبا ال

 :قال اخلوارزمي ،عهايمن ه الفإنَّ  ،ين يستغرقهاع دَ نصاهبا م

   زكاة مال يف الركوع مؤدٍّ 

  راباها باجلحوب قد ياجر 

 ؟اجلواد عىلٰ ة الزكا وهل جتب ،ادوج هو :قالوا

 ايفف ينفكي ،دفع الزكاة جود مع أنَّ  ،اد خطايباجلو كالم :قلنا

 أنَّ  عىلٰ  ؟ق اجلود مع نفي ما به جيودتحقَّ بل كيف ي ؟اجلود

 اهللا ود إىلٰ عدم اجل َب ِس  لنُوإالَّ  ،باحلكمة واملصلحة قاإلعطاء يتعلَّ 

 اء.قرنع الفم يف

 اْم رَ وَهُ  ٰى فمعن ،ضوعاخل الركوع لغةً  :قالوا
َ
أي  �ِكُعون

 .متواضعونوهم 

 :اب العنياحب كتص قال ،وع هو التطأطؤالركبل  ،ال :قلنا

ت ركبتاه األرض اء مسَّ وس]] ٢٦٥/[[ص  لوجهه من ينكبُّ  لُّ ك

 ىلٰ الركوع ع َل ُمحِ  وإنْ  .ومثله قال ابن دريد ،ال فهو راكع أو

 فهو من املجاز. ،التواضع

 .صالةوهي مبطلة لل ،ةنيَّ  إىلٰ  تفتقر بةاة الواجكزالف :قالوا

 ،الصالةبينها وبني نافاة م وال ،ةإذ هي قلبيَّ  ،انمنع إبطاهل :قلنا

الفقري  إىلٰ  يكون أومأ وجلواز أنْ  ،لالكتفاء باالستمرار احلكمي

 ،قليالً  فعالً ء يامإلوكان ا ،فرغ ٰى ومل ينو الزكاة حتَّ  ،فأخذ اخلاتم

يف كام كان الكالم  ،َخ ِس نُ  زاً يجا يكون ز أنْ جاته ركثت َض رِ ولو فُ 

ا كنَّ :قال ،زيد بن أرقمي عن روقد  هفإنَّ  ،َخ ِس نُ  ثمّ  زاً يالصالة جا

و�ُ : نزل قوله تعاىلٰ  فلامَّ  ،م يف الصالةنتكلَّ 
ُ
 وا ِهللاِ َوق

َ
 �انِتَِ�  ق

 .ممسكنا عن الكالأ  ]٢٣٨[البقرة: 

فال   ،فعلهيف  ٰى ة الكربجَّ واحل ،ةمَّ أفقه األُ  فعيلٌّ  لةوباجلم

 دهسنم يفابن حنبل وقد ذكر  ،مته ا إثبات عصوقد أسلفن ،وصمة

  ، سلوين :يقول 9 صحاب النبيِّ أحد من أ مل يكن  :عن سعيد

للصالة  فلو كان مفسداً  ،ذلك ىلٰ ه اهللا عوقد مدح . عيلٍّ غري 

 و نعيمأسند احلافظ أب قدو .فعله  ىلٰ ع عليه  تعاىلٰ مل يثن اهللا

  النافلة.صيلِّ يُ ان ه كنَّ النخب أ  احبوص

بالعطف  ،تهواليثبتت   مور لعيلٍّ صت هذه األُ لَّ وإذا خت

يته وإذا ثبت وال .والية اهللا تعاىلٰ  املعطوفة عىلٰ  ،لرسولية اوال عىلٰ 

لو وقع ف ،إلطالق وجوب طاعة خليفته ،بحصول عصمته مَ كِ ُح 

 .خليقته د أوجب فعله عىلٰ ق  هللاان اك يحمنه قب

بلدان اختالف ال عىلٰ  ،عيانك األيف ذل وقد نظمت اذه

 :احلسانه بياتان أ ه حسَّ فقال في ،زمانواأل

   رسيتوأُ  يسفديك نفأبا حسن ت

  ومسارع ٰى ء يف اهلوبطي وكلُّ  

   عاً ييك ضامن حمبِّ  ب مدحاً يذهأ  

  عياإلله بضاوما املدح يف جنب  

   اً راكع يت إذ كنتطعأ  لذيت انأف

  كعري راس يا خدتك النفف اةكز 

   ري واليةفأنزل فيك اهللا خ

  عائالرشامت  حمكتها يفوثبَّ  

 وسيأيت يف باب ردِّ  ،دهاملنهاج بإسناذكر ذلك صاحب 

 ر يف هذا.َخ أُ  ت أطرافهابُ الشُّ 

فضائله   الساعي بنرش ،وقال دعبل اخلزاعي]] ٢٦٦ [[ص/

 :عياملساأحسن 

   د حممّ  آن بفضل آلرالقق نط

  دحَ ه مل ُجت لعليِّ  يةالوو 

   ٰى خري الور بوالية املختار من

  داملتودِّ ق ادلصا نبيِّ بعد ال 

   سكني حال صالته ءه املإذ جا

  ليداع وبابالذر طوعاً  فامتدَّ  

   كني منه خامتًا فتناول املس

  األجود هبة الكريم األجودي 

   يله تنزيف ن لرمحا هتصَّ فاخ

  دعدِّ ليُ ه فخارمثل ف حازمن  

   كم ورسولهاإلله وليُّ  إنَّ 

  ليجحدواملؤمنون ومن يشأ ف 

   فيها غداً ه خصيمه لاإلن يك

  واهللا ليس بمخلف يف املوعد 

 :ألمري املؤمنني  لة مدائحهد الريض يف مجيِّ وقال الس

   مني ومن سمحت بخامته ي

  عابالكة عالي بكلِّ  تضنُّ  

   جييالدباف كَس يُ  أهذا البدر

  عمش بالضباب لشمس ت اوعني 
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 :لعوينل اوقا

   اً  راكعتام هللا ق باخلوتصدَّ 

  لذكر يف حمكم ا عليه اهللا ٰى فأثن 

   الً مفصَّ  وأنزل فيه اهللا وحياً 

  بِالنَّْذرِ  ُيوُفونَ  إذ قال  ٰى هل أت ٰى لد 

 : أيضاً  وقال

   تمخاد بجا وملقا يف من أبن يل

  نعاجاء قاذ إ عرتِّ امل ائلالس عىلٰ  

   هربُّ  ا فأفشاهوجاد به رس 

  ق راكعان املصدِّ  من كاوبنيَّ  

 :خرل آاق و

   ق راكعاً ه تصدَّ أيمن بخامت

  لقريب الداينيرجو بذاك رضا ا 

   هب منه بعد نبيِّ قرَّ ت ٰى حتَّ 

  شواهد ومعاينبوالية و 

   ٰى ويل النهية ألُ آ يف بوالية

  انواثن دح وا مهاجاءت حص 

   رهس ذكل الصمد املقدَّ األوَّ 

  تبعاناله ه ووصيُّ ونبيُّ  

   ٰى ذوي هد نَّ بأهتا هل يف تالو

  من قبل ثالث أهلها يليان 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧)/ البيايض (ت ٣(ج الرصاط املستقيم 

مَ : نهاوم]] ٩٣[[ص 
�
ينَ اُهللا  مُ �ُ َوِ��  ا إِ� ِ

�
ُ َوا�

ُ
  وانُ مَ آ َورَُسو�

 ِ
�

 يَن ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 يُِقيُمون

ْ
 َو�ُؤ

َ
 ة

َ
�  ا�ز�

َ
ون

ُ
مْ ت

ُ
 وَه

َ
 اكِ رَ  ة

َ
 � ُعون

 ]. ٥٥ ة:ئداملا[

ولكن  ،يهنزل فوما أُ  ، ية سلفت يف عيلٍّ اآل هذه :قلنا

 ،عن موضعها فهامن حرَّ  فيها عىلٰ  ولنردَّ  ،هبا اساً عيدت استينأُ 

 .يهاعل ثرنع فآثرنا أنْ  ،م فيهانظَّ يُ  مل حثيادة بلزو

ون ون مزكُّ ن مصلُّ والثالثة مؤمنو ،تواضعوع الالرك :الوقا

  ، عاً بس مرقَّ ر يلوعم ،يلني جانباً  كربو بولقد كان أ  ،عونمتواض

ية مع يف اآلظ اجلولف ، مسلم دماً رق من ه مل يوعثامن مع حرص

 ]]٩٤/[[ص  نصاحلة فيهم دووط والرش ،صادق عليهم

 ريهم. غ وند م ماهنيف زم هامت إمة ه دليل صحَّ ك كلُّ ذلو ،غريهم

وهري يف  بل قال اجل ،كوع التواضعنمنع كون الر :قلنا

صار إليه مع التواضع جماز ال يُ  فحمله عىلٰ  ،نحناءالهو ا :حهصحا

من قول  مَ هِ واضع كام فُ ه التم كونلِّ ولئن ُس  ،احلقيقة إمكان

 :يناغرواية الص بط بن قريع مناألض

   ك أنْ الوضيع علَّ  قرنَّ ال حت

  قد رفعهر دهوال وماً ع يترك 

  ،ةيَّ لغوال ىلٰ لطرياهنا ع ،ةعيَّ احلقيقة الرش مل عىلٰ ه جيب احلفإنَّ 

 اسخة هلا. فهي كالن

الركوع  فإنَّ  ،ساً لكونه تأسي ىلٰ ة أواللغويَّ  احلمل عىلٰ  :قيل إنْ 

 ا�ص� يُ : عي دخل يف قولهالرش
َ
 ِقيُمون

َ
ن يكو عليه لمفاحل ،ةَ ال

 .كيداً تأ

ان املراد ليس بي ألنَّ  ،أوىلٰ عي الرش نا عىلٰ همل بل احل :اقلن

ط رش  :وقوهلم ،لركوعا حال أمر وقع بل بيان ،وقوع الركوع

 امة عيل بمقتٰىض الوالية حاصل فيهم دون غريهم فيه إبطال إلم

 . اطل إمجاعاً و بوه ،احلرص

مل  9 يُّ والنب  باً غص ة فاخلال  ه عىلٰ  بكر مع هجوم وأين لني أيب 

ومع ما فيه  ؟ورضهبا  فاطمة فه بيت كش  ر مععم د ه وأين ز  ؟ ن دفَ يُ 

 عىلٰ  دخل املهاجرون  : ) ن اس املح (  كتاب غلظة كام يف ن الفظاظة وال م 

 عمر تخلفاً ك مس نرا : وقالوا  ، ه يستخلف عمر بلغهم أنَّ  لـامَّ أيب بكر 

 عىلٰ رجل ل دخ  : تيبة ب ابن ق ومن كتا  لينا. وقد عرفته وبوائقه إ  ، نا علي 

ٰ و  لـامَّ عمر   :ومن الكتاب  .وعصاك لسانك ك الناس ل غضب  :وقال  ىلَّ

 ،ساملون  : ل قا ف  ، م الشا  فسأله عن أهل  ، شامي عليه دخل رجل 

 ،ن نفسه ا ترك عثامن الدفاع ع وأمَّ  ك مشفقون. رشِّ تك ومن ولوالي 

 ،املأمور به  فاع من اجلهاد الد ومعلوم أنَّ  ، كة بيده تهل ال إىلٰ  ٰى لقو أ فه 

 كهكان تر  هذا إنْ  ، ية وال  ٰى ن لح ألد ال يص  بنفسه ذلك  يفعل ن وم 

  .فه حة يف عجزه وضع كن فال مد مل ي   وإنْ   ، للقتال عن قدرة 

نزول اآلية يف  األعور الواسطيُّ  لناصب الشقيُّ نكر اأ  وقد

ومن حيث   ، له عليهفيها املمتنع مح علفظ اجلمحيث ذكر  ،عيلٍّ 

 يأكلري وصالق بسيلي قري الذالف ة عناملنفيَّ  ذكر الزكاة

ف عن رصكاة يج الزإخرا حيث إنَّ ن وم ،الشعري]] ٩٥ ص[[/

 ي هو روح الصالة.اخلشوع الذ

الواحد  ىلٰ اجلمع ع كيم لفظالذكر احل يف جاءقد  :قلنا

 يَ : قوله فقد ذكر البخاري أنَّ  ،للتعظيم
�
�
َ
ِ ا أ

�
 َها ا�

ْ
ُروا  يَن آَمنُوا اذ

ُ
ك

يُْ�ْم إِ َمَت اِهللا عَ نِعْ 
َ
 ل

ْ
ْومٌ م� هَ  ذ

َ
 ق

ْ
ن

َ
سُ  يَ  أ

ْ
� ْ

َ
يْدِ  مْ �ُ ُطوا إِ�

َ
ُهمْ أ

َ
� 
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 حني يفهحيث أخذ غوثر س 9 لنبيِّ نزلت يف ا ]، ١١[املائدة: 

  . واملراد جربيل ،فنادته املالئكة ،به وهمَّ  ،جرةقه بشوقد علَّ  ،امن

 : له مثو
َ
 ق

ْ
مَ إِذ

ْ
ِت ا�

َ
 ال

َ
 يا َ�ْر�َ ال

ُ
 .]٤٢مران: [آل ع مُ ئَِ�ة

 ؟رسوله منهو و اهللاوخيل عيلّ  مظّ عكيف يُ  :لتق  إنْ 

افة  وإض ،ذات الواجب عىلٰ  جلاللةلفظة ا فإنَّ  تومه :قلت

ففي  ،بدون التعظيماجلمع قد جاء  نَّ أ عىلٰ  .الرسول تعظيم بالغ

 : تفسري مقاتل
َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
يَن � ِ

�
 ا�

َ
ٰ   ال

َ َ
وا �

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
َد رَُسوِل   عِ َمنْ  �

ْ
ن

ِ وَ ، سلول أيبن نزلت يف اب ]،٧نافقون: [امل اهللاِ 
�

يَن  ا�

ظَ 
ُ
 رُ اهِ �

َ
ويف   وس بن الصامت. أ ت يفنزل]، ٣ادلة: جامل[ ون

 : وهو من أكابرهم ٰىض رتي وابن املزخمرشسري التف
َ
يَن ق ِ

�
  ا�

َ
ال

 َ
َ

� 
ْ
د

َ
 ا��اَس ق

�
ُهُم ا��اُس إِن

َ
ُ�مْ عُ �

َ
 ]،١٧٣ [آل عمران: وا ل

 هد. اة وجمرمه قول عكنَّ إ :وقال ،سعودنزلت يف نعيم بن م

 .هة لصدق  وال ،ل لهما ال :قوله

، صب وختييالتهكاته أصدق من اعتداء النا بزاهللا بارإخ :نالق 

 :د ابن حنبل وغريهصابيح من مسنيف رشحه للم يلاقوعلاال وقد ق 

وبلغت  ،يطنب جر من اجلوع عىلٰ احلت بط«لقد ر: قال ي�اعل نَّ إ

 .رناف ديألأربعني  :ويور ،ار صدقتي»أربعة آالف دين

ني املؤمن فرد من كلَّ  أنَّ  ٰى عنامل بل ،احلرصنع نم :قالوا

ام نارصكم إنَّ  :اله ق فكأنَّ  ،اآلخر]] ٩٦/[[ص  ةموصوف بنرص

: وال ينايف ذلك قوله ،آلخر من املؤمننيورسوله والبعض ااهللا 

 َو 
ْ
 ا�

َ
ِمنُون

ْ
مُ [ ُمؤ

ْ
ِمنَ َوا�

ْ
  ]اُت ؤ

َ
 .]٧١: [التوبة ٍض اُء َ�عْ ْوِ�َ َ�عُْضُهْم أ

 لزم وإالَّ  ،يرةاملغاهو ذي وبنا الك إثبات مطللذ بأنَّ  ناجبأ 

 من النرصة. ة أخصُّ اإلمام فإنَّ  ،التكرار

دليل   ،ام جاءين زيد وحدهإنَّ  :قولناحسن التوكيد يف  :اوقال

 .)امإنَّ (عدم احلرص يف 

 تناقضا فال فلوال احلرص ،دية املؤكَّ التوكيد تقو أجبنا بأنَّ 

 تقوية.

ام  إنَّ  :اقولنعند  ؟كم أكلت :لناوقستفهام بالحسن ا :واقال

 .يفاً أكلت رغ

  أكلت رغيفاً  امإنَّ  :عند قولنا  حيسنكام ال ،أجبنا بمنع حسنه

 ولو حسن االستفهام لزم ،ولغةً  لعدم الفرق بينهام عقالً  ،اً واحد

 االشرتاك.

 اِكعُ رَ  وَُهمْ : قالوا
َ
  ،نافيالستبني احلال وا مشرتكة �ون

 ؟بلهوعه أو ق اها حال ركل أدَّ ام هبفهستن االسحل

  لزم االشرتاك.وإالَّ  ،سنهبمنع حا بنأج

 مُ ييُقِ : نفهمه من قوله :قالوا
َ
ذلك  أنَّ  ،آخرها إىلٰ  ... ون

 .دتااملع  عىلٰ ق ذلك إالَّ طلَ إذ ال يُ   ،عادهتم

ه لكن أهليتهم لم لِّ ولو ُس  ،يس عادهتمأجبنا باملنع من كونه ل

 م. عادهت ٰى رجما جيري عهوفعلهم وق 

لزم صريورته الركوع اء حال يتاإل عىلٰ دح كان املو ل :قالوا

 ليس. نا وة فينَُّس 

أو يكون صار  ، ة لنانَّيصري ُس  لفعَ حسن يُ  كلُّ س لي أنْ أجبنا ب

 ة هلم دوننا. نَُّس 

ناف لزم يبل االست لو مل يرد بالركوع احلال :ملتق  :قالوا

 يُِقيُمو لدخوله يف ،رارالتك
َ
  ن

َ
ال  . ةَ ا�ص�

 له. فاً ذكره ترشُّ  :ناقل

 .لكونه أرشف أوىلٰ  السجودفذكر  :لتمق  إنْ  :اقالو

أجبنا عن  ،هاصلحة ال نعلموع ملركر الجاز كون ذك :اقلن

ولو كان  ،نافيستالاو لالو أنَّ  ذلك رجوع منكم إىلٰ  ه بأنَّ ذلك كلِّ 

بعض ر أرشف من ذك إقامة الصالة ذكر ألنَّ  ،ة الكالمكَّ له لزم ر

 ،باألكملصف وال بعد ف باألنقصوصالحيسن  الذ إ ،هاائأجز

 ، قبلهعامَّ م لكالناف النقطع ايلالست]] ٩٧/[[ص  كان الواو لوو

 هم راكعون. :ه قال ابتداءً كأنَّ  ويصري

 .ناف هو للعطفيلالست الواو مع كونه :قالوا إنْ 

ولو  ،العطفواو  ق عىلٰ لَ طناف ال تُ يواو االست أجبنا بأنَّ 

الذين ة ولصالون االذين يقيم :التقديرار ص طفلعا معت واو جا

وهو  ،فردامل ة عىلٰ طف اجلملفيلزم ع ،راكعون همن الزكاة ويؤتو

 ،فيلزم اإلضامر ،والذين هم راكعون :أو يصري التقدير ،غري جائز

 ألصل.اخالف وهو 

منه  مفهَ مل يُ  ،ريويبني دا ،يارب عنِّن حيفال :إذا قيل :قالوا

 . احلال

 ية.اآل الفع بخإمكان اجلم دملذلك عوجب ملا نَّ بنا بأجأ 

  وتصري ،اكعاً ر نيكو نه أنْ ما من شأ ل الراكع عىلٰ مَ ُحي  :قالوا

 .املؤمنني ة لكلِّ مَّ ية عااآل

 ة إليه.ذلك جماز مل تلجئ الرضور أجبنا بأنَّ 

فيها عن  ة املؤمنني ونثبات نرصاملقصود من اآلية إ :قالوا

 .نيبيِّ الكتا

 : بلهاه ق لويف ق  مرَّ  دق ذلك  أنَّ ب أجبنا
َ

 ال
�
ت
َ
�  

ُ
َ ا واِخذ

ْ
�  

َ
ُهود
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ْوِ�َ  ىٰ ارَ ا��َص وَ 
َ
 إِ : فحمل آية، ]٥١ ة:ئد[املا اءَ أ

�
 ا َوِ��ُ�مُ مَ �

 م اخلاصِّ الستلزا ،ةالنرص من محلها عىلٰ  اإلمامة أكثر فائدةً  عىلٰ 

 الم.لتكرار عن الكتكثري اولرفع  ،العامَّ 

قل  فهذا ن .أجراها اً وقوفبل  ،هااة آتزكا قةيرد بالصد مل :قالوا

يقارب  ا ما هعول ألحد الثالثة وال ملجمنقَ يُ ومل  ،علامئهن ع هشيخ

 ذلك.

 .الزكاة تسلب اخلشوع :قوله

ائل خشع سمع الس لـامَّ ه فإنَّ  ،هذا من خصائصه فإنَّ  ،ال :قلنا

 ٍف نات وأّي  ،اهللا ل باهللا ال عنفكان االشتغا ،هردِّ  من قلبه هللا خوفاً 

 ؟ةالالصرج عن الصالة لسبب خا يف هللاشوع اخلبني 

م من  وغريهوخه يشلفيه خالف  يف عيلٍّ  زول اآليةوإنكاره ن

لب يف  وعبد املطَّ  ،افهي يف كشَّ ذكر ذلك الزخمرش ،ينرسِّ املف

ه وذكر ،ومقاتل يف تفسريه ،هوهو من أكرب مشاخي ،هتبصري

 ،ريفاالغ ذرٍّ بو أ  واه عن عيلرو، والثعلبي ،والكلبي ،احديالو

«من : سائلحني قال لل 9 بيِّ سؤال النوكان اإلنزال ب : قال

سألك  ٰى موس إنَّ  ،ربِّ «يا : فقال  ،صيلِّ امل كلذ :فقال ،»؟أعطاك

ل جتع وأنا أسألك أنْ ]] ٩٨/[[ص  أهله [من  جتعل له وزيراً  أنْ 

خالف  فظهر هبذا، »ياشدد به أزر ا أخيأهيل علي�  ]من يل وزيراً 

 عامج(صاحب  فإنَّ  ،ثيهحمدِّ  أيضاً  الفخو ،يهملفرسِّ ب اصالن

مع بني اجل(يف  نيورواه عن رز ،يف حديثذكره  )صولاألُ 

وذكر  ،اجلوزي يف خصائصه[ابن] بط ورواه س ،)الصحاح

وقد أسلفناه مع  ،بإسناده ان فيه مرفوعاً ر حسَّ صاحب املنهاج شع

 ين منرشوع فاً نيِّ  وأسلفنا ،ياتر يف باب نزول اآلَخ أطراف أُ 

 منه. فلرياجع ،اتوايلرا

ب تُ كُ  نعص وتفحَّ  ،اصبنيبتمويه النقل اعالا أهيُّ  فال تغرتَّ 

الكتاب األكرب  فانظر إىلٰ  ،يناجلاحد من زمرةلتخرج  ،معلامئه

 ر منفظه ،ويأباه الواسطي الغوي ،عيلٍّ كيف أوضح فضل 

 ّيض والرت ةبَّ أظهر املح وإنْ  ،له يف جنانه بغضال جحده وكتامنه ظنُّ 

 :بعضهمه بقول قّ أحفام  ،هسانبل

   فتتكشَّ يب لب الدنيامتحن إذا ا

  قاب صدي ثييف له عن عدوٍّ  

أوجبت له الوالية بأداة  ،نزوهلا فيه فق اخلصامن عىلٰ وإذا اتَّ 

 املذكور يف اآلية. رصاحل

 .أوالده لزم عدم إمامة ،نفي غريه عىلٰ  احلرص لَّ فإذا د :قالوا

ا له  فالقائل هب  ،ة أوالدهامه قال بإمتبإمام المن ق  كلُّ  :قلنا

 مل تكن وإنْ  ،ناً ضم دخلواي أنْ  وجاز ،لإلمجاع  قارخ مدوهن

 :دباء يف مدحهمما قال بعض األُ أحسن وما  ،ة فيهمرة ظاهالصف

   وال كعيلٍّ  ٰى ملصطفكا ليس

  عيه ن يدَّ صياء مد األوسيِّ  

   عيلٍّ  غري اإلمام من تواىلٰ 

  فيهاب برتاليه فبة فغر 

   اهللا  مكليُّ ذه وه امإنَّ 

  فيه  اهللا من أتت بالوال 

   ٰى معن اللفظهبا  ا اقتٰىض ا مفإذ

  نيهه كانت من بعده لبنع 

*   *   * 

 هـ):١٠سائي (ق )/األح٢عرش (ج الباب احلادي  رشح عىلٰ 

مَ  :الثاين: قوله تعاىلٰ ]] ٦٨٢[[ص 
�
ُم اهللاُ ا َوِ�� إِ� ُ َورَ  �ُ

ُ
  ُسو�

 ِ
�

ينَ  وايَن آَمنُ َوا� ِ
�

  يُِقيمُ ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 ا�ز� َو�ُ ةَ ون

َ
تُون

ْ
 ؤ

َ
ْم  هُ ةَ وَ �

 اِكعُ رَ 
َ
 ية داللًة واضحًة عىلٰ ذه اآليف ه ؛ فإنَّ ]٥٥ئدة: امل[ا � ون

الكتاب.  غريه بنصِّ   هلا دونه املتعنيَّ وأنَّ   ؤمننيأمري املإمامة 

 :مقّدمات ىلٰ ف عهبا يتوقَّ ر االستدالل وتقري

 :احلرص] ىلٰ ع )امإنَّ (داللة [

ذي معناه إثبات  ال رصحلتفيد ار هبا اآلية صدَّ امل )امإنَّ (: وىلٰ األُ 

ذلك النقل  عىلٰ  غريه، ويدلُّ  لمذكور] ونفيه عنلكم [حلا

 كيب.والرت

  َل قِ ما نُ  فقوا عىلٰ غة اتَّ الل أهل ل فألنَّ ا األوَّ أمَّ  ]]٦٨٣ص [[/

 ر:الشاععليه قول  دلُّ وي، رصللحظة هذه اللف أنَّ عنهم 

   امإنَّ الذمار و يمئد احلاأنا الذا

  مثيل  أو اأن حساهبميدافع عن أ  

 افتخاره. ومثله قول اآلخر: مَّ ملا ت للحرص )امإنَّ ( نكفلو مل ت

  حٰىص  منهمكثر باأل ولست

 

  رِ اثة للكوإنَّام العزَّ  

 .ذارهاعت ملا تمَّ  للحرص )امإنَّ (فلو مل تكن  

) ما(ثبات ووهو لإل )إنَّ ( بة منمركَّ  )امإنَّ ( نَّ فأل ثاينالا أمَّ و

ده لرتكيب، فكذا بعا بلام يفيد معناه ق منه دٍ حوا فكلُّ وهي للنفي. 

يشء واحد؛  ىلٰ ردا عيتوا أنْ  مالً باالستصحاب، فال يصحُّ ع

 أنْ  فال يصحُّ  معنيني. يتواردا عىلٰ  أنْ  الستحالة التناقض، فوجب
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دة، لفائالم عن الكا بات لغريه؛ خللوِّ ثاإلو للمذكورفي نيكون ال

ن غريه، يه عفنوذكور حلكم للمت اثبو عكس وهوفوجب ال

 احلرص. ٰى نعم وذلك هو

 :]من الويلِّ  )فبالترصُّ  األوىلٰ ( ىٰ إرادة معن[]] ٦٨٤[[ص /

ذلك  غري ف؛ ألنَّ بالترصُّ  األوىلٰ  ٰى هنا بمعن الويلَّ  الثانية: أنَّ 

واجلار  عمِّ وابن ال فا احلليلٍح هنا. أمَّ اصري غ ةغويَّ الله من معاني

اد املرن يكو د، فوجب أنْ امر ريغها شيئًا من ر أنَّ ملعتق فظاهوا

ما سوامها لبطالن  النارص؛ ٰى ف أو بمعناملترصِّ  ٰى ا بمعنإمَّ  بالويلِّ 

املذكورة  يةالوال نَّ د هو النارص؛ أليكون املرا أنْ  قطعًا. وال يصحُّ 

سول لرا ىلٰ إونا، ف فيرصِّ ه املتاهللا وال ريب أنَّ  إىلٰ ة ة مستندآليايف 

يكونوا  نْ أ  لذين آمنوا فيجبا ىلٰ إوًا، قطع كذلكوهو أيضًا 

طوف واملعطوف عليه يف احلكم. فلو كذلك؛ لوجوب اشرتاك املع

 نا يأيت معطوف الثاين؛ ملجريانه يف امل  ملا صحَّ النارصكان املراد هو 

راد ن املاملؤمنني ال جمموعهم، ولو كض ابع اوآمن ذينبال املراد أنَّ 

مِ  :اىلٰ عته لقولم؛ ميعهرص لوجب عمومه جلاه النب
ْ
ُمؤ

ْ
 نُ َوا�

َ
  ون

] 
ْ
مِ َوا�

ْ
ْوِ�َ  َ�عُْضُهمْ ] اُت نَ ُمؤ

َ
أي بعضهم  ]،٧١[التوبة:  َ�عٍْض اُء أ

ة بواحد. وإذا نرصال ]]٦٨٥ص [[/ نارص بعض، فال خيتصُّ 

 يكون املراد هو األوىلٰ   أنْ نيَّ عت هو النارصاد يكون املر بطل أنْ 

 ف.لترصُّ با

 :ة]يآلا  يفن املؤمنني البعض مإرادة [

هم،  ال كلُّ  مننيؤ اآلية هو بعض املراد باملؤمنني يفملا لثة: أنَّ ثاال

 لوجهني:

  اولي� من املؤمنني  واحدٍ  ل: لو كان األمر كذلك لكان كلُّ األوَّ 

 إِ يف  ريمالض لنفسه؛ ألنَّ 
�
 ِ�� ا وَ مَ �

ُ
 يعود إليهم حقيقًة؛ ألنَّ  مُ �

بذلك؛ يح ا رصبلهق ما  ر بذكرهم؛ ألنَّ اآلية مصدَّ  اب يفخلطا

 يَ  :ىلٰ اتعلقوله 
�
�
َ
ِ ا أ

�
ُ�ْم َ�ْن ِدينِ نُوا مَ يَن آمَ َها ا�

ْ
ِه  ْن يَْرتَد� ِمن

ذِ 
َ
ب�ونَُه أ ِ

ُ
ب�ُهْم َو� ِ

ُ
ْوٍم �

َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَأ

َ
َسوْف

َ
 ف

�
ٰ ل

َ َ
  ٍة �

ْ
ُمؤ

ْ
ةٍ  �َ نِ مِ ا� ِعز�

َ
 أ

 ٰ
َ َ

�  
َ

�
ْ
َ  �نَ فِرِ ال

ُ
 ِ� ا�

َ
 َسِ�يِل اِهللا وَ  ِهُدون

َ
  ال

َ
 ا�

ُ
 ف

َ
  ون

َ
 وْ �

َ
 ال

َ
  ... ئِمٍ َمة

مَ بعدها بال فصل: قال  ، ثمّ ]٥٤: [املائدة آليةآخر ا إىلٰ 
�
ا  إِ�

ُ َوِ�� 
ُ

و فل الضمري عائد إليهم حقيقًة، ، فعلمنا أنَّ ُ�ُم اُهللا َورَُسو�

 عليه، وىلٰ وامل يلِّ اد الوما ذكرناه الحتِّ م للزم عه مجيننيؤمملريد باأُ 

 ة يف اآلية.ودة املقصن الفائدع جوخر وذلك ]]٦٨٦ص [[/

أوصاف غري حاصلة   يف اآلية بوصف املؤمنني ه تعاىلٰ الثاين: أنَّ 

  ه قال:هم؛ فإنَّ لكلِّ 
َ

ال  ا�ص�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
فخرج منهم من ال  ةَ ا�

  ل: اا، ثّم ق يمهقي
ْ
 ا�ز� تُ َو�ُؤ

َ
 ون

َ
  ، ثمّ ؤتيها يفخرج منهم من ال ةَ �

 اِكعُ وَُهْم رَ  قال:
َ
كوعه؛ كاته حاَل رّدي زؤذي يُ ومعناه ال � ون

هو إيتاء   فاق النُحاة. وهذا الوصف الذياتِّ ة بة هنا حاليَّ اجلمل ألنَّ 

ام وقع نَّ إالزكاة يف حال الركوع مل يقع من آحاد املؤمنني قطعًا، بل 

 يكون هو املراد.  أنْ بعضهم، فتعنيَّ ن م

 :] ية يف عيلٍّ اق اآلمصد[انحصار 

دون  طالب  بن أيب د به عيلُّ راملذلك البعض ا نَّ أ  عة:الراب

م رووا فإهنَّ ين؛ فاق بني املفرسِّ االتِّ  ا وقع عليه، وذلك ممَّ غريه

كان   ببن أيب طال عيلَّ  بأمجعهم يف سبب نزول هذه اآلية أنَّ 

 هعطِ م يُ فسأل سائل يف املسجد فل 9اهللا  ولمسجد رسيف  صيلِّ يُ 

ل  اخلاتم يف حا هاييده وكان ف ليهإ  عيلٌّ  فمدَّ  ،أحٌد شيئاً 

خلاتم من إصبعه. وكان ذلك لسائل فأخذ اعه، ففطن إليه اركو

  دعاك فقال: ربِّ  ٰى موس إنَّ  مَّ هُ  فقال: «اللَّ بعني رسول اهللا
ْ

َعل
ْ
اج

 ِز�ِ� وَ 
ً
 ْن  مِ را

َ
ِ� أ

ْ
ِ� هَ  ]]٦٨٧ص [[/ � ه

َ
 أ

َ
 بِ  �اُرون

ْ
ُدد

ْ
ِه  اش

زْ 
َ
  �ي رِ أ

َ
ِ َوأ

ْ
هُ �

ْ
� �ِ  

َ
  أ

ْ
، فأنزلت عليه ]٣٢ - ٢٩ [طه: �ِري �

د� عَ  :تابًا ناطقاً ك
ُ
مَ َس�َش

ُ
ك

َ
 ل

ُ
َعل

ْ َ
 َو�

َ
ِخيك

َ
َك بِأ طَ ا سُ ُضدَ

ْ
 ل

ً
  انا

، كوأنا عبدوك َدعاك وهو عبدك وأنا أدع مَّ هُ . اللَّ ]٣٥[الَقصص: 

 يفأِرشكه به أزري و ا]، اشُددأخي [علي�  ،يرًا من أهيلاجعل يل وز

 نزل جربئيل  ٰى مه حتَّ الك تتمَّ : فام اسراويال الأمري». ق 

دعوته وإثبات واليته املقرونة  باستجابة 9له  بشارةً  اآلية هبذه

اهللا ووالية رسوله وذكره بأوصافه التي مل يشاركه فيها بوالية 

 .الكلِّ  والداللة عىلٰ  ةحلجَّ وتقوم ان سواه مَّ ع زليتميَّ  ه؛غري

ف املترصِّ  ويلَّ ال ريمة أنَّ الك يةاآلقول: ثبت بنت ذلك فإذا عرف

رسوله  ذلك ، وعطف عىلٰ اهللا  ]]٦٨٨ص [[/باملؤمنني هو 

طف عليهام الذين آمنوا ف، ثّم عفكان له الوالية والترصُّ 

م بعض راد هبملا نَّ ثبت أ وقداملوصوفني بالصفات املذكورة، 

ه، غري دون لب بن أيب طا ذلك البعض هو عيلُّ  أنَّ  ونيمناملؤ

هللا ذلك ثابت  ، كام أنَّ يف املؤمنني فترصِّ امل الويلُّ  هو نيكوف

 ورسوله من غري فرق.

 :]ذكر املصداق بلفظ اجلمع مع كونه واحداً  [وجه

ه قد  ؛ ألنَّ جلمع ظ ااإلتيان يف اآلية بذكر املؤمنني بلف وال يرضُّ 

مه.  ريد تعظيأُ ع إذا عن الواحد بلفظ اجلمة التعبري اللغ بت يف ث

لك، كام يف قوله  آن مشحون بذلقرا  اللغة؛ ألنَّ يفكور من غري وذلك 

َ  :ىلٰ تعا 
ْ

� ز�
َ
ُن ن

ْ َ
ا �

�
رَ إِن

ْ
ك

�
  ، وقال:] ٩[احلجر:  ا ا�

�
نَ إِن

ْ
رَْسل

َ
ا  ا أ
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ً
  ، وقال:] ١[نوح:  نُوحا

ْ
رَْسل

َ
ٰ نَ أ

َ
 فِ  ا إِ�

َ
  رَْعْون

ً
  � رَُسوال

مِّل:  اجلمع  امل استعها ي لواردة فاآليات ان ذلك م  غري  إىلٰ   ]،١٥ [املزَّ

املراد منها   ع مع أنَّ اجلم  ن اآلية هنا بلفظ عظيم. فإتياللت  حدوايف ال

 مرتبته عنده  عظم ذلك الشخص عند اهللا وعلوّ  دليل عىلٰ واحد 

 . بنيِّ ك ظاهر وذلوقرب منزلته لديه،   ] ]٦٨٩ص  [ [/

 : شكال]عن هذا اإل رتٰىض د املالسيِّ  [جواب

يره قرت نٍ بجواٍب حس ٰى ناملعذا هيف  تٰىض د املرسيِّ جاب الوقد أ 

الوالية  أنَّ  عىلٰ  ه بذلكنبِّ  بلفظ اجلمع ليُ ام عربَّ إنَّ  ه تعاىلٰ نَّ يقال: إ أنْ 

  الذين أمري املؤمنني ة االثني عرشيع األئمَّ املذكورة ثابتة جلم

اآلية مستعمل يف حقيقته وتكون يف  اجلمعان لفظ فك، تهممن مجل

ة التي هي واليال هلذا كانوا أ م. وإة هلاليثبوت الو ة عىلٰ لَّ اآلية دا

  األوىلٰ ام إالَّ باإلم ية؛ إذ ال نعناألئمَّ  كانوا همف الترصُّ  ٰى بمعن

 وهو املطلوب. ،ةم األئمَّ ف، فيكونوا هبالترصُّ 

 : ]تٰىض رد امللسيِّ ب اجوا [إشكال عىلٰ 

 أنَّ احلقيقة و هو د باجلمعاملرا د من أنَّ ما ذكره السيِّ لت: ق  فإنْ 

وه من رمتالف ملا قرَّ خم  عيلٍّ لد وة من يع األئمَّ ملة جلمة شايآلا

وصف  اهللا تعاىلٰ  أعني أنَّ  -  ]]٦٩٠ص [[/ملقّدمات السالفة ا

 يف الَّ تها إجملق ثبوهتا بض من املؤمنني بأوصاف مل يتحقَّ ذلك البع

د لة لومَّ فكيف قلتم هنا بكون الوالية عا، - ريواحد ال غ

منهم،  واحدٍ  كلِّ  ق يفتحقَّ صف مل يالو كذل أنَّ  مع ، يلٍّ ع

بالصفات صف  ملن اتَّ ة ال تثبت إالَّ ن الواليآلية رصحية بكووا

 ؟املذكورة فيها

 : إلشكال][جواب عن هذا ا

  حاَل  هق بخامتصدِّ تملا ها أنَّ سرياآلية وتف ثبت بنصِّ لـامَّ قلت: 

ع رِّ تفصل املكان هو األو ، طالب بن أيب  عيلُّ ركوعه ليس إالَّ 

 منهم أنْ  واحدٍ  از لكلِّ أبناءه، ج وهنملك  ةي األئمَّ منه باق 

 [أي] آل عيلٍّ  - وع إليه فيقول: نحنينسب إيتاء الزكاة حال الرك

د ألحن ذلك يك املخصوصون بإيتاء الزكاة حاَل الركوع، مل -

نتسبون امل القبيلة كان فعل أبيهم وكانوا همـامَّ للك ذ نا؛ ألنَّ غري

 لِّ دعواه لك يصحُّ يهم، فف ك الفعلذل] ]٦٩١ص [[/ن يه كاإل

 كري عليهم يف ذلك. من غري ن واحد منهم

ون ذلك م يستعملامل شائع يف لغة العرب؛ فإهنَّ وذلك استع

ن ريهم وممَّ كب و سهمان رئيا كويصفون القبيلة بفعل واحد منهم إذ

كون م الناس؛ لأكر: نحن تقول طيٌّ  أنْ  ون إليه. كام يصحُّ ينسب

س يفتخرون ان بنو جسَّ ك كارب، وكذللعكرم اا وكان أ منَّ محات

اس، وأمثال  رئيسهم جسَّ قتلنا ُكَليبًا وكان قاتله  ويقولون: نحن

 ور يف استعامالت العرب وافتخاراهتم.ذلك كثري غري منك

يقول: نحن قتلنا  أنْ  عيلٍّ الد أومن  واحدٍ  كلِّ  ىلٰ ر عنكَ يُ  فال

ونحن  ،ا باب العموصلعنحن ق نو ،ا خيرباً تحنونحن ف ،عمراً 

ة فعال الكامليَّ ع، وغري ذلك من األالركواتم حاَل باخل قنا تصدَّ 

شامًال  من أبيهم، فكان الوصف املذكور يف اآليةالتي وقعت 

 همالوالية فيانحصار  عىلٰ ت ية نصَّ اآلوهو املطلوب. ف ،جلميعهم

 ٰى عهو مدَّ  ذلكغريهم، وي معناه ثبوهتا هلم ونفيها عن الذ

 ة.يَّ ماماإل

استغراقه يف ة مع يتاء الزكاضة إ[شبهة مناق ]]٦٩٢ص [[/

 :ة]الصال

رناه من فضيلة  ما قرَّ  د عىلٰ وقد يعرتض بعض أهل العنا

يتم  أنتم رول: قوته في يَّ لذرّ إثبات الوالية له و ة عىلٰ لدالَّ ا  عيلٍّ 

ق فيها  تغر لصالة يسا ه كان إذا قام إىلٰ أنَّ   عيلٍّ  ئل يف فضا

 يقع يف  بام  ن، فال حيسُّ البدلع نفسه قميص خت  ىٰ اهللا حتَّ مع  ضور باحل

، فكيف مع  اجلانب اإلهلي ة استغراقه يف صالته؛ لشدَّ  بدنه حال

  له أومأ  ٰى حتَّ بالسائل حاَل ركوعه  ه أحسَّ أنَّ ذلك تروون عنه 

 . الً وه أوَّ لك احلالة؟ وهذا ينايف ما ذكرمتيف ته أعطاه خامته، ف نرصبخ

 :بهة]الش هذه  عن [جواب

نه مَّ طيف ضية بجواب للوالذلك بعض أهل ا نعأجاب 

 شعر، فقال: بيتني من ال

   هيه سكرتهويمنع ال تل ييعط

  لكأسعن النديم وال يلهو عن ا 

   من نمتكَّ  ٰى أطاعه سكره حتَّ 

  أفضل الناسة فهذا صحاالفعل  

ة  ن يف حالكا وإنْ  ه وحاصله أنَّ  ]]٦٩٣ص [[/

 فإنَّ  مع السائل؛له ع فستغراق عامَّ االيلهه سكر  ه ملإنَّ فاق الستغرا

اهللا؛ ملا فيه من اجلمع  ب إىلٰ قرِّ ما يُ  فعل عائد إىلٰ ذلك يف احلقيقة 

ا، ومل نائهأثلزكاة يف ء اني العظيمتني ومها الصالة وإعطابني العبادت

عها ومجة نفسه قوَّ  عىلٰ  . وهذا يدلُّ ٰى خراألُ عن  ايشغله أحدمه

ضور مع ه احلت، فلم يلهقامامجيع امل ا عىلٰ هتة بقوَّ دَّ ملتضاء ااشياأل

ة للسائل ورفده الذي هو الصالة عن املساعد هو مقتٰىض اهللا الذي 

  قامني عن امل فجمع بني األمرين ومل يشغله أحدإيتاء الزكاة. 
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و والقرب إليه الذي ه احلقِّ  ٰىض لب ر ط يف  الكلِّ  ر؛ لكون آلخا 

ُره ب سك لسكران الذي أوج ا َثل َثله مَ ان مَ فك  . دمة ة اخل لشدَّ معلول 

حاَل سكره، ه كرم، فبَذل املال ملستحقِّ ملوجبة لظهور صفة الَة ا النشو 

 ]]٦٩٤ص [ [ /  يشغله سكره عن اء ملفصادف فعُله فعَل اإلصحَّ 

أخالقه، وهذه  وكرم  رشف نفسه  دليل عىلٰ وذلك ، ب الفضالء رات م 

  ا. هب د  تفرَّ   ات ممَّ نكا   بل  ، أحد يها يرشكه ف   مل   ٰى خر مرتبة أُ 

*   *   *  
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ْ
و
َ
وهُ إِ رَ َو�

�
ٰ د

َ
�  

ُ
  :... ولِ ا�ر�س

 هـ):٤٤٧بو الصالح احللبي (ت الكايف يف الفقه/ أ

ْو   :له تعاىلٰ قو  إمامتهم عىلٰ  أيضاً  ويدلُّ  ]]٩٤[[ص 
َ
َو�

 
�
ٰ رَد

َ
ٰ ر� ا� وُه إِ�

َ
  ُسوِل َو�ِ�

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
هُ أ

ْ
 ْم ِر ِمن

َ
ِ  َمهُ لِ عَ ل

�
بِ �َ يَن �َسْ ا�

ْ
ُطونَُه ن

هُ 
ْ
 ويلأُ  ىلٰ إ الردَّ   بأنَّ فأخرب سبحانه قاطعاً ]، ٨٣[النساء:  مْ ِمن

 ىلٰ إ إليهم، كاقتضائه مع الردِّ  العلم بام يستنبطه الرادُّ  يضألمر يقتا

ويل األمر مة ألُ عصلاصفتي العلم و يضوذلك يقت، 9 الرسول

ة يختصيص اآل يضيقت كوذلر، كلذأهل ا يةآه يف حسب ما أوجبنا

ا  م، وثبوت إمامتهم حسب ماالقتداء هبجوب ، وو تناأئمَّ ب

 بناه فيام سلف.رتَّ 

*   *   * 

٣٣  -  آ َو 
َ
ش

ُ
� 

ْ
و ا�ر� اقِقِ َمن

ُ
 س

َ
  :... ل

 ة/ اآلي ةالصحاب. 

*   *   * 

٣٤ -  آ 
َ
ع وا مَ

ُ
ون

ُ
 ا َو�

�
  :ادِقِ�َ �ص
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 يَ : لك قوله تعاىلٰ من ذو :لفص ]]٤٧[[ص 
�
�
َ
يَن هَ ا أ ِ

�
ا ا�

 
�
ونُوا َمَع آَمنُوا ا�

ُ
وا اَهللا َو�

ُ
اِدقَِ� ق قد و]، ١١٩[التوبة:  �ا�ص�

ري املدعو غ اعبملأمور باالتِّ ا وأنَّ  ،هليإ ٰى ملناد ابه غري ٰى املناد ثبت أنَّ 

يسوا هم ني لدق صاباع الين باتِّ رأموامل أنَّ  ذلك عىلٰ  فدلَّ  ،باعهاتِّ  إىلٰ 

باعه غري املأمور باتِّ  نَّ وأ  ،ام هم طوائف منهانَّ وإ ،بأمجعهاة مَّ األُ 

ع وق  وإالَّ  ،ز الفريقني بالنصِّ من متيي وال بدَّ  ،باعملأمور باالتِّ ا

بحثنا عن املأمور  فلامَّ  ،كليف ما ال يطاقوكان فيه تس االلتبا

  :ىلٰ له تعاعليه بقو ال� دا نالقرآ عه وجدناباباتِّ 
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ْ
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وِ 
َ
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ْ
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ْ
ِ�يِل َوا�ْنَ ِكَ� اسَ َوا�   ائِِل�َ س� َوا� ا�س�

 
َ
ق  َوِ� ا�ر�

َ
ق
َ
 ااِب َوأ

َ
ال ٰ َم ا�ص�

َ
� ةَ َوآ�  ا�ز�

َ
ِدِهْم إِذ

ْ
 بَِعه

َ
ون

ُ
ُموف

ْ
  اةَ َوا�

سَ  بِِر�َن ِ� اَهُدوا َوا�ص� َ� 
ْ
َأ

ْ
� ا� َ اِء وَِح�َ اِء َوا���

ْ
ِ  ا�

َ
و�

ُ
ِس أ

ْ
  أ

َ
ك

يَن َص  ِ
�

 ا�
ُ
وا وَ وَدق

ُ
ِ أ

َ
 هُ �

َ
 ك

ْ
 مُ ُم ا�

َ
ون

ُ
ر فذك ]،١٧٧ [البقرة: � ت�ق

  ، تصديق والصدقلصاحبها بمجموعها ال يضتتق ه خصاالً بحانس

]] ُأمروا ٤٨/[[ص  الذين -بالصادقني  ٰى ه عنأنَّ  عىلٰ  ودلَّ 

بذلك  صحَّ و ،هدناها دون غرين مجع اخلالل التي عدَّ م -باعهم باتِّ 

 د أحداً  نجومل ،باعهاتِّ  ىلٰ واملدعو إباع تِّ باال التمييز بني املأمور

 القرآن من أصحاب النبيِّ  املذكورة يفصال اخللت له هذه كم

واتر األخبار ودالئل معاين بت أمري املؤمنني  ٰى سو 9

هم أجلّ ْوِم اْآلِخِر وواْليَ باهللا  آَمَن نْ مَ  ه أعظمنَّ أ ٰى  ترَال أ ،القرآن

 باهللا اإليامنبه ل وداً وكان مشه ،ناً يامإهلم إذ كان أوَّ  ،أرفعهم قدراً و

 ٰى آتَ  نممَّ  ن وكا ،ِب والنَّبِيِّنيَ ِة واْلكِتائِكَ الاآلخر واملَ واليوم 

بِيلِ بْ اكَِني واملسوا ٰى اميَتوالْ  ٰى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرب ىلٰ عَ اَل امل  وِيف  َن السَّ

قاِب   ْطعِ �ُ وَ : لك له القرآن يف قوله تعاىلٰ د بذد شهوق  ،الرِّ
َ
ُمون

عامَ ال ٰ  ط�
َ َ

 َو�َِ�يِ�ْسِكين ب�هِ حُ  �
ً
 ا

ً
  ما

َ
 َوأ

ً
]،  ٨[اإلنسان:  �ِس�ا

فاق العلامء بتأويل اتِّ  ىلٰ بذلك يف هذه اآلية ع ملعنيُّ وكان هو ا

ك ٰى الَة وآتَ لصَّ َأقاَم ا نممَّ  وكان  .القرآن  قرآنوقد نطق ال ،اةَ الزَّ

مَ إِ : بحانهول سيق ثد حياخلصوص واإلفرا ك فيه عىلٰ بذل
�
ا  �

ُ وَ ُهللا َورَسُ ُم اِ���ُ وَ 
ُ

ِ و�
�

 ا�ص�  آَمنُوا اينَ ا�
َ
يَن يُِقيُمون ِ

�
� 

َ
  ال

َ
تُون

ْ
ةَ َو�ُؤ

 
َ
� ْم رَ ةَ ا�ز�   وَهُ

َ
ما  عىلٰ ة هذه اآلي انتفك ]، ٥٥[املائدة:  �اِكُعون

فظ باللفظ يف االثنني الل طابقو ،تفسري القرآنجاء به الثبت يف 

 ربُ الدُّ  ولِّ إذ مل يُ  ،دالعهني هللا بملوفا من وكان  .بيانال عىلٰ  معاً 

وال  ،امات عن األعداء اهنزم يف مقام من املقوال ،حرب قطُّ يف 

ه ل ط يف عهدفرَّ وال ]] ٤٩، /[[ص يف يشء اهللا تعاىلٰ  بيَّ ن عٰىص 

ابِ  من ن وكا .حال عليه وعقد عىلٰ  اِء  اْلبَْأَس َن ِيف ِريالصَّ

 َّ من   ،هول  ه يف كلِّ ته وثبوتاهر شجاعظب ،ِ  اْلبَْأسنيَ وحِ  اءِ والرضَّ

قطع وليس يمكن ال ،حال ف عىلٰ ور له معروال خغري جزع و

 ،سواه من الصحابة وغريهم من الناس باجتامع هذه اخلالل ألحد

ونُوا مَ : بقوله ذي عناه اهللا تعاىلٰ اله هو أنَّ بت ثف
ُ
اِدقِ َع اَو�  ،�َ �ص�

ين من الدِّ ن به يف واإليام هل باعه والطاعةتِّ رض اف عىلٰ  وهذا نصٌّ 

 آن.القراملنزل يف  ٰى معن

*   *   * 

 هـ):٤١٣يخ املفيد (ت الفصول املختارة/ الش

 :قوله تعاىلٰ عن  )هأدام اهللا عزَّ (الشيخ  َل ئِ وُس  ]]١٣٧ص [[



 آية ) ٣٤( /حرف األلف   ........................................................................................ ٢١٠
َ
وا َمع

ُ
ون

ُ
 ا َو�

�
 ادِقِ�َ �ص

 َي 
�
�
َ
ِينَ ا أ

�
  َها ا�

ُ
ق
�
 وا ا آَمُنوا ا�

ُ
ادِ َهللا َو�  � �َ قِ ونُوا َمَع ا�ص�

 قال: يف أمريف لت هذه اآلية؟ فيمن نز  فقيل له:  ]، ١١٩  [التوبة: 

  .ته الصادقني  يَّ ن ذرّ ة م حكمها يف األئمَّ   ٰى جر و ،   ؤمنني امل 

ك، ذلكثرية يف ر ا: وقد جاءت آث)هأدام اهللا عزَّ (شيخ قال ال

شيئة اهللا وعونه. أذكره بمأنا هذا التأويل ما ة صحَّ  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

باع اتِّ  آلية إىلٰ يف هذه املؤمنني ا ادعاهللا سبحانه  ت أنَّ بث دق 

به  ٰى املناد أنَّ  ين، وثبت ام يقتضيه الدِّ ون معهم فيوالكالصادقني 

 إىلٰ  اناإلنس ٰى عديُ  إليه الستحالة أنْ  ٰى ن غري املناديكو جيب أنْ 

 ا.باعهالكون مع نفسه واتِّ 

مجيع   إليهم  اىلٰ تع ن الذين دعا اهللالصادقو يكون فال خيلو أنْ 

أو يستغرق جنسهم فظ وهم اللعمَّ ي ٰى حتَّ  صادقاً  وكان قصدمن 

 ه عمَّ ادنا ملقال من زعم أنَّ م إفسوقد تقدَّ  الصادقني،كونوا بعض ي

 كان جيب بذلك أنْ ف بإيامنه قصادمؤمن فهو  ألنَّ كلَّ الصادقني 

 .ناهذكر ما ك حمال عىلٰ نفسه وذلباع اتِّ  نسان إىلٰ يكون الدعاء لإل

كونوا ي من أنْ  فال خيلودون بعض ؤمنني املنوا بعض وإن كا

عهود أو ام دخال للمم إنَّ والالَّ  تكون األلفني فمعروف معهودين

ونوا يك كانوا معهودين فيجب أنْ  فإنْ  يكونوا غري معهودين،

 سامئهم واإلشارةبأ  غري خمتلف فيهم، وتأيت الرواياتفنيعروم

  خلطاب من ا سمع ة عند منروفة معائفطم ة وأهنَّ هم خاصَّ إلي

الن بط دليل عىلٰ   عدم ذلك، ويف9الرسول  ]]١٣٨[ص [/

نوا يف مجاعة غري من ذكرناه كا تهذه اآلية نزل أنَّ  ٰى عمقال من ادَّ 

 معهودين. 

زوا  من الداللة عليهم ليتميَّ  بدَّ  فالعهودين  مكانوا غري وإنْ 

، همباعليف اتِّ ط تكوسق هلم ةت احلجَّ  بطلالَّ م وإمقامه عين يدَّ ممَّ 

لة ق دالرَ الفِ من  أحد عِ مل يدَّ يل عليهم والدل من بدَّ ه ال نَّ وإذا ثبت أ 

ها ة كلِّ مَّ األُ  د خلوِّ ة لفساخاصَّ  ا فيهمثبت أهنَّ غري من ذكرناه،  عىلٰ 

 هبا.  أحد منهم يكون القصد إىلٰ  أنْ  دموعأويلها ن تم

د وراألمر  ألنَّ  رناهذك نا فيمأهنَّ  عىلٰ  قائمالدليل  أنَّ  عىلٰ 

راءة ساحتهم ب عصمتهم وبيوجق وذلك طالاإل باعهم عىلٰ باتِّ 

باعهم، والعصمة إطالق األمر باتِّ  م بداللةان من زللهاألمو

 خمالفونا عىلٰ ق فاتَّ  إذا، وصاحبها بال ارتياب عىلٰ  توجب النصَّ 

 تبة، فقد ثهذه اآليويل عوا له تأن ادَّ عمَّ  نفي العصمة والنصِّ 

 خرج احلّق  يهم وإالَّ عل لنصِّ وجود النقل بال  ةاألئمَّ ا يف هنَّ أ 

 وذلك فاسد. 9 دة حممّ مَّ ن أُ ع

 اهللا سبحانه قال: وهو أنَّ  ،ما ذكرناه عىلٰ  يف القرآن دليالً  مع أنَّ 

 َس
ْ
�
َ
  ل

ْ
 ا�

َ
 ِ�� أ

ْ
  ن

ْ
َم�

ْ
 ا�

َ
وا وُُجوَهُ�ْم قِبَل
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َ
ق
َ
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َ
ال ٰ ا�ص�

َ
  ةَ َوآ�

َ
�  ةَ ا�ز�

مُ َوا
ْ
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ْ
 بَِعه

َ
ون

ُ
 ْم هِ دِ وف

َ
سَ ا َن ِ� ابِِر�َهُدوا َوا�ص� ا َ� إِذ

ْ
َأ

ْ
� اِء َوا � اِء  ���

ِس َ� وَحِ 
ْ
َأ

ْ
ِ ا�

َ
و�

ُ
 أ

ُ
يَن َصَدق ِ

�
 ا�

َ
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َ
و�

ُ
ُمت� وا َوأ

ْ
 ُهُم ا�

َ
 ك

َ
ون

ُ
 ١٧٧ ق

ها هذه اخلصال كلَّ   تبارك اسمه وتعاىلٰ فجمع اهللا]، ١٧٧ [البقرة:

 عىلٰ  ٰى قفيه بالصدق والتملت ك] ]١٣٩ص /[[ شهد ملن ثمّ 

وا بعنية أن اتَّ الثا وهذه وىلٰ األُ  تنياآلي ٰى نطالق، فكان مفهوم معاإل

  دناها فيهم، لتي عدَّ ذين باجتامع هذه اخلصال الصادقني الا

 .نيسم بصادق اال وا إطالقاستحقُّ 

هذه  اجتمعت فيه  9من أصحاب رسول اهللا  اً ومل نجد أحد

ه أنَّ  فوجب،  ببن أيب طال يلُّ ني عؤمنري املأم اخلصال إالَّ 

ام ه فياعه والكون معبمر فيها باتِّ وأ  يةاآلانه بسبحالذي عناه اهللا 

 )اسمه وتعاىلٰ  جلَّ (يامن به ه ذكر اإلالدين، وذلك أنَّ يقتضيه 

ني، فكان أمري بيِّ كة والكتاب والنئخر واملالاآل واليوم

ار املتواترة خبباألصف وام ه وبب الناس إيامناً ل أوَّ   املؤمنني

 النبيِّ  وبقول ،رن الذكوم 9رسول اهللا  ل من أجابه أوَّ نَّ بأ

 ».وأكثرهم علامً  دمهم سلامً أق  جتِك : «زوَّ ة لفاطم

ا لهوله مل يقرس  وأخو: «أنا عبد اهللاري املؤمنني وقول أم

يت قبلهم لَّ ص ،اب مفرت كذَّ يقوهلا أحد بعدي إالَّ وال  أحد قبيل

 ةمَّ ألحد من هذه األُ   أقرُّ  الإّين  مَّ هُ «اللَّ :  ولهوق  ،»سنني سبع

«أم : نكرهأ  اخلوارج مقاالً  وقد بلغه من  وقوله»، بدك قبيلع

ل من أوَّ نا فأ اهللا أعىلٰ  من أكذب أفعىلٰ  ،ا يكذبعلي�  إنَّ  :يقولون

 قهل من آمن به وصدَّ فأنا أوَّ  9 رسول اهللا ده أم عىلٰ عب

 .»؟نرصهو

ها أمري  في َض بِ ة التي قُ الليليحة صب سن وقول احل

لون بعمل ما سبقه األوَّ رجل  يلةيف الل َض بِ : «لقد قُ  املؤمنني

 ذلك. ىلٰ ة يطول رشحها عيف أدلَّ ، ه اآلخرون»بدركوال 

وي ه ذحبِّ  املال عىلٰ ء م، بإيتاقدَّ ي تأردف الوصف الذ ثمّ 

ب لرقا ايفني والسبيل والسائل واملساكني وابن ٰى واليتام ٰى القرب

 بالتنزيل املؤمنني  ألمري]] ١٤٠ [ص/[ دنا ذلكووج

 التفصيل. عىلٰ  ار بهخبتواتر األو



 وَ آية ) ٣٤لف / (حرف األ
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 ٢١١  .........................................................................................  ادِقِ�َ �ص

 َو�ُ  :قال اهللا 
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َ
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ً
 َو�َِ�يما

ً
ِ�ْسِكينا

 
َ
 ِس�َوأ

ً
ة رواة من الفريقني اخلاصَّ فقت الواتَّ ]، ٨ن: سا[اإلن � ا

منني مري املؤيف أ ت نزل هاكلُّ سورة ل الب ،ةاآليهذه  أنَّ  عىلٰ  ةوالعامَّ 

يَن  ه:سبحانال ، وق يه بنوزوجته فاطمة وا ِ
�

 ا�
َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
�

 
َ
وَ أ

ْ
ُهْم بِ �

َ
يِْل َوا��هَ ا�

�
 اِر ِ�� ا�ل

َ
ُهْم ا وََعال

َ
ل
َ
 ف

ً
 ِ�يَة

ْ
ج

َ
 ُرُهْم عِ أ

ْ
 ن

َ
  َد َر��ِهْم َوال

 خَ 
َ

يِْهْم َوال
َ
 َعل

ٌ
َزنُووْف

ْ َ
  ُهْم �

َ
 .]٢٧٤: ة[البقر � ن

ري املعني هبذا أم ضة بأنَّ مستفي ضاً أيواية وجاءت الر

 حيصون عة اليده مجا كدِّ  ه أعتق منأنَّ  خالف وال،  مننياملؤ

عد با وأحياه استخرجها  وعيناً  ،ف أرايض كثريةووقَّ  ،رةً كث

 رناه.ما ذك انتظم الصفات عىلٰ ف ،موهتا

 أردف ذلك قوله:  ثمّ 
َ
ق
َ
 اَم َوأ

َ
ال ٰ آةَ وَ ا�ص�

َ
 �ا �

َ
� و  ه انوك ،ةَ ز�

  ة قوله:بدالل  املعني هبا 
�
ِ  َورَ هللاُ ُ�ُم اا َوِ�� مَ إِ�

�
ُ َوا� يَن  ُسو�ُ

ِ آَمنُو
�

 يَن يُ ا ا�
َ

ال  ا�ص�
َ
 ِقيُمون

ْ
 ةَ َو�ُؤ

َ
�  ا�ز�

َ
مْ ةَ وَ تُون  عُ اكِ  رَ هُ

َ
 � ون

 )صلوات اهللا عليه(ه أنَّ  هل النقل عىلٰ فق أ واتَّ ]، ٥٥[املائدة: 

 وصفه يف فطابق هذا الوصف ،ةالعه يف الصركو اليف حي كّ املز

 ا. ناهكه يف معوشار مةاملتقدِّ  اآلية

  ه:أعقب ذلك قول ثمّ 
ُ
ُموف

ْ
 َوا�

َ
ِدهِ  ون

ْ
 بَِعه

َ
ُدواا َ� ْم إِذ ،  هَ

ل العهد يف الظاهر أو تقوَّ  ضق من نالَّ ة إالصحاب أحد من  وليس

ه نَّ عم أيز نْ حد أأل نيمكه ال فإنَّ ،   أمري املؤمننيه إالَّ ذلك علي

 ،رصة واملساواةالن من 9 اهد عليه رسول اهللاما ع قضن

 لوصف.ذا اهب أيضاً  صَّ فاخت

سَ َوا�ص�  :حانهقال سب ثمّ ]] ١٤١[[ص /
ْ
َأ

ْ
  اءِ ابِِر�َن ِ� ا�

 � َ وَِحَ� اِء اَوا���
ْ

� 
ْ
 9 أحد صرب مع رسول اهللا ومل يوجد، ِس أ

مل ه وعدوِّ ه وليِّ  فاقباتِّ  هنَّ فإ ، عند الشدائد غري أمري املؤمنني

 .رب خصامً من قرن وال هاب يف احل فرَّ وال  راً بُ دُ  يولِّ 

  ل سبحانه:ا قااخلصال بأرسه هذه استكمل  فلامَّ 

 ِ
َ

و�
ُ
يَن َصدَ أ ِ

�
 ا�

َ
واك

ُ
باعه من مجلة  اتِّ  إىلٰ  عوَّ دامل ه أنَّ ي بيعن ق

 أمريلك ذواخلصال فيه  اجتامع عىلٰ  من دلَّ  الصادقني، هو

، إذ يفاً وترش له مع تعظيامً عنه بحرف اجل ام عربَّ نَّ ، وإ ننياملؤم

 نباهته عىلٰ  تدلَّ  أرادت أنْ الواحد إذا  اجلمع عىلٰ  تضع لفظالعرب 

راد له يُ من ال فيد يستعمل ن ق كا وإنْ  ه،قدره ورشف حملِّ  وعلوِّ 

  لنا عغريه باحلكم. ولو ج إليه ويعمُّ  هاخلطاب يتوجَّ  ذلك إذا كان

ن لذلك الك نني ن أمري املؤمع بالعبارة معاجل لفظ يف ٰى عنامل

ة ن يليه من أئمَّ جار فيم احلكم كر فإنَّ ذبال صَّ خ ه وإنْ ألنَّ  وجهاً 

ل نص يقاً وفنسأل ت واهللا ،نيِّ ما قد رشحناه. وهذا ب ىلٰ ع  ٰى اهلد

 ه.الرشاد بمنِّ به إىلٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧ت ي (بتقريب املعارف/ أبو الصالح احلل

 ا يَ  :عاىلٰ قوله ت : منهاو ]]١٧٩ص [[
�
�
َ
 هَ أ

ُ
ق
�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
وا  ا ا�

ونُ  اهللاَ 
ُ
اَو� باع  فأمر باتِّ ، ]١١٩ وبة:[الت �ِدقَِ� وا َمَع ا�ص�

فيجب  ،يشءدون  يشءن بكوجهة ال ّص خي ومل ،ناملذكوري

اعة بط رألملقبح ا ،عصمتهم يضوذلك يقت ،يشء باعهم يف كلِّ اتِّ 

مة وال العصثبتت له وال أحد  ،منه الفسق وزو من جيسق أ الفا

 تصاصهم إمامتهم وال اخ طع عىلٰ ب القفيج ،عيت فيه غريهمادُّ 

 العصمة ٰى دعوق بني ه ال أحد فرَّ وألنَّ  ،امةواجبة لإلمة البالصف

 مامة. م واإلهل

*   *   * 

 هـ):٤٤٧و الصالح احللبي (ت الكايف يف الفقه/ أب 

 ا يَ : قوله تعاىلٰ  اً يضذلك أ  عىلٰ  دلُّ وي] ]٩٤ [[ص
�
�
َ
ِ هَ أ

�
يَن  ا ا�

وا ا
ُ
ق
�
 هللاَ آَمنُوا ا�

ُ
اِدقِ ونُوا مَ  َو� ي يعن]، ١١٩ وبة:[الت �َ� َع ا�ص�

ائدة فيه، وذلك ان ال فكعهم يف املن مبالكو االقتداء هبم، إذ األمر

 ئاً يش صُّ خي سبحانه، ألنَّه يشء هبم يف كلِّ وجوب االقتداء  يضيقت

وجه مع جواز هذا ال قتداء عىلٰ االحيسن األمر ب ، واليشءمن 

ه قني ثبت توجُّ ثبت عصمة الصاده، وإذا ب ٰى قتدامل القبيح عىلٰ 

 بار.عتمن االه ابيَّنَّما ذكرناه، ملا  طاب إىلٰ اخل

سبحانه،  باعهم بالصدق عندهتِّ اوصف املأمور ب ه تعاىلٰ وألنَّ 

جوازه  نَّ أل ب،ز عليه الكذجيو من ىلٰ إ ههتوجُّ وذلك مانع من 

هبذا  همق عند اهللا، وإذا ثبت عصمتطع بالصدع من القيمن

 . تناأئمَّ ية بالذكر يف اآل ثبت ختصيص يضاً عتبار أ اال

حيث   ذهبم، من ك  نع ذلك من فم  الصدق ه سبحانه وصفهم ب وألنَّ 

  . ىلٰ خلربه تعا   وذلك مناٍف   ، وصفهم به   يض كان حصوله منهم يقت 

  *   * *  

 هـ):٦٧٢يس (ت طوين الري الدِّ نصد االعتقاد/ ريجت

 وَ  :ولقوله تعاىلٰ ]] ٢٣٧ [[ص
ُ
وا مَ �

ُ
  اِدقِ�َ َع ا�ص� ون

 ].١١٩ وبة:[الت

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت حلّيل ق اين/ املحقِّ يف ُأصول الدِّ  املسلك

 يَ ]: قوله [تعاىلٰ  : ومنها ]]٢٤٨[[ص 
�
�
َ
يَن آَمنُ ا أ ِ

�
وا  َها ا�



 آية ) ٣٤( /حرف األلف   ........................................................................................ ٢١٢
َ
وا َمع

ُ
ون

ُ
 ا َو�

�
 ادِقِ�َ �ص

 
�
 ا�

ُ
ونُوا مَ  اهللاَ  واق

ُ
 � اِدقِ�َ �ص� ا ]]٢٤٩[[ص / عَ َو�

 .]١١٩ التوبة:[

يف باعهم جب اتِّ عليهم اخلطأ لون جيوز دقون ممَّ لصافلو كان ا

ئ، وذلك طع من ال خيبا اتِّ يه، لكن ذلك حمال، فتعنيَّ ا أخطئوا فم

 .هو املعصوم

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦العالَّ

 :راكعني الة الصادقني وآي ]]١٩٠ص [[

ونُ  :ُلُه َتَعاَىلٰ َقوْ ثون: ة والثالدياحلا
ُ
اِدقِ َمَع ا� واَو�  �َ� ص�

 .]١١٩ بة:[التو

َا َنَزَلْت ِيف اْجلُْمهُ  ٰى وَ رَ  ُعوا  : َتَعاَىلٰ َقْوُلهُ  اَكذَ وَ  ، َعِيلٍّ وُر َأهنَّ
َ
َواْرك

َ أَ  ،]٤٣ ة:[البقر �اِكِعَ� َمَع ا�ر�   .ِيلٍّ عَ وَ اهللاِ وِل ُس َزَلْت ِيف رَ نَ  اهنَّ

*   *   * 

مة ا  هـ):٧٢٦ (ت حلّيل معارج الفهم/ العالَّ

 لة آية يف دال ]]٤٢٥[ص [/
ُ
 ك

ُ
 وا ون

�
 ا�ص

َ
 عىلٰ  ادِقِ�َ مَع

 : إمامة عيلٍّ 

اِدقَِ� : عاىلٰ ت ل: ولقولهقا ونُوا َمَع ا�ص�
ُ
 �َو�

 وال يكون إالَّ  ،دقصال نهمماملعلوم أي مع  ،]١١٩ التوبة:[

 املعصوم.

الكون أمرنا ب اىلٰ تع اهللا أنَّ  :وجوه، وهوال ين عرش: هذا ثاولأق

م الصدق من  علَ يُ لصدق، وال هم امع املعلوم منأي  ،الصادقني مع

مأمورين بالكون مع نكون  أنْ ب عصوم، فيجامل من أحد إالَّ 

 اهللانا رأم لذيااإلمام  فهو،   عيلٌّ م إالَّ املعصوم، وال معصو

 ه.معبالكون 

*   *   * 

 هـ):٧٢٦مة احلّيل (ت العالَّ  /ف املرادشك

ونُو :وله تعاىلٰ قال: ولق٥٠٣ [[ص
ُ
اَو�   �َ� ِدقِ ا َمَع ا�ص�

 .]١١٩التوبة: [

 :وهو قوله تعاىلٰ  ، ة عيلٍّ امإم ر عىلٰ آخ دليلأقول: هذا 

 َي 
�
�
َ
ِ ا أ

�
 َها ا�

�
وا اهللاَ يَن آَمنُوا ا�

ُ
  وَ ق

ُ
ر مأ ، �قَِ� ادِ ا َمَع ا�ص� نُو و�

ق ال يتحقَّ و ،الصدقنهم أي املعلوم م ،ع الصادقنيبالكون م تعاىلٰ 

وال معصوم  ،م صدقهعلَ يُ ذ غريه ال إ ،ماملعصو  حقِّ  يفذلك إالَّ 

 ع.اباإلمج  يلٍّ ري عغ

*   *   * 

مة احلّيل  /مناهج اليقني   هـ):٧٢٦(ت العالَّ

 يَ  :اىلٰ عه تقول الثامن:  ]]٤٠٥[[ص 
�
�
َ
يَن آهَ ا أ ِ

�
 مَ ا ا�

�
وا  نُوا ا�

ُ
ق

ونُوا َمَع ا�ص� اهللاَ 
ُ
الكون مع ، أوجب ]١١٩ة: [التوب �َ� اِدقِ  َو�

 ،ممن املعصو إالَّ  م الصدق من أحدعلَ وال يُ  ،منه الصدقلوم املع

  إالَّ عيلٌّ مورين بالكون مع املعصوم، وال معصوم كون مأنف

 فاق.باالتِّ 

 *   *  * 

 هـ):٨ق (ابن العتائقي  /يضاح والتبيني اإل

و وَ  (الثامن: قوله:ه: قول ]]٣٨٧[[ص 
ُ
� 

َ
وا َمع

ُ
  ن

ا
�

 .)]١١٩: التوبة[ � دِقِ�َ ا�ص

 لك أنْ بذر األمر صوَّ تيُ  املكون مع الصادقني وإنَّ ول: أمر باأق

لشخص صادقًا لو كان م كون اعلَ ام يُ وإنَّ  ،الصادق ُعلِمَ لو 

وال  ،قمنه الصد متابعة املعلوم هوام إنَّ  - نإذ - مرفاأل عصومًا،م

الكون مع أمورين بنكون م نْ جب أ في ، املعصومكون ذلك إالَّ ي

 كونالفهو اإلمام الذين أمرنا ب ، عيلٌّ إالَّ  وال معصوم ،وماملعص

 .ة األحد عرش من ولده ئمَّ نقول يف األا معه، وكذ

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ تيض (بيال)/ ا١ (جالرصاط املستقيم 

 يَ : اىلٰ عقوله ت : ]] ومنها٢٥٥[[ص 
�
�
َ
 ا أ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
وَها ا�

ُ
ا  ق

ونُواَهللا 
ُ
ادِ َو�  الصادقني بنيَّ  ثمّ  ]، ١١٩بة: التو[ �قَِ� ا َمَع ا�ص�

سَ : ىلٰ هي قوله تعاو ،ٰى خراألُ ية آليف ا
ْ
َأ

ْ
ابِِر�َن ِ� ا� ِء اَوا�ص�

 �
�

َ اِحَ� اِء وَ َوا��
ْ

ِس �
ْ
و أ

ُ
ِ أ

َ
� ِ

�
 ا�

َ
واك

ُ
ق
َ
  ]، ١٧٧رة: بق[ال يَن َصد

ب وقد هر ،بن والرضتر الطعوتوا ،ني البأس اشتداد احلربوح

ومن   ،عليه]] ٢٥٦/[[ص  طاءال غو لزب من  ،يهمن ال خفاء ف

 ،الثبات والقتل ما لعيلٍّ  مل يكن ألحد من هوري أنَّ رضلا املعلوم

تفعل ل :غها قتلهبل لـامَّ  له ابغضه ةعائشة مع شدَّ  قالت ٰى حتَّ 

بالكون  وقد أمر اهللا تعاىلٰ  . ينهاهاا من يس هلفل ،احلرب ما شاءت

 فوالتخلُّ  حراففوجب االن ،تهالداخلني يف صفته يَّ رّ عه ومع ذم

ر رسول اهللا يف أكابن بل هرب ع ،تهن ليس ذلك من نععمَّ 

 حروبه.

ِمنَِ� ِمَن : قوله تعاىلٰ  وأيضاً 
ْ
ُمؤ

ْ
 ارِجَ ا�

ٌ
  َص ل

ُ
ق
َ
دُ َ� ا مَ  واد

َ
 وا ه

 
ْ
ِمن

َ
يِْه ف

َ
َ�ٰ ْن  مَ ُهمْ اَهللا َعل

َ
ُهْم َمنْ  ق

ْ
بَُه َوِمن

ْ َ
تَظِ �

ْ
وا ُر َومَ  يَ�

ُ
�
�
ا  بَد

 
ً
بِْديال

َ
�� :يلٍّ ت يف عنزلا ون أهنَّ فرسِّ امل ٰى رو، ]٢٣ [الألحزاب 

 يلالتبد أمن منه ف ،ت بعيلٍّ محزة اختصَّ  َل تِ قُ  ـامَّ له وال ريب أنَّ  ،ومحزة



 وَ آية ) ٣٤لف / (حرف األ
َ
وا َمع

ُ
ون

ُ
 ا �

�
 ٢١٣  .........................................................................................  ادِقِ�َ �ص

وأبو   ، دق صا وال   ، س ا ابن عبَّ   :اصها بعيلٍّ تص اخ  ٰى و ور   . تنزيل م ال بحك 

 قوله يف  ادق ي عن الص ما رو  طائفة ق ذلك وصدَّ  . نعيم احلافظ 

 ِ� وَ  : تعاىلٰ 
ْ

َعل
ْ
  �ِ اج

ْ
 ِصد

َ
ِخرِ سان

ْ
 ]،٨٤راء: شع ال [  � �نَ ٍق ِ� اآل

 مي إبراه  رض عىلٰ ع اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ،بن أيب طالب  «هو عيلُّ  : قال 

  ».ففعل  ، ته يَّ ا يف ذرّ له جيع   ه أنْ فسأل   ، يته وال 

 :شعر

    بهّيل املزايا بعض ما ُح  يهذف

  كاِت ات والربء من اخلريوجي 

   تاب وحسبهاطقت هبا آي الكن

  ها من اآلياِت جاء شاهد إنْ  

واَص : قيل إنْ 
ُ
وامَ و َدق

ُ
�   ن عىلٰ فال يدالَّ  ، اضيانم ا بَد�

 .زماناأل يف مستقبل عدم التبديل

ا  ادَْوا يَ َونَ : اىلٰ وله تعباملايض االستقبال كام يف ق د يرأُ  قد :قلنا

 مَ 
ُ

صْ  ىٰ ادَ َونَ ]، ٧٧: [الزخرف ا�ِك
َ
حَ اُب ا�� حَ أ صْ

َ
 اَب اِر أ

َن�ةِ 
ْ
 ]، ٥٠عراف: [األ ا�

َ
وا مَ َوق

ُ
َ ا ا�

َ
� 

َ
ن�ا  رِجَ  ىٰ رَ  نَ ا ال

ُ
 ك

ً
اال

ُعد� 
َ
اِر �

ْ
�

َ ْ
ْم ِمَن األ  . ]٦٢[ص:  �هُ

 .زاملجا هو من :يلق  نْ إ

  يدور مع احلقِّ   «عيلٌّ :  فيه  9 النبيِّ  لقول ،  احلمل عليه يتعنيَّ  : قلنا 

  فيه اإلنكار.   يمتنع   حدٍّ   ىلٰ شتهار إ لغ يف اال وقد ب   ، غريه و ،  حيث دار» 

يف   ني من كان صادقاً املراد بالصادق س لي :لرازيم اإمامه  قال

 ،ة اخلصمنيتابعبم ر لزم األموإالَّ ]] ٢٥٧/[[ص  موربعض األُ 

ت جبو إنْ  يف الكلِّ فالصادق  ،ق يف أمر ماصاد واحدٍ  لُّ إذ ك

ة يف  املتابع فتجب ،يلفيلزم التعط ،متابعته يف بعض فهو غري معنيَّ 

  : حينئذٍ  إذ التقدير ،اطلب ة وهومَّ األُ  كلُّ ا هذا الصادق إمَّ و ،الكلِّ 

مام إلا فهو ،ةمَّ فهو بعض األُ  ،للبالغة اٍف وهو من ،كونوا معكم

 غريه. لِّ الك  صادق يفال إذ ،املعصوم

 أيب  ا نزلت يفاك أهنَّ عن الضحَّ  َل قِ  نُ بامذكرنا ا وحش ممَّ ستَ وال يُ 

 )وحنياملجر(حب كتاب ان صاد بن حبَّ ذكر حممّ  فقد ،عمربكر و

 وهو ،أسنده أبو نعيم احلافظ ونزوهلا يف عيلٍّ  ،ضعيف اكحَّ الض أنَّ 

اه عن ابن روي ذا الثعلبوك  ،س اعبَّ بن ا من القوم برجاله إىلٰ 

عصمتهم  اقتٰىض ق اإلطال  بالكون معهم عىلٰ ذا أمر اهللافإ ،اسعبَّ 

 عن ذميم األخالق.

ه  في مَ لِ ا عُ وهو م ،ون معهمعقيل الكبمنفصل  خيصُّ  :قيل إنْ 

 . عصمتهم  عىلٰ  لُّ دي فال ،مدقهص

وحسن الظاهر ال  ،يهم الصدق فعلَ  املعصوم ال يُ غري :قلنا

 عليه.مد عتَ ن يُ كثري ممَّ يف  اقور النفلظه ،ليهنا إوصلي

 9 قال النبيُّ  الذي و ذرٍّ أبلصادق ال يكون ا مَ ـلِ  :قيل إنْ 

 يبن أ ة أصدق مالغرباء ذا هلجت أقلَّ  اء والرضت اخلما أظلَّ «: فيه

 ؟»ذرٍّ 

 ؟9 أصدق من النبيِّ أفرتاه  ،خمصوص هذا عامٌّ  :لناق 

 ه.تبغري من ثبتت عصم فيختصُّ 

 .هغري حه عىلٰ رجِّ تفضيل يُ العل أف إنَّ  :قيل إنْ 

وََسيَُجن�بَُها  : ىلٰ اقوله تعمثل  ،جاءت لغري التفضيل :قلنا

 ٰ
َ

�
ْ
�
َ ْ
ر أو عة احلدث األصغييف الرشو ]،١٧: [الليل � األ

 :رشعالويف  ،كرباأل

   متأ  أموت وإنْ  أنْ  ٰى ت سليمنَّمت

  أوحد فتلك سبيل لست فيها ب 

ه أنَّ  هي ،عرفان زيادةمراصد ال يفأورد ابن قرطة قد  هنَّ أ  عىلٰ 

 ، هذا املقبل»«إالَّ : قال ،مقبل  عيلٌّ و قيل ذلك أليب ذرٍّ  امَّ لـ

اهللا  ع أنَّ م .هافي ما دة وتقديمها عىلٰ ول الزياصول قبر يف األُ ملقرَّ وا

 : اىلٰ  الصادق يف قوله تعد بنيَّ ق 
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ثبوت إمامته  ت عىلٰ فدلَّ  ،حد غري عيلٍّ  حيوها أ وت ملوهذه النع

 ه. تيَّ بصفته من ذرّ  فنيصتَّ وإمامة امل

الفصل الثاين   ق يفوقد سب ،ن باهللات اإليامل النعوفأوَّ 

 ع.اب السابوالعرشين من الب

   قريباً وسيأيت ،مة اخلاتر يف قصَّ وهو مشهو ،وثانيها إيتاء الزكاة

 ٰى يف هل أت ٰى ما أت ٰى كفوقد  ،ريهد وغوالوفاء بالعه ،شاء اهللا إنْ 

 ،ي يف تفسريهلبوالثع ،افهكشَّ  يفي رشخموقد أورد الز ،ن مدحيهم

هم بعد  كتاب البلغة نزول املائدة علي  يفالغزايل بن عيلٍّ د حممّ  وزاد

 ،امأيَّ  فأكلوا منها سبعة ،وقيامهم بالصيام ،قهم بالطعامصدُّ ت

 كتابه. يفب خوارزم خطأ رواه و

هبا   ٰى عها واشرتوبا عمر أرضاً  ا علي�  فإنَّ  ،رقابا الوثالثه

 ها.قأعتو اً رقاب
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ومعلوم  ،الزحفرار من وهو حال الف ،لبأسا ورابعها حني

 ،الئكة من محالتهت املبتعجَّ  ٰى حتَّ  ،يف مجيع أوقاته  عيلٍّ بوت ث

 :رضوان :ك يقال لهوقال فيه مل

  يلّ  عإالَّ  ٰى فت وال   الفقارو ذ إالَّ  ال سيف

 :انان أبياته احلسله حسَّ أوَّ  فوضع يف

  جيلوالنقع ليس بمن   امالس يف ٰى جربيل ناد

  لِ شيح الذبوالو   اجلامجمواخليل تعثر ب

  لِ رَس امل نبيِّ حول ال   واملسلمون قد أحدقوا

  لِ منز ةهراء ربَّ الز   هذا النداء ملن له

  يلّ  عإالَّ  ٰى فت وال   الفقارو ذ إالَّ  ال سيف

 ؟اناملنادي رضو أنَّ  ان معكيف ذكر جربائيل حسَّ  :قلت إنْ 

وأصل  ،ن النداء من جربائيلكو]] ٢٥٩/[[ص  ازج :لتق 

 :لهاعرتف له عمرو بن العاص يف قو وقد ،من رضوان املدح

   مٍّ كبيعته بخُ بته ورض

  الناس الرقاب معاقدها من 

   فلك نوحم والعظيو النبأ ه

  طابع اخلاب اهللا وانقطوب 

 : قولهعرتف له املأمون اخلليفة يفوا

   أيب احلسن يصِّ ور الشك الم عىلٰ أُ 

  ملنن ئب ذي اوذلك عندي من عجا 

   ل الذي ناس واألوَّ  الخليفة خري

  والعلن الرسِّ يف  سول اهللاأعان ر 

عة وق خني بالشي ار رو منهم ف وه  )املعارف (قتيبة يف  ابن  ٰى وقد رو 

ك من ذل  َف رِ عُ  ، وثالثني بطالً  مخسة   عيلٌّ  ويف بدر قتل  ، حنني 

من  بكر  أيب  ومن املستحيل عدُّ  ، ه ر رضبات غريتكثُّ و  ، ه بات رض اد احتِّ 

لطعان ل  عيلٌّ وثبت  ، ن اجلمعا  ٰى د يوم التق حُ يف أُ  د فرَّ وق  ، الشجعان 

ا وإذ ، عيان كال  رب فيهاجتعل اخل  ب هذا الفنِّ وكت  ، ومكابدة األقران 

  معه باألمر اإلهلي.  وجب الكون   ، النعوت يف عيلٍّ اجتمعت 

*   *   * 

 هـ):١٠حسائي (ق األ)/٢عرش (ج ادي ب احللباا رشح عىلٰ 

 :اع الصادقني]بتِّ با ه تعاىلٰ [أمر]] ٦٩٨[[ص 

 يَ  :اىلٰ الرابع: قوله تع
�
�
َ
 ا أ

�
يَن آَمنُوا ا� ِ

�
 َها ا�

ُ
وا اَهللا َو�

ُ
ا َمَع ونُوق

ير وتقر ]]٦٩٩ص [[/. ]١١٩وبة: [الت �َ� اِدقِ ص� �ا

ني دق راد بالصاامل ألنَّ  ير؛قروالتقرير كالتاالستدالل هبا كام سبق 

م، فيكون املراد هو ا تقدَّ ال مل، الثاين حمو الته أ ت عصممَ ا من ُعلِ إمَّ 

 وأوالده ملا سبق. يكون املراد هبا عيلٌّ  أنْ  يتعنيَّ ل، فوَّ األ

*   *   * 

٣٥  - ا :  

إوا  : 

 ـ): ه٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كامل الدِّ 

 إلمامة أنَّ اهللا ا لَّة عىلٰ ح األدأوض ومن] ]١٢١[[ص 

ه  9 يِّ لنبية اجعل آ  لِّ وبك صص األنبياء املاضني بقَ  ٰى أتأنَّ

يكون يعلم الكتابة  راة وإنجيل وزبور من غري أنْ [من] توعلم 

وقتل م آياته، أعظ ، فكان ذلكاي� أو هيود اي� انلقي نرصو أ اهرًا، ظ

 نِّ رب السمتقا ني احلسبن  لَّف عيلَّ وخ  احلسني بن عيلٍّ 

 اس فلم يلَق الن ثّم انقبض عن ة،سنين ه أقّل من عرشكانت سنُّ

ادة ومل صحابه وكان يف هناية العبأ  خواصُّ  اه إالَّ أحدًا وال كان يلق

، ثّم ةيَّ وجور بني ُأم عوبة الزمانلص  يسرياً الَّ علم إخيرج عنه من ال

ن  م ٰى فأتتقه العلم لف قر بابال ٰى مَّ املس  ابنه حمّمد بن عيلٍّ  ظهر

نَّعلوم الدِّ   ٰى ي بأمر عظيم، وأتغاز واملَري ة والسِّ ين والكتاب والسُّ

، فلم ذلك بام كثر وظهر وانترشبعده من  من ّمد جعفر بن حم

آن القر ثرية، وفرسَّ فيه بأشياء ك ٰى تالَّ أ م إلعلا يف فنون يبَق فنٌّ 

 هو ٰى ير ن غري أنْ اء منبيألخبار ان، ورويت عنه املغازي وأ نَوالسُّ 

من   أحد عند  بن احلسني  أو عيلُّ  وأبوه حمّمد بن عيلٍّ 

ن منهم شيئًا، ويف  هم يتعلَّموأو فقهائة ]] رواة العامَّ ١٢٢ [[ص/

م إنَّ  أدّل دليل عىلٰ ذلك  ، ثّم 9 لعلم عن النبيِّ اك وا ذلأخذ امأهنَّ

ةن واحد واحد من األ، ثّم ع يلٍّ عن ع ة اعمج وكذلك، ئمَّ

ةاأل واحلرام  لون عن احلاللتهم يف العلم ُيسئَ سنَّهذه   ئمَّ

ن أحد من وا ذلك ميتعلَّم بات متَّفقة من غري أنْ جوا فيجيبون

 9 لنبيَّ ا إمامتهم وأنَّ  هذا عىلٰ  دليل أدّل من ناس، فأيُّ ال

بله، وهل  ق  نبياء األ هم علمه وعلوموعلَّمهم وأودعبهم نص

 ّمد بن عيلٍّ حم ه مثل ما ظهر عن ر عنظه من رأينا يف العادات

ك من أحد من ا ذليتعلَّمو غري أنْ من  وجعفر بن حمّمد 

 الناس؟

يل هلم: قد ، ق اتعلَّمون ذلك رس� هم كانوا يئل: لعلَّ قال قا فإنْ 

أ ويقرم الكتابة لَّ أنَّه كان يتع 9 لنبيِّ ا يفة ريَّ لدهك اقال مثل ذل

وجعفر  بمحّمد بن عيلٍّ  لكذ نَّ يظ . وكيف جيوز أنْ ارس� الكتاب 
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منهم، وال  الَّ ال يعرف إوا به ر ما أتوأكث  حمّمد بن عيلٍّ  بنا

 سمع من غريهم؟

*   *   * 

د الرمحن بن قبة جعفر حمّمد بن عبوقال أبو  ]]١٢٤ص [[

قال صاحب  زيد العلوي، شهاد أليبب اإلتاكيف نقض  ازيالر

ة وقالت الزيديَّ  ا:يهة فازعكثرية ذكرها ال منعد أشياء اب بالكت

ة من ولد فاطةواملؤمتَّ  َمِع َعَليِْه ِيف ملجْ ُسوِل اِل الرَّ مة بَِقوْ : احلجَّ

ِة الْ  َالِة  َىلٰ وَيْوَم َخَرَج إِ َوَداِع َحجَّ َ  ِذيِيف َمَرِضِه الَّ الصَّ َ  :فِيهِ  ُتُويفِّ ا «َأهيُّ

َُام َلنْ  َال ، أَ ِيت َب اهللا وِعْرتَ ْم كِتَافِيكُ ْد َخلَّْفُت النَّاُس قَ  قَ  إِهنَّ  ٰى ا َحتَّ َيْفَرتِ

 ْم ِهبَِام». ثمّ ْمَسْكتُ ُكْم َلْن َتِضلُّوا َما اْستَ إِنَّ ، َأَال وْوَض َيلَّ اْحلَ َيِرَدا عَ 

د صاحب الكت  فيه، ثمّ خمالفة  ه قوًال الفي اب هذا اخلرب وقالأكَّ

  بطن  يف امةاع وادَّعت اإلملفت اإلمجة خاإنَّ املؤمتَّ قال بعد ذلك: 

يف  ذلك البطنالعرتة ثّم لرجل من  جبها لسائرتومن العرتة ومل 

  عرص. كلِّ 

ما يقول  عىلٰ  9 ل النبيِّ : إنَّ يف قو-وباهللا الثقة  - أقولف

َتاِرٌك  «إِينِّ  َقاَل: 9 لنَّبِيَّ  اواضحة، وذلك َأنَّ  داللة اإلماميَّة

َ فِيكُ  »، دلَّ َبيْتِي َأْهَل ِيت وِعْرتَ  اهللاَِب تَاا كِ وبِِه َلْن َتِضلُّ ْكتُْم سَّ ْم َما إِْن َمت

ة مأنَّ احل عىلٰ  العجم وال من سائر قبائل  س منن بعده ليجَّ

 ادهمر دلَّ [به] عىلٰ ّم قرن قوله بام عرتته أهل بيته، ثب بل من العر

ام لن يفرت«أَال وإفقال:  ]]١٢٥[[ص /  ا عيلَّ يرد ٰى قا حتَّ هنَّ

ا نَّ الكتاب، وإق ن عرتته ال تفارة مجَّ احل »، فأعلمنا أنَّ احلوض

كنا ب ٰى مت ومن ال يفارق ، اب لن نضلَّ ق الكتمن ال يفارمتسَّ

ة أنْ األُ  عىلٰ  الكتاب ممَّن فرض ك مَّ  لعقول أنْ وا به، وجيب يف ايتمسَّ

سوخه، لم ناسخه من منعليه، يعمأمونًا ، ابًا بالكتعامليكون 

 تشاهبه، ليضعن ممه م حمك، و حتمه من ندبهه، وعامِّ من  هوخاصَّ 

ميُ ، ال اهللا  ك موضعه الذي وضعهيشء من ذل لَّ ك  راً مؤخَّ  قدِّ

ه ليمكن  ين كلِّ  لعلم الدِّ ون جامعاً يك مًا. وجيب أنْ ر مقدَّ ؤخِّ يُ  وال

ة وتفيه األُ  تلفتاخوله فيام بق ك به واألخذالتمسُّ  نازعته من مَّ

  ه مل يمكن  يعلمء اله يشمن بقي ه إنْ ة، وألنَّ نَّل الكتاب والسُّ تأوي

 ىلٰ مأمونًا ع يكن أيضًا مل املحلِّ كان هبذا  ٰى متك به، ثّم لتمسُّ ا

 منه مكان املنسوخ،الناسخ  يغلط فيضع الكتاب، ومل يؤمن أنْ 

ك ممَّا غري ذل م، إىلٰ تب مكان احللندتشابه، واواملحكم مكان امل

ة واملا صار احلهكذ إذا كان [هذا]يكثر تعداده، و ، سواءوج حججَّ

ة من من اإلماميَّةقول صحَّ ما قالت الفسد هذا وإذا   أنَّ احلجَّ

 عىلٰ   مؤمتناً ين معصوماً  جامعًا لعلم الدِّ إالَّ  ة ال يكونالعرت

تهوجدت الزيدية يف نْ الكتاب، فإ ل فنحن أوَّ ه ن هذه صفتا م أئمَّ

 ع.بما اتُّ  وىلٰ أ  فاحلقُّ  ٰى رتكن األُخ وإنْ  نقاد له،من ي

ةا : إنَّ إلماميَّةامن يخ ل شوقا من ولد  مل نقل: إنَّ احلجَّ

ط، ومل نحتّج لذلك رشائبتقييد و وقلناهقوالً مطلقًا   طمةفا

ل ذلك أنَّ احتججنا به وبغريهفقط، بل هبذا اخلرب  ا ا وجدن، فأوَّ

حلسن ري املؤمنني وابيته أم رتته أهلخصَّ من ع قد 9 لنبيَّ ا

هنم  شأعظم لة خطرهم وجال عىلٰ  ودلَّ   خصَّ بهبام واحلسني 

ملوطن بعد ا  فعله هبم يف املوطنبام اهللا  حاهلم عند وعلوِّ 

ة،  يَّ بيننا وبني الزيد عن ذكره غنيبعد املوقف ممَّا شهرته تُ  وقفوامل

مَ له: أهنم بقوش علوِّ  ما وصفناه من عىلٰ  عاىلٰ وت باركودلَّ اهللا ت
�
ا إِ�
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شاكل  ما يو ٰى هل أتبسورة ]، و٣٣[األحزاب:  � ا

م  فلامَّ ذلك،  ر١٢٦[[ص /األُمور هذه  قدَّ ته  ]] وقرَّ عند ُأمَّ

مهم يفم يف عرتته ليسه أنَّ   ة ومل يكن ة والرفع املنزلن يتقدَّ

ين علمنا الدِّ  عىلٰ  م إالَّ قدِّ  ويُ وّيل يُ ن ممَّ  حاباة والامل ن ينسب إىلٰ ممَّ 

قال بعد  فلامَّ هم به، ام خصَّ الوا ذلك منه استحقاقًا بن م أهنَّ 

ِيت فِيُكْم كِتَاَب الَّْفُت ه: «َقْد َخ ذلك كلِّ   ٰى نا أنَّه علمنع »هللا وِعْرتَ

لة ملنزه من له هذه ان هناك من عرتته لو كاهم ألنَّ هؤالء دون غري

ه عله موضعه لئالَّ يكون ف عىلٰ  مكانه، ودلَّ  عىلٰ ه ونبَّ   خلصَّ

واضح،   وهذاحماباة،  سني أمري املؤمنني واحلسن واحلب

نا   املؤمنني احلسن اإلمام بعد أمريأنَّ  عىلٰ  واحلمد هللا، ثّم دلَّ

 له طوعًا.اع أخيه به واتِّ إّيا ملؤمنني ا خالف أمرياستب

يف بطن  مةع وادَّعت اإلمامجااإل لفتة خاؤمتَّ امل ا قوله: إنَّ وأمَّ 

ال  اناه فإنَّ ي خالفا هذا اإلمجاع السابق الذله: م من العرتة، فيقال 

ة خروجًا من للزيديَّ  اإلماميَّةخمالفة  جتعل  إالَّ أنْ مَّ هُ نعرفه، اللَّ 

 أنْ  إلماميَّةا ر عىلٰ س يتعذَّ هذا تومي فلي كنت إىلٰ  اع، فإنْ مجاإل

عي عليك م يهإلها سبتنما  مثل نسبك إىلٰ ت ع مثل اإلمجان وتدَّ

ولد ز إالَّ لال جتووبعد فأنت تقول: إنَّ اإلمامة ا، الذي ادَّعيته عليه

ولدمها دون سائر  ـَم خصصت لنا لِ فبنيِّ  احلسن واحلسني 

تك ما قلناه، و سنلك بأح بنيِّ العرتة لنُ  ربهان يفسيأيت المن حجَّ

 اهللا.شاء  موضعه إنْ 

ائزة للعرتة  اإلمامة ج: ة وقالت الزيديَّ  اب:لكت ب ا صاح ثّم قال

دون  ا بعضًا  ص هب صِّ مل ُخي  اعليهم عام�  9ول اهللا  لة رسوفيهم لدال
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ْورَ عهم: هم بإمجا هلم دون غري  بعض، ولقول اهللا 
َ
م� أ

ُ
نَا  �

ْ
�

 
ْ
ِ ا اَب ِكتَ ال

�
يْنَ �

َ
 ]. ٣٢ة [فاطر: اآلي  ...   ااِدنَ بَ ا ِمْن عِ يَن اْصَطف

الكتاب فيام ب قد غلط صاح: -ق توفيال هللاوبا - فأقول 

  يز اإلمامة لولد احلسن واحلسنية إنَّام جت، ألنَّ الزيديَّ ٰى كح

، األقرب بنو العمِّ ]] و١٢٧ /[[ص يف اللغة العمِّ  عرتةة، والصَّ خا

م عنهم أحد أهنَّ  ٰى وال حك للغة قطُّ ال ما عرف أه، وبفاألقر

متنَّته  ء، هذا يشن العمِّ ابن م ةبن ولد االة ال تكون إالَّ وا: العرتقال

دت ة وخدعت به أنالزيديَّ   عائه بال بيان وال برهان،بادِّ فسها وتفرَّ

رب وال يف  ال يف اخلليس يف العقل وال يف الكتاب و عيهالذي تدَّ  ألنَّ 

 لكم بنيِّ لغة وهؤالء أهلها فاسألوهم يُ ال ذهللغات، وها نيشء م

 .مِّ ني العوب العمِّ من  قرباألألقرب فرتة يف اللغة اأنَّ الع

امة ال تكون زعمت أنَّ اإلم لكتاب: فلِمَ قال صاحب ا فإنْ 

 رتة عندك؟من العلفالن وولده، وهم 

  9فعله  ملاباعًا لناه اتِّ إنَّام ق ا له: نحن مل نقل هذا قياسًا وقلن

عله هبم الن ما فو فعل بفلثالثة دون غريهم من العرتة، ولالء اؤهب

 .ع والطاعةسمال الَّ ا إعندن مل يكن

 قال:  تبارك وتعاىلٰ ا قوله: إنَّ اهللا مَّ وأ 
َ
م� أ

ُ
ِكتَ �

ْ
نَا ال

ْ
اَب  ْوَر�

ينَ  ِ
�

طَ ا� يْنَ  اصْ
َ
 اآلية.  ... ااِدنَ ِعبَ ْن ا مِ ف

ويل  هم يف تأغريزلة وملعتن افك خصومك م: قد خالفيقال له

ت االسابق باخلري تعلم من وأنت ةاإلماميَّ هذه اآلية، وخالفتك 

ك هذا فت كتابوقد ألَّ  -كان جيب عليك ا ، وأقّل ميَّةاماإلمند ع

ة، فإب ٰى عود الدؤيِّ تُ  أنْ  - وتدعو إليه  احلقَّ بنيِّ لتُ  تكن  مل نْ حجَّ

ة  أنَّه حجَّ نيِّ بتُ  كنك أنْ يم بام مل االحتجاجمل يكن فرتك  فإقناع، فإنْ 

ان برهتأويله بال عاء ادِّ القرآن ولك دون خصومك، فإنَّ تالوة 

قول  نَّ خصومنا وخصومك أ  ٰى د ادَّعوق ، ه أحدز عنال يعجأمر 

تُْم خَ  :اهللا 
ْ
ن
ُ
رَِجْت �ِلن� ك

ْ
خ

ُ
ٍة أ م�

ُ
ية اآل ... اِس ْ�َ أ

العرتة ء سبيل علام ة، وأنَّ األُمَّ  ]، هم مجيع علامء١١٠ عمران: آل[

اع ال نَّ اإلمجواحد، وأ ]] وسبيل علامء املرجئة سبيل ١٢٨[[ص /

ةاحلو يتمُّ  هل  ة، فهل بينك وبينها فصل؟ ورتلععلم ابت بال تث جَّ

سأهلا تسأهلا الربهان؟ فإن قال: بل أ تقنع منها بام ادَّعت أو 

ًال عىلٰ قيل الربهان،  ي لتاه اآلية هبذ عنيَّ أنَّ امل له: فهات برهانك أوَّ

م ولد ة هلذّريَّ وأنَّ ا ةلعرتة، وأنَّ العرتة هم الذّريَّ تلوهتا هم ا

 عفر وغريه ممَّنولد ج من ريهمدون غ ني حلسان وحلسا

 ات. م فاطميَّ هتهاُأمَّ 

 امة لواحدب اإلمإجيا ة: ما دليلكم عىلٰ لمؤمتَّ ثّم قال: ويقال ل

ة، صيَّ والو ثةوا بالوارلُّ اعت إنْ اجلميع، ف اجلميع وحظرها عىلٰ  دون

عي اإلمامة لوهذه املغرييَّ قيل هلم:  من طن بثّم يف  لد احلسنة تدَّ

 ة منيَّ مان بالوارثة والوصوز عرص كلِّ  يفسن بن احلسن احلولد 

عي.عون كام خالفتم غريكم فيام يأبيه وخالفوكم بعد فيام تدَّ   دَّ

 الَّ ال تكون إمة اإلماأنَّ  : الدليل عىلٰ - الثقة وباهللا -فأقول 

 ون عىلٰ  يكون إالَّ األفضل، واألفضل يكد أنَّ اإلمام اللواح

واحد   لِّ أفضل من كأو  يعفضل من اجلمون أ يك أنْ  ا مَّ وجهني: إ

ة فليس يكون األفضع، فكيف كمن اجلمي ل إالَّ واحدًا انت القصَّ

ة أو من كلِّ  ل منيكون أفض حال أنْ ألنَّه من امل  دٍ واح مجيع األُمَّ

ةاألُ  من ل  بدليمل جيز هذا وصحَّ  فلامَّ ه، ة من هو أفضل منيف األُمَّ و مَّ

تبص ةالزيديَّ تعرتف  الَّ ال يكون إمام اإل ]] أنَّ ١٢٩[[ص ه /حَّ

ا الاألفضل ص ، والفصل فيام عرص  تكون إالَّ لواحد يف كلِّ حَّ أهنَّ

قريب واملنَّة هللا، وهو أنَّ اضح ة سهل واملغرييَّ  بيننا وبني

نة وبان هبام من بيِّ داللة  حلسني احلسن وا عىلٰ  دلَّ  9 بيَّ لنا

احلسن  مٰىض  فلامَّ ، صفناهذكرناه وو اه ممَّ  بهامبام خصَّ سائر العرتة 

ليه ع 9لة احلسن لداللة الرسول بدال حّق وأوىلٰ كان احلسني أ 

 باإلمامة إىلٰ  ن أوٰىص احلسو كان إليه، فل اه وإشارتهواختصاصه إيَّ 

فلسنا  من ذلك، وبعد وحاشا له 9رسول للًا خمالف انكابنه ل

ن بن احلسن حلسامن ضل فأ  سني وال نرتاب يف أنَّ احل نشكُّ 

ة، الزيديَّ  قيقة عندنا وعنداحل ام عىلٰ هو اإلم فضل، واأليلٍّ بن ع

وا لذي بنض األصل اة وانتق وصفنا كذب املغرييَّ فقد تبنيَّ لنا بام

بام   سني بن عيلٍّ حلبن ا يلَّ  عليه مقالتهم، ونحن مل نخّص ع

صناه به حم ار خباأل ولكن ، وال قلَّدنا يف ذلك أحدًا،اباةً خصَّ

 سن.سن بن احلاحل مل تقرع يف امعت سمعنا فيه برق 

نا عىلٰ ود واحلرام عنه،  لم منه ما نقل من علم احلاللأنَّه أع لَّ

، ومل نسمع للحسن اهللا عبد ن أيب بعده، وع وعن اخللف من

ناه من علم وبني من سمع نقابل بينه مكننا أنْ ي يشءسن بحلن ابا

  ن ال علم له،  باإلمامة ممَّ حّق ين أ دِّ بال امل، والعبن احلسني  عيلِّ 

بن احلسن علًام باحلالل ة عرفتم للحسن الزيديَّ  معرش كنتم يا فإنْ 

: يف قول اهللا  رواتفكَّ وا له ذلك فمل تعرف رام فأظهروه، وإنْ واحل
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وعدالة،  م وطهارة وزكاةعن فضل وتقدُّ احلسن بن احلسن 
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 بِّ بأحكام رفة ين واملعرلم بالدِّ بالع أمرها إالَّ  واإلمامة ال يتمُّ 

يومنا هذا وال سمعنا بأحد  ا رأينا إىلٰ ملني وبتأويل كتابه، ومالعا

 أويلني تأع -التأويل  يقول يف هو وامته إالَّ بإمة يديَّ الز قالت

س، االجتهاد والقيا ألحكام عىلٰ االستخراج ويف ا عىلٰ  - رآن الق

نَّ ذلك ألباط ستنالقرآن باال وليس يمكن معرفة تأويل

بلغة واحدة ن القرآن إنَّام ُأنزل  لو كااً ن] كان ممك]١٣٠ [[ص/

نزل د آن ق ا القرفأمَّ اد، رملون اوكان علامء أهل تلك اللغة يعرف

ف مثل رف املراد منها إالَّ بتوقي يعاء الأشي ت كثرية، وفيهبلغا

ف عرَ ال يُ وفيه أشياء وما يف هذا الباب منه،  الصالة والزكاة واحلجِّ 

رف نه إنَّام عوتعلمون أنَّ املراد م ا نعلمبتوقيف ممَّ  املراد منها إالَّ 

الً تاج أوَّ حتك للغة ألنَّ ا عىلٰ  هلوز محبالتوقيف دون غريه، فليس جي

له ليس ف لذي تريد أنْ الم االكنَّ تعلم أ  أنْ  يه توقيف أصالً، ال تتأوَّ

 وال يف تفصيله.يف مجله 

 فعرَ يُ  بيله أنْ ن سيكون ما كا نْ كر أ  يننهم قائل: ملقال م فإنْ 

 ا كان سبيله أنْ عليه، وم 9 ف فقد وقَّف اهللا رسولهبالتوقي

 عىلٰ  القرآن دليالً  عضب وجعلالعلامء  ل إىلٰ كِّ قد ويستخرج ف

عون من التوقيف ونا بذلك تغنيبعض فاس  ف.املوقِّ عامَّ تدَّ

ة لآليا نجد ألنَّ  ما وصفتم يكون ذلك عىلٰ  نْ قيل له: ال جيوز أ 

  ام جيوز يف اللغة وحيسن واحد منه ين كلُّ دَّ يلني متضاتأوواحدة ال

كالم م م احلكيللمتكلِّ كون ي ز أنْ اهللا به، وليس جيو يتعبَّد أنْ 

 ين. ضادَّ تمل مرادين متحي

أحد املرادين  ىلٰ يكون يف القرآن داللة ع أنْ  ما ينكر قال: فإنْ 

دون  ينهعاد باملربروه علموا تدَّ  ٰى لعلامء بالقرآن متيكون ا وأنْ 

 .غريه

مر نخربك كرنا هذا الذي وصفته ألبذلك: أنفيقال للمعرتض 

 ادين من أنْ أحد املر آن عىلٰ تي يف القرة الاللالد : ليس ختلو تلكبه

أويل كانت حمتملة للت تملة، فإنْ أو غري حمويل ملة للتأن حمتتكو

ل تمل التأويكانت ال حت هذه اآلية، وإنْ فالقول فيها كالقول يف 

 ال يشكل عىلٰ  أنْ  ينه وجيباملراد بع عىلٰ  نصٌّ  توقيف واً إذي فه

 هو منو ، تنكره العقولما الذا ، وهرفة املرادلم اللغة معأحد ع

قرآن مل نجد هكذا نا آي البَّرا إذا تدكنَّولكيم جائز حسن، فعل احل

لغة، ين وال أهل العلم بالدِّ ختالف يف تأويلها قائًام بنيووجدنا اال

تأويل لكان حيتمل الآيات تفسريًا ال  فرسِّ يات تُ آاك ن هنولو كا

ن مكغة معاندين، وألباللء لعلامأويله من اتلفني يف تفريق من املخ

من  ة خارجاً اآليل ن من تأوَّ اهون السعي، ولكأمرهم بأكشف 

مل حيتمل  سان أهلها، ألنَّ الكالم إذا]] اللغة ومن ل١٣١[[ص /

لغة التي وقع الخرجت عن  ملهتحي ما ال ه عىلٰ التأويل فحملت

 أهلتلف واحدة اخآية  عىلٰ ة الزيديَّ  ونا يا معرشدلُّ ب هبا، فاخلطا

ا وهذ تأويلها، عىلٰ  وتوقيفاً  اص� يدلُّ ن لقرآن ماا أويلها يفلم يف تالع

رتجم يعلم أنَّه ال بدَّ للقرآن من م ره دليل عىلٰ ر ويف تعذُّ عذِّ أمر مت

 ح. اضعندي و ذاوه ،فيخرب به اىلٰ مراد اهللا تع

عي اإلمامابيَّ اخلطَّ  اب: وهذهثّم قال صاحب الكت ة جلعفر ة تدَّ

ته رجع عىلٰ ويقفون  ة،صيَّ بالوراثة والو بيه ن أ ّمد من حمبا

ون أنَّكم وافقتموهم يف ة، ويزعممام من قال باإلفون كلَّ وخيال

 ه.وخالفوكم فيمن سوا مة جعفر إما

وافقة موافق وال بمامة اإلم حُّ : ليس تص-ة وباهللا الثق - فأقول 

نَّ ب أوأحس ينه، وبراهقِّ بأدلَّة احل إنَّام تصحُّ خمالف، و خمالفة 

 بني الغلوِّ وليس م غالة، ة قوابيَّ اخلطَّ و صاحب الكتاب غلط

قفت عليه، قيل  أردت الفرقة التي و: فإينِّ قال فإنْ  سبة،واإلمامة ن

بمثل ما  ٰى وسم جعفرعد مام بك الفرقة: نعلم أنَّ اإلله: فيقال لتل

 راً جعف نعلم أنَّ جعفر، و د حمّمد بن عيلٍّ إلمام بععلمتم أنتم به أنَّ ا

هو الفصل كم ننا وبينالفصل بياه مات، وأبكام نعلم أنَّ  مات

ت اهللا صلوا(أمري املؤمنني  ة عىلٰ والواقف ةائيَّ نكم وبني السببي

 تم.، فقولوا كيف شئ)عليه

نك وبني من يب لفصفام النت : وأ ويقال لصاحب الكتاب

لعلم وجعفر وعقيل أعني ألهل ا اسالعبَّ  اختار اإلمامة لولد

م من ع يفواحتجَّ باللغة نهم ل مضوالف : إنَّ ول، وقالرتة الرسأهنَّ

ؤمنني ّص إالَّ ثالثة هم أمري املة ومل خيلعرتمجيع ا عمَّ  9الرسول 

  لنا.نيِّ وب فناهعرِّ  ؟)اهللا عليهم صلوات(واحلسن واحلسني 

عي إمة تل صاحب الكتاب: وهذه الشمطيَّ قا ثمّ  امة عبد اهللا  دَّ

ة، ة والوصيَّ اثد من أبيه بالورحممّ ] ]١٣٢[ص [/بن جعفر بن ا

اثة يه بالورأب يل بن جعفر عنعي إمامة إسامعتدَّ  ةحيَّ هذه الفطو

هللا بن جعفر نَّـ]ـام قالوا بإمامة عبد اة، وقبل ذلك [إوالوصيَّ 

ن د اهللا به مل يبَق للقائلني بإمامة عبألنَّ ة ليَّ وم إسامعيلياون ويسمَّ 

القرامطة : ة يقال هلمطحيَّ لفا من فرقةو ة،جعفر خلف وال بقيَّ 

وهذه ة. وراثة والوصيَّ يل بن جعفر بالبن إسامع ة حمّمدقالوا بإمام

وترتقب  ٰى عي اإلمامة ملوسبن جعفر تدَّ  ٰى موس اقفة عىلٰ الو

 لرجعته.
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 واضح قريب: سهل ءهؤال نييننا وبب فرقوأقول: ال

ا الفطحيَّ  ة علة فاحلأمَّ ل عيإسام نَّ أل ٰى فخت يها أوضح من أنْ جَّ

، وإنَّام يفة احليِّ ن خليكو ت ال، وامليِّ عبد اهللا  مات قبل أيب

ليد الرؤساء تق ولكنَّ القوم عملوا عىلٰ ت، مليِّ فة اخلي ون احليُّ يك

إكثار  ىلٰ يه عف  حيتاجال أمر وهذا ا.ة وما يف باهبوأعرضوا عن احلجَّ 

 النتقاد. ابنيِّ  ألنَّه ظاهر الفساد،

سالم حرفًا اإلطة فقد نقضت رامالق ا]] وأمَّ ١٣٣[[ص /

وإنَّ ة، يَّ  سوفسطائبكلِّ يعة وجاءت الرشت أعامل أبطلا حرفًا، ألهنَّ 

جاءت  يعة، فإذاين وإقامة حكم الرشمام إنَّام حيتاج إليه للدِّ اإل

عامطالقر ه استخلف رجالً دعا  د أو وصيَّ حممّ  جعفر بن أنَّ ي ة تدَّ

ة مل األُ عليه طبائع  عامَّ ج روعة واخلياإلسالم والرش نقض إىلٰ  مَّ

ض الفاسد دعواهم املتناق أكثر من  م إىلٰ نحتج يف معرفة كذهب

 يك.الرك

ا ا ق فهو أنَّ لنا نقلة أخبار لفصل بيننا وبني سائر الِفرَ وأمَّ

قلوا عن جعفر بن ون ،بلدان كثرةالوا طبَّق قد ومحلة آثار

ة ارياجلة عادم بالعلَ واحلرام ما يُ  م احلاللمن عل  حمّمد

موّلدًا، ن كذبًا يكو ز أنْ ه ال جيوصحيحة أنَّ ذلك كلَّ الوالتجربة 

 أوٰىص   أبا عبد اهللا الفهم أنَّ ن أسمع نقل ذلك ع وحكوا

  ٰى ضل موسن فل إلينا م، ثّم نق ٰى موس إلمامة إىلٰ با

بأكثر هلؤالء  وف عند نقلة األخبار، ومل نسمعمعر وعلمه ما هو

الشذوذ وأهله،   يلر وأهله سبلتواتايل سب وليس ٰى من الدعو

لوا األ   ٰى بني موس فوا هبا فصل ماادقة تعرخبار الصفتأمَّ

حن هذا األمر بخمس اهللا بني جعفر، وتعالوا نمتد وعبد وحممّ 

 فإنْ   ٰى سوأجاب فيه م قدا ام ممَّ حلراحلالل وامسائل من 

 ول كامفالقام إمامتهمن القائلني ب عند أحد  وجدنا هلذين فيه جواباً 

: كم يف ر ُسئَِل  بن جعفهللاأنَّ عبد ا اإلماميَّةد روت وق يقولون، 

ل له: وكم يف مائة درهم؟ راهم، قيسة ددرهم؟ قال: مخمائتي 

 ال: درمهان ونصف. فق

أنَّ هاهنا   ٰى عدَّ الم وأهله فاسإلا ض عىلٰ عرتعرتضًا اولو أنَّ م

 ارضةملعتلك ا نفصل بني ا أنْ آن وسألنمن قد عارض القر

ا القرآن فظاهر، فأظهل ن، لقلناوالقرآ  ٰى رضة حتَّ لك املعار ته: أمَّ

ا أخبارناا نقول هلوهكذوبني القرآن. نفصل بينها   ذه الِفَرق، أمَّ

،  ماميَّةإلان علامء ر مألمصاة حمفوظة عند أهل افهي مرويَّ 

نفصل  ٰى تَّ عوهنا ح]] األخبار التي تدَّ ١٣٤ص [[/ك تل افأظهرو

ا أنا، فأبار أخوبنيبينها  عوا خربًا مل يسمعه سام نْ مَّ عرفه ع وال تدَّ

عجز عن  ما ال ي فهذا[هذا] اخلرب  لونا الفصل بنيثّم تسأ أحد

 قِّ احل أهل أخبار ٰى أبطل مثل هذه الدعو مثله أحد، ولو ٰى دعو

من الربامهة أخبار  ٰى ه الدعوهذ لألبطل مث اميَّةمإلامن 

 . نَّةاملوهللا  وهذا واضح ملسلمني،ا

  ًا يدلُّ هلم خرب ات وأنَّ ة أنَّ ماين أقام املعجزويَّ ثنعت الد ادَّ وق 

ال يعجز عنها أحد  ٰى عون: هذه ددوقال هلم املوحِّ صدقهم، ف عىلٰ 

ة، وال اً يقطع عذر ال هأنَّ  كم عىلٰ روا اخلرب لندلَّ فأظه  يوجب حجَّ

 شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب.ذا هو

ة أنَّ ضيَّ اواإلب ةلبكريَّ عت ادَّ : قد اب الكتابقال لصاحوي

أنكرنا نحن  ذلك كام نكرت أنتأيب بكر وأ  نصَّ عىلٰ  9 النبيَّ 

تهذين، فبنيِّ  ىلٰ إ أوٰىص    أبا عبد اهللاأنَّ   نا عىلٰ ك ودلِّ  لنا حجَّ

الفصل  عىلٰ  هك بمثلة لندلَّ يَّ ة واإلباضني البكريَّ بو الفصل بينك

يت  . بيننا وبني من سمَّ

ع تاب:الكلصاحب ويقال  جعفر بن حمّمد   نَّ أ  يأنت رجل تدَّ

ع اإله مل ية وأنَّ مذهب الزيديَّ  كان عىلٰ  التي تذكرها مامة من اجلهة دَّ

 فر بنجع حمّمد بن إسامعيل بنالقائلون بإمامة  ٰى د ادَّعوق  ميَّةإلماا

كرون أنَّ أسالفهم ويذ عيه أنت وأصحابكخالف ما تدَّ  دحممّ 

ن منه، بأحس كينكم وبينهم لنأتل بيلفصنا افه فعرِّ رووا ذلك عن

 بك. إنَّه أوىلٰ وأنصف من نفسك ف

بن هللا ن جعفر وعبد اأصحاب حمّمد ب وهو أنَّ رق آخر: وف

حمّمد   عىلٰ نصَّ  اي� وأنَّ عل عيلٍّ  عىلٰ معرتفون بأنَّ احلسني نصَّ جعفر 

 عىلٰ عفر ودليلنا أنَّ جعفرًا نصَّ ج حمّمدًا نصَّ عىلٰ وأنَّ 

 أنَّ احلسني نصَّ  عىلٰ  هؤالء لنه دون غريه دليبعي هو  ٰى وسم

عته ختلفت إليه شيكان ظاهرًا وا مام إذافإنَّ اإل، وبعد عيلٍّ  عىلٰ 

لة ومح جدنا رواة األخبارين، وووتبنيَّ معرفته بالدِّ  ظهر علمه

ن وا ل من علم احلال ٰى قد نقلوا عن موسر ثااآل حلرام ما هو مدوَّ

عند  بنيِّ  هو]] ما ١٣٥/[[ص  نفسهيف ه فضل ر منمشهور، وظه

 ٰى دنا ملوسوج لامَّ فمامة، ة وهذه هي أمارات اإلة والعامَّ اخلاصَّ 

 بعد أبيه دون أخيه.اإلمام  نَّهغريه علمنا أ  دون

ب ذَ ت ومل يُ مار بن جعف هللاخر وهو أنَّ عبد اء آويش رًا وال كَ عقِّ

إمامة ول بلقا إىلٰ  احد، فرجع القائلون بإمامته عنهأ  نصَّ عىلٰ 

بارهم هو أنَّ ك بني أخبارنا وأخبعد ذلفصل الو  ٰى موس

م قه وواسطته قويكون يف طر ٰى لعلم حتَّ  توجب ااألخبار ال
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هم بل الفهؤالء يف أس عذر إذا أخربوا، ولسنا نشاحُّ ال طعونيق

خبار ورواة اآلثار ألا  دهرنا من محلةيوجدونا يف أنْ  عىلٰ  رصنقت

نحن جدهم كام نو يتواتر هبم اخلربدًا دع مذهبهمممَّن يذهب 

قد وضح عجزوا ف هذا فليظهروه، وإنْ  روا عىلٰ قد ذلك، فإنْ 

يليهم، وما بعد ذلك يلينا و الذينهم يف الطرف لفرق بيننا وبيا

 . واحلمد هللا اضحم، وهذا وموهوب هل

ا الواقفة عىلٰ و أيب  يل الواقفة عىلٰ سبم فسبيله  ٰى موس أمَّ

 إنَّامالسلف و مننشاهد موت أحد  فلم نحن، و عبد اهللا

سألناه  بعضهم وقف واقف عىلٰ  ندنا باخلرب فإنْ صحَّ موهتم ع

 ا ما ال حيلة هلم فيه. رهم، وهذسائ  من وقف عىلٰ الفصل بينه وبني

  ٰى موس قطعت عىلٰ  فرقةم تاب: ومنهالكقال صاحب ثّم 

د ول دون سائر  ٰى بن موس عيلِّ  نهابوا بعده بائتمُّ و

ّم يف ولده ة، ثوالوصيَّ  وراثةها بالقَّ تحوزعموا أنَّه اس  ٰى وسم

ه وولدًا وسمُّ  فادَّعوا له  بن عيلٍّ احلسن  انتهوا إىلٰ  ٰى حتَّ 

ن سأخيه احل إىلٰ م رجعوا لح فامت قبل أبيه، ثّم إهنَّ لف الصااخل

وا طل يف حمّمد ما كانوب  ا: بدا هللا من حمّمد إىلٰ لوقاو -وا تومهَّ

وقد مات  ٰى موس جعفر إىلٰ ن له من إسامعيل با بدام ن كحلسا

يف سنة  ن بن عيلٍّ مات احلس أنْ  إىلٰ  -عيل يف حياة جعفر إسام

إمامة جعفر بن  حابه إىلٰ ع بعض أصفرج ستّني ومائتنيثالث و

بعد وفاة  حاب حمّمد بن عيلٍّ رجع أص ام]]  ك١٣٦ ص[[/، عيلٍّ 

ة اماستحقَّ اإلم عيلٍّ  بن  جعفراحلسن، وزعم بعضهم أنَّ  ىلٰ إ حمّمد

، ثّم ة دون أخيه احلسنلوراثة والوصيَّ ن حمّمد باب من أبيه عيلِّ 

الِفَرق هذه  لُّ ، وكةاثة والوصيَّ ولد جعفر بالورلوها يف نق

ب بعضهم كذِّ ويُ بعضًا، م ر بعضهفِّ كيُ مامة واإل ون عىلٰ يتشاحُّ 

عي كلُّ ن م ًا، ويربأ بعضهمبعض  مامةاإلفرقة  إمامة بعض، وتدَّ

لغيب، اخلرافات من علوم ا أشياءة ووالوصيَّ  ثةلصاحبها بالورا

عي وخت فرقة فليل لكلِّ أحسن منها، وال د ري الف الباقني غيام تدَّ

 الً بالقوون غريهم د نفسهمة، دليلهم شهادهتم ألالوصيَّ لوراثة وا

عي كلُّ  نا اهكان ه دليل، فإنْ بال  ٰى حقيقة ودعو   دليل فيام يدَّ

يكن غري مل  نْ جب إقامته، وإو ةاثة والوصيَّ ور الغري طائفة

مة لكثرة من لت اإلماة فقد بطلإلمامة بالوراثة والوصيَّ  ٰى الدعو

دون فة طائ ٰى قبول دعو ، وال سبيل إىلٰ ةالوصيَّ ثة وعيها بالورايدَّ 

 ابكذسّيام وهم يف إواحدة، وال ٰى الدعو كانت إنْ  ٰى راألُخ

ع ي، وفيامبعضهم بعضًا جمتمعون  منفردون.م فرقة منه ي كلُّ دَّ

ل : لو كانت اإلمامة تبط-ق للصواب فِّ  املوواهللا - فأقول 

علكثرة  ة سبيليها لكان سبيل من يدَّ لم أنَّ خلقًا قد ا نعألنَّ ها، النبوَّ

حكايات  ماميَّةاإلكتاب عن الصاحب  ٰى كد حوق عاها ادَّ 

يقول   منإالَّ  يهمليس ف وأنَّه مقالة الكلِّ ك تلربة وأوهم أنَّ مضط

 ء.دابالب

له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو  يبدو  اهللا ومن قال: إنَّ 

ةينحل لألومن ة، ول املغرييَّ غري هذا فهو ق  وما كان ر باهللا.كاف  ئمَّ

 ا.اإلسالم عندن عن وخروج باهللاعلم الغيب، فهذا كفر 

 ال أنْ ، ولة أهل احلقِّ قام يذكر ب عليه أنْ ما كان جي وأقلُّ 

 القول باإلمامة أنَّ  عىلٰ  يدلَّ  ٰى ختلفوا حتَّ ا  القومأنَّ  عىلٰ  ترصيق

 فاسد. 

ثّم نعترب ما  وجوه سنذكرها  يعرف من ام عندناوبعد فإنَّ اإلم

فساد ب الً حكمنافص مل نجد بيننا وبينهم فإنْ هؤالء،  يقول

 ول هو احلقُّ ق  يَّ لكتاب عن أنَّ أ عدنا نسأل صاحب ا املذهب، ثمّ 

 ل.قاوياألن بني م

 ٰى موس عت عىلٰ طقة ق ا قوله: (إنَّ منهم فرمَّ ]] أ ١٣٧[[ص /

أخبار  ول رجل ال يعرف)، فهو ق ٰى بن موس وا بعده بابنه عيلِّ وائتمُّ 

شذوذ قالوا و ذمة وقفت رش إالَّ  - اإلماميَّة كلَّ ألنَّ ، يَّةاإلمام

 ٰى موس بن إمامة عيلِّ بوا قال - بن جعفر إسامعيل وعبد اهللا  بإمامة

األخبار  ةمحلب، وما يذكر من تُ يف الكُ ن مدوَّ ه ما هو فيووا ور

لاملذاهب هذه  ونقلة اآلثار مخسة مالوا إىلٰ  حدوث احلادث،  يف أوَّ

 ب أنْ كتاال عد، فكيف استحسن صاحب ر منهم بن كثوإنَّام كثر م

 جب من هذا قوله:)؟ وأعٰى موس عىلٰ  ول: (ومنهم فرقة قطعتيق

ن ب ، وقد كانوا يف حياة عيلِّ )ناً وا له ابعادَّ سن فاحل إىلٰ  انتهوا ٰى تَّ (ح

رس بن أصحاب فاائفة من وا لإلمامة ابنه حمّمدًا إالَّ طحمّمد وسمُّ 

 لذيخصمه بالباطل ا ىلٰ يشنع ع نْ قل أ يس حيسن بالعاحاتم، ول

 ه.صل لال أ 

ما   هعينمامة حمّمد هو بد قول القائلني بإفسا والذي يدلُّ عىلٰ 

واحد  ة واحدة وكلُّ القصَّ  جعفر ألنَّ يل بن سامعب إيف با وصفناه

 ويصويُ  َت امليِّ  يستخلف احليُّ  مات قبل أبيه، ومن املحال أنْ  هامنم

كثرة  ه إىلٰ حيتاج يف كرس  من أنْ ساداً ، وهذا أبني فإليه باإلمامة

 ل.قوال

 ائلنيأنَّ حكاية الق ئلني بإمامة جعفروالفصل بيننا وبني القا

عنه أنَّه  ٰى ا من حكم ومنَّنهألنَّ م تتضادَّ فت وختلعنه ا بإمامته
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قال:  ه أنَّه عن ٰى  إمام بعد أخي حمّمد)، ومنهم من حك(إينِّ ل: قا

إمام  نَّه قال: (إينِّ ن قال: إهم م ي احلسن)، ومن إمام بعد أخ(إينِّ 

 بن حمّمد). يب عيلِّ أ  بعد

 يف أيب خربنا، وب بعضها بعضاً ذِّ كيُ  ٰى بار كام تروهذه أخ

ثّم  ،ل بنيِّ متواتر ال يتناقض وهذا فص ربخ يلٍّ احلسن بن ع ّمدحم

ه ام اهللا اهل بأحكأنَّه ج نا عىلٰ ظهر لنا من جعفر ما دلَّ  ، وهو أنَّ

نَّ األخ ال (أكم آبائه  حباملرياث، ويف حمّمد أيب اء يطالب ُأمَّ ج

لفقه من ا قدارال حيسن هذا امل، فإذا كان جعفر )يرث مع األُمِّ 

دنا اهللا بَّ ام تعه، كيف يكون إمامًا؟ وإنَّ هلوجقصه بنيَّ فيه نت ٰى تَّ ح

  ذكرناه كفايةلنا وفيامنقول لق بالظاهر من هذه األُمور ولو شئنا أنْ 

 ليس بإمام.جعفرًا  أنَّ  وداللة عىلٰ 

م ادَّ أمَّ ]] و١٣٨ص [[/ حسن ولدًا)،  عوا للا قوله: (إهنَّ

عوا ذفالق يبته ه وغالح إليهم أسالفهمنقل  نْ بعد أ  الَّ لك إوم مل يدَّ

عند حدوث ما حيدث، وهذه  فيهالناس  وصورة أمره واختالف

 فلينظر. ظر فيها ين بهم فمن شاء أنْ تُ كُ 

ا قوله: (  ر بعضهمكفِّ ون ويُ احُّ َرق يتشالفِ  هذه إنَّ كلَّ وأمَّ

ري بعضهم  املسلمني يف تكف يف حكايته وحال )، فقد صدق عضاً ب

، فإنَّ ف شاء كي ، وليطعنأحبَّ  كيف يقلاحلال فلهذه بعضًا 

بمثله يف اإلسالم، من سأل خصمه عن  طعنلَّق به فتالربامهة تتع

نقض كان فيها من  إذا ردَّت عليهض مذهبه د هبا نقمسألة يري

فإنَّام هو رجل يسأل نفسه مه، خصيلزمه  نْ ر أ ل الذي قدمذهبه مث

ة صاحب الكتانقض قوله، وهذه ق وي صل ة أ النبوَّ وب، صَّ

 أنْ مل حيسن به صاحب الكتاب باألصل أقرَّ ا اإلمامة فرع فإذو

 ستعان.واهللا امل األصل يطعن يف الفرع بام رجع عىلٰ 

ع ة ملنيَّ الوصمة بالوراثة وولو جازت اإلماّم قال: ث ه بال ل ٰى يدَّ

  معها عىلٰ هبا إلمجاع الكلِّ  ة أحقُّ ق عليه لكانت املغرييَّ متَّفل دلي

ه  لإلمامة من أبياملستحقُّ  هاالذي هو أصل ن عيلٍّ ن باحلسامة إم

امة  إم  معها عىلٰ ة وامتناعها بعد إمجاع الكلِّ وصيَّ بالوراثة وال

 زهتا لغريه. ن من إجااحلس

،  باجلسم  ولنهم من يق، مدينهمة يف ملؤمتَّ ا مع اختالف اهذ

د اومنهم من يقول بالتناسخ، و ن  لتوحيد، ومنهم ممنهم من جترَّ

بالقدر ويبطل  من يقول منهيثبت الوعيد، ومدل والعول بيق

ول بالرؤية، ومنهم من ينفيها مع القول يق وعيد، ومنهم منال

بعضًا،   عضهم ر هبا بكفِّ يُ حها، لكتاب برشء يطول اء، وأشيابالبدا

بزعمها   فرقة من هذه الِفَرقولكلِّ  ين بعض،د بعضهم من أ ويتربَّ 

تهم ما هم أئمَّ عن  يهما إلودُّ أ ات عند أنفسهم، رجال ثق

 به.كون مسِّ مت

كذا جاز كذا، يشء ال جيوز  ازالكتاب: وإذا جثّم قال صاحب 

 ل الكتاب بذكرلتطوي ٰى ال معنكاية، فثر من احلعندنا ومل نأِت بأك

ةليس فيه ما    فائدة.وال حجَّ

يثبت  ال و كان احلقُّ : ل-وباهللا الثقة  - ] فأقول ]١٣٩[ص [/

ل مذهب يبطل  ولكان أ  اً أبد ا صحَّ حقٌّ يه معل فقتَّ ل ميإالَّ بدل وَّ

ا ما حكاه عن  ة ألنَّ هب الزيديَّ مذ دليلها ليس بمتَّفق عليه، وأمَّ

ا حتأخذته عن اليه فهو يشء ةاملغرييَّ  عنا مجاإأبدًا ب تجُّ ود ألهنَّ

ة حمّمدانا وخمالفتهم إيَّ   ٰى ة موسنبوَّ  م عىلٰ اهوإيَّ   .9 يف نبوَّ

ا ا   فرقة منَّأنَّه كلُّ ذاهب وبملباالختالف يف ا انايَّ إه تعيري وأمَّ

ا تطعن إ تروي ما تدين به عن مامها، فهو مأخوذ من الربامهة ألهنَّ

علَّق تي من أنْ فاق م ولوال اإلشاإلسال عىلٰ  -ه دون غري بعينه - به

 .أحكيه عنهم لقلت كام يقولون هؤالء املجان بامض بع

وظهور  عندنا بالنصِّ  صحُّ ت امإنَّ  - عدكم اهللاأس -واإلمامة 

االجتهاد يف و ين مع اإلعراض عن القياسم بالدِّ ضل والعلالف

مامة اإلمام عرفنا إ ذا الوجهة ويف فروعها ومن هالفرائض السمعيَّ 

 .عاً  مقنقوالً عة شيف النقول يف اختالوس

دًا يكون مولِّ  : ثّم مل خيل اختالفهم من أنْ قال صاحب الكتاب

ان ك إنْ تهم، فو من عند أئمَّ أ  الناقلني إليهم عند من نفسهم أومن أ 

فاإلمام من مجع الكلمة، ال من كان  همتاختالفهم من ِقبَل أئمَّ 

ومن ه، عدائأولياؤه دون أ ة السيّام وهم األُمَّ  تالف بنيسببًا لالخ

ة إذ كانوا مع ة واألُمَّ الفرق بني املؤمتَّ ة بينهم وبينه، وما يَّ  تقال

ة ا عابوا عىلٰ  ماليهم يف أكثر ع هللاجج تهم وحأئمَّ  ال إمام  التيألُمَّ

يكن  ين وإكفار بعضهم بعضًا، وإنْ لدِّ ا هلا من املخالفة يف

 كوني يؤمنهم من أنْ يهم دينهم فام اقلني إلل النبَ قِ  اختالفهم من

ن اإلمامة، السّيام إذا كان لهم معهم فيام ألقوا إليه مبيهذا س

ع ة ال مرئي ري ني غالعدوم مع مامةاإل له ٰى املدَّ شخص، وهو حجَّ

عون إلمامهم من علم الغيب إذاي م فيامعليه ان خريته ك  دَّ

علم له هبم،  يه، وال كذبون علابني يوالرتامجة بينه وبني شيعته كذَّ 

 دينها من ِقبَل أنفسها دون يفة متَّ املؤ الفيكن اخت نْ وإ

 اكانوإذ  ةئمَّ األ ة إىلٰ جة املؤمتَّ تها فام حا]] أئمَّ ١٤٠ ص[[/

ينهاهم وهو الرتمجان هلم وال رهم م مستغنني وهو بني أظهسهبأنف
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ة عليهم؟ هذا أيضًا من أدلَّ الدليل عىلٰ و من اهللا ما عدمه و احلجَّ

ع مل يسعه ترك البيان  اً ودوجان ملو ك هب له، ألنَّ من علم الغي ٰى يدَّ

 َومَ  :ه كام قال اهللا لشيعت
ْ
ن
َ
َ ا أ

ْ
  اَز�

َ
يْك

َ
كِ  اَعل

ْ
 تَ ل

�
ُهُم  ِ�ُ  اَب إِال

َ
� َ بَ��

 
ْ
ِي اخ

�
وا�

ُ
ف
َ
ام بنيَّ فك]، ٦٤اآلية [النحل:  ...ا ِ�يهِ تَل

ته وجب عىلٰ  9 الرسول  ته.ثله لشيعاإلمام م ألُمَّ

إنَّام هو من ِقَبل  ةإلماميَّ ا تالف اخإنَّ  :-قة وباهللا الث -ل فأقو

لزمان بعد ، واتوق ت بعد الالوق  ابني دلَّسوا أنفسهم فيهم يفكذَّ 

ورع  وم يرجعون إىلٰ سالفهم ق أ عظم البالء، وكان  ٰى حتَّ  ن،االزم

إذا ز فكانوا ناحية، ومل يكونوا أصحاب نظر ومتيُّ  مةواجتهاد وسال

كثر  فلامَّ وه، وقبل نَّ ظال نوا بهأحسًا ستورًا يروي خربرجالً م رأوا

ةتهم فأمرهم األأئمَّ  وا إىلٰ هذا وظهر شك بام ذوا يأخ بأنْ   ئمَّ

يانة من فكانت اخل، عادهتم يفعلوا وجروا عىلٰ  مليه فجيمع عل

هذه  كلِّ  تهم، واإلمام أيضًا مل يقف عىلٰ مَّ ِقبَلهم ال من ِقبَل أئ

ح عبد صال هو وإنَّام غيبال ألنَّه ال يعلمتي رويت خاليط الالت

نَّة،   ليه. إ ٰى ويعلم من أخبار شيعته ما ينهيعلم الكتاب والسُّ

إليهم  قوايكون هذا سبيلهم فيام أل نْ أنهم ه: (فام يؤمقول اوأمَّ 

لك أنَّ اإلمامة تنقل إليهم ذ ن أمر اإلمامة)، فإنَّ الفصل بنيم

واحد  كلُّ ف ب وهذه األخبارشف عن كذر ال ينكبالتواتر، والتوات

وخرب الواحد قد يصدق  رب واحد ال يوجب خربه العلمإنَّام خ هانم

به  ٰى ما أت كلُّ و بنااتر، هذا جوالتوايل س هذا سبوليويكذب 

 ساقط. فهوهذا  ٰى سو

ة هل ختلو من األقسام ّم يقال له: أخربنا عن اختالف األُ ث مَّ

بعث ام فليس الرسول إنَّ يل له: أ ل: ال، ق التي قسمتها؟ فإذا قا

: ليس قد قال اهللا بدَّ من نعم، فيقال له: أوَ  لمة، فالكال جلمع

 ََوم 
َ
 ا أ

ْ
َ ن

ْ
 عَ  ا َز�

ْ
ي
َ
ِكتَ ل

ْ
 ال

َ
 اَب إِ ك

�
ِ  ال

�
ُهُم ا�

َ
� َ �

 ي ِ�ُبَ�
ُ
ف
َ
تَل

ْ
 وااخ

فال بدَّ من نعم، فيقال له:  ؟]٦٤[النحل:  ِ�يهِ ]] ١٤١ [[ص/

اه فنعرِّ االختالف ب بقال له: فام سنعم، في بدَّ من ؟ فالفهل بنيِّ 

 ا بمثله.منَّ واقنع

ا قوله:  ةألا ة إىلٰ (فام حاجة املؤمتَّ وأمَّ بأنفسهم  اكانوإذ  ئمَّ

لفصل. فيقال  آخر ا ...) إىلٰ بني أظهرهم ال ينهاهم  ووه نيمستغن

 قول قلناه؟ وأومأنا به ين اإلنصاف أيَّ ل الدِّ أهاألشياء ب له: أوىلٰ 

 وحيتجُّ  ب الكتابصاح بها يقرعن ٰى حتَّ نا مستغنني ا بأنفسأنَّ  إىلٰ 

هت له علينا توجب معلينا أو أّي حجَّ  بال ي ن ملوم أوجبه؟ا ة توجَّ

 اباته.ومه كثرت مسائله وجوصبل خقايشء  بأيِّ 

ا قولوأ  نَّه لو كان أل عدمه ه: (وهذا من أدّل دليل عىلٰ مَّ

 َومَ  :ال اهللا ته كام ق موجودًا مل يسعه ترك البيان لشيع
َ
 ا أ

ْ
َ زَ ن

ْ
ا �

 عَ 
َ
 ل

َ
 يْك

ْ
ُهُم اَب ِكتَ  ال

َ
� َ  ِ�ُبَ��

�
وا �ِ إِال

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ِي اخ

�
ال  فيق ، )يهِ ا�

نوا بيِّ ال يُ  هم أنْ عرتة اهلادية يسعلعن انا ربالكتاب: أخصاحب ل

ة احلقَّ لألُ  حجَّ نفسه وعاد كالمه وباالً عليه،  عمقال: ن ه؟ فإنْ  كلَّ مَّ

ة قدألنَّ األُ  ، قال: ال فإنْ  ا بعضًا،ضهبع وكفَّرنت وتباياختلفت  مَّ

ة، زيديَّ ه العياد ما تدَّ عدم العرتة وفس قيل: هذا من أدّل دليل عىلٰ 

ة وملنوا لألُ ة لبيَّ زيديَّ كام تصف ال انواعرتة لو كالنَّ أل  يسعهم مَّ

َ َومَ  :اهللا ل السكوت واإلمساك، كام قا
ْ

َز�
ْ
ن
َ
  ا أ

َ
يْك

َ
ا َعل

ِكتَ 
ْ
 ِ�ُ اَب ال

�
َ بَ إِال ُهُم ا��

َ
�  ِ

�
  ي�

ُ
ف
َ
تَل

ْ
أنَّ العرتة  ٰى ادَّع إنْ ، فيهِ وا �ِ اخ

، قيل ٰى هلوا ىلٰ مل تقبل ومالت إة أنَّ األُمَّ  رية غمَّ  لألُ حلقَّ نوا ابيَّ قد 

 التوفيق. يف اإلمام وشيعته، ونسأل اهللا ةاإلماميَّ  له: هذا بعينه قول

م عن كمامرت إـَم] استثّم قال صاحب الكتاب: ويقال هلم: [لِ 

ًا سه، قيل هلم: فاملسرتشد أيضنف عىلٰ  ةيَّ قالوا: تق فإنْ ده؟ مسرتش

اف خي رتشدام إذا كان املسيّ سة من طلبه القيَّ يف تون يك له أنْ جيوز 

ة، وإذا جازت فهو يف تقيَّ  قبل كونهويرجو وال يعلم ما يكون 

  من ة تقيَّ  ة لإلمام فهي للمأموم أجوز، وما بال اإلمام يفالتقيَّ 

واهللا يقول: مواهلم، ول أ ة من تناتقيَّ هو يف هم وليس شادإر

 َبُِعوا م
�
 ات

َ
�ُ  ْن ال

ُ
  مْ �َْسئَل

ْ
ج

َ
 أ

ً
 ]، وقال: ٢١س: [ياآلية  ...را

�
  إِن

 
َ
بَ ثِ ك

ْ
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َ ْ
 ِمَن األ

ً
بَ اِر َوا��ا

ْ
وَ انِ ر�ه

ْ
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َ
 أ

َ
ون

ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ ]] ١٤٢ ص[[/
ْ

ْن سَ بِا� َ� 
َ
ون  اهللاِ  ِ�يلِ اِطِل َو�َُصد�

أهل الباطل عرض الدنيا أنَّ   عىلٰ ممَّا يدلُّ ذا فه ]،٣٤ ة:توب[ال

كيتم، والذين ونيطلب  مْ َأْجرًا وهُ  اسلون النسأب ال يون بالكتاسَّ

 يل كذا فيشء ال يقوله إالَّ جاهلوا كذا ق قال . ثّم قال: وإنْ ْهتَُدونَ مُ 

 نقوص.م

 استرت  امشده إنَّ رتمس  عنواجلواب عامَّ سأل: أنَّ اإلمام مل يسترت

ا قوله: (فإذا جازت الظاملني. ن النفسه م ىلٰ  عخوفاً   مامة لإلقيَّ تفأمَّ

أموم جيوز له مل اكنت تريد أنَّ  إنْ  يقال له:ف جوز)،للمأموم أ  فهي

ز جانفسه كام  خاف عىلٰ  ٰى رب عنه متلظامل وهييتَّقي من ا أنْ 

ال  أنْ  جيوز لهموم ملأاكنت تريد أنَّ  لإلمام فهذا لعمري جائز، وإنْ 

معه ر سال جيوز إذا قرعت األخباة فذلك تقيَّ اإلمام لل امةيعتقد إم

 عىلٰ يس ام العيان ولصحيح يقوم مقال ه، ألنَّ اخلربعذر طعتوق 

  اهللا. يها إالَّ ة، وال يعلم ما فالقلوب تقيَّ 

ا قوله: (وما بال ا ة ة من إرشادهم وليس يف تقيَّ مام يف تقيَّ إلوأمَّ
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  يقول: اهللاهلم ول أموناومن ت
�
 بِعُ ات

َ
َ وا َمْن ال �  ُ�

ُ
 ْسئَل

ً
را

ْ
ج

َ
، ْم أ

ة يف تقيَّ  اإلمام ليس نَّ لفصل يقال له: إخر اآ ك إىلٰ ن ذلفاجلواب ع

وقد بنيَّ هلم  ة تقيَّ  ن يريد اإلرشاد، وكيف يكون يفمشاد ن إرم

 ٰى ودعاهم إليه، وعلَّمهم احلالل واحلرام حتَّ  يهوحثَّهم عل احلقَّ 

م  ام يسأهلوإنَّ ل أمواهلم ناو وا به، وليس يتعرفذلك وهروا بش

ذي لوايضعه،  أنْ  رَ مِ ث أُ حي ليضعه  اخلمس الذي فرضه اهللا

: رآن بذلك، قال اهللا قق الول وقد نطو الرسس همُ جاء باخلُ 
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من  عىلٰ  هوال عيب أو طعن فامل أخذكان يف  ]، فإنْ ١٠٣توبة: [ال

 املستعان. هللابتدأ به، وا

إذا خرج ام منكم لصاحب الكتاب: أخربنا عن اإلم يقالو

 بي اخلراج؟ وهل يأخذ احلقَّ جي س؟ وهلمُ وغلب هل يأخذ اخلُ 

 ؟ فإنْ ذلك]] وما أشبه ١٤٣ص [[/ن ملعادوا واملغنم فيءمن ال

 ، قيل له: فإنْ نعم ال:ق  م، وإنْ حكم اإلسال فقد خالفال  قال:

بِعُ  : اهللا جل مثلك بقول تجَّ عليه راح
�
 وا مَ ات

َ
ْم  ْن ال ُ�

ُ
 �َْسئَل
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�
بَ  رِ اإِن

ْ
 بأيِّ اآلية،  ... انِ َوا�ر�ه

يشء كان هللا وفَّقكم ا هذابمثله، و  ميَّةاإلمابك جتي ٰى ه حتَّ يشء جتيب

هلؤالء. أدري من دلَّسه ا سلمني، ومامل ه عىلٰ ن بدون يطعنوامللح

الكتاب إنَّام يعمل ب -جعلك من أهله وري علَّمك اهللا اخل -اعلم و

نَّة وال خيالفهام، فإنْ و ه خالف أنَّ  ونا عىلٰ يدلُّ  خصومنا أنْ ن أمك السُّ

ة هلم، واضحة  احلجَّ أنَّ نَّة فلعمري تاب والسُّ أخذ الك أخذ مايف 

اب ق الكتيف العمل بام يواف يسأنَّه لليعلموا لك فم ذمل يمكنه إنْ و

 . بنيِّ نَّة عيب، وهذا والسُّ 

ن ال نجيز اإلمامة ملن  هلم: نح ثّم قال صاحب الكتاب: ويقال

عفة صاحبكم امعر توجدونا سبيالً إىلٰ  هلف فعرَ ال يُ  ون لذي تدَّ

 وإالَّ العرتة،  من سائر ودينز للموجوِّ جنُ ه اإلمامة كام نجيز ل ٰى حتَّ 

كن موجودًا من مل ي لُّ ، وكيز اإلمامة للمعدومني وجت ىلٰ فال سبيل إ

عون.، وقد بطل جتويز اإلمامة ملن ممعدوفهو   تدَّ

 احب الكتاب: هل تشكُّ لص: يقال -وباهللا أستعني  -فأقول 

ال: ا ق هبم؟ فإذ أتمُّ الذين ن وولده  بن احلسني وجود عيلِّ يف 

ةأئا ونويك وز أنْ : فهل جيل لهال، قي عم، قيل له: ن ال:ق  ؟ فإنْ مَّ

 تهم وأنت عىلٰ مإما صواب يف اعتقاد لعلَّنا عىلٰ  ريفأنت ال تد

ة ع هبذا ٰى خطأ وكف ع من  نفقال: ال، قيل له: فام ي ليك. وإنْ حجَّ

بن  عيلِّ امة مثل عرتف بإمنا وأنت ال توجود إمام عىلٰ إقامة الدليل 

 الف واملوافق،املخند لفضل عوا العلممن  همع حملِّ   احلسني

ويعرف  لتأويعرتة من يعلم اللمنا أنَّ يف الا إنَّام عيقال له: إنَّ  مّ ث

مناه، وبحاجتنا إىلٰ الذي ق  9 األحكام بخرب النبيِّ  نا  فعرِّ من يُ  دَّ

ثّم لشيطان، وأحكام ا أحكام اهللا ومن يفصل بنيآن املراد من القر

 ملا رأينا كلَّ  سني احلولد  ة منطائفه ال يف هذقَّ احل علمنا أنَّ 

تمد  ما يع أويل عىلٰ د يف احلكم والتمن خالفهم من العرتة يعتم

]] واالجتهاد والقياس ١٤٤[[ص /ة من الرأي ليه علامء العامَّ ع

ملصلحة،  د هبا إالَّ اة يف التعبُّ علَّ ة التي ال لسمعيَّ ا يف الفرائض

هذه  علم من لنا ظهر ثمّ ون.  هلم مبطللفنيذلك أنَّ املخافعلمنا ب

ثّم ما  يظهر من غريهم، ملالل واحلرام واألحكام ما حلالطائفة با

احلسن بن  بلغ ٰى آخر حتَّ  عىلٰ  واحدٍ  ترد بنصِّ  رخبازالت األ

 ا إىلٰ ف بعده رجعنخللوا يظهر النصُّ  ملمات و فلامَّ ،  عيلٍّ 

يدلُّ ا ها مفوجدنا في يبةرووها قبل الغ أسالفنا التي كانب تُ الكُ 

 ، وأنَّه يغيب عن الناس نسخللف من بعد احلمر اأ  عىلٰ 

 الناس يقعون يف حرية نَّ ، وأ  الشيعة ختتلفشخصه، وأنَّ  ٰى خيفو

ةوأنَّ األ، نا أنَّ أسالفنا مل يعلموا الغيبره، فعلممن أم  ئمَّ

لوجه هبذه من هذا ا عندنا رب الرسول، فصحَّ موهم ذلك بخأعل

ة تدفع ن هاكا إنْ بته، فغيده وكونه ووجو لةالدال قلناه  ماهنا حجَّ

 هللا. لشكر معاندة، واقِّ  بيننا وبني احلفام فلتظهرها الزيدية،

عيه الواقفة يعا أنْ  ثّم رجع صاحب الكتاب إىلٰ  رضنا بام تدَّ

 أحد ونسأل الفصل فلم نقف عىلٰ حن بن جعفر ون ٰى وسم عىلٰ 

ل ما بمث اتمقد   ٰى سمولمنا أنَّ ا عأنَّ  ابيَّنَّقد اقفني، وبني الو

 أحدمها يدعو إىلٰ  يف موتًا مات، وأنَّ الشكَّ عفرج علمنا أنَّ 

قوم  جعفر  خر، وأنَّه قد وقف عىلٰ ت اآلالشكِّ يف مو

لواقفة ل الك أنكرت قوكذعليهم، و ٰى موس كرت الواقفة عىلٰ أن

 .أمري املؤمنني  عىلٰ 

تكم عىلٰ : يا هؤالقلنا هلمف ،  منا عليكتجَّ ولئك هي حأُ  ء حجَّ

 أنفسكم.وا وا كيف شئتم حتجُّ فقول

كون إالَّ يال  فة: إنَّ اإلماما نقول للواق كنَّا ا أنَّ عنَّ ٰى ثّم حك

من ال يعرف أقاويل خصمه، وما   ذه حكاية ظاهرًا موجودًا. وه

و كشوفًا أ ظاهرًا ماإلمام ال يكون إالَّ  تعتقد أنَّ  ةاإلماميَّ  لتزا

، ٰى ختف هر من أنْ وأظ شهرلك أيف ذ وأخبارهم ًا،باطنًا مغمور

ولكنَّه يعجز عنه أحد،  صوم أمر الصول الفاسدة للخووضع األُ 
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يكن يف ولو مل  ين والفضل والعلم،]] الدِّ ١٤٥ص [ي /[قبيح بذ

 . ٰى لكف يادبن ز يلإالَّ خرب كم ٰى هذا املعن

،  -نقوله  ال يشءل -م كذا قالوا كذا قيل هل قال: فإنْ  ثمّ 

 واحلمد هللا.  ةكفاي ها وفي  سمعتما ما تنوحجَّ 

 9 نبيَّ هاشم ألنَّ الون يف بني األمر كام تتومهَّ قال: ليس  مّ ث

تدلَّ أُ  ته التي ال م التي هعرتته بإمجاعنا وإمجاعك ىلٰ ه عمَّ ي خاصَّ

الطلقاء وأبناء الطلقاء هي هلم دون ، فكقرهبم يقرب أحد منه 

 الَّ ون إيك م الاإلماكان  إذ زمان م يف كلِّ واحد منهها تحقُّ ويس

 9رسول مته بداللة الإقا لدعاء إىلٰ الكتاب وا ومواحدًا بلز

ُْم َال عليهم  »، وهذا َعَيلَّ اْحلَْوَض ِرُدوا يَ  ٰى ُقوَن اْلكِتَاَب َحتَّ ارِ ُيفَ «َأهنَّ

ة ني هاشم ليس هم من ذّريَّ لتم به من بعتلالذي اإمجاع و

 إىلٰ مون ينت بنةا بني كلَّ  ألنَّ هلم والدة، كانت  إنْ و 9 رسولال

م عصبته 9سول اهللا مة، فإنَّ را خال ولد فاطم عصبتهم

هَ  : اهللاقول ة هم الولد لّريَّ وأبوهم والذ
ُ
ِ�يذ

ُ
 أ

�
 إِ�

َ
  ا بِك

ر� 
ُ
يْطَ ��تَهَ َوذ

�
 ].٣٦عمران: [آل  �ِم يجِ اِن ا�ر� ا ِمَن ا�ش

ا  اعنال يصحُّ بإمج ذا األمر: إنَّ ه-وباهللا أعتصم  -فأقول 

ما  يلك عىلٰ ام دلبالدليل والربهان، ف يصحُّ  وإنَّام يهعلم اكوإيَّ 

 ثالثة أمري املؤمنني و يفام همجاع بيننا إنَّ أنَّ اإل عىلٰ ادَّعيت، و

 وإنَّام ذكرته ذّريَّ  9، ومل يذكر الرسول ني سن واحلسواحل

ة وبيان بال حجَّ دون بعض بعض العرتة  عرتته، فملتم أنتم إىلٰ 

أسالفنا عن مجاعة  اهام رونا نحن بججحتوا، ٰى لدعون امأكثر 

 ،بنها عيلٍّ  عىلٰ   يلٍّ احلسني بن ع نصِّ  خربهم إىلٰ  ٰى انته ٰى تَّ ح

 جعفر، ثّم استدللنا عىلٰ  ّمد عىلٰ حم ونصَّ حمّمد،  عىلٰ  عيلٌّ  ونصَّ 

ة إمامة  من   همهؤالء دون غريهم ممَّن كان يف عرص صحَّ

 فضلهم يفين ولدِّ با علمهممن  لعرتة بام ظهر]] ا١٤٦ [[ص/

بثوث ألولياء واألعداء، وذلك مم اهم، وقد محل العلم عنهفسأن

ة من خبار، وبالعلم تتبنيَّ احلاأل نقلةصار، معروف عند يف األم جَّ

تبوع، وأين دليلكم بع من املاتوالاملحجوج، واإلمام من املأموم، 

 عون.ما تدَّ  ة عىلٰ يا معرش الزيديَّ 

بني هاشم ر ئمامة لسااإل زتو جاول :تابب الك قال صاحثمّ 

بني هاشم   جلازت لبني عبد مناف مع  نيمع احلسن واحلس

 بني هاشم جلازت لسائر ولد ف معمنا و جازت لبني عبدول

  يف هذا القول.ثّم مدَّ ، قيصٍّ 

 حقُّ تَ سال يُ  يشءة إنَّ هذا لعن الزيديَّ  ملحتجُّ ا اهيُّ أ ه: ل لفيقا

والتوقيف،  بالنصِّ  ، ويصحُّ لعلمل واالفضب قُّ حستَ يُ  وإنَّامالقرابة ب

ه جلازت رتة لقرابتمن الع ت اإلمامة ألقرب رجلزفلو جا

تك أظهر حجَّ ذلك و ٰى ك وبني من ادَّعصل بينفاف ألبعدهم

لولد احلسن جلازت  جازت ولول: قا وافصل اآلن بينك وبني من

 الهذا فصل اس، وولد العبَّ جلازت ل لولد جعفر، ولو جازت هلم

تنا وهو النصُّ لنا وفص تفزع إىلٰ  إالَّ أنْ  داً ة أبزيديَّ به الأيت ت من  حجَّ

 ام.واحلر اللوظهور العلم باحلواحد  عىلٰ واحد 

ا : م فقالوا   وا بعيلٍّ تلُّ اع : وإنْ ثّم قال صاحب الكتاب 

ه ة، ولكنَّ ه أهو من العرتة أم ال؟ قيل هلم: ليس هو من العرت في   تقولون

  يوم الغدير بإمجاع.  عليهص  صو بالن القرابة    ر سائمن العرتة و   منبان  

ا  حب الكتاب:: يقال لصا-وباهللا أستعني  - فأقول  أمَّ

ا إنكارك أنْ لغدير وم االنصوص ي ري يكون أم فصحيح، وأمَّ

عي؟ عوِّ يشء تُ  أيِّ  عىلٰ  انظيم، فدلِّ فع املؤمنني من العرتة ل فيام تدَّ

  أقول:مّ ثة، من العرت مِّ عال ابنو العمَّ  ون أنَّ لغة يشهدفإنَّ أهل ال

نَّ أمري مه هذا مذهبه ألنَّه معتقد أ نقض بكال إنَّ صاحب الكتاب

ته ويقول يف ه الرسلَّفملؤمنني ممَّن خا  9  النبيَّ ذلك: إنَّ ول يف ُأمَّ

ته الكت أُ خلَّف يف صلوات اهللا (والعرتة، وإنَّ أمري املؤمنني اب مَّ

  خلَّفه  نممَّ عرتة فليس ال من يكن وإذا مل  العرتة،ليس من  )عليه

ول: يق إالَّ أنْ  مَّ هُ ، اللَّ ٰى تر تناقض كام، وهذا م9الرسول 

 وات اهللاصل(قتل أمري املؤمنني  نْ بعد أ  فيناخلَّف العرتة  9 إنَّه

نه وبني من قال: بي يفصل ]]١٤٧ص [[/ أنْ ، فنسأله )عليه

فا لِّ ة ُخ لعرتوا الكتاب قت، ألنَّ وخلَّف الكتاب فينا منذ ذلك الو

  املنَّة. شاهد به، وهللا اطق بذلكرب نخلمعًا، وا

ة عليه  أقبل صاحب الكتاب بام هو حثمّ  فقال: ونسأل من  جَّ

ده تفرُّ نفسه و يسة، ونة احلجَّ مامة لبعض دون بعض إقاماإل ٰى عادَّ 

 دون غريهم، ثّم قال: فإنْ  د احلسن واحلسني لول ائهاعبادِّ 

رافات اخل نم باه ذلكوأشلغيب لم ان عم ألباطيلا وا عىلٰ أحال

عورضوا بمثل ذلك لبعض،  ٰى عوم عليه دون الدما ال دليل هلو

 دليل.هو ال ٰى كان الدعو م إنْ ألنفسه ملنيالعرتة من الظا فجاز أنَّ 

الغيب،  علم يف ذكر: قد أكثرت تابقال لصاحب الكفي

وقد فر، كا كالَّ مرشإ ه لبرشعاوالغيب ال يعلمه إالَّ اهللا، وما ادَّ 

كان  فإنْ  والعلم عي الفهمما ندَّ  ىلٰ ليلنا عك: دابصحلك وألنا قل

قريع ل وتلتقوُّ ع واكن إالَّ التشنيمل ي إنْ لكم مثله فأظهروه و

 .الوكيل ا اهللا ونعمسبنألمر سهل، وحغالة فا اجلميع بقول قوم
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ة ال قال صاحب الكتاب: ثّم رجعنا إىلٰ ثّم  ة زيديَّ إيضاح حجَّ

  :رك وتعاىلٰ تبا هللاول ابق
ُ
ْورَ م� �

َ
نَ  أ

ْ
كِ �

ْ
يْنا اَب تَ ا ال

َ
يَن اْصَطف ِ

�
ِمْن   ا�

 ]. ٣٢فاطر: اآلية [ ... ااِدنَ ِعبَ 

 ة، فاميف العرت أنَّ هذه اآلية نزلت سلِّم لكحن نُ فيقال له: ن

ت هم ولد احلسن واحلسني دون اخلريانَّ السابق بأ  هانك عىلٰ بر

 عىلٰ ع ييد إالَّ التشنت ترلس كة؟ فإنَّ غريهم من سائر العرت

 .فسكعي لنوتدَّ  خصومك

ة نبة من أُ ة والعامَّ كر اخلاصَّ وذ ثّم قال: قال اهللا  ه:  يِّ مَّ

 تَِص
ْ
  ِ�َبْلِ  ُموا َوا�

ً
يعا ِ

َ
]، ثّم ١٠٣ ان:آل عمراآلية [ ... اِهللا �

ة فقال: ة، ثّم استأنف خماطبة اخلاصَّ لعامَّ اطبة اقال: انقضت خم

 َو َ
ْ

 ُ�ْن �
ْ
عُ  ُ�مْ ِمن

ْ
 يَد

ٌ
ة م�

ُ
 وأ

َ
ٰ ن

َ
َ ا  إِ�

ْ
� ِ�ْ...  ٰة: قوله للخاصَّ  إىل

 
ْ
ن
ُ
رِجَ ك

ْ
خ

ُ
ٍة أ م�

ُ
 ]،١١٠ -  ١٠٤ان: [آل عمر ن�اِس ْت �ِلتُْم َخْ�َ أ

ون ّم املسلمون دئر الناس، ثسا دون  إبراهيم ةفقال: هم ذّريَّ 

ء هداقبل إسالمه وجعلهم ش ة إبراهيم أرشك من ذّريَّ من 

 يَ ل: فقاناس لا عىلٰ 
�
�
َ
يَن ا هَ ا أ ِ

�
ُجُدوا  وا ارْ آَمنُ ا� ُعوا َواسْ

َ
ك

بُدُ 
ْ
َهدَ ]] ١٤٨[[ص / ونُواَوتَ�ُ قوله:  إىلٰ  ...واَوا�

ُ
ٰ اَء ش

َ َ
�  

ة ن ذّريَّ ة ماخلاصَّ  بيلذا سوه ]،٧٨و ٧٧[احلّج:  اِس ا�� 

 آن.لقرثّم اعتلَّ بآيات كثرية تشبه هذه اآليات من ا،  يمإبراه

ة عتزلة وامل  تعلم أنَّ  أنت  ا املحتجُّ أهيُّ  له: ل قا في  سائر ِفَرق اُألمَّ

 أكثرأنت فليس تأيت ب ازعة، ويف تأويل هذه اآليات أشّد من تنازعك 

ة نسأ يت و ما ادَّع سلِّم لك ، ونحن نُ ٰى من الدعو  دت لك احلجَّ فيام تفرَّ

 فإىلٰ دون غريهم،   هؤالء هم ولد احلسن واحلسني من أنَّ  به 

ة؟ وُهت احل  عن وتعرض  ٰى دعو بال أيت ت  ٰى مت  بقراءة القرآن  ل علينا وِّ جَّ

ة ليست خلصو وتوهم أنَّ ل    املستعان.مك؟ واهللا ك يف قراءته حجَّ

 - رتة العمن  اخلري كتاب: فليس من دعا إىلٰ ل صاحب ال قاثمّ 

 - املنكر وجاهد ِيف اهللا َحقَّ ِجهاِدِه عن  ٰى مر باملعروف وهنكمن أ 

َحقَّ   اهللاهد ِيف ري ومل جيا اخل ن مل يدع إىلٰ ة ممَّ رتلعسائر اء وسوا

سواء  الكتاب عل اهللا من هذا سبيله من أهل، كام مل جيِجهاِدهِ 

لعبادة  انَّ عابدًا ألكان تارك ذلك فاضالً  تاب، وإنْ الك وسائر أهل

 كسائر الفرائض صاحبها يميشالزمة ة واجلهاد فريضة نافل

سورة  قرأ  مّ عة اخلوف، ثالد عىلٰ ر ؤثِّ يُ ف، والسي بالسيف إىلٰ 

جلهاد وأتبع اآليات فيها ا آليات التي ذكر اهللا وذكر اقعة الوا

ة فنطالذلك من  يشءتّج لومل حي بالدعاوي تها [أ]و بحجَّ به بصحَّ

 فيه الفصل.له ام نسأنقابله ب

 كان كثرة اجلهاد هو الدليل عىلٰ  : إنْ - أستعني وباهللا -فأقول 

مامة من  اإلب أحقُّ  سني ة فاحلمامواإلعلم ل والالفض

جاهد     احلسن وادع معاوية واحلسنينَّ ، أل سناحل

هذا؟ يشء يدفع  وبأيِّ ل صاحب الكتاب؟ يقو ُقتَِل، وكيف ٰى حتَّ 

ا رأينا نَّال فضله ولكد واجلهانكر فرض وبعد فلسنا ن

 إخواناً وجد أعوانًا وأنصارًا و ٰى ارب أحدًا حتَّ مل حي 9 ولالرس

ينه، بعذلك مثل فعل  نني ؤمامل ريورأينا أمحارب،  ئذٍ حينف

ولزم  وادعخذله أصحابه  فلامَّ باجلهاد قد همَّ  ورأينا احلسن 

األعوان فرض يف حال وجود  أنَّ اجلهاد لمنامنزله، فع

أفضل من  -ول مجاع العقبإ -ر، والعامل ]] واألنصا١٤٩ [[ص/

ف  كياد يعلم اجله ىلٰ ا إدع من س كلُّ املجاهد الذي ليس بعامل، ولي

ام ذا حتسن املوادعة، وب ٰى تال، ومتالقب جي ٰى جلهاد، ومتم احك

واألموال  دماءوكيف يصنع يف الة، يستقبل أمر هذه الرعيَّ 

ونا يدلُّ  احد وهو أنْ و يشءاننا بإخون م نرٰىض  الفروج، وبعد فإنَّ وا

مل  ستعهللا وال يجل من العرتة ينفي التشبيه واجلرب عن ار عىلٰ 

كافيًا  ال� مستق نيكوة والسمعيَّ  كام األحيف القياسجتهاد والا

املنكر فريضة عن إنَّ األمر باملعروف والنهي نخرج معه ف ٰى حتَّ 

 تكليف ما أنَّ ول تشهد ب اإلمكان، والعقدر الطاقة وحسق  عىلٰ 

خترج  قبيح، ومن التغرير أنْ ير بالنفس ال يطاق فاسد والتغر

قوم  إىلٰ ربة أهله بدبت ال تدرَّ ًا وحرب اهديلة مل تشمجاعة قل

نوا يف البالد وقتلواباحلر بنيمتدرِّ  بوا  وب متكَّ العباد وتدرَّ

ة م من العامَّ هكراع ومن نرصوال م العدد والسالحوهلباحلروب، 

عافًا ثل جيشهم أضم -عليهم مباح الدم  أنَّ اخلارجا وويعتقد -

ر األغامب ٰى نلق كتاب أنْ مضاعفة، فكيف يسومنا صاحب ال

دعا من   داع إنْ  يف يد  حيصل أنْ  ٰى م عسوك ني باحلروب؟باملتدرِّ 

يز العزإالَّ نرص اهللا ه هاَت هيهاَت هذا أمر ال يزيلهذا العدد؟ هي

 يم.العليم احلك

لقرآن تالها ينازع يف  آيات من ا دبع كتابقال صاحب ال

فافهم مع:  سة عقل والد تأويله بحجَّ ؤيِّ منازعة ومل يُ ويلها أشّد تأ

اخلري كام  عا إىلٰ ؟ من ديداً شه كون هللاي نْ أ  من أحقُّ  - رمحك اهللا -

 اِدهِ ِجه ِيف اهللا َحقَّ  هدعن املنكر وأمر باملعروف وجا ٰى أمر وهن

شخصه؟ أم كيف  َف رِ ه وال عُ وجهَر يُ  استشهد أم من مل  ٰى حتَّ 

 فإنْ م؟ وال أمره من مل يَرهم وال هناهم  عىلٰ   شهيداً يتَّخذه اهللا

  اهللا إىلٰ  تلوه مٰىض ق  نْ ]] ما عليهم وإ١٥٠[ص [/وا أدُّ  أطاعوه
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مل يروه وال  هيطالب ب حقٍّ  شهد قومًا عىلٰ شهيدًا، ولو أنَّ رجًال است

يشهدوا   أنْ إالَّ  ؟ام حق� هب وهل يستحقُّ هل كان شهيدًا؟ دوه شه

ك ز ذلجي وإذا مل .بني وعند اهللا مبطلنيافيكونوا كذَّ ما مل يروه  عىلٰ 

ه و أنَّ ، ولذي ال جيورال ند احلكم العدل جائز عريغ د فهومن العبا

ا حاهل عوا فشهدوا له، واملسألة عىلٰ استشهد قومًا قد عاينوا وسم

 يضطل ومتبه مادقون وخصموهم ص اون حمق� ن يكليس كاأ 

ِهَد بِ : هللا تعاىلٰ لشهادة ويقع احلكم، وكذلك قال اا
َ
 َمْن ش

�
َق� إِال
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َ
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َ
تقع ال   الشهادةأنَّ  ٰى  ترأَوَال  ]، ٨٦زخرف: ال[ ون

يِْهمْ : ٰى يسالغيب دون العيان؟ وكذلك قول عب
َ
ُت َعل

ْ
ن
ُ
   َو�

ً
ِهيدا

َ
ش

ُت ا دُ مَ 
ْ
 ].١١٧: دةائآلية [املا ... ِ�يِهمْ  م

هذا  ب الكتاب: ليس: يقال لصاح-وباهللا أعتصم  -أقول ف

إنَّ ا نقول: نَّ أليك، م علينا وعلغريهة وو للمعتزلالكالم لك بل ه

، يكون إماماً  ا منها ال يصلح أنْ شاهدنمن  اهرة وإنَّ  ظريالعرتة غ

نعرف منهم وال ال  ك بمنبالتمسُّ  يأمرنا اهللا  وليس جيوز أنْ 

نهم نا ممَّن شاهدناه ما، وليس يف عرصفنه أسالشاهد والاهده نش

هلم  ةين غابوا ال حجَّ والذ،  للمسلمنييكون إماماً  ح أنْ يصل ممَّن

ِرٌك : «إِينِّ َتا9ِل النَّبِيِّ َقوْ  ىٰ عنأنَّ م ىلٰ ل عدلي  هذا أدّل لينا، ويف ع

 َ ليس ما يسبق  »ِيت وِعْرتَ  اهللاِ َتِضلُّوا كِتَاَب  َلنْ ْكتُْم بِِه سَّ فِيُكْم َما إِْن َمت

دنا : وجلوايقو ه أنْ ام وأصحابنظَّ ة، وللوالزيديَّ  اإلماميَّةقلوب  إىلٰ 

ه ظاهر إنَّ للعذر، فلقاطع اخلرب ا لكتاب هوا رقالذي ال يفا

 ك به.لتمسُّ باعه واب ينتفع به، ويمكن اتِّ الكتاهور كظ

ا العرتة    به، وإنْ ي دنقت ملًا يمكن أنْ م عالسنا نشاهد منه ففأمَّ

داء خيالفه، واالقتاحد منهم مذهب بلغنا عن آخر أنَّه غنا عن وبل

 ؟ابيقول صاحب الكت فكيفد، تلفني فاسباملخ

ك التمسُّ نا بأمر لـامَّ  9  النبيَّ م أنَّ ثّم اعل ]]١٥١[ص [/

ه أراد نَّ أ  رف والسرية ما يدلُّ عىلٰ بالعرتة كان بالعقل والتعا

م، فالذي جيب دون غريهء رة األتقياالرباهلم، وهَّ ون جُ هم دعلامء

العقل  ن مع يلعلم بالدِّ ع له امن جيتم ر إىلٰ ننظ علينا ويلزمنا أنْ 

تدي به فنقستقالل باألمر نيا واالد يف الدلم والزهاحلوالفضل و

 كتاب وبه.ك بالمسَّ ونت

ن يذهب ذلك يف رجلني وكان أحدمها ممَّ اجتمع  قال: فإنْ  وإنْ 

منهام  ىٰ قتدبمن يُ  ماميَّةاإلمذهب  ىلٰ واآلخر إة الزيديَّ  مذهب إىلٰ 

لة دالفق فرق بينهام اتَّ  إنْ يتَّفق، فنا له: هذا ال وملن يتَّبع؟ قل

ا قدَّ إمام تن م ا نصٌّ واضحة إمَّ  هر كام ظلمه يظهر يف ع يشءمه وإمَّ

 َهَر وَال لنَّوا اَربُ : «واهللا َما عَ ْوَم النََّهِر ِحَني َقاَل َأِمِري املْؤِمنَِني يَ  يف

وا ا أنْ  ٌة»،َرش ُهْم عَ نَْال َينُْجوا مِ ٌة وَما ُيْقتَُل ِمنُْكْم َعَرش ، واهللا َيْعُربُ  وإمَّ

 وز كام ظهرجي االقتداء به الأنَّ  يدلُّ عىلٰ من أحدمها مذهب ر يظه

ة س يف الفرائض السمعيَّ ة القول باالجتهاد والقيالزيديَّ علم امن 

قول زيد هبذا ال ست ُأريد. ولةأئمَّ م غري أهنَّ ذا م هب علَ ام فيُ األحكو

م وال ادَّعوا أهنَّ ر كَ نيُ ظهروا ما ولئك مل يُ وأشباهه ألنَّ أُ  بن عيلٍّ ا

ة  .دعوة حقٍّ  هذهمن آل حمّمد و ب والرضاالكتا ىلٰ وإنَّام دعوا إ أئمَّ

ا وأ    من مل يَرهم وال  عىلٰ قوله: (كيف يتَّخذه اهللا شهيداً مَّ

 ند خصومكالشهيد ع ٰى س معنيقال له: ليف ، م؟)م وال هناهأمره

وجهه وال َر  يُ بأنَّ من مل يَّةاإلمامعبت  ما تذهب إليه، ولكن إنْ 

عنك من  فأخربنا عونه لهذي يدَّ ال خصه ال يكون باملحلِّ ش َف رِ عُ 

رفه ذكر أنَّه ال يع ذا الوقت، فإنْ يف ه عرتةشهيد من الال اإلمام

ر أنَّ ما ق  دخل فيام عاب ولزمه قال: هو  ، فإنْ م خصومهيلز هدَّ

كيف يكون فنحن مل نَر وجهه وال عرفنا شخصه، نا له: ففالن، قل

ود فهو موج مل تعرفوه قال: إنَّكم وإنْ  ؟ فإنْ ناا وشهيدًا عليلنمًا إما

لنا: سألناك له، ق ن جهمه وجهله معل معروف علمه من الشخص

ف هذا تعر يَّةماماإلئة واملرج املعتزلة واخلوارج وأنَّ  باهللا هل تظنُّ 

قال: هذا ما ال  ه بباهلا؟ فإنْ خطر ذكر عت به أوالرجل أو سم

 ملني عىلٰ ذلك إنَّام هو غلبة الظا لسبب يفا ألنَّ انيرضُّ  ه واليرضُّ 

عبت  فياملقد دخلت  له:واألنصار، قلت األعوان وقلَّة  الدار

رت أنَّ  ما  خصومك، و ك حتاجُّ وحججت نفسك من حيث قدَّ

 ون.ال تنصف كمغري أنَّ  اإلماميَّةيبة من غيبة الغ ذهأقرب ه

ووصف  هاداجل يف ذكر ثرت]] ثّم يقال: قد أك١٥٢[[ص /

رج من مل خيأومهت أنَّ  ٰى روف والنهي عن املنكر حتَّ عر باملاألم

أهل مذهبك ال ء من علامتك والئمَّ ل أ ، فام بابمحقٍّ فليس 

ملذهب قاد ااعت ىلٰ ع واواقترص قد لزموا منازهلمخيرجون؟ وما هلم 

 رفقبمثله. ثّم قيل له ب اإلماميَّةفتقابله  نطق بحرف فقط؟ فإنْ 

وشنَّعت  وهتفت هبم من أجله ميَّةمااإل ي عبته عىلٰ الذ هذاولني: 

لت بذكره بسببه و تهمأئمَّ  به عىلٰ  ن إىلٰ توصَّ قد  تابك،ته كما ضمَّ

ته دخلت فيه وملت إىلٰ  لت عند اصحَّ ، ليهالحتجاج ع، وعوَّ

  الذي هدانا لدينه. د هللاحلمو

ة؟ لإلمام صلحأخربنا هل يف العرتة اليوم من يقال له: يثّم 

 إالَّ  مامته ال تصحُّ نعم، فيقال له: أفليس إ ل:يقو بدَّ من أنْ  فال

ز يعلم به أنَّه إمام ل معجدلي وال معه ةميَّ اإلماما تقوله  عىلٰ  بالنصِّ 
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ة وال لِّ احل أهلن جيتمع له عندكم سبيل موليس سبي عقد من األُمَّ

 له: قيلنعم،  قال:ثّم خيتارونه ويبايعونه؟ فإذا يف أمره  فيتشاورون

عليه، عَرف بإمجاع العرتة قالوا: يُ  معرفته؟ فإنْ  إىلٰ  فكيف السبيل

ة، رَض به الزيديَّ مل ت امي� كان إما إنْ ؟ فكيف جتتمع عليهنا هلم: قل

يف  اإلماميَّةرب بعتَ ال يُ ال: ق  نْ ، فإيَّةماماإلمل ترَض به  اكان زيدي�  وإنْ 

تة، ة وقسم مثبلعتزم مقسمني: قس عىلٰ  ةله: فالزيديَّ ذا، قيل همثل 

قسامن:  بتة يف مثل هذا، قيل له: فاملعتزلةرب باملثعتَ  يُ قال: ال إنْ ف

االجتهاد ضالل،  أنَّ  عتقدئها وقسم يآراد يف األحكام بقسم جيته

 ٰى ممَّن ير -بقي  نْ : فإله هاد، قيلالجتا ٰى نف بمنرب عتَ قال: ال يُ  فإنْ 

منهم  - جتهادل االبطِ ممَّن يُ  -ضلهم وبقي منهم أف -االجتهاد 

ك؟ وكيف نعلم م من بعض لهم ويربأ بعضهفضأ  بمن نتمسَّ

 ريه؟ فإنْ ن غأصحابك إليه دومئ أنت وهو من تومنهام  املحقَّ 

ألمر اف واشتبه ختالالطال ا ر يف األُصول، قلنا: فإنْ بالنظال: ق 

ٰ  وبامنع كيف نص  َما مْ اِرٌك فِيكُ ينِّ تَ : «إِ 9 َقْوِل النَِّبيِّ  من نتفىصَّ

 َ كْ إِْن َمت ِيت َأْهَل َبيْتِيلُّوا ْم بِِه َلْن َتِض تُ سَّ ة ؟ واحلجَّ »كِتَاَب اهللا وِعْرتَ

د النظر يف األُصول  بعإالَّ يعرفه  أنْ  داً ته ال يمكن أحمن عرت

أنَّ من خالفه فقد  ىلٰ وعها صواب، كلَّ مذاهبه  نَّ أ والوقوف عىلٰ 

ل قائ لِّ ك سبيل ه وهكذا فسبيل ]] ١٥٣ ص[[/كان أخطأ، وإذا 

نا ة التي هي للعرتة دلِّ لك اخلاصَّ فام تالعلم سبيل واحد،  هلمن أ 

ني العامل من ة وبلعرتلعامل من ا النعلم أنَّ بني ا مجيعها لنبنيِّ عليها و

 الً. وفصغري العرتة فرقًا 

 عن إمامكم اليوم أعنده احلالل وناخربيقال هلم: أ  ٰى وُأخر

يف   عنده ممَّا ليس امَّ ونا عهلم: وأخربلنا ، ق قالوا: نعم؟ فإذا واحلرام

  ومن جنسه  حنيفة رب املتواتر هل هو مثل ما عند الشافعي وأيباخل

لذي عندمها ومن جنسه، ده ال عنقال: ب فإنْ ك؟ أو هو خالف ذل

ذي مل يسمع به، م المكعلم إما إىلٰ  سا حاجة الناوم قيل هلم:

ل قال: ب وإنْ دة، وجوة مبثوثة مة ظاهرأيب حنيفوكتب الشافعي و

 فخالف ما عندمها هو النصُّ ا: خالف ما عندمها، قلن دهعن

ها كلَّ  األشياء إنَّ ايخ املعتزلة وعة من مشعيه مجااملستخرج الذي تدَّ 

هب مذ ع للعذر عىلٰ اط اخلرب القيفن إطالق العقول إالَّ ما كا ىلٰ ع

، وصةألحكام منص اأنَّ  ميَّةاإلماام وأتباعه، أو مذهب لنظَّ ا

 ذي يسبق إىلٰ لالوجه ا ول منصوصة عىلٰ نق ا العلموا أنَّ وا

فهم  من فهمهامل التي القلوب، ولكنَّ املنصوص عليه باجل

ف قالوا: عنده ما خيال ، فإنْ تهاد اجري قياس والن غاألحكام م

قوا بمذهب من املذاهب، تعلَّ  إنْ من التعارف، ورجوا ه، خكلَّ  ذاه

وثق بدينه ي ه عن إمامكم أحدنقل هل ذلك العلم؟ م: فأين قيل هل

ام الوا: نعم، قيل هلم: قد عارشناكم الدهر األطول فق  وأمانته؟ فإنْ 

ة وال التقيَّ رون ال توأنتم قوم م، حد من هذا العلبحرف وا سمعنا

ولكن ؟ ترش يظهر ومل ينوكيف مل ن علمه؟فأي كم،يراها إمام

عون أمامكإ كذبتم عىلٰ  وا فقدبتكذ ا أنْ نَّأخربونا ما يؤم  نَّ م كام تدَّ

 ، وهذا ما ال فصل فيه. بن حمّمد  جعفر كذبت عىلٰ  اإلماميَّة

 دكم كان العن جعفر بن حمّمد م: أليسويقال هل :ٰى مسألة ُأخر

عيه  ب إىلٰ يذه  ودينكم؟ فال بدَّ مذهبكم  عىلٰ  ، وكانةاإلماميَّ ما تدَّ

فيقال هلم: وقد نه، ا متربؤو أنْ  الَّ إ مَّ هُ يقولوا]: نعم، اللَّ  [أنْ  من

ب املؤلَّفة التي يف أيدهيم تُ هذه الكُ ه عنه، وفيام نقلت إلماميَّةابت كذ

جاز  فإذام: نعم، قيل هلا: بني؟ فإذا قالواف الكذَّ من تألي إنَّام هي

ين  ويد ةاإلماميَّ مذهب إمامكم يذهب  نيكو وز أنْ  جيذلك فلَِم ال

شاخيكم م وملفكس ما حيكي ]] يكون١٥٤/[[ص  بدينها وأنْ 

س لنا يف هذا الوقت قالوا: لي إنْ ًا ال أصل له؟ فًا موضوعدعنه مولَّ 

 يف أنَّ  ا نعلمم، ولكنَّل واحلرالم احلالإمام نعرفه بعينه نروي عنه ع

 م: دخلتم فيامنا هلر وأهله، قلألمموضع هذا ا ن هوة مالعرت

  عىلٰ لنصِّ با تهامَّ ئن أ بام معها من األخبار م يَّةمامإلا عبتموه عىلٰ 

صصتم به قَ وبطل مجيع ما  والبشارة به، شارة إليهاإلصاحبهم و

مامكم ر فصار إعن املنكمن ذكر اجلهاد واألمر باملعروف والنهي 

 من ونعوذ باهللا تم،لوا كيف شئفقو َرف،وال ُيع ٰى ُيربحيث ال 

 خلذالن.ا

 اخلري إىلٰ   أمر اهللا العرتة بالدعاءوكام :ال صاحب الكتابثّم ق 

قسط ء وأمرهم بالوجعلهم شهدام بق السابقني منهصف سو

 يَ فقال: 
َ
 ا أ

�
و�اِم�َ �

َ
ونُوا ق

ُ
يَن آَمنُوا ك ِ

�
  َها ا�

ُ
 ِهللاِ ش

َ
ِقْسِط اَء َهد

ْ
 بِال

ات من راءة آيالتأويل وق  من بذلك برض أتبعثّم ]، ٨ائدة: امل[

ا ٰى ادَّع القرآن  أنْ من  كثرة أ بحجَّ ا منه يشءالعرتة ومل حيتّج ليف  أهنَّ

ترك  9ه نبيِّ  عىلٰ  تعاىلٰ  وقد أوجب اهللاثّم قال:  ،ٰى يكون الدعو

 فقال:  هيَّأ له أنصاراً  أنْ  األمر والنهي إىلٰ 
َ
ِ ا رَ َو�ِذ

�
يَْت ا�

َ
  ينَ أ

 
َ
وُضون

ُ َ
 له: قو إىلٰ  ... ااتِنَ  آيَ  ِ� �

�
َعل

َ
ت� ل

َ
 ُهْم �

َ
ون

ُ
 ٦٨: [األنعام ق

 وال اهللات املجاهدين يف ارياخلبني السابق فمن مل يكن من  ]، ٦٩و

ند إعواز األعوان فهو اعظني باألمر والنهي عتصدين الومن املق

نا من ذراري كان قبل سبيل من من الظاملني ألنفسهم، وهذا

 قرآن.ال ت منآيا تال ، ثمّ ياء نباأل
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ن أخربنا عن لكو اد هبذا الكالم؟نا، ملن أرله: ليس علي فيقال

ال: من ق  قسم هو؟ فإنْ  أيِّ ن م كعندالعرتة اإلمام من 

]] جاهد ويعلم  ١٥٥ه: فمن هو؟ ومن /[[ص ن، قيل لاملجاهدي

باألمر ن يعظ ل: هو ممَّ قا من خرج؟ وأين خيله ورجله؟ فإنْ 

 ره وهنيه؟ فإنْ فمن سمع أم له:ل ، قيعوانإعواز األ عندوالنهي 

ته، قلقال: أوليا  ٰى وط فرض ما ساتَّبع هذا وسق فإنْ : ناؤه وخاصَّ

ه وهنيه إالَّ أمر ال يسمع ان وجاز أنْ عونه إلعواز األع لكذ

هذا؟  ؟ ولِـَم ألَّفت كتابكاإلماميَّة يشء عبته عىلٰ  أولياؤه فأّي 

ضوب عت بآ بمنت؟ وليت شعري ومن عرَّ ألزمته و نقرآي القرَّ

 اجلهاد؟فرض 

  9 و خرج رسول اهللال ناة مجيعًا: أخربوله وللزيديَّ ثّم يقال 

وال أشار ه وال دلَّ علي ؤمنني املأمري  عىلٰ نّص يمل ويا من الدن

 من فعله صوابًا وتدبريًا حسنًا جائزًا؟ فإنْ إليه أكان يكون ذلك 

ن ذلك ويك أكانالعرتة  عىلٰ  م: ولو مل يدّل فقلنا هلا: نعم، قالو

 كرتم عىلٰ أنء مل يدّل فأّي يشقلنا: ولو قالوا: نعم،  ًا؟ فإنْ جائز

ون كفي ال يقع النصُّ  وز أنْ جيوقد كان ارج خلواة ورجئعتزلة واملامل

 والعقد؟ وهذا ما ال حيلة فيه، فإنْ  بني أهل احللِّ  ٰى األمر شور

 )عليه هللاصلوات ا( مننيأمري املؤ عىلٰ  النصِّ  بدَّ من قالوا: ال وال

ة روذكإذا  ٰى َم؟ حتَّ ل هلم: لِـالعرتة، قي ألدلَّة عىلٰ ومن ا ا احلجَّ

ب يف وج إنْ  زمان، ألنَّ النصَّ  يف كلِّ  ماماإل ا إىلٰ قلهلصحيحة فننا

 العلل املوجبة له موجودة أبدًا، زمان، ألنَّ  زمن وجب يف كلِّ 

 ن.من اخلذالونعوذ باهللا 

ة رواه ملتواترب ااخل م: إذا كانهل : يقالٰى ة ُأخرمسأل ر حجَّ

ة، وكاالعرتة واألُ   الواحد من لعرتة كخربا منن اخلرب الواحد مَّ

د الباطواال ز عىلٰ جيو ةمَّ األُ  من السهو والزلل ل وحد منهم من تعمَّ

ة وما ليس يف اخلرب املتواتر والا ما جيوز عىلٰ   خرب لواحد من األُمَّ

ل منكم  وِّ املتأ عىلٰ  وزاج، وكان جيتخريله عندكم االسواحد فسبال

ة، فمنل مملتأوِّ ا ما جيوز عىلٰ  ؟ ةالعرتة حجَّ  وجه صارت يِّ أ  ن األُمَّ

ةب: إذا أمجعوا فإمجاعهم تاالكاحب ال صق  نْ فإ ، قيل له: فإذا حجَّ

ة  رتة ة، وهذا يوجب أنَّه ال فرق بني العفإمجاعها حجَّ أمجعت األُمَّ

ة وإواألُ  ُت فِيُكْم كِتَاَب اهللا فْ َخلَّ : «لِهِ َقوْ  س يفكان هكذا فلي نْ مَّ

ِيت وعِ  هذا ين، ودِّ  الة يفمن هو حجَّ فيها  ونيك فائدة إالَّ أنْ » ْرتَ

 .إلماميَّةا قول

أنَّ صاحب الكتاب أشغل نفسه  - عدكم اهللاأس -واعلموا 

ومل من أحّب  ]] وتأويله عىلٰ ١٥٦بعد ذلك بقراءة القرآن /[[ص 

أوييل كيت كيت)،  ة تصحَّ  ىلٰ ل علدلي(ا يف يشء من ذلك:يقل 

 ةاميَّ اإلميعيب  أنْ  ادأرصبيان، وإنَّام عجز عنه الء ال يوهذا يش

ا ال ملنكر، وقد غلط النهي عن اجلهاد واألمر باملعروف وا ٰى  تربأهنَّ

ا تر  لقي بأيدهيا إىلٰ تُ  أنْ  ٰى قدر الطاقة، وال تر ك عىلٰ ذل ٰى فإهنَّ

نَّة وال حيسن لسُّ ب واف الكتايعرال خترج مع من  أنْ كة، وال التهل

 .العدل واحلقِّ ة بسرية يسري يف الرعيَّ  أنْ 

نازهلم ال يف مة ديَّ حابنا من الزي أصأنَّ ب من هذا جعوأ 

عن منكر وال جياهدون، وهم   بمعروف وال ينهونيأمرون 

ة من أدلَّ وننا بذلك، وهذا هناية من هنايات التحامل ودليل يعيب

 .و حسبنا ونِْعَم اْلَوكِيُل ، وهٰى وهلباع ااتِّ ن م ة، نعوذ باهللالعصبيَّ 

ةيف عرف ل تاب: هكتال : ويقال لصاحبٰى سألة ُأخرم  أئمَّ

فمن قوله: ال، ؟ )صلوات اهللا عليه(أمري املؤمنني من  أفضل احلقِّ 

ك والكفر شيئًا أقبح رف من املنكر بعد الرشفيقال له: فهل تع

:  ل لهفيقا قوله: ال،ن مف حاب السقيفة؟ان من أصممَّا ك وأعظم

ري مو أ ملنكر واجلهاد أ لنهي عن افأنت أعلم باألمر باملعروف وا

يقال له: فام مري املؤمنني، ف: أ يقول نْ ؟ فال بدَّ من أ ني ؤمنامل

قيل له: فاقبل مثل هذا  ،يشءاعتذر ب مل جياهد القوم؟ فإنْ باله 

م طل اليولباا يعلمون أنَّ  س مجيعاً نَّ النا، فإاإلماميَّةالعذر من 

 دل علينا باجلهاوِّ  ُهت يومئٍذ وأعوان الشيطان أكثر وال منه ٰى قوأ 

قلَّ كالمك ائط لو عرفتها لرشفرضه ل إنَّام  تعاىلٰ  اهللاإنَّ ره، فوذك

 تابك، ونسأل اهللا التوفيق. كوقرص

بون احلسن بن : يقال لصاحب الكتاب: أتصوِّ ٰى خرمسألة أُ 

به، قيل صوِّ ن لوا:ا قافإذئونه؟ طِّ م ُخت ه معاوية أ  موادعتيف  يلٍّ ع

روف ملعمر بان األاجلهاد وأعرض ع وقد تركبونه هلم: أتصوِّ 

به نصوِّ  قالوا: إليه؟ فإنْ  ونوجه الذي تؤمُّ لا عىلٰ  روالنهي عن املنك

نفسه، ومل يكن معه من أهل  أمنهم عىلٰ ألنَّ الناس خذلوه، ومل ي

فوا ذا عره، فإحابوأصية هبم معاويقاوم  نْ يمكنه أ  البصائر من

العذر ومعه  مبسوط ة ذلك قيل هلم: فإذا كان احلسن صحَّ 

نابر وسلَّ مل]] ا١٥٧ [ص/[ ه الناس عىلٰ طب لد خوق  هأبي يشج

رتم، فلَِم ه للجهاد ملا وصفتم وذكاهللا وعدوِّ  عدوِّ  فه وسار إىلٰ سي

داؤه د كان أعجلهاد وق يف تركه ا ال تعذرون جعفر بن حمّمد 

، ومل يكن معه من شيعته  اويةع مع كان مف من ضعاه أ عرصيف 

بوا باحل فر] قد[مائة ن مل  قوم من أهل الرسِّ كان ام نَّ وإوب، رتدرَّ
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سطوا عذره فقد أنصفوا، ب اينوا وقعًة، فإنْ ا حربًا وال عدويشاه

 ممتنع فسأل الفصل، وال فصل. امتنع منهم وإنْ 

من  ضلفأ  بن عيلٍّ يد زصحيحًا فة الزيديَّ كان قياس  وبعد فإنْ 

 ٰى وكفُقتَِل،  ٰى ألنَّ احلسن وادع وزيد حارب حتَّ  يلٍّ بن عاحلسن 

  عيلٍّ سن بن احل عىلٰ  بن عيلٍّ د تفضيل زي ي إىلٰ دّ ؤب يُ بمذه

 ستعان، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.قبحًا، واهللا امل

ل كتابنا هذا ألهنَّ وإنَّ  ق  ما يتعلَّ ا غاية ام ذكرنا هذه الفصول يف أوَّ

 شّد الِفَرق علينا. هي أ هم وا ردَّ عليوم ةهبا الزيديَّ 

*   *   * 

 هـ):٣٨١ (ت قشيخ الصدوية/ الهلداا

 :اإلمامة ابب  ]]٢٥[[ص 

ة حقٌّ كام اعتق أنَّ اإلمامة حقٌّ  عتقدي جيب أنْ  ، دنا أنَّ النبوَّ

هو  انبي�  9 الذي جعل النبيَّ  ]] ٢٦اهللا /[[ص ويعتقد أنَّ 

، اهللا  إىلٰ اره اختيوإقامته و ماماإلوأنَّ نصب  ًا،إمام الذي جعل

 وأنَّ فضله منه.

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت ( الشيخ املفيدة/ يَّ دتقاالنكت االع

؟  اإلمام بعد عيلٍّ  قيل: َمنِ  نْ فإ ]]٤٢[ص [

بن  احلسني، ثّم عيلُّ  ]] فاجلواب: ولده احلسن، ثمّ ٤٣ [[ص/

دق، ثّم لصاّمد اعفر بن حمج ثمّ ر، الباق  احلسني، ثّم حمّمد بن عيلٍّ 

 نب ثّم حمّمد ضا،الر ٰى بن موس عفر الكاظم، ثّم عيلُّ بن ج ٰى سمو

 دي، ثّم احلسن بن عيلٍّ ااهلن حمّمد ب ثّم عيلُّ ، التقي اجلواد عيلٍّ 

 عليهم صلوات اهللا(ي، ثّم اخللف القائم املهدي العسكر

 .)أمجعني

هؤالء من  دٍ احو ة كلِّ إمام قيل: ما الدليل عىلٰ  فإنْ 

هم نصَّ علي 9 ذلك أنَّ النبيَّ  ل عىلٰ لدليفاجلواب: ان؟ ذكوريامل

َسْنيُ إَِماٌم اْبُن َهَذا اْحلُ : «اْبنِي  هِ َقْولِ  مثلفة اخلال بمتواتراً  اص� ن

ٍة تِْسَعةٍ إَِماٍم أَ  مَّ
ْسطًا  َتاِسُعُهْم َقائُِمُهْم َيْمَألُ اْألَْرَض قِ ُخو إَِماٍم َأُبو َأئِ

ِيف َحقِّ  9مثل َقْولِِه »، وراً ْلًام وَجوْ ظُ  لِئَْت َكَام مُ  ْدالً عَ و

نْ َق َيبْ  : «َلْو َملْ  ائِمِ اْلقَ  َل اهللاُ تِْلَك احِ اَعٌة وَ ا إِالَّ َس يَ ِمَن الدُّ َدٌة َلَطوَّ

اَعَة َحتَّ ال تِي اْسُمُه َكاْسِمي وُكنْيَتُُه َككُ َخيُْرَج َرُجٌل ِمنْ  ٰى سَّ يَّ  نْيَتِي ُذرِّ

الً َكَام ُملِئَْت ُظْلًام َعدْ ]] وَ ٤٤ًا /[[ص ْسطَض قِ  اْألَرْ َألُ مْ يَ 

 صَّ ن مام منهمإ ألنَّ كلَّ و وق متابعته.خمل كلِّ  »، وجيب عىلٰ اً ْوروَج 

م  متواتراً  امن بعده نص�  عىلٰ  ٰ (باخلالفة، وألهنَّ ظهر  )ماهللا عليه صىلَّ

هم غري دي ر عىلٰ عنهم معجزات وكرامات خارقة للعادة مل تظه

 ك.وأمثال ذل تمهوخ ٰىص كعجن احل

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ت خ املفيد (يالش النكت يف مقّدمات األُصول/

إمامة احلسن  لدليل عىلٰ قال: ما ا فإنْ ] ٧٩[ ]]٤٤ص [[

 .لة إمامة أمري املؤمنني ؟ فقل: دالواحلسني 

إمامة التسعة من ولد   قال: ما الداللة عىلٰ  ] فإنْ ٨٠[

سن واحل عيلٍّ  امةكره يف إمم ذما تقدَّ : ل؟ فق احلسني

 ، من التواتر يف األخبار. سنيواحل

  ر يف إمامتهم، عىلٰ باأخ -لك مع ذ -ك هل ل: فقال فإنْ  ]٨١[

يف ذلك ما ليس فيه   فاق؟ فقل: أجل، إنَّ معيواالتِّ  اعاإلمج

 اختالف.

التفصيل للبيان.  قال: هلمَّ به، عىلٰ  ] فإنْ ٨٢[ ]]٤٥[[ص /

نصب  9  رسول اهللاأنَّ  سالم عىلٰ اإل أمجع أهلقد فقل: 

ة مَّ ، لألُ علوداة امن حجَّ عه و، يف رجيوم غدير ُخمٍّ   اعلي� 

 «من كنت مواله، فعيلٌّ  ل:قا طاب، ف، ثّم واجههم باخلاءمجع

ملقام، وال فأوجب له ما لنفسه من الطاعة، ورشيف امواله». 

د عن (السيِّ  -  يف اللغة -  عبارة) خالف بني أهل اللسان أنَّ (املوىلٰ 

 طاع). امل

نت «أ  :  لعيلٍّ  أنَّه قال  عىلٰ  -أيضًا  -مجعوا ] وأ ] ٤٧ [[ص / 

بعدي»، فأوجب بذلك  بيَّ ال ن ه ، إالَّ أنَّ ٰى من موس ون هار  نزلة ي بم نِّم 

  . من بعده، وأوضح به عن استخالفه إماماً   له اخلالفة 

ن حلسيف ا -قال  أنَّه  ]] واتَّفقوا عىلٰ ٤٨[[ص /

ن، قاما أو ماماان إ«ابناي هذ :- )ات اهللا عليهامصلو(سني احلو

 قال. ح املأوضمن امة إلمقعدا»، وهذا يف ا

عددهم عدد نقباء   دية بعئمَّ قال: «األ يف أنَّه  والفخيت ومل

 ار.إمامًا»، بالظاهر الصحيح من األخب عرش، اثنا  ٰى موس

يف فرتق ا تقال: فإنَّ الشيعة أنفسه ] فإنْ ٨٣]] [٤٩[[ص /

ا ما ذكرمتوه مع  لنيصحُّ وال، فكيف وأق مذاهب  مة عىلٰ مااإل

 يف تأويل صحُّ يالذي وجه ال ك عىلٰ ذل حُّ يص فقل:االختالف؟ 

.. يف  كان أهل فرقه اختلفوا. يات، وإنْ اآلتثبت  ماالقرآن، و

ة، وفرائضه، خاصَّ   نبيِّ عالم الإاملعجزات، وبام يثبت به 

 فيها اختالف. سلمني ملان بني اك نْ نه، وأحكامه، وإنَوُس 

*   *   * 
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 هـ):٤١٣ت/ الشيخ املفيد (ت قاالل املأوائ

 9 نبيِّ الأنَّ اإلمامة بعد  عىلٰ  ةيَّ ماماإلتَّفقت ] وا]٤٠ص [[

واحلسن واحلسني، ومن بعد يف   ة، ثّم يف عيلٍّ بني هاشم خاصَّ يف 

 آخر العامل. وأمجعت إىلٰ  دون ولد احلسن   ولد احلسني

ئرهم ز ساوأجاخالف ذلك،  من الِفَرق عىلٰ  ذكرناهن عتزلة ومامل

ة يف ا الزيديَّ هتازأجم، و بني هاش غرييف ةامة اإلمإالَّ الزيدية خاصَّ 

 .سني د احلغري ول

*   *   * 

 نصَّ عىلٰ  9 أنَّ النبيَّ  عىلٰ  ميَّة اإلما]] واتَّفقت ٤٠[[ص 

أمري  وأنَّ ، مامة احلسن واحلسني بعد أمري املؤمنني إ

 نصَّ  ]]٤١كام /[[ص  هامأيضًا نصَّ علي  ؤمننيامل

 ٰى سوَرق ناه من الفِ ددَّ ن عملعتزلة وم. وأمجعت ا9 الرسول

يكون للحسن  نكروا أنْ وأ الف ذلك،خ عىلٰ ة الزيدية اجلاروديَّ 

 والتوقيف. إمامة بالنصِّ  واحلسني 

 )لهليه وآ عصلوات اهللا(أنَّ رسول اهللا  عىلٰ  اميَّةاإلمواتَّفقت 

عليه  ا عليه كام نصَّ ه نصَّ جدَّ نَّ أباه ووأ بن احلسني، عيلِّ  عىلٰ  صَّ ن

ملعتزلة مؤمنني. وأمجعت اًا للامإمأنَّه كان بذلك ، و9ول الرس

 أصحاب احلديث عىلٰ  ون إىلٰ ة واملرجئة واملنتمُّ لزيديَّ وا واخلوارج

  بن احلسني يكون عيلُّ  بأمجعهم أنْ خالف ذلك، وأنكروا 

 . سلمنية املأئمَّ من اإلمامة ألحد  توجب  بهة بام مَّ إمامًا لألُ 

 رشثنا عا 9 سوللرة بعد امَّ ألئا أنَّ  عىلٰ  ماميَّةاإلاتَّفقت و

داهم من أهل امللَّة، وحججهم  من ع لك كلُّ وخالفهم يف ذإمامًا. 

لقياس العقيل خالف اجلمهور ظاهرة من جهة ا  ذلك عىلٰ يف

  ك به إىلٰ  التمسُّ الذي يفيض هان اجليلِّ لربوا والسمع املريضِّ 

 .قنيالي

 *   *  * 

 ):هـ٤١٣(ت يد الشيخ املفاملختارة/  فصولال

 تصُّ فيام خي )اهللاأيَّده (يخ م الشن كالوم] ]١٤٩[[ص 

هأدام (أهل اإلمامة، قال الشيخ اهب مذ قال قائل:  : إنْ )اهللا عزَّ

  ثني عرشاال القول بإمامة اإلماميَّة م معرشكيف يصحُّ لك

مل يبلغ غري ص وه وهو صبيٌّ أب فيهم من خلَّفهون أنَّ نتم تعلموأ 

 بن عيلِّ بن  دمّ كأيب جعفر حمه، بلوغرب لم وال قااحل

اته سبع سنني، وكقائمكم عند وفبوه وله وّيف أوقد تُ ،  ٰى موس

عونه وسنُّ الذي  رين مخس سنني.ه عند وفاة أبيه عند املكثتدَّ

منة أنَّ من األز يف زمان تقضالتي مل تن داتوقد علمنا بالعا

 وال حللمي اكن من بالغناه، مل يذكر  ماه من السننين لمن كا

َتَ َوا�ْتَ : يقول ىلٰ تعا اهللامقاربيه، و
ْ

وا ا�
ُ
ٰ  ا�ٰ ل  إِ  َح��

َ
 ذ

َ
وا ا���

ُ
غ
َ
َح  ا بَل

إِ 
َ
ُعوف

َ
�
ْ
اد

َ
 ف

ً
دا

ْ
ُهْم رُش

ْ
ْستُْم ِمن

َ
 آ�

ْ
وَ ن

ْ
�
َ
ِْهْم أ ُهمْ ا إِ�َ

َ
وإذا  ]،٦النساء: [ ا�

ام مواهليف أ سني هذين النف ىلٰ د أوجب احلجر عق  تعاىلٰ ان اهللا ك

 اإلمام هو ألنَّ إمامني  كوناي ل أنْ بطيتام، مجلة األ ك يفذل إلجيابه

 ين والدنيا. مجيع أمر الدِّ خللق يفا  عىلٰ الوايل

أموال اهللا  يكون الوايل عىلٰ  ]] وليس يصحُّ أنْ ١٥٠[[ص /

يعة الرش ون عىلٰ س واملأمت واألمخاا من الصدقاهكلِّ  تعاىلٰ 

   من ريكث جز عىلٰ احلام واكَّ واحلُ  ضاةوالقهاء وإمام الفقام واألحك

درهم   ة له عىلٰ ألعامل، من ال واليا  رضوب مناب يفوي األلبذ

النظر لنفسه ومن هو حمجور  عىلٰ واحد من مال نفسه وال يؤمن 

ه، وهذا لك واستحالتض ذه ونقصان عقله لتناقنِّعليه لصغر س

 ة.صَّ خا اإلماميَّةاهب بطالن مذ يل عىلٰ دل

ام اهللا أد(يخ ش: قال ال- وفيقالتوباهللا  - لكعن ذواب فاجل

بصرية له،  ملن ال ع الشبهةم يوهم الضعفة ويوق ال: هذا ك)هعزَّ 

قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه. ومجلة   ع بظاهرهروِّ ويُ 

الباب، يف هذا  ؤالء القومي اعتمدها هالتالقول فيه: إنَّ اآلية 

ن بطال ىلٰ ا وتدلُّ عصهخصو توجبة بداللة امَّ ة وليست بعاصَّ خ

 العذر يفقد قطع  نه وتعاىلٰ حا اهللا سبأنَّ  ها. وذلكوملعم داالعتقا

عصمة من نصبه للرئاسة،  ن أوجب له اإلمامة ودلَّ عىلٰ كامل م

مامة هذين ي إوالدليل السمع يسالقيا وقد وضح بالربهان

م الذين يتاام من مجلة األلك خروجهفأوجب ذ ،إلمامني ا

هتو  الكالم. وهمنح جَّ

ٰ وَ  :تعاىلٰ ه قول وصالعقل خص أوجبام ك
َ

ٍء   اُهللا � ْ َ
� 

� ُ
�

دِ 
َ
عدم العموم من  ]، وقام الدليل عىلٰ ٢٨٤:  [البقرة � يرٌ ق

وِ�يَْت مِ : قوله تعاىلٰ 
ُ
ءٍ َوأ ْ َ

� 
� ُ

تَ ]، و٢٣ مل:[الن ْن �
َ
ا ْحنَ �

 
َ
 َعل

َ
ءٍ اَب بْوَ يِْهْم أ ْ َ

� 
� ُ

� وله ع ق صَّ اإلمجاخام ، وك]٤٤نعام: [األ

 :  تعاىلٰ 
َ
 اف

ْ
ْم مِ اَب ا طَ ُحوا مَ �ِ ن

ُ
�

َ
سَ نَ ل

�
َ�ٰ  ال�

ْ
  اِء َمث

َ
ال

ُ
 َوث

َ
 ث

 اَوُر�َ 
َ
بغري هذا احلكم ممَّن  نبيَّ ]، فأفرد ال٣[النساء:  ع

 مه اخلطاب.]] انتظ١٥١ [[ص/

 : وله تعاىلٰ صَّ العقل ق  خوكام
�
تَ إِن

ْ
�

َ
نَ ا أ

ْ
ا�ِِمَ� نَ ا �ِلد  اظ�

ً
  را

حَ 
َ
هاادِ ُ�َ  ِهمْ اَط بِ أ

ُ
عْ  َوَمنْ : اىلٰ تعوله وق ]، ٢٩[الكهف:  ق

َ
ِص �

ُ َو�َتَعَ اَهللا  ُه نَ وَدهُ يُ د� ُحدُ َورَُسو�َ
ْ
ِخل

ْ
 خَ د

ً
 �ِ ارا

ً
 ايهَ اِ�ا
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ِلمْ َوَمْن : ]، وقوله تعاىلٰ ١٤ [النساء:
ْ
ظ

َ
ُ�ْم نُذِ  مِ �

ْ
 ن

َ
ُه َعذ

ْ
  ق

ً
ابا

 
ً
بِ�ا

َ
 النون وذا ٰى سفأخرج آدم ومو ]،١٩ان: [الفرق  � ك

 صغريوقع منهم ظلم ن ني الذياحلوالص األنبياء من  هموغري

 التفصيل.  كرهم عىلٰ إذ مل يذ يف رصيح التنزيل فذكرهم اهللا

ت ا َّ وكام اختصَّ  وَ اق من قوله: آلية يف الرسُّ
ُ

اِرق   ارِ ا�س� َوا�س�
ُ
ة
َ
ق

 
ْ
ا�

َ
ُهمَ ف

َ
يِْد�

َ
سَ مَ اًء بِ ا َجزَ َطُعوا أ

َ
 ا نَ�َ بَ ا ك

ً
ٌز  ِز�ُهللا عَ َوا ِمَن اِهللا اال

ومل يعّم  ارق دون سسارق  ت يف]، فجعل٣٨دة: ائ[امل �يٌم كِ حَ 

 َّ ت آيةاق، وكام اختالرسُّ   القتل قوله: صَّ
ْ
َس بِا��ف

ْ
 ِس ا��ف

 حه.]، وأشباه ذلك ممَّا يطول رش ٤٥[املائدة: 

ا بخصوص م معرتفاً  اإلماميَّة بام حكيناه عىلٰ  ملستدلُّ وإذا كان ا

ف ام خولَق فيه وربَّ وفِ ه ربَّام وعيدَّ ي يلبدلعموم هر ظاال هو عىلٰ 

ية احلجر ا خصوص آحرجة يف اعتقادهغري  إلماميَّةانت ه، كافي

التنزيل الذي أذكره  عليه اإلمجاع عىلٰ يل يوجبه العقل وحيصل بدل

ة أنَّ هذه اآليةوذلك أنَّه ن، والبيا  خيتصُّ  ال خالف بني األُمَّ

اس،  يني يوجب اإلالذل امكاإل حدِّ  عن وللنواقص العق انتظامها

اصل لبالغي العقل ما هو ح ه منحصل لملن نتظمة فلم تُك م

 .ة مَّ تكون منتظمة لألئ ل أنْ الرشاد، فبط م من أهلاحلل

شبهة له ا]] والذي يكشف لك عن وهن هذ١٥٢[[ص /

لو من ية ال خيهبذه اآل أوردها هؤالء الضعفاء هو أنَّ املحتجَّ التي 

دل، تسليم ج لنفسني ا مة هذينإمايعة ش للامً لِّ مس يكون أنْ 

مسلِّام كان  فإنْ حال،  هبا عىلٰ  تهام غري معرتفماممنكرًا إل أو

االعرتاف بخروج من  ورته إىلٰ فقد سقط احتجاجه لرض لذلك

ملعارف وعصمه من الذنوب واملآثم، لَّفه اه وكعقل أكمل اهللا 

 .ماماه لإلما وصفن ية ووجوبهذه اآل من عموم

 ألنَّ  ٰى ة معنيذه اآللكالمه يف تأويل هن مل يكًا منكران ك نْ وإ

نكاره إلمامة من صله، وألنَّ إإالَّ بأ ن فرع ال يتمُّ التأويل للقرآ

ا وال يفقره عليه عتامداال اه بغري اآلية التي تعلَّق هبا يغنيه عنذكرن

 رجحان، معمن الب رض ىلٰ يعتمد ع اعتمد عليها فإنَّام إليها فإنْ 

ٰ َواهللاُ ه: م قولالم من احتجَّ بعموك كون يينئذٍ مه ح كالأنَّ 
َ َ

�    
� ُ

�

ءٍ  ْ َ
ِديرٌ  �

َ
ازعته يف املخلوق، ]، مع من٢٨٤:  [البقرة � ق

َوَمْن   له:بعموم قوق إنكاره القول بالتعديل، وككالم من تعلَّ و

 
َ
ُه َعذ

ْ
ُ�ْم نُِذق

ْ
ِلْم ِمن

ْ
ظ

َ
� 

ً
  ابا

ً
بِ�ا

َ
ره نكاإع م]، ١٩قان: لفر[ا � ك

ثواب، ل الم من أهأهنَّ  من الكبائر والقطع عىلٰ ء انبياأل عصمة

 ناظر.  ال يصري إليه وهذا ختليط

وقوعه يف عموم  يصحُّ  قد يقع يف القول والع أنَّ اخلصوص م

بالكامل والعصمة،  ة مَّ ئلعموم األ وجبالعقل، والعقل م

ص ووجب خص  فسنيهذين النإمامة  فإذا دلَّ الدليل عىلٰ 

 ارتياب. البا عدامهة فيمن آليا

جلنس ا فيجب استيعاب اعندنيغة له ال ص موممع أنَّ الع

عن  ٰى تعرَّ  ٰى ليل يقرتن إليه، فمتام جيب ذلك بدفظ، وإنَّ بنفس الل

موم هذه اآلية، وهذا ع دليل عىلٰ ال الدليل وجب الوقف فيه و

وه.  خالف ما تومهَّ

وه  لو ذكرئاً شي ابيف هذا البا ا قد نسو خصومنأنَّ  عىلٰ 

ملك عن هذا االحتجاج، وذ همفرصل : وله تعاىلٰ ون قخيصُّ  أهنَّ

 وْ  يُ�ُم اهللاُ يُوِص
َ
 ِ� أ

َ
 ال

�
 ِدُ�ْم �ِ�

ُ
ل

ْ
ِر ِمث

َ
َحظ�  ]] ١٥٣[[ص /ك
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ْ
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َ
ثَ ف

ُ
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ُ
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َ
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َ
ِ ف

ْ
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ْ
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َ
 ا تََرَك وَ ا مَ ْوق

ْ
�ِن

 
َ
 َدةً احِ وَ نَْت �

َ
ل
َ
 ا��  َهاف

ُ
رجون ولد ]، وُخي ١١ء: انسل[ا ْصف

 ينقضه القرآناآلية بخرب واحد  هذه ن عمومم 9اهللا  سولر

وا خيصُّ  ن خصومهم أنْ ، وال يقنعون مد فاق آل حممّ اتِّ  هويردُّ 

 ن القياس وتواتر األخبار بالنصِّ وبرها بدليل العقلام آية األيت

لقوم! وال ء االن هؤب مأعج ٰى ن رأ فم ،ة ئمَّ هؤالء األ عىلٰ 

يق للصواب لتوفنسأل ام، واهللا حكا أشّد جورًا يف األوال لمأظ

 ه.بمنِّ

*   *   * 

هأ (وسمعت الشيخ  ]]٢٨٦[ص [ ول: وممَّا  يق )دام اهللا عزَّ

 9 أحقُّ بمقام النبيِّ  )عليهمصلوات اهللا (د يشهد بأنَّ آل حممّ 

 أوىفٰ من قد ض الذي نظماس يف الممَّن عداهم من سائر الن

 :بن زيد األسدي  ميتلكا حتجاج، قولاال

ث ووون مل يُ يقول    تراثه لوالرِّ

  وأرحُب كت فيه بكيل لقد رش  

   ون ومحريوعك وخلم والسك

  ان بكر وتغلُب واحليَّ  وكندة 

   رها حيابلت عضوين مننتشوال ا

  وكان لعبد القيس عضو مورُب  

   سواهم ن خندف يفوال انتقلت م

  واثقبأ  س هبا ثمّ قي دحتاقت وال 

ةر فيهوال كانت األنصا    ا أذلَّ

  غيُب  بًا عنها إذ الناس  غيوال 
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   ًا وخيرب بعدهاهدوا بدرهم ش

  ماء تصبُب ويوم حنني والد 

   وأشبلوائر وهم رئموها غري ظ

  بأطراف القنا وحتدبواعليها  

   اهمسو هي مل تصلح حليٍّ  فإنْ 

  أوجُب و أحقُّ  ٰى بلقري اإنَّ ذوف 

ه ه بجهلبتُ  بعض كُ قال يف ] وقد كان اجلاحظ]٢٨٧[ص [/

جَّ به يف هذا الكميت وما احت ه لوالة وعناده: إنَّ الشيع به عىلٰ عصُّ وت

وهذا  .ل حمّمد يف تقديم آ ةل مل تعرف الشيعة وجه احلجَّ القو

 له،قة لسخف عماملالئ محاقاته يف الديانة واختياراته ينضاف إىلٰ 

ن ب  عيلُّ  املؤمننيالشيعة وأمري عىلٰ هذا ثل م يذهب أنْ  ف جيوزوكي

ية يف جواب معاو ىلٰ احتجَّ به ع إمام الشيعة قد  طالبأيب 

 همكلِّ  عىلٰ و ،اخللفاء حسدَت  يه: (لكلِّ ه إليه الذي يقول فكتاب

وش)،  قاد اجلمل املخشبيعتهم وأنت كاره كام يُ  اد إىلٰ قتُ  ،بغيَت 

 ه:ل لقا نْ بأ صلا الفهذ عن ني ؤمنامل ابه أمريأجف

غي من شيمتي، بل والبقي لُ حلسد من ُخ يكون ا أنْ  «حاشا هللا

وشيمتهم إذ حسدتم أبيك وأهل بيتك ق لُ وُخ  قكلُ لك من ُخ ذ

حلرب ، فنصبتم له اهللا من فضلهه اما آتا عىلٰ  9سول اهللا ر

 ٰى حتَّ  عليهيتم موطن وبغ وكنتم أصحاب رايات أعدائه يف كلِّ 

 ذا. هب صلم يتَّ كاليف »، اهللا بكم ظفرهأ 

ا  ثّم قال أ إينِّ وم فمر القكراهتي أل: «أمَّ منه وال  لست أتربَّ

نحن أهل بيته قبضه اهللا إليه و 9أنَّ رسول اهللا ه، وذلك نكرأُ 

نا، فام ا وال يبخسونا حقَّ عنَّ : ال يعدل الناس س به، فقلنالناأحقُّ ا

ا طلبون هذي عدةسقيفة بني سا ىلٰ ت إصارصار قد نراعنا إالَّ واأل

حتجَّ أبو بكر ، فاتبعهامعمر فيمن بو بكر إليهم و، فصار أ مراأل

ول اهللا منهم ألنَّ رس 9 بمقام رسول اهللا شًا أوىلٰ هم بأنَّ قريعلي

ل بذلك إوتومن قريش،  9  نصار، فإنْ األمر دون األ ىلٰ صَّ

ة أليب بكر بقريش فنحن أح هللا ممَّن اول برسس قُّ الناكانت احلجَّ

 يكن مل وإنْ ّصهم به، ها إليه وأخكلِّ ن قريش ب مأقر ا ألنَّنانمتقدَّ 

يتلو هذا ال واهم»، يف كالم دع عىلٰ  ابة فاألنصار مع القرلنا حقٌّ 

 ا املكان. هذ إيراده يف نا إىلٰ حاجة ب

كالم أمري  ٰى نظم الكميت معن]] وإنَّام ٢٨٨[[ص /

م يزل آل فل معاوية، ة عىلٰ جَّ احل كالمه يف ريف منثو  املؤمنني

 موتكلِّ لك، ومون بذتجُّ حي ري املؤمنني بعد أم  ّمدحم

 األخبار ه، وذلك موجود يفانه وبعدلكميت ويف زمالشيعة قبل ا

 ة.والروايات املشهور املأثورة

ه اجلاحظ يف البهت سقط كالمه  الذي بلغ احلدِّ  ومن بلغ إىلٰ 

ل من فتإنَّ  ال:ق  وبني من ومل جيد فرقًا بينه ةابح  أوَّ  ب احلجَّ

م كانوا قبل ، وأ شعره املعتمر يفبن  ذاهبها برشلة يف معتزللم هنَّ

ة منهم الكالم ك ٰى ومن تعاطك مقلِّدة، ذل ان سخيف احلجَّ

 شعره. الناس عىلٰ  ٰى وبن فق هلم برشتَّ ا ٰى عيف الشبهة حتَّ ض

ن ضمَّ تت ة قبل برشدقالوا: هذا هبت ألنَّ كتب القوم موجو فإنْ 

 .نيهاحلجج والربا

شيعة ل الصوناد، ألنَّ أُ جاحظكم هبت وعبه  ٰى أت وما قيل هلم:

ميت ت يف األثر قبل الكملصنَّفاالسرية واب تُ ورواياهتم وكُ 

امدهم يف لقرابة واعتبا احتجاج آل حمّمد  موجودة فيها

واالختصاص به يف النسب، ومن نظر يف  9سول اللصوق بالر

 ريه.أغناه عن غو كلالصحابة عرف ذة شيع ولق سقيفة وال كتب

عة بالقرابة يشء الشية وحتجاج العلويَّ  من زعم أنَّ اأنَّ  مع

، إذ اجلامعة ه يدفع االضطرارة من ُيناَظر ألنَّ يف منزل ث، مل يكنحمدَ 

من جهة العادة كالطبع  ذلك وقد صار سبقها إليه مطبقة عىلٰ  هاكلُّ 

م من حد وا انفاقها بلسالتِّ  جبهوف مخال صاحبه الذي ال يتوهَّ

 واالعتامد عليه.به ق التعلُّ  عىلٰ 

*   *   * 

 هـ):٤١٣ ة/ الشيخ املفيد (تويَّ الرسئل املسا

 بتُ ة يف الكُ واألئمَّ  لنبيِّ فصل: [البشارة با ]]٤٣[[ص /

 ]:وىلٰ األُ 

، فقال  ب األُوىلٰ تُ يف الكُ  ة ألئمَّ وا بالنبيِّ  اهللا  د برشَّ وق 

ه، ونيقرُّ ب تُ أهل الكُ ، وائه بيأن عىلٰ أنزهلا  التيبه تُ  بعض كُ يف

يف  إبراهيم اخلليل  ٰى اجه ننَّ يعرفونه: إ ٰى واليهود والنصار

سامعيل، إ ت عليك وعىلٰ  قد عظَّمتك وباركاته: «إينِّ مناج

، وجعلت منهم  اا جد� رهتم جد� عظيًام وكثَّ  رشاثني ع منه علتوج

 ة عظيمة». شعبًا عظيًام ألُمَّ 

 .األُوىلٰ  عاىلٰ ب اهللا تتُ  كُ ك كثري يفذل شباهأ و

*   *   * 

 هـ): ٤١٣د (ت ملفياة/ الشيخ اروديَّ املسائل اجل

ة من  لويَّ فقت الشيعة الع) اتَّ بعد، فقدا (أمَّ ]] ٢٧[[ص 

اة اإلمامة كانت عند وف أنَّ  ة عىلٰ روديَّ اجلا ةيديَّ الزو ميَّةاإلما
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ت انا كوأهنَّ ، لب  طاأيب بن  عيلِّ املؤمنني ألمري 9 النبيِّ 

بعد  بن عيلٍّ ني للحسو ،عدهمن ب  للحسن بن عيلٍّ 

 ال خترج احلسني من ولد فاطمة  بعد ا من وأهنَّ ،  أخيه

هم ف ، هلمالَّ ح إتصلها سواهم وال يستحقُّ  غريهم وال منهم إىلٰ 

األرض ومن عليها وهو  اهللا يرث ٰى أهلها دون من عداهم حتَّ 

ي الذ]] ٢٨/[[ص  عدب يقانذان الفرف هختلا مّ لوارثني، ثخري ا

  ما وصفناه. م عىلٰ اقهفتِّ ه من اكرناذ

  لبهولده لص يف ني اإلمامة بعد احلس إنَّ  :ةيَّ اإلمامفقالت 

ه ي عمِّ ن إخوته وبنه مغريو خيه احلسن ة دون ولد أ خاصَّ 

ها تحقُّ وال يس  لولد احلسني إالَّ ا ال تصلح وأهنَّ  ،الناس وساير

 عة.الساتقوم  ٰى حتَّ  ن عداهمهم ممَّ ريغ إىلٰ رج عنهم خت وال همغري

يف ولد   احلسني  بعد اإهنَّ  :ةاروديَّ ة اجلوقالت الزيديَّ 

 ؤمنني غريهم من ولد أمري املدون   واحلسني احلسن

وها يف ولد أمري ة الناس، وحرصافَّ بني هاشم وك ريوسا

ل ا قوكرووأن 9اهللا فاطمة بنت رسول  (من  املؤمنني

دون ولد  هبا) ولد احلسني  ختصاصا يف ميَّةاإلما

 اه. كرنذها فيهم حسب ما حرص وخالفوهم يف  حلسنا

*   *   * 

ة يَّ قد وضح عندي قصور الزيدل قائل: قا إنْ ]] ف٤٣[[ص 

ة مجحتعن اال ة عليهم فيام اج لصحَّ قاهلم، وبان وثبتت احلجَّ

من  رددتم عليهمدكم أج  مل أينِّ هم به من الكالم، غريعارضتمو

 احلجاج. عن مهبا ظهر عجزه التي ٰى ودعال

دليل   منهم إىلٰ به   بام انفردتمقِّ ون يف إثبات احلرجعهل تف

تي ال لا ٰى الدعو ون عىلٰ البيان أم تقترص كم عىلٰ مذهب به خيتصُّ 

ة احلكم فيها عند أحد من العقالء فتشاركوهم يف العجز و حجَّ

 اد؟عتقوااليف الرأي  يهم باخلطأعل

امة إليه من إمنا بفيام ذه نقترصه: لسنا ل يل]] ق ٤٤[[ص /

ا يف مذاهبهم الذي أفسدناه نلفوما جلأ إليه خما عىلٰ  تنا أئمَّ 

مد أدلَّة يف هان، بل نعتلربه من اي قوهلم فيعن تعرِّ  ايَّنَّبجاج، وباحل

 ف. صوابه ال يمكن الطعن فيها مع االنصا

ة عىلٰ احل وضعتوا يل مقال: ثبِّ  فإنْ  مامة يه يف اإلون إلهبذما ت جَّ

بيهام أمري وبعد أخيه وأ ده بع لد احلسني  وها يف وحرص

ة الز  مننياملؤ حمض  عة إىلٰ ة الراجيَّ يدبعده بام يباين حجَّ

 لبيان؟ ا من ةالدعاوي العريَّ 

 ُأصول يف فرع عىلٰ  ة يل له: الكالم يف أعيان األئمَّ ق 

ذه ستقّر هت مل ٰى عتبار، فمتاال حيحجبة هلم بصصفاهتم الوا

 ذكرناه. ما  يني عىلٰ لتعمن ايف فروعها ول كن القول مل يماألُص

   زمان.جوب وجود إمام يف كلِّ ك: وفمن ذل

الح م واالستصهلري تدبال من اللطف للعباد، وحسُّ ملا جيب 

 الرئيس العادلحلصول العلم بأنَّ اخللق يكونون أبدًا عند وجود 

  السلطان.ار وعدم االنتش دنوأقّل فسادًا ع منهمًا أكثر صالح

 ن العصيان مأمونمام معصوم ماإل أنَّ ]] ومنها: ٤٥ [[ص/

 ه السهو والنسيان. علي

يف  حلقِّ ن امن يقارف اآلثام، ويسهو ع ق بسياسةللفساد اخل

رئيس   عن الصواب وحاجة من هذه صفته إىلٰ ام، ويضلُّ األحك

 ج. اإلعوجا ندمه عقوِّ فلة ويُ الغ عندهه نبِّ ليُ ون من ورائه يك

ة يف ما حيتاج إلييع بجم كون عاملاً ي نْ ه جيب أا: أنَّ ومنه ه األُمَّ

 ام. ألحكا

، حلقه العجز فيه د له وإمام.  مُ  ىلٰ واحتاج إا وإالَّ  سدِّ

 ين عند اهللا. ة رعيَّته يف الدِّ كافَّ  عىلٰ ب فضله وجو ها:نوم

 بال يني (قوالً وفعالً لدِّ م ايف التعظي مجاعتهم ىلٰ مه علتقدُّ 

) ملن غريه ينيالدِّ  يف التعظيمم جوب التقدُّ لة و، واستحاارتياب

ريه من غ ىلٰ إ ام يستحيل إيصال أعظم الثواب، كفضل منه عند اهللاأ 

 .  تعاىلٰ اهللا أفضل عمالً منه عند

 وإذا ثبتت هذه األُصول وجب إبانة اإلمام من رعيَّته بالنصِّ 

ذ ال عادات، إرق للاالعلم املعجز اخلنه وعي ]]٤٦/[[ص  عىلٰ 

الصادق  نصِّ صفات إالَّ بال هذه ن جيتمع لهبم املعرفة إىلٰ ق طري

 رناه. ذكما  ، أو املعجز عىلٰ تعاىلٰ  اهللاعن 

ة والرسالة الواردة عن اهللا نبوَّ عرفة بالامل ام أنَّه ال طريق إىلٰ ك

للعقول حسب ما اهر ز بم، أو معجتقدَّ  نبيٍّ  إالَّ بنصِّ  )جلَّ اسمه(

 ناه.  صفو

 ك يفد ذلومل نج ة مَّ أعيان األئ ىلٰ ع النصُّ إذا وجب و

ؤمنني ملأو البيان إالَّ يف أمري ا ٰى دعوال عىلٰ  9 نبيِّ أحد بعد ال

م [األئمَّ ث ولده  منة حلسن واحلسني واألئمَّ وا ة] بت أهنَّ

ة األُصول امل  اه.منقدَّ  ما رة عىلٰ قرَّ بشاهد العقل وإجيابه لصحَّ

ي نَّ النصوص التإخلالف: من أهل اال قائل ق  فإنْ  (فصل):

 فليذكروا وإالَّ خبار هبا آحاد، موضوعة واأل ة ماميَّ اإلرووهنا ي

 ياب. تواالر فيها كَّ تها بام يزيل الشصحَّ  عىلٰ ا وقها أو يدلُّ رُ طُ 
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يف مذهبها الذي وصفناه عدم  اإلماميَّة قيل له: ليس يرضُّ 

ة جَّ نع من احل، وال يمهم تأئمَّ  لنصوص عىلٰ ار اأخبلتواتر يف ا

 فيام ةالدالئل العقليَّ  إليها من ن اقرت آحاد، ملا  بارم هبا كوهنا أخهل

يناه ورشحناه من /[[ص س اإلمامة وصفات ] وجوب ]٤٧مَّ

ا لو كانت باطلة عىلٰ ة لبدال ة ئمَّ األ م اخلصوم  أهنَّ ما تتوهَّ

ة بام ئمَّ األ ود النصوص عىلٰ لور جبةقول املولعلبطل بذلك دالئل ا

فاق التِّ با نا تمن أئمَّ  ناهمن ذكر ٰى يف سوعدم ذلك ه، وانَّبيَّ 

 - ه ومنِّ بحمد اهللا - تالف وهذا بنيِّ اخ يوجدوالظاهر الذي ال 

 ء.شياألدرك به ايُ  عقلملن كان له 

*   *   * 

 هـ):٤١٣اإلفصاح يف اإلمامة/ الشيخ املفيد (ت 

عرفة هبذا اإلمام،  ملوين عن افخربِّ  قال: نْ فإ]] ٢٧[ص [

جر الذي يؤ علتطوُّ ها كسائر اإلينام، أم مندوب األ عىلٰ ضة أمفرت

 كه اآلثام؟تارتسب فاعله، وال يك

ائض فر ض الزم كأوكد: بل فره]] قيل ل٢٨[[ص /

 .اإلسالم

*   *   * 

  ـ):ه ٤٣٦ت  (  السيِّد املرتٰىض   / جوابات املسائل الطرابلسيَّة (خ)

 ة:ة للزيديَّ مساملسألة اخلا]] ١٨٦ [[ص

صدنا ا ق ا إذا وأهنَّ نَّ م أ تعل اإلماميَّةطائفة  :اقالو ]]١٨٧[[ص /

ت اهللا اصلو(ثبِت به أمري املؤمنني  نُ ا بامخصومن حتجاج عىلٰ اال

لعذر املوجب للعلم املزيل طع لرب القااخل دنا عىلٰ عتما )عليه

ارًة ت كانوا يامرونا وإنْ  هبهدير وما أشللشكِّ والريب كخرب يوم الغ

ته وتارًة يف ري أم إذا كانت إمامةقالوا: وتأويله.  يف صحَّ

مة من بعده إماكون من هذا الوجه فت ام ثبتتإنَّ   املؤمنني

مع من  ا: ولسنا نسالو. ق  إمامته تثبتت من حيث ثبت

ون إليه والريب فيام يذهب خربًا يقطع العذر ويزيل الشكَّ  ةماميَّ اإل

ة ساق ماماإل من ب علينا  وجيا وغري الزمة لنا، عنَّ طةة، واحلجَّ

م علاملذلك أالَّ  لد علامء و ىلٰ ع  ولد احلسنيء  ُنقدِّ

هو  نني كانس اإلمام من أيِّ هذين احلأنَّ  عتقد، بل ن احلسن

ب  اإلماميَّةومذهب  لوا:قيقة. وقااحل فضل عىلٰ األ يف التقيَّة ُيكذِّ

عون  م ي هم،خلربمن سامعنا ما يدَّ يَّنون بكتامن أمرهم تدوذلك ألهنَّ

ال ، وواترشهور املتامل م املستور مقاموليس يقوخبارهم،  أ وسرت

 يف دين وال دنيا.ة حجَّ  أحدًا مل يسمع بهيلزم 

 تكليف أنْ  ال الواجب يف: اعلم أنَّ - يقلتوفباهللا او - اجلواب 

صب له من  ينو  به فه العلمعلَّة املكلَّف فيام كلَّ  يزيح اهللا تعاىلٰ 

فاق جنس س جيب اتِّ علم، وليال ي إىلٰ ذلك ما ُيؤدِّ  عىلٰ ة الدالل

 العلم وإنْ  ء إىلٰ تتَّفق يف االفضا لغرض أنْ  انَّامونوعها وإ لةالدال

ها لة ال ُينازع فيها. وهذه مجق رُ فاوتت طُ تاختلفت أجناسها و

ل، وإذا كانت ثابتًة فالواجب عىلٰ حم ة امبإم علمُكلِّف ال كلِّ من صِّ

ل لك وُجيعَ ذ  عىلٰ ن ُيَدلَّ أ من أبنائه  ملؤمنني ا من ييل أمري

 ريقهة لطة والكيفيَّ نسيَّ ف يف اجلخال وإنْ العلم به  ىلٰ له طريقًا إ

 بطريقة اإلماميَّةلَّ  أن تدإالَّ ذا ه، فلم يبَق بعد  بات إمامتهإث

من   متهإما  ا إىلٰ إمامة من ذهبو ب للعلم وتزيل الريب عىلٰ توج

 ماميَّةاإلإذا مل جتد  ، وقد فعلوا ذلك، وليس نياملؤمن ولد أمري

تهم أ يف النصوص عىلٰ  أخباراً  والظهور الشياع  يف جتري ئمَّ

بطالن  ع عىلٰ ُيقطَ  نْ أخرب الغدير  ٰى لروايتها جمرلف ملخاوتسليم ا

عليها  بارًا قد تواتروا هبا وهم كثرة ال جيوزم أخقوهلم، ألنَّ هل

تهإمامة أ يضتقتذب الك َر إلمامة إذا ُنظِ أعياهنم با عىلٰ  والنصُّ م ئمَّ

تها. ُعلَِمت فيها   صحَّ

هللا ات اصلو(مري املؤمنني ن ييل أ ة مإماما نسلك يف أنَّ  عىلٰ 

الطريقة التي   نائهمن أب ةمَّ ]] من األئ١٨٨/[[ص  )عليه

من دَّ  ب اإلمام الالتقسيم وأنَّ  املبنيَّة عىلٰ  مامته  إسلكناها يف 

 ةإلماميَّ اإالَّ يف من ذهبت  ا ال نجد هذه الصفةوإنَّ ، ماً كونه معصو

ة  متأّتية يف إمام ُوِجَدتقة لطريلت هذه اؤمِّ تُ  ٰى مامته، ومتإ إىلٰ 

ت يف إمامة أمري املؤمنني تَّ كام تأه امتإم اإلماميَّةن ُتثبِت يع ممج

مامة اإل باتالطريق إث هذا عىلٰ  ٰى ، فقد تساو )ات اهللا عليهصلو(

ة با ويف فيه   .قي األئمَّ

ما نجد أخبار ة: لزيديَّ الم من املن اعرتض هبذا الك ثّم نقول

ام، ونقل عليهفاق مساوية يف االتِّ  سني واحلسن احل  عىلٰ لنصِّ ا

خرب ك أمري املؤمنني   عىلٰ ر النصِّ اا أخبهل لفخااملوافق وامل

مة كام تساوت إلماا لطريقتان يفالغدير وتبوك، فأالَّ تساوت ا

 به فلنا عليهم مثله.يشٍء اعتذروا  امة؟ فأّي ماإل

كام    عيلٍّ  امة زيد بنإم تم تذهبون إىلٰ هلم: ألسّم يقال ث

 م أفضليهعل( ؤمنني واحلسن واحلسني املأمري إمامة ذهبون إىلٰ ت

بيت إمامة زيد ختالف الطريقة تث ؟ ومع هذا فطريقتكم يف)السالم

ساوت اإلمامة ت ، فقد وولديه ؤمننياملثبات أمري يف إ

 ثل ذلك؟غريكم م ق، فلَِم عبتم منرُ طُّ واختلفت ال
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ري  إثبات إمامة أمق يفرُ الطُّ اوي أوجبنا تس امقالوا: إنَّ  فإنْ 

، ألنَّكم ة من أبنائه اإلمامه ن لعووإمامة من تدَّ  نني ملؤما

امة وإم اه،ال طريق سوأنَّ النصَّ هو طريق اجلميع و إىلٰ  تذهبون

نني ثبتت إمامة أمري املؤم ندنا بالنصِّ الذي بمثلهع زيد ال تثبت

 .نصَّ ف الختال ٰى خرة أُ ، بل بطريقني سن واحلسواحل

ل ما نقولهقلنا ال   تنا مَّ ة أئمامأنَّ إ  نذهب إىلٰ ا ال: إنَّ : أوَّ

 واضحة. ثمّ  ٰى طريقة ُأخر ابيَّنَّ، بل قد لنّص إثباهتا إالَّ ا طريق إىلٰ 

النصوص تكون طريقة هذه  جب أنْ او نا ذلك لكان غريو قلل

لناظر فيه با يضيكون ُيف أنْ  تالف بعديها االخمتساوية، بل جيوز ف

 محة اهللار( تثبت إمامة زيد م أنْ عندك ليقني، وإذا جاز علم واال إىلٰ 

ومل العلم بإمامته  إىلٰ  يضا ُتفبطريقٍة ختالف النصَّ إالَّ أهنَّ  )يهلع

إمامة من  تثبت   هلا جاز أنْ عيفاً تضيف إمامته وال  دحاً ك ق يكن ذل

وص طريقٍة من النصب تنا من أئمَّ  عدا أمري املؤمنني 

 ]]١٨٩/[[ص  األُوىلٰ يقة مل تساو تلك الطر وإنْ لم الع إىلٰ  يضُتف

 وتسليم األخبار املنقولة. هورظوال الشياع يف

، غري أنَّ ع باميأثبتنا اجل ابنا إليه أجوز وأسوغ، ألنَّ وما ذه  لنصِّ

 قة ختالفم إمامة زيد بطري، وأنتم أثبتُّ غري متَّفقة نصِّ ريقة الط

كان الصحيح  نْ . وإضيقكم أ معه، فعذر تمعوتبليغه وال جت النصَّ 

ق وال اختالفها بعد رُ طُّ ال اقفرب باتِّ معتأنَّه ال  مناه منقدَّ ما 

 العلم. اجلميع إىلٰ اإلفضاء من 

 *   *  * 

 :هـ)٤٣٦(ت  ٰىض تاملر دالسيِّ  /م الكالم علة يفالذخري

ة ة باقي اة إمامصحَّ  فصل: يف الداللة عىلٰ  ]]٥٠٢ص [[ ألئمَّ

 :)همعليهللا صلوات ا( عرش االثني

ة مة األئإما الذي يدلُّ عىلٰ  بن   يلِّ حسن بن ع لدنمن  مَّ

ة بن احلسن ا أيب طالب إىلٰ  [نقل  )صلوات اهللا عليهم(ملنتظر احلجَّ

باإلمامة، املنصوص عليهم  املتواتر وفيهم رشوط اخلرب ةاميَّ اإلم

،  باسمه عنه ليهمن ي نصَّ عىلٰ ي ٰى حتَّ  مل يمضِ إمام منهم  وأنَّ كلَّ 

صلوات ( االثني عرش  إمامةًا يفنصوص 9 ن النبيِّ ون عنقلوي

]] ٥٠٣/[[ص  اتوصل(، وينقلون زمان غيبة املنتظر )همعلي اهللا

ائه. وكلُّ  م من آبدَّ من تق ة عن كلِّ لغيبه اوصفة هذ )][اهللا عليه

لنا به عىلٰ  يشء ة نقلهم ملا دلَّ  عىلٰ  لنصِّ اجليلِّ به من ا انفردوا صحَّ

ة  دلُّ عىلٰ ي  ؤمننيأمري امل نصوص، م هلذه النقلهصحَّ

 .ة واحدةريقفالط

مام واجبة يف  إلما أعتمد يف ذلك: أنَّ عصمة ا يِّ ون ق وم

وإذا واجب.  عرصإلمامة يف كلِّ وت اثب ، كام أنَّ شهادة العقول

ة واحدٍ  ان كلِّ اعتربنا زم  )مهللا عليهصلوات ا( من هؤالء األئمَّ

عن يُ م وجدنا كلَّ  ا غري ال إغريه يف تلك احل هة لماماإل ٰى دَّ مَّ

 ط الذي ال بدَّ إمامًا، لفقد الرش يكون فالعصمته  عىلٰ قطوع به م

عمن ة يف سانيَّ كيال ٰى كدعو -اته ت حيعيت ادُّ مليِّ اإلمامة  ٰى ه، لو ُتدَّ

  بني إىلٰ ، والذاهة يف الصادق ة والناووسيَّ نفيَّ ّمد بن احلحم

امعيل، والواقفة إس د بن وابنه حممّ   سامعيل بن جعفرإمامة إ

إمامة من   دلَّة إىلٰ ألنقياد لالورة واالرض عودفي -  ٰى موس عىلٰ 

 زمان. كلِّ  عيَّناه يف

لفنا يف أعيان خاذكرناه قول من  ما عىلٰ ل زائدًا والذي ُيبطِ 

ة األ م ذكر ممَّن يوافقنا عىلٰ ئمَّ قة  فركلِّ  ها، شذوذ األُصول املقدَّ

ُوِجَد   إنْ ب، وقائل بذلك املذه منمان وخلّو الز ضهامنهم وانقرا

 .حقٍّ  يكون عىلٰ  يف مثله أنْ  وزهل ال جيجا ليه فشاذٌّ ب إهذا

 عىلٰ ع المنا لفقد القطلة كمج ة يفزيديَّ ال الردُّ عىلٰ  د دخلوق 

لصفة التي ال بدَّ منها يف كلِّ إمام، فال ي اعصمة صاحبهم، وه

 الم مفرد. صاصهم بكالخت ٰى نمع

 روع.الف عليها من ٰى يبن ام بطل لت األُصولبط وإذا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)٣امة (ج اإلم الشايف يف

أحد ما   م أنَّ واعل(: احب الكتابقال ص ثمّ  ]]١٤٢[ص [

 عىلٰ  مذهبكم يف النصِّ  يقال هلم: إنَّ  أنْ  اإلماميَّةل طريقة طِ بيُ 

يف   ننيماملؤنزلة أمري بم زمان إمام كلِّ يكون  أنْ  يضم يقتاإلما

 ة القاطعة، ألنَّ جَّ ظهور احليظهر  عليه من أنْ  صِّ من الن  بدَّ ه الأنَّ 

،  م القول فيهقدَّ ما ت عىلٰ  ن عندكم يكان الدِّ عظم أراإلمامة من أ 

احلسني  احلسن وعىلٰ  عىلٰ  نصَّ  ه أنَّ لم نع أنْ  فكيف السبيل إىلٰ 

 أنَّ  لمناوقد ع ؟ةئمَّ األ وكذلك سائر احلسني حلسن عىلٰ ا أو نصَّ 

 ىلٰ  عاملؤمنني أمري عىلٰ  النصِّ ا يف كرهنهم ذيمك الوجوه التي

زمان، وال  كلِّ ام إم عىلٰ  يف النصِّ مثلها عاء اختالفها ال يمكن ادِّ 

، تدلُّ  ا الأهنَّ  ابيَّنَّا قد ألنَّ  ،لعقلقة اعوا يف ذلك طرييدَّ  أنْ  هميمكن

 عوايدَّ  نْ أ ممكنه، وال يمعنيَّ  واحدٍ  عىلٰ  ت ال تدلُّ ت لكانولو دلَّ 

 ن صحَّ ئول ،فيها ذلك فيصحُّ  ا ليست متوارثةلولد ألهنَّ  ايفهتا إثبا

ولده،  يه بل ينتقل إىلٰ أخ إىلٰ من احلسن  قلال ينت يوجب أنْ  ذلك

د  بن احلسني وحممّ  د احلسني وعيلِّ بعض أواليكون  ويوجب أالَّ 
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ر ثا أكفوم خلَّ هنَّ أل ،من غريهم أوىلٰ   در بن حممّ وجعف بن عيلٍّ ا

ات إثبهلم من  ال بدَّ  ]]١٤٣ص [[/ ه أنَّ نيِّ بيُ  وهذا ،من واحدٍ 

 ابيَّنَّاته، وقد إثب مكنا ال يممَّ  كر، وذلظاه بنصٍّ  واحدٍ  إمامة كلِّ 

يمكن يف  إثبات عينه، وذلك ال مام فرع عىلٰ لإل إثبات النصِّ  أنَّ 

 د سأهلموق  ؟فيه هذا النصُّ  ٰى عدَّ ، فكيف يُ إمام هذا الزمان

د كان وف من الظهور فقاخلكان  ها إنْ بسب  الغيبة، وأنَّ يف احابنأص

ة يف أيَّ  نْ أ  بجي خوفهم كان  نَّ أل ،ةميَّ ني أُ ب امحتصل غيبة األئمَّ

مل يمنع ذلك من  مّ س، ثابني العبَّ  امكثري من أيَّ  كذلك يفو أكثر،

وف ال يزيد ام واخلهذه األيَّ الغيبة يف  ظهورهم، فكيف وجبت

احلاجة  ةع شدَّ غيبة مال تصحُّ  وكيف ؟قبلن مكان ما قد  ىلٰ ا عفيه

عض لب يجوزنَّ ل ولئن جاز ذلك ؟صل بالتكليفيتَّ  مام فياماإل إىلٰ 

 نهمكِّ ال يُ  وأنْ  ،فكلَّ ة املأدلَّ  ) وعزَّ جلَّ ( ال ينصب ذار أنْ األع

الزمان  اسة إماممذاهبهم حر  وجب عىلٰ وهالَّ  ،والتكليف قائم

ة  ن صحَّ ه مق بتعلَّ ا يافة مل خم كلِّ  يعصمه من نْ وأ  ، من جهة اهللا

وقد ألزمهم واصل بن  ،يبةن الغبطال يضوذلك يقت ؟يعةرشال

يف الزمان  9ة الرسول عثيكون قبل ب أنْ  هذا هلموق  ء عىلٰ طاع

ا  يَ : قوله تعاىلٰ  ولو كان كذلك ملا صحَّ  إمام، ة من رسول أوجَّ ح
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زمان من ال قوهلم مل خيُل  عىلٰ  ألنَّ ]، ١٩[املائدة:  َونَِذيرٌ  �َِش�ٌ 

ار عن ور األخبوظه ،منيإمجاع علامء املسل ٰى عوادَّ  ،ونذير بشري

ياء مل يكن فيها أنبنت ود كال ق ُس رُّ ال نم تالفرتا نَّ ب أ تُ أهل الكُ 

هبا د قَص يُ  امه الوجوه إنَّ قال: (وهذ مّ ث )،اجمرامه يوال من جير

  ...). و املعتمده ذلك ألنَّ  ،مناهقدَّ  ماتقوية 

  ٰى عمن ادَّ  ه جيب عىلٰ : ال شبهة يف أنَّ يقال له ]]١٤٤[[ص /

ة ريقط، وة قاطعةجَّ ه حيذكر في مان أنْ ز م كلِّ إما عىلٰ  النصَّ 

 عىلٰ  يف النصِّ ن من ذلك تمكَّ ال ن احكمت أنَّ  أين ، فمنواضحة

وقد  ؟وقتنا هذا إىلٰ   ةن األئمَّ ما عدمهحلسني ومن باحلسن وا

 ٰى هذا الباب، وتتعاط يف ق بهتذكر ما نتعلَّ  ما جيب أنْ  لُّ كان أق 

 عليه.  دتلذي اعتمحتكم باحلكم ا إفساده، ثمّ 

 عىلٰ  نصِّ  الذكرها يفكنهم يم يلتاه الوجو إنَّ (ا قولك: وأمَّ 

 عىلٰ  لها يف النصِّ عاء مثدِّ ها وايمكن ذكر ال  املؤمنني أمري 

ما جيري جمرامها يف   ) هامثل: (أردت بقولك فإنْ  )،زمان كلِّ  إمام

ة، وقطع العذر، وإزالة الريب، فنحن بحمد اهللا الداللة واحلجَّ 

 ن يف باقيكَّ نتم ال انَّ أ أردت  وإنْ وسنذكره،  ذلك ن منمكَّ نت عاىلٰ ت

ة األ نقله  مع عىلٰ ف، وجيواملخال يرويه املوافق من نصٍّ  ئمَّ

أمري  تأويله كالنصوص عىلٰ  يف واتلفاخ  وإنْ لمنياملسعة مجا

ة بصحَّ  من ذلك ال خيلُّ  ند التمكُّ فق  أنَّ املؤمنني، فهو صحيح، إالَّ 

 عىلٰ  اللستداال يف إفساده، ورشعت صدت إىلٰ ام ق إنَّ املذهب الذي 

ون يك نْ أ يف ن وافقكال منفعة لك وملعليه، و تعاىلٰ  هللا ه ال دليلنَّ أ 

 قامه ما هذا املوضع إذا قام ميف اً ق مفقودرُ لطُّ ة والَّ بعض األد

 النصوص عىلٰ  أنَّ  ر كقطعه عىلٰ ة جمراه، ويقطع العذجيري يف احلجَّ 

 يعيه مجيروما ها في ق، ألنَّ رُ فقة الطُّ غري متَّ  أمري املؤمنني 

ي ت منِّ: «أنوقوله ،رة كخرب الغديمَّ ته مجيع األُ م صحَّ سلِّ واة، وتُ الر

رتك ي جمرامها، وفيها ما يش رجيوما  ،»ٰى ن موسون مهار بمنزلة

ق رُ ة ومن طُ جهة اخلاصَّ  كان من نقله، وإنْ  ة يفة واخلاصَّ العامَّ 

كره ويذ حادة يرويه اآلمَّ ق العارَ ، ومن طُ ظاهراً  الشيعة متواتراً 

ا  أشبهه، وفيها م ]]١٤٥[[ص / وما ،اركخرب يوم الد، دافراأل

 النصِّ  اظ لفالفها كأفيه خم  ركهايشابنقله وال  عةالشي خيتصُّ 

سائر  ل هذا القسم موجود يف النصوص عىلٰ حية، ومثالرص

 أنَّ  انَّبيَّ وقد لني، مل يوجد فيها مثل القسمني األوَّ  وإنْ   ةاألئمَّ 

امة احلسن ومن إم ستدالل عىلٰ اال يفا ة، ولنجَّ حلبا ال خيلُّ  ذلك

 :هذا طريقان عرصنا إىلٰ   ةده من األئمَّ بع

الوارد مورد نقل الظاهر بني الشيعة ال ع إىلٰ ا: الرجوحدمهأ 

، وكذلك ما ورد عن أمري الً ومفصَّ  جممالً  النبيِّ  بنصِّ  ةاحلجَّ 

عة، شيلا تظاهرة عنه بنيألخبار ما ألنَّ  يف ذلك، املؤمنني 

يف  سن احل اإلمامة عىلٰ ه ببنصِّ  عن سلفلف خ هاينقل

دادهم أعحلسني بمن ولد اة ئمَّ األ رته إىلٰ وبإشا ت كثرية،مقاما

 ،احلسني  احلسن عىلٰ  لقول يف نصِّ وصفاهتم، وكذلك ا

كتابنا يضيق عن  أنَّ  من بعده، ولوال عىلٰ  واحدٍ  كلِّ  ونصِّ 

 نم ا ما وردرنكلذيف هذا الباب  الرواياتاستقصاء 

 ة حد من األئمَّ وا يف إمامة كلِّ صوص الن ]]١٤٦ ص[[/

ب حديث تُ بكُ  يهذلك فعل وف عىلٰ الوق اد رقه، ومن أراظه وطبألف

ق القول يطل ما ال يستجيز معه أنْ  ذلك عىلٰ  ه يقف منإنَّ الشيعة، ف

 بيهم أمريإمامة أ  ما أمكن يف ه ال يمكن يف إمامتهم بأنَّ 

ا آحاد، بأهنَّ ذه األخبار  هيف عنالط يمكن سليو، املؤمنني 

يف الشيعة  أنَّ  ذلكفيها، و دةوة مفقاملتواتررشوط األخبار  وأنَّ 

الكذب منها  فاقواستحالة اتِّ  وقت ال شبهة يف كثرهتالا هذا
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 ا أخذت هذه الروايات عنعي أهنَّ ي تدَّ والتواطؤ عليه، وه

ي تهين ٰى ، حتَّ افهلبمثل ذلك عن س ا أخربهاسلفه نَّ سلفها، وأ 

 يحالرص نصِّ  الالكالم يفم عند  تقدَّ فيام ابيَّنَّوقد  صله،أ  خلرب إىلٰ ا

ا عن األسئلة ة هذه الطريقة، وأجبنصحَّ   ننيمري املؤمأ  عىلٰ 

 استقصائها هاهنا.  حاجة بنا إىلٰ  فال ،واإليرادات عليها

نهم  م دٍ واح مامة كلِّ مد يف إعتَ يُ  أنْ  فهو :ا الطريقة الثانيةوأمَّ 

ن العقول مرة يف تقرِّ صول املاألُ  ء عىلٰ لبناعتبار، وااال يقةرط عىلٰ 

 لـامَّ الناس  : إنَّ ن حلسا إمامةفنقول يف  نقل،ال إىلٰ  جوع رغري

نوا يف باب اإلمامة جنبه كا إىلٰ  أمري املؤمنني  تعاىلٰ  قبض اهللا

وهم   ،ملإمام يف العا ه الأنَّ  ٰى عادَّ رضوب، فمنهم من نفاها و عىلٰ 

 عىلٰ لة العقلية له قيام الدالبطِ يُ هلم افقهم، وقوو نوم جاخلوار

ة معاوية بن مامبإقال  ، ومنهم منمت تقدَّ  مة، وقدماب اإلوجو

عصمته  ما يفرتقون معنا به من فقد  ل قول هؤالءبطِ ان، ويُ أيب سفي

ذا مام، وهها يف اإلاعتبار وجوب مت داللتنا عىلٰ التي قد تقدَّ 

ن ما ظهر م ذلك إىلٰ  ٰى نتخطَّ  نا أنْ ن لكا نْ إمامته، وإ الطيف إب كاٍف 

هم من منو ،سالماإل حكم يرفع، وعدالةنفي اليرته بام كفره وجماه

ق رَ أحد فِ  ، وهؤالء)رضوان اهللا عليه(ة بن احلنفيَّ  دقال بإمامة حممّ 

ما  ةاحلنفيَّ  د بنعوا يف حممّ ل قول هؤالء إذ ادَّ بطِ ة، ويُ انيَّ الكيس

ي هؤالء أعن -ا أنفسهم لوومح ،صمة وغريهاعالة من ئمَّ لأله نوجب

 ايَّنَّب ذه املقالة، وقده عىلٰ  - ةكيسانيَّ ل]] من ا١٤٧ص القوم /[[

 هلام عىلٰ  ماً مقدِّ  ،ألخويه  تابعاً  ة ما زالابن احلنفيَّ  أنَّ ذلك  عىلٰ 

، ون إماماً عليهام، واملفضول ال يك الً إليهام، ومعوِّ  اجعاً نفسه، ر

 من عىلٰ  ٰى ختف ال هرةافضل عليه ظوال لميف الع ام اهلوح

 ضياً رااإلمامة، وكان بام ة هلالبيع ه حرضفإنَّ  ،دوبع .سمع األخبار

زائلة، فكيف يكون مع  ة منهام عنه  منكر، والتقيَّ وال  غري منازع هبام

م ة ومن وافقهالكيسانيَّ  هؤالء فإنَّ  دوهنام؟ وأيضاً  ذلك إماماً  كلِّ 

له  كانتا م أهنَّ عضهب ٰى عوا، فادَّ تلفاخ ةيَّ بن احلنف دحممّ مة يف إما 

بعضهم  ٰى عائهم، وادَّ ق آرفرُّ ت، وائهمت أهوتشتُّ  بعد أخويه، بعد

من  غري ذلك إىلٰ  ،ٰى يف جبال رضو ونمرٍ  ه بني أسدٍ نَّ د وأ ة حممّ حيا

هتم احلرية إليها، وقد انقرضوا فال عني هلم وال املذاهب التي أجلأ

نا ن كان قبل م، والمنهم أحداً نا رأيوما لطوال، ني السنامنذ  أثر

ال يقول  ٰى قرضوا حتَّ ين أنْ از جا ا مل هلم حق� ن قوبعيدة، فلو كا مددٍ ب

 ألنَّ  ،زمان بعد زمان، وال يف زمان واحد ة يفمَّ ألُ ل به من اقائ

 قول من قال إالَّ  ة، فلم يبَق مَّ األُ  قوال مجيعن أ عال خيرج  احلقَّ 

طريق  من ليهامن ذهب إ ممنه :رضبني  م عىلٰ وه ،نحلسبإمامة ا

، لنصِّ وجوب ا نم ليها علن دلَّ بام ر، وقول هؤالء يفسدختيااال

ه املبني، ألنَّ  عليه، وهو احلقُّ  بالنصِّ  هال من أوجب قوإالَّ  يبَق م فل

ذلك  م من األقوال يف الفساد القتٰىض هذا القول ما تقدَّ  ٰى لو ساو

هذه ت بعتَّ أنت إذا ا، وذلك انَّبيَّ قد ة، ومَّ من األُ  خروج احلقِّ 

ة األن ه مبعدومن   سنيسلكتها يف إمامة احلو قةالطري ئمَّ

من ذهب يف اإلمامة  ألنَّ كلَّ  ، جدداً  يقاً وطر واضحاً  اً جوجدهتا هن

تها ثبِ ينفي وجوهبا أو يُ  ا أنْ ه إمَّ زمان بعين إمام كلِّ   غري مذهبنا يف إىلٰ 

 لحجج العقوا بناهتي أوجبة الاألئمَّ  اتنفي صفملن يعرتف ب

ه أو تمو ورةرض ]]١٤٨[ص [ /مَ لِ ت قد عُ ة ميِّ حيا عيأو يدَّ ، عنه

ة، وقد الزيديَّ  مذهب عىلٰ  دعوةر، أو اليق مثل االختياطرتها ببِ ثيُ 

  النّص  يكون إالَّ الطريق إليها ال نَّ أ عىلٰ  ت العقول أيضاً دلَّ 

 حب زمانناصا إمامة يفت كَ لِ واملعجز، وهذه الطريقة إذا ُس 

شبهة، وأقطع  لِّ م لكوأحس ،هاغريمن  حكانت أوض  اهذ

 لم يبَق عليه ف ه والنصُّ متبت عصام إذا وجماإل نَّ شغب، أل لِّ لك

 يكون مطابقاً  إمام هذا الزمان ما جيوز أنْ  قوال املختلفني يفيف أ 

بن ا امة إم الذاهبني إىلٰ  اإلماميَّة قول : قوالنة إالَّ لَّ هلذه األد

 كاد صبابة قد إالَّ  ممنه يبَق  مل اذوقول شذَّ  ، احلسن

 اقفة عىلٰ لوم اثاهلم، وهأم عىلٰ  ٰى م كام أتليهاالنقراض يأيت ع

كانت الشبهة  وإنْ  -الء ُيبطِل قوهلم ، وهؤر جعف بن ٰى موس

 ٰى ة رضورة وفاة موسمَّ مجيع األُ  ما يعلمه - به زائلة يف وقتنا هذا 

مل  نْ إ حدٍّ  عىلٰ  اً تاس له ميِّ ن من الكثري  هدةا، ومشبن جعفر ا

ما  يبَق لم فه، نقص عنمل ي موت آبائه  ح عىلٰ يف الوضو زدي

إمامة ابن احلسن،   من ذهب إىلٰ   قولإالَّ  يكون صحيحاً  نْ أ  جيوز

مفقود من  حلقَّ ا أنَّ  ذلك إىلٰ  ٰى  أدَّ وإالَّ  ،يكون صحيحاً  فيجب أنْ 

اب لكتصاحب ا ٰى عا ادَّ م نَّ أ  نيِّ بتُ اجلملة  ة، وهذهمَّ أقوال األُ 

 .ههللا ومنِّا مدكن سهل بحممينا لره عتعذُّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /والعمل ل العلمُمجَ  رشح

: واإلمامة   د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:]] ٢١٩[[ص 

حمّمد   ، من احلسن ابنه إىلٰ )عليهم السالمعليه و(منساقة يف أبنائه 

 .ظر سن املنتاحلبن ا

فيمن  يثبت التي مل  ةلعصم ا ك اعتبار ذل يف لوجه الواضح وا 

ق فيمن ذكرناهم. ومن اتَّ ف  ان إالَّ ذا الزم ه ول ة طمام عيت له اإلادُّ 
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عيت إمامته، بني معلوم املوت وقد ادُّ  ٰى نف ن يُ صمة له ممَّ عاء الع ادِّ 

  فها. خال  من انقرض القول بإمامته وانعقد اإلمجاع عىلٰ   حياته، وبني 

 قطع عىلٰ لار اتبها من اعرناذك لطريقة التيا لك:ح ذرش

احب  ص إىلٰ مام إإمام  ة مام إا يفكن اعتبارهاإلمام يم عصمة

فنعترب أقواهلم  عرص أهل كلِّ  نجيئ إىلٰ  أنْ  ها. وترتيبالزمان 

للعصمة، وبني   وناٍف لإلمامة وبني موجب هلا  فنجدها بني ناٍف 

قاويل األذه فإذا بطلت هموته.  مَ لِ قد عُ  من إلمامة عٍ قائل هبا ومدَّ 

 إمامته.  ب إىلٰ ة من نذهمإما بتتث

ؤمنني  املنا يف إمامة أمري ترباعلـامَّ ا أنَّ  ٰى تر َال أ  ]]٢٢٠[[ص /

الثالثة وأبطلنا قولني منها ثبت لنا الثالث، وهو القول األقوال 

 بإمامته. 

 بني أقوال: ة بعد أمري املؤمنني مَّ ا األُ ووجدن

من   منهمو ،وجوهبا ىلٰ ا علنوقد دلَّ  اإلمامة من ينفي هممن

ة  ل بإمامم من يقوومنهج، رنها من اخلوان دان بديا مليوجبه

 . عيلٍّ  إمامة احلسن بنل باوية، ومنهم من يقومع

  عوا عصمة من ادَّ  الن يبطالن بنفي القطع عىلٰ والقوالن األوَّ 

  . ه  ت ول بإمام لق  ا الَّ إ ذلك  ]]  ٢٢١/[[ص    بعد   إمامته، فلم يبَق 

، حلسني بن ا وعيلِّ  عيلٍّ بن احلسني مة إماذلك القول بوك

 وجوب اإلمامة أو إىلٰ ي نف ب إىلٰ متهام ذهإما يف فمن خال ألنَّ 

ة بمعصوم من اخلوارج وغريهم من احلشويَّ  إثبات إمام ليس

وقد أبطلنا قوهلم بوجوب العصمة  ة،القائلني بإمامة بني ُأميَّ 

 تهام.ل بإماموالق نئذٍ حيبت لإلمام، فث

الفني له املخ نَّ ، أل ن عيلٍّ بّمد حم بإمامة قولال وكذلك

 لقائلون بإمامةو اأبطلنا أقواهلم، أ  قدو عياهنم،ق بأرَ فِ ء الؤالههم 

]] ٢٢٢[[ص /نفي القطع  ، وهم أيضًا يوافقون عىلٰ زيد بن عيلٍّ 

 ته.عصم عىلٰ 

م  يد، وقوهلز صمةرين القول بعوقد ارتكب قوم من املتأخِّ 

 أمجعوا عىلٰ  ةاألُمَّ  ق منمن سب نَّ ، ألاعرق لإلمجخا هالً بأنَّ أوَّ يبطل 

معصومًا ه لو كان أنَّ  ضاً له أيبطِ عصمته. ويُ  ىلٰ طوعًا ع يكن مقه ملأنَّ 

م علَ تُ العصمة ال  أنَّ  ابيَّنَّا قد يكون منصوصًا عليه، ألنَّ  لوجب أنْ 

 .  زيد عىلٰ  لنصَّ عي ا، وال أحد يدَّ  بالنصِّ إالَّ 

القول  مثل  حمّمد  ر بنجعفد اهللا عب أيبل يف إمامة والقو

ا إبطاهلقاويل الفاسدة ور األبااعت بائه، منن آم مقدَّ يف إمامة من ت

 عيت إمامته.عصمة من ادُّ  ىلٰ بنفي القطع ع

بن   ٰى سوالقول يف إمامة أيب احلسن مو]] ٢٢٣[[ص /

 وقت منذا ال ها من حدث يفمثل ذلك. فأمَّ   جعفر

 د حممّ جعفر بن  اهللابد ة أيب عوفاوا ة الذين نفلناووسيَّ ا

لمناه بام ع قوهلم يبطل إنَّ مر، فألم بادي القائملههو ا هأنَّ  هبوا إىلٰ وذ

، والعلم بموته كالعلم بموت ن موت أيب عبد اهللا م رضورةً 

ن فلو جاز اخلالف يف هذا جلاز اخلالف يف م م من آبائه.من تقدَّ 

 .يضاً أ   رضورةً وماً معليه ملا كان  خالف فال ، وذلكمقدَّ ت

قائل  يبَق  قرضت وملان ة قدق فرهذه ال بأنَّ  قوهلم يضاً ويبطل أ 

 فاق.ز انقراضها باالتِّ معها ملا جا ن احلقُّ بمذهبها، فلو كا

ا القائلون بإمامة عبد اهللا بن جعفر  ون مُّ م الذين ُيَس وه -وأمَّ

عصمته  عىلٰ ي القطع بنف وهلمق  فإنَّ  - ]] الفطحيَّة٢٢٤[[ص /

اء جرإلالقول با إىلٰ ذهب ان يه كألنَّ ويه. عل منصوصاً نه وكو

 .ثري من األحكامفيه يف كه كان ينأنَّ  عن أبيهي رووم، وقد املذم

ة القائلون بإمامة إسامعيل بن جعفر، فقوهلم واإلسامعيليَّ 

كيف  ، فإسامعيل مات يف حياة أبيه يبطل بأنَّ  ]]٢٢٥[[ص /

ت ا مل تثبذ. وإمامبيه اإلت أ مو ون موته قبلت يكميِّ امة ت إمتثب

ته. ثبوت إمام ىلٰ ا فرع عهنَّ الده، ألمن أوحد أ مة ، مل تثبت إماامتهإم

ق رَ ل أقاويل هؤالء الفِ بطِ لعصمة التي ذكرناها يُ اعتبار ا أنَّ  عىلٰ 

 اختالفهم. عىلٰ 

سل الن ين هلذارمن املتأخِّ  منهم العصمة والنصَّ  ٰى عدَّ ومن ا

 نصُّ ن اليحًا لكاحان صو كبرة، ولكاواملن املباهتة هو رضب مف

ك. وإذا بطلت عي ذليدَّ  ، وأحد العليهمًا تثاب 9من الرسول 

 .بن جعفر  ٰى موسة اويل ثبتت إمامهذه األق 

خالفني يف  امل ، ألنَّ ٰى بن موس ابنه عيلِّ وبمثلها تثبت إمامة 

 هلم.ا قون أبطلنلذيق ارَ إمامته هم هؤالء الفِ 

 موت بنفيلقائلني اقفة لواقت من االوذا من حدث يف ه ا وأمَّ 

،  ملنتظر املهديلقائم اا هوه وأنَّ  جعفر بن ٰى وسم]] ٢٢٦[[ص /

موته معلوم، كام  ة من أنَّ نا به قول الناووسيَّ يبطل بام أبطل فقوهلم

 معلوم، ولو جاز نفي هذا جلاز آبائه  م منموت من تقدَّ  أنَّ 

 .حلمد اقضت وهللانتقد فرقة أيضًا هذه ال أنَّ  عىلٰ ي ذلك. نف

  ّمد بنحم م:اقني، وهة البمامإ تت لتي سقناها ثبقة السياوهبذه ا

ه ألنَّ  ،)مجيعهم السالم عىلٰ ( واحلسن بن عيلٍّ بن حمّمد،  ، وعيلُّ عيلٍّ 

 بطلناها.األقوال التي أ  مل حيدث قول زائد عىلٰ 

، ظر ان املنتا صاحب الزمالنوكذلك القول يف إمامة مو
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يل التي قاو هذه األيفصور حم الزمان هذهيف اخلالف  نَّ أل

 طلناها. با وأ ناهاعترب

 شاء اهللا بعد إنْ فيام  ءفسيجي غيبته  لقول يف سببا اوأمَّ 

 . تعاىلٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧الربهان/ أبو الصالح احللبي (ت 

ده بأمري بع ختصيص اإلمامة ووضح الربهان عىلٰ ]] ٥٣[[ص 

 ني،بن احلس عيلِّ ، وواحلسنين، حلسيب طالب، وابن أ  ؤمنني عيلِّ امل

بن  وعيلِّ  بن جعفر، ٰى سمود، ور بن حممّ عف، وجوحمّمد بن عيلٍّ 

ة بن حمّمد، واحلسن بن عيلٍّ  وعيلِّ ، ّمد بن عيلٍّ ، وحمٰى موس ، واحلجَّ

 .)همصلوات اهللا علي(بن احلسن ا

ن يه وم ؤدِّ فيام يُ  م لعصمة لإلما ب ا ال إمامة لسواهم، بدليل وجو

 هلم وأزهدهمأعد ووأعظمهم  خللق م اونه أعل وك  لح، سائر الصا

 امة من تكامل هذهاإلم  م من منتحيل داه عا من  ٰى وتعدَّ م، شجعه وأ 

وشيعتهم بدعواها هلم، يف ثبوت  صهم وختصُّ  ، ٰى الصفات دعو 

نَّ لك هيام [عن] ذ رِّ إمامتهم، وتع  ة املعلومة عىلٰ النصِّ من الكتاب والسُّ

لضالل  قتضٍ ك م ضع، وذل مو غري ذكرناه يف  م حسب ما يمن عداه ف 

  منهم.   واحدة  ام يف إم   الشاكِّ كفر ، و م عليهم تقدِّ مل ا 

   *   ** 

 هـ):٤٤٧لبي (ت أبو الصالح احلتقريب املعارف/ 

]] وهذه الصفات الواجبة واجلائزة حاصلة ١٧١[[ص 

ٰ (ة بعد رسول اهللا لألئمَّ  ف امللطو -  )يهميه وآله وعلعل اهللا صىلَّ

ته،بوجوده  املوتكته، اململلَّ  ونذنفِّ مله، ارشعوظ هبم حفامل م ألُمَّ

أمري  :-س واحلافظ عليها رئيوجوب كون ال انَّبيَّ ات التي الصف

 ، ثّم عيلُّ بن أيب طالب، ثّم احلسن ثّم احلسني ابنا عيلٍّ  عيلُّ  املؤمنني

بن  ٰى ثّم موسّمد، جعفر بن حم ثمّ ، حلسني، ثّم حمّمد بن عيلٍّ بن اا

 د، ثمّ حممّ  بن ّم عيلُّ ، ثيلٍّ بن ع دحممّ ّم ، ثٰى وسن مب ر، ثّم عيلُّ جعف

 عليهم صلوات اهللا(بن احلسن  ة، ثّم احلجَّ عيلٍّ ن باحلسن 

يعة من مجلة الرش ، ال إمامة يف امللَّة لغريهم، وال طريق إىلٰ )أمجعني

 احدًا منهم. و وهتهم، وال إيامن ملن جهلهم أ غري ج

 رئيست للالصفا جوبن وه مابيَّنَّ ذلك: ما لة عىلٰ الدال

ا ملن عداهم، بوهتث لةقد دالعي، وفالرش ليفافظ للتكواحليل العق

اإلمامة، أو ادُّعيت له ممَّن  ٰى واهم ممَّن ادَّعهبا فيمن س ٰى و دعوأ 

 استمرَّ القول بإمامته.

ة ال حيسن  فسدالزمان من إمام، لكون ذلك م وفساد خلوِّ 

أهل  خالف من اللض هان عىلٰ قيام الربمعها، و لتكليفا

 م.الاإلس

 دلول عىلٰ امل اتصفهذه الثبوت  عىلٰ  قطعه ال أحد نَّ وأل

ها بمن عيَّ حصوهلا لإلمام إالَّ  بوجو ، ة اه من األئمَّ نَّ خصَّ

ة هذه الفتيا، ألنَّ جتويز فسا فساد  يضدها يقتفيجب القطع بصحَّ

 ل.ة، وذلك باطلَّ مدلول األد

الً  يع جمماجلممة إمان يف إثبات ن كافيان الدليالوهذا

 ها. خيصُّ مًا الك  منهم امة كلٍّ إلم ِردونحن ُنف الً،مفصَّ و

  ين الدليلني مذاهب]] وال يعرتض هذ١٧٢[[ص /

ة والواقفة وأمثاهلم، إلسناد اجلميع ما ة والناووسيَّ الكيسانيَّ 

م، رضورًة موهتات املعلوم موحياة األ ٰى دعو يه إىلٰ يذهبون إل

 فخرجروف، عان مهم إنسد منيوجال منقرضون، ف م أمجعوألهنَّ 

 .من مجلتهم قُّ احل لذلك

  * *   * 

ة عىلٰ احل ]] ومن١٧٤ [[ص ا نَّ ، أ ة يان األئمَّ إمامة أع جَّ

لنا عىلٰ  انه ائر سبحبيان العامل بالرس وقوف تعيني اإلمام عىلٰ  قد دلَّ

ت يف مرين ثابوكال األيستند إليه،  ه، أو نصٍّ يدي بمعجز يظهر عىلٰ 

 . ميعاجلإمامة 

ا املأ  ووقوع  ، اتخبار بالكائن: اإلنها وب، مرض فعىلٰ  زعجمَّ

 لخرب. قًا لخَرب مطابامل

 بار بالغائبات.ومنها: اإلخ

ها: ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة يف حال الصغر ومن

يعثر  وجه مل عىلٰ ر، ة أهل الدهكافَّ  عىلٰ والكرب، وتربيزهم فيه 

 ن غريم لة،يف مسأ طاعانقال عند نازلة وال قصور بزلَّة وعليهم 

 يمكن فيهم من البائهم، وآ رييضافون إليه غئيس  رلم والمع

 .د وأيب جعفر وأيب حممّ ذلك فيه، كالرضا 

 وإعجاز هذه الطريقة من وجهني: 

ة أن يتقدَّ أحدمها: أنَّ العادة مل جتر فيمن   علم م يفليس بحجَّ

 معلِّم. من غري -دة علوم فضالً عن ع -واحد 

ه حمفوظ عنهم بحان سج اهللاجَ حُ عدا  عامل  كلَّ أنَّ : ثاينال

وازل واالنقطاع ز عند كثري من النوالعجاملشكالت، صري عند تقال

 املناظرة.يف 

واملبطل، وشهادة   ة حياهتم من املحقِّ ومنها: تعظيمهم مدَّ 
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م بعد رة بذكره، واإلشاادو� كان ع وإنْ  صهمقلؤم من ين  عىلٰ كلِّ ال

هجرة م، وهدهملشا]] ١٧٥ص [[/ الويلِّ و دوِّ العوفاة وخضوع ال

لعقاب سبحانه مالك الثواب وا هبم إىلٰ ا، وتقرُّ لفة إليهتخملالِفَرق ا

هم، مع فقد اخلوف منهم والطمع فيام عندهم، وحصول بحقِّ 

فة وذوي اخلال امةداهم من منتحيل اإلمعكس هذا األمر فيمن ع

 اخلوف.الرجاء ور وثبوت بنفوذ األم

علمهم،  ظهور، كورةً م رضمعلو هوا منها م قرُ طُّ ال وهذه

 دها.حلياة وبعمهم يف ايعظتوثبوت 

ل اآلثار، بار ومتأمِّ لكلِّ ناظر يف األخمنها ما هو معلوم و

، عىلٰ   نه.بيِّ ما نُ  لثبوت التواتر به، كالنصِّ

يف حياة    ري املؤمننيألمالشمس  من ذلك: ردِّ و

ب رضو ،رصت برصيِّ امل ياءجلمجمة، وإحوكالم ا ،9 نبيِّ ال

 وكالم أهل حصباؤه، دتب ٰى حتَّ  بسوطهيب ولقضات باالفر

 ن آياته الثابتة.غري ذلك م ، إىلٰ الكهف

النخلة اليابسة بيده    ن ذلك: رضب احلسن بن عيلٍّ وم

ألخيه  ولهالزهري من رطبها، وق أطعم  ٰى فأينعت حتَّ 

فامحلني  متُّ نا ، فإذا أ مَّ ين السُّ ت من سقا: «قد علم نياحلس

د به  9 اهللاول ي رسجدِّ  قرب إىلٰ  رج عائشة ًا، وستخدعهألُجدِّ

  قال.»، فكان كامن ذلكلتمنع م

 ، وقوله ُسِمَع من كالم رأس احلسني ومن ذلك: ما 

ر ، وقوله لعمذا»مقتول يف طريقي ه َسَلمة: «إينِّ  قبل مسريه ألُمِّ 

: -  أقتلكينِّ ن أ عموًا سفهاء يزإنَّ قومقال له: وقد  -بن سعد 

من متر َال تأكل ين أ إنَّه يرسُّ ، وءء، ولكنَّهم علامسفهاوا يسم لهنَّ إ«

 ئًا»، فكان كام قال.العراق شي

، بن احلسني  ومن ذلك: كالم احلجر األسود لعيلِّ 

اءه فأكل للظبي فج هعاؤله باإلمامة، ود ]]١٧٦/[[ص  وشهادته

 إىلٰ اب تالك ةن بقصَّ وامر بن كلِ عبد املَ وإخباره الطعام، معه من 

 ك زمانًا طويالً، ملكه لذلزاد يف قد عاىلٰ  تاهللا، وإخباره أنَّ اجحلجَّ ا

ة يزيد. وإخباره بوالية عمر  بن عبد العزيز، وقصَّ

  حمّمد بن عيلٍّ ومن ذلك: عود النخلة اليابسة أليب جعفر 

 أيب عينَْي  عىلٰ مسح يده صحابه، وأ  شاره عليه وعىلٰ ات متر وانتذ

  يف  نَّ فاذه اجلوإن ا، حه عليهام فرجعت مسثمّ  اجَّ احل ٰى رأ  ٰى  حتَّ صريب

 حوائجه.

عني  عىلٰ  ّمد عبد اهللا جعفر بن حممن ذلك: مسح أيب و

ور بام آل إليه السامء ثّم أعاده، وإخباره املنص ٰى رأ  ٰى أيب بصري حتَّ 

وصل  أنْ  نزله وإىلٰ خرج من مالشامي بحاله منذ ه، وإخباره أمر

 . ليهإ

ة الشجر بن جعفر  ٰى سمو حلسن ايباء أ دع ذلك: منو

وخطابه  شار إليها فرجعت،ثّم أ  اخد� ألرض ختدُّ ا اءتفج

بن يقطني، وقوله هلشام بن سامل بعد  صه مع عيلِّ صلألسد، وقَ 

 املرجئة أم إىلٰ  إىلٰ ة أم روريَّ احل أين أذهب إىلٰ ه وقوله يف نفسه: شكِّ 

  ىلٰ املرجئة وال إ إىلٰ  وال ةروريَّ احل ىلٰ إ  اليلَّ ه: «إيلَّ إ؟ فقال لةالزيديَّ 

 ة».الزيديَّ 

 الرضا  ٰى بن موس ن عيلِّ : إخراج أيب احلسذلكومن 

، وفهمه كالم السخلة، ٰى األرض إلبراهيم بن موس السبيكة من

ة آل برمك ة الغفاري ها بصفتها، قوعقبل و وإخباره بقصَّ وقصَّ

 ملجهول. ين االدِّ  وما عليه من

يف مسجد    يلٍّ عبن  دمّ  جعفر حمأيبؤ وضُّ ت ومن ذلك:

رج قة يابسة، فلم خيب يف أصل نبسيِّ ار املبد ضعهغداد يعرف موبب

ثني الشيخ أبو احلسن  - ت وأينعت اخرض ٰى من املسجد حتَّ  حدَّ

ثن  حمّمد بن حمّمد أبو عبد اهللا شيخا الحمّمد بن حمّمد، قال: حدَّ

 - ]] له ١٧٧ص [[/ م ا وهو ال عجمن نبقه نَّه أكلأ  املفيد 

 ة. ارش غري مبمن احلبس من ه ة الشامي وختليصقصَّ و

ة  بن  مع عيلِّ  بن حمّمد  أيب احلسن عيلِّ ومن ذلك: قصَّ

مهزيار، وخروجه يف القيظ بآلة الشتاء، وإخباره بام أضمره يف 

ة صالح ، وجلنبعرق ا ة بن سعيد وخان الصعاليك، وقصَّ قصَّ

 .تقواليا الفصِّ اش ولنقَّ يونس ا

مع زينب    يلٍّ مد احلسن بن عحميب أ ة من ذلك: قصَّ و

ة السنُّ ابةالكذَّ   ور.، وقصَّ

ة املرص الزمان  من ذلك: لصاحبو ة   يقصَّ واملال، وقصَّ

ة أمحد بن احلسن، والتوقيعات عىلٰ  دي أي احلسني بن فضل، وقصَّ

 بفنون الغائبات.السفراء 

به عن ج روخيها الكتاب، طول بذكرآليات، ييف أمثال هلذه ا

وجده يف  ذلكيع مج الوقوف عىلٰ  اد، من أرملخترصا اذهبض رالغ

 ذكرناه كفاية.، وفيام Ó اتصانيف شيوخن

وجه خارقًا  ، عىلٰ به تعاىلٰ  اُتؤمِّل ُوِجَد خمتص�  يعه إذاومج

صدقه  يده اإلمامة، فاقتٰىض  ىلٰ من ظهر ع ٰى دعولللعادة، مطابقًا 

 عجزات.سائر املك
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 اجليلِّ  هبا، كالنصِّ  يَّةامماإل يات تواتراآل ذهطريق ثبوت هو

حه.وا نُ م عىلٰ   ضِّ

عي فرع جلوازه، ف عجز عىلٰ قيل: ظهور امل إنْ   وا عىلٰ دلُّ يد املدَّ

 ذلك.

  : صدق هذاقيل: املعجز للتصديق نائب مناب قوله تعاىلٰ 

العلم صلحة يف من للناظر م جواز ظهوره عىلٰ  يضقت، وذلك يعيلَّ 

زه من ر متيُّ د اإلمام، وتعذُّ وبوج لطفحصول ال انَّيَّ بدقه، وقد بص

وره عليه بحيث ال ، فيجب ظهما يستند إليه من النصِّ أو  دونه

جوازه مع ثبوته، بل جيوز ظهوره  يضمنابه، وهذا يقت نصَّ ينوب

كونه  حلني، ليقطع املكلَّف عىلٰ ظيم من الصاتعلا من يستحقُّ  عىلٰ 

ذلك  يضيقتوال ط، االشرتامن ًا لصفيفعله خالتعظيم، ل اتحق� مس

ال ، و] يف معجزات األنبياء ]١٧٨[[ص عن النظر / ريالتنف

النظر يف املعجز  ة، ألنَّ الباعث عىلٰ من كوهنا مثبتًة هلم بالنبوَّ  يمنع

عي اإلمامة اصل يف مدَّ ح كهو اخلوف من فوت املصالح، وذل

عي النبوَّ   ميع.اجل مع ااظر مدعو� كون الن ة، فيجبوالصالح كمدَّ

من الكاذب، ثّم يرجع  قالصاد ام ُيبنيِّ نَّ ونه مبيِّنًا فإكا أمَّ ف

ة  د به قاطعًا عىلٰ قوله املؤيِّ  ر إىلٰ الناظ صدقه آمنًا من دعواه النبوَّ

ملعجز حسب، لكون ا اً ، أو اإلمامة مع كونه صاحلوليس بنبيٍّ 

 مؤمنًا من ذلك.

  ام،م إوال يٍّ بنبيس لن م ت عىلٰ ور اآليانعلم ظه اوأيضًا فإنَّ 

 .ٰى وسم كمريم وُأمِّ 

ا مر يب  ملهد عقحني الوضع ويف ا املسيح  طقيم، فنأمَّ

ًا هلا عن اهللا َفت به، ومعاينتها امللك مبرشِّ دعواها الرباءة ممَّا ُقذِ 

لم كونه رسوالً هللا سبحانه إليها، معجز لتع ىلٰ إ بام يفتقر معه تعاىلٰ 

 . ياركز كفالة يف وهيء من السام زق عليهانزول الرو

ا ُأمُّ  ه باإلحياء إليها، والوحي نره سبحا، فإخباٰى وسم وأمَّ

 يضواثقة برجوعه إليها يقت يف اليمِّ  ٰى ألنَّ إلقاءها موسعجز، وم

ة الوعد، وذلك ال يمكن إالَّ   عجز.ملباعلمها بصحَّ

  جائزًا يف يف حال و واجبًا   من ليس بنبيٍّ  كان ظهور املعجز عىلٰ وإذا 

  جيوز عىلٰ اعة ال ن الشيعة مج م  وجدنا الناقلني و ، ر خ آ  صًال يف وحا خر آ 

ينقلون هذه    - بعد  نه فيام بيِّ ما نُ  عىلٰ  - الواحد خرب بعضهم الكذب يف امل 

تي  الطبقات ال  ن ع  يتَّصلوا يف النقل  ٰى املعجزات خلفًا عن سلف، حتَّ 

ر يف خربها الكذب ملن ش    جج أيدي احل  هرة عىلٰ اهدها ظا ال يتقدَّ

  . إمامتهم  ك  ذل   هنا واقتٰىض و ك   ت ب ث   ، ورين  ذك امل 

 :ة]مَّ إمامة األئ عىلٰ  [النصُّ  ]]١٧٩[[ص /

ا النصُّ    ، وخمتصٌّ بكلِّ تناول للجميع رضبني: م فعىلٰ  وأمَّ

 منهم.  واحدٍ 

ل من طُ     : له تعاىلٰ و: ق ق، منهارُ فاألوَّ
ْ
ِر إِن

ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ْسئَل

َ
ف

تُمْ 
ْ
ن
ُ
  ك

َ
عْ ال

َ
ُمو �

َ
 ل

َ
علم  يضقتك يلوذ ،]٤٣ل: لنح[ا �ن

قبح وعصمتهم فيام ُخيِربون به، ل نهسؤول عم ؤولني كلَّ سامل

ل بثبوت هذه الصفة ألهل الذكر دوهنام، وال أحد قا تكليف الردِّ 

 امتهم.وقطع بإم  ةإالَّ خصَّ هبا من ذكرناه من األئمَّ 

  ايَ  : ومنها: قوله تعاىلٰ 
�
�
َ
ِ أ

�
 ا َمنُويَن آَها ا�

�
وا�

ُ
و وَ هللاَ ا اق

ُ
َمَع   نُوا �

ومل خيّص  رين،باع املذكو، فأمر باتِّ ]١١٩ ة:[التوب �قَِ� ادِ ا�ص� 

، وذلك يشءباعهم يف كلِّ ، فيجب اتِّ ءيشدون  يشءجهة الكون ب

من جيوز منه  الفاسق أوة طاععصمتهم، لقبح األمر ب يضيقت

 يجب، فغريهم يهت ف ادُّعيلعصمة والالفسق، وال أحد ثبتت له ا

لإلمامة،  جبةواالصفة الب صاصهم ختامتهم وال اإم عىلٰ  قطعلا

 العصمة هلم واإلمامة. ٰى ق بني دعووألنَّه ال أحد فرَّ 

ٰ : ومنها: قوله تعاىلٰ 
َ

وُه إِ�
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ْو رَد

َ
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َ
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ُ
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َ ْ
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ْ
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َ
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ْ
 ُطونَُه ْس�َن

ْ
]] ١٨٠  ص [/[  ، ] ٨٣: ساء الن [  ُهمْ ِمن

م حصول العل  األمر، وقطع عىلٰ  ويلأُ   إىلٰ انه بالردِّ بح فأمر س 

بام يرجع إليهم  كوهنم ِقَوَمة  يض للمستنبط منهم بام جهله، وهذا يقت

الصفة وال ادُّعيت له له هذه  تت ثب  فيه مأمونني يف أدائه، وال أحد 

  .ن وري ذك جهني امل لو ا  امتهم من إم   عىلٰ  غريهم، فيجب القطع 
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يكون  -   يِّ كالنب - ة ُأمَّ  لِّ ك عىلٰ  ثبوت شهيدب  تعاىلٰ فأخرب

 هم. ة عليحجَّ ادته شه

 ني: هوذلك يقتيض عصمته من وج

ة    النبيِّ أحدمها: ثبوت التساوي بينه وبني  يف احلجَّ

 بالشهادة.

خالل بالواجب واإلالقبيح  فعلالثاين: أنَّه لو جاز منه 

 ىلٰ يد الشهيد إهش يضيقتة، وذلك اآلي شهيد بمقتٰىض  الحتاج إىلٰ 

ن كذلك إالَّ وال يكو ،يد عليهشهيد ال شه وتأو ثب له،هناية  ال ام

، تنا مَّ ثبت هذه الصفة وال ادُّعيت إالَّ ألئ تبالعصمة، ومل

 فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه.
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 تعاىلٰ ]] فأخرب ١٨١ص [[/ ،]١٤٣بقرة: ال[ اِس ا��  �

 يضاخللق، وذلك يقت ىلٰ ه عكورين عدوالً ليشهدوا عندكون املذب

ة قطعًا لكلِّ واحد منهم لالشرتاك يف الشهادة، ثبوت هذه الصف

إمامتهم من   ادُّعيت لغريهم، فدلَّت عىلٰ  ه الصفة والهذ ومل تثبت

 ا.رناهالتي ذك الوجوه

ة تفقاتَّ من ذلك: ما و ف لِّ  خم: «إينِّ ن قوله م هيعل األُمَّ

ام لن يفرتقا حتَّ  أهل ثقلني: كتاب اهللا وعرتيتفيكم ال  ٰى بيتي، وإهنَّ

كتم هبام لن تضلُّ  دا عيلَّ احلوض، ما إنْ ير   خربوا»، فأمتسَّ

ة، وذلك م مبوجود قو ن آله مقارنني للكتاب يف الوجود واحلجَّ

ر بذلك مواألك هبم، سُّ تملبا أمر نَّه وألتهم، معص يضيقت

قًا، بح مطلبطاعة من جيوز منه القلقبح األمر هم، صلحتم يضيقت

هبم من الضالل، وذلك ك حكم بأمان املتمسِّ  وألنَّه 

عصمة تت ل، وإذا ثبلضاليوجب كوهنم ممَّن ال جيوز منه ا

 عدم، ل تناأئمَّ  ه خطابه إىلٰ املذكورين يف اخلرب ثبت توجُّ 

 من امتهمإم يضوذلك يقت ،له أو دعواها همادع ملنثبوهتا 

 ذكورين.الوجهني امل

ل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، : «مث ومن ذلك قوله

»، هلككبها نجا ومن ختلَّف عنها وقع يف النار»، ويف آخر: «من ر

 عاملتَّبِ نجاة  عصمة املرادين، ألنَّه ال يمكن القطع عىلٰ يد وذلك يف

اخلطاب ه توجُّ  ملذكورين يفيدا صمةتَّبَع، وعملا عىلٰ  يز اخلطأجتو مع

 ه.ابيَّنَّالوجه الذي  عىلٰ مامتهم اه، وتوجب إمن عيَّنَّ إىلٰ 

ر معظمها يف رسالتييف أمثال   هلذه اآليات واألخبار، قد تكرَّ

 فية.كافية والشاال

 أنَّ  عىلٰ  9]] ومن ذلك: نصُّ رسول اهللا ١٨٢[[ص /

ن ب نيللحس وله كق ، عرش ه اثنابعد ة مناألئمَّ 

ج تسع جَ ة حُ إمام أبو أئمَّ ابن إمام أخو مام نت إ: «أ  عيلٍّ 

: وقوله  ، اسعهم قائمهم، أعلمهم أحكمهم أفضلهم»ت

 .»ٰى ة من بعدي عدد نقباء موس«عدد األئمَّ 

رب الصحائف، وأمثال هلذه األخبار الواردة ح، وخوخرب اللو

ة ما تب انلمع مع ة،امَّ والع ةصَّ قي اخلامن طري نه نقل مَّ ضصحَّ

اعي ملخالف كان ال دتني املختلفتني، إذ ائنني والطائفملتبني االفريق

 ة عليه إالَّ الصدق فيه.املنقول إليه مع كونه حجَّ 

ينوب خصوص ا العدد املهذ عىلٰ  منه  وثبوت النصِّ 

ه يف نفسهبذا ال ق ال أحد ، ألنَّه تنا أعيان أئمَّ  ه عىلٰ مناب نصِّ 

 م. امتهإم له القطع عىلٰ  بوجفعتهم هلم، شيو همريغ

*   *   * 

وأمري  9رسول اهللا من  نصُّ ال :أحدها ]]٤١٦[[ص 

وال شبهة  ،م اثنا عرشأو أهنَّ  ة دد األئمَّ ع عىلٰ  املؤمنني 

]] العدد ٤١٧هذا /[[ص  عىلٰ  صَّ الن ل يف أنَّ مِّ متأ عىلٰ 

إمامة   عىلٰ  صٌّ ن هو كام ،ة جَّ احل إمامة عىلٰ  املخصوص نصٌّ 

 بن أيب عيلِّ  إىلٰ  ، الرضا د بن عيلِّ ن حممّ ب عيلِّ  من احلسن بن هائبآ

اإلمامة  ملخصوص وقرصإذ ال أحد قال هبذا العدد ا ،طالب 

 املؤمنني ه أمريب  خصَّ الَّ ه إعليه دون ما نقص منه وزاد علي

 .ة ئمَّ ة بن احلسن ومن بينهام من األواحلجَّ 

 ة.مَّ ة والعااصَّ اخل د من طريقيوار نصِّ ال رضب منوهذا ال

 ]:ةطريق العامَّ  من بعده منة عدد األئمَّ  ىلٰ رسول اهللا ع صُّ ن [

ا عند  كنَّ : قال ،وقعن مرس ،عن الشعبي: ة فيه روته العامَّ فمامَّ 

كم كم يكون بعده من ثكم نبيّ أحدَّ  :له رجلفقال  ،سعودن ماب

 دحأ  سألني عنهاما و ،نعم :دمسعو اهللا بن بدل له عفقا ؟اخللفاء

ون «يك: يقول معته س ،اث القوم سن�حدك ألوإنَّ  ،قبلك

هم خليفة كلُّ  اثنا عرش  ٰى ة نقباء موساخللفاء عدَّ بعدي من 

 .»شمن قري

 .خرق أُ رُ طُ ورووه عن ابن مسعود من 

  قرئناعبد اهللا ي إىلٰ  ا جلوساً كنَّ : قال  ،وق بعضها مرساد يف وز

رسول ل سألتم ه ،نعبد الرمح أبايا  :جلره ال لفق ،قرآنال

فقال له  ؟خليفة من بعدهة من مَّ ه األُ كم يملك أمر هذ 9 اهللا

سألنا رسول  ،ذ قدمت العراق عن هذاما سألني أحد من :عبد اهللا

 .بني إرسائيل» ة نقباءعدَّ  نا عرش«اث :فقال 9اهللا 

 ،ايشرق ليد اعن يز ،عاشجم ىلٰ ة موميَّ ورووا عن عبد اهللا بن أُ 

يزال هذا  ن«ل: 9 رسول اهللاقال  : لاق  ،كنس بن مالن أ ع

فإذا مضوا ساخت األرض  ،ن قريشم اثني عرش ىلٰ إ لدين قائامً ا

 .» وساق احلديث بأهلها

بن  عن األسود ،يمة]] ورووا عن زياد بن خث٤١٨[[ص /

سمعت  :سمعت جابر بن سمرة يقول :قال ،د اهلمداينسعي

من هم لُّ ك ةفخلي ا عرشاثندي بع نيكو«: يقول 9 اهللا رسول

 .ج»يكون اهلر «ثمّ  :فقال ؟ماذا يكون ثمّ  :فقالوا له ،قريش»

: قال 9 النبيَّ  ة أنَّ عن جابر بن سمر ،ورووا عن الشعبي
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 اثني عرش إىلٰ ن ناواهم م ون عىلٰ رصين ين «ال يزال أهل هذا الدِّ 

 مل م بكلمةوتكلَّ  ،نفجعل الناس يقومون ويقعدو ،خليفة»

هم من  «كلُّ : فقال ؟لقا يشءٍ  أّي  :خيأل أليب أولت فق ،افهمهأ 

 .ش»قري

وحصني بن عبد  ،وزياد بن عالقة ،عن سامك بن حرب ورووا

ابر بن ن جع ،وأيب خالد الوالبي ،وعبد امللك بن عمري  ،الرمحن

 .مثله ،سمرة

عن  ،ةعن عون بن أيب جحيف ،ورووا عن يونس بن أيب يعفور

ي جالس وعمّ  طبخيو وه 9 اهللا سولر عند كنت :قال ،يهأب

 ٰى حتَّ  صاحلاً تي مَّ يزال أمر أُ  «ال: 9 فقال رسول اهللا ، يديَّ بني

 .»هم من قريشكلُّ خليفة  اثنا عرش يمرَّ 

  يق األصبحيا عند شقنَّ ك :قال  ،ورووا عن ربيعة بن سيف

 9 سمعت رسول اهللا :سمعت عبد اهللا بن عمر يقول  :فقال

 .يفة»خل عرشنا ي اثخلف «يكون: ليقو

يل عبد  قال  :الق  ،عن أيب الطفيل ،مةلَ َس اد بن محَّ  نا عووور

خليفة  ي عرشعدد اثنأ ،]] أبا الطفيل٤١٩يا /[[ص  :اهللا بن عمر

 .فاقالنيكون النقف و ثمّ  9 بعد النبيِّ 

 ة.حاديث من طريق العامَّ ثال هلذه األيف أم

 ]:ةاصَّ طريق اخلة من مَّ ئعدد األ عىلٰ  النصُّ [

 : روايتهم هت بارصتنة ما شيعال ومن

 ،ني بن احلس د بن عيلِّ مّ جعفر حمعن أيب  ،عن أيب اجلارود

 واثنا : «إينِّ 9رسول اهللا  قال :قال ،ه عن جدِّ  ،عن أبيه

هلم عيلُّ  - من أهل بيتي عرش أوتاد  - لب بن أيب طا أوَّ

ثنا اال هبذ ، فإذاخ بأهلهاسياألرض التي أمسكها اهللا هبا أن ت

 مل ُينَظروا». ا وض بأهلهراألاخت س أهيلمن  رشع

«من أهل  :9قال رسول اهللا  :قال ،فر وعن أيب جع

 مون وآخرهم القائم باحلقِّ ثون مفهَّ حمدَّ  نجباء نقيباً  بيتي اثنا عرش

 .»ام ملئت جوراً ك ؤها عدالً يمل

  :ل قا ،ئه آبا عن ، عن أيب عبد اهللا ، ورووا عن أيب بصري

 ،م يوم اجلمعةايَّ من األ رتااخ  اهللا نَّ «إ :9 ل اهللاسورال ق 

واختار من   ،القدر ومن الليايل ليلة ،رمضانشهر ومن الشهور 

ن م ]ين[واختار ،لُس اختار من األنبياء الرُّ و ،الناس األنبياء

  ، احلسن واحلسني واختار من عيلٍّ  ،اي علي� ر منِّواختا ،لرسلا

  ، سنيحلد اول تسعة منوهم  ، صياءسني األوحلا واختار من

طلني وتأويل املبدين حتريف الغالني وانتحال الن هذا ع ونينف

و ]] وظاهرهم وه٤٢٠/[[ص  اسعهم باطنهم ت ،اجلاهلني

 .»قائمهم

د أجلس وق  9ل اهللا رسورأيت  :قال ،ورووا عن سلامن

«إمام  : لقا ثمّ  ،س يف وجههفخذه وتفرَّ  عىلٰ   بن عيلٍّ احلسني 

هم أحلمهم ضلمهم أفئاق  تاسعهمع تسج جَ حُ ة أئمَّ أبو ام مبن إا

 .أعلمهم»

 «إنَّ  :قال ،جعفر  عن أيب ،يب محزة الثاميلعن أ ورووا 

بعده  من وكان ،ةواإلنس عامَّ  اجلنِّ  إىلٰ  9 داً مّ أرسل حم  اهللا

 ويصٍّ  وكلُّ  ،ومنهم من بقي ،هم من سبقمن ،اوصي�  عرشاثنا 

 ». ...9د حممّ ين بعد الذ ءياوصاأل]و[ة نَُّس به جرت 

د اهللا بن جعفر  عب  سمعت  : قال  ، بن قيس اهلاليل  يم لَ ن ُس ع ا و ورو 

وابن     ن واحلسني ا عند معاوية أنا واحلس كنَّ : لب يقول بن أيب طا ا 

بينه   ٰى جر  اً فذكر كالم  ، ن زيد سامة ب ة وأُ م لَ اس وعمر بن أيب َس عبَّ 

  وىلٰ أ  «إينِّ  : ل و ق ي  9 رسول اهللا  سمعت  يا معاوية  : ه قال نَّ أ و  ، وبينه 

من  باملؤمنني  وىلٰ أ  بن أيب طالب  أخي عيلُّ  ثمّ ، م نفسه أ ن م املؤمنني ب 

نني من أنفسهم، فإذا  باملؤم  إذا استشهد فابنه احلسن أوىلٰ أنفسهم، ف 

  فإذا استشهد فعيلُّ  ؤمنني من أنفسهم، بامل  أوىلٰ  سني استشهد فابني احل 

  ثّم ابني  ، -  يلُّ دِركه يا ع ُت وس  -  هم من أنفس  ؤمنني بامل  أوىلٰ  بن احلسني 

ثّم   ، - وستُدِركه يا حسني  -  سهم باملؤمنني من أنف  أوىلٰ  عيلٍّ  ن د ب مّ حم 

  ». حلسني  إماماً من ولد ا   اثنا عرش   ه تكمل 

سني وعبد اهللا  ت احلسن واحلشهدفاست : قال عبد اهللا بن جعفر

 كلوا يل بذفشهد ،يدسامة بن زمة وأُ لَ اس وعمر بن أيب َس عبَّ  بنا

 . عاويةم ندع

سامة  وأُ  ن سلامن وأيب ذرٍّ م لكذعت وقد كنت سم :مسليقال 

 .9ورووه عن رسول اهللا  ،يدبن زا

من حديث   ]] ومنه ما تنارصت به الرواية٤٢١[[ص /

فأمر  ،لعن املسائ ني وسؤاله أمري املؤمن  اخلرض

ة بحرض  فأظهر اخلرض ،فأجابه ،جابته عنهابإ  احلسن

ة وألمري وَّ لنببا 9د حمّ ومل ةبيَّ حانه بالربو سبهللا راة اإلقراجلامع

سن واحلسني والتسعة من ولد حلباإلمامة وا املؤمنني 

 .ه اخلرض وأنَّ   احلسني

يه  ف 9ه نبيِّ  ىلٰ ع ة اللوح الذي أهبطه اهللا تعاىلٰ ورووا قصَّ 

 ثني عرش.ة االأسامء األئمَّ 
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 د اهللاابر بن عبعن جق رُ ة طُ ورووا ذلك من عدَّ 

لوح فيه  يديه نيوب ، فاطمة عىلٰ  لتدخ :قال ، اريصألنا

 دهم أح ،فعددت اثني عرش ،ولدها  أسامء األوصياء من

 .د وأربعة منهم عيلٌّ اثنان منهم حممّ  ،القائم باحلقِّ 

د  مّ يب عبد اهللا جعفر بن حمعن أ  ،بصري أيبورووا عن 

 -   عيلٍّ  د بنالباقر حممّ ني يع -«قال أيب  :قال ، الصادق

أخلو  خيفُّ عليك أنْ  ٰى حاجة، مت كليإيل  : إنَّ هللاد جلابر بن عب

به  أيُّ األوقات أحببَت، فخىلٰ فأسألك عنها؟ فقال له جابر: ك ب

ح الذي رأيته ين عن اللوأخربام، فقال له: يا جابر، ض األيَّ يف بع

ر جاببًا، فقال مكتو وما أخربتك به أنَّ فيه فاطمة  يف يد ُأّمي

 يث. حلدا ..»، وساقباهللا.د شهأ 

 ثني عرشبا صحيفة املختومة حديث االثني عرش ه]و[وا روممَّ 

 فعمل بام 9رسول اهللا  عىلٰ  ا جربئيل التي نزل هب ،خامتاً 

ففتح  ،حلسن ا مها إىلٰ سلَّ  فإذا احترض ]، عيلٌّ [فيها 

 ثمّ  ،سني احل ]] إىلٰ ٤٢٢/[[ص  ثمّ  ،بام فيهاصحيفة وعمل 

 . عرش الثاين ىلٰ واحد إد عب اً احدو

 اهللا  إنَّ « :لقا ،قرُ ة طُ من عدَّ  عبد اهللا  يبأ  ووا عنور

 تك إىلٰ ه وصيَّ هذ ،ديا حممّ  :قبل وفاته وقال كتاباً عبده  أنزل عىلٰ 

بن أيب  عيلُّ  :قال ؟خبة يا جربئيلوما الن :الق  ،النخبة من أهلك

 ،من ذهب ماتيوخ بالكتا ان عىلٰ وك ،)لوات اهللا عليهص(طالب 

مل  منه ويع خامتاً  يفكَّ  وأمره أنْ  ، عيلٍّ  إىلٰ  9 يُّ نبالفدفعه 

 دفعه إىلٰ  ثمّ  ،اخلاتم وعمل بام فيه أمري املؤمنني  ففكَّ  ، فيهبام

 احلسن  ففكَّ  ،بام فيه منه ويعمل متاً خا يفكَّ  احلسن وأمره أنْ 

 ففكَّ  ني سحلا دفعه إىلٰ  ثمّ  ]،هاوعمل بام فيه فام تعدَّ [ تماخلا

 الشهادة فال شهادة هلم إالَّ  ىلٰ إ مج بقوخرا أنْ  :يهجد ففو متاً خا

  بن احلسني  عيلِّ  عه إىلٰ دف ثمّ  ،وأرش نفسك هللا ففعل معك

واعبد  كلزم منزلاو صمتاأطرق و أنْ  :فوجد فيه اً خامت ففكَّ 

  د بن عيلٍّ بنه حممّ ا دفعه إىلٰ  ثمّ يقني ففعل، يأتيك ال ٰى ربَّك حتَّ 

ه  اهللا فإنَّ إالَّ  ختافنَّ  الوأفتهم واس النث حدِّ  :يهجد ففو امتاً خ كَّ فف

 خامتاً  ففكَّ  نه جعفر اب دفعه إىلٰ  ثمّ  ،ألحد عليكسبيل ال 

ق صدِّ أهل بيتك و لومع ث الناس وأفتهم وانرشحدِّ  :فوجد فيه

  ثمّ  ،ففعل وأمان  اهللا وأنت يف حرزإالَّ  نَّ آبائك الصاحلني وال ختاف

ذي ال ىلٰ إ  ٰى سمو يدفعهك وكذل ، ٰى وسم إىلٰ  هفعد

 .»دي م املهقيا إىلٰ  كذلك أبداً  ثمّ  ،عدهب

م شهدت جنازة أيب بكر يو :قال ،الطفيلا رووه عن أيب وممَّ 

لس ناحية، فأقبل جا  وعيلٌّ ع، وشهدت عمر حني بوي ،مات

 ارون ولد ه وهو من -يل عليه ثياب حسان غالم هيودي مج

ؤمنني، مل ايا أمري :الفق اب،اخلطَّ ن مر برأس ع عىلٰ  قام ٰى حتَّ  -

مر ؟ فطأطأ ع9هم هبم وأمر نبيِّ ة بكتاأنت أعلم هذه األُمَّ 

  إينِّ  عمر: ولِـَم ذاك؟ فقال:رأسه، فأعاد عليه القول، فقال له 

ة ]]٤٢٣/[[ص  يف اشاك�  يسلنفدًا جئت مرتا  ديني، ُأريد احلجَّ

 ىلٰ وأشار إ -ب هذا الشانك دو: رمه عهان، فقال للب الربوأط

 ذا عيلُّ عمر: ه ، قال الغالم: ومن هذا؟ قال-  نياملؤمن ريأم

ابني ، وأبو احلسن واحلسني 9رسول اهللا  بن أيب طالب ابن عمِّ ا

، )صلوات اهللا عليهم(اهللا ة بنت رسول اطمرسول اهللا، وزوج ف

نَّوأعلم   .ةالناس بالكتاب والسُّ

له  ل فقا  ؟ كأنت كذل  : له فقال   عيلٍّ  ىلٰ م إ فأقبل الغال  : قال 

أسألك عن ثالث  ريد أنْ  أُ فإينِّ  :قال الغالم ، «نعم» :  عيلٌّ 

  ، «يا هاروين  : وقال  م أمري املؤمنني فتبسَّ  : قال  ، وثالث وواحدة 

 فإنْ  ، ث ريد أسألك عن ثال  أُ ألينِّ  : قال  ، » ؟ اً سبع  : تقول  أنْ  ما منعك 

 ه ليس فيكمنَّ أ  علمت  لمهنَّ ع  ت مل  نْ وإ  ، دهنَّ  بع ألتك عامَّ س  علمتهنَّ 

أنا  ده إنْ لذي تعب «أنا أسألك باإلله ا : منني ؤ امل قال أمري ، مل عا 

 :قال  ، » ؟ ديني يف    دينك ولتدخلنَّ   تسأل عنه لتدعنَّ ما    أجبتك عن كلِّ 

  . » ْل «َس :  قال له أمري املؤمنني   ، ك  لذلت إالَّ جئ   ما 

 أّي  ألرضجه او عىلٰ  ل قطرة دم قطرتأخربين عن أوَّ  :لفقا

 ؟عني هي أّي ض روجه األ عىلٰ ضت ل عني فاوَّ وأ  ؟ية هقطر

 ؟يشء هو وجه األرض أّي  عىلٰ  يشء اهتزَّ  لوأوَّ 

ل وَّ أ  :أنتم فتقولونا أمَّ  ،«يا هاروين: أمري املؤمنني فقال 

 وجه األرض حيث قتل أحد ابني آدم  عىلٰ  قطرة قطرت

 أنْ  قبل كوذل ،اءحوَّ  طمثته حيث ولكنَّ ،كوليس كذل ،صاحبه

وجه األرض  عني فاضت عىلٰ  لوَّ أ  :تقولونفتم أن اوأمَّ  .يهاد ابنتل

ها لعني احلياة ولكنَّ ،وليس كذلك هو ،ي ببيت املقدسعني التال

فسقط  ،ون املالحومعهام الن تاهوف  ٰى ها موسالتي وقف علي

تم ا أنمَّ وأ  . حيٌّ إالَّ  تاً اء ال يصيب ميِّ وهذا امل ،منه فيها فحيٌّ 

تي كانت الة ررض الشجأله اوج عىلٰ  اهتزَّ يشء  لأوَّ  :لونوفتق

ها النخلة التي ولكنَّ ،ك هوليس كذلو ،منها سفينة نوح 

ع  رَّ تف ومنها ،العجوة]] ٤٢٤/[[ص  وهي ،ةهبطت من اجلنَّأُ 

 .من أنواع النخل» ٰى ا ترمجيع م
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ب تُ كُ  ا يفهذ د ألجإينِّ  ، هوالَّ الذي ال إله إ صدقت واهللا :فقال

 . ٰى موس يعمّ ء وإمال ه بيدهكتابت ،ن وهار أيب

 9د أوصياء حممّ عن  :رَخ أخربين عن الثالث األُ  :قال مّ ث

  ناً ساكيكون معه ومن  ؟ةوعن منزله يف اجلنَّ ؟دل بعدهة عوكم أئمَّ 

 ؟هيف منزل

ي اثن د حمّ مل إنَّ  ،«يا هاروين :فقال أمري املؤمنني 

 وال ،ذهلمن خم نالخذ هم يرضُّ ال ،لعد ةا أئمَّ وصي�  عرش

 ين منم أرسب يف الدِّ إهنَّ و ،لفهممن خاف بخالستوحشون ي

ة عدن التي يف جنَّ د ومسكن حممّ  .وايس يف األرضاجلبال الر

ة االثنا كنه فيها األئمَّ ومعه يف مس .دهرسها بيوغ ذكرها اهللا 

 . عرش العدول»

 ك يف ألجد ذلإينِّ  ،هو الذي ال إله إالَّ  قت واهللاصد :فقال

 . ٰى سموي عمّ مالء وإ يدهكتابته ب ، هارون ب أيبتُ كُ 

من  د حممّ  يش ويصُّ كم يع :واحدأخربين عن ال :فقال

 ؟لقتَ ل يموت هو أو يُ وه ؟بعده

ال تزيد يومًا وال   ،ني سنة ش بعده ثالثيعي ،«يا هاروين: قال

وأومأ  قرنه ووضع يده عىلٰ  -هاهنا بة ب رضتنقص يومًا، ثّم ُيَرض 

 هذه». ن هذه م فتخضب - هتحلي إىلٰ 

  ، اهللا  ال إله إالَّ  أشهد أنْ  : وقال  ، شنريه ك  طع روين وق هلا ح ا صا ف  : قال 

  أنْ  بغي ن ي  ، 9رسوله  ك ويصُّ وأنَّ  ، بده ورسوله ع  داً حممّ  وأشهد أنَّ 

  . وحسن إسالمه   ، ضعف سَت م وال تُ عظَّ تُ   وأنْ   ، فاق ال تُ تفوق و 

  سني احلن ب سمعت عيلَّ  :لاق  ،يلوا عن أيب محزة الثامورو

 واثني عرش  داً مّ خلق حم ] ]٤٢٥ ص/[[ اهللا  «إنَّ  :وليق

اء نوره يف ضي  فأقامهم أشباحاً  ،ظمتهبيته من نور ع من أهل

 . »9د ة من بعد حممّ ئمَّ وهم األ ،نهسوقدِّ حونه ويُ سبِّ يعبدونه ويُ 

 «من آل: يقول جعفر سمعت أبا  :قال ،ورووا عن زرارة

اهللا  لرسوو ،ثهم حمدَّ كلُّ  اً مامإ نا عرشاث )هيلوات اهللا علص(د مّ حم

مها  )هللا عليهاملوات اص ( طالب بن أيب ملؤمنني عيلُّ ا ريوأم

 .»الوالدان

فر عن أيب جع ،شرياس بن احلورووا عن احلسن بن العبَّ 

قال    أمري املؤمنني «إنَّ  : قال  ، ٰى بن موس د بن عيلِّ حممّ 

 ةتلك الليل ينزل يف هوإنَّ  ،سنة لِّ ليلة القدر يف ك نَّ إ :اسالبن عبَّ 

 قال ابن ،»9هللا ة األمر بعد رسول اوالك وكذل ،سنةلر اأم

 .»ثونمن صلبي حمدَّ  حد عرش«أنا وأ : قال ؟من هم :اسعبَّ 

«آمنوا بليلة : ألصحابه  9رسول اهللا  قال :قال ،هنادوبإس

 رشوولده وهم أحد ع الب طبن أيب عدي لعيلِّ ن با تكوفإهنَّ  ،القدر

 .»ده ن بعم

«يكون : الق  ،يب جعفر أ  ]عن[ ،أيب بصري ورووا عن

 .»اسعهم قائمهمت ة بعد احلسني تسعة أئمَّ 

ا  ة اثن ئمَّ أل «ا  : يقول  سمعت أبا جعفر  : قال  ، ارة ورووا عن زر 

  . » ني  حلس ة من ولد ا األئمَّ   ثمّ   ، منهم احلسن واحلسني   إماماً   عرش 

 ة.مَّ ة والعاي اخلاصَّ طريق نم ةلروايات الواردا ذههل يف أمثال

بنقل الدائن  ود اخلرب متنارصاً ور معلوم أنَّ و ]]٤٢٦[ص [/

إذ ال داعي للمحجوج  ، تهحَّ ه واملخالف يف معناه برهان صبضمن

 .روايته عث عىلٰ الصدق البا به إالَّ 

ا  لكونه نص�  ،فيه رينإمامة املذكو وإذا ثبت صدق نقلته اقتٰىض 

 مناه. سب ما قدَّ أحد ح يهف عدد مل يرشكهم ىلٰ ع

*   *   * 

 هـ):٤٤٧ الصالح احللبي (تبو أيف الفقه/  يفلكاا

بن  ملؤمنني عيلِّ وهذه الصفات متكاملة ألمري ا]] ٩١[[ص 

ته احلسن واحلسني والتسعة يَّ ة من ذرّ ئمَّ ولأل  أيب طالب

 نَّ كلَّ أل، )عنيت اهللا عليهم أمجلواص(نني من ولد احلسني املعيَّ 

ة تا كانت ثابإذون، كوريء املذهبا هؤال مام خصَّ ها لإلبتأثمن 

 ل.ين باألوَّ الربهان حلق الثاب

عيت إمامته  ن ادُّ عداهم ممَّ  فال أحد قطع ثبوهتا ألحدٍ  وأيضاً 

ن، فوجب لذلك القطع بفساد إمامتهم اآل ىلٰ إو 9 يِّ بالنبعد 

ه ونمن د م إماماً ماإلن اال يكو بثبوت ما قطعأمجع، الرتفاع ال

حيث  من  وت عدالتهمثببطع  يقله لو مل جيب مثمنهم، كاملواحد 

 مامة منإالعدالة، فإذا بطلت يف اإلمامة ك رشطاً كانت العصمة 

 ة.األدلَّ ساد مدلول فأو عداهم وجب لذلك القول بإمامتهم 

منه القبائح أو عت  وق الَّ إعيت إمامته دوهنم فال أحد ادُّ  وأيضاً 

 مل هألنَّ  ف ذلك،رناه بخالال من ذكها، وحعضب ة هبا أومَّ األُ  هرفتق 

وال  ثابتاً  ُيعريَّ  ءيشاداهم من عيبهم بن واالهم أو عد ممَّ حن أ يتمكَّ 

 لك إالَّ ك هلم يف ذرمشااملعصوم، إذ ال  ٰى وهذا معن، صاً متحرِّ 

 .، فوجب لذلك القول بإمامتهم األنبياء

اخلوارج  نَّ أل، فيهمبه اخلوارج ن يَّ تديام اعتربناه ما ح فوال يقد

 ع املسلمون عىلٰ وأمج رهان حسنه،ح بضو هم بامعدالتتقدح يف 

  يثبت قبحه.امَّ بتنزهيهم ع]] ٩٢ /[[ص خمتصٌّ ذلك فيه، وكالمنا 
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  عقالء بضالل األنبياءكثري من ال نح ذلك تديُّ وضِّ يُ 

 وِّ علعتقاد يف صدقهم واالومل يقدح هذا  ،هماوكذهبم يف دعو

 ة.احلجَّ ه بدساعلوم فد املاالعتقا دجمرَّ  ند إىلٰ أسحيث من  ،نزلتهمم

*   *   * 

أمر به من مسألة أهل الذكر  ه سبحانه فيام فكأنَّ ]] ٩٥[[ص 

ادقني، أمر بمسألة قتداء بالصواالإليهم  األمر والردِّ  ويلأُ طاعة و

 حلسنيان ب واحلسني وعيلِّ سن بن أيب طالب واحل أمري املؤمنني عيلِّ 

ة جَّ حلوااحلسن و د وعيلٍّ مّ وحم عيلٍّ و ٰى وسومعفر د وجوحممّ 

بأسامئهم  إليهم واالقتداء هبم طاعتهم والردِّ و،  املهدي

 صة، أو عىلٰ وخصاألسامء امل عىلٰ  رق بني أن ينصَّ وأعياهنم، إذ ال ف

يف  ظهرالصفات أ  عىلٰ  ني، بل النصُّ ة باملسمِّ الصفات املختصَّ 

صفات ئه يف الوانتفا، سامءرتاك يف األاالش ولة، حلصاحلجَّ 

اء هبم بأسامئهم مامتهم واالقتدإ عىلٰ  لو نصَّ ان كا ة، وإذختصَّ امل

 ف ريب يف أمرهم، وكان النصُّ قلب مكلَّ  اهبم مل حيصل عىلٰ وأنس

ه عليها ارتفاع ة، وجب لنصِّ ة أظهر يف احلجَّ صفة املختصَّ لا عىلٰ 

 امتهم. إم يف الشكِّ 

*   *   * 

 لِّ لم لكعموم الع  امتهمإم ىلٰ ع يضاً أ  ويدلُّ ]] ٩٧ص [[

در خ] منزلتهم عند البأس، وعظم [ق يف  قدرهم باهةبن طالخم

 مامة األنام،عة هلم، وترشيحهم إل، وتعظيم الشيوالعدوِّ  ويلِّ ال

من قريش  ئهم بذلك فيهم، وكثرة أعدائهم لهن أوليايُّ دوت

يها،  علهنم سالم وأعواة اإلفالخ عىلٰ  وآخراً  الً بني أوَّ املتغلِّ 

، ثابتة أو يهملافة وصمة إضإو م،منه الغضِّ  يف لكلِّ اجتهاد او

ه عند تهم منم من ذلك، وبراءة ذمَّ صة، وسالمة أعراضهرِّ متخ

من القبائح، وهذا  يشءمن قرفهم ب لة، وشهادة اجلميع بضالالكلِّ 

 زأللسن عن التحرُّ  ابرهان عصمتهم وكوهنم حججًا حبس اهللا 

اج لالحتج اىلٰ حانه وتعة منه سبرادإم رهقايف وما يقدح  ليهمع

 . خلقه عىلٰ  هبم

مهم يف العقليات  عل بظهور  إمامتهم ىلٰ ع ا يدلُّ وممَّ 

عصار، األ أهل اآلداب وتربيزهم يف ذلك عىلٰ عيات ووالرش

 تهم فيه عىلٰ إليهم واستغنائهم عنهم، وثبوت حجَّ  ة الكلِّ وحاج

ن  األزماذلك يف ارتمرواس الفيهم،ء خمعلام ليه منإمشار  كلِّ 

ز عند ضالت، والعجملعاتقصري عند ال من ه، وسالمتانواألعي

يه بتعليم، أو لإبأحد يضافون  العلم والظنِّ املشكالت، مع فقد 

مجيع  عىلٰ  بذلكبتفّوقهم يعتهم ش ٰى ع دعوم يم،ليه بتفهإينسبون 

 ام.ناأل

 ر، وتوفُّ يبهمتكذمن أعدائهم يف  زمنةواجتهاد ملوك األ

م لزوواد أمرهم، فس من هيف ثبوت اصهم، ملرُّ ظهار ختإ إىلٰ  همعيدوا

واضح ن، برهان اآل ىلٰ إالزمان و  مرِّ  ر ذلك عىلٰ م، وتعذُّ ة هلاحلجَّ 

ينه، لوقوف ذلك وحفظة لد عاىلٰ هللا ت جاً جَ كوهنم حُ  عىلٰ 

ذ مل جتر ، إ التخصيص عليه سبحانه كاألنبياء]] ٩٨ [[ص/

يه لإمن يضاف و الَّ إ برز فيه،و م علم يفد تقدَّ  أحيف ةالعاد

ع ذلك فقصوره عن ه مشهور، وممن همنسب تعلُّ ن يوم ،معروف

عضالت حاصل، األجوبة ظاهر وعجزه عند امل كثري من

 ابت.ة ثاظروانقطاعه حني املن

ما حصل من تعظيمهم بعد الوفاة   إمامتهم عىلٰ  لُّ ويد

أطراف  من هدهم، وقصد مشافيهاف لإمامتهم واملخاائن بمن الد

ذ هبا من  هم، والعياحقِّ باهللا  ىلٰ إل وسُّ تهبم، والرتاخلضوع لو لبالد،ا

الطغيان، مع ارتفاع تها من أهل واالمتناع بذمَّ  جبابرة الزمان،

هذه  من ذلك، وحصول ضدِّ  ءيشب جالً عا وفالرجاء واخل

ة وكثرسلطاهنم  وِّ عل عم ممامة األنايف إ بني عليهمالقضيَّة يف املتغلِّ 

ت، م بعد املامورهقب راسفاة واندبعد الو همول ذكراهنم ومخعوأ 

ن العامل بضاللتهم، وهذا ع الدائن بخالفتهم فضالً  من الويلِّ 

 لديه. تهمحجَّ  بوتوث منزلتهم عند اهللا ان واضح عىلٰ بره

 9 اهللا من رسول ثبوت النصِّ   إمامتهم عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 بني: رض و عىلٰ وه ،ةجَّ حل ايه يفالذي يل عىلٰ هم نم ومن كلٍّ 

 9 كقوله ،صولعدد املخصا عىلٰ  نصٌّ  :دمهاأح

جج ة حمام، أخو إمام، أبو أئمَّ : «أنت إمام، ابن إ لحسنيل

: 9 وقوله ،أفضلهم» مهمأحلتسع، تاسعهم قائمهم أعلمهم 

، وحديث  اللوحوحديث  ،»ٰى ة بعدي عدد نقباء موس«عدد األئمَّ 

 ثوحمدِّ ه ا نقلذلك ممَّ  الوأمث،  ث اخلرضوحدي ،فئالصحا

وال أحد قال هبذا العدد  ،ماميَّةاإل ليه ناقلواع قأطبة، والعامَّ 

 .ه بام ذكرنا خصَّ الَّ إخصوص امل

ولده  نهم عىلٰ مام مإ كلِّ  نصُّ  :ب الثاينوالرض]] ٩٩[[ص /

 واترمت ماميَّةاإل سيف نف ب من النصِّ من بعده، وورود هذا الرض

 .ثبوتهتيض يق

ظرف  لتأمَّ فلي صِّ الن  منبنيرضالذين  وقوف عىلٰ الأراد  من

 .Ó ه من ذلك شيوخناأورد وما النقل
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  ،أيدهيم ىلٰ ظهور املعجزات ع  إمامتهم عىلٰ  ويدلُّ 

طريق العلم هبا تواتر الشيعة ، و ياءنباأل أيدي كظهورها عىلٰ 

 لب  طان أيبب عيلِّ  املؤمنني أمري يد بظهورها عىلٰ  اإلماميَّة

زات عج ملالناقلنياتر كتو ،ه تيَّ من ذرّ ة ألئمَّ ا وأعيان

ذا ظهرت إقلهم، فل لنمتأمِّ  ذلك من حاهلم كلُّ  يعلم ،9 النبيِّ 

من  لنصِّ ت اوثبمة، وماأيدهيم مقرتنة بدعواهم لإل املعجزات عىلٰ 

 .هبا عليهم زال الريب يف ثبوهتا هلم اهللا تعاىلٰ 

هلم خمالط  لِّ لكلعلم ول احص م امتهإم ىلٰ ع أيضاً  ويدلُّ 

  م حججًا وكوهنم، همة يف أنفسمااإل بدعواهمهم، خبارع ألوسام

بعه، ليهم ومن اتَّ م عنهم بضالل املتقدِّ وتديُّ ال يسع أحد خمالفتهم، 

من خالفهم، ورصيح   عتهم فيهم ويفشي من ٰى دعوال وظهور هذه

وق ل حقومحم، تصاصهم هبه مع اخفتياهم بذلك واحتجاجهم ل

 حلقِّ ص اخصينهم بتتديُّ هم ون عنيدِّ  الوأخذ معامل  م،إليه موالاأل

هذه مقتض لثبوت وذلك ل من خالفها، وضال  هم،ابفتي

كم ب احلأوجا، إذ لو كانوا كاذبني فيها ته، واحلكم بصحَّ ٰى الدعو

 ك فيهم،ذل ىلٰ إبقوله يذهب  دُّ تَ عْ ة يُ مَّ هلم، وال أحد من األُ بضال

  سلف.يامطه فسقو ايَّنَّبقد رج واوخالف اخل

عصمتهم  ه ورناة من ذكمامإثبت إذا و]] ١٠٠ [[ص/

م، وجب ثبوت باقي ة املأمور باالقتداء هبمَّ األُ أعلم م هنوكو

يف الشجاعة ليها م عدُّ لتقة واالرعيَّ  من الفضل عىلٰ  الصفات هلم

 القطع عىلٰ ذ عنهم وباعهم واألخوالعبادة والزهد، ويلزم لذلك اتِّ 

عهم  بتَّ من افهم وخالاملفتي ب ةلالم وضعداهامة من م إد فسا

 عن احلقِّ  تياها ولذهاب الكلِّ ة فوصحَّ  ولئكامة أُ مإب اً نمتديِّ 

 الواضح بربهانه.

*   *   * 

 هـ):٤٤٩ كي (تالكراجتح )/ أبو الف١كنز الفوائد (ج 

بعد   حجج اهللا تعاىلٰ  يعتقد أنَّ  وجيب أنْ ]] ٢٤٥[[ص /

ل أه نا عرشاثته مَّ ة أُ ئمَّ وأ  رشعهه وحفظة لفاؤم خهله الذين رسو

ل فاطمة الزهراء ابنته ه بعصهروه ابن عمِّ ه وأخوهلم أوَّ  ،هبيت

بن  سناحل ثمّ  ،الب أمري املؤمننيبن أيب ط ته عيلُّ مَّ أُ  عىلٰ ه ووصيُّ 

زين بن احلسني  عيلُّ  ثمّ  ،الشهيد احلسني بن عيلٍّ  ثمّ  ،لزكيا عيلٍّ 

 دحممّ  بنجعفر  ثمّ  ،ملوالع باقر عيلٍّ  د بن مّ حم ثمّ  ،دينالعاب

 ،الرضا ٰى بن موس عيلُّ  مّ ث ،ر الكاظمجعفبن  ٰى موس ثمّ  ،صادقال

بن احلسن  ثمّ  ،د املنتجبحممّ بن  عيلُّ  ثمّ  ،التقي عيلٍّ  د بنحممّ  ثمّ 

صلوات اهللا ( ،اخللف الصالح بن احلسن املهدي ثمّ  ،يهلادا عيلٍّ 

 .)أمجعني عليهم

اء االقتدز وال جيو ،م هل إالَّ  9ل اهللا رسو بعدة ال إمام

  عنهم. ين إالَّ الدِّ مل اوال أخذ مع ،مهب ين إالَّ دِّ يف ال

 .ظري األنبياء ل العلم والعصمة من اآلثام نم يف كاموأهنَّ 

 .رسول اهللا بعد اخللق  فضلم أ وأهنَّ 

 .ن والبيااليقني ىلٰ ل اهللا عبَ إمامتهم منصوص عليهم من ِق  وأنَّ 

 ،تياهيم اآليدأ  أظهر عىلٰ  نهسبحاه وأنَّ ]] ٢٤٥ص [[

هم من  عطِ ومل يُ  ،ملستقبالتور امألُ لغائبات وان ام هم كثرياً علموأ 

 اللطف والصالح.يعمله من   ما قارن وجهاً ذلك إالَّ 

وال  ،الدوام ضامئر والغائبات عىلٰ الني بجميع ارفوليسوا ع

 .تعاىلٰ  ا علمه اهللام حييطون بالعلم بكلِّ 

هم  أكرم ،ماهللا دوهنأيدهيم هي فعل  ىلٰ هر عت التي تظآلياوا

 م فيها. ع هلصن وال ،هبا

خيلقون وال ال  ،وعباد مصنوعون ،ثونحمدَ  رشم بهنَّ أ و

آلالم ا وتناهلم ،واجوتكون هلم األز ،بونويرشويأكلون  ،يرزقون

 ،َل تِ م من قُ منه وأنَّ  ،قونوخيافون فيتَّ  ،ويستضامون ،واألعالل

 .َض بِ قُ من م ومنه

*   *   * 

 هـ):٤٦٠ت  (لشيخ الطويساعتقاد/ لَّق باالقتصاد فيام يتعالا

 :عرش  ييف تثبيت إمامة االثن ]]٣٦٥ [[ص

 نْ أطه رش  زمان ال خيلو من إمام منال نَّ أمناه ذا ثبت بام قدَّ إ

، تعاىلٰ اهللا عند  أكثر ثواباً  عصمته، ويكون عىلٰ  مقطوعاً  نيكو

 مماإإمامة  عىلٰ م لكالهل اس ،يعةالرش كامحجميع أ وأعلمهم ب

عرص،  ة يف كلِّ مَّ ألُ ارب أقوال عتَ ه يُ ألنَّ ، ني  املؤمنبعد أمري

 ال:فنجدها بني أقو

 من ال خيلو مانالز لنا به من أنَّ ا دلَّ وم ،مامإال  :قائل يقول

 د قوله.فِس إمام يُ 

  ،تهعصم ع عىلٰ قطَ يُ مامة من ال إقائل يقول بو ]]٣٦٦[[ص /

وجوب  مناه منبام قدَّ  وذلك يبطل ،اممرشط اإلمن  علهاال جيبل 

 .مماعصمة اإل عىلٰ  القطع

إمامة   ىلٰ إه يذهب لكنَّ ، عي عصمتهمامة من يدَّ إائل يقول بق و

 ىلٰ إه ال طريق نَّ أ  ايَّنَّبد عجز، وق امل عليه وال عي النصَّ  يدَّ من ال

 ذلك.ب يضاً فسد أ فقوله ي ،ين بأحد هذمعرفة املعصوم إالَّ 
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  ىلٰ إ ذهبه ينَّ إف ،ا حمتمالً مَّ إو  اً ا رصحيمَّ إ ،نصَّ ال ٰى عدَّ ومن ا

  ، ةة ابن احلنفيَّ مامإة القائلني بنا موته كالكيسانيَّ معل نإمامة م

ة القائلني يَّ لفطحوا، د حممّ بن جعفر  لواقفة عىلٰ ة اوالناووسيَّ 

 )كالواقفة القائلني، و بن جعفر الصادق اهللا عبد (مامة إب

بام  الء تبطلأقوال هؤمل يمت. و هنَّ أ وبن جعفر  ٰى موسة اممإب

 دليل عىلٰ  فأدلُّ  وأيضاً  .فاً ومكش ظاهراً ء هؤالموت  نا من علم

 عىلٰ ولو كانوا  ية،هلم باق  مل يبَق م هنَّ أ ق انقراضهم، ورَ الفِ  فساد هذه

م إمام من عهد ملا انقرضوا، وهذه اجلملة إذا اعتربهتا يف إما قٍّ ح

صحيحة  وجدهتا  ئم بن احلسن القاعهد  وإىلٰ  عيلٍّ ن  باحلسني

صول التي األُ  ضبع املنازعة يف بالَّ طعن عليها إيمكن ال ال

يف تصحيح  وا يف يشء من ذلك كان الكالمنازع ٰى ذكرناها، ومت

 .فرعهيف  مّ ث الً ل أوَّ ألصذلك ا

 ، مجلة ذلكيف ]]٣٦٧[[ص /ة داخل الزيديَّ  والكالم عىلٰ 

 مامط اإلمن رش  نَّ أعون ال يدَّ ، وديعصمة ز عون عىلٰ يقط ال مألهنَّ 

 ذلك أخرياً  ه عىلٰ سنف لته، ومن محعصم عىلٰ  مقطوعاً  يكون نْ أ 

ليه وال ا ععي نص� يدَّ  ه الومع ذلك يفسد قوله ألنَّ خيالف اإلمجاع. 

ه يف ابيَّنَّفريق فريق  رشح هذه اجلملة والكالم عىلٰ و ،ر معجزظهو

 .بذكره الكتابل طوِّ نُ  فال ،اهما قلن عىلٰ  تهمجلو، )تلخيص الشايف(

*   *   * 

 :هـ)٤٦٠(ت  طويسلالشيخ ا /)ةميَّ كالائل (مسائل رسال

: ولده  اإلمام بعد عيلٍّ ) مسألة: ٢٩]] (٩٨[[ص 

ني]، ثّم حمّمد [الباقر]، ثّم [بن احلس سني، ثّم عيلُّ احلسن، ثّم احل

 ٰى [بن موس عيلُّ  ثمّ ]، [الكاظم ٰى ، ثّم موسجعفر [الصادق]

ن ]، ثّم احلس[اهلادي ّم عيلُّ د [اجلواد]، ثثّم حممّ ا]، لرضا

احلسن ف القائم املنتظر املهدي حمّمد بن لاخل سكري]، ثمّ الع[

إمام  ألنَّ كلَّ  ، )هم أمجعنييعل عليه وصلوات اهللا(صاحب الزمان 

م معصومتواترًا باخل امن بعده نص�  نصَّ عىلٰ   مونالفة، وألهنَّ

  ولقول النبيِّ  سلمني،ع املمجابإليس بمعصوم هم ريوغ

ة تسعة بم أ امام أخو إمن إاب ني هذا إمام: «اب للحسني و أئمَّ

ت ظلًام لئاألرض قسطًا وعدالً كام مُ تاسعهم قائمهم يمأل 

 ًا».رجوو

 *   *  * 

 : هـ)٤٦٠الشيخ الطويس (ت   /)رسالة يف االعتقادات (  / رسائلال

  د عيلٍّ ن بعام مماإل أنَّ  يل عىلٰ الدل) و٢٣( ]]١٠٦[[ص 

فر عج مّ د ثحممّ  مّ ث يلُّ ع حلسني ثمّ ]] ا١٠٧ /[[ص ثمّ ولده احلسن 

 سند بن احلحممّ  احلسن ثمّ  ثمّ  عيلٌّ  ثمّ د حممّ  ثمّ  عيلٌّ  ثمّ  ٰى موس ثمّ 

: بدليل )صلوات اهللا عليهم أمجعني(املهدي قائم املنتظر ة الاحلجَّ 

 ام أبوو إمم أخماإمام ابن إهذا  ولدي«: للحسني  ول النبيِّ ق 

 تئَ لِ كام مُ  عدالً و األرض قسطاً  مهم يمألسعهم قائة تسعة تاأئمَّ 

 ».وجوراً  من غريه ظلامً 

ن أحد ممَّ ال صومون، وم معأهنَّ  أيضاً  إمامتهم  عىلٰ  ويدلُّ 

 مامة بمعصوم باإلمامة فيهم.عيت فيه اإلدُّ ا

*   *   * 

 :)٦و أ ٥نوبخت (ق م بن راهيإب  /اقوت يف علم الكالمالي

ن م ميهم بأسامئهعل لنصَّ ا واتراً نقل أصحابنا مت ]]٨٧ص [[

 إمام عىلٰ من  وكذلك نقل النصِّ  ،إمامتهم ىلٰ ع لُّ يد لرسول ا

ا يف خرب وخصومن ،عليهم يدلُّ  لفاً سااء األنبيب تُ وكُ  ،إمام بعده

 إالَّ و  ،ل غريهمبطِ صمة يُ واشرتاط الع ،وق معرتفون هبممرس

 .ةً قاطبة مَّ عن األُ  قَّ احل رجخ

*   *   * 

 هـ):٥٨٥(ت هرة احللبي ز)/ ابن ٢زوع (ج غنية الن

ة ئمَّ باقي األ مامةإيف الكالم يف : الفصل الرابع ] ]٢١٠[[ص /

 :االثني عرش 

بنائه من أ يف  مري املؤمنني أ  مامةإثابتة بعد مامة اإل نَّ أ  اعلم

 .ر نتظاملهدي املد بن احلسن حممّ  ىلٰ إ احلسن 

مري  أ  مامةإ يفة لعقليَّ لناه من الطريقة اما ق  ذلك عىلٰ  ويدلُّ 

 نَّ أ ، ومام معصومإالزمان ال خيلو من  نَّ أ  ىلٰ عة املبنيَّ ، ني املؤمن

 .مسالإلة امَّ أُ ال خيرج عن  احلقَّ 

، مام منهم إ كلِّ  ة يف عرصمَّ وال األُ ق أذا اعتربنا إا ألنَّ 

مة عص عتربا ومل يتهثبأ من  قولامة وماإل ٰى بطلنا قول من نفأ و

 .هصمتع عىلٰ  وعاً قطامته ممإقال ب مام وال كان مناإل

الشيعة، ة من مجلة لف الشيعة، ومجهور الزيديَّ اخ  نم وهم كلُّ 

مة له، عي العصمعجز ملن يدَّ وال  ة نصٍّ جه نثبتها ال مأ وقول من 

  هذين حد  بأالَّ إفة املعصوم معر ىلٰ إمن حيث كان ال سبيل 

  مة ماإعي ة، وقول من يدَّ ي الزيديَّ رأخِّ اذ من متذَّ وهم ُش ن، مرياأل

ة القائلني يَّ انسيبموته كالكري ورضصل العلم الح من قد

امة  بإملقائلنية اة، والناووسيَّ احلنفيَّ بإمامة ابن ]] ٢١١ [[ص/

، ر بن جعف ٰى ني بإمامة موسة القائل، والواقفيَّ  صادقال
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  مامة إتت ثب، فر جعبن  يلسامعإني بإمامة قائلال ةسامعيليَّ واإل

ا قد ممَّ  ذلكسالم، واإل ةمَّ أُ ن ع احلقُّ  خرج الَّ إنقول بإمامته ومن 

 .بطالنه ا عىلٰ قنفاتَّ 

عليهم  ة بالنصِّ يَّ ماماتر اإلتو مامة من ذكرناهإ عىلٰ  يضاً أ  ويدلُّ 

م والتعيني هل ؤمنني مري املأ ومن  9اهللا  مامة من رسولإلبا

 ، رشالثاين عفة غيبة وص ،ابلقسامء واألد واألالعدب

 ليه. ذي يال عىلٰ  منهممام إ من كلِّ  وبالنصِّ 

*   *   * 

 هـ):٦٧٢ين الطويس (ت نصري الدِّ د/ اريد االعتقجت

، عرش األحد عىلٰ  تواتر دلَّ املوالنقل ]] ٢٩٣ [[ص

، غريهمالعصمة وانتفائها عن ولوجوب ]] ٢٩٤ [[ص/

 .فيهمت ووجود الكامال

*   *   * 

 هـ):٦٧٦ملحقِّق احلّيل (ت ا /)ةملاتعيَّ الرسالة ا( /ئلساالر

من  عرش  إمامة أحد  بتتث  بتت إمامته إذا ث ] و ] ٣١٠ [[ص 

، وبتواتر بعده من  هم عىلٰ من  لِّ واحدٍ ته، لتواتر األخبار بنصِّ ك ذّريَّ 

  .ة االثني عرش  األئمَّ   صِّ عىلٰ بالن  ألخبار عن النبيِّ ا 

 *  *   * 

 ة: فائد]] ٣١٣[[ص 

ة عن األ وقد ثبت هم، عُيعَرفوا بأمج ل أنَّه جيب أنْ النقب ئمَّ

 ذلك إنْ  ل عىلٰ نعملف سائرهم،حد ن جحد أحدهم كم من جنَّ وأ 

 . شاء اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت ق احلّيل املحقِّ  /ينل الدِّ صوأُ سلك يف امل

إثبات [إمامة]   ىلٰ ة عيف الدالل : د الثايناملقص ]]٢٧٢ص [[/

 : يلٍّ عة بعد ئمَّ ألا

 ة:أدلَّ  ذلك ولنا يف

ل بطِ نُ معصوم، و مامن إله م  بدَّ زمان ال كلَّ  أنَّ  بنيِّ نُ  أحدها: أنْ 

عيناها دَّ ة ملن ا اإلمامنيَّ يتعامة، فعوا له اإلمالعصمة ملن ادَّ  ٰى دعو

 ة.حن له خاصَّ ن

 ونقلته نقالً  ةماميَّ اإلعليه ما روته  لنصِّ ننقل من ا نْ وثانيها: أ 

 قبله.لذي ا إمام عىلٰ  لِّ كمن  متواتراً 

ها عليفق اديث املتَّ ن األحم  بيِّ لنننقل عن ا وثالثها: أنْ 

عد ة باألئمَّ  وخصومهم أنَّ  اإلماميَّة]] ٢٧٣ ص[عند /[

ل من قال بذلك قا قول: كلُّ ن ليفة، ثمّ خ ثنا عرشا  النبيِّ 

اإلمامة يف  باملنقول مع أنَّ قول والالتعيني.  ؤالء عىلٰ بإمامة ه

 . مجاعهم خروج عن اإلريغ

  كلِّ  عن ماميَّةاإلوهتا رت التي اننقل من املعجز ورابعها: أنْ 

ل عنه ننقّم اختصاصه بالصدق، ث عىلٰ  ة ما يدلُّ ئمَّ األواحد من 

 امته.  إمفيتعنيَّ اإلمامة،  ٰى دعو

 :مجلةعرش ني إمامة اث ة عىلٰ الَّ خبار الدمن األ ولنذكر طرفاً 

اهللا، سول يا رقلت: ، بن سمرة نواه عبد الرمحر من ذلك ما

 أيب بن بعيلِّ  ليكفع قت اآلراءإذا تفرَّ «فقال:  ،النجاة أرشدين إىلٰ 

تي، مَّ أُ منه إمامي  عدي، وأنَّ ن بي متي، وخليفتمَّ ه إمام أُ طالب، فإنَّ 

 ائمولد احلسني تاسعهم ق وتسعة من ة، دي شباب أهل اجلنَّيِّ وس

 ».لامً وظ ت جوراً ئَ لِ  مُ امك وعدالً  قسطاً ض يمأل األر ،تيمَّ أُ 

 اهللا : «إنَّ 9اهللا ل رسول اقال: ق  ،اسبن عبَّ اهللا وعن عبد 

تار ع ثانية فاخلاطَّ العة فاختارين منها، ثّم األرض اطِّ  ىلٰ إ لعاطَّ 

اهم  جعلني وإيَّ  اهللا نَّ بو سبطي احلسن واحلسني، إوهو أ  ،اي� منها عل

ة يقومون ئمَّ أ   صلب احلسني منعباده، وجعل  عىلٰ  جاً جَ ُح 

 ، ومهديي]] بيت٢٧٤[[ص / التاسع منهم قائم أهلري، بأم

 تي».مَّ أُ 

  9اهللا ال: كنت بني يدي رسول ق  ،ريسامن الفاسل وعن

اهللا، : «يا رسول فبكت، وقالت فدخلت فاطمةض، يوهو مر

حتم اهللا  أنَّ  مِت ا علأمَ  ،«يا فاطمة ، فقال:الضيعة بعدك» ٰى أخش

 ،األرض فاختار منها أباكِ  إىلٰ لع اطَّ اهللا  وأنَّ  ،همجيع خلق عىلٰ  اءالفن

، ووزيراً  ي�اذه ولأختَّ  نْ  أينمر، وأ وجِك ا زمنهفاختار  يةً لع ثانثّم اطَّ 

خري  وزوجِك اهللا  خري أنبياء تي، فأبوكِ مَّ خليفتي يف أُ ه لأجع وأنْ 

لثة ثالع يل، ثّم اطَّ ن أه مل من يلحق يبأوَّ  نِت ء، وأ األوصيا

دا نساء وحسن وحسني سيِّ ة الدسيِّ  ، فأنِت يِك ولدو فاختاركِ 

امة، لقيام يو إىلٰ  ائيوصيأ  ناء بعلِك ة، وأبهل اجلنَّأ شباب 

د ثّم تسعة من ولن واحلسني، سحل، واواألوصياء بعدي أخي عيلٌّ 

 احلسني».

قول  ذ يبن مسعود إاهللا عبد عند  قال: بينا نحن، وقوعن مرس

 يفة؟ون من بعده خليك كم 9كم يكم نبيُّ إلله شاب: هل عهد 

 لك،قب لني عنه أحدء ما سأهذا يش وإنَّ  ،ك حلديث السنِّ قال: إنَّ 

نقباء  خليفة بعدد  رشه يكون بعده اثنا عأنَّ   نانبيُّ  ينا لد إنعم عه

 ئيل.بني إرسا



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ٢٤٩  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /األئمَّ

وهو  9 اهللاول قال: سمعت رس، بر بن سمرةوعن جا

لت ، فقهصوت ٰى ثّم أخف ،»أمرياً  اثنا عرشعدي ن بيقول: «يكو

 هم من قريش». قال: قال: «كلُّ  قال؟أليب: ما 

    حلسني أبيه ا عن ،  ن العابدين ] وعن زي ] ٢٧٥[[ص / 

  واحلسن واحلسني  فقال: «أنا  ة رت عن الع  َل ئِ ُس   أمري املؤمنني  نَّ أ 

ال  و اهللا يفارقون كتاب  ، ال ولد احلسني تاسعهم قائمهم وتسعة من 

  وضه». ح   9  اهللا رسول    عىلٰ   وا يرد   ٰى قهم، حتَّ يفار 

 يَ : له تعاىلٰ ونزل ق لـامَّ قال: اهللا، ن عبد بر بوعن جا
َ
 ا أ
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 اهللارن ولو األمر الذين ق أُ  فمن اهللا،قلت: يا رسول  ،]٥٩ [النساء:

ة وأئمَّ  ،ا جابرئي يفا: «هم خل قالف طاعتهم بطاعته؟

، ني»احلسن واحلسلب، ثّم ان أيب طب هلم عيلُّ املسلمني بعدي، أوَّ 

 . ن ولد احلسنية معتس ّم عدَّ ث

*   *   * 

 عرشامة االثني قرار بإمب اإلجي :[اخلامس]  ]]٢٨٩[[ص 

لك ل بذخالجيوز جحد أحدهم، واإلوال  زمان، أهل كلِّ  عىلٰ 

 .ونه مسلامً عن كخيرج بذلك  ، والعن كونه مؤمناً ف خمرج للمكلَّ 

من   نَّ إ« : هل البيتاتر عن أ توقل امللنذلك ا عىلٰ  ويدلُّ 

 من األحياء فقد أنكر األموات». حداً انكر وأ 

 ،ال: «يا عيلُّ ه ق نَّ أ  رووه عن النبيِّ ]] وما ٢٩٠ [ص[/

أنكر  من ،]خلقه عىلٰ  اهللا ججَ ] بعدي [حُ [من ولدك ةأنت واألئمَّ 

 أنكرين». م فقدمنك واحداً 

 حاديث.ألب اتُ كُ  منذلك من األحاديث، فليطالع ذلك غري و

 الراغب فيه. احلفظ عىلٰ  سهل ليكونلقدر ا اهذ لنقترص عىلٰ و

*   *   * 

 هـ):٦٩٩ت البحراين ( ابن ميثم /القيامة النجاة يف

 :ة ئمَّ ي األباقيف تعيني  :حث الثاينالب ]]١٦٧[[ص /

سني، ثّم ابنه   احله احلسن، ثمّ ولد  يلٍّ بعد ع احلقِّ  اماإلم

عفر ه جنّم ابقر، ثلباد ا ابنه حممّ بدين، ثمّ عازين ال بن احلسني عيلُّ 

رضا، ثّم ال ٰى بن موس عيلُّ  ثّم ابنه م،كاظال ٰى الصادق، ثّم ابنه موس

 سن العسكري، ثمّ احل بنهالزكّي، ثم ا ه عيلٌّ د اجلواد، ثّم ابننه حممّ اب

 .املنتظر  ةجَّ لف احلد اخلبنه حممّ ا

 ا يف إثبات هذا الرتتيب وجهان:ولن

هو املنصوص عليه  كوني ب أنْ ام جيإلما ا أنَّ نَّبيَّ ا قد أنَّ : لألوَّ ا

مام اإل أنَّ  اً يقوم مقامه، وثبت أيض أو من 9سول الرل بَ من ِق 

 ىلٰ ع نصَّ  ا علي�  أنَّ  اترثّم علمنا بالتو ،ماً يكون معصو جيب أنْ 

ه  أنَّ وتعنيَّ  ،و اإلمام بعدهون هيك  أنْ عنيَّ ة، فتن باخلالفابنه احلس

 واحدٍ  لُّ ك ذا نصَّ وهك ،سنياحلأخيه  عىلٰ  ه نصَّ نَّ أ صوم، ومع

 ،ماميكون هو اإل ين، فوجب أنْ ذكورمن امل  عدهمن ب منهم عىلٰ 

بعد  احداً ين وكورنة يف املذيَّ مامة معتكون اإل ن ذلك أنْ فلزم م

 آخرهم. ىلٰ آخر إ

:  ه قال للحسني أنَّ  9 ر عن النبيِّ تواتين: اخلرب املالثا

ائمهم م ق هتاسع تسعة،ة ئمَّ إمام أبو أ  إمام أخون مام ابإ «ابني هذا

 ،ج تسع»جَ ]] أبو حُ ١٦٨[ص [/ ةحجَّ  أخوة ة ابن حجَّ حجَّ 

  املسألة.يف وهذا نصٌّ 

لفظ، لكن الا اخلرب يف هذا ر هذواتمنا تلو سلَّ  :يقال بقي أنْ 

يكون  ومل جيوز أنْ  ،موهمعنيتة هم الذين التسع إنَّ  :قلتم مَ ـلِ 

 كلِّ  إىلٰ  اع منَّالرجو عنيَّ يت فحينئذٍ  ،حلسني ا أوالد منغريهم 

 ؟ن بعدهم عىلٰ  نصَّ  وقدمنهم  واحدٍ 

]  دمة له و[عباختيار الرعيَّ  إلمام يعرتف غري ا إذ نقول: إنَّ 

ة ن املعايص املسامَّ لكة الرادعة عمله صاحب اأنَّ  م عىلٰ عهالاطِّ 

  أنْ نيَّ ام يتعماإل ائر أوالد اإلمام، وبتعينيني سالعصمة من بب

 يده. رامات عىلٰ الك بظهور، وحلقِّ م اون هو اإلمايك

 ، وتقريراً اً وجواب واتر هذا اخلرب سؤاالً  تا الكالم يفأمَّ و

،  مة عيلٍّ ماإ عىلٰ  اجليلِّ  نصِّ ال يف تواترم فكام تقدَّ ، وإبطاالً 

 التوفيق.باهللا و

*   *   * 

 هـ):٦٩٩ابن ميثم البحراين (ت  /امقواعد املر

 : ةئمَّ األ يقبا يني تعيف رابع: البحث ال ]]١٩٠ص [[

من ولده،  نقيباً  رشحد عأ  ة بعده ئمَّ األ نَّ أ احلقُّ 

 طريقان:ذلك  نا يفمشهورة، ول سامؤهمأ و

واترت به ا توذلك ممَّ  ه،من بعد نهم عىلٰ م كلٍّ  نصُّ  :حدمهاأ 

 عن سلف. خلفاً  ةرشيَّ االثني ع ةماميَّ اإلخبار أ 

ني حلسه اه قال البننَّ أ  9 اهللا رسول عن يما رو :الثاين

» :ة تسعة تاسعهم ئمَّ أبو أ ام مإمام أخو إبن مام اإهذا  يناب نَّ إ

 نصٌّ هذا و  ،سع»بو حجج تأ ة حجَّ  خوأ ة جَّ ة ابن ححجَّ  ،قائمهم

 م. دهعد رصيح يف

بكرامات  ات وزمانه فبآي هم يفمن واحدٍ  فة عني كلِّ ا معرفأمَّ 



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ................................................................................ ٢٥٠  إمامتهم والنصُّ عليهم /األئمَّ

 يوه هم وشيعتهم،ر خواصِّ خباأ به  ترتوتوا ،يديه تظهر عىلٰ 

طالعها من  رامها طهار مناأل ةئمَّ آلثار عن األب اتك ة يفسطورم

 ا. مظاهنِّ 

*   *   * 

 هـ):٧٥٤(ت يل بيدين الععميد الدِّ  هوت/لالَّ إرشاق ا

ة مَّ قي األئ: يف إمامة بادية عرش[املسألة احلا ]]٥٢٥[[ص 

 :]رش ع اناالث

نقل   : عدهب حد عرشاأل مامةيف إالقول ( ف:قال املصنِّ

 يدلُّ  9 م من الرسولئهعليهم بأسام نصَّ لا واتراً متنا حابأص

ب تُ إمام، وكُ  م عىلٰ من إما نصِّ إمامتهم، وكذلك نقل ال عىلٰ 

وق معرتفون  مرس]خصومنا يف خرب[وعليهم،  يدلُّ  الفاً ء سااألنبي

ة مَّ ن األُ ع احلقُّ   خرج ل غريهم وإالَّ بطِ تُ العصمة واشرتاط  هبم،

 .)بةقاط

ة األحد ئمَّ مة باقي األإما اأمَّ (: )هلُّ م ظدا(الشارح  قال

ي بعد ثبوت أ  ) ظاهرة بعد إمامة عيلٍّ  ، فهي رشع

 وذلك من وجوه:، (هإمامت

تعيينهم ونصبهم  عىلٰ  9 النبيِّ ن املتواتر م نصُّ : الدهاحأ 

 : للحسني قال 9 النبيَّ  ة بالتواتر أنَّ لشيعا نقلة، فقد مَّ أئ

هم تسعة تاسع ةمَّ مام أبو أئو إأخ ام ابن إمامابني إم «هذا

 األخبار املتواترة.ري ذلك من وغ، قائمهم»

اإلمام الذي من  نهممإمام  كلِّ  عىلٰ  صِّ ن النم َل قِ ما نُ الثاين: 

 لشيعة.بالتواتر من اه سبق

ب  تُ إمامتهم موجود يف كُ  عىلٰ  النصَّ أسامئهم و الثالث: أنَّ 

 نجيل.وراة واإلفة كالتلاء السااألنبي

هم من  علي النصِّ  يف م مشهورةصوخلأخبار ا أنَّ  بع:الرا

حن عند   نبينام :وقمرس ، قال وق وغريه كخرب مرس 9 النبيِّ 

 9كم بيُّ ل عهد إليكم نه :يقول له شابٌّ  د إذعوسبن م عبد اهللا

 يشءهذا  وإنَّ  ،ك حلدث السنِّ نَّ ل: إ؟ قاخليفة بعده كم يكون من

عهد إلينا عم ، نه أحد قبلكسألني عن]] ٥٢٦ص [[ما /

فة بعدد نقباء بني خلي اثنا عرشيكون بعده  هأنَّ  9 نابيُّ ن

 .)إرسائيل

يقول:  9 هللاقال: سمعت رسول  ،مرةن سوعن جابر ب

 :يبصوته، فقلت أل ٰى »، ثّم أخفمرياً أ  دي اثنا عرشبع«يكون من 

 ». م من قريشهقال: «كلُّ  ؟ا [قال]م

 ديث.من األحاذلك وغري 

  يشءال ، ومعصوماً  كوني ب أنْ جي ماإلما أنَّ ا نَّامس: قد بيَّ اخل(

هلم  يعدُّ ان ممَّ   رشة االثني عأي غري األئمَّ  )ممن غريه

هم بإمام من غري يشءون يكفال (باإلمجاع،  )وممعصب( اإلمامة

وهذا  )،ورةإمامة هؤالء بالرض عنيَّ تتب وجود اإلمام، فمع وجو

ء اوبق منهم ني متقدِّ امل عرش اة األحدتقدير وف عىلٰ  يتمُّ 

 وفاة من سبق.  منهم بعد واحدٍ  ووجود كلِّ ،  لقائما

*   *   * 

 :هـ)٨/ ابن العتائقي (ق ني يضاح والتبياإل

ثني إمامة باقي االحث السابع يف لب(اقال: ]] ٤٢٢ص [[

 آخره.  ىلٰ إ ...) عرش

أراد    عيلٌّ رسول اهللابعد  قَّ إلمام احلا ذكر أنَّ  لـامَّ أقول: 

 عرش. حدة األئمَّ باقي األ إىلٰ  شريي أنْ 

 عىلٰ  الٌّ فهو د  إمامة عيلٍّ  دليل دلَّ عىلٰ  لَّ ك الً أنَّ أوَّ  واعلم

جيوز ه ال ثبت أنَّ  فلامَّ أيضًا و . ة األحد عرشئمَّ األ إمامة باقي

 ،د عرشامة األحإم عىلٰ  معصوم كان ذلك داال�  ن منالزما خلوُّ 

وجود  عىلٰ  دالِّ لاملتواتر اقل للنو ،اعباإلمجة غريهم تفاء عصمالن

د  وحممّ حلسن واحلسني وزين العابدين وهم: ا ،ت فيهمالكامال

مام املنتظر إلا واحلسن ثمّ  عيلٌّ ود وحممّ  وعيلٌّ  ٰى ر وموسوجعف

نقله الشيعة مع كثرهتم  قده د بن احلسن فإنَّ مّ حم]] ٤٢٣[[ص /

 عىلٰ  لٌّ دا هلف فإنَّ عن س رن خلفاً ًا بعد قالدنيا قرن قهم يفوتفرُّ 

 . ءهؤال امةمإ

إمام  ابني هذا «] قال للحسني: 9[ همتواترًا أنَّ  ومنه ما روي

 أل الدنيا عدالً يمتاسعهم قائمهم  سعةتة ام أخو إمام أبو أئمَّ ابن إم

ابن  قال: بينا نحن عند ،وقمرس ٰى وما رومنه  .»ت جوراً ئَ لِ كام مُ 

 يكون بعده ملن كم م نبيُّ إليكهل عهد  :ا شابٌّ ود إذ قال لنمسع

 باء بني إرسائيل.نعم، هم عدد نق ابن مسعود: قالف ؟فةخلي

قال:  لنبيَّ ا أنَّ  ة قد ذكرعض الشافعيَّ كتاب لب ىلٰ وقد وقفت ع

ناد، وقد ة إسثامئد هذا اخلرب بثال، وأسن»ا عرشة بعدي اثنمَّ ئاأل«

متواتر رب هذا اخل وباجلملة سناد، إثامين ة الستَّ ذكروا يف الصحاح 

 . ٰى نملعا

ة ة والبدنيَّ يَّ بالكامالت النفسانصف نهم متَّ م احدٍ و كلَّ  وإنَّ 

 ه أفضل مننَّ أل ،فةخلالاستحقاقه ا ىلٰ دليل عوهذا  ،ل لغريهومكمِّ 

فاضل ال ل عىلٰ عقل تقديم املفضوز الوِّ وال ُجي  ،هيع أهل عرصمج



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ٢٥١  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم /األئمَّ

ذكورة مشهورة موهي  ،ة يف هذابار كثرياألفضل، وقد وردت أخ

 غ مجلتها حدَّ  أيضًا تبلفنيلخاب املتُ  كُ ويف بناب أصحاتُ كُ  يف

 .التواتر

ات  منهم كرام احدٍ و كلِّ يد  وأيضًا ظهر عىلٰ ]] ٤٢٤[[ص /

يكون  إمام، فيجب أنْ  هأنَّ  ٰى عادَّ و ،تفوت احلرص زاتومعج

 إمامًا. 

 أنَّ  رشة االثني عئمَّ درجة األ علوِّ  عىلٰ  ا يدلُّ (ممَّ مام: ل اإلقا

اًء سقَّ  كان لبسطامياد يزهو أبو ي رجةً م دشايخ وأعالهأفضل امل

بن  يلِّ يد ع ىلٰ م عأسل معروفًا الكرخي ، وأنَّ  يف دار الصادق

  هذه احلالة إىلٰ  ره، وبقي عىلٰ دااب ان بوَّ وك  لرضاا ٰى موس

ن  ق ألحد مفل هذه األوالد مل يتَّ أمثا م أنَّ آخر عمره، ومعلو

 ).يف العامللغريهم  الصحابة بل وال

*   *   * 

 هـ):١٠)/األحسائي (ق ٢ج ادي عرش (حلا بالبا عىلٰ  رشح

يف    د عيلٍّ بع[استمرار اإلمامة ] ٧٢٧ص [[/

 :]	ُولده 

بن احلسني،  حلسني، ثّم عيلُّ احلسن، ثّم ا دهن بعده ولثّم م قال:

بن  الكاظم، ثّم عيلُّ  ىٰ  موسر، ثّم جعفر الصادق، ثمّ د الباقحممّ ثّم 

حمّمد اهلادي،  بن  عيلُّ مّ ث ،اجلواد عيلٍّ  بن ، ثّم حمّمدالرضا ىٰ موس

 صاحب الزمانبن احلسن د ، ثّم حممّ العسكري بن عيلٍّ  ثّم احلسن

ة دلَّ الحقه وباأل عىلٰ  سابق كلِّ  صِّ بن )السالم وعليهمليه ع(

 السابقة.

إثبات   عىلٰ ستدالل فرغ من االلـامَّ  أقول: ]]٧٢٨ ص[[/

ة من مَّ ئألابات إمامة إث ىلٰ االستدالل عرشع يف   عيلٍّ  إمامة

ني ثمن ذلك بمذهب الطائفة اال صُّ ر يف كتابه ما خيتده. وذكبع

 هلم عيلُّ أوَّ ، يف اثني عرشة ر األئمَّ انحصا إىلٰ وا ة الذين ذهبيَّ عرش

هم نووعيَّ  من فاطمة  من ُولده عرش بن أيب طالب وأحدا

ب  لقَّ امل سنولده احل عيلٍّ  م بعدا: اإلمائهم وألقاهبم. وقالوبأسام

إلمامة مل تذهب يف ا هم إمام مستودٍع؛ ألنَّ ، وهو عندكيِّ زبال

،  يدب بالشهامللقَّ  سنياحل أخيه ت إىلٰ احلسن صار دنسله. فبع

ه ال وقالوا: إنَّ ته، ذّريَّ يف  ؛ لكون اإلمامةه إمام مستقرٌّ وقالوا: إنَّ 

 سنيمامة بعد احلاإلاقوا . ثّم سين بعد احلسن واحلسنيخرامة آلإم

ثّم من بعده صارت اد وزين العابدين، بالسجَّ ب امللقَّ  يلٍّ ولده ع ىلٰ إ

 ابنه جعفر إىلٰ انتقلت  من بعدهثّم ر، ب بالباق حمّمد امللقَّ ولده  إىلٰ 

ب امللقَّ  ٰى ده موسول قت إىلٰ انسادق، ثّم من بعده ب بالصاامللقَّ 

 ثمّ ا، ب بالرضلقَّ امل يلٍّ ولده ع ثّم سلكوها بعده إىلٰ الكاظم، ب

اجلواد، ثّم انتقلت من و ب بالتقيِّ حمّمد امللقَّ ولده  ىلٰ إ هدعساقوها ب

  بعده إىلٰ  ّم نقلوها من ث باهلادي،و نقيِّ بال ب امللقَّ  يلٍّ ولده ع إىلٰ بعده 

ثّم ، وبالعسكريِّ  زكيِّ بال ]]٧٢٩ ص[[/ب احلسن امللقَّ  ولده

 موبالقائ ديِّ ملهب باامللقَّ د ه حممّ ولد إىلٰ ت بعده باالنتقال مَ تِ ُخ 

ة فال إمام ه خاتم األئمَّ ن وباملنتظر، وقالوا: إنَّ احب الزمابصو

 .الثاين عرشه ده؛ ألنَّ بع

 :]ثني عرش ة االاألئمَّ ة إمام ىلٰ تدالل عاالس[

رة فة واإلمللخال عٍ مدَّ  وكلَّ  غري هؤالء إمام كلَّ  تقدوا أنَّ واع

 وال عن اهللاعن كوهنا ليست ؛ لحقٍّ  فته غريفدعواه باطلة وخال

اهللا ومن رسوله هي اإلمامة اإلمامة الثابتة من  إنَّ  . وقالوا:لهوسر

وا سوله. واستدلُّ ر اهللا ومنوصة من منص هناؤالء؛ لكونة هلملتعيَّ ا

م فاهتصنَّة مذكورة يف منقليَّ ة وعقليَّ  ثريةة كبأدلَّ  ٰى لدعوهذه ا عىلٰ 

ت أكثر مَّ وع مألت اآلفاقلتي لة اواملطوَّ ة الكثرية املخترص

فاهتم العلامء الكبار. يف األمصار ونقلها يف مصنَّواشتهرت  اندلبال

بحر غزير ن و قطرة ممنها ه يسريء يش هنا إىلٰ ف ر املصنِّفأشا

 ]]٧٣٠ص [[/د لدليل الواحل واالكثري، ب  عىلٰ دلُّ ستَ لقليل يُ وبا

ترك العناد سه ون نفن أنصف ممل ٰى يف إثبات الدعو كاٍف  اينالربه

 ة، وذلك من وجوه:من الشبه بهلق  يد وأخىلٰ تقلوال

 :الحقه] إمام سابق عىلٰ  كلُّ  [نصُّ 

لـامَّ  هذه الطائفة حقه؛ فإنَّ ال عىلٰ نهم ق مساب كلُّ  ل: نصُّ ألوَّ ا

 ال طريق هنَّ أ و امة بالنصِّ إثبات اإلم عىلٰ  ل مذهبهم مبنيٌّ كان أص

 نتهم دومَّ أئ باتإث ة عىلٰ لدالَّ وص انقل النصعندهم سواه اعتنوا ب

سول من ر نقالً متواترًا النصَّ  الً دوا بذلك. فنقلوا أوَّ هم، وتفرَّ ريغ

 النصَّ  م، ثّم نقلوافه م عن سلَ ه خَلفهبنقل  عيلٍّ  عىلٰ  9اهللا 

 عىلٰ  من احلسن وا النصَّ سن، ثّم نقلاحل ] ابنه[عىلٰ   من عيلٍّ 

 ىلٰ ع حلسني النصَّ عن الوا ، ثّم نقأخيه احلسني ]]٧٣١ص [[/

حمّمد، ثّم نقلوا عن  ابنه عىلٰ  النصَّ  عن عيلٍّ ّم نقلوا ث ،ابنه عيلٍّ 

 ابنه عىلٰ  نصَّ جعفر ال قلوا عنّم ن، ثابنه جعفر عىلٰ  النصَّ حمّمد 

 عيلٍّ  ، ثّم نقلوا عنيلٍّ ابنه ع عىلٰ  صَّ الن ٰى لوا عن موس، ثّم نقٰى موس

ّم ث ،ابنه عيلٍّ  ىلٰ ع حمّمد النصَّ عن  قلواد، ثّم نابنه حممّ  عىلٰ  لنصَّ ا

 النصَّ احلسن، ثّم نقلوا عن احلسن  ابنه عىلٰ  النصَّ  عن عيلٍّ نقلوا 

 والثاين عرش.ي هو اخلاتم لذا هديِّ ب باململلقَّ د اابنه حممّ  عىلٰ 
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 :ة]مَّ ة والعابني اخلاصَّ هذه النصوص نقل بلوغ التواتر يف [

عن دة دِّ ق متعرُ بطُ  ندهمة عها مرويَّ هذه النصوص التي نقلوو

خَلفهم  ٰى ، وروبلغت التواتر يف ما بينهم خيهم التيشامو رجاهلم

 نهم، املفيدةبية يف ما ملتواترنة اعَ يحة املَعنْق الصحرُ لطُ عن سَلفهم با

فاهتم. ومن أراد َريهم ومصنَّم وِس مثبتة يف توارخيهللعلم عندهم، 

أمايل د وفيإرشاد امل ـ:ة ككثري افإهنَّ  ليها فليطالعها منها،الوقوف ع

 ة لإلربِيللغمَّ الشيخ وعيون الرضا وكشف ا يه وأمايلبواب ابن

 عةنصوص مجاهذه ال ٰى روقد كثرية، بل ب التُ الكُ  وغري ذلك من

أمحد ق] بن موفَّ زم [ة كأخطب خوارنَّني من أهل السُّ فمن املصنِّ

يف  غازيلامل افعي ابنوكالفقيه الش ]]٧٣٢ص [[/به، تُ يف كُ  ّكيامل

يف كتابه،   ن طلحة الشاميحمّمد بين دِّ لكامل ا، واقبملنكتاب ا

بنا كتا يف قد ذكرناتعدادهم. و ولا يطغريهم ممَّ  ٰى خراعة أُ ومج

لك اد ذلة مقنعة، فمن أريف هذا الباب مج )معني املعني(بـ  ٰى املسمَّ 

 يه فيه.فليقف عل

قاهبم وأل ئهمدهم وأسامة بعده بعداألئمَّ  عىلٰ  9 يِّ النب [نصُّ 

 : هم]وُكنا

أيضًا  ذكورين قد ورد عليهم النصَّ الء املهؤ أنَّ  لثاين:ا

وألقاهبم ئهم سامددهم وأ بع 9 لنبيِّ ن اباإلمامة واإلمرة م

 كلِّ   ما جيري عىلٰ نيَّ ع ٰى وصفاهتم حتَّ  كر أحواهلموذ م ُكناهو

، ثني الرواة واملحدِّ مذكور بنيهم يف زمانه، وذلك من واحدٍ 

م رووا إهنَّ قني؛ ففريلامن خني ؤرِّ امل فات العلامءصنِّمن ممشهور 

 عىلٰ  ةاهتم دالَّ فديث كثرية أشحنوا هبا مصنَّأحا 9مجيعًا عنه 

 اية.رصيح والكنبالتلك ذ

 :]ةطريق اإلماميَّ  ة مننصوص النبويَّ [ال ]]٧٣٣ص [[/

 يمكن حرصه. كثري ال ة فذلكيق اإلماميَّ ا من طرأمَّ ف

  نب، ا إمامسنياحل ابني هذا«: ني للحسه قوله من مشاهري

 .»عهم قائمهمة تسعة، تاسو إمام، أبو أئمَّ ام، أخإم

ام السامء، كلَّ روج د ببيتي عدعدد أهل «: 9ه ومن ذلك قول

 ]مَ ، [فُعلِ برجاً  لربوج اثنا عرشا . ومعلوم أنَّ »جب برج طلع برغا

 يته كذلك للمطابقة.من أهل ب ة األئمَّ  أنَّ 

ه أهل هذ ىلٰ علع  اطَّ اهللا إنَّ ، ا فاطمةي«: 9له ن ذلك قووم

 أباكِ  نهاالعه اختار مل اطِّ فأوَّ  العه،اطِّ  ]]٧٣٤ص [[/األرض 

 اعلي�  ر منها بعلِك ختاالثانية، فا لعاطَّ  سوالً. ثمّ ور اي� ذه نبفاختَّ 

احلسن  ر منها ولديِك ة، فاختالع الثالثثّم اطَّ وخليفًة.  اوصي� ذه فاختَّ 

اختار من   . ثمّ يهامبأ عد ب قِّ باحلني إمامني قائملهام فجعاحلسني، و

 .»ه يعدلونوب ة هيدون باحلقِّ ده، أئمَّ احلسني تسعة من ُول

ه سأله أنَّ  ن الفاريس امعن سل املرويِّ  ديثاحل ومن ذلك

  . فقال: »أخي عيلٌّ «فقال:  اإلمام بعدك؟ نْ مَ  ،يا رسول اهللا فقال:

،  احلسني لدن وُ ّم التسعة مني، ثحلساحلسن واثّم «؟ قال: ثّم َمنْ 

يل اجلاهلني وحتريف ين انتحال املبطلني وتأوا الدِّ عن هذ فوننب

 .»نيالِّ الض

 لـامَّ  نصارياأل بر بن عبد اهللاث جاحديو ]]٧٣٦ص [[/

 يَ  :عاىلٰ  ترها اهللاية التي ذكسأله عن تأويل اآل
َ
 ا أ

�
ينَ � ِ

�
ا  آَمنُوَها ا�

 
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
وِ� ر�سُ ا� ِطيُعواأ

ُ
 َوأ

َ
  اول

َ ْ
 أل

ْ
 ِر �

ْ
، ]٥٩النساء: [ مْ �ُ ِمن

 ي عرشة االثنئمَّ له األ يل األمر منهم فعنيَّ وسأله عن أُ  فلامَّ 

 ذكره. مرَّ  قدو ئهم وألقاهبم،أسامب

ه وسأله يدي أسلم عىلٰ لـامَّ  ل اليهوديِّ دَ ومن ذلك حديث َجنْ

ي عرش ناالث ةه األئمَّ  لبعده عنيَّ  ]]٧٣٧ص [[/ة من عن األئمَّ 

 ر.ومشه ديثاحل، وئهمبأسام

َرج املُنَزل من  ومنه حديث اخلواتيم والدَ  ]]٧٣٨ص [[/

 إمام ند كلِّ ع ،ة االثني عرشألئمَّ ر ابذك 9 النبيِّ  ء عىلٰ السام

احلديث ما يأمر به، و إمام ، لكلِّ  تعاىلٰ ختم مكتوب من اهللا

 مشهور.

 َبرَجدةهو من زَ  ومثله حديث اللوح الذي ]]٧٣٩ص [[/

 شبه نور الشمس، املُنَزل إىلٰ ي تالت تابةالكه بفي توباء املكخرض

 منتها وألقاهبم يَّ ذرّ  سامءمكتوب فيه أ اطمة، ف ة إىلٰ هديَّ  9 نبيِّ ال

وهو أيضًا  ،بةر وغريه من الصحاالقائم، رواه جاب إىلٰ  حلسن ا

 شاهري. من امل

التي لو  ذلك من النصوص الكثرية وغري ]]٧٤١ص [[/

عن إيرادها خمافَة  نا عرضأ ة، كثريال راقألودنا السوَّ  أوردناها

 ها. وجدها ة، من أرادإلماميَّ ب اتُ ا مشهورة يف كُ التطويل؛ فإهنَّ 

 :ة]نَّ السُّ  من طريق أهل ة[النصوص النبويَّ 

ة ث الدالَّ من األحادي 9 ة عن النبيِّ نَّالسُّ ا ما رَوته أهل وأمَّ 

 احصح يف ثرية مذكورةفك ي عرشيف االثنة انحصار األئمَّ  عىلٰ 

 هم.خيوارتقوم وال

ني عن يف اجلمع بني الصحيح منها ما روي يف كتاب احلميدّي 

 مَ دِ قَ  لـامَّ مسعود  بن عبد اهللا  عىلٰ  ابٌّ ل شدخ وق] قال: مرس[

كم إليكم نبيُّ  له فقال: [هل] عهدفسأ ونحن جلوس عنده، الكوفة
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 ك حلدث السنِّ ود: إنَّ سع بن مكم بعده خليفة؟ قال عبد اهللايكون 

كون بعده اثنا نا يعهد إلينا نبيُّ  ، نه أحد. نعمع لنيأما س يشءا وهذ

 . هم من قريشيفة كلُّ خل عرش

 رجاله أنَّ يه يسنده عن ف رويف حديث آخ]] ٧٤٢ [[ص/

 خليفة اثنا عرش هم ما والَّ تي عالياً مَّ أمر أُ  يزالال «قال:  9 بيَّ الن

 . »هم من قريشكلُّ 

قوم الساعة ت ٰى  حتَّ ائامً ق ين دِّ يزال هذا الال «خر: ث آ حديويف

 .»هم من قريشليفة كلُّ ويكون عليهم اثنا عرش خ

كرَهت ـامَّ ل«: 9 قال النبيُّ اجر ع هم ديث إبراهيمويف ح

 ر إىلٰ سريِّ هاج نْ ه إبراهيم أنبيِّ  إىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ٰى وحسارة أمر هاجر أ 

ن منها ويكوه، تٌرش ذّريَّ  ناوإينِّ ًا غالم ا ستلد؛ فإهنَّ لبيت التهاميِّ ا

 .»احلقِّ  هم عىلٰ عظيًام كلُّ  ته اثنا عرشيكون من ذّريَّ  عظيامً  اي� نب

ة هلذا  نث املتضمِّ يادغري ذلك من األح ىلٰ إ ]]٧٤٣ص [[/

فات مصنَّ وهي كثرية مذكورة يفنه، مثاله وما يقرب موأ  ٰى املعن

ة األئمَّ  حة بذكرمرصِّ دها عها واستقرأها منها وجن تتبَّ القوم، م

 رش.عي نالثا

 طريقب 9 النبيِّ  من ة االثني عرشاألئمَّ  عىلٰ  النصُّ ت بثوإذا 

ف؛  مكلَّ  كلِّ  ىلٰ ع ووجب القول هبا  اق� ح مانت إمامته الفريقني ك

ه يف هذه املواض َمنْ ة قاطعة، حجَّ  9 هنصَّ  ألنَّ  ما  ع فقد ردَّ ردَّ

 به.  ءجا

 :]ق عصمتهمن طريم إمامتهم  [االستدالل عىلٰ 

من طريق   إمامة عيلٍّ  عىلٰ  لَّ دليل الدالا أنَّ الثالث: 

ه فإنَّ  فرق؛ ريمن غ د عرشهؤالء األح إمامة عىلٰ  دالٌّ العصمة 

يت له عدُّ ن اري هؤالء ممَّ يكون معصومًا، وغ ام جيب أنْ مإليقال: ا

ق ة؛ لتحقُّ يكونوا هم األئمَّ فاق، فوم باالتِّ اإلمامة غري معص

 ه إلعادته.وج ما سبق، فاليف لك تقرير ذ رَّ م. وقد ممة فيهعصال

م تهم وعلمهيَّ من طريق أفضل  إمامتهم [االستدالل عىلٰ 

 : وزهدهم]

ة فضليَّ أبيهم من جهة األإمامة  ىلٰ ع ع: الدليل الدالُّ لرابا

يقال:   رق، بأنْ من غري فإمامتهم  د دالٌّ عىلٰ الزهوالعلم و

هم دهم وأبرّ م وأزهمهأفضل اخللق وأعل  مإهنَّ 

غري   وأكرمهم وأشجعهم، إىلٰ م هلتقاهم وأعدأ و ]]٧٤٤ ص[[/

فيهم بإمجاع بتة ثا افإهنَّ  ة يف اإلمامة؛لفضائل املشرتطذلك من ا

ون بجميع وصوفم مر أهنَّ نكَ يُ  ة ملًا من األئمَّ أحد فإنَّ ؛ لِّ الك

ا نو حاصلة يف أحٍد سواهم. وإذا كاتي هي غرية الليَّ الصفات الكام

ن مل يكن  ممَّ  دون غريهمم هل ةتكون اإلمام وجب أنْ  كذلك

 إعادته.التطويل ب إىلٰ سبق، فال وجه كذلك، وتقرير ذلك هنا كام 

التي ة الصفات الكامليَّ صافهم بواتِّ م تهثبوت أفضليَّ  امَّ وأ 

لتي مل ة اوريَّ ات الرضمن سواهم فمن املعلوم دون انفردوا هبا

رائحة  مّ شي غبّي جاهل ملداوة أو هلم الع  معاند ناصبره إالَّ نكِ يُ 

والفضالء  قونء املحقِّ ا العلامب فيه سهم واٍف. وأمَّ مل يرضم ولعال

فوا يف ذلك صنَّ ٰى حتَّ  ا بهفووا بذلك واعرتأقرُّ  فقددون وِّ املج

اهبم م وأنسفيها توارخيهم ومواليده كروافات التي ذملصنَّا

 ،يللخوارزمألربعني االهتم ككتاب ااماهتم وعجائبهم وحوكر

املناقب البن املغازيل  تابكو ،الشامي حةلط نوكتاب اب

ألهل  ٰى عنامل يف هذا فةب املصنَّتُ ري ذلك من الكُ وغ ،الشافعي

 نَّ ة؛ فإن اإلماميَّ املعتزلة فضالً عو ]]٧٤٥ ص[[/ة نَّالسُّ 

 ها. كن حرصفاهتم يف ذلك ال يممصنَّ

 :]يدهيم أ اهم اإلمامة وظهور املعجزة عىلٰ [دعو

منهم يف   واحدٍ  كلَّ  فإنَّ  ؛ا اإلمامةعودَّ ا م : أهنَّ اخلامس

ال  حملٍّ  كلِّ  يف هلا ٰى وسه، وأظهر الدعاإلمامة لنف ٰى عزمانه ادَّ 

 بني عىلٰ املتغلِّ مة أوليائه من الَظلَ نفسه و افها عىلٰ ة خيقيَّ يه تف يكون

قة ، املطابأيدهيم املعجزات اخلارقة للعادة ظهر عىلٰ  م، ثمّ مناصبه

 ة.م، فيكونوا هم األئمَّ ريهغ وجود ِمنْ ال رةهم، املتعذِّ لدعوا

 :]مهميتعليعتهم ومور شوتدبري أُ اإلمامة  ىٰ عو[إظهارهم د

فذلك ظاهر  -  امةأعني دعواهم اإلم -  وىلٰ األُ  مةا املقدّ أمَّ 

ال خيتلفون فيه، بل  فاهتم،يف مصنَّة منقول ر بني اإلماميَّ مشهو

ه شيعة ن لاكمنهم  حدٍ وا لِّ يف زمان ك ة أنَّ مَّ بني األُ ومن املشهور 

ويأخذون عنه  ]]٧٤٦ص [[/عة يرحلون إليه من البالد الشاس

موال كوات واألاس والزاألمخم م، وحيملون إليهحكاواأل ٰى لفتوا

م لك منهيقبلون ذ ربات، وكانوا والقلصدقات واهلدايا وا

أدياهنم.  قة بعلِّ ديث املتموهنم ويروون هلم األحاعلِّ م ويُ ويفتوهن

نوا عتقدون فيهم اإلمامة والعصمة، بل كام يعلمون أهنَّ ي انواوك

هم نفسأل عون اإلمامةيدَّ ه ودتقاهنم باعم بذلك ويأمروفوهنعرِّ يُ 

جبة لصدق دعواهم املوعليها والرباهني ة ون هلم األدلَّ ويقيم

 ولئك األقوام عنهم إىلٰ ثّم يصدر أُ د فيهم. العتقاووجوب ا

اس ما نقلوا عنهم للن ننهم ويرووم ادوهثون ملا شاحدِّ ، فيُ بالدهم

الئل التي الد هلمنون يِّ بموها منهم ويُ وم الذي تعلَّ موهنم العلعلِّ ويُ 
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ذلك يف  ترشان ٰى صمتهم، حتَّ إمامتهم وع عىلٰ  ةالدالَّ نهم م رووها

كثري من اخللفاء   ٰى سع ٰى م، حتَّ وأولياؤهاعهم البالد وكثرت أتب

ا وحبسوا؛ بورضولوا عليه قتف، كيف إفساد ذل عليهم بنيتغلِّ ملا

ذلك  فلم يقدروا عىلٰ  وا ذلك الذكر،طفؤوا ذلك النور ويمنعليُ 

 ]]٧٤٧ص [[/ اهللا تعاىلٰ  إنَّ هورًا، و وظرةً  كثهم ذلك إالَّ زاد وما

 ُكوَن. فكان مذهبهم وطريقتهمْرش َه املُ  َكرِ نوره َوَلوْ  يتمَّ   أنْ إالَّ  ٰى أب

حيه، فثبت ر رهظخفي ام أُ لَّ وك انترش عرقه مام كتملسك، كلَّ كا

 .وىلٰ املقّدمة األُ 

 : دعواهم] ةحَّ ص ة عىلٰ أيدهيم الدالَّ  املعجزات عىلٰ  [ظهور

 ة عىلٰ لَّ الداأيدهيم  زات عىلٰ ني ظهور املعجأع -  نيةالثاا وأمَّ 

مور املنقولة بالرضورة بني ن األُ أيضًا م ذلكف - ة دعواهمصحَّ 

  ـ: دة كبًا متعدِّ تُ كُ  وا يف ذلكفصنَّ ون فيه. وقدال خيتلفة ماميَّ اإل

اب توك املناقبتاب الثاقب يف ئج اجلرائح وكإرشاد املفيد وخرا

بذكر  ب املشحونةتُ ك من الكُ  ذلغريروضة الواعظني و

منقولة عن  ا كثريةهنَّ أرادها وقف عليها منها؛ فإ َمنْ معجزاهتم، 

بـ  ٰى ابنا املسمَّ اشتمل كتدة، وقد دِّ واحد منهم من جهات متع

 . مجلة مقنعة يف املقّدمتني معاً  عىلٰ  )نيعمعني امل(

 -  ةمَّ ئيكونوا هم األ نْ أ عنيَّ نا: فتأعني قول - ٰى ربا الكوأمَّ 

 .ما تقدَّ مة ممَّ فمعلو

اها  ها، ذكرنإليف ة التي أشار املصنِّدلَّ ه األهذ ]]٧٤٨ص [[/

يطالعها يف ذلك فل يادة عىلٰ الزوجه االختصار، فمن أراد  عىلٰ 

 ه جيد فيها من ذلك شيئًا كثريًا. نَّ فإ ؛ةاإلماميَّ ب تُ كُ 

 :اإلمامة] يفم هبهيف مذاة دها اإلماميَّ صول تعتم[أُ 

يف  ةتمدها اإلماميَّ صول تعبذكر أُ  اإلمامةفصل  تمولنخ

سلك مسلكهم من الوقوف من  كلِّ ل مذاهبهم يف اإلمامة، ال بدَّ 

 م. هبهمذ صولمجلة أُ  كوهنا مند هلا؛ لتقاعليها واالع

*   *   * 

 هـ):١٠ األحسائي (ق /)٤يل مرآة املنجي (ج جم

 :] يلٍّ ع عدة باإلمام[استمرار  ]]١٤٥٩[[/

زمان  يع أنات يف مجوالبيِّ ج َج قائم باحلُ من ال  بدَّ والقوله: 

القائم هبا ولده   . فبعد عيلٍّ الً ة أوَّ كورة املذالتكليف؛ للعلَّ 

لثاين  وا ع ودل مستوَّ األ، خوه احلسني  بعده أ، ثمّ سن احل

 ني، ثمّ بن احلس ي عيلِّ يف ُولده، فف، فبعده كانت اإلمامة مستقرٌّ 

الكاظم  ىٰ يف موسادق ابنه، ثّم عفر الصيف ج مّ الباقر ابنه، ث دمّ حم

 د اجلواد ابنه، ثّم يف عيلٍّ  يف حممّ ثمّ  الرضا ابنه، ، ثّم يف عيلٍّ ابنه

املهدّي ابنه؛  لفخلا ، ثّم يفبنه اسن العسكريّ ّم يف احلابنه، ث ادياهل

هم بأسامئعليهم  9 لنبيِّ ملتواتر من اا لثبوت ذلك بالنصِّ 

 عىلٰ  واحد منهم كلِّ  ِمنْ  لوا النصَّ وكذا نقة، ميَّ اهم نقلته اإلمانوكُ 

منهم  واحدٍ  صاف كلِّ م، مع اتِّ ما بينه يف بعده نقًال متواتراً  َمنْ 

تهم عصم ولمانه وحصل زأه لتقديم عىلٰ جبة له اائل املولفضبا

دهيم أي املعجزة عىلٰ امة مع ظهور املوجبة إلمامتهم. ودعواهم اإلم

امتهم؛ لقيام فيجب القول بإمن فيه، تلفوخي ة ال اإلماميَّ بني ل نقوم

 .ةجَّ احل

 :]ببه[غيبة الثاين عرش منهم وس

أبيه موت منهم باٍق موجود من زمان  ين عرشوالثا

ة يف ود احلجَّ وج بجوكليف؛ لوالتان آخر زم إىلٰ  	سكريّ الع

. ألزمنةببعض ا  خيتصُّ ، فالاف عام� وقت؛ لوجوب اللط كلِّ 

ن  ينتفع بالشمس مع اخللق به كامالنتفا ته؛فيَّ ه ال متنع من لطبتغيو

 ت حجاب الَغيم.حت

ة ليست من اهللا؛ حلكمته، وال بب الغيبوس ]]١٤٦٠ص [[/

منهم  هوِّ عدجل كثرة فألة، مَّ من األُ  ه، فيكونم؛ لعصمتإلمامن ا

  وقت زوال  ر إىلٰ فوجب االستتانفسه،  ة نارصه خاف عىلٰ وقلَّ 

حة ال نعلمها ناك مصلكون هت يزل مل يزل، أو ملا وم السبب

ة ملدَّ ءه هذه اقاتزول. ومن استبعد ب  ىٰ م حتَّ فيدواقتضت االستتار، 

 ، فكيفأوىلٰ ه، ففيه ه يف غريصولحل ،الطويلة فقد أبعد وأحال

 يف غريه لوال العناد؟ وقع  مابعد فيه ستَ يُ 

 :]تهمفضليَّ وعصمتهم وأ نصِّ إمامتهم بال [وجوب اعتقاد

  ،ذكورين بالنصِّ مامة هؤالء املعتقاد إف اكلَّ م كلِّ  جيب عىلٰ و

منهم  الثاين عرش قاد وجودعتتهم، واتقاد عصمتهم وأفضليَّ واع

 أنَّ واعتقاد ك، ذل ة عىلٰ دالَّ لنصوص اللغيبة؛ لبعد اوبقائه وظهوره 

إلذهاب هري املوجبة معصومة؛ لدخوهلا يف آية التط اطمة ف

،  لصحَّ تها وإالَّ لعصم جبها باحلديث املوذاأ نع ها، وملالرجس عن

 امن. ائر اإليع، فهو من شىٰ ويل القرب ا من أُ هنَّ تها؛ ألجتب حمبَّ و

واحد بعد قة فيهم منسا  عيلٍّ  ة[تعنيُّ اإلمامة يف ذّريَّ 

 : حد]وا

ا لطائفة االثنالذين هم ا - ةبناء مذهب اإلماميَّ  كان لـامَّ ال: ق 

ات بالرواي عرش نية يف اثاألئمَّ  ارحصان وجوب عىلٰ  - ةيَّ عرش

ن عيف ما بينهم  ]]١٤٦١ص [[/واتر الت ة بطريقاملرويَّ  الصحيحة
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 ب أيب طال بن  يلُّ هلم ع، وكان أوَّ ة واألئمَّ  9 النبيِّ 

ته منساقة فيهم واحد بعد  يف ذّريَّ مة امنت اإليَّ وتعقة ة السابدلَّ باأل

  ىٰ ندرج بالعدد إحدا ىٰ تَّ ، ح» جمنجم طلع ن ٰى خو ام كلَّ «احد، و

وكونه موجودًا  ،رشين عواعدهم بقاء الثاوجب يف ق  ،إماماً  عرش

ت أبيه اإلمامة انتقلت إليه من حني مو نَّ أ ، ودتهمن حني وال

ام القائم إلماه نَّ أدهم فعنا. زماننا هذ كرّي إىلٰ سن العساحل

ة سنهي دته ومن حني وال حيٌّ  هنَّ أ و ،كرّي ه ابن العسنَّ أ و ،املهدّي 

 آخر وجيب بقاؤه إىلٰ  لوقت، بلهذا ا  إىلٰ تنيئاسّت ومخسني وم

عيات بعد هم، وهذه املدَّ قواعديف ر ما تقرَّ  زمان التكليف عىلٰ 

 ة.وهلم ظاهرصثبوت أُ 

 : ]اتعياملدَّ ذه ا هتبتني عليه صول التي[األُ 

ت احلسن عيات هي ثبوصول التي تبتني عليها هذه املدَّ األُ و

اإلمام وب نصب ، ووججوب التكليف عقالً وو نيالعقليَّ والقبح 

 وز خلوُّ ال جيه جبت بعثة األنبياء عقالً، وأنَّ ام واهللا عقالً ك ىلٰ ع

جوب عصمة للطف، وومان عن اخلال الز الزمان عن اإلمام وإالَّ 

، 9 ليه وكونه أفضل اخللق بعد النبيِّ  عاً وصكونه منصم ومااإل

، ووجوب  عيلٍّ ة لفضليَّ والعصمة واأل وثبوت النصِّ 

قها علامء ل حقَّ صو. ومجيع هذه األُ اثني عرش ة يفمَّ األئ ارانحص

يع مج ]]١٤٦٢ص [[ /روها مع اهتم وقرَّ فنَّ مصهذه الطائفة يف

سلف من  ما يف قد أرشنا، وطعةرباهني القاة باليَّ صولاألُ  قواعدهم

 .الوقت ة بحسبن األدلَّ ها بام سنح مبيان مجيع هذه الرسالة إىلٰ 

لعصمة وا نصِّ رتاط السب اشبحوال يف اإلمامة قاأل[

 :ة]واألفضليَّ 

ة امة يف ذّريَّ اإلمياق وإذا ثبتت هذه القواعد وجب انس

 ن:ائالالناس ق  نَّ ة؛ فإمَّ بني األُ بغري خالف دون غريه   عيلٍّ 

شَرتط ال تُ و ليست بالنصِّ  9 والية بعد النبيِّ ال نَّ قائل بأ

هذا بيعة. ور والياام هي باالختنَّ وإة يَّ األفضليها العصمة وال ف

  يلٍّ ة ععنده يف ذّريَّ  ومل تنحرص ،بكر أليبالوالية  ل: إنَّ يقو

ال قريش، و ئر قبائلتكون يف سا أنْ  وال يف بني هاشم، بل يصحُّ 

ون كانوا ال يسمُّ   وإنْ دد معنيَّ  عيفهم فاء عندخللاد دع ينحرص

 ربعة صارت ملكاً األ بعدا ألربعة ويرون أهنَّ  الفة إالَّ اخل

 صوصًا.خم

  ة، وهذا يقول: إنَّ فضليَّ واألوالعصمة  النصَّ  ل يشرتطوقائ

 ام.ه. وال ثالث هلتة يف ذّريَّ ا منحرصوإهنَّ  ، يلٍّ ية لعالوال

ة بطريق يَّ عرش ثنية االالطائفند ع قل: قد حتقَّ نئٍذ نقووحي

امة بعد اإلم  أنَّ فيدة للقطع واليقنيتواترة املالرواية الصحيحة امل

 من النبيِّ  لنصِّ يق اده يف أوالده بطرّم بع، ث لعيلٍّ  9 نانبيِّ 

منهم  واحد  ناهم وألقاهبم، ثّم من كلِّ ئهم وكُ عليهم بأسام 9

 صِّ نق الن بطريودلُّ تيساحد، ثّم ًا بعد وعده واحدمن ب عىلٰ 

 ر املعجزة.وظهو ٰى ة والدعووالعصمة واألفضليَّ 

م نهم ود الثاين عرشبوج قولب ال[وجو ]]١٤٦٣ص [[/

 :ر زمان التكليف]آخ ه إىلٰ وبقائ

  ة عىلٰ بعينها دالَّ   إمامة عيلٍّ  ة عىلٰ ة الدالَّ جلملة األدلَّ وبا

 ىلٰ ذلك إ ٰى هنتان أ إىلٰ   تهذّريَّ بعده من لقائمني باألمر إمامة ا

ه ابن نَّ أ و ،لقائمنتَظر وباوبامل منهم املعروف باملهديِّ  ين عرشلثاا

 ذلك الوقت إىلٰ ه من قائا بوجوب بلو. وهلذا قاريِّ كالعسسن احل

إذ لوال بقاؤه لزم  ة؛د السالفالقواع مان التكليف بناًء عىلٰ خر زآ

 عىلٰ  لِّ لداربهان احمال؛ للء منها ا، لكن انخرام يشانخرام أحدمه

آخر  ىلٰ وبقائه إ قها، فوجب القول بوجود الثاين عرشقُّ حتوهتا وثب

 .ر بنيِّ اهلك ظوذ ف،زمان التكلي

 ، االثني عرشار يفاالنحص بل عىلٰ  ،قائهوب وجوده ىلٰ ع وهلم

ه وأنَّ  ،ديُّ هو امله الثاين عرش وأنَّ  ،مامئهليهم بأسع النصِّ  وعىلٰ 

  هم إىلٰ دعويلق، فة اخلمَّ لعا وتهظِهر دعويُ  ،هاألرض كلَّ يملك ا

 له مجلور وتغيري أهل الظلام اكَّ بعد اندراسه بحُ  9دين حمّمد 

اد ة متواترة، من أرثريك كامه نصوٌص حه وتعطيلهم ألاململع

أهل العلم من  بتُ كُ ليها من هذه النصوص فليقف ع لوقوف عىلٰ ا

 ا مذكورة فيها.الفريقني؛ فإهنَّ 

 :هم]ام وُكنقاهبوألهم ئأسامليهم ب ع 9 بيِّ الن نصُّ [

  هم وألقاهبم وُكناهم،بأسامئ عليهم 9 النبيِّ  ا نصُّ أقول: أمَّ 

لك حديث جابر ن ذم ديث كثرية،حاأ  9ذلك عنه  يف ورد فقد

 وحديث ،فاريسِّ ال ]]١٤٦٤ص [[/وحديث سلامن  يِّ نصاراأل

يل من وح الذي نزل به جربئوحديث الل ،َجنَدل اليهوديِّ 

ض يشبه نور بيابكتوب عليه ء مارضدة خمرُّ ز ]]١٤٦٧ ص[[/

 بنائهاء أ امأسة، فيه العزَّ  من ربِّ  ة فاطم الشمس، وأهداه إىلٰ 

ّمد ملح واحد، رواه جابر بعد لقاهبم واحداً وأ وُكناهم 

عينه، فقابله بام للوح بذلك ا  ، ثّم أخرج الباقر الباقر

يث حد ذلكرفًا. وكدر منه حًا عند جابر، فلم يغاكان مكتوب

الصحيفة التي نزل هبا  ]]١٤٦٨ص [[/التي يف  تيموااخل
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خمتوم  ،االثني عرشة ئمَّ األ ءامفيها أس 9 النبيِّ  ىلٰ إ  جربئيل

 واحد منهم يفكُّ  كلَّ  بحيث إنَّ  تام،منهم خ واحدٍ  لِّ م كسعند ا

 .ويعمل بام فيه ]]١٤٦٩ص [[/ منها ختاماً 

 ثني اصار يفنحاال عىلٰ  لُّ ما يد 9 اخلصوم عنه ٰى وقد رو

 أنَّ  حنييف اجلمع بني الصحي ا رواه احلميديُّ ك مل، من ذعرش

نا عرش خليفة اثهم يًا ما والَّ التي عمَّ ل أمر أُ يزا ال«قال:  9 النبيَّ 

 ». من قريشهم كلُّ 

هذا األمر قائًام ال يزال «ث آخر: ويف حدي ]]١٤٧٠ص [[/

 .»ريشهم من ق لُّ كخليفة  اثنا عرش تقوم الساعة ويكون فيهم ٰى حتَّ 

  بنعبد اهللا  عىلٰ  سعود قال: دخل شابٌّ ن مبويف حديث ا

ال ده خليفة؟ فقبعم تكون كم كبيُّ م نكإليمسعود فسأله: هل عهد 

د. ي عنه أحوهذا يشء ما سألن ،ديث السنِّ ك حله ابن مسعود: إنَّ ل

! عهد إلينا نبيُّ  نعم يا   م هفة كلُّ عرش خلي ه يكون بعده اثنانا أنَّ بنيَّ

 قريش. من

  إىلٰ  ٰى أوح اهللا تعاىلٰ  إنَّ «: 9 ل النبيُّ قا : يث آخر قالحد ويف

يت ببال ه هاجرمَّ وأُ ل إسامعيسكن ولدك ا نْ أ ه إبراهيم نبيِّ 

 نها عظيامً وسأجعل م ، ته نارش ذّريَّ ، فإينِّ - ة كَّ ني ميع - يالتهام

 .»إرسائيلنقيبًا عدد نقباء بني  يكون من ُولده اثنا عرش

 ث.اديألحذلك من اري غ إىلٰ 

 :أوصياء اثنا عرش] من األنبياء  احدٍ و [لكلِّ 

كان  ٰى عيس إىلٰ  دممن آ ل ُس الرُّ و اءنبيمجيع األ ّم اعلم أنَّ ث

هم وا بأمجعم كانوذلك أهنَّ  ،اء اثنا عرشأوصيواحد منهم  لكلِّ 

ك وكذل، - 9أعني حمّمدًا  - ن مظاهر خاتم األنبياءمظهرًا م

ر مظه مظهرًا من نواكا وصياء واألألولياء مجيع ا

  ، -  اأعني علي�  - اءي خاتم األولياء واألوص  ]]١٤٧١ ص[[/

. وقد »اً جهر معي َث عِ وبُ  ارس�  يٍّ بن مع كلِّ  عيلٌّ  َث عِ بُ «: 9ه وللق

ون ألف ئة ألف وأربعة وعرشام ل يف العددُس والرُّ  األنبياء ر أنَّ تقرَّ 

 ر األنبياءباك وكام أنَّ  لك.وصياء كذياء واألاألول وأنَّ  ،نبيٍّ 

 ٰى وإبراهيم وداود وموس فاق من آدم ونوحل سبعة باالتِّ ُس رُّ وال

ب كواكمل تطبيقًا بالوالعاألقطاب يف ام لذين هوحمّمد ا ٰى يسوع

سبعة بحكم ء واألوصياء األوليا بارفكذلك ك ،ارةالسبعة السيَّ 

 ويلٍّ  من هل ة ال بدَّ بعسبياء المن األن نبيٍّ  كلَّ  فاق؛ ألنَّ التِّ التطبيق با

من إقليم قائًام بقطب  يكون كلُّ  أنْ  ته، وال بدَّ مَّ ه يف أُ فلِّ ُخي 

، سبعةًا باألقطاب اليقتطب ألقاليم سبعةا وقعتطاب، ولذلك األق 

مر األ ة. وكام أنَّ وريَّ للعوامل الص ة مطابقةالعوامل املعنويَّ  وحيث إنَّ 

لسبعة ر لألمفكذلك ا ،اً برج عرش اثني ىلٰ ارة يدور عللسبعة السيَّ 

فصار الرتتيب يف  ،اا وولي� وصي�  اثني عرش يدور عىلٰ اب طاألق 

 ذلك. كألمر إالَّ غي ا ينبوال ،مطابقاً  ريِّ والصو عنويِّ  املعاملال

  يقوم مقامه عىلٰ  اا وولي� صي� ن بعده و ف م وخلَّ إالَّ  فام مات نبيٌّ 

  اهللا  مة اجب يف حك و هذا ، ووالدنيا   ينكان هو بصدده من أمر الدِّ  ما 

يف   9 النبيُّ هذا  وانتظام العامل، وقد أشار إىلٰ ود جوترتيب الو 

  ، يثابنه ش إىلٰ  وىصٰ وقد أ  لدنيا إالَّ ا نا خرج آدم م  مواهللا« : قوله

ٰ من الدنيا إالَّ خرج نوح ته له. واهللا ما مَّ وما وفت أُ  البنه    وقد وىصَّ

وقد   إالَّ يا من الدن هيمبرا إ  ما خرجِيف له بعده. واهللا وما وُ  ، سام 

 ٰ ن  م ٰى هللا ما خرج موسته. وا مَّ وما وفت أُ  ،ابنه إسامعيل  ىلٰ إ  وىصَّ

ٰ و  وقد إالَّ دنيا ال  ما خرج  واهللا ِيف له بعده. ا وُ يوشع وم  ه لوصيِّ  ىصَّ

ٰ  ] ]١٤٧٢ص [[ / وقد من الدنيا إالَّ  ٰى عيس    ، ه شمعونلوصيِّ  وىصَّ

بن   عيلِّ وصيكم ل وسأُ ظُهركم أ  من بني   سأخرج ته. وإينِّ مَّ وما وفت ُأ 

  لنعل با ، حذَو النعلتهمنَّوُس بيعتهم  كم جلارون عىلٰ نَّ وإ بأيب طال 

 . نقصان   وال  غري زيادة يعني من  »ة ذَّ ة بالقُ والُقذَّ 

ين عليه يف الدِّ الواجبة ة املعصوم بالوصيَّ  النبيُّ  خيلُّ  فكيف

فمن   ؟»ةليَّ ة فقد مات ميتة جاهبغري وصيَّ من مات «وهو يقول: 

ا من ال، وقوله هذهَّ عظم اجلُ ن أ مه فهو حقِّ يف ة دم الوصيَّ بعقال 

ه هذ عىلٰ قامت د ، وق وقدحًا فيه عليهًا قوال طعنأعظم األ

ر كِ ر ألمثال ذلك منة، واملنكِ ليَّ العقة والدالئل قليَّ الشواهد الن

 اوة واحلسد.ة العده؛ لشدَّ لعقل

 : ء األقطاب السبعة][أوصيا

ء ال واألوليُس الرُّ األنبياء و علم أنَّ فالك ذ وإذا عرفَت 

  ، وويلٌّ  ل ويصٌّ ورسو نبيٍّ  كلِّ ل وأنَّ  ،ريينكانوا كث األوصياء وإنْ و

وصيائهم االثني ب وأ سبعة األقطاال هذا املقام عىلٰ يف  رصكن نقتل

نظام  نَّ ق عندك أ ويتحقَّ  قاس الباقي عليهمسًام؛ لينقيبًا وا عرش

 ،برجاً  رشي علكواكب واثنبعة من اس عىلٰ ع العامل الصورّي كام وق 

قطاب واألاء ن األنبيسبعة م ع عىلٰ ام العامل املعنوّي وق نظ ككذل

 مهم. مقا عىلٰ  لذين همواألوصياء اولياء من األ عرش واالثني

 عة:ا األنبياء واألقطاب السبأمَّ 

قينان، ميشم، شيشم،   شيث، هابيل، :ؤههلم: آدم، وأوصيافأوَّ 

س، دري، إمسبخ، إينوخإي ]]١٤٧٣ص [[/، قادس، قيذوف

 ر.احوندينوح، 
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فانوا،   رشخ،، ففث، أرشخياؤه: سام، ياوالثاين: نوح، وأوص

 ان. جيا، هج ح، معدل، در، ديمس، صالحود، هسالح

قوب،  سحاق، يعإبراهيم، وأوصياؤه: إسامعيل، إلث: والثا

ا، خينون، دانيال األكرب، إيتوخ، أناوب، ذإيتم، أيُّ  يوسف، إيلون،

 ا.أفاخ

زير، ، قيذف، عُ روفعؤه: يوشع، صياوأو، ٰى بع: موساوالر

 ث.اعو منيفا، أرون، واخ،أت ن، آصف،، هارون، سليامأريشا

دوف،  ، قيعون، عزوفاؤه: شم، وأوصيٰى عيسامس: واخل

تني، خا، طالوت، قس، أس، مشٰى هد، أ ٰى يعسريواو، زكريا، حي

 ب.بحري الراه

احلسن   ،رتٰىض امل يلٌّ ع، وأوصياؤه: 9والسادس: حمّمد 

جعفر حمّمد الباقر، زين العابدين،  عيلٌّ يد، حلسني الشه، اٰى باملجت

ادي،  اهل عيلٌّ د اجلواد، ، حممّ الرضا عيلٌّ الكاظم،  ٰى وسق، مصادال

صلوات اهللا (الزمان العسكرّي، حمّمد املهدّي صاحب سن احل

  ، سان العربّي: إيليا، قيدور، إيريلوأسامؤهم بالل )،عليهم

ورا، بسط ز، تيمورا،هزاا، مشموط، وافر مشهور، فور،مش

 فوفش، فرنمونيا.

ركنا م وتاملتقدِّ ث دية للحء الستَّ ؤالر هبنا الذكصام خصَّ وإنَّ 

ك ولئء أُ ، وأسام9عنه   احلديث املرويِّ ر يف ذكَ مل يُ  ه؛ ألنَّ السابع

 بهم، والعهدة فيها عىلٰ تُ وكُ من لسان أهلها األوصياء منقولة 

 هم بالنقلن جدِّ لة عنهم وعنقوفم تنا أئمَّ  ءا أسامفأمَّ ي، والرا

 .املخالفبني املؤالف و املتواتر

كر ام مل نذنَّ ، وإو داود ه ع:والساب ]]١٤٧٤ص [[/

ء قد ضاع ه األساممنه هذ َل قِ الكتاب الذي نُ  نَّ ؛ ألأوصيائه أسامء

 ومةلها أيضًا معها تلك األسامء، لكنَّوراق التي فيألمنه بعض ا

رية ة اهللا اجلانَّاية ُس الوصهذه  ألنَّ م؛ ورهذكورة يف زبمأهلها  عند

نْ  هللا،ة انَّري لُس غيت م تبديلها والمنه حدأل يصحُّ بينهم، ال 
َ
دَ َول ِ

َ
�   

 ِت ا�ُِسن� 
ً
ِو�ال

ْ َ
 . ]٤٣[فاطر:  � ِهللا �

حياهتم وبعد  أوصيائهم يف من تعيني  األنبياء [غرض 

 : وفاهتم]

أوصيائهم  ينيتع يف ل ُس رُّ لبياء والألنعي اوالغرض والد

ار إظهياهنم وفظ رشائعهم وأدياهتم وبعد وفاهتم حليف ح

مور أُ  تلَّ  ختئالَّ ؛ لافي� ا وخ جلي� باطناً اهرًا وظ همم وأرسارحكامهأ 

 اج اخللقاحتي سالم بفقدهم؛ ألنَّ ونظام اإلع ين وأحكام الرشالدِّ 

د  عن د متعّني منشكامل مر يٍّ نب دوجو إىلٰ  اكام صار واجبًا رضوري� 

ظ  نده حيفمل متعّني من عكا  ويصٍّ  بعدهم إىلٰ  جباً هللا صار واا

هذا  يكون ب أنْ ته. فيجمَّ أُ  كامه عىلٰ أحه ودينه وجيري بعه رش 

ارة وصدق اللهجة مة والطهه من العصموصوفًا بصفة نبيِّ  ويصُّ ال

 يح، وعىلٰ واألصل الصحيح والنسل الرصذكاء والفطنة وال

ق عن األخال ا، متربي� ها احلميدة كلِّ ق خاليًا باألحلِّ متيكون  جلملةا

 نصُّ ك الوفوق ذل ة،ممن لوازم العص هذه لُّ ها، وكالذميمة بأرس 

ء. األوصيا نه منأو من عيَّ  ن هذا النبيِّ لسا  عىلٰ من عند اهللاعليه 

من  9ياء، فأوصياء حمّمد األنب ء كلِّ وهكذا كانوا أوصيا

 لك.كذ يِّ املهد إىلٰ   عيلٍّ 

 :]اهللا وتنصيصه عىلٰ  ويلِّ ب تعيني الوجو[ ]]١٤٧٥ص [[/

 عىلٰ ب  عليه واجامهوتنصيص للويصِّ  ماماإل أو وتعيني النبيِّ 

ة قوَّ ه ليست للخلق اخللق؛ ألنَّ  ىلٰ لك إفويض ذت ال يصحُّ و ،اهللا

حقائق أنفسهم ليحصل هلم  نسان ومعرفةباطن اإل الع عىلٰ طِّ اال

 ، فالة واخلالفةماملإلاستحقاقهم  رفواليع بقلوهبموم العلم هب

بغريه،  طريق اإلمجاع والال بمة إلماة وال للق للنبوَّ تعيني اخل يصحُّ 

هللا، وهلذا وجب بعد العصمة  اام إالَّ نه ومبيِّ نهامكون معيِّ ي فال

ة واإلمامة النبوَّ أعظم رشائط  من العصمة والنصَّ  ؛ ألنَّ صُّ الن

 نقل.لوابطريَقي العقل 

 :ياء واألولياء]ألنبا سبة إىلٰ النة ب هم يف السبعحرص ةلَّ [ع

ء األنبيا ىلٰ إملذكور بالنسبة دد االعيف  همة حرصا علَّ أمَّ و

ندرجة وصياء فحكمة اهللا وأرساره املواأل ولياءاأل ّم إىلٰ ث لُس والرُّ 

  د، ولسنا يف صدد حلِّ متعدِّ  لِّ عدد ويف ك تها، وهذا يلزم يف كلِّ حت

 .لبعضوال ا كلِّ ال

ولياء  ء السبعة وعدد األنبياقطاب واألاأل عددة ا علَّ مَّ وأ 

ل ذلك بعضها. وأوَّ  كثرية، نشري إىلٰ ف رشي عالثنواألوصياء ا

 أقدم من املعنويَّ  عامل املعنوّي؛ فإنَّ بال ورّي ق العامل الصتطبي

ات اجلسامنيَّ  بسائط عىلٰ ات والحنيَّ م الرو؛ لتقدُّ الصوريِّ 

ب كواكسبعة من الال ىلٰ  الصورّي عيب العاملفوقع ترتت، باواملركَّ 

ا هب نتظم حال العاملوي عرش من الربوج ليصري تسعة واالثني عرش

يْهَ  :بحكم قوله
َ
 َعَ� ا َعل

َ
ثِّر:  � �ِْسَعة ، وكذلك ]٣٠[املدَّ

لتسعة والعنارص فالك اجودات من العقل والنفس واألات املوكّليَّ 

تيب تر ذلك، وكللكلِّ  ن اجلامعساواإلن ثالثةال األربعة واملواليد

ب واالثني قطاألا السبعة من عنوّي عىلٰ العامل امل ]]١٤٧٦ص [[/
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ا حال  هب  موينتظ ،تسعة عرش املجموعكون ياء؛ لياألولن م عرش

 ذلك العامل.

 يل عىلٰ ودل ،ب آخر موافق ملا ذكرناهف ترتيوألهل التصوُّ 

 اب واألوتادا باألقطلوم قاو أهنَّ وه ،عيناهق ملا ادَّ وحمقِّ  ،تهصحَّ 

هللا ال اجوراد والنقباء والنجباء مام واألفرواإل دال والغوثألبوا

 بب األعظم واألقطاا بالقطقالوارات، والعب منوأمثال ذلك 

واخلمسة والسبعة الثالثة ة والتابعني له وبالواحد وستَّ ال

قطب ال أنَّ  ئة من رجال اهللا. وغرضهم يف ذلكثامالثالواألربعني و

حد عامل يقعد أ ن العينه ع دَ قِ فُ د وام يف الوجوظم إذا ق عاأل

احد  بعد وواحداً ة أخذون من الثالث، فيهانة مكاألقطاب الستَّ 

ويأخذون  ،اخلمسة واحدًا عوضهمن  ونه مكانه ويعطوندقعِ ويُ 

ويأخذون من  ،عوضهواحدًا ويعطون من األربعني  ن السبعةم

أخذون من وي ،عوضهة ئالثامن الثن ماألربعني واحدًا ويعطو

ا وهكذ ،من العامل عوضه واحد ويعطونبعد ئة واحدًا ثامثالال

 لكلَّ ا ما قلناه بأنَّ  جع إىلٰ ق يرالتحقي وعند .ةيوم القيام إىلٰ دور ي

 عرش. السبعة واالثني مرجعهم إىلٰ 

 :السبعة] قطابيف األ الم الشيخ ابن العريبِّ [ك

 بهمتُ يف كُ  ا وذكروههذ إىلٰ  ة أشاريَّ وكثري من املشايخ الصوف

ذلك يف ذكر ه ين األعراّيب؛ فإنَّ دِّ يخ حميي الالش لهم، سيّامسائور

اتم األولياء خ وإىلٰ  ،االثني عرش وإىلٰ  ،سبعةال ىلٰ أشار إو ،فتوحاته

 اثنا عرش ةمَّ أقطاب هذه األُ  الثاين، فقال:ألولياء وخاتم ا ،لاألوَّ 

الدنيا يف  اجلسامينّ  يسلعامل احلر امدا ام أنَّ ، كةمَّ عليهم مدار هذه األُ 

 بظهور ما يكون يفهللا م الهقد وكَّ  ،عرش برجاً  اثني عىلٰ  خرةواآل

 لفساد.والكون ن من االداري

فهام   منهم امنا املفردون فكثريون، واخلتأمَّ و ]]١٤٧٧ص [[/

ا املفردون قلب حمّمد. وأمَّ  هو عىلٰ قطبان، وليس يف األقطاب من 

ثنا اال طابا األق أمَّ . وواخلتم منهمب حمّمد قل عىلٰ  من هو نهمفم

 شئَت  إنْ و ،قلب آدم د عىلٰ لواحفا قلوب األنبياء، م عىلٰ فه عرش

 ىلٰ قدم نوح، والثاين ع عىلٰ ل وَّ ن األقدم آدم، أو يكو عىلٰ  :قلَت 

، ٰى قدم عيس والرابع عىلٰ  ،ٰى قدم موس إبراهيم، والثالث عىلٰ قدم 

 ابعالسم سليامن، وقد عىلٰ  سادسوال م داود،قد واخلامس عىلٰ 

قدم لوط،  ىلٰ ع سعلتاقدم إلياس، وا من عىلٰ ب، والثاوأيُّ دم ق  عىلٰ 

، والثاين صالحقدم  عىلٰ  حلادي عرشاهود، و قدم ارش عىلٰ لعوا

 يب.قدم شع عرش عىلٰ 

 :مه يف املالئكة السبعة][كال

األقطاب اء هم بإز بار الذينبعة من املالئكة الكلسا اوأمَّ 

قطاب ظام واألالع ياءاألنب إنَّ  ه:فهو من قول بارء الكنبياواأل

 العرش بني خلق ما ىلٰ اهللا تعا ألنَّ  ة؛بع سوا يفالكرام انحرص

وكان وسفالً، فون يف العوامل علوًا يترص مالكوالكرّيس سبعة أ 

ذا العامل يأخذ منهم األخالق ه إىلٰ قبل النزول  9نا حمّمد نبيُّ 

السبعة ك فالالسبعة واأل والكواكب، ىلٰ تعاذن اهللا بإ والعلوم

هر تلك ظام بعةون السبعة والبحور الس، واألرضهرها مظا

 املظاهر. 

؛  ا ا ووصي� ولي�  اثني عرش ا يفوصياء انحرصاألوء ووليااأل إنَّ و

كًا لَ مَ  رش اثني عخلق ما بني العرش والكرّيس  تعاىلٰ  اهللا نَّ أل

ام يف العامل كفون يترصَّ ة يَّ سفلة واليَّ علووجعلهم أولياء العوامل ال

كذلك هم واهرصياء يف هذا العامل مظ واألو لياءألودون، وايري

ة الذاتيَّ واستعداداهتم  ةيَّ األصل اهتمبليَّ اق  يرجع إىلٰ  مرامللوك؛ أل

 ملجعولة.غري ا

 :ألوصياء]بياء وخاتم ا[كالمه يف خاتم األن  ]]١٤٧٨ص [[/

 ألنَّ وصياء؛ وخاتم األم األنبياء خاتواألصل يف هذا املجموع 

ولياء م األخاتاملطلق و بياء النبيُّ األن خاتم. وإليهام اجعر الكلَّ 

ن عبارة عنهام وعجود يف الور والباطن هطلق. والظاامل الويلُّ 

 احلقِّ  ام مظهرل واآلخر؛ ألهنَّ لك األوَّ ام. وكذظهورمها وبطوهن

ر ر واعتباار الظاهل له اعتبألوَّ ل والروح االنور األوَّ  ه؛ ألنَّ وجمال

ة نبوَّ ال لوالية، فالوالية باطناطن لوالبة للنبوَّ  اهرالظالباطن، ف

خمصوصة  وىلٰ األُ هتا، ووالية وصورلة ظاهر اوَّ نبوحقيقتها وال

ة النبوَّ صوصة بخاتم األنبياء. فالوالية ولثانية خماتم األولياء وابخ

 إالَّ األعظم، ل والروح ألوَّ حقيقة واحدة هي النور ا عتان إىلٰ راج

صلة اة حثيَّ باألصالة والوالية إر لة لهحاص ةة ذاتيَّ ليَّ أص ةالنبوَّ  أنَّ 

ومظهر من  خلاتم األنبياءابع م تياء كام أهنَّ بفجميع األن ة.به بالوراث

ومظهر من  يع األولياء تابع خلاتم األولياءه كذلك مجمظاهر

نفسه  ره ونفسهونوره نو نبيِّ واليته والية ال اهره، وذلك ألنَّ مظ

 وحه روحه. ور

 :] ئل عيلٍّ  فضاة يفامَّ عن الع ياتروا[

 ينظر اد أنْ ر من أ « قال:  ه أنَّ  9ارزم عنه و طب خأخ  ٰى وقد رو 

 ،ا يف زهده بن زكريَّ  ٰى ي حي  إىلٰ و  ، نوح يف فهمه  وإىلٰ  ، يف علمه آدم  إىلٰ 

  ».طالب يب بن أ  عيلِّ   فلينظر إىلٰ   ،  بطشه بن عمران يف  ٰى موس   وإىلٰ 
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  وإىلٰ  ،علمهيف آدم  إىلٰ  نظري ن أراد أنْ م«: هقيِّ اية البيروويف 

  وإىلٰ  ،تهيف خلَّ  يمإبراه إىلٰ و ]]١٤٧٩ ص[[/ ،نوح يف فهمه

بن أيب  عيلِّ  ىلٰ فلينظر إ ،بادتهيف ع ٰى عيس ىلٰ وإ ،هيبته يف ٰى موس

 .»طالب

لوال «يوم فتح خيرب:  9 قال رسول اهللا ويف كتاب املناقب

ح  سيامل يف ٰى النصارما قالت تي مَّ أُ ف من ول فيك طوائتق أنْ 

أخذوا من  سلمني إالَّ من املمأل  عىلٰ  وم مقاالً ال مترُّ الي فيكلقلت 

 بك أنْ ون به، ولكن حسستشفهورك مجلك وفضل طاب رِ تر

لة هارون من ي بمنزك، تِرثني وأِرثك، وأنت منِّوأنا من يتكون منِّ

 عىلٰ وتقاتل  ،ينيي دَ ي عنِّؤدِّ أنت ت ،بعدي ه ال نبيَّ  أنَّ إالَّ  ٰى موس

 ًا ترد عيلَّ ت غدوأن ،يرب الناس منِّة أق رخت يف اآلوأن ،يتنَُّس 

ل ت أوَّ وأن افقني،د عنه املنوخليفتي تذ ض وتكون عليهواحل

منابر من نور ِرواء  شيعتك عىلٰ  وإنَّ  ،تيمَّ ة من أُ جلنَّداخل ا

نون غدًا ع هلم، فيكوأشفة وجوههم، وهي حويل بون، مبيضَّ مرش

ة دَّ ن، مسوظمؤووم  ِظامءغداً ك عدوَّ  وإنَّ  ،جرياين ةاجلنَّ يف

ي ك رسِّ مك سلمي ورسُّ سل وحربك حريب ،ونيقمحهم وجوه

ب صدري، وأنت بايرة رة صدرك كرسورسينيتي عالنيتك عالو

معك  احلقَّ  وإنَّ  ،ي، فلحمك حلمي ودمك دميغيبة رسِّ علمي و

نيك، وبني عي نك ويف قلبكلسا عىلٰ  حلقُّ وا وأنت مع احلقِّ 

 هللا ا حلمي ودمي، وإنَّ الط خ ودمك كاممك حل يامن خمالطواإل

يف النار، ال  كوَّ عد ة، وأنَّ نَّجلرتتك يف اك وعك أنَّ رشِّ بأُ  أمرين أنْ 

حلوض مبغض لك، وال يغيب عنه ا ]]١٤٨٠ص [[/عيلَّ  يرد

ته ومحد ،اجداً ه سفخررت هللا سبحان«:  قال عيلٌّ  ،»لك حمبٌّ 

ني النبيِّ  خاتم بني إىلٰ حبَّ ن وسالم والقرآ من اإلنعم عيلَّ ما أ  عىلٰ 

ٰ لني (صرَس امل دوسيِّ   .»)أمجعني  عليه وآلهاهللا ىلَّ

ول قال: قال رس ،عن جابر خوارزميِّ ب للناق من كتاب املو

ورقة آس أخرض ب جاءين جربئيل من عند اهللا «: 9اهللا 

ن أيب ب ة عيلِّ حمبَّ   قد افرتضتينِّ توب عليها ببياض: إمك

 ».يعنِّذلك هم غخلقي، فبلِّ  عىلٰ   لبطا

مع لو اجت«: 9 هللاقال: قال رسول ا ،اسبَّ ه عن ابن عومن

 .»النار لب ملَا خلق اهللا  طاأيب بن عيلِّ  حبِّ  الناس عىلٰ 

ل ما اهللا مث بَدَ عَ  عبداً  لو أنَّ «: 9قال رسول اهللا  قال: ،نهوم

يل قه يف سببًا فأنفُحد ذهمثل جبل أُ  مه، وكان لهقو قام نوح يف

 تَِل قُ  قدَميه، ثمّ  عىلٰ ة َحجَّ ألف  حجَّ  ٰى حتَّ عمره  يف دَّ اهللا، ومُ 

 ة وملرائحة اجلنَّشّم  يمل يا عيلُّ  لكًا، ثّم مل يوامظلوم

 . »يدخلها ]]١٤٨١ ص[[/

ملرتبة  ف وهذه اذا الرشفمن يكن عند اهللا وعند رسوله هب

ياء تم األولورة هو خاوبالرض ال شكَّ  ٰى لفالزوالقرب و

ون يف الوجود يك يلٍّ و ن كلُّ يكو أنْ  خلاتما ٰى نمع دهم؛ ألنَّ وسيِّ 

 ه. اته وبعد وفاتإليه يف حيه جعمر

اء ر األوليأعني انحصا -  ذا ثبت هذا األصل: وإلا نقوّم إنَّ ث

ضًا ثابت فهو أي - هل السلوكبقول أ  واألوصياء يف اثني عرش

 ء.ر العلامة وقول سائل األئمَّ وقو 9 نبيِّ ال بقول

 :]9 نبيِّ ل البقوني عرش اث يف ار األولياء[انحص

سلف،   عن لشيعة به خلفاً د توارت افق :9 ا قول النبيِّ وأمَّ 

و إمام، أبو إمام، أخمام، ابن ابني هذا إ«: لحسني له لمثل قو

بعبارة ، و»وكنيته كنيتيقائمهم، اسمه اسمي ة تسعة، تاسعهم أئمَّ 

سعهم تا عة،ج تسجَ بو حُ ة، أحجَّ ة، أخو بن حجَّ ا ،ةحجَّ «: ٰى خرأُ 

 . ممته مايف عددهم ويف إ رصيح وهذا نصٌّ  ،»مئمهقا

 فاهتم. مصنَّالتي مألت  حاديثري ذلك من األغ إىلٰ 

 :]ة بقول األئمَّ ثني عرش لياء يف ا[انحصار األو

وصًا وخص عند الشيعة ة: فقد ثبت أيضاً مَّ ا من األئوأمَّ 

 ال والنصُّ ة، ماماآلخر باإل عىلٰ  صَّ منهم ن واحدٍ  كلَّ  ة أنَّ يَّ اإلمام

 ]]١٤٨٢ص [[/م هنَّ أ  املعصوم، فثبت حقِّ  يف ز إالَّ جيو

ر ا كاملنكلناملنكر ألوَّ «: م قوهللذا العدد؛ ن يف هومنحرص

بمثل  ، كاألنبياء مثالً »النواملنكر آلخرنا كاملنكر ألوَّ  ،آلخرنا

 وم منصوصإمام معصهم نكر لآلخر، فكلُّ ل منهم موَّ لألاملنكر 

 هللا بإذنه وعلمهمن ا ، والكلُّ ماماإل وله ومنورس عليه من اهللا

 ته.مشيَّ و

 :لعلامء]ل اوثني عرش بقء يف احصار األوليا[ان 

 ىلٰ ع ه استدلَّ حمّمد بن طلحة؛ فإنَّ  ففي كتابلعلامء: ا قول اوأمَّ 

 العدد بوجوه: انحصارهم يف هذا

: شهادة الشهادتنيأصَيل  عىلٰ  اإلسالم مبنيٌّ  ل: أنَّ وَّ األ

 لنيحد من هذين األصوا كلُّ سالة، والر ادةة وشهانيَّ وحدال

ة يكون عدَّ  فيجب أنْ  ن،امفرع اإلي اإلمامة، واثني عرشب من ركَّ م

 عرش كعدد األصلني. هبا اثنيقائمني ال

، اثنا عرشاب الكت ل بنصِّ عدد نقباء بني إرسائي الثاين: أنَّ 

مني ائقال ةتكون عدَّ  فيجب أنْ  ا العدد، ة النقابة هذجعل عدَّ ف
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بويع  لـامَّ قبة ة العيلة كذلك، وكذلك لتقدموالمامة اإل ليةبفض

 عرش نقيبًا. ياثنأخرجوا  9ل اهللا رسو

القرآن، فجعل األسباط  بنصِّ  اثنا عرشسباط الثالث: األ

كون  يستلزم عرش ثنيا ]]١٤٨٣ص [[/داة يف بني إرسائيل اهلُ 

 عرش. الم اثنييف اإلس ة اهلُداةاألئمَّ 

وهو  انالزم فتقرة إىلٰ م مفاهتوترص عاملال مصالح نَّ أ ع: الراب

 هام منقسم باثني عرشمن واحدٍ  والنهار، وكلُّ  ن الليلعبارة ع

مصالح األنام هذا العدد، ف العامل مفتقرة إىلٰ  ، فمصالحساعة

بعدد ساعات جزَئي يكون عدده  أنْ مام، فوجب اإل مفتقرة إىلٰ 

 ن.الزما

ح وضِّ تُ و حلقِّ وك اسل وب إىلٰ لقلي االوالية هتد س: أنَّ اخلام

ر أبصا لقمرواتدي نور الشمس كام هي لنجاة،سبيل ا املقاصد إىلٰ 

؛ ليسلكوا هبام املسالك الصعبة قرُ الطُّ املناهج و اخلالئق إىلٰ 

هتدي نور . واإلمامة ياننوران هاد رتكبوا املناهج الوعرة، فهاموي

 واحد يف لُّ الكاألبصار، و ر هيديانمس والقمالبصائر، والش

ا عرش برجًا، صار اثناألب دي إىلٰ االنور اهل الُّ . وَحم رينالنوذين ه

لك بطريق بصائر كذالنور اهلادي لل َحمالُّ  يكون ب أنْ يجف

 التطابق.

يف  رد روا وورَّ م قد ق نكتة رشيفة وهي أهنَّ  ف من هذاعرَ ويُ 

وج، آخر الربواحلوت  ،حامل األرض احلوت أنَّ  األحاديث

احلوت و وه ،روج اإلمامةخر بض آألرمل لحلاا أنَّ  ٰى نعملفيكون ا

 ]]١٤٨٤ص [[/وهو  ،هنمياثقال مصالح أدلألرض أل حلاملا

 ،تقوم الساعة أنْ  اقي هلا القائم بأعبائها إىلٰ مامة البحامل نور اإل

 ه، فافهم. املشار إلي وت، فهو احل وهو املهديُّ 

ه  ب فحرص ،»شريقة من ألئمَّ ا«قال:  9 لنبيَّ ا السادس: أنَّ 

يف درجة ذا الوصف فه يف غريهم.ن يكو ال جيوز أنْ و ،مفيها هنَّ أ 

ة القرشيَّ  ي أنَّ نصوصة هة املزلة التعليل بالعلَّ الً منناز راالعتبا

وا مقدِّ «: 9 غريه، وهلذه قال صاحبها عىلٰ  مصفة رشف يتقدَّ 

 .»موهاال تتقدَّ قريشًا و

 نب رضالنن ولده م كلَّ  النسب أنَّ و علامء قه حمقِّ والذي علي

  ىلٰ نه إنسب قريش انحدر مإليه، ف قريشٍّ  كلَّ  ، فردَّ فهو قريشٌّ انة كن

من رسول اهللا،  هلا ٰى تقورشف قريش ار ،9ل اهللا رسو

زل فمنه ن حميطها، الدائرة بالنسبة إىلٰ  بمنزلة مركز  فهو

من بًا ط مركَّ املحي صالً إىلٰ متصاعدًا متَّ  افرضته خط�  ف. فإذاالرش

عبد  بن عبد اهللا ن فهو حمّمد ب ]]١٤٨٥ ص[[/بًا فأ ط أباً قَ نُ 

 ة بنبن كالب بن مرَّ  قيص مناف بن عبد لب بن هاشم بنطَّ امل

. فاملركز الذي بن النرض ب بن لوّي بن غالب بن فهر بن مالككع

هت واملحيط الذي انت 9 لنبيُّ صاعدًا هو امت فه الرشانبعث من

 اخلطُّ  وهذاة، نكنا بن رضو النة هيفة الرشقرشيَّ الصفة الإليه 

، فدرجات عرش اثنااملحيط أجزاؤه  إىلٰ  من املركزد املتصاع

 ف املتنازلة عن، فدرجات الرشةرشة اثنا عف املتصاعدلرشا

يكون  أنْ تحالة ة أيضًا؛ الستكون اثني عرش املركز جيب أنْ 

 9 فالنبيُّ  تفاوتني.املحيط م ان اخلارجان من املركز إىلٰ اخلطَّ 

لذي ف امنبع الرشو امة متصاعدًا وهاإلم نهم الذي فالرشبع من

م ألهنَّ  ؛ثني عرشة ائمَّ يكون األ نْ أ ، فيجب امة متنازالً اإلم هو حملُّ 

الصاعد من غري فرق، وهذا وجه حسن   كحال اخلطِّ النازل  اخلطُّ 

 طيف.ر لونظ

 :]اثني عرش نفس عىلٰ ل أكثر األشياء يف اآلفاق واأل[اشتام

أكثر ه العدد يشتمل عليهذا  نَّ إ ين:رأخِّ ملتض ال بعوقا

وكذلك ، عرش اثني ع عىلٰ نفس حيث وق  األيف اآلفاق ويف ياءاألش

ال  ة كذلك؛ فإنَّ ون عدد األئمَّ يك ، فيجب أنْ هللا تعاىلٰ ثر أسامء اأك

ًا، ثّم حرف وحمّمد رسول اهللا اثنا عرش حرفًا، عرش ثناا  اهللاإله إالَّ 

، حرفاً  رشأيب طالب اثنا عبن  يلّ ثّم عفًا، حر عرشاثنا لنذير البشري ا

لك، ثّم حلسني كذواثّم احلسن  اثنا عرش حرفًا، مننيري املؤأمثّم 

كذلك، آدم خليفة اهللا  ٰى  العروة الوثقبنت حمّمد كذلك، ثمّ فاطمة 

إبراهيم خليل   ] ]١٤٨٦ص [[/اهللا كذلك، صة الكذلك، نوح خ

ك، لكذ اهللا رسول ٰى سعي كذلك،اهللا  كليم ٰى سكذلك، مواهللا 

احلميد املجيد لك، رحيم كذالالرمحن ذلك، ك حمّمد حبيب اهللا

ن كذلك، اخلالق انَّان املك، احلنَّرحيم كذلاللك، الرؤوف كذ

ك، ذلكار البارئ كذلك، الواحد الكريم كذلك، الواحد القهَّ 

مثله،  قاالرزَّ  احالفتَّ  اب مثله،اب الوهَّ لباطن مثله، التوَّ الظاهر ا

عث ل، كذلك البافضاملنعم امل كذلكله، ثم جملاملسن املح

، كذلك ودالغفور الوديي املميت، كذلك املحكذلك ، الوارث

ِ�يُموا ين، كذلك ان يوم الدِّ كذلك ديَّ لشكور الرؤوف، ا
َ
أ
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*   *   * 

ال حوأ كر بذ ذا البحث: متام هأقول ]]١٥٤٣[[ص 

 وزرائه.و  هديِّ امل

 فتوحاته: ]]١٥٤٤ص [[/الشيخ يف قال 

   وزير فقريُ لا إنَّ اإلمام إىلٰ 

  يدورُ وعليهام فلك الوجود  

   مل تستقم أحواله وامللك إنْ 

  ف [يبوُر]فسوبوجود هذين  

هإالَّ      اإلله احلقِّ فهو منزَّ

  د وزيرُ ري ما عنده يف ما ي 

   هملكوتيف  قِّ احلاإلله  جلَّ 

  وهو فقريُ  لقيراه اخل أنْ ن ع 

وقد امتألت ج ليفة خيرخهللا  دك اهللا أنَّ أيَّ  اعلم :قال ثمّ 

 إالَّ  من الدنيا فيملؤها قسطًا وعدالً، لو مل يبَق ظلًام األرض جورًا و

ة رتييل هذه اخلليفة من ع ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ د لطوَّ يوم واح

رسول  ماس اسمه يواطئ،  مةاطد فمن ُول 9اهللا  رسول

 ع بنيبايَ ، يُ بن أيب طالب  عيلِّ  ه احلسني بنجدُّ  ،9اهللا 

ق وينزل عنه يف لْ  اخلَ يف 9شبه رسول اهللا قام، ياملالركن و

 قه. هو أجىلٰ ُخلُ   يفمثل رسول اهللاحد ه ال يكون أ ق؛ ألنَّ اخلُلُ 

ه ع ل، يبايل الكوفةس به أهااألنف، أسعد الن ٰى اجلبهة أقن

  يٍّ إهل شهود وكشف بتعريفن ل احلقائق عهأ  نهللا مون باارفعال

ونه، هم الوزراء نرصوي دعوته يفون يقيمون له، رجال إهليُّ 

 ٰى عليه عيس نزلده اهللا. يما قلَّ  ال اململكة ويعينونه عىلٰ ن أثقحيملو

 عىلٰ  كئاً متَّ  دمشق بني مهرودتني، قيِّ يم باملنارة البيضاء برشبن مر

ر رأسه ماء مثل قطيساره، ي عن كلَ ومَ مينه ن يك علَ مَ : َلكنيمَ 

 الة العرص.يف صوالناس  ام خرج من ديامسينحدر كأنَّ ن جلامَّ ا

 ثّم قال:

    ختم األولياء شهيدإنَّ  أَال 

  قيدُ  فوعني إمام العاملني  

 ]١٥٤٥ ص[[/

   و السيِّد املهديُّ من آل أمحده

  ني يبيدُ نديُّ حاهلهو الصارم  

   ظلمةو غيمكلَّ لو جي سالشمهو 

  دُ جيو ابل الوسميُّ حنيالوهو  

 ،وَولدمها وسبط العيلِّ  لنبيِّ سبط ا  املهديَّ  فظهر بقوله أنَّ 

وإمام من  قطب و قطب الوقت وإمام الزمان وإليه رجوع كلِّ وه

اعة لسالسامء وعليه تقوم ا املغرب ومن األرض إىلٰ  ق إىلٰ ملرشا

 . اهللاالَّ إ ٰى بق يرة والآلخر اهوتظ نياالدده خترب وبفق

 :فة اهللا]بخليسان [وجه تسمية اإلن

نشأته وم ته فلعما إنسانيَّ . أمَّ خليفةً انًا ونس إ ٰى سمَّ قال: ويُ 

ي العني الذة العني من نزلبم ها، وهو للحقِّ ه احلقائق كلَّ وحرص

 ه بهنَّ فإنسانًا؛ ّمي إُس  هذا، فل عنه بالبرصيكون به النظر وهو املعربَّ 

والنشأة  ألزيلّ دث اوهو اإلنسان احلا فرمحهم،لقه خ ىلٰ إ قُّ احلظر ن

وجوده. فهو بالعامل  ة اجلامعة، فتمَّ الفاضل كلمةوال الدائم األبدّي 

لعالمة النقش وا ذي هو حملُّ ال اخلاتم من اخلاتم من العامل كفصِّ 

ه ألنَّ ا؛ ذمن أجل هه خليفة امَّ خزائنه. وس ك به عىلٰ لِ التي خيتم املَ 

ك عليها ال لِ املَ ختم خلزائن، فام دام ا اخلتم حيفظ كام خلقه افظاحل

عامل، فال إذنه، فاستخلفه يف حفظ ال بإالَّ  حهافت أحد عىلٰ  جيرس

راه إذا زال  تمل. أَال إلنسان الكاا ايزال العامل حمفوظًا ما دام فيه هذ

 ما خرجها وفي نه احلقُّ من اختز فيها من خزانة الدنيا مل يبَق  وفكَّ 

وكان ختًام  اآلخرة إىلٰ عض وانتقل األمر ببعضه بتحق الو ان فيهكا

ة يف الصورة اإلهليَّ  مجيع ما ؟ فظهر أنَّ ادي� ختًام أبرة اآلخ انةخز عىلٰ 

ة اإلحاطة واجلمع فحازت رتب ةاإلنسانيَّ أة من األسامء يف هذه النش

 .ئكةملالا عىلٰ  هللا تعاىلٰ ة هبذا الوجود وبه قامت احلجَّ 

  عرش ثنية االاألئمَّ  أنَّ  عىلٰ  يدلُّ ا هذو ]]١٥٤٦ ص[[/

 ٰى ن صورًة ومعنرت األدياظهفيهم  آخرهم هلم إىلٰ من أوَّ 

  إىلٰ ويرجع  وبفقدهم ينقطع الكلُّ  ،غيبًا وشهادةً  توالكامال

 بدء األمر وإليهم يعود، ونِعم البداية ونِعمم منهم أصله؛ ألهنَّ 

 عادة.اإل

 :لق]اخل امللع عرش ثنالوالة اال[ا

 أمر أنْ  بحانه وتعاىلٰ هللا س إنَّ  :لد األوَّ املجلَّ يخ يف الش الوق 

 هم الفلك األقٰىص ون مقرُّ يكواليًا  عرش ياخللق اثنعامل  ىلٰ ع وّيل يُ 

قسم  سًام، جعل كلَّ ق  اثني عرش فلك األقٰىص ال ميف الربوج، فقسَّ 



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ................................................................................ ٢٦٢  إمامتهم والنصُّ عليهم /األئمَّ

م زهلفأننة. ملدير اأبراج سوالة مثل ء الوهؤال ٰى منها برجًا لسكن

ورفع اهللا  ،برجه ختت يف عىلٰ  والٍ  وا فيها كلُّ نزلف هام،إلي هللا

رًا يه مسطَّ أوا ف اللوح املحفوظ، فري بينهم وبنيلذاحلجاب ا

دهيم يف عامل أي ريه عىلٰ جي أنْ  عاىلٰ ت أسامءهم ومراتبهم وما شاء احلقُّ 

 ه علامً علموو م نفوسهذلك يف تقم كلُّ يوم القيامة، فار اخللق إىلٰ 

 . يتغريَّ والل بدَّ  يتال وظاً حمف

ذان نفِّ يُ  نيالة حاجبمن هؤالء الو احدٍ و لِّ اهللا لك جعل ثمّ 

ام بينهام ب حاجبني سفريًا يميش عل بني كلِّ م، وجاهبنوَّ  أوامرهم إىلٰ 

 اهللا هلؤالء الذين جعلهم  نهام، وعنيَّ م واحدٍ   كلِّ يلقي اهللا يف

هلم زنا وأنون هبسكي ازلمن الثاين لفلك االة يفؤالء الوجابًا هلح

تي ذكرها  ل الاملناز ٰى سمَّ الً التي تُ ون منزية وعرشثامنإليها، وهي 

ثّم ا، آخره أن تنتهي إىلٰ  يلة منزلة منها إىلٰ ل كلَّ   يف كتابه، تنزلاهللا

موا بسريه وسري الشمس فيها عدد السنني ؛ ليعلٰى خررة أُ يدور دو

اب جَّ وهم حُ  ةكالئاملل هؤالء نازامل هذه فأسكن يفواحلساب. 

 .يف الفلك األقٰىص ذين ولئك الوالة الأُ 

 ونقباء يف  اباً نوَّ  جيعلوا هلم الة أنْ ر هؤالء الومأ   تعاىلٰ اهللا ثّم إنَّ 

  امء نقيبًا كاحلاجب س ، يف كلِّ سبعال ]]١٥٤٧ص [[/الساموات 

ة الوالء إليه هؤالبام يلقون  يِّ هلم، ينظر يف مصالح العامل العنرص

نقباء ب الجسام هذه الكواكأ م ل اهللا هلجعف. به ويأمروهنم

ا يف الساموات احها وأنزهلا أروونفخ فيهة مستديرة ريِّ أجسامًا ن

ستخرجون ما م تسامء واحد منهم وقال هلم: جعلتك لِّ سبع يف كال

م ثامنية اب الذين هجَّ واليًا بواسطة احلُ  عند هؤالء االثني عرش

 فوظ.ملحان اللوح ع ةالوالولئك ذون أُ أخام يك ن حاجباً ووعرش

ح  سبِّ لكًا يُ لنقباء فالء السبعة انقيب من هؤ لكلِّ  اهللاثّم جعل 

اب هلم أفالك يسبحون جَّ هكذا احلُ للراكب، و هو فيه كاجلوادفيه، 

اق عليه، وهلم االسترشف يف حوادث العامل ورصُّ إذ كان الت يهاف

ب اكرم  تعاىلٰ هم اهللاعطاأ . وأللفا وان يزيدون عىلٰ سدنة وأع

ملكة امل عىلٰ  حون فيها وهي تدور هبميسب فهم أيضاً كًا فالأ ها امَّ س

 من تلك ململكة يشء أصالً فوهتم من اة، فال يرَّ يوم م كلِّ  يف

 اب والنقباء والسدنةجَّ احلُ اب والنوَّ  دورالساموات واألرض، فت

ون يف رخَّ مس والكلُّ  ة االثني عرشهم يف خدمة هؤالء الوالكلُّ 

 . عاملن الد موقصاملا كنَّ ذ نا؛ إحقِّ 

جلامعة من هؤالء ا ر بأيديمول اهللا زمام هذه األُ جعلـامَّ و

الذي يف حتت ملكه  يف برجه ومسكنه د من أقعدالئكة وأقعامل

 سامواهتم  منازهلم يف اب والنقباء إىلٰ جَّ زل من احلُ أن وأنزل من

الة ؤالء الوه أيديت رة حتسامء مالئكة مسخَّ  وجعل يف كلِّ 

وج بالليل والنهار العرنهم أهل . فمبقاتط عىلٰ هم خريل تسجعو

 ء وما يقولون إالَّ صباح ومسا يف كلِّ  احلقِّ  ا إىلٰ لينا ومنَّإ حلقِّ من ا

ملن يف األرض، ومنهم املستغفرون هم نا، ومنخريًا يف حقِّ 

ة لرمحبت الغ ة عليهم كامة اإلهليَّ ن للمؤمنني؛ لغلبة الغرياملستغفرو

اهللا يف العامل دثه حادث حي ا من . ومألرضا يف  ملنفرين تغاملس عىلٰ 

لوالة من ر هؤالء اة، ولكن يأمإجرائه مالئكل اهللا بقد وكَّ  وإالَّ 

اجرات ات والزافَّ الص ]]١٥٤٨ص [[/كة كام منهم املالئ

نازعات الت والنارشات والملرِس امت واوالتاليات واملقسِّ 

  ومع  ت،رادبِّ ت وامليالقبحات واملالساات وابقوالناشطات والس

ة ما تشاهد  العامَّ  ّم إنَّ [والء] هؤالء الوالة. ثحتت يزالون  فال هذا

ة  مَّ منازهلم، كام تشاهد العاة يشهدوهنم يف م واخلاصَّ  منازهلالَّ إ

 وال النقباء.اب جَّ واكب وال تشاهد أعيان احلُ أجرام الك

  مهم، فمنهمن جنسء فاخل يِّ  يف العامل العنرصوجعل اهللا

ألولياء واألقطاب ة وااألئمَّ اء واخللفء ويانبواألل ُس لرُّ ا

بني أرواح . وجعل يِّ مل العنرصمور العاة أُ مللوك والطني واوالسال

وبني هؤالء الوالة ض من أهلها ألرلذين جعلهم والة يف اهؤالء ا

 ليهم من هؤالء بالعدل،إ بات ودقائق يمتدُّ يف األفالك مناس

ؤالء اح هبل أرويقف وب،لعيسة عن اقدَّ شوائب، مة من الرهَّ مط

استعداده كان م. فمن داداهتة لألرضني منهم بحسب استعلوالا

دل  عرًا وكان وايلًا مطهَّ صورته طاهر ك عىلٰ قبل ذل حسناً  اوي� ق 

شكله  ك ورده إىلٰ ل، ومن كان استعداده رديئًا قبل ذلوإمام فض

، فال  خلب ظلم وبور ونائجيل وا الرادءة والقبح، فكان من

 نفسه. الَّ إ منَّ يلو

كالمه هذا آخر وال. مور وعواقب األحقائق األُ م بح أعلواهللا

 .املهديِّ ي عرش ولوالة االثنيف شأن ا

 :]اهللاؤالء الوالة من عند [تعيني ه

ة األئمَّ  ف أنَّ عرَ يُ  ر الفاضل: والغرض من نقله أنْ تأخِّ قال امل

 عباده، و ضعن عن و، خارجون اهللان منومعيَّ  االثني عرش
َ
 ذ

َ
  �ِك

 
َ
� 

ْ
عَ ِديُر اق

ْ
  ِز�زِ ل

ْ
هذه  : إنَّ من يقول كلُّ . و]٩٦[األنعام:  َعِليمِ ال

من  ق، يقول بغري احلقِّ األنبياء بوضع اخللة ومَّ داد من األئاألع

ة، اإلهليَّ مور غاية جهله وعامئه عن وضع األُ  ]]١٥٤٩ص [[/

 يد. ير اهللا ما يشاء وحيكم مايفعل 
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 ئكةاملالو رشالثني عاة والال النسبة بني  يف قني أي املحقِّ [ر

 :رة]املدبِّ 

ثني ء اال ر أرواح هؤال مظه  هل اهللا أنَّ قني من أ قِّ وعند بعض املح 

هم وأبيهم املشار م كجدِّ هنَّ أل  ملالئكة وأرواحهم؛ كانت تلك ا  عرش 

ملاء ا  بني  آدم اء كام كانوا موجودين و اء وخاتم األولي إليهام بخاتم األنبي 

هؤالء  رواح ن أ فتكوواحدة،  مه وار وأن  احهم واحدةوأر طني ووال 

 هرهم مظا كلَّ  والكواكب واألفالك ملالئكة ا  ة كذلك؛ ألنَّ األئمَّ 

إلنسان بمثابة حقيقة ا  نَّ أل  ؛ ي األصل يف الكلِّ حقيقة اإلنسان التي ه 

 اة،ة وحقيقة اإلنسان كالنو ، فالعامل كالشجرالنواة يف وجود الشجرة 

الشجرة.  إىلٰ بة النس النواة ب و  مرةالث هو آخرًا ك  امًال ك ن هو أوَّ وفيك 

دُ هَ وإليه أشار بقوله: 
َ
 أ

ْ
ٰ ل

َ َ
� 

َ
ك

�
َجرَ  �

َ
ِ ش

ْ
�ُ

ْ
  وَ ِة ا�

َ
ٍك ال

ْ
ٰ ُ�ل

َ
ْب�

َ
� ؛ 

 املبدأ  الع عىلٰ رة الوجود حصل له االطِّ شج لع عىلٰ يطَّ من  كلَّ  ألنَّ 

 يعمج  د أنَّ قصومل وا  العامل.  إىلٰ سبة الن بينهام بالنسبة إليه وب واملعاد وما 

مة رواح فاط وأ   مظاهر روح حمّمد وروح عيلٍّ ه  كلِّ  ٰى عن صورًة وم  عامل ال 

  .ومني وأوالدها املعص 

كة واملالئ عرشني  الوالة االثعني يف النسبة بني ترشِّ ي امل[رأ

 :رة]املدبِّ 

ة يأخذ من ء األئمَّ رواح هؤالأ  عني أنَّ وعند بعض املترشِّ 

  من م دوهنطي ملن عويُ ملعارف اوالفيض  املالئكةتلك اح أرو

 جائز بوجه من الوجوه.وهو اخللق، 

  يف العاملة حصول كامل االنتظام يَّ كيف[ ]]١٥٥٠ص [[/

 :]واملعنويِّ  لصوريِّ ا

 بسبعة ليس إالَّ  ظام العامل الصوريِّ ير كامل انتقادمجيع الت فعىلٰ 

ظام ، كذلك انتكاً لَ مَ  ة من األفالك واثني عرشب وسبعمن الكواك

وسبعة من األقطاب  ءبيانمن األ عةبسب ليس إالَّ  يِّ ومل املعنعاال

 ني عرشًا واثإمام واثني عرش اولي�  اثني عرشو ألبدالوسبعة من ا

ة ذلك، ايخ يشهد بصحَّ م سائر املشكاليخ بل ونقيبًا. وكالم الش

 قطبالسلوك واملعاين من ال ب أهلوكذلك قواعد القوم يف ترتي

 هاء.د والفقواألوتا دالبواألغوث واإلمام وال

*   *   * 

د:  

ة كش  :)هـ٦٩٢(ت  اإلربيل /)١(ج ف الغمَّ

وكون عددهم   ا هباوم خصُّ كوهنيف ذكر اإلمامة و ]]٧٤ص [[

 :رش إماماً ع ييف اثن منحرصاً 

بوت ا ثمَّ أ  :عاديت نا كالمه عىلٰ أ ص خلِّ قال ابن طلحة وأُ 

ه البن من عيلٍّ  نصِّ الك به حصل ذلإنَّ هم فمن واحد اإلمامة لكلِّ 

 وهلمَّ  ، ومنه البنه عيلٍّ  ،سنياحل هألخيمنه و ، سناحل

 يأيت.ام سك ة اخللف احلجَّ  ا إىلٰ ر� ج

لعلامء ص فقد قال اخصوعدد املا انحصارهم يف هذا المَّ أ و

فزال  ل فقرصَّ قلَّ م من فراط املليم، ومنهإفأفرط  لفمنهم من طوَّ 

 راطفاإل ذوي ]]٧٥ص [[/ من دٍ واح قويم، وكلُّ ن اللسنعن ا

 ٰى الوسط قةالطري لق بطرف ذميم واهلداية إىلٰ اعت دط، ق فريلتوا

ه نُّأظ ما ذلكعظيم، وها أنا ذاكر يف   ذو حظٍّ الَّ ها إا حسنة وال يلقَّ 

ه من حماسن األفكار اجلارية، تائج الفطن، وأعدُّ أحسن ن

كانت  نْ إو، ارقدن واألنَسُّ ن النَجواهر اخلواطر يف ُس  راجستخال

ا والعلن، فإهنَّ  م يف الرساحلك دراكن إع فطنال ة منمة كثرياطف

حسني  كلُّ ومن نتاجها رائح أهل التوفيق والتأييد، دة لقوال

 :وهوج ك منوتلخيص ذل ،وحسن

فقال:   د،ق باحلروف والعدا يتعلَّ ممَّ  ذكر فيه شيئًا ل: ألوَّ الوجه ا

ل رسود  حممّ اهللا ه إالَّ ال إل تيكلم عىلٰ  يٌّ مبنالم سإليامن وااإل نَّ إ

واإلمامة فرع  ،حرفاً  نا عرشمن هذين األصلني اث دٍ واح كلُّ و ،هللا

 . عرش إماماً  اقائم هبا اثنال يكون أنْ  بفيج ،يامناإل

 اهللاُ اهللا أنزل يف كتابه العزيز:  نَّ إ ه الثاين:لوجا
َ
ذ خَ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
  َول

 َ
ْ

 بَِ� إِ�
َ

 ا�ِ ِميثاق
َ

نَ  يل
ْ
 ا مِ َو�ََعث

ْ
َ�ْ هُ ن

ْ
   َع�َ ُم اث

ً
 نَِقيبا

، عرشي اثن مرلك األة القائمني بذعدَّ  فجعل ،]١٢ :ةئدامل[ا

 9 بايع رسول اهللا لـامَّ لك، ومني هبذا كذلقائة اة أئمَّ فتكون عدَّ 

ء اكنقب نقيباً  عرش يلة العقبة قال: «أخرجوا يل منكم اثناألنصار لي

 .مطلوباً  اً ددوع بعاً متَّ  قاً طري ذلكفصار ، بني إرسائيل»

ْوِم ُ�و�ٰ َومِ : عاىلٰ ت هللال اقا الثالث:  جهالو
َ
  ْن ق
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 هبذه قِّ احل فجعل األسباط اهلداة إىلٰ  ،]١٦٠و ١٥٩[األعراف: 

 ة كذلك.ئمَّ ن األتكوف ،ةالعدَّ 

ت يف كان لـامَّ م هتفاترصُّ  ح العامل يفمصال نَّ إ لرابع:ه اوجال

  وكلُّ والنهار،  ان عبارة عن الليلالزمان، وك  إىلٰ مفتقرة  حصوهلا

ساعة، وكانت  عرش يب من اثنركَّ االعتدال م منهام حال واحدٍ 

م هتت عدَّ لَ عِ فجُ  ،ادهارشإو  ةاألئمَّ  مصالح العامل مفتقرة إىلٰ 

 ذلك.ك

 رهاأنوواضحة و ه صباحتهوج: وهو قال :مسالوجه اخلا
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سلوك  ل إىلٰ القلوب والعقو يدمامة هينور اإل نَّ أ ره ة، وتقريحيال

 ق إىلٰ الئلشمس والقمر أبصار اخلنور ا يهيد كام احلقِّ  طريق

نصار هذين النورين اهلاديني لأل كان حملُّ  لـامَّ الطرق، و سلوك

وهو نور  رللبصائ ادياهلالنور الثاين  محلُّ ، فالربوج االثنا عرش

 .عرش يثناالة ئمَّ األ اإلمامة

ض األر نَّ أ لنبوي د ورد يف احلديث اوق  :نبيهت ]]٧٦ص [[/

يفة وحكمة لط ويف هذا إشارة ،احلوت حممولة عىلٰ بام عليها 

، لربوجاحلوت، وهو آخر ا ذلك النور آخر حملِّ  نَّ أ وهو  ،يفةرش 

هو نور و ين عرشالثا ور، فآخر حمال النوجودال وهو حامل ألثقال

 . هدي وهو امل اهنمصالح أديم قالأث لحام إلمامةا

وأجالها  أوالها مساقاً ن مجيع الوجوه وهو م :لوجه السادسا

 نَّ أ :، وتقريرهاحلكم طباقاً  ٰى الها يف ذروأع وأحالها مذاقاً  اقاً رش إ

 تكون فال ،يهمها فن قريش»، فحرصة مقال: «األئمَّ  9 النبيَّ 

وقال  ،»وهامقدَّ  تتوال اً قريش موادِّ : «ق 9وقال ، يف غريهم

وبني  نرضريش، وبني البن كنانة ق  ده النرضمن ول بون: كلُّ انسَّ ال

  كان مركزاً  9 يَّ لنب، فإذا جعلنا اأباً  اثنا عرش 9 النبيِّ 

  بناء إىلٰ يف األ ومنحدراً  النرض باء إىلٰ يف درجة اآل متصاعداً 

 ىلٰ املركز إمن رجة اوط اخلطاخل ثبت من أنَّ  ملا  ، املهدي

قدار كيف أدوار األ عتبار إىلٰ اال عنيفانظر ب ة،اويمتسملحيط ا

بأنوار مشكاة األستار  بجَ رسار من حُ هذه األظهار إت بجر

االستبصار. هذا آخر  ة وبالغ لذويدار غنيَّ  هذا املقيف، واألفكار

 . صاً ملخَّ الدين كالم كامل 

 إثباتيف  هل عليوَّ عيُ  الً يكون دلي الذي ذكره ال نَّ إ: قولوأنا أ

ر من أستا ظهار احلقِّ إن يريد ممَّ  ند إليهايست ةً وال حجَّ  ،بطلوامل

 عىلٰ  يف اخلالف والشقاق ٰى نزاع من جر يدفع الغيوب، وال

ل عوِّ وم نذهااستخراج ما يف القرائح واأل ه مستند إىلٰ فإنَّ سلوب، أُ 

قال  لو هنَّ إهان؟ فربذلك وال د، وأينلعد عدد مطابقة  فيه عىلٰ 

ام ة واأليَّ املتحريِّ  مض والنجوألرء وامن السام احدٍ و كلَّ  نَّ إ: لقائ

مل ، ة سبعةن األئمَّ يكو فيجب أنْ قاليم سبعة سبعة، لبحار واألوا

 قه من الثاين.صدِّ م إليه ونُ سلِّ نُ  أنْ  ل أوىلٰ األوَّ القائل يكن 

 النبيِّ  ا عنمَّ إ، قلالن مور عىلٰ ألُ ذه ال هأمثا تامد يفولكن االع

من قائم   بدَّ ه النَّ أ  اقتٰىض  نْ إعقل وال نَّ إف ،ة ئمَّ ألأو عن ا

 امةبإق  مهتمٌّ  ،تاخلريا قرُ طُ  هلم إىلٰ  هادٍ  ،حلهمناس ومصامور البأُ 

تيفاء األموال، وتفريقها يف وجوهها، حافظ لنظام واساحلدود 

 مةولة معني عدَّ عيت يضه ال يقتنَّ ، فإالحك من املصغري ذل  إىلٰ العامل

ح النقل يلك برصذف رَ عام يُ نَّ إ، وعددعدد دون يف  نحصارهاوال ا

 التأويل. ج إىلٰ ا حيتاوقع م نْ إ أو بتأويل

صحيحني مجع الجلمع بني ن اك ما نقلته معندي يف ذل والذي

فق ي املتَّ بد اهللا احلميدبن ع عبد اهللا حممد بن أيب نرص أيب احلافظ

: يقول 9 لنبيَّ ت اسمع :قال،  ةعن جابر بن سمر عليه

فقال   ،سمعهاأ لمة مل فقال ك، »أمرياً  عرش ثناي اكون من بعدي«

  كذا يف حديث  م من قريش»، هه قال: «كلُّ نَّ إ: أيب يل ]]٧٧ص [[/

 بة.شع

ما   «ال يزال أمر الناس ماضياً : قال ،ث ابن عيينةديويف ح

  ، ة خفيت عيلَّ لمبك 9 م النبيُّ تكلَّ  مّ »، ثجالً ر عرش هم اثناوالَّ 

من  هم «كلُّ  :قال: قالف؟ 9 رسول اهللا قال ماذا :فسألت أيب

 قريش».

  ،ص اعامر بن سعد بن أيب وقَّ  ديثويف رواية مسلم من ح 

 يشءمي نافع: أخربين بالسمرة مع غ بن جابر ت إىلٰ كتب :قال

ل : سمعت من رسوفكتب إيلَّ  9سمعته من رسول اهللا 

 ينلدِّ  يزال ا: «الالق  األسلميم ة رججلمعة عشيَّ وم اي 9 اهللا

هم من كلُّ  يكم اثنا عرش خليفةن عليكو الساعة أو قومت ٰى حتَّ  ائامً ق 

 .ش»ريق 

 إىلٰ قت قال: انطل ،ابر بن سمرةعن ج ،وعن عامر الشعبي

فسمعته يقول: «ال يزال هذا الدين  ،ومعي أيب 9هللا ارسول 

 ما لت أليب:فق ،ة»، فقال كلمةخليف رشع ياثن إىلٰ  منيعاً  زاً عزي

 . ن قريش»م مهلُّ ك؟ قال: «قال

قال: دخلت مع  ،عن جابر ،نلرمحبد اعحصني بن  عن ثلهوم

 يضيم ٰى حتَّ  يض ينقمر الهذا األ نَّ إفقال: « ، 9 النبيِّ  ىلٰ أيب إ

يب: ما  فقلت أل ،عيلَّ  يبكالم خف م تكلَّ  ثمّ  ،خليفة»  اثنا عرش فيهم

 . قريش»من  هم«كلُّ  :لقال؟ قا

: نه ع ،مرةس بنجابر  عن ،ببن حرك امَّ س ويف حديث

 .هذكر مثل خليفة» ثمّ  عرشي اثن ىلٰ إ اً عزيزسالم اإل زال«ال ي

مع ا ال: كنَّق  ،وقعن مرسونقلت من مسند أمحد بن حنبل 

 ،فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود ،يف املسجد يقرئنا ساً وعبد اهللا جل

ة كعدَّ  ،مل: نعقامن بعده خليفة؟ كون م تكم كثكم نبيُّ حدَّ  هل

ند عبد اهللا بن مسن ثالث مال دلَّ ملجنقلته من ا إرسائيل.بني باء نق

 .مسعود 
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 يثنني هؤالء االهم بعد نقل هذه األخبار بتعيطالبونحن ن

 :ن أحد أمرينمهلم   بدَّ فال ،عرش

ال و  ة االثني عرشة يف غري األئمَّ ا تعيني هذه العدَّ مَّ إ

ي نة وبميَّ أُ  يبنو لصحابةمر من ااأل ذاوالة ه نَّ ك، ألم ذلكنهيم

 سني.اخلم ىلٰ ع دونيزياس العبّ 

تاب يف هذا الك األخبار الواردة نَّ أا موسلِّ وا ويُ ا أن يقرُّ مَّ إو

  فنحن  ،مد عليها عتَ يُ  أنْ  لُّ حة وال حيمصحَّ عيفة غري واهية ض

املصالح  ه منعليلنا ب عليه ملا يرتتَّ  منهم بذلك ونشكرهم نرٰىض 

 .كثريةال وائدوالفة الغزير

 ،االثني عرشة ر باألئمَّ ارق إلو ام الثالث وهوا بالقسزميلت أو

ة كام يديَّ لزام يلزم الزقسام، وهذا اإلهذه األذلك يف  النحصار

نصاف استعملوا اإل ٰى هلم عنه مت حميصال  ا إلزاموهذزمهم، يل

املكابرة  ننَُس  ]]٧٨ص [[/عن  ، وعدلواوسلكوا طريق احلقِّ 

 .يقربنيات الطتركوا تة، واهواملب

ة االثني ئمَّ األ نَّ إف ،دةلعههذه ا حن منخلصنا ن وقد

يها ف ة ال شكَّ واضحة جليَّ  نصوصعندنا ب نواقد تعيَّ   عرش

 واالعرتاف بإمامتهم إىلٰ  م ر هبقراج يف اإلنحتومل  ،وال لبس

أوردناه ليكون  ما كذل منام أوردنا بهم، وإنَّ تُ استنباط ذلك من كُ 

 . عليهمة حجَّ 

ن ع زلواوعُ  فة،الاخل نعوامُ  ا كوهنم رادنيف موال يقدح 

 يقدح يف به دوهنم، إذ مل دَّ بِ واستُ  نصب الذي اختارهم اهللا له،امل

 فيهم ، وال وقع الشكُّ هبمكذيب من كذَّ ت نبياء ة األنبوَّ 

 ح منقبيت ه وجوه حماسنهم شوَّ النحراف من انحرف عنهم، وال

وة م العداصب هلم ونمن عانده هم خالفرشف قصحها، وال نقبَّ 

املؤمن من  : «وما عىلٰ  ل عيلٌّ قاوقد ، ناعصيبالوجاهرهم 

  مرتاباً وال نه،ا يف دياك� يكن ش ما مل يكون مظلوماً  أنْ ضاضة يف غ

 لو رضبونا واهللا(ني: ام صفّ أيَّ  يف ر بن يارس وقال عامَّ  يقينه»،ب

 ىلٰ م عهنَّ أ و حلقِّ ا ا عىلٰ نَّ أ  عفات هجر لعلمنانا سلغويب ٰى حتَّ 

 . هلتأمَّ ا واضح ملن وهذ )،طلالبا

 9 النبيَّ  نَّ أ ين، وهو فكام قال الشيخ كامل الدِّ  النصُّ ا مَّ أف

قنا رُ إليه من طُ  ه عند وصولناذكره يف بابنس كام  ها يف عيلٍّ نصَّ 

م ثابتة متهوعص م صدقه نَّ إة وتعيينها فالعدَّ  امَّ أ قهم، ورُ وطُ 

واحد   واحدٍ  لِّ أخربونا بوالية ك وهم صولنا،ب أُ تُ يف كُ 

، واسمه وصفته واسم عرش اينلثمام اإلاا بون، وأخرب نهمم

 مل بوتاً ت ثوثب ندناذلك ع بته وأمر ظهوره، وصحَّ ه وحال غيأبي

 ةيكون حجَّ ام نذكر ذلك من أقواهلم لرينا، وإنَّ غ نحتج معه إىلٰ 

بار  أخجلملة يرد يفا ل هذهومفصَّ  قولا الهذ عليهم، وبسط

ٰ (ر ماحب األالح صالص موالنا اخللف ه آل وعىلٰ  هيعل اهللا صىلَّ

 . )طاهرينال

*   *   * 

ة كشف ال  ):هـ٦٩٢(ت  اإلربيل /)٢(ج غمَّ

يف ذكر مجل  :لث من القسم األوَّ ل الثالالفص ]]١٠٠٨ص [[

م من تقدَّ يام اه فكرن ما ذ ىٰ سو تنا أئمَّ  ةمامإ من الداليل عىلٰ 

 : تابلكا

علوم التي هم من الهر عنا ظم  إمامتهم  عىلٰ  دالئلأحد ال

اجتمعت و ،م فنٌّ فرقة منه يف كلِّ  فحصل ،ملالعاق رَ يف فِ  تق فرَّ ت

وي عن ما ر إىلٰ  ٰى  ترَال ، أد حممّ آل يف  فنوهنا وسائر أنواعها

 د منفيامل وحيد والكالم الباهريف أبواب الت أمري املؤمنني 

 ذلك ريوغة وتفسري القرآن يعالرشين وأحكام دِّ طب وعلوم الاخل

الفصحاء واحلكامء ء ولعلاماء وابطخلم امجيع كال ا زاد عىلٰ م

نقل و ،ونفرسِّ واملء مون والفقهانه املتكلِّ ع خذأ  ٰى حتَّ  ،ءوالبلغا

 وقال يف الطبِّ  ،ومعاين اللغات عرابصول األأُ  ةعنه أهل العربيَّ 

 عىلٰ  ٰى داب ما أربواآل ايام والوصكَ احلِ ويف  ،اءاألطبَّ منه اد ما استف

من جهته  فادهاست ار مااآلث علمم وويف النجو ،احلكامء يع كالممج

 ذكرناه منن قد نقلت الطوائف عمَّ  ثمّ  ،ءمللل واآلرامجيع أهل ا

مل و ،من العلوم يف مجيع األنحاء مثل ذلك رتته وأبنائه ع

 ،العلم اثنانل من أه هم يف ذلكدرجت فضلهم وعلوِّ  خيتلف يف

احلالل   فتاوي يفمن ال  ادقر عن الباقر والصفقد ظه

م ن علوم الكالالناس عنهام م ٰى ورو ،امحكألئل واملساام وراواحل

خبار العرب أ و والسري زياء واملغابينصص األوتفسري القرآن وقَ 

 باقر العلم. :ألجله ر ي أبو جعفمّ م ما ُس مَ ملوك األُ و

لم أربعة وري أهل العشهمن م ن الصادق وي عور

 ب هياكت ئةسائل أربعامته يف املن جوابامف وصنَّ، نسانإآالف 

أبيه  حابه وأصحابرواها أص، صولب األُ تُ كُ فة بمعرو

 يو رالَّ إالعلم  من فنون فنٌّ  مل يبَق و،  ٰى وأصحاب ابنه موس

 يف هبعدمن  ٰى نت حالة ابنه موسوكذلك كا ،فيه أبواب عنه 

 ترشوقد ان ،ه من ذلكرشيد ومنعحبسه ال ٰى تَّ لوم حاظهار الع

ني عن ه تغمجلت ةشهر ما كذليب جعفر من وابنه أ  للرضا 
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د احلسن وأيب حممّ أيب  نت سبيلوكذلك كا ،تفصيله

ام كانا ألهنَّ  كانت الرواية عنهام أقّل  امنَّ إو ، نيالعسكريَّ 

 نْ أ و ،اساط يف الفتيالنبن اممنوعني م ،سكر السلطانحمبوسني يف ع

 الناس.  أحد من كلُّ يلقامها 

 ععن مجياه نوصف امب تنا ئمَّ بينونة أ ذكرناه  بام وإذا ثبت

ال  م أخذوا العلم عن رجهنَّ أ  يعيدَّ  نْ أ  ومل يمكن أحداً  ،ناماأل

خمتلفني  م مل يروا قطُّ هنَّ أل ،هممن رواهتم وفقهائ نوهلقَّ و تأ  ،ةامَّ الع

عنهم  َل قِ ما نُ  نَّ وأل ،العلومن م ءيش ميف تعلُّ امء لعلأحد من ا إىلٰ 

  ، هم عنالَّ إر يظه ومل هم منالَّ إف عرَ ال يُ  أكثره نَّ إف من العلوم

 تانترش ]]١٠٠٩ص [[/قد علوم بأرسها هذه ال نَّ أ فعلمنا 

 يادهتم يف ذلك عىلٰ ا زنَّوتيقَّ  ، ساير الناس عن مع غناهم هم عن

 .رتبتهمعن  امءونقصان مجيع العل ،تهمكافَّ 

هبا  مفردهه أ نَّ أ و ،ةخاصَّ  9 ن النبيِّ م أخذوها عهنَّ أ فثبت 

هم  وغنا ،ام حيتاجون إليهم فياس إليهلناار تقفإمامتهم وا عىلٰ  لَّ ليد

 ،حكامم يف األهل أً وملج ،نالدييف ته مَّ ألُ  نوا مفزعاً ليكو ،عنهم

يف ختصيص اهللا  9 النبيِّ  ٰى هذا التخصيص جمروجروا يف 

ب تُ يف الكُ  ماه فهامإو ،ةم السالفمَ ألُ عالمه أحوال اإبله  انهسبح

 هله.من أ  اً حدأ  ٰى لقيأو  كتاباً  أ يقر أنْ  ة من غريمقدِّ املت

ة من  مامباإل األفضل أوىلٰ  األعلم نَّ أ ل هذا وقد ثبت يف العقو

  :بقوله  اهللا ذلك يف كتابهبنيَّ  وقد، لملفضوا
ْ
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 تنا ئمَّ أ انت وإذا ك ، الرياسة م يفة موجب للتقدُّ والشجاع

وا ين استحقُّ سالم الذة اإلم أئمَّ هنَّ أ قد ثبت ف هرناذك ة باممَّ ألُ علم اأ 

 ه.اام بام قلنألنا الرياسة عىلٰ 

 ة عىلٰ مَّ األُ مجاع إ إمامتهم  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ  :ٰى خرداللة أُ 

أحد  أو عىلٰ  ق عليهمعلُّ لتوعدم ا ،عدالتهماهر وظ ،طهارهتم

هم منتهم وملوك أزاد أعدائمع اجته ،هيانتيشينه يف د يشءبمنهم 

 ٰى حتَّ  ،مب لعثراهتالتطلُّ و والوضع من أقدارهم منهم الغضِّ  يف

قتلون من وي وينفون ،ر عداوهتمظهِ بون من يُ رِّ قم كانوا يُ أهنَّ 

،  اسلنخبار اأمن سمع بعند هر وهذا أمر ظا ،بواليتهم قيتحقَّ 

د من والتأيي مةالعصصفات الكامل من  كانوا عىلٰ  م هنَّ أ لوال ف

ص عليهم  حرَّ يت أحد من أنْ  فه كلَّ بلط حانه منع بسه نَّ أ و،  تعاىلٰ اهللا

الوجه الذي  ىلٰ من ذلك ع  املا سلمو همفي أو يقول طالً با

ن وال ممَّ  ،ه هبميؤب ال نم مل يكونوا ممَّ هنَّ أ  ام وقد ثبتسيّ ال ،رشحناه

بل  ،مثارهخبارهم وانقطاع آأ  البحث عن اعي إىلٰ و الدال يدع

الرتبة العالية  ويف  ،اهم إيَّ  قلاخليم رتبة من تعظم ا عىلٰ كانو

،  فسهموهنا ألننَّتما امللوك ويليهتي حيسدهم عرجة الرفيعة الوالد

  ا يف اخللق وغلبتها يف مع كثرهت ]]١٠١٠ص [[/شيعتهم  نَّ أل

ظهرت و ،ةتي تشارك النبوَّ ال ةاإلمام هملبالد اعتقدت فيثر اأك

ة الغال نَّ إ ٰى تَّ ح، الزالزل لعصمة عنعجزات واملت واعليهم اآليا

 اعتقادهم بابوكان أحد أس ،ةة واإلهليَّ اعتقدت فيهم النبوَّ  قد

وقد  ،هلم يف صفاهتمأحواهلم وكام ثارهم وعلوِّ فيهم حسن آ لكذ

لم من يس ال نْ أ ة اهجزء من هذه النبله  حصلفيمن  جرت العادة

الديانة  قادحة يفلعيوب الا بعض إىلٰ  اهسبتهم إيَّ لسنة أعدائه ونأ 

ه نَّ أبت اهللا عن ذلك ث ههمنزَّ  تنا أئمَّ  نَّ أ فإذا ثبت ،القألخوا

  ، صنعه ومجيل ذلك بلطفه ئق عىلٰ جلميع اخلال وّيل انه هو املتسبح

،  ني خلقهوبوالسفراء بينه  بادهع م حججه عىلٰ أهنَّ  عىلٰ  ليدلَّ 

 له. مَّ تأملن وهذا واضح  ،رشعةألركان لدينه واحلفظة لوا

  ما حصل من امتهم إم عىلٰ  يضاً أ  لُّ يد اوممَّ  :ٰى رخاللة أُ د

 توقد ثبت ،م وطهارهتمقدره وعلوِّ  ،همالتهم وعدرِّ ب فاق عىلٰ تِّ اال

  عاىلٰ د إمامتهم ويدين اهللا تن يعتق ممَّ بكثري  معرفتهم

  ووضح أيضاً  ، املعجز هلمب يهم ويشهدعل عصمتهم والنصِّ ب

 مولعلوا حكاملهم األاهم ونقإيَّ  زمتهمالم وماختصاص هؤالء هب

فع  هذا أو د من أنكر ،ليهمم الزكوات واألمخاس إمحله و ،عنهم

 وقد علم كلُّ  ،خبارهمأ عن معرفة  بعيداً  ،للعيان اً دافع كان مكابراً 

بن  ارةبا بصري وزروأ هشام بن احلكم  نَّ أار خبق األرُ ل بطُ حمصِّ 

ة العامَّ  بهلقِّ يُ ن الذي عامالن د بني أعني وحممّ وبكر ابن أعني ومحران

بن  د بن تغلب وحممّ معاوية العجيل وأبان  بن اق وبريدطلن ايطاش

غوا ن قد بلوغري هؤالء ممَّ  ير الدهنعامَّ عاوية بن م الثقفي وممسل

وخراسان  زجاأهل العراق واحلمن  فريالغ مع الكثري واجلمِّ اجل

 يف عةرؤساء الشي د مّ كانوا يف وقت جعفر بن حم فارسو

 ومجعوا املسائلب تُ كُ فوا النَّصقد و ،ديد والكالمواية احلالفقه ور

أبيه  إليه وإىلٰ من الرواية  ما اعتمدوه كثرأ وأضافوا  ،اياتوالرو

الذي  ىٰ عن املة يفتباع وتالمذأ نسان منهم إ لكلِّ  ، د الباقرحممّ 

م عا احلجاز يف كلِّ  انوا يدخلون من العراق إىلٰ م كهنَّ أ و، دوا بهيتفرَّ 
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وال ويسندون األق كون عنه حين وجعوير ثمّ  ،واا أو قلُّ إذا كثرو

هذه  ىلٰ اظم والرضا عالك يف وقت هلماوكانت ح ،الالتإليه الد

وحصل ،  د العسكريحممّ أيب  ةوقت وفا وكذلك إىلٰ  ،فةالص

اختصاص أيب  معلَ  يُ كام ،تنا ئمَّ اختصاص هؤالء بألم بالع

  صاص املزين م اختعلَ وكام يُ  ،ةحنيفيب أد بن احلسن بيوسف وحممّ 

 واجلاحظ ،هلذيلام بأيب اختصاص النظَّ وا ،بالشافعي عربيوال

 .امنظَّ ألسواري بالوا

 من دفع من بني ذكرناه وع اإلمامة عامَّ ق بني من دفوال فر

خبار أليف اجلهل با ]]١٠١١ص [[/فناه وص نمَّ يناه عسمَّ 

يف  ةاإلماميَّ  مل ختُل  اهذكرنما  مر عىلٰ ن األوإذا كا ،نكارالعناد واإلو

يف قة صاد ةحمقَّ  كانت نْ إف ،ة أو صادقةكاذبتكون  أنْ  نا ماهتشهاد

من  فيام اعتقدته فيهممصيبة  هم عنهم من خلفائ نقل النصِّ 

بة كانت كاذ نْ إو ،ما قلناه عىلٰ تهم مامفقد ثبت إ ،صمة والكاملالع

 ومن َال أ يكون كذلك  نْ إف ،هتا مبطلة يف عقيدهتاشهادا يف

فاسقون  ،ذلكبرضاهم ب نوضالُّ   ٰى ة اهلدمن أئمَّ يناهم مَّ س

وا ءة منهم من حيث تولُّ للربا ونقُّ ستحم ،عليهمبرتك النكري 

 بني من هبم اهم واختصاصهمإيَّ  ون لتقريبهممضلُّ  ،نيابالكذَّ 

وهذا ما   ،مخاس عنهمخذ الزكوات واألأ ظاملون يف  ،هاق كلِّ رَ الفِ 

ه ركم ذدَّ مجاع املقإلذا كان اوإ ،امتهإمول بقه مسلم فيمن يقلِ طيُ  ال

إمامتهم  ثبتت ،امتهمإم وجوبطهارهتم وعدالتهم و عىلٰ  حاصالً 

صهم ن اختصاوبمن ذكرناه م ،لكعندهم ذ ثبتبتصديقهم ملن أ 

 ة هللا. ملنَّوا ،اضحوهذا و ،هبم

أفضل م هنَّ أ و ،إمامتهم  عىلٰ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ  :ٰى خرأُ  لةدال

أنا  ويالً  طالفصل كالماً يف هذا  ذكر -  9 لنبيِّ اخللق بعد ا

 غرس هلم يف القلوب اهللا نَّ إاه: معنما  ، قال-ه وأذكر معناه صُأخلِّ 

مع  دوُّ العو ألجله الويلُّ مهم ظِّ عيُ  لتعظيم ما كانجالل وااإل من

 هم رشفهم وعلوَّ وُّ عد  فال جيحد ،راءء وتباين اآلوااختالف األه

ألمري  مبارزته عاوية معم هذا ،م مقدارهميم وعظمكاهن

ع مل ئوقان البينهم م ٰى اوة وما جرالعدنصبه له و  مننياملؤ

من  وال يقدح يف حال يضع منزلته يدفع رشفه وال نْ أ  يوماً  مكنهي

ومن  ابه صحد كان يسمع من أ وق  ،ورهمأُ  مر منأ له وأحوا

يقذي عينه افدين عليه والوافدات ما الو ومن اس بن عبَّ ا

ووصف  هاقبمن وعدُّ  عليه  عيلٍّ  من تفضيله سمع ويصمُّ 

وال  ،هردَّ  وال أمكنه لكه أنكر ذنَّ أ  َل قِ فام نُ  ،ذكر مآثرهله وخال

اه ه إيَّ سبِّ فة والاه اخلعته إيَّ له ومناز مع حماربته ،ئلهقا كري عىلٰ الن

اد وقد أج. السفه العياء ىلٰ فأخرجه إ :كان كام قيلف ،املنابر عىلٰ 

 :مهيار يف قوله

    ها ذقتك عهدقريش ما ل ما

  دخل عىلٰ ها ك ودَّ تبَّ ا حمودَّ  

   حقدها  يموطالبتك بقد

  أخيك بالرتاب والذحل عدب 

   هم واجتمعواوا أمرضمُّ  وكيف

  لمنعزنت والرأي وأ واستورد  

   ح بريبةادوليس منهم ق 

  فيك وال فاض عليك بوهل 

ر  نكاإمن  نواتمكَّ ي م ملفإهنَّ  ،ثي بيعتهوكذا كانت احلال مع ناك

 سنكذا كانت أحوال احلو ،هرشف ]]١٠١٢ص [[/ وجمد فضله

 وِّ فهم هلم بعلالناس هلم واعرتا ه من تعظيم عدب واحلسني 

يمة أفعاله الوخ اه اهللا غبَّ لقَّ وية معازيد بن ي نَّ إ ٰى حتَّ  ،املنزلة

  يقول يف  نْ أ  أعامله الذميمة فلم يسعه ه عىلٰ وجزاه بام يستحقُّ 

ظ فَ ومل ُحي  ،هدجم ةثغرأو يطعن يف من رشفه  ا يغضُّ م ني احلس

ا ترك فله ،ه الدنيا وطلب الواليةكان مهُّ و ،ادتهاستز الة وعنه ذمَّ 

ن زر احلظهِ وكان يُ  ،وابألبا النار من كلِّ  ها دخلب وعليالصوا

ال وما ز ،به بذلك أو رٰىض  ره أمنَّ أ نكار إقتله و دم عىلٰ عليه والن

وقعة  تروج قبهذ مسلم بن عنفأ  امَّ لـو، ن ديلعابم زين اعظِّ يُ 

  جانبه معهم وصيانة كرامه إو  امهة أوصاه باحرترَّ احل

 وقدره.ه ومعرفتهم بحقِّ 

وبمثل   ،مروان بني عند  امً معظَّ  ماً كان مكرَّ  ادق والص

 اح واملنصور.عامله السفَّ  لكذ

 القدر كان مراعي احلال معروف  بن جعفر ٰى وموس

ن د كامن الرشي ه قِّ  حيف ٰى الذي جر املحلِّ ملنزلة وا رفيعواملكانة 

د حياته يف زمن اهلادي والرشي زال يف حال وما  ، منه رعتذره وينكِ يُ 

شيد لرا حرضأ و ،ٰى ا جرم  له ٰى جر أنْ  إىلٰ  ،ا ينبغيم أتمِّ  عىلٰ 

من  ياً ذلك تفّص  كلُّ  ،لقتَ يُ  ومل ه مات موتاً نَّ أ يشهدون الشهود 

 ر به.أم يكون نْ أ نكار إو ،قتله

 من عامله بهان يرة فيام كومشه  اون مع الرضال املأموح

له  ٰىص بابنته وأو جهزوَّ  ٰى حتَّ  ،كرام البالغبه واإل تامِّ ال عزازاإل

ه وبني وبني أبي ،هده أهل بيته وأوالألجل طخوأس ،بوالية عهده
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 هجزوَّ  ٰى حتَّ  ه،مع صغر سنِّ جعفر  وبذلك عامل ابنه أبا ،هعمِّ 

  عيل ويُ  ،كرهأبيه وذ ركبذ شيد يوكان  ،هوعرف حملَّ ل ضالف مِّ ته أُ بابن

وبني  أهله ويرفعه يف جملسه عىلٰ  ،وقدرهمن قدر أبيه  اهللا أعىلٰ  ما

 ه وأوالده وقضاته.عمِّ 

أمري  مع عداوته لعيلٍّ  د بن حممّ  يلَّ ع معظِّ ل يُ توكِّ ن املاوك

 آل أيب طالب. وطعنه عىلٰ  ،ومقته له املؤمنني

 ،فيهاملبالغة ومه كراإيف  د مّ مع أيب حماملعتمد ان لك كوكذ

 ىلٰ دنا من امللوك عقبضه من عدَّ دناهم يف عدَّ ن ة الذيمَّ ألئهذا وا

يعثروا  نْ االجتهاد يف أ  كلَّ  ادووقد اجته ،طاعتهم  وحتت ،الظاهر

بحث معنوا يف الأ و ،منازهلم من يف احلطِّ  قون بهعيب يتعلَّ  عىلٰ  هلم

 ءبيش روافزوا ومل يظفعج، هتميف خلوا هلمأحواعن أرسارهم و

 .أصالً 

مع ظاهر   اهمتعظيمهم إيَّ  نَّ أ علمنا ف ]]١٠١٣ ص[[/

  ضدِّ  عىلٰ مجاعهم إو منهم لغضِّ ل تهمحمبَّ  ةعداوهتم هلم وشدَّ 

  ليدلَّ ، م منحة من اهللا سبحانه هلم مهم وتبجيله راكإمرادهم من 

يوجب  لذيا ٰى ت قدرته باملعناختصاصهم منه جلَّ  لك عىلٰ بذ

فة لغري املألور اموألُ  كاالَّ إهذا  اوم ،امنمجيع األ عتهم عىلٰ طا

 ارقة للعادة.واألشياء اخل

ذكرناه   من  معظي اهللا سبحانه اخللق لت رناه تسخريد ما ذكؤيِّ ويُ 

وأمجعوا   ،ء ق املتباينة يف املذاهب واآلرا رَ والفِ ف املختلفة ائ الطو من 

هنا من  م يقصدو هنَّ إ  ىٰ حتَّ  ، هم بورهم وقصد مشاهد ق  تعظيم  عىلٰ 

ويستنزلون  اهللا بزيارهتا  بون إىلٰ رَّ يتقو هبا ون سعة ويلمُّ االش د ال الب

ها  كت رب ن بويطلبو ، غالقاأل  تحونتف ويس  ،رزاق عندها من اهللا األ

  ، اخلارق للعادة وهذا هو املعجز ،ت فعون امللامَّ تدويس ،احلاجات 

ذلك   هلا عىلٰ   املخالفةهة اجلب املنحازة عن هذه   فام احلامل للفرقة  الَّ إو 

إمامته وفرض   ن يعتقدونممَّ  رناه ن ذكعض ذلك بم ب وا فعلي ومل 

 . خمالف وهو موافق هلم مساعد غري    تهطاع

ة اس مع كثرعبَّ ة وخلفاء بني الميَّ أُ  ملوك بني نَّ أ  ٰى تر َال أ 

وكون أكثر ، تنا ضعاف شيعة أئمَّ أ ضعاف أ  شيعتهم وكوهنم

 يف حياهتم اجلمهور من تعظيمم صل هلما ح، يف أيدهيم الدنيا

رض نابر يف رشق األامل خلطبة عىلٰ وا ،نيعاملال ة عىلٰ نسلطوال

 الً ضم فائهوأولي حد من شيعتهملم أ ني مل يمرة املؤمنإوغرهبا هلم ب

 باً متقرِّ  وال قصد أحد تربة هلم ،فاهتمبورهم بعد وبقعن أعدائهم 

حانه اهللا سب من لطف  وهذا ،ط لزيارهتموال نش ،هربِّ  بذلك إىلٰ 

 وِّ عل لة عىلٰ ودال ،تنا قوق أئمَّ حعن اح ضياإل قه يفبخل

اهتا معدومة ورغبالدنيا ام ودواعي السيّ  ،)اسمه جلَّ (منزلتهم منه 

يكونوا  نْ أ ملحال فمن ا ،ولئكأُ  فة وموجودة عندئلطاه اعند هذ

 ،ةم فعلوه للتقيَّ هنَّ : إوال يقال  ،عي الدنيامن دوا عٍ فعلوا ذلك لدا

 الَّ إ يبَق  فلم ،موهنقفيتَّ خيافوهنم  وال ،مهل ت مذهباً ة ليسيَّ التق نَّ أل

 ين.دواعي الدِّ 

ر قاد قدرة الالَّ إفيه ينفذ ذي ال مر العجيب الوهذا هو األ

ليوقظ به  ،ب األسبابسبِّ ويُ  ،الصعاب لذلِّ يُ  قاهر الذيال

فقد شارك  أيضاً و ،املتجاهلني  ع عنه عذرويقط ،الغافلني

 هم وحسبهمبنس يف 9 د النبيِّ هم أوالمن غري  تنائمَّ أ 

ومل  ، ة وزهد وعلم نهم عبادات ظاهر موكان لكثري ،تهمابوقر

وجدناه قد  م ماورهتعظيمهم وزيارة قب عىلٰ مجاع حيصل من اال

من عداهم من صلحاء العرتة يميل إليهم  نَّ إف ، مهلحصل 

 التعظيم من هبم وال يبلغ ،م فريقويعرض عنه ةمَّ ق من األُ فري

 سبحانه اهللا أنَّ  عىلٰ  دلُّ ي وهذا، تنا مَّ أئ هبا التي تعاملالغاية 

احلاالت  ]]١٠١٤ ص[[/ بوقلَّ  ،العادات تنا  أئمَّ خرق يف

 والداللة ،ف مرتبتهمرش  بيه عىلٰ تنوال ،درجتهم وِّ ن علة علإلبان

 إمامتهم.  عىلٰ 

يل  ٰى حك : تعاىلٰ اهللا ثابهأ ٰى بن عيس عيلُّ  اهللا تعاىلٰ  لفقري إىلٰ قال ا

  إىلٰ ة مرَّ  ٰى مش اىلٰ تعرمحه اهللا  نرصستامل اخلليفة نَّ أ حابصاأل بعض

 نَ فِ تي دُ ال خرج فزار الرتبةو ،ني سكريَّ وزار الع ٰى من رأ  ُرسَّ 

 ة خربة يصيبها املطروهم يف قبَّ  ،وأهل بيتهآبائه  ء منفافيها اخلل

أنتم  :هفقيل ل ،حلال ذه اه عىلٰ  نا رأيتهاأ و ،رق الطيورذوعليها 

ه قبور وهذ ر يف العاملمألكم االدنيا ول لوكوم رضخلفاء األ

 اطر وليس فيهار هبا خخيط ر والئذه احلال ال يزورها زاآبائكم هب

ني كام تروهنا بالستور علويِّ ور هؤالء القبو ، ٰى نها األذع يميطحد أ 

 وغري  والشمع والبخوراشنيفرش والزاليل والفرَّ وال والقناديل

ا الناس لنو محتهادنا ولجبا صلحي ساموي ال هذا أمر :فقال ؟كذل

ال ات االعتقاد نَّ إف ، وصدق ه،لوما قبلوه وال فع ذلك عىلٰ 

 ها.ليكراه عمن اإلحد ن أ مكَّ وال يت ،بالقهرحتصل 

  *   * * 

 هـ):٧حلميص (ق ين ا)/ سديد الدِّ ٢املنقذ من التقليد (ج 

م امتا إىلٰ  ة ئمَّ باقي األامة ن إمالقول يف بيا]] ٣٦٩[[ص /

 :عرش يثناال
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 ة:ق ثالثرُ طُ  لكذيف لنا 

 عىلٰ   ه نصَّ نَّ أ   النبيِّ  عن سلف إىلٰ   ة خلفاً دها: تواتر الشيع أح 

متام  ه بعده، وهكذا إىلٰ ن يقوم مقام م  ده، ثّم عىلٰ بع  قامه م م من يقو 

  ؤمنني امل أمري لتواتر أنَّ ا م يروون عىلٰ هنَّ إ ف  وأيضاً  .عرش  نياالث 

 نتهاء إىلٰ اال ذي يليه إىلٰ ال  ىلٰ ع ام نصَّ م إ  كلُّ ذا بعده، وك من  عىلٰ  نصَّ 

تر ذكرناه من توا  ما  عىلٰ  اها واألسئلة التي أوردن  . الزمان صاحب 

وردت هاهنا أُ مهام  ، املؤمنني إمامة أمري  بالتنصيص عىلٰ عة الشي 

  لتكراره. ٰى ن ا ذكرناه هناك، فال مع فاجلواب عنها م 

مام،  إن م ن ال خيلواملزا أنَّ  عىلٰ  ندلَّ  أنْ  ٰى انية: هة الثطريقوال

 ته، وأنْ معص عىلٰ  مقطوعاً  كون معصوماً ي من أنْ  م ال بدَّ اإلما وأنَّ 

 ة.مَّ رج عن األُ خيال  حلقَّ ا أنَّ ه، وعلي ون منصوصاً يك

مته  يف إما َف لِ من اختُ  رب إمامة كلِّ عتَ صول يُ رت هذه األُ إذا تقرَّ 

مته،  اإم ىلٰ هب إا من نذمن عد إمامة كلِّ د فِس ، ونُ عرص يف كلِّ 

 . إمامته ن نذهب إىلٰ مامة مة إلك صحَّ ذم بفنعل

 وز أنْ : جيقالمن  هو أنَّ لفة لقولنا وطريق إفساد األقوال املخا

يف ال غنية  أنْ  ة عىلٰ ل قوله بالداللة الدالَّ بطِ نُ ن من إمام، ماخيلو الز

جواز  ثالنا يفعصار أمأ  ]]٣٧٠/[[ص  ، أعني من إمام عرص كلِّ 

ومن مل ينازع   .سبقلك فيام ذ انَّبيَّ  دوق فني، لَّ ملكن ايهم مطأ علاخل

 لبطِ نُ  عصمته س بمقطوع عىلٰ لي إمامة من  ذلك وذهب إىلٰ يف

 عصمته. عىلٰ  وم كون اإلمام مقطوعاً عليه من لز نالدلَّ  قوله بام

 لنصِّ ل بايف اإلمام ومل يقالعصمة  بالقطع عىلٰ ولئن قال قائل 

 .األمرينوب أحد وج عىلٰ ة الَّ دال لةبالدالقوله  لبطِ ز نُ ال املعجو

وفاة من  يف الصفات واعرتف هبا وخالف ومن اعترب مجيع هذه

إمامة حمّمد  هبني إىلٰ ة الذاانيَّ يسم كالكهو اإلما وقاله، منا وفاتعل

ين حلياة الصادق ة املعتقدوالناووسيَّ  عني حلياته، ة املدَّ بن احلنفيَّ ا

ن أيب احلس ةاحي  ىلٰ إني الذاهبة لواقفيَّ ، واد بن حممّ  جعفر

رين، ا من موت املذكول قوله بام علمنبطِ نُ  بن جعفر  ٰى سوم

ل قول بطِ ونُ  .ائهم وأوالدهمن آبم منا موت غريهكام علم

 حمّمد بن أنَّ  ة من وجه آخر، وهو حصول اإلمجاع عىلٰ الكيسانيَّ 

 بدَّ ام ال اإلم نَّ أ  ايَّنَّبما قد مع  عصمته، عىلٰ  وعاً احلنفية مل يكن مقط

اعرتف معرتف بجميع ولو  .عصمته ىلٰ ع اً عكون مقطوي أنْ  من

ب  نذه مناإلمام غري  نَّ أ  إىلٰ  ا، وذهبههبا كلَّ  وأقرَّ صول ذه األُ ه

 ،...ةمَّ عن أقوال مجيع األُ  كان قوله خارجاً  عرص إمامته يف كلِّ  إىلٰ 

 عرص.  لِّ مته يف كإما من نذهب إىلٰ  لِّ ك فق إمامته يتَّ 

ني ختلفني والفرقتامل الفريقني نَّ أ  يهالثة: ة الثوالطريق

ة من مَّ ئاألويف   يف عيلٍّ  ه نصَّ أنَّ  9 نبيِّ املتباينتني عن ال

ة أو اخللفاء من بعدي عدد نقباء األئمَّ  : «عددقولهل بعد، يف مث

ات رواياختالف ال ، عىلٰ رسائيل»إء يف بني بني إرسائيل، أو النقبا

ة مَّ األئ ]] ٣٧١[ص [/ ن م العدد  هذامن اعترب ك، وكلُّ يف ذل

 . تنام أئمَّ أهنَّ  ن، قطع عىلٰ ليه ال زيادة وال نقصاهم عوقرص

العادة  ة مستأنفة، ألنَّ حجَّ تلفني املخ لنا نقل الفريقنيجع امنَّ إو

دواعيه  نَّ إته النقل فيق صحَّ طر من اعتقد مذهباً  كلَّ  جرت بأنَّ 

عن عليه والط وكتامنه هيِّ ط لفه إىلٰ خما ر دواعي، وتتوفَّ نقله إىلٰ ر تتوفَّ 

الرجال وذمومهم  دة يف مدائحكار له، بذلك جرت العاواإلن

الفرقة املخالفة لنا  رأينا ٰى متف ،نقصهم ورذائلهمم وهائلونقل فض

 يف ما نقلته، ال عىلٰ  ض للطعننقلت ما ذكرناه كنقلنا، ومل نتعرَّ 

 ،هم لنقلهرخَّ س دق  عاىلٰ ت اهللا أنَّ  ذلك عىلٰ  اه، دلَّ معن لفظه وال يف

وقد أورد  .ة اخلربحَّ ص عىلٰ  ته، وذلك يدلُّ رواي لهم عىلٰ ومح

د أبو جعفر لسعييخنا اوشبهم، تُ لك يف كُ  ذيفار ا األخبأصحابن

ف، فمن أوردها يف املفصح يف اإلمامة من طريقي املؤالف واملخال

 عليه من هناك.أراده وقف 

  نَّ حيث إ من ،هانَّبيَّ وناه ررَّ ل فيام ق ة دخزيديَّ ال عىلٰ  لردُّ وا

 م،العصمة يف اإلما عىلٰ  القطع إمامة زيد ال يعتربون الذاهبني إىلٰ 

اعتبار ذلك  ن محل نفسه عىلٰ مكالمنا، ون هلم بام سبق مقوبطل في

ا نَّ أ  عىلٰ  .الذي سبقهة، فهو خمالف لإلمجاع ري الزيديَّ من متأخِّ 

 اممَّ  اوهذ ئر،لصغاكبائر واام من العصمة اإلم ىلٰ نوجب القطع ع

 ينا يف اإلمامة. أحد من خمالف إليهال يذهب 

   *   ** 

 :ـ)ه٧وندي (ق الرا سعيدن بحمّمد  /عجالة املعرفة

ة  -ألنَّ األخبار املتواترة و ]]٣٩ص [[ من طريق اخلاصَّ

ة   عليه، )ه وآله السالمعلي(نصيص النبيِّ ت دلَّت عىلٰ  -والعامَّ

 الده.أو وعىلٰ 

اطؤ، وال ما  مل تكن عن تو إذا  ، العلم  إىلٰ  يض ف ة تُ اتر ملتو ألخبار ا وا 

  لنصِّ ا  رواة أخبار ن يف يمك  ال  تواطؤ من املراسلة، وهذا ال  ٰى جيري جمر 

  مَ ِل فعُ  ، بلد ألهل بلد آخر  عد الديار، وعدم معرفة أهل كلِّ با مع ت 

  صدقها.   بار إالَّ األخ نقل هذه    م عىلٰ ه ال جامع هل أنَّ   ] ] ٤٠ص  [[ / 

 .ل اهللا فرجه)(عجَّ  عرش اينالث ىلٰ ، إهالدبعده ألوو

*   *   * 



ة ) ٣٥حرف األلف / (  .............................................................................................. ٢٧٠  عددهم  /األئمَّ

مة احلّيل ال /لكوتأنوار امل  ):هـ٧٢٦ (ت عالَّ

 :ألحد عرش بعدهمامة اإ يفل القو قال: ]]٢٦٦[[ص 

 9عليهم بأسامئهم من الرسول  النصَّ  أصحابنا متواتراً  ُل قْ نَ 

  ب تُ وكُ  .مامإ عىلٰ مام من إ النصِّ  ُل قْ وكذلك نَ  ،مامتهم إ  عىلٰ  يدلُّ 

عرتفون موق خرب مرس  يف  امنخصو]و[  ،يهم عل دلُّ ت اً الفنبياء ساأل

ةاألُ ن ع قُّ احلرج  خوإالَّ  ،همغري  لطِ بعصمة يُ واشرتاط ال ،هبم  مَّ

 .قاطبةً 

ظاهرة بعد إمامة  يفه ة األئمَّ  يا إمامة باق أمَّ  أقول:

 جوه:وذلك من و ، عيلٍّ 

ونصبهم  هم يينتع عىلٰ  9 يِّ النب املتواتر عن صُّ الن :أحدها

: للحسني قال  9 النبيَّ  أنَّ اتر بالتو يعةشال نقل فقد ،ةئمَّ أ 

تاسعهم وة تسع ةأئمَّ و أب مام أخو إمامبن إم اإما يابن«هذا 

 غري ذلك من األخبار املتواترة.و ،قائمهم»

سبقه بالتواتر إمام من إمام  كلِّ  عىلٰ  من النصِّ  َل قِ ما نُ  :الثاين

 يعة.الش من

ب  تُ كُ  يف هم موجودةتمامإ عىلٰ  لنصَّ واأساميهم  أنَّ  :الثالث

 نجيل.ة واإلالفة كالتورء السااألنبيا

 صوم مشهورة يفخلأخبار ا نَّ أ :الرابع ]]٢٦٧ص [[/

فقد روي عنه أنَّه  ،وقخرب مرسك 9 ليهم من النبيِّ ع النصِّ 

هل  :ابٌّ ود إذ يقول لنا شبن مسعاهللا بد بينا نحن عند ع قال:

ك إنَّ : قال ؟ةليفه خعدكون من بين م 9كم نبيُّ كم عهد إلي

نعم  .كقبل أحدعنه  يما سألن يشءهذا  وإنَّ  ،حلدث السنِّ 

عدد نقباء  ،خليفةعرش  ايكون بعده اثن أنْ  9نا نبيُّ ا نعهد إلي

  .إرسائيل يبن

 غريه. عن  َل قِ وكذا ما نُ 

 يشءوال  ،وماً معص يكون نْ أمام جيب اإل ا أنَّ نَّاخلامس: قد بيَّ 

 ،مد اإلماوجو بإمام مع مريهن غم يشءوال  ،ممعصوم بمن غريه

 .ورةلرضبا  إمامة هؤالء فتعنيَّ 

 *  *   * 

 هـ):٧٢٦ة احلّيل (ت مالعالَّ  /دراكشف امل

ة االثني  يف إمامة باقي األئمَّ  :املسألة الثامنة ]]٥٣٩ [[ص/

 :عرش 

عصمة ال ولوجوب ،عرش ألحدا عىلٰ  واتر دلَّ والنقل املتقال: 

 م.امالت فيهكال جودوو ،همن غريا عئهتفاوان

 يببن أ  هو عيلُّ  9هللا ل ارسواإلمام بعد   أنَّ بنيَّ  لـامَّ قول: أ 

احلسن بن  :وهم ،عرش ة األحديف إمامة األئمَّ  عرش  طالب 

د حممّ  ثمّ  ،العابدين بن احلسني زين عيلُّ  ثمّ  ،أخوه احلسني ثمّ  ،عيلٍّ 

ر فجع بن ٰى موس ثمّ  ،صادقلد ابن حممّ  عفرج ثمّ  ،الباقر يلٍّ بن عا

 ولده عيلٌّ  ثمّ  ،واداجلد ولده حممّ  ثمّ  ،لرضاا عيلٌّ  ولده ثمّ  ،الكاظم

 م املنتظر.اإلما ثمّ  ،احلسن العسكريلده و ثمّ  ،ديااهل

 ذلك بوجوه ثالثة: عىلٰ  واستدلَّ 

  يدلُّ  هنَّ فإ ،عن سلف  خلفاً ن الشيعة النقل املتواتر م :لاألوَّ 

ن الفونقل املخ دوق  ،يصبالتنص ؤالءمن ه دٍ حوا كلِّ  مةإما عىلٰ 

 ،يلفصلتا عىلٰ  ٰى خروأُ  مجالاإل عىلٰ  دة تارةً ق متعدِّ رُ من طُ  ذلك

«هذا : ه قال للحسني أنَّ  متواتراً  9عن رسول اهللا  يرو كام

 ،قائمهم» عة تاسعهمة تسابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمَّ 

نحن عند  نا بي :لقاووق ن مرسع رويو .ن األخبارلك موغري ذ

 9كم هل عهد إليكم نبيُّ  :له شاب قال  د إذ بن مسعواهللا عبد

هذا  وإنَّ  ، ديث السنِّ ك حلإنَّ  : لقا ؟ن من بعده خليفةيكو كم

يكون بعده  أنْ  9نا نعم عهد إلينا نبيُّ  ،ما سألني أحد عنه ءيش

 .ائيلدد نقباء بني إرس ليفة عخ اثنا عرش

  وغري ،وماً صمع كوني م جيب أنْ ااإلم نَّ أ  ايَّنَّبد ق  :الوجه الثاين

زم ل وإالَّ  ،صمة هلمالع تنفتعيَّ  ،ا معصومني إمجاعاً ء ليسوالهؤ

 استحالته. ابيَّنَّوقد  ،عن املعصومالزمان  وُّ خل

ة بأمجعها ة والبدنيَّ الكامالت النفسانيَّ  أنَّ  :الوجه الثالث

 كامل يف نهم كام هود مواح لُّ ، وكمنهم واحد  كلِّ جودة يفمو

 ]]٥٤٠[[ص / ىلٰ ع وذلك يدلُّ  ،ريهلغ لهو مكمِّ  انفسه كذ

 ،نهأحد يف زما ضل من كلِّ أفه ألنَّ  ،ةعامَّ ة الاسياستحقاقه الر

 يكون كلُّ  فيجب أنْ  ،الفاضل فضول عىلٰ تقديم امل ويقبح عقالً 

 ي. مّ ـلوهذا برهان   .منهم إماماً  واحدٍ 

*   *   * 

 ):ـه٧٢٦(ت  مة احلّيل عالَّ ال /همالف معارج

 :ة ي األئمَّ قبا امةيف إم ]]٤٢٨[[ص 

اقي  ب إمامة ىلٰ ع فهو دالٌّ ،  عيلٍّ مة إما عىلٰ  دليل دلَّ  كلُّ و

 ة.األئمَّ  ]]٤٢٩[[ص /

كان  ، الزمان من معصومه ال جيوز خلوُّ ثبت أنَّ لـامَّ ه فإنَّ  وأيضاً 

 . إلمجاع با غريهم عصمةالنتفاء  ،مامتهمإ عىلٰ  ذلك داال� 

ليه اهللا عات وصل(ني للحس 9وله ق  أيضاً  عليه  لُّ ويد



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ٢٧١  ...............................................................................................  عددهم  /األئمَّ

ة تسعة، مَّ بن إمام أبو أئامام و إخ: «هذا ابني إمام أ )المهوس

 .ٰى هذا املعن ، ووردت أخبار كثرية يف»سعهم قائمهمتا

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /تسليك النفس  هـ):٧٢٦العالَّ

  ة االثنياقي األئمَّ ة ب  إماميف :ساملطلب اخلام]] ٢٠٧[[ص /

 :عرش 

من وجوب العصمة   عيلٍّ يف إمامة  سبقما عليه  دلُّ ي

 منهم نصَّ  واحد كلَّ  نَّ بأ ،ن سلفع املتواتر خلفاً  لنقلوا والنصِّ 

يف قوله  9 وتواتر النقل عن النبيِّ  من بعده، عىلٰ 

ة و إمام، أبو أئمَّ ام، أخ: «هذا ابني إمام، ابن إم للحسني

 هم قائمهم». اسعسعة، تت

للطف أو   همأنفسفني كلَّ ملع امن ستندة إىلٰ م مام إلوغيبة ا

 اللطف، ألنَّ  يفوال ينا ، هابعلم تعاىلٰ  هللاثر استأة املصلحة خفيَّ 

 زاجر عن القبائح. نٍ آ جتويز ظهوره يف كلِّ 

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /مناهج اليقني   هـ):٧٢٦العالَّ

ثني ة االئمَّ مة باقي األإمايف  :ع لسابالبحث ا]] ٤١٠[ص [

 : عرش

ن امتناع  م انَّيَّ بفام  ا العامُّ ، أمَّ صٌّ خاو يقان: عامٌّ رك طذل لنا يف

أوجب  ل: الناس قائالن: منهم منفنقو ،عصومامل الزمان من خلوِّ 

، ومنهم من مل يقل هؤالء االثني عرش اإلمامة عىلٰ  العصمة فقرص

ة بإمام لصمة مع القوالعبوجوب  النق  ها عليهم، فلورص يقومل

 .باطل قطعاً  كوذلبه أحد،  ليق مل ن ذلك قوالً كاغريهم 

ه  ينقل واحدٍ  حدٍ وا ة كلِّ اماملتواتر بإم قلفالن ا اخلاصُّ وأمَّ 

عن خلف عن  قهم يف البالد املتباعدة سلفاً الشيعة مع كثرهتم وتفرُّ 

 الً نق 9 لنبيِّ ا ننقل عن اوألنَّ ]] ٤١١[[ص / .واحدٍ  واحدٍ  كلِّ 

 ل: كلُّ قوفنخليفة،  رشع ااثنة بعده ئمَّ ألا أنَّ ف املخاله يوافقنا في

 .ة ألئمَّ ا مامة هلؤالءاإل جعل الةمن قال هبذه املق

عائه  مع ادِّ   واحدٍ  واحدٍ  ات املنقولة عن كلِّ املعجز يضاً وأ 

 صدقه. عىلٰ  مامة لنفسه دالٌّ اإل

مجلتها  بلغر التي تخبامن األ  النبيِّ  عنما روي  وأيضاً 

ني يدي ب نتقال: ك ،يسفارال رواه سلامن ما منها تر،التوا حدَّ 

  ، تفبك فاطمة  خلت، فد ريضوهو م 9 رسول اهللا

  ، «يا فاطمة فقال:، الضيعة بعدك» ٰى خشأ  ،سول اهللايا روقالت: «

لع اطَّ  تعاىلٰ  هللا مجيع خلقه، وأنَّ  م الفناء عىلٰ تَّ ح اهللا أنَّ  ا علمِت أمَ 

 ،زوجِك  امنهار فاخت ثانيةً لع اطَّ  ثمّ ، اكِ أباختار منها ض فراأل ىلٰ إ

 وكِ ي، فأبتمَّ أُ يف ي جعله خليفتأ  أنْ و ،يراً ووز ي�اذه ولأختَّ   أنْ رينأمو

ل من يلحق يب  أوَّ  نِت أ و ، وصياءخري األ وبعلِك  ،ياء اهللاخري أنب

 دة، فأنت سيِّ وولدكِ  كِ فاختار لع ثالثةً اطَّ  من أهل بيتي، ثمّ 

 لِك عء ببناوأ  ،ةاجلنَّهل باب أ ا شدسيِّ سني واحلسن واحل ،ءالنسا

سن حلوا ي عيلٌّ دي أخء بعصياواألو ،يوم القيامة ىلٰ إ ئيأوصيا

 سني». ة من ولد احلتسعو واحلسني

: «هذا ولدي إمام ابن  قال للحسني ه نَّ أ  روي عنه و

 ».قائمهم همة تسعة تاسعئمَّ أ إمام أخو إمام أبو 

 يَ  :ىلٰ ه تعاقولنزل  امَّ لـقال:  ،اهللا بن عبدابر وعن ج
�
�
َ
ا  هَ ا أ

ِ ا
�

 نُ مَ يَن آ�
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
 وَ ا ا�ر� يُعوطِ وا أ

َ
 ُسول

ُ
 أ

َ ْ
ِر وِ� األ

ْ
ُ�مْ �

ْ
 ِمن

 ويلأُ فمن  ،ورسوله عرفنا اهللا ،ل اهللاقلت: يا رسو ]،٥٩النساء: [

طاعتهم بطاعتك؟  مر الذين قرن اهللاأل]] ٤١٢[[ص /

م  هلوَّ أ  ،بعديني ملسلمة ائمَّ أ و ،رفائي يا جابخل «هم:  قالف

 لدتسعة من و عدَّ  ثمّ  ،»احلسني ثمّ  ،احلسن ثمّ  ،لبطايب أ بن  عيلُّ 

 .احلسني 

 .ركثرية بالغة مبلغ التوات خبار يف ذلكواأل

*   *   * 

 :ة الكالم يف هذا الباب يف بقيَّ  :البحث التاسع ]] ٤١٢[[ص 

 يف  عرش مامة االثنيبإ إلقرارب امسألة: جي] ٢٢٠/١[

مل خيرج عن  نْ إو نم غري مؤمهمن احدواجلاحد لو ،قٍت و كلِّ 

 داً من أنكر واح أنَّ  اتر عنهم توالنقل املعليه  دلُّ وي سالم،اإل

األموات، وبالنقل عن ]] ٤١٣[[ص /من األحياء فقد أنكر 

كم من دي من أنكر واحداً عة بأنت واألئمَّ  ، : «يا عيلُّ 9الرسول 

 كرين».أن فقد

م هطاعت نَّ أل ،ةئكفضل من املالة أ ئمَّ : األسألةم] ٢٢١/٢[

ة بالقوَّ ه ضب مع قهرة والغلشهوو الوجود املعارض وه ،شّق أ 

 اَهللا اْصطَ  :اىلٰ ولقوله تع .العقلية
�
ٰ إِن

َ
 إِبْرَ  �

َ
 َوآل

ً
اِهيَم آَدَم َونُوحا

 ِعْمرَ 
َ
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َ َ

� 
َ
عَ  ان

ْ
مِ ال

َ
ل املراد باآل، و]٣٣ن: [آل عمرا � �َ ا�

 .قطعاً  عنههم خلروج غري ،ومونملعصة ايَّ لذرّ هاهنا ا

ضل أف 9د مّ وحم، »يوأنت منِّ منك أنا ،: «يا عيلُّ  ولهقول

: يف قوله تعاىلٰ  ابيَّنَّا قد وألنَّ  كذلك.  فعيلٌّ  ،من املالئكة

 ََسن
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
راد به املساوي  ملا أنَّ  ]٦١[آل عمران:  ا َوأ
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ون ل يكألفضوي لملسا، وا وهو عيلٌّ  ،9 ل اهللاولرس

 .اً أفضل قطع

  * *   * 

 ):هـ٨ ق( يلميالد سناحل /ينالدِّ م الأع

بعده بأمري  صيص اإلمامةخت ح الربهان عىلٰ ووض]] ٥٣ ص[[

بن احلسني،  عيلِّ وبن أيب طالب، واحلسن، واحلسني،  املؤمنني عيلِّ 

بن  ، وعيلِّ بن جعفر ٰى سومود، وجعفر بن حممّ  ،د بن عيلٍّ وحممّ 

ة جَّ ، واحلعيلٍّ  بن ند، واحلسمّ حم بن ، وعيلِّ ن عيلٍّ د بوحممّ ، ٰى موس

 .)عليهم هللاصلوات (ن احلسن ب

يه مام فيام يؤدِّ ب العصمة لإل، بدليل وجوال إمامة لسواهم

صالح، وكونه أعلم اخللق وأعظمهم وأعدهلم ومن  سائر امل

حيل اإلمامة من  م من منتداهاع من يرِّ عهم، وتعجوأزهدهم وأش

ها عوادوشيعتهم ب م صه، وختصُّ ٰى عوات دالصفهذه امل تك

متهم،  إما  ة املعلومة عىلٰ نَّالسُّ وب من الكتا النصِّ بوت  ثهلم، يف

حسب ما ذكرناه يف غري   هيام [عن] ذلك فيمن عداهموتعرِّ 

يف  لشاكِّ ام عليهم، وكفر لضالل املتقدِّ  ضٍ موضع، وذلك مقت

  منهم.  واحدمة إما

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  يسيورد القداامل /االعتامد

مة احل[أ  )وحه س اهللا ردَّ ق (قال  ]]٩٤ص [[   :]ّيل ي العالَّ

من [ ولده احلسن، ثمّ   يلٍّ ام من بعد عاإلم قد أنَّ عتَ يُ  أنْ وجيب 

، عيلٌّ  ، ثمّ ٰى موس جعفر، ثمّ  د، ثمّ حممّ  ، ثمّ عيلٌّ  بعده] احلسني، ثمّ 

ة حلجَّ لف ااخل ثمّ  احلسن، ، ثمّ عيلٌّ ] ]٩٥[ص  /[مّ ، ثدحممّ  ثمّ 

ن م عىلٰ  منهم نصَّ  إمام نَّ كلَّ أل، )هم أمجعنييعل هللاصلوات ا(

، يكون معصوماً  مام جيب أنْ اإل وألنَّ  .باخلالفة ا متواتراً عده نص� ب

نت اإلمامة فيهم  وغريهم ليس بمعصوم بإمجاع املسلمني، فتعيَّ 

 .)عني عليهم أمجهللاصلوات ا(

، وهم:  ماً إما عرش أحد  بعد عيلٍّ  ة احلقِّ ئمَّ ول: أ أق

ني احلس بن ن أيب طالب، وعيلُّ ب عيلِّ ابنا  سنياحلسن واحل طانبلسا

لصادق،  د االباقر، وجعفر بن حممّ  د بن عيلٍّ زين العابدين، وحممّ 

د بن [الرضا]، وحممّ  ٰى بن موس بن جعفر الكاظم، وعيلُّ  ٰى وموس

 عيلٍّ  بن احلسن، ود النقي اهلادين حممّ ب يلُّ ، وعدواالتقي اجل عيلٍّ 

سن صاحب احل بن دحممّ  هديالصالح امل لفخلواالعسكري، 

 .)عليهم أمجعني اهللا لواتص(الزمان 

 تهم من وجوه: إمام ل عىلٰ والدلي

 9م من قوله ، كام تقدَّ 9 من النبيِّ  نصُّ ل: الاألوَّ 

سعة، ة تمَّ و أئب، أ ام، أخو إمام: «أنت إمام، ابن إمللحسني 

 ظلامً  تلئمُ  ، كاموعدالً  قسطاً رض  األيمألتاسعهم قائمهم، 

 .»وراً وج

 قباء بني إرسائيل».عدد نعدي ب ة منعدد األئمَّ : «9له وقو

، عرش أمرياً  ا: «يكون من بعدي اثنه وقول]] ٩٦ص [[/

 . هم من قريش»كلُّ 

  عيلٌّ  كام نصَّ  ،دهمن بع إمام منهم عىلٰ  كلِّ  الثاين: نصُّ 

ه دول ىلٰ ن العسكري عم صُّ الن ٰى تهان أنْ  احلسن، وهكذا إىلٰ  عىلٰ 

 . املهدي 

ن  ، وغريهم ممَّ وماً ون معصيك اإلمام جيب أنْ  نَّ : أ لثالثا

 مل يكن معصوماً منهم  واحدٍ  يف زمان كلِّ له اإلمامة عيت ادُّ 

 يكون هو اإلمام دون غريه. باإلمجاع، فيجب أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريامل /ةهليَّ اإلاللوامع 

 : األحد عرش امةإم الرابع: يف البحث]] ٣٤٤ص [[

 ه وجوه: علي لُّ ويد

ل قا والنصِّ  ةال بوجوب العصمة واألفضليَّ ق  من كلُّ : لاألوَّ 

ا  يقل مل يقل، فلو قلنا بإمامة غريهم لكان إمَّ من مل  بإمامتهم، وكلُّ 

عليه، وهو  صوصاً وال منضل وال أف بإمامة غري معصوم قوالً 

  ، يف غريهم دهاوجوة وب الثالثبوجو الً أو قو ،مباطل بام تقدَّ 

 متهم، وهو املطلوب.لقول بإماا إلمجاع، فتعنيَّ ل باباط وهو

 يَ  :قوله تعاىلٰ الثاين: 
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
ِطيُعوا  َها ا�

َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
 آَمنُوا أ

رِ 
ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
�ُ  ا�ر�ُسول

ْ
 .]٥٩اء: [النس مْ ِمن

مر، وال أل اويلألُ  بالطاعة طلقاً م أمراً  أمره وجه االستدالل: أنَّ 

مر بالقبيح، وهو حمال عليه  لزم األوإالَّ  ، للمعصومإالَّ  ذلك جيوز

كونون هم املرادون، وهو في ،معصوم غريهم باإلمجاع ، وال عاىلٰ ت

 املطلوب.

 ،اهللارسول  يا ل: قلت:قا ،ده ما رواه جابر األنصاريؤيِّ ويُ 

 :9 قال ؟األمر ولوأُ ]] ٣٤٥ص [[/ فمن ،عرفنا اهللا ورسوله

ثّم ابنه  ،احلسنعده ابنه وب ، هلم أخي عيلٌّ أوَّ  ،ربا جاخلفائي ي  م«ه

 ».د احلسني تسعة من ول ثمّ  ،احلسني

عليهم بأسامئهم من  تواتر النصِّ  اإلماميَّة الثالث: نقل
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بكتاب  اهيكون ،يثحادكتب األ، وهو مشهور يف 9 النبيِّ 

 الكفاية.

 نْ مَ  عىلٰ  منهمواحد  لِّ ك  نصَّ  راً متوات  اً أيض  ة يَّ إلمام ال الرابع: نق 

  ه.له فيمن بعد ل وإمامته وجب قبول قواألوَّ ثبت عصمة  لـامَّ بعده، و 

قال: بينام   ،وقق اخلصم كخرب مرس اخلامس: ما ورد من طري

م إليكعهد  هل :شابٌّ  هنحن عند عبد اهللا بن مسعود إذ يقول ل

 وإنَّ  ،سنِّ حلدث ال كإنَّ  ل:قا ؟فةليكم كم يكون من بعده خنبيُّ 

ه يكون بعده أنَّ  9ينا إله أحد! نعم عهد ي عنألنسما  يشءهذا 

 بني إرسائيل.عدد نقباء  خليفة اثني عرش

قال: سمعت رسول   ،ري عن جابر بن سمرةالبخا ٰى ورو

 لُّ »، وكقريشن م مهة كلُّ خليف يقول: «بعدي اثنا عرش 9 اهللا

 ون. يُّ نم املعمن قال بذلك قال: إهنَّ 

قد « :قال إلبراهيم هللا ا : أنَّ وراة التيفاء ه جنَّ لسادس: أ ا

 ،هوباركت علي ،إسامعيل]] ٣٤٦/[[ص  عاك يفأجبت د

 ».وسيلة اثني عرش عظيامً  ،اا جد� مته جد� وعظَّ 

  ىلٰ جز ععامل وظهر ،ةماماإل ٰى عواحد منهم ادَّ  كلَّ  السابع: أنَّ 

هلا أوَّ ف ،ٰى را الصغأمَّ  .اماً مفيكون إ وكان أفضل أهل زمانه، ،دهي

 ومن وقف عىلٰ  .رهم أيضاً اتعة، وثانيها بتوالشيتر ابتو علومم

   مكابر ومعاند. ره إالَّ نكِ وثالثها ال يُ  .ظهر له ذلك كتاب اخلرائج

 م. فتقريرها كام تقدَّ  ،ٰى ا الكربوأمَّ 

  ،م ة يف طاعتهلزيادة املشقَّ ئكة، ملالا من ة أفضلئمَّ فائدة: األ

راهيم ل إبوآ ،اهيمإبر من آل مهنَّ وأل .والغضب ة الشهوةضملعار

 ص.لوجود املخصِّ  ،م العموموال يلز .يةلآل ،أفضل

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  السيورياملقداد  /نافع يوم احلرشال

ة املعصومني  ]]١٢٧[[ص / بعد يف بيان أسامي األئمَّ

 :	عيلٍّ 

ثّم  ،احلسن  ده ولدهع: ثّم من بمة احلّيل]العالَّ  [أي الق 

 ّم حمّمد بن عيلٍّ ث ،ني ساحل بن عيلُّ  ثمّ  ، سنياحل

بن  ٰى ثّم موس ،ثّم جعفر بن حمّمد الصادق  ، الباقر

ثّم حمّمد بن  ،الرضا  ٰى بن موس عيلُّ  ثمّ  ،جعفر الكاظم 

 سن بن عيلٍّ احل مّ ث ، يادّمد اهلبن حم ثّم عيلُّ  ،اجلواد  عيلٍّ 

ات وصل(ان لزمن صاحب ابن احلس دحممّ  مّ ث ، يالعسكر

 ابقة.ة الس، وباألدلَّ الحقه عىلٰ  سابق منهم كلِّ  صِّ بن )ليهمع اهللا

ثبات إ رشع يف ، ثبات إمامة عيلٍّ إمن  فرغ لـامَّ  قول:أ 

 وجوه: ذلك ة القائمني باألمر بعده، والدليل عىلٰ إمامة األئمَّ 

ه لذلك قو نفم ،9 من النبيِّ  النصُّ  :لوَّ األ جهالو

إمام أبو أخو ام مإبن ام اني إمساحل يدول : «هذا للحسني

 فضلهم».أ م قائمهم سعة تاسعهت ةئمَّ أ 

قال لـامَّ  :الق  ي،األنصاراهللا بن عبد  ا رواه جابرومن ذلك م

 يَ ]] ١٢٨/[[ص  :تعاىلٰ اهللا 
�
�
َ
ينَ ا أ ِ

�
طِ آمَ  َها ا�

َ
َهللا وا ايعُ نُوا أ

 وَ وَ 
َ

ِطيُعوا ا�ر�ُسول
َ
وِ� أ

ُ
رِ اأ

ْ
�
َ ْ
ُ�مْ  أل

ْ
ا ي :تقل ،]٥٩: ءنسا[ال ِمن

ألمر ا ويلرفناك فأطعناك، فمن أُ عطعناه، وفأاهللا عرفنا ، اهللال رسو

وأولياء  ،يا جابر ي«هم خلفائ بطاعتهم؟ قال:اهللا أمرنا  نالذي

  نحلسن بعده اّم مث ، عيلٌّ  يهلم أخأوَّ  ي،األمر بعد

حمّمد بن ، ثّم  ن احلسنيب ، ثّم عيلُّ  ّم احلسنيلده، ثو

م، ثّم السال ينِّم أهقراا أدركته ففإذ ،برجايا  كهرِ دوستُ  ، عيلٍّ 

بن  ، ثّم عيلُّ  جعفربن  ٰى  موس، ثمّ  جعفر بن حمّمد

 بن ، ثّم عيلُّ  ، ثّم حمّمد بن عيلٍّ  الرضا ٰى موس

بن احلسن يمأل ّمد ّم حمث ،  ن عيلٍّ سن ب، ثّم احل حمّمد

 .»ظلامً و ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  األرض قسطاً 

ام يوم  ار من األيَّ اخت اهللا  نَّ إ ه قال: « نَّ أ  9نه ع  ي و ما ر ذلك ومن 

لة القدر، واختار  لي  هر رمضان، ومن الليايل من الشهور ش اجلمعة، و 

  ل، ُس الرُّ  من  رين اختا ل، و ُس من الناس األنبياء. واختار من األنبياء الرُّ 

ن  ر م ، واختا سني حلسن واحل ا  عيلٍّ  ن ا، واختار م علي�  ي واختار منِّ

ينفون   ، لده من و ]] ١٢٩ /[[ص  - وهم تسعة  -  ء صيا األو سني حل ا 

  جلاهلني». نتحال املبطلني، وتأويل ا ني، وا ضالِّ ين حتريف ال عن هذا الدِّ 

 ،حقهال منهم عىلٰ  واحدٍ  كلِّ نصِّ املتواتر من  :الثاينالوجه 

 قاهتم.طبختالف ا عىلٰ  اإلماميَّةنقلته  ،ٰىص ُحي  الذلك كثري و

 يشء وال، يكون معصوماً  أنْ  بجيام اإلم نَّ أ :الثالثوجه لا

فقد  ،لوَّ ا األم. أمَّ من غريهم بإما يشءعصوم، فال غريهم بممن 

فيهم   أحد إالَّ  ع العصمة يفدَّ ه مل يُ نَّ أ فباإلمجاع  ،ا الثاينأمَّ و .بيانه مرَّ 

 م.تقدَّ كام انه وبي ة،حد منهم، فيكونوا هم األئمَّ وا مان كلِّ ز يف

أهل   من واحدٍ  من كلِّ  فضلأ وا كان مهنَّ أ  :عالرابالوجه 

 ،ةأئمَّ  فيكونوا ،يخب السري والتوارتُ كُ  معلوم يف م، وذلكزماهن

 الفاضل. ضول عىلٰ لقبح تقديم املف

وظهر   ، مةإلماا ٰى عواحد منهم ادَّ  كلَّ  أنَّ  :اخلامسالوجه 

 . فيكون إماماً  ،يده عىلٰ ز عجامل
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  ،بهم تُ كُ  يف  ةيَّ امإلماا لته زاهتم قد نقعجوم ،متقدَّ قد  ذلك وبيان

 وغريه من ي،للراوند )اجلرائحخرائج (اب ذلك بكت يف فعليك

 .هذا الفنِّ  ب يفتُ الكُ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /رشاد الطالبني إ

يف   :لبحث الرابعا :]مة احلّيل العالَّ [أي  قال  ]]٣٧٤[[ص 

 :ي عرش الثنة ائمَّ إمامة باقي األ

مة  ماصاص اإلختمام وجب ااإليف  صمةالع جوبو انَّبيَّ  لـامَّ 

من  ذ كلُّ إ، مجاعخرق اإل لزم الَّ إ، و عرش ية االثنباألئمَّ 

 ة دون غريهم. مامتهم خاصَّ إقال ب أثبت العصمة

 9 نبيِّ ال سلف بنصِّ  عن لفاً وللنقل املتواتر من الشيعة خ

 ده.من بع عىلٰ  مامإ لِّ ك صِّ وبننهم،  واحد واحد م كلِّ  عىلٰ 

يف   وال ساواهم أفضل منهمن زماهنم مل يكيف  همغري نَّ وأل

موجود  كان أفضل من كلِّ م يف زمانه واحد منه الفضل، بل كلُّ 

 مامة.باإل ، فيكون أوىلٰ يه من أشخاص البرشف

ثبات إمامة  إرشع يف   يلٍّ إمامة ع باتثإمن فرغ  لـامَّ أقول: 

 زينني حلسابن  حلسني، وعيلُّ وا حلسن،وهم: ا، ةئمَّ باقي األ

د الصادق، فر بن حممّ الباقر، وجع بن عيلٍّ د ابدين، وحممّ الع

 ٰى ن موسب]] ٣٧٥/[[ص  اظم، وعيلُّ بن جعفر الك ٰى وموس

سن بن واحلادي، د اهلبن حممّ  اجلواد، وعيلُّ  د بن عيلٍّ الرضا، وحممّ 

سن ابن احلن الزما ة صاحبالعسكري، واخللف احلجَّ  يلٍّ ع

 .ني)عأمجهم علياهللا ات صلو(

 ذلك وجوه: عىلٰ  لناو

 ة وجب أنْ ماميف اإل كانت العصمة رشطاً ام ه كلَّ ل: أنَّ وَّ األ

ا فالتايل مثله. أمَّ  ،م حقٌّ هم، لكن املقدَّ ة دون غريئمَّ ونوا هم األيك

 من كلَّ ألنَّ ف ،ةطيَّ ا بيان الرشوأمَّ  ا.م بياهنتقدَّ قد ف ،مة املقدَّ يَّ حقّ 

 يقل من مل لُّ ، وكهمتاممإبمام قال اإلوب عصمة قال بوج

وجوب  لنا عىلٰ ، وقد دلَّ مامتهمإمل يقل ب وب العصمةوجب

مجاع، وهو باطل، لإل بتناها لغريهم لكان خرقاً صمة، فلو أثالع

 ة، وهو املطلوب.ئمَّ فيكونوا هم األ

 كلِّ  عىلٰ  9 النبيِّ  نصَّ  متواتراً  نقالً  ةالشيعنقلت  ين:االث

أل ر يممشهوثري ك كذل، وباسمه ونسبهحد منهم واحد وا

 .وسالطر

 9اهللا قال: كنت عند رسول  ،ما رواه سلامن من ذلك 

وقالت:  ،فبكت ة فيه، فجاءته فاطم َض بِ قُ   مرضه الذييف

 امَ أ  ، فاطمة «يا الضيعة بعدك»، فقال: ٰى أخشاهللا، «يا رسول 

 تعاىلٰ اهللا  قه، وأنَّ مجيع خل اء عىلٰ م الفنحتَّ  تعاىلٰ اهللا  ت أنَّ علم

 لع ثانيةً اطَّ  مّ ، ث[منها] أباكِ  ة] فاختارعال[اطِّ  رضألا ىلٰ إع لاطَّ 

أجعله  ، وأنْ وزيراً ا وذه ولي� أختَّ  مرين أنْ ، وأ ا زوجِك فاختار منه

 خري علِك وب ،تعاىلٰ  هللاخري أنبياء  تي، فأبوكِ مَّ خليفتي يف أُ 

 لع ثالثةً طَّ ا ، ثمّ هيلمن أ  ]حق [يب ل من يلأوَّ  األوصياء، وأنِت 

دا اء، وحسن وحسني سيِّ دة النسسيِّ  أنِت ، فوولدكِ  اركِ اختف

يوم القيامة،  ىلٰ إئي بعلك أوصيا ة، وابناشباب أهل اجلنَّ

  واحلسن واحلسني، ثمّ  وصياء بعدي أخي عيلٌّ واأل

 . »سنين ولد احلم ةتسع]] ٣٧٦ [[ص/

مام،  إن م، ابامإولدي : «هذا ه قال للحسني أنَّ  9ه وعن

 أفضلهم». همقائم سعهمتا ،عةة تسمَّ أئ مام، أبوإو أخ

 ا يَ : عاىلٰ نزل قوله ت لـامَّ قال: هللا، اوعن جابر بن عبد 
�
�
َ
َها  أ

يَن آَمنُ  ِ
�

 ا�
َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
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َ
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ْ
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ه، فمن ورسول اىلٰ تع هللاعرفنا اهللا، قلت: يا رسول  ]، ٥٩اء: النس[

: بطاعتك، فقال  طاعتهم اىلٰ تع اهللان ذين قرر المأل اويلأُ 

 بن أيب هلم عيلُّ أوَّ  ،دي املسلمني بعة وأئمَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .نيتسعة من ولد احلس عدَّ  احلسني»، ثمّ  احلسن، ثمّ  طالب، ثمّ 

د  ا نحن عن قال: بين ،وقخلصم ما رواه مرسق ارُ طُ من  وأيضاً 

كم كم  يُّ نبليكم هد إهل ع :ابٌّ شه ل لذ يقوإ ،عودبن مس اهللاعبد 

ما   ءيشهذا  نَّ إو ،ك حلدث السنِّ نَّ إ ؟ فقال:يكون من بعده خليفة

 اه يكون بعده اثنأنَّ  9د نا حممّ عهد إلينا نبيُّ  سألني أحد عنه، نعم

 .ائيلرس إي بن دد نقباءة عيفخل عرش

ت رسول  معقال: س ،بن سمرة البخاري عن جابر ٰى ورو

 قريش». هم منكلُّ ة خليف عرش اي اثنبعد كون«ي يقول: 9 هللا

 ابعده اثنة ئمَّ األ نَّ أ   ن رواياهتم، فقد بنيَّ وغري ذلك م

 عرش خليفة.

مامة  من قال هبذه املقالة جعل اإل فنقول: كلُّ ]] ٣٧٧ص [[/

 .ٰىص الباب كثرية ال ُحت  هذا يفخبار األ، ويهمف

 لفاً هم خشارتانيف البالد وكثرهتم  يعة عىلٰ الشث: نقلت الثال

الحقه،  حد منهم عىلٰ وا من كلِّ  النصَّ  متواتراً  ف نقالً ن سلع

 وهو املطلوب.  ،هم إماماً واحد من لُّ فيكون ك

ن  د م واحد واح واحد منهم كان أفضل من كلِّ  كلَّ  الرابع: أنَّ 
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مام إواحد  يكون كلُّ  ، فيجب أنْ شخاص البرشأ ن م[ هل زمانهأ 

فضول، ملمة اإما مام، أوإن من امزال لزم خلوّ  الَّ إو ]،زمانه

 ،لم أفضأهنَّ  اوأمَّ  .ة، وهو املطلوبأئمَّ مها حمال، فيكونون وكال

 توارخيهم وتواريخ غريهم. قف عىلٰ  ملن وفذلك ظاهر بنيِّ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧(ت  ايضيب)/ ال٢(ج يم ستقالرصاط امل

 عىلٰ  فرة ملتظاوص امن النص فيام جاء ]]٩٨[[ص 

 :	الده أو

 رواية الشيخ أمحد بنملستقبلة ا قطاباأل الب هذهغ أنَّ  ملاع

عن  ،فر الطويسلشيخ أيب جعوا ،اش اجلوهريد بن عيَّ حممّ 

د بن عبد اهللا  والشيخ حممّ  ،عبيد اهللا الغضائرياحلسني بن 

 ي.بن بابويه القمّ  د بن عيلِّ مّ فر حمعلشيخ أيب جوا ،الشيباين

ه بصائر ابكت يف سن الكيدريني بن احلاحلسبن  دمّ قال حم

د بن سعيد بن مام حممّ أجاز يل الشيخ اإل :سضائر القدبحنس األُ 

عن الشيخ  ،لدهب األصحاب عن واتُ رواية كُ   الراونديهبة اهللا

 ،سنيحلأيب الرضا اام د اإلمعن السيِّ  ،وعنه .أيب جعفر الطويس

وح أيب الفتعن  ،هعنو .عن الطويس ،د بن معبد احلسينيعن السيِّ 

عن أيب  ،وعنه .شابوريرمحن النيال عبد ه املفيدعمِّ  نع ،اخلزاعي

رواياته عن  ،جعفر الطويسبن أيب  عن عيلِّ  ،لفضل احللبيا

ين الطربيس وعن الشيخ أمني الدِّ  .لفتوح الرازيالشيخ أيب ا

 ار الرازي.جلبَّ ابد عن املفيد ع ،اكالمه

ه نَّ ا ألأصحابن ة أسانيدد مع كثراسنا هذا اإلام اخرتنوإنَّ  :قال

الطويس أخذ عن والشيخ  ،أقرانه د عىلٰ رَّ  من تفإالَّ ه يس يف رجالل

وعن الشيخ  ،سنيأيب القاسم عيل بن احل ٰى علم اهلد د األجلِّ السيِّ 

د حممّ  ر بنظفَّ يب اجليش املن أ وأخذ املفيد ع ،أيب عبد اهللا املفيد

عيل بن بن إسام أيب سهل منياملتكلِّ  وهو أخذ عن شيخ ،البلخي

 ار أباوهو لقي البحر الزخَّ  ،ٰى ن موسب سنتي خال احلوبخلنا عيل

 .د احلسن العسكري حممّ 

بيد اهللا وابن أيب  عن احلسني بن ع ويس أيضاً ذ الشيخ الطوأخ

اهللا عبد  د بنعن سع ،انطَّ قال ٰى د بن حييعن أمحد بن حممّ  ،جيد

ن  وكان م ، نييِّ القمّ يخ شي القمّ  عن أمحد بن إسحاق ،يالقمّ 

 .املهدي زمان ب الاحص ٰى ورأ  ،ريسكعلا واصِّ خ

ن  د بن جعفر بعن حممّ  يس أيضاً وأخذ الطو]] ٩٩[[ص /

 ،ن داود بن القاسم اجلعفريع ،أمحد بن أيب عبد اهللا عن ،ةبطَّ 

ين وأيب احلسن الثا جعفرلة عند أيب ملنزم اوكان جليل القدر عظي

  ن وا عأخذهم و ،)ليهمت اهللا علواص(ذ عنهم وأخ ،دوأيب حممّ 

 الربِّ  يل إىلٰ جربائ إىلٰ  9 النبيِّ  إىلٰ  عيلٍّ  م إىلٰ مام إمام إ ائهآب

 و يقاربه. ملسلمني إسناد يشبه هذا أ من ا ألحدٍ  وليس ،اجلليل

 ،ليهمه عسولاهللا ور ملا علمت وستعلم من نرص :قلت

بت هم الثاووصف جدِّ  ،يدهيم الباهرة عىلٰ  عالماأل وإظهار

ن  هلم ميصة نقمد اهللا بح أحد ينقلمل و ،الت فيهمقه الكامصد

د األتباع يف وتزهُّ  ،ء نورهمإطفا مع حرصهم عىلٰ  ،أعدائهم

 ٰى وكعبة التق ،الوجود يف زمانهم لَ واحد منهم عَ  بل كلُّ  ،باعهماتِّ 

وتقتدي أكابر  ،أقواله إىلٰ امء ع أماثل العلترج ،تهوالوجود يف آيا

 دُّ وتش ،لان احلحاسبماألمثال ب هلم رضوتُ  ،هبأفعال الفضالء

د موهتم أعالم ومنازهلم بع ،وسلب املجال ،كاملب الجلل لحاالر

رة مغمو ،ينعمورة بخلفاء الدِّ غم حسدهتم مر شيعتهم عىلٰ 

ة بالذلَّ  وجترُّ  ،واهبمألب األعداء سجوداً  خترُّ  ،نيبحلفاء النبيِّ 

 خلشوع لتقبيل أعتاهبم.وا

 نْ أ  همَّ ف ،ننيؤماملمري أ  ةاد زيارني أرلِّ ض املتوبع أنَّ  وقد روي

من خري  ي�اح إماماً  ألنَّ  ،لال ترتجَّ  :نيفقال له بعض الشقيِّ  ،لجَّ يرت

 :وأنشأ يقول ،رأسه بالسيف ٰى رم فأهلمه اهللا أنْ  ،تإمام ميِّ 

   هوك ببابمللتزاحم تيجان ا

  لسالم ازدحامهاا ومي ويكثر يف 

   لتترجَّ عيد من بإذا ما رأته 

  ها هامل ترجَّ  فعلتمل هي  فإنْ  

  ٰى ملصطفوا ،قوم إذا انتسبوا ه اهلمم إىلٰ وجَّ تتكيف ال و

 إنْ  ،رضاليهم األمالك واألفالك الت إأدَّ  ،واإذا انتدب واملرتٰىض 

 اقالوا نطقو وإنْ  ،العباب واواضمحلُّ  ،لوا السحابجادوا بخَّ 

 .ابطم وفصل اخلكَ وسبقوا باحلِ  ،صوابلبا

   لصاً خم لودَّ ا ن أصفاهمالقوم م هم

  ٰى سبب األقوبال خراهيف أُ  كمتسَّ  

   ٰى دهم هوالؤهم فرض وحبُّ 

  ٰى هم تقووودُّ  ٰى وطاعتهم قرب 

نا تد ألئمَّ وشيَّ  ،ٰى منا من كلمة التقوما أهل ه احلمد عىلٰ فللّٰ 

ذلك  يضاف إىلٰ  وليحسن أنْ  ]]١٠٠، /[[ص ٰى تقو ال ربوعاً 

 :ٰى يب سلمري بن أ هشعر ز
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   مكر الشمس منفوق عد قولو ت

  أو جمدهم قعدواهلم قوم بأوَّ  

   كان من نعم ما  دون عىلٰ حمسَّ 

  سدواُح  منهم ما له ال ينزع اهللا 

 :ففي هذا الباب أقطاب ر هذاإذا تقرَّ 

 . نادراً ء إالَّ سامألعن ذكر جمموع ا دد املجرَّ لعديف ا :لاألوَّ 

 ب.تيرتسامء والصاحب لألعدد املليف ا :والثاين

بعد ثبوت  ،  من بعدهاملتعنيَّ  عىلٰ  واحدٍ  لِّ ك نصِّ يف  :الثالثو

 ه. إمامت

ت عليهم مع دعواهم جز التي خرجمن املعا يشءيف  :والرابع

 .ةاإلمام

 :صوصوفيها ن ،ل ففيه فصولا األوَّ أمَّ 

: 9 من قول النبيِّ  وغريها ابيحا أخرجوه يف املصم :منها

 لاز ي«ال: 9وقوله ، ش»قري هم منلُّ ك ثنا عرشة امَّ ئ«األ

يزال هذا األمر  «ال: وقوله، خليفة» اثني عرش إىلٰ  زيزاً عاإلسالم 

 .»نانبقي منهم اثيف قريش ما 

ه حيح ل من أجزاء ثامنية من ص اجلزء األوَّ  وأسنده البخاري يف

 .ضاً وعن ابن عمر أي  ، خر عن عيينة آ  ضع موويف  ، بر بن سمرة عن جا 

ود ا وأبو د ، ة ف ل ت خم  ق رُ بطُ حيحه من ص خر مواضع أُ  نده مسلم يف وأس 

دي يف مواضع من اجلمع بني واحلمي  ، والثعلبي يف تفسريه  ، نه َن ُس يف 

  ة يف موضعني.اجلمع بني الصحاح الستَّ  ويف   ، صحيحني ال 

ه يف مِّ وأُ ل عيله بالنزول بإساماهللا خلي أمر :يدّ ويف تفسري السُّ 

 ،امً ا عظينبي�  منهاعل جو ،تهيَّ نارش به ذرّ  «إينِّ : وقال ،بيته التهامي

 ».ني عرش عظيامً ه اثتيَّ من ذرّ و

ضب األثر اش كتاب مقتعبد اهللا بن عيَّ  د بنف حممّ وقد صنَّ

 إمامة االثني عرش. يف

قبل قيام  يأيت عرش ثنيومتام اال ،منهم أربعة قد مٰىض  :قالوا

 ،ألحاديث يف اايلالتو ال دليل عىلٰ ]] ١٠١ص /[[ إذ ،الساعة

 يل.تواملاله قوكام ي عيلٍّ نسل من  مأهنَّ  وعىلٰ 

«اخلالفة بعدي  : بيِّ قول الن وقد رويتم ،لكم ذلك  يتمُّ ال :اقلن

ص الواردة والنصو، »عضوضاً  ري ملكاً تص ثمّ  ،سنةثالثون 

 .تواليهم ىلٰ وع ،م من أوالد عيلٍّ كوهن عىلٰ  دلُّ بتعيينهم وأسامئهم ت

من  روناملشهوم أهنَّ ل بهذا العدد قا ال بوجوبمن ق  ألنَّ كلَّ و

 .دأح دون كلِّ   نيساحلد ول

:  9 ه الفريقان من قول النبيِّ ما نقل النصِّ  ٰى ا جيري جمروممَّ 

 .آخره إىلٰ  »...بيتي فيكم كسفينة نوح«مثل أهل 

 )تياراالخعتبار يف إبطال اال(يف كتاب رب أسند احلسني بن ج

 بتىلٰ املة حطَّ ب باه نَّ إ« :يف عيلٍّ  9 النبيِّ قول  ذي الشهادتني  إىلٰ 

عنها  ف سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلَّ ل ثَ فيكم مَ له ثَ مَ  ،به

  أنَّ الَّ إ ،اسعن ابن عبَّ  ،لشافعياملغازيل ا وأسند نحوه ابن ،»ٰى هو

ل أهل ثَ «مَ  :ةميَّ أُ عن  ،ابن األكوع ويف رواية ، تي»ل أهل بيثَ «مَ : فيه

 يفو ،تي»بي ل أهلثَ «مَ : رٍّ ذاس وأيب ن عبَّ وايتي ابرويف  ،بيتي»

 . عنها غرق» فلَّ «ومن خت: امهرآخ

 اممان فكأنَّ «من قاتلنا آخر الز: يب ذرٍّ عن أ  ٰى خرويف رواية أُ 

قال  حيث ،ةللفرقة املحقَّ  ذلك بياناً  وكان، ال»قاتل مع الدجَّ 

ثالث  ة عىلٰ مَّ ستفرتق هذه األُ «: ينقريف رواية امل 9 النبيُّ 

 ثنتيا حدة إىلٰ والق افرتوت ،ةاحد وإالَّ  ةهالكها عني فرقة كلِّ وسب

 . ة» واحدها هالكة إالَّ ة فرقة كلِّ عرش

 :قال البخرتي

   كم هللا عايصخمالف أمر

  أثاما ٰى كم يلقومنكر حقِّ  

   مقدِّ وليس بمسلم من مل يُ 

ٰ  يتكم وإنْ وال    صاما و صىلَّ

 :ل شاعر آخروقا

   د فنوحه ان املعاطوفإذا فاض 

  لكفُ له  ص الوالءخالوإ يلٌّ ع 

 :اصمرو بن العع لوقا

   لك نوحهو النبأ العظيم وفُ 

  ب اهللا وانقطع اخلطابوبا 

 :بتذني

  : خملف فيكم الثقلني«إينِّ : 9قوله  ني املسلمنياشتهر ب

كتم هبام متسَّ  ا إنْ م ، يتيأهل ب]] ١٠٢[[ص /، اهللا وعرتيت  تابك

 .يقاً رطوثامنني ن تسعة ميه ردوكره ابن موقد ذ ،»واتضلُّ لن 

 .أنا من العرتة :رو بكوقد قال أب ]:لواقا[

سان يقول اإلن فإنَّ  ،املجاز مع إمكان محله عىلٰ  ،خرب شاذٌّ  :قلنا

 هذا ابني. ،هذا أيب :لألجنبي

 .جباحلقيقة وا مل عىلٰ احل :قالوا

  س من أهله لينَّ فإ ،«أهل بيتي»: 9له قونها يمنع م :قلنا
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مجيع  عىلٰ  طلقرتة ألُ العمن ه يد أنَّ عبال عىلٰ  طلقو أُ لو ،عاً البيت قط

 من وصله.  ذ ال بدَّ إ ،م من العرتةبني آدم أهنَّ 

 وال يلزم نفيه ،هبامك الضالل عن من متسَّ  يُّ النب ٰى نف :قالوا إنْ 

 .ة منهامخاصَّ ك بالعرتة من متسَّ  عن

اب  لكتا إىلٰ  حيث ضمَّ  9 لنبيِّ ا زم العتب عىلٰ ن يلكا :ناقل

وقد  ،همن غريدو بالضمِّ هم صيصخال وجه لتو ،دة فيها ال فائم

ة  نيطت صحَّ  وإنْ  ، قطع بإمامتهمفيجب ال ،تواتر النقل فيهم

إزاحة م ك بقوهلراد بالتمسُّ أ  9 النبيَّ  ألنَّ  ،قوهلماإلمجاع ب

 . النعمةوهللا  ،العصمةفه بوصمن  واحدٍ  يف كلِّ  فال بدَّ  ،ةالعلَّ 

 :نيب آخرتذ

 أنَّ  طريقاً ني الثوث من مائة باق املن يف كتاب يهمردوبن ذكر ا

 وفاطمة واحلسنان. عرتة عيلٌّ ال

«ترد : 9 بيِّ رفة قول الناد بن يعقوب يف كتاب املععبَّ وأسند 

 ،تيمَّ ن أُ وراية فرعو ،راية العجل :تمخس رايا وض عىلٰ تي احلمَّ أُ 

 ،جههو يسودُّ واحد ف آخذ بيد كلِّ و ،ية املخدجورا ،نفال وراية

ا م :لفأقو ،باعهأت ذلكوك ،أحشاؤه فقختو ،هرجف قدماوت

واضطهدنا   ،بنا األكربذَّ ك :فيقولون ؟أخلفتموين يف الثقلني

فوا ظامئني فينرص ،اسلكوا ذات الشامل :فأقول ،صغراأل

 ئد الغرِّ وقا ،نيؤمنيرد أمري امل ثمّ  ،ال يذوقون منه قطرة ،نيمسودِّ 

 ما :ولفأق  ،اعهووجه أتبجهه و بيضُّ في ،هفآخذ بيد ،لنيملحجَّ ا

 ،نا األصغرونرص ،تبعنا األكرب :قولونفي ؟يف الثقلنيين تموأخلف

ووجوههم   ، امهم كالشمسووجه إم ،فونبون وينرصفيرش

 .كالبدر»

 ند اهللا أنَّ ع غداً  اشهدوا عيلَّ  :ثقال احلار]] ١٠٣[[ص /

هللا د اعن غداً  وا عيلَّ اشهد :خروقال ص ،ثنيحدَّ احلكم بن  صخر

الربيع  ند اهللا أنَّ ع اً غد ا عيلَّ هدواش :انحيَّ وقال  ،ينثدَّ ان ححيَّ  أنَّ 

 ،ثنيحدَّ  كاً مال  أنَّ عند اهللا اشهدوا عيلَّ  :الربيعوقال  ،ثنيحدَّ 

أبو وقال  ،ثني بهدَّ ح أبا ذرٍّ  اهللا أنَّ  عند اشهدوا عيلَّ  :وقال مالك

وقال  ،ني بهثدَّ ح 9اهللا  رسول نَّ عند اهللا أ  وا عيلَّ اشهد :ذرٍّ 

 .»ي به عن اهللاثنجربائيل حدَّ  عيلَّ اشهدوا «: 9 اهللال ورس

 :فصل )١(

يف كتابه  ورضب هلم ،ة من احلجج املاضني أبداالً جعل األئمَّ 

 : تعاىلٰ فقال  ،أمثاالً 
ْ
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َ
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ليلة العقبة  نصاراأل 9 بيُّ النيع با لـامَّ و ]،١٦٠ :فرا[األع

 ذلك طريقاً فصار  نقيبًا،  اثني عرش كممن «أخرجوا إيلَّ  :قال

نَ : قال تعاىلٰ  .وعددا مطلوباً  ،بعاً متَّ 
ْ
ُهمُ َو�ََعث

ْ
َ�ْ َعَ� ا ِمن

ْ
 نَ   اث

ً
 ِقيبا

  ]،١٢ ئدة:[املا
�
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ْ
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ْ
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 ، ٰى ة موسمَّ النقباء للقيام بأُ  ختارام اوإنَّ  ]،٣٦: [التوبة

وأجل  ، وغريها ،نساءوعدد ال ،اتف أوقات العبادعرَ بالشهور يُ و

 ،نيوايعيش احل ،الكواكبو وج االثني عرشالربوب ،مالتاملعا

 ومعادهم. شهم عاوال الناس ملستقيم أحة تألئمَّ وبا ،وينمو النبات

تضاءة  االسو ،ملعادهم ات يانبالعمل بالد السعادةل صحتهم فب

ه أنَّ  حديث ابن مسعود ل عىلٰ زَّ وهذا من ،من الضاللة بأنوارهم

مَ « :9فقال  ؟كم عدد األوصياء :9 بيَّ سأل الن اِء  َوا�س�

 
َ
وِج  اِت ذ ُ�ُ

ْ
 بُّ ور ،وجلربدد اعددهم ع ]،١وج: الرب[ �ا�

:  وقالتف عيلك ه عىلٰ دي وضع ثمّ  ،لشهور» وايايلام واللاأليَّ 

 .»آخرهم املهدي من ولده ]] ١٠٤ [[ص/و ،هذام هل«أوَّ 

ة أركان يَّ فللكيسان ،لمذهب ال خيلو من متثا وكلُّ  :قيل إنْ 

 .ع األربعيوالطبا ،سبيحات األربعةالتو ،البيت األربعة

 ،ةارلسيَّ ا والكواكب ،لسامواتوا ،نواألرضو ،البحار :ةيَّ وللسبع

 وضات.من املفرلك ذ غريو ،تداوألفاظ الشها

ة هذه الروايات ما أوجب صحَّ  ه منواتر يف هذيت مل :قلنا

د كام ذكرناه من  ليس هلا شاهو ،د خياالتبل هي جمرَّ  ،التالتمثي

وحكم بعدم  ،موقد قرهنم رسوله بكتاب رهبِّ  ،اتالرواي

 ،همخطئ منأل ،اء هبمواالقتد ،معهمن فوجب الكو ،قهمفرتاا

وختمهم   ،مئهعياهنم وأسامنهم بأوبيَّ  ،يهمف 9 بحديث النبيِّ 

يف مواطن  وقد نصَّ  ،مهة بجدِّ كام ختم اهللا النبوَّ  ،همرشين عبثا

أمر اهللا  ام ضح يف مواضع غري حمصورةوأو ،عليهم مشهورة

يه من هر فشتملا ا ،ة التواترورمت الشيعة ذلك برضعل ٰى حتَّ  ،فيهم

 لتكاثر.ا

 فمن ،ة اآلناتر حاصلالتويف  عتربةملالكثرة ا ب أنَّ ه :لقي إنْ 

 ؟من األزمان سالفكم فيام مٰىض ا أللمتم حصوهلن عأي

م نقلوا عن الكثريين أهنَّ  :لوَّ األ :للعلامء يف ذلك طريقان :قلنا

 يِّ النب لنقل إىلٰ ا ٰى انته أنْ  إىلٰ  ،نيرضين تكثري الطبقات السالفحلاا

) ٰ لم ذلك ا نعنَّ ألنسأهلم  ملا وإنَّ  ،)صومنياملع لهعليه وآ اهللا صىلَّ

 م. حاهلالرضورة من ب

زمان  مَ لِ لعُ  حادثاً  عليهم لو كان منتحالً  النصَّ  أنَّ  :والثاين
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دوث كح ،اهبحدوث غريه من املذزمان  مَ لِ كام عُ  ،حدوثه

خلوارج ومذهب ا ،يدن عبمن واصل وعمرو ب املنزلة بني املنزلتني

ة اجلنَّام يف ظَّ والن ،هللا  تناهي مقدوراتف يفالَّ والع ،التحكيمعند 

 والطفرة.

من هشام بن  عيلٍّ  عىلٰ  ن حدوث النصِّ زما مَ لِ فقد عُ  :لقي إنْ 

 اق.الورّ  ٰى ن أيب عيسوم ،ومن ابن الراوندي ،احلكم

 نا.ردِّ  حدِّ  ذلك عىلٰ  يردَّ   ملا جاز أنْ وإالَّ  ،ال :اقلن

أعداؤهم  غفلمل ي لكان كذلو كو ،التحكيم خارج :لقي نْ إ

 تقوية قوهلمفيه من  ملا]] ١٠٥، /[[ص ع تارخيهوضعن 

 . حهصحيوت

اجتامع  الغفري ذلك لكان عن  حدث يف اجلمِّ  لو :]قلنا[

تلك مل حتدث  فلامَّ  ،نهأذا شأحد ما ه عىلٰ  ٰى وال خيف ،وتوافق

 مل تقع عن تواطؤ.ا علمنا أهنَّ  ،النصوص

 .استدالله تمَّ لي هكتموي واحديضعها  جاز أنْ  :لقي إنْ 

 نه.عرفة زماه عدم منزم من كتامال يل :ناقل

 . ف زماهناعرَ ومذاهب مل يُ  نائعت صعَ دِ بتُ د افق :قيل إنْ 

 ابتداعها. م بك ُحي زماهنا مل َف رِ ولو عُ  ،ابتداعها َف رِ د عُ فق :قلنا

  حيتاج إىلٰ  فال  ،افرتائه د إىلٰ يدعوهم داع واح جيوز أنْ  :لقي إنْ 

 .ءاالفرتا يظهرال ف ،ماجتامعه

 فإنَّ  ،لنصوصألفاظ ا الختلف علوه بغري إمجالو افتع :]اقلن[

الشيعة يف نقلت  لـامَّ و ،فاق األلفاظوجب اتِّ ال يعي الواحد لداا

بل  ، دا ليست عن داع واحا أهنَّ علمن  ،فقةمتَّ  النصوص ألفاظاً 

ت هامَّ امل إذ هو من ،ٰى ال خيفه ثلوم ،ا الجتامعهمفاق األلفاظ إمَّ اتِّ 

لواحد الداعي اذا بطل إف ،نقلها إىلٰ  ي املخالفاعر دولتي يتوفَّ ا

 فلهذا كلُّ  ،هامصدر النبيَّ  أنَّ  مَ لِ عُ  ،ألفاظها ق يففااالتِّ  مَ لِ وعُ  ،هلا

لعلمه باستمرار  ،نيا أذعن لقبوهلاالد وامليل إىلٰ  ٰى من ترك اهلو

 اتر فيها.رشائط التو

يف  ان كامعد البلدبامع ت اظلففاق األيمتنع اتِّ  ال :قيل إنْ 

 فلامَّ  ،عدمهاتبامع فقا يف بيت رفة اتَّ لقيس وطا ءامر فإنَّ  ،دةاملوار

فكان اليوم الذي نظام  ،طرفة خطوط أهل بلده تنافسا فيه أحرض

 :واحداً فيه 

   هم مطيَّ  صحبي عيلَّ  هباف وقو

  داوجتلُّ  ٰى يقولون ال هتلك أس 

 . دوجتلُّ  :رفةطقال 

مل  ولوال ندوره ،اً شياء وقوعألأندر اذلك من  أنَّ  كَّ ش ال :قلنا

 ،تي مألت األقطارص اللفاظ النصوت أ فقاتَّ  لـامَّ و ،ام فيهخيتص

 ت عن داع واحد بال إنكار.ا ليسأهنَّ  مَ لِ عُ 

 9 عن النبيِّ  صدرت لتي تذكروهنا إنْ ص اوفالنص :قيل إنْ 

 إنْ و  ،معنهلكثرة املعتربة فيه دم اعلني فال تواتر ليف قوم قلي

 ،ينيف الدِّ  عظيامً  هارها لكوهنا أمراً ن وجب اشتيكثريصدرت يف 

 لتابعني.من اع إنكارها متنت اولو اشتهر

ملا  لو وقع  النصَّ  الكالم أنَّ  حاصل هذا : قلنا]] ١٠٦[[ص /

ا ا مل يقع فيهالقبلة وغريه عىلٰ  نصَّ  لـامَّ ه كام أنَّ  ،اخلالف فيهوقع 

 .الفاخل

 عىلٰ  مل ينّص  لـامَّ ه ام أنَّ ك ، ه اخلالفيقع فيمل  نّص لو مل ي :وقلنا

اشتهر اإلنكار  ه قدمع أنَّ  ،فالاخل فلم يقع فيهة وشبهه أيب هرير

 .ل والتابعنيصدر األوَّ املعتدين يف ال عىلٰ 

ة عهد(ن :النابغةقال  بن   وقال عيلُّ ه)، كثت بنو تيم بن مرَّ

 :جنادة

   من ظالمة ٰى ا أتكم مإلي ٰى ؤتأيُ 

ب صاح ٰى املصطف يصكم ووفي 

 :بقال عتبة بن أيب هلو

   ظلامهاشم  عىلٰ  بنو تيم تتولَّ 

  ا عن إمارته قدما علي� وذادوا  

  ،تهارها صدرت عن كثريين وجب اش إنْ  :مقولك أنَّ  عىلٰ 

 ،ينحيث وقعت يف كثري 9 رض بكثري من معجزات النبيِّ امع

 منري بة يف كثصحالت افختلوقد ا ،دين إنكارهاجلاحا وقد ذاع يف

وب وج نا جدالً ملو سلَّ و ،رارهاتك كاإلقامة وغريها معاألحكام 

تامن لكن دواعي الك ،ع فقد دواعي اإلستاره منتشار لكنَّاال

 ،من فضائلهم 9 بيُّ نال ام أظهرموجودة من احلسد لقوم ب

آخرين  ه عىلٰ شبَّ وت ،م من أقارهبمد آلخرين بام قتل أبوهواحلق

 ،همفي ه ناسخ للنصوصأنَّ  وافظنُّ ،يشقر ة منئمَّ األ :كربيب قول أ 

م لو عمل هبا اعتقدوا أهنَّ ا الصحابة تركوال جوهرأوا و امَّ لـم هنَّ أو أ 

 ا ناسخها مل يرتكوها. مل يعلمو

 .م كام سلفخللق الكثري إنكار املعلوا من يبعد :قيل إنْ 

ن تك مل ابةالصح زيد هنا أنَّ ون ،عنهسلفنا اجلواب قد أ :قلنا

م هم برهبِّ معرفت عىلٰ  اذهم العجل إهلاً مع اختِّ  ٰى سموم عارش قومُ 

 ولوال أنَّ  ،هار األمر اخلارق فيهموإظ ،البحر هلملق بف همونبيِّ 
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ك فام ظنُّ ،افته إليهمإض حد ق أ دِّ ص القرآن جاء بذلك منهم مل يُ 

 لصحابة القليلني.با

 اعيدوالن م مفيه ٰى ال اخللق رأ أحو رواحد لو تدبَّ  وكلُّ 

 : عاىلٰ ال توقد ق  ،ٰى طريق اهلدفه عن يرصا م ٰى واهلو
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 ىلٰ م عاعهالعاص وأتب وية وابنبري ومعاحة والزح طلوقد رصَّ 

«حربك : 9 قول النبيِّ  مع سامعهم  ،رب واللعنباحل عيلٍّ 

 ىلٰ فإذا جاز ذلك ع، حيث دار» ع عيلٍّ ر ميدو «احلقُّ  ،حريب»

 وز ال حمالة. أجتابعنيال فعىلٰ  ،هالعاملني بحال

 جاز أنْ  ،التي ذكرتم صوص للعللنلتامن اكاز إذا ج :يلق  إنْ 

 .اتيَّ رشعال وثوق بالف ،باداتة العمَّ تم األُ تك

 وصات.املنص نا بالرضورة عدم الزيادة عىلٰ علم قد :قلنا

فلهذا  ،مل تكن يف كثريين 9 النبيِّ  اتعجزم فلعلَّ  :قيل إنْ 

 . حدينن اجلاوقع اإلنكار هلا م

فقد   ،اً آحاد ادهافرأ  انتك وإنْ  ٰى نا معترهعلمنا توا قد :قلنا

 اترلتومن حصول ا مَ لِ فعُ  ،و متواتروه ،ارقاشرتكت يف األمر اخل

زنا كوهنا وكذا النصوص لو جوَّ  ،ٰى رشطه يف املعنصول املعنوي ح

 ،فوهو االستخال ،واحد  ٰى معناشرتكت يف  هاكنَّل ،آحاداً 

 .اً تواترفحصل العلم به 

وقد  ،صيانمنه عر ديص إذ مل ،حربهربه ح قدوا أنَّ اعت :قيل إنْ 

 .ةمجاع حجَّ واإل، نتلة عثاممن ق  صدر حيث مل يقتصَّ 

كيف ذلك وقد أمجع   ،البهتان ل من ب ،اهلذيانمن ذا ه :قلنا

ث املقبول بال ة باحلديجَّ اع حمجواإل ؟قتل عثامن عىلٰ  الصحابة

 نْ وإ ،يان عصفال اكان حق�  إنْ  فعدم االقتصاص ضاً وأي ،نكران

مع  احلقُّ و ،مع احلقِّ  «عيلٌّ : قوله ومها ،تالزمانملا انفكَّ  باطالً كان 

 .»عيلٍّ 

ات كان  عيَّ فيه من الرش َف لِ ات وما اختُ عجزامل فلعلَّ  :يلق  إنْ 

ضهم من  أو رآها بع ،عن نقلهاوب ن اشتغلوا باحلرلك ،متواتراً 

ا  فظهحيضهم بع واعتقدوا أنَّ  ،عنها يف تركها ين فتساهلفروع الدِّ 

 . ذا أمكن اجلاحدين إنكارهالهف ،الهنق ةلقلَّ  ارت آحاداً فص

ا  فإنَّ  ؟لكمحه الباب ويفت لينا هذاع يسدُّ  ومن الذي :قلنا

 لواواشتغ ،نقلتهفامت بعض  ،كان نقل النصوص متواتراً  :ولنق

بعضهم من رآه ]] ١٠٨/[[ص  أو ،دنيات الومهامَّ  باحلروب عنه

مجع  لنيالناق ة ه كان يف مجللَّ و لعأ ، كهين فتساهل يف تردِّ ع الفرو

 َومِ : كام قال تعاىلٰ  ،املنافقني من
ْ
ه

َ
مَ ْن أ

ْ
ٰ ِدينَِة ِل ا�

َ َ
��فاِق ا َ�َرُدوا �

 
َ

 ال
َ
ُمُهمْ  �

َ
واستخرجوا  ،نكتامال عىلٰ  فحرصوا ]،١٠١[التوبة:  ْعل

ضعفاء  فيهم وعىلٰ ن اعتقد م سوا فيها عىلٰ لبَّ  وطاً رش  لك النصِّ لذ

فقد لعنوا  ،مرواني بني هند وبنوالزمان كان ل وصاً صخ ،األذهان

 وشيعتهم يف همنبيِّ  وا أوالددورش  ،نا ألف شهر باإلعالعلي� 

 ،مكان وأوان يروي هلم فضيلة يف كلِّ  ا منوأخافو ،انبلدال

لرئاسة وموجب وهو حصول ا إنكار النصوص إىلٰ عي فالدا

سرب  ملن وملمع وذلك ،ر العباداتإنكا يوجد يف مل ،النفاسة

 العبادات.

عن سبيل  مل ينقله املنحرفون مكذوباً  لنصُّ ن اكاو لف يضاً وأ 

رهم فقد سخَّ  ،ةالفريَّ  كلمةالن هذه البط مَ لِ نقلوه عُ  لـامَّ و ،ماميَّةاإل

  ، ر دينهمقض عليهم أموين ، الف معتقدهما خيلنقل م اهللا سبحانه

 وسيأيت.  ،فلجهظاهر و ،حججه للعادة يف خرقاً 

بعض  فإنَّ  ،دهعن وتثبلقبل ا انه كملخالف لعلَّ قل ان :لواقا

 .عتشيُّ هم بالتَّ يُ ن ن ممَّ أو كا ،والسمني غثَّ ثني يروي الاملحدِّ 

قولة ملناديث اح يف مجيع األحقدَ يُ  القدح يمكن أنْ  هذا يف :قلنا

 ل قول خصمه بمثله.بطِ يُ  نْ أحد أ  لكلِّ إذ  ،ةمَّ لألُ 

 تواتر يف وال ،9 د النبيِّ ا بعودُّ األكثر ارت أنَّ  عندكم :قالوا

 .اتهم جد� لقلَّ  قنيالبا

م  أهنَّ  ل عىلٰ م فمحمولِّ ولو ُس  ،ة آحاديحديث الردَّ  :قلنا

 ما روي من معايص األنبياء. َل  ُمحِ كام ،وا األوىلٰ ترك

ن يكو امبل ربَّ  ،يناد الدِّ احتِّ ط فيهم شَرت املتواترين ال يُ  أنَّ  عىلٰ 

من  ريتواتر كث مكم أثبتُّ أنَّ  عىلٰ  . نيفملختلث صدر عن ا أوكد حي

 ،تراتت املتوام القراءاتُّ وأثب ،فيها استواء الطبقات ،عجزاتامل

بل واحدة فيها وردت عن  ،راتبعة املشهوالس ي منتهية إىلٰ وه

 ترات.ذلك عن كوهنا من املتواج برومل خت ،واحد

كم وعوامُّ  ،همتهبم لقلَّ تر وعلامؤكم ال يثبت التوا :قالوا

 . دهمعنفال علم  ،ون هلمدلِّ مق

ن وهبر النريي ،امؤنا فقد مألت اخلافقني رؤياهمعل امَّ أ  :قلنا

ن دُ املُ يف  ص عنهمفحِّ تُ  لو ٰى حتَّ ]] ١٠٩، /[[ص سناهم 

وا من  لكن تسرتَّ  ،يمأل األسامع ما من مربزهيم  دَ جِ لوُ  ،واألصقاع

ء علامء السو ٰى من فتو اً فواختفوا خو ،ة الرفض فيهمشناع
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 ،ورة عقوهلمبرض موراألُ  هذه فحصلت هلمم ها عوامُّ وأمَّ  .هملبقت

 ،تواطؤهمالكذب  يمكن عىلٰ ا عن قوم ال حيث فهموا وروده

ئز عجاه يمكن إيراد ذلك من البله والنَّ إ ٰى حتَّ  ،وطاهنمد أ باعلت

وجوب قبول خرب  ا عىلٰ صومنا أمجعوخ والعجب أنَّ  .وغريهم

 ،ال األلفو النصوص املائتنييف  لواقبومل ي ،هراً حد العدل ظااالو

 وائهم غري مألوف.هل ذلك ونلك

  مكن فيها خربفال ي ،تاالعلميَّ  ة اإلمامة منمسأل :قالوا إنْ 

 ات.يَّ الظنّمن  هألنَّ  ،حدلواا

يف نس كيدري يف كتاب بصائر األُ ن اليأجاب اإلمام قطب الدِّ 

ب جي ،تاعيَّ الرشة أحاديث يف ألئمَّ ه قد روي عن ابأنَّ اإلمامة 

وجوب إمامة  عىلٰ  ابوهلب ق تدللتم بوجو اسفهالَّ  ،قبوهلا ليكمع

 ؟ناقليها

عتقاد  ب اوجومن   أعمُّ بول اخلربق  فإنَّ  ،ا اجلواب نظرويف هذ

  أنْ إالَّ  .خمرب لِّ امة لكإلمولو وجب ذلك وجب اعتقاد ا ،امةاإلم

 وذلك ،صدرهاهم بصدق مجزم عىلٰ  دالٌّ  مهم بقبوهلاجز :يقال

 مام.اإل فهو ،عصوماملهو 

لة اإلمامة ليست من أركان أم مسندكع جلواب أنَّ يف ا قُّ احلو

زتم جوَّ  ذاوهل ،من اآلحاد تهايَّ حجّ  فالتزموا ،بل من فروعه ،ينالدِّ 

 ه قد صحَّ أنَّ  عىلٰ  .التواتر يبلغوا حدَّ  مل إلمامة أليب بكر بقومقد اع

 ،ةوالعامَّ  ةطريقي اخلاصَّ تر يف ذلك من اهللا التوا لنا بحمد

 شاء اهللا. إنْ  ريباً ق  دهسنورو

 ؟تر عندكم ومل يصل إلينااف توكي :قالوا

 ىلٰ ه إشبه ري عدم سبقم التواتيف العل رشط املرتٰىض  قد :قلنا

 . ها فيكمانَّبيَّ وقد  ،من حصوله متنعسامعه 

ر الرضا ن عيون أخبافيه نبذ م :فصل )٢(]] ١١٠[ص [/

 طلباً ها اهلا وألفاظرج حذفت بعض غريه يف النصوصو

 .مكنه الطعن يف رجالهيث ياحلدالطاعن يف  وألنَّ  ،الختصارل

ت  لدخ :قال ،الباقر با جعفر ث به جابر أ دَّ ما ح :منها

يدها   فإذا يف ،ني حلسئها بمولد اهنِّألُ طمة مواليت فا ىلٰ ع

ة ئمَّ «فيها أسامء األ :قالت ؟ذهما ه :فقلت ،ة بيضاءصحيفة من درَّ 

ا هسَّ يم نْ «قد هني أ : قالت ،نظر فيهاأل اينيهاولن :قلت ،دي»ول من

 ،ها»من ظاهر لكن انظرو ،أهل بيت نبيٍّ  أو نبيٍّ  أو ويصُّ   نبيٌّ إالَّ 

ة األئمَّ  ثمّ  ،ه آمنةمُّ أُ  ،اهللاد بن عبد م حممّ لقاسأبو ا :يهاا ففإذرأت فق

 ب.ك الكتايف ذل ه واسم أبيهواحد باسم كلُّ 

ده وقف من أرا )سناألُ  بصائر(يف كتاب  ريده الكيوقد أورد

ر له ه ذكوأنَّ  ،9 عن النبيِّ  أيضاً بر ارواه ج ونحوه، عليه

 .هتم هتم وعدَّ أسامءهم وصفا

أنا  «: يقول 9 نبيَّ ت السمع :اسعبَّ بن ل اا قام :منهاو

رون  مطهَّ احلسني والتسعة من ولد احلسنيواحلسن و وعيلٌّ 

طالب بن أيب  عيلُّ و ،نيد النبيِّ يِّ ا س«أن: وسمعته يقول ،»ومونمعص

 .»قائم املهديال موآخره ،نيد الوصيِّ سيِّ 

ن م نا عرش«اث: 9 قال رسول اهللا : عن عيلٍّ  :ومنها

فويل  ،ينتين طوخلقهم م ،ميوعل اهللا فهمي اهمأعطيتي أهل ب

م ال أناهلم هل ما ،هم صلتي القاطعني في ، ين عليهم بعديللمتكربِّ 

 .تي»اهللا شفاع

ولو ي أُ من ولد وأحد عرش أنا وعيلٌّ  ةمَّ «كيف هتلك أُ : قالو

ن ني ذلك مولكن هيلك ب ،آخرها واملسيح بن مريم ،هلااب أوَّ أللبا

 . »يمنِّه وليس لست من

  ،هلم أنت يا عيلُّ أوَّ  ،عرش ة بعدي اثنائمَّ «األ :9ال وق 

يديه مشارق  ذكره عىلٰ  ح اهللا تعاىلٰ وآخرهم القائم الذي يفت

 .ومغارهبا» ضراأل

فأمر  ،ائلمسسأله عن ي  عيلٍّ  دخل عىلٰ  رجالً  أنَّ  :هاومن

 ،ةلوصيَّ با عيلٍّ ل وأقرَّ  ،د الشهادتنيفتشهَّ  ،فأجابه عنها احلسن 

 ة باسمه إالَّ األئمَّ  ]]١١١/[[ص  من  حدٍ وا كلِّ  إىلٰ  شاروأ 

مألها يف ،يظهر أمره ٰى حتَّ  ٰى سمَّ يُ وال  ٰى كنَّ«ال يُ : ه قالفإنَّ  ،املهدي

ن ر أينظ«ا: لحسنل فقال  ،خرج ثمّ  ،»ت جوراً ئَ لِ مُ كام  عدالً 

فقال  ،فأخربه ،جيده فلم فخرج احلسن  ،»؟يذهب

 .»رض «هو اخل : عيلٌّ 

يب جعفر الطويس ن أ ا عمروي� ئره دري يف بصالكيه اوذكر

  ، اهللا بن جعفر وعبد  ،احلسند بن وحممّ  ،وعن ابن بابويه ،برجاله

 . املفيد أيضاً ورواه  ،سريدوأمحد بن إ ،ارطَّ عال د بنوحممّ 

يف قوله  الصادق  د إىلٰ  بن حممّ حلسنيا ما أسنده :ومنها

 : تعاىلٰ 
َ
 وَ َول
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 ق
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ام «إم : قال ]، ٥١صص: [القَ  ل

 . »إمام  إىلٰ 

َْمُد ِهللاِ « :ةوم القيامالشيعة تقول ي أنَّ  يه أيضاً وأسند إل
ْ
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 .»ولدهة من مَّ واألئ ا لوالية عيلٍّ هدان :أي ]،٤٣[األعراف: 

ِ  :له تعاىلٰ قو يف ليهوأسند إ
�

 ا�
َ
م� يَن ق

ُ
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 ]، ١٣ حقاف:[األ �نُون

 .»حدبعد وا ة واحداً األئمَّ  «استقاموا عىلٰ  : قال

م أمري هلأوَّ  ،امهدي�  ا اثنا عرشنَّ«م: ما قاله احلسني  :منهاو

يي اهللا  ُحي  ،وهو القائم باحلقِّ  ،لدي لتاسع من وم اخرهوآ ،ملؤمننيا

ه كر كلِّه ولو ينالدِّ   عىلٰ ه دين احلقِّ ب رظهِ ويُ  ،األرض بعد موهتا به

 ،نآخرويها ين فلدِّ ا فيها قوم ويثبت عىلٰ  يرتدُّ  بةغيله ون، كاملرش

 هَ  َمَ�ٰ : فيؤذون ويقال
ُ
 ك

ْ
ُد إِن

ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
تُْم َص ذ

ْ
  � اِدقِ�َ ن

والتكذيب بمنزلة  ٰى األذ يبته عىلٰ يف غين الصابر ]،٤٨ ونس:[ي

 .»9اهللا رسول ملجاهد بالسيف بني يدي ا

ابة حرد من الصو ه مافينذكر : فصل )٣(] ]١١٢[[ص /

 ،ليكون أضبط للطالب يالً تفص بام ورد عهتبِ نُ  ثمّ  ،يف عددهم مجاالً إ

ن وم ،همتصار تالنع باالق فمن ق  ،ءهؤال وسنعدُّ  ،ط للراغبوأرب

معرفة  إىلٰ  ٰى ومن ترقَّ  ،ذ ما سطرناه عنهمط أخسُّ لب التوط

 .يهموضوعة فب املتُ الكُ  عىلٰ  األسانيد أحلناه

 ،وأبو جحيفة  ،رة مبن س ر وجاب  ،عود مسبن ا : فمن الصحابة 

وأنس بن  ، وعبد اهللا األسلمي  ، هللا بد ا نه ع واب  ، اب وعمر بن اخلطَّ 

 ،سمرة بن ن الرمح بد وع  ، وب وأبو أيُّ  ، قتادة  وأبو  ، رة وأبو هري ، مالك 

 واثلة بنو  ، مامة وأبو أُ  ، رقم وزيد بن أ  ، وزيد بن ثابت  ، واخلدري 

 ،امن الي  وحذيفة بن  ، ك ال وسعيد بن م  ، حصني بن مران وع  ، األسقع 

وعبد  ، 9سول اهللا عي ر را ٰى أبو سلم و ، وسلامن  ، وأبو ذرٍّ  ، ر وعامَّ 

  .اهللا   لده عبد وو   ، اس بَّ والع  ، وجابر بن عبد اهللا   ، جعفر   اهللا بن 

يم  لَ ُس  مِّ وأُ  ،مةلَ َس  مِّ وأُ  ، وعائشة ،  اطمةف : اءلنسا ومن

  يل أسامئهم وعددهم يف تفص شاء اهللا إنْ  وسيأيت ،صاحبة احلٰىص 

 ذكورين وغريهم. املواة عن الرفصل مفرد 

ده كم كم يكون بعثكم نبيُّ حدَّ  هل :دابن مسعوسأل أعرايب 

وروي  .ليائإرس ء بنية نقباعدَّ  ،رشاثنا ع ،نعم: قال ؟من اخللفاء

ين ة من أحد وعرشوعن جابر بن سمر ،ذلك بطريقني آخرينعنه 

صحيح  (وبعضها يف  ، )سلمم صحيح (ها يف بعض ،طريقاً 

 ذكر ذلك الكيدري يف ،)ولياءة األحلي( بعضها يفو ،)خاريبال

ونحن أعرضنا  ،أيضاً وذكر أسامء الرواة ، )نسصائر األُ ب(كتاب 

 لة هبا.وف اإلطاعنها خ

 أنَّ  )روضة الواعظني(يف  اند اللبَّ حممّ  رةمعن س ٰى وحك

هم  تاسع ،سنيحلتسعة من ولد ا ،ثنا عرش«هم ا: قال 9 النبيَّ 

 .»قائمهم

«يكون من بعدي  :يقول 9 سمعت النبيَّ  :ةمرل ابن سقا

 :أليب فقلت ،صوته ٰى أخف مّ ث]] ١١٣/[[ص  ،خليفة» اثنا عرش

«اثنا : ضها بع ويف ،قريش» هم منلُّ «ك: قال :قال ؟صوته ٰى بام أخف

 :قال الكيدري، »ه مثل ٰى رهم ال يُ «وكلُّ : ويف بعضهم  ،»رياً أم عرش

  ، ل به يققال بغريهم ملومن  ،الءؤا العدد قال هبال هبذن ق م كلُّ 

 تفصيل يت يفوسيأ ،مجاعخرق اإل القول به دون القول هبمف

 اديث متأل األسامع.اإلمجال أح

 ،هبرجال نداً مس ذلك مثل د اهللاهب بن عبجحيفة و أبو ٰى ورو

 ،طويس برجالهفر الوأبو جع ،أسنده صاحب املقتضب برجالهو

  ه. رجالب أيب أوىفٰ   بند اهللاعب اجلوهري إىلٰ د حممّ بن د ورواه أمح

«فإذا : خرهيف آو ،برجالهعن أنس  ،ده الشيخ أمحد بن حممّ وروا

 .اجت األرض بأهلها»هلكوا م

ابه  كتاز يفاخلزَّ  عيلٍّ  ند ببن حممّ  د عيلُّ يخ السعيوأسند الش

 :لافق ،ٰى عن حواري عيس 9 يَّ نبه سأل الأنَّ  نسأ  إىلٰ  )الكفاية(

 عدي اثناة ب«األئمَّ : 9 قال ؟حواريك امف :قلت ،»«اثنا عرش

 . » وفاطمة هم من صلب عيلٍّ  ،عرش

 ،د بن عبد اهللا البغداديمّ حديث جابر حم ]من[ثله وأسند م

«تسعة من : هآخر ويف ،9 يِّ لنبا إىلٰ  دمّ ن حمب عيلُّ  حوه أسندون

 . »هم واملهدي من ،صلب احلسني

 ،شلعرساق ا أسامءهم عىلٰ  ٰى رأ  9 يَّ بالن أنَّ  وأسند أيضاً 

ثيب وهبم أُ هبم  ،تكيَّ «هم األوصياء من ذرّ : فقال ،معنه هفسأل ربَّ 

 .ب»عاق أُ 

 ربيف خ ريب األنصاوأيب أيُّ  بن زكريا إىلٰ  ملعاىفٰ وأسند نحوه ا

 سند احلسني بن سعيد نحوه إىلٰ وأ  ،ف التطويلخو ناهل تركويط

 إىلٰ س أن إىلٰ بن معاوية  دمّ بن حم عيلُّ  وأسند أيضاً  ،جابر

أسنده و ،بيِّ الن أنس إىلٰ  إىلٰ  د بن عيلٍّ حممّ  بن وعيلُّ  ،9 يِّ النب

 .9 النبيِّ  إىلٰ أنس  الفرج إىلٰ  أبو القايض

 ،ءنبيانا خري األ«أ :لعيلٍّ  9 يِّ بقول الن أنس ىلٰ إ وأسند أيضاً 

 ومن صلبهام خترج ،ألسباطاوسبطاك خري  ،وأنت خري األوصياء

ة ألئمَّ وا ،مون بالقسطان قوَّ ون معصومورمطهَّ  ،ةة التسعئمَّ األ

]] ١١٤ [[ص/ م عرتيت منه ،ائيلعدي عدد نقباء بني إرس ب

 ياألنصاروب  أيُّ أيب وأسند جابر بن يزيد إىلٰ  ، »حلمي ودمي

 .حوهن

: 9 أيب هريرة قول النبيِّ  إىلٰ  )الكفاية(ب صاحند وأس
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 ،دحممّ م خرهوآ ،هم جعفروأوسط ،هلم عيلٌّ ة بعدي أوَّ ئمَّ «األ

 .»بن مريم خلفه  ٰى  عيسصيلِّ ي يُ الذ ،ةمَّ ذه األُ دي همه

 هريرة أليب 9 ول النبيِّ ق اً أيض )الكفاية( سند صاحبوأ 

هَ عَ وَجَ : حني سأله عن قوله تعاىلٰ 
َ
ِ ل

َ
 ا �

ً
 يَ ا�ِ  بَ َمة

ً
 هِ ِ� َعِقبِ ة

باقية يف عقب ل اإلمامة «جع: 9قال ]، ٢٨[الزخرف: 

 . »ةمَّ دي هذه األُ منها مه  ،عةن صلبه تسخيرج م ،نيحلسا

د ها يف ولجعل مَ ـلِ  :الصادق  ل بن عمرفضَّ وسأل امل

ة يف صلب عل اهللا النبوَّ «ج: فقال  ؟حلسنون اد احلسني 

  ؟ذلكفعل  مَ ـلِ  :ليقو د أنْ كن ألحومل ي ،ٰى دون موسهارون 
َ

 ال

 
َ
ا �  َ�م�

ُ
 �ُْسئَل

ُ
َعل

ْ
 . »]٢٣نبياء: [األ ف

ل  أهركم اهللا يفذكِّ أُ  «أَال : 9 النبيِّ  ولق   هريرةأيب أسند إىلٰ و

ة االثنا ئمَّ األ فهم ،وعصبته صلبه ،ال :قال ؟نساؤه :قالوا ،»؟بيتي

 : الذي ذكرهم يف قوله عرش
َ
ِ هَ وََجَعل

َ
 بَ مَ ا �

ً
 ِ� ا�ِ ة

ً
 هِ ِقبِ  عَ يَة

 .]٢٨ [الزخرف:

يف  9 النبيِّ ول  هريرة ق أيب النحوي إىلٰ  اروأسند ابن النجَّ 

ة الزهر االثني بو األئمَّ وأ  ، مام بعديواإل ،يغ عنِّه املبلِّ إنَّ  أَال « :عيلٍّ 

 وعدالً  ض قسطاً الذي يمأل األرة مَّ مهدي هذه األُ ومنها  ،عرش

خلت لساخت لو و ،منهم األرض ال ختلو ،اً جورو ت ظلامً ئَ لِ كام مُ 

 . ها»بأهل

«من  : 9 النبيِّ ول هريرة ق  أيب ن وهبان إىلٰ د بوأسند حممّ 

 ،بن أيب طالب عيلَّ  تولَّ فلي ،تتيويموت مي ،يايتح حييا نْ أ رادأ 

 . عدد األسباط» من بعده ةوليقتد باألئمَّ 

هل  ألوال يل «الصدقة ال حتلُّ : أيب هريرة ند الشيباين إىلٰ وأس

ة مَّ هم األئ ،مي ودميمن حل«عرتيت  :ل قا ؟همومن  :قال ،بيتي»

 .»إرسائيل بنينقباء  عدد ،من بعدي

دة قول قتا إىلٰ حلارث بن ربعي ا وأسند] ]١١٥[[ص /

ل  فضَّ وعن امل، ائيل»ء بني إرس ة بعدي عدد نقبامَّ «األئ: 9 لنبيِّ ا

وأسند  ،هنحو ل عن فاطمة وعن املفضَّ ، ة نحوهعن أيب قتاد

 .حوهيب قتادة نن أ ن عاحلس بن عيلُّ 

«كيف هتلك : 9 بيِّ قول النقتادة  وهبان إىلٰ د بن وأسند حممّ 

فيام بني ذلك ام هيلك إنَّ  ؟هاتأئمَّ  من بعدي واثنا عرش ،هلاأنا أوَّ  ةمَّ أُ 

أيب  الشيباين إىلٰ ونحوه أسند  ،ي»منهم وليسوا منِّ أعوج لستثبج 

 .قتادة

رسول يا  :سمرة قال نَّ أ عيلٍّ د بن جعفر حممّ أبو  شيخوأسند ال

ك ياختلف األهواء فعل إذا«: 9ل فقا ،النجاة  إىلٰ أرشدين ،اهللا

 ،سأله أجابهمن  ،من بعدي يهم يفتي علوخل ،تيمَّ ه إمام أُ إنَّ ف ،بعيلٍّ 

 ٰى ومن اقتد ،تمسك به نجان اسوم ،عنده وجده لب احلقَّ ومن ط

نه إماما م ،ليهع دَّ داه ورلك من عاوه ،هم لم من سلَّ لُ َس  ،ٰى به هد

وتسعة من ولد  ،واحلسنية احلسن أهل اجلنَّدا شباب سيِّ  ،تيمَّ أُ 

ت ئَ لِ مُ كام  وعدالً  رض قسطاً يمأل األ ،ئمهماتاسعهم ق  ،احلسني

 ياخلدر از إىلٰ خلزَّ د ابن حممّ  يلُّ الشيخ وعوأسند  ،»وجوراً  ظلامً 

ي لطربرير اد بن جوحممّ  ، أيضاً سنيبن احل وأسند إليه عيلُّ  ،نحوه

ين يباالشوأسنده  ]،أيضاً  )فايةالك(وصاحب [ ،وهي نحاخلدر إىلٰ 

، ة»مَّ هذه األُ  «ومنهم مهدي : هاعضويف ب ،يدروالصفواين عن اخل

 :ويف آخره ،نحوه بتزيد بن ثا إىلٰ  )يةالكفا(د صاحب وأسن

يد بن ز ىلٰ د بن عبد اهللا إوأسند حممّ ، »ع منهم قائمهملتاس«وا

 ةرج األئمَّ خت لب احلسني ن ص«م :آخرهويف  ،نحوه بتثا

 .ة»مَّ ألُ امنهم مهدي هذه  ،التسعة

«ال : 9 ثابت قول النبيِّ بن  زيد ىلٰ إ لحوأسند أبو صا

رجل من  تيمَّ أُ  يقوم بأمر]] ١١٦ص /[[ ىٰ حتَّ  دنياتذهب ال

 من :قلنا، »ت جوراً ئَ لِ كام مُ  يمألها عدالً  ،سني صلب احل

عناه وبم ،»احلسني لد ن واسع مام الت«هو اإلم: قال ؟وه

صلب ن م ه ليخرج«إنَّ : آخره ويف ،الرازي احلسني بن عيلٍّ ث حدَّ 

 صيلِّ ذي يُ ة المَّ األُ  هذه ها مهديمن ،صومونة أبرار معأئمَّ سني احل

 .»صلب احلسني من  وهو التاسع ،لفهن مريم خب ٰى عيس

 9 ول النبيِّ ق  أرقم يد بنز إىلٰ  )الكفاية(وأسند صاحب 

ومن  ،ةدا شباب أهل اجلنَّك سيِّ وابنا ،ءوصياد األسيِّ  أنت«: عيلٍّ ل

ك ضغائن ظهرت ل إذا متُّ  ،لتسعةة األئمَّ ا خلف احلسني خترج

 .ك»يك ويمنعوك حقَّ يتاملئون عل ،قوم صدور يف

خطب الناس  9 لنبيَّ ا أنَّ  أرقم د بنزي احلسني إىلٰ  وأسند

مناء األُ هم و ، عرتيتصيكم بو«أُ : الوق  ، دنيايف الهم دوزهَّ 

«عدد نقباء  : قال ؟هم وكم :اسفقال ابن عبَّ  ،ي»ومون بعدملعصا

 منهم ،صلب احلسنيتسعة من  ،ٰى عيسوحواري  ،يلإرسائ نيب

ن عبد اهللا د بونحوه أسند أمح ،»إيلَّ  اهللا عهد إنَّ  ،ةمَّ ي هذه األُ مهد

 بد اهللاد بن عمّ أسند حم ونحوه ،عمران بن حصني احلسن إىلٰ  بنا

د بن مّ بن حم ونحوه أسند عيلُّ  ،نيبن حصران عم لب إىلٰ طَّ املبن ا

 .صنيبن احل انعمر احلسن إىلٰ 

«ال : 9 بيِّ مامة قول الن أُ أيب إىلٰ ي د القمّ بن حممّ  د عيلُّ وأسن
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 صارت الدنيا هرجاً  إذا ،امنّ قِّ احل يقوم قائم ٰى تَّ الساعة حتقوم 

 . »لب احلسنياسع من صهو التو ،مرجاً 

ة مَّ «األئ: 9 مامة قول النبيِّ أيب أُ  ىلٰ د إبن حممّ  عيلُّ أسند و

  ، ن صلب احلسنيتسعة م  ،يشرم من ق هكلُّ  بعدي اثنا عرش

 . »هم واملهدي من

: 9 سقع قول النبيِّ ة بن األواثل زكريا إىلٰ  بن د املعاىفٰ وأسن

ومن   ،ا فاز ونج هبم  ٰى قتدهم وامن أحبَّ  ،ي اثنا عرشة بعداألئمَّ «

 . »ٰى غوو ضلَّ عنهم ف لَّ خت

 إالَّ اإليامن  «ال يتمُّ  :9 واثلة قول النبيِّ  اين إىلٰ الشيبسند وأ 

وال  ،تقي مؤمن نا إالَّ بُّ  ُحيِ ه الهللا أنَّ عهد ا ،البيت تنا أهلبَّ حبم

ك يب  ن متسَّ مل]] ١١٧[ص /[ ٰى طوب ،منافق شقي نا إالَّ ضبغِ يُ 

 ؟عدكة باألئمَّ  فكم :قيل ،تي»يَّ رّ ر من ذطهاة األوباألئمَّ 

 سعيد إىلٰ ن  بوأسند احلسني ،بني إرسائيل»اء نقب «عدد: 9 الق 

 .هحوواثلة ن

«يا : إلرساءيف ا 9 اهللا للنبيِّ  واثلة قول ىلٰ از إد اخلزَّ نوأس

ن بعده ام باألمر موأق  امه إالَّ نقضت أيَّ ا فابي� ما أرسلت ن ،دمّ حم

 ثنيأراه ا ثمّ  ،بعدك» الب الوّيص بن أيب ط يلَّ فاجعل ع ،هوصيِّ 

مناء أُ  ،دكة بعئمَّ هؤالء أسامء األ ،د «يا حممّ : الوق  نوراً  عرش

ة بن حذيف هللا برجاله إىلٰ بن عبد ا دأسند حممّ  نحوهو ،ون»وممعص

 ،هللا اإالَّ إله ال  :بالنور ش مكتوباً ساق العر«رأيت يف : وفيه ،اليامن

ني سنأنوار احليت رأ  ثمّ  ،ته بهنرصو ،ه بعيلٍّ دتأيَّ  ،د رسول اهللاحممّ 

وذكرت  ،مةلَ َس  مُّ أُ  ونحو هذا روت ،ة من ولدها» ئمَّ وفاطمة واأل

 .هماملهدي آخر أنَّ و ،ءهمسامأ 

ة ئمَّ هم بصدر األعند ٰى وهو املسمَّ  ،يارزمق اخلوند املوفَّ وأس

  ، دحممّ يا «: اء قال له اهللا تعاىلٰ ة اإلرسليل 9 النبيَّ  أنَّ  ،رجالهب

 :قلت ؟لبا طبن أيب يلُّ ع : قال ،خريهم  :الق  ؟تكمَّ فت ألُ من خلَّ 

ألرض أهل ا عت إىلٰ لطَّ ا علم أينِّ ا ،دمّ حم  يا :فقال يل ،نعم

لقتك وخلقته وفاطمة فخ ،افاخرتت علي�  ةً وثاني ،كفاخرتت

رضت وع ،ة من ولده من نوريئمَّ سني واألواحلسن واحل

دي من ا كان عنفمن قبله ،رضواألأهل الساموات  يتكم عىلٰ وال

 عبداً  ولو أنَّ  ، لكافرينا منكان عندي  دهاجح ومن  ،ننيؤمامل

لواليتكم   جاحداً أتاين يل ثمّ البا كالشنِّ  ريينقطع ويص  ٰى ين حتَّ عبد

 ،اه بأسامئهمأراهم إيَّ  ثمّ  ،تكم»بوالي يقرَّ  ٰى حتَّ  ت لهما غفر

 . سطهم يف وواملهدي 

 9 بيِّ قول الن سعيد بن مالك ىلٰ د بن وهبان إوأسند حممّ 

ه  أنَّ بريأين اللطيف اخلولقد نبَّ  ،اقفوبغضك ن ،نيامك إبُّ «حُ : عيلل

 ،رونهَّ صومون مطة معاألئمَّ سعة من حلسني تا خيرج من صلب

لزمان كام يف آخر اين وم بالدِّ ة الذي يقمَّ ذه األُ دي هومنهم مه

 .ه»لقمت يف أوَّ 

  :احلوضفة بن أسيد حديث حذي د بن وهبان إىلٰ حممّ  وأسند

 ؟عدكة بكم األئمَّ  :سلامن قال ته ثالثاً بعرت 9 النبيُّ  ٰىص أو لامَّ ف

هم أعطا ،ن صلب احلسنيتسعة م ،لإرسائي نيد نقباء ب«عد: قال

] ]١١٨[[ص / م أعلم موهم فإهنَّ علِّ ال تُ  ،يماهللا علمي وفه

د احلسني بن أسنو ، معهم» واحلقُّ  قِّ مع احلم بعوهم فإهنَّ واتَّ  ،منكم

ي هذه مهد ا«ومنه: رهآخ ويف ،يد نحوهأسذيفة بن ح د إىلٰ حممّ 

 . يفةحذ يفة إىلٰ سند أبو جحه أ ونحو ،ة»مَّ األُ 

 «عيلٌّ : ارس ن يبر عامَّ  كويف إىلٰ ثعمي الل اخلملفضَّ سند أبو اوأ 

دي هذه هم مهمن ،ة بعديواألئمَّ  ،سبطيَّ  ه أبونَّ وإ ،ا منهي وأنمنِّ

م  سعهتا ،سني تسعةحلمن صلب ارج ه ُخي أنَّ  هللا عهد إيلَّ ا إنَّ  ،ةمَّ األُ 

ك وذل ،ونثبت عليه آخروي ،يرجع عنه قوم ،يالً م طوعنهيغيب 

 : اىلٰ قوله تع
ْ
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تُ  ق

ْ
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َ
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 أ

ْ
بََح مَ  ْم إِن صْ
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ْ
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أل خر الزمان خيرج فيمكان آإذا ف ]، ٣٠[امللك:  � �ٍ اٍء َمعِ بِمَ 

 هنَّ إ ،اعلي�  بعاتَّ دي فتنة فبعسيكون  ،ريا عامَّ  .وعدالً  األرض قسطاً 

 .»همع واحلقُّ  مع احلقِّ 

له يف  9 النبيِّ  قول  أيب ذرٍّ  ىلٰ إ  ) فايةلك ا (ب وأسند صاح 

 ،ني وصيِّ د السيِّ بعلها  ، من آذاها فقد آذاين   ، ي منِّ  «فاطمة بضعة :  رضه م 

وسوف خيرج من  ، منهام  خري وأبومها  ، قعدا ا أو قام  وابناها إمامان 

هذه  مهدي ومنها  ، سط الق ن ب امو ون قوَّ وم تسعة معصاحلسني  صلب 

 عنه من طريقونحوه  ، إرسائيل»  باء بني نقة بعدي عدد واألئمَّ  ، ة مَّ اُأل 

ٰ يُ  ٰى حتَّ   حمجوباً   عاء د «ال يزال ال :  فيه و   ، آخر    . هل بيتي» أ  وعىلٰ   عيلَّ   صىلَّ

قول  سلامن ة إىلٰ امَّ ق العرُ طُ  من )ضبملقتا(وأسند صاحب 

سعهم تا ،ة تسعةئمَّ و أأب ابن إمام ام«أنت إم :للحسني 9 النبيِّ 

 .»أفضلهمهم قائم

ة مَّ «األئ: 9 سلامن قول النبيِّ  إىلٰ  )ةلكفايا(ب وأسند صاح

ه ل ،ةمَّ هذه األُ  ومنها مهدي ،هور احلولش ةعدَّ  دي اثنا عرشبع

 .وب»يّ  أ وصرب ،داود حكم و ،ٰى وهباء عيس ،ٰى غيبة موس

من ة «األئمَّ : 9 النبيِّ  آخر قول سلامن بطريق وأسند إىلٰ 

 .عرش»بعدي اثنا 
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عن  9 النبيَّ  ألامن سسل أنَّ  )كشف احلرية( تابويف ك

 : هللا فيهمالذين قال ا
ُ
َهدَ ِ�َك

ُ
ٰ ونُوا ش

َ َ
 ا��اِس  اَء �

ي وأخأنا  :ة خاصَّ  رجالً  ثالثة عرش«هم : الق  ]،١٤٣ [البقرة:

 .»وأحد عرش من ولده]] ١١٩[ص /[ عيلٌّ 

ل قو  اليل بن قيس اهل يم لَ ُس  له إىلٰ جاوارزم بر د أخطب خوأسن 

م ابن إما  ، د أبو سادة تسعة ابن سيِّ  د سيِّ  نت «أ : للحسني  9 لنبيِّ ا 

 ،بك ع من صل ة أبو حجج تس ة ابن حجَّ حجَّ أنت  ، ة تسعة ئمَّ أبو أ إمام 

  .عن سلامن   ، مل سا   عن  ، ر جعف أبو  ورواه الشيخ   ، هم قائمهم» تاسع 

فة  لياخل من :لهسأ نيح سلامن إىلٰ  )انمراصد العرف(وأسند يف 

 ،وب»واملقداد وأبا أيُّ  أبا ذرٍّ  دخل عيلَّ أ «: قال ؟هللال ارسو بعدك يا

  ، ينيدَ  يض وقا ،ووارثي ، يا وصيِّ علي�  أنَّ  فهموا«اشهدوا وا : فقال

عة هداة تس ةأئمَّ  من ولد احلسني ثمّ  ،ده بعدهوول ،ائيامل لووح

 .ه»أخذهم حقَّ و ،تي لهمَّ جحد أُ  اهللا أشكو إىلٰ  ،يوم القيامة إىلٰ 

قول  نسلام يم إىلٰ لَ ُس  إىلٰ  د بن عيلٍّ مّ حم خوأسند الشي

 ٰى وقالت: «أخشبكت وقد  -مرضه لفاطمة يف  9 النبيِّ 

العة األرض اطِّ  ىلٰ لع إاطَّ اهللا  «إنَّ : 9، فقال -بعدك»  ضيعةال

 ياء بعدهل األوصأوَّ  ،اوصي�  فاختار بعلِك  وثانيةً  ،اي�  نبفاختارين

 . »نيسمن ولد احلعة تس ثمّ  ،حسني ثمّ  ،حسن

والكيدري يف   )لكفايةا(صاحب د وقريب من هذا أسن

 إىلٰ  ،د اهللاعن جابر بن عب ،ناحسَّ القاسم بن  عن )نسبصائر األُ (

  ، مناء معصومنياحلسني تسعة أُ من صلب  ج اهللار«وُخي : قال أنْ 

 به يفمت ان كام ق يقوم بالدين يف آخر الزم ،ةمَّ ا مهدي هذه األُ نَّوم

وقد سلف نحو  ،»ظلامً و ت جوراً ئَ لِ ام مُ ك دالً رض عاألأل يم ،لهوَّ أ 

ابن  إىلٰ  داً مسن احب الكفايةمن ص وسيأيت نحوه أيضاً  ،هذا

 .مةفاط وأسند نحوه التلعكربي إىلٰ  ،ساعبَّ 

  )املناقب(كتاب  يفي ربطد بن جرير الد اإلمام حممّ وأسن

ة مكَّ ني ويِّ رصملروايات اجموع من امل ،حروف املعجم ف عىلٰ املؤلَّ 

«أنت أخي  :لعيلٍّ  9 لنبيِّ ر قول اابج  إىلٰ  ،مالشادينة واملو

ل حجر ه أوَّ نَّ فإ ،م بالعقيق األصفرتَّ خت ،واآلخرةووزيري يف الدنيا 

 ،تك باإلمامةيَّ رّ ولذ ،ةالفولك باخل ،ةيل بالنبوَّ و ،ةبوبيَّ بالر هللا أقرَّ 

 .ة»يك باجلنَّولشيعتك وحمبِّ 

تف  ك ه عىلٰ ع يدوض 9 بيَّ نال نَّ أ سلامن از إىلٰ زَّ اخلوأسند 

تسعة   ،ه اإلمام ابن اإلمام«إنَّ : ل وقا]] ١٢٠/[[ص  ني احلس

 .»موالتاسع قائمه ،معصومون ءمناأُ  ،ة أبرارأئمَّ  لبهمن ص

ار جعفر الطيَّ   بناهللابد سمعت ع :يم قاللَ يث ُس ويف أحاد

 نيباملؤمن ىلٰ  أوإينِّ  :قولي 9 سمعت النبيَّ  :قلت ملعاوية :يقول

فإذا استشهد  باملؤمنني من أنفسهم،  أوىلٰ ي عيلٌّ  أخأنفسهم، ثمّ  من

 أوىلٰ  احلسني ابني ثمّ  من أنفسهم،ني باملؤمن ىلٰ أو فابني احلسن

ملؤمنني من اب  أوىلٰ يلٌّ فإذا استشهد فابنه ع نفسهم، من أ  باملؤمنني

 رشعي اثن ةكملت أنفسهم، ني منؤمنبامل أوىلٰ د ابنه حممّ  ثمّ  أنفسهم،

ذلك  هد عىلٰ واستش :قال عبد اهللا ،احلسني»د ن ولعة متس ،إمامًا 

فشهدوا  ،دزيبن  سامةمة وأُ لَ ا َس أباس وابن عبَّ احلسن واحلسني و

 رٍّ وأيب ذن كنت سمعت ذلك من سلامو :يملَ ال ُس ق  ،عند معاوية 

الشيخ  ذلك ٰى روو .9 م سمعوه من النبيِّ سامة أهنَّ واملقداد وأُ 

 .الكلينين ع نيويس بطريقلطا

جابر األنصاري قول  بن حممد اجلوهري إىلٰ  يخ أمحد لش د اوأسن 

ومن  ، ن الليايل القدر وم  ، عة ام اجلم من األيَّ  «اختار اهللا: 9 النبيِّ 

 ،احلسن واحلسني  عيلٍّ تار من واخ ، ا واختارين وعلي�  ، رمضان  شهور ال 

 هحون وأسند  ، » وأحكمهم  أعلمهم ، تاسعهم قائمهم  ، ني ة الضالِّ حجَّ 

  . الباقر   بن بابويه إىلٰ و جعفر ب أ و   ، ) املقتضب( حب  صا 

لغه سالم رسول أبو بالباقر اجتمع  لـامَّ ويف حديث جابر 

 لمهع ،شبه الناس يبوأ  ،يميّ ه س«إنَّ : ه قالعنه أنَّ  ٰى كح 9 اهللا

ة أئمَّ  ،مناء معصومونسبعة من ولده أُ  ، كميمه حوحك ،علمي

ت ئَ لِ ام مُ ك الً وعد قسطاً  رضاأل مألالذي يم ع مهدّهي والساب ،ارأبر

نَ : 9رسول اهللا  تال ثمّ  ،»وظلامً  جوراً 
ْ
 اهُ وََجَعل

ً
ة ئِم�

َ
   ْم أ

َ
ُدون

ْ
ه

َ
�

 
ْ
�
َ
 بِأ

َ
 ].٧٣[األنبياء:  اآلية ... اِرن

«ابناي   :9 ابر قول النبيِّ ن جع )البصائر(ب وذكر صاح

 والتاسع ،ة أبرارأئمَّ  وتسعة من صلب احلسني ،خري األسباط

التأويل كام قاتلت  قاتل عىلٰ ي ،دالً عو رض قسطاً األأل يم ،مهمائق 

 .»التنزيل عىلٰ 

ن ابقول  د الدوريستيمّ حم سند جعفر بنوأ ]] ١٢١[[ص /

عوذ باهللا منه ا نإذا كان م: ه الوفاةترضحني ح 9 اس للنبيِّ عبَّ 

 ،عهم واحلقُّ  مع احلقِّ ه فإنَّ  ،هذا «إىلٰ : وقال عيلٍّ  فأشار إىلٰ  ؟من إىلٰ ف

 . مفرتضة طاعتهم كطاعته»  اماً إم عرش حدن بعده أ ن ميكو ثمّ 

:  9 اس قول النبيِّ ابن عبَّ  إىلٰ ان القطّ  د بن عيلٍّ سند حممّ وأ 

آخرهم و ،بن أيب طالب م عيلُّ هلأوَّ  ،ائي بعدي اثنا عرشأوصي«

  ، ن جبريعن سعيد ب ،د بن عيلٍّ ه أسند الشيخ حممّ نحوو ،القائم»

 .اسبَّ عن ابن ع
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  «أنا وعيلٌّ : 9 قول النبيِّ اس عبَّ ن اب ىلٰ ه إيويابن با ندسأ و

 .»ومونصرون معطهَّ حلسني وتسعة من ولد احلسني مواحلسن وا

قول  اس ن عبَّ با ابن جبري إىلٰ  إىلٰ  )يةالكفا(احب وأسند ص

 ،افجعلني نبي�  األرض فاختارين إىلٰ  علاهللا اطَّ  «إنَّ : 9 يِّ لنبا

 ،يَّ سبط بوفهو أ  ،ا ي� وص ذهأختَّ  نْ أ  ينأمرو ،ا ر علي� فاختا وثانيةً 

وجعل من صلب احلسني  ، عباده عىلٰ  اهم حججاً جعلني اهللا وإيَّ 

 التاسع منهم قائم أهل ،يتصيَّ ون ووحيفظ ،ون بأمريمة يقوأئمَّ 

 .ة»حرية مضلَّ ة وليظهر بعد غيبة طوي ،ناس يبال شبهوأ  ،بيتي

وهو   ،سان عبَّ اب إىلٰ  نداً مس بصائره حديثاً  ذكر الكيدري يفو

 ؟األعىلٰ فيم اختصم املأل  : يف املعراجريبِّ  داين«نا :9 يِّ بلنل اقو

ني دميِّ من اآلذت  اختَّ هالَّ  :قال ،أنت أعلم ،ديإهلي وسيِّ  :قلت

 أيب بن قد اخرتت عيلَّ  :قال ،إهلي يا يل أنت اخرت :قلت ؟وزيراً 

 ال أنْ  يسنف أقسمت عىلٰ  ،ائكوصاحب لو ،ارثكهو و ،طالب

ة مجيع اجلنَّ نَّ لَ ِخ دألُ  :أقول احق�  ،كلهغض لك وألبب منه مرشي

 :لقا ؟ةل اجلنَّدخو ٰى د يأبوأح ،يا ربِّ  :قلت ،ٰى من أب تك إالَّ مَّ أُ 

 ه عىلٰ حقُّ  :قال ؟عيلٍّ  حقُّ وما  ،يا ربِّ  :قلت ،عيلٍّ  حقَّ  ٰى ن أبم

 أنْ  ٰى بيواليه فقد أ  أنْ  ٰى ن أبفم ،م يف حياتكك عليهحقِّ تك كمَّ أُ 

من أبغضه وعاداه وأنكر  ةنَّ يدخل اجلالي منِّ مةعزي ،ةدخل اجلنَّي

آخر  ،اهدي� م د عرشخرج من صلبه أحأُ  أعطيتك أنْ  وقد ،واليته

 . »خلفه ٰى عيس صيلِّ يُ  منهمرجل 

ب لطَّ امل بداس بن عالعبَّ  د الدوريستي إىلٰ مّ حمبن ر عفوأسند ج

اثنا  ن ولديم كيمل ،«يا عمّ ]] ١٢٢: /[[ص 9 قول النبيِّ 

خيرج  ثمّ  ،ة عظيمةوشدَّ  ،ةمور كرهيأُ  كونت ثمّ  ،فةخلي عرش

مأل األرض في ،ةيف ليلأمره  يصلح اهللا تعاىلٰ  ،لدياملهدي من و

 . ال» خيرج الدجَّ  ثمّ  ،هللا شاءويمكث ما  ،ت جوراً ئَ لِ كام مُ  دالً ع

  مسنداً  حديثاً  )الكفاية(صاحب و )صائرالب(وذكر صاحب 

دي اثنا بع ةئمَّ «األ: 9 ل النبيِّ اب هو قوطَّ اخل عمر بن إىلٰ 

 .فصل اخلطاب اب يف هذا البابورواية عمر بن اخلطَّ ، »عرش

رتيت من «ع: 9 بيِّ الن عمر قول سني إىلٰ ن احلب وأسند عيلُّ 

 يتعرتهم  ،ة أبرارتسعة من صلب احلسني أئمَّ و ،ةطمفاو ولد عيلٍّ 

 . »ميمن حلمي ود

 مر قولع ب إىلٰ بن املسيّ ا ىلٰ  إبن احلسني وأسند عيلُّ 

منها مهدي  ،دي تسعة من صلب احلسنية بع«األئمَّ : 9 بيِّ الن

 . »اهللا بِّ استمسك بحُ  م فقدعدي هبك من بمن متسَّ  ،ةمَّ ذه األُ ه

كم خليفة بعد  :سأل عائشة ٰى ثنَّامل أنَّ  أسند الدوريستيو

أسامؤهم عندي  ،باثني عرشأخربين  :لتفقا ؟9ل الرسو

 .أبتف ،ا عيلَّ هيرضأع :تفقل ،ئهة بإمالتوبمك

 9 نبيَّ مة حني سألت اللَ َس  مِّ أُ  إىلٰ  )فايةالك( وأسند صاحب

 : عن قوله تعاىلٰ 
َ
ِ ف

َ
و�

ُ
 مَ أ

َ
ِ ك

�
َعَم اهللاُ يَن َع ا�

ْ
�
َ
يِْهمْ أ

َ
ة اآلي ... َعل

 «: قال]، ٦٩النساء: [
َ
يَن أ ِ

�
عَ ا�

ْ
  اهللاُ مَ �

َ
ا أن يِْهْم ِمَن ا��ِ�ي��َ  َعل

 يِق�َ َوا�ص� َهدَ ، الببن أيب ط عيلُّ  د�
�
، احلسنان اءِ َوا�ش

 َ�ِ�ِا ِ  ،محزة َوا�ص�
َ

و�
ُ
 وََحُسَن أ

ً
 َرِ�يقا

َ
 .رش»االثنا ع ةألئمَّ ا ك

ة بعدي  «األئمَّ : 9 يِّ لنبقول اها إليد ني بن حممّ وأسند احلس

 هللاأعطاهم ا ،عة من صلب احلسنيتس ،يلرسائني إبعدد نقباء 

 .»م بغضيهمل فالويل ،علمي وفهمي

 :قالت ،فاطمة بن احلسني إىلٰ  ن عيلِّ د عبن حممّ  عيلُّ وأسند 

ٰ وَ : سألت أيب عن قول اهللا تعاىلٰ «
َ َ

رَ  �
ْ
ع

َ ْ
عْ رِجَ اِف األ

َ
� 

ٌ
 ال

َ
ون

ُ
ِرف

 
� ُ

 عيلٌّ  ،دية بعمَّ هم األئ :قال ]،٤٦[األعراف:  مْ اهُ يمَ  �ِسِ �

 من الَّ ة إال يدخل اجلنَّ ،سنيوسبطاي وتسعة من صلب احل

 . »من أنكرهم وينكرونهنار وال ،رفونهيع ]]١٢٣[[ص /م وهرفع

هل   :اطمة أل فه سحممود بن أسيد أنَّ  إىلٰ  وأسند الكويف

  ، «وا عجباً : فقالت ؟ةإلمامبا عيلٍّ  فاته عىلٰ قبل و 9 يُّ النب نصَّ 

 رسَّ  أفأخربيني بام ،قد كان ذلك :تقل ،»؟مٍّ ُخ  يرأنسيت يوم غد

فه خلِّ ن أُ خري م يلٌّ ع :قول سمعته يينِّ  أ باهللا شهدأُ «: قالت ،إليِك 

وسبطاي وتسعة من ولد  ،عديوهو اإلمام واخلليفة ب ،فيكم

 ،نيمهديِّ هادين هم وجدمتوبعتموهم ن اتَّ لئ ،أبرار ةسني أئمَّ احل

 ثمّ  ،وم القيامة»ي فيكم إىلٰ  فاخلال ولئن خالفتموهم ليكوننَّ 

 ،اثنان اهللا ا اختلف يفهله ملأ  عىلٰ  قَّ واهللا لو تركوا احلا «أمَ : قالت

 ،ولد احلسني يقوم التاسع من ٰى خلف بعد خلف حتَّ  رثهاولو

 ،همبآرائ ممن قدَّ  رواوأخَّ  ،دهتمبشهااهللا  را من أخَّ ومهم قدَّ ولكنَّ

 : يسمعوا ما قال اهللاومل 
َ

  َوَر��ك
ْ َ
ُق �

ُ
َ ا مَ ل � 

َ
تَ ش

ْ َ
 اُر مَ اُء َو�

َ
 ا �

َ
ُهُم   ن

َ
�

ةُ  َ�َِ
ْ
 .»رهمممن أ  ]٦٨: صصالقَ [ ا�

 9 ناولت النبيَّ  فاطمة  د أنَّ بن حممّ  عيلُّ ند وأس

ة أبو أئمَّ  ،مإلماه انَّ «إ: ا وقالهه إليفردَّ  ،يف خرقة ملفوفاً احلسني 

من   ند مثلهوأس ،التاسع قائمهم» ،رارة أبئمَّ أ  ،من صلبه سعةت

 .آخر قطري

*   *   * 
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 :فصل )٥( ]]١٣٥[[ص /

هرة يف  تظام ،تنا أئمَّ  ناجزة يفمتلنصوص ا قد علمت أنَّ 

ر لنقلهم وسخَّ  ،سالفةوقد ذكرهم اهللا سبحانه يف كتبه ال ،اتناساد

ق ونط ،ملؤالفوا فبعددهم املخال نصَّ نقل الو ،اخلالفة مماألُ 

ة يف  عتربلصفات املت ادَ جِ ووُ  ،درهم اجلاهل والعارفق ف برش

 يهم عىلٰ إلنسوبة املوحصلت األسامء  ،مامإ االستحقاق يف كلِّ 

ة  وأفصح حجَّ  ،ل وبرهاندلي وذلك أوضح ،املنظالرتتيب وا

  عىلٰ اهللا ججَ حُ و ،األزمان ةأئمَّ  9 م بعد النبيِّ أهنَّ  عىلٰ  ،وبيان

 ،طهارة األاألشعار عدد األئمَّ  مء يف قديوقد جا ،انِّ جلاإلنس وا

 ،ه عليهموحترسُّ  ،مليهوشوقه إ ،م العرب فيهمحكي كشعر قسٍّ 

 عىلٰ  ،طعةاهني القاالربو ،معةج الالَّ جَ من احلُ  هوو ،جيءيوس

إذ ال يمكن حصول عرفاهنم   ،وحتقيق واليتهم ،ثبوت إمامتهم

 م.الم اخلبري العالَّ بإع الَّ بل أواهنم إق 

 أنَّ اش عيَّ محد بن ما أسنده الشيخ العامل أ  عار أيضاً ومن األش

 مدينة ني أنَّ بلغ :ربغامل إليه عامله عىلٰ  بعثك بن مروان لِ املَ  عبد

وأودعها  ،لسليامن اجلنُّ  ناهااألندلس ب من ازةمن صفر بمف

خرب فأُ  ،اإليهروج للخ كامالً  عاماً  اإلسكندر استعدَّ  أنَّ و ،الكنوز

 وأنَّ  ،ها] لبعد مسافتها وصعوبتظ اهب هيمَّ [فلم  ،دوهنا نعبموا

ر كثِ يُ  أنْ  ملهعا ىلٰ ك إلِ فكتب عبد املَ  ،هاعن  قرصهبا إالَّ  هيمّ  مل أحداً 

ك لِ عبد املَ  وكتب إىلٰ  ، غهاوبل ففعل ،ليها ج إخيرو ،األزواد من

 ،فقرأهتا ،ةربيَّ العرها كتابة بسورأيت عند  :ويف آخر كتابه ،بأمرها

 :هذه وهي  ،بنسخهات أمرو

   نيع ومنامل املرء ذو العزِّ  علملي

  بمخلودِ  وما حيٌّ لود رجو اخلي 

   ل د يف مهللو كان خلق ينال اخل

  اودِ ليامن بن دسنال ذاك ل 

   عني القطر فائضة لقطرسالت له ا

  اء غري مردوِد بالقطر منه عط 

   ثراً ه أ ابنوا يل ب فقال للجنِّ 

  ديويوال  ىلٰ بال يُ  حلرشا ىلٰ إ ٰى يبق 

 ]]١٣٦[[ص /

  ههيلَس  ثمّ  اً وه صفاحفصريَّ 

 

 

  ام وجتويدِ حكإالسامء ب إىلٰ  

 

   نصلتاً السور م قطر فوقالوأفرغ 

  ء جلمودِ امَّ ن صب مفصار أصل 

   فيه كنوز األرض قاطبةً  وبثَّ 

  غري حمدوِد  وف تظهر يوماً وس 

 ألرض طن اب وصار يف قعر

  دِ الميابيق اجلبطو ناً ضمِّ م 

   اقيةده للملك بمن بع مل يبَق 

  خدودِ أُ ري غ ن رمساً تضمَّ  ٰى حتَّ  

   علك منقطملا أنَّ  معلَ هذا ليُ 

  ودِ لنعامء واجلي ا ذ من اهللا الَّ إ 

   إذا ولدت عدنان صاحبها  ٰى حتَّ 

  دِ ولومن هاشم كان منها خري م 

   ثاً باآليات منبعهللا ا هوخصَّ 

  يض والسودِ الب يقة منهااخلل إىلٰ  

   قاطبةً  ألرضاليد أهل اله مق

  املقاليدِ هل واألوصياء له أ  

   ججَ ة ُح رشعف اثنا ئهم اخلال

  دة الصيدِ لساء ابعده أوليا من 

   يقوم بأمر اهللا قائمهم ٰى حتَّ 

  ديالسامء إذا ما باسمه نو من 

  علمت من هل :للزهريال ب ق ك الكتالِ املَ عبد  قرأ  فلامَّ 

قل  :امللك عبد فقال ،لكعن ذ لهَ إ :هريقال الز ؟ادي باسمهاملن

 :الق  ،فاطمة ي من ولدهدهو امل :ريقال الزه ،ينأم رسَّ ين ساء

 ،بن احلسني أنا رويته عن عيلِّ  :ريالزهقال  ،امنَّهو بل  ،كذبت

يب ي أ  يف سؤال بنيل جةال حا :لكعبد املقال  ،شئت فاسأله فإنْ 

 .ذلك عيلَّ  :الزهريفقال  ،أحداً ع هذا مِ ستُ  ك أنْ اوإيَّ  ،تراب

ب  اح يف ذكر العدد املص :اينلقطب الثا ]]١٣٧[[ص /

 :تيبء والرتلألسام

ك يف آخر ذل ]عند[ورد أُ وس ،صوفيها نصو ،فيه فصولو

 ىلٰ ثرهتا إإذ السبيل وعر لك ،اهذه النصوص ذكر أعاظم رجاهل

 هلا. كامب حرصها

شهد أُ  : ال وق ، جابرأخرجها  فة التيصوص الصحيالنفمن 

 م،م اهللا الرمحن الرحيبس«: اللوحيف  ا رأيته مكتوباً ذ هكاهللا أينِّ ب
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 ريه وحجابهوسفره د نوملحمّ  ،ز العليم العزيب من اهللااهذا كت

د يا حممّ م عظِّ  ،العاملني بِّ ر، نزل به الروح األمني، من عند يلهودل

نا، له إالَّ أ هللا ال إأنا ا إينِّ  ،ئيال جتحد آالو ،كر نعامئياشو ،أسامئي

 إله إالَّ اهللا ال ناأ  إينِّ  ،ينان الدِّ يَّ ود ،املنيالظ ومذلُّ  ،ارينقاصم اجلبَّ 

عذابًا ال  تهبعذَّ  ،ديل عغري أو خاف ،يلضجا غري ففمن را، أن

به أحدًا  عث أب مل إينِّ  ،لوكَّ فت يلَّ وع ،اي فاعبدفإيَّ ني، من العاملُأعذِّ

 ينِّ وإ ،اي�  جعلت له وصإالَّ ته مدَّ  ه وانقضتامت أيَّ أكمل ثمّ  ي�انب

وأكرمته  ،ألوصياءا عىلٰ  كلت وصيَّ وفضَّ  ،نبياءاأل لتك عىلٰ فضَّ 

دن مع ت حسناً جعلف ،حسن وحسني كده وسبطيشبليك بعب

 ،خازن وحيي سيناً وجعلت ح ،ة أبيهلمي بعد انقضاء مدَّ ع

  ، هدمن استشفهو أفضل  ، ه السعادةل تنضمو ،لشهادةرمته باوأك

البالغة ة واحلجَّ  ،ة معهامَّ لكلمة التجعلت ا ،درجةً  ءع الشهداوأرف

ن أوليائي يوز ،بديند العاهلم سيِّ أوَّ  ،عاقبأُ ثيب وأُ ه بعرتت ،عنده

واملعدن  ،د الباقر لعلميه املحمود حممّ جدِّ بيه وابنه ش ،اضنيامل

 حقَّ  ،عيلَّ  عليه كالرادِّ  لرادُّ ا ،رعفابون يف جك املرتوسيهل ،حلكمي

نصاره أ ه وه يف أشياعنَّ رس وأل ،جعفر ٰى مثو ألكرمنَّ  يقول منِّال

مياء ه فتنة عوانتجبت بعد ،ٰى موس بت بعدهتجان ،وأوليائه

 وإنَّ  ،ٰى تي ال ختفحجَّ و ،عال تنقط يضفر ةخطَّ  ألنَّ  ،سحند

  ، ممنه احداً جحد ومن ]] ١٣٨ص [[/ وأَال  ،يشقونأوليائي ال 

  وويل للمفرتين  ،عيلَّ  ىٰ فرتفقد ا ،تايب  آية من كومن غريَّ 

 وإنَّ  ،يتريوحبيبي وخ  ٰى دي موسبة ععند انقضاء مدَّ  ،ديناجلاح

ومن   ،ي ي ونارصليّ و عيلٌّ  ،يائيلأو بكلِّ ب مكذِّ  ب بالثامناملكذِّ 

له عفريت يقت ،ضطالع هباوأمنحه اال ،ةأضع عليه أعباء النبوَّ 

 جنب رشِّ  إىلٰ  د الصالحعباملدينة التي بناها الن بدفَ يُ  ،ربِّ متك

 منوخليفته  ،ابنه دحمّ بم عينيه نَّ ي ألقرَّ منِّ لقولا حقَّ  ،خلقي

 ،يضع رسِّ ومو ،كميومعدن ح ،فهو وارث علمي ،بعده

عته يف سبعني من  وشفَّ  ،مثواه ةنَّجعلت اجل ، لقيخ تي عىلٰ حجَّ و

 ،عادة البنه عيلٍّ لسبا ختمفأ ،قد استوجب النار هميته كلُّ أهل ب

خرج أُ  ،وحيي عىلٰ  وأميني ، خلقي والشاهد يف ،يونارصي وليِّ 

ل ذلك كمِّ أُ  ثمّ  ]،حلسنا[علمي ل واخلازن ،ييلسب إىلٰ عي منه الدا

 ،وبوصرب أيُّ  ، ٰى عيسوهباء  ،ٰى موسل عليه كام ،نيللعامل بنه رمحةً با

 وسؤر ٰى دتهاتوسهم كام ؤدون بروهيا ،مانهأوليائي يف ز سيذلُّ 

 ،جلنيعوبني وئفني مرويكونوا خا ،فونوَّ لون وُخي قتَ فيُ  ،الرتك

ولئك أُ  ،نسائهم يفيل والرنني الو يفشوو ،غ األرض بدمائهمصبَ تُ 

أكشف  هبمو ،عمياء حندس فتنة لَّ م أرفع كهب ،اأوليائي حق� 

ِ ، وأرفع اآلصال واألغالل ،زلالزال
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 هذا  دهرك إالَّ تسمع يف مللو  :صريبو بقال أ  :املعبد اهللا بن س

 .هلهأ  عن الَّ فصنه إ ،احلديث لكفاك

 ،ف وأربعني رجالً بر بنيِّ ن جاالصحيفة ع هذهوي وقد ر

شيخ منهم ال ،مهئضا بأسامئهم وآباب عيون الرذكرهم صاح

د بن حممّ عفر لشيخ أبو جوا ،جالهيس برلطواجلليل أبو جعفر ا

د ومنهم حممّ  ،الهل برجوكِّ املت ٰى سن مود بحممّ هم ومن ،برجاله يلٍّ ع

  إىلٰ  داً مسنكي ومنهم الفل ،برجاله لطالقاينبن إبراهيم اا

 برجاله.  قلصادا

د  حممّ  ماسقل«أبو ا: هلاأوَّ  ٰى خرارة أُ بعب ٰى خرصحيفة أُ  ٰى ورو

طالب  أيببن  عيلُّ  أبو حسن ،وهب بنته آمنة مُّ أُ  ٰى املصطف

أبو  ،الزكّي  يلٍّ ن بن عساحل دحممّ أبو  ،ت أسدبن ه فاطمةمُّ أُ  ٰىض املرت

ول د رسة بنت حممّ اطم فهاممُّ أُ  ،يدالشه ني بن عيلٍّ عبد اهللا احلس

د حممّ  فرعجو أب ،ه شهربانومُّ العدل أُ  بن احلسني د عيلُّ أبو حممّ  ،اهللا

 ،أيب طالببن  ن عيلِّ ب بنت احلسن عبد اهللا مُّ ه أُ مُّ الباقر أُ  بن عيلٍّ ا

فروة  مُّ ه أُ مُّ أُ ]] ١٣٩[[ص /، دقصاد الحممّ بن   جعفراهللا أبو عبد

بن جعفر  ٰى وسإبراهيم م أبو ،رد بن أيب بكبن حممّ  ت القاسمبن

 الرضا ٰى سومن ب بو احلسن عيلُّ أ  ،محيدة ه جارية اسمهامُّ الكاظم أُ 

ه جارية مُّ أُ  الزكّي  د بن عيلٍّ مّ و جعفر حمأب ،نجمةه جارية اسمها مُّ أُ 

ه جارية اسمها مُّ د اهلادي أُ ن حممّ ب سن عيلُّ احل أبو ،انيزراسمها خ

رية اسمها ه جامُّ كري وأُ لعسا سن بن عيلٍّ د احلحممّ أبو  ،سنسو

م ه القائلقخ ة اهللا عىلٰ هو حجَّ بن احلسن د أبو القاسم حممّ  ،سامنة

 .»)يهم أمجعنيعللوات اهللا ص( ،نرجس سمهاية اه جارمُّ املنتظر أُ 

از صاحب  د اخلزَّ حممّ  بن د عيلُّ لسعيالشيخ اده ما أسن : ومنها

: 9 يه النبيُّ ل فقا الذي  ذرٍّ أيب إىلٰ  بن مالك أنس إىلٰ  )الكفاية(

 أيب ذي هلجة أصدق من اء عىلٰ ت الغرباء وال أقلَّ ت اخلرض«ما أظلَّ 

 ينِّ إ :هللا إيلَّ ا ٰى ي يب أوحرس أُ  لـامَّ «: الق  9 النبيَّ  أنَّ  ٰى رو ،»ذرٍّ 

فاخرتت  وثانيةً  ،ا نبي�  جعلتكف ،نهاتك ماألرض فاخرت لعت إىلٰ اطَّ 

 ،رةة الطاهيَّ رّ الذكم رج من أصالبخوأُ  ،كلته وصيَّ فجع ،اعلي� 

 ،عمن :تقل ؟تراهم أنْ  ّب ُحتِ أ  ،ان علميزَّ ُخ  ،ة املعلومونواألئمَّ 

 ،سنواحل ،ر عيلٍّ واأن فإذا فرفعت رأيس ،فع رأسكار :فنوديت

  ، دحممّ  فر بنجعو ،د بن عيلٍّ وحممّ  ،نيبن احلس وعيلِّ  ،احلسنيو
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ن ب وعيلِّ  ،بن عيلٍّ  د وحممّ  ،ٰى بن موس وعيلِّ  ،بن جعفر ٰى وموس

  : تقل ،كوكبه واملهدي يتألأل بينهم كأنَّ  ، يلٍّ بن عواحلسن  ،دمّ حم

من ن ومواملعص ،ة بعدكاألئمَّ  :قال تعاىلٰ  ؟ءؤالهمن  ،يا ربِّ 

، ويشف وعدالً  طاً  األرض قسة الذي يمألا احلجَّ وهذ ،صلبك

 ،لقد قلت عجباً  :فقال احلارضون، »ننيم مؤمقودور ص

 ثمّ  هذا ي مثلن منِّمعويس أقواماً  نَّ جب منه أ «أع: 9 لفقا

م ال هلما  ،يهميؤذونني ف ،اهم اهللاأعقاهبم بعد إذ هد يرجعون عىلٰ 

 .م اهللا شفاعتي»أناهل

 أبو جعفر ابويه والشيخد بن بذا الشيخ حممّ هحو سند نوأ 

تركنا إيرادمها ، يسري يف ألفاظهامغاير ت ىلٰ ع ،طويس برجاهلامال

 .طالة هبامخوف اإل

حق سابق عني اإلمام الالَّ م العرفة اإلمام إىلٰ ما الطريق  :سؤال

 ؟هموالدد أ مع تعدُّ  ،سم عليهقبل وضع اال

ه فقد ثبتت الدوو  ا عيلٌّ أمَّ  :جواب] ]١٤٠[[ص /

ك ن ذلوك زة جيووالبقيَّ  ،نهمعي عىلٰ  9 النبيِّ  نصِّ إمامتهم ب

أو اقرتان  ،داً حممّ  9 نبيِّ هلم عبد اهللا تسمية الكام أُ  ،فيهم بإهلام

ه من  اإلمام وغري من عدم ظلِّ  َل قِ كام نُ فيه هم بعالمة في ذلك

 ،اً غرينطق صيينه عند والدته كالتع ة عىلٰ دالَّ امة بكرأو  ،الئمالع

 :الصادق يف الكاظم قول سيأيتو ،رض ساجداً األ إىلٰ  والسقوط

 والرضا  ،»النور يف وجهه َف رِ وعُ  ،عليه ٰى لدرع استوا نَّ «إ

«مثل : وقال ،جلواد في ابني كت اً خامتهم حلسن بن اجلا ٰى أر

 . »هذا كان من أيب

 ه عىلٰ ة نصِّ منا بصحَّ م حكتقدِّ ملق ات صدثب ملة فإذاوباجل

س علينا النظر يف لي كام ،لكظر يف طريق ذعلينا النوليس  ،رخِّ أتامل

 عاىلٰ اهللا ت وسيأيت أنَّ  ،يات بعد علمنا بعدل اهللا سبحانهملوذاق لخ

 .هتم امءهم وصفاأس تيمزل يف اخلواأن

 دخل عىلٰ  احلسني  أيب هريرة أنَّ  إىلٰ  وأسند أيضاً 

  ثمّ  ،»ةعني بقَّ  رقَّ ت ،قة«حزقة حز: له وقالفأخذه وقبَّ  ،9 نبيِّ ال

من  :ابن مسعودقال  ،»ةة تسعمام أبو أئمَّ اإلام ابن «أنت اإلم: لقا

 ،مبارك ،هجدِّ  مّي ذا ولد س«خيرج من صلب ابني ه: قال ؟هم

وأشبه  ،ي وخيرج من صلبه سميّ  ،ادنور الزهَّ و ،داامء العبَّ سي ليهع

ة كلمصلبه وخيرج من  ،باحلقِّ  ينطق ،قراً بلم قر العيب ،ناس يبال

ن ج مروخي ،عيلَّ  كالرادِّ  ليهع دُّ الرا ،ق جعفرولسان الصد ،احلقِّ 

من صلب  وخيرج ،ٰى موس سمّي  ،صلبه مولود طاهر أسمر ربعة

  ، ومعدن احللم ، علمع الموض ،الرضا ٰى دعيُ  ،ابنه عيلٌّ  ٰى موس

 قاً لْ َخ طهر الناس أ  ،رملطهَّ د ااملحمو دنه حممّ وخيرج من صلبه اب

 ،ةاجلنبطاهر  ،ابنه د عيلب حممّ رج من صلوخي ،قاً لُ وأحسنهم ُخ 

أبو  ،احلسن ابنه امليمون عيلٍّ ب صل نموخيرج  ،صادق اللهجة

 ؤها قسطاً يمل ،تنا أهل البيلبه قائمرج من صوخي ،ة اهللاحجَّ 

 وحلم ،ٰى سغيبة موو ،ر نوحله عم ،وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  وعدالً 

ر� : 9تال  ثمّ  ،»ٰى يسوهباء ع ،دودا
ُ
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، »؟«من هؤالء: فقال له عيلٌّ  ]،٣٤ن: را[آل عم �َعِليٌم  يعٌ َسمِ 

ة لعرتوا ،اء من بعدكء األوصي«أسام: لقا]] ١٤١[[ص /

عبد  اً عبد نَّ يده لو أ د بوالذي نفس حممّ  ،ة املباركةيَّ لذرّ وا ،الطاهرة

ه لواليتهم ألكبَّ  احداً  جتاينأ  ثمّ  ،الركن واملقام لف عام بنيأ  اهللا

العجب من أيب  :امبن مهّ  يلِّ و عأبل قا، »ما كان كائناً ار لناهللا يف ا

 .ل أهل البيتنكر فضائوي ،اديثهريرة يروي هذه األح

اهللا عبد  اش إىلٰ د بن عيَّ ل أمحد بن حممّ لفاضند الشيخ اوأس

 :اءإلرس ايف  اهللا إيلَّ  ٰى وح«أ : يقول 9 يَّ سمعت النب :الق  ،عمر

 الفق ،بن أيب طالب عيلُّ  يأخ :قلت ؟تكمَّ أُ  فت عىلٰ لَّ من خ

رتت فاخ وثانيةً  ،األرض فاخرتتك منها لعت إىلٰ اطَّ  :نهحاسب

ا   خلقت علي� إينِّ  ،دمّ يا حم .ئيأساممن  ت له اسامً وشقق ،اعلي� 

 عبداً  ولو أنَّ  ،احدة من نور وئمَّ ألحلسني واوفاطمة واحلسن وا

 ،اري»ه نألدخلت ،يتهملوال قيني جاحداً ل مّ ث ،ينقطع ٰى عبدين حتَّ 

 .وأعلمه بقائمهم ،ءهمأسام نهأراه سبحا ثمّ 

 :التوراة امئهم يفحبار بأسهم كعب األسامَّ  :قال ابن عمر

 ،حيدور ،سوه ،دموه ،مشموع ،ميسور ،بايلاو ،قيدورا ،ذنبوي

 .قيدمه ،بوقيش ،روبط ،ومتر

  ،عاملاً  ادي� هيوها لت عنأس :هشام الدستواين ل أبو عامراق 

ولو  ،لتوراةيف اها ة نجديحة صحوام بالعربانيَّ قأ  هذه نعوت :فقال

 يكون لئالَّ  ٰى مأو تعا ،سألت عنها غريي لعمي عنها للجهل هبا

 ،الك هب ملا أقررت د باطناً ؤمن بمحمّ  أُ أينِّ وال ول ،ظهراً  ينهد عىلٰ 

ه لن أنَّ  نهارومن ولد  ب آبائيتُ  كُ  أجد يفينِّ أل :لقا ؟مَ ـولِ  :قلت

 اً باطنؤمن به وي ،راً د ظاهاسمه حممّ الذي  9 بيِّ يؤمن هبذا الن

 ه النعوتعت يل هذفان :قلت يظهر املهدي القائم من ولده. ٰى حتَّ 

نعت يل أسامء  ثمّ  ، عن أهلهالَّ نه إوص هْ م فعِ نع :الق  ،ألعلمها

 ،يتهوب :فقال ،ابتَّ الكُ  فصحيها من توأظنُّ ،ف سل ما لفختا

ء ر ثاين األوصياقيدو ،اءيآخر األنب وصياء وويصُّ األل وَّ وهو أ 
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ستفوقا  ،د الشهداءريا ثالث األوصياء وسيِّ دب ،ة األصفياءالعرت

دموه  ،خرينلني واآلألوَّ م اوعا وارث علسم ، اهللامن عبد  دسيِّ 

 ني يفمسهو خري املسجون ،ق دالناطق عن اهللا الصا هاملدر

 ،ازح عن األوطان املمنوعالن نجوعحتفة املهذار  ،سجن الظاملني

بطود رافع  ،ثرالطويل األ]] ١٤٢ /[[ص صري العمرو القتيم

الغائب  ،همِّ ه وأُ د من أبيقيدموا املفقو ،هعمِّ  برقش سمّي  ،اسمه

ة يادز يوسيأيت يف باب خروج املهد .كم اهللام بحوالقائ ،اهللا أمرب

 . هذهسامء ختالف وأ  ،اشيف خرب ابن عيَّ 

  ت عىلٰ «رأي: 9 مامة قول النبيِّ أيب أُ   إىلٰ باينأسند الشيو

دته أيَّ  ،د رسول اهللاحممّ  ، اهللاإله إالَّ  ال :بالنور وباً ش مكتعرساق ال

ا  ا علي� علي� أيت ر ثمّ  ، سنياحلن وبعده احلس ثمّ  ،ه بهتونرص بعيلٍّ 

 ؟ءن هؤالم :قلت ريبِّ ف ،ةجَّ احل ٰى موس جعفراً  اً دمّ حم داً حممّ  ،اعلي� 

 .تك»يَّ ذرّ  من واألخيار ،ة من بعدكمَّ ئم األه :فنوديت

 :لفص )١(

قال   :قال ،سلامن الفاريس ىلٰ إ )يةالكفا(د صاحب أسن

وصيكم  أُ  ،بغيامل طلق إىلٰ ومن ،ريباحل عن ق  ر«إينِّ : 9 النبيُّ 

ومن فقد القمر  ،قمربالك من فقد الشمس فليتمسَّ  ،خرياً  رتيتبع

النجوم الزاهرة بك يتمسَّ من فقدمها فلو ،ك بالفرقدينسَّ ليتمف

 ،عن ذلكلته فسأ ،منزل عائشة إىلٰ ه فتبعت ،نزل  ثمّ  :الق  ،»بعدي

 ،رقدانسنان الفواحل ،القمر وعيلٌّ  ،«أنا الشمس: 9 فقال

والتاسع  ، ن ولد احلسنيرة متسعة الطاهال هرةالنجوم الزاو

أسباط  ةعدَّ  ،أبرارة أئمَّ  ،واخللفاء بعدي صياءاألو ،ممهدهيُّ 

 «عيلٌّ : قال ،م يلهفسمِّ  :قلت ،»ٰى سيوحواري ع ،يعقوب

باقر علم  د بن عيلٍّ عده حممّ وب ،دمها زين العابدينوبع ،اهوسبط

 ٰى موس ٰى سمَّ م يُ وابنه الكاظ ،دحممّ  جعفر بن والصادق ،نيالنبيِّ 

بنه ا ثمّ  ،بنه عيلٌّ ا ،ةالغرب أرضل بقتَ ابن عمران والذي يُ  سمّي 

م  فإهنَّ  ،تهة املنتظر يف غيبواحلجَّ  ،سنواحل ان عيلٌّ والصادق  ،دحممّ 

من  ،حكميمهم وحك ،علمهم علمي ،يي ودمميت من حلعرت

 .آذاين فيهم ال أناله اهللا شفاعتي»

 ري إىلٰ لطاطا د إىلٰ مّ حم بن د اهللا أمحدعب خ أبوسند الشيوأ 

 وجعل إالَّ  رسوالً «مل يبعث اهللا : 9 النبيِّ  قولسلامن  زاذان إىلٰ 

ذا من ه]] ١٤٣/[[ص  قد عرفت :لتق ، »يباً نق اثني عرش له

الذين  الثني عرشئي ا«عرفت من نقبا: 9ل قا ،بنيهل الكتاأ 

 ومن ،ن نوره مي اهللا«خلقن: لقا ثمّ  ، »؟اختارهم اهللا لإلمامة

 ،سنين واحلحلسومن أنوارنا ا ،رينا فاطمةن نووم ،اعلي� ري نو

د  «سيِّ : 9قال  ،فني هبم عرِّ  :قلت ،ة»مَّ األئ تسعةومن احلسني ال

لني األوَّ باقر علم  بن عيلٍّ د مّ حم ابنه ثمّ  ،حلسنيبن ا العابدين عيلُّ 

بن  ٰى موس ثمّ  ،صادقد لسان اهللا الجعفر بن حممّ  ثمّ  ،واآلخرين

ألمر  رضاال ٰى بن موس عيلُّ  ثمّ  ، اهللا يف ظه صرباً غي اظمجعفر الك

د اهلادي  حممّ بن  يلُّ ع ثمّ  ،ق اهللاختار من خلامل عيلٍّ  د بنحممّ  ثمّ  ،اهللا

د حممّ  ثمّ  ،هللا رسِّ  ت األمني عىلٰ الصام ن بن عيلٍّ احلس ثمّ  ،هللا إىلٰ 

 .»اهللا بن احلسن املهدي الناطق القائم بحقِّ ا

راعي رسول  ٰى  سلمأيب وارزمي إىلٰ اخلد ق بن أمحوفَّ د موأسن

يف   يل الربُّ قال «: 9رسول اهللا  لقا :قال ،9اهللا 

يب ن أ ب عيلُّ  :ال ق  ،خريها  :قلت ؟تكمَّ فت ألُ لَّ من خ :اءرساإل

ا وفاطمة واحلسن ي� وعل خلقتك :فقال تعاىلٰ  ،نعم :لتق  ؟طالب

 اً احدج عبداً  نَّ و أ ل ،رين سنخ نوة من ولده مواحلسني واألئمَّ 

 مّ ث ،بواليتكم رَّ قي ٰى حتَّ  له ينقطع ما غفرت ٰى حتَّ  بدينلواليتكم ع

 عيلَّ و ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،اش علي� العريمني  راين عىلٰ أ 

 ،بن جعفر ٰى موسو ،دوجعفر بن حممّ  ،عيلٍّ بن د وحممّ  ،سنيبن احلا

واحلسن بن  ،دحممّ  بن عيلَّ و ،د بن عيلٍّ وحممّ  ،ٰى بن موس وعيلَّ 

حب وأسنده صا ،اح من نور»ضحض واملهدي يف ،يلٍّ ع

 .يضاً أ  ٰى يب سلمأ  ىلٰ ملوصيل إا احلسن بن عيلٍّ  ىلٰ إ )املقتضب(

 د اهللاعب بنجابر  ىلٰ إ بن عيلٍّ د و جعفر حممّ شيخ أبوأسند ال

ِطي: نزلت لـامَّ يل األمر وأُ  من :9 قوله للنبيِّ 
َ
ِطيُعوا اَهللا َوأ

َ
ُعوا أ

 ُسوا�ر� 
َ

 ل
َ ْ
وِ� األ

ُ
رِ َوأ

ْ
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ُ
�

ْ
 ،ئيلفا«خ: قال]؟ ٥٩لنساء: [ا  ِمن

 ،احلسني ثمّ  ،ناحلس ثمّ  ،طالب بن أيب عيلُّ  ،املسلمني بعدي ةوأئمَّ 

 ،عروف يف التوراة الباقرامل بن عيلٍّ د حممّ  ثمّ  ،سنيبن احل يلُّ ع ثمّ 

  ثمّ  ،بن جعفر ٰى موس ثمّ  ،الصادق جعفر ثمّ  ،كه يا جابرستدرو

سن بن احل ثمّ  ،دبن حممّ  يلُّ ع مّ ث ،ن عيلٍّ د بمّ حم ثمّ  ،ٰى وسن مب عيلُّ 

]] ١٤٤ /[[ص يغيب  ،أرضه يف ة اهللاجَّ ي حي وكنيّ سميّ  ثمّ  ،عيلٍّ 

 . »هبااررض ومغاألبه مشارق  هللاويفتح ا ،هن شيعتع

 9 ر املذكور قول النبيِّ جاب إىلٰ  )الكفاية(وأسند صاحب 

ه نهم مهدي هذم ،ةئمَّ ك تسعة أ «خيرج من صلب: للحسني 

 ،حلسن فأنتا مَّ فإذا ُس  ،عدهشهد أبوك فاحلسن باست فإذا ،ةمَّ ألُ ا

 مٰىض  فإذا ،نهد ابحمّ فم عيلٌّ  ا مٰىض إذف ،ابنك شهدت فعيلٌّ است فإذا

 ٰى موس ا مٰىض فإذ ،ابنه ٰى جعفر فموس ا مٰىض فإذ ،ر ابنهفد فجعحممّ 

 ،نهاب د فعيلٌّ مّ حم ا مٰىض فإذ ،بنهد افمحمّ  عيلٌّ  فإذا مٰىض  ،ابنه فعيلٌّ 
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 ض بهمأل األري ،احلسنة بعد جَّ احل ثمّ  ،سن ابنهفاحل فإذا مٰىض 

بن  أسند عيلُّ ونحو هذا  ،»وجوراً  امً ظلت ئَ لِ مُ ام ك وعدالً  قسطاً 

 .مة وأسامءهوذكر عدد األئمَّ  ،يوينقزسعيد البن  دحممّ 

 :فصل )٢(

سأل  سمه نعثلا اودي� هي أنَّ  اسابن عبَّ  أسند الشيباين إىلٰ 

 إالَّ  من نبيٍّ  فام ؟كوصيُّ من  :أجابه قال امَّ فل ،أشياء عن 9 النبيَّ 

وبعده سبطاي  ،لبن أيب طاب ي عيلُّ يّ ص«و: 9قال  .ويصٌّ وله 

فإذا  ،ة أبراراحلسني أئمَّ  صلبن ة متلو تسعت ،احلسنين واحلس

 فابنه فإذا مٰىض  ،دفابنه حممّ  فإذا مٰىض  ،ني فابنه عيلٌّ احلس مٰىض 

 مٰىض  ذافإ ،فابنه عيلٌّ  مٰىض فإذا  ،ٰى سمو بنهفا إذا مٰىض ف ،جعفر

 فإذا مٰىض  ،بنه احلسنفا مٰىض إذا ف ،فابنه عيلٌّ  فإذا مٰىض  ،دفابنه حممّ 

وجدت هذا يف  :وقال ،ديهواليفأسلم  ،ن احلسن»ة بجَّ فاحل

 ،بياءأمحد خاتم األن نَّ إ :ٰى يام عهد إلينا موسوف ،ب السالفةتُ الكُ 

عن  يم الومنه غاب ،سباطاأل عددة أبرار مَّ صلبه أئ وخيرج من

ن يف  ائ«ك :9فقال  ،اد فأظهر رشيعتهع مّ ث إرسائيل طويالً ني ب

 ٰى  يبقوال ،ٰى رال يُ  ٰى لدي حتَّ ومن  يغيب الثاين عرش ،تي مثلهمَّ أُ 

 .»ر اإلسالمظهِ فيُ  ،هللا له باخلروجذن افيأ ، رسمهمن اإلسالم إالَّ 

  تعاىلٰ اهللا أنَّ  9 نبيِّ ال اس إىلٰ عبَّ  ابن إىلٰ اجيلويه ابن م وأسند

ا ئونُِّهي  ألف من املالئكة والقبيل ألف قبيلجربائيل يف ألف  هبطأ 

 ،تلهبق هأه وأخربفهنَّ]] ١٤٥ [[ص/، بولده احلسني  داً حممّ 

«ال : 9فقال  ،فبكت  ،كبذل فاطمة وأخربها 9 أ النبيُّ وهنَّ

 :قال ثمّ  ،ة»ادية اهلألئمَّ ون منه اتك ،ماممنه اإليكون  ٰى ل حتَّ قتَ يُ 

  ، والنارص ،العدلو ،ديوامله ،اهلادي :يبعدة من ئمَّ «واأل

  ، الفعَّ وال ، مواإلما ،واملؤمتن ، ألمنيوا ،احالنفَّ و ،احوالسفَّ 

 سكنتف ،»بن مريم خلفه القائم  ٰى  عيسصيلِّ يُ ن مو ،والغالم

شهورة امؤهم املريس أسويف رواية أمحد بن يعقوب الفا .من البكاء

 . بدل هذا اللقب

قول  اس عبَّ  ابن إىلٰ  ن عيلٍّ د بمّ بن حم عيلُّ سند الشيخ وأ 

 فاً رعا «من زاره: لهقبِّ ه يُ اتقع عىلٰ  واحلسني  له 9 النبيِّ 

ومن زاره كمن  ،وألف عمرة ،ةثواب ألف حجَّ له  ه كتب اهللاحقِّ ب

ملزور ا ر عىلٰ الزائ وحقُّ  ،ومن زارين كمن زار اهللا يف عرشه ،زارين

 ،تهت قبَّ اإلجابة حت نَّ إ أَال  ،ارالن ه يفبعذِّ ال يُ  أنْ  و اهللا تعاىلٰ وه

 ،عدكة بألئمَّ  ايل سمِّ  :قلت ،ته»يَّ ذرّ ة من مَّ واألئ ،بتهوالشفاء يف تر

  بطاي وبعده س ، بن أيب طالب هلم عيلُّ أوَّ  ، عرش ثنا«ا : 9فقال 

بنه فا نقٰىض فإذا ا ،ه عيلٌّ احلسني فابن فإذا انقٰىض  ،احلسن واحلسني

فإذا  ،ٰى وسفابنه م انقٰىض  إذاف ،فره جعفابن نقٰىض ا افإذ ،دحممّ 

  ، عيلٌّ  بنهاف فإذا انقٰىض  ،دحممّ فابنه  قٰىض انإذا ف ،فابنه عيلٌّ  انقٰىض 

  ، اسعبَّ ابن يا  .ةفابنه احلجَّ  فإذا انقٰىض  ،نه احلسنفاب قٰىض فإذا ان

هم أخذت بحقِّ  فاً يامة عارن أتاين يوم القم ،مناء معصومونم أُ إهنَّ 

ومن  ،رينم أنكفكأهنَّ نهم م أنكر واحداً  منو ،ةدخلته اجلنَّوأ  ،دهبي

 .»كر اهللاأن امكأنَّ  فأنكرين

كان لنا   :قالت ، ائشةع ىلٰ ل إأيب املفضَّ د عن مّ بن حم وأسند عيلُّ 

إليه فصعد  ،ةفلقيه مرَّ  ،ه لقيه فيهالقي وكان جربائيل إذا ،بةمرش

 ،قتلهجربائيل ب هخربَّ ف ،فخذه ىلٰ ع 9 بيُّ جلسه النفأ ،احلسني

بيت ال ئمكم أهلقا من قاتليه بسينتقم اهللا ،ِك  تب«ال: فقال ،ٰى كفب

صلبه   لق منسيخه  أخربين أنَّ ريبِّ  إنَّ ف ،من ولد احلسنيالتاسع 

رج من صلب ُخي  ثمّ  ،شع خاخاضع هللا ،اه عنده علي� وسامَّ  ،ولداً 

 ثمّ ]] ١٤٦/[[ص  ساجد قانت هللا ،داً مّ ه عنده حموسامَّ  ،ابنه عيلٍّ 

 ادق يفعن اهللا ص ناطق ،جعفراً  عندهه وسامَّ  ،به ابنهلص منرج ُخي 

يف   بٌّ حم واثق باهللا ،ٰى موسنده ه عوسامَّ  ،ابنهرج من صلبه ُخي و ،اهللا

باهللا  يضالرا ،اعلي�  ه عندهوسامَّ  ،رج من صلبه ابنهوُخي  ،ن اهللادي

  ، داً ه عنده حممّ وسامَّ  ،نهصلبه اب رج منوُخي  ،اهللا والداعي إىلٰ 

 ،لبه ابنهرج من صُخي  ثمّ  ]،اهللاحرم عن  هللا والذابُّ  ايفب املرغِّ [

 ،نهج من صلبه ابرُخي  ثمّ  ،هللا يلِّ  والواهللاملكتفي با ،اه علي� عند هوسامَّ 

رج من صلبه  وُخي  ،اهللا ىلٰ مؤمن باهللا مرشد إ ،ه عنده حسناً وسامَّ 

ر ظهِ يُ  ،يبةه غل ، تهبريَّ  هللا عىلٰ ة احجَّ  ،ولسان الصدق ،كلمة احلقِّ 

 .أهله»سف به الكفر ووخي ،به اإلسالم وأهلههللا ا

 ،مةلَ َس  أيب إىلٰ  يالبرص بن زكريا عيلُّ  ا احلديثوأسند هذ

د بن جعفر القرميسني وحممّ  ،مةلَ أيب َس  د بن بدر إىلٰ مّ حم دهوأسن

واه ور ، مةلَ أيب َس  مرد إىلٰ اس بن كشوأبو العبَّ  ، مةلَ أيب َس  إىلٰ 

 .لاملفضَّ يب ن أ كي النقيب عالكر

 :فصل )٣(

عة  ن ربيد اهللا ببع اش إىلٰ عيَّ  د بنمحد بن حممّ يخ أأسند الش

  ، يبحديث فاحفظه عنِّ ثكدِّ حم إينِّ  :قال يل : قال ،ريشرجل من ق 

ن عمل  كنت ممَّ  :قال ؟هوما  :قلت :قال  ،ا ما دمت حي�  واكتمه عيلَّ 

ته خذفأ ،اً فوجدت كتاب ،كثرياً  فحفرنا ،لزبري يف الكعبةمع ابن ا

 ٰى طوتُ  كام ٰى طويُ  ه أنَّ إالَّ  ،هو يشء ال أدري من أيِّ و ،هوسرتت

خلق  ،قبله ءيش ال «بسم اهللا: فإذا فيه ،نزيلفقرأته يف م ،الكتب
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القبائل  م منوكرَّ  ،وجعلهم قبائل لسابق علمه ،ق بحكمتهاخلل

هم ولد  ،بالرفعةه ا خصَّ وجعل منها نبي�  ،قبيلة هي أهل اإلمامة

 ،اءيبه األنب برشِّ يُ  ،دحممّ  :له يقال ا منه نبي�  ختارا ثمّ  ،بلطَّ امل عبد

  ، أخيهه بضدعوي ،ه بنرصده اهللاؤيِّ يُ  ، األوصياء ث علمه خريوير

هو  ،أجلهاب عند اقرت ينصبه علامً  ،تهمَّ ه يف أُ ووصيِّ  ،هوابن عمِّ 

من  ممنوعاً  اً حمسود اً ال حممودال يز ،من غريه من أتاه ضلَّ  ،باب اهللا

  ، جاهل عامل غري ،ل غري سائلوؤمس ، ته وعلمهمرتب لوِّ لع هحقِّ 

ه عدبوالقائم ]] ١٤٧[[ص ، /يِّ ن بالغردفَ يُ  ،شهيداً  ه اهللابضيق

ن  دفَ يُ  ،ل مسمومًا قتَ يُ  ،وزين الفتيان ،انالشبَّ د سيِّ  ،بنه احلسنا

ب رضي ،م عدلإما ،خيه احلسنيويكون بعده أ  ،بالبقيع يف طيبة

 عىلٰ  ،بغاةطوامث والد الواله أ قتلت ،فلضيويقري ا ،يفبالس

لناس  ه لقرب ،بكربالءن دفَ يُ  ،اتالزاكي ما األيَّ يف ،شاطئ الفرات

 ،ورساج املؤمنني ،د العابدينسيِّ  ،ده ابنه عيلٌّ بع نميكون  ثمّ  ،ورن

د املحمود مّ ويكون بعده ابنه حم ،ن بالبقيعفَ دويُ  ،يموت بطيبة

 يكون ثمّ  ،قيعبالبن دفَ يُ و ،يبةبط يموت ،معدنهالعلم و باقر ،لهفعا

وحميي  ،ةمَّ ورساج األُ  ،حلكمةاالصادق ب وهو ،بعده ابنه جعفر

 ،املختلف يف دفنه ،نهاإلمام بعده اب ثمّ  ،بةيطن بأرض دفَ يُ  ،ةنَّلسُّ ا

ن دفَ يُ  ،بسهيف حم ل بالسمِّ قتَ يُ  ،بن جعفر ٰى موس هاملناجي لربِّ  سمّي 

 ،ن اهللايلد املرتٰىض  ،ٰى موسبن  عيلُّ  عدهام القائم باإلم ثمّ  ،لزوراءبا

 يموت ،دمّ عده ابنه حمالقائم ب ثمّ  ،لعجما يف أرض ل بالسمِّ قتَ يُ 

يموت  ،وويلٌّ  هللا نارص ،ه عيلٌّ القائم بعده ابن ثمّ  ،ءارن بالزودفَ ويُ 

علم  وارث ،ابنه احلسنالقائم بعده  ثمّ  ،ثةينة املحدَ املدن بدفَ ويُ 

 ثمّ  ،ثةاملحدَ  دينةيف امل يضاً ن أ فَ دويُ  موتي ،معدن احلكمةو ،ةبوَّ الن

 ٰى ويرع ،لمالظ به يكشف اهللا  ،د حممّ  النبيِّ  ه اسماسم ،بعده املنتظر

واحليتان يف  ،عنه ساكن السامء ٰىض ير ،امه مع الغنمأيَّ يف  بالذئ

ك هم ، ُأولئوقاتل معه ملن أطاعه ٰى طوب ،ري يف اهلواءوالط ،البحر

أسند و، »فائزونم الولئك هأُ ، نحوفلولئك هم املهتدون، أُ امل

 ٰى ران بن عيسعم برجاله إىلٰ نصور املاجب احلهذا احلديث  أيضاً 

 .نصورن املبا

 :قال ،يد األنصاريسهل بن سع إىلٰ  عيلٍّ  بنن وأسند حس

 9 «كان النبيُّ : فقالت  ،ة سألت فاطمة عن األئمَّ 

 وىلٰ أ  توأن ،ن بعديخلليفة مإلمام واأنت ا ، يا عيلُّ  :يقول

 ملؤمننيبا وىلٰ أ  فإذا مضيت فابنك احلسن م، أنفسه  منملؤمننيبا

فإذا  أنفسهم، من باملؤمنني أوىلٰ  سنياحلف فإذا مٰىض  من أنفسهم،

د فابنه حممّ  مٰىض إذا ف باملؤمنني من أنفسهم، أوىلٰ  ابنه عيلٌّ ف مٰىض 

 نينؤماملب أوىلٰ عفر فابنه ج إذا مٰىض ف ؤمنني من أنفسهم،بامل أوىلٰ 

أنفسهم،  نؤمنني مملبا أوىلٰ  ٰى فابنه موس مٰىض إذا ف هم،من أنفس

 ني من أنفسهم،منؤبامل أوىلٰ  نه عيلٌّ ابف فإذا مٰىض  ]]١٤٨[[ص /

فابنه  فإذا مٰىض  م، باملؤمنني من أنفسه أوىلٰ د فابنه حممّ  ٰىض فإذا م

 ىلٰ أو ابنه احلسنف ا مٰىض فإذ هم، باملؤمنني من أنفس أوىلٰ  عيلٌّ 

باملؤمنني  وىلٰ أ  يهداملئم فابنه القا فإذا مٰىض  نفسهم،أ من  املؤمننيب

ة فهم أئمَّ  ،هباارمغ به مشارق األرض واهللا فتحي فسهم،من أن

 . »هلم ن خذخمذول م ،هممنصور من نرص ،وألسنة الصدق ،احلقِّ 

 ،برجالهي القمّ  دبن حممّ  الشيخ اجلليل عيلُّ  وأسند أيضاً 

أمري  احلاجب إىلٰ  سندأ و ،ائرهبص يفري دوذكره الكي

 عنهوهو هللا ا ٰى يلق ه أنْ رسَّ «من : 9 يِّ نبالقول   املؤمنني

 عليه فليتولَّ   مقبالً اهللا ٰى أن يلق ومن أحبَّ  ،يلُّ ك يا عراض فليتولَّ 

ابنك  وف عليه فليتولَّ اهللا ال خ ٰى يلق أنْ  حبَّ ومن أ  ،ابنك احلسن

بن  عيلَّ  لَّ ليتوبه فنه ذنوص عقد حمَّ يلقاه و أنْ  حبَّ ومن أ  ،احلسني

ت لدِّ ت درجاته وبُ عَ فِ لقاه وقد رُ ي أنْ  بَّ أحومن  ،احلسني

اهللا  ٰى يلق أنْ  ومن أحبَّ  ،د بن عيلٍّ مّ حم ولَّ يتئاته فلسنات سيِّ احلب

اهللا  ٰى يلق أنْ  ومن أحبَّ  ،دبن حممّ  جعفر وهو قرير العني فليتولَّ 

و  وهاهللا ٰى يلق أنْ  بَّ أح نوم ،ٰى سابنه مو فليتولَّ ر وهو مطهَّ 

ه بكتا عطيهيلقاه فيُ  أنْ  ومن أحبَّ  ،اا الرضي� ابنه عل ضاحك فليتولَّ 

حسابًا  اسبهيلقاه فيح أنْ  ومن أحبَّ  ،داً حممّ  نهاب فليتولَّ ه بيمين

يلقاه وهو من   أنْ  ومن أحبَّ  ،انه علي� اب ة فليتولَّ ويدخل اجلنَّيسريًا 

إيامنه  كمل وقد يلقاه أنْ  بَّ ن أحمو ،سنابنه احل فليتولَّ الفائزين 

 ،ٰى دة اهلوأئمَّ  ،ٰى فهؤالء مصابيح الدج ،تظرنامل اً دبنه حممّ ا فليتولَّ 

 .»ةاهللا اجلنَّ له عىلٰ  اً هم كنت ضامنالَّ تومن 

ن عبيد اهللا ني باحلس وأسند الشيخ أبو جعفر الطويس إىلٰ 

  ، ق صادلا ه إىلٰ ي برجالد بن بابويه القمّ حممّ  ي إىلٰ الغضائر

 ،من ذهب مه خواتييعل ،موتهقبل  ه كتاباً بيِّ ن  عىلٰ زل اهللا«أن: لقا

 ،لببن أيب طا عيلِّ ك من أهل النجيب إىلٰ  تكهذا وصيَّ  :وقال

دفعه  ثمّ  ،ويعمل بام فيه ففعل خامتاً  يفكَّ  أمره أنْ و ،عيلٍّ  فدفعه إىلٰ 

 :يهذا ففإ ،سنياحل إىلٰ دفعه  مّ ث ،وفعل بام فيه خامتاً  فكَّ ف ،احلسن إىلٰ 

دفع   ثمّ  ، ففعل رش نفسك هللالشهادة وا]] ١٤٩[[ص / رج إىلٰ اخ

م بيتك اصمت والز :فيهد وجف متاً خا فكَّ ف ،سنياحلبن  عيلِّ  إىلٰ 

 :د فيهفوج خامتاً  ففكَّ  ،دابنه حممّ  دفعه إىلٰ  ثمّ  ،ك ففعلواعبد ربَّ 
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ك علييل ألحد  ال سب اهللاإالَّ  وأفتهم وال ختافنَّ ث الناس حدِّ 

علوم  انرش :فيهفوجدت  ،ت خامتاً ففكك ،عه إيلَّ دف ثمّ  ،علفف

  فعه إىلٰ يد ،ٰى موس عته إىلٰ ودف ،علتك وأنت يف حرز وأمان ففهلأ 

 .قيام القائم  إىلٰ  ،بعدهالذي 

 :فصل )٤(

:  9 النبيِّ قول  آبائه  ق إىلٰ لصادا إىلٰ  د بن عيلٍّ أسند حممّ 

 ،ديحنا و أإالَّ  إلهال  نْ لم أع نم أنَّ  عن ريبِّ  ثني جربائيل«حدَّ 

 نَّ وأ ،فتيبن أيب طالب خلي يلَّ ع وأنَّ  ،يلعبدي ورسو داً حممّ  وأنَّ 

من النار  يتهونجَّ  ،ة برمحتيجلنَّأدخلته ا ،ه حججيلدو ة مناألئمَّ 

ناداين  إنْ  ،خالصتي ه منوجعلت ، وأوجبت له كرامتي ،بعفوي

 ،تهتدأ كت ابس وإنْ  ،هطيتأع سألني إنْ و ،دعاين أجبته وإنْ  ،يتهلبَّ 

قرع  إنْ و ،قبلته إيلَّ رجع  وإنْ  ،دعوته يمنِّ رَّ ف وإنْ  ،هرمحت أساء وإنْ 

د مل يشهد ملحمّ أو شهد و ،مل يشهد بوحديت منو ،لهته بايب فتح

ومل يشهد شهد أو  ،ا خليفتيعلي�  أو شهد ومل يشهد أنَّ  ،برسالتي

وكفر  ،متير عظوصغَّ  ،فقد جحد نعمتي ،جيجَ حُ ولده  أنَّ 

سمع ناداين مل أ  وإنْ  ،رمتهي حسألن وإنْ  ،جبته حصدينق  إنْ  ،آيايتب

وذلك  ، بتهيَّ جاين خر نْ وإ ،مل أستجب دعاءه ايندع وإنْ  ،هنداء

م للعبيوما  ،ي جزاؤهمنِّ ة من األئمَّ  : فقام جابر وقال، »دأنا بظالَّ

 عيلُّ  ثمّ  ،«احلسن واحلسني: 9فقال  ؟بن أيب طالب يلِّ من ولد ع

بن  ٰى موس ثمّ  ،دمّ ن حمبعفر ج ثمّ  ، يلٍّ بن ع دحممّ  ثمّ  ،سنيبن احلا

بن  عيلُّ  ثمّ  ،يلٍّ عن د بحممّ  ثمّ  ،الرضا ٰى سبن مو عيلُّ  ثمّ  ،جعفر

الذي  ،تيمَّ مهدي أُ  ،القائم باحلقِّ ابنه  ثمّ  ،سن بن عيلٍّ احل ثمّ  ،دحممّ 

 .»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ مُ كام  وعدالً  ض قسطاً األريمأل 

  نب يلِّ ع ىلٰ ه إجالزم برب خوارأسند أخطو]] ١٥٠ ص[[/

وأنت يا  ،وضاحل ىلٰ ع ا واردكم«أن: 9 قول النبيِّ  طالب أيب

بن احلسني  وعيلُّ  ،واحلسني اآلمر ،ن الذائدواحلس ،ياق سال عيلُّ 

 ،سائقد الوجعفر بن حممّ  ،النارش  د بن عيلٍّ وحممّ  ،سالفار

 وعيلُّ  ،نافقنيوقامع املني ني واملبغضاملحبِّ  ر حميصبن جعف ٰى وموس

  ، ماهتة يف درجمنزل أهل اجلنَّ ن عيلٍّ د بمّ وحم ،معني ٰى موسبن ا

 واحلسن بن ،م احلور العنيجهومزوِّ  تهيعد خطيب شبن حممّ  وعيلُّ 

 .واملهدي شفيعهم يوم القيامة» ،ةرساج أهل اجلنَّ عيلٍّ 

 ىلٰ إ  بن أمحد بن شاذان مسنداً د لشيخ الفاضل حممّ ا اً ورواه أيض 

  .9 بيِّ الن   عن قيس بن   عيدوس   األعمش نحوه وأسند   ،   عيلٍّ 

ا نذير أن ،«يا عيلُّ : 9 لنبيِّ ل اقو عمرابن  ىلٰ وأسند البغوي إ

بن  وعيلُّ  ،هاواحلسني ساقي ،سن قائدهاواحل ،وأنت هادهيا ،تيمَّ أُ 

  ، د كاتبهاحممّ وجعفر بن  ،عارفها يلٍّ د بن عوحممّ  ،احلسني جامعها

 جيهاومن هاربِّ مع ٰى سبن مو وعيلُّ  ،حمصيها عفربن ج ٰى وموس

 ،قائدها وسائقها عيلٍّ بن د وحممّ  ،ضيها ومدين مؤمنيهامبغ اردطو

  ، منادهيا ومعطيها ن عيلٍّ واحلسن ب ،ساترها وعاملهاد بن حممّ  وعيلُّ 

 ِ� ، والقائم اخللف ناشدها وشاهدها
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وأسند   ، ًا يق طرنيث وثالبعة بأرمر ابن ع بل عند ابن حنوأسن 

  خلت عىلٰ «د: ال ق  ،أمري املؤمنني  ىلٰ إي د القمّ مّ بن حم عيلُّ 

هذه نزلت   ،يا عيلُّ  :فقال ،التطهري  وقد نزلت آية 9رسول اهللا 

  ؟ ة بعدكفكم األئمَّ  : فقلت  ، لدك ة من و فيك ويف سبطيك واألئمَّ 

  سني احل  بعدو  ،سني واحل اك احلسن ابن  ثمّ  ،يلُّ أنت يا ع :9قال 

  وبعد جعفر  ، عفر ابنهد جحممّ وبعد  ، ه د ابنحممّ  وبعد عيلٍّ  ، ه ابن عيلٌّ 

د  د حممّ وبع  ،د ابنه حممّ  د عيلٍّ وبع ،ابنه عيلٌّ  ٰى عد موسوب ،ابنه  ٰى وسم

هكذا   ،سن ة من ولد احلاحلجَّ و ،ه احلسن ابن  وبعد عيلٍّ  ، ابنه عيلٌّ 

  : قالهم عن ت اهللافسأل ،ق العرش سا عىلٰ  بةكتووجدت أساميهم م

 . ونون» ملع  ؤهموأعدا  ،ن رون معصوموبعدك مطهَّ  ةئمَّ ألاهم 

قول  مري املؤمنني أ  له إىلٰ جابرب وأسند احلاج

 ،من ياقوت» ء يف السامء قصوراً «رأيت ليلة اإلرسا: 9 النبيِّ 

 ]]١٥١/[[ص  «فسألت ،امرفيها من الفرش والثبام وصفها  ثمّ 

 ،تكمَّ أُ  عىلٰ  كتخليفيك وأخ يعة عيلٍّ لش :لفقا ؟هي ملن :ئيلاجرب

ون مُّ َس يُ  ،مراد به عيبهباسم يُ  مانزال ن يف آخروهم قوم يدعو

 ،كوا باحلقِّ متسَّ م رفضوا الباطل وألهنَّ  ،ام هو زين هلموإنَّ  ،فضةالرا

 ، من بعدهولشيعة أخيه احلسني ،عدهولشيعة ابنه احلسن من ب

 ،هعدبمن  عيلٍّ  بن دحممّ  لشيعةو ،بعده حلسني منبن ا ولشيعة عيلِّ 

بن جعفر  ٰى شيعة موسول ،هد من بعدلشيعة ابنه جعفر بن حممّ و

ن  م د بن عيلٍّ ة ابنه حممّ ولشيع ، ابنه من بعده يلٍّ ولشيعة ع ،هبعد من

بن ولشيعة ابنه احلسن  ،دهد من بعبن حممّ  ولشيعة ابنه عيلِّ  ،بعده

ء هؤال ،دحممّ يا  .هن بعداملهدي مد ه حممّ ابن يعةولش ،من بعده عيلٍّ 

وشيعتهم   ، ٰى دجلا ومصابيح ،ٰى ة من بعدك أعالم اهلدئمَّ ألا

رفضوا الباطل  الذين ،موايل اهللا ورسولهو ،احلقِّ ة شيع هميوحمبِّ 

  ، محياهتوهنم يف يتولَّ  ،بعوهواتَّ  وقصدوا احلقَّ  ،واجتنبوه

ة رمح ،يهمحمبِّ  ن عىلٰ ضدومتنارصون متعا ،وفاهتمويزوروهنم بعد 

 .»ه غفور رحيمإنَّ  ]،همليع ة اهللارمح[م  عليهاهللا
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هللا ا ٰى يلق أنْ  هرسَّ  من«: 9 قول النبيِّ  اً يضأ ه ند برجالوأس

 ،بن احلسني وعيلَّ  ،نيوولدك احلسن واحلس ،كلَّ فليتو راً مطهَّ  آمناً 

 بن وعيلَّ  ،بن جعفر ٰى وموس ،دبن حممّ  جعفرو ،د بن عيلٍّ وحممّ 

  ثمّ  ،يلٍّ بن ع نحلساو ،دمّ بن حم عيلَّ و ،عيلٍّ د بن مّ وحم ،ٰى سمو

ك يا نوتولَّ ي يف آخر الزمان قوم ننَّ كولي ،ئمهموهو قا ،املهدي

هات والعشائر مَّ اآلباء واألُ  نك عىلٰ روؤثِ يُ  ،هنم الناسؤويشن ،عيلُّ 

عن  يتجاوز ،لواء احلمدحتت ون َرش ولئك ُحي أُ  ،والقرابات

 . »رجاهتم ع دئاهتم ويرفسيِّ 

 ؟نا كم متنعون حقَّ (  : ٰى الشور  م يو  قال ه اس أنَّ عبَّ  ن اب  إىلٰ  وأسند 

ة من ولده أئمَّ  وليملكنَّ  ، ة يف واخلل  ام ا هو اإلم علي�  إنَّ يت لب ا وربِّ 

 ثمّ  ، ة أبيه إليه هلم احلسن بوصيَّ أوَّ  ، يقضون باحلقِّ  ، رش ع  ٰى إحد 

د بنه حممّ ا  ثمّ  ، ه أبيه إلي ة بوصيَّ  ابنه عيلٌّ  ثمّ  ، ة أخيه إليه بوصيَّ احلسني 

ة بوصيَّ  ٰى سمو نه اب  ثمّ  ، ليه ة أبيه إ عفر بوصيَّ نه ج اب  ثمّ  ، يه ل إ  بيهة أ بوصيَّ 

 ثمّ  ، إليه ة أبيه د بوصيَّ بنه حممّ ا ثمّ  ، ة أبيه إليه بوصيَّ  ابنه عيلٌّ  مّ ث  ، يه إل أبيه 

 مٰىض فإذا  ، أبيه إليه  ة ابنه احلسن بوصيَّ  ثمّ  ، ة أبيه إليه بوصيَّ  ابنه عيلٌّ 

 ؟هذا ن لكي من أ  : س ا عبَّ  بن قال عليم ال ، ) الغيبة ظر صاحب فاملنت 

فتح  باب  ا ألفم علي� علَّ  9]] ١٥٢ص [[ /  رسول اهللا  إنَّ : ( قال 

  ). مَّ هذا من ثَ   وإنَّ   ، باب ألف باب   كلِّ له من  

 :تذنيب

 أنَّ   عيلٍّ  أسند الشيخ أبو جعفر الطويس برجاله إىلٰ 

يكون س«: عضهاويف ب ،هتيه وصيَّ عل عند وفاته أمال 9 النبيَّ 

مها سلِّ يُ  أنْ مر ه وأ أوالد عدَّ  ثمّ  ،هلم أنت»أوَّ  ،إماماً  عرش ثنابعدي ا

 . ا» دهم اثنا عرش مهدي� «ومن بع :الق  ،نهاب إىلٰ  كلُّ 

وخمالفة   ، ة شاذَّ  بعد االثني عرش الرواية باالثني عرش :لت ق 

  ، ولةد القائم د بع  ه ليسشهرية بأنَّ حيحة املتواترة ال الص للروايات

روج  وعالمة خ ،فيها اهلرج  يوماً   أربعنيإالَّ ا يمن الدن  ضِ ممل ي ه وأنَّ 

«من بعدهم» ال  : لهبعدية يف قوال أنَّ  عىلٰ  . وقيام الساعة  ،وات ألما

ِديِه ِمْن َ�ْعدِ : ال تعاىلٰ كام ق  ،ة البعدية الزمانيَّ  يضتقت
ْ
ه
َ
َمْن �

َ
  اهللاِ  �

 . به اوهم نوَّ زمان اإلمام يف فجاز كوهنم   ، ] ٢٣[اجلاثية: 

  -هدي يعني امل -ته حرض «فإذا اية:رول اقلت: قال يف إنْ 

 أويل.ي هذا الت» ينفنهاب مها إىلٰ فليُسلِّ اة لوفا

يفة يكون لوظ جيوز أنْ  ،بعده البقاء هذا عىلٰ  ال يدلُّ قلت: 

يدعو  بعده من ٰى يبق أنْ  جيوزو ،ة يكون ميتة جاهليَّ لئالَّ  ،ةالوصيَّ 

 .ئهاآب ويفه عرش فياالثني  ك يف حرصذل وال يرضُّ  ،إمامته  إىلٰ 

 وز أنْ جيبل  ،تكليف عند موتهال الع بزوقطَ ال يُ  :تٰىض قال املر

ين الدِّ ة يقومون بحفظ بعد أئمَّ  ،فيه ني عرشاالث حرص ٰى يبق

رجنا هذا القول عن التسمية باالثني ُخي وال  ،ومصالح أهله

 وقد ،فالإذ هو موضع اخل ،نعلم إمامتهم نْ فنا بألِّ ا كُ نَّ أل ،ةيَّ عرش

فانفردنا هبذا  ،مهعليلنا افق  مووال ،فيهم فياً شا ياناً لك بذ ابيَّنَّ

 من خمالفيهم. عن غرينا  سمالا

ومسألة اإلمامة  ،اة توجب ظن�الرواية آحاديَّ هذه  :أقول وأنا

وال  ،همامئبجميع أس رين  املتأخِّ بنيِّ مل يُ  إنْ  9 النبيَّ  وألنَّ  ،ةعلميَّ 

 ،مرفتهعم إىلٰ  جةع احلام ]]١٥٣، /[[ص كشف عن صفاهتم 

ال  ،ةشاذَّ  دةفهذه الزيا اً وأيض .جةااحلعن  خري البيانتأ لزمفي

 الشائعة الذائعة. تعارض

 «يكون بعدي :ية الرواياتغا ألنَّ  ،معارضة بينهام ال :قلت إنْ 

 ،يل»ني إرسائاء بة بعدي عدد نقب«األئمَّ ، خليفة» اثنا عرش

 . وهاونح

 ،ثني عرشاال رة يف ذكيوالتعم ثلو أمكن ذلك لزم العب :قلت

  حرص  ني» وجيبستسعة من ولد احل«و: تايارور اليف أكث نَّ وأل

 ،وغريها سٍّ وأشعار ق  ،روا يف التوراةم مل يذكوألهنَّ  ،يف اخلرب أ بتدامل

 عدَّ  لـامَّ و ، هة ربِّ حرض برؤيتهم ليلة إرسائه إىلٰ  9 نبيُّ وال أخرب ال

ويعني  ،م»همن ألرضاال ختلو «: قال للحسن ة االثني عرشئمَّ األ

 ،رض منهمألة خللت ادهم أئمَّ بعان ك وفل ،ن التكليفزمابه 

 ،جازه من املألنَّ  ،ه أوالدهماملقصود ب أنَّ  عىلٰ  د محل اخللوِّ ويبع

 .هوال رضورة حتوج إلي

 :فصل )٥(

 غ بن نباتة إىلٰ األصب رجاله إىلٰ ب د بن عيلٍّ بن حممّ  أسند عيلُّ 

ل  فدخ ،مةلَ َس  مِّ يف بيت أُ  9 يِّ النب «كنت عند: لقا ، عيلٍّ 

يا   :فقال سلامن ،اعةن عوف ومجابواملقداد و و ذرٍّ أبن واملس

 ؟ك وسبطاكفمن وصيُّ  ،ا وسبطني وصي�  نبيٍّ  كلِّ ل إنَّ  ،هللارسول ا

م ان هلوك ،ف نبيٍّ آال بعث أربعة اهللا تعاىلٰ  إنَّ  :قال ثمّ  ،طرقفأ

 خريبيده ألنا  يسي نفلذوا ،سبط ة آالفوثامني ،أربعة آالف ويصٍّ 

آدم  إنَّ  .األسباط ريوسبطاي خ ،األوصياء خري يصيّ وو ،نبياءاأل

وجملث   ، جملث وسنان إىلٰ  ،سنان وشيث إىلٰ  ،يثابنه ش إىلٰ  أوٰىص 

  ، مسا إىلٰ  ،وحن إىلٰ  ،ياخور إىلٰ  ،خنوخأُ  إىلٰ  ، عثميشا إىلٰ  ،حموق إىلٰ 

  إىلٰ  ،حفيسة  ىلٰ إ ،هرب إىلٰ  ، يافث إىلٰ  ،برعيشاشا  إىلٰ  ، عتامر إىلٰ 

  إىلٰ  ،عقوبي إىلٰ  ،اقح سإ إىلٰ  ،إسامعيل ىلٰ إ ،مراهيبإ إىلٰ  ،نمراع
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  إىلٰ  ،ٰى موس إىلٰ ]] ١٥٤، /[[ص شعيب  إىلٰ  ،ريثا إىلٰ  ،يوسف

 إىلٰ  ،ٰى عيس إىلٰ  ،زكريا إىلٰ  ،آصف إىلٰ  ،سليامن إىلٰ  ،داود إىلٰ  ،يوشع

 ،يلَّ ه إودفعها برد ،هدبر إىلٰ   ،مةلَ َس  إىلٰ  ،منذر إىلٰ  ،ٰى حيي إىلٰ  ،ونمعش

  واحلسن إىلٰ  ، سنحلا ها إىلٰ عفوأنت تد ،ك يا عيلُّ يإل فعهادوأنا أ 

ابنه  د إىلٰ وحممّ  ،دابنه حممّ  إىلٰ  وعيلٌّ  ،ابنه عيلٍّ  احلسني إىلٰ و ،احلسني

ابنه  إىلٰ  وعيلٌّ  ،يلٍّ ه عابن ىلٰ إ ٰى وموس ،ٰى ابنه موس وجعفر إىلٰ  ،جعفر

ابنه  ىلٰ إ ناحلسو ،ه احلسنابن إىلٰ  وعيلٌّ  ،ه عيلٍّ ناب إىلٰ  دوحممّ  ،دحممّ 

 :صوته وقال رفع ثمّ  .مامهم ما شاء اهللا إغيب عنهم ي ثمّ  ،القائم

خيرج  ثمّ  ،ولدي اخلامس من ولد السابع من دَ قِ احلذر احلذر إذا فُ 

هذا املهدي خليفة اهللا  :ٰى ادين ،رعةك :امن اليمن من قرية يقال هل

 .»بعوهفاتَّ 

 «أنَّ   حلسنا اله إىلٰ برجي القمّ  عيلٍّ  بن دمّ حموأسند 

 علم أنَّ  أ إينِّ  مَّ هُ اللَّ : وقال بعدها ،بل وفاتهق  خطب 9 النبيَّ 

ليس باملطاع   ،ة ظاهرة أرضك من حجَّ يلك ال ُخت وأنَّ  ،علم يبيدال

 ة عىلٰ ألست احلجَّ  ،اهللا سولا ري :تنزل قل فلامَّ  ،أو خائف مغمور

 مافهو اإلم ،ديهلاا وعيلٌّ  ،رنذامل ةحلجَّ نا اأ : 9ال ق  ؟اخللق

  ، ة بعدكسني احلجَّ حلوا ،ة بعدهجَّ حلوأنت ا ،ة بعديحلجَّ وا

 ة بعدهواحلجَّ  ،د ابنهمّ ة بعده حمواحلجَّ  ،ابنه ة بعده عيلٌّ واحلجَّ 

 ،ابنه ه عيلٌّ بعدة حلجَّ وا ،ابنه ٰى ة بعده موسواحلجَّ  ،جعفر ابنه

ة بعده جَّ احلو ،ابنه عيلٌّ  عدهب ةجَّ واحل ،ابنه دة بعده حممّ واحلجَّ 

 ،ومنقذ أوليائه ،نهاإمام زم ،قائملاة بعده واحلجَّ  ،بنهن اساحل

اهللا علمي  أعطاكم  ،ختلو األرض منكمال  ،يظهر يغيب ثمّ 

 . وفهمي»

 9 نبيِّ ل القو احلسن بن عيلٍّ  بن احلسني إىلٰ  د عيلُّ وأسن

ا فإذ ،بعديمام واإل ،يومعدن حكم ،«أنت وارث علمي: لعيل

 دهفإذا استش ،حلسنيفا شهدتسفإذا ا ،نحلسك استشهدت فابنا

 ،عيلٌّ  :قال ؟همفام أسامؤ :قلت ،ة أبرارلوه تسعة أئمَّ تي ،فعيل ابنه

  ، واحلسن ،وعيلٌّ  ،دوحممّ  ،وعيلٌّ  ،ٰى وموس ،وجعفر  ،دوحممّ 

 . واملهدي»

ب أب أآبائه  اجلواد إىلٰ  ابن بابويه إىلٰ جعفر  أبويخ الش وأسند

 مرحباً  :قالف 9 هللارسول  ىلٰ ت عدخل«: قال ، سنياحل إىلٰ 

بن  يبّ قال أُ  ،األرض]] ١٥٥[[ص /وزين الساموات  ابك ي

 للحسني يف :9فقال  ؟اهللا هل هلام زين غريك يا رسولو :كعب

ه من صلبرج «خي :الوصفه وق  ثمّ  ،السامء أكرب منه يف األرض»

 ؟ههل من خلف ل :يبّ أُ  فقال« ،هوصف ثمّ  ،»بة اسمه عيلٌّ نطفة طيِّ 

به نطفة لب اهللا يف صكَّ ر«ف ،وصفه ثمّ  ،ه»ابند مّ نعم حم: 9 قال

ة زكيَّ ب يف هذه نطفة «وركَّ ، فهثم وص ،»راً ها جعفبة وسامَّ طيِّ 

 لقا ،م يتواصفونكأهنَّ  ،يا رسول اهللا :يبّ ال أُ ق  ،ٰى ها موسوسامَّ 

  صلبه  هللا يفا بوركَّ  ،العاملني  جربائيل عن ربِّ وصفهم يل  :9

لبه نطفة ص ب يف«وركَّ ، هوصف  مّ ث ،ا» علي�  هاسامَّ ة فة مرضيَّ نط

ة غري لبه نطفة بارَّ ب يف صوركَّ  ، وصفه ثمّ  ،»داً ها حممّ امَّ سمباركة 

ها  ب يف صلبه نطفة سامَّ «وركَّ  ،صفهو ثمّ  ، ا»ها علي� ة سامَّ طاغي

كناه تر ،إمام عند ذكره دعاء كلِّ ووصف  ،وصفه ثمّ  ،احلسن»

 ،ةاركة مبفطن ناحلس صلبيف ب اهللا ركَّ «و ،به لتطوير الحذ

مر حيكم بالعدل ويأ ،تقي مهدي  مفهو إما ،مؤمن كلُّ  اهب يرٰىض 

  ، اتن هتامة حني تظهر العالمخيرج م ،ق اهللا يف قولهصدِّ يُ  ،به

  ج يا ويلَّ اخر :ذن اهللابإ نوينطقا ،يضوسيف ين ،نَرش م يُ لَ عَ  :وهي

وال  ذهبال القان كنوز بالط وله ،رجفيخ ،داء اهللاواقتل أع ،اهللا

 تمع إليه من أقايصوجي ،مةورجال مسوَّ  ةم خيول مطهَّ إالَّ  ةفضَّ 

ة أصحابه عدَّ معه صحيفة خمتومة فيها  ،ة أهل بدرالبالد عدَّ 

رج خي ،ون يف طاعتهادون جمدُّ الهم كدَّ بلداهنم وحُ وأسامؤهم و

 لحصا بن  عيبوش ،ارهوميكائيل عن يس ،عن يمينه وجربائيل

 :9قال  ؟اهللا نة عء األئمَّ هؤالان يب كيف :يبّ أُ قال  ،متهدّ مق ىلٰ ع

 اسم كلِّ  ،صحيفة عرشواثنتي  اً خامت أنزل اثني عرش  تعاىلٰ اهللا إنَّ 

 . »حيفته وصفته يف ص ،خامته عىلٰ  إمام

نزلت  لـامَّ «: قال  ،سني حلا ي إىلٰ القمّ  د بن عيلٍّ وأسند حممّ 

هبا   ٰى عن ما  : فقال ،اعنه 9 لنبيَّ الت سأ  األرحامويلآية أُ 

 فأخوك أوىلٰ  ذا مٰىض فإ ،بمكاين أوىلٰ  يلٌّ عفأبوك  متُّ  ذاإ ،كمغري

ابنه ف فإذا مٰىض  ،به أوىلٰ  ابنك عيلٌّ  ثمّ  ،به أوىلٰ  فأنت ا مٰىض فإذ ،به

 فإذا مٰىض  ،ٰى موسفابنه  ٰىض فإذا م ،فابنه جعفر فإذا مٰىض  ،دحممّ 

 مٰىض  إذاف ،يلٌّ عه فابن ا مٰىض فإذ ،د مّ نه حمابف فإذا مٰىض  ،عيلٌّ  فابنه

وقعت الفتنة يف التاسع  فإذا مٰىض ]] ١٥٦[[ص / ،ابنه احلسنف

 . »دكمن ول

عن  فسأله  احلسني  ٰى أت ا ي� أعراب أنَّ  ) الكفاية ( صاحب  وأسند 

«اثنا : قال  ؟ 9ل اهللا و د رس بع  ة كم األئمَّ  : فكان يف آخرها  ، أشياء 

 يلُّ ه عدبع  يفةل إلمام واخل «ا : قال  ثمّ  ،طرق فأ ، يل  هم سمِّ  : قال  ، » عرش 

 ،ابني  منهم عيلٌّ  ، ي وتسعة من ولد  ، ا وأن  ، سن حل ا و ،  طالب ن أيب ب 

 وبعده عيلٌّ  ، ابنه  ٰى وسوبعده م ، وبعده جعفر ابنه  ، د ابنه مّ وبعده حم 
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وبعده  ، ده احلسن ابنه ع وب  ، بنه ا  وبعده عيلٌّ  ، د ابنه وبعده حممّ  ، ابنه 

  .» مان ز يف آخر ال  ين م بالدِّ يقو   ، لدي ن و ي م د خللف التاسع امله ا 

 ،ةاألئمَّ سألت أيب عن  : قال ،ن زيدب ٰى ن حييع اً أسند أيضو

 :قلت )،وثامنية من الباقني ،اضنيأربعة من امل ،اثنا عرش( :فقال

ن ب واحلسن واحلسني وعيلُّ  املاضون عيلٌّ : (قال ،هم يلسمِّ 

 ٰى عده موسوب ،ابنهوبعده جعفر  ،اقروالباقون أخي الب ،سنياحل

وبعده  ،بنها ه عيلٌّ دعوب ،بنها د بعده حممّ و ،نهاب وبعده عيلٌّ  ،ابنه

  ، ال: (قال ؟منهم يا أبت لسَت  :قلت )،وبعده املهدي ،ابنه احلسن

بعهد ( :قال ؟ن عرفت أسامءهمفمن أي :قلت )،من العرتةي ولكنِّ

 ).9 هللاول ارس يناعهده إل

 ،اقرالب عىلٰ ه دخل أنَّ  تلكمياابن  ل إىلٰ فضَّ وأسند أبو امل

 :يقول فيه اً رشع دهفأنش

   ٰى م متفيك احلقُّ  ميقو ٰى مت

  كم الثاين مهديُّ  يقوم 

 هلمأوَّ  ،ة اثنا عرشئمَّ األ ثمّ  ،شاء اهللا إنْ  عاً «رسي: تنيفقال مرَّ 

بن  ، وبعده عيلُّ حلسنيده اوبع ،وبعده احلسن ،بن أيب طالب عيلُّ 

  »، -تف جعفر ك ه عىلٰ ووضع يد -ذا هعدي بسني، وأنا، ثّم احل

عده ابنه وب ،ده ابنه عيلٌّ وبع ،ٰى موس ه«ابن :قالفمن بعده؟  ت:قل

قائم الذي وهو أبو ال ،ه ابنه احلسنوبعد ،عيلٌّ وبعده ابنه  ،دحممّ 

 :تقل ،نا»ويشف صدور شيعت ،وعدالً  دنيا قسطاً خيرج فيمأل ال

مثله  :قالفذلك  عن 9 النبيُّ  َل ئِ «ُس : قال ؟خيرج ٰى تمف

 .»ةتبغ إالَّ تأتيكم  اللساعة كا

 :لصف )٦( ]]١٥٧[[ص /

نقلت  ،ايشعن العيَّ  ،يروي عن الكّيش وهو  ،اءد احلذَّ مّ أبو حم

 د عيلُّ أسن، ه عليهوأثبت خطَّ  ،احلديث من جمموع قرئ عليههذا 

فوجد  ،الصادق  عىلٰ ان دخل ظبييونس بن  د أنَّ بن حممّ ا

ال  ق  ثمّ  ،هلم  وفرسَّ  ، عليهم فردَّ  ،ات اهللاصف ن يفخيتلفو قوماً  عنده

ة األئمَّ  ،ل البيتردت العلم فعندنا أهإذا أ  ،يونسا «ي: مهبعد كال

وبعده  ،ن أيب طالبب «عيلُّ : فقال ،هم يلمِّ س :فقلت ،»االثنا عرش

 ،بن عيلٍّ  دمّ وبعده حم ،بن احلسني وبعده عيلُّ  ،واحلسني احلسن

 بن بعده عيلُّ و ،جعفر بن ٰى موسعده بو ،دعفر بن حممّ وبعده ج

سن وبعده احل ،دبن حممّ  وبعده عيلُّ  ، عيلٍّ  د بنه حممّ بعدو ،ٰى موس

مل   ا ماوآتان ،رناانا اهللا وطهَّ اصطف ،ةجَّ وبعد احلسن احل ،بن عيلٍّ ا

 . »لعاملنييؤِت أحدًا من ا

يف أعداد  اياتأعجب الرومن  :)املقتضب(قال صاحب 

ن صمد به عبد الما أسند خالفنيامل قطريوأسامئهم من  ةاألئمَّ 

 دخلت عىلٰ  :قال ،يكثري الرقّ ن بود دا إىلٰ  يشالط مرَّ مك

عرض يل حاجة  :قلت ،»؟ود«ما أبطأك يا دا: فقال  ادقالص

  يدعو إىلٰ  ك زيداً عمَّ  :قلت ، »؟«ما رأيت هبا: الق  ،يف الكوفة

  ، يلَّ إ ها فعفد ،فجاءه ،فة»تني بتلك الصحيآ ،ةامع«يا س: الق  ،نفسه

لدن كابر من ر بكا به يرس ،يتالبل هأ  إليناخرج ا أُ ممَّ «هذه : لوقا

 ، اهللاله إالَّ ال إ :لاألوَّ  :ا فإذا سطرانفقرأهت ،»9رسول اهللا 

 ِعد� : سطر الثاينوال ،د رسول اهللاحممّ 
�
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َ
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ْ
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َ
 ،بن أيب طالب عيلُّ  ]،٣٦[التوبة:  ق

وجعفر بن  ،عيلٍّ د بن وحممّ  ،بن احلسني وعيلُّ  ،حلسنيوا ،واحلسن

 وعيلُّ  ،يلٍّ عبن د وحممّ  ،ٰى موس بن وعيلُّ  ،بن جعفر ٰى وموس ،دحممّ 

.  ة هللاجَّ منهم احل واخللف ،عيلٍّ  ن بنحلسوا ،دبن حممّ ا

 ،»؟كان مكتوباً  ٰى متو ؟ن كاني أيدرأت ،داوديا ]] ١٥٨ ص[[/

 ،آدم بألفي عام«قبل خلق : فقال ،هللا ورسوله أعلم وأنتما :قلت

 حسداً و الناس لنا عداوةً  أشدَّ  إنَّ  ؟ب بهذهَ ه بزيد ويُ تافأين يُ 

 .»فاألقرب ينااألقرب إل

ة مال لعلقق  صادق ال أنَّ  يالقمّ د مّ حم بن أسند عيلُّ و

 ،واحلسن ،بن أيب طالب عيلُّ  :رشع ناة اثئمَّ «األ: ميحلرضا

وقد أوصيت  ،أنا مّ ث ،بن عيلٍّ د وحممّ  ،بن احلسني وعيلُّ  ،واحلسني

ابنه  عيلٌّ عد وب ،بالرضا ٰى دعابنه يُ  وبعده عيلٌّ  ،ٰى لدي موسو إىلٰ 

ن  املهدي مو ،ابنه احلسن يلٍّ ع د وبع ،ابنه عيلٌّ د بعد حممّ و ،دحممّ 

 .»سناحل ولد

بن متيم  أنَّ  اقلشيباين والورَّ د امّ ق وحماقَّ لدان واقطَّ ال وأسند

وما   ؟يمن جتب اإلمامةف : اهلذيل هبلول سأل عبد اهللا بن أيب

 ،ينحكام الدِّ بأ والقائم ،املسلمني ة عىلٰ احلجَّ  :فقال ؟متهاعال

رون ان منه بمنزلة هاذي كال ،هيفته ووصيُّ وخل 9اهللا  يِّ أخو نب

 : اىلٰ له تعقو يفته طاعكتاب بل الزون ،ٰى وسمن م
ُ
ِر  َوأ

ْ
�
َ ْ
وِ� األ

ُ�مْ 
ْ
مَ : له تعاىلٰ وبواليته يف قو ]، ٥٩لنساء: [ا ِمن

�
ا َوِ��ُ�ُم  إِ�

ُ اهللاُ 
ُ

 مٍّ له يف غدير ُخ  ملدعوُّ ا، ]٥٥[املائدة: ية اآل ...  َورَُسو�

  ثمّ  ،سنياحل ثمّ  ، وبعده احلسن ،لب طان أيبب وذلك عيلُّ  ،باإلمامة

 ٰى موس ثمّ  ،دجعفر بن حممّ  ثمّ  ،عيلٍّ بن  دحممّ  مّ ث ،نيحلسبن ا عيلُّ 

 ،دن حممّ ب عيلُّ  ثمّ  ،د بن عيلٍّ حممّ  ثمّ  ،ٰى بن موس عيلُّ  ثمّ  ،بن جعفرا
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 :ميمت قال ،بعد واحد واحداً  سنابن احل ثمّ  ،يلٍّ احلسن بن ع ثمّ 

 . مثله ن الصادق مش عاألع عني معاوية ثنوحدَّ 

 شاذانضل بن الف إىلٰ  عيلٍّ  بند فر حممّ بو جعخ أالشي وأسند

اإلسالم  يكتب له صحيفة أنْ  أل الرضا س لـامَّ املأمون  أنَّ 

 ،ورسولهمن صفات اهللا  وشيئاً  ،فكتب الشهادتني ،اختصار عىلٰ 

جز عن والع ،تابهكق بوالتصدي ،سالفي أنبيائهر بواإلقرا

 أحكامهامل بعال ق بهلب الناطبن أيب طا عيلَّ  أنَّ و ،ضتهارمع

د وجعفر وحممّ  ه احلسن واحلسني وعيلٌّ وبعد ،هيِّ بعد نب فةيلخلوا

نتظر ة القائم املحلسن واحلجَّ وا د وعيلٌّ وحممّ  وعيلٌّ  ٰى وموس

 وأنَّ  ،واإلمامة ةيَّ وصشهد هلم بالأُ  ،)لوات اهللا عليهمص(

اف وصفهم باألوص ثمّ  ،رصع كلِّ  ة يفحجَّ  ال ختلو من رضاأل

 .لةاجلمي

عبد العظيم  أنَّ  عيلٍّ  د بنمّ حم خشيلد اوأسن] ]١٥٩ ص[[/

 ،ض عليه دينهفأعر ،اجلواد  سني دخل عىلٰ بن عبد اهللا احلا

 أقرَّ و ،نايف لكاملهوسلب عنه امل ،ليق بجاللهبام ي فوصف اهللا تعاىلٰ 

  ثمّ  ،بعدهالب من طبن أيب  مامة عيلِّ إو ،ه وختمهبرسالة نبيِّ 

 ثمّ  ،عيلٍّ د بن مّ حم ثمّ  ،احلسني بن عيلِّ  ثمّ  ،احلسني ثمّ  ،احلسن

 ،أنت ثمّ  ،ٰى بن موس عيلِّ  ثمّ  ،جعفر بن ٰى موس ثمّ  ،دجعفر بن حممّ 

 ،بنهمن بعده احلسن ا ثمّ  ،نياب «ومن بعدي عيلٌّ : ال فق

ال «: قال ؟لكذيف ك :قلت ،»؟خللف من بعدهبا وكيف للناس

 أقرَّ  ثمّ  ،»وعدالً  ض قسطاً خيرج فيمأل األر ٰى شخصه حتَّ  ٰى ريُ 

 ،وبالفرائض املعلومة ،رةل اآلخأحواوب ،تهماعطوب بوج

فاثبت عليه   ،بادهي ارتضاه لع«هذا واهللا دين اهللا الذ:  فقال

 .»رةآلخحلياة الدنيا وابالقول الثابت يف ا اهللاتك ثبَّ 

عن عبد  ،يمن إبراهب ن عيلِّ ع ،هلمداينااد ث أمحد بن زيوحدَّ 

  ت إىلٰ دخل : لقا  ،لف دبن أيب الصقر عن ،صيلمحد املواهللا بن أ 

: 9 قول النبيِّ  ٰى ما معن : فقلت ،ي أيب احلسن اهلادي موال

ام ما قامت حن األيَّ «ن: قال ؟ام فتعاديكم»يَّ  تعادوا األ«ال

اسم  حدواأل ،9سبت اسم رسول اهللا فال ،وات واألرضالسام

 احلسنيبن  يلُّ ثالثاء عوال ،سن واحلسني احلواالثنني ،ملؤمننيأمري ا

 يلُّ بن جعفر وع ٰى واألربعاء موس ، دحممّ  ر بنوجعف يلٍّ ع بند وحممّ 

ة واجلمع ،خلميس ابني احلسنوا ،وأنا د بن عيلٍّ وحممّ  ٰى بن موسا

 و الذي يمأل األرض قسطاً وه ،عصابة احلقِّ إليه جتتمع  ،ابن ابني

  م يف هادوعفال ت ،مااأليَّ  ٰى هذا معنف ،وظلامً  وراً ت جئَ لِ كام مُ  الً وعد

 ،يد القمّ بن حممّ  عيلُّ  يضاً رواه أ و ،»يف اآلخرة كموعادينيا فالد

 .ن زيادعن أمحد ب ،د بن رمسويهبن حممّ  عن عيلِّ 

قلها  ن ،سادات البالدو ،ة العبادصوص يف أئمَّ فهذه نبذة من الن

وتباين   ،م مكاهنمع تباعد  ،جمادالغفري واأل مِّ واجل ،والفراد ةالثقا

رها لسليم إنكان ع الً يم فضالسق عقللل ابال يق ،مزماهن

 عن الكريم إىلٰ  ضالً وال يميل الطبع اللئيم ف ،رهاالشتها

رور عن ه دنياه الغَ تفتل  أنْ إالَّ  ،النتشارهاجحدها ]] ١٦٠ [[ص/

 ه عنفأشغلت ،نهيول طيب العيش ا املائل به إىلٰ درهوتقتله بغ ،دينه

 يف ل اهللامع قويس ملو ،السالفنيع بعقائد اآلباء فقن ،صحيح النظر
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 :فصل ]]١٧١ص [[

 يف ةعيَّ ة والرشليَّ لعقم ام من العلومنه  واحدٍ  هر عن كلِّ ظ

موا من أحد وال تعلَّ  ،ريهممل غذلك عن عا لواينقومل  ،هزمان

ة من األدلَّ  وذلك ،عداهمب السالفة ملن تُ ال درسوا الكُ و ،سواهم

 إذ ال خيصُّ  ،ة إمامتهم صحَّ  عىلٰ  رباهني الواضحةالالئحة وال

 كذب يف دعوته.ادته من يعرق بخاحلكيم سبحانه 

 ؟ همريغ نم مفادهتمنع من است يفام :قيل إنْ 

ولو كان ذلك  ،نيهم ا يداضل محد من الفر ألشتهمل ي :اقلن

إطفاء   عىلٰ حلرصهم  ،شخص من خمالفيهم لبحث عنه كلُّ 

م ه تعلَّ إنَّ  :واحيث قال 9 النبيِّ  عىلٰ  ارفَّ وقد اعرتض الكُ  ،نورهم

ا مَ وَ : قولهاهللا قوهلم ب دَّ ر ٰى حتَّ  ،رآنه القكام نطق ب ،من غريه
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َت ]] ١٧٢/[[ص  امَ وَ ]، ٤٤ران: ل عم[آ
ْ
ن
ُ
بِْلِه ك

َ
وا ِمْن �

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

 ِكتَ  ِمنْ 
َ

ُه �ِيَ اٍب َوال ط�
ُ َ
 إِذ �

َ
ْرتَ ِمينِك

َ
 ال

ً
مُ ا

ْ
 بْ اَب ا�

ُ
 ِطل

َ
  �ون

  ]،٤٨[العنكبوت: 
َ
سَ َوق

َ
وا أ

ُ
تَ اا�

ْ
لَِ� اك و�

َ ْ
ِ�َ هَ َ�بَ ِطُ� األ

َ
مْ  ا ف

ُ
� ٰ

َ
� 
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يْهِ 
َ
 بُ  َعل

ْ
 رَ �

ً
ِصيال

َ
  :ال تعاىلٰ ، وق ]٥: رقان[الف � ةً َوأ

ُ
زَ ق

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ُ ل

َ
�  

 ِ
�

ُم ا��� ا�
َ
ْعل

َ
رِض اوَ مَ ِ� ا�س�  ي �

َ ْ
  ]، وقال: ٦: [الفرقان اِت َواأل

 َو 
ْ
د

َ
ق
َ
عْ ل

َ
� 

�
�
َ
ُم أ

َ
مَ ل

�
 إِ�

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
مُ ُهْم �

�
َعل

ُ
حِ �ِسَ  ُه �ََ� ا �

ْ
ِي يُل

�
 ا�

ُ
  ودُ ان

َ
ن

ْ إِ 
َ

َجِ�� �
ْ
ع

َ
 وَهَ  ِه أ

َ
 َعَرِ�� ا �ِسَ ذ

ٌ
 ]،١٠٣لنحل: ا[ � ُمبِ�ٌ  ان

هم عن دِّ م أخذوا من غري آبائهم عن جل أهنَّ نقَ يُ مل  ة مَّ ألئوا

 عنه. ال كثري يأخذون رج زمانه واحد يف لِّ وقد كان لك ،مرهبِّ 

كامه مشهورة اعرتف الشيخان وغريمها ني فأحا أمري املؤمنوأمَّ 

 . هاتبسع

بل إلرسال ام بإرِ ه ُحم نعام كرس يضيف ب ابنه احلسن حكمو

كانت دخلت عليه  امر إنْ احل التي قتلت قرةالبوحكم يف  ،ادهبعد

م حك بعد أنْ  ،دخل عليها فهدر وإنْ  ،صاحبها يف منامه ضمن

 .نهبيمة فال ضام جنت عىلٰ  هبيمة :خان بقوهلاملشيا

 ،ملناسكاق دفرزم الوعلَّ  ،خذت عنه األحكامأُ  احلسني 

 ا. وغريه

ه عن أخذ ،هربِّ  دةه لعبااعوانقط ،ة خوفهالعابدين مع شدَّ ن زي

  م إىلٰ مه هلوخاض قوم يف الصوم فقسَّ  ،ريمها غء ولزهري وعطاا

 .أربعني قسامً 

مه يف كلِّ احلسن ليُ  ىلٰ قطع القفار إ اابي� أعر ابن طلحة أنَّ وذكر 

م فسلَّ  ،نيساحلبيبدأ  أنْ  فأشار بعض من حرض ،ةيص العربيَّ عو

 :الق  ثمّ  ،ممههلام ومن اهلرقل واجلعلل واألثيتك ئج :قالو

  ع رشحيهودَّ د وق    اهليف ىلٰ ي إهفا قلب

  بجراري ذيليه   اوقد كان البقاء غض� 

  يهقيا لعرصسا في   اتذَّ عالالت ول

  قيهطامن الرأس ن   م الشيبعلَّ  فلامَّ 

  ه بيمنه جتديد خضا   قد عناين ٰى وأمس

  لقيت قناعيهوأ    اللهويت عن سلَّ ت

  رأييهفيه صيل أ    رأي فلو يعلم ذو

 ]]١٧٣ص [[/

  يه عرص له يف كرِّ    منهه ريغ ٰى أللف

 :حلسني فارجتل ا

  هيسمحما آية ر   فام رسم سجا فيه

  يف نوعا قناعيه   سفود درج الذيلني

  تلبيد نوعيه عىلٰ    ٰى رصف ترتج ومود

  هكيء سامدنا نو   زنامل منودالج 

  ليهن خالد مبجر   مثعنجر الودق إىلٰ 

  قيهلرب  ذمَّ فال   هد أمحد برقاوق 

  هلرعدي فال ذمَّ    ل رعداهوقد جلَّ 

  يهنطاق  ٰى رخإذا أ    نجيح الرعد شجاج

  لبينونة أهليه   قفراً  دارساً  ٰى فأضح

منه  ربذأ  وال ،ما رأيت أعرب منه كالماً  :األعرايبل فقا

 : سن يف أخيهحلا فقال ،لساناً 

  يه جدَّ  تطهريبال   نلرمحم اكرَّ  غالماً 

  من نور سنائيه   مقمر القمقاال ساهك

  نفجنا عن عداديه   حد طامَّ ولو عدَّ 

  مت عروضيهوقوَّ    يت من شعروقد أرضي

فلقد انرصفت  ،بارك اهللا فيكام ،يمّ وأُ  بأيب أنتام :األعرايبفقال 

 .كامعن ضٍ را ،لكام حمبٌّ نا وأ 

سأله عمرو  و، ريتفسلم اله عأخذ عنه جابر وغري الباقر و

مَ : عاىلٰ عن قوله ت بيدن عبا  اوَ ا�س�
َ
رْضَ �

َ
تَ اِت َواأل

َ
  ا �

ً
قا

ْ
َرت

نَ 
ْ
تَق

َ
ف

َ
مَ � متطر  «كانت السامء ال: قال ، ]٣٠اء: نبي[األ ااهُ

ك لِ املَ  ورآه هشام بن عبد، »تنبت فنبتتواألرض ال  ،فمطرت

 املفتون د بن عيلٍّ حممّ  :يل فق ،أل عنهفس ،لناسا يفتيُ 

ا يأكل  م :هفسأل ،إليهعث فب ،أهل العراقبه ] ]١٧٤ [[ص/

قرصة وأهنار  ون عىلٰ َرش «ُحي : فقال  ؟الناس يوم القيامة

م عن ما أشغله :هفبعث إلي ،بهه قد ظفر هشام أنَّ  ٰى فرأ  ،رة»تفجِّ م

 وملأشغل  ارنلا «هم يف : فقال ،ب يومئذٍ األكل والرش

ِ�يُضوا عَ : قالوا ٰى حتَّ  غلوايش
َ
 أ

َ
مَ ا مِ يْنَ ل

ْ
ْو �ِ َن ا�

َ
ُ�مُ ا رَ م� اِء أ

َ
  َزق

 .فانقطع هشام  ،»]٥٠[األعراف:  اهللاُ 

 .ابرجن أخذ ع بل الباقر  :قيل إنْ 

ز ام متيَّ وإنَّ  ، ر لم مبلغ الباق ع بلغ من ال ه مل ي ظاهر من جابر أنَّ  : قلنا 

  .9اهللا  سول وسمعت ر   ، 9هللا ا   ول رأيت رس : ه قول عن غريه ب 

:  ل فقا ،ينتفع به مه مالِّ عيُ  أنْ  وطلب جابر من الباقر 

ففتح عينيه  ،»البرش«أنا آدم أبو : فقال  ،بىلٰ  :فقال ،»حتمل ك ال«إنَّ 

ا آدم ن«أ : قالف ،يطيش وكاد أنْ  ،ت مواليبل أن :وقالهه يف وج

  ، ت»خع ما تنسَّ رس ا أ «م: فقال ،فسكن ،»الدي برشاللون وأو

ها عن روا اراً خبعنه أ  قرالبا ٰى ام رووإنَّ . دي يا سيِّ الة اإلق  :الفق

 اس.الن عىلٰ  ريباً تق 9ل الرسو

عنه أربعة آالف رجل وأخذ  ،ٰى شأنه ال خيف والصادق 
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، بني يديه و حنيفةوانقطع أب ،وأخذ مالك عنه ،ٰى عفال تُ  ماً أحكا

ن هذا سوتدر كم  إىلٰ  :قال لهيث ابن طالوت ح عىلٰ  ردَّ  لـامَّ و

كم م أنَّ ظننت :بهحاال ألصفق ،فانقطع ،فأجابه الخ،  ...درالبي

ما  ،نالقد فضحت :فقالوا ،مجرة يتموين عىلٰ فألق ،رةمت ىلٰ  عقوينتل

بن من ه افإنَّ  ؟أيب تقولون هذا :فقال ،لسه جمرأينا أحقر منك يف

 .وس من ترونؤق رلح

رف تع نْ أل األوَّ  :أربع يف «وجدت علم الناس: وقال 

اد رف ما أرتع لث أنْ ثاوال ،تعرف ما صنع بك الثاين أنْ و ،كربَّ 

 .»جك عن دينكرُخي ف ما تعر نْ ع أ رابوال ،منك

 عيلُّ أخوه نه ع ٰى ورو ،ناس كثرياً أخذ عنه ال والكاظم 

:  فقال ،حنيفة عن أفعال العبادو وسأله أب، شهرياً  كتاباً  بن جعفرا

شاركها  وإنْ  ،هافي د الذمُّ ابلعاقط عن د هبا ستفرَّ  كان اهللا «إنْ 

، ها»تحقِّ بمسدوا ا تفرَّ لعباد هبا دتفرَّ  نْ وإ ،عليهام فالذمُّ 

 .فبهت أبو حنيفة من ذلك]] ١٧٥ ص[[/

التفسري  أحاديث يف  والعامُّ  اصُّ عنه اخل ٰى رو الرضا 

 ،يامن عقد باجلنان«اإل: نه داود بن سليامنع ٰى فرو، والكالم

خراسان أخذ  سار إىلٰ  لـامَّ و، »كانراألب وعمل ،نإقرار باللساو

ل  ن قا«م: 9 بيِّ النعن  ٰى ورو، أنهذا الش من ثرياً ك الناس عنه

يعني  من رشوطها»نا وأ  ،كن برشوطهال ،ة اهللا دخل اجلنَّال إله إالَّ 

 اإلمام. معرفة

 ر فضله عىلٰ وظه ،ل أخذوا عنه العلومارجله  اجلواد 

فأجاهبم  ،وناسيُّ لعبَّ مه اال ،املأمون جيهوزت عىلٰ  عزم لـامَّ و ،ومالعم

 :موناملأفقال  ؟هسنِّ صغر ع ذلك عىلٰ مج ٰى مت :افقالو ،هبغزارة علم

، تم فامتحنوهأرد فإنْ  ،انههم من اهللا سبحهؤالء قوم موادُّ 

 ،م قتل صيداً رِ ن ُحم سأله عف ،بن أكثم ٰى حيي اجتمعوا عىلٰ ف

 ؟أو خطأً  داً مع ؟جاهالً  أو عاملاً  ؟أو احلرم لِّ «يف احل:  فقال

 من ؟و غريهاالطري أ  اتمن ذو ؟أو كبرياً  صغرياً  ؟ا أو عبداً حر� 

 درِ يلم ف ،»؟أم هناراً  ليالً  ؟ا أم نادماً مرص�  ؟ابارهأم ك الصيدار صغ

فعند  ،م بهخذتما أُ  صحَّ اآلن  :أمونفقال امل ،لابن أكثم ما يقو

 ر أنْ موأ  ،هلك ففرسَّ ذ ب تفسريوطل ،الفضل مَّ بنته أُ جه اذلك زوَّ 

ستفدت  االَّ وإ ،جبتكعرفت أ  إنْ  ْل َس  : فقال ،بن أكثمأل ايس

له  ففرسَّ  ،رِ فلم يد ،راراً مت مت وحرحلَّ  ريةجا فسأله عن ،كمن

وا صُّ لبيت ُخ أهل هذا ا إنَّ  :فقال املأمون ورة.شهي موه، ذلك

 عيلٍّ دعوته بافتتح  9هللا ل اسور  ترون أنَّ أَال  ،الصبابالكامل من 

 باحلسن واحلسني ومها دون ستِّ  باهلو ،نينس ابن عرشوهو 

 ؟سنني

د خرج وق  ،من آبائهام هرا ظظهر منهام مالعسكري اهلادي وو

ر وذك ،معظم األحكام عىلٰ ل شتمعن العسكري الرسالة املقنعة ت

 .عسكري كاتبات رجال الامل كتاب احلمريي يف

 شاء بابه إنْ لك يف ذ من يشء ي فسيأيت عنههداملا اإلمام وأمَّ 

 .ىلٰ تعا اهللا

 ؟لعلوممن أين هلم هذه ا :قيل إنْ 

  ]]١٧٦/[[ص  دناعن«: مفقد ورد عنه، هم دِّ من ج  :نالق 

 من مجيع ما حيتاج ، عيلٍّ  عىلٰ  9 كتاب أماله النبيُّ  ،اجلامعة

فقد  ،كةأو من املالئ ،ن اإلهلامأو م ،يام الساعة»ق  إىلٰ  إليه الناس

 ونقراً  ،يف القلوب تاً ونك ،راً ومزبو ،غابراً  لامً «ع: م ورد عنه

والنكت  ،قيا بزبور علم موامل ،ٰىض علم ما م فالغابر ،يف األسامع

ا لنجمع زغب نَّ «إ :وقوهلم ، حديث املالئكة» والنقر ،مهلااإل

 ،كبُّ حِ  أُ إينِّ  :ننيل رجل ألمري املؤمقاوقد  ،عن فرشنا» املالئكة

خصك  شوال ، األسامءاسمك يف ٰى أر ال إينِّ  ،«كذبت: ل افق

ف عرَّ  تعاىلٰ  اهللا نَّ «إ: فقال  ،عن ذلك َل ئِ فُس  ،يف األشخاص»

  ىٰ ورو ،وأنا أعرفهم» ، لنا 9 ثبتها النبيُّ وأ  ،ء املؤمننيسامه أ نبيَّ 

  ، اً كبري كتاباً  عابدين الين د الباقر وزم رأوا عنمجاعة أهنَّ 

 ،يهم النظر ففسألوه ،»نياملؤمن «هذا ديوان: الوفقا ،فسألوهم عنه

 .أسامءهمدوا فوج

 �ِ بَ ِ�ُ : فقوله تعاىلٰ  :قيل إنْ 
َ �
اِس �

�
 مَ لن

َ
ل ز�

ُ
ْ ا ن

َ
 ِهمْ إِ�

 .بتبيينه إلمامص اعونه من اختصال ما تدَّ بطِ يُ  ]٤٤ حل:[الن

ف  وكلَّ ، هل وال جي ٰى حافظ ال ينس ندعالعلم  عَ ِض إذا وُ  :قلنا

 به عليه. تما اعرتضسقط م ،إليه فزعالناس ال

وهو  ،انقطاع الوحي 9 من دين النبيِّ لوم ملعا نَّ إ :قيل نْ إ

 . ةديث املالئكرتم من حل ما ذكبطِ يُ 

املالئكة ال  أنَّ  ىلٰ ا عأمَّ  ،ةختم النبوَّ  اع عىلٰ اإلمجام إنَّ  :اقلن

 .فال ختاطب أحداً 

   * *  * 

 هـ):١٠(ق ي سائ)/األح٢ادي عرش (ج الباب احل رشح عىلٰ 

وا يف هؤالء نحرصد اق  ةاألئمَّ  اخلامسة: أنَّ  ]]٧٥٣[[ص 

ُولد  وتسعة منواحلسني سن لديه احلوو ون عيلٌّ املسمَّ 
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يزيد ة ألحد غريهم ومل تثبت يف ما ماملم تصّح اإل، ف احلسني

 .متقدَّ  بامة ثابتة ذا العدد، وهذه املقّدمه ىلٰ ع

*   *   * 

 كلِّ  ه جيب عىلٰ أنَّ  فقوا عىلٰ م اتَّ أهنَّ : األصل الثاين]] ٧٧٠[[ص 

 عىلٰ  9 د النبيِّ بع ُد إمامة هؤالء االثني عرشعتقاا ٍف مكلَّ 

إمامتهم   رهتم وأنَّ وطهاُد عصمتهم تقااعوذكور عنهم، تيب املالرت

ة روها باألدلَّ رَّ ل التي قصواألُ  ذلك رجوعًا إىلٰ  كلُّ . نصِّ ثابتة بال

 ،يا عيلُّ «: 9 النبيِّ  م؛ لقولمنه احدفال جيوز إنكار والسابقة، 

 .»د أنكرينتك من أنكر واحدًا منكم فقيَّ ن ذرّ من ريأنت والطاه

*   *   * 

 و:  

 هـ):٣٨١ ق (تلشيخ الصدوا /يةااهلد

 أفضل  مل خيلق خلقاً   تعاىلٰ  اهللاقد أنَّ عتي ]] وجيب أنْ ٢٣[[ص 

ةومن بعده األ 9ّمد حممن  م ، وأ )يهمصلوات اهللا عل( ئمَّ هنَّ

هلم ]] ع٢٤ ص[[/وأكرمهم  اهللا  ق إىلٰ لأحبُّ اخل ليه، وأوَّ

 عىلٰ هم هدش، وأ يف الذرِّ ني نبيِّ ميثاق الهللا أخذ ا لـامَّ إقرارًا به 

 م: أنفسه
َ
ْم ق ْسُت بَِر���ُ

َ
�
َ
 أ

ُ
ٰ ا�

َ
]، ١٧٢عراف: [األ وا بَ�

  (إىلٰ  9ه وأنَّ اهللا بعث نبيَّ )،  ياءنب(وبعدهم األ

 ٰى ]] أعط٢٥ص ما /[[ ٰى اهللا أعط ، وأنَّ ذرِّ ) يف ال ياءاألنب

 ار به.اإلقر ) إىلٰ ، وسبقه9نا قدر معرفته (نبيِّ  عىلٰ  يٍّ  نبكلَّ 

  لق مجيع ما خلق له وألهلخ بارك وتعاىلٰ  تهللايعتقد أنَّ و

وال اجلنَّة  ألرض،وا امءلوالهم ما خلق اهللا السنَّه ، وأ 9 بيته

، ال شيئًا ممَّا خلقو ملالئكة،ااء، وال حوَّ  وال آدم والوال النار، 

 .)أمجعنييهم لع صلوات اهللا(

*   *   * 

 الَّ إعامل عمله  يقبل من ال هللا  ايعتقد أنَّ و]] ٢٨ص [[

 9نا حمّمد بنبيِّ قرار مجلًة، وباإلبه) تُ له وكُ ُس ائه (ورُ أنبيباإلقرار ب

 نا أنْ عليه واجب تفصيالً، وأنَّ  )اهللا عليهمصلوات ( ةمَّ ئواأل

ةاألو لنبيَّ ا نعرف  ئهمامأسب )اهللا عليهمصلوات (بعده  ئمَّ

  يقبل اهللاينا، ال ة علنا، واجبوأعياهنم، وذلك فريضة الزمة ل

يلزمنا فيها، وال  و مقرصِّ )، أ (جاهل هبا عذر] ]٢٩ص [[/

م  اإلقرإالَّ  9نا ن كانوا قبل نبيِّ الذي لألنبياء ار بجملتهم، وأهنَّ

لفهم من تبعهم نجا، ومن خا ، وأنَّ من عند احلقِّ  ا باحلقِّ جاؤو

 َورُسُ : 9ه لنبيِّ  قال اهللا وقد ، لكضلَّ وه
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 .]١٦٤[النساء: 

كاملنكر جلامعتهم، وقد   لواحد منهم نكريعتقد أنَّ امل ب أنْ وجي

لناك خرنار آل: «املنكق صادال الق   .»املنكر ألوَّ

 أنَّ هبم فتح اهللا، وهبم خيتم. تقد يع نْ ]] وجيب أ ٣٠ [[ص/

ةفة األباب معر  هيِّ لقه بعد نبخ عىلٰ ج اهللا َج حُ لذين هم ا ئمَّ

 :بأسامئهم )ه وعليهمصلوات اهللا علي(

  9ه حمّمد خلقه بعد نبيِّ  عىلٰ  هللا ا ججُ يعتقد أنَّ حُ  أنْ  جيب

 مّ ن أيب طالب، ثب م أمري املؤمنني عيلُّ هل: أوَّ رشاالثني ع ةئمَّ األ

 ، ثمّ د بن عيلٍّ ّم حممّ حلسني، ثبن ا ن، ثّم احلسني، ثّم عيلُّ حلسا

، ٰى بن موس يلُّ فر، ثّم الرضا عن جعب ٰى ّم موس، ثّمدجعفر بن حم

ة جَّ ، ثّم احل احلسن بن عيلٍّ د، ثمّ ن حممّ ب ، ثّم عيلُّ بن عيلٍّ  حمّمدثّم 

اهللا عليهم  صلوات(يفة اهللا يف أرضه خلن الزما القائم صاحب

 .)نيعمجأ 

 أمر اهللار الذين األم م ُأولويعتقد أهنَّ  ]] وجيب أنْ ٣١[[ص /

م أبواب الناس ]] عىلٰ ٣٢[[ص الشهداء / مأهنَّ وبطاعتهم،  ، وأهنَّ

ء عو ]]٣٣سبيل إليه، /[[ص  والاهللا م عيبة علمه، األدالَّ ليه، وأهنَّ

م معصأرو ]]٣٤ص ة وحيه، /[[امجوتر ومون كان توحيده، وأهنَّ

م الذين أذهب اهللا عنهزلللاو من اخلطأ رم الرجس ، وأهنَّ هم  وطهَّ

ئل، لدالملعجزات وام اهل ]] وأنَّ ٣٥ ًا، /[[صتطهري

م أمان ألهل األ]] و٣٦ [[ص/  مانكام أنَّ النجوم أ رض، أهنَّ

 وح.مثل سفينة نة كمَّ وأنَّ مثلهم يف هذه األُ  هل السامء،أل

ن الذين  رموكاملم عباد اهللا ]] وكباب حطَّة، وأهنَّ ٢٣٧ [ص[/

 عملون.بأمره ي ال يسبقونه بالقول وهم

أنَّ أمرهم  ر، ووبغضهم كف ن،إيام همنَّ حبَّ يعتقد أ  وجيب أنْ 

]]  ٣٨ [[ص، /طاعتهم طاعة اهللا، واهللا، وهنيهم هني اهللا  أمر

 اهللا.  وُّ دهم عوَّ اهللا، وعد يلُّ و همتهم معصية اهللا، ووليَّ ومعصي

*   *   * 

 هـ):٣٨١ت ق (ودلصادات/ الشيخ ااالعتق

ه د نبيِّ خلقه بع عىلٰ   ج اهللاجُ أنَّ حُ واعتقادنا  ]]٣٢[[ص 

ةاأل ،9 ّمدحم هلنا عرشاالث ئمَّ أيب بن  م أمري املؤمنني عيلُّ : أوَّ

د بن مّ حم بن احلسني، ثمّ  ثّم عيلُّ ّم احلسني، ، ثسنطالب، ثّم احل

بن  عيلُّ ا جعفر، ثّم الرضبن  ٰى بن حمّمد، ثّم موسر فثّم جع ،عيلٍّ 

 ثمّ  ،ن بن عيلٍّ ثّم احلسحمّمد،  بن يلُّ ، ثّم ع، ثّم حمّمد بن عيلٍّ ٰى موس
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ة القا اهللا لوات ص(يفة اهللا يف أرضه، صاحب الزمان خلائم حلجَّ

 .)نيأمجع عليهم

 هم: اعتقادنا فيو

م ُأولو  اعتهم.أمر اهللا بطين ذالاألمر  أهنَّ

 س.النا م الشهداء عىلٰ أهنَّ و

م أبو  يه.ء عل، والسبيل إليه، واألدالَّ هللا باوأهنَّ

 ده.وحين تكاوحيه، وأروترامجة ة علمه، م عيبوأهنَّ 

 والزلل. صومون من اخلطأم معوأهنَّ 

م ال ًا. وأنَّ رهم تطهريوطهَّ جس هب اهللا عنهم الرين أذذوأهنَّ

 ئل.دالالهلم املعجزات و

م  ء.امأمان ألهل الس األرض، كام أنَّ النجوم هلأمان أل وأهنَّ

ة كمو  ة.كباب حطَّ  نوح أو ثل سفينةأنَّ مثلهم يف هذه األُمَّ

 ين ذكرمون الامل هللا م عبادوأهنَّ 
َ
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وأنَّ أمرهم أمر  ر.بغضهم كفهم إيامن، وبَّ حونعتقد فيهم أنَّ 

اهللا،   تهم طاعة اهللا، ومعصيتهم معصيةاعوط، هنيهم هني اهللا اهللا، و

 . اهللا هم عدوُّ وَّ هللا، وعد ا ويلُّ  هموليَّ و

*   *   * 

د  السيِّ  /الطاهرة)عرتة الرسالة الباهرة يف ال)/ (٢سائل (ج رال

 :هـ)٤٣٦(ت  تٰىض املر

 مهم ديتق عىلٰ  يدلُّ أيضاً ا : ممَّ قال  ]]٢٥١[[ص 

نا عىلٰ  ىلٰ اأنَّ اهللا تع البرش وتعظيمهم عىلٰ   كاملعرفةأنَّ املعرفة هبم  دلَّ

ه فيهم كاجلهل ب كَّ اجلهل والش وأنَّ م، ن وإسالا إياميف أهنَّ  به تعاىلٰ 

 ه منزلة ليسوهذ ن،وخروج من اإليام ه كفرفيه يف أنَّ  والشكَّ 

ة  منني ؤألمري املوبعده  9نا يِّ بإالَّ لن من البرش ألحدٍ  واألئمَّ

 .)الملسا مجاعتهم عىلٰ (ده من ول

ة ا مألنبياء ألنَّ املعرفة بنبوَّ  إىلٰ  م ني من آداملتقدِّ

من  يشءهلا بق ، وال تعلُّ ليناري واجبة ع غعنيأمج  ٰى عيس

ي فيه من األنبياء ة من ُسمّ بنبوَّ رد  أنَّ القرآن وولوال تكاليفنا،

وجوب قرآن وإالَّ فال وجه لللتصديقًا  فعرفناهم منياملتقدِّ 

 وبقي علينا تكليفنا.من أحوال  يشءق هلا ب تعلُّ الوا نمعرفتهم علي

 .ادَّعيناه ما ىلٰ ألمر عنَّ اأ   عىلٰ ندلَّ  أنْ 

بإمامة من عرفة أنَّ امل ذي يدلُّ عىلٰ ]] وال٢٥٢[ص [/

جوع عن ور ن، وأنَّ اإلخالل هبا كفرمجلة اإلياممن   اهذكرن

م  عىلٰ  اإلماميَّةالشيعة  عاامن، إمجاإلي لفون فيه، تخي الذلك، فإهنَّ

ة بد ت قد دلَّ وم الذي ة املعص قول احلجَّ اللة أنَّ وإمجاعهم حجَّ

لنا  دلَّ  مجلتهم ويف زمرهتم، وقدزمان يف  لِّ يف كوجوده  ىلٰ ل ععقوال

 جواب يفا بنا واستوفيناهتُ ة من كُ  مواضع كثرييقة يفلطرهذه ا عىلٰ 

 ةميَّ اماإلنفردت به الشيعة ة ما اة، ويف كتاب نرصصَّ انيات خاالتب

ة هذاص عىلٰ  الكتاب مبنيٌّ نَّ هذا ة، فإمن املسائل الفقهيَّ   حَّ

 صل.األ

ة، بإمجاع األُمَّ  ملعرفة هبم وجوب ا عىلٰ ُيستَدلَّ  أنْ كن ويم

أصحاب  يع مج، وذلك أنَّ ماميَّةاإلمن إمجاع ه ابيَّنَّ ما  افًا إىلٰ مض

ألخري ا دشهُّ يف الت 9نا نبيِّ  أنَّ الصالة عىلٰ  ىلٰ بون إذهلشافعي يا

ة له، ه فال صالة من أخلَّ بان الصالفرض واجب وركن من أرك

عليهم  آل النبيِّ  د عىلٰ التشهُّ  هذا الصالة يف نَّ : إهم يقولأكثرو

صالة عليها وف أجزاء الواللزوم ووق وب يف الوج صلواتال

صالة أنَّ ال م يذهبون إىلٰ ن منهقو، والبا9 النبيِّ  عىلٰ  كالصالة

 وليست بواجبة. ةبَّ ستحاآلل م عىلٰ 

ل القول فعىلٰ  ة من الصالبت عليه  من وجال بدَّ لكلِّ  األوَّ

ة ليه الصالة عليهم، فإنَّ الصالجبًا عن وامن حيث كا تهمعرفم

هو ف حبٌّ أنَّ ذلك مست إىلٰ  م، ومن ذهباملعرفة هب عىلٰ يهم فرع عل

د بُّ تعال يضد به يقتوالتعبُّ  اكان مسنونًا مستحب�  وإنْ  دةلعبالة امن مج

 لشافعي الأصحاب ا عرفة. ومن عداه من املبام ال يتمُّ إالَّ ب

ة شبه د مستحبَّة، وأيُّ له يف التشهُّ وآ لنبيِّ ا الة عىلٰ الص نكرون أنَّ ي

ب واج رهمهم وذكلناس وأجلَّ أفضل ا م هذا يف أهنَّ  مع ٰى تبق

ة ٢٥٣[[ص /أكثر  ندصالة. وعيف ال  يَّةاإلماممن الشيعة ]] األُمَّ

مثل هذه ل برتكه، وهل صالة تبطهور أصحاب الشافعي أنَّ المجو

 اهم؟تعدَّ و تم أ لوق سواهملخالفضيلة 

أهلم مجيع   قد  تعاىلٰ اهللا ذلك أنَّ  كن االستدالل به عىلٰ ا يمممَّ و

  ل قدرهم م وإجالشأهن ظيمالنفوس تع  كلِّ قلوب وغرس يفال

ع تماجوما ياناهتم ونحلهم، ين مذاهبهم واختالف دتبا ىلٰ ع

 عىلٰ اآلراء  بوتشعُّ  ت األهواءشتُّ نون مع تهؤالء املختلفون املتباي

م يزورون ذكر م منتعظي عىلٰ  عهممجايشء كإ ناه وإكبارهم أهنَّ

هدهم  وشاطئها مشا شاحط البالد  من يقصدونرهم وقبو

حلوهلم هبا  فيها و ممت بصالهتلتي وساضع املوومدافنهم وا

األحوال، فقد أخربين من ن دوستنف ذلك األموال ويوينفقون يف

ان بلدال ا من تلكالهر ومن وال نيسابوكثرًة أنَّ أهُأحصيه  ال
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ن ب ن عيلِّ احلس طوس لزيارة اإلمام أيب سنة إىلٰ  لِّ يف كخيرجون 

ي ة التهبة واألُ لكثريل اباجلام ) عليهامصلوات اهللا( الرضا ٰى موس

 بيت اهللا. إىلٰ  مثلها إالَّ للحجِّ  ال توجد

ه اجلهة ان عن هذملعروف من انحراف أهل خراسا معهذا و

 اسيةالقلوب القذه  هوما تسخريب، هذا الشعارهم عن وازور

رق للعادات خلا كا]] إالَّ ٢٥٤م البائنة /[[ص ف هذه األُمَ وعط

ذه لفني هلخاامل للمفام احلالَّ وإ مور املألوفات،خلارج عن األُ وا

اوحوا هذه املشاهد ير نْ أ  عن هذه اجلملة عىلٰ النحلة املنحازين 

وا ويستفتح زاقاألر ىلٰ اهللا تعالوا عندها من ا ويستنزويغادوه

، اتاهتا احلاجات ويستدفعوا البليَّ ربكوا بغالل ويطلباأل

تدعيه تس وال تقتضيه وال توجب ذلك ها اللظاهرة كلُّ ل احواواأل

قدون إمامته  تقدوهنم، وأكثرهم يعتك فيمن يعذل فعلوا إالَّ و

الف، ومساعد  م غري خموأنَّه يف الديانة موافق هل، تهطاع وفرض

 د. غري معان

من دواعي الدنيا، فإنَّ  داعٍ علوا ذلك لا فونويك ال أنْ ملحومن ا

دة، وال دها هي مفقوطائفة موجودة وعنال هذهغري  الدنيا عند

 ال منهم، وال خوف من ة هي فيهميَّ نَّ التقفإ واستصالحة لتقيَّ 

 إالَّ فلم يبَق  خوف إنَّام هو عليهم، كلُّ و م،ن هلجهتهم، وال سلطا

يف  ينفذب الذي ال عجيال ر الغريبألمذلك هو االدين، وداعي 

وتقود تي تذلِّل الصعاب ال ارالقهَّ مثله إالَّ مشيَّة اهللا، وقدرة 

 تها الرقاب.بأزمَّ 

عنها وهو   ٰى ها وتعامة أو جتاهل يَّ هذه املزل يس ملن جهول

ؤالء القوم الشيعة هللَّة يف تعظيم غري فَِرق لعا إنَّ  يقول: ها أنْ يبرص

متموه وفمتموه ست ما عظَّ لي ة وخروجه دلعايتم خرقه لعوادَّ خَّ

 ، وكلُّ 9 م من عرتة النبيِّ لقواؤالء من الطبيعة، بل هي ألنَّ ه

ل بيته معظًِّام ون لعرتته وأهيك من أنْ  فال بدَّ  9 يَّ عظَّم النب من

ةقرابة الزهد وهجر الدنيا ال ف إىلٰ مًا، وإذا انضامكرِّ  والعلم  والعفَّ

 .امادة أسباهبزيإلكرام لجالل وازاد اإل

شارك  واب عن هذه الشبهة الضعيفة أنْ جلوا]] ٢٥٥[[ص /

غريهم،  9 ن النبيِّ وقراباهتم ميف حسبهم ونسبهم  ا تنأئمَّ 

بادية وسامت ة وزهادة يف الدنيا هم عبادات ظاهرمنلكثري  توكان

ومن ولد  )مآله السالعليه و(سنة من ولد أبيهم ح اتفة وصمجيل

تعظيمهم  ىلٰ اع عا من اإلمجأين ر، فام)عليه ضوان اهللار(اس عبَّ ال

اع م يف األغراض واالستدفهب  فاعوزيارة مدافنهم واالستش

هذا دًا معاينًا يف اهدنا مش وجمراض، وما واأللألعراض بمكاهنم 

 الرشاك.

عظامه وإجالله من سائر  إ رطف ىلٰ ن ذا الذي أمجع عأَال فم

 ر والصادقاق الب ٰى رة جيري جمة يف هذه احلالوف العرتصن

ن ا م، ألنَّ من عد)ات اهللا عليهم أمجعنيصلو(ظم والرضا لكاوا

 ةألُمَّ ن امه فريق معظِّ ممَّن يُ ادها هَّ وزُ  كرناه من صلحاء العرتةذ

مه ال ينتهي يف ومن عظَّمه منهم وق  ويعرض عنه فريق،  لجال اإلدَّ

 اه.إليها من ذكرن تي ينتهيالغاية ال واإلعظام إىلٰ 

 لناها عىلٰ لفصَّ  ملحوظ معلوة ممليل هذه اجلفص أنَّ تولوال

م معظَّم مقدَّ  نا عنه ونظرنا بني كلِّ يكنَّطول ذلك، وألسمينا من 

هو الواضح، وما عداه  ي ذكرناه هو احلُق لذنَّ ام أ رتة، ليُعلَ العمن 

 .الباطل املاضح

هام من  ومن وليوالصادق علوم رضورًة أنَّ الباقر فمد عوب

ة نة واالعتقاد وما لديا اكانوا يف )نيمجع عليهم أ هللاصلوات ا( األئمَّ

يذهب  ]] خالف ما ٢٥٦/[[ص  عىلٰ ام يفتون من حالل وحر

شكَّ وال  ه فاليف ذلك كلِّ  كٌّ ر شإن ظه، وماميَّةاإل الفوإليه خم

م  شبهة عىلٰ  فة مذهب الفرقة املختل عىلٰ  واونكمل يمنصف يف أهنَّ

 . هبم اهللا تعاىلٰ  ب إىلٰ رُّ هم والتقتعظيم معة عىلٰ املجت

 وخشي يب فيام ذكرناه؟ ومعلوم رضورًة أنَّ ض ريعرتوكيف 

 اظموالك طانة للصادقا بكانو تلك األزمانوسلفهم يف  اإلماميَّة

 ومظهرين أنَّ كلَّ  كني هبم،هلم ومتمسِّ ومالزمني  الباقر و

وه تلقَّ يبطلونه فعنهم حونه أو صحِّ تقدونه وينتحلونه ويُ يعء يش

ين ضني وعليه مقرِّ ك رابذلا عنهم ونويك ه، فلو ملذوومنهم أخ

 ون،بريئون خليُّ  املذاهب إليهم وهم منهاك تل ألبوا عليهم نسبة

ومواالة ومصافاة  لة وجمالسة ومالزمةاصمو هم مننفوا ما بينول

داوة، اءة والعواللوم والرب لوه بالذمِّ بدَّ  وال دح وإطراء وثناء،وم

ا ن لنلباراضني  هبان وهب معتقديذاهلذه امل كونوا فلو مل ي

 لكفت وأغنت. لةدالواتَّضح، ولو مل يكن إالَّ هذه ال

عظِّم يف  يُ  حد أنْ ين أل الدِّ غ يفو يسوقلب عاقل أ  وكيف يطيب

، ثّم طلبا سواهوما  نَّه احلقُّ خالف ما يعتقد أ  ىلٰ ين من هو عالدِّ 

 أقٰىص لغايات وأبعد ا ات إىلٰ والكرام ينتهي يف التعظيامت

 و مضت عليه ُسنَّة؟دة أ ثل هذا عامت بجر هايات، وهلنال

لعرتة  ا نن خالفها مم ال تلتفت إىلٰ  اميَّةاإلم نَّ ن أأَوال يرو

تها يف الوال]] يف الديانة ٢٥٧/[[ص  اهتعن جادَّ وحاد  ية، وحمجَّ
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 قٰىص غايته وأ دح والتعظيم فضًال عن امل نم يشءبوال تسمح له 

أ هنايته، بل  من ال  ٰى جمراألحكام  عمجييف ديه وجتريه ا منه وتعتتربَّ

 علقة؟ ة والراب ق نسب له وال حسب له وال

ت وقلب اادصابة العيف هذه الع رقخأنَّ اهللا  وهذا يوقظ عىلٰ 

ت ليبنيِّ  يلة  ه فضوهذ م ورشيف مرتبتهم. من عظيم منزلتهاجلبالَّ

 ٰى كفناقب، ومجيع اخلصائص وامل عىلٰ  ٰى بالفضائل وتر تزيد عىلٰ 

 العاملني. ، واحلمد هللا ربِّ جحاً يزانًا رام وئحاً برهانًا ال اهب

  * *   * 

 :هـ)٤٤٩ي (ت جكاالفتح الكر)/ أبو ١نز الفوائد (ج ك

 فرض معرفة اهللا يعتقد أنَّ  وجيب أنْ  ]]٢٤٨[[ص 

الرباءة الهتم واالقتداء هبم وومواتهم وطاع ،بأمجعهم  ةمَّ األئ

ء اهللا وليابمواالة أ  إالَّ  اإليامن مُّ ته ال يوأنَّ  ،هم من أعدائهم وظاملي

 ،النار ار ملحدون يففَّ كُ  ة مَّ األئ عداءأ  وأنَّ  ،ومعاداة أعدائه

االثني ة اهللا ورسوله واألئمَّ  ن عرففم ،إلسالمأظهروا ا نْ وإ

ومن أنكرهم أو  ،مؤمنفهو ائهم أعد أ منهم وتربَّ وتوالَّ  عرش

 ٰ  وال ، دل وال اجتهاعمينفعه ال  ،الكه عداءهم فهو ضالٌّ أ  توىلَّ

 له حسنات. وال يصحُّ  ،ةطاع ل لهقبَ تُ 

  * *   * 

 :فصل من احلديث ]]٣٢٧[ص [

 ،يبن شاذان القمّ  بن عيلِّ  دسن بن أمحأبو احل شيخال ثناحدَّ 

د  ثنا حممّ حدَّ  :قال ،اسين عبّ الد د بن عبدبن حممّ  ثنا أمحدحدَّ  :لقا

 بن د مّ اهللا بن حم بدد بن عبن حممّ  ثنا احلسنحدَّ  :قال ،بن عمر

ن أبيه ع ،ضاالر ٰى موسبن  ثني عيلُّ حدَّ  :قال ،يلرازاس االعبَّ 

عن أبيه  ،عيلٍّ  يهعن أب ،ديه حممّ ن أبع ،جعفرعن أبيه  ،ٰى موس

 :9 ل اهللاقال رسو :قال ، ه أمري املؤمننيعن أبي ،احلسني

ذ بام َخ ؤيُ  ،ت ميتة جاهليةولدي ما مات وليس له إمام من «من

 .م»سالإلة واجلاهليَّ ا عمل يف

بن   يلِّ د بن عحممّ  ارجثني أبو املحدَّ  :قالو]] ٣٢٨[[ص /

اهللا بن  حد بن عبدوام عبد الالقاسا أبو ثندَّ ح :قال ،طالب البلدي

هللا بد اعن ع ،سهلام بن د بن مهّ مّ حم عن أيب عيلٍّ  ،يونس املوصيل

 د بنمّ عن حم ،لابن فضَّ  ن بن عيلِّ عن احلس ،بن جعفر احلمرييا

  ، اهللا عبد عن عبد الكريم بن  ، سايناخلرا يلٍّ  عأيب عن ،يب عمريأ 

  : قال ،ق صادمام الاإل عن أيب عبد اهللا ،ن عطاء لمة بعن مس

أصحابه  ىلٰ ذات يوم ع )عليهلوات اهللا ص( بن عيلٍّ  خرج احلسني«

 :9د رسوله مّ حم ة عىلٰ والصال )وعزَّ  جلَّ ( هللا احلمدبعد فقال 

 فإذا ، ليعرفوهإالَّ باد ما خلق الع -  هللاو - اهللا نَّ ناس، إا الهيُّ يا أ 

 ل لهفقا .هسوان بدوه استغنوا بعبادته مإذا عف ،وه عبدوهعرف

 :قال ؟معرفة اهللاما  ،ي يا ابن رسول اهللامّ أنت وأُ  بأيب :رجل

 . »الذي جيب عليهم طاعتهمهم ن إمازما معرفة أهل كلِّ 

 يعرف  ن الن ماته ال ينفعاعهللا وطمعرفة ا كانت لـامَّ ه أنَّ  اعلم

 صحَّ  ،عد معرفة اهللا ب ينفعان إالَّ ته الومعرفة اإلمام وطاع ،ماماإل

 مام وطاعته.معرفة اإل هيرفة اهللا مع إنَّ  :ليقا أنْ 

ل من حتص ةسمعيَّ وال ةة العقليَّ ينيَّ الدِّ  املعارف ت أيضاً كان لـامَّ و

 إنَّ  :لولقا صحَّ  ،إليه بذلك وداعياً  آمراً  ن اإلماموكا ،جهة اإلمام

 عرفةكام نقول يف امل ،حانه سبمعرفة اهللا ه هيمام وطاعتاإل رفةمع

 :قال اهللا  ،بحانهس اهللارفة با معإهنَّ  :تهوطاع 9بالرسول 
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 ،دةالعبا املعرفة عىلٰ م تقدُّ  من نه قول احلسني تضمَّ  وما

 .ان والتنبيهبييف ال غاية

بن عن عبد اهللا بن عمر ، ةمَّ طريق العاعن  يف احلديث جاءو

وليس يف عنقه بيعة ت ما«من : لقا 9اهللا  سولر أنَّ  ،ابطَّ اخل

 . ة»تة جاهليَّ د اإلمام مات ميأو ليس يف عنقه عه ،ماماإل

ات  «من م: لقا ه كثري منهم أنَّ  ٰى وور]] ٣٢٩ [[ص/

 . ة»جاهليَّ  تةيمات مم زمانه وهو ال يعرف إما

ُعوا َم نَ يَوْ : يف قول اهللا تعاىلٰ  ٰى عنامل بقانخلربان يطان اهذاو
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 .بتاهو الكنا م هاهاإلما إنَّ  :اخلصوموقال 

ة توجب قرآن بغري حجَّ الر اهاف عن ظنرصا اهذ :قيل هلم

م يف احلقيقة اإلما أنَّ  ة يفيداهر التالوظ نَّ أل ،انذلك وال بره

ف وَص يُ  وليس ،ر والنهياملطاع يف األم ، الفعلهو املقدم يف

 ملصري إىلٰ وا .جازساع واملسبيل االتِّ  عىلٰ  إالَّ تاب هبذا الك

ف عنه انرصاال عو إىلٰ يد أنْ  إالَّ  ،وىلٰ م أالكالقة ن حقيالظاهر م

  االضطرار.

 ،امهد لإلملعواالبيعة ن ذكر ضمَّ يت يناخلربأحد  فإنَّ  وأيضاً 

 ألنْ  ٰى وال معن ،اسيعة للكتاب يف أعناق النه ال بونحن نعلم أنَّ 

ه الكتاب إنَّ  :مامقولكم يف اإل أنَّ م نعل ،لرقابيف ايكون له عهد 

 .غري صواب
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يف اآلية هو ر كوملذإلمام ان ايكو رون أنْ نكِ ا تُ م :واقال نْ فإ

 ؟الرسول 

يف أحد و ،بالوفاة ةمَّ رق األُ قد فا ل سورال إنَّ  :قيل هلم

موجود يف ناطق  ه حيٌّ أنَّ  يضوهذا يقت ،م الزمانه إمااخلربين أنَّ 

 ٰى معن  عىلٰ إمام إالَّ  هإنَّ  :لبالوفاة فليس يقا مٰىض ا من فأمَّ  ،الزمان

 ه إمام.أنَّ تاب بللكوصفنا 

 ،نامانإمام ز ذكرنا لكان إبراهيم اخلليل ام كمر األ نَّ و أول

 عىلٰ  وهذا فاسد إالَّ  ،بدينه وندمتعبِّ  ،عهعاملون برشنا ألنَّ 

 االستعارة واملجاز.

ام زمانه» ف إمرهو ال يعات و«من م: 9 النبيِّ وظاهر قول 

 منهه يتوجَّ  أنْ  يصحُّ  ،احلقيقة يف زمان إماماً  لكلِّ  أنَّ  عىلٰ  يدلُّ 

 .بوهذا واضح ملن طلب الصوا ،باعاالتِّ له  ويلزم ،مراأل

عليه ( ن قول النبيِّ م اإلسالم لأهأمجع عليه ن ذلك ما وم

 يكم ما إنْ  خملف فإينِّ «]] ٣٣٠: /[[ص )ة والسالمالصال

ام لن وإهنَّ  ، تي أهل بيكتاب اهللا وعرتيت  ،واه لن تضلُّ تم بكمتسَّ 

 .احلوض» دا عيلَّ ير ٰى حتَّ  فرتقاي

 لناس من عرتته من ال يفارق الكتابيف اترك ه نَّ أ رب فأخ

 .بوجوده ناً وجودهم مقرويزال  ه الوأنَّ  ،وحكمهوده جو

 . لو من إمامالزمان ال خي أنَّ  عىلٰ  ويف هذا دليل

ي تمَّ ن أُ خلف م «يف كلِّ : قوله من لرواةني اومنه ما اشتهر ب

 لحاانتو ،الغالني حتريف يني عن الدِّ ينف ،عدل من أهل بيتي

وفدون يف ن تروا مظفان ،اهللا تكم وفودكم إىلٰ أئمَّ  وإنَّ  ،بطلنيامل

 . كم»يند

*   *   * 

ا:ت واا  

 هـ):٤١٣ قاالت/ الشيخ املفيد (تأوائل امل

 ة وظهوراألئمَّ  إىلٰ  ء اإلحياول يفالق - ٤٢ ]]٦٨[ص [/

 ت:عليهم واملعجزا اإلعالم

انوا ك إنْ ليهم وحي إوالول يمنع من نز عقل الالل: إنَّ وأقو

رِْض :  ٰى وسم ُأمِّ  إىلٰ  اهللا  ٰى وحة غري أنبياء، فقد أ أئمَّ 
َ
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 ةحَّ ]، فعرفت ص٧صص: لقَ [ا � ا�

مًا،  إما والً والرس وال اعليه ومل تكن نبي�  تعملك بالوحي وذل

نزول  لصاحلني. وإنَّام منعت منعباد اهللا اها كانت من كنَّول

 ذلك ناملنع م عىلٰ ء إليهم لإلمجاع اء باألشياالوحي عليهم واإلحي

إليه فقد  ٰى يوح 9نا نبيِّ  أحدًا بعد يزعم أنَّ  نأنَّه م فاق عىلٰ واالتِّ 

 أنَّ كام ،9 م بذلك من دين النبيِّ العلر، وحلصول كفوطأ خأ 

 ونسخ رشعه كام نسخ ما 9ا نبعد نبيِّ  من بعثة نبيٍّ ع مل يمن عقلال

  خالف  م بأنَّهالعلنع ذلك اإلمجاع و، وإنَّام مقبله من رشائع األنبياء

 يَّةاماإلمر. ويقارب االضطراقني وما ين جهة الم 9 دين النبيِّ 

 ما وصفت خالف.  ه عىلٰ ا فيت ليس بينهكرذما  يعًا عىلٰ مج

ن الذي ه من املمكواإلعالم فإنَّ م ات عليهعجزملظهور ا افأمَّ 

 هم ءت بكونه منال ممتنع قياسًا، وقد جاليس بواجب عقالً و

ع مجهة الس ار فقطعت عليه مننتشالتظاهر واال األخبار عىلٰ 

نو وب امةمور أهل اإلاب مجهلبيف هذا ااآلثار، ومعي وصحيح 

  ] إىلٰ ]٦٩ص مني /[[نتفيه وتأباه، وكثري من امل الفنوبخت خت

 عتزلة بأرسها عىلٰ ام يوجبونه لألنبياء. واملونه عقًال كيوجب ماميَّةاإل

  ذهبون فيه إىلٰ عه يبومن اتَّ شيد ابن األخ ٰى يه سونا مجيعًا فخالف

 ٰى تقلح من أهل اصال كلِّ زه لوِّ ة ُجت ديث كافَّ صحاب احلأ جلواز، وا

 اإليامن.و

ة ن اخلاصَّ  مبني وصاملن ىلٰ القول يف ظهور املعجزات ع - ٤٣

 ألبواب:والسفراء وا

 كتاب، ع منه عقل وال ُسنَّة والول: إنَّ ذلك جائز ال يمنوأق 

خشيد إليه يذهب ابن األو ةاإلماميَّ  شايخمذهب مجاعة من م وهو

و نألبرار. وبني وااحلث يف الصوأصحاب احلدي املعتزلة من

ف الاخلزلة يف عتيمنعون ذلك ويوافقون امل ةميَّ اإلمات من بخون

ن ة واخلوارج املارقة عزيديَّ ذلك ال عىلٰ يه، وجيامعهم ف علينا

 اإلسالم.

 إنْ والكرام  ئكةكالم املال ة مَّ  سامع األئالقول يف - ٤٤

 :صم األشخاانوا ال يرون منهك

  يف عممتنه ليس بوإنَّ  ل،جهة العقول بجواز هذا من وأق 

ت ءل، وقد جاضاللشيعة املعصومني من المن ايقني لصدِّ ا

يت من ٧٠ومن /[[ص  ة كونه لألئمَّ و تهبصحَّ  ]] سمَّ

ةحلني األبرار األخيار واشيعتهم الصا والربهان، وهو  ضحة احلجَّ

اه بنو قد أبور منهم. وأصحاب اآلثا ةماميَّ اإلفقهاء ذهب م

عنوا  يماألخبار وملم بهل عرفةمة ال ماإلما هلاعة من أ نوبخت ومج

 ق الصواب.طريالنظر وال سلكوا 

*   *   * 
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 هـ):٤١٣يخ املفيد (ت الغيبة/ الشلفصول العرشة يف ا

 ة األئمَّ  ىلٰ ور اآليات عمع أنَّ ظه فصل: ]]١٢٣ص [[/

ة، ألهنَّ كم حلجب هلم ا توال بدعوة  ة ختتصُّ أدلَّ با ليست بالنبوَّ

صدق الداعي  ة عىلٰ أدلَّ ، لكنَّها هتموَّ نب عوا إىلٰ حيث د منألنبياء ا

 ن التفصيل.اجلملة دو ه عىلٰ فييقه تصد ما دعا إىلٰ  إىلٰ 

ه، دقه يف دعوتص هتم كانت دليالً عىلٰ اعتقاد نبوَّ  دعا إىلٰ  فإنْ 

يف قه دله يف ص مته كانت برهاناً إما داعتقا م إىلٰ دعا اإلما وإنْ 

ة نب ىلٰ ه إوتيق دعتصد ح إىلٰ الؤمن الصدعا امل ذلك، وإنْ  أو  يٍّ نبوَّ

ة  صحَّ  كان املعجز عىلٰ  اممأو إ بيٍّ سمعه من نكم إمامة إمام أو ح

 دعواه.

كان   إنْ ة دون ما ذكرناه، ونبوَّ ذلك بدعوة ال وليس خيتصُّ 

ذلك كبائر اآلثام، و تكابرلضالل وامن ابذوي العصمة  اخمتص� 

 نظريح الصح يف ء يامع األنبيصحُّ اشرتاك أصحابه  اممَّ 

 تبار.العوا

آلية الباهرة ا مران،بنة عمريم ا إىلٰ  آية اهللا تعاىلٰ  ٰى أجروقد 

ة. وهو خرق للعادة وعلم باهرمن السامء، برزقها   من أعالم النبوَّ
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 ].٣٨و ٣٧عمران:  [آل

  هارسالة، لكنَّال ة ونبوَّ  ريم يكن مل ] ومل]١٢٤[[ص /

ت.مني م املعصونياهللا الصاحلمن عباد  انتك  ن الزالَّ
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 ، ومل تكن ُأمُّ  نبياءلة معجزات األمجي معجز من والوح

اد اهللا الربرة وال رسولة، بل كانت من عبة نبيَّ   ٰى موس

 .األتقياء

به  ليتميَّز  اإلمامعني  لُّ عىلٰ م يدينكر من إظهار علفام الذي 

ن هم جاجهم خلصومن يف حدويعتمينا فسواه، لوال أنَّ خمال عمَّ

 ت.الَّ حبهات املضمالش

(الباهر من املعجزات)  بـ  وف كتايب املعريف وقد أثبتُّ  فصل:

لم بموضوعها والغرض يف أحبَّ معرفة داللتها والعما يقنع من 

آخر عة يف مقن ةمنه مجل رسمتأيدي أصحاهبا، و ظهارها عىلٰ إ

 (اإليضاح). بـ  املعروفكتايب 

 ،ن الكتابنيهذييف ك فليلتمسه ذل ىلٰ ع وقوف الفمن أحبَّ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  نْ ناه إاخلصوم يف مع اتا يزيل شبهم ده عىلٰ جي

إثبات ه مجلة الفصول التي ضمنت ]] فهذ١٢٥ص [[/

وقد  األلباب،ذوي فيها، ليعترب به  بذلك احلقُّ معانيها، ليتَّضح 

 ق للصواب.املوفِّ  لك، واهللابضامين يف ذ وفيت

 ٰ ل ًا، وال حوم كثريلَّ سو وآله، نبيِّ ال دنا حمّمدسيِّ  ىلٰ ع اهللا وصىلَّ

ة إالَّ   حده.العظيم وحده و العيلِّ  باهللاوال قوَّ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ  /)١ الشايف يف اإلمامة (ج

ه ياعتمد ف اإلمام فام عىلٰ  عجزملإظهار ا نفيها فأمَّ ]] ١٩٦[ص [

عله ل فثم نا عىلٰ قترصو ا كتابه، ولمه يفقدَّ ما  ىلٰ عالة احلو  عىلٰ إالَّ 

 )همرضوان اهللا علي(صحابنا طره أ بنا، وما ستُ يف كُ  ما حلنا عىلٰ وأ 

ا  م عقد كلِّ عادتنا يف  ا نجري عىلٰ ما أحاله لكفانا، غري أنَّ  يف جواز

  منه.كن إصابة احلقِّ ل يميبدل ٰى دعو ا منيف كالمن يضيم

 ،يٍّ بنبيد من ليس  زات عىلٰ ار املعجظهواز إج عىلٰ  ي يدلُّ الذو

عيه، أو  يدَّ ه فياميد صدق من يظهر عىلٰ  عىلٰ  الدالُّ و جز هملعا أنَّ 

قول اهللا  ٰى وجيري جمره يقع موقع التصديق ألنَّ له  ٰى عدَّ كامل يكون

ذا هو، هو حكم هان ك، وإذا ه عيلَّ عيفيام تدَّ  صدقت :له اىلٰ تع

 لَّ ليدمة ماعي اإلن يدَّ يد م ىلٰ ع تعاىلٰ هللا ا رهظهِ يُ  متنع أنْ  ياملعجز مل

 ال يمتنع أنْ كام  طاعته، واالنقياد له، وبعصمته، ووج عىلٰ به 

 ته.عي نبوَّ يد من يدَّ  ظهره عىلٰ يُ 

 يد غري األنبياء جزات عىلٰ اع خصومنا من إظهار املعا امتنفأمَّ 

جهة  ة منالنبوَّ  عىلٰ  تدلُّ ا وا أهنَّ ظنُّ يث ح ]]١٩٧[[ص / من

 ات، وأهنَّ الالر الدسائل لفةخما داللتها صيص، وأنَّ نة والتخاإلبا

يس يد من ل عىلٰ  ال ظهورهااستح ذا دخلت من جهة اإلبانةإ

يستحيل  واجلوهر من سائر األجناسما أبان السواد  كام أنَّ ، بنبيٍّ 

هم اعتقاد شبهتهم يف ألنَّ ل، طاال سواد فبهر وبوته ملا ليس بجوث

 وجهال ذان هف ما ختالأهنَّ بانة، ون جهة اإلم لُّ ات تداملعجز أنَّ 

وحصوهلا، وليس   هورهاا جيب ظم وجدوها ممَّ هنَّ ة أ األدلَّ ائر س

يثبت كون  منكر أنْ  ه غرية، ألنَّ ائر األدلَّ ذلك يف س ثلبواجب م

ه كذلك، أنَّ  داللة عىلٰ  يقوم من غري أنْ  ادراً لقادرين ق بعض ا

ظهورها  من بدَّ  ه النَّ عجزات ألامل ةا يف داللهذ يسوغ مثلوليس 
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هتا من ا كثرجهرِ ال ُخي  ةسائر األدلَّ ا م رأوهنَّ أل ، أويِّ لنبد اي عىلٰ 

 رقادر لو تكرَّ  الفاعل أنَّ  عىلٰ  ما دلَّ  ا ألنَّ مدلوالهت ة عىلٰ كوهنا دالَّ 

 ألنَّ املعجزات  حكم  هذا سي، ولاال� ون ديك مل خيرج من أنْ  وتواىلٰ 

 هذكرو اممَّ  ء يشة، وليس يفالنبوَّ  ة عىلٰ الَّ كوهنا د ها منجرِ ا ُخي رهتكث

 انة والتخصيص.اإلب جهة ة عىلٰ املعجزات دالَّ  ونيوجب ك ما

خمالفتها يف ذلك  و يد النبيِّ  ظهورها عىلٰ وب حصوهلا وا وجأمَّ 

  جب ذلك فيها من ام و نإه ، ألنَّ كروه ملا ذ ليس بمقتضٍ ة فألدلَّ ا لسائر 

لنا من   ناً بيِّ إلينا، وم يًا مؤدِّ  ، وكان ة بالنبيِّ قتعلِّ مصاحلنا م تحيث كان 

  ه، وإذا وجب عىلٰ ن جهت منقف عليه إالَّ  أنْ  يصحُّ  النا ما صاحلم

نعرفها من جهة من ال   أنْ مصاحلنا، ومل يمكن  ريفناتع  م تعاىلٰ القدي 

لوجه،  هلذا ا النبيِّ يد  ز عىلٰ املعجر هِ ظ يُ  صدقه وجب أنْ  نقطع عىلٰ 

  وال أح يعرف جيب أنْ ه ليس ة، ألنَّ  سائر األدلَّ هذا يفجيب يس ول

  عىلٰ مصاحلنا،  من ء يشب ق هذه املعرفة مل، وال تتعلَّ عا ال يف  قادر  كلِّ 

ن  ذلك م يض ة عليه، وال يقتة ما جيب قيام الداللعقليَّ مور ال األُ  يف أنَّ 

 اإلبانة. جهة    منال� ه دانووجوب كوة،  دلَّ خمالفته لسائر األ حاله  

 زاتعجاملكثرة  نَّ صحيح، أل ه غريفإنَّ  حكاه ثانياً ا ما فأمَّ 

 ىلٰ قعة عتكون وا جها من أنْ رِ وقوعها ُخي  ]]١٩٨[ص [/ اتروتو

هنا ناقضة وط يف داللتها كوالرش أحد ليه، ألنَّ ع الوجه الذي يدلُّ 

ها ية، وبطل فعتادم لتوجودها وكثر حص تواىلٰ  ٰى للعادة، ومت

 ائرحكم سكذلك  لوجه، وليسهذا امن  ّل ة فلم تدنتقاض العادا

 ٰى  ترر يف وجه داللتها، أَال ؤثِّ يُ ها يل وجودتواا وترهتوا ة ألنَّ األدلَّ 

 ه وتواليه من داللته بكثرتال تتغريَّ  ا قادرمنَّ احليَّ  أنَّ  عىلٰ  ا دلَّ م نَّ أ 

 ري ممتنع أنْ ه غة، وكام أنَّ اللالد رة يف وجهة مؤثِّ الكثر حيث مل تكن

هو ما  دلُّ وال ي ه عاملاً اعلكون ف فعال املحكمة عىلٰ األن در مق  يدلَّ 

قادر يف  يَّ احل أنَّ  عىلٰ  الف من هذا الوجه ما يدلُّ وخي نقص منه، أ 

ة ته له ولسائر األدلَّ ومل يوجب مع ذلك خمالف وكثريه دالٌّ  يسريه أنَّ 

كان  نْ واحد وإ دٍّ ح ىلٰ لة اجلميع عالد نتاإلبانة، بل كا ٰى  معنيف

 لَّ يد نْ ممتنع أ  غري كذلكختالف الذي ذكرناه فال انهامبي

 نت لوكا ا من الكثرة وإنْ إذا مل تبلغ حد� ة وَّ النب عىلٰ  اتعجزامل

 تكون خمالفة لسائر جيب أنْ ة، وال الَّ كثرت خلرجت من كوهنا د

 انة.اإلب ٰى ة يف معناألدلَّ 

 يد غري لو ظهرت عىلٰ زات جاملع من أنَّ  همعضا ما يقوله بأمَّ ف

يها ر فلنظ عن انفريلتغريهم ا عىلٰ رها جتويز ظهو القتٰىض  ياءباألن

 أيدهيم.  ىلٰ رت عهظ إذا

  تكون لنا نْ ام وجب من جهة اخلوف ألا إنَّ النظر فيه  وقوهلم: إنَّ 

  رها عىلٰ ا ظهوزن  من جهتهم، وإذا جوَّ مصالح ال نقف عليها إالَّ 

ا يف  ي� قو اً هذا سبب  خلوف، وكانهة اج ارتفعت بنبيٍّ س لي  يدي من

  ام ب لبطالن ايف ه ه، فشبي ف لُّ اب عن تك الرض، واالنظر  النفور عن 

  نظر وإنْ النظر فيه يلزمه ال ىلٰ إ َي عِ العلم املعجز ودُ  من له م، ألنَّ تقدَّ 

ز ذلك  جوَّ  ه وإنْ ، ألنَّ عليه ليس بنبيٍّ  ظهر يكون من أنْ  زاً جموِّ  كان

جهته    من الَّ ها إعلي  الح ال يقف مص  ه ل يكون  من من أنْ ري آ غفهو 

عي  دَّ مل ق ا صد  ]]١٩٩[[ص / علمجز لياملع يف  فيجب عليه النظر 

لو  إمام، و وال  ليس بنبيٍّ  ، أو ا أو إمامًا قوله يف كونه نبي�  إىلٰ رجع وي

ه  يد يكون من ظهر عىلٰ  لناظر أنْ ور عن النظر ألجل جتويز ا لزم النف

  نظره يف  ر قبلناظ إذا كان ال فور لن لزم من مثله ال  نبيٍّ العلم ليس ب

الصدق،   عىلٰ  ةدالَّ  ة، وغري رف وخمذة شعب  يكون أنْ  زاً املعجز جموِّ 

  ملا ذكرناه، فإن لزمه  زاً وِّ يكون جم قبل نظره من أنْ  اظر ال بدَّ والن 

ر  النظ لوجوب له وال مسقطاً  راً ذا التجويز ومل يكن منفِّ ه  النظر مع

غري   نبيٍّ غري  يكون لم أنْ الع يهفيمن ظهر عل أيضاً  جويزعليه فالت 

ال  يده  عىلٰ  لمع ال من ظهر  أنَّ  ىلٰ ، عر النظجوب لو ر، وال مسقطًا منفِّ 

مام  واإل وبمعرفته كالنبيِّ  نا بهق مصاحلتتعلَّ  نيكون ممَّ  لو من أنْ خي

يظهر عليهم   جيوز أنْ  الذي  يكون كذلك كالصاحلني أو ال 

  إىلٰ  ادعون ي  ن أنْ م  بدَّ ل فال األوَّ  لوجه ا ان عىلٰ ك  ، فإنْ عجزات امل

  بدَّ  وال مصاحلنا،  ت فيه بفو نظرلرك افنا من ت وِّ علمه وُخي  لنظر يفا

يف معجزه   النظر زنا قبل جوَّ  ا النظر مع اخلوف، فإنْ لزمن ي  من أنْ 

  ر يف وجوب جويز عند اجلميع غري مؤثِّ كان هذا الت كونه كاذبًا 

  ه ومل علم يف  ظرالن دعنا إىلٰ مل ي الوجه الثاين  ان عىلٰ ك  النظر، وإنْ 

  ، ريم والتنف قو به ال قلَّ تع ي فقد زال االلتباس الذ نظر فيهال  لزمناي

ال جيوز   احلنا فنا بفوت مص وِّ النظر يف علمه وُخي  إىلٰ  من يدعونا نَّ أل

  نا من أنْ ة لنا معه بل ال خيلو عند مصلح ، وال يكون صادقاً  أنْ 

مره  يف أ لنظر الزم في ملصاحلنا،  الً مِّ متح ، أو صادقاً فاً رِّ خم  يكون كاذباً 

ز  جيومن ل بني حا ناه ذكر ما عىلٰ  ، وقد زال االشتباهالٍ ح  كلِّ  عىلٰ 

عن النظر يف  نفري  الصالح، فأين الت ملصاحلنا وبني حال الً ونه متحمِّ ك

 وم عن الصواب؟ ال ذهاب القاإلعالم لو

ياء غري األنب عىلٰ  تعجزاالكالم يف جواز إظهار املوالستقصاء 

له مسألة بمشيئة د فرِ نُ  نا أنْ ولعلَّ هذا،  غري ]]٢٠٠[[ص / موضع

 .اىلٰ تع اهللا

  * *   * 
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 :هـ)٤٣٦(ت  د املرتٰىض سيِّ ال /الكالملم  عة يفخريالذ

  أيدي غري جواز ظهور املعجزات عىلٰ  ل: يففص]] ٣٣٢[[ص 

 :)يهمصلوات اهللا عل(األنبياء 

 ظهورها عىلٰ وز أنَّ املعجزات جي حابناالذي يذهب إليه أص

األحوال، وجيوز  يف بعض وجيب ذلك، ة ئمَّ ي األيدأ 

 نني.ؤمامل فاضلوأ حلني الصا يديأ  عىلٰ ا هظهور

ة  كلُّ وذهب   أصحاب ٰى سو -من خالف من فَِرق األُمَّ

] يدي[أ  وز ظهورها إالَّ عىلٰ عجزات ال جيأنَّ امل إىلٰ  -احلديث 

 ة.األنبياء خاصَّ 

 عىلٰ  ام يدلُّ إنَّ  ملعجز اأنَّ ذهبنا إليه:  ة ماصحَّ  يدلُّ عىلٰ  والذي

عي م ٰى عادَّ  نْ يطابقها، فإ ٰى دق دعوص  دالٌّ عىلٰ جز ملعة فاوَّ النبدَّ

ام صالحًا وفضالً فإنَّ  ٰى عادَّ  إمامة فكذلك، وإنْ  ٰى ادَّع ته، وإنْ نبوَّ 

يف دة فارصحية أو مست ٰى  من دعوصدقه يف ذلك. فال بدَّ  ىلٰ يدلُّ ع

 اجلملة.

بوجه   الح ليسم أو الصيد اإلما عىلٰ  جزنَّ ظهور املع فإوأيضاً 

نَّه لك ألام قلنا ذإنَّ ه وبح. فعليق  هقارنه وجي أنْ جيب  اقبح، وال ممَّ 

ة. من وجوه القبح املعقول يشءب ليس بكذب وال ظلم، وال خمتصٌّ 

 لة.ن به وجه قبح فعليه الدالأنَّه مفسدة، أو يقرت ٰى عومن ادَّ 

عونه من التما ي وسنتكلَّم عىلٰ   به.ون تدلُّ نا ما يسذا اعرتضإري، نفدَّ

ت ه ملعجز  ر اظهايعرض يف إ نْ يمتنع أ  ة وململاجلذه فإذا صحَّ

، وال جيب ظهارمصلحة أو فائدة فيحسن اإل 9 النبيِّ  غري عىلٰ 

 القبح. ]]٣٣٣/[[ص  القطع عىلٰ 

غري  تظهر عىلٰ ال  أنَّ املعجزات هاشم عىلٰ وقد استدلَّ أبو 

ة لُّ عىلٰ ز يدجعبأنَّ امل اء نبياأل ه اإلبانة وج عىلٰ  النبوَّ

لَّ ة، وددلَّ األ ائر عليه سدلُّ ه الذي يوجال الفبخ صيصوالتخ

لذي ذكره لوجوب ظهور وجه اهذا ال أنَّ املعجز يدلُّ عىلٰ  عىلٰ 

 يف األدلَّة الباقية مثل. وليس بواجب 9 د النبيِّ ي عجز عىلٰ امل

 مل يقم نْ ادرًا، فإق ين دريكون بعض القا ع أنْ ، ألنَّه ال يمتنذلك

عجز امل لةأنَّ وجه دالة اجلمل هبذه علمصفة نال أنَّه هبذه دليل عىلٰ 

ة.باق  خيالف  ي األدلَّ

زات إذا بأنَّ املعجتدلُّ من طريق اإلبانة ا أهنَّ  واستدلَّ أيضًا عىلٰ 

ع فباقي األدلَّة مة، بوَّ الن تكون أدلَّة عىلٰ  كثرت خرجت من أنْ 

در  القاأنَّ  ا دلَّ عىلٰ أنَّ م ٰى أَال ترداللتها، جه ون م كثرة ال خترجال

 ثرة؟بالكذلك  عىلٰ  الً دلييكون  من أنْ  رجال خيقادر 

الً: أ  ل له: إنَّام وجب ظهور يقا نْ واجلواب عامَّ ذكره أوَّ

م  ) عليهمصلوات اهللا(يد األنبياء  املعجزات عىلٰ   لونمتحمِّ ألهنَّ

ر هلذا يجب الظهوه، فيلقف ع من أن ن بدَّ من مصاحلنا ما ال

والوقوف  به لمالعواجب ب سدلَّة لياألاقي مدلول لوجه، وبا

ملا  فيه. فلهذا الوجه اقرتن األمران ال اللةم نصّب الدفل يه،عل

 نة.ذكره أبو هاشم من اإلبا

  عليهاللة ة ما جيب ثبوت الد يف بعض مدلوالت األدلَّ أنَّ  عىلٰ 

حال  للجوهر  ه لو كان قول: إنَّ ا ن أنَّ  ىٰ ترلة. أَال دال من  ىٰ ال يعر وأنْ 

ك دليل،  ذل ىلٰ يكون ع  ب أنْ ة لوجول قاملع اله وأح ٰى ا سو ليه هو ع 

يدلَّ   أنْ  لوجب  بت علينا صالة سادسة وصوم شهر ثانٍ و وجول

]] لسائر  ٣٣٤ /[[ص مفارقة ما ذكرناه  ل؟ ومل يدّل ذلك دلي  عىلٰ 

 نة. ريق اإلبامن ط دلُّ ه ي أنَّ  ىلٰ جز عاته، لداللة املع مساوألدلَّة و ا

 جهارِ املعجزات ُخي  كثرة نَّ و: أ فه ياً ذكره ثان ما م عىلٰ ا الكالفأمَّ 

الداللة وجه  ادة هبا وتلحقها باملعتاد، فيخرج عنالع عن انتقاض

ة، عىلٰ  يس قة للعادة، ولتكون خار ط يف داللتها أنْ ألنَّ الرش النبوَّ

وجه ال تنقض فها ادوتر اليهاا وتوكثرهتاألدلَّة، ألنَّ قي كذلك با

يتغريَّ  ال راً ا قاددر منَّكون القا عىلٰ  ا دلَّ أنَّ م إىلٰ  ٰى تر تها. أَال دالل

ا ال تُ اللتد  وجه الداللة؟ ريِّ غه بالكثرة والتوايل، ألهنَّ

ة م وبعد، ففي  أقّل لوله وال يدلُّ مد ا يدلُّ قدر منها عىلٰ األدلَّ

 ن األفعالعاملًا مالقادر  كون أنَّ   عىلٰ ما دلَّ  أنَّ  ٰى يه. أَال ترعل منه

و  أ جزاً ما يكون مع ه، وكذلكلليلق هي كثرية ال يساوحكمامل

 ة من األفعال ال يساوي قليله كثريه؟لعادخارقًا ل

ة ا يدلُّ قليجيب إذا مل يساو ذلك م وليس له وكثريه من األدلَّ

اللة ه الد وجال يفحيتف ، أنْ ي�اح حلّي ر قادرًا واكون القاد عىلٰ 

 بوأ  بهعلَّق ذلك ما يتفك انةطريق اإلبمن  ال� حدمها داون أ يكو

 اشم. ه

عًا أنَّ املعجزات نا تربُّ لَّماشم: إذا س هأليبيقال  كن أنْ ويم

ه إبانة صادق يف دعوا عىلٰ  نَّام يدلُّ اإلبانة أنَّ املعجز إ طريق تدلُّ من

عٍ  عيًا لنبإن  غري صادق، فمن مدَّ ةكان مدَّ َق وُص  وَّ ناه علم جز باملعدِّ

 ٰى ادَّع ، وإنْ ه إماماً لمناع جزَق باملعمة وُصدِّ ماإلا ٰى ادَّع ، وإنْ انبي� 

 أنْ  هذا املعجز علمناه صاحلًا. فال يلزم عىلٰ َق بالح وُصدِّ الص

ن الصادق ام أباالصالح، ألنَّه إنَّ  عِ مل يدَّ  ح وإنْ كلِّ صال يظهر عىلٰ 

عي ٍع غري صادق من املدَّ مل كلِّ من عن  حزم نفي الصال يلال، فمدَّ

عه. ملا عليه إذيظهر    يدَّ



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ٣٠٧  ....................................................................................  عاجزالكرامات وامل /األئمَّ

ة كلِّ ألئا وب ظهور عىلٰ هذا وج زم عىلٰ يلف قيل: فإنْ  م،  همَّ

كم أنَّ فيهم من مل وعند ]] اإلمامة،٣٣٥/[[ص  اجلميع ٰى دعول

 ض ما ذكرمتوه.ا نقكان إمامًا، ويف هذ ه وإنْ ر معجزة علييظه

ور ظه ىلٰ لذين يذهبون إا قوملعروف من مذاهب اامل قلنا:

ة األ أيدي زات عىلٰ املعج  معجزة يف مام منإ ُل أنَّه مل خي ئمَّ

ر،م قدَّ وقٍت ما ت  سلَّمنا خلّو إمام من معجزة مل جيب فلو أو تأخَّ

وجه  ىلٰ منا أنَّ داللة املعجز عزة، إذا سلَّ كونه إمامًا لنفي املعجنفي 

فلم  -ه متوهي داللة إما - جزة خال إمام من مع نْ وإ اإلبانة، ألنَّه

عجز بنفي امل جيب فال، جزمقام املع الداللة م يفيقو من نصٍّ  خيُل 

ن أبا أنَّ املعجز وإنْ  ٰى امه. أَال تره مقذا قام غرية إمامنفي اإل

من ال معجزة له من  أنْ  ب القطع عىلٰ من غريه، فال جي 9 بيِّ الن

 ىلٰ ع النبيِّ  نصُّ  وميق نْ ه غري ممتنع أنَّ ؟ ألليس بنبيٍّ  نبياء ألا

 صدقه. ىلٰ لة عالداليف  املعجزة مقام يٍّ نب

دليل  يِّ النب نصَّ  نَّ أل جه إلنكاره،لك فال وا يف ذفنخول نْ فإ

يعلم   بني أنْ  فرٍق  وجبه. فأّي ليل يام أنَّ املعجز ديوجب العلم، ك

يف إجياب  يانعلمه بالنصِّ ومها متساوي باملعجز وبني أنْ  انبي� كونه 

 ؟الفعل

جز  مععلمناها ب ة الثاينبوَّ فن يٍّ نب عىلٰ  بيٌّ ن ا قيل: إذا نصَّ فإذ

 .ليها مستندة إل ألهنَّ األوَّ  النبيِّ 

ل لوقوعها ا يِّ صدق النب إنَّام تدلُّ عىلٰ  ألُوىلٰ زة النا: املعجق  ألوَّ

لثاين وال بدعواه، فكيف با ق هلاها به، وال تعلُّ قواه وتعلُّ عقيب دع

تهنب  عىلٰ يدلُّ   ؟وَّ

 : إنَّ نصَّ لناه، فقرجنا مثليج خخرقنعوا هبذا الت فإنْ 

 إمامته  ألنَّ م، عجزة لإلمامقام امل م يقوممااإل عىلٰ  9 النبيِّ 

مامة معلومة هنا  اإلومعجزه، فكأنَّ  9 صدق النبيِّ  دة إىلٰ مستن

ل. باملع  جز األوَّ

فقالوا:  ابهاعتمدها أصح ٰى ريقة ُأخرم بطوقد استدلَّ أبو هاش

 النفور عن يضء يقتاألنبيا غري يد املعجزات عىلٰ  ظهارإ جتويز

الذي ور لنفوا اوفرسَّ  ]]٣٣٦[ص /[ ياءبجزات األنمعالنظر يف 

ب للخوف من فوت ام وجأنَّ النظر يف معجزات األنبياء إنَّ وه بادَّع

زنا ظهورها عىلٰ ذا جنعلمها من جهتهم، وإ ملصالح التيمعرفة ا  وَّ

 نظر.الخلوف وارتفع وجوب طل امعه بمصلحة لنا  من ال

   هو جهةما ُذكِرَ  وف عىلٰ اخلله، ألنَّ عتَمد مثيُ  ءيشليس بوهذا 

ز كون من ظهر عليه إمامًا أو جتويعجز، ومع امل يف وجوب النظر

 اال يكون نبي�  التجويز معه رتفع هذا اخلوف، ألنَّ ال ي صاحلاً 

مًا إالَّ إما  أوز كونه صاحلاً ملصاحلنا ثابت، وما جتويالً متحم

يمنع من   ويز كذبه الذا كان جتفإ منحرفًا،ذبًا ه كاونكتجويز ك

النظر هذا ع من وجوب يمنال ظهر، فكذلك ر فيام أ جوب النظو

 جتويز كونه صاحلًا أو إمامًا. 

ا وبعد عي إمَّ عي  ، فإنَّ املدَّ ة مرصأن يدَّ ال جيوز هذا حًا هبا، فنبوَّ

يكون ف دقاً صايكون  ا أنْ يدلُّ إمَّ  ل الب ،ليس بنبيٍّ ًا يكون صادق  أنْ 

 حاٍل، ألنَّ كلِّ  يظهر عىلٰ  فيامالنظر  زمذبًا فيلكاأو يكون  ،انبي� 

عي كونه صاحلًا، وال  كان ثابت. وإنْ  وفاخل عي يدَّ نا لطف لاملدَّ

ن كاذبًا أو يكو ا أنْ ين، فهو إمَّ الدِّ  ال منفعة يفيف املعرفة بصالحه و

 خوف ال، فاكون مع صدقه نبي� ي أنْ ن  يمكوالًا، احلصادقًا ص

و، جزهر يف معترك النظ من اهناه فيه  النظر ن بنيونحن خمريَّ

 ه.وترك

ا م ام ة، وربَّ  العلم بإمامته مصالح دينيَّ نا يفمامة فلاإلعي دَّ فأمَّ

ة يف كا  ُيعَلم ذلك وجه ال عىلٰ  ائعبعض الرشن قول اإلمام حجَّ

هللا  ا يف كتاب اإلمامة بمشيئة نه بيِّ ما سنُ ه، عىلٰ ع إالَّ من جهتالرش

اخلوف ، ألنَّ يف معجزهالنظر فال بدَّ من ة ماإلما ٰى عإذا ادَّ فه، وعون

بت، فيجب النظر فيام يظهره كام جيب ة ثاينيَّ افع الدِّ ملنت امن فو

 .9 لك يف النبيِّ مثل ذ

يد الكافر  عىلٰ زوا ظهور املعجز يل: جوِّ ]] فإن ق ٣٣٧[[ص /

 عىلٰ لة [الصدقه فيه وطلب د ٰى ادَّعره وعض إخبايف ب صدق إذا

 ].هصدق 

 ٰى الدعو صدق عىلٰ دلَّ  إنْ عجز وز ذلك، ألنَّ املوجيقلنا: ال 

ومن  يده  من اقتضائه تعظيم من ظهر عىلٰ  بدَّ بقها، فال يطاتي ال

حظَّ له يف إذا كان الكافر ال عته، وين وبرفلدِّ  منزلته يف اجله وعلوِّ أ 

صفة  ه عىلٰ نَّ أ  عىلٰ يده ما يدلُّ  يظهر عىلٰ  أنْ  ب مل جيزثوا وال ينالدِّ 

 ها. ليوليس ع

ز فإنْ   عىلٰ  اسقالفاسق، فإنَّ يد الف يظهر عىلٰ  وا أنْ قال: جوِّ

ه فإنَّه بفسق استحقَّ االستخفاف املرجئة وإنْ  معرشبكم مذاه

 إيامنه وطاعاته.ب يم واإلجالليستحقُّ التعظ

ز ذلك إذا مل نجي الصحيحة أنْ  صولاألُ  ليس يمتنع عىلٰ قلنا: 

، وليس جيب د وغريهفابح من استقجوه الون مه يعرض فيه وج

زن إذا ايص املعكني يف تِّ تهامل يد وره عىلٰ يلزم ظه ا ذلك أنْ جوَّ

ن، كان معهم حمض اإليام وإنْ نايا فعل القبائح والد املدمنني عىلٰ 
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 عىلٰ  ٰى الدعودق يف ع الصجزات تدلُّ مأنَّ املع ابيَّنَّا قد نَّ وذلك أل

، ومن عاىلٰ يه عند اهللا تف دمهم ق قدُّ ت، ويندِّ ال  منزلة صاحبها يفلوِّ ع

ن يله يف الدِّ لة منزالسخائف ال لقبائح ومن أهل ات حاله ذكر

ذلك؟  يضما يقتيده  لية وال رتبة رفيعة، فكيف يظهر عىلٰ عا

 .منصٍف  شكل عىلٰ ه وامتنعنا منه واضح ال يا أجزناني موالفرق ب

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ بي (تحللارف/ أبو الصالح ااملعتقريب 

يف    املؤمنني الشمس ألمري ومن ذلك: ردُّ ]] ١٧٥ [[ص

رص،  ت برصيِّ ء املجمة، وإحياجلمم ا، وكال9 يِّ ياة النبح

 كالمبدت حصباؤه، و ٰى حتَّ  بسوطهورضب الفرات بالقضيب و

 تة.ته الثابغري ذلك من آيا كهف، إىلٰ أهل ال

  بيده بسةالنخلة اليا  يلٍّ بن عب احلسن ذلك: رض منو

ألخيه طبها، وقوله طعم الزهري من رأ  ٰى ت حتَّ نعيأف

 فامحلني متُّ  ، فإذا أنامَّ سُّ من سقاين القد علمت : « سنياحل

د به عهدًا، وستخرجألُ  9ي رسول اهللا قرب جدِّ  إىلٰ  ئشة عا جدِّ

 .»، فكان كام قالع من ذلكلتمن

 ، وقوله سني س احلكالم رأ  ِمَع منا ُس لك: مومن ذ

 قوله لعمرريقي هذا»، و مقتول يف ط«إينِّ : مةَسلَ  مِّ ألُ مسريه بل ق 

: - أقتلك ينِّ ون أ سفهاء يزعمًا قومل له: إنَّ وقد قا -بن سعد ا

م ليسوا سفهاء،  كل من متر ين أَال تأهم علامء، وإنَّه يرسُّ ولكنَّ«إهنَّ

 قال. ن كامفكا العراق شيئًا»،

 ،احلسني بن  األسود لعيلِّ جر كالم احل ومن ذلك:

ه فأكل لظبي فجاءل ة، ودعاؤه]] له باإلمام١٧٦[ص [/ تههادشو

ة الكتاب إىلٰ ن مرك بلِ املَ  عبدره طعام، وإخباعه من الم  وان بقصَّ

لذلك زمانًا طويالً، اد يف ملكه زقد  أنَّ اهللا تعاىلٰ  خبارهاج، وإاحلجَّ 

 ة يزيد.قصَّ لعزيز، وبن عبد اية عمر بوال ارهوإخب

  يب جعفر حمّمد بن عيلٍّ أل بسةليااة لعود النخ لك:ومن ذ

يب عينَْي أ  عىلٰ ده ابه، ومسح يأصح عىلٰ ه عليه ور وانتشارذات مت

يف   فرجعتا، وإنفاذه اجلنَّ  ليهامثّم مسحه ع احلاجَّ  ٰى رأ  ٰى صري حتَّ ب

 .حوائجه

عني  عىلٰ  د بن حممّ  جعفر هللاومن ذلك: مسح أيب عبد ا

ليه اره املنصور بام آل إخبوإ ده،اأع لسامء ثمّ ا ٰى رأ  ٰى ري حتَّ  بصأيب

وصل  أنْ  وإىلٰ ج من منزله ه منذ خرامي بحالخباره الشأمره، وإ

 ه. إلي

الشجرة  فر بن جع  ٰى من ذلك: دعاء أيب احلسن موس و 

د، لألس  به أشار إليها فرجعت، وخطاثمّ  ا رض خد� أل فجاءت ختدُّ ا

يف  لهقوه وكِّ ش سامل بعد  بن  وقوله هلشام  طني، بن يق  ه مع عيلِّ صص وقَ 

ه: ل ل ة؟ فقا لزيديَّ ا  م إىلٰ ملرجئة أ ا  أم إىلٰ ة احلروريَّ  نفسه: أين أذهب إىلٰ 

  ة».الزيديَّ  ال إىلٰ املرجئة و ة وال إىلٰ احلروريَّ   إىلٰ  ال «إيلَّ إيلَّ 

 ا ضالر ٰى بن موس حلسن عيلِّ إخراج أيب اومن ذلك: 

السخلة، همه كالم وف ،ٰى سن موبراهيم باألرض إلالسبيكة من 

ري ة الغفابصفتها، وقصَّ  ة آل برمك قبل وقوعهابقصَّ ره اخبوإ

 ل. ين املجهولدَّ ليه من اوما ع

يف مسجد    أيب جعفر حمّمد بن عيلٍّ ؤ توضُّ  ذلك: ومن

خيرج نبقة يابسة، فلم يّب يف أصل عه بدار املسد يعرف موضببغدا

سن يخ أبو احلالشثني حدَّ  - نعت ت وأيخرضا ٰى املسجد حتَّ من 

ثنا الشيخ أبو ، ّمد حم بنحمّمد  د حمّمد بن حممّ عبد اهللا قال: حدَّ

 - ]] له ١٧٧ [[ص/ و ال عجم وه قهاه أكل من نبأنَّ  د املفي

ة الشامي وختليصه   مبارشة. حلبس من غريمن ا وقصَّ

بن  مع عيلِّ  د حممّ بن  ة أيب احلسن عيلِّ ن ذلك: قصَّ وم

ره يف ضمام أ ب رهتاء، وإخبابآلة الش قيظيف الوجه ، وخرمهزيار

ة ة صعاليك، سعيد وخان الصالح بن  عرق اجلنب، وقصَّ وقصَّ

 .الياقوت لفصِّ وا اشونس النقَّ ي

ة أيب حممّ وم مع زينب    د احلسن بن عيلٍّ ن ذلك: قصَّ

 .ورة السنُّ ابة، وقصَّ الكذَّ 

ة املرص لزمان احب اومن ذلك: لص ة  وقصَّ ي واملال، قصَّ

ة أمحدبن فضل، وني حلسا أيدي  التوقيعات عىلٰ وسن، حلان ب قصَّ

 ن الغائبات.راء بفنوالسف

به عن رج الكتاب، وخيها ذكريات، يطول بهلذه اآل أمثال يف

 مجيع ذلك وجده يف ف عىلٰ الوقو، من أراد الغرض هبذا املخترص

 ية.اه كفاذكرن ، وفيامÓ وخناتصانيف شي

ل  يعهومج  قاً ارخه وج ، عىلٰ به تعاىلٰ  اخمتص� َد ُوجِ إذا ُتؤمِّ

صدقه  فاقتٰىض يده اإلمامة،  هر عىلٰ من ظ ٰى عادة، مطابقًا لدعولل

 .ئر املعجزاتكسا

 اجليلِّ هبا، كالنصِّ  اإلماميَّةيات تواتر اآل ق ثبوت هذهطريو

حه. عىلٰ   ما ُنوضِّ

عييد ا املعجز عىلٰ  قيل: ظهور نْ إ  وا عىلٰ زه، فدلُّ فرع جلوا ملدَّ

 .ذلك
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: صدق هذا  عاىلٰ تله قو ابنم تصديق نائباملعجز للل: قي

، وذل  حة يف العلمناظر مصلمن لل جواز ظهوره عىلٰ  يضك يقتعيلَّ

ه من زيُّ ر متحصول اللطف بوجود اإلمام، وتعذُّ  انَّبيَّ ، وقد دقهبص

، فيجب ظإليه من الندونه أو ما يستند  ث ال عليه بحيهوره صِّ

ره ظهو وزوته، بل جيازه مع ثبجو يضقتذا يه ينوب منابه، ونصَّ 

ونه ك ف عىلٰ ني، ليقطع املكلَّ صاحلالتعظيم من ال من يستحقُّ  ىلٰ ع

ذلك  يضاالشرتاط، وال يقتمن  عله خالصاً فيفم، للتعظي اق� مستح

، وال األنبياء  ]] يف معجزات١٧٨ص ر /[[النظ التنفري عن

ة، ألنَّ  ًة هلمهنا مثبتمن كويمنع  املعجز  النظر يف ىلٰ باعث عال بالنبوَّ

ي اإلمامة عاملصالح، وذلك حاصل يف مدَّ  فوت من خلوفا هو

عي والصالح  ةالكمدَّ  ميع.ع اجلم امدعو�  اظرالن، فيجب كون نبوَّ

ا كونه مبيّ  ّم يرجع صادق من الكاذب، ث الُيبنيِّ نًا فإنَّام فأمَّ

ة ال دعواه من صدقه آمناً   عىلٰ قاطعاً  ؤّيد بهله املقو اظر إىلٰ الن نبوَّ

جز ملعع كونه صاحلًا حسب، لكون امة مماو اإلأ  ،يس بنبيٍّ ول

 مؤمنًا من ذلك.

وال إمام،   نبيٍّ من ليس ب عىلٰ ات م ظهور اآليا نعلإنَّ وأيضًا ف

 .ٰى موس كمريم وُأمِّ 

  املهد عقيبالوضع ويف  حني  فنطق املسيح  ريم،ا مأمَّ 

 هللا هلا عن ااً ك مبرشِّ مللتها ااينعا ُقِذَفت به، ومة ممَّ ها الرباءدعوا

ا، انه إليهكونه رسوالً هللا سبحم معجز لتعل يفتقر معه إىلٰ  بام ىلٰ تعا

 .فالة زكريا يف كلسامء وهي ن اا مالرزق عليه ونزول

ا ُأمُّ  ها، والوحي بحانه باإلحياء إليره سفإخبا، ٰى موس وأمَّ

 يضتيق إليها عهجوواثقة بر اليمِّ  يف ٰى قاءها موس إلمعجز، وألنَّ 

ة ال علمها  مكن إالَّ باملعجز.ال يك لد، وذوعبصحَّ

بًا يف حال واج بيٍّ ن ليس بنم ن ظهور املعجز عىلٰ اوإذا ك

عة  يف آخر، ووجدنا الناقلني من الشيحاصالً  يف آخر وئزاً وجا

ما   عىلٰ  -حد ملخرب الواالكذب يف ا بعضهم ال جيوز عىلٰ اعة مج

 ٰى حتَّ  عن سلف، جزات خلفاً ملعن هذه اونقلي -نه فيام بعد بيِّ نُ 

ر يف خربها يا يف النقل عن الطبقات التصلوتَّ ي ن الكذب مل ال يتقدَّ

، ثبت كوهنا ين ذكوراحلجج امل يديأ  ا ظاهرة عىلٰ شاهده

 . م ذلك إمامته واقتٰىض 

   **   * 

 هـ):٤٤٧ي (ت صالح احللبفقه/ أبو الالكايف يف ال

 عىلٰ  املعجزات هورظ  تهممإما عىلٰ  ويدلُّ ]] ٩٩[ص [

العلم هبا تواتر  ، وطريق أيدي األنبياء ا عىلٰ رهوكظه ،مأيدهي

بن أيب  عيلِّ   املؤمننيأمرييد  هورها عىلٰ بظ ميَّةاإلماعة الشي

 ، كتواتر الناقلنيه تيَّ ن ذرّ ة موأعيان األئمَّ   طالب

 هم،ل لنقلمتأمِّ  لُّ م كذلك من حاهل يعلم ،9 نبيِّ ملعجزات ال

هم لإلمامة، دعواب ةم مقرتنهيأيد ت عىلٰ ت املعجزاظهرذا إف

 .ثبوهتا هلم الريب يفيهم زال هبا عل ن اهللا تعاىلٰ م ت النصِّ ووثب

*   *   * 

ت زااملعجعيناه من ظهور وال يقدح فيام ادَّ ] ]١٠٠[[ص 

ع موضواملعجز  نَّ ك، ألها يف ذللة ومن وافقاملعتز ٰى عليهم دعو

ن ع اً رذلك منفِّ ن نبياء، وكووليسوا بأه، ن غريم 9 إلبانة النبيِّ 

 .بيٍّ ن ليس بنم لتجويز ظهوره عىلٰ  ،9 النظر يف معجز النبيِّ 

ط هذه املعارضة من حيث كان سقِ تُ املتواتر  نقلبالثبوهتا  نَّ أل

 ًا جلوازه.فرع اليشءثبوت 

من ليس   عىلٰ املعجزات  بظهورل اليقني حصو ه أيضاً دؤكِّ ويُ 

 .بنبيٍّ 

وَْحيْ : ٰى موس مُّ ذلك أُ  فمن
َ
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ْ
، مرت بهففعلت ما أُ  ]،٧: ص[القص � وُه ِمَن ا�

وهو الوحي ا هني: أحدمههلا من وجز جملعظهور ا يضذا يقتوه

جعل ولدها يف  دم عىلٰ تق نْ أ ال جيوز   اهنَّ أ ين الثا، ومعجز

مر هلا بذلك هو اآل نَّ اليقني بأ بعد الَّ إ اليمِّ  وطرحه يفالتابوت 

 نَّ أبه  ر معجز تعلم بظهوالَّ إذلك  ىلٰ إيل ال سبو، القديم سبحانه

ليست  ٰى موس مُّ أُ و، نهذلك وحي منه سبحان لاخلطاب املتضمِّ 

 .بيٍّ بن

ول الرزق ة مواضع: منها نزم يف عدَّ ملريره ذلك ظهو ومن

مَ : هقولبه سبحانه بما أخرب امء حسب عليها من الس
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نزول  ة يف أنَّ وال شبه]، ٣٧ل عمران: [آ �اٍب بِغ

 .جزمع امءلرزق من السا

 ي.ورة برشيف ص  ا باملسيح هلك املبرشِّ لَ ينة املَ معا :ومنها

قوله يف من حتتها يف حال الوالدة ح هلا املسيكالم  :ومنها
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ب من الرط لطفل معجز، وتساقطالم اوك]، ٢٥و ٢٤مريم: [

 .عجز مسريلتفاليابسة حسب ما ورد يف ا النخلة

: له تعاىلٰ برباءة ساحتها يف قو  حسيامل نطق :اومنه

 
َ
أ
َ
 ف

َ
 ش

َ
ِْه ق
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 ٢٩يم: [مر �نَِ�ي�ا ِ� اَب وََجَعل

يب عادة عقلل خارقاً ه نلكو ،وطمعجز متكامل الرشوهو ]، ٣٠و

 حانه.واها برأيه ساحتها من فعله سبعد

 : له سبحانهك قوذل نوم
َ
ِيق

�
 ا�
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ُ
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به  ٰى تأف ]، ٤٠[النمل:  ك

 . سليامن اهر لويصِّ ا معجز بوهذ ،كذلك

 املعجزات عىلٰ  روظه ن عليه مناملسلموع أمجومن ذلك ما 

 ء.نبيابأ اوليسو  املسيح تالميذ

يامن، معجز آصف لسل نَّ إ :مهلوال انفصال من ذلك بقو

كرناه عجز بمن ذامل علوم ختصيصامل نَّ للمسيح، أللتالميذ وا

ه، وال عنده سبحان منازهلم علوِّ   عىلٰ داال�  يفاً هلم وترش تصديقاً 

 م.هعن جيوز العدول به

من  ىلٰ  له منعوا من ظهور املعجز عفام ،عدوب]] ١٠٢[[ص /

 ة، فإذامن انتفت عنه النبوَّ  عىلٰ املنع من ظهوره  يضيقت بيٍّ بن يسل

 دهم. سقط معتم بياءوليسوا بأننا ذكرمن  ره عىلٰ ثبت ظهو

 ته إىلٰ ونسب  9 بيِّ غري الن  عىلٰ  ور املعجز وا ظهم إذا أجاز أهنَّ  عىلٰ 

اء ، لكوهنم أوصي  تنايف أئمَّ ك ل ذثل ز لنا م جا ة مللَّ و ا الوقت أ  نبيِّ 

والتالميذ  ، ن عه كآصف من سليامظة رش وحف  9 اهللا رسول 

  .منزلةً   أجلُّ  و عند اهللا بةً رت   أعىلٰ ، بل هم  ٰى من عيس 

دق  الصا بانةإذلك  ٰى عنفم ،بانةلإل ملعجز موضوعاً ا كون افأمَّ 

  ع يدَّ فقط مل  صاحلاً  نكا جع يف صفته إليه، فإنْ كاذب، واملرمن ال

 نْ إة وال رسالة، ونبوَّ ع يدَّ  ب ملحس ماماً إكان  نْ إمامة، وإة وال وَّ نب

من  ناً ؤمِّ ز مث كان املعجا، من حيما دوهن عىلٰ  مل يقترص ي�انب كان

ويز وجت .ابكذَّ يق اله بمقدور من ال جيوز عليه تصدقتعلُّ به لكذ

 يعمدَّ  نَّ أل، 9 بيِّ نال عن النظر يف معجز النفري يضقتذلك ال ي

ل به رِس بفوت ما أُ  عجزة ملنظر يفمن ترك اف وِّ أن ُخي  ة ال بدَّ النبوَّ 

ة من األئمَّ  يديه ىلٰ ن يظهر عصالح، وليست هذه حال ممن امل

 فون من فرق رشيعة.وِّ ال ُخي  ماحلني، ألهنَّ الصو

 ههورلنا يف متييزه بظ من  عىلٰ الَّ إا ال يظهر عندن ملعجزا نَّ أ عىلٰ 

 . حةصلم صديقه بهيه وتعل

التكليف العقيل يف  جاً جَ م حُ كوهن انَّبيَّ فقد   ةا األئمَّ أمَّ 

 بمعجز أو نصٍّ  الَّ إ ا هل متييزيه، ذوي صفات ال يمكن ف افاً وألط

 عىلٰ كوهنم  يضع، وكوهنم كذلك يقتلرشظة لوحف ،ليهإند تَ سيُ 

هور ز ظأحد األمرين، فجا بهلا إالَّ يمكن تعيينهم ل ال أحوا

  ، وتعنيَّ  ٰى خريف أُ (كذا)  جوهبا حال وو يفهم زات عليملعجا

نه يف  كتعيُّ  ختويفهم ]]١٠٣[[ص /ها عند ر فيلنظفرض ا

 ألنبياء.معجزات ا

كوهنم كذلك عند هتم عجزالناظر يف مم ايعلالصاحلون فلا وأمَّ 

 .وباطناً  اهراً هم ظوالَّ فيت اهللا تعاىلٰ 

 حصول يف  بياءَ ألنة والصاحلون امَّ ا شارك األئوإذ

 ر يففرض النظ تعنيَّ  للجهل هبم فتهم وفوهتا حة بمعرلصامل

عنه  اً ذلك تنفري ضِ ومل يقت، ألنبياء إعالم ا نه يفالمهم كتعيُّ عإ

زنا ام كان حيصل لو جوَّ نَّ إفري التن، إذ (كذا) ضعمو يف موضع دون

ال  احلا وفأمَّ . بصدقه نا يف العلممن ال مصلحة ل عىلٰ عجز ر املظهو

 .اقطةاخلصم س هبَ فُش  ،ذلكالف بخ

*   *   * 

 ـ):ه٤٤٩الكراجكي (ت  لفتحو ا)/ أب ١ج لفوائد (كنز ا

 ،اآلياتأيدهيم  ظهر عىلٰ ه سبحانه أوأنَّ ]] ٢٤٥[[ص 

من   ومل يعطهم ،مور املستقبالتواألُ بات لغائمن ا ثرياً م كلمهوأع

 للطف والصالح.يعمله من ا ما قارن وجهاً  الَّ لك إذ

 وال ،الدوام ئبات عىلٰ ر والغائلضامبجميع افني ا عاريسوول

 .علمه اهللا تعاىلٰ  ما كلِّ بالعلم بحييطون 

م  أكرمه ،وهنمل اهللا دم هي فعأيدهي ت التي تظهر عىلٰ واآليا

 يها. م فوال صنع هل ،اهب

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت ويس خ الطمتهيد األُصول/ الشي

 وازج  عىلٰ  لُّ ما يد  مك م ال ك يف  مٰىض قد  قيل:  فإنْ ]] ٤٦١[[ص 

  عليه؟ كم يل  دل ، فام اء   األنبي [أيدي] غري   عىلٰ عجزات  ظهار امل إ 

 أيدي ىلٰ عجواز إظهار املعجزات  عىلٰ ليل قلنا: الد

 راء بيننالسفة اخاصَّ و حلنيلصان اثري موك  ةاألئمَّ 

، يطابقها ٰى وصدق دع عىلٰ   يدلُّ امجز إنَّ املع هو أنَّ   بينهمو

 ٰى عادَّ  إنْ و ته،نبوَّ  عىلٰ  جز يدلُّ عاملَة فبوَّ لنعي ادَّ امل ٰى عادَّ  فإنْ 

 ٰى عومن د ال بدَّ و عاه. دَّ ما ا عىلٰ   فاملعجز يدلُّ صالَح و المامَة أ اإل

 ملًة. ًة أو جمرصحي
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هو  و جه من وجوه القبح،و كذلس يف جواز لي ًا:وأيض

ال و لمال ظو ذبكب ه ليسائزًا؛ ألنَّ ون جكي أنْ  مقدور، فيجب

ًا وجهبه  ٰى عن ادَّ مو القبح.ه جوبوجه من و خيتصُّ ال و ،مفسدة

 لة.لداليه القبح فعلن وجوه ام

 يف إظهارتعرض  فال يمتنع أنْ  كلإذا ثبت ذو]] ٤٦٢[[ص /

يمنع و ، فيحسن اإلظهارةائدمصلحة أو ف نبيِّ غري ال عىلٰ املعجز 

 ه.حقب عىلٰ من القطع 

ف سائر خالنة باإلباهة ة من جبوَّ الن عىلٰ  قيل: املعجز يدلُّ  إنْ ف

 سائر يف كلب ذليس جيو ،النبيِّ  يد عىلٰ ه جيب إظهاره ة؛ ألنَّ دلَّ األ

 مل إنْ و قادرًا،األحياء ثبت بعض ي ه ال يمتنع أنْ أنَّ  ٰى  ترأَال  ة.األدلَّ 

 ألنَّ و .ةدلَّ فهو مفارق لسائر األ ؟ونه هبذه الصفةك عىلٰ بت دليل يث

ائر سو ،ةنبوَّ ال ىلٰ عًة لَّ دا وهناكمن ثرت خرجت ك املعجزات إذا

 ًة.وهنا أدلَّ كثرهتا عن كال خيرج بة األدلَّ 

م يد األنبياء؛ ألهنَّ  عىلٰ وره ام وجب ظهجز إنَّ املعنا: قل

اها،  مهم إيَّ إعال من ال بدَّ ما ني فلَّ كلح املن من مصالويتحمَّ 

 ة أنْ جب يف باقي مدلول األدلَّ س بواليو ،كفوجب املعجز لذل

 الوه.ا ق ال مل، مراناأل قافرت كل ذلألجمها، فُيعل

 ة عليها. أَال لَّ األدنصب ما جيب  ة األدلَّ يف بعض مدلول  أنَّ  عىلٰ 

ن ه م ما عقلنا ٰى عليها سو حال هو  كان للجوهر لو  : ا نقول أنَّ  ٰى تر 

سائر ه ل قت فارم  ك مل جيب بذل و  ؟ ون عليه دليلكي  ب أنْ لوج حواله، أ 

  نة.اإلبا  يق طر من    دلُّ ه ي أنَّ  عىلٰ عجز  لداللة امل  مساواته و   ة األدلَّ 

الوجه الذي  نَّ ؛ ألةا دالَّ وهنكعن  رجهاام ُخي رهتا فإنَّ ثكا فأمَّ 

 ثرتكادة، فإذا رقًا للعونه خاك عليه ما دلَّ  عىلٰ عجز امل دلَّ  ألجله

ريق ن طم لوه، ال ملا قانقض وجه الداللة فيهاتو ،ادةً رت معتصا

 اإلبانة.

رج  ال خية قلَّ الو ثرة أ كالا مع هنَّ أل ة؛سائر األدلَّ  كذلكوليس 

و القادر قادرًا ه ونك عىلٰ  ا يدلُّ م أنَّ  ٰى  ترة. أَال هنا دالَّ وكعن 

ة فوجه الدالل ؟ثريهك الفعل أوقليل  لفعل، سواء صحَّ ة اصحَّ 

كثريها مدلوهلا  عىلٰ  ة ما يدلُّ يف األدلَّ  أنَّ  عىلٰ . حالٍ  لِّ ك عىلٰ  ابتث

 لها.دون قلي

 ر. أَال ها دون قدر منقد دلُّ ي افيها مون كي ًا أنْ أيضتنع وال يم

نقص  ماو  فعال،املًا قدر من األمل عالعاون ك ىلٰ ع يدلُّ  ما أنَّ  ٰى تر

 جهة من ة تدلُّ لَّ ألدهذه ا أنَّ  عىلٰ  كذل  يدلُّ الو ؟عنه ال يدلُّ 

 اإلبانة.

ن جهة  م املعجز يدلُّ  نا أنَّ مسلَّ ا لو أنَّ  عىلٰ ]] ٤٦٣[[ص /

ان ك بصادق، فإنْ  ن ليسممَّ قًا عجز صادامل بنيِّ  يُ امنا: إنَّ قل نةاإلبا

  عيًا لإلمامة ان مدَّ ك إنْ و  ،املعجز علمناه نبي� ق بادِّ وُص  ةبوَّ عيًا للنمدَّ 

َق و  ك.ذلكالح علمناه الص ٰى عادَّ  إنْ و  ،ماً علمناه إما  باملعجز ُصدِّ

  صالح لِّ ك عىلٰ جز املع تعاىلٰ ر اهللا هِ ظيُ  أنْ  كذل عىلٰ وال يلزم 

ٍع غري  الصادق من مدَّ بنيِّ ام يُ إنَّ عجز امل ألنَّ  ؛كلذ عمل يدَّ  إنْ و

 عه. يدَّ ن ملي الصالح عمَّ م نفيلز ادق، فالص

 :ن معجز] خيلو مة الئمَّ أحدًا من األ [يف أنَّ 

 ؛ ألنَّ مامإ لِّ كيد  عىلٰ ظهاره وب إم وجكيلزم ل:يق  نْ فإ

 عي اإلمامة. دَّ عهم يمجي

ال خيلو ة  من األئمَّ أحداً  ة أنَّ اميَّ ذهب اإلمممن ملعروف قلنا: ا

ا منلو سلَّ و ر.خَّ و تأأ  كلم ذتقدَّ ه، سواء يد عىلٰ ن إظهار معجز م

ا يقوم ل ممَّ ه مل خيإنَّ يده، ف عىلٰ معجز ة من إظهار عض األئمَّ ب خلوَّ 

عن حصول  ُمغنٍ  كذلو ،مهقدَّ ن تالواقع عليه ممَّ  ن النصِّ مه ممقا

 كد لقام ذلر فيام بعآخ نبيٍّ  عىلٰ  نصَّ  ماً متقدِّ  انبي�  نَّ و أ ام لك، املعجز

 إىلٰ فت لتَ ر ال يُ آخ نبيٍّ  عىلٰ  نبيٍّ  نصِّ خالف يف من و جز،مقام املع

ك ذلال وجه مع ف ،عجزئم مقام املقا نبيِّ ال نصَّ  خالفه؛ ألنَّ 

 إلجياب املعجز.

 نبيِّ لز امعج ىلٰ إآخر يستند  نبيٍّ  عىلٰ  بيِّ الن ل: نصُّ قي ٰى متو

 .معجزٌة من بوَّ ال نخ ل، فاموَّ األ

ام بعده، إم عىلٰ  أو إمام إمام، عىلٰ  النبيِّ  نصُّ  كذلكو قلنا:

،  اٌم عن معجز خال إمل، فاموَّ أو اإلمام األ النبيِّ معجز  ىلٰ إيستند 

 ام دلَّ نَّ ل إز األوَّ املعج أنَّ  عىلٰ لنعل بالنعل. ذو اما قالوه حب سح

ق له تعلُّ  الو ق هبا،علَّ تو قيب دعواهه وقع عألنَّ ل؛ وَّ صدق األ عىلٰ 

 ك فقد قلناوا بذلقنع ٰى متو عليه؟ يف يدلُّ كال بدعواه، فو لثاينبا

 اء.بمثله سو

  إىلٰ ي ؤدِّ يُ  نبيٍّ يد من ليس ب عىلٰ جز هار املعقيل: جتويز إظ فإنْ 

ء لنظر يف معجزات األنبياا نَّ ؛ ألبيِّ ز النتنفري عن النظر يف معجال

ن  م معلَ تُ  التيباملصالح  العلم وتاخلوف من فب عند وج امإنَّ 

عه ن ال مصلحة لنا ميد م ىلٰ عاملعجز نا ظهور زجوَّ  ٰى جهتهم، فمت

 جزهم.عظر يف مالن كف حيصل لنا من ترفال خو

ده ي عىلٰ من ظهر املعجز  ونك ف مع جتويزخلواع نا: ال يرتفقل

 اً ابذَّ كًا  ممخرف ونهك] ]٤٦٤ [[ص/جتويز  ام أنَّ ك، صاحلاً امًا أو إم

 ظر يف معجزه.وجوب الن ع منمل يمننظر قبل ال
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ون صادقًا أو كي  خيلو أنْ ة ال النبوَّ  ٰى ع ادَّ إذا عي ملدَّ هذا ا  أنَّ  عىلٰ 

 عليه،اره وجب إظه و  ه عجز ميف وجب النظر صادقًا  ان ك  فإنْ  اذبًا، ك 

 الو . الٍ ح  لِّ ك عىلٰ ه، فالنظر الزم ه علي  جيوز إظهار بًا ال اذك ان ك  إنْ و 

  إمامًا أو صاحلًا. كون  بل ي   ، ا كون نبي�  يال و   قاً ن صادو كي   جيوز أنْ 

مًا مصالح  ونه إماك ًا فلنا يف معرفةإمامونه كعي لدَّ ا املمَّ وأ 

 من رشع إالَّ ن الثري مكف رَ عيُ ال  أنْ  إىلٰ ال احل ٰى تهام انبَّ رو ة،دينيَّ 

 .هيف وجوب النظر يف معجز بيِّ الن ٰى جمر ٰى جرته، فجه

  ذبًا،اكقًا أو صاد ونكي ا أنْ ض فإمَّ ح املحالعي للصدَّ ا املفأمَّ 

، فال  ون إماماً كال يو اي� ن نبكوي  أنْ نه صادقاً وكن مع كال يمو

و ال ر أ ننظ ني أنْ ب كذلون يف نحن خمريَّ و منا النظر يف معجزه،يلز

 . حالٍ  لِّ ك عىلٰ تنفري مفقود فال ننظر،

 يد عىلٰ  جزاتار املعظهز إهذا جوا عىلٰ م كزمل: يلقي فإنْ 

 ونه.عوا صادقني فيام يدَّ انك، إذا ننيهِّ كاملتو اقسَّ الفُ و ارفَّ كُ ال

الصدق  عىلٰ  دلَّ  إنْ و نااملعجز عند ألنَّ ؛ كليز ذا: ال نجقلن

 ثركد أ عنو ّو منزلته،علو دهي عىلٰ ظهر  منتعظيم  عىلٰ  فهو يدلُّ 

يد  عىلٰ إظهاره  كلذ عىلٰ يلزم  ، فالعصمته عىلٰ  ة يدلُّ اميَّ اإلم

يد من  عىلٰ ها  ز إظهارة جوَّ عترب العصمن مل يمو اق.سَّ الفُ و ارفَّ كُ ال

ارح، بعد فعال اجلوان فاسقًا بأك  إنْ و ه،يامنتعظيم بإلل تحقٌّ هو مس

 ث إنَّ تبة؛ من حيالر املنزلة دينَّ سخيَف   ناً هِّ كتون مكال ي أنْ 

يف ه يتوجَّ  ال كذلو ة،الرتبعظم و علّو املنزلة يضعجز يقتامل

 اإليامن. معهم مننوا مؤمنني بام اك نْ إو هؤالء،

*   *   * 

 هـ):٤٦٠يس (ت شيخ الطو)/ ال١يص الشايف (ج تلخ

 عنه عىلٰ  م اجلواب عامَّ ُسئلتمقد بيَّنت قيل: ]] فإنْ ١٤٢ [[ص

خصومكم ، و ةيدي األئمَّ  ىلٰ ت عهور املعجزاجواز ظ

ة لالدال وا عنلك، وأوضح ذقول يفوا اليدفعونكم عن ذلك، فبيِّن

 وه.يه ليتمَّ ما ذكرمتعل

ر جواز إظها دلُّ عىلٰ له: الذي يقيل ]] ١٤٣[ص [/

صدق   عىلٰ لدالُّ ملعجز هو اأنَّ ا س بنبيٍّ ن ليدي مي ات عىلٰ املعجز

عيه أو ده فيام ي ر عىلٰ من ظه عن كيكويدَّ ه يقع موقع ألنَّ  له، ٰى املدَّ

ي. ه عنِّعيتدَّ  فيام له: صدقت ىلٰ ه تعاقول ٰى التصديق وجيري جمر

من   يد عىلٰ  اهللا تعاىلٰ ُيظِهر  أنْ تنع عجز مل يمحكم املوإذا كان هذا 

ه واالنقياد له، ووجوب طاعتعصمته  به عىلٰ  دلَّ ة ليعي اإلماميدَّ 

 ته.نبوَّ  ٰى عدَّ ن يُ يد م ر عىلٰ ُيظهِ  أنْ نع  يمتكام ال

ا امتناع خصومنا من إظهار املعف نبياء يد غري األ عىلٰ جزات أمَّ

ا تدلُّ عىلٰ وث ظنُّحين م ة من جالنب ا أهنَّ تخصيص، إلبانة والهة اوَّ

ا إذا دلَّ ت، دالاللسائر ال ا خمالفةوأنَّ داللته ت من جهة وأهنَّ

د أبان السواما  ، كام أنَّ يٍّ ليس بنب من عىلٰ  اإلبانة استحال ظهورها

جوهر وال س بليملا  وهر من سائر األجناس يستحيل ثبوتهجلوا

من  دلُّ ملعجزات تأنَّ ا بهتهم يف اعتقادهمألنَّ ش، طلسواد فبا

ا ختالجهة اإل م ألدلَّ ئر االوجه سا ف من هذابانة، وأهنَّ ة، أهنَّ

ك يف ب مثل ذلبواجليس جيب ظهورها وحصوهلا، ووها ممَّا وجد

ًا يثبت كون بعض القادرين قادر نكر أنْ مغري ة، ألنَّه لَّ ألدسائر ا

هذا يف ك، وليس يسوغ مثل أنَّه كذل داللة عىلٰ  تقوم أنْ  غري من

م ألهنَّ ، ولنبيِّ يد ا ىلٰ ال بدَّ من ظهورها عت، ألنَّه عجزاداللة امل

والهتا، مدل عىلٰ الَّة د ِرجها كثرهتا من كوهناة ال ُخت رأوا سائر األدلَّ 

ر وتواىلٰ  أنَّ  دلَّ عىلٰ ما  ألنَّ   أنْ من خيرج مل  الفاعل قادر لو تكرَّ

 ِرجها منرهتا ُخت ملعجزات، ألنَّ كثهذا حكم ا سي. ولداال� يكون 

ة. وليس عىلٰ ة ا دالَّ كوهن ذكروه ما  اء ممَّ ]] يش١٤٤ص /[[ يف النبوَّ

 بانة.جهة اإل ة عىلٰ ات دالَّ كون املعجزيوجب 

ا وجوأ  وخمالفتها يف ذلك   يِّ نبال يد  عىلٰ ها هورب حصوهلا وظمَّ

جب ذلك فيها ه إنَّام وذكروه، ألنَّ ملا  يضقتبم فليسلسائر األدلَّة 

يِّناً  لينا ومبيًا إ، وكان مؤدِّ ة بالنبيِّ قمتعلّ مصاحلنا يث كانت من ح

ا يه إالَّ من جهته، فإذنقف عل  أنْ نا ما ال يصحُّ مصاحلمن  لنا

ن أنْ  نملا، ومصاحلننا ريفتع م تعاىلٰ القدي وجب عىلٰ  نعرفها  تمكَّ

يد  ملعجز عىلٰ ا رُيظهِ  ب أنْ صدقه، وج ىلٰ ع من جهة من ال نقطع

ة، ألنَّه ليس يف سائر األهذا ليس جيب الوجه. و هلذا النبيِّ  جيب دلَّ

 يشءذه املعرفة ب تتعلَّق هيف العامل، وال قادر كلِّ عرف أحوال ن أنْ 

 احلنا. ن مصم

 يضالداللة عليه وال يقت قيامب ما جي يةعقلال يف األُمور أنَّ  ىلٰ ع

من جهة  ال� جوب كونه داة ووسائر األدلَّ لفته لخماة لذلك من حا

 بانة.اإل

 كثرة حيح، ألنَّ نَّه أيضًا غري صناه ثانيًا فإحكي ا مافأمَّ 

ه الوج تكون واقعة عىلٰ  ِرجها من أنْ اتر وقوعها ُخت وتو جزاتاملع

كوهنا ناقضة تها داللط يف ولرشد اه، ألنَّ أحدلُّ عليالذي ت

ل فيها ، وبطدةحصلت معتا وكثر ودهاجو تواىلٰ  ٰى للعادة، ومت

 وليس كذلك حكم وجه.ذا الم تدّل من هاض العادة، فلانتق

ة، . يف وجه داللتهاال ُيؤثِّر دها وجو واترها وتوايلألنَّ ت سائر األدلَّ
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ه بكثرته اللت دتتغريَّ  ال ادرا ق منَّ يَّ أنَّ احل لَّ عىلٰ ما د أنَّ  ٰى أَال تر

 داللة؟الرة يف وجه ؤثِّ ثرة مالكوتواليه من حيث مل تكن 

كون  ل املحكمة عىلٰ فعامن األيدلَّ قدر  غري ممتنع أنْ  وكام أنَّه

ف من هذا منه، وخيال أنقصهو  ما يدلُّ عىلٰ ًا، وال فاعله عامل

، ومل الٌّ ده ثري يسريه وكدر يف أنَّ قا حليَّ أنَّ ا ما يدلُّ عىلٰ  الوجه

ل ب اإلبانة، ٰى عنيف م ةلَّ مع ذلك خمالفته له ولسائر األد يوجب

االختالف نها ان بي، وإن كاحدٍ حدٍّ و ع عىلٰ داللة اجلميكانت 

ا كان بينه إنْ ت، وعجزاتدلَّ امل أنْ  ري ممتنعذكرناه، فكذلك غالذي 

ة إذاالنب ىلٰ ذكرناه ع الختالف الذي]] ا١٤٥[[ص /  امل تبلغ حد�  وَّ

جيب وال  ة،دالَّ انت لو كثرت خلرجت من كوهنا ك إنْ لكثرة، وا من

 اإلبانة. ٰى دلَّة يف معنة لسائر األتكون خمالف نْ فيها أ 

يد غري  عىلٰ  لو ظهرت ن أنَّ املعجزاتيقوله بعضهم م ا مافأمَّ 

 نظر فيهاتنفري من الغريهم ال ويز ظهورها عىلٰ جت القتٰىض  بياءاألن

 ظر فيها إنَّام أوجب من جهةالن وهلم: إنَّ وق  م،أيدهي ت عىلٰ إذا ظهر

ذا من جهتهم، فإليها إالَّ الح ال نقف عمصكون لنا ت ألنْ وف، اخل

زنا ظ خلوف، هة ا جوجب أن تتغريَّ  من ليس بنبيٍّ  ا عىلٰ هورهجوَّ

فه، عن تكلُّ واإلرضاب لنفور عن النظر يف ا اوي� ًا قا سببوكان هذ

م البطالن فشبيه يف   علم املعجز ودعا إىلٰ ه ال من ظهر لنَّ ، ألبام تقدَّ

زًا  نظر، وإنْ المه يه يلزر فالنظ ن ظهر عليه يكون م ألنْ كان جموِّ

ز ذلك  ف إنْ ه  ونَّ ، أليس بنبيٍّ ل له تكون  أنْ هو غري آمن من جوَّ

يف املعجز  النظرهته، فيجب عليه إالَّ من جيها قف علمصالح ال ي

عي، وصدق امل ليعلم و إمامًا، أو أ  اكونه نبي�  يف لهوق  يرجع إىلٰ دَّ

 وال إمام. ليس بنبيٍّ 

من يكون  اظر أنْ ل جتويز النفور عن النظر ألجلنزم اولو ل

كان الناظر  نفور إذالزم مثله يف ال، لم ليس بنبيٍّ العليده  ظهر عىلٰ 

زًا أنْ  املعجز جمره يفبل نظق   ة عىلٰ الَّ بذة وخمرفة، وغري دشع يكون وِّ

زاً  من أنْ ظره بدَّ قبل نال ظر اوالن لصدق،علم ا ا  مليكون جموِّ

رًا له والومل يكن من النظر مع هذا التجويزه لزم نْ ، فإذكرناه  فِّ

لعلم ر عليه اهأيضًا فيمن ظ عليه، فالتجويز لنظروب امسقطًا لوج

 مسقط لوجوب ]] وال١٤٦ر /[[ص غري منفِّ  اي� ون نبال يك أنْ 

 النظر.

ق ون ممَّن تتعلَّ يك نْ خيلو من أ  ال يده ىلٰ علم عالمن ظهر  أنَّ  ىلٰ ع

  يكون كذلك أو اإلمام، أو اللنبيِّ كاته وبمعرف صاحلنا بهم

 يهم املعجزات.ر علتظه لذين جيوز أنْ كالصاحلني ا

ل فكان الوجه ا إنْ ف يف علمه  النظر  ىلٰ نا إيدعو ال بدَّ من أنْ ألوَّ

نا لزمي نْ دَّ من أ بوالحلنا، بفوت مصافنا من ترك النظر فيه وِّ وُخي 

كاذبًا، ألنَّ  كونه زهنظر يف معجنا قبل الزجوَّ  وف وإنْ ع اخلالنظر م

 ر.النظر يف وجوب ميع غري مؤثِّ جويز عند اجلهذا الت

مل مه، والنظر يف عل دعنا إىلٰ جه الثاين مل يالو كان عىلٰ  إنْ و

، لتنفريوا به القومااللتباس الذي تعلَّق قد زال ر فيه. فلزمنا النظي

فنا، ور يف علمهالنظ عونا إىلٰ يد ال ألنَّ من ال  انبفوت مصاحل ُخيوِّ

ن  خيلو عندنا ممعه. بل ال   مصلحة لنايكون صادقًا، وال وز أنْ جي

الً  أو صادقًا متن كاذبًا ممخرفاً يكو أنْ  يف نظر زم الملصاحلنا، فيلحمِّ

ل من  حا بني  هما ذكرنا قد زال االشتباه عىلٰ  حاٍل. وكلِّ  أمره عىلٰ 

ن ع ين التنفريصالح. فأامل بني حال ا، و ملصاحلنالً تحمِّ يكون م

 ثواب؟القوم عن اليف األعالم، لوال ذهاب لنظر ا

*   *   * 

 هـ):٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٢(ج  يانجممع الب

  ]]٢٨٤ [[ص
َ
 يَ ق

َ
 ا َ�ْر�َ ال

َ
ٰ ُم أ

�
ِك هَ  �

َ
� 

َ
ا  يعني: قال هل  ، اذ

  ،نهب ماملتعجِّ هذا؟ ك لِك  ن أينوم ،زكريا: كيف لِك 
َ
وَ ق تْ هُ

َ
  ال

  ِمنْ 
ْ
 ة. وهذه تكرمة مناجلنَّ: من أي ]،٣٧ ن:[آل عمرا ِد اهللاِ ِعن

 وز أنْ عندنا جي ، فإنَّ عادةلل ان ذلك خارقاً ك هلا، وإنْ  تعاىلٰ  اهللا

األولياء  نألنبياء مري اغ ىلٰ للعادة ع ارقةيات اخلتظهر اآل

 :قولني يهقالوا ف ةعتزلاملفياء، ومن منع ذلك من واألص

 .ن البلخيع ،ٰى ة عيسلنبوَّ  يساً تأسكان ذلك  نَّ أ  ا:حدمهأ 

، وكانت  زق يف اجلملةا هلا بالريَّ بدعاء زكر ه كاننَّ أ ر: واآلخ

 .ة لهمعجز

*   *   * 

 هـ):٦(ق  يسفضل الطربال)/ ٦(ج  بيانجممع ال

ْر ِ� وَ : تعاىلٰ [أي قوله آليات ه اويف هذ ]]٤١١[[ص 
ُ
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 ]] داللة عىلٰ ٢٠ - ١٦: م ي[مر �ِغي�ا ْم أ

مريم  وم أنَّ املعل نم ألنَّ ، ات لغري األنبياءر املعجزجواز إظها

 كلَ املَ  ارة، وبشالبرش صورة ىلٰ ك علَ ملَ رؤية ا نَّ أ ، وةبنبيَّ ليست 

التي أتاها اهللا  آلياتغريها من ا إىلٰ  ،ا من غري وطئهتالد، وواهاإيَّ 
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غري  املعجزات عىلٰ هار ز إظوِّ من مل ُجي عجزات. وامل من أكربهبا، 

ا معجزات هنَّ بنه: إي واائبَّ جلُ اذلك، قال  هلم يفلفت أقوااخت لنبيِّ ا

 بيلس عىلٰ  ٰى ت لعيسمعجزا اوقال البلخي: إهنَّ .  الزكريَّ 

 ته.وَّ نبل والتأسيسص رهااإل

*   *   * 

ل  هـ):٦٧٢ين الطويس (ت  الدِّ نصري /نقد املحصَّ

للمعتزلة  خالفاً  ،زة الكرامات جائ :لةمسأ قال:]] ٣٧٣[[ص 

 :اسحاق منَّ إ يبأو

اق سحإ ستاد أيبة واألُ لمعتزلل اً خالف عندنا، امات جائزةالكر

 لكرامات عنز ايَّ تتمّم صف. ثمريم وآ ةك بقصَّ التمسُّ  :. لناامنَّ

 ة.النبوَّ  يعجز بتحدِّ ملا

 ول عىلٰ يقول: ذلك حمم نْ أ لمنكر ول: لأق]] ٣٧٤[[ص /

رهاص. سبيل اإل فعىلٰ  ٰى عيسيف  امَّ أ وسليامن.  ٰى زات عيسمعج

:  يمع بلقيس، يعن يتحدِّ ل السبي قد كان عىلٰ ليامن فا يف سمَّ أ و

ل دليب ؟ليهم عنتتقدرون أ ذا، فهل ه يقدرون عىلٰ  يتباعأ ضبع

 د مشاهدة معجزاته.ت بعمسلا أ هنَّ أ 

*   *   * 

  هـ): ٦٧٢  لطويس (ت ين ا  الدِّ نصري / (رسالة اإلمامة) / ل حصَّ نقد امل 

  ت تدلُّ يات ومعجزااختصاصه بآ :سابعتهاو]] ٤٣١[[ص 

 قبوله إالَّ  إىلٰ  بعض األوقات لخلق يفيق لال طر، إذ امته إم عىلٰ 

ت نَ رِ وقُ يها إلاحلاجة  سَّ ت ميف وق ده ي ظهرت عىلٰ ا إذا هنَّ إف ،هبا

 .تعاىلٰ اهللا ل بَ صوب من ِق ه منأنَّ  مَ لِ مامة عُ بدعواه لإل

*   *   * 

 هـ):٦٩٩بحراين (ت م الابن ميث /املرام قواعد

 وصاً ن خمصيكو نْ أ جيب  لسادس:البحث ا ]]١٨٢ص [[/

تصديق  إليها يف احلاجة قد متسُّ  نَّ أل، هللاوكرامات من  بآيات

هبا  مَ لِ مامة عُ دعواه اإلنة لرقاظهرت م ذاإ، فلق لهاخل عضب

 صدقه.

وطة جزات مرشاملع نَّ ة أ النبويَّ ق بينها وبني املعجزات الفر ثمّ 

تقارن  أنْ  بل جاز ست كذلك،رامات فليا الكمَّ أ و ،ةالنبوَّ  ٰى وبدع

 التوفيق. اهللاوب ،اقد حتصل بدوهنامة وماإل ٰى عود

*   *   * 

 هـ):٧ق يص (ماحلين دِّ ال ددي)/ س١ج د (يمن التقلاملنقذ 

  غري النبيِّ  ملعجز عىلٰ هور االقول يف جواز ظ ]]٤٠١[[ص /

هور وجواز ظ ،ثبعَ من سيُ  ة وَّ لنب حلني إرهاصاً ة والصائمَّ من األ

 :سالعك بل عىلٰ عواه لد طابقاً اب ال مالكذَّ  عىلٰ  ق للعادة اخلار

 عىلٰ  جزعظهور امل أنَّ  إىلٰ  أصحاهباموأبو هاشم و أبو عيلٍّ هب ذ

من  زوا ظهوره عىلٰ وِّ وكذا مل ُجي  ،من كان غري جائز كائناً  بيِّ الن غري

ظهور  زوا أيضاً وِّ ُجي  ته، وملهاص لنبوَّ يل اإلرسب ث عىلٰ عَ بسيُ 

 كان عىلٰ ، بل عواهابق دمل يط اب وإنْ الكذَّ  ادة عىلٰ خلارق للعا

 لعكس.ا

اذ جتويز شخابن األي عن برصالشيخ أبو احلسني ال ٰى وحك

 ه قال: السمع منع منه.لح، غري أنَّ الصا عىلٰ ز عجامل هورظ

ه املسألة جواز يف هذ التي أمالهاأبو احلسني يف الرسالة وذكر 

ا وهذ ، يمنع منهمع ملالس أنَّ  وبنيَّ  الصاحلني، املعجز عىلٰ ر هوظ

 م الالظاهر، غري أهنَّ  ة وأصحابشعريَّ ة واألوفيَّ الص مذهبهو 

 .كرامةً  ونهمُّ َس بل يُ  ،اً عجزيهم مظهر علا ين مومُّ َس يُ 

جواز ظهور املعجزات ه هو والصحيح الذي نحن نذهب إلي

ند  لذين هلم منزلة وجاه عا اءة والصلحاألئمَّ  ياء منغري األنب عىلٰ 

 .تعاىلٰ اهللا 

 ٰى ري جمراملعجز جي أنَّ  إليه هوبنا ا ذهة مصحَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

قول، بال ول التصديقدلمله فمدلو ه،انَّيَّ با م قول عىلٰ التصديق بال

جيوز ن ال قول مهام صدر ممَّ ق بالمدلول التصدي وال شبهة يف أنَّ 

لقول.  عي الذي صدق بااملدَّ  دقص ام هواب إنَّ لكذَّ صديق اعليه ت

 الذيعي ملدَّ صدق اام هو نَّ إل املعجز لوذلك مدفك

 من النبيِّ ة نبوَّ  عىلٰ  ام دلَّ دعواه ووافقها، وإنَّ  ]] طابق٤٠٢ [[ص/

ن فتضمَّ ة وَّ صدقه يف دعواه، وكان دعواه النب ىلٰ ع ه دلَّ نَّ إث يح

ظهر عليه ذو ي من وهو أنَّ  ،ل آخره مدلوول .تهنبوَّ صدقه يف دعواه 

ه قيامجاز  فحيثام حصل مدلواله ،تعاىلٰ  اهللاعند جاه وقدر 

 سن أنْ وح قوله جازعيه وين صدق فيام يدَّ م كلَّ  أنَّ كام  ،هورهوظ

 ل.دق بالقويص

حصل  قد ة األئمَّ  يف أنَّ  فال شكَّ  ،بتا وثر هذتقرَّ  ذاإ

والقول وثبوت  ٰى الدعو ا الصدق يفاملعجز، ومه فيهم مدلوال

هم من األولياء غري ول يفوكذا الق ،تعاىلٰ اهللا زلة عند نامل

 ز بالصالح حاالً م التميُّ قون يف دعواهصاد أيضاً هم  ، إذاحلنيالص

، فيجب جواز ظهور عاىلٰ تاهللا عند  ةً زلنوم درجةً  موهل ،الً امقأو 

ي ضع الذليل يف املو إقامة الديف ذلك إالَّ ليس  املعجز عليهم، إذ

نه مانع، نع م يماق إذا ملفه. وذلك جائز باالتِّ ولدلقام وثبت فيه م
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غري األنبياء إذا  ىلٰ ظهور املعجز عع من يمنانع ال مه نَّ ضح أ وسيتَّ 

ا كوا به ال يمنع ممَّ ا متسَّ ممَّ  شيئاً  نَّ أ انَّبيَّ صوم، وخلشبهات ا عنأجبنا 

 اه.زنجوَّ 

 ،صاحلني مفسدةبعض ال ظهوره عىلٰ قيل: أرأيتم لو كان  إنْ ف

 وز ظهوره عليه؟جي انأك

وجه  فيهكون ال ي ط أنْ ظهوره عليه برش  جيوزامال وإنَّ  قلنا:

 أنَّ  ندنا بياصوومقح، أو غريه من وجوه القب بح من كونه مفسدةق 

 ذلك ال يمنع. من خلصم مانعاً ه ادُّ يعما 

فال  ، ة بوَّ ام هو النيقال: مدلول املعجز إنَّ  وز أنْ ال جي  مَ ـ قيل: لِ  فإنْ 

إقامة الدليل يف ه يكون ن، ألنَّ وال حيس  غري النبيِّ  ىلٰ ه ع جيوز إظهار 

اإلخبار عن كون  ٰى جمر فيه مدلوله، فيجري صل حي  ذي ملضع ال املو 

  يها وليس هو فيها.ه ف اعتقاد أنَّ ، و يها ف   يس ه ل أنَّ مع  لدار  يف ايد  ز 

لسؤال، بق ما هو جواب عن هذا اقد س ]] قلنا:٤٠٣[[ص /

التي  ٰى ق الدعوصد بطريق املطابقة عىلٰ  لُّ ام يداملعجز إنَّ  أنَّ وهو 

وبيانه  ،نالتضمُّ  ام هي بطريقنَّ إة فبوَّ نال ىلٰ تها عا داللطابقها. فأمَّ ي

لـامَّ ة يف دعواه. وبوَّ عي للندَّ امل صدق ىلٰ ع يدلُّ ه ن أنَّ اه مكرنذما 

ان ه، فكتنبوَّ  ٰى عون صدقه يف تلك الدتضمَّ ة وَّ كان دعواه النب

لته بطريق ام دالنَّ إبقة، ون ال باملطاة بالتضمُّ وَّ لنبا داللته عىلٰ 

 التي تطابقها. ٰى عولداصدق  عىلٰ املطابقة 

ا ء ممَّ بياألن اغري عىلٰ  عجزر املز ظهوجوار بام ذكرناه ت وتقرَّ فثب

 . مرناهذك

بت  املعجز ثا ٰى ، إذ معناً ة أيضه معجز فصحيحا تسميته بأنَّ فأمَّ 

يرد تكون صحيحة، فمن مل  أنْ  يجبمع باملنع منه، فيرد سفيه ومل 

ذلك، إذ ال طائل يف ب هتسمِّ  ال :له معجز فذلك إليه فقيته بأنَّ سمت

 .عاينامل ةسالم مع ة يف العباراتملشاحَّ ا

 جوه:ك بونعون من ذلملاق اعلَّ ت وقد

 الصالح، جلاز ظهوره عىلٰ  عىلٰ قالوا: لو جاز ظهوره  منها: أنْ 

 للعادة. نه خارقاً ون كخيرج م ٰى ثر حتَّ فيك ،صالح كلِّ 

 ط أنْ برشيه عله ظهور زجوِّ ام نُ : نحن إنَّ نقول أنْ  عنهواب واجل

 ط.لرشا اهبذ يٍّ نبد بع نبيٍّ  اق عىلٰ فتِّ ز ظهوره باالجوِّ ال يكثر، كام نُ 

املعجز  ، ألنَّ يِّ النب ر عننفِّ يُ  غري النبيِّ  ظهوره عىلٰ  أنَّ ومنها: 

من ال جتب طاعته  عىلٰ  ظهر ٰى طاعته، فمت ىلٰ به إهم لذي جيرُّ هو ا

اخل عليه من د كلِّ قام لالرئيس لو  أنَّ  ٰى تر َال أ  .عهن موق اه

 ؟الناسد عن هلان موقع قيامه وضيع ورشيف،

هور املعجز ه بظهيون موقع ال ول:نق لك أنْ ذ ناجلواب عو

 خر.آ نبيٍّ  وره عىلٰ ن بظهالصالح، كام ال هيو عىلٰ 

ل يف وجوب الطاعة له، وَّ اآلخر مشارك لأل نبيُّ قالوا: ال نْ فإ

 .ك الصالحيس كذللو

 نبيِّ دين ال ه يدعو إىلٰ ألنَّ ، هاعتط جتب قلنا: الصالح أيضاً 

ظيم تع ليهفي ظهوره عف ] أمره.]٤٠٤[[ص / يقوّ ورشعه وي

عليه. وليس  ظهورهقوية لدينه، فال هيون موقع املعجز بوت النبيِّ 

يكون ملن ال  عمَّ إذا قيامه  ، ألنَّ دٍ أح الرئيس لكلِّ كذلك قيام 

 قعه.مو ونهي ذلكه، فليكون ملن يستحقُّ رام كام اإلك يستحقُّ 

 زويتميَّ  تصُّ خي ما ٰى ووأق  ريه،من غ زاً عي متيُّ يدَّ  قالوا: النبيُّ  فإنْ 

من ليس  عىلٰ ظهر  ٰى غريه، فمت عجز وبه يفضل عىلٰ امل ام هوإنَّ  به

 ه.هان موقع بنبيٍّ 

م لِّ سنا نُ لسآخر، و نبيٍّ  ظهر عىلٰ إذا ا يلزم فيه مثله : هذقلنا هلم

 به هوز فيام يتميَّ  ٰى ام األقواملعجز، بل إنَّ و ه امنَّ إ ز بهما يتميَّ  ٰى أقو أنَّ 

ومثل هذه  ،ئكةاطبة املالوخمحي ة وأداء الوالبالرس صاصهاخت

 ىلٰ ام هيون موقعه لو ظهر عوإنَّ اخلصائص ال حيصل للصالح. 

 وقعه.ن به مودينه فال هي يدعو إىلٰ  ومن أوليائه ا عىلٰ فأمَّ  أعدائه،

 ظم؟لكان موقعه أع  النبيِّ غري ىلٰ هر عظقالوا: أليس لو مل ي نْ فإ

 .أعظم موقعاً ان لك واحدٍ  نبيٍّ   عىلٰ ر إالَّ يظهلو مل : وقلنا هلم

 موقعه.هيون آخر ال  نبيٍّ  قلتم: بظهوره عىلٰ  إنْ ف

داعي ح الالصال ظهوره عىلٰ عه بال هيون موق قلنا لكم: وكذا 

 .دين النبيِّ  إىلٰ 

  ة، وما يدلُّ نبوَّ ال ىلٰ انة عبطريق اإلب عجز يدلُّ امل أنَّ  ومنها:

الوا: . ق احدأمر و عىلٰ  ضعواامل  مجيعيف ه يدلُّ نَّ إاإلبانة ف بطريق

 زاً عي متيُّ يدَّ  النبيَّ  ة، ألنَّ نبوَّ ال بطريق اإلبانة عىلٰ  ه يدلُّ نَّ إ :قلناام وإنَّ 

وتلك ز لتميُّ ذلك ا عىلٰ  ناس، واملعجز يدلُّ ر المن سائ ومباينةً 

 ه صاحلاً كونأو  صادقاً زه بكونه متيُّ  عىلٰ  لَّ يد أنْ  لو مناملبانية، فال خي

ه لو ألنَّ  ،الصدق والصالحزه بمتيُّ  عىلٰ  يدلَّ  ال جيوز أنْ ا ي� نب أو كونه

ه، ن غريق والصالح عنفي الصد عىلٰ  يدلَّ  أنْ لوجب كان كذلك 

 ة، فوجب أنْ ه بالنبوَّ زمتيُّ  عىلٰ  ه يدلُّ فثبت أنَّ  ذلك.ومعلوم خالف 

الفعل ة صحَّ  أنَّ اه ما ذكرن بنيِّ يُ  .ةالنبوَّ  عىلٰ ع موض كلِّ  يف يدلَّ 

ا  أهنَّ  ٰى بمعن فاعله عاملاً كون  بانة عىلٰ اإلقة ت بطريدلَّ  كم كامحامل

 ت يفدلَّ مل، ن ليس بعاممَّ  زه بكونه عاملاً يُّ مت ىلٰ ع تدلَّ 

 عامل.م للفعل املحك أنَّ  ىلٰ سائر املواضع ع ]]٤٠٥ [[ص/
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ز يَّ ان ومتام بإنَّ  نقول: النبيُّ  أنْ ذلك عن  بجلواواألصل يف ا

 ،ز هبانونة والتميُّ البية والنبوَّ  ٰى عفإذا ادَّ  ،جز باملعال ةلنبوَّ با عن غريه

صدقه يف  عىلٰ  ام دلَّ إنَّ لدعواه، فاملعجز  ابقاً جز مطوظهر عليه املع

، نته هبا بالتضمُّ ه وبينونزمتيُّ ته ونبوَّ وكشف عن ثبوت  ،هذهدعواه 

نة هبا ينوة والبوَّ لنبليست از والبينونة، فا التميُّ هذله  يكسب ومل

موضع ثبت  بوهتا يف كلِّ زم ثال يل ٰى حتَّ  جز،عن املع باً موج راً مأ 

 املعجز.

ة هبا، أليس هو ينونة والبنبوَّ مل يوجب ال املعجز وإنْ  قيل: فإنْ 

ينام وحصول مدلوله أ راده طِّ اجيب  لدليل أيضاً ة، واالنبوَّ ليل د

 ؟نتقص كونه دليالً ا الَّ ت، وإثب

ها،  ابقيط التي ٰى لدعوهو صدق ا امإنَّ  دلولهم نا أنَّ ذكرقد  قلنا:

 بيِّ صدق الن عىلٰ  حيث دلَّ  ا منز هبة والتميُّ النبوَّ  عىلٰ  ام دلَّ إنَّ  هوأنَّ 

ه ن صدق مَّ ا، فتضالبينونة هبة والنبوَّ  نبيِّ ال ٰى اه وكان دعوعدَّ فيام ا

ة نبوَّ ال عىلٰ  ه كان دليالً ه، ال أنَّ نتبينوته ووَّ نب ٰى يف تلك الدعو

 يدلَّ  أنْ  جيب ٰى حتَّ ق، لصدا لته عىلٰ ن دون دالما نة هبلبينووا

 موضع. عليها يف كلِّ 

 تصديقاً  ال يظهر معجزاً  ال جيب أنْ  :ما يقولون فعىلٰ  قيل: فإنْ 

يكن  مل ني وإنْ ة والصاحلئمَّ ألا ن ظهوره عىلٰ يزوتم ُجت وأن ،ٰى لدعو

 ؟ٰى دعو مَّ ثَ 

 ٰى ودع كان هناك الصدق إذايل ام يكون دل: املعجز إنَّ ناقل

وجاهة   عىلٰ  ام يدلُّ نَّ إف ٰى دعومل تصادف  إذاا فأمَّ  ، ملعجزطابقها اي

 .تعاىلٰ  اهللاوكرامته ومنزلته عند عليه من ظهر 

فمن  ،احلالقال فقد يكون بيكون باملكام  ٰى الدعو نَّ إ، فوبعد

ر اق واشتهسَّ اخلونة والفُ و ظلمةين الح وباالصال عليه آثار ظهر

 ذه املنزلةي هعه يدَّ نَّ إ، فح قوالً دق والصاللصع امل يدَّ  ذلك وإنْ ب

هذه  ٰى ن معنتضمَّ ملته ، أي حاله وطريقته ومعاباينة حاالً وامل

 .قه يف دعواه حاالً صد عىلٰ  ال: املعجز يدلُّ يق نْ ، فيمكن أ ٰى الدعو

  جز يدلُّ ع: املقولكمما تعنون بهلم: يقال  ]] ثمّ ٤٠٦[[ص /

 عيدَّ صدق امل عىلٰ  ه يدلُّ به أنَّ  ننوأتع بانة؟بطريق اإل ةالنبوَّ  عىلٰ 

ته ومن املتنبّي مَّ ن أُ م ٰى يف تلك الدعو زه بكونه صادقاً ومتيُّ ة للنبوَّ 

 صدقه ل غريه ال عىلٰ حا عىلٰ  ة، وال يدلُّ بوَّ الن ذب يف دعواهالكا

ة بوَّ عي للنصدق املدَّ  عىلٰ  لُّ ام يده كبه أنَّ عنون أم ت ،كذبه ىلٰ وال ع

 عليه معجز؟هر يظ ن ملدق ممَّ ليس بصا غريه نَّ أ  عىلٰ  يدلُّ  هنَّ إف

 يدلَّ  لعناية أنْ هذه ا وجيب عىلٰ  ،ل فهو صحيحعنيتم األوَّ  إنْ 

 ة عىلٰ عي للنبوَّ دَّ امل ٰى لدعو بت مطابقاً ضع ثمو يف كلِّ  املعجز

تم ما رم عىلٰ  يدلُّ  الة، ولدالللطرد ا اباً إجي ةنبوَّ دعواه القه يف صد

 س بصادق.غريه لي نَّ أ  عىلٰ  يدلُّ ه أنَّ من 

 عىلٰ  ه كام يدلُّ قلتم: إنَّ  مَ ـلِ  ،مسلَّ فهو غري م اينالثعنيتم  وإنْ 

ن مل  ه ممَّ نفي الصدق عن غري ىلٰ ع ه يدلُّ نَّ إة فعي للنبوَّ املدَّ  صدق

 عىلٰ ثبت   املوضع الذييف لُّ يد امل إنَّ والدلييظهر عليه معجز؟ 

له يف نفي مدلو عىلٰ  يدلُّ  الو ،عليه ما دلَّ  ىلٰ ه عبوت مدلوله وأنَّ ث

لك الدليل، وهلذا مل جيب االنعكاس يه ذال يثبت ف لذيع ااملوض

 لُّ  يداممن الفاعل إنَّ  حكمور الفعل املصد أنَّ  ٰى  ترَال أ ليل.  الديف

منه ر يصد من مل نَّ أ  عىلٰ   يدلُّ وال ه عامل،نَّ أ ته منه وعىلٰ صحَّ  عىلٰ 

ام الذي وإنَّ  ؟امله ليس بعنَّ أ و ه اإلحكام،من يصحُّ  ال الفعل املحكم

 ر اإلحكام عليه.عامل تعذُّ غري ه أنَّ  ىلٰ ع دلُّ ي

 ن عىلٰ بطريق التضمُّ هلا عي ة املدَّ نبوَّ  عىلٰ  ام يدلُّ نَّ عجز إكذلك امل

ن صدق عة أو الالنبوَّ  نفي داللة عىلٰ يف ال له ه، وال حظَّ ابيَّنَّا م

و غريهم ة أ نبوَّ عني للن املدَّ م غريه أنَّ  ىلٰ ع دلُّ ي يام الذ، وإنَّ غريال

 ال يٍّ نب عجز وما يقوم مقامه عليه من نصِّ امل عدم ظهور بيٍّ بن ليس

واحد من  عىلٰ  يدّل ظهور املعجزمل  ، وهلذابيِّ الن ظهور املعجز عىلٰ 

ة يف بوَّ الن فثبوت. اء ليس بنبيٍّ ألنبياغريه من  أنَّ  األنبياء عىلٰ 

، ونفي كام سبق نالتضمُّ عليه بز ظهور املعجول ا مدلي هلعاملدَّ 

ن دم املعجز وما يقوم مقامه، فكيف يكوول عن غريه مدلة عوَّ النب

نه مدلول ظهور بعي ]]٤٠٧[[ص / هو مدلول عدم املعجز هوما 

 ؟وثبوته زعجامل

 ،ةغريه بالنبوَّ  عن يِّ النب زمتيُّ  عىلٰ  لَّ د لـامَّ ملعجز ا إنَّ (ا قوهلم: أمَّ 

  غري ، ففعل املحكم» موضع كال يف كلِّ ة نبوَّ ال عىلٰ  دلَّ ي وجب أنْ 

 م. مسلَّ 

من  ،بينهام ظاهر الفرق أحدمها كاآلخر، مع أنَّ  الوا: إنَّ ق  مّ ث

 ٰى ريقة التصحيح، بمعنبطي ام هاملحكم إنَّ  لفعلداللة ا نَّ إحيث 

ال لالختيار جموال  صحَّ حه ملا حصل وملا مصحِّ ال ثبوت ه لونَّ أ 

كونه حه من ثبوت مصحِّ ضع ثبت مو ب يف كلِّ وجفلذلك  يه،ف

يار، ام هي بطريق االختداللته إنَّ  ألنَّ جز، كذلك املع ليس. وعاملاً 

ه يف دتعاختار احلكيم خرق ا ايف دعواه مل ه لوال صدقهأنَّ  ٰى بمعن

 أفعاله.

اله لوما  عىلٰ  فعل املحكم يدلُّ ال الفرق أنَّ ن هذا واإلفصاح ع

  مكن، بل يدلُّ وملا أ  ملا صحَّ  ا لوالهم عىلٰ  يدلُّ  ملعجز الوا ،ملا صحَّ 
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 ،رقا الفاختاره الفاعل احلكيم إذا انكشف هذ ملا ما لواله عىلٰ 

صدقه  عىلٰ  دلَّ يل النبيِّ  ه عىلٰ ظهارإ  احلكيم خيتار فكام جيوز أنْ 

ح وصالآخر  صادق ر إظهاره عىلٰ تاخي وز أنْ كذلك جييف دعواه، ف

لح الح الصاالصادق وصق صد عىلٰ  عنده ليدلَّ در ذي منزلة وق 

ما يدعوان إليه من  عىلٰ  ليدلَّ ام عنده، ولتهمنزتهام عليه ووكرام

 ته إنْ لنبوَّ  اصاً إره تثبت فيه أوة حلة أو ملصلحة دينيَّ الصا األعامل

 يبعثه.س ه تعاىلٰ املعلوم أنَّ  كان

رناه حتقيقكر ذوفيام جاز  أنَّه لو من - قالوه امَّ اب عاجلو ناه وقرَّ

ح كلِّ صال عىلٰ ره  جلاز إظهاغري نبيٍّ أو صادق صالح  عىلٰ ه إظهار

ي ٰى ادق، حتَّ وص يت جلاز إظهار ت أو لو صدق يف قوله: تغدَّ تعشَّ

 كبرياً  اً ق به غرضاره إذا تعلَّ إظه زجوِّ ام نُ ا إنَّ ألنَّ  - عجز عليه امل

 يهف الذي اىلٰ تع كالمه ٰى رجمعجز ر امل، وجيري ظهوةً دينيَّ  صلحةً وم

 اره، فيصحُّ ختيبا قه يتعلَّ يق يف أنَّ ح بالتصدي]] الترص٤٠٨ [[ص/

ق إذا كان فيه  الصادق به صدِّ يكرم به الصالح ويُ  سن أنْ وحي

 حلكمة، كام يصحُّ ايف  به به غرض معتدٍّ ق ة وتعلَّ نيَّ مصلحة دي

 عىلٰ  ارهحيسن إظه وال ة،وَّ يف دعواه النب النبيَّ  ق بهصدِّ يُ  أنْ وحيسن 

 صادق. لقول كلَّ ق باصدِّ يُ  ال حيسن أنْ  دق، كامصا كلِّ 

بل  ق  إذا فرضنا معرفتنا بخطابه تعاىلٰ  ولونهلم: ما تقال يق ثمّ 

ق يف  حتقَّ  كام رض أمر ممكن،ا فة؟ وهذنبوَّ عي للرفتنا بصدق املدَّ مع

طبنا اخي نْ ول بأله بالق تصديقه تعاىلٰ  ثمّ  اىلٰ تع اهللال من خاطبه أوَّ 

لك نعلم بذ ، ألسنا) عيه عيلَّ  يدَّ يامدق فهذا صاعبدي (ل: يقوو

 هبذا.هلم من اإلقرار  فال بدَّ  ؟تهنبوَّ  نعلمة والنبوَّ اه دعوصدقه يف 

له  تصديقه ذلك ونيك ذلك أنْ  يضفنقول هلم: أفكان يقت

ق صدِّ يُ  ه ال جيوز أنْ وأنَّ ، بانةإليق اته بطرنبوَّ   عىلٰ داال� ل القوب

 عىلٰ  نياً مث عاىلٰ تاهللا ظاهر، قال  ادعنهذا ال نَّ إ ؟بيِّ النغري  لقولبا

 َوَ�ْر�ََم ا�ْنََت ِعْمرَ  اإلمجاع:ها بة عنلنبوَّ ي انف مع  مريم
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ذبة ت كافلو كان ،قصديالتعليها بذلك  ٰى ذ أثنديقها، إيف تص تعاىلٰ 

 يها بالتصديق. عل تعاىلٰ اهللا  ٰى يف تصديقها ملا أثن

 وإذا جاز أنْ  ،يِّ نب الق بالقول غريدِّ صيُ  ه تعاىلٰ نَّ فانكشف أ 

 ديق أعنيصالتل يف وهو األص قول عن النبيِّ بال اىلٰ ق تعصدِّ يُ 

ه نَّ أ عجز مع بامل يِّ غري النبق صدِّ يُ  فألن جيوز أنْ قول، الالتصديق ب

يها كثري هر عله قد ظأنَّ  . هذا عىلٰ ٰى وأحر أوىلٰ  صديقالت ٰى جمر ارٍ ج

 ذكر، غريمن  قة للعادة كحملهاارمور اخلاألُ من املعجزات و

 ري،به األثر وورد يف التفس ما جاء عىلٰ   ئيلورؤيتها جرب

  ،  ٰى كة وبشارهتا بعيساملالئء سامعها ندا]] و٤٠٩ص [[/

دون واسطة من  اهللان عند ت موق  دها يف كلِّ الرزق عنوكحصول 

 برش.

.  نبيٌّ  ا، وهولك كان ألجل زكريَّ ذ نَّ يقال: إ وال يمكن أنْ 

  هلا: زكريا ملا قال جلك أله لو كان ذلألنَّ ك لوذ
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 ن غريها. ها دووترشيف مهاتعظي يضا اخلطاب يقتهذ

هلا  ىلٰ تعا هللان م ماً إكرا  مريم ظهرت عىلٰ  إنْ مور األُ ذه فه

 ود وتصديقاً به اليه ا رمتهاعصمتها وطهارهتا ممَّ  عىلٰ  وداللةً 

ه ال أنَّ قول ب، كان فيها بطالن الأو مقاالً  حاالً ارة عائها الطهدِّ ال

ابنها  ةبوَّ لن اً هاصن إركا وإنْ  .النبيِّ  غري ز عىلٰ عججيوز ظهور امل

 إظهار وزجيال  هأنَّ ل ببطالن القو أيضاً ان فيها ك  ٰى عيس

 ث.بعَ ة من سيُ لنبوَّ  ملعجز إرهاصاً ا

املعجز  إنَّ  سلم قوهلم:و صحَّ  نْ إه : إنَّ يقال هلمد ما يِّ ومن ج

ه نَّ اج إليه، ألغري حمت اإلبانة ضائعاً طريق ة صار قوهلم بدليل النبوَّ 

 بت لوجوب ثوت مدلوله أينامجب ثبة وبوَّ الن إذا كان دليل

طريق و بغري أ يق اإلبانة طرها بتاللد انتة كلَّ ألدراد يف ااالطِّ 

ه من ظهر علي كلِّ  ة يفالنبوَّ جب ثبوت ن كذلك واإلبانة. وإذا كا

 .غري النبيِّ  عجز، فلم جيز ظهوره عىلٰ امل

 .و ضائع يف البنيغبانة لق اإلقوهلم بطري ق أنَّ تحقَّ ف

 .ادهرة فيجب اطِّ وَّ ليل النبه دالقول بأنَّ  وا عىلٰ قترصا اوإذ

ه  إنَّ  :قلتم مَ ـمة، لِ منكم غري مسلَّ  ٰى دعو ولالق اهذ م:هل قلنا

 :من يقول ون عىلٰ تنكر مَ ]] وبِ ٤١٠ [[ص/ ؟اتعيني�  ةالنبوَّ دليل 

ة م نبوَّ علَ ام يُ ، وإنَّ ةالتي يطابقها باألصال ٰى دعوه دليل صدق الإنَّ 

ة شاررت اإلما تكرَّ  عىلٰ  اً ضمنور املعجز عليه ند ظها عهل عياملدَّ 

 إليه؟

جيوز  عجز، فالام يبني عن غريه باملإنَّ  النبيُّ (قوهلم:  لبطِ يُ ا ممَّ و

ك بذل مَ لِ آخر، لعُ  نبيٍّ  عىلٰ  لو نصَّ  اي� نب نَّ أ ، )يِّ لنب اغري وره عىلٰ ظه

ني ال يب( ال:ف يقر عليه معجز، فكيهمل يظ  وإنْ ينالثا ة النبيِّ نبوَّ 

 )؟ملعجز باإالَّ ه عن غري النبيُّ 
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و صالح غري صادق أ  جاز ظهوره عىلٰ و ل :هلمه قوبقوا علَّ ا توممَّ 

 به عىلٰ الل ننا االستدأمكا ومل ،ةلنبوَّ داللة ا عن كونه خلرج نبيٍّ 

 احلاً صيكون  نا أنْ زجوَّ  نبيٍّ  ا ظهر عىلٰ ه إذنَّ إ، من حيث ة النبيِّ نبوَّ 

 .غري نبيٍّ 

 ىلٰ اتعاهللا ر أظهة فالنبوَّ  النبيُّ  ٰى عنقول: إذا ادَّ  أنْ عنه  بواواجل

 ز أنْ جوِّ صادق يف دعواه، فال نُ ه عجز، علمنا بذلك أنَّ امل ليهع

يف دعواه، والقديم  ا لكان كاذباً بي� و مل يكن نه لنَّ ، أل نبيٍّ يكون غري

 رامته، والكاذب الك يضعجز يقتامل ق الكاذب، وألنَّ صدِّ يُ  ال

 ستدالل بهاالال يمكن  نْ يلزمنا أ ف عقيب كذبه، فكي اىلٰ ه تعمكرِ يُ 

 ؟النبيٍّ  ةوَّ نب عىلٰ 

 لح؟صا وعىلٰ  نبيٍّ  تفصلون بني ظهوره عىلٰ  قيل: فبامذا فإنْ 

الصالح أو الصادق الذي هو غري  ألنَّ ة، النبوَّ  ٰى دعوقلنا: ب

عجز ملر اهذا ظعيها. فإلذي يدَّ هو ا لنبيُّ وا ،ةعي النبوَّ ال يدَّ  بيِّ الن

ته وَّ بن نتضمَّ ا يصدق أحدمه نَّ  أ، إالَّ  صادقنيامعليهام، علمنا كوهن

ا عن لك أحدمهته، فينفصل بذن نبوَّ وصدق اآلخر ال يتضمَّ 

 خر.اآل

من  السمع منع  قوله بأنَّ  عىلٰ  يستدلُّ ه نَّ إخشاذ، فاأل ابنا فأمَّ 

كم ُحي  اله أنَّ  ة أمجعت عىلٰ مَّ األُ  بأنَّ  غري نبيٍّ  ور املعجز عىلٰ ظه

 كمُحي  لوجب أنْ جز ر عليه مع، ولو ظهحدبشهادة شاهد وا

 .ه يكون مصيباً ألنَّ  ه،دتبشها

ه لو ألنَّ ه، يف شهادت اً كون مصيبي جيب أنْ ه إنَّ  :ام قلناوإنَّ  قال:

 أنْ  جلاز صغرياً  كذبه يف خربه بالشهادة ويكون يكون كاذباً  أنْ  جاز

 ذبه ذلك أيضاً ك ونويك ]]٤١١/[[ص  اذباً ة كالنبوَّ  عييدَّ 

 ة.لنبوَّ ا ٰى ودع كاذب يف ملعجز عىلٰ ر از ظهوذلك جوا يف، وصغرياً 

  ة عىلٰ مَّ اع األُ م إمجنقول: غري مسلَّ  نْ واجلواب عن ذلك أ

كان. بل هذا اإلمجاع  واحدٍ  ، أيُّ واحدٍ كم بشهادة احلمن االمتناع 

 يف لنيالواحد من املعدَّ  إذا كان ذلكشهادة واحد   انعقد يفامإنَّ 

ا أو بي� ن حداا ذلك الوإذا فرضن افأمَّ  ،ل مجلةدَّ عن مل يُ الظاهر أو ممَّ 

إمجاع  ليه، فالاملعجز عظهار إباهللا قه ن صدَّ أو غريه أو م معصوماً 

اية غ نَّ ه جيب احلكم بشهادته، ألأنَّ  اميَّةاإلمد أصحابنا عن إذ فيه،

 قتٰىض ه ميول فوما فرضنا الق ،عدلني الظنُّ ضيه شهادة الما يقت

دنا تعبَّ ام نَّ وإ، الظنِّ  العمل عىلٰ من  وىلٰ العلم أ  العلم، والعمل عىلٰ 

صيل  علينا حت رث تعذَّ حي ما طريقه الظنِّ  الشارع بالعمل عىلٰ 

 العلم.

عن  تسليم جدل وجتاوزنا اإلمجاع مطلقاً  هذا منالو سلَّ  وثمّ 

االمتناع  ا عىلٰ وأمجعام م إنَّ إهنَّ  :نقول له أنْ ة، لكان لنا ذه املناقشه

م  هنَّ ، ألاً بكونه مصي لقطع عىلٰ ع احد مادة الواهمن احلكم بش

يه ال ملصلحة فع بذلك ام ورد الرشع، وإنَّ لرشبعوا يف ذلك مورد ااتَّ 

 أنَّ  عدم احلكم بشهادة الواحد، عىلٰ  لُّ ها، فال يدعليحن نقف ن

وز جي: وهويقال ل ،عليه جزظهور املعن جيوز س ممَّ الواحد ليذلك 

 اً لطأو غا عياً لكبائر ساوا عايصنّبه امليكون ذلك الواحد مع جت نْ أ 

 دته جلواز ذلك عليه.ادته، فال جيوز احلكم بشها شهيف

 جلاز أنْ  باً  يكون مصيال نْ ز أ لو جا(وله: ذكرناه ق سقط بام و

ا ألنَّ  )،ذلك الكذب صغرياً ويكون  ،ةالنبوَّ  ٰى يف دعو يكون كاذباً 

 دته لورودهاشاحلكم بوال جيب  يكون مصيباً  أنْ ر صوَّ تيُ  هنَّ أ  ابيَّنَّ قد

ه أنَّ  ىلٰ تعااهللا  عىلٰ  ٰى عادَّ ة فقد النبوَّ  ٰى عإذا ادَّ ه نَّ أ ىلٰ وع ك،ع بذلالرش

عند  يكون صغرياً  صّح أنْ مل ياهللا  عىلٰ لك  ذكذب يف ٰى فمتبعثه، 

 املعجز عليه. ارز إظهأحد فال جيو

من بعد،  بعثه تعاىلٰ ة من سيبوَّ لن اً جز إرهاصملعإظهار ا افأمَّ 

ذهب ذي نلوهو ازه، ]] من جوَّ ٤١٢[[ص / ادغدبشيوخ  يفف

 يف تصحيحك به سُّ ما يمكن التم سبق إىلٰ إليه، وقد أرشنا فيام 

هذا املعجز ال  وا بأنَّ ه، واستدلُّ ن منويُّ البرص منعو .ذلك وبيانه

ا  إمَّ  ه تعاىلٰ فعليام عجز إنَّ وامل ام أحد،كرإبتصديق أحد وال ب قيتعلَّ 

ذلك و .اءً ابتدة ري خرق عادعندكم فيص اً إكرام أوعندنا  تصديقاً 

 ر عليه.صدق من يظه اللته عىلٰ ه يقدح يف دال جيوز، ألنَّ 

ار املعجز لإلرهاص إذا إظه زجوِّ ام نُ نَّ ا إعن ذلك: أنَّ واجلواب 

تلك وظهرت  عده،ب نبيٍّ م ببعثة متقدِّ  نبيٍّ  نارة ممت البشتقدَّ 

ارق إذا ظهر خك لعند ذف ناس، وفشت فيام بينهم،رة يف اللبشاا

، باعتبار ٰى املعنة من بعد من حيث ه النبوَّ دعواب قاً متعلِّ  ارعادة ص

ويكون ذلك  ،دةالعاا انخرقت د ملبع عيه منيدَّ  دقه فيامه لوال صأنَّ 

ا ظهر ه إذمعجزات النظر يف للناس عىلٰ  اً تنبيهلقرب زمانه و إعالماً 

له أي  إكراماً  اً يضلك أ ذ ويكون ،وظهر عليه معجزة لنبوَّ ا ٰى عوادَّ 

هذا مثل ما روي يف . ومنزلة وقدر عنده تعاىلٰ له  ونسيك هأنَّ  اءإنب

د والدته، وبع قبل والدتهيل الفة أصحاب صَّ من ق  ا ننبيِّ  حقِّ 

 عليه.وتسليم األحجار  اه يَّ إامم ة بحرياء وتظليل الغكقصَّ 

 ه.ب رشِّ بم املاملتقدِّ  للنبيِّ  ك معجزاً ن ذليكوفإذن يل: ق  إنْ ف

من املعجز   ما سيظهرعنيِّ به ومل يُ  برشَّ  امنَّ م إتقدِّ ملا النبيُّ  لنا:ق 

ه سيظهر نَّ لة أ مل يذكر مجام بَّ تعاثه، بل ربه واب من برشَّ  قبل ابتعاث
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ه أنَّ ق قَّ يكون ذلك معجزا له؟ فتحف فكيناقض عادة قبل ابتعاثه، 

 ث.بعَ ة من سيُ بوَّ لن إرهاصاً  الَّ كون إال ي

ة للعادة قبل ارق ور اخلممن األُ  هرما ظ إنَّ  ن يقولون:ويُّ البرصو

لك الزمان، كان يف ذ لنبيٍّ  كان معجزات نا حمّمد ابتعاث نبيِّ 

 بيس.الع لد بن سنانخا وهو

عليه (ل الغامم للرسول ليفتظوبعد،  .مواجلواب عنه ما تقدَّ 

 يضيه يقتاألحجار عل ]]٤١٣ [[ص/ )مم وتسليلسالا

 زاً معج ف يكونله، فكي اىلٰ تعاهللا من ه إكرام أنَّ و ،به االختصاص

لكاذب التمسه اا س ممَّ العك ناقض للعادة عىلٰ ا ظهور الوأمَّ  ،لغريه

 .ضاً أي فجائز

يف بئر  تفل حمّمداً  إنَّ  :ه قيل ملسيلمةروي أنَّ ما  وذلك نحو

 اء، فتفل فغار مابئر قليل امل ت يفنتفل أ فاالقليل، ءه مااهللا ر فكثَّ 

 دعا ألعور فردَّ   اً ّمدحم إنَّ : له أيضاً ل ه قينَّ أ و من املاء. يهكان ف

عينه بت فذهفدعا ألعور ت مثله، فافعل أنإليه،  ٰى خرعينه األُ  اهللا

 حة.الصحي

به يف   ما استدلَّ مثل ب القضاة من ذلك، واستدلَّ  يضومنع قا

ن ذلك يكو ال: إنَّ ة، وق للنبوَّ  اصاً ز إرهعجظهور امل منمنعه 

يكون نقض عادة ا، فهل قاً بذ ليس مطاإ له بدعواه،ق  تعلُّ ال معجزاً 

 .ابتداءً 

له  قتعلُّ ه ال ن أنَّ ا قاله مم ممسلَّ ه غري نَّ أ جلواب عنه: وا

ق تعلُّ  أنَّ  :يانهوب .بسبيل التكذي ق بدعواه عىلٰ له تعلُّ  ، بلبدعواه

ا مل  دعواهيف مل يكن صادقاً  لو ه أنَّ الَّ يس إادق للصا ٰى بدعو جزاملع

ق ومثل هذا التعلُّ  ه.دعوال بقاً ادعواه مط ندالعادة ع اهللانقض 

اهللا ر أظها يف دعواه مل وال كذبهه لأنَّ  وهو ،الكاذب ٰى يف دعو ثابت

 ا به.ودع ها التمسالعكس ممَّ  ناقض للعادة عىلٰ ه العلي

 ليه عىلٰ ظهار املعجز ع، فإهتكذيب يف ز كاٍف عجقال: نفي امل فإنْ 

 بث.ع هلتكذيبالعكس، 

يف  قامة دليل ثانٍ ون إيك أنْ  بليل ال يوجبداالكتفاء  قلنا:

دف تراة للزم عبثيَّ ا األصل هذ نراعِ  ولو مل ،قبيحاً  عبثاً  املسألة

 .قبحهة واألدلَّ 

 ال جيوز ذلك إنْ  ليل أنْ التع هذا ا نقول له: يلزمك عىلٰ ثّم إنَّ 

ذيبه كت يف كون مبالغةً ي تكذيبه، كأنْ  ىلٰ زائد ع ضيه غرل فحص

فيخرج بذلك  ،دعواهل اً مطابق زمن ظهر عليه املعج ةلنبوَّ  يراً قرتو

 .بال خالف وشبهة عبثاً  من كونه

ة ي النبوَّ عدَّ مل تصديقاً جز ملعيكون ذلك ا ل: فإذاً قا فإنْ 

 ه.الصادق يف دعوا

 أنْ رج من  خيه النَّلكر ذلك، ونكِ قلنا: ال نُ ]] ٤١٤[[ص /

رين، مايف بني األن، وال تبكاذتكذيب ذلك الل كون تأكيداً ي

 ه.دُّ لباب بام ذكرناه ومل جيب رذا اي يف هوفيجب جتويز ما ر

ية صدقي آ :قالة إذا نبوَّ عي الدَّ لون يف مقيل: ما تقو فإنْ 

 ،هذا احلجر أو هذا املدرر أو ق هذا الشجنطِ يُ  تعاىلٰ اهللا  ه أنَّ اللتود

 نطقه أنَّ ن كا بل ،بتكذيبهجر أو املدر و احلالشجر أ ذلك  فنطق

العكس  عىلٰ  ا معجزاً ن هذأفيكو ،عاهعي كاذب فيام ادَّ دَّ هذا امل

 ن كذلك؟كذبه أو ال يكو  عىلٰ داال� 

يقال:  ، وهو أنْ فصيًال ل يستدعي ت سؤا ال  واب عن هذاقلنا: اجل 

ر املدجر أو ر أو احل شجال  املشار إليه من  أنَّ  ٰى ع دَّ عي ا ان املدَّ ك  إنْ 

العكس  عىلٰ ه يف كون  كَّ فال ش به، كذي ي فنطق بت ينطق بتصديق 

 ه ينطقأنَّ  ٰى ع ام ادَّ قه وإنَّ ه ينطق بتصدي أنَّ  عِ مل يدَّ  وإنْ  . كذبه  وداللته عىلٰ 

ذلك  اهللا جعل  نْ إننظر ف  ،ق تصدي النطق بال  ييد تق ملة من غرياجل  عىلٰ 

ه وباختياره نفس  لَب ن قِ فنطق م  اً ر ا خمت  كامًال  عاقالً  دراً ا قا اجلسم حي� 

 بل ، كس ع ال كون من قبيل املعجز عىلٰ ي  ا ال ذ ه  نَّ إ  :قد قيل ف  ، تكذيبه ب 

 نطق ذلك ٰى ع وادَّ ه قال صدقه، ألنَّ  ىلٰ  ع لدعواه داال�  ن مطابقاً يكو

 املطابقة.قت فتحقَّ  ، ل النطق د حصللنطق، وق  وصف ري اجلسم من غ 

القادر  احليِّ ل ذلك َب هو من ِق ف  لنطق نه اذيب الذي تضمَّ التك  ا فأمَّ 

 .تبار ع بني الذين ليس لتكذيبهم ا كذِّ امل  ن م  داً اح ون هو و فيكختار، امل 

 اً عله قادرة ومل جي ك اجلسم احلياة والقدريف ذل تعاىلٰ اهللا مل خيلق  وإنْ 

ال جيوز و   ىلٰ أمر ال يفعله تعا   ه يكون تقديرنَّ إ فيه،  ر النطق ف قدَّ بل  خمتاراً 

فه ك، وذلك س تل  عواهيف د  به معاً وكذَّ قه  صدَّ يكون قد    ه، ألنَّ يفعله   أنْ 

سفه  وتكذيباً  ديقاً كون تص ي هذا  وبيان أنَّ  . ليق باحلكمة ي  ال قبيح

ه أنَّ  : اً مع  وتكذيباً  اً ون تصديق هذا يك وبيان أنَّ  ، يق باحلكمة قبيح ال يل 

ق وقد خل ، د بتصديق تقيي  النطق من غري  ٰى ع عي ادَّ املدَّ  نَّ إ حيث من 

 ىلٰ له تعا َب عي من ِق دَّ امل  عادة ظهر عىلٰ ارق يكون خ  ، يه النطق ف  اهللا 

 ٰى جمر  له جارياً  يقاً ون تصد ك]] في ٤١٥[[ص /  لدعواه،  طابقاً م 

 ن تكذيباً كذيب يكوحيه ت ترص  نَّ إ بالقول، ومن حيث التصديق 

اهللا  جيعل  ل الذي هو أنْ األوَّ القسم  نَّ أ  إىلٰ حظر الظاهر أو ول القب 

يفعله ه ال أنَّ يف سم يلحق هبذا الق  يضاً أ  اراً خمت  قادراً  سم ك اجل ذل تعاىلٰ 

 لكان ذلك تصديقاً  فعله ه لو نَّ إ من حيث  ،يفعله  وال جيوز أنْ  اىلٰ تع 

  .ٰى ع للمدَّ   وتكذيباً 
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ل  بَ ن ِق ه م، مع أنَّ عاىلٰ ه تإلي مضافاً  ن تكذيبهكيف يكو قيل: فإنْ 

 ؟له تعاىلٰ بَ قِ  ال منالقادر املختار  حليِّ ذلك ا

 نَّ مع أ  ،ىلٰ تعا إليه طق مضافاً بالنصديقه كيف يكون تفنا: قل

 ؟ه تعاىلٰ قبل ال من ارتخالقادر امل ل ذلك احليِّ بَ ِق  منالنطق 

جهته ه من نَّ فكأ يِّ كان من جهة ذلك احل وإنْ قيل: النطق  فإنْ 

ة العاداه اللذين خرق هبام إيَّ  وإقداره ىلٰ تعا اهللاإحياء ذ ب، إتعاىلٰ 

 النطق. من يُّ لك احلن ذمتكَّ 

ة إذ  هذه العلَّ  ثل مل تعاىلٰ  اهللا جهة  نم  هكذيبه كأنَّ لك تا: وكذقلن

ه علمه بأنَّ ن من التكذيب مع اره متكَّ وإقده إّياَ  تعاىلٰ اهللا بإحياء 

 .له تعاىلٰ بَ من ِق  هفكأنَّ  به،كذِّ يُ 

اة ام هو بخلق احلياه إنَّ إيَّ  ه تعاىلٰ صديقيقال: ت أنْ كن ويم

 ارقام هو اخلخلقه، إذ تعاىلٰ اهللا  هو من جهة للذينلقدرة اوا

 النطق إالَّ  النطق احلاصل من جهته تعاىلٰ  ال ىلٰ عان جهته تلعادة مل

اهللا ة اه ليس من جهكذيبه إيَّ ، وتاصل من جهة ذلك احليِّ احل

م تكذيب ك اجلس ذلوالقدرة يف ياةاحلليس يف خلق و ،عاىلٰ ت

 .قسامنفافرتق ال ،عيباملدَّ 

   **   * 

 ـ):ه٧٢٦(ت  ّيل مة احلالعالَّ  /وتكأنوار املل

 :: يف جواز الكراماترابعةال املسألة] ]٢١٤ص [[

ة عىلٰ  عجزاتاملقال: وظهور  جائز،  أيدي األولياء واألئمَّ

 ري ذلك.غ إىلٰ مريم،  عىلٰ آصف، و عجز عىلٰ ودليله ظهور امل

از جو ىلٰ عرة عومجاعة من األشا اإلماميَّةت اتَّفقول: أق

ة ئمَّ األ يد  عىلٰ  عجزة]] امل٢١٥ر /[[ص اكرامات وإظهال

 لمعتزلة. فًا لالخلصاحلني، وا

ا عدم  ، فج قبيحواللنا: أنَّه غري مستحيل،  از إظهاره. أمَّ

يع مج قادر عىلٰ   تعاىلٰ كن، واهللاتحالة رضوري، ألنَّه مماالس

، وهو الكذبهي  قبحه، فألنَّ جهة القبح ا عدموأمَّ املمكنات. 

عت ال يحب الكراماا هنا، إذ صمنفيٌّ  وجه  ٰى نتففا ة،ي النبوَّ دَّ

ل الرسو يد جهة حسن، ألنَّ خلق املعجز عىلٰ  ل فيهب ،القبح

فنا األحكتص صديق ، فكذا تام التي ال نعلمها حسنديقًا له ليُعرِّ

ضًا. وألنَّه واقع، فيكون حسن أيكام فنا األحعرِّ ليُ  عي اإلمامةمدَّ 

لقيس، رش بانه بعة آصف وإتيوقوعه: قصَّ  وبيانطعًا. نًا ق ممك

 بالتواتر من ظهور اإلماميَّةقلته ا نممَّ  وغري ذلك ،ريم ة مصَّ وق 

ة  ت عىلٰ ملعجزاا  .أيدي األئمَّ

 عىلٰ از يد صالح جل اره عىلٰ جاز إظه ت املعتزلة بأنَّه لواحتجَّ 

غري يد  ره عىلٰ ج عن كونه معجزًا. وألنَّ ظهو، فيخرصالح يد كلِّ 

ر عن النيُ  9لنبيِّ ا .فِّ  نبيِّ

زهبل نُ ، كنع من ذلامل ل:وَّ األواب عن واجل ما مل يكثر كام    جوِّ

 .نبياءاأليف حقِّ 

 ضًا.نبيِّ أيلنفرة، كام يف حقِّ البـ]املنع من ا عن الثاين: [و

*   *   * 

عات األكراموالقدح يف ]] ٢١٧[[ص    ٰى ولياء بالتنفري املدَّ

كون ك بالتمسُّ ه، وند سواي ال عتحدِّ ليكون عند ا نَّامنَّه إل، ألباط

وائل أ  ما يقتيض به ثري له يف الفضل عىلٰ ال تأ اك روحاني� لَ املَ 

 ل.لعقوا

*   *   * 

م إالَّ لزباطلة، وسادس: قالوا الكرامات ]] ال٢١٩[[ص 

هلم، فال اختصاص هلم   مغريه اواةملس بياء ألنن االتنفري ع

 ة.بالفضيل

ة رفعكامل الوجب ا ي، بل ذلك ممَّ نع من التنفري: املجلوابوا

خمصوصون هبذه الكرامات. نعم لو باعهم أتحيث إنَّ  م، منهل

 م التنفري.اذب وظهرت املعجزة عليه لزان كإنس ٰى دَّ حت

*   *   * 

مة احلّيل فهم/ العمعارج ال  هـ):٧٢٦(ت  الَّ

 كرامات:ال]] ٣٩٧ص [[

، رامات، وهو احلر الكظهو جيوز قال: قال أبو احلسني: قُّ

حينئٍذ وألنَّه . ون إرهاصاً يك وز أنْ جي سؤال: .م ة مريلقضيَّ 

ة. نبال ال يمكن االستدالل عىلٰ  نَّام ه: اإلرهاص فاسد، ألنَّه إجوابوَّ

ا الثا. وريهء ال غسيجيأنَّه  عىلٰ  نبيُّ خيصُّ به ذلك ال  نوع،ممين فأمَّ

 .نبيِّ الص بمع املعجز خمصَّ  ٰى ألنَّ الدعو

  يٍّ عىلٰ نبغري  عىلٰ  عجزر املز إظهاناس يف جوالأقول: اختلف ا

اعهام وأتب هاشمو وأب نقول: ذهب أبو عيلٍّ  يلهام أنْ ني، وتفصبذهم

بَعث من سيُ  ني، وعىلٰ يد الصاحل املعجز عىلٰ  املنع من إظهار إىلٰ 

ته، وعىلٰ لنبًا إرهاص العكس. وحكي عن ابن  عىلٰ  ابكذَّ لا وَّ

 سنياحل ز أبو. وجوَّ عقللمجيع ذلك من جهة اجواز خشيذ اإل

ون من اإلرهاص. يُّ نع البرصحلني. وملصاا يد جز عىلٰ ظهار املعإ

ممَّا سأله  العكس من ظهور املعجز عىلٰ ضاة الق يضقاومنع 

 يل له: إنَّ ة ق يلمروي أنَّ مس]] ٣٩٨ص [[/و ما الكاذب نح
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 مثله، فدعا له، ل أنتفافع دعا ألعور فردَّ اهللا عينه، 9ّمدًا حم

 يحة. الصحفذهبت عينه 

ز نقول: احتجَّ ف فت ذلكعر إذا لظهور الكرامات  وناملجوِّ

ة مريم   . بقصَّ

. وأيضًا لو  ٰى سيكون ذلك إرهاصًا لعي ز أنْ جيو يقال: ال

ة،  تثبات النسدَّ إالكراما زنا ظهورجوَّ  كون ي ز أنْ اجلوالنبوَّ

.ري غ اً صاحل يده عىلٰ  الذي ظهرت  نبيٍّ

ا األوَّ  ا نقول:ألنَّ   تصُّ خيإنَّام اص نَّ اإلرهأل ،ضعيفل فأمَّ

ت ام حصلإنَّ الذي سيظهر ال بغريه، والكرامة  بالنبيِّ 

ا الثاين فكذل ريممل ملعجز مع ا ٰى ك، ألنَّ الدعو. وأمَّ

.با تصٌّ خم   لنبيِّ

، خروج املعجزة عن كوهنا معجزة ه يلزمنَّ أ املانع بتجُّ حي وقد

 ا.رهتلكث

ر جانب إظهايف  ، كامثرةط عدم الكرشلواجلواب: أنَّ ا

 ر.آخ يد نبيٍّ  عىلٰ ملعجزة ا

ز يكفي يف تكذيبه،  ملعجنفي ا بأنَّ  مذهبه عىلٰ  يضواحتجَّ القا

 أنْ  ألنَّه جيوزا ضعيف، . وهذبثاملعجز عليه لتكذيبه عفإظهار 

 تكذيبه. الداللة عىلٰ زيادة هي  ون الفائدةتك

   *   ** 

ملتس  ـ):ه٧٢٦حلّيل (ت ة ايك النفس/ العالَّ

 :الكراماتيف : الثامنطلب امل]] ١٩٣[ص [/

ة مريم عنديحلقُّ وهو ا جوازها، تَّفقت األشاعرة عىلٰ ا ، لقصَّ

ة ِقَل متواترًا عن األوآصف، وما نُ   زات.من املعج ئمَّ

ة. دالل به عىلٰ االست تناععتزلة، الماملنه ومنع م  النبوَّ

 ي.ة بالتحدِّ عجزه يتميَّز عن املنَّ ب: أ اواجلو

 *   *  * 

 هـ):٧٢٦ت احلّيل (مة العالَّ  يقني/مناهج ال

 :تلكراما: يف االبحث الثامن]] ٣٦٧[[ص 

حلسني ملنع من ذلك عدا أبا اا ذهب مجهور املعتزلة إىلٰ 

اق، وهو با إسحدا أعاجلواز  عىلٰ رة هور األشاعي، ومجبرصال

 مذهب األوائل أيضًا.

 م رييد م لكرامة عىلٰ من اذلك ما ظهر   عىلٰ ويدلُّ 

 لكهف.وأصحاب ا

از احلني جليد الص ه لو جاز ظهورها عىلٰ بأنَّ ملانعون  اجَّ واحت

ُخيرجها عن اإلعجاز يد كلِّ صالح، وذلك  عىلٰ  ورهاظه

هاويُ   الكثرية.يف حكم  صريِّ

، غري ة عىلٰ زهور املعج ظنَّ وأل ر عن النبيِّ  املعجز ألنَّ  النبيِّ ُينفِّ

ب جي من ال عىلٰ فإذا ظهر م، تهطاع النقياد إىلٰ يف اهو السبب 

 عه.ن موق طاعته ها

ةالنب لة عىلٰ فيه دال ٰى وألنَّه ال يبق ز أنْ ، ألنَّ وَّ يكون  ا نُجوِّ

ة ليس ا عي للنبوَّ  يكون أنْ  وازاملعجزة، جلأظهر  إنْ بنبيٍّ وملدَّ

  ًا.صاحل

يٍّ لغرض غري  نبريغ ه لو جاز ظهور املعجزة عىلٰ وألنَّ 

ة يق يفالتصد  تعاىلٰ أنَّه  جز، عىلٰ عملستدالل با باب االسدَّ نال النبوَّ

 خلقه ألجل التصديق ال غري.

ال  ط أنْ ني برشيد الصاحل جيب ظهورها عىلٰ ام ب: إنَّ واجلوا

ر إذا ظهء، واألنبيايد  عىلٰ  حقِّ املعجزكام يف  الكثرة يبلغ حدَّ 

]] ٣٦٨[ص دين النبيِّ /[ عي إىلٰ اح الديد الصال املعجز عىلٰ 

ز وإنَّام ،زموقع املعجه مل هين م لاملتقدِّ  يد الصالح ما دام  ه عىلٰ ُنجوِّ

ة خرج عن ه ٰى ادَّعإذا وصف، فهبذا ال متَّصفاً  ذا الوصف، النبوَّ

د ي عىلٰ عجز هار املإظ ويزوجتيده،  عىلٰ  املعجزة ٍذ إظهارفامتنع حينئ

 ىلٰ وره عنه التصديق عند ظهغرض ملكون االصالح ال ُخيرجه عن 

طعًا أنَّه ما عَلم ق احلال يُ يف تلك  ه، فإنَّ ٰى عوعقيب الد ياءبيد األن

 تصديق.ألجل ال ُخلَِق إالَّ 

 مسألتني: ة تشتمل عىلٰ تتمَّ 

 يأيت من نبيٍّ  لعجزة إرهاصاً م تعاىلٰ ر اهللا ُيظهِ  : جيوز أنْ ألُوىلٰ ا

 مذهب بعض املعتزلة.، وهو بعد

 م انتقاضزك ل: لو جاز ذلقالوااملنع،  بقوا عىلٰ ون أطلبرصيُّ وا

م مثله. بيان  باطل، والتايللغري غرض أةعادة مبتد ، فاملقدَّ

 كام هو رأي إنَّام تكون لتصديق النبيِّ  عجزة املطية: أنَّ الرش

طائفة،  أيو ر هالصاحلني كامرام بعض ، أو إلكاجلمهور

 ايل فظاهر.ن التالا بطيس واحدًا منهام، وأمَّ رهاص لواإل

 اص إالَّ ز اإلرهوِّ ّنا ال ُنجالغرض، فإاء فنع من انتاب: املواجلو

مت البشارة من النبيِّ إذا تق م دَّ أيت، فإذا ظهر ذلك من يببعثة املقدَّ

ة م  بدعواهقاً متعلِّ  انتقضت العادة صار ذلكللناس و عد ن بالنبوَّ

 . ٰى عنن حيث املم

ممَّا العكس  عجزة عىلٰ ر املظهامن إ نية: منع قايض القضاةالثا

 9ّمدًا إنَّ حمقيل له: ة أنَّه ميلِقَل عن مسحو ما نُ ن، بسأله الكاذ
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له، فدعا فذهبت عيناه.  أنت فادعُ  هللا عينه،دعا ألعور فردَّ ا

زه الباقون، وهو الوج  صحيح.وَّ

م مطابقته، ه، لعددعواق له بلُّ ع تز ال: هذا املعجل القايضقا

 وذلك ال جيوز. تدأة،مب عادة فيصري نقض

دق الصا ٰى وعبدق املعجز نَّ تعلُّ أ: ب]] واجلوا٣٦٩[[ص /

مثل هذا ثابت ة، والعاد نقض اهللا نَّه لو مل يكن صادقًا ملاالَّ ألليس إ

 ملعجزة عىلٰ ر اهللا املا أظه اذب، ألنَّه لوال كذبهالك ٰى يف دعو

 .عكسال

هار فإظيبه، يب دعواه كاٍف يف تكذعجز عقامل قال: نفي

 س عبث.العك ملعجزة عىلٰ ا

 التكذيب. نه زيادةمض رقلنا: الغ

 *  *   * 

 هـ):٧٥٤ين العبيديل (ت عميد الدِّ هوت/ رشاق الالَّ إ

 :]الكراماتاملسألة الرابعة: يف جواز [ ]]٤٤٠[ص [

ة ئمَّ ولياء واألاأل يأيد جز عىلٰ هور املعوظ(ف: قال املصنِّ

 .)ذلكغري  إىلٰ  ،ومريمآصف  يد ز عىلٰ ودليله ظهور املعج ،جائز

من  ومجاعة  ماميَّةاإلت فقاتَّ (: )هم ظلُّ دا( حقال الشار

ة يدي األئمَّ أ  عجز عىلٰ إظهار املجواز الكرامات و اعرة عىلٰ األش

 للمعتزلة.  الفاً خ ،والصاحلني

ا  أمَّ  .رهإظهافجاز ، (قلالعيف  )وال قبيح  مستحيله غريأنَّ لنا: 

 عيمج در عىلٰ قا اىلٰ تع واهللا ،ممكن هنَّ أل ،وريٌّ عدم استحالته فرض

باعتبار  )ي الكذبالقبح ه جهة نَّ فأل ،بحهق  دما عوأمَّ  .املمكنات

 حملَّ  عي حيلُّ يد املدَّ  ظهور املعجز عىلٰ  نَّ ذب، ألللكا ديقاً كونه تص

 .ٰى عدَّ ذلك امل تصديق

صاحب الكرامة  ، ألنَّ )هناها منفيٌّ ( ذبالكأعني  )وهو(

بح الكذب جهة القأو نقول:  .حسن لصادقيق اوتصد صادق

 وذلك منفيٌّ  ،ةغري نبوَّ ة من وَّ عي النبدَّ مل تصديقاً  بار كونهتعبا

أي يف  )ة، بل فيهعي النبوَّ  يدَّ مة الالكرا صاحب ألنَّ (هاهنا، 

يد  ىلٰ ق املعجز عخل نَّ جهة حسن، أل( اإلماميد  عىلٰ إظهار املعجز 

كذا ف ،حسن التي ال نعلمها حكاما األفنرِّ عله ليُ  سول تصديقاً الر

، )أيضاً كام حسن فنا األحعرِّ ليُ ( جزباملع )امةعي اإلمدَّ م تصديق

حسن خلق  ذي اقتٰىض ] ال]٤٤١ص /[[ ٰى عنالشرتاكهام يف امل

 .ةعاء النبوَّ عقيب ادِّ املعجز 

 ،واقع(لياء األويد  ة عىلٰ رامالكلق املعجز وأي خ )هوألنَّ (

بعرش تيانه إوة آصف وعه قصَّ ان وق وبي .طعاً فيكون ممكنا ق 

تساقط و ،عندهاالرزق د جومن و )يم ة مروقصَّ  ،سيبلق

ا نقله ممَّ ذلك وغري ( ،ذع اليابسعليها من اجل طب اجلنيِّ الر

 .ة مَّ يدي األئأ  ت عىلٰ تواتر من ظهور املعجزابال اإلماميَّة

يد  عىلٰ اره ز إظهه لو جابأنَّ ( ع ذلكامتنا عىلٰ  )املعتزلة تجَّ احت

 نهكوفيخرج عن (صالح،  )كلِّ  يد عىلٰ ( إظهاره )صالح جلاز

جود لو )،ر عن النبيِّ نفِّ يُ  يد غري نبيِّ  ىلٰ ظهوره ع وألنَّ  .معجزاً 

 يف غريه. تهمزيَّ 

ة جواز ميَّ أي ملزو ،)من ذلكل: باملنع ب عن األوَّ واجلوا(

نقول  بل(، صالح يد كلِّ  عىلٰ ظهاره ح إليد صال ىلٰ ع ههارإظ

 م الاهتكثرة معجز ، فإنَّ )ءياباألن ام يف حقِّ ه ما مل يكثر كبجواز

 .اً معتاد هصريِّ ويُ  معجزاً عن كونه  ج املعجزرُخت 

صالح صريورته  كلِّ  يلزم من إظهار املعجز عىلٰ  هنَّ م أ سلِّ وال نُ 

دهم هو ما  يد أح عىلٰ ره ظهِ ا يُ م نكا يلزم ذلك لوام وإنَّ  ،عتاداً م

 واحدٍ  كلِّ  دي ىلٰ ر عظهِ يُ  ير أنْ تقد ا عىلٰ أمَّ خر، يد اآل عىلٰ  رهظهِ يُ 

ت امليِّ  احد بالغائبات وأحيا آخرلو أخرب وخر كام لآل فاً خمال اً معجز

 لعدم ،ء منها معتاداً ألكمه وهكذا، فال يصري بيشخر اأبرأ آ و

 .رهتكرُّ 

باملنع عن ( يِّ ن النبري علزوم التنفهو و )وعن الثاين(قوله: 

 ال آخر نبيٍّ  يد ىلٰ عه رهوظ أنَّ ، كام )أيضاً  النبيِّ   حقِّ ة كام يفالنفر

 والصالح. يد الويلِّ  ظهوره عىلٰ  وكذا ،رةب النفيوج

*   *   * 

أي ظهور  )اطلةالسادس: قالوا: الكرامات ب( ]]٤٤٧[[ص 

ن نفري عالت  لزموإالَّ  (حقٍّ ولياء ليس باأل يديأ  ت عىلٰ الكراما

 ماملوجب لعد ) مهم هلاواة غريمس ببسب األنبياء 

غرض من لل ضاً كونه نقل زم باطلوالالَّ  ،ةيلضلفصهم بااختصا

 مللزوم مثله. ، فاعثهمب

يعني إظهار  )ري، بل ذلكلتنفا(لزوم  )املنع منواجلواب: (

أي  )هلمة عإكامل الرف ا يوجبممَّ ( لياءأيدي األو كرامات عىلٰ ال

هبذه  صوصونخم( ءي األوليايعن )أتباعهم نَّ إث من حي(ياء لألنب

يده  جزة عىلٰ هرت املعوظنسان كاذب إ ٰى دَّ حتلو نعم كرامات، ال

الصادق  يِّ ني النبز بالتميُّ وارتفاع  )]] التنفري٤٤٨/[[ص  زمل

 الكاذب. يواملتنبِّ 

*   *   * 
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 ):ـه٨ائقي (ق ابن العتلتببني/ اإليضاح وا

 آخره. إىلٰ   ...)ات: يف الكرامالثامنبحث ال(]] ٣٦٠ [[ص

ر من خوارق كَ ذَ  غريمن م بل ملريحدوث احل : إنَّ أقول

سبب ظاهر من ا من غري رزق عندهصول الوح ،عاداتال

 اخلوارق.

ان ذلك الزم نت معجزات لنبيِّ ث كااحلواد قيل: تلك نْ فإ

 ا.وهو زكريَّ 

هرًا  ظاتكون أمراً  أنْ  دَّ ال بملعجزة ا ألنَّ  ،ذا باطلقلنا: ه

ريم مل جربيل وظهور ،املنكر عىلٰ  هبا دلَّ ستَ يُ  ٰى حتَّ  لمنكرينل

ل عَ ُجي  نْ يف يمكن أفك ،مريم إالَّ لع عليه أحد طَّ ما كان ي هالوحب

رضًا يكون حا أنْ  ال بدَّ  لنبيِّ زة لر املعجوأيضًا ظهو ؟معجزة ملريم

ي  ز� هُ وَ  يم:ل ملرقال جربيووقت  ،نويكون قومه حارضي

ِْك  هناك وال  ارضاً ا ح ما كان زكريَّ  ]،٢٥: [مريمة اآلي ...إِ�َ

 .رشالبمن  واحد

يس الرسول ول لتامسِّ كون بات أنْ  زة ال بدَّ عجول املص حاً وأيض

ا ال حمالة مة هلكان كرامريم  عىلٰ فليس، ونفس ظهور ذلك 

 باجلملة.

ا كرامات مال من  ننيري املؤميد موالنا أم ظهر عىلٰ وقد 

زمن خالف واملؤالف يف ذلك املنقل ، وقد حلرصوا العدَّ  فوقي

م أهل الكهف ليرب وتكب خياوقلع بس لشما فردُّ  ،9 لنبيِّ ا

 بالغيب وقلع الصخرة عن عده كالنطقذكره وب رض منوالغ

 . املعصومنية أوالده األئمَّ  ظهر عىلٰ كذا مها، والقليب وغري

 يضكرامات يفال ويزجت نَّ أبًا وا أيضواحتجُّ ]] ٣٦١[[ص /

 بالاجلقلب اهللا ي لعلَّ اها فزنا لو جوَّ ألنَّ  ،ةالسفسطول بالق إىلٰ 

 الت.جلهاا لياء فيفيض إىلٰ وعض األبًا لتياقو

ر كونه ينك يلزمه أنْ ر الكرامات منكِ  نَّ أ  جيب عن ذلك:وأُ 

لبحر اقوتًا وجلبال يايقلب ا ار جيوز أنْ جلبَّ القادر ا فإنَّ  ،قادراً  تعاىلٰ 

 ذهبًا. 

الت ث عندهم هي تشكُّ احلوادحدوث  فسببا احلكامء مَّ وأ 

ث يف الفلك بشكل دحي نْ يبعد أ  فال ،ةيَّ كبوصاالت كاتِّ ة وكيَّ فل

 احلوادث. حدوث هذهسبب غريب هو 

 ون كلِّ يف كاشرتكا  لكرامات وإنْ املعجزات وا اعلم أنَّ و

الكرامة جزة عن عتاز املخارقًا للعادة ولكن مت منهام أمراً  واحدٍ 

 وه:بوج

 امة.الكر وليس رشطًا يف ،ةط يف النبوَّ رش  ٰى والدع أنَّ  دها:أح

 ا أنْ مَّ لكرامة إيف او ،ةعاء النبوَّ ة ادِّ وَّ بنال اصل يفاحل أنَّ  :ينلثاوا

بل  ،ةلنبوَّ ا ٰى دعوها ليست كنَّحصلت ل وإنْ  ٰى حيصل دعوال 

 مامة ونحومها.الوالية واإل ٰى دعو

ن تكو قدة والكرام ،ةارضمع ال تكون هلااملعجزة  أنَّ  ا:وثالثه

 هلا معارضة. 

*   *   * 

 م ة ا :  

ة خذالن أهل البي ةسألم()/٣ج سائل (رال  ت يف علَّ

 :هـ)٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /هتم)وعدم نرص

ذو  ٰى علم اهلد املرتٰىض  جلُّ قال األ]] ٢٠٩[[ص 

 اي� عل تزعمون أنَّ ذا كنتم إ فقال: سأل سائل : إنْ  ملجدينا

د  بعصفوة اهللا تسعة من ولد احلسني والني حلساواحلسن و

ته وحيِّ نب ن قتلهم  ن مدينه، فلَِم متكَّ   عىلٰ ناً أميو خلقه ه عىلٰ جَّ

  ىٰ هم، حتَّ أعدائ هم عىلٰ هم وخذهلم، وال ينرص وظلمهم وأسلم

 ا بأفانني الظلم؟لموتلوا بأنواع القتل وظُ قُ 

ة، دلعبااة وقبح بيَّ ربوال لحدة يف نفيسؤال املا له: هذقيل 

ةوس  .رسالةال الوإبط ؤال الربامهة يف نفي النبوَّ

ا امللأ  ثه ِدث أحدوحملو كان للعامل خالق خلقه ل: فتقوة حدمَّ

من عهم اعه وملنعصاه ممَّن أط يمكن من جحده ومن وابتدعه، مل

طاعته سك بيستممهم، فإذا رأينا من سلِّ هم ومل يُ قتلهم ولنرص

]] منظور، ٢١٠  /[[صري غوال خمذوالً ه، تبيَّ إلقرار بربووا

ًا، علمنا أنَّه تهان مسوالً ظامًا، ومقتستومًا ممظليز، ووذليالً غري عز

 ث يدفع عنهم. منهم، وال حمدِ م يمنع هلال خالق 

 . األنبياء لك يفول مثل ذا الربامهة فتقوأمَّ 

 هم حرفاً أعدائ منهلم من أمرهم وجد هبم قيل: وما با

ة وخلفاء  فال  امهي� بر حدًا أومل كانبحرف، ومن  يسأل عن األئمَّ

 كلَّ لل وسائر املؤمنني ألنَّ اُس والرُّ ء ايل دون األنبُس فالرُّ ، ءنبياواأل

 وينزل هبم سواء. ه فيام يلحقهم عند

 فال يسأل الحدًا أو برمهي� ون ميك ئل أنْ زعم هذا السا نْ فإ

 الة،لرسة واوَّ لنب لة املثبتنيبيَّ ن بالربوياملقرِّ ن الشيعة دون غريهم م

ة دون األنبياء وال خي اب جو لزمهي منني ملاملؤل وُس رُّ الوصُّ األئمَّ

ة والرسالة، ومل وأثبت النبوَّ  ةالربوبيَّ بة دون غريهم ممَّن أقرَّ لشيعا

ة وجه وال فائدة.األئ ال عىلٰ ن لتخصيصه السؤيك  مَّ
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أ من امللحت وإنْ  ة يَّ بوبوأقرَّ بالرلربامهة من ا ٰى فدة وانتربَّ

ق بالوص نة والنبوَّ دَّ  لهُس ه ورُ نبيائن أ ا عرسالة، قيل له: فخربِّ

ن اهللا تعاىلٰ ، ملؤمننياملباعهم من أتو مهم، وملا لهم وظلتق من  ا مكَّ

 موا؟ُقتلوا وُظل ٰى هم حتَّ م، ومل ينرص خذهل

ن  هللا تعاىلٰ يح بأنَّ ااإلقرار بذلك والترص ب إىلٰ أجا فإنْ  مكَّ

له وأهاليهم، ومل ُس ائه ورُ أنبيني من قتل كرشاملر وافَّ الكُ  عداءه منأ 

يح والترص اإلقرار ذاهب يهم، فارق علءهم أعدا رصل نهم بينرص

 ، إذ يقول: ىلٰ تعا اهللاظاهر كتاب 
�
ُ� إِن

ْ
َن

َ
نَ  ا �

َ
ينَ رُُسل ِ

�
ا   آَمنُوا َوا�

َيَ ِ� 
ْ
يَ  ا�

ْ
�  ].٥١افر: [غ ااةِ ا��

ة [ال] لنببا رَّ  من أق ة، بل كلُّ األُمَّ  وفارق إمجاع  م عىلٰ يقد وَّ

داءه، عأ  نبياءه ونرصأ خذل تعاىلٰ  ]]٢١١[ص /[ القول بأنَّ اهللا

عنهم ائه ومانع نارص بأنبيائه وأولي ىلٰ هللا تعاقائل بأنَّ ا كلُّ بل ال

 هم. وخاذل لعدوِّ 

م مع قتلهم  ل: إهنَّ يح به وقاقرار بذلك والترصاإل امتنع إنْ و

 ون.مؤيَّد منصورون لظلم هلموا

 لم الظلقتل وال ااإلقرار منك أنَّ  ت هبذاد ثبم: أفليس ق هل لقي

ن من ق   اهللالقول بأنَّ ا يوجب له ومل  ُس ه خذل رُ تل أنبيائه، وأنَّ مكَّ

 ؤهم وظلموهم. تلهم أعداق  ينرصهم، وإنْ 

 نعم.فإذا قال: 

غت مثل ذلك فيام : فهقيل ة  عىلٰ  ٰى جرالَّ سوَّ من  األئمَّ

ذالن هلم، م واخلمنه عن التمكنيني مب ه غريوأنَّ  والظلم، القتل

ذي نال الهم كم من أعدائظلوال القتلن ناهلم م ما وجعلت

 مكني منهمم يف أنَّه غري موجب للتن أعدائهل مُس بياء والرُّ األن

 واخلذالن هلم.

ُقتلوا أو ُظلموا  لـامَّ ل ُس من األنبياء والرُّ وه من ذكرمت قال: فإنْ 

ن ري متمكِّ نَّه غلك أ فُعلَِم بذم، ملهأصل ظاواست  قاتلهمأهلك اهللا

 اذل هلم. وخ منه

ل يع من قتمل هيلك مج عاىلٰ رته أنَّه تذكما  ل ما ُيسِقطأوَّ  ل له:قي

قليل  لمهم، بل الذي أهلك منهممن ظ كلَّ األنبياء، وال استأصل 

 ليف الذيلجئًا، ولبطل التكان م، ألنَّه لو أثَّر ذلك لككثري من

 لإلجلاء.نايف ي املد الدواعتردُّ ، ولتخيريوطه اأوكد رش 

 له ليس يمنعأصاست ل ملن أهلكهصاستيواال الكإنَّ اهل فوأيضاً 

م،  من ظلمهم، وال حيلولة بينهم وبنيعن قتله من قتل األنبياء

مقتل والظلم منعًا ممَّا تقن الر عتأخِّ وكيف يكون اهلالك امل  دَّ

لولة من حليوا ]]٢١٢ /[[ص ، واملنعنه وبينهوجوده وحيلولة بي

ذا ولة منه. وهبيلوحمانع مها وجود ما  وستحيل ملكاهنامي  أنْ هامحقِّ 

َم ملن هو حيلولة، ا ليس بمنع والكم ينفصل ممَّ حلا حلَّ  وإنَّام ُقدِّ

وجه   العقاب عىلٰ من  ه يستحقُّ الك واالستيصال بعض ما باهل

 لةً يلووحمنعًا ون يك ا أنْ يف، فأمَّ حة وال ينايف التكلصليقتضيه امل

ا تُ من احلدود  ٰى رذلك جم يف  ٰى فال، وجر  ستحقِّ امل م بعضقدِّ أهنَّ

عيهم فني دواتلف بحسب املكلَّ لردع الذي خيواحة، للمصل

 وصوارفهم.

لزمناه فيمن  ما أ ن إطالق   ع يكفَّ  ائل جيب عليه أنْ  هذا الس أنَّ  عىلٰ 

مل  ام في  ح هبم رصِّ يُ و  ملؤمنني، ل وا ُس مله من األنبياء والرُّ ا عوجل قاتله وظ 

بني  فرق سلَّمه، وال  أو  له خذ  عاىلٰ  اهللا ت أنَّ ه منهم، ب وظامل  اتله يعاجل ق 

  به خروج عن اإلسالم. يح   الترص ض يف ذلك، وأنَّ والبع   لكلِّ ا 

ائه وأرشف أنبيظلم خري مل يستأصل من  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  عىلٰ 

ه ومل ينرصقد خذله  يكون تعاىلٰ  فيجب أنْ  ،9رسله حمّمدًا 

وأعظم فر أقبح الكلك من ق ذمنه، وإطال منع يلمه وملوأس

 .)جلَّ اسمه( هللا فرية عىلٰ ال

الشيعة وخيتصُّ  ىلٰ ه إري متوجِّ ما سأل عنه غكرناه أنَّ بام ذ فبان

ة قرَّ بالربوبيَّ من أ  ة لكلِّ بل هو سؤال امللحدة والربامهنهم، بأعي

ة والرسالة، وهذهق بالوصدَّ  ما  استعارة يفلفهم خا عادة من نبوَّ

 اهلم.ا سؤوادلَّة إذا أرالم واملإلسرق اومن فاحدة ل عنه املليسأ

م وعرتة تكقتل أئمَّ  ل بالعقاب منَم مل يعاجئل: فلِ ل قاقا فإنْ 

م؟ جل منكم، كام عانبيِّ   تقدَّ

لفهم  ن من خاالشيعة دو ه إىلٰ يتوجَّ سؤال ال قيل له: هذا أيضًا 

د ُظلَِم ق  9 نَّ رسول اهللا]] أل٢١٣ة، /[[ص من فَِرق األُمَّ 

، والتنكيل قاربهأ ل وقت وحرص خافة وسبٍّ ن إم مع الظلأنواب

إدماء جبينه   سه منه يف نفل، وما ختصُّ بعد القت  ه محزةبعمِّ 

 عىلٰ يه وي جرت علغري ذلك من األُمور الت ، إىلٰ يتهاعربَّ  وكرس

 اب. يعاَجل أحد منهم بالعقبه، ومل أقاربه وأصحا

ان يوح كلِّ قدر  قدرها وأنَّ  مع ر ناقة صالحق وجل عاعوقد 

 بًا. منني ثوااملؤقدر أقّل  اهللا دنع ف ال يوازنغري مكلَّ 

 9ني عامَّ نال رسول اهللا املسلمبه مجيع جواب أجاب  فأيُّ 

ومنهم، فهو جواب منه من نال  نال أقاربه وأصحابه ومل يعاَجلو

ة تهم ومَّ سؤال من يسأهلم عن أئ الشيعة عن م  نهم وما ناهلعيقرَّ

 لم.القتل والظمن 
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قاربه وأ  9رسول اهللا نال  امَّ ع اب ملن يسألفام اجلول: قا فإنْ 

وهي املعاجلة  وعرتتهمن بعده ال خلفاءه صحابه وما نوأ 

 بالعقاب؟

فه بُأمو ابيَّنَّنصَّ خ تعاىلٰ له: اجلواب عن ذلك أنَّ اهللا  قيل ر رشَّ

مه عىلٰ هب ن مجلتها  ، ملُس بياء والرُّ األنمن  من تقدَّ سائر م ا وكرَّ

وهذا  قاب،هلالك والعلة باجملعاا م الساعة منقيا إىلٰ ه تُأمَّ مان أ 

عة واحلوض واملقام بالشفاإكرامه  ه كام نعلملوم من دعوتمع

ل من ينشقُّ ود املحم ، وتأييد رشعه ألرضعنه ا واللواء، وإنَّه أوَّ

 ة بعده.ورفع النبوَّ 

(خذهلم  حدةمللوغريه من ا ونديالران جيب ابوبمثل هذا أُ 

 َعنَ َمنَ  اَومَ : قوله تعاىلٰ ألوا عن س لـامَّ ) اهللا
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ن
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]، فاآليات هاهنا اإلعالم ٥٩ [اإلرساء: أل

 عجزات.وامل

ذيب تك ناقضة أو السهو، ألنَّ نبئ عن املل يُ : وهذا القوالواق 

م نم إلزاحة لينا واعة جَّ احل نع من قياميم ]]٢١٤ال /[[ص  تقدَّ

  كذب ومل  أنَّ غرينافتا بوتكلَّ ام خيَش نا بل باملنع لعلَّ يُ ، فكيف نالعلم

 ن القول؟د موخالف ومل جيب، وهذا بعييصدق 

 ل املعجزات عىلٰ م عليه وفعإلعالظهور ا ٰى أنَّه قد ادَّع عىلٰ 

نني وح ،وتسبيح احلٰىص لشجرة، اجميء من يده، كالقرآن وغريه 

 توواار ٰى حتَّ قيهم وسبعوا، ش ٰى ثري، حتَّ لق الكخلم اعاوإط اجلذع،

مل يمنع تكذيب اب، فلو من الرشواليسري  ل من الطعاممن القلي

لني  ملعجزات.إظهار ما ادَّعاه من اإلعالم وا األوَّ

  سمل ينقُس أيدي األنبياء والرُّ  م التي تظهر عىلٰ هلم: اإلعالقيل 

  ب ما تقتضيه م حسصدقه عىلٰ  للداللة عاىلٰ  تيظهرها اهللا ما عىلٰ 

صبها ة التي نائر األدلَّ العلَّة كساحة توجبه إزلحة وملصحلكمة واا

 ا واملعادل عن التكليف إىلٰ النظر فيها، فاملخالف هل تمكني منوال

ن بُ  ممتقرتحه األُ ما   ظهار ما تقتضيه احلكمةِعَث إليهم بعد إعمَّ

كذيب الت يف ىلٰ اتع فحكم اهللا ة،علَّ من إزاحة الاملصلحة ه وتوجب

عض ما ملعاجلة ببها اعن تصديقعدول والإظهارها د هبا بع

 عقاب. عن اليستحقُّ 

ل باآليات املقرتحة إالَّ رِس نُ  الكالم: وما منعنا أنْ  ان تقديرفك

لونا األ كذب هبأنَّ   ونه من العقاب.حقُّ بتعجيل بعض ما يست وَّ

فنا بأُ رسولنا ونا د وعدق و  :موررشَّ

اهللا  د ذكروق  ا بالعقاب،لهته وال تعاجصل ُأمَّ ستأتال  نها أنْ م
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 ].٩٣ - ٩١ [اإلرساء:

متم قال:  إنْ ]] ف٢١٥[[ص /  يف قكموافاجلواب ملن قدَّ

ة، فام التوالصانع با رقرااإل لحدة ب للمجلواصديق للنبوَّ

 مهة؟لرباوا

ن  يه قصد املمكّ ُيعتَرب فالتمكني  م أنَّ : اجلواب هلقيل له

نه به من األوغرضه دو ذلك أنَّه لو  نيِّ بفعال، يُ ن ما يصلح له ما مكَّ

فسه ن ندوه من قتل عدوِّ نًا كِّ العامل ممنجد يف  رنا مله ما ذكمل يعترب في

ن به من سال هألنَّ  ه،ووليِّ  به  ٰى يقو وسائرهاوجند الح  يشء يتمكَّ

 ه.ح لقتل عدوِّ ، كام يصلهل وليِّ تله وقتهو يصلح لق إالَّ 

ن به من طاعته واموكذلك احل ن ره مامتثال أوال فيام متكَّ

ه، عن ٰى هن رتكاب ماعصيته واصلح مله ال ياألموال واآلالت، يف أنَّ 

 .أمرهوامتثال ه تاعلط كام يصلح

نفسه  ه دون عدوِّ من  ممّكناً يكون قد  ا ن منَّنا بأنَّ املمكّ لمعويف 

دافع  أنَّ اجلاحد لذلك متجاهلمعصيته، وعته دون ه من طاووليِّ 

عتبار قصد املمّكن وب اوج ة عىلٰ ملا ُيعَلم باالضطرار دالل

 ن به. له ما مكّ يصلح  دون ماوغرضه، 

بام  دصكان ق  فإنْ  املمّكن،  ال حار ذا وجب اعتبذا ثبت هوإ

ن احلسن دون ال ن القبيح، من احلسن دون له: مكَّ  . قيلقبيحمكَّ

نكان  إنْ و صده بام كان ق  وكذلك إنْ  -القبيح به يصلح  ما مكَّ

ن وغرضه القبيح دون  ن من القبيح يل لق  -سن احلمكَّ ه: إنَّه مكَّ

ن ب كان ما ، وإنْ احلسن دون  لحسن. ه يصلح لمكَّ

يف من اإلطالق  ٰى ج يف املعنخر، ارعتبذا االترب هيع مل ٰى ومت

 ق عليهطلَ مل من يُ يف العاال يكون  أنْ عقول، ولزم واملوالعرف للغة ا

ة رصنلقبيح، والطاعة دون املعصية، والالتمكني من احلسن دون ا

مناه اخلذدون   اهل. ن التجمالن، ويف هذا ما قدَّ

جب ، وكنيمغرض يف التلقصد والاعتبار اوإذا وجب 

حال  ع إىلٰ الرجو]] املمّكن، دون ٢١٦[[ص ل /حا إىلٰ لرجوع ا

ن به، فإما مت رة  يعلم رضومل ضه وإنْ ده وغرن علم من قصكَّ

ن به من أمر و ن استدلَّ بحال املمكّ  ب هني وترغيوبام يتبع ما مكَّ
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ح وضِّ ده ويُ نبئ عن قصا يُ ذلك ممَّ غري  ووعد، إىلٰ  عاء وحثٍّ ود

 ه.الوصف لق وطالإلاع رضه، ويتبعن غ

،  غرض له فيه، فالالقبيح إىلٰ د له ال قص أنَّ اهللا تعاىلٰ  ثبت قدو

الدعاء وقارنة األمر والرتغيب اه عنه، وملحه ونفينمل بقبألنَّه عا

ت واملحسنات، وملقارنة اجبالثواب للووالزجر والوعد با واحلثِّ 

ن ن مكَّ م علم أنَّهمقبحات، لوعيد للتخويف والزجر واهي والالن

 ه.ة، وجب إطالق ذلك دون غريعصياملدون لطاعات ا

ن تعاىلٰ  ل: فهالَّ قي إنْ ف صية  دون املعلطاعة بام يصلح ل مكَّ

 القبح. نن دون الكفر واحلسن دوواإليام

ن  ىٰ ملعنيف ال وتناقض وقيل له: هذا خلف من الق ، ألنَّ ما مكَّ

 ونء دليشبا و اختصَّ ألنَّه لوعيد، و جلميع ذلك لنفسه يصلح هب

 ن مطبوعًا.املمكَّ  لكان ،هالفتركه وخ

بح  باحلسن والقالوصف لفعله صّح  مل يطبوعاً كان مولو 

 ذلك يف إحراق حُّ يامن والكفر، كام ال يصعصية واإلطاعة واملوال

 تكليفلوجريان املاء، [و]لبطل ا حلجرا ج وهدِّ لالنار وبرد الث

ذه  مجيع هنَّ أل اب،لعقلثواب واوا لذمُّ املدح واواألمر والنهي و

واخللقة  لطبعع مع اويرتف، يثبت مع اإليثار والتخريُّ  حكامألا

 .ال التخريُّ وزو

ركه وخالفه تق التمكني بالفعل وعلُّ هذا من ت بدَّ عىلٰ فال 

يه ض ويطابق ما يقتوالتخريُّ  يثار]] اإل٢١٧ ه، ليصحَّ /[[صوضدِّ 

ع طيامل إىلٰ  والثواب ه املدحيف وتوجُّ كم من حسن التكلاحل

 فهو اجلواب عن التمكني.ام، هل اقهواستحق

له يائه ورستل أنبن من ق مكِّ مل يُ  تعاىلٰ  اهللاأنَّ  ان بهوقد ب

عن ذلك  ٰى ألنَّه جلَّ اسمه هن م واملؤمنني من ُأممهم،وخلفائه

باعهم وطاعتهم باتِّ  اعليه بأليم العقاب وأمرن واعدجر عنه وتزو

د عليه ه ووعيلا إفيه ودع برغَّ ، فنهمع الذبِّ اد هلم وو]االنقي[

 بجزيل الثواب.

ا فأ زول  ة يونرصمنع  أيضًا إىلٰ  ة هلم تسقمرصوالنعنهم  املنعمَّ

غيب والزجر والثواب الرتكليف واألمر والنهي ومعها الت

 إليثار. وااإلجلاء وينايف التخريُّ  إىلٰ  ٰى و ما أدَّ هوالعقاب، و

  مع عله تعاىلٰ يف أنْ  زجيوة، ال نع والنرصب من املفهذا الرض

املصلحة وحسن   تضيهتقملا  ومباينته  ف، ملنافاته احلكمة، التكلي

ف واألمر والنهي ة يالئم التكليمنع ونرص تدبري، وإىلٰ ال

يري معه التخ ثبتب والزجر والثواب والعقاب، ويالرتغيو

ة ونصب الربمة إقاة بواإليثار، وهو النرص مر اهني واألاألدلَّ

نهي عنهم واملنع بال الذبِّ وم والطاعة هل هنمدو ادجلههتم وابنرص

منه    تعاىلٰ فعل اهللا ا ممَّا قدواالة ألعدائهم، وهذاملوتهم عن خمالف

 ها طلب.دركِ وال يُ  ها متنٍّ ية التي ال يبلغالغا

مهم  من ظل تكم الدعاء عىلٰ ئمَّ ظهر من أ  فقد قال: فإنْ 

، ٰى ذاألل وبالقتال منهم امهم، ونهم وجحدهم مق صب حقَّ وغ

  طٌّ حم ويف ذلك وهن هل يسمع دعاءهم، وهلم ومل هللالم يستجب اف

 هم. من قدرهم وتنفري عن

 ظننت يف له: ليس األمر كام ]] قيل٢١٨[[ص /

 اهللا تعاىلٰ لوا جتهدوا يف الدعاء والطلب وسألو ا  مدعائه

ا  بالدنيعارفني ا، بل كانوا بوجيالك األرض ومن عليها ألُ ه

كن هلا يف اآلخرة، فلم ي هلم هللا ما أعدَّ  إىلٰ فة ضاباإلدرها وصغر ق 

 سهم وزن.منها يف نفو يشءال بو حملٌّ  عندهم

  ، وما)وعالجلَّ (هم باهللا يكونوا كذلك مع علميف ال وك

م من أرشف عقابائه من الوألعد أعدَّ ألوليائه من الثواب ، وأهنَّ

 ه وبنيبينطة هم الواسهم، وجعلالذين اجتباهم واصطفا وليائهأ 

  هم ليوإ ، فهم القدوة،اظ لدينهمفَّ احلُ يهم، وء علنا، واألُملقهخ

عنهم أعداء اهللا الذين ل داءهمأع ، وأنَّ املفزع من سائر البرش

 لعذاب.ا هلم أعظم العقاب وأشدَّ هم وأعدَّ وغضب علي

ب إليه ويزلف لديهوما يُ  باملعرفة خلالقهم، لؤةفقلوهبم مم  قرِّ

 ٰى س سوته. ليباداعب والقيامه، تلفمن خماوف خلعة له وامن الطا

،  يها جماليثمر الفوز والنجاة عل ما  ريا مكان، وال لغذلك فيه

قال  ٰى هتم، حتَّ نزاهتهم وطهاروجب احلكم بعصمتهم ولذلك و
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 ].٣٢[الدخان: 

 رًا:ل ُأموحيتمنهم م دعاءال كان ن حاهلم،م اثبت هذ فإذا

نابتهم يف يدعون ويسألون إذا كهم يايم ُأممهم ورعامنها: تعل

يمهم تعل ٰى ك سوال يقصدون بذلنزلت هبم الشدائد، وائب ولنوا

 والبيان هلم.

قطع إليه من   ين له، كام واخلضوع  تعاىلٰ هللا ا اع إىلٰ ها: االنقطومن

،  ذلكب ع لهخيض ، و راالستغفاو ةبالتوب العقاب ال يستحقُّ 

قني   يكن مثله، ملكان الي مل إنْ و  حيكم باحلقِّ  نْ بأ هللا تعاىلٰ  الدعاءوك 

ع  ُيطلِ   ملسألة له بأنْ ال حيسن ا قطع عليه، كاموال م إالَّ باحلقِّ  حيك ه الأنَّ 

 ]] عليه. ٢١٩[ص قطع /[ لعلم بذلك والان اِرهبا ملك الشمس وُيغ
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ألة واملس مة كاحل  تضت ا اق تهم، إذ شيععهم و لة ألتباومنها: املسأ 

فعل ألجل املسألة  إذا  يفعل هبم صالحاً تعلَّق كون ما هلم، و 

  حًا. يكن فعله صال ن املسألة والدعاء مل مل تك   ٰى عاء، ومت والد 

ت وبذلك وردف واملصالح، وجه صحيح يف األلطا وهذا

 ول العمرالرزق عند الدعاء، وط يف سعة 9 بيِّ رواية عن النال

 لصدقة.ند ابالء عالع ودفن، الديللو الربِّ عند 

 وطة بتقديم غريهيه مرشفحة صلممَّا تكون املغري ذلك  إىلٰ 

 اووا أمراضكمنوا أموالكم ود«حصِّ  :ه كقولعليه، 

وجب وبة ابتة والتواالستغفار ثورد البالء بالدعاء بالصدقة»، 

فيام م ألة هلدون املسهذه الوجوه  دعاء عىلٰ من ال هر منهممحل ما ظ

ه إلي عها فيام يرجارِّ افعها ودفع مضلب ملنوالطلدنيا ا ورُأمق بعلَّ يت

فوسهم دهم وال وزن هلا يف نا عنر هلذ ال قدة، إ[ظ: إليها] خاصَّ 

 ه.ابيَّنَّا م عىلٰ 

ن دعاؤه قال: فإذا مل فإنْ   ٰى عنوصف، فام موال م املسألةيتضمَّ

 عاء؟لدو اجابم مستأنَّه يستجاب وهلم بأهنَّ وصف له بال

 أجوبة: لكن ذ: عقيل له

مسألة وطلب ملا   ا هوممن دعائهم  نَّ أ  ابيَّنَّا قد ا: أنَّ أحده

ًة وطلبًا مل تكن مسأل م وتدبري شيعتهم، وإنْ باعهح أتق بمصاليتعلَّ 

 ، فألجل دعائهم.يام يرجع إليهمف

نقد  وثانيها]:[ لطلب لثواب اآلخرة املسألة وا دعاؤهم  يتضمَّ

ع ما ا وتوقُّ سألوبإعطاء ما  عةواق فاإلجابة ، فيها ازلاملن وِّ وعل

 طلبوا.

لة ئهم مسأأنَّ ما مل يكن من دعا ثها:ل]] وثا٢٢٠[[ص /

طاع واخلضوع ملكان االنقنابة عليه، وأنَّ اإلجابة له اإل طلب،و

كان  افع وأجّلها ية املنرًا لغامثم كان فلامَّ لتعليم واألداء، وا

ر ألجل رضالفع النفع ود ولبة حصجااإل ٰى معنمستجابًا، ألنَّ 

 .دعاءال

نه السؤال والزيادات تضمَّ  وه اجلواب عامَّ ثبت هبذه الوجفقد 

 العاملني. ربِّ هللا مد يه. واحلف

*   *   * 

 رؤا ر:  

 ):هـ٤١٣(ت  الت/ الشيخ املفيدأوائل املقا

  9 ة املحترضين رسول اهللا لقول يف رؤيا - ٥٠ ]]٧٣[ص [

 :فاة عند الو  ؤمنني امل وأمري

عن  وتواتر اخلرب بهأهل اإلمامة، عليه  أمجعذا باب قد ه

عن أمري  وجاء،  ةألئمَّ ]] ا٧٤لصادقني من /[[ص ا

 :ين  حارث اهلمداأنَّه قال لل  املؤمنني

  البُ قُ منافق  ن أومن مؤم   مهدان من يمت يرين يا حار 

  عالمه وما فبعينه واس   فه وأعرفهيعرفني طر

 :د ّمد السيِّ ل بن حمامعييه يقول إسفو رة،بيات مشهوأ  يف

  ملقوهاة واحلالروح بني اللَّ    تكون حني رويراه املحضو

  لكلومي وجوههم بافتدم   للناسما يشاء ُأخرج  ٰى ومت

هو العلم   هلام  ملحترضية ارؤ ٰى معن  أقول فيه: إنَّ ينِّ غري أ 

 يف قصريلتاة هلام، أو والعداو امفيه مرة واليتهام، أو الشكُّ بث

ت ومشاهدة اأمارجيدها يف نفسه و يقني بعالماتال ىلٰ ام عحقوقه

دون رؤية تاب معها بام ذكرناه، ير ات الة مدركأحوال ومعاين

  عاع، صال الشنواظر ألجسادمها باتِّ  ومشاهدة الألعياهنام برصال

َمْن  : قال اهللاوقد 
َ
� 

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
عَْمل

َ
ر� �

َ
 ذ

َ
�ْ ةٍ ال  يَ خَ

ً
  َوَمنْ  �ُه رَ ا

 
َ
 عْ �

َ
ق
ْ
 ِمث

ْ
 َمل

َ
ةٍ ال

ر�
َ
ا يَ ذ �

َ
جلَّ (]، وإنَّام أراد ٨و ٧ :[الزلزلة �َرُه  �

 ليقني الذي الا امل عىلٰ هاهنا معرفة ثمرة األع يةبالرؤ )شأنه

 مَ ياب. وقال سبحانه: يشوبه ارت
َ
 يَ ْن �

َ
  ا لِقاءَ ورْجُ ن

�
إِن

َ
 اِهللا ف

ٍت 
َ

 اِهللا آل
َ

َجل
َ
ئه و لقاء جزاه اىلٰ تعقاء اهللا ول ].٥: وتنكبالع[ أ

، وقد اإلماميَّةظر من لنو اقهذا القول حمقِّ  عامل وعىلٰ األ ىلٰ ع

ه نبيَّ  ٰى ير ترضأنَّ املح تهم، وزعموااعة من حشويَّ مجم فيه خالفه

ان مكانه وجياورانه حيرض امات وإهنَّ ئيَّ ه كام يشاهد املره ببرصووليَّ 

 أجسامهام يف املكان.ب

 ة:رض املالئكحتامل رؤية قول يفال - ٥١ ]]٧٥ص [[/

اهللا وأمري  رسوللته لك كالقول يف رؤيعندي يف ذالقول و

يف   تعاىلٰ يزيد اهللا ه بأنْ يراهم ببرص جائز أنْ ، واملؤمنني 

ذلك  مثل وزوال جي افة الرقيقة،به أجسامهم الشفَّ  ركدشعاعه ما يُ 

هام سامني أجب الفالخت املؤمنني  وأمري 9يف رسول اهللا 

متكلِّمي  اعة من مذهب مج هذا رتكيبات، وال يف املالئكةم اوأجس

 د.اأهل بغد منملعتزلة البلخي ومجاعة ومن ا ةاإلماميَّ 

*   *   * 

د  السيِّ  /ات)افارقيَّ يوابات املسائل امل)/ (ج١رسائل (ج ال

 :ـ)ه٤٣٦ (ت املرتٰىض 

د عن حيرض  إلمام عيلٌّ : [امسألة ثامنة عرش]] ٢٨٠ [[ص

 ت]:يِّ م لِّ ك
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 املؤمنني وآهلام أمري والنا  وما رسول اهللادنسيِّ روي أنَّ  دق 

ألرض ق احه يف رش وت وقت قبض ر ميِّ كلِّ  ن عنداحيرض

 . يقني ن من ذلك عىلٰ نكو ر أنْ ؤثِ وغرهبا، ونُ 

: أنَّ اهللا يهف ٰى ملعنوا ]] اجلواب: قد روي ذلك،٢٨١[[ص /

 ظِّ  له من احلباميامن أهل اإل ن كان مذا ه إبرشِّ ويُ  ُيعلِم املحترض 

ام  امها،ه يركأنَّ ، فبمحّمد وعيلٍّ  كهومتسُّ ته لنفع ملواالوا وكأهنَّ

 اإلعالم. ل هذا ، ألجندهحارضان ع

ُيعلِمه بام عليه من  ه ن أهل العداوة، فإنَّ موكذلك إذا كان 

 عنهام. ل دو والعهتامالرضر بعداو

ورة يل املحاسب ىلٰ ن عاشخصان حيرض يكون فكيف جيوز أنْ 

 ؟لك حمالذترض، وحم رب عند كلِّ الغق ولول يف الرشاحلو

*   *   * 

ق/(أجوبة مسائل متف )٣(ج رسائل ال   املرتٰىض  دالسيِّ  /ة)رِّ

 :هـ)٤٣٦(ت 

هل يشاهد يف تلك احلال  حترضمسألة: عن امل ]]١٣٣ ص[[

 ذلك؟ ريم غأ م نفسه ماجسم اإل

قبل  ٰى ير رضحمت كلَّ  أنَّ  ةاإلماميَّ شيعة قد روت ال اجلواب:

هو ن ذلك ور يتضمَّ شععنه روي ، وؤمنني امل ريموته أم

 وله:ق 

  البُ ق قُ من أو منافؤمن م   دان من يمت يرين ار مهيا ح

ه يعلم يف تلك احلال  أنَّ  : ٰى ه الرواية، فاملعنهذ توإذا صحَّ 

ه إذا ي أنَّ قد رو املحترض عنه، ألنَّ  افهروانح  يتهثمرة وال

هل ن أ ه مأنَّ  ه عىلٰ لُّ يد ما  تلك احلاليفي ر، أُ ت وقاربهن املوعاي

 هل النار.من أ ة أو اجلنَّ

 ٰى كدت أر قارب اهلالكإذا (  م:قول أحده ٰى معنوهذا 

 زاء عليها.اجل أي)، أعربا

به أو  فعل ق منلَّ يتعما  ٰى ، إذا رأ ريب: رأيت فالناً العوقد يقول 

 إليه. أمر يعود

  سم،ج ملؤمنني ا أمري يل، ألنَّ التأو هذاام اخرتنا وإنَّ 

 احلاليكون يف  أنْ وز ، واجلسم ال جيترضحم كلُّ يشاهده  يففك

 ة.فخمتل هاتالواحدة يف ج

ح ال روااملوت الذي يقبض األ كلَ مَ  لون: إنَّ ل املحصِّ وهلذا قا

 أنْ  سم ال يصحُّ واجل ه جسمنَّ يكون أل ]]١٣٤/[[ص  جيوز أنْ 

تَ  :ىلٰ عات لوا قولهوَّ ة، وتأثريماكن الكيكون يف األ
َ
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  َوا : قال اهللا تعاىلٰ د، كامنس دون الشخص الواحاجل املوت
ُ
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ْ
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رْجَ  �
َ
 ام أراد جنس املالئكة.نَّ وإ  ،]١٧: ةاقَّ احل[ اائِهَ أ

 *   *  * 

 ـ):ه٦(ق  طربيسلفضل الا )/٣(ج  البيانجممع 

 مِ : اىلٰ [أي قوله تعة اآليه  هذويف ]] ٢٣٧ص [[
ْ
 َو�ِن

َ
ِل  ْن أ
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ه
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ْ
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َ
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ً
ِهيدا

َ
ن عند يؤمافر ك كلَّ  أنَّ  داللة عىلٰ ]] ١٥٩ النساء: [ � ش

ن فرعون إيامل قبَ ، كام مل يُ بولمق غري نه ذلكإيام أنَّ  ، وعىلٰ املعاينة

رواه  ن هذا مام ويقرب .كليفل التيأس عند زوال اليف حا

 هللا وخلفاءهيرون رسول ايع األديان ن من مجياملحترض أنَّ  يَّةاإلمام

ه قال للحارث أنَّ   عيلٍّ ذلك عن يف روون عند املوت، وي

 :دايناهلم

  البُ ق قُ ؤمن أو منافمن م   ين يريمت  مهدان منا حار ي

  ه وما فعالواسمبعينه    رفهه وأعفي طريعرفن

لم يف تلك احلال: الع راد برؤيتهمملرواية فات هذه الصحَّ  فإنْ 

ا من اليقني، بعالمات جيدوهن وعداوهتم عىلٰ  رة واليتهمبثم

نسان إذا اإل أنَّ  ويكام قد ر دركوهنا.أحوال يُ  اهدةسهم، ومشفون

أو ة أهل اجلنَّ ه منأنَّ  ه عىلٰ دلُّ ا ية م تلك احلالري يفت أُ ملوا اينع

 ن أهل النار.م

*   *   * 

ا:  

 هـ):٤١٣لشيخ املفيد (ت املقاالت/ ال أوائ

  :  ألنبياء ة واملفاضلة بني األئمَّ القول يف ا   -  ٤٦]] ٧٠[ص  [ 

ل  من آ  ة مَّ من أهل اإلمامة بفضل األئ قوم قد قطع

  نا بيِّ ن  ٰى واألنبياء سل وُس م من الرُّ ر من تقدَّ سائ  عىلٰ  9  حمّمد

ء  األنبيا مجيع ضل عىلٰ م الففريق منهم هل وجب ، وأ 9  حمّمد

  نهم آخر وقطعوا ني فريق مالقول  ىٰ وأب العزم منهم ُأويل  ٰى سو

]] هذا  ٧١ و/[[ص،  ةر األئمَّ سائ عىلٰ هم بفضل األنبياء كلِّ 

ه  في  والأحد األق  ل وال عىلٰ جما  نهم  ابه واملنعيف إجي  قولع باب ليس لل

ته  وذّريَّ   منني يف أمري املؤ   9 ار عن النبيِّ ءت آثاقد ج إمجاع، و

د، ويف  ضًا من بع قني أية الصادعن األئمَّ  ة، واألخبار من األئمَّ 

لالفريق األ ما قاله  مواضع تقوي العزم عىلٰ القرآن  ،  ٰى يف هذا املعن   وَّ

 الل. لضا  أعتصم منه وباهللافي  روأنا ناظ
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 ئكة:ملالف اقول يف تكليال - ٤٧

 ون. قال اهللادوعَّ وموعودون ومتفون الئكة مكلَّ  املنَّ ل: إوأقو

ُهمْ َومَ : اىلٰ تعتبارك و
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َ
ا�ِِمَ� ي الك م ]. و٢٩: ء[األنبيا �ظ� أقول: إهنَّ

مجهور  القول هذا نار، وعىلٰ بالاب جب هلم العقممَّا يوصومون مع

ن أصحاب م ة ومجاعةوأكثر املرجئتزلة وسائر املع ةميَّ اإلما

ة مكلَّفني، تكون املالئك أنْ  ماميَّةاإلمن ديث. وقد أنكر قوم احل

م إوزعموا  من  ةاعذلك مج ون ووافقهم عىلٰ ضطرُّ األعامل م ىلٰ أهنَّ

 حاب احلديث.أص

 كة:واملالئ  ةئمَّ اضلة بني األيف املف القول - ٤٨

ا أ  ل آ ةع أئمَّ فقويل فيهم م اء ئكة واألنبياملالل من ُس الرُّ مَّ

ا بل ُس والرُّ  ن البرشقويل يف األنبياء مك 9حمّمد  اقي ، وأمَّ

 9 دحممّ ة من آل الً فاألئمَّ ة فضكيَّ لَ باملَ  لغواب م وإنْ املالئكة فإهنَّ 

ا هذا ضعهمو بأدلَّة ليس اهللا  ابًا عندثوم فضل منهم وأعظأ 

 اب.الكت

*   *   * 

 هـ):٤١٣املفيد (ت لشيخ ا /املؤمنني مري تفضيل أ

يف هذه   يعةلفت الش: اختشيخ املفيد ]] قال ال١٨[ص [

 املسألة:

 حابة.الص ةمن كافَّ  أفضل ن إنَّه كاة: لت اجلاروديَّ فقا

ا غريهم عوا تهم، وكافَّ  فضله عىلٰ  عىلٰ  طع يقفال  فأمَّ من  بدَّ

له، سلف،   من]] وبني١٩ص [[/نه بي ٰى سوَّ  كَّ يف أو شأو فضَّ

 هم عليه.لُّ ك ألنبياء فضل ا عىلٰ  قطعواذلك، و

 ذا الباب:مة يف هواختلف أهل اإلما

 ضل منه عىلٰ أف بياء نَّ األنمتكلِّميهم: إفقال كثري من 

 قطع والثبات.ال

ت، بالرواياوالفقه  النقلو ل اآلثار منهمههور أ مج وقال

أفضل  ه حلجاج: إنَّ صحاب ام وأ لِّمني منهتكامل وطبقة من

 فإنَّه أفضل 9 د بن عبد اهللاحممّ ول اهللا رس ٰى سو رشة البمن كافَّ 

 منه. 

علم أكان : لسنا نالباب فقالوا قف منهم نفر قليل يف هذاوو

 م فيامهنًا هلم، أو دويمساو كانمن األنبياء، أو  سلف أفضل ممَّن

ا به الثيستحقُّ  اهللا فكان ن عبد بد حممّ  9اهللا ول رس واب. فأمَّ

 ب.ارتياغري  منه عىلٰ  أفضل

مه اهللا وسالصلوات (املؤمنني إنَّ أمري  نهم:يق آخر موقال فر

منه م أفضل ل فإهنَّ ُس م من الرُّ ُأويل العز ٰى سو أفضل البرش )عليه

 عند اهللا. 

تفضيل  اهلة عىلٰ املب ية[االستدالل بآ فصل: ]]٢٠[[ص /

 :]9سول لرا ىٰ من سو عىلٰ   اإلمام عيلٍّ 

 )هه علي وسالمصلوات اهللا(منني حكم ألمري املؤ  منفاستدلَّ 

 ٰى اهلد نبيِّ  ٰى ة الناس سوكافَّ و نبياء فضل من سالف األبأنَّه أ

 9 هللاثبت أنَّ رسول ا : قدقال بأنْ  )مآله السالعليه و( حمّمد

: 9له وقواخلصوم،  مها كلُّ ئل ُيسلِّ بدال رشلبة ال من كافَّ أفض

 فخر».وال  د ولد آدمنا  سيِّ : «أ ، وقوله»البرشد «أنا سيِّ 

 برشلأفضل ا )مليه وآله السالع(بت أنَّه وإذا ث ]]٢٠[[ص /

ه فضل بداللتيف ال )عليهات اهللا صلو(ؤمنني يليه أمري امل وجب أنْ 

 الربهان. نعليه ممه ذلك، وما أقا عىلٰ 

  ،املباهلة  ىلٰ ن إنجرا ٰى نصاردعا  لـامَّ  9ه ذلك أنَّ ن فم

ح ليُ    نادهم يف ع  عىلٰ ويدلَّ  ته،ويربهن عن ثبوت نبوَّ ه، عن حقِّ وضِّ

يف   اة عليهم، جعل علي� جَّ مه من احلقاه بعد الذي أ خمالفتهم ل

عن  طه ه نفسه، ومل حيطأنَّ له ب وقٰىض نَّه عدله، وحكم بأ مرتبته،

بام  ه بِّ خمربًا عن ره، فقال ينه وبينب ٰى ساوو ته يف الفضل،بمرت

د:  قٰىض شهد وذلك و ه منب حكم َمْن حَ ووكَّ
َ
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ر  نيه يف ظاهفكانا ابهلة للمبا دعا احلسن واحلسني ف

بنسائه،  وكانت املعربَّ عنها  )االم اهللا عليه س(عا فاطمة اللفظ، ود

 نفسه. هبأنَّ  م لهفكان املحكو ودعا أمري املؤمنني 

ام اجلسد ما به قوبالنفس  علمنا أنَّه مل يردد ق ]] و٢٢[[ص /

 د نفس ذاته، إذ كان ال ير، وملونحوه واءواهلالسائل دم ال من

 أنَّه ، فلم يبَق إالَّ هغري  إىلٰ نفسه وال ىلٰ سان نفسه إعاء اإلن ديصحُّ 

 ملثلل واإفادة الِعد بالعبارة عن النفس )مله السالعليه وآ(أراد 

ر انة واإليثاة والصيواملودَّ  واإلكرام يف العزِّ ه نومن حيلُّ م لنظري،وا

يه  رض علاهللا سبحانه، فيام ف عند ذاته حملَّ الل إلجعظام وااإلو

 زمه العباد.اد هبا وألن االعتقم

ٰ ( أنَّ النبيَّ  ل عىلٰ  من خارج دليّل ولو مل يد  عليه وآله اهللا صىلَّ

ا هذ لقٰىض  ني املؤمنري أم ل من أفض ) وسلَّم ]]٢٣[[ص /
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ج يل أخرلدلن االرتبة، ولكالفضل و ينهام يفاالعتبار بالتساوي ب

 مقتضاه.اه بسو بقي ماك، وذل

 حبَّ  9ل الرسول دالل بجعست: [االفصل ]]٢٤[[ص /

 ه وحربه حرباً له]:وبغضه بغضاً ل هل احب�   عيلٍّ 

 كامأح الئهجعل أحكام و )عليه وآله السالم(ه ذلك أنَّ  ومن

اد، اإلنفر ة له عىلٰ عداوته كحكم العداو كمنفسه سواء، وحوالء 

، ومل جيعل بينهام 9به ارحم ىلٰ اء عبالقضاربه حم ىلٰ ع وقٰىض 

 ه. ودِّ م يف بغضه ول، وكذلك  حكصالً بحاف ]]٢٥ [[ص/

 ل وضعه عىلٰ اباة، بح يضع احلكم يف ذلك للمعلمنا أنَّه مل قدو

 .ضاءالقيف  اق ووجوب العدلاالستحق

 يكون أنْ  من حيث وصفناه، وجب لككان احلكم بذ وإذا

الَّ مل يكن  ، وإل ه اخلالن هذله م أوجب  لذيل اله يف الفض مساويًا 

 .الفضلله وجه يف 

ل فيام ذوهذا كاأل حال،   بينهام يف كلِّ  التساوي كرناه. فوجبوَّ

ذي اختصَّ ال 9الدليل من فضله  أخرجه ]]٢٦إالَّ ما /[[ص 

اه من  إليه ما سلَّمه وإيَّ  دن، ومل يساصِّ ربه اخلوق  لهأعامبه ب

 ٰى سو  فيه ماويا ي تسال الذلفضا ل أسنده إىلٰ حكام، باأل

 ه.ما ذكرنا املخصوص عىلٰ 

 ]: ويِّ ائر املشل بحديث الطل: [االستدالفص ]]٢٧ [ص[/

ي عن الفئتني املرو )معليه وآله السال(وله ومن ذلك ق

ك يأكل معي من يإلخلقك  ي بأحّب  ائتنمَّ هُ للَّ ة: «اوالعامَّ  ةاخلاصَّ 

قال:  ، 9 ل اهللارسو به برص فلامَّ ،  اء عيلٌّ ائر»، فجهذا الط

 وإليه.  هللا تعاىلٰ ا إىلٰ »، يعني به أحّب اخللق إيلَّ و«

 ظيمه هي ثوابه هلم، وتعاهللا خللقه إنَّام حمبَّة علمنا أنَّ  وقد

 وضع عىلٰ ا ال توأهنَّ م، وتعظيمهم، اهم، وإكباره وإجالله هلإيَّ 

ات وي العاهبهائم وذالذي يشمل األطفال والل صيالتف

ل ااألطف]] ٢٨بُّ /[[ص ُحيِ  اىلٰ  تعنَّ اهللال: إال يقاه ألنَّ ، واملجانني

ا مفيدةئم. فُعلَِم أ والبها وليست االستحقاق،  عىلٰ  بالثوا هنَّ

ذ من  ذولاملو ىٰ املشته ىلٰ كمحبَّة الطباع بامليل إين دوحِّ فاق املباتِّ 

 ألشياء.ا

  فقد، اهللا تعاىلٰ  لق إىلٰ أحبُّ اخل أنَّ أمري املؤمنني ت ثبوإذا 

ال يكون  وذلك عند اهللا، وأكرمهم عليه،بًا امهم ثوأعظ أنَّه وضح

يف مراتب  همهم فعالً، وأجلُّ ا، وأرضفضلهم عمالً إالَّ بكونه أ 

 ن.العابدي

جه الذي الو ىلٰ ع يهإل اهللا تعاىلٰ اللفظ بأنَّه أحبُّ خلق  وموعم

ن وم ،األنبياء الئكة ومجيع امل وقضينا بأنَّه أفضل منه، نافرسَّ 

 9 ل اهللاوال أنَّ الدليل أخرج رسو، ولاألنامملي م من عاوهند

اختصَّ اهر الكالم، لكنَّه فيه ظبدخوله  ٰىض ذا  العموم، لقمن ه

 ه.اعدَّ وال  يسلم ملن اسواه،  يمكن قيامه عىلٰ  اله بام باخلروج من

 منني تدالل بمقام أمري املؤالس[افصل:  ]]٢٩ص  [[/

 لدنيا]:ا يف تهيَّ أفضل ة عىلٰ  القياميف

ونقله  نتشار،الر واالتظاه ءت به األخبار عىلٰ جا اذلك مومن 

 : أنَّ 9 فاق عن النبيِّ التطابق واالتِّ  عىلٰ ة مَّ ة والعااصَّ رجال اخل

 م القيامة.وض يواحل ييل معه ) عليهصلوات اهللا(أمري املؤمنني 

 .اجلنَّة يديه لواء احلمد إىلٰ  ل بنيموحي

 ر.ناوالة قسيم اجلنَّ وأنَّه

للمآب، لقيامة ايوم مراتب املنرب املنصوب له  يف هلو معه يعوأنَّ 

املؤمنني وأعاله، وجيلس أمري ه روتيف ذ 9رسول فيقعد ال

، همن التي تيل الذروةيف املرقاة  )ات اهللا عليهصلو(]] ٣٠[[ص /

 وات اهللاصل(دوهنام  )هللا عليهموات اصل(لس األنبياء وجي

 .ٰى ُأخرة ُحلَّ  ٰى كسفيُ  9 ٰى عده يُ نَّ ، وأ )عليهاموسالمه 

بن  عيلِّ  عه براءة منقيامة إالَّ من ميوم الط ارصوأنَّه ال جيوز ال

 النار.من  أيب طالب 

 حاب األعراف.يومئٍذ أص ة األبرار ئمَّ ألته ايَّ وأنَّ ذرّ 

ها  بتعداد املقام، وينترشبذكرها ل ه األخبار يطوهذ ثالموأ 

 م.الكال

ة، ولقي  اصَّ خلت ااياح روة، وتصفَّ امَّ العني بأخبار ومن عُ 

  يف  يتخاجله ريبعنهم اآلثار، مل  ومحل  ني،يقالنقلة من الفر

يحها والتسليم صحت م عىلٰ فاقه]] واتِّ ٣١ظهورها بينهم، /[[ص 

 الصطالح.ا هلا، عىلٰ 

ا امة  فيهوأنَّ الرتتيب يف الكرجلزاء، ا القيامة حملُّ  أنَّ  تثبوقد 

 حقاق باألعامل.تالسا عىلٰ  هلوان فيهات ااماألعامل، ومقبحسب ا

  نيأمري املؤمنم خبار يفيد تقدُّ ه األهذ ونوإذا كان مضم

رسول  ٰى وس ة اخللقكافَّ  عىلٰ  )يهصلوات اهللا وسالمه عل(

 سائرهم منأنَّه أفضل  عىلٰ لك ذ والثواب، دلَّ  يف كرامته 9 اهللا

 يف األعامل.

ة  يَّ أفضل عىلٰ  ةاصَّ ل بأخبار اخلاالستدالفصل: [ ]]٣٢[[ص /

 ]: يلٍّ عام إلما
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ا األخبار الت من  دهاولور اميَّةاإلماالحتجاج هبا صُّ بخيتي فأمَّ

عند علامئهم، شهورة كثرية، م، فهي م تهقهم وعن أئمَّ رُ طُ 

 النتشار:واالظهور  عىلٰ  هتمفاصنَّصوهلم وممبثوثة  يف أُ 

: «أَما ) امليه لوات اهللا ع ص ( حمّمد  جعفر بن  نها قول أيب عبد اهللا  فم 

، ملا كان )  عليه ت اهللالوا ص( بن أيب طالب  لق اهللا عيلَّ خي مل لو هللا وا 

  دونه». ، آدم فمن كفء من اخللق   9ل اهللا  رسو نت  لفاطمة ب 

بن  يٍّ نب بن يٍّ بن نب ا: «كان يوسف بن يعقوب نبي� وقوله 

املؤمنني  أيب أمري -واهللا  -يقًا رسوالً، وكان ، وكان صدِّ هللاخليل ا

 أفضل منه». ) عليه وسالمهاهللا واتصل( ن أيب طالبب يلُّ ع

: )اهللا عليه واتصل(ملؤمنني ُسئَِل عن أمري ا وقد له قوو

 ؟9 بيِّ من النمنزلته  ]] كانت٣٣ما /[[ص 

 ها». ردسالة التي أورال ٰى ول سوبينه فض قال: «مل يكن بينه

حلسن، وأيب ، وأيب اأيب جعفرثل ذلك بعينه عن أبيه وجاء م

 .كري احلسن العسد حممّ 

 وعيلُّ  9ل اهللا  رسولوال« م مجيعًا باآلثار املشهورة:هلوقو

 ارًا». وال نال جنَّةً أرضًا و  خيلق اهللا سامًء والمل الب ن أيب طبا

م هلق يف مصاحلاخلق علُّ وت األعامل،وهذا يفيد فضلهام ب

 الل.يم واإلجوالطاعة هلام، والتعظ بمعرفتهام،

 ]: ةمَّ لعاار اتدالل بأخبالس[ا فصل: ]]٣٤ص [[/

وأيب بد اهللا األنصاري بن ع ابرج ة من طريقوقد روت العامَّ 

 ال: «عيلٌّ أنَّه ق  9 النبيِّ عن  )رمحهام اهللا تعاىلٰ (ْدري خلُ يد اسع

 الف.اخل  موضع يفذا نصٌّ خري البرش»، وه

ا يل م: «ادعوقال ذات يو 9سول اهللا ن عائشة أنَّ رع وروي

د قال: «أنا سيِّ  رب؟عال دت سيِّ عائشة: ألسلت فقاد العرب»، سيِّ 

 د العرب».سيِّ  يلٌّ وعالبرش، 

يف   نه واسطةنه وبيدة للخلق، ومل جيعل بيسيايف ال تاليهفجعله 

 ل.لفضه يف اأنَّه تالي دة، فدلَّ عىلٰ السيا

ا قالت يف يرضاه أصحاب احلق ها من طريي عنورو ديث أهنَّ

ما هم: ليهم] وقتل[ع  مري املؤمننيني ظهر أ خلوارج حا

 فيه أقول أيب طالب أنْ  بن عيلِّ ] ]٣٥ني ممَّا بيني وبني /[[ص عيمن

 ول: «هم رشُّ سمعته يقيهم، فيه وف 9من رسول اهللا ته ما سمع

 ».ليقةلق واخلاخلخري  اخللق واخلليقة، يقتلهم

د  سيِّ  ل: «عيلٌّ هللا األنصاري أنَّه قان جابر بن عبد اع ورووا

 .افر»يه إالَّ ك فشكُّ البرش، ال ي

 واالحتجاج بكلِّ  مقنع،اه تنبار يف هذا كثرية، وفيام أثبخاألو

 يلُّ ه، واهللا وما ذكرنانهجه ه، واألصل يف مجيعها موج منها لهخرب 

 التوفيق.

 ؤمنني ملد أمري ابجها ستداللاالصل: [ف ]]٣٦[[ص /

 ته]:أفضليَّ  عىلٰ وجهوده 

 ق:رُ ثالث طُ  عىلٰ يل ظر يف التفضأهل الن تمد كثريوقد اع

 ظواهر األعامل. ها:أحد

عليه ت ، وما دلَّ ابوارد بمقادير الثومع الالس والثاين: عىلٰ 

 معاين الكالم.

 ين باألعامل.افع يف الدِّ لث: املنلثاوا

ا مقادي  األخبار املستحقِّ ن ن مضموها مئلاب وداللثور افأمَّ

منمنه فيام طرف للجزاء، فقد مٰىض   اه. قدَّ

ا  جد أحد يف اإلسالم له من و يه الإنَّ األعامل، فهر ظواوأمَّ

 .)وات اهللا عليهصل(املؤمنني  خلري ما يوجد ألمريامل اأع هرظوا

ن كا  اد، ن ألنَّه أعّم مصلحًة للعب أفضل األديا اإلسالم  كان فإذا 

 مع اإلمجاع أنَّ رشيعةعه أفضل األعامل، ائ ييد رش  تأ ل يف العم 

املخالف  محُل و  امل، أفضل األع ا هب مل ائع، والع رشأفضل ال  اإلسالم 

 ]] ٣٧: /[[ص قوله تعاىلٰ 
ْ
ن
ُ
ةٍ ك م�

ُ
َ أ ْ� رَِجتْ  ُتْم خَ

ْ
خ

ُ
[آل  �ِلن�اِس  أ

ة ة اإلسالم مؤكِّ نَّه يف ُأمَّ أ   ] عىلٰ ١١٠عمران:     .ناه ما ذكر  عىلٰ   د احلجَّ

ا إفأ لوا تزلة عوَّ كثر املعة، فإنَّ أ ينيَّ فع الدِّ اب الفضل يف املناجيمَّ

مه بكثرة املستحسنني له قدَّ ت من عىلٰ  9 بيِّ ناليل يف تفض

 م األنبياء. مَ أُ ما سلف من  لَّته ورشيعته عىلٰ  ملبعنيواملتَّ 

 ام، ب9 ة للنبيِّ تثبت بالنرصإلسالم إنَّام رشيعة ا تفإذا كان

دناع جه الو ق النفع عىلٰ تعلُّ ، وجب ري املؤمنني مان ألا كه ممَّ دَّ

، ومن فنيلسالمن افاته ذلك  من ةكافَّ  له عىلٰ فض يضيقتالذي 

 رين.األُمم املتأخِّ 

ة م لـامَّ أنَّه  ، وثانيها يف فروعها،خروجه آو ا املحقَّ  نثبت أهنَّ

به  جاء أنَّ النفع باإلسالم الذي دون غريها، ثبتاألُمم 

ا بأمري ا كان إنَّام وصل إليهغريها، وإذ اها إىلٰ عدَّ يت ال 9 نبيُّ ال

ن جهة  م 9 لنبيِّ الذي ثبت لضل الف، ثبت له  املؤمنني

لفضائل من باد القوم يف الفضل، اعمن قو ما ذكرناه ه، عىلٰ ربِّ 

ب كثرة اضل اخللق فيه حس، فتفمِّ ]] العا٣٨هة النفع /[[ص ج

 .اماألنذلك من تبني بسملالقائلني بالدين ا

*   *   * 
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 هـ):٤٤٩ راجكي (ت)/ أبو الفتح الك١(ج  كنز الفوائد

 أمري املؤمنني عيلُّ  ة ئمَّ األ أفضل أنَّ  تقدويع]] ٢٤٦[[ص 

 املؤمنني أحد سواه. بأمري ٰى سمَّ يُ  ه ال جيوز أنْ وأنَّ  ،طالب بن أيبا

 ،ة ألئمَّ ا : م يقال هل  )ت اهللا عليهم لواص ( ة ة األئمَّ يَّ بق  وأنَّ 

 ،نني اء املؤم مر كانوا يف احلقيقة أُ  وإنْ  ، ج جَ واحلُ  ، األوصياء و  ، اء واخللف 

 ه حاصل هلم عىلٰ ألنَّ  ، ه نا ل مع ألج  هذا االسم  من  عوا م مل يمن فإهنَّ 

  . ري املؤمنني ألم  ه حشمةً من لفظ ام منعوا  وإنَّ   ، تحقاق ساال 

 ،سنيحلا ثمّ  ،ؤمنني ولده احلسنة بعد أمري املألئمَّ ل اأفض وأنَّ 

لوات اهللا ص(هدي بعد احلسني إمام الزمان امل قنيوأفضل البا

 يف النظر.ت وثب ،ثرجاء به األ ما ىلٰ ة بعده عمَّ ة األئبقيَّ  ثمّ  ،)عليه

لو مل «: 9هللا ل فيه رسول اقاالذي  هو املهدي  وأنَّ 

 ٰى حتَّ  ،ك اليومذل ل اهللا تعاىلٰ لطوَّ  ،وم واحد يمن الدنيا إالَّ  يبَق 

 ،يواطئ اسمه اسمي ، ولدين م يظهر فيه رجل ]]٢٤٧ [[ص/

 .»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ  مُ كام ،وقسطاً  ها عدالً أليم

غري  ،وكنيته تواطئ كنيته ،9هللا ول ااطئ اسم رسيو سمهفا

ه إنَّ  :تجاوز يف القولي  جيوز أنْ فال ،للفظقد ورد عن ا هيالن أنَّ 

 ،إمام الزمانو ،الحالصواخللف  ،باحلقِّ  والقائم ،واملنتظر ،هديامل

 اخللق. ة اهللا عىلٰ جَّ حو

*   *   * 

 هـ):٨ تائقي (قابن الع اإليضاح والتبيني/

 ).ة أفضل من املالئكةألئمَّ ة: امسألقال: (]] ٤٢٥[[ص 

األنبياء  ةا يف أفضليَّ تي ذكرناهوللوجوه ال رها ذكملأقول: 

 اؤه عىلٰ خلفم ألهنَّ  ، نييِّ م يقومون مقام خاتم النبألهنَّ  ،هابعين

مَ  :تعاىلٰ وله قول ،ةمَّ األُ 
�
 ا يُِر�ُد إِ�

ْ
ن
َ
ِهَب �

ْ
َس ُ�ُم ا�ر� اُهللا ِ�ُذ

ْ
ج

 
َ
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ْ
 ا�

َ
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ْ
رَ  وَ يِْت ه مْ �َُطه�

ُ
طْ  �

َ
 هِ �

ً
أهل  م ، وه]٣٣[األحزاب:  ��ا

 ،ية لآلنيِّ ظاهر ب هراء ة فاطمة الزحلقيقة، وعصمبيت يف اال

ا وأهنَّ  ،ةترة متواثريفضائل ك بيها ها من أ وقد ورد يف حقِّ 

 القول يفوكذا  ،ك يف هذا البابويكفي ذل ،ةساء أهل اجلنَّدة نسيِّ 

 اء. يل: وحوَّ مريم، ق 

*   *   * 

 ):هـ١٠ ق)/األحسائي (٢احلادي عرش (ج ب البا ىلٰ رشح ع

هم تأئمَّ  ب اعتقاد أنَّ امس: يف وجواألصل اخل]] ٧٧٨[[ص 

 فق عىلٰ اتَّ . 9حمّمد دا األنبياء ما عأفضل من مجيع  الثني عرشا

وأكثر  ويل العزم األربعة،أُ  طائفة منهم ٰى ورهم، واستثنمجه ذلك

ذلك بطريق العقل  عىلٰ  واتدلُّ ء يشء، واسثناتاسعدم   عىلٰ قنيملحقِّ ا

 والنقل.

 :]تهم أفضليَّ  عىلٰ  ليل العقيلُّ [الد ]]٧٧٩ص [[/

 ياءاألنب فضلأ  9حمّمدًا  ق عندهم أنَّ املتحقِّ  نَّ فأل ا العقلأمَّ 

لهذا ة، ف اإلهليَّ ها إالَّ ه املرتبة التي ال وراءنَّ م وأ ملهأكوأرشفهم و

ة يف  املعنويَّ  قهمقائح اء اء واألولينبياألعطي جلميع هو امل  كان

ذا قال: هل، والكلُّ  لذي يرجع إليهالقطب ا هلكون ر؛عامل األنوا

 .»ت لوائينه حتم ومن دوآد«

قهم قائح وهنم أخذوالك ون له؛بوعم بجملتهم متفال ريب أهنَّ 

ّمدّي  األخذ عن القطب املحشاركوهم يف منه. فأولياؤه 

عنه؛  رّي لصواخذ دوهنم باألوا صُّ عنوّي، واختألخذ املبا

اء ف سائر األنبيرّي بخالود الصجورهم عنه يف الولتأخُّ 

إليه  وجوده. فانتساهبم  عىلٰ صورّي جودهم الم وء؛ لتقدُّ اواألولي

زوا النسبني الصورّي ه حاياؤولعنوّي، وأ امل بالنسبهو ام إنَّ 

ع  وفرّي؛ لكوهنم  والدموب اللحمّي نوّي، ثّم زادوا بالنسواملع

ان صة أغيَّ الذرّ   إنَّ أَال «:  عيلٌّ  قالذا وهل نقطعة عنه.م

د نا من أمحنا أصلها، وأ أ هتا ودوحة أنا شجر ]]٧٨٠ ص[[/

يع ما م مجهل نَّ أ  فذلك دليل عىلٰ . »منزلة الضوء من الضوءب

 لك.، فيكونوا هم كذالكلِّ  ته عىلٰ ال ريب يف أفضليَّ ، و9 بيِّ للن

 :]هم تيَّ ضلأف عىلٰ  يلُّ ليل النق[الد

ة  حمرصِّ  لبيت ا ة عن أهلفاألحاديث املرويَّ قل الن اوأمَّ 

متواترة يف ما بينهم   هالكنَّبنقلها، ة ماميَّ د اإلا تفرَّ بذلك، وهي ممَّ 

 ا. ونة هبمشحفاهتم  صنَّوم

ويل  أُ  عىلٰ  ة التسعة األخرية ضليَّ ناء أفتثقول باس[ال

 :العزم]

سعة. قي التن بااستثناهم مام نَّ إيل العزم فوأُ  ٰى ثناست َمنْ ا وأمَّ 

 الكلِّ  م عىلٰ تهقالوا بأفضليَّ سنان فحلوا ]]٧٨١ص [[/ ا عيلٌّ وأمَّ 

يز من لعز الكتاب افهم ما رواه يفووجه توقُّ لتسعة. فوا يف اوتوقَّ 

 :ها قوله تعاىلٰ دة، منذكر يف مواضع متعدِّ بال هلم اىلٰ اهللا تعإفراد 

 َِومِ َوم 
َ

ك
ْ
، ]٧األحزاب: [ ِع�َ�ٰ وَ  ُ�و�ٰ  وَ يمَ هِ ا َو�ِبْرَ ْن نُوٍح ن

 م.بالعموع ترصيح الروايات له م وجه ف القُّ وهذا التو

 :بعض] عىلٰ  ة األئمَّ ة بعض اد أفضليَّ جوب اعتق[و

ضل أف  اعلي�  قاد أنَّ وب اعتيف وج :سدألصل الساا

ني من  الباق  حلسني عىلٰ ة احلسن واقاد أفضليَّ ة، ثّم بعده اعتاألئمَّ 
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 لتسعة يف مرتبة اإلمامةساوي اتوب جينهام، ووح برجيت غري

ك ات. فتلحرجِّ م ئم كان قد جاء يف القا وإنْ ا، طهورشائ

 ة عليهار زائدمومة، بل أُ ق بنفس اإلما ما يتعلَّ حات ال يفاملرجِّ 

وزيادة  احلاصلة من طول عمره ]]٧٨٢ص [[/لعبادة ا ككثرة

 ىلٰ والظهور علك املب واختصاصه ر للدولةاالنتظا ة بطولاملشقَّ 

عنوّي وكونه باملهم اصواختص وقيامه باجلهاد الصورّي لبالد ا

 وا عىلٰ ة. واستدلُّ اشميَّ الدولة اهلإلحياء  ملنتَظرية واللوال اخلاتم

 ذلك.

 :]9 نبيِّ ا عدا الم عىلٰ   عيلٍّ  ةضليَّ [أف

اته  فلمساو 9 النبيِّ ما عدا  عىلٰ   عيلٍّ  ةأفضليَّ  ا عىلٰ أمَّ 

 .ةابقسة الدلَّ باأل 9 للنبيِّ 

 :بيهام]أ ىٰ سو ان عدامهم عىلٰ  ة احلسنني ليَّ [أفض

ة ] وأفضليَّ ن [عدامهام  عىلٰ واحلسني احلسنة ليَّ ا أفضوأمَّ 

 كان حامالً و هحقِّ  يف 9 النبيِّ  قوليهام] فل[عل  عيلٍّ 

وقوله . »منهامبان مها، وأبومها خري نِعم الراك«لحسن واحلسني: ل

 .»ةاجلنَّب أهل اشب ادمها سيِّ «: سنيحلاحلسن وا يف

 :ة]يف األفضليَّ  ة مَّ األئقي باتساوي [ ]]٧٨٣ص [[/

علمنا واحد  «: ادق فلقول الصالباقني تساوي  اأمَّ و

 . »النألوَّ  ريما جي آلخرنا جيري« ،»ديشء واح ونحن

 بقة.ة الساثبوهتا باألدلَّ حات القائم فلا مرجِّ وأمَّ 

*   *   * 

 هـ):١٠(ق  يسائحاأل /)٤ج ي (نجامليل مرآة جم

يف  9 للنبيِّ   يلٍّ ع مساواة [وجوب ]] ١٥١٨[[ص 

 :]الكلِّ  عىلٰ ة فيَّ األرش

وجب  لكلِّ  ايف الكلِّ أرشف  ه ثبت أنَّ  لامَّ ف نقول: وحينئذٍ 

 عليه وجهان: ويدلُّ لك، كذ  اي� عليكون  أنْ 

 : ل]األوَّ  [الوجه

كامالت ال يعمج يف 9 بيِّ ساٍو للنم ه نَّ ل: أ األوَّ 

هو من مجيع  هو بل ر،ن اآلخمنهام م واحدٍ  كلَّ  نَّ ات؛ ألمقاملوا

يف مواطن كثرية رواه  »ي وأنا منهه منِّإنَّ «: 9قوله بدليل جهاته؛ 

ه يشء اولكونه وإيَّ  ،زلةؤاخاة واملنملة اق، ولقصَّ رُ ة طُ عدَّ ب ةقاالث

 من نزل مل«قوله:  منها يف بعض إىلٰ  أحاديث كثرية أرشنا واحد يف

افرتقنا  ٰى تَّ ة حيَّ الطاهرة واألرحام الزك ألصالبايف  يشء واحد

عبد اهللا ث: شطرين) يف (ويف حديني فرقت لبطَّ من صلب عبد امل

ديث أحا . وغري ذلك»ةفالاخل يف عيلٍّ ة ووَّ لنبا وأيب طالب، ففيَّ 

 يقرب بعضها من بعض. ٰى كثرية يف هذا املعن

 من درجات يشءعن ب مل حيج  هوإنَّ  ]]١٥١٩ص [[/

يا «: 9بداللة قوله ة؛ النبوَّ  إالَّ  9 ي كانت للنبيِّ ل التامالك

  إىلٰ . »ك لست بنبيٍّ  أنَّ إالَّ  ٰى ما أر ٰى وتر ما أسمع سمعك تإنَّ  ،عيلُّ 

لة اد واملامثشاهبة واالحتِّ امل ة عىلٰ الدالَّ ل واذلك من األحغري 

 يكون عيلٌّ  أنْ جب و فضل اخللقّمدًا أ حم ت أنَّ واملشاكلة. فإذا ثب

اد واملشاهبة  الحتِّ لة جبث املو مل تكن هلذه األحاديك وإالَّ لكذ

وجه  بثًا ال عىلٰ ٍذ عن احلكيم عرها حينئدوكون صوي ،دةفائ

 ر عن احلكيم.صديذلك حمال ال ة، ولصحَّ وا الصواب

 :مقام الكثرة] ة يفالنبوَّ  اخلالفة عىلٰ  [رشف

 عاين: إنَّ امل هذهق ص عن دقائأهل الفحقال بعض بل قد 

 ة يف مقام الكثرة، وإنْ بوَّ لنرتبة اوأجّل من م الفة أعىلٰ تبة اخلرم

 نَّ أل ها يف مقام الوحدة. وذلكوأجّل من أعىلٰ  ةالنبوَّ  مرتبةكانت 

 ام يأخذ ما يأخذه عن اهللانَّ ا إمقام الوحدة هل يفة ية اخلاصَّ الوال

ه ذيأخ  يأخذ ما امإنَّ  ويلٍّ  فكلُّ ة، نبوَّ ة النيَّ بواسطة روحا تعاىلٰ 

 ا يفرف ومن مقامه يشهد. وأمَّ يع بهه نَّ ه؛ ألة نبيِّ طة روحانيَّ بواس

 أشخاصاً ثر أكدوامًا و ٰى تقرارًا وأبقالوالية أشّد اسالكثرة ف مقام

تتابعها  األزمنة عىلٰ  أحواهلا؛ فإنَّ س يعلم ذلك يتحدُّ  ،وأعّم دائرةً 

 رتقرَّ ما  عىلٰ عنها، لو خت ها الادث فيئع واحلوات الوقافوكثرة ترصُّ 

هل التحقيق من أهل ند أ عوة اقيَّ يف بحث احلكمة اإلرش

عن احلقائق. هم من أهل الفحص الم وغريكال ]]١٥٢٠ ص[[/

وال يمتنع  نها،ألوقات قد ختلو عوااألزمنة  إنَّ ة؛ فنبوَّ وال كذلك ال

 نظام خيتلُّ ة وال ة اإلهليَّ ها عنها بطريق العناييف احلكمة خلوُّ 

ب ولوج يضملقتاالجتامع املدّين اقوام  وال ّي رصد العنوجوال

بقاء  وعىلٰ ، - نكيف كا - ه األكملجالو ناموس اإلهلّي عىلٰ ال

احلافظ  كلِ فوظ عند املَ س املحامولك والتدبري بذلك النملُ ا

ء كانت السياسة بيده اخللق، سوا والرياسة عىلٰ  اليةصاحب الو

وهو غريه  بيد سةلسيانت اكا أو ،ط اليدمبسوظاهرًا  حيث يكونب

 . بهالظاهر إالَّ  يتمُّ  ي الذال الباطنّي احلافظ لألمر 

  خلالفة، فقال:ل ما بدأ اهللا به اأوَّ  رسُّ وهلذا ال
�

 جَ  إِ�
ٌ

ِ�  اِعل

رِض 
َ ْ
 ِليخَ األ

ً
ة

َ
فجعل اسم اخلالفة قبل اسم ، ]٣٠[البقرة:  ف

هي فة اخلال نَّ أ  يلِّ لعقيف العامل ار تقرَّ  ن حيث ما؛ مة هلذا الرسِّ النبوَّ 

وال دًا، انقطاعها أب يصحُّ ث ال ض بحياألرابتة يف ة الثستمرَّ امل
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عن   هالوُّ  خض عنها وإن مل يصّح األر ة؛ جلواز خلوِّ بوَّ نكذلك ال

امللوك من خلفاء أهل  عند حمفوظاً  ٰى ا ويبقاصل هبحلالناموس ا

ية اللوافت وحدة وُرشِّ البمقام ة لنبوَّ فت ااميس، فبذلك ُرشِّ النو

ر ار أدركتها األفكاا أرس إهنَّ ؛ فدترشارات م العبتفهَّ ثرة. فالك بمقام

 واألبصار. ي األيدويلأُ من 

زيادة   ال حيتاج إىلٰ  اهر ث ظبحما ذكره يف هذا املأقول: جمموع 

دوامًا  ٰى ًا وأبقواخلالفة أشّد استقرار(ه: قول كشف وإيضاح إالَّ 

 هو باعتبار امإنَّ رها ة استقراشدَّ  نَّ ؛ فإ)دائرةً   وأعمّ ر أشخاصاً وأكث

ه إنَّ اها؛ فة إيَّ لعناياحلكمة واقتضاء ا ها يفوجود وجوبق حتقُّ 

ا؛ نظرًا هبالل إلخز يف نظر العقل ااقتضاء الزم ال جيو

  :قوله تعاىلٰ  ىلٰ إ ]]١٥٢١ ص[[/
َ
� ٰ

َ َ
� 

َ
   ن

ً
ما

ْ
 َحت

َ
َر��ك
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ْ
 ]. ٧١ [مريم: � َمق

الوجود  نَّ تبار أ باع ه؛ فإنَّ هااموود م يف بقائهاالذا الكوك

يف  ار إليه شكام أ يع األوقات عنها، يف مجال خيلو  اخلارجّي 

 عضهم:قول ب ثله، وم»م طلع نجمنج ٰى ام خوكلَّ «قوله: 

من عيناك وَ وال تعدُ     عنهم فإهنَّ

  م إذا ما غاب نجم بدا نجم نجو 

كثرة و يةلوالد أهل اعدُّ ت اعتبارفيها فب ا كثرة األشخاصوأمَّ 

 أنَّ  ك عرفَت فإنَّ  بياء؛داد األنعكثر من أ أعدادهم أ  ؛ فإنَّ اهنمأعي

قد التي  هللاة انَّما هو ُس  خليفة عىلٰ  ل اثني عرشَس مر نبيٍّ  لكلِّ 

 .خلت من قبل

 كة فيهاتبار عدم جواز الرشفباعوم الدائرة فيها ا عموأمَّ 

ز ه ال جيوأنَّ  فسلرنا يف ما قرَّ  ه قدد؛ فإنَّ باعتبار الزمان الواح

يف وقت دا معًا جِ وُ ل لو واحد، ب  زمانفني يفني مترصود وليَّ وج

لك دمها، وال كذف والتدبري أحبالترصُّ  تصُّ خلكان امل دواح

 واحد. وقت فني يفنني مترصِّ كهام بني اثا؛ جلواز اشرتةالنبوَّ 

ك لَ املَ  عىلٰ ق طلَ يُ  ه يف لغة العرب؛ فإنَّ الناموس :وكذا قوله

يعة الرش وام سمُّ ثّم إهنَّ نبيائه، أ  عىلٰ  تعاىلٰ ي عن اهللا لوحبا نازلال

 ب جمازًا.بَّ  تسميًة للسبب باسم املسموساً ك نالَ ل هبا ذلك املَ الناز

 ]]١٥٢٢ص [[/ من اهللا تعاىلٰ املُنَزلة  عةينا هو الرشه لناموسفا

عاش تبار املباعحهم ائه؛ لتدبري خلقه وإصالمن أنبي نبيٍّ  عىلٰ 

 . دملعاوا

 : جه الثاين]الو[

 م الدالُّ كر احلكين الذلعظيم وبياالقرآن ا : نصُّ اينل: الثقا

وله ق  يف لِّ الك ة عىلٰ ضليَّ الفاضل الثابت األف نبيِّ ه للمساوات عىلٰ 

َسنَ  :تعاىلٰ 
ُ
ف
ْ
�
َ
َسُ�مْ َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 امَّ لـ ه ؛ فإنَّ ]٦١ل عمران: [آ ا َوأ

 ٰى حكا، فة يف بياهنآليه اذ هنزل اهللاباهلة أ امل إىلٰ  نجران ٰى صاردعا ن

 قوله: ه ببيَّ ا وأمر نيهف
ْ

ل
ُ
عَ د يا حممّ  هلم ق

َ
وْ �

َ
 ٰى ارا النصأهيُّ  اا�

 َْن�
َ
 أ

ُ
ع

ْ
�ْنَ ا اَءنَ نَد
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احلسن  اءباألبنوأراد  ،ُ�مْ اءَ َوأ

 وأراد هبنَّ ، ااَءنَ َو�ِسَ للمباهلة،  انوَّ ام املدع؛ ألهنَّ  واحلسني

ت، من املسلام هاغري نء دوالنسا ة منعوَّ ملدهي ا فاطمة؛ إذ

 
ْ
�
َ
 َوأ

ُ
ليس ة املدعوَّ نفس األ أنَّ علوم وم ،أي وندع أنفسنا ،اَسنَ ف

سواه، فهو  حدبأاملباهلة  رج إىلٰ خي مل هباإلمجاع؛ فإنَّ  ا لي�  عإالَّ 

 .ة بال خالفدعوَّ األنفس امل

 دعوِّ  املسه؛ لوجوب املغايرة بنينف ٰى دعه يُ نَّ يس املراد أ ول

 ، فحينئٍذ لزم أنَّ هنه بنفسع عربَّ  ه قده، مع أنَّ غري وُّ ملدععي، فاوالدا

ل ، باد. وليس املراد االحتِّ بيِّ هو نفس الن  اعلي�  أنَّ  قد أخرب اهللا

التي  قيقةصفات، بل ويف احلواملناسبة يف مجيع الة هبثلة واملشااملام

 ةشاركار امل باعتباهللا وعند  هام التعظيم عند اخللقمن هبا كلٌّ  يستحقُّ 

ووجوب خللق ا هبا الوالية عىلٰ  منهام لٌّ ك حقَّ است قيقة التياحل يف

 .ةواملودَّ  طاعةال

  يقة واحدةمها حقبل ، يكونا يف مرتبة واحدة أنْ  فوجب بذلك

واألحكام  صفاتجيري لآلخر من المنهام ما  واحدٍ  لكلِّ ي رجي

ل اه الدليتثناس ]]١٥٢٣ص [[/ ما رض إالَّ واللوازم والعوا

ا ة؛ فإهنَّ دة األصليَّ وحقام الم لتي هية اتبة النبوَّ مر وهو عّي،القط

 باعتبار أخذها منه بواسطة  ولعيلٍّ  صلعتبار األبا 9 لنبيِّ ل

ن حاله وإظهار من اهللا ببيا الك نص� ذ نه لنفسه، وكالة نفسقابم

ة فسيَّ ة الننساب باعتبار املشاهبسائر الصحابة واأل ته عىلٰ ضليَّ أف

  ل املطلق بعد اهللا. امهو الكي ه الذنبيِّ بينه وبني ة قيَّ ياحلقامثلة وامل

 ثلوأخوه وسالك آثاره واملامسيمه وشكله ق   تعاىلٰ اهللا بنصِّ  فعيلٌّ 

 وب.وهو املطل ،من الكلِّ  ملكأ  الكلِّ  ىلٰ كامل علل

 :مه]لطريق وبني ما تقدَّ ذا ا[الفرق بني ه

 إالَّ  همدَّ ما تق ريق وبنيالطهذا  يف احلقيقة ال فرق بنيو

امثلة ة للماملساواة املوجب عىلٰ مبناه ذ رات؛ إلعباباختالف ا

ينه. ل بعألوَّ ا وذلك هو ،اد يف احلقيقةزمتني لالحتِّ ستلاهبة اململشوا

ية، فهو اآل اد بمنطوقاالحتِّ  ا الوجه استدالل عىلٰ هذ نعم! يف

 ال حيتملذي  الالقرآينّ  ه بطريق النصِّ معلوم يف هذا الوج

 يل.التأو
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 :]ىٰ كرباللفتنة ا ية هيالوالف يف شأن ختالاال[

ه املعاين ن هلذتفطَّ  من ئق: إنَّ قاحص عن احلل الفقال بعض أه

 قد  اعلي�  علم أنَّ  ارامض هذه األرسفهم غو إىلٰ ه لع رسُّ ويطَّ 

ل واإلنعام مثل جلالل واإلكرام وثياب الفضاس اكساه اهللا من لب

ون د ةنبوَّ م التثني من اساس ما إالَّ فرق،  ه من غري يَّ نب ٰى ما أعط

ته جَّ تأكيدًا حل ٰى خرزيادة أُ لك ذ ه عىلٰ وزاد ، - مَ كام ُعلِ  - ها ضامقت

ة البالغة غًا للحجَّ بالإن عظيم قدره لخلق ع لفاً وبيانًا حلاله وكش

جب عليهم من م يف معرفته والقيام بام وعليهوإقامة لالعتذار 

ن  فيه م يقع من ما اىلٰ تع مهلِ ا عَ لغة ملة باحجَّ ون ؛ ليكفرض طاعته

 :ىلٰ تعايف قوله لك ذ ه إىلٰ سبحانالعظيم. وقد أشار  فاالختال
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واقع الختالف اال إشارة إىلٰ نة لفتاهذه . و]٣ - ١بوت: عنك[ال

يف  تالف الواقعاالخا أصل هنَّ الية؛ فإن الوأهل اإلسالم يف شأ بني

بت املذاهب،  تشعَّ و قت األهواءرَّ نها تفوم ،ةة اإلسالميَّ مَّ األُ 

وبيان ف من الزيادة يف الرش  اعلي� اهللا  ٰى ذلك أعط فألجل

 اخللق.ة امَّ ع عىلٰ ة له ه احلجَّ وم با تقالفضل والكامل م

ها  تغيري فيال ة هليَّ د اإلالعوائ أنَّ  رة إىلٰ شاآلية إا هذه ل: يفأقو

 اهللاِ  :قوله تعاىلٰ ال تبديل؛ لو
َ
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ً
ة واقعكانت الفتنة  فلامَّ . ]٢٣[الفتح:  �بِْديال

كمة احلبطريق  فة وجبلسالم امَ األُ  من ةمَّ األُ  ل هذهمن قب عىلٰ 

 ها وال تبديل أنْ ري يف مقتضاتغي التي ال ةاملستمرَّ ة يَّ والعناية اإلهل

الوالية  تنة املشار إليها هنا هيفلكذلك، وهذه ا ةمَّ األُ  تكون هذه

 لفكرزيادة ا  إدراكه إىلٰ تاج يفمر الباطنّي الذي ُحي األ التي هي

بطريق  فرَ عيُ  ٰى ة حتَّ يَّ حوال اإلهلاأل يف نتفطُّ ر والالة النظوإط

ه ل ظاهر ال بدَّ  كلَّ  ؛ ألنَّ ية متالزمانالوالة ونبوَّ ال ة أنَّ ّقيَّ املعاينة احل

 لكلِّ  ، وال بدَّ ظاهر مظهرًا لذلك الباطنلااطن يكون ذلك من ب

كون ؛ ليه ومعناهحقيقته ورسُّ  ن من ظاهر يكون ذلك الباطنباط

قام عامل  مًام يفئاطن قاوالب الشهادة عاملام مقيف  ائامً الظاهر ق 

، فالباطن ان متساوقانتالزمأيضًا م امأهنَّ  عرفَت  الغيب. وقد

ة والرسالة هي لنبوَّ اوادته ومظهره، اهر شهالظحقيقة الظاهر و

ة والوالية هي الوالية وحقيقتها، واخلالف اهر، هبام يظهر رسُّ الظ

 قعلِّ تنهام مم رسالة، وكلٌّ والة وَّ النبقيقة ف حعرَ يُ به  الذيالباطن 

احد  شخص و ]]١٥٢٥ ص[[/ن يف تمعاآلخر الزم له. وقد جيبا

. ا معنوي� اً قباآلخر تعلُّ  منهام لٌّ ق كقان يف شخصني، فتعلَّ وقد يفرت

  عيلٍّ  عن تلك الفتنة أشار إىلٰ  َل ئِ ُس  لـامَّ  9 النبيَّ  نَّ إوهلذا 

رها أنك وطاب ومن ٰى زكهم يتبوال ٰى أتته، فمن يَّ وذرّ  هذا«وقال: 

ة،  ئسيِّ معها  رضت حسنة ال يلٍّ ع حبُّ «، ثّم قال: »خابو نَ عِ لُ 

ن امق اإليم حتقُّ لك لعدوذ ،» ئة ال تنفع معها حسنةوبغضه سيِّ 

 بدون الوالية.

 :]ارجيِّ بالنسب اخل  [رشف عيلٍّ 

مل   اله منه مفق فاتَّ ، ته بالنسب اخلارجيِّ فه مع ُمماثل: فرشقال

وجعل  دة نساء العامل مة سيِّ طه فاوجتُ فز  عده،قبله وال ب حد أل  فقيتَّ 

  س العاقد ميكائيل واملهر ُمخُ ه جربئيل ووخاطبُ السامء  كه يف أمال 

دا  لذين مها سيِّ لد مثل احلسن واحلسني الول، وأعطاه من ااألرض

ص  [[ /، وأخوه مثل جعفر 9 النبيٍّ  ة بنصِّ أهل اجلنَّ شباب 

ه فاطمة  مُّ وأُ  ، 9 يُّ النبه ابن عمِّ ، وئكة املال ر مع االطيَّ  ] ]١٥٢٦

أبوه أبو طالب  فضلها، و فق عىلٰ ول املتَّ الرس عندمة بنت أسد املعظَّ 

م  اأيَّ  9 ملحامي عن النبيِّ ا س قريش وشيخهمء ورئيحاطد الب سيِّ 

  عاىلٰ اهللا ت ٰى مات أوح لـامَّ  ه نَّ إ  ٰى عنه حتَّ  تهد يف الذبِّ املجة  إقامته بمكَّ 

ده ورشفه  د وُسؤله وفضك، قد مات نارصف  امنه اخرج  ه أني إل

 مبغض. ابر أو ند أو مكمعا  ره إالَّ نكِ معلوم ال يُ 

 :]زوجته فاطمة [رشف 

ره  نكِ ال يُ  علوم بني الكلِّ مف زوجته وفضلها ا رشفأمَّ أقول: 

 ضيلها والنصِّ يف تعظيمها وتف 9 النبيِّ  د من أحد، والذي ور

 من ةرواه الثقا، كلِّ بني اللوم عارهتا فممتها وطهعص عىلٰ 

وقع يف رها وما ومه فهاوزفا ة نكاحهاوكذا نقلوا قصَّ  قني.فريال

 اعظم حاهل عىلٰ  ل قاطعيدلكرامات الباهرة للعقول ذلك [من] ال

ن الكرامات ما ا ميدهي قد ظهرت عىلٰ عند اهللا ورشف منزلتها. و

 بنت ممري عىلٰ الظاهرة ر وأكثر من الكرامات هو أظهر وأهب

  ٰى رة ورحاها تدور وال يُ منائ وهييت ا رؤكثريًا م إنَّ ؛ فعمران

هلا  ةً دائرها جربئيل؛ أعان إنَّ « ، فقال: يف ذلك ل ألبيهافقي ها،دائر

مرارًا وهي . وكذلك رؤيت »دها وتعبهاهج ما يراه من عىلٰ 

 كرِّ يل بالنار وهي ُحت تطبخ طعامها والِقدر تغ ]]١٥٢٧ص [[/

حلم ابنتي  محرَّ  اهللا إنَّ «ك، فقال: ذل عن أبوها لئسيُ بيدها، فالِقدر 

ة بعد موت نَّأربع من اجلا جوار إليه ٰى دوأه .»رالنا يها عن وحمبِّ 

مل  هنَّ أكلتلـامَّ رطبات، فقال:  بعمنه سلامن أر فأعطت ،اً أبيها رطب

 من املسك األذفر. ٰى كأز َجًام، وكانت رائحتهنَّ عَ  أجد هلنَّ 
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 ا لوها وفضائلهاقبمن ]]١٥٢٨ص [[/ذلك من  غري إىلٰ 

 لطال الكتاب.  ناهادعدَّ 

 :]سني واحلسن ه احل[رشف أبنائ

 من ره إالَّ نكِ يُ  ال فمعلوم بني أهل اإلسالمرشف أبنائه ا وأمَّ 

قواه  عىلٰ  البةانت ظلمة الكفر غقلبه عن اإليامن ونوره وك ميع

ام ههام وفضلك يف رشفه ومأواه. وناهيستقرُّ م موكانت جهنَّ

  ، وقال: »ةباب أهل اجلنَّشدا سيِّ ا مه«: هلام بقولهول لرسرشيف ات

 .»خرةدان يف اآلنيا وسيِّ ن يف الدداسيِّ  مها«

ام أهنَّ  ةاألحاديث عن الثقا يفاالً ما جاء ذلك إمج عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

حكم  هام فاطمة؛ لتمِّ أُ  هام إىلٰ ا يومًا وأهنيا خطَّ فكتب كانا يكتبان، 

لذي حيكم اهو  كامأبوكون ي ٰى  حتَّ نكامبي  أحكمال«: تام، فقالبينه

كام حيكم بل جدُّ  حكم بينكام،ال أ «: فقال ،امأبيه اه إىلٰ فأهني ،»بينكام

 ، فلعلَّ ال أحكم بينكام«فقال:  ،9 النبيِّ  اه إىلٰ فأهني ،»بينكام

 9 يل عنده عرضه النبيُّ جربئ حرض فلامَّ  ،»بينكام حيكمجربئيل 

ج وعر ،»امنهم بيو الذي حيكه  ّمد! اهللاا حمي«فقال: عليه، 

 يقول: إنَّ  اهللا إنَّ «قول: ليل يجلا بِّ جربئيل ونزل من عند الر

بذلك،  اطمةَ ف 9 أخرب النبيُّ ف ،»امهينهام حتكم بمُّ فاطمة أُ 

األمر إيلَّ فأنا  تعاىلٰ كان قد جعل اهللا إذا «فقالت: 

 أخذ، فمن يهامخطَّ  عىلٰ اللؤلؤ  دأنثر هذا العق ]]١٥٢٩ ص[[/

ها حريف ن . قال: وكان»صاحبه ه عىلٰ كم لاحل انثر كه منه أكخطُّ 

أمر ف، نياخلطَّ  ه ونثرته عىلٰ ، فقطعت خيطالثمني د اللؤلؤعق

ال  ني نصفني كيخلطَّ بني ا رَّ هبط فاقسم الدُّ ا نْ جربئيل أ  اهللا

،  برصن ملح المفهبط جربئيل يف أرسع أحد ولَدي حبيبي.  ٰى يتأذَّ 

 ني نصفني.اخلطَّ  بني رَّ لدُّ م ا، فقسَّ احهبجن رَّ الدُّ ب فرض

التعظيم   غاية   عىلٰ ده مشتمالً ل فيه وجالعاق ر كَّ وهذا إذا ف

 ،ربئيلوج والنبيَّ  الويلَّ  إنَّ ؛ فلالكامل واجلال هنايةوين هلذين الولد

من ون ه أدخطَّ  مها بأنَّ أحد يكن فيهم من حيكم عىلٰ مل  بل اهللا 

ل عليه خددر، فيالق حدمها بذلكي أ أذِّ اعًا من تتنامأخيه؛  خطِّ 

  ل من وصل يف يكون حا فكيف نهم، غضاضة من جهة واحد م

ذلك  سيف؟الواآلخر ب مِّ السُّ ب مهاقتلهام، فقتل أحد أذامها إىلٰ 

ائلهام بحر غزير من فض ة مناملبني. وهذا قطران باليقني هو اخلرس

 ح عىلٰ فصيال راد البليغأ لو ام، ومقاماهت بهامدمها وكامل مراتؤدوُس 

فههه ها لنعض عاإلعراب واإلفصاح عن بعض الب ألزمنةاول تطا

 القصور.جز وأدركه الع

 :ة]محزه ف أخيه جعفر وعمِّ [رش

كن  ال يم  بني الكلِّ ه محزة فمن املعلوم وعمِّ عفر  ج  ا رشف أخيه مَّ وأ 

ذو   ار الطيَّ  ي أحدمها مّ ُس د الشهداء و ا سيِّ ّمي أحدمه ُس  ٰى نكاره، حتَّ إ 

  الرسول.   املالئكة بنصِّ   مع   ] ] ١٥٣٠  ص [ [ / هبام    طري  ي اجلناحني 

 :]9 ن النبيِّ ه متنسب [قرب

س ال يسع لشمن ار مفأظه 9 من النبيِّ  ا قرب نسبتهوأمَّ 

 9 نبيَّ ال نَّ إ ٰى سواه، حتَّ وهو مرتبة مل حتصل ألحد  ،هدِّ برأحد 

ه، بل مه ده ودمحلمه حلم نَّ ه منه وأ  أنَّ ربَّ لعظم اختصاصه به خ

 رامتتبة ه نفسه، وليس بعد ذلك مرأنَّ  كتابه م حمكيف  تعاىلٰ  اهللا أخرب

 واه.ألحد س دُّ عَ وال تُ 

 :د]ه فاطمة بنت أسمِّ [رشف أُ 

نت ه فاطمة بمَّ أُ  فمعلوم أنَّ  مِّ ن جهة األُ ا مأمَّ ا رشف آبائه فمَّ وأ 

ة هليَّ يف اجلا قعهاها ورشفها وعظم موفضل سد املعلوم عند الكلِّ أ 

وكان يقول هلا:   ، همُّ وها أُ عكان يد 9 النبيَّ  نَّ إ ٰى إلسالم، حتَّ او

ت مات لـامَّ ديه وهاجَرت، وي لَمت عىلٰ وأس .»ّميأُ ّمي بعد أُ  أنِت «

ٰ ت طجع يف حلدها نها يف قميصه واضوكفَّ  9 لنبيُّ ا جهازها وىلَّ

 َل ئِ فُس  ،»عقيل، ال جعفر وال نِك اب ابنِك «قال يف تلقينها: سه وبنف

رج يوم النشور خت ئالَّ ل ؛ها يف قمييصنتُ فَّ ك« ، فقال: كذل عن

يف  واضطجعُت  ]]١٥٣١ص [[/، بىلٰ ال يُ  يصميق  عريانة؛ ألنَّ 

ر ؛ ألدفع عنها مسألة منكنتهالقَّ ضغط القرب، و هاصيب  يُ حلدها؛ لئالَّ 

، ِك ابن هلا: ابنِك  ت عن الوالية اضطربت، فقلتلَ ئِ ُس  فلامَّ ونكري، 

 .»ن أيب طالبب يلُّ ام هو عإنَّ  قيل، عجعفر وال ال

 *   *  * 

 :خالق]كارم األملعه ام[رشف نفسه واجت]] ١٥٣٤[[ص 

حلسب  ا متامس وف النسب رشف النفرش  نضاف إىلٰ ثّم ا

له باخلصائص  9 خالق ومتييز النبيِّ ارم األمكواجتامع 

ة وم غزاقال له ي ٰى حتَّ مشهد وموقف ومقام  يف كلِّ اقب واملن

بإنزال  ٰى رالق واديره بأصحاب بظف ه اهللابرشَّ  لـامَّ ة، السلسل

ًا بقدومه، ّقيًا له فرحمتل 9 اهللاسول رسورة العاديات وخرج 

اركب يا «: 9ل له قاله عن فرسه، فل رجَّ ت  رآه عيلٌّ  فلامَّ 

 نْ أ ٰى أخش ان، واهللا لوال أنْ راضياهللا ورسوله عنك  ؛ فإنَّ عيلُّ 

لقلت  سيحامليف  ٰى لنصارا قالتا تي ممَّ ئف من أُ تقول فيك طوا

اب من حتت خذوا الرت أ بمأل من الناس إالَّ   ال مترُّ االً قك مم فياليو

 .»به كونضل طهورك يتربَّ يك وأخذوا فقدم
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 : الوالية]ب  [قبول األعامل

 حيث يقول:ولقد أحسن بعض الناس 

   يدر ما كانت الـال حواهللا لو

  ة جممعوال مجع الربيَّ دنيا  

   نا املعاد حسابم  يويف وإليه

  واملفزع  اً دا غذ لنوهو املال 

  هذا انظر إىلٰ  ل الفحص:ض أهعقال ب ]]١٥٣٥ص [[/

؛ قوله حقٌّ و : لوال حمّمد.مل يقل، وقال: لوال حيدر الشاعر كيف

ال أعامل، فقبول األعامل كن فمل ت بالوالية، فإنْ قبول األعامل  ألنَّ 

  :عاىلٰ ت ثله قولهية. ومالوال وقوف عىلٰ م
َ
� 

ْ
 ْم َو�ِن

ْ
ف
َ
مَ �

َ
� 

ْ
  ا َعل

�
 بَل

ْ
  َت غ

َهُ رِسَ 
َ

ر بد َح دِ ا مُ وم ،عظمة النبيِّ  دة من تفاسم ، فعظمة الويلِّ ا�

لعوامل من األزل سائر ا فرسُّ  س.قيقة للشماحل دح يفامل  وكانإالَّ 

ة لويَّ لوالية العة وكامل أدياهنا باحّمديَّ امل ةألبد مبدؤها احلرضا إىلٰ 

ف عن لواألُ و مللعواتلك ا فيض، فة املهدويَّ  الدولة ب هاأدوار وختم

الباطن  هو هو الظاهر وعيلٌّ د فمحمّ  د،ألف غري معطوف آل حممّ 

ل حمّمدًا وآل  سبحانه فضَّ هللا فإنَّ  باطن؛هر واللظاا طمة رسُّ وفا

 وأوجدهم قبل الكلِّ  لِّ الك حمّمد عىلٰ  ]]١٥٣٦ص [[/

  فهم ، هم الكلَّ وطاعت هميتد بوالواستعب كلِّ ال هم عىلٰ واختار

تَص� بِرَ ، الكلِّ  يف كلِّ دات السا
ْ َ
َ َواُهللا �

ْ
 مَ  تِهِ �

َ
 اءُ ْن �َش

 ء.األحشا ملنكِرن اعت مقطَّ ت وإنْ  ]١٠٥ [البقرة:

 :]لولديه احلسن واحلسني   فضائل عيلٍّ  وت[ثب

  ة عىلٰ كمليَّ ة واألمن األفضليَّ   يلٍّ ت لعوإذا عرفت ما ثب

ديه للو ثابتاً لك ن ذيكو وجب أنْ  9 بيِّ لنا لق بعدمجلة اخل

يهام من الفضل ألب ٰى جر، فيجري هلام ما واحلسني احلسن 

مل ف النسبّي ما لرشا ام منهل أنَّ  ، كامبّي ف احلَس ملنزلة والرشا وعلوِّ 

والصفات  واصُّ واخل املزايا والكامالت حيصل لغريمها، فلهام

 صِّ الن بذلك ثبت هلام ، كلُّ بيهام ألة والوالية كام اخلالفاملوجبة هلام

كرته ذرية ع كثضله أهل النقل عنه يف موا، نق9 بيِّ لنعن ا

ه فليقف ليع عالد االطِّ من أراة، ت مجَّ فايف مصنَّ ة وغريهماإلماميَّ 

يعجز  ة ماص والفضائل املعدودفيها من اخلصائ ؛ فإنَّ عليه منها

 ه.ه وتعديدأكثر اخللق عن تفصيل

  ع مامجي فيهرج ان شاٍف يندضائل ببيالف هذه 9وقد أمجل 

تر من التوا بالغًا حدَّ  كلُّ لله اا نقمدة، وهو ملواضع املتعدِّ ل يف اصِّ فُ 

سيادة ». والةأهل اجلنَّب شبا داني سيِّ واحلس سناحل«: 9قوله 

ل، وقد ثبت الفضو ]]١٥٣٧ص [[/ف لرشد وامعناها السؤد

 كوني ، فوجب أنْ ةاجلنَّ لع أهمجي السيادة عىلٰ  هلام أنَّ  ه عىلٰ بنصِّ 

ا أفضل انا ك . وإذمه، فيكونا أفضل من كلِّ همكلِّ  ىلٰ د عدلسؤم اهل

أهل  نَّ ؛ ألن الكلِّ أفضل منا يكو ة وجب أنْ نَّمن مجيع أهل اجل

 .، فهام أفضل الكلِّ واألفضل من األفضل أفضلة أفضل، اجلنَّ

 :]سني ضل باقي التسعة من ُولد احل[ف

م ضله فب يفري فال حلسني ن ُولد امسعة التا باقي وأمَّ 

بت يف الروايات  ثكام، كلِّ ال حقاقهم الوالية عىلٰ ؛ الستفهمورش 

اء سائر األنبي هم عىلٰ تيَّ ا أفضلوأمَّ ة. يَّ قطعة الرة واألدلَّ املتوات

واحلسن  بة التي لعيلٍّ ملرتهلم أيضًا؛ لكون ا واألولياء فذلك ثابت

ت م بطريق ثبوثابتة هل 9 نبيِّ من اهللا ومن ال سني واحل

اتبهم مر معطي هلامل 9 ة النبيِّ روحانيَّ ذة من أخوم املهل يةلوالا

 .لِّ الكقطب ه ثة؛ ألنَّ يف العوامل الثال

 :]النبيِّ  عىلٰ  الويلِّ ة إثبات أفضليَّ [

ام يأخذ ما يأخذه نَّ اء إمن األولي واحدٍ  كلَّ  أنَّ  وإذا عرفَت 

ل أكمء ومن األنبيا نوا أفضلويك نْ ب أه وجة نبيِّ يَّ ة روحانبواسط

ة ديَّ املحمّ  ردة بسبب مشاهدة األنوام الوحمقا ّم يفأتو

ئي نفوسهم مرا عىلٰ  آتهكاس شعاع مرواالستضاءة هبا؛ النع

نوره. وال  تعداد أنفسهم لقبول فيضاملقابلة املوجبة السب ببس

 ع من النبيِّ املتفرِّ  ة الويلِّ من أفضليَّ  ]]١٥٣٨ص [[/عجب 

يع مقاماته مج عىلٰ لع املطَّ و رجهعاد ملامه واملشاهلقائم مقاامل الك

ّي اجلمع املالكالقارص عن  النبيِّ  ة عىلٰ لكوتيَّ ه امللوأحوا ةالشهوديَّ 

معارجه ات وكيفيَّ  قامات الكلِّ حقائق م الع عىلٰ طِّ اال الناقص عن

 رآةاملشاهد من م فالويلُّ ة. ة اجلمعيَّ ار الشهوديَّ ألطوره باوتطوُّ 

ة لقبوهلا ستعدَّ سه املنف ةمرآ ىلٰ ا عاسهنعكمل بواسطة االكا يِّ بالن

 ٰى وأقوًة ئرًة وأوسع داًة وأكمل مشاهد مجعيَّ ن أتمّ ورة يكوبالرض

 ٰى حتَّ ة، املشاهدات اجلمعيَّ  املحجوب عن لك النبيِّ ذ العًا مناطِّ 

زم بسبب مالحظة يل العوم يكون حاويًا ملقامات أُ منه الواحد نَّ إ

 زم.يل العوأُ  من ٰى تَّ ح كملا أ ة، فيكونواملحّمديَّ ل حوااأل

ة يأخذ بواسط ام يأخذ ماإنَّ  الويلَّ  أنَّ ر من رَّ  بام تقوهو بنيِّ 

 9نا كان نبيُّ ـامَّ لبه يشهد ومنه يعرف، فه ه وأنَّ نبيِّ  ةانيَّ روح

نوا رفون كاأولياؤه منه يشهدون وبه يعلة وة الكامحب اجلمعيَّ صا

 يمرائ إىلٰ  آتهمر س احلاصل من االنعكا ارعتببا متساوين له

شاهد املقابل ، فاملالعزم يلوأكمل من أُ  م. وهو اهداهتمش
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يكون كذلك،  هاعكس عليه شعاعاملن امِّ لتاالستعداد املرآته ب

 له يفال الواحد منهم كحاه التاّم، فيكون حتشبُّ بواسطة ال

ته دة مقامااهمش ىلٰ الرتقاء عنها إلعزم واويل امشاهداته مقامات أُ 

 ة. معيَّ ئصه اجلخصا وزيادة هتماماملقاحلاوية 

 :ب عنها]واجلوا النبيِّ  عىلٰ  الويلِّ ة ليَّ فض[شبهات يف أ

ولياء ة أ أفضليَّ  تدالل عىلٰ سار إليه من االلذي أش: اولأق

ل، ني وأوليائهم يرد عليه سؤامدِّ ائر األنبياء املتقس عىلٰ  9 النبيِّ 

ات مقاامل ىلٰ يف الوصول إملحتاُج ا كونف يره أن يقال: كيتقري

هبا مشاهدًا ولوالها يكون  ٰى تَّ ح واسطة توصله إليها ة إىلٰ وديَّ هالش

تلك  حيتج إىلٰ  ن مل وأكمل ممَّ أفضَل دة اها حصل له مشمل

تعداده باس ةاملقامات العلويَّ الواسطة، بل يشهد  ]]١٥٣٩ ص[[/

 ل به؟صَّ من يتو من غري احتياج إىلٰ 

ة بوَّ نقام الم إىلٰ  يصلة من مل يَّ ت أفضلصحَّ يف  كوأيضاً 

 عنه؟نحجب ومل ي يهمن وصل إل حجابه عىلٰ الن

يف  كلِّ ال فضيل؛ لتساوي من التنع ماه ال : أنَّ ل اب عن األوَّ وُجي 

ه معطي ؛ ألنَّ 9 يِّ ة النبروحانيَّ  ىلٰ ة إ املشاهدات اإلهليَّ  االحتياج إىلٰ 

يد مز  ه هلم ؤ أوليا كان  فلامَّ ، ثة  العوامل الثال ماهتم يف مقا  الكلِّ 

وا بذلك  كانحّمدّي امل القطب  الع عىلٰ الطِّ ة ادَّ وش  ه تصاص ب خ اال 

شاهدات، فال عجب مل ة لتلك ا عيَّ أكثر مج ت و ما املقا  عىلٰ  العاً أشّد اطِّ 

الختصاص ومل لك ا من مل يكن له ذ  ىلٰ تهم ع تهم وأفضليَّ مليَّ من أك

  ت.اما تلك املق  الع عىلٰ طِّ اال   ة ك القطب وال شدَّ ذل   إىلٰ يكن له النظر  

ورهم ن لقصما كا ةحجاهبم عن اسم النبوَّ ان نَّ بأ :الثاين وعن

م الكثرة، قاوحدة وال يف مقام ال ميف ألنبياء، الولئك اعن مراتب أُ 

 م عنصورّي املوجب حلجبهم عن اخلاتم بالوجود الرهبل لتأخُّ 

 مقدُّ لت م من األنبياء؛من عداهاالسم دون مقتضاه، بخالف 

نع من إطالق ما مَّ ثَ  نفال يك تم،خلاا الصورّي عىلٰ وجودهم 

ال و هلم إطالقه.املقامات املوجبة  إىلٰ وهلم م؛ لوصيهاالسم عل

السم ملانع منع من املحجوبني عن ا م عىلٰ تهن ذلك أفضليَّ يلزم م

م لغري ملقامات التي ثبت هبا االسيف اقه؛ ملساواهتم هلم إطال

ّي، حّمداملطب ف بالقالترشعليهم ب مادهتوزياملحجوبني عنه 

 ة عليهم.فضليَّ هلم األبتت فث

صل  ا ومشاهده ووصل ام شاهد ما إنَّ  الكلُّ كان  اقلت: إذ فإنْ 

 الكلُّ  ٰى حّمدّي فتساوة القطب املسبب روحانيَّ ب ه من املقاماتإلي

 لتفضيل؟اء ايف ذلك، فمن أين ج

من  رّي أسبقالصو جودكانوا يف الولـامَّ ء األنبيا قلت: إنَّ 

رته ام هو باعتبار صونَّ عنه إ خذهمأ  ]]١٥٤٠ص [[/ان القطب ك

 ه عقل الكلِّ حيث إنَّ من  عامل العقولة احلاصلة يف النوريَّ  ةويَّ ناملع

حتته من العوامل ه إمجاالً ما هو يف ما املندرج في ونفس الكلِّ 

ده وجوجودهم الصورّي عن ر وا أولياؤه فلتأخُّ . وأمَّ الً صَّ مف

معًا، فشاركوا  قامنير املباباعت عنهوا أخذن أخذهم ما صورّي كاال

ي هو ين الذلثاام باملقام وا دوهنل واختصُّ األوَّ  ملقامابياء يف األن

ة ورة اإلنسانيَّ عامل الطبيعة بالص إىلٰ نزل لـامَّ ه يل؛ ألنَّ صفمقام الت

ا مل  مامات الوحي امللكّي بمق فيه ما أمجل هناك وظهر فيهل فصَّ 

هدة ة احلاجبة عن مشايَّ احلقّ  اهدةشام املمق يف ناكه ه؛ ألنَّ يكن َثمَّ 

اإلخبار مقام  كان عنها. وهلذاام؛ لالشتغال بام هناك األجر عامل

ة وال لويَّ ليس هو من املقامات العات عامل الكون والفساد ببمغيَّ 

 نَّ ؛ ألهون عن ذلكيتنزَّ  مهممه م لعلوِّ هل اهللا؛ ألهنَّ أ  من خواصِّ 

يف جناب القدس  ستغراقواالة حلقَّ ة ااهدملش ام هو اإنَّ مطلوهبم 

 ما سواه.  ل عن كلِّ مشتغ شجناب مدهوهو 

زل  الوحي النا نساّين إىلٰ إلتدبري النوع ااء يف نبي ذا احتاج األوهل 

عليه  (ة، فأولياؤه كونيَّ لتعريف احلوادث ال  أيدي املالئكة؛  عىلٰ 

  قوا لَّ لتفصيل، فتخ ا  ك عىلٰ يع ذلمج  يشاهدون منه ) سالمم الوعليه 

ٰ  :ىلٰ اقوله تع  صفه اهللا بالعظمة يفالتي و قه خالميع أ بج
َ

َع�
َ
 ل

َ
ك

�
  َو�ِن

 
ُ
ل   إالَّ  ه عظيم يقول يف يشء إنَّ  ال ، والعظيم ] ٤ القلم: [ ٍق َعِظيمٍ خُ

قتدوا به يف مجيع مسالكه  . واما يكون من العظمة  إذا كان يف غاية

وّي  عنامل سب مع متام النحصل هلم ثّم  ة،ة والتفصيليَّ اليَّ إلمجا

خالقه  أ قّي بجميع احلقيق التخلُّ و ه التاّم ب التشبُّ م بسبصل هلااحل

  ] ]١٥٤١ ص[ [/  مّي والدموّي، ب اللحلقرالصورّي وا النسب

وهو هم  هو  انوا يف احلقيقة هم دت الصور، فك واحتَّ  دُّ فأرشكت املوا 

ملقامات  ة وا امَّ ة الت يَّ وا بذلك أهل اجلمعفصار باعتبار النسبتني، 

ة  يقيَّ قالت احل امفضل واالختصاص بالكزيد الم مهل قتحقَّ ف ة،امَّ الع

ذلك    لهق ، كام حتقَّ ولياء واأل ر األنبياء من سواهم من سائ عىلٰ 

ا  فإهنَّ  ة؛خصائصهم النبويَّ ة و م مقاماهتم اإلهليَّ من غري فرق. فافه 

ًا هبم  تكن عارف  اد� ا ج زة املرام، فاعرفه عزي حكاممقامات غزيرة األ 

يعرف   من مات ومل «: 9وله ليك بقبت ع وجالتي  فةعر امل حقَّ 

 . »ة ه مات ميتة جاهليَّ زمان  ام إم 

 :بني إرسائيل]ء ة بأنبيامَّ هذه األُ ء [مشاهبة علام

 بني تي كأنبياءمَّ ء أُ علام«: هذا الباب قوله قال: ومن 
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نبياء بني لوالية أ اهبة مش تهمَّ ية علامء أُ وال ق أنَّ ؛ ملا حتقَّ »إرسائيل

ته مَّ ء أُ لاملقة. فعطالوالية امل إىلٰ  الكلِّ  تياجاحن حيث م ئيلرساإ

ة التي افتقر لقل الوالية املطأحوا من هلم تيرسَّ  باعتبار أخذهم ما 

 ه نَّ يث إة من حتهم النبويَّ اء بني إرسائيل يف واليإليها أنبي

الية بني ق هبا وملتحقَّ ا ةيف الوالية املطلقم مقاماهت معطي الكلِّ 

ته مَّ ء أُ لاماحد من عوة. وقد يكون اليَّ ة معنوشاهب مبينهامف ،يلائإرس 

حظة مالنبياء باعتبار ض األبع من ]]١٥٤٢ص [[/ة أكثر مجعيَّ 

  مقاماته، فتنعكس  الع عىلٰ دّي وكثرة االطِّ حاالت القطب املحمّ 

 أنْ  صحَّ فد مرآته لقبوهلا، عداه شعاعات كثرية بواسطة استعلي

اء بني ن أنبيحد ملوا من امّ توأ مل احد منهم أكيكون الو

بعض الفاحصني عن هذه  ذكره ما ا حتقيقهذإرسائيل. 

بياء سائر األن عىلٰ  تنا مَّ ئأ ةوجوب أفضليَّ  مَ لِ عُ  هوب ،لغوامضا

 م.ويل العزأُ  ٰى حتَّ 

 :العزم] ويلأُ  عىلٰ  تنا تفضيل أئمَّ  ف يف[توقُّف املصنِّ 

 عىلٰ  لُّ دي ما وعنهم  9ه ة عنويَّ ث املردياويف األح

جزم  العزم بعد أنْ ويل أُ  لهم عىلٰ ضيف يف تفف توقَّ واملصنِّلك، ذ

اهللا  جهة النقل؛ فإنَّ ن م فهه توقُّ ، ووجعداهم من لهم عىلٰ بتفضي

اضع؛ ختصيصًا هلم   موقد أفردهم بالذكر يفيف الذكر احلكيم  عاىلٰ ت

م هب هصاص اختصَّ زيد اختذلك مل علفام الوالية. وإنَّ هل من بني أ 

تهم ليَّ ألفض وجبةت املحلااليكون هلم من ا جاز أنْ ه، فعلمد بفرَّ ت

ر يف ما لنظا قتأنت إذا حقَّ . ولنصُّ أخرجه ا من عدا من عىلٰ 

 ت أنَّ ك حقيقة األمر وعرفنت لهذه احلاشية تبيَّ  عليك يف تلوناه

 إنْ و الكلِّ  عىلٰ  ضلفوهلم ال طب الكلِّ وق  مركز الكلِّ  تنا أئمَّ 

 .ٰى أبأباه من 

 :]بعض بعضهم إىلٰ  ا تنئمَّ تب أمرا[أحوال 

 أنَّ  مَت ض فقد علبع مراتبهم بعضهم إىلٰ  أحوالا مَّ وأ 

؛ الكلِّ  ىلٰ األصيل والفضل النبيل ع فرشالله  9 حمّمداً 

عده ب إليه. وكذلك جيب لعيلٍّ  الكلِّ واحتياج  عن الكلِّ الستغنائه 

ن احلسواة. واسامل هده؛ لعلَّ باقي أوال ة إىلٰ بنسما جيب له بال

ي فيهام ما  جيرأبيهامك بعد كذل واحلسني  ]]١٥٤٣ص [[/

وجوب مساواهتم  هر ظااقي التسعة فالا بوأمَّ ا سبق. جيري فيه؛ مل

ت، امالإليهم يف حتصيل الكلوالية؛ الحتياج اخللق يف درجة ا

ديثهم يف أحا ءجاصل تكميلهم هلم. وحيفيجب تساوهيم يف ما به 

د علمنا واح«:  الصادقعن  روي ك، كاملذ ىلٰ ع ا يدلُّ ممَّ 

اه  معنويف ،»لناوَّ جيري آلخرنا ما جيري أل«، »دء واحنحن يشو

 ل بذكرها.طوِّ نُ ال ة أحاديث كثري

من   ىلٰ خلتم زيادة ترجيح عخاتم ا للقائم باألمر  ولعلَّ 

 زيادةً الكامل  ئصأعطاه اهللا من خصاا بسبب م قبله من آبائه 

ب لوجو ة؛عيَّ الرق هلا بأحوال  تعلُّ ة المَّ الح األُ ص تمُّ ما به ي ىلٰ ع

اء يف  وج( : فيه، وهلذا قالليهم ج إاالحتيا قساواة يف ما به يتحقَّ امل

 ،إظهار الدعوةو ،وهي قيامه بالسيف )تحاالقائم من مرجِّ 

 ،حواالختصاص بالفتو ،ءاألعدا والظهور عىلٰ  ،اليةالو وختم

ما منهم  وأنَّ  ،لقة اخله جلمللدعوم وعم ،بجهادهاإلسالم  وعلوُّ 

ن ارجحزيادة  هامه، وذلك كلُّ هور أيَّ ته وظبدول برشَّ  من إالَّ 

لع صالح ال يطَّ د به ومهبا؛ لعلم تفرَّ  اهللاه وخصائص خصَّ   له

 ل من إدراكها من غري نقصانلعقون البرش وال تتمكَّ عليها ا

 رسٌّ  هفإنَّ فاعلم ذلك؛ عليهم،  مراتبهم من ملزاياهم وال حطَّ 

 ب.حمجو

*   *   * 

 :  

 هـ): ٣٨١شيخ الصدوق (ت ن/ اليالدِّ كامل 

 عرص: لِّ ك حدة اخلليفة يفوب وجو] ]٤٠[[ص 

دة ثبت به، ومعه خليفة واح ) إشارة إىلٰ : (خليفةويف قوله 

ة، كثري ةأئمَّ تكون يف وقت واحد  من زعم أنَّه جيوز أنْ  قول طال إب

 كمة ما قالوهنت احلو كاحد، ولالوا ىلٰ ع اهللا  قترصوقد ا

واوع لدعواهم،  اذٍ ا ُحم ودعوانالواحد،  عىلٰ  اهللا  يقترص عنه مل ربَّ

ح قولنا دون قرآن يُ  الإنَّ ثّم  قابلتا ثّم قوهلم، والكلمتان إذا ترجِّ

 .كان الرجحان أوىلٰ  ،بالقرآن ٰى األُخر ا عىلٰ حدامهح إرجَّ 

*   *   * 

َم آعَ وَ :  إنَّ قوله ]]٤٥[[ص 
�
  َدمَ ل

َ ْ
 ْسمَ األ

� ُ
  اهَ اَء �

اٍن كثرية عء مسامولأل ،ة د به أسامء األئمَّ ، أرا]٣١ بقرة:[ال

ألسامء أوصاف وليس من اآلخر، ول يها بأوىلٰ حد معانأ  وليس

 ر.اآلخمن  األوصاف بأوىلٰ أحد 

 هاة كلَّ اف األئمَّ وصأ  بحانه علَّم آدم ساألسامء أنَّه  ٰى فمعن

هلا و شجاعة وال ٰى تقوحللم والعلم وام الأوصافه ومنا، رهخآأوَّ

يف  اهللا  به كتامثلب لسخاء والوفاء، وقد نطقمة واوالعص

رْ  :، كقوله ء ء األنبياامأس
ُ
ك

ْ
ِكتَ َواذ

ْ
ُه  ااِب إِبْرَ  ِ� ال

�
ِهيَم إِن

 
َ
� 

َ
 نَِ�ي�ا ِصد�  ن

ً
رْ ]، ٤١: م[مري �يقا

ُ
ك

ْ
ِكتَ   ِ� َواذ

ْ
ِب اال
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 إِْسمَ 
َ

 اِ�يل
�
 � هُ  إِن

َ
 َص ن

َ
وَ اِدق

ْ
ِد ا�

ْ
 وَ ع

َ
 رَسُ �

َ
 ن

ً
  � نَِ�ي�ا وال

َ
 َو�

َ
ُ�ُر  ن

ْ
 يَأ

 
َ
ل
ْ
ه

َ
 ا�بِ  هُ أ

َ
ال  ا�ز� ةِ وَ ص�

َ
� 

َ
دَ ةِ َو�

ْ
 ِعن

َ
ْر ِ�  �َر��ِه َ�رِْضي�ا  ن

ُ
ك

ْ
َواذ

ِكتَ 
ْ
هُ اِب ال

�
ِر�َس إِن

ْ
  إِد

َ
 نَِ�ي�ا  �

ً
يقا  ِصد�

َ
ْعنَ  �ن

َ
 َوَر�

َ
 اهُ َم�

ً
 � َعِلي�ا نا

 وَ  : ولهوكق، ] ٥٧ - ٥٤يم: [مر
ْ
 اذ

ُ
ِكتَ  ْر ِ� ك

ْ
ُه   و�ٰ اِب �ُ ال

�
إِن

 
َ
� 

ْ ُ
� 

َ
 ن

ً
صا

َ
  وَ ل

َ
� 

َ
 ن

ً
وِر  ااَديْناهُ ِمْن جَ َونَ  � اي�  نَ�ِ  رَُسوال نِِب الط�

مَ 
ْ
�
َ ْ
�ْنَ األ ر�

َ
ي� ِن َوق ِ

َ
ُ ا َووََهبْنَ  �ا اهُ �

َ
تِنَ  �

َ ْ
خَ ِمْن رَ�

َ
  هَ اهُ ا أ

َ
اُرون

هم بام محدو ل ُس فوصف الرُّ ]، ٥٣ -  ٥١ريم: م[ � نَِ�ي�ا

ن ذلك وكا، ةكيَّ ة واألخالق الزن الشيم املرضيَّ فيهم من كا

 ها.لَّ آدم األسامء ك م اهللا ءهم كذلك علَّ ساموأ أوصافهم 

األسامء ووجوه  يضًا أنَّه ال وصول إىلٰ واحلكمة يف ذلك أ 

ك، ذل إىلٰ  هوجِّ ع، والعقل غري متبادات إالَّ من طريق السامستعاال

ل إىلٰ قريب  د أوعي من بصاً خش اقلع ه لو أبرصألنَّ   ملا توصَّ

جعل ق السامع، فطرين ل إليه إالَّ مسبي وال استخراج اسمه

كان كذلك أبطل به  لـامَّ اخلليفة السامع، و العمدة يف باب  اهللا

خلليفة ا ةمن طريق اآلراء، وقضيَّ يار االختيار إذ االخت باب

 بهفصحَّ ، عامالس وضوعة عىلٰ ألسامء مسامء وااأل ىلٰ موضوعة ع

ا واإل نصِّ أنَّه يصحُّ بالنا يف اإلمام ه مذهبومع ب باشارة، فأمَّ

م� َعرَ  :ر يف قوله إلشارة فمضما
ُ
� ٰ

َ َ
ُهْم �   ضَ

َ
َمال

ْ
ةِ ئِ ا� َ� 

لشخص واإلشارة، ا اب العرض مبنيٌّ عىلٰ ]، فب٣١[البقرة: 

 رة والنصِّ اإلشا ٰى صحَّ معن، فعسمال مبنيٌّ عىلٰ  سموباب اال

 . اً عمجي

م�  : قال اهللالذي ض اوللعر
ُ
� ٰ

َ َ
ُهْم �

َ
  َعَرض

ْ
 مَ ا�

َ
ةِ ال

َ
 ئِ�

اه يف باب شخاصهم وهيئاهتم كام روينحدمها عرض أ ان: أ نيمع

هم عرض يكون  آلخر أنْ ، والوجه ايثاق والذرِّ أخبار أخذ امل

الفينا، وم من خمه ققولة والنسبة كام يصفاملالئكة من طريق ال ىلٰ ع

 .يامن بالغيبةاملالئكة باإل هللا اد ااستعبصل حيني يعنفمن كال امل

ِ�ئُ  :له يف قوو
ْ
ن
َ
ْسمَ ِ� بِ وأ

َ
 اِء هؤُ أ

َ
تُْم َص ال

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 قِ�َ ادِ ِء إِن

 ِحَكم كثرية: 

ل دها: أنَّ اهللا أح ة أسامء األئمَّ  ئكةلتعليم املال آدم  أهَّ

، دم آسامئهم عن م أ تعلُّ الئكة لامل لوأهَّ ذكره،  عاىلٰ ت عن اهللا

م ز املعلِّ حيِّ  يفدم ن آئكة، فكادم علَّم املالآدم وآم علَّ  هللا فا

 ه القرآن.مني، هذا ما نصَّ عليعلِّ حيِّز املت وكانوا يف

حَ : وقول املالئكة
ْ
 ُسب

َ
 ال

َ
ك

َ
مَ  ان

ْ
َ ِعل

َ
 مَ  �

�
 ا عَ ا إِال

�
  ْمتَنَ ل

َ
ك

�
ا إِن

َت ا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
َكِ  َعِليمُ ل

ْ
ة أبني دليل و فيه أصحُّ  يمُ ا� ز ه ال جيوأنَّ  لناحجَّ

 م فهوأوصا]] ٤٧[[ص ة /ئمَّ األ يقول يف أسامء حد أنْ أل

مالئكة أجوز، ولو جاز ألحد ذلك كان لل ،ليم اهللا إالَّ عن تع

ا ينايف التوحيد، ه ممَّ ع فيأنَّ الرش عىلٰ حوا اهللا دلَّ تسبيحهم سب لـامَّ و

 نقرآلا يوجد يفال  التنزيه وباب  اهللا زيهتسبيح تننَّ الك أ وذل

ح قدد واللتوحيال اإلبط ضمتعرِّ أو ملحد أو  ل جاحدد قوإالَّ عن

 يقولوا:  يعلموا أنْ كفوا إذ مل فيه، فلم يستن
َ

َ عِ  ال
َ

َم �
ْ
، فمن ال

انوا شهداء اهللا ، وكاهللا عليه بمالئكتهعلم ما ال يعلم احتجَّ تكلَّف 

ل نَّاموإ يا واآلخرة،لدن اعليه يف  عىلٰ  مهم ئكة إلعالالاهللا امل أهَّ

ا  يَ  : الن، فق يعلموم الأهنَّ وافهم بالعجز د اعرتم عنلسان آد

 ِ�
ْ
ن
َ
 آَدُم أ

َ
ُهْم بِأ

ْ
 . ائِِهمْ ْسمَ ئ

*   *   * 

 إشكال:  ردُّ  ]]٥٣[ص [

ة  األئمَّ تم يفقالوا: ولِـَم أوجب ن من معارضة خصومنا أنْ وكا

 ءبياألنايف جائزًا ن ذلك كاتم أنَّ أنكرام يف األنبياء، فًا ما كان واجب

يشبه  فغري جائز أنْ  ءانبيليسوا كاأل ةئمَّ األة فإنَّ األئمَّ  ز يفوغري جائ

جائز يف  أنَّه ليالً مقنعًا عىلٰ بحال األنبياء فأوجدونا دة ل األئمَّ حا

ة حال األئمَّ  نم ل فيام شبَّهتمُس والرُّ ياء ان جائزًا يف األنبة ما كاألئمَّ 

لشكل شكل باس النَّام يقاإ، ولُس الرُّ بياء وألنباه ايسوا بأشين لالذ

لكم كم يف ذلك، ولن يستقيم وادع ل، فلن تثبتباملثثل وامل

دليل إالَّ ب بحال األنبياء ة يف تشبيهكم حال األئمَّ قياسكم 

 ؟مقنع

نا قد جهلوا فيام خصوم: إنَّ -هللا أهتدي وبا -فأقول 

ر ظوالنتمييز ال ن أهلكانوا م مأهنَّ  به من ذلك، ولو ناعارضو

ومن  همسائالعصبية لرؤزالة وإ اح العنادر بإطردبُّ ر والتكُّ فالتو

م من أسالفهم األنبياء فهو  ما كان جائزًا يف  كلَّ لعلموا أنَّ  تقدَّ

ة القذَّ حذو النعل بالنعل وة واجب الزم يف األئمَّ ]] ٥٤ص [[/

ة، وذلك أنَّ   ةئمَّ واأليضهم ة ومغمَّ األئول ألنبياء هم ُأصا بالقذَّ

 ىلٰ ع  تعاىلٰ ة اهللاحجَّ لقائمون بؤهم واوصيانبياء وأ ألء الفاخهم 

حدود[ه و]رشائعه ما حجج اهللا و ن يكون بعدهم كيال تبطلم

ولو وجبت  واألمر هلم الزمًا، العباد قائامً  لتكليف عىلٰ دام ا

جائز  فغري بياء هم حجج اهللانأليقول: إنَّ ا لقائل أنْ  جلازاملعارضة 

 ه أنْ ول ء،بيا كاألنياء والألنبليسوا با ذ إاهللا ة حججئمَّ ون األيك أنْ 

ة  األنبياء كانوا أئمَّ ة ألنَّ أئمَّ وا مُّ َس يُ  غري جائز أنْ : فاً يقول أيض

 أنْ ، وغري جائز أيضًا ة كاألنبياءكونوا أئمَّ وهؤالء ليسوا بأنبياء في
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 باملعروفمر واألسول من اجلهاد الربه قوموا بام كان يقوم ي

 يسواذ لعة إيالرش بوابذلك من أ  غري ىلٰ إن املنكر عوالنهي 

يكثر  ملحال ممَّاثّم يأيت بمثل هذا من ال، ُس رُ ب كالرسول وال هم

ه كانت هذه كلُّ  فسد هذا فلامَّ ب بذكره، تعداده ويطول الكتا

 اده. كفس ضة من خصومنا فاسدةاملعار

ح بعدونُ  اآلن بنيِّ ثّم نحن نُ  ء  يا بني األنب التشاكل ه أنَّ ا كلِّ هذ  وضِّ

كام كانت  خللق ا م حجج اهللا عىلٰ أهنَّ  مهم لزضح، في واة بنيِّ ئمَّ األو

زوم فرض  باد، وفرض طاعتهم الزم كل الع جه عىلٰ جَ األنبياء ُح 

طِ  :وذلك قول اهللا طاعة األنبياء، 
َ
طِ أ

َ
  يُعويُعوا اَهللا َوأ

َ
ا ا�ر�ُسول

 
ُ
  وِ� َوأ

َ ْ
�ُ األ

ْ
ِر ِمن

ْ
وْ وَ : تعاىلٰ  ، وقوله] ٥٩ساء: [الن  مْ �
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ُهْم ل

ْ
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ْ
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ة بعد  ر هم األوصياء واألئمَّ ]، فوالة األم ٨٣النساء: [

  ل، وأوجب عىلٰ لرسواعة ان اهللا طاعتهم بط د قر، وق 9 الرسول 

  ىلٰ كام أوجب عل، رسوال ه من فرض جبما أو  ضهممن فر عباد ال

يف قوله:    طاعته  هم من علي ه رسول ما أوجب ال طاعة من  العباد 

 ِط
َ
 يُعوا اهللاَ أ

َ
ِطيُعوا ا�ر�ُسول

َ
  َمْن يُطِ ثّم قال:  ،  َوأ

ْ
د

َ
ق
َ
� 

َ
ِع ا�ر�ُسول

 
َ
 اهللاَ طَ أ

َ
]]  ٥٥ص [[/ ة األئمَّ ]، وإذا كانت ٨٠اء: [النس اع

فه من  ن خل م  ده وعىلٰ شاه يوملبالرسول   لحقمل ي   من  عىلٰ   اهللا  ججَ ُح 

من   ه لزممل يشاهده يف عرص من ة عىلٰ ن الرسول حجَّ كا ه كام بعد

ا  فقد تشاكلو 9رسول حمّمد ة ما لزم من طاعة الئمَّ طاعة األ

ة فقد  األئمَّ  ل من كان الرسول أفض وإنْ واستقام القياس فيهم 

ة واالا يف تشاكلو   جلَّ (اهللا كان إذ  لفرض، وا والفعلسم احلجَّ

 جَ : هيمقوله إلبرا ب ة مَّ أئ لُس الرُّ  ٰى سمَّ  قد  )ؤه ثنا 
�

 إِ�
ُ
 �ِ اِعل

َ
اِس  ك

�
لن

 إِمَ 
ً
ل   عاىلٰ وقد أخربنا اهللا تبارك وت ]، ١٢٤قرة: [الب  اما أنَّه قد فضَّ

  : تعاىلٰ رك و بعض فقال تبا عىلٰ  ل بعضهمُس نبياء والرُّ األ
َ

ك
ْ
تِل
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ُ
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ْ
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 ]، وقال: ٢٥٣[البقرة: 
َ
ق
َ
 َول

َ
 ف

ْ
 د

َ
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ْ
ل

�
 ا���ِ ض

َ
ض

ْ
ٰ ا َ�ع

َ
  ي�َ� �

ٍض 
ْ
ة وإنْ ]، فتشاكل األنب ٥٥ رساء:اآلية [اإل ...  َ�ع   ياء يف النبوَّ

صياء،  واألوكذلك تشاكل األنبياء ض، ون بعضهم أفضل من بعكا

  ىلٰ ع ياءاألنب علبف  شهد ياء واستال األنب ة بح ئمَّ ألال اس حقا فمن 

له استشهاده بالذي  تقام أصاب يف قياسه واس  د فق ة ئمَّ فعل األ

 . األنبياء واألوصياء  اه من تشاكلوصفن 

 جه آخر إلثبات املشاكلة:و

ة شاكل األئمَّ من تحقيقة ما رشحنا  ووجه آخر من الدليل عىلٰ 

 ه: يف كتاب يقول ىلٰ عاك وتبارت أنَّ اهللا ياء واألنب
َ
ق
َ
 ل

ْ
 د

َ
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َ
  ن
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 وِل اهللاِ سُ رَ   ِ� ُ�مْ ل
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: ]، وقال تعاىلٰ ٢١زاب: [األح ةٌ َحَسنَة
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ُ
ذ

ُ
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َ
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ُ
هَ ا ر�ُسول

َ
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ْ
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َ
ُه ف

ْ
 ُهوااُ�ْم َ�ن

 9رسول اهللا  ٰى هبد  ديهنت أنْ  نا اهللا ]، فأمر٧ :[احلرش

 من 9ل اهللا راها رسو ما أجحدِّ  عىلٰ  ة][اجلاريمور ي األُ ونجر

ا ذكرنا من ق ملاملحقِّ  9ُسوِل اهللا ِل رَ وْ قَ ِمْن  انَ َفكَ فعل، و أ  لقو

َلِة ِمنِّي َكَمنْزِ  ِيلٍّ قال: «َمنِْزَلُة عَ  ة أنْ ياء واألئمَّ تشاكل األنب

 9 هللاا رسول المن»، فأع َنبِيَّ َبْعِديُه َال نَّ ِإالَّ أَ  ٰى وَس َهاُروَن ِمْن مُ 

 ورسوالً  انبي�  ارونان هون وكراهبهه شبَّ وقد  ليس بنبيٍّ  اعلي�  أنَّ 

 .ن األنبياء عة م[و]كذلك شبَّهه بجام

َثن٥٦َص [[/ ُد ْبُن ُموَس ]] َحدَّ ِل ْبِن املُ  ٰى ا ُحمَمَّ ، َقاَل: تََوكِّ

َثنَا عَ  ْعَدآَباِديُّ ْنيِ َس ِيلُّ ْبُن اْحلُ َحدَّ ثَ َل: حَ ، َقا السَّ بِْد َأِيب عَ ُد ْبُن َأْمحَ  نَادَّ

دِ ُحمَ بِيِه  أَ نْ ، عَ ِقيُّ ْلَربْ  ااهللا َثنَا َعبُْد املَ : حَ ْبِن َخالٍِد، َقاَل  مَّ لِِك ْبُن دَّ

َة هَ  ، َعْن أَ اُروَن ْبِن َعنَْرتَ يْبَاِينُّ ِه، الشَّ ِن َعْن َعبِْد اهللا بْ بِيِه، َعْن َجدِّ

ْن أَ  دَ َرا أَ : «َمنْ َفَقاَل  9ِل اهللا َرُسو نْدَ  عِ ُجُلوساً نَّا كُ  َعبَّاٍس، َقاَل: 

يَم ِيف ِحْلِمِه،  إِْبَراهِ   ِيف ِسْلِمِه، وإَِىلٰ ُنوٍح   ِعْلِمِه، وإَِىلٰ ِيف  مَ آدَ  إَِىلٰ َر َينْظُ 

اَل:  َهَذا»، قَ  ْر إَِىلٰ ظُ نْ  ُزْهِدِه، َفْليَ َداُوَد ِيف  ِه، وإَِىلٰ ِيف فَِطاَنتِ  ٰى ُموَس  وإَِىلٰ 

. فإذا ِمْن َصبٍَب ُر دِ نْحَ َام يَ نَّ  َكأَ بََل قْ أَ  دْ ٍب قَ  َطالِ ُن َأِيب ِيلُّ بْ َذا عَ إِ فَ  َناَفنََظرْ 

باألنبياء  ة األئمَّ  أحدًا من 9 ه رسول اهللاشبِّ يُ  م أنْ استقا

ل، ُس جميع األنبياء والرُّ ة به مجيع األئمَّ شبِّ ل استقام لنا أن نُ ُس لرُّ وا

غيبته  يف ا نماناحب زشكل ص قد ثبتوهذا دليل مقنع و

بة  غينَّ ك أة، وذللغيباهبم  قعتون ممَّ ريه وغ  ٰى غيبة موسب

ي دبري من الذهة الطواغيت لعلَّة التمن ج صاحب زماننا وقعت

منا ذكره يف الفصل  ل. قدَّ  األوَّ

ء نبياة واألشاكل األئمَّ معارضة خصومنا يف نفي تد فِس وممَّا يُ 

وصياؤهم كان أ  9 نابيِّ ن رصقبل عموا ين تقدَّ ل الذُس أنَّ الرُّ 

ة ةيَّ صام بوق  ويصٍّ  ، فكلُّ أنبياء  من وقت وفاة آدم  مهدَّ تق حجَّ

 آدم كان شيث ابنه، ويصِّ  ، وذلك مثلاكان نبي�  9نا نبيِّ  رصع ىلٰ إ

  ومثل ويصِّ ، اوكان نبي�  9حمّمد  وهو هبة اهللا يف علم آل

  ه وصيَّ ان ك يم إبراه ، ومثلاام ابنه وكان نبي� ان سك  نوح

ء ألنَّ يانبا أ يكونو مل  نايِّ نب ءصياووأ ، اي� ان نبابنه وك إسامعيل

مًة له األُمم كرا ]] خامتًا هلذه٥٧ص [[/ ّمداً جعل حم اهللا 

فيام ة كام تشاكلوا بالوصيَّ ة واألنبياء كلت األئمَّ وتفضيالً، فقد تشا

منا ذكره   لويصُّ وا ،ويصٌّ إلمام وا ويصٌّ  شاكلهم، فالنبيُّ من تقدَّ



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ......................................................................................... ٣٤٢ ة  /األئمَّ  مباحث عامَّ

ألشكال ا يفيس ة، فلحجَّ  ماإلماة وحجَّ  والنبيُّ مام، إ لنبيُّ إمام وا

 ة واألنبياء.األئمَّ أشبه من تشاكل 

صياء  بتشاكل أفعال األو 9اهللا خربنا رسول وكذلك أ 

م وتأخَّ  ة يوشع بن نونفيمن تقدَّ مع   ٰى موس ويصِّ  ر من قصَّ

 يصِّ و ني ؤمناملري ة أموقصَّ  ٰى وسء بنت شعيب زوجة مصفرا

 اءنبيسل األاب غ، وإجيبكر أيب نتائشة بمع ع 9ل اهللا رسو

 وصياءهم بعد وفاهتم. أ 

ثَ َح  قَّ نَا َعِيلُّ ْبُن َأْمحَ دَّ َثنَاُق َد الدَّ ِسِم، ا َمحَْزُة ْبُن اْلَقا، َقاَل: َحدَّ

َثنَ ُبو َثنَا أَ َحدَّ  َل:َقا، اِزيُّ ِد الرَّ  ْبُن اْجلُنَيْ َعِيلُّ ا َأُبو اْحلََسِن َقاَل: َحدَّ

ا، َعْن َعبِْد الرَّ ِيلٍّ عَ ُن ُن بْ َس ْحلَ نَا اثَ َحدَّ  :، َقاَل اَنةَ َعوَ   ِق، َعْن َأبِيِه، َعنْ زَّ

ْمحَنِ  َىلٰ ِمينَا َموْ   ، َقاَل:ِد اهللا ْبِن َمْسُعودٍ ْبِن َعْوٍف، َعْن َعبْ  َعبِْد الرَّ

  ْغِسُل : «يَ ؟ َقاَل َذا ِمتَّ َك إِ لُ َغسِّ يُ   َمنْ وَل اهللا: َيا َرُس 9بِيِّ لنَُّقْلُت لِ 

 ْبُن وَل اهللا؟ َقاَل: «َعِيلُّ ا َرُس : َفَمْن َوِصيَُّك يَ ُت لْ قُ  ُه»،ِصيُّ وَ يٍّ َنبِ  لَّ كُ 

«َثَالثَِني  ا َرُسوَل اهللا؟ َقاَل: ْم َيِعيُش َبْعَدَك يَ ِيب َطالٍِب»، ُقْلُت: كَ أَ 

 ثِنيَ َثَال  ٰى ُموَس   َبْعدَ َعاَش  ٰى َس ُمو َوِيصَّ  َن ُنونٍ إِنَّ ُيوَشَع بْ ، فَ َسنَةً 

،  ٰى ُة ُموَس َزْوجَ اُء بِنُْت ُشَعيٍْب رَ فْ  َص َليْهِ ْت عَ َخَرَج ، ونَةً َس 

َها  ُمَقاتِلِيَها وَأَرسَ ، َفَقاَتَلَها َفَقتََل َحقُّ ِمنَْك بِاْألَْمرِ ْت: َأَنا أَ َفَقالَ 

 اا وَكذَ َكذَ   ِيف َعِيلٍّ  َىلٰ ُج عَ ْخرُ تَ  َس َبْكرٍ  َة َأِيب َها، وإِنَّ اْبنَْرسَ َفَأْحَسَن أَ 

َها َفيُ اتِلِ ُلُه َفيَْقتُُل ُمقَ اتِ قَ تُ تِي فَ ُأمَّ  ِمنْ  فاً َألْ  َها، ْحِسُن َأْرسَ يَها وَيْأِرسُ

 ِ� �ُ  :اهللا وفِيَها َأْنَزَل 
َ
ْرن

َ
 َوق

َ
ن� َوال نَ  تََ�� يُوتِ�ُ

ْ
 ج

َ َ�� تَ ]] ٥٨ ص[[/
ْ
 اِهِلي� َج ا�

ُ ْ
َيْعنِي ]، ٣٣ب: احز[األ و�ٰ ِة األ

ة واألنبياء ألئمَّ ني اب تقد ثب لشكلا ا، فهذ»ٍب يْ عَ َت ُش  بِنَْصْفَراءَ 

ائزًا يف األنبياء ما كان ج كلُّ الصفة والنعت والفعل، وسم وباال

ة ة حذوئز جيري يف األئمَّ فهو جا ة. النعل بالنعل والقذَّ  بالقذَّ

  * *   * 

 : ـ)ه٣٨١(ت ق يخ الصدوعاين األخبار/ الشم

ل أه  إنَّ  : لكتاب ا اذ ه  فمؤلِّ  يلٍّ د بن ع مّ قال حم  ] ] ٢٥٩[[ص 

أفتوهم  ام وربَّ  ، احلقِّ  رِّ بمُ شيعة خيتلفون ولكن يفتون ال ال   تي الب 

  .ة رمحة للشيعة والتقيَّ   ، ة م فهو للتقيَّ فام خيتلف من قوهل  ، ة تقيَّ بال 

*   *   * 

 هـ):٤١٣الشيخ املفيد (ت  ة/يَّ لعكرباملسائل ا

نا  عمجأ  دسائل: ق ل القا ون:رشبعة والعسألة الراامل ]]٧٩[[ص 

ل هم ن، فهغري أموات يعون ويسمعو أحياء ج حلج اأنَّ  عىلٰ 

 باقيًا؟ ٰى يف الثر كون احليُّ يف قبورهم؟ فكيف ي

م عندنا أحياء يفواجلوا ، يبلغهم  ات اهللا  جنَّة من جنَّب: أهنَّ

ء اخلرب جا دهم، كامهه من مشامن بعيد ويسمعون ليهملسالم عا

 يف ني، واللِّ حار لقبودنا يف اعنوا يسلفصيل، والت نًا عىلٰ لك مبيِّ بذ

  مشاهدهم  ىلٰ جاءت العبادة بالسعي إ نَّامساكنني، وإ ٰى الثر

 جعل الثواب عىلٰ دًا، وم امتحانًا وتعبُّ واملناجاة هلم عند قبوره

هم دار وها عند فراق حلُّ لتي لمواضع اواإلعظام لالسعي 

 إىلٰ  باحلجِّ  قخللا د اهللاتعبَّ  زاء. وقددار اجل قاهلم إىلٰ انتوتكليف، ال

  د واألمصار، وجعله بيتاً البالم والسعي إليه من مجيع احلرا بيتال

حيويه ال  كان اهللا  جًا، وإنْ ، ومقامًا معظًَّام حمجوله مقصوداً 

فكذلك جيعل   كان،أقرب من ممكان  ىلٰ مكان، وال يكون إ

 مل تكن نْ صودة، وإوقبورهم مقة، ورمز ة مَّ د األئمشاه

 . ةحالَّ فيها  مادهة، وال أجسراوجم هلاهتم ذوا

*   *   * 

د كان أمري  سأل فقال: ق و  ة السادسة والثالثون: ملسأل ا   ]] ٩٨ص [[

ة  حد ومجيعهم أئمَّ يف زمان وا  سن واحلسني املؤمنني واحل 

احد؟  قت و [يف و هم مجيعًا واجبة طاعت فهل كانت  ص عليهم، منصو 

   ذلك؟ يف ل  ا حل ف ا وكي   بعض؟   ة] عىلٰ ضهم واجب نت طاعة بع كا   وهل 

كانت  9هللا  الطاعة يف وقت رسول اك: أنَّ عن ذل بواواجل

سواه،  ة دون منواألمر له خاصَّ  ة دون غريه،له من جهة اإلمام

،  ؤمنني مري املصارت اإلمامة من بعده أل 9ُقبَِض  فلامَّ 

صارت  ُقبَِض  فلامَّ  ة له،عيَّ ة رداه من الناس كافَّ من عو

يه ة ألخرعيَّ  كاذ ذإ احلسني و،  يلٍّ بن عحسن مامة للاإل

صار  ُقبَِض احلسن  فلامَّ ]] ٩٩، /[[ص احلسن 

  نام، وهكذا حكم كلِّ األ مًا مفرتض الطاعة عىلٰ إما  حلسنيا

ا مامة معًا، وكانواإل اجلامعة يف تشرتك ام وخليفة يف زمانه، وملإم

 ه.الذي ذكرنايب رتتال ا عىلٰ معه

 إلمامةنَّ اأ  ىلٰ إ ماميَّةإلا نابصحامن أ قوم وقد ذهب  فصل:

 واحلسن  ؤمنني ري املوأم 9كانت لرسول اهللا 

واألمر والتدبري كان  ت واحد، إالَّ أنَّ النطقيف وق  سني واحل

ة حياته دو 9 نبيِّ لل التدبري ألمري مر ولك كان األهنم، وكذمدَّ

اإلمام  ، وجعلواواحلسني  ن حلسدون ا  ؤمننيامل

وهذا خالف يف   اطقًا،ل نوَّ األ ًا، وجعلواتامص هاحبقت صيف و

مناه. األصلعبارة، و  ما قدَّ

*   *   * 
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 هـ):٤١٣قاالت/ الشيخ املفيد (ت أوائل امل

 وعصمتهم ة قول يف والة األئمَّ ال - ٣٨]] ٦٥[[ص 

 تيار؟ االخأو  ل واليتهم بالنصِّ ، وهوارتفاعها

ب جواو ة ئمَّ ة األعصمة والس بواجب : إنَّه ليقولوأ 

ستحالة هم الرعايا وفضلهم فيه عىلٰ  ونهلَّ ا يتوم ميععلمهم بج

ليس فيام هو رئيس عليه فيه، والفاضل  ىلٰ رئاسة املفضول ع

عل اهللا جي ئز أنْ أعياهنم، وجا عىلٰ  نصُّ بواجب يف واليتهم ال

]] ٦٦[[ص ا /وهذ ، عصومنيامل ةاألئمَّ  هم إىلٰ تياراخ

 عىلٰ  نصَّ يوجبون الت خوبن بنو، ويَّةاإلمامر ذهب مجهوم

 .ة  األئمَّ ونه يفة كام يوجبوالة األئمَّ أعيان 

*   *   * 

ل واألنبياء ُس الرُّ  القول يف صدق منامات - ٤٥]] ٧٠[[ص 

 نهم واألحالم:ات عهبُ وارتفاع الشُّ  ة ئمَّ واأل

 صادقة ال ة ألئمَّ وا ألنبياءال وُس رُّ لل: إنَّ منامات اوأقو

ءت ذلك جام، وبحالألاعصمهم عن  اىلٰ ع تاهللا إنَّ تكذب، و

ا القول هذ ور واالنتشار، وعىلٰ الظه عىلٰ  األخبار عنهم 

ا موأصح اإلماميَّةعة فقهاء مجا تكلِّموهم فال اب النقل منهم، وأمَّ

عتزلة ملابًا. واومسألة فيه وال ج وال ًا وال إثباتاً نفي أعرف هلم

 ا فيه. ها ختالفنبأرس 

*   *   * 

ة ألنبياء واألئمَّ ل واُس الرُّ  املتحلقول يف اا - ٤٩ ]]٧٢ص [[/

 حواهلم بعد املامت: م وأاآلال

ة من وأنبياءه واألئمَّ  من البرش ل اهللا تعاىلٰ ُس ول: إنَّ رُ وأق 

ات، هلم اللذَّ دث قهم اآلالم، وحتتلح خلفائه حمَدثون مصنوعون

هبم  حيلُّ لزمان، ومرور ا ، وتنقص عىلٰ ذيةم باألغمي أجسامهنوت

 وحيد.هذا القول إمجاع أهل الت عىلٰ ناء، والف همجيوز عليت وملوا

ا فويض وطبقات الغالة، وأمَّ الت ون إىلٰ وقد خالفنا فيه املنتم

م ُينَقلون من حتتأحواهلم بعد الوفاة ف رتاب فيسكنون ال إهنَّ

ياء نون فيها أحيكو، فاىلٰ ة اهللا تعهم وأرواحهم جنَّجسامبأ

احلي من صق هبم يلح منون بتبرشيس ت،املام يوم مون إىلٰ يتنعَّ 

ن يرد عليهم مبالكرامات وينتظرون من قونه ُأممهم وشيعتهم، ويل

ة واألئمَّ  9 الديانات، وإنَّ رسول اهللاأمثال السابقني من ذوي 

ر يف دا ال شيعتهمحوم بعد الوفاة أ عليه ٰى ة ال خيفاصَّ ه خمن عرتت

م كال ونل، ويسمعحا بعد االً ك حلذ هلم اىلٰ اهللا تع لدنيا بإعالما

مةاجي املن  ام بلطيفة من لطائف اهللالعظ هلم يف مشاهدهم املكرَّ

د كام وتبلغهم املناجاة من بع نهم هبا من مجهور العباد،بي تعاىلٰ 

 لة اآلثارمحة وكافَّ  ميَّةإلمااذا مذهب فقهاء وه جاءت به الرواية،

،  قاالً ل مبمن ق هم ي مه ملتكلِّ ]] في ٧٣ ست أعرف /[[صول منهم،

من  خالف فيه، ولقيت مجاعة  بخت بني نوعن  نيوبلغ

، وقد قال اإلمامة أيضًا يأبونه ىلٰ ن ينتمي إين عن املعرفة ممَّ قرصِّ امل

 وَ  اجلملة:  يام يدلُّ عىلٰ ف اهللا تعاىلٰ 
َ

َسَ�� ال
ْ َ
�   ِ

�
 ا�

ُ
تِل

ُ
ِل  يِ� َس�ِ  وا يَن ق

وَ  اهللاِ 
ْ
�
َ
 بَ أ

ً
يَ اتا

ْ
ح

َ
 أ

ْ
 ل

ْ
ورْ  يُ مْ هِ َر��  دَ اٌء ِعن

ُ
 َزق

َ
  � ن

َ
اُهُم اُهللا  ا آتَ مَ  بِ رِِح�َ ف

 
َ
ِلهِ ِمْن ف

ْ
ِ� ض

ْ
 بِا َو�َْستَ�

َ
 ون

َ
يَن � ِ

�
وا بِِهْم ِمنْ �

ُ
َحق

ْ
  ْم يَل

�
ال

َ
ِفِهْم أ

ْ
 َخل

 َخوْ 
َ

يِْهْم َوال
َ
 َعل

ٌ
 هُ  ف

َ
َزنُون

ْ َ
 ]،١٧٠و ١٦٩ل عمران: [آ � ْم �

 �ِ ون: رعآل ف نؤمة مال يف قصَّ ا من الكالم. وق هذ تلووما ي
َ

 يل

 ا
ْ
َ ُخِل اد

ْ
� 

َ
 ن�ة

َ
 يَ ق

َ
 ال

َ
ْعل

َ
ْوِ� �

َ
َْت ق  ا �َ

َ
َر ِ� رَ بِمَ  � ُمون

َ
ف

َ
 ا �

�
�

َرِم�َ وََجعَ 
ْ
ُمك

ْ
ِ� ِمَن ا�

َ
 ].٢٧و ٢٦[يس:  � ل

  ته، ومنسمع م عيلَّ عند قربي«من سلَّ : 9ال رسول اهللا وق 

 ثمّ  اته».ركبو هللا يه ورمحةته سالم اهللا علبلغيد  من بعم عيلَّ سلَّ 

ام ب 9د ة آل حممّ من اجلمل عن أئمَّ  هذكرنا ل مار يف تفصيابخاأل

هذا الكتاب موضع ذكرها  أكثر، وليس ولفظاً  اوصفناه نص� 

 والبيان. التفصيل كنت أوردها عىلٰ ف

  وأمري 9اهللا سول  رؤية املحترضين رلقول يفا - ٥٠

 فاة:الوند ع  ؤمنني امل

رب به عن خلا اتروتو مامة،إلال أه يهأمجع عل هذا باب قد

مري عن أ  ، وجاءة ]] األئمَّ ٧٤/[[ص  ندقني مالصا

 :هلمداين  ال للحارث اأنَّه ق   املؤمنني

  البُ أو منافق قُ من مؤمن    من يمت يرين  يا حار مهدان

  فعالوما واسمه  عينهب   ني طرفه وأعرفهيعرف

 : دسيِّ ال دحممّ ن سامعيل برة، وفيه يقول إشهوت ميف أبيا

  هاة واحللقومروح بني اللَّ لا   ون تكملحضور حنيا اهوير

  هم بالكلومفتدمي وجوه   ما يشاء ُأخرج للناس ٰى ومت

لم  هو الع هلام  املحترض رؤية ٰى ول فيه: إنَّ معن أق غري أينِّ 

التقصري يف  أو ،العداوة هلامام وفيه الشكُّ أو  بثمرة واليتهام،

 مشاهدةات ونفسه وأمار يفها ت جيدبعالما يقنيال هام عىلٰ حقوق 

ة ها بام ذكرناه، دون رؤياب معأحوال ومعاينة مدركات ال يرت

ع،  صال الشعاجسادمها باتِّ ياهنام ومشاهدة النواظر ألألع البرص

  : وقد قال اهللا
َ
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جلَّ ( أراد اموإنَّ ]، ٨و ٧زلزلة: [ال �َرُه ا يَ �

ذي ال اليقني ال معرفة ثمرة األعامل عىلٰ اهنا بالرؤية ه) شأنه

 سبحانه:  يشوبه ارتياب. وقال
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َ
 ن

َ
إِ اُجوا لِق

َ
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�
ن

 اِهللا 
َ
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َ
ائه هو لقاء جز تعاىلٰ  هللا]. ولقاء ا٥وت: ب[العنك آل

، وقد ماميَّةاإلمن نظر قو الحمقِّ ول لقا هذا وعىلٰ  املعاأل عىلٰ 

ه نبيَّ  ٰى ير ملحترضتهم، وزعموا أنَّ احشويَّ ة من خالفهم فيه مجاع

انه ان مكانه وجياورام حيرضات وإهنَّ  يشاهد املرئيَّ ه كامه ببرصووليَّ 

 ن.كاملبأجسامهام يف ا

  * *   * 

 :هـ)٤١٣ت فيد (املالشيخ  /اإلماميَّة اتدتصحيح اعتقا

نا نبيِّ  يضِّ من م ر جعفأبو ا ما ذكره مَّ فأ ]]١٣١[ص [

مل يثبت،  بت، ومنه مامِّ والقتل، فمنه ما ثبالسُّ  ة واألئمَّ 

خرجوا من  سني واحل أمرياملؤمنني واحلسن واملقطوع به أنَّ 

ممَّن و]] ١٣٢تف أنفه، /[[ص هم حأحد تنيا بالقتل ومل يمالد

نفس ال يف ٰى يقوو ،ر فبن جع ٰى سًا مومموبعدهم مس مٰىض 

فيمن  احلكم ، فال طريق إىلٰ كان فيه شكٌّ  وإنْ   رضاأمر ال

م ُس  اخلرب بذلك جيري تلوا صربًا، فتيلوا أو قُ وا أو اغمُّ عداهم بأهنَّ

 نه سبيل.تيقُّ  جاف، وليس إىلٰ إلرا ٰى جمر

 *   *  * 

 :هـ)٤٣٦(ت  سيِّد املرتٰىض ال /)١ يف اإلمامة (ج شايفال

طريقة  هذه ال ىلٰ فيلزمهم ع عد،وب(قوله: ا مَّ أف]] ٥٦ ص[[

كان هلم  بلد إذا لِّ أهل ك املتعامل أنَّ  ]]٥٧[ص [ /ة، ألنَّ إثبات أئمَّ 

بعد حال   االً ذ حيغيب عنهم ويأخ هلم، والرئيس يشارف أحوا

م  م] إهنَّ نهت عمنهم، ويزيل الشتاج عوَّ املم قوِّ أيدهيم [ويُ  عىلٰ 

 ابيَّنَّ فقد )،واحداً  املالعيف  ئيسلرا نيكو أنْ  نم لصالحا أقرب إىلٰ 

 عىلٰ  قول ال تدلُّ الع ، وقلنا: إنَّ ٰى عنذا املق هبفيام سلف بطالن التعلُّ 

ة والرؤساء دون عدد، إثبات عدد يف األئ ما  موقوف عىلٰ  هأنَّ ومَّ

ما  اعتبار منه ح وليس جيب ما ظنَّالصن الم يعلمه اهللا تعاىلٰ 

د اأر ه إنْ ألنَّ  لد،ب ويف كلِّ  انكم  كلِّ يفئيس الرد وجويوجب 

مام اإل و صحيح، وعندنا أنَّ لد فهب رئاسة ما جيب يف كلِّ  أنَّ  بذلك

 ،انتخلف اخللفاء يف البلديس فيجب عليه أنْ  ن واحداً كا وإنْ 

ن يكو من أنْ  ال بدَّ ه أنَّ  أراد إنْ و ،األمصار مراء يفر األُ ؤمِّ ويُ 

اح اقرتهو ام اجلميع فمإو كلِّ لرئيس ا فةضع بصمو ئيس يف كلِّ لرا

ن حيث امه مجيب علينا التز يه العقل، والعل لُّ د يطريف ال

  شيئة اهللا تعاىلٰ بعد بم نه فيامالذي نبيِّ  اجلملة، وأوجبنا الرئاسة يف

وما له أحواو الكلِّ  ن صفة إمامم ـ[ـه]موضع رينا إىلٰ د مصعن

 أنْ  بت ال جيصفالك الت كشف عن أنَّ ي ليهيكون ع جيب أنْ 

 له.بَ من قِ ة لوالخللفائه وا نتكو

ٰ اإلما قالوا: إنَّ  ٰى ومت(له: ا قومَّ فأ هلم: بلد، قلنا  يف كلِّ  م يوىلَّ

ينقاد ، وبعضاً الرؤساء بعضهم  بعال يتَّ  كان الصالح أنْ  امربَّ 

ز يف يتميَّ  س أنْ رئيال حقِّ  من ألنَّ  لبعض، ]]٥٨[[ص / بعضهم

ض لصالح يف بعايكون  نْ أ ر نكِ نُ فلسنا  ...)،ةالرعيَّ  عنلك ذ

 ىلٰ  تعاا ذكره، وإذا وقع ذلك نصب اهللاقدير متهة ج وال عىلٰ ألحا

غ ذلك سوِّ العقل يُ  ام اجلميع، فإنَّ له صفات إم بلد إماماً  يف كلِّ 

ن م واحدٍ  لكلِّ   تعاىلٰ اهللا ينصب ، بل ال يمتنع أنْ  يمنع منهوال

 أنْ  افأمَّ  ،واجباً  كذلكون ي منه أنْ  منعناذي  الامإنَّ ، و الناس إمامًا 

 نا وال ينفع صاحب الكتاب.يرضُّ   الفمامَّ  ئزاً جا كوني

  لبعض، جاز يف اً يكون تابع  نْ فلو جاز لبعضهم أ (وله: ا ق فأمَّ 

من   بدَّ أين ال  ن إذا أرادوا نصبه، فم  للجامعة، تابعاً يكون  أنْ هلم أوَّ 

  النصِّ  جيابإ  اعلين  الظنِّ  ع إىلٰ رجو و فه )،؟... له تعاىلٰ بَ قِ  من مإما

ث أوجبنا الرئاسة يف اجلملة  من حي  اىلٰ ل اهللا تع بَ ِق من اإلمام  ىلٰ ع

  الذي به  وأنَّ  ،  خمتلفانالطريقني  نَّ اللطف هبا، وقد ذكرنا أ  حصول و

 الرئاسة  اللطف يف  تثبو عىلٰ  و الذي دلَّ عليه ليس ه نصَّ نوجب ال

هلم أن  أوَّ  يف جاز( من قوله: ذكره ذي ال أنَّ  عىلٰ  .ل اجلملة سبي ىلٰ ع

باع اإلمام،  يح منه باتِّ رصت  )صبه نوا أراد  ة إذا امعللج كون تابعاً ي

آكد الوجوه التي مل يزل   ة عىلٰ عيَّ الر ه ملن يريد نصبه مننقيادوا

ه  ون ألنَّ فيمتنع ، ا التزامها، والقول هب سومون أهل مذهبهصحابنا يأ 

ه  اءه وخلف اءمرأُ  اباع الرعاي تِّ به كانص دواأراباعه للجامعة إذ تِّ عل اج

  سبيل الطاعة  انقيادهم هو عىلٰ و ؤالءه اع باتِّ  أنَّ لم نع  هلم، ونحن 

  قد نشط أنْ  ]]٥٩ ص[[ /  كان  فإنْ ف بني أمرهم وهنيهم، رصُّ والت 

مري  األ  ة معينصبه حكم الرعيَّ مام مع من خيتاره و م اإل جيعل حك 

  ، يهإل موضع مل يرص اعة ن الشن ي م من الوالة فام بق راهجم ىٰ ومن جر

 . ٰى هذا املعن  التزاميف   به أهل مذه  من   بناأراده أصحا ما ىلٰ ع قد زاد و

*   *   * 

د  السيِّ  /ت)امليافارقيا)/ (جوابات املسائل ١ج ائل (رسال

 :ـ)ه٤٣٦(ت  املرتٰىض 

ة: [األسابعة عرش مسألة]] ٢٨٠[[ص  حياء  أ  ئمَّ

 : يشاهدوننا]
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أم  امنهدنا ويسمع كاليشا حيٌّ   مننيالنا أمري املؤمو

 ؟ تميِّ 

مون وُيرَزقون، ون ُينؤمنوامل، ضون ملاة ااب: األئمَّ اجلو عَّ

ك، أو أعلمهم غهم اهللا ذلّيل عليهم، أبلم، أو ُص قبورهفإذا زيرت 

 دين. مجاع له سامعني مشاهباإلبه، فكانوا 

*   *   * 

ة : [همسألة تاسعة عرش]] ٢٨١[ص [ اضل يتف ل األئمَّ

 بعض؟]: عىلٰ  معضهب 

فاضل م يتأ   ؤمننيامل مريعد موالنا أ ل سواء بيف الفض ةاألئمَّ 

 بعض؟ عضهم عىلٰ ب

ع القاطع.  إالَّ بالسمين ال ُيقَطع عليه لدِّ يف ا اجلواب: الفضل

 ضل.  مساوون يف الف ة ألئمَّ وقد روي أنَّ ا

ه  فإنَّ ، القائم  ٰى ه سوأفضل ممَّن يلي إمام كلَّ وروي أنَّ 

مني عليمن ا فضلأ     ه.ملتقدِّ

 يه.ع عليل قاطدل فالف يف ذلك، التوقُّ  فاألوىلٰ 

سن ون: [تساوي احلمسألة عرش ]]٢٨٢[[ص /

 يف الفضل]: 	حلسني وا

ل أم مها الفضين احلسن واحلسني فرق يف دبني السيِّ هل 

 سواء؟ 

ا أحدمه لفضل، وال يفضليف اهيام واب: الصحيح تساواجل

تكليف،  ق بذلكعلُّ ال طريق، فال تيه ولل عال دلير باآلخ عىلٰ 

 ه. علييل ينصب لنا دلف

*   *   * 

ة ملا  بيُّ  النون: [لوالمسألة خامسة وعرش]] ٢٨٤[[ص  واألئمَّ

 رض]:السامء واأل خلق

 خيلقه مل حمّمدًا وأهل بيتلو مل خيلق  تعاىلٰ  اهللاذهب القوم يف أنَّ 

  لق.خل اارًا وال ن جنًَّة وال والضاً سامًء وال أر

  تعاىلٰ اهللا نَّ : أ فيها ٰى ملعنبذلك. واة ت روايدرواجلواب: وقد 

م  وإبالغه هل 9 ة النبيِّ نبوَّ  املصلحة لسائر املكلَّفني يف ذا علمإ

 مقامه.ذلك وأنَّ أحدًا ال يقوم يف  ائع،الرش

ة ]] و٢٨٥[[ص /  عىلٰ  ده من ول كذلك األئمَّ

 ال تكليف لبرشحد وق ألا كان خلمل خيلق هؤالءمل  لو نسقهم،

 .ي ذكرناهالذ ٰى عنملل

*   *   * 

ٰ لة فيم(مسأ)/ ٣(ج  ئلرساال د  السيِّ  /غسل اإلمام) ن يتوىلَّ

 :هـ)٤٣٦(ت  رتٰىض امل

املايض  مسل اإلما لغُ : من املتويلِّ ]] مسألة١٥٥[[ص 

أم له   اإلمام بعدهيلِّ تو عىلٰ  وهل ذلك موقوفوالصالة عليه؟ 

 ه؟غريه والَّ يت وز أنْ جي

ة لصالل اإلمام واسأنَّ غُ  يَّةماماإلة يعلشواب: قد روت ااجل

ٰ اإلم عىلٰ  يه موقوفعل فوا هلا ه، وتاألمر من بعد ام الذي يتوىلَّ عسَّ

ملا ذكرناه واردة نة وهذه الرواية املتضمِّ  بخالف ذلك، فيام ظاهره

 ا.مثلهع بعلًام وال ُيقطَ  يوجبالتي ال  ق اآلحادمن طري

ا د هبُيرا أنْ  -ت صحَّ إذا  -بار األخهذه  يف عمتنوليس ي

 ٰى د تشاهدنا ما جرا ق نَّ ة، ألن والقدركاإلمع ااألغلب، وم األكثر

ة السالم توّيف بمدين  جعفر بن ٰى ألنَّ موسذلك، خالف  عىلٰ 

نة، باملدي  ]]١٥٦ الرضا /[[ص ٰى بن موس عده عيلُّ واإلمام ب

ه حمّمد ده ابنام بعمإلواّيف بطوس وتُ  لرضاا ٰى بن موس يلُّ وع

ٰ  ن أنْ يمك وال ملدينة.با ٰ  منسل ة غُ من باملدين يتوىلَّ س، بطو يتوىفَّ

 بمدينة السالم.أو 

ف بع  تعاىلٰ  ينقل اهللا نْ ابنا فقال: غري ممتنع أ ض أصحوقد تعسَّ

البعيد، ويطوي له  الشاسع يف أقرب األوقات م من املكاناإلما

 قت.لوا سالم وطوس يفلة انمدي إىلٰ ينة املدينتقل من  وز أنْ فيج

خرق و زاتعجمن إظهار املال نمنع ا نَّ ا: أ ن هذواجلواب ع

هو يف إجياد املقدور  نَّامإالَّ أنَّ خرق العادة إ ة لألئمَّ دات العا

األماكن  منتقالً إىلٰ يكون  جيوز أنْ والشخص ال  ون املستحيلد

ا أ الَّ يف أزمنة بعيدة إال من غري  د يالبع إىلٰ تقل ين نْ خمصوصة فأمَّ

 عهايقطاملسافة ال وطوس من داد وبغ  دينةال،  وما بني املحمزمان 

سل ملدينة غُ هو بايتوّيل من  ن ال يمكن معها أنْ  أزما يفجلسم إالَّ ا

 د.من هو ببغدا

 ؟ةمدَّ   أقربلطائر من البعيد يفانتقل كام ينتقل ا أالَّ  قيل: فإنْ 

اهليئات، ر وصو سب ال بح  سام األج اختالف انتقال  قلنا: ما ننكر 

  أنَّ إالَّ ر، منك ه، فهو غري ح يطري ب جنا  ل لهجيع  أردتم أنَّ اإلمام نْ فإ 

ة مثل الصغري  نه يف كبري من األجسام ال يكون طرياقيل ال الث  اخلفَّ

ا شاكلها يف عظم ون طريان الكراكي وم ال يكسم. وهلذا اجل 

م اجلس  ف في خل ائر ا ، فإذا كان الط عة الطيور اخلفاف كرس ، األجسام 

، فأجدر طوس  إىلٰ دينة يوم واحد من امل  يف  طع ام مل يق إنَّ 

ن من ي ال   أنْ ]]  ١٥٧  [[ص /    ان إذا كان له جناح. اإلنس  ذلك   تمكَّ
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من هناك  ام ُيعِدم اإلم قال: إنَّ اهللا تعاىلٰ ي أنْ  وال يمكن

 نا. ال الثانية هاهويوجده يف احل

 م الاجسعض األر، ألنَّ عدم بهذا مستحيل من وجه آخ ألنَّ 

 اهر فناءاجلو بعضفناء لذي هو الفناء، وا دِّ لضالَّ بان إيكو

ما  بقاء جوهر آخر، عىلٰ هر مع جو ٰى يفن ن أنْ كيم ليسجلميعها، و

بـ  ايب املعروفكتالسيّام يف يه يف كثري من كالمنا، نا عللدلَّ 

 ة).(الذخري

 يقول ما حكيناه أنْ  ن ذهب من أصحابنا إىلٰ ه يمكن مإالَّ أنَّ 

من إلمام ا تعاىلٰ ينقل اهللا  ن أنْ يمنع مذي ما ال ته:طريق لةً نرص

 اية ملا يقدر اهللا تعاىلٰ ي ال هنالت اح العواصفلريبا طوس نة إىلٰ املدي

يقول يف هذه الريح  نْ ملنكر من أ فيها. وما ا فعلها وإنْ  يه منعل

 ع، فينتقلرسرسعة الطائر اخلفيف امل ىلٰ زيد معه عتنقله ما يالتي 

 وقات؟ب األرأق  يف

ت أ لو  -لتقديرات طِل هذه اُيبلذي وا  - عضها صحَّ ب وصحَّ

بغداد أو طوس  املدينة إىلٰ قل من انت اإلمام لو نَّ ا أ ا قد علمننَّ أ 

ٰ سل امللغُ  سل والصالة، ع الغُ  موضشوهد يفوالصالة عليه ل توىفَّ

 . ولو شهدصحيح العني يراه كلُّ  نْ دَّ من أ جلسم ال بجسم واألنَّه 

  احلارضين، عىلٰ ل خربه ومل خيف قون ف حالهوعر مهم لعلهل

ٰ تن خ ميف التواري وقد نقل وز ذلكجيفكيف   هذينسل غُ  وىلَّ

 رأنَّ األم يضوهذا يقت ؟نيِّ ّمي وعُ مني والصالة عليهام وُس اإلما

 خرتناه.ما ا عىلٰ 

*   *   * 

 هـ):٤٤٧حللبي (ت أبو الصالح ا الفقه/ يف الكايف

ة  لمعا ممَّ  ءيشيف قدح يال و]] ١٠٣[[ص  ناه من صحَّ

،  ميهمني علتقدِّ وقهم للمالبة بحقطهم عن املمساكإ  متهإمام

فرضها  ختصِّ هم عن األُمور املظاهر، وكفُّ يف ال ليهم انقيادهم إو

 نَّ ، أل- يامظاهرة األعداء وإظهار فتو ٰى مر وهنأ من جهاد و -هبم 

 ىلٰ كم عاحل يضقتي  تهمة إمامتهم وعصمن بصحَّ قيام الربها

عال لك يف أفل ذع بمثقطَ سن، كام يُ اهلم وتروكهم باحلأفعيع مج

 وت عصمته.لثب ،هوتروك 9 يِّ النب

  ام يتعنيَّ نَّ إ اضاتذكرناه وما مل نذكره من االعرتما  نَّ وأل

 يشءل تالدون اخ يرشوط األمر والنه ط تكاملرشبعليهم 

رضه  فتعنيُّ  يثبت مل نك ممَّ من ذل يشء االعرتاض لها، فال يصحُّ من

 . هاَت وهي ،هلم ٰى نهامل رشوط األمر والبتك

من  لكلِّ  فيهم معلوم يهالنمر ووط األرش  اختالف أنَّ  عىلٰ 

املسلمني، مور أُ  بني عىلٰ ملتغلِّ هم وامني عليعرف حاهلم مع املتقدِّ 

وانقطاعه ه زلن مع لزومه منهم غري آمنواحد م مجيعهم وكلَّ  أنَّ و

حاربة ومدافعة ذي املمن  كذل عىلٰ   زادبام فكيف، عن شيعته

 ؟نيمن الظاملالكثري  لعددا

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  يسالفضل الطرب)/ ٤ج ( يانمع البجم

: اىلٰ ع[أي يف قوله ته اآلية يف هذائي: وبَّ قال اجلُ ]] ٨١[[ص 
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 ة، وأنَّ األئمَّ ء وألنبياا ة عىلٰ از التقيَّ يف جو ميَّةاإلمال بطالن قو

 يح والحص هذا القول غريو .اءبيناأل يان ال جيوز عىلٰ النس

ليه ن عتكوفيام  إلماما ة عىلٰ التقيَّ  زوِّ  ُجت امإنَّ  ةاميَّ اإلم مستقيم، ألنَّ 

ف لَّ املك العلم، ويكون توصل إىلٰ ]] ٨٢ /[[ص ةقاطعداللة 

قول اإلمام من  ب ف إالَّ عرَ ا ما ال يُ فأمَّ كليفه ذلك، ة يف تمزاح العلَّ 

 جيوز عليه فال  من جهته،يل إالَّ دل ذلك م، وال يكون عىلٰ األحكا

اء شيمن األ يشء بيان يف ن النبيِّ م متقدَّ  كام إذا وهذاة فيه. التقيَّ 

 ته ذلكمَّ ألُ  ٰى خر يف حال أُ بنيِّ ال يُ  منه أنْ  ه جيوزإنَّ ة، فعيَّ الرش

عمر بن  روي أنَّ ما  إىلٰ  ٰى  ترصلحة. أَال اقتضته امل إذا يشءال

 !؟»فييكفيك آية الس: «لافق سأله عن الكاللة اباخلطَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  اوسطبن  يلُّ ع)/ ١الطرائف (ج 

 :لبيت ل اأه ارة قبورزي يف ]]٢٤٤[[ص /

م يت أهنَّ ل البا سمعت عن مجاعة من خمالفي أهرائف ممن طو

ن شيعتهم يف  وويعيب ،همأهل بيت نبيِّ  قبور علامء نكرون زيارةي

ما  ضدّ  حهمنكرون يف صحاامل ءهؤال ٰى وقد رو ،ارهتاتردادهم لزي

 .هووخالف ما أظهر ،أنكروه

ْسنَاِدِه  بِإِ الِِث ِد الثَّ َجلَّ ملُ ِه ِيف ايحِ ِيف َصحِ ْسلٌِم مُ  ٰى َوَروَ  - ٢٥٤

 ِزَياَرِة نْ تُُكْم عَ «َهنَيْ : َقاَل  ،9بِيِّ َعِن النَّ ،َعْن َأبِيهِ  ،ةَ َعْن َأِيب ُبَرْيدَ 

  َثَالٍث َق وِم اْألََضاِحيِّ َفوْ ِر ُحلُ َخاْم َعِن ادِّ تُكُ يْ َوَهنَ  ،َفُزوُروَهااْلُقبُوِر 

 . َربَ » اْخلَ ...مْ َدا َلكُ وا َما بَ َفَأْمِسكُ 

ِحيَبْنيَ  اْحلَُميِْديُّ ِيف اْجلَْمعِ ْيضًا  أَ َوَرَواهُ  َرْيَدَة ُمْسنَِد بُ َحْنيِ ِيف  الصَّ

ِل  ِيف احلصيب  ْبنِ ا  . مٍ لِ ُمْس ِمْن إِْفَراِد اْحلَِديِث اْألَوَّ
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مر هم األيِّ ف حيسن من قوم يروون عن نبكي :دموحقال عبد امل

ه يت نبيِّ هل بزار قبور أ من  رون عىلٰ كِ نيُ  بور ثمّ ة القفَّ بزيارة كا

 ؟9 منهبضعة وهم من حلم رسوهلم ودمه و

فعالم ينقطع   ،هميارة قبورر زنكِ ما يُ  همنهم أنَّ  أحد ٰى عادَّ  وإنْ 

شافعي وال لكاومور أيب حنيفة بق  إىلٰ  د منها ويرتدَّ  عنها وينفر

م أنفس قو األربعة وهؤالء ؟اعهمة من أتبعومجا وأمحد بن حنبل

 م يف تسميتهم وفضلهم خرباً هنبيِّ عن   مل يرووالمنيملسن عوام ام

 .مسطوراً  وا بذلك أثراً وال وجد ،ثوراً مأ

بعد  يت وتعظيمهم يف احلياة والبضائل أهل قد رووا يف فو

ذا من صحاح نا هابتك عنهم بعضه يف انذكرقد الوفاة ما 

ائهم وصلح   تامء أهل البيكان لعل فهالَّ  ،أخبارهم

؟ أنفس املشار إليهمربعة د األسوة بأحأُ  تهممَّ وأئ ]]٢٤٥ ص[[/

ضالل  أو ميل و ،مأو حسد هل ،هأو ألهل بيت وة النبيِّ لعدا ا هذاإمَّ 

 .ةهذه الغاي قد بلغوا إىلٰ وم من ق 

ويلوذون   ،حجرتهعند م هنبيَّ  داً ن حممّ وديقصم والعجب أهنَّ 

 ن هذا منأي ،وعرتته أهل بيتهبون قبور نَّذلك يتج عوم ،برتبته

من   جزاؤهما كان هذا  ؟هم من اإلنعامهم نبيُّ علي ء ملا أثبتوفاال

 .إلسالمأهل ا

جب من ذلك  وأع : الشيعي قال :بن داود بد املحمود قال ع

 اهللا وحقِّ  قِّ ية حأدت رة عليهم وعىلٰ كدَّ امل الدنيا الفانيةم آثروا أهنَّ 

 نا أحّق يِّ عرتة نب وكانت ،م ا غريهم عليهمووقدَّ  ،رسوله فيهم

ا  ِهب َوكاُنوا َأَحقَّ  هم وخالفتهم ن مقامهم عوأبعدو ،يمتقدبال

 وعدياً  هم تيامً عليواختاروا  ،بالعزِّ  ّق م وكانوا أحوهوأذلُّ  ،هاَوَأْهلَ 

أهل من  9 د مّ ن هذا جزاء حماكما و  ،ةميَّ وبني أُ  وآل حرب

رب دي وآل حقص عن تيم وعي هاشم ننوما كان يف ب ،اإلسالم

 أعيان ني هاشم إالَّ رفنا بما عو ،األنام من همة وغرييَّ مأُ وبني 

 إلسالم.ة واهليَّ اجلا الناس يف

ترك  عىلٰ  ارةً امهم تذاهب إقدألربعة املستطرف من ا ألوإينِّ 

لصحاح هم ابارأخها نتلتي تضمَّ ا 9د مّ حم همايا نبيِّ العمل بوص

ام هم فييِّ نب قبيح ذكرت عىلٰ  ٰى خرأُ  تارةً  وإقدامهم ،م ذكر بعضهااملقدَّ 

ه أنَّ و ،تهمَّ وأُ ته إمهال رعيَّ  إىلٰ  )يه وآلههللا علات اصلو( وه بهنسب

 .ةيَّ لّ ة بالكيَّ كهم بغري وص وتروّيف تُ 

َن مِ  ِث الِ ْزِء الثَّ  اْجلُ  ِيف  َصِحيِحهِ ُمْسلٌِم ِيف  ٰى َقْد َروَ وَ  - ٢٥٥

تَِّة ِيف ا  إَِىلٰ  ِدهِ بِإِْسنَا ضِ ائِ  اْلَفرَ اِب ِيف كِتَ   ِمنْهُ ِث اْألَِخريِ الثُّلُ  ْألَْجَزاِء السِّ

َحقُّ  «َما: وُل َيقُ  9هللاِ اَرُسوَل  ِمعَ ُه َس  َأنَّ َعْن َأبِيهِ  ،اْبِن ِشَهاٍب 

ٌء يُ ِرٍئ امْ  َوِصيَّتُُه ِعنَْدُه  وَ الَّ إِ  الٍ َالَث َليَ ثَ  بِيُت يَ  فِيهِ  وَىصٰ ُمْسلٍِم َلُه َيشْ

 .تُوَبٌة»َمكْ 

ف تقبل  فكي ،قرُ ة طُ عدَّ  و ذلك منوروي نح ]]٢٤٦[[ص /

 :اهللا تعاىلٰ  ن كتابتضمَّ وقد  ،يقول ما ال يفعل لنبيَّ ا أنَّ قول الع
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ن ن هو دوعمَّ   تعاىلٰ وقال اهللا ؟]٤٤ [البقرة: �ِقل

ِر�دُ مَ وَ  :اءن األنبيم  9د حممّ 
ُ
 ا أ

َ
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ُ
 أ

ْ
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َ
هَ مَ  الِف

ْ
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ْ
 ]. ٨٨ [هود: هُ ن

اليسري ويرتكها   ءيشة ولو يف البالوصيَّ  9 ناأمر نبيُّ فكيف ي

 اهللا تعاىلٰ  وا أنَّ د روق و  امالسيّ  ؟ريالغف واجلمِّ  لكبرير ااألمهو يف 

م  ارهأخبوسيأيت  ،يمالف العظمن االختته مَّ ث يف أُ ه ما حيدفعرَّ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  كتاب إنْ هذا اليف  ببعض ذلك

م الرمحة ووعم ، ةرضيَّ صفات السياسة امل يضتقتا هكذما 

ل  هجا ق عاقل أوصدِّ ف يُ يوك ،ةديَّ وت الشفقة املحمّ وثب ،ةاإلهليَّ 

ها نيِّ غريها غصة بأرسها كبريها ومَّ األُ رتك ي 9 داً حممّ  نَّ أ 

ال إلمهالختالف واوا رية ظلمة احليفوجاهلها عاملها  وفقريها

غري   ولقد نسبوه إىلٰ  ،حلال القد أعاذه اهللا من هذه  ؟ضاللوال

جحدوا حقوق ذاته عرفوا أو عرفوا ووما  ،فةيصفاته الرش

 ة. ملنيفة اماملعظَّ 

القول وبطريق يلزم ذلك يق بطرلتي حدثت ث ادحلواومن ا

اس الن ة أنَّ مَّ األُ من بعض  االختيارهب يف اإلمامة باملذا عةاألرب

وإطراح  هم يِّ بني هاشم عن حقوقهم ومقام نب وا دفعأراد لـامَّ 

ة واختاروا منهم ميَّ أُ  حرب وبنيقوم آلل  بهبم تعصَّ  وصايا النبيِّ 

 ،تياراالخة بالفن جعل اخلبم ك ذلوا يفتأّس وهم وايعبخلفاء و

معاوية  فة إىلٰ اخلال ]]٢٤٧[[ص وصول /ب سب فكان ذلك أيضاً 

وقاتل  ،العاملني بِّ رسول ر سلمني وويصِّ امل يفةلذي قاتل خلا

 . فعل ما فعلو ،والصحابة والتابعني هاشم وجوه بني

ة  اويعيزيد بن م اخلالفة إىلٰ  سبب وصول ك أيضاً وكان ذل

وابن  ،بن أيب طالب عيلِّ  بن سنيالفته احلل خأوَّ  ي قتل يفالذ

 دي شبابسيِّ وأحد  ، رسول اهللاولد  ،9ول اهللا بنت رسة فاطم

 عض ماب رواياهتم من كتبهم الصحاح م يفدَّ د تقوق  ،ةجلنَّل اأه

 ، هلموتعظيم اهللا ،وأبيه  أخيهويف فيه 9 أثبتوه من وصايا النبيِّ 

 .هرارتك جة إىلٰ ال حاا م ،وداللته عليهم
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يد  عىلٰ وحرمه  منع احلسني  ىلٰ ية إعاون موبلغ يزيد ب

 ،أهل بيتهمن عة ه ومجاواصِّ وقتل خ ،ب املاءعمر بن سعد من رش

محل رأسه و ، لهاوسلب عي ، وهنب رحاله ،بعدهم  قتله  ثمّ 

 لعراق إىلٰ حرم رسول اهللا من ا سريَّ و ،اإلسالم رماح أهل عىلٰ 

أهل ني وب بني األعداءه ولوجفات امكشَّ قتاب ألا الشام عىلٰ 

 .االرتياب

يف  قد رووا و ، دينة الرسولبنهب مك وأتبع يزيد ذل

لعن من  9 النبيَّ  أنَّ  رة وغريههرييب م يف مسند أ صحاحه

مسلم  يد  لك عىلٰ وكان ذ ،وجعلها حرماً  ،حدثاً  حيدث يف املدينة

 ىلٰ وبايعهم ع ،دينةملا أهل ٰى وسب ،نفذه إليهمبن عقبة نائبه الذي ا

ة ذكر مجاع ٰى حتَّ ام أيَّ ة وأباحها ثالث ،بن معاويةزيد لي نٍّ م عبيد ق هنَّ أ 

أربعة آالف ة دَّ ك املمنهم يف تل دَ لِ ه وُ ريخ أنَّ اب التوامن أصح

اشم بني ه وكان يف املدينة وجوه ،م أبف هلعرَ مولود ال يُ 

 لق كثري من املسلمني. ابة والتابعني وحرم خالصحو

عقبة بن  سلممل تهلك يف وصيَّ د ذيوأتبع يز ]]٢٤٨[ص [/

 ،ةكَّ لزبري بمهللا بن اوين لقتال عبد ا السكمريبإنفاذ احلصني بن ن

وهتك حرمة حرم اهللا ، رةواحلجايض ق احلرَ بخِ  عبةالك ٰى فرم

  ، والبالد باديف العفساد وجتاهر بال ،9رم رسوله وح ،عاىلٰ ت

 ،ةميَّ سفهاء بني أُ  إىلٰ  ةالفختيار سبب وصول اخلوكان ذلك اال

تل ق  إىلٰ و ،أنفسهم عىلٰ  منهم خوفاً اشم ي هبن هرب وإىلٰ 

 ٰى تَّ ح ،األرشارة وابرن اجلبنَاء ُس إحي إىلٰ و ،خيارالصاحلني واأل

 اً ل يوملزنديق الذي تفأَّ زيد اد بن يخالفة الولي األمر إىلٰ وصل 

تَ  : خرج فالهفباملصحف 
ْ
 ُحوا وَخَ َواْستَف

� ُ
  �ٍر َعنِيٍد اب�  جَ اَب �

  ، فاً هدل عَ ُجي  وأمر أنْ  ،من يدهصحف امل ٰى فرم ، ]١٥ هيم:براإ[

 :لأنشد يقوو ،رماه بالنشابو

    يد عن اردين بجبَّ دِّ ُهت 

  ار عنيدذاك جبَّ أنا فها   

   رشيوم حك جئت ربَّ إذا ما 

  ليدقني الومزَّ  فقل يا ربِّ  

 نصَّ له هلم وما سو وراهللا قنعوا باختيارولو كان املسلمون قد 

خللل ا افة يف عرتته ما وقع هذاخلاليني تع عليه من 9 النبيُّ 

م ة بني هاشواالم نا نحن عىلٰ رصف ،يعتهته ورش مَّ واالختالف يف أُ 

 هللا ولرسوله معهم خرياً وفاء بال الذلَّ ورأينا  ،م بأنفسناواساهتوم

من  خرياً  9ا نفي نبيَّ لِّ والفقر بحفظ خم ،بمخالفتهم من العزِّ 

من األمن  خرياً  سانهإح حقِّ  اخلوف بقضاءو ،تهمعإضاب ٰى الغن

 اهللا وأعداءء ع أعدااحلياة ممن  تل معهم خرياً والق ،نهبكفرا

ذلك  ونحن عىلٰ  ،هذا ر سلفنا عىلٰ أعام ومٰىض  ،وأعدائهم ولهرس

روان ام مة بني هاشم أيَّ نرص عىلٰ  فنا قدرةوجد أسال لـامَّ و ،اآلن

نا  اهدتع 9رسوله وحقوق  يهمف  تعاىلٰ اهللاحقوق عض وقضاء ب

 وشفينا صدورهم ،ائهمعدهالك أ النفوس يف خدمتهم و قتل عىلٰ 

 ة.شميَّ اهلاالعرتة  إىلٰ  زَّ ورددنا الع ،ةميَّ أُ من بني 

ألربعة املذاهب أو الء اد من رؤساء هؤفهل كان معنا أح

م دَّ تق ر زمانه أوفيهم من تأخَّ  ألنَّ  ]]٢٤٩[[ص /؟ عهمأتبا

ولئن  ،هتمهم ونرصدمتفضيلة يف خهبذه الن نح فظفرنا ،أوانه

يف  واواختصُّ  ،املذاهب اآلن بالكثرة األربعةغلبنا أصحاب 

يف ظاهر نا نحن البعداء ورص ،مم هلاء بني هاشخلفف لظاهر بتألُّ ا

  ، وال هلواننا عندهم ،همئك عليولأُ  ةزَّ ذلك لع تعتقد أنَّ  فال ،األمر

  مع  9 يِّ لنبعادة ا هلم عىلٰ  اً فوتألُّ  ،هباملذاربعة لأل ل مداراةً ب

وكان  ،اف دينهم وطلبهم للدنيعن عرف ضفة قلوهبم الذيؤلَّ امل

 سري. يرتضيه اليمن طي عالكثري ويُ طيهم عيُ 

ن بني هاشم هلؤالء راة مف ومداك تألُّ ذل أنَّ  ك عىلٰ ويدلُّ 

 عىلٰ ون م يذكرهنَّ ورة من أ قد حكمت به الرض يهم ماار إلاملش

عض اخللفاء ب 9  ورسولهاهللا بعد ذكر واألعياد معبر يف اجلاملنا

يف زمن  وعاً رشم ان ذكرهموما ك  ،بني هاشم عىلٰ  مواتقدَّ الذين 

ف ام أوجب اختالوإنَّ  ،ةميَّ ي أُ زمن بنوال  ،التابعنية وحابالص

اخللفاء ولئك تباع أُ أ ف ة تألُّ التقيَّ  ولزوم ،شمبني ها ة عىلٰ مَّ األُ 

ذكر بعد  وعاً ء مرشلفاذكر اخلولو كان  ،براملنا هم عىلٰ أسامئكر بذ

 ،لب بن أيب طا سن بن عيلِّ حلجب ذكر الو 9الرسول 

 .ت خالفتهيف ثبواهب ربعة املذاأل الءشبهة عند هؤه ال نَّ فإ

أو   ،فتهم د خاليعتقة عند من ميَّ ني أُ فاء بان جيب ذكر خلك ثمّ 

اشم ال هي لفاء بنبال خ فام ،آلنا اح إىلٰ ذكر بني هاشم من السفَّ 

 ؟رناهذكلوال ما عض من مات منهم ال بو م مجيعاً واهتر أمكَ ذيُ 

*   *   * 

مةا /حلقِّ هنج ا  :هـ)٧٢٦احلّيل (ت  لعالَّ

 ،جمهورلل اً خالف ه حقٌّ نَّ مجاع العرتة فإا إمَّ وأ  ]]٣٨٧[[ص 

مَ  :فقال ،رهمم الرجس وطهَّ ذهب عنهأ  تعاىلٰ  اهللا وإنَّ 
�
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]] ٣٨٨[[ص /  ،مالالَّ وب )،امإنَّ (د بلفظ فأكَّ  ،]٣٣ [األحزاب:
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مْ  :هوبقول ،يغة النداءص تصاص عىلٰ وباالخ
ُ
َر� َطه�

ُ
�، وبقوله: 

ْطِه�
َ
� 

ً
 .ا

من   تعاىلٰ  اهللاهه اع من نزَّ ا إمجعلومل جي وما أغرب هؤالء حيث

ستجابة ا يف 9 يِّ للنب جعله ردءاً حش ولل وقول الفالزو أخلطا

ة اجلمَّ ن الفضائل ك مذل ة وغريخوَّ ه باألُ اهلة وخصَّ دعائه يوم املب

 . ةً حجَّ 

َحاِح ْمِع َبْنيَ الاْجلَ َصاِحُب  ٰى  َروَ َوَقدْ  تَّةِ  صِّ  :َأنَّ َقْوَلُه َتَعاَىلٰ  السِّ

 
َ
َ  وَ َن بِاهللاِ ْن آمَ مَ ك

ْ
خِ ا�

ْ
 إَِىلٰ  ...اهللاِ  يلِ َد ِ� َس�ِ اهَ جَ ِر وَ ْوِم اآل

  :هِ َقْولِ 
ْ
 اَهللا ِعن

�
 إِن

ْ
ج

َ
 ِيف  َزَل ] نَ ٢٢ - ١٩ة: توب[ال �يٌم ٌر َعظِ َدهُ أ

  .َحقِّ َعِيلٍّ 

حِ ِع بَ َوِيف اْجلَمْ  ِة «َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزلَ : 9ْوُلُه يَحْنيِ قَ ْنيَ الصَّ

ارون قول ه أنَّ  شكَّ وال ، َبْعِدي» يَّ  َنبِ َأنَُّه َال  إِالَّ  ٰى ِمْن ُموَس وَن ارُ هَ 

 ة. املنزلوكذا قول من ساواه يف ،ةحجَّ 

  افِعٌ «إِينِّ دَ : 9اهللا  َل َرُسوُل َقا ،بَلٍ  ْبِن َحنْدَ ْمحَ ُمْسنَِد أَ  َوِيف 

اَيَة  بُّ رَ  إَِىلٰ الرَّ
َيْرِجُع  َال  ،هُ َوَرُسولَ  اهللاَ بُّ ُحيِ وَ  َوَرُسوُلهُ اهللاُ ُه ُجٍل ُحيِ

 ه. عصية منته له مع انتفاء املبَّ حم  يصحُّ اموإنَّ ، »يْهِ َعلَ  اهللاُتََح َيفْ  ٰى تَّ َح 

ي: 9 َل النَّبِيُّ َوَقا دِّ اُر وَ َحبِ  :َثةٌ  َثَال ُقونَ «الصِّ  ُهوَ يٌب النَّجَّ

 ٍب الِ  طَ ْبُن َأِيب  ِيلُّ عَ وَ  ،نَ ُل ُمْؤِمُن آِل فِْرَعوْ َوِحْزِقي ،َياِسنيَ  ُمْؤِمُن آلِ 

 جُّ تَ ُحي وال  قاً يوكيف يكون صدِّ  ]]٣٨٩[[ص /، »مْ َضُلهُ َوُهَو َأفْ 

 .شياءأغرب األهذا من  ؟بقوله

 اِس إَِلْيَك النَّاْئتِنِي بَِأَحبِّ لَُّهمَّ «ال: ائِرِ َربِ الطَّ َخ  ِيف  9َقْوُلُه وَ 

ِح َحالصِّ ا ْمِع َبْنيَ اْجلَ   ِيف َمْرِويٌّ  ، اَء َعِيلٌّ َفجَ  ،َمِعي» َيْأُكُل 

تَّ   .ةِ السِّ

َمَع ُكنَّا  :َقاَل  ،ْبِن اْلَعبَّاسِ هللا ا  َعبْدِ واِرْزِميِّ َعنْ ْخلُ  كِتَاِب اِمنْ وَ 

َل َرُسوُل َفَقا ،ْقبََلْت َتبْكِيَقْد أَ   طَِمةُ َفا َفإَِذا 9 هللا َرُسولِ 

ْد  قَ ْنيَ َس َسَن َواْحلُ اْحلَ  إِنَّ  «َيا َأَبِت : َقاَلْت  ،»؟ا ُيبْكِيِك «مَ : 9هللا ا

ا ا َوَال َأْدِري َأيْ َام َلبْتُهُ يَْوِم َوَقْد طَ الْ  بَا ُمنْذُ َذهَ َأْو  َعَربَ   ا  َعلِي� َوإِنَّ  ،َن ُمهَ

اٍم يَ  ُمنُْذ الِيَةِ لدَّ ا إَِىلٰ  ِيش َيمْ  َام ِيف  َطَلبْتُهُ َن َوإِينِّ ي اْلبُْستَاْسقِ َمخَْسِة َأيَّ

ٍر َيا َأَبا َبكْ ْم «قُ : َفَقاَل  رٍ و َبكْ َوإَِذا َأبُ  ،»راً ثَ  َهلُام أَ َسْسُت حْ  أَ َمنَاِزلَِك َفَام 

»ُلْب َفاطْ  َة َعيْنَيَّ ُن ا َسْلَام ُقْم يَ  ،اْطُلبُْهَام فَ  رُ ْم َيا ُعمَ «قُ : اَل قَ ُثمَّ  ، ُقرَّ

 9 هللاِل َرُسو َأْحَصيْنَا َعَىلٰ فَ  :َقاَل  ،»ا ُفَالنُ ُفَالُن َويَ َيا َوَأَبا َذرٍّ وَ 

َفاْغتَمَّ  ،ايبُوُمهَ وا َوَملْ ُيِص َجعُ َفرَ  ،ُهمْ َحثَّ َام وَ  َطَلبِهِ  ِيف ُهمْ ثَ بَْعًة َبعَ َس 

ً  9 النَّبِيُّ  : ُقوُل َوُهَو يَ  ْسِجدِ املَ َباِب  َعَىلٰ َف َوَوقَ  ،داً  َشِديَغامَّ

ُة ا قُ انَ ْن كَ إِ  ،قِّ آَدَم َصِفيَِّك َوبِحَ  ،لَِك ييَم َخلِ قِّ إِْبَراهِ بِحَ  «اللَُّهمَّ  رَّ

  : َقاَل  ،َسلِّْمُهَام» وَ َفْظُهَام َفاحْ  ا َبر� َأوْ  َذا َبْحراً ُأِخ اِدي َمَرُة ُفؤَ َوثَ  يَّ َعيْنَ

ُئَك ُيْقرِ اَهللا إِنَّ  اهللا،وَل ا َرُس يَ  :َط َفَقاَل بَ  هَ َقدْ  ئِيُل ا َجْربَ َفإِذَ 

َالَم وَ  ْنيَا الدُّ  ِيف  َفاِضَالنِ  يَانُ بْ الصِّ  ،َزْن َوَال َتْغتَمَّ َال َحتْ  :َك لَ َيُقوُل السَّ

ا ِيف اْجلَ وَ  ، اْآلِخَرةِ  ِيف ِضَالنِ َفا ْلُت ِهبَِام وَ  ،نَّةِ ُمهَ ُظُهَام  َحيْفَ اً  َمَلكَقْد َوكَّ

ئِيُل  ،َىضٰ َومَ  9اهللا َرُسوُل َفَفِرَح  ،اَماا قَ َما َوإِذَ َناا إِذَ  َعْن  َجْربَ

َة ظِريَ َدَخَل حَ  ٰى َحتَّ  وَن َحْوَلهُ لِمُ ْس َواملُ َكائِيُل َعْن ِشَاملِِه ينِِه َوِميَيمِ 

ِل ِهبَِام لَ املَ  َىلٰ َفَسلََّم عَ  ،ارِ َبنِي النَّجَّ   َىلٰ عَ  9لنَّبِيُّ َجثَا ا ُثمَّ  ،ِك املَُوكَّ

ِن ا َنائَِام ْنيِ َوُمهَ ٌق لِْلُحَس َعانِ َفإَِذا اْحلََسُن مُ ]] ٣٩٠[ص [/ ،يْهِ ُرْكبَتَ 

 ُكلِّ  َوَعَىلٰ  ،َام هُ َفْوقَ  َواْآلَخرُ  ُهَام تَ اَحُه َحتْ  َجنََعَل  َج َوَذلَِك املََلُك َقدْ 

اَعةٌ َواِحٍد دُ  ِ  َشْعٍر َأْو ُصوٍف وَ ِمنْ  رَّ َل َفَام َزا ،ِهَام َشَفتَيْ  اُد َعَىلٰ دَ املْ

َسَن َوَمحََل اْحلَ  9يُّ بِ َل النََّفَحمَ  ،َقَظاتَيْ اْس  ٰى نَُهَام َحتَّ َبيْ  9 يُّ لنَّبِ ا

ئِي  .ظَِريةِ َن اْحلَ مِ  9بِيُّ لنَّ اَج َوَخرَ  ، َسْنيَ ْحلُ ُل اَجْربَ

، 9بِيِّ لنَِّني اَيمِ  اْحلََسَن َعَىلٰ  َناَوَجدْ  :اْبُن َعبَّاسٍ اَل َوقَ 

 َأَحبَّ دْ َام َفقَ ْن َأَحبَّكُ «مَ : بُِّلُهَام َوَيُقوُل ُهَو ُيقَ ِه، وَ لِ ِشَام  َعَىلٰ  ْنيَ َواْحلَُس 

اَل َأُبو َفقَ ، »اهللاََرُسوَل  َض غَ بْ  َفَقْد أَ َضُكَام غَ َأبْ  َوَمنْ  ،َوَرُسوَلهُ هللاَ ا

ا َأْمحِ ْعطِ أَ اهللا،  َيا َرُسوَل  :ْكرٍ بَ  ْعَم «نِ : 9النَّبِيُّ َفَقاَل  ،ْلهُ نِي َأَحَدُمهَ

تَُهَام نِْعَم املَ ُة وَ ُمولَ اْحلَ  يَُّة َحتْ
َريِة َلِقيَُه ُعَمُر اِب اْحلَظِ بَ  إَِىلٰ  َصارَ  فلامَّ  ،»طِ

 9 اهللاوُل َعَليِْه َرُس   َبْكٍر َفَردَّ َأِيب اَلِة ِمثَْل َمقَ  هُ لَ اِب َفَقاَل طَّ اْخلَ ُن بْ ا

َرُسوِل ثَْوِب سًا بِ َلبِّ ْنيَ ُمتَ َس اْحلُ َرَأْينَا فَ  ،ْكرٍ  بَ َأِيب  ثَْل َما َردَّ َعَىلٰ مِ 

 9 َفَدَخَل النَّبِيُّ  ،هِ َرْأِس  َىلٰ عَ  9بِيِّ ا َيَد النََّجْدنَ َووَ  ،9 اهللا

َفنَّ َألُ «: َد َفَقاَل ْسجِ املَ    ، »َتَعاَىلٰ اهللاُ َفُهَام  َكَام َرشَّ نِ اْبنَيَّ َهَذيْ  مَ اْليَوْ َرشِّ

َفَقاَل   ،تََمُعواْم َفاجْ ِهبِ  ٰى ادَ َفنَ ،اِس»لنَّا ُلمَّ َعَىلٰ هَ  ،ُل بَِال  «َيا: َوَقاَل 

 :ْصَحابِهِ ِألَ  9يُّ لنَّبِ ا

وا َعْن أَ  «َمْعَرش  ٍد  ُكمْ يِّ َنبِ ْصَحاِيب َتَلقُّ ُه َقاَل أَ بِ  9ُحمَمَّ  َال أَ  :نَّ

ُكْم َعَىلٰ  ةً َوجَ  اد� اِس جَ َخْريِ النَّ َأُدلُّ اهللا،  َرُسوَل  َيا َىلٰ بَ  :َقاُلوا ،»؟دَّ

َهتَُام َوَجدَّ هللا اا َرُسوُل ُمهَ َفإِنَّ َجدَّ  ،َسْنيِ َواْحلُ  َسنِ اْحلَ َليُْكْم بِ «عَ : َقاَل 

 .ْجلَنَّةِ ا لِ نَِساِء َأهْ َدُة يِّ َس  َجيُة بِنُْت ُخَوْيلِدٍ َخدِ 

 :اُلواقَ  ،»؟اً ًا َوَأبلنَّاِس ُأمَّ َخْريِ ا ْم َعَىلٰ َأُدلُّكُ  َهْل  ،النَّاسِ  َرش عْ ا مَ يَ 

ا عَ َفإِنَّ َأبَ  ،اْحلََسِن َواْحلَُسْنيِ ُكْم بِ «َعَليْ : َل َقا اهللا، وَل ُس َيا رَ  َىلٰ بَ   ِيلُّ اُمهَ

اُهللا بُُّه َوُحيِ  َوَرُسوَلهُ  هللاَاَام ُحيِبُّ ِمنْهُ  ْريٌ َوُهَو َخ  ِيب َطالٍِب ْبُن أَ ا

ْهَراءُ  اَمةُ ُهَام َفاطِ َوُأمُّ  ،ْسَالمِ ملَنَْقبَِة ِيف اْإلِ َفَعِة َواو املَنْذُ  ،وُلهُ ُس َورَ   لزَّ

 .نَّةِ ْهِل اْجلَ اِء أَ َسيَِّدُة نَِس  9اهللا ُسوِل نُْت رَ بِ 

ً النَّ َخْريِ  َىلٰ ْم عَ كُ لُّ َأَال َأدُ  ،النَّاسِ  َرش ]] َمعْ ٣٩١ص [[/  اِس َعامَّ

ةً وَ   ْحلَُسْنيِ َسِن َوا«َعَليُْكْم بِاْحلَ : َقاَل اهللا،  َرُسوَل  َيا َىلٰ بَ  :َقاُلوا ،»؟َعمَّ



ة ) ٣٥حرف األلف / (  ......................................................................................... ٣٥٠ ة  /األئمَّ  مباحث عامَّ

 ،ئَِكةِ َال َمَع املَ  اْجلَنَّةِ ِيف  ْنيِ َيطُِري ِهبَِام نَاحَ ُذو اْجلَ ٌر َام َجْعفَ هُ َعمَّ َفإِنَّ 

تَُهَام ُأمُّ َهاِين وَ   .ِيب َطالٍِب ُت أَ بِنْ َعمَّ

ُكْم عَ  ،اسِ َعاِرشَ النَّمَ   :َقاُلوا ؟َوَخاَلةً اِس َخاًال  النََّخْريِ  َىلٰ َأَال َأُدلُّ

 َام َسْنيِ َفإِنَّ َخاَهلُ  َواْحلُ َسنِ بِاْحلَ َليُْكْم «عَ  :َل َقااهللا،  ا َرُسوَل يَ  َىلٰ بَ 

ٍد َوَخاُم ْبُن ُحمَ اْلَقاِس   .9اهللا وِل َرُس  َلتَُهَام َزْينَُب بِنُْت مَّ

ُمهَ عْ أُ  ، النَّاسِ ِرشَ اَمعَ  َهتُ  ،ةِ اْجلَنَّا ِيف لُِمُكْم َأنَّ َجدَّ  ،ةِ َام ِيف اْجلَنََّوَجدَّ

 َخاَهلَُام وَ  ،تَُهَام ِيف اْجلَنَّةِ َوَعمَّ ُهَام مَّ َوعَ  ،نَّةِ اْجلَ  ُهَام ِيف ا َوُأمَّ َوأبومه

هُ اُمهَ بَ َذْيِن َوأَ يَّ هَ نَابْ َوَمْن َأَحبَّ  ،نَّةِ َام ِيف اْجلَ هُ َوَخاَلتَ   َفُهَو َمَعنَا َام ا َوُأمَّ

  اهللا  َام َعَىلٰ تِهِ امَ  ِمْن َكرَ َوَأنَّ  ،النَّارِ  َغَضُهَام َفُهَو ِيف َوَمْن َأبْ  ،نَّةِ ِيف اْجلَ  َغداً 

ا ِيف التَّْوَرا َسامَّ َأنْ   .بِريًا»َوَش  اً ربَّ ِة ُش ُمهَ

 : يث املناشدة حد

نَُهْم َحِديُث َبيْ َواْشتََهَر  ورِ ُة اْجلُْمهُ اعَ َوَمجَ  اْخلُواِرْزِميُّ  ٰى َروَ 

 ٰى ورَ شُّ َيْوَم ال َعِيلٍّ ا َمَع نَّكُ  :َقاَل  ،اثَِلةَ ِمِر ْبِن وَ َعْن َعاَشَدِة ااملُنَ

نَّ بَِام َال «َألَ : وُل  َيقُ تُهُ َوَسِمعْ  ِميُُّكْم  َوَال َعجَ ُكمْ َعَربِيُّ ْستَطِيُع  يَ ْحتَجَّ

َا النََّفُر َمجِ  ُدُكُم اهللاََّْنُش «َفأَ  :َقاَل  ُثمَّ  ،»َك بَِغْريِ َذلِ  َأَحٌد فِيُكْم يعًا أَ َأهيُّ

 . َال للَُّهمَّ ا :اُلواقَ  ،»؟َقبْيلاهللاَ َد َوحَّ 

  ْعَفٍر ِيف ُل َأِخي َج ِمثْ  ُكْم َأَحٌد َلُه َأخٌ ْل فِيهَ اهللا بْم َأْنُشُدكُ «فَ  :َقاَل 

  .ال مَّ اللَّهُ  :واَقالُ  ،»؟يَمَع املََالئَِكِة َغْريِ اْجلَنَِّة 

َعمٌّ  [ُه ْم َأَحٌد لَ ْل فِيكُ هَ باهللا  « َفَأْنُشُدُكمْ :َقاَل ]] ٣٩٢[[ص /

ي َمحْ عَ  ]ِمثُْل  هَ يِِّد  َس  َرُسولِهِ َسدِ أَ وَ اهللا َسِد َزَة أَ مِّ يالشُّ  ،»؟َداِء َغْريِ

 .َال  اللَُّهمَّ  :واَقالُ 

ُل َزْوَجتِي ثْ مِ ُه َزْوَجٌة ٌد لَ حَ أَ  َهْل فِيُكمْ باهللا ُكْم «َفَأْنُشدُ  :َل َقا

ياِء َأْهِل اِة نَِس َسيِّدَ  دٍ طَِمَة بِنِْت ُحمَمَّ َفا  .مَّ َال اللَّهُ  :َقاُلوا ،»؟ْجلَنَِّة َغْريِ

  ِسبَْطيَّ ِن ِمثُْل بَْطايُكْم َأَحٌد َلُه ِس َهْل فِ  باهللا ُكمْ َفَأْنُشدُ « :اَل قَ 

اللَُّهمَّ  :واَقالُ  ،»؟يَغْريِ   اْجلَنَّةِ َأْهلِ ِب اْحلَُسْنيِ َسيَِّدْي َشبَ َسِن َوااْحلَ 

 .َال 

  9اهللا َل َرُسو ٰى جَ فِيُكْم َأَحٌد َنا َهْل باهللا  ُشُدُكمْ «َفَأنْ  :َقاَل 

ُم ٍت اَمرَّ  َعْرش   . َال اللَُّهمَّ  :اُلواقَ  ،»؟َواُه َصَدَقةً ْي َنجْ  َيدَ َبْنيَ ُيَقدِّ

 :9اهللا ُل ُسورَ  َقاَل َلهُ َحٌد أَ  مْ َهْل فِيكُ باهللا ُدُكْم «َفَأْنُش : اَل قَ 

 ،اهُ ْن َعادَ َعاِد مَ وَ  ،هُ اِل َمْن َواَال اللَُّهمَّ وَ  ،ْوَالهُ  مَ ِيلٌّ  ُكنُْت َمْوَالُه َفعَ نْ مَ 

اِهدُ ِغ لِّ لِيُبَ  ي ،ئَِب اْلَغاُكُم ِمنْ الشَّ  .َال  للَُّهمَّ ا :واَقالُ  ،»؟َغْريِ

 :9اهللا  ُل و ُس اَل َلُه رَ ٌد قَ حَ أَ َهْل ِفيُكْم باهللا ُكْم «َفَأْنُشدُ : َل َقا 

ِهْم ُحب� َك َوِإَيلَّ ِس إَِليْ لنَّا ا  مَّ اْئِتنِي بَِأَحبِّ هُ اللَّ    َيْأُكُل ًا ِيل بَّ َلَك َوحُ  ا َوَأَشدِّ

  .ُهمَّ َال للَّ ا  : اُلوا قَ  ، » ؟ ي َغْريِ َأَتاُه َفَأَكَل َمَعهُ فَ   ، رِ طَّاِئ ا ال ِمْن َهذَ   ِعي مَ 

: 9اهللا وُل ُس َقاَل َلُه رَ  دٌ حَ فِيُكْم أَ  َهْل  هللااب«َفَأْنُشُدُكْم  :َقاَل 

َال  هُ ولُ َوَرُس اهللاُ بُُّه ُه َوُحيِ ُسولَ َورَ اهللاَ بُّ دًا َرُجًال ُحيِ اَيَة غَ الرَّ  َألُْعطَِنيَّ 

ينَْهِزمًا ي مُ َع َغْريِ إِْذ َرجَ  ،ْيهِ َيدَ  َعَىلٰ اهللاُ تََح َيفْ  ٰى َحتَّ ُع َيْرجِ   ،»؟َغْريِ

 . َال ُهمَّ اللَّ  :َقاُلوا

 9اهللا ُل ِه َرُسو فِياَل َهْل فِيُكْم َأَحٌد قَ  هللاباُشُدُكْم نْ أَ فَ « :َقاَل 

تُُه َكَطاَعتِي َطاعَ  يسنَفْ  كَ ُكْم َرُجًال يْ إِلَ ْبَعثَنَّ َأْو َألَ تَُهنَّ تَنْلَ  :نِي َولِيَعةَ لِبَ 

يَشاُكْم بِ َيغْ  ْعِصيَتِيتُُه َكمَ ِصيَ َوَمعْ  يِْف َغْريِ  .ُهمَّ َال اللَّ  :والُ َقا ،»؟السَّ

: 9 اهللاَلُه َرُسوُل  ٌد َقاَل حَ أَ  َهْل فِيُكمْ باهللا ُدُكْم ُش «َفَأنْ  :َل اقَ 

 .اللَُّهمَّ َال  :اُلواقَ  ،»؟يَهَذا َغْريِ  ُض بْغِ بُّنِي َويُ ُه ُحيِ َم َأنَّ ْن َزعَ َكَذَب مَ 

ٍة   َواِحدَ اَعةٍ  َس َحٌد َسلََّم َعَليِْه ِيف  فِيُكْم أَ َهْل  باهللاْم َأْنُشُدكُ «فَ  :َقاَل 

ئِيُل َومِ  فِيِهمْ  ةِ كَ ]] آَالٍف ِمَن املََالئِ ٣٩٣ص [[َثُة /َال ثَ  يَكائِيُل َجْربَ

افِ َوإِ  ياْلقَ  ِمنَ  اهللا َرُسولِ  َىلٰ  إِ ُت بِاملَاءِ ُث ِجئْ يُل َحيْ ْرسَ  ،»؟لِيِب َغْريِ

 .َال  للَُّهمَّ ا :واَقالُ 

ِهَي  هِ َهذِ  :يُل ئِ َجْربَ اَل َلُه ٌد قَ حَ أَ َهْل فِيُكْم باهللا ُكْم «َفَأْنُشدُ  :َل َقا

ئِيَقاَل جَ فَ  ،هُ ي َوَأَنا ِمنْإِنَُّه ِمنِّ :9 اهللاوُل َرُس  َفَقاَل  ،املَُواَساةُ    : ُل ْربَ

 .اللَُّهمَّ َال  :ُلواَقا ،»؟يَغْريِ  ،َام نْكُ مِ  َوَأَنا

َال   :َامءِ لسَّ اَحٌد ُنوِدَي فِيِه ِمَن فِيُكْم أَ  َهْل باهللا ْم ْنُشُدكُ «َفأَ  :َقاَل 

يغَ  ،َعِيلٌّ  إِالَّ  ٰى َقاِر َوَال َفتَ فَ لْ الَّ ُذو اإِ  يَْف َس   .اللَُّهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟ْريِ

َني اكِثَِني َواْلَقاِسطِ ُل النََّقاتِ ٌد يُ يُكْم َأحَ فِ  ْل هَ باهللا ْم ْنُشُدكُ «َفأَ : َل َقا

ي 9بِيِّ لَِساِن النَّ ِقَني َعَىلٰ َواملَارِ   .ُهمَّ َال اللَّ  :والُ َقا ،»؟َغْريِ

إِينِّ  :9 اهللاَلُه َرُسوُل  َقاَل َحدٌ أَ َهْل فِيُكْم اهللا ُدُكُم ُش «َفَأنْ : َل اقَ 

 ،ِويِل اْلُقْرآنِ َتأْ  َعَىلٰ  ْنَت َقاتُِل أَ تُ  وَ  اْلُقْرآنِ َتنِْزيلِ  َعَىلٰ  َتْلُت َقا

 .َال مَّ اللَّهُ  :َقاُلوا ،»؟يَغْريِ 

ْمُس َحتَّ لا  َعَليْهِ ْت ُردَّ  ْم َأَحدٌ فِيكُ ْل هَ باهللا «َفَأْنُشُدُكْم  :َقاَل   ٰى شَّ

 ٰ ي ِيف  َعْرص لْ ا َصىلَّ  . َال اللَُّهمَّ  :َقاُلوا ،»؟َوْقتَِها َغْريِ

 بَِأنْ  9اهللا َمَرُه َرُسوُل ٌد أَ ْم َأحَ يكُ َهْل فِ هللا با مْ َفَأْنُشُدكُ « :َقاَل 

 ِيفَّ َل َأَنزَ  هللاُسوَل َيا رَ  :ْكرٍ بَ  وَفَقاَل َلُه َأبُ  ،ْكرٍ ْن َأِيب بَ َة مِ  َبَراءَ َيْأُخذَ 

ي ، َعِيلٌّ  ُيَؤدِّي َعنِّي إِالَّ ُه َال نَّ إِ  :َفَقاَل َلهُ  ؟يشء ُهمَّ اللَّ  :واَقالُ  ،»؟َغْريِ

 .َال 

 :9اهللا   َرُسوُل  َلهُ ْل فِيُكْم َأَحٌد َقاَل هَ هللا باْم ُدكُ «َفَأْنُش  :اَل قَ 

 ،َبْعِدييَّ َنبِ َال  هُ الَّ َأنَّ إِ  ٰى وَس مُ  َمنِْزَلِة َهاُروَن ِمنْ َت ِمنِّي بِ َأنْ 

ي  .ُهمَّ َال اللَّ  :اوَقالُ  ،»؟َغْريِ

 َال  :9اهللا وُل ُس  رَ  َقاَل َلهُ ْم َأَحدٌ ْل فِيكُ هَ باهللا ْم َأْنُشُدكُ «فَ  :َقاَل 

ي ،رٌ  َكافِ ُضَك إِالَّ ُيبْغِ إِالَّ ُمْؤِمٌن َوَال بَُّك ُحيِ   .اللَُّهمَّ َال  :َقاُلوا ،»؟َغْريِ
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 ،اِيب َوابُِكْم َوَفتِْح بَ  َأبْ دِّ ُموَن َأنَُّه َأَمَر بَِس َتْعلَ أَ  اهللاب ْنُشُدُكمْ َفأَ « :َل َقا

 َأَنا َما :9اهللا ُل ُسورَ  َك َفَقاَل ِيف َذلِ  ُقْلتُمْ ]] فَ ٣٩٤[[ص /

 ،اَبهُ  بَ َح دَّ َأْبَواَبُكْم َوَفتَ َس اهللاُ ِل  بَ ُت َباَبهُ ا َفتَحْ  َأنَ ُت َأْبَواَبُكْم َوَال َسَددْ 

ي  .ُهمَّ َال اللَّ  :ااُلوقَ  ،»؟َغْريِ

وَن ائِِف دُ َم الطَّ اَجاِين َيوْ نَُّه نَ َأَتْعَلُموَن أَ باهللا  ُكمْ دُ ُش «َفَأنْ : َقاَل 

ُه َبِل يْتُ ا اْنتَجَ َما َأنَ  :اَل َفقَ  ،َناَجاُه ُدوَننَا :تُمْ َفُقلْ  ،َك َطاَل َذلِ أَ  فَ النَّاسِ 

ي ،اْنتََجاهُ  اهللاُ  .مْ عَ نَ للَُّهمَّ ا :اُلواقَ  ،»؟َغْريِ

اْحلَقُّ  :َقاَل  9اهللا َن َأنَّ َرُسوَل َلُموعْ َأتَ باهللا «َفَأْنُشُدُكْم  :اَل قَ 

 :ااُلوقَ  ،»؟ َحيُْث َزاَل َع َعِيلٍّ قُّ مَ ْحلَ َيُزوُل ا قِّ  َمَع اْحلَ  َوَعِيلٌّ  َعِيلٍّ َمعَ 

 .مْ مَّ َنعَ اللَّهُ 

ينِّ  إِ  : َل َقا 9 هللا َرُسوَل نَّ وَن أَ مُ لَ َأَتعْ باهللا ْنُشُدُكْم «َفأَ : َقاَل 

 ْم ِهبَِام ْمَسْكتُ َما اْستَ  َتِضلُّوا ِيت َلنْ َوِعْرتَ اهللا  كِتَاَب َلْنيِ قَ َتاِرٌك فِيُكُم الثَّ 

 .مْ َنعَ لَُّهمَّ ال :اُلواقَ  ،»؟َدا َعَيلَّ اْحلَْوَض َيرِ  ٰى َحتَّ َقا  َيْفَرتِ َلنْ وَ 

 9 اهللا وَل َرُس  ٰى َحٌد َوقَ  أَ يُكمْ  فِ ْل هَ باهللا «َفَأْنُشُدُكْم  :َقاَل 

مَّ اللَّهُ  :َقاُلوا ،»؟ي َغْريِ َفاْضَطَجَع ُمْضَطَجَعهُ  نيَ كِ بِنَْفِسِه ِمَن املُْرش 

 .َال 

دٍّ  َعبِْد وُ  ْبنَ  َأَحٌد َباَرَز َعْمَرويُكْم ْل فِ هَ  باهللاُدُكْم ُش َأنْ «فَ  :َقاَل 

ي َىلٰ َعاُكْم إِ ُث دَ َحيْ  اِز َغْريِ  .َال  اللَُّهمَّ  :ااُلوقَ  ،»؟اْلِربَ

ِري َيَة التَّْطهِ فِيِه آاهللاُ  َأَحٌد َأْنَزَل ُكمْ ي فِ َهْل باهللا َأْنُشُدُكْم «فَ  :اَل قَ 

 : ُل ُث َيُقوَحيْ 
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 :والُ َقا ،»؟يَغْريِ  ]،٣٣[األحزاب:  �ْطِه�ا

 .َال  مَّ اللَّهُ 

: 9هللا اُسوُل ْم َأَحٌد َقاَل َلُه رَ يكُ فِ  ْل هَ باهللا «َفَأْنُشُدُكْم  :َقاَل 

ي ،اْلَعَرِب َسيُِّد َأْنَت   . َال ُهمَّ اللَّ  :ُلواَقا ،»؟َغْريِ

َما  :9اهللا وُل  َلُه َرُس َقاَل  ْم َأَحدٌ ْل فِيكُ هَ  باهللا«َفَأْنُشُدُكْم : َل َقا

ي ،ثَْلهُ َلَك مِ  ُت َألْ َس  ئًا إِالَّ يْ َش  اهللاَ َسَأْلُت   .لَُّهمَّ َال ال :اُلوَقا ،»؟َغْريِ

مَ إِ  :َىلٰ َعاتَ   َقْولِهِ َتْفِسريِ  ِيف  ُي َل الثَّْعَلبِ ] َوَنقَ ]٣٩٥[[ص /
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  : َقاَل  ،سٍ ْبِن َعبَّاَعِن ا ،] ٧ لرعد:[ا � ادٍ هَ  ن

: اَل َوقَ  ِرهِ َصدْ  َيَدُه َعَىلٰ  9 اهللاوُل َرُس َب َرضَ اْآلَيُة  هِ  َهذِ ْت لَ َنزَ  لـامَّ 

 بَِك ِيلُّ ا عَ يَ  ،اِدياْهلَ َت «َأنْ : اَل  َوقَ ْدِر َعِيلٍّ َص  إَِىلٰ  ٰى مَ َوَأوْ  ،«َأَنا النَِّذيُر»

 .»َهيْتَِدي املُْهتَُدونَ 

َة َذْيفَ حُ  َىلٰ  إِ ِإْسنَاِدهِ بِ  ُهورِ مْ الثَِّقُة ِعنَْد اْجلُ  ْيِه َوُهوَ ْرَدوَ اْبُن مَ  ٰى َروَ وَ 

 ٰى بَ َمْن أَ فَ  ، اْلبََرشِ  َخْريُ «َعِيلٌّ : 9اهللا  َرُسوُل اَل قَ  :َل َقا ،ْبِن اْليََامنِ ا

 . ْد َكَفَر»َفقَ 

 :اَل قَ اهللا، ِن َعبِْد ِر بْ َجابِ بٍَل ِيف ُمْسنَِدِه َعْن نْْبُن حَ ُد َأْمحَ  ٰى وَ رَ وَ 

 إَِىلٰ  َفَأْوَمَأ إَِيلَّ وَ اَههُ  ُجتَ ِيلٌّ عَ َرَفاٍت وَ بِعَ  ْومٍ يَ  َذاَت  9اهللا  َرُسوُل َقاَل 

»ِمنِّي يَ ْدُن اُ «: ُهَو َيُقوُل َوُه وَ ِيلٍّ َفَأْقبَْلنَا َنحْ عَ   :َقاَل فَ  ،َنا ِمنْهُ دَ فَ  ،ا َعِيلُّ

ا َوَأْنَت َفْرُعَها َنا َأْصُلهَ َرٍة أَ ِمْن َشجَ  ْنَت ا َوأَ ُخلِْقُت َأنَ  ،ا َعِيلُّ «يَ 

اهللاُ َها َأْدَخَلُه ِمنْ ْصنٍ َفَمْن َتَعلََّق بِغُ  ،اُهنَاْغَص أَ  ْنيُ َواْحلَُس  َسنُ ْحلَ اوَ 

 .»نَّةَ اْجلَ 

ُسوُل   رَ َقاَل  :اَل قَ  ،ْدِريِّ اْخلُ  ِيب َسِعيدٍ َعْن أَ  َوفِيهِ  ]]٣٩٦[[ص /

كْ َما إِ  ُت فِيُكمْ َركْ ْد تَ «إِينِّ قَ  :9اهللا   ِديَبعْ  اوتُْم بِِه َلْن َتِضلُّ ْن َمتَسَّ

ِمَن  َحبٌْل َممُْدودٌ اهللا اُب تَ كِ  :رِ ا َأْكَربُ ِمَن اْآلَخ َحُدُمهَ أَ وَ  ،ْنيِ الثََّقلَ 

َامِء إَِىلٰ  ِيت أَ وَ  ،ْرضِ اْألَ  السَّ ُ  َال أَ  ،َبيْتِيَل هْ ِعْرتَ َقا َحتَّ َام إِهنَّ  ِرَدايَ  ٰى  َلْن َيْفَرتِ

 اِب كِتَ  ُب َوَصاحِ  ،هِ يحِ َصحِ  ِيف َوُه َرَواُه ُمْسلٌِم َوَنحْ  ،»ْحلَْوَض َعَيلَّ ا

ْ  ،تِّنيَ السِّ   . ِي ذِ مِ َوَصِحيِح الرتِّ

َخمَْرش  ٰى َوَروَ    اَل قَ  :َقاَل  ،9اهللا ِل َرُسو إِْسنَاِدِه إَِىلٰ  بِ يُّ الزَّ

وُر َبْعُلَها نُ وَ  ،ِديَرُة ُفَؤاَثمَ  اَهاَواْبنَ ،َهبَْجُة َقْلبِي ةُ َفاطِمَ «: 9 لنَّبِيُّ ا

مَّ  ،يَبَرص 
َخْلِقِه   َوَبْنيَ َممُْدوٌد َبيْنِي  َوَحبٌْل  ،يئِ انَُوْلِدَها ُأمَ  ِمنْ  ةٌ َوَأئِ

 . »َك ْم َهلَ َف َعنْهُ َجا َوَمْن َختَلَّ نَ  َمِن اْعتََصَم بِهِ 

أقواهلم واملصري ك بلتمسُّ وب احية يف وجص رصنصووهذه 

 هيم. فتاو إىلٰ 

 ومُ «النُّجُ : 9 اهللا ُل وَقاَل َرُس  :َقاَل  ،بَلٍ  ْبِن َحنَْأْمحَدَ ُمْسنَِد  َوِيف 

َامِء َفإِ َماٌن ِألَهْ أَ  َأَماٌن ِألَْهِل  يَوَأْهُل َبيْتِ  ،ْت َذَهبُوابَ َذا َذهَ ِل السَّ

 .»ْرضِ اْألَ ْهُل َب أَ يْتِي َذهَ بَ  ُل َذَهَب َأهْ  َفإَِذا ْألَْرضِ ا

 وبلغت مبلغ دُّ عَ وتُ  ٰىص ُحت  نْ من أ  أكثر واألخبار يف ذلك

 ؟ةجَّ  حهؤالء الصادقني مجاعن إفكيف ال يكو ،التواتر

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ايض (ت يب)/ ال٢ج (الرصاط املستقيم 

اهلم تلف أقومل خت داً لو كان أمرهم واح :يلق  إنْ ]] ٦٠[[ص /

 .صادرة عنهمال ياتوالروا

 ويف ،ةتقيَّ ال عىلٰ  أو خرج ،ختالف من سهو الرواةاال :ناقل

 . ممنه راً وع عليهم ومل يكن صادت ما هو موضالروايا

*   *   * 

 ـ):ه٨٧٧)/ البيايض (ت ٣(ج ملستقيم اط الرصا

ن كم تسندون ما جاء ع نَّ ل ما تكذبون أ أوَّ  : قالوا  ]] ٢٦١[[ص 

ي حديث يب وجدِّ يث أ «حد : صادق ال  قولل ، كم نبيِّ  كم إىلٰ ت أئمَّ 

  ». 9رسول اهللا قال  : ولوا تق  ج أنْ فال حر،  9رسول اهللا 
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  إىلٰ  م جاز نسبتهلِّ ُس ن ولئ ،ذا حديث غري مشهوره :قلنا

بل ما قال  ،ائناوهنقول بأ «واهللا ما: الصادق لقول  رسوللا

 وما ،عدالتهله ثبوت أقل أحواو ،لثبوت عصمته حقٌّ  اوهذ، نا»ربُّ 

 ،هحديث أرسلته ففالن طريقي في كلَّ  :يلراوع من قول اانامل

 ؟علم السابق بهلل ،رَ كِ ذُ  ما عه إىلٰ نده عند سامسفي

سنده  حديث مل أُ  «كلُّ  :فقال ،هلرِس يُ  عامَّ  باقر ال َل ئِ ُس وقد 

و قد ، »عن اهللا  ،9عن رسول اهللا  ،عن أبيه ،يبأ  سندي فيهف

ة مجلة ا بنسبرضو ةنَّالسُّ  أهل األربعة أنَّ  اب ختطئةفنا يف بأسل

ة املذهب لوا عن نسبوعد ،بعضًا  مبعضه مذهبهم إليهم مع ختطئة

 . هم عظيمه وحلرمتلت دوكا أ مع كوهن ،همنبيِّ  إىلٰ 

*   *   * 

 هـ):١٠ق ( األحسائي /)٣مرآة املنجي (ج جميل 

 :ألولياء]ة علم الرابع: كيفيَّ ا [الرسُّ ]] ١٠٤٠[[ص 

جعفر إلمام عن ا املرويِّ  ديثاحل ٰى : يف معنالرابع

نا علم«: له قو ء. فإنَّ األولييف ذكر أحوال ا  الصادق

ما  يعمجون يعلم م هنَّ ه أ اعنوم ،يد بالغابر املاَيض ير »غابر

صورها منتقشة يف  وا ع أحواهلقع من الكائنات بجميوو مٰىض 

 ة.دوهنا يف مرآة النبوَّ نفوسهم، يشاه

يد  ت، ويرلثابزبور هو اامل »ورومزب«قوله: و]] ١٠٤١[[ص /

بتة يف حكام الثاق هبا من األيتعلَّ به ما يقع من احلوادث وما 

ة وَّ ن مرآة النبم مة هلملعلوم الظاهرا رقدبالاء األزّيل اخلارجة القض

 ئنات.الكامجيع ن املنتقش فيها م

كة من ت املالئيريد به أسامع أصوا »عونقر يف األسام«وقوله: 

 ة.الغيبيَّ مور ن األُ بوهنم به ماط خي مشاهدة بامغري

ت عن الواردا ر القلبثُّ يريد به تأ »لقلوبونكت يف ا«وقوله: 

ض هلا عرُّ اداهتم بالتتعدس اط غريغري توسُّ ن مم هل ة احلاصلةاإلهليَّ 

 .لورودها دوالرتصُّ 

 ركون أهلة يشاالوالية اخلاصَّ  أهل هبذه الكلامت أنَّ  مَ لِ عُ ف

ا تتفاوت فيهم  أهنَّ رة، إالَّ ذكوامل خلواصِّ ك اتل املطلقة يف الوالية

 هللا أعلم.تعدادات، واست االبتفاو

*   *   * 

 لمزيد راجع:ل

 .اإلمامة

ة من ق ( ثديح  .)ريشاألئمَّ

 لعصمة.ا

 جزة.املع

 .النصَّ 

*   *   * 

  :ا إ - ٣٦

 هـ):٢٦٠اذان (ت اإليضاح/ الفضل بن ش

ث كذب ثال  ليلإبراهيم اخلوا أنَّ ]] ورو٣١[[ص /

 .ذباتك

   **   * 

 يف قوله: الكذب هيم راتم إبنحل ٰى ]] وحتَّ ٣٤٩[[ص 

 َع
َ
� 

ْ
بِ�ُُهْم هَ بَل

َ
ُه ك

َ
 ل

َ
 يئًا فزعمتمل شفعما ]؛ و٦٣بياء: ألن[ا اذ

تُنَ وَ  يقول:  أنَّ هذا كذب واهللا  ُحج�
َ

ك
ْ
نَ تِل

ْ
ٰ إِبْرَ ا اهَ ا آتَ�

َ َ
  اِهيَم �

وْ 
َ
ُع دَ ِمِه نَ ق

َ
 اٍت َمنْ رَجَ ْر�

َ
�  

َ
ة ٨٣: امنعأل[ا ءُ اش ]، فزعمتم أنَّ حجَّ

 سَ ه قال: إنَّ  قلتم:و اهللا كذب.
�

مل  ؛ و]٨٩ات: الصافَّ [ �ِقيٌم إِ�

 اعة.ذب وإنَّه كان منه طالقول منه كذا متم أنَّ هفزع؛ قيامً يكن س

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /تنزيه األنبياء

 :]يانصر والعلكفن اع إبراهيم تنزيه [ ]]٦١ص [[

عن  حاكياً  اىلٰ له تع قو ٰى قال قائل: فام معن  فإنْ مسألة]: [ 

  :  إبراهيم 
َ
 ف

َ
ا ل  َجن� عَ  م�

َ
 يْهِ ل

ُ
يْل

�
   ا�ل

َ
  ىٰ َرأ

ً
با

َ
ْوك

َ
 ك

َ
 ق

َ
 هَ  ال

َ
 ذ

�
  ا َر�

 
َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
 ق

َ
ل

َ
ف
َ
 أ

َ
 ال

َ
 ال

ُ
  ب� حِ  أ

ْ
  �فِِلَ� اآل

َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
َمَر بَ  ىٰ َرأ

َ
ق
ْ
 ال

َ
 ق

ً
 هَ ا ازِ�

َ
 ل

َ
ا  ذ

 رَ 
�

� 
َ
 ف

َ
ا ل   م�

َ
ل

َ
ف
َ
  أ

َ
 اق

َ
ِ�ْ  ل

َ
مْ  ل

َ
� 

َ
�  

�
ِدِ� َر�

ْ
 ه

َ
و�

ُ
�

َ َ
وْ ن� ِمَن ا  أل

َ
ق
ْ
َ� ل

�
ال

�
  �ِم ا�ض

 
َ
 ف

َ
 رَ  ا م� ل

َ
َس  ىٰ أ

ْ
م

�
 بَ  ا�ش

َ
 ازِغ

َ
 ق

ً
 ة

َ
  ال

َ
 ه

َ
 ذ

�
 ا َر�

َ
  ه

َ
َ�ُ ذ

ْ
�

َ
  ا أ

َ
 ف

َ
ا ل   م�

ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
  أ

َ
 يَ ق

َ
ا  ال

وْ 
َ
 ق

�
 بَِري ِم ِإ�

ْ
�

ُ
ا �  ٌء ِ�م�

َ
ون

ُ
��  ليس أوَ  ، ] ٧٨ -  ٧٦: [األنعام

األوقات يف وقت من  عتقد ان ي ك  ه أنَّ يض ت يق الكالم  هذاظاهر 

  ؟نبياء األ وز عىلٰ ه ال جينَّ إ   : ا قلتم ممَّ وهذا لكواكب،  ا ة  إهليَّ 

 اآلية جوابان:ذه يف ه :واب: قيل لهاجل

زمان مهلة النظر،   قال ذلك يف امنَّ إ اهيم إبر أنَّ  :أحدمها

حتريك و  ،بهبقله النظر يوجب علي قله وحضور ماوعند كامل ع

 عارفاً ق لَ مل ُخي  إبراهيم  نَّ ل له، ألأمُّ لتر واالفك عىلٰ عي االدو

فه وخوَّ  ،قلهع اىلٰ تع كمل اهللاأ  لـامَّ رفة عمل اكتسب ااموإنَّ ، اىلٰ باهللا تع

 .عير والدوارك النظر باخلواطتمن 

] الزهرة ٰى أنَّه [رأ وقد روي يف التفسري  -الكواكب  ٰى رأ  فلامَّ 

خللق، ا يبوعج النور من ]] ٦٢ص [[/عليه رآها ما وأعظمه  -



 ٣٥٣  ......................................................................................................  إبراهيم ) ٣٦حرف األلف / (

 هَ : قالة. آهلا ون أهنَّ ويزعمكان قومه يعبدون الكواكب  وقد
َ
ا ذ

 
�

 مَ لِ وأفلت وعَ  تغاب فلامَّ ك، لذلل أمُّ ر والتفكُّ تسبيل ال عىلٰ  َر�

ة منتقلة. ريِّ ثة متغا حمدَ اإلله، علم أهنَّ   جيوز عىلٰ ال فولاألُ  نَّ أ 

هلام فوأُ  ٰى رأ  ـامَّ له نَّ وأ  مس،شالقمر وال رؤية يف انت حالهوكذلك ك

ا يَ  م:خر الكالآ ]يف[ل وقا، تهامهليَّ إ الةحدوثهام واستح قطع عىلٰ 

وْ 
َ
 بَِري ِم إِ ق

�
ِ  اٌء ِ�م� �

ْ
�

ُ
� 

َ
ون

ُ
��  

ْ
ه  وَج�

�
ِ�َ إِ�

ْ
َط  �ِ ُت وَج

َ
ي � ِ

�
َر �

مَ  رَْض حَ اوَ ا�س�
َ
 َومَ اِت َواأل

ً
نَا ِمنَ نِيفا

َ
 ا أ

ْ
ِ  ا�

ْ
 � �ِ�َ ُم�

لقول منه عقيب معرفته باهللا ا ان هذوكا .]٧٩و ٧٨ ام:ع[األن

 .عليه تعاىلٰ  وزجت ال ثنيصفات املحدَ  نَّ بأ علمه، وتعاىلٰ 

 هَ  :يقول  نْ ز أيف جيوقيل: ك فإنْ 
َ
  اذ

�
 وهو ،خمرباً  َر�

ه في يكون كاذباً  خرب أنْ به، واإلخبار بام ال يأمن امل ِرب بام ُخي  عامل غري

يلزمه  من أنْ  دَّ ب الله] [نظر لم الزووكامل عقله ويف حال قبيح. 

 ؟حيجمراه من القب ٰى رج اوم ز من الكذب،التحرُّ 

 ا جوابان:عن هذ :قلنا

 عىلٰ  راً ومقدِّ  فارضاً ه ام قال، وإنَّ ك خمرباً ذل مل يقله مها: أنَّ أحد

كان  قد حيسن من أحدنا إذاه أنَّ  ٰى  ترل، أَال ر والتأمُّ سبيل الفك

يفرضه  أنْ  ،صفتيه ٰى دإح نه عىلٰ كو بني وحمتمالً  ءيف يش اً ناظر

و ة أ من صحَّ  يهإل ي ذلك الفرضؤدِّ يُ  يامف إحدامها لينظر عىلٰ 

من أحدنا  يصحُّ  وهلذا ؟حلقيقة ايف رباً بذلك خم كونفساد، وال ي

يفرض كوهنا قديمة،  نْ أ مها دَ قِ و ث األجسام حدوذا نظر يفإ

 الفساد.لفرض من يه ذلك اي إلؤدِّ  ما يُ ليتبنيَّ 

 رفكِّ امل ه يظنُّ ه، وقد جيوز أنَّ رب عن ظنِّه أخنَّ أ آلخر: ب ااوجلوا

ة دلَّ نه باأليرجع ع ثمّ  ما ال أصل له،نظره وفكره حال يف ل واملتأمِّ 

 .بيحاً  يكون ذلك منه ق ال، ولموالع

 هذه ٰى ن رأ ما كا إبراهيم  أنَّ  عىلٰ  لُّ اآلية تد :لقي إنْ ف

، رآهايكن من مل ب جُّ عتبه منها تعجُّ  نَّ ل ذلك، ألاكب قبالكو

فيها  ء وما سامه مل يشاهد القلل عكامة مدَّ  يكون إىلٰ  أنْ  فكيف جيوز

 جوم؟من الن

 يف لسامء إالَّ ا ٰى يكون ما رأ  أنْ يمتنع  ال :قلنا ]]٦٣ص [[/

مغارة  ه يفمُّ ولدته أُ كان [قد] روي  ما ه عىلٰ ، ألنَّ لك الوقتذ

 ،سامءال ٰى يرال رة غاملايكون يف  رود، ومنتله النميق من أنْ  خوفاً 

 لسامءا ٰى ورأ  ارةخرج من املغليف كلتا قارب البلوغ وبلغ حدَّ  فلامَّ 

 بل ذلك إالَّ ق السامء  ٰى رأ  قد يكون نْ أ وز أيضاً وقد جي .ر فيهاوفكَّ 

مل  وحني ك ،ليهع الفكر مل يكن واجباً  ، ألنَّ يف أعالمها رفكِّ ه مل يُ أنَّ 

ذلك ومل  قبل يراهكان ي الذ ءيشالر يف كَّ خلواطر فا كتهرَّ عقله وح

 فيه. راً يكن مفكِّ 

 مل يقل ما إبراهيم  لة: هو أنَّ سأيف أصل امل  اآلخر جه الو و 

 النظر ] ة مهل [ ال يف زمان و ، طريق الشكِّ  ىلٰ يات ع نته اآل تضمَّ 

 وز أنْ ال جي  اىلٰ ه تع ربَّ  بأنَّ  عاملاً   تلك احلال موقناً يف  ر، بل كانوالفك 

سبيل اإلنكار  لك عىلٰ ال ذام ق وإنَّ  كب،كوا ال  نم  ء] يش [ ون بصفة يك 

 إهلاً يكون  وز أنْ ويأفل ال جي ما يغيب أنَّ  هلم عىلٰ  تنبيه ل وا  ومه ق  عىلٰ 

 هَ   قوله:  كون ، وي معبوداً 
َ
 ا رَ ذ

�
�   جهني:أحد و  عىلٰ  حمموًال  

قول ي . كاممذاهبكم ي هو كذلك عندكم وعىلٰ أ [أحدمها]: 

ك رَّ يتح جسم هربُّ  ذاه :هولار لقإلنكسبيل ا ه عىلٰ بِّ أحدنا للمش

 ويسكن. 

  ، وأسقط حرفامً تفهلك مسقال ذيكون  نْ : أ والوجه اآلخر

 :ذلك كثرياً عر  الشه، وقد جاء يفلالستغناء عناالستفهام 

 األخطل: لقا

   واسطرأيت بعينك أم كذبتك 

  س الظالم من الرباب خياالغل 

 مل]ن الكا[م

 خر:وقال اآل ]]٦٤ص [[/

   داريا كنت إنْ و أدري ك مالعمر

  ع رمني اجلمر أم بثامنبسب 

 ]لطويلن ا[م

 اهلذيل: قولشدوا وأن

   عخويلد مل ُترَ وقالوا يا  رفوين

  لوجوه هم همت اوأنكرفقلت  

 من الطويل][

 ]. ؟ي أهم هميعن[

 ربيعة:ال ابن أيب وق 

بُّها قل
   ت هبراً ثّم قالوا ُحتِ

  والرتاب واحلٰىص  عدد الرمل 

 يف]خلف[من ا

  كان يف إذاسن ام حياالستفهام إنَّ  ]فحر[ حذف قيل: نْ فإ

فقد العوض. عمل مع ستَ عنه، وليس تُ  اً عليه وعوض لةدالالم الك

ة . واآليمملتقدِّ رف االستفهام اح عن وه فيه عوضشدمتا أنوم

 ذلك.ليس فيها 



 هيم إبرا) ٣٦حرف األلف / ( ...................................................................................................... ٣٥٤

نه ومع مع ثبات العوض ع تفهامف حرف االسذَ قد ُحي  :قلنا

 بيت ابن أيب ربيعة خالٍ م، وتفهااالس ٰى عنم س يفاللب لزاقده إذا ف

 عوض عنه.ال ومن تفهامف االسحر من

 : له تعاىلٰ يف قو اس ي عن ابن عبَّ وقد رو
َ
 ف

َ
  ال

ْ
تََحَم ا�

 
َ
َعق

ْ
 بَ ال

َ
لقيت فأُ  ؟العقبة أفال اقتحم هو( :الق ]، ١١: [البلد �ة

لة هام لدالف االستفيلقوا أل وبعد فإذا جاز أنْ . )مألف االستفها

 ألنَّ  ؟قول عليهاالعلة يلقوها لدال جاز أنْ  الَّ فه ،عليها طاباخل

 ه.ن داللة غريم ٰى اللة العقل أقود

 :]ن الكذبع هيم تنزيه إبرا[ ]]٦٥ص [[/

 ن إبراهيم ع خمرباً  له تعاىلٰ قو ٰى معنفام  :قيل فإنْ  ة:مسأل

َت  :هقال له قوم لـامَّ 
ْ
َعل

َ
َت �

ْ
ن
َ
أ
َ
 هَ  أ

َ
  � يمُ راهِ بْ ا إِ يَ  اتِنَ �ِهَ ا بِآذ

َ
 ق

َ
  ال

ْ
 بَل

 
َ
بِ�ُ �

َ
ُه ك

َ
 هَ ْم هُ َعل

َ
وذ

ُ
ْسئَل

َ
  إِ مْ هُ ا ف

َ
� 

ْ
 ن

َ
ون

ُ
ِطق

ْ
ن
َ
 ٦٢اء: [األنبي �نُوا �

 فيه، كَّ كذب ال ش وهذا .ري الصنم الكبريلكببا ٰى ام عنوإنَّ  ،]٦٣و

 تكسريها إىلٰ  فإضافتهاألصنام،  و الذي كرسَّ ه إبراهيم  ألنَّ 

 .اً كذب إالَّ  كون يال اً فعل شيئي وز أنْ جي ال نغريه ممَّ 

  : ه قالنَّ لق، ألط موط غرياخلرب مرش :لهيل اجلواب: ق 
ْ
إِن

 
َ
ونُو�

ُ
ِطق

ْ
ن
َ
 ا �

َ
نطق ال ، وأنَّ ]ال تنطقام صناأل ومعلوم أنَّ ، [ �ن

ستحيل، م حيل من الفعل أيضاً هبذا املست َق لِّ  عُ ليها. فاممستحيل ع

م يخهوتوب القوم هول تنبيالق هبذا ام أراد إبراهيم نَّ وإ

 أنْ يقدر  وال وال ينطق  يبرصوال سمعمن ال ي بادةم بعتعنيفهو

 ياألصنام تنطق فه كانت هذه إنْ  :فقال ،ء عن نفسه بيشِرب ُخي 

  مَ لِ ل. وإذا عُ يفع وز أنْ ينطق جي نْ من جيوز أ  نَّ للتكسري، أل فاعلةال

 مَ لِ ، وعُ ]اعليه[استحالة الفعل  مَ لِ عليها عُ  قاستحالة النط

من  معبودة، وأنَّ  هلةن آتكو أنْ  جيوزا ال هنَّ ن أ األمريحالة باست

كانوا  إنْ  ذلك علوام فإهنَّ  :ه، وال فرق بني قولمضلٌّ  الٌّ عبدها ض

 ينطقون م الألهنَّ ال غريه فعلوا ذلك وا م مإهنَّ  :ني قولهوب ،ينطقون

 يقدرون. وال

سْ  :ا قوله وأمَّ 
َ
 ف

ُ
 �ن

ْ
ْم إِن

ُ
وه

ُ
  وائَل

ُ
ِطق

ْ
ن
َ
� 

َ
و ام ه، فإنَّ � ون

ين، يف األمرط ، والنطق منهم رش رشط عىلٰ  ضاً م أيبسؤاهلمر أ 

وا كوني ه ال يمتنع أنْ وهم، فإنَّ فاسأل نطقونكانوا ي ه قال: إنْ كأنَّ ف

؟ ل هذا الفعلريه: من فعلغ أحدناقول  ٰى جمر ريفعلوه. وهذا جي

ائل لسضيفه افعل ي كذا. ويشري إىلٰ كان فعل كذا و إنْ  زيد :فيقول

ي املسؤول نف غرض كونوي له.ن فعقيقة ماحليف وليس  زيد، إىلٰ 

  ما  إضافة خطئه يف عىلٰ عن زيد، وتنبيه السائل  ]عاً مجي[ألمرين ا

 يفعمالس بن عيلٍّ د وهو حممّ  اءرَّ قد قرأ بعض القُ ، ودزي أضافه إىلٰ 

 ٰى واملعنم، تشديد الالَّ ب )كبريهم ]]٦٦ص [[/ه فعلَّ ل] ([بليامين: ا

العرب  ادةت عرقد جهم. وكبري لكفاعل ذ علَّ ه، أي فلعلَّ فل

 .علَّ  :فيقولون ،لعلَّ من  وىلٰ م األُ بحذف الالَّ 

 لشاعر:قال ا

   دهر أو دوالهتارصوف ال علَّ 

ة متُ     هتالـامَّ ن ِديلنا اللمَّ

   زفراهتا  ح النفس منفتسرتي 

 جز][من الر

 . ]دهررصوف ال أي لعلَّ [

 آلخر:وقال ا

   ا]إناك ٰى قد أن بنتي قول[ت

  ااكسو عك أ تا علَّ أب يا 

   الذي سقاكا] اء[تسقيني امل 

 ن الرجز][م

 ؟لتهتحاسهم عن أمر يعلم ايستف أنْ  ]يف[دة ئفا قيل: فأيُّ  فإنْ 

 ؟لقراءتنيبني ا ٰى عناملفرق يف  وأيُّ 

ذا القول ههم هببَّ ام ناحلقيقة، وإنَّ  عىلٰ  شكَّ  يستفهم وال قلنا: مل

كانت هذه  إنْ  :مهل ه قالأنَّ فك صنام.دة األم يف عباخطيئته عىلٰ 

لة لذلك ها هي الفاعنع، فلعلَّ طي ومتعوتُ  وتنفع ام ترضُّ صناأل

ب رض من األفعال جاز منه بمن جاز منه رض نَّ كسري، ألالت

 جيوز عىلٰ   الكسريالذي هو التالفعل  ]ذلك[إذا كان آخر، و

 وأنْ ز عليها جيوال  بأنْ  نه أوىلٰ م فام هو أعظمالقوم،  األصنام عند

 وىلٰ ة األُ لقراءا قراءتني ظاهر، ألنَّ ال والفرق بنيها، يإل ضافيُ  ال

يكون  من أنْ  رجختعليقه بالرشط لي ا إىلٰ رب، فاحتجناخل هلا ظاهر

 ]]٦٧ص [[/ شكِّ ن حرف الضمَّ تت ثانيةلقراءة الوا. كذباً 

 .ٰى ما تر عىلٰ واالستفهام، فهام خمتلفان 

عن  ،فعو نع ،]لبن مفضَّ  برش[ ٰى د رو: أليس ق قيل نْ فإ

ما   إبراهيم  إنَّ  :قال 9رسول اهللا  ني أنَّ بلغقال:  ،ناحلس

  ، هينعن د جيادل هبنَّ  نَّ هُ ات كلُّ ثالث مرَّ  إالَّ  قطُّ  داً مِّ متع كذب

  :قوله
�

 متارض عليهم ألنَّ  ام، وإنَّ ] ٨٩: ات[الصافَّ  �َسِقيٌم إِ�

ا  م متهبآهلو ليفعل ف هم وختلَّ هم لعيدهمن قريتلقوم خرجوا ا

 ه وقولعل. ف
ْ

  بَل
َ
بِ�ُُهمْ �

َ
ُه ك

َ
: ، وقوله لسارة]٦٣: نبياء[األ َعل

 أخذها. ]أراد امَّ لـ[ار من اجلبابرة جلبَّ  )ختيا أُ هنَّ إ(
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وز فيها االحتامل وال   جيالتي ال ة العقليةلَّ ا باألدنَّقد بيَّ  ا:قلن

د . فام وركذبعليهم الال جيوز  نبياء األ هر، أنَّ االظ خالف

كان  نْ ذبه إك  ع عىلٰ قطَ فت إليه، ويُ لتَ يُ  ار الألخبمن اك ذل فالخب

 ]تمل تأويالً اح ة العقل، فإنْ أدلَّ ب قاً ئال صحيحاً [ ال حيتمل تأويالً 

من   ٰى روعل فيام يُ كذا نفا. وهوبينه  ا بينهقن ووفَّ  لناهتأوَّ ا يطابقه

 التشبيه. وأ  جلربا ]ظواهرها[ن ي تتضمَّ تاألخبار ال

 إِ : ه ا قولمَّ فأ
�

  بعد هذه املسألة بالبنيِّ فسنُ، � يمٌ َسقِ  �

 كذب.ه ليس بذلك، وأنَّ  وجه فصل

  :وقوله
ْ

بِ�ُ  بَل
َ
ُه ك

َ
َعل

َ
 نه.ع وأوضحناه ا معنانَّقد بيَّ ، مْ هُ �

ا  أهنَّ فمعناه  صحَّ  ، فإنْ )ختيا أُ هنَّ (إ :ارةلس ا قوله وأمَّ 

 نسب.ال ةخوَّ أُ  ومل يرد ين،الدِّ  ي يفختأُ 

قال: «ما كذب  هأنَّ  9 نبيِّ لا م عىلٰ هؤعاادِّ  اوأمَّ 

 اون كذبيكو أنْ  وىلٰ »، فاألكذبات ثالث الَّ إ   مإبراهي

ال  وما ألنبياء ا أعرف بام جيوز عىلٰ  انكه ألنَّ  ،  عليه

 أنْ  حاً كان صحي وحيتمل إنْ ا]، نَّ[م ]]٦٨ص [[/ جيوز عليهم

لق ط، فأُ عاتفد ثثال إالَّ  ره الكذببام ظاه ما أخرب[أنَّه] د يري

احلقيقة  عىلٰ مل يكن  اسم الكذب ألجل الظاهر، وإنْ يه لع

  كذلك.

 :]يف اهللا الشكِّ  عن براهيم تنزيه إ[

  : ن إبراهيمع خمرباً  ه تعاىلٰ ولق  ٰى فام معن :قيل إنْ ف :مسألة

 َر نَظَ
َ
َرةً ِ� ا��جُ �

ْ
ظ

َ
  �وِم �

َ
� 

َ
 َسِقيٌم ق

�
 إِ�

َ
 ٨٨ات: فَّ [الصا �ال

ه أنَّ  :ية من وجهني: أحدمهااآل هذه يكم يفعل ؤاللسوا ]،٨٩و

يفعله  الذي ]أنَّ [ عندكمالنظر يف النجوم، و ه نبيِّ حكي عن 

 :[ وله ق [ :ذلك ضالل، واآلخر من موناملنجِّ 
�

إِ�

 وذلك كذب. ، � ِقيمٌ سَ 

 :اآلية وجوه يف هذه :جلواب: قيلا

 قاتأويف يه تأتة ه علَّ ب كانت إبراهيم  منها: أنَّ 

عرف وم ليالنج اخلروج معهم نظر إىلٰ  عوه إىلٰ د لامَّ فصوصة، خم

 فقال:  ،تهمنها قرب نوبة علَّ 
�

 ه قد حرضأنَّ د ا. وأر�َسِقيٌم  إِ�

ي سمّ تُ  ل فيها. وقدالدخووشارف  ،ن نوبتهاة وزماعلَّ ال وقت

فيمن يقولون  اسم الداخل فيه، وهلذابء ارف لليشالعرب املش

 ت. وقال اهللا تعاىلٰ ميِّ  وه :ته املوعلييف وخرض امل فهأدن

  :]9 [للنبيِّ 
�
هُ إِن

�
 َمي�ٌت َو�ِ�

َ
 ْم َمي�تُوك

َ
 ]. ٣٠[الزمر:  �ن

وم النج إىلٰ  ]رةنظ[فنظر ه لقال: ويل: فلو أراد ما ذكرمتق  نْ فإ

ينظر  فيمن عمل إالَّ ستَ ال تُ  )يف( ةلفظ ، ألنَّ ِ� ا��ُجومِ  :ومل يقل

 .منجِّ امل نظري كام

  ،نظر إليهاه نَّ أ  ِ� ا��ُجومِ : يريد بقوله أنْ  متنعييس ل :لناق 

:  تعاىلٰ  هللاا مقام بعض، قال ابعضه يقومالصالت  حروف ألنَّ 

 
�
َصل

ُ َ
  ن�ُ�مْ بَ َوأل

ُ
لِ وِع اِ� ُجذ

ْ
 ىلٰ ام أراد عوإنَّ  ،]٧١[طه:  ��خ

 ]]٦٩ص [[/ قال الشاعر:و  .جذوعها

   محكي مّ ا سهرت أُ اسهري م

  وقوميذاك ل ةدي مرَّ اقعو 

   جوموافتحي الباب فانظري يف الن

  هبيم كم علينا من قطع ليل 

 يف]اخلف [من

 ت.وق نظري إليها لتعريف الأُ  :ام أرادوإنَّ 

ه نَّ أعلمه بالوحي أ  اهللا تعاىلٰ يكون  نْ جيوز أ ه : أنَّ ومنها

ك بذلت ركن قد جمل ي وإنْ املرض يف وقت مستقبل، ب هسيمتحن

من ذلك ظاهرة له  العالمة عىلٰ  تعاىلٰ  هللا][ال وجعه، ادتض عاملر

م أو أفول نج[ ،صوصوجه خم عىلٰ  ع نجم ا بطلول النجوم، إمَّ بَ ِق 

 فلامَّ . ]صوصه خموج عىلٰ  انه بآخررتأو اق  ،وجه خمصوص ىلٰ ع

 إِ : له من النجوم قالت بَ ِص ة التي نُ اهيم يف األمارنظر إبر
�

�

 . عاىلٰ  تاهللا هخربَّ ام ب يقاً تصد، �يٌم َسقِ 

 ]املوت[كان آخر أمره  من ومنها: ما قال قوم يف ذلك من أنَّ 

بالسقم ت املو اة املفضية إىلٰ يحلتشبيه ا ، ألنَّ حقٌّ ذا سقيم، وه  هوف

 يه.لتشبا ن أحسنم

  :ولهيكون ق  : أنْ ومنها
�

 سقيم] اه: أينِّ [معن �َسِقيٌم إِ�

وهي  نام.األصة بادع عىلٰ  قومه اررصإ من خوفاً والرأي، القلب 

  :. ويكون قولهال تسمع وال تبرص
َ
ن
َ
 ِ� ا�� �

ً
َرة

ْ
ظ

َ
َر �

َ
 �ُجوِم ظ

فة. مرص رةمدبَّ وقة خملثة دَ ا حمر يف أهنَّ ظر وفكَّ ه نأنَّ  :هذا معناه عىلٰ 

 ؟! يعبدوها ٰى ا حتَّ ذلك من حاهل العقالء عىلٰ ب كيف يذهب وعج

نَ : تعاىلٰ ه لقو يكون أنْ  يضاً وجيوز أ 
َ
 َر ظَ �

ْ
ظ

َ
   ِ� َرةً �

ر املفكِّ السامء كام يفعل  إىلٰ  هببرصشخص  همعناه أنَّ ، � ا��ُجومِ 

 استعانةً امء الس إىلٰ نظر  اموربَّ  ،األرض طرق إىلٰ أ  امه ربَّ ل، فإنَّ أمِّ تامل

ه يقال النبت، ألنَّ  نجوم هينجوم هاهنا ال إنَّ  :يلفكره. وقد ق يف 

اجم، وقد ن] منج[ هنَّ إ :لعوط رض وغريهاألامن خرج ما  كلِّ ل

 منجم قرن الظبي، ونج :ونويقولنجوم،  :نجم، ويقال للجميع

 كرام نظر يف حال الفإنَّ ن يكوهذا الوجه  وعىلٰ  ة،ثدي املرأ 
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وقيل نجم منها،  ما ٰى ض، فرأ األر ]]٧٠ص [[/ طراق إىلٰ واإل

 مل بعد أنْ  ]هل[ر وظه من رأيه راد بالنجوم ما نجم لهه أ إنَّ  :أيضا

 .هراً ظا كني

اإلطالق  نَّ فه، ألبخال كان حيتمله الكالم، فالظاهر إنْ ذا ووه

السامء دون   نجومالَّ ه إم من ظاهرفهَ ال يُ  )نجوم(قائل: من قول ال

جم، وهو ه نإنَّ  :ام قيل فيهرأي، وليس كلَّ لا ض، ونجوماألر ومنج

واملرجع  ،قطالباإل نجوم :يه يقال ف قيقة، يصلح أنْ احل م عىلٰ ناج

 ل اللسان.ف أهتعار إىلٰ  هذا يف

قوله  ٰى معن األصفهاين: إنَّ  ن بحرد بوقد قال أبو مسلم حممّ 

رَ  :تعاىلٰ 
ْ
ظ

َ
نََظَر �

َ
  � ا��ُجوِم ِ� ةً �

َ
ق

َ
� 

َ
  ال

�
أراد  �  َسِقيمٌ إِ�

 عىلٰ  - حال مهلة النظر ام آهلة يف ظنَّ أهنَّ  لـامَّ  قمر والشمس،يف ال

 استدلَّ  لـامَّ . و-  نعاماأل  سورةيفه تيف قصَّ  عاىلٰ ت هللاه اما قصَّ 

إهلني.  والري قديمني، ثان غام حمدَ أهنَّ  عىلٰ هبام فوهلام وغروبأُ 

 َسِقيٌم  :ولهوأراد بق
�

 ،من األمرني قي عىلٰ   لستينِّ إ �إِ�

 ٰى سمَّ ه سقم كام يُ بأنَّ  الشكُّ  ٰى سمَّ قد يُ علم، وال شفاء من وال

عند زوال سقم ا العنه هذال ز اموإنَّ  :قال فاء.ه شنَّ لم بأالع

  وكامل املعرفة. الشكِّ 

اها عن حكة التي قصَّ ال جهة أنَّ  جه يضعف منا الووهذ

ة لقصَّ ا ا غريبأهنَّ  اهذا الكالم يشهد ظاهرها فيه إبراهيم 

 قال: اهللا تعاىلٰ  نَّ أل ،ة خمتلفةصَّ الق ، وأنَّ نعاميف سورة األاملذكورة 

 َِو� 
�
ِ  يَعتِهِ شِ ْن  مِ ن

َ
 إِ  � ِهيمَ ارَ بْ إل

ْ
ٍب َسِليٍم جَ ذ

ْ
ل
َ
 إِ  �اَء َر��ُه بِق

َ
 ق

ْ
  ذ

َ
ال

ْومِ 
َ
�ِيِه َوق

َ
 ِه مَ ِأل

َ
عْ اذ

َ
 بُ ا �

َ
  � ُدون

ً
�

ْ
إِف

َ
 اِهللا تُرِ آ�ِ  أ

َ
 ُدون

ً
 �َهة

َ
  � ُدون

مَ 
َ
عَ ن�ُ�ْم بَِرب� ظَ  ا�

ْ
مِ ا ال

َ
َرةً ِ�  �َ� �

ْ
ظ

َ
نََظَر �

َ
  �ا��ُجوِم  �

َ
ق

َ
� 

َ
 ال

 إِ 
�

ه أنَّ  ٰى كام تر تعاىلٰ  نيَّ فب ،]٨٩ - ٨٣ ات:الصافَّ [ � َسِقيمٌ �

 ٍَب َسِليٍم ُه بِ اَء َر�� ج
ْ
ل
َ
 من ه كان سليامً أنَّ ه] [بام أراد نَّ ، وإ�ق

 يقني.ة والرفللمع وخالصاً  ،الشكِّ 

 مَ  :األصنام، فقال عبادة عىلٰ  قومه عاتب هكر أنَّ ذ ثمّ 
َ
ا اذ

 
َ
� 

َ
  :الق  ثمّ  وباطل. إفك ابأهنَّ  عبادهتم ٰى مَّ وس ،� ْعبُُدون

َ
ا  مَ �

عَ َظن� 
ْ
ِم�َ ُ�ْم بَِرب� ال

َ
 ثبتم ،ل عارف باهللا تعاىلٰ ذا قووه، � ا�

ن يكو نْ أ  جيوز، فكيف وال شاكٌّ ل ي مموالغري ناظر  ،فاتهص له عىلٰ 

 ِ�  ]]٧١ص [[/ :لكذ من بعد عاىلٰ تقوله 
ً
َرة

ْ
ظ

َ
َر �

َ
ظ

َ
ن
َ
�

  :لهقو وكيف يكون ؟هلةً وآ ا أرباباً هظنَّ هأنَّ  � ُجومِ ا�� 
�

  إِ�

تمد يف تأويل ذلك واملع ؟يقني وال شفاء أي لست عىلٰ  � مٌ ِقيسَ 

 مناه. ما قدَّ 

  :]عجزعن ال ه إبراهيم زيتن[

 : ىلٰ تعايف قوله ولكم ق  فام :لقا مسألة: فإنْ 
َ
�
َ
ٰ ْم أ

َ
ي  تََر إِ� ِ

�
ا�

  هِ  َر�� اِهيَم ِ� َحاج� إِبْرَ 
َ
 آتَ أ

ْ
 ا اهللاُ  اهُ ن

ْ
� 

َ
ك

ْ
  ُمل

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
َ ِهيُم ا رَ إِبْ ال

�
ي  َر� ِ

�
ا�

 
َ
ِ� َو�ُِميُت ق

ْ ُ
نَ �

َ
 أ

َ
 ال

ُ
 ا أ

َ
ِميُت ق

ُ
ِ� َوأ

ْ
 إِ ح

َ
 اِهيُم بْرَ ال

َ
 اَهللا يَ ف

�
ِ� إِن

ْ
  أ

ْمِس بِ 
�
ِ ا�ش

ْ
َم�

ْ
  ِمَن ا�

َ
ِت بِ ِق ف

ْ
رِ مِ ا هَ أ

ْ
َمغ

ْ
 ،]٢٥٨ة: [البقر ِب َن ا�

له ة دلينرص وعجزه عن اهيمإبراع انقط عىلٰ  وهذا يدلُّ 

 ءيش من  ، وليس ينتقل املحتجُّ ٰى خرأُ ة حجَّ  ىلٰ ل إنتقوهلذا ا ،لوَّ األ

 ر عن نرصته.وجه القصو  عىلٰ ه إالَّ غري إىلٰ 

 ز عجوال، من إبراهيم انقطاع ا بهذ ليس :اجلواب: قلنا

 قال له لـامَّ  قادراً  براهيم ، وقد كان إوىلٰ ته األُ ة حجَّ عن نرص

َ رَ  :جواب قوله ميت يفيي وأُ حأُ أنا : ار الكافربّ اجل
�

� ِ
�

  ي ا�
ْ ُ
� �ِ

اآلخر،  ٰى فقتل أحدمها واستحي رجلني ه دعاإنَّ  :، ويقال َو�ُِميُت 

  :عند ذلك فقال
ُ
نَا أ

َ
 أ

ْ
مِ  ِ� ح

ُ
من  ك عىلٰ ذلب ه. وموَّ يُت َوأ

 ييحي] الذي[ ريبِّ  إنَّ  :ت بقويلله: ما أرد ليقو أنْ  ىلٰ ع رضتهبح

ت مليِّ يي اه حيأنَّ  ]به[ام أردت إنَّ و ،يٍّ تبقاء حسا ميت ما ظننته منوي

لك عليه أورد ذ ه إنْ علم أنَّ   راهيمإب  أنَّ ال حياة فيه. إالَّ  الذي

ك االشبهة، ألجل اشرت قويتن ورضياحلا س األمر عىلٰ بالت

 وأبعد من الشبهة، كشف وأبنيأ و وضحما هو أ  ىلٰ ل إسم، فعداال

إِ فقال: 
َ
 ف

�
ِ� ن

ْ
مِْس بِ   اَهللا يَأ

�
 ا  ِمنَ ا�ش

ْ
َم�

ْ
� 

َ
 ِق ف

ْ
مَ َن ا مِ بِهَ ِت أ

ْ
ِرِب ا�

ْ
غ

رَ 
َ
ف ِي �َ

�
بُِهَت ا�

َ
� عنده شبهة. َق مل يبو 

 ريق إىلٰ ط دل منيع يضاح فله أنْ واإل نقصده البياومن كان 

 يضفلطريقني يُ كال ا كان وإنْ ة، شبهده عن البعو لوضوحه آخر

غري خارج و ،وىلٰ ة األُ جَّ للحرص لكالم الثاين نابا هأنَّ  . عىلٰ احلقِّ  إىلٰ 

  :قال لـامَّ ه نَّ ا، ألهتنرص ننَُس  عن
ْ ُ
ِي �

�
َ ا�

�
فقال   ،َو�ُِميُت ِ� َر�

  :اجلواب له يف
َ
ِ� وَ أ

ْ
ح

ُ
 نَا أ

ُ
شأن ن : م]إبراهيم[ فقال له ،ِميُت أ

 ]]٧٢ص [[/يأيت  أنْ  در عىلٰ يق أنْ  ي ويميتحيي الذيهذا 

 عيت أنتادَّ  فإنْ  يشاء. يف فها كويرص ، قرشامل من بالشمس

فائت بالشمس من املغرب كام يأيت  هعلي ربُّ قدر الا يم عىلٰ القدرة 

ن ز عك عاجا أنَّ ك علمنذل عنق، فإذا عجزت من املرش و هباه

 .هصل لال أ  ما فيهام عٍ ومدَّ  ،املوتو احلياة

ر يقدال ك هذا الكالم: وربُّ له يف جواب : فلو قال قيل فإنْ 

من ا  هبآيت لزمني أنْ ، فكيف تباملغر نبالشمس ميت يأ أنْ ] ىلٰ [ع

 غرب؟امل

يأيت   أنْ عو اهللايد ا: لو قال له ذلك لكان إبراهيم قلن
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 خارقاً  زاً كان معج إنْ ، وذلك به إىلٰ فيجي ،ملغربا بالشمس من

[منه]  امً ل له ذلك عليقو عدل عن أنْ  امصم إنَّ خلا علَّ لللعادة. و

 ه.يه أجابه إليف تعاىلٰ  سأل اهللا إذاه بأنَّ 

 :]هللاقدرة ايف  عن الشكِّ  م ه إبراهييتنز[

عن  حاكياً  تعاىلٰ قوله  ٰى قال قائل: فام معن  فإنْ  ألة: مس 

رِ رَب� :   إبراهيم 
َ
  أ

َ
ْيف

َ
ِ تُ  ِ� ك

ْ
مَ �

ْ
ٰ  ا�

َ
  ْو�

َ
ْم ق

َ
َو�

َ
 أ

َ
 تُ ال

ْ
  ِمنْ ؤ

َ
 ق

َ
ٰ  ال

َ
  بَ�

 
َ
 ِ�ْن ِ�َ َول

َ
ِ� ْطَمِ�� ق

ْ
ا الكالم والطلب هذ   ليس . أوَ ] ٢٦٠ة:  بقر[ال ل

حييي  اهللا تعاىلٰ  بأنَّ  قناً يكن مو  مله أنَّ  ن عىلٰ يدالَّ   م إبراهي  من 

 ٰى رو  ليس قد ؟ أوَ يف ذلك  ا من يشكُّ نبي� يكون ؟ وكيف ٰى املوت

يف البحر،  ونصفه  لربِّ يف اه ف ص بحوت ن  مرَّ  راهيم إب  ون أنَّ رسِّ املف 

 اله استبعاد رجوعبب  ، فأخطر الشيطانمنه كل البحر تأ و  اب الربِّ ودو 

ائه يف بطون حيوان أعض  قسام ئه وان جزاق أ ، مع تفرُّ فاً مؤلَّ  ا لك حي� ذ 

  .ية نته اآل ضمَّ ما ت   فسأل اهللا تعاىلٰ  فشكَّ   !؟ والبحر   الربِّ 

 أحقُّ نحن « :له قاأنَّ  9سول اهللا ر هريرة عن أبو ٰى ورو

 ».من إبراهيم  بالشكِّ 

  إبراهيم  شكِّ  ىلٰ  اآلية داللة عس يفلي :قيل له اجلواب:

 ]اهللا تعاىلٰ [أل ام سإنَّ  ون يك وقد جيوز أنْ ، ٰى ملوتا إحياء يف

ه ن الشبهة، وال يعرتض فيبعد عي وجه ذلك ليعلمه عىلٰ 

 ىلٰ علمه ع ن من قبل قدكا وإنْ  ،يابارت وال شكٌّ  ]]٧٣ ص[[/

 هاهدا شاهدة ميف مش أنَّ  ال، ونحن نعلمبهة فيه جملشجه لو

 باين أجزائهعه وتطُّ تققه وتفرُّ  ا ثمّ الطري حي�  نكومن   إبراهيم

العلم  ةقوَّ من الوضوح و وىلٰ كان يف احلال األُ  كام اي� جوعه حر ثمّ 

الالت، ستدالوجوه ا نلغريه مليس ونفي الشبهة ما 

 تكليفه.  لوتسهي ،نتهحمفيف خته يسأل ربَّ  أنْ   بيِّ وللن

 : رناه قوله تعاىلٰ ذك ما ةصحَّ  بنيِّ ذي يُ وال
َ
ِمْن ق

ْ
ْم تُؤ

َ
َو�

َ
ٰ اأ

َ
 بَ�

َ
 ل

 
َ
  ِ�َْطَمِ��  ِ�نْ َول

َ
ِ� ق

ْ
جوابنا  ٰى بمعن  اب إبراهيمد أجفق، ل

ام ، وإنَّ ]به[ امنفقد إييه وف لشكٍّ ذلك  ه مل يسأل أنَّ ه بنيَّ ألنَّ بعينه، 

وانتفاء  ،سكون النفس نأرشنا إليه ما م هيو نينة،أراد الطمأ

 اض الشبهة.اعرتعن والبعد  ،لوساوسوا اطرواخل

 برشَّ  لـامَّ  عاىلٰ  تاهللا إنَّ  :له قد قينَّ وهو أ  ووجه آخر:

ه يري أنْ  سأل اهللا تعاىلٰ ائه، ته واصطفائه واجتببخلَّ   إبراهيم

علمون ي ال ء نبيااأل ة، ألنَّ باخللَّ  قلبه ئنَّ ليطم ٰى وتحياء املإ

هلذا  ٰى تملوفسأل إحياء ا ،لدالستالبا حي إالَّ نه الوا تضمَّ ة مصحَّ 

 ك.ذل عىلٰ  ىلٰ اهللا تعارة يف قد الوجه ال للشكِّ 

 :يم قال إلبراه لـامَّ نمرود بن كنعان  أنَّ  وهو ه آخر:ووج

 لتدعوين إىلٰ  أرسلك إيلَّ  ده ق وأنَّ  ،ٰى يي املوتحي كربَّ  ك تزعم أنَّ إنَّ 

مل  ، فإنْ دراً قا لكذ كان عىلٰ  إنْ  تاً نا ميِّ حييي ل أله أنْ اسف، دتهعبا

 قتلتك. فعلي

رِ رَب�  :قال إبراهيم 
َ
 ِ�  أ

َ
يْف

َ
   ك

ْ
ِ ا�

ْ
ٰ َموْ تُ�

َ
� ،كون في

 قوله:  ٰى معن
َ
 َول

ْ
ل
َ
من هذا الوجه، أي آل عىلٰ  ِ� ِ�ْن ِ�َْطَمِ�� ق

 ]هوجال[وف. وهذا لروع واخلقلبي بزوال ا تل ويطمئنَّ لقا ]من[

وإذا ، زا الوجه فهو جموَّ ذه ىلٰ ا عي� مل يكن مرو إنْ الذي ذكرناه و

 .]عاً متاب [أنفاً آلية مستل اتأوي يف يكون وجهاً  صلح أنْ  جاز

  سألامإنَّ  يكون إبراهيم  ه جيوز أنْ أنَّ وهو خر: ووجه آ

 ذلك م يفهشكُّ  ]]٧٤ص [[/ل يزولقومه ل ٰى إحياء املوت

ه، الرؤية لقوم  ٰى وسل مؤاس ٰى ري جمرم. وجيوشبهته

  جوازمنه شبهتهم يفيل وجه يز اب عىلٰ واجل تعاىلٰ ليصدر منه 

 .اىلٰ الرؤية عليه تع

ِ�  ِ�� ِ�َْطمَ : كون قولهوي
ْ
ل
َ
 هذا الوجه، معناه أنَّ  ىلٰ ع ق

  بي إىلٰ قل طمئنَّ ليهم وشبهتهم، أو ال شكِّ زو تسكن إىلٰ  يسنف

ظاهر ما ئز، وليس يف الجاذا ه لُّ ألك فيه. وك أسفيام ايبتك إيَّ إجا

 قوله:  نَّ ، ألمنهيمنع 
َ
ِ� ِ�َْطَمِ�� ْن �ِ َول

ْ
ل
َ
ر ظاه ق يفما تعلَّ  ق

قت بالظاهر، وما تعلَّ  كسُّ التم نه معل ععدوال يسوغ ال ية بأمراآل

أمر جيوز  ه بكلِّ قتعلُّ  إنَّ  :ح بذكره، قلناغري مرصَّ ة به هذه الطمأنين

 ق به.يتعلَّ  أنْ 

ْم  :قوله تعاىلٰ  ٰى نعم ل: فامقي فإنْ 
َ
َو�

َ
 أ

ُ
 ت

ْ
 ذا اللفظ؟ وهنْ مِ ؤ

 .فيام مٰىض  ه كان مؤمناً تقبال. وعندكم أنَّ اس

أيت هبذا رب توالعآمنت؟ قد كن مل تأوَ  :لكذ ٰى معن :قلنا

فيقول  بال، وتريد به املايض.الستقكان يف ظاهره ا اللفظ، وإنْ 

 ال أنْ  عىلٰ  ينوتعاقدكذا، كذا و ىلٰ ع مل تعاهدينأوَ  به:لصاح أحدهم

 املستقبل.  دونملايض ام يريد انَّ وإ كذا وكذا؟تفعل 

  :قوله تعاىلٰ  ٰى فام معنقيل:  فإنْ 
ْ
ذ

ُ
خ

َ
ْر�َ ف

َ
 ِمَن ا أ

ً
  ْ�ِ لط� َعة

 �ُ
َ
ٰ ن� هُ ف

َ
� 

ْ
َعل

ْ
م� اج

ُ
� 

َ
ْك   إِ�َ

� ُ
 َجبَ  �

ً
ُهن� ُجزْءا

ْ
 ٍل ِمن

ُ
ُ�هُ  �

ْ
  ن� م� اد

 يَ 
ْ
 َسع

َ
ك

َ
تِ�ن

ْ
 أ

ً
  يا

َ
ل
ْ
 َواع

َ
 اهللاَ ْم أ

�
 ]؟٢٦٠ ة:بقر[ال �َعِز�ٌز َحِكيٌم  ن

ُ�  :قوله تعاىلٰ  ]ٰى معن[لف أهل العلم يف اختقد  :قلنا
َ
ُهن� ف

 إِ 
َ

ْك َ�:قوله[ ٰى نمع ، فقال قوم :[ �ُ
َ
ن� ف

ُ
 .وأملهنَّ  : أدهننَّ ه

  وصف اإلبل:اعر يفقال الش
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   ارصخالت السوق معقلُّ تظ

  اجلنوب ريح تصور ُأنوفها 

 ]وافر[من ال

 . ها وتعطفهافنوأُ  نوب متيلريح اجل راد أنَّ أ 

 ماح:وقال الطرُّ  ]]٧٥ص [[/

   صورهاايف أذيال أوان يعف

  صؤرللعاشقني  ٰى واهلو ٰى هو 

 ]كامل[من ال

 . بل به عيلَّ أق  :ي، أ قول القائل لغريه: رص وجهك إيلَّ وي

  يف  ر حمذوفاً قدِّ ن يُ أ  من]  [ ا الوجه ال بدَّ هذ  اآلية عىلٰ محل من و 

خذ أربعة من   م: الكال يكون تقدير ، و لفظ سياق ال عليه  كالم يدلُّ ال 

  . ءاً جز   نَّ منه بل  ج   كلِّ   عىلٰ اجعل    مّ ث ، [ هنَّ ع قطِّ   ثمّ   ، إليك   لهنَّ الطري فأم 

ن� ُ�  ٰى معن إنَّ  :ل قوموقا ، قهنَّ وفرِّ  ]عهنَّ أي قطِّ  هُ

 :بة بن احلمريِّ تو دوا بقولستشهوا

   هت نسوعبل لطَّ ذبت احلج فلامَّ 

  هاسورشديد أُ بأطراف عيدان  

   بلغتها ٰى حتَّ  باباألسفأدنت يل 

  ورهاتقائي يصوقد كاد ار يضبنه 

 ل]من الطوي[

 خر:وقال اآل

   م يقتل أهلهالشأنَّ ولون إيق

  خلودِ مل آته ب فمن يل إنْ  

ب آب    رصاهم هالَّ ائي فتغرَّ

  دودي هبوا وجمل يذ من املوت إنْ  

 طويل][من ال

يأت   :موهلق  ، منياً َرصْ ي يرص ٰى َرصَ  :: قطعهم. واألصلرادأ 

، ٰى رص :صلقطع، واأل ثمّ  ٰى استسق إذا ،حوضه ي يفيرص

ون يُّ ا البرصني، وأمَّ قول الكوفيِّ  هذا عني.رت الخِّ وأُ  مت الالَّ مَ دِّ فقُ 

قطع. واحد، أي  ٰى بمعن ورويص صار يصري، نَّ إ :يقولونم فإهنَّ 

 ولمت، وبقلتي تقدَّ ت اباألبيا ]] ٧٦ص [[/ وندويستشه

 ). منها وهي تنصار لشمُّ ت اظلَّ ل(نساء: اخل

خري، ويكون قديم وتأمن ت الميف الك بدَّ الوجه ال  هذا وعىلٰ 

فـ  . عهنَّ قطِّ  أي ،هنَّ فرص ]إليك[ن الطري عة مأرب ر: فخذقديالت

 . )إىلٰ (بـ  ٰى عدَّ يُ ع ال قطيالتصلة خذالن  من )إليك(

 : عاىلٰ قوله ت ٰى عنفام م :ليق  فإنْ 
ْ
م� اد

ُ
تِ� ن� هُ �ُ �

ْ
 سَ  يَأ

َ
 عْ نَك

ً
؟  يا

 لٍ حا كلِّ  أموات؟ وعىلٰ أحياء أو  وهنَّ  بدعائهنَّ  وهل أمره

تي ال تعقل وال تفهم قبيح. م البهائال أمر ألنَّ قبيح،  هنَّ فدعاؤ

 بح. القيف رأظهقة ضاء متفرَّ عأ  وهنَّ  رهنَّ وكذلك أم

 ق.مزُّ ق والتالتفرُّ  ال][حياة دون  حال احلإالَّ مل يرد ذلك  :قلنا

 شري إىلٰ نسان قد ياإل فإنَّ  ،تلك الطيور رة إىلٰ شااإل لدعاءفأراد با

ي ذلك سمّ يُ  أنْ  وجيوز ،نهم عالذهاب فتفه أو يءجهيمة باملالب

 املجاز.  عىلٰ  احلقيقة أو ا عىلٰ إمَّ  ،دعاء

اء، عال دليس بأمر و ذلك نَّ إ :طربيال عفروقد قال أبو ج

ين الذيف  اىلٰ كام قال تعه، جودوو ءكوين اليشن تع ه عبارةولكنَّ

ونُوا قَِرَدةً خ مسخهم: 
ُ
 اموإنَّ  ]،١٦٦ف: [األعرا �اِسئَِ� ك

 ٰى املعن مر والء دعاء، فيكونري أ من غكذلك  نهمكوي عن تخربَّ 

 اهللا ، فإنَّ جزءاً  نَّ ل منهجب لِّ ك اجعل عىلٰ  مّ تأويل. ثذا اله عىلٰ 

 هذا، وسعياً ، فيأتينك يهاة فء ويعيد احلياجزاف تلك األؤلِّ يُ  ىلٰ اتع

 .قريب وجه

يدعوها   أنْ  صحُّ ل: كيف يوَّ الوجه األ [هذا] قيل عىلٰ  فإنْ 

] لـامَّ [ ه تعاىلٰ ف ذلك، ألنَّ بخالشهد آلية يا رظاههي أحياء؟ وو

م�  قال:
ُ
� 

ْ
ٰ عَ  اج

َ َ
� 

ْ
  ل

� ُ
 بَلٍ جَ  �

ْ
  ُهن�  ِمن

ً
ب هذا يوقال عق، ُجزْءا

م� ل: فص كالم من غريال
ُ
� 

ْ
هُ اد تِ�نَ �ُ

ْ
 ن� يَأ

َ
  سَ ك

ً
ذلك  فدلَّ  ،عْيا

 ة.ق متفرِّ  أجزاء وهنَّ  إليهنَّ  هاء توجَّ الدع أنَّ  ]عىلٰ [

م� : تعاىلٰ  قوله يف السؤال، ألنَّ  رَ كِ ذُ ما  ر عىلٰ ألما سلي :قلنا
ُ
� 

عَ 
ْ
 اج

ْ
ٰ  ل

َ َ
 جَ  �

� ُ
هُ ٍل بَ �

ْ
 ن� ِمن

ً
ذوف بعده،  تقدير حم  من بدَّ  ال ُجزْءا

 . وال بدَّ ) يأتينك سعياً  دعهنَّ  اثمّ  هنَّ يوحيي فهنَّ لِّ ؤيُ  هللا (فإنَّ  هو:و

ير من تقداة حليا ق وانتفاءالتفرُّ  يف حال الدعاء هلنَّ  ملن محل

ء ال تأيت ألعضاوا جزاءتلك األ أنَّ ا نعلم ألنَّ  ،يف الكالم ذوفحم

يف  رقدَّ يُ  أنْ  ]]٧٧ص [[/من  ، وال بدَّ فصل ء بالدعاال عقيب

  :هقولم عقيب كالال
ُ
ُ�ُهن� �

ْ
 فهنَّ ؤلِّ يُ  هللا تعاىلٰ ا فإنَّ ، م� اد

 . سعياً  نكفيأتي نَّ وحيييه

سؤال محل ا الن هذم اراً فر هصفهاين فإنَّ مسلم األ ا أبومَّ فأ

أمر  عاىلٰ اهللا ت إنَّ  :له قانَّ أل ،ادوجه ظاهر الفس الكالم عىلٰ 

ل  جب لِّ ك ، وجيعل عىلٰ الطيور نميأخذ أربعة  بأنْ   هيمبراإ

 نَّ يدعوه أمره بأنْ  ن األربعة، ثمّ ن الواحد معء  باجلزعربَّ ، ورياً ط

عضاء،  األمن ق وال تفرُّ مت تقدَّ  إماتة أحياء من غري  وهنَّ 

 ٍت وق  كلِّ  يه يفإل يءاالستجابة لدعائه، واملج عىلٰ  هنَّ مرأ و
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 ٰى ء املوتراد إحياأ إذا  تعاىلٰ  هأنَّ  عىلٰ  كذلبه بَّ ون يدعوها فيه.

تنعني كام تأيت يبني غري ممستجم هات كلِّ اجلهامن وه هم أتحرشو

 لتعويد.تمرين واهذه الطيور بال

 ]اهللا[أل ام سإنَّ  يم راهإب ألنَّ  ء،ليس بيش ]اجلواب[وهذا 

 اءأحي لطيور وهنَّ ا يءجم يس يف، ولٰى املوت يريه كيف حييي أنْ 

ن يكوام إنَّ . وة فيهال حجَّ عنه و ألس ما لة عىلٰ والتمرين داللعادة با

 الذي ذكرناه. الوجه ن عىلٰ ألته إذا كاسمل لك بياناً يف ذ

ة، واحليايف تألبعد حال ال دعائهنَّ ُأِمَر با كان إنَّام قيل: إذ فإنْ 

عضاؤها من بعد  تآلفت أ  امَّ لـ -  مَ لِ فايدة يف الدعاء وهو قد عَ  أيُّ ف

ا قد أ  -ب كَّ ترتو  إالَّ  اءلدعل ٰى فال معن احلياة؟ [حال] عادت إىلٰ هنَّ

 قة. وهي متفرِّ  هلا الً متناو يكون أنْ 

اة  جوع احليمن بعد رق ه ال يتحقَّ ة، ألنَّ نللدعاء فائدة بيِّ  :قلنا

ليه إ ٰى تسع ق ذلك بأنْ ام يتحقَّ ة، وإنَّ لفآتها مشاهد نْ وإ يورالط إىلٰ 

 ه.تقرب منو

 : ]ارفَّ للكُ  ستغفارن االع  يمتنزيه إبراه[

  امَ وَ : وله تعاىلٰ ق  ٰى عنقائل: فام م قال فإنْ  مسألة:
َ
� 

َ
ن

فاُر إِ اسْ 
ْ
 �َ بْرَ تِغ

�
�ِيِه إِال

َ
ةٍ ْن َ�وْعِ اِهيَم ِأل

  اهَ وََعدَ  ]]٧٨ص [[/دَ

يعده  أنْ  يستغفر لكافر أو أنْ وز يف جيوك ]،١١٤ بة:[التو اهُ إِي� 

 فار؟ باالستغ

ن يؤم أباه كان وعده بأنْ  نَّ أية اآل ذهه ٰى : قلنا: معناجلواب

غفر له اخلري، فاستبه  ظنَّ  ٰى حتَّ ق، سبيل النفا ىلٰ عن يامله اإل وأظهر

 عن كفره رجع مقيم عىلٰ  هله أنَّ  تبنيَّ  فلامَّ  ،لظنِّ هذا ا عىلٰ  اهللا تعاىلٰ 

 وز أنْ كيف جيف ،طق به القرآنما ن عىلٰ  ،منه أ وتربَّ  ر لهستغفااال

 نَّ : إ[قوله] يف وقد عذره اهللا تعاىلٰ   هيمراإلب ذنباً ل ذلك عَ ُجي 

 ]منه[ له تبنيَّ  لـامَّ نه أ مه تربَّ ، وبأنَّ ةموعد جلن ألام كاإنَّ  ارهغفاست

 ؟عاىلٰ عداوة اهللا ت قام عىلٰ امل

 إضافة الذنب إليه، عىلٰ  ةلَّ ية دااآل هذهمل تكن  فإنْ قيل:  إنْ ف

  قال:  تعاىلٰ ه نَّ أل ،لكذ عىلٰ  نة تدلُّ املمتح صورة التي يف فاآلية
ْ
د

َ
ق

 
َ
ُ�ْم  نَْت �

َ
 ل

ُ
 ِ� نَ  َحسَ َوةٌ سْ أ

ٌ
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  َمَعُه إِ َم َوا�

َ
 ق

ْ
ْوِ�ِهْم  ذ

َ
وا لِق

ُ
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ا
�
  إِن

ُ
ُ�ْم وَ بَُرآؤ

ْ
 ا ِمن

َ
ا �  ِمْن ُدوْعبُُدوِ�م�

َ
 اهللاِ ِن ن

َ
ا  ُ�ْم َو�َدَ ا بِ ْرنَ  َ�ف

 
َ
ن
َ
ن
ْ
ُم بَ�

ُ
�

َ
ن
ْ
عَ ا َو�َ�

ْ
 ال

َ
 وَ اَوةُ د

َ
ض

ْ
َغ  اءُ ا�ْ

َ
 بَ  أ

ً
ٰ دا ِمنُوا بِاِهللا وَ   َح��

ْ
ؤ
ُ
 ت

ْ
 ح

َ
هُ  د

 
َ

ْول
َ
 ق

�
�ِ رَ بْ  إِ إِال

َ
ْستَ اِهيَم ِأل

َ َ
 يِه أل

َ
� 

�
ِفَرن

ْ
 غ

َ
فأمر  ، ]٤[املمتحنة:  ك

 يح.ه قبأنَّ  يضتعل. وهذا يقهذا الف يف إالَّ به،  ]القتداءوا[ أيسِّ بالت

[استغفار]   ستثناء وجه ايف السؤال، بل  رَ كِ : ليس جيب ما ذُ قلنا

ه لو نَّ أل به فيه، أيسِّ تبال ىلٰ ن مجلة ما أمر اهللا تعام ألبيه م يإبراه

به يف ظاهر االستغفار من غري  بالتأيسِّ  رم ألوهم األمأطلق الكال

 ىلٰ ذلك إ ٰى وأدَّ باإليامن،  له أبيه سابقة من ه، واملوعدة اللم بوجهع

م هلذا ة الكالمجل منغفار االست اءفاستثن ار.فَّ االستغفار للكُ حسن 

 ماً علوم هن ووعده باإليامن موه ه مل يكن ما أظهره أبوألنَّ  جه،وال

 كفره. عىلٰ  ستغفر لكافر مرصٍّ ه ايف أنَّ  فيزول اإلشكال، أحدٍ  لكلِّ 

 : وله تعاىلٰ يكون ق أنْ  يضًا ويمكن أ 
�

 إِال
َ

ْول
َ
 ِهيَم ارَ إِبْ  ق

َ
  �ِيهِ ِأل

 هذا بهالتي تعقَّ ية االثان ةجلمل، بل من التأيسِّ ا استثناء من غري 

 : قوله ووه ،بال فصلالقول 
ْ
  إِذ

َ
وا ق

ُ
وْ  ا�

َ
ا  إِ  ِهمْ �ِ لِق

ُ
ا بَُرآؤ

�
ن

ُ�مْ مِ 
ْ
نَُ�ُم َو�َدَ  :قوله ىلٰ إ ... ن

ْ
نَنا َو�َ�

ْ
َعدَ ا بَ�

ْ
 اال

ْ
َغ  اءُ َض َوةُ َوا�ْ

بَ 
َ
 أ

ً
  نته ا تضمَّ مل ألبيه خمالفاً  م راهير إباستغفاان ك لـامَّ ه نَّ ، ألدا

اهر الكالم م بظوهّ ت الَّ إب استثناءه. ولة، وجاجلم هذه

مل به غريه والرباءة بام عا اوةالعد مناه أب ه عاملأنَّ  ]]٧٩ ص[[/

 . ]ن الناسم[

 �َ : ا قوله تعاىلٰ أمَّ ف
�

هَ ْن َ�وْ إِال ةٍ وََعدَ
فقد   ه]،[أبا هُ إِي�ا ا ِعدَ

ي و الذهو[يامن لالبن،  كانت من األب باإلامنَّ إ دةاملوع نَّ إ :قيل

  قوله:يفلألب ار تغفباالس ]االبن انت منا كإهنَّ  :وقيل ،مناهقدَّ 

 
َ َ
فِ أل

ْ
تَغ  رَ سْ

َ
ك

َ
� 

�
ن األب هي م ملوعدةتكون ا أنْ  ىلٰ . واألون

 ألةانت املسالثاين كالوجه  اه عىلٰ محلن إنْ ا باإليامن لالبن، ألنَّ 

هو ستغفار ويعده باال أراد أنْ  مَ ـولِ ول: يق أنْ  ائلولققائمة. 

 ٰى يامن حتَّ اإل له ه أظهرإنَّ  :ل يقا أنْ   [من]ال بدَّ  ند ذلكر؟ وعكاف

 ل.األوَّ  اجلواب ٰى عنم فيعود إىلٰ  ،به هظنَّ

 ن االبنالوعد كان م ون من ذلك، ولعلَّ رنكِ فام تُ  قيل: فإنْ 

 امن؟ه اإلير لأظهه به ألنَّ  ام وعدهار، وإنَّ باالستغف لألب

 َومَ  قال:  ىلٰ تعاه ألنَّ  من ذلك، منع يظاهر اآلية  :اقلن
َ
  ا �

َ
ن

تِ 
ْ
 اس

َ
ف

ْ
 يمَ اهِ رَ اُر إِبْ غ

�
�ِيِه إِال

َ
ْن   ِأل

َ
ةٍ وَ �

َ
 َ�وِْعد

َ
 َعد

َ
ل حسن  علَّ ف، إِي�اهُ  اه

ن االستغفار ة يف حسريكون املوعدة مؤثِّ  وعدة، والستغفار باملاال

ا كانت من االبن مل ا إذهنَّ ن، أليامباإل األب لالبنيكون من   بأنْ إالَّ 

ر إلظهاره غفاتسده االوع امإنَّ : قيل ]إنْ [ هألنَّ فار، ستغسن هلا االحي

إليامن ال إظهار ا تغفار هوالسر يف حسن اثِّ ، فاملؤنيامله اإل

 وعدة.امل

ملرتكبه كان لغفران يل: أفليس إسقاط عقاب الكفر واق  فإنْ 

يكون   جاز أنْ وإالَّ مع، نه السع ممن امقل، وإنَّ طريق الع من اً ئزجا

قاب ع عىلٰ له طع قالسمع مل ي ألنَّ ألبيه تغفر ام اسإنَّ  هيم راإب
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ما  أنَّ  عييدَّ  س يمكن أنْ وليحكم العقل،  عىلٰ  ياً ق ن باوكا ،ارفَّ الكُ 

هذا ال  نَّ رشعه ألار كان يف فَّ الكُ  عقاب طع عىلٰ عنا من القيف رش 

 ل إليه؟سبي

 الفه،به القرآن من خنطق ما  لوال ئزاً جا ا الوجه كانقلنا: هذ

 مَ  قال: لـامَّ  تعاىلٰ  هألنَّ 
َ
 �ِلن� ا �

َ
ِ وَ  ِ�� ن

�
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ْ
ن
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ْ
 عىلٰ  عاطفاً  قال] [ثمّ  ،]١١٣: [التوبة �يِم اُب ا�

 َومَ لك: ذ
َ
 اسْ ا �

َ
 تِ ن

َ
ف

ْ
 يَم اُر إِبْراهِ غ

َ
 �َ ِأل

�
  اهَ وََعدَ وِْعَدةٍ �َ  نْ �ِيِه إِال

  ]]٨٠ص [[/إِي�اهُ 
َ
 ف

َ
ال َ  م� بَ��

َ
� ُ

َ
ُه َعُدو�  �

�
ن
َ
هُ  ِهللاِ تَ  أ

ْ
 ِمن

َ
أ ��َ 

 دة.ا املوع، وأهنَّ رستغفااالحسن  ةح بعلَّ فرصَّ  ]،١١٤ [التوبة:

ؤال، نه السما تضمَّ  ]ىلٰ ع[ر تغفان االسحس يف كان الوجه] [لوو

ال  من أهل النار همل يعلم أنَّ  هنَّ بأ بيهاستغفاره أل لعلِّ يُ  لوجب أنْ 

 ار.فَّ عقاب الكُ  عىلٰ  هة، ومل يقطع يف رشعحمال

  ه ليس إلبراهيمويوجب أنَّ  تيض خالف هذا،والكالم يق

 ها. غريملوعدة دون فيه هو اعذره  ن ذلك ما ليس لنا، وأنَّ م

يف تأويل  ائيبَّ اب اجلُ د الوهَّ د بن عبمّ بن حم يلٍّ عبو ال أ وقد ق 

 هون عىلٰ وه ومنبِّ وبة، ما نحن ذاكرالت[سورة]  يف لتياية اآل

 خالفه.  

جل املوعدة من إنَّام كان ألاالستغفار  ذكر أنَّ  بعد أنْ  -قال 

د بع براهيم إ ةقصَّ  ام ذكرإنَّ  اهللا تعاىلٰ  : إنَّ -األب باإليامن 

 ا مَ  :ولهق 
َ
� 

َ
ينَ ن�ِ�� �ِل ن ِ

�
  َوا�

ْ
ن

َ
ِفرُ تَ �َسْ  آَمنُوا أ

ْ
مُ �ِ  واغ

ْ
 ل

ْ
� َ��ِ 

جعل   كان اهللا  حد أنَّ أ  ميتوهَّ  لئالَّ  ،]١١٣: وبةالت[

هذا الذي مل  ألنَّ  ،9 له للنبيِّ ك ما مل جيعمن ذل  إلبراهيم

ل فعارك الرضا بأه تألنَّ ه ألحد، جيعل ال جيوز أنْ  9 يِّ نبلل جيعله

 . كامهوأح ىلٰ اهللا تعا

 جيعل أنْ  وزه جينَّ ه، ألاهرظ ه غري صحيح عىلٰ وهذا الذي ذكر

ون ال حمالة، معاقبار فَّ الكُ  أنَّ  ىلٰ ع يقطع له،ن مل ممَّ  9نا نبيِّ  ريلغ

يمنع  اموإنَّ  ،لعقل ال يمنع من ذلكا ار، ألنَّ فَّ للكُ  يستغفر أنْ 

 .ارتفاعه السمع الذي فرضنا

 .العقاب القطع عىلٰ  مع ذلك حدٍ أل ليسه ل: أردت أنَّ قا فإنْ 

إذا  بجيكان قد و ،كالمكهر ظا تيضيققلنا: ليس هكذا 

 ام مل جيز أنْ ، وإنَّ هبام عنهوتزيل اإل نهبيِّ تُ  نْ أ  ٰى هذا املعن أردت

ما  عىلٰ  داً ئاعقاهبم، ز القاطع عىلٰ  لوعيدار مع ورود افَّ ستغفر للكُ ي

فيه  نَّ وأل، اىلٰ تع هللا محكارك الرضا بأه تأنَّ  من عيلٍّ ذكره أبو 

 من حيثيح قبلا يفعل ره، وأنْ باخإ يفيكذب  أنْ  تعاىلٰ له  سؤاالً 

 رصار.ر مع اإلافَّ فر للكُ ه ال يغ بأنَّ خربَّ 

 :]دعائهباستجابة  تكريم إبراهيم [ ]]٨١ ص[[/

 ال دعاء األنبياء  نَّ أ م قال: إذا كان من مذهبك فإنْ  :مسألة

نُبِْ� فقال:  هبَّ ر  براهيما إدع ، وقدتجاباً  مسإالَّ يكون 
ْ
  َواج

 
َ
 َو�َِ�� أ

ْ
  ن

َ
ْصنَ عْ �

َ ْ
ري من  وقد عبد كث ]،٣٥[إبراهيم:  � امَ بَُد األ

عَ يف قوله:  عليكمسؤال وكذلك ال ،األصنام يهبن
ْ
ِ� رَب� اج

ْ
ل

  ُمِقيمَ 
َ

ال ��ِ� ا�ص� ر�
ُ
 . ]٤٠[إبراهيم:  ةِ َوِمْن ذ

 الدعاء عىلٰ هذا لوا محم إهنَّ ن فوا املفرسِّ أمَّ  :لهاب: قيل اجلو

يعبد ه يؤمن وال أنَّ  اىلٰ عأعلمه اهللا تن مل والً وجعلوه متنااخلصوص 

عن العدول  نَّ أنوا وبيَّ ، الدعاء مستجاباً  كوني ٰى حتَّ  األصنام

ذا وه .اخلصوص بالداللة واجب إىلٰ  قتيض للعمومظاهره امل

 .اجلواب صحيح

 : ولهبق ريدي ر: وهو أنْ وجه آخ ةيف اآلي ويمكن
ْ
ِ�  نُبْ َواج

 
ْ
ن

َ
عْبُدَ  َو�َِ�� أ

َ
� 

َ ْ
ما   من األلطاف وهبم ل يبافعأي ، � اَم نَ صْ األ

 ا. ا عنهويرصف دواعين ،صناماألن عبادة يباعدنا ع

وقويت  ،يف تركهب ورغَّ  ،يشءلر من احذَّ  يقال فيمن وقد

 لدهلو قولالد قد يالو أنَّ  ٰى  تربه. أَال جنَّ ه قدنَّ إ: فعلهصوارفه عن 

فيه من  وما  بحهه ق  لوبنيَّ  ره من بعض األفعالد حذَّ ان ق ذا كإ

ني قد إنَّ فع: ه من الن فيله عامَّ  ه تركه وكشفن لزيَّ و ،رالرض

 د ما ذكرناه. ام يريوإنَّ  ؟كذا ومنعتك منهكذا وبتك جنَّ

بذلك وهو  إبراهيم دعو كيف ي :يقول أنْ  وليس ألحدٍ 

لدواعي  يملقوّ طف االل هذا  عليف أنْ  بدَّ ال  ىلٰ اهللا تعا لم أنَّ يع

 ه، ألنَّ يعاً اجلوابني مج ه عىلٰ جَّ ويت الً أوَّ  لسؤالا هذا ن، ألنَّ اإليام

 ،لةعنده ال حما الذي يقع الطاعةللطف اهذا [يفعل  أنْ  دَّ ال ب تعاىلٰ 

 الطاعات. إىلٰ اعي وي الدما يقوّ ل] أن يفع كام ال بدَّ 

بام  يدعو أنْ  يمتنع ال  النبيَّ  نَّ أ :الشبهةعن هذه  واجلواب

 النقطاع إىلٰ سبيل ا ىلٰ ، عالٍ ح كلِّ  عىلٰ عله سيف تعاىلٰ  اهللا يعلم أنَّ 

 د.والتعبُّ  ]له[ لوالتذلُّ  اهللا تعاىلٰ 

  :قولها مَّ فأ
ْ
ِ� ُمقِ رَب� اج

ْ
 َعل

َ
ال ��ِ� ةِ يَم ا�ص� ر�

ُ
،   َوِمْن ذ

ته يَّ ذرّ  يف، وصوصاخلم يقتيض هر الكالظا فيه، ألنَّ  ة تقلُّ لشبهفا

 ن أقام الصالة.ممَّ  كثريال

 :]دلةملجان اع م براهيزيه إتن[ ]]٨٢ص [[/

 جَ : وله تعاىلٰ ق  ٰى فام معن :قيل ة: فإنْ مسأل
ْ
د

َ
ق
َ
 رُ َول

ْ
 اَءت

ُ
 ُسل

َ
ا  ن
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َ اِهيَم بِ إِبْرَ 
ْ

�ُ�
ْ
  ىٰ ال

َ
 ق

َ
وا َسال

ُ
 م ا�

َ
 ق

ً
 ا

َ
 َسال

َ
مَ  مٌ ال

َ
� 

َ
ِث

َ
 ا �

َ
 جَ  أ

ْ
اَء بِِعْجٍل  ن

 راهيم إب ِرض وكيف ُحي  ؟]٦٩[هود:  �يٍذ َحنِ 

 ءيش ن أيِّ وم م؟عا ال تطم أهنَّ ليع وهوالطعام   كةمالئلل

 أنْ  ؟ وكيف جيوزلطعامتناول ا امتنعوا من لـامَّ منهم خمافته  انتك

 مر به؟ه فيام قضاه وأ دل ربَّ جيا

مل يعلم يف  ه ا وجه تقديم الطعام فألنَّ أمَّ  :اب: قلنااجلو

، أضيافاً  همفظنَّ البرش ورة صم كانوا يفألهنَّ  ،كةئم مالأهنَّ  احلال

لطعام ا فدعاهم إىلٰ ضيف، ال قراءإ ادته ن عن موكا

 أنَّ  ذلك منهم، وظنَّ  أنكرتنعوا ام فلامَّ ينبسطوا، تأنسوا به وليس

فذهم  أن ىلٰ تعا ل اهللاُس م رُ بأهنَّ  وهخربَّ  ٰى تَّ يريدونه، ح االمتناع لسوء

 .إلهالك قوم لوط 

ي الذيذ احلن ]نَّ إ[ :وقيل ،حجاراألب فهو املشويُّ  احلنيذ: اوأمَّ 

 يج.نيذ هو النضاحل إنَّ  :يلوقد ق  وي]،وقد ش[ مهودس طر ماؤهيق

 اس:أبو العبَّ وأنشد 

   ٰى الب القرم للطذا ما اعتبطنا اللحإ

  آكلهيمكن اللحم  ٰى نذناه حتَّ ح 

 [من الطويل]

 ؟مالئكةم أهنَّ  قهم يف دعواهمكيف صدَّ قيل: ف فإنْ 

 يضم يقتعل ٰى وه الدعهبذ قرتني أنْ  ]من[ قلنا: ال بدَّ 

ان ذبحه لعجل الذي ك بإحياء ااهللام دعوا إهنَّ : قاليو ،التصديق

 .ٰى ا يرعحي� ، فصار شواه هلمو

َ  :تعاىلٰ  ها قولوأمَّ 
ُ

َ ادِ �
ُ

ق  لنا، وعلَّ ُس ل رُ معناه جياد : ل، فقيا�

ام ، وإنَّ لهُس لرُ  حيث كانت ]]٨٣ص [[/من  تعاىلٰ  ادلة بهاملج

أو  صالئستاالسبيل  عىلٰ  نازلاب لعذهل انهم م مستفهامً م ادهلج

طريق  ؟ وعنصٌّ قوم أو خالل هو عامٌّ خويف؟ وهل التسبيل  ىلٰ ع

 جداالً  لكذ ٰى م؟ وسمَّ ا حلق القوممَّ  ؤمننيوأهله امل جاة لوط ن

 .سبيل املجاز بات عىلٰ واالستثكانت فيه من املراجعة  ملا

 أنْ   لوط قوم يف لناساءأي ) جادلنا( ٰى معن نَّ إ :وقيل

ه اهللا ربَّ الصالح. فخوا يستأنف أنْ أو  امنويؤ أنْ اء م رجر عذاهبؤخِّ نُ 

ت ذاب قد حقَّ ة العكلم إهالكهم، وأنَّ لحة يف املص نَّ بأ تعاىلٰ 

 سبيل املجاز. عىلٰ  املسألة جداالً  ٰى هم، وسمَّ علي

 : تعاىلٰ قوله  ٰى فام معن قيل:  نْ فإ 
َ
 ف

َ
َب  ا م� ل

َ
ه

َ
 ا�ر�  مَ ي اهِ َ�ْن إِبْرَ  ذ

ُ
  وْع

َ جَ وَ 
ْ

�ُ�
ْ
ُه ال

ْ
َ  ىٰ اَءت

ُ
� َ

ُ
ْومِ ِ�  ا اِد�

َ
وٍط ق

ُ
�  �  :بفعل  ىٰ فأت  ، ] ٧٤[هود  

  ؟ يكون ماضياً   دها أنْ شأن ما يأيت بع   ن ، وم ) لـامَّ ( بعد    مستقبل 

 :جوابان عن ذلك :اقلن

 و جعلا أ أقبل جيادلن: ٰى عن، واملوفاً يف الكالم حمذ أنَّ  :أحدمها

 .واقتضائه لهليه م عكالة الالللد ام حذفهإنَّ ادلنا، و جي

املايض،   لب يف جواهبايط )لـامَّ ( ةفظل نَّ ب اآلخر: أ اجلواو

يأتوا يف  وا أنْ استحسن فلامَّ املستقبل.  جواهبا ) يف(إنْ  لفظه لبكط

ه، ) علينْ إ(ه االستقبال، لداللة باملايض، ومعنا )واب (إنْ ج

 تدلُّ  لفظةال أنَّ  عىلٰ  الً تعويستقبل بامل) لـامَّ ( بعدأتوا ي حسنوا أنْ است

تزرين  إنْ  :م يريدونهف زرتك، يزرتن إنْ  :افكام قالو ه.مضيِّ  عىلٰ 

 زرتني زرتك. لـامَّ  :زرك، وهم يريدونتزرين أ لـامَّ و :. قالواأزرك

 :قول الشاعر )إنْ (واب خول املايض يف جشدوا يف دوأن

   حاً ا هبا فرريبًة طارو وايسمع إنْ 

  واندف الحسمعوا من ص ي ومامنِّ 

 يط]البس[من 

 باملايض: اً بل جوابملستقخول ااآلخر يف دوقول  ]]٨٤ ص[[/

   لقاءناأرادوا  عاد قوم إنْ ومي

  جممع كان للناس إنْ  ٰى نبجمع م 

   س مثلهيَر النا يروا خارجيًا مل

  هلم عني إليه وإصبع تشري 

 ويل]ط[من ال

َ  لعَ ُجي  و أنْ ب آخر، هيف هذا جوا ويمكن
ُ

 ادِ �
ُ

ال  حاالً  انَل

ءته يف حال جا ٰى لبرشا نَّ أ :ٰى يكون املعن. و)لـامَّ (لفظة ل واباً ج

 ل.ُس دال للرُّ اجل

 الوجه؟ هذا ) عىلٰ لـامَّ أين جواب (قيل: ف نْ فإ

: ا يف قوله تعاىلٰ مَّ  أحد موضعني: إره يفقدِّ نُ  يمكن أنْ  :قلنا

 ِإِ إ 
�
َِليٌم بْرَ ن

َ
و�اهٌ اِهيَم �

َ
ر: يلتقديكون او، ]٧٥ ود:[ه � ُمنِيٌب  أ

 كذلك. إبراهيم  إنَّ  :قلنا

  :أراد تعاىلٰ  كوني ر أنْ اآلخ املوضعو
َ
 ف

َ
ال   م�

َ
َ�ْن   َهَب ذ

 وَجَ َم ا�اِهيبْرَ إِ 
ُ
ْوع �ُ اءَ ر�

ْ
ُه ال

ْ
َ ت

ْ
َ  ىٰ �

ُ
� َ

ُ
 اِد�

َ
وٍط ا ِ� ق

ُ
  �ْوِم �

) لـامَّ ب (. فجوا] ٧٦[هود:  يمُ اهِ بْرَ ا إِ يَ  : اهنادين] ٧٤ هود:[

 هذا لُّ ليه لفظة النداء. وكع ودلَّ  فاً ذون حمكا ناه، وإنْ ادين: هو

 ز.ئجا

 :]فعاللق اهللا لألعن القول بخ م اهيإبر تنزيه[

 عن إبراهيم  اهللا تعاىلٰ  ٰى حك ]قد[ليس أ :قيل : فإنْ مسألة

بُُدوومه: قوله لق
ْ
ع

َ
�
َ
 مَ أ

َ
 ن

ْ
ن
َ
 ا �

َ
ْم َومَ َواُهللا  � ِحتُون

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ا  خ
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ْعمَ 
َ
� 

َ
ون

ُ
 يضيقتقول ال ااهر هذظو ،] ٩٦و ٩٥ات: فَّ االص[ � ل

  براهيموما عذر إ ه؟ه فيلوج اد، فامامل العباخلق أع ه تعاىلٰ أنَّ 

 القه؟إط يف

  اهامعن نَّ ل، علم أ التأمُّ  آلية حقَّ ل هذه ان تأمَّ م :واب: قلنااجل

 ريَّ عه بأنَّ   عن إبراهيم ربَّ خ تعاىلٰ  هنَّ ة، ألربِّ ه املجبخالف ما يظنُّ

 ]]٨٥ص [[/من دون اهللا  ةً ا آهلاذهختِّ وا امعبادة األصنب ومهق 

 ه: ، بقولىلٰ تعا
َ
 أ

َ
 مَ ْعبُ �

َ
حِ ُدون

ْ
ن
َ
 ا �

َ
نحوت املد ام أراوإنَّ ، �تُون

وم مل الق نَّ النحت، أل لذي هون عملهم امحله النحت دو وما

ام كانوا جسام، وإنَّ فعلهم يف األ حت الذي هوون النيكونوا يعبد

 فسها.أن سامجألعبدون اي

  اهللاُ وَ  ل:اق  ثمّ 
َ
�ُ َخل

َ
 ْم َومَ ق

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
الم  وهذا الك ،� ا �

   املنع من ملا يقتيض ناً ل ومتضمِّ وَّ باأل قاً علِّ يكون مت أنْ  ]من[ دَّ ب ال

ا َومَ : وله واملراد بقإالَّ  ه الصفةوال يكون هبذ[م، دة األصناعبا

 
َ
 عْمَ �

َ
ون

ُ
ل: قا عاىلٰ ه تأنَّ كف ا.توهنالتي كانوا ينحصنام] األ �ل

 س هلم أنْ ولي ؟مخلقك كام هللا تعاىلٰ قه اا خلبدون متع كيف

خالف  ل عىلٰ األوَّ  ]الكالم[بـ  ققد يتعلَّ الكالم الثاين  إنَّ  :ايقولو

 ق، فقد تعلَّ مخلقكم وخلق أعاملكاهللا  ه إذا أراد أنَّ متوه، ألنَّ رما قدَّ 

ه أنَّ ك وذل ،غريهيعبد  أنْ وز جي المن خلقه اهللا  ، ألنَّ لثاين باألوَّ ال

مْ خَ  َواهللاُ  :]تعاىلٰ اهللا [يقول  أنْ  ٰى وه، لكفظنُّ ما دلو أرا ُ�
َ
ق
َ
 .ل

 ا َومَ قوله:  من ذلك إىلٰ نه ما ضمَّ  ويصري
َ
ون

ُ
عَْمل

َ
��  ًال لغوا 

 ملنع من عبادةيف ا] هل[تأثري  الو ،لله باألوَّ  قتعلُّ  فائدة فيه، وال

: قولهيطابق ، لفيهمول ملعمن اذكرناه  ما رادأ  هأنَّ  األصنام. فصحَّ 

 
َ
 مَ أ

َ
ْعبُُدون

َ
� 

ْ
ن
َ
 ِحتُوا �

َ
 . �ن

  اَومَ : اىلٰ ر، لقوله تعذا عدول عن الظاهه :لواقا إنْ ف

 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
� � ، َّقيقة إالَّ سبيل احل عمل عىلٰ ستَ  تُ اللفظة ال هذه ألن 

ا وم عملولون: أعجبني ما تفيه. وهلذا يقن املعمول عمل دويف ال

 .وفعلك ملكي ع: أعجبنهلمو، مكان ق تفعل

هذه  ألنَّ  وه،يتمعادَّ لظاهر ما ا نَّ أ م لكم سلَّ بمم: ليس ل هلقي

بل  ،دٍ واح حدٍّ  عىلٰ  ول فيه والعمليف املعممل عستَ تُ  ة قداللفظ

 أظهر وأكثر.ول فيه املعم تعامهلا يفاس

 مَ  :اقال يف العص ه تعاىلٰ نَّ أ  ٰى تر أَال 
ُ

ف
َ
ق
ْ
 ا تَل

ْ
 فِ يَأ

َ
ون

ُ
  �ك

ِق مَ وَ  :ٰى رخية أُ  آويف ]،١١٧ف: عرا[األ
ْ
ل
َ
 ا ِ� يَِميأ

َ
 ت

َ
 مَ نِك

ْ
ف

َ
ق
ْ
ا  ل

التي تلقف أعامهلم ا أهنَّ  يرده مل م أنَّ ومعلو ]؟٦٩[طه:  واعُ َصنَ 

ا ا ممَّ ريهحلبال وغا تلقف ااد أهنَّ أر امدات، وإنَّ عتاماالت وهي احلركا

  ]] ٨٦ ص[[/: ال اهللا تعاىلٰ اإلفك. وقد ق  هحلَّ 
َ
� 

ُ
 ْعَمل

َ
ُ مَ  ون ا  �َ

 َ � 
َ
 ُء اش

َ َ
مَ  �َب ارِ ِمْن �

َ
 َو�

َ
 وَِجف

َ
 ااِ�يل

َ
َواِب ٍن �

ْ
دُ �

ُ
 اِسياٍت  رورٍ َوق

 . عمالً  عمول فيهامل ٰى فسمَّ  ،]١٣[سبأ: 

ل عما يممَّ و[ار، عمل النجَّ  هنَّ إ :ابالقائل يف الب ويقول

 غ.ئصاواليف الناسج  لك، وكذ]ارالنجَّ 

 هبااد واملر إالَّ الفعل  عم ا (ما)عمل فيهتَ سيُ ال مواضع هنا اوه

: قالإذا  القائل ا. ألنَّ ألعراض التي هي فعلنون اام داألجس

 املأكول عىلٰ  ز محله إالَّ س، مل جيتلبا ترشب وما عجبني ما تأكل ومأ 

 نَّ أ حَّ واللبس. فص بل والرشامللبوس دون األكاملرشوب وو

أشبه  روهام ذكحقيقة، وفيون تك ه بأنْ ذكرناه أشب ياملفظة (ما) ف

األمرين،  ة بنيا مشرتك أهنَّ إالَّ  فيهاثبت ي و ملول ،اً تكون جماز نْ بأ

  هيم، وإبطال ما ر من أيداهالظ  إخراجيف ام، لكان كافياً فيهة وحقيق

ملت فيه استع موضع كلَّ  ]نَّ [إ :يقولوا أنْ وليس هلم قوا به. تعلَّ 

بدليل،  مَ لِ عُ  امفيه، إنَّ  عولملفا اريد هبفعل، وأُ لفظة (ما) مع ال

بني و ٰى وق بينهم يف هذه الدع فره اللك أنَّ وذ فه.الظاهر بخالو

ريد وأُ  مع الفعلت إذا استعمل لفظة (ما) أنَّ  ٰى عادَّ ها، فعكس من

 ليل، وعىلٰ لدلك باذ نت حممولة عىلٰ ول فيه كادون املفع صدرهبا امل

م لكالق ايل وتعلُّ تعلال نَّ أ  بخالفه، عىلٰ ملجاز. والظاهر سبيل ا

 .ٰى اعيكون مر هر، فيجب أنْ ظا أيضاً  اهنَّبيَّ ما  ل عىلٰ وَّ ثاين باألال

ين وه مل يكن الثاما ظنُّ عىلٰ  الكالم َل ُمحِ  ٰى ه متأنَّ  ]اً يضأ [ا نَّوقد بيَّ 

ر فيام ذلك. فقد صا يقتيضلظاهر افيه، و  تعليالً ل والألوَّ با قاً متعلِّ 

 مَ لِّ ، فلو ُس ]اآلية ٰى يف معن[ذكرناه  لذيا رعدول عن الظاهعوه ادَّ 

 ، فكيف وقدارضتااللفظة معه لتع ٰى عنيف ماهر من الظوه عما ادَّ 

 صحيح؟ سليم وال ه غرينَّ ا أ نَّبيَّ 

عْ َومَ له: قو فإنَّ : وبعد
َ
 ا �

َ
ون

ُ
بالفائدة   يستقلُّ  ال �َمل

 ي]ه[ي (ما) الت يرجع إىلٰ  اً ذوفر حمقدَّ يُ  ن أنْ م وال بدَّ  بنفسه،

 أوىلٰ وه بعادَّ  ما سلموا اهلاء ليرقدِّ يُ  أنْ  س هلميول (الذي)، ٰى بمعن

تقدير حمذوف، وليس  مريناأل كال ، ألنَّ )فيه(لفظة رنا ا إذا قدَّ منَّ

 .بدليل ن اآلخر، إالَّ م بأوىلٰ ا أحدمه

يكون مع تقدير اهلاء  نَّ ا أنَّبيَّ  ا قدأنَّ  ىلٰ ع هذا ]]٨٧ص [[/

ذي ديرنا ال. ومع تقذكروها ه، كاحتامله ملناذكرا مل مالً الكالم حمت

هم،  من هر أوىلٰ الظانا بمشرتك، فرص غري اص� خمت الكالمون يك اهنَّبيَّ 

 أنَّ  عناهم. عىلٰ م عىلٰ  ناإليه الرجح الذي ذهبنا ٰى للمعنار صو

رنا لو قدَّ  انَّ إ ٰى رناه، حتَّ ذك ما ن عىلٰ منها يدالَّ واملقصود اآلية  ٰى معن
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دهتا، ئالف بطالً اآلية ومغرض يف لل لكان ناقضاً الف ملخه اظنَّ ما

 بادةخهم بعووبَّ عهم ه قربأنَّ  إبراهيم عن  ربَّ خ اىلٰ تع هألنَّ 

 . اعبادهت لعدول عنابام يقتيض  عليهم نام، واحتجَّ ألصا

م وخلق خلقه ه تعاىلٰ وه من أنَّ ما ظنُّ  ةان مراده باآليولو ك

ه نَّ م، فكأامهلمن مجلة أع صناملألم عبادهت قد علمنا أنَّ أعامهلم، و

لوجب  م لألصنام،ادتكعبق كم وخلخلق : واهللا]عاىلٰ اهللا ت[ قال

ما  ىلٰ ع مُّ ذَ يُ نسان ال اإل وم عنهم، ألنَّ للّ  الً ومزي هلم عاذراً  يكون أنْ 

 خ.وبَّ وال يُ  ،بعاتَ وال يُ  ،يهف َق لِ ُخ 

 من اً اقضمتنالم وه، لكان الكما تومهَّ  آلية عىلٰ لنا امحوبعد فلو 

ا َومَ  :بقولهل إليهم ضاف العمأ  ه قدألنَّ وجه آخر، 

 
َ
 عْ �

َ
ون

ُ
عامل ال ألنَّ  ،هللا تعاىلٰ  قاً خل ذلك يمنع من كونهو ،� َمل

اخللق يف و ،الوجود إىلٰ  من العدم حدثه وأخرجههو من أ  ءلليش

ملا  ثاً وحمدِ  فكيف يكون خالقاً ، ٰى عن هذا املفيد إالَّ لوجه ال يهذا ا

يف اللغة،  التقدير ا كان هواخللق إذ نَّ أ  عىلٰ  !؟وعمله ريهه غحدثأ 

 .اً رمدبِّ له و  راً دِّ ن مقلفعل غريه إذا كا اً خالقالق ون اخليك فقد

ن ما أحدث ره، وإن كاودبَّ ره قدَّ  ناألديم فيم خلق: وهلذا يقولون

 َومَ قوله:  لنافلو محيم نفسه. األد
َ
 ا �

َ
ون

ُ
 أفعاهلم دون عىلٰ  �عَْمل

.  صحيحاً  ذا الوجهه م عىلٰ الكال لكانم، ن األجساا فيه معلوا فم

ا  هل اً ثحمدِ وإن مل يكن  ،كمأعامل رركم ودبَّ بَّ  دواهللا :ٰى عنامل كونوي

 . وفاعالً 

  اهللا تعاىلٰ  بحمد ا فيه إشكالال  ةاضحوهذه الوجوه  وكلُّ 

 ه. منِّو

  *   * *  

 /ة)الثثات الالطرابلسيَّ (جوابات املسائل  )/١(ج  رسائلال

 :هـ)٤٣٦(ت  املرتٰىض  السيِّد

: هذا  اهيمإبر ول قول[ح :رشة الرابعة عاملسأل] ]٤١١[[ص 

 : ]ريبِّ 

تابه ته) يف كس اهللا مدَّ (حرورده ن اعرتض ما أ ب مما جوا

نجم لل براهيم يكون قول إ أنْ  تنزيه) من جتويزه(البـ  ماملوسو

 هَ : قمروالوالشمس 
َ
 ذ

�
 ت تعنيُّ وق  لأوَّ ]، ٧٦ام: [األنع ا َر�

، ال راً دِّ له مق ارضاً ال ذلك فه ق وأنَّ  ،يف للنظر عليهتكلال فرض

  فرضا رجع عامَّ منه احدٍ و أفول كلِّ  ٰى أ ر فلامَّ ،  معتقداً وال اطعاً ق 

 . رال ما قدَّ وأح

ومها  أحد أمرين، يلزمه أنْ من  ال ينفكُّ  هذا الذاهب إىلٰ  فقال:

ها، كام دوثح عىلٰ  ال تدلُّ ا كاهتلكواكب وحرز هذه احتيُّ  أنَّ القول ب

أمهل  ملا دلَّ إذ لو ]] ٤١٢[[ص /وهلا، فأُ ليه] [ظ: ع عىلٰ  تدلُّ 

فوهلا، أُ  حني فرضه فيها إىلٰ  ع عامَّ وثها، والرجوحد القطع به عىلٰ 

 بذلك عليه. ستدالله وا

عرفة، عن امل له قرصال كامل عقحيف  يم إبراه ول بأنَّ والق

  ث.احلدو عىلٰ  تدلُّ ات واحلرك زالتحيُّ  بأنَّ 

 نَّ أل ، لكميف معتمد  ان قادحاً ذهبتم ك األمرين أيِّ  إىلٰ و

 عندكم عىلٰ  زالتحيُّ لة احلركات وداليقدح يف  لاألوَّ  ب إىلٰ لذهاا

  احلدوث.

ة بوَّ قبل النعصمة األنبياء تذهبون إليه من  قدح فياموالثاين ي

طلوب، تغرير املبلم ثمرة للعة امللقطع باألدلَّ إمهال ا ا، ويفوبعده

 س قبيح.ير بالنفهمل لذلك، والتغرامل نم

، ثدواحل عىلٰ  ظهور دليالً د الة بعالغيب كونف يوما أدري كي

الغيبة  ظهور بعدم الد تقدَّ ة غري دليل عليه، وق غيبعد الوالظهور ب

، بل واحلركةز تحيُّ فع ذلك الوشلظهور، بعد ا الغيبة عنده عىلٰ 

 هور. لظاب مقارن للعلالعلم بذلك م

داللة هذه   نبياء منأعلم األال يعلم  يسوغ أنْ  كيف وال أدري

  جب.نه واأم الرجوع م رة،، أو من علم حرابيُّ الن علمهر ما يمواألُ 

 تنزيه األنبياء(بـ  بنا املوسوما يف كتامنقد تكلَّ  انَّ أ علم ا اجلواب:

 ية،هذه اآلتأويل  ) عىلٰ )تهممجاع عىلٰ  ت اهللاصلوا(ة ئمَّ واأل

ل ه. والوصال وبغريالسؤ يف يجه الذي حكلواجبنا فيها هبذا وأ 

 خيلف عارفاً  أنْ  أو اإلمام ال جيوز  يَّ النب أنَّ  يقهحتقالذي جيب 

ة، بل ست رضوريَّ عرفة ليامل ألنَّ  ،هوأحواله وصفات عاىلٰ  تباهللا

د له جتدَّ  ثمّ  ري عارفأحوال يكون غمن  ال بدَّ ف ةتسبة باألدلَّ مك

 ة.عرفامل

 صل إىلٰ حت  وز أنْ املعرفة ال جي ول: إنَّ نق نْ  أ إالَّ ]] ٤١٣ص [[ / 

 عصيةامل  يه، ألنَّ ف  زمان يمكن حصوهلا رص أق   يف م، إالَّ ما اإل  أو  النبيِّ 

  ها.ال جتوز عليه بعد  كام   امة م ة أو اإل جتوز عليه قبل النبوَّ   ال 

 ٰى ه ما كان رأ نَّ ارة، وأ يف مغ دَ لِ وُ  م إبراهي وقد روي أنَّ 

 تعرفه منهده وال ما ال تع ٰى رأ  فلامَّ  ا،ه هلدت رؤيتدَّ جت مّ ث ءسامال

غري يف مكانه، من  ثابتاً  بل رآه طالعاً لوع الط دتجدِّ ه ميرَ النجم ومل 

  ما  عىلٰ  وتقديراً  فرضاً  لا . فقطالعاً  يشاهده غري طالع ثمّ  نْ أ 

 : ذكرناه
َ
 ه

َ
 ا ذ

�
 مَ لِ عَ  ثاحلدو فول عىلٰ باألُ  ل واستدلَّ ف أ فلامَّ  ،َر�

 مس.قمر والشذلك يف ال ٰى . وجرهلاً يكون إ نْ ز أ ال جيوه أنَّ 
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 عىلٰ  ستدلَّ الفوله، د أُ جتدُّ  مَ لِ عَ  كام طلوعه دجتدُّ  مَ لِ كان عَ ولو 

ا  ا قد فرضنإنَّ ] [ظ: إالَّ  فول. الاألُ ب لطلوع، كام استدلَّ با دوثهح

 ك.م ذلمل يعل هأنَّ 

ء ن شاهد السامب ملوجوال به عىلٰ  عاملاً  يكون ن اجلائز أنْ وم

 ها. د طلوعه فيجتدَّ  ب ثمّ الكواك طلوعمن 

اجلواب الذي  يف لشكُّ حناه اأوضذي ا البيان الزال هبذ وقد

ة يف دالل قناا فرَّ أنَّ  عىلٰ  ٰى ه بنألنَّ  ه،ير إلالكتاب املشا يفاختار 

 ما ا]أنَّ  [ظ: ا أنَّ نَّ، وقد بيَّ دمتجدِّ ل فود وأُ متجدِّ  احلدوث بني طلوع

 فرق فيه. ما ق بنيفرِّ يف نُ وك بني األمرين،نا ق فرَّ 

*   *   * 

 د املرتٰىض يِّ الس /ة)يَّ القرآن ئل سا(أجوبة امل /)٣ئل (ج رساال

 :هـ)٤٣٦(ت 

ه نَّ أ  يم اهعن إبر اً خمرب قال اهللا تعاىلٰ  :لةمسأ ]]٨٥[[ص 

ِفْر ِ� ا َر��نَ قال: 
ْ
هللا  ا اربنلذي أخوا ]،٤١[إبراهيم:  ي� اِ�َ َو�ِوَ  اغ

 : ه، فقالمِّ ار دون أُ عد أباه باالستغفو هأنَّ  عاىلٰ ت
�

 إِ إِال
َ

ْول
َ
اِهيَم  بْرَ ق

 
َ
 �ِ ِأل

َ َ
 سْ يِه أل

ْ
 تَغ

َ
ك

َ
� 

�
 سَ  :وقال ]،٤حنة: ت[املم ِفَرن

َ
  ال

َ
يْك

َ
ٌم َعل

 
ْ
تَغ سْ

َ
 َسأ

َ
ك

َ
  ِفُر �

�
 مَ  :ل وقا]، ٤٧[مريم:  َر�

َ
 �ِ ا �

َ
يَن  لن�ِ�� ن ِ

�
َوا�

 آَمنُ 
ْ
ن

َ
ِفُروا تَ �َسْ  وا أ

ْ
مُ غ

ْ
ِ �ِل

ْ
� ِ� َ�  :١١٣[التوبة[. 

 نَ َر�� : يقرأ  أنْ  وهل ألحدوالديه؟ فام وجه استغفاره ل
ْ
 ِفرْ ا اغ

ي� َو�ِوَ  ِ�   :هلقول يكون ذلك موافقاً ف ،ودةساكنة غري مشد ءبيا اِ�َ

 َو 
ْ
 فِ اغ

َ
ُه ْر ِأل

�
 ِ� إِن

َ
� 

َ
 ِمَن ن

�
ال  قاً قِّ وحم]، ٨٦لشعراء: [ا ��َ ا�ض�

 ر؟غفاستعده به من االا ومل

األنبياء  (تنزيهبـ  وسوما يف كتابنا املنَّبيَّ  ا قدعلم أنَّ ا واب:اجل

ألبيه،  اهيم رالقول يف استغفار إب ]]٨٦[ص [/ة) ئمَّ األو

 هناك.قف عليه من هاية ولنا من أرادعناه، فورشحناه وفرَّ  هنابسط

فِ َر��  :ولهيف ق و
ْ
ا اغ

َ
 ن:جهاو ي� ْر ِ� َو�ِواِ�َ ن

ه األب الكافر الذي وعد عة اإلماميَّة أنَّ د الشيعن أحدمها: أنَّ 

ه ام كان جدُّ نَّ ن، إياملك بااله ذوعدستغفار ملا باال م إبراهي

 جيوز أنْ . وناً ؤملده كان موا احلقيقة، وأنَّ  ىلٰ ع هالده، ومل يكن ومِّ ألُ 

ا  هل يم وجيعل دعاء إبراهة كوالده، مؤمن أيضاً  مُّ ون األُ يك

 ا. إيامهن عىلٰ  املغفرة دليالً ب

بل  ء لنفسه،اهيم دعاا ال نجعل ذلك إبرأنَّ  والوجه األحسن:

 هللا دا، كام تعبَّ منَّ ا وللوالدين املؤمننيفوسنو لنندع يفا كلن تعليامً 

 ا َر��نَ  :يقول بأنْ  9نا نبيَّ 
َ

  تُؤَ ال
ْ
 نَ اِخذ

َ
� 

ْ
طَ نَ ِس� ا إِن

ْ
خ

َ
ْو أ

َ
نَ ا أ

ْ
  اأ

ام قال ذلك وإنَّ ، مةطئ للعصال ُخي  و وه ]،٢٨٦بقرة: [ال

 لنا. تعليامً 

ا هب ة وقد رويانت مرويَّ ك ء، فإنْ ا القراءة بتسكني اليافأمَّ 

 بداع غري جائز.إلفا إالَّ ازت، وج

*   *   * 

 هـ):٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ٢ج ن (التبيا

 : له تعاىلٰ و]] ق٣٢٥ [[ص
ْ
 َو�ِذ

َ
 إِبْرَ  ق

َ
ِرِ� ِهيُم رَب� اال

َ
   أ

َ
 ك

َ
 يْف

 ِ
ْ

مَ  تُ�
ْ
ٰ ا�

َ
  ْو�

َ
 ق

َ
ْم تُ ال

َ
َو�

َ
 أ

َ
ِمْن ق

ْ
ٰ ؤ

َ
 بَ�

َ
  ال

َ
ِ�  ِ�ْن ِ�َْطَمِ�� َول

ْ
ل
َ
  ق

َ
  ق

َ
ال

 
َ
ْر�َ ف

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
 خ

ً
ْ�ِ َن ال مِ َعة ُ�  ط�

َ
 ف

َ
ْك   ُهن� إِ�َ

ْ
َعل

ْ
م� اج

ُ
� ٰ

َ َ
 َجبٍَل   �

� ُ
�

ُهن� 
ْ
  ُجزْءِمن

ً
  ا

ُ
�ُ  م� �

ْ
تِ�نَ اد

ْ
 وَ ُهن� يَأ

ً
 َسْعيا

َ
 ك

َ
ْم أ

َ
ل
ْ
 اع

�
ٌز   َعِز�اهللاَ  ن

 ة واحدة بال خالف.]، آي٢٦٠ [البقرة: � يمٌ َحكِ 

) بكرسهُ (َفِرص قرأ محزة وحده  قراءة:ال ون باق الصاد. ال نَّ

 ا. هبضمِّ 

  وله:العامل يف ق اب:إلعرا
ْ
كون أحد ي أنْ  ملحيت َو�ِذ

 ثاين: (أمل ترَ اذكر إذ قال). والاج: (ولزجَّ ال اما ق شيئني: أحدمها 

  عىلٰ ًا عطفإذ قال) 
َ
�
َ
ٰ  تَرَ ْم أ

َ
ِي  إِ�

�
 اِهيَم ِ� َر��هِ إِبْرَ  َحاج� ا�

 ].٢٥٨[البقرة: 

 ٰى املوت حيييكيف يريه  أنْ  هيمب سؤال إبرايل يف سبوق  :ىٰ عنامل

 ل:أقواثالثة 

هللا بد ااك وأبو عوقتادة والضحَّ سن حلا أحدها: قال

قها السجيفة ق  ٰى : إنَّه رأ  دقاالص سباع  نهال مباع تأكد مزَّ

كيف يريه  أنْ  أل اهللا تعاىلٰ حر، فسالب هلواء ودوابُّ ا سباعو الربِّ 

 حيييها. 

ه يف  د لمرولك منازعة نان سبب ذإسحاق: ك وقال ابن 

ت حييي اهللا امليِّ مل  نْ إ اه بالقتلإيَّ  ده] اإلحياء، وتوعُّ ]٣٢٦[[ص /

ِ� ِ�َْطَمِ�� لك قال: ذهده، وليشا بحيث
ْ
ل
َ
يقتلني ال ه أنَّ  إىلٰ  ق

 ر.ااجلبَّ 

الرؤية  ٰى ، كام سأل موسلقومه م: إنَّام سأل ذلكقال قوو

 لقومه.

عد ان بعلم عيلك م ذيعل حبَّ أنْ ألنَّه أ ام سأله وقال قوم: إنَّ 

 الوجوه. ٰى قوهو أ و. جهة االستداللمن  كان عاملًا به نْ أ 

ة،  وايريه، وروي فيه ف اذلك ألنَّه كان شاك�  ألام سنَّ إ م:وقال قو

كفر ال  ٰى ياء املوتإح ىلٰ أنَّ اهللا قادر ع يف شكَّ ل اا باطل، ألنَّ فهذ

و ه من هخلق يبعث إىلٰ  أنْ  ال جيوز ه تعاىلٰ األنبياء، ألنَّ  عىلٰ  جيوز
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 ذلك أنَّ اهللا تعاىلٰ  نيِّ بيُ جيوز. والذي  ا الام جيوز عليه ومهل بجا

ِمنْ  ه:لال ق  لـامَّ 
ْ
ْم تُؤ

َ
َو�

َ
ه أ ر أنَّ ٰ  يم:براهل إقا فقرَّ

َ
 وَ  بَ�

َ
ْن �ِ ل

 َ�ِ �ِ
ْ
ل
َ
ق به، وإنَّام سأل نيَّ أنَّه عارف بذلك مص، فبْطَمِ�� ق دِّ

 فس. الن عها عنودفت، هابُ اساة الشُّ حنة بمقختفيف امل

  واأللف يف قوله:
َ
مِ أ

ْ
ْم تُؤ

َ
 لشاعر:ف إجياب. قال األ نْ َو�

  حار طونعاملني بال ٰى وأند   ركب املطايا خري من ملستأ 

ِ� ْطمَ ِ�َ سأل ذا؟ فقال: فلَِم تحمالة، ال  آمنت أي قد
ْ
ل
َ
.  ِ�� ق

ِ�  وقوله:
ْ
ل
َ
ل و قونه، وهيقي د يقينًا إىلٰ ه: ليزدامعنا ِ�َْطَمِ�� ق

. وال جيوز اهدجمو جبري والربيع د بنسن وقتادة وسعياحل

 َ�ِ ��ِْطَم  �ِ
ْ
ل
َ
  اه، ملا بيَّنَّ ه،ب بقد اضطر الذي بالعلم بعد الشكِّ  ق

تدالل. وقيل: م االسعلم البيان بعد عليطلب  نْ ن جيوز أولك

ِ� ِ�َ  معناه
ْ
ل
َ
 ر.ابَّ قتلني اجلال ي بأنْ  ْطَمِ�� ق

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت الشيخ الطويس   /) ٧ج (آن يف تفسري القران التبي 

«مل  قال: نْ بأ 9 روي عن النبيِّ  ا مافأمَّ  ]]٢٦٠[[ص 

ال أصل »، فإنَّه خرب ها يف اهللالُّ ات كثالث كذبإالَّ يم راهيكذب إب

م بعض اجلُ  عىلٰ  له، ولو حسن الكذب ال جلاز من  هَّ وجه كام يتوهَّ

ُه  ه:قول بات هيكذ الثوا أنَّ الثلك. وزعمذ تعاىلٰ القديم 
َ
َعل

َ
�

بِ�ُ 
َ
 ْم هَ هُ ك

َ
   :وما كان فعله. وقوله ]٦٣ء: ابين[األ اذ

�
إِ�

 لـامَّ يف سارة لك. وقوله كن كذمل ي] و٨٩ات: صافَّ [ال � ِقيمٌ سَ 

قال بعضهم:   ٰى ي، وكانت زوجته. حتَّ ا ُأختار أخذها: إهنَّ بَّ راد اجلأ 

فيه، لكان له  اهللاو أذن ه لنَّ ذا باطل، ألذلك. وه ذن له يفكان اهللا أ 

 كلِّ حاٍل. ه قبيح عىلٰ أنَّ  ايَّنًَّا، وقد بحسن الكذب

 َسِقيمٌ ِإ  : قوله  ٰى ل: معن وقي 
�

�  نظر إىلٰ  لـامَّ نَّه أسقم، أل أي س 

 إينِّ  كانت جتيئه، فقال:  ٰى محَّ نوبة  أنَّه وقت  مَ ِل عَ  الكواكب بعض 

ه: معناوقيل: م. لك بضال ي غام� سقيم، أ  اه: إينِّ قيل: معن سقيم. و 

 قبتهوقيل: إنَّ من كانت عا   ين. لدِّ ليه من اوكم إ أدع قيم عندكم، فيامس 

  املوت.   عىلٰ  ٰى شف املريض امل   ثلم   قال فيه: سقيم، ي   أنْ   ازج املوت  

ا قو ا ُأختيله يف سوأمَّ  ين.ه أراد يف الدِّ ، فإنَّ ارة: إهنَّ

�ُ  ا قول يوسف إلخوته:وأمَّ 
�
سَ إِن

َ
 اْم �

َ
ون

ُ
 �ِرق

ه نِّظ يوسف عىلٰ  نمؤذِّ  قوم: هو من قول قال فقد ]،٧٠ :وسف[ي

إنَّكم  :ناهعليه. وقيل: معل عمَ يُ  الذي لظنِّ فيام يقتضيه احلال من ا

 .قون يوسف لسار

*   *   * 

 هـ): ٤٦٠(ت  )/ الشيخ الطويس٨ (ج سري القرآن يف تفبيان الت 

  :قوله ٰى معن وقيل يف ]]٥٠٩[[ص 
�

  �َسِقيٌم إِ�

القبيحة كم لمن أحوا ٰى ا أرممَّ  لقلبسقيم ا إينِّ  :]٨٩ ات:افَّ [الص

ة الدالَّ ة دلَّ ألوضوح ا مع هدتعباوعدولكم عن اهللا  غري ةادمن عب

ه كان ل: إنَّ منفردًا هبا. وقيه للعبادة حيده واستحقاق تو عىلٰ 

صادقًا يف ذلك.  ة يف احلال، وكان]] علَّ ٥١٠[ص /[ عرضت له

 أنْ جاز  ملوتته ان عاقبكا ومنبتي املوت، عاق  نَّ أ  :معناه وقيل:

يف  أسقمس ينِّ أ  :ض. وقيل: معناهمري هحال حياته بأنَّ عن  عربِّ يُ 

ك تركوه طعون، فلذلبقوله: سقيم مه أراد وقيل: إنَّ  .قبلتسامل

 ون.ليهم الطاعإ ٰى دَّ يتع أنْ  خوفًا من

  ر عنأخَّ فيه ليت ام كذبكن سقيًام وإنَّ ه مل يا من قال: إنَّ مَّ فأ

ز الكذب يف جيو هنَّ أ و ،نامهمأصسري لتك عيدهم ىلٰ م إاخلروج معه

 ال حيسن عىلٰ  قبيح الكذب نَّ أل، اطله بة، فقولالتقيَّ دة ويكامل

 وجه. 

  الَّ إب أيب إبراهيم «ما كذ :قال 9 النبيَّ  أنَّ  نه من ا ما يروفأمَّ 

 سَ  :ه: قولهث كذبات حياجز هبا عن ربِّ ثال
�

ن ومل يك �ِقيٌم إِ�

  :لهكذلك، وقو
َ
� 

ْ
 بَل

َ
 ُه َعل

َ
ْم هَ ك  بِ�ُهُ

َ
وله ق و ،]٦٣ نبياء:أل[ا اذ

 . »هت زوجتوكانختي أُ  اهنَّ إ :يف سارة

ف أعر 9 . والنبيُّ ل عليهعوَّ واحد ال يُ  ربه خل ما فيه أنَّ فأوَّ 

ة ت األدلَّ قد دلَّ ، وواحدٍ   جيوز من كلِّ وما ال األنبياء وز عىلٰ بام جي

من هللا اعن  ونهؤدُّ يُ  ا موا يفيكذب نْ ز أجيوألنبياء ال ا أنَّ  قلية عىلٰ الع

ال  أنْ  ارهم وإىلٰ بخأ ن م بيشءٍ ق وثَ يُ ال  نْ أ  ي إىلٰ دِّ ؤيُ  نكاه نَّ إحيث 

 نَّ إمن حيث هللا انه عن وؤدُّ  غري ما يُ فني، وال يفة املكلَّ علَّ ينزاح 

 اخلرب نَّ أ  ع عىلٰ قطَ يُ  نْ أ م، فإذًا جيب ر عن قبول قوهلنفِّ لك يُ ويز ذجت

هره مظاهر ع ظام ٰى املعن يكون ز أنْ اجل ملِّ ُس لو . وال أصل له

  :قوله نَّ ألك، احلقيقة كذليف كن مل ي وإنْ  ،ذبللك
�

إِ�

  :لهه فيه. وقوا الوجنَّبيَّ  قد � َسِقيمٌ 
َ
َعل

َ
� 

ْ
بِ بَل

َ
ه يف انَّبيَّ  �ُُهمْ ُه ك

ين، دِّ تي يف الخأُ ا إهنَّ  :معناه ،ختيأُ ا إهنَّ  :وضعه. وقوله يف سارةم

مِ إِ  :ىلٰ تعا اهللا قالوقد 
ْ
ُمؤ

ْ
َما ا�

�
 نُو�

ٌ
َوة

ْ
 إِخ

َ
 ]،١٠ :تجراحل[ا ن

 .دٍ واح ٍب أي بنا مل يكونو وإنْ 

*   *   * 

 هـ):٦٦٤(ت  ن طاوسب عيلُّ )/ ٢ج الطرائف (

ِع َبْنيَ َميِْديُّ ِيف اْجلَمْ ُه اْحلُ َذلَِك َما َرَوا َوِمنْ  ]]٥٢[[ص 

ِحيَحْنيِ    ]] ٥٣َد /[[ص َبعْ يَن ْرش عِ الْ ي وَ ِث اْحلَادِ اْحلَِدي ِيف الصَّ
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 َقاَل  ،مْ ْن َنبِيِّهِ  ُهَرْيَرَة َيْرِويِه عَ ِد َأِيب نَْس َليِْه ِمْن مُ  عَ َفِق ملُتَّ اَن َئتَْنيِ مِ املِْا

ُْم َيْأُتونَ  ،ةِ يَامَ ْلِق َيْوَم اْلقِ  اْخلَ ِيف ِصَفِة َحالِ  ُه  آَدَم َوَيْسَأُلونَ َوَأهنَّ

 مَ وَن إِْبَراِهيتُ يَأْ فَ  ،مْ يْهِ تَِذُر إِلَ َفيَعْ ُتوَن ُنوحًا يَأْ فَ  ،مْ يْهِ لَ  إِ َفيَْعتَِذرُ َفاَعَة الشَّ 

اْشَفْع  ،ْرضِ ْهِل اْألَ لِيُلُه ِمْن أَ َوَخ  اهللاِ ْنَت َنبِيُّ أَ  ،َيا إِْبَراِهيمُ  :ونَ يَُقولُ فَ 

َريبِّ نَّ إِ  :يمُ اهِ رَ إِبْ وُل َهلُْم َفيَقُ  ؟ُن فِيهِ َما َنحْ  إَِىلٰ  ٰى رَ َأَال تَ  ،َربَِّك  ا إَِىلٰ َلنَ

 ،َلهُ  َيْغَضُب َبْعَدُه ِمثْ َال َلُه وَ ثْ مِ َضْب َقبَْلُه غْ  يَ ًا َملْ بَض اْليَْوَم غَ ِضَب َقْد غَ 

 . اٍت َكِذبَ  َكَذْبُت َثَالَث  ُكنُْت َوإِينِّ 

  نَاِينٍّ ِيف ْبِن كِ  َسِعيدِ  ْبنُ  ٰى تَّاٍن َحيْيَ َفَذَكَرَها َأُبو كَ  :يُّ يْدِ َقاَل اْحلُمَ 

 .يَغْريِ  إَِىلٰ  َهبُوا َنْفِيس اذْ ْفِيس نَ  :يِث دِ ْحلَ ا

 ربعة املذاهب أنْ ؤالء األهل زكيف جا :ملحمودد اعب لقا

ه ما كان عنه أنَّ  وقد ذكروا، حوهصحِّ هذه ويُ  هم مثلن نبيِّ يذكروا ع

 ؟دهاخلالئق بجه يسرت عىلٰ و  ،تهمَّ ته وأُ حد من رعيَّ كر أ يقبح ذ

وله خليل اهللا ورس هيمإبراعن  لكل ذيقوه عنه أنَّ  قواصدَّ  فكيف

  : يه فقالإلم كتاهبم اإلسال يف حاللذي أ او ،9د حممّ  دِّ وج

 َْم إِبْر �ِي�ُ
َ
 أ

َ
ة
�
 هم عىلٰ هيقولون يف توجُّ و ]،٧٨: [احلّج  اِهيمَ ِ�ل

  : يف كتاهبمقال و ، ة إبراهيمملَّ 
َ
� 

ْ
د

َ
َوةٌ َحَسنَ نَتْ ق سْ

ُ
ْم أ ُ�

َ
 ِ�  ل

ٌ
ة

 ؟]٤ :حنة[املمت يمَ اهِ إِبْرَ 

ه إنَّ  :اهللا ىلٰ ا عوليقو أنْ  هل إىلٰ من اجلاهم قد بلغوا ك ترع ذلوم

 ،ه من الكذبيام لفقوه علي به فة إبراهيم والتأيسِّ باع ملَّ اتِّ ب مرهمأ 

 :أو أحد الصحابة وعمريقول عن أيب بكر  ا أحداً أتراهم لو سمعو

 ديث يف ذلكبون احلكذِّ نوا يُ ا كاأمَ  ،ب ثالث كذباته كذنَّ إ

فكيف   ؟رويهة من يطون روايسقِ يُ ئل وقاالون يف قدحوي

بونه عن بعض ذِّ كما يُ   اءنبين األحوا عصحِّ يُ  نْ أا ازوجاست

 باطل.ائل واختالفهم الناقضهم اهلهذا من ت إنَّ ؟ الصحابة

ِع َميِْديُّ ِيف اْجلَمْ َما َرَواُه اْحلُ  ٰى ملعنيف اومن ذلك  ]]٥٤[[ص /

حِ َبْنيَ  ِ َبِعنيَ ِع َواْألَرْ ابِ السَّ  ِديِث ْحلَ ا يَحْنيِ ِيف  الصَّ  ِمَن تَْنيِ ئَ ا َبْعَد املْ

«َملْ : َقاَل  9 اهللاِوَل َة َأنَّ َرُس  ُمْسنَِد َأِيب ُهَرْيرَ نْ يِْه مِ لَ ِق عَ فَ املُتَّ 

 حها أبورش  ثمّ  ،َث َكِذَباٍت»َقطُّ إِالَّ َثَال  يُّ نَّبِ  إِْبَراِهيُم الَيْكِذْب 

 م. هيِّ نب حديثه عن هريرة يف

ه وج ىلٰ ذا احلديث عستمع هة ملءسو :حمودامل عبد قال

ذه هم هبواهللا ما كان نبيُّ  ،حهومصحِّ ه راوية لءوسو ،لتصديق بها

 عن ذمِّ  ٰى ه هننَّ م عنه أ كتاهبم وأحاديثه قد رأيت يفول ،الصفات

  ، ذموماً لو كان مو قطُّ  طعاماً  ما ذمَّ ه وأنَّ  ،واب التي ال تعقلالد

صحابه عن أ  ىٰ هنو ،طعام مذموم مِّ ن ذعه نزَّ ن تمن فكيف يقال ع

إبراهيم  بالشهادة عىلٰ ح رصه يُ نَّ إ :سالناالدواب و ذمِّ  وعن ،ةغيبال

 .املذاهبألربعة وء عقائد هؤالء ااهللا من س معاذ ؟ه كذبأنَّ 

 ِيف ِحيَحْنيِ ْنيَ الصَّ يُّ ِيف اْجلَْمِع بَ لَِك َما َرَواُه اْحلَُميْدِ ذَ َوِمْن 

 ،ةَ َرْيرَ هُ  َأِيب  ِمْن ُمْسنَدِ  هِ يْ لَ عَ  ِق املُتَّفَ َني ِمَن اْخلَْمِس ِن وَ امِ  الثَّ يِث دِ اْحلَ 

كِّ مِ ْحُن َأَحقُّ نَ « : َقاَل  9إِنَّ النَّبِيَّ  :َقاَل   : َل َراِهيَم إِْذ َقاْن إِبْ  بِالشَّ

 ُت 
َ

يْف
َ
ِرِ� ك

َ
ٰ رَب� أ

َ
َمْو�

ْ
ِ ا�

ْ
�  

َ
 ق

َ
مْ ال

َ
َو�

َ
ِمنْ  أ

ْ
 تُؤ

َ
ٰ  ق

َ
 بَ�

َ
 وَ  ال

َ
  نْ �ِ ل

ِ� َمِ�� طْ ِ�َ 
ْ
ل
َ
 َلَقدْ  ،ُلوطاً  اهللاَُيْرَحُم «وَ  :اَل قَ  ،]»٢٦٠ ة:[البقر  ق

ْجنِ َلْو َلبِثْ وَ  ، َشِديدٍ ُرْكنٍ  إِىلٰ  َن َيْأِويَكا َلبِْث ُيوُسَف   ُطوَل ُت ِيف السِّ

اِعَي َألَ   .»َجبُْت الدَّ

عن حوا صحِّ يُ  ة أنْ لَّ ألهل امل وكيف جيوز :بد املحمودقال ع

ق تصدي زجيويف كو؟ كرهمتقبيحه لذاألنبياء ويف  قدحه همنبيِّ 

يقتدي بقوم هذه  لعاقل أنْ وز وكيف جي ؟ل ذلك عنهي مثمن يرو

 ؟مبرواياهت صفاهتم أو يثق

  ِحيَحْنيِ َأْيضًا ِيف  ِيف اْجلَْمِع َبْنيَ الصَّ اُه اْحلَُميِْديُّ َما َروَ َوِمْن َذلَِك 

 ،ْيَرةَ  ُهرَ ِيب أَ  دِ  ُمْسنَيِْه ِمنْ َفِق َعلَ ملُتَّ َن اَني مِ تِّ سِّ َوال اِدسِ يِث السَّ اْحلَدِ 

 اَنبِي�  ]]٥٥ْمَلٌة /[[ص «َقَرَصْت نَ  : َقاَل  9 اهللاِ َرُسوَل  إِنَّ  :اَل قَ 

َأْن  :َليْهِ إِ  اَىلٰ َتعَ اهللاُ  ٰى َفَأْوحَ  ،ِة النَّْمِل َفُأْحِرَقْت يَ َفَأَمَر بَِقرْ  ،بِيَاءِ ِمَن اْألَنْ 

ًة مِ ْحَرْقَت ٌة أَ ْملَ َك نَ َصتْ رَ ْد قَ قَ   .»ُح َسبِّ تُ  مِ مَ َن اْألُ ُأمَّ

 ء أنْ ة األنبيانَّعاقل يعرف ُس يق بهل يل : دعبد املحموقال 

ة من قد شهدوا وخاصَّ  م الطعن يف بعضهمعن أحد منهق صدِّ يُ 

هم هر بذمِّ ه جياق عن أكملهم أنَّ صدَّ فكيف يُ  ؟ه أكمل األنبياءأنَّ 

 فهم وعرَّ اهم ومدحكَّ م وزقهلذي صدَّ او وه عيوباً هلم  ويذكر

تي ال تقع ت الاحلركا همثل هذ نبيٍّ من  ن يقعهل كاو؟ مهب تهمَّ أُ 

وم مالك ي رون يف سخطفكِّ يُ والذين ال ، ارينك اجلبَّ  من امللوإالَّ 

 ؟قالةهم مثل هذه امليقولوا عن نبيِّ  ٰى ين حتَّ الدِّ 

   مسند يفيحنيبني الصح مع ي يف اجل ه احلميدومن ذلك ما روا

وهو    ،عليه فق  املتَّ من   سنيم اخلدس و ديث السامالك يف احلبن   أنس

جلامعة من   هؤالء األربعة املذاهب مَّ ن ذل يتضمَّ يحديث طو 

 . بياء نه أكمل األه بأنَّ من وصفو  طهم يف ذلك عىلٰ نبياء وغل األ

*   *   * 

مة احلّيل (ت  /هنج احلقِّ   هـ):٧٢٦العالَّ

حِ  الَبْنيَ  عِ مْ ِيف اْجلَ وَ  ]]١٥٢[[ص   9 اهللاِوَل نَّ َرُس يَحْنيِ أَ صَّ

ُْم َيأْ «وَ : اَمةِ ِقيَ َم الْ وْ اْخلَْلِق يَ  َفةِ  ِص َل ِيف َقا َنُه َيْسَأُلوُتوَن آَدَم وَ إِهنَّ

َفاَعةَ  َم ِهيإِْبَرا ْأُتونَ َفيَ  ،ِذُر إَِليِْهمْ َفيَْأُتوَن ُنوحًا َفيَْعتَ  ،تَِذُر إَِليِْهمْ  َفيَعْ الشَّ
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َما أَ  ،َربَِّك   َلنَا إَِىلٰ َفعْ اْش  ،يُلهُ َخلِ وَ  هللاِا َت َنبِيُّ َأنْ  ،ِهيمُ َراإِبْ  َيا :ونَ ولُ َفيَقُ 

]] َقْد َغِضَب ١٥٣[[ص / إِنَّ َريبِّ  :ُل َهلُمْ َفيَُقو ؟يهِ َما َنْحُن فِ  ٰى َترَ 

ُت َذبْ َقْد كَ  ينِّ إِ وَ  ،هُ ثْلُ َدُه مِ َضْب َبعْ َملْ َيغْ وَ  ،ِمثُْلهُ بًا َملْ َيْغَضْب َقبَْلُه َض غَ 

ي َىلٰ وا إِ َهبُ اذْ  ،ِيس فْ نَ  ِيس َنفْ  ،َذَباٍت َثَالَث كَ   .»َغْريِ

ِحي اِيف وَ     «َملْ : َقاَل  9 اهللاَِرُسوَل َحْنيِ َأنَّ ْجلَْمِع َبْنيَ الصَّ

 .»ِذَباٍت النَّبِيُّ إِالَّ َثَالَث كَ  ِذْب إِْبَراِهيمُ َيكْ 

ق لوثووكيف ا ؟ءبيااألن ىلٰ ب إسبة الكذهلؤالء ن كيف حيلُّ 

 ؟مهبكذ دبتعمُّ االعرتاف يعتهم مع برش

قُّ «َنْحُن َأَح : َقاَل  9َأنَّ النَّبِيَّ  ِحيَحْنيِ ِع َبْنيَ الصَّ مْ اْجلَ  ِيف وَ 

 رَ  : إِْذ َقاَل  ،اِهيمَ كِّ ِمْن إِْبرَ بِالشَّ 
ْ
ِ ا�

ْ
 تُ�

َ
يْف

َ
ِرِ� ك

َ
ٰ ب� أ

َ
  َمْو�

َ
  ق

َ
ال

مْ 
َ
َو�

َ
مِ أ

ْ
  تُؤ

َ
 ْن ق

َ
ٰ ال

َ
  بَ�

َ
  ْطَمِ�� ِ�َ ْن �ِ َول

ْ
ل
َ
 ،]٢٦٠ قرة:[الب ِ� ق

 طًا ُلو هللاُاُم حَ َيرْ وَ 
َ
و ق

َ
� 

َ
  ال

�
ن

َ
و ُ�مْ ِ� بِ  أ

َ
ةً أ و�

ُ
ٰ  ق

َ
ٍن   آِوي إِ�

ْ
ُر�

ِديدٍ 
َ
ْجِن ُطوَل ثُْت ِيف َلبِ  َلووَ ، ]٨٠ :[هود � ش َلبِْث ُيوُسَف   السِّ

اِعَي»َألََجبُْت ا  .لدَّ

*   *   * 

 :)هـ٨٢٦ت ( يوريالساد قدامل /يَّةهلمع اإلاللوا

 ها وجوه:فيو ، اهيمإبرة قصَّ  :ثةالثال ]]٢٥٠[[ص 

 هَ  له:: قولاألوَّ  ]]٢٥١[[ص /
َ
 ذ

�
ات، وهو رَّ ثالث م ا َر�

ة يَّ لوهفيه اعرتاف بأُ  ع أنَّ م ،فيكون خطأً  ،قم غري مطابكال

 الكواكب، وهو كفر باإلمجاع.

ل  املجادول يق له، كامبطِ الفرض ليُ سبيل  ه ذكر عىلٰ اجلواب: أنَّ 

أو  .اً يكن متغريِّ  مل يامً قدان ول: لو كق يثمّ  ،ماجلسم قدي صمه:خل

م، وهو حرف االستفها سبيل اإلنكار، وأسقط عىلٰ هام ه استفنَّ أ 

 .هذا ريبِّ  :يقولون :يه تقديرهمضمر ف أو القول . شائعكثري

بِ  :ه قالالثاين: أنَّ 
َ
ُه ك

َ
َعل

َ
� 

ْ
 هَ  �ُُهمْ بَل

َ
هو  و، ]٦٣نبياء: [األ اذ

 .ريصنم الكب الم الهالذي كرسَّ  ه هونَّ كذب، أل

يه  ام نسبه إلء هبم، أو إنَّ تهزاه اسنَّ أ أو  ،نفسه ٰى ه عنأنَّ  واب:جلوا

 مة غيظه من تعظيمهلك لشدَّ ذ احلامل له عىلٰ ه السبب ألنَّ  جمازاً 

  لقوله:وط بنطقهم، ه مرشله، أو أنَّ 
َ
� 

ْ
 إِن

َ
طِ نُوا �

ْ
ون

ُ
 ق

َ
  �ن

 تعنيفهمبذلك ده قصو، أيضاً  حمالليه ق علَّ ملعفا  نطقهم حمال،و

 ن ال يسمع وال يقدر.ادة معب ىلٰ ع

َرةً ِ�  قوله:ثالث: ال
ْ
ظ

َ
نََظَر �

َ
  �ا��ُجوِم �

َ
ق

َ
 إِ �

َ
  ال

�
�

نظر يف النجوم حرام، وال]، ٨٩و ٨٨ات: [الصافّ  � َسِقيمٌ 

 َسِقيٌم إِ  وقوله:
�

�� كذب . 

 اً اعتقاد بل ،لقاً رام مطبح ليسالنظر فيها  ب: أنَّ اجلواو

 أعظم ذلك منل الصانع فال، ب ا عىلٰ ل هبتدالساال اوأمَّ  ثريها،لتأ

خمصوصة يعرفها يف أوقات  ة تأتيهه علَّ ه كان بنَّ أ أو  .الطاعات

وقت قرهبا النجوم ليعرف  اخلروج نظر إىلٰ  دعوه إىلٰ  فلامَّ لنجوم، با

 ىلٰ رشاف عاإلعن  ين، وعربَّ ثاواب الرج جه خيوعدمه، وعلي

 يف ه كان سقيامً أنَّ  جيوز ال مَ ـلِ نقول:  اأنَّ  عىلٰ  .هء بحصولاليش

 ٰى رأ لـامَّ  اومه�  حزناً  ه كان سقيم القلبول: إنَّ أو نق ؟حلالا

 النجوم وإظهاره هلم ألصنام عند نظره يفعبادة ا إرصارهم عىلٰ 

 رة.لوقة مدبِّ ا خمأهنَّ 

  ه:قولابع: الر]] ٢٥٢[[ص /
�
إِن

َ
ِ�  اهللاَ  ف

ْ
  بِ يَأ

�
َن  مِ  ْمِس ا�ش

 
ْ

َم�
ْ
 ا�

َ
 ِق ف

ْ
ِرِب  ِمنَ  ابِهَ ِت أ

ْ
َمغ

ْ
ِ�   مرود:الن قول عقيب ا�

ْ
ح

ُ
نَا أ

َ
أ

ِميُت 
ُ
 ة.جَّ عن احل انقطاعه عىلٰ  لُّ ، وذلك يد]٢٥٨[البقرة:  َوأ

 ،الشرتاكهام يف الدليل مثال، ه انتقال من مثال إىلٰ أنَّ واجلواب: 

تقول يف ام ك ،ملنعيف ا لنزُّ ته أنَّ و .املقدور منَّري اور غوهو صد

 .وتقديراً  كذا فرضاً ه نَّ منا أ سلَّ  جلدل:ا

 تُ  : قوله:امساخل
َ

يْف
َ
ِرِ� ك

َ
َموْ رَب� أ

ْ
ِ ا�

ْ
� ٰ

َ
� ... قوله ىلٰ إ :

 
َ
ِ� ْن ِ�َ �ِ َول

ْ
ل
َ
ه يف شكِّ  عىلٰ  وهو يدلُّ  ]،٢٦٠[البقرة:  ْطَمِ�� ق

 .اإلحياء

 ال كلَ مَ ه وأنَّ  ،ئيل رباق جصد ليل عىلٰ ه دأنَّ  واجلواب:

 إينِّ  :إليه ٰى حاهللا أو : «إنَّ د حممّ  جعفر بن الق  كامأو  .شيطان

ظهر  فلامَّ ئه وسؤاله، بدعا ٰى وتحيي امل أُ ينِّ وعالمته أ  ،ذ خليالً ختَّ أ 

 ،ك اخلليله ذلالطاعات، وقع يف قلبه أنَّ ف صنو ن إبراهيم م

ه إنَّ ف ،ةلَّ األدتعاضد ه لنَّ أو أ  .ذلك» ينة عىلٰ نة للطمأجابوطلب اإل

 ا.ه حس� اد وقوعوأر ،الً عرف ذلك عق

حرام، كافر، واالستغفار للكافر بيه الفر ألاستغه السادس: أنَّ 

 مَ  لقوله:
َ
 �ِ ا �

َ
ِ ن

�
ِ�� َوا�

�
َ يَن لن � 

ْ
ن

َ
 سْ آَمنُوا أ

ْ
ُم�

ْ
ِفُروا �ِل

ْ
 �ِ�َ تَغ

 .]١١٣لتوبة: [ا

ه نَّ أ  أو ، رشعهه يفريممه عندنا حتمن حتري لزمال ي جلواب:وا

 .أ منهمنه تربَّ يس آ فلامَّ ا إيامنه جر

  ه:ولابع: ق الس]] ٢٥٣[[ص /
ْ
نَ َواج

ْ
 َعل

َ
ك

َ
� ِ

ْ
 ا ُ�ْسِلَم�

 حلاصل حمال.وطلب ا ]،١٢٨[البقرة: 

 ع.نقطاع واه ترضُّ واب: أنَّ واجل

فِ  الثامن: قوله:
ْ
غ

َ
� 

ْ
ن

َ
 ].٨٢اء: لشعر[ا ِ� َر ِ� َخِطيئَ أ

 .ىلٰ ألواترك  عىلٰ  مولحم هواب: أنَّ واجل



	أبوا إبراهيم  /إبراهيم ) ٣٦حرف األلف / (  ................................................................................... ٣٦٨

نُبْ  :عاسلتا]] ٢٥٤[[ص /
ْ
 ِ� وَ َواج

َ
� 

ْ
ن

َ
  ْعبُدَ �َِ�� أ

ْصنَ ا
َ ْ
 هم. حقِّ  جيب دعاؤه يف  ومل]، ٣٥[إبراهيم:  � امَ أل

ا ال مع أنَّ  . صومون املع البعض، وهم  مول عىلٰ ه حم اجلواب: أنَّ و 

  ا. ن عام� يكو ف  ، بة ف املقرِّ باأللطا  بهم نَّج   هاء، وأنَّ إجابة الدع   م عدمسلِّ نُ 

 *  *   * 

اأ إا :  

 : هـ)٤٦٠الشيخ الطويس (ت )/  ٦ (ج  يف تفسري القرآن  لتبيان ا

فِ  وقوله: ]]٣٠٢[[ص 
ْ
ي� وَ اْر ِ� َو�ِوَ َر��نَا اغ ِمِنَ� ِ�َ

ْ
ُمؤ

ْ
�ِل

ِ يَْوَم 
ْ
وُم ا�

ُ
ق

َ
  هللا تعاىلٰ  براهيمء من إ]، ندا٤١[إبراهيم:  � اُب سَ �

ما وقع ليهم رت عيس نْ وهو أ  ني،نؤماملوجلميع  ولوالديهيغفر له  أنْ 

ز ذلك ُجيِ  ومن ملالصغائر عليهم،  أجاز يص عند منعاامل منهم من

 ل عىلٰ يتعلَّق به، وسؤافيام  اىلٰ ع منه إليه تعأنَّه انقطا محل ذلك عىلٰ 

 ويف يكونا كافرين، مل براهيمإي ا أنَّ أبووقد بيَّنَّه. احلقيقة يف غري

 اناالقيامة، فلو كيوم  هلام فرةل املغسأ هنَّ ، ألذلك داللة عىلٰ اآلية 

  :عاىلٰ لك، ألنَّه قال تقال ذفرين ملا كا
َ
 ف

َ
ال   م�

َ
ُه عَ �

�
ن
َ
ُ أ

َ
� َ   ُدو� ِهللاِ بَ��

 مِ 
َ
أ هُ تََ��

ْ
فرًا  أباه الذي كان كاأنَّ  فدلَّ ذلك عىلٰ  ]،١١٤[التوبة:  ن

ه أو عمُّ ألُ ه جدُّ    ، منةؤكانت مه مَّ أُ  إنَّ  لخي:قال الب اخلالف. ه عىلٰ مِّ

  هأنَّ  ٰى وحك يه،بيغفر أل ه سأل أنْ نَّ أل
َ
 ِمَن ا�ض� �

َ
َ� ن

�
 �ال

  ]، وقال: ٨٦اء: [الشعر
�

 إِبْ إِال
َ

ْول
َ
 رَ ق

َ
 اِهيَم ِأل

ْ
تَغ سْ

َ َ
 �ِيِه أل

�
 ِفَرن

َ
ك

َ
�   

ِسَ  يَْومَ  يه:] ومل يقل ألبو٤ متحنة:[امل
ْ
وُم ا�

ُ
ق

َ
 أي يقوم �اُب �

 له: قو مَ يَوْ  ل يفالعام. وسابفيه احل
ْ
 .ِفْر ِ� اغ

*   *   * 

 هـ):٦ (ق طربيسالفضل ال)/ ٤ج ( يانجممع الب

 ه، منمُّ ه أو كان عمِّ براهيم ألُ إ آزر كان جدُّ  ]] إنَّ ٩٠[[ص 

دين، م كانوا موحِّ هآدم كلَّ  إىلٰ  النبيِّ آباء  نَّ أ هم عند حيث صحَّ 

 .ذلك عىلٰ  واجتمعت الطائفة

 بلني اهللا من أصالينقيزل  «مل: قال هأنَّ  9 نبيِّ ال نوروي ع

ملكم هذا، مل  خرجني يف عا أ  ٰى حتَّ رات، م املطهَّ أرحا إىلٰ  طاهرينال

مجيعهم  يصف  يف آبائه كافر مل ولو كان  ، ة»اجلاهليَّ  دنسسني بدنِّ يُ 

َما ا: قوله تعاىلٰ  رة، معبالطها
�
مُ إِ�

ْ
ٌَس �

َ
� 

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
� ٢٨توبة: [ال[ ،

 ا.ذكرهوضع نا مه ليسة ك أدلَّ ذل يف وهلم

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الطربيسلفضل ا)/ ٦(ج  انلبياجممع 

 : تعاىلٰ ]] [قوله ٤٢٦[[ص 
َ
 ق

ْ
�ِ إِذ

َ
 ِأل

َ
بَ يِه يَ ال

َ
عْ ا أ

َ
ا  بُُد مَ ِت �َِم �

 
َ

 َمُع  �َسْ ال
َ

بِْ�ُ َوال
ُ
�   

َ
ِ� �َ  َوال

ْ
غ

ُ
ئ�

ْ
�

َ
 ش

َ
ك

ْ
 ن

ً
وقد ]] ٤٢ريم: [م �ا

 ب منطااخل هذا : إنَّ بنااصحالذي يقول أ  نَّ أ فيام مٰىض  انَّبيَّ 

ا ه كان جد� نَّ له، أل اً ه اهللا أبسامَّ من  ه إىلٰ  توجَّ امإنَّ  إبراهيم 

اع ن اسمه تارخ، إلمجالذي ولده كا أباه وأنَّ ه، مِّ ألُ  إلبراهيم 

م مسلمون هكلَّ  آدم  إىلٰ  9نا اء نبيِّ آب أنَّ  لطائفة عىلٰ ا

  ىلٰ تعا اهللانقلني ي ل يز ه قال: «ملنَّ أ  9نه ا روي عومل .دونموحِّ 

 أخرجني يف ٰى رات، حتَّ ملطهَّ أرحام ا إىلٰ ين من أصالب الطاهر

َما  إِ : ه تعاىلٰ طهارة لقولوالكافر غري موصوف بال ،»عاملكم هذا
�
�

 ِ
ْ

ُم�
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ٌَس  �

َ
� ٢٨توبة: [ال.[ 

  * *   * 

٣٧ - إ:  

 لشيطان.ا 

*   *   * 

٣٨ - ا اوايم:  

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دسيِّ ال /)١(ج  ةاممإلالشايف يف ا

 عمل الكتب إنَّه إنَّام فقد قيل:بن الراوندي، ا ا]] فأمَّ ٨٧[[ص 

 القوم كانوا ، ألنَّ لة، وحتّديًا هلملمعتزعارضًة لهبا عليه مالتي ُشنِّع 

ذه إظهار ه عىلٰ  كلحمله ذمعرفته، فا ه، واستنقصوتوا عرشأساؤ

هم عليه يف لحتام، واء نقضهاقصستا عجزهم عن بنيِّ ليُ  الكتب

،  ءًا ظاهراً ربُّ أ منها تقد كان يتربَّ لة، والفهم والغف صوررميه بق

 يف خطئه  س يشكُّ ه، وليغري ها إىلٰ وينتفي من عملها، ويضيف 

 ا.عتقدهواء اعتقدها أم مل يها، سبتأليف

ه  مثل حظع اجلا ما قد صنإالَّ ذلك من الراوندي ابن وما صنع 

ة) املروانيَّ و( ة)تي هي: (العثامنيَّ لبه اتُ كُ  مجع بنيمن ، وهقريبًا من أو

) و(كتاب اميَّةاإلمة) و(سيَّ او(العبَّ  ]] و(الفتيا)٨٨[[ص /

  عىلٰ ا يدلُّ واختالف القول م لتضادِّ أي من اة) رالزيديَّ الرافضة و

 ين. لدِّ ر يف افكُّ د شديد، وقلَّة تإحلاعظيم و شكٍّ 

ذه  ها يف  ملقداً مل يكن معت حظاجلا قول: إنَّ ي نْ  أ حدٍ يس أللو

حجاجهم، وليس  ناس ومقاالت ال ٰى حك املختلفة، وإنَّام بتُ الكُ 

قنع به  القول إنْ  ال يلزمه تبعة، ألنَّ هذاكي جريرة، وااحل عىلٰ 

لراوندي مل يقل يف ن ار، فإنَّ ابعتذايف االفليقنعوا بمثله  اخلصوم

ا، يتهاهب التي حكقد املذتأع نينَّ ا عليه: إهب عتي ُشنِّبه هذه التُ كُ 

قال  ة، وت الدهريَّ قالتها، بل كان يقول: صحَّ  ىلٰ إهب وأذ

دون، وق ا تبعة زالت ال ثبتو الرسول، فإنْ مهة، وقال ماالت الربملوحِّ



 ٣٦٩  ............................................................................................................  أبو بكر ) ٣٩حرف األلف / (

 بالضالل شهادة عليهموال ةاألئمَّ الصحابة و سبِّ  احظ يفعن اجل

ًا أيض لنَّ احلكاية فلتزو رجه خممخراجه كالين بإواملروق عن الدِّ 

 لك.ذبمثل  نديراوة عن ابن التبعال

ده كالم من قص ٰى ف]] وبعد، فليس خي٨٩ ص[[/

يف د هلا، اجلاهد له نفسه كالم املشيِّ  نملقالة مكاية، وذكر ااحل

التي  احظجلب اتُ كُ  ن وقف عىلٰ ها، وموترتيب تصحيحها

ذلك  ىلٰ إ قصدي فاية، وكينَّ قصده مل يكن احلككرناها علم أذ

أهل ال به بمن ثرير كف ما مل خيطرَ ه والطُ بَ من الشُّ د ورمن أ

 ما يف املنصفني عىلٰ  ٰى خيفايتها؟ وليس حك ملقالة التي رشع يفا

  ذه األُمور.ه

*   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  ٰىض املرت دالسيِّ  /م الكالمالذخرية يف عل

  ذلكدي ببن الروندي هو املبت] وبعد، فلو كان ا]٤٦٤[ص [

 ،مقالتهب بكالابتداء ابن  مَ لِ عُ  اله، كامن حذا مه رةً ورض مَ لِ لعُ 

 ثة.قة ناشئة حادفر رج بمذاهبهم، وكلُّ ااخلوو

*   *   * 

٣٩  -  أ:  

 بن عثامن. عبد اهللا 

*   *   * 

٤٠ -  أ:  

 ):هـ٤١٣(ت  ملفيدشيخ اة/ الصاغانيَّ سائل الامل

ف  من خال  مجالً ر كأذ ونه وعوأنا بمشيئة اهللا]] ١١٣[[ص 

حكام من أ هبا خروجه ، وةمَّ األُ  عىلٰ  خ الناصبهذا الشيمام إ

يف ذلك  دة، ومعتمنَّوالسُّ  تابالك وله فيها عىلٰ بق هيعة، وردَّ الرش

ا ذكرناه مذاهب م حكاية استيفاء جياز واالختصار، إذ كان يفاإل

 ال،ملقا ار يفكم القرآن، انتشحل ف اإلمجاع، ومضادٌّ و خالا هممَّ 

 من الضالل.   أعتصمل، وباهللاماله وإقرأ  ر ملنوإضجا

ا  التي يكون هب ياهخلرب عن بدعه يف املبه ابدأ ل ما أ وَّ فأ

وء، واالغتسال، وما أحكام الوض ]]١١٤[[ص  /طهارات، ثمّ ال

 إلسالم.رشيعة ا أحكامل بذلك من صيتَّ 

 قربء الدار به العباد ألنه يف ذكر ما يتطهَّ اسبح ال اهللاق 

  : وعاتاملرش باألحكامب إليها املندوعات طاوالت، ضافرتامل

 َو 
َ
َ أ

ْ
َز�

ْ
مَ َن ا مِ ن  اًء َطهُ اِء مَ ا�س�

ً
 فأخرب أنَّ ]، ٤٨ان: [الفرق  � ورا

 س ألداءلعباد من األنجاس واألدنال له طهوراً عالذي ج

ن ، هو املاء املنزل ماراتهدات يف الطالعبا ت، وإقامةصلواال

 تيار.ع االخم هسواا السامء، دون م

ابت  ن بن ث عامالنبأيب حنيفة املعروف  الضالِّ  مام الشيخ عم إ فز

شاربه   واملوجب عىلٰ  سكر،ن بالنبيذ امليكوالطهور قد  از أنَّ اخلزَّ 

  ث يقول اهللا ، حي حكم القرآنالنجس العني ب ة اإلسالم،يف ملَّ  دَّ حلا

مَ إِ : )اسمه  جلَّ (
�
مَ �

ْ
َْمُر َوا�

ْ
ِ�ُ ا ا�

ْ
� 

َ ْ
َص  َواأل

ْ
 اُب وَ ن

َ ْ
 زْ األ

َ
ٌس   ُم ال

ْ
رِج

 �َ  ِمنْ 
�
تَ�ِبُ  يْطانِ َمِل ا�ش

ْ
اج

َ
 وُه ف

َ
  ل

�
  ُ�مْ َعل

ْ
ف
ُ
� 

َ
  � لُِحون

هم معناه  ف ال خيتلُّ  ا، نص� خلمر بالنجاسة ا ىلٰ فحكم ع ]، ٩٠ دة:[املائ 

ا  نزل هبللغة التي امخر بحكم كر مس ب، وكلُّ ذوي األلبا عىلٰ 

ر،  ر مخ مسك  لُّ حيث يقول: «ك  9 نبيِّ ابتة عن الة الث نَّ رآن، والسُّ الق

لرجاسته،  ابه اجتناهللا بمر ا أ م عامن إىلٰ فقصد الن  حرام». مخر وكلُّ 

قامة  إهارات، و ه إليه من الطقرب بال فدعا إىلٰ ه، وسوء عاقبت 

  رجاً وخا لقرآن،م احلك ناقضًا م  ت والعبادات، وكان بذلك الصلوا

 علامء. ع ال مجاإ  نبه ع  ا يعة اإلسالم، وشاذ� عن رش   قال فيهبام

ه: فسري يف قولأهل الت ال خيتلفه مع أنَّ : فصل ]]١١٥ ص[[/

 َو 
َ
َ �� ْم رَ اهُ َسق

َ
 َطُهورُهْم �

ً
 ابا

ً
 اباً ه أراد رشأنَّ  ]٢١: [اإلنسان � ا

 عنرج هو نجس، خامسكر ف كلَّ  أنَّ  ذلك عىلٰ يسكر، وزاد  ال

 هارة.كم الطح

 ٰى ملعن اً اقضمن آن،القر العلامء بتفسري عىلٰ نيفة وحكم أبو ح

 اه.نَّبيَّ  ما ىلٰ ع آليةا

 َو�ِ  :متيمُّ بحانه يف الل اهللا سقا ثمّ : فصل
ُ
 ك

ْ
تُ ن

ْ
ٰ ن

َ
ْو  ْم َ�ْر�

َ
أ

 ٰ
َ

وْ  �
َ
ٍر أ

َ
  اءَ جَ  َسف

ُ
�

ْ
 ِمن

ٌ
َحد

َ
  ْم ِمنَ أ

َ
غ
ْ
 ال

َ
 ائِِط أ

َ
سَ ْو ال

�
ْم   اءَ َ�ْستُُم ال�

َ
ل
َ
ف

 ِ
َ

 اوا مَ دُ �
َ
ُموا َصعِ ًء �  تَيَم�

ً
  يدا

ً
 ممُّ تيفأمر بال ]،٤٣ :ساء[الن َطي�با

 الرضورة.اء وملعند عدم ا

النبيذ   ي هوالذ اخلمر وجد ، و جيد املاء من مل نَّ لنعامن أوزعم ا

 ه.لك عنبه، فأجزاه ذأ توضَّ  املسكر

 ارتياب.ه، بال وضدُّ  أمر اهللاوهذا نقيض 

م به  ما يتيمَّ  م، وحكميمُّ التهللا وذكر ا: فصل]] ١١٦[[ص /

  نه:ن، فقال سبحاإلنساا
َ
ُدواف ِ

َ
ْم �

َ
مُ امَ  ل تَيَم�

َ
 ا َص وًء �

ً
 ِعيدا

ً
،  َطي�با

 الرتاب. ض مناألر  وجهعال ما ع أهل اللغةيد بإمجاوالصع

لنورة ام بتيمَّ ي لإلنسان أنْ  وقال:، هذا النصَّ  امنفخالف النع

اللغة التي الصعيد يف سم ع عليه ايقا ال وأشباههام، ممَّ  نيخوالزر

ا مل ردِّ ، والاهللا  ىلٰ ف عإظهار اخلالمن  تشمحي ومل قرآن،ا النزل هب

 لقرآن.نه حكم اضمَّ ت
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ته النجاسة، أصابإذا الثوب  أنَّ  هذا الرجل: وزعم: صلف

َ وَ نه قوله: ااهللا سبح عىلٰ  ارد�  ئعات،املا ملاء من اطهر بغري
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ا أ

مَ   ُهواًء طَ ِء مَ اِمَن ا�س�
ً
  ومل ء، السام زل منالطهر بام مل ين جعل ، فرا

، اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  هرةظالذا من اجلرأة اوه اء،ه املسم يستحّق 

 عهة، ورشَّ نَّوالسُّ تاب الك به يف حكمما كر يف خالف دام املنواإلق 

 د. احلكم للعبا من

ارة التي فعلها  يف الطه ىلٰ اوقال تع :فصل ]]١١٧[ص [/

 ا يَ  الة:صمفتاح ال
َ
 أ

�
ي� ِ

�
 َها ا�

َ
ْمتُ ا َن آَمنُوا إِذ

ُ
ٰ  إِ مْ �

َ
�  

َ
ال   ةِ ا�ص�

 
ْ
اغ

َ
 ف

ُ
 ِسل

َ
ٰ ِديَ يْ وا وُُجوَهُ�ْم َوأ

َ
  ُ�ْم إِ�

ْ
سَ  افِِق َمرَ ا�

ْ
 ُحوا بِ َوا�

ُ
 ُ�مْ سِ ُرؤ

 
َ
�ُ رْجُ َوأ

َ
ٰ ل

َ
ْعبَ  ْم إِ�

َ
ك

ْ
ِ ال

ْ
� :لطهارة يفب اهللا افرتَّ ]، ٦ [املائدة 

 الطهارة، فبدأأصحابه يم بتعل 9 رسول اهللا ذلك ٰى كتابه، وأدَّ 

جليه، أسه ورح بر، ومسٰى اليرس ثمّ  ٰى ناليمبغسل وجهه ويده 

 . به»الَّ الصالة إ لقبَ تُ ال  وءضوقال: «هذا و

أ فبدأ بغسل ضَّ ن تول: مه، وقااقضون النعامن ذلك فردَّ 

بغسل وجهه،  ختم ثمّ  غسل يديه ثمّ  رأسه،بمسح  ٰى وثنَّه، رجلي

األعضاء، ر من هذه ؤخَّ ملم اقدَّ  ذب اهللا، إفخالف بذلك ترتي

ما وجب   ٰى أدَّ  ديعه، فق مج أو بعضه ، وغريَّ تيبلرتا وخلط يف

 .9 ة النبيِّ نَّفق ُس ووافيه، ثل أمر اهللا له وامت، عليه

ال ة بنَّوخالف السُّ ن، رصيح القرآ ل، وردَّ ملقايف ابذلك  اندفع

 ارتياب.

 بما يوج اً ثمن كان حمد هذكرناه أنَّ م بعد الذي عز ثمّ : لفص

اللعب، و د أ عن طريق التربُّ سل غتاسل، فالغُ  ضوء أوالطهارة بالو

، أو ٰى به القرب]] ١١٨[[ص / ٰى وال نو ارة،يقصد بذلك الطه ومل

ك، سل يديه لذلللعب، وغَ أو اية، احلكا ريقط سل وجهه عىلٰ غَ 

  ة بينه وبني مذلك، عالجليه، أو جعل سل رغَ ومسح رأسه، و

ل مؤمن أو قت أمارة عىلٰ  لفجور، أومعه ل يف االجتامعامرأة 

 التي  له عن الطهارة زٍ ه جمذكرنا ع مامجي عىلٰ  ذلك فإنَّ  به، ءزاستها

ة النيَّ له  وخيلص ده،يعب العبد أنْ  وفرض عىلٰ ه، ة إليجعلها اهللا قرب

 َومَ  :)سمها جلَّ ( هفيها، بقول
ُ
 ِ�َ ِ�رُ ا أ

�
  ا ْعبُُدووا إِال

ْ ُ
ُ  لِ اَهللا �

َ
ِصَ� �

يَن حُ   ا��
َ
ف
َ
 ]. ٥لبيّنة: ا[ اءَ ن

ام إنَّ يف قوله: « 9 النبيِّ  عىلٰ  ردَّ ، وانص�  رآنالقخالف ف

ء، لامبذلك الع لفوخا، »ٰى رء ما نوام ام لكلِّ وإنَّ ات، يَّ األعامل بالن

 اع.إلمجعن ا وشذَّ 

ه، فقال ليه، وعبادة لربة إالصالة ق  ىلٰ تعاوفرض اهللا : فصل

ٰ افُِظوحَ  :)اسمه لَّ ج(
َ َ

و ا �
َ
ل  اِت َوا�ص� ا�ص�

َ
وُسْ ال

ْ
وُ�وا   ىٰ طَ ةِ ا�

ُ
َوق

 ِهللاِ 
َ
 صالةال: «9رسول اهللا  الوق ، ]٢٣٨رة: [البق � انِتِ�َ  ق

، سنناً فيه  نَّ ها، وسصفتته مَّ م أُ علَّ فعلها و برتَّ  مّ ث ين».عامد الدِّ 

دار لبا عا إىلٰ ا بحدودها، ودام هبوألزم القي ،ائضوفرض فيها فر

: )المالس]] ١١٩[[ص / عليه(قال ل أوقاهتا، فا  يف أوَّ هنبإتيا

ويف آخره  ،سطه غفرانالوقت رضوان، ويف و لوَّ أ يف «الصالة 

 ».الربِّ  عفو

 عىلٰ  ارد� ت، واخر األوقاالة يف أ فرض الص لنعامن: أنَّ م افزع

 ه.ته وحدَّ مَّ ألُ  وهذا فيام رسمه، 9 لنبيِّ ا

«حتريمها التكبري،  : الةذكر الص يف )السالمعليه وآله (ال وق 

 . يم»لالتس يلهاوحتل

التحميد،  تهليل أو التسبيح أوها اليمحتر عامن: أنَّ الن زعمف

 تهزاءً لريح. اسد أو امُّ التع لغائط عىلٰ أو ال إحداث البو وحتليلها

 ة.صاحب امللَّ  ىلٰ ع اورد�  عة،رشيبال

 تاب فهيكال مِّ بأُ أ فيها قرَ يُ  ة الصال : «كلُّ ل وقا: فصل

 ات.مرَّ  خداج»، يقوهلا ثالث ج فهيخدا

جة باإلنسان يف ال حاه : أنَّ النعامن فزعم] ]١٢٠ص [[/

ة ة من صالركع ل يف كلِّ قا إذا هالكتاب، وأنَّ  مِّ ة أُ قراء إىلٰ  صالة

 .9 بيِّ الن عىلٰ  ام، رد� التام ىلٰ الته عه صزأتن القرآن أجكلمة م

مل يقرأ فيها   نْ ة إامَّ ون تكة قد تالالص نَّ إوله: مع ق  هذا: فصل

ب قراءة إجيا يف 9 يِّ النبقول  مناه منقدَّ  ام قرآن، معمن ال ءيش

  :ل اهللا لصالة، وقوا القرآن يف
ُ
َرؤ

ْ
اق

َ
َ ا مَ  اف ْرآ ِمَن تَ�َ��

ُ
ق
ْ
، نِ ال

رَ له: وقو
ْ
اق

َ
 ف

ُ
�َ ا مَ ؤ

َ
َ ا ت

�
هُ  مِ �

ْ
صالة ريد به يف الي، ]٢٠[املّزمل:  ن

 اإلسالم. عليه أهلع ما أمج عىلٰ 

  : وقال اهللا : لفص
ً
ْرآنا

ُ
ْ�َ ِذيي� �ِ  َعرَ ق

َ
  [الزمر: َوٍج عِ  ا غ

 وَ وقال:  .البياناحة ووالفص ةيَّ فوصف القرآن بالعرب ]،٢٨
َ
 ل

ْ
د

َ
  ق

 
ْ
ع

َ
� 

�
�
َ
ُم أ

َ
 ل

َ
 ُهْم �

َ
ون

ُ
و�

ُ
مَ  ق

�
 إِ�

ُ
 ا �

�
َ مُ َعل ٌ ُه �

َ
 �ِسَ  �

ُ
ِ ]] ١٢١[[ص /ان

�
 يا�

 
َ
ِحُدون

ْ
ْ  يُل

َ
 إِ�

َ
َجِ�� ِه أ

ْ
 هَ  وَ ع

َ
 َعرَ �ِسَ  اذ

ٌ
ل: حلن[ا � ِ�� ُمبِ�ٌ ان

  ا مَ وَ  وقال: ، ]١٠٣
َ
نا ِمْن رَ أ

ْ
 ُسولٍ رَْسل

َ
 بِِلساِن ق

�
َ   ْوِمهِ  إِال ِ�ُبَ��

ُهمْ 
َ
� ]وقال:]٤م: راهيإب ،  ِا جَ إ

�
ناهُ ن

ْ
 عَ  َعل

ً
ْرآنا

ُ
 �ِي� رَ ق

َ
 ا ل

�
  ُ�مْ َعل

 
َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
� � أخرب وبالفصاحة، به ف كتافوص ]،٣رف : لزخ[ا

من ة العربيَّ  غري وبهيش ال فصيح، ه عريبان، وأنَّ كالمه بالبي عن

 سان.ل

ة سيَّ ين القرآن بالفارعن معا ة العربيَّ من غريَّ  ن: أنَّ فزعم النعام
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ال فقد ت ة،يَّ عرباملخالفة للاأللسن  شباه هذهة، وأ الزنجيَّ  أو ةبطيَّ لنوا

، بري ارتيااهللا بغ عىلٰ  اد� ، ر له اهللاأنز ما ن، وجاء به عىلٰ لقرآا

 األديان.و قولة العكافَّ ومكابرة ل

ها افتتحن قام يف صالته فم ع ذلك: أنَّ معم زو: صلف

آن، فإذا القره ) فقد قرأ يف صالتد هللاواحلم بقول: (سبحان اهللا

قض ا يندث مأح ثمّ ، يئاً ال يقول ش هعد مقدارد فقتشهُّ جلس لل

، ةمن الصالعليه  تعاىلٰ  اهللا فرض ٰى قد أدَّ ، فداً الطهارة متعمِّ 

 ، وتظاهراً 9 اهللا لرسوع برش استخفافاً و ،دين اهللاب تالعباً 

  باإلحلاد.

 وَ  :وقد قال اهللا : فصل ]]١٢٢[[ص /
َ
 أ

َ
ال ةَ  ِ�يُموا ا�ص�

 وا اتُ َوآ
َ
� ة، لصالض اكام فر زكاةففرض ال ،]٤٣رة: [البق ةَ �ز�

مخسة  الورقمن م مائتي دره يفل: معروفات، فقا حدوداً هلا  دَّ وح

 ني نصف مثقال. لعن ام ين مثقاالً عرش اهم، ويفدر

مخسة دراهم،   يمتهاائتي درهم خرقة ق يف م ن: أنَّ النعام فزعم

ع برش استهزاءً ال، ثقخشبة قيمتها نصف م الً مثقاين عرش ويف

 .9 النبيِّ  ىلٰ ع ارد� امن، وإليل ادين أه يف وإدغاالً  اإلسالم،

 ل شاة.مخسة من اإلب يف: 9سول اهللا ل روقا: فصل

نت ، إذا كاوراً أو سنُّ اً بلسة من اإلبل كمخ يف أنَّ  عم النعامن:زف

 قيمة شاة. منها واحدٍ  قيمة كلِّ 

تبيع  بقرةال: يف ثالثني من وقال : فصل ]]١٢٣[[ص /

 أو تبيعة.

 شاة. أو شاً فيها كب نَّ نعامن: أ فزعم ال

 غنم شاة.ال : يف األربعني منل وقا :فصل

 .ها غزاالً في عامن: أنَّ م النفزع

 زكاة.ت وا: ليس يف اخلرضا9 هللا وقال رسول

 عىلٰ  بالردِّ  زكاة، إقداماً اوات اخلرض يف كلِّ  نَّ عم النعامن: أفز

 .9 النبيِّ 

 دون مخسة: ليس فيام  الوق : صلف ]]١٢٤[[ص /

 قة.أوسق صد

صدقة، رض ليل وكثري خترجه األق  لِّ يف ك أنَّ  ن:نعامفزعم ال

 الم.لإلس اداً عن

 ق».والرقي قة اخليلصدعن فوت لكم ع: «9 بيُّ وقال الن

ا بدعة،  و عنهيل واجبة، والعفالزكاة يف اخل النعامن: لوقا

 .9 النبيِّ  عىلٰ  دِّ ربال حياً ترص

ر، اع من متالفطر ص : «يف صدقة9هللا ول ارسوقال : فصل

 ري». ن شعاع م ، أو صنطةن حصاع م أو

ن م لصدقة صاعاً يف ا ن: أنَّ لنعامم افزع ]]١٢٥[[ص /

 ءيش اء ورد، أومن م  وقيةسعد، أو أ  در أوس من وربعاً  أشنان،

حلنطة اس بينه وبني التمر وا لييا، ونحو ذلك ممَّ من سقمون

 ال. ح والشعري شبه عىلٰ 

 .»ةوقاص زكاس يف األلي«: 9 سول اهللاال روق 

 عىلٰ  فاً خال اص زكاة مفروضة،ألوق يف ا أنَّ  ن:نعاموزعم ال

 .)لسالمعليه وآله ا(ة لرشيعا صاحب

 تأيت قوماً  ك«إنَّ : منالي ىلٰ هه إعاذ حني وجَّ مل  قالو: لصف

 وا، فخذ من كلِّ باإلسالم، فإن أ  إىلٰ دعهم الكتاب، فا ن أهلم

 ». اً ارحامل منهم دين

أو  ، يالً مندأو ، مل قميصاً حا كلِّ  عىلٰ  أنَّ  :فزعم النعامن

 عىلٰ  اً ين، وخالفبالدِّ  عباً ، تاليناراً دلك قيمة ذ ن، إذا كاالً اويرس 

 .)سالموآله العليه ( يِّ لنبا

يام لورق زكاة، وال فئتي درهم من ايام دون ماوقال: ليس ف

ل حامن العني زكاة، فإذا  قاالً مث ينعرش]] ١٢٦[[ص / وند

 لزكاة.ت احلَّ  الورق والعني عىلٰ 

م هقراء من حقوق نع الف، ومزكاةقاط الإلسن احتال النعامف

ها حيول علي أنْ  افهم، وخمعه مائتا در كان ننها، فقال: مم

مقداره درهم  يستدن عليه مافل الزكاة، فيجب عليه فيها ول احل

  نه ين سقط عالدِّ  حال احلول، وعليه أكثر من ذلك، فإذا د إىلٰ واح

 عني.ال عن سقاط الزكاةفعل يف إكذلك يو ة املائتي درهم.زكا

  وختالفاً ين، دِّ بال استهزاءً اة الزكطريق إسقاط  ناسق للطرَّ ف

 فيه.

 فيام دون سه قال: «ليأنَّ  9 لنبيِّ ات اخلرب عن بوث: فصل

من  يام دون مائتي درهموال فمن العني زكاة،  ين مثقاالً عرش

 الورق زكاة».

مائة  يف م: أنَّ ، وزع9 يِّ النب لقول عىلٰ ذا اه النعامن فردَّ 

 عىلٰ  خالفاً ، ويعةالرش يف إبداعاً  ،كاةري زة دنانعرشم ودره

 .ة امللَّ  صاحب

 ج. اخلراأرض العرش عن 9رسول اهللا  أسقطو :لصف

عليه (الرشيعة  صاحب عىلٰ  ارد�  اجاً فيه خر : أنَّ عم النعامنوز

 .)السالمآله و
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ه، وفرض إلي الصيام قربة باهللاوأمر : فصل ]]١٢٧[[ص /

  ل:رمضان، فقا صيام شهر
َ
ُر رَ ش

ْ
 اَ�َض ه

َ
 ن

ُ
ِي أ

�
 �ِ ا�

َ
ِزل

ْ
  يهِ ن

ُ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ال

هُ ِمَن  اٍت ��نَ �َ  وَ �ِلن�اِس  ىٰ ُهدَ 
ْ
  ىٰ دَ ا�

َ
ْرق

ُ
ف
ْ
 َوال

َ
ِهَد مِ  َمنْ اِن �

َ
ُ�ُم  ش

ْ
ن

 
ْ
ه

�
يَُصْمهُ ا�ش

ْ
ل
َ
 َومَ  :ىلٰ ال تع، وقا]١٨٥بقرة: [ال َر ف

�
ِ�ُروا إِال

ُ
ا أ

 ْعبُ ِ�َ 
ْ ُ
ُ  ِلِص�َ ُدوا اَهللا �

َ
 يَن ُحنَ ا��  �

َ
ل رسول وقا، ]٥نة: [البيّ  اءَ ف

 ».ٰى وء ما نمرا كلِّ ول ،تاعامل بالنيَّ األ« :9اهللا 

  هر صيام ش   ٰى فنو   ، اهللا    ف عىلٰ د اخلال من تعمَّ   أنَّ نعامن:  م ال ع وز 

رمضان، أو كان عليه  شهر أجزأه عن صيام  عليه، رمضان يف نذر 

  ن ضا رم  ام من شهر يَّ ثالثة أ  يصوم  أنْ  د ام فتعمَّ ة أيَّ ثالث  م ارة صيا كفَّ 

من شهر   م ا يَّ أ  ن صيام ثالثة ك ع أجزأه ذل  ارة، الكفَّ  يام ص هبا ينوي 

  الباب. له يف هذا  من قو فيام روينا عنه    9  النبيِّ   عىلٰ   اً خالف ن،  رمضا 

ما   باهها،وأش د بلع حصاةتعمَّ من  زعم النعامن: أنَّ و: فصل

ر ه ال يفطائم أنَّ ع يف جوفه وهو صينام ال يغذو اإلنسان، وال

 الم.اإلسة أئمَّ  عىلٰ  فاً بذلك، خال

الوداع فنزل  ةحجَّ  9رسول اهللا  وحجَّ ]] ١٢٨[[ص /

مَ : يه عل
َ
َمْن �

َ
َرةِ � ُعمْ

ْ
ٰ  ت�َع بِال

َ
َج�  إِ�

ْ
تَ ا� َما اسْ

َ
�  َ�َ

ْ
 ِمَن �

هَ 
ْ
ِي ا�

ْ
 نْ أ  ٰى مناديه، فناد 9اهللا  مر رسول، فأ]١٩٦[البقرة:  د

 ك،ن ذللموملسا مرة، ففعلع جيعلهاو هدياً  من مل يسق كلَّ  لَّ حي

 ة به.نَّلسُّ تت اوثب

 نَّ غوب فيه، وأرم احلجِّ  ىلٰ بالعمرة إ عمتُّ تلا امن: أنَّ لنعفزعم ا

 .9 النبيِّ  عىلٰ  خالفاً  ة،نَّالسُّ  ن هوآالقر

إصبعه، لدم بهديه، وسكب ا 9اهللا وأشعر رسول : فصل

 ته.مَّ ذلك ألُ  سنَّ و

 . لنبيِّ ل يعاً ثلة، تبدالبدن م إشعار عامن أنَّ الن عمفز

 ح.نكَ يُ  أوم، ح املحرنكِ يَ  أنْ  9 لنبيُّ ا ٰى وهن: لفص

ح املحرم، نكِ يَ  نْ ه ال بأس أعامن: أنَّ الن فزعم]] ١٢٩[[ص /

 .9 النبيِّ  ىلٰ ع ، خالفاً حنكَ يُ و

 مجع املسلمون عىلٰ ما أ  عه يف النكاح،دَ عنه بِ وقد حكينا : فصل

 ،ت، والبناتهامَّ ألُ  نكاح ايف ط احلدِّ ه بسقوقول من  فيه،ضالله 

سائر ذوات و ت،ات، واجلدَّ والعامَّ  الت،اخلاوات، وألخوا

 م.األرحا

يف  أزواجهنَّ  شهود عىلٰ ح من كذب الاإجازة نكوقوله يف: 

د ألواللزور، وإحلاق اادة ادها بشهسيِّ  عىلٰ  ةمَ حتريم األَ ، والقهنَّ ط

 بغري آبائهم.

ود احلداط ث إسقجرات عليه من حيستأاملوإباحة الزنا و

 نهم به.ع

ملجنون يفجر ا ترتالصحيحة إذا اع عىلٰ  حدَّ  ه النَّ إ له:وقو

 يح.حيطء الص كام وطأها نْ وإ، هبا

جيامعها يف  نفسها،  إىلٰ  دعت الغالمة إذا املرأ  عىلٰ  ال حدَّ ه وأنَّ 

 ر.الفجوجيامع البالغ ب كام الفرج

  هلة أ كافَّ  اإلسالم، وفارق ةلَّ م ا خرج به عنوأشباه ذلك ممَّ 

 يان.واألد امللل

يَن  �ِ  :الءيف اإلي اهللا  وقال: صلف ]]١٣٠ص [[/ ِ
�

�

 يُ 
ْ
وؤ

ُ
 ِمْن �ِسَ �

َ
رْ رَ ِهْم تَ ائِ ن

َ
 ��ُص أ

َ
ُهٍر ف

ْ
ش

َ
 �ََعِة أ

َ
 ف

ْ
  ُءوااإِن

�
إِن

َ
وف

ُ
ف

َ
ٌر   اَهللا �

 وَ  �رَِحيٌم 
ْ
 َعَزُ�وا الط�  �ِن

َ
 ال

َ
 اَهللا  ق

�
إِن

َ
 � َسِميٌع َعِليمٌ ف

 .]٢٢٧و ٢٢٦ [البقرة:

 منهقت طلِّ هر أربعة أش ويلِّ امل عىلٰ  مٰىض ذا ه إن: أنَّ عم النعامفز

أراده، وال عزم القها، وال طظ بتلفَّ مل ي ئنة، وإنْ قة بايتطل امرأته

 :تعاىلٰ قوله يح لرص ال، رد� ال خطر له ببااختاره، و يه، والعل

 َِو� 
ْ
 َعزَ  ن

َ
ال  اهللاَ ُ�وا الط�

�
إِن

َ
 ف

َ
 . ٌع َعِليمٌ ِميسَ  ق

ينَ  سبحانه:وقال : لفص ِ
�

 َوا�
ُ
 اظَ  �

َ
ِ  مِ ِهُرون   مْ ائِهِ سَ ْن �

ُ
م�  �

عُ 
َ
 ودُ �

َ
 �ِمَ  ون

َ
وا اا ق

ُ
ِر�ُر رَ � تَحْ

َ
بٍَة �

َ
بِْل مِ �

َ
اْن � تََماس�

َ
� 

ْ
ن

َ
  أ

 . ]٣ دلة:[املجا

بانت منه ة أشهر، ملظاهر أربعا ىلٰ ع ه إذا مٰىض أنَّ زعم النعامن: ف

 فيام اهللا  ىلٰ ع ا، وراد� ءاإليال عىلٰ  اً قياس، بتطليقة بائنة أتهامر

 ارة.والكفَّ ئها وطل ته، واستحالرأ بامك سُّ التممن  إلنسانل لجع

العن  املالعن إذا ت لنعامن: أنَّ اوزعم : لفص ]]١٣١[[ص /

 عىلٰ  ات منه، رد� وبان بينهام، ق احلاكمات، فرَّ ث مرَّ امرأته ثالهو و

ِ  يف قوله: اهللا تعاىلٰ 
�

زْ َن يَ يَوا�
َ
 أ

َ
ْم يَ َجُهْم وَ اوَ ْرُ�ون

َ
ُهمْ �

َ
ْن �

ُ
�  

 
ُ
 اُء إِ َهدَ ش

�
  ال

ْ
�
َ
سُ أ

ُ
هَ هُ ف

َ
ش

َ
  اَدةُ ْم ف

َ
 حَ أ

َ
هَ ْر�َعُ ِدِهْم أ

َ
 اِهللا إِ اٍت بِ ادَ  ش

�
ِمنَ ن

َ
  ُه �

اِدقَِ�  َ  �ا�ص�
ْ
 اَوا�

�
ن

َ
 أ

ُ
ْعنََت اِ�َسة

َ
يِْه إِ  ل

َ
 ِهللا َعل

َ
� 

ْ
 ن

ْ
 ِمَن ال

َ
 ن

َ
 ِذبِ�َ �

عَ  �
ْ
َها ال

ْ
ا َ�ن

ُ
َرؤ

ْ
 َو�َد

َ
 اذ

َ
 َب أ

ْ
 ن

َ
َهَد أ

ْ
ش

َ
 رْ �

َ
 اٍت ادَ هَ �ََع ش

�
 هُ بِاِهللا إِن

َ
ِمَن   �

 
ْ
 ال

َ
َ  �َ� ِذبِ �

ْ
 اَوا�

َ
 ِ�َسة

َ
َضَب  أ

َ
 غ

�
  اهللاِ ن

ْ
يْها إِن

َ
 َعل

َ
 مِ  �

َ
َن  ن

ادِ  ة وحكم لفرييف ا  تعاىلٰ اهللا فحدَّ  ،]٩ -  ٦: ر[النو � قِ�َ ا�ص�

 ات.س مرَّ ان مخاللع

يف  اعاً ابتدت، ارَّ ه ثالث مه قد يكون حدُّ أنَّ  :نالنعام عمفز

 يح القرآن.لرص اد� يعة، ورالرش

هذا  ، وقال هلا: أتهمحل امرنكر جل إذا أ الر نَّ أ  عم: وز: لفص
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بينها، ان بينه وه ال لعا، فإنَّ به من الزن توقد جئ ،يحلمل ليس منِّا

ِ  :يقول تعاىلٰ  لك، واهللاعليه بذ حدَّ  وال
�

 يَن يَرْ َوا�
َ
ُ�ون

ُمْحَصنَ 
ْ
مْ ا�

َ
م� �

ُ
  اِت �

ْ
 يَأ

َ
َهدَ ْر�َعَ تُوا بِأ

ُ
 ِة ش

ْ
اج

َ
مَ وُهْم ِ�ُ اَء ف

َ
َ جَ  �َ نِ ا �

ْ
ةً  �

 وَ 
َ

  ال
ْ
ق
َ
هُ �

َ
وا �

ُ
هَ ْم بَل

َ
بَ ش

َ
 اَدةً أ

ً
ِ دا

َ
و�

ُ
 هُ َوأ

َ
 ]]١٣٢[[ص /ُم ك

 
َ
ف
ْ
 اسِ ال

َ
ون

ُ
جات ما يف قاذيف الزوكر سبحانه ، وذ]٤ر: [النو � ق

 م اللعان.يف حكمناه قدَّ 

حش من  ستوي ومل ،يعاً عامن الظاهر يف املوضعني مجالف النخف

 القرآن. ردِّ 

 ، فزعم: أنَّ عاىلٰ  تاهللا حظرهع بام رشلا يفل النعامن وقا: فصل

 باعها، أنَّ و عبد مخراً لا ٰى اشرتاين، فعبد نرص ن لهملسلم إذا كاا

يعه ال ه وبالعبد عنده ملوال ، هذا وابتياعبيع جائزانالبتياع والا

  بإذنه.إالَّ  وز ذلك منهجي

ات،  م املحرَّ ع ابتيا اهللا عليهم من هحظر مالمني فأباح للمس

 مجيع العلامء.ك ذلب فارقكها، ولُّ متو ،وبيعها

 يشرتي له أنْ  ااني� نرصأمر  مسلامً  و أنَّ ل :قال أيضاً و: فصل

لو باع النرصاين اع له، وكذلك كان االبتيذلك،  له ٰى ، فاشرتمخراً 

ع بياللذي عقد اين زعم هو االنرص نَّ ذلك أل صحُّ ملسلم، يمخر ا

 والرشاء.

 عليه(ه نبيِّ ة نَّه وُس تابك يف  ره اهللاحة ما حظيح بإباوهذا رص

 ز، ولو جاة اإلسالممَّ ميع أُ ، وخالف جل)ملسالا]] ١٣٣[[ص /

ن ابتياع الصلبارج أحد من حي ا الباب ملنعامن يف هذما ذكره ال

نجاس من األ ، وأشباه ذلكيرتة واخلناز، وامليماتواألوثان املحرَّ 

ل  ضال ذاوه ين،ن امللحدذلك م لُّ اطة من يستحبوس مات،املحرَّ 

 ن.يالدِّ  عن

 أو خنزيراً  راً لك مخقد استه اني� ارصن لو أنَّ  :عم أيضاً وز: صلف

ولو أسلم  يمة اخلمر،تهلك كان عليه ق أسلم املس ثمّ  مثله، اينلنرص

ليه  زير، ومل تكن عنعليه قيمة اخلكان  طلوبامل الب، ومل يسلمالط

 ني. يقوم غري علمنه ب وقوالً  ين،بالدِّ  اً العبت مر،قيمة اخل

لمني،  ملسة اام عن مذاهب كافَّ ألحكيف ا قولهبرج وخ :فصل

مون ما رِّ اهللا، وُحي  مهم ما حرَّ مون بأحكاللِّ ُحي  امكَّ احلُ  أنَّ فزعم: 

عطون ما ، ويق اهللافرَّ  وجيمعون ما اهللا، قون ما مجع رِّ فاهللا، ويُ  أحلَّ 

 .اهللا ٰى ن ما أعطاهللا، ويمنعونع م

 ابتثح حيأة بعقد صاح امرنكلك جل يمقوله يف الر ذلكمن 

 اً طريق لفرقة بينهام اوقد جعل اهللا]] ١٣٤ص [[/ اع،باإلمج

 نفسه عىلٰ  مهارِّ أو ُحي  يقة،قها تطللِّ طيُ  ، وهو أنْ ءد الفقهاعن اخاص� 

فراقها  يكرهه عىلٰ  أنْ سواه ألحد فعال، ومل جيعل  بمقال منه أو

 اه.كرنا ذممَّ  حيدث شيئاً  غري أنْ من 

ه قد بأنَّ  عليهة زور هادن شفاسقاد عمَّ ت ه إنْ : أنَّ نعامنفزعم ال

، هللا عامل بهال فيه، ويف ذلك الباط ذهباممها يعلامن ك، وق امرأتهطلَّ 

زوجها  عىلٰ  ا تصري بذلكلناس، فإهنَّ ا رأة وكثري منوزوج امل

من شاهدي الزور  واحدٍ  صري لكلِّ ، وتمه ويف حكد اهللاعن اً حرام

 .الً حال

 زور شهادة ته،ابنا أهنَّ ة بمَ ل له أَ رج عىلٰ  اشهدوكذلك لو 

ة مَ أَ قوهلام، حرمت ام بكَّ د، فحكم احلُ عناالكذب وال دا فيهاتعمَّ 

ن م واحدٍ  كلِّ ت لحكمه، وحلَّ  اهللا ويف جل عليه عندرال

 الد.األو ورثت الرجل مرياثالشاهدين، و 

يه  جيرس علمل  ول، وهذا ق قد ذكرنا منه طرفاً  ااه ذلك ممَّ وأشب

 اإلسالم.ل ن أهع فضالً  ارفَّ كُ ال

،   تعاىلٰ اهللا احلدود التي أوجبها طسقِ ا يُ مع هذ وهو: لفص

بيح من  م، ويُ نوب ما عظن كبائر الذمن وِّ ُهي ل األحكام، و عطِّ يُ و

ئر اهاته وسمَّ أُ  ن وطئعمَّ  ط احلدَّ سقِ ، ويُ ظر اهللا تعاىلٰ فعال ما حاأل

م فيام تقدَّ ]] ١٣٥ص [[/ هبه مذيف ما رشحناه ذوات أرحامه عىلٰ 

 ناه. حكيو

والتعذيب  نق،قبح القتالت، من اخلل بأن قتد عمَّ لقول ابطِ ويُ 

وعظام حن األضالع طلرؤوس، وا سياط، ورضِّ ال ببرض

 جارة.ها باحلنسان كلِّ اإل

تقادمت  اد إذللحدوجلنايات املوجبة ا أنَّ  :وزعم :فصل

 األحكام الواجبات. ن أصحاهباع تسقط

  هباالعدول برش شهوده الشهد علي مر إذاخلارب شا ل يفقاو

ان ذلك ك وإنْ عليه،  حدَّ  ال هرائحتها منه، فإنَّ هبت قد ذ وحرضفأُ 

 ه سكربأنَّ اإلنسان  لشهود عىلٰ شهد ا ، وكذلك إنْ ابه هلرش  يف يوم

 .احلدُّ سقط عنه ره، سك د ذهبوق  حرضاخلمر، فأُ من رشاب غري 

قبة  من عبن  ليدالو عىلٰ  ٰى رج يامف هاة كلِّ مَّ األُ  عىلٰ  وهذا ردٌّ 

لكوفة، با ه رشب اخلمرينة أنَّ املدود به الشهعليهد حني ش احلكم

أهل ة ان بحرضعفَّ  نعثامن ب ]]١٣٦[[ص / ده وجلحرضفأُ 

 قتو عنه بميضِّ  حلدِّ سلمني إسقاط اأحد من امل رَ اإلسالم، ومل يَ 

 عاه النعامن.ما ادَّ  به هلا عىلٰ رش 

أمصار  من  رصم سلمة تقدم إىلٰ املة أ روقال يف امل: فصل
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هم، ربت أباهم لغذلك املرص أهل يعرفال  د،والا أ سلمني ومعهامل

غري   هم إىلٰ سبأبيهم ون نوالدها عأ  ٰى لزنا، ونفجل بافقذفها ر

اهللا  تابك املحصنات، وردَّ  يه، فأباح قذفعل ال حدَّ ه رشدة، أنَّ 

 فيه.ة بهش ال االقاذف رد�  عىلٰ  ب احلدِّ يف وجو ىلٰ تعا

ن ة مدَّ د مبع به يءإذا ج السارق، أقطعال  وقال:: فصل

 العدول. لشهودعليه بذلك ا شهدو سارقاً  علمته وإنْ  قته،رس 

يف حال   عن أبيه مسلامً  ل إنساناً رجال ٰى ا نفذوقال: إ :فصل

   غري الغضب مل نفاه يف فإنْ  ] ]١٣٧[[ص / ، حلدُّ ا دَ لِ غضب، جُ ال

 د. لَ ُجي 

ق فيرس ره،م دالملسالرجل ا عىلٰ قب ثي رقوقال يف السا: فصل

ال قطع ه ها منها مذبوحة، أنَّ خيرجار ويف الدها ذبحنها غنمه ويم

 احبها. لص ن قيمتهاموحة، ويضاملذب ك الغنمويمل عليه،

 كان قيمته وإنْ  من الطري، ءيشع يف رسقة وقال: ال أقط: فصل

 من ذلك. وأكثرينار ائة دم

 اباً بكون ي  أنْ إالَّ شب اخلمن  ءوقال: ال أقطع يف رسقة يش

 .والً معم

، فجعله يف الثقب اً متاعرز من احل لصُّ ال ال: إذا رسقوق 

 عىلٰ  فال قطع ،ذلك عىلٰ لدعارة واطأه يف ا له اوله رشيكوتن

 أحدمها.

ه، فأحرز شيئاً  ذا رسق اللصُّ وقال: إ: لفص ]]١٣٨[[ص /

، قةلرسل ارقالس ع اللصُّ قطَ يُ  ، ملآخر من السارق لصٌّ ه ق رس  ثمّ 

 . املال بُّ أو ر ارقه السقطع اء طلبسو

نه مال فأحرزه، فرسقه ممن  اناً صب إنسن غ: موقال: فصل

 سارقه. به عَ طِ سارق آخر، قُ 

ذي فيه  اللغائب عن املرص متاعاً رسق ع من طَ قل: ال يُ وقا

 ع مودعاً يكون املتا  أنْ إالَّ  رض،اق حلن رس ع مقطَ يُ  امقة، وإنَّ الرس

 .سارقهع قطَ للغائب فيُ 

 كلِّ  عىلٰ ة، مقاصري عدَّ ة فيها دار كبري ذا كانتل: إوقا :فصل

بعض،  من تلك  املقاصريهل ق بعض أ فرس اب مغلق،رة بمقصو

ة يم، والقرياحلصن العظ ٰى جمر ار جتريكون الدت أنْ  ع، إالَّ قطَ مل يُ 

 وأشباهها. 

فصاغها  دراهم إذا رسق اللصُّ ال: ق و: فصل ]]١٣٩[[ص /

فجعله  ق صفراً كان رس  وإنْ نه، منها عيصاحبها با خذه ، أ حلياً 

 .خذهيأ أنْ  ، فليس لصاحبهرعاً له دفجع اً ديدق ح، أو رس قامً قم

، اً طه قميصوخا ه، فقطعاً ثوب رسق اللصُّ إذا  وقال:: فصل

 هقطع ه، وإنْ يأخذه من ب أنْ لصاحب الثويكن  يملكه بذلك، ومل

غه أسود كان صب ه منه، فإنَّ يأخذ كان لصاحبه أنْ  خيطه،ومل 

 يأخذه منه. أنْ  بهحلصا

 ملكهر، يغه أمحفصب اً أو قميص باً رسق ثو نْ وكذلك إ قال:

 .يأخذه منه أنْ به يكن لصاح بذلك، ومل

يت به احلاكم، قطعه ة، فأُ كثري  ترسقا لصُّ ل: إذا رسق ال وقا 

  . ه ال يضمنها ة فإنَّ األخريقة رسال   إالَّ   ا، اه نه إيَّ وضمَّ ها،  كلِّ   ات ق للرس

رسق  الم بأمرهم، ثمّ اإلسل أه دار إذا دخل احلريب ل:وقا

 ع. طَ قم مل يُ منه

ك بامرأة لرش زنا املسلم يف دار ا إذا ال: وق : صل ف ] ] ١٤٠[[ص / 

، أو فعل ذلك مخراً  هم، أو رشب ن م  ال امرء مني، أو رسق م املسل من 

  .عنه احلدُّ درء العادل، أُ   مام اإل يت به وأُ   غي، كر أهل الب يف عس 

ره وإبله  وبق مهوغن عنزهيف الذي يغصب  ضاً أي لوقا: فصل

ك ك ذله يملإنَّ ، فا أو يشوهياا ويطبخهفيذبحه ،وطيوره

 يمته.ام له ق وإنَّ  أخذه،ي وجده أنْ  إنْ به الستهالك، وليس لصاحبا

من  بغري طيبة الغاصبني أموال املسلمني ح اللصوص وابفأ

  حيلُّ «ال :9 ه، مع قول النبيِّ إلكراهلم واهر الق ىلٰ عأنفسهم، و

 فسه». ة من نبطيب إالَّ  لمء مسمال امر

الطري  يف  وال لبقول،وا ه لِّ ارق الثمر كس ع عىلٰ ل: ال قطوقا

 صاد.يُ  ء، وال يف يشملالحمك، وال يف االس ه، وال يفكلِّ 

يفهم  ال يف األخرس الذي يعقل ووق ]] ١٤١ص [[/

ن، ص حمأو غري ن حمصناً اء كاسو دّ ُحي  زنا مل إنْ  :ارة ويفهمإلشبا

ا مل من غريه سكر منها أو أو خلمرا رشب ع، وإنْ قطَ يُ رسق مل  وإنْ 

بيعه يز قطع، وجي ويقطعه إذاتل، ذا ق قتله إا يهذ د، وهو معلَ ُجي 

 ه، وعتقه.وطالق ورشاه، 

يطأ  ه فيمن حلف بالطالق أنَّ  ه قالأنَّ  هنوحكي ع: فصل

 غري سفر، وال ن منومها صائام هناراً رمضان  يف شهرزوجته 

وال  ،فال حينث بذلك معهااحريرة وجي رهكَ ذَ  ىلٰ ع ه يلفُّ أنَّ ، رضم

 ض صومه.ينق

،  يف يومه ث ليتزوجنَّ لثالق ابالطال حلفمن قال: و: فصل

ة، أو امرأة و وثنيَّ ة أ جموسيَّ  ىلٰ ته، أو عخته أو ابنأُ  ه أومِّ أُ  عقد عىلٰ ف

 يف يمينه. رَّ ة فقد بعدَّ  يف

ته،   وق يف رأته ليصلنيَّ امق بطال و حلفكذلك ل: وقال: صلف
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 ٰ  ع أو سجدا، أو ركقطعه واحدة ثمّ  ]]١٤٢ [[ص/ ركعة وصىلَّ

 نث. ال حينه ويف يمي يربُّ  واحدة، كان

  ثمّ  فأصبح صائامً  ،ئامً صا ليصبحنَّ  حلفقال: ولو : فصل

 حينث يف يمينه. مل بعد الفجر، رأفط

  رُّ يق، وينوه يزم رأ أهنَّ ة عدول شهد عليه أربعجل ييف الروقال 

 عليه، فإنْ  حدَّ  ه النَّ إ :حسب ما شهدوا به عليه  بذلكقهم صدِّ فيُ 

 ة.مَّ ف األُ خال وهذا. حلدُّ ه اعليقيم أنكر أُ و ،يقرّ  سكت ومل

ا ت أهنَّ ننوقال: ظ ه،مِّ بيه أو أُ رية أ فيمن زنا بجاال وق : فصل

 ق. دَّ ص، ومل يُ احلدُّ  يم عليهق يل، أُ  لُّ حت

يارهم، اخت ل املسلمني بغريواأم حتياله يفذا يف اوه: فصل

لذي سالم، اظور يف رشيعة اإلاملحب واستعامهلا، واستمرارها

 اطتها، وذبح احليوانوخي طعهاياب وق الثيب اه يف باب عذكرن

 موال.كه لألبخه، واستهالوط

ر به،  جتَّ اكه وفحرَّ  استودع ماالً  ه مننَّ إ: هلوقو]] ١٤٣[[ص /

ه مثله أو كة لرذلك املال باحلر أثم إذنه، فودع والمن غري علم امل

ال يملك الفضل، وذلك  ح، ويستحقُّ الربك ه يملك ذلضعفه، أنَّ 

 .اً شيئنه املال م ربُّ 

ال وديعة  نده ممن كان ع نَّ ة أستظرف يف هذه املسألامل وله:وق 

امن ملا  ه ضبامله، أنَّ  عضه وخلطهني، فأخذ بملاملس من لرجل

 مكانه، ثمّ  ه إىلٰ ما أخذه بعينثل م دَّ ر فإنْ  ا بقي،ط، غري ضامن ملخل

 هلك، ضمن اجلميع. 

ون يك الامل دية وردِّ ومع التأ يضمن، ه الأنَّ  املعصيةمع  هوف

 . ناً ضام

،  موت جوعاً ي ٰى حتَّ  واملضطرِّ  رسوقوله يف حبس املع: فصل

 اهم، رد� فّ اس بأكمسألة الن بسه إىلٰ ، ويلجأهم حهلك عيالوهي

 وَ  :عاىلٰ وله تن يف ق القرآ لنصِّ 
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  ا غريوضعه فها، وتالوإ الك أمواهلمسفهاء إه جازته للوإ

 ،كم مع ذلأمواهلم إليه ليمهمام تسكَّ احلُ  عىلٰ مواضعها، وإجيابه 

 :تعاىلٰ حيث يقول  القرآن نصِّ ل نهم، خمالفع ورفع احلجر
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يه من عل رغم الذي ،الك هلاالتبذير واإلهنهم واإلرساف م مع

 ا. هفيس الرشد منهم نأُ ]] ١٤٤ [[ص/ هبا، وعدم برص

اهللا واخلالف لرسول  البدع يف دين  ة من ركث ما ال حيٰىص و

 به طال إن ذكرناه  اممَّ  )مهاس جلَّ ( يف كتاب اهللا امل دِّ لر، وا9 اهللا

يف معرفة  كفايةأثبتناه منه ام حه اخلطاب، وفي برشانترشو ب،الكتا

ل أهل طأ يف احلكم، من قوحش اخلهم بفاوخروج لقوم،ل اضال

 يان.األد

 شيخ الضالُّ به هذا ال ي يأتمُّ لذا -ة قول أيب حنيف امَّ فأفصل: 

من  و أيضًا ن، فهلديِّ يف ُأصول ا -ار فَّ لكُ ا وأرضابه من األغامر

 واب.الص عده عنوأبل، أسخف مقا

ك درَ ه يُ نَّ وأ هو،يعلمها إالَّ ة ال ماهيَّ  تعاىلٰ  هللامن ذلك قوله: إنَّ 

 ة سادسة.م القيامة بحاسَّ يو

ة مجيع وحمبَّ  م،الظل دةبإرافة الباري ر، وصقدوالرب وقوله باجل

 ض.والقضاء بالفساد يف األر بائح،الق

قول السلف بذلك عن وخروجه  بخلق القرآن،له وقو

 .سالماإل من أهللح لصاا

 أهل القبلة. حد منمل يوافقه أ  باموقوله يف اإلرجاء 

ملة دون إليامن هو اإلقرار يف اجلا نَّ إوله: قلك ذ ومن

ول يف ة، فقيل له: ما تقكَّ لك بمذ يف َل ئِ وقد ُس  جوابهو يل،تفصال

ل، ُس لرُّ ختم ا عث نبي� قد ب تعاىلٰ  هللا أنَّ مؤمن  رجل قال: أنا مقرٌّ 

بد  ع]] ١٤٥[[ص / بند بن عبد اهللا حممّ  أهو أعلمي لست نأنَّ  إالَّ 

؟ قال: نعم، يكون مناً كون مؤأي ،جنن الزمل لب، أم رجطَّ امل

 ، جيب عىلٰ جوجاً حم تاً هللا بي نَّ أعلم أ قال:  إنْ ف له:فقيل  .ناً مؤم

ل: هذا ند؟ وقاة أو باهله بمكَّ أنَّ  لمني لست أعأنَّ  ناس قصده، إالَّ ال

 .يف التفصيل شكَّ  وإنْ لة، اجلميف  أقرَّ قد ه ؤمن ألنَّ م

هل ثني سحدَّ : لقا ،يتيبق بن مسلم الد اهللاعب ٰى وحك: صلف

  ، خمنفبن  ٰى يبن زيد، عن حي اد عن محَّ  األصمعي، د، عنبن حممّ ا

ة أيب حنيفة بكتاب وهو بمكَّ  إىلٰ ق املرش رجل من أهل : جاءقال

أبو  ذلكعن منه، فرجع  سمعه امجعه ممَّ  ، وكان قده عليهفعرض

س  النامعرشيا  :قال ثمّ  ،أسهر ضع الرجل الرتاب عىلٰ ، فونيفةح

 دماء،لابه هرقت ل فأفتاين هذا الكتاب، فرجل عام أوَّ لت هذا ايأت

فة: هذا رأي اآلن، فقال أبو حني ع عنهرج وج، ثمّ لفراه ب وأبحت

 نيفتؤمّ  ه الرجل:عت عنه، فقال لجر]] ١٤٦[[ص / رأيته، وقد

هذا، ون كيف يك قال: ال أدريخر؟ آ اً بل شيئقا من ٰى ال تر أنْ 

 .لٌّ عنك فهو ضا ذخمن أ  نَّ إ ،ريي أدكنِّجل: لقال الر

ا نا كلُّ فة، وإنَّ نيح أيب قم عىلٰ ال نن اإنَّ وكان األوزاعي يقول: 
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ه خالففي 9 احلديث عن النبيِّ  يءه جينَّ أ ننقم عىلٰ  ، ولكنٰى نر

 غريه. إىلٰ 

عن  َل ئِ قد ُس يفة، وحن أباقال: شهدت  ،بن زيد ادكر محَّ وذ

 ، فقلت:ة: عليه الفديلفقا ،فلبس رساويل اراإز حمرم مل جيد

ن ن ابزيد، ع ن جابر بنعر، دينا ثنا عمرو بنحدَّ  سبحان اهللا،

 ذا مل جيد إزاراً يف املحرم إ 9اهللا  رسول اس، قال: سمعتعبَّ 

دعنا من ، فقال: نيخفَّ  بسد نعلني لمل جي وإذا، لبس رساويالً 

عن إبراهيم  ،ناد بن أيب سلامنا محَّ ثدَّ ح  ،9اهللا  سولث رحدي

 .ارةلكفَّ اه قال: علي ،يخعالن

ت كن قال: ،وانة عيبن أ أبو عاصم، ع ٰى رو ]]١٤٧[[ص /

ليه القطع. فقال: ع ،رسق متراً  رجل نع َل ئِ حنيفة، فُس  د أيبعن

بن  عن رافع ، ٰى ن حييب دعيد، عن حممّ بن س ٰى ثنا حييفقلت: حدَّ 

ر». كث «ال قطع يف ثمر وال :9 اهللا ل رسولقا  ال:ق  ،خديج

 دَّ فرُ  قلت:يت بخالفه، تي ما أفنبلغهذا، ولو  غنيبلقال: ما 

ال هب، ق رت به البغال الشج فقد دعه،ل: فتيته، فقاي أ ذال الرجل

  ام جرت بلحمه ودمه.يكون إنَّ  نْ أخاف أ  :أبو عاصم

 له يفة وقد حكيت أبا حنقال: سمع ، بن عاصمعيل ٰى ورو

 . نقضاء الشيطا هذافقال:  ،ةسعود قضيَّ بن مهللا عبد ا عن

 ني.تعن الكفر مرَّ أبا حنيفة  ب: استتيمبن عاص ال عيلُّ وق 

ار، فَّ بام يذكر به الكُ ه ري يذكرالثومعت سفيان قال: س

 أجرأت يلعنه، ويقول: ما رأي]] ١٤٨[ص [/ ةوسمعته غري مرَّ 

 .9 يِّ ن النبنَُس  ردِّ  منه عىلٰ 

امه  إقدة دينه، و الله وقلَّ ض ة عىلٰ الدالليف كن ولو مل ي: لفص

د،  وحلدسقاطه اه اخلمر، وإت إباحدين اهللا، إالَّ  ع مندَ البِ  عىلٰ 

 ف وقد، فكيٰى لمني، لكفسامل اله دماءإبطج، وفرووإباحته ال

عه دَ بِ ه من سوا عامَّ  هبا ٰى ستغنكرنا منه مجلة يُ ذلك ما ذ أضاف إىلٰ 

 ين؟!دِّ يف ال

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت يد (املفالشيخ ة/ تارالفصول املخ

جل من ر: وقد ناقض )ده اهللاأيَّ (ل الشيخ اق  ]]١٨٩[[ص 

له قالته فقابعليه يف م عنَّالعراق وش من أهل الً ل احلجاز رجهأ 

وقبح اعتقاداهتام، وأنا   ذلك فضائحهام معاً  يفهامالعراقي وظهر بين

 ه يف ذلك.ا أثبتنام ف إىلٰ من قوهلام لينضا فاً طرأحكي 

 يقول:   تعاىلٰ اهللا وجدتجازي: احلال ق 
َ
ل
َ
ُدوا  مْ ف ِ

َ
ًء امَ �

 
َ
ُموا َص �  تَيَم�

ً
 طَ ِعيدا

ً
مل  نْ ي يقول: فإق لعراا ٰى وأر ، ]٦ئدة: املا[ ي�با

 9سوله ور  بخالف قول اهللانبيذ أوا بالفتوضَّ  ءً ما جتدوا

 وإمجاع املسلمني. 

هِ  يقول: جدت اهللاو اً ي: وأنا أيضعراق الفقال 
ْ
ا  ُدوَواْس�َش

 
َ
 ُ�مْ الِ رِجَ  ]]١٩٠[[ص / ِمنْ  يِْن ِهيدَ ش

ْ
إِن

َ
مْ  ف

َ
ِ ونَ  يَ�ُ  �

ْ
�

َ
 ا رَُجل

رَجُ 
َ
 ف

ْ
 َوا�

ٌ
 رَ ل

َ
ْن تَ تَ أ  رَْض اِن ِ�م�

َ
  ْون

�
]، ٢٨٢قرة: الب[ َهداءِ ِمَن ا�ش

،  عيويمني املدَّ  واحداً  شاهداً  ازي يقول: واستشهدوااحلج ٰى وأر

دماء  قوم ٰى عواهم الدَّ قوم بدع ٰى عطيُ  و: «ل9 ول النبيِّ مع ق 

وإمجاع  9 هة نبيِّ نَّوُس  هللاكتاب افخالف  ،اهلم»وأموقوم 

 . نياملسلم

 بئر أرة وقعت يفول يف في يقالعراق  ٰى وأر زي:احلجال اق  ثمّ 

ح نزَ ذنب فأرة يُ  وقع فيها ، وإنْ دلواً ون رشمنه ع حنزَ ه يُ إنَّ  :تفامت

 الكلُّ  كيف يكونوأطرفه! القول  اأعجب هذفام ، هماء البئر كلُّ 

 ب!عجيء هذا ليش نَّ إ ؟ساً منجِّ  والبعضس منجِّ غري 

 يف ا احلجازيهيُّ أ لك ل قوف من هذا القو: أطرفقال العراقي

ر البئ ماء إنَّ  :ت فيها خسَّ ن ماء وتفتان ما قلَّ بئر فيه ة وقعت يففأر

ن ذلك املاء لكا رةوفيها بعض الفا ةمن املاء قلَّ  ذَ ِخ ولو أُ  ،طاهر

س، جِّ ا منبعضهو سةجِّ من غريها ارة بأرس صارت الف، فقد اً نجس

 ا.نَّعيت حكا أشنع ممَّ وهذا وبعضه نجس،  اهره طبأرس واملاء 

تت يف  إذا ما يف الفارة العراقي يقول ٰى ي: وأرجازقال احل ثمّ 

مات فيها إنسان من أهل  ، وإنْ ون دلواً ا عرشمنه حنزَ ه يُ إنَّ  :البئر

ل أه ارة أطهر منالف ٰى رتأف ه،كلُّ ح املاء نزَ امن يُ اإليو الطهارة

 .رمن سوء االختيااهللا وذ ب، نعإليامنا

ملسلم  ا إنَّ  :قولياحلجازي  ٰى رأ ا أيضاً : وأنفقال العراقي

 ولو مسَّ  ،ه الوضوءيوجب علفرجه  ر إذا مسَّ الطاه املؤمن التقي

جعل الكلب ف ،عليه الوضوء وجبج كلب أو خنزير ملا فر

 ذالن.اخل مننعوذ باهللا  ،إليامنوا ٰى قلتر أطهر من أهل انزياخلو

أيب الساجي عن  ٰى يا بن حيزكريَّ  ٰى كوح]] ١٩١ [[ص/

ه، اء كلَّ ة الوضوء فسد املئر بنيَّ يف ب يده نبأدخل اجل إذا: لقا نيفةح

 .عجيب أيضاً  وهذا ،هراً كان املاء طا ضوءالو ينوِ مل  إنْ و

 جنباً  رجالً  ل: لو أنَّ يقو انه كد بن احلسن أنَّ حكي عن حممّ و

و، ه ومل يطهر هاء كلُّ د امللفس نابةجلن ال مالغس ينوي دخل بئراً 

 يطهر املاء، فإنْ ومل  أيضاً  وه يطهر ة ملها ثانيلدخ ثمّ  خرج منها فإنْ 

 طهر. خلها رابعةد ، فإنْ ا حكمهلثة كان هذدخلها ثا



 ٣٧٧  ..........................................................................................................  حنيفة أبو ) ٤٠حرف األلف / (

 اً ئردخل ب باً نُجُ  رجالً  ال: لو أنَّ ه ق عن أيب يوسف أنَّ وحكي 

  وقال ل، سزه الغُ جي مل ويفسد املاء فيها مل فانغمس  دلواً  رج منهايخل

ل قوااأل سل، وهذهلغُ ا هزياملاء وجي سديف د بن احلسن: الحممّ 

 .ابة جد� يعج

تناقض عن امل حلكايةا دنا إىلٰ : ع)ده اهللاأيَّ (قال الشيخ 

 ي.لعراق وااحلجازي 

نها دل عيعن بالراح ونَت العراقي يدفع السُّ قال احلجازي: رأي

 ،اتيَّ بالنامل «األع ول:يق 9 نبيَّ جد الن األنَّ  والقياس، الرأي إىلٰ 

 ج إىلٰ اغري حمت ضوءوال : إنَّ عراقيال قالو»، ٰى نو امرئ ما ولكلِّ 

 ن.نَلسُّ ا ردِّ  منه عىلٰ  ة جرأةً النيَّ 

 إقداماً  ي وأشدّ ة منّنَّلسُّ ل ردّ احلجازي أ  ٰى را أقي: وأنالعرا فقال

 نَّ إ :غريهعن  حلجِّ أحرم با رصورة ول يفيقه ألنَّ  البدعة، عىلٰ 

 من يا عجباً فم، ة اإلسالحجَّ  زيه عنوجت حرمامل ىلٰ ن عتكو ةاحلجَّ 

 حلجِّ هو يف ا يتة ويأالوضوء بغري النيَّ  ة يفنَّلسُّ ا قي ردَّ عراال ىلٰ ع عٍ مدَّ 

 ع هومن مشنِّ ة، نعوذ باهللا نيَّ ه بغريجيزين فيُ أعظم الدِّ ي هو لذا

 منه. هو أعظم ما ٰى أت قد ءمن عائب بيش، وىلٰ بالتشنيع عليه أو

ٰ  رجللا عراقي يقول: إنَّ ال ٰى وأرجازي: احلال ق  ثمّ   يف لو صىلَّ

: أكثر من قدر الدرهميؤكل حلمه  ]ال ن خ[ ما بول فيه منب ثو

، فاحشاً  ]]١٩٢ /[[ص كون كثرياً ي  أنْ زة إالَّ صالته جائ نَّ إ

 شاة ول: لو أنَّ فيق قضينا ، ثمّ ده ربع الثوب فصاعداً والكثري عن

حش وهذا من فا ه،لُّ اء كجس امللن ماءلف قربة ا أبئر فيه يفبالت 

 .قضةملناا

ه يقول: لو  ناقضة ألنَّ ملبا أوىلٰ زي احلجا ٰى أري: وق عرافقال ال

أ بامء قد توضَّ  مل جيزه، وإنْ يق الطه دق ب قد خبرتا ميمَّ ت رجالً  أنَّ 

 .ذلك منوهذا أعجب  ،كان وضوءه جائزاً  خالطه لبن

  ايَ  يقول: ىلٰ ااهللا تع وجدتزي: قال احلجا ثمّ 
َ
 أ

�
ِ َها ا�

�
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ْ
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َ
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ْ
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 ني بدأ ح  سول اهللال ر، وقاباً ضوء مرتَّ لوبا فأمر تعاىلٰ ]، ٦ [املائدة:

ذلك  ينقض اقيالعر ٰى ، وأر»به ىلٰ تعا اهللا بدأ بام بدأ «ن بالصفا:

 ه.تيباهللا يف ترالف وخي

نة  الديا قول يف أصلا احلجازي ت رأيتك أهيُّ لعراقي: فإينِّ افقال 

 اُهللا   ول:يق اهللا  وذلك أنَّ ، عت به عيلَّ شنَّ ما بمثل
َ

ل ض�
َ
َوف

ُمجَ 
ْ
ٰ دِ اهِ ا�
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َ
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،  ]٩٥ء: نسا[ال � ِظيما

 �َْستَ : ىلٰ اتع قولوي
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َ
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�
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ُ
ُر أ

�
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َ
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َ
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َ ْ
وا األ

ُ
اِب �

ْ
� � اسمه جلَّ (اهللا م فقدَّ ]، ٩زمر: [ال( 

ملني بني العا سوِّ ، ومل ييمالتعظ القاعدين يف حملِّ  د عىلٰ أهل اجلها

 عىلٰ بكر أبا  ا مجيعاً منقدَّ  دوق  ،لمالع يفعن رتبتهم   من نقصوبني

وأبو  اهداً وكان جم بكر، من أيب لامً كان أكثر عالب وبن أيب ط عيلِّ 

ة لرافضا لعيب وتسلم منهيف ا اً ك مجيعنشرت جب أنْ بكر قاعد، في

نا فقتَّ نا قد اأنَّ  ىلٰ ع قال له: ثمّ  .ال ترتضيه لنفسك اة، وهذا ممَّ خاصَّ 

يف ذلك تيب وجب الرتمل نمن وامليا ىلٰ  عقديم امليارس ت عىلٰ  مجيعاً 

 به.ي يف ترتاهللاقد خالفنا  يعاً نكون مج ب أنْ فيج

عراقي ال ٰى : وأرقال احلجازي ثمّ : فصل ]]١٩٣[[ص /

 ،األنبياء ة عىلٰ بيَّ بالعص يقدم ، نحلتهيف فاً متعسِّ  ،يف قوله متعجرفاً 

 هومن نجس نيَّ امل إنَّ قوله: ك فياء. من ذلصار واألخياألس نجِّ ويُ 

  الَّ سه فهيف تنجيس نف ركِّ فشعري إذا مل يُ ليت فاء، نبيت األقَ لِ ُخ 

  ه اهللاد نزَّ ه بالتنجيس ولقأنبياء ربِّ  قدامه عىلٰ إ اهللا يف ٰى قاتَّ 

 هم. أضافه إليعامَّ  نبياءألا

  داماً وإق  فاً وتعسُّ  تعجرفاً  احلجازي أشدُّ  ٰى قال العراقي: وأرف

فهو  يِّ احل نان مإذا ب شعرال نَّ قوله: إ من ذلك ،بالباطل القول عىلٰ 

 ألنَّ  ،تهنَُّس يف وقول فظيع  9 اهللا رسول عىلٰ  دٌّ نجس، وهذا ر

م هلتلحق أصحابه بني ٰى بمنم شعره حني حلقه قسَّ  9 النبيَّ 

 -  احلجازي ذهب إليها ممَّ  9وحاشا له  - نجساً  بركته، ولو كان

  ن ج مريل ما خيبيله سبسولكان جيعل  أصحابه نيب مهملا قسَّ 

عله ذلك بف أعلمنا 9ه ولكنَّ ،هبعادوإه احإطر يف لنيالسبي

شعر  كلِّ  ألجل ذلك عىلٰ  نحكم أنْ  ينافوجب عل ،هة شعرطهار

 لك.لذ املوجبةالعلل فاق التِّ  ،بائن بالطهارة

ة: ال يف الصالق  9 ي: ورأيت النبيَّ حلجازقال ا ثمّ 

ول: حتريم قي يلعراق ا ٰى وأر سليم»،ها التوحتليل ،التكبري«حتريمها 

ط، الغائط والرضوا البول ليل، وحتليلهاالتهيم وعظالت الةالص

 .9 سول اهللار عىلٰ  ذا ردٌّ وه

وأشنع  ل ذلكقد دان بمثاحلجازي  ٰى راقي: وأنا أرفقال الع

  الته ساهياً صنات يف صه من قذف املحإنَّ  :قوله من وذلك أنَّ  ،نهم

كيف ف جاً خروالتسليم جعل  قد 9 يُّ ، والنبتهازت صالج

هو  هذابخروج، و حصنات ليسف املوقذ وجاً خرم يتسليكون ال

 ه لوأنَّ  ناقضاً ول مع ذلك مقوهو ي :ل، قا9ول اهللا رس عىلٰ  الردُّ 

 اً مكربِّ يكن  األكرب اهللا مل :ح الصالةافتتاقال يف ]] ١٩٤[[ص /
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ولو قال يف  ، أكربهللا :وهو ذلكظ املعروف يف باللف يأيت ٰى حتَّ 

الصالة  من جاً خار امً سلِّ ن مالكيكم السالم عل :ليمسموضع الت

 لك.يف ذ عروف املأثوراملخالف  وإنْ 

ان بحانه يقول يف القرآن بلسرأيت اهللا سوحلجازي: ال اق  ثمّ 

ة يف الصالة فارسيَّ أ بالراقي يقول: لو قرالع ٰى رأ و ني،عريب مب

يأتيه  ا ة م مجلله يف الً إدخاله و يالً للقرآن وتبد اً حتريف جائزاً  انلك

وهو  ،هخلفيديه ومن  طل من بنيالباعنه  هللا ا ٰى نفد الباطل وق 

باهللا  نعوذ ،مكاناإل حدِّ  ز إىلٰ اعجاإل دِّ عن حج القرآن إخرا أيضاً 

 خلذالن.من ا

ي يف هذه الشناعة شاركناحلجازي قد  ٰى أروعراقي: ال الفق

  امَ وَ  يقول: تعاىلٰ اهللا  نَّ وذلك أ  ،ةنَّلسُّ وا بطل الكتابوأ 
َ
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 ة فضالً لفارسيَّ فظ بايف حال يل 9 يُّ النب رَ ومل يُ ]، ٤ اب:[األحز

ف خال وال ة،لفارسيَّ با ةالئض الصمن فرا اً ي فرضؤدّ يُ  عن أنْ 

 فيها 9 بيِّ الن لصالة والصالة عىلٰ يف اد هُّ التش أنَّ زي عند احلجا

صالة ألجزأه ذلك، ولو ة يف الارسيَّ ف بالصيلِّ امل دلو تشهَّ رض، وف

ة ألجزأه يَّ لفارسهي عنده فريضة باي مة التلتسليا م أيضاً سلَّ 

ة نَّالسُّ  ردَّ  دي ق جازحلخالف القرآن فا كان العراقي قد فإنْ  ذلك،

 رآن.والق

أ رَ قصالة ال يُ  ل: «كلُّ يقو 9 يَّ ت النبرأيي: قال احلجاز ثمّ 

صالة باآلية اقي جييز الرالع ٰى أر»، وفهي خداج لكتابا مِّ فيها بأُ 

 ، و]١ة: البقر[ �ا�م  :القصرية مثل
َ
ه

ْ
تَ ُمد

�
  �اِن ام

 . هللا منه عىلٰ  ههام من اآليات جرأةً أشب ، وما]٦٤لرمحن: [ا

هذا  نقضقد احلجازي  ٰى اقي: وأرل العرقاف ]]١٩٥[[ص /

 ارهاطويلة مقدبآية قول: من قرأ ي هوذلك أنَّ  ،طل معناهوأب خلربا

يام ذا القول فهب فقد دخل ،أجزأته صالتهحتة الكتاب امقدار ف

 .واضحاً  ابه رد�  تجَّ حاحلديث الذي ا اب، وردَّ ع

  مع وهو  ،للقياس عياً دَّ م العراقي ٰى قال احلجازي: وأر مّ ث

من ذلك قوله يف  .اسالقيهم من بعدوأ  مناقضةً  ناسال أشدُّ ذلك 

م  سلَّ  ته، وإنْ المفسد لص ذلك فإنَّ  ياً ة ساهم يف الصالتكلَّ رجل 

 أبني من هذه؟ مناقضة فأيُّ  فسد صالته،مل ي يف صالته ساهياً 

 ،وأعجب مقالةً  أكثر مناقضةً  احلجازي ٰى وأرراقي: ل العقاف

حال يف  وّ السبع والعدنفسه من  ف عىلٰ ئاخلا إنَّ  ه:ذلك قول نم

وهو م تيمَّ  ، وإنْ عليه وال إعادة لةلقبغري ا  إىلٰ صيلِّ ه يُ أنَّ  قتالال

ٰ  لتلف إنْ نفسه ا عىلٰ  خياف ة، الصالوأعاد  مهبتيمُّ  اغتسل صىلَّ

 اهرة.ة الظاملناقض ري هولعموهذا 

 يبيحو الكتاب دِّ ر ىلٰ م عالعراقي يقد ٰى زي: وأرقال احلجا ثمّ 

عائث يف ال إنَّ  قوله: ذلكمن  ،صفة  عىلٰ   إباحتهاهللا جعل  قدما 

عند  قرصِّ ة، ويُ وررضتة عند الاملي له أكل حيلُّ اد األرض بالفس

 ا. حظره حيث فأباح رخص اهللا تعاىلٰ  ،رهطول سف

بيح هلذا  ه ي أعجب، وذلك أنَّ  ازي ج قول احل  إنَّ قي: ف فقال العرا 

ان  ك  مقيم، فإنْ يبيحه لل كام  لةً لي و  يوماً ني اخلفَّ  ىلٰ املسح ع  ينه بع  العائث 

لسلف  با   اءً ة واقتد نَّ للسُّ   باعاً اتِّ ان  ك   مكاس بالشهوة، وإنْ   فال   ا تشهي�   ذلك 

  ق. في سأل التو  ن واهللا   ، جازي م احل ن تقدَّ ممَّ   قائًال   ا نعلم لذلك ن فلس 

هر ظال صيلِّ  الرجل يُ العراقي يقول يف ٰى أرزي: واقال احلج ثمّ 

 نْ إ :يقول ثمّ جتزيه،  اهنَّ إ :لهيف منز]] ١٩٦[ص [/ ةيوم اجلمع

ٰ  يفجلمعة فأدرك اإلمام يد اك يربعد ذلرج خ  ،معه الصالة صىلَّ

حال  يففهي يف حال جتزيه و ،بعاً اد الظهر أرعاإلمام أ درك يُ  مل وإنْ 

 ين. العب بالدِّ ذا تيه، وهجتزال 

ك ذلوي، ين منِّبالدِّ  باً عتال أشدُّ  احلجازي راقي: فإنَّ ل العفقا

ال  ذلك نَّ إ :هامبينني مل جيلس خطب خطبتمام إذا إلا يقول يف هأنَّ 

ٰ  وإنْ  ،جيزيه  ذلك أنَّ  يف ته عة، وحجَّ اجلم عن  مل جيزهعتنيرك صىلَّ

  ، 9 نبيِّ ال علف جيزي خالفق بني اخلطبتني، فال فرَّ  9 النبيَّ 

 ، صائامً الَّ إ كفما اعت 9 النبيَّ  بأنَّ  وهو مع هذا يقرُّ 

 9 للنبيِّ  خالفاً  اموز بغري صيذهبه جيم عىلٰ  افعتكواال

   بصيام، إالَّ كف أحد منهم اعت رَ  يَ إذ مل ،بهع أصحامجي عىلٰ  وخالفاً 

 ين؟يف الدِّ  بلقول ألعهذا ا نا عىلٰ فأيُّ 

طهارة يف ال قضتهمناقي مع لعراا ٰى قال احلجازي: وأر ثمّ 

 9 بيَّ الن  رأيتذلك إينِّ و ،كاةيف الز أيضاً  ناقض والصالة قد

، باً عل فيها كللعراقي جيا ٰى روأ  ة،ن الغنم شاربعني مأ جعل يف

 ،ريوالشع احلنطةمن جعل صدقة الفطرة  9 اهللاسول رأيت رو

 ا.لك السقمونيذعطي من يُ عراقي ال ٰى أرو

يف مخس من  يقول  9 يَّ لنبرأيت ا اً ضفقال العراقي: وأنا أي

بعري، وهذا  :لاإلبيف مخس من يقول  يجازاحل ٰى وأر شاة،اإلبل 

 .9 لنبيِّ ا عىلٰ  دٌّ ر

  دون فيامليس  : قولي 9 أيت النبيَّ جازي: ورقال احل مّ ث

ة رشلرجل عكانت ل إذا :العراقي يقول ٰى وأر، مخس أواق صدقة
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الزكاة يه لع نَّ إ :يلثاق م ةئة درهم قيمتها عرشوما ل ذهباً يمثاق 

 ة. نَّللسُّ  فاً خال

 :9 قول النبيِّ  ردَّ قد  احلجازي ٰى أنا أروي: العراق فقال 

رجل لف أ  ه يوجب عىلٰ ألنَّ  ،ة»أواق صدق س اخلم  دونليس فيام«

من درهم ألف  ن يملك مائةعمَّ  رهم الزكاة ويسقطهاتا دئام مهل

  األحكام.هو السفه يف ارفة، وهذالصيا

 العراقي أيضاً  قضزي: وقد نااجقال احل ثمّ ]] ١٩٧[[ص /

يه  علجائفة يف شهر رمضان فائم الص ٰى ل: إذا داوافق يام، الصيف

 عليهجيب مل  اً دمِّ متعأشبههام  ماو خامتاً أو  حصاةً ع بل اء، وإنْ القض

 بذلك القضاء.

 وذلك أنَّ  ملناقضة،يكي يف ازي رش احلجا راقي: فإنَّ العفقال 

مل  مضان ثمّ طرا يف شهر رفإذا أ ريض سافر واملامل إنَّ  :ن قولهم

 امعليه نَّ إشهر رمضان آخر هام لي ع حال ٰى ه حتَّ افطرأ ا ما يقضي

هر يف ش امداً ر عأفط رجالً  أنَّ لو  :ذلكوقال مع ، ارةوالكفَّ  القضاء

مع   نافأيُّ  ، ليهارة ع كفَّ يه القضاء والعل مضان من غري عذر كانر

 ؟قضةً منا ا أشدُّ ذه

 إذا غلب :املجنونيف  مناقضاً  يل العراق قااحلجازي: و قال ثمّ 

اق يف أف ه مل يكن عليه القضاء، وإنْ كلَّ  عقله الشهر عىلٰ  نوناجل

ل قا ثمّ  ،لفا سء ماق فيه وقضاما أف امعليه صي انعض الشهر كب

ه هي وهذ ،رسهبأ هرء الشعليه قضا :هكلَّ  عليه الشهر ٰى املغم يف

 ة.اقضة الواضحنامل

ينه، فقال:  مثل ذلك بع احلجازي إىلٰ  عراقي: قد ذهبفقال ال

ال و ة يومهه يمسك بقيَّ نَّ إالنهار  بعض من الصبيان يف غلبمن  إنَّ 

ضاء عليه ق ان ر ك بعض النهاار يففَّ لكُ ا من  سلمأ  عليه، ومن قضاء

 . يهف باملناقضة فاءاليوم، وهذا ما ال خذلك 

 ه فيامكإبداع احلجِّ يف  عاً العراقي مبد ٰى ي: وأرل احلجازقا مّ ث

 ،ح»نكَ حرم وال يُ ح املكِ نيَ  قال: «ال 9 النبيَّ  أنَّ  كوذل ،سلف

 اد� ح، رنكَ ويُ ح نكِ يَ  أنْ املحرم  العراقي يقول: ال حرج عىلٰ  ٰى أرو

 .9 ول رسول اهللالق

، 9 بيِّ الن ددت عىلٰ د را احلجازي ق أنت أهيُّ ي: وعراق قال الف

د إذا مل جي املحرم : إنَّ الق  9 النبيَّ  ]]١٩٨[[ص  /ك أنَّ وذل

 :نت تقولوأ  ،لكعبنيسفل اأ  من عهامني ويقطفليلبس اخلفَّ  النعلني

 عىلٰ  فرددت ،ام يقطعهمل ني وال حرج عليه وإنْ يلبس اخلفَّ 

 .رصحياً  ارد�  9 النبيِّ 

 9 النبيِّ  عالالعراقي يقابل أف ٰى وأر ازي:ل احلجقا ثمّ 

 أشعر بدنة 9 نبيَّ ال أنَّ  ن ذلكته، ومنَّلُس  بعع املتَّ بدِّ ويُ  لردِّ با

 دعة.ة بنالبدإشعار : راقيعال بإصبعه، فقال وسلت الدم

العيب،  من هذا يمغري سل احلجازي أيضاً  ي: فإنَّ فقال العراق 

ال: «الصالة ، فقصالةفة: الزدلامليل له ليلة ق  9 نبيَّ ال أنَّ  لكوذ

 ٰى أت ٰى تَّ حأمامك،  «الصالة فقال: قول،عيد عليه الوأُ  أمامك»،

يف  رجح حلجازي: الاني»، وقال فة فجمع هبا الصالتاملزدل

ويف موضع مل  ،فيه 9 بيُّ الن صلِّ وقت مل يُ  يفع مج الصالة قبل

 قي.العرا أضافه إىلٰ ا ع ممَّ أشن وهذا ه،في صلِّ يُ 

ه جيعل  نَّ إ :عالعراقي يف البيو عىلٰ  عاً زي مشنِّجااحل قال ثمّ 

يعة، من بالرش تخفافاً اس لألشياء اً نمة أثاماملحرَّ  سةالنج خلمرةا

 نَّ إأعتقه  ي بخمر ثمّ مِّ من ذ عبداً  ٰى ذا اشرتإلم املس إنَّ  :ذلك قوله

 .مرالعتق جائز وعليه قيمة اخل

  عىلٰ  بدهب عيف مسلم كاتزي يقول احلجا إنَّ قي: والعرافقال 

هو ما ه، وهذا  غريمر العليه أداء اخلو يكون مكاتباً  العبد إنَّ  :مخر

 ه بعينه.بعا

من  ٰى شاحيتراقي ال الع ٰى وأر :فقال ع احلجازي أيضاً نَّوش

من ذلك قوله: ال بأس ببيع باملحارم،  هتاوناً  مراخل إجازة بيع

 .راً خذه مخيتَّ ن ممَّ  ريالعص

لسالح ألهل  يع اس ببال بأ ول:تق فأنت أيضاً  العراقي:فقال 

يق راطعي الطاألنفس وق تيل عة قاإليهم ومباي لهاحلرب ومح

 إىلٰ لون به يتوصَّ ]] ١٩٩/[[ص  بل، السالح الذيلسوخميفي ا

 ا ذكرت.أشنع ممَّ  ذاوه ،حتف أهل اإلسالم

لكالب : ثمن اوليق 9 قال احلجازي: رأيت النبيَّ ف

ب لكاليع اتجيز بيس اقيالعر ٰى وأر الكالب، أمر بقتلو سحت،

 وأكل أثامهنا.

كام  9 يِّ قول النب قد ردَّ  جازياحل لعراقي: فإنَّ ل افقا

 ،رٌّ و حهم فذا رحل: من ملك قا 9 النبيَّ  ت، وذلك أنَّ ردد

واملرأة  متلك أخاها،  خته،الرجل يملك أُ  : إنَّ ليقو واحلجازي

 اقي.عراه عن الحكا ممَّ  بحوهذا أق 

ت، فقال: وجدت  اراالكفَّ قي يف عراال حلجازي عىلٰ ع اشنَّ ثمّ 

 ٰى وأر، ِك�َ اَ�سَ  ةِ َ�َ اُم عَ ْطعَ إِ يمني: ة الراكفَّ يف  يقول ىلٰ تعااهللا 

فرض  ٰى أدَّ  ات وقدمرَّ  عرش اً واحد يناً كمس مطعِ ول: يُ العراقي يق

 عليه. اهللا 
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 اِك�َ سَ ةِ �َ َ�َ عَ اُم إِْطعَ  يقول:  اهللا تعاىلٰ  وقال العراقي: فإنَّ 
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 تامرَّ  عرش واحداً  مسكيناً  ٰى كس إنْ  :زي تقولاا احلجنت أهيُّ وأ 

 أنتطعام وال تكون  اإلرآن يفللق اا راد� أن نأه، فكيف أكوجزأ 

 .دي نفعاً جيح الذي ال االقرتا له يف الكسوة، لوال اراد� 

دود، فقال: رأيت  احل ي يفالعراق  عىلٰ  ع احلجازيشنَّ ثمّ 

 ٰى نون زنجمقوله يف ن ذلك ، م ود اهللا حلد ي مبطالً راق الع

صحيح  ٰى نز نْ إ: و ول مناقضًا يق ثمّ ام، عليه ه ال حدَّ صحيحة أنَّ ب

 عليه. احلدَّ  فإنَّ نونة بمج

جامع ا املجنون إذ إنَّ  :ولاحلجازي يق قال العراقي: فإنَّ ف

صائمة مل  وهي مضانشهر ر يف ]]٢٠٠/[[ص  يحةأته الصحامر

شهر  يف جنونةامل مرأتهيح امع صحارة، ولو جاكفَّ  يكن عليها

 امودخل في اً أيض هو اقضفقد ن ،ارةانت عليه الكفَّ رمضان ك

 اب.ع

ئ دماء أهل الكفر العراقي يكاف ٰى وأر جازي:قال احل ثمّ 

 وَ  : ىلٰ عااهللا ت قولمع  المسبدماء أهل اإل
ْ َ
ْن �

َ
 اهللاُ ل

َ
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�

ْ
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 ٰ
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ْ
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ْ
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ً
ل قتَ م يُ لاملس نَّ فزعم أ ]، ١٤١ نساء:[ال � ال

 .قوداً  نيامأهل اإلا قتلوي أنْ ة ألهل الذمَّ  وأنَّ  ،لكافربا

  ،رشيكي يف مثل ذلك ا احلجازيوأنت أهيُّ  راقي:فقال الع

أو  َل تِ قُ  اي� تل ذمّ وق  سلامً ذا كان مإ يف السبيلخم إنَّ  :لك تقوألنَّ 

سلم إذا قتل امل إنَّ  :لك يقولقب من  ]واملزين ن خ[ذي وال ،َب لِ ُص 

 ؟امليكشناعة ليست ع فأيُّ  ،به َل تِ ة قُ لي غيلذمّ ا

تناقض فيه الرجالن ا : فهذا طرف ممَّ )هزَّ هللا عام اأد(خ الشيقال 

وجدته  ماذكرت مجيع ر، ولو صاهناية من االخت د أتيت به عىلٰ ق 

فرد لذلك وخرجت اب مكت إىلٰ  جتحتم الثبات األحكايف إ امهل

يف يل األلباب وألُ  فايةه كفيام أوردتب، وايف هذا الكت ريضعن غ

احلالل  من  دمّ ل حمف آلاخلال أهل ليهبطالن ما ذهب إ

 واحلرام.

*   *   * 

٤١  - أ :ط  

 هـ): ٤١٣د (ت يخ املفيشامن أيب طالب/ الإي

 ما اشتهر  طالب أيبإيامن  فمن الدليل عىلٰ  ]]١٨ص [[

هر ظا ذلكة، ولنرصة واحبَّ وامل 9سول اهللا والية لرال نه منع

، ويف ندات معا هبَّ إالَّ جيحده  ، وال جاهلالَّ ه إدفعي معروف ال

 رة املعروفة:ة السائميَّ يف الالَّ  )عنه ريض اهللا تعاىلٰ (اه يقول معن

   أمحد ب وجداً  ُت فْ لِّ ري لقد كُ لعم

  ملواصلا احلبيب بَّ وأحببته ُح  

   يتهومح دونه يسوجدت بنف

  كلالكالو ٰى رلذُّ با ودارأت عنه 

   ألهلها االً مج فام زال يف الدنيا

  ل حافملوزين ا ٰى ملن عاد اً شينو 

   ائشطغري  حازماً  رشيداً  يامً حل

  ليس بامحل إله اخللق يوايل 

 ]]١٩ص [[/

   هاد بنرصالعب ده ربُّ يَّ فأ

   باطلغريه حقُّ  وأظهر ديناً  

  لرسول حبهصا نه صدق والءدح عرف مهذا امل  لومن تأمَّ 

  فرقبه، إذ ال ٰى أت فيام هراره بحقِّ وإق  ته،واعرتافه بنبوَّ  ،9 اهللا

صحيح  عا إليه حقٌّ دصادق، وما  د نبيٌّ حممّ (يقول:  نْ  أ بني

 قوله: ، وبني)واجب

  ه غري باطلحقُّ  وأظهر ديناً    هالعباد بنرص ده ربُّ أيَّ ف

 لورسف ليح، واعرتالتوحيد رصبا أيضاً ر يف هذا البيت إقراو

 قولحيث يله مثل ذلك، قب ة صحيح، ويف الذيوَّ بالنب 9 اهللا

 :9 نبيَّ ال وهو يصف ]]٢٠[[ص /

   طائش غري حازماً  رشيداً  حليامً 

  لق ليس بامحليل إله اخليوا 

 لمحال. ل لبكاذب متقوِّ عني: ليس ي

 )عنه هللا تعاىلٰ ا ريض(م من أيب طالب لووما بعد هذا القول املع

 هو طريق إىلٰ  وتأويل يف كفره، إالَّ ال إىلٰ  ه طريقلبَ قِ  ن منملتيقَّ ا

ال  ٰى وه املسلمني، حتَّ ريمها من وجغوجعفر و محزة يل عىلٰ وتأال

ذل جهده يف  ادتني، وبلشهقرار باهر اإلأظ دهم وإنْ إيامن أح صحُّ ي

 .9الرسول  نرصة

 أليبمل يثبت  ه إنْ نَّ ألعمر وعثامن أقرب، و وهو يف أمر أيب بكر

الركبان،  عنهونظمه الذي يسري به ثره نيف به  مقرٌّ و هطالب و

لسري واآلثار، مع ظهور ار، ورواة ابخقلة األرواياته ن ىلٰ عبق طوي

ورفع  اله دونه، ه ومه وولده وأهل، وبذل نفس9 للنبيِّ  تهرصن

للذين ت ال يثب أنْ  ن أوىلٰ كاباعه، اتِّ  عىلٰ  ديقه، واحلثِّ بتص الصوت

قارب ظهور يته هروشرارهم إق  هورامن، وليس ظإي رناهمذك



 ٣٨١  ..........................................................................................................  ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (

ح اعرتافه ضوالو يف ، ويداين )عنه اىلٰ تع ريض اهللا(الب ط إقرار أيب

ومن  ه،ر عن نرصمن التأخُّ  لكذته، وهلم مع صدقه ونبوَّ ب

ن سمع األخبار حجا، ممَّ  ذي عىلٰ  ٰى ما ال خيففرار عنه ، والخذالنه

 صل منه.زم ال فال وهذا ،ح اآلثارفَّ تصو

  القصيدة ذهه يف  حرصِّ يُ  ) عنه ىلٰ عات اهللاريض ( البا طأب إنَّ  ثمّ 

دي بالقسم يف  لتصديق، ينالفاظ اأ  بأخصِّ  9 نبيِّ ال يقدبتص

، حيث  هل دونهملهجة واألوبذل ا 9]] ٢١ [[ص/ تهنرص

 ل:يقو

   ٌب ذَّ كَ ال مُ  ابننا لموا أنَّ أمل تع

  أ بقول األباطلعبلدينا وال ي 

   ههامم بوجالغ ٰى سقستبيض يُ وأ 

  لألرامل ةٌ عصم ٰى اميتع الربي 

   هاشم آل ه اهلالك منف بيطو

  فواضلعصمة و عنده يف فهم 

 حيث قال:  إىلٰ 

    نسلم أمحداً هللاكذبتم وبيت ا

  اتلدونه ونق نطاعن لـامَّ و 

 ]]٢٢ص [[/

   هع حولَ نرص ٰى ه حتَّ ملِ ْس ونُ 

  أبنائنا واحلالئلن ونذهل ع 

ن  م  هة ما ذكرناصحَّ يف  الهمَّ تأ ملن بيان  اً أيضاألبيات ويف هذه 

اية  غ ، وبذل9 سول اهللاء لرالوال، و البص أيب طإخال

 ذكرناه.صديقه حسب ما تته وله، والشهادة بنبوَّ ة النرص

أهل النقل  خيتلف فيها من  تواترة الاءت األخبار مد جوق 

ظهر  لقي عىلٰ ي رت بعض السفهاء أنْ أم قريشاً  أنَّ  اثنان،

لغ ذلك، وبوا ته، ففعل صالكع يفر إذا قةاالن سىلٰ  9 بيِّ الن

 أنْ له، فأمرهم ومعه عبيد  اً ج مسخطفخر الب،ث أبا طدياحل

خذوه يأ أمرهم أنْ  ويغسلوه، ثمّ  9 ظهره عن يلقوا السىلٰ 

ذاك وجوه قريش، وحلف باهللا   ل القوم، وهم إذسبا عىلٰ  وهفيمرُّ 

 ه،طاعتعن م همتنع أحد منا ك، فامذا ا هبملويفع ٰى  يربح حتَّ ال أنْ 

 .موأخزاه ذلكمجاعتهم ب لَّ وأذ

ة أيب طالب رئاس ل عىلٰ ث دليدياحل  هذاويف]] ٢٣[ص [/

اعته عندهم، ب طن جته ممَّ ه فيهم، وأنَّ حملِّ  اجلامعة، وعظم عىلٰ 

 ة غضبه هللا شدَّ  عىلٰ  داللةفيهم وعليهم، و جيوز أمرهو

ه، قِّ يف حة يَّ قداهنة والتامل وترك ولدينه، لهته ، ومحيَّ 9سوله لرو

د ه أحستطعي يث ملح ذلك إىلٰ يف غ ، والبلوتهصميم لنرصوالت

 ده.ناله أحد بعقبله، وال 

 با طالب أ خبار أنَّ ونقلة األ يضاً أ وقد أمجع أهل السري 

 إىلٰ م رساء، مجع ولده ومواليه، وسلَّ ليلة اإل 9 نبيَّ فقد ال لـامَّ 

 كلُّ لس فيجة، كعبليباكروا ا أنْ  أمرهمدية، ومُ م منه رجل كلِّ 

بفناء س لكان جين قريش ممَّ  من رجل جانب منهم إىلٰ  رجل

ومل يعرف  أصبح البطحاء، فإنْ  ت أهلسادا يومئذٍ الكعبة، وهم 

م، إليهم بقتل القو ، أومأاً أو سمع فيه سوء خرباً  9 يِّ للنب

 ففعلوا ذلك.

رآه  لامَّ ف، وع الشمسطلاملسجد مع  إىلٰ  9 وأقبل رسول اهللا

 عىلٰ  د اهللا ومح  عينيه،بني لفقبَّ  اً رشمستبيه إل قاملب طاأبو 

كت ري ملا ترت عنِّلو تأخَّ  يا ابن أخي،واهللا، (قال:  ، ثمّ تهمسال

 وس بفناء الكعبةامعة اجللاجل وأومأ إىلٰ  ،)تطرف يناً ع من هؤالء

 ذلك. من سادات قريش

  )،يابكمحتت ثمن أيديكم  واأخرج(ده ومواليه: ولقال ل ثمّ 

 طالب أيب جعت عىلٰ ور عجت له،انز ذلك قريشت رأ  لامَّ ف

 . حيفل هبم فلم  ،ستعطافواال]] ٢٤ /[[ص بالعتب

 ، مشفقة عىلٰ ة من أيب طالبفمل تزل قريش بعد ذلك خائو

 احلقيقي نابع و النرص، وهذا ه9 نبيَّ يلحق ال ٰى أنفسها من أذ

 داءن أ م  9 النبيُّ  نكَّ ومت ة،لنبوَّ ا الوالية، وبه ثبتت عن صدق يف

يامن إ تبارهمن مل يعرف باعو، ت الدعوةقامه ما ولواللة، الرسا

 فني. املكلَّ  خرج من حدِّ ين، يف الدِّ  وعظم عناه احبهص

، ي�اح البكان أبو طما   يزل عزيزاً مل 9ل اهللا رسو أنَّ  عىلٰ 

فنبت  ، تعاىلٰ اهللااه توفَّ  ٰى حتَّ  اً وم، معصٰى من األذ يزل به ممنوعاً ومل 

 ٰى حتَّ  الفتك به، ىلٰ م عالقو مجعوة، وأ ا دعفيه له رّ قتستمل ة، وبه مكَّ 

 كقرئيُ  اهللا  : «إنَّ ل ال له جربئيه، فقي من ربِّ اءه الوحج

 .ات نارصك»ة فقد مج عن مكَّ خرال لك: السالم، ويقو

ملؤمنني ا ت أمريبخروجه، وبيَّ  مستخفياً  هارباً  فخرج 

نهاج لك مبذ سالكاً وه، نفسله ب موقياً ه، فبات فراش ىلٰ ع منه بدالً 

 س دونه.فالن ته، وبذلته ونرصيواليف   بيهأ 

 يف طاعة ه، ورشاها اهللا تعاىلٰ م نفسه لنبيِّ فكم بني من أسل

 ن وحرز، وهو اليف أم 9 من حصل مع النبيِّ  ، وبني9 هنبيِّ 

احلزن،  هر، قد أظقلبه هلعاً  ، واليملك نفسه جزعاً ]] ٢٥[[ص /
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 لرسوبقول  اباً ، مرتاىلٰ  تعرب اهللا خيف اشاك� خلور، ا ٰى وأبد

ا بنفسه ن� اح اهللا، ضمن رو ، آيساً  اهللا رصنثق ب، غري وا9 اهللا

أيب  ما ذكرناه من نرص نيأم كم ب .9اهللا  نبيِّ  عن الشهادة مع

 ومسارعته هللابلغ دين ا ٰى وقيامه بأمره حتَّ  9ب لرسول اهللا طال

مع ئه خاله واه عنر غريخُّ أ ته وبنيمؤازرتو عاضدتهباعه ومتِّ ا إىلٰ 

معه  يطعم منه الراحلني ...إىلٰ  ره ونحره يف السفيعل أعدائه

 به إليه أسرياً  يءوج وراً به مقه تعاىلٰ  اهللا إذا ظفره ٰى مه حتَّ لسفك د

 أرشف عىلٰ  فلامَّ بفداء نفسه فامتنع،  أمرهاإليامن فلجلج و عاه إىلٰ د

 أسلم.و ورةللفداء رضوانقاد  دمه أقرَّ 

عن فصل ما   قِّ حلم اوغفلة خصو ، سقيا الجب يفهذا لع إنَّ 

ة صواب، وركبوا العصبيَّ فيها عن ال عموا ٰى مور حتَّ ذه األُ ه بني

 التوفيق.أل اهللا نسألعجب و عناد،لوا

 )نهع ريض اهللا تعاىلٰ (ن أيب طالب ا ذكرناه من إيامد مؤيِّ يُ ا وممَّ 

ة الصالليه ع(منني ؤمل اأمري ٰى آت  َض بِ قُ  ـامَّ ل هنَّ ، أ ويزيده بياناً 

 9 يُّ لذلك النبع جَّ فتوه ت، فآذنه بمو9 اهللا سولر )سالموال

 عتهفإذا رفينه وحتنيطه، فغسله وتك ، فتولَّ عيلُّ  يا ال: «امضوق 

 مني».رسيره فأعل عىلٰ 

رفعه  لامَّ ف، )عليه الصالة والسالم(منني ل ذلك أمري املؤففع

ل:  وقا له،  فرقَّ ، 9 ضه النبيُّ ير اعرتالرس]] ٢٦ص /[[ عىلٰ 

، غرياً لت صوكف تي، فلقد ربَّ اً جزيت خريو ،رحم لتكوص«

 ».كبرياً  وآزرت ونرصت

  ي شفاعةلعمِّ  نَّ ألشفع ا واهللا،«أمَ  : الناس فقال أقبل عىلٰ  مّ ث

 الثقلني».  منها أهل يعجب

 : طالب أيبإيامن  هذا احلديث دليالن عىلٰ ويف 

 )اموآهلليهام  عاهللاصلوات (ا ي� اهللا علر رسول مأ  أحدمها:

ه ن من حرضذ كاه، إدالحلارضين من أونه دون اكفيوت سلهبغ

  اً جعفر ة، ألنَّ يَّ اجلاهل منني إذ ذاك عىلٰ املؤ أمري ٰى منهم سو

ين، ومها عقيل وطالب حارضوكان  شة،ببالد احلب ومئذٍ كان ي

 وأمري هام بعد،ن مواحد  م، ال يسلم سالخالف اإل عىلٰ  يومئذٍ 

سوله، ور تعاىلٰ  هللابامن ؤم )ملسالالة واالص يهعل(ملؤمنني ا

 نهام، إليامنهبه م أحقُّ  بوالية أمره، وجعله نهمؤمن مامل فخصَّ 

 اه يف دينه. ووفاقه إيَّ 

  ،النواصب كافراً ما يزعم  مات عىلٰ  طالب  ن أبولو كاو

صالة ال عليه( ره من عيلٍّ أمبتولية  كان عقيل وطالب أحقُّ 

نقطاع ال ،رهمم بألقياولده امن  لمجاز للمس اومل ،)مسالوال

 بينهام. العصمة

به  )المالصالة والسعليه ( لعيلٍّ  9هللا ل ام رسوويف حك

 عليه من الغسل سلمنيام املاه بإجراء أحكوأمره إيَّ  دوهنام

 ه عىلٰ نني واملواراة، شاهد صدق يف إياموالتكف والتحنيطوالتطهري 

 ه.انَّبيَّ ما 

 عدهوت، ورياه] باخل[ل 9 دعاء النبيِّ اآلخر:  والدليل

ء واحلمد تباعه بالثناإهللا، وا ة إىلٰ ه بالشفاعته فيمَّ أُ ]] ٢٧[[ص /

أموات  ىلٰ ذاك عة إذ تي كانت مكتوبلالصالة ا لدعاء، وهذه هيوا

ملا وسع رسول  مات كافراً أبو طالب  و كانسالم، ولأهل اإل

بل ، من اخلري يشءعاء له بوالد وت،ملعد االثناء عليه ب 9 اهللا

ا أسلفه م قبح اللوم عىلٰ و ذمِّ تباعه بالإبه، واتنجيه اب علكان جي

لكافرين، لذلك عليه  ام فرض اهللا يف دينه، ك من اخلالف له
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 .]١١٤توبة: [ال أ

 مات أبا طالب  نَّ ما وصفناه، ثبت أ  مر عىلٰ وإذا كان األ

 سبامحه ومقاله، ب 9اهللا  ل نبيِّ فعوفعله ومقاله،  لةال، بدمؤمناً 

 ه.حنارش 

ة، ة واخلاصَّ عامَّ ال أهل النقل منعليه ذلك ما أمجع  دؤكِّ ويُ 

رسول  ن رجاهلم الثقات من أنَّ اب احلديث عأصح ورواه

هللا يب طالب يا رسول اك أ عمِّ له: ما تقول يف  فقيل َل ئِ ُس  9 اهللا

 ».خري من ريبِّ  لَّ «أرجو له ك وترجو له؟ قال:

 از من رسولجا ملامن إليا عىلٰ ات م )هللا عليهرمحة ا( هال أنَّ لوف

قطع  ، مع ماات له من اهللا اخلرياء رج 9اهللا ]] ٢٨[[ص /

ار يف فَّ كُ خلود ال من 9ه سان نبيِّ ل به يف القرآن وعىلٰ  ىلٰ له تعا

 وتأبيدهم يف العذاب عىلٰ  ،رياتاهللا هلم سائر اخلوحرمان  النار،

 ن.واواهلاالستحقاق  جهو

المه  سإ ه عىلٰ نبِّ ملا له وا ق فأمَّ  : فصل ]]٢٩[[ص /

نه، فهو ظاهر مشهور يف عناه ذكر إيامنه الذيته، ونرصوحسن 

 يدلُّ  منه جزءاً رد ومجاع، وسأُ واإل التواتر ول عنه عىلٰ املنق ،نظمه

 .شاء اهللا تعاىلٰ  واه، إنْ ما س عىلٰ 

 هلا:التي أوَّ  ةيَّ فمن ذلك قوله يف قصيدته امليم



 ٣٨٣  ..........................................................................................................  ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (

   مل مقتَّ آخر الليمن هلم  أَال 

  ؟محَّ م ملا تقلنجا ٰى رخوأُ  اينوط 

 قوله: إىلٰ 

   حمّمد خو بقتلسن أنْ جون أتر

  لعوايل من الدمختتضب سمر اومل  

 ]]٣٠[[ص /

   قوافرِّ تُ  ٰى اهللا حتَّ يت كذبتم وب

  مزمباحلطيم وز ٰى لقتُ مجاجم  

   لةحلي ٰى نسوتقطع أرحام وتُ 

  م عد حمرَ م بحمرَ  ٰى غشويُ  خليالً  

   مإليكحلديد  ام يفقووينهض 

  جمرم  كلَّ  ن عن أحساهبميذودو 

   من بغيكم وضاللكم ٰى أت ام عىلٰ 

  أمر ومظلم كم يف كلِّ وعصيان 

   ٰى اهلد يدعو إىلٰ اء ج ظلم نبيٍّ ب

 من عند ذي العرش مربم ٰى أت وأمر 

   له فال حتسبونا مسلميه ومث

  مسلَ يس بمُ فليف قوم  إذا كان 

يف  الب ن أيب طم اجلدِّ هذا  إىلٰ وم صاخل ٰى  ترأفال

ن ر بام جاء مقراته، واإليح بنبوَّ رصلتوا ،9 اهللا نبيِّ  ةنرص

قلوب  م عىلٰ رون ذلك أبَّ ه، فيتدحقِّ ب، والشهادة عند اهللا 

  هلا؟!أقفا

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (ه ومنه قول ]]٣١[[ص /

   نصب  لييل هبمٍّ ل طاوت

  بء الرسالسقا ودمع كسحِّ  

   امهبأحال قيص لعبل

  اللعب جع احللم بعدوهل ير 

 :وله ق  إىلٰ 

   ؤوقالوا ألمحد أنت امر

  النسب احلديث ضعيفخلوف  

   د قد جاءهمأمح إنَّ  أَال 

  بالكذب  ومل يأهتم بحقٍّ  

 .9ح باإليامن برسول اهللا رصَّ ويف هذا البيت  

 :)عنه ىلٰ عاريض اهللا ت(قوله  نهوم

 ]]٣٢[[ص /

   داً مّ ن حمموسلِّ ا منَّ أأخلتم ب

  اجمنه باملردو نقاذف لـامَّ و 

   ماً سوّ يف البالد م حبيباً  ناً أمي

  قاهر للخواتم بخاتم ربٍّ  

   يه وهيبةً عل ناس برهاناً ال ٰى ير

  يف فضله مثل عاملا جاهل وم 

   هعند ربِّ أتاه الوحي من  نبي�ا

  نادم نُّ رع هبا سيقفمن قال ال  

   ةشميَّ ها ومةجرثتطيف به 

  ظامل باغ و ب عنه كلُّ بِّ تذ 

 :)عنه  اهللا تعاىلٰ ريض(ه قول ومنه

 ]]٣٣[ص [/

   نهايذات ب ي عىلٰ  أبلغا عنِّأَال 

  من لؤي بني كعبا صَّ ا وُخ ؤي� ل 

   داً مّ ا وجدنا حملموا أنَّ أمل تع

  ل الكتبأوَّ  يف طَّ ُخ  ٰى موسا كنبي�  

   ةً د حمبَّ ايف العب عليه نَّ وأ 

  ه اهللا باحلبِّ ن خصَّ فيم كَّ  شوال 

 9اهللا  قبله حمض اإلقرار برسولالذي عر وهذا الش ويف 

 اب.يورصحيه بال ارت ،ةلنبوَّ وبا

 :لك قوله ن ذوم

   يل منصب من هلم آخر اللأَال 

  ن قومك املشعبوشعب العصا م 

 قوله: إىلٰ  

   عربةٌ ة ن يف أمر الصحيفكاد وق 

  جبيع قومال بغائخترب  ام ٰى مت 

   م منها كفرهم وعيوهبا اهللاحم

  مقرب باطل احلقِّ  وا مننقم وما 

 ]]٣٤ص [[/

   الً طب ما قالوا من األمر بافكذَّ 

  يكذب  س باحلقِّ من خيتلق ما ليو 
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   قاً ا مصدِّ ابن عبد اهللا فين ٰى وأمس

  غري معتب امنسخط من قو عىلٰ  

   دًا مّ مني حملِّ سبونا مسحتفال 

  ب غرِّ مت ا والمنَّبة غر لذي 

   ة هاشميَّ  يد استمنعه منَّ

  ا يف الناس غري مركب مركبه 

 باعاتِّ  عىلٰ  لب طَّ محزة بن عبد امل حيضُّ   وقال أيضاً 

 دينه: اعته، والثبات عىلٰ ط عىلٰ  ، والصرب9ل اهللا رسو

   ن أمحد دي عىلٰ  أبا يعىلٰ فصربا 

  براصا تقفِّ ين وُ للدِّ  اً هروكن مظ 

   همن عند ربِّ ين الدِّ ب ٰى أت نبيٌّ 

  كافرامحز  تكن ال وحقٍّ دق بص 

   مؤمناً  يكقلت لبَّ  ين إذفقد رسَّ 

  ين نارصاالدِّ  يف هللافكن لرسول ا 

 ]]٣٥[[ص /

   لذي قد أتيتهبا يشاً وناد قر

  كان أمحد ساحراوقل ما  جهاراً  

 عىلٰ  واحلثِّ  ةوَّ برار بالنقدة واإلهاوليس وراء هذه الش

 العناد إالَّ   ذلكس غريشبهة وليده وال بع ،ن يف إيامنهبيا اادهعتقا

 باهللا من اخلذالن. نعوذ ضطرار،ورفع اال

 :)عنه ريض اهللا تعاىلٰ (ه لك قولذومن 

  هرس وأكرمهم أُ  قبيالً    ٰى هذا الورمن خري إذا قيل 

  اف أيبمن أناف بعبد

 

  هرَّ هاشم الغُ ة أبو نضل 

  م هاشني د بجم لَّ د حق و 

 

  لنعائم والزهرهان اكم 

  د أمح بني هاشمري وخ 

 

  فرته رسول املليك عىلٰ  

 جَ  :ق لقوله تعاىلٰ وهذا مطاب 
ْ
د

َ
َ رَ  َءُ�مْ اق

ُ
ُ ُسو� بَ��
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َ
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 . ]١٩[املائدة:  ا�ر�ُسلِ  ف

ر ظاه يفة، فليس وَّ نببال 9 للنبيِّ  دةمل يكن يف ذلك شها نْ فإ

 معرفة أهل ٰى بأدنرفة ل، له مععاق وهذا ما ال يرتكبه  ادة،ة شهيآلا

 اللسان.

 ل بحرياءوقوئله، الود 9 ذكر اآليات للنبيِّ نه قوله يف وم

الشام  اخلروج إىلٰ أراد  لـامَّ  لب أبا طا ب فيه، وذلك أنَّ الراه

 فلامَّ ابه، حتصاس ىلٰ  يعمل عوملعليه،  إشفاقاً  9 ول اهللارس ترك

سول ق رك، فتعلَّ ذل بلغه )عنه هللا تعاىلٰ يض ار(لب اط أبو كبر

أبو  له يف إخراجه معه، فرقَّ ناشده اهللا و ،ٰى بالناقة وبك 9هللا ا

 تصحابه.اس وأجابه إىلٰ لب طا

 خربهرياء الراهب فأولقيه بحته الغاممة، أظلَّ رج معه خ فلامَّ 

يض ر( البو طأب ، فقالوىلٰ األُ  لكتبارة يف ابشته، وذكر هلم البوَّ بن

 :)عنه تعاىلٰ هللا ا

   ه قوميف اً دني حممّ ألما إنَّ 

  والدعندي يفوق منازل األ 

   هق بالزمام ضممتتعلَّ  لـامَّ 

  زوادصن باألقد قلَّ  عيسوال 

 ]]٣٧[[ص /

   عاينوا ٰى رصإذا ما القوم بُ  ٰى حتَّ 

  من املرصادف رش  قوا عىلٰ ال 

   ادقًا ص ثاً حديفأخربهم  حرباً 

  ادسَّ حلُ رش اامع دَّ ورنه ع 

  : 9  ته لرسول اهللا صيَّ يف و   الوفاة ته  حرض   قد و   ومنه قوله  

   اخلري مشهده لنبيِّ ا ويص بنرصأُ 

  اسابَّ ي وشيخ القوم عا ابنلي� ع 

   امي حقيقتهسد احلومحزة األ

  نه الباساليذودوا دو راً عفوج 

 :) تعاىلٰ هللارمحه ا(ذلك قوله  منو

  دحممّ رك بحمد اهللا تت أبي

 

 

  لبائالق مه لرشِّ سلِّ أُ ة بمكَّ  

   قاتل عصابةعداء قال يل األو 

  الغوائل وابغهم مجيعأطاعوه  

 قوله: إىلٰ  ]]٣٨[[ص /

   دحممّ  النبيِّ  نرص قيم عىلٰ أُ 

  وابلل عنه بالقنا والذقاتأُ  

 :9 يِّ نبنرص ال نجايش عىلٰ ال قوله حيضُّ  ضاً ومنه أي

   داً مّ حم يك احلبش أنَّ م ملعلَّ ت

  مريم بن  واملسيح ٰى كموس بيٌّ ن 

   ل الذي أتيا بهمث ٰى هبد ٰى أت

   هيدي ويعصمبأمر اهللا فكلٌّ  
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   كتابكمتلونه يف تكم وإنَّ 

  م ملربَج ق حديث ال حديث ابصد 

   ا عصابة ك منَّك ما تأتيوإنَّ 

  مودوا بالتكرُّ عا بفضلك إالَّ  

 ]]٣٩ص [[/

   وامسلأ و اا هللا ند� جتعلو الف

  مبمظلليس  ريق احلقِّ ط فإنَّ  

   يمكن دفعهسالم ما الالتوحيد واإل عر منويف هذا الش

 .امً مسلَّ 

ر عفر ابنه وقد أمجل )عنه تعاىلٰ  ريض اهللا( ومن ذلك قوله

فعل،  ف )، كجناح ابن عمِّ  يا بني صلِّ (: 9 النبيِّ  ة معبالصال

 ل:شأ يقوأن لهته ابإج ٰى رأ  فلامَّ 

   ثقتي عفراً جو اي� عل إنَّ 

  ِب الكروب واخلط عند ملمِّ  

   وال ل النبيَّ  أخذواهللا ال

  ِب ذو حس ه من بنيَّ خيذل 

   كامابن عمِّ  اال ختذال وانرص

  يب ي من دوهنم وأ مِّ أخي ألُ  

  زمانه يضملا سلف منه يف م قاً أمره وفا خامتةذا القول يف فه

م، سالاإليح رصو، نة اإليامديق حقيقتصض الحم ووحياته، وه

 . اىلٰ باهللا تع نهإيامو

ل هبا م يطو تقدِّ امل  ٰى ذا أبيات يف املعن بعد ه وله من  ]] ٤٠[ص [ / 

  :9  د آيات النبيِّ عدَّ ميمية له وقد    يف قصيدة  ه قول  منها  التقصاص، 

  س هنار واضح كظالمولي   انهه وبيذلك من أعالمف

 :يةلاوله يف قصيدته الدوق 

   دمّ حم نم وارو ٰى يرجوا حتَّ  فام

  فؤاد كلِّ  لو غمَّ يث جتأحاد 

ملعروف  ا ور ومقالهفمن كالمه املشه هللا  وحيدها دليل تفأمَّ 

له  هبأمثال تبناه، ما سنلحقها كم منه ممَّ وقد تقدَّ  ،ٰىص حي أكثر من أنْ 

 شاء اهللا. االختصار إنْ سبيل  اه، عىلٰ يف معن

  لة:ة طوييدصمن ذلك قوله يف ق ف

  يكرش  له ليسلناس مليك ا

 

  عيداملبدي املاب ولوهَّ هو ا 

  مالكفوق السامء له  نوم 

 

  يدومن حتت السامء له عب 

 

 ه يعيد بعداد من دونه، وأنَّ لع األندخيد، وبالتوح هللا تعاىلٰ  فأقرَّ 

ون لمفارق املس ٰى وهبذا املعن، ٰى خرنشأة أُ  ينشئ خلقهبداء، واإل

 ة.مللَّ حيد والتوف اخاليه من عل كانوا فيامينهم باوة اجلاهليَّ  أهل

 :يف قصيدة بائية وله أيضاً  ]]٤١[[ص /

  رشباحتم ال متلكون لنا ألصب   غريه ءاهللا لوال اهللا ال يشفوَ 

 ره، ويفظمه ونثا هو موجود يف نذلك ونظائره ممَّ وأشباه 

 ة،محلكيف البالغة واه ن ليف خطبه وكالمه املدوَّ جعه وس وصاياه

امنه ن دالئل إي، ومفايةمنه ك ناهثبت أ ، وفياموليط مجيعهاد وإير

 .وبالغكفاية  9ل اهللا وبرس

  رين. الطاه   له آ د و مّ دنا حم سيِّ   ته عىلٰ ملني، وصلوا العا   واحلمد هللا ربِّ 

*   *   * 

 هـ):٤١٣ت ملفيد (الشيخ اأوائل املقاالت/ 

 طالب ا به أ عمَّ  أنَّ  ىلٰ ع ]اإلماميَّة[وأمجعوا ]] ٤٦[[ص 

 .ات مؤمناً م

*   *   * 

 ـ):ه٤١٣د (ت لشيخ املفية/ اختارول امللفصا

 ا يدلُّ يقول: ممَّ  )هأدام اهللا عزَّ (الشيخ سمعت و]] ٢٨٢[[ص 

 9لرسول اهللا  يف الودِّ  خالصهإ طالب  ن أيبإيام عىلٰ 

  اوأمره ولديه علي�  ،نهويده ولسا ه بقلبهة للنرصوا

  : اتهند وفع فيه 9 ل اهللارسو ولق ، وباعهباتِّ   راً وجعف

 ، وليس جيوز أنْ لهفدعا  »يا عمّ  اً ت خريوجزيك رحم صلت«و

 ، ثمّ يسأل اهللا خرياً  نْ لكافر وال أ بعد املوت  9رسول اهللا يدعو 

وتكفينه سيله ين بتغأوالده احلارض بنية من خاصَّ  ا مره علي� أ 

 ومل، ضاً أي طالب ودون اً ه دون عقيل ابنه وقد كان حارضيتوتور

  ؤمننيأمري امل ل إالَّ ك احلاتل يف مند آه من ق من أوالديكن 

ه من أوالد رضيف بالد احلبشة فلم حي  ائباً وكان جعفر غ ،فروجع

ٰ  ره أنْ فأم ني نري املؤمأم مؤمن إالَّ  ن مره دون من مل يكأ  يتوىلَّ

 ؤمنبنه املا ملا أمر كافراً  )رمحة اهللا عليه( يامن، ولو كاناإل عىلٰ 

 ه.ب أحقُّ  كافرن اله ولكامرأ  بتولية

 نزل جربئيل  بأنَّ  الستفاضةا عىلٰ  ورد  قداخلرب أنَّ مع 

ال فق )ان اهللا عليهرضو(يب طالب عند موت أ  9 رسول اهللا عىلٰ 

قول يسالم وال]] ٢٨٣/[[ص  ئكك يقرربَّ  إنَّ  ،دا حممّ يله: «

 امنهإي عىلٰ  هنوهذا يرب، ة فقد مات نارصك»مكَّ من خرج ا :لك

 ره.ة أمقويوت 9لرسول ا ةبنرص قهلتحقُّ 
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  رآهحني  لعيلٍّ  )يه علرضوان اهللا(قوله ذلك  ىلٰ ع دلُّ وي

  «دين دعاين ، فقال: ) ا بنيما هذا ي(: 9رسول اهللا   معصيلِّ يُ 

)، ريخ إىلٰ  دعوك إالَّ  يه البعه فإنَّ اتَّ ( ه:فقال ل، ي»ن عمِّ إليه اب

 .اإليامن قةحقيلك وذ 9فاعرتف بصدق رسول اهللا 

هو  و ني ؤمن املأمري عىلٰ  رَّ قد مو )عليهة اهللا رمح(وله ق و

 صلِّ  يَّ يا بن(جعفر ابنه فقال: ومعه يمني رسول اهللا   عنصيلِّ يُ 

ٰ  )،كاح ابن عمِّ جن  ؤمنني ر أمري املتأخَّ فر معه وعج فصىلَّ

فجاءت الرواية ، 9 اهللا رسولجعفر خلف هو و ارص ٰى حتَّ 

 الببو طأ  أأنش الم، ثمّ سيف اإل يتة مجاعة صلَّ صال لا أوَّ بأهنَّ 

 ول:يق

   ثقتي راً ا وجعفلي� ع إنَّ 

  كربب والاخلطو عند ملمِّ  

   وال نبيَّ واهللا ال أخذل ال

  ب ذو حس يَّ خيذله من بن 

   كامعمِّ ا ابن ذال وانرصال خت

  وأيب  من دوهنم ي مِّ ألُ أخي  

 ال واهللا( يف قوله: حياً رص فاً اعرتا 9 ة النبيِّ اعرتف بنبوَّ ف

 ة يفوَّ بالنب 9 اهللا رسوليصف  ني أنْ ل بفص وال، )نبيَّ أخذل ال

 حرضه.هد عليه من ويش بذلك يف نثر كالمه يقرَّ  نظمه وبني أنْ 

 ة:ميَّ ه الالَّ قوله يف قصيدت ذلك أيضاً  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

   ٌب ذَّ كَ ابننا ال مُ  أنَّ تعلموا أمل 

  األباطلل بقو يعنيلدينا وال  

   ههغامم بوجال ٰى تسقسوأبيض يُ 

  امللألر مةٌ عص ٰى ميتاال ثامل 

شهادة  9اهللا هد بتصديق رسول فش]] ٢٨٤[[ص /

ا هو وجه، وهذ كلِّ  ذب عىلٰ الك عنه ٰى فون تأويالً  ظاهرة ال حتتمل

 .امنحقيقة اإلي

 له:ومنه قو

   حمّمداً  أنَّ النبيَّ  مواأمل تعل

 سالف الكتب  يفرسول أمني ُخطَّ  

 رسوليامن باإليف ه له ادتلشهبهة فيه امن ال شإيوهذا 

رضوان اهللا ( طالب أبا السري أنَّ  أصحاب ٰى وقد رو، 9 اهللا

 :نشأ يقولأإليه أهله ف لوفاة اجتمعحرضته ا لـامَّ  )عليه

   همشهداخلري  نبيِّ ال ويص بنرصأُ 

  اسالقوم عبَّ ا ابني وشيخ الي� ع 

   ي حقيقتهاماحل ومحزة األسد

  اسالبا دونه اليذودو اً روجعف 

   لدتما وي وُأمِّ  ًء لكمفداوا كون

  اأتراسأمحد دون الناس  يف نرص 

رسالة ل، واعرتف له باد احتضارهة عنالنبوَّ ب 9 للنبيِّ  فأقرَّ 

 9وبرسوله  باهللا  إيامنه ريب يفمر يزيل الأ  ل مماته، وهذاقب

 وبتصديقه له وإسالمه. 

ه التمست إذا فة، وأنتهل املعرأ  ه املشهور عنه بنيولق  منهو

 برشذكره احلسني بن ات، وقد فاملصنَّمن وضع م ريه يف غجدتو

 ائل:آلمدي يف كتاب ملح القبا

   بقتل حمّمد نسخي أنْ  أترجون

  ن الدمب سمر العوايل مومل ختتض 

   اقوفرِّ تُ  ٰى  حتَّ بيت اهللاكذبتم و

  ممزوز طيمباحل ٰى لقمجاجم تُ  

  لةحلي ٰى بستُ ووتقطع أرحام 

 

 

  م حمرَ  م بعدحمرَ  ٰى غشويُ  ليالً خ 

   د إليكميف احلدي ينهض قومو 

  جمرم  ن أحساهبم كلَّ دون عيذو 

   كم وضاللكممن بغي ٰى ما أت عىلٰ 

  أثم م أمرنا كلَّ يف  غشيناكمو 

  ٰى اهلد عو إىلٰ جاء يد م نبيٍّ بظل 

 

 

 مربش ملعرمن عند ذي ا ٰى وأمر أت 

   له ميه ومثلِّ سفال حتسبونا م

  ملَ سس بمُ فليوم كان يف ق ذا إ 

 ]]٢٨٥ [ص[/

   ر وتقدمة لكم هذي معاذيف

  مقدُّ  يكون احلرب قبل التلئالَّ  

ذي كال 9رسول اهللا ة بنبوَّ  قراررصيح يف اإل ا أيضاً وهذ

 .هابيَّنَّما  ىلٰ قبله ع

صفناه يف و ما عىلٰ  ة ما يدلُّ ميَّ دته الالَّ وقد قال يف قصي

 يقول: يثالنرصة ح يفصه إخال



 ٣٨٧  ..........................................................................................................  ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (

  ه ونقاتلنطاعن دون لـامَّ و   داً أمح ملِ سنُ  اهللا بتم وبيتكذ

  واحلالئلائنا نذهل عن أبنو   هع حولَ نرص ٰى حتَّ  مهلِ ْس ونُ 

 :9رسول اهللا له ليؤثر عنه من قو قوا بامتعلَّ  فإنْ 

   عهمال وصلوا إليك بجماهللا و

  دفيناب يف الرتايب ُأغ ٰى حتَّ  

   ضةك غضافام علي أخابن ض فام

  اونك عيمن رَّ وق  ذاكب برشأ و 

   ك ناصحتني وزعمت أنَّ ودعو

  ت وكنت َثمَّ أميناد صدق ولق 

ة أنْ  وال املخافةل    تكون معرَّ

   بذاك مبيناتني سمحاً دلوج 

 ومل، 9برسول اهللا ه مل يؤمن ن أنَّ يتضمَّ  رلوا: هذا الشعفقا

ن فكيف يكو ،هيتسفوال ةاملعرَّ ف اع خوبواالتِّ  المسمح له باإليس

 ذلك؟مع  اً ؤمنم

من اإليامن برسول متنع مل ي أبا طالب  ال هلم: إنَّ ه يقإنَّ ف

 ام امتنع، وإنَّ الديانة قه من طريقرار بحقِّ واإل الباطن يف 9 اهللا

ا رئاسته وخيرج منه قريش وتذهب ههسفِّ  تُ الَّ إظهار ذلك لئ من

له ع سمَ فال يُ  دهم عن ه خرق هيبتتنعته وطاله عن  عاً بن كان متَّ م

 ةن نرصنه وبني مراده مفيحول ذلك بي ه أمر،ل لمتثَ وال يُ  قول

فاسترت  ،عنه الذبِّ  يف ن من غرضهوال يتمكَّ  9رسول اهللا 

االستصالح وجه  كنه إظهاره عىلٰ يم أظهر منه ما كانإليامن وا

]] ٢٨٦/[[ص  وةدعوقوام ال المبناء اإلس لك إىلٰ ليصل بذ

 أهل كمؤمنيلك  ذوكان يف، 9 هللال ارسوامة أمر تقواس

ة واالستصالح لتقيَّ ه ليامن وأظهروا ضدَّ اإل ذين أبطنواهف الالك

ناه يف أمر أيب ما ذكر عىلٰ  تني، والدليلمرَّ  رهماهم اهللا أجفأت

 ر بعينه:ا الشعذقوله يف ه  بطال

   وزعمت أنَّك ناصحودعوتني 

  أمينا وكنت َثمَّ ت ولقد صدق  

ض ا حمذوه ،بنصحه رَّ وأق ته ف بنبوَّ رتواعقه فشهد بصد

 مناه.قدَّ  ما يامن عىلٰ اإل

*   *   * 

 هـ):٤٤٩ي (ت اجكالفتح الكر )/ أبو١كنز الفوائد (ج 

بن  ة عن أيب طالبثوريف األشعار املأ :فصل ]]١٧٩[[ص /

 :نهة إيامحَّ ص هبا عىلٰ  دلُّ ستَ يُ التي  لب املطَّ  عبد

 :ةميَّ الَّ صيدته الق  وله يفق من ذلك 

   دبأمح وجداً  فتلِّ لعمري لقد كُ 

  بيب املواصلحببته ُحبَّ احلوأ  

   دونه ومحيته يسبنف وُجدت

  الذرا والكالكلب ودارأت عنه 

   لهالدنيا مجاالً ألهال يف ازفال 

  ه زين املحافلن عادامل وشيناً  

   مًا غري طائشٍ خازحليًام رشيدًا 

  لحق ليس باملإله اخل ايليو 

   هبنرص بادالعيَّده ربُّ فأ

  باطله غري دينًا حقُّ هر وأظ 

    ابننا ال مكذبا أنَّ لقد علمو

  بقيل األباطل ٰى نينا وال ُيعلد 

 : ةيَّ طعة ميمق ومن 

   دٍ بقتل حممّ  ٰى نسخ ترجون أنْ 

  من الدم نختضب سحر العوايلومل  

   فوارَّ غَ تُ  ٰى تَّ بتم وبيت اهللا حكذ

  طيم وزمزمباحل ٰى قمجاجم تل 

 ]]١٨٠[ص [/

  حليلة ٰى وتنس حامع أرطوتق

 

 

  بعد حمرم  اً حمرم ٰى ويغش حليالً  

  إليكم دوم يف احلديوينهض ق  

 

 

  جمرم  كلَّ حساهبم أ يذودون عن  

   لكمكم وضالن بغيم ٰى ما أت عىلٰ  

  مأتم لَّ يف أمرنا ك وغشيانكم 

   ٰى داهل عو إىلٰ اء يدج بيٍّ بظلم ن

  م رش مربالعذي من عند  ٰى تمر أ وأ  

  ثله ميه ومبونا مسلِّ حتسفال 

 

 

  موم فليس بمسلِّ يف ق  إذا كان 

 :ه أيضاً وقول 

  اً دتم بأّنا مسلِّمون حممّ لأخ

 

 

  باملراجمنه وملا نقاذف دو 

 



 ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (  ......................................................................................................... ٣٨٨

   يف البالد مسوماً  حبيباً  أصبنا

   قاهر للجراثمربٍّ بخاتم  

   وهيبةً  س برهاناً النا ٰى ير

  امل ل عمث اهل يف فعلهما جو 

   هالوحي من عند ربِّ اه  أتنبيٌّ 

  رع هبا سنَّ نادم ال يقفمن قال  

   ةهاشميَّ  ةيف به جرثومتط

  اٍغ وظاملكلَّ ب هون عنيذبُّ  

 :له أيضاً وقو

   ذات بينها ي عىلٰ بلغا عنِّ أأَال 

  ب عك ا من لؤي بنيصَّ وُخ  اً لؤي 

 ]]١٨١ص [[/

   دًا دنا حممّ ا وجأنَّ   تعلمواأمل

  بتْ ل الكُ يف أوَّ  طَّ ُخ  ٰى سكموا بي� ن 

   ةالعباد حمبَّ ه يف علي وأنَّ 

  بِّ ه اهللا باحلُ صَّ فيمن خ سنَّ وال  

باع اتِّ  عىلٰ  لب بد املطَّ زة بن عأخاه مح حيضُّ  اً وله أيضق و

 :تهنرصو 9هللا رسول ا

   أمحدٍ دين  عىلٰ  أبا يعىلٰ  فصرباً 

  راصابقت فِّ ين وُ لدِّ ل اً وكن مظهر 

   ه ربِّ ين من عند بالدِّ  ٰى ن أتم طَّ وُح 

  وال تكن محز كافرا  وحقٍّ  ٍق بصد 

  ك مؤمن إذ قلت إنَّ  ينفقد رسَّ 

 

 

  نارصا اهللا ول اهللا يففكن لرس 

  لذي قد أتيتهبا يشاً قر وبادِ  

 

 

  ما كان أمحد ساحرا وقل جهاراً  

يا  :لوقا ،9 مع النبيِّ الة الصبقد أمره و بنه جعفرال وقوله 

 :الأجابه ق  فلامَّ  ،كجناح ابن عمِّ  لِّ ص ،بنيَّ 

   تيثق ا وجعفراً علي�  إنَّ 

  الزمان والكرب ملمِّ  عند 

  وال بيَّ أخذل الن اهللا الو 

 

 

  حسِب  ذو نيَّ ذله من بخي 

 

   كامعمِّ  ابنا وانرصال ختذال 

  نهم وأيبي من بيمِّ أخي ألُ  

 ]]١٨٢ص [[/ :ضاً وقوله أي

   رساح دأمح أنَّ  ريشت ق زعم

  رماحل لراقصات إىلٰ ا كذبوا وربِّ  

   يثهما زلت أعرفه بصدق حد 

  حلرمااخلرائب و و األمني عىلٰ وه 

  بعدها رٍ بقط سعدوا هبتوه ال 

 

 

  م مَ ألُ ا التهم تسري إىلٰ ومضت مق 

 :يدوحوقال يف اإلقرار بالت 

   له رشيكس الناس لي مليك

  عيد امل بدياب وامللوهَّ هو ا 

   لسامء له بحقٍّ ا فوق منو

  عبيدء له ومن حتت السام 

 : وقال أيضاً 

   فاشهد  يلَّ شاهد اهللا عيا 

  أمحد احد ربِّ وآمنت بال 

   ي مهتدين فإينِّ الدِّ  يف من ضلَّ  

 اىلٰ باهللا تع ) عليهاهللان رضوا(إيامنه  اضح عىلٰ ل ودليه وهذا كلُّ 

 .9له وبرسو

أبو ا أخربين به شيخي م ،نهامإية صحَّ د بوارن احلديث الوم

، الواسطي  ملعروف بابنا بن عبد اهللا بن عيلٍّ سني عبد اهللا احل

 أخربين :قال ،لتلعكربيا ٰى رون بن موسد هاأبو حممّ  أخربين :قال

ي د القمّ مّ بن حم يلُّ ن عثنا أبو احلسحدَّ  :قال ،مابن مهَّ  أبو عيلِّ 

ة ريَّ اهالط عضب موىلٰ  ادماخلثني منجح حدَّ  :لقا ،األشعري

م الرضا اإلما كتبت إىلٰ  :قال ،دمّ ثني أبان بن حمحدَّ  :قال ،بطوس

 ت يف إيامن أيبككقد ش ،كاعلت فدُج :  ٰى بن موس عيلِّ 

 ،ن الرحيملرمح«بسم اهللا ا]] ١٨٣: /[[ص بفكت :قال. طالب

بِعْ يَ  فمن  ،ا بعدأمَّ 
�
ْ�َ سَ  �

َ
 �ِ غ

ْ
 يِل ا�

ْ
ِ ِمنِ ُمؤ

�
ٰ ا مَ  َ� نَُو�

�
 تََو�

 يب طالب كان مصريك إىلٰ امن أ بإي رّ قِ مل تُ  نْ ك إإنَّ ]، ١١٥ اء:نس[ال

 .النار»

أيب عبد ن ع ،نس بن نباتةد بن يوأبان بن حممّ  إسناده إىلٰ وب

 ول الناس يف إيامن أيبقي  ما ،«يا يونس: له قانَّ أ   اهللا
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ح من نار ضحضا يف هو :ولونيق ،لت فداكعجُ  :قلت ،»؟طالب

 لب منأبا طا إنَّ  ،«كذب أعداء اهللا: الفق ،سهرأ  مُّ ا أُ منهيل يغ

يقِ رفقاء النَّبِيَِّني و دِّ َهداِء والصَّ الصِّ نيَ اَني والشُّ  َك وَحُسَن ُأولئِ  ِحلِ

 .َرفِيقًا»

 دد بن أمحالفقيه أبو احلسن حممّ  يخثنا به الشحدَّ  ذلك ما ومن

لقايض ي اثنحدَّ  :قال، ي قمّ ال بن شاذانن بن احلس بن عيلِّ 

  : قال ، دارهيبي يفن عبد اهللا النصد بن عثامن بحممّ  نياحلسو أب

  ،  بن أمحدبيد اهللاعثنا حدَّ  :قال ،د العلويعفر بن حممّ ثنا جحدَّ 

عن جعفر  ،ل بن عمرضَّ ثنا مفحدَّ  :قال ،زياد د بنثنا حممّ حدَّ  :قال

عن أمري  ،أبيهعن  ،احلسنين ب ن عيلِّ ع ،أبيه عن ،دحممّ بن ا

ام فق ،هوالناس حول ،حبةيف الر كان جالساً ه أنَّ   عيلٍّ  ننيؤمامل

 ،اهللا أنزلك يك باملكان الذإنَّ  ،مننيا أمري املؤي  :إليه رجل فقال له

والذي بعث  ،كاف اهللا فضَّ  ،هْ مَ «: ل لهفقا .ب يف النارذَّ وأبوك مع

 وجه األرض عىلٰ  ٍب ذنم   كلِّ يف و شفع أيبل ،ابي� ن باحلقِّ  داً حممّ 

والذي  ؟اروالن ةنه قسيم اجلنَّب يف النار وابذَّ معأيب أ ،عه اهللافَّ لش

فئ أنوار طامة ليينور أيب طالب يوم الق إنَّ  ،باحلقِّ  داً بعث حممّ 

ونور احلسن  ،مةونور فاط ،دحممّ نور  :ر مخسة أنواإالَّ  ئقاخلال

 خلقه اهللا ،نان نوره منور إنَّ  أَال  ،ةمَّ من األئ دهونور ول ،واحلسني

 .»ي عاملفم بأآدق قبل خلمن 

يف الصري د بن عيلٍّ بن حممّ حلسن ثني به اما حدَّ ومن ذلك 

ني أبو ثحدَّ  :قال ،ةمَّ اقل العنمن طريق  عيلَّ  ي قراءةً البغداد

ا أبو ثنحدَّ  :قال ،عيلَّ  ةً ءراجعفر بن مالعب ق صور بن القاسم من

 :الق ]] ١٨٤[[ص ، /يلبجندل احل بنبن داود  دحممّ  ٰى يسع

خربنا أ  :الق  ،يد بن اجلنابثنا زحدَّ  :قال ،بحربن  يلُّ ربنا عأخ

ه أنَّ  اسبَّ عن عبد اهللا الع ،إسحاق عن ثابت بن ،مةلَ اد بن َس محَّ 

خري  لُّ «ك: فقال ؟طالبو أليب ما ترج: فقال 9 اهللاسأل رسول 

 .» أرجو من ريبِّ 

  :قال ،سينير احلجعفبن  ٰى وسم ن طاهر بنأبو احلسي ثنوحدَّ 

م مزاح ثناحدَّ  :قال ،يون بن محزة احلسينيمسم مقاالا أبو ثنحدَّ 

 ثنا أبو بكر أمحد بن عبدحدَّ  :قال ،يبن عبد الوارث البرصا

بن اس ثنا العبَّ حدَّ  :قال ،وب اجلوهريأيُّ  ن بنبن عبد الرمحعزيز ال

ر بن عفجثنا دَّ ح  :قال ،ريشاهللا اجلد بن عب ا عيلُّ ثنحدَّ  : قال ،عيلٍّ 

عن   ،اس بن الفضلالعبَّ  لنا قال : قال ،عفرن جبد الواحد بع

سمعت   :لاق  ، اسالعبَّ بن عبد اهللا بن  عيلِّ  بن ٰى بن عيسإسحاق 

ا سمعت أب :ين يقولنوفل اليام موىلٰ ملهاجر اعت سم :أيب يقول

ه ربَّ  أنَّ  9د ني حممّ ثحدَّ  :لب يقولأبا طا معتس :يقولرافع 

  د حممّ و ،هعه غريد ميعب وحده وال بد اهللايع وأنْ  ،حملرعثه بصلة اب

 .عندي الصادق األمني

*   *   * 

 هـ):٥٠٨ت ( الن الفتَّ حمّمد ب )/ ١لواعظني (ج وضة ار

  يامن أيب طالبإ عىلٰ  يدلُّ ما  يف ذكر سجمل ]]١٣٨[[ص 

 :ت أسداطمة بنوف

ِ : عاىلٰ ال اهللا تق 
�

 اَك ِحَ� ي يَرَ ا�
َ
وُم �

ُ
  �ق

�
ل
َ
ق
َ
 ِ� َو�

َ
  بَك

اجِ ا  . ]٢١٩و ٢١٨ راء:لشع[ا �ِديَن �س�

د أبا طالب وعب أنَّ  عىلٰ تمعت جاة قد املحقَّ  الطائفة اعلم أنَّ 

هب كانوا ت و ]] بن١٣٩/[[ص  لب وآمنةبد املطَّ عاهللا بن 

 موضع.  يف غري رَ كِ ذُ ما  ة عىلٰ مجاعهم حجَّ إني، ومؤمن

 لة لرسوااللب من املوأيب طا عنفقد ظهر واشتهر  اً وأيض

 نكرهشايع ذايع ال يُ  ر منظاه وذلك ،ةرصالنة وواملحبَّ  9 هللا

ه أنَّ  9 عن النبيِّ  ي، وقد روَري له علم بالسِّ ليس   جاهل غبيإالَّ 

ت ا لقرَّ طالب لو كان حي�  أيب رُّ : «هللا دَ ءستسقاالبعد دعاء اقال 

 شعره؟حيفظ  من منكم ،عيناه»

    بوجهه مالغام يبيض يستسقأ و

  املمة لألرصع ٰى يتامالربيع  

: ة؟ قاليف اجلنَّأين كنت وآدم  :9 لنبيُّ ا َل ئِ ه ُس نَّ أ ) ي(ورو

بت السفينة يف صلبه، وركض األر إىلٰ يب  طَ بِ وهُ  ،ت يف صلبه«كن

يم، مل يلتق يل اهرإب أيبيب النار يف صلب  َف ذِ وقُ  ،نوح يبأ   صلبيف

بة طيِّ الب الصنقلني من األي  اهللامل يزل  ،سفاح قطُّ  عىلٰ أبوان 

 ،ة عهديالنبوَّ خذ اهللا بأ  ٰى ا حتَّ دي� مه هادياً  هرةلطااألرحام ا إىلٰ 

 التوراة فتي، وأثبت يفص من ءيش  كلَّ وبنيَّ  ،سالم ميثاقيوباإل

من أسامئه،  امً سيل ا وشقَّ  ،السامء ىلٰ يب إ ٰى ، ورق يذكرل إلنجياو

  دلُّ خلرب يا د»، وهذامّ نا حمأ ود احلامدون فذو العرش حمموتي مَّ أُ 

 ؤمنني.ا مكانأبويه  أنَّ  عىلٰ 

  نَّ إ ،د مّ «يا حمط جربئيل وقال: ه هبنَّ أ 9 النبيِّ  عن يورو

 ،لكمح وبطن ،: صلب أنزلكثالثة ر عىلٰ نام الحرَّ  اهللا تعاىلٰ 

 .قولنا عىلٰ  وذلك يدلُّ  وحجر كفلك»،

 يا بن :9 ه: قال أبو طالب للنبيِّ ن أبيع ،اسال ابن عبَّ ق 

تلك دع يل فا آيةقال: فأرين  ،«نعم» ل:لك؟ قارساهللا أ ،أخ
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 ،فتانرص ثمّ يديه سجدت بني  ٰى تَّ فدعاها فأقبلت ح ،رةالشج

 ك.بن عمِّ ح اجنا صلِّ  يا عيلُّ  ،ك صادقنَّ أ د شهأالب: فقال أبو ط

  ،ول اهللارس بن عمِّ  قال له: يا، فاسبَّ جل عبد اهللا بن عوسأل ر

 لامً  يكن مسف مل: وكيال؟ ق ان مسلامً هل ك لبأخربين عن أيب طا

 ل:قائوهو ال

    بابننا ال مكذّ  نَّ أموا لوقد ع

  ؟باطلاألل بقو يلدينا وال يعن 

يامن اإل واحاب الكهف أرسُّ له كمثل أصمث طالب كانأبا  نَّ إ

 .تنيمرَّ جرهم أ ك فآتاهم وأظهروا الرش

طالب مثل أصحاب   مثل أيب نَّ إ« : وقال الصادق 

هم جرأ فآتاهم  كوا الرشظهرن وأيامني كتموا اإلكهف حال

 ».تنيمرَّ 

أبا ت حرض لـامَّ : «و عبد اهللا الصادق أبل وقا

هم، قريش فأوصاوجوه ]] ١٤٠الوفاة مجع /[[ص   البط

 ،بالعر من خلقه، وقلب أنتم صفوة اهللا ،شقري عرش مفقال: يا 

ملطاع الطويل ا دفيكم السيِّ  ،ضه، وأهل حرمهرأ وأنتم خزنة اهللا يف

كم مل نَّ أ ا علموع، اباال اسعالشجاع الو م املقدمفيك، واعذرال

 إالَّ  اً وال رشف ، حزمتوهإالَّ  صيباً ب يف املفاخرة نترتكوا للعر

ليكم  فضيلة، وهلم به إك البذل الناس  كم عىلٰ فل ،ركتموهأد

موصيكم  ينِّ إ، ألب حربكم م حرب وعىلٰ لك لناسوا ،الوسيلة

 ضاةفيها مر نَّ إة فنيَّ البذه ه يموصيكم بتعظأُ  ،اوهفظة فاحبوصيَّ 

 م ففية، وصلوا أرحامكللوطأ لمعاش وثبوتاً ل اً قوامو ربِّ ال

ي بغلركوا العقوق والعدد، واتة يف اوزيادجل صلتها منساة يف األ

 نَّ إعطوا السائل فأُ ي وداعأجيبوا ال ،قبلكمهام هلكت القرون ففي

نة مااأل اءأدم بصدق احلديث ويكعليهام رشفا للحياة واملامت، ف

الناس  الف عىلٰ وا اخلأقلُّ  ،األعنييف  اللةة وجهمللت اي� فيهام نف نَّ إف

ة مَّ عالة ومكرمة لاصَّ ة للخبَّ يهام حمف نَّ إلوا عليهم باملعروف فوتفضَّ 

 يف مريه األفإنَّ  خرياً  دمحمّ ب وصيكمأُ  ينِّ إت، وة ألهل البيوقوَّ 

 لتيا الجامع هلذه اخلص هوو ،قريش والصديق يف العرب

نكره اللسان خمافة ن وأ جلناله اقبمر بأ وقد جاءكم ، صيكم هباأو

 يف لعزِّ وأهل العرب صعاليك ا نظر إىلٰ أ  ينِّ  لكألشنآن، وأيم اهللا

قوا دعوته وصدَّ  الناس قد أجابوا عفني منضاألطراف واملست

هبم غمرات املوت فصارت رؤس  موا أمره فخاضعظَّ ه ولمتك

ا إذو ،باً عفاؤها أرباوض راباً ا خورهود صناديدها أذناباً و يشقر

قد  ، لديهدهم منه أحظاهم وأبع ،ه أحوجهم إليهعلي ظمهمأع

  ، وأعطته قيادها ، الدهات له ب، وصفحمضته العرب ودادها

 ،وحلزبه محاةة وال هكم لمِّ أبيكم وأُ معارش قريش ابن  ونكم يادف

 الَّ إه  يأخذ أحد هبديوال،  رشدالَّ إال يسلك أحد سبيله  واهللا

 ،كفيته الكوايفري لختأ أجيل ويف ةمدَّ  يسان لنفد، ولو كسع

 مقالته.م عظِّ أشهد شهادته وأُ  ينِّ أ غري  ،عت عنه الدواهيولدف

رسول ومعه جعفر ابنه ب و طالببأ  اس: مرَّ ابن عبَّ وقال 

  صالة الظهر، وعيلٌّ  صيلِّ جد احلرام يُ املس يف وهو 9 اهللا

 مفتقدَّ  ،كعمِّ ناح ابن ج صلِّ  :فرقال أبو طالب جلعف ،عن يمينه

 قٰىض  ٰى حتَّ  9اهللا  ا خلف رسولواصطفَّ  عيلٌّ  رخَّ ر وتأفجع

 الب:بو طذلك يقول أ ويف ،الصالة

  ِب الزمان والنو لمِّ عند م   تيثق ا وجعفراً علي�  نَّ إ

  حسبي إىلٰ  ينتمأ و تاً ميِّ ترك أُ    ء إذاة العداعرضجعلهام أ 

  ن بينهم وأيبم يمِّ ألُ أخي    كاما ابن عمِّ وانرص ذالال خت

 ]]١٤١[ص [/

  و حسِب ذ يَّ خيذله من بن   وال خذل النبيَّ أ ال  اهللاو

  سِب يس أبو معتب بذي نل   أسلمناقد نا أبا معتب أ 

 : أيضاً وقال 

   اً دمّ حم نَّ أ الناس ليعلم خري 

  يح بن مريم املسو ٰى رسول كموس 

   تيا بهألذي ا مثل ٰى باهلد ٰى أت

  ويعصم  ياهللا هيدبحمد  كلٌّ ف 

   بكمكتا يفه تتلون كمنَّ إو

  املجمجم   حديثبصدق حديث ال 

   مواسلأ ا وجتعلوا هللا ند�  فال

  مبمظلليس  طريق احلقِّ  نَّ إف 

 حيده قوله:تو عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

  املعيد ياب واملبدلوهَّ هو ا   يس له رشيكالناس ل ليكم

  ه عبيدالسامء لحتت  ومن   السامء له بحقٍّ  وقومن ف

ء بتداعيد بعد االيه نَّ أ و ،ألنداد من دونهلع اوخد التوحيب قرَّ فأ

 لون أهفارق املسلم ٰى عنملوهبذا ا ،ٰى خروينشأ خلقه نشأة أُ 

 لية. اجلاه

 :رضته الوفاةوقد ح وقال 
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   هدهري مشاخل النبيِّ  بنرص يصوأُ 

  اساعبَّ  ما ابني وشيخ القوعلي�  

   حقيقته احلاميد سومحزة األ

  سااالبنه وودوا دذي نْ أ  وجعفراً  

   توما ولد يمِّ م أُ لك كونوا فداءً 

  أتراسا أمحد دون الناس يف نرص 

 : قال أيضاً و

 بقول يعننا وال يلدي   بنا ال مكذّ ابن نَّ أتعلموا أمل 

  مة لألراملعص ٰى ثامل اليتام   األنام بوجهه ييستسق بيضأ و

  ضلوفوانعمة  يف ندهفهم ع   اشم من آل ه  اهلالك هب يلوذ

  أ عن دونه ونقاتلا نطومل   داً حممّ  يزكذبتم وبيت اهللا نب

  نا واحلالئلأبنائ نونذهل ع   ع دونه رصنُ  ٰى تَّ مه حلِّ سونُ 

 : ل أيضاً وقا

   ٰى باهلد من جاء  رصيل دع نولون يق

  بغالم وغالب لنا غالب كلِّ  

   لنا  وأكفلنَّ  دأمح ليناإم وسلِّ 

  اتباملعول بق فلحت وال بنيناً  

   ونارصي فقلت هلم اهللا ريبِّ 

 

 

  ببن غال يباغ من لو كلِّ  عىلٰ  

فمن ، إيامنه  عىلٰ  بيات تدلُّ هذه األ ] وكلُّ ]١٤٢[[ص / 

 . ما قلناه علم فيهار تفكَّ من  وكلُّ لها مَّ تأ

 إىلٰ  ومت يبن أيب طالب ذا يلُّ قبل عأ :  اسوقال ابن عبَّ 

ل له ا إليه راجعون»، فقاوإنَّ هللا ا «إنَّ ل: قويوهو  باكياً  9 نبيِّ ال

 ٰى فبك ،مةي فاطمِّ ت أُ اتم :فقال ،»يا عيلُّ  هْ «مَ  رسول اهللا:

نت لك كا نْ إا ا إهنَّ مَ أ  ،يلُّ ا عك يمَّ رحم اهللا أُ قال: « ثمّ  9 النبيُّ 

نها  كفِّ ن فه وخذ ثويب هذي هذتي خذ عامم ،ا م� أُ قد كانت يل ا فم� أُ 

 فإيلَّ  يءأج ٰى جها حتَّ رِ ال ُخت و ،اسله غَ  سنَّ تحلالنساء ف رْ هام، ومُ في

 مُّ فاطمة أُ  خرجتة وأُ اعس بعد 9 وأقبل النبيُّ  قال: أمرها»،

ٰ صف ، عيلٍّ  ها مثل  لأحد قب عىلٰ  صلِّ  يُ مل صالةً  ليها النبيُّ ع ىلَّ

د مدَّ فترب دخل الق ة، ثمّ ريتكب عليها أربعني كربَّ  ة، ثمّ تلك الصال

ا  ي ،دخلا «يا عيلُّ  :قال ثمّ  كة،حر وال نيع له أنسمَ فلم يُ  ،هفي

: «يا قال له احتاج إليه افرغ ممَّ  فلامَّ لقرب، خال ادخل»، فداحسن 

 رصا ٰى حتَّ  زحف النبيُّ  مّ ث ،فخرجا ،خرج»اا حسن ي ،خرجا عيلُّ 

  ، رولد آدم وال فخد يِّ د سنا حممّ أ  ،«يا فاطمة: الق  عند رأسها، ثمّ 

 ييِّ د نبوحممّ  هللا ريبِّ : افقويل ِك بِّ ر نْ مَ  ري فسأالكِ منكر ونك أتاكِ  نْ إف

قال:   ثمّ  ي»، ي ووليِّ اممإلقرآن كتايب وابني ني واواإلسالم دي

 ىلٰ ع ٰى نيمرضب بيده ال ثمّ  ،ت»ثابة بالقول الت فاطمثبِّ  مَّ هُ «اللَّ 

يده لقد سمعت  ب دمّ قال: «والذي نفس حم ام، ثمّ فنفضه ٰى اليرس

فقال:  يارسبن  رامَّ ع ليهم إشاميل»، فقا ني عىلٰ تصفق يمية مفاط

 عىلٰ   تصلِّ مل صالةً يت عليها د صلَّ لق ،ي يا رسول اهللامِّ فداك أيب وأُ 

وهل ذلك  ،اناليقظبا ال: «يا أ ة، فقالأحد قبلها مثل تلك الص

 ريهمطالب ولد كثري، ولقد كان خ د كان هلا من أيبلق ؟ٰى نهي م

ين سووتكهم يععني وُجت شبِ انت تُ ، وكيالً قل ناوكان خري ثرياً ك

عليها أربعني  تربَّ ك مَ قال: فلِ  ،»شعثهمنني وتُ دهِّ وتُ هيم عرتُ و

ونظرت ني يمي إىلٰ  تفتُّ لا ،ر؟ قال: «نعم يا عامَّ ا رسول اهللاة يكبريت

 :تكبرية»، قال فٍّ ص ت لكلِّ ة فكربَّ املالئك من اأربعني صف� 

س لناا «إنَّ : الحركة؟ ق  أنني والك لع سمَ لقرب ومل يُ ا ك يفدفتمدُّ 

بعثها ي نْ أ  ريبِّ  طلب إىلٰ أ  فلم أزل ،قيامة عراةم الن يووَرش ُحي 

 ترأي ٰى رجت من قربها حتَّ ما خبيده  يسنف والذي سترية،

رجليها، ور عند ن نا ومصباحني معند يدهي نورحني من مصبا

 .ة»ساعال تقوم أنْ  ىلٰ إ ان هلالني بقربها يستغفرملوكَّ وملكيها ا

 نَّ إ ،رعامَّ «يا : الق  9 نبيَّ ال نَّ أ ر طويل  خرب آخيف يورو

 هلا مهاداً  دَ هِّ مُ ة واجلنَّباب من  هلا َح تِ وفُ  ،قفُ ة قد مألت األُ املالئك

 ]]١٤٣ص ني /[[ ان من رياحإليها برحي َث عِ وبُ ة، نَّمن مهاد اجل

ة من رياض  وضربها رة نعيم، وق ورحيان وجنَّ فهي روح ،ةاجلنَّ

 عىلٰ  يدلُّ ما  ومبعثه 9 يِّ نبب مولد النا يف باوقد ذكر »،ةجلنَّا

 شاء اهللا. منه إنْ  يلتمسفمن أراد فل ،لبطا إيامن أيب

  *   * * 

 هـ):٦٠٠(ت طريق ب عيون صحاح األخبار/ ابن عمدة 

أي :  ، قال لعيلٍّ ا طالب أب نَّ أ  ٰى ويرو ]]٦٤ص [[

باهللا  به، آمنتأ  «يال: نت عليه؟ قاأ  ن الذيي، ما هذا الدِّ يَّ بن

 نَّ إا مَ أ ال له: فق، يت معه هللا» صلَّ ه، واء بفيام جته ق صدَّ برسوله، وو

 مه». ري، فالزخ  إىلٰ الَّ إيدعو ال  داً حممّ 

  نهال بنال بن املد، عن العمّ ن حم بد اهللا يعب ٰى قال: ورو - ٧٦

نا أ « يقول: ا هللا، قال: سمعت علي� عبادة بن عبد ا عنعمرو، 

 الَّ إدي هلا بعيقوال ، يق األكربنا الصدِّ أ سوله، ور أخو وعبد اهللا

 ».سنني عت قبل الناس بسبي، صلَّ ياب مفرتكذَّ 
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 يامن أيبإ خلرب دليل عىلٰ هذا ا ويف :احلسنبن  ٰى ل حييقا

ه ال اره بأنَّ قرإه، وبلزوم ا ه علي� ه أمر ولدألنَّ ،  طالب

 ه.ة دعوابصحَّ  فواعرتاخري تسليم   إىلٰ الَّ إو يدع

 .9 لنبيُّ به ا ٰى تأ  ملايق صدسليم والتن هو التيامة اإليقوحق

*   *   * 

 : طالب  أيبما جاء يف ]]٤١٠ ص[[

م،قذكر وفاته وباإلسناد املن حنبل يف بسند امن م - ٨٥٢   دَّ

ثنا عبد قال ال حمّمد بن يونس حنبل، ق أمحد بن  اهللا بن: حدَّ

ثنا رش  ثقاي، نفد املجيد احلعبيك بن القريش، قال: حدَّ نا ل: حدَّ

ثنا: حقال، اءم البكَّ اهليث مرض أبو  لـامَّ ن أنس، قال: ت، عثاب دَّ

وقال: قل  9 النبيِّ  ي إىلٰ ت فيه، أرسلنذي ماضه الطالب مر

قطاف إيلَّ بعك]، وابعث [يطي فيني فإنَّ ربَّكيش ك أنْ ْدُع ربَّ اله: 

 يا عّم، إنْ  نت: «وأ 9 ة، فأرسل إليه النبيُّ من قطاف اجلنَّ

 عك».أطا  اهللاعت أط

: وله تعاىلٰ ري ق تفس لبي يفلثع اسريومن تف - ٨٥٣

 ا�س� َوا�س� 
َ
ون

ُ
 ابِق

ُ
 ابِق

َ
يف  ذكر الثعلبي ]١٠ [الواقعة: � ون

 هنَّ أو، أيب طالب  بن مري املؤمنني عيلِّ بأ ةا خمتصَّ هنَّ أ تفسريه: 

م ذكره يف دَّ وقد تقوساق احلديث، ، 9ل اهللا ل من آمن برسوأوَّ 

 .نني املؤم ريأمقب منا

أبا  نَّ أ  ٰى روقال: ويُ  ،ماملقدَّ  سنادباإلة: صَّ القخر آ قال يف مّ ث

ين ما هذا الدِّ  ،يَّ : أي بن ]]٤١١ص [[/ لعيلٍّ  الالب ق ط

فيام  قتهصدَّ باهللا ورسوله، و آمنت قال: «يا أبِت ؟ ليهعالذي أنت 

   إىلٰ الَّ إو يدعال  داً حممّ  نَّ إا أمَ  يت معه هللا»، فقال له:جاء به، وصلَّ 

 فالزمه. خري، 

 تفسري قوله يف سورة األنعام يف أيضاً لبي ر الثعوذك - ٨٥٤

َهوْ  :اىلٰ تع
ْ
ن
َ
 �َ وَُهْم �

َ
 ن

ْ
ُه َو�َن

ْ
هُ ن

ْ
 َ�ن

َ
ْون

َ
سناد باإل ]، ٢٦ :[األنعام أ

عبد مناف،  هطالب، واسم يف أيب: نزلت قال: قال مقاتل ،ماملقدَّ 

فاجتمعت  ،سالماإل وه إىلٰ دعب يطالان عند أيب ك لنبيَّ ا وذلك أنَّ 

 قال أبو طالب:ف ،دون سوء بالنبيِّ يري طالب أيب إىلٰ  يشقر

  عهملن يصلوا إليك بجماهللا و

 

 

  ب يف الرتاب دفيناغيَّ أُ  ٰى حتَّ  

  ضة اع بأمرك ما عليك غضصدفا 

 

 

  ك منك عيونابذا رَّ وق وأبرش 

 

   يك ناصحنَّ أ وتني وزعمت ودع

  اينل أمقب صدقت وكنت قدول 

   هنَّ أ  ال حمالة ت ديناً وعرض

  ة ديناالربيَّ  ديانري أ من خ 

ة وعطاء بن  خميرض مقاتل والقاسم بنقول  ل الثعلبي: وهذاقا

 .اس عبَّ  بنن اعالروايات  ٰى حد إدينار، و

حميدي احلديث  يحني للن اجلمع بني الصحوم - ٨٥٥

بن  عبد اهللاند يح من مسصحاري يف الالبخ فرادأ من  دي عرشاحلا

فقال: وقال عمر بن  يقاً تعل وأخرجهل: قا ،مدَّ د املقسناوباإلعمر 

نظر أ ناأ ول الشاعر وذكرت ق  امقال: ربَّ  ،يهبعن أ محزة، عن سامل، 

 زاب:مي جييش كلُّ  ٰى وما ينزل حتَّ  يستسقي 9 وجه النبيِّ  إىلٰ 

    بوجههالغامم  يبيض يستقأ و

  ألراملل عصمة ٰى امثامل اليت 

أخرجه قد : وقال ، طالبو قول أيبقال: وه ]]٤١٢ص [[/

 ،ر، عن أبيهادين بن عبد اهللا بن  من حديث عبد الرمحن سنادباإل

 ت.لبيا روذك ،طالب ل بشعر أيبثَّ ابن عمر يتمسمعت  ل:قا

 : وهي ،قلروفة عند أهل النوهذه القصيدة مع

   بأمحد فت وجداً لِّ لعمري لقد كُ 

  واصلامل احلبيب بَّ أحببته ُح و 

   هومحيتدونه  يسوجدت بنف

  الكالكلو ٰى الذرعنه ب رأتاود 

   هالأله  الدنيا مجاالً فال زال يف

  افل وزين املح ٰى ن عادمل وشيناً  

   ري طائشغ ما حاز رشيداً  حليامً 

  حلله اخللق ليس بامإيوايل  

   هبنرص العباد ده ربُّ يَّ وأ 

   باطلغريه حقُّ  يناً ظهر دأ و 

   بكذّ ننا ال ماب نَّ أ  واأمل تعلم

  باطلل األبقو  يعبأوال نايلد 

   الغامم بوجهه يبيض يستسقأ و

  املة لألرعصم ٰى امل اليتامث 

  به اهلالك من آل هاشم يلوذ 

 

 

  لعنده يف نعمة وفواض همف 
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   دحممّ  ٰى هللا يبزكذبتم وبيت ا

  نناضل دونه ونقاتل وملا 

   ع حولهرصنُ  ٰى حتَّ ه مسلِّ ونُ 

  لئا واحلالئنعن أبنا ونذهل 

هذه القصيدة  بن احلسن: ويف ٰى يال حيق  ]]٤١٣ص [[/

عنه  ٰى ثبت صدقه ونف، فقد أ )يناب لدذّ ال مك(نها قوله: ماء: أشي

 ديق.هو التصه يف لغة العرب يامن، ألنَّ اإل ذا هووه، بالكذ

ل وِّ بمتقس ، أي لي)بامحلله اخللق ليس إ يوايل(وقوله: 

له إ اىلٰ  تعاهللا نَّ أ قرَّ وأ  ،ل للكذبوِّ ل: املتقاملاح نَّ أل ،للكذب

 ة.انيَّ ا اعرتاف بالوحداخللق، وهذ

 وقوله:

  باطل ريه غحقُّ  ظهر ديناً أ و   هعباد بنرصال ربُّ  دهأيَّ 

ه، بنرص هبت تأييده لنبيِّ اد، وأثالعب ربُّ  تعاىلٰ  اهللا نَّ أفأثبت 

: وله تعاىلٰ خوذ من ق مأ ،و غري باطلوه قُّ احل دينه هو نَّ أ ظهر أ و

 َو ِ  اهُ
�

ي�  ي�
َ
كَ أ ِِه بِنَ  دَ

ْ
�  :٦٢[األنفال[ . 

ن معجزة  خبار عإهذا ، و)وجههغامم بال يستسقه ينَّ (إوقوله: 

 يف تصديق دعواه. يةيديه، وهذا غا ىلٰ ع هرظت وقتها مل حيرض

  ،)أبنائنا واحلالئل له ونذهل عن ع حورصنُ  ٰى حتَّ ( وقوله:

 . جلهادهد يف ااجل ذا غاية يف بذلوه

 لب ورسالته إىلٰ طا م أيبمن كالبل حن ره ابنما ذكو

يعك، ك يطربَّ  نَّ إشفيني في نْ أ ك ربَّ  عُ دْ ا( من قوله: 9 بيِّ الن

 نْ إ«: 9 إليه النبيُّ سل ، فأر)ةاف اجلنَّن قطماف بقط وابعث إيلَّ 

ه ألنَّ  ،نهاميإ دليل عىلٰ  من أدّل  فهذه أيضاً ، أطاعك» ت اهللا أطع

قبل دعائه، ا يرب�  له نَّ أ و ول،اء مقبله دع 9 نبيَّ ال نَّ أبف اعرت

أخرب به  بام ق أيضاً وهذا تصدي ه،نبيَّ يطيع ه نَّ أ ، وه أيضاً ربِّ ب واعرتف

فيها   دَ عِ وما وُ  ةوتصديق باجلنَّ ائه،يقبل دع تعاىلٰ  اهللا نَّ أ  9 النبيُّ 

 نَّ أو ،ةقطاف اجلنَّ من ل من حيث طلب قطافاً يم من املأكمن النع

 .ذلكفاعل لهو ال تعاىلٰ  اهللا

 ،أطاعك» اهللا أطعت  نْ إيف جوابه: « 9 نبيِّ قول الو

ه مر لأ و ل هإلجابة دعائه، ب اً وال ترك ،يه هو علعامَّ  له اً و هنيليس ه

 يدلُّ ما هو عليه،  ]]٤١٤ص [[/ قرار له عىلٰ إ، وعاىلٰ بطاعة اهللا ت

 َو�ِ : قوله تعاىلٰ عليه 
ْ
تَ تُ  ن

ْ
ه
َ
له وقو ،]٥٤نور: [ال وادُ ِطيُعوُه �

 : ىلٰ تعا
ْ
ُ يعُ تُطِ  َو�ِن

َ
 وا اَهللا َورَُسو�

َ
�ُ  ال

ْ
  ِمنْ  مْ  يَِلت

ْ
�

َ
ُ�ْم  لِ ا مَ أ

 
ً
ئا

ْ
�

َ
ل ة أهلكافَّ  عاىلٰ تهللا ن اوهذا خطاب م ،]١٤[احلجرات:  ش

 ذلك تعاىلٰ ام خاطبهم ب، وإنَّ هللا تعاىلٰ طاعة ا م الذين هم عىلٰ سالاإل

عة،  لطان اعليه ما هم م م عىلٰ ته ثبِّ يُ و يف طاعته، رغبةً م هديزي نْ أل

يطع   ن ملم  ىلٰ  إالَّ إ هاً يكن متوجّ لكان هذا اخلطاب مل ذلك وال ول

 .ىلٰ اهللا تعا

طاعه اهللا  أ ، عاىلٰ طاعته هللا تب 9 لنبيَّ ا نَّ أتعريض ب يضاً وفيه أ 

 بأوجز الكالم، وعىلٰ  طاعة اهللا عىلٰ  احلثِّ  عىلٰ  ه، وتنبيتعاىلٰ 

قم، تقم أ  نْ إ ك:لك لغريقو إىلٰ  ٰى تر ها، أَال ليستحقاق اجلزاء عا

 ينف بذلك مل يرد ني أعصك،تعص نْ إتطعني أطعك، و نْ إو

 عىلٰ زاء تحقاق اجلاس أراد به ذكر امله، وإنَّ الطاعة عن املقول 

املقول ثبات املعصية من إيرد به يف املعصية مل  كوكذل ،ته لهطاع

لك كون ذفي ،ذلك عىلٰ  تحقاق اجلزاءاس رام أراد به ذكوإنَّ  ،له

 اً وترهيب ،ستحقاق اجلزاء عليهاضع املو الطاعةيف  اً ترغيب القول

 ها.عن فعل يوضع النهصية ملاملع لفعل

أوضح من و جىلٰ أ نه يامإ أنَّ  ىلٰ ع أيضاً  دلُّ ه الثعلبي فيوما ذكر

 هللاابله: «يا أبة، آمنت يف جواب قو قوله له إىلٰ  ٰى تر ، أَال ءيش كلِّ 

اب: اجلوله يف ال فق  معه»، يتلَّ وص ،ء بهفيام جا تهق ورسوله وصدَّ 

 نَّ أه بقرارإ نَّ إف .لزمهفا ،خري  إىلٰ الَّ إ يدعو ال 9د حممّ  نَّ إا أمَ 

  ، ذي هو عليهين الالدِّ   مع رشحخري  إىلٰ الَّ إعو ال يد 9 داً حممّ 

 نَّ أل، لوباع الرسقرار باتِّ اإل يل عىلٰ دل الزمه، من أدّل قوله: ف ثمّ 

لولده طلب ام ، وربَّ فسهلن يرتضيه ما الَّ إ لدهخيتار لو نسان الاإل

النجاة  لنفسه، ولو علم أنَّ خلري من ا ا يطلبهم ة عىلٰ من اخلري زياد

ب ارتكا ، وهناه عنباعهمن اتِّ ر ولده حلذَّ  9 لنبيِّ ع ابا غري اتِّ يف

 ه.ين الذي ارتكبلدِّ ذلك ا

 :تعاىلٰ  لهة األنعام يف قوورس مقاتل يف تفسريه يفوقد ذكر 

 ُمْ وَه  
ْ
ن
َ
� 

َ
هُ �َ  َهْون

ْ
هُ وَ  ]]٤١٥ ص [[/ ن

ْ
 َ�ن

َ
ْون

َ
أ
ْ
اتل قال مق ، �َن

  طالب أيب ريش إىلٰ اس: اجتمعت قن عبَّ عن ابناده سإب

دياننا أفسد أ  ه قدفإنَّ  ،داً مّ م إلينا حمالب، سلِّ با طأ ا له: يا الووق 

 ت، ثمّ شئم بأهيِّ  ٰى تبنَّك يدوهذه أبنائنا بني ينا لنقتله، آبائ وسبَّ 

ة ل هلم: هل رأيتم ناق فقا  ،نًا مستحس كاند والولي رة بنعامعوا بد

هم فدخل هنض عن ثمّ  ،بداً أ  ال كان ذلك؟ لها فصيغري ت إىلٰ حنَّ

: يا  لة قريش له، فقال ، وقد علم مقاكئيباً رآه ف 9 النبيِّ  عىلٰ 

 قال: د ال حتزن، ثمّ مّ حم

   مهلن يصلوا إليك بجمعواهللا 

  ينااب دفيف الرت دوسَّ أُ  ٰى حتَّ  
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   ة غضاضعليك  ما  مركصدع بأفا

  ونامنك عيبذاك  وقرَّ  وأبرش 

   يك ناصحنَّ أ ت موزعوتني ودع

  يناكنت قبل أمولقد صدقت و 

   هنَّ أت بقد علم ناً يد وذكرت

  يناة ديَّ من خري أديان الرب 

ديق الرسول ص ت دليل عىلٰ  شعر، أدّل ول منه والهذا الق ويف

ه ناصحه، عم أنَّ ه زبأنَّ به، و افهعرتيان، وااألدخري  ينهد نَّ أب رهقراإو

ه برسول يامنإ الداللة عىلٰ  وضحمن أ  )لقد صدقتو(له: وقو

 به.اء وبام ج 9 اهللا

و وه )ا عليك غضاضةفاصدع بأمرك م(وله: ه بقلوأمره 

 : من قوله تعاىلٰ  مأخوذ
ْ
اْصَدع

َ
َ�رُ بِمَ  ف

ْ
ويف  ]،٩٤: رج[احل ا تُؤ

مل  فإنْ  ، عاىلٰ ت مر اهللاأل ضاهٍ إذ هو م  اف،العرتوا ةة النرصايهذا غ

اآلية أمر ه، فكذا ال يكون يف ل رأم )كفاصدع بأمر(له: يكن يف قو

اس ابن عبَّ قاتل والثعلبي وات مألبياهذه  فق عىلٰ تَّ ه، وقد ال

ذلك شهادة له  ار، ويفدين ة وعطاء بنيرضم بن حموالقاس

غري  قالةم و ذكرتوللناطقة، ا ليل شهادة ألفاظهادبه بتصديق

 ظم يف التبجيل،عن أوضح يف الدليل وأ لكا ب،تُ كُ هذه الاب أصح

أذكر فيه من ال  نْ أ صدر الكتاب يف ]]٤١٦ص [[/  رشطتامنَّ وإ

جاج، إذ  يلة اللقاطعة احلجاج، مز، لكوهنا ق شيئاً رُ لطُّ ذه اهغري 

 لثعلبي، فهذه عمدةا رية ومسند أمحد وتفسحاح الستَّ هي من الص

 م.سالب اإلتُ كُ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  ل الطربيسالفض)/ ٤(ج  انلبيع اجمم

 مْ وَهُ ]] ٣٠[[ص 
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ن
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َ
أ
ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
ون

ُ
ِلك

ْ
ه

ُ
� 

ْ
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 . ]٢٦: األنعام[ �ش

 ذَ ِخ . ومنه أُ نأياً  ٰى نأنأيت عنه أ  :د. يقالأي: البعاللغة: الن

 .ملاءله ا يدخئالَّ ت لحول البي جزاحلا ووهالنؤي: 

ُهْم  وَ  م ذكرهم، فقال: دَّ تقلذين ار افَّ عن الكُ  ٰى كنَّ : ثمّ ٰى املعن

 
ْ
ن
َ
وْ هَ �

َ
أ
ْ
ُه َو�َن

ْ
ن
َ
� 

َ
 ْون

َ
 ن

َ
هُ  �

ْ
باع ناس عن اتِّ أي: ينهون ال، ن

ن عن اب]] ٣١/[[ص  نه،م فراراً يتباعدون عنه و ،9 لنبيِّ ا

  : اهمعنل: ي. وقيدّ سُّ ن، والسفية، واحلند بن احلاس، وحممّ بَّ ع

ته، حَّ ص لوهبميف ق   يقعلئالَّ القرآن س عن استامع النا هونين

 .ائيبَّ ه اجلُ رتاقتادة، وجماهد، واخ عنه، ن استامعويتباعدوهنم ع

اس نعون النيم :ومعناه لب،طَّ عبد املبه أبا طالب بن  ٰى وقيل: عن

 ذا الوه ومقاتل. ا ال يتبعونه، عن عطو ،9 النبيِّ  ٰى عن أذ

عنها ر ا تأخَّ مها، ومما تقدَّ  ىلٰ فة عمعطواآلية ذه ه ، ألنَّ حُّ يص

 .9 ملعاندين للنبيِّ ا ارفَّ الكُ  يف ذمِّ   هايها، وكلُّ علعطوف م

  طالب،إيامن أيب عىلٰ   ثبت إمجاع أهل البيتوقد  هذا

 9 النبيُّ  رأمأحد الثقلني اللذين م ألهنَّ ة، حجَّ  وإمجاعهم

ذلك  عىلٰ  لُّ ويد .وا»تضلُّ  لن امهب كتمسَّ مت ه: «إنْ ولهبام بق كبالتمسُّ 

الفتح  يومفة قحا أبا بكر جاء بأبيه أيب نَّ أ : ابن عمر ما رواه أيضاً 

؟ ت الشيخ فآتيه ترك: أَال م، فقال فأسل 9هللا رسول ا إىلٰ 

ذي لاو ،يأجره اهللا تعاىلٰ  أردت أنْ  . فقال أبو بكر:ٰى كان أعمو

م بإسالي منِّ حاً فر الب أشدُّ ط م أيبسالكنت بإ انأل بعثك باحلقِّ 

 . ت»«صدق  :9 ك. فقالة عينمس بذلك قرَّ يب، ألتأ 

 أيب أوا ذبَّ ر لـامَّ اء قريش رؤس أنَّ ده الطربي بإسنا ٰى ورو

قريش  ٰى ئناك بفتالوا: جاجتمعوا عليه، وق  9 طالب عن النبيِّ 

نا  ليوتدفع إ ك،الوليد، ندفعه إلي نب ، عامرةوشهامةً  وداً وج االً مج

أبو فقال فنقتله!  نا،ه أحالمسفَّ ا، ومجاعتنق فرَّ خيك الذي أ  ابن

 عطيكم ابنيه، وأُ غذوفأ تموين! تعطونني ابنكمصفما أنطالب: 

 ال:بولده فأقتله، وق امرئ منكم  كلُّ  أِت فلي للونه، بفتقت

   املليِك  رسوَل  نا الرسوَل منع

  وِق ربلا ببيض تالال كلمع 

   ِك ليامل سوَل ر أذود وأمحي

  فيِق ه شعلياية حام مح 

، ٰىص  ُحت ال شهورةمه كثرية مإسال ه املنبئة عنوأشعار والهوأق 

 له:فمن ذلك قو

    داً حممّ ا وجدنا موا أنَّ  تعلأمل

  ِب تْ ل الكُ يف أوَّ  طَّ ُخ  ٰى ا كموسنبي�  

   أزره يس أبونا هاشم شدَّ أل

  وباحلرِب  نِ عابنيه بالط وأوٰىص  

 ن قصيدة:م وقوله

   مرءٌ محد أنت األقالوا و

  السبِب  ُف ضعي نِ للساا ُف خلو 

 ]]٣٢[[ص /

   هم قد جاءَ  دَ محأ  نَّ  إأَال 

  ِب م بالكذِ  يأِهت ومل بحقٍّ  
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 :9 زات النبيِّ الصحيفة، وهو من معجديث حقوله يف و

   ةً يف أمر الصحيفة عربقد كان و

  قوم يعجِب لاب  غائربَّ ما ُخي  ٰى مت 

   هموق هم وعقفر  منها كهللاحما ا

  ِب معرِ  احلقِّ اطق ا من نقموا نوم 

  قاً دِّ نا مصعبد اهللا فيابن  ٰى وأمس

 

 

  ِب معتَ  نا غريقومن م سخطٍ  عىلٰ  

 الصرب يفو باع النبيِّ تِّ ا أخاه محزة عىلٰ  حيضُّ  ةيف قصيد وقوله 

 طاعته:

  دين أمحدٍ  عىلٰ  ا يعىلٰ أب صرباً 

 

 

  اقت صابرفِّ ين وُ للدِّ  مظهراً  نوك 

  ك مؤمنٌ نَّ إ ين إذ قلَت رسَّ فقد  

 

 

  نارصا هللاِيف ا اهللاِ سولِ ن لرفك 

  قصيدة:يفوله وق  

   دٍ مّ حم لنبيِّ ا نرص قيم عىلٰ أُ 

  لِ والقنابِ قنا لاتل عنه باق أُ  

 :النبيِّ نرص  النجايش عىلٰ  حيضُّ وقوله 

   داً حممّ  بش أنَّ احلُ ليك م متعلَّ 

  ن مريمِ ب واملسيح ٰى ملوس رٌ زيو 

   ا بهأتيذي مثل ال ٰى دهب ٰى أت

  صمِ ر اهللا هيدي ويعبأم كلٌّ و 

   يف كتابكم نهتلوكم توإنَّ 

  مِ جِّ رَ املُ  ال حديث يٍث بصدق حد 

   ا وأسلموا ند� ا هللاوفال جتعل

  بمظلمِ  ليس قِّ احل طريَق  وإنَّ  

 :فاةته وقد حرضته الويَّ  وصوقوله يف

   هُ هدُ ري مشخلا النبيِّ  يص بنرصوأُ 

  ااسبَّ لقوم عخ اوشيا ابني لي� ع 

   قيقتهحزة األسد احلامي ومح

  يذودوا دونه الناسا  نْ أ  راً وجعف 

  وما ولدْت  يمِّ لكم أُ  ٰى كونوا فد

 

 

  أتراسا دون الناس أمحدَ  نرصيف  

 

، ورةجود يف قصائده املشهموا هو األبيات ممَّ ال هذه يف أمث

 تاب.الك اوخطبه، يطول هب  اه،ايووص

منه،  يقرب ، بل كانقطُّ  9 لنبيِّ أ عن اين مل أبا طالب أنَّ  عىلٰ 

 : بقوله يُّ نملعته، فكيف يكون ابنرصقوم يوخيالطه، و
َ
أ
ْ
 َو�َن

َ
ْون

هُ 
ْ
 ؟َ�ن

*   *   * 

 هـ):٦(ق  يسالفضل الطرب)/ ٧ (ج جممع البيان

 ل البيت أه أنَّ  عامذكرنا يف سورة األن دوق ]] ٤٤٨[[ص 

ت واياالر تظاهرت، وامً الب مات مسلأبا ط أنَّ  عىلٰ  واقد أمجع

ه قصديت ة عىلٰ ره الدالَّ أشعا من  ا هناك طرفاً دنبذلك عنهم، وأور

 سع لهمجيعه ال تتَّ ذلك  استيفاء فإنَّ  وتوحيده، 9 للنبيِّ 

 غريها أكثر من أنْ وك يف كتب املغازي ي من ذلالطوامري، وما رو

، 9 يَّ نباشف الك منيكاشف فيها ]] ٤٤٩ص /[[ ،ٰىص ُحي 

قصائده يف  إنَّ  الثقات: قال بعضو ه.توَّ ح نبصحِّ ويُ  ويناضل عنه، 

شعراء   وجه يفغربِّ السحر، وتُ  دقَ عُ  التي تنفث يف ٰى ناملع اهذ

ه مل خيرت متام يف أنَّ  من هذا. وال شكَّ  د وأكثربلغ قدر جملَّ ، يرالده

ادهم،  كيع وحسن تدبريه يف دف، هلم حاً صالاألعداء، است جماهرة

 ه بعد موته.ليإ أوهأجل ما ىلٰ ل إلجئوا الرسو يالَّ لئ

  * *   * 

 ـ):ه٦٦٤(ت  طاوسبن  عيلُّ )/ ١الطرائف (ج 

 :ن أيب طالب يف إيام ]]٤١٧[[ص /

  ،م وكفيله هنبيِّ  عمِّ  أيب طالب  ظاهروا بالشهادة عىلٰ ت مّ ث

 ،نهيامإلنة صحيحة املتضمِّ الألخبار ا ابووكذَّ  ،مات كافراً ه بأنَّ 

م ال ا أهنَّ الذين روو )ليهمع ت اهللاصلوا( همبيِّ هادة عرتة نوا شردُّ و

 معني عىلٰ لعرتة جمعلامء هذه ادت وج نيوإنَّ  ،مرهبِّ  كتاب نيفارقو

روا اهب كابالء األربعة املذوما رأيت هؤ ،طالب  أيب إيامن

ما زال الناس  و ،كابرةامل ه مسلم مثل هذهإنَّ  :فيمن قيل عنه

صفة  ه ليع ٰى أو ير ،لكبذ رب عنه خمربملن خين اإليامب ونيشهد

ة بروايهم بتُ أوردوا يف كُ  عض ماب ورد لكوسوف أُ  ،ناإليام يضتقت

بإيامن  حياً أو تلو حياً ترص  ٰى معنأو  ة لفظاً بار الدالَّ األخ رجاهلم من

 ست إالَّ لي ادهتم عليه بالكفرشه ويظهر لك أنَّ  ،طالب أيب 

 .بني هاشمأو ل ب أيب طال بن لولده عيلِّ  اوةً عد

ٍرو  َعمْ ْخبَاِر َأِيب ِب أَ تَاْوُه ِيف كِ َوَروَ  َما َذَكُروهُ َك َذلِ  َفِمنْ  - ٣٨٥

ِد بْ  يِّ ازَّ لبِْد اْلَواِحِد اِن عَ ُحمَمَّ اْلَعبَّاِس   َأِيب َعنْ  ،للَُّغِويِّ اِهِد الطََّربِ
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ا نَ َأْخَربَ وَ  :هُ َهَذا َلْفظُ َما  ،ْعَراِيبِّ َعِن اْبِن اْألَ  ،َب ِن َتْغلِ بْ  ٰى َد ْبِن َحيْيَ ْمحَ أَ 

دِ ال اْلَعِورُ  :َل َقا ،اْألَْعَراِيبِّ اْبِن ْغلُِب َعِن تَ   َواْلَوْعرُ  ،ءٍ لِّ َيشْ يُء ِمْن كُ رَّ

 اْبِن َربُ ِمَن اْلَعِوِر َخ وَ  :ْعَراِيبِّ ْبُن اْألَ َقاَل ا ،َوْحُش ْوِضُع املُِخيُف الْ املَ 

ِذْر عَ وَ  :ْت َنَزلَ  لـامَّ  :َقاَل  ،اسٍ بَّ عَ 
ْ
ن
َ
 تَ ِش�َ أ

َ ْ
 األ

َ
 ك

ْ
 �َ� َر�ِ ق

نَّبِيُّ َن الَكاوَ  :اسٍ َعبَّ  نُ َقاَل ابْ : [ ِيلٌّ َل عَ َقا ،]٢١٤ شعراء:[ال

يهِ  : ِيل  9َفَقاَل  ]،ِقِه َما َأَطاَق َالئِ  َوَكَرِمِه َوَخ َوَعبَِق ِمْن َسْمتِهِ  ،ُيَربِّ

 ،بِنيَ ْقرَ اْألَ  ]]٤١٨ /[[ص َعِشَريِيتَ  ْنِذرَ أُ  ْد ُأِمْرُت َأنْ قَ  ،ا َعِيلُّ «يَ 

ْم  ْدُهتُ «َفَعدَ :  ِيلٌّ عَ  َقاَل ، ًام»ِيل َحلْ ْخ َواْطبُ  ،ماً َطَعا َفاْصنَْع ِيل 

ْنيِ َأْو نًَا َيْكِفي ِالثْ َطَعامْعُت الطََّعاَم «َفَصنَ: َقاَل  ،َني»عِ بَ َفَكاُنوا َأرْ 

ًة  يَّ َذ َشظِ َخ َفأَ «: َقاَل  ،» َهاتِهِ  :9 ٰى فَ طَ َقاَل ِيلَ املُْص «فَ  :َقاَل  ،»ةٍ َثَالثَ 

«َوَأْعَدْدُت : اَل قَ  ،ْفنَِة»اْجلَ  َوَجَعَلَها ِيف  ،نِهِ نَااَها بَِأْس َفَشظَ  َن اللَّْحمِ مِ 

ُه َقْد نَّ ْعَلْمتُُهْم أَ َفأَ  ،اْلَقْومِ  ُت إَِىلٰ «َوَمَضيْ : َقاَل  ،ِمْن َلبٍَن» اُعس�  مْ َهلُ 

وا  يَ َوَملْ ُلوا َأكَ وَ  «َفَدَخُلوا :َقاَل  ،اٍب»َرشَ اُهْم لَِطَعاٍم وَ عَ دَ  مُّ
 نِْصَف ْستَتِ

ُكُل ِمثَْل  أْ يَ َواِحِد ِمنُْهْم بِالْ  َوَلَعْهِدي«: َل َقا ،َتَضلَُّعوا» ٰى َحتَّ  الطََّعامِ 

 ٰى ُبوا َحتَّ «َفَرش : اَل قَ  ،ُت بِاللَّبَِن»َتيْ «ُثمَّ أَ : اَل قَ  ،ُه»لطََّعاِم َوْحدَ َذلَِك ا

َذلَِك  ِمثَْل  ُب ْرش ْم َوْحَدُه يَ نْهُ  مِ َواِحدِ الْ بِ  َوَلَعْهِدي «: َقاَل  ،»ُعوالَّ َتَض 

»َف اَلُغوا نِْص َما بَ «وَ : َقاَل  ،بَِن»اللَّ  اَد َأْن َأرَ  فلامَّ  ، َقامَ مَّ ثُ « :َقاَل ، ْلُعسِّ

َض  مَ َيتََكلَّ   ُثمَّ  ؟اْوَتنَعَ دَ َذا َأِهلَ  : َقاَل فَ ، )اهللاَِلَعنَُه (ٍب َأُبو َهلَ َعَليِْه اْعَرتَ

ُقوا ُكلُّ َتفَ َقاُموا وَ فَ  ،واُقومُ  :ُثمَّ َقاَل  ،ةٍ مَ لِ ُه بِكَ مَ َال َأْتبََع كَ  : اَل قَ ، ْم»هُ رَّ

َعاِم لَِك الطَّ ذَ  نَْع ِيل ِمثَْل اْص  ،َيا َعِيلُّ  :َل ِيل ااَن ِمَن اْلَغِد قَ كَ  فلامَّ «

: َقاَل  ،اَلتِِه» بِِرَس مْ هِ  إَِليْ َمَضيُْت وَ  «َفَصنَْعتُهُ : َقاَل  ،»اِب َوالرشَّ 

ُبوا َقامَ وَ َكُلوا أَ  فلامَّ  ،يْهِ لَ إِ ُلوا ْقبَ أَ «فَ   ،مَ تََكلَّ لِيَ  9اِهللا وُل َرُس  َرشِ

:  و َطالٍِب َقاَل َلُه َأبُ «فَ : َقاَل ، »)اهللاِنَُه عَ لَ ( َضُه َأُبو َهلٍَب َفاْعَرتَ 

:  و َطالٍِب اَل َأبُ قَ  «ُثمَّ  :َل َقا، »؟اَما َأْنَت َوَهذَ  ،رُ ْعوَ ا أَ ْسُكْت يَ أُ 

ا  يَ  ُقمْ  : 9 بِيِّ مَّ َقاَل لِلنَّثُ  ،َلُسوا«َفجَ : اَل قَ ، ٌد» َأحَ َمنَّ ُقوَال يَ 

اِدُق َفإِنََّك الصَّ  ،ْغ ِرَساَلَة َربَِّك لِّ بَ وَ  ،ْم بَِام ُحتِبُّ َفتََكلَّ  ،يَسيِّدِ 

ُق»املُ   َهَذا  َوَراءَ ْم إِنَّ كُ  لَ ْو ُقْلُت ْم لَ تُ َأَرَأيْ  :َهلُمْ  9اَل َفقَ «: َقاَل ، َصدَّ

ُقوينِّ ْم تُ يُْكْم َأُكنْتُ لَ ِغَري عَ ُد َأْن يُ ِريًا يُ َجيْش لِ بَ اْجلَ   ا«َفَقاُلو: َقاَل ، »؟َصدِّ

اِدُق» َك َألَْنَت اْألَِمنيُ إِنَّ َنَعْم  :ُكلُُّهمْ  وا دُ َوحِّ فَ  : اَل َهلُمْ «َفقَ : اَل قَ ، الصَّ

 َدادَ نْ ِه اْألَ ذِ ا هَ َواْخَلُعو ،ْخَالصِ بِاْإلِ  هُ دَ وُه َوحْ اْعبُدُ وَ  ،اْجلَبَّارَ اهللاَ 

وا َواْشهَ أَ وَ  ،َجاَس اْألَنْ   ،اْخلَْلِق  َوإَِىلٰ  إَِليُْكمْ  اهللاِوُل َرُس ِبَأينِّ  ُدواقِرُّ

ْنيَ إِينِّ َقْد ِجئْتُُكْم فَ  ُفوا ُموا َواْنَرص َقا«فَ  :َقاَل ، ِخَرِة»ا َواْآل بِِعزِّ الدُّ

 يِث َأِيب ْفِظ َحدِ  لَ آِخُر َهَذا  ،»مْ ِمَلْت فِيهِ َقْد عَ  ْوِعَظةُ املَ  نَّ أَ َوكَ  ،مْ هُ ُكلُّ 

اِهدِ ٍرو اَعمْ  ]]٤١٩[[ص /  .لزَّ

هذا  إالَّ  يكن أليب طالب  ولو مل :حمودل عبد املقا

 ،تأدية رسالته من 9 ب يف متكني النبيِّ ه سبَّ وأنَّ  ،احلديث

 )قصدَّ امللصادق ك افإنَّ  ،كغ رسالة ربِّ وبلِّ ( :ه بقولهحيرصوت

أمره  اللةوج ،مأهل اإلسال ىلٰ ه عيم حقِّ وعظ ،هبإيامن هداً لكفاه شا

 ،إيراد حديث سواه ا حاجة إىلٰ ما كان لنو ،دار املقامويف  يف الدنيا

 .اها ذكرنة مليف احلجَّ  اً  نورد األحاديث استظهارامنَّ وإ

ْنيَ ْمِع بَ اِب اْجلَ تَ ِيف كِ  يِْديُّ مَ ْحلُ َك َأْيضًا َما َذَكُرُه الِ ذَ َفِمْن  - ٣٨٦

ْن َعَرشَ مِ  ِين يِث الثَّادِ  ُعَمَر ِيف اْحلَ ْبنِ  اهللاِ ِد َعبْدِ ُسنَ مُ  ِيف َحْنيِ ِحيالصَّ 

َعْن  ، َساملٍِ َعنْ  ،ُر ْبُن َمحَْزةَ َوَقاَل ُعمَ  :َقاَل  ،قاً يلِ  اْلبَُخاِريِّ َتعْ دِ إِْفَرا

َام َذَكرْ  :َقاَل  ،يهِ بِ أَ  اعِ ْوَل ال قَ ُت ُربَّ  :رِ شَّ

    ِههِ َوْج ُم بِ َام ْلغَ ا ٰى تَْسقَ يَُض ُيْس َوَأبْ 

  َراِملِ  لِْألَ ِعْصَمةٌ  ٰى تَامَ ْليَ يُع اَربِ  

 .الٍِب طَ ْوُل َأِيب َوُهَو قَ 

ْسنَاِد ِمنْ ْخرَ َوَقْد أَ  ْبِن  اهللاِ ْمحَِن ْبِن َعبْدِ الرَّ   َحِديِث َعبْدِ َجُه بِاْإلِ

ٍب الِ  طَ ِر َأِيب عْ بِِش تََمثَُّل ُعَمَر يَ  اْبَن ُت َسِمعْ  :َقاَل  ،يهِ بِ َعْن أَ  ،ِدينَارٍ 

َواِة ِألَِيب وَرٌة َبْنيَ ٌة َمْشهُ يدَ َوِهَي َقِص  -َت َذَكَر اْلبَيْ وَ  - َقاَل  َحيُْث    الرُّ

 :َوِهَي َهِذهِ ، الٍِب طَ 

   دَ ْمحَ ْفُت َوْجدًا بِأَ ْد ُكلِّ َلَعْمِري َلقَ 

  اِصلِ وَ  املُ ْحلَبِيِب  ابَّ َوَأْحبَبْتُُه ُح  

   هُ يْتُ َفَحمَ  هُ ونَ دُ  يسبِنَفْ  َوَجْدُت 

رَ ُت َعنَْفعْ َوَدا    َكَواِهلِ َوالْ  ٰى ُه بِالذُّ

   َهاْهلِ ْنيَا َمجَاًال ِألَ َل ِيف الدُّ َفَال َزا

  ملََحافِلِ َن اَوَزيْ  ٰى  َعادَ َوَشيْنًا ملَِنْ  

   شٍ يِ اَرِشيدًا َحاِزمًا َغْريَ طَ  َحلِيامً 

  ِحلٍ يَْس بَِام ْلِق لَ َلَه اْخلَ إِ َواِيل يُ  

   هِ ْرص ِد بِنَبَابُّ اْلعِ ُه رَ دَ َفَأيَّ 

   َباطِلٍ ُه َغْريُ قُّ  ِدينًا َح ْظَهرَ َوأَ  

ٌب  َأنَّ  َأَملْ َتْعَلُموا    اْبنَنَا َال ُمَكذَّ

  َباطِلِ اْألَ  بِِدينِ   َنْرَىضٰ َال َلَدْينَا وَ  

   َوْجِههِ بِ ْلَغَامُم ا ٰى قَ ْس َوَأْبيَُض ُيْستَ 

  َراِملِ لِْألَ ٌة ِعْصمَ  ٰى امَ ُل اْليَتَ ثَِام  

  ِشمٍ ْن آِل َهاُك مِ بِِه اْهلُالَّ  َيُلوذُ 

 

 

  لِ َواِض ِيف نِْعَمٍة َوفَ  ْم ِعنَْدهُ َفهُ  
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   اً دَ مَّ ُحمَ  ٰى اْلبَيِْت نرب َكَذْبتُْم َوَربِّ 

  ْل ُنَطاِعْن ُدوَنُه َوُننَاِض  لـامَّ وَ  

 ]]٤٢٠ص [[/

   هُ لَ َع َحوْ ُنْرص  ٰى َحتَّ لُِمُه ْس َونُ 

  َواْحلََالئِلِ نَائِنَا بْ َعْن أَ  َهَل َنذْ وَ  

  َقاَل ِيف َتْفِسريِ  ،هِ ْفِسريِ ْعَلبِيُّ ِيف تَ َواُه الثَّ َك َما رَ َذلِ َوِمْن  - ٣٨٧

  :َىلٰ اَقْولِِه َتعَ 
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ْبِن اهللاِ ْن َعبِْد عَ ، ]٢٦ :نعام[األ � ون

َيا َأَبا  :اُلوا َلهُ َوقَ ، َأِيب َطالٍِب  َرْيٌش إَِىلٰ َمَعْت قُ ْجتَ ا :َقاَل  ،اسٍ َعبَّ 

د َسلِّمْ  ،الٍِب طَ  َهِذِه وَ  ، نَاتَ َوَسبَّ آِهلَ  ، نَانَ اإِنَُّه َقْد َأْفَسَد َأْديَ فَ  ، اً إَِليْنَا ُحمَمَّ

ِْم ِش نَّ بِأَ َتبَ  ْيَك  َيدَ ْنيَ بَ  ْبنَاُؤَناأَ  اَن َوكَ  ،لِيدِ ْبِن اْلوَ َة بُِعَامرَ ْوا ُثمَّ َدعَ  ،ئَْت هيِّ

َال  ؟َهايلِ َفِص َغْريِ  ْت إَِىلٰ ْم َناَقًة َحنََّهْل َرَأْيتُ  :َل َهلُمْ اَفقَ  ،ُمْستَْحَسناً 

 ،يباً َكئِ آُه َفرَ  ،9 يِّ النَّبِ  َىلٰ َخَل عَ َفدَ  ،مْ هُ  َهنََض َعنُْثمَّ  ،داً َكاَن َذلَِك َأبَ 

دُ َيا ُحمَ :  َفَقاَل  ،َرْيشٍ بَِمَقاَلِة قُ  َقْد َعلِمَ وَ   :اَل ُثمَّ قَ  ،َحتَْزنْ َال  ،مَّ

   ِهمْ َليَْك بَِجْمعِ َلْن َيِصُلوا إِ اهللاِ وَ 

اِب َدفِيناسَّ وَ أُ  ٰى َحتَّ   َ   َد ِيف الرتُّ

   اَضةٌ َك َغَض ا َعَليْ مَ  ْع بَِأْمِركَ ْصدَ افَ 

  َك ُعيُونانْاَك مِ بِذَ  رَّ قَ وَ  ْبِرش أَ وَ  

   يَك َناِصحِ نَّ َكْرَت أَ ي َوذَ َوَدَعْوَتنِ 

  بُْل َأِميناقَ نَْت َقْد َنَصْحَت َوكُ َولَ  

   هُ َعلِْمُت بَِأنَّ  دْ َت ِدينًا قَ َوَذَكرْ 

  ِدينا ةِ يَّ ْن َخْريِ َأْدَياِن اْلَربِ مِ  

ِة ِص  َىلٰ عَ َفَق تَّ  اَأنَُّه َقدِ َلبِيُّ الثَّعْ  ٰى َوَروَ  ْن اْألَْبيَاِت عَ  ْقِل َهِذهِ نَ حَّ

 ،ةَ ُم ْبُن ُحمَيِْرصَ ِس اْلقَ اوَ  ،سٍ ْبُن َعبَّااهللاِ َوَعبُْد  ،ُمَقاتٌِل  ٍب ِيب َطالِ أَ 

 . ْبُن ِدينَارٍ  ءُ َوَعَطا

  ِهنَاَيةُ (ْسُمُه ا ِه ِيف كِتَاٍب ادِ نَإِْس ْن َذلَِك َما َرَواُه بِ َومِ  - ٣٨٨

ُسولِ اِقِب آِل نَِيف مَ  ْؤلِ لسُّ اَيُة َغاوَ  الطََّلِب  ِهْم ائِ ْن ُفَقهَ ٌل مِ َرجُ  )الرَّ

ٍد  نِ ُن َعِيلِّ بْ اْسُمُه إِْبَراِهيُم بْ  ْذَهِب َحنْبَِيلُّ املَ  َلَامئِِهمْ َوعُ  ُحمَمَّ

ي  ،هِ يَفقِ الْ  يِّ اْألَْزدِ  اهللاِِد ِيب َعبْ أَ  ِن َعِيلِّ ْبنِ بْ  َسنِ اْحلَ  َيْرَفُعُه إَِىلٰ  ،ِريُّ نَوَ الدِّ

ِد اْلَكِريِم َعْن َعبْ  ،نِي َأِيب ثَ َحدَّ  :اَل قَ  ،ٍح ُد ْبُن َصالِ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ  :َقاَل 

ْبُن اهللاِ ْيضًا َعبُْد ا أَ َثنََوَحدَّ  :ْذُكورُ ملَ ُن َعِيلِّ اَوَقاَل اْحلََسُن بْ  .يِّ َزرِ اْجلَ 

ِقيُّ الْ  َمرَ عُ   اْبنِ  َعنِ  ،وساطْن عَ  ،يِّ  اْجلََزرِ ْلَكِريمِ َعبِْد ا َعنْ  ،َربْ

َع نُْه َمْوِض َخْذَنا مِ أَ   َطِويٌل ِديُث ]] َواْحلَ ٤٢١[ص /[ ،بَّاسٍ عَ 

َمَرِين بِإِْظَهاِر ْد أَ قَ  اهللاَ«إِنَّ : اسِ بَّ َقاَل لِْلعَ  إِنَّ النَّبِيَّ  : يهِ فِ ُقوُل يَ  ،اْحلَاَجةِ 

ْبَن َيا ا :اُس بَّ اْلعَ  َلهُ اَل َفقَ  ،»؟َدكَ َفَام ِعنْ ،بََأِين اْستَنْوَ  ْد َأْنبََأِين قَ وَ  ،ِريَأمْ 

َوإِْن َكاَنْت  ،َك َأبِي َحَسدًا لُِوْلدِ   النَّاسِ شًا َأَشدُّ َريْ َأنَّ قُ  َلمُ َتعْ  ،َأِخي

ةُ كَ   اْخلَْصَلةُ َهِذهِ  اِهيَُة اْلعَ لطَّامَّ  ااَنِت الطَّامَّ  نْ َوُرِمينَا عَ  ،ءُ ْظَام ُء َوالدَّ

َك عَ  ْب بِنَا إَِىلٰ كِِن اْقَرتِ لَ وَ  ، تاً َصلْ فًا ا َنْس ونَ فُ َواْنتََس  ،َواِحَدةٍ َقْوٍس  مِّ

َال وَ َك َال َخيُْذلْ َك َفإِْن َال َينُْرص  ،َامِمَك اَن َأْكَربَ َأعْ إِنَُّه كَ فَ  ،َطالٍِب  َأِيب 

ا مَ  ، َوَخَرباً َلظِنَّةً َلُكَام  إِنَّ  :الٍِب َقاَل طَ ا َأُبو َرآُمهَ  فلامَّ  ،يَاهُ َفَأتَ  ،َك مُ لِّ ُيَس 

َفُه ا؟ ا اْلَوْقِت  َهذَ ِيف َام بِكُ  َجاءَ  َوَما   ،9لنَّبِيُّ اَل َلُه اقَ  اُس َماْلَعبَّ َفَعرَّ

ُرْج َيا اْبَن ْخ أُ  :َلهُ َل َوَقا لٍِب َطاُبو َليِْه أَ َفنََظَر إِ  ،ْلَعبَّاُس اُه بِِه َأَجابَ 

 َيْسُلُقَك  َال  هللاِاوَ  ،باً أَ  ْعَىلٰ َواْألَ  ،ْزباً نِيُع حِ َواملَ  ،اً  املَنِيُع َكْعبَك َفإِنَّ  ،َأِخي

َلنَّ اهللاِ وَ  ،ِحَدادٌ  َبتُْه ُسيُوٌف َواْجتَذَ  ،ٌن ِحَدادٌ ْلُس َقتُْه أَ َسلَ  لَِساٌن إِالَّ   َلتَُذلَّ

 ،يعاً َمجِ  َرُأ اْلكِتَاَب قْ َأِيب يَ َوَلَقْد َكاَن  ،َهاِحلَاِضنِ  مِ ُذلَّ اْلبُهَ ُب َعرَ َلَك الْ 

اَن مَ لَِك الزَّ ُت ذَ َأينِّ َأْدَركْ َلَوِدْدُت  ، ي�ابِ َلنَبِي  ُصلْ ِمنْ  إِنَّ  : َقاَل  َوَلَقدْ 

 .ْلِدي َفْليُْؤِمْن بِهِ  ِمْن وُ َمْن َأْدَرَكهُ فَ  ،ُت بِهِ َفآَمنْ

َساَلِة َعقِ َنبِيِّهِ  ارِ َفَة إِْظهَ  ِص َكرَ ُثمَّ ذَ    ،هُ لَ ِم َأِيب َطالٍِب يَب َكَال ْم لِلرِّ

ٰ  دْ َوقَ  ،َهاَدتِهِ وَرَة َش َوُص   ،هُ َمعَ  َجيُة َفَصلَّْت اَءْت َخدِ َوجَ  ،هُ ْحدَ وَ  َصىلَّ

ٰ اَء َعِيلٌّ جَ  ُثمَّ   . َمَعهُ   َفَصىلَّ

َخمْ َوَزادَ  ِيب اُه َعْن أَ وَ ًا آَخَر رَ يْتاِب بَ ْكتَ يُّ ِيف كِتَاِب اْألَ َرش  الزَّ

 :َطالٍِب 

   هُ نَّ َال َحمَاَلَة إِ  اً ينْضَت دِ َوَعرَ 

يَّ الْ ِن  َأْدَياِمْن َخْريِ     ا ِدينِة َربِ

   ةبِّ ِري َس َمُة َأْو ِحَذاَال املََال َلوْ 

  َذاَك ُمبِيناي َسِمحًا بِ َوَجْدَتنِ لَ  

 ،ْذُكورِ تَاِب املَ ْلكِ َصاِحُب ا نْبَيلُّ ُه اْحلَ َذلَِك َما َذَكرَ  ِمنْ وَ  - ٣٨٩

ِد ْبِن إِْس ُحمَ  ِه إَِىلٰ بِإِْسنَادِ  ٍب ُمعَ  ْبنِ  َريةَ غِ  مُ ْبنِ اهللاِ  ْن َعبْدِ عَ  ،اَق حَ مَّ   ، قِّ

[ص  َأنَّ /[َفَظنَّ  ،9 هللاِاَرُسوَل  ٍب َد َأُبو َطالِ َفقَ  : َقاَل 

َيا   :َفَقاَل  ،ِشمٍ َبنِي َها َث إَِىلٰ َفبَعَ  ،اْغتَاَلُه َفَقتََلهُ  ُقَرْيشٍ  َبْعَض  ]]٤٢٢

لُّ  كُ ُخذْ أْ ْليَ فَ  ،هُ دًا َفَقتَلَ ُحمَمَّ  اْغتَاَل   َبْعَض ُقَرْيشٍ نَّ أَ  َأُظنُّ  ،َبنِي َهاِشمٍ 

ِء يٍم ِمْن ُعَظَام َجنِْب َعظِ  ْس إَِىلٰ ْجلِ َوْليَ  ،ِرَمةً  َحِديَدًة َصاٍد ِمنُْكمْ َواحِ 

ُجَل اِحٍد ِمنُْكُم الرَّ ْل ُكلُّ وَ تُ َفْليَقْ  ؟داً ُحمَمَّ ْبِغي أَ  :َفإَِذا ُقْلُت  ،ْيشٍ ُقرَ 

 َوُهَو ِيف  ،ٍب الِ طَ ِيب  أَ عُ َمجْ  9اهللا   َرُسوَل َوَبَلغَ  .َجانِبِهِ  ي إَِىلٰ ذِ الَّ 

َفاَبيٍْت عِ  ُبو َرآُه أَ  فلامَّ  ،ْسِجدِ َو ِيف املَ الٍِب َوهُ ا طَ َأبَ  ٰى تَ َفأَ  ،نَْد الصَّ

  ُت َظنَنْفَ  ،داً َفَقْدُت ُحمَمَّ  ،ُقَرْيشٍ  َرش عْ َيا مَ  :َقاَل  ُثمَّ  ،ِدهِ َطالٍِب َأَخَذ بِيَ 

َذ ْن َيْأُخ َهاِشٍم أَ نِي  بَ ِمنْ  ىتً  فَ َمْرُت ُكلَّ َفأَ  ،هُ اْغتَالَ  َأنَّ َبْعَضُكمْ 



 ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (  ......................................................................................................... ٣٩٨

َأْبِغي  :َذا ُقْلُت َفإِ  ،ُكمْ َعظِيٍم ِمنْ ُهْم إَِىلٰ اِحٍد ِمنْوَ  لَِس ُكلُّ َجيْ وَ  ،َحِديَدةً 

ُجَل الَّذِ ِحٍد ِمنُْهُم اَواُكلُّ تََل قَ  ؟داً مَّ ُحمَ   َفاْكِشُفوا ِيل  ،هِ َجنْبِ  ي إَِىلٰ لرَّ

  ، هيِمْ امَّ ِيف َأْيدِ َهاِشٍم عَ  َف َبنُوَكَش فَ ، َهاِشمٍ ي َبنِ يُكْم َيا  َأْيدِ َعامَّ ِيف 

ُثمَّ  ،9 اهللاُِقَرْيٌش َرُسوَل  َها َهاَبْت َفِعنْدَ  ،َك َذلِ  إَِىلٰ  ُقَرْيٌش  ْت َفنََظرَ 

 :َطالٍِب َيُقوُل و َأ َأبُ ْنَش أَ 

   ُث َحلَّْت يْ شًا َح ْغ ُقَريْ َأَال َأْبلِ 

  وُر نَْها ُغرُ ائٍِر مِ لُّ َرسَ كُ وَ  

   َغاِدَياٍت  َوابِِح الضَّ  وَ َفإِينِّ 

َفافِ ُلو َوَما َتتْ   هُ َرةُ السَّ   وُر  الشُّ

ٍد رَ  ِآللِ     اٍع َحِفيظٌ ُحمَمَّ

ْدُر   مِ ي َوالِمنَِّوَودَّ الصَّ   ريُ ضَّ

   ِديَرِمحِي َوُولْ  ْسُت بَِقاطِعٍ َفلَ 

ْت َمَظاملَِهَ َج  َوَلوْ     ورُ اْجلَزُ  ارَّ

   ْهرٍ َء فِ نَاْم َأبْ هُ عُ َيْأُمُر َمجْ أَ 

ٍد َواْألَ بَِقتِْل      ُزورُ ْمرُ ُحمَمَّ

   َرْت ُقَرْيٌش يَك َال َظفِ  َوَأبِ َفَال 

  ِشريُ تُ  َلِقيَْت َرَشادًا إِذْ  َوَال  

    ِمنِّيُنوَط اْلَقْلُب ي وَ  َأِخ بنِيَّ 

  َغَدٌق َكثِريُ  هُ ؤُ َما َأْبيَُض وَ  

ارَ  انُ  اْلِوْلدَ َبْعَدهُ  ُب َيْرش وَ     ي�

نَُد َقدْ َأْمحَ وَ     ُه اْلُقبُوُر  َتَضمَّ

   َيص ِف َبنِي قُ ْنِف َأنْ ْألَ ا اْبَن اَأيَ 

  َك اْلَقَمُر املُنِريُ َأنَّ َجبِينَكَ  

ِة الطََّلِب يَ اِب ِهنَاِحُب كِتَ  َصابَيلُّ َما َرَواُه اْحلَنْ َك لِ  ذَ نْ َومِ  - ٣٩٠

 :ُل َيُقو ٍب َبا َطالِ  أَ ْعُت َسمِ  :اَل قَ  ،إِْسنَاِدهِ ْؤِل بِ ِة السُّ ايَ َوغَ 

َثنِي ٌد اْبنُ ُحمَ  َحدَّ بَِم  : َلهُ ُت ُقلْ  : َقاَل  ،َصُدوقاً  اهللاِاَن وَ َوكَ  ،ِخي أَ مَّ

دُ يَ ُبِعثَْت  يتَاِء إِ وَ  ،َالةِ اِم الصَّ َوإِقَ  ،امِ «بِِصَلِة اْألَْرحَ : اَل قَ ؟ ا ُحمَمَّ

َكاةِ   .»الزَّ

اِب  ِحُب كِتَ َصا اهُ ا َروَ  مَ لَِك َوِمْن ذَ  - ٣٩١]] ٤٢٣[[ص /

ؤْ َغايَ ِة الطََّلِب وَ ِهنَايَ   :َقاَل  ،لثََّقِفيِّ اْبِن ُعَمَر ُعْرَوَة  اِدِه إَِىلٰ بِإِْسنَ لِ ِة السُّ

 : َيُقوُل ْألَِمنيَ َن َأِخي اَسِمْعُت ابْ  :َقاَل   ٍب َطالِ  ْعُت َأَبامِ َس 

َب ُفْر فَ َال َتكْ وَ  ،ْشُكْر ُتْرَزْق ا«  .»تَُعذَّ

 َىلٰ اِدِه إِ ْسنَُبوِر بِإِ ملَزْ ُب اْلكِتَاِب ااُه َصاحِ  َما َروَ لَِك ْن ذَ َومِ  - ٣٩٢

اَدُه َفعَ  َمِرَض ا َطالٍِب بَ َأنَّ أَ  ِن َعبَّاسٍ بْ َعِن ا ،ْريٍ ْبِن ُجبَ  َسِعيدِ 

 .9 النَّبِيُّ 

 َليْهِ  إِ ارِ تَاِب املَُش  اْلكِ  ِيف بَيلُّ نْ اْحلَ اُه َأْيضاً وَ َك َما رَ ِمْن َذلِ وَ  - ٣٩٣

اَرَض عَ  : َقاَل  ،  َعبَّاسٍ ْبنِ َعِن ا ،ٍح ِرَيااِء ْبِن َأِيب َعطَ  َىلٰ نَاِدِه إِ إِْس بِ 

َيا  اهللاَُوَجَزاَك  ،مٌ َرحِ  َلتَْك «َوَص  :اَل قَ  ،اَزَة َأِيب َطالٍِب نََج  9 بِيُّ النَّ

 . »َخْرياً  َعمِّ 

َعْن  ،اِينِّ اْلبُنٍَت ابِ ثَ   إَِىلٰ ْسنَاِدهِ اُه بِإِ وَ ْن َذلَِك َما رَ مِ وَ  - ٣٩٤

  ، طَّلِِب َعبِْد املُ  بَّاِس ْبنِ ِن اْلعَ عَ  ،اْحلَاِرِث ْبِن اهللاِ  َعبِْد َحاَق ْبنِ إِْس 

َخْريٍ «ُكلَّ : َل َقا ؟ِيب َطالٍِب و ِألَ جُ َترْ  َمااهللاِ،  ُقْلُت َيا َرُسوَل  : َل اقَ 

 .» َريبِّ نْ ْرُجوُه مِ أَ 

ْذُكوِر اِب املَ كِتَ  الْ َصاِحُب ًا ْيضَرَواُه أَ  لَِك َماِمْن ذَ وَ  - ٣٩٥

َوَزَواَل  ،ِيبِّ ا لِْألَْعرَ َنبِيِِّهمْ  َة ُسْقيَاُكُر ِصفَ َتذْ  ،ائَِشةَ عَ  إِْسنَاِدِه إَِىلٰ بِ 

َال وَ  َواَليْنَاُهمَّ حَ «اللَّ : 9 اهللاَِقاَل َرُسوُل وَ  :هِ  فِيَفَقاَل  ،ِث يْ اْلغَ 

حَ اْنَسَحَب فَ  ،َعَليْنَا» وُل َضِحَك َرُس فَ  ،لِيلِ كْ اْإلِ نَِة كَ ِديملَ اُب َعِن ا السَّ

 ي�اَلْو َكاَن َح  ،َأِيب َطالٍِب َدرُّ  هللاِ« : َقاَل ُثمَّ  ،ُذهُ اجِ َدْت َنوَ بَ  ٰى َحتَّ اهللاِ 

«َيا َرُسوَل  :َفَقاَل    َعِيلٌّ َفَقامَ ، »؟ُينِْشُدَنا َقْوَلهُ ْن مَ  ،اهُ ْت َعيْنَرَّ قَ 

 :ْدَت َك َأرَ َلَعلَّ ، اهللاِ

   هِ  بَِوْجهِ اْلَغَاممُ  ٰى ْسقَ ُيْستَ  ُض ْبيَ َوأَ 

  .َراِمِل»ٌة لِْألَ ْصمَ عِ  ٰى تَامَ اْليَ َربِيُع  

 .آِخِرَها  إَِىلٰ َت  اْألَْبيَاَوَأْنَشدَ 

   كِتَاِب ِريُّ ِيف ٍل اْلَعْسكَ َكَرُه َأُبو ِهَال ا ذَ مَ لَِك َوِمْن ذَ  - ٣٩٦

ُل  :َقاَل  ،ْألََوائِلِ ا َها َصَالةٍ َأوَّ  َمرَّ  :اَل قَ  ،اَعةً َمجَ  9 اهللاُِل ُسورَ   َصالَّ

 ]]٤٢٤َصيلِّ /[[ص َوُهَو يُ  اهللاِبِيِّ نَ  َعَىلٰ  رٌ َعُه َجْعفَ َومَ  َأُبو َطالٍِب 

َك اِح اْبِن ِصْل ِجلَنَ :ْعَفرٍ جلَِ  َقاَل فَ  ،ِمينِهِ يَ  َوَعِيلٌّ َعَىلٰ   ،َعِيلٌّ  رَ َفتََأخَّ  ،َعمِّ

مَ  ،ْعَفرٌ َعُه َج مَ  َوَقامَ  َطالٍِب  َشَأ َأُبوَفَأنْ  ،9 اهللاِ َرُسوُل  ُهَام َوَتَقدَّ

 :وُل  َيقُ ِشْعراً 

   َقتِيثِ َجْعَفرًا وَ  الِي�  عَ إِنَّ 

َماِن َوالْ ِعنَْد اْخِرتَ     ْرِب كَ اِم الزَّ

ُكَام ا اْبَن عَ َواْنُرص  َال ذُ َختْ  َال     مِّ

  ِيب  َبيْنِِهْم َوأَ نْ ي ِألُمِّي مِ َأِخ  

   َال  وَ بِيَّ نََّأْخُذُل الَال  اهللاِوَ 

  يَّ ُذو َحَسٍب ِمْن َبنِ  ُذُلهُ َخيْ  

من أعداء  أيب طالب  ة عىلٰ عصبيَّ ت إليه البلغن عجيب ما وم

 :9ه لنبيِّ  اىلٰ تع بقولهاملراد  نَّ ا أم زعموأهنَّ  ،البيت  أهل
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أيب ا يف أهنَّ  ،]٥٦ صص:[القَ  َت ْن أ

 . طالب

فه صنَّلواسطي يف مالواعظ اادة ن رشب ملجدو اأب وقد ذكر

حلسن بن قال ا قال :هذا لفظه ما ول القرآناب نزكتاب أسب

 : ل يف قوله مفضَّ 
َ

 ال
َ

ك
�
دِ إِن

ْ
ه
َ
بَ ي  �

ْ
ح

َ
  : يف يقالك :بَْت َمْن أ

ر ما نزل من آخه السورة من وهذ لب يف أيب طاا نزلت إهنَّ 

 9 لنبيُّ م واالاإلسان نفولب مات يف عوأبو طا باملدينةن القرآ

 ،مناف عامن بن عبدن ناحلارث بت يف  هذه اآلية نزلاموإنَّ  ؟ةكَّ بم

 ك عىلٰ ا نعلم أنَّ إنَّ  :للنبيِّ  فقال يوماً  ،إسالمه بُّ ُحيِ  النبيُّ  نوكا

 اعك أنَّ بمنعنا من اتِّ ولكن ي ،ت به حقٌّ الذي جئ وأنَّ  ،احلقِّ 

 ،منا هبقة لطا وال ،اتنكثرهتم وقلَّ أرضنا ل فنا منخطَّ العرب تت

 إليه. يلهالمه ملر إسؤثِ يُ  ان النبيُّ وك ،زلت اآليةفن

لمني العارفني سز أحد من املفكيف استجا :دبد املحموقال ع

 ، طالبينكروا إيامن أيب ات أنْ بيون األروايات ومضمال مع هذه

  يلٍّ لولده ع اً ة أيب طالب أيضيَّ وصمت روايتهم لقد تقدَّ و

وقول  )،خري  إىلٰ إالَّ  يدعو ه الإنَّ ( :هولوق 9د مالزمة حممّ ب

 «لو كان: 9 ولهوق  ،»اً «جزاك اهللا خري ]]٤٢٥[ص /[ :مهنبيِّ 

ما  مات مؤمناً لب با طاأ  هم أنَّ نبيُّ ولو مل يعلم  ؟عيناه» تا قرَّ حي� 

هم بيِّ ة عرتة ناد شهو مل يكن إالَّ ول ،هم عينهيُّ نب يقرُّ وال كان  ،دعا له

يفارقون  م الهم أهنَّ د نبيُّ ا شهمل ،هميقصدب تلوجه باإليامن ل

من   طالبأيب رف بباطنالعرتة أع نَّ ب أ وال ري ،هللاكتاب ا

 م فيهوهل ،ذلك عىلٰ  جممعون ة أهل البيت عوشي ،األجانب

مثل ما  ىلٰ إ أحوجوا فيه مسلامً  سمعنا أنَّ  وما رأينا وال ،فاتنَّمص

يامن تون إثبِ م يُ أهنَّ م منهفه والذي نعر ،أيب طالب إيامن يف أحوجوا

لغت فقد ب ،لتلويحوباواحد  خرب ٰى سبب وبأدن ٰى دنالكافر بأ

ك ذل امن أيب طالب مع ثبوتيإنكار إ إىلٰ لبني هاشم  هتمعداو

 .ة العجائبهذا من مجل إنَّ  ،واقبالثج جَ عليه باحلُ 

انه  وإحس داً هم حممّ يَّ عناية أيب طالب نب يف ما رووه يفومن طر

 :هعليوثنائه 

افِِعيُّ ابْ اْلَفِقيُه ال ُرهُ َذكَ  َما - ٣٩٧  ،ِب اقِ ِب املَنَ ِيف كِتَاِيلِّ َغازِ ُن املَ شَّ

ْمُد اْحلَ  :  َخَطَب َفَقاَل ةَ َخِدجيَ بِ  9بِيَّ لنََّج َأُبو َطالٍِب اَزوَّ  لـامَّ  : َقاَل 

ِة إِبْ مِ ي َجَعَلنَا الَّذِ  هللاِ يَّ  َلداً ا بَ َلنَ َل عَ َج وَ  ،َل إِْسَامِعي َوَزْرعِ اِهيَم رَ ْن ُذرِّ

امَ نََجَعلَ وَ  ،اً يْتًا َحمُْجوبَحَرامًا َوبَ  َد ْبَن مَّ  إِنَّ ُحمَ ُثمَّ  ،اسِ النَّ َعَىلٰ  ا اْحلُكَّ

 اَح بِِه بِر� جَ ٍش إِالَّ رَ ْن ُقَريْ مِ  ٰى تً  َال ُيَواَزُن بِِه فَ نْ ي ِممَّ اْبَن َأِخ  اهللاَِعبِْد 

 ُل ظِلٌّ املَاٌة َفإِنََّام  املَاِل ِقلَّ َن ِيف َكا إِنْ وَ  ، بًْال نَ َوَعْقًال وَ َكَرمًا ْضًال وَ فَ وَ 

ٌة َزائٌِل َوَعا َجَعةٌ ُمْس ِريَّ ا فِيِه َهلَ وَ  ،ةٌ لٍِد َرْغبَ َويْ َخِدَجيَة بِنِْت ُخ  َوَلُه ِيف  ،َرتْ

 .َيلَّ َداِق َفُهَو عَ لصَّ بْتُْم ِمَن اا َأْحبَ َومَ  ،َك ِمثُْل َذلِ 

*   *   * 

 هـ):٨٧٧ت يض (لبياا /)١ (ج قيملرصاط املستا

 :تعاىلٰ  يف كفره بقولهك سِّ متُ  امبَّ ا أبوه فروأمَّ  ]]٣٣١[[ص 
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املراد أبو  :ليق  ]،٢٦ألنعام: [ا َو�َن

 لفواملخا ، يؤمن بهفالعنه  ٰى وينأ النبيِّ  ٰى عن أذ ٰى ينه ،طالب

يَن : اقالو حيث ،احدالو عىلٰ  قلَ طجلمع ال يُ لفظ ا يزعم أنَّ  ِ
�

ا�

 ا�ص� 
َ
 يُِقيُمون

َ
 أبيه.  قه عىلٰ لِ طنا يُ وه ،هو عيلٌّ ]، ٥٥دة: ائ[امل ةَ ال

 رصن نالب عأبا ط ٰى نهت اً قريش  الثعلبي أنَّ ريويف تفس

بعامرة بن  وهأت ٰى حتَّ  ،هورعنه مش  الذبِّ وكالمه يف ،9 النبيِّ 

نكم ابوين تعط ،وينتمفنصا أ م : فقال ،ضهعو ادماً خذه ختَّ ي الوليد

 ثمّ  ،هواه الواقدي وغرير ،ونهتقتل عطيكم ابنيوأُ  ،ربيه وأغذوهأُ 

 .يةتأ األبيات اآلوأنش ،إليهقام 

  ،ارالكناية للكفَّ  :هافي يف كشَّ رشالزخم قال]] ٣٣٢[[ص /

ُهْم َمْن وَ : اىلٰ وله تعق  ألنَّ 
ْ
َ ِمن � 

َ
ْك  ،همفي ]٢٥: [األنعام ْستَِمُع إِ�َ

  : قال ،افطب يف حاشية الكشَّ الق قال ونحوه ،همعليفالعطف 

من  ،يف اآليات ه بام سلفصفملنقولة عنه تنايف وت األبياا وألنَّ 

 :هذهواألبيات  ،ذمومةملالصفات ا

   ليك بجمعهما إصلوواهللا ال ي

  ب دفينايف الرتاد وسَّ أُ  ٰى حتَّ  

   ةأمرك ما عليك غضاضب فاصدع

  انيومنه ع رَّ قُ بذاك و وأبرش 

   ك ناصحأنَّ  تزعمني وودعوت

  ناأمي قد صدقت وكنت ثمّ ول 

   هة أنَّ الال حم  وعرضت ديناً 

  دينا ةأديان الربيَّ من خري  

  وابن ، اسوابن عبَّ  ، لثعلبياو ،تلنقلها مقا فق عىلٰ وقد اتَّ 

ها  يف مجلت ذ مل يكنإ ،وزوراً  ظلامً  تاً بيأهل الضالل فيها وزاد  .ردينا

 :مسطوراً 

  ةسبَّ  يرذاح ة أواملالمال لو

 

 

  ينابذاك مب ي سمحاً لوجدتن 
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ه  يتنبَّ ومل ،إليها هف كيف ضمَّ االعجب من صاحب الكشَّ و

هم تناقض ن أتاح لبَّ وظلمي بام قوماً  خذ اهللاوإذا أ  ،فاته هلااملن

 .يعلمون ن حيث الم ،مالكال

 : قالف ،نرصه ه محزة عىلٰ خاأ  وحثَّ 

  منمؤ كذ قلت إنَّ ين إد رسَّ فق

 

 

  اهللا يف اهللا نارصا سول رن لوك 

  قد كتبته لذياب وناد قريشاً  

 

 

  د ساحرال ما كان أمحوق  جهاراً  

 :الفق 9 نبيِّ نرصة ال عىلٰ  النجايش وحضَّ  

   داحممّ  احلبش أنَّ ليك م مليعل

  واملسيح بن مريم ٰى ملوس يروز 

   يا بهأتمثل الذي  ٰى هبد ٰى تأ 

  يعصم ي وهيد بأمر اهللا وكلٌّ  

   تتلونه يف كتابكم كمنَّ وإ

  املرتجم  ثحدي بصدق حديث ال 

   وأسلمواا هللا ند�  وافال جتعل

  لمليس بمظ حلقِّ اطريق  فإنَّ  

د احب الوسيلة يف املجلَّ رج صأخ وقد]] ٣٣٣[[ص /

 :له يف النبيِّ قو ،امساخل

   بيننا اتذ عىلٰ  يغا عنِّلِّ ب أَال 

  ني كعبب قيص من اا وخصَّ قصي�  

   دا مّ ا وجدنا حمعلموا أنَّ مل تأ 

  بالكتل يف أوَّ  طَّ ُخ  ٰى موسك انبي�  

   أزره م شدَّ ونا هاشأليس أب

  رببالطعان وباحل بنيه أوٰىص و 

  لـامَّ وهم  ؟فر كاالَّ إا العامل الشاعر بالكفر يصف هذ وهل

 وَ  :ىلٰ عامن قوله ت 9 نبيَّ الأخرجوا 
�
  بَُهاَسيَُجن

َ ْ
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ْ
� ٰ

َ
� �  

ِ ا
�

 ،تربية أيب طالب ليهع ألنَّ ]، ١٨و ١٧ [الليل:اآلية  ... ي�

الكافرين  اهللا سبيل ٰى وقد نف ،ية سبيلوالرتب ،ٰى زعمة ُجت هي نو

 ذلك إيامن أيب طالب.لزم  ،مننياملؤ عىلٰ 

ث  بعقبل م طالب مؤمناً و يكون أب هذا أنْ  زم عىلٰ فيل :لتق  إنْ 

 .النبيِّ 

نحن : ح به يف قولهمتدَّ وقد  ،يمهإبرا دين كان عىلٰ  ،نعم :قلت

ك يف يأيت ذلوس ،إبراهيمعهد  مل يزل ذلك عىلٰ  ،كعبتهيف آل اهللا 

 عن قريب. اىلٰ اء اهللا تعش التذنيب إنْ 

 بعث إىلٰ  تمرض للمو لـامَّ  ن حنبل أمحد ب سند ويف م

  إيلَّ وابعث  ، ه يطيعكنَّ فإ ،يشفيني ك أنْ ربَّ يل  ادعُ : 9 النبيِّ 

د فق، طاعك»أطعت اهللا أ «إنْ : يهل إلفأرس ،ةنَّاجلمن بقطف 

 .هنبيِّ  وقبول دعاء ،تهد جنَّووجو ،بوجوده ف هللاعرتا

 يكن  ه ملنَّ أ  عىلٰ  لَّ اهللا أطاعك» دأطعت  «إنْ  :قوله :قالوا إنْ 

 .طائعاً 

 يَ : تعاىلٰ ه مثل قول ،يف االستمرار و ترغيبهبل  :قلنا
�
�
َ
ا  هَ ا أ

 ِ
�

ذلك  فال يدلُّ  ]، ١٣٦[النساء:  وِ�ِ رَسُ  وَ اهللاِ ا بِ نُوا آِمنُويَن آمَ ا�

 .دعاء لهترك ال عىلٰ  يضاً أ 

 لبييف تفسري الثع و ، النبيِّ  ظ القديس يف سريةه احلاف د نقل إيامنوق 

 «آمنت باهللا : قال  ؟عليه  لذي أنت اين ما هذا الدِّ : بنه عيلٍّ قال ال  هنَّ أ 

  .فالزمه   ، ري خ    إىلٰ إالَّ   دعوك ال ي   داً حممّ   إنَّ   : قال  ، ورسوله» 

  سند عبدمن م د البخاريفران أ جلمع بني الصحيحني ميف او

 :ٰى استسق اعر حنيكرت قول الشذ ،اهللا بن عمر

   الغامم بوجهه ٰى ستسقيُ  ضوأبي[

  ]عصمة لألرامل ٰى ليتامال ثام 

 ]]٣٣٤ [[ص/

   أمحد ب فت وجداً لِّ عمري لقد كُ ل

  صلملوايب ااحلب بَّ ُح وأحببته  

   همحيتدونه و يسفبنوجدت 

  الكلالكو ٰى ودارأت عنه بالذر 

   هاألهل نيا مجاالً يف الد  زالفام

  لفاألعدا وزين املحا عىلٰ  وشني 

   ئشطا غري حازماً  رشيداً  حليامً 

  حلوايل إله اخللق ليس بامي 

   هالعباد بنرص ده ربُّ وأيَّ 

  لغري باط هحقُّ  وأظهر ديناً  

   مكذبا غري بننا نَّ تعلموا أ  أمل

  اطلألبل الدينا وال يعني بقو 

  الغامم بوجهه ٰى ستسقبيض يُ وأ  

 

 

  عصمة لألرامل ٰى تامثامل الي 
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   م ك من آل هاشالَّ ذ به اهلوتل

   نعمة وفواضلعنده يفهم ف 

   دحممّ  يبزن يت اهللاوب كذبتم

  نقاتل دونه ونناضل لـامَّ و 

   هحول عرصنُ  ٰى تَّ مه حسلِّ ونُ 

  نا واحلالئلبنائعن أ ونذهل  

من  ه عىلٰ رها من سربظهِ يُ  ،إيامنه عىلٰ ة شواهد عدَّ ذا ففي ه

 يلٍّ ة عكجحدهم قصدهم مشار م عىلٰ هام حداوإنَّ  ،سرتهجحده و

ألف  بَّ وقد ُس  ،يف ذلكو وال غر ،م يف بعض رذائلهمصحاهبأل

د وق  ،منابزهتالم بملإلسغار يهم من يف مل يكن ،منابرهم ىلٰ شهر ع

 :هفي ،البأيب طتكفري  إىلٰ  اهبالذ ة عىلٰ يف احلجَّ تاب ف كلِّ أُ 

   الب وابنهولوال أبو ط

  قاما و ماً وين يل الدِّ ثِّ مُ  ملا 

   يوحام ٰى آو ةفهذا بمكَّ 

  امماوهذا بيثرب سام احل 

   جمد أيب طالب  ما رضَّ و

  لغي وبصري تعاما ولجه 

تفضيله و ،هبأبي عيلٍّ ار خفتريه اويه وغمسك ابن وقد أخرج

 .بذلك عاويةعرتف له موا ،انأيب سفي عىلٰ 

اس قول العبَّ  )وائدنز الفك(يف كتابه  وأخرج الكراجكي

 ».ريبِّ  «رمحة :قال ؟البطما ترجو أليب  :9 لنبيِّ ل

يف  جامسلم والبخاري حيث أخر عىلٰ  ونثحدِّ وقد عاب امل

 ه غريوي لال را هأنَّ  مع ،بيب طال وفاة أ ب يفملسيّ ا كتابيهام حديث

 والفرقة ،له حسداً   ل عيلٍّ تكفري أص عىلٰ  امة حرصهشدَّ  ،أبيه

 رهمكف تالثاب حماريب عيلٍّ يامن إلت طالب كام متحَّ ر أيب ل كفتتمحَّ 

 رووا قول النبيِّ  قدو، »«حربك حريب: 9 نبيِّ قول الب

به  باء كافر إالَّ  حد«ما قال أحد أل: 9] ]٣٣٥ [[ص/

 .»مهاأحد

 إِ  :فيهنزل  :لواقا
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 ،حنني مف ذلك وقد نزلت يوكي ،فركا هي لكلِّ بل  ،ال :قلنا

ه ية فيولو نزلت اآل ؟وأشهرسنني  بستِّ  البطوهو بعد موت أيب 

 عن  تعاىلٰ هناه اهللا 9ه نَّ أل ،إيامنه ت عىلٰ لَّ د هبُّ ُحيِ  النبيَّ  وفيها أنَّ 
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مل  أحداً  أنَّ  هذا ويف ،هك لعوتبقت دس دمّ الب يا حم يب طا ألتنهداي

 هلدايته. ياً بنفسه متولّ  تعاىلٰ هللا اكان  فضيلته إنْ  ه يفدركيُ 

 مَ : زل فيهن :لواقا
َ
 ا �

َ
يَن لن� �ِ ن ِ

�
 َمنُ آِ�� َوا�

َ
 �َسْ وا أ

ْ
ِفُروا ن

ْ
تَغ

مُ 
ْ
 �ِل

ْ
� َ�ِ�  :١١٣[التوبة.[ 

يب موت حب التقراصصول وحب جامع األُ صاذكر  :قلنا

 9 بيُّ والن ، امنهسنة تسع  آليةول اونز ،ةجراهل الب قبليب طأ 

ع نفي م ،يدهالقرآن بتخلإلخبار  ،كفر مات عىلٰ  ر ملنفال يستغ

 قه.طعن ن ٰى اهلو

 .كم بإيامنهُحي  ٰى الة حتَّ ص هل لنقَ مل يُ  :قالوا

عدمها ال  أنَّ  عىلٰ  .عدمها  عىلٰ  علم هبا ال يدلُّ عدم ال :قلنا

 اركها.جب كفر توي

ه أبو صوحرَّ  ،تهم عند موإلسالا عىلٰ  يُّ لنبه اصحرَّ  :الواق 

ألشياخ دين ا ه عىلٰ أنَّ  فكان آخر كالمه ،ألشياخدين ا جهل عىلٰ 

 مات.  ثمّ  ،بلعبد املطَّ 

هم  له وأوصاه مجع أهالم أنَّ ء اإلسنقل رؤسال ب ،ال :قلنا

اقبته ر عظيم عمأه جاء بوأنَّ  ، كهلُّ وأخربهم بتم ،تهد ونرصمّ بمح

ة لكفيته جيل فسح أ لو كان يف :قالو ،نالنريامن ان واألم ،ننااجل

ال ما   ،دهاعتام الذي هو جيبفهذا  ،فعت عنه الدواهيود ،يفالكوا

 .رهاقضته ألقواله وأشعانمل ،ذكروه

 ،عليهم امللك ر يردُّ واملنص ل إىلٰ والد األوَّ تب األك :قالوا

 الب أخفُّ ا طأبانا أب ها أنَّ نم]] ٣٣٦/[[ص  أشياءب وافتخروا

 :بفكت ،همنهام دماغ ىلٰ غالن يُ نع ويف قدميه ،اً عذابالنار هل أ 

    غاهباسد تربغ يفدعوا األُ 

  دخلوا بني أنياهباوال ت 

   ارهة يف داميَّ سلبنا أُ 

  بأسالهبا أحقُّ  فنحن 

ب بنوع عذَّ يُ ر خر برجل كاففتَ وكيف يُ  ،ب رصيحذهذا ك :اقلن

ملنصور عد اهو بو ،زِّ معتلل املذكور لشعر األوَّ وال ؟ذابعلمن ا

 ،الثامن دحب املنتظم يف املجلَّ ره صاذكام سيّ  ، سنةني وستِّ امينبث

ق مشهور سفاوهو عندكم  ،بن شعبةة املغري ٰى  يروه سوخلرب ملوا

حرب  عائشة عىلٰ  ذي حثَّ لوهو ا ،موبعداوة بني هاشالزنا ب

 بالبرصة.  عيلٍّ 
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يف  بذَّ عيُ  أبوك :عيلٍّ ل لقا رجالً  نَّ ة أ جَّ كتاب احل يثومن أحاد

 ،عه اهللاشفَّ مذنب ل ع أيب يف كلِّ فِّ و ُش  لواهللا ،هْ «مَ  :فقال له ،نارال

 .»؟والنارة نَّذلك وأنا قسيم اجلكيف 

ك ريلكان مص ،إيامن أيب طالبب تقرّ مل  «إنْ : ا وقال الرض

 .النار» إىلٰ 

  ٰى ه حتَّ ندمل تزل ع ، صاحلةت أسد مؤمنة بنوزوجته فاطمة 

 كافر. منة عندمؤ ]ٰى تبق[ أنْ ية  آ غريله يف رسواهللا هنيمع  ،مات

اليتيم  وكافل «أنا: قال 9 النبيَّ  أنَّ  ة ئمَّ عن األو

 .9فله ه كألنَّ  ،لبيعني أبا طا، ة»نَّاجل كهاتني يف

 إىلٰ  عاىلٰ ت اهللا ٰى مات أوح لـامَّ ه ل أنَّ وصمع األُ وقد أخرج يف جا

 .كمات نارصقد اخرج ف نْ أ  9د مّ حم هنبيِّ 

 خرج إىلٰ و ،البغضب أبو ط ،عليهوش رالك ثروان امَّ لـو

وقد  ،د هذاحمّ فعل بم ٰى من أر :س بعد مجع النا ٰى وناد ،حاألبط

  ، عبيدة إىلٰ  شاً دفع كرف ،به أحدجي فلم ،أللسن من هيبتها تخرس

اركم نكإ عىلٰ  لئن أقمتم يتالب حلف بربِّ  ثمّ  ،ا شوارهبمهبخ فلطَّ 

 وأطاف به ،ل بهنكَّ ف ،علالفااءوه بفج ،ذامن ه شدّ م أ بك علنَّ ألف

 ورماه بينهم.  ،ه قطعاً عقطَّ  ثمّ  ،ةكَّ بلد م

 ،تقول بكفره نع مالً مت ،ية املخالف وغريهمن روال فهذه ُمجَ 

 عىلٰ  ال تدلُّ  هت مدافعتولو كان ،بكفره من قالمع بكفر جتو

 عىلٰ ]] ٣٣٧ /[[ص يِّ يوش النبمدافعة ج ال تدلُّ  ،إسالمه

أكثرهم   فعلوال ،كلمة اإلسالمم بظه تلفُّ  لنقَ يُ مل إذ  ،سالمهمإ

 م.الهتضايف ذلك من اما  ٰى وال خيف ،ال صيامالة ولص

طالب  أبا أنَّ  )لوؤغاية الس(احلنبيل يف ي روقد ذكر الدينو

 ،دركته أ أينِّ ت ولودد ،ا من صلبي لنبي�  إنَّ  : ه قالنَّ ث عن أبيه أ حدَّ 

 به. منواي فليؤولدمن ن أدركه فم ،منت بهآل ]هدركتأ  ولو[

 :تذنيب

ه قد ألنَّ  ،9 يِّ مّ األُ  يامنه بالنبيِّ إ أيب طالب الويلِّ ن نعني بإيام

قد أخرج و ،ديمالق لربِّ اب معرتفاً  ،ين إبراهيمد ان يف ابتدائه عىلٰ ك

 لدت موفاطمة بنت أسد حرض أنَّ  )نيظضة الواعرو(صاحب 

 ئكةالن حضور املم بام رأت ا طالبأبت فأخرب ،9 بيِّ الن

لدت فو ،تأتني بمثله أنتظركِ  :فقال ،ائبعجال من وغريه

 .بعد ثالثني سنة  الي� ع

 ٰى فرأ  ، احلجر حول البيتيف أبا طالب نام أنَّ ابويه وعن ابن ب

راهب  ٰى فأت ،نه نور شملهم امء ونزلانفتح من الس ه باباً يف منام

 :لهفقال  ،عليه يقصُّ ة اجلحف

   عن قليل أبا طالب أبرش

  ملثيلا عن ايللد اخلالوب 

   ]اسمعوا تأوييل يا آل قريش[

  لالسبي هذان نوران عىلٰ  

   ولؤأخيه السو ٰى وسكمثل م 

 :و يقولبالكعبة وه طافو ،ع أبو طالب فرحاً جفر

   يتوايل البأطوف هللا ح

  أدعوه بالرغبة حمي امليت 

   ملوتال يريني السبط قب أنْ ب

انور أغرَّ     وتالصيم عظ ي�

   قتل أهل اجلبتي اً يصلّ م

  بتم السمن دان بيو كلَّ و 

 ،من ياقوت لبس إكليالً ه أُ كأنَّ  ٰى فرأ  ،ثانيةً نام يف احلجر  ثمّ 

ت قرَّ  ،لبا أبا طاي :يقول له قائالً  نَّ أوك ،بقرعمن  ورسباالً 

مالك و ،الولدب لك ٰى فأنَّ  ،ياكرؤ نت وحس ،وظفرت يداك ،عيناك

 : وطاف قائالً  ،فانتبه فرحاً  ،دسَّ حلُ م اغر عىلٰ  ،دلتلوعظيم ا ،دلالب

 ]]٣٣٨[ص [/

   الطوافالبيت و أدعوك ربَّ 

  بد بالذنوب وافدعاء ع 

   ف تعينني باملنن اللطا

  بالعفاف ملحبوّ والولد ا 

   ات واألرشافسادد السيِّ و 

بنت  نيبطئك ع ما :ئالً قاعبد مناف  ٰى فرأ  ،جرنام يف احل ثمّ 

 : بالكعبة قائالً  وطاف ،اهفنكح ،تبهفان ،أسد

   ريالتعبقت رؤياك بصدَّ  قد

  مور األُ ولست باملرتاب يف 

   روالبيت والنذ ربَّ  أدعوك

  ريفق دعاء عبد خملص 

   لقي رسورييا خا فأعطني

  الحل الذكوراحلبالولد  

   رزيلويكون للمبعوث كا

  نورهلام من ا يا هلام ي 

 



 ٤٠٣  ..........................................................................................................  ) أبو طالب ٤١حرف األلف / (

  دور البشم طلعا من ها قد

 

 

  النحور عال عىلٰ  فلك يف 

   رورالك فيطحن األرض عىلٰ  

  يربالتدو بِّ للحَ  ٰى طحن الرح 

   نكريلبان با قريشاً  نَّ إ

  والثبور غيِّ منهوكة بال 

   ريا من موئل جموما هل

  يفه املنتقم املبرين سم 

   س بالشفريموناوصنوه ال

  ف للكفورمه اخلاطساح 

 :هفي ومن شعره

   ٰى داهل جاء يدعو إىلٰ  بيٌّ م نكلِّ يُ 

  معند ذي العرش قيِّ  من ٰى وأمر أت 

   ميه ومثله ا مسلِّ فال حتسبون

  م سلَّ كان يف يوم فليس بم اإذ 

 : ومنه

   اً دون حممّ ما مسلِّ بأنَّ  أخلتم

  نقاذف دونه ونراجم لـامَّ و 

   ن مؤمِّ  داللعب أمني حمبٌّ 

  تمخوالل قاهر ربِّ  مبخات 

   ةً هيبعليه و س برهاناً النا ٰى ري

  عله مثل عامليف ف وما جاهل 

   هربِّ ن عند تاه الوحي مأ  نبيٌّ 

  دمنا ال تقرع هبا سنَّ  فمن قال 

 : ومنه

  دًا حممّ مني ونا مسلِّ  حتسبفال

 

 

  بلذي غربة فينا وال متقرِّ  

 ]]٣٣٩ص [[/ 

  صليه قالئإ ٰى حتدَّ  يفال والذ

 

 

  بملحصَّ وا ٰى من منسك ك نإلدرا 

  ق حولهفرِّ نُ  ٰى نفارقه حتَّ  

 

 

  بقرَّ امل ا بال تكذيب النبيِّ وم 

 

اعه رضبه بتِّ ا إىلٰ  يدعو قريشاً  نقام عثامن بن مظعو ـامَّ لو

 ،هوأخذ بحقِّ  ،طالب يف أمره أبوفنهض  ،هوا عينيأففق ،فهاؤها س

 :ل قاف

  ري مأمونغ ر دهرأمن تذكّ 

 

 

  نحزو ملإينِّ  ت مكتئباً حأصب 

   سفهر أقوام بذي كّ ن تذأم 

  دين  دعو إىلٰ من ي يغشون بالظلم 

  هم خرياهللا ون أقلَّ  يرأَال  

 

 

  لعثامن بن مظعون ا غضبناأنَّ  

 :قوله إىلٰ  

  عجبا بكتاب منزل يؤمنو أو

 

 

  أو كذي النون ٰى كموس نبيٍّ  عىلٰ  

 :ههار دعوتإظ ه عىلٰ وقال حيثُّ  

  به قومت حقٍّ ك من نعنَّمال ي

 

 

  اتاف أصوتصول وال أضع أيد 

  مننت هبا إنْ  يك كفِّ كفَّ  فإنَّ  

 

 

  تمللامَّ يف ا يسن نفسك نفودو 

 : ومنه 

   رساحأمحد  مت قريش أنَّ عز

  احلرم الراقصات إىلٰ  وربِّ كذبوا  

 : منهو

   جمد بني هاشم  وقد حلَّ 

  ةعرتوال ميفكان النعا 

  شم أمحد  بني هاوخري

 

 

  ةفرت عىلٰ ه إللاول رس 

 : ومنه 

  داً مّ حم اهللا النبيَّ  لقد أكرم

 

 

  د الناس أمحفأكرم خلق اهللا يف 

 : منهو 

  دحممّ  النبيِّ  ةابن آمن إنَّ 

 

 

  داألوال بمنزلة من ديعن 
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 : ومنه

  دحممّ  النبيِّ  آمنةصدق ابن 

 

 

  واعبه وتقطَّ  اً يظغ تزفتميَّ  

  د حممّ  بيِّ آمنة النابن  نَّ إ 

 

 

  ويصدعُ  يلِّ اجل حلقِّ باوم قسي 

 : ومنه]] ٣٤٠ [[ص/ 

   قريش ملفخر  تمعت يوماً ذا اجإ

  ها وصميمها اف رسُّ فعبد من 

   فها حصلت أرشاف عبد منا نْ وإ

  فها وقديمها م أرشابني هاش 

   دًا اهللا أعني حممّ  نبيُّ وفيهم 

  مها ريها وكمن رسِّ  ٰى طفصامل وه 

 لَّ ولع ،هيِّ ول ة عيلٍّ وزارو ،هيِّ نب قديبتصف أيب طالب اذا اعرتفه

لمه السابق ان لعام كته إنَّ عن البيعة يف مجلة عشريلدار قعوده يوم ا

 ره وإشارته.ن أشعاناه عليك ملوا تمل ،ص ابنه بوزارتهاصمن اخت

 :رتذنيب آخ

تعاليق و ،لامءر يف كتب العطومس هيامن أيب طالب باهللا سبحانإ

 :يهه فرشع]و ثبوته[فمن  ،دباءألُ ا

   ه رشيكلناس ليس ليك امل

  املعيد ملبديار واهو اجلبَّ  

   ء له بحقٍّ ومن فوق السام

  بيدع ومن حتت السامء له 

 : ومنه

   جمن فر لروح اهللا أسنَّ ال تي

  لروحات والدلجيف ابه اهللا يأيت  

   الصرب معتصمس ع كأفام جترَّ 

   بالفرجهللاأتاه ا  إالَّ اهللاب 

 يف اً ه كان مطاعفإنَّ  ،9ل اهللا امنه برسون إيكتامسبب ا مَّ وأ 

 فلم يتمّ  ،هوفر هلم إيامنه خلالو أظهفل ،تهنبوَّ إنكار  وهم عىلٰ  ،قومه

قريش كته وألرش  ،تهومتهيد قاعدأمره  وتدبري ،تهرصن نغرضه م

  رض فكان حي ،تهن مقالم ل شيئاً بَ قلم يُ ف ،يف عداوته وخصومته

لفعل يشوب منه او مع ذلك وه ،منهمه أنَّ  م ر هلظهِ ويُ  ،سهمالجم

 . صديقهوالكالم بت

  ،به  ب بالرحم ليخدعهبا هلستعطف فيه أ ي وهلذا أنشد شعراً 

فكان  ،ةعموم الفتنخوف  قتل النبيِّ عن  نهيمنه ال ٰى حيث رأ 

الكهف وكأهل نه، يامتم إكي كفرانه كمؤمن آل فرعون بإظهار

 ن خوفاً يامن اإلكتامس يلو ،مهنم عن قومهيامموا إكت ،ريهموغ

 نه.بكتام افراً من شهد باهللا بإيامنه كلكان  وإالَّ  ،حقيقةً خرج عنه مُ ب

*   *   * 

  اق:ار  أ - ٤٢

 :)هـ٤١٣ (ت رتٰىض د املالسيِّ  /)١ج اإلمامة (  يفشايفال

 رماه هباا ة ممَّ نيالتث نَّ فإ ،اقورَّ ال ٰى يسعا أبو فأمَّ ]] ٨٩[[ص 

، كانت بينهام وةٍ لراوندي لعداا ابن اه هب ذفق  يف مهمدَّ قوتاملعتزلة، 

 ةنويَّ ملقالة الث ٰى يسأيب عغريه تأكيد وشبهة  نت شبهته يف ذلكوكا

ا تهم، وهذيف ذكر شبهطنابه قاالت) وإمل(ابـ  فيف كتابه املعرو

اجلاحظ  يفليستعملوه ف عتقادالا عىلٰ  كان عندهم داال�  ر إنْ القد

 . هباذَّ وه احمضهو نياملبطلت قاالمد ن أكَّ وغريه ممَّ 

 قي) وكتاب (النوح عىلٰ رش(املبـ  الكتاب املعروفا فأمَّ 

ن وكي عنه، وما يبعد أنْ  عانمدفو ]]٩٠[[ص / فهام البهائم)

ض عف ببعرَ أن من يُ من ش نه، ألنَّ لسا  عىلٰ عملهام ةعض الثنويَّ ب

 أنْ  بنا ، وليسالكثري اهتيف نرصل ا يدخممَّ  إليه افيضاملذاهب أن 

، وال هبا متظاهراً  مل يكن من اهب القبيحة إىلٰ ذامله هذف مثل نضي

 ألنَّ  ،أهلها  أ منربَّ أ منها، ويتربَّ كن يتمل ي وإنْ  ،ا باعتقاده جماهراً 

 وأنَّ  الظاهر، ىلٰ  عالَّ  نعمل إنع منه، واللك ويمحيجز عن ذ ينلدِّ ا

 نهباطيف و كان ه لب ٰى واحتم عالتشيُّ  ن انتسب إىلٰ ني ممَّ ثنأو ا واحداً 

هله إذا كانوا هب وأ م بذلك نفس املذتبعة تلز أيُّ  ملحداً أو  اً شاكَّ 

اهب إليه؟ ولو ذوالرين ملعتقده كفِّ د، ومذلك االعتقال ساخطني

ع يلكانت مجأهله  عىلٰ  باً املذهب وعي عىلٰ  وصمة ل هذامث َل عِ ُج 

من مل  هايلب إنَس يُ  من أنْ و ا ال ختلة، ألهنَّ يبمع املذاهب موصومةً 

قول ه عن والقادح ب ،مدَّ تق  بامأين املعريِّ ا، ونهم حلقيقة ان يفيك

 شنيعة؟ال همومذاهب ،يحةشيوخه وأسالفه القب

*   *   * 

٤٣ -  أ اي:  

  ): هـ ٢٦٠ن (ت  ا بن شاذ الفضل  لِفَرق/  سائر ا   ىلٰ ع   لردِّ يضاح يف ا اإل 

 ي:عراألش ىٰ موس كر أيبذ ]]٦١ [[ص/

جرير بن  م عنويتر وأنتم يرشعاأل ٰى و موسبأ ملامئهومن ع

 وائل قال: قال شقيق أيبش عن عن األعم يالضب عبد احلميد
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رف أع أحد 9اهللا رسول  بأصحا ما يفاهللا : وليامنحذيفة بن ا

منافق. ورويتم  يرعاألش ٰى موس أبا أنَّ وأنا أشهد  ي،منِّاملنافقني ب

ن  بنساء عن زيالاخل ]يبيد بن [أ معن عبد احل بن أرقمس عن يون

 9 بيَّ الن سلامن أنَّ  حذيفة بن اليامن عن ه عنأبي عنويه ب

ا هة منق؛ فرق رَ الث فِ ث ىلٰ ع يتمَّ ق أُ قال: «ستفرت]] ٦٢[[ص /

؛ ييتبهل ون أ بُّ ُحيِ و وينبُّ ُحيِ  شيئاً  لباطل منهاقص اينتال  احلقِّ  عىلٰ 

 الَّ إدد تز ها ملحبد عليها صاام أوق لَّ ذهبة احلمراء كمثلهم مثل ال

 يبغضوين شيئاً  منها ال ينتقص احلقُّ اطل الب ا عىلٰ منه قة، وفرخرياً 

بها أوقد عليها صاحام احلديدة كلَّ  مثلهم مثل ؛يون أهل بيتويبغض

ة ملَّ  ىلٰ وهؤالء عبني هؤالء فيام  رقة مذبذبة، وفا رش� الَّ إ تزدد مل

 س. بن قياهللا هم عبد ام مإل: ال مساس؛ تقو يالسامر

  ٰى موس مع أيبنت ك: بن غفلة قالعن سويد تم يورو

 9اهللا ل ع رسوسم]] ٦٣/[[ص  هأنَّ  يثنفحدَّ  يشعرألا

 نيني مضلَّ ني ضالَّ ما حكبعثو ٰى وا حتَّ افرتق رسائيل إ ينب نَّ إ« يقول:

 نْ باهللا أعيذك أُ  ٰى سويا أبا مفقلت له:  »يتمَّ أُ  ذلك يف يكونوس

ما مضت   اهللال: فوَ قا لك.ذ مناهللا  ىلٰ إ: أبرأ التكون أحدمها، ق 

 كان. ن أمره وخلعه مافكان م بعث حكامً  ٰى حتَّ  يلاواللي امأليَّ ا

 أيب عبد الرمحن عن ري بنام عن خضعوَّ اد بن الورويتم عن محَّ 

 مَّ هُ «اللَّ غرب فقال: امل يفقنت   اعلي� عت سم ل قال:املفضَّ 

با وأ  ،ص ثانياً بن العاو عمر]] ٦٤[[ص /، وبادئاً معاوية العن 

 ».عاً راب يعرشاأل ٰى موسبا ، وأ اً ثالث ير السلماألعو

*   *   * 

 :)هـ٤١٣(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)٤(ج ايف يف اإلمامة الش

عري ألشا ٰى أبا موس نَّ أ( عيلٍّ عن ابن  ٰى وحك ]]٣٦٣[[ص 

قال  ملؤمنني ري اأم نَّ وروي أ  ،التحكيم يفعمله  تاب بعد ما

أبا  يا«أشامت  ة:ن علَّ م هعودي سن احل ىلٰ إ له: وقد دخل

 ما يفه ال يمنعني نَّ ا إعائد، قال: «أمَ  : بلقال ،ائد؟»م عأ ٰى موس

يقول:  9اهللا  رسول ما سمعته من أقول لك  عليك أنْ نفيس

مرته غإذا قعد  ٰى حتَّ   ماشياً ة اهللارمح كان يف مريضاً  دامن ع

 سهنف عن لأزاار فقد خبوما شاكله من األ ذلك صحَّ  فإنْ  ،وبة»الت

 األمر العظيم الذي عىلٰ  له نالزما قابالعو  فالذمُّ ه وإالَّ قُّ ما يستح

 ارتكبه).

*   *   * 

ا أبو م]] ٣٦٤[[ص   عىلٰ  -توبته  كر يففلم يذ ٰى وسفأمَّ

وليس  ،يادةعيف الرواه  اخلرب الذي الَّ إ - كهه فيها وتشكُّ فتصحي

، معما س ني ناملؤم مريأ  ٰى ام رووإنَّ  ،التوبة ل عىلٰ ييه دلف

 فيمن يعود املرٰىض  نَّ أل، مالعمو ىلٰ ه عمحل  يصحُّ ه الأنَّ  ومعلوم

قد  نني املؤم أمري أنَّ  مستثنون منه. عىلٰ فهم  الكافر والفاسق،

 ولو ،عم سه بامِرب ُخي  لك أنْ عه ذيمنمل  سه عليه، وإنْ فيف نح بام رصَّ 

[[ص / ريغ الً ائل ذلك لكان ما يف النفس عليه زقب باً كان تائ

 ثابت. ]]٣٦٥

*   *   * 

٤٤ -  ةأ ا:و  

  ): هـ ٢٦٠ذان (ت  بن شا الِفَرق/ الفضل  سائر    عىلٰ   يف الردِّ ضاح  اإلي 

 :الدويس هريرة  ذكر أيب ]]٦٠[[ص /

 عنهارون يزيد بن  ٰى ورويس والدة م أبو هريركعلامئومن 

أس ر اب خفقعمر بن اخلطَّ  مالك أنَّ  س بنأنطويل عن محيد ال

ول عن رس ايةلروقد أكثرت ا أراك ه:لة وقال رَّ هريرة بالد يبأ 

 فال تعد. اذباً  كالَّ إوال أحسبك  9 هللا

خالد  أيب فة عنفطر بن خلي ثنيأبو نعيم قال: حدَّ  ٰى ورو

 ذبل: «أكطب وهو يقوخي ] اعلي� ال: سمعت [ق  ائيلالو

ن كاقال: و، »الدويسأبو هريرة  9 اهللا ولرس عىلٰ  حياءاأل

 بالشام.  وعيلٌّ  اعن علي� يلاملدينة فب مويق

*   *   * 

أو   أحدث فيها حدثاً ثور فمن  عري إىلٰ . ] ..]٤٩٠[[ص /

ناس  وال]] ٤٩١[[ص / ئكةاهللا واملالفعليه لعنة  حمدثاً  ٰى وآ

 كذب :له رجل اليها فققد أحدث ف اعلي�  أنَّ  عني وأشهدمجأ 

 .أبو هريرة]] ٤٩٤ [ص[/

واملالئكة اهللا  نةصارت لع قدل صادقاً  رةيربو هأ  اهللا لئن كانفوَ 

أيب سفيان  معاوية بن عىلٰ ]] ٤٩٥[ص /[ أمجعنياس النو

بن أيب  عيلِّ  ؤمننيقب أمري املوايات التي رويت من منات الروبطل

 فيه ٰى رو وكذب من 9 نبيِّ ال نع )ليهوات اهللا علص(الب ط

ه قول اقب، ولئن كان أبو هريرة كذب يفك املنتل ]]٤٩٦[[ص /

 حلَّ ذا استإل لرجا ديث ألنَّ عنه احل ي رومن ي لكب لقد هكذَّ و

 . ه فقد هلك يف كذبهكذب

 نةاملديه زه ووالَّ أكرمه وأجا  عيلٍّ له يف ية قوبلغ معاو فلامَّ 

 نْ أ  امَّ إف، 9 اهللاول سر ىلٰ من كذبكم ع فهذا ]]٤٩٧[[ص /

 تمنعة وصدق يف قوله فتكونوا قد طا هريرقتم أبونوا قد صدَّ تك
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ليه بتم عكذَّ قد تكونوا  أنْ  امَّ إ، وه بالعجبموورميت  عيلٍّ  عىلٰ 

 9رسول اهللا صحاب من أ  بتم رجالً هو يف قوله فقد كذَّ  وكذب

 .اخلصلتني ٰى إحد لستم تنجون منرام فاحلالل واحلتروون عنه 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  سطاوبن  عيلُّ )/ ١ ج(طرائف ال

 :ريرة طرائف أيب ه ]]٣٠٠[ص [/

ع جلميف ا حلميديا ٰى د رووق  ،ريرةه ولئك أبوومن أُ  :اينثال

 تراه أكثرها  ،أحاديث امئة حديث وسبعةه ستّ  عنحيحنيني الصب

ق رُ مضطربة أو طُ  انٍ عخمتلفة أو موهو حديث واحد بألفاظ 

بن أيب  يلَّ رق عرة فايأبا هر أنَّ  علومامل ومن ،ب بعضها بعضاً ذِّ كيُ 

ة ما ويعام وانضاممه إىلٰ م وته هلعدا وظهر من ،وبني هاشم طالب

 مع ،د علامء اإلسالموعن اريخ التوه يفهورية لظروا حيتاج إىلٰ ال 

ني بانت معلومة التهمة له بالكذب ك نَّ حهم أ ما رووه يف صحا

 .ألصحابا

اِدِس  ِدياْحلَ  يُّ ِيف َميْدِ ْحلُ ُه اْن َذلَِك َما َرَوامِ فَ  - ٣٠٦ ِث السَّ

تَِّني َبْعدَ  ِ  َوالسِّ ِيب  أَ َعنْ  ،َرةَ َريْ هُ  َأِيب نَِد ِمْن ُمْس َليِْه عَ  ِق ِمَن املُتَّفَ  ةِ ائَ املْ

  : اَل قَ فَ  ،تِهِ َجبْهَ  َعَىلٰ  َب بِيَِدهِ َفَرضَ  ،ُبو ُهَرْيَرةَ نَا أَ َخَرَج إَِليْ  : َقاَل  ،َرِزينٍ 

ُثونَ ْم ُحتَ َأَال إِنَّكُ   .َربَ اْخلَ  ...9اهللاِ ِل َرُسو  َعَىلٰ ْكِذُب  أَ  َأينِّ دِّ

حِ َبْنيَ  ْجلَْمعِ ا َوِمْن َذلَِك ِيف  - ٣٠٧ ِيف يِّ يْدِ ْلُحمَ لِ  يَحْنيِ الصَّ

 ينَ ْرشِ ِع َواْلعِ ابِ رَّ ِديِث الِن اْخلَطَّاِب ِيف اْحلَ َر بْ ْبِن ُعمَ اهللاِ  ُمْسنَِد َعبْدِ 

إِالَّ  كَِالِب الْ  َأَمَر بَِقتْلِ  9 اهللاِ  َرُسوَل َأنَّ  هِ يْ  َعلَ تََّفِق املُ َن َبْعَد املِْاَئِة مِ 

َة َأَبا ُهَرْيرَ  إِنَّ  :ْبِن ُعَمرَ  ِال ِقيَل فَ  ،ةٍ يَ اِش ْو مَ نٍَم أَ ْلَب غَ  َأْو كَ دٍ يْ َكْلَب َص 

 .ْرعاً ِيب ُهَرْيَرَة زَ  ِألَ إِنَّ  :ُن ُعَمرَ ابْ  َفَقاَل  ،عٍ َأْو َكْلَب َزرْ  :ُقوُل يَ 

ِحيَحْنيِ اْجلَْمِع َبْنيَ  َك ِيف لِ ذَ ِمْن وَ  - ٣٠٨ ِث ياْحلَدِ  ِيف  الصَّ

تَِّني  ِ عْ بَ السِّ ْبِن يَل ِال َرَة َأنَُّه قِ ْسنَِد َأِيب ُهَريْ  مُ ِمنْ  َليْهِ عَ  ِق تَّفَ َن املُ اَئِة مِ َد املْ

َع ْن َتبِ مَ « :وُل َيقُ  9اهللاِ ُسوَل رَ ُت َسِمعْ  :َيُقوُل َة رَ َبا ُهَريْ إِنَّ أَ  :ُعَمرَ 

ُبو يْنَا أَ ثََر َعلَ كْ أَ َلَقْد  :ُعَمرَ   اْبنُ اَل قَ فَ  ،ِمَن اْألَْجِر»َلُه ِقَرياٌط ًة فَ ازَ نََج 

 .َرةَ َريْ هُ 

به يف لكذ دُّ عَ تهم فيام يُ ذار أيب هريرة ورواياعت ك يفومن ذل

ديث حل ايف )يحنيبني الصح جلمعا(احلميدي يف  ٰى فرو ،االعتذار

كم إنَّ  : قال  ،هريرة مسند أيب نعليه م فق املتَّ   منالتاسع واخلمسني

 ،9ل اهللا سور ر احلديث عنكثِ يُ  با هريرةأ  نَّ إ :تقولون

ون ثدِّ واألنصار ال ُحي رين هاجامل ]] ٣٠١ [[صبال /ما  :نويقولو

 نإخواين م وإنَّ  ،ثل حديث أيب هريرةبم 9 عن رسول اهللا

م رسول زت ألالصفق باألسواق وكن م لهشغِ ن يُ هاجرين كاامل

 ثمّ . اونس ا غابوا وأحفظ إذافأشهد إذ ،بطنيملئ  ٰى تَّ ح 9 اهللا

نصار األ من خواينل إشغِ كان يُ و :ه فقالل ماألنصار بعد كال كرذ

أعي حني  الصفةمن مساكني  يناً مسك فكنت امرأً  ،هلمأمواعمل 

 .منهسمعت  سيت شيئاً ام نف :اية سفيانويف رو ينسون.

ه أيب هريرة أنَّ  امع عىلٰ س ل ا ا هيُّ فاشهد أ  : د داو  قال عبد املحمود بن

ديث لون عن ح تغ يش م كانوا بأهنَّ  ار ن واألنص ي جر ا قد طعن يف امله 

  .قطُّ  ئاً ه ما نيس شي يه بأنَّ د عل اشه   ثمّ  ، ة اني الف دنيا م بال رسوهل 

ِحيَبْنيَ الِع مْ اْجلَ ( ِيف اْحلَُميِْديُّ  ٰى  َروَ َوَقدْ  - ٣١٠ َأْيضًا  )َحْنيِ صَّ

 ،ِيب ُهَرْيَرةَ أَ ُمْسنَِد  ِمنْ  الثََّامنِنيَ  التَّاِسِع وَ اْحلَِديِث  ِه ِيف ِق َعَليْ فَ تَّ ِيف املُ 

َة»َال َصَفَر َوَال هَ وَ  ٰى وَ  َعدْ «َال  :َل  َقاَأنَّهُ  9يِّ  النَّبِ نِ عَ    َفَقاَل  ، امَّ

ْمِل كَ وكُ بِِل تَ اُل اْإلِ  بَ َفَام اهللاِ،  َيا َرُسوَل  :َراِيبٌّ َأعْ  َ أَ ُن ِيف الرَّ  بَاءُ ا الظِّ هنَّ

ُهبَا ُكلَّ يُ فِيَها فَ  ُخُل ْجَرُب َفيَدْ اْلبَِعُري اْألَ يَِجيُء فَ   «َفَمنْ  :َقاَل  ؟اهَ َجرِّ

 .»َل وَّ اْألَ  ٰى دَ َأعْ 

 ُمْسنَدِ  ِمنْ  ثََّامنِنيَ ِديِث التَّاِسِع َوالاْحلَ   ِيف ُمجَْلةِ اْحلَُميِْديُّ  ٰى َروَ  مَ ثُ 

 :اَل قَ  9اهللاِ ُسوَل َمَة َأنَّ رَ َأِيب َسلَ  َعنْ  ، َعَليْهِ ِق فَ ْيَرَة ِمَن املُتَّ رَ هُ  َأِيب 

ٌض رِ  ُممْ ُيوِردُ  «َال  :اَل قَ  9 اهللاِوَل نَّ َرُس أَ  ُث َوُحيَدِّ ، »ٰى وَ «َال َعدْ 

» َعَىلٰ  َل َرْيَرَة َحِديثَُه اْألَ و هُ َوَأْنَكَر َأبُ  ،ُمِصحٍّ دِّ َأَملْ  :نَا لْ قُ  .وَّ َأنَُّه َال  ْث ُحتَ

 ]]٣٠٢ /[[ص هُ ْيتُ َفَام َرأَ  :ةَ َل َأُبو َسْلمَ َقا ،َشةِ بَ اْحلَ َوطََّن بِ فَ  ٰى َعْدوَ 

هُ غَ  اً َنِيسَ َحِديث  .ْريَ

مِ َامنَِني املُقَ التَّاِسِع َوالثَّ  يِث دِ ِة اْحلَ لَ ُمجْ   ِيف َذلَِك  َوِمنْ  ِذْكُرُه َأنَّ َأَبا  دَّ

ٌض َد ُممْرِ رِ  ُيوَأْن َال  َىلٰ عَ َوَأَقاَم  ٰى َعْدوَ  َال ِديِث  َعْن حَ َمَت َص ُهَرْيَرَة 

 .ٍح ُمِص  َعَىلٰ 

 َشارِ املُ نَِني َام ثَّ َوال اِسعِ يِث التَّ اْحلَدِ  ِيف   َبْعَد َذلَِك يُّ َميْدِ اْحلُ  ٰى ُثمَّ َروَ 

 :َقاَل  9اِهللا  وَل ُس ٍل َأنَّ رَ َة ِمْن ِرَواَيِة َسهْ ْيرَ نَِد َأِيب ُهرَ إَِليِْه ِمْن ُمْس 

  َتِفرُّ َام  كَ مِ ِمَن املَْجُذوَوفِرَّ  ،َفرَ َوَال َص  ةَ امَّ َة َوَال هَ َريَ َوَال طِ  ٰى  َعْدوَ «َال 

 .ِمَن اْألََسِد»

يِن ِيف اْحلَ  بَةٍ عَ ْن ُمَال مِ  هُ َرَووْ  َما ْن َذلَِك َومِ  - ٣١١ ِديِث  بِالدِّ

ِ  وَ الثَّاِين  ْن عَ  ،ْيَرةَ رَ هُ  ِمْن ُمْسنَِد َأِيب  هِ َعَليْ  تََّفِق  املُ نَ اَئِة مِ التِّْسِعَني َبْعَد املْ

ُه َقاَل  َحاِزمٍ ِيب أَ  َالةِ ُأ لِلضَّ وَ َوُهَو َيتَ  ،ةَ رَ ِيب ُهَريْ أَ َف ُكنُْت َخلْ  : َأنَّ  ،صَّ

َهَذا  َما ،َأَبا ُهَرْيَرةَ  َيا :َفُقْلُت َلهُ  ،َتبُْلَغ إِْبَطهُ  ٰى تَّ  حَ َيَدهُ  دُّ مُ اَن يَ َفكَ 

وخَ نِ بَ  َيا :َفَقاَل  ؟ُضوءُ اْلوُ  ا ُكْم َهاُهنَْمُت َأنَّ لِ ْو عَ لَ  ؟اُهنَاهَ  مْ َأْنتُ  ،ي َفرُّ

أْ  ُغ بْلُ «تَ : ُل َيُقو 9 اهللاَِل وُس َسِمْعُت رَ  ،وءَ ُض َذا اْلوُ هَ ُت َما َتَوضَّ

 .وُء»بُْلُغ اْلُوُض املُْؤِمِن َحيُْث يَ َن ُة مِ ْليَ اْحلِ 
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ادِ ِديِث ااْحلَ  يِْديُّ ِيف اْحلُمَ  ٰى َوَروَ  - ٣١٢   َوالثََّالثَِني ِمنْ  سِ لسَّ

 ،ْن َماءٍ مِ  رٍ َة َدَعا بِتَوْ رَ ا ُهَريْ بَ  أَ نَّ أَ  َعَليْهِ  َن املُتََّفِق ْيَرَة مِ رَ  هُ ْسنَِد َأِيب مُ 

 :َفَقاَل  ؟َما َهَذا ،َرةَ َيا َأَبا ُهَريْ  :َفُقْلُت  ،َطيْهِ إِبْ  َلغَ بَ  ٰى تَّ  حَ َدْيهِ َل يَ َفَغَس 

ْليَةِ  ٰى «ُهَو ُمنْتَهَ : اَل قَ  9 اهللاِ  َرُسوَل ْعُت مِ إِنَّنِي َس 
 . »اْحلِ

 ةأ للصالضَّ تو يمنيمن املسل حداً ما رأيت أ  :مودعبد املح لاق 

وه عن حصحَّ  ذي قدديث الهذا احل فام ،طيهإب ويغسل يديه إىلٰ 

هذا من  إنَّ  ؟ريرةة بقول أيب هافَّ بوا املسلمني كوكذَّ هم نبيِّ 

 الطرائف.

*   *   * 

  د:ا - ٤٥

 :)هـ٤١٣ (ت ملرتٰىض د ايِّ الس /)١اإلمامة (ج  يف الشايف

نعرفه من  ما  نَّ أ  كتاب: (عىلٰ قال صاحب ال]] ١٧٤[[ص 

م من حا ةئاألل من تقدَّ  انوا الم ك، ألهنَّ القول ع من هذايمن مَّ

 أمري هاد، والثابت عنمن االختالف واالجت نعونيم

خيالفه  ملنُجييز  ، بل كانذلك نن ال يمنع م] أنَّه كا[ املؤمنني

  وكان ينتقل من  األُمور، هيولِّ ويكم وُيفتي حي نْ أ  يف املذاهب

، رواية بهالت ما ظهر هبه عىلٰ ذا وختتلف م جتهاد،ا ىلٰ اجتهاد إ

 تعليل...). ن النس مذا اجلد هفسانيِّ لك ُيبذ وكلُّ 

ه  االجتهاد فلالستقصاء ب ةنرص : هذا الكالم يففيقال له

ملا   ردٌّ يه وم فكالذا املوضع من ه خيل ا ال نُ غري أنَّ ذا، هموضع غري 

 تمدته.اع

ا قول ةاألئه من غريو منني ك عن أمري املؤأمَّ   عندك مَّ

هلم حا من علومف، فاملواالختالالجتهاد ا منانوا ال يمنعون ك

 منني املؤ ت عنهم وعن أمريعيته، ألنَّ الثابا ادَّ ف مخال

ة مناظرة ا ، وليس  قِّ احل جوع إىلٰ هم بالرالبتطملخالفني ومخاصَّ

 نَّ ]] ذكرناه، أل١٧٥ا /[[ص كثر ممَّ نع أ من املعمل يست أنْ ب جي

ع تعامله محيسن اس الا إذا كان ممَّ  بِّ لسب واالرض ع بالقهر أوملنا

مل مع املخالف ال ُيستَع أنْ  فأوىلٰ صول األُ ري من كث يف الفنياملخ

غوا اأهنَّ  ٰى روع، فمن ادَّع الفيف يظهر حيث مل اد من جتهالم سوَّ

ة والداواملح ناظرةن املثر منع عنه أكملنهم يف ام عاء والرتغيب جَّ

م سوَّ  ٰى عدَّ ا منك ّدوا يف م مل يتعهنَّ ف يف األُصول ألالغوا اخلأهنَّ

 إنكار القوم عىلٰ  ؤيِّد ما ذكرناه منا يُ وممَّ ريقة، الطذه نها هكثري م

(من قوله:  اس من ن عبَّ بلرواية عن اخالفهم ما تظاهرت به ا من

زيد بن ثابت قي اهللا َال يتَّ وله: (أ وق  ول)،يف باب العه ء باهلتاش

أمثال األخبار ه ذاألب أبًا)، وهل باال جيعل أاالبن ابنًا و ابنل عجي

 روفة. رية معكث

رف  ام نعله يف املذهب ف املخالفني ملؤمنني ري اة أما توليمَّ فأ

 أنْ  عيمتن ذلك مل لو ثبته، ولخالفه  عىلٰ من والته من ُيقَطع 

ن  فالظاهر م لتآلف،تصالح واسه االوج عىلٰ  ه عليف

نًا من مجيم مر مل يكنحال واليته األ يف هأنَّ   أحواله ع تمكِّ

ت] [ـيو ثن لا واهللا«أمَ : قوله بذلك بح د رصَّ اداته وق مر

جيل توراهتم، وبني أهل اإلنراة بمت بني أهل التوالوسادة يل حلك

قاهنم رن بف أهل الفرقابنيهم، وربور بزبوأهل الزني ، وبمبإنجيله

ا  ]] الكتب فيقول: ي١٧٦ص ب من هذه /[[كتا ر كلُّ هيز ٰى حتَّ 

، إ  اتهله قضوقد سأ وقوله قضائك»، ب قد قٰىض  ا علي� نَّ ربِّ

 الناسيكون  ٰى ون حتَّ «اقضوا كام كنتم تقضبه: ضون  يقعامَّ 

م ن ني معت أصحايب» يمجاعة، أو أموت كام ما  موته حلالتقدَّ

 حالة فهم عىلٰ   تعاىلٰ ضهم اهللالذين قب هشيعتمن أوليائه وه واليت

 ك بالثقة.سُّ لتما

 وأكثر ،وم منهفغري معله ريغ اجتهاد إىلٰ ن م ا الرجوعفأمَّ 

قد بيدة السلامين وذلك ما روي من قول عمن  لفوناملخا عيهدَّ ما ي

هات األسأ  عمر أن ال يي ورأيرأ كان «والد فقال: له عن بيع ُأمَّ

ذا خرب واحد  اخلرب. وه آخر عن...»، إىلٰ ن يبورأيي اآلن أ ن،يبع

كن ي ملريقه، ولو صحَّ ط وطعنوا يفدَّه أكثر الناس، د روق 

 عىلٰ  -نَّه يمكن ، أللفوناملخا عيهدَّ لذي ي تهاد احًا لالجمصحِّ 

 نْ أ  -األحوال وجوهبا يف بعض  بل عىلٰ ة قيَّ هبنا يف حسن التمذ

ستصالح، الا علمه يف ذلك من امل رموافقة عمأظهر  ن يكو

 ة أظهر املخالفة.قافوإظهار امل ل ما أوجبزا لـامَّ و

 لف عمر يفال خيا نْ أ بيقول: فقد كان جي نْ س ألحد أولي

نها، ألنَّه ال ه] خالفه يف كثري م[أنَّ ينا وقد رأ ه، اهبن مذيشء م

لعداوة امن  مراملذاهب يث يكون اخلالف يف بعض أنْ  يمتنع

هر ظايف الكان  ]]١٧٧ [[ص/ ال يثمره غريه وإنْ  اوالفساد م

بعضها مزيَّة ل ال فيكونمور تدلُّ عليها األحوأُ  هذهو  حاله،كحاله 

 ن ملممَّ  د غريهعن انتك إنْ حلال، ون شاهد اعض عند مب عىلٰ 

 يشهدها متساوية. 

 ة،ظاهر الصحَّ كان  وإنْ  -هذا اجلواب  نا عنا لو عدلأنَّ  ىلٰ ع

ة صحَّ  رب داللة عىلٰ اخلعي من يكن فيام يدَّ  مل - تمرار االسوبنيِّ 

بدليل قاطع، ل قو إىلٰ  يرجع من قول ُينَكر أنْ ه ال نَّ أل د،االجتها
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جع من قول ير نْ كن أال يم هأنَّ  ثبت عّلق لواخلرب متكان يف  اموإنَّ 

 به. قعلُّ لتفائدة يف ا ا إذا كان ممكنًا فال، فأمَّ إالَّ باالجتهادقول  إىلٰ 

نَّ أمري ا ألصحيح عندن كان غري إنْ وواب اجلا وهذ

 قتليل يف واملعلوم بالد يه احلقُّ عل ٰى خيف نْ ز أوال جي  نيملؤمنا

 لَّقن تعصول م أُ نَّ اه ألام ذكرنر، فإنَّ  وقت آخيف يهيرجع إل ٰى حتَّ 

 تيض، وإذا كانت ُأصوهلم تقنافيهة االجتهاد ال تهبذا اخلرب يف صحَّ 

بام  وايستدلُّ  هلم أنْ  ومل يكن قهم به،علُّ ه بطل تكرناذ جواز ما

 لة فيه.دال ال نْ أ يضم تقتُأصوهل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ فتح الكراجكي (تال)/ أبو ٢كنز الفوائد (ج 

عبد اهللا أيب فيد نا املشيخل ىٰ جر كر جملسذ ]]٢١٠ [[ص

صوم مع بعض اخل ،)ن اهللا عليهرضوا( د بن النعامنمّ د بن حمحممّ 

 : )بيجمتهد مص كلَّ  نَّ إ: (ميف قوهل

عة من مجا عىلٰ  سليف جمكنت أقبلت  : قال شيخنا املفيد

يف ه ليالذي تعتمدون ع كمأصل نَّ إ :فقلت هلم ، ةالعامَّ  هةمتفقِّ 

من  نعكمويم ،ناظرةاملكم علي حيظر ،فاالختال تسويغ

املناظرة  كم عىلٰ جتامعوا ،ص واملباحثةالفح]] ٢١١ [[ص/

 .فويغ االختالد وتسهاتالجا صولكم يفأُ  يناقض

النظر  ترفعوا نْ أ بجفي ،صولكمحكم أُ مع تكونوا  نْ أ ا مَّ إف

 .وتلزموا الصمت ،ينكمب فيام

  جروا هت   نْ أ  فيجب  ، تاركة امل  عىلٰ تؤثروها و  ، ة ختتاروا املناظر   نْ أ ا مَّ إ و 

  . االختالف جواز  هبكم يف الرأي و وترتكوا مذا   ، جتهاد باال   لقول ا 

 .لالق االستدطري فتمرعو تمذلك ما أنصفمن  بدَّ  وال

من أين و ؟ وصفتكاممر ألا زعمت أنَّ  مَ ـلِ  :فقال أحد القوم

 ؟كوجب ذل

هان لربوا ،البيان عن ذلك عيلَّ  :لهفقلت :  قال شيخنا

 .الءالعقحد من أ  عىلٰ  ]ملنح[ال  ٰى ه حتَّ علي

خلقه االختالف يف غ وَّ س اهللا تعاىلٰ  نَّ إ :قولكم أليس من

 منه هلم ورفقاً  محةً رهم احلرج عنودفع  ،مهيلعتوسعة للام حكاأل

وحظر عليهم االختالف ق يف االحكام فااالتِّ  هملزمأ  لو هنَّ إو ،هبم

 ٰى تَّ ح ؟كعن ذل يتعاىلٰ  واهللا ،م هل )معنتاً (عليهم  اً قكان مضيِّ ل

«اختالف : اله ق أنَّ  9 عن النبيِّ املقال بام رويتموه هذا  )تمدأكَّ (

 فاق ما ذهبتم إليه يفو لكالم عىلٰ ا هذا ٰى نعم ومحلتم ،ة»تي رمحمَّ أُ 

 .فويغ االختالتس

 ؟هذا القول عىلٰ   الذي يلزمنافام ،بىلٰ  :لقا

 ،رةع املناظن عن موضآلا ينفخربِّ  :لت لهق  :شيخنا  قال

 إىلٰ الواضحة  ةحلجَّ ودعاء اخلصم با ،فقةملواس او التام هامنَّ إس ألي

ما عليه  دِّ ض قامة عىلٰ عن اإل له وتتغريَّ  ،ةجَّ موضع احل االنتقال إىلٰ 

 ؟الربهان

وضوعها إلقامة ام موإنَّ  ،رةاملناظ وعوضا مهذليس  ،ال :لقا

 .طفقة عن رجحان املقالة واإلبان ةاحلجَّ 

ة والربهان حلجَّ مة ايف إقارض الغوما  :لت لهفق :لشيخقال ا

  ىٰ ك واملعنذل]] ٢١٢[[ص / انه إىلٰ جيرَّ  وما الذي ؟رجحانال عىلٰ 

تنفري له والصم من موضع الرجحان خليد اأهو تبع ؟به ستملامل

طف يف والل لدعوة إليها بذلكأم ا ،تهاحجَّ يضاح إة بالقامل نع

 ؟تذاب إليها بهجاال

 يضاحإه بعن قوليد تبعال للمحتجِّ الفرض  إنَّ  :قلت نْ فإ

 قلت قوالً  ،صوابه لة عىلٰ الدالعنه بإقامة  فرية عليه والتناحلجَّ 

 . كرسه لتهافته إىلٰ  هتاج معال حيو ،اقلع لُّ ك هيرغب عن

ٍع إليه بذلك،  ه بالربهان داح عن مذهبملوضِّ ا نَّ قلت: إ وإنْ 

ذا ب هب رض اعتقاده،  ا إىلٰ هب ذبنات جيتجج البيِّ حلعليه با والدالُّ 

 ن أنَّ ما أردناه، م إىلٰ  -ذي ال شبهة فيه  الحلقُّ وهو ا -ل لقوا

 عة.زف واملناختالع االورف قةوافلم هو لموضوع املناظرة إنَّام

ما  ملناظرة وا رض يفغال صلفلو ح  ،كوإذا كان ذلك كذل

 وعدم الرفق ،سعةتووسقطت ال، عليه الرتفعت الرمحةهبا  ٰى جرأ 

وذلك  ،ييقالتضلعنت وة اصف ب يفووج ،دهبعبا  ىلٰ اهللا تعان م

  م يف االختالف من حتريم أصلك عىلٰ  بدَّ  فال .من قائله ضالل

 فقدكه من تر وكان أوىلٰ  ،لكذ صحَّ  ٰى تفم إالَّ و ،ججااحلو النظر

 .عاقل هه فيه عىلٰ وهذا ما ال شب ،الجتهادا كم يفلقو طلب

  يف الغرض ليس :قال ف لسر يف ناحية املجآخرتض رجل فاع

من ها إقامة الغرض ام الغرض فيوإنَّ  ،قفااالتِّ  إىلٰ  عوةالدظرة املنا

 .جتهاداال

يف  هذا بعينه بك م صاحكال  م لكالا  هذا : فقال له الشيخ 

 بدَّ  ه ال وذلك أنَّ  ، والصواب  يق التحق  عن ان حائد  عاً وأنتام مجي  ، معناه 

  .ل من معقو   ظر لن لفعل ا  وال بدَّ   ، د من غرض يف فرض االجتها 

البيان عن موضع ، دجتهاباالالفرض اء أد ض يفان الغرفإن ك

 إىلٰ  ةجَّ حلبا اسينواإلالوفاق   املعقول إىلٰ عاء يففهو الد ،لرجحانا

 . قالامل



 ٤٠٩  ...........................................................................................................  االجتهاد ) ٤٥حرف األلف / (

لوجود  ،اللك حمفذ ،زغالاإلة وفيه التعمي كان الغرض وإنْ 

ح ملقاله بالرتجي نين والتحسيف البيا جمتهداً ]] ٢١٣[[ص /ملناظر ا

 .ب الصوال خصمه يفقو عىلٰ  له

  الذبُّ  ،ظر ومفهوم غرض صاحبهالن فعل معقول كان إنْ و

  ، هالضدِّ  بيحقلتا واهل حسنيوالت ،عن خالفها لتنفريته واعن نحل

 ال اعل ذلكف نَّ أ  ورةً رض  لمنعا وكنَّ ، غريها هلا عىلٰ  حوالرتجي

فقد   ،يهإليب منه والدعاء قرفعله للتام يوإنَّ  ،يد من قولهيفعله للتبع

 .ناهت بام قلثب

 ،صوابه ح باحلجج عناملوضِّ  ،ولهق عىلٰ  لُّ لدان او كاول

 وال ، هء إليدعالا ك إىلٰ ذلد بغري قاص ، سينه وتشييدهيف حت املجتهد

 ،رهشف عن عواكاال ،بلمذهح لقبِّ امللكان  ،فاق عليهالتِّ ليد رم

 به إىلٰ  اً بومرغِّ  ،اعتقاده إىلٰ  بذلك داعياً  ،عن ضعفه ووهنهح املوضِّ 

 . إليهاملصري 

،  له  ادح له ذم� وامل  ،له مدحاً  ءليشام الزإ ك لكانكذلان لو كو

 ،فيه ترغيباً شئ ال ب عنيهوالرت ،عنه ترهيباً  ءرتغيب يف اليشوال

  ، به يناساً إ ر منه والتحذي، به مراً ه أ عن هيالنو ، عنه مر به هنياً واأل

 . مإليه سليوهذا ما ال يذهب  

 اقض تنكرناه يفوضح ما ذو ،تموهومهَّ فبطل بذلك ما ت

 .التوفيقل أواهللا نس ،اهنَّيَّ ما ب ىلٰ لتهم عنح

 :هل فقلت ،سجلملصاحب ا عدلت إىلٰ  ثمّ : خنا قال شي

 سلمواولن ي - هااكرن] من املناقضة التي ذمهؤالء [القو ملو سل

 ردّ الو ،فيام أمر به اهللا عىلٰ  ملا سلموا من اخلالف - اه بام بيَّنَّ بدًا منهاأ 

ذهبوا إليه من  بام امه حكأ وم مفهعن روج واخل ،هيف كتاب للنصِّ 

 وَ  :قال اهللا  ،حكاماأل يفالختالف وجوازه حسن ا
َ

  ال

ِ  اتَُ�ونُو
�

�
َ
� 

ُ
ق ر�

َ
ف
َ
وا ِمنْ ويَن �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
َ��نَ ا ُهمُ اءَ ا جَ  مَ ْعدِ �َ  ا َواخ ُت ا�ْ

 ِ
َ

و�
ُ
 َوأ

َ
  ك

َ
ُهْم َعذ

َ
اهللا   ٰى نهف ]،١٠٥: عمران آل [ � اٌب َعِظيمٌ �

فعله   د عىلٰ وتوعَّ  ،زجر عنه نه ور موحذَّ  ،راً ظاه اعام�  ًا هني اىلٰ تع

 .الفختجلواز اال ا مناٍف وهذ ،بالعقاب

تَ ]] ٢١٤[ص /[ :هنوقال سبحا
ْ
ِ  ُموا ِ�َبِْل اهللاِ ِص َوا�

َ
� 

ً
يعا

 
َ

  َوال
َ
ف
َ
وار� �

ُ
ة فَّ أمر الكاو ،قعن التفرُّ  ٰى فنه ،]١٠٣: ل عمرانآ[ ق

 .تالفغ االخمسوِّ  قولُيبطِل] [ ذاوه ،باالجتامع

 : هسبحان قالو
َ

تَلِ  َوال
ْ ُ
� 

َ
ون

ُ
  �ِفَ� يَزا�

�
  رَِحَم َر�� َمنْ  إِال

َ
 ك

 لَّ ود، املختلفني املرحومني من ٰى ثنفاست ،]١١٩و ١١٨: هود[

الختصاص  ،ةختالف عن الرمحرجوا باالخ ني قداملختلف نَّ أ ىلٰ ع

تثناء كان الس امل ذلك ولوال ،رمحةالصفتهم ب من خرج عن

 . لهتأمَّ  ملن وهذا بنيِّ   ،لعقَ يُ  ٰى نفني معختلاملمن  رحومنيامل

ن  م ىلٰ عه ه يتوجَّ كلَّ الكالم ا هذ ٰى رأ  :جلس امل حبقال صا

  يف واحدٍ  قَّ احل إنَّ  : من قالفي تقول فام .مصيب  تهدٍ جم كلَّ  إنَّ  :الق 

 .االختالف غسوِّ ومل يُ 

 وإنْ  ،حدٍ يف وا قَّ احل نَّ أالقائل ب :لهفقلت : قال الشيخ 

 يلزمه املناقضة هفإنَّ  ،ةخاصَّ  ىٰ ملعنذا اه قال عىلٰ ام في يباً كان مص

  ، فيه خطئهذ بمؤاخ غريعنه  معفو ملخطئ للحقِّ ا نَّ إ :هبقول

فقد  .ضييقلعنت والتا للحقهوخذ به و أُ ه لأنَّ  ىلٰ ك عذلده يف امواعت

 ،قضةاملنا )نم(م لني فيام عليهوَّ األ قول ٰى معن هبذا القول إىلٰ  صار

بإصابة  ونكان القائل وإنْ  ،ملةملكاة واملباحثك اتر جلهأ مهم من ولز

بقول  ،الةملقفت ااوهت ،ناقضةملزيدون عليه يف اي احلقَّ هدين املجت

به فيام واله بصمع شهادته  كماحل د أخطأتق  :مهد خلصحالوا

ه وخطئه يف  ابشاهد بصوفهو  .أخطأ احلكم عندها به عله ممَّ ف

 ر عىلٰ مأجو ،الفه خب يفمصي هبأنَّ  ه ومقرٌّ معرتف ل ،ةاباإلص

ن وتكشف ع ،بنفسها اتقادهرك اعت اله تدعو إىلٰ وهذه مق ،مباينته

 .قيوباهللا التوف ،رهابظاه اقبح باطنه

فتح عبيد أيب ال يخلشلس ايف جم ٰى م جركالهذا ال نَّ أ ا روذك

ٰ  نْ أبن فارس قبل  اهللا  .رةالوزا يتوىلَّ

*   *   * 
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