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املقصد الرابع
يف األصل الثالث
من أصول الدين وهو يف ( النبوة )
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( املقصد الرابع )
يف األصل الثالث من أصول الدين
النبوة )
وهو يف ( ّ
كاألبوة يف كون الواو أصليّة غري منقلبة من اهلمزة  ،منن « النّب ّنوة » و « النّبناوة » مبعن منا
وهي ّ

() 1
إىل اإلنسننان املبعننوث مننن ا ن ّنق
نيب
ارتفننع مننن األرك  ،كمننا يف الصن ا  ،فيكننون نقننل النن ّ
وعلو شأنه وسطو برهانه  ،فيكون فعيال مبع مفعول.
إىل اخللق لشرافته على سائر اخللق ّ
ناملروة يف كننون النواو منقلبننة مننن اهلمننزة  ،مننن « النبننأ » مبعن اخلننف  ،فيكننون النقننل إلنبائننه عننن
وكن ّ

هللا تعاىل  ،فيكون فعيال مبع فاعل.
النيب » مبع الطريق ؛ لكونه وسيلة إىل ا ّق تعاىل.
وقد جيعل مأخوذا من « ّ
تصوري ومع تصديقي.
وكيف كان  ،فلها مع
ّ
واملع ن التصن ّنوري عبننارة عننن  « :كننون اإلنسننان مبعننو مننن ا ن ّنق إىل اخللننق »  ،كمننا يف شننر

القوشننجي ( ، )2أو كننون البشننر املعصننوم عننن الننذنوب واملنن ّنز ،عننن العيننوب  ،املقن ن ابملعجننزة املصن ّدقة
مبعننو إىل املكلّفننني لبيننان أحكننام النندين  ،أو ننفا عننن هللا بن ننو الننوحي عننن أحكننام النندين املتعلّقننة
ابلعقائد  ،أو أفعال املكلّفني مع الرائسة

__________________
( « )1الص ا »  « 2522 : 2ن ب و».
( « )2شر جتريد العقائد .357

9

النيب.
اإلهليّة عليهم يف أمر الدنيا والدين  ،هذا إن جعل داالّ على حال ّ
وإن جعننل مبيّنننا لفعننل هللا تعنناىل  ،يكننون مبع ن بعننث هللا تعنناىل البشننر املزبننور  ،أو جعلننه تعنناىل
مبعو إىل املكلّفني لبيان أحكام الدين.
وابجلملة  :فهنني رائسننة إهليّننة ابألصننالة للبشننر املعصنوم عننند علننى املكلّفننني كنالّ أو بعضننا يف أمننر
الدنيا والدين.
عمننا جيننب تصننديقه اب نننان وإق نرار ،ابللسننان  ،وهننو أ ّن نبيّنننا ّمنند بننن
واملع ن التصننديقي عبننارة ّ
عبنند هللا بننن عبنند املطّلننب بننن هاشننم بننن عبنند املنننامل املنتهنني إىل عنند ن  ،رسننول هللا املبعننوث إىل
وشق القمر  ،والقرآن  ،علنى سنبيل اللنزوم
اإلنس وا ا ّن مع املعجزات اليت منها املعراج ا سماين ّ ،
العقلي  ،كسائر األنبياء يف سائر األداين.
ومطهنر عنن النذنوب والعينوب
وهنو بشنر معصنوم ن كغنري ،منن األنبيناء ن عنن العصنيان والنسنيان ّ ،

اليت توجب تن ّفر اإلنسان  ،وهو أفضنل األنبيناء واملرسنلني  ،وخنري اخللنق أ عنني  ،وأنّنه خنام النبيّنني
 ،ودينننه ابق إىل يننوم النندين  ،ولننه إذن شننفاعة العاصننني  ،مبعن أ ّن هللا تعنناىل ملننا كننان غنيّننا مطلقننا ،
ّ
نب أن بوصننلهم مبقتضننى الكننرم إىل النننعم ؛ ل ن الّ يلننزم العبننث يف
وخلننق مبقتضننى حكمتننه خلقننا  ،أحن ّ
إجياد العامل.
يتفضنل بنه جناراي علنى وفنق ا كنم  ،فكلّنف مبنا بصنل بنه
وملا كان حكيمنا وجنب أن يكنون منا ّ
ّ
االستعداد إليصال النعم ودفع النقم.
للكل علم مبا فينه صنالحهم  ،وال قابليّنة للتل ّقني منن هللا بنال واسنطة فنرد منن بنين آدم
وملّا مل يكن ّ
 ،وجننب عقننال مبقتضننى اللطننف أن هتننار مننن خلقننه مننن كننان قننابال للتل ّقنني مننن هللا اخلننالق ا ن ّنق ،
نتم ذلننّ إالّ ابلعصننمة املعلومننة ابملعجننزة املص ن ّدقة ،
واإللقنناء إىل اخللننق ؛ إمامننا للغننرك األهن ّنم .وال ين ّ
حجنة  ،فيجنب بعنث البشنر املعصنوم امل ننف
عمنا يوجنب النفنرة ؛ لن الّ يكنون للنناس علنى هللا ّ
والتن ّنزّ ،
عن هللا بن و الوحي من غري اجتهاد  ،املق ن ابملعجزة املصن ّدقة .فك ّنل منن ّادعنى النبن ّوة املمكننة منع
نيب بال شبهة.
املعجزة املص ّدقة فهو ّ
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و ّادعنى النب ّنوة  ،وأظهنر هللا علنى يند،
وقد تظافر وتواتر أنّه ظهر يف م ّكة ّمد بن عبند هللا
نيب بال ريبة.
املعجزة املص ّدقة كالقرآن الذي عجز عن اإلتيان مبثله يع ّ
األمة  ،فهو ّ
وحيننث ّادعننى خننتم النبن ّنوة  ،وأخننف هللا تعنناىل بننه أيضننا يف ا يننة الش نريفة ( )1فهننو خننام النبيّننني ،

ودينه ابق إىل يوم الدين.
فالكالم يف هذا األصل ن الذي هو من أعظم األصول ن يقع يف مخسة فصول :
نام ،
ّ
نيب ن امل ننف عننن هللا بن ننو الننوحي مننن غننري اجتهنناد ن حسننن اب سننن التن ّ
األول  :أ ّن بعثننة النن ّ
فيكون واجبا عقال مع أنّنه واقنع نقنال .وهنذا منن أصنول املنذهب منن جهنة  ،ومنن أصنول الندين منن

ردا على األشاعرة وأمثاهلم (.)2
أخرى  ،فيكون ّ
النيب جيب أن يكون معصوما عنن العصنيان والنسنيان  ،بنل عنن ينع منا يوجنب تن ّفنر
الثاين  :أ ّن ّ
العامة (.)3
اإلنسان .وهو أيضا من أصول املذهب ّ ،
ردا على ّ
ردا علنى منن أنكنر الوجنوب علنى
جيب أن يكون منع املعجنزة املصن ّدقة ّ ،

النيب
الثالث  :أ ّن ّ
هللا تعاىل.
رسننول هللا املبعننوث إىل الثقلننني  :اإلنننس وا ننا ّن مننع
الرابةةع  :أ ّن نبيّنننا ّمنند بننن عبنند هللا
ردا علننى
املعجنزات الننيت منهننا املعنراج ا سننماين  ،وشن ّنق القمننر  ،والقننرآن .وهننو مننن أصننول النندين ّ ،
كثري من الكافرين كاليهود والنصارى  ،وأمثاهلم من املعاندين ا احدين.
 :إ ّن
نيب
ويف حكمه ننم م ننن ق ننال يف دف ننع ل ننزوم اخل ننرق وااللت ننام يف األف ننالك عن نند ع ننروج الن ن ّ
الصنناعد كلّمننا صننعد ألقننى منننه عننند كن ّنل رتبننة منهننا  ،مننثال إذا أراد جتنناوق كننرة اهلنواء ألقننى مننا فيننه مننن
اهلواء فيها  ،وإذا أراد جتاوق كرة النار ألقى ما فيه منها فيها  ،وإذا

__________________
( )1األحزاب (.42 : )33
( )2راجع « كشف املراد » .342 :
( )3املصدر السابق.
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رجنع أخنذ منا لننه منن كنرة النننار  ،فن ذا وصنل اهلنواء أخنذ منا لننه منن اهلنواء ؛ بننناء مننه علنى أ ّن العننروج
إّّنا هو للجسم النوراين اهلورقليائي دون العناصنر املعروفنة ؛ أو أ ّن جسند ،الشنريف علّنة لوجنود ينع
يف عروجننه
األجسننام فكننان يطننا ميعهننا  ،فننال يكننون منهننا جننزء إالّ وهننو نني بننه  ،فكننان
يطا ميع األجسام واألروا والنفوس والعقول ؛ ف نّه أيضا لل ّق من ا احدين.
خننام النبيّننني ودينننه ابق إىل يننوم النندين  ،مبع ن أ ّن هللا تعنناىل بعننث قبلننه األنبينناء
وأ ّن نبيّنننا
أننّنه قننال « :
واملرسننلني وجعننل نبيّنننا خننام النبيّننني ؛ كمننا نطننق بننه القننرآن املبننني ( ، )1وروي عنننه
نيب أ أكننرمهم علننى هللا تعنناىل » ( .)2وهننو
نيب وأربعننة وعشنرين ألننف نن ّ
خلننق هللا عن ّنز وجن ّنل مائننة ألننف نن ّ

ردا على ا احدين.
أيضا من أصول الدين ّ ،
أفضننل امل لننوقني  ،ولننه هلننذا إذن شننفاعة العاصننني يف يننوم النندين .وهننذا
اخلةةام  :أ ّن نبيّنننا
أيضا من أصول املذهب ظاهرا .خالفا لنبعض القاصنرين  ،كمنا حكني عنن بعنض األشناعرة و هنور
املعتزلة حيث قالوا أبفضليّة املالئكة للوجو ،الركيكة (.)3
وحكي عن الوعيديّة من لزوم الوعيد وعدم العفو والشفاعة.
واب ملة  ،فنقول :
__________________
( )1األحزاب (.42 : )33
( « )2اخلصال » ، 241 : 2

 11و .19

احملصل »  374 :ن .372
( )3انظر « تل يص ّ
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األول :
الفصل ّ
النب ة املخرب عن هللا تعاىل بنحو
يف أ ّن بعث هللا تعاىل ّ
التام  ،فيكون واجبا عقال مع أنّه واقع نقال
الوحي من غري اجتهاد ة ابحلسن ّ
بيان ذلّ عقال أ ّن للبعثة فوائد :

يستقل فيه.
يستقل إبدراكها  ،والداللة على ما ال
األوىل  :تقوية العقل يف األحكام اليت
ّ
ّ
الثانية  :تنبيننه العقننالء علننى لننزوم معرفننة هللا الننيت هنني األسنناس املوجننب لل ينناة األبدينّنة والسننعادة
األخرويّة ؛ النغمنار العقنول ابللذائنذ ا سنمانيّة والشنهوات ا يوانيّنة والعالئنق البدنيّنة النيت إينل إليهنا

ص ننلوا
الطب ننع  ،فالن نناس كلّه ننم ال ب ن ّد هل ننم م ننن اإليق ننا م ننن ن ننوم الغفل ننة وا ه ننل ابل نندعوة النبويّننة لي ّ
املعارمل اليقينيّة.
نار البدنيّنة
الثالثة  :إرشنناد الننناس إىل املنننافع النفسننانيّة وا سننمانيّة ؛ إذ معرفننة املنننافع البدنيّننة واملضن ّ
ابلتجربة تتوقّف على مرور الدهور وهالك كثري من الناس  ،فال ب ّد ممّن يعرفها منن هللا ؛ وهلنذا خلنق
الكل نبيّا وهو آدم .
هللا قبل ّ
الرابعة  :حفننن نننون اإلنسننان ؛ ألننّنه منندين ابلطبننع  ،مبعن أننّنه ابلطبننع تنناج إىل معاونننة بعضننهم
ندو وهنو ، ،وال إكنن ألحند منن األفنراد اإلتينان
بعضا يف الغذاء واللباس واملسنكن وا الت لندفع الع ّ
ميع ما بتاج بنفسنه كمنا ال هفنى  ،بنل ال بن ّد منن اجتمنان اعنة يف موضنع إكنن إعاننة بعضنهم
بعضا لينتظم أمر معاشهم وي تّب
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ويسمى ذلّ املوضع مدينة.
عليه أمر معادهم ّ ،
وكنون اإلنسننان منندنيّا عبننارة عننن احتياجننه إىل الكننون يف املدينننة لينننتظم أمننر معاشننه ومعنناد ، ،وملننا
ّ
كنان اجتمناعهم ن منن جهنة كنوذم ذوي غضنب وشنهوة ن موجبنا لوقنون الفتننة والظلنم  ،واهلنرج واملنرج
املوجبننة الخننتالل نظننام أمننر املعننا واملعنناد  ،وبطننالن فائنندة االجتمننان والتمن ّدن  ،فننال بن ّد مننن العنندل
النذي هننو عبننارة عننن تسنوية ا قننوق  ،وإحقنناق ا ن ّنق منهننا جزئيّنات العنندل يف ا قننوق ا زئيّننة  ،فننال
يقررهنا يينث ال إكنن ألحند الت لّنف عنهنا إالّ وقند لزمنه اهلنالك  ،فنال بن ّد أن
ب ّد من واضع وجاعل ّ
يكننون ذا قنندرة ؛ ليطيعننه الننناس طوعننا وكرهننا  ،ويكننون أوامننر ،ونواهيننه فننذة يف الننناس  ،وال إكننن
ذلّ إالّ بتأييد من هللا اب ايت واملعجزات ؛ لن الّ يكنون لغنري ،لنه مناقعنة يف اسنت قاق هنذ ،الرائسنة
النيب ليس إالّ مثل هذا الفرد.
ّ
العامة .واملراد من ّ
اخلامس  :اشتماهلا على اللطف ؛ إذ اإلخبار ابلثواب علنى الواجبنات والعقناب علنى املنهيّنات ،

ومبعند عنن املعاصني  ،وحينث كنان اللطنف واجبنا علنى هللا كاننة البعثنة واجبنة
مقرب إىل الطاعنات ّ
ّ
عليه تعاىل.
نتمم للغننرك مننن جهننة اقتضننائها تنبيننه العقننول وتقويتهننا يف
وا اصننل  :أ ّن بعثننة األنبينناء لطننف من ّ
نارهم ك ننذلّ.
العقائ نند  ،وإرش نناد الن نناس إىل املن ننافع ا س ننمانيّة والروحانيّننة املعاش ننيّة واملعاديّننة  ،ومض ن ّ
وحفننن ن نون اإلنسننان الننذي هننو منندين ابلطبننع تنناج إىل االجتمننان يف املكننان والكننون يف املدينننة ؛
النتظام أمنر املعنا واملعناد املوجنب لوقنون الفتننة منن جهنة وقنون الغضنب والشنهوة احملتناج إىل مقننّن
الق نوانني الرافع ننة هل ننا ولننو ابلقه ننر والغلب ننة املعل ننوم كون ننه م ننن جانننب هللا  ،وص نناحب العص ننمة املت ّمم ننة

ُ
الالم َُرِ نيالالال ِ
للغننرك ابملعجننزة نقننال مبننا ورد يف الكتنناب والس ننّة  ،ف نّننه قنند قننال تعنناىل ُ :ر ُسال
َ
ِ ْ
ِِ
ُْ
َّ ِ ُ ِ َّ
هلل ُح َّج ٌة ِب ْع ِد ُّ
الر ُس َل ( .)1وقال تعاىل ِ :وَا أ ْر ِسلنا
ِوَن َذ َر ِ َِلِم يكون لَلن َ
اس لَع ا َ

__________________
( )1النساء (.125 : )4
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َّ

ِ

ْ ُ
ُُ
ُ
ْ ِ ُ
يِد ُعوك ْم َِلِغ َف ِر لك ْم ََ ْ ذنوبَك ْم

ِ

َ ْ ِر ُسول إال بلسان ق ْوَه ِلُرِ ن ِ
ِّي ل ُه ْم ( .)1وقنال تعناىل :
َ
ٍ َ ََ َ َ َ َ
( .) 2
ِْ ْ ِ ِ ُ ْ
ِ ْ
ِ
وقنال تعناىل  :لِ ِق ْد أِ ْر ِسلْنا ُر ُسلِنا ب ْ ِ ن
اْل ُ
النان ِلِ ُق ِ
الوا َّ
الاس
تالاَ ِوال َِ
ك
َ
نات ِوأن ِزْلا َعه ُم ال َ
اْلي َ
َ
ْ

بَال َق ْس َط (.)3
فقنال  :فمنن أينن
وروي عن هشام بن ا كم  ،قال  :سأل الزنديق الذي أتى أاب عبند هللا
أثبة أنبياء ورسال؟
 « :إ ّ ملننا أثبتنننا أ ّن لنننا خالقننا صننانعا متعاليننا عنّننا وعننن يننع مننا خلننق ،
قننال أبننو عبنند هللا
ّ
وكان ذلنّ الصنانع حكيمنا  ،مل جينز أن يشناهد ،خلقنه  ،وال يالمسنو ، ،وال يباشنرهم وال يباشنرو، ،
يعفون عننه إىل خلقنه وعبناد ، ،يندلّوذم علنى
باجو ، ،فثبة أ ّن له سفراء يف خلقه ّ
باجهم وال ّ
وال ّ
مصا هم ومنافعهم وما به بقاؤهم ويف تركنه فنناؤهم  ،فثبنة ا منرون والنناهون عنن ا كنيم العلنيم يف
خلق ننه  ،فثب ننة عن نند ذل ننّ أ ّن ل ننه مع ن ّنفين  ،وه ننم األنبي نناء وص ننفوته م ننن خلق ننه  ،حكم نناء من ن ّدبني
اب كمة  ،مبعنوثني انا  ،غنري مشناركني للنناس يف أحنواهلم علنى مشناركتهم هلنم يف اخللنق وال كينب ،
م يّنندين مننن عننند هللا ا كننيم العلننيم اب كمننة والنندالئل والفاهننني والش نواهد  ،مننن إحينناء املننوتى ،
يدل على صندق مقنال
حجة يكون معه علم ّ
وإبراء األكمه واألبرص  ،فال ختلو أرك هللا تعاىل من ّ
الرسول ووجوب عدالته » (.)4
ومثله ا خران مسندا ومرسال (.)5
وإىل مثل ما ذكر أشار املصنّف

__________________
( )1إبراهيم (.4 : )14
( )2إبراهيم (.12 : )14
( )3ا ديد (.25 : )57
( « )4التوحيد »  ، 249 :الباب ، 32
( )5املصدر السابق  2 ،و .3

مع بيان الشار القوشجي بقوله  ( :البعث

.1

15

نتقل مبعرفتننه  ،مثننل
حسةن شتةةتماعا علةى فوائةد  :كمعاضةةدة النقةةل ( )1فيمةا ية ّ
ةدل عليةةه العقةةل ) أي يس ّ
وجود البارئ وعلمه وقدرته.
يستقل به العقل  ،مثل الكنالم والرؤينة
يدل ) أي ال
النيب
( فيما ش ّ
ّ
( واستفادة احلكم ) من ّ
حجة بعد الرسل.
واملعاد ا سماين ؛ ل الّ يكون للناس على هللا ّ
ابحملسننات ؛ لكوننه تص ّنرفا يف ملنّ هللا بغنري إذننه  ،وعنند
( وإزال اخلوف ) ا اصنل عنند اإلتينان ّ
تركهننا ؛ لكونننه تركننا للطاع ننة ( .و ) اس ننتفادة ( احلس ةةن والقةةب ) يف األفع ننال ال ننيت ةسننن رة وتق ننب
ةاّ ) أي معرفنة مننافع األغذينة
أخرى من غنري إهنداء العقنل إىل معرفتهنا ( .و ) اسنتفادة ( النةافع والض ّ
ومضارمها اليت ال تفي اا التجربة إالّ بعد أدوار وأطنوار منع منا فيهنا منن األخطنار ( .وحفة
واألدوية
ّ

النوع اإلنساين ) ف ّن اإلنسان مدينّ ابلطبع بتاج إىل التعاون  ،فال ب ّد من شنرن يفرضنه شنارن يكنون
مطاعا  ،كما ذكر يف بيان حسن التكليف على طريقة حكماء اإلسالم ( .وتكميل أتخاصةه ) أي
تكميل النفوس البشريّة ( حبسب استعداداهتم املختلف ) يف العلميّات والعمليّات.
( ويعلّمهة ةةم الصة ةةنائع اخلفيّ ة ة ) من ننن ا اجن ننات والضن ننرورّايت ( واألخة ةةال ) الفاضن ننلة الراجعن ننة إىل
األش ن اص ( والسياس ةةا ) الكامل ننة العائنندة إىل ا ماع ننات مننن املن نناقل واملنندن ( واإلخب ةةاّ ابلعق ةةا
والثوا ) ترغيبا يف ا سنات  ،وةذيرا عن السيّ ات  ،إىل غنري ذلنّ ( .فيحصةل اللفةل للمكلّةل )

أي بعثة األنبياء لطف من هللا تعاىل ابلنسبة ( إىل عباده ).

( وتبه الربامه ) وهي أ ّن البعثة ّإما ألجنل منا يوافنق العقنل فنال حاجنة فينه إلنيهم  ،أو ألجنل منا
هالفه  ،وما هالف العقل غري مقبول  ،فال فائدة يف بعثتهم ؛ ( ابطلة ملةا تقة ّدم ) منن أ ّن منا يوافنق

نتقل إبدراكنه .وا اجنة إلنيهم يف
نتقل العقنل إبدراكنه .والثناين منا ال يس ّ
العقل قسمان  :أحندمها منا اس ّ
األول أيضا
القسم الثاين  ،بل يف القسم ّ

__________________
( )1يف األصل  « :العقل » وما أثبتنا ،من املصدر.
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ليتعاضد العقل ابلنقل.
( وه ةةي واجبة ة شت ةةتماعا عل ةةى اللف ةةل يف التك ةةاليل العقليّة ة ) فن ن ّن اإلنس ننان إذا ك ننان واقف ننا عل ننى
التكاليف يسب الشرن كان أقرب من فعل الواجبات العقليّة وترك املنهيّات العقليّة.
أقول  :ال هفى ما فيه من البعد .فاألقرب أن بال مبا بيّنته آنفا من اشتماهلا على فوائد » (.)1

__________________
( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي  357 :ن .351
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الفصل الثاين :
النب صلى هللا عليه وآله جيب أن يكون معصوما عن
يف أ ّن ّ
العصيان والنسيان  ،بل عن مجيع ما يوجب تن ّفر اإلنسان
اعلم أ ّن العصمة ملكة إهليّة موهوبيّنة بكمنال الفطاننة  ،ال كسنبيّة وال ذاتيّنة  ،مانعنة عنن حصنول

الننذنوب وصنندور القبننائ والعصننيان يف حنناليت العمنند والنسننيان يف من ّدة عمننر بعننض أفنراد اإلنسننان ،
َّ َّ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ٌ
علنى وجنه االختيننار ال علنى وجننه اإلكنرا ،واإلجبننار ؛ كمنا هننو ظناهر قولننه َ :إن اْلفال ََالالار
َّ
ب ُّ
ال َالا ِرح ِ
الم ِر ن ( )1وظناهر إطنالق لفنن « املعصنوم »  ،مضنافا إىل أ ّن الذاتيّنة تقتضني
السو َء َإ
َ
َ
نفي املد والفضيلة مع أنّه ال إكرا ،يف الدين.
وبعبنارة أخنرى  :هني حالنة نفسنانيّة ن غرينزة ن إتننع انا صندور داعني النذنوب امتناعنا وقوعيّنا  ،ال
عقليّا وذاتيّا  ،فيمتنع صدور الذنوب مع القدرة عليها.
األول متنناق عننن العدالننة ؛ إذ ال يعتننف فيهننا كننون امللكننة موجبننة المتنننان صنندور الننذنوب.
وابلقينند ّ

التعسننر سننيّما
وإكننن االمتينناق مننن جهننة أخننرى وهنني إمكننان صنندور الننذنوب مننع العدالننة ولكننن مننع ّ
الصننغرية  ،فيكننون املنننع عننن صنندور الننذنوب فيهننا أغلبيّننا ال كلّيّننا .خبننالمل العصننمة ؛ ف ن ّن صنندورها
معهننا ممتنننع وإن كننان القنندرة عليهننا مت ّققننة ؛ إذ االمتنننان بسننبب عنندم الننداعي  ،أو وجننود املننانع ال
ينايف القدرة  ،كما أ ّن الوجوب بسبب

__________________
( )1يوسف (.53 : )12
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وجود الداعي ال ينافيها.
وظهر من القيد األخري عدم امتنان صدور العصيان على وجه اإلجبار ؛ إذ ال إكرا ،يف الدين.
يفسننر العصننمة يالننة إهليّننة مانعننة عننن صنندور مطلننق القبنني والعصننيان عننن العمنند
واألنسننب أن ّ

والنسيان  ،وهومها ممّا يعرك اإلنسان م ّدة العمر  ،ال على وجه اإلكرا.،
و ّأما عصمة خنام األنبيناء وأوصنيائه فهني مانعنة عنن صندور تنرك األوىل مطلقنا ومنا يوجنب النفنرة
والنقص  ،وعدم إمنام ا ّجنة  ،والشنبهة يف إمنام ا ّجنة أيضنا  ،كمنا هنو مقتضنى الوصنول إىل مرتبنة
 « :لنو كشنف الغطناء ملنا اقددت يقيننا » ( ، )1ومقتضنى اخلشنية
حق اليقني املشنار إلينه بقولنه
ّ
ِْ

ْ ِ

فن إنَِّا َي َِش ِ
اهلل ََ ْ َعبا َدهَ ال ُعل ُ
ِاء (.)2
َ
خصصنه هللا تعناىل مننع يتوقّنف حصنول الغننرك منن وجنودهم عليننه
واب ملنة  :فالعصنمة لطننف ّ
وهم األنبياء واألوصياء  ،والغرك من وجودهم تبليغ أحكنام هللا إىل املكلّفنني  ،والغنرك منن التبلينغ

حص ننول العل ننم اليقي ننين ابألحك ننام ليس ننهل الغ ننرك م ننن خل ننق اإلنس ننان وه ننو إيص ننال النع ننيم األب نندي
األول
املوقومل على القابليّة املوقوفة على العمل على وفنق ا سنن والقنب الننفس األمنريّني ابرتكناب ّ
واالجتناب عنن الثناين  ،وال بصنل ذلنّ إالّ ابلعلنم امنا  ،وهنو ال بصنل إالّ ببينان منن هللا بواسنطة
 ،أو بدوذا لنقصان عقولنا  ،واألخري غري ممكنن يف الك ّنل لننقص القابنل  ،فنال بن ّد منن الواسنطة النيت
بصننل مننن بياذننا العلننم  ،وال بصننل ذلننّ إالّ ابلعصننمة املانعننة عننن صنندور الكننذب  ،بننل السننهو
والنسيان  ،فتجب عصمة األنبياء من وجو ،ثالثة :
األول  :أ ّذ ننا لط ننف ل نبي نناء يف التبلي ننغ ال ننذي ه ننو لط ننف نص ننوص ا ننم ؛ إذ اللط ننف م ننا يق ن ّنرب
ّ
املكلّف إىل أداء التكليف  ،وهي كذلّ ابلنسبة إليهم.

__________________
( « )1يار األنوار » ، 153 : 42
( )2فاطر (.21 : )35
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والثاين  :أ ّذا لطف للمكلّفني يف تصديق األنبياء الذي هو تكليف ابلنسبة إليهم ؛ ملا ذكر.
الثالةةث  :أ ّذننا لطننف هلننم يف سننائر التكنناليف املع ن ّدة إليصننال النعننيم األبنندي  ،فثبننة أ ّن عنندمها
نقض لغرك هللا وهو قبي  ،فوجودها واجب.
مضافا إىل أ ّن اختيار غري املعصوم ن مع إمكان بعث املعصوم وعدم املانع عننه ن تنرجي للمرجنو
 ،وهو قبي ال يصدر عن هللا  ،فبعث املعصوم واجنب  ،فنذانّ برهنا ن منن ربّنّ منن جهنة العقنل
َّ
َّ
ُ ِ ْ
الظالِ ِ
ِّي ( .)1وقوله تعناىل  :إَنِا يُ َر ُد
 ،ويطابقهما النقل  ،كقوله تعاىل  :ال يِنال عه َدي
ََ
ُ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ن ْ ِ ِ ْ ِ ِْْ ِ ُ ِ ن ِ ُ ْ ِ ْ ُ
() 2
الدال على حصر إرادتنه النيت ال
اهلل َِلذ َهب عنكم الرج أهل اْلي َت و طهركم تط َهريا ّ .

تتغري يف إذهاب الرجس املمكنن يسنب البشنريّة  ،ووجنود ق ّنوض الغضنبيّة والشنهويّة  ،وتطهنريهم عننه
ّ
واجب.
يدل على أ ّن بعث املعصوم
ابلكلّيّة  ،وهو ذلّ على ما ّ
أتننى ابملعجننزة كمننا سننيأض  ،وبكننم اننا مننن جهننة
نيب
وطريننق العلننم اننا لنننا أن يعلننم أ ّن النن ّ

اإلين  ،أو هننف امل ننف الصننادق املعصننوم بعصننمة شن ص آخننر ك خبننار
هننذا العلننم مننن قبيننل الفهننان ّ
أو إبمامته املوقوفة عليها  ،وهكذا.
بعصمة أمري امل منني
النيب
ّ
وقنند نقننل اخلننالمل يف أ ّن عصننمة األنبينناء جيننب أن تكننون يف الكننذب فقن  ،أو يف غننري ،أيضننا ،
األول هننل جيننب أن يكننون يف الكننذب يف التبليننغ فقن  ،أو يف غننري ،أيضننا؟ وعلننى الثنناين هننل
وعلننى ّ

جيننب أن تكننون ابلنسننبة إىل الكبننرية فقن  ،أو إىل الصننغرية أيضننا؟ وعلننى الثنناين هننل جيننب أن تكننون
ابلنسبة إىل اخلسيسة فق  ،أو ابلنسبة إىل غريها أيضا؟ وعلى التقادير هل جيب أن تكون ابلنسنبة
أي تقنندير هننل
إىل حننال العمنند فق ن  ،أو جيننب أن تكننون ابلنسننبة إىل حننال السننهو أيضننا؟ وعلننى ّ

جيب أن تكون

__________________
( )1البقرة (.124 : )2
( )2األحزاب (.33 : )33
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ابلنسبة إىل ما بعد البعثة فق  ،أو جيب أن تكون ابلنسبة إىل ما قبلها أيضا؟
وا ن ّنق وجننوب عصننمتهم مطلقننا مننن جهننة الكننذب مطلقننا  ،وغننري ،صننغرية وكبننرية مطلقننا  ،عمنندا
وسهوا  ،بعد البعثة وقبلها.
()1

ّأمننا عننن الكننذب يف التبليننغ فلمنافاتننه لننه .و ّأمننا عنننه يف غننري ،وعننن غننري ،مطلقننا فلوجننوب االتّبننان
املنننايف لصنندور الننذنب عنننه مطلقننا ّ ،أمننا بعنند البعثننة فظنناهر  ،و ّأمننا قبلهننا فل صننول النفننرة املانعننة عننن
االتّبننان ولننو بعنند البعثننة  ،ولصننريورته ن ّنل املناقشننة واملشنناجرة  ،واملقصننود أن يكننون بعننثهم ييننث ال
حجة.
يكون للناس على هللا ّ

أي حننال كننان عمنندا وسننهوا ،
وهننذا الوجننه عن ّ
نام يقتضنني امتنننان صنندور يننع املعاصنني عنننه يف ّ
ع ننن ي ننع العي ننوب ا س ننمانيّة  ،واألخ ننالق
وبع نند البعث ننة وقبله ننا  ،ب ننل يقتض نني ل ننزوم تن ن ّنزههم
األمهننات  ،ورذالننة
الذميمننة النفسننانيّة  ،واألم نراك املزمنننة  ،وخساسننة الننذات ود ء ننا وكفننر ا ابء و ّ

القبيل ن ننة  ،وغريه ن ننا ممّن ننا يوج ن ننب تن ّف ن ننر الطب ن ننائع امل ن ننانع ع ن ننن االتّب ن ننان واإلرادة  ،ب ن ننل جي ن ننب اتّص ن ننافهم
ميع صفات الكمال واألخالق ا سننة  ،واألقنوال املمدوحنة وكرامنة ا ابء وشنرافة القبيلنة ،
وهوها ممّا يوجب رغبة الناس إليهم وانقيادهم هلم لي صل الغنرك  ،ويت ّقنق اللطنف الواجنب علنى
هللا تعاىل كما ال هفى.
ندل علننى وجننوب عصننمة األنبينناء ّأوش العقةةل ؛ أل ّن بعننث البشننر املعصننوم املرقننوم
وا اصننل  :أننّنه ين ّ
لطنف ؛ لعندم ارتبناجل ا مينع ابمللنّ ن لنو مل نن ّدن عندم اإلمكنان ن إالّ فنيمن شن ّذ ونندر  ،فنال بن ّد منن
بعثته ن إماما لل ّجة ن للغرك وا ّجة ؛ مضافا إىل أ ّن غري ،مرجو .
ِ

ْ

ِ

َّ

ُ

ِ

ْ ْ ِ
ُ
ِْ
وِح َإِلْ َه ْم (.)2
واثنيا  :النقل كما قال تعاىل ِ :وَا أرسلنا ََ قب َلك َإال َرجاال ن َ

__________________
( )1انظر تفصيل هذا اخلالمل يف « كشف املراد »  ، 349 :املسألة الثالثة يف وجوب العصمة.
( )2يوسف (.129 : )12

21

ِ
ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ْ ُ ِ ن ِ ُ ُ َّ ِ ْ
حيا ُ أِ ْو ََ ْ ِ
ِ
جاَ أ ْو يُ ْر َسل ِر ُسالوال
ح
ء
را
و
ي أن يكلِه اهلل إَال و
َ
َ
ٍ
وقال تعناىل  :وَا اكن َلر ٍ
وِح بإ ْذنَ َه َا ي ِ ُ
ُِ ِ
شاء (.)1
في َ َ َ
ِ ْ ِ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ٌ ْ ُ ُ
ك ْم ِولك َّ ِ
اهلل ِي ُِال ُّ ِلَع َِال ْ يِشال ُ
اء
وقال تعناىل  :قالت لهم رسلهم إَن َن إَال بي ََثل
َ
ِ ِ ِ ْ ِْ ِ ُ ْ ُ ْ
َّ ْ
ْ
() 2
ِ
هلل .
طان إَال بَ َإذ َن ا َ
ََ َعبا َدهَ وَا اكن ْلا أن نأ َتيكم بَسل ٍ
ِ ُ ُ ِ
َّ
ُ ِ ْ
اهلل ْ
الظالالِ ِ
اص ِ
ِّي ( )3وقنال  :إ َّن ِ
الط دد ِا ِونوحالا ِودل
وقنال تعناىل  :ال يِنال عه َدي
ََ
َ
ِ ِ ِ ْ ِ ِِ ْ ِ ِ ُ ُ
ِّي * ذ نر َّالة ِب ْع ُضالها ََال ْ ِب ْعال ٍ ( .)4ا ينة ن إىل أن قنال  :ن
إَبْرا َهيم ودل َعِران لَع العالال َِ
ُ ِ ُ ُ ُ ْ
ُ ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ْ
() 5
اَّلي هدى اهلل ف َبهداهم اقت َده .
أو َِلك َ
ْ
ا
ْ
ِ
ُ
ِ
ِ
وقننال تعنناىل بعنند ذكننر مننن األنبينناء ِ :وًّلك ف َّضالاللنا ِلَع العالالالِ ِ
ِّي * ِو ََ ال ْ دبالالامَ َه ْم ِوذ نر َّالالا َ َه ْم
َ
ْ
ْ ْ ِِْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ْ
اط ُم ْستِ َق ٍيم (.)2
ِو َإخوانَ َهم ِواجتريناهم ِوهديناهم إَىل َِص ٍ
ةب العصةم
وإىل مثل ما ذكنر أشنار املصننّف منع بينان شنار القوشنجي بقولنه  ( « :وجتةب يف الن ّ

ليحصل الوثو أبقواله وأفعاله فيحصل الغرض من البعث ) وهو متابعة املبعوث إليهم يف أوامنر ،ونواهينه
( ولوجةةو متابعتةةه وضة ّدها ) يعننين لننو صنندر عنننه الننذنب  ،لننزم اجتمننان وجننوب الضن ّدين ومهننا متابعتننه
ونالفته.
ُْ ْ ُْ
 ،ولقولنه تعناىل  :قل َإن كنالتُ ْم
النيب
ّأما ّ
األول  :فلإل ان املنعقد على وجوب متابعة ّ
ُ

ِ

ُْ ْ ُ
ُّ ِ ِ َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل (.)7
وِن ُي َبب
َ
ُتبون اهلل فا َبع َ
وأمةةا الثةةاين  :فن ّن متابعننة املننذنب حنرام ( .ولوجةةو اإلنكةةاّ عليةةه ) يعننين لننو صنندر عنننه الننذنب ،
ّ
لوجب منعه وقجر ،واإلنكار عليه ؛ لعموم أدلّة األمر ابملعرومل والنهي
__________________
( )1الشورى (.51 : )42
( )2إبراهيم (.11 : )14
( )3البقرة (.124 : )2
( )4آل عمران ( 33 : )3ن .34
( )5األنعام (.92 : )2
( )2األنعام ( 12 : )2ن .17
( )7آل عمران (.31 : )3
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عن املنكنر  ،لكنّنه حنرام ؛ السنتلزامه اإلينذاء احمل ّنرم ابإل نان ؛ ولقولنه تعناىل :
ْ
اهلل ِف ُّ
ِ
وَل لِ ِعنِ ُه ُم ُ
اهلل ِو ِر ُس ِ ُ
ادلنْيا ِواْل َخ ِر َ (.)1
َ

َّ َّ
ُْ ِ
اَّليال ِ يُالذذون
إَن َ

ولزم أيضا أمورا أخر كلّها منتفية :

ْ
َإن

منهة ةةا  :أن يك ننون ش ننهادته م ننردودة ؛ إذ ال ش ننهادة للفاس ننق ابإل ننان  ،ولقول ننه تع نناىل :
ِ
ِ ُ ْ
فاس ٌق بَنِبِ ٍالإ فتِرِ َّينُالوا ( )2والنالقم ابطنل ابإل نان ؛ وأل ّن منن ال تقبنل شنهادته يف القلينل
جاءكم َ
الزائل بسرعة من متان الدنيا كيف تسمع شهادته يف الدين القيّم؟!
ومنهةةا  :اسننت قاقه العننذاب واللعننن واللننوم ؛ لدخولننه ةننة قولننه تعنناىل ِ :و َِالال ْ ِي ْعالالهلل ِ
اهلل
َ

ِ ِ ُ ِ ُ ِ َّ ِ ُ ِ َّ
نار ِج ِهن ِم
ورسوَل ف َإن َل
ِْ ُ ِ
ُِ ُ ِ
ل َ ِم تقولون َا ال تف ِعلون

لكن ذلّ منتف ابإل

ِ

ِ ُ

ِ

َّ
ِْ
الظالالِ ِ
ِّي ( )4؛ وقولنه :
هلل ِلَع
( ، )3وقولنه تعناىل  :أال لعنة ا َ
ََ
ِ ِ ْ ُ ُ ِ َّ ِ ْ ن ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ِ ُ
ك ْم (.)2
( )5؛ وقوله  :أ أمرون اْلاس بَال َِب و نسون أنفس
ان  ،ولكونه من أعظم املن ّفرات.
ُ

َّ
ِ ْ
الظالالِ ِ
ِّي ( )7؛ فن ّن املنراد بنه
النبوة ؛ لقوله تعاىل  :ال يِنال عه َدي
ََ
ومنها  :عدم نيله عهد ّ
النبوة أو اإلمامة اليت دوذا.
ّ
ومنها  :كونه غري نلص ؛ أل ّن املذنب قند أغنوا ،الشنيطان وامل لنص لنيس كنذلّ ؛ لقولنه تعناىل
َّ
ِ ِ ُْ ُ ُْ ْ
خلِص ِ
ِ ُ ْ ِ َّ ُ ْ ِ ْ ِ ِ
ِّي (.)1
حكاية عن إبليس َ :غ َو نهم أْج َعِّي * َإال َعبادك ََنهم الِ َ

قطعي البطالن.
ومنها  :كونه من حزب الشيطان ومتّبعيه  ،والالقم ّ
ومنها  :عدم كونه متسارعا يف اخلريات معدودا عند هللا من املصطفني األخيار ؛

__________________
( )1األحزاب (.57 : )33
( )2ا جرات (.2 : )49
( )3ا ّن (.23 : )72
( )4هود (.11 : )11
الصف (.2 : )21
()5
ّ
( )2البقرة (.44 : )2
( )7البقرة (.124 : )2
( )1ا جر ( 39 : )15ن .42
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ِ
َّ ُ ْ ُ ُ
سالار ُعون
إَنهم اكنوا ي َ

حق بعضنهم :
إذ ال خري يف املذنب  ،لكن الالقم منتف ؛ لقوله تعاىل ِيف ّ
ْ
ِ َّ ُ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ْ
اْل ِ ْ
() 1
يار (.)2
خ
اَ
ِّي
ف
ط
ص
ِ
ال
ِ
ل
نا
د
ن
ع
م
ه
ن
إ
و
،
ات
ري
َِف
َ
َ
َ
َ
َ
نوهم ص نندور ،ع ننن األنبي نناء م ننن
أي معص ننية جت ننب ؛ فن ن ّن م ننا يت ن ّ
بق نني الك ننالم يف أ ّن العص ننمة م ننن ّ
املعاصي ّإما أن يكون منافيا ملا تقتضيه املعجنزة كالكنذب فيمنا يتعلّنق ابلتبلينغ  ،أوال؟ والثناين ّإمنا أن
يكننون كف نرا  ،أو معصننية غننري ، ،وهنني ّإمننا أن تكننون كبننرية كالقتننل والننزن  ،أو صننغرية من ّفننرة كسننرقة
لقمنة والتطفينف يبّنة  ،أو غنري من ّفنرة ككذبنة وشنتمه وه ّنم مبعصنية  ،ك ّنل ذلنّ ّإمنا عمندا أو سنهوا ،
بعد البعثة أو قبله.

عما يننايف مقتضنى املعجنزة  ،وقند ج ّنوق ،القاضني سنهوا ؛ قعمنا
وا مهور على وجوب عصمتهم ّ
منننه أن ال هن ّنل يف التصننديق املقصننود ابملعجننزة وعننن الكفننر .وقنند جن ّنوق ،األقارقننة مننن اخل نوارج ؛ بننناء
على جتويزهم الذنب  ،مع قوهلم أب ّن ك ّنل ذننب كفنر .وج ّنوق الشنيعة إظهنار ،تقيّنة ؛ احن اقا عنن إلقناء
النفس يف التهلكة.
ورد أب ّن أوىل األوقننات ابلتقيّننة ( )3ابتننداء النندعوة ؛ لضنعف الننداعي وشننوكة امل ننالف  ،وكننذا عننن
ّ
وجوق ،ا شويّة.
ّ
تعمد الكبائر بعد البعثة ّ ،
وكننذا عننن الصننغائر املن ّفننرة إلخالهلننا ابلنندعوة إىل االتّبننان ؛ وهلننذا ذهننب كثننري مننن املعتزلننة إىل نفنني

الكب ننائر قب ننل البعث ننة أيض ننا  ،وبع ننض الش ننيعة إىل نف نني الص ننغائر ول ننو س ننهوا  ،وامل ننذهب عن نند ّقق نني
األشنناعرة منننع الكبننائر والصننغائر اخلسيسننة بعنند البعثننة مطلقننا  ،والصننغائر غننري اخلسيسننة عمنندا ال
سهوا.
وذهب إمام ا رمني من األشاعرة  ،وأبو هاشم من املعتزلة إىل جتويز الصغائر عمدا (.)4
__________________
( )1األنبياء (.92 : )21
( )2ص (.47 : )31
( )3يف األصل  « :ابلبعثة » وما أثبتنا ،موافق ملا ورد يف « شر القوشجي »  357 :ن .359
( )4انظر تفصيل األقوال يف « كشف املراد »  351 :وما بعدها.

24

فاملصننّف إن أراد وجننوب العصننمة عننن يننع املعاصنني كمننا هننو الظنناهر مننن كالمننه والظنناهر مننن
الشرو  ،فال هفنى أ ّن منا ذكنر ،منن األدلّنة ال يفني بنذلّ ؛ فن ّن صندور النذنب عننه سنيّما الصنغرية
سهوا ال هل ابلوثوق بقوله وفعله  ،واملتابعة قبل البعثة غنري واجبنة وبعند البعثنة إّّننا جتنب فيمنا يتعلّنق

ابلشريعة وتبليغ األحكام  ،واب ملة فيما ليس بزلّة وال طبع.
ورد الشهادة إّّنا يكون بكبنرية  ،أو إصنرار علنى
واإلنكار على ما صدر عنهم سهوا غري جائز ّ ،
صغرية منن غنري إ بنة أو رجنون  ،ولنزوم الزجنر واملننع واسنت قاق العنذاب واللعنن واللنوم إّّننا هنو علنى
مبجرد كبنرية سنهوا ،
النيب
تقدير ّ
بل يبتهج .و ّ
التعمد وعدم اإل بة  ،ومع ذلّ فال يتأذّى به ّ

أو صغرية ولو عمدا ال يع ّد املرء من الظاملني علنى اإلطنالق  ،وال منن النذين أغنواهم الشنيطان  ،وال
عن حزب الشيطان سيّما مع اإل بة  ،وعلى تقدير كون اخلريات لعموم ك ّنل فعنل وتركنه  ،فمسنارعة
البعض إليها وكونه من قمرة األخيار ال ينايف صدور ذنب من آخر سيّما سهوا  ،أو مع التوبة.
واب ملننة  :فداللننة الوج نو ،املننذكورة علننى نفنني الكبننرية سننهوا  ،والصننغرية غننري املن ّفننرة عمنندا ن ّنل
نظر.
النيب ( كمال العقل والةككاء والففنة وق ّةوة الةرأ ) أل ّن منن مل يتّصنف انا مل يرغنب
وجيب أيضا يف ّ
يف متابعته واالنقياد ألوامر ،ونواهيه.
( وجيةةب أيضةةا عةةدم السةةهو ) ل ن الّ يسننهو فيمننا أمننر بتبليغننه  ،ولعن ّنل م نراد ،أن ال يكننون السننهو يف
األمهةةا  ،والف اع ة
ةل يتن ّفةةر عنةةه مةةن دوءة ا ابء  ،أو عمةةر ّ
األمننور دينند لننه وعننادة ( و ) عنندم ( كة ّ
والغل ة واألبن ة وتةةبهها ) مننن األم نراك الننيت يتن ّفننر عنهننا الطبننائع  ،كننالفص وا ننذام وسننلس البننول
والري  ،واألكل على الطريق وشبهه من األمور اخلسيسة » (.)1

__________________
( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي  357 :ن .359
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الفصل الثالث :
النب صلى هللا عليه وآله جيب أن يكون مع املعجزة املص ّدق  ،بناء على
يف أ ّن ّ
النبوة منحصر يف ظهوّ
أ ّن طريق معرف صد
النب صلى هللا عليه وآله يف ّ
ادعاء ّ
ّ
املعجزة

الدعناء النب ّنوة املمكننة
اعلم أ ّن املعجزة عبارة عن األمنر العجينب النواقعي  ،اخلنارق للعنادة املقن ن ّ

 ،وهوها من الرائسة اإلهليّة املمكنة مع املطابقة يف املص ّدقة.
كل حادث مسبّب عنن سنبب القتضناء مصنل ة هللا خلنق األشنياء ابألسنباب ،
بيان ذلّ  :أ ّن ّ
ويسمى ذلّ عادة .واألسباب املق ّدرة دوث ا وادث علنى ثالثنة أننوان  :األرضنيّة  ،والسنماويّة ،
ّ
واملرّكبة منهما.
واألرضنيّة من صنرة يف حركنات األفنالك والكواكنب وأوضناعها  ،واملرّكبنة منا حصنل منهمنا  ،كمننا
يقننال  :إ ّن النندواء الفننالين ين ثّر أثنرا كننذا إن اسننتعمل يف سنناعة كننذا  ،وإالّ فننال  ،فكن ّل مننا حنندث يف
توسن
هذا العامل بسنبب قسنم منن األقسنام الثالثنة يكنون واقعنا علنى دنرى العنادة  ،وإن حندث بنال ّ

سننبب مننن تلننّ األسننباب  ،لكننان علننى خننالمل دننرى العننادة  ،ويكننون خارقننا للعننادة  ،كمجننيء
ننبني إن شنناء هللا تعنناىل  ،ف نّنه مل يكننن مننن جهننة أس ننباب
الشننجرة عننند دعننوة نبيّنننا
كمننا سن ّ
عاديّننة ؛ إذ األس ننباب العاديّننة لل رك ننة من ص ننرة يف اإلرادة والطبيع ننة والقس ننر  ،وال إرادة للش ننجر ،
والطبيعة ّإما أن تقتضي
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ا ركننة إىل الفننوق أو الت ننة  ،والقسننر ّإمننا اب ننذب أو ابلنندفع  ،وحركننة الشننجر مل تكننن داخلننة يف
شيء من تلّ األقسام  ،فتكون خارقة للعادة.
نوهم كوننه بنال سنبب فيشنتبه خبنارق العنادة كمنا
بتوسن سنبب عنادي خف ّني فيت ّ
وقد بندث األمنر ّ

يف الشنعبذة والطلسننم والننرينج وهوهنا  ،وقنند ال يكننون وجنود ،إالّ مبجن ّنرد الت ييننل منن غننري أن يكننون
له وجود اخلارج كما يف الس ر.
واألم ننر ا ننادث ال م ننن جه ننة س ننبب م ننن األس ننباب العاديّننة يس ن ّنمى خ ننارق الع ننادة  ،ف ن ن اقن ن ن
بنندعوى النبن ّنوة  ،أو اإلمامننة  ،أو سننائر مننا ال يكننون االختصنناص بننه إالّ مننن هللا وكننان مطابقننا هلننا

يسن ّنمى « معجننزة »  ،فمننا مل يكننن يسن ّنمى معجننزة « مك ّذبننة » كمننا نقننل أ ّن مسننيلمة الك ن ّذاب ملننا
ّ
دعا ل عور فصار بصريا  ،دعا ألعور فذهبة عينه الص ي ة.
النيب
مسع أ ّن ّ
،
ومننا كننان داالّ علننى البعثننة وحنندث قبلهننا يسن ّنمى « إرهاصننا » كتضننليل الغمامننة لنبيّنننا
قبلهننا  ،وسننقوجل أربننع وعش نرين شننرفة مننن إي نوان كسننرى ليلننة والدتننه
وتسننليم األحجننار لننه
 ،ومخنود ننريان فنارس ومل ختمند قبنل ذلنّ أبلنف عنام  ،وهنو ذلنّ ؛ إذ
اإلرهاص مبع االنتظار  ،فكأنّه ينتظر البعثة.
ُ َّ
وما كان غري منتظر مق ن ابلندعوى املنذكورة يس ّنمى « كرامنة » كمنا كاننة ملنر ؛ إذ ُكِالا
ِ

ِ

ِ

ْ

ُ

ِ ِ
ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ
الدها َر ْزقالا ( .)1وهكنذا إطاعنة الكنالب لسنلمان  ،وغنري
دخل ِعليْها ِزك َر َّا ال َِحراَ وجالد َعن
ذلّ.
فاملعجزة حيث كانة ال عن سلب ال إكن معارضتها  ،خبنالمل السن ر ف نّنه لكوننه مسنبّبا عنن

خفي إكن معارضته بتعلّم سنببه  ،فهني ممتناقة عننه  ،ولكنن إذا كنان رجنل قنادرا علنى اإلتينان
سبب ّ
أبمننر يكننون سننببه خفيّننا  ،ويكننون مشننتبها ابملعجننزة عننند األكثننر  ،فلننو ّادعننى النبن ّنوة أو هوهننا وأتننى
طبق دعوا ،بذلّ األمر  ،وجب على هللا إبطاله ؛ دفعا

__________________
( )1آل عمران (.37 : )3
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العام كما أبطل س ر فرعون اببتالن عصا موسى.
لإلضالل ّ
توسن ن س ننبب م ننن األس ننباب العاديّننة  ،وهل ننذا إذا اق ن ننة
ف نناملعجزة ص ننادرة مبج ن ّنرد إرادة هللا ب ننال ّ
تدل على صدق امل ّدعى.
ابلدعوى املذكورة وكانة مطابقة هلا ّ

فيهنا أ ّن دعنوى النب ّنوة ن منثال ن ّادعناء خصوصنيّة
نيب
ووجنه اهصنار طرينق معرفنة صندق الن ّ
اللمنني  ،فننال ب ن ّد لننه مننن
موهبيّننة ال كسننبيّة  ،وال اطّننالن للعقننل بسننببها  ،فننال إكننن لننه االسننتدالل ّ
اإلين الننذي هننو االسننتدالل مننن األثننر إىل املن ثّر  ،وال بن ّد أن يكننون لننذلّ األثننر اختصنناص
الفهننان ّ
بشن نرا مل إيّ ننز م ننن غ ننري ،إالّ ابس ننتجمان
نيب
ّم ب ننذلّ املن ن ثّر حن ن ّ ي ن ّ
ندل علي ننه .وملّننا ك ننان الن ن ّ
نيب  ،ولنيس
الكماالت الذي هو ّ
أعم من النب ّنوة ال بن ّد أن يكنون لنه أثنر نصنوص بنه منن حينث إنّنه ن ّ
ذلّ املعجزة املق نة املطابقة لدعوا ، ،فاهصر طريق إثبات النب ّنوة وهوهنا يف املعجنزة ّإمنا بنال واسنطة
لنيب آخر  ،أو هو.،
النيب
ّ
 ،أو بواسطة كما يف صورة بيان ّ

توسن سنبب أرض ّني  ،أو
اقعي خارج عن العادة  ،بسبب كوننه بنال ّ
وا اصل  :أ ّن املعجزة أمر و ّ
ابلتكسنب والنتعلّم وهنو ذلنّ ن كمنا يف
مساوي أو مرّكب  ،وكونه ممّا ال يتم ّكن اخللنق علنى ةصنيلها
ّ
ّ
ا نوادث العاديّننة املسننبّبة عننن سننبب مننن تلننّ األسننباب جليّننا كننان السننبب  ،أو خفيّننا ن موجبننا
ابدعنناء هننو
لالشننتبا ،خبننارق العننادة يف أمثننال الشننعبذة  ،مننع كننون ذلننّ األمننر اخلننارق للعننادة مقن ّ
النب ن ّنوة املمكن ننة مطابق ننا لن ننه  ،فيمت نناق ع ننن « اإلرهن نناص » و « الكرام ننة » و « الس ن ن ر » مفهومن ننا
ومصداقا.
وأ ّن ا وادث احملسوسة ّإما ومهيّة وخياليّة ضة  ،أو واقعيّة  ،واألوىل قسم من السن ر  ،والثانينة

ناوي  ،أو مرّكننب  ،أو ال  ،واألوىل تسن ّنمى ابلعادينّنة وهنني قنند
ّإمننا مسننبّبة عننن سننبب أرضن ّني  ،أو مسن ّ
خفي  ،والثانية أيضا قسم من الس ر.
تكون مسبّبة عن سبب ّ
وغننري املسننبّبة ّإمننا أن تكننون لصنناحب الرائسننة اإلهليّننة أم ال  ،وعلننى الثنناين تسن ّنمى « كرامننة ».
ابالدعاء  ،وعلى
االدعاء أو تكون مق نة ّ
األول ّإما أن تكون قبل ّ
وعلى ّ
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نيب
ّ
األول تس ن ن ّنمى « إرهاص ن ننا » مبع ن ن ن حال ن ننة منتظ ن ننرة للرائس ن ننة كم ن ننا يف تظلي ن ننل الغم ن ننام وه ن ننو ،للن ن ن ّ
تسمى « معجزة ».
 ،وانشقاق جدار الكعبة
للوصي  ،وعلى الثاين ّ
ّ
وحين ننذ ّإمننا أن تكننون مطابقننة للنندعوة كمننا يف ثعبننان موسننى  ،وإحينناء األم نوات  ،وشن ّنق القمننر
 ،أو نالفننة هلننا كمننا يف مسننيلمة الك ن ّذاب .واألوىل تسن ّنمى معجننزة مص ن ّدقة  ،والثانيننة
لنبيّنننا
معجزة مك ّذبة.
فظه ننر الف ننرق ب ننني الس ن ر واملعج ننزة أب ّن السن ن ر أع ن ّنم م ننن ال ننومهي وال نواقعي دون املعج ننزة  ،وأ ّن
السن ر النواقعي مسنبّب عنن سنبب خف ّني  ،واملعجنزة منن تصنديق هللا أو تكذيبنه منن غنري سنبب منن
العبد.
السن ر عننند االختفنناء واالشنتبا ،ممنّنا جيننب علننى هللا إبطالنه  ،حننذرا عننن عنندم إمننام
مضنافا إىل أ ّن ّ
الغننرك يف صنندور القننب  ،واملعجننزة تكننون ابقيننة وبصننل التميّننز يف صننورة االشننتبا ،ب نذلّ ؛ وأب ّن
السن ر ممنّنا إكننن تعلّمننه وةصننيله ابلكسننب دون املعجننزة ؛ وأب ّن املعجننزة غننري نصوصننة بشننيء دون
الوصي إيقاعه إبذن هللا  ،خبالمل الس ر :
النيب و ّ
شيء  ،بل كلّما يريد امل اطب وجب على ّ
يدل على ذلك برهاون من ّبّك :
وأنّه ّ

ّأوش  :العقل  :أل ّن اللطف ن الواجب املقتضي لبعنث البشنر املعصنوم ن موقنومل علنى تعرينف ذلنّ
نتم إالّ ابملعجنزة املصن ّدقة ؛ خلفنناء العصنمة وتوقّنف ظهورهنا علننى
نتم إالّ بنه  ،وذلننّ ال ي ّ
املعصنوم وال ي ّ

تصننديق هللا لننه ابملعجننزة  ،فيكننون االقن ان اننا القمننا مننع أننّنه راجن وتركننه مرجننو  ،واختيننار املرجننو
قبي .
ِ
ِن
ِ ِ ْ ِْ ُ
ْ ِ
نات ( )1وهو ذلّ.
ديات بي ٍ
واثنيا  :النقل كما قال  :ولقد د ينا موىس تَسع ٍ
ألي علّننة أعطننى هللا عن ّنز وجن ّنل أنبينناء ،ورسننله
وعننن أيب بصننري قننال  :قلننة أليب عبنند هللا
ّ :

وأعطاكم املعجزة؟ فقال  « :ليكون دليال على صدق من أتى اا  ،واملعجزة عالمة هلل
__________________
( )1اإلسراء (.121 : )17
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يعطيها أنبياء ،ورسله وحججه ليعرمل اا صدق الصادق وكذب الكاذب » ( .)1وهو ذلّ.
مننع بيننان الشننار القوشننجي بقولننه  ( « :وطريةةق معرفتةةه
وإىل مثننل مننا ذكننر أشننار املصنننف
النبوة ( ظهةوّ املعجةزة علةى يةده  ،وهةو ثبةو مةا لةي
النيب
( يف ) دعوى ّ
وصدقه ) أي صدق ّ

مبعتةةاد  ،أو نفةةي مةةا هةةو معتةةاد مةةع خةةر العةةادة ومفابقة الةةدعو ) قيّنند بننذلّ احن اقا عننن الكرامننات ؛
ف ّذننا ال تكننون مطابقننة للنندعوى ؛ ضننرورة عنندم النندعوى  ،لكنّننه هننرج اإلرهنناص واملعجننزة املك ّذبننة
يسميها معجزة  ،كما سيأض.
النبوة أيضا  ،واملصنّف ّ
مل ّدعي ّ
و ّأمننا قولننه  :مننع خننرق العننادة فهننو لغننو ننض  ،ولعلّننه مننن طغيننان القلننم ؛ لكنّننه ينبغنني أن يننذكر
هاهنا قيدا آخر  ،وهو عدم املعارضة  ،ليميّز عن الس ر والشعبذة.
واملشهور يف تعريف املعجزة أنّه أمر خارق للعادة  ،ومقرون ابلت ّدي مع عدم املعارضة.
دل علننى خننالمل دع نوا ،كمننن ّادعننى النبن ّنوة ويقننول  :معجننزض أن أنطننق
وقيننل  :ينننتقض مبننا إذا ّ

ا جر  ،فنطق  ،لكنّه قال  :إنّه كاذب.
فاألوىل يف تعريفها أن يزاد على املشهور قولنا  :ومطابقة الدعوى.
أقول  :قد تطلق املعجزة على مثله كما سيأض يف كالم املصنّف .
وإّّن ننا ك ننان ظه ننور املعج ننزة طريق ننا ملعرف ننة ص نندقه ؛ أل ّن هللا تع نناىل هل ننق عقيبه ننا العل ننم الض ننروري

ابلصنندق  ،كمننا إذا قننام رجننل يف دلننس ملننّ يضننور اعننة و ّادعننى أننّنه رسننول هننذا امللننّ إلننيهم ،
فطننالبو ،اب ّجننة؟ فقننال  :هنني أن هننالف هننذا امللننّ عادتننه ويقننوم علننى س نرير ،ثننالث من ّنرات ويقعنند
ففعل  ،ف نّه يكون تصديقا له ومفيدا للعلم الضروري بصدقه من غري ارتياب.

__________________
( « )1علل الشرائع »  ، 141 : 1الباب ، 122

 1؛ « يار األنوار » ، 71 : 11
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.2

ف ن قيل  [ :هذا مثيل و ] ( )1قيناس للغائنب علنى الشناهد ن وهنو علنى تقندير ظهنور ا نامع إّّننا
يعتننف يف العمليّننات ؛ إلفننادة الظن ّنن ن قنند اعتفمننو ،بننال جننامع إلفننادة اليقننني يف العلميّننات الننيت هنني
أسنناس ثبننوت الشنرائع  ،علننى أ ّن حصننول العلننم فيمننا ذكننرم مننن املثننال إّّنننا هننو ملننا شننوهد مننن قنرائن

األحوال.
قلنننا  :التمثي ننل إّّنننا ه ننو للتوضنني والتعري ننف دون االسننتدالل  ،وال م نندخل ملش نناهدة الق نرائن يف
القصننة إلننيهم  ،ولل اضنرين
إفننادة العلننم الضننروري  ،صنوله يف الغننائبني عننن هننذا االننس عننند تنواتر ّ
ةريهنا أحند سنوا ، ،وجعنل
فيما إذا فرضنا امللّ يف بية ليس فيه غري ،ودونه حجب ال يقدر علنى ّ

برك تلّ ا جب من ساعته ففعل.
م ّدعي الرسالة ّ
حجته ؛ أل ّن امللّ ّ
وقص ة مةةرري وغريهةةا تعفةةي جةةواز ظهوّهةةا علةةى الصةةاحل ) اختلف نوا يف ج نواق وقننون مننا هننو خننارق
( ّ
الصا ني ن أعنين املنواظبني علنى الطاعنات  ،ااتنبنني عنن املعاصني ن
النيب
العادة على يد غري ّ

نتج عليننه
مسننكا مبننا سننيأض  ،واألشنناعرة إىل ثبوتننه .واختننار ،املص ننّف واحن ّ
فننذهب املعتزلننة إىل منعننه ؛ ّ
ْ
ْ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ ِ
ْ
ِ ْ ِ
ح ِ
راَ ِو ِجد َعنالدها َرزقالا
دل عليه قوله تعناىل ُ :كِا دخل ِعليْها ِزك َر َّا ال َِ
بقصة مر كما ّ
ّ
ِِ
ِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َّ ِ ْ ِ
ِ
() 2
دل عليه قوله تعناىل  :أنا د َتيك بَ َه قبل أن ير د َإِلك
قصة آصف بن برخيا كما ّ
وغريها مثل ّ
ُ
ِط ْرف ِك ( )3وغريها.

وأجاب عن أدلّة املعتزلة وهي وجو: ،
ابلطرينق األوىل وعنن
نيب
النيب لكثر وقوعه  ،ولصدور ،عن الن ّ
منها  :أنّه لو صدر عن غري ّ
غري ،أيضا ف رج [ عن ] أن يكون معجزا ؛ خلروجه عن أن يكون أمرا خارقا للعادة لكثرة وقوعه.
__________________
( )1الزايدة أضفناها من املصدر.
( )2آل عمران (.37 : )3
( )3النمل (.42 : )27
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وتقريننر ا نواب  :أ ّ ال نسنلّم خروجننه عننن حن ّد اإلعجنناق  ،فن ّن صنندور ،مننن األنبينناء واألولينناء ال
جيعله عادة معتادة .وإىل هذا أشار بقوله  ( :وش يلزم خروجه عن ح ّد اإلعجاز ).
لنزم التن ّفنر عنن األنبيناء ؛
نيب
ومنها  :أنّه لو جاق ظهنور خنارق العنادة علنى [ يند ] غنري الن ّ
أل ّن الباعنث علنى اتّبناعهم انفنراد هنم عنن غنريهم  ،وعجنز غنريهم عنن مشناركتهم فن ذا شناركوهم هنان
نيب آخننر .وإىل
اخلطنب ولنزم النفنرة عنن اتّبناعهم مبشناركة األوليناء هلنم كمنا ال يلنزم [ ذلنّ ] مبشناركة ن ّ
هذا أشار بقوله  ( :وش النفرة ).
عن غري ،إّّنا هو بظهور األمر اخلارق على يد ، ،فلو ظهر على يند
النيب
ومنها  :أ ّن ميّز ّ
النيب عن غري.،
غري ،أيضا  ،لزم عدم مييز ّ
وتقريننر ا نواب  :أ ّ ال نس نلّم لننزوم عنندم التميّننز وإّّنننا يلننزم لننو مل بصننل التميّننز أبمننر آخننر  ،وهننو
النبوة.
الويل بدعوى ّ
النيب يتميّز عن ّ
ممنون ؛ ف ّن ّ
وإىل هذا أشار بقوله  ( :وش عدم التميّز ) أي ال يلزم عدم التميّز.
نيب
نيب
لبطلنة داللتنه علنى صندق الن ّ
ومنها  :أنّه لو صدر عنن غنري الن ّ
ف ذا بطل االختصاص بطلة الداللة.
ابلنيب
الداللة على اختصاصه ّ
نيب
واجلةةوا  :منننع الننزوم  ،وإّّنننا يلننزم لننو ّادعننى داللننة كن ّنل خننارق علننى صنندق النن ّ

؛ أل ّن مبن
ولننيس

كذلّ  ،بل هلا شرائ .
منها  :مقارنة الدعوى  ،وإىل هذا أشار بقوله  ( :وش إبفال دشلته ).
ناق ظهنور ،علنى يند ك ّنل صنادق ،
نيب
ومنها  :أنّه لو جاق ظهور ،على يد صادق غنري الن ّ

فيلزم عموميّة ظهور املعجزة.
وا نواب  :من ننع الل ننزوم ؛ أل ّن مب ن ظه ننور اخل ننارق للع ننادة كرام ننة ص نناحبه  ،وه نني إّّن ننا توج نند يف
األنبياء والصا ني من عباد هللا وهم األولياء .وإىل هذا أشنار بقولنه  ( :وش العموميّة  ،ومعجزاتةه قبةل

النبوة تعفي اإلّهاص ).
ّ

اختلفوا يف ظهور املعجزة على سبيل اإلرهاص ن وهو إحداث أمر خارق للعادة

32

نيب قبل بعثته ن أنّه هل جيوق أم ال؟
ّ
دال على بعثة ّ
نبوتننه مثننل  :انكسننار إي نوان
واختننار املص ننّف ا نواق  ،واحن ّ
نتج عليننه بظهننور معج نزات نبيّنننا قبننل ّ
وقص ة مسةةيلم وفرعةةون
كسننرى  ،وانطفنناء ر فننارس  ،وتظليننل الغمامننة  ،وتسننليم األحجننار عليننه ( ّ
وإبراهيم تعفي جواز ظهوّ املعجزة على العك

)

اختلف نوا يف أنّننه هننل جي ننوق املعجننزة عل ننى الكنناذبني عل ننى العك ننس م ننن دع نواهم إظه ننارا لك ننذام؟

فالننذين منعنوا ظهننور الكرامننات علننى غننري األنبينناء منعنوا مننن ذلننّ  ،والننذين جن ّنوقوا ظهننور الكرامننات
نتج عليننه ابلوقننون ؛ أل ّن الوقننون دليننل علننى
علننى غننري األنبينناء جن ّنوقوا ذلننّ  ،واختننار ،املص ننّف واحن ّ
ا واق.
وممّننا وق ننع  :م ننا نق ننل ع ننن مس ننيلمة الك ن ن ّذاب أنّننه مل ننا ّادع ننى النب ن ّنوة  ،فقي ننل ل ننه  :إ ّن رس ننول هللا
ّ
دعا ألعور فارت ّد بصريا ؛ فدعا مسيلمة ألعور فذهبة عينه الص ي ة.
وكما نقل أ ّن فرعون ملا ضرب موسنى لبنين إسنرائيل طريقنا يف الب نر يبسنا  ،قنال فرعنون  :إ ّ ّن ّنر
ّ
أيضا على هذا الطريق فأتبعهم نود ،فغشيهم املوج فأغرقوا يعا.
عمننه  :أ أجعننل
وكمننا نقننل أ ّن إبنراهيم
ملنّنا جعننل هللا تعنناىل عليننه النننار بننردا وسننالما  ،قننال ّ
النار على نفسي بردا وسالما فجاءت ر فاح قة يته.
( ودليل الوجو يعفي العموميّ  ،وش جتب الشريع )

نيب؟
كل قمان ييث ال جيوق ّ
اختلفوا يف أنّه هل جتب البعثة يف ّ
خلو قمان عن بعثة ّ
كل قمان بناء على نفي ا سن والقب العقليّني.
قال األشاعرة  :ال جتب البعثة يف ّ

ندال علنى
نتج علينه أب ّن الندليل ال ّ
كل قمان  ،واختار ،املصنّف واح ّ
وقال اإلماميّة  :جتب البعثة يف ّ
ث علنى الطاعنات والنهني عنن القبنائ
كل وقة ؛ أل ّن ا ّ
وجوب البعثة يعطي عموميّة الوجوب يف ّ
ال بصل إالّ ابلبعثة  ،فتكون لطفا  ،فتكون واجبة
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يف يع األوقات.
نيب املبعننوث أم ال؟ فننذهب أبننو علن ّني وأتباعننه إىل أننّنه جيننوق
واختلفنوا يف أننّنه هننل جتننب الشنريعة للنن ّ
نيب لشنريعة
النيب
؛ لتأكيد ما يف العقول  ،وال جيب أن تكون له شنريعة ف نّنه جينوق بعثنة ن ّ
بعثة ّ
نيب مبقتضى ما يف العقول.
واحدة فكذا جيوق بعثة ّ
إالّ بش نريعة ؛ أل ّن العقننل
نيب
وذهننب أبننو هاشننم وأص ن ابه إىل أنّننه ال جيننوق أن يبعننث النن ّ
للنيب شريعة  ،يلزم أن تكون بعثته عبثا.
كامل يف العلم ابلعقليّات  ،فلو مل يكن ّ
وأجنناب املص ننّف أبننّنه جيننوق أن يكننون البعثننة قنند اشننتملة علننى نننون مننن املصننل ة  ،أبن يكننون
بنبوته ودعوته ّإايهم إىل ما يف العقول مصل ة هلم  ،فال يكون البعثة عبثا » (.)1
العلم ّ

__________________

( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي  359 ،ن  ، 321وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
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الفصل الرابع :
حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله ّسول هللا املبعوث إىل
يف أ ّن نبيّنا ّ
اجلن  ،واإلن
الثقل ّ :

مع املعجزا اليت منها  :املعراج اجلسماين ،

وت ّق القمر  ،والقرآن  ،وأنّه صلى هللا عليه وآله خامت النبيّ  ،ودينه اب إىل يوم
الدين
فلنذكر ّأوال نسبه  ،و نيا حسبه :

أننّنه ّمنند بننن عبنند هللا بننن عبنند املطّلننب ابننن املسن ّنمى بشننيبة بننن عمننرو ،
ّأمةةا نسةةبه فهننو
ي بنن غالنب بنن
قصي بن كالب بن م ّنرة بنن لن ّ
املعرومل ااشم بن املغرية  ،املعرومل بعبد منامل بن ّ
فهننر بننن مالننّ بننن النضننر بننن كنانننة بننن خزإننة بننن مدركننة بننن إلينناس بننن مضننر بننن ننزار بننن معن ّد بننن
عد ن بن ّأد بن أدر بنن اليسنع بنن اهلميسنع بنن سنالمان بنن بنة بنن انل بنن قيندار بنن إمساعينل
بن إبراهيم اخلليل بن رخ بنن خنور بنن شنرو بنن رارعنو بنن فنار بنن عنامر بنن شنار بنن أرف شنذ
بننن سننام بننن نننو بننن ملننّ بننن متّوشننلن بننن أخنننوخ بننن الننناذر بننن مهالئيننل بننن قينننان بننن أنننو بننن
.
شيث بن آدم

وأم ةةا حس ةةبه فه ننو أنّننه رس ننول هللا املبع ننوث إىل الثقل ننني  ،وخ ننام النبيّننني بدالل ننة معجزات ننه املطابق ننة
ّ
لدعوا.،
على قسمني  :ظاهرة  ،وخفيّة .فالظاهرة عبارة عن
اعلم أ ّن معجزاته
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القرآن اايد ؛ لكونه بتنا ابلتنواتر والتظنافر املفيندين للقطنع واليقنني  ،كمنا يف العلنم ابلنبالد النائينة ،
والقنرون املاضننية  ،وامللننوك ا الينة  ،وذوي السن اوة والشننجاعة والعدالنة  ،وم لّننف الكتننب ييننث ال
إكن إنكار ،وال يقبل التشكيّ.
قنند ّادعننى النبن ّنوة وأتننى علننى طبقهننا
وهكننذا حصننل القطننع واليقننني أ ّن ّمنند بننن عبنند هللا
ابلقننرآن ااينند  ،وةن ّدى بطلننب معارضننته  ،وعجننز عننن املعارضننة الفصن اء والبلغنناء املشننهورون  ،ومل
يقدروا على معارضته مع تطاول األقمنة  ،فهذا العجز والتع ّذر معجز خارق للعادة.
ّادعى النب ّنوة  ،وأتنى ابلقنرآن  ،و ّادعنى أ ّن جفئينل يهنب علينه ،
يدل على أنّه
فأما الذي ّ
ّ

وأ ّن هللا قنند أابنننه بننه  ،فهننو اتّفنناق املوافننق وامل ننالف  ،وكونننه ضننرورّاي عننند الكن ّنل  ،والقننرآن طننق
ْ ْ
َّ ِ َّ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ
ِ ْ ُ ُْ ْ ِْ
ِ
ُ
() 1
ب َمِا نزْلا لَع عب َدنا فالأ وا بَسالور ٍ ََال ََث َلال َه
بذلّ  ،كقوله تعاىل  :و َإن كنتم َِف ر ٍ
وهو ذلّ.
يدل على انتفاء املعارضة مننهم فهنو أنّنه لنو وقعنة املعارضنة  ،لوجنب ظهنور ،ونقلنه ،
و ّأما الذي ّ
وحيث مل ينقل قطعنا ابنتفائه.
 ،كيننف ال؟
و ّأمنا وجننوب النقنل والظهننور ؛ فلتننوفّر الندواعي وشن ّدة االهتمننام إبطفناء نننور،
النبوة والوحي من هللا ما ليس قنابال للنقنل مثنل قولنه « :
وقد نقل عن مسيلمة الك ّذاب حني ّادعى ّ
الفيل ما الفيل  ،وما أدراك ما الفيل  ،له ذنب وبيل  ،وخرطوم طويل » (.)2
دال علنى اإلتينان مبنا
و ّأما انتفاء النقل فهو ظاهر ؛ إذ مل ينقل من املتصن ّدين إلطفائنه خنف واحند ّ
يعنارك القنرآن فضنال عنن املتنواتر  ،حن ّ نقنل أ ّن الوليند بنن املغنرية ن منن جهنة ذاينة حسند ،وعداوتنه

وإجابة قومه ن كان يف الليايل متف ّكرا يف اإلتيان

__________________
( )1البقرة (.23 : )2
( )2انظر « إعجاق القرآن والبالغة النبويّة » .175 :
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فلمننا كننانوا ابلغننني يف
فلمننا كننان الصننبا جنناء ،قومننه رجنناء منننه أن ض مبننا يعارضننه ّ ،
مبننا يعارضننه ّ ،
الفصاحة عارفني قب الكالم  ،عرفوا قب ما قاله الوليد فلم يظهرو.،
وقند كنان لينا لسنورة « حنم السنجدة » وملنا أتنى
نيب
وقد نقل منن الوليند أنّنه م ّنر علنى الن ّ
ّ
آنفا كالما  ،ما هو من كالم اإلننس وا ّنن إ ّن لنه
قومه  ،قال هلم  « :لقد مسعة من ّمد
الوة  ،وإ ّن له لطالوة  ،وإ ّن أعال ،ملثمر  ،وإ ّن أسفله ملغدق  ،وإنّه ليعلو وال يعلى .فقنال قومنه :
صبا الوليد ؛ نظرا إىل ةسينه إىل ا ّد املذكور » (.)1
لعل عدم النقل كان من جهة وجود املانع مننه وهنو اخلنومل منن أهنل اإلسنالم  ،وقند
فإن قلت ّ :
بلغوا من الكثرة إىل ح ّد هامل من مثلهم.
قلةةت  :إ ّن اخلننومل ال يقتضنني انقطننان النقننل مننن كن ّنل وجننه وإّّنننا إنننع مننن التظنناهر بننه  ،كمننا أ ّن
ق نند نقل ننة ومل ينقط ننع النق ننل ا ننا م ننع اخل ننومل
األئم ننة
فض ننائل أم ننري املن ن منني
وغ ننري ،م ننن ّ

الشننديد منن بننين أميّننة وغننريهم  ،مضننافا إىل أ ّن أعننداء اإلسننالم يعارضننون ا ن مبننا هننو أشن ّد مننن نقننل
املعارك  ،فلو كان املعنارك موجنودا لكنان بتنا يف كتنبهم  ،وكنان نقنل املعنارك عنند املعارضنة أه ّنم
يتمسننكون إالّ إبنكننار بعننض املعجنزات  ،أو عنندم إعجنناق القننرآن بسننبب عنندم االطّننالن
مننن أ ّذننم ال ّ
علنى لطائفنه ن كمنا نقنل عنن بعضنهم ن منع أ ّن الكثنرة يف اإلسنالم حصنلة بعند اهلجنرة  ،وكنان جينب
نقل املعارضة قبل ذلّ يف م ّدة مقامه مب ّكة وهوها من أقمنة كان األعداء فيها كثنريين دنادلني  ،بنل
اربني  ،ولو نقلة مل يكن ّقوة اإلسالم موجبة خلفائها  ،كيف؟ وقد نقنل اربنة عمنرو وكسنر س ّنن
وهو ذلّ ممّا كان فيه إهانة ظاهرة.
النيب
ّ
لعل املعارضة وقعة بعد اهلجرة.
فإن قلت ّ :
قلةةت  :يف ذلننّ كفايننة يف ثبننوت املعجننزة وحصننول خننرق العننادة  ،علننى أ ّن اإلسننالم وإن قننوي
حين ذ ابملدينة فقد كان ألهل الكفر ممالّ كثرية وبالد واسعة  ،ومملكة

__________________
( « )1ذيب سرية ابن هشام » .21 :
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الفنرس كانننة بتننة  ،وممالننّ الننروم وغريهننا كانننة عريضننة  ،فكننان الواجننب ظهننور املعارضننة يف هننذ،
البالد.
يدل على عدم الوجود.
فإن قلت  :غاية ما ذكرت عدم الوجدان  ،وهو ال ّ

قلت  :العلم ا دسي حاصل بعدم الوجود على وجه أشر إليه.
ندل علننى أ ّن انتفنناء املعارضننة كننان للتعن ّذر  ،فهننو أ ّ علمنننا أ ّن كن ّنل فعننل ال يقننع مننن
و ّأمننا الننذي ين ّ
ندل علننى تعن ّذر ، ،وهننو ّإمننا أن يكننون بسننبب وجننود املننانع أو
فاعلننه ن مننع تننوفّر دواعيننه إليننه ن ف ننّنه ين ّ
األول ؛ ملننا من ّنر مننن انتفنناء املننانع يف يننع الننبالد سننيّما يف صنندر
بسنبب عنندم القنندرة  ،وال سننبيل إىل ّ

نين مننن العجننز والتع ن ّذر  ،مضننافا إىل أ ّذننم ترك نوا املعارضننة اب ننرومل
اإلسننالم  ،فتعن ّنني الثنناين وهننو املعن ّ
على املقاتلة ابلسيومل  ،وال شبهة أ ّن األخرية أش ّد منن األوىل مبراتنب ال ةصنى ؛ القتضنائها هنالك
كث ننري م نننهم  ،وأس ننرهم  ،وإفن نناء أمن نواهلم وه ننو ذل ننّ  ،ممّننا ثب ننة ابلتن نواتر املعن ننوي  ،فن ن ك األس ننهل

وارتكنناب األصننعب مننن املنناهرين البننالغني يف البالغننة والغايننة  ،وصنناحب ا ميّننة ا اهليّننة لننيس إالّ
للعجز عنه.
فإن قلت  :ال يلزم من العجز كنون املنأضّ بنه منن هللا ؛ الحتمنال أكمليّنة ا ض منن غنري ،يينث ال
يقدر غري ،على اإلتيان مبثله  ،أو تعلّمه يف قمان طويل مل يتم ّكنوا مع قصر الزمان من معارضته.
قلت ّأوش  :إنّه جيب على هللا إبطال ما ض به غري ا ّق إذا كان ذلّ املنأضّ ممّنا يعجنز عننه غنري،
نالنبوة واإلتيننان بننذلّ املننأضّ لبيننان ح ّقيّتننه ،
يف صننورة ّادعنناء أمننر نصننوص  ،وال يكننون إالّ مننن هللا كن ّ
مننبطال كننان الواجننب علننى هللا إبطننال مننا أت نى بننه .فلننو أبطلننه لنقننل ذلننّ ولننو
فلننو كننان نبيّنننا

خبف واحد  ،ومل ينقل فلم يبطل  ،فيكون ّقا وهو املطلوب.
واثنيةةا  :إ ّن األفص ن لننيس ممّننا ال إكننن اإلتيننان مبننا يقاربننه  ،مننع أ ّن األفص ن إّّنننا إتنننع مسنناواته
داقاته يف يع كالمه أو أكثر كالمه  ،وال إتنع يف البعض على من هو
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نأخرة مننن الشننعراء ف ن ّذم قنند يسنناوون للمتق ّدمننة منننهم يف بعننض
دون طبقتننه كمننا نننرى يف الطبقننة املتن ّ
األبيات  ،بل قد يزيدون عليهم يف بعض  ،ف ينث وقنع الت ن ّدي بسنورة قصنرية منن سنور القنرآن ومل
تكننن األفص ن يّة مانعننة عننن اإلتيننان مبثلننه  ،ومل يقنندروا علننى اإلتيننان مبثننل سننورة مننن القننرآن  ،بننل مبننا

يدانيه وإالّ ألتو ، ،ولو أتو ،الشتهر كما م ّنر  ،علنم أنّنه خنارق العنادة ولنيس منن البشنر  ،بنل منن هللا
العزيز.
و ّأمنا احتمنال أنّنه تعمنل قمنا طنويال .ففينه ن بعند تسنليمه ن أنّنه كنان ينبغني للمعارضنني أيضنا أن
يراجنع مثلنه فيعارضنو ،بنه ن منع امتنداد الزمنان ن ملنا م ّنر فثبنة التعن ّذر اخلنارق للعنادة ّإمنا لكنون القنرآن

نفس ننه خارق ننا للع ننادة بفص نناحته ؛ لكون ننه يف الطبق ننة العلي ننا م ننن الفص نناحة  ،والدرج ننة القص ننوى م ننن
البالغننة علننى مننا ال يعرفننه فصن اء العننرب بسننليقتهم وعلمنناء الفننرق مبهننار م يف فن ّنن البيننان ؛ فلننذلّ
عجزوا عن معارضته كما عن األكثر.
أو لك ننون أس ننلوبه الغري ننب ونظم ننه العجي ننب نالف ننا ألس ننلوب ك ننالم الع ننرب ونظم ننه يف األش ننعار
األول والثاين.
واخلطب والرسائل  ،أو امون األمر ّ
أي تقنندير يثبننة
وأل ّن هللا تعنناىل صننرفهم عننن معارضننته  ،ولننوال ،لعارضننو ،لقنندر م عليهننا .وعلننى ّ
املطلننوب حن ّ يف الصننورة األخننرية ؛ أل ّن هللا ال يصن ّدق كنناذاب وال هننرق العننادة ملبطننل  ،بننل يبطننل مننا

مر.
ض به إن اشتبه ابملعجزة كما ّ
النبوة  ،وأظهر املعجزة ابلقرآن ن كما يثبة ابلتنواتر ن وك ّنل
فنقول  :إ ّن ّمد بن عبد هللا قد ّادعى ّ
نيب ؛ ملنا بيّننا منن أ ّن املعجنزة دالّنة علنى صندق صناحبها  ،فيننتج
من ّادعى ّ
النبوة وأتى ابملعجنزة فهنو ن ّ
نيب وهو املطلوب.
ّ

أ ّن ّمد بن عبد هللا
نبوته سو القرآن :
و ّأما املعجزا الباهرة ال اهرة ابملعىن الدالّ على ّ
شق القمر نصفني مب ّكة  ،وقد نطق به القرآن (.)1
[ ]1فمنها ّ :
__________________
( )1االنشقاق (.1 : )14
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وعن عبد هللا بن مسنعود أنّنه قنال  « :انش ّنق القمنر حن ّ صنار فنرقتني  ،فقنال ك ّفنار أهنل م ّكنة ؛
كل وجه  ،فقالوا  :رأينا.)1( » ،
هذا س ر س ركم به  ،قال  :فس ل السفار وقد قدموا من ّ
 « :أنّننه كننان يف الليل ننة الرابعننة عش ننرة مننن ذي ا ّج ننة
وبيانننه عل ننى مننا روي ع ننن الصننادق

أي معجنزة
نيب
هلنم يف اختينار ّ
ابسنتدعاء أربعنة عشنر نفنرا منن أصن اب العقبنة ن بعند ختينري الن ّ
يرينندون واختننارهم شن ّنق القمننر ن ونننزل جفئيننل مننن هللا تعنناىل واختننار ،فيننه أب ّن يننع مكن ّنو ت العننامل
للقمننر ابالنشننقاق  ،فانشن ّنق  ،فسننجد
نيب
العلننوي والسننفلي مطيعننة لننه  ،فعننند ذلننّ أمننر النن ّ
األول
النيب
وامل منون شكرا  ،وبعد رفع الرأس قال املننافقون  :قنل للقمنر أن يرجنع إىل حالنه ّ
ّ

فانشق  ،فقالوا  :إخوانننا يف السنفر إىل الشنام
 ،فأمر  ،فرجع  ،مثّ ملا قالوا  :قل له أن ينشق نيا ،
ّ
ّ
والننيمن فن ذا رجعنوا نسننأهلم عننن حننال القمننر فن ن رأوا كمننا رأينننا ، ،علمنننا أننّنه مننن هللا  ،وإالّ فنقننول :
مستمر » (.)2
هذا س ر
ّ

ودفعه أنّه لو كان س را ملا وقع ذلّ  ،وملا كان.
ّ
أننّنه قننال  « :لقنند كننة معننه
 ،فعننن أمننري املن منني
[ ]2ومنهةةا  :دننيء الشننجرة إليننه
ملا أ  ،امل من قريش فقالوا  :اي ّمد  ،إنّّ قد ّادعينة عظيمنا مل ي ّدعنه آابؤك  ،وال أحند
ّ
نيب ورسننول  ،وإن مل تفعننل علمنننا
ن
ن
نّ
ن
ن
أ
نا
ن
ن
علم
نا،
ن
ن
ي
ر
أ
و
نه
ن
ي
إل
نا
ن
ن
أجب
إن
ا
ر
ن
م
أ
نألّ
ن
س
ن
نن
ن
ه
و
،
مننن بيتننّ
ّ
ّ

أنّّ ساحر ك ّذاب  ،فقال هلم  :وما تسألون؟ » قالوا  :تدعو لنا هنذ ،الشنجرة حن ّ تنقلنع بعروقهنا
 :إ ّن هللا علننى كن ّنل شننيء قنندير  ،ف ن ن فعننل ذلننّ بكننم ت منننون
وتقننف بننني يننديّ  ،فقننال
وإين ألعلننم أنّكننم ال تفي ننون إىل
وتشننهدون اب ن ّنق؟ قننالوا  :نعننم  ،قننال  :فن ّين سننأريكم مننا تطلبننون ّ ،
خري  ،وإ ّن فيكم من يطر يف

__________________
( « )1إعالم الورى » .14 : 1
( « )2يار األنوار »  351 : 17ن ، 352

 ، 1بتفاوت يسري.
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القليننب  ،ومننن بننزب األح نزاب  ،مثّ قننال  :أيّتهننا الشننجرة  ،إن كنننة ت ن منني ابهلل واليننوم ا خننر ،
ندي إبذن هللا .وال ننذي بعث ننين اب ن ّنق النقلع ننة
وّ
أين رس ننول هللا ف ننانقلعي بعروق ننّ حن ن ّ تقف نني ب ننني ي ن ّ
دوي شننديد وقصننف كقصنف أجن ننة الطنري حن ّ وقفننة بنني ينندي رسننول هللا
بعروقهنا وجنناءت وهلنا ّ

مرفوعننة  ،وألقننة بغصنننها األعلننى علننى رسننول هللا  ،وبعننض أغصنناذا علننى منكبننني وكنننة
علوا واستكبارا ن  :فمرها فليأتنّ نصنفها ويبقنى
على إينه
ّ ،
فلما نظر القوم إىل ذلّ قالوا ن ّ
دوي  ،وكنادت تلتنف برسنول هللا ،
نصفها  ،فأمرها بذلّ فأقبنل إلينه نصنفها أبعجنب إقبنال وأشن ّد ّ
فرجنع  ،فقلنة أ  :ال
فقنالوا ن كفنرا وعت ّنوا  :ن فمنر هنذا النصنف فلريجنع إىل نصنفه  ،فنأمر،
إين ّأول من من بننّ اي رسننول هللا  ،و ّأول مننن آمننن أب ّن الشننجرة فعلننة مننا فعلننة أبمننر هللا
إلننه إالّ هللا ّ
بنبوتّ وإجالال لكلمتّ  ،فقنال القنوم  :بنل سناحر كن ّذاب عجينب السن ر خفينف فينه ،
تصديقا ّ
فهل يص ّدقّ يف أمرك غري هذا؟ يعنونين » (.)1

[ ]3ومنهةةا  :خننروج املنناء مننن بننني أصننابعه  ،وذلننّ كمننا قيننل  :إ ّذننم كننانوا يف سننفر فشننكوا أن ال
ريب  ،عليننه توّكلننة » مثّ
منناء معهننم وأ ّذننم مبعننرك التلننف وسننبيل العطننب  ،فقننال  « :كنالّ إ ّن معنني ّ
نب فيهننا منناء مننا كننان لننريوي رجننال ضننعيفا  ،وجعننل ينند ،فيهننا  ،فنبننع املنناء مننن بننني
دعننا بركننوة فصن ّ
أين
أصابعه  ،فصي يف الناس فشربوا وسقوا ح ّ ذلوا أو عل ّنوا ن وهنم ألنومل ن وهنو يقنول  « :أشنهد ّ

رسول هللا » (.)2

[ ]4ومنها  :حنني ا ذن الذي كان هطنب صنلوات هللا علينه عنند ، ،وذلنّ كمنا روي أنّنه كنان
فلمننا
فلمننا كثننر الننناس ّاختننذوا إليننه من نفا ّ ،
يف مسننجد ،ابملدينننة يسننتند إىل جننذن في طننب الننناس ّ ،

صننعد ،حن ّنن ا ننذن حنننني الناقننة الننيت فقنندت ولنندها  ،فنننزل رسننول هللا
الصيب الذي يسكة (.)3
أنني ّ
__________________
( « )1إعالم الورى »  74 : 1ن  ، 75وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
( )2املصدر السابق  ، 72 : 1نقله بتفاوت يسري.
( )3املصدر السابق .72 : 1
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فضن ّنمه إليننه وكننان ين ّن

عنند مهاجرتنه منن م ّكنة ن منع أيب بكنر
[ ]5ومنهةا  :حنديث شناة ّأم معبند  ،وذلنّ أنّنه
وغننري ،ن من ّنر علننى ّأم معبنند فسننألوا منرا أو مننا ليشن وا  ،فلننم يصننيبوا عننندها شنني ا إالّ شنناة بننال لن
خلقها ا هد  ،فبعند االسنت ذان لل لنب دعنا رسنول هللا
إب ء  ،ف لنب فينه  ،فسنقاها حن ّ

فقنال  « :سناقي القنوم آخنرهم شنراب » فشنربوا
روية  ،وسقى أصن ابه حن ّ رووا  ،فشنرب
يعا علال بعد ذل  ،مثّ حلب فيه نيا  ،مثّ ارةلوا عنها  ،اخلف (.)1
متوجننه إىل املدينننة فسنناخة
[ ]6ومنهةةا  :خننف س نراقة بننن جعشننم  ،وهننو أننّنه تبعننه
وهننو ّ
قنوائم فرسننه حن ّ تغيّبننة أب عهننا يف األرك  ،وهننو مبوضننع جنندب وقننان صفصننف  ،فعلننم أ ّن الننذي

أدل
وذم ننة هللا عل ن ّني أن ال ّ
ناوي  ،فن ننادى  :اي ّم نند  ،ادن ربّننّ يطل ننق يل فرس نني ّ ،
أص ننابه أم ننر مس ن ّ
عليّ أحدا  ،فدعا له فوثب جواد ،كأنّه أفلة من أنشوطة  )2( ،فعلم مبا رأى أنّه سنيكون لنه نبنأ ،
فقال  :اكتب أما  ،فكتب وانصرمل (.)3
ملنا أوى عنند اهلجنرة إىل غنار بقنرب م ّكنة  ،ف نرج
[ ]7ومنها  :حديث الغنار  ،وهنو أنّنه
ّ
القنوم يطلبنه  ،فنأعمى هللا أثنر ،ن وهنو نصنب أعيننهم ن وبعنث سنب انه العنكبنوت فنسنجة يف وجنه
تعجنل مننهم لينظنر منن يف
النيب
فس ته  ،وبعث اامتني وحشيّتني فوقعتنا بفنم الغنار  ،فمنن ّ
ّ
الغننار بقنندر أربعننني ذراعننا رجننع إىل أصن ابه  ،فقننالوا لننه  :مننا لننّ ال تنظننر يف الغننار؟ فقننال  :رأيننة
ما قال (.)4
النيب
ااما بفم الغار فعلمة أن ليس فيه أحد  ،ومسع ّ
[ ]8ومنهةةا  :كننالم الننذئب .بيانننه أ ّن رجننال كننان يف غنمننه يرعاهننا  ،فأغفلهننا سننويعة مننن ذننار.،
فعرك ذئب فأخذ منها شاة  ،فأقبل يعدو خلفه  ،فطر الذئب الشاة  ،مثّ كلّمه

__________________
( )1املصدر السابق.
( )2األنشوطة هي العقدة اليت يسهل اهالهلا .انظر « املعجم الوسي »  « 922 :ن . .جل ».
( « )3الكايف »  211 : 1ن  371 ، 219؛ « إعالم الورى »  77 : 1ن  ، 71وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
( « )4إعالم الورى »  71 : 1ن .79
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إيل؟ فقننال الرجننل  :اي عجبننا الننذئب يننتكلّم  ،فقننال :
بكننالم فصنني  ،فقننال  :منعننين رققننا سنناقه هللا ّ
أنتم أعجب ويف شأنكم للمعتفين عفة  ،هذا ّمند يندعو إىل ا ّنق بنبطن م ّكنة وأننتم عننه الهنون ،
األايم يفت نرون بنه  ،ويقولنون :
فأبصر الرجل رشد ،وأقبل ح ّ أسلم  ،وأبقى يراجع شنرفا ال ختلقنه ّ

إ ّ بنو مكلّم الذئب (.)1
[ ]9ومنها  :كالم الشناة املسنمومة املهنداة منن اليهوديّنة خبينف  ،حينث دعنا أصن ابه إلينه فوضنع
تننناول منهننا قلننيال قبننل أن
ينند ، ،مثّ قننال  « :ارفعنوا ف ّذننا ختننفين أب ّذننا مسننمومة » وقنند كننان
كلّمته  ،ليعلم أنّه نلوق وعبد (.)2

كل سنة.
وصار ذلّ سبب الشهادة مع عودّ ،
[ ]11ومنها  :إشبان األلومل من قومه يوم األحزاب بقوت رجل أو رجلنني بعند دعنوة رجنل منن
بتغطية اإل ء  ،وأكل القوم كلّهنم مننه حن ّ شنبعوا
أص ابه إليها واحتفال القوم معه  ،وأمر،

كأن مل جيوعوا  ،والطعام ياله بال نقص (.)3
[ ]11ومنهةةا  :إشننبان قومننه يف غننزوة تبننوك بفضننلة قاد هلننم وهنني بضننع عشننرة مننرة  ،حيننث شننكوا
ا ننون  ،فطرحننة تلننّ التمننرة بننني يديننه فوضننع ينند ،عليهننا وقننال  « :كلنوا بسننم هللا » فأكننل القننوم
ح ّ شبعوا وهي ياهلا يروذا عيا (.)4

يبل حلق أحد والقوم عطا  ،فشكوا ذلنّ إلينه  ،فأخنذ
[ ]12ومنها  :أنّه
ورد ماء ال ّ
سننهما مننن كنانننة فدفعننه إىل رجننل مننن أص ن ابه  ،فغننرق ،يف الركنني أبمننر ، ،فم ن مننن املنناء إىل أعننال،
فروي القوم وأخذوا منه للظعن  ،وهم ثالثون ألفا (.)5
[ ]13ومنها  :تكلّم الظبية معه

ن حني وقعة يف شبكة ن وختليتها إلرضان

__________________
( )1املصدر السابق .79 :
الغمة »  27 : 1؛ « إعالم الورى » .12 : 1
( « )2كنز الفوائد »  173 : 1؛ « كشف ّ
( « )3اخلرائج وا رائ »  27 : 1؛ « إعالم الورى » .12 : 1
( « )4كنز الفوائد »  27 : 1؛ « إعالم الورى » .12 : 1
( « )5اخلرائج وا رائ »  21 : 1؛ « إعالم الورى » .11 : 1
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ولنندها  ،واعتننذار،
أ ّن صنناحبها غائننب  ،حيننث قالننة ّ :
إن أرجننع  ،ف الّهننا وجلننس ح ن ّ
فاختنذ القنوم منن ذلنّ
رجعة الظبية وجاء صاحبها  ،فشفع رسول هللا
ح ّ خلّى سبيلها ّ ،
املوضع مسجدا (.)1
[ ]14ومنها  :أ ّن قوما شكوا إليه
ملوحة مائهم فجاء معهم يف اعة من أص ابه حن ّ
أشننرفوا علننى ب ننرهم  ،فتفننل فيهننا  ،مثّ انصننرمل  ،ففننار املنناء املنناذ وانفجننرت املنناء العننذب والف نرات ،
واا يتفاخر أهلها ( .)2وحصل عكسه ملسيلمة عند طلب منه.
بصيب ذي عاهة  ،فمس يد ،على رأسه فاستوى شنعر ،وبنرئ داؤ،
[ ]15ومنها  :أ ّن امرأة أتة ّ
( .)3وحصل عكسه ملسيلمة عند طلب مثله عنه.
[ ]16ومنهةةا  :أ ّن قومننا مننن عبنند القننيس أتننو ،بغنننم هلننم فسننألو ،أن جيعننل هلننا عالمننة يننذكر اننا ،
فابيضة  ،وهي معروفة النسل (.)4
فغمز إصبعه يف أصول آذاذا ّ
[ ]17ومنهةةا  :حننديث املطننر  ،حيننث كثننر حن ّ أشننفقوا مننن خنراب دور املدينننة واذنندام بنياذننا ،
فدعا فتن ّ الس اب عن املدينة وأطامل حوهلا مسنتديرا مطنري الشنمس طالعنة يف املديننة ينرى املن من
والكافر (.)5
أخننذ يننوم بنندر مننلء ك ّفننه مننن ا صننى فرمننى اننا وجننو ،املشننركني فمن
[ ]18ومنهةةا  :أننّنه

كل رجل منهم منكبّا علنى وجهنه
أعينهم  ،وجعل املسلمون واملالئكة يقتلوذم و سروذم  ،وجيدون ّ
يتوجه  ،فعاجل ال اب بنزعه من عينيه (.)2
ال يدري أين ّ
[ ]19ومنهةةا  :أمننر قتننه حننني افتقنندت فننأرجف املنننافقون  ،وقننالوا  :نبّ نننا خبننف السننماء وهننو ال
فلما خامل
يدري أين قته؟ ّ

على امل منني وساوس الشيطان د ّهلم

__________________
( « )1اخلرائج وا رائ »  37 : 1؛ « إعالم الورى » .11 : 1
( « )2اخلرائج وا رائ »  21 : 1؛ « إعالم الورى » .12 : 1
( « )3اخلرائج وا رائ »  29 : 1؛ « إعالم الورى » .12 : 1
( « )4كنز الفوائد »  171 : 1؛ « اخلرائج وا رائ » .29 : 1
( « )5اخلرائج وا رائ »  29 : 1؛ « إعالم الورى »  13 : 1؛ « ص ي الب اري » .35 : 2
( « )2كنز الفوائد »  129 : 1؛ « إعالم الورى » .13 : 1
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عليها  ،ووصف هلم حاهلا فأتوها فوجدوها كما وصف (.)1
[ ]21ومنها  :أ ّن رجال من أص ابه أصيب إبحدى عينيه يف بعض مغاقيه فسالة حن ّ وقعنة
فردهننا مكاذننا  ،فكانننة أحسننن عينيننه وأص ن ّ هما
علننى خ ن ّد ، ،فننأ  ،مسننتغيثا بننه  ،فأخننذها بينندّ ،

وأح ّدمها نظرا (.)2

فينه نلوطنا ابملناء  ،وقند

[ ]21ومنها  :برء أيب براء من داء االستسقاء بشرب طني تفل
ابلتعجب واالستهزاء (.)3
أخذ لبيد من الرسول
ّ
[ ]22ومنها  :شكوى البعري إليه ن عند رجوعه إىل املدينة من غزوة بين ثعلبة ن أب ّن صناحبه عمنل
جنابرا  ،فقنال لنه  « :فنأتين بنه » فقنال  :وهللا منا أعنرمل
عليه إىل الكف فأراد هر ، ،فنأخف،
صاحبه  ،قنال  « :هنو يندلّّ » ف نرج معنه حن ّ انتهنى إىل صناحبه  ،فنأتى بنه منع البعنري إلينه فب ّنني
بعند عندم
له ما قال البعري  ،فقال صاحبه  :قد كان ذلّ اي رسول هللا  ،فاش ا ،رسنول هللا

قبول اإلهداء  ،ف كه يرعى يف نواحي املدينة  ،ومن ه من يريد الغدوة والروحة من أص ابه (.)4
يج ننر إذا س ننجد يف ص ننالته ،
[ ]23ومنه ةةا  :أ ّن أاب جه ننل عاه نند هللا أن يفض ننن رأس ننه
فلمننا أد  ،رجننع متن ّقعننا لونننه
فاحتمننل ا جننر عننند قيامننه يف الصننالة بننني الننركنني األسننود واليمنناين ّ ،
مرعننواب قنند يبسننة ينندا ،علننى حجننر ، ،حن ّ قننذمل ا جننر مننن ينند ، ،وقننام إليننه رجننال مننن ق نريش ،

فقالوا  :ما لّ اي أاب ا كم؟ قال  :عرك يل دونه ف نل منن اإلبنل منا رأينة مثنل هامتنه قصنرته وال
فهم أن كلين (.)5
أنيابه لف ل ق ّ ّ ،
[ ]24ومنها  :أ ّن أاب جهل اش ى من رجل إبال فب سه أمثاذا ولوا )2( ،ي ّقه  ،فأتى
__________________
( « )1كنز الفوائد »  172 : 1؛ « إعالم الورى » .14 : 1
( « )2اخلرائج وا رائ »  32 : 1؛ « إعالم الورى » .14 : 1
( « )3إعالم الورى » .14 : 1
( « )4إعالم الورى »  15 : 1ن .12
( )5املصدر السابق  ، 12 : 1بتفاوت يسري.
( )2أي مطله وج دّ ،إاي.،
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اسنتهزاء بنه ،
نيب
الرجل دى قريشا  ،مستجريا ام وذ ّكنرهم حرمنة البينة  ،فأحنالو ،علنى الن ّ
ودق البنناب علننى أيب جهننل  ،فعرفننه وخننرج مبهننو فقننال  :أهننال أبيب
فننأ  ،مسننتجريا بننه فمضننى معننه ّ
القاسم  ،فقال له  « :أع هذا ح ّقنه » قنال  :نعنم  ،فأعطنا ،منن فنور ، ،فقينل لنه يف ذلنّ  ،فقنال

إين رأية ما مل تروا  ،رأية وهللا على رأسه تنّينا فاةا فا ، ،وهللا لو أبية اللتقمين (.)1
ّ :
نذمما
عننن نظننر ّأم يننل حننني جنناءت إليننه
[ ]25ومنهةةا  :سن ،
[ وهنني تقننول  :من ّ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ْ ِ
() 2
فقالنة :
الب ( )3فنرأت أاب بكنر ومل تنر رسنول هللا
أبيننا ] بعند ننزول تبت يدا أ َِب له ٍ
ورب البية ما هجاك  ،فولّة (.)4
اي أاب بكر  ،أخفت أ ّن صاحبّ هجاين  ،فقال  :ال ّ

عمننن أرادوا قتلننه مننن بننين نننزوم  ،ومنننهم أبننو جهننل حيننث أرسننلوا الولينند [
[ ]26ومنهةةا  :س ن ّ ،
ليقتلننه ] ( )5فننانطلق حن ّ انتهننى إىل املكننان الننذي كننان يصنلّي فيننه  ،فجعننل يسننمع قراءتننه وال ينرا، ،
فلمننا انتهنوا إىل ذلننّ املكننان الننذي مسعنوا
فانصننرمل إلننيهم فننأعلمهم ذلننّ  ،فننأ  ،أبننو جهننل وغننريّ ، ،

ْ
ِو ِج ِعلنالا

صوته  ،وذهبوا إىل الصوت  ،ف ذا الصوت من خلفهم  ،وهكذا  ،وذلنّ قولنه تعناىل :
ْ ِْ ِْ ْ ِ ا
() 2
ا ية.
يهم سدا
ََ ب َ
ِّي أي َد َ
كننان يف غنزاة الطننائف ومسننري ،لننيال علننى راحلتننه بنواد بقننرب الطننائف
[ ]27ومنهةةا  :أننّنه
يقال له  « :جنينب » ذو شنجر كثنري منن سندر وطلن  ،فغشني وهنو يف وسنن الننوم سندرة يف سنواد
فمر بني نصفيها  ،وبقية السدرة
الليل  ،فانفجرت السدرة له بنصفني ّ

__________________

( « )1إعالم الورى » .12 : 1
( )2الزايدة أثبتناها من « إعالم الورى » .17 : 1
( )3املسد (.1 : )111
النبوة » للبيهقي  195 : 2؛ « إعالم الورى » .17 : 1
( « )4دالئل ّ
( )5الزايدة أثبتناها من « إعالم الورى » .11 : 1
النبوة » للبيهقي  197 : 2؛ « إعالم الورى »  ، 11 : 1وا ية يف سورة يس (.9 : )32
( « )2دالئل ّ
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( .) 1
النيب
منفرجة على ساقني ّ ،
وتسمى سدرة ّ
واب ملة  :فمعجزاتنه أكثنر منن أن ةصنى  ،ك خبنار،
ومصارن أهل بيته ( ، )3وهو ذلّ.
وقتل ا سني

ابملقاتلنة منع أمنري املن منني

() 2

وعن بعض أ ّن أعالمنه تبلنغ ألفنا ( )4فناألوىل االقتصنار علنى منا ذكنر  .وتلنّ املعجنزات وإن كنان
كل واحندة منهنا منقولنة خبنف واحند يسنب الكيفيّنة يف [ النبعض ] ( )5واألصنل يف النبعض  ،إالّ أنّنه
ّ
ويقننال لننه  :املت نواتر املعنننوي  ،كننالعلم
نيب
بصننل مننن يعهننا القطننع بصنندور املعجننزة مننن النن ّ
كل واحدة منها خبف واحد.
ود حام  ،وشجاعة رستم  ،وعدل نوشريوان  ،اب كاايت املنقول ّ
النبوة وختم الرسالة  ،وعمومها ابلنسنبة إىل الثقلنني  ،ونسنن
فنقول  :إ ّن ّمد بن عبد هللا ّادعى ّ
نيب منن عنند هللا  ،ومنا ّادعنا،
ملل السابقني  ،وأظهر املعجزة على طبقها .و ّ
كل من كان كذلّ فهو ّ
حق.
نيب من عند هللا وما ّادعا ،من ختم الرسالة وعمومها وهومها ّ
ّ
حق ّ ،مد بن عبد هللا ّ
فإن قلت  :إن كان يف امللل املنسوخة مفسندة فوضنعها قبني  ،وإالّ فرفعهنا قبني  ،وال سنبيل إىل
األول ؛ ألننّنه تعنناىل وضننعها وإتنننع كننون مننا صنندر منننه تعنناىل قبي ننا كمننا من ّنر  ،فتعن ّنني الثنناين  ،فتكننون
ّ
الننيت تكننون س ن ة هلننا
ابالتّفنناق غننري مرفوعننة  ،فيكننون ملّننة ّمنند
امللّننة الثانيننة ملوسننى
غري بتة.
قلت  :ذلّ مدفون ابلنقض وا ّلّ .أما النقض فبامللل السابقة علنى ملّنة موسنى
يدب على
اا وغريها  ،كما قيل  :إنّه ورد يف التوراة أنّه كان أكل يع ما ّ

__________________
( « )1اخلرائج وا رائ »  22 : 1؛ « إعالم الورى » .11 : 1
( « )2إعالم الورى » .92 : 1
( )3املصدر السابق .93 : 1
( )4املصدر السابق .19 : 1
( )5بني املعقوفتني منّا أضفنا ،الستقامة املنت.
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املنسنوخة

 ،وأ ّن اخلتننان
وحن ّنواء  ،وحن ّنرم أكننل بعننض ا ينوا ت علننى نننو
األرك حننالال علننى آدم
وخننر عنننه مننن األنبينناء  ،وأ ّن ا مننع
كننان جننائزا لنننا حرامننا علننى نننو  ،وصننار واجبننا فننورّاي علننى مننن ّ
كمننا يف
وصننار حرامننا يف ش نريعة موسننى
بننني األختننني كننان حننالال يف ش نريعة آدم ونننو
شريعتنا.
و ّأمننا ا ن ّنل فبننأ ّن حسننن األشننياء وقب هننا علننى قسننمني  :ذاض  ،وعرضنني  ،فقنند يصننري ا سننن
نار  ،وابلعكننس كالكننذب النننافع  ،فب سننب املصنناذ هتلننف
ابلننذات قبي ننا ابلعننرك كالصنندق الضن ّ
ا ننال  ،فلعن ّنل امللننل املنسننوخة كانننة يف قماذننا فيهننا مصننل ة اقتضننة وضننعها  ،وملننا انتفننة تلننّ
ّ
املتأخر عنه  ،بل اقتضة املصل ة خالفها ونس ة ووضعة خالفهما.
املصل ة يف الزمان ّ
ف ننيمكن أن تك ننون املنس ننوخة قبي ننة ابل ننذات  ،حس نننة ابلع ننرك  ،والناس ن ة ابلعك ننس يف قم ننان
املنسننوخة  ،وملننا انتفننة املصننل ة املوجبننة سننن املنسننوخة القبي ننة  ،وقننب الناسن ة ا سنننة  ،حكننم
ّ
مبقتضى حكم ا سن والقب النذاتيّني ابلنسنبة إىل الناسنن واملنسنوخ ؛ أل ّن الضنرورة تتقن ّدر بقندرها ،
فلمنا ة ّققنة املصنل ة املوجبنة
كما يف أكل امليتة عند الضرورة  ،وإكن أن يكنون األمنر ابلعكنس ّ ،
لق ننب املنس ننوخة ا س نننة  ،وحس ننن الناسن ن ة القبي ننة  ،حك ننم مبقتض ننى ا س ننن والق ننب العرض ننيني
املقتضي ّأوهلما وجود املصل ة يف الناسن  ،و نيهما ة ّقق املفسدة يف املنسوخ  ،فال إشكال.
مسكوا ابلسبة أبدا » فما دام السنبة
قوله ّ « :

فإن قلت  :إ ّن اليهود أخفوا عن موسى
ابقية.
ابقيا كانة شريعة موسى
قلت ّأوش  :إنّه غري بة النقل منهم  ،بل هو موضون أوقع بني اليهود.

نيب
والدليل على ذلّ أنّنه لنو كنان بتنا لوجنب ّ
اجنة اليهنود منع الن ّ
احملاجة لنقلة  ،ومل تنقل.
ّ
؛ لعدم اتّصال عدد
ولو سلّمنا بثبوته بني اليهود ّ ،ننع صدور ،عن موسى
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بنذلّ  ،ولنو وقعنة

نصننر هلننم  ،ييننث مل يبنق منننهم
؛ الست صننال خبننة ّ

الت نواتر مننن أقمننان اليهننود إىل قمننان موسننى
أقل من عدم العلم.
عدد التواتر كما قيل  ،وال ّ
مسنكوا ابلسنبة أبندا منا
واثنيا  :إ ّن مثنل هنذا الكنالم يس ّنمى عرفيّنة  ،فناملع املفهنوم مننه عرفنا ّ :
دامة شريعتكم ابقية  ،كما يقال  :اكتب ابلقلم أبدا  ،واملع ما دمة كاتبا.
و ّأما األدلّ النقليّ فهي يف هكا البا أيضا كثرية :
ِ ُ ِ َّ ٌ َّ ِ ُ ٌ
ُّ ُ
ِ
ول قِ ْد ِخلِ ْ
الر ُسل
ت ََ ْ قبْ َل َه
منها  :قوله تعاىل  :وَا ُمِد إَال رس

( )1ا ية.

ْ ُِ ِ
ِ ِ
ِ
ُ
اْلرين ِ
اكن ُُمِ َِّ ٌد أِبا أِ ِحد َ ْ
ك ْم ِ
خات ِم َّ
ِّي
و
هلل
ا
ول
س
ر
لك
و
ل
جا
ر
َا
َ
َ
َ
َ
ٍ َ َ

ومنهةا  :قولنه تعناىل :
( )2ا ية.
ِ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ْ ِ ْ ِ
ِ ِ ُ
ك ُ
اهلل
اَّلي ََ قب َل
وِح إَِلك و َإىل َ
ومنها  :قوله  :كذلَك ي َ
ِ ُ ِ ْ ِ ُ َّ ِ
ك ل ِ ِر ُس ُ ُ
وَل ( )4ا ية.
ومنها  :قوله تعاىل  :واهلل يعلم إَن
ن

( )3ا ية.

ْحدُ
ِو َُرِ نيا ُ ب ِر ُسول يِأِْت َ ْ ِب ْعدي ْ
اس ُِ ُه أِ ْ ِ
ٍ َ َ
َ
َ

ومنها  :قوله تعاىل ن حكاية عن عيسى
ا ية (.)5
َّ ِ َّ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ْ ِ ْ
ِ ْ ُ ُْ ْ ِْ
ُ
ب َمِا نزْلا لَع عب َدنا فأ وا بَسور ٍ ََ ََث َل َه وادعالوا
ومنهةا  :قولنه تعناىل  :و َإن كنتم َِف ر ٍ
ُ

ُ ِ ِ ُ
ك ْم َ ْ ُدون اهلل إ ْن كنْتُ ْم صادق ِ
ِّي (.)2
شهداء
َ
ََ
َ َ َ
ِ
ِ
ن
ُ
ْ
ُّ
ُ
ومنها  :قوله تعاىل  :قُل يا أي ِها َّ ُ
ُِ
هلل إَِلْك ْم
اْلاس إَِّن رسول ا َ

__________________
( )1آل عمران (.144 : )3
( )2األحزاب (.42 : )33
( )3الشورى (.3 : )42
( )4املنافقون (.1 : )23
الصف (.2 : )21
()5
ّ
( )2البقرة (.23 : )2
( )7األعرامل (.151 : )7
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( .) 7

ْ ُ ِ َّ
ُ ُ ْ ِ ِ
ِ َّ
ِ ِ ْ ُ ِ ِْ
ال ِو ْ ٌ
ِح
َا ضل
َ
صاحبكم وَا غوى * وَا ين َطق ع َ الهوى * إَن هو إَ

ومنها  :قوله تعناىل :
يُوىح (.)1
ِ ِ ِ ِْ ِ ْ
ِ ِْ ن ُ ِ ن ُ ِ ْ ِ ِ
ِّي يِديْ َه
كتاَ بَاْلق مصدقا َِلا ب
ومنها  :قوله تعاىل  :ن َّزل عليك ال َ

( )2ا ية.

عمنا
واحلاصل ّأوش  :أ ّن ّمد بن عبد هللا بن هاشم بن عبد منامل رسول هللا ونبيّه املعصوم ّ
املنزّ ،
وشق القمر  ،والقرآن.
ذكر  ،املق ن ابملعجزات اليت منها املعراج ا سماين ّ ،
ّادعننى النبن ّنوة املمكنننة  ،وأتننى علننى طبقهننا املعجننزة ن كننالقرآن الننذي
ندل علننى ذلننّ أننّنه
ين ّ
عجنز عنن معارضنته الفصن اء  ،كفصن اء عند ن ن فهنو ح ّنقّ .أمنا الصنغرى ؛ فلتنوافر القطنع  ،و ّأمنا

الك ننفى ؛ فللفه ننان العقل نني ؛ لق ننب ص نندور املعج ننزة يف ي نند الك نناذب ؛ الس ننتلزامه فن نوات الغ ننرك ،
ُِ ٌ
واإلغراء اب هل  ،واإلضالل  ،مضافا إىل النقل كنا ايت املنذكورة  :قنال هللا تعناىل ِ :وَا ُم َِّالد
َّ ِ ُ ٌ
ُّ ُ
ِ
ول قِ ْد ِخلِ ْ
الر ُسل (.)3
ت ََ ْ قبْ َل َه
إَال رس
ُ ْ
ُ ِ
ُِ
الصاْلات ِو ِ
دَنُوا ِو ِعِلُوا َّ
ِو َّاَّلي ِ ِ
دَنُوا بَِا ن نزل ِلَع ُم َِّ ٍد ِوه ِو اْل ِ ُّق ََ ْ ِر نب َه ْم
َ
َ َ
َ

وقال تعناىل :
( .) 4
ُ
َّ ِ ِ َّ ُ ِ َّ ُ ِ
ُ ِ َّ ٌ ِ ُ ُ
() 5
ول َّ
ِب ْاَ ن ِ
اْل َّ
ِّم (.)2
س
الر
ون
ع
ب
ت
ي
ي
اَّل
:
وقال
.
هلل
ا
ول
وقال تعاىل ُ :مِد رس
َ
َ
َ
َ
ِ
ُ ِ
ُ
ْ
ُ ُِِن ُ ِِ
ِب إنَّالا أ ْر ِساللْ ِ
وقنال تعناىل  :يا ِأ ُّي ِ
ِ
َّ
ُّ
هلل بَ َإذنَال َه
ا
ىل
إ
يالا
ع
دا
و
يرا
الذ
ن
و
الا
ي
ر
َ
و
دا
ه
شالا
ناك
اْل
ا
ه
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
ُ
ُ
ِو َِساجا َُ َنريا (.)7
__________________

( )1النجم ( 2 : )53ن .4
( )2آل عمران (.3 : )3
( )3آل عمران (.144 : )3
(ّ )4مد (.2 : )47
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[ حديث املعراج ]

يف حن ننديث املع ن نراج من ننا حاص ن ننله  « :أ ّن جفئين ننل
والصن ننادق
وقن نند روي عن ننن البن نناقر
وميكائيل وإسرافيل جاءوا ابلفاق ن الذي هو أصغر من البغل  ،وأكف من ا منار مضنطرب األذننني
 ،عيننه يف حننافر ، ،وخطنا ،من ّد بصنر ، ،إذا انتهننى إىل جبننل قصنرت ينندا ، ،وطالنة رجننال ، ،أهنندب
اب لنو ،
اب ا نّة  ،وأحسن الندو ّ
العرمل األإن  ،له جناحان من خلفه وف ذ ، ،وهي دابّة من دو ّ

لو أذن هللا تعاىل الة الدنيا وا خرة يف جرية واحدة خن ّد ،ك ن ّد اإلنسنان  ،وذنبنه كنذنب البقنر ،
وعرفه كعرمل
__________________
( )1البقرة (.124 : )2
( )2األحزاب (.33 : )33
( )3البقرة (.23 : )2
( )4اإلسراء (.11 : )17
( )5النجم ( 2 : )53ن .11
( )2القمر (.1 : )54
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وهو ئم يف م ّكة يف دار ّأم هناين أخنة عل ّني

الفرس  ،وقوائمه كقوائم اإلبل ن إىل رسول هللا
 ،على قول.
بن أيب طالب
فق ننال جفئي ننل  :ق ننم اي ّم نند  ،فق ننام وخ ننرج مع ننه إىل الب نناب  ،وأخ ننذ واح نند ابللج ننام  ،وواح نند

مثّ قننال  :اسننكيت اي ب نراق مننا
ابلركنناب وسن ّنوى ا خننر عليننه ثيابننه فتضعضننعة فلطمهننا جفئيننل
إىل بيننة املقنندس  ،و دا ،يف مسننري ،مننناد عننن
نيب قبلننه ولننن يركبننّ بعنند ،مثلننه  ،فركننب
ركبننّ نن ّ
لتهودت ّأمته بعد ،؛ لكون املنادي داعي اليهنود  ،مثّ دا ،منناد
إينه  ،فلم جيبه ومل يلتفة إليه وإالّ ّ
لتنصننرت ّأمتننه بعنند ، ،مثّ اسننتقبلته
عننن يسننار ،وهننو داعنني النصننارى فلننم جيبننه ومل يلتفننة إليننه  ،وإالّ ّ
امرأة كاشفة عن ذراعيهنا عليهنا منن ك ّنل قيننة الندنيا  ،فقالنة  :اي ّمند تنظنرين حن ّ أكلّمنّ  ،فلنم
يلتفننة إليهننا  ،فلننو كلّمهننا الختننارت ّأمتننه النندنيا علننى ا خننرة  ،مثّ مسننع صننو  ،قننال جفئيننل  :هننو
استقرت بعد سنني.
صوت ص رة قذفها على شفري جهنّم و ّ
رب الع ّنزة وعنرك علينه جفئينل اريننب
فلمنا انتهنى إىل بينة املقندس نزلنة مالئكنة للبشنارة منن ّ
ّ
األنبياء وآ رهم ومنناقهلم  ،فنرب النفاق اب لقنة النيت كاننة تنرب انا فوجند إبنراهيم وموسنى وعيسنى
علننيهم فص نلّى وركننب
فلمننا اسننتووا أخننذ جفئيننل بينند ،وق ّدمننه
فننيمن شنناء هللا مننن األنبينناء ّ ،
وصعد إىل مساء الدنيا  ،وعليها ملّ يقال لنه  :إمساعينل وصناحب اخلطفنة ةتنه سنبعون ألنف ملنّ

كل ملّ سبعون ألف ملّ  ،فقال  :اي جفئيل من هذا معّ؟ فقنال ّ :مند
 ،مثّ
 ،ةة ّ
فن ننت البن نناب ودخن ننل ف ن نرأى عجائبهن ننا  ،فس ن نلّم علين ننه واس ن نتغفر لن ننه وقن ننال  :مرحبن ننا ابألخ الصن نناذ ،
ومالئكتهننا يس نلّمون عليننه ضنناحكني مستبش نرين عليننه  ،ح ن ّ لقيننه ملننّ عظننيم كريننه املنظننر ظنناهر
الغضب  ،فدعا له  ،إالّ أنّه مل يض ّ  ،فقال  :اي جفئيل  ،من هذا ف ّين قد فزعة منه؟
قننال  :كلّنننا نفننزن منننه  ،هننذا خنناقن النننار مل يض ن ّ ق ن ّ  ،فطل نب إراءة النننار  ،فكشننف عنهننا
غطاءها وفت اباب منها ف رج منها هلب ساطع يف السماء فهاب  ،فس ّد.
مثّ صعد إىل السماء الثانية فرأى فيها عيسى وبىي  ،مثّ صعد إىل السماء الثالثة
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فرأى فيها يوسف  ،مثّ صعد إىل الرابعة فرأى فيها إدريس  ،مثّ صنعد إىل اخلامسنة فنرأى هنارون  ،مثّ
صعد إىل السادسة فرأى إبراهيم  ،مثّ صعد إىل أعلى علّيّني قرب العر فرأى ا نّة  ،فكلّمه ربّنه مبنا
نب مننه  ،مثّ رجنع إىل م ّكنة
علي بن أيب طالنب
قنائال ّ :
أبين مل أجند يف قلبنّ أح ّ
كلّمه بلسان ّ
فلما أصب ح ّدث مبا وقع  ،فك ّذبه أبو جهل واملشنركون  ،فنأخفهم مبنا أطّلنع علينه منن أمنور الغينب
ّ
() 1
فلم ينفع » .
ع ننرج بتم ننام جس ننمه
نيب
اعل ننم أ ّن ظ نناهر ا ايت واألخب ننار  ،ب ننل مقتض ننى الض ننرورة أ ّن الن ن ّ
الش نريف إىل مقننام « قنناب قوسننني أو أدن »  ،ولننزوم اخلننرق وااللت ننام ن مضننافا إىل منننع امتناعهمننا
فيمننا دون الفلننّ األعظننم وهننو العننر ؛ لعنندم مننام دليننل املننانع مننع غننري ن ّدد ا هننات كمننا بن ّنني يف
لّننه  ،بننل مطلقننا  ،لعمننوم قنندرة هللا ن غننري مننانع يف املقننام ؛ أل ّن املع نراج ا سننماين معجننزة  ،وكن ّنل
الفعنال
معجزة ال ب ّد من كوذنا خارقنة للعنادة  ،وكوذنا مسنتندة إىل فعنل هللا القنادر علنى منا يشناء  ،و ّ

ملا يريد  ،فاستبعاد ذلّ أو اعتقاد خالمل ما ذكر عن العاقل بعيد.
[ ما قاله الشيخ املعاصر يف كيفيّته املعراج ]

والعجننب أ ّن الشننين املعاصننر قننال يف ج نواب الس ن ال عننن مع نراج ّمنند

سننمه مننن غننري

نرب  ،ووقوفننه  ،مننا
لننزوم خننرق والت ننام  ،وعننن مع ن رؤيننة األنبينناء  ،وصننالته ابملالئكننة  ،وصننالة الن ّ
هالف ظاهر ،ذلنّ حينث قنال  « :إ ّن حقيقنة املعنراج هنو العنروج علنى ظناهر ،وال جهنل فينه  ،وإّّننا
 ،ويف معرفة األفاعيل اإلهليّة  ،ويف معرفة اخلرق وااللت ام.
النيب
ا هل يف معرفة جسد ّ
وأهننل
فنقةةول  :اعلننم أ ّن هللا سننب انه خلننق قلننوب املن منني مننن فاضننل طينننة جسننم ّمنند
بيته  ،والفاضل إذا أطلق يف األخبار ويف عبارات العارفني

__________________
القمنني »  395 : 1ذينل ا يننة  1منن سننورة اإلسنراء ( )17؛ « يننار األننوار »  319 : 11ن ، 332
( « )1تفسنري ّ
 .34وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
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قننرص الشننمس ،
نيب
ابألس نرار ي نراد بننه الشننعان  ،وهنني واحنند مننن سننبعني  ،ممننثّال جسننم النن ّ
وقلوب شيعتهم خلقوا من الشعان الواقع على األرك منن قنرص الشنمس  ،فن ذا عرفنة هنذا عرفنة
أنّه يصعد سمه وال يكون خرق وال الت ام.

نس وهنني
بقنني شننيء وهننو أ ّ نقننول  :ا سننم هننو كننذلّ  ،ولكنّننه لننيس بصننورة البش نريّة الننيت ةن ّ
متّ دة وحكمها حكم سائر األجسام ا ماديّة  ،والصعود اا يلزم اخلرق وااللت ام.
وجنيننب أب ّن الص ننورة البش نريّة عن نند إرادة ص ننعود ،جيننوق فيه ننا احتم نناالن يف الواق ننع  ،مه ننا س نواء يف
األول أبعد عن العقول  ،وا خر أقرب.
الظاهر ّ :
ةاألول  :أ ّن الصنناعد كلّمننا صننعد ألقننى منننه عننند كن ّنل رتبننة منهننا  ،مننثال إذا أراد جتنناوق كننرة اهل نواء
فة ّ
ألقى ما فيه من اهلواء فيها  ،وإذا أراد جتاوق كرة الننار ألقنى منا فينه منهنا فيهنا  ،وإذا رجنع أخنذ مالنه
من كرة النار  ،ف ذا وصل اهلواء أخذ ماله من اهلواء.

خاصننة ؛ ألننّنه إذا ألقنني مننا فيننه عننند كن ّنل رتبننة مل
ال يقننال علننى هننذا  :إ ّن هننذا قننول بعننروج الننرو
ّ
يصل إالّ الرو .
أل ّ نقول  :إ ّ لو قلنا بذلّ فناملراد انا أعنراك ذلنّ ؛ أل ّن ذوات ذلنّ لنو ألقاهنا بطلنة نبيّتنه
 ،ونبيّته ابقية ال تنقل  ،وإّّنا مراد ا سم ابلنسبة إىل عامل الكون  ،وإالّ فهو علنى منا هنو علينه منن
التجسد والت طي .
ّ
والثّةةاين  :أ ّن الصننورة البشنريّة الننيت هنني املقنندار والت طنني بعننة للجسننم يف لطافتننه وكثافتننه  ،فن ّن
امللّ مثل جفئيل إذا رجع يف صورة البشر كصنورة دحينة بنن خليفنة الكلنيب هنرج بقندر دحينة  ،منع

أنّننه إ ن م ننا ب نني الس ننماء واألرك  ،ول ننو ش نناء حين ننذ م ننن يف ثق ننب اإلب ننرة وأص ننغر ؛ أل ّن األجس ننام
اللطيف ن ننة النورانيّ ن ننة تك ن ننون يك ن ننم األروا وإالّ ال تن ن نزاحم فيه ن ننا وال تض ن ننايق  ،وهل ن ننذا يبل ن ننغ املعص ن ننوم
أقل من طرفة عني وال يستغربه السنامع  ،وهنذا هنو ذلنّ بعيننه
من مشرق الدنيا إىل مغراا يف ّ
 ،فافهم.
توهم من جهة أ ّن العامل على
توهم من ّ
و ّأما معرفة األفاعيل اإلهلية ف نّه إّّنا ّ
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اختل النظام  ،ف ذا خرق حصلة حال منرور ،فرجنة ابهبناس منن األجنزاء امل تلفنة ،
وضع واحد لو ّ
ف ن ذا وقننف وقفننة أج نزاء الفلننّ  ،علننى أنّننه ال فرجننة فيننه وال إكننن ختلّننل أجزائننه وال تلزمهننا فننأين
تذهب أجزاء الفرجة املفروضة؟
ومننع هننذا كلّننه فيلننزم فسنناد النظننام  ،وااللت ننام إّّنننا يكننون ابنبسنناجل األجنزاء إىل الفرجننة وال يكننون
ذلننّ إالّ مننع الت لّننل والرفننق وال إكننن فيننه ذلننّ  ،وأمثننال ذلننّ .وهننذا جننار علننى حسننب أفاعيننل
العباد.
و ّأما األفاعيل اإلهليّة ن علنى تقندير تسنليم امتننان اخلنرق وااللت نام ن فنقنول علنى ظناهر العبنارة  :إ ّن

املعنراج معجننز واملعجننز جيننري فيننه مننا ال جيننري يف العننادة وفيمننا نعرفننه  ،فيجننوق أ ّن األجنزاء الننيت يقنندر
جسننمه الش نريف حننال عروجننه فنيننة يف بقنناء جسننمه ن كمننا فنيننة ا بننال والعصننا يف جسننم عصننا
موسننى ن وكننان جسننمه الش نريف قائمننا مقامهننا يف إمننداد العننامل السننفلي مننن أحكننام ا ينناة يف مسنناء
الدنيا  ،والفكر يف الثانية  ،واخليال يف الثالثة  ،والوجود يف الرابعنة  ،والنوهم يف اخلامسنة  ،والعلنم يف
السادس ننة  ،والعق ننل يف الس ننابعة  ،والص ننور يف الثامن ننة  ،والتس ن ري والتق نندير يف التاس ننعة  ،يي ننث ال
تفقنند قن ّنوة منهننا ؛ أل ّن جسنند ،هننو علّننة هننذ ،األسننباب فهننو أقننوى منهننا قطعننا  ،وكلّمننا تع ن ّدى شنني ا
رجننع مننا فن ّنر منننه ييننث ال بصننل خننرق وال الت ننام  ،ويكننون يف سننري ،يف ذلننّ كلّننه م نواقاي لل طننوجل

كل ذلّ  ،فيدور معهنا علنى التنوايل  ،ولنو قلننا  :إنّنه يسنري
اخلارجة عن مركز العامل إىل احملي اا يف ّ
على خ ّ مستقيم جاق وكان ما اع ضه من األجنزاء ن النيت يكنون اصنطفافها ابلنسنبة إىل خن ّ سنري،
مر على ح ّد واحد.
املستقيم صورّاي ن يكون مستهلكا يف بقائه  ،وعائدا بعد جتاوق ،كما ّ
وملننا كننان جسنند ،الش نريف علّننة لوجننود يننع األجسنناد  ،وجسننمه علّننة ميننع األجسننام  ،كننان
ّ
يف عروج ننه يط ننا مي ننع
يط ننا ميعه ننا ف ننال يك ننون منه ننا ج ننزءا إالّ ه ننو نني ب ننه  ،فك ننان
األجسننام واألروا والنفننوس والعقننول ؛ أل ّن عقلننه علّننة العقننول  ،وروحننه علّننة األروا  ،ونفسننه علّننة
فمر يف عروجه
النفوس إحاطة املنري ّ
أبشعته ّ ،
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بكن ّنل شننيء ورأى كن ّنل شننيء  ،كنالّ يف رتبتننه ؛ أل ّن مننن غلننب عليننه الننوهم ن مننثال ن رآ ،يف السننماء
اخلامسنة  ،ومننن غلنب عليننه العلنم رآ ،يف السننماء السادسننة  ،ومنن غلننب علينه العقننل رآ ،يف السننماء
السابعة.
ومعن صننالته ابملالئكننة صننالة الظهننر ن وهننو إّّنننا عننرج ابلليننل ن  :أل ّن عروجننه علننى مسننة بنندء
قمننة النرأس يف التاسننع عشننر مننن بننرج ا مننل والسننرطان طننالع النندنيا ،
الوجننود والشننمس قائمننة علنى ّ
ةرك الفلّ وجب فرك الظهر وهو ّأول صالة صالّها.
ّ
فأول ما ّ
النبوة بسنتني؟
فإن قلت  :كيف تكون هذّ ،أول صالة صالّها وهو إّّنا عرج إىل السماء بعد ّ

قلةةت  :هننذا يف الزمننان  ،والننيت صنالّها ليلننة املعنراج يف النندهر  ،وذلننّ قبننل خلننق األجسننام أبلفنني
عام  ،وليلة املعراج عرج صلّى هللا عليه
وآلننه يف السننماء سننمه  ،ويف السننرمد بروحننه بعننروج واحنند  ،وص نلّى ابملالئكننة يف النندهر وسننبغ
الوضنوء مننن « صنناد » وهننو ينر ةننة العننر  ،وعروجننه إّّنننا كنان يف الليننل سنند .،و ّأمننا يف جسننمه
الشريف فهو يف النهار وقبل الزوال بقليل قدر ألفي عام.
لكل أحد  ،ومن جيوق البينان لنه ال يكفني لنه منا ذكنر  ،بنل
واعلم أ ّن هذا ا واب ما إكن بيانه ّ
ال ب ّد من املشافهة ؛ أل ّن الفرق بني الزمان والدهر ممّنا انسن ّد اببنه عنن ف نول العلمناء وإن ع ّنفوا عننه
الوصي  ،ولكن أكثرهم ال يعلمون.
بعبارة حسنة مأثورة عن
ّ
األول وهننو اسننم « هللا »
نرب أ ّن االسننم « املن ّ
ومع ن صننالة الن ّ
نريب » لننه  ،الننذي هننو رو العقننل ّ
البديع لقيه يف أعلى مراتبه  ،وهو مقام « أو أدن » فلّ الوالية املطلقة وهو يصلّي هلل.

ومع آخر  :يصنل منا أمنر هللا بنه أن يوصنل  ،يصنل الوالينة ابلنب ّنوة .ومعن آخنر  :يصنل الوالينة
ابأللوهيّة  ،فهو من « الصلة » أو من « الوصل » أو مها معا.
رب املالئكة والرو  ،سبقة رايت
ومع صالته يقول  « :سبّو ق ّدوس أ ّ
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نرب  ،فكنان بينهمنا حجناب
غضيب » ( .)1وكان ّمد
واقعا يف انقطان سري ،واتّصاله بنذلّ ال ّ
نرب هننذ ،الكلمننة الننيت انزجننر هلننا العمننق األكننف
النننفس املطم نّننة حجنناب مننن قبرجنند  ،وإن أرينند ابلن ّ
األول  ،وهنذ ،الكلمنة هني
وهي املشي ة جاق ؛ أل ّن االسم البديع هو كينونيّة هذ ،الكلمة وهنو املناء ّ
الس اب امل اكم الثقال.
وإن أريد به املعبود اب ّق سب انه فمع « فصلّى »  :يفيض الراة اليت هي صفة النران وهني
الننيت وسننعة كن ّنل شننيء  ،والننيت هنني صننفة الننرحيم وهنني الراننة املكنونننة للم ن منني ؛ وهلننذا قننال يف
ألمتّ اي ّمد  ،من بعدك؟
ا ديث ما معنا « : ،من ّ

» (  ) 2و ( .) 3
علي بن أيب طالب
قال  :هللا أعلم .قال ن ّ :
أقول  :ال هفى أ ّن مقتضى كلماته السابقة عروج ا وهر النوري املكننون الكنامن يف هنذا ا سنم
كمننا هننو مذهبننه يف املعنناد كمننا سننيأض  ،ومقتضننى كلماتننه الالحقننة تننداخل األجسننام  ،الفلكيّننة يف

وكونه علّة فاعليّة ل فالك.
جسد،
أي دان دعا ،إىل مثل ذلّ التأويل يف الظواهر واخلروج عنن الظناهر  ،بنل عنن اعتقناد
وما أدري ّ
وأبي دليننل يقننول
وأبي حننديث ّ ،
أبي آيننة ّ ،
املسننلمني املوجننب لل ننروج عننن النندين؟ ِومننا أدري أ ِننّنه ّ
ُ ِ ِ ُ ْ ْ ِِ
ُِِْ ِ
ون ( )4مع أ ّن من قنال ابمتننان
هلل تفَت
ما يقول؟!! إذ قال هللا تعاىل  :دهلل أ َذن لكم أا لَع ا َ
اخلنرق وااللت نام قننال ابمتننان تنداخل األجسننام  ،منع اعن امل بعضنهم ابختصناص دليننل امتننان اخلننرق
منن غنري
نيب
وااللت نام ن لنو مّ ن ابلفلنّ األطلنس  ،فنالقول بندخول أجنزاء األفنالك يف جسنم الن ّ
تفاوت يف حجمه وتداخل  ،ممتنع عندهم.
فإن قلت  :إ ّن ذلّ من ابب اإلعجاق.

__________________

ووفاته ،

النيب
( « )1الكايف »  442 : 1ن  ، 443ابب مولد ّ
( )2املصدر السابق.
( )3الظاهر أ ّن العبارة من ص  53إىل هذا ن بطوله ن للشين املعاصر.
( )4يونس (.59 : )12
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ي دان تقنول أبحندمها وتنكنر ا خنر؟!! منع
قلت  :اخلرق وااللت ام أيضا من ابب اإلعجاق  ،فن ّ
أ ّن اخلالق الذي خلق األفالك من العدم  ،وجعلهنا فتقنا بعند الرتنق قنادر علنى خرقهنا والت امهنا  ،إىل
غري ذلّ من املفاسد.
() 1
نيب بعنند، ،
ن
ن
ال
نه
ن
ن
أ
و
،
نني
ن
النبي
نام
ن
خ
و
نلني
ن
س
املر
نل
ن
ض
أف
هللا
ند
ن
ب
ع
نن
ن
ب
ند
ن
م
نا
ن
ن
نبي
ن
أ
واثنيةةا :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأ ّن دينننه ابق إىل يننوم النندين ن كمننا هننو اتّفنناق يننع أهننل امللننل ن وإن وقننع اخلننالمل يف تعيننني ذلننّ
اخلام.
كل منا هنو كنذلّ فهنو ح ّنق .وكمنا
النيب الذي ثبة ّ
ووجه ذلّ أ ّن ختم ّ
نبوته  ،و ّ
النبوة ما ّادعاّ ،

ِ ُ ِ َّ ٌ ِ ِ
ْ ُِ ِ
ِ ِ
ُ
ِ
اْلرينِّيِ
ْ
ْ
ِ
خات ِم َّ
هلل و
لك رسول ا َ
َا اكن ُمِد أبا أح ٍد ََ َرجا َلكم و َ
َ

.
قال تعاىل :
ندل علنى ختمنه علنى قنراءة منن قنرأ خنام النبيّنني ن بكسنر التناء ن كمنا عنن غنري
فةإن قلةت  :ا ينة ت ّ
عاصم  ،و ّأمنا علنى قنراءة فنت التناء ن كمنا عنن عاصنم  ،وهني ممّنا تنداول بنني أهنل الشنرن ن فنال ؛ أل ّن
() 2

اخلام ن بفت التاء ن اسم ملا جيعل يف االسم أو ما هتم بنه املكتنوب فيكنون منن ابب التشنبيه البلينغ ،
اص املشننبّه بننه كالزينننة فننال تكننون ا يننة علننى هننذا دالّننة علننى كونننه
ويكننون وجننه الشننبه مننا هننو مننن خنو ّ
آخر النبيّني كما هو امل ّدعى.
مفسر آبخر النبيّني.
قلت أ ّوش  :إ ّن خام النبيّني ن بفت التاء ن ّ

نص ( )3واإلصنبع بقندر ، ،فيسنتفاد كوننه يطنا ؛
اص املشنبّه بنه كوننه يطنا للف ّ
واثنيا  :إ ّن منن خنو ّ
لكونه ّأول النبيّني ميثاقا وآخنرهم مبعثنا  ،أو يطنا لعلنوم ينع النبيّنني وأخالفهنم كمنا يف قولنه تعناىل
ِ ُ ُ ْ
داه ُم اقتِ َدهْ ( )4فيكون أفضل  ،فيجب كونه س ا
 :ف َبه

__________________
األول يف صف ة  « 52وا اصل ّأوال ».
مر ّ
(ّ )1
( )2األحزاب (.42 : )33
كالفص ».
لعل الص ي « :
ّ
( )3كذا يف األصل  ،و ّ
( )4األنعام (.92 : )2
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ال منسوخا ؛ حذرا عن ترجي املرجو .
أننّنه قننال  « :قننال
املفسنرين جعننل خننام النبيّننني خننتم النبن ّنوة .وعننن الرضننا
واثلثةةا  :إ ّن بعننض ّ
نيب أ أكنرمهم علنى هللا  ،وال
النيب
نيب وأربعنة وعشنرين ألنف ن ّ
 :خلق هللا ع ّنز وج ّنل مائنة ألنف ن ّ
ّ
لي أكرمهم وأفضلهم » (.)1
ف ر  ،وخلق هللا ّ
عز ّ
وصي فع ّ
وصي وأربعة وعشرين ألف ّ
وجل ألف ّ
نيب مرسل » (.)2
روي عنه
أنّه  :قال  « :يل مع هللا وقة ال يسعين فيه ملّ ّ
مقرب ِوال ّ
ُ
ْ
َّ ِ ِ ُ
ِ ُ ُ
ِ
داه ُم اقتِدهْ
() 3
اليم
مضافا إىل قوله تعناىل  :ف َبه
َ
 ،وقولنه تعناىل  :إَنك لعىل خل ٍق ع َظ ٍ
() 4
النبوة األفضليّة كما ال هفى.
 ،واقتضاء ختم ّ

وإىل مثننل مننا ذكننر أشننار املص ننّف مننع بيننان الشننار القوشننجي بقولننه  ( :وظهةةوّ معجةةزة القةةرآن

ّادعنى النبن ّنوة واقن ن بنندعوا،

ةدل علةةى ثبوتةه ) يعننين أ ّن نبيّننا ّمنندا
وغةريه مةع اقةدان دعةو عليةةه ي ّ
كل من كان كذلّ كان نبيّا ؛ ملا بيّننّا آنفا.
ظهور املعجزة  ،و ّ

النبوة ؛ فللتواتر .و ّأمنا أنّنه أظهنر املعجنزة ؛ ف نّنه أتنى ابلقنرآن وهنو معجنز .و ّأمنا أنّنه
ّأما أنّه ّادعى ّ
أتى ابلقرآن  ،فللتواتر.
ة ن ّدى بننه ودعننا إىل اإلتيننان بسننورة مننن مثلننه مصنناقع ( )5البلغنناء
و ّأمننا أنّننه معجننز ؛ ف نّننه
والفصن اء مننن العننرب الع نرابء ن مننع كثننر م كثننرة رمننال النندهناء  ،وحصننى البط نناء وشننهر م لغايننة
العصننبيّة  ،و ميّننة ا اهليّننة و ننالكهم علننى املباهنناة واملبنناراة ن فعجننزوا حن ّ آثننروا املقارعننة ابلسننيومل
على املعارضة اب رومل  ،وبذلوا املهج واألروا

__________________
( « )1اخلصال »  11 ، 241 :و  19؛ « يار األنوار » ، 32 : 11
( « )2يار األنوار »  243 : 79ابب علل الصالة  ...ذيل .1
( )3األنعام (.92 : )2
( )4القلم (.4 : )21
( )5مفردها « مصقع » وهو الش ص البليغ الذي ال يرتج يف كالمه.
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دون املدافعة ابألبدان واألشبا  ،فلو قدروا على املعارضة لعارضوا  ،ولو عارضوا لنقل إليننا ؛ لتنوفّر
نادايت ال يقنند فيهننا احتمننال أ ّذننم
الندواعي وعنندم الصننارمل  ،والعلننم ميننع ذلننّ قطعنني كسننائر العن ّ
ملهمات.
تركوا املعارضة مع القدرة عليها  ،أو عارضوا ومل ينقل إلينا ملانع كعدم املباالة واالشتغال اب ّ

ةدل علةةى اإلعجةةاز ) وأيضننا أتننى
وإىل هننذا أشننار بقولننه  ( :والتح ة ّد مةةع اشمتنةةاع وتةةوفّر الةةدواعي ية ّ
أبمور أخر خارقة للعادة بلغة كلّها ح ّد التواتر وإن كانة تفاصيلها من ا حاد.
وإىل هذا أشار بقوله  ( :واملنقول معناه متواترا من املعجزا يعضده.
والكل حمتمل ).
وإعجاز القرآن قيل  :لفصاحته  ،وقيل  :ألسلوبه وفصاحته معا  ،وقيل  :للصرف ،
ّ

ا مهننور علننى أ ّن إعجنناق القننرآن لكونننه يف الطبقننة العليننا مننن الفصنناحة  ،والدرجننة القصننوى مننن

البالغننة علننى مننا يعرفننه فصن اء العننرب بسننليقتهم  ،وعلمنناء الفننرق مبهننار م يف فن ّنن البيننان وإحنناطتهم
أبساليب الكالم.
أعم منها  ،ومن البالغة وإطالقها على هذا املع شائع.
واملراد ابلفصاحة يف عبارة املنت ما هو ّ
وقال بعض املعتزلة  :إعجاق ،ألسلوبه الغريب ونظمه العجيب امل نالف ملنا علينه كنالم العنرب يف
خطبهم والرسائل واألشعار.
وقننال القاضنني البنناقالين وإمننام ا ننرمني  :إ ّن وجننه اإلعجنناق هننو اجتمننان الفصنناحة مننع األسننلوب
امل ننالف ألس نناليب ك ننالم الع ننرب م ننن غ ننري اس ننتقالل ألح نندمها ؛ إذ رمب ننا ين ن ّدعى أ ّن بع ننض اخلط ننب
واألشننعار يف كننالم أعنناظم البلغنناء ال يننن ّ عننن جزالننة القننرآن اهطاطننا [ القننرآن ] ( )1اهطاطننا بيّنننا
قاطعا ل وهام  ،ورمبا تفيد نظم ركيّ يضاهي نظم

__________________
( )1الزايدة أضفناها من املصدر.
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القرآن على ما روي من ّترهات مسيلمة الك ّذاب  :الفيل ما الفيل  ،وما أدراك منا الفينل  ،لنه ذننب
وبيل  ،وخرطوم طويل.
وذهب النظّام  ،وكثري من املعتزلنة  ،واملرتضنى منن الشنيعة إىل أ ّن إعجناق ،ابلصنرفة  ،وهني أ ّن هللا
تعاىل صرمل مهم املت ّدين عن معارضنته منع قندر م عليهنا ؛ وذلنّ ّإمنا بسنلب قندر م  ،أو بسنلب
دواعيهم.
احتجوا بوجه :
و ّ
األول  :أ ّ نقطننع أب ّن فصن اء العننرب كننانوا قننادرين علننى الننتكلّم مثننل مفننردات السننورة ومرّكبا ننا
ّ

رب العاملني  ،وهكذا إىل ا خر  ،فيكونون قنادرين علنى اإلتينان
القصرية مثل  :ا مد هلل  ،ومثل ّ :
مبثل السورة.

والثة ةةاين  :أ ّن الصن ن ابة عن نند ننع الق ننرآن ك ننانوا يتوقّف ننون يف بع ننض الس ننور وا ايت إىل ش ننهادة
املعوذتني  ،ولو كنان نظنم القنرآن معجنزا لفصناحته
الثقات  ،وابن مسعود قد بقي م ّددا يف الفاةة و ّ
لكان كافيا يف الشهادة.
األول  :أ ّن حكنم ا ملنة قند هنالف حكنم األجنزاء  ،وهنذ ،بعينهنا شنبهة منن نفنى
وا واب عنن ّ
كل منن آحناد العنرب قنادرا علنى اإلتينان مبثنل
قطعيّة اإل ان واخلف املتواتر  ،ولو ص ّ ما ذكر لكان ّ
قصائد فص ائهم كامرئ القيس وأقرانه  ،والالقم قطعي الداللة (.)1
ال يف قماننه وكنون ك ّنل سنورة مسنتقلّة
نيب
وعن الثاين بعد ص ّ ة الرواية وكون ا مينع بعند الن ّ
ابإلعجناق ن أ ّن ذلنّ لالحتيناجل واالحن اق عنن أدن تغينري ال ه ّنل ابإلعجناق  ،وأ ّن إعجناق ك ّنل سنورة
لكل أحد ييث ال يبقى له ت ّردد أصال.
ليس ممّا يظهر ّ
استدل على بفالن الصرف بوجوه :
و ّ

يتعجبون عن حسن نظمه وبالغته وسالسته
ّ
األول  :أ ّن فص اء العرب إّّنا كانوا ّ

__________________
( )1كذا يف األصل  ،ويف املصدر  « :البطالن » بدل « الداللة ».
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يف جزالته  ،ويرقصون رءوسنهم عنند قولنه تعناىل :
ْ

ُ

ِْ

ِ

ْ

ِ ُ ِ
ِ ِ ِ ُ ِْ
ِاء أق َل َِع ِو َغالي
يا أ ْرض ابْل َِع َاء َك و ا س

ِ

ْ
الر ِو ْ
() 1
ِضال اَ ْم ُ
اِل ُ
اء ِوق َ ِ
وض املعارضنة منع سنهولتها يف
اسالتِ ِوت ِلَع اْلُالو َد َي
لنذلّ  ،ال لعندم ّ
نفسها.

الثةاين  :أنّنه لننو قصند اإلعجنناق ابلصنرفة لكننان األنسنب تنرك االعتننناء ببالغتنه وعلن ّنو طبقتنه ؛ ألننّنه
تيسر املعارضة أبلغ يف خرق العادة.
كلّما كان أنزل يف البالغة وأدخل يف الركاكة ْ ،كان عدم ْ ّ
ْ
ِ
ْ
ُْ ِ
ْ
ْ
ْ ُ ِ ُّ ِ ْ ِ ُ
اجتِ ِِ ِ
ِ ُ ْ
دن ال
ث
ِ
ب
وا
الأ
ي
ن
أ
لَع
اْل
و
ن
اْل
ت
ع
ِئ
الثالث  :قوله تعاىل  :قل ل
َ
َ
َ
الل هالذا القالر َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
ِ
ُِْ ِ ْ ِ ِْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ
() 2
فن ّن ذكنر االجتمنان واالسنتظهار ابلغنري يف مقنام
يأ ون بَ َِث َل َه ولو اكن بعضهم َْلع ٍ ظ َهالريا
للكل فيقصد نفي ذلّ.
الت ّدي إّّنا بسن فيما ال يكون مقدورا للبعض ّ ،
ويتوهم كونه مقدورا ّ
منن أ ّن شنريعة
رد منا قنال اليهنود منن إبطنال نب ّنوة نبيّننا
( والنسخ اتبع للمصاحل ) .إشارة إىل ّ
موسى م بّدة ؛ أل ّن النسن ابطل ؛ أل ّن املنسنوخ إن كنان متض ّنمنا ملفسندة كنان إعمالنه قبي نا  ،وإن

مل يكننن متضن ّنمنا ملفسنندة لكننان رفعننه قبي ننا  ،وإذا بطننل النسننن يلننزم أن تكننون شنريعة موسننى م بنّندة
نرد بننناء علننى قننول
فيلننزم بطننالن ش نريعة ّمنند
؛ لكوذننا س ن ة ش نريعة موسننى  .تقن ّنرر الن ّ
املعتزلة  :إ ّن األحكام بعة للمصاذ  ،وهي نتلفة يسب األش اص واألوقات.
أحل ملن تق ّدم )
وأك ّد جواق النسن ببيان وقوعه  ،فقال  ( :وقد وقع حيث ّ
حرم على نوح بعض ما ّ

دب علنى وجنه األرك
ف نّه جاء يف التوراة  :إ ّن هللا تعاىل قنال دم وح ّنواء  :قند أح ّنل لكمنا ك ّنل منا ّ
نأخرين
 ،وقنند حن ّنرم علننى نننو
بعننض ا ينوا ت ( وأوجةةب اخلتةةان ) علننى الفننور علننى األنبينناء املتن ّ
عن نو ( بعد أتخريه ) يعين مع إابحة
__________________
( )1هود (.44 : )11
( )2اإلسراء (.11 : )17
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( وحة ّةرم اجلمةةع ب ة األخت ة ) يف ش نريعة موسننى وش نريعة نبيّنننا مننع إابحتننه يف
وخننري ،علننى نننو
وغري ذلّ من األحكام اليت نس ة يف بعض األداين.
شريعة آدم ونو
أي منا روي
( وخربهم عن موسى ابلتأييةد تتلةق ) يعنين خنف اليهنود عنن وبيند شنريعة موسنى
مسكوا ابلسبة ما دامة السماوات.
عن موسى
أنّه قال ّ :
يدل على دوام شريعته مف ى مل تثبة هذ ،الرواية عن اليهود .وقيل  :اختلقه ابنن
ودوام السبة ّ
ةدل علةى املةراد قفعةا ) ألنّنه غنري
الراونندي ( .ومع تسةليمه ) أي تسنليم ثبنوت هنذ ،الرواينة عننهم ( ش ي ّ
نصر استأصلهم وأفناهم ييث مل يبق منهم عدد التواتر.
متواتر ؛ أل ّن خبة ّ
) أي الدالئل السمعيّة دلّة على أنّه مبعنوث إىل الثقلنني ال
نبوته
( والسمع ّ
دل على عموم ّ
نيب
خاص ننة عل ننى م ننا قع ننم بعن ننض اليه ننود والنص ننارى  ،قعم ن نا م نننهم أ ّن
إىل الع ننرب ّ
االحتي ن ُناج إىل النن ن ّ
ِ
َّ
ْ
َّ
ِ
َّ
ِْ ِ
الاس
خاصة دون أهل الكتنابني  ،مثنل قولنه ِ :وَا أرسلناك إَال اكفة لَلن َ
إّّنا كان للعرب ّ
ُ ْ ِ ُّ ِ َّ ُ ن ِ ُ ُ
ِْ ُ ْ ِ
ْجيعا .
هلل إَِلكم َ
( .)1قل يا أيها اْلاس إَِّن رسول ا َ
ْ
ُ ْ ُِ ِِ ن ُن
ادلي َ ُك َه ( )4ومثنل قولنه
اْل َ ( )3ا ينةَِ .لظ َهره لَع
َ
ُ

() 2

ُ
َل ِأنَّ ُه ْ
استِ ِِ ِع ِن ِف ٌر ََال ِ
قُ ْل أ َ ِ
وِح إ ِ َّ
َ

 :بعثنة إىل األسنود واألانر »

( .) 5

وصةةل  :هننذا االعتقنناد مننن أصننول النندين  ،ومنكننر ،ن كنناليهود والنصننارى ن مننن الكننافرين  ،ومننع
التقصري يف النار خالدين.
__________________
( )1سبأ (.21 : )34
( )2األعرامل (.151 : )7
( )3ا ّن (.1 : )72
( )4التوبة (.33 : )9
( « )5شر جتريد العقائد » للقوشجي  221 :ن  .223وا ديث روا ،االسي يف « يار األنوار » .321 : 12
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الفصل اخلام

:

أ ّن نبيّنا ةملسوهلآو هيلع هللا ىلص أفضل األنبياء
املقرب
واملرسل  ،بل أفضل املخلوق ّ
حّت املالئك ّ
وله هلذا إذن شفاعة العاصني يف يوم الدين كما يستفاد من الكتاب املبني.
األئمة كما هو ظاهر بعنض األخبنار ن علنى املالئكنة  ،وعنن
اعلم أ ّن مذهبنا أفضليّة األنبياء ن بل ّ
بعض األشاعرة و هور املعتزلة القول ابلعكس (.)1
األول  ،سواء قلنا بكون املالئكة أجساما لطيفة  ،أو جواهر د ّنردة متعلّقنة ابألجسنام
وا ّق هو ّ

أو غننري متعلّقننة ؛ أل ّن النفننوس الناطقننة إذا صننارت مه ّذبننة وكملننة يف ّقوتيهننا العلميّننة والعمليّننة مننع
اس الظنناهرة والباطننة منع كوذننا
وجنود منا يض ّ
ناد  ،والقن ّنوة العقليّنة منن الشننهويّة والغضنبيّة وشنواغل ا نو ّ
دردة  ،حصلة هلا املراتب العالية بسبب الرايضات البدنيّة واااهدات النفسنانيّة  ،فتكنون
ابلذات ّ
أش ن ّد اسننت قاقا للمنند ابلنسننبة إىل مننن يكننون علمننه فط نرّاي ولننيس لننه دان إىل امل الفننة  ،ولننيس لننه
تلننّ الرايضننات واااهنندات أضننعافا مضنناعفة يس ننب كثننرة اااهنندات يف كسننب العل ننم والعم ننل ،
ااردة غري املتعلّقة
وقلّتها  ،وهو املعين من األفضليّة  ،وكون العقول ّ

__________________
( )1انظر « شر جتريد العقائد » للقوشجي .323 :
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ابألجسام أقرب إىل املبدإ من حيث الوجود والوساطة يف الغلبة.
وكوذا أشرمل من هذ ،ا هة ال ينايف ما ذكر ؛ إذ الفضل غنري الشنرمل  ،مضنافا إىل أ ّن الننفس
الناطقة ملا كانة يسب الفطرة قابلة لل قّيات إكن أن بصنل هلنا شنرمل أعلنى منن شنرفهم فتجمنع
ّ
ب ن ننني الكم ن ننال الش ن ننريف والفض ن ننلي  ،وتص ن ننري قابل ن ننة إلفاض ن ننته الف ن ننيض ب ن ننال واس ن ننطة كم ن ننا روي أنّن ننه
نيب مرسل » (.)1
قال  « :يل مع هللا وقة ال يسعين فيه ملّ ّ
مقرب وال ّ
فنقننول  :إ ّن ل نبينناء مننع وجننود املننانع كمنناال يكننون للمالئكننة مننع عدمننه  ،وكن ّنل مننن كننان لننه مننع
املننانع كمننال يكننون ل خننر بننال مننانع  ،يكننون أفضننل مننن ذلننّ ا خننر  ،فيكننون األنبينناء أفضننل مننن
املالئكة.
وتعلننيم آدم هلننم  ،ومننا يكننون مقتضننا ،اصننطفاء
ندل عليننه أمننر املالئكننة ابلسننجود دم
وين ّ
األنبينناء علننى العنناملني الننذين يكننون املالئكننة منننهم ألفضننليّة املسننجود لننه مننن السنناجدين ن وإالّ يلننزم

القب ن وأفضليّة املعلّم من املتعلّم واملصطفى من غري.،
وأق ننوى األدلّننة املنق ننول ع ننن امل ننالف أ ّن العق ننول اا ن ّنردة فيّاض ننة للعل ننوم والكم ننال عل ننى النف ننوس
ِ َّ ِ ُ ِ ُ ْ
يد ال ُقالوى ( )2؛
الناطقة  ،واملفيض أفضل من املستفيض ابلضنرورة  ،وقولنه تعناىل  :علِه ش َد
يكون أفضل منه.
ف ذا كان جفئيل معلّما لنبيّنا
إذ املراد منه جفئيل
األول  :مننع كوذنا مفيضنة  ،بنل هني واسنطة إلفاضنة هللا تعناىل ن علنى تقندير تسنليم
واجلةوا عةن ّ
وجودها ن وأفضليّة الواسطة من املستفيض ممنوعة.
وعن الثاين  :أ ّن املراد من التعليم هو التبليغ  ،لصراحة ا ايت األخرى أ ّن رو األمني كنان من ّنزال

للقرآن على قلب رسول هللا

 ،وأفضليّة املبلّغ من املبلّغ إليه

__________________
( « )1يار األنوار »  243 : 79ابب علل الصالة ...
( )2النجم (.5 : )53
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ممنوعننة ؛ إذ األمننر كث نريا مننا يكننون ابلعكننس  ،خبننالمل تعلننيم آدم ف ننّنه علننى حقيقتننه املوجبننة لظهننور
اسننت قاق آدم لكونننه خليفننة يف األرك ؛ إذ ال يظهننر ذلننّ إالّ علننى تقنندير كونننه كننذلّ كم ننا ال
ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ِ ُّ ِ
الك ِف ِ ْ
( « .)1وهللا
الَت
هفى ؛ وهلذا ورد يف اخلف يف بينان قولنه تعناىل  :ولسوف يع َطيك رب

هي الشفاعة » ( .)2إىل غري ذلّ من ا ايت واألخبار الدالّة علنى ة ّقنق إذن الشنفاعة والعفنو انا ؛
ِ ْ ِ َّ
َّ ْ
ْ ِ
اَّلي يِشف ُع َعنْ ِد ُه إَال بَ َإذنَال َه ( .)3وهنو ، ،خالفنا للوعيديّنة القنائلني بلنزوم
لقولنه تعناىل  َ :ذا َ
النص.
الوعيد على هللا تعاىل وعدم ة ّقق العفو يف مقابل ّ
مننع بيننان الشننار القوشننجي بقولننه  ( :وهةةو أفضةةل مةةن
وإىل مثننل مننا ذكننر أشننار املص ننّف
للقوة العقليّ وقهره على اشنقياد عليها ).
املالئك  ،وككا غريه من األنبياء لوجود
ّ
املضاد ّ

ذه ننب هن ننور األشن نناعرة ( )4إىل أ ّن األنبين نناء أفضن ننل من ننن املالئكن ننة  ،خالفن ننا لل كمن نناء واملعتزلن ننة
والقاضي أيب بكر وأبو عبد هللا ا ليمي مننهم  ،وص ّنر بعضنهم أب ّن عنو ّام البشنر منن املن منني أفضنل
اص املالئكنة أفضنل منن عنو ّام البشنر  ،واختنار املصننّف منذهب األشناعرة ؛
من عو ّام املالئكة  ،وخنو ّ
نادة للقن ّنوة العقليّننة  ،وشنواغل عننن الطاعننات العلميّننة والعلميّننة كالشننهوة
مسننكا أب ّن للبشننر أمننورا متضن ّ
ّ

والغضننب  ،وسننائر ا اجننات الشنناغلة واملوانننع اخلارجننة والداخلننة .واملواظبننة علننى العبننادات وةصننيل
ناد الق ّنوة العقليّنة تكنون أش ّنق وأبلنغ يف اسنت قاق الثنواب  ،وال
الكماالت ابلقهر والغلبة علنى منا يض ّ
مع ل فضليّة سوى قايدة است قاق الثواب والكرامة.
يتمسّ بوجو ،نقليّة :
وقد ّ

__________________
( )1الض ى (.5 : )93
( )2أورد ،الطفسي يف « دمع البيان »  525 : 12ذيل ا ية  5من سورة الض ى.
( )3البقرة (.255 : )2
النبوة.
( )4ملعرفة التفاصيل حول هذا املب ث راجع « اللوامع اإلهليّة »  ، 297 :الالمع العاشر يف ّ
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وا كنيم ال منر بسنجود األفضنل لن دن
منهةا  :أ ّن هللا تعناىل أمنر املالئكنة ابلسنجود دم
ندل علننى أ ّن املننأمور بننه
 ،وإابء إبلننيس معلّننال أبننّنه خننري مننن آدم ؛ لكونننه مننن ر وآدم مننن طننني ( )1ين ّ
كان سجود تكرمة وتعظيم ال سجود ةيّة وقايرة.
علّمهننم األمسنناء  ،واملعلّننم أفضننل مننن املننتعلّم  ،وسننوق ا يننة ينننادي علننى أ ّن
ومنهةةا  :أ ّن آدم
ِ
ن
ِ
ِ
الم غيْال ِ
الب َّ
الغننرك إظهننار مننا خفنني علننيهم مننن أفضننلية آدم ؛ ولننذا قننال  :إِّن أ ْعلال ُ
الِاوات
السال
َ
َ
ّ
ِ ِْ
ْ
() 2
واذا يندفع ما يقال  :إ ّن هلم أيضا علوما ّة أضعامل العلنم ابألمسناء ؛ ملنا شناهدوا
واَر َض
وحصلوا يف األقمنة املتطاولة ابلتجارب واألنظار املتوالية.
من اللو احملفو
ّ
ِ ُ ُ ِ
ِ ِ ِ ْ ِ ِِ
اهلل ْ
لَع الْعالالِِ ِ
إ َّن ِ
ِّي
اص ِط دد ِا ِونوحا ِودل إَبْرا َهيم ودل َعِالران
َ
َ

ومنهةا  :قولنه تعناىل :
() 3
نص مننن آل إب نراهيم وآل عم نران غننري األنبينناء بنندليل اإل ننان  ،فيكننون آدم ونننو و يننع
 .وقنند خن ّ
نصننص للمالئكننة مننن العنناملني  ،وال
األنبينناء مصننطفني علننى العنناملني الننذين منننهم املالئكننة ؛ إذ ال ّ

جهة لتفسري ،ابلكثري من امل لوقات.
احتج امل الفون أيضا بوجو ،نقليّة وعقليّة :
و ّ
ّأما النقليّا :

ِْ
ْ
ِ ُ ُ
فمنهةا  :قولنه تعناىل ِ :و َّّلِل ي ِ ْس ُ
ج ُد َا ِف َّ
ِاوات ِوَا َِف اَ ْر َض ََ ْ دابَّ ٍة ِوال ِِممَكة ِوه ْم
الس
َ
َ َ
َ
ُ
ْ
ِ
ُ ُِْ ِ
ِ ْ ِ ْ ُ ِ ِ ُ ِ ِ َّ ُ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ
() 4
خصصنهم ابلتواضنع وتنرك
ون
ر
م
الذ
ي
َالا
الون
ال يستك َِبون * َيافون ربهم ََ فوقَ َهم و فعل
ّ

االستكبار يف السجود  ،وفيه إشنارة إىل أ ّن غنريهم ال يكنون كنذلّ ؛ أل ّن أسنباب التكبنري والتعظنيم
حاصلة هلم  ،ووصفهم ابستمرار اخلومل وامتثال

__________________

ِ
ِْ
ري َنْ ُه ِخلِ ْقتِِن َ ْ
قال أِنِا ِخ ْ ٌ
نار ِو ِخلقتِ ُه ََ ْ َط ٍِّي  .األعرامل (.11 : )7
َ
َ
ٍ
َ

( )1إشارة إىل قوله تعاىل :
( )2البقرة (.33 : )2
( )3آل عمران (.33 : )3
( )4الن ل ( 49 : )12ن .52
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األوامر  ،ومن لتها اجتناب املنهيّات.
ومنها  :قوله تعاىل :
َّ ْ ِ ِ َّ ِ ِ ْ ُ ُ ِ
ون ( ، )1وصفهم ابلقرب والشنرمل عنند ،ابلتواضنع  ،واملواظبنة علنى الطاعنة
الليل واْلهار ال يفَت

ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ ُِ ن ُ ِ
ِِ ْ ُِْ ِْ ِ ْ ُ ِ ِ
حون
ِبون عال ْ َعباد َال َه وال يستح َُالون * يسالب
وَ َعنده ال يستك َ

والتسبي .

ْ
ِْ ُ ُِ ِْ ْ ِ ُ ْ ِْ ِ ْ ِ ُ ِ
ٌ ُ ِْ ُ ِ
ون * ال يس َبقونه بَالقو َل وهم بَأم َرهَ يعِلالون إىل أن
ومنها  :قولنه تعناىل  :بِل َعباد َكرم
ُِ ْ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ِ
ون ( ، )2وصنفهم ابلكرامنة املطلقنة  ،واالمتثنال  ،واخلشنية ،
قنال  :وهم ََال خشالي َت َه مشال َفق

وهذ ،األمور أساس كافّة اخلريات.

يدل على فضيلتهم ال على أفضليتهم سيما على األنبياء.
واجلوا  :أ ّن يع ذلّ إّّنا ّ
ومنها  :قوله تعناىل :
ن ِ ٌ
إَِّن ِملالالك ( )3؛ فن ّن مثننل هننذا الكننالم إّّنننا بسننن إذا كننان امللننّ أفضننل  ،فكأننّنه قننال  :ال أثبننة

ّ
ّ
ُْ ُِ ُ ِ ُ ْ ْ
ِ
ِ ِ ْ ُِ ِْْ ِ ِ ُِ ُ ِ ُ
كمْ
ُ
هلل وال أعلم الغيب وال أقول ل
قل ال أقول لكم َعن َدي خزامَ ا َ

لنفسي مرتبة فوق البشريّة كامللكيّة.
واجلوا  :أنّه ملنا ننزل قولنه تعناىل :
ّ
( .)4وامل نراد ق نريش اسننتعجلو ،ابلعننذاب ّكمننا بننه وتكننذيبا لننه فنزلننة بيننا ؛ ألننّنه لننيس لننه إن نزال
العننذاب مننن خنزائن هللا يفت هننا  ،وال يعلننم أيضننا من نننزل اننم العننذاب منهننا  ،وال هننو ملننّ فيقنندر

ُ ِْ ُ ِ
ِو َّاَّلي ِ ِك َّذبُوا بآيا نا ِي ِِ ُّس ُه ُم الْ ِع ُ
ذاَ بَِا اكنوا يف ُسقون
َ
َ َ

على إنزال العذاب عليهم كمنا بكنى أ ّن جفئينل قلّنب أبحند جناحينه امل تفكنات  ،فقند دلّنة ا ينة
على أ ّن امللّ أقدر وأقوى ال على أنّه أفضل من البشر.
ِ
ِِ ِ ْ
َّ ِ ِ َّ ْ ِ ُ
ِ ُ ِ ُّ ُ
كِا ِع ْ
الِّي (، )5
ومنهةا  :قولنه تعناىل َ :ا نهاكِا رب
َ
هذ َه الشجر َ َإال أن كونالا ملك َ

أي

__________________
( )1األنبياء ( 19 : )21ن .22
( )2األنبياء ( 22 : )21ن .21
( )3األنعام (.52 : )2
( )4األنعام (.49 : )2
( )5األعرامل (.22 : )7
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إالّ لكراه ننة أن تك ننو ملك ننني [ أو تك ننو م ننن اخلال نندين ] ( )1يع ننين أ ّن امللكيّ ننة ابملرتب ننة األعل ننى ويف
األكل من الشجرة ارتقاء إليها.
واجلةةوا  :أ ّذمننا رأاي املالئكننة أحسننن صننورة وأعظننم خلقننا وأكمننل قن ّنوة فمنّامهننا مثننل ذلننّ وخيّننل
النبوة.
إليهما أنّه الكمال ا قيقي والفضيلة املطلوبة  ،ولو سلّم فغايته
التفضيل على آدم ْقبل ّ
ِ
ْ
ُ
ِ ُ ِ َّ ُ ِ
ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ُ ِ ِ ْ ُ َّ
ون (، )2
ّلِل ِوال ال ِِممَكة الِقرب
ومنها  :قوله  :ل يستن َ
كف الِ َسيح أن يكون عبدا َ َ
عن العبوديّة وال من هو أرفع منه درجة  ،كقولّ  :ال يستنكف منن هنذا
أي ال ي فّع عيسى
األمر الوقير وال السلطان ولو عكسة ألخللة.

النبوة البن ّنوة
واجلوا  :أ ّن الكالم سيق ّ
وغلوهم يف املسي  ،و ّادعائهم فيه مع ّ
لرد مقالة النصارى ّ
 ،بل األلوهيّة وال فّع [ عن العبوديّة لكونه رو هللا ولد بال أب  ،ولكوننه ينفئ األكمنه واألبنرص ،
وال ي فّع ] ( )3عيسى عن العبوديّة  ،وال من هنو فوقنه يف هنذا املعن وهنم املالئكنة النذين ال أب هلنم

وال ّأم يقنندرون علننى مننا ال يقنندر عليننه عيسننى  ،وال داللننة علننى األفضننليّة مبعن كثننرة الثنواب وسننائر
الكماالت.
ومنهة ةةا  :اطّن نراد تق نند ذك ننر املالئك ننة عل ننى ذك ننر األنبي نناء والرس ننل  ،وال تعق ننل ل ننه جه ننة س ننوى
األفضليّة.
واجلةةوا  :أنّننه جيننوق أن يكننون هننة تق ن ّدمهم يف الوجننود  ،أو يف قن ّنوة اإلإننان اننم  ،ف ن ّن وجننود
املالئكة أخفى فاإلإان ام أقوى  ،فيكون تقد ذكرهم أوىل.
و ّأما العقليّا :
مفأة عن
دردة يف ذوا ا متعلّقة ابهلياكل العلويّة ّ ،
فمنها  :أ ّن املالئكة روحانيّة ّ

__________________
( )1هذ ،العبارة مل ترد يف « شر القوشجي ».
( )2النساء (.172 : )4
( )3الزايدة أضفناها من « شر جتريد العقائد » للقوشجي .224 :
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الشننهوة والغضننب اللننذين مهننا مبنندأ الشننرور والقبننائ  ،متّصننفة ابلكمنناالت العلميّننة والعمليّننة ابلفعننل
من غري شوائب ا هل والنقص  ،واخلنروج منن الق ّنوة إىل الفعنل علنى التندريج ومنن احتمنال الغلن ،
قوينّنة علننى األفعننال العجيبننة وإحننداث السن ب النزالقل وأمثننال ذلننّ  ،مطّلعننة علننى أسنرار الغيننب ،
سابقة إىل أنوان اخلريات  ،وال كذلّ حال البشر.
مبين على قواعد الفلسفة دون امللّة.
واجلوا  :أ ّن ذلّ ّ
ومنهةةا  :أ ّن أعمنناهلم املسننتوجبة للمثننوابت أكثننر ؛ لطننول الزمننان  ،وأدوم ؛ لعنندم ختلّننل الشنواغل ،
وأقوم ؛ لسالمتها عن نالطة املعاصي املن ّقصة للثواب.
ناد واملنننايف ،
واجلةةوا  :أ ّن هننذا ال إنننع كننون األنبينناء أفضننل وأكثننر ثنوااب هننات أخننر كقهننر املضن ّ
مر » (.)1
وةمل املتاعب و ّ
ّ
املشاق وهو ذلّ على ما ّ
نري  ،ومنكنر ،ن كالوعيديّنة القنائلني بلنزوم الوعيند
وصةل  :هنذا االعتقناد منن أصنول املنذهب ا عف ّ
وعدم العفو بن و الشفاعة ( )2ن خارج عن املذهب.
تكنيبا :
األول  [ :يف فر املسلم ]
[ التكنيب ] ّ

أنّه قال  « :ستف ق ّأميت علنى ثنالث وسنبعني فرقنة  ،فرقنة جينة ،

النيب
أنّه قد روي عن ّ
والباقون يف النار » (.)3
نش ننر العل ننوم العقليّ ننة
ك ننانوا عل ننى شن نريعته إىل أ ّن إدري ننس
بي ننان ذل ننّ  :أ ّن أوالد آدم
والرايض ن ننيّة بطري ن ننق املكاش ن ننفة واإلش ن نراق  ،وم ن ننن ا خ ن ننذين من ن ننه بوس ن ننائ  :ل ن ننيس والكس ن نناغورس
وفيثاغورس وسقراجل وأفالطون .وحيث كان التعليم والتعلّم حين ذ

__________________
( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي  323 :ن .325
( )2انظر « امللل والن ل » .114 : 1
( « )3اخلصال »  11 ، 515 :؛ « يار األنوار » ، 4 : 21
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.3

علننى سننبيل اإلشنراق مننن غننري مينزان ل فكننار وقننع اخلطننأ واالخننتالمل بننني الفالسننفة  ،إالّ أ ّن املعلّننم
أسننس أسنناس تنندوين الكتننب وترتيننب
األول ن أرسننطو ن وضننع املنطننق ؛ ليكننون مينزا ل فكننار  ،و ّ
ّ
املشناءون ا خنذون مننه
وحصنل مننه الرواقيّنون ا خنذون مننه يف االنس  ،و ّ
املسائل والتعليم البيناين ّ ،

لعنندم الفرصننة عننند املشنني  ،وعننند ذلننّ حصننل بقنراجل وأقلينندس وبطليمننوس  ،وذإقننراطيس وأمثنناهلم
نيب منن
من ا كماء  ،وهم اختلفوا يف العقائد ووضعوا يسنب معتقندا م منذاهب منن غنري اعتقناد بن ّ
املتفرقننون إىل السوفسننطائي الننذي ال يقننول ابملعقننول
األنبينناء  ،وهننم أرابب الن ننل التننابعون رائهننم ّ
واملنقننول  ،ب ننل ه ننو قائننل ابل ننوهم  ،والطبعيّننني الننذين ال يقول ننون ابملعق ننول  ،ويقول ننون ال ع ننامل س ننوى

احملسوس  ،كالدهريّة  ،والفالسفة الذين يقولون ابملعقول واحملسوس وابملبدإ دون الشريعة.
نيب م ننن األنبي نناء  ،ومعتق نندون بش ننبه كت نناب
و ّأم ننا أرابب املل ننل فه ننم ق ننائلون ابلنب ن ّنوة  ،و بع ننون لن ن ّ
كااوس  ،أو بكتاب من كتب هللا تعاىل  ،كاليهود والنصارى واملسلمني.
خليفتنه يف املرتبنة
واملسلمون اف قنوا إىل أهنل السننّة .القنائلني خبالفنة أيب بكنر  ،وكنون عل ّني
الرابع ننة  ،وإىل الناص ننيب املبغوض ننون ل ننه  ،وإىل الغ ننالة الق ننائلني ابهلي ننة  ،وإىل الش ننيعة الق ننائلني بكون ننه
اب ّق بال فصل  ،ابلعقل والنقل.
خليفة رسول هللا
ست عشرة فرق :
والشيع افدقوا على ّ

األوىل  :الكيسانيّ  ،القائلون إبمامة ّمد بن ا نفيّة.

الثاني ة ة  :املختاّيّة ة  ،الع ننادلون ع ننن الكيس ننانيّة إىل اعتق نناد اهص ننار اإلمام ننة يف عل ن ّني وا سن نننني
ظاهرا.
الثالث  :اعامشيّ  ،القائلون إبمامة هاشم بن ّمد ا نفيّة بعد أبيه.
الرابع  :البيانيّ  ،القائلون إبمامة بيان بن مسعان بعد هاشم.

اخلامس ة  :الرزاميّة  ،القننائلون إبمامننة علن ّني بننن عبنند هللا بننن عبّنناس بعنند هاشننم يسننب الوصننيّة ،
وهم من أص اب رقام بن سامل.
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علي بن ا سني .
السادس  :الزيديّ  ،القائلون إبمامة قيد بن ّ
السابع  :اجلاّوديّ  ،القائلون إبمامة ّمد بن عبد هللا بن ا سن بن ا سن بعد قيد.
م ننن غ ننري بغن ننض
الثامن ة ة  :السة ةةليمانيّ  ،م ننن أص ن ن اب سن ننليمان  ،الق ننائلون إبمام ننة علن ن ّني

مذمة عثمان وطل ة والزبري.
الشي ني مع ّ
ذم
التاسةةع  :الصةةاحليّ  ،مننن أص ن اب حسننن بننن صنناذ  ،وهننم كالسننليمانيّة إالّ أ ّذننم توقّف نوا يف ّ
املبشرة من أهل ا نّة  ،وأفضليّة علي .
عثمان وقالوا بكون العشرة ّ
العاترة  :الواقفيّ  ،القائلون بوقومل اإلمامة يف موسى بن جعفر بن ّمد .
احلادي ة عشةةرة والثاني ة عشةةرة  :فرقتةةان مةةن الناووسةةيّ املنسننوبني إىل ووس  ،وهننم قننائلون بوقننومل
وكونه حيّا  ،وفرقة أخرى قائلون مبوته.
اإلمامة يف جعفر بن ّمد
الثالث ة عشةةرة  :الشةةميفيّ  ،مننن أص ن اب بننىي بننن انني  ،القننائلون إبمامننة جعفننر بننن ّمنند ،

املهدي املوعود من أوالد ،بال واسطة.
وكون
ّ
الرابع عشرة  :الففحيّ  ،القائلون إبمامة جعفر بن عبد هللا األفط .
اخلامس عشرة  :اإلمساعيليّ  ،القائلون إبمامة إمساعيل بن جعفر .
وأحند عشنر منن أوالد ،إىل
علي بنن أيب طالنب
السادس عشرة  :اإلماميّ  ،القائلون إبمامة ّ
ابلنص الص ي  ،والعقل الصري .
الغائب الذي سيظهر
املهدي
ّ
متفرقون إىل اثنيت عشرة فرق :
متفرقون إىل املعتزلة  ،واألشاعرة  ،وغريمها .واملعتزل ّ
وأهل السنّة ّ
[ ]1إىل الواصليّ من أص اب واصل بن عطاء تلميذ ا سن البصري  ،القنائلني بكنون صنفات
() 1

الشر  ،وصاحب الكبرية غري مسلم
هللا عني ذاته  ،والعبد فاعل اخلري و ّ

__________________
( )1انظر « امللل والن ل » .122 : 1
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وال كنافر  ،وكنون أحند الفنريقني منن أصن اب ا منل وصن ّفني ن ال علنى التعينني ن نط نا  ]2[ ،وإىل

اعكليّة ة م ننن أص ن ن اب أيب اهل ننذيل  ،الق ننائلني ابعتباريّننة ص ننفات هللا تع نناىل  ،وك ننون العب نند كاس ننبا ،
() 1
وانقطان ا نّة والنار  ،واهصار الرقق يف ا الل.
[ ]3وإىل الن ّاميّ من أص اب إبراهيم النظّنام  ،القنائلني سنميّة النرو كمناء النورد فينه  ،وعندم
قنندرة هللا تعنناىل علننى الشن ّنر  ،واب ننزء الننذي ال يتجن ّنزأ وابلطفننرة  ،وكننون إعجنناق القننرآن ابإلخبننار مننن
ويجيّ ننة القي نناس  ،والعص ننيان ال يص ننري فس ننقا إالّ إذا بل ننغ إىل حن ن ّد
الق ننرون املاض ننية ال ابلفص نناحة ّ ،
النصاب وهو كونه مائتني.

[ ]4وإىل اخلابفيّ من أصن اب ّمند بنن خناب  ،القنائلني بكنون حسناب اخللنق يف القيامنة إىل
 ،وابلتناسن والرؤية العقليّة.
عيسى بن مر
معمر  ،القنائلني ابهصنار اإلدراك يف السنمع والبصنر ،
[ ]5وإىل البشرييّ من أص اب بشري بن ّ
وبعدم وجوب األصل على هللا تعاىل  ،وكون االستطاعة عبارة عن الص ّ ة البدنيّة.
معمننر بننن عبنناد  ،القننائلني ابهصننار امل لننوق يف األجسننام وكننون
[ ]6وإىل ّ
املعمريّة مننن أصن اب ّ
األعراك من معلومات األجسام مع عدم تناهيها  ،وكون اإلرادة غري الذات والصفات وعندم نسنبة
القدم إىل هللا تعاىل.
[ ]7وإىل املرداّيّة مننن أص ن اب أيب موسننى عيسننى بننن صننبي املل ّقننب مبننردار  ،القننائلني بقنندرة
الناس على اإلتيان مبثل القرآن.
[ ]8وإىل الثماميّ من أص اب مثام بن أشرس  ،القائلني بعدم حشر الك ّفار واملشنركني والز دقنة

وأطفال املسلمني  ،بل هم كالبهائم يصريون ترااب  ،ويكون اإلرادة عني الفعل.
[ ]9وإىل اعشاميّ من أص اب هشام بن عمرة  ،القائلني أب ّن اإلماميّة ال تقع

__________________
( )1انظر املصدر السابق .42 : 1
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األمة  ،وبعدم خلق ا نّة والنار.
ابتّفاق ّ
[ ]11وإىل اجلاح يّةة ة من ننن أص ن ن اب عمن ننرو بن ننن ين ننر ا ن نناحن  ،القن ننائلني أب ّن ةصن ننيل العلن ننوم
واملعارمل ليس من أفعال العبد  ،وبعدم خلود أهل النار.
[ ]11وإىل اخليّاطيّة ة م ننن أصن ن اب أيب ا س ننن اخليّ نناجل  ،الق ننائلني ن نواق إط ننالق الش ننيء عل ننى
() 1
املعدوم  ،وكون ا وهر والعرك يف حال العدم جوهرا وعرضا.
ائي  ،القائلني يدوث اإلرادة.
علي ا بّ ّ
[ ]12وإىل اجلبّائيّ من أص اب أيب ّ
وأمةةا سةةائر أهةةل السةةنّ وأهننل الضنناللة كننالغالة وا فينّنة  ،القننائلني بعنندم القنندرة للعبنند  ،وكننون كن ّنل
ّ

متفرقون إىل فرق.
فعل من هللا  ،فهم ّ
األوىل  :اجلهميّ  ،منن أصن اب جهنم بنن صنفوان  ،القنائلون يندوث علنم هللا تعناىل ابلنسنبة إىل
ا ادث  ،وعدم اخللود يف ا نّة والنار وعدم االعتبار ابإلنكار اللساين ابلنسبة إىل العقائد.

النجار  ،القنائلون بكنون هللا تعناىل مريندا لل نري
الثاني ّ :
النجاّيّ  ،من أص اب حسن بن ّمد ّ
كل مكان.
و ّ
الشر والنفع والضرر  ،ويضور ذاته تعاىل بعينه مبع العلم يف ّ
الثالث  :الضراّيّ  ،من أص اب ضرار بن عمرو  ،والقائلون بكنون الصنفات مبعن نفني الضن ّد ،
ف ننالعلم مبعن ن ع نندم ا ه ننل وهك ننذا  ،وجن نواق انق ننالب األعن نراك ابألجس ننام  ،وجن نواق تن نوارد العلّت ننني
املستقلّتني يف معلول واحد ش صي.
الرابع  :الصفاتيّ  ،القائلون بعدم الفرق بني صفات الذات والفعل.
اخلامس  :املشبّه  ،القائلون بثبوت اليد وا نوار هلل تعناىل  ،بنل جنواق املصناف ة واملالمسنة معنه

تعاىل  ،ومنهم من قال أبنّه تعاىل بكى يف طوفان نو ح ّ حصل له الرمد  ،وهنو ذلنّ منن ألفنا
علوا كبريا (.)2
الكفر  ،تعاىل هللا عن ذلّ ّ

__________________
( )1انظر « امللل والن ل »  53 : 1ن .72
( )2املصدر السابق  12 : 1ن .92

74

ابلتجسنم والتشنبّه وكنون
السادس من األتاعرة  :الكراميّ  ،منن أصن اب ّمند بنن كنرام القنائلون
ّ
هللا تعاىل جالسا على العر مربّعا  ،وقيام ا وادث بذاته تعاىل  ،وثبوت اإلمامة ابإل ان (.)1
السةةابع  :الوعيديّة  ،القننائلون ابخللننود يف ا نّننة والنننار وكننون صنناحب الكبننرية كننافرا وكننون أطفننال

املشركني والز دقة أهل جهنّم.
الثامنة  :املرجئة اليونسةةيّ مننن أصن اب يننونس بننن غننريي  ،القننائلون نواق وخننري العننذاب وعنندم
إضرار معصية مع اإلإان وعدم نفع طاعة مع الكفر (.)2
التاسةةع  :العبيديّة  ،مننن أصن اب عبينند  ،القننائلون بكننون هللا تعنناىل علننى صننورة اإلنسننان  ،وأ ّن

تضر ،معصيته.
العبد لو كان ّ
موحدا مل ّ
غسننان الكننويف  ،القننائلون بعنندم ضننرر معصننيته مننع معرفننة هللا
العاتةةرة ّ :
الغسةةانيّ  ،مننن أصن اب ّ
ورسوله.
احلادية عشةةرة  :الثوابنيّة  ،مننن أصن اب أيب ثننوابن  ،القننائلون بعنندم دخننول أحنند مننن املن منني يف
النار.
الثاني عشرة  :التومنيّ  ،منن أصن اب أيب معناد التنومين  ،القنائلون بعندم كنون السنجدة للشنمس
النيب ليس كفرا ألصل الفعل  ،بل االست فامل.
والقمر كفرا  ،بل هو عالمة له  ،وأ ّن قتل ّ

الثالثة عشةةر  :الصةةاحليّ  ،مننن أصن اب صنناذ بننن عمننرو  ،القننائلون بكفايننة اعتقنناد كننون الصننانع
 ،و نواق العمننل ابلقينناس والنرأي واالست سننان كمننا أ ّن
نيب
للعننامل يف اإلإننان وإن كننان منكنرا للنن ّ
نويف ومالننّ بننن أنننس كننا مننن تالمننذة مننوال الصننادق واعتنزال عنننه
أاب حنيفننة النعمننان بننن بننة الكن ّ
الدنيوي
اسي ابلتطميع
ّ
بدعوة املنصور العبّ ّ

__________________
( )1املصدر السابق .121 : 1
( )2املصدر السابق .114 : 1
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نافعي ّمنند بننن إدريننس مننن تالمننذة
فأحنند مننذهبني ابلقينناس وال نرأي واالست سننان  ،وبعنندمها الشن ّ
نافعي  ،فصننارت املننذاهب الباطلننة أربعننة يف قمننان املنصننور
مالننّ  ،وأانند بننن حنبننل مننن تالمننذة الشن ّ
( .) 1
الرابع عشرة  :السبّابيّ  ،من أص اب عبد هللا السبّاب من الغنالة  ،القنائلون يلنول األلوهيّنة يف
وهو املهدي املوعود.
علي
ّ
اخلامس عشرة  :الكامليّ  ،من الغالة من أص اب أيب كامل  ،القائلون يلول جزء من األلوهيّنة
وبكفر من ترك بيعته.
علي
يف ّ
السادسة عشةرة  :العلبائيّة  ،منن أصن اب علبناء بنن ذران  ،وبعضننهم قنائلون أبفضننليّة عل ّني علننى
بعثننه لنندعوة الننناس إليننه فنندعاهم إىل
نيب عاصننيا مننن جهننة أ ّن عليّننا
نيب
 ،بننل كننون النن ّ
النن ّ
نفسه  ،وبعضهم قائلون أب ّذما إهلان  ،وبعضهم قالوا أبلوهيّة آل العباء.
السابع عشرة  :املغرييّ  ،من أص اب املغرية بن سعد  ،القنائلون أب ّن عليّنا إلنه أصنله منن الننور ،
وعليه ج من ننور  ،وحصنل منن عرقنه ينر عنذب وأجناج  ،ف لنق الشنمس والقمنر  ،وخلنق املن من
من الب ر العذب والكافر من الب ر األجاج.
نننزل مننن السننماء
الثامنة عشةةرة  :املنصةةوّيّ  ،مننن أصن اب أيب منصننور  ،القنائلون أب ّن عليّنا

مثّ عرج وصاف مع هللا وهو ابن هللا.
ندي  ،القننائلون
التاسةةع عشةةرة  :اخلفّابيّة  ،مننن أص ن اب أيب اخلطّنناب ّمنند بننن أيب قينننب األسن ّ
علي بن جعفر بن ّمد  ،وأ ّن جعفر بن ّمد إله هذا الزمان.
أبلوهيّة ّ

العشةةرون  :الكيّاليّة  ،مننن أتبننان أانند الكيّننال  ،القننائلون إبهليّننة علن ّني
مهداي موعودا (.)2
ّ
احلادي والعشرون  :النصرييّ  ،القائلون أب ّن هللا تعاىل بعد رسوله
__________________
( )1املصدر السابق  142 : 1ن .144
( )2املصدر السابق  174 : 1ن .111
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 ،وكننون أانند الكيّننال

صار

األئمة  ،وأ ّن عليّا خالق املوت وا ياة (.)1
علي
وبعد ،بصورة سائر ّ
بصورة ّ
املتفرقننة إىل أربننع وعشنرين فرقننة مننن أصن اب فننع بننن
الثانية والعشةةرون  :األزّقيّة  ،مننن اخلنوارج ّ
وح ّقيّننة ابننن ملجننم  ،وكفننر مننن فن ّنر
األقرق اخلننارج علننى اإلمننام مننن البصننرة القننائلون بكفننر علن ّني
نبوة من كان كافرا  ،وعدم جواق التقيّة وهو ذلّ.
عن ا رب وصاحب الكبرية  ،وجواق ّ
الذمننة
الثالث ة والعشةةرون  :النجديّة  ،مننن أص ن اب جننندة بننن عننامر  ،القننائلون يلّيّننة دمنناء أهننل ّ
وأمواهلم  ،وجواق التقيّة يف الدم واملال  ،وجواق القعود عن ا رب.
الرابع ة ة والعشة ةةرون  :البيهتيّة ة  ،م ننن أص ن ن اب بيه ننة  ،الق ننائلون ن نواق اإلنك ننار ع ننن ا ننالل ،
والتفويض وكون أطفال امل منني م منني  ،وأطفال الك ّفار ك ّفارا.
اخلامسة والعشةةرون  :العجةةاّدة  ،مننن أصن اب عبنند الكننر بننن عجننرد  ،القننائلون بكفننر صنناحب
قصننة العشننق فيننه جننائزا  ،وكننون أطفننال
الكبننرية  ،وعنندم كننون سننورة يوسننف مننن القننرآن ؛ لعنندم كننون ّ

املشركني معهم يف النار (.)2

السادسة ة والعش ةةرون  :الص ةةلتيّ  ،م ننن أصن ن اب عثم ننان ب ننن أيب الص ننلة  ،الق ننائلون بع نندم ك ننون
() 3
التفي عن املشركني.
األطفال م منني وال كافرين  ،ووجوب ّ
تويل املسلمني و ّ
السابع والعشرون  :امليمونيّ  ،من أص اب ميمون بن ماكان  ،القائلون بكنون اخلنري والش ّنر منن

العبنند  ،وجنواق نكننا بنننات البنننات وبنننات أوالد األخنوات  ،وعنندم كننون سننورة يوسننف مننن القننرآن.

() 4

الثامن ة والعشةةرون  :احلمزيّة  ،مننن أص ن اب اننزة بننن أدراك  ،وهننم كامليمونيّننة مننع قايدة اعتقنناد
() 5
خلود أطفال املشركني وامل الفني يف النار.
__________________
( )1املصدر السابق .111 : 1
( )2املصدر السابق  111 : 1ن .129
( )3املصدر السابق .129 : 1
( )4املصدر السابق .132 : 1
( )5املصدر السابق .132 : 1
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التاسةةع والعشةةرون  :األطرافيّة  ،وهننم كا مزينّنة إالّ أ ّذننم قننالوا أبننّنه لننيس حننرج علننى السنناكنني يف
() 1
أطرامل البالد الذين مل يسمعوا صية اإلسالم.
() 2
الشر من هللا.
الثالثون  :اخللفيّ  ،من أص اب خلف اخلارجي  ،القائلون بكون اخلري و ّ
احلادي والثالثون  :احلازميّ
الثاني والثالثون  :الشعيبيّ

لعلي
العداوة ّ

( .) 4

علي .
علي  ،املتوقّفون يف أمر ّ
 ،من أص اب حاقم بن ّ
 ،من أص اب شعيب بن ّمد  ،القائلون خبلق األعمال  ،منع شن ّدة
() 3

الثالث والثالثون  :الثعلبيّ  ،من أص اب ثعلبة  ،وهم كالشعيبيّة منع القنول نواق أخنذ الزكناة منن

العبيد.

() 5

الرابع والثالثون  :األخنسيّ  ،من أص اب أخنس بن قيس  ،القائلون بعدم ا كنم إبإنان منن مل
سرا ال جهرا (.)2
يثبة إإانه وإن كان من أهل القبلة  ،وجواق القتل والسرقة ّ

اخلامس والثالثون  :املعبديّ  ،وهم كالثعلبيّة إالّ أ ّذنم قنالوا نواق جعنل سنهام الصندقة حنال التقيّنة
سهما واحدا (.)7
السادسة والثالثةةون  :املعلوميّة  ،القننائلون بكنون الفعننل نلننوق العبنند  ،وعندم كننون ا اهننل أبمسنناء
هللا وصفاته تعاىل ولو واحدا م منا (.)1
لعلي
السابع والثالثون  :اجملهوليّ  ،الناصبون ّ

__________________

القائلون أب ّن جهل بعض

( )1املصدر السابق .132 : 1
( )2املصدر السابق .132 : 1
( )3املصدر السابق .131 : 1
( )4املصدر السابق .131 : 1
( )5املصدر السابق  131 : 1ن .132
( )2املصدر السابق .132 : 1
( )7املصدر السابق .132 : 1
( )1املصدر السابق .133 : 1
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أمساء هللا تعاىل وبعض صفاته غري قاد يف اإلإان (.)1
الطوسي  ،القائلون بكون الزكاة عشرا؟.
الثامن والثالثون  :الرتيديّ  ،من أص اب الرشيد
ّ
التاسع والثالثون  :الشيبانيّ  ،من أص اب شيبان بن سلمة  ،القائلون اب نف  ،ونفني العلنم منن

هللا تعاىل (.)2

األّبعةةون  :املكرميّة  ،مننن أصن اب مكننرم العجلن ّني  ،القننائلون بكننون رك الصننالة كننافرا  ،وعنندم
إإان السارق والزاين (.)3
احلادي واألّبعون  :اإلابضةيّ  ،منن أصن اب عبند هللا بنن إابك  ،القنائلون بكفنر ننالف املنذهب
وإن كان من أهل القبلة  ،وشرك املنافق (.)4
الثاني واألّبعون  :الزيديّة  ،القنائلون أب ّن هللا تعناىل يبعنث رسنوال وكتنااب يف العجنم نسن ا للشنريعة
األاديّة (.)5

الثالث ة واألّبعةةون  :احلفصةةيّ  ،القننائلون أب ّن مننن عننرمل هللا لننيس بشننرك وإن كننان منك نرا للرسننول
والكتاب وارتكب الكبائر (.)2
الرابع واألّبعون  :احلاّثيّ  ،وهم كاملعتزلة (.)7
اخلامس ة واألّبعةةون  :األصةةفريّ  ،القننائلون نواق القعننود عننن حننرب غننري املشننركني  ،وج نواق قتننل

أطفال املسلمني واملشركني (.)1
__________________
( )1املصدر السابق .133 : 1
( )2املصدر السابق .132 : 1
( )3املصدر السابق .133 : 1
( )4املصدر السابق .134 : 1
( )5املصدر السابق .154 : 1
( )2املصدر السابق .135 : 1
( )7املصدر السابق .132 : 1
( )1املصدر السابق .137 : 1
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نة عشننرة مننن فننرق الشننيعة  ،واخلمننس والعشننرون مننن فننرق أهننل السننّة ،
فثبننة أ ّن اامننون ن السن ّ
والثمان من فرق الغالة  ،واألربع والعشرون من فرق اخلوارج ن ثنالث وسنبعون فرقنة  ،والفرقنة الناجينة
أقيل  ،قند من ّنز ،عنن مشنااة امل لوقنات
منهم الفرقة اإلماميّة االثين عشنريّة ن القنائلون أب ّن هللا واحند ّ
منز ،عن الظلم والقبائ  ،خالق للعباد  ،قادر على الفعل والن ك منع وجنوب إرسنال
 ،عادل حكيم ّ
الرسل وإنزال الكتب وثواب املطيع عقال وجواق العفو عن املعاصني  ،وكنون فعلنه منع الغنرك العائند
األئمننة معصننومني منصننوبني اثننين عشننر ن مننن غننري جنواق العمننل ابلقينناس
إىل العبنناد يف املعنناد  ،وكننون ّ
والرأي واالست سان ن ومن عداهم من الفرق يف النار (.)1
( .) 2

وقد ورد « أ ّن ّأمة موسى اف قوا إحدى وسبعني فرقة  ،و ّأمة عيسنى علنى اثنتنني وسنبعني فرقنة »
النيب وآله الطاهرين.
هدا هللا تعاىل إىل سواء السبيل يف أمور الدين  ،وحشر هللا مع ّ
[ التكنيب ] الثاين  :يف دفع الشكوك

احملكيّة عن بعض املبطلني القاصدين لنفي شنريعة سنيّد املرسنلني  ،وإنكنار نب ّنوة خنام النبيّنني ممّنن
دون الكتب والرسائل كثري منن العلمناء واألفاضنل أبمنر سنلطان قمانننا يف
هو من أهل عصر  ،وقد ّ

األوائل.
اعلم أنّه حكي عن بعض القاصرين من املعاصرين املنكرين هلذ ،الشنريعة إينراد شنبهات واهينة يف
نفنني النبن ّنوة لنبيّنننا عليننه آالمل صننالة وةيّننة فينبغنني بياذننا علننى وجننه اإلشننارة  ،واإلشننارة علننى جوااننا
حذرا عن وقون الشبهة  ،فنقول  :إ ّذا شكوك عديدة :

__________________
( )1املصدر السابق  129 : 1ن .172
( « )2يار األنوار »  3 : 21ن  2 ، 4و .3

12

النبوة ن بناء على اهصار املعجنزة فينه ن
منها  :ما يتعلّق ابملعجزة لنفي إعجاق القرآن املستلزم لنفي ّ
وهو أ ّن املعجزة ما يكون خارقنا للعنادة اإلنسنانيّة  ،فن ّن الغنرك منهنا إفنادة كنون منن أتنى انا مبعنو
مننن هللا  ،وذلننّ ال يكننون إالّ بكننون العمننل فننوق طننوق كن ّنل البشننر  ،وخارقننا لعننادة كلّنني اإلنسننان ،

أبن ال يقدر أحد من أفنراد [ ،قنادرا ] ( )1علنى اإلتينان مبثلنه بنفسنه ولنو ابلكسنب وهنو ،حن ّ يتميّنز
نس املشن ك ،
عن الس ر وغري ،ممّا ال يكون أمرا عجيبا واقعيّا  ،كأن يكنون خياليّنا ّ
ابلتصنرمل يف ا ّ
ناوي  ،أو مرّكننب خفنني ك لقنناء
أو كننان ومل يكننن خارقننا للعننادة  ،كننأن يكننون ذا سننبب أرضن ّني أو مسن ّ
ابدعنناء النبن ّنوة املمكنننة  ،أو اإلمامننة املمكنننة علننى وجننه
الزئبننق يف ا بننل األجننومل  ،أو مل يكننن مقن ّ
نب وهننو ،مننن الكسننب
املطابقنة  ،ك حينناء املننوتى الصننادر عننن عيسننى  ،ف نّنه ال إكننن أن يكننون ابلطن ّ
والتنندبري  ،بننل هننو مبجن ّنرد الننتكلّم ابإلرادة وتصننديق هللا  ،خبننالمل القننرآن ف ننّنه ّادعننى كن ّنل واحنند مننن
العننرب اإلتيننان مبثلننه وال أقن ّنل مننن عنندم العلننم بعجننز كن ّنل فننرد مننن أفنراد اإلنسننان مننن اإلتيننان مبثلننه مننن

جهة البالغة.
واجلوا ن مضنافا إىل أ ّذنا شنبهة يف مقابنل البديهنة  ،وإنكنار للضنرورة  ،ومغالطنة وسفسنطة ن ّأوش
يف القننرآن ؛ لتظننافر صنندور معجنزات أخننر ك حينناء املننوتى  ،وشن ّنق
 :منننع اهصننار معجننزة نبيّنننا
القمر  ،واملعراج ا سماينّ  ،واإلتيان ابلشجر  ،وحنني ا ذن  ،وتص ي األعور  ،وهوها ممّنا ثبنة

ابلنقل املعتف كما ال هفى على املتتبّع املستبصر.
واثنيا  :أ ّن فص اء ق طان وبلغناء عند ن وغنريهم منن العنرب العنرابء  ،وأمثناهلم منن البلغناء ن منع
ي ّدعيننه وة ّديننه إبتيننان سننورة مننن مثلننه ن
كمننال عننداو م وحرصننهم علننى إبطننال مننا كننان نبيّنننا

عجننزوا عننن املقابلننة اب ننرومل  ،وب ن ّدلوها ابملقاتلننة ابلسننيومل  ،واختنناروا ارتكنناب املش ن ّقة  ،وإتننالمل
أمواهلم وأنفسهم  ،وإلقائهم يف التهلكة.

__________________
( )1كذا يف األصل  ،واألوىل حذفها.
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وال هفى أ ّن ذلّ يوجب حصول العلم القطعي بعجز الك ّنل عنن املعارضنة  ،وكنون القنرآن مننزال
من عند هللا على سبيل املعجزة  ،ولو كنان منن عنند غنري هللا لوجندوا فينه اختالفنا كثنريا كمنا ال هفنى
األمي ن الذي مل يكن كثنري املعاشنرة منع العلمناء ن بكنالم مل يقندر
على من له أدن بصرية ؛ ف ّن إتيان ّ

أحنند علننى اإلتيننان مبثلننه مننع كمننال الفصنناحة وحرصننهم علننى املعارضننة ن مضننافا إىل اشننتماله علننى
املصاذ واحملاسن واخلصائص الكثرية ن ال يكون إالّ على وجنه املعجنزة بنال شنبهة  ،سنواء كنان العجنز
مننن جهننة علن ّنو املرتبننة يف الفصنناحة والبالغننة  ،أو مننن جهننة تعجيننز هللا عننن اإلتيننان ابملثننل عننند إرادة
املعارضة.
ق ةةد يق ةةال ن ن مض ننافا إىل املعارض ننة ابملث ننل بع نندم العل ننم بك ننون إحي نناء امل ننوتى م ننن عيس ننى معج ننزة ؛
الحتمننال كونننه مننن دعائننه ابسننم هللا األعظننم كمننا يف دعنناء ابننن ابعننور الكننافر علننى موسننى  ،أو هننو
ذلننّ ن  :إ ّن نسننبة العننادة إىل اإلنسننان مغالطننة  ،ف ّذننا منسننوبة إىل طبننائع األشننياء وغرائزهننا ولننو
مبالحظة الكيفيّنة امل صوصنة ؛ إذ العمنل علنى خنالمل مقتضنى طبائعهنا معجنزة كجعنل العصنا تنّيننا
نويل دفعنة ،
 ،وكذا نزول الغيث اخلارج عن املعتاد يف غري وقته ّ
النيب  ،أو الوص ّني  ،أو ال ّ
مبجرد دعوة ّ
وهو ذلّ ممّا ال يكون مسبّبا عن سبب  ،بل يكون إبرادة إهليّة.
وإعجاق القرآن من القسم الثاين  ،ف نّنه وإن كنان منن جننس الكنالم الصنادر عنن اإلنسنان فلنيس
مبعجزة بذاته إالّ أ ّن كونه على أسلوب غرينب وطنور عجينب  ،وهنو ذلنّ ممّنا ال يقندر علنى اإلتينان
فتأمل.
مبثله أحد من البلغاء معجزة  ،فهو معجزة يسب اخلصوصيّة ّ ،
وأيضننا إذا كننان املننناجل يف املعجننزة كننون الفعننل علننى خننالمل مقتضننى الطبيعننة كننان اعتبننار أف نراد

فتأمل.
اإلنسان كالّ أو بعضا مغالطة ّ ،
وأيضا التسوية بني الواحد والكثري من املغالطنات  ،وكنذا اعتبنار الك ّنل والنبعض يف العجنز  ،ف نّنه
إذا علم كون الفعل على خالمل مقتضى الطبيعة ولو مبالحظة اخلصوصيّة
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علم كونه معجزة من غري فنرق بنني اعتبنار عجنز الك ّنل أو النبعض  ،ومنن هننا يعلنم عندم اعتبنار كنون
نب يف قمننان عيسننى ،
املعجننزة ابلنسننبة إىل فن ّنن يكننون أهننل عصننر صنناحبها عنناملني بننذلّ الفن ّنن كالطن ّ
فتأمل.
والس ر واإلتيان أبمر الغريب يف قمان موسى  ،والفصاحة والبالغة يف قمان نبيّنا
ّ ،
ومنهةا  :أ ّن أكثنر النناس ال يفهمنون إعجناق القننرآن  ،وك ّنل معجنزة ال يفهنم األكثنر إعجاقهنا فهنني
قصة.
واجلةوا  :أ ّن أهننل العلننم يفهمننون إعجنناق ،بنال واسننطة  ،وغننريهم ينندركون بواسننطتهم  ،ومالحظننة
عجزهم عن اإلتيان مبثله ن مع كمال حرصهم على املعارضة ن فريتفنع الننقص  ،مضنافا إىل منا يقنال :

إ ّن إعجاق القرآن غري من صر يف البالغة  ،بل قد يكون بوجه آخر أيضا كقضناء ا نوائج  ،وشنفاء
التوسننل  ،وةصنيل املقامننات عننند التندبّر  ،واإلخبننار ابملغيّبننات  ،وبينان اخلننري والشن ّنر يف
املرضنى عننند ّ
اص والعو ّام بال شبهة وكالم.
االست ارات  ،وهو ذلّ ممّا يدركه اخلو ّ

املفس نرين يف الق نراءات وشننأن النننزول واملقاصنند مننن ا ايت يوجننب
ومنهةةا  :أ ّن اخننتالمل القن ّنراء و ّ
معني من القرآن  ،وذلّ ينفي اإلعجاق ح ّ ابلنسبة إىل املواضنع املشنتملة علنى
عدم استفادة مع ّ
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
ِ
ُ ْ ْ ِْ
ْ
املغيبنات  ،كقولنه  :الم * غلبِت ُّ ُ
الب َه ْم ِساليِغ َلبُون * َِف
الروا * َِف أدىن اَر َض ِوهم ََ بع َ
َ َ
الد غل َ
ّ
ِ
() 1
بَ ْض َع َس َنِّي  .وهو ذلّ منن املواضنع املعندودة النيت صنارت بسنبب منا ذكنر دملنة  ،غنري جليّنة
الداللننة  ،فننال إكننن ا كننم أب ّذننا معجننزة ؛ أل ّذننا ابعتبننار البالغننة وهنني مننن جهننة التعبننري عننن املع ن
الواحد بطرق نتلفة  ،ف يث ال يفهم املع ال إكن ا كم ابلبالغة واإلعجاق.
واجلوا ّأوش  :ن مضافا إىل بعض ما تق ّدم ن أ ّن اإلعجاق الثابنة ابلتنواتر والتظنافر وهومهنا إّّننا هنو

ابلنسبة إىل قمان النزول املتق ّدم على االختالمل يف القراءة وشأن

__________________
( )1الروم ( 1 : )32ن .4
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ومن يكمهم ن مع كمنال بالغنتهم وحرصنهم
النيب
النزول  ،ف ّن القطع حاصل أب ّن أهل عصر ّ
على املعارضة ن عجزوا عن اإلتيان مبثله  ،فيظهر كونه من هللا تعاىل.
كل مع يستفاد من القراءات امل تلفة ولنو ابعتبنار شنأن
واثنيا  :أ ّن البالغة حاصلة ابلنسبة إىل ّ

الن ننزول  ،واالخ ننتالمل ال يق نند يف حص ننول البالغ ننة  ،كم ننا ال هف ننى عل ننى م ننن ل ننه أدن مس ننكة ؛
صول التعبري عن املع الواحد بطرق نتلفة.
واثلثةةا  :أ ّن االخننتالمل يف بعننض املفننردات ال يوجننب خفنناء املع ن ال كيننيب وعنندم حصننول العلننم
ابلبالغة.
وّابعةةا  :أ ّن عنندم العلننم إبعجنناق مننا اختلننف فيننه ال يوجننب عنندم العلننم إبعجنناق مننا اتّفننق عليننه ممنّنا
وقع الت ّدي مبثله  ،كسورة الفاةة يف ا ملة  ،والتوحيد  ،وهومها.
وخامسا  :أ ّن عدم العلم ابإلعجناق منن جهنة عندم العلنم ابلبالغنة اسنتقالال ال يوجنب عندم العلنم

به من وجه آخر كما أشر إليه.
مضننافا إىل مننا يقننال  :مننن أ ّن االخننتالمل لننو كننان سننببا لنفنني ا ن ّنق لكننان االخننتالمل يف وجننود
نديهي الفسناد
الصانع ووحدته وعدله ّ ،
ونبوة األنبياء و ُاألوصياء وهو ذلّ سببا لنفي ما ذكر وهو ب ّ
ِ
الر ُ
الت الال ُّ
وا ( )1ا يننة  ،لفظننا ومعن  ،وكننذا سننائر مننا
 ،منع عنندم االخننتالمل يف هننو الالالم * غ َلبال َ

ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ ِ ْ ِ َّ ِ
اله ُد َإنالك
َإذا جاءك الِنا َفقون قالوا نش

يشتمل على املغيّبات من السور وا ايت كقوله تعاىل :
ِ ُ ُ
هلل ( )2إىل آخر ، ،حيث أخف أبحوال املنافقني قبنل الوقنون ؛ وهلنذا نندب إىل قنراءة تلنّ
ل ِرسول ا َ
السورة يف الركعة الثانية يف يع ا معات عند ع ا ماعنات  ،وكنذا اإلخبنار عنن أحنوال بنين أميّنة
وأمثنناهلم يف سننورة اإلسنراء ( )3وكننذا سننورة ّمنند  ،واملعن ّنوذتني ( )4حيننث أنزلتننا إلخنراج السن ر املسننتور
سيّما

__________________
( )1الروم ( 1 : )32ن .2
( )2املنافقون (.1 : )23
( )3اإلسراء ( 45 : )17ن .47
( )4أي سور الفلق والناس.
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بعنند النننزول ( ، )1وكننذا سننورة
مننا عقنندو ،اب بننل وجعلننو ،يف الب ننر وأخرجننه علن ّني بننن أيب طالننب
النجم املشتملة على اإلخبنار ابنشنقاق القمنر  ،وننزول الننجم  ،واملعنراج ا سنماينّ وهنو ذلنّ ممّنا ال
هفننى كونننه علننى وجننه اإلعجنناق  ،وكننذا آايت سننورة الت ننر كقولننه تعنناىل ِ :وإ ْذ أِ ِ َّ
ِس َّ
اْلال ُّ
الِب إَىل
َ
َ
ِْ ِ
ِِ
ِ ُ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ْ
ِ ِ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ِ ْ ِ َّ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ
ْ
َّ
واج َه ح َديثا فلِا نبأت بَ َه وأظهره اهلل علي َه عرف بعضاله وأعالرض عال بعال ٍ فلِالا
بع َ أز َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ ْ ِ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُ
ُ
() 2
ِ
 ،وغنري ذلنّ منن ا ايت املشنتملة
نبأها بَ َه قالت َ أنبأك هذا قال نبالأ َِّن الع َلاليم اْل َبالري

علننى اإلخبننار أبس نرار املنننافقني وتنندبري الك ّفننار واملشننركني يف دفننع سننيّد املرسننلني  ،وهننو ذلننّ ممنّنا ال

يقد االختالمل ن لو كان ن يف كونه من اإلعجاق كما أشر إليه على وجه اإلجياق.
ومنه ةةا  :أ ّن اش ننتمال الق ننرآن عل ننى العلننوم واألحك ننام وه ننو ذل ننّ ال يقتض نني كون ننه م ننن هللا تع نناىل
ككثري من كتب الك ّفار وا كماء.
واجلةةةوا ّأوش  :أ ّن اش ننتمال الق ننرآن عل ننى أسن نرار األنبي نناء وأحك ننام األوص ننياء  ،وتطابق ننه لس ننائر
اص والع نو ّام مننن
الكتننب السننماويّة يف بيننان العلننوم  ،واألحكننام  ،وا داب املت ن ّنرية فيننه عقننول اخل نو ّ
األمي الذي مل هال أهل العلم  ،ومل يتعلّم من أحد من العلماء األعالم  ،ومنن دون رايضنة وتف ّكنر
ّ
وومنل كمنا أ ّن ذلنّ طريقننة الك ّنل  ،بنل مننع االشنتغال ابلعبنادة وأمنر العبنناد  ،وهنو ذلنّ كا هنناد ال
ّ

إكن إالّ بكونه من هللا.
كل عامل الحن القنرآن اعن مل إبعجناق ،وكوننه خارجنا عنن طنوق البشنر  ،واسنتند إلينه
واثنيا  :أ ّن ّ
يف مطالبه  ،بل كلّما يذكر العلمناء كالمنا منن القنرآن يف كلمنا م كنان مثلنه مثنل درج ا نوهر الثمنني
الدر املبني يف سلسلة ا صى  ،كما ال هفى على من أحصى.
و ّ
غري متواترة  ،ومعجزات سائر األنبياء متواترة ؛
ومنها  :أ ّن معجزات ّمد

__________________
( )1انظر « دمع البيان » .492 : 12
( )2الت ر (.3 : )22
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لت نواتر التننوراة وهوهننا ممنّنا يشننتمل علننى معج نزا م علننى وجننه موجننب لعنندم إمكننان إنكننار معج نزات
.
موسى وعيسى مثال ألحد  ،خبالمل معجزات ّمد
كشق القمر  ،واإلتينان ابلشنجر متنواترة عنند املسنلمني
واجلوا ّأوش  :أ ّن معجزات ّمد
ّ

 ،كما أ ّن معجزات سائر األنبياء متواترة عند أممهم لو مل يتناقن فيه من جهة ةرينف التنوراة  ،وتنناقن
نصنر التنوراة  ،وهنو ذلنّ ممّنا يكفينه احتمالنه يف مننع التنواتر فينه ،
اليهود والنصارى  ،وإحنراق خبنة ّ
تعرضه للدين والتوراة ن مع أنّنه خنالمل منا كتنب يف
فت صيص قتل خبة ّ
نصر ببعض الطوائف ومنع ّ
التنوارين ن غننري فننع عننند عنندم الثبننوت ؛ لكفايننة االحتمننال  ،وعنندم ثبننوت التنواتر عننند أمثننالكم مننن
جهننة عنندم االطّننالن علننى كتننب املسننلمني غننري قنناد  ،كمننا أ ّن عنندم ثبننوت ت نواتر معج نزات سننائر
األنبياء عند كثري من املسلمني من جهة عدم االطّالن على كتبكم غري قاد .
نبوة سائر األنبياء ومعجزا م بواسطة خام األنبياء وما جاء به فهو نون ثبنوت
واثنيا  :أ ّن إثبات ّ

حقيّته وحقيّة دينه.
واثلثةةا  :أ ّن التننوراة واإلجنيننل أيضننا ن نفان مبجننيء خننام األنبينناء  ،كمننا ال هفننى علننى مننن الحننن
احتجاج جاثليق مع موال الرضا .
ملنا قندم علنى املنأمون أراد املنأمون أن
وكيفيّنة ذلنّ ن كمنا يف االحتجناج ن  :أ ّن منوال الرضنا
ّ
سائر علماء األداين مثل  :ا اثليق  ،ورأس ا الوت  ،ورؤسناء الصناب ني  ،واهلربنذ
يناظر معه
وكالمهننم ،
األكننف  ،وأص ن اب قردشننة  ،وقسننطاس الرومنني  ،واملتكلّمننني  ،ليسننمع كالمننه
فرحننب اننم
فجمعهننم الفضننل بننن سننهل  ،مثّ أعلننم املننأمون ابجتمنناعهم  ،فقننال  :أدخلهننم علن ّني ّ ،
عمنني هننذا املنندينّ القننادم علن ّني ،
املننأمون مثّ قننال هلننم  :إّّنننا عننتكم خلننري  ،وأحببننة أن تننناظروا ابننن ّ
علي وال يت لّف منكم أحد  ،قنالوا  :السنمع والطاعنة اي أمنري املن منني  ،هنن
ف ذا كان بكرة فاغدوا ّ
مب ّكرون إن شاء هللا تعاىل.
فقال  :اي سيّدي  ،إ ّن أمري امل منني يقرؤك
متويل أمر أيب ا سن
فدخل ايسر ّ
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إيل أصن اب املقنناالت  ،وأهننل األداين  ،واملتكلّمننون مننن
ّ
السننالم ويقننول  :فننداك أخننوك إننّنه اجتمننع ّ
تتجشننم  ،وإن
يننع امللننل  ،فرأيننّ يف البكننور علينننا إن أحببننة كالمهننم  ،وإن كرهننة ذلننّ فننال ّ
السننالم وقننل  :قنند
نف علينننا ذلننّ  ،فقننال أبننو ا سننن
أحببننة أن نصننري إليننّ خن ّ
 « :أبلغننه ّ
علمة ما أردت وأ صائر إليّ بكرة إن شاء هللا ».
جنالس منع
قنام املنأمون و ينع بنين هاشنم فمنا قالنوا وقوفنا ن والرضنا
فلمنا دخنل الرضنا
ّ
املنأمون ن حن ّ أمنرهم اب لننوس فجلسنوا  ،فلننم يننزل املنأمون مقننبال عليننه ب ّدثنه سنناعة  ،مثّ التفننة إىل
عمنني علن ّني بننن موسننى بننن جعفننر  ،وهننو مننن ولنند فاطمننة
ا نناثليق  ،فقننال  :اي جنناثليق  ،هننذا ابننن ّ
وةاج ننه وتنص ننفه  ،فق ننال
بن ننة ّم نند نبيّن ننا  ،واب ننن عل ن ّني ب ننن أيب طال ننب
نب أن تكلّم ننه ّ
فأح ن ّ
ونيب ال أومن به؟!
ا اثليق  :اي أمري امل منني  ،كيف ّ
علي بكتاب أ منكرّ ، ،
باج رجل ّ
تقر به؟ ».
فقال الرضا
 « :اي نصراينّ ف ن احتججة عليّ إبجنيلّ أ ّ

قننال ا نناثليق  :وهننل أقنندر علننى دفننع مننا نطننق بننه اإلجنيننل؟ نعننم  ،وهللا أقن ّنر بننه علننى رغننم أنفنني.
عما بدا لّ وامسع ا واب ».
فقال له الرضا
 « :سل ّ
«:أ
قننال ا نناثليق  :مننا تقننول يف نبن ّنوة عيسننى وكتبننه هننل تنكننر منهمننا شنني ا؟ قننال الرضننا
بشنر بنه ّأمتنه وأق ّنرت بنه ا واريّنون  ،وكنافر بنب ّنوة ك ّنل عيسنى مل يق ّنر بنب ّنوة
مقر نب ّنوة عيسنى وكتابنه ومنا ّ
ّ
يبشر به ّأمته ».
ّمد
وكتابه ومل ّ
قال ا اثليق  :أليس إّّنا يقطع األحكام بشاهدي عدل؟ قال  « :بلى ».
ممّننن ال تنكننر ،النص نرانيّة ،
قننال  :فننأقم شنناهدين مننن غننري أهننل ملّتننّ علننى نبن ّنوة ّمنند

وسلمنا مثل ذلّ من غري أهل ملّتنا.
 :ا ن ج ننة ابلنصننفة اي نص نراينّ  ،أال تقبننل مننن العنندل املق ن ّدم عننند املسنني
قننال الرضننا
عيسى بن مر ؟ ».
نن
نديلمي؟ » قننال  :بن ّ
قننال ا نناثليق  :ومننن هننذا العنندل؟ مسّننه يل  ،قننال  « :مننا تقننول يف يوحنّننا الن ّ
أحب الناس إىل املسي .
ّ
بن ذكرت ّ
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قننال  « :فأقسننمة عليننّ هننل نطننق اإلجنيننل أ ّن يوحنّننا قننال  :إ ّن املسنني أخننفين بنندين ّمنند
فبشرت ا واريّون به فآمنوا به؟ ».
وبشرين به إنّه يكون من بعدي ّ
العريب ّ ،
وبشنر بنبن ّنوة رجنل  ،وأبهنل بيتنه ووصننيّه  ،ومل
قنال ا ناثليق  :قند ذكنر ذلننّ يوحنّنا عنن املسني ّ ،

يسم لنا القوم فنعرفهم.
يل ّ ص م يكون ذلّ  ،ومل ّ
ف ن ج ناك مبن يقرأ اإلجنينل فنتال علينّ ذكنر ّمند وأهنل بيتنه و ّأمتنه أتن من بنه؟
قال الرضا
لقسننطاس الرومنني  « :كيننف حفظننّ للسننفر الثالننث مننن
» قننال  :شننديدا ( ، )1قننال الرضننا
اإلجنيل؟ » قال  :منا أحفظنين لنه  ،مثّ التفنة لنرأس ا نالوت قنال  « :ألسنة تقنرأ اإلجنينل » قنال :
علي السفر الثالث  ،ف ن كان فيه ذكر ّمند وأهنل بيتنه و ّأمتنه فاشنهدوا
بلى لعمري .قال  « :ف ذ ّ
علينه السنفر الثالنث حن ّ إذا بلنغ [ ذكنر ]
يل  ،وإن مل يكن فيه ذكر ،فال تشهدوا يل » مثّ قرأ
() 2
أين ع ننامل
نيب
إين أس ننألّ ي ن ّنق املس نني و ّأمت ننه أتعل ننم ّ
وق ننف  ،مثّ ق ننال  « :اي نصن نراينّ ّ ،
الن ن ّ

ابإلجنيننل؟ » قننال  :نعننم  ،مثّ تننال ذكننر ّمنند وأهننل بيتننه  ،مثّ قننال  « :مننا تقننول اي نصنراينّ هننذا قننول
 ،وم ن
عيسننى بننن مننر  ،ف ن ن ك ن ّذبة مبننا ينطننق بننه اإلجنيننل فقنند ك ن ّذبة موسننى وعيسننى
أنكرت هذا الذكر وجب عليّ القتل ؛ ألنّّ تكون قد كفرت بربّّ وبنبيّّ وبكتابّ ».
ملقر به.
قال ا اثليق  :وال أنكر ما قد ابن يل يف اإلجنيل و ّ
أين ّ

عما بدا لّ ».
قال الرضا
 « :اشهدوا على إقرار » ،مثّ قال  « :اي جاثليق  ،سل ّ
اري عيسننى بننن مننر كننم كننان عن ّد م  ،وعننن علمنناء اإلجنيننل كننم
قننال ا نناثليق  :أخننفين عننن حنو ّ
كانوا؟
ّ « :أمننا ا وارينّنون فكننانوا اثننين عشننر رجننال  ،وكننان أفضننلهم وأعلمهننم  :الوقنناء.
قنال الرضننا
و ّأما علماء النصارى فكانوا ثالثة رجال  :يوحنّا األكف ن ابج ن ويوحنّا

__________________
( )1كذا يف األصل  ،ويف املصدر  « :أمر سديد ».
( )2الزايدة أضفناها من املصدر.
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بشنر
نيب
بقرقيسيا  ،ويوحنّا
وذكنر أهنل بيتنه وهنو النذي ّ
الديلمي بن جار وعند ،كنان ذكنر الن ّ
ّ
ّأم ننة عيس ننى وب ننين إس ن نرائيل ب ننه » مثّ ق ننال  « :اي نص ن نراينّ  ،إ ّ لن ن ن من بعيس ننى ال ننذي آم ننن مب ّم نند
 :بعند قنول ا ناثليق  :إ ّن عيسنى كنان صنائم الندهر  ،قنائم اللينل ن « :
ن إىل أن قنال
فلمن كان يصوم ويصلّي؟ » ف رس ا اثليق وانقطع.
عليه أبنّه « لنو كنان ك ّنل منن أحينا املنوتى رّاب  ،لكنان اليسنع وحزقينل ربّنني ؛ أل ّذمنا
مثّ أورد
قد صنعا مثل ما صنع عيسى من إحيناء املنوتى  ،وكنذا موسنى حينث أحينا هللا بدعائنه سنبعني رجنال
فاختذ ه الء كلّهم أراباب  ،ما تقول اي نصراينّ؟ ».
اح قوا ّ ،

فقال ا اثليق  :القول قولّ وال إله إالّ هللا.
نودي  ،أقب ننل عل ن ّني أس ننألّ ابلعش ننر ا ايت ال ننيت
مثّ التف ننة إىل رأس ا ننالوت  ،فق ننال  « :اي يه ن ّ
األمنة
أنزلة على موسى بن عمران  ،هل جتند يف التنوراة مكتنواب نبنأ ّمند
و ّأمتنه إذا جناءت ّ
نرب ج ن ّدا ج ن ّدا  ،تسننبي ا جدي ندا يف الكن ننائس ا نندد ،
األخننرية أتبننان راكننب البع ننري  ،يسننبّ ون الن ّ
فليفننزن بنننو إس نرائيل إلننيهم وإىل ملكهننم ليطم ن ّن قلننوام؟ » فقننال رأس ا ننالوت  :نعننم  ،إ ّ لنجنند
ذلّ كذلّ.
مثّ قننال للجنناثليق  « :اي نصنراينّ كيننف علمننّ بكتنناب شننعيا؟ » قننال  :أعرفننه حرفننا حرفننا  ،قننال
إين رأينة صنورة راكنب ا منار البسنا جالبينب الننور ،
هلما  « :أتعرفنان هنذا منن كالمنه  :اي قنوم ّ ،
«:
ورأية راكب البعري ضوء ،مثل ضنوء القمنر؟ » فقنال  :قند قنال ذلنّ شنعيا  ،قنال الرضنا
ريب وربّكنم  ،والبارقليطنا جناء
اي نصراينّ  ،هل تعرمل يف اإلجنيل قنول عيسنى
ّ :
إين ذاهنب إىل ّ

يفسنر لكنم ك ّنل شنيء  ،وهنو النذي أملن
 ،هو الذي يشنهد يل اب ّنق كمنا شنهدت لنه  ،وهنو النذي ّ
األمننم وهننو الننذي يكسننر عمننود الكفننر؟ » .فقننال ا نناثليق  :مننا ذكننرت شنني ا مننن اإلجنيننل إالّ وهننن
«:
؟ قنال الرضنا
مق ّنرون بنه ن إىل أن قنال رأس ا نالوت ن  :منن أينن تثبنة نب ّنوة ّمند
:
بنبوتننه موسننى بننن عم نران  ،وعيسننى بننن مننر  ،وداود خليفننة هللا يف األرك » فقننال
شننهد ّ
نيب من إخوانكم فيه
تعلم اي
ّ
يهودي أ ّن موسى أوصى بين إسرائيل فقال هلم  :إنّه سآتيكم ّ
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فصن ّدقوا  ،ومنننه فننامسعوا  ،فهننل تعلننم أ ّن لبننين إسنرائيل إخننوة غننري ولنند إمساعيننل إن كنننة تعننرمل قرابننة
إسرائيل وإمساعيل والسبب الذي بينهما من قبل إبراهيم؟ ».
فقننال رأس ا ننالوت  :هننذا قننول موسننى ال ندفعننه  ،فقننال لننه الرضننا
 « :أفلننيس قنند ص ن ّ

«:
نب أن تصن ّ ه يل مننن التننوراة  ،فقننال لننه الرضننا
هننذا عننندكم؟ » قننال  :نعننم  ،ولكننن أحن ّ
هل تنكنر أ ّن التنوراة تقنول لكنم  :جناء الننور منن قبنل طنور سنينا  ،وأضناء للنناس منن جبنل سناعري ،
واستعلن علينا من جبل فاران؟ » قال رأس ا الوت  :أعرمل هذ ،الكلمات وما أعرمل تفسريها.
 « :أ أخننفك بننهّ .أمننا قولننه  :جنناء النننور مننن قبننل طننور سننينا فننذلّ وحنني هللا
قننال الرضننا

على جبل طور سينا.
تبارك وتعاىل الذي أنزل على موسى
و ّأما قولنه  :وأضناء للنناس منن جبنل سناعري فهنو ا بنل النذي أوحنى هللا ع ّنز وج ّنل إىل عيسنى بنن
مر وهو عليه.
و ّأمنا قولننه  :واسنتعلن علينننا منن جبننل فناران فننذلّ جبنل مننن جبنال م ّكننة  ،وبيننه وبينهننا يومننان ،
ن فيمنا تقنول أننة وأصن ابّ يف التنوراة ن رأينة راكبنني أضناءت هلمنا األرك
النيب
قال شعيا ّ
 ،أحدمها على اار  ،وا خر على ل  ،فمن راكب ا مار ومن راكب ا مل؟ ».
ّ « :أمنا راكنب ا منار فعيسنى  ،و ّأمنا
قال رأس ا الوت  :ال أعرفهما ف ّفين امنا  ،قنال

أتنكر هذا من التوراة؟ » قال  :ال  ،ما أنكر.،
راكب ا مل فم ّمد
إين بن ننه لعن ننارمل  ،قن ننال
مثّ قن ننال الرضن ننا
نيب؟ » قن ننال  :نعن ننم ّ ،
 « :هن ننل تعن ننرمل حيقن ننوق النن ن ّ
 « :ف ننّنه قننال ن فكتننابكم ينطننق بننه ن  :جنناء هللا تعنناىل ابلبيننان مننن جبننل فنناران  ،وامننت ت
نف  ،تيننا بكتناب جديند
السماوات من تسبي أاد و ّأمته  ،ةمنل خيلنه يف الب نر كمنا ةمنل يف ال ّ
بعد خراب بية املقدس  ،يعين ابلكتاب  :القرآن  ،أتعرمل هذا وت من بنه؟ » قنال رأس ا نالوت :
النيب وال تنكر قوله.
قد قال ذلّ حيقوق ّ
اللهم ابعث مقيم السنّة
قال الرضا
 « :فقد قال داود يف قبور ،ن وأنة تقرأ ،ن ّ :
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؟ » قننال رأس ا ننالوت  :هننذا
بعنند الفن ة فهننل تعننرمل نبيّننا أقننام الس ننّة بعنند الفن ة غننري ّمنند
قول داود نعرفه وال ننكر ، ،ولكن ع بذلّ  :عيسى  ،و ّأايمه ( )1هي الف ة.
 « :جهلننة  ،إ ّن عيسننى مل هننالف ( )2الس ننّة  ،وكننان موافقننا لس ننّة التننوراة
قننال لننه الرض نا

نفة ذاهننب والفننار قليطننا جنناء مننن بعنند ،وهننو
ح ن ّ رفعننه هللا إليننه  ،ويف اإلجنيننل مكتننوب  :إ ّن ابننن الن ّ
() 3
ويفسنر لكننم كن ّنل شنيء  ،ويشننهد يل كمنا أشننهد لننه  ،أ ج نتكم ابألمثننال وهننو
ه ّفنف ا صننار ّ ،
تيكم ابلتأويل  ،أت من هذا يف اإلجنيل؟ » قال  :نعم  ،ال أنكر.،
 « :أسننألّ عننن نبيّننّ موسننى ؟ » فقننال  :سننل  ،قننال  « :مننا ا ّجننة
فقننال الرضننا
نبوته؟ » قال اليهودي  :جاء مبا مل جيئ به أحد من األنبياء قبله.
على أ ّن موسى
ثبّة ّ
قننال لننه  « :مثننل مننا ذا؟ » .قننال  :مثننل فلننق الب ننر  ،وقلبننه العصننا حيّننة تسننعى  ،وضنربه ا جننر
فانفجرت منه العيون  ،وإخراجه يد ،البيضاء للناظرين  ،وعالمات ال يقدر اخللق على مثلها.

نبوتنه أنّنه جناء مبنا ال يقندر اخللنق علنى
قال الرضا
 « :صندقة يف أ ّذنا كاننة ّ
حجتنه علنى ّ
نيب  ،مثّ جناء مبنا ال يقندر اخللنق علنى مثلنه وجنب علنيكم تصنديقه؟
مثله  ،أفليس ّ
كل من ّادعى أنّه ّ
مل يكن له نظري ؛ ملكانه منن ربّنه وقربنه مننه  ،وال جينب عليننا اإلقنرار
» قال  :ال ؛ أل ّن موسى
بنبوة من ّادعاها ح ّ ض من األعالم مبثل ما جاء به.
ّ
ومل يفلقنوا الب نر  ،ومل
 « :فكيف أقررم ابألنبياء الذين كانوا قبنل موسنى
قال الرضا
ينند ،بيضنناء  ،ومل
يفجننروا مننن ا جننر اثنننيت عشننرة عينننا  ،ومل هرجنوا أيننديهم مثننل إخنراج موسننى
ّ
خفتنّ أنّنه من جناءوا علنى نب ّنو م مننن ا ايت
يقلبنوا العصنا حيّنة تسنعى؟ » قنال لنه اليهنودي  :قنند ّ

مبا مل يقدر اخللق على مثله  ،ولو جاءوا مبا

__________________
( )1كذا يف األصل  ،ويف املصدر  « :أمامه ».
( )2كذا يف األصل  « :هلف » وما أثبتنا ،من املصدر.
( )3يف املصدر  « :بفن » بدل « ه ّفف ».
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أو كانوا على ما جاء به موسى  ،وجب تصديقهم.
مل جيئ به موسى
 « :اي رأس ا ننالوت  ،فمننا إنعننّ مننن اإلقنرار بعيسننى بننن مننر وقنند كننان بننىي
قننال الرضننا
املوتى  ،ويفئ األكمه واألبرص  ،وهلق من الطني كهي ة الطنري مثّ يننفن فينه فيكنون طنريا إبذن هللا؟

» .قال رأس ا الوت  :يقال  :إنّه فعل ذلّ ومل نشهد.،
مننن ا ايت وشنناهدته  ،ألننيس إّّنننا جنناءت
 « :رأيننة مننا جنناء بننه موسننى
قننال الرضننا
أننّنه فعننل ذلننّ؟ » قننال  :بلننى .قننال  « :فكننذلّ أيضننا
األخبننار مننن ثقننات أصن اب موسننى
ومل تصدقوا بعيسنى؟
أتتكم األخبار املتواترة مبا فعل عيسى بن مر  ،فكيف ص ّدقتم مبوسى

» فلم جيد ( )1جوااب.
نيب بعثننه هللا  ،ومننن
 « :وكننذلّ أمننر ّمنند
قننال الرضننا
ومننا جنناء بننه  ،وأمننر كن ّنل نن ّ
آايته أنّه كان يتيما فقريا راعيا أجريا مل يتعلّم كتااب  ،ومل هتلف إىل معلّم  ،مثّ جناء ابلقنرآن النذي فينه

وأخبارهم حرفا حرفا  ،وأخبنار منن مضنى ومنن بقني إىل ينوم القيامنة  ،مثّ كنان
قصص األنبياء
هفهم أبسرارهم وما يعملون يف بيو م  ،وجاء آبايت كثرية ال ةصى ».
قال رأس ا الوت  :مل يص ّ عنند خنف عيسنى  ،وال خنف ّمند  ،وال جينوق لننا أن نق ّنر هلمنا مبنا
مل يص ّ عند .
 « :فالشنناهد الننذي يشننهد لعيسننى و ّمنند

قننال الرضننا
جوااب.
مثّ دعا ابهلربذ األكنف  ،فقنال لنه الرضنا

شنناهد قور؟ » فلننم جينند

() 2

نيب  ،منا
 « :أخنفين عنن قردشنة النذي تنزعم أنّنه ن ّ

نبوتننه؟ » قننال  :إننّنه أتننى مبننا مل تنننا بننه أحنند قبلننه ومل نشننهد ، ،ولكن ّنن األخبننار مننن
ّ
حجتننّ علننى ّ
:
بل غري ،فاتّبعنا ، ،قال
أحل لنا ما مل ّ
أسالفنا وردت علينا أبنّه ّ
__________________
( )1كذا يف األصل  ،ويف املصدر  « :بر ».
( )2كذا يف األصل  ،ويف املصدر  « :بر ».
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« أفليس إّّنا أتتكم األخبار فاتّبعتمو،؟ » قال  :بلى  ،قال  « :فكذلّ سائر األمنم السنالفة أتنتهم
فمنا عنذركم يف تنرك اإلقنرار هلنم ؛
األخبار مبا أتى بنه النبيّنون وأتنى بنه موسنى وعيسنى و ّمند
إذ كنتم إّّنا أقررم بزردشة منن قبنل األخبنار املتنواترة أبنّنه جناء مبنا مل جينئ بنه غنري،؟ » فنانقطع اهلربنذ

مكانه.
 « :اي قوم  ،إن كان فنيكم أحند هنالف اإلسنالم وأراد أن يسنأل فليسنأل غنري
فقال الرضا
تشنم » فقنام إلينه عمنران الصنايب ن وكنان واحندا يف املتكلّمنني ن فقنال  :اي عنامل النناس  ،لنو ال أنّنّ
دع ننوت إىل مس ننألتّ مل أق نندم علي ننّ ابملس ننائل  ،ولق نند دخل ننة الكوف ننة والبص ننرة والش ننام وا زي ننرة ،
ولقيننة املتكلّمننني فلننم أقننف علننى أحنند يثبننة يل واحنندا لننيس غننري ،قائمننا بوحدانيّتننه  ،أفت ننأذن أن
أسألّ؟
 « :إن كننان يف ا ماعننة عمنران الصننايب فأنننة هننو »  ،قننال  :أ هننو  ،قننال :
قننال الرضننا
وإايك واخلطننل وا ننور » فقننال  :وهللا اي سننيّدي مننا أرينند إالّ
« سننل اي عم نران  ،وعليننّ ابلنصننفة ّ ،
عمننا بنندا لننّ » فنناقدحم الننناس وانضن ّنم
أن تثبننة يل شنني ا أتعلّننق بننه  ،فننال أجننوق ، ،قننال  « :سننل ّ
وعما خلق؟
األول ّ
بعضهم إىل بعض  ،فقال عمران  :أخفين عن الكائن ّ
بذكر صفات هللا وأفعاله كما ينبغي  ،فقنال  « :فهمنة اي عمنران؟ » قنال  :نعنم
فأجاب
عبند ،املبعنوث

ووحندت  ،وأ ّن ّمندا
 ،اي سيّدي فهمة  ،وأشنهد أ ّن هللا علنى منا وصنفة ّ
خر ساجدا هو القبلة وأسلم.
ابهلدى ودين ا ّق  ،مثّ ّ
حجتننه أحنند قن ّ ن مل
فلمنا نظننر املتكلّمننون إىل كننالم عمنران الصننايب ن وكننان جنندال مل يقطعننه مننن ّ
ّ
فنندخال ،
أح ند منننهم  ،ومل يسننألو ،عننن شننيء  ،فنننهض املننأمون والرضننا
ينندن مننن الرضننا
وانصننرمل الننناس  ،فكننان عم نران بعنند ذلننّ جيتمننع إليننه املتكلّمننون مننن أص ن اب املقنناالت فيبطننل
صدقات بلن » (.)1
أمرهم ح ّ اجتنبو ، ،ووالّ ،الرضا
انتهى ما أرد نقله وهو كامل ملن بع عقله.
__________________
( « )1االحتجاج »  415 : 2ن .425
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اعن مل يف مواضنع منن القنرآن ابهصنار معجزتنه فينه  ،بن نو قولنه :
ومنها  :أ ّن ّمدا
َّ
ُ
ُ
ْ ُ
ِهل كنْ ُت إَال ب ِ ِيا ِر ُسوال ( )1مع عدم ثبنوت غنري ،منن املعجنزات النيت تندعوذا ال ابخلنف املتنواتر ،
وال ابلواحنند احملفننومل ابلقرينننة القطعيّننة  ،ومل يننذكر امسننه يف كتنناب مننن الكتننب السننماويّة  ،خبننالمل

معج نزات عيسننى ف ّذننا ممنّنا كتبهننا ثالثننة رجننال  ،أو أربعننة كتب نوا اإلجنيننل  ،وكننذا بعننض ا نواريّني ممنّنن
السماوي.
شاهدها  ،وأخبار ه الء معتفة يف غاية االعتبار  ،وامسه مذكور يف الكتاب
ّ
وصننلة
واجلةوا مثننل مننا م ّنر  ،مضننافا إىل مننا يقنال  :مننن أ ّن اع افننه أب ّن معجنزات عيسننى
بواسننطة العنندد املننذكور  ،يقتضنني عنندم حصننول القطننع اننا سننيّما ابلنسننبة إىل يننع النصننارى  ،وكننذا

علنى التفصنيل ؛ القتضناء منا ذكنر عندم ة ّقنق منا يوجنب
أصل اإلجنيل  ،وبيان أحنوال عيسنى
القطننع مبننا ذكننر  ،مننع أ ّن املعتننف يف أصننول امللننل مننا يفينند القطننع ابلقطننع  ،كمننا أ ّ نن ّدعي القطننع يف
؛ لثبو ننا يف الكت نناب والسن ننّة  ،م ننع القرين ننة واالش ننتهار املفي نند للقط ننع
معج نزات نبيّن ننا ّم نند
بصدور ما يعجز سائر اخللق عن اإلتينان مبثلنه حن ّ أ ّن املشنركني قنالوا  :إ ّن هنذا سن ر مبنني  ،وهنو
ذلّ.
وإنكنار ذلنّ ال يصنندر إالّ ممّنن كننان يف قلبنه قينغ  ،ويكننون بعنا لل ينناالت واألوهنام الفاسنندة ،
خارجا عن طريقة العقنل  ،فن ّن العقنل بكنم ابمتننان تواطن امل نفين ن أب ّن القنرآن منن نبيّننا ّمند بنن

ن علننى الكننذب  ،أو العننادة ةكننم ابلقطننع بننذلّ ولننو ابنضننمام الق نرائن  ،ف نكننار
عبنند هللا
الضروري  ،وصادر من عندم التتبّنع والسنمان الكاشنفني عنن حكنم ا ّنق  ،وذكنر
ذلّ إنكار القطع
ّ
يف الكتب السماويّة  ،وكونه صاحب املعجزات الكثرية ن كما م ّنرت
نبيّنا

النيب املتق ّدم  ،بل املناجل هو املعجزة املص ّدقة.
إليه اإلشارة ن مع أ ّن الذكر غري القم كما يف ّ
__________________
( )1اإلسراء (.93 : )17
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مضافا إىل ما حكي أنّه ورد يف اإلجنيل ما معنا ،أ ّن املسي قال  « :أطلنب منن أأ أن يعطنيكم
فارقليطا آخر ويبقى معكم أبدا » (.)1
وأيضا قنال يف موضنع آخنر  :وفنارقلي رو مقن ّدس يرسنله أيب  ،ويعلّمكنم ك ّنل شنيء  ،وينذ ّكركم

يع ما قلة لكم » (.)2
ألين إن مل
وأيضننا قننال يف موضننع آخننر  « :أقننول لكننم مننا هننو ا ن ّنق مننن أ ّن ذهننايب أوىل لكننم ؛ ّ
أذهب ال جييء إليكم فارقلي وإن ذهبة أرسله إليكم » (.)3
وأيضا قال  « :إذا جاء الرو ا ّق علّمكم ما هو ا ّنق  ،وال ينطنق منن عنند نفسنه  ،ويعظّمنين

ويبشننر يننع الطوائننف اب نّننة » ( .)4وهننو ذلننّ غننري مننا ذكننر مننن ا ايت اإلجنيليّننة الدالّننة علننى أ ّن
ّ ،
يف اإلجنيل ؛ أل ّن فارقلي امسه فيه  ،كما ال هفى على املتتبّع.
هللا تعاىل ذكر نبيّنا
وعندم كوننه منن املوضنوعات ن لعلّنه تكلّنم علنى
وقوله  « :أيب » ن لو سلّم كونه منن عيسنى

قعمهم  ،أو مول على مع ال تبيّة وهو ذلّ.
ومنهةةا  :أ ّن حنناكي املعج نزات بع ند البعثننة مننن كننان قننال هلننا يف ّأايم ا اهليّننة فننال اعتمنناد بقننوهلم
أصال.
اجلةةوا واضن ؛ أل ّن إنكننار حصننول العلننم ابلت نواتر والتظننافر  ،واخلننف احملفننومل ابلق نرائن القطعيّننة
إنكار للبديهة  ،مع اختالمل الناقلني ابلبديهة.
ابلقوة البشريّة  ،ال اإلهليّة كسائر األنبياء.
ومنها  :أ ّن ّمدا ّروج دينه ّ
واجلةةوا واض ن أيضننا ؛ أل ّن املعجننزة الثابتننة كمننا بيّننّننا ال تكننون إالّ بتصننديق هللا وإعانتننه  ،وكننذا
ِ
ِِ ْ ِ ِ ُِ
ُ ِ
واط ِ ك َث ِري ٍ (.)5
بعض حروبه  ،كما قال هللا تعاىل  :لقد ن
َصك ُم اهلل َِف م َ

__________________
( )1حكا ،االسي يف « يار األنوار »  212 : 15ن .211
( )2حكا ،االسي يف « يار األنوار »  212 : 15ن .211
( )3حكا ،االسي يف « يار األنوار »  212 : 15ن .211
( )4حكا ،االسي يف « يار األنوار » .211 : 15
( )5التوبة (.25 : )9
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ومنهةةا  :أ ّن يننع ديننن ّمنند كننان علننى وفننق هننوى نفسننه كمننا قننال  « :إ ّن هللا جعننل ل ن ّذض يف
النسناء والطيننب » ( .)1وحلّننل لنفسننه تسننع قوجننات ولغننري ،أربننع قوجننات  ،واختننار قوجننة قينند لعشننقه
ِ ُّ
اا آبينة وضنعها  ،وحننث ا لنف النذي أوقعنه يف ةنر مارينة بوضنع آينة أخنرى بقولنه  :يالا أي ِهالا
ُ

ِ

َّ

الر ُا َالا أ ِحالل ُ
ِب ل َ ِم ُتِ ن
َّ
اْل ُّ
اهلل ( )2وح ّنرم نسناء ،علنى ّأمتنه  ،إىل غنري ذلنّ  ،ومثنل ذلنّ تفنويض
َ
سلطنته إىل أقاربه.
واجلوا واض أيضا ؛ أل ّن امليل إىل النساء من الكمال  ،مبالحظة أ ّن فيه بقناء بنين آدم وتكثنري
العبنناد  ،وةليننل تسننع قوجننات مننع العنندل دليننل علننى قن ّنوة نفسنه وكمالننه  ،وةليننل قوجننة قينند يقتضنني

توسعة أمر الناس يف جواق تزويج حالئل األدعياء  ،وكذا فوائد سائر ما وقع  ،ونيابة أقرابئه ن كنيابنة
للزوم تفضيل الفاضل  ،وتعيني املعصوم األعلم  ،وترجي نه علنى غنري ، ،وكنون
هارون ملوسى
املوصومل مبا ذكر من عيّنه دون غري.،
الغيب الذي هو غري منصف.
واب ملة  :فهذا الكالم ال ينبغي إالّ عن ا اهل ّ
املتعسف و ّ
ومنها  :أ ّ نالحن القرآن ونرا ،خاليا عن البالغة ؛ لعدم اشتماله على النظم وال تيب.
مر.
واجلوا  :يظهر ممّا
ّ
ُْ ِ ن
ٌِْ ِِْ
الذب ِ
ِّي
ومنها  :أ ّن القرآن مشتمل على التكنرار الركينّ كمنا يف قولنه  :و ل يوَ َئ ٍذ لَلِك َ

() 3

ِ ِ
ِن ُ ُ ِ ن
ن
بان ( )4وهنو ذلنّ  ،وبعنض الفقنرات ا ّنرد القافينة  ،وبعضنها بنال
ذ
ك
ِا
ك
ب
ر
ء
دال
ي
و ف َبأ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ ْ ِ ِ
واِس أن َِيد
فائدة  ،وبعضها بال مع كقوله  :ألىق َِف اَ ْر َض ِر َ

__________________
( « )1مكارم األخالق »  « : 34يار األنوار » .249 : 12
( )2الت ر (.1 : )22
( )3املرسالت (.15 : )77
( )4الران (.13 : )55
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ِِِ ْ ِ ُ
ك ْم ُموىس ب ْ ِ ن
نات
ولقد جاء
اْلي َ
َ

ُ
ك ْم ( )1وهو مشتمل على املعاين البديهيّة  ،كمنا يف قولنه :
بَ
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ ِ
ْ
ُ ِ ُ
ِ
ْ
دل علنى أن آمنن ذا
ث َّم اَّتذت ُم ال َعجل ََ ْ ِبع َدهَ ِوأنتُ ْم ظال َ ُِون ( )2وعلنى غنري الواقنع  ،مثنل منا ّ
القرنني  ،مع أ ّن املستفاد من كتب التوارين وهوها أنّه مل ي من  ،بل كنان صننميّا ن وعلنى االخنتالمل

ال ننذي ال ننو ،عل ننى الناس ننن واملنس ننوخ الل ننذين ليس ننا يف الت ننوراة واإلجني ننل حن ن ّ أ ّن اإلجني ننل [ ج نناء ]
لتكميل التوراة من غري أن يكون س ا.
وال ري ن ننب أن االخ ن ننتالمل غ ن ننري ج ن ننائز م ن ننن هللا الع ن ننامل مي ن ننع األش ن ننياء يس ن ننب املاض ن نني وا ن ننال
واالستقبال.
نبوة أحند مثّ رأى مننه هنو تلنّ األقنوال واألعمنال ال بن ّد لنه منن وويلهنا.
وا اصل  :أ ّن من علم ّ
بنبوة ش ص ورأى منه هنو منا ذكنر منن األمنور املنكنرة بصنل لنه اليقنني بعندم
و ّأما من مل يكن عاملا ّ
نبوته  ،ولو صدر منه أمر غريب بكم أبنّه ليس من هللا.
ّ

حسنني ال بتنناج إىل
واجلةةوا عننن نفنني البالغننة واضن ممنّنا من ّنر  ،فن ّن حسننن نظننم القننرآن وترتيبننه ّ
البيننان سننيّما بعنند مالحظننة العجننز عننن اإلتيننان مبثلننه لبلغنناء عنند ن وق طننان  ،وأ ّن املعاننندين ترك نوا
املقابلة اب رومل وارتكبوا املقاتلة ابلسيومل.
واب ملننة  :بالغننة الكننالم إّّنننا هنني بسننبب كونننه مبقتضننى املقننام  ،ولننو كننان علننى خننالمل النننظم

ناهري  ،بسننبب كوذمننا مننن أسننباب تغن ّنري امل اطننب وةن ّنرك سننبب شن ّنر ،وعنندم
الطبيعن ّني وال تيننب الظن ّ
الطبيعي عموم من وجه  ،واملع ك مل يدركها بوجه.
قبوله ا ّق  ،وبني البالغة وال تيب
ّ
وعن االشتمال على التكرار  :أ ّن التكرار لفائدة ومناسبة مطلوب يف العنرمل والعنادة  ،سنيّما يف

مقام اإلرشاد واهلداية وإمام ا ّجة  ،كما ال هفى على من له أدن

__________________
( )1الن ل (.15 : )12
( )2البقرة (.92 : )2
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مسننكة  ،وكننذا حسننن القافيننة ف ّذننا موجبننة مليننل النفننوس والطبيعننة  ،املوجننب صننول اهلدايننة وفهننم
املعجزة وقبول الشريعة.
وعن هو كون بعض الفقرات بال فائدة  :أنّه ممننون بنال شنبهة  ،بنل املعلنوم لك ّنل أهنل املعرفنة أ ّن

األمنة وإمنام
أقل ما يتص ّور يف هو ما ذكر بيان سوء سلوك ّ
لكل آية ظهرا وبطنا إىل بطون سبعة  ،و ّ
ّ
ا ّجننة  ،وهننو ذلننّ مننن الفوائنند الظنناهرة كاالشننتمال علننى يننع مننا يف الكتننب السننماويّة  ،وبيننان
النعمة والقدرة وأمثال ذلّ.
ننمي  ،وغنري،
نين علنى عندم الفنرق بنني اإلسنكندرين  :الروم ّني الص ّ
وعن إيراد ذي القرنني  :أنّنه مب ّ
الصنناذ  ،ح ن ّ قيننل  :إننّنه كننان نبيّننا  ،ولعن ّنل الشننبهة إّّنننا نشننأت مننن صنندور بننناء الس ن ّد بننني جننوج
كل منهما كما أفيد.
ومأجوج وغريهم من ّ
وعن االختالمل  :أ ّن إنكار االخنتالمل والنسنن يسنتلزم إنكنار تعن ّدد األداين  ،وكنون النناس منن
قمان آدم إىل اخلام على دين واحد  ،وهو خالمل البديهة مع أ ّن العقل حناكم ابخنتالمل األحكنام
ابختالمل املصاذ يف األ م.
األول وا خننر ،
وا اصننل  :أ ّن مننناجل التصننديق علننى ثبننوت ّ
االدعنناء ابملعجننزة مننن غننري فننرق بننني ّ
حق يكنم الق ّنوة العاقلنة  ،فلنو
وقد بيّننّا أ ّن نبيّنا
النبوة  ،وأتى ابملعجزة املص ّدقة  ،فهو ّ
ّادعى ّ
منا يكنون ظناهرّ ،نل الريبنة ال بن ّد منن التأوينل  ،أو ا منل علنى املصنل ة الكامننة
صدر منه
مر إليه اإلشارة.
وا كمة الباطنة  ،أو هو ذلّ كما ّ
ومنهةا  :أننّنه جعنل يف اإلسننالم سنبب النجنناة عنن عننذاب ا خنرة من صنرا يف التوبنة  ،مننن غننري أن
يكون شيء من األعمال ا سنة  ،والعفو من هللا  ،أو كليهمنا سنببا للنجناة  ،لكنون جنزاء األعمنال
ا سنة ما وعد هللا [ الهب ] ( )1السيّ ة  ،فال بصل بسببها النجاة.
واجلوا  :أنّه اف اء ض و ض اف اء ؛ لشهادة ا ايت واألخبار على أ ّن

__________________
( )1كذا يف األصل.
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سننيّما سننيّد الشننهداء  ،ونننزول
األئمننة
الشننفاعة  ،واألعمننال ا سنننة  ،والبكنناء علننى مصننائب ّ
البالء واملصنائب  ،وهنو ذلنّ منن أسنباب النجناة  ،كالتوبنة النيت هني أيضنا منن املسنقطات يف ينع
األمم  ،بل ابلنسبة إىل آدم وبين آدم وغريهم ن كما ال هفنى علنى منن الحنن منا ب ّنني أحنوال األنبيناء

وغننريهم ن مضننافا إىل أ ّن أمثننال ذلننّ االعن اك بعنند ثبننوت النبن ّنوة أو اإلمامننة ابملعجننزة املصن ّدقة مننن
أف ش األغالجل.
ومنها  :أ ّن كتب األنبيناء السنابقني مشنتملة علنى اإلشنارة إىل بعنث عيسنى وأفعالنه  ،كمنا ورد يف
التوراة  « :أ ّن األبناء خنذون ابنن السنلطان  ،والشنيطان يلسنع عقبنه  ،ووعند هللا إبنراهيم وإسن اق
ويعقوب أن يبارك يف أوالدهم ».
ويف شعيا  « :أ ّن بنتا ابكنرة ةمنل وتضنع ابننا » [ و ] غنري ذلنّ منن اإلشنارات ؛ وهلنذا يك ّذبنه
اليهننود وسننكتوا حن ّ جننرى دينننه وانتشننرت أحكامننه الننيت هنني علننى خننالمل أهنواء أنفسننهم وهننو مننن

املعجزات.

وقص نندوا قتلن نه  ،وأ ّن كون ننه ابن ننا
واجل ةةوا ن ن مض ننافا إىل كذب ننه ؛ أل ّن اليه ننود كن ن ّذبوا عيس ننى
احملرفننات ن  :أ ّ بيّننّننا أ ّن الكتننب
خننالمل العقننل والنقننل  ،فيكننون مننا ين ّ
ندل عليننه مننن املوضننوعات و ّ
ِ
الِن
 ،كمننا أ ّن عيسننى
السننماويّة مشننتملة علننى بيننان بعننث نبيّنننا ّمنند
قننال  :يالالا بال َ
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منع أ ّن إثبنات الشنيء ال ينفني منا عندا ، ،فبعند اإلتينان ابملعجنزات املصن ّدقة والفاهنني القاطعننة ال
ّادعننى النبن ّنوة املمكنننة وأتننى ابملعجننزة املص ن ّدقة
ب ن ّد مننن تصننديق مننن أتننى اننا  ،ونبيّنننا ّمنند
ابلت نواتر والتظننافر املفينندين للقطننع العقلنني كسننائر القطعيّننات  ،وكن ّنل مننن ّادعننى النبن ّنوة املمكنننة وأتننى
ابملعجننزة املص ن ّدقة فهننو حن ّنق بننال شننبهة ؛ لقننب إظهننار املعجننزة املص ن ّدقة علننى ينند الكنناذب ابلبديهننة
العقليّة  ،فنبيّنا ّمد

نيب مطلق
ّ

__________________
الصف (.2 : )21
()1
ّ

99

ن بننال ريبننة  ،فهننو مبعننوث مننن هللا
ورسننول اب ن ّنق مننن ا ن ّنق إىل اخللننق قاطبننة ن كمننا ّادعننا،
لتكمي ننل عق ننول خل ننق هللا  ،و ننذيب نفوس ننهم م ننن رئيس ننهم ومرءوس ننهم  ،وتعل ننيم ا داب وا ك ننم
السننتعداد الوصننول إىل النننعم بقنندر القابليّننة اإلمكانيّننة علننى وجننه ال إكننن وقننون أكمننل منننه ؛ وهلننذا

املنزلننة مننن هللا
صننار خننام النبيّننني  ،وتكننون ش نريعته ابقيننة إىل يننوم النندين  ،كمننا يسننتفاد مننن الكتننب ّ
ا ّنق املبننني  ،وال يننر ب فيننه أهنل التتبّننع واإلنصننامل وإن اعن ك أهنل القصننور واالعتسننامل ؛ إذ قنند
() 1
حق القنول علنى أكثنرهم فهنم ال ي مننون (، )2
الغي  ،وامتاق امليّة من ا ّي ولقد ّ
ّ
تبني الرشد من ّ
() 4
() 3
أن ي فكنون.
وج دوا اا واستيقنتها أنفسهم  ،وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم  ،قناتلهم هللا ّ

() 5

]

نبوته
[ ما وّد يف التوّاة من ا اي الدالّ على ّ
هنذا كلّنه مضنافا إىل أنّنه ورد يف التنوراة ن يف السنفر اخلنامس  ،يف الفصنل الثنامن عشنر يف ال نارا
الشننوفطيم  ،يف ا يننة اخلامسننة عشننرة إىل آخننر الفصننل  ،البالغننة إىل مثننان آايت مننن آايت التننوراة مننا
وح ّقيّته وكفر منكر.،
نبوة نبيّنا ّمد بن عبد هللا
ّ
يدل على ّ
املنزلنة منن السنماء منن هللا تعناىل مخسنة أسنفار  ،أ نق انا ثالثنة وعشنرون
بيان ذلّ  :أ ّن التوراة ّ

مننن كتننب أنبينناء بننين إس نرائيل ككتنناب دانيننال  ،وحزقيننل  ،وحيقننوق  ،وأمثنناهلم  ،وجن ّنزأ بنننو إس نرائيل
كل سنة
يتم قراء ا ّ
تلّ األسفار على وجه ّ
مرة يف ّ

__________________
( )1اقتباس من ا ية  252من البقرة (.)2
( )2اقتباس من ا ية  7من يس (.)32
( )3اقتباس من ا ية  14من النمل (.)27
( )4اقتباس من ا ية  142من البقرة (.)2
( )5اقتباس من ا ية  4من املنافقون (.)23
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مسماة ابل ارا .
كل سبة جزءا أبجزاء أربعة ومخسني جزءا ّ
بقراءة ّ
األول منن األسنفار اخلمسنة للتنوراة اثننا عشنر اراشنا  ،واحند منهنا ارا خلل نا  ،وكلّهنا
والسفر ّ
مخسون فصال  ،وهو مشتمل على ص يفة آدم ونو وإبراهيم.
() 1

والسفر الثاين  :أحد عشر اراشا وأربعون فصال.
والسفر الثالث  :عشر ارا وسبعة وعشرون فصال.
والسفر الرابع  :عشر ارا وستّة وثالثون فصال.
والسننفر اخلننامس  :أحند عشننر اراشننا وأربعننة وثالثننون فصننال  ،علننى مننا أفنناد بعننض مننن كننان مننن
علماء اليهود  ،فاستبصر وصار مسلما م منا.
السناكن يف ّنل
كل ذلّ ابخل ّ العفي ن واللسان العفي النذي كنان إلبنراهيم
وحيث كان ّ
العبور وأوالد ،إالّ إمساعيل الذي كان بلسان عريب من جهة ّأمه اليت كانة منن أوالد السنلطان  ،أو

جاريننة مننن أهننل مصننر وبلسننان عننريب ن وكننان ق نراءة ذلننّ عس نريا علننى كثننري  ،عننة تلننّ ا ايت
التهجنني الننيت يكتننب اننا التننوراة  ،مثّ
ابخلن ّ العننريب الننذي [ يسنناوي ] العننفي ن بعنند كتابننة حننرومل ّ
أكتبها ابخل العريب الذي يكتب به القرآن ن مع ال ة والبيان.
فأقول ّأوش  :إن صورة حرومل التهجي مكان حرومل أ د هذ: ،

__________________
وصر به بعض ّققي دين اليهود  « ،اراشا ».
( )1الص ي على ما ورد يف العهد العتيق ّ
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واثني ةةا  :إ ّن ص ننورة ا ايت امل ننذكورة ابخلن ن ّ ال ننذي يكت ننب ب ننه الق ننرآن ا ن م ننع ال ننة ابلفارس ننيّة
والبيان للضب اللفظي واملع اإلفرادي وال كييب هذ: ،
يبء ميقننر خبننام أح ننا كنناموين اي قننيم خلننا أدو ي إهلي ننا إليننو ،تيشننماعون ك ننل أشننر إهيننه أشننر
إهيننه شننا ألتننا معننيم أدو ي إهلي ننا يننورب بيننوم هقننا هننال ل مننر أل اسننف لشننمون إت قننول أدو ي
اهلاي وإت ها إ هكدال هزأت أل إرء ،عود وأل آموت و مر أدو ي إالي.
هيطيبننو أشننر ديننفو يبء آقننيم الهننم ميقننرب أحهننم كاموخننا و تننيت دابري ب يننو ودبننري إلننيهم إت
كنل أشنر اصنونو وهنااي ،هنا إينش أشننر أليشنمع إل دابري أشنر يندبر بشنمي آوني إدر معيمننو أخ
هي يب أشر اي قيد لدبر داابر بشمي إت أشر ألصيويتيو لدبر وأشر يدبر بشم اهليم أحنر وومنة
هني بنئ ههنوأ وخني تن مر بيلبنايب خنا إهنا ،نندن إت هني داابر أشنر الدبنرو أدو ي اشنر يندبر هني
يبء بشم أدو ي وألييه يينه هنى داابرو وألايب هن هني داابر أشنر ألدبنرو ادو ي بنزادون دبنرو هني
يب أل غورمي م نو.
املوح نندة
بيةةان « ويب » ن ن ابلن ننون املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة ال ننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مثّ البنناء ّ
املكسننورة الننيت تقنرأ ابلنواو الننيت هنني كاملشن ّددة  ،مثّ الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة املقننروءة علننى وجننه
النيب امل ف عن هللا.
يتولّد بعدها اهلمزة لفظا ال خطّا ن مبع
ّ

« ميقرخبا » ن ابمليم املكسورة ابلكسنرة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا اليناء  ،مثّ القنامل املكسنورة  ،مثّ
املوحنندة املفتوحننة  ،مثّ اخلنناء املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند
النراء املهملننة السنناكنة  ،مثّ البنناء ّ
منها األلف لفظا ال خطّا ن مبعين من بنيّ.
« م » ن ميم مكسورة ن مبع  :من.
« أح ننا » ن ابهلمننزة املفتوحننة  ،وا نناء املهملننة املكسننورة علننى وجننه اإلمالننة  ،مثّ اخلنناء املعجمننة
املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة اليت تتولّد منها األلف ن مبع إخوتّ ،
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ومع اليناء الفاصنلة بنني ا ناء واخلناء يكنون  ،مبعن  :أخينّ  ،مفنرد اإلخنوة  ،واخلناء املفتوحنة قائمنة
مقام كامل اخلطاب.
« كةةةاموين » ن ن ابلك ننامل املفتوح ننة ابلفت ننة اإلش ننباعيّة ال ننيت تتولّنند منه ننا األل ننف لفظ ننا  ،مثّ امل ننيم
املضننمومة ابلضن ّنمة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا ال نواو لفظننا  ،مثّ النننون املكسننورة  ،مثّ الينناء ن مبعننين
كمثلي.
« اي قةةيم » ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف لفظننا ال
خطّا ن ولكنن كتنابيت ابأللنف هننا ويف أمثالنه منن جهنة ا فنن منن اخلطن يف القنراءة والنتالوة فنال أبس
بعد البينان ن مثّ القنامل املكسنورة  ،مثّ اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة  ،مثّ املنيم السناكنة ن مبعن  :يقنيم
ويبعث.
« خلةةا » ن ابلننالم املفتوحننة علننى وجننه اإلمالننة  ،مثّ اخلنناء املعجمننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت
وتسمى تلّ الفت ة ابلقامص ن مبع  :لّ.
تتولّد منها األلف لفظا ال خطّا كما تق ّدم ّ ،
« أدوو » ن ابهلمننزة املفتوحننة  ،مثّ النندال املهملننة املضننمومة ابلضن ّنمة اإلشننباعيّة الننيت تتولّند منهننا
الن نواو لفظ ننا ال خطّننا  ،ولك ننن يف ه ننذا اللف ننن ق نند تثب ننة خطّننا أيض ننا  ،مثّ الن ننون املفتوح ننة ابلفت ننة
اإلشباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف لفظنا ال خطّنا  ،مثّ اليناء املثنّناة الت تانيّنة ن مبعن  :هللا املنوىل الكبنري

املتعايل.

« إعيخا » ن ابهلمزة املكسورة  ،مثّ الالم املضمومة  ،مثّ اهلاء املكسنورة علنى وجنه الرخناوة واإلمالنة
كأنّننه تتولّنند منه ننا اهلم ننزة ويكش ننف عن ننه الي نناء املثنّنناة الت تانيّننة ال ننيت ال تظه ننر يف الق نراءة  ،مثّ اخل نناء

املعجمننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت يتولّنند منهننا األلننف املسن ّنماة ابلقننامص كمننا من ّنر  ،مبع ن :
خالقّ.
« إليةةوه » ن ابهلمننزة املكسننورة  ،مثّ الننالم املفتوحننة كأ ّذننا مننع اإلشننبان املسننتفاد مننن الينناء الت تانيّننة
اليت ال تظهر يف القراءة  ،مثّ الواو الساكنة ن مبع  :وله.
« تيشماعون » ن ابلتاء املثنّاة الفوقانيّة املكسورة ابلكسرة اإلشباعيّة اليت يتولّد
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منهنا الينناء لفظننا ال خطّننا  ،مثّ الشننني املعجمننة  ،مثّ املنيم املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا
املسماة ابلقنامص كمنا سنبق  ،مثّ العنني املهملنة املضنمومة  ،مثّ النواو السناكنة ،
األلف لفظا ال خطّا ّ
مثّ النننون السنناكنة  ،مبع ن تسننمعون  ،املسننتعمل يف اإلنشنناء الطلننيب ن مبع ن  :امسع ننوا لننه وأجيب ننو،
وأطيعو.،

« كخل » ن ابلكامل املفتوحة على وجه اإلمالة  ،مثّ اخلناء املعجمنة املضنمومة  ،مثّ النالم السناكنة
ككل.
ن مبع ّ :
« أتر » ن ابهلمزة املفتوحة  ،والشني املعجمة املكسورة  ،والراء املهملة الساكنة ن مبعن  :كلّمنا ،

لعموم األشياء .ومنه ما يف الدعاء.
« إهيةه أتةر إهيةه » ن بكسنر مهنزة إهينه واليناء واهلناء ن مبعن  :كننة كلّمنا كننة  ،ال إهيّنا شنراهيّا
كما يقرأ.
« تةةاألتا » ن ابلشننني املعجمننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت يتولّنند منهننا األلننف لفظننا ال خطّننا
كمن ننا من ن ّنر  ،مثّ اهلمن ننزة املفتوحن ننة [ مثّ الن ننالم السن نناكنة ] مثّ الت ن ناء املثنّن نناة الفوقانيّن ننة املفتوحن ننة ابلفت ن ننة
اإلشباعيّة  ،مبع  :سألة  ،بتاء اخلطاب.
« معيم » ن ابمليم املكسنورة  ،مثّ العنني املهملنة املكسنورة ابلكسنرة اإلشنباعيّة النيت يتولّند منهنا اليناء
لفظا ال خطّا  ،مثّ امليم الساكنة ن مبع  :من عند.
مر بياذما.
« أدوو إلوهيخا » قد ّ
املوحنندة املفتوح ننة علننى وج ننه اإلمالننة  ،مثّ ا نناء املهملننة املض ننمومة ابلض ن ّنمة
« حب ةةوّ » ن ن ابلب نناء ّ

اإلشننباعيّة الننيت يتولّنند منهننا النواو لفظننا ال خطّننا يف التننوراة ن وإن كننان يف كتابنننا مننع النواو خطّننا أيضننا
املوحندة السناكنة النيت تقنرأ ابلنواو ن مبعن :
مر اإلشارة إلينه ن مثّ النراء املهملنة املكسنورة  ،مثّ البناء ّ
ألمر ّ
يف حورب الذي هو اسم مكان نصوص وقع فيه جبل سيناء.
املوحندة ن مبعن  :يف ن فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املضنمومة  ،فنالواو واملنيم ن مبعن :
« بيةوم » ن ابلبناء ّ
اليوم.
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« هقاهةةال » ن ابهلنناء املفتوحننة ن لإلشننارة مثننل  « :ذلننّ » ن فالقننامل املفتوحننة ابلفت ننة املسن ّنماة
ابلقامص املوجبنة لتولّند األلنف  ،مثّ اهلناء املفتوحنة كنذلّ  ،مثّ النالم السناكنة ن مبعن ا ماعنة  ،يعنين
 :ه الء ا ماعة.
« لئمر » ن ابلالم املكسورة ن فاهلمزة الساكنة  ،فامليم املضمومة  ،فنالراء املهملنة السناكنة ن مبعن :
فسر ،قوله.
« للقول الذي » ّ
« أل أسل » إىل آخر ا ية ن ابلالم املضمومة  ،فاهلمزة الساكنة ن مبع  « :ال » النافية.
« أسل » ن ابهلمزة املضمومة  ،فالسني املهملة املكسورة  ،فالفاء الساكنة ن مبع  :أقيد وأكثر.
نارة يف العربيّ ننة  ،فالش ننني املعجم ننة الس نناكنة  ،ف ننامليم
« لش ةةموع » ن ن ابل ننالم املكس ننورة ك ننالالم ا ن ّ
املضننمومة  ،فننالعني املهملننة املفتوحننة ولكننن ب نزايدة ال نواو قبلهننا يف اللفننن دون اخلن ّ يف التننوراة ونقننل
الفت ة إليها وقراءة العني ابلسكون ن مبع  :لسمان.
« إ » ن ابهلمننزة املكسننورة والتنناء املثنّنناة السنناكنة ن مبعن  :الم التقويننة يف العربيّننة  ،كمننا يف هننو
ُّ ْ ِ ْ ُ ُ ِ
ون (.)1
قوله تعاىل  :لَلرءيا تعِب
« قول » ن ابلقامل املضمومة  ،فالواو الساكنة اليت مل تظهر يف القراءة  ،فنالالم السناكنة ن مبعن :
الصوت والقول.
مر بيانه.
« أدوو » ّ
« إعةةا » ن ن ابهلمننزة املكسننورة  ،فننالالم املضننمومة  ،فاهلنناء املضننمومة  ،فاهلنناء املفتوحننة ابلفت ننة
اإلشباعيّة  ،فالياء الساكنة ن مبع  :خالقي.
مر بيانه.
و«إ » ّ
« ها » ن ابهلاء املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة ن مبع  :ذلّ.
« إش » ة ابهلمزة املكسورة  ،والشني املعجمة الساكنة ن مبع  :النار.

__________________
( )1يوسف (.43 : )12
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« هكدشه » ن ابهلاء املفتوحة لإلشارة  ،والكامل املفتوحة املقروءة بال توفيق كمنا يف « كفنة »
ابلفارس ننيّة املس ن ّنماة ابلكيم ننال  ،وال نندال املهمل ننة املض ننمومة  ،وال ننالم املفتوح ننة اإلش ننباعيّة  ،مثّ اهل نناء
الساكنة ن مبع  :تلّ الكبرية.
« هة ةزأ » ن ن ابهل نناء املض ننمومة  ،ف ننالزاي املعجم ننة املض ننمومة  ،ف نناهلمزة الس نناكنة  ،والت نناء املثنّ نناة
الفوقانيّة الساكنة ن مبع  :هذ.،
« أل » ن ابلالم املضمومة  ،فاهلمزة الساكنة ن مبع  « :ال » النافية.
« إّءه » ن ابهلمنزة املكسنورة  ،والنراء املهملنة السناكنة  ،مثّ اهلمنزة املكسنورة منع اهلناء السناكنة وإن

مل تظهر يف اللفن ن مبع  :أرى.
« عود » ن ابلعني املهملة املضمومة  ،والواو والدال املهملة الساكنتني ن مبع  :بعد ذلّ.
« أل آمةةو » ن « ال » مثننل مننا من ّنر و « آمننوت » ن ابهلمننزة املفتوحننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا
األلف  ،مثّ امليم املضمومة  ،فالواو السناكنة الظناهرة يف النتل ّفن  ،منع التناء املثنّناة الفوقانيّنة السناكنة ن
مبع  :أمرت.
و « أيمر » ن ابليناء املثنّناة الت تانيّنة املضنمومة  ،منع اهلمنزة السناكنة ن مثّ املنيم املكسنورة  ،منع النراء
املهملة الساكنة ن مبع  :أمر.
مر بيانه.
« أدوو » ّ
« إش » ن ن ابهلم ننزة املكس ننورة  ،ف ننالالم املفتوحن ننة ابلفت ننة اإلش ننباعيّة  ،فالي نناء املثنّ نناة الت تانيّن ننة
إيل.
الساكنة ن مبع ّ :
« هيفيبةةو » ن ن ابهلنناء املكسننورة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة الننيت ال تظهننر يف الق نراءة ،
املوحندة
فالطاء املهملة املشالة املكسورة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة الظناهرة يف النتالوة  ،فالبناء ّ
املضمومة  ،فالواو الساكنة ن مبع  :أحسنوا وفعلوا ا سن.
مر بيانه.
« أتر » ّ
« ديربو » ن ابلدال املهملة املكسورة ابلكسرة اإلشباعيّة يتولّد منها الياء الساكنة
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املوحندة املكسنورة  ،فنالراء املهملنة املضنمومة  ،منع النواو
اليت تكون يف اللفن دون الكتابنة  ،مثّ البناء ّ
الساكنة ن مبع  :تكلّموا وقالوا.
مر بيانه.
« وبئ » ّ

« آقيم » ن ابهلمنزة املفتوحنة اإلشنباعيّة  ،مثّ القنامل املكسنورة  ،مثّ اليناء واملنيم السناكنتني ن مبعن :
أقيم وأبعث.
« شهم » ن ابلالم املفتوحة اإلشباعيّة  ،مثّ اهلاء املكسورة  ،مع امليم الساكنة ن مبع  :هلم.
مر بيانه.
« ميقر » ّ
أحهم » ن ابهلمزة املفتوحة  ،فا اء املهملة املكسورة  ،فاهلاء املكسنورة  ،منع املنيم السناكنة ن مبعن
 :إخو م.
« كاموخا » ن ابلكامل املفتوحة اإلشنباعيّة  ،مثّ املنيم املضنمومة  ،منع النواو السناكنة النيت ال تظهنر

يف القراءة وإن كانة بتة يف الكتابة  ،مثّ اخلاء املعجمة ابلفت ة اإلشباعيّة ن مبع  :كمثلّ.
و « وتيت » ن ابلنون املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة  ،مثّ التاء املثنّاة الفوقانيّنة املفتوحنة  ،فالتناء املثنّناة
الفوقانيّة املكسورة  ،مع املقروءة مع الش ّدة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع  :ن ض.
« دابّ » ن ابلدال املهملنة املفتوحنة  ،فالبناء املفتوحنة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت يتولّند منهنا األلنف
 ،مثّ الراء املهملة املضمومة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع  :كالماض.
املوحنندة املفتوحننة ن مبعن  « :يف » ن مثّ الينناء العفينّنة كالفارسننيّة املشننتملة علننى
« بپيةةو » ن ابلبنناء ّ
ثنالث نقن ةتانيّنة علنى املكسنورة  ،منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة والنواو السناكنة ن مبعن فمنه ن

فن « پي » مبع الفم  ،والواو مبع  :ضمري الغائب.
و « دبري » ن ابلدال املهملة املكسورة ابلكسرة اإلشباعيّة اليت يتولّد منها الياء لفظا
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املوحدة املكسورة مع الراء املهملة الساكنة ن مبع  :ويتكلّم.
ال خطّا يف التوراة  ،مثّ الباء ّ
« أليهم » ن ابهلمزة املفتوحة  ،فالالم املكسورة مع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة النيت تثبنة خطّنا
ال لفظا  ،مثّ اهلاء املكسورة  ،فامليم الساكنة ن مبع  :معهم.
مر بيانه.
«إ » ّ
كل.
« كل » ن ابلكامل املضمومة والالم الساكنة ن مبع ّ :
مر.
« أتر » ّ
« أصونو » ن ابهلمزة املفتوحة  ،فالصاد املهملة املفتوحة  ،والواو املكسنورة مثّ الننون املضنمومة منع

الواو الساكنة مكان الضمري للغائب ن مبع آمر ،وأطلب منه.
و « هة ةةاايه » ابهل نناء املفتوح ننة ابلفت ننة اإلش ننباعيّة  ،مثّ الي نناء املثنّ نناة الت تانيّ ننة املفتوح ننة ابلفت ننة
اإلشباعيّة مع اهلاء الساكنة الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع  :وليكن.

« هاإيش » ن ابهلاء املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة اليت يتولّد منها األلف ن مبع  :ذلّ.
و « ايةش » ن ابهلمنزة املكسنورة منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة ومنع الشنني املعجمنة السناكنة ن
مبع  :الرجل.
مر.
« أتر » ّ
مر.
« أل » ّ

« يش ةةمع » ن ن ابلي نناء املثنّنناة الت تانيّننة املكس ننورة  ،فالش ننني املعجم ننة الس نناكنة  ،ف ننامليم املفتوح ننة ،
فالعني املهملة الساكنة ن مبع يسمع.
« إل » ن ابهلمزة املكسورة  ،فالالم الساكنة ن مبع  :على  ،والباء.
مر بيانه.
« دابّ » ّ
مر.
« أتر » ّ
« يدبر » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة  ،والدال املهملة املفتوحة والباء
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املوحدة املكسورة والراء املهملة الساكنة ن مبع  :يتكلّم.
ّ
املوحدة املكسورة  ،والشني املعجمة السناكنة  ،واملنيم املكسنورة  ،واليناء املثنّناة
« بشمي » ن ابلباء ّ
الت تانيّة الساكنة ن مبع  :ابمسي  ،ابلباء ا ّارة امل تتم بياء املتكلّم.
« آخنةةي » ن ن ابهلمننزة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت يتولّنند منهننا األلننف  ،مثّ النننون املضننمومة ،
إين.
فاخلاء املعجمة املكسورة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع ّ :
« إدّش » ن ابهلمننزة املكسننورة مننع النندال املهملننة السنناكنة  ،مثّ النراء املهملننة املضننمومة مننع الشننني
املعجمة الساكنة مبع  :أؤاخذ وأعاقب وأطالب بسبب عدم السمان.

« معيمو » ن ابملنيم املكسنورة  ،فنالعني املهملنة املكسنورة ابلكسنرة اإلشنباعيّة النيت يتولّند منهنا اليناء
لفظننا ال خطّننا  ،مثّ املننيم املضننمومة ابلضن ّنمة املتداولننة مننن غننري إشننبان وإن كننان بعنندها ال نواو خطّننا ال
لفظا ن مبع  :من عند.،
« أخ » ن ابهلمزة املفتوحة مع اخلاء املعجمة الساكنة ن مبع  :مهما.
« هي » ن ابهلاء املفتوحة ن مبع  :ذاك.
مر بيانه.
« وبئ » ّ
مر بيانه.
« أتر » ّ

« ايزيةد » ن ابليناء املثنّناة الت تانيّنة املفتوحنة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف السنناكنة ،
مثّ الزاي املعجمة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة  ،مع الندال املهملنة السناكنة ن مبعن :
يقصد  ،واملراد القصد النفساينّ الشهواينّ.
« لدبر » ن ابلالم املفتوحة ابلفت ة اليت هي كاملمالة  ،فالدال املهملة املفتوحة ابلفت ة الظناهرة ،
املوحدة املكسورة  ،فالراء املهملة الساكنة ن مبع للتكلّم.
فالباء ّ
« داابّ » ن ابلنندال املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف لفظننا ال خطّننا يف
املوحنندة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا [ األلننف ] لفظننا ال خطّننا يف
التننوراة  ،مثّ البنناء ّ

التوراة  ،مثّ الراء املهملة الساكنة ن مبعين الكالم.
مرت  ،وكذا « أل ».
« بشمي إ أتر » ّ
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« صيويتيو » ن ابلصاد املهملة املكسورة ابلكسرة اإلشباعيّة اليت تتولّند منهنا اليناء السناكنة الثابتنة
لفظننا ال خطّننا يف التننوراة  ،مثّ النواو املكسننورة مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ املثنّنناة الفوقانيّننة
املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة والواو الساكنة ن مبع  :ال أمرته.

مرت.
« لدبر وأتر يدبر » ّ
املوحدة املفتوحة ابلفت ة اليت هي كاملمالنة  ،والشنني املعجمنة املكسنورة  ،واملنيم
« بشم » ن ابلباء ّ
الساكنة ن مبع  :ابسم.
« إع ةةيم » ن ن ابهلم ننزة املكس ننورة  ،وال ننالم املض ننمومة  ،واهل نناء املكس ننورة م ننع الي نناء املثنّ نناة الت تانيّ ننة
الساكنة  ،وامليم الساكنة ن مبع  :ا هلة.
« أحرري » ن ابهلمنزة املفتوحنة  ،فا ناء املهملنة املكسنورة  ،فنالراء املهملنة املكسنورة منع اليناء املثنّناة
الت تانيّة الساكنة  ،وامليم الساكنة ن مبع  :آخرين.

« وومةت » ن ابلنواو املضنمومة ابلض ّنمة اإلشنباعيّة  ،مثّ املنيم املكسنورة  ،منع التناء املثنّناة الفوقانيّنة ن
مبع  :واجب القتل الذي جيب قتله.
مرا.
« هى وبئ » ّ
« ههوء » ن ابهلاء املفتوحة  ،فاهلاء املضمومة مع الواو واهلمزة الساكنتني ن مبع  :هو.

« وخي » ن ابلنواو املفتوحنة ابلفت نة النيت هني كاملمالنة  ،واخلناء املعجمنة املكسنورة منع اليناء املثنّناة
الت تانيّة الساكنة ن مبع  « :ملا » الرابطة  ،أو « إن » الشرطيّة  ،أو « إذا ».
« تؤمر » ن ابلتاء املثنّاة الفوقانيّة املضمومة مع اهلمزة السناكنة  ،مثّ املنيم املفتوحنة منع النراء املهملنة

الساكنة ن مبع  :تقول.
املوح نندة املكس ننورة ابلكس ننرة اإلش ننباعيّة  ،م ننع ال ننالم الس نناكنة  ،مثّ الب نناء
« بيلب ةةايب خ ةةا » ن ن ابلب نناء ّ
املوحنندة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مثّ البنناء املكسننورة ابلكسننرة املمنندودة
ّ
قليال  ،مثّ اخلاء املعجمة املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة
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مر ن مبع  :يف قلبّ.
كما ّ
« إ خةةاه » ن ن ابهلمننزة املكس ننورة  ،مننع الينناء الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ اخلنناء املعجمننة املفتوح ننة
ابلفت ة اإلشباعيّة مع اهلاء املكتوبة اليت ال تظهر يف التل ّفن ن مبع  « :كيل » لالستفهام.
« ندع » ن ابلنون املكسورة  ،فالدال املهملة املفتوحة  ،مع العني املهملة الساكنة ن مبع نعلم.
مرت  ،وكذا « أل ».
إت هى داابر أشر » ّ
املوح نندة املفتوح ننة  ،ف ننالراء
« دب ةةرو » ن ن ابل نندال املهمل ننة املكس ننورة ابلكس ننرة اإلش ننباعيّة  ،مثّ الب نناء ّ
املهملننة املضننمومة  ،مننع النواو الثابتننة خطنّنا ال لفظننا يف حكننم ضننمري الغائننب املفننرد املننذ ّكر ن مبعن :

تكلّم به.

مر بيانه.
« أدوو » ّ

مر بياذا  ،وكذا « وأل ».
« أتر يد برهى وبئ بشم أدوو » ّ

« بيةةه ييةةه » ن ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املكسننورة ابلكسننرة اإلشننباعيّة مننع اهلنناء السنناكنة  ،مثّ الينناء
املثنّاة الت تانيّة املكسورة ابلكسرة املمدودة قليال  ،مع اهلاء الساكنة ن مبع  :يصري ويقع ويت ّقق.
مر بياذما  ،وكذا « وأل ».
« هى داابّ » ّ
« ايبةةؤ » ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مثّ البنناء

املوحدة املضمومة  ،مع اهلمزة الساكنة ن مبع  :ض  ،أي ال جييء وال يقع.
ّ
« هوء » ن ابهلاء املضمومة  ،مع الواو واهلمزة الساكنتني ن مبع  « :ذلّ » و « هو ».
مر بياذما.
« هى داابّ أتر ألدبر وأدز و » ّ

املوح نندة املفتوح ننة ابلفت ننة ال ننيت ه نني كاملمال ننة  ،ف ننالزاي املعجم ننة املفتوح ننة
« بة ةزادون » ن ن ابلب نناء ّ
ابلفت ة اإلشباعيّة اليت تتولّد منها األلف  ،مثّ الدال املهملة املضمومة مع
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الواو اليت تثبة خطّا ال لفظا  ،والنون الساكنة ن مبع  :يف القصد  ،أي يف رأيه وهوا.،
« دبر وهى وىب » مضى بياذا  ،وكذا « أل ».
« اتغوّ » ن ابلتناء املثنّناة الفوقانيّنة املفتوحنة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف  ،مثّ الغنني

املعجمة املضمومة  ،مع الواو الساكنة  ،والراء املهملة الساكنة ن مبع  :ختامل  ،أي ال ختشى.
« م ةةي م ن ةةو » ن ن ابملننيم املكس ننورة ابلكسننرة اإلش ننباعيّة ال ننيت يتولّنند منه ننا الينناء  ،مثّ امل ننيم املكس ننورة
ابلكسرة املطلقة  ،فالنون املضمومة منع النواو السناكنة ن مبعن  :مننه  ،منع تض ّنمنه معن منّنا  ،أي ال
كررت امليم مبع  :من.
ختف منه وال منّا يف قتل ذلّ الكاذب  ،ولعلّه لذا ّ

ف ن ذا عرفننة مننا ذكننر نقننول  :إ ّن املع ن ال كيننيب املسننتفاد مننن ا ايت املننذكورة أ ّن موسننى
هننف عننن هللا تعنناىل ن يف السننفر اخلننامس مننن التننوراة الننذي هننو كنناملث ّ ملننا تقن ّدم مننن ابب التننذكرة ملننن
يسمى مشته ثورى ن :
تق ّدم  ،والتبصرة ملن ّ
وخر  ،وهلذا ّ
أبنّه تعاىل يبعث لّ نبيّا من بنيّ من إخوتّ كمثلي فامسعوا له وأطيعو ، ،وك ّنل منا سنألة منن
عنند هللا اخلننالق يف ا ننورب يف يننوم االجتمنان اننذا القننول ال أقينند يف الطلنب بطلننب مسننان صننوت هللا
الذي هو خالقي  ،وال أرى تلّ الننار الكبنرية والصناعقة املهلكنة بعند  ،وال أمنوت بتأثريهنا  ،و منر
هللا ويقول يل  :أحسننوا فيمنا قنالوا منن عندم طلنب صنوت هللا .وقنال هللا تعناىل  :نبيّنا أبعنث هلنم منن
بننني إخننو م كمثلننّ وأعطننين كالمنني يف فيننه وهننو يننتكلّم معهننم بكن ّنل مننا أوصننيه  ،وأحكننم بننه ن يعننين
بطريننق الننوحي ن إليننه كمننا إىل موسننى  ،ولكننن مننن غننري صنناعقة موحشننة مهلكننة ؛ ييننث أدري أ
ويدري هو من غري إدراك غري مثل كالم أهل النجوى واملشورة  ،كمنا هنو حنال النوحي منن هللا إىل

نيب اننا ابمسنني أ
خننام األنبينناء  ،وقننال هللا تعنناىل  :وكن ّنل مننن ال يسننمع كلمنناض الننيت يننتكلّم ذلننّ النن ّ
النبوة وقصد هوى نفسه يف التكلّم ابمسي مبا ال أوصنيه للنتكلّم  ،أو
أؤاخذ منه وأعاقبه  ،ومن ّادعى ّ
تكلّم ابسم آهلة أخرى فهو واجب القتل.
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وإن خطر ببالّ من أين  ،وكيف نعلم أ ّن ذلّ الكالم ممّا مل يتكلّم به هللا؟
قلة ن يف مقام بيان عالمة يعرمل اا ا ّق والباطل  ،وكون ما ينتكلّم بنه كالمنا ألقنا ،هللا يف فينه ن
نيب ابسننم هللا وال يقننع وال ض  ،كن ّنل ذلننّ ممنّنا مل يننتكلّم بننه هللا  ،بننل
إ ّن كن ّنل مننا يننتكلّم بننه ذلننّ النن ّ

النيب  ،ال ختف منه فاقتله » (.)1
يقصد ،وهو نفسه تكلّم ذلّ ّ
نيب املوعننود ال ب ن ّد أن يكننون صنناحب الش نريعة املسننتقلّة املشننتملة علننى
ويسننتفاد مننن ذلننّ أ ّن النن ّ
األحكننام ا دينندة الالحقننة ن كموسننى ن املسننتلزمة لنسننن مننا تقن ّدم ولننو يف ا ملننة وال بن ّد أن يكننون
نتقبايل النذي يصنري واقعنا
م ّدعيا ّ
للنبوة  ،وننفا عنن هللا ال عنن األصننام واألننداد  ،وننفا للغينب االس ّ

نيب هننو ّمنند بننن عبنند هللا بننال شننبهة ؛ ألننّنه ّادعننى النبن ّنوة ابلتنواتر والضننرورة ،
بعنند إخبننار .،وذلننّ النن ّ
َّ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ُّ ْ ِ
َانالات
وأخف عن هللا ابلبديهة كما يشهد عليه هو قوله تعناىل  :إَن اهلل يأم ُركم أن الذدوا اَ
َ
ِْ
() 2
إَىل أه َلها .
وأخف ابملغيبات النيت صنارت واقعنة بعند إخبارهنا كمنا يشنهد علينه هنو قولنه تعناىل  :فِالإ ْن ل ِ ْ
الم
َ
ُ
ِْ ُ ِ ِْ ُ
ِ
ُِْ ِ ْ ِ ِْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ
() 4
تف ِعلوا ِول ْ تف ِعلوا ( ، )3وقوله تعناىل  :ال يأ ون بَ َِث َل َه ولو اكن بعضهم َْلع ٍ ظ َهالريا
ْ ُِ ِ
ِ
ُ
كْ
اكن ُُمِ َِّ ٌد أِبا أِ ِحد َال ْ
ِ
هلل
ا
الول
س
ر
ال
لك
و
م
ل
جالا
ر
 ،وأنّه ال ننيب بعند ،يف قولنه تعناىل َ :ا
ٍ َ َ َ
َ
َ
ّ
ِ
ن
ِ
() 2
() 5
الات ِم َّ
 ،وواقعننة ك نربالء يف « كهننيعص » فقنند ورد أ ّن « الكننامل » إشننارة إىل
اْل َريالالِّي
ِوخال

نيب
ك نربالء  ،و « اهلنناء » إىل هننالك الع ن ة الطنناهرة للنن ّ
( .) 7
عطشهم  ،و « الصاد » إىل صف ا سني
__________________
( « )1العهد العتيق »  ،سفر التثنية  ، 11 ،ا ية  15ن .22
( )2النساء (.51 : )4
( )3البقرة (.24 : )2
( )4اإلسراء (.11 : )17
( )5األحزاب (.42 : )33
( )2مر (.1 : )19
( « )7االحتجاج »  423 : 2؛ « يار األنوار » ، 171 : 14
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 ،والينناء إىل يزينند  ،و « الع ننني » إىل

.14

ُ ِ
الالر ُ
ت ُّ
وا * َِف
الم * غ َلب َ

االستقبايل ابلنسبة إىل أهنل النروم بقولنه تعناىل :
وكذا اإلخبار الغييب
ِ ّ
ِِْ ِْ
ِ
ْ ِ ِْ ُ ِ
ْ
ُ
ون * ِف ب ْضالع سالن ِ
ِّي ( .)1إىل غنري ذلنّ منن األخبنار
أدىن اَ ْر َض ِوه ْم ََ ْ ِبع َد غل َب َهم ساليغ َلب
َ َ َ َ َ
االستقبايل الذي يع ّد أخبار ،واقعا  ،كما يشهد به التتبّع واالسنتقراء يف التنوارين واألفنوا ،علنى
الغييب
ّ
ّ
وجه التكاثر والتواتر.
نيب ال
فةإن قلةت  :مقتضنى قولنه تعناىل  « :ميقنرب أخهنم » ن أي  :منن بنني إخنو م ن أ ّن ذلنّ الن ّ
ب ّد أن يكون سبطا من أسباجل بين إسرائيل  ،وهو عيسى الذي كان من بين إسرائيل.
كان منهم ومنن أوالد يهنودا ال منن
قلت ّأوش  :إ ّن الضمري عائد إىل بين إسرائيل  ،وعيسى

ُ ِ َّ
ِ
اَّلي ِب ِعالالي َِف
هال
الو َ

إخنو م  ،فن ن كننان هننو املنراد لننزم أن يقننول  :منننهم  ،كمننا قننال هللا تعنناىل :
ُْنن ِ ُِ ُ ْ
ُ
ْ
() 2
اََيِّي رسوال ََنهم .
نيب املوع ننود ال ننذي يوج نند هللا كالم ننه يف في ننه ول ننه األحك ننام املس ننتقلّة
ف ننال إك ننن أن يق ننال  :إ ّن الن ن ّ
أو سيجيء من بين إسرائيل.
هو عيسى
امل الفة ألحكام موسى
ويشهد على ذلّ قولنه  « :م اخ نا » ف نّنه جعنل ينع بنين إسنرائيل يف حكنم الواحند وأضنيف
النيب من غري بنين إسنرائيل كمنا ال
إليهم ما هو مبع اإلخوة  ،فيستفاد منه أنّه ال ب ّد أن يكون ذلّ ّ
هفى على من له أدن إدراك وإنصامل.
الننذي هننو مننن أوالد إمساعيننل الننذي هننو أخ
فتعن ّنني أن يكننون هننو نبيّنننا ّمنند بننن عبنند هللا
إلس اق  ،الذي هو أب ليعقوب املل ّقب إبسرائيل ؛ لتولّدمها من إبراهيم اخلليل.
وا اصننل  :أ ّن كن ّنل مننن تولّنند مننن إسنرائيل مسّنوا ببننين إسنرائيل  ،وكن ّنل مننن تولّنند مننن إمساعيننل مسّنوا

نالنيب املوعنود النذي وعند هللا أن يبعثنه منن إخنوة بنين إسنرائيل ن ال مننهم ن ال بن ّد أن
ببين إمساعينل  ،ف ّ
يكون من بين إمساعيل ويكون كموسى صاحب

__________________
( )1الروم ( 1 : )32ن .4
( )2ا معة (.2 : )22
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تكلّم من هللا  ،وصاحب الشريعة املستقلّة  ،واألحكام النيت هني مبايننة ألحكنام موسنى يف ا ملنة ،
حن ّ تكننون أحكامننا علننى حنندة ن كمننا يسننتفاد مننن ا ايت املننذكورة ن وهننو نبيّنننا ّمنند بننن عبنند هللا
ابلبديهنة ،
نيب مثنل موسنى يف الرتبنة والشنريعة املسنتقلّة غنري،
؛ إذ ليس من بين إمساعيل ن ّ

كما تشهد به التوارين واألخبار املتكاثرة.
نيب املوعننود ممنّنن جيننيء بعنند ذلننّ ن مننع أ ّن النصنراين املعننارك ال يقننول بننه
واحتمننال كننون ذلننّ النن ّ
نيب لنو كنان غنري نبيّننا وكنان نبيّننا كناذاب لوجنب علنى هللا إبطالنه ،
وهو إبطال له ن مندفون أب ّن ذلنّ الن ّ
فعدم اإلبطال يوجب إبطال ذلّ االحتمال.
كمننا حكنني عننن كتنناب أرمينناء  ،يف الفصننل الثننامن والعشنرين  :أ ّن صننبا ،بننن عننزور ن الننذي كننان
نصننر علننى أعننناقهم  ،فننأمر أرمينناء
نبيّننا ص ن ّديقا ن اف ن ى علننى هللا أننّنه رفننع مننا أوعنند مننن غن ّنل خبننة ّ
بتكذيبه  ،وأنّنه إنوت يف تلنّ السننة  ،ومنات ( .)1منع أ ّن وجنود العالمنة ن أعنين اإلخبنار ابلغينب منع

وقوعه بعد اإلخبار ن يقتضي ا ّقيّة وبطالن ذلّ االحتمال.
عمنا عندا ، ،فبعند
واذا يظهر جواب آخر عن أصل الس ال  ،ف ّن إثبات شيء لشيء ال ينفينه ّ
وجنود اإلخبننار ابلغينب علننى وجنه التطننابق للواقننع بكنم ي ّقيّننة امل نف كائنننا منن كننان  ،يكننم ا ايت
املذكورة يف التوراة.
واثنيا  :إنّه ورد يف الفصل الرابع والثالثني آخر فصنول السنفر اخلنامس ن آخنر التنوراة األصنليّة ن منا
نيب مثل موسى يف الرتبنة والنتكلّم معنه بنال واسنطة ( .)2فيجنب
ّ
يدل على أنّه ال جييء يف بين إسرائيل ّ
يف الرتبنة والنتكلّم معنه بنال واسننطة منن غنري بنين إسنرائيل ،
نيب املماثنل ملوسننى
أن يكنون ذلنّ الن ّ

وا ية املشار إليها ابخل ّ العفي الذي يكتنب بنه التنوراة هنذ ،ا ينة
أو من إخو م  ،وهو نبيّنا
وابخلن ّ العننريب الننذي يكتننب بننه القننرآن هننذ « : ،وألقننام يب عننودد ابس نرائيل كموشننه أشننر ينندا عننو
أدو ي انيم
__________________
( « )1العهد العتيق »  ،كتاب إرميا  ،الباب  ، 21ا ية .15
( « )2العهد العتيق »  :السفر اخلامس ( تثنية )  ،الباب  ، 34ا ية .12
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إل انيم » ( .)1ف ّن هذ ،ا ية من هللا تعاىل بال خالمل.
نيب الننذي
نعنم  ،اختلفنوا يف أ ّن امل ننف انا هننل هننو موسنى عننند قننرب موتنه  ،أو يوشننع بننن ننون النن ّ
نيب املوعننود لننيس عيسننى
نّ أ ّذننا تن ّ
كننان وصننيّه بننال فصننل بعنند موتننه بننال فصننل؟ وال شن ّ
ندل علننى أ ّن النن ّ
فتدل على فساد اعتقناد النصنراينّ املعنارك املن ّدعي أبنّنه
الذي كان من بين إسرائيل من ذريّة يهودا ّ ،
عيسننى  ،فيكننون غننري ،الننذي ّادعننى النبن ّنوة  ،وأخننف عننن هللا  ،وأخننف ابلغينب االسننتقبايل الننذي صننار
.
واقعا  ،وهو نبيّنا ّمد بن عبد هللا
مر بيان كلّها إالّ « يداعو » و « انيم » :
بيان ذلّ  :أ ّن األلفا ّ
و « يداعو » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة  ،والدال املهملة املفتوحة اإلشباعيّة اليت تتولّد منهنا
األلف  ،مثّ العني املهملة املضمومة مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع  :لعلمه  ،من اإلعالم.
« اپنيم » ن ابليناء املثلّثنة الت تانيّنة العفيّنة  ،املفتوحنة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف ،

ضم « إل » ن بكسنر
مثّ النون املكسورة مع الياء الت تانيّة  ،وامليم الساكنتني ن مبع  :الوجه  ،وبعد ّ
اهلمزة ن مبع  « :على »  ،يكون مبع املشافهة.
نيب مثنل موسنى ينتكلّم معنه هللا ابملشنافهة ،
ّ
فتدل ا ية املزبورة على أنّه ال جييء من بين إسرائيل ن ّ
كمننا
فيجننب أن يكننون مننن غننري ،ممنّنن لننه عالمننة الصنندق املننذكورة وهننو نبيّنننا ّمنند بننن عبنند هللا

مر.
ّ

النيب املوعود لعلّه من أوالد « عسو » أخي يعقوب املتولّد معه توأمني.
فإن قلت  :إ ّن ذلّ ّ
قلةةت  :مننع أننّنه مل جيننئ مننن نسننله أحنند ين ّدعي ذلننّ  ،وال إكننن إمهننال العبنناد الننذين الهننم ّمنند

نيب
بن عبد هللا
على دينه ن على تقدير كذبنه ن أ ّن « عبنداي » ،الن ّ
منقرك النسل  ،وأنّه مل يبق منه أحد.
__________________
( )1املصدر السابق.
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أخنف عنن هللا أ ّن عسنو

وصورته ابخل ّ العفي هذا :

وابخلن ّ العنريب صنورته هنذ « : ،وهنااي ،بينة يعقننوب ا ربنة يوسنف هلنااب ،وبينة عسنو لقننش
ودالقو ابهم واخالوم وأليه يه ساريد لبية عسوكي ادو ى دبر ».
مر بيانه.
بيان  « :وهاايه » قد ّ
املوحدة املكسورة مع الياء املثنّاة والت تانيّة اليت تثبنة خطّنا ال لفظنا  ،منع التناء
« بيت » ن ابلباء ّ
املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ن مبع البية.
نيب معننرومل  ،ولكننن مننن غننري ظهننور ال نواو يف العننفي  ،وكننذا مننع فننت العننني
« يعقةةو » اسننم لنن ّ
املهملة.
مر.
« إش » ن بكسر اهلمزة مع الشني املعجمة الساكنة ن مبع النار  ،كما ّ

مر.
و « بت » ّ
« يوسل » ن ابلياء املضمومة من غري ظهور الواو  ،والسني املهملنة املكسنورة منع الفناء السناكنة ن
لنيب معرومل.
اسم ّ

« عاابه » ن ابلالم املكسورة  ،فاهلاء املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة اليت يتولّد منهنا األلنف  ،مثّ البناء
املوحنندة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف .مننع اهلنناء الثابتننة خطّننا ال لفظننا ن مبعن
ّ
اللهب.
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مر.
و « بيت » ّ
« عسةو » ن ابلعنني املهملنة املكسنورة  ،والسنني املهملنة املفتوحنة اإلشنباعيّة  ،منع النواو السناكنة ن
اسم ألخي يعقوب.
« لقةةش » ن ن ابلننالم املفتوحننة املمالننة  ،والقننامل املفتوحننة  ،مننع الشننني املعجمننة السنناكنة ن مبع ن
األجزاء الدقيقة ا افّة من هو ا شيش اليت يقال هلا ابلفارسيّة  « :خاشاك ».
« ودالقواب » ن ابلواو املفتوحة  ،فالدال املهملة املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة اليت تتولّد منها األلنف
يتلهب.
لفظا ال خطّا يف التوراة  ،مع الالم الساكنة  ،فالقامل املضمومة مع الواو الساكنة ن مبع ّ

املوحدة املفتوحة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف  ،مثّ اهلناء املكسنورة
« ابهم » ن ابلباء ّ
 ،مع امليم الساكنة ن مبع ام وفيهم.
« وأخ ةةالوم » ن ن ابلن نواو املفتوح ننة ابلفت ننة الطويل ننة  ،ف نناهلمزة املفتوح ننة ك ننذلّ  ،فاخل نناء املفتوح ننة
ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف  ،مثّ النالم املضنمومة  ،منع النواو واملنيم السناكنتني ن مبعن
وأكلوهم وأحرقوهم.
مر بيانه مبع وال إكن.
« وشيه يه » ّ
« ساّيد » ن ابلسني املهملة املفتوحة ابلفت ة اإلشباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف  ،مثّ النراء املهملنة
املكسنورة منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة  ،والندال املهملنة السناكنتني ن مبعن ا ثّنة أي أحند منننهم  ،وذي
نفس منهم.
مر بياذا.
« لبيت » ابلالم املفتوحة ، .و « بية » ّ

مر.
« عسو » ّ
« كي » ن ابلكامل املكسنورة  ،منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة ن مبعن النالم التعلينل  ،أو « ملنا
ّ
» الرابطة  ،أو مطلق الرب هو « كه » يف الفارسيّة.
مر بياذما مبع حيث قال هللا تعاىل.
« أدوو دبر » ّ
واملع ال كييب املستفاد من تلّ املفردات أنّه يصري أوالد يعقوب كالنار ،
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نامل  ،و خننذ تلننّ النننار واللهننب ذلننّ
وذريننة « عسننو » كا شننيش ا ن ّ
وذريننة يوسننف كاللهننب ّ ،
ّ
الذي كالوقود من ا طب  ،و لكانه وةرقانه ووكالنه كما وكل الننار ا طنب  ،يينث مل يبنق ذو
نفس من نسل « عسو » حيث تكلّم هللا به  ،فيسنتفاد منن تلنّ ا ينة عندم بقناء نسنل « عسنو »
نيب املوعنود منن نسنله  ،فتع ّنني كوننه منن غنريهم ممّنن يكنون
وانقراضهم فلنم يبنق احتمنال كنون ذلنّ الن ّ
ذرينّنة إمساعيننل الننذي يكننون مننن إخننو م ولننو دنناقا  ،مننن جهننة تع ن ّذر ا قيقننة وأقننرب اانناقات ،
مننن ّ
.
وكونه من له العالمة املذكورة وهو ّمد بن عبد هللا
وممّا ذكر يظهر أ ّن من جاء بعد موسى من أنبياء بين إسرائيل ن منع اإلخبنار ابلغينب االسنتقبايل

نيب
نيب النذي أخنف بواقعنة كنربالء وهوهنا كمنا سنيأض ن لنيس ذلنّ الن ّ
النذي صنار واقعنا ك « هنيال » الن ّ
املوعود  ،منن جهنة عندم إجيناد هللا كالمنه يف فنيهم  ،وعندم كنوذم ذوي األحكنام ا ديندة منع كنوذم
نيب مثنل موسنى
من بين إسرائيل الذين أخف هللا بعدم ديء مثل موسى منهم مع إخبنار ،أب ّن ذلنّ الن ّ
.
إنكننار لنندينهم وكتنناام كمننا ال هفنني علننى مننن
واب ملننة  :ف نكننار اليهننود والنصننارى لنبيّنننا
حق ] ( )1كثنري منن ابب اللجناج واالعتسنامل
الحن ما ذكر من آايت التوراة كما بيّننّا  ،فهو يف [ ّ
واخلروج عن اإلنصامل واتّبان اهلوى ونالفة هللا.

فإن قلت  :إكن عند ال اإلخوة على أوالد إمساعيل الها على إخوته من سنائر أوالد إبنراهيم
ن
اخلليل  ،فقد حكي أنّه كان له غري إمساعيل وإس اق أوالد ستّة من قطنورا ،منقطعنة إبنراهيم
 :قمران  ،ايفشان  ،مدان  ،مداين  ،يشباق  ،شوو أيضا.
قلت ّأوش ن مع أنّنه أيضنا ينفني منراد ذلنّ النصنراين املعنارك ن  :إ ّن مقتضنى منا ذكنر منن ا ايت
التوراتيّننة أ ّن مننن ّادعننى النبن ّنوة مننن هللا  ،وأخننف ابلغيننب االسننتقبايل الننذي صننار واقعننا فهننو حن ّنق جيننب
إطاعته والسمان منه  ،وأ ّن ترك ذلّ يوجب امل اخذة

__________________
( )1كذا يف األصل.
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كان كذلّ  ،فيجب إطاعتنه والسنمان مننه ك ّنل منا ّادعنا،
اإلهليّة كما تق ّدم  ،وقد بيّننّا أ ّن نبيّنا
نيب بعدي » .فال يبقى لالحتمال املذكور سبيل.
 ،ومنه أنّه  « :ال ّ
واثنيةةا  :إننّنه حكنني إفننادة التننوراة نفنني ذلننّ االحتمننال أيضننا  ،فننال يكننون ذلننّ االحتمننال إالّ مننن

األول من التوراة أنّه أبعد السنتّة املسنطورين
اللجاج والعناد  ،ف نّه حكي عن إبراهيم
يف السفر ّ
إىل بننالد املشننرق بعنند أن مننتّعهم مننا يكتفننون بننه  ،وال ين ّدعون اإلرث بعنند ، ،وأننّنه مل يكننن عننند وفاتننه
ك ن ننان أع ن ن ّنز أوالد ، ،فيك ن ننون م ن ننن نس ن ننل احملب ن ننوب ال
إالّ إمساعي ن ننل وإسن ن ن اق  ،وأ ّن إمساعي ن ننل
املبغوك.
نب
واب ملننة  :فيظهننر ممّنا ذكننر أ ّن إنكننار نبن ّنوة نبيّنننا
لننيس غالبننا إالّ مننن العصننبيّة  ،أو حن ّ
الرائسة ف ّذا بعد مالحظة ما ذكر تكون كالشنمس يف رابعنة النهنار  ،بنل أظهنر منن الشنمس وأبنني
مننن األم ننس ؛ ف ن ّ أوض ن نا برهاذننا  ،وش ننيّد بنياذننا  ،وأحكمن ننا أركاذننا  ،وأورقن ننا أغصنناذا ب ننذكر

كل فرقنة  ،ليهلنّ منن هلنّ عنن بيّننة وبينا منن ح ّني عنن بيّننة  ،فلنم يبنق
األدلّة العقليّة والنقليّة عند ّ
للمنك نرين ننيص  ،بننل ج نندوا اننا واسننتيقنتها أنفسننهم  ،ولقنند حن ّنق القننول علننى أكثننرهم فهننم ال
ي منون  ،فال إفادة يف الزايدة ف ّذا إعادة أو كاإلعادة.
ِ
ِ
ِ ُّ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِْ
فينبغي بعند ذلنّ أن يقنال  :يا أي ِها الاك َف ُرون * ال أعبُ ُد َا تعبُ ُدون * ِوال أنتُ ْم اعبَ ُدون َالا
ِ

ِ

ِ

ِْ

ِ

ْ
ِ ْ ُّ
ْ
ِ
ٌ
ُ ْ ُ ُ
ك ْم ِو َ ِِل َديال َ ( )1كمنا
أعبُ ُد * ِوال أنا اعبَد َا عبِدت ْم * ِوال أنتُ ْم اعبَ ُدون َا أعبُ ُد * لكم َدين
أن يقول يف جواام ذلّ  ،فالعاقل تكفيه اإلشنارة وا اهنل ال تفينه العبنارة  ،ومنن مل
أمر نبيّنا
يستضئ ابملصبا مل يستضئ ابإلصبا .

مثّ اعلننم أ ّن اعننة مننن الفضننالء الننذين عاصننر هم  ،وغننريهم أفننادوا يف مقننام ا نواب عننن شننبهة
ذلّ النصراينّ املعارك أجوبة كثرية ينبغي اإلشارة إىل بعضها  ،فأقول :

__________________
( )1الكافرون  1 : )129( :ن .2
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[ ما أفاده الفاضل الكاتاين يف مقام الر ّد على النصراين ]

الرد على ذلنّ النصنراينّ النذي أورد
منهم  :العامل الرّابين  ،الفاضل الكاشاين حيث أفاد يف مقام ّ
ما أشر إليه  ،مع جوابه أمور :
نبوة نبيّنا
على ّ
منهةةا  « :أ ّن نننون اإلنسننان الننذي هننو أشننرمل أن نوان األك نوان منندينّ ابلطبننع  ،تنناج إىل التم ن ّدن
واالجتم ننان يف املدين ننة واملك ننان  ،ورف ننع ك ن ّنل اج ننة غ ننري ،يف الغ ننذاء  ،واللب نناس  ،واملس ننكن  ،ودف ننع
األسننقام ابألدويننة البسننيطة  ،أو املرّكبننة وأمثننال ذلننّ مننن أمننور املعننا واملعنناد  ،وحيننث كننان ال ّكننب

مننن القننوى البهيميّننة السننبعيّة وامللكيّننة موجبننا للتشنناجر وا نندال  ،والقيننل والقننال  ،والننزان والقتننال ،
وذننب األم نوال  ،وأسننر النسنناء واألطفننال  ،وهننو ذلننّ مننن أسننباب االخننتالل  ،كننان الننالقم علننى
عمنا يننايف
ا كيم املتعال يكم صري العقل من تعيني مقنّن القوانني  ،الرادن لالضم الل  ،حنذرا ّ
الغننرك مننن خلننق العننامل السننافل والعننال  ،وذلننّ يف كمننال الظهننور وأظهننر مننن الشننمس وأبننني مننن
اس اخلمنس  ،مضنافا إىل إ نان ينع أهننل امللنل علنى بعنث الرسننل
األمنس  ،بنل كأنّنه سنوس اب نو ّ
وإننزال الكتننب لإلرشنناد إىل السننبل والتكنناليف املعاشننيّة واملعادينّنة الننيت ال إكننن بياذننا إالّ مننن قبننل هللا
بلسان رسول من هللا  ،كما ال هفى » (.)1
« واإلي نراد ن أب ّن نصننب ال نرئيس إّّنننا بتنناج إليننه عننند عنندم اإلحاطننة وعنندم الننتم ّكن علننى حفننن
الكل بنفسه  ،و ّأما ابلنسبة إىل العامل القدير احملني املسنلّ علنى الك ّنل فنال ن مندفون أب ّن الننقص منن
ّ
القابننل ؛ لعنندم قابليّننة الكن ّنل للتل ّقنني مننن هللا بننال واسننطة كمننا هننو املشنناهد احملسننوس املعلننوم ابلوجنندان
عمننا ينننايف الغننرك مننن الصنننع
والعيننان  ،فننال ب ن ّد مننن ال نرئيس املطننان الرافننع للقتننال والن نزان ؛ حننذرا ّ

واإلبدان وهو االستعداد لنعيم ا خنرة امل تّنب علنى املعرفنة والطاعنة املوقنوفتني علنى نظنم أمنر املعيشنة
 ،وقد اع مل مبا ذكر النصراينّ املشار إليه ابلنسبة إىل أمثال موسى وعيسى  ،والتوراة

__________________
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واإلجنيل  ،وإن أنكر ،الزنديق » (.)1
ومنهةةا  « :أننّنه إذا تعلّننق مشنني ة هللا إبرسننال رسننول إىل قننوم  ،وأمننرهم إبطاعتننه ال ب ن ّد مننن إعطنناء
عالمة دالّة علنى صندق ذلنّ الرسنول  ،فيهلنّ منن هلنّ عنن بيّننة وبينا منن ح ّني عنن بيّننة  ،ولن الّ

حجننة  ،فللننه ا ّجننة البالغننة  ،وتلننّ العالمننة هنني املعجننزة املصن ّدقة  ،كثعبننان
يكننون للننناس علننى هللا ّ
موسى  ،وإحياء عيسى.
نيب مننن مل ي ن من بننه ،
وقنند صن ّنر بننذلّ يف كتنناب مننن كتننب مخسننة للتننوراة حيننث قننال  :سننيأض نن ّ
وأنّنه ح ّنق؟ قنال  :إنّنه يعند شني ا فنانظروا إن وعند ،
نيب
انتقم مننه  ،فقنالوا هنم  :تعنرمل ذلنّ الن ّ

إن حصل آمنوا به  ،وإالّ فال  ،فجعل اإلخبار ابلغيب من املعجزة.
وتوهم عدم الفرق بني املعجزة وبني هو الس ر والشعبذة ن ممّا يثبة بنه هنو النب ّنوة ن فاسند ؛ فن ّن
ّ
ابدعنناء  ،هننو النبن ّنوة املمكنننة علننى وجننه املطابقننة ملننا
املعجننزة أثننر عجيننب واقعنني خننارق للعننادة مقن ن ّ
واقع عليه املطالبة  ،فال إكن التعلّم ابلكسب والرايضة  ،خبالمل غريها كالس ر والشنعبذة ف نّنه ممّنا
إكن تعلّمه ابلكسب والرايضة.
ابدعناء هنو النب ّنوة املمكننة جينب علنى
وقد يت ّقق يف ضمن اخليايل غري الواقع  ،مع أنّه لنو اقن ن ّ
حج ننة  ،ف ننال يت ّق ننق االق ن ان واملطابق ننة كم ننا ه ننو يف ص ننورة
هللا إبطال ننه ل ن الّ يك ننون للن نناس عل ننى هللا ّ
اإلتينان مبننا هننو غننري ّنل املطالبننة  ،كشننفاء األعمننى عنند مطابقننة إنطنناق ا منناد وهنو ،ممنّنا هننو خننارق
مادة الشبهة بال شبهة.
العادة  ،فالفرق واض عند عدم من له أدن مسكة  ،فتن سم ّ
وكذا متاق املعجزة عن األرك والكرامة  ،ككسر بناء كسرى  ،وغنور مناء سناو ، ،ومخنود الننار ،

وهوها من خوارق العادة.
__________________
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وبعبننارة أخننرى املعجننزة اخلارقننة للعننادة املقن ن ابلت ن ّدي املطننابق للنندعوى  ،ومطلننوب اخلصننم غننري
خاصة  ،وال امل تّب على سبب ظاهر  ،ويسنت يل صندور ،عنن الكناذب
املقصور على أمر أو أمور ّ
 ،بل جيب على هللا إبطاله » (.)1
العامننة سننيّد األنبينناء
ومنهةةا  « :أ ّن النندليل علننى ثبننوت الرسننالة ّ
اخلاصننة لصنناحب الرائسننة اإلهليّننة ّ
أمور :
ّمد بن عبد هللا
األول  :أ ّن هللا بعنث رسننوال واجنب اإلطاعننة لعبناد ،أم ال؟ ال سننبيل إىل الثنناين ابتّفناق الفنريقني ن
ّ
األول  ،فنقنول  :إ ّن ذلنّ الرسنول ّإمنا ممّنن اشنتهر ّادعناؤهم
مع أنّه خالمل اللطنف الواجنب ن فتع ّنني ّ

أو غريهم ممّن ال يعلم؟
ك براهيم وموسى وعيسى و ّمد
األول  ،فنقنول  :إ ّن ذلنّ
ال سبيل إىل الثاين ابتّفاق الفريقني ن مع أنّه تكليف مبا ال يعلم فتع ّنني ّ
املبعوث الذي وجب إطاعته ّإما كلّهم  ،أو بعضهم  ،ال دليل إىل الثاين  ،إن كنان املنراد هنو النبعض

ال على التعيني ابالتّفاق  ،مع أنّه مثبة للم ّدعى.
وإن كننان املنراد هننو الننبعض املعن ّنني فنقننول  :إ ّن التعن ّنني بنندون النندليل خننالمل االتّفنناق فننال بن ّد مننن
النندليل  ،فنقننول  :إن كننان لكن ّنل دليننل ف ّمننا أن يكننون ا ن ّنق مننع الننبعض دون بعننض  ،أو يكننون مننع
فتعني الثاين .وحين نذ ال هلنو ّإمنا أن يكنون الك ّنل ممّنن جينب طاعتنه
األول ابطل ابلبديهة ّ ،
الكل  ،و ّ
ّ
األول ابطن ننل ابلبديهن ننة ؛
علن ننى الكن ن ّنل علن ننى وجن ننه التش ن نريّ  ،أو علن ننى وجن ننه ال تين ننب والتوقين ننع  ،و ّ
نأخر املتقن ّدم ن مضننافا إىل التننناقض والنسننن ن فتعن ّنني ح ّقيّننة الكن ّنل علننى
السننت الة وجننوب طاعتننه املتن ّ
ّادعنى النب ّنوة املمكننة ،
ال تيب والتوقيع يسب الزمان .ومن املعلوم أ ّن نبيّنا ّمد بنن عبند هللا
وأتننى ابملعجننزة املص ن ّدقة أكثننر مننن أن ةصننى كمننا سننطرت يف الكتننب والرسننائل علننى وجننه التظننافر
والتواتر اللذين ال ب ّد فيهما من االلتفات والت لية  ،بل هي أظهر ممّا حكى اليهود من معجزات

__________________
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موسى  ،والنصارى من معجزات عيسى  ،فيجب تصديقه وإطاعته كتصديقهما وإطاعتهما » (.)1
ممّننا اتّف ننق علي ننه املس ننلمون والنص ننارى  ،وإطاع ننة ّم نند
« فة ةةإن قلة ةةت  :إ ّن إطاع ننة عيس ننى
ممّا اختلفوا فيه وال جيوق اختيار امل تلف فيه مع وجود املتّفق عليه.

قلةةت  :إ ّن الننزان يف إطاعننة أهننل هننذا الزمننان  ،ومل يقننل أحنند مننن املسننلمني بوجننوب إطاعننة هننذا
فهننذا غلن شننئ
 ،بننل يقولننون يرمتهننا  ،ونسننن دينننه  ،ووجننوب طاعننة
الزمننان لعيسننى
من عدم ةرير ّل النزان.
صن ّنر ابنتهنناء قمننان
فن ّن ّمنندا
اعن مل بنبن ّنوة عيسننى
ومثلننه شننبهة أ ّن ّمنندا
عيسى يف أمثال هذا الزمان  ،ف ن أق ّنر عيسنى أب ّن ّمندا ن النذي ض ويقنول بنذلّ ن ح ّنق ورسنول ،
وإالّ فال.
فن ن نص ّدقه بتصديق ّمد
وا اصننل  :أ ّن عيسننى كننان رسننوال علننى أهننل قمانننه وأمثالننه  ،والننزان يف أهننل قماننننا  ،فننال جيننري
نبوة نبيّنا ؛ الهصنار دلينل ا جيّنة علنى
فيه االستص اب أيضا  ،مع أ ّن حجيّته موقوفة على ثبوت ّ
الص ي يف النقل عن أمنائه » (.)2
مضافا إىل أنّه مدرك غري علمي فال يص ّ ابتناء املسألة العلميّة عليه.
النب ن ّنوة املمكن ننة وأت ننى ابلق ننرآن ال ننذي ه ننو معج ننزة  ،ف نّننه طل ننب
واب مل ننة ّ :ادع ننى ّم نند
ِْ

ْ

ِْ

ْ

ْ

املعارضنة بقولنه  :فأ ُوا ب ُس ِ
ُ ِِ
ور ٍ ََ ْ ََثله ( )3و فأ ُوا ب ِع ْ ُ ِ
الات ( )4وهنو
ََ
ي سو ٍر ََث َل َه َفَت ٍ
َ
َ َ
رد ،ونفينه ،
ذلّ  ،ومل يقدر أحد من الفص اء البلغاء على اإلتيان مبثلنه ن منع كمنال حرصنهم علنى ّ
يينث إ ّذنم ن بعند عجنزهم عنن املقابلنة اب نرومل ن ارتكبنوا املقاتلنة ابلسنيومل  ،وال رينب أ ّن ك ّنل أمنر

النبوة املمكنة  ،وطلب
أتى به م ّدعي ّ
__________________
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املعارضة ابإلتيان مبثله  ،ومل يقدر أحد عليه ن مع كوذم يف صدد ،ن فهو معجزة وإن كنان منن األمنور
السهلة  ،مع أ ّن القرآن كان يينث مل إكنن وال إكنن اإلتينان مبثلنه يف الفصناحة والبالغنة وا نالوة ،
وعنندم االنزجننار مننع كثننرة الننتالوة  ،واالشننتمال علننى ا قننائق والنندقائق واملطالننب العاليننة واملضننامني
اص السن ننور وا ايت ،
الكامل ننة  ،يين ننث يعج ننز عن ننن إدراكهن ننا الف ننول  ،ويف االشن ننتمال عل ننى خ ن نو ّ
وحصننول الش ننفاء ع ننن األم نراك اننا  ،وقص ننص األنبي نناء وغ ننريهم مننن غ ننري تعلّننم  ،واالش ننتمال عل ننى
املغيّبات وهوها.
مضننافا إىل اتّصننافه ابلصننفات ا سنننة  ،واألخننالق ا ميلننة  ،واألعمننال املست سنننة  ،واألق نوال

املطبوعة وكون مدفنه ومدفن أوصيائه ّل ظهنور الكرامنات واسنتجابة الندعوات  ،كمنا هنو املشناهد
() 1
ملن حضر يف املشاهد.
الثةةاين  :أ ّن إرسننال الرسننل لننيس إالّ لإلرشنناد ورفننع الضنناللة عننن العبنناد كمننا يف األقمنننة السننابقة ،
شّ أ ّن ظهور الطغيان والكفر والعصنيان كنان قبنل بعثنة خنام األنبيناء أكثنر منن ينع األقمننة ،
وال ّ
داعيا إىل ا ّنق مانعنا عنن الكفنر منع ّادعناء
فكان بعث الرسول يف قمانه القما ومل يكن غري،
() 2
النيب اب ّق.
ّ
النبوة  ،فهو ّ
م ننع ذك ننر أوص ننافه
الثالةةةث  :يف أنّننه أخ ننف ي ننع كت ننب األنبي نناء الس ننابقني مبج ننيء نبيّن ننا

وعالئمنه  ،كمنا قنال هللا تعناىل :
ْ ْ

ْ ُ ن َّ َّ
ِ ِ ُ ْ
َّ ِ ِ َّ ُ ِ َّ ُ ِ
الول َّ
اْل َّ
ن ُدونالاله َِكتُوبالالا
ي
اَّل
اَّليالال يت َبعالون الرسال
َ
الِب اَِّم َ َ
َ

ِْ ُ ْ
َّ ْ ِ
يل (.)3
اْل َ
َعندهم َِف اَّورا َ و َ
ْن َ
ْ ِ
ِ ن ُِ ُ
ْ
ِْ ُ ْ ُ ِ ن ُ ِِْ ِ
ِ ْ ُ ِِِْ ِ
ِّي يِد َّي
هلل َإِلكم مصدقا َِلا ب
وقال َ :إذ قال َعيَس اب مر م يا ب َِن َإِسا َئيل َإِّن رسول ا َ

اَّ ْورا ِو َُرِ نيا ُ ب ِر ُسول يِأِْت َ ْ ِب ْعدي ْ
اس ُِ ُه أِ ْ ِ
ْح ُد (.)4
ٍ َ َ
ََ ِ َّ َ
َ
َ
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ُ

َّ

ْ

ِ

ُ

ِ

ِ

ُ

ِ

ْ ِ
ِ ْ ُِ
ِ ِْ ُ
ون أبْ ِ
ناء ُه ْم (.)1
تاَ يع َرفونه كِا يع َرف
ك
وهلذا قال :
َ
اَّلي د يناه ُم ال َ
() 2
.
نبوة نبيّنا
واب ملة  :أخف هللا تعاىل يف آايت كثرية من التوراة مبا ّ
يدل على ّ
منها  :ما قال إلبراهيم اخلليل بقوله  :وليشنم ل ن إىل قولنه ن كنادل  ،كمنا بكنى يف موضنع آخنر.

وفيه ما فيه.
ومنهةةا  :غننري ذلننّ مننن آايت التننوراة األصننليّة واإل اقيّننة  ،وا ايت الزبورينّنة  ،وا ايت اإلجنيليّننة ،
بننل مننن كتنناب جاماسننب ا كننيم املعننرومل ب ن « قننند اقننند » الننذي يقننال لننه  :أسنرار العجننم  ،وفيننه
اسننت راج أحنوال ا نوادث ا تيننة وإخفنناء اانوس  ،ولكننن وجنند بعضننه العالّمننة االسنني وبكننى
يبني أحوال األنبياء وامللوك  ،وعن أحوال خام األنبياء  ،وأنّه منن العنرب يظهنر
فيه عن قردشة ما ّ
بني جبال م ّكة  ،وأنّه يركب كقومه على الناقة.
إىل غري ذلّ من الفاهني النيت يف ماميّنة بعضنها إشنكال منن مالحظنة منا ذكنر  ،ولكنن بعضنها

جيّد وإن كان مع التكرار واإلطناب.

() 3

[ ما أفاده بعض املعاصرين يف جوا النصراين ]

ومةةنهم  :بعننض الثقننات مننن الفضننالء املعاصنرين  ،ف ننّنه أفنناد يف جنواب النصنراين املشننار إليننه  :أ ّن
يف مواضنع منن التنوراة واإلجنينل ن مضنافا إىل
هللا تعناىل أشنار إىل نب ّنوة نبيّننا ّمند بنن عبند هللا
إخبار بعض أنبياء بين إسرائيل ن وقال ما حاصله :
األول من التوراة يف ا نزاء املعنرومل ب ن « خلل نا » بعند منا من ّ اخللينل
« أنّه تعاىل قال يف السفر ّ
بعد تولّد إمساعيل إكرامه تعاىل عليه  ،هذا الكالم  :وليشماع ل اعتي ا هيننه بنرخيت أوتنو وهفنرييت
أوتو وهربييت أوتو مبأدمأد شنيم عاشار
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نسي يم يوليد ونتتيو لغوي كادول ».
بيان ذلك أ ّن :

« يشماعئل » اسم إمساعيل.
و « مشعتيخا » مبع استمعتّ ومسعتّ.
و « هينه » للتنبيه.
و « برخيت أوتو » مبع أابركه.
أصري ،صاحب الثمر والولد وأنبة منه.
و « هفرييت أوتو » مبع
ّ
و « هربييت أوتو » مبع أكثّر ،كثريا.

كمننا عننن كتنناب دانيننال وهننو ،ممنّنا هننو مننن الكتننب املعتننفة عننند
واملنراد « مبأدمننأد » ّمنند
اليهود  ،مضافا إىل كوذما منوافقني يف العندد يسناب ا منل  ،فن ّن كنالّ منهمنا يسنب العندد اثننان
وتسعون كما ال هفى.
« وتينم عاتاّ » مبع اثين عشر.
و « نسيئيم » مبع كبري معصوم مل يصدر منه خطأ  ،صادق صاذ كامل ما ينطق عن اهلوى.
و « يوليد » مبع يلد.
و « نتتيو » مبع نعطيه.
و « لغو » مبع الكبري  ،أو الطائفة.
() 1
و « كةةادول » مبع ن كثننري الكننف والعظننم  ،فنناملع أ ّن هللا تعنناىل قننال إلب نراهيم [ إلمساعيننل ]
امسعتّ أن أابركه وأنبنة مننه وأكثنر ،كثنريا وأص ّنري ،كثنري الثمنر .مب ّمند اثننا عشنر منن شنرفاء النناس ،
ص ّديقون معصومون يتولّدون منه ونعطيهم جالله  ،أو طائفة عظيمة.

__________________
( )1كذا يف األصل.
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األئمنة االثننا عشنر ،
وقد حكى عن يع منن أسنلم منن اليهنود أ ّذنم قنالوا  :إ ّن االثنين عشنر هنم ّ
أئمة [ اإلمام ] (.)1
بل عن بعض تفاسري اليهود العنود  ،وعن بعض نسن التوراة غري الناقصة ذكر ّ
وما حكي عن بعض أهل اللجاج مننهم منن النه علنى االثنين عشنر منن أوالد إمساعينل  ،ومننهم
فنناالثين
نيب املنندفون يف السننلطانيّة  ،فمننردود أب ّن « مأدمننأد » يف التننوراة اسننم ّمنند
قينندار النن ّ
األئمننة االثنننا عشننر  ،مضننافا إىل عنندم ة ّقننق االثننين عشننر العظننام
عشننر النذين مننع ّمنند
هننم ّ
األئمة االثين عشر.
الكرام من أوالد إمساعيل إالّ ّ
نوهم عنندم ة ّقننق مننا وعنند هللا إب نراهيم مننن إعطنناء ّمنند واالثننين عشننر وكونننه بعنند ذلننّ أعننين
وتن ّ
صنناحب الزمننان ن أو كننوذم مبعننوثني إىل غننري بننين إس نرائيل  ،أو كننوذم مننن السننالطني ال النبيّننني ن
ندل علنى أنّنه
مدفون أب ّن صاحب األمر عندهم من أوالد داود وهو من إسرائيل  ،والكنالم املنذكور ي ّ
نوهم كننون
أئمتنننا
مننن بننين إمساعيننل ولننيس مننن بننين إمساعيننل إالّ نبيّنننا
وبننذلّ يننندفع تن ّ
وّ

املوعود هو عيسى ؛ ألنّه أيضا من بين إسرائيل ال من بين إمساعيل مع أ ّذم ينكرونه.
النيب
ّ
نيب آخنر
مضافا إىل ما يف ّ
السفر اخلامس  :وقام بئ عود بيسنرائيل كموشنه .مبعن أنّنه ال يقنوم ن ّ
بعد ذلّ من بين إسرائيل كموسى يف الرتبة  ،وأ ّن نبيّنا مبقتضى الكالم سامل عنن العصنيان والنسنيان
ُ
ن ُِ ُ
ِ ُ ْ ِ
ْجيعالا ( ، )2و َالا
هلل َإِلْكالم َ
الكل بقوله َ :إِّن رسول ا َ
وقد ّادعى أنّه رسول مبعوث إىل ّ
ِ

ْ

َّ ِ َّ ُ

َّ
ِْ ِ
لن َاس (.)3
أرسلناك َإال اكفة ل َ
وأورد عليه أب ّن « مأدمأد » مبع غاية النهاية يف العفي  ،ال ّمند  ،وأ ّن إمساعينل
أقل من
عشر ولدا بال واسطة  ،فليس املراد ّ
األئمة  ،وال ّ

__________________
األمة ».
لعل الص ي ّ « :
( )1كذا يف األصل  ،و ّ
( )2األعرامل (.151 : )7
( )3سبأ (.21 : )34
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لنه اثننا

االحتمال املتّصل لالستدالل  ،وأوالد إمساعيل بال واسطة  :نباية  ،وقيدار  ،وادب نل  ،وم بسنام ،
األول
ومسننا ، ،وحنندار  ،ونيمننا  ،يطننور  ،و فننيش  ،وقنندما .،كننذا يف السننفر ّ
ومشننمان  ،دومنناّ ، ،
() 1
بعد خلل ا يف ال ارا املعرومل يي سارا  ،يف الفصل اخلامس والعشرين.
قال  :وقال تعاىل يف السفر اخلنامس  « :يبء آقنيم ال هنم ميقنرب أحهنم كاموخنا و تنيت دابري
ب يو ودبري إليهم إت كل اشر أصونو ».
وفسر أب ّن هللا تعاىل قال  :نبيّا أبعث إليهم من بني أوالد إخو م مثلّ ونعطي كالمننا بلسنانه ،
ّ
وهو يتكلّم مبا ومر ،على طريق الوحي إليه كما إىل موسى  ،ولكن من غري صاعقة موحشنة هننا بنل

نوحي إليه  ،ييث أ أدري وهو يدري من غري إدراك غري مثل كالم أهل النجنوى واملشنورة  ،كمنا
هو حال الوحي من هللا إىل خام األنبياء.
وذلننّ أيضننا يف غايننة الظهننور ؛ إذ مل يكننن أحنند مننن أوالد إمساعيننل الننذي هننو أخ إس نرائيل مننع

كمننا ال هفننى  ،ف ن ّن إمساعيننل وإس ن اق كننا أخننوين
كونننه متّصننفا مبننا ذكننر إالّ نبيّنننا ّمنند
وكن ّنل مننن ولنند منن إسن اق املل ّقننب إبسنرائيل مسّنوا ببننين إسنرائيل
متولّندين مننن خليننل هللا إبنراهيم
فالنيب املبعوث من بين إمساعيل ن مثل موسنى منن بنين
و ّ
كل من تولّد من إمساعيل مسّوا ببين إمساعيل ّ ،
 ،واحتمنال كوننه غنري ،ممّنن بعنث بعند  ،مندفون
حق  ،وهو نبيّنا ّمد بنن عبند هللا
إسرائيل ن ّ
أب ّذننم مننن بننين إسنرائيل ال مننن بننين إمساعيننل  ،مننع عنندم كننوذم مثننل موسننى يف الرتبننة واإلتيننان بشنريعة
على حدة وهو مقتضى ما ذكر ».
أقول  :ال هفى أ ّن مقتضى ما ذكر عدم كفاية هذا القدر من كلمات التوراة يف إثبات املراد.

__________________
( « )1العهد العتيق »  ،السفر األول  ،الباب  ، 25ا ية  13ن .15
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نيب  ،يف الفصننل الثنناين
وأفنناد ذلننّ الفاضننل أيضننا أننّنه قننال  « :وأيضننا ورد يف كتنناب يشننعياء النن ّ
واألربعني آايت دالّة على مراد حيث قال :
هن عبدي إمناخ بنو ينريي راصنتا ،نفشني ت ّنيت روحني عناالو مشن اجل لكنوييم يوصنيا ،ال يصنعق

وال يسننا وال يش ننميع ي ننوص قول ننو ،قانننه راص ننوص ال يشننبور ويش ننتا ،خهننا ،ال هبنننا ،الم ننة يوص ننيا
مشن اجل الههنه وألايروص عند اي سنيم اب آرص مشن اجل ولتوراتننو إينيم يييلوكنه أمنر هناءل أدو ي بننورا
هشامييم ونوطيهم رقع ها آرص وص صائيها ننت نشاما ،ال عام عاليها وروو هلل يم اب.،
نيب بنوب منن هللا  ،يعطينه النوحي والشنريعة ألقنوام ،
ف ّن ما ذكر ّ
يدل على اإلخبار أبنّه جينيء ن ّ
وأنّننه ال يف ن  ،وال يصننرخ  ،وال يكسننر القصننب الصننغري  ،وال يطفننئ الفتيننل مننن الكتّننان  ،وجيننيء
ابلشريعة  ،وينتظر ،أهل ا زائر.
وال رينب أ ّن الشن ص املوصننومل اننذ ،الصنفات ن املبعننوث بعنند منن سننبق إىل كافّننة الننناس سننيّما

.
أهل ا زائر ن ليس إالّ نبيّنا
النيب :
وأيضا ورد يف الفصل الثاين من كتاب حيقوق ّ
ويعننين أدو ي و مننر كتننب حنناقون وابئننر أعننل هلوهننوت ملعننن ايروص قورابننو كنني عنند حنناقون
ملوعد واي في لقص وال يكزب إ يتمهمه حكه لوكي اباياب أل حر هينه عوفال ،ألايشرا ،نفشنوبو
وص ّديق ابمو تو بيه.
ويف الفصل الثالث من الكتاب املسطور ورد هذا الكالم :
إلو ،متيمان ايبو وقادو مهر اران سال ،كيسا ،هشامييم هودو و يالتو مال ا ،ها آرص.

نيب آخنر ال يكنذب وينتكلّم عنن أحنوال القيامنة وال تيأسنوا عنند
ف نّه يستفاد من ذلنّ أنّنه جينيء ن ّ
بن ء دي ننه ؛ ألننّنه جيننيء البتّننة وال ين ّخر عننن وقتننه  ،ومننن مل يطعننه لننيس صننا ا  ،ومننن آمننن بننه بيننا
إىل غننري، ،
نيب مننن جبننل فنناران وهننو نبيّنننا ّمنند بننن عبنند هللا
حينناة طيّبننة .ويظهننر ذلننّ النن ّ
الذي طال قمان
كعيسى أو صاحب الزمان
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وهرب الداليان  ،وهي مدينة يف الفرنج ».
ظهور ،ولكنّه خام أوصيائه  ،وسيظهر ّ
[ ما أفاده بعض املعاصرين األخر ]

نتدل
ومنهم  :بعض الثقات األخر من املعاصرين ف نّه
استدل بن و منا ذكنر وغنري ، ،وكنان ممّنا يس ّ
ّ
بننه يف هننذا املقننام مننا حكنني مننن إخبننار الصننغري املعننرومل ايلنند  ،يعننين ذلننّ املولننود  ،ويطلننق ذلننّ
اللفن إىل قمان البلو  ،وبعد التميّز إىل مثان عشرة سنة يطلق عليه نعو  ،ويقال إلخبنار ،ابلفارسنيّة
 « :وحي كودك » وابلعفي  « :نب ت هيلد ».
بيان ذلّ  :أنّه كان من بين إسرائيل رجل عنامل صناذ مسنتجاب الندعوة ابالسنم األعظنم  ،امسنه
 « :ريب پنج نناس » وك ننان ل ننه قوج ننة ص ننا ة امسه ننا  « :راح ننل » وكان ننة عقيم ننة ع نناقرة  ،وكان ننة
التضرن والبكاء ن والتمسة من قوجها االستغاثة منن هللا لنذلّ ،
تستغيث إىل هللا لطلب الولد ن مع ّ
وأحلفته ابالسم األعظم  ،ف ّحم فاستغاث  ،فاستجاب له ربّه دعاء ، ،فتولّد منهمنا ولند ذكنر كنان
األول من الشهر السابع ّأول ذار ينوم اخلمنيس ّأول التشنرين
م ّدة اله ستّة أشهر  ،ووضع يف اليوم ّ
بعنند أربعمائننة وعش نرين سنننة بعنند الت ريننب الثنناين لبيننة املقنندس ن قبننل والدة خننام األنبينناء بثمننانني
الدنيا  ،وكان امسه  « :جنمان » فقال أبو : ،اسكة اي جنمان  ،فسكة ومل يتكلّم إىل اثننيت عشنرة

كل ما تقنول اذكنر ،علنى وجنه اإل نال
سنة ّ ،
فتضرعة ّأمه  ،فدعا أبو ،فانطلق لسانه  ،فقال له ّ :
ييث ال يفهمه أحد إىل أن يقع ويت ّقق  ،فتكلّم بكلمات عديدة بفصول مخسة :
أومثا مزعزن برياي عبدا هدمد بيد بين أمتا.
منها  :أتيا ّ
ومنها  :ليشبريت آاباب دمستيما ميبا ال يهوي ليه أركاد يصم ملكا.
أباي ديطمع هواي ،وييهيه كليليا.
كأاي ،آعا ّ
ومنها ّ :مد ّ
ومنها  :ذراكد مطاول ت قص مطا ميثعبد قطاطا ،وهو ،حسف طينا داملطا.
ومنها  :سغر پوحا وتوشباحا واقيل كس ا نفق نفشيه پ ا.
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ومنها  :عفا عزا و فل عزيزا وابطال ،كوقا ودي شلطة ايا وكزا.
ومنها  :صيهرا شاها ،وسيبا وها شاطا وشامعا وعرق اا.
ومنها  :ما ذكر يف الفصل الثاين وهو هذا :
شننيتا ش ننيقا ومش ننتي ا عق ننا ومعق ننا غيق ننا ودبيقننا ،مس ننتنقا رعص ننا م ص ننا و ص ننا وحالص ننا ،ديّس ننا
قفيصننا ميتعرفننا علننى ينندي سنناد ،سننافا ،كصننورفا ب وفننا ،نت سننا ،ننوا صننبوعا ،نصن عا ،نسننرفا ونفرعننا
وميوداعا يديعا ،بشوعا ،نشتعشع.
أقةةول  :بيننان األلفننا املسننطورة يسننب الضننب اللفظنني  ،واملع ن اإلف نرادي حننذرا عننن حصننول
االلتباس يقع يف فصول :
األول من التوراة فأقول :
األول من السفر ّ
فصل [ : ]1فيما يتعلّق مبا حكى عن ا زء ّ
« وليشماعئل » ن ابلنواو املضنمومة  ،والنالم السناكنة  ،فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املكسنورة  ،فالشنني

املعجمننة السنناكنة  ،فننامليم املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مننع العننني املهملننة
الساكنة  ،مثّ اهلمزة املكسورة  ،مع الالم الساكنة ن مبع وإلمساعيل.
« مشعتيخةةا » ن ابلشننني املعجمننة املفتوحننة  ،فننامليم املفتوحننة  ،مننع العننني املهملننة السنناكنة  ،مثّ التنناء
املثنّنناة الفوقانيّننة املكسننورة  ،مننع الينناء الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ اخلنناء املعجمننة املفتوحننة اإلشننباعيّة الننيت

تتولّد منها األلف ن مبع مسعتّ.
« هينه » ن ابهلاء املكسورة ابلكسرة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا اليناء لفظنا ال خطّنا يف التنوراة  ،مثّ
النون املكسورة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع هذا الزمان.
املوحنندة املكسننورة وال نراء املهملننة املفتوحننة  ،مننع اخلنناء املعجمننة السنناكنة  ،مثّ
« بةةرخيت » ن ابلبنناء ّ
التاء املثنّاة الفوقانيّة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع ابركته وخلقته مع الفكة.
« أوتو » ن ابهلمزة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،مثّ التاء املثنّاة الفوقانيّة
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املضننمومة  ،مننع ال نواو الثابتننة خطّننا ال لفظننا ن مبع ن « ّإاي » ،الننذي هننو الضننمري الغائننب املنصننوب
الكل  :ابركته وخلقته مع الفكة.
املنفصل  ،ويقع على مدلوله فعل الفاعل  ،فمع
ّ
و « هفرييت » ن ابهلاء املكسورة ابلكسرة اليت جيوق إشباعها  ،مع الفاء السناكنة  ،مثّ النراء املهملنة

املكس ننورة  ،م ننع الي نناء املثنّنناة الت تانيّننة الس نناكنة مث الت نناء املثن نناة الفوقانيّننة املكس ننورة م ننع الي نناء املثن نناة
أبث وأكثر.
الت تانيّة الساكنة ن مبع
ّ
مر بيانه.
« أوتو » ّ
و « هربييت » ن ابهلاء املكسورة ابلكسرة اليت جينوق إشنباعها  ،منع النراء املهملنة السناكنة  ،مثّ البناء

املوحدة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظنا  ،مثّ التناء املثنّناة الفوقانيّنة املكسنورة
ّ
 ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع أكثّر.
مر.
« أوتو » ّ
املوحنندة املكسننورة ابلكسننرة الننيت جيننوق إشننباعها  ،مننع املننيم السنناكنة  ،مثّ اهلمننزة
« مبةةأد » ن ابلبنناء ّ
املضمومة  ،مع الدال املهملة الساكنة ن مبع الغاية.
« مأد » ن ابمليم املفتوحة  ،فاهلمزة املضمومة  ،فالدال املهملة الساكنة ن مبع النهاية.
نتدل ن مننردود ،
نوهم كننون « مبأدمننأد » كلمننة واحنندة عبننارة عننن ّمنند ن كمننا هننو مب ن املسن ّ
وتن ّ

وخالمل ظاهر كتابة التوراة اليت شاهد ا.
« تةنيم » ن ابلشنني املعجمنة املفتوحنة  ،فنالنون املكسننورة  ،منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة الثابتنة خطّننا
ال لفظا  ،مثّ امليم الساكنة ن مبع اثين.

« عاتةةاّ » ة ابلعة املهمل ة املفتوحة ابلفتحة اإلتةةباعيّ املولّةةدة لطلةةل لف ةةا ش خفّةةا يف التةةوّاة ّ ،
الش املهمل املفتوح ابلفتح اإلتباعيّ املولّدة لطلل  ،مع الراء املهمل الساكن ة مبعىن عشر.

« نسيئيم » ن ابلنون املفتوحة  ،فالسني املهملة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة
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الت تانيّة الساكنة  ،مثّ اهلمزة املكسورة ابلكسرة اإلشباعيّة اليت يتولّد منها اليناء الثابتنة لفظنا ال خطّنا
يف التوراة مع امليم الساكنة ن مبع رؤساء الطائفة وأجلّتهم.
« يوليد » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّنة املضنمومة  ،منع النواو الثابتنة خطّنا ال لفظنا  ،مثّ النالم املكسنورة

 ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة وكذا الدال املهملة الساكنة مبع يولّد.
« ونتتيةةو » ن ن ابل نواو املضننمومة  ،مننع النننون السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة
الطوالنيّننة  ،فالتنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املكسننورة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،والنواو السنناكنة ن
مبع وأعطيه.
« لغةةو » ن ابلننالم املفتوحننة كاملمالننة  ،فننالغني املعجمننة املضننمومة  ،مننع النواو والينناء السنناكنتني ن
مبع القوم.
« كادول » ن ابلكنامل العفيّنة والعجميّنة املفتوحنة ابلفت نة اإلشنباعيّة النيت تتولّند منهنا األلنف  ،مثّ
الدال املهملة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،والالم الساكنة ن مبع كبري ابلكثنرة والعندد
املستدل  ،مع ما فيه.
فهمه
ّ
مر بيانه وما ّ
 ،واملع ال كييب ّ
النب  ،فأقول :
فصل [ : ]2فيما يتعلّق مبا حكي من كتا يشعياء ّ
« هن » ن ابهلاء املكسورة  ،مع النون الساكنة ن مبع هذا الزمان.

« عبد » واض .
« إمت ةةاخ » ن ن ابهلم ننزة املكس ننورة  ،م ننع الت نناء املثنّنناة الفوقانيّننة الس نناكنة  ،مثّ امل ننيم املفتوح ننة ابلفت ننة
اإلشباعيّة اليت يتولّد منها األلف  ،مع ا اء املعجمة الساكنة ن مبع أخذ إبطيه وأعينه.

املوحدة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع به.
« بو » ن ابلباء ّ
املوحدة املفتوحة  ،فا اء املهملة املكسورة  ،مع الياء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة
« حبري » ن ابلباء ّ
 ،مثّ الراء املهملة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع منتجيب ونتاري.
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« ّاصةةتاه » ن ن ابل نراء املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مننع الصنناد
املهملنة السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّناة الفوقانيّننة املفتوحننة ابلفت نة اإلشننباعيّة الننيت تتولّند منهننا األلننف  ،مننع
املرضي.
اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع
ّ

« نقشي » ن ابلنون املفتوحة  ،منع الفناء السناكنة  ،مثّ الشنني املعجمنة املكسنورة  ،منع اليناء املثنّناة
الت تانيّة ن مبع نفسي.
« وتةةيت » ن ابلنننون املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت تتولّنند منهننا األلننف  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة
املفتوحننة  ،فالتنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املكسننورة علننى وجننه الشن ّدة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة ن

مبع أعطية.

« ّوحي » ن ابلنراء املهملنة املضنمومة  ،منع النواو السناكنة  ،مثّ ا ناء املهملنة املكسنورة  ،منع اليناء
() 1
النبوة.
املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع إهلامي ألجل
ّ

« عةةاشو » ن ن ابلعننني املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة اإلشننباعيّة الننيت يتولّنند منهننا األلننف ن ويقننال هلننا
القنامص وهني املنرادة منن القنامص عنند البينان ا ض ن مثّ النالم املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،منع النواو
الساكنة ن مبع عليه.
املوحندة يف العفيّنة
« مشپاط » ن ابمليم ابملكسورة مع الشني املعجمة السناكنة مثّ ال ناء مكنان البناء ّ
والعجميّة املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع الطاء املهملة الساكنة ن مبع األحكام.
« لكوييم » ن ابلنالم املفتوحنة  ،فالكنامل العجميّنة املضنمومة  ،منع النواو السناكنة  ،مثّ اليناء املثنّناة
الت تانيّة املكسنورة ابلكسنرة اإلشنباعيّة النيت يتولّند منهنا اليناء األخنرى السناكنة ن وهني املنرادة اب نريق

عند البيان ا ض ن مع امليم الساكنة ن مبع ألقوام وطوائف.
« يوصيا » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،مثّ

__________________
( )1يف « د »  « :ألهل » بدل « ألجل ».
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الصاد املهملة املكسورة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة السناكنة  ،واهلمنزة السناكنة ن مبعن هنرج ويظهنر ،
نيب املبعنوث ن املعنان لنه األحكنام الشنرعيّة املسنتقلّة ن
من اإلخراج واإلظهار والبيان  ،مبع أ ّن ذلّ الن ّ
() 1
مروجنا لندين موسنى فقن ّ
[ للطوائف الكثرية ممّن عدا بين إسنرائيل  ،وأيضنا منن غنري أن ] يكنون ّ

كمنا يقنال يف حن ّنق عيسنى  ،وذلننّ لنيس يف بننين إسنرائيل ابعتقنناد هنم فيكننون يف غنريهم  ،ولننيس إالّ
مر.
ّمد بن عبد هللا
كما ّ
« ش يصةةعق » ن بضن ّنم الننالم  ،مننع األلننف الثابتننة خطنّنا ال لفظننا ن مبعن ال النافيننة ن مثّ الينناء املثنّنناة
الت تانيّة املكسنورة  ،منع الصناد املهملنة السناكنة  ،مثّ العنني املهملنة املفتوحنة  ،منع القنامل السناكنة ن
مبع ال يصي .

« وش يسا » ن ابليناء املثنّناة الت تانيّنة ا ريقيّنة  ،مثّ السنني املهملنة املفتوحنة القامصنة  ،منع األلنف ن
العلو.
العلو مع ّ
مبع ال يستعلي وال يظهر ّ

« وش يشميع » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة  ،مع الشني املعجمة الساكنة  ،مثّ املنيم املكسنورة
ا ريقيّننة  ،مثّ الينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة  ،مننع العننني املهملننة السنناكنة ن مبع ن ال يسننمع  ،مننن
اإلمسان.
املوح نندة املفتوح ننة  ،فا نناء املهمل ننة املض ننمومة  ،م ننع الن نواو والص نناد املهمل ننة
« حب ةةوص » ن ن ابلب نناء ّ

الساكنتني ن مبع يف اخلارج  ،أي ال يتكلّم على وجه يسمع يف اخلارج.
« قولةةو » ن ابلقننامل املضننمومة  ،مننع النواو الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ الننالم املضننمومة  ،مننع النواو
لعل املراد أنّه مع السكينة والوقار وا ياء واألدب يينث ينتكلّم
الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع صوته  ،و ّ
التوس ويسلّ مع الناس مع التواضع من غري إظهار ا الل والعل ّنو  ،ومنن دون الند ءة
على وجه ّ
والعمل مبا ينايف السكينة  ،ف ّن خري األمور أوسطها ف نّه عدل.

__________________
( )1يف « د »  « :للطوائف الكثرية من بين إسرائيل أيضا من غري أن .» ...
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« قانةةه » ن ابلقننامل املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ النننون املكسننورة  ،مننع اهلنناء الثابتننة خطّننا ال
لفظا ن مبع القصب.
« ّاصوص » ن ابلراء املهملنة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،مثّ الصناد املهملنة املضنمومة  ،منع النواو
والصاد املهملة الساكنتني ن مبع الصغري  ،أو املكسور.
« ال يشنبور » ن ابليناء املثنّناة الت تانيّنة املكسنورة ن علنى سنبيل جنواق ا نريق ن منع الشنني املعجمنة
املوحدة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،والراء املهملنة السناكنة ن مبعن
الساكنة  ،مثّ الباء ّ
ال يكسر.،

« ويشةةتاه » ن ابلنواو املضننمومة  ،فالينناء املعجمننة العجميّننة املكسننورة ا رقيّننة  ،مننع الشننني املعجمننة
الساكنة  ،فالتاء املثنّاة الفوقانيّة املفتوحة القامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع الكتّان.
« خها » ن ابخلناء املعجمنة املكسنورة  ،فاهلناء املفتوحنة القامصنة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن

مبع ا طب احمل ق ابلنار املنطفئ التهااا  ،فصارت ضعيفة كاملنطف ة.
املوحن نندة
« ش خيبنة ةةاه » ن ن ن ابلين نناء املثنّن نناة الت تانيّن ننة املفتوحن ننة  ،فاخلن نناء املعجمن ننة املفتوحن ننة  ،فالبن نناء ّ
املكسنورة ابلكسنرة املسنتطيلة  ،فنالنون القامصنة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن مبعن ال يطفنأ منا
ذكر.
« شمةةت » ن ن ابلننالم املكسننورة ابلكسننرة املسننتطيلة  ،فنناهلمزة كننذلّ  ،فننامليم كننذلّ  ،مننع التنناء
املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ن مبع ابلصدق والصواب.
مر بياذما.
« يوصيا مشپاط » ن ّ

« شخيحه » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املكسورة  ،منع اخلناء املعجمنة السناكنة  ،مثّ اخلناء املكسنورة ،
مع ا اء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع ال يعجز يف ا هاد وا روب والقتال.
« وألايّوص » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة القامصة  ،مثّ الراء املهملة املضمومة  ،مع
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يفر من ا رب.
الواو الساكنة والصاد املهملة الساكنة ن مبع ال يعدو أو ال ّ
« عد » ن ابلعني املهملة املفتوحة  ،مع الدال املهملة الساكنة ن مبع إىل أن  ،أو لكي.
« ايس ةةيم » ن ن ابلي نناء املثنّ نناة الت تانيّننة املقامص ننة  ،مثّ الس ننني املهمل ننة املكس ننورة  ،م ننع الي نناء املثنّ نناة

الت تانيّة الساكنة  ،وامليم الساكنة ن مبع يضع.
املوحدة القامصة  ،مثّ اهلمنزة القامصنة  ،مثّ النراء املهملنة املكسنورة  ،منع الصناد
« ابّص » ن ابلباء ّ
املهملة الساكنة ن مبع يف األرك.
مر بيانه.
« مشپاط » ن ّ
« ولتوّاتو » ن ابلواو املضمومة  ،مع الالم السناكنة  ،فالتناء املثنّناة الفوقانيّنة املضنمومة  ،منع النواو
الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ النراء املهملننة املفتوحننة القامصننة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املضننمومة  ،مننع
الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع كتابه املشتمل على أحكام شريعته.

« ايةةيم » ن ن ابهلمننزة املكسننورة ا ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة املكسننورة ا ريقيّننة  ،مننع املننيم
الساكنة ن مبع ا زائر.
« يييلةةو » ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة كاملمالننة ن ويقننال لتلننّ الفت ننة شننوى ن فالينناء املثنّنناة
الت تانيّة املفتوحة ابلفت ة الظاهرة اليت يقال هلا فت  ،فاليناء املهملنة املكسنورة  ،فنالالم املضنمومة ،

مع الواو الساكنة ن مبع يرجو منه.
« كه » ن ابلكامل املضمومة  ،مع اهلاء الساكنة ن مبع هكذا.
« أمر » ن ابهلمنزة املفتوحنة القامصنة  ،مثّ املنيم املفتوحنة ابلفنت  ،منع النراء املهملنة السناكنة ن مبعن

أمر.

« هةةاءل » ن ن ابهلنناء املفتوحننة القامصننة  ،مثّ اهلمننزة املكسننورة  ،مننع الننالم السنناكنة ن مبع ن ذلننّ
اخلالق.
مر.
« أدوو » ّ

139

املوحدة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،مثّ النراء املهملنة املكسنورة ،
« بوّا » ن ابلباء ّ
مع اهلمزة الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع الصانع الباري.
« هشةةامييم » ن ابهلنناء املفتوحننة  ،والشننني املعجمننة املفتوحننة القامصننة  ،مثّ املننيم املفتوحننة  ،فالينناء

املثنّاة الت تانيّة املكسورة ا ريقيّة  ،مع امليم الساكنة ن مبع ملّ السماوات.
« ونةةوطيهم » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة  ،فننالنون املضننمومة  ،مننع النواو الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ
الطنناء املهملننة املكسننورة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة الثابتننة خطنّنا ن يف العننفي ن ال لفظننا  ،مثّ اهلنناء
املكسورة  ،مع امليم الساكنة ن مبع من عليهم.

« ّقةةع » ن ابلنراء املهملننة املضننمومة  ،مثّ القننامل املفتوحننة ابلفت ننة  ،مننع العننني املهملننة السنناكنة ن
مبع املطبق.
« هةةا آّص » ن ابهلنناء املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ اهلمننزة املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ النراء

املهملة املكسورة  ،مع الصاد املهملة الساكنة ن مبع تلّ األرك.
« وصإصائيها » ن ابلواو املفتوحة ابلفت ة الفوقانيّة  ،فالصاد املهملة املكسورة  ،فناهلمزة املكسنورة
 ،فالصناد املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ اهلمننزة املكسنورة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة الثابتننة
خطّا ال لفظا  ،مثّ اهلاء املفتوحة ابلفت ة القامصة ن مبع نتائجها.

« ننت » ن ابلنون املضمومة  ،ابلتاء املثنّاة الفوقانيّة املكسورة  ،مع النون الساكنة ن مبع املعطي.
« نشاماه » ن ابلنون املفتوحة ابلفت ة الشوائيّة  ،فالشنني املعجمنة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،مثّ
امليم املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع النفس.
« شعام » ن ابلالم املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مثّ العني املهملة املفتوحة ابلفت ة
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القامصة  ،مع امليم الساكنة ن مبع القوم.
« عاليهةةا » ن ن ابلعننني املهملننة املفتوح نة ابلفت ننة القامص ننة  ،مثّ الننالم املكسننورة  ،مننع الينناء املثنّنناة
الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا  ،مثّ اهلاء املفتوحة ابلفت ة القامصة ن مبع عليها.

« وّووح » ن ن ابل نواو العاطف ننة املفتوح ننة ابلفت ننة الش نوائيّة  ،ف ننالراء املهمل ننة املض ننمومة  ،م ننع ال نواو
الساكنة  ،مثّ الواو املفتوحة ابلفت ة  ،مع ا اء املهملة الساكنة ن مبع الرو .
« علخةةيم » ن ابلننالم املفتوحننة ابلفت ننة  ،فاهلنناء املضننمومة  ،مننع الننالم السنناكنة  ،فاخلنناء املعجمننة
املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة  ،وامليم الساكنة ن مبع للماشني.
املوحدة املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع اهلاء الساكنة ن مبع فيه.
« ابه » ن ابلباء ّ
النب  ،فأقول :
فصل [ : ]3فيما يتعلّق ابأللفاظ املككوّة يف كتا حيقو
ّ
قولةةه  « :ويعة » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة ابلفت ننة  ،فالينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة ،

والعننني املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة  ،فننالنون املكسننورة ابلكسننرة ا ريقيّننة  ،مننع الينناء السنناكنة ن مبع ن
أجابين.
مر بيانه.
« أدوو » ّ
مر بيانه.
« وأيمر » أيضا ّ

« كتةةب » ن ن ابلكننامل املفتوحننة ابلفت ننة الش نوائيّة  ،فالتنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املضننمومة  ،مننع البنناء
املوحدة الساكنة ن مبع أكتب.
ّ
« حةازون » ن اب نناء املهملنة املفتوحنة ابلفت ننة القامصنة  ،مثّ النزاي املعجمننة املضنمومة  ،منع النواو
النبوة.
الثابتة خطّا ال لفظا  ،والنون الساكنة ن مبع
ّ
املوحدة
« وابئر » ن ابلواو العاطفة املضمومة
ابلضمة اإلشباعيّة  ،مثّ الباء ّ
ّ
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املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مثّ اهلمزة املكسورة  ،مع الراء املهملة الساكنة ن مبع أوض .
مر بيانه.
« أعل » ّ
مبع  :على.
« هلوهكو » ن ابهلاء املفتوحنة ابلفت نة  ،فنالالم املضنمومة ابلض ّنمة اإلشنباعيّة  ،مثّ اهلناء املهملنة
املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،والتاء املثنّاة الفوقانيّة ن مبع تلّ األروا .
« ملعةةن » ن ابلننالم املفتوحننة ابلفت ننة الش نوائيّة  ،فننامليم املفتوحننة ابلفننت  ،فننالعني املهملننة املفتوحننة
كذلّ  ،مع النون الساكنة ن مبع ألجل.
« ايّوص » ن ن ابلي نناء املثنّن نناة الت تانيّ ننة املفتوحن ننة ابلفت ننة القامص ننة  ،مثّ ال ن نراء املهمل ننة املضن ننمومة
ابلضمة اإلشباعيّة  ،مع الواو والصاد املهملة الساكنتني ن مبع يسرن.
ّ
« قةةوّا » ن ابلقننامل املضننمومة  ،مننع النواو الثابتننة خطنّنا ال لفظننا  ،مثّ النراء املهملننة املكسننورة  ،مننع
اهلمزة الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع القارئ.
املوحدة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع فيه.
« بو » ن ابلباء ّ
« كى » ن ابلكامل املكسورة ا ريقيّة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة الساكنة ن مبع « ملّا » الرابطة.
« عةد » ن ابلعننني املهملنة املضننمومة  ،منع النواو الثابتننة خطّنا ال لفظننا  ،والندال املهملنة السنناكنة ن

مر.
مبع بعد ذلّ  ،كما ّ
مر بيانه.
« حازون » ّ
« ملوعد » ن ابلنالم املفتوحنة ابلفت نة  ،فنامليم املضنمومة  ،منع النواو الثابتنة خطّنا ال لفظنا مثّ العنني
املهملة املكسورة مع الدال املهملة الساكنة ن مبع لوعد.
« وايفي » ن ابلنواو العاطفنة املفتوحنة ابلفت نة الشنوائيّة  ،فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املفتوحنة ابلفت نة
القامصة  ،مثّ الفاء املكسورة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة
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ابلفت ة الثابتة لفظا ال خطّا يف العفي  ،مع ا اء املهملة الساكنة ن مبع يتكلّم.
« لق ة » ن ابلننالم املفتوحننة ابلفننت  ،فالقننامل املكسننورة  ،مننع الصنناد املهملننة السنناكنة ن مبع ن
ل خرى  ،أي لليوم ا خر وهو يوم القيامة.
مر بيانه.
« وش » ّ
« يكز » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة ابلفت ة الشوائيّة  ،فالكامل املفتوحة ابلفت  ،فالزاي
املوحدة الساكنة ن مبع يكذب.
املعجمة املكسورة  ،مع الباء ّ
« إري » ن ابهلمزة املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مع امليم الساكنة ن مبع إن.

« يتمهمه » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املكسورة ابلكسرة ا ريقيّنة  ،والتناء املثنّناة الفوقانيّنة السناكنة ،
مثّ امليم املفتوحة ابلفت  ،مع اهلاء الساكنة  ،مثّ امليم املفتوحة ابلفت  ،منع اهلناء السناكنة مثّ املنيم منع
اهلاء كذلّ ن مبع يتسام .
« حكه » ن اب اء املهملة املفتوحة ابلفنت  ،فالكنامل املكسنورة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن
مبع أرجو  ،أي كن راجيا.
« لو » ن ابلالم املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع له.
مر بيانه.
« كى » كما ّ

املوحدة املضمومة  ،مع األلف الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع اايء.
« ابء » ن ابلباء ّ
املوحنندة املضننمومة  ،مننع
« اياب » ن ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ البنناء ّ
األلف الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع جييء.
مر بيانه.
« أل » ّ
« ايحةةر » ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة الشنوائيّة  ،فنناهلمزة املفتوحننة ابلفننت  ،فا نناء
املهملة املكسورة  ،مع الراء املهملة الساكنة ن مبع ي ّخر.
« هينه » ن ابهلاء املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مثّ النون املكسورة  ،مع اهلاء الثابتة خطّنا ال لفظنا ن

ويعف عنه ابلفارسيّة بقوهلم  :ابنّ.
مبع ما ّ
يدل على اإلشارة على وجه التصغري ّ ،
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« عة ةةوفاله » ن ن ابلع ننني املهمل ننة املض ننمومة ابلض ن ّنمة اإلش ننباعيّة  ،م ننع الف نناء الس نناكنة  ،مثّ ال ننالم
املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن الطاغي.
مر بيانه.
« أل » ّ

« ايتراه » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،منع الشنني املعجمنة السناكنة  ،مثّ
الراء املهملة املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع إيل.
« نفشو » ن ابلنون املفتوحة ابلفت  ،منع الفناء السناكنة  ،فالشنني املعجمنة املضنمومة  ،منع النواو
الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع نفسه.
املوحدة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع به وفيه.
« بو » ن ابلباء ّ
« وصة ة ّديق » ن ن ابل نواو العاطف ننة املفتوح ننة ابلفت ننة الش نوائيّة  ،فالص نناد املهمل ننة املفتوح ننة ابلف ننت ،
فالدال املهملة املش ّددة املكسورة ابلكسنرة ا ريقيّنة  ،منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السناكنة  ،منع القنامل

الساكنة ن مبع صديق.
املوحنندة املكسننورة  ،فنناهلمزة كننذلّ  ،فننامليم املضننمومة ابلضن ّنمة اإلشننباعيّة ،
« ابمووتةةو » ن ابلبنناء ّ
مننع ال نواو السنناكنة  ،مثّ النننون املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املضننمومة  ،مننع
النيب.
الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع سابق يف إإانه بذلّ ّ
« حييه » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مع ا اء املهملنة السناكنة  ،مثّ اليناء
املثنّاة الت تانيّة املكسورة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع بيا.
« الةةوه » ن ابهلمننزة املكسننورة  ،فننالالم املضننمومة  ،فننالواو املفتوحننة ابلفننت  ،مننع اهلنناء السنناكنة ن

مبع اإلله اخلالق.
« متيمةةان » ن ن ابملننيم املكسننورة ابلكسننرة ا ريقيّننة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املكسننورة  ،مننع الينناء
املثنّاة الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا  ،مثّ امليم املفتوحة ابلفت ة
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القامصة  ،مع النون الساكنة ن مبع من ا نوب.
مر بيانه.
« ايبو » ّ
« وقةةادوش » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة ابلفت ننة الشنوائيّة  ،فالقننامل املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة ،

مثّ النندال املهملننة املضننمومة  ،مننع ال نواو الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،والشننني املعجمننة السنناكنة ن مبع ن
املق ّدس.
« مهر » ن ابمليم املكسورة  ،فاهلاء املفتوحة ابلفت  ،مع الراء املهملة الساكنة ن مبع من جبل.
« اپّان » ن ابل اء املثلّثة الت تانيّنة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،منع األلنف الثابتنة  ،خطّنا ال لفظنا

 ،مثّ الراء املهملة املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع النون الساكنة ن وهو اسم جبل فاران.
« ساله » ن ابلسني املهملنة املكسنورة  ،فنالالم املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،واهلناء الثابتنة خطّنا ال
لفظا ن مبع دائما.
« كيساه » ن ابلكامل املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مثّ السني املهملة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة ،
واهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع كسا.
مر بيانه.
« هشامييم » ّ
« هود » ن ابهلاء املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا مثّ الدال املهملة املضمومة  ،منع النواو

الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع جالله.
« وهتيالتةةو » ن ابلنواو العاطفننة املضننمومة اإلشننباعيّة  ،مننع التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة السنناكنة  ،مثّ اهلنناء
املكسورة ابلكسنرة ا ريقيّنة  ،مثّ النالم املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،مثّ التناء املثنّناة الفوقانيّنة املضنمومة

 ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع ليله ومجيد.،
« مالئةةاه » ن ابملننيم املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مننع الننالم السنناكنة  ،مثّ اهلمننزة املفتوح نة ابلفت ننة
القامصة  ،واهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع إ .
مر بيانه.
« ها اّص » ّ
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فصةةل [ : ]4فيمننا يتعلّننق ابأللفننا املننذكورة يف أخبننار « هيلةةد » الننيت يقننال هلننا  :نب ن ت هيلنند ،
املعروفة بن « وحي كودك » فأقول :
قول ةةه  « :اتي ةةا » ن ن ابهلمننزة املفتوح ننة  ،فالت نناء املثنّنناة الفوقانيّننة الس نناكنة  ،مثّ الينناء املثنّنناة الت تانيّننة
املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع « اتى » املستعمل يف مع « ض ».
أومتا » ن ابهلمزة املضمومة  ،مع الواو الثابتة خطّا ال لفظنا  ،مثّ املنيم املشن ّددة املفتوحنة ابلفت نة
« ّ
الشوائيّة  ،فالثاء املثنّاة الفوقانيّة املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع ّأمة.
« وامتاء » الثانية وكيد ل ّول.
« مزع ةةزع » ن ن ابمل ننيم املفتوح ننة الشن نوائيّة  ،والن نزاي املعجم ننة املفتوح ننة ابلف ننت  ،م ننع الع ننني املهمل ننة
الساكنة  ،مثّ الزاي املعجمة املفتوحة  ،مع العني املهملة الساكنة ن مبع ترعش.
املوحدة املكسورة ابلكسرة ا ريقيّة  ،مع النراء املهملنة السناكنة  ،مثّ اليناء املثنّناة
« بريايات » ن ابلباء ّ

الت تانيّننة املفتوح ننة ابلفت ننة القامص ننة كأ ّذ ننا م ننع الشن ن ّدة  ،فالت نناء املثنّنناة الفوقانيّننة املفتوح ننة ابلفت ننة
القامصة  ،مع األلف ن مبع الفيّة.
املوح نندة الس نناكنة  ،مثّ ال نندال املهمل ننة
« عب ةةدا » ن ن ابلع ننني املهمل ننة املفتوح ننة ابلف ننت  ،م ننع الب نناء ّ
املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع بدا وظهر.
« هدمدات » ن ابهلاء املفتوحة ابلفت  ،مع الندال املهملنة السناكنة  ،مثّ املنيم املفتوحنة ابلفنت  ،منع
النندال املهملننة السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مننع األلننف ن مبع ن
اإلطفاء.
املوحدة املفتوحة ابلفت ة الشوائيّة  ،فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املفتوحنة ابلفنت  ،منع
« بيد » ن ابلباء ّ
الدال املهملة الساكنة ن مبع بيد.
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املوحندة املفتوحننة الشنوائيّة  ،فنالنون املكسنورة  ،مننع اليناء املثنّناة الت تانيّنة الثابتننة
« بة » ن ابلبناء ّ
خطّا ال لفظا ن مبع ابن  ،أو بين.
« أمتا » ن ابهلمزة املفتوحة ابلفنت  ،منع املنيم السناكنة  ،مثّ التناء املثنّناة الفوقانيّنة املفتوحنة ابلفت نة
األمة.
القامصة  ،مع األلف ن مبع ّ
املوحن نندة
« لشة ةةبري » ن ن ابل ننالم املكسن ننورة اب ريقيّ ننة  ،م ننع الش ننني املعجمن ننة الس نناكنة  ،مثّ الب نناء ّ
املكسننورة اب رقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ النراء املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،مننع التنناء
املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ن مبع للمكسورة.

املوحندة
املوحندة املفتوحنة ابلفت نة القامصنة  ،مثّ البناء ّ
« آاباب » ن ابهلمزة املفتوحنة ابلفنت  ،فالبناء ّ
كذلّ  ،مع األلف ن مبع الباب.
« دمسةةتيما » ن ابلنندال املهملننة املفتوحننة ابلشنوائيّة  ،فننامليم املكسننورة ا ريقيّننة  ،مننع السننني املهملننة
السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّنناة املفتوحننة ابلفننت  ،فننامليم املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مننع األلننف ن مبع ن
املغلّقة.
املوحنندة املفتوحننة القامصننة  ،مننع األلننف ن مبعن مننن
« ميبةةا » ن ابملننيم املكسننورة ا ريقيّننة  ،فالبنناء ّ
ال ّدد يف اايء.

« ش » ن ابلالم املفتوحة  ،مع األلف ن مبع « ال » النافية.
« يهةةو » ن ابلينناء املثنّنناة الت تانيّننة املكسننورة  ،مننع اهلنناء السنناكنة  ،مثّ النواو املكسننورة  ،مننع الينناء
املثنّاة الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع يكون.

له.

« ليه » ن ابلالم املكسورة  ،والياء املثنّاة الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا  ،مع اهلاء السناكنة ن مبعن

« اّكا » ن ابهلمزة املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع النراء املهملنة السناكنة  ،مثّ الكنامل املفتوحنة ابلقامصنة
 ،مع األلف ن مبع العالج.
« ديصةةم » ن ابلنندال املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،فالينناء املثنّنناة الت تانيّننة املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع
الصاد املهملة الساكنة  ،مثّ امليم املفتوحة ابلفت  ،مع ا اء املهملة
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الساكنة ن مبع لينبة و ض.
« ملكةةا » ن ن ابملننيم املفتوحننة ابلفننت  ،مننع الننالم السنناكنة  ،مثّ الكننامل املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع
األلف الساكنة ن مبع ملّ.
حممد » اسم نبيّنا.
« ّ
« كة ّةأايه » ن ن ابلكننامل الكيمننال املفتوحننة ابلفننت  ،مننع اهلمننزة السنناكنة  ،مثّ الينناء املش ن ّددة املثنّنناة
الت تانيّة املفتوحة ابلقامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع صاحب املرتبة.
« آعةةا » ابهلم ننزة املفتوحننة ابلقامصننة فننالعني املهمل ننة املفتوح ننة ابلقامصننة  ،مننع األل ننف ن مبع ن
الشجر.
املوحنندة املفتوحنة ابلفننت  ،مننع اهلمنزة السنناكنة  ،مثّ الينناء املثنّناة املشن ّددة املفتوحننة
« ّ
أباي » ن ابلبنناء ّ
ابلقامصة مع األلف ن مبع الئق.
« ديفمع » ن ابلدال املهملة املفتوحة ابلفنت الشنوائيّة  ،فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املكسنورة ابلكسنرة
ا ريقيّنة  ،منع الطنناء املهملنة السناكنة  ،مثّ املننيم املفتوحنة ابلفنت  ،مننع العنني املهملنة السنناكنة ن مبعن
يضم ّل ويزول.
« هةةةوايه » ن ن ابهل نناء املفتوح ننة ابلف ننت  ،م ننع الن نواو الس نناكنة  ،مثّ الي نناء املثنّ نناة الت تانيّ ننة املفتوح ننة

ابلقامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع كائن و بة.
« ويهيه » ن ابلواو العاطفة املفتوحة ابلشنوائيّة  ،فاليناء املثنّناة الت تانيّنة املكسنورة ابلكسنرة ا ريقيّنة
 ،مننع اهلنناء السنناكنة  ،مثّ الينناء املثنّنناة الت تانيّننة املكسننورة  ،مننع اهلنناء الثابتننة خطّننا ال لفظننا ن مبع ن

ويصري.

« كليليّةةا » ن ن ابلكننامل املفتوحننة ابلفننت  ،فننالالم املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة
الساكنة  ،مثّ الالم املفتوحة ابلشوائيّة  ،فالياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلنف ن مبعن
صاحب التاج وااموعة.
« هنرا » ن ابلنون املفتوحة ابلفت  ،مع اهلاء الساكنة  ،مثّ الراء املهملة املفتوحة
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ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع يضيء.
« كد » ن ابلكامل املفتوحة ابلفت  ،مع الدال املهملة الساكنة ن مبع حني أو « ملا » الرابطة.
ّ
« مفا » ن ابمليم املفتوحة ابلفت  ،فالطاء املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع يصل.
« ولؤ » ن ابلنواو العاطفنة املضنمومة اإلشنباعيّة  ،منع النالم السناكنة  ،مثّ اهلمنزة املضنمومة  ،منع
الواو الثابتة خطّا ال لفظا  ،مع التاء املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ن مبع ولعالمة.
مر بيانه.
«ق » ّ
مر بيانه مبع يوصل.
« ومفا » أيضا ّ

« ميثعب ةةد » ن ن ابمل ننيم املكس ننورة ا ريقيّننة  ،م ننع الث نناء املثنّ نناة الفوقانيّننة الس نناكنة  ،مثّ الع ننني املهمل ننة
املوحدة املكسورة  ،مع الدال املهملة الساكنة ن مبع فاعل يفعل.
املفتوحة ابلفت  ،فالباء ّ
« قفاطةةاه » ن ابلقننامل املفتوحننة ابلشنوائيّة  ،والطنناء املهملننة املفتوحننة ابلفت ننة القامصننة  ،مثّ الطنناء

كذلّ  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع ا رب وا هاد.
« وهوه » ابلواو العاطفة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فاهلناء املفتوحنة ابلفنت  ،فنالواو املفتوحنة ابلقامصنة
 ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع ويكون.
« حسل » ن اب اء املهملة املفتوحة ابلفت  ،فالسنني املهملنة كنذلّ  ،منع الفناء السناكنة ن مبعن
خزمل.
« طين ةةا » ن ن ابلط نناء املهمل ننة املكس ننورة اب ريقيّننة  ،م ننع الي نناء املثنّنناة الت تانيّننة الس نناكنة  ،مثّ الن ننون
املفتوحة ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع طني.
« دا » ن ابلدال املهملة املفتوحة  ،مع األلف الساكنة  ،مبع هذا على وجه التصغري.
« ملفا » ن ابمليم املفتوحة ابلفت  ،مع الالم الساكنة  ،مثّ الطاء املهملة املفتوحة
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ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع مطلق.
« سغر » ن ابلسني املهملة  ،فالغني املعجمة املفتوحتني ابلفت  ،مع الراء املهملنة السناكنة ن مبعن
يش ّد وينظم.

« پوح ةةا » ن ن ابل نناء املثلّث ننة الت تانيّننة املض ننمومة  ،م ننع ال نواو الس نناكنة  ،مثّ ا نناء املهمل ننة املفتوح ننة
ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع الس ّد املست كم.
« وتوتةةباحا » ن ن ابل نواو املعيّننة املفتوحننة ابلش نوائيّة  ،فالتنناء املثنّنناة الفوقانيّننة املضننمومة  ،مننع ال نواو
املوحنندة املفتوحننة ابلقامصننة  ،فا نناء املهملننة املفتوحننة
السنناكنة والشننني املعجمننة كننذلّ  ،مثّ البنناء ّ

كذلّ  ،مع األلف الساكنة ن مبع املد والت سني.
« وازية ةةل » ن ن ن ابل ن نواو العاطفن ننة املفتوحن ننة الش ن نوائيّة  ،فن نناهلمزة املفتوحن ننة ابلفن ننت  ،فن ننالزاي املعجمن ننة
املكسورة اب ريقيّة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّة  ،والالم الساكنتني ن مبع يذهب ويرو .
« كسةةحا » ن ابلكننامل املفتوحننة ابلفننت  ،مننع السننني املهملننة السنناكنة  ،مثّ ا نناء املهملننة املفتوحننة
ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع القاطع الصارم.
« نفق » ن ابلنون املفتوحة ابلفت  ،فالفاء كذلّ  ،مع القامل الساكنة ن مبع ينزن وهرج.
« نفشيه » ن ابلنون املفتوحة ابلفت  ،مع الفاء الساكنة  ،مثّ الشني املعجمة املكسنورة  ،منع اليناء
املثنّاة الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا  ،مع اهلاء الساكنة ن مبع النفس والرو .
« پحا » ن ابل اء املثلّثة الت تانيّة املفتوحة ابلفنت  ،فا ناء املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع األلنف ن مبعن
األمري ا ليل.

« عفةا » ن ابلعنني املهملنة املفتوحنة ابلفنت  ،فالفناء املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع األلنف ن مبعن يسن
ويزيل.
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« عةزا » ن ابلعننني املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،فننالزاي املعجمننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع األلننف ن
القوي.
مبع
ّ
« ووفةةل » ن ن ابل نواو العاطفننة املفتوحننة ابلش نوائيّة  ،فننالنون املفتوحننة ابلقامصننة  ،مثّ الفنناء املفتوحننة
ابلفت  ،مع الالم الساكنة ن مبع يسق من املرتبة.
« عزيزا » ن ابلعني املهملة املفتوحة ابلفت  ،فنالزاي املعجمنة املكسنورة اب ريقيّنة  ،منع اليناء املثنّناة
الت تانيّننة الس نناكنة  ،مثّ الن نزاي املعجم ننة املفتوح ننة ابلقامص ننة  ،م ننع األل ننف ن مبعن ن ص نناحب الع ن ّنزة
وا الل.
املوحنندة املفتوحننة القامصننة  ،مننع
« وابطةةاله » ن ن ابل نواو العاطفننة املض نمومة اإلشننباعيّة  ،مننع البنناء ّ
الطاء املهملة الساكنة  ،مثّ الالم املفتوحة القامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع ويبطل.
« كةةوزا » ن ن ابلكننامل الكيمننال املضننمومة  ،مننع ال نواو الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ ال نزاي املعجمننة

الضم.
املفتوحة القامصة  ،مع األلف ن مبع
ّ
« ود » ن ابلواو العاطفة املفتوحة ابلشوائيّة  ،والدال املهملة املكسورة ا ريقيّنة  ،منع اليناء املثنّناة
الت تانيّة الساكنة ن مبع كلّما ذا.
« تةةلفت » ن ابلشننني املعجمننة املفتوحننة ابلفننت  ،مننع الننالم السنناكنة  ،مثّ الطنناء املهملننة املفتوحنة

ابلفت  ،مع التاء املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ن مبع يتسلّ .
« مشي ةةا » ن ن ابلش ننني املعجم ننة املفتوح ننة ابلف ننت الش نوائيّة  ،ف ننامليم املفتوح ننة ابلف ننت  ،فالي نناء املثنّنناة
الت تانيّة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع السماوات.
« وك ة ةزا » ن ن ابل ن نواو العاطف ننة املفتوح ننة الش ننوائيّة  ،فالك ننامل الكيم ننال املفتوح ننة ابلف ننت  ،ف ننالزاي
مر  ،مضى.
املعجمة ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع ّ
« صةةيهرا » ن ن ابلصنناد املهملننة املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ اهلنناء
املفتوحة ابلفت  ،فالراء املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع القمر.
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« تاهاه » ن ابلشني املعجمة املفتوحة ابلقامصة  ،واهلاء كنذلّ  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا
ن مبع مكث.
« وسيبا » ن ابلواو العاطفة املفتوحة الشوائيّة  ،فالسني املهملة املكسورة ا ريقيّة  ،منع اليناء املثنّناة
انشق وصار نصفني.
املوحدة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع و ّ
الت تانيّة الساكنة  ،مثّ الباء ّ
« وهةةا » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة ابلفت ننة الشنوائيّة  ،فاهلنناء املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع األلننف ن
مبع وهذا على وجه التصغري.
« تاطا » ن ابلشني املعجمة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلنف السناكنة  ،مثّ الطناء املهملنة املفتوحنة

ابلفت ة القامصة  ،مع األلف ن مبع يّأ وانتظر.
« وتةةامعا » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة الشنوائيّة  ،فالشننني املعجمننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع املننيم
الساكنة  ،مثّ العني املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع ومسعة.

« وعةةر » ن ابلنواو العاطفننة املفتوحننة ابلشنوائيّة  ،فننالعني املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،فننالراء املهملننة
كذلّ  ،مع القامل الساكنة ن مبع أسرن يف ا ركة كالعدو والفرار.
املوحندة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فاهلناء املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع األلنف ن مبعن بتلنّ
« هبا » ن ابلباء ّ
ا الة.
« تةةيتا » ن ن ابلشننني املعجمننة املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ التنناء
السة نفر وأش اص.
املثنّاة الفوقانيّة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع
ّ
« تةيقا » ن ابلشنني املعجمنة املكسنورة ابلكسننرة ا ريقيّنة  ،منع اليناء املثنّناة الت تانيّنة السنناكنة  ،مثّ
القامل املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع ذوي ا مال.
« ومشةةتيخا » ن ابل نواو العاطفننة املضننمومة ابلضن ّنمة اإلشننباعيّة  ،فننامليم املفتوحننة ابلفننت  ،فالشننني
املعجمة الساكنة  ،مثّ التاء املثنّاة الفوقانيّة املكسورة اب ريقيّة  ،مع
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الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ ا نناء املهملننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع األلننف ن مبعن الواقننع يف
الشبكة للصيد.
« عقةةا » ن ن ابلعننني املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،فالقننامل املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع األلننف ن مبع ن
الضيق.
« ومعقةةا » ن ن ابل نواو العاطفننة املضننمومة اإلشننباعيّة  ،فننامليم السنناكنة  ،مثّ العننني املهملننة املفتوحننة
ابلفت  ،فالقامل املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع تضيّق  ،وةمل الضيق واملش ّقة.
« غيقةةا » ن ن ابلغننني املهملننة املكسننورة  ،فالينناء املثنّنناة الت تانيّننة الثابتننة خطّننا ال لفظننا  ،مثّ القننامل
املفتوحة القامصة  ،مع األلف ن مبع تضيّقا.
املوحندة
« ودبيقاه » ن ابلواو العاطفة املضمومة ابإلشباعيّة  ،مع الدال املهملة السناكنة  ،مثّ البناء ّ
املكسننورة ابلكسننرة ا ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة السنناكنة  ،مثّ القننامل املفتوحننة ابلقامصننة ،

واهلاء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن مبعن اللصنيق  ،أو اللصنق أي منن لصنق لسنانه ي ّكنه منن العطنش  ،أو
.
من ق ا الء الستّة من سائر الشهداء ممّن عدا أوالد فاطمة
« مسةةتنقا » ن ن ابملننيم املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع السننني املهملننة السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة
املفتوحة ابلفت  ،فالنون املفتوحة ابلشوائيّة  ،فالقامل املفتوحنة القامصنة  ،منع األلنف ن مبعن يكلّنون

من ش ّدة العطش  ،أو كثرة ا دال.
« ّعص ةةا » ن ن ابلن نراء املهمل ننة املفتوح ننة ابلف ننت  ،م ننع الع ننني املهمل ننة الس نناكنة  ،مثّ الص نناد املهمل ننة
يتجزء.
املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع
ّ
« مدص ةةا » ن ن ابمل ننيم املكس ننورة اب ريقيّ ننة  ،م ننع الت نناء املثنّ نناة الفوقانيّ ننة الس نناكنة  ،مثّ الن نراء املهمل ننة
املفتوحة ابلفت  ،فالصاد املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع ينكسر.
« ووصا » ن ابلواو العاطفة املفتوحة ابلشوائيّة  ،فالنون املفتوحة ابلقامصة  ،مع
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األلف  ،مثّ الصاد املهملة املفتوحة ابلقامصة مع األلف ن مبع ويسرن.
« وحالصاه » ن ابلنواو العاطفنة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فا ناء املهملنة املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع النالم
الساكنة  ،مثّ الصاد املهملة املفتوحة ابلقامصنة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن مبعن يفنرك ابلشن ّدة

ولالضم الل.
« ديّسةةا » ن ن ابلنندال املهملننة املفتوحننة ابلفننت  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة املش ن ّددة السنناكنة  ،مثّ
السني املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع اهلريسة على وجه التشبيه.
« قفيصةةا » ن ن ابلقننامل املفتوحننة ابلفننت  ،فالفنناء املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع الينناء املثنّنناة الت تانيّننة
املعوج.
الساكنة  ،مثّ الصاد املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع القاطع ّ
« ميتعرفةةا » ن ن ابملننيم املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة السنناكنة  ،مثّ العننني املهملننة
املفتوحة ابلفت  ،مع النراء املهملنة السناكنة  ،مثّ الفناء املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع األلنف ن مبعن يقطنع

من القفا.

مر بيانه.
« على » مبع « على » ّ
« يد » ن ابلياء املثنّناة الت تانيّنة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فالندال املهملنة املكسنورة  ،منع اليناء املثنّناة
الت تانيّة الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع السمة وا انب.

« ساده » ن ابلسني املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،فالدال املهملنة املكسنورة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا
ال لفظا ن مبع الص راء.
« سافاه » ابلسني املهملة املفتوحة ابلقامصة  ،فالفاء املفتوحة كنذلّ  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال
لفظا ن مبع الش ّقة .واملراد ش ّ النهر.
« كصةوّفا » ن ابلكنامل املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فالصنناد املهملنة املضنمومة  ،منع النواو والنراء املهملننة
كدق.
الساكنتني  ،مثّ الفاء املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع
ّ
املوحدة املكسورة ا ريقيّة  ،فالتاء املثنّاة الفوقانيّة الساكنة ،
« بدوفاه » ن ابلباء ّ
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مثّ النراء املهملننة املضننمومة  ،مننع النواو السنناكنة  ،مثّ الفنناء املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع اهلنناء الثابتننة خطنّنا
يدق.
ال لفظا ن مبع األدوية وما ّ
« نتپس ةةاه » ن ن ابلن ننون املكس ننورة اب ريقيّننة  ،م ننع الت نناء املثنّ نناة الفوقانيّننة الس نناكنة  ،مثّ ال نناء املثلّث ننة
الت تانيّننة املفتوحننة ابلفننت  ،فالسننني املهملننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع اهلنناء الثابتننة خطّننا ال لفظننا ن
مبع املأخوذ ابلالمسة.
« حلواپ » ن ابلالم املفتوحة ابلشنوائيّة  ،فا ناء املهملنة املضنمومة اإلشنباعيّة  ،منع النواو السناكنة ،
مثّ ال اء املثلّثة الت تانيّة املفتوحة ابلشوائيّة  ،مبع حجلة الصهر ومنزل العروس حني الزفامل.
املوحنندة املضنمومة ابإلشنباعيّة  ،فننالواو
« صةبوعاه » ن ابلصناد املهملننة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فالبناء ّ
السنناكنة  ،مثّ العننني املهملننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،مننع اهلنناء الثابتننة خطّننا ال لفظننا ن مبعن املصننبوغة ،
واملراد اخليمة املصبوغة.

« نص ةةپعاه » ن ن ابلن ننون املكسننورة اب ريقيّننة  ،فالص نناد املهملننة الس نناكنة  ،مثّ ال نناء املثلّث ننة الت تانيّننة
املفتوحنة ابلفنت  ،فنالعني املهملنة املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع اهلناء الثابتنة خطّنا ال لفظنا ن مبعن األوالد
ولو كان الولد نسال.
« نسةةرفا » ن ابلنننون املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع السننني املهملننة السنناكنة  ،مثّ النراء املهملننة املفتوحننة

ابلفت  ،مثّ الفاء املفتوحة ابلقامصة  ،مع األلف ن مبع برق.
« ونفرعةا » ابلنواو العاطفنة املفتوحنة ابلشنوائيّة  ،فنالنون املكسنورة اب ريقيّنة  ،منع الفناء السنناكنة ،
مثّ ال نراء املهملننة املفتوحننة ابلف ننت  ،فننالعني املهملننة املفتوحننة ابلقامص ننة  ،مننع األلننف ن مبع ن ي ننرى
اب جر.

« وميوداعا » ن ابلواو العاطفة املضمومة ابإلشباعيّة  ،مع امليم السناكنة  ،مثّ اليناء املثنّناة الت تانيّنة
املضننمومة اإلشننباعيّة  ،مننع ال نواو السنناكنة  ،مثّ النندال املهملننة املفتوحننة ابلقامصننة  ،فننالعني املهملننة
كذلّ  ،مع األلف ن مبع واملعلومات.
« يديعاه » ن ابلياء املثنّاة الت تانيّة املفتوحة ابلشوائيّة  ،فالدال املهملة املكسورة
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اب ريقيّة  ،مع الياء املثنّاة الت تانيّنة السناكنة  ،مثّ العنني املهملنة املفتوحنة ابلقامصنة  ،منع اهلناء الثابتنة
خطّا ال لفظا ن مبع يظهر ويتّض .
املوحنندة املفتوحننة ابلش نوائيّة  ،فالشننني املعجمننة املضننمومة ابإلشننباعيّة  ،مننع
« بشةةوعاه » ن ابلبنناء ّ
الواو الساكنة  ،مثّ العني املفتوحة ابلقامصة  ،مع اهلاء الثابتة خطّا ال لفظا ن مبع يف ا كاايت.
« نشتعشةةع » ابلنننون املكسننورة اب ريقيّننة  ،مننع الشننني املعجمننة السنناكنة  ،مثّ التنناء املثنّنناة الفوقانيّننة
املفتوحة ابلفت  ،مع العني املهملة الساكنة  ،مثّ الشني املعجمة املفتوحة ابلفت  ،منع العنني املهملنة
الساكنة ن مبع بكي ويروي  ،وب ّدث وينقل يف ااالس واحملافل.

واملع ال كييب املستفاد ممّا تق ّدم من كنالم « هيلند » ن علنى وفنق منا بكني منن بعنض أنبيناء بنين
إسنرائيل  ،كنندانيال وهننو ،ن أننّنه ض مننن تنرتعش بننه اخلالئننق  ،وتنطفننئ بننه ر فننارس لبنناب مكسننور
مسدود ن لعلّه ابب الكعبة ن وهو ّمد ا ليل الناسن ملا كان من امللل الباقي دينه إىل ينوم القيامنة ،
ممزقة وهم العرب  ،وهو النناظم ل منور  ،القاتنل
وهو اااهد يف سبيل هللا املبعوث من طائفة ضعيفة ّ
ومكسننرها  ،وصنناحب املع نراج إىل السننماء  ،وشن ّنق القمننر مننع
لصننناديد الق نريش  ،ومبطننل ل صنننام
ّ
االتّصال بعد االنشقاق.
واملستفاد من الكالم األخري أ ّن من عالمات خنام األنبيناء  :أ ّن سنتّة أشن اص منن أهنل ا منال

وولديننه  ،وثالثننة مننن أوالد ا سننن
وهننم ا سننني
مننن أوالد فاطمننة
مننن أهننل بيتننه
ملنن ابلشن ّدة فنوق الشن ّدة والصنعوبة  ،يصنرعون يف الصن راء ويبتلننون أبننوان العنذاب واإليننذاء ،
نوج وهننو اخلنجننر  ،ويوط ننون ابخليننول
ويهلكننون ابلتمننام  ،ويقطننع ال نرأس مننن القفنناء مننن القنناطع املعن ّ
ندق األدويننة  ،ويف شن ّ ذننر يف صن راء إت نننون  ،ويبتلننى يجننل العننرس وكسننر الزفننامل  ،وبننرق
كن ّ
األعزة.
اخليام اليت هي دالس النتائج ويظهر أقوامهم ّ
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يف كنربالء  ،وابننتالء سننتّة مننن
وال هفننى أ ّن ذلننّ إشننارة إىل مننا وقننع علننى أهننل بيننة نبيّنننا
الننذي قطننع رأسننه مننن
 ،وأفضننلهم سنيّد الشنهداء
املق ّنربني مننن الشننهداء مننن أوالد فاطمننة
وقتننال العبّنناس وغننري ،عننند ذننر الف نرات ،
القفنناء ابخلنجننر  ،وإىل قفننامل القاسننم بننن ا سننن
وحرق خيام أهل بية الرسول

وأسرهم يف البالد  ،وهو ذلّ.

[ ما أفاده املريزا دمحم ّضا جديد اإلسالم ]

ومنهم  :من كان من علماء اليهود فصنار يف عصنر مستبصنرا مسنلما م مننا وهنو املس ّنمى ابملنريقا

مسّ ن مضافا إىل ما تق ّدم ن مبا ذكر يف « كمنارا » ( )1النذي ألّفنه
ّمد رضا جديد اإلسالم  ،ف نّه ّ
العلماء وهو من الكتب املعتفة عندهم وهو أمور :
النيب لو قال  :اترك التوراة  ،لزم تركها إالّ عبادة الصنم ف ّذا ال جتوق  ،وال يعمل بقولنه
منها  :أ ّن ّ
يدل على عدم دوام شريعة موسى يف الفنرون كندوام عندم
فيها  ،ولو حبس الشمس يف السماء ف نّه ّ

ندل علنى أ ّن العمنل انا إّّننا يكنون
ندل علنى توقيتهنا التنوراة أيضنا  ،ف نّنه ي ّ
جواق عبادة الصننم  ،كمنا ي ّ
ويتفرقننون يف الننبالد بت ريننب
عننند كننوذم يف بيننة املقنندس  ،مننع علمننه تعنناىل أب ّذننم سنني رجون عنننه ّ
بداللنة املعجنزة كمنا
بية املقدس  ،فال ب ّد من شريعة أخنرى  ،وهني شنريعة ّمند بنن عبند هللا

مر إليها اإلشارة.
ّ
ومنها  :أنّه قال  « :إليناهو » املعنرومل عنند إبليناس أنّنه لنيس العنامل أبق ّنل منن اخلمنس والثمنانني
ي بننل  ،وي بننل عبننارة عننن اخلمسننني سنننة  ،واامننون عبننارة عننن أربعننة آالمل ومننائتني ومخسننني سنننة ،
الكل أربعة آالمل وثالمثائة سننة  ،وأنّنه ض بعند ذلنّ منن يقنال لنه
وذكر احتمال ي بل آخر فيصري ّ
 ،ف ننّنه مضننى مننن خلقننة
 :بننن داود  ،وذلننّ مطننابق لننوالدة خننام األنبينناء ّمنند بننن عبنند هللا
العننامل إىل قماننننا هننذا ن الننذي هننو يسننب اهلجننرة النبوينّنة عبننارة عننن السنننة اخلامسننة واخلمسننني بعنند
املائتني واأللف ن مخسة

__________________
( )1يف هامش نس ة « ق »  « :اسم للكتاب الذي ألّفه علماء بين إسرائيل  ،وجعلوا فيه أحكام أنبيائهم ».
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آالمل سنننة وسننتّمائة إالّ قليننل يسننب الشننهور  ،فن ذا أخننرج منهننا ألننف سنننة وثالمثائننة سنننة الننيت هنني
مننن قمننان والدة نبيّنننا إىل قماننننا هننذا ن الننذي من ّنر بيانننه ن يبقننى أربعننة آالمل وثالمثائننة سنننة الننيت ذكننر
النيب.
إلياس ّ
العم  ،و ّمد بنن عبند هللا منن أوالد
ووجه تسميته اببن داود ؛ لعلّه أ ّن داود بلسان العفي مبع ّ
عم ابلنسبة إىل بين إسرائيل  ،فال ينبغي أن يقرأ داود ابأللف ف نّه ما جناء مكنان
إمساعيل الذي هو ّ
اله أيضا عليه.
ولننو سنلّم فهننو ال
ندل علننى أ ّن ذلننّ الشن ص ّمنند بننن عبنند هللا
فةةإن قلةةت  :مننا ذكننر ال ين ّ
يدل على كونه نبيّا  ،سيّما كونه خام األنبياء.
ّ
نيب ينندعو الننناس يعننا إىل ش نريعة
قلةةت  :اعتقننادهم أ ّن ذلننّ الشن ص الننذي جيننيء بعنند ذلننّ نن ّ
نيب
واحنندة مننع عنندم ج نواق دخننول غننري بننين إس نرائيل يف ش نريعة موسننى ابعتقننادهم  ،فيكننون ذلننّ النن ّ
مرت إليه اإلشارة.
ّمد بن عبد هللا
بشهادة املعجزة كما ّ
نعننم  ،يعن ّنفون عن ننه بن ن « املاشنني » ال ننذي هننو املعن ّنف عن ننه عننند ابملسنني  ،وحي ننث كننان ذل ننّ
النذي أتنى
النيب غنري ،وهنو نبيّننا
اإلخبار بعد عيسى بن مر مبائتني سنة ال ب ّد أن يكون ذلّ ّ
نيب مننن بننين
نيمم  ،مننع أ ّن مننا تق ن ّدم ّ
ابلش نريعة الننيت فيهننا املس ن يف الوضننوء والتن ّ
دل علننى عنندم بعننث نن ّ

إسرائيل.

ومنهةةا  :أننّنه أخننف بعننض األنبينناء ك « يشننعيا » أب ّن بيننة املقنندس يصننري مصنلّى ميننع األقنوام ومل
كمننا هننو املعلننوم
يكننن ذلننّ يف شنريعة موسننى  ،بننل هننو نصننوص بشنريعة ّمنند بننن عبنند هللا

نيمجدون هللا
ابلوج ن نندان  ،وأ ّن نس ن ننل « قي ن نندار » الس ن نناكنني يف البن ن نوادي يس ن ننكنون يف املعم ن ننورة س ن ن ّ
وجيلّلوننه يف العنوايل كمنا هنو حنال املن ذّنني يف هنذ ،الشنريعة  ،وأ ّن ينع األقنوام يركعنون هلل بف ننذهم
كما هو حال أهل صفومل ا ماعة يف هذ ،الشنريعة وأ ّذنم بلفنون بنذات هللا  ،وأ ّن هللا ينذلّل عبندة
األصنام  ،وأ ّن هللا تعاىل قال  :إنّه هرج شريعة من عندي وأحكام إلضاءة أقوام ،
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وأهل ا زائر يرجون من أعضادي وأعواين  ،إىل غري ذلّ من العالئم امل صوصة اذ ،الشنريعة النيت
يق األكابر.
ال ينكرها إالّ كافر مكابر وعنود كافر  ،أعاذ هللا من ذلّ ّ
[ مناظرة السيد حبر العلوم مع اليهود ]

[ التةةكنيب ] الثالةةث  :يف بيننان مننا أفنناد ،يننر العلننوم السننيّد املرحننوم  ،السننيّد املهنندي الطباطبننائي
يف شنهر
النجفي  ،فقد حكي عنه  « :أنّنه سنافر منن املشنهد الغنروي إىل قايرة سنيّد الشنهداء
ذي ا ّجة من السنة ا ادية عشرة بعد املنائتني واأللنف منن اهلجنرة  ،وكنان معنه اعنة منن تالمذتنه

احملصلني فعف ام الطريق على ّل ذي الكفل  ،وكان فيه يوم نذ اعنة منن اليهنود قهناء
من الطلبة ّ
من ثالثة آالمل نفنس  ،فنبلّغهم ورود ،علنيهم  ،وقند مسعنوا منا مسعنوا منن شنائع فضنله  ،وبلغهنم
مننا بلغهننم مننن سنناطع شننرفه ونبلننه  ،وفننيهم مننن ي ن ّدعي العرفننان  ،ويظن ّنن أننّنه علننى بيّنننة ممنّنا هننو عليننه
وبرهان .فل قنه اعنة منن عرفنائهم للسنري دن ّدين  ،وألثنر ،للمنناظرة بعنني  ،حن ّ وصنل إىل النرابجل
متأدبني بني يدينه وعنن إيننه
للزوار وامل ّددين ن فوردوا مثّة ساحة جالله وجلسوا ّ
الذي أمر بنيانه ّ
فرحب ام ن كما هو عن عادتنه وأخالقنه
وااله  ،فكانوا كاخلفافيش ؛ إذ ال قرار هلم إالّ يف ظلمة ّ ،
املرضننيّة املسننتقيمة ن وقننال هلننم قننوال ليّنننا عسننى أن يتننذ ّكر أحنند منننهم أو هشننى  ،وكننان فننيهم رجننالن
ي ّدعيان املعرفة  :أحدمها داود  ،وا خر عزرا.
موحنندون  ،وعننن الشننرك
فابتنندأ داود الكننالم وقننال  :هننن ومعاشننر اإلسننالم مننن دون سننائر امللننل ّ
نرام مشننركون ول صنننام واألو ن عابنندون  ،ومل
نفءون  ،وابقنني الفننرق واألمننم كننااوس والنصننارى بن ّ
من ّ
يبق على التوحيد سوى هاتني الطائفتني.

فقال له السيّد امل يّد  :كيف ذلّ وقد ّاختذ اليهود العجنل وعبندو ،ومل يفحنوا علينه عناكفني إىل
أن رجع موسى من ميقات ربّه  ،وأمرهم يف ذلّ أشهر من أن يذكر ،
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وأعرمل من أن ينكنر  ،مثّ إ ّذنم عبندوا األصننام يف قمنان « بنرد عنام بنن ننواجل » ( )1وهنو أحند غلمنان
وتوسنم فينه
قصته أ ّن سليمان
سليمان بن داود
ومن ّ
تفرس منه طلنب امللنّ ّ ،
قد كان ّ
عالمننات الرائسننة والسننلطنة .وقنند كننان « أخيّننا الشننيلوين » قنند أخننف بردعننام بننذلّ وشن ّنق عليننه ثننواب

جدينندا كننان عليننه  ،وقطعننه اثنننيت عشننرة قطعننة  ،وأعطننا ،منهننا عشننرة قطننع وقننال لننه  :إ ّن لننّ بعنندد
هذ ،القطع من بين إسرائيل عشنرة أسنباجل ملكهنم وال يبقنى منن بعند سنليمان منع ابننه « رجوعنام »
( )2وأوالد ،غري سبطني  ،ومها  :يهوذا وبنيامني  ،فهرب بردعام بنن ننواجل منن سنليمان واتّصنل [ إىل
فرجننع إىل الشننام  ،وأ ننع رأيننه
نويف سننليمان
] « ثيشنناق » عزيننز مصننر  ،وبقنني عننند ،ح ن ّ تن ّ
ملكا  ،فملّكنو ،علنيهم  ،مثّ أتنوا إلينه
ورأي بين إسرائيل يعا على نصب رجوعام بن سليمان
 ،فقننال هلنم رجوعننام
ناق الننيت كاننة علننيهم يف ّأايم سنليمان
واسنتعطفو ،يف وضنع ا صننار واملش ّ
 [ :إ ّن ] خنصري أمنت من خنصر أيب  ،لن ن كنان أيب وضنع علنيكم أمنورا صنعبة واّلكنم التكناليف
فتفرقنوا عننه  ،ونصنبوا بردعنام بنن ننواجل
الشاقّة  ،فأ أاّلكنم وأضنع علنيكم منا هنو أش ّنق وأصنعب ّ ،
وملّكو ، ،واجتمعوا عليه عشرة أسباجل من بين إسرائيل.
بجنون ك ّنل سننة [ إىل ] بينة
وانفرد رجوعام بن سليمان بسبطني منهم  ،وملّا كان بنو إسنرائيل ّ
نج إلينه منن رجوعنام وأتباعنه أن يصنرفوهم
املقدس  ،خامل « بردعام » على ملكه إن أذن هلم يف ا ّ

عنه  ،أو إيلنوا إىل ابنن سنليمان  ،فصننع هلنم صننمني منن ذهنب ووضنعها يف دان وبينة إينل  ،وأمنر
نج إليهمننا  ،فأطنناعو ،وصنناروا بننذلّ مشننركني شننركا آخننر بعنند عبننادة العجننل؟
الننناس بعباد مننا وا ن ّ
فكيننف اي أخننا اليهننود تقننول  :إ ّن اليهننود مننا أشننركوا ابهلل تعنناىل ومننا ّاختننذوا إهلننا غننري هللا  ،وإ ّذننم كننانوا

موحدين  ،وعن غري
ّ

__________________
( )1كذا يف النس تني  ،ويف املصدر  « :يربعام بن نباجل ».
( )2كذا يف النس تني  ،ويف املصدر  « :رحبعام ».
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هللا معرضني؟
نأقر ن حين نذ ن مبنا ذكنر منن عبناد م ل صننام بن نو منا ذكنر هلنم وعجبنوا منن اطّالعنه علنى منا مل
ف ّ
يطّلع عليه أحد من أمرهم.

أن يهن ّنم لقتنل « بردعننام » قبنل جنايتننه ولننيس
مثّ قنال هلننم السنيّد  « :كيننف جناق لسننليمان
وك ننان س ننليمان عل ننى
ذل ننّ ج ننائزا يف [ شن نريعة موس ننى وال يف ] ( )1شن نريعة غ ننري ،م ننن األنبي نناء
كنان النسنن جنائزا ن وأننتم تنكنرون
 ،ولنو جناق لنه منا مل يكنن جنائزا ملوسنى
شريعة موسنى
النسن ن؟ فسكتوا.
وقال كبريهم ن داود ن  :كالمكم اي سيّدي على العني وفوق الرأس.
فق ننال هل ننم الس ننيّد  :أخ ننفوين ه ننل ك ننان بي نننكم اي معاش ننر اليه ننود خ ننالمل  ،أو يف كت ننابكم تب نناين
واختالمل؟ فقالوا  :ال.

فقنال هلننم  :كينف ذلننّ وقند اختلفننتم علنى ثننالث فنرق وتشن ّنعب  ،منهنا إحنندى وسنبعون فرقننة ،
وهننذ ،السننامرة طائفننة عظيمننة مننن اليهننود  ،ختننالف اليهننود يف أشننياء كثننرية  ،والتننوراة الننيت يف أيننديهم
مغايرة ملا يف أيدي ابقي اليهود؟ فقالوا  :مل ندر مل وقع هذا االختالمل  ،ولكنن نعلنم مب الفنة كتناب
سامرة لكتابنا  ،وكذلّ نالفتهم لنا يف أمور كثرية.
فقال هلم السيّد  :فكيف تنكرون االختالمل وت ّدعون اتّفاقكم على شيء واحد؟
[ شنيء ] أم نقنص
مثّ قال هلم السيّد  :هل قيد يف التوراة اليت أنزهلا هللا تعاىل على موسنى
منها شيء؟
فقالوا  :هي [ على ] حاهلا إىل ا ن ال قايدة فيها وال نقصان.
فقال هلم السيّد  :كيف يكون ذلّ ويف هنذ ،التنوراة النيت يف أينديكم أشنياء منكنرة ظناهرة القنب
والشناعة؟
__________________
( )1الزايدة أثبتناها من املصدر.

121

وهننذ،
نيب
منهةةا  :مننا وقننع يف ّ
قصننة العجننل مننن نسننبة ّاختنناذ ،إهلننا لبننين إسنرائيل إىل هننارون النن ّ
تر ة عبارة التوراة يف فصل ننزول األلنوا و ّاختناذ العجنل  ،وهنو الفصنل العشنرون منن السنفر الثناين :
ةرفوا إىل هارون وقنالوا  :قنم فاصننع
« وملا رأوا القوم أ ّن موسى
قد أبطأ عن النزول عن ا بل ّ
ّ
لننا آهلنة يسنريون قن ّدامنا  ،فن ّن ذلنّ الرجنل ن موسنى ن النذي أصنعد منن بلند مصنر ال نعلنم منا كنان
منننه  ،قننال هلننم هننارون  :ف ّكنوا شننفومل الننذهب الننيت يف آذان نسننائكم وبنننيكم وبننناتكم وأتننوين اننا ،
ففعلوا ذلّ يع القوم ونزعوا أقراجل الذهب النيت كاننة يف آذاذنم  ،وأتنوا انا إىل هنارون  ،فأخنذها
فاختنذو ،إهلنا وعبندو ، ،مثّ إنّنه ملنا جناء موسنى
وصورها بقالب  ،وجعلها عجال مسبوكا ّ ،
منهم ّ
ّ
وأنكنر ذلنّ ووبّنن فاعتنذر إلينه  ،فقنال  :ال تلمنين علنى
من ميقات ربّه ورأى ما صننع هنارون
تفرق بين إسرائيل.
ذلّ فما فعلته إالّ خشية ّ
فهنذا دليننل قنناطع وبرهننان سناطع علننى أ ّن التننوراة الننيت عنندكم ّرفننة  ،وأ ّن فيهننا قايدة علننى التننوراة

نيب  ،فكينف يصندر منن مثنل
اليت أنزلة على موسنى ؛ أل ّن مثنل هنذا العمنل ال يصندر منن جاهنل غ ّ
وض له ذلّ االعتذار عنند موسنى ؟! وتف ّنرق بنين إسنرائيل ن علنى تقندير ،ن
النيب؟! وكيف ّ
هارون ّ
أهون منن تصنوير هنارون هلنذ [ ،الصنورة ] و ّاختاذهنا إهلنا يعبند  ،وكينف خشني علنى بنين إسنرائيل منن
ُ ِ ْ
اخلُ ْفالالِن ِف قِال ْ
الو َِّم
التفن ّنرق ومل هننش علننيهم مننن الشننرك والكفننر  ،وقنند قننال لننه موسننى  :هالالارون
َ َ
ِ

ِ ْ ْ

ِوأ ْص َل ْح ِوال ِتَّ َب ْع ِس َريل ال ُِف َس َدي ِ ()1؟!
أي منانع منن ذلنّ وقند أعنان علنى ذلنّ أيضنا جفائينل ،
وقنال داود ن ومنن معنه منن اليهنود ن  :و ّ
كقصة هارون ؟.
وقصته مذكورة يف التوراة ّ
ّ
فقال هلم السيّد  :إ ّن جفائيل مل يعن على ذلّ  ،وال يف التوراة شيء ممّنا هنناك  ،وإّّننا السنامري
وجد أثر ا ياة من أثر فرس جفائيل  ،فأغوى القوم اذ ،الوسيلة ،

__________________
( )1األعرامل (.142 : )7
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ومننا علننى جفائيننل مننن ذلننّ شننيء  ،وال علننى هللا سننب انه وتعنناىل ؛ حيننث خلننق السننبب الننذي بننه
وقعننة الفتنننة كمننا خلننق أسننباب الننزن والقتننل  ،وغريمهننا مننن املعاصنني  ،ف ّذننا ال تقننع إالّ أبسننباب
علوا كبريا.
وآالت نلوقة  ،وليس ذلّ من ابب اإلعانة على الكفر واملعصية  ،تعاىل هللا عن ذلّ ّ

ويف الفصل الرابع من السفر اخلنامس يف ذكنر العجنل وتنوبين بن إسنرائيل علنى عبادتنه قنال « :
توجد هللا جن ّدا  ،وكنان ينفنذ ،فاسنتغفرت لنه أيضنا يف ذلنّ » .وهنذا صنري يف شنناعة
وعلى هارون ّ
توجد به على هارون فكيف تقول  :إنّه ال مانع منه؟.
هذا العمل وفظاعته  ،وأ ّن هللا قد ّ
قصننة لننوجل مننع ابنتيننه  ،ف ن ّن يف الفصننل الثالننث
القصننة مننا وقننع يف التننوراة مننن ّ
ويقننرب مننن هننذّ ،
األول  :أ ّن لوطنا ملنا صنعد منن صنوغر وأقنام يف ا بنل وابنتنا ،معنه ن وقند هلنّ
والعشنرين منن السنفر ّ
ّ
قومه ن قالة الكفى منهمنا للصنغرى  :أبنو شنين كبنري ولنيس يف األرك رجنل يندخل عليننا كسنبيل
أهنل األرك  ،تعننايل نسننق أاب مخنرا ونضنناجعه ونسننتبق منننه نسننال  ،فسننقتا [ أابمهننا ] مخنرا يف تلننّ
فلمننا كانننة م نن الغنند ،
الليلننة  ،وجنناءت الكننفى فاضننطجعة مننع أبيهننا ومل يعلننم بنومهننا وقيامهننا ّ ،
قال ن ننة الك ن ننفى للص ن ننغرى  :ه ن ننو ذا  ،ق ن نند ض ن نناجعة البارح ن ننة أيب  ،فنس ن ننقيه مخ ن نرا الليل ن ننة وادخل ن نني
واضننطجعي  ،فسننقتا ،مخ نرا يف هننذ ،الليلننة أيضننا  ،فقامننة الصننغرى فضنناجعته ومل يعلننم بنومهننا وال
قيامها  ،ف ملتا ابنتا لوجل من أبيهما وولدت الكفى [ ابنا ] ومسّته موآب  ،هو أبو بين منوآب إىل

عمون إىل هذا اليوم.
عمون  ،وهو أبو بين ّ
هذا اليوم  ،وولدت الصغرى ابنا ومسّته ّ
نص به التوراة اليت بيد اليهود وتر تها حرفا حرفا .وهذا كذب صري واتان قبي  .ومن املمتننع
ّ
يف العقول وقون مثل هذا العار والشنار من رسل هللا وأنبيائه مبا تبقى شناعته مندى الندهر ومنا بقني
هذا النسل.
وعمون ّ :أمتان عظيمتان بني البلقاء وجبال الشراة  ،وقد كانة ج ّدة داود
وموآب ّ
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وبننل سننليمان مننن بننين مننوآب  ،فيكننون هننذا النسننل كلّننه عننند اليهننود مننن قنننيم ؛ لعنندم حص نوله مننن
نكننا ص ن ي  ،ف ن ّن ةننر األب والبنننة ممنّنا اتّفقننة عليننه الش نرائع واألداين  ،وقنند كانننة األخننة
املعربنون عنن سنارة ن  :إ ّذنا أخنيت .حن ّ ال
ّرمة يف امللل السابقة ؛ ولذا قنال إبنراهيم
ن ملنا سنأله ّ

يظن أ ّذا قوجته فيقتلو ، ،وال ريب أ ّن البنة أوىل ابلت ر من األخة.
ّ
ومنن املسنتبعد يف العنادة إينالد الشنين الطناعن يف الس ّنن يف ليلتنني متعناقبتني منع السنكر املفنرجل ن
منن بعند قضنيّة « سنندوم قند قنارب املائننة ن كمنا قيننل ن مثّ كيننف
النذي ّادعنو ،ن وقند كنان لننوجل
خاصنة ن وقند علمتنا أ ّن
ظنة البنتنان خل ّنو العنامل عنن الرجنال ن منع علمهمنا أب ّن اهلالنّ هنم قنوم لنوجل ّ
وقومه يف قرية جريون  ،ومل يكن بينهما وبينه إالّ مقندار فرسنن ن إىل أن قنال ن  :ومثلنه ن
إبراهيم
ممّا وقع يف توراتكم اي معاشر اليهود ن دليل على وقون الت ريف والزايدة فيهنا  ،ولنو أرد تفصنيل منا
وقع يف هذ ،التوراة [ من ] التناقض واالختالمل ومنا ال يلينق ابلبناري ع ّنز وج ّنل منن ا سنم والصنورة
والننندم واألسننف والعجننز والعجننب لطننال الكننالم ومل يسننعها املقننام .ولكننن أخننفوين هننل ختلننو ش نريعة
من الشرائع عن الصالة؟ فقالوا  :ال  ،إ ّن الصالة بتة يف يع الشرائع وما خلة شريعة منها.
فقننال السننيّد  :أخننفوين عننن صننالتكم هننذ ،مننا أصننلها؟ ومننن أيننن مأخننذها؟ وهننذ ،التننوراة وهنني
مخسننة أسننفار قنند سننف ها وعرفنننا مننا فيهننا سننفرا سننفرا  ،فلننم جننند لشننيء مننن الصننالة فيهننا امسننا وال

ذكرا.
فقننال بعضننهم  :قنند علننم أمرهننا مننن ف ننوى الكننالم  ،ال مننن صننربه  ،ف ن ّن التننوراة قنند اشننتملة
على األمر ابلذكر والدعاء.
فقننال هلننم  :لننيس الكننالم يف الننذكر والنندعاء  ،بننل يف خصننوص هننذ ،الصننالة املعهننودة عننندكم يف
ث ننالث أوق ننات  :الص ننب  ،والعص ننر  ،والعش نناء  ،وهنني ال ننيت تس ن ّنموذا  :تف ننالت ش ن رية وتف ننالت
عام
من ات وتفالت عربية .و ّأما الذكر والدعاء فكالمها أمر ّ
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تتوجه ننون يف ه ننذ ،الص ننالة إىل بي ننة
نتص بوق ننة دون وق ننة  ،وال جه ننة دون أخ ننرى  ،وأن ننتم ّ
ال ه ن ّ
التوجه إىل بينة املقندس
املقدس  ،وليس ذلّ شرطا يف مطلق الذكر والدعاء  ،ويلزمكم يف اش اجل ّ
وبن ننا ،ابن ننه س ننليمان
ش ننيء آخ ننر ال أراك ننم ختلص ننون من ننه .وه ننو أ ّن بي ننة املق نندس خطّننه داود

عام  ،فكيف كانة صالة موسى ومنن بعند،
 ،وكان بني موسى وسليمان أكثر من مخسمائة ّ
إىل قمان سليمان  ،وبنائه لبية املقدس؟!
نج عننندكم إىل بيننة املقنندس ومل يكننن لننه وجننود يف
نج فن ّن ا ن ّ
ومثننل ذلننّ يلننزم علننيكم يف أمننر ا ن ّ
فهنل ذلنّ شنيء اخ عتمنو ،أننتم منن قبنل
قمن موسى ومن بعد ،من األنبياء إىل قمن سليمان
أنفسكم  ،أم لكم على ذلّ بيّنة وبرهان؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.
وكت ننبهم  ،وتفس ننري علمائن ننا
فق ننالوا  :ق نند علمن ننا ذل ننّ م ننن ك ننالم األنبي نناء م ننن بع نند موس ننى
للتوراة.
فقال هلم السيّد  :إ ّن األنبياء من بعد موسى كلهم على شريعته متّبعنون لنه يف أحكامنه بكمنون
مبا يف التوراة ال يزيدون عليها شي ا وال ينقصون.
وأيضننا فن نّكم ن معشننر اليهننود ن ال جتيننزون النسننن يف الشنرائع  ،وكيننف جنناق لكننم إحننداث هننذ،
األشننياء الننيت مل تكننن يف قمننن موسننى ؟ وكيننف جنناق لعلمننائكم تفسننري التننوراة مبننا هننو خننارج عننن
شريعة موسى؟! وكيف ّادعيتم على األنبياء أ ّذم وضعوا هذ ،الشرائع اخلارجة عن التوراة؟!
وةريوا وانقطعوا وعجبوا من غزارة علمنه واطّالعنه علنى حناهلم  ،ووقوفنه
فبهتوا من هذا الكالم ّ ،
علننى مننذهبهم ومقننالتهم  ،مثّ جسننر واحنند م ننهم فقننال  :هننن نقننول  :مننا كننان يف قمننن موسننى مننن

صالة فما الذي يلزم علينا أن نقول بذلّ؟.
فقننال هلننم السننيّد  :أنننتم ا ن أقننررم أ ّن الصننالة بتننة يف كن ّنل الش نرائع  ،وكيننف ختلننو منهننا ش نريعة
اليت هي عندكم من أعظم الشرائع وأمّها؟! ومع ذلّ فما
موسى
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جتشم فعل هذ ،الصالة اليت مل تكن يف قمن نبيّكم  ،وال أ ّذا يف كتابكم؟.
الذي دعاكم إىل ّ
فانقطعوا عن ا واب وض ّ كبريهم ممّا اتّفق من معارضا م يف دلس واحد.
مثّ قننال  :لننيس يف القننرآن تفصننيل للصننالة الننيت تص نلّوذا أنننتم اي معشننر املسننلمني فكيننف عننرفتم
خلو ،عنه؟
ذلّ مع ّ
فأجنناب السننيّد  :إ ّن الصننالة مننذكورة يف ع ن ّدة مواضننع مننن القننرآن وقنند عرفنننا أعنندادها وقبلتهننا ،
وكثريا من أحكامها منن القنرآن  ،وعلمننا سنائر أحكامهنا وشنرائطها منن البينا ت النبويّنة  ،واألخبنار
املتواترة ن إىل أن قال كبنريهم ن  :كينف ال ةكمنون اي معاشنر املسنلمني يكنم التنوراة ويف القنرآن :
ِِْ ِ ُ ُِ ِ ُ ُ ْ ُ ِ
ِ ِْ ُ
ِو َِ ْ ل ْم ُيك ْم بَِا أنزل اهلل فأو َِلك هم الاكفَرون

؟.
ونسن ه للشنرائع السنابقة  ،كنان الواجنب عليننا
فقال السيّد  :إنّه ملا ثبة عند نب ّنوة نبيّننا
ّ
اتّبننان هننذ ،الشنريعة الناسن ة دون الشنرائع املنسننوخة  ،فهننذا مثننل مننا وجننب علننيكم مننن اتّبننان شنريعة
() 1

والعمل مبا يف التوراة دون ما تق ّدمها من األداين  ،وقد بقي لة منن أحكنام التنوراة مل
موسى
تنسننن كأحكننام ا نرا والقصنناص وغريمهننا  ،فننن ن هكننم اننا ؛ لوجودهننا يف القننرآن ال لوجودهننا يف
التوراة.
ْ
ِ
ِ
ْ ْ
ِْ ِ ْ ْ ِ ْ ُْ
ِ ْ ْ
ِ
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فقال  :ما مع قولنه َ :ا ننسخ ََ دي ٍة أو نن
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ٍ
ّ

فرق بني النسن واإلنساء؟ وما الفائدة يف نسن الشيء واإلتيان مبثله؟
فقال السيّد  :الفرق بنني النسنن واإلنسناء أ ّن النسنن رفنع ا كنم  ،وإن بقني لفظنه واإلنسناء رفنع
الدال عليه .وإنساؤ : ،و ،من اخلاطر ابلكلّيّة.
لفظه ّ
__________________
( )1املائدة (.44 : )5
( )2البقرة (.122 : )2
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وامل نراد ابملث ننل ه ننو ا ك ننم املماث ننل ل ن ّول يس ننب املص ننل ة  ،يي ننث يس نناوي مص ننل ته يف قمان ننه
األول يف قمانننه  ،ال أن تتسنناوى املصننل تان يف قمننن واحنند  ،ح ن ّ يلننزم خلن ّنو النسننن عننن
مصننل ة ّ
الفائدة.
وتعجبوا من جودة جوابه وحسن اوراته يف خطابه.
فض كوا ّ
مثّ ق ننال هل ننم الس ننيّد  :اي معش ننر اليه ننود  ،ل ننو علمن ننا لك ننم م ننيال واعتن نناء بطل ننب ا ن ّنق  ،ألتين نناكم
اب جننج البنناهرة والفاهننني القنناهرة  ،لكن ّنين أنص ن كم إلمننام ا ّجننة  ،وأوصننيكم ابإلنصننامل  ،وتننرك
التقليد واتّبان ا ابء واألجداد  ،وترك العصبيّة وا ميّة والعناد  ،ف ّن الندنيا فانينة منقطعنة وك ّنل نفنس

ذائقننة املننوت  ،وال ب ن ّد لعبنناد هللا مننن لقنناء هللا تعنناىل  ،وهننو يننوم عظننيم لننيس بعنند ،إالّ نعننيم مقننيم أو
عذاب أليم  ،والعاقل من اسنتع ّد لنذلّ الينوم وأه ّنم بنه واّنر يف هنذ ،الندار لتصن ي العقائند والقينام
املتشعبة  ،وأ ّن ا ّنق ال يكنون يف
وومل يف هذ ،امللل امل تلفة واملذاهب ّ
مبا كلف به من األعمال ّ ،

جهتننني متناقضننتني  ،وأن ال عننذر ألحنند يف تقلينند أب وال ج ن ّد  ،وال األخننذ مبلّننة أو مبننذهب بغننري
حجننة  ،فالننناس مننن جهننة ا ابء واألجننداد شننرن س نواء ولننو كننان ذلننّ منجيننا لنجننا الكن ّنل
دليننل وال ّ
وسننلم ا ميننع  ،فيلننزم مننن ذلننّ بطننالن الش نرائع واألداين  ،وتسنناوي الكفننر واإلإننان  ،ف ن ّن الك ّفننار
وعب ن نناد األو ن يقتف ن ننون آ ر آابئه ن ننم وال ع ن ننذر هل ن ننم يف ذل ن ننّ  ،وال ينج ن ننيهم التقلي ن نند م ن ننن العط ن ننب
واملهالّ.
وذكر السيّد من النص ن إىل أن قال ن  :وإن كنتم ال ةبّون الناص ني.
فقالوا  :كالمكم على أعيننا وفوق رءوسنا وهن طالبون لل ّق  ،راغبون يف الصواب والصدق.

فق ننال هل ننم الس ننيّد  :فم ننا الباعن ننث لك ننم عل ننى اختي ننار من ننذهب اليهوديّننة وترجي ه ننا عل ننى امللّن ننة
اإلسالميّة؟
فقالوا  :قد اتّفق أصن اب امللنل ن وهنم اليهوديّنة والنصنارى واملسنلمون ن علنى نب ّنوة موسنى وثبنوت
ونبوة
نبوة عيسى ّ
شريعته ونزول التوراة عليه  ،واختلفوا يف ّ
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ويف اإلجنيل والقرآن  ،فن ن أخذ ابلذي اتّفق عليه ا ميع  ،وتركنا ما اختلفوا فيه.
ّمد
فقال السيّد  :إ ّن املسلمني ما اعتقدوا بنب ّنوة موسنى وصندقه يف دعنوا ،إالّ إبخبنار نبنيّهم الصنادق
وال ابلتننوراة
األمننني  ،وذكننر ،يف كتنناام املبننني  ،ولننو ال ذلننّ مننا اع فنوا بنبن ّنوة موسننى وعيسننى

واإلجنيل.
وأيض ننا ف ننأنتم ال تقبل ننون ش ننهادة النص ننارى واملس ننلمني يف ش ننيء من نن األش ننياء  ،فكي ننف تقبل ننون
شهاد م ن وهم يشهدون عليكم ابلكفر والزيغ عنن ا ّنق ومل يبنق لكنم إالّ شنهادتكم ألنفسنكم وهني
غري ددية لكم نفعا؟! فت ّريوا منن كالمنه وةقيقنه البلينغ املتنني ونظنر بعضنهم إىل بعنض  ،مثّ سنكتوا

طويال.
ناب النذي كنان بيننهم ن  :اي سنيّدي أ أقنول لنّ كالمنا نتصنرا فعنا منن
فقنال عنزرا ن وهنو الش ّ
حجة عليّ.
وومل فيه وأنصف وهو ّ
ابب النص واحملبّة  ،فاستمع ّ
نيب بعد موسنى إالّ أنّنه منن بنين
فقال السيّد  :نعم  ،ما هذا املقال؟ فقال  :إ ّن يف كتابنا  :جييء ّ
إخوتنا ال من بين إسرائيل.
فقننال السننيّد  :هننذ ،البشننارة قنند جنناءت اننا التننوراة يف الفصننل الثنناين عشننر مننن السننفر اخلننامس ،
إين أقيم هلم ن أي لبين إسنرائيل ن نبيّنا منن بنين إخنواذم مثلنّ فلي مننوا
وصور ا أنّه تعاىل قال ملوسى ّ :

وليس ننمعوا  ،وإخ نوان ب ننين إس نرائيل ه ننم بن ننو إمساعي ننل ف ن ّن إس نرائيل ه ننو يعق ننوب ب ننن إس ن اق أخ نني
حجة لنا ال علينا.
فالنيب املوعود به هو من ولد إمساعيل وهذّ ،
إمساعيل ّ ،
ف جل عزرا ن إىل أن قال السيّد ن ... :
بنبوة موسى ابملعجزات الباهرات وا ايت الظاهرات.
فقالوا  :هن نعتقد ّ
فقال هلم السيّد  :هل كنتم يف قمن موسى ورأيتم أبعينكم تلّ املعجزات وا ايت؟
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فقالوا  :قد مسعنا ذلّ.
وبراهينننه وآايتننه فكيننف صن ّدقتم
فقننال هلننم السننيّد  :أو مننا مسعننتم أيضننا  ،مبعجنزات ّمنند
بذلّ وك ّذبتم انذا ن منع بعند ذلنّ عننكم وقنرب هنذا مننكم؟! ن ومنن املعلنوم أ ّن السنمان هتلنف ق ّنوة

وضننعفا يسننب الزمننان ق نراب وبعنندا  ،وكلّمننا طننال املنندى كننان أبعنند  ،وكلّمننا قصننر كننان إىل التصننديق
أقرب  ،و ّأما هن معاشر املسنلمني فقند أخنذ ابلسنماعني و عننا بنني ا ّجتنني  ،وقلننا بنب ّنوة النبيّنني
نفرق بني أحد منن رسنله وكتبنه  ،ومل نقنل ن كمنا قلنتم ن  :نن من بنبعض ونكفنر بنبعض .فا مند هلل
ومل ّ
الذي هدا هلذا وما كنّا لنهتدي لو ال أن هدا هللا  ،لقد جاءت رسل ربّنا اب ّق.
وقننال لكننم  :مل تننركتم ديننين وملّننيت وصننرم إىل ملّننة

مثّ قننال هلننم السننيّد  :لننو سننألكم إب نراهيم
موسى ودينه فما تقولون يف جوابه؟
قالوا  :كنّا نقول إلبراهيم  :أنة السابق وموسى الالحق وال حكم للسابق بعد الالحق.

ق ننال لك ننم  :مل مل تتبعن نوا دي ننين وأ الالح ننق وموس ننى
فق ننال هل ننم الس ننيّد  :فل ننو أ ّن ّم نندا
الس ننابق وق نند قل ننتم  :ال حك ننم للس ننابق بع نند الالح ننق  ،وق نند أتي ننتكم اب ايت الظ نناهرات واملعجن نزات
البنناهرات والقننرآن البنناقي منندى الزمننان  ،فمننا كننان جنوابكم عننن ذلننّ؟ فننانقطع كن ّنل منننهم وةن ّنريوا ومل
توا بشيء يذكر  ،فبهة الذي كفر.
إين أسننألّ عننن شننيء فاصنندقين  ،وال تقننل إالّ ح ّقننا .هننل
مثّ عطننف السننيّد علننى كبننريهم وقننال ّ :
سعية يف طلب الدين وةصيل العلم واليقني من ّأول تكليفّ إىل هذا ا ني؟
إين إىل ا ن منا كننة انذا النوادي  ،وال خطنر ذلنّ يف ضنمريي وفن ادي غنري
فقال  :اإلنصنامل ّ

نبوتنه ومل نف نص عنن
أين اخ ت دين موسى
ّ
؛ ألنّه كان نبيّا  ،ومل يظهر لنا دلينل علنى نسنن ّ
نتأمنل يف ذلنّ و تينّ
دين ّمد
ّ
عما جناء بنه ح ّنق الب نث وهنن ّ
حق الف ص ومل نب ث ّ
أخبار فيما بصل لدينا ممّا هنالّ.
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وعلى ذلّ انطوى االس وانقطع الكالم » (.)1
القمي ]
[ ما أفاده الفاضل ّ

وقننال الفاضننل القمنني

يف ابب االستصن اب  « :هاهنننا لطيفننة يعجبننين أن أذكرهننا مننن ابب

التفريع على هذا األصل أهلمين هللا به بفكنة دينن اإلسنالم  ،وهنو أ ّن بعنض سنادة الفضنالء األذكيناء
مسنّ أب ّن
ذكر يل حكاية ما جرى بينه وبني أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى  ،من أنّنه ّ
ونبوتننه يف ّأول األمننر  ،فعلننى
املسننلمني قننائلون بنب ن ّوة نبيّنننا
 ،فننن ن وهننم متّفقننون علننى ح ّقيّتننه ّ

املسلمني أن يثبتوا بطالن دينه.
نيب ال يق ن ننول بنب ن ن ّنوة ّم ن نند
مثّ ذك ن ننر أنّن ننه أج ن نناب مب ن ننا ه ن ننو املش ن ننهور  ،م ن ننن أ ّ ال نس ن ن نلّم نب ن ن ّنوة ن ن ن ّ
بنبوتنه اليهنود أو النصنارى هنن ال نعتقند  ،بنل نعتقند
فموسى أو عيسى
الذي يقول ّ
وص ن ّدقه  ،وهننذا مضننمون مننا ذكننر،
مبوسننى أو عيسننى وكتابننه [ الننذي أخننف عننن نبن ّنوة ّمنند

نبوة عيسى وكتابنه ] ( )2هنل تنكنر
يف جواب ا اثليق  ،ف نّه قال له
الرضا
 :ما تقول يف ّ
يبشنر بنه ّأمتنه  ،ومنا أق ّنرت بنه
منهما شني ا؟ قنال الرضنا
 « :أ مق ّنر بنب ّنوة عيسنى وكتابنه  ،ومنا ّ
ويبشر به ّأمته ».
بنبوة ّمد
وبكتابه ّ
يقر ّ
ا واريّون .وكافر ّ
كل عيسى مل ّ
بنبوة ّ
قننال الفاضننل  « :مننا مضننى بن ّنني أب ّن عيسننى بننن مننر ن املعهننود الننذي ال هفننى علننى أحنند حالننه
وش صنه ن أو موسنى بنن عمنران ن املعلنوم النذي ال يشنتبه حالنه علنى أحند منن املسنلمني  ،وال أهنل
الكتنناب ن جنناء بنندين وأرسننله هللا نبيّننا  ،وهننذا القنندر مسنلّم الطننرفني وال يتفنناوت ثبننوت رسننالة هننذا
أم ال.
بنبوة ّمد
الش ص بدين بني أن يقول ّ
فن ن نقول  :دين هذا الرجل املعلوم ابق يكم االستص اب فعليكم إببطاله .فأف م

__________________
( « )1رسالة مناظرة السيّد ير العلوم مع اليهود » املطبوعة ضمن « رجنال ينر العلنوم »  52 : 1ن  ، 25وقند صن ّ نا
النقل عليها.
( )2الزايدة أثبتناها من « قوانني األصول » .72 : 2
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فتأملة هوينا.
ذلّ الفاضل املذكور يف ا واب ّ
التمسننّ بننه يف أصننول النندين ن  :إ ّن
فقلننة يف إبطننال االستصن اب ن بعنند فننرك تسننليم جنواق ّ
موضون االستص اب ال ب ّد أن يكون متعيّنا ح ّ جيري على منواله  ،ومل يبنق إالّ النب ّنوة يف ا ملنة ،

نيب وصناحب دينن إىل ينوم القيامنة  ،وللنب ّنوة
وهو كلّني إىل آخنر األبند  ،أبن يقنول هللا تعناىل  :أننة ن ّ
 ،وألن
نيب ودينننّ ابق إىل قمننان ّمنند
املمت ن ّدة إىل قمننان ّمنند
أبن يقننول  :أنننة نن ّ
نيب » بنندون أحنند القينندين  ،فعلننى امل ننالف أن يثبننة ّإمننا التص نري ابالمتننداد إىل
يقننول  « :أنننة نن ّ
أن له إبثباته؟
آخر األبد و ّ

وإمننا اإلطننالق فهننو أيضننا يف مع ن التقيينند  ،وال ب ن ّد مننن
واملفننروك أ ّن الكننالم لننيس فيننه أيضنناّ .
النبوة غري النب ّنوة املطلقنة  ،والنذي إكنن استصن ابه هنو النب ّنوة املطلقنة
إثباته .ومن الواض أ ّن مطلق ّ
النبوة ؛ إذا الكلّي ال إكن استص ابه إالّ مبا إكنن منن أق ّنل أفنراد ،امتندادا واسنتعدادا كمنا
ال مطلق ّ
ذكر .
أي ننون
ولنأت مبثال لتوضي املقام  ،وهو أ ّ إذا علمنا أ ّن يف هذ ،القرينة حينوا ولكنن ال نعلنم ّ
هننو مننن الطيننور  ،أو البهننائم  ،أو ا شننار  ،أو الدينندان  ،مثّ غبنننا عنهننا م ن ّدة فننال إكننن لنننا ا كننم
ببقائه يف من ّدة يعنيش فيهنا أطنول ا ينوان عمنرا  ،فن ى أ ّن الفنرس أطنول عمنرا منن الغننم  ،والعصنافري

أطول عمرا من اخلطناطيف  ،والف نران منن الديندان وهكنذا  ،فن ذا احتمنل عنند كنون ا ينوان النذي
ناص ّإمننا عصننفور  ،أو فننأرة  ،أو دود قن ّنز  ،فكيننف بكننم بسننبب العلننم يصننول القنندر
يف بيننة خن ّ
مسننّ أهننل الكتنناب ؛ إذ
املش ن ك ابستص ن ااا إىل قمننان ظن ّنن بقنناء أطوهلننا أعمننارا؟! فبننذلّ بطننل ّ
نبو منا هنو القندر
على فنرك التسنليم والتن ّنزل واملماشناة معهنم تقنول  :إ ّن القندر النذي ثبنة لننا منن ّ
املش ن ن ك بن ننني أحن نند املقيّن نندات الثالثن ننة  ،فمن ننع إمكن ننان كوذن ننا النبن ن ّنوة املمت ن ن ّدة إىل قمن ننان نبن ن ّنوة ّمن نند
كيف جيري االستص اب إىل آخر األبد؟
مثّ إنّّ ن بعد ما بيّننّا لّ سابقا ن ال أظنّّ ر ّادا عليننا أمنر االستصن اب [ يف ا كنم الشنرعي مبنا
يرد االستص اب فيها .مبثل
ذكر يف هذا املقام أبن تقول إكن أن ّ
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ذلّ ويقال إ ّن األحكام النواردة يف الشنرن إّّننا يسنلّم جنراين االستصن اب ] ( )1فيهنا إن ثبنة كوذنا
ناص واختفننى علينننا  ،أو ممت ن ّدة إىل آخننر األبنند  ،والننذي جين ّنوق
مطلقننات مل يكننن مقيّنندة إىل وقننة خن ّ
األول وذلننّ ؛ أل ّن التتبّننع واالسننتقراء بكمننان أب ّن غالننب األحكننام
إج نراء االستص ن اب فيننه هننو ّ
الشنرعيّة يف غنري منا ثبننة يف الشنرن لنه حن ّد  ،ليسنة ابنيّنة  ،وال نندودة إىل حن ّد مع ّنني وأ ّن املشننهور
يكتفي فيما ورد عنه مطلقا يف اسنتمرار ،ويظهنر منن اخلنارج أنّنه أراد مننه االسنتمرار  ،فن ّن تتبّنع أكثنر
نوي أب ّن م نراد ،عننن تلننّ املطلقننات هنني االسننتمرار إىل أن يثبننة
امل نوارد واسننتقرائها ّ
بصننل الظن ّنن القن ّ
الواقع عن دليل عقلي أو نقلي.

النبوة.
فإن قيل  :هذا مردود عليّ يف حكاية ّ
قلنةةا  :لننيس كننذلّ  ،أل ّن الغالننب يف النبن ّنوات هننو الت دينند  ،بننل إّّنننا الننذي ثبننة علينننا ونسنلّمه
.
نبوة نبيّنا
من االمتداد القابل ألن ّنت ّد ،إىل األبد هو ّ
يتمس ننّ اخلص ننم أب ّن ثبوت ننه أيض ننا
التمس ننّ ابالستص ن اب ح ن ّ
ّ
م ننع أ ّ ال هت نناج يف إثبات ننه إىل ّ
متمسكون مبا نقطع به من النصوص واإل ان.
ّ
مرددة بني األمور الثالثة  ،بل هن ّ
مسكنا ابالستص اب يف الدوام ال ستظهر علينا اخلصم مبا نبّهنا ،عليه.
نعم  ،لو ّ
فةإن قيةل  :قنولكم ابلنسنن يعن ّنني اإلطنالق ويبطنل الت ديند ؛ أل ّن إخفنناء املن ّدة وعندم بينان ا خننر

مأخوذ يف ماهيّة النسن  ،وهو بعينه مورد االستص اب.
قلنةةا  :مننا مسعننة مننن ناصننمتنا مننع اليهننود يف تصن ي النسننن وإبطننال قننوهلم يف بطالنننه إّّنننا هننو
مننن ابب املماشنناة معهننم يف عنندم تسننليمهم الت دينند  ،وإبطننال قولنننا بقننب النسننن  ،وإالّ فننالت قيق

نبو مننا مطلقننة وهننن
أخ نفا بنبن ّنوة ّمنند
أ ّن موسننى وعيسننى
وكتاامننا طننق بننه  ،ال أ ّن ّ
فلما كان اليهود منكرا [ لنطو ] كتاام
نبطلهما ابلنسن ّ ،
__________________
( )1الزايدة أثبتناها من املصدر.
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مسنكوا ابالستصن اب منن ابب املماشناة معننا
ونبيّهم بذلّ وقعمنوا دوام ديننهم  ،أو إطنالق النب ّنوة ّ
ومسكوا ببطالن النسن بنناء علينه أيضنا فنن ن واصنمهم علنى هنذا الفنرك يف تصن ي النسنن ،
ّ ،
مسكهم ابالستص اب.
وهذا ما ال ّ
يضر ما ردد عليهم يف ّ

مثال مطلقات  ،والنسن ابألحكام؟
فإن قيل  :أحكام شرن عيسى
برس ن ننول بع ن نند ،امس ن ننه أا ن نند
قلن ة ةةا  :إط ن ننالق األحك ن ننام ن م ن ننع اق اذم ن ننا ببش ن ننارة عيس ن ننى
 ،وبع نند قبول ننه ف ننال معن ن الستصن ن اب
ال ي نننفعهم ؛ الس ننتلزامه بوج ننوب قب ننول رس ننالته
أحكامهم كما ال هفى .فافهم ذلّ واغتنم » (.)1

أقول  :ال هفى ن مضافا إىل عدم حكاية ما ذكنر للواقنع كمنا م ّنر ن ّأوش  :أ ّن االستصن اب ال بن ّد
نّ يف
نأخر  ،وال ش ّ
فيه من ثبوت ا كم آ ما على وجه اإل ال وكان الش ّ
نّ يف البقناء يف ا ن املت ّ
ألمثال أهنل هنذا الزمنان ابعتقناد املسنلمني  ،فنال وجنه
عدم ثبوت ا كم ابلتديّن بدين عيسى

لالستص اب.
نّ يف فننناء مننن كننان مننأمورا ابلتننديّن
واثنيةةا  :أ ّن االستصن اب يشن جل فيننه بقنناء املوضننون  ،وال شن ّ
 ،فال وجه لالستص اب.
بدين عيسى
حجننة
حجننة فقاهيّننة يف األحكننام الفرعيّ نة ولننيس ّ
حجننة كننان ّ
واثلثةةا  :أ ّن االستص ن اب لننو كننان ّ
اجتهاديّة فيها فضال عن األحكام األصليّة العلميّة.
حجن ننة يف األحكن ننام الثابتن ننة علن ننى وجن ننه اإل ن ننال ال احملن نندودة ابملبن نندإ
وّابعة ةةا  :أ ّن االستص ن ن اب ّ
واملنتهننى  ،واملسننلم ال يقننول إالّ بثبننوت ديننن عيسننى إىل قمننان بعثننة نبيّنننا  ،فننال وجننه لالستص ن اب

ابلنسبة إىل املسلم.
حجن ننة لن ننو مل يقن ننم دلين ننل قطعن نني علن ننى خالفن ننه  ،ومعج ن نزات نبيّنن ننا
وخامسة ةةا  :أ ّن االستص ن ن اب ّ
عند املسلم أدلّة قاطعة على خالفه عند ، ،فال وجه لالستص اب.
حجة بقول نبيّنا وأمنائه فمع إنكارهم ال وجه الستص اب.
مضافا إىل أ ّن االستص اب ّ

__________________
( « )1قوانني األصول »  72 : 2ن  ، 74وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
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وآلننه

نيب
[ التةةكنيب ] الرابةةع  :يف بيننان مننا ذكننر يف بعننض كتننب األخبننار مننن األس نرار للنن ّ
األطهار.
فمن ذلك يف أسرار مولد « : ،منا روا ،قايد بنن مننذر  ،عنن لينث بنن سنعيد قنال  :قلنة لكعنب
؟ وهننل جتنندون لع تننه فضننال؟
نيب
األحبننار ن وهننو عننند معاويننة ن  :كيننف جتنندون صننفة مولنند النن ّ
فالتفة إىل معاوية لينظر كيف هو؟ فأنطقنه هللا تعناىل فقنال  :هنات اي أاب إسن اق  ،فقنال كعنب :
إين قرأت اثنني وسبعني كتااب نزلة من السماء  ،وقرأت ص ف دانيال  ،ووجدت يف الك ّنل مولند،
ّ
نيب نزلة عليه املالئكة ق ّ منا خنال عيسنى وأاند  ،ومنا
ومولد ع ته  ،وأ ّن امسه ملعرومل  ،ومل يولد ّ

ضرب على آدمية حجنب ا نّنة غنري منر وآمننة  ،وكنان منن عالمنة النه أن يننادي منناد يف السنماء
 :ابشروا اي أهل السماء  ،فقند النة الليلنة أباند  ،ويف األرك
يف الليلة اليت الة به آمنة
كذلّ ح ّ يف الب ور  ،ولقد بين يف ا نّة ليلة والدته سبعون ألف قصر من ايقوتنة انراء وسنبعون

نيب
ألننف قصننر مننن الل ل ن الرطننب  ،ومسّيننة قصننور الننوالدة  ،وقيننل للجنّننة  :اهتن ّنزي و ّاقيّننين  ،ف ن ّن نن ّ
أوليائننّ قنند ولنند  ،فض ن كة ا نّننة يوم ننذ  ،فهنني ضنناحكة إىل يننوم القيامننة  ،وبلغنننا أ ّن حننو مننن
حيتنان الب نر ن يقنال لنه  :طموسنا وهني سنيّدة ا يتنان ن هلنا سنبعمائة ألنف ذننب إشني علنى ظهنور
سننبعمائة ألننف ثننور الواحنند أكننف مننن النندنيا  ،لكن ّنل ثننور منهننا سننبعمائة ألننف قننرن مننن قمن ّنرد أخضننر
اضطرب فرحا ملولد ، ،ولنو ال أ ّن هللا تعناىل يثبتنه  ،عنل عاليهنا سنافلها  ،وبلغننا يوم نذ أنّنه منا بقني
جبل إالّ لقي صاحبه ابلبشارة ويقول  :ال إله إالّ هللا ؛ ولقد خضعة ا بنال ن إالّ أيب قبنيس ن كرامنة
ولقد ق ّدسة األشجار أربعني يوما أبفناذا وأقهارهنا وأمثارهنا فرحنا مبولند ،؛ ولقند ضنرب
حملمد
ّ
بشر آدم مبولند ،فنزاد يف حسننه سنبعون ضنعفا ؛
بني السماء واألرك سبعون عمودا من نور ؛ ولقد ّ
ندر
ولقنند بلغننين أ ّن الكننوثر اضننطرب فرحننا؟ وطمننا ملن  ،حن ّ رمننى ألننف قصننر مننن قصننور ا نّننة مننن الن ّ
والياقوت نثارا ملولد، ،
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ذم إبلننيس وكبّننل وألقنني يف ا فننر أربعننني يومننا ؛ ولقنند تن ّكسننة األصنننام كلّهننا وصنناحوا ومسعنوا
ولقنند ّ
صو من الكعبة يقول  :اي قريش جاءكم البشري  ،جاءكم النذير  ،معه عمر األبد  ،والنرم األكنف
 ،وهننو خننام األنبينناء ؛ وجننند يف الكتننب أ ّن ع تننه خننري البشننر  ،ال تنزال الننناس يف أمننان مننن العننذاب

ما دامة ع ته يف الدنيا  ،فقال معاوية  :اي أاب إس اق  ،ومن ع ته؟ فقال  :ولند فاطمنة  ،فعنبس
وعض على شفتيه  ،وقام من دلسه » (.)1
معاوية وجهه ّ ،
مننا نننزل يف اإلجنيننل  « :اي عيسننى جن ّد يف أمننري وال ننزل ،
اص مولنند،
ومةةن ذلةةك مننن خنو ّ
وامسنع وأطنع اي بنن الطهنر البتنول  ،خلقتنّ منن غنري ف نل آينة للعناملني  ،فاعبند وعل ّني فتوّكنل  ،خنذ
نيب
وفسننر ألهننل سننوراي ابلسنراينيّة تلمن مننن بننني يننديّ ّ
الكتنناب بقن ّنوة ّ
إين أ هللا النندائم  ،صن ّدقوا النن ّ
األمي صاحب ا مل والدرن والتاج ن وهي العمامة ن والبغل واهلراوة ن وهي القضيب ن األك نل العنني
ّ
فضننة  ،كننأ ّن
 ،الصننلة ا بننني  ،الواضن اخلن ّدين  ،األقن األنننف  ،املفلّننج الثنننااي  ،كننأ ّن عنقننه إبريننق ّ

الدهن جيري يف تراقيه  ،أمسر اللون  ،إذا مشى كأّّنا ينقلع من ص ر وين در منن صنبب  ،عرقنه يف
وجهه كالل ل أو ري املسّ  ،مل ير ،قبله وال بعد ،مثله  ،ن ّكا النسناء  ،قلينل النسنل  ،وإّّننا نسنله
مننن مباركننة هلننا بيننة يف ا نّننة م نن قصننب ال ص ن ب فيننه وال نصننب  ،يك ّفلهننا يف آخننر الزمننان كمننا
ك ّفننل قك نرّاي ّأمننّ  ،هلننا فرخننان يستشننهدان  ،كالمننه القننرآن  ،ودينننه اإلسننالم  ،وأ السننالم  ،طننوأ

ملن أدرك قمانه ومسع كالمه » (.)2
ومةةن ذلةةك مننا روا ،ابننن عبّنناس عنننه مننن نطقننه ابلغيننب وإخبننار ،ابملالحننم  ،قننال  « :حججنننا مننع
حجننة الننودان  ،فجنناء ح ن ّ أخننذ يلقننة ابب الكعبننة  ،مثّ أقبننل علينننا بوجهننه وهننو
رسننول هللا
ّ
كالشمس يف الض ى  ،مثّ قال  « :أال أخفكم أبشراجل
__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  71 :ن .72
( )2املصدر السابق .72 :
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السنناعة؟ » فقلن نا  :بلننى اي رسننول هللا  ،فقننال  « :إ ّن مننن أش نراجل السنناعة إضنناعة الصننالة  ،واتّبننان
الشنهوات  ،وتعظننيم املننال  ،وبيننع النندين ابلنندنيا  ،فعنندها يننذوب قلننب املن من يف جوفننه كمننا يننذوب
املل يف املاء ملا يرى من املنكر  ،فال يستطيع إنكار.،
بينند ، ،فعننندها يلننيهم
فقننال سننلمان  :وكن ّنل هننذا كننائن؟ فقننال  « :إي والننذي نفننس ّمنند
األمنراء ا ننور  ،والننوقراء الفسننق  ،والعرفنناء الظلننم  ،واألمنناء اخليانننة  ،فعننندها يكننون املنكننر معروفننا ،
نأمر النسنناء  ،وتشنناور اإلمنناء  ،وتعلننو
واملعننرومل منك نرا  ،ويصن ّدق الكنناذب ويكن ّذب الصننادق  ،وتتن ّ
نف
الصبيان املنابر  ،ويكون الفجور ظرفا  ،والزكاة مغرمنا  ،والفنيء مغنمنا  ،وجيفنو الرجنل والدينه  ،وي ّ

صديقه  ،ويطلع الكوكب املذنّب  ،فعندها تشارك املرأة قوجهنا يف التجنارة  ،ويكنون املطنر غيضنا ،
ذامنا لربّنه  ،هنذا يقنول  :مل أبنع شني ا  ،وهنذا يقنول
واألوالد غيظا  ،ف ذا دخلة السوق فال تنرى إالّ ّ
 :مل أربن ن ش نني ا  ،فعن نندها إلكه ننم ق ننوم إن تكلّمن نوا قتل ننوهم  ،وإن س ننكتوا اس ننتباحوهم  ،يس ننفكون

دمنناءهم وإل ننون قلننوام رعبننا ؛ فننال ت نراهم إالّ خننائفني مرعننوبني  ،فعننندها ي ن تى بشننيء مننن املشننرق
وشيء من املغرب  ،فالويل لضنعفاء ّأمنيت مننهم والوينل هلنم منن هللا  ،ال يرانون صنغريا  ،وال ينوقّرون
كب نريا  ،قلننوام قلننوب الشننياطني  ،فعننندها يكتفنني الرجننال ابلرجننال والنسنناء ابلنسنناء  ،ويغننار علننى
الغننالم كمننا تغننار علننى ا اريننة يف بيننة أهلهننا  ،ويشننبّه الرجننال ابلنسنناء والنسنناء ابلرجننال  ،وتعلننو

السروج الفروج  ،فعلى أول ّ من ّأميت لعنة هللا.
فعننندها تزخننرمل املسنناجد واملصنناحف  ،وتعلننو املنننابر  ،وتكثننر الصننفومل  ،قلننوب متباغضننة ،
وألس ننن نتلف ننة  ،فعن نندها ةلّننى ذك ننور أم ننيت ابل ننذهب  ،ويلبس ننون ا ري ننر وال ننديباج  ،ويظه ننر ال نراب ،

نج
ويتعنناملون ابلرشننوة  ،ويسننتعملون الغيبننة  ،فعننندها يكثننر الطننالق  ،فمننا يقننام لننه حن ّد  ،فعننندها بن ّ
نج فق نراؤهم لل نرايء والسننمعة  ،فعننندها يتعلّمننون
نج أوسنناطهم للتجننارة  ،وبن ّ
ملننوك ّأمننيت للنزهننة  ،وةن ّ
القننرآن لغننري هللا  ،ويتّ ذونننه م نزامري  ،ويتف ّقهننون للجنندال  ،ويكثننر أوالد الننزن  ،ويغنّننون ابلقننرآن ،
ويتهافتون على الدنيا  ،ف ذا
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نش الك ننذب ،
انتهك ننة احمل ننارم واكتس ننبة امل ننآمث  ،سن نلّ األشن نرار عل ننى األخي ننار  ،فعنن ند ذل ننّ يغ ن ّ
ويتهافتون يف اللباس  ،وإطنرون يف غنري أوان املطنر  ،وينكنرون األمنر ابملعنرومل يف ذلنّ الزمنان حن ّ
األمننة  ،ويظهننر قن ّنراؤهم فيمننا بينننهم الننتالوة والعننداوة  ،أول ننّ ينندعون يف ملكننوت
يكننون املن من ّ
أذل ّ

السماوات األرجاس األجناس  ،فهناك هشى الغين من الفقنري أن يسنأله  ،ويسنأل النناس يف نافلهم
فال يضع أحد يف يند ،شني ا  ،فعنندها ينتكلّم منن مل يكنن متكلّمنا  ،فلنم يثبتنوا هنالنّ إالّ قلنيال حن ّ
ختور األرك خورة حن ّ يظ ّنن ك ّنل نفنس أ ّذنا خنارت يف حينتهم مثّ إكثنون منا شناء هللا  ،مثّ إكثنون
فضة » (.)1
وفضة  ،فيوم ذ ال ينفع ذهب وال ّ
يف مكثهم فتلقى هلم األرك أفالذ أكبادها ذهبا ّ

عمنار بنن ايسنر ينوم اخلنندق  ،وقنال :
ومن ذلك يف إخبار ،ابلغيب  :أنّه مس ابل اب عن وجه ّ
ذر  « :كيننف أنننة إذا طننردت ونفيننة وأخرجننة إىل الربننذة؟
« تقتلننّ الف ننة الباغيننة » .وقننال أليب ّ
».
وقننال  « :تب ن مدينننة بننني دجلننة والف نرات وقطربننل  ،جتنني إليهننا خ نزائن األرك  ،هسننف اننا ،
يعين بغداد (.» )2
أننّنه ملننا اشننت ّد األمننر علننى املسننلمني يننوم اخلننندق  ،صننعد مسننجد الفننت فصنلّى
ومةةن كراماتةةه
ّ
ركعتننني  ،مثّ قننال  « :اللهننم إن لننّ هننذ ،العصننابة لننن تعبنند بعنندها يف األرك » فجنناءت املالئكننة
فقالنة  :اي رسننول هللا  ،إ ّن هللا قند أمننر ابلطاعنة لننّ فمننر مبنا شن ة  ،فقنال  « :قعزعنوا املشننركني
واطننردوهم  ،وكوننوا مننن ورائهننم » .ففعلنوا ذلننّ  ،فقننال أبننو سننفيان ألصن ابه  :إن كنّننا نقاتننل أهننل
األرك فلنا القدرة عليهم  ،وإن كنّا نقاتل أهل السماء فال طاقة لنا أبهل السماء (.)3

__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  72 :ن  « : 73تفسري الصايف »  25 : 5ن .27
( « )2مشارق أنوار اليقني »  73 :ن  « : 74يار األنوار » .11 ، 113 : 11
( « )3مشارق أنوار اليقني » .174 :
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إين ألجنند
ومةةن ذلةةك يف أسنرار مولنند : ،إ ّن امللننّ سننيف بننن ذي يننزن قننال لعبند املطّلننب
ّ :
يف الكتاب املكننون والعلنم امل نزون أنّنه إذا ولند بتهامنة غنالم بنني كتفينه شنامة  ،كاننة لنه اإلمامنة ،
نويف أبنو،
وعمنه  ،وولند يف عنام الفينل وت ّ
ولكم الزعامة إىل يوم القيامة  ،إوت أبو ،و ّأمه ويك ّفله جن ّدّ ،

وهو ابن شهرين  ،وماتة ّأمه وهو ابن أربع سنني  ،ومات عبد املطّلنب وهنو أبنو مثنان سننني وك ّفلنه
() 1
عمه أبو طالب .
ّ
أ ّن أاب ذر رضنني هللا ملننا جنناء إليننه وأسننلم علننى ينند ، ،قننال لننه  « :ارجننع إىل
ومةةن كراماتةةه
ّ
عمّ قد مات  ،وقد خلّف ماال فاحتو عليه والبنث يف بنالدك إىل وقنة كنذا وأتنين
بالدك ف ّن ابن ّ
فنناحتوى علننى املننال  ،وبقنني يف بننالد ،ح ن ّ

» .فرجننع إىل الننيمن فوجنند كمننا أخننف ،رسننول هللا
() 2
وأتى إليه.
ظهر رسول هللا
ومن ذلك ما روا ،وهب بن منبّه  ،عن ابن عبّاس  ،قنال  :قنال رسنول هللا

 « :ملنا عنرج يب
ّ
إين أدخننل
إين أقسننمة يب وأ الننذي ال إلننه إالّ أ ّ
ريب جن ّنل جاللننه  :اي ّمنند ّ ،
إىل السننماء داين ّ
ريب ومن أ دخول ا نّة؟
ا نّة يع ّأمتّ إالّ من أأ  ،فقلة ّ :
إين اخ تّ نبيّنا  ،واخن ت عليّنا وليّنا  ،ومنن أأ عنن واليتنه فقند أأ عنن دخنول ا نّنة ؛
فقال ّ :
أل ّن ا نّة ال يدخلها إالّ بّنه  ،وهني ّرمنة علنى األنبيناء حن ّ تندخلها أننة وعل ّني وفاطمنة وعن م
وشننيعتهم  ،فسننجدت هلل شننكرا  ،مثّ قننال يل  :اي ّمنند  ،إ ّن عليّننا هننو اخلليفننة بعنندك وإ ّن قومننا مننن
وإين
ّأمتّ هنالفو ، ،وإ ّن ا نّنة ّرمنة علنى منن خالفنه وعنادا ،و ّ
بشنر عليّنا أ ّن لنه هنذ ،الكرامنة م ّنين ّ ،
سننأخرج مننن صننلبه أحنند عشننر نقيبننا منننهم سننيّد يصنلّي خلفننه املسنني بننن مننر  ،إن األرك قسننطا
وعدال كما مل ة جورا وظلما.
ريب م يكون ذلّ؟ فقال  :إذا رفنع العلنم  ،وكثنر ا هنل  ،وكثنر الق ّنراء وق ّنل العلمناء ،
فقلة ّ :
وقل الفقهاء  ،وكثر الشعراء  ،وكثر ا ور والفساد  ،واكتفى الرجال ابلرجال ،
ّ

__________________
( )1املصدر السابق.
( )2املصدر السابق.
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والنسنناء ابلنسنناء  ،وصننار األمننناء خونننة  ،وأع نواذم ظلمننة  ،فهننناك أظهننر خسننفا ابملشننرق وخسننفا
ريب مبا كان ومبا يكون من الفننت منن بنين أميّنة وبنين
الدجال ابملشرق  ،مثّ أخفين ّ
ابملغرب  ،مثّ يظهر ّ
() 1
فأوصلة إليه عن أمر هللا.
علي
العبّاس مثّ أمرين أن أوصل ّ
كل ذلّ إىل ّ

بفاطمنة
عليّنا
نيب
ومن ذلك من كراماتةه
 :منا روا ،ابنن عبّناس  ،قنال  :ملّنا ّقوج الن ّ
استدعى مريات وفضنلة منن مسنن عنريب  ،وجفننة منن سنويق وجعلهنا يف قصنعة كاننة هلنم  ،مثّ
حركننه بينند ،الش نريفة الننيت هنني منبننع الفكننات ومعنندن اخل نريات وفيّنناك النعمننات وراننة أهننل األرك
ّ
والسننماوات  ،مثّ قننال  :ق ن ّدموا الص ن امل وا فننان والقصننان  ،فق ن ّدمة ؛ فل ننم يننزل إ ن مننن ذل ننّ

ا فنن ا فننان وبملوهننا إىل بيننوت املهنناجرين واألنصننار  ،والقصننعة متلننئ وتفننيض حن ّ اكتفننى سننائر
() 2
الناس والقصعة على حاهلا.
ابيضننة وجننو،
ومةةن كراماتةةه ومكاتةةفاته
مننا تكلّننم بننه عننند موتننه والننناس حولننه  ،فقننال ّ « :

نودت وجننو ، ،وسننعد أق نوام وشننقي آخننرون  ،سننعد أص ن اب الكسنناء اخلمسننة وأ سننيّدهم وال
واسن ّ
املقربننون  ،سننعد مننن
ف ننر  ،عن ض عن ة هللا  ،أهننل بيننيت السننابقون السننابقون السننابقون  ،أول ننّ هننم ّ
اسودت وجنو ،أقنوام ينردون ظمنأ
رب  ،و ّ
اتّبعهم وشايعهم على ديين ودين آابئي  ،أجنزت موعدك اي ّ
األول األعظننم  ،وا خننر والثناين  ،حسنناام علننى هللا  ،و لنث ورابننع .كن ّنل
إىل ر جهننّم مننرق البغنل ّ
نودت الوجننو ، ،هلكننة األحنزاب  ،وقننادت األمنراء
امننرئ مبننا كسننبة رهننني  ،وعلّقننة الرهننون  ،واسن ّ
علي يف ا نّة » (.)3
علي يف النار  ،و ّ
علي وآل ّ
ب ّ
علي وآل ّ
بعضها بعضا إىل النار  ،مبغض ّ

__________________
( )1املصدر السابق  74 :ن .75
( )2املصدر السابق .75 :
( )3املصدر السابق.
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علننى وفننق مننا انت بننة مننن

نيب
[ التةةكنيب ] اخلةةام  :يف نبننذ مننن املعج نزات الصننادرة عننن النن ّ
مر ن وهي كثرية :
كتاب يار األنوار ن عدا ما ّ
 « :أنّنه جناء قنوم منن املشنركني  ،فقنالوا لنه
[ : ]1منها  :ما روي منن أيب ّمند العسنكري
رب الع نناملني  ،ف نّننّ ال ترض ننى ب ننذلّ حن ن ّ ت ننزعم أنّننّ س ننيّدهم
 :اي ّم نند  ،ت ننزعم أنّننّ رس ننول ّ
وأفضلهم  ،وإن كنة نبيّنا فأتنا آبية كما تذكر ،عن األنبياء من قبلنّ مثنال ننو النذي جناء ابلغنرق
 ،وجنا يف سفينته مع امل منني  ،وإبراهيم النذي ذكنرت أ ّن الننار جعلنة علينه بنردا وسنالما  ،وموسنى
الذي قعمة أ ّن ا بل رفع فوق رءوس أص ابه حن ّ انقنادوا ملنا دعناهم هللا إلينه صناغرين داخنرين ،
ّ
وعيسننى الننذي كننان ينبّن هم مبننا كننانوا كلننون ومننا ي ن ّدخرون يف بيننو م  ،وصننار ه ن الء املشننركون فرقننا
أربعا  ،هذ ،تقول  :أظهنر لننا آينة ننو  ،وهنذ ،تقنول  :أظهنر لننا آينة موسنى  ،وهنذ ،تقنول  :أظهنر
لنننا آيننة إب نراهيم  ،وهننذ ،تقننول  :أظهننر لنننا آيننة عيسننى  ،فقننال رسننول هللا  :إّّنننا أ لكننم نننذير مبننني

آتيكم آبية بيّننة .هنذا القنرآن النذي تعجنزون أننتم واألمنم وسنائر العنرب عنن معارضنته  ،وهنو بلغنتكم
ريب  ،ومنا علنى الرسنول
وحجنة نبيّنه علنيكم  ،ومنا بعند ذلنّ فلنيس يل االقن ا علنى ّ
حجنة هللا ّ
وهنو ّ
يجنة صندقه  ،وآينة ح ّقنه  ،ولنيس علينه أن يقن بعند قينام ا ّجنة علنى
املقرين ّ
إالّ البال املبني إىل ّ
ربّه ما يق حه عليه املق حون ال يعلمون أهل الصال أو الفساد فيما يق حون.
إين سننأظهر
فجنناء جفئيننل
السننالم ويقننول ّ :
فقننال  :اي ّمنند إ ّن العلن ّني األعلننى يقنرأ عليننّ ّ
هلننم هننذ ،ا يننة  ،وأ ّذننم يكفننرون اننا إالّ مننن أعصننمه منننهم  ،ولكن ّنين أريهننم ذلننّ قايدة يف االعتننذار
 :امضنوا إىل جبنل أيب قبنيس فن ذا بلغنتم
واإليضا يججّ  ،وقنل هلن الء املق حنني ينة ننو

 ،ف ذا غشيكم اهلالك فاعتصموا اذا وبطفلني يكو ن بني يديه.
سف ه ف ون آية نو
 :امضوا إىل حيث تريدون من
وقل للفريق الثاين املق حني ية إبراهيم
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يف الننار  ،فن ذا غشنيكم النبالء فن ون يف اهلنواء امنرأة قند أرسنلة
ظاهر م ّكة فن ون آينة إبنراهيم
وترد عنكم النار.
طرمل مخارها فتعلّقوا به لتنجيكم من اهللكة ّ
ظل الكعبة فأنتم سن ون آينة موسنى
وقل للفريق الثالث املق حني ية موسى
 :امضوا إىل ّ
عمي ازة.
 ،وسينجيكم هناك ّ
وقننل للفريننق الرابننع ورئيسننهم أبننو جهننل  :وأنننة اي أاب جهننل  ،فاثبننة عننندي ليصننل بننّ أخبننار
ه الء الفرق الثالثة  ،ف ّن ا ية اليت اق حتها أنة تكون يضرض.
فتفرق نوا ليتبن ّنني لكننم بطننالن قننول ّمنند  ،فننذهبة الفرقننة
فقننال أبننو جهننل للفننرق الثالثننة  :قوم نوا ّ

فلمننا صنناروا يف األرك وإىل جانننب ا بننل نبننع املنناء مننن ةننتهم  ،ونننزل
األوىل إىل جبننل أيب قبننيس ّ ،
من السماء املاء من فوقهم من غري غمام وال س اب  ،وكثر ح ّ بلغ أفنواههم فأ مهنا وأ أهنا إىل
صعود ا بل ؛ إذ مل جيدوا منجى سوا ، ،فجعلوا يصعدون ا بنل واملناء يعلنو منن ةنتهم إىل أن بلغنوا
ذروتننه وارتفننع املنناء حن ّ أ مهننم وهننم علننى قلّننة ا بننل  ،ويفتننوا ابلغننرق ؛ إذ مل يكننن مفن ّنر فنرأوا عليّننا
واقفنا علنى مننت املناء فنوق قلّنة ا بنل  ،وعننن إيننه طفنل  ،وعنن يسنار ،طفنل  ،فنناداهم علن ّني :
خذوا بيدي أجنيكم  ،أو بيد من ش تم من هذين الطفلنني فلنم جيندوا بن ّدا منن ذلنّ  ،فبعضنهم أخنذ
علي  ،وبعضهم أخذ بيد أحد الطفلني  ،وبعضهم أخذ بيند الطفنل ا خنر  ،وجعلنوا ينزلنون انم
بيد ّ

إىل ا بننل  ،واملنناء ينننزل ويننن ّ مننن بننني أيننديهم حن ّ أوصننلوهم إىل القنرار  ،واملنناء ينندخل بعضننه يف
اننم إىل
األرك ويرتفننع بعضننه إىل السننماء حن ّ عننادوا كهي ننتهم إىل قنرار األرك  ،فجنناء علن ّني
وهننم يبكننون ويقولننون  :نشننهد أننّنّ سننيّد املرسننلني  ،وخننري اخللننق أ عننني  ،رأينننا
رسننول هللا
وخلّصنا هذا وطفالن كا معه لسنا نرامها ا ن.
مثل طوفان نو
 :أال إ ّذمننا سننيكو ن مهننا ا سننن وا سننني سننيولدان ألخنني هننذا  ،مهننا
فقننال رسننول هللا
سيّدا شباب أهنل ا نّنة وأبومهنا خنري منهمنا .اعلمنوا أ ّن الندنيا ينر عمينق قند غنرق فيهنا خلنق كثنري ،
علي هذا وولدا ،اللذان
وأ ّن سفينة جنا ا آل ّمد
ّ ،
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رأيتمومها سيكو ن  ،وسائر أفاضل أهلي  ،فمن ركب هذ ،السفينة جنا  ،ومن ختلّف عنها غرق.
 :فكننذا ا خننرة ايمهننا و رهننا كننالب ر  ،وه ن الء سننفن ّأمننيت يعننفون
مثّ قننال رسننول هللا
مب بّيهم وأوليائهم إىل ا نّة.

 :أم ننا مسع ننة ه ننذا اي أاب جه ننل؟ ق ننال  :بل ننى أنظ ننر إىل الفرق ننة الثاني ننة
مثّ ق ننال رس ننول هللا
رب الع نناملني  ،وس ننيّد اخلل ننق أ ع ننني  ،مض ننينا إىل ص ن راء
فيبك ننون ويقول ننون  :نش ننهد أنّننّ رس ننول ّ
ملسنناء وهننن نتننذاكر بيننننا قولننّ  ،فنظننر السننماء قنند تش ن ّققة مننر الن نريان يتننناثر عنهننا  ،ورأينننا
األرك قنند انصنندعة وهلننب الن نريان هننرج منهننا  ،فمننا قالننة كننذلّ ح ن ّ طبقننة األرك وم ننا ،

حرها  ،وأيقنّا ابالشتواء واالح اق بتلنّ
حرها ح ّ مسعنا لود نشيشا من ش ّدة ّ
مسنا من ش ّدة ّ
و ّ
ندىل طرفنه إليننا
النريان  ،فبينما هنن كنذلّ إذ رفنع لننا يف اهلنواء شن ص امنرأة قند أرخنة مخارهنا  ،فت ّ
ييننث تنالننه أينندينا  ،وإذا مننناد مننن السننماء ينادينننا  :إن أردم النجنناة فتعلّق نوا بننبعض أهننداب هننذا
اخلمننار  ،فتعلّننق كن ّنل واحنند منّننا ادبننة مننن أهننداب ذلننّ اخلمننار  ،فرفعنننا يف اهلنواء وهننن نشننرمل ننر
حرهنا  ،وال نثقنل علنى اهلدبنة النيت تعلّقننا انا  ،وال تنقطنع
إسنا شررها  ،وال ي ذيننا ّ
النريان وهلبها ال ّ
األهداب يف أيدينا علنى رقّتهنا  ،فمنا قال كنذلّ حن ّ جناقت بننا تلنّ الننريان  ،مثّ وضنع ك ّنل واحند
منّننا يف صن ن دار ،سنناملا معننار  ،مثّ خرجنننا فالتقينننا فج ننناك عنناملني أبننّنه ال ننيص عننن دينننّ  ،وال

معنندل عنننّ  ،وأنننة أفضننل مننن ننئ إليننه واعتمنند بعنند هللا عليننه  ،صننادق يف أقوالننّ  ،حكننيم يف
أفعالّ.
فقننال رسننول هللا  :هننذ ،الفرقننة الثانيننة قنند أراهننم هللا آيننة إبنراهيم  .قننال أبننو جهننل حن ّ أنظننر
إىل الفرقة الثالثة وأمسع مقاهلا.
هلننذ ،الفرقننة الثانيننة ملننا آمننوا ن  :اي عبنناد هللا  ،إ ّن هللا أغنناثكم بتلننّ املنرأة
قننال رسننول هللا
ّ
تدرون من هي؟ قالوا  :ال.
وهي سيّدة النساء  ،إ ّن هللا تعاىل إذا بعث
قال  :تلّ تكون بنيت فاطمة
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األولننني
األولننني وا خ نرين دى منننادي ربّنننا مننن ةننة عرشننه  :اي معشننر اخلالئننق مننن ّ
اخلالئننق مننن ّ
نتغض
وا خ نرين ّ
غض نوا أبصنناركم لتجننوق فاطمننة بنننة ّمنند سننيّدة نسنناء العنناملني علننى الص نراجل  ،فن ّ
نض بصننر،
اخلالئننق كلّهننم أبصننارهم  ،فتجننوق فاطمننة علننى الص نراجل  ،ال يبقننى أحنند يف القيامننة إالّ غن ّ

فن ّذم ارمهنا  ،فن ذا دخلننة
عنهنا إالّ ّمنند وعل ّني وا سننن وا سنني والطنناهرين مننن أوالدهنم
ا نّننة بقنني مرطهننا ممنندودا علننى الص نراجل  ،طننرمل منننه بينندها وهنني يف ا نّننة  ،وطننرمل يف عرصننات
القيامننة  ،فينننادي منننادي ربّنننا  :اي أيّهننا احملبّننون لفاطمننة تعلّق نوا أبهننداب مننرجل فاطمننة سننيّدة نسنناء
نب لفاطمنة إالّ تعلّنق ادبنة منن أهنداب مرطهنا حن ّ يتعلّنق انا أكثنر منن ألنف
العاملني  ،فال يبقنى ّ
ف ام وألف ف ام وألف ف ام .قالوا  :وكنم ف نام واحند اي رسنول هللا؟ قنال  :ألنف ألنف وينجنون انا منن
النار.
رب العناملني وسنيّد
قال  :مثّ جاءت الفرقة الثالثة ابكنني يقولنون  :نشنهد اي ّمند  ،أنّنّ رسنول ّ

اخللننق أ عننني  ،وأ ّن عليّننا أفضننل الوصننيّني  ،وأ ّن آلننّ افضننل آل النبيّننني ص نلّى هللا علننيهم أ عننني
وص ابتّ خري ص ابة املرسلني  ،وأ ّن ّأمتّ خري األمم أ عني  ،رأينا منن آايتنّ منا ال نيص لننا
 :ومنا النذي رأينتم؟ قنالوا :
عنها  ،ومن معجزاتنّ منا ال منذهب لننا سنواها .قنال رسنول هللا
كنّننا قعننودا يف ظن ّنل الكعبننة لنننذ ّكر أمننرك وذنزأ خبننفك وأننّنّ ذكننرت أ ّن لننّ آيننة مثننل آيننة موسننى

من رفع ا بل  ،فبينا هن كذلّ إذا ارتفعة الكعبة عن موضعها وصارت فنوق رءوسننا  ،فركنز يف
عمنّ انزة وقنال  :بنز ّج ر نه هكنذا ةتهنا فناوهلنا واحتبسنها علنى
مواضعنا ومل نقدر أن نرإها فجناء ّ
عظمها فوقنا يف اهلواء  ،مثّ قال لنا  :اخرجوا  ،ف رجنا من ةتها  ،فقال  :ابعدوا فبعند عنهنا  ،مثّ
فاستقرت فج ناك بذلّ مسلمني.
أخرج سنان الرم من ةتها فنزلة إىل موضعها
ّ
فقال رسول هللا أليب جهل  :هذ ،الفرقة الثالثة قد جاءتّ وأخفتّ مبا شاهدت.
فقال أبو جهل  :ال أدري صدقوا هن الء أم كنذبوا  ،أم ح ّقنق هلنم أم خيّنل إلنيهم  ،فن ن رأينة منا
اق حه عليّ من هو آايت عيسى بن مر فقد لزمين اإلإان بّ  ،وإالّ فليس
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 :اي أاب جهنل  ،فن ن كنان ال يلزمنّ تصنديق هن الء
يلزمين تصديق ه الء  ،فقنال رسنول هللا
على كثر م وش ّدة ةصيلهم فكيف تص ّدق مبآثر آابئّ ومساوئ أسالمل أعندائّ؟ وكينف تصن ّدق
مننن الصننني والعنراق والشننام إذا حن ّدثة عنهننا؟ هننل امل ننفون عننن ذلننّ إالّ دون هن الء امل نفين لننّ

عننن هننذ ،ا ايت مننع سننائر مننن شنناهدها منننهم مننن ا مننع الكثيننف الننذين ال جيتمعننون علننى ابطننل
تجننون مبننا
يت ّرصننونه إالّ كننان إبقائهننم مننن يكن ّذام وهننف بضن ّد إخبننارهم؟ أال وكن ّنل فرقننة مننن هن الء ّ
شاهدوا  ،وأنة اي أاب جهل  ،جوج مبا شاهدوا.
على الفرقنة الثالثنة فقنال هلنم  :هنذا انزة ع ّنم رسنول هللا بلغنه هللا تعناىل
مثّ أقبل رسول هللا

وعلن ّني بننن أيب
حملمنند
املنناقل الرفيعننة والنندرجات العاليننة  ،وأكرمننه هللا ابلفضنائل ؛ الشن ّدة حبّننه ّ
أمننا إ ّن اننزة عن ّنم ّمنند لين ّ نني جه ننّم عننن بّننه كمننا هّننى عنننكم اليننوم الكعبننة أن تقننع
طالننب
عليكم.
 :إننّنه يسننري يننوم القيامننة إىل
؟ قننال رسننول هللا
قيننل  :وكيننف ذلننّ اي رسننول هللا
جانب الصراجل عنامل كثنري منن النناس ال يعنرمل عنددهم إالّ هللا تعناىل هنم كنانوا ّنيب انزة وكثنري مننهم
أص اب الذنوب وا م  ،فت ول حيطان بينهم وبني سلوك الصراجل والعبور إىل ا نّة  ،فيقولنون :
 :قنند ت نراين
اي اننزة  ،قنند تننرى مننا هننن فيننه  ،فيقننول اننزة لرسننول هللا ولعلن ّني بننن أيب طالننب

عمنّ علنى إغاثنة
ويل هللا  :اي عل ّني أعنن ّ
أوليائي كينف يسنتغيثون يب؟ فيقنول ّمند رسنول هللا لعل ّني ّ
إىل الرم الذي كان يقاتنل بنه انزة
علي بن أيب طالب
أوليائه  ،واستنقاذهم من النار  ،فيأض ّ
 ،واي ع ّنم أخني رسنول هللا
أعداء هللا تعاىل يف الدنيا  ،فيناوله ّإاي ،ويقنول  :اي ع ّنم رسنول هللا
 ،ذد ا ننيم عننن أوليائننّ بر ننّ هننذا كمننا كنننة تننذود بننه عننن أولينناء هللا يف النندنيا أعننداء هللا ،
قجننه يف حيطننان النننار ا ائلننة بننني أوليائننه وبننني العبننور إىل ا نّننة علننى
فتننناول اننزة الننرم بينند ،فيضننع ّ
الصراجل  ،ويدفعها دفعة فين ّ يها مسرية مخسمائة عام  ،مثّ يقنول ألوليائنه واحملبّنني النذين كنانوا لنه يف
الدنيا  :اعفوا  ،فيعفون على الصراجل آمنني ساملني قد
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انزاحة عنهم النريان وبعدت عنهم األهوال  ،ويردون ا نّة غاّنني ظافرين.
أليب جهننل  :اي أاب جهننل  ،هننذ ،الفرقننة الثالثننة  ،قنند شنناهدت آايت
مثّ قننال رسننول هللا
نأي آيننة ترينند؟ .قننال أبننو جهننل  :آيننة عيسننى
هللا ومعج نزات رسننول هللا  ،وبقنني الننذي لننّ  ،فن ّ

كما قعمة أنّه كان هف مبا كلنون ومنا ين ّدخرون يف بينو م  ،فنأخفين مبنا أكلنة الينوم و ّادخرتنه يف
بيننيت  ،وقد علننى ذلننّ أن ة ن ّدثين مبننا صنننعته بعنند أكلنني ملننا أكلننة كمننا قعمننة أ ّن هللا قنند قادك يف
ّ
ّ :أما ما أكلنة ومنا ّادخنرت فنأخفك بنه وأخنفك
 ،فقال رسول هللا
املرتبة فوق عيسى
مبا فعلته يف خالل أكلّ  ،وهذا يوم يفضن ّ هللا فينه الق احنّ  ،فن ن آمننة ابهلل مل تض ّنرك هنذ،
الفضنني ة  ،فن ن أصننررت علننى كفننرك أضننف لننّ إىل فضنني ة النندنيا وخزيهننا خننزي ا خننرة الننذي ال
يبيد وال ينفد وال يتناهى .قال  :وما هو؟
فلمننا وضننعة ينندك عليهننا
قننال  :قعنندت اي أاب جهننل  ،تناولننة مننن دجاجننة مسن ّنمنة اسننتطبتها ّ ،
اسننتأذن عليننّ أخننوك أبننو الب ن ي بننن هشننام فأشننفقة أن كننل منهننا وخبلننة  ،فوضننعتها ةننة
ذيلّ وأرخية عليها ذيلّ ح ّ انصرمل عنّ.
فقننال أب ننو جه ننل  :ك ننذبة اي ّم نند  ،م ننا مننن ه ننذا قلي ننل وال كث ننري وال أكل ننة م ننن دجاج ننة وال
 :كنان معنّ
ّادخرت منها شي ا  ،فما الذي فعلته بعد أكلي النذي قعمتنه؟ قنال رسنول هللا

ثالمثائننة دينننار لننّ وعشننرة آالمل دينننار ودائننع الننناس عننندك  ،املائننة واملائتننان واخلمسننة والسننبعمائة
واألل ننف وه ننو ذل ننّ إىل م ننام عش ننرة آالمل ق ننال  :ك ن ّنل واح نند يف ص ن ّنرة وكن ننة ق نند عزم ننة عل ننى أن
ختت نناذم  ،وق نند كن ننة ج نند م ومنع ننتهم  ،والي ننوم مل ننا أكل ننة م ننن ه ننذ ،الدجاج ننة وأكل ننة قوره ننا
ّ
و ّادخرت الباقي  ،ودفنة هذا املنال مسنرورا فرحنا ابختياننّ عبناد هللا  ،واثقنا أبنّنه قند حصنل لنّ ،
وتدبري هللا يف ذلّ خالمل تندبريك .فقنال أبنو جهنل  :وهنذا أيضنا اي ّمند ؛ فمنا أصنبة مننه قلنيال
وال كثريا وما دفنة شي ا  ،وقد سرقة تلّ العشرة آالمل دينار والودائع اليت كاننة عنندي  ،فقنال
رسول هللا  :اي أاب جهل  ،ما هذا من تلقائي فتك ّذبين وإّّنا هذا جفئيل الرو األمني
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ب العاملني وعليه تص ي شهادته وةقيق مقالته.
هفين به عن ر ّ
هلم اي جفئيل ابلدجاجة النيت أكنل منهنا  ،فن ذا الدجاجنة بنني يندي
مثّ قال رسول هللا
ّ :
 :أتعرفه ننا اي أاب جه ننل؟ فق ننال أب ننو جه ننل  :م ننا أعرفه ننا وم ننا
رس ننول هللا  ،فق ننال رس ننول هللا
أخن ننفت عن ننن شن ننيء  ،ومثن ننل هن ننذ ،الدجاجن ننة املن ننأكول بعضن ننها يف الن نندنيا كثن ننري  ،فقن ننال رسن ننول هللا
رب
 :اي أيّتها الدجاجنة إ ّن أاب جهنل قند كن ّذب ّمندا علنى جفئينل  ،وكن ّذب جفئينل علنى ّ
حملمد ابلتصديق وعلنى أيب جهنل ابلتكنذيب  ،فنطقنة فقالنة  :أشنهد أنّنّ اي
العاملني  ،فاشهدي ّ
ندو هللا املعاننند ا احنند لل ن ّنق الّننذي
ّمنند ؛ رسننول هللا وسننيّد اخللننق أ عننني  ،وأ ّن أاب جهننل هننذا عن ّ
مين هذا ا انب و ّادخر البناقي  ،وقند أخفتنه بنذلّ وأحضنرتنيه فكن ّذب بنه  ،فعلينه لعننة
يعلمه أكل ّ
هللا ولعنننة الالعنننني  ،ف ننّنه مننع كفننر ،خبيننل  ،اسننتأذن عليننه أخننو ،فوضننعين ةننة ذيلننه إشننفاقا مننن أن
مين أخو ، ،فأنة اي رسول هللا  ،أصدق الصادقني من اخللق أ عني  ،وأبنو جهنل الكناذب
يصيب ّ

املف ي اللعني.
فقال رسول هللا  :أما كفناك منا شناهدت؟ آمنن لتكنون آمننا منن عنذاب هللا ع ّنز وج ّنل  ،قنال أبنو
 :فهننل تفن ّنرق بننني مشنناهدتّ
إين ألظ ن ّن أ ّن هننذا ختييننل وإيهننام  ،فقننال رسننول هللا
جهننل ّ :
واستماعّ لكالمها  ،وبني مشاهدتّ لنفسّ ولسنائر قنريش والعنرب مساعنّ لكالمهنم؟ قنال أبنو
اسّ ختييل؟
جهل  :ال  ،قال رسول هللا
وةس يو ّ
 :فما يدريّ أ ّن يع ما تشاهد ّ
 :وال هذا بت يينل وإالّ كينف يصن ّ أنّنّ
قال أبو جهل  :ما هو ختييل  ،قال رسول هللا
 :ينند ،علننى املوضننع املننأكول مننن
تننرى يف العننامل شنني ا أوثننق منننه؟! قننال  :مثّ وضننع رسننول هللا
 :اي
الدجاج ننة  ،فمسن ن ي نند ،عليه ننا فع نناد الل ن نم علي ننه أوف ننر م ننا ك ننان  ،مثّ ق ننال رس ننول هللا
جفئيل  ،فأتنا ابألموال اليت دفنها هذا املعاند لل ّق  ،لعلّه ي من  ،ف ذا هنو ابلصنرر بنني يدينه كلّهنا
قالننه إىل مننام عشننرة آالمل وثالمثائننة دينننار  ،فأخننذ رسننول هللا ن وأبننو
 ،مننا كننان رسننول هللا
صرة منها  ،فقال  :ائتوين
جهل ينظر إليه ن ّ
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بفنالن بنن فننالن  ،فنأض بنه وهننو صناحبها  ،فقننال  :هاكهنا اي فنالن مننا قند اختاننّ فيننه أبنو جهننل ،
رد العشنرة آالمل كلّهنا علنى أرابانا  ،وفضن عنندهم أبنو جهنل ،
فرد عليه ما له  ،ودعنا آبخنر حن ّ ّ
ّ
 ،فقال  :ا ن آمن لتأخنذ ثالمثائنة ديننار ويبنارك
وبقية الثالمثائة دينار بني يدي رسول هللا
فلمننا ذهننب
هللا تعنناىل لننّ فيهننا حن ّ تصننري أيسننر قنريش قننال  :ال آمننن ولكننن آخننذها فهنني مننايل ّ ،
ابلدجاج ننة  :دون ننّ أاب جه ننل  ،وك ّفي ننه ع ننن ال نند نري وخذي ننه ،
خ ننذها ص ننا رس ننول هللا
فوثب ننة الدجاج ننة عل ننى أيب جه ننل فتناولت ننه مب البه ننا ورفعت ننه يف اهلن نواء وط ننارت ب ننه إىل س ننط بيت ننه
تلّ الد نري إىل بعض فقراء امل منني.
فوضعته عليه  ،ودفع رسول هللا
إىل أص ابه فقنال  :معاشنر أصن اب ّمند هنذ ،آينة أظهرهنا ربّننا ع ّنز
مثّ نظر رسول هللا
وجن ّنل أليب جهننل فعاننند  ،وهننذا الطننري الننذي حينني يصننري مننن طيننور ا نّننة الطيّننارة علننيكم فيهننا  ،فن ّن
فيهننا طيننورا كالب نناض عليهننا مننن يننع أننوان املواشنني تطننري بننني مسنناء ا نّننة وأرضننها  ،فن ذا من ّ من من

نيب وآلننه أكننل مننن شننيء منهننا وقننع ذلننّ بعينننه بننني يديننه  ،فتننناثر ريشننه وانشننوى وانطننبن ،
نّ
نب للنن ّ
نواي بننال ر  ،ف ن ذا قضننى شننهوته وذمتننه  ،قننال :
فأكننل مننن جانننب قدينندا  ،ومننن جانننب منننه مشن ّ
رب العاملني  ،عادت كما كانة  ،فطارت يف اهلواء وف رت على سائر طينور ا نّنة تقنول
ا مد هلل ّ
ويل هللا عن أمر هللا » (.)1
 :من مثلي وقد أكل ّ
مين ّ
وعمنه أبنو هلنب
[ ]2ومنها  :ما روي « أ ّن رسول هللا
علي إشي معه ّ
إشي مب ّكة وأخوّ ،
خلف ننه يرم نني عقب ننه ابألحج ننار وق نند أدم ننا ،ين ننادي  :معاش ننر قن نريش  ،ه ننذا س نناحر كن ن ّذاب فاق ننذفو،
واهجننرو ،واجتنبننو .،وحن ّنر عليننه أواب ق نريش فتبعومهننا  ،فمننا منهننا حجننر أصننابه إالّ أصنناب عليّننا

حملمنند واملقاتننل عنننه والشننجان ال نظننري لننّ مننع
 ،فقننال بعضننهم  :اي علن ّني  ،ألسننة املتع ّقننب ّ
حداثة سنّّ وأنّّ مل تشاهد ا روب  ،ما ابلّ

__________________
( « )1يننار األننوار »  239 : 17ن ، 241
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ال تنصر ّمدا وال تدفع عنه؟
 :معاش ننر أواب قن نريش  ،ال أطي ننع ّم نندا مبعص ننييت ل ننه  ،ل ننو أم ننرين لن نرأيتم
فن نناداهم عل ن ّني
العجننب  ،ومننا قالنوا يتّبعونننه حن ّ خننرج مننن م ّكننة فأقبلننة األحجننار علننى حاهلننا تتنندحرج  ،فقننالوا :
ا ن تشدخ هذ ،األحجار ّمدا وعليّا ونت لّص منهما وتن ّ ة قريش عنه خوفا على أنفسنهم منن
السنالم علينّ اي ّمند
تلّ األحجار  ،فرأوا تلّ قد أقبلة علنى ّمند وعل ّني ك ّنل حجنر يننادي ّ :
السننالم عليننّ اي علن ّني بننن أيب طالننب بننن
بننن عبنند هللا بننن عبنند املطّلننب بننن هاشننم بننن عبنند منننامل ّ ،
رب العناملني وخنري اخللنق أ عنني ،
السنالم علينّ اي رسنول ّ
عبد املطّلب بن هاشم بن عبند مننامل ّ ،

رب العنناملني  ،ومسعهننا اعننات ق نريش فو نوا ،
السننالم عليننّ اي سننيّد الوصننيّني واي خليفننة رسننول ّ
ّ
فقننال عشننرة مننن مننرد م وعت ننا م  :مننا هننذ ،األحجننار تكلّمهم ننا  ،ولك ننّهم رجننال يف حفننرة يف ننرة
األحجننار قنند خبننأهم ّمنند ةننة األرك  ،تكلّمهمننا ليفن ّنرو وهنندعو  ،فأقبلننة عننند ذلننّ عشننرة

مننن تلننّ الصن ور وارتفعننة فننوق العشننرة املتكلّمننني اننذا الكننالم  ،فمننا قالننة تقننع اامننا م وترتفننع
وترضضننها ح ن ّ مننا بقنني مننن العشننرة أحنند إالّ سننال دماغننه ودمنناؤ ،مننن من ريننه  ،وقنند ختلّننل رأسننه
ّ
نجون يقولننون  :أش ن ّد مننن مصننابنا ا ن الء
وهامتننه وايفوخننه  ،فجنناء أهلننوهم وعشننائرهم يبكننون ويضن ّ
نبج ّمنند وتب ّذخننه أب ّذننم قنند قتل نوا اننذ ،األحجننار آيننة لننه وداللننة ومعجننزة  ،وأنطننق هللا عن ّنز وجن ّنل
تن ّ
جنننائزهم  :صنندق ّمنند ومننا كن ّذب وكن ّذبتم أنننتم ومننا صن ّدقتم .واضننطربة ا نننائز ورمننة مننن عليهننا
وسقطوا على األرك و دت وقالة  :ما كنّا ننقاد لي مل علينا أعداء هللا إىل عذاب هللا.
فقال أبو جهل لعنه هللا  :إّّنا هو س ر ّمد هنذ ،ا ننائز كمنا سن ر تلنّ األحجنار وا الميند
حملمند آينة لنه
والص ور ح ّ وجد منهما من النطق ما وجد  ،ف ن كاننة قتنل هنذ ،األحجنار هن الء ّ
وتصديقا لقوله وتبيينا ألمر ، ،فقولوا له  :يسأل من خلقهم أن بييهم؟
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فقننال رسننول هللا  :اي أاب ا سننن  ،قنند مسعننة اقن ا ا نناهلني وهن الء عشننرة قتلننى  ،كننم جرحننة
 :جرحنة أربنع جراحنات .وقنال رسنول
اذ ،األحجار اليت رما اا القنوم اي عل ّني؟ قنال عل ّني
نة جراحننات  ،فليسننأل كن ّنل واحنند منّننا ربّننه أن بينني مننن العشننرة
هللا
 :وقنند جرحننة أ سن ّ

ألربعنة مننهم فنشنروا
لستّة منهم فنشروا  ،ودعنا عل ّني
بقدر جراحاته  ،فدعا رسول هللا
حملمنند وعلن ّني شننأ عظيمننا يف املمالننّ الننيت كنّننا فيهننا  ،لقنند
 ،مثّ دى احمليننون  :معاشننر املسننلمني إ ّن ّ
لعلي مثاال عند البية املعمور وعنند
حملمد
رأينا ّ
مثاال على سرير عند البية وعند العر  ،و ّ
الكرسن ّني وأمننالك السننماوات وا جننب وأمننالك العننر ب ّفننون امننا ويعظّموذمننا ويص نلّون عليهمننا ،

وجل وائجهم إذا سألو ،اما  ،فآمنوا منهم سنبعة
ويصدرون عن أوامرمها  ،ويقسمون على هللا ّ
عز ّ
نفر وغلب الشقاء على ا خرين » .ا ديث (.)1
ملننا قنندم
 « :إ ّن رسننول هللا
[ ]3ومنهةةا  :مننا روي أننّنه قننال ّمنند بننن علن ّني البنناقر
ّ
نبوتننه  ،كادتننه اليهننود أشن ّد كينند  ،وقصنندو ،أقننب
املدينننة وظهننرت آايت صنندقه وآايت ح ّقننه وبيّنننات ّ
نرد علينه وتكذيبنه مالننّ
قصند  ،يقصندون أننوار ،ليطمسنوها وحججنه ليبطلوهنا  ،وكنان منن قصند ،لل ّ
بنن الصنيف  ،وكعننب بنن األشننرمل  ،وح ّني بننن أخطنب  ،وأبننو لبابنة بننن عبند املنننذر  ،وشنعبة .فقننال
اي ّمد  ،تزعم أنّّ رسول هللا؟
مالّ لرسول هللا
 :كذلّ قال هللا خالق اخللق أ عنني  ،قنال  :اي ّمند  ،لنن نن من أنّنّ
قال رسول هللا
رسول هللا ح ّ ي من لّ هذا البساجل الذي ةتنا  ،ولن نشهد أنّّ عن هللا ج تننا حن ّ يشنهد لنّ
هذا البساجل.
وقال أبو لبابنة بنن عبند املننذر  :لنن نن من لنّ أنّنّ رسنول هللا  ،وال نشنهد لنّ حن ّ ين من لنّ
ويشهد لّ هذا السوجل يف يدي.
وقال كعب بن األشرمل  :لن ن من لّ أنّّ رسول هللا  ،ولن نص ّدقّ ح ّ ي من لّ

__________________
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هذا ا مار الذي كان راكبه.
 :إننّنه لننيس للعبنناد االق ن ا علننى هللا  ،بننل علننيهم التسننليم هلل واالنقينناد
فقننال رسننول هللا
ألمر ،واالكتفاء مبا جعله كافيا  ،أما كفاكم إن أنطق التوراة واإلجنيل والزبور وصن ف إبنراهيم بنب ّنوض
وتبني لكنم فيهنا ذكنر أخني ووصنيّي وخليفنيت وخنري منن أتركنه علنى اخلالئنق بعندي
ّ
ودل على صدقي ّ
علي هذا القرآن الباهر لل لق أ عني  ،املعجنز هلنم أن تنوا مبثلنه  ،وأن
علي بن أيب طالب  ،فأنزل ّ
ّ
ريب ع ّنز وج ّنل  ،بنل أقنول  :إ ّن منا
فأما هذا النذي اق حتمنو [ ،فلسنة أق حنه علنى ّ
يتكلّفوا شبهه ّ ،
ريب منن داللنة هنو حسنيب وحسنبكم  ،فن ن فعنل ع ّنز وج ّنل منا اق حتمنو )1( ] ،فنذاك قائند يف
أعطانيه ّ
تطوله علينا وعليكم  ،وإن منعنا ذلّ فلعلمه أب ّن الذي فعله كامل فيما أراد ،منّا.
ّ
فلما فر رسول هللا من كالمه هذا أنطق هللا البساجل  ،فقنال  :أشنهد أن ال إلنه إالّ هللا وحند ،ال
ّ
شنريّ لننه  ،إهلننا واحنندا أحنندا صننمدا قيّومننا أبنندا  ،مل يتّ ننذ صنناحبة وال ولنندا  ،ومل يشننرك يف حكمننه

أحدا  ،وأشهد أنّّ اي ّمد  ،عبد ،ورسوله  ،أرسلّ ابهلدى ودينن ا ّنق ليظهنرك علنى الندين كلّنه
علي بن أيب طالب بن عبد املطّلب بن هاشنم بنن عبند مننامل أخنوك
ولو كر ،املشركون  ،وأشهد أ ّن ّ
ووصننيّّ وخليفتننّ يف ّأمتننّ  ،وخننري مننن تركتننه علننى اخلالئننق بعنندك  ،وأ ّن مننن واال ،فقنند واالك ،
ومننن عننادا ،فقنند عنناداك  ،ومننن أطاعننه فقنند أطاعننّ  ،ومننن عصننا ،فقنند عصنناك  ،وأ ّن مننن أطاعننّ
فقنند أطننان هللا واسننت ّق السننعادة برض نوانه  ،وأ ّن مننن عصنناك فقنند عصننى هللا واسننت ّق ألننيم العننذاب
بنريانه.
ق ننال  :فعج ننب الق ننوم  ،فق ننال بعض ننهم ل ننبعض  ،م ننا ه ننذا إالّ س ن ر مب ننني  ،فاض ننطرب البس نناجل

وارتفع  ،ون ّكس مالّ بن الصيف وأص ابه عنه ح ّ وقفوا على رءوسهم ووجنوههم  ،مثّ أنطنق هللا
تعنناىل البسنناجل نيننا  ،فقننال  :أ بسنناجل أنطقننين هللا وأكننرمين ابلنطننق بتوحينند ،وبت مينند ،والشننهادة
حملمد نبيّه  ،وأنّه سيّد األنبياء  ،ورسوله إىل خلقه
ّ

__________________
( )1الزايدة أثبتناها من « يار األنوار ».
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والقننائم بننني عبنناد هللا ي ّقننه وإمامننة أخيننه ووصننيّه ووقيننر ،وشننقيقه وخليلننه  ،وقاضنني ديونننه  ،ومنجننز
عداته  ،و صر أوليائه  ،وقامع أعدائه  ،واالنقيناد ملنن نصنبه إمامنا ووليّنا  ،والنفاءة ممّنن ّاختنذ ،منابنذا
وع ن ّدوا فمننا للكننافرين أن يط ننوين وال جيلس نوا علن ّني  ،وإّّنننا جيلننس علن ّني امل منننون  ،فقننال رسننول هللا

وعمننار  « :قوم نوا فاجلس نوا عليننه  ،ف ن نّكم ميننع مننا شننهد هننذا
ذر ّ
لسننلمان واملقننداد وأيب ّ
البساجل مل منون .فجلسوا.
مثّ أنط ننق هللا س ننوجل أيب لباب ننة ب ننن عب نند املن ننذر  ،فق ننال  :أش ننهد أن ال إل ننه إالّ هللا خ ننالق اخلل ننق ،
ابسن الننرقق  ،ومنندبّر األمننور  ،والقننادر علننى كن ّنل شننيء وأشننهد أننّنّ اي ّمنند عبنند ،ورسنوله صننفيّه
وخليل ننه وحبيب ننه ووليّننه وجنيّ ننه  ،جعل ننّ الس ننفري بين ننه وب ننني عب نناد ،لي ي ننا ب ننّ الس ننعيد ويهل ننّ ب ننّ
املننذكور يف املننإل األعلننى أبننّنه سننيّد اخللننق بعنندك ،
األشننقياء  ،وأشننهد أ ّن علن ّني بننن أيب طالننب
وأننّنه املقاتننل علننى تنزيننل كتابننّ ليسننوق نالفيننه إىل قبولننه طننائعني وكننارهني  ،مثّ املقاتننل بعنند ،علننى

وويل ننه املن ننرفني ال ننذين غلب ننة أه نواؤهم عق ننوهلم  ،ف ّرف نوا ووي ننل كت نناب هللا وغ ن ّنريو ، ،والس ننابق إىل
رضوان هللا أولياء هللا  ،والقاذمل يف نريان هللا أعداء هللا بسيف نقمته وامل ثّرين ملعصيته ونالفته.
قننال  :مثّ اجنننذب السننوجل مننن ينند أيب لبابننة وجننذب أاب لبابننة  ،ف ن ّنر لوجهننه  ،مثّ قننام بعنند فجذبننه
السوجل ف ّر لوجهه  ،مثّ مل يزل كذلّ مرارا ح ّ قال أبو لبابة  :ويلي  ،ما يل؟
إين سننوجل قنند أنطقننين هللا بتوحينند ، ،وأكننرمين
فننأنطق هللا عن ّنز وجن ّنل السننوجل  ،فقننال  :اي أاب لبابننة ّ
بت مي نند ، ،وش ن ّنرفين بتص ننديق نب ن ّنوة ّم نند س ننيّد عبي نند ، ،وجعل ننين ممّننن واىل خ ننري خل ننق هللا بع نند، ،
وأفضل أولياء هللا من اخللق غري ، ،وامل صوص اببنتنه سنيّدة النسنوان  ،املشنرمل ببيتوتتنه علنى فراشنه

نذل أبعدائ ننه بس ننيف االنتق ننام  ،والب ننائن يف هللا بعل ننوم ا ننالل وا ن نرام والشن نرائع
أفض ننل ا ه نناد  ،وامل ن ّ
واألحكننام  ،ال ينبغنني الكننافر دنناهر ابخلننالمل علننى ّمنند أن يبتننذلين ويسننتعملين  ،ال أقال أجننذبّ
فقنال أبنو لبابنة  :أشنهد
ح ّ أث نّ  ،مثّ أقتلّ وأقول عن يدك  ،أو تظهر اإلإان مب ّمند
ميع ما شهدت به أيّها السوجل واعتقد ،وأؤمن به  ،فنطق السوجل  :هنا أ ذا قند تق ّنررت يف يندك
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اإلإان وهللا أعلم بسريرتّ وهو ا اكم لّ أو عليّ يف يوم الوقة املعلوم.
 :ومل بس ننن إس ننالمه وك ننان من ننه هن ننات وهن ننات  ،فق ننام الق ننوم م ننن عن نند رس ننول هللا
ق ننال
نيب
فجعلننة اليهننود يسن ّنر بعضننها إىل بعننض أب ّن ّمنندا مل ن تى لننه ومب ننوت يف أمننر ،ولننيس بنن ّ

نب بننه ا مننار وصننرعه علننى رأسننه فأوجعننه مثّ عنناد ،
صننادق  ،وجنناء كعننب األشننرمل يركننب اننار ،فشن ّ
فلمننا كننان يف
فركبننه فعنناد إليننه ا مننار مبثننل صنننيعه  ،مثّ عنناد لريكبننه فعنناد عليننه ا مننار مبثننل صنننيعه ّ ،
السابعة أنطنق هللا تعناىل ا منار فقنال  :اي عبند هللا  ،بن س العبند أننة  ،شناهدت آايت هللا وكفنرت
اننا  ،أ اننار قنند أكننرمين هللا بتوحينند ، ،فننأ أشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وحنند ،ال ش نريّ لننه  ،خننالق

السن ننالم  ،مبعن ننوث
األ م ذو ا ننالل واإلك ن نرام  ،وأشن ننهد أ ّن ّمن نندا عبن نند ،ورس ن نوله سن ننيّد أهن ننل دار ّ
إلسننعاد مننن سننبق يف علننم هللا ابلسننعادة  ،وإشننقاء مننن سننبق الكتنناب عليننه ابلشننقاوة  ،وأشننهد أ ّن
نأدب
علي بن أيب طالب وليّه
ووصي رسوله  ،ليسعد هللا به من يسنعد ،إذا وفّقنه لقبنول موعظتنه والت ّ
ّ
ّ

آبدابه واالئتمنار أبوامنر ،واالنزجنار بزواجنر ، ،وأ ّن هللا تعناىل بسنيومل سنطوته وصنوالت نقمتنه يب ّكنة
ح ن ّ يسننوقهم بس ننيفه الب نناتر ودليلننه الواض ن البنناهر إىل اإلإ ننان ب ننه  ،أو
وهننزي أع ننداء ّمنند
يقذفه يف اهلاوية إذا أأ إالّ ماداي يف غيّه وامتدادا يف طغيانه وعمهه  ،ما ينبغي لكنافر أن ينركبين بنل
ال يركبين إالّ م من ابهلل  ،مص ّدق مب ّمند رسنول هللا يف ينع أقوالنه  ،منصنوب لنه يف ينع أفعالنه ،

ويف فعل أشرمل الطاعات يف نصبه أخا ،عليّا وصيّا ووليّا  ،ولعلمه وار  ،وبدينه قيّما  ،وعلى ّأمتنه
مهيمنا  ،ولديونه قاضيا  ،وبعداته منجزا  ،وألوليائه مواليا  ،وألعدائه معاداي.
 :اي كعننب بننن أشننرمل  ،اننارك أعقننل منننّ قنند أأ أن تركبننه ولننن تركبننه
فقننال رسننول هللا
أبنندا  ،فبعننه مننن بعننض إخواننننا املن منني .فقننال كعننب  :فننال حاجننة يل فيننه بعنند أن ضننرب بسن رك ،
وهللا لو ال كراهيّنة نالفتنه لقتلتنّ
جتهم ّمد رسول هللا
عدو هللا ّ ،
كف عن ّ
فنادا ،اار : ،اي ّ
ووطيتّ يوافري  ،ولقطعة رأسّ أبسناين  ،ف زي
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وسننكة  ،واشننت ّد جزعننه ممنّنا مسننع مننن ا مننار  ،ومننع ذلننّ غلننب عليننه الشننقاء واش ن ى ا مننار منننه
وهنو ةتنه ه ّنني ل ّنني ذلينل كنر
بة بن قبيس مبائة درهنم  ،فكنان يركبنه وجينيء إىل رسنول هللا
يقننول لننه  :اي بننة هننذا لننّ وأنننة
 ،يقيننه التلننف ويرفننق بننه يف املسننالّ  ،فكننان رسننول هللا
ومل ي مننوا أنننزل هللا اي ّمنند ،
فلمننا انصننرمل القننوم مننن عننند رسننول هللا
من من م َّرتفننق مبنرتفقنيّ .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
َّ
ِ ِ
الذ ْر ِت ُه ْم فنوعظتهم وخنوفتهم أ ْا لال ْ
الروا ِسال ٌ
ك ِفال ُ
الم
الواء ِعلالاليْ َه ْم يف العظنة أأنال
اَّليالال
إَن َ
ّ
ْ
ُْ
ِ
ُ
() 1
بنبوتننّ  ،وهننم قنند شنناهدوا هننذ ،ا ايت وكفننروا فكيننف
الذ ْره ْم ال يُذ ََنُالالون
تنال َ
ال يص ن ّدقون ّ
ي منون بّ عند قولّ ودعائّ؟! » (.)2
ِ
ُ َّ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ْ
الك فِال َ ِ
الد ذل َ
ثم قست قلوبكم ََال بع َ

[ ]4ومنها  :ما روي  « :أنّه ملا نزلة هذ ،ا ينة
ِ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ُّ ِ ْ ِ ُ (ّ )3
يف ح ّنق اليهنود والنواصنب  ،قنالوا لنه  :اي ّمند  ،قعمنة أنّنه منا يف
ْلجار َ أو أشد قسالو
اك َ
قلوبنننا شننيء مننن مواسنناة الفق نراء ومعاونننة الض نعفاء والنفقننة يف إبطننال الباطننل وإحقنناق ا ن ّنق  ،وأ ّن
فهلم بنا إىل بعضنا فاستشهد.،
األحجار ألني من قلوبنا وأطون هلل منّا وهذ ،ا بال يضرتنا ّ ،
إين أسألّ ناّ ،مند وآلنه الطيّبنني النذين بنذكر أمسنائهم خ ّفنف
فقال رسول هللا
للجبل ّ :
هللا العننر علننى كواهننل مثانيننة مننن املالئكننة بعنند أن مل يقنندروا علننى ةريكننه وهننم خلننق كثننري ال يعننرمل
عننددهم إالّ هللا عن ّنز وجن ّنل  ،وين ّنق ّمنند وآلننه الطيّبننني الننذين بننذكر أمسننائهم  ،وسن ال هللا اننم يف رفننع

مبنا أودعنّ هللا بتصنديقه علنى هن الء اليهنود يف ذكنر
حملمند
إدريس يف ا نّة مكا ملا شنهدت ّ
 .فت ّنرك ا بنل وتزلنزل وفناك عننه
قساوة قلوام وتكذيبهم يف ج دهم بقول ّمد رسول هللا
رب العاملني وسيّد اخلالئق
ماء و دى  :اي ّمد  ،أشهد أنّّ رسول هللا ّ
__________________
( )1البقرة (.2 : )2
( « )2يننار األننوار »  322 : 17ن  ، 327نقننال عننن « التفسننري املنسننوب إىل اإلمننام العسننكري »  92 :ن ، 91
.52
( )3البقرة (.74 : )2
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أ عني  ،وأشهد أ ّن قلوب ه الء اليهود كما وصفة أقسى من ا جارة ال هرج منها خنري كمنا قند
تفج نرا  ،وأشننهد أ ّن ه ن الء كنناذبون عليننّ فيمننا بننه يقننذفونّ مننن
هننرج مننن ا جننارة املنناء سننيال أو ّ
رب العاملني.
الفرية على ّ
 :وأسألّ أيّهنا ا بنل أمنرك هللا بطناعيت فيمنا ألتمسنه مننّ ناّ ،مند وآلنه
قال رسول هللا
وبرد هللا النار على إبنراهيم وجعلهنا علينه
الطيّبني الذين ام جنّى هللا تعاىل نوحا من الكرب العظيم ّ ،
سننالما  ،وم ّكنننه يف جننومل النننار علننى سنرير وفنرا وثننري مل يننر ذلننّ الطاغيننة مثلننه ألحنند مننن ملننوك
وعمننر مننا حولننه مننن أننوان
األرك أ عننني وأنبتننة مننن حواليننه مننن األشننجار اخلضننرة النضننرة النزهننة ّ ،

النور مبا ال يوجد إالّ يف فصول أربعة؟
قال ا بل  :بل أشهد لّ اي ّمد  ،وأشهد أنّّ لنو اق حنة علنى ربّنّ أن جيعنل رجنال الندنيا
قننردة وخننناقير لفعننل  ،أو جيعلهننم مالئكننة فعننل  ،وأن يقلننب الن نريان جلينندا وا لينند ن نريا لفعننل  ،أو
يهن ننب السن ننماء إىل األرك  ،أو يرفن ننع األرك إىل الس ن ننماء  ،أو يصن ن ّنري أط ن نرامل املش ن ننارق واملغ ن ننارب
كصرة الكنيس لفعنل  ،وأنّنه قند جعنل األرك والسنماء طوعنّ  ،وا بنال والب نار
صرة ّ
والوهاد كلّها ّ
تنصرمل أبمرك  ،وسائر ما خلق هللا من الراي من الصنواعق وجنوار اإلنسنان وأعضناء ا ينوان لنّ
مطيعة وأمر ا به من شيء ائتمرت.
فقالة اليهود  :اي ّمد  ،أعلينا تشبه وتلتبس قد احتبسة منردة منن أصن ابّ خلنف صن ور
هذا ا بل فهم ينطقون اذا الكالم وهن ال ندري السمع منن الرجنال أم منن ا بنال؟! ال يغن ّ مبثنل
هنذا إالّ ضنعفاؤك النذين تب ننب يف عقنوهلم  ،فن ن كنننة صنادقا فتنن ّ مننن موضنعّ هنذا إىل ذلننّ ،

الق نرار وأمننر هننذا ا بننل أن ينقطننع مننن أصننله فيسننري إليننّ إىل هننناك  ،ف ن ذا حضننرك وهننن نشنناهد،
فأمر ،أن ينقطع نصفني من ارتفان مسكنه  ،مثّ ترتفنع السنفلى منن قطعتنه فنوق العلينا وتنن فض العلينا
ةننة السننفلى  ،ف ن ّن أصننل ا بننل قلّتننه وقلّتننه أصننله ؛ لنننعلم أننّنه مننن هللا ال يتّفننق مبواطنناة وال ملعاونننة
متمردين.
ّ
متومهني ّ
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ن وأشننار إىل حجننر فيننه قنندر مخسننة أرطننال ن  :أيّهننا ا جننر تنندحرج ،
فقننال رسننول هللا
وقربنه منن أذننّ فيعيند علينّ مبنا مسعنة فن ّن هنذا جنزء منن ذلنّ ،
فتدحرج  ،فقال مل اطبه  :خنذ ّ
فأخ ننذ ،الرج ننل ف ننأد  ،إىل أذن ننه فنط ننق ا ج ننر مبث ننل م ننا نط ننق ب ننه ا ب ننل ّأوال م ننن تص ننديق رس نول هللا

وفيم ن ننا ذك ن ننر ،ع ن ننن قل ن ننوب اليه ن ننود فيم ن ننا غ ن ننف ( )1ب ن ننه م ن ننن أ ّن نفق ن ننا م يف دف ن ننع أم ن ننر ّم ن نند
 :أمسعة هذا؟ أخلف هذا ا جر أحند يكلّمنّ
ابطل ووابل عليهم  ،فقال رسول هللا
يومهننّ أننّنه ا جننر يكلّمننّ؟ قننال  :ال  ،فننأتين مبنا اق حننة يف ا بننل  ،فتباعنند رسننول هللا إىل فضنناء
يق ّمند وآلنه الطيّبنني النذين ناههم ومسناءلة عبناد هللا انم أرسنلة
واسع  ،مثّ دى  :أيّها ا بل ّ

علننى قننوم عنناد ربننا صرص نرا عاتيننة تنننزن الننناس كننأ ّذم أعجنناق وننل خاويننة  ،وأمننر جفئيننل أن يصنني
صنني ة يف قننوم صنناذ ح ن ّ صنناروا كهشننيم احملتظننر ملننا انقطعننة مننن مكانننّ إبذن هللا  ،وج ننة إىل
حضننرض هننذ .،ووضننع ينند ،علننى األرك بننني يديننه  ،فتزلننزل ا بننل وسننار كالقننار اهلمننالج حن ّ د
 ،وإن

م ننن إص ننبعه أص ننله فل ننزق ا ننا ووق ننف و داه ننا  :أ ذا س ننامع ل ننّ مطي ننع اي رس ننول هللا
رغمة أنومل ه الء املعاندين فأمرين ائتمر أبمرك.
 :إ ّن هن الء اق حنوا عل ّني أن آمنرك أن تنقلنع منن أصنلّ فتصنري نصنفني ،
فقال رسنول هللا
مثّ ين ّ أعالك ويرتفع أسفلّ  ،فتصري ذروتّ أصلّ وأصلّ ذروتّ.
رب العنناملني؟ قننال  :بلننى  ،فننانقلع نصننفني واهن ّ أعننال،
فقننال ا بننل  :أومننرين بننذلّ اي رسننول ّ
إىل األرك وارتف ننع أس ننفله ف ننوق أع ننال ،فص ننار فرع ننه أص ننله وأص ننله فرع ننه  ،مثّ دى ا ب ننل  :معاش ننر
اليهود  ،هذا الذي ترون دون معجزات موسى الذي تزعمون أنّكم به م منون!!!

فنظر اليهود بعضهم إىل بعنض  ،فقنال بعنض  :منا عنن هنذا نيص  ،وقنال آخنرون مننهم  :هنذا
يغرنّكم
رجل مب وت م تى له  ،واملب وت تتأتّى له العجائب  ،وال ّ
__________________
( )1أي مضى.
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ما تشاهدون  ،فناداهم ا بل  :اي أعداء هللا  ،قد أبطلتم مبا تقولنون نب ّنوة موسنى  ،هنالّ قلنتم ملوسنى
 :إ ّن قلب العصا ثعبا  ،وانفالق الب ر طرقا  ،ووقومل ا بل كالظلّة فوقكم إّّنا وتّى لنّ ؛ ألنّنّ
حجنة
يغر ما نشاهد،؟!! فألقمهم ا بل مبقالتهم ولزمتهم ّ
م تى لّ تيّ ج ّدك ابلعجائب  ،فال ّ

رب العاملني » (.)1
ّ
يف بعنض أسننفار ،قننال :
عمننار بنن ايسننر أنّنه كننان منع رسننول هللا
[ ]5ومنهةا  :مننا روي عنن ّ
عمنار
نزلنا يوما يف بعض الص اري القليلة الشجر  ،فنظر إىل شنجرتني صنغريتني  ،فقنال يل  « :اي ّ
أن تلتقينا حن ّ يقعند ةتكمنا » فأقبلنة
 ،صر إىل الشجرتني  ،فقل هلما  :مركمنا رسنول هللا

خلفهمنا ،
كل واحدة إىل األخرى ح ّ التقتنا  ،فصنار كالشنجرة الواحندة ومضنى رسنول هللا
ّ
فلمننا أراد اخلننروج قننال  « :ل جننع يننع كن ّنل واحنندة إىل مكاذننا .فرجعتننا كننذلّ »
فقضننى حاجتننه ّ ،
( .) 2

« ملننا غ نزا بتبننوك كننان معننه مننن املسننلمني مخسننة وعشننرون ألفننا
[ ]6ومنهةةا  :مننا روي أننّنه
ّ
يف مسري ،بل يرش املاء من أعال ،إىل أسفله منن غنري سنيالن  ،فقنالوا
فمر
سوى خدمهم ّ ،
 :ما أعجنب رشن هنذا ا بنل! فقنال  « :إنّنه يبكني » قنال  « :أةبّنون أن تعلمنوا ذلنّ؟ » قنالوا :
نعم  ،قال  « :اي أيّهنا ا بنل  ،م ّنم بكناؤك؟ » فأجابنه ا بنل بلسنان فصني  :اي رسنول هللا  ،م ّنر يب
ُ ُ

ْ

ِ ُ
ود ِها َّ ُ
اْل ِ
جار ُ ( )3فأ أبكني عنند ذلنّ الينوم خوفنا
عيسى بن مر وهو يتلو  :نارا وق
اْلاس ِو َ
م ننن أن أك ننون م ننن تل ننّ ا ج ننارة  ،فق ننال  « :اس ننكن مكان ننّ فلس ننة منه ننا  ،إّّن ننا تل ننّ ا ج ننارة
نف ذلننّ الرش ن مننن ا بننل يف الوقننة ح ن ّ مل يننر ذلننّ الرش ن وتلننّ الرطوبننة الننيت
الكفيننة » فجن ّ

كانة (.)4

__________________
( « )1يار األنوار »  332 : 17ن  ، 339نقال عن « التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري »  212 :ن .292
( « )2يار األنوار »  ، 3 ، 324 : 17نقال عن « اخلرائج وا رائ » .243 ، 155 : 1
( )3الت ر (.2 : )22
( « )4يار األنوار »  297 : 1ن  ، 52 ، 291نقال عن « اخلرائج وا رائ » .252 ، 129 : 1

192

[ ]7ومنها  :ما روي عن الصادق  ،عن أبيه  ،عن سنعد  ،عنن ّمند بنن عبند ا بّنار الكنويف ،
الننركن الغننريب
قننال  « :ملننا انتهننى رسننول هللا
عننن رجننل مننن أص ن ابنا  ،عننن أيب عبنند هللا
ّ
فجاق ، ،فقال الركن  :اي رسول هللا  ،ألسة قعيدا من قواعد بية ربّّ؟
السننالم غننري مهجننور  ،ودخننل
فمننا ابىل ال أسننتلم؟ فنند رسننول هللا
فقننال  :اسننكن عليننّ ّ
كل واحند منهنا يقنول  :خنذ
كل جانب ّ :
السالم عليّ اي رسول هللا  ،و ّ
حائطا فنادته العراجني من ّ
مين  ،فأكنل  ،ود منن العجنوة فسنجدت  ،فقنال  :الله ّنم ابرك عليهنا وانفنع انا  ،فمنن مثّ روي أ ّن
ّ
العجوة من ا نّة.

إين ألعرفننه ا ن ومل يكننن
وقننال
إين ألعننرمل حجنرا مب ّكننة كننان يسنلّم علن ّني قبننل أن أبعننث ّ
ّ :
إن ّنر يف طريننق يتبعننه أحنند إالّ عننرمل أننّنه سننلكه مننن طيننب عرفننه  ،ومل يكننن إن ّنر يجننر وال شننجر
إالّ سجد له » (.)1
وقننال  :مب أعننرمل
نيب
[ ]8ومنهةا  :مننا روي عنن ابننن عبّناس
قننال  :جناء أعنرايب إىل الن ّ
أين رسنول
أنّّ رسول هللا؟ قال  « :أرأية إن دعوت هذا العنذق منن هنذ ،الن لنة فنأ ين  :أتشنهد ّ
هللا؟ ».
قننال  :نعننم  ،قننال  :فنندعا العننذق .فجعننل العننذق ينننزل مننن الن ننل ح ن ّ سننق علننى األرك ،
 ،مثّ ق ننال  « :ارج ننع » .فرجننع ح ن ّ عنناد إىل مكان ننه  ،فق ننال :
نيب
فجعننل يبق ننر ح ن ّ أت ننى النن ّ
أشننهد أننّنّ لرسننول هللا وآمننن العننامري  ،ف ننرج العننامري يقننول  :اي آل عننامر بننن صعصننعة وهللا ال
أك ّذبه بشيء أبدا (.)2

[ ]9ومنهةا  :منا روي كنان رجنل منن بنين هاشنم يقنال لنه  :ركاننة ن وكنان كنافرا منن أفتنّ النناس ن
إىل ذلنّ النوادي فلقينه ركاننة  ،فيقنال
نيب
يرعى غنما له بواد يقال له  :وادي إضنم  ،ف نرج الن ّ
 :لو ال رحم بيين وبينّ ما كلّمتّ ح ّ قتلتّ  ،أنة الذي تشتم آهلتنا؟ ادن إهلّ ينجينّ م ّنين ،
مثّ قال  :صارعين ف ن أنة صرعتين فلّ عشرة من
__________________
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وصننرعه وجلننس علننى صنندر ، ،فقننال ركانننة  :فلسننة يب فعلننة هننذا إّّنننا
نيب
غنمنني  ،فأخننذ ،النن ّ
نيب
فعل ن ننه إهل ن ننّ  ،مثّ ق ن ننال ركان ن ننة  :ع ن نند  ،فن ن ن ن أن ن ننة ص ن ننرعتين فل ن ننّ عش ن ننرة أخ ن ننرى  ،فص ن ننرعه الن ن ن ّ
الثانيننة  ،فقننال  :إّّنننا فعلننه إهلننّ  ،عنند فن ن أنننة صننرعتين فلننّ عشننرة أخننرى  ،فصننرعه النّننيب

نيب
الثالثة  ،فقنال ركاننة  :خنذلة النالت والع ّنزى  ،فندونّ ثالثنني شناة فاخ هنا  ،فقنال لنه الن ّ
 « :منا أرينند ذلننّ ولك ّنين أدعننوك إىل اإلسننالم اي ركاننة  ،وانفننس ركانننة تصنري إىل النننار  ،إننّنّ
إن تسلم تسلم » .فقال له ركانة  :ال إالّ أن تريين آية.
ريب فأريت ننّ آي ننة لتجيب ننين إىل م ننا
نيب
 « :ابهلل ش ننهيد علي ننّ ا ن  ،إن دع ننوت ّ
فق ننال الن ن ّ

أدع ننوك؟ » ق ننال  :نع ننم  ،وقرب ننة من ننه ش ننجرة مثم ننرة ق ننال  « :اقبل نني إبذن هللا » .فانش ن ّقة ابثن ننني
نيب هللا  ،فقننال ركانننة  :أريتننين شنني ا عظيمننا فمرهننا
وأقبلننة علننى نصننفها بسنناقها كانننة بننني ينندي نن ّ
ريب مرهنا فرجعنة لتجيبنين إىل منا أدعنوك
نيب
 « :شنهيد إن أ دعنوت ّ
فل جع  ،فقنال لنه الن ّ
 « :تسلم » .فقنال ركاننة
النيب
إليه؟ » قال  :فأمرها فرجعة ح ّ التأمة بش ّقتها  ،فقال له ّ
أين إّّنا أجبتّ لرعب دخل يف قليب منّ  ،ولكن فناخ غنمنّ ،
 :أكر ،أن تت ّدث نساء املدينة ّ
 :ليس يل حاجة إىل غنمّ إذا أبية أن تسلم » (.)1
فقال
 :قننال  « :ملننا ماتننة فاطمننة بنننة أسنند ّأم أمننري
[ ]11ومنهةةا  :مننا روي عننن أيب عبنند هللا
ّ
 ،فقال رسول هللا  :اي أاب ا سن مالّ؟
النيب
علي
إىل ّ
امل منني جاء ّ
 :و ّأمنني وهللا  ،مثّ بكننى  ،وقننال  :وا ّأمننا  ،مثّ قننال
نيب
قننال ّ :أمنني ماتننة  ،قننال  :فقننال النن ّ
فلمننا
لعلن ّني
 :هننذا قميصنني فك ّفنهننا فيننه  ،وهننذا ردائنني فك ّفنهننا فيننه  ،ف ن ذا فننرغتم فننآذنوين ّ ،
صننالة مل يصن ّنل قبلهننا وال بعنندها علننى أحنند مثلهننا  ،مثّ نننزل علننى
نيب
أخرجننة ص نلّى عليهننا النن ّ
قفها فاضطجع فيه  ،مثّ قال هلا  :اي فاطمة  ،قالة  :لبّينّ اي رسنول هللا  ،قنال  :فهنل وجندت منا
وعد ربّّ ح ّقا؟ قالة  :نعم  ،فجزاك هللا خريا  ،وطالة مناجاته يف
__________________
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فلما خرج قال  :اي رسول هللا  ،لقد صنعة اا شني ا يف تكفيننّ ّإايهنا ثيابنّ ودخولنّ يف
القف ّ ،
قفها وطول مناجاتّ وطول صالتّ وما رأيناك صنعته أبحد قبلها؟
قننال ّ :أمننا تكفيننين ّإايهننا فن ّين ملننا قلننة هلننا  :يعننرك الننناس يننوم بشننرون مننن قبننورهم  ،فصنناحة
ّ
وقالننة  :وا س نوأ  ، ،فلبسننتها ثيننايب وسننألة هللا يف صننالض عليهننا أن ال يبلنني أكفاذننا حن ّ تنندخل
ا نّة  ،فأجابين إىل ذلّ.
و ّأمننا دخننويل يف قفهننا ف ن ّين قلننة هلننا يومننا  :إ ّن امليّننة إذا دخننل يف قننف ،وانصننرمل الننناس عنننه ،
ريب يف
دخننل عليننه ملكننان  :منكننر  ،ونكننري فيسننأالنه  ،فقالننة  :وا غننو  ،ابهلل  ،فمننا قلننة أسننأل ّ
قفها ح ّ فت هلا اباب من قفها إىل ا نّة  ،وجعله روضة من رايك ا نّة » (.)1
 « :أ ّن رجنال منن الثقينف ن كنان أطينب النناس ن
[ ]11ومنهةا  :روي عنن عل ّني بنن ّمند
فقننال  :اي ّمند  ،ج نة أداوينّ مننن
يقنال لنه  :حنارث بنن كلنندة الثقفني جناء إىل رسنول هللا
 :أنننة تفعننل فعننل

جنونننّ  ،فقنند داويننة دننانني كثننرية فشننفوا علننى ينندي  ،فقننال رسننول هللا
ااانني وتنسبين إىل ا نون؟
قننال ا ننارث  :ومننا ذا فعلتننه مننن أفعننال ااننانني؟ قننال  :نسننبتّ ّإايي إىل ا نننون مننن غننري نننة
منننّ وال جتربننة وال نظننر إىل صنندقي أو كننذيب .فقننال ا ننارث  :أو لننيس قنند عرفننة كننذبّ وجنونننّ
 :وقولننّ  :ال تقنندر هلننا أفعننال ااننانني ؛
بنندعواك النبن ّنوة الننيت ال تقنندر هلننا؟ فقننال رسننول هللا
يجة فعجزت عنها.
ألنّّ مل تقل  :مل قلة كذا؟ وال طالبتين ّ
فقننال ا ننارث  :صنندقة أ أمننت ن أمننرك آيننة أطالبننّ اننا  ،إن كنننة نبيّننا فننادن تلننّ الشننجرة ن

يشننري بشننجرة عظيمننة بعنند عمقهننا ن ف ن ن أتتننّ علمننة أننّنّ رسننول هللا وشننهدت لننه بننذلّ  ،وإالّ
ي ند ،إىل تلننّ الشننجرة  ،وأشننار إليهننا أن
فأنننة ذلننّ اانننون الننذي قيننل يل فرفننع رسننول هللا
تعايل  ،فانقطعة تلّ الشجرة أبصوهلا وعروقها وجعلة

__________________
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فوقفننة بننني يديننه و دت

خت ن ّد يف األرك أخنندودا عظيمننا كننالنهر ح ن ّ دنننة مننن رسننول هللا
بصوت فصي  :ها أ ذا اي رسول هللا  ،ما ومرين؟
 :دعوتننّ لتشننهدي يل ابلنبن ّنوة بعنند شننهادتّ هلل ابلتوحينند  ،مثّ تشننهدي
فقننال رسننول هللا
بعنند شننهادتّ يل لعلن ّني هننذا ابإلمامننة  ،وأننّنه سننندي وظهننري وعضنندي وف ننري وعن ّنزي  ،ولننوال ،مننا
خلنق هللا عن ّنز وج ّنل شنني ا ممنّنا خلنق  ،فنننادت  :أشنهد أن ال إلننه إالّ هللا وحنند ،ال شنريّ لننه  ،وأشننهد
أنّّ اي ّمد عبد ،ورسوله أرسلّ اب ّق بشريا ونذيرا  ،وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا  ،وأشنهد
عمننّ هننو أخننوك يف دينننّ  ،أوفننر خلننق هللا مننن النندين حظنّنا  ،وأج نزهلم مننن اإلسننالم
أ ّن عليّننا ابننن ّ
نصيبا  ،وأنّه سندك وظهرك  ،قامع أعدائّ  ،و صر أوليائنّ  ،وابب علومنّ يف ّأمتنّ  ،وأشنهد
أ ّن أولياءك النذين يوالوننه ويعنادون أعنداء ،حشنو ا نّنة  ،وأ ّن أعنداء ،الندين يوالنون أعنداء ،ويعنادون
إىل ا نارث بنن كلندة فقنال  :اي حنارث  ،أو دننو يعن ّد
أولياء ،حشو النار  ،فنظر رسول هللا

رب
مننن هننذ ،آايتننه؟ فقننال ا ننارث بننن كلنندة  :ال وهللا اي رسننول هللا  ،ولكن ّنين أشننهد أنّننّ رسننول ّ
العاملني  ،وسيّد اخللق أ عني .وحسن إسالمه » (.)1
أيب لننه  ،فنندبّر
[ ]12ومنهةةا  :مننا روي « أ ّن رسننول هللا
ملنّنا ظهننر ابملدينننة اشننت ّد حسنند ابننن ّ
علي ننه أن بف ننر ل ننه حف ننرية يف دل ننس م ننن د ننالس دار ، ،ويبسن ن فوقه ننا بس نناطا  ،وينص ننب يف أص ننل
ا فننرية أسننّة رمننا  ،ونصننب سننكاكني مسننمومة  ،وشن ّد أحنند جوانننب البسنناجل والفنرا إىل ا ننائ
رجلننه علننى البسنناجل
 ،فن ذا وضننع رسننول هللا
اصننه مننع علن ّني
لينندخل رسننول هللا
وخو ّ
وقع يف ا فنرية  ،وكنان قند نصنب يف دار ، ،وخبّنأ رجناال بسنيومل مشنهورة هرجنون علنى عل ّني

ومن معه عند وقون ّمد يف ا فرية فيقتلوذم اا  ،ودبّر أنّه إن مل ينش للقعود على ذلنّ البسناجل
أن يطعمو ،من طعامهم املسموم ليموت هو وأص ابه يعا.

__________________
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فجاء ،جفئيل فأخف ،بذلّ وقال  :إ ّن هللا مرك أن تقعد حيث يقعندك  ،ووكنل ممّنا يطعمنّ
 ،ف ننّنه مظهننر عليننّ آايتننه  ،ومهلننّ أكثننر مننن تواطننأ علننى ذلننّ فيننّ  ،فنندخل رسننول هللا
أيب ونظنر
وقعد على البساجل  ،وقعدوا عنن إيننه واالنه وحوالينه  ،ومل يقنع يف ا فنرية ّ ،
فتعجنب ابنن ّ

وص ننب هما
وعليّ ننا
وإذا ق نند ص ننار م ننا ة ننة البس نناجل أرض ننا ملت م ننة  ،ف ننأتى رس ننول هللا
وضننع ينند ،يف الطعننام  ،قننال  :اي علن ّني  ،ارق هننذا
فلمننا أراد رسننول هللا
ابلطعننام املسننموم ّ ،
الطعام ابلرقية النافعة.
 :بسننم هللا الشننايف  ،بسننم هللا الكننايف  ،بسننم هللا املعننايف  ،بسننم هللا الّننذي ال
فقننال علن ّني
يضر مع امسه شيء يف األرك وال يف السماء وهو السميع العليم.
ّ
أيب
مثّ أكل رسول هللا
وعل ّني  ،ومنن معهمنا حن ّ شنبعوا  ،مثّ جناء أصن اب عبند هللا بنن ّ
وص به وظنّوا أنّه قند غلطنوا ومل جيعنل فينه مسومنا ملنا رأوا
اصه فأكلوا فضالت رسول هللا
وخو ّ
ّ
أيب إىل ذل ننّ اال ننس احملف ننور ةت ننه
ّم نندا وص ن به مل يص ننبهم مك ننرو ، ،وج نناءت بن ننة عب نند هللا ب ننن ّ
املنصننوب فيهننا مننا نصننب  ،وهنني كانننة دبنّنرت ذلننّ ونظننرت فن ذا مننا ةننة البسنناجل أرك ملت مننة ،
فجلسة على البساجل واثقة فأعاد هللا ا فرية مبا فيها فسقطة فيها وهلكة.
أيب ّ :إايكننم أن تقول نوا  :إ ّذننا سننقطة يف ا فننرية  ،فننيعلم
فوقعننة الصنني ة  ،فقننال عبنند هللا بننن ّ
ّمنند مننا كنّننا قنند دبنّنر عليننه  ،فبكنوا وقننالوا  :ماتننة العننروس ن وبعلّننة عرسننها كننانوا دعنوا رسننول هللا
.
ن ومات القوم الذين أكلوا فضلة رسول هللا
أيب  :ابنننيت سننقطة مننن
فسننأل رسننول هللا
عننن سننبب مننوت االبنننة والقننوم  ،فقننال ابننن ّ

 :هللا أعلم مبا ذا ماتوا  ،وتغافل عنهم » (.)1
السط و ق القوم ختمة  ،فقال رسول هللا
النبوة.
إىل غري ذلّ من املعجزات اليت أشر إىل بعضها يف ابب ّ

__________________
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( املقصد اخلام

)

يف األصل
الرابع وهو ( اإلمام )
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( املقصد اخلام

)

يف األصل الرابع وهو ( اإلمام )
.
نيب
قننال الشننار القوشننجي  « :وهنني رائسننة ّ
عامننة يف أمننر النندين والنندنيا خالفننة عننن النن ّ
النبوة  ،وبقيد العموم مثل القضاء والرائسة يف بعض النواحي  ،وكنذا رائسنة منن
واذا القيد خرجة ّ
جعله اإلمام ئبا عنه على اإلطالق » (.)1
العامننة يف أمننور النندين
وقننال العالّمننة يف األلفننني  « :اإلمننام هننو اإلنسننان الننذي لننه الرائسننة ّ
ابلنيب  ،وأجيب بوجهني :
والدنيا ابألصالة يف دار التكليف ونقض
ّ
ُ
ن
ُ ِ َّ
اس َإَاَا
األول  :التزام دخوله يف ا ّد ؛ لقوله تعاىل َ :إِّن جا َعلك لَلن َ
ّ
.
النيب
والثاين  :تعديل قولنا  « :ابألصالة » ابلنيابة عن ّ

( .) 2

يف إقامنة قنوانني الشنرن

وقيل  :اإلمامة عبارة عن خالفة ش ص من األش اص للرسول
األمة كافّة » (.)3
وحفن حوقة امللّة  ،على وجه جيب اتّباعه على ّ
اخلاصن ننة للبشن ننر املعصن ننوم
عامن ننة علن ننى وجن ننه النيابن ننة ّ
واألوىل أن يقن ننال  :إ ّن اإلمامن ننة رائسن ننة إهليّن ننة ّ
املنصوب املنصوص األعلم بعد الرسول األكرم عن خام النبيّني على

__________________

( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي .325 :
( )2البقرة (.124 : )2
( « )3األلفني » .12 :
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يع املكلّفني يف أمر الدنيا والدين.
التصوري عبارة عن كون البشر املنصوب املعصوم األعلم بعند الرسنول األكنرم
وهي يسب املع
ّ
اخلاصة عن خام النبيّني علنى ينع املكلّفنني يف أمنر
العامة  ،على وجه النيابة ّ
رئيسا ابلرائسة اإلهليّة ّ

الدنيا والدين.
حجننة
عمننا جيننب تصننديقه يف ا نننان وإقنرار ،ابللسننان  ،وهننو أ ّن ّ
ويسننب املعن التصننديقي عبننارة ّ
مودتننه وطاعتننه األعلننى
هللا األعظننم  ،املعصننوم  ،املنصننوب  ،املنصننوص  ،األعلننم  ،اإلمننام املف ن ك ّ
أشننرمل األمننم  ،الن نور السنناطع والفهننان القنناطع  ،خليفننة هللا الرابننع  ،أسنند هللا الغالننب علن ّني بننن أيب

اخلاصننة
طالننب
نويل ابلواليننة ّ
الننذي هننو أمننري امل ن منني  ،واخلليفننة بننال فصننل خلننام النبيّننني  ،والن ّ
نرب الع ن نناملني م ن ننع األح ن نند عش ن ننر م ن ننن أوالد ،الط ن نناهرين املعص ن ننومني األعلم ن ننني املنص ن ننوبني
ّ
اخلاص ن ننة ل ن ن ّ
أئمننة اب ن ّنق  ،مننع ال تيننب علننى املكلّفننني بتنصننيص هللا وسننيّد
املنصوصننني بعنند خننام النبيّننني رؤسنناء و ّ
مود م وإطاعتهم يف أمر الدنيا والدين :
املرسلني  ،وجيب عليهم ّ
علي بن أيب طالب .
واإلمام ّ
األول ّ :
علي .
والثاين  :ولد ،األكف اإلمام ا سن بن ّ
علي .
والثالث  :ولد ،ا خر اإلمام ا سني بن ّ
علي بن ا سني
والرابع  :اإلمام قين العابدين ّ
علي الباقر .
واخلامس  :اإلمام ّمد بن ّ
والسادس  :اإلمام جعفر بن ّمد الصادق .
والسابع  :اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
علي بن موسى ابلرضا .
والثامن  :اإلمام ّ
التقي .
علي ّ
والتاسع  :اإلمام ّمد بن ّ
النقي .
علي بن ّمد ّ
والعاشر  :اإلمام ّ

.

.

علي العسكري
وا ادي عشر  :اإلمام ا سن بن ّ
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.

 ،وهنو
األئمة وصناحب الزمنان
والثاين عشر  :اإلمام ّمد بن ا سن
املهدي  ،وهو آخر ّ
ّ
موجننود  ،حن ّني ا ن  ،غائننب عننن أعننني األعيننان  ،وسننيظهر إبذن هللا املنّننان  ،وإ ن األرك قسننطا
وسهل نرجه.
عجل هللا فرجه ّ
وعدال بعد ما مل ة جورا وظلما ّ ،

نتم بنه النظنام  ،ويبقنى بنه ألمنر الندين
النيب
لطنف ي ّ
ووجهه ن إ اال ن  :أنّه ملّا ثبة أ ّن بعث ّ
َّ ِ
والنندنيا قنوام  ،وأننّنه ال يبقننى إىل آخننر التكليننف  ،بننل جيننري عليننه املننوت كمننا قننال تعنناىل  :إَنالالك
َِين ٌت ( ، )1وجنب مبقتضنى اللطنف وا كمنة نصنب خليفنة ورئنيس يقنوم مقامنه  ،وبفنن شنريعته
وأحكامه ؛ ل الّ يبطل ا ّجة.

عمننا يوجننب النفننرة وعنندم إمننام
وجيننب أن يكننون النائننب كنناملنوب عنننه يف العلننم والعصننمة والتنن ّنزّ ،
ا ّجة ؛ أل ّن ذلّ أيضا لطف واجنب يف ا كمنة  ،وجينب علنى العبناد الطاعنة  ،وال يعلنم ذلنّ إالّ
األمننة إالّ علن ّني بننن أيب طالننب
نيب
يف ّ
ابملعجننزة أو بتنصننيص صنناحب املعجننزة  ،ومل يكننن بعنند النن ّ

ن املماثننل لننه يف كن ّنل فضننيلة إالّ النبن ّنوة ن وأوالد ،املننذكورون بننال ريبننة  ،فيجننب علننى هللا تعنناىل
ابلوجننوب العقلن ّني نصننبهم ؛ حفظننا للش نريعة  ،وإمامننا لل ّجننة وإبقنناء القننائم املنتظننر الننذي سننيظهر
مبقتضى ا كمة  ،ففي هذا األصل ن الذي هو أيضا من األصول ن يقع الكالم يف مخسة فصول :
اخلاصننة عننن خننام
ّ
األول  :يف ثبننوت اإلمامننة املطلقننة لواحنند مننن أهننل النندين علننى وجننه النيابننة ّ
النبيّني على يع املكلّفني يف أمنر الندنيا والندين  ،بثبنوت الرائسنة ووجنوب الطاعنة إمكنا وفعنال يف
نص بنه القنرآن املبنني
ا ملة  ،بل ثبو ما يف ا ملة ألمري امل منني
الّذي به إكمال الدين كمنا ن ّ
 ،وهذا االعتقاد من أصول الدين  ،فامل الف ن كاخلوارج ن خارج عن الدين.
الثاين  :يف العصمة  ،مبع أ ّن اإلمام

جيب أن يكون معصوما  ،وهو من أصول

__________________
( )1الزمر (.32 : )39
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العامة (.)1
املذهب ّ
ردا على ّ
الثالةةث  :يف املنصوصننيّة  ،مبع ن أ ّن اإلمننام جيننب أن يكننون منصننواب منصوصننا مننن هللا ورس نوله ،
العامة (.)2
وهو أيضا من أصول املذهب ّ
ردا على ّ

الرابةةع  :يف األعلميّننة  ،مبع ن أ ّن اإلمننام جيننب أن يكننون أعلننم عصننر ،يف األحكننام الشننرعية  ،بننل
األداين اإلهليّة واألعيان اخلارجيّنة واألحنوال الواقعيّنة ولغنات احملناورات العرفيّنة ؛ لي صنل إمنام ا ّجنة
العامة (.)3
 ،وهو أيضا من أصول املذهب ّ
ردا على ّ
األئم ننة اثن ننا عش ننر  :عل ن ّني ب ننن أيب طال ننب وأوالد،
اخل ةةام  :يف االث ننين عش نريّة  ،مبع ن أ ّن ّ
األحد عشر على ال تيب املنذكور منع وجنود القنائم الغائنب املسنتور وظهنور ،بعند ذلنّ إلطفناء ئنرة
الكفر وإعالء دائرة اإلسالم.
العامنة وأمثناهلم منن الشنيعة غنري االثنين عشنريّة ( ، )4فن ّذم
وهو أيضا من أصول املنذهب ّ
ردا علنى ّ

األئمنة اثننا عشنر  ،وهنم
أيضا خارجون عن املذهب ا ّق  ،ف ّن ا ّق مع االثين عشنريّة القنائلني أب ّن ّ
نود م وإطنناعتهم
األئمننة املعصننومون املنصننوبون املنصوصننون الننذين هننم أعلننم أهننل عصننرهم  ،وجيننب من ّ
ّ
علننى وجننه اخلالفننة بننال فصننل خلننام
علننى املكلّفننني  ،و ّأوهلننم علن ّني بننن أيب طالننب أمننري املن منني
اخلاصننة مننن غننري قايدة ونقيصننة  ،وهننذا هننو مننذهب املنوايل علننى خننالمل الناصننب
النبيّننني مننع الواليننة ّ
املفرجل القايل واملفرجل الغايل اللذين يكو ن من الكافرين.
ّ
وهلن ننذا يك ّفن ننر من ننن قن ننال يف بين ننان من ننا ورد من ننن أ ّن سن ننيّد ّمن نندا ووصن ننيّه عليّن ننا ّأول اخللن ننق وعلّن ننة
املوجودات  ،و ّأما العلّيّة فهي فاعليّة كما ورد  « :هن صنائع هللا واخللق بعد

__________________
( )1انظر « شر املقاصد »  241 : 5و .249
( )2املصدر السابق  241 :و .253
( )3املصدر السابق  242 :ن .247
( )4املصدر السابق  227 :ن .292
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صنائع لنا » ( )1مع إثبات سائر أنوان العلّنة أيضنا  ،فن ّن ذلنّ يقتضني إثبنات األلوهيّنة والربوبيّنة هلمنا
غلو وإنكار لضروري الندين  ،فيكنون
بل سائر ّ
األئمة الطاهرين كما هو مفاد سائر كلماته  ،وذلّ ّ
من الكافرين.
ومثله ما حكني عنن بعنض منن تبعنه منن أنّنه قنال ن يف بينان وجنه منا روي عنن أمنري املن منني
 « :عرفنة منا كنان ومنا يكنون » ( )2ن  « :إ ّن املوجنودات كلّهنا ن بسنماوا ا وأرضنها
منن قولنه
وعرشها وكرسيّها ومالئكتها وجنّهنا وحيواذنا ونبا نا و ادهنا  ،وك ّنل منا بصنل منن قراذنا وأوضناعها
و يع ما يرى وما ال يرى  ،ومن يتقلّب يف ا نّة والنار وحقيقتهما وحقائق األنبيناء وسنائر منا خلنق
هللا ع ّنز وج ّنل كلّهنا ن علنى العمنوم االسنتغراقي ا قيقني ابلنسنبة إىل أمنري املن منني عل ّني بنن أيب طالنب
نسننبة أعمالننّ وحركاتننّ مننن قيامننّ وقعننودك وكالمننّ ابلنسننبة إليننّ  ،فكن ّنل الوجننود آ ر،
وأعمال ننه وظهورات ننه وشن ن و ته ابالختي ننار  ،كم ننا أنّننّ تق ننوم وتقع نند وت ننتكلّم وتس ننكة  ،لكنّننه ل ننيس

بسر األمر بني األمنرين  ،فهنو
مستقالّ فيها  ،وقد ظهرت منه هذ ،األعمال والوجودات كلّها ّ
حامننل اللنواء والننذات يف الننذوات للننذات  ،فالعننامل بيتننه الننذي بنننا ،بقنندرة هللا تعنناىل وكن ّنل مننا يف العننامل
ماد ننا ابهلل تعنناىل ابخ اعننه ال
آالت البينة الننيت أحنندثها علننى حكننم املقتضننيات واألوضننان  ،أنشننأ ّ
ف ننر،
مننن شننيء  ،وصننور ا ال مننن شننيء فهننو ن روحنني فنندا ،ن صنناحب البيننة ورسننول هللا
وسيّد ، ،وهللا تعاىل من ورائهم ي .
فظه ننرت ق نندرة هللا ف ننيهم فت ّملن نوا أوام ننر ،ونواهي ننه وأحكام ننه الوجوديّننة والش ننرعيّة  ،كم ننا ق ننال يف
ا نديث القدسني  « :منا وسننعين أرضني وال مسنائي ووسنعين قلننب عبندي املن من » ( ، )3فهنم وسننعوا
يع أحكام الربوبيّة  ،فظهرت هلم أحكامها  ،وملا م ّ ضوا
ّ

__________________
( « )1جوامع الكلم  ،الرسالة الرشتيّة »  157 :؛ « يار األنوار » .51 : 33
( )2مل نعثر عليه فيما لدينا من املصادر.
( )3حديث قدسي روا ،االسي يف « يار األنوار » .39 : 55
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يف العبوديّة ود ّكوا جبال اإلننّيّة بلغوا مقنام ا ديندة احملميّنة  ،فصنار فعلهنم فعنل هللا  ،وقنوهلم قنول هللا
متقومنة
 ،وحكمهم حكم هللا  ،وأمرهم أمر هللا  ،وذيهم ذي هللا ن إىل أن قال  :ن وملّا كانة األشنياء ّ
وه ننم ال ينظننرون إل ننيهم نظننر االسننتقالل فصننارت التعب نريات
اننم ومبتدئننة اننم وصننادرة ع نننهم
فمن ّنرة يعن ّنف عنننهم ابلينند  ،ومن ّنرة ابلقنندرة  ،ومن ّنرة ابلعلننم  ،ومن ّنرة ابالسننم ،
ختتلننف ابلنسننبة إلننيهم
ومرة ابلعظمة  ،وم ّنرة ابلرانة ،
ومرة اب مال ّ ،
ومرة اب الل ّ ،
ومرة بركن التوحيد ّ ،
ومرة ابلتوحيد ّ ،
ّ
وم ّنرة ابأللوهيّنة  ،وم ّنرة ابهلويّنة  ،وم ّنرة ابلوجنه  ،ومن ّنرة اب ننب  ،وم ّنرة ابالسنم  ،وم ّنرة ابملس ّنمى  ،ومن ّنرة
ابملع وهكذا سائر التعبريات.
ومرجنع كن ّنل ذلننّ إىل مننا ذكننر لننّ مننن سن ّنر األمننر بننني األمنرين  ،فن ذا صن ّ أ ّن الوجننودات كلّهننا
نّ أ ّن املن ثّر ني
وجل فوجودها عنندهم كالنقطنة يف الندائرة  ،وال ش ّ
آ رهم الصادرة عنهم ابهلل ّ
عز ّ
وعننامل ميننع جهننات أثننر ،ممنّنا أحدثننه وممنّنا بدثننه فيمننا بعنند  ،كن ّنل ذلننّ حاضننر عننند ،موجننود لديننه ،

عامنة شناملة
كما أنّّ تعلم ما تريد أن تصنع فيما بعد من آ رك إالّ أنّه أعطناهم قندرة كلّيّنة جامعنة ّ
الويل كما أ ّن قيامّ أثنرك  ،فأننة أثنر ابلنسنبة إلينه كمنا أ ّن
وأعطاك قدرة جزئيّة ضعيفة  ،فأنة أثر ّ
قيامّ ذات ابلنسبة إىل صفاته وأحوالنه العارضنة لنه  ،كمنا أنّنّ تعمنل ابألمنر بنني األمنرين أعمالنّ
علمه السماوات واألرك وما كان وما يكون إىل يوم القيامة إىل ما ال ذاينة لنه
الويل
 ،كذلّ ّ

نف واالمتننان  ،وراتنه الواسنعة
؛ ألنّه وجه هللا النذي ال تعطينل لنه يف ك ّنل مكنان  ،ويند ،املبسنوطة ابل ّ
 ،وقدرتنه الكاملنة الشناملة  ،فنيعلم منا يكنون حنني منا كنان قبنل أن يكنون .انتهنى .ن إىل أن قنال ن :
فاملستقبل عندهم عني املاضي واملاضي عنني ا نال  ،ومعن ذلنّ رفنع املاضني وا نال واالسنتقبال ،
؛ أل ّن
فالوقننة الننذي عرفنوا القيامننة الكننفى ن مننثال ن هننو الوقننة الننذي عرفنوا وجننود آدم أبينننا
قماذم سرمد ابلنسبة إىل األنبياء ن إىل أن قال ن  :فاألشياء كلّها يف يع أحواهلا حاضرة لديهم
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معلومة هلم » ( .)1انتهى ما أرد نقله.
وإنكنار منا
الغلو ابلنسبة إىل أمنري املن منني
وال هفى ما فيه على من الحن عقله القتضائه ّ
هو ضرورة الدين  ،ومثله ما قالنه يف موضنع آخنر  « :بنل املوجنودات الكائننة منن العينيّنة والشنهوديّة
علّننة
متقومننة بت ننيّالت اإلمننام وتصن ّنوراته  ،إذا سننكن عنهمننا انعنندم العننامل  ،فتصن ّنورهم
كلّهننا ّ
تصورك للكتابنة والقينام منثال علّنة هلمنا ال إكنن ة ّققهمنا بدوننه ن إىل أن قنال ن  :قنوام
للكون كما أ ّن ّ
بسر األمر بني األمرين ».
تلّ اخلزائن املنقسمة إىل تينّ اخلزانتني ابإلمام ّ
مثّ قال  « :واهلاء هو امل ّفنف منن هللا وإذا أشنبعة كاننة هنو ؛ أل ّن الض ّنم ابإلشنبان يتولّند مننه

النواو و « هننو » إذا نزلننة يف رتبننة األمسنناء عننن رتبننة املسن ّنمى كننان االسننم املقن ّدس العلن ّني ؛ ولننذا قننال
ِ َّ ُ ُ ن ْ
ِِ ْ ِ
ِ
تاَ دلينالا لع َالٌّ
وجل ن إشارة إىل ما ذكر من غري اإلشبان يف قوله تعناىل ن  :و َإنه َِف أا ال َ
ك َ
ّ
عز ّ
ْ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ِ
ُ
() 3
ِ
)
2
(
ومع اإلشنبان يف قولنه ع ّنز وجنل  :وهو الع ُّ
الٌّ الع َظاليم » فنافهم  ،فن ّن ذلنّ
كيم
ح َ
َ
ّ
خارج عن الدين.
وا اصننل  :أ ّن الكننالم يف هننذا املقننام بننل كن ّنل مقننام إكننن أن يقننع يف اإلمكننان الننذاض والوقننوعي
والوقننون  ،ويف مرحلننة الوقننون إكننن أن يكننون املنننع مننن جهننة النندليل علننى العنندم  ،وإكننن أن يكننون
نتدل مننن إقامننة الفهنان والنندليل السنامل عننن املعننارك أو
منن جهننة عندم النندليل  ،فننال بن ّد للمثبننة املس ّ
الراج  ،فنقول فيما هن فيه :
إ ّن الكالم إن كان يف اإلمكان الذاض مبع عدم ترتّنب االسنت الة علنى فنرك اإلجيناد فنا ّق منع
املثبة ابلنسبة إىل عامل األنوار  ،نظري ما ي ّدعيه ا كماء يف العقول العشرة سيّما العقل العاشر.
وخر ،عن كثري
نعم  ،ذلّ ال ابلنسبة إىل عامل األجساد واألجسام ؛ لبداهة ّ

__________________
( )1مل نعثر على قول هذا البعض.
( )2الزخرمل (.4 : )43
( )3البقرة (.255 : )2
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مننن امل لوقننات  ،فيلننزم مننن القننول ابلعلّيننة تقن ّدم الشننيء علننى نفسننه أو وثننري املعنندوم وهننو ذلننّ مننن
احملاالت العقليّة  ،ولكن ما ذكر غري مراد وغري فع كما ال هفى.
وإن كننان الكننالم يف اإلمكننان الوقننوعي مبعن عنندم ترتنّنب القننب علننى الوقننون فللمننانع أن يقننول :

إنّه غري ممكن ؛ الستلزامه ما ينايف الغرك  ،ونقض الغرك قبي ؛ وذلنّ أل ّن جعنل هللا تعناىل غنري،
نوهم ألوهيّنة ذلننّ الغنري  ،وذلنّ كفنر موجنب لعندم االسنتعداد إلفاضننة
علّنة لل لنق والنرقق موجننب لت ّ
ندل علننى
الفنيض األخنروي الننذي هنو الغننرك منن اإلجينناد  ،كمنا يسننتفاد منن بعننض األخبنار حيننث ي ّ
وتسننلي األعننادي كننابن ملجننم علننيهم مننع النهنني عننن إيننذائهم
األئمننة
أ ّن سننبب إظهننار عجننز ّ
توهم األلوهيّة منع جهنة اتّصنافهم بصنفات كماليّنة  ،مضنافا إىل أ ّن ذلنّ أيضنا غنري منراد
وقتلهم دفع ّ
وغري فع كما ال هفى.
وإن كننان الكننالم يف الوقننون كمننا هننو الواقننع فللمننانع ّأوال  :أن يقننول  :إ ّن ذلننّ خننالمل ظنناهر
ُن ِ

ُ
اهلل خالا َل ُق ل ْ
ي ٍء  )1( ،ولفنن « خنالق » ال بن ّد أن
الكتاب والسنّة ؛ فن ّن هللا تعناىل قنال :
ناص أو عمننوم اانناق مننن غننري قرينننة ،
بمننل علننى اخلننالق بننال واسننطة ؛ حننذرا عننن لننزوم التجن ّنوق اخلن ّ
فيسننتفاد كننون « كن ّنل شننيء » مننن اان ّنردات واملاهيّننات البسننائ واملرّكبننات  ،و يننع أف نراد اإلنسننان
وأمثاهلم نلوقا بال واسطة من هللا حذرا عن الت صيص أو التقييد بال دليل.
ْ َّ

َّ ِ َّ ِ
ك ُه ِو اْلِم ُق ( ، )2و إ َّن ِ
اهلل ُه ِ
الو َّ
الالر َّز ُاق ( ، )3و
وأيضنا قنال هللا تعناىل َ :إن رب
َ
ِْ ِ
ِ
ْ
يدل ن من جهة االشتمال على
َن ُ ق ِس ِْنا بِينِ ُه ْم َِ َعيشتِ ُه ْم ( ، )4وهو ذلّ ممّا ّ

__________________
( )1الزمر (.22 : )39
( )2ا جر (.12 : )15
( )3الذارايت (.51 : )51
( )4الزخرمل (.32 : )43
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تعرينف املسنند منع ضنمري الفصنل املفيند لل صنر وهنو ،ن علنى عندم خالقيّنة غنري ،تعناىل  ،مضنافا إىل
الضرورة القاضية أب ّن السماء واألرك وما بينهما ممّا خلقه هللا تعاىل بال واسطة.
ندل علننى أ ّن إسننناد اخللننق والننرقق إلينننا شننرك  ،كمننا
كالرضننا
األئمننة
مننا ين ّ
وعننن بعننض ّ

مبنرو فقلنة لنه  :اي بنن رسنول
روي عن الشنامي  ،قنال  :دخلنة علنى عل ّني بنن موسنى الرضنا
أننّنه قننال  « :ال جننف وال تفننويض بننل أمننر بننني
هللا  ،روي لنننا عننن الصننادق جعفننر بننن ّمنند
األمرين » ما معنا،؟.
فقال  « :من قعم أ ّن هللا تعاىل يفعل أفعالنا مثّ يع ّذبنا عليهنا فقند قنال اب نف  ،ومنن قعنم أ ّن هللا

فقنند قننال ابلتفننويض  ،فالقائننل اب ننف كننافر
عن ّنز وجن ّنل فن ّنوك أمننر اخللننق والننرقق إىل حججننه
والقائل ابلتفويض مشرك » ( ، )1إىل آخر ا ديث املذكور يف لّه.
ُ
دهلل
اثنيةةا  :أ ّن عنندم النندليل علننى مثننل هننذا االعتقنناد كننامل يف ا كننم ابلعنندم ؛ لقولننه تعنناىل :

ِ ِ ِ ُ ْ ِْ ِِ
ُِِْ ِ
هلل تفَتون
أ َذن لكم أا لَع ا َ

() 2

 ،وقولنه تعناىل :

ِْ ُِ ُ ِ ِِ
ُِِْ ِ
هلل َا ال تعلِون
أا تقولون لَع ا َ

() 3

،

وهو ذلّ.
ن منع عندم صن ّ ة سنند ،ن غنري علم ّني معنارك ابألقنوى  ،وال
األئمنة
ومنا ينسنب إىل بعنض ّ
يص ّ االعتقاد مبثله يف املسألة العلميّة  ،سيّما ما يكون من أصول الدين واملذهب كما ال هفى.

فإن قلت  :إ ّن عيسى بن منر خلنق الطنري ن كمنا هنو املسنتفاد منن الكتناب وغنري ،ن وعل ّني بنن أيب
لنيس أدن مننه بنل أعلنى  ،كمنا هنو مقتضنى املنذهب وبعنض
األئمنة
طالب
أو غري ،منن ّ
جتوق اخللق ابلنسبة إليه؟
األخبار  ،فلم ال ّ
قلت ّأوش  :إ ّن الكتاب صري يف أ ّن عيسى خلق كهي ة الطري كالف ّ ار ال الطري  ،و ّأما

__________________
( « )1االحتجاج »  397 : 2ن .391
( )2يونس (.59 : )12
( )3البقرة (.12 : )2
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كينونيّة طريا فهي إبذن هللا وأمر ،وجعله.
شرك.
النص الصري يف أ ّن نسبة اخللق إليهم
واثنيا  :إنّه اجتهاد يف مقابل ّ
واثلثا  :إ ّن املانع هنا موجود ن كما هو املستفاد ممّا تق ّدم ن خبالمل عيسى .

وّابعا  :إ ّن القياس يف األحكام ابطل فضال عن األحوال الثابتة ل عيان اخلارجيّة  ،منع أ ّن خلنق
علي أعلى  ،فالقياس مع الفارق.
السماوات وهوها أكف وإن كان ّ
وخامسةةا  :إنّننه غننري ص ن ي يف أصننول النندين واملننذهب كمننا ال هفننى .هننذا كلّننه مضننافا إىل أ ّن
امل ّدعى ال ب ّد له من إقامة البيّنة والفهان أو أنّه يكفي للمنكر عندم الندليل  ،فن ّن عندم الندليل دلينل

العدم.
واب ملنة  ،فمثننل هننذا االعتقناد مل يكننن يف ا ابء واألجننداد والعلمناء األدنناد  ،فنقننول لصنناحبه :
إن كان هنذا هنو ا ّنق كنان آابؤك منن الك ّفنار وأمثنال الكنالب ؛ إذ منا كنان بعند ا ّنق إالّ الضنالل.

وإن كننان ابطننال فأنننة كننافر كالكلننب أو ابننن الكننافر كالكلننب  ،ومننا ترضننى بشننيء مننن ذلننّ  ،فننال
ت ننرك ا ننذا االعتق نناد  ،وال تك ننن غالي ننا كم ننا لس ننة قالي ننا ب ننل ك ننن والي ننا  ،ف نّننه وس ن وخ ننري األم ننور
خبالقيّننة عيسننى
مسننّ يف خالقيّننة مننوال علن ّني بننن أيب طالننب
أوسننطها  ،وقننل يف ج نواب مننن ّ
مضننافا إىل النننقض برفعننه هللا يف السننماء عننند إرادة قتلننه مبننا أشننر إلي نه  ،مننع أ ّن عيسننى كننان

ِِْ ْ
ُِْ
ُ
تاَ ال تغلالوا َِف َديال َنك ْم
ك
فاعال هلي ة الطري كالف ّ ار  ،وكان كينونتها طنريا إبذن هللا يا أهل ال َ َ
َّ ْ
ُِ ُ ِِ
ٌ
ُ
ِ ُّ ِ َّ ُ ِ ْ ِ ُ
جاءك ْم بُ ْرهان ََ ْ ِر نبك ْم
هلل َإال اْل ِ ِق ( ، )1مثّ قنل  :يا أيها اْلاس قد
ِوال تقولوا لَع ا َ
ِْ ِ ِ ْ ِِ ِ
ك ِع ْ بِيننِ ٍة ِو ُِيْىي َِ ْ ِ َّ
ِح ِع ْ بِيننِ ٍة ( ، )3وكيف كان فنقول :
(َِ ، )2له َلك َ هل

__________________
( )1النساء (.171 : )4
( )2النساء (.174 : )4
( )3األنفال (.42 : )1
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األول من فصول اإلمام :
الفصل ّ
األول من اشعتقادا اخلمس
يف اشعتقاد ّ
وهننو أننّنه جيننب نصننب اإلمننام علننى هللا عقننال مطلقننا  ،وتثبيننة اإلمامننة املطلقننة لواحنند مننن أهننل
اخلاصة عن خام النبيّني على يع املكلّفني بثبنوت الرائسنة ووجنوب الطاعنة
الدين على وجه النيابة ّ
العامننة  ،بننل ثبو مننا يف ا ملننة لعلن ّني بننن أيب طالننب أمننري
إمكننا وفعننال يف ا ملننة علننى وجننه املطلقننة ّ
اخلاصنة  ،النذي
امل منني
الذي به إكمال الدين  ،كما نطق به القرآن املبني علنى وجنه املطلقنة ّ

يكننون مننن حيننث اإلمكننان والوقننون يف ا ملننة مننن أصننول النندين وإن كننان مننن حيننث الوجننوب مننن
أصول املذهب  ،مبع أنّه جيب نصب اإلمام على هللا تعاىل عقال مطلقا.
خالفا لطوائف من اخلوارج  ،حيث يقولون بعدم وجوبنه من ّدعني بوجنوب اخلنروج علينه لنو ّادعنى
األمنة مسعنا علنى منا حكني
اإلمامة على منا حكني عننهم ؛ و مهنور أهنل السننّة فقنالوا بوجوبنه علنى ّ
عنننهم  ،و مهننور املعتزلننة والزيدينّنة فقننالوا بوجوبننه علننيهم عقننال  ،ولننبعض فقننال بوجوبننه عننند اخلننومل
وظهور الفنت  ،و ّأما مع األمن فال جيب  ،و خر فقال ابلعكس.
وع نندم إمكان ننه بس ننبب خننتم النب ن ّنوة م ننع بق نناء التك نناليف
نيب
لنننا  :أ ّن وج ننود اإلم ننام بع نند النن ّ

الشرعيّة ن سيّما ما يوجب اجتمان الناس واقدحامهم كس ّد الثغور وجتهيز
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نتم
ا يننو للجهنناد والنندفان وهننو ذلننّ ممّنا فيننه مظنّننة وقننون الفنننت ن لطننف علننى املكلّفننني ؛ إذ ال ين ّ
الغننرك ن وهننو االسننتعداد للنعننيم األبنندي ن إالّ بننه كمننا ال هفننى  ،فهننو واجننب يف الصننورة املفروضننة
النبوة ؛ أل ّن الوقنائع غنري صنورة وا نوادث غنري مضنبوطة يينث ال يكفني الكتناب والسننّة
بدال عن ّ

األمنة ثنالث وسنبعون  ،وكلّهنم يقنرءون القنرآن  ،وينزعم
 ،مبع أنّنه ال يكفني ن كمنا نشناهد ن أ ّن فنرق ّ
كن ّنل فريننق أننّنه علننى ا ن ّنق  ،فلننو كننان القننرآن يف رفننع ا ننرية كافيننا ملننا وقننع ذلننّ  ،فننال ب ن ّد مننن إمننام
منصننوب مننن قبننل هللا املتعننال معصننوم عاصننم عننن الضننالل لننو فقنند املننانع  ،وبصننل الننتم ّكن مننن
ِ ْ ُِ ِ ْ ِ ن ْ ْ ُ ُْ ْ ِ ْ ُِ ِ
() 1
االمتثال لقوله تعاىل  :فسئلوا أهل اَّلك َر إَن كنتم ال تعلِون .
واالع ن اك إبمكننان حصننول اللطننف مننن جهننة كننون يننع املكلّفننني معصننوما فلننم بتنناجوا إىل
نيب
اإلمننام مننن أف ننش األغننالجل ؛ المتنننان مننا فننرك عننادة  ،سننيّما أ ّن املكلّفننني املوجننودين بعنند النن ّ
 ،والعجنب
منع كنوذم غنري معصنومني ضنرورة كنانوا تناجني إىل اإلمنام

كل الناس.
أ ّذم ّ
يوخبون القائل بوجود معصوم واحد ّ
وجيوقون عصمة ّ
ومننا يقننال مننن أننّنه بتمننل أن يكننون مفسنندة مانعننة عننن نصننب اإلمننام فننال جيننب علننى هللا وإن مل
تكن املفسدة معلومة لنا.
ففيه أ ّن املفسدة ّإما دينيّة أو دنيويّة  ،وكالمها يف نصب اإلمام العادل املعصوم منفيّان.
ّأما األوىل فظاهرة ؛ ألنّه حافن للشريعة  ،ففيه مصل ة ال مفسدة.
و ّأم ننا الثاني ننة ؛ ف ّذ ننا راجع ننة إىل مص نناذ العب نناد ومفاس نندهم يف ا ي نناة الدنيويّننة وحف ننن النظ ننام
مفسنندة ابلنظننر إليننه ،
وإخاللننه  ،ولننيس يف تلننّ األمننور مننا بكننم العقننل بكننون نصننب اإلمننام
بل هو جاقم أب ّن س ّد مفاسد أمور املعا ال إكن إالّ بوجود سلطان

__________________
( )1الن ل ( 43 : )12؛ األنبياء (.7 : )21
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قنناهر عننادل عننامل معصننوم  ،فيجننب علننى هللا تعنناىل نصننبه ؛ ل ن الّ هتن ّنل نظننام املعننا اخننتالال موجبننا
الختالل نظام املعاد املوجب لعدم حصول الغرك  ،املوجب لكون أفعال هللا تعاىل قبي ة.
تعرضنه ل حكنام
فإن قلت  :هذا منامل ملا هو مذهبكم من جواق غيبة اإلمام
وجواق عندم ّ

األايم ؛ إذ ال لطف مع عدم الظهور وال مع الظهور بال تنفيذ األحكام.
مر ّ
عند حضورّ ،
قلت ّ :أوش  :إ ّن املنانع ن وهنو اخلنومل منن األعنداء ن موجنود  ،ويشن جل يف ك ّنل واجنب عندم املنانع
ولو كان منعه ابلنظر إىل حال العباد.
واثنيةةا  :إ ّن اللطننف مننع الغيبننة موجننود أيضننا ؛ ألننّنه بفظنننا ويردعنننا عننن الضنناللة  ،فمثلننه كمثننل
الشمس ةة الس اب.
وجوق ظهنور ،يف ك ّنل سناعة بسنبب
واثلثا  :إ ّن من اعتقد وجود ،وعلم أ ّن غيبته بسبب اخلومل ّ ،
قوال املننانع  ،انزجننر عننن كثننري مننن املعاصنني  ،خبننالمل مننا إذا اعتقنند بعنندم وجننود ،أو بعنندم وجننوب

إجي نناد ، ،فوج ننود ،م ننع الغيب ننة أيض ننا لط ننف وإن ك ننان حض ننور ،لطف ننا آخ ننر  ،وك ننذا تنفي ننذ األحك ننام ،
األول على حاله.
ف يث حصل من جهة األ م مانع عن األخريين سقطا فبقي ّ
أخروي  ،وهو أيضا لطف.
وّابعا  :إ ّن من انتظر ظهور ،بصل له فوق عظيم
ّ
وخامسا  :إ ّن الرايضات ا سمانيّة والروحانيّة ن املقتضية صول االستعداد لنعيم ا خرة يف حنال

الغيبة ن أكثر  ،ففيها لطف.
واب ملننة  ،فالواجننب علننى هللا تعنناىل إجينناد اإلمننام  ،و ّأمننا تسننليطه علننى التصن ّنرمل يف األمننور فهننو
ابختيار  ،ل الّ يلزم ا ف.
فعمدة أدلّة أهل السنّة ن على ما حكني عننهم ن إ نان الصن ابة علنى وجنوب تعينني اإلمنام
ح ّ جعلوا ذلنّ منن أه ّنم الواجبنات واشنتغلوا عنن دفنن رسنول هللا
بعد فوت رسول هللا
أئمتهم  ،كما روي
كل إمام من ّ
 ،وكذا عقيب موت ّ

217

خطب أبو بكر وقال  :أيّها الناس من كان يعبد ّمندا فن ّن ّمندا منات

أنّه ملا مات الرسول
ّ
 ،ومن كان
رب ّمنند ف نّننه حن ّني ال إننوت  ،فننال ب ن ّد خلالفتننه مننن تقننوم بننه فعيّنننو ،آبرائكننم  ،فقننالوا :
يعبنند ّ

املعين من اإل ان على وجوب تعيني اإلمام.
صدقة ومل يك ّذبه أحد  ،وهو ّ
بنل هنو يل
نيب
ويرد عليهم أ ّن أمر اخلالفة إذا كان اذ ،املرتبنة يينث جينوق تنرك جتهينز الن ّ
نيب
ّ
النبوة املوجب فن الشريعة وحصول السعادة والشقاوة ابملتابعة وامل الفة  ،فكينف جينوق تنرك الن ّ
لبيانننه وإمهالننه وتفويضننه علننى رأي مننن ال يننتم ّكن مننن إدراك الكمنناالت الظاهرينّنة فضننال عننن
() 1

نس األمننور كنالت لّي؟ ومسننائل عدينندة
الباطنيّنة الننيت ال يسنت ّق اخلالفننة بندوذا  ،وقنند بن ّنني ملنا هننو أخ ّ
األمننة  ،فكيننف يتع ّقننل منننه إمهننال مننا هنو مننن أصننول النندين وعنندم بيانننه بننل عنندم
يفوضنه إىل رأي ّ
ومل ّ
األمنر بتعييننه بعنند ، ،منع أنّنه مبعننوث لبينان الواجبنات وغريهننا منن أحكنام هللا تعنناىل وقند بلّنغ يعهننا

ن كمنا قينل ن كنان
حن ّ آداب دخنول ا ّمنام وأكنل الطعنام والت لّني وهنو ذلنّ  ،منع أ ّن دأبنه
نصننب اخلليفننة حننني ا ينناة بسننبب أدن الغيبننة مننن املدينننة ونصننب األمننري نننود ،وس نريّته؟ فكيننف
األمة بعد وفاته بال رئيس حافن للشريعة؟
يتصور منه ختلية يع ّ
ّ
واشننتغلوا خبطبننة أيب بكننر ن ال اعتبننار
نيب
وأيضننا ف ن ّن األص ن اب ن الننذين ترك نوا جتهيننز النن ّ

إب اعهم.
كمنا ال هفنى  ،ونسنب
نيب
وأيضا ف ّن أاب بكر تكلّم بكالم فيه سوء األدب ابلنسبة إىل الن ّ
فمثل هذا كيف يصل لل الفة؟! ختم هللا على قلوام.
العبوديّة إليه

__________________
( )1يعن ّد هننذا النندليل واحنندا مننن األدلّننة الننيت سنناقها أهننل السنننّة علننى وجننوب نصننب اإلمننام  ،وذكننر التفتنناقاين أنّننه العمنندة
ييث إ ّن الص ابة ق ّدمو ،وجعلو ،منن أه ّنم الواجبنات واشنتغلوا بنه عنن دفنن الرسنول
.232
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ومننن يعتن بننه
مضنافا إىل أ ّن اإل ننان الننذي لنيس فيننه رئننيس امللّننة وهنو علن ّني بننن أيب طالنب
وعم ننار وحذيف ننة وغ ننري ذل ننّ  ،ل ننيس ب ننه اعتن نناء  ،وق نند نق ننل
ذر واملق ننداد ّ
كالعبّ نناس وس ننلمان وأيب ّ
مشغولني.
إ اعهم أ ّن ا ماعة املذكورين مل يكونوا حاضرين  ،بل كانوا بتجهيز الرسول
أبي شنيء اسنتندوا حينث
وأيضا ف ّن الوجوب النقلي قد ثبة بعد اإل نان بنزعمهم فقبنل ة ّققنه ّ
وقنالوا  :إ ّن تعينني اإلمنام منن أه ّنم الواجبنات  ،منع أ ّذنم ال يقولنون ابلوجنوب
نيب
تركوا جتهينز الن ّ
مس ننكهم بس ننمع آخ ننر فل ننم مل ينقل ننو ،ومل
العقل نني  ،ومل يت ّق ننق حين ننذ الوج ننوب النقل نني  ،فن ن ن ك ننان ّ
مسكوا ابإل ان الفاسد؟
ّ
ومننن هننذا ظهننر بطننالن مننذهب املعتزلننة والزيدينّنة ؛ لعنندم تصن ّنور إمكننان نصننب اخلليفننة لنننا .نعننم ،
يتصور منّا نصب رئيس وأمنري فنن النظنام يف الندنيا  ،وهنذا غنري منراد  ،وحينث بيّننّنا وجنوب تعينني
ّ
اخلليفة على هللا والرسول مل يكن للقول بوجوب نصب الرئيس املذكور وجه.

واحلاصل  :أنّه جيب على هللا نصب اإلمام عقال  ،من جهة كونه سببا لبقاء نظام املعنا واملعناد
ردا علننى طوائننف كنناخلوارج و هننور أهننل السننّة
 ،وكونننه لطفننا وإن كننان يف اإلظهننار واإلنفنناذ ِ مننانع ؛ ّ
ن
ُ
ِ
واملعتزلة وأمثاهلم  ،كمنا قنال تعناىل  :إنَِّا أنْ ِ
ت َُنْذ ٌر ِولُك ق ْ
() 1
فسنر يف اخلنف
الواٍ هالا ٍد
َ َ
َ
 ،وقند ّ
كل إمام هاد للقوم الذي هو فيهم.
أب ّن ّ
« أ ّن ا ّجة ال تقوم هلل على خلقه إالّ إبمام ح ّ يعرمل » (.)2
وعن الصادق
منن
أنّنه قنال  « :مل ختنل األرك مننذ خلنق هللا آدم
عن عل ّني بنن ا سنني
وعنه
حجنة هللا فيهنا ،
حجة هلل فيها ظاهر مشهور أو غائنب مسنتور  ،وال ختلنو إىل أن تقنوم السناعة منن ّ
ّ
ولو ال ذلّ مل يعبد هللا » قيل له

__________________
( )1الرعد (.7 : )13
( « )2االختصاص » .221 :

 :فكيف ينتفع الناس اب ّجة الغائب
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املستور؟ قال  « :كما ينتفعون ابلشمس إذا س ها الس اب » ( ، )1إىل غري ذلّ من األخبار.
وإىل مثل ما ذكر أشار املصنّف مع بيان الشار القوشجي بقوله  ( :اإلمةام لفةل فيجةب نصةبه
على هللا تعاىل حتصيال للغرض ).

اختلفوا يف أ ّن نصب اإلمام بعد انقنراك قمنان النب ّنوة هنل جينب أم ال؟ وعلنى تقندير وجوبنه علنى
هللا تعاىل أم علينا عقال أم مسعا؟
فذهب أهل السنّة إىل أنّه واجب علينا مسعا .وقالة املعتزلة والزيدية بل عقال.
وذهننب اإلماميّننة إىل أننّنه واجننب علننى هللا عقننال  ،واختننار ،املصننّف .وذهننب اخلنوارج إىل أننّنه غننري
واجب مطلقا .وذهب أبنو بكنر األص ّنم إىل أنّنه ال جينب منع األمنن ؛ لعندم ا اجنة إلينه  ،وإّّننا جينب

عن نند اخل ننومل وظه ننور الف نننت .وذه ننب الغ ننوطي وأتباع ننه إىل عك ننس ذل ننّ  ،أي جي ننب م ننع األم ننن ؛
إلظهار شعائر الشرن وال جيب عند ظهور الفنت ؛ أل ّن الظلمة رّمبا ال يطيعوننه وصنارت سنبب قايدة
الفنت.
متسك أهل السنّ بوجوه :
ّ
األول  :ن وهننو العمندة ن إ نان الصن ابة حن ّ جعلنوا ذلنّ أهن ّنم الواجبنات واشننتغلوا بنه عننن دفننن
ّ

كل إمام.
رسول هللا
 ،وكذا عقيب موت ّ
خطب أبو بكر فقال  :اي أيّها النناس  ،منن كنان يعبند ّمندا
النيب
روي أنّه ملا ّ
تويف ّ
ّ
رب ّمند ف نّنه ح ّني ال إنوت  ،ال بن ّد هلنذا األمنر ممّنن يقنوم بنه
ند
ب
يع
كان
ومن
،
مات
ف ّن ّمدا قد
ّ
 ،فانظروا وهاتوا آراءكم راكم هللا  ،فتبادروا منن ك ّنل جاننب  ،وقنالوا  :صندقة لكنّنا ننظنر يف هنذا
األمر  ،ومل يقل أحد أنّه ال حاجة إىل اإلمام.
الثاين  :أ ّن الشارن أمر إبقامة ا دود وس ّد الثغور وجتهري ا يو للجهاد وكثري
() 2

__________________
( « )1إكمال الدين »  119 :ن  122؛ « األمايل » للصدوق .112 :
( )2هذ ،الرواية ذكرها التفتاقاين يف « شر املقاصد » .232 : 5
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نتم الواجننب
نتم إالّ ابإلمننام  ،ومننا ال ين ّ
مننن األمننور املتعلّقننة يفننن النظننام واايننة بيضننة اإلسننالم ممنّنا ال ين ّ
مر.
املطلق إالّ به وكان مقدورا فهو واجب على ما ّ
نار ال ختفننى  ،وكن ّنل مننا
الثالثة  :أ ّن يف نصننب اإلمننام اسننتجالب منننافع ال ةصننى  ،واسننتدفان مضن ّ
هو كذلّ فهو واجب.
ّأما الصغرى فتكاد أن تكنون منن الضنرورّايت بنل املشناهدات  ،وتعن ّد منن العينان النذي ال بتناج
إىل البيننان ؛ وهلننذا اشننتهر أ ّن مننا يننزن السننلطان أكثننر ممنّنا شن ّنرن القننرآن  ،ومننا يلتن م ابلسنننان ال ينننتظم
نتم بنندون سننلطان قنناهر ينندرأ
ابلفهننان ؛ وذلننّ أل ّن االجتمننان املن ّدي إىل صننال املعننا واملعنناد ال ين ّ

املفاسنند  ،وبفننن املصنناذ  ،وإنننع مننا تتننناقن إليننه الطبننان وتتننناقن عليننه األطمننان  ،وكفنناك شنناهدا مننا
يشنناهد مننن اسننتيالء الفنننت واالبننتالء ابحملننن مبجن ّنرد هننالك مننن يقننوم يمايننة ا ننوقة  ،ورعايننة البيضننة ،
وإن مل يكن على ما ينبغي من الصنال والسنداد  ،ومل هنل عنن شنائبة ش ّنر وفسناد  ،وهلنذا ال يننتظم

أمر أدن اجتمان ن كرفقة طريق ن بدون رئيس يصدرون عنن رأينه ومقتضنى أمنر ،وذينه  ،بنل رّمبنا جينري
مثل هنذا فيمنا بنني ا ينوا ت العجنم ن كالن نل ن هلنا عظنيم يقنوم مقنام النرئيس يننتظم بنه أمرهنا منا دام
فيها  ،وإذا هلّ انتشرت األفراد انتشار ا راد  ،وشان فيما بينهم اهلالك والفساد.
ش يقةةال  :فغايننة األمننر أننّنه ال ب ن ّد يف كن ّنل اجتمننان مننن رئننيس مطننان منننوجل بننه النظننام واالنتظننام ،
لكن من أين يلزم عموم رائسته يع الناس واوهلا أمر الدين على ما هو املعتف يف اإلمام.
ألو نقةول  :انتظنام أمننر عمنوم النناس علننى وجنه ين ّدي إىل صنال الندين والنندنيا يفتقنر إىل رائسننة
ّ
ألدى إىل ناص ننمات ومناقع ننات موجب ننة
عام ننة فيهم ننا ؛ إذا ل ننو تع ن ّدد الرؤس نناء يف األص ننقان والبق ننان ّ
ّ
الخننتالل أمننر النظننام  ،ولننو اقتصننرت رائسننته علننى أمننر النندنيا لفننات انتظننام أمننر النندين الننذي هننو
األهم والعمدة العظمى.
املقصود ّ
حق
احتج املصنّف أب ّن اإلمام لطف من هللا تعاىل يف ّ
و ّأما الكفى فباإل ان  ،و ّ
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عباد ،؛ ألنّنه إذا كنان هلنم رئنيس إننعهم يف احملظنورات  ،وبنثّهم علنى الواجبنات كنانوا معنه أقنرب إىل
الطاعات  ،وأبعد عن املعاصي  ،وهو لطف ومفقود منهم بدونه  ،واللطف واجب علينه تعناىل بنناء
على أصلهم.
واع ك عليه أب ّن نصب اإلمنام إّّننا يكنون لطفنا إذا خنال عنن املفاسند كلّهنا  ،وهنو ممننون ؛ فن ّن
أداء الواج ننب وت ننرك ا نرام م ننع ع نندم اإلم ننام أكث ننر ث نوااب ؛ لكوذم ننا أق ننرب إىل اإلخ ننالص ؛ النتف ننان
() 1
احتمال كوذما من خومل اإلمام.
ولو سلّم ف ّّنا جيب لو مل يقم لطف آخر مقامه كالعصنمة منثال مل ال جينوق أن يكنون قمنان يكنون
الناس فيه معصومني مستغنني عن اإلمام ؟
وأيضا إّّنا يكنون لطفنا إذا كنان اإلمنام ظناهرا قناهرا قاجنرا عنن القبنائ قنادرا علنى تنفينذ األحكنام
وإعالء لواء اإلسالم  ،وهذا ليس بالقم عندكم  ،فاإلمام الذي ّادعيتم وجوبه ليس بلطنف  ،والنذي

هو لطف ليس بواجب.
األول بقوله  ( :واملفاسد معلوم اشنتفاء ) .وعن الثناين بقولنه ( :
واملصنّف أشار إىل ا واب عن ّ
درد دعوى.
واحنصاّ اللفل فيه معلوم للعقالء ) .والظاهر أ ّذما ّ
وأشار إىل ا واب عن الثالث بقوله  ( :ووجةوده لفةل وتص ّةرفه لفةل آخةر وعدمةه منّةا ) .يعنين أ ّن

أننّنه قننال  « :ال ختلننو
وجننود اإلمننام لطننف سنواء تصن ّنرمل أو مل يتصن ّنرمل علننى مننا نقننل عننن علن ّني
يجننة ّ ،إمننا ظنناهر مشننهور أو خننائف مغمننور ؛ ل ن الّ يبطننل حجننج هللا تعنناىل
األرك عننن قننائم هلل ّ
وبيّناته » (.)2
وتصرفه الظاهر لطف آخر  ،وإّّنا عدم تص ّنرفه منن جهنة العبناد وسنوء اختينارهم  ،حينث أخنافو،
ّ
ففوتوا اللطف على أنفسهم.
وتركوا نصرته ّ
التصرمل لطف.
ّ
ورد أب ّ ال نسلّم أ ّن وجود ،بدون ّ

__________________
( )1انظر « شر املقاصد »  237 : 5وما بعدها.
( « )2اإلرشاد »  ، 221 : 1من كالمه

يف مد العلماء وتصنيف الناس وفضل العلم وا كمة.
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وتصرفه  ،فيمتنع من القبائ .
ف ن قيل  :إ ّن املكلّف إذا اعتقد وجود ،كان دائما هامل ظهورّ ،
قلنةا  :د ّنرد ا كننم خبلقنه وإجيناد ،يف وقننة منا كنامل يف هننذا املعن  ،فن ّن سنناكن القرينة إذا انزجننر
عن القبي خوفنا منن حناكم منن قبنل السنلطان نتنف يف القرينة يينث ال أثنر لنه كنذلّ ينزجنر خوفنا
مننن حنناكم علننم أ ّن السننلطان يرسننله إليهننا من شنناء  ،ولننيس هننذا خوفننا مننن املعنندوم بننل مننن موجننود
األول من ظهور م قّب » (.)1
م قّب كما أ ّن خومل ّ
الرد واإلينراد ملنن الحنن منا ذكنر  ،بعنني
أقول  :ال هفى ما فيه فيما ذكر ،الشار القوشجي عن ّ
اإلنصامل ال العناد.
وصل  :هذا االعتقاد من أصول الدين من جهة مالحظة ثبنوت اإلمامنة املطلقنة لواحند منن أهنل
اخلاصننة عننن خننام النبيّننني علننى يننع املكلّفننني يف أمننر النندنيا والنندين يسنب
الندين علننى وجننه النيابننة ّ
الننذي يكننون سننببا
إمكنان ذلننّ ووقوعننه يف ا ملننة  ،بنل ثبو ننا يف ا ملننة لعلن ّني بنن أيب طالننب
ِْْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ِ ُ
كمْ
اِلوا أكِلت لكم َدين

 ،بعند
إلكمال الدين كما نطق به القرآن املبني حيث قال :
لننه يف غنندير [ خننم ] كمننا سننيأض بيانننه إن شنناء هللا تعنناىل  ،مبعن أ ّن االعتقنناد
نصننب الرسننول
اخلاصنة يف ا ملنة منن أصنول الندين  ،ومنكنر ،كناخلوارج خنارج عنن
العامة بل ّ
بثبوت اإلمامة املطلقة ّ
النندين وإن كننان مننن حيننث االعتقنناد بوجوبننه  ،وكننون ذلننّ الثبننوت علننى وجننه الوجننوب مننن أصننول
املذهب  ،وكان منكر ،كاألشاعرة خارجا عن املذهب كما أشر إليه.
__________________

( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي  325 :ن .322
( )2املائدة (.3 : )5
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() 2

الفصل الثاين  :يف العصم
للعامة.
كالنيب  ،كما هو من أصول املذهب خالفا ّ
مبع أ ّن اإلمام جيب أن يكون معصوما ّ
بينان ذلنّ  :أ ّن عصنمة اإلمنام لطنف أيضنا  ،بنل ال يت ّقنق كنون إجيناد ،لطفنا بندوذا ؛ أل ّن غنري
املعصننوم ال ي ن من مننن ا يننف وامليننل املننوجبني لوقننون الفنننت واالخننتالل يف أمننر النندين والنندنيا  ،وهننذا
منامل للّطف.
وأيضنا فن ّن الغننرك منن نصننب اإلمنام حصنول االطم نننان واالنقيناد  ،وال بصننل ذلنّ إالّ بكونننه
معصننوما ؛ إذ امل طننئ أو العاص ني ال جيننب إطاعتننه  ،بننل جيننب نالفتننه  ،مننع أ ّن النائننب جيننب أن
تتن ّفنر طبنان
عمنا يننايف نصنبه  ،مضنافا إىل أ ّن غنري املعصنوم
يكون مثل املنوب عننه يف العصنمة ّ
ذوي العقننول يف أمننر املعننا واملعنناد عنننه كمننا ال هفننى  ،حيننث جيننوق منننه الكننذب واخلطننأ والغفلننة
العامنة النيت يكنون املقصنود منهنا إمنام الغنرك ابالسنتعداد للفنيض
وهوهنا  ،فنال يكنون قنابال للرائسنة ّ
األبدي  ،فيجب كونه معصوما ؛ ل الّ يلزم القب على هللا تعاىل.
وأيضننا ف ن ّن حفننن الش نريعة وبقاءهننا مننع عنندم النبن ّنوة ممّننا ال ب ن ّد فيننه مننن معصننوم ؛ ل ن الّ يت ّقننق

النسننيان واإلمهننال واإلخننالل والت ريننف والتغيننري ل غنراك الفاسنندة الننيت تقتضنني ارتفننان الشنريعة مننع
كل قمان من
أ ّذا ابقية إىل يوم القيامة  ،فال ب ّد يف ّ
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معصوم حافن للشريعة.
خاصننة ال ب ن ّد مننن اسننتنباطها مننن ا ايت الننيت ال يعلننم
وأيضننا ف ن ّن كن ّنل قمننان يت ّقننق فيننه وقننائع ّ
وويلهننا إالّ هللا والراس ن ون يف العلننم  ،وال ب ن ّد مننن بياذننا منهننا أو مننن غريهننا  ،وال إكننن ذلننّ لغننري
املعصوم ؛ الحتمال اخلط فينه  ،وقمانننا ال هلنو عنن ردن املعصنوم منع أ ّن املنراد وجنوب وجنود ،حن ّ
الختل أمر الدين  ،كما هو حنال منن يكنون يف قمنان يكنون
لو احتيج إليه رفع االحتياج فيما لوال،
ّ
قمان ظهور اإلمام .
معصنوما عنن الصنغائر والكبنائر عمندا وسنهوا بنل عنن
فظهنر ممّنا ذكنر وجنوب كنون اإلمنام
األخالق الذميمة والعيوب واألمراك املزمننة  ،وغنري ذلنّ ممّنا يوجنب تن ّفنر الطبنان املننايف للغنرك ممّنا
األمهننات وعلن ّنو
ذكننر يف النبن ّنوة  ،ووجننوب اتّصننافه ابلكمنناالت واألخننالق ا مينندة وكرامننة ا ابء و ّ
قنند صننار
نيب
النسننب وش نرافة القبيلننة وتفن ّنرد ،يف الكمنناالت بننل ذلننّ يف اإلمننام أهن ّنم ؛ أل ّن النن ّ

مبتفرد يف الكمناالت  ،بنل يسنتقب
سببا صول الكماالت ل ّمة  ،فصعب عليهم امتثال من ليس ّ
ذلّ.
ومننا ذكننر وإن مل يكننن داخننال يف حقيقننة العصننمة لكنّننه جيننب ة ّققننه  ،فننال بن ّد مننن اننل العصننمة
علننى مع ن يشننمله  ،فيقننال  :إننّنه مثننل غريننزة مانعننة عننن حنندوث الننذنب مطلقننا وموجبننة للتنن ّنز ،عننن
النقائص مطلقا واالتّصامل ابلكماالت كذلّ .وهذا املع واجب ا صنول ؛ لي صنل التقرينب إىل
الطاعات والتبعيد عن املعاصي  ،وذلّ هو اللّطف الواجب على هللا.
وممّا ذكر يظهر وجه ما سيأض من أنّه جينب أن يكنون اإلمنام أفضنل منن غنري ،؛ لن الّ يلنزم تقند

املفضول أو أحند املتسناويني النذي هنو قبني  ،وال يلنزم االخنتالمل وعندم قبنول الطبنان  ،وأن يكنون
منصوصننا مننن هللا ورس نوله ؛ أل ّن عصننمته الننيت ال ب ن ّد منهننا أمننر نفن ّني يغفننل عنننه غالبننا ؛ للغفلننة عننن
دليلننه  ،فيلننزم الضنناللة  ،فننال ب ن ّد مننن إظهننار املعجننزة أو تنصننيص امل ننف الصننادق مننن هللا  ،ف يننث
األول وجب الثاين.
انتفى ّ
واحلاصل  :أ ّن التنصيص لطف يف معرفة اإلمام  ،فهو واجب على هللا تعاىل ،
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األمننة وعنندم إيصننال
وجيننب علننى الرسننول تبليغننه وإظهننار ،وإن خفنني علننى بع نض ؛ بسننبب تقصننري ّ
نردد الصن ابة ،
نص لنقننل إلينننا  ،وملنا تن ّ
الشناهد منننهم إىل الغائننب  ،فانندفع مننا يقننال منن أننّنه لننو ورد ن ّ
وملننا احتنناج ة ّقننق اخلالفننة إىل البيعننة ؛ إذ الص ن ابة مل يكون نوا معصننومني  ،فبعضننهم أنكننرو ،لداعيننة
الرائسة  ،وبعضهم أخفو ،لتوقّعها له أو ملن ينتفع بنه  ،أو هنو ذلنّ منن األغنراك الفاسندة الدنيويّنة
 ،مع أ ّن الندليل العقلني إذا اقتضنى وجنوب التنصنيص فنفينه مبثنل ذلنّ االحتمنال لنيس إالّ منن فنرجل
ابلنيب وآله األداد.
ّ
التعصب والعناد  ،أو من نقص اإلدراك واالستعداد  ،حرسنا هللا عنه ّ
ال بن ّد أن يكننون بشنرا معصننوما منصوصننا أو يف حكمننه  ،وأفضننل يف
واحلاصةةل  :أ ّن اإلمننام

ردا
العامننة يف أمننر النندين وإمننام ا ّجننة علننى املكلّفننني ّ
العلننم والعمننل وهومهننا ممنّنا لننه دخننل يف الرائسننة ّ
العامة العمياء ؛ أل ّن ذلّ لطف واجب على هللا تعاىل.
على ّ
ُ
َّ
ِ ْ
الظالِ ِ
ِّي ( ، )1وقنال هللا تعناىل :
مضافا إىل النقل كما قال هللا تعناىل  :ال يِنال عه َدي
ََ

َّ ِ ْ ُ ْ
ِِ ِ ْ ِْ
ِ ْ ِ ن ِ ِ ُّ ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َّ ْ ِ ن
أفِ يه َدي إَىل اْلق أحق أن يتبع أَ ال ي َهدي إَال أن يهدى .
ُ
ِ ِ ُّ ِ
ِ َّ ُ ْ
ِ
ِِ
ِ ُِ ُ ْ ِِ ُ ُ ْ ِ
شاء ِو َِيْ ُ
ك َِيْلُ ُق َا ي ِ ُ
يكون
ي
ا
ِ
ع
عاىل
و
هلل
ا
حان
ب
س
ري
اْل
م
ه
ل
اكن
َا
تار
وقنال  :ورب
َ
َ
َ
() 2

( ، )3أي هت ننار م ننن يش نناء للنب ن ّنوة  ،واإلمام ننة ال تك ننون إالّ ابإلم ننام ال ننذي ل ننه الرائس ننة يف أم ننر ال نندين
والدنيا ال برأي الناس.
ِ

ُ ِ ِ

ن ْ

ِ

ُ

ْ
ْ ْ ُْ ِْ ُ ِ
الون ( ، )4وقنال هللا تعناىل :
وقنال هللا تعناىل  :ف ْسئِلوا أهل اَّلك َر َإن كنالتم ال تعلِ

ْ ِْ
ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ن َّ ُ ِ ْ ُ
ِِ ُِ ُ ِ ِ ْ
ِ ْ ِ
اهلل اصط ددا ونوحا ودل َإبرا َهيم ودل َعِران لَع العال َِِّي ذر ة بعضها ََ بع ٍ

__________________
( )1البقرة (.124 : )2
( )2يونس (.35 : )12
( )3القصص (.21 : )21
( )4الن ل (.43 : )12
( )5آل عمران ( 33 : )3ن .34
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( .) 5

َّ
َإن

وعننن سننعد بننن عبنند هللا قننال  :سننألة القننائم يف حجننر أبيننه فقلننة  :أخننفين اي مننوالي عننن العلّننة
اليت منع القنوم منن اختينار إمنام ألنفسنهم  ،قنال  « :مصنل أو مفسند؟ » قلنة  :مصنل قنال « :
هل جيوق أن تقع خري م على املفسد بعد أن ال يعلم أحند منا هطنر ببنال غنري ،منن صنال أو فسناد
» ؟.
قلة  :بلى  ،قال  « :فهي العلّة أيّد ما لّ بفهان ينقاد له عقلّ؟ »  ،قلنة  :نعنم  ،فنذكر
ظن أ ّذم من الصا ني وقد كانوا من املنافقني (.)1
اختيار موسى سبعني رجال ّ
إىل السنماء مائننة وعشنرين من ّنرة  ،منا مننن من ّنرة
نيب
وعنن الصننادق
أنّنه قننال  « :عنرج ابلنن ّ
ابلوالينة لعل ّني

األئمنة
و ّ

أكثنر ممّنا أوحنا،

نيب
إالّ وقند أوحنى هللا ع ّنز وج ّنل فيهنا إىل الن ّ
ابلفرائض » (.)2
يعرمل اإلمام الذي يكون من بعد .)3( » ،إىل غري ذلّ من األخبار.
وعنه
 « :اإلمام ّ

احتج املصنّف عليه بوجو: ،
واب ملة فوجوب عصمة اإلمام من قطعيّات مذهب اإلماميّة .و ّ
منهةةا  :مننا أشننار إليننه بقولننه  « :وامتنةةاع التسلسةةل يوجةةب عصةةمته »  ،مبعن أ ّن اإلمننام لننو مل يكننن
معصوما يلزم التسلسل  ،والتسلسل ابطل  ،فعدم كون اإلمام معصوما ابطل.
األمننة يف العلننم والعمننل  ،فلننو
وجننه اللننزوم أ ّن احملنوج إىل اإلمننام جنواق اخلطن املنننايف للغننرك علننى ّ
جنناق اخلطننأ علننى اإلمننام أيضننا لوجننب إمننام آخننر وهكننذا  ،فيلننزم التسلسننل وهننو ابطننل ؛ ملننا من ّنر فيمننا
تق ن ّدم مننن برهننان التطبيننق وهننو ، ،فوجننب عصننمة اإلمننام كمننا هننو مننذهب اإلماميّننة واإلمساعيليّننة ،
مسكا
خالفا لسائر الفرق كاألشاعرة ؛ ّ

__________________
( « )1كمال الدين »  421 : 2و .21 ، 422
( « )2اخلصال » .3 ، 221 : 2
يعرمل اإلمام ...
( « )3الكايف »  ، 277 : 1ابب أ ّن اإلمام ّ

.2
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مبنننع كننون املقتضنني لوجننوب نصننب اإلمننام هننو جتننويز اخلط ن علننى الرعيّننة  ،بننل العمنندة هننو اإل ننان
وهو.،
وال يلننزم منننه أن يكننون معصننوما  ،وهننذا خطننأ وشننبهة ؛ لعنندم اإل ننان سننيّما مننن جهننة واحنندة ،

ِ ْ
ُن ِ
َّ ِ ْ ِ ْ
ِِ ِْ
اْل ِ نق أِ ِح ُّق أِ ْن يُتَّبِ ِ
الع
ت َُن َذ ٌر ِو َلُك ق ْواٍ ها ٍد ( ، )1و أف ِِ ْ يه َدي إَىل
منع أ ّن هنو  :إَنِا أن
ُ
َّ
ِ ْ
َّ ِ ْ ُ ْ
ِ َّ ْ ِ ن
الظالالالِ ِ
ِ
ِّي ( ، )3كالعقننل القنناطع
الدي
أَال ال ي َهالالدي إَال أن يهالالدى ( ، )2و ال ينالالال عهال َ
ََ

املنز ،عن الظلم وا م.
يقتضي وجوب نصب اإلمام اهلادي إىل األحكام ّ
ومنها  :ما أشار إليه بقوله  « :وألنّه حافن للشنرن »  ،مبعن أ ّن اإلمنام حنافن للشنرن ابلتمنام ،

كل حافن للشرن ابلتمام جيب أن يكون معصوما  ،فاإلمام جيب أن يكون معصوما.
و ّ
ّأمةةا الصةةغر ف ن ّن الشننرن ال ب ن ّد لننه مننن حننافن ؛ ل ن الّ ينتفنني الغننرك مننن اخللقننة  ،وا ننافن ّإمننا
األول ؛ لعنندم
نوي ن أو اإل ننان أو السننرية أو اإلمننام  ،ال سننبيل إىل ّ
العقننل أو النقننل ن الكتننايب والنبن ّ

وفائه يف عشر من أعشار األحكام التفصيليّة فضال عن مامها كما ال هفى على من راجنع وجداننه
مر إليه اإلشارة كما ال هفى على املتتبّع يف الكتاب والسننّة
 ،وكذا الكتاب والسنّة النبويّة ؛ ملثل ما ّ
وتكررها ن كثريا منا تكنون داللتهنا علنى وجنه اإل نال  ،وكثنريا منا ال
؛ أل ّن آايت األحكام ن مع قلّتها ّ
يستفاد منها إالّ بنزر يسري من األحكام التفصيليّة وكذا السننّة النبويّنة وكنذا اإل نان والسنرية ؛ لكثنرة
االخن ننتالمل سن ننيّما عنن نند أهن ننل املن ننذاهب األربعن ننة وخصوصن ننا يف الفن ننروك ا دين نندة واملسن ننائل الن ننيت مل
مر آنفا.
يتعرضها السابقون  ،وال يستفاد ممّا ّ
ّ
والرجننون إىل النفاءة األصننليّة أو أصننل النفاءة ينفيننه العلننم ابالشننتغال يف ا ملننة  ،مننع أننّنه يقتضنني

عدم وجوب بعثة األنبياء.

__________________
( )1الرعد (.7 : )13
( )2يونس (.35 : )12
( )3البقرة (.124 : )2
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و ّأما القياس فهو ن منع كوننه موجبنا للهنرج واملنرج واالخنتالل ابخنتالمل أهلنه ن غنري كنامل يف ينع
األحكام  ،كما ال هفى على من كان منن ذوي األفهنام  ،فتع ّنني أن تعيهنا أذن واعينة  ،ويكنون منن
النيب  ،وال ختفى عليه خافية  ،ويكون هاداي ل م وهو اإلمام.
يتل ّقى من ّ

وأما الكرب ف ّن غري املعصوم إكنن أن يكنون منع العصنيان أو اخلطن والنسنيان  ،وجعلنه حافظنا
ّ
للشرن منامل للغرك ومستلزم للتعبّد مبا بتمل اخلطنأ وهنو يف نفسنه قبني  ،وعنند إمكنان التعبّند مبنا
ال بتم ننل اخلط ننأ ت ننرجي للمرج ننو  ،ف ننال يك ننون ج ننائزا إالّ إذا ص ننار ذل ننّ القب نني ابل ننذات حس نننا
ابلعرك من جهة دفع األقب  ،كاخلروج عن الشريعة منن ابب جنواق ارتكناب أق ّنل القبي نني عقنال ن

كمننا يف أمثننال قماننننا ن مضننافا إىل أ ّن عنندم العصننمة توجننب النفننرة  ،وعنندم إمننام ا ّجننة  ،وال جنني
ِ ِِ
ِ
ُ
ُ
مرج  ،واألمر بطاعة من علم خط  ،يف قولنه تعناىل  :أ َطيعوا اهلل وأ َطيعوا
للمرجو ُأو من ِغري ّ
َّ ُ ِ
ْ ْ ْ ُ
ول ِ
ك ْم (.)1
وِل اَم َر ََن
أ
و
الرس
َ
وممنّنا ذكننر يظهننر وجننه اننندفان مننا ذكننر ،الشننار القوشننجي بقولننه  « :وأجيننب أبننّنه لننيس حافظننا
األمننة واجتهناد ،الصن ي وإن أخطنأ يف اجتهنناد ، ،فااتهنندون
بذاتنه  ،بننل ابلكتناب والسننّة وإ نان ّ
يردون  ،وا مرون ابملعرومل يص ّدون  ،وإن مل يفعلوا أيضا فال نقص للشريعة القوإة » (.)2
ّ
 « :رفنع عنن ّأمنيت
األمنة لقولنه
وكذا ما ذكر ،شار آخر من عدم جواق اخلطن علنى إ نان ّ

 « :ال جتتمنع ّأمنيت علنى الضناللة » ( ، )4لعندم اإل نان يف هنو
اخلطنأ والنسنيان » ( ، )3وقولنه
كل
املسائل املتج ّددة مع اخلط يف مع الرواية  ،والعجب ّ

__________________
( )1النساء (.59 : )4
( « )2شر جتريد العقائد » للقوشجي .327 :
( « )3اخلصال » .9 ، 417 :
( « )4سنن ابن ماجة » .3952 ، 1323 : 2
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العجب من اهتمام العقالء سيّما العلماء يف إفساد الدين إلصال أمنر الظناملني  ،أال لعننة هللا علنى
الظاملني.
ناد أمنر الطاعنة ويفنوت
ومنها  :ما أشار بقوله  « :ولوجوب اإلنكار لو أقدم على املعصنية  ،فيض ّ

الغننرك عننن نصننبه »  ،مبعن أ ّن اإلمننام لننو مل جيننب كونننه معصننوما نناق إقدامننه علننى املعصننية  ،ولننو
ْ ُ ُ ٌ
ْ ُ
جنناق إقدامننه علننى املعصننية لوجننب إنكننار ،؛ لص نري هننو قولننه تعنناىل ِ :و َِّكالال ْ ََالالنك ْم أ ََّالالة
ُْْ ِ
ِِِْْ ِ
ِ ْ ُ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ِ ْ
ِ
() 1
ُ
ناد لوجنوب الطاعنة
ري و أمرون بَالِعر َ
الر ِ  ،وهنو مض ّ
يدعون إَىل اْل َ
وف و ن ِهون عال َ الِنك َ
ِ
ُ
ْ
ِ
ْ ْ ُ
ُ
ِ ِ ُ َّ ُ
ِ
ك ْم (.)2
وِل اَم َر ََن
الثابة بن و قوله تعاىل  :أ َطيعوا اهلل وأ َطيعوا الرسول وأ َ
عمنا ذنى عننه
مفوت للغرك من نصبه ؛ أل ّن الغرك منه امتثال أوامنر ، ،واالنزجنار ّ
وأيضا ذلّ ّ
 ،واتّباعه فيما يفعله  ،وال يت ّقق ذلّ مع اإلنكار.
نالرد واإلنكننار
وأورد علينه أب ّن وجنوب الطاعنة إّّننا هنو فيمنا ال هنالف الشنرن  ،و ّأمنا فيمنا هالفنه ف ّ

يتيسر فسكوت عن االضطرار.
وإن ّ
وفيننه أننّنه مسننتلزم للتقيينند يف األمننر الواحنند املطلننق املتعلّننق ابلرسننول وأويل األمننر ؛ حننذرا عننن لننزوم
ْ ُ ِ َّ
ْ
ِْ
الو َإال
استعمال اللفن الواحد يف املطلق واملقيّد وكون الرسنول النذي ِوَا ين َط ُق ِع َ ال ِهالوى َإن ه
ِو ْ ٌ
ِح يُالالوىح ( ، )3ويكننون شننارعا مبيّنننا ل حكننام فنناعال ملننا يوجننب إنكننار ،مننع اختيننار هللا القننادر
امل تار املرجو وترك الراج عند األخيار واألشرار.
ةوام »  ،مبعن أنّنه لنو أقندم علنى املعصنية ،
ةل الع ّ
ومنها  :ما أشار بقوله  « :وشحنفاط دّجتةه عةن أق ّ
أقل درجة من العوام ؛ ألنّه أعقل وأعرمل بقب املعاصني وحسنن الطاعنات  ،فصندور املعصنية
لكان ّ

منه أقب منه من العو ّام  ،فيلزم من جعله رئيسا ترجي
__________________
( )1آل عمران (.124 : )3
( )2النساء (.59 : )4
( )3النجم (.3 : )53
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املرجو على الراج  ،مضافا إىل حصول النفرة وعدم إمام ا ّجة.
وملننا اختلننف القننائلون ابلعصننمة يف أ ّن املعصننوم هننل يننتم ّكن مننن فعننل املعصننية أم ال؟ فمنننهم مننن
ّ
هتص يف بدنه أو نفسه خباصيّة تقتضني امتننان
املعصوم
ن
أ
قعم
من
ومنهم
،
منه
ن
ك
يتم
ال
ه
قعم أن
ّ
ّ
ّ
ّ

إقدامننه علننى املعصننية  ،ومنننهم مننن قننال  :إ ّن العصننمة هنني القنندرة علننى الطاعننة وعنندم القنندرة علننى
املقربنة إىل
املعصية  ،ومنهم من ذهب إىل م ّكنه منه وكونه أمنرا يفعلنه هللا تعناىل ابلعبند منن األلطنامل ّ
الطاعات اليت يعلم منها أنّه ال يقندم علنى املعصنية بشنرجل أن ال ينتهني األمنر إىل اإل ناء  ،أو ملكنة
نفسننانيّة ال تصنندر معهننا عننن صنناحبها املعاصنني  ،أو لطفننا يفعلننه هللا بصنناحبه ال يكننون لننه معننه دان

إىل تننرك الطاعننة وارتكنناب املعصننية  ،أبن يكننون لنفسننه أو لبدنننه خاصننيّة تقتضنني ملكننة مانعننة مننن
الفجور  ،أو يكون له علم مبثالب املعاصي ومناقب الطاعات.
واختنار املصننّف املنذهب األخننري قنال  ( :وش تنةةايف القةةدّة العصةةم ) بنل املعصننوم قنادر علننى فعننل

املعصية  ،وإالّ ملنا اسنت ّق املند علنى تنرك املعصنية  ،وال الثنواب  ،ولبطنل الثنواب والعقناب يف ح ّقنه
 ،بل كان خارجنا عنن التكلينف  ،وذلنّ ابطنل ابلضنرورة  ،فيجنب تعرينف العصنمة ن كمنا م ّنر ن أب ّذنا
ملكننة نفسننانيّة إهليّننة حاصننلة مننن كمننال املعرفننة البالغننة إىل مرتبننة حن ّنق اليقننني وكمننال الفطانننة املوجبننة
إلدراك ا سننن والقننب علننى وجههمننا  ،وتكننون مانعننة عننن صنندور العصننيان والقننب يف حنناليت العمنند
والنسنيان يف مننام عمننر اإلنسننان  ،بننل تكننون مانعننة عننن صنندور مننا يوجننب النفننرة وعنندم إمننام ا ّجننة
.
األئمة
ابلنسبة إىل نبيّنا
و ّ
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الفصل الثالث  :يف األعلميّ واألفضليّ
مبعن ن أ ّن اإلم ننام جي ننب أن يك ننون أعل ننم عص ننر ،وأفض ننل م ننن غ ننري ،يف العل ننم والعم ننل وهومه ننا م ننن
العام ننة يف أمننر ال نندنيا
الفضننائل النفسننانيّة والبدنيّننة  ،كالشننجاعة وغريه ننا  ،ممّننا لننه دخ ننل يف الرائسننة ّ
والنندين  ،وإمننام ا ّجننة علننى املكلّفننني ودفننع شننبه املل نندين وإبطننال إضننالل املض نلّني بسننبب العلننم

أبدايذننم ولغننا م  ،وهننو ذلننّ ممنّنا لننه دخننل يف إحقنناق ا ن ّنق وإبطننال الباطننل  ،فن ّن ذلننّ مننن أصننول
العامة ؛ أل ّن ذلّ لطنف واجنب علنى هللا تعناىل  ،مضنافا إىل قنب تقند املفضنول
املذهب ّ
ردا على ّ
 ،بل عدم تع ّقل أن يقال للعامل أن ينتعلّم منن ا اهنل ؛ ف نّنه ن منع أنّنه ةصنيل لل اصنل ن غنري معقنول
 ،وكذا تقد أحد املتساويني ؛ ملثل منا ذكنر  ،منع أنّنه يسنتلزم االخنتالمل وعندم قبنول الطبنان وعندم

إمام ا ّجة.
وإىل مثنل مننا ذكنر أشننار املصننّف بقولنه  ( :وقةةب تقةةدري املفضةول معلةةوم وش تةةرجي يف التسةةاو )
ِ
ِ
ِ ْ ِ
ِِ ِ
َّ ِ ُ
ويطابقنه قولنه تعناىل  :أف ِِ ْ ي ْه َدي َإىل اْل ِ نق أ ِح ُّق أ ْن يُتَّبِ ِع أ ََّ ْ ال يِ َه ندي َإال أ ْن ي ْهالدى (، )1
ِ ْ ُِ ِ ْ ِ ن ْ ْ ُ ُْ ْ ِ ْ ُِ ِ
ون ( ، )2وقوله
وقوله تعاىل  :فسئلوا أهل اَّلك َر َإن كنتم ال تعلِ
__________________
( )1القصص (.21 : )21
( )2األنبياء (.7 : )21
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َّ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ َّ ِ ِ ْ ِ ُ ِ
ِْ ِْ ِ
ون ( ، )1إىل غري ذلّ من األدلّة النقليّة.
اَّلي ال يعلِ
اَّلي يعلِون و َ
تعاىل  :هل يست َوي َ
فةةإن قلةةت  :إذا كننان املفضننول موصننوفا بصننفات يصننل بسننببها ألن يقننوم أبمننر اإلمامننة ال يقننب
تقدإه ال عقال وال شرعا.

وأيضا اإلمامة منصب من املناصنب الشنرعيّة كاإلمامنة يف الصنالة  ،فلنو امتنعنة إمامنة املفضنول
مننع وجننود الفاضننل  ،لكانننة إمامننة املفضننول يف الصننالة ممتنعننة مننع وجننود الفاضننل  ،والتننايل ابطننل
ابإل ان.
بيان املالقمة  :أ ّن االمتننان إّّننا كنان لقنب تقند األدن علنى األعلنى والنفنرة املانعنة منن املتابعنة ،
ويلزم من ذلّ امتنان تقد املفضول على الفاضل يف الصالة.
وأيضا لو مل يوجد من أهنل اإلمامنة إالّ ش صنان أحندمها أفقنه  ،وا خنر أعنرمل ابلسياسنة وأمنور
اإلمامة ف ّما أن جيعل كالّ منهما إماما أو جيعل أحدمها دون ا خر أو ال هذا وال ذاك.

األول ننال ابالتّفنناق  ،والثالننث أيضننا ابطننل ؛ المتنننان خلن ّنو الزمننان عننن اإلمننام  ،فلننم يبننق إالّ
و ّ
اختص به ا خر.
القسم الثاين  ،و ّأاي ما كان يلزم [ تقد ] املفضول ابلنسبة إىل ما
ّ
قلت  :هذا خروج عن املفروك ؛ أل ّن األعلم واألفضل الذي ال ب ّد من إجيناد ،منن ابب اللطنف
الواجنب علنى هللا ن كمنا م ّنر ن ال بن ّد أن يكنون متّصنفا مينع الصنفات الكاملنة منع النزايدة علنى غنري،

يف العلم والعمل وهومها ن كما أشر ن فيندفع األ ّول والثالث.
العامننة علننى الكن ّنل يف العلننم والعمننل وبننني
و ّأمننا الثنناين فدفعننه واضن ؛ لكمننال الفننرق بننني الرائسننة ّ
اخلاصننة  ،كالسننلطنة واإلمامننة يف الصننالة  ،فهننو قينناس مننع الفننارق  ،وهننو ابطننل عننند أهلننه ،
الرائسننة ّ

نص القرآن.
مضافا إىل أنّه اجتهاد يف مقابل ّ
كالعامنة بنريء مننه أصنل
وصةل  :هنذا االعتقناد منن أصنول املنذهب ن كمنا أشنر إلينه ن وامل نالف ّ
املذهب.
__________________
( )1الزمر (.9 : )39
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الفصل الرابع  :يف املنصوبيّ واملنصوصيّ
مبع ن أ ّن اإلمننام جيننب أن يكننون منصننواب منصوصننا مننن هللا ورس نوله  ،كمننا أشننر إليننه بقولننه ( :

والعصم تقتضي الن ّ وسريته ) .مبع أ ّن العصمة املعتفة يف اإلمام من األمنور اخلفيّنة النيت ال يعلمهنا
إالّ عامل السرائر  ،فيجب أن يكون اإلمام منصوصا من عند هللا.
وطريقتننه تقتضنني التنصننيص ابإلمننام ؛ ألننّنه كننان أشننفق ل ّمننة مننن الوالنند
وأيضننا سننرية نبيّنننا
يقصننر يف إرشنناد أمننور جزئيّننة مثننل مننا يتعلّننق ابالسننتنجاء وقضنناء ا اجننة  ،وكننان يف
لولنند ،؛ وهلننذا مل ّ
غايننة ا ننرص يف اهلدايننة  ،وكننان إذا سننافر عننن املدينننة يومننا أو يننومني اسننت لف فيهننا مننن يقننوم أبمننر
ننص
املهمنات وال ين ّ
املسنلمني  ،فمنن هننو انذ ،املثابنة مننن اإلشنفاق كينف يهمننل أمنرهم فيمنا هننو أه ّنم ّ

يتوىل أمرهم بعد،؟!
على من ّ
للعامننة والعبّاسننيّة
فيجننب أن يكننون اإلمننام منصوصننا عليننه ن كمننا هننو مننذهب اإلماميّننة ن خالفننا ّ
ننص أو املنرياث .وعننن
والزيدينّنة وأمثنناهلم ؛ فن ّن احملكن ّني عننن العبّاسننيّة  :أ ّن الطريننق إىل تعيننني اإلمننام الن ّ
ننص أو النندعوة إىل نفسننه .وعننن ابقنني املسننلمني  :أ ّن الطريننق إّّنننا هننو
الزيدينّنة  :أ ّن تعيننني اإلمننام ابلن ّ
األمة أيضا طريق يف إثبات اإلمامة.
النص أو ابعتبار أهل ا ّل والعقد مبع أ ّن اختيار ّ
ّ

() 1

__________________

( )1انظر « شر املقاصد »  232 : 5وما بعدها ؛ « األربعني يف أصول الدين » للف ر الراقي  255 :وما بعدها.
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ونتار اإلماميّة وأكثر طوائنف الشنيعة  :أن ال طرينق غنري التنصنيص منن الرسنول
ابلعقل والنقل :
ّأما العقل ؛ ف ّن التنصيص لطف واجب ولو بدال عن هو املعجزة فيكون واجبا.

أو اإلمنام

ِ ُِ ُ ْ
ِ ِ ُّ ِ
شاء ِو َِيْ ُ
اْل ِ ِ
ك َِيْلُ ُق َا ي ِ ُ
الري ُ ( ، )1وقولنه
تار َالا اكن له
و ّأما النقل ؛ فلقوله تعاىل  :ورب
الم َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ ِ ِِ
ِ
اهلل ْ
لَع العالِ ِ
ِّي * ُذ نر َّة ِب ْع ُضالها َال ْ
تعناىل  :إ َّن ِ
دد ِا ِونُوحا ُ ِودل إبْراه ِ
يم ِودل َعِران
اص ِط
َ
َ َ
َ
َ
ِب ْع ٍ (.)2
وعننن سننعد بننن عبنند هللا قننال  :سننألة القننائم يف حجننر أبيننه فقلننة  :أخننفين اي مننوالي عننن العلّننة

الننيت منننع القننوم مننن اختيننار إمننام ألنفسننهم  ،قننال  « :مصننل أو مفسنند؟ » قلننة  :مصننل  ،قننال
 « :هننل جي ننوق أن تقننع خننري م عل ننى املفسنند بعنند أن ال يعل ننم أحنند م ننا هط ننر ببننال غننري ،م ننن
صال أو فساد؟ ».

 « :فهني العلّنة أيّند ا لنّ بفهنان ينقناد لنه عقلنّ؟ »  ،قلنة  :نعنم ،
قلة  :بلى  ،قال
ظن أ ّذم من الصا ني وقد كانوا من املنافقني (.)3
فذكر اختيار موسى سبعني رجال ّ
ابلنيب
وعن الصادق
إىل السنماء مائنة وعشنرين م ّنرة منا منن منّرة إالّ
أنّه قال  « :عرج ّ
أكث ننر ممّننا أوص ننا،
األئم ننة
ابلوالي ننة لعل ن ّني
نيب
و ّ
وق نند أوص ننى هللا ع ن ّنز وج ن ّنل فيه ننا الن ن ّ

ابلفرائض » (.)4
يعرمل اإلمام الذي يكون من بعد .)5( » ،إىل غري ذلّ من األخبار.
وعنه
 « :اإلمام ّ
واحلاصل  :أ ّن اإلمام له حقوق مخسة ال ب ّد للمكلّف أن يعرفها :
__________________
( )1القصص (.21 : )21
( )2آل عمران ( 33 : )3ن .34
( « )3كمال الدين »  ، 21 ، 421 : 2بتفاوت يف بعض األلفا .
( « )4اخلصال » .2 ، 221 : 2
يعرمل اإلمام الذي يكون بعد، ،
( « )5الكايف »  ، 277 : 1ابب أ ّن اإلمام ّ
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.2

األول  :العصننمة مبع ن كونننه صنناحب ملكننة إهليّننة مانعننة مننن صنندور العصننيان والقننب يف حنناليت
ّ
العمند والنسننيان يف منام عمننر اإلنسنان مننن جهننة كمنال الفطانننة واملعرفنة البالغننة إىل مرتبنة حن ّنق اليقننني
املانعننة عننن الغفننالت  ،كمننا أ ّن عننني اليقننني مانعننة عننن اخلطنرات دون الغفنالت  ،وعلننم اليقننني مننانع

عننن الشننبهات دون اخلط نرات  ،فننال يصنندر مننن صنناحب العصننمة الكاملننة العصننيان والنسننيان  ،بننل
ترك األوىل أيضا.
الثةةاين  :األعلميّننة واألفضننليّة يف العلننم والعمننل وكننون اإلمننام عاملننا ابألحكننام واألح نوال واألداين
وكيفيّة حفن الدين ودفع الكافرين ورفع شبه املبطلني ودعوة الناس إىل ا ّق املبني.
الثالةةث  :املنصننوبيّة واملنصوصننيّة  ،مبعن كننون اإلمننام ذا رائسننة إهليّننة علننى وجننه التنصننيص مننن هللا
ورسوله من غري أن تكون رائسة خلقيّة.
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ُ
ِ
ُ
ْ
ُ
ْ ِ ُ
ك ْم ِعليْ َه أ ْجرا إَال ال ِِ ِو َّد ِ َِف ال ُق ْرىب (، )1
الرابع  :ما يستفاد من قوله تعاىل  :قل ال أسئل

نب النرّابين ال ا ينواين والشننهواين واإلنسنناين واإلحسنناين  ،مبعن جعلننه
مننن وجننوب املن ّ
نودة واحملبّننة اب ن ّ
كننالرأس وإفننداؤ ،بنفسننه وأبيننه و ّأمننه وأخيننه وعشنريته وأهلننه وعيالننه ومالننه وحالننه  ،ك فننداء النرأس ابلينند
يف مقنام اإلرشناد :
وهوها عند نزول سهم البالء وجعل غري ،هدفا ليسنلم كمنا يشنري إلينه قولنه
« أبيب أنتم و ّأمي ونفسي  )2( » ...إىل آخر.،
اخلةةام  :فننرك الطاعننة وكونننه مفن ك الطاعننة يف النندين والنندنيا واملننال وا ننال واألهننل والعيننال ،
َّ ُ ِ ِ ُ
ِْْ
ْ ُ
اهلل ِوأِط ُ
كما يستفاد من هو قوله تعناىل  :أِط ُ
يعوا ِ
ك ْم (، )3
الر ََالن
م
اَ
وِل
أ
و
الول
س
الر
الوا
يع
َ
َ
َ
َ
ِ
ْ
ُ
ِْ ُ
ِ ْ ِ ُ ُ ِ َّ ُ
ول بِينك ْم ك ُداع َء ِبع َضك ْم
وقوله تعاىل  :ال َتعلوا داعء الرس َ

__________________
( )1الشورى (.23 : )42
( « )2األنوار الالّمعة يف شر الزايرة ا امعة »  22 :و .193
( )3النساء (.59 : )4
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ُ

ِ

ِ

ْ

ِْ
ْ ِ ُ ِ ُ ُ ُِِ
() 2
أئمتننا ،
اْلري
بعضا  ، )1( ...أن يكون لهم َ
 ،كما أن تلّ ا قنوق يف ك ّنل واحند منن ّ
يقوق ثالثة :
علي بن أيب طالب
ويزيد موال ّ
األول  :اإلمارة بكونه صاحب لقب أمري امل منني من جانب هللا.
ّ

[ الثاين  ] :اخلالفة بال فصل من رسول هللا.
عليننه
املتعلّقننة ميننع مننن كننان لننه
نيب
خاصننة ّ
والثالةةث  :الواليننة ّ
اخلاصننة املنتقلننة مننن النن ّ
َّ ِ ُّ ُ
الم ُ
ك ُ
اهلل
 ،اليت تسنتفاد منن قولنه تعناىل  :إَنِا و َِل
وا سنني
رائسة ح ّ فاطمة
( )3إىل آخر.،

العامننة الننيت ميننع أولينناء هللا بسننبب الرائسننة علننى
العامننة  ،و ّ
عامننة ّ
مضننافا إىل الواليننة الننيت هنني ّ
ألئمة الدين.
العامة للمجتهدين و ّ
أنفسهم و ّ
اخلاصة ّ
نعننم  ،األخننص نتصننة ابلرسننول ؛ إذ الرائسننة ابألصننالة ال ابلنيابننة .واب ملننة ف ن هال ِ
الر َيٌّ
َ
الذهَ سال َ
ّ ّ
ِْ ُ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ِ
ِ
هلل لَع ب َصري ٍ أنا وَ َ اتبع َِن .
أدعوا إَىل ا َ
وصل  :هذا االعتقاد أيضا من أصول املذهب ومنكر ،بريء منه أصل املذهب.
() 4

__________________
( )1النور (.23 : )24
( )2األحزاب (.32 : )33
( )3املائدة (.55 : )5
( )4يوسف (.121 : )12
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الفصل اخلام

يف اشث عشريّ

ألئم ننة اثن ننا عش ننر  :عل ن ّني ب ننن أيب طال ننب م ننع أوالد ،األح نند عش ننر
مبعن ن وج ننوب االعتق نناد أب ّن ا ّ
مود م ويف ك طاعتهم على املكلّفني على ال تيب املنذكور منع
املعصومني املذكورين  ،الذين جيب ّ
وجننود الغائننب املسننتور  ،وظهننور ،بعنند ذلننّ إلطفنناء ئننرة الكفننر والطغيننان  ،وإعننالء دائننرة اإلسننالم
ننص ،
األئمنة ابلوجنو ،اخلمسنة  :طريقنة العصنمة  ،والن ّ
واإلإنان  ،وينبغني إثبنات إمامنة ك ّنل واحند مننن ّ
واألعلميّة  ،وكونه صاحب املعجزة املص ّدقة  ،واملوعظة ا سنة.
واب ملة  ،ففي هذا الفصل مطالب عديدة :

األول :
املفلب ّ
علي بن أيب طالب عليه السالم
يف إثبا إمام موشو أمري املؤمن
ّ
بكل واحد من الوجوه اخلمس
ّ
فنقول  :اعلم أنّه اختلف أهل اإلسالم يف أ ّن خليفة الرسول بال فصل هنل هنو أبنو بكنر بنن أيب
ق افة ن كما عليه هور أهل السنّة ن أو العبّاس ن كما حكي ( )1عن

__________________

( )1راجع « شر املقاصد » .223 : 5
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املسمى بن « عبد منامل » أو عمنران بنن عبند املطّلنب املس ّنمى ب ن
علي بن أيب طالب ّ
قليل منهم ن أو ّ
« شننيبة ا منند »  ،وقنند ل ّقبننه هللا تعنناىل يف الغنندير ب ن « أمننري املن منني » حيننث قننال  « :سنلّموا علننى
() 1
بن لنّ اي عل ّني
بن ّ
علي أبمري امل منني »  ،و ّأول من سلّم عليه اذا اللقب عمر حيث قال ّ « :
ّ
كل م من وم منة » (.)2
صرت موالي وموىل ّ
وقد روي أنّه ال يقبل هذا اللقب غري ،إالّ إذا كان من الزن (.)3
أنّننه ه ننل جي ننوق أن يسن نلّم عل ننى ق ننائم آل ّم نند أبم ننري
وروي أيض ننا أنّننه سن ن ل أب ننو عب نند هللا
امل منني؟ قال  « :ال  ،ذاك اسنم مسّنى هللا بنه أمنري املن منني مل يس ّنم بنه أحند قبلنه وال يس ّنمى بنه بعند،

إالّ كافر ».
ِ َّ ُ
هلل
السنالم علينّ اي بقيّنة هللا »  ،فقنرأ ب َقيالت ا َ
فس ل  :كيف يسنلّم علينه؟ قنال  « :قولنوا ّ :
ِ ٌْ ِ ُ
ك ْم إ ْن ُكنْتُ ْم ُم ْذَن ِ
ِّي (.)5( » )4
خري ل
ََ
َ
وهلنذا ذهنب بعنض ااتهندين ن علنى منا حكني عننه ن إىل عندم جنواق إطالقنه علنى غنري ،ولنو كنان
من املعصومني  ،ولكن حكي عن آخر تقييد املنع بغري املعصوم.
وألقابه كثرية.
وقند حكني عننن بعنض علمنناء أهنل السننّة أنّنه قنال  :وتنعقنند اإلمامنة ببيعننة أهنل ا ن ّنل والعقند مننن
يتيس ننر حض ننورهم املوص ننوفني بص ننفات الش ننهود ك مام ننة
العلم نناء والرؤس نناء ووج ننو ،الن نناس م ننن ال ننذين ّ
() 2
الص ّديق  ،أو لبعضهم ك مامة الفاروق.
وحكي عن بعضهم أنّه قال  :ال ينعزل اإلمام ابلفسق وا ور ؛ ألنّه قد ظهر الفسق

__________________
( « )1اإلرشاد » للمفيد  ، 21 : 1الرقم .4
( « )2فرائد السمطني » .77 : 1
( )3جنناء يف الننرواايت  « :اي علن ّني ال يبغضننكم إالّ ثالثننة  :ولنند قن ومنننافق ومننن الننة بننه ّأمننه وهنني حننائض » .انظننر «
يار األنوار »  151 : 27ابب أ ّن حبّهم
( )4هود (.12 : )11
( « )5الكايف »  ، 412 : 1ابب در ،

عالمة طيب الوالدة من كتاب اإلمامة.

.1

( )2انظر يف ذلّ كتاب « األحكام السلطانيّة » للماوردي  7 :وما بعدها.
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األئمة واألمراء بعد اخللفاء  ،والسلف كنانوا ينقنادون هلنم ويقيمنون ا منع واألعيناد
وانتشر ا ور من ّ
() 1
إبذذم.
() 2
وعن بعضهم أنّه قال  :ال ب ّد اإلمام ح ّد الشرب ؛ ألنّه ئب من هللا.
وال ريب يف فساد يع ذلّ كما يظهر ممّا سبق .واب ملة فا ّق هو املذهب الثالث.
كل واحد من الطرق اخلمسة فهو يف فصول مخسة :
لنا ّ :
فصل [ : ]1يف طريق العصم .

فنقننول ّ :أمننا طريقننة العصننمة فن ّن اإلمننام جيننب أن يكننون معصننوما ؛ ملننا من ّنر  ،ولننيس بننني الثالثننة
العامنة ؛ وأل ّن عندم عصنمة غنري ،قطع ّني  ،فلنو
علي بن أيب طالب ابالتّفناق منن الشنيعة و ّ
معصوم إالّ ّ
مل يكن هو أيضا معصوما لزم عدم ة ّقنق اإلمنام املننايف لوجنوب اللطنف  ،وال أق ّنل منن كنون عصنمته
ِ ِ ُّ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ُّ ْ ِ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ُ ِ
ون (.)3
ِّي أحق بَاََ َ إَن كنتم تعلِ
قطعيّا وعدم كون عصمة غري ،كذلّ فأي الف َر ق َ

مكررا ننا تكننون مشننتملة علننى حننرومل « صنراجل علن ّني
وي ينّند ذلننّ أ ّن فنوات السننور إذا حننذفة ّ
حن ّنق ّنسننكه » أو « علن ّني صنراجل حن ّنق ّنسننكه » سننيّما أ ّن غننري ،كننان مسننبوقا ابلكفننر فكننان ظاملننا ،
َّ
ِ ُ ِ ْ
الظالالِ ِ
ِّي ( )4؛ إذ املنراد منن كنان
الدي
فال يكون قابال لإلمامة كما قال تعناىل  :ال ينالال عه َ
ََ

ظاملا سابقا وإالّ مل يتطابق الس ال وا واب ؛ لقب س ال إبنراهيم عنن جعنل هللا منن كنان ظاملنا إمامنا
يف حننال ظلمننه ؛ ألننّنه ال يتصن ّنور عننن عاقننل فضننال عننن رسننول عظننيم  ،خبننالمل علن ّني بننن أيب طالننب
ف نّه أسلم حني الصبا فلم يسبق ابلكفر.
__________________
( « )1روضة الطالبني » للنووي  412 : 5؛ « تفسري ابن كثري »  72 : 1؛ « املبسوجل » للسرخسي .125 : 9
( « )2روضة الطالبني » للنووي  412 : 5؛ « تفسري ابن كثري »  72 : 1؛ « املبسوجل » للسرخسي .125 : 9
( )3األنعام (.11 : )2
( )4البقرة (.124 : )2
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مر  ،واملعصوم منن الصن ابة لنيس إالّ عليّنا ابلتنواتر
فنقول  :اإلمام جيب أن يكون معصوما ؛ ملا ّ
واالتّفاق  ،فاإلمام ال يكون إالّ عليّا.
األول ننني بعنندم العص ننمة الالقم ننة فيه ننا  ،ثبننة إمام ننة عل ن ّني ب ننن أيب طال ننب
وأيضننا إذا ثب ننة إمام ننة ّ
الننذي هننو املعصننوم الننذي يكننون حكمننه ح ّقننا ؛

نيب
ابإل ننان املرّكننب الكاشننف عننن حكننم النن ّ
لالتّفاق على عدم إمامة غري ه الء الثالثة.
وكن ّنل مننن قننال بعنندم
قننال إبمامننة علن ّني
وأيضننا كن ّنل مننن قننال بوجننوب عصننمة اإلمننام
خالفتننه بننال فصننل قننال بعنندم وجننوب العصننمة  ،فننالقول بوجننوب العصننمة وعنندم إمامننة علن ّني

خننرق لإل ننان املرّكننب  ،وحيننث ثبننة وجننوب العصننمة ن مبننا من ّنر ن ثبتننة إمامننة علن ّني
خرق اإل ان املرّكب وهو املطلوب.

لن الّ يلننزم

فصل [ : ]2يف طريق الن ّ .

ننص علننى تعيننني اإلمننام ؛ لعنندم إمكننان
ننص ن بننناء علننى وجننوب وجننود الن ّ
فنقننول  :و ّأمننا طريننق الن ّ
نيب ن
االطّالن على العصمة املعتفة فيه بدونه أو بدون املعجزة  ،بل ّ
يتعني هننا ّ
األول لوجوبنه علنى الن ّ
بياننه منع عندم رضنائه إبمهنال أمنر
نيب
كما ّ
مر ن من كوننه منن أه ّنم الواجبنات النيت جينب علنى الن ّ
ننص مل ينرد إالّ يف
ّأمته وإبقائهم على ا رية املوجبة لالختالمل ابختالمل ا راء واألهواء ن فبيانه أ ّن ال ّ
نص على قسمني :
علي
بال خالمل من اخلصم ظاهرا .وال ّ
شأن ّ
لي.
ويسمى
ّ
ّ
األول  :ما هو ظاهر الداللة غري تاج إىل االستدالل ّ ،
ابلنص ا ّ
اخلفي.
ويسمى
ّ
والثاين  :ما هو خبالفه ّ ،
ابلنص ّ

نيب
ّأمةةا الةةن ّ اجللة ّةي فمثننل مننا روي عننن النن ّ
بعدي » (.)1

أننّنه قننال  « :علن ّني إمننامكم وخليفننيت علننيكم مننن

__________________
( « )1معاين األخبار »  ، 272 :وفيه « أ ّن عليّا إمامكم بعدي وخليفيت عليكم ».
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وقال  « :سلّموا عليه إبمرة امل منني » (.)1
لعلي  « :أنة اخلليفة بعدي » (.)2
وقال ّ
وقال ن وقد أخذ بيد ،ن  « :هذا خليفيت فيكم من بعدي فامسعوا له وأطيعوا » (.)3
وهو ذلّ.
نروي
واحتمنال الكنذب منن قليهنا منن جهنة الطمنع ن كمنا يف غنري ذلنّ ن منتنف ؛ لعندم كنون امل ّ
ليتصور الطمع أو اخلومل منه  ،بل كانة الرائسنة والثنروة مل الفينه فكنان النداعي
فيه من أهل الدنيا ّ
علنى تننرك روايتهننا موجنودا  ،واالخننتالمل يف تواترهننا إّّنننا هنو مننن جهننة عندم لننزوم الفردينّنة يف التنواتر ؛

ألننّنه قنند يكننون كسننبيّا  ،مننع أ ّن حصننول العلننم موقننومل علننى خلن ّنو الننذهن عننن االعتقنناد بنقيضننه ؛
الست الة اجتمان النقيضني  ،وعن الشبهة السابقة الراس ة ا اصلة من تكذيب امل الفني.
العامنة  ،وهنو النذي يكنون دلنيال إسنكاتيّا وإثباتيّنا كمنا أنّنه يكنون
النص ا ل ّني النوارد بطرينق ّ
و ّأما ّ
سكوتيّا وثبوتيّا مع أ ّن الفضل ما شهدت به األعداء :
أنّنه قنال  « :كننة أ
نيب
فمنه  :ما نسب إىل أاند بنن حنبنل أنّنه روى يف مسنند ،عنن الن ّ
فلمننا
وعلن ّني بننن أيب طالننب نننورا بننني ينندي هللا مننن قبننل أن هلننق آدم
أبربعننة عشننر ألننف عننام ّ ،
رّكنب ذلنّ الننور يف صنلبه  ،فلنم ننزل يف ننور واحند حن ّ اف قننا يف صنلب
خلق هللا تعناىل آدم

علي اخلالفة » (.)4
ففي ّ
النبوة ويف ّ
عبد املطّلب ّ ،
وعن جابر بن عبد هللا بعد قوله  « :عبد املطّلب » قايدة قوله  « :ح ّ قسنمنا جنزءين  :جنزءا
يف صلب عبد هللا  ،وجزءا يف صلب أيب طالب  ،فأخرجين نبيّا
__________________
( « )1تفسري العيّاشي »  ، 292 : 2الرقم  ، 24ذيل ا ية  92من الن ل (.)12
( « )2اإلرشاد » .152 : 1
( « )3تفسري فرات »  321 : 1ن .323
( « )4الطرائف » .15 :

242

وأخرج عليّا وصيّا » (.)1
وقنند نقننل إ ننان الف نريقني علننى نقننل ذلننّ ا ننديث  ،وهننو يف أعلننى مرتبننة الص نراحة يف خالفننة
علي بن أيب طالب .
موال ّ
ِ

ِْْ

ِ ْ ْ ِ ِِ ِ
ك اَق ِرب ِ
ِّي ( )2نع
ومنه  :ما نسب إليه ن أيضا ن وإىل غري ،أنّه ملا نزلنة آينة وأن َذر ع َشري
َ
ّ
أوالد عبند املطّلنب ن وهنم أربعنون نفنرا ن وهيّنأ منن اخلبنز والل نم واللن مقندار قنوت
رسنول هللا
كل واحد منهم ن على ما نقل ن كان كل إبنال مشنويّة مطبوخنة وغنمنا كنذلّ أو
رجل واحد مع أ ّن ّ
قق منن اللن  ،فأكنل نيعهم ممّنا ذكنر وشنبعوا وامتل نوا وكنان الطعنام يالنه ،
عجال كذلّ منع منلء ّ

وبش ننرهم مبن ننافع ال نندنيا وا خ ننرة وحص ننول
فلم ننا رأوا تل ننّ املعج ننزة  ،ع ننرك
عل ننيهم اإلس ننالم ّ
ّ
املقاصنند فيهمننا وإع نزاقهم وامتينناقهم عننن أغيننارهم ودخننوهلم ا نّننة والوصننول إىل النندرجات العاليننة ،
 « :م ننن أط نناعين فيم ننا قل ننة ل ننه وأم ن ّدين يف تبلي ننغ الرس نالة ك ننان أخ نني ووقي ننري ووص ننيي
فق ننال
() 3
علي بن أيب طالب .
وخليفيت من بعدي »  .فلم ّ
يتعرك أحد منهم للجواب إالّ ّ
فبشنر ،ابألخ ّنوة
فلنم جيبنه إالّ عل ّني
نيب
ّ
وقد روي أ ّن ذلّ قد وقنع ثنالث م ّنرات منن الن ّ
واخلالفة والوصاية وهوها  ،وكان من عدامها إذا لقوا أاب طالب هنّ و ،استهزاء.
وهنذا ا نديث أيضننا كالسنابق يف الصنراحة علننى املن ّدعى وعننن مسنند [ ابنن ] حنبننل عنن سننلمان

 :اي رسول هللا  ،من وصيّّ؟
أنّه قال  :قلة لرسول
وصي موسى؟ » قلة  :يوشع بن نون  ،فقال
فقال  « :اي سلمان  ،من كان ّ

__________________
( « )1املناقب » البن املغاقيل  121 :ن ، 122
( )2الشعراء (.214 : )22
( « )3الطرائف » .13 ، 21 :

.1332

243

 « :إ ّن

علي بن أيب طالب » (.)1
وصيّي ووارثي وقاضي ديين ووايف مواعيدي ّ
بعند جنواب سنلمان  :عنن وصنيّي موسنى عنن سنبب
الغمة مثله بزايدة سن اله
وعن كشف ّ
جعله وصيّا  ،وجواب سلمان بكونه أعلم القوم يف ذلّ اليوم.

األول هكننذا  « :فن ّن وصننيّي يف أهلنني وخننري مننن أخلفننه بعنندي علن ّني
وعننن املناقننب بعنند ا نواب ّ
بن أيب طالب » (.)2
واملناقشننة ن أبننّنه إن كننان املنراد أ ّن الوصن ّني مبعن حننافن الشنريعة فممنننون ولكنّننه غننري فننع  ،وإن
كان املراد مبع اخلليفة فممنون وإالّ خالفة الص ابة  ،وعلى تقدير نالفتهم ملنا أطناعهم غنريهم ،

األول أيضننا راجننع إىل املعن
وعلننى تقنندير إطاعننة بعضننهم ملننا أطنناعهم األنصننار ن مدفوعننة أب ّن معن ّ
وصي موسى الذي كنان خليفنة قريننة علنى إرادة
النيب عن ّ
الثاين كما ال هفى  ،مضافا إىل أ ّن س ال ّ
املع الثاين.
نيب وصن ّني ووارث وإ ّن
أننّنه قننال  « :لكن ّنل نن ّ

وعننن رجننل عننن الشننافعي بسننند ،عننن الرسننول
علي بن أيب طالب » (.)3
وصيّي ووارثي ّ
أنّه قال  « :اي عل ّني  ،أننة أخني ووصنيّي وخليفنيت منن بعندي وقاضني دينين »
النيب
وعن ّ
( .) 4

 « :إ ّن عليّننا وصننيّي وخليف ننيت  ،وقوجتننه فاطم ننة
نيب
وروي عننن ابننن عبّنناس قننال  :قننال الن ن ّ
سنيّدة نسنناء العنناملني  ،وا سننن وا سنني سننيّدي شننباب أهننل ا نّنة ولننداي  ،مننن واالهننم فقنند واالين
ومن عاداهم فقد عاداين » ( ، )5إىل آخر ا ديث.
وتلّ األخبار مفيدة للقطع مبضموذا ّإما ابلتسامع والتظافر أو ابلتواتر.

__________________
الويل.
( « )1مناقب آل أيب طالب »  ، 51 : 3فصل يف أنّه
الوصي و ّ
ّ
( )2املصدر السابق.
( « )3مناقب آل أيب طالب »  « ، 51 : 3يار األنوار » .329 : 32
( « )4األمايل » للصدوق  ، 523 :االس .2 ، 94
( )5املصدر السابق  ، 312 :االس .2 ، 72
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بي ننان ذل ننّ أ ّن العل ننم ابألش ننياء بس ننبب األخب ننار ق نند يك ننون بس ننبب رواي ننة ع نندد إن ننع العق ننل ع ننن
تواط هم على الكذب يف اللفنن واملعن أو أحندمها  ،سنواء كاننة بنال واسنطة ن كمنا إذا أخنف اعنة
ناص عننن مشنناهدة أو هوهنا ن أو بواسنطة كمننا إذا كننان
ابلغنة إىل ا ن ّد املنذكور بوقننون فتننة يف بلنند خ ّ

إخبننار امل نفين علننى الوجننه املننذكور عننن أمثنناهلم مبرتبننة أو أقينند ملشننااة هلننم  ،لتكننون كن ّنل مرتبننة منننهم
ابلغة إىل ا ّد املذكور.
نّ عنن
وهذا العلم رة يكون بندون الكسنب كمنا يف ضنرورّايت الندين  ،ف ّذنا وإن كاننة ال تنف ّ
املق ن ّدمات املنتهي ننة إىل الب ننديهي كالس ننمان  ،لكنّه ننا ال ةت نناج إىل املراجع ننة إىل املقن ن ّدمات م ننا دام ننة

ضروريّة.
و رة يكنون مسنبوقا ابلكسننب كاملسنائل العلميّننة احملتاجنة إىل التتبّنع ومالحظننة الكتنب  ،ومالقنناة
أه ننل العل ننم  ،واالس ننتمان أصن نوليّة كان ننة أو فروعيّ ننة  ،مثّ مالحظ ننة أ ّن هن ن الء ا ماع ننة الكثن نريين ال
يتواط ننون علننى الكننذب .ومننن عالمننات النظننري أننّنه إذا حصننل الننذهول عننن املقن ّدمات بعنند حصننول
العلم أيضا قد يتزلزل القاطع  ،وهو ممّا بصل يف كثري من املتواترات.
وق نند يك ننون بس ننبب أ ّن أه ننل العص ننر قاطب ننة دمع ننون عل ننى ش ننيء ّإم ننا ابلتصن نري أو بظه ننور أ ّن
مبين على عدم بطالن هذا النقل وهو ذلّ  ،فكثرة تنداول منا ذكنر علنى األلسننة  ،وعندم
سكو م ّ

وجود نالف فيه أصال  ،أو عدم نالف يعتن ّد بنه وإن وجند ننالف علنم أ ّن نالفتنه ألجنل عنناد ،أو
هو ذلّ تفيد القطع بص ّ ته  ،كعلمنا ابلنبالد النائينة أو اخلالينة واألمنم املاضنية  ،ومننه أحنوال حنام
ورسننتم وغريمهننا ؛ ألنّنننا مل نسننمعها إالّ ممنّنن عاصننر  ،وهننم مل يننرووا لنننا عننن سننلفهم أصننال فضننال عننن
يفرقنوا
عدد بصل به التواتر  ،وذلنّ هنو العلنم ا اصنل ابلتظنافر  ،وكنان العلمناء ّ
عممنوا التنواتر فلنم ّ
بينننه وبننني التظننافر يف مقننام بيننان األمثلننة وإن شننرطوا يف تعريننف التنواتر حصننول العنندد املننذكور  ،وقنند
يكون ابلقرائن.
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وإذا عرفنة ذلنّ فناعلم أ ّن األخبنار املنذكورة ن عنند منن وصنلة إلينه علنى وجنه اإلسنناد كالعنعننة
علننى وجننه حصننل لننه بننه العلننم بصن ّ ة مضننموذا ن تكننون متنواترة ولننو ابلتنواتر املعنننوي  ،وعننند مننن مل
تصل إليه على الوجه املذكور ن ولكن تظافرها اقتضى العلم بص ّ ة مضنموذا ن تكنون متظنافرة  ،وك ّنل
منهما أمر وجداينّ ال اع اك لفاقد ،على واجد ،؛ إذ ليس ملن ال يعلم على من يعلم سبيل.
عل ننى أ ّن اجتم ننان امل ن نفين الب ننالغني إىل ا ن ن ّد امل ننذكور عل ننى الك ننذب عل ننى الرس ننول عل ننى وج ننه
االتّفنناق ملننا كننان ممتنعننا عننادة ؛ لعنندم الننداعي عليننه كمننا يف صننورة الصنندق ف ننّنه واقننع قطعننا  ،وكننذا
ّ
االتّفنناق علننى وجننه املواطننأة واملواضننعة  ،لكننون الننرواة متباعنندي الننبالد علننى وجننه امتنننع اجتمنناعهم
عننادة يف مكننان واحنند فضننال عننن وقوعننه ؛ إذ لننو وقننع لشننان وامتنننع عنندم ظهننور ،مننع وجننود الننداعي
وتعصنبهم وإظهننار منا يس ّنر بننه أرابب السنلطنة علننى وجنه العنندوان ،
العامننة ّ
علنى نشنر ، ،وهننو عنداوة ّ
وكذا اجتماعهم ابملكاتبة ؛ لعدم املعارفة ولنو وقنع لشنان ؛ ملنا ذكنر  ،مضنافا إىل عندم وجنود النداعي

األول منننامل للكنذب والثنناين فاسنند ؛ إذ مل يكننن
علنى املواضننعة ؛ أل ّذننا ّإمننا ألمنر النندين أو النندنيا  ،و ّ
ننص فيننه مننن أهننل النندنيا قن ّ  ،بننل مل يكوننوا ذوي سننلطنة قنناهرة داعيننة إليهننا مننن جهننة
مننن ّادعننى الن ّ
اخلومل بل كان الواقع خالفه  ،ال يكون على م ّدعي التواتر إيراد من تلّ ا هة.
واإلينراد ن أب ّذنا لنو كاننة متنواترة  ،لكنان العلنم انا كنالعلم بضنرورّايت الندين وهوهنا ن مندفون أب ّن

التنواتر قنند يكننون كسننبيّا كمننا أشننر إليننه  ،مضننافا إىل أ ّن حصنوله مشننروجل بعنندم سننبق شننبهة مقضننية
لالعتقاد بنقيضه وهو ذلّ  ،مع أنّه ممّا هتلف ابختالمل األش اص واألحوال.
اخلفي فهو على قسم :
و ّأما الن ّ
ّ
األول  :ما كان مككوّا يف الفرقان  ،وهي آاي كثرية :
ّ
َّ
َّ
ُ
َّ
ِ ُ ُ ِ
ُ
ُ
ِ
اهلل ِو ِر ُس ُ
األوىل  :قوله تعاىل  :إنِا ِو ُِّلك ُم ُ
اَّلي ي َقيِون
اَّلي ِ دَنوا َ
وَل ِو َ
َ
َ
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ُ ِ
َّ ِ ِ ُ ْ ُ ِ َّ ِ ُ
ون (.)1
الزاك ِوه ْم را َكع
الصم و ذ ون
الويل » وشأن النزول.
بيان كيفيّة االستدالل موقومل على بيان لفن « ّ
نب
الويل » وهو على ما يظهر يف الصن ا علنى معنان منهنا  :القرينب  ،ومنهنا  :احمل ّ
ّأما لفن « ّ

ندو  ،ومنه ننا  :الص ننهر  ،ومنه ننا  :ك ن ّنل م ننن ويل أم ننر واح نند  ،ومنه ننا  :الت ننابع  ،ومنه ننا :
وضن ن ّد الع ن ّ
العم وا ار (.)2
السلطان  ،ومنها  :الناصر ن كما أ ّن املوىل هلذا املع مع قايدة املعتق واملعتق وابن ّ
ومنهنا ن علنى منا يف القناموس ن  « :الصنديق »  ،وفينه  « :املنوىل  :املالنّ والعبند واملعتنق واملعتنق
والصاحب والقرينب كنابن الع ّنم وهنو ،وا نار وا لينف  ،أو ابنن الع ّنم والنزينل والشنريّ وابنن األخنة
نب والتننابع والصننهر » .وفيننه أيضننا  « :وأوىل علننى
نويل والن ّ
نرب والناصننر واملنننعم واملنننعم عليننه واحملن ّ
والن ّ
اليتيم  :أوصى  ،وهو أوىل  :أحرى » (.)3
الويل الذي يلي تدبري األمر » (.)4
الويل الذي يلي النصرة واملعونة  ،و ّ
ويف دمع البيان ّ « :

إين ص ن ن نلّية م ن ن ننع رس ن ن ننول هللا
ذر الغف ن ن نناري أنّن ن ننه ق ن ن ننال ّ :
و ّأمن ن ننا الن ن ن ننزول فق ن ن نند روي ع ن ن ننن أيب ّ
األايم صنالة الظهنر فسنأل سنائل يف املسنجد فلنم يعطنه أحند  ،فرفنع السنائل يند ،إىل
يوما من ّ
فلننم يعطننين أحنند شنني ا .وكننان
أين سننألة يف مسننجد رسننول هللا
السننماء وقننال  :اللهن ّنم اشننهد ّ
راكعننا فننأومى خبنصننر ،اليمن إليننه وكننان يت ننتّم اننا  ،فأقبننل السننائل حن ّ أخننذ اخلننام مننن
علن ّني
نيب منن صنالته رفنع رأسنه إىل السنماء وقنال  « :الله ّنم
ّ
فلمنا فنر الن ّ
ِ

نيب
خنصر ، ،وذلّ بعني الن
ّ
ِ ْ ُ ْ
ْ
الل ُع ْقال ِد ُ َال ْ
اْش ْح َل ِص ْدري * ِوي ِ ن ْ
إن أخي موسى سألّ فقنال ِ :ر نَ ْ ِ
الري * واحل
م
أ
َل
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ

ِِْ
ساِّن * يفق ُهوا
لَ َ

__________________
( )1املائدة (.55 : )5
( « )2الص ا » للجوهري  2521 : 2ن .2529
( )3ترتيب « القاموس احملي »  « ، 251 : 4و .ل ي ».
( « )4دمع البيان »  321 : 3ن  ، 322ذيل ا ية  55من سورة املائدة (.)5
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ُ ِ ِ
ِ ْ ِْ
ِ
ْ
ِ ُ ْ ِْ
ِِ ْ ْ ُ ِْ
اش ُ
الد ْد باله أِ ْ
الري (.)1
م
أ
ِف
اله
ك
ْش
أ
و
*
ي
ر
ز
*
ي
أ
ون
هالار
*
الٌّ
ه
أ
َ
را
ز
و
َل
ل
ق ْو َِل * واجع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ِ ِ ُ
ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ
ْ ُ ِ
ِ ُ ُّ
فأنزلة عليه قنرآ طقنا ِ :سنشد ِع ُضد ِك بَأ َخيك ِوْن ِعل لكِا ُسلطانا فم يِ َصلون إَِلْكِا
() 2
ويسننر يل أمننري واجعننل يل وقينرا
 « ،اللهن ّنم وأ ّمند نبيّننّ وصننفيّّ  ،اللهن ّنم فاشننر يل صنندري ّ

من أهلي عليّا أشدد به ظهري ».
نتتم رسنول هللا حن ّ ننزل علينه جفئينل منن عنند هللا فقنال  :اي ّمند ،
قال أبو ذر  :فو هللا منا اس ّ
َّ
ُ
َّ ِ ُّ ُ
اهلل ِو ِر ُس ُ
ك ُم ُ
اَّليال ِ ِدَنُالوا ا ينة »
اقرأ  ،قال  « :وما أقرأ؟ » قال  « :اقنرأ  :إَنِا و َِل
الوَل ِو َ
( .) 3
الرم نناينّ وداه نند
نفي و ّ
اقي والط ن ّ
ك ننذا ع ننن أيب إس ن ن اق الثعل ننيب يف تفس ننري ، ،وع ننن أيب بك ننر ال ن نر ّ
نروي ع ننن أيب جعف ننر
والسنندي أيض ننا أ ّذ ننا نزل ننة يف عل ن ّني ح ننني تص ن ّدق خبام ننه وه ننو راك ننع  ،وه ننو امل ن ّ
( .) 4
و يع علماء أهل البية
وأيب عبد هللا
وعن الكليب نزلة يف عبد هللا بن سالم وأص ابه ملا أسلموا فقطعة اليهود مواال م (.)5
ّ
وال هفى بعد ،عن ظاهر ا ية مع كونه خالمل ما اشنتهر ومنا ذكنر منن اإل نان وغنري ، ،منع أ ّن
فيكنون هنو املنراد  ،فتكنون
األوصامل املذكورة يف ا ية من صرة يف موال عل ّني بنن أيب طالنب
نيب العننايل يف كوذمننا أوىل وأح ّنق يف التصن ّنرمل يف أمننر
ا ينة دالّننة علنى كونننه
مثننل ا ّنق العلن ّني والن ّ

نويل هن ننا ال يصن ن ّ أن يك ننون مبعن ن
ال نندين وال نندنيا ابلنس ننبة إىل الن نناس ويف وج ننوب إطاعتهم ننا ؛ إذ ال ن ّ
القريب والصهر والتابع املعتنق واملعتنق وابنن الع ّنم وا نار والصنديق كمنا ال هفنى  ،وبقني أربعنة أخنرى
ومتويل األمر  ،والسلطان والناصر.
احملب ّ ،
أعين ّ
__________________
( )1طه ( 25 : )22ن .32
( )2القصص (.35 : )21
( « )3دمع البيان »  321 : 3ن  ، 322ذيل ا ية  55من سورة املائدة (.)5
( )4املصدر السابق.
( )5املصدر السابق.
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احملب والناصر ؛ لعمومهما ينع املن منني
وا صر املستفاد من كلمة « إّّنا » يقتضي عدم إرادة ِ ّ
ُْ ْ ُ ِ ِ ُْ ْ ُ
نات ِب ْع ُض ُ
اله ْم أ ْو َِل ُ
الاء ِب ْعال ٍ ( ، )1وإالّ يلنزم كنون
كما يقتضي قوله تعاىل  :الِذ ََنون والِذ ََ
تويل املن من  ،مضنافا إىل أ ّن مقتضنى تنالؤم أجنزاء الكنالم أن ال
التص ّدق يف حال الركون من شروجل ّ

الويل هنا مبعنامها ؛ إذ لو كان مبعنامهنا كنان املناسنب « ّاختنذوا هللا ورسنوله والنذين آمننوا أوليناء
يكون ّ
ليدل على أ ّن يف مقابل ما جعله طرفا عليهم أعين ّاختاذ الك ّفار وأمثاهلم أولياء.
» ّ
نويل يف
فتعن ّنني أحنند ا خنرين وكن ّنل منهمننا وامل إبثبننات املطلننوب ؛ القتضنناء ا يننة حين ننذ كننون املتن ّ
أمننور دنينناهم ودينننهم أو السننلطان علننيهم فيهمننا هننو هللا ورس نوله وعلن ّني ال غننريهم  ،واملوصننومل اننذا
إمام  ،فيلزم أن يكون إماما دون غري ،وهو املطلوب.

النيب
الوصف بعد ّ
[ ىف بعض ما أوّد على اشستدشل آبي الوشي ]

وأورد بع ننض املعان نندين عل ننى ه ننذا االس ننتدالل إي نرادات واهي ننة نورده ننا م ننع أجوبته ننا  ،ح ننذرا ع ننن

اختفائها على بعض الناظرين :
نب  ،علننى مننا يناسننب مننا قبننل ا يننة  ،وهننو
ّ
نويل بتمن َّنل أن يكننون مبعن النا ْصننر واحملن ّ
األول  :أ ّن الن ِّ
ِ
ِ
ُّ
ِ َّ ُ
ُِ ِ
ُ
ِ
ِ
اء ِب ْع ِو َِ ْ
ِ
اْلصارى أ ْو َِل ِ
اء ِب ْع ُض ُه ْم أ ْو َِل ُ
ود ِو َّ
اَّلي دَنوا ال تت َخذوا اِله
قولنه تعناىل  :يا أيها َ
ٍ
ِ َّ

ِ

ِ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َّ ُ
اله ََالنْ ُه ْم ا ينة ( )2؛ لعندم كنون تلنّ الوالينة مبعن اإلمامنة  ،بنل تكنون مبعن
يتولهم ََالنكم فإَن
َّ
ِ
َّ
النصرة واحملبة  ،وما بعدها وهو قولنه تعناىل ِ :و َِ ْ ِيتِ ِول ِ
اهلل ِو ِر ُس ُ
اَّلي ِ ِدَنُالوا ا ينة (، )3
وَل ِو َ
ّ
نويل هنننا مبع ن احملبّننة والنصننرة دون اإلمامننة  ،فيجننب أن يكننون مننا بينهمننا أيضننا كننذلّ ،
لكننون التن ّ
ليتالءم أجزاء الكالم.
__________________
( )1التوبة (.71 : )9
( )2املائدة (.51 : )5
( )3املائدة (.52 : )5
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واجلوا يظهنر ممّنا أشنر إلينه يف ط ّني ةرينر االسنتدالل  ،مضنافا إىل أ ّن ا ينة إكنن أن تكنون يف
حكننم التعليننل عننن السننابق لننو قطعنننا النظننر عننن الفصننل املننانع عننن اعتبننار الننتالؤم مننع مننا ذكننر ،
واملعن املطلننوب أنسننب ابلتعليننل كمننا ال هفننى  ،مننع أ ّن هننذا اإلينراد وارد علننى عثمننان حيننث رتنّنب
ا ايت كثريا ما بدون املالءمة.
تنايف منا يقولنون  :إنّنه كنان يف صنالته خاضنعا يينث
علي
والثاين  :عن كون ا ية يف شأن ّ
مل يكن [ قادرا ] على إخراج النصل من رجله مطلقا.
مل يكننن حنني صننالته ملتفتنا إىل غننري هللا تعنناىل ،
واجلةوا  :أ ّن املنراد بعند تسننليم الرواينة أننّنه
وما ذكر عني االلتفات إىل عبادة هللا تعاىل.
والثالث  :أ ّن ةريّ اخلام إىل السائل وإخراجه واإلشارة إىل السائل فعل كثري مبطل للصالة.
واجلةةوا ن بعنند وضننو جزافننة ذلننّ الس ن ال مننن جهننة كونننه يف مقابننل قولننه تعنناىل وتقريننر رس نوله

إالّ فعنل واحند وهنو الت رينّ  ،مضنافا إىل مننع كنون منا ذكنر
وهو ذلّ ن  :أنّنه مل يصندر عننه
فعال كثريا مع احتمال صدور ،على التفريق.
نردد وال
نوهم أو الن ّدد  ،ومل يكننن حننني النننزول تن ّ
والرابةةع  :أ ّن كلمننة « إّّنننا » إّّنننا ين تى اننا لرفننع التن ّ
تشاجر يف اإلمامة.
واجلوا  :أ ّذا يف ا ية لرفع ال ّدد ا ض ال الواقع ومثل هذا كثري  ،مع إمكنان وقنون الن ّدد حنني
النزول أيضا يف قلوب امل منني وإن مل يكن ظاهرا  ،مضافا إىل أ ّن ا صر إّّنا هنو ابلنسنبة إىل الوالينة
وليسننة عينهننا  ،وإالّ فلننم يكننن إثبا ننا ابلنسننبة إىل هللا
امللتزمننة إىل اإلمامننة ابلنسننبة إىل علن ّني
ورسوله ص ي ا  ،والوالية يف ا ملة ممّا إكن وقون ال ّدد فيه حني النزول أيضا.
واخلام  :أ ّن كلمة « الذين » موضوعة للجمع فال وجه الستعماهلا يف الواحد بدون القرينة.
كل من كان كذلّ  ،ولكن
واجلوا  :أ ّن اإلتيان بصيغة ا مع إشعار ابست قاق ّ
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األئمننة
كننان الواقننع ش صننا واحنندا  ،مننع أ ّن التعظننيم كثننري يف العننرمل مضننافا إىل احتمننال كننون سننائر ّ
فبني حاهلم لتغليب املوجود األشرمل.
كذلّ ّ ،
والسةةاد  :أننّنه إكننن أن يكننون لننة « وهننم راكعننون » غننري حاليّننة  ،أبن تكننون نرجننة ملننن ال
يكون راكعا يف صالته كاليهود.
واجلوا  :أنّه خالمل ظاهر تغيري أسلوب الكالم من الفعليّة إىل االمسيّة بل خالمل املتبادر.
والسةةابع  :أ ّن الركننون قنند يكننون مبع ن اخلضننون واخلشننون فينفنني واليننة غننري اخلاضننع  ،وال يثبننة
علي.
والية خصوص ّ

واجلوا  :أ ّن املتبادر من الركون هو املع الشرعي  ،فالصرمل عنه بنال قريننة فاسند  ،مضنافا إىل
املفسنرين
أ ّن املراد لو كان ذلّ لكان ذكر اخلضون أوىل لكوننه أظهنر وأانل  ،منع أنّنه حكني إ نان ّ
ابخلام للسائل راكعا.
علي
على نزول ا ية حني تص ّدق ّ
إّّنننا كانننة

والثةةامن  :أ ّن ظنناهر ا يننة ثبننوت الواليننة ابلفعننل  ،وال شننبهة يف أ ّن إمامننة علن ّني
حق هللا ورسوله.
النيب  ،وصرمل ا ية إىل ما يكون يف املال دون ا ال ال يستقيم يف ّ
بعد ّ
أيضنا  ،وكاننة
نيب
واجلوا  :أنّه كان له
والية ّ
التصرمل يف أمنر املسنلمني يف حيناة الن ّ
اإلمامنة الالحقنة منن لنواقم الوالينة السنابقة ال عينهنا ن كمنا م ّنر إلينه اإلشنارة ن مضنافا إىل أ ّن التغلينب

ابب واسع.

علي ال يقتضي اختصاصها به وكونه إماما.
التاسع  :أ ّن قول ّ
املفسرين  :إ ّن ا ية نزلة يف شأن ّ
واجلوا  :أ ّن عدم اتّصامل غري ،ابألوصامل املذكورة يف ا ية  ،بنل عندم العلنم ابالتّصنامل كنامل

يف ا كم ابالختصاص املستلزم لإلمامة.
ْ ْ ُِْ
ِ ِ ْ ِ َّ ِ
ك َفي َه ََ ْ ِب ْع َد َا ِ
جاء ِك ََ ِ ال َعل َم فقل
[ ]2ومن ا ايت قوله تعاىل  :فِ حاج
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ِ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ُ َّ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ
ج ِع ْل لِ ْعنِ ِ
الت
عالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونَساءنا ونَساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نرت َهل فن
ِِ
لَع الْاكذب ِ
ِّي (.)1
هلل
ا َ
ََ

وجننه االسننتدالل  :أ ّن ا ي نة نزلننة حننني مناقعننة وفنند جن نران مننن النصننارى مننع رسننول هللا يف أمننر
إىل املباهل ننة اس ننتنظرو ،إىل
فلم ننا دع نناهم رس ننول هللا
عيس ننى م ننن جه ننة تولّنند ،م ننن غ ننري أب ّ ،
فلمننا رجعنوا إىل رجنناهلم قننال هلننم األسننقف  :انظننروا ّمنندا يف غنند فن ن
صننبي ة غنند مننن يننومهم ذلننّ ّ
فلمنا كنان منن
غدا بولد ،وأهله فاحذروا مباهلته  ،وإن غدا أبص ابه فباهلو ،ف نّه على غنري شنيء ّ ،
وا سن وا سنني بنني يدينه إشنيان وفاطمنة مشني خلفنه
علي
النيب
آخذا بيد ّ
الغد جاء ّ
النيب قد أقبل مبنن معنه سنأل عننهم فقينل لنه  :هنذا ابنن
 ،وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم ّ
فلما رأى ّ
علي  ،وهنذ ،ا ارينة بنتنه فاطمنة أع ّنز النناس
ّ
عمه وقوج ابنته و ّ
أحب اخللق إليه  ،وهذان ابنا بنته من ّ

عليه وأقرام إىل قلبه.
وتق ن ّدم رس ننول هللا فجث ننا عل ننى ركبتي ننه فق ننال أب ننو حارث ننة األس ننقف  :جث ننا وهللا كم ننا جث ننا األنبي نناء
() 2
إين
فكع ومل يقدم على املباهلنة  ،فقنال لنه السنيّد  :ادن اي اب حارثنة للمباهلنة فقنال  :ال ّ
للمباهلة ّ
وإين أخنامل أن يكنون صنادقا  ،ولن ن كنان صنادقا مل بنل وهللا عليننا
أرى رجال جري ا على املباهلة ّ ،
ا ن ننول ويف الن نندنيا نص ن نراينّ يطعن ننم املن نناء  ،فقن ننال األسن ننقف  :اي أاب القاسن ننم  ،إ ّ ال نباهلن ننّ ولكن ننن
علنى ألفني حلّنة منن حلنل األواقني
نصا ّ فصا نا على ما ننهض به  ،فصا هم رسول هللا
 ،قيمننة كن ّنل حلّننة أربعننون درمهننا فمننا قاد أو نقننص فعلننى حسنناب ذلننّ  ،وعلننى عاريننة ثالثننني درعننا

وثالثني ر ا وثالثني فرسا إن كان ابليمن كيد ورسول هللا ضنامن حن ّ ي ّديهنا  ،وكتنب هلنم كتنااب
 ،كذا روي.
__________________
( )1آل عمران (.21 : )3
( )2أي ضعف وج .
( « )3دمع البيان »  329 : 2ن  ، 312ذيل ا ية  21من سورة آل عمران (.)3

252

() 3

علي بن أيب طالب يف اإلمامة واست قاقه لل الفة بوجو: ،
فهذ ،ا ية ّ
تدل على أولويّة ّ
نيب ؛ ألنّنه املنراد منن « أنفسننا » ؛
ّ
األول  :أ ّن هللا تعاىل جعنل عل ّني بنن أيب طالنب مبنزلنة نفنس الن ّ
إذ ال معن ن ل نندعاء اإلنس ننان نفس ننه كم ننا ال معن ن ألم ننر ،لنفس ننه  ،ول ننيس املن نراد ب ننه فاطم ننة وا س ننن
وا سننني ؛ الننندراجهم يف األبننناء والنسنناء  ،فننال ب ن ّد أن يكننون امل نراد ش صننا آخننر غننري نفسننه وغننري
ابإل ننان  ،فتع ن ّنني أن يك ننون ه ننو املن نراد ،
فاطم ننة وغ ننري ا سن نن وا س ننني  ،ول ننيس غ ننري عل ن ّني
نيب
نيب
يف يننع الصننفات إالّ مننا خننرج ابلنندليل كن ّ
نالنبوة  ،وملنّنا كننان النن ّ
فيسننتفاد كونننه مسنناواي للنن ّ
النذي مبنزلنة نفسنه أيضنا أفضنلهم حن ّ األنبيناء  ،فمنع
أفضل البشنر يلنزم أن يكنون عل ّني
وجنود األفضنل األكمنل األعلنم األورن األتقنى ال جي ّنوق أحند خالفنة غنري ، ،املسنتلزمة تنرجي املرجننو
كل عاقل.
على الراج وتفضيل املفضول على الفاضل  ،الذي هو الباطل عند ّ
الثاين  :أ ّن مقتضى التشبيه املطلق املسنتفاد فيمنا هنن فينه منن قولنه تعناىل  « :أنفسننا » اتّصنامل

رئيسننا
نيب
املشننبّه بصننفات املشننبّه بننه  ،سننيّما صننفاته الشننائعة املتبننادرة  ،وال شن ّ
نّ أ ّن كننون النن ّ
أيض ننا رئيس ننا
للم ن منني وواج ننب اإلطاع ننة هل ننم م ننن الص ننفات املتب ننادرة  ،فيل ننزم أن يك ننون عل ن ّني
النيب بل يف حال حياته أيضا فغري ،غاصب ّقه.
وواجب اإلطاعة بعد ّ
والثالةةث  :أ ّن الغننرك مننن املباهلننة هننو الغلبننة علننى األعننداء إبجابننة النندعاء  ،وهننذا ال يت ّقننق إالّ

بغنري األربعنة منن أصن اب الكسناء فهنم أقنرب العبناد
نيب
ابلقرب من هللا ؛ وهلنذا مل يسنتظهر الن ّ
إىل هللا ورسوله فتقد غريهم عليهم وعدم اعتقناد إمنار م ورائسنتهم ال يصندر إالّ عنن معانند حاسند
أو قاصر كاسد.

وإالّ لقنال املننافقون
يدل على أنّه يف غاية الشفقة واحملبّة لعل ّني
والرابع  :أ ّن دعاء ،للمباهلة ّ
 :إ ّن الرسننول مل ينندن للمباهلننة مننن ببّننه وبننذر عليننه العننذاب  ،فهننو أوىل مننن غننري ، ،فننال جيننوق تقنند
غري.،
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موصوفا مبثنل هنذا الوصنف النذي مل ينكنر ،أحند
علي
واخلام  :أ ّن العاقل إذا الحن كون ّ
إماما حن ّ كأنّنه يقنول :
اخلاصة وكون غري ،ممّن اختلف فيه بكم عقله أبخذ عليّا
العامة و ّ
من ّ
أحق ابألمن؟ إذ ال وجه للجمع بني املتباينني ووخري قطعي القابليّة.
أي الفريقني ّ
ّ

م ننع أنّننه أفض ننل األنبي نناء
نيب
واب مل ننة  :ف نناإليراد أبنّننه ال وج ننه لتس نناوي عل ن ّني
م ننع الن ن ّ
مننن لننة املفض نولني  ،وأننّنه خننام األنبينناء  ،ولننيس تلننّ الصننفة موجننودة يف
وغننريهم  ،وعلن ّني
منندفون مبننا أشننر إليننه مننن أ ّن مننا خننرج ابلنندليل خننارج عننن املنراد  ،مننع أ ّن إفننادة التسنناوي
علن ّني
االةاد كما هو شائع يف العرمل.
كناية عن كمال القرب و ّ
ق ننال ي ننوم الش ننورى « :
وي يّنند م ننا ذك ننر م ننا حك نني ع ننن بع ننض أه ننل السن ننّة م ننن أ ّن عليّننا
أحلفكننم ابهلل هننل يكننون منننكم مننن يكننون أقننرب إىل الرسننول من ّنين وقنند جعننل الرسننول نفسننه نفسننه
أقنرام إىل
اللهم ال »  ،فتصديقهم واعن افهم بكوننه
وأبناء ،أبناء ،وامرأته امرأته؟ » فقالوا ّ « :

الرسول دليل على فساد مذهبهم.
فسننر البيضنناوي ا يننة بقولننه  « :أي ينندن كن ّنل منّننا ومنننكم نفسننه وأعن ّنزة أهلننه وألصننقهم بقلبننه
وقنند ّ
إىل املباهلة ».
نبوتنه وفضنل منن أتنى انم منن أهنل بيتنه » ( .)1فناع مل بفضنل أمنري
مثّ قال  « :وهنو دلينل علنى ّ
امل منني.
كل دليل مل ينكنر تلنّ ا ينة ومل
والشار القوشجي مع كمال عصبيّته وذكر األجوبة الواهية عن ّ
يذكر لالستدالل اا جوااب.
الكشننامل أننّنه قننال  « :وفيننه دليننل ال أبننني وال أقننوى منننه علننى فضننل أص ن اب
وعننن صنناحب ّ
الكساء » ( ، )2فاملنكر مكابر ويف ا قيقة كافر.
__________________
( « )1تفسري البيضاوي »  222 : 1ذيل ا ية  21من سورة آل عمران (.)3
الكشامل »  372 : 1ذيل ا ية  21من سورة آل عمران (.)3
(ّ « )2
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ُِِ ن ُِ
َّ ُ ُ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ن ْ ِ ِ ْ ِ
الل ْ ِ ْ
الرك ْم
الت و طه
إَنِا ي َر د اهلل َِلذ َهب عنكم الرج أه
اْلي َ

[ ]3ومنها  :قوله تعاىل :
ُ
ِت ْط َهالالريا ( ، )1ف ّذننا نزلننة يف شننأن علن ّني
() 2
الشيعة وأهل السنّة.

مفسننري
وفاطمننة وا سنننني ابإل ننان احملكن ّني عننن ّ

كننان ذات يننوم
وقنند حكنني عننن مسننند ابننن حنبننل وصن ي مسننلم وأيب داود أ ّن رسننول هللا
فج نناء عل ن ّني
ئم ننا يف حج ننرة ّأم س ننلمة  ،ف نندخل ا س نننان وجلس ننا عن نند ، ،فج نناءت فاطم ننة
وقرب عليّنا
فجلسا عند ، ،وملّا استيقن ورآهم دتمعني فر  ،فأجلس ا سنني على حجرّ ، ،
نيب أهنل
وفاطمة إىل نفسه ييث اتّصال به  ،فألقى عبناءة اخلي ّ
نفي علنيهم وقنال  « :الله ّنم إ ّن لك ّنل ن ّ
طهرهم تطهريا » ( ، )3فنزل جفئيل اذ ،ا ية.
بية  ،وه الء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس و ّ
[ مننن ] أهننل بيننة الرس ننول  ،وطنناهر [ مننن ] دنننس املعاص نني
فيسننتفاد منهننا كننون علن ّني
وأرجاس العالئق الدنيويّة وا قد وا سد  ،وغري ذلّ ممّنا يوجنب البعند عنن هللا تعناىل  ،ويكنون منن
ندل
 ،فتن ّ

مقتضننى طبننان غالننب الننناس علننى وجننه االختينار وإن مل يكننن موجننودا يف أهننل البيننة
فيكون هو األوىل ابخلالفة.
علي
ا ية على عصمة ّ
فال ب ّد أن تكون واردة يف شنأذا
النيب
فإن قلت  :إ ّن ا ية واردة يف تلو امل اطبة مع أقواج ّ
 ،وتذكري الضمري يوجب إدخال يع أهل البية من الرجال  ،أعين عليّا وا سنني والنساء.
علننى

قلةةت ّأوش  :إ ّن مننا ذكننر أيضننا مثبننة ملننا هننو املنرام مننن داللننة ا يننة علننى رج ننان علن ّني
غري ،من الص ابة.
واثنيةةا  :إ ّن الوقننون يف التلننو ال يقتضنني كننون الالحننق يف حن ّنق مننن لننه السننابق ؛ إذ ا ايت يكننون
بعضها يف مورد وبعضها يف مورد آخر.

__________________
( )1األحزاب (.33 : )33
( « )2دمع البيان »  152 : 1ن  151ذيل ا ية  33من سورة األحزاب (.)33
( « )3الطرائف »  125 :و  129و .132
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واثلثا  :إ ّن تذكري الضمري ملا منع عن اعتبار املناسبة مع السابق وجب تعيني املراد منن وجنه آخنر
ّ
عني لل ديث املذكور واإل ان املزبور كون املراد عليّا وفاطمة وا سنني.
 ،وقد ّ
وحكي عن إمام املش ّككني ( )1شكوك :

األول  :أ ّن اإلرادة ال تستلزم الفعل.
ّ
وفيننه  :أ ّن إرادة هللا مسننتلزمة لننه وإالّ يلننزم العجننز أو ا هننل أو السننفه  ،تعنناىل هللا عننن ذلننّ علن ّنوا
كبريا.
لتصور ،يف ضمن العدالة أيضا.
الثاين  :أ ّن ذهاب الرجس ال يستلزم العصمة ؛ ّ
وجوابه  :أ ّن قوله  :الرجس اسم جنس مع ّنرمل ابلنالم وهنو حقيقنة يف تعرينف ا قيقنة  ،فيقتضني
نفنني ماهيّننة املسننتلزم بنفنني يننع أفرادهننا مننن ابب العمننوم الطبيعنني وال أقن ّنل مننن إفننادة االسننتغراق أو
العمننوم ا كمننيت ؛ إذ العمننوم فروقننا غننري صن ي  ،والتعيننني غننري واقننع فتثبننة العصننمة مننع أ ّن إظهننار
مر.
علي يقتضي أفضليّته وأشرفيّته املقتضية للمطلوب  ،على ما ّ
هللا تعاىل لعدالة ّ
الثالث  :أ ّن ا صر املذكور يف ا ية مستلزم لعدم عصمة األنبياء السلف  ،وهو فاسد.
واجلوا ّأوش  :أنّه إيراد على هللا وهو كفر.
واثني ة ةةا  :أ ّن ا ص ن ننر ابلنس ن ننبة إىل املوج ن ننودين يف ا ن ننال أو االس ن ننتقبال ال املاض ن نني بقرين ن ننة ص ن ننيغة

املضارن.

اثلثا  :أ ّن ا صر إضايف ابلنسبة إىل أمة النيب
[ ]4ومنها  :قوله تعاىل :
__________________
( )1أي الف ر الراقي.
( )2الشورى (.23 : )42

.

ّ ّ
ُْ
ُ ْ ِ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َّ ْ ِ ِ َّ ِ
ْ
قل ال أسئلكم علي َه أجرا َإال الِود َِف القرىب
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( )2؛ ملا

حكي عنن مسنند ابنن حنبنل وتفسنري الثعلنيب وغريمهنا أنّنه ملنا نزلنة هنذ ،ا ينة  ،قنال األصن اب  :اي
ّ
نود م؟ فقننال  « :علن ّني وفاطمننة وابنامهننا » ( )1؛ ف ننّنه
رسننول هللا  ،مننن قرابتنّ الننذين وجبننة علينننا من ّ
األمنة ونسنبته
مودة عل ّني جنزاء منا لنه
إذا جعل ّ
منن املصنائب منن جهنة تبلينغ الرسنالة وإرشناد ّ

إىل الس ن ر والكننذب وا نننون وهوهننا وجننب إطاعتننه يف األمننر والنهنني واعتقنناد حجيّننة فعلننه
ندو ،عليننه اختيننار املوجننب
وقولننه وتقدإننه علننى غننري ،؛ إذ ال عننداوة أعظننم مننن تقنندِ غننري ، ،سننيّما عن ّ
ِ ِ ِْ
ْ ِْ ْ ِ ٌْ
ِ ِ ِِ
َّ ِ
ُ
َّ ِ ِ َّ ِ ُ
وات فسالوف
لكون املق ّدم مورد ا ينة فخلف ََ بع َد َهم خلف أضاعوا الصم واتبعوا الشاله َ
ْ
ِ
يِل ِق ْو ِن غ ايا (.)2
ُ ِِ ُ ِِ
ُ ْ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ن ْ
كينا و تَيِا وأ َسريا
ِو ط َعِون الطعاا لَع حب َه َمس َ

ُ

؛ حينث
[ ]5ومنها  :قوله تعناىل :
وفاطمنة وا سنن وا سنني
نزل يف سورة « هل أتنى » املشنتملة علنى هنذ ،ا ينة يف شنأن عل ّني
وفضننة وفناء نننذرهم بصنيام ثالثننة ّأايم عننند
األمننة ن علننى منا حكنني ن عننند إرادة علن ّني وفاطمنة ّ
إب نان ّ
() 3

شننفاء ا سنننني  ،وصننيامهم وإعطننائهم مننا أرادوا أن يفطننروا بننه يف املسننكني يف الليلننة األوىل  ،واليتننيم
علي يد ا سننني وإقبناهلم علنى
يف الثانية  ،واألسري يف الثالثة  ،وعدم ذوقهم إالّ املاء القرا  ،وأخذ ّ
وإقبال الك ّنل إىل فاطمنة وهني
رسول هللا مع االرتعا من ش ّدة ا ون وإساءة ذلّ رسول هللا
مننن ذلننّ
يف رااننا قنند لصننق ظهرهننا ببطنهننا مننن شن ّدة ا ننون  ،وغننور عينهننا وجننزن رسننول هللا
بقولننه  « :وا غننو  ،ابهلل  ،أهننل بيننة ّمنند إوتننون جوعننا » ( )4؛ ف ن ذا كننان علن ّني
تضمنه يكون أهال لإلمامة
هذ ،السورة وموصوفا مبا ّ

مننوردا ملثننل

__________________
الكشنامل »  222 : 3ذينل ا ينة  23منن
( « )1دمع البينان »  41 : 9ذينل ا ينة  23منن سنورة الشنورى ( )42؛ « ّ
سورة الشورى (.)42
( )2مر (.59 : )19
( )3اإلنسان (.1 : )72
( « )4األمايل » للصدوق  ، 215 :االس .11 ، 44

257

در من قال :
دون غري ، ،وهلل ّ

ق ن ن ن ن ن ن ن ننوم أت ن ن ن ن ن ن ن ننى يف م ن ن ن ن ن ن ن نندحهم ه ن ن ن ن ن ن ن ننل أت ن ن ن ن ن ن ن ننى

نّ يف ذلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننّ إالّ مل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندا
من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا شن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّ
ْ

ِ ْ ِْ
ِ ِ ُ ْ ِ ِْ
[ ]6ومنها  :قوله تعاىل ِ :و ََ ِ َّ
هلل ( )1؛ لالتّفاق
اْل َ
ضات ا َ
يي نفسه اب َتغاء مر َ
اس َ ي َ
حنني أراد املشنركون قتلنه عنند
نيب
على أ ّن املنراد عل ّني بنن أيب طالنب  ،حينث م علنى فنرا الن ّ
علننى وجننه االجتم ننان ،
إرادتننه اهلجننرة يف الس نننة الثالثننة عشننرة مننن البعثننة إليننذاء املشننركني لننه
لينتهي أمر القصاص إىل الدينة لكثنرة القتلنة  ،وأخنف جفئينل منا أراد ، ،وأمنر ،منن هللا أن يبينة عليّنا
واطّالعنه علنى
نيب
فراشه وأخرج من بيته  ،وفنر عل ّني
منن ذلنّ بعند مساعنه منن الن ّ

مع أ ّن اخللينل قنال عنند إرادة
 ،فرضي عل نفسه فراء له
النيب
كون ذلّ سببا راسة ّ
ملّ املوت قبض روحه  « :هل رأية خليال إية خليله » ( ، )2فقال ملّ املوت  « :هنل رأينة
حبيبا يكر ،لقاء حبيبه » .فرضي اخلليل.
إين جعلنة بينكمنا م اخناة ،
الرب ا ليل قال يف ذلّ الوقة فئيل وميكائيل ّ :
وقد روي أن ّ
وجعلة عمر أحدكما أطول فمن يرضى منكما بقصر عمر،؟
جفئيننل حننني نزولننه مننع
عليهمننا فقننال لننه
فمننا يرضننى أحنند منهمننا  ،فبنناهى هللا بننه
بن من مثلّ اي بن أيب طالنب يبناهي هللا بنّ املالئكنة؟ ( )3فيسنتفاد فضنيلته
بن ّ
ميكائيل راسته ّ :
املقتضية الست قاقه اإلمامة واخلالفة.
وما يقال ن من أ ّن ا ية يف شأن املقداد والزبري حيث صلب ك ّفار م ّكة حبيب بنن عندي  ،فقنال
 « :مننن جياهنند بنفسننه يف سننبيل هللا فينجيننه » ( ، )4فاختننار ،فنزلننة ن منندفون أب ّن األمننر
نيب
النن ّ
املذكور كان حني إقامته

يف املدينة .وا ية مكيّة.

__________________
( )1البقرة (.227 : )2
( « )2األمايل » للصدوق  ، 124 :االس .1 ، 32
الغمة » .312 : 1 :
( « )3الطرائف »  37 :؛ « كشف ّ
( « )4تفسري البغوي »  222 : 1ن  327ذيل ا ية  227من سورة البقرة (.)2
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ِ ْ ُ ُ َّ ُ ِ ِ ِ ن ُ ِ ْ ِ ِ
[ ]7ومنهةا  :قولنه تعناىل  :يا ِأ ُّي ِها َّاَّليال ِ ِ
الِّي يِالد ْي
دَنُالوا إَذا نالاجيتم الرسالول فقالدموا ب
َ
ِْ ُ ْ ِ ِ ُِ ِ ِ ٌْ ِ ُ ِ
ك ْم ِوأ ْط ِه ُ
الر ( ، )1ف ننه ننزل حنني تكثنر األغنيناء يف دلنس الرسنول
ْنواكم صدقة ذلَك خري ل

ّ
نيب
إىل أن تض ننيّق عل ننى الفق نراء  ،وص ننعب ذل ننّ عل ننى الن ن ّ

ّ
فل ننم يعم ننل مبقتض ننا ،إالّ عل ن ّني

حينث ابن ديننارا أو شني ا آخنر ن علنى االخنتالمل ن بعشنرة دراهنم  ،وتصن ّدق عشنرة م ّنرات  ،و جنى
مرة فنس ة ا ية حكما.
كل ّ
الرسول ّ
نب منن
وروي عن عبد هللا بن عمر أنّه قال  :ثنالث ك ّنن لعل ّني لنو أ ّن يل واحندة م ّ
ننهن كاننة أح ّ
() 2
ار النعم  :تزوجيه بفاطمة  ،وإعطاؤ ،الراية يوم خيف  ،وآية النجوى.
المتثننال أمننر هللا  ،بننل اهصننار ،فيننه  ،دليننل علننى أفضننليّته املسننتلزمة

واب ملننة  ،فمسننابقته
لتق ّدمه على غري ،يف اخلالفة.
واإليراد ابحتمال عدم وسعة الوقة لغري ،مدفون بعدم جواق التكليف مبا يفضنل عنن وقتنه ن كمنا

ّقرر يف األصول ن مع أنّه حكي عن األكثر كون النسن بعد عشرة ّأايم.
ومنا يقنال ن منن كنون الصندقة موجبنة لكسنر قلنوب الفقنراء فنال ك كنان أفضنل ن مندفون ابسنتلزامه
لتمين عبد هللا بن عمر.
أن يكون أمر هللا أمرا ابملرجو  ،وهو قبي  ،ومبنافاته ّ
ِ ِ ِ َّ ِ ُ ْ ِ ن ِ
ِالات ( )3ا ينة  ،ف نّنه روي عنن هنور
[ ]8ومنهةا  :قولنه تعناىل  :فتلىق ددا ََال ربال َه َ
ُك ٍ

 :م ننا تل ننّ
مفسننري أه ننل الس ننّة وفاق ننا لإلماميّننة ع ننن اب ننن عبّنناس أنّننه قننال  :س ن ل رس ننول هللا
ّ
يق ّمند وعل ّني وفاطمنة وا سنن وا سنني تقبّنل تنوبيت
الكلمات؟ فقال
 « :قال آدم  :إهلي ّ
فتقبّلها فتاب عليه » (.)4

__________________
( )1ااادلة (.12 : )51

الغمة »  ، 121 : 1يف وصف قهد أمري امل منني
( « )2كشف ّ
( )3البقرة (.37 : )2
( « )4دمع البيان »  ، 174 : 1ذيل ا ية  37من سورة البقرة (.)2
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وقد حكي عن بعض أهل السنّة أنّنه قنال  « :املنراد منن الكلمنات هنذ : ،اي حامند ي ّنق ّمند ،
واي عل ن ّني ي ن ّنق عل ن ّني  ،واي ف نناطر ي ن ّنق فاطم ننة  ،واي س ننن ي ن ّنق ا س ننن  ،واي ق نند اإلحس ننان ي ن ّنق
ا سني فاغفر يل  ،فتاب عليه ».
أنّه قال  « :لو كانة الب ار مدادا واألشجار أقالما والسماوات صن افا
النيب
وروي عن ّ
واإلنس وا ّن كتااب  ،لنفد املداد وفنة الص ف وكلّة األقالم ومل يكتبوا عشنر معاشنر فضنل عل ّني
» ( .) 1
نفي هللا  ،فكينف جي ّنوق عاقنل
علي
سنببا لقبنول  :توبنة أيب األنبيناء وص ّ
واب ملة  ،ف ذا كان ّ

أن ال جيعل رئيسا وإماما  ،بل جعل مرءوسا ومأموما ملن هو مفضول لو سلّم أصل الفضل لغري.،
ْ
ِِ ْ ن ِ ِِ ْ
ِ ِ ِْ
ِ
ِ
ُ
ْ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
هلل
[ ]9ومنهةا  :قولنه تعناىل  :أجعلتم َسقاية اْلاج و َعِار الِس َج َد اْلرااَ كِال دَال بَالا َ
ِ ِْْ ْ
ْ ِ ْ ِ َّ
ِ ُ ِْ
ِ ِ
ِْ ُِ ِ ِْ
الظالالِ ِ
جاه ِد ِف ِ
ِّي ن إىل
اهلل ال يه َدي القالوا
هلل و
ر
س
و
ر
خ
اْل
واِلواَ
َ
هلل ال يستوون َعند ا َ
يل ا َ
ََ
َ
َ
َ
َ
ُِْ ِ ْ
ج ٌر ِعظيمٌ
َعنده أ
َ

 ،ف نّه قد حكني عنن الصن ا السنتّة وتفاسنري أهنل السننّة
قوله تعاىل ن :
() 3
ناج منن قمنزم  ،وطل نة
علي
عند مفاخرة العبّاس بسنقاية ا ّ
وفاقا لإلماميّة أنّه نزل يف شأن ّ
رد
بكنون مفتنا الكعبنة يف ينند ، ،وأمنري املن منني إبإانننه قبنل ينع الننناس بسنتّة أشنهر وا هنناد وإرادة ّ
وتفضيله على العبّاس ومن إاثله دلنيالن علنى تق ّدمنه
لعلي
األمر إىل رسول هللا  ،فتصديق هللا ّ

على غري.،
ومثل ذلّ قوله تعناىل :
ِ ْ ِ ِ ُ
() 4
علي
لكون
؛
أعظ ُم د ِر ِجة
ّ

() 2

ْ ُِِْ
ِْ
َّ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ
جاه ُدوا ِف ِ
اله ْم
س
ف
ن
أ
و
م
ه
ل
وا
م
الر
س
اَّلي دَنوا وهاجروا و
َ
يل ا َ
َ
َ
َ َ
هلل بَالأ َ َ
َ

[ ]11ومنها  :قوله تعاىل :

كامال يف تلّ الصفات.

يها ْ
اهلل أِ ْن ُ ْر ِف ِع ِو ُ ْذ ِك ِر ف ِ
اس ُِ ُه ي ُ ِسبن ُح ِ ُ
ِف ُبيُوت أِذ ِن ُ
َل َفيها
َ
ٍ َ
َ

__________________
الغمة »  ، 112 : 1يف فضل مناقبه.
( « )1كشف ّ
( )2التوبة (.19 : )9
( « )3التفسري الكبري »  ، 12 : 2ذيل ا ية  19من سورة التوبة (.)9
( )4التوبة (.22 : )9
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ْ

ْ

ُ ُ ن ِ
الال ( )1؛ إذ قنند روي عننن الثعلننيب أننّنه روي إبسننناد ،عننن أنننس بننن مالننّ أننّنه سن ل
بَالغالالدو واْلصال َ
أي بيوت تلّ البينوت؟ [ قنال  « :بينوت ] األنبيناء » فسنأل آخنر :
رسول هللا
بعد نزوهلا ّ :
فيدل على كمال فضله وعل ّنو شنأنه ،
علي وفاطمة منها؟ قال  « :بلى  ،وهو أفضلها » (ّ ، )2
بية ّ

فمع وجود ،ال يص تقد من هو مفضول ابلنسبة إليه عند أحد من العقالء.

ّ
ِ ِ ِ َّ ُ َّ ِ ن
ُ ِ
ِ ِ ُّ ُ ِ
ْ
ِ
ْ
ِ
ِالات فالأتِه قالال إَِّن جا َعلالك
[ ]11ومنها  :قوله تعناىل  :و َإ َذ ابتىل إَبرا َهيم رباله بَك َل ٍ
ِ
ُ ِ
َّ
ِ ُ ِ ْ
َّ
الظالالِ ِ
ْ ُ ن َّ
ِّي ( ، )3فقند روي عنن هنور أهنل
الدي
لَلن َ
اس إََاَا قال ِو ََ ذر َِت قال ال ينالال عه َ
ََ
إيل وإىل عل ّني مل يسننجد
 « :انتهنة النندعوة ّ

السننّة عننن ابنن مسننعود أنّنه قننال  :قنال رسننول هللا

فاختذين نبيّا و ّاختذ ،وصيّا » (.)4
أحد ق ّ للصنم ّ
مض نافا إىل انعقنناد اإل ننان علننى عنندم كننون علن ّني عاصننيا ظاملننا  ،وكننون مننن تق ن ّدم عليننه مسننبوقا
ذريّتننه املعصننومني وكننون غننريهم مننن
ابلشننرك الننذي هننو ظلننم عظننيم  ،فا يننة تن ّ
ندل علننى إمامتننه وإمامننة ّ
الغاصبني.

فإن قلت  :غريهم مل يكونوا ظاملني عند اإلمامة.
ذريّتنه حننني
قلةت  :يكفني ظلمهننم السنابق يف املننع ؛ أل ّن منراد اخللينل لنيس من ّنين إمامنة الظنامل مننن ّ
ذريّتنه علنى اإلطنالق علنى وجنه كنان شنامال للظنامل
الظلم ؛ لقب ه  ،بل مرادّ ،
مين إمامنة الصناذ منن ّ

سنابقا وغنري ، ،فنفننى هللا تعناىل نيننل عهند ،النذي هننو اإلمامنة إىل مننن كنان ظاملنا ليتطننابق ا نواب مننع
الس ال.
ِ
ُن ِ
[ ]12ومنها  :قوله تعاىل َ :إنَِّا أنْ ِت َُنْ َذ ٌر ِو َلُك ق ْواٍ ها ٍد ( ، )5فقد حكي عن كتاب

__________________
( )1النور (.32 : )24
( « )2دمع البيان »  ، 253 : 7ذيل ا ية  32من سورة النور (.)24
( )3البقرة (.124 : )2
( « )4يار األنوار » .227 : 25
( )5الرعد (.7 : )13
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الفننردوس  ،عننن كتننب امل ننالفني  ،عننن ابننن عبّنناس أننّنه قننال  :قننال رسننول هللا
علي يهتدي املهتدون » (.)1
وعلي اهلادي وبّ اي ّ
واملنذر ّ ،
ِ
ن
َّ ْ ِ ُ ْ ٌ ِ ُ
الُك قِ ْ
الواٍ هالا ٍد
الذر و َل
وقد روي أ ّن نزول ا ية كان هكذا  :إَنِا أنت َن َ

علي وإمامته  ،كما ال هفى.
على رائسة ّ
[ ]13ومنهةا  :قولنه تعناىل :
ْ

َّ

 « :أ النننذير
ندل ا ينة
( ، ) 2ف ت ّ

ِ َّ
ِ
ِ َّ ْ
ُ ُ
ك ْم ِوَا ِغوى * ِوَالا ِينْط ُ
الق
صاحب
اْلج َم إَذا هوى * َا ضل
و
َ
َ

ِع ال ِهوى * إ ْن ُه ِو إال ِو ْ ٌ
ِح يُوىح ( ، )3ف نّنه روي أ ّن اعنة منن بنين هاشنم كنانوا جالسنني عنند
َ
َ
َ
 « :من نزل هذا الكوكب يف بيتنه فهنو وصنيّي »
فانقض كوكب  ،فقال رسول هللا
رسول هللا
ّ

( ، )4فنزل يف بية أمري امل منني  ،فقال بعض ا اسدين  :إنّّ اي رسول هللا  ،لفني ضنالل مبنني يف
حب أمري امل منني  ،فنزلة ا ايت املذكورة.
ّ
 ،ومكيّننة ا يننة غننري قادحننة ؛ الحتمننال
نيب
وعننن الصننادق
تفسننري الكوكننب بقلننب النن ّ

حج ننة ال ننودان أو ع ننام الف ننت  ،واس ننتبعاد النس ننبة امل ننذكورة ع ننن األصن ن اب م نندفون
كوذ ننا قل ننة يف ّ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ُ
() 5
الِف
ِّي
بصدور مثلها عن أبناء يعقوب حيث قالوا  :إَن أبانا ل َِف ض ٍ
مل َ َب ٍ
 ،و إَنالك ل َ
ْ
ِضمل َ ِك ال ِق َد َيم ( ، )2مع أ ّذنم أوىل بعندم صندور مثنل ذلنّ عننهم  ،واحتمنال عندم إرادة اإلمامنة
مننن الوصنناية منندفون أب ّذننا املتبننادرة منهننا عننند اإلطننالق سننيّما إ ّن التقيينند ال ب ن ّد لننه مننن دليننل  ،وهننو
مفقود.

[ ]14ومنهةةا  :سننورة والعننادايت حيننث نزلننة يف شننأن أمننري امل ن منني عننند غلبتننه علننى قاصنندي
ندل علنى فضنيلته املقتضنية
إضرار أهل املدينة بعد غلبتهم على أيب بكر وعمر وعمرو بنن عناص  ،فت ّ

للمطلوب.

__________________
( « )1االحتجاج » .12 : 1
( )2الرعد (.7 : )13
( )3النجم ( 1 : )53ن .4
( « )4األمايل » للصدوق  ، 453 :االس ، 13
( )5يوسف (.1 : )12
( )2يوسف (.95 : )12

.4
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[ ]15ومنها  :قولنه تعناىل :

ِْ

ُّ ُ

ْ

ِ ِ ِ ِْ ْ
ح ِر ْ يِلْتِق ِ ْ ِ ُ ِ ْ ِ ٌ ِ ْ
يالان
مرج اْل
يان بينهِالا بالرز ال يب َغ َ
َ َ
َ

() 1

...

ْ
ْ ُ ِ ِْ ُ
جان ( )2؛ لداللتنه علنى فضنيلته ؛ ملنا روي عنن أكثنر ( )3أهنل السننّة عنن
َي ُر ُج ََن ُه ِِا اللذلذ والِر
ومننن
أننس  ،عننن ابننن عبّنناس أ ّن املنراد مننن الب نرين  :علن ّني وفاطمنة  ،ومننن الننفقخ  :رسننول هللا

الل ل واملرجان  :ا سننان  ،وال غنرو أن يكنو ينرين لسنعة فضنلهما وكثنرة خريمهنا ؛ فن ّن الب نر إّّننا
يس ن ّنمى ين نرا لس ننعته  ،وال يبغ نني أح نندمها عل ننى ص نناحبه ؛ لوج ننود ب ننرقخ بينهم ننا  ،وه ننو إطاع ننة ش ننرن
الرسول أو بّتهما.
ِ ِ ُ ُ ِ ُّ ِ ِ ِ َّ ن ِ ُّ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ُّ
[ ]16ومنهةا  :قولنه تعناىل  :إ َّن ِ ِ
اَّلي دَنوا صلوا
اهلل ِومممَكته يصلون لَع اْل َِب يا أيها َ
َ
ِ

ن

ِ

ُ

سن ل عننن كيفيّننة
ِعليْالال َه ِو ِسالالل ُِوا ت ْسالال َليِا ( ، )4ف ننّنه روي عننن صن ي مسننلم أ ّن الرسننول
الصننالة عليننه  ،فقننال  « :قول نوا  :اللهن ّنم صن ّنل علننى ّمنند وآل ّمنند كمننا صنلّية علننى إب نراهيم وآل
() 2
() 5
شّ أ ّن أمري املن منني هنو منن ا ل
إبراهيم إنّّ ايد ديد »  .كذا عن ص ي الب اري  .وال ّ
 ،فنناألمر ابلصننالة عليننه يقتضنني كمننال فضننله  ،وأصننل ا كمننة يف ذلننّ ا ل ابلصننالة يف ديننن نبيّنننا
نوهم
اإلشننارة إىل لننزوم أخننذ أحكامننه مننن ا ل بعنند ،لبقنناء دينننه خبننالمل ديننن غننري ، ،ودفننع تن ّ
أبن ومنقطننع النسننل  ،وكفننا ف نرا وجننوب ذكننر ا ل يف الصننالة وبطالذننا
األعنداء كننون نبيّنننا
:
بدونه كما حكي عن الشافعي أنّه قال يف آخر نظم له يف مد آله
كف ن ن ن ن ن ننا ك ن ن ن ن ن ننم م ن ن ن ن ن ننن عظ ن ن ن ن ن ننيم الق ن ن ن ن ن نندر أنّك ن ن ن ن ن ننم
فهم أوىل ابملتبوعيّة.

من ن ن ن ن ننن مل يصن ن ن ن ن ن ّنل علن ن ن ن ن ننيكم ال صن ن ن ن ن ننالة لن ن ن ن ن ننه

__________________
( )1الران ( 19 )55و .22
( )2الران (.22 : )55
الدر املنثور » .297 : 7
( )3منهم السيوطي يف « ّ
( )4األحزاب (.52 : )33
النيب
( « )5ص ي مسلم »  ، 422 ، 325 : 1ابب  17الصالة على ّ
( « )2ص ي الب اري »  ، 1233 : 3الباب .3192 ، 13
( « )7ديوان الشافعي » .72 :
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.

() 7

ُّ ْ ْ
َّ َّ ِ ُ ْ ُ ِ
ِ َّ
ون ِ
وَل لِ ِعنِ ُه ُم ُ
اهلل ِو ِر ُس ِ ُ
ادلنيا ِواْل َخ ِر َ ِوأ ِعد
اهلل َِف
اَّلي يذذ
[ ]17ومنها  :قوله تعاىل  :إَن َ
ْ
ِْ ِ ِْ ِ ُ ِِ ُِِْ ُْ ُ ِ ْ ُ
ِ ُ ْ ِ ُ ُ ُ ِ َّ ِ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ُ ْ
ري َا اكتسبوا فق َد احتِلوا بهتانا و َإثِا
غ
ب
نات
َ
ذ
اَّلي يذذون الِذ ََ َنِّي والِ
َ
لهم عذابا م َهينا* و َ
َ
َ َ
ُ
َُ َبينالالا ( )1؛ ف ننّنه روي أننّنه ملننا نزلننة ا يننة األوىل أخننذ النننيب بشننعرة منننه فقننال  « :اي علنني  ،مننن

ّ

ّ
ّ
آذى بشعرة منّ فقد آذاين  ،ومن آذاين فقند آذى هللا  ،ومنن آذى هللا فعلينه لعننة هللا »  ،وورد
حق فاطمة  ،وأ ّن ا ية الثانية نزلة يف شأن امل منني عند إينذاء نع منن املننافقني لنه.
مثل ذلّ يف ّ
وها ن ا يتان تدالّن على كمال فضله وكون من اختار غري ،م ذاي له ملعو .
() 2

ومنهةا  :قولنه تعناىل :

ْ
ِ ُّ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ِ َّ ْ ُ
اهلل ب ِقالواٍْ
ك ْم ِع ْ دينه فِ ِس ْو ِف يِالأِت ُ
اَّلي دَنوا َ ير د ََن
يا أيها َ
َ ََ
َ
َ

ُ ُّ ُ ْ ِ ُ ُّ ِ ُ
اله ( )3ا ينة ؛ ملننا روى الثعلنيب أننّنه نزلنة يف شننأن أمنري املن منني .كنذا عننن الصننادق
ُيبونال
ُيالالبهم و َ
َ
( .) 4
ُُ

ٌ

[ ]18ومنهةةا  :قولننه تعنناىل ِ :و ِ َعيِهالالا أذ ٌن وا َعيِالالة ( )5؛ ملننا روي عننن الرسننول أننّنه قننال بعنند
إين سألة هللا أن جيعل أذنّ واعية » (.)2
لعلي
ّ «:
نزوله ّ
 « :اي علن ّني  ،أمننرين هللا أن ال أابعنند منننّ وأعلّمننّ وتسننتمع
قننال لعلن ّني
وروي أننّنه
وتتعلّم » ( )7فنزلة ا ية.
نيب أننّنه
وعننن تفسننري الثعلن ّ
فنزلة ا ية.

قننال لعلن ّني

إين دعننوت هللا أن جيعننل أذنننّ واعيننة »
ّ «:

__________________
( )1األحزاب ( 57 : )33ن .51
( « )2دمع البيان »  ، 111 : 1ذيل ا ية  57من سورة األحزاب (.)33
( )3املائدة (.54 : )5
( « )4دمع البيان » .359 : 3
( )5ا اقّة (.12 : )29
( « )2تفسري الطفي » .31 : 29
( « )7دمع البيان » .127 : 12
( « )1مناقب آل أيب طالب »  ، 95 : 3الرقم .99
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() 1

[ ]19ومنهةةا  :سننورة والعصننر ؛ ملننا روي عننن ابننن عبّنناس أ ّن املنراد مننن املسننتث علن ّني
املوصومل مبا ذكر  ،فهو أوىل ابخلالفة (.)1
اهلل ِو ُكونُوا َِ ِع َّ
[ ]21ومنها  :قوله تعناىل  :يا ِأ ُّي ِها َّاَّلي ِ ِ
الصالادق ِ
دَنُوا َّات ُقوا ِ
ِّي
َ
ََ

فهننو

( )2؛ أل ّن
الصننادقني الننذين ال يصنندر عنننهم الكننذب هننم املعصننومون  ،وال معصننوم مننن الص ن ابة إالّ علن ّني ،
فاألمر مبتابعته يقتضي كونه إماما.
علي .
وقد روي عن ابن عبّاس أنّه نزلة يف شأن ّ
ِ ُّ ِ َّ ُ ُ ِ ن ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ن ِ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ
[ ]21ومنها  :قوله تعناىل  :يا أيها الرسول بلغ َا أن َزل إَِلك ََ ربك و َإن لالم تفعالل فِالا
َّ ْ

ِ

ِ
ِ
الت رسال ِ
أن ينصننب عليّننا للننناس  ،في ننفهم
الاَّ ُه ( )3؛ ملننا اشننتهر مننن أننّنه أمننر هللا ّمنندا
بلغال َ
عمنه  ،وأن يطعننوا يف ذلنّ علينه  ،كمنا روي أ ّن
بواليته  ،فت ّومل رسول هللا أن يقولوا جاء يف ابن ّ
علننى
ملننا نصننب عليّننا وشننان ذلننّ وبلننغ ا ننارث بننن النعمننان أتننى رسننول هللا
رسننول هللا
ّ
نيب وهننو يف مننإل مننن أص ن ابه
قتننه ح ن ّ أتننى األبط ن  ،فنننزل عننن قتننه فأ خهننا وعقلهننا  ،وأتننى النن ّ
فقننال  :اي ّمنند  ،أمرتنننا عننن هللا تعنناىل أن نشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وأننّنّ رسننول هللا فقبلنننا ،منننّ ،
وأمرتنا أن نصلّي مخسا فقبلنا ،منّ  ،وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا ،مننّ  ،وأمرتننا أن نزّكني أموالننا
عمنّ
هج ابلبية فقبلننا ،مننّ  ،مثّ مل تنرك انذا حن ّ رفعنة عضند ابنن ّ
فقبلنا ،منّ  ،وأمرتنا أن ّ

علي موال ، » ،فهذا شيء مننّ أم منن هللا؟ فقنال :
ّ
ففضلته علينا وقلة  « :من كنة موال ،فهذا ّ
نوىل ا نارث يريند راحلتنه وهنو يقنول  :الله ّنم إن
« وهللا الذي ال إله إالّ هو إنّنه منن أمنر هللا » ( ، )4ف ّ
كننان مننا يقننول ّمنند ح ّقننا فننأمطر علينننا حجننارة مننن السننماء أو ائتنننا بعننذاب ألننيم  ،فمننا وصننل إليهننا
ح ّ رما ،هللا يجر فسق على هامته وخرج

__________________
القمي » .441 : 2
( « )1تفسري ّ
( )2التوبة (.119 : )9
( )3املائدة (.27 : )5
( « )4دمع البيان »  ، 119 : 12ذيل ا ية  1من سورة املعارج (.)72
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ِِ

ٌ

من دبر ،فقتلته  ،فأنزل هللا ِسأل سامَل ( )1ا ية.
واب ملننة  ،فننأوحى هللا إليننه هننذ ،ا يننة يف غنندير خننم ن موضننع بننني م ّكننة واملدينننة اب فننة بعنند
حجننة الننودان ن فجمننع الننناس و ننع الرحننال وصننعد عليهننا فأخننذ وقننال ناطبننا  « :اي
رجوعننه مننن ّ

معاشر املسلمني  ،ألسة أوىل بكم من أنفسكم؟ » قالوا  :بلى  ،قال  « :فمنن كننة منوال ،فعل ّني
اللهم وال من واال ،وعاد من عادا ، ،وانصر من نصر ،واخذل من خذله » (.)2
موالّ ، ،
سننيّما أ ّن هللا تعنناىل
فهننذ ،ا يننة يف غايننة الظهننور علننى إمامننة مننوال علن ّني بننن أيب طالننب
جعل ترك تبليغ أمر إمامته وكتمانه كأنّه مل يبلّغ شي ا من رساالت ربّه يف است قاق العقوبة.
مضننافا إىل أ ّن ا ننديث املننذكور قطعن ّني ّإم نا ابلت نواتر أو ابلتسننامع والتظننافر  ،وال خفنناء يف عنندم
العم  ،وعندم الوجنه إلرادة الناصنر ؛ لكوننه ظناهرا
مناسبة إرادة املعتق أو املعتق وا ار وا ليف وابن ّ
غننري تنناج إىل البيننان  ،سننيّما مننع كثننرة التعننب فيننه مننن جهننة ننع الننناس يف يننوم كننان يف غايننة ا ن ّنر

ِ ْ ْ
ْ ْ
ُ
الات ِب ْع ُضال ُ
اله ْم
ِوال ُِذ ََنُالالون ِوال ُِذ ََنال

لقولنه تعنناىل :
وغنري ذلننّ  ،مننع عندم اهصننار ،يف علن ّني
ِْ ُ ِْ
() 3
نيب يف أمنر النشنأتني  ،وهنو
أو َِلاء بعال ٍ
 .فناملراد هنو األوىل ابلتص ّنرمل يف أمنور النناس مثنل الن ّ
مع اإلمامة.
وممّا ذكر ظهنر وجنه انندفان منا أورد الشنار القوشنجي منن كنون اخلنف غنري متنواتر  ،بنل مقندو
نب ؛ أل ّن بينان
يف ص ّ ته ؛ إذ القطعية ولو ابملعن كافينة  ،وهكنذا إينراد ،ابحتمنال إرادة الناصنر واحمل ّ
مثننل ذلننّ علننى الوجننه املننذكور موجننب للسننفاهة وال أقن ّنل مننن التقبنني  ،وال يدفعننه احتمننال كننون
الغرك هو التنصيص على هذا ليكنون أبعند منن الت صنيص النذي ةتملنه أكثنر العمومنات  ،وكوننه
أور إبفادة الشرمل ؛ حيث قرن
__________________
( )1املعارج (.1 : )72
( « )2مسننند أانند بننن حنبننل » ، 421 : 2
ابب اخلمسة.
( )3التوبة (.71 : )9

 11522؛ « دمننع البيننان »  274 : 3؛ « اخلصننال » ، 311 : 1
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مع أ ّن ذلّ يقتضي كمال فضله املقتضي إلمامته كما ال هفى.
النيب
مبواالة ّ
و ّأم ننا إين نراد ،أبنّننه ل ننو سن نلّم أ ّن املن نراد ابمل ننوىل ه ننو األوىل ف ننأين ال نندليل عل ننى أ ّن املن نراد ه ننو األوىل
ابلتصرمل والتدبري  ،بل جيوق أن يراد األوىل يف االختصاص بنه والقنرب مننه كمنا قنال هللا تعناىل :
ّ
ِ ِ

ِ َّ

اس بإبْراه ِ
إ َّن أ ْوَل َّ
يم ل ََّلي ِ َّاتبِ ُع ُوه ( ، )1وكمنا يقنول التالمنذة  :هنن أوىل أبسنتاد  ،واألتبنان
اْل َ َ َ َ
َ
ندل ا ننديث علننى
 :هننن أوىل بسننلطاننا ؛ وال يرينندون األولوينّنة يف التنندبري والتصن ّنرمل  ،وحين ننذ ال ين ّ
اإلمامة؟
النيب  « :ألسة أوىل بكم من أنفسكم »  ،وتفريع قوله  « :فمنن كننة
فجوابه ّأوش  :أ ّن س ال ّ

مننوال » ،إىل آخننر ،عليننه ص نري يف أ ّن امل نراد هننو األوىل ابلتصن ّنرمل علننى وجننه ال س ن ة فيننه إالّ علننى
الذين على أبصارهم غشاوة.
واثنيةةا  :أ ّن األوىل مبعن االختصنناص ينسننب إىل الننداين ابلنسننبة إىل العننايل  ،كمننا يف األمثلننة النيت
نتصا ابلداين كما ال هفى.
املتعصب ؛ إذ يستقب يف العرمل جعل العايل ّ
ذكرها هذا ّ
جيننب أن يكننون مثننل مننا هننو امل نراد مننن املننوىل
واثلثةةا  :أ ّن امل نراد مننن املننوىل ابلنسننبة إىل علن ّني
نيب ؛ لك ننون أحنندمها واقعننا يف الش ننرجل وا خننر يف ا نزاء  ،وال ب ن ّد م نن التماثننل مع ن
ابلنسننبة إىل النن ّ
نيب لننيس إالّ األدن التصن ّنرمل يف أمننر النشننأتني فننال
ليصن ّ اانناقاة  ،وال ريننب أ ّن املننوىل ابلنسننبة إىل النن ّ

لتتم اااقاة.
علي
أيضا ذلّ بال تفاوت ّ
ب ّد أن يكون املراد منه ابلنسبة إىل ّ
وّابعا  :أ ّن األوىل إذا أطلق جيب اله علنى ا مينع الشنامل ملثنل منا هنن فينه سنيّما إذا كنان مثنل
دل دليننل علننى خالفننه  ،كمننا يف بعننض األمثلننة الننيت ذكرهننا
مننا هننن فيننه أظهننر كمننا هننو الواقننع إالّ إذا ّ
هذا املعاند ؛ إذ التقييد ال ب ّد له من دليل  ،وهو يف املقام مفقود.

__________________
( )1آل عمران (.21 : )3
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وخامسةةا  :أ ّن املتبننادر مننن املننوىل هننو السننيّد املنندبّر يف األمننور ولننو كننان بسننبب الكننالم أو املقننام ؛
الستبعاد كون املراد بيان االختصاص على الوجه الذي كان يف غاية الصعوبة.
و ّأمننا إينراد ،أبننّنه لننو سنلّم فغايتننه الداللننة علننى اسننت قاق اإلمامننة وثبو ننا يف املننال  ،لكننن مننن أيننن

األئمة الثالثة الباقية قبله؟.
يلزم نفي ّ
فجوابه ّأوش  :أ ّن بيان املرتبة لن وىل والثانينة والثالثنة أه ّنم منن بينان املرتبنة الرابعنة  ،فلنو كنان لن ّول
والثاين والثالث است قاق لوجب بيانه ؛ إذ إمهال األمر الواجب ن الذي ال يستقيم أمر الندين إالّ بنه
األمننة وتننرك
ابلنسننبة إىل ّأول قمننان ا ننرية وهننو قمننان رحلتننه ن مسننتلزم لإلغنراء اب هننل والرضننى يننرية ّ

إرشننادهم مننع أننّنه مبعننوث لننه  ،مضننافا إىل أ ّن رك الواجننب سننيّما مثننل الواجننب املننذكور ال يسننت ّق
للنبوة بل ملا هو أدن منها.
ّ
فإن قلت  :إ ّن املقصود بيان حال الرابع.
قلةةت  :ك ننان الواجننب علننى تق نندير كونننه رابعننا بي ننان حالننه عل نى م ننا هننو ح ّقننه ؛ ل ن الّ يلننزم ت ننرك
األئمة الثالثة.
الواجب ا خر  ،أعين بيان إمامة ّ
؛ إذ مل يبن ّنني
واثنيةةا  :أ ّن منراد ،لننو كننان مننا ذكننر ،لننزم اإلغنراء اب هننل ابلنسننبة إىل حننال علن ّني
مرتبته مع أنّه يف غاية االحتياج ؛ ألنّه كان رافعا لل رية واالختالمل اللنذين كنان املقصنود منن البعثنة

رفعهما.
ِ

واثلثا  :أ ّن كلمة « الفاء » وإن كانة جزائيّة لكنّها تفيد التعقيب بال مهلة أيضا.
ِْْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ِ ُ ْ ِِْ ِ ْ ُ ِ ِْ ُ
ك ْم ن ْع ِِِت ِو ِرض ُ
يت
[ ]22ومنها  :قوله تعاىل  :اِلوا أكِلت لكم َدينكم وأتِِت علي
َ
َ َ
ْ

ُ

ُ
ك ُم اْل ْس ِ
عليّنا لل الفنة
ما َدينالا ( )1؛ ملنا روي منن أ ّذنا نزلنة بعند أن نصنب رسنول هللا
ل
َ
نرب
قبننل أن يتفن ّنرق الننناس  ،فقننال
 « :هللا أكننف علننى إكمننال النندين وإمننام النعمننة ورض ناء الن ّ
لعلي من بعدي »  ،مثّ قال  « :من كنة موال،
برساليت أو ابلوالية ّ

__________________
( )1املائدة (.3 : )5
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 ،وأ ّن مننا عنندا إمامننة
ندل تلننّ ا يننة علنى حقيقننة خالفننة علن ّني
فعل ّني مننوال )1( » ،إىل آخننر ، ،فتن ّ
أمنري املن منني منن الواجبنات ن أصنوليّة كاننة أو فروعيّنة ن لنيس مثلهنا  ،وأ ّذنا لنو مل تكنن مل يكنن دينن
كامل  ،وأ ّذا من أصول الدين ال أصول املذهب فق .
ِ

ِ

ْ

ِْ ْ

ِ ٌ
ِ
ذان َ ِ ا ِ ِ ُ
ِْ ِ ِ ن
وَل إىل َّ
الِب ( )2؛ ملنا
[ ]23ومنهةا  :قولنه تعناىل  :وأ
اْل َ
َ
َ
هلل ورس َ َ َ
اس يوا اْلالِّ اَك َ
نيب
روي عن مسند أاد بن حنبل منن أنّنه علنى حنني أذن اب ايت منن سنورة النفاءة حنني أنفنذها الن ّ
 « :قنند أمننرت أن ال
نيب
نرد ،ومضننى اننا علن ّني
مننع أيب بكننر وأتبعننه بعلن ّني فن ّ
وقننال النن ّ
مين » (.)3
يبلّغها إالّ أ أو واحد ّ

فيستكشننف مننن هننذا أ ّن أاب بكننر مل يكننن قننابال لتبليننغ تلننّ ا ايت املعنندودة  ،فننال يكننون قننابال
نيب وتبليغهن ننا بطرين ننق أوىل  ،وأ ّن القابن ننل هن ننو علن ن ّني بن ننن أيب طالن ننب
فن ننن ين ننع أحكن ننام ش ن نريعة النن ن ّ
لندفع عندم
نوهم أ ّن غنري ،أيضنا قابنل  ،ولنيس اختينار،
 ،وعدم اختيارّ ،أوال إّّنا هو لدفع ت ّ

االعتناء يميمه
نوهم أنّنه كنان مق ّنررا عنند العنرب وإالّ
من جهة أخذ غري ايمه ميثاقه  ،كمنا يت ّ
عليننه لننو
نيب
ملننا كننان تننرك اختيننارّ ،أوال وجننه ؛ إذ ال يتصن ّنور اختفنناء القاعنندة املقن ّنررة يف قننوم النن ّ
كانة.
ِ
السِاوات ِو ْاَ ْرض َِثِ ُل نُوره ِكِ ْشاك فيهالا م ْص ٌ
ور َّ
اهلل نُ ُ
ُ
الباح
[ ]24ومنهةا  :قولنه تعناىل :
َ
َ
ٍ َ
ََ َ
َ
الز ِ
باح ِف ُز ِ
ب ُد نري يُوقِ ُد َ ْ ِش ِ
الِْ ْص ُ
جاج ُة ِك ِأنَّها ِك ْو ِك ٌ
بار ِكة ِز ْتُونِة ال ِ ْ
ج ِر َُ ِ
جاج ٍة ُّ
ْش َق َّيال ٍة ِوال
َ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
شالاء ِو ِِ ُ
نار ن ٌ
ِغ ْرب َّية يِكاد ِز ْتُها يُِض ُء ِول ْو ل ْم ت ِْ ِس ْسه ٌ
ور ِلَع نور يهدي ُ
اهلل َْلُور َه َِال ْ ي ِ ُ
الَ
َ ٍ
ٍ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ن
ْ
َّ
ُ
ي ٍء ِعل ٌ
اهلل ْاََثال للن َ ِ ُ
ُ
اهلل بكل ْ
اليم ( )4؛ ملنا روي عنن ا سنن البصنري أ ّن املنراد منن «
َ
َ
اس و َ

املشكاة » فاطمة  ،ومن « املصبا » ا سنان  ،ومن « الزجاجة » فاطمة أيضا كأ ّذنا بنني النسناء
ي  ،و « من الشجرة املباركة »
كوكب ّ
در ّ
__________________
( « )1دمع البيان »  ، 274 : 3ذيل ا ية  3من سورة املائدة (.)5
( )2التوبة (.3 : )9
( « )3الطرائف »  31 :ن .39
( )4النور (.35 : )24
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إبنراهيم ( ، )1ومننن « كونننه ال شننرقيّة وال غربيّننة » أننّنه ال يهننود يتم ّكنننون يف الشننرق أو يصنلّون إليننه ،
وال نصرانيّون يتم ّكنون يف الغرب أو يصلّون إليه  ،ومن قوله  « :يكاد قيتها يضيء » علم بلنغ مننه
إىل غننري ، ،ومننن قولننه « نننور علننى نننور » إمننام بعنند إمننام يكننون ابقيننا إىل قيننام القيامننة ويهنندي هللا بننه
هناداي للنناس  ،جينب أن يكنون خليفنة  ،ويلنزم منن
ذريّنة عل ّني
الناس  ،ف نّه إذا كان اإلمنام منن ّ
إمامنا وعندم كوننه
ذريّنة عل ّني
ذلّ كون عليّا
خليفة بنال فصنل ؛ إذ ال قائنل بكنون ّ
إماما أو كونه إماما وخليفة مع الفصل.
وأيضا ف نّه أكمل وأفضل فهو أقدم.

 :أ ّن امل نراد مننن « مثننل نننور » ،قلننب ّمنند  ،ومننن « املصننبا » نننور علننم
وعننن الصننادق
ي  ،ومنن « الشنجرة
النبوة  ،ومن « الزجاجنة » قلنب عل ّني
؛ ألنّنه يف غاينة الصنفاء كوكنب ّ
در ّ
ّ
نودي وال نصنراينّ ابملعن املنذكور  ،بنل هنو علنى ملّنة
علي بن أيب طالب
؛ ف نّه ال يه ّ
املباركة » ّ
ِ ِ

ُ ُِْ ُ ُ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ُ
اله ٌ
نالار ظهنور العلنم منن
إبراهيم حنيفنا  ،ومنن قولنه تعناىل  :يِكاد ز تها ي َِضء ولو لم تِسس
عامل من
قبل أن يسأل  ،ومن  « :النور على النور » إمام بعد إمام (.)2
آل ّمد
يف هننذ ،ا يننة قننال  « :بنندأ بنننور
عننن أبيننه
وعننن طل ننة بننن قينند عننن مننوال الصننادق

ِكِ ْشالالاك فيهالالا م ْصال ٌ
الباح الِْ ْصال ُ
الباح َِف
نفسننه تعنناىل مثّ مثننل نننور ،مثننل هنندا ،يف قلننب املن من »
َ
ٍ َ
َ
َ
ِ
ُز ِ
جاج ٍة املشكاة جومل امل من  ،والقنديل قلبه  ،واملصبا النور النذي جعلنه هللا يف قلبنه يُوق ُد
ِ
ْ ِ ِ
بار ِكة قال  :الشجرة  :امل من ِز ْتُونِة ال ِ ْ
ج ِر َُ ِ
ْش َق َّي ٍة ِوال غ ْربَ َّي ٍة قنال  :علنى سنواء
ٍ
ٍ
ََ ش ٍ

ا بننل ال غربيّننة أي ال شننرق هلننا وال شننرقيّة أي ال غننرب هلننا إذا طلعننة الشننمس طلعننة عليهننا وإن
ُ
غربة غربة عليها يِكاد ِز ْتُها

__________________
( « )1الطرائف » .135 :
( « )2معاين األخبار »  15 :؛ « التوحيد »  157 :ن .151
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ُ ٌ ِ ُ
ُ ُ
الور فريضنة علنى
يعين يكاد النور الذي جعله هللا فيه قلبه ي َِضء وإن مل ينتكلّم نور لَع ن ٍ
ِْ
ُ ُ ِ ْ ِ ُ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ ِ َّ
الاس فهنذا مثنل
ِالَ
اهلل اََثالال لَلن َ
ورهَ َ يشاء و َ
فريضة وسنّة علنى سننّة يه َدي اهلل َْل َ
ضربه هللا للم من.

مثّ قال  :فامل من يتقلّب يف مخسنة منن الننور ( « : )1مدخلنه ننور ونرجنه ننور وعلمنه ننور وكالمنه
نور ومسري ،يوم القيامة إىل ا نّة نور ».
نرب؟ قنال  « :سنب ان
قلة عفر بن ّمد  :جعلة فداك اي سيّدي إ ّذم ِيقولون  :مثل نور ال ّ
ِ ِ ْ ُ َّ ْ ِ
ّلِل اَ َْثال ( .)3( » )2وهو ذلّ من األخبنار
ِبوا َ َ
هللا ليس هلل مثل ما قال هللا تعاىل  :فم َ

املبيّنة لباطن ا ية الشريفة.
[ ]25ومنها  :قوله تعاىل :
؛ ف ننّنه روي عننن أيب نعننيم إبسننناد ،إىل ابننن عبّنناس قننال  :نزلننة يف علن ّني

َّ َّ
ِ ُ
ِ ِ ْ ِ ُ ِ ُ ُ َّ ْ
ا
ُِ
َّ
الرْح ُ ُودا
ات سيجعل لهم
إَن َ
اَّلي ِ دَنوا ِوع َِلوا الص َ
اْل َ

() 4

نود بّننة يف
قننال  :والن ّ

قلوب امل منني (.)5
لعل ّني بنن أيب طالنب  « :اي
وعن تفسري الثعليب عن الفاء بن عاقب قنال  :قنال رسنول هللا
َّ
علنني  ،قننل اللهن ّنم اجعننل يل عننندك عهنندا واجعننل يل يف قلننوب امل ن منني بّننة » ( .)2فننأنزل هللا َإن
َّ ّ
ُ
ِ
ِ
علي أفضل من غري ،من الص ابة فيكون هو اإلمام.
َ
اَّلي دَنوا فيكون ّ
ُ

ْ

ِ ُ ِ َّ ُ ِ
ِ َّ ُ ِ َّ ُ ِ
ون ( )7؛ ملا روي عن
السابَقون أو َِلك الِقرب
[ ]26ومنها  :قوله تعاىل  :والسابَقون

__________________

لعل الص ي  « :األنوار ».
( )1كذا يف األصل  ،و ّ
( )2الن ل (.74 : )12
القمي » .123 : 2
( « )3تفسري ّ
( )4مر (.92 : )19
( « )5دمع البيان » .454 : 2
( )2املصدر السابق .455 :
( )7الواقعة (.12 : )52
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األمنة عل ّني بنن أيب طالنب كيوشنع بنن ننون
أيب نعيم عنن ابنن عبّناس قنال يف هنذ ،ا ينة  :سنابق هنذّ ،
() 1
 ،فيك ننون عل ن ّني أفض ننل  ،فيك ننون خليف ننة
النج ننار إىل عيس ننى
إىل موس ننى
 ،وحبي ننب ّ
بال فصل.
الرسول
َّ

ِ

ْ

[ ]27ومنها  :قوله تعاىل ُ :ه ِو اَّلي أيَّ ِد ِك بنِ َْصه ِوبال ُِ ْذَن ِ
ِّي ( )2؛ ملنا روي عنن أيب نعنيم
َ
َ ََ َ ََ
عن أيب هرينرة قنال  :مكتنوب علنى سناق العنر  :ال إلنه إالّ هللا وحند ،ال شنريّ لنه ّ ،مند عبندي
أيدته بعلي بن أيب طالب  ،وذلنّ قولنه تعناىل يف كتابنه ُ :ه ِو َّاَّلي ِأيَّ ِد ِك بنِ َْصه ِوبالال ْ ُِ ْذَنِّيِ
َ
ََ
َ ََ َ
ّ
ّ
() 3
علي بن أيب طالب  ،وهذا من أعظم الفضائل اليت مل ةصل لغري ،فيكون هو اإلمام .
يعين ّ
ِ ُّ ِ َّ ُّ ِ ْ ُ ِ ُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ك َ ِ ال ْ ُِ ْذَنِّيِ
يا أيها اْل َِب حسبك اهلل وَ َ اتبع َ
ََ

[ ]28ومنهةا  :قولنه تعناىل :
روي عننن أيب نعننيم قننال  :نزلننة يف علن ّني بننن أيب طالننب
( .) 5
خليفة الرسول
ْ

() 4

؛ ملنا

وهننذ ،فضننيلة مقتضننية لكونننه

ْ

ِ ْ ُِْ
تالاَ ( )2؛ ملنا روي عنن ا نافن أيب نعنيم
[ ]29ومنها  :قولنه تعناىل ِ :وَ َعنده َعل ُم ال َ
ك َ
علي بن أيب طالب .
عن ابن ا نفيّة قال  :هو ّ
وعن تفسري الثعليب عن عبد هللا بن سالم قلة  :من هذا الذي عند ،علم الكتاب؟
علي بن أيب طالب ( .)7فيكون أفضل وهو اإلمام.
فقال
 :إّّنا ذلّ ّ
اهلل ِو ُكونُوا َِ ِع َّ
[ ]31ومنها  :قوله تعاىل  :يا ِأ ُّي ِها َّاَّلي ِ ِ
الصادق ِ
دَنُوا َّات ُقوا ِ
ِّي ( )1؛
َ
ََ

__________________

( « )1وويل ا ايت الظاهرة »  241 : 2؛ « دمع البيان » .359 : 9
( )2األنفال (.22 : )1
( « )3وويل ا ايت الظاهرة »  195 : 1؛ « رين بغداد » .173 : 11
( )4األنفال (.24 : )1
( « )5وويل ا ايت الظاهرة » .192 : 1
( )2الرعد (.43 : )13
( « )7دمع البيان » .142 : 5
( )1التوبة (.119 : )9
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() 1
مضنافا إىل أ ّن معلنوم الصندق لنيس
ملا روي عن أيب نعيم عن ابن عبّاس أ ّذنا نزلنة يف عل ّني
علي .
إالّ املعصوم ؛ الحتمال كذب غري، ،
وال معصوم من األربعة إالّ ّ
ِ
الراكع ِ
ْ ُ ِ ِ
ِّي ( ، )2ملنا روي ابإلسننناد السنابق أ ّذننا
[ ]31ومنهةا  :قولننه تعناىل ِ :واركعالالوا َالالع الال َّ َ َ

خاصننة  ،ومهننا ّأول مننن صنلّى وركننع ( ، )3فيكننون علن ّني
وعلن ّني ّ

أفضننل

نزلننة يف رسننول هللا
وإماما ورئيسا.
ُ
ٍّ
ْ
ِِِ ْ
ُ ُ
ِسر َُتِقابل ِ
ْ ْ
() 4
ِ ُ ُ
ِّي
ََ
ور َهم ََ َغل إَخوانا لَع ٍ
[ ]32ومنها  :قوله تعاىل  :ونزعنا َا َِف صد َ
؛ ملا روي عن مسند أاد بنن حنبنل إبسنناد ،إىل قيند بنن أيب أور قنال :
يف مد أهل البية
بنني أصن ابه
قصنة م اخناة رسنول هللا
دخلة على رسول هللا
يف مسجد ،فنذكرت علينه ّ
 « :لقند ذهبننة روحني وانقطنع ظهننري حنني فعلنة أبصن ابّ منا فعلنة غننريي ،
فقنال عل ّني
 « :والننذي بعثننين
ف ن ن كننان هننذا مننن س ن علن ّني فلننّ العتنني والكرامننة » فقننال رسننول هللا

نيب بعنندي  ،وأنننة
اب ن ّنق نبيّننا مننا ّ
أخرتننّ إالّ لنفسنني فأنننة من ّنين مبنزلننة هننارون مننن موسننى إالّ أننّنه ال نن ّ
أخنني ووارثنني وأنننة معنني يف قصننري يف ا نّننة ومننع ابنننيت فاطمننة  ،وأنننة أخنني ورفيقنني » ( ، )5وال
كننان
مب اخنناة رسننول هللا
نتص علن ّني
شن ّ
نّ أ ّن امل اخنناة تسننتدعي املناسننبة ّ
فلمننا اخن ّ
التامننة ّ ،
هو اإلمام.
ْ

[ ]33ومنها  :قوله تعاىل :
ُ

ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َّ ِ ُ ِ ِ ْ ُ ِ ْ ُ
ُ ُْ ْ
الذَن ِ
ِّي
ِب ل ِوصا َلح الِ َ َ
و َإن ظاهرا علي َه ف َإن اهلل هو مواله و َج َ

ِ ِْ ِ ِ
ِ
ك ِظه ٌ
() 2
املفسرين على أ ّن صاذ
ان
إ
من
حكي
ملا
؛
ري
ِوالِممَكة بعد ذل َ
َ
ّ

__________________
( « )1الكايف » .229 : 1
( )2البقرة (.43 : )2
( « )3وويل ا ايت الظاهرة »  53 : 1؛ « شواهد التنزيل » .15 : 1
( )4ا جر (.47 : )15
( « )5تفسري فرات الكويف » .324 ، 227 : 1
( )2الت ر (.4 : )22
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( .) 1
علي
امل منني هو ّ
ْ
وعن أيب نعنيم إبسنناد ،إىل أمسناء بننة عمنيس قالنة  :مسعنة رسنول هللا يقنرأ هنذ ،ا ينة ِو َإن
ِ ِ
اله ِوج ِْب ُل ِوصال ُح ال ْ ُِ ْذَن ِ
ظاهرا ِعلِيْه فِإ َّن ِ
اهلل ُه ِو ِم ْو ُ
» (، ) 3
ِّي ( )2عل ّني بنن أيب طالنب
َ
ََ
َ
َ َ
َ
يدل على أفضليّته املقتضية خلالفته وإمامته.
واختصاصه بذلّ ّ
إىل غري ذلّ من ا ايت مثل قوله تعناىل :
( )4؛ إذ املراد من أويل األمر لنيس إالّ املعصنوم ؛ إذ تفنويض أمنور املسنلمني إىل غنري املعصنوم تنرك
اللطف الواجب على هللا  ،و [ هو ] قبي عليه.

ِ ِ ِ ُ َّ ُ ِ ِ ُ
ِْْ ْ ُ
أِط ُ
وِل اَم َر ََنك ْم
أ
و
ول
س
الر
وا
يع
ط
أ
و
اهلل
وا
يع
َ
َ
َ

النب  ،وهي عديدة :
القسم الثاين من الن ّ
اخلفي كان بفريق السنّ املنقول عن ّ
ّ
مر مشروحا مع ذكر إيةرادا بعةض املعانةدين
خم املتواتر أو املت افر  ،وقد ّ
[ ]1منها  :حديث غدير ّ

وأجوبتهما على وجه يزيل الريب عن قلو املنصف .

نيب بعندي
لعلي
[ ]2ومنها  :قوله
 « :أنة ّ
مين مبنزلنة هنارون منن موسنى إالّ أنّنه ال ن ّ
ّ
ندل عليننه االسننتثناء املتّصننل الننذي ال يصن ّ بدونننه ن يقتضنني كونننه
» ( )5؛ أل ّن عمننوم املنزلننة ن كمننا ين ّ
للعامنة ومفن ك
خليفة له ؛ إذ من مناقل هارون أنّه كان خليفة ملوسى ووليّنا يف تندبري األمنر ورئيسنا ّ
الطاعة  ،ولو عا بعد ،لكان خليفة أيضا  ،بل كان لل الفة حين ذ أوىل.
حجننة يف
وإذ قنند صن ّنر بنفنني النبن ّنوة تكننون اإلمامننة هنني الباقيننة بعنند االسننتثناء والعن ّ
نام امل صننوص ّ
مام الباقي  ،كما ح ّقق يف لّه.

__________________
( « )1دمع البيان » .59 : 12
( )2الت ر (.4 : )22
( « )3دمع البيان »  22 : 12ن .21
( )4النساء (.59 : )4
( « )5مسند أاد بن حنبل » ، 321 : 1

 1424و ، 375
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 1532و ، 391

.1221

وكننون األخن ّنوة مننن املننناقل غننري قنناد ؛ إذ خننروج مننا هننو معلننوم اخلننروج ال ينننايف دخننول مننا لننيس
نيب حينث
كذلّ  ،مضنافا إىل أ ّن ا نديث يشنعر أب ّن عليّنا كنان قنابال للنب ّنوة لنو كاننة ممكننة بعند الن ّ
احتاج إىل نفيها.
ن بعند أن
قنال لعل ّني
نيب
وقد روي عن مسند أاد وصن ي الب ناري ومسنلم  :أ ّن الن ّ
 « :ال أرضننى أن ال أكننون
لننه
جعلننه خليفننة يف املدينننة عننند إرادة غننزوة تبننوك وقننال علن ّني
نيب بعدي؟ » (.)1
معّ » ن  « :أما ترضى أن تكون ّ
مين مبنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال ّ
درد النيابة يف حال ا يناة ملنا كنان
وال ريب أ ّن ذلّ أيضا ّ
يدل على املطلوب ؛ إذ لو كان املراد ّ
نيعم األقم ننان
لالسننتثناء املش ننتمل علننى ا ك ننم بعنند الوف نناة وجننه  ،م ننع أنّننه مل يعزل ننه إىل قمننان وفات ننه فن ّ
واألمور ؛ لعدم القول ابلفصل  ،بل ا اجة إىل اخلليفة بعد الوفاة أش ّد منه يف حال الغيبة.
واب مل ننة ف ين ننذ ال وج ننه إلنك ننار تن نواتر ذل ننّ ا ننديث كم ننا ص نندر ع ننن بع ننض األش ننقياء ؛ إذ

قطعي ابلتظافر لو مل يكن كذلّ ابلتواتر.
الفضل ما شهد به األعداء  ،مضافا إىل أنّه ّ
ومنع العموم من أف ش األغالجل ؛ ملكان االستثناء الذي هو حقيقنة يف املتّصنل النذي ال يصن ّ
مر.
بدونه كما ّ
و ّادعاء كون اإل ان على خالفه فاسد ؛ ملا سيأض إن شاء هللا.

ملا حاصر خيف بضعا وعشنرين ليلنة ،
النيب
[ ]3ومنها  :ما روي عن ا مهور أب عهم أ ّن ّ
ّ
وكانة الراية ألمري امل منني فل قنه رمند أعجنز ،عنن ا نرب  ،وخنرج مرحنب يتع ّنرك لل نرب  ،فندعا
رسنول هللا أاب بكنر فقنال لنه  « :خننذ الراينة » فأخنذها يف نع مننن املهناجرين فاجتهند ومل يغنن شنني ا
تعرك
ورجع منهزما ّ ،
فلما كان من الغد ّ

__________________
( )1تق ّدم يف الصف ة السابقة.

275

 « :جي وين بعل ّني » فقينل  :إنّنه أرمند
النيب
هلا عمر فسار قليال مثّ رجع جي ّ أص ابه  ،فقال ّ
بفرار »  )1( ،فجناءوا بعل ّني
 ،فقال  « :أرونيه  ،تروين رجال ّ
بب هللا ورسوله وببّه هللا ورسوله ليس ّ
فتفل يف يد ،ومس ها على عينه ورأسه ففئ  ،فأعطا ،الراية ففت هللا على يدينه وقتنل مرحبنا
مبا ذكر يقتضي بقرينة املقام على انتفاء ما ذكنر يف غنري، ،

لعلي
شّ أ ّن توصيفه
 ،وال ّ
ّ
فيكون هو األفضل  ،فيكون هو اإلمام.
بننني املهنناجرين
نيب
[ ]4ومنهةةا  :مننا روي عننن أنننس قننال  :ملنّنا كننان يننوم املباهلننة وآخننى النن ّ
وعلي واقف يرا ،ويعرمل مكاننه  ،ومل ين اخ بيننه وبنني أحند  ،فانصنرمل عل ّني ابكني العيننني
واألنصار ّ

فقال  « :ما فعل أبو ا سن؟ » قالوا  :انصرمل ابكي العينني.
النيب
 ،فافتقدّ ،
قال  « :اي بالل اذهب فأتين به » فمضى إليه قد دخل منزله ابكني العيننني  ،فقالنة فاطمنة :
نيب منع املهناجرين واألنصنار وأ واقنف ينراين
« ما يبكيّ ال أبكى هللا عينينّ؟ » قنال  « :آخنى الن ّ

أخنرك لنفسنه »  ،فقنال
ويعرمل مكاين مل ي اخ بيين وبني أحد »  ،قالة  « :ال بزنّ هللا لعلّه إّّننا ّ
قنال لنه  « :منا يبكينّ اي أاب ا سنن؟ » قنال « :
نيب
نيب  ،فنأتى الن ّ
علي  ،أجب الن ّ
بالل  :اي ّ
آخيننة بننني املهنناجرين واألنصننار اي رسننول هللا  ،وأ واقننف تنراين وتعننرمل مكنناين ومل تن اخ بيننين وبننني
أخرتننّ لنفسنني أال يسن ّنرك أن تكننون أخننا نبيّننّ؟ » قننال  « :بلننى اي رسننول
أحنند »  ،قننال  « :إّّنننا ّ

أن يل بذلّ؟ ».
هللا ّ
مين وأ منه إالّ أنّنه مبنزلنة هنارون منن موسنى ،
اللهم إ ّن هذا ّ
فأخذ بيد ،فأرقا ،املنف  ،فقال ّ « :
() 2
نن
نن ب ّ
علي قرير العني فأتبعنه عمنر  ،فقنال  :ب ّ
علي موال ، » ،فانصرمل ّ
أال من كنة موال ،فهذا ّ
كل مسلم (.)3
اي أاب ا سن أصب ة موالي وموىل ّ

__________________
( « )1مسند أاد بن حنبل »  771 ، 214 : 1؛ « سنن ابن ماجه »  ، 117 ، 43 : 1املق ّدمة.
( « )2مناق ننب آل أيب طال ننب »  211 : 2و  213؛ « عم نندة عي ننون صن ن ا األخب ننار » الب ننن البطري ننق ، 215 : 1
الفصل  229 ، 19ن  271؛ « ا امع الص ي »  ، 232 : 5كتاب املناقب .3722 ،
( « )3رين بغداد » .292 : 1
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تدل على األفضليّة فيكون هو اإلمام.
وال شبهة أ ّن امل اخاة سيّما على الوجه املذكور ّ
نب
النيب
اللهم ائتنين أبح ّ
أض بطائر  ،فقال ّ « :
[ ]5ومنها  :ما روي عن ا مهور كافّة أ ّن ّ
نيب
علي ّ
خلقّ ّ
فدق البناب  ،فقنال أننس بنن مالنّ  :إ ّن الن ّ
إيل كل معي من هذا الطائر » فجاء ّ

البنناب  ،فقننال
ندق علنني
نيب
كمننا قننال ّأوال  ،فن ّ
علننى حاجننة  ،فرجننع  ،مثّ قننال النن ّ
كمنا قنال يف األولينني
نيب
النيب
على حاجة؟ فرجنع  ،مثّ قنال الن ّ
أنس  :أومل أقل لّ  :إ ّن ّ
ن وقند قنال لنه أننس  :إنّنه علنى
نيب
علي
ّ
فدق الباب أش ّد من األولينني فسنمعه الن ّ
 ،فجاء ّ
حاجننة ن فننأذن لننه ابلنندخول فقننال  « :اي علن ّني  ،مننا أبطننأك عن ّنين؟ » قننال  « :ج ننة فن ّ
نردين أنننس مثّ
فردين » فقال  « :اي أننس منا النّ علنى هنذا؟ » فقنال  :رجنوت أن يكنون
فردين مثّ ج ة ّ
جة ّ
الدعاء ألحد من األنصار  ،فقال  « :اي أنس أو يف األنصار خري منن عل ّني؟ أو يف األنصنار أفضنل
() 1
أحب اخللق إىل رسول هللا أو إىل هللا ن على نس ة « إلينّ » مكنان
علي ّ
علي؟ » ف ذا كان ّ
من ّ

إيل » ن كان أفضل فيكون هو اإلمام.
« ّ
علي يوم اخلندق خري من عبادة الثقلني » (.)2
النيب
 « :لضربة ّ
[ ]6ومنها  :قول ّ
ووجهه  :أ ّن ضربته يوم ذ كانة سببا الست كام أمر الدين.
أم ن ننر أصن ن ن ابه أبن يسن ن نلّموا عل ن ننى عل ن ن ّني
[ ]7ومنه ة ةةا  :م ن ننا روي ع ن ننن ا مه ن ننور م ن ننن أنّن ننه
احملجلننني » ( ، )3وقننال :
إبمننرة املن منني وقننال  « :إننّنه سننيّد املسننلمني وإمننام املتّقننني وقائنند الغن ّنر ّ
() 4
ويل كن ّنل من من وم منننة
ويل كن ّنل من من بعنندي »  ،وقننال  « :إ ّن عليّننا من ّنين وأ منننه  ،وهننو ّ
« هننذا ّ
() 5
كل ذلّ دليل على املطلوب.
» ،و ّ
__________________
( « )1ا امع الص ي »  232 : 5ن  ، 237كتاب املناقب  ،ابب ، 21
 124ن .172
( « )2التفسري الكبري »  231 : 11ذيل ا ية  3من سورة القدر.
( « )3املناقب » البن املغاقيل .142 ، 131 :
( )4املصدر السابق .272 ، 211 :
( )5املصدر السابق  227 :ن .272 ، 221
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 3721؛ « املناقب » البنن املغناقيل » :

إين رك ف ننيكم الثقل ننني م ننا إن
نيب
ّ «:
[ ]8ومنهة ةا  :م ننا روي ع ننن ا مه ننور م ننن ق ننول الن ن ّ
علي ا وك » (.)1
ّ
مسكتم به لن تضلّوا  :كتاب هللا وع ض أهل بييت  ،ولن يف قا ح ّ يردا ّ
() 2
وقننال  « :مثننل أهننل بيننيت فننيكم مثننل سننفينة نننو مننن ركبهننا جنننا ومننن ختلّننف عنهننا غننرق » ،
فيكننون واجننب الطاعننة علننى الكن ّنل  ،فيكننون

التمسننّ بقننول أهننل بيتننه وسننيّدهم علن ّني
فيجننب ّ
هو اإلمام دون غري ،من الص ابة.
إين رأينة امسنّ مقنرو
أنّه قنال لعل ّني
النيب
 « :اي عل ّني ّ ،
[ ]9ومنها  :ما روي عن ّ
إين ملا بلغة بية املقدس يف معراجي إىل السنماء وجندت
يف ثالثة ( )3مواطن فأنسة ابلنظر إليه :
ّ
ّ
علننى صن ر ا  :ال إلننه إالّ هللا ّمنند رسننول هللا  ،أيّدتننه بننوقير ،ونصنرته بننوقير ، ،فقلننة فئيننل  :مننن
علي بن أيب طالب.
وقيري؟ فقال ّ :
إين أ هللا ال إلننه إالّ أ وحنندي ّمنند
فلمننا انتهيننة إىل سنندرة املنتهننى وجنندت مكتننواب عليهننا ّ :
ّ

صفوض من خلقي  ،أيّدته بوقير ،ونصنرته بنوقير ، ،فقلنة فئينل  :منن وقينري؟ فقنال  :عل ّني بنن أيب
طالب .
رب العناملني ج ّنل جاللنه فوجندت مكتنواب علنى قوائمنه :
فلما جاوقت السدرة انتهية إىل عنر ّ
ّ
() 4
إين أ هللا ال إله إالّ أ وحدي ّمد حبييب  ،أيّدته بوقير ،ونصرته بوقير. » ،
ّ
إىل غري ذلّ من األخبار املفيدة بتظافرها القطع مبا هو املقصود من خالفة عل ّني بنن أيب طالنب
مضننافا إىل األدلّننة املسننتنبطة مننن أحوالننه الدالّننة علننى إمامتننه وخالفتننه
بننال فصننل للرسننول
بال فصل.

__________________
( )1املصدر السابق .211 ، 214 :
( )2املصدر السابق  173 ، 149 ، 141 :و .175
( )3يف املصدر  « :أربعة ».
( « )4اخلصال »  ، 227 :ابب األربعة .22 ،
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فصل [ : ]3يف األعلميّ
علي بن أيب طالب كان أعلم أهل عصر ،يف األحكام واألداين واألحوال وغريها.
مبع أ ّن ّ
؛ لكوننه يف غاينة النذكاء والفطننة  ،شنديد
كان أعلم الناس بعد رسنول هللا
واملراد أنّه

ا نرص علنى الننتعلّم  ،والقم رسنول هللا الننذي هنو أكمننل النناس وأوالهنم تعليمننا لنيال وذننارا منن صننغر،
وإذا كان القائل كامال والفاعل ّمنا يكنون التنأثري بنال نقصنان كمنا قنال
إىل قمان وفاة الرسول
() 1
وعلي اباا » (.)2
العلم
مدينة
أ
«
و
،
علي »
ّ
 « :أقضاكم ّ
ُُ

ٌ

وقال حني نزل ِو ِ َعيِهالا أذ ٌن وا َعيِالة ( « : )3الله ّنم اجعلهنا أذن [ عل ّني ] ( )5( ، » )4وقنال
 « :ما نسية بعد ذلّ شي ا » (.)2
كل ابب ألف ابب » (.)7
وقال
 « :علّمين رسول هللا ألف ابب من العلم وانفت يل من ّ
 « :لننو شن ة ألوقننرت سنبعني بعنريا منن تفسننري لرنيم ن أو ن فاةننة
وقنال

الكتاب » ( )1على اختالمل نسن الكتاب.
__________________
( « )1مناقب آل أيب طالب »  ، 41 : 2فصل يف املسابقة ابلعلم.
( « )2املناقب » البن املغاقيل .121 ، 112 :
( )3ا اقّة (.12 : )29
( )4الزايدة أثبتناها من املصدر.
( « )5دمع البيان »  ، 127 : 12ذيل ا ية  12من سورة ا اقّة (.)29
( « )2التفسري الكبري »  ، 127 : 32ذيل ا ية  12من سورة ا اقّة (.)29
( « )7بصائر الدرجات »  323 :ن .324
( « )1مناقب آل أيب طالب »  ، 53 : 2يف املسابقة ابلعلم.
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قننال  « :أعلننم ّأمننيت بعنندي علن ّني بننن أيب طالننب » ( ، )1وقننال  « :قسننمة
وعننن الرسننول
علي تسعة وللناس جزء واحد » (.)2
ا كمة على عشرة أجزاء فأعطي ّ
فتعجننب مننن فصنناحته  ،وقننال  :لننو أنّننّ تعلّمننة
وقنند نقننل أ ّن عاملننا مننن اليهننود من ّنر بننه
ّ

 « :ما تعين ابلفلسنفة؟ ألنيس منن اعتندل
الفلسفة  ،لكان يكون منّ شأن من شأن  ،فقال
طباعنه صننفا مزاجننه  ،ومننن صننفا مزاجنه قننوي أثننر النننفس فيننه  ،ومننن قنوي أثننر النننفس فيننه مسننا إىل مننا
يرتقينه ومنن مسنا إىل مننا يرتقينه فقند ختلّننق ابألخنالق النفسنانيّة  ،ومنن ختلّننق ابألخنالق النفسنانيّة فقنند
صننار موجننودا مبننا هننو إنسننان دون أن يكننون موجننودا مبننا هننو حي نوان  ،فقنند دخننل يف ابب امللكنني
الصنوري ولنيس لنه غنري هنذ ،الغاينة » ( ، )3فنزادت حنرية اليهنودي فقنال  :هللا أكنف اي بنن أيب طالننب
فقد نطقة ابلفلسفة يعا اذ ،الكلمات رضي هللا عنّ.
ّ :أما الن و فهو واضعه (.)4
بل يع العلوم مستفادة منه

ومنا لغنريهم أيضنا كنذلّ ؛ ملنا
وأما الفقه فما لإلماميّة بنل لقاطبنة الشنيعة يكنون منتهينا إلينه
ّ
قيننل مننن أ ّن أانند بننن حنبننل أخننذ ،مننن الشننافعي  ،وهننو مننن أيب حنيفننة  ،وهننو مننن الصننادق  ،وال
وأ ّن مالكنا أخنذ ،منن ربيعنة النراقي وهنو منن عكرمنة وهنو منن عبند
شبهة أ ّن علنم الصنادق مننه
هللا بن عبّاس وهو منه .
العامنة بنل كن ّنل الشنيعة أخنذوا منننه  ،واملعتزلنة انتسنبوا إىل واصننل بنن عطناء وهننو
ّ
وأمةا الكةالم فن ّن ّ
تلميننذ أيب هاشننم عبنند هللا بننن ّمنند بننن ا نفيّننة  ،وهننو تلميننذ أبيننه  ،وهننو تلميننذ علن ّني واألشننعريّة
علي بن أيب بشر األشعري  ،وهو تلميذ أيب علي ا بائي وهنو شنين منن مشناين
تالمذة أيب ا سن ّ

املعتزلة .كذا قيل.
وال ب ّد من دفع ما يرد من أ ّن املذهبني األخريين فاسدان  ،فكيف يص ّ كوذما

__________________
( )1املصدر السابق .42 :
( )2املصدر السابق .42 :
( « )3الصراجل املستقيم »  ، 213 : 1الفصل .11
( « )4اخلصائص »  329 : 3ن .312
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أ ّن إرادة ا ن ّنق علّننة بعينندة ل فعننال وإرادة
مسننتندي الن إىل منبننع ا ن ّنق أب ّن ا ن ّنق الصننادر منننه
العبد علّة قريبة هلا ووقون الفعل موقومل عليهما  ،كمنا أخنف الصنادق منن أهنل البينة حينث قنال :
() 1
قصننروا فقصننروا النظننر علننى العلّننة
« ال جننف وال تفننويض بننل أمننر بننني األمنرين »  .ولكننن األشننعريّة ّ

قصنروا فقصنروا النظنر علنى العلّنة القريبنة  ،فقنالوا ابلتفنويض فالتقصنري
البعيدة فقالوا اب نف  ،واملعتزلنة ّ
من القابل بل ال من الفاعل.
التصومل إليه .
ومثل ذلّ انتساب علم الطريقة وهو علم ّ
وأمةةا علةةم التفسةةري ف ليننه منسننوب ؛ أل ّن ابننن عبّنناس كننان تلميننذ ،فيننه كمننا روي عنننه أنّننه قننال :
ّ
ْ

الرْح َّ
هلل َّ
الر َح َيم من ّأول الليل إىل آخر.)2( ،
ح ّدثين أمري امل منني يف تفسري الباء من ِمْسِب ا َ
َ
وأمةا علةم الفصةاح فهنو منبعنه حن ّ قينل يف كالمنه  :إنّنه فنوق كنالم امل لنوق ودون كنالم اخلننالق.
ّ
ويشهد عليه ذج البالغة وغريها.

ويدل على أعلميّته ما حكي أ ّن عمر قال يف اثننني وسنبعني موضنعا  « :لنو ال عل ّني هللنّ عمنر
ّ
() 3
عننن القضنناء ابلباطننل الننذي
رد ،علن ّني
العامننة بعنند أن ّ
»  ،كمننا هننو مسننطور يف بعننض كتننب ّ
أراد ،أن يفعله جهال ولعلّه ستأض إىل بعضها اإلشارة.
يدل عليه أنّه جاء إليه ش صنان كنان منع أحندمها مخسنة أرغفنة ومنع ا خنر ثالثنة  ،فجلسنا
وممّا ّ
فلما فرغوا رمى هلما مثانية دراهم فطلنب صناحب األكثنر مخسنة
كالن فجاءمها لث وشاركهما ّ ،
فقنال  « :قند أنصنفّ » فقنال  :اي أمنري
فأأ عليه صاحب األق ّنل فت اصنما ورجعنا إىل عل ّني
املن منني  ،إ ّن ح ّقني أكثننر وأ أرينند من ّنر ا ن ّنق  ،فقننال  « :إذا كننان كننذلّ ف ننذ درمهننا واحنندا وأعطننه

الباقي » (.)4

__________________
( « )1التوحيد »  222 :ابب أمساء هللا تعاىل .12 ،
( « )2كشف اليقني » .59 :
( « )3مناقب آل أيب طالب »  423 : 2ن .425
( « )4الصواعق احملرقة »  ، 129 :ابختالمل.
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وأننّنه واقننع مالكننان جاريننة هلمننا جهننال يف طهننر واحنند ف ملننة فأشننكل ا ننال ف افعننا إليننه
وقال  « :ا مد هلل الذي جعنل فيننا أهنل البينة منن يقضني
فصوبه رسول هللا
ف كم ابلقرعة ّ
على سنن داود » ( )1يعين القضاء ابإلهلام.
وأننّنه ركبننة جاريننة جاريننة أخننرى فن سننتها
() 4
() 3
.
النيب
على الناخسة والقامصة
ّ
وصوبه ّ
وأنّه قتلة بقرة اارا ف افع املالكان إىل أيب بكر فقال  :ايمة قتلة ايمة ال شنيء علنى ّرانا ،
فقنال  « :إن كاننة البقنرة دخلنة
مثّ مضيا إىل عمر فقضى بنذلّ أيضنا  ،مثّ مضنيا إىل عل ّني
() 2

لثننة فوقعننة الراكبننة فماتننة فقضننى بثلثنني ديتهننا

عل ننى ا م ننار يف منام ننه فعل ننى ّرا ننا قيم ننة ا م ننار لص نناحبه  ،وإن ك ننان ا م ننار دخ ننل عل ننى البق ننرة يف
نيب  « :لقنند قضننى علن ّني بننن أيب طالننب بينكمننا
مأمنهننا فقتلتننه فننال غننرر علننى صنناحبها » فقننال النن ّ
وجل (.)5
بقضاء هللا ّ
عز ّ

إين تعيّشنة يف نع يعتقندون
وأنّه جيء بشارب اخلمر إىل أيب بكر فأمر ي ّد ، ،فقنال الرجنل ّ :
يلّية الشراب  ،ومل أكن عاملا يرمته  ،فت ّري أبو بكر فأرشند ،بعنض األصن اب إىل عل ّني  ،فأرسنل
 « :ق ننل أليب بك ننر  :أرس ننل م ننع الش ننارب رجل ننني إىل د ننالس امله نناجرين
 :فق ننال
إلي ننه
األول حن ّد الرجننل وإالّ
واألنصنار هنل قننرئ علينه آيننة ةنر اخلمننر أو أخنف بنه أم ال؟ فن ن شنهدا علننى ّ
فال » ( )2ففعل فكان الرجل صادقا يف دعوا ،فنجا عن ا ّد الذي مل يكن مشروعا.
إين احتلمة على ّأمّ فت اصما  ،فأمر أبو بكر اب ّد فقيل
وأنّه قال رجل خر ّ

__________________

يف اليمن.

علي
( « )1اإلرشاد » للمفيد  ، 195 : 1قضاء ّ
( )2وسة مبع غرقت جنبها أو م ّخرها بعود أو هو.،
( )3القامصة  :النافرة الضاربة برجلها .انظر « لسان العرب »  « ، 17 : 7قمص ».
( « )4اإلرشاد » للمفيد .192 : 1
( )5املصدر السابق .191 :
( « )2يار األنوار » .73 ، 291 : 42 ،
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فق ننال  « :الن ننوم كالظ ن ّنل ف ن ن أرادوا أق نناموا
التأم ننل فت ن ّنري  ،فرجع نوا إىل عل ن ّني
ل ننه  :ال ب ن ّد م ننن ّ
الرجننل يف الشننمس وح ن ّدوا علننى ظلّننه ولكننن ال ب ن ّد مننن دينند الرجننل ل ن الّ يعننود إىل مثننل ذلننّ مننن
اإليذاء » ( ، )1وإىل غري ذلّ من القضااي.
وأننّنه جننيء بقاتننل ولنند شن ص إىل عمننر فدفعننه إىل وارثننه فضنربو ،إىل أن قعمنوا أننّنه قتننل  ،ولكنّننه
مننا م نات فبع نند ص ن ّ ته خ ننرج مننن بيت ننه فج نناءوا ب ننه إىل عم ننر  ،فننأمر بقتل ننه فأرس ننل القات ننل إىل عل ن ّني
 « :كمننا أ ّن لننّ عليننه ح ّقننا
عمننر  ،فسننأل ال نوارث ضننيان دم ولنند ، ،فقننال
فمنننع
حق الضرب وا ر  ،فاصف ح ّ يضربّ وجيرحنّ  ،فن ذا صنرت صن ي ا فاقتلنه
كذلّ له عليّ ّ
»  ،فعفنا النوارث وصناذ ح ّقنه منع ح ّنق القاتننل  ،فقنال عمنر  :ا مند هلل أرسنلكم أهنل البينة هلدايننة
علي هللّ عمر (.)2
الناس  ،لو ال ّ
ٌ
لقولننه تعنناىل ِ :وال ِال ُ
واز ِر َو ْز ِر
وأننّنه أمننر عمننر بننرجم ا املننة مننن الننزن فمنعننه علن ّني
الزر َ
َ

ُ ْ
أخرى

فلمنا وضنعته
 ،وقال
 « :اصف ح ّ تضع ا منل ووجند منن يكفلنه فار هنا » ّ ،
علي هللّ عمر » (.)4
ماتة وملّا أخف عمر بذلّ  ،قال  « :لو ال ّ
لقولنه تعناىل :
وأ ّن عمر أمر برجم امرأة سافر قوجها  ،وولدت بعد ستّة أشهر فمنعه عل ّني
ُُ ِ ُ ِ ِ ْ ُ ْ
ِْ
ُ ُ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ َّ ِ ْ ِ ْ
ُُِْ
ِّي ( ، )5فرضني الرجنل
ل
م
اك
ِّي
ِوْحله ِو َفصاَل ثمثون شهرا ِوال َ
وادلات ير َضع أوالده حول َ َ َ
() 3

علي هللّ عمر (.)2
واملرأة فقال عمر  :لو ال ّ
األول وجلنند الثنناين ورجننم
وأننّنه أمننر عمننر لنند مخسننة رجننال وامنرأة فمنعننه علن ّني
فننأمر بقتننل ّ
الثالث ونصف ا ّد على الرابع وثالث لطمات على اخلامس  ،فت ّري

__________________
( « )1علل الشرائع »  ، 224 : 2الباب .333

يف عهد عمر.

( « )2مناقب آل أيب طالب »  ، 421 : 2يف ذكر قضااي،
( )3اإلسراء ( 15 : )17؛ فاطر (.11 : )35
( « )4مناقب آل أيب طالب » .424 : 2
( )5البقرة (.233 : )2
( « )2مناقب آل أيب طالب »  427 : 2؛ « إرشاد القلوب » للديلمي .213 : 2
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نودي وقند أفسند يف ديننه فيجنب قتلنه
علي عن السبب فقال
 :إ ّن ّ
األول يه ّ
عمر فسأل الناس ّ
 ،والثاين قان فيجب جلد ، ،والثالث صن فيجنب ر نه  ،والرابنع عبند فينتصنف حن ّد ، ،واخلنامس
() 1
علي هللّ عمر.
ال
لو
:
عمر
فقال
،
دنون فيجب وديبه
ّ
إىل غري ذلّ من القضااي.
وأننّنه أرسننل يف عهنند عثمننان جننر ولنند ،وعبنند ،إىل الكوفننة للتجننارة وكننا متشننااني سننّا وشننكال
نادعى العبند منن شن ّدة اخلندمات كوننه منوىل  ،ف افعنا إىل ا ّكنام فت ّنريوا  ،فجناء إىل عل ّني
وقامة  ،ف ّ
ف ننأمر قنن نفا أن يعم ننل روقنت ننني يف ج نندار ففع ننل  ،ف ننأمر املت اص ننمني أن هرج ننا رءوس ننهما م ننن

فلمننا حن ّنرك السننيف جن ّنر العبنند رأسننه إىل العقننب
الننروقنتني ففعننال  ،فننأمر قن نفا بضننرب عنننق العبنند ّ ،
() 2
العبد ملا فعل.
فأدب
فامتاق من املوىل ّ
وأنّه جاء رجل من الروم إىل معاوية فسأله عن أشياء  ،منها عن شيء ال شيء فت ّنري  ،فأرسنل

قننائال لقائنند : ،إ ّن مثنننه شننيء ال شننيء
مبشنناورة عمننرو بننن العنناص فرسننا إىل جنننود اإلمننام علن ّني
متمسنكا
إذا س ل بكم الفرس فأمر
قنفا بشراء الفرس وإراءة السراب ُلصاحبه عند الضن ى ؛ ّ
ِ
ِ
ِ ْ ِ ُ ُ َّ ْ ُ
َاء ِح ََّّت إذا ِ
آن ُ
جاء ُه ل ْم َن ْد ُه ِشاليْئا ( ، )3فنتعلّم معاوينة فأسنكة
بقولنه تعناىل ُ :يسبه الظِ
َ
وتفوقننه فيننه علننى غننري، ،
السننائل بننل ملننّ الننروم .وهننو ذلننّ مننن القضننااي الدالّننة علننى كمننال علمننه ّ
املستلزمة ل فضليّة املقتضية لل الفة واإلمامة.
نيب حن ّ طلّننق النندنيا ثننال وقننال  « :اي دنيننا إليننّ عن ّنين أيب
ومنهةةا  :أننّنه كننان أقهنند الننناس بعنند النن ّ
تشوقة؟  ،هيهات هيهات غ ّنري غنريي  ،ال حاجنة يل فينّ  ،قند طلّقتنّ ثنال ال
إيل ّ
ّ
تعرضة أم ّ
() 4

رجعة فيّ  :فعيشّ قصري وخطرك يسري وأملّ حقري  ،آ ،آ ،من

__________________
( « )1الكايف »  ، 225 : 7ابب النوادر  22 ،؛ « ذيب األحكام » .111 ، 52 : 12
( « )2الكايف »  ، 425 : 7ابب النوادر  1 ،؛ « ذيب األحكام »  327 : 2ن .151 ، 321
( )3النور (.39 : )24
( « )4مناقب آل أيب طالب »  425 : 2ن .422
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قلّة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظم املورد » (.)1
وعننن بعننض الننرواايت « وخشننونة املضننجع » ( .)2مننع قدرتننه عليهننا التّسننان أبوااننا عليننه  ،وكننان
قوته جريش الشعري  ،وكان هتمه ل الّ يضع [ أحد ] فيه إداما  ،وكان يلبس خشنن الثيناب  ،وكنان

وقل أن تدم ف ن فعنل فبناملل أو اخل ّنل  ،فن ن ترقّنى فنبنات األرك وإن ترقّنى فبلن
نعله من ليف ّ ،
 ،وكان ال كل الل م إالّ قليال  ،ويقول  « :ال جتعلوا بطونكم مقابر ا يوا ت » (.)3
ومنه ةةا  :أنّننه ك ننان أعب نند الن نناس  ،وك ننان ال يلتف ننة إىل غ ننري هللا ح ننني العب ننادة ح ن ّ اس ننت رج م ننن
جسند ،حالننة الصنالة النصننل الننذي مل يكنن إخراجننه قبلهننا ممكننا  ،وكننان يصنلّي يف ذنار ،وليلتننه ألننف

ركعة  ،ومل هل يف صالة الليل ح ّ يف ليلنة اهلرينر  ،وعتنق ألنف عبند بكسنبه  ،وكنان يرقنب الشنمس
يف حربننه فقيننل لننه  :مننا ذا تصنننع؟ فقننال  « :أنظننر إىل الننزوال ألص نلّي » فقيننل  :يف هننذا الوقننة؟!
فقال  « :إّّنا نقاتلهم على الصالة » (.)4
وروي أ ّن جبهته صارت كركبة البعري لطول سجود.،
أن ال يضنرب علنى ابنن ملجنم أكثنر منن
ومنها  :كان أحلم النناس حن ّ أوصنى إىل ا سنن
 ،وعفننا عننن كثننري مننن أعدائننه  ،وملننا حننارب معاويننة
ضنربة  ،ويعطنني مننن املأكننل مننا كننان كننل
ّ
فلما اشت ّد عطنش أصن ابه انل علنيهم وف ّنرقهم
سبق أص اب معاوية إىل الشريعة فمنعوا من املاء ّ ،
وهننزمهم وملننّ الش نريعة  ،فننأراد أص ن ابه أن يفعل نوا ذلننّ اننم  ،وقننال  « :افس ن وا هلننم عننن بعننض
الشريعة » (.)5
ومنها  :أنّه كان أشجع الناس  ،وبسيفه ثبتة قواعد اإلسالم  ،وما اذزم يف موطن

__________________
( « )1ذج البالغة »  ، 222 :الرقم .77
( « )2يار األنوار » .21 ، 345 : 42
( « )3شر ذج البالغة »  ،البن أيب ا ديد .22 : 1
( « )4إرشاد القلوب » للديلمي .217 : 2
( « )5يار األنوار » .145 : 41
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ق ّ  .وقند نقنل عنن صعصنعة يف جنواب معاوينة أنّنه قنال  :إنّنه كنان فيننا كأحند كنل معننا ويشنرب
وجييبنننا إىل مننا ننندعو  ،وكننان يف غايننة التواضننع ومننع ذلننّ كنّننا ذابننه مهابننة األمننري املربننوجل للسننيّامل
الواقف على رأسه .وورد فينه  « :أنّنه إذا عنال قن ّد وإذا وسن قن ّ » و ارابتنه النيت ننزل يف بعضنها «

والعادايت ».
ومنها  :قلع [ ابب ] خيف وغري ،ممّا ال إكن أن يصدر من غري ، ،وال ينكر ،نالف وموافق.
ومنها  :إخبار ،ابلغيب ولو قبل ة ّققه  ،ك خبار ،أبنّه يقتل يف شهر رمضنان  ،وإخبنار ،بقتنل ذي
الثدية ؛ ملا مل جيد ،أص ابه بني القتلى فتف ّ صنوا فكنان كنذلّ  ،وإخبنار ،بعندم عبنور أهنل النهنروان
ّ
مرتني وكان كذلّ  ،وإخبار ،مبلنّ بنين العبّناس وأخنذ الن ك امللنّ مننهم
ابلعبور
ابه
أص
 ،ملا أخف،
ّ
ّ
 ،وهو ذلّ من املغيّبات.
ومنها  :أنّه كان مستجاب الدعوة .روي أنّه دعا على قيد بن أرقم ابلعمى فعمي.

مرتني :
ومنها  :رجون الشمس له ّ
وتوسند ف نذ أمنري املن منني  ،فلنم يرفنع رأسنه
النيب
حني ّ
تغشنا ،النوحي ّ
إحدامها  :يف قمن ّ
قننال لننه « :
نيب
ح ن ّ غابننة الشننمس فص نلّى علن ّني
العصننر ابإلإنناء ّ ،
فلمننا اسننتيقن النن ّ
يرد عليّ  ،لتصلّي العصر قائما » (.)1
سل هللا ّ
ح ننني أراد أن يع ننف الفن نرات بباب ننل واش ننتغل كث ننري م ننن أصن ن ابه بتعب ننري
واألخ ننرى  :بع نند،
دو ّااننم .وص نلّى بنفسننه يف طائفننة مننن أص ن ابه العصننر  ،وفاتننة كث نريا منننهم  ،فتكلّم نوا يف ذلننّ ،
() 2
فردت.
رد الشمس ّ
فسأل هللا ّ

ومنها  :أنّه كنان أسن ى النناس كمنا يشنهد علينه منا سنبق منن بينان شنأن ننزول سنورة
ِِ ْ ْ
َّ ِ ُّ ُ
ك ُم ُ
اهلل .)4( ...
سان ( ، )3وآية َإنِا و َِل
اْلن َ
لَع َ
__________________
( « )1مناقب آل أيب طالب » .317 : 2
( « )2إرشاد القلوب » للديلمي  227 : 2ن .221
( )3اإلنسان (.1 : )72
( )4املائدة (.55 : )5
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ِ ْ ِ
هالل أىت

أب عهننا  ،ومل يبلننغ
نيب
ومنهةةا  :أننّنه كننان أفضننل ؛ لكثننرة جهنناد ،وعظننم بالئننه يف وقننائع النن ّ
أحنند درجتننه يف غننزوة بنندر  ،حيننث قتننل بنفسننه نصننف املشننركني  ،وقتننل النصننف ا خننر غننري ،مننن
املسلمني وثالثنة آالمل منن املالئكنة املس ّنومني  ،ويف غنزوة أحند حينث قتنل تسنعة نفنر منن أصن اب

الرايننة واحنندا بعنند واحنند  ،فنناذزم املشننركون  ،واشننتغل املسننلمون ابلغنننائم  ،ف مننل خالنند بننن الولينند
فضربو ،ابلسيومل والرما وا جر حن ّ غشني علينه  ،فناذزم النناس عننه
النيب
أبص ابه على ّ
إليه بعد إفاقته وقال لنه  « :اكفنين هن الء » ( ، )1فهنزمهم عننه
النيب
علي
فينظر ّ
سوى ّ
فكان أكثر املقتولني منه.
ويف يننوم األحنزاب حيننث قتننل عمننرو بننن عبنند ود وأحكننم بنيننان اإلإننان  ،وغننري ذلننّ مننن الوقننائع
ِ َّ ِ
الل ُ
اهلل ال ْ ُِجاهالدي ِ
أفضنل ؛ لقولنه تعناىل  :فض
املأثورة والغنزوات املشنهورة  ،فيكنون عل ّني
َ َ
ْ ُِِْ ْ ِِ ْ
ُ
ِْ
ِ ِ
ِ
ِ
() 2
فيكنون هنو اإلمنام ال غنري ،؛ لقنب تنرجي املفضنول
بَأموال َ َهم وأنف َس َهم لَع القا َع َدي درجالة

ن مثنل عيسنى حينث أبغضنه اليهنود  ،وقنال
النيب
وا اهل  ،ولكن مثله
ن كما روي عن ّ
 ،والنواصننب
النصننارى يف ح ّقننه مننا لننيس ح نرّاي لننه مننن كونننه إهلننا ( ، )3ف ن ّن الغننالة قننالوا إبهليّتننه
ن كمننا روي عنننه ن  « :النندهر أننزلين أننزلين
العامننة خننذلو ،؛ وهلننذا قننال
أبغضننو ، ،وغننريهم مننن ّ
ح ّ قيل  :معاوية وعلي » ( .)4ونعم ما حكي عن الشافعي من أنّه قال :
أ عب ن ن ن ن ن نند لفن ن ن ن ن ن ن أن ن ن ن ن ن ننزل في ن ن ن ن ن ننه ه ن ن ن ن ن ننل أت ن ن ن ن ن ننى

إىل من ن ن ن ن ن ن ن ن أكتم ن ن ن ن ن ن ن ننه أكتم ن ن ن ن ن ن ن ننه إىل من ن ن ن ن ن ن ن ن

ويكل لسان القلم عن
واب ملة إن أرد بيان أوصافه يعجز اللسان عن تقريرها ّ

__________________
( « )1اإلرشاد » للمفيد  12 : 1؛ « كشف املراد » .312 :
( )2النساء (.95 : )4
( « )3ذج ا ّق وكشف الصدق »  219 :؛ « الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 319 : 5الرقم .1329
( )4انظر يف هذا املع  « :يار األنوار » .17 : 33
( « )5روضة الواعظني »  ، 131 : 2دلس يف ذكر فضائل أمري امل منني.
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() 5

حسناب
النيب
أنّه قال  « :ولو أ ّن الرايك أقالم والب ر مداد وا ّنن ّ
ةريرها  ،كما روي عن ّ
» ( ، )1وهننن ال نثننين ثننناء عليننه وهننو
واإلنننس كتّنناب مننا أحص نوا فضننائل علن ّني بننن أيب طالننب
 « :يننع مننا يف الكتننب السننماوية يف القننرآن ،
نروي عنننه
كمننا أثن علننى نفسننه بقولننه املن ّ
و يننع مننا يف القننرآن يف الفاةننة  ،و يننع مننا يف الفاةننة يف بسننم هللا  ،و يننع مننا يف بسننم هللا يف ابء
بسم هللا  ،و يع ما يف ابء بسم هللا يف نقطة الباء وأ النقطة » (.)2
األول  ،أ آيننة ا بّننار  ،أ حقيقننة
وقنند ينسننب إليننه
أننّنه قننال  « :أ آدم األ ّول  ،أ نننو ّ
مفجنر العينون  ،أ دنري األذنار ن إىل أن قنال ن
األسرار  ،أ مورق األشجار  ،أ مونع الثمار  ،أ ّ

 :أ األمسنناء ا سن الننيت أمننر هللا أن ينندعى اننا  ،أ ذلننّ النننور الننذي اقتبسننه موسننى مننن اهلنندى ،
أ صاحب الصور  ،أ نرج من يف القبور  ،أ صاحب يوم النشنور  ،أ صناحب ننو ومنجينه ،
ريب » ( ، )3وقننال  « :أ الننذي ال
أ صنناحب أينّنوب املبتلننى وشننافيه  ،أ أقمننة السننماوات أبمننر ّ

إيل » (.)4
يتب ّدل القول ّ
لدي  ،وحساب اخللق ّ
وقننال  « :أ أقننيم القيامننة  ،أ مقننيم السنناعة  ،أ الواجننب لننه مننن هللا الطاعننة  ،أ ا نني الّننذي
أمننوت وإذا مننة مل أمننة  ،أ سن ّنر هللا امل ننزون  ،أ العننامل مبننا كننان ومننا يكننون  ،أ صننالة امل ن منني
األول وا خنر  ،أ صناحب املناقنب واملفناخر
وصيامهم  ،أ منوالهم وإمنامهم  ،أ صناحب النشنر ّ

األول  ،أ
 ،أ ص نناحب الكواك ننب  ،أ ع ننذاب الواج ننب  ،أ مهل ننّ ا ب ننابرة األوىل  ،أ مزي ننل ّ
صنناحب ال نزالقل والرجننف  ،أ صنناحب الكسننومل واخلسننومل ن إىل أن قننال ن  :أ الطننور  ،أ
الكتاب املسطور  ،أ البية املعمور  ،أ الذي بيد ،مفاتي ا نان ومقاليد الننريان  ،أ منع رسنول
يف األرك والس ننماء  ،أ املسن نني حين ننث ال رو يت ن ن ّنرك وال نفن ننس تن ننن ّفس غن ننريي  ،أ
هللا
صاحب القرون األوىل ،
__________________
( « )1ذج ا ّق وكشف الصدق »  231 :؛ « املناقب » لل وارقمي ، 32 :
( « )2مصابي األنوار » .14 ، 435 : 1
( )3مل نعثر على من نسب هذا القول ألمري امل منني

.

( )4مل نعثر على من نسب هذا القول ألمري امل منني

.
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املودة » .143 :
 2؛ « ينابيع ّ

الننناطق  ،أ جنناوقت مبوسننى يف الب ننر وأغرقننة فرعننون وجنننود ، ،أ
أ الصننامة و ّمنند
أعلم مهاهم البهائم ومنطق الطري  ،أ الذي أحنرق السنماوات السنبع واألرضنني السنبع يف طرفنة عنني
 ،أ املتكلّم على لسان عيسى يف املهند  ،أ النذي يصنلّي عيسنى خلفني ن إىل أن قنال ن  :أ ّمند
و ّمند أ ن إىل أن قنال ن  :أ صناحب سنيل العنرم  ،أ صناحب عناد وا نّنات  ،أ صناحب مثنود
مدمرها  ،أ منزهلا  ،أ مرجعها  ،أ مهلكهنا  ،أ مندبّرها  ،أ ابنيهنا  ،أ داحيهنا
وا ايت  ،أ ّ
األول  ،أ الظنناهر  ،أ البنناطن  ،أ مننع الكننور قبننل الكننور  ،أ مننع
 ،أ مميتهننا  ،أ ييهننا  ،أ ّ
النندور قبننل النندور  ،أ مننع القلننم قبننل القلننم  ،أ مننع اللننو قبننل اللننو » ( ، )1إىل غننري ذلننّ مننن
األوصامل .
أننّنه قننال  « :الص نراجل [ ص نراطان  ] :ص نراجل يف النندنيا وص نراجل يف
نيب
وقنند روي عننن النن ّ
فأمنا صنراجل الندنيا فهنو عل ّني بنن أيب طالنب  ،و ّأمنا صنراجل ا خنرة فهنو صنراجل جهننّم  ،منن
ا خرة ّ ،

عرمل صراجل الدنيا جاق على صراجل ا خرة » (.)2
هننذا مضننافا إىل أ ّن غننري ،غننري صنناذ لإلمامننة ؛ لصنندور قبننائ فضنني ة منننهم سننوى الكفننر والظلننم
السابقني.
منهةةا  :أننّنه خننالف أبننو بكننر وأخ نوا ،كتنناب هللا يف منننع إرث الرسننول خلننري موضننون ؛ إذ لننو كننان

ح ّقا لكان أهل البية أدرى به  ،وملا عارضو.)3( ،
العامة أ ّن فاطمة خرجة من الدنيا وهي ساخطة على الشي ني ،
وقد روي عن ّ

__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  172 :ن  ، 171وذكر بعض ألفا الرواية.
( « )2وويننل ا ايت »  ، 29 : 1ويف بعننض الننرواايت  « :فننأ ص نراجل النندنيا  » ...ويف بعضننها  « :الص نراجل املسننتقيم
» كمنا يف « معناين األخبنار »  32 :ن  33ابب معن الصنراجل .وانظنر « تفسنري ننور الثقلنني » : 5
أمنري املن منني
 21ن  22؛ « تفسري الصايف »  72 : 1ن  73؛ « تفسري كنز الدقائق »  29 : 1ن .72
( « )3ذج ا ّق وكشف الصدق »  225 :ن  272؛ « شر ذج البالغنة » البنن أيب ا ديند  212 : 12؛ « صن ي
مسلم »  1312 : 3كتاب ا هاد  52 ،؛ « ص ي الب اري »  1122 : 3أبواب اخلمس .2922 ،
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(، ) 1

نيب
وهننذا ين ّ
ندل علننى إيننذائهما هلننا  ،وقنند روي عنننهم عننن الرسننول أ ّن إيننذاءها إيننذاء النن ّ
النيب إيذاء هللا  ،وهو كفر ومباشر ،ملعون كما يف القرآن (.)2
وإيذاء ّ
النيب أن ينفذوا (.)3
ومنها  :ختلّف الثالثة عن جيش أسامة مع أمر ّ
ومنها  :جهلهم ابألحكام كما أشر إليه (.)4
ومنها  :إرادة بية أمري امل منني وضرب الباب على بطن فاطمة ح ّ ألقة جنينا (.)5
مر سابقا (.)2
ومنها  :حكم عمر بغري ما أنزل هللا  ،كما ّ
وقصنة لعمنر
ومنها  :أنّه خ ّنرق كتناب فاطمنة حنني ّ
رد أبنو بكنر عليهنا فندك  ،وكتنب هلنا كتنااب ّ ،

وخرقه (.)7
ّ
قصتها فأخذ ،حيلة ّ
ومنهةةا  :أننّنه وىل عثمننان الولينند يف أمننر املسننلمني  ،وقنند ظهننر منننه شننرب اخلمننر  ،وص نلّى ابلننناس
وهو سكران (.)1
ذر وأرسله إىل الربذة (.)9
عمارا ح ّ أصابه فتق  ،وضرب أاب ّ
ومنها  :أنّه ضرب ّ
ومنها  :أنّه أسق القود عن ابن عمر وقد قتل اهلرمز  ،إىل غري ذلّ من املعايب

__________________

( « )1ذج ا ّق وكشف الصدق »  272 :؛ « اإلمامة والسياسة »  13 : 1ن .14
( )2األحزاب ( : )33ا ية .57
( « )3السنرية ا لبيّنة »  221 : 3؛ « امللنل والن نل »  22 : 1؛ « شنر ذنج البالغنة » البنن أيب ا ديند  159 : 1ن
 121؛ « الطرائف »  449 : 2؛ « الشايف » .144 : 4

( « )4ذننج ا ن ّنق وكشننف الصنندق »  272 :ن  212؛ « الطرائننف »  471 : 2ن  474؛ « الشننايف »  157 : 4ن
.151
( « )5ذننج ا ن ّنق وكشننف الصنندق »  271 :؛ « االحتجنناج »  229 : 1ن  212؛ « امللننل والن ننل »  57 : 1؛ «
إثبات الوصيّة »  154 :ن .155
مر يف ص .213
(ّ )2
( « )7شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد  274 : 12؛ « إثبات اهلداة »  ، 325 : 4الرقم .231
( « )1اإلصن ننابة يف ميي ن نز الص ن ن ابة »  ، 322 : 2الن ننرقم  9141؛ « االسن ننتيعاب »  ، 1554 : 4الن ننرقم  2721؛ «
األعالم » للزركلي .122 : 1
( « )9إثبات اهلداة »  ، 327 : 4النرقم  244ن  245؛ « الشنايف »  211 : 4ن  292؛ « شنر ذنج البالغنة » البنن
أيب ا ديد .55 : 3
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املوجبة لعدم القابلية لتولية حكم من األحكام فضال عن يعها (.)1
[ فيما قاله القوتجي من أفضليّ غريه واجلوا عنه ]
 « :وأجينب أبنّنه ال كنالم
والشار القوشجي قال بعد أن ذكر احمل ّقنق مناقنب منوال عل ّني
ندل
يف عمننوم مناقبننه ووفننور فضننائله واتّصننافه
ابلكمنناالت واختصاصننه ابلكرامننات إالّ أننّنه ال ين ّ
علنى األفضنليّة ن مبعن النزايدة يف الثنواب والكرامنة ن بعند منا ثبنة منن االتّفناق ا ناري دنرى اإل نان
على أفضليّة أيب بكر مثّ عمر  ،وداللة الكتاب والسنّة وا ر واألمارات على ذلّ.
ِ ُ ِ ِ ِ َّ
ِ ِ ُ ِ َّ ُ ِ ْ ِ ْ ِ َّ ُ ْ
ْ ِ
ِ ِ
الد ُه َال ْ
الد َعن
َ
وسيجنبها اَتىق* َ
اَّلي يذ َِت َاَل يَتّك* ِوَالا ََح ٍ

ّأما الكتا فقوله تعناىل :
َّ
ْ ُْ
نَع ِِ ٍة َتزى ( .)2فا مهور على أ ّذا نزلنة يف أيب بكنر ( ، )3واألتقنى أكنرم ؛ لقولنه تعناىل  :إَن
ِْ ُ
ِ ِْ ِ ُ ْ ِْ
قاك ْ
() 4
نيب
ن
لل
ن
أل
؛
نا
علي
به
اد
ر
امل
ليس
و
األكرم
ال
إ
ابألفضل
يعين
وال
،
م
أ
هلل
ا
د
أكرَكم َعن
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
عند ،نعمة جتزى وهي نعمة ال بية.

 :اقتنندوا ابلننذين مننن بعنندي أيب بكننر وعمننر ( ، )5ودخننل يف اخلطنناب
وأمةةا السةةنّ فقولننه
ّ
فيكون مأمورا ابالقتداء  ،وال ي مر األفضل وال املساوي ابالقتداء سيّما عند الشيعة.
علي
ّ
() 2
أليب بكر وعمر  :مها سيّدا كهول أهل ا نّة ما خال النبيّني واملرسلني .
وقوله
وقوله

 :خري ّأميت أبو بكر مثّ عمر (.)7

__________________

( « )1طبقات ابن سعد »  12 : 5؛ « الشايف »  232 : 4؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .59 : 3
( )2الليل ( 17 : )92ن .19
( « )3التفسري الكبري »  117 : 11؛ « تفسري رو املعاين »  152 : 32؛ « تفسري رو البيان » .451 : 12
( )4ا جرات (.13 : )49
( « )5مسننند أانند »  23325 ، 74 : 9؛ « ا ننامع الص ن ي ( سنننن ال مننذي ) »  3222 ، 229 : 5؛ «
العمننال » : 11
املسننتدرك علننى الص ن ي ني »  75 : 3؛ « دمننع الزوائنند »  42 : 9ن  14359 ، 41؛ « كنننز ّ
 32252 ، 252ن .32257
العمننال »  32252 ، 521 : 11وص ، 522
( « )2دمنع الزوائند »  42 : 9ن  14359 ، 41؛ « كننز ّ
.32254
( )7ذكر ،القوشجي « يف « شر جتريد العقائد »  ، 379 :ومل أعثر عليه يف املصادر ا ديثيّة.
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 :ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتق ّدم عليه غري.)1( ،
وقوله
نيب لكان عمر ( ، )2إىل غري ذلّ من األخبار املوضنوعة النيت افن وا
وقوله
 :لو كان بعدي ّ
اا على الرسول (.)3
نيب
مثّ قن ن ننال  :و ّأمن ن ننا ا ر فعن ن ننن ّمن ن نند بن ن ننن ا نفيّن ن ننة قلن ن ننة أليب ّ :
أي النن ن نناس أفضن ن ننل بعن ن نند النن ن ن ّ
؟ قننال  :أبننو بكننر  ،قلننة  :مثّ مننن؟ قننال  :عمننر  ،ف شننية أن أقننول مثّ فيقننول  :عثم ننان
قلة  :مثّ أنة؟ قال  :ما أ إالّ رجل من املسلمني (.)4
 :خري الناس بعد النبيّني أبو بكر مثّ عمر مثّ هللا أعلم ( )5و(.)2
علي
وعن ّ
مثّ قننال  :و ّأمننا ا ر واألمننارات فمننا تنواتر يف ّأايم أيب بكننر مننن اجتمننان الكلمننة وولّننف القلننوب
الردة وتطهري جزيرة العرب عن الشرك وهو ذلّ  ،ويف ّأايم عمر من فت جاننب املشنرق
وقهر أهل ّ
إىل أقصننى خراسننان  ،وتقويننة الضننعفاء  ،وإعراضننه عننن متننان النندنيا وطيّبا ننا  ،وهننو ذلننّ .ويف ّأايم

عثمننان مننن فننت الننبالد وإعننالء اإلسننالم  ،و ننع الننناس علننى مص ن ف واحنند مننع مالننه مننن الننورن
 :عثمنان أخني ورفيقني
نيب علنى ابنتنني  ،وتش ّنرفه بقولنه
والتقوى  ،وهو ذلّ ككونه ختننا للن ّ
 :إننّنه
 :أال يسننت يي ممنّنن يسننت يي منننه مالئكننة السننماء .وقولننه
يف ا نّننة ( .)7وقولننه
يدخل ا نّة بغري حساب ( .» )1انتهى كالمه خذله هللا.
يدل على األفضليّة » إىل آخر: ،
واجلوا عن قوله  « :إالّ أنّه ال ّ

__________________

العمال »  ، 32527 ، 547 : 11وفيه  « :أن ي ّمهم غري.» ،
( « )1كنز ّ
( « )2ا امع الص ي »  3212 ، 219 : 5؛ « دمع الزوائد » .14433 ، 27 : 9
( « )3شر جتريد العقائد » للقوشجي .379 :
( « )4ص ي الب اري » .3421 ، 1342 : 3
( )5ذكننر ،القوشننجي يف « شننر جترينند العقائنند »  ، 379 :ونقلننه يف « سنننن ابننن ماجننة » ، 39 : 1
آخر.
( « )2شر جتريد العقائد » للقوشجي .379 :
( « )7سنن ابن ماجة »  129 ، 42 : 1؛ « دمع الزوائد » .14544 ، 122 : 9
( « )1شر جتريد العقائد » للقوشجي .312 :
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 122بلفننن

ّأوش  :أ ّن املناقب اليت سلّمها كان منهنا كوننه أعبند  ،وال رينب أ ّن النزايدة يف الثنواب ت تّنب علنى
الزايدة يف العبادة ؛ لكنون ترتّنب الثنواب منأخوذا يف حن ّد الوجنوب النذي هنو ممّنا يت ّقنق يف كثنري منن
العبادات  ،وهكذا االست باب.
واثني ةةا  :أ ّن املقص ننود مننن اإلمام ننة إرش نناد الننناس وال دخ ننل في ننه ل نزايدة الث نواب  ،وإّّن ننا املن نناجل في ننه
األعلميّ ننة وهوه ننا  ،فبع نند تس ننليم املناق ننب ال ننيت م ننن لته ننا األعلميّ ننة تك ننون امل الف ننة م ننن أف ننش
األغالجل.
وا واب عن اإل ان ّأوال  :أنّه ممنون ؛ ف ّن اعة بين هاشم مل يوافقوا علنى ذلنّ  ،و اعنة منن

وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وقيد بن أرقنم وأسنامة بنن
ذر واملقداد ّ
أكابر الص ابة كسلمان وأيب ّ
ورد االعتننذار أبننّنه أكننف الص ن ابة منّننا
قينند وخالنند بننن سننعيد بننن العنناص  ،ح ن ّ أ ّن أاب ،أنكننر ذلننّ ّ
الردة وقتلهم وسنباهم  ،وأنكنر
أبين أكف منه  ،وبين حنيفة كافّة مل بملوا الزكاة إليه ح ّ مسّاهم أهل ّ
ّ

ورد الس ننبااي ّأايم خالفت ننه  ،س ننيّما أ ّن رئ ننيس املن ن منني ك ننان غائب ننا ح ننني اجتم ننع بع ننض
عم ننر علي ننه ّ ،
نأي اعتمناد علنى مثنل هنذا اإل نان؟ فمنا خنال إ ناعهم منن
العصاة على خالفته ابتداءً ابالتّفاق  ،ف ّ
علّة ؛ إذ قد خال عنه رئيس امللّة.
حجة حقيقيّة منن العقنل أو
وحجة برأسه إالّ ابالستناد إىل ّ
واثنيا  :أ ّن اإل ان ليس أصال بنفسه ّ
النقل من هللا أو رسوله أو هو ، ،والعقل إن مل يكن دليال على خالفه ال يكون دليال عليه.
نيب ن علنى قعمهنم ن منات منن غنري وصنيّة وال
والنقل عنندهم غنري واقنع ؛ إذ القنرآن خنال مننه  ،والن ّ
نص على إمامته  ،وما نقلوا منه سيأض ا واب عنه.
ّ
األمة أو بعضهم.
كل ّ
واثلثا  :أ ّن اإل ان ّإما أن يعتف فيه قول ّ
األول ال ريب يف عدم حصوله بل عدم حصول إ ان أهل املدينة أيضا كما ال هفى.
وعلى ّ
وعلى الثاين يلزم كون إ ان الناس على قتل عثمان ح ّقا ؛ إل ان أكثرهم عليه.
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ننص القن نناطع والنن ننور السن نناطع وردا علن ننى خالفن ننة أمن ننري امل ن ن منني  ،واإل ن ننان علن ننى
وّابعة ةةا  :أ ّن الن ن ّ
دل علننى عدمننه ن علننى تقنندير صن ّ ته ن غننري قنناد ؛ لعنندم إ ننان مننام
خالفهمننا فاسنند خطننأ .ومننا ّ
األمة.
ّ
بنه لنزم إمهنال أمنر
نيب
وخامسا  :أ ّن حصول اإل ان
تدرجيي قطعا وبديهة  ،فلنو اكتفنى الن ّ
ّ
النندين يف من ّدة مدينندة وإبقنناؤهم يف ا ننرية قبننل حصنوله  ،وهننذا مل يصنندر عننن أيب بكننر حيننث نصننب
النيب؟
عمر عندهم فكيف يصدر عن ّ
وسادسةةا  :أ ّن بيننان اإلمامننة مننن أهن ّنم الواجبننات ح ن ّ أ ّذننم أعرض نوا عننن دفننن رسننول هللا وجتهيننز،

واش نتغلوا ابنضننباجل أمرهننا  ،فكيننف يتصن ّنور تننرك الرسننول ذلننّ مننع أننّنه مل يبعننث إالّ لبيننان األحكننام
ِْ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ِ ُ
كمْ
وإكمال الدين على أكمل النظام كما قال هللا امللّ العنالّم  :اِلالوا أكِلالت لكالم َديالن
ِِْ ِ ْ ُ ِ ِْ ُ ْ ْ
ِ
() 1
وأتِِت عليكم نَعِ َِت .
ويشهد على ذلّ أنّه ذكر يف آداب الشراب وأكل الطعام ودخول ا ّمام  ،بل أحكنام اخللنوة ن
األمنة  ،فكينف ذاك األمنر ا سنيم
يفوضه علنى رأي ّ
أخس األحكام ن أحكاما كثرية ومل ّ
اليت هي من ّ
واخلطب العظيم؟
ننص
وسابعا  :أ ّن الرسول مل مر بنصنب اإلمنام بعند ، ،فلنو كنان واجبنا علنى ّ
األمنة وجنب علينه ال ّ

عليه.

واثمنةةا  :أ ّن أمننري املن منني كننان أعلننم فكننان أحن ّنق ابإلمامننة  ،لقولننه تعنناىل :
ِ
ِ
ْ ِ
َّ ِ ُ
اْل ِ نق أ ِح ُّق أ ْن يُتَّبِ ِع أ ََّ ْ ال يِ َه ندي َإال أ ْن ي ْهدى (.)2

ِ
ِِ ِ ْ ِْ
الدي َإىل
ال
ه
أفِ ال ي َ

نأي
ممّنا ال كنالم لل صنم علينه خبنالمل متابعنة أيب بكنر  ،ف ّ

واتسعا  :أ ّن متابعنة أمنري املن منني
أحق ابألمر إن كنتم تعلمون؟
الفريقني ّ
األمننة جينوق عليننه اخلطننأ  ،فلننو مل يكننن فنيهم مننن كننان معصننوما عنننه ،
وعاتةرا  :أ ّن كن ّنل واحنند مننن ّ
يكون تمل اخلط ،
علي
كما كان أمر إ اعهم كذلّ ّ ،
خللو ،عن ّ
__________________
( )1املائدة (.3 : )5
( )2يونس (.35 : )12
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للتمسّ .وتلّ عشرة كاملة يكفي للمنصف واحد منها ابلبديهة.
فال يصل
ّ
نودي وقنند
وا نواب عننن ا يننة ّأوال  :أ ّذننا نزلننة يف أيب الدحنندا حيننث اش ن ى ولننة ش ن ص يهن ّ
ودي عننن أكننل مننا كننان يسننق مننن
مننال غصنننها إىل بيننة فقننري مسننلم جننار لننه إنننع أوالد ،ذلننّ اليهن ّ
مرهننا  ،حن ّ كننان هرجننه مننن فننيهم بعنند أن شننكا ذلننّ الفقننري عننن ذلننّ عننند الرسننول  ،وقنند عننرك
على صاحب الن لة ولنة يف ا نّنة فنأأ  ،فسنمع أبنو الدحندا فاشن اها بعند اإلصنرار
النيب
ّ
ببستان له  ،فوهبهنا للرسنول وأعطاهنا الرسنول للفقنري وجعنل أليب الدحندا بسنتا يف ا نّنة عوضنها
( .) 1

املفسنرين ( ، )2كمنا ي ينّند ،قولننه
واثنيةا  :أ ّن املنراد عل ّني بننن أيب طالنب ؛ وفاقننا ملننا حكني عننن أكثنر ّ
ُ
ُ
ُِْ ُ ِ
ُ ُ ْ ُ
الط ِ
ون َّ
ك ْم ِج ُ
زاء ِوال ُشكورا (.)3
عاا ن إىل قوله ن ال ن َر د ََن
تعاىل  :و ط َعِ
نعمة ال بية فمدفون ابلنقض وا ّل.
للنيب
وما قيل من أ ّن عليّا كان عندّ ،
نيب نعم ننة اهلداي ننة واإلخن نراج ع ننن الض نناللة وس ننائر
[ ّأم ننا ال نننقض ] فب ننأ ّن أاب بك ننر أيض ننا عن نند ،للن ن ّ
اإلحسا ت.
و ّأما ا ّل فبأ ّن املراد من ال « أحد » من يعطى له املال كما تشهد عليه ا ية املذكورة.
لتمسّ اا يف السقيفة.
واثلثا  :أ ّن ا ية لو كانة قلة يف شأنه ّ
وّابعا  :أ ّن االحتمال يوجب اإل ال فال يبقى سبيل لالستدالل.
أكثننر مننن أربعننني آيننة  ،فلننو كانننة آيننة واحنندة
وخامسةةا  :أ ّن ا ايت الناقلننة يف شننأن علن ّني
سببا للفضيلة فما ظنّّ اب ايت الكثرية يف الغاية!
األول عبد امللّ بن ربيع
واجلوا عن السنّ [ ّأوش ]  :أ ّن من لة رواة ا ديث ّ

__________________
( « )1قنرب اإلسنناد »  355 :ن  ، 352النرقم  1273؛ « دمنع البينان »  375 : 12؛ « تفسنري ننور الثقلنني » : 5
القمي »  425 : 2ن .422
 ، 519الرقم  9؛ « تفسري ّ
( « )2تفسري الفهان »  471 : 4؛ « وويل ا ايت الظاهرة »  712 :؛ « تفسري كنز الدقائق » .391 : 11
( )3اإلنسان ( 1 : )72ن .9
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فال اعتماد به.
علي بن أيب طالب
وهو ن كما قال بعض األجلّة ن من مبغضي ّ
واثنيةةا  :أ ّن ذلننّ ا ننديث منقننول بعبننارات نتلفننة ففنني بعضننها أبننو بكننر ابلرفننع  ،ويف بعضننها أاب
بكر ابلنصب ويف بعضها أيب بكر اب ّر.

األول بتمننل أن يكننون املعن  :اقتنندوا أيّهننا الننناس وأبننو بكننر وعمننر ابللننذين مننن بعنندي :
وعلننى ّ
إين رك ف ننيكم الثقل ننني  :كت نناب هللا
كت نناب هللا وعن ن ض أه ننل بي ننيت  ،كم ننا يش ننهد علي ننه ح ننديث « ّ
() 1
وعلي مع أ ّن السكوت يف معرك البيان يفيد ا صر.
وع ض أهل بييت »  .وعدم ذكر عثمان ّ
وعلى الثاين بتمل أن يكون املع اقتدوا ابللذين من بعدي اي أاب بكر وعمر.

واب ملة فاضطراب منت ا ديث إنع عن االستدالل لو مل يكن موضوعا.
 « :أصن ايب كننالنجوم أبيّهننم اقتننديتم
واثلثةةا  :أ ّن ذلننّ ا ننديث معننارك مبننا روو ،مننن قولننه
اهتديتم » ( ، )2مع إ اعهم على عدم إمامتهم.
وّابع ةةا  :أ ّن أاب بكننر وعمننر اختلف ننا يف كثننري م ننن األحكننام كت ننر املتعتننني وعدم ننه  ،فننال إك ننن
االقتداء اما.
وخامسا  :أ ّن االقتداء ال يستلزم اإلمامة.
واجلوا  :عن احلديث الثاين ّأوش أنّه موضون.

نيب
واثنيةةا  :أننّنه منننامل ملننا روي عننن النن ّ
مك ّ لني » (.)3

أننّنه قننال  « :أهننل ا نّننة ينندخلون ا نّننة جننردا مننردا

__________________
( « )1إكمال الدين »  24 :ن  94؛ « األمايل » للصندوق  ، 422 :االنس  1 ، 79؛ « الطرائنف »  114 : 1ن
 117؛ « النهاينة يف غرينب ا نديث »  212 : 1؛ « دمنع الزوائند »  252 : 9ن  14957 ، 257ن  14922؛
« مسند أاد بن حنبل »  7 ، 32 : 4؛ « املناقب » البن املغاقيل  214 :ن  211 ، 215ن .214
( « )2تل ننيص ا بننري »  192 : 4ن  2291 ، 191؛ « مينزان االعتنندال »  ، 413 : 1الننرقم  1511؛ « لسننان
املين نزان »  ، 111 : 2ال ننرقم  411؛ « إة ننامل الس ننادة املتّق ننني »  223 : 2؛ « كش ننف اخلف نناء »  ، 147 : 1ال ننرقم
.311
( « )3مناقب آل أيب طالب »  193 : 1؛ « ا نامع الصن ي »  ، 279 : 4النرقم  2539؛ « ال غينب وال هينب »
 12 ، 522 : 4ن  11؛ « إةننامل السننادة املتّقننني »  549 : 12؛ « كشننف اخلفنناء »  ، 271 : 1الننرقم 214
وص  ، 325الرقم .122
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شّ أنّه يصدر من الظاملني كثريا  ،كما نشاهد أ ّن أظلنم السنالطني افنت هم
و ّأما فت البالد فال ّ
للننبالد  ،مننع أ ّن مننوال كننان علننى من ّنر ا ن ّنق وكننان ا ن ّنق من ّنرا صننارت إطاعتننه كبننرية إالّ علننى املتّقننني
اخلاشعني.
و ّأما الشي ان فقد خلطا ا ّق مع الباطل فوافقا طبان النناس  ،وحينث كنان عثمنان علنى الباطنل
الصرمل تن ّفر عنه الطبان كما ال هفى.
العامة  ،فال وجه لالختصاص ابلكهول النيت ال تشنمل شنباب
واثلثا  :أ ّن اإلمامة تستلزم الرائسة ّ
أهل ا نّة  ،وأ ّن أهل ا نّة شباب كلّهم وأنّه ال يدخلها العجز.

عمننا عنندا مننا أجبنننا عنننه مننع عنندم احتياجنننا إىل ا نواب عنننه ؛ لكونننه
ويظهننر ممنّنا ذكننر ا نواب ّ
نيب وهننو ،ممنّنا ال ينكننر،
موضننوعا يف مقابننل العقننل والنقننل سننيّما مننا ّ
دل علننى كننون علن ّني مبنزلننة نفننس النن ّ
أحنند مننن امل ننالف واملوافننق .ويكفنني يف ذلننّ مننا حكنني عننن ابننن أيب بكننر وابننن عمننر ومننن التجننأ
علي حني مو ما من عذاب هللا .ونعم ما قال الشافعي يف مدحه
إليهما إىل ّ

:

كفن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننى يف فضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننل من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوال علن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّني
نافعي ول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيس ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندري
وم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات الش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّ

علن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّني ربّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه أم ربّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه هللا

ق ن ن ن ن ن ن ن ننوم أت ن ن ن ن ن ن ن ننى يف م ن ن ن ن ن ن ن نندحهم ه ن ن ن ن ن ن ن ننل أت ن ن ن ن ن ن ن ننى

نّ يف ذل ن ن ن ن ن ن ن ن ننّ إالّ مل ن ن ن ن ن ن ن ن نندا
م ن ن ن ن ن ن ن ن ننا ش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّ

أ عب ن ن ن ن ن نند لفن ن ن ن ن ن ن أن ن ن ن ن ن ننزل في ن ن ن ن ن ننه ه ن ن ن ن ن ننل أت ن ن ن ن ن ننى

نّ في ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه أنّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه هللا
وق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننون الش ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّ

إىل م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أكتمن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه أكتمن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه إىل م ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

() 1

ح ّ قال  « :الدهر أنزلين أننزلين أننزلين حن ّ قينل  :معاوينة وعل ّني
فلعن هللا من خذل عليّا
» ( ، )2مننع أننّنه كننان اننس فلننّ ا قيقننة  ،وبنندر بننروج الطريقننة  ،وقطننب مسنناء املعرفننة  ،ومركننز دائننرة
ومروج امللّة.
الشريعة  ،وما حي أهواء الطبيعة ّ ،
وا اصل أ ّن البشر املعصوم املنصوص األفضل الذي هو اخلليفة بال فصل
__________________
( « )1شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد  ، 115 : 12أقوال حكيمة يف وصف الدنيا.
( « )2فرحة الغري » .7 :
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ندل علنى ذلنّ ن مضنافا إىل أنّنه
خلام النبيّنني هنو عل ّني بنن أيب طالنب
العامنة العميناء ي ّ
ّ
ردا علنى ّ
منصننوص ابلتنواتر  ،و ّادعننى اإلمامننة املمكنننة مننع املعجننزة  ،وأننّنه أعلننم فهننو راجن  ،وأننّنه معصننوم بننال
َّ
نل  :إَنالالا
ريبننة فهننو مق ن ّدم ن مننا روا ،يف « الكننايف » عننن أيب عبنند هللا
يف قننول هللا عن ّنز وجن ّ
ِ ِْ
ِ ْ
ِ ِ ْ ِ ِْ ِِ ِِ
ِِِْ ِ ِ ْ ِْ ِْ ِِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ِِ ِِ ْ ْ ُ
ْ
َّ
اْلنسان
عرضنا اََانة لَع الس
َ
اْل َ
ِاوات واَر َض و َ
بال فأبِّي أن ُي َِلنها وأشفق ََنها وْحلها َ
ُ
َّ ُ ِ ُ ُ
اكن ِظلوَا ِج ُهوال ( )1قال  « :هي والية أمري امل منني » (.)2
إَنه
َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ ِ ُِ ِ ْ ِ ُ
يِان ُه ْم بَ ُظل ٍم ( )3قنال  « :مبنا
يف قنول هللا ع ّنز وج ّنل :
وعنه
اَّلي دَنوا ولم يل َرسوا إَ

جاء ّمد من الوالية [ ومل هلطوها بوالية ] ( )4فالن وفالن فهو امللبّس ابلظلم » (.)5
ِ ْ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ
ك ْم ُم ْذ ََ ٌ ( )2فقنال  « :ع ّنرمل هللا
نل  :ف َِنكم اكفَر و ََن
وعننه
يف قنول هللا ع ّنز وج ّ
ذر » (.)7
إإاذم بواليتنا وكفرهم اا يوم أخذ عليهم امليثاق يف صلب آدم
وهم ّ

َّ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ُ ْ ِ
ِول ِ ْو ِأ َّن ُه ْم أِ ُ
الزل
ن
أ
َالا
و
يالل
ْن
اْل
و
را
و
اَّ
وا
قام
َ َ
َ

يف قنول هللا ع ّنز وج ّنل :
وعنن أيب جعفنر
ِ
َإِلْ َه ْم ََ ْ ِر نب َه ْم ( )1قال  « :الوالية » (.)9
يف قنول هللا عنز وجنل ِ :و َِال ْ يُطالع ِ
اهلل ِو ِر ُس ِ ُ
الوَل
وعنن أيب عبند هللا
َ َ
ُ ُّ ّ
ِِ ْ ِ ِ
فاز ف ْوزا ِع َظيِا ( )12هكذا نزلة » (.)11
ئمة من بعد ،ن فقد
ول ّ
__________________
( )1األحزاب (.72 : )33

( « )2الكايف »  ، 413 : 1ابب فيه نكة ...
( )3األنعام (.12 : )2
( )4الزايدة أثبتناها من « الكايف » .413 : 1

.2

( « )5الكايف »  ، 413 : 1ابب فيه نكة ...
( )2التغابن (.2 : )24
( « )7الكايف »  ، 413 : 1ابب فيه نكة ...
( )1املائدة (.22 : )5
( « )9الكايف »  ، 413 : 1ابب فيه نكة ...
( )12األحزاب (.72 : )33

.3

( « )11الكايف »  ، 414 : 1ابب فيه نكة ...

.4
.2
.1
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ن يف والينة علني

ِ ْ
ِ ِْ ِ
ُْ
اْل َِل ِوأِنْ ِ
الَل
الت َحالل بَهالذا
اْل َ
ال أق َس ُم بَهذا ِ َ

ويف مرفوعة ّمد بنن عبند هللا يف قولنه تعناىل :
وادل ِوَا ِو ِ ِ
() 1
األئمة » (.)2
من
لد
و
وما
منني
امل
أمري
«
:
قال
دل
ِو َ ٍ
ّ
ِ ْ ِ ُ ِ َّ ِ ْ ُ ْ ْ ِ ْ ِ ِ َّ َّ ُ ُ ِ ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
َّلي
وعننه
الول و َ َ
يف قولنه تعناىل  :واعلِوا أنِا غ َنِتم ََ ي ٍء فأن َ َ
ّلِل ُخساله ولَلرس َ
ْ

ئمة
ال ُق ْرىب ( )3قال  « :ألمري امل منني ول
ّ
ِ َّ ْ ِ ِ ْ ُ َّ ٌ ِ ْ ُ ِ ْ ِ ن ِ ِ ْ ُ ِ
ون ( )5قنال  « :هنم
يف قوله تعناىل  :و َمِ خلقنا أَة يهدون بَاْلق وبَ َه يع َدل
وعنه
األئمة » (.)2
ّ
ُ ِ َّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ
ٌ ُْ ِ
ٌ
ِ ْ ُ
ِالات ُهال َّ أُاُّ
كتالاَ ََناله ديالات ُمك
وعننه
يف قولنه تعناىل  :هو َ
اَّلي أنزل عليك ال َ
» ( .) 4

ُ

ْ

ٌ
ِ ِ ُ ُِ
هات ( )7قننال  « :فننالن
األئمننة » وأخالالر َتشالالابَ
و ّ

الاَ قننال  « :أمننري املن منني
ال َ
كتال َ
وفالن » (.)1
إىل غري ذلّ من ا ايت واألخبار  ،وقد ذكر كثريا منها يف كتاب املصبا .

حجننة هللا األعظننم املعصننوم املنصننوب املنصننوص األعلننم  ،إمامنننا املف ن ك
وحيننث ورد يف فضننيلة ّ
رب العاملني.
الطاعة و ّ
املودة أمري امل منني وخليفة رسول ّ
عل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّني حبّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننه جنّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
وص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ّني املص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننطفى ح ّق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا

قسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيم النن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننار وا نّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

إمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننام اإلنن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننس وا نّن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة

علي بن أيب طالب مل تزل املالئكة
ا ديث
ّ
النبوي « من كتب فضيلة من فضائل ّ

__________________
( )1البلد ( 1 : )92ن .3
( « )2الكايف »  ، 414 : 1ابب فيه نكة ...
( )3األنفال (.41 : )1
( « )4الكايف »  ، 414 : 1ابب فيه نكة ...
( )5األعرامل (.111 : )7
( « )2الكايف »  ، 414 : 1ابب فيه نكة ...
( )7آل عمران (.7 : )3

.11
.12
.13

( « )1الكايف »  414 : 1ن  ، 415ابب فيه نكة ...
( « )9املناقب » .122 : 2

.14
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() 9

تستغفر له ما بقي لتلّ الكتابة رسم  ،ومن استمع إىل فضيلة من فضائله غفر هللا لنه النذنوب النيت
اكتسبها ابلنظر » (.)1
علي بن أيب طالب » (.)2
النبوي
وا ديث
ّ
 « :قيّنوا دالسكم بذكر ّ

حسناب واإلننس كتّناب
مضافا إىل ا ديث النبوي  « :لو أ ّن الرايك أقنالم والب نر منداد وا ّنن ّ
» ( .) 3
علي بن أيب طالب
ما أحصوا فضائل ّ
[ أّبعون حديثا ىف فضائله

]

كان املناسب ذكر أربعني حديثا فصاعدا يف الفضائل عمال يديث األربعني.
فأقول :
[ ]1منها  :ما روا ،أنس بن مالّ قال  :مسعة رسول هللا يقول  « :كنة أ وعل ّني علنى إنني
أبلفي عام  ،مثّ اختار هللا لنا امسني اشنت ّقهما  ،فناهلل منود
العر نسبّ هللا قبل أن هلق آدم

وعلي للوصيّة والقضيّة » (.)4
علي  ،فأ ّ
للنبوة والرسالة ّ
العلي وهذا ّ
وأ ّمد  ،وهللا ّ
 « :خلقة أ وعل ّني
[ ]2ومنها  :ما روي عن عبد هللا بن عبّاس قال  :قال رسول هللا
من نور واحد » (.)5
 « :علن ّني من ّنين وأ
[ ]3ومنهةةا  :مننا روي عننن عبنند هللا بننن عبّنناس قننال  :قننال رسننول هللا
مين مبنزلة هارون من موسى » (.)2
علي  ،مه من مي ودمه من دمي  ،وهو ّ
من ّ

__________________
( « )1األمايل » للصدوق  ، 119 :االس  9 ، 21؛ « يار األنوار » .229 : 22
( « )2بشارة املصطفى »  22 :ن  « ، 21املناقب » البن املغاقيل .255 ، 199 :
( )3تق ّدم يف ص  ، 211هامش (.)1
( « )4األمايل » للطوسي  ، 113 :االس  ، 1الرقم  321؛ « علل الشرائع »  122 : 1ن .123
( « )5ينار األننوار »  42 ، 222 : 39؛ « الفوائند ااموعنة » للشنوكاين  342 :ن  343ابب مناقنب اخللفناء ...
 42؛ « تنزيه الشريعة املرفوعة »  351 : 1ابب مناقب اخللفاء .32 ...
ارقمي 32 :
( « )2األمننايل » للطوسنني  ، 52 :االننس  25 ، 2؛ « كشننف اليقننني »  212 :؛ « املناقننب » لل نو ّ
.2 ،
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عنن آابئنه قنال  :قنال
علي بن موسنى الرضنا
علي بن هالل عن ّ
[ ]4ومنها  :ما روي عن ّ
 « :قننال هللا تعنناىل  :والينة علن ّني بننن أيب طالننب حصننين  ،فمننن دخننل حصننين أمننن مننن
نيب
النن ّ
عذايب » ( )1ويف حديث آخر « من ري ».
 :اي علن ّني  ،إ ّن علننى
نيب
[ ]5ومنهةةا  :مننا روي عننن مننوال البنناقر
قننال  « :قننال النن ّ
إننني العننر ملنننابر مننن نننور وموائنند مننن نننور  ،فن ذا كننان يننوم القيامننة ج ننة أنننة وشننيعتّ  ،جتلسننون
على تلّ املنابر تشربون ووكلون والناس يف املوقف باسبون » (.)2
[ ]6ومنهةةا  :مننا روي عننن الرسننول قننال  « :اي علن ّني أنننة واألوصننياء مننن ولنندك أعنرامل هللا بننني
ا نّة والنار  ،ال يدخل ا نّة إالّ من عرفكم وعرفتمو ، ،وال يدخل النار إالّ منن أنكنركم وأنكرمنو» ،
( .) 3
نب علن ّني
نيب
 « :حن ّ
[ ]7ومنهةةا  :مننا روي عننن اعننة منننهم معنناذ بننن عمننر قننالوا  :قننال النن ّ

تضر معها سيّ ة  ،وبغضه سيّ ة ال تنفع معها حسنة » (.)4
حسنة ال ّ
 « :مننا مننن عبنند وال أمننة
[ ]8ومنهةةا  :مننا روي عننن أيب حذيفننة قننال  :قننال رسننول هللا
حب عل ّني بنن أيب طالنب إالّ أدخلنه هللا ع ّنز وج ّنل ا نّنة »
إوت ويف قلبه مثقال حبّة من خردل من ّ
( .) 5
[ ]9ومنهةةا  :مننا روي عننن ابننن عبّنناس قننال  :قننال رسننول هللا  « :قننال هللا عن ّنز وجن ّنل  :لننو اجتمننع
علي ما خلقة النار » (.)2
الناس كلّهم على والية ّ

__________________
( « )1جنامع األخبنار »  13 :ن  14؛ « األمنايل » للصندوق  ، 195 :االنس  9 ، 41؛ « معناين األخبنار » : 2
 132ابب خف در عن الرضا.
( « )2مناقب آل أيب طالب » .221 : 3
( « )3تفسن ننري العيّاشن نني »  44 ، 22 : 2؛ « بصن ننائر الن نندرجات »  497 :ابب  7 ، 12؛ « اخلصن ننال » : 1
 152ابب الثالثة .113 ،
الغمننة »  93 : 1؛ « مناقننب آل أيب طالننب »  229 : 3؛ « يننار األن نوار »  42 ، 222 : 39؛
( « )4كشننف ّ
« بشارة املصطفى »  94 :ن  95؛ « الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 142 : 2الرقم .2725
( « )5األمايل » للطوسي  ، 332 :االس  ، 11الرقم .222
( « )2األمايل » للصدوق  ، 523 :االس .7 ، 94
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علي بن أيب طالنب ملنا خلنق هللا الننار
النيب  « :إ ّن الناس لو اجتمعوا على ّ
حب ّ
ويف آخر  :قال ّ
» ( .) 1
ويف آخنر  :قنال جفئينل ليلنة املعنراج  « :اي ّمنند  ،والنذي بعثنّ اب ّنق نبيّنا لنو أ ّن أهننل األرك

ببّون عليّا كما ببّه أهل السماوات ملا خلق هللا را يع ّذب اا أحد » (.)2
ألمننيت يف
[ ]11ومنهةةا  :مننا روي عننن جننابر بننن عبنند هللا قننال  :قننال رسننول هللا ّ « :
إين ألرجننو ّ
كما أرجو يف قول  :ال إله إالّ هللا » (.)3
علي
ّ
حب ّ
نب عل ّني بنن أيب طالنب
[ ]11ومنها  :ما روي عن ابن عبّاس قال  :قال رسول هللا
:ح ّ
كل الذنوب كما وكل النار ا طب » (.)4
لعل ن ّني  « :اي أاب ا س ننن ،
[ ]12ومنه ةةا  :م ننا روي ع ننن س ننلمان ق ننال  :ق ننال رس ننول هللا
ُْ ُِ ُ ِ ِ ٌ
مثلنّ يف ّأمنيت مثنل قل هو اهلل أحد فمنن قرأهنا م ّنرة فقند قنرأ ثلنث القنرآن  ،ومنن قرأهنا ثنالث
من ّنرات فقنند خننتم القننرآن كلّننه  ،فمننن أحبّننّ بلسننانه وقلبننه فقنند كمننل لننه ثلثننا اإلإننان  ،ومننن أحبّننّ
بلسانه وقلبه ونصرك بيد ،فقد استكمل اإلإان  ،والذي بعثنين اب ّنق نبيّنا اي عل ّني  ،لنو أحبّنّ أهنل
األرك كما أحبّّ أهل السماء  ،ملا ع ّذب أحد ابلنار » (.)5
ويف حديث ابن عبّاس تتمة ا ديث هكذا  « :من أحبّنّ بقلبنه  ،كنان لنه ثلنث ثنواب العبناد ،
ومن أحبّّ بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد  ،ومن أحبّّ بقلبه ولسان

__________________

الغمننة »  99 : 1؛ « املناقننب » لل نوارقمي  27 :؛ « بشننارة
( « )1مناقننب آل أيب طالننب »  274 : 3؛ « كشننف ّ
املصطفى »  75 :؛ « كشف اليقني »  225 :ن .222
( )2نقله االسي يف « يار األنوار » .11 ، 241 : 39
( « )3بشارة املصطفى » .145 :
العمنال »  33221 ، 222 : 11؛ « نذيب رينن دمشنق »
( « )4مناقب آل أيب طالب »  232 : 3؛ « كننز ّ
.122 : 4
( « )5مناقننب آل أيب طالننب »  232 : 3؛ « معنناين األخبننار »  234 :ن  235ابب مع ن قننول رسننول هللا  ...؛ «
األمايل » للصدوق  37 :ن  31االس  5 ، 9؛ « روضة الواعظني » .122 : 1
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.
وبدنه كان له ثواب العباد أ ع » ( .)1ومثله رواية نعمان بن بشري عن رسول هللا
كننان هننرج يف كن ّنل ليلننة
[ ]13ومنهةةا  :عننن جننابر بننن عبنند هللا األنصنناري أ ّن أمننري امل ن منني
فلمننا
عننة إىل ظنناهر املدينننة وال يعلننم أحنند أيننن إضنني  ،قننال  :فبقنني علننى ذلننّ برهننة مننن الزمننان ّ ،

كان يف بعض الليايل قال عمر بن اخلطّاب  :ال ب ّد أن أخرج وأبصر أين إضي عل ّني بنن أيب طالنب
 ،فقعنندت عننند ابب املدينننة حن ّ خننرج ومضننى علننى عادتننه وتبعننه عمننر  ،فوصننل يف قمننان قليننل إىل
بلدة عظيمة ذات ول وشجر وميا ،غزيرة.
فتوضننأ  ،ووق نف بننني الن ننل يص نلّي إىل أن
مثّ إ ّن أمننري امل ن منني دخننل إىل حديقننة اننا منناء جننار ّ
مضى منن اللينل أكثنر ،و م عمنر  ،وملنا قضنى وطنر ،علنى الصنالة عناد إىل املديننة وصنلّى الصنب منع
ّ
ورأى قومنا ال يعرفونننه فسننأله رجنل  :مننن أنننة ،
رسنول هللا  ،فانتبننه عمنر فلننم يننر أمنري املن منني
 ،فقال  :اي شين م خرجنة؟ فقنال :
ومن أين أتية؟ فقال  :من يثرب مدينة رسول هللا
البارحننة! فقننال  :اسننكة  ،إ ّن النّنناس لننو مسعنوا يقولننون  :هننذا دنننون  ،بيننننا وبننني مدينننة رسننول هللا
القصننة  ،ودخننل املدينننة فنرأى الننناس كلّهننم يلعنننون ظنناملي آل ّمنند
أقينند مننن مسننرية سنننني  ،ف كننى ّ
ويس ن ّنموذم أبمس ننائهم  ،فض نناقة األرك عل ننى عم ننر مب ننا رحب ننة فبق نني إىل ا مع ننة ا تي ننة ،
فصنلّى فتبعننه عمننر حن ّ وصننال إىل املدينننة وصنلّيا
فمضننى إىل ذلننّ املكننان فجنناء أمننري املن منني

 « :أيننن كنننة اي عمننر ال ن نراك أسننبوعا؟ » ف كننى
نيب
خلننف رسننول هللا
فسننأله النن ّ
يف س ن ر بننين
ّ
القصننة فقننال  « :ال تنننس مننا شنناهدت » ّ
فلمننا سننأله غننري ،عننن حالننه  ،قننال  :نفننذ ّ
() 2
هاشم .
[ ]14ومنها  :ما روي عن عمر بن اخلطّاب على ما حكي عن فضائل أاد قال :

__________________
( )1نفس املصادر السابقة.
لدي من املصادر.
( )2مل نعثر عليه فيما ّ
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علي براءة من النار » (.)1
قال رسول هللا
ّ «:
حب ّ
نب أن بينا حيناض
نيب
 « :منن أح ّ
[ ]15ومنها  :ما روي عن قيند بنن أرقنم قنال  :قنال الن ّ
نول عل ّني بنن
وجل وغرس قضباذا بيند ، ،فليت ّ
وإوت ميتيت  ،ويسكن جنّة اخللد اليت وعدين ّ
ريب ّ
عز ّ

ف نّه مل هرجكم من هدى ولن يدخلكم يف ضاللة » (.)2
أيب طالب
[ ]16ومنهةةا  :مننا روي عننن أيب سننعيد قننال  :قننال رسننول هللا  « :إ ّن هللا خلننق قضننيبا مننن نننور
علي ومن توالّ ،من شيعته » ( ، )3ومثل ذلّ أخبار أخر.
فعلّقه ببطان عرشه  ،ال يناله إالّ ّ
نب عليّننا فق نند
[ ]17ومنه ةةا  :م ننا روي ع ننن س ننلمان ق ننال  :ق ننال رس ننول هللا
 « :م ننن أح ن ّ
أحبّين  ،ومن أبغض عليّا فقد أبغضين » (.)4
نيب
[ ]18ومنهةةا  :مننا روي عننن ّ
عمننار بننن ايسننر قننال  :قننال النن ّ
أحبّّ  ،وويل ملن أبغضّ وكذب فيّ » (.)5

 « :اي علن ّني  ،طننوأ ملننن

[ ]19ومنها  :ما روي عنن أيب أيّنوب األنصناري قنال  :قنال رسنول هللا لعل ّني بنن أيب طالنب « :
ال ببّّ إالّ م من  ،وال يبغضّ إالّ منافق أو ولد قنية أو الته ّأمه وهي طامث » (.)2
حب
النيب
 « :عنوان ص يفة امل من ّ :
[ ]21ومنها  :ما روي عن أنس قال  :قال ّ

__________________
( « )1الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 142 : 2الرقم  2723؛ « يار األنوار » .251 : 39

( « )2املعجننم الكبننري » للطنفاين  ، 194 : 5الننرقم  5227؛ « دمننع الزوائنند »  ، 137 : 9الننرقم  14239؛ « حليننة
العمنال »  ، 211 : 11النرقم  32959؛ « بشنارة املصنطفى » :
األوليناء »  349 : 4ن  ، 352النرقم  277؛ « كننز ّ
.159
( « )3مناقب آل أيب طالب »  233 : 3؛ « يار األنوار » .259 : 39
( « )4مناقب آل أيب طالب » .231 : 3
العمننال »
( « )5دمننع الزوائنند »  ، 179 : 9الننرقم  14752؛ « املسننتدرك علننى الص ن ي ني »  135 : 3؛ « كنننز ّ
 222 : 11ن  223؛ « عمدة عينون صن ا األخبنار »  ، 272 :النرقم  354ابخنتالمل يسنري ؛ « ينار األننوار » 39
.293 :
( « )2علل الشرائع »  174 : 1ابب .12 ، 122
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علي بن أيب طالب » (.)1
ّ
قنال  :قنال رسنول هللا  « :اي عل ّني
[ ]21ومنها  :منا روي عنن الثمنايل  ،عنن منوال البناقر
فتزل به قدم على الصراجل إالّ ثبة له قدم أخرى حن ّ يدخلنه
 ،ما ثبة حبّّ يف قلب امرئ م من ّ

هللا يبّّ ا نّة » (.)2
 :اي عل ن ّني  ،أ
ق ننال  « :ق ننال رس ننول هللا
[ ]22ومنهة ةةا  :م ننا روي ع ننن الص ننادق
مودتنّ ك ّنل ّأواب حفنين ،
علي  ،أهل ّ
مدينة العلم وأنة اباا  ،وهل ي تى املدينة إالّ من اباا؟ اي ّ
يتأسفون على ما خلّفوا من الدنيا.
علي  ،بّوك جريان هللا يف دار الفردوس ال ّ
اي ّ
ندو ملننن عاديننة  ،اي علنني  ،أنننة وشننيعتّ علننى ا ننوك
ويل ملننن واليننة  ،وأ عن ّ
اي علن ّني  ،أ ّ
ظل العر .
يسقون من أحببتم ومنعون من كرهتم  ،وأنتم ا منون يوم الفزن األكف يف ّ
علي  ،إ ّن أعمال شيعتّ تعنرك عل ّني ك ّنل
علي  ،شيعتّ الذين يتنافسون يف الدرجات  ،اي ّ
اي ّ

يننوم عننة فننأفر بصنناذ مننا يبلغننين مننن أعمنناهلم وأسننتغفر لسننيّ ا م » .وذكننر يف ا ننديث ( )3مناقننب
كثرية.
 « :املنراد مننن «
[ ]23ومنهةةا  :مننا روي مننا بلغننين عننن أيب سننعيد قننال  :قننال رسننول هللا
ِ
ِ ْ ِ ِْْ ِ
ت َ ِ الْعالال ِ
ت أ ْا ُكنْ ِ
ِّي
العالني » الذين هم أعلى من املالئكة أ عنني يف قولنه تعناىل  :أستكِب
َ
َ
( ، )4أ وعلن ّني وفاطم ننة وا سننن وا س ننني كنّننا يف س نرادق الع ننر نسننبّ هللا  ،وتس ننبّ املالئك ننة
بتسبي نا قبل أن هلق هللا آدم أبلفي عام  ،فن ن ابب هللا

__________________
( « )1بشارة املصطفى »  154 :؛ « مناقنب آل أيب طالنب »  173 : 2؛ « املناقنب » البنن املغناقيل  219 :ن 222
 ،الرقم  292؛ « عمدة عيون ص ا األخبار »  432 :ن  ، 431الرقم .252
( « )2فضائل الشيعة »  4 ، 41 :؛ « األمايل » للصدوق  ، 427 :االس .21 ، 15
( « )3فض ننائل الش ننيعة »  55 :ن  59؛ « األم ننايل » للص نندوق  452 :ن  ، 452اال ننس  2 ، 13؛ « بش ننارة
املصطفى »  112 :ن .112
( )4ص (.75 : )13
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الننذي ين تى منننه  ،فبنننا يهتنندي املهتنندون  ،فمننن أحبّنننا أحبّننه هللا تعنناىل وأسننكنه جنّتننه  ،ومننن أبغضنننا
أبغضه هللا وأسكنه ر ، ،ال ببّنا إالّ من طاب مولد.)1( » ،
 « :اي عل ّني  ،الكننوثر ذننر
[ ]24ومنهةا  :مننا روي عنن ابننن عبّناس قننال  :قنال رسننول هللا

جينري ةننة عننر هللا تعنناىل عن ّنز وجن ّنل منناؤ ،أشن ّد بياضننا مننن اللن  ،وأحلننى مننن العسننل  ،وألننني مننن
الزبد  ،حصا ،الزبرجد والياقوت واملرجان  ،حشيشه الزعفنران  ،ترابنه املسنّ األذفنر  ،مراكند ،ةنة
علي  ،إ ّن هذا النهر يل ولّ وحملبّّ من بعدي » (.)2
عر هللا ّ
عز ّ
وجل  ،اي ّ
إيل مننن
[ ]25ومنهةةا  :مننا روي عننن الصننادق
قننال  « :واليننيت لعلن ّني بننن أيب طالننب أحن ّ
نب ّ
لعلي بن أيب طالب فرك ووالدض منه فضل » (.)3
والدض منه ؛ أل ّن والييت ّ
 « :اي عل ّني  ،لنو
[ ]26ومنها  :ما روي عن عبند هللا بنن مسنعود قنال  :قنال رسنول هللا
أ ّن عبدا عبد هللا مثل ما قام نو يف قومنه  ،وكنان لنه مثنل أحند ذهبنا فأنفقنه يف سنبيل هللا  ،ومن ّد يف
حجة  ،مثّ قتل بني الصفا واملنروة  ،مثّ مل يوالنّ اي عل ّني مل يش ّنم رائ نة ا نّنة ومل
حج ألف ّ
عمر ،ح ّ ّ
يدخلها.
علي  ،أ ّن حبّّ جنّنة ال تض ّنر معهنا سنيّ ة  ،وبغضنّ سنيّ ة ال تنفنع معهنا طاعنة ،
أما علمة اي ّ
ندر علننى املنننافق مننا أحبّننّ  ،ولننو ض نربة خيشننوم امل ن من مننا أبغضننّ ؛ أل ّن
اي علن ّني  ،لننو نثننرت الن ّ

شقي » (.)4
تقي  ،وال يبغضّ إالّ منافق ّ
حبّّ إإان وبغضّ نفاق  ،ال ببّّ إالّ م من ّ
 :ه ننذا
[ ]27منهةةةا  :م ننا روي ع ننن موالتن ننا فاطم ننة الزه ن نراء قال ننة  « :ق ننال رس ننول هللا
أحب عليّا يف حياته وبعد موته  ،وأ ّن
كل السعيد من ّ
جفئيل هفين أ ّن السعيد ّ

__________________
( « )1فضائل الشيعة »  49 :ن  52؛ « تفسري الفهان »  24 : 4ن  3 ، 25؛ « ووينل ا ايت الظناهرة » 497 :
ن .491
( « )2تفسري فرات الكويف »  ، 229 : 2الرقم  722؛ « األمايل » للمفيد  ، 294 :االنس  5 ، 35؛ « األمنايل
» للطوسي  29 :ن  ، 72االس  ، 3الرقم .122
( « )3الفضائل »  123 :؛ « يار األنوار » .299 : 39
( « )4مناق ننب آل أيب طال ننب »  229 : 3ن  232؛ « املناق ننب » لل ن نوارقمي  27 :ن  42 ، 21؛ « بش ننارة
الغمة » .122 : 1
املصطفى »  94 :ن  95؛ « كشف ّ
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الشقي من أبغض عليّا يف حياته وبعد موته » (.)1
كل
الشقي ّ
ّ
ّ
 « :إ ّن هللا خلننق خلقننا ال هننم
[ ]28ومنهةةا  :مننا روي عننن أنننس قننال  :قننال رسننول هللا
» قينل  :اي رسنول هللا منن هنم؟ قنال  « :القننابر
من ا ّن وال من اإلنس يلعننون منبغض عل ّني
» ( .) 2
علي بن أيب طالب
ينادون يف الس ر على رءوس األشجار  :أال لعنة هللا على مبغض ّ
 « :اي علن ّني  ،ال
نيب
[ ]29ومنهةةا  :مننا روي عننن أانند بننن مظفننر العطّننار قننال  :قننال النن ّ
يهوداي أو نصرانيّا » (.)3
تبارك مبن مات وهو مبغض لّ ؛ فمن مات على بغضّ مات ّ
قننال  « :قننال رسننول هللا  :يقننول هللا  :مننن آمننن
[ ]31ومنهةةا  :مننا روي عننن مننوال الرضننا

وتوىل عليّا أدخلته ا نّة على ما كان من عمله » (.)4
يب وبرسويل ّ
حرمة النار على منن آمنن
النيب
ّ «:
[ ]31ومنها  :ما روي عن ابن مسعود قال  :قال ّ
أحب عليّا وتوالّ ، ،ولعن هللا من منارى عليّنا و وا ، ،عل ّني م ّنين كجلندة منا بنني العنني وا اجنب
يب و ّ

» ( .) 5

نب أن جينناور ا ليننل يف
 « :مننن أحن ّ

نيب
[ ]32ومنهةةا  :منا روي عننن جننابر قننال  :قننال النن ّ
علي بن أيب طالب » (.)2
حر رّ ،
دار ،و من من ّ
فليتول ّ
علي خري البشر من أاب ،فقد كفر » (.)7
ونقل عن جابر أنّه كان يقول يف دالس األنصار ّ « :

__________________

الغمن ننة »  93 : 1؛ « بشن ننارة املص ن ننطفى » :
( « )1األمن ننايل » للصن نندوق  ، 153 :االن ننس  1 ، 34؛ « كشن ننف ّ
 149؛ « املناقب » لل وارقمي  79 :؛ « املعجم الكبري » للطفاين .1222 ، 415 : 22
علي بن أيب طالب »  ، 154 :الرقم .117
( « )2مناقب اإلمام ّ
( « )3يار األنوار » .15 ، 252 : 39
( « )4األمايل » للطوسي  ، 322 :االس  ، 13الرقم  771؛ « يار األنوار »  247 : 39ن .7 ، 241
( « )5األمايل » للطوسي  ، 295 :الرقم  579؛ « يار األنوار » .5 ، 247 : 39
( « )2األمايل » للطوسي  ، 295 :الرقم  512؛ « يار األنوار » .2 ، 247 : 39
( « )7مناقب آل أيب طالب »  12 : 3؛ « علل الشرائع »  ، 142 : 1ابب  122؛ « إعنالم النورى »  319 : 1؛
« األمايل » ن
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[ ]33ومنها  :ما روي عن طل ة بن قيد  ،عن موال جعفر الصنادق قنال  « :قنال رسنول هللا
أبين ال أع ّذب من توالّ ، ،وال أرحم من عادا.)1( » ،
 :إ ّن هللا يقول ّ :
بشر أخاك عليّا ّ
 « :إ ّن عليّننا من ّنين  ،وأ منننه ،
[ ]34ومنهةةا  :مننا روي عننن رقيننن قننال  :قننال رسننول هللا

من آذى عليّا فقد آذاين (.» )2
 « :اعل ننم أ ّن هللا خلق ننين
نيب
[ ]35ومنه ةةا  :م ننا روي ع ننن اب ننن مس ننعود  ،ق ننال  :ق ننال الن ن ّ
وعليّا من نور قدرته قبل أن هلق اخللنق أبلفني عنام ؛ إذ ال تسنبي وال تقنديس  ،ففتنق ننوري ف لنق
هللا منننه السننماوات واألرضننني  ،وأ وهللا أجن ّنل مننن السننماوات واألرضننني  ،وفتننق نننور علن ّني بننن أيب
طالب ف لنق مننه العنر والكرس ّني  ،وعل ّني بنن أيب طالنب أفضنل منن العنر والكرس ّني  ،وفتنق ننور
وهللا أفضننل مننن اللننو والقلننم ،
ا سننن صننلوات هللا عليننه ف لننق منننه اللننو والقلننم  ،وا سننن
وفتنق نننور ا سننني ف لننق منننه ا نننان وا نور العننني  ،مثّ أظلمننة املشننارق واملغننارب فشننكة املالئكننة
جل جاللنه كلمنة  ،ف لنق منهنا روحنا  ،مثّ تكلّنم بكلمنة
إىل هللا أن يكشف عنهم الظلمة فتكلّم هللا ّ
ف لق من تلّ الكلمة نورا  ،فأضامل النور إىل تلّ الرو وأقامها مقنام األرك  ،وقهنرت املشنارق
واملغارب فهي فاطمة الزهراء  ،ولذلّ مسّية قهراء ؛ أل ّن نورهنا قهنرت بنه السنماء .اي بنن مسنعود ،
وجل يل ولعل ّني  :أدخنال ا نّنة منن شن تما وأدخنال الننار منن شن تما
إذا كان يوم القيامة يقول هللا ّ
عز ّ
ِْ

ُ َّ ِ َّ

ِ
ِ ِ َّ ِ
يالد ( ، )3فالكنافر منن ج ند نب ّنوض  ،والعنيند
الار ع َن ٍ
وذلّ قوله تعاىل  :أل َقيا َِف جهنم ل كف ٍ
من ج د بوالية

__________________
العمنال »  23245 ، 225 : 11؛ « تنزيننه الشنريعة » 353 : 1
ن للصنندوق  ، 71 :االنس  2 ، 11؛ « كنننز ّ
 ،الرقم  39؛ « الفوائد ااموعة » للشوكاين  ، 341 :عن ابن مسعود ال عن جابر.
( « )1األمايل » للصدوق  ، 42 :االس  1 ، 12؛ « بشارة املصطفى » .12 :
( « )2األمايل » للطوسي  133 :ن  ، 134الرقم  215؛ « الطرائف » .75 :
( )3ق (.24 : )52
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وا نّة لشيعته » (.)1
علي بن أيب طالب
ّ
 « :إ ّن جفئينل هنب
[ ]36ومنها  :ما روي عن سلمان الفارسي قال  :قنال رسنول هللا
نب عل ّني بنن أيب
السالم ويقول لّ ّ :
إين قند اف ضنة ح ّ
علي يوم األحزاب وقال  :إ ّن ربّّ يقرئّ ّ
ّ

ومودتننه علننى أهننل السننماوات وأهننل األرك فلننم أع ن ّذب يف بّتننه أحنندا  ،فمننر ّأمتننّ
طالننب
ّ
يبّننه فمننن أحبّننه فب ن ّنيب ويبّننّ أحبّننه  ،ومننن أبغضننه فببغضنني وبغضننّ أبغضننه  ،أمننا إننّنه مننا أنننزل هللا
كت ننااب وال خل ننق خلق ننا إالّ وجع ننل ل ننه س ننيّدا  ،ف ننالقرآن س ننيّد الكت ننب املنزل ننة  ،وشن نهر رمض ننان س ننيّد
الش ننهور  ،وليل ننة الق نندر س ننيّدة اللي ننايل  ،والف ننردوس س ننيّد ا ن ننان  ،وبي ننة هللا ا ن نرام س ننيّد البق ننان ،
وجفئيل سيّد املالئكة  ،وأ سيّد األنبياء  ،وعل ّني سنيّد األوصنياء  ،وا سنن وا سنني سنيّدا شنباب
نب علن ّني بننن أيب طالننب سننيّد األعمننال ومننا
أهننل ا نّننة  ،ولكن ّنل امننرئ مننن عملننه سننيّد  ،وحن ّنيب وحن ّ
املتقربون من طاعة ّرام » (.)2
تقرب به ّ
ّ
ذات ينوم يف مننزل ّأم
نيب
[ ]37ومنها  :ما روي عن أيب ّ
ذر قنال  :كننة جالسنا عنند الن ّ
فقنال رسنول
بن ّدثين وأ أمسنع إذ دخنل عل ّني بنن أيب طالنب
سلمة ورسول هللا
ذر ،
ذر  ،هننذا اإلمننام األقهننر وابب هللا األكننف  ،فمننن أراد هللا فلينندخل البنناب .اي اب ّ
هللا  « :اي أاب ّ
وحجنة هللا علنى خلقنه  ،إ ّن هللا
هذا القائم بقس هللا  ،و ّ
الذاب عن حر هللا  ،والناصر لندين هللا ّ ،

بتج به على خلقه يف األمم  ،ك ّل ّأمة يبعث فيها نبيّا.
تعاىل مل يزل ّ
ذر  ،إ ّن هللا جعننل علننى كن ّنل ركننن مننن أركننان عرشننه سننبعني ألننف ملننّ لننيس هلننم تسننبي وال
اي اب ّ
لعلي وشيعته والدعاء على أعدائه.
عبادة إالّ الدعاء ّ
علي ما ابن ا ّق من الباطل وال امل من من الكافر وال عبد هللا ؛ ألنّه
اي اب ّ
ذر  ،لو ال ّ

__________________
( « )1يار األنوار »  43 : 42ن .11 ، 44
( )2املصدر السابق .19 ، 54 : 42
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ضرب رءوس املشركني ح ّ أسلموا وعبدوا هللا  ،ولو ال ذلنّ مل يكنن ثنواب وال عقناب  ،وال يسن ،
من هللا س ة  ،وال بجبه من هللا حجاب  ،وهو ا جاب والس » (.)1
[ ]38ومنهةةا  :مننا روي عننن عمننر بننن اخلطّنناب قننال  :مسعننة رسننول هللا يقننول يف علن ّني بننن أيب

إيل من الدنيا وما فيها (.)2
طالب خصال ألن يكون يف
ّ
إحداهن ّ
أحب ّ
نيب  « :علن ّني من ّنين مثننل رأسنني مننن بنندين »
[ ]39ومنهةةا  :مننا روي عننن ابننن عبّنناس قننال  :قننال النن ّ
( .) 3
نّ فقنند
نيب
 « :علن ّني خننري البشننر مننن شن ّ
[ ]41ومنهةةا  :مننا روي عننن أنننس قننال  :قننال النن ّ

كفر » ( ، )4ويف رواية  « :من أأ فقد كفر » (.)5
يف حفنر اخلنندق وقند
[ ]41ومنها  :عن جابر بن عبند هللا قنال  :كننة عنند رسنول هللا
 « :أبيب مننن بفننر وجفئيننل يكنننس ال ن اب بننني
نيب
حفننر الننناس وحفننر علن ّني
فقننال النن ّ

يديه ويعينه ميكائيل  ،ومل يكن يعني قبله أحدا من اخللق » (.)2
النيب لعثمان  « :احفر » فغضب عثمان  ،فقنال  :ال يرضنى ّمند أن أسنلمنا علنى يند،
مثّ قال ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ ِ
() 1
ون ِعليْك أ ْن أ ْسل ُِوا ( )7ا ية.
 :يِن
ح ّ أمر ابلك ّد  ،فأنزل هللا تعاىل على نبيّه

__________________
( )1املصدر السابق .92 ، 54 : 42

( « )2األمايل » للطوسي  ، 322 :االس  ، 13الرقم .752
 135ن

( « )3األمايل » للطوسي  ، 353 :االس  ، 12الرقم  732؛ « املناقنب » البنن املغناقيل  123 :ن ، 124
 132؛ « الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 22 : 3الرقم .4174
( « )4الفردوس مبأثور اخلطاب »  4175 ، 22 : 3؛ « يار األنوار » .77 : 42
العمننال » 11
( « )5األمننايل » للصنندوق  ، 71 :االننس  5 ، 11؛ « مناقننب آل أيب طالننب »  12 : 3؛ « كنننز ّ
 ، 225 :ال ن ننرقم  33245؛ « املوض ن ننوعات الب ن ننن ا ن ننوقي »  341 : 1؛ « تنزي ن ننه الشن ن نريعة »  353 : 1؛ « ال ل ن ننئ
املصنوعة » .321 : 1
( « )2مدينة املعاجز »  427 : 1؛ « وويل ا ايت » .221 : 2
( )7ا جرات (.17 : )49
( « )1تفسري الفهان »  215 : 4؛ « وويل ا ايت الظاهرة » .511 :
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[ ]42ومنهةةا  :عننن سننعد اخل ّفننامل  ،عننن قاذان أيب عمننرو قننال  :قلننة لننه  :اي قاذان إننّنّ لتقنرأ
فتبسنم  ،مثّ قنال  :إ ّن أمنري املن منني م ّنر يب وأ أنشند
القرآن فت سنن قراءتنه فعلنى منن قنرأت؟ قنال ّ :
الشننعر  ،وكننان يل خلننق حسننن فأعجبننه صننوض فقننال  « :اي قاذان  ،فهنالّ تقنرأ القننرآن؟ » قلننة  :اي

أمننري امل ن منني وكيننف يب ابلقننرآن؟ فننو هللا مننا أق نرأ إالّ بقنندر مننا أص نلّي بننه  ،قننال  « :فننادن من ّنين » ،
فدنوت فتكلّم يف أذين بكالم ما عرفته وال علمة ما يقول.
يف  ،فو هللا ما قالنة قندمي منن عنند ،حن ّ حفظنة القنرآن
مثّ قال يل  « :افت فاك » فتفل يف ّ
قصننة
إبعرابننه ومهننز ، ،ومننا احتجننة أن أسننأل عنننه أحنندا بعنند مننوقفي ذلننّ .قننال سننعد  :فقصصننة ّ
دعا لزاذان ابالسم األعظنم النذي

قاذان على أيب جعفر قال  « :صدق قاذان إ ّن أمري امل منني
يرد » (.)1
ال ّ
[ ]43ومنه ةةا  « :عل ن ّني يف الس ننماء الس ننابعة كالش ننمس ابلنه ننار يف األرك  ،ويف الس ننماء ال نندنيا

قسنم علنى أهنل األرك لوسنعهم ،
كالقمر يف الليل يف األرك .أعطى هللا عليّا من الفضل جزءا لنو ّ
قسننم علننى أهننل األرك لوسننعهم  ... ،علن ّني مننود عننند ا ن ّنق
وأعطننى هللا عليّننا مننن الفهننم جننزءا لننو ّ
ريب.
مزّكى عند املالئكة
وخاصيت وخالصيت ومصباحي وجنّيت ورفيقي آنسين به ّ
ّ
األئمنة كلّهنم  ،ولنه ثنواب أعمناهلم وعلنى قندر
[ ]44ومنها  « :أمري املن منني أفضنل عنند هللا منن ّ

فضلوا » (.)2
أعماهلم ّ
نيب
[ ]45ومنهةةا  :مننا روي عننن صنناحب مدينننة ا كمننة  :أ ّن جفئيننل
كننان جالسننا عننند النن ّ
فئيننل  « :أتقنوم هلننذا الفن ؟
نيب
فقنام لننه جفئيننل
فندخل علن ّني
فقنال النن ّ
 « :كينف ذلنّ التعلنيم اي جفئينل؟
» فقال جفئيل  :إ ّن هذا لنه عل ّني ح ّنق التعلنيم  ،فقنال
» فقال  :ملا خلقين هللا تعاىل سألين  :من أنة؟ وما امسّ؟ ومن أ ؟
ّ
__________________
( « )1اخلرائج وا رائ » .195 : 1
( « )2كامل الزايرات » .31 :
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ناب يف ع ننامل األنن نوار ،
وم ننا امس نني؟ فت ن ّنريت يف ّ
رد ا ن نواب  ،وبقي ننة س نناكتا  ،مثّ حض ننر ه ننذا الش ن ّ
نرب ا لينل  ،وأ العبند النذليل  ،وامسني جفئينل » ؛
وعلّمين ا واب  ،فقنال هنذا  « :قنل  :أننة ال ّ
وهلذا قمة إجالال له وعظّمته.

نيب  « :كننم عمننرك اي جفئيننل؟ » فقننال  :إ ّن هلل جنمننا يطلننع مننن العننر يف كن ّنل ثالثننني
فقننال النن ّ
 « :إذا
ألننف سنننة من ّنرة واحنندة  ،وقنند شنناهدته طالعننا ثالثننني ألننف من ّنرة  ،فقننال لننه رسننول هللا
نيب لعلن ّني  « :خننذ العمامننة مننن
رأيننة ذلننّ النننجم هننل تعرفننه؟ » فقننال  :كيننف ال أعرفننه؟! فقننال النن ّ
علي (.)1
فلما كشفها ورآها جفئيل
جبهتّ » ّ
رأى ذلّ النجم يف جبهة ّ

فلمننا انقضننة ّأايمننه
نيب
ففيننه ّ « :
[ ]46ومنهةةا  :بعننض فق نرات دعنناء الندبننة مننن قننول النن ّ
صلواتّ عليهما وآهلمنا هناداي إذ كنان هنو املننذر ولك ّنل قنوم هناد
علي بن أيب طالب
أقام وليّه ّ
 ،فقال وامل أمامه  :أال من كنة موال ،فعل ّني منوال ، ،وقنال  :منن كننة نبيّنه فعل ّني أمنري ، ،وقنال :

أ وعلن ّني مننن شننجرة واحنندة وسننائر الننناس مننن شننجر شن ّ وأحلّننه ن ّنل هننارون مننن موسننى  ،فقننال :
وقوجنه ابنتنه سنيّدة نسناء العناملني  ،وأح ّنل
نيب بعندي ّ ،
علي م ّنين مبنزلنة هنارون منن موسنى إالّ أنّنه ال ن ّ
ّ
لننه مننن مسننجد ،مننا حن ّنل لننه  ،وس ن ّد األب نواب إالّ اببننه  ،مثّ أودعننه علمننه وحكمتننه فقننال  :أ مدينننة
العلننم وعلن ّني اباننا فمننن أراد ا كمننة فليأ ننا مننن اباننا  ،مثّ قننال لننه  :أنننة أخنني ووصننيّي ووارثنني ،
مّ من مي ودمّ من دمي  ،وسلمّ سلمي وحربّ حريب  ،واإلإنان ننال منّ ودمنّ
كمننا خننال منني ودمنني  ،وأنننة غنندا علننى ا ننوك خليفننيت  ،وأنننة تقضنني ديننين وتنجننز عننداض ،
مبيضة وجوههم حويل يف ا نّنة وهنم جنرياين  ،ولنو ال أننة اي عل ّني  ،مل
وشيعتّ على منابر من نور ّ
يعرمل امل منون بعدي » (.)2
علي بن أيب طالب أكثر من
إىل غري ذلّ من األخبار الدالّة على أ ّن فضائل موال ّ

__________________
( « )1األنوار النعمانيّة » .15 : 1
( « )2مفاتي ا نان »  977 :ن  ، 979دعاء الندبة.
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التوسن بننني اإلفنراجل
أن ةصننى كمننا يف بعننض األخبننار  ،ولكننن املكلّننف ال بن ّد أن ببّننه علننى سننبيل ّ
والتفري أبن يكون واليا ال غاليا وال قاليا.
علّ املوجودا ]
[ فيما صدّ عن األحسائى أب ّن أهل البيت
فننال يوافننق الشننرن النبننوي مننا صنندر عننن الشننين املعاصننر يف بعننض رسننائله يف جنواب الشننين أانند
عمننا ورد مننن أ ّن سننيّد ّمنندا ووصننيّه عليّننا ّأول
بننن الشننين صنناذ بننن سننامل بننن طننوق بعنند مننا س ن ل ّ
() 1
اخللق وعلّنة املوجنودات وأ ّذمنا كنا ننورا واحندا حن ّ اف قنا يف صنلب عبند هللا وأيب طالنب

مادينّنة أم
أي العلنل هني؟ أفاعليّنة أم صنوريّة أم ّ
إىل أن قنال  « :فمنا معن هنذا السنبق وهنذ ،العليّنة؟ و ّ
الكل متّ دة؟ وما حقيقة امل تار؟ وما مع هنذا االفن اق؟ وهنل تعنود
غائيّة  ،أم علل متع ّددة  ،أم ّ
تلّ الوحدة بعد االف اق أم ال؟  )2( » ...إىل آخر ، ،حيث قال  :إ ّن الوجنودات ثالثنة  « :وجنود
حن ّنق  ،ووجننود مطلننق  ،ووجننود مقيّنند .والوجننود ا ن ّنق ذات الواجننب مننع قطننع النظننر عننن الصننفات ،
نادايت
والوجود املطلق فعل هللا ومشي ته وإرادته  ،والوجود املقيّند املعقنوالت أبسنرها منن اا ّنردات وامل ّ
» ( .) 3
إىل أن قال  « :والوجود املقيّد من الوجود املطلق مثل الوجود املطلق من الوجود ا ّنق .فمراتنب

هنو السنراج املننري  ،والسنراج مرّكنب منن دهنن و ر ،
الوجود متناسبة صعودا وننزوال فم ّمند
فالنندهن يف الس نراج هننو أرك االسننتعداد  ،والنننار هنني ر املشنني ة والوجننود املطلننق ؛ ولننذا قننالوا « :
ال مشي ة هللا » ( ، )4إىل
هن ّ
__________________
( « )1علنل الشنرائع »  134 : 1ن  135ابب  115؛ « املناقنب » البنن املغناقيل  122 :ن ، 122
« الفردوس مبأثور اخلطاب » .2952 ، 191 : 2
( )2هذا الكالم ليس للشين املعاصر  ،وإّّنا األس لة اليت سأهلا الشين أاد بن طوق منه.
( « )3جوامع الكلم »  ،الرسالة القطيفيّة  ، 152 :نقله ابختصار.
( )4املصدر السابق.
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 132ن  132؛

أن قال  « :فم ض ممّنا ق ّنرر وبيّننّنا أ ّن ّمندا ّأول منا خلنق هللا  ،وأنّنه علّنة املوجنودات فالسنبق انذا
املعن ؛ أل ّن السننبق علنى أهنناء سنبعة  :السننبق الطبيعني  ،والننذاض  ،والشنريف  ،واملكنناين  ،والزمنناين ،
والسبق ا قيقي وهو تق ّدم عامل املشي ة واإلبدان على سائر املفعنوالت ؛ إذ هنو سنبق بك ّنل منن هنذ،
ا يثيّة املتق ّدمنة وقايدة سنبق السنرمديّة  ،والسنبق ا ّقني وهنو تقن ّدم الواجنب علنى منن سنوا ،؛ إذ هنو
بكل سبق من الستّة املتق ّدمة وقايدة سبق األقليّة األبديّة املطلقة » (.)1
السبق ّ
 « :هننن صننائع هللا واخللننق بعنند
مثّ قنال اننذ ،العبنارة  « :و ّأمننا العلّننة فهني فاعليّننة كمنا قننال
لكميننل  « :نننور أشننرق مننن صننب األقل فتلننو علننى هياكننل
صنننائع لنننا » ( ، )2كمننا يف قولننه
التوحي نند آ ر ، )3( » ،ف ننالنور ه ننو املش ننار إلي ننه  ،وص ننب األقل ه ننو املوج ننود املطل ننق وع ننامل املش نني ة ،
وهياكل التوحيد الصور القائمة مبرااي الوجود املطلق ؛ ف ّذا فطرة هللا اليت فطر الناس عليهنا ال تبنديل
خللننق هللا  ،وا ر مظنناهر الوجننود املطلننق وجتلّياتننه  ،ف ن ّن هي ا ننا ةكنني كينو تننه  ،فالصننور صننفاته

ابلننذات أو ابلعننرك  ،فتلننو جتليّننات الوجننود أي تننفق علننى هي ننات تلننّ اهلياكننل  ،فجميننع الصننور
 « :وإ ّ نتقلّننب يف الصننور كيننف
وتطوراتننه  ،وإليننه اإلشننارة بقننول  :علن ّني
صننور شن ونه
ّ
العلّنة الصنوريّة  ،وهنو
ما شاء هللا  ،منن رآهنم فقند رآين  ،ومنن رآهنم فقند رآهنم » ( ، )4فهنو
ماديّة ؛ أل ّن الوجودات أبسرها أش ّعة أنوارها وصندى أصنوات خطاابتنه  ،فن ّن ينع منا يف
أيضا علّة ّ

اإلمكننان غننريهم ف ّّنننا خلقنوا مننن أشن ّنعة أننوارهم  ،فجميننع منو ّاد األشننياء مننن تلننّ األشن ّنعة  ،واألشننياء
مرّكبة من املو ّاد والصورّ .أما املو ّاد فعرفتها كما قلنا لّ.
__________________
( )1املصدر السابق  152 :ن .157
( « )2االحتجاج »  .523 : 2بتفاوت يسري.
( « )3جوامع الكلم »  ،الرسالة القطيفيّة .157 :
( )4املصدر السابق .157 :
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األشعة سواء كانة منو ّاد نوريّنة ومنو ّاد
و ّأما الصور فجنسيّة ونوعيّة وش صيّة كلّها كينو ت تلّ ّ
ماديّنة وعلّنة
عنصريّة ؛ أل ّن املو ّاد العنصريّة من املواد النوريّة كنالثلج منن املناء  ،فظهنر أ ّذنم
علّنة ّ
أيضا علّة غائيّة ؛ أل ّن املوجودات أبسرها إّّنا خلقنة ملصنا هم وشن وذم و ينع
صوريّة وهو

مننن قولننه لعبينند بننن قرارة  :والننذي فن ّنرق بينننكم هننو
اخللننق أنعننامهم وغنننمهم كمننا أشننار الصننادق
داعيكم الذي اس عا ،هللا أمر غنمه  ،ف ن شاء ف ّنرق بينهنا لتسنلم مثّ جيمنع بينهمنا لتسنلم  )1( ...إىل
آخر.،
 « :هن صنائع هللا ربّنا واخللق بعد صنائع لنا » ( )2على أحد التنأويلني  ،وهنو
ومثله قوله

أ ّن هللا سننب انه صنننع لنننا اخللننق  ،والوجننه الثنناين تق ن ّدم .و ّأمننا الوجننه املستشننهد بننه هنننا فيجننري عليننه
ِ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ِ ْ ِ ُّ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ُ
ِ
كمْ
ْ
ِ
ْ
ِ
ووينل قولنه  :وجعل لكم ََ جلو َد اَنعااَ بيو ا تست َخفونها يوا ظع َنكم و الوا إَقالاَ َت
ِِ
ِ ْ ِ
ِ ُ ِِ ُ
ِِ ْ
ْ
ْ
() 3
ِّي .
عارها أثاثا وَتااع إَىل َح ٍ
بارها وأش َ
و ََ أصوافَها وأو َ
وقولننه س نلّمه هللا  « :أم متع ن ّددة » .قنند تقن ّدم جوابننه أ ّذننا متع ن ّددة يف كن ّنل شننيء يسننبه ّ ،أمننا يف
إىل خلقننه يف تبليننغ الش نرائع والتأديبننات الشننرعيّة
كمننا أنّننه رسننول هللا
البنناطن ف نّننه
التكليفيّة دقيقها وجليلها ».
االةناد إّّننا يقنال لشني ني
االةناد والوحندة؟ فجوابنه أ ّن ّ
إىل أن قال  « :و ّأما قوله  :منا معن هنذا ّ
االةاد قد منع ة ّققه احمل ّققون وأحالنه املندقّقون ،
االةاد  ،و ّ
قد ة ّققة بينهما االثنينيّة فطرأ عليهما ّ
االةناد إالّ دناقا  ،أو املنراد بنه علنى ااناق البسناطة  ،ولنيس املنراد ابلبسناطة عندم
فال يقال  :ما هنذا ّ
األجزاء وعدم ة ّقق التش ّ ص ؛ أل ّن ذلّ من صفات األجسام وا سمانيّات ونفوسنها املقارننة هلنا

غننري القدسننيّة  ،بننل التع ن ّدد مت ّقننق يف أصننل اخللقننة إالّ أننّنه تع ن ّدد كتع ن ّدد الضننوء مننن الضننوء  ،ف ن ّن
السراج إذا
__________________
( )1املصدر السابق.
( )2مّر ختريج ا ديث يف الصف ة السابقة  ،هامش (.)2
( )3الن ل (.12 : )12
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اش ننتعل م ننن السن نراج ل ننيس بينهم ننا كث ننرة ابعتب ننار الوح نندة ا نس ننيّة والنوعيّ ننة  ،و ّأم ننا ابعتب ننار الوح نندة
الش صن ننيّة وابعتبن ننار فعن ننل النبن ن ّنوة وفعن ننل الوالين ننة ومتعلّقهن ننا ومقامهن ننا وال تين ننب إىل غن ننري ذلن ننّ من ننن
املش ّ صات.

فقسنمه بنصنفني .فن ذا تطاولنة املندد يف العنود وعناد ك ّنل شنيء إىل
فالتع ّدد موجنود وهنو معن ّ :
األئمنة فهنو كالشنجرة وأغصناذا أو
ما منه بدأ حصنل بينهمنا عنود دناورة ال عنود مماقجنة  ،و ّأمنا ّنل ّ
امللتف ابلثمر وكالضوء من الضوء » (.)1
مثرها  ،والشيعة الورق ّ
إىل أن قال يف جواب قولنه  « :فمن أنّنه يف الزمنان وهنو وعناء عنامل األجسنام  ،ويف الندهر وعناء
عامل ا فوت وامللكوت  ،ويف السرمد هو وعاء عامل املشي ة وعامل األمر واإلبدان » (.)2
يف قنول هللا ع ّنز وج ّنل :
وقال يف شر الزايرة  « :ففي البصنائر عنن الثمنايل عنن أيب جعفنر
ُ
ْ
َّ
ِْْ ِ ِ
ِ
ُ
َل َا ِف َّ
ُ
اَّلي ِ ُ
ُ
() 3
 ،يعنين عليّنا
هلل َصري اَمور
الس
هلل َ
َِص َ
ِاوات ِوَا َِف اَر َض أال إَىل ا َ
اط ا َ
َ
َ

أنّه خاقنه على ما يف السماوات وما يف األرك من شيء وائتمنه عليه » (.)4
قننال  :أق ننول  :مننا يفينند العمننوم فكن ّنل شننيء عننندهم خزائنننه وهننم خزائنننه وعننندهم مفاةننه وه نم
ِ ُ ُْ
ِ ِ
اَ ُم ُ
الور أ ّذنا تصنري إىل عل ّني
هلل َصري
ا
ىل
أال َإ
مفاةه .و ّأما قوله « يعين عليّنا » يريند أ ّن معن
َ
وبيان ذلّ  :أ ّن األمنور حادثنة نلوقنة  ،وا نادث امل لنوق ال يصنل إىل القند وال يرجنع إلينه

سننب انه ؛ ألننّنه متعننال عننن كن ّنل شننيء  ،وإّّنننا املعن أ ّن األمننور ترجننع وتصننري إىل أمننر ،تعنناىل  ،وأمننر،
َّ
اد إىل هللا  ،وقند قنال هللا تعناىل َ :إن
تعاىل جعله عند وليّه فاملصري إلينه مصنري إىل هللا والنر ّاد إلينه ر ّ

ِ
َإِلْنا

__________________
( « )1جوامع الكلم »  ،الرسالة القطيفيّة .157 :
( )2املصدر السابق .151 :
( )3الشورى (.53 : )42
( « )4بصائر الدرجات »  122 : 2ابب .12 ، 19
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ُ

أِال إ ِىل اهلل ِص ُ
الري
َ َ
َ

ِ

ياب ُه ْم ث َّم إ َّن ِعليْنا ح ِ
إ ِ
ساب ُه ْم ( » )1إىل أن قال  « :فهذا معن قولنه
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ ِ
ُ ُ
هلل أي أال إىل عل ّني
اَمالور ن يعنين عليّنا ن منراد ،إىل هللا سنب انه لقنول أال إَىل ا َ
ويل األمور  ،فالرجون إىل هللا رجون إليه.
هللا ّ

جعلنه

مثّ إنّه ّبني مع قوله  « :يعين عليّا » فقال  « :إنّنه جعنل عليّنا خناق لنه علنى منا يف السنماوات
وما يف األرك من شيء وائتمنه عليه  ،وهذا ظاهر » (.)2
أئمتننا » أفضنل منن « أويل العنزم » منع تل ّقني
وقال ن يف جنواب منن قنال  :منا الندليل علنى أ ّن « ّ
دل النندليل العقلنني والنقلنني علننى أ ّن نبيّنننا
نيب الننوحي بنفسننه ومعاينننة امللننّ دون اإلمننام؟ ن  « :قنند ّ
النن ّ

ودل الندليل
ّمدا
خري اخللق من ينع منا خلنق هللا منن غائنب وشناهد ومت ّنرك وسناكن ّ ،
نتص انا
اص النيت اخ ّ
األئمنة مسناوون لنه يف ينع منا لنه منن الفضنائل واملراتنب إالّ اخلنو ّ
أيضا علنى أ ّن ّ
نيب مرسننل أويل العننزم وغننريهم حن ّ أ ّن عليّننا
ومل يكننن ألحنند مننن خلننق هللا ذلننّ ال ملننّ مقن ّنرب وال نن ّ
».

ذرة
قنال منا معننا : ،وإّّننا أوض موسنى منا أوتينة أق ّنل منن جنزء منن مائنة ألنف جنزء منن مثقنال ّ

إىل أن ذكننر مننا روا ،جننابر  « :أ ّن مننروان بننن ا كننم يف خالفتننه صننعد منننف رسننول هللا  ،وخطننب
كل من حضر عرمل أ ّذنا يند رسنول هللا مكتنوب عليهنا :
ّ
وسب عليّا ف رجة من القف الشريف يد ّ

ندو هللا أكفننرت ابلننذي خلقننّ مننن تنراب  ،مثّ مننن نطفننة  ،مثّ سن ّنواك رجننال؟! هننو وهللا علن ّني بننن
اي عن ّ
أيب طالننب أمننري املن منني وسننيّد الوصننيّني  ،مثّ عقنند بينند ،ثننال وعشنرين فمننا لبننث إالّ ثننال وعشنرين
ليلة  ،مثّ مات » (.)3
إىل أن قننال  « :إ ّن قولننه تعنناىل  :مننا وسننعين أرضنني ووسننعين قلننب عبنندي امل ن من.
وحي وال خطاب إالّ بلسان
النيب
علي
ومع هذا فلم يصل ّ
ونفسه ّ

() 4

__________________
( )1الغاشية ( 25 : )11ن .22
( « )2جوامع الكلم »  ،الرسالة القطيفيّة .131 :
( )3املصدر السابق.

احملجة البيضاء »  22 : 5؛ « يار األنوار » .39 : 55
(ّ « )4
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وهننو هننو

ي ننرى املل ننّ
نيب
نويل
واألنبي نناء كلّه ننم م ننا ه ننم من ننه إالّ ّ
الن ّ
ذرات م ننن الوج ننود ومع ن أ ّن الن ن ّ
واإلمننام
نيب
واإلمننام يسننمع الصننوت وال يننرى الش ن ص  :أ ّن امللننّ مننا يظهننر ابلننوحي إالّ للنن ّ
وإّّنا مل يظهر له ؛ ألنّه إّّنا جاء للوحي فظهنور ،ابلنوحي
النيب
يسمع كالم امللّ والوحي إىل ّ

 :وهللا منا أعلنم
أل ّن اإلمنام ال ينرا ، ،كينف؟ وال يصندر إالّ إبذننه كمنا قنال عل ّني
حملمد
ّ
أ ّن ملكننا يف السننماء هطننو قنندما بغننري إذين إالّ وقنند اح ن ق .وملننا كننان رسننول هللا مل إننة ح ن ّ كمننل
ّ
الندين وانقطنع الننوحي عنند موتنه انقطننان كمنال ال انقطننان نقصنان  ،وإالّ مل يكنن خننام النبيّنني  ،فننال
بتاج إىل نزول امللّ يف وسيس األحكام  ،وإّّننا تتن ّنزل املالئكنة علنى اإلمنام ابألمنر افعنل وال تفعنل
كن أكثر الناس ال يعلمون » (.)1
عن أمر أجرا ، ،ول ّ
أقول :

علّنة فاعليّنة
وأوالد،
وعل ّني بنن أيب طالنب
نيب
يرد عليه ّأوش  :أ ّن عندم كنون الن ّ
نروري  ،واحتمنال ا منل علنى
وخالقا ملن عداهم منن ضنرورّايت الندين ظناهرا  ،فمنا ذكنر إنكنار للض ّ
العلّة الغائيّة مع ذكرها أيضا اببه مسدود.

 « :صننائع لننا » ( )2بنذكر النالم وعندم اإلضنافة ن كمنا
واثنيةا  :أ ّن تغينري األسنلوب يف قولنه
دال علننى كننون املنراد يف الننذيل نالفننا للصنندر ابعتبننار الفاعليّننة والغائيّننة كمننا ال
يف صنندر [ الروايننة ] ّ
هفى.
واثلثا  :أ ّن الالم من ا رومل  ،وا رومل تستعمل يف خصوصيات الكلّي ابالتّفناق  ،فاملسنتعمل
فيه إن مل يكن خصوص جزئي من جزئيّات العلّة الغائيّنة فنال أق ّنل منن اإل نال  ،فن ّن االسنتعمال يف
جزءين من الكلّيّني ن كما يظهر من كالمه ن خالمل الظاهر.
وّابعا  :أ ّن مالحظة السياق وسائر األخبار واالعتبار ممّا يقتضي كون املراد أن
__________________
( « )1جوامع الكلم »  ،الرسالة القطيفيّة .132 :
( )2تق ّدم يف ص  314هامش (.)2
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جيعلهننم رؤسنناء آم نرين ممنّنا ال ب ن ّد فيننه مننن إجينناد املرءوسننني املننأمورين ؛ ل ن الّ يبقننى األمننر بننال مننأمور ،
تنزلنا سلّمنا كون املراد ملصا نا.
فاملراد أ ّن اخللق مصنون إلطاعتنا .وإن ّ
ندال علنى حصنر إجيناد اخللنق يف هللا
وخامسا  :أ ّن ا ديث لو سلّمة داللته معنارك ابلكتناب ال ّ
ْ

َّ

ْ

تعاىل كقوله تعاىل ِ :و ُه ِو اْلِالم ُق ال ِعل ُ
اليم ( )1؛ إلفنادة تعرينف املسنند ا صنر  ،كمنا ح ّقنق يف
َ
لّه  ،وهو ذلّ من ا ايت.
خلق أاب ،و ّأمه مثّ تولّد منهما.
علي بن أيب طالب
وسادسا  :أنّه يلزم أن يعتقد أ ّن ّ
سابعا  :أنّه يلزم كون نلوقه قاتله.

َّ
اَّلي ِ ُ
َل َالا َِف
هلل َ
َِص َ
اط ا َ

واثمنا  :أ ّن حديث البصائر ن على ما حكي عن الصايف ن هكذا :
ِْ
ْ
َّ
() 3
() 2
« يعنين عليّنا » فقولننه  « :عليّنا » تفسنري للصنراجل  ،ال للننذي
الِاوات ِوَالالا َِف اَر َض
السال
َ
تصري األمور إليه.

إن كننان قنندإا يلننزم تعن ّدد الواجننب والشننرك  ،وإن كننان حنناد يلننزم مننا فن ّنر
واتسةةعا  :أ ّن عليّننا
منه من ارتباجل ا ادث ابلقد .
وعاتةرا  :أ ّن ارتبنناجل ا ننادث ابلقنند ارتبنناجل صنندور جننائز وواقننع  ،واحملننال ارتبنناجل القيننام املسننتلزم
لكونه ّل العرك .إىل غري ذلّ.

ابملعجنزة املصن ّدقة  ،والنيت هني كثنرية
علي بنن أيب طالنب
ومثل ما ذكر إثبات إمامة موال ّ
قنند أش ننر إىل بعض ننها  ،وس ننيأض اإلش ننارة إىل بع ننض آخ ننر  ،وك ننذا ابملوعظ ننة ا س نننة أبن يق ننال  :إ ّن
بعلي
ال خنالمل فينه بنني الشنيعة واحمل ّققنني منن أهنل السننّة  ،بنل جلّهنم بنل كلّهنم إالّ
ّ
التمسّ ّ

من ال يعت به خبالمل القول بكونه خليفة رابعنا  ،فن ّن منذهب اإلماميّنة أنّنه ضناللة مصنريها الننار ،
أحق ابألمن إن كنتم تعلمون؟
فأي الفريقني ّ
ّ
__________________
( )1يس (.11 : )32
( )2الشورى (.53 : )42
( « )3تفسري الصايف » .312 : 4
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وإىل مثننل مننا ذكننر أشننار املص ننّف مننع شننر الشننار القوشننبي بعنند قولننه  :والعصننمة تقتضنني
) اختلف نوا يف
تتصةةان بعلة ّةي
ننص وسنريته
بقولننه  ( « :ومهةةا ) أي العصننمة والتنصننيص ( ّ
الن ّ
واختنار ،املصننّف
من هو؟ ح ّدث اإلماميّنة إىل أنّنه عل ّني
أ ّن اإلمام ا ّق بعد رسول هللا

وذهب الباقون إىل أنّه أبو بكر.
أي املعصننوم واملنصننوص عليننه
نتصننان بعلن ّني
ننص كالمهننا ّ
نتج املصننّف أب ّن العصننمة والن ّ
واحن ّ
علي دون أيب بكر  ،فهو اإلمام دونه.
ابإلمامة هو ّ
تنننايف مننا يقننال مننن أ ّذننا خفيّننة ال يعلمهننا إالّ هللا ،
أقننول  :دعننوى اهصننار العصننمة يف علن ّني
أل ّن عليّننا أفضننل الصن ابة مبننا سننيأض  ،واألفضننل جيننب أن
نتصننان بعلن ّني
ومننا قيننل .مننن أ ّذمننا ّ
يكننون إمامننا ؛ ملننا بيّنننا أ ّن إمامننة املفضننول قبي ننة  ،وإذا كننان إمامننا جيننب أن يكننون منصوصننا عليننه ،
وأن يك ننون معص ننوما ؛ أل ّن اإلمام ننة مش ننروجل ابلعص ننمة ال تت ّق ننق العص ننمة ب نندون التنص ننيص .ففي ننه

مصادرة ال ختفى.

) ناطبننا ألصن ابه ( سةلّموا علةةى علة ّةي ملمةةرة املةةؤمن ) ( )1واإلمننرة ن
( والةةن ّ اجللة ّةي يف قولةةه
ابلكسر ن اإلمارة من أمر الرجل إذا صار أمريا.
مشنريا إىل علن ّني :
 ( :أنةةت اخلليفة بعةةد ) ( )2وغريهننا مثننل قولننه
لعلن ّني
وقولننه

وأخذ هللا هذا خليفيت فيكم من بعدي فاستمعوا ما مسعوا له وأطيعوا (.)3
وقد ع من عبد املطّلب  :أيّكم يبايعين ويواقرين يكون أخني ووصنيّي وخليفنيت منن
وقوله
() 4
علي.
بعدي .فبايعه ّ

__________________
القم نني »  319 : 1؛ «
( « )1مناق ننب آل أيب طال ننب »  25 : 3؛ « ووي ننل ا ايت الظ نناهرة »  225 :؛ « تفس ننري ّ
إةامل السادة املتّقني » .222 : 2
( « )2كفاية األثر »  133 :و  157و .195
العمننال » 133 : 13
( « )3ريننن الطننفي »  321 : 2؛ « معننامل التنزيننل يف التفسننري والتأويننل »  279 : 4؛ « كنننز ّ
 32419 ،؛ « تفسري القرآن العظيم » .324 : 3
( )4تق ّدمة آنفا.
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لعامننة اخللننق مثننل هننذ،
وأجيننب أبننّنه لننو كننان يف مثننل األمننر اخلطننري املتعلّننق مبصنناذ النندين والنندنيا ّ
النص ننوص ا ليّننة لت نواتر واش ننتهر فيم ننا ب ننني الص ن ابة ومل يتوقّع نوا يف العم ننل مبوقع ننه ومل ي ن ّددوا ح ننني
نرددهم حيننث قنال األنصننار  :منّنا أمننري ومننكم أمننري ،
اجتمعنوا يف سننقيفة بنين سنناعدة لتعينني اإلمننام ت ّ

اج ن ننة
ومال ن ننة طائف ن ننة إىل أيب بك ن ننر وطائف ن ننة إىل العبّن نناس وأخ ن ننرى إىل عل ن ن ّني ومل ين ن ن ك عل ن ن ّني
ّ
ننص علينه بنل قنام أبمنر ،وطلنب ح ّقنه كمنا قنام
التمسنّ ابل ّ
األص اب وناصمتهم و ّادعناء األمنر لنه و ّ
بننه حننني أفضننة النوبننة إليننه  ،وقاتننل ح ن ّ أف ن اخللننق الكثننري مننع أ ّن اخلطننب إذ ذاك أش ن ّد ويف ّأول
نيب أقننرب ومهّننتهم يف تنفيننذ األحكننام أرغننب  ،وكيننف يننزعم مننن لننه أدن
األمننر أسننهل وعهنندهم ابلنن ّ

مسننكة أ ّن أصن اب رسننول هللا مننع أ ّذننم بننذلوا مهجهننم وقتلنوا أقننارام وعشننائرهم يف نصننرة رسننول هللا
وإقام ننة شن نريعته وانقي نناد أم ننر ،واتّب ننان طريقت ننه أ ّذ ننم خ ننالفو ،قب ننل أن ي نندفنو ،م ننع وج ننود ه ننذ،
النصننوص القطعيّننة الظنناهرة الدالّننة علننى امل نراد  ،بننل هاهنننا أمننارات ورواايت رّمبننا تفينند ابجتماعهمننا
عمننن يوثننق بننه مننن ا ننديث مننع شن ّدة حننبّهم
القطننع بعنندم مثننل تلننّ النصننوص  ،وهنني أ ّذننا مل تثبننة ّ
ألمري امل منني ونقلهم األحاديث الكثرية يف مناقبه وكماالتنه يف أمنر الندنيا والندين  ،ومل ينقنل عننه يف
وخر ،عن البيعة إشارة إىل تلّ النصوص  ،وجعنل عمنر
خطبه ورسائله ومفاخراته وناصماته وعند ّ
 :امنندد ينندك أابيعننّ
اخلالفننة شننورى بننني سننتّة ودخننل علن ّني يف الشننورى وقننال العبّنناس لعلن ّني

عمننه فننال هتلننف فيننّ اثنننان  ،فقننال أبننو
حن ّ يقننول الننناس  :هننذا عن ّنم رسننول هللا
ابيننع ابننن ّ
ناج عل ّني معاوينة
النيب
بكر  :وددت ّ
عن هذا األمر فيمن هو وكنّا ال نناقعه  ،وح ّ
أين سألة ّ
النيب.
ببيعة الناس ال ّ
بنص من ّ
ولقولنه تعناىل :

ِ
ُ
ِوه ْم را َك ُعون

َّ ِ ُّ ُ ُ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ِ َّ ِ ِ ُ َّ ِ ُ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ْ ُ ِ َّ ِ
اَّلي ي َقيِون الصم و ذ ون الزاك
اَّلي دَنوا َ
َإنِا و َِلكم اهلل ورسوَل و َ

() 1
علي ).
وإ ّّنا مجعت األوصاف ىف ّ

__________________
( )1املائدة (.55 : )5
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حننني أعطننى السننائل خامننه
املفسنرين يف علن ّني بننن أيب طالننب
بيننان ذلننّ أ ّذننا نزلننة ابتّفنناق ّ
الويل » كمنا جناء
وهو راكع يف صالته  ،وكلمة « إّّنا » لل صر بشهادة النقل واالستعمال  ،و « ّ
مبعن ن الناص ننر فق نند ج نناء مبعن ن املتص ن ّنرمل واألوىل واألح ن ّنق ب ننذلّ  ،كم ننا يق ننال  :أخ ننو املن نرأة وليّه ننا
ويل الندم .وهنذا هنو املنراد هاهننا ؛ أل ّن الوالينة مبعن النصنرة يع ّنم
ويل له وف
نالن ّ
ويل من ال ّ
والسلطان ّ
ِ
ْ
ْ
ِ ُْ ُ ِ ِ ُْ
ُ ِْ ُ ُ ْ ْ ُ ِْ
() 1
يع امل منني لقوله تعناىل  :والِذ ََنون والِذ ََنالات بعضالهم أو َِلالاء بعال ٍ
 ،فنال يصن ّ
حصنرها ابملن منني املوصنوفني إبقامنة الصنالة وإيتناء الزكناة حنال الركنون والتص ّنرمل منن املن منني يف أمننر
علي لذلّ ؛ إذ مل توجد الصفات يف غري.،
اإلمامة بكونه هو اإلمام ّ ،
فتعني ّ

خاصنة
الويل مبعن املتص ّنرمل يف أمنر الندين والندنيا واألح ّنق بنذلّ علنى منا هنو ِ ّ
وأجيب مبنع كون ّ
ُِّ
اإلمام بل الناصنر واملنوىل وااينب علنى منا يناسنب منا قبنل ا ينة وهنو مثنل قولنه تعناىل  :يالا أيهالا
ِْ ِ ِْ ُ ُ ْ ِْ ُ ِْ
َّ ِ ِ ُ
() 2
ِ َّ ُ ْ ُ ِ ِ َّ
 ،ووالينة اليهنود
َ
اَّلي دَنوا ال تت َخذوا اِلِهالود واْلصالارى أو َِلالاء بعضالهم أو َِلالاء بعال ٍ

التصرمل واإلمامة بنل النصنرة واحملبّنة ومنا بعندها وهنو قولنه
املنهي عن ّاختاذها
ليسة عليل ّ
والنصارى َّ ّ
َّ
ِ
ْ
ِ
ُ ِ
وَل ِواَّلي ِ ِ
ِ :و َِ ْ ِيتِ ِول ِ ُ
دَنُوا فإ َّن َح ْز َِ اهلل ُه ُ
نويل هاهننا
الم ال َ
اهلل ِو ِرس ُ َ
غالاْلون ( )3؛ فنا ّن الت ّ
َ
َ
مبع ن احملبّننة والنص ننرة دون اإلمام ننة  ،فيج ننب أن بم ننل م ننا بينهم ننا أيض ننا عل ننى النص ننرة ل ننيالئم أجن نزاء
الكالم.
تردد ونزان  ،وال خفناء يف أ ّن ذلنّ عنند ننزول ا ينة مل
على أ ّن ا صر إّّنا يكون نفيا ملا وقع فيه ّ
األئمة الثالثة.
يكن يف إمامة ّ
إّّنننا كانننة
وأيضننا ظنناهر ا يننة ثبننوت الداللننة ابلفعننل يف ا ننال وال شننبهة يف أ ّن إمامننة علن ّني

النيب
بعد ّ

التصرمل يف أمر املسلمني يف
والقول أبنّه كانة له والية ّ

__________________
( )1التوبة (.71 : )9
( )2املائدة (.51 : )5
( )3املائدة (.52 : )5
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أيضا مكابرة .وصرمل ا ية إىل ما يكنون يف املنآل دون ا نال ال يسنتقيم يف ح ّنق
النيب
حياة ّ
.
هللا سب انه ورسوله
دَنُ
َّاَّلي ِ ِ
املفسنرين  :إ ّن
نول
ق
و
.
ندليل
ب
ال
إ
ند
ح
ا
و
ال
إىل
نرمل
ص
ي
نال
ف
نع
نيغة
ص
وا
وأيضنا و
َ
ّ
ّ

ال يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه.
علي
ا ية نزلة يف ّ
حق ّ
ُْ ِ
ِ
ُ
ودعوى اهصار األوصامل فيه مبنيّة على جعل ِوه ْم را َك ُعون حناال منن ضنمري يُذ الون
ولننيس بننالقم  ،بننل بتمننل العطننف مبع ن أ ّذننم يركعننون يف صننال م ال كصننالة اليهننود خاليننة عننن
الركون أو مبع أ ّذم خاضعون.
( وحلديث الغدير املتواتر )

قنند ننع الننناس يننوم غنندير خن ّنم ن موضننع بننني م ّكننة واملدينننة اب فننة ن
نيب
بيانننه  :أ ّن النن ّ
حجنة النودان و نع الرحنال وصنعد عليهنا وقنال ناطبنا  :اي معاشنر املسنلمني
وذلّ بعد رجوعه عنن ّ

ألسننة أوىل بكننم مننن أنفسننكم؟ قننالوا  :بلننى  ،قننال  « :فمننن كنننة مننوال ،فعلن ّني مننوال ، ،اللهن ّنم وال
من واال ، ،وعاد من عادا ، ،وانصر من نصر ، ،واخذل من خذله » ( .)1وهنذا ا نديث أورد ،عل ّني
يوم الشورى عند منا حناول ذكنر فضنائله ولفنن « املنوىل » قند ينراد بنه املعتنق  ،واملعتنق  ،وا لينف ،
ِِ ْ ُ
اْلالارُ
واك ُم َّ
وَالأ

وا ار  ،وابنن الع ّنم  ،والناصنر  ،واألوىل ابلتص ّنرمل قنال هللا تعناىل :
توالّكم هي أوىل بكم  ،ذكر ،أبو عبيدة.
 « :أّإننا ام نرأة نك ننة بغننري إذن موالهننا » ( )3ن أي األوىل اننا يف التصن ّنرمل
نيب
وقننال النن ّ
واملالّ لتدبري أمرها ن ومثله يف الشعر كثري.
ابلتصرمل شائع
املتويل واملالّ ل مر واألوىل
واب ملة  ،استعمال املوىل مبع
ّ
ّ

() 2

هني

__________________
( « )1الطرائنف »  144 : 1ن  211 ، 153ن  239؛ « ذنج ا ّنق وكشنف الصندق »  192 :؛ « مناقنب آل أيب
طالب »  29 : 3و  32ن  37و  45؛ « املناقب » البن املغاقيل  27 :ن  24 ، 71و .39
( )2العنكبوت ( 25 : )29؛ ا اثية ( 34 : )45؛ ا ديد (.15 : )57
( « )3مسند أاد »  ، 335 : 9النرقم  24422؛ « دمنع الزوائند »  ، 525 : 4النرقم  7513؛ « النهاينة يف غرينب
ا ديث »  229 : 5؛ « سنن الدارمي »  137 : 2؛ « فت الباري »  239 : 9ابب ... 41
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أئمنة اللغنة .واملنراد أنّنه اسنم هلنذا املعن ال صنفة مبنزلنة األوىل لتعنرك أبنّنه
يف كالم العنرب منقنول عنن ّ
ليس من صفة اسم التفضيل وأنّه ال يستعمل استعماله  ،وينبغني أن يكنون املنراد بنه يف ا نديث هنو
هننذا املعن ليوافننق صنندر ا ننديث أعننين قولننه  « :ألسننة أوىل بكننم مننن أنفسننكم »  ،وألننّنه ال وجننه
األول وهو ظاهر وال للسادس ؛ لظهور ،وعدم احتياجه إىل بيان و ع الناس ألجلنه سنيّما
لل مسة ّ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ُ
نالات ِب ْع ُض ُ
اله ْم أ ْو َِل ُ
الاء ِب ْعال ٍ ( ، )1وال خفناء يف أ ّن
وقد قال هللا تعاىل ِ :وال ُِذ ََنُالون ِوال ُِذ ََ
هو مع اإلمامة.
النيب
األولويّة ابلناس و ّ
التويل واملالكيّة لتدبري أمرهم و ّ
التصرمل فيهم مبنزلة ّ
وأجيب أبنّه غري متواتر بل هو خف واحد يف مقابل اإل نان  ،كينف؟ وقند قند يف صن ّ ته كثنري
من أهل ا ديث ومل يفعله احمل ّققون منهم كالب اري ومسنلم والواقندي وأكثنر منن روا ،مل تنرو املق ّدمنة
األول ابلتصن ّنرمل وبعند صن ّ ة الروايننة فمن ّخر اخلننف أعننين قولننه « :
نويل ّ
النيت جعننل دلننيال علنى املنراد ابلن ّ
اللهن ّنم وال مننن واال » ،يشننعر أب ّن املنراد ابملننوىل هننو الناصننر واايننب بننل دن ّنرد احتمننال ذلننّ كننامل يف

دفع االستدالل.
وما ذكر من أ ّن ذلّ معلوم ظاهر من قوله تعاىل :
ِب ْعالالال ٍ  ،ال ينندفع االحتمنناالت ؛ نواق أن يكننون الغننرك التنصننيص علننى مواالتننه ونص نرته ؛
ليكننون أبعنند مننن الت صننيص الننذي ةتملننه أكثننر العمومننات  ،وليكننون أور إبفننادة الشننرمل وحيننث

ِ ُْ ْ ُ ِ ِ ُْ ْ ُ ِ ْ ُ ُ ِ
اله ْم أ ْو َِلالاءُ
والِذ ََنون والِذ ََنات بعض

ولنو سنلّم أ ّن املنراد ابملنوىل هننو األوىل فنأين الندليل؟ علننى أ ّن املنراد هننو
نيب
قنرن أكثنر منواالة الن ّ
األوىل ابلتصن ّنرمل والتنندبري  ،بننل جيننوق أن ي نراد األوىل يف االختصنناص بننه والقننرب منننه كمننا ق ننال هللا
َّ ِ ْ ِ
ِ ِ َّ
اْلاس بإبْ
َّلي ِ َّاتبِ ُع ُ
() 2
َّ
نيب وكمنا يقنول التالمنذة  :هنن أوىل
ن
ال
نا
ن
وه
وه
ل
يم
ه
را
َل
تعناىل َ :إن أو
َ
َ ََ َ
ّ
أبستاذ  ،واألتبان  :هن

__________________
( )1التوبة (.71 : )9
( )2آل عمران (.21 : )3
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يدل ا ديث على إمامته.
التصرمل  ،وحين ذ ال ّ
أوىل بسلطاننا  ،وال يريدون األولويّة يف التدبري و ّ
ولو سلّم معاينة الداللة علنى اسنت قاق اإلمامنة وثبو نا يف املنال  ،لكنن منن أينن يلنزم نفني إمامنة
ئمة الثالثة قبله؟.
األ ّ
( وحلديث املنزل املتواتر )

() 1

بياننه  :أ ّن « املنزلنة » اسننم جننس أضننيف فع ّنم  ،كمنا إذا عن ّنرمل ابلنالم بنندليل صن ّ ة االسننتثناء ،

عامنة يف ابقني املننناقل النيت منن لتهنا كوذنا خليفنة لنه  ،ومتولّيننا
وإذا اسنتث منهنا مرتبنة النب ّنوة بقينة ّ
العامننة  ،ورئيسننا مفن ك الطاعننة لننو عننا بعنند ،؛ إذ ال يليننق
يف تنندبري األمننر  ،ومتصن ّنرفا يف مصنناذ ّ
بوفاته  ،وإذ قد ص ّنر بنفني النب ّنوة مل
النبوة قوال هذ ،املرتبة الرفيعة الثابتة يف حياة موسى
ملرتبة ّ
يكن ذلّ إالّ بطريق اإلمامة.
وأجيب أبنّه غري متواتر بل خف واحد يف مقابلة اإل ان  ،ومبننع عمنوم املنناقل  ،بنل غاينة االسنم
املفننرد املضننامل إىل العلننم اإلطننالق  ،ورّمبننا ي ن ّدعى كونننه معهننودا معيّنننا كغننالم قينند .ولننيس االسننتثناء
ندل علنى
املذكور إخراجا لبعض أفراد املنزلة مبنزلة قولّ  :إالّ النب ّنوة  ،بنل منقطنع مبعن لكنن  ،فنال ي ّ
العموم  ،كينف ومنن مناقلنه األخ ّنوة ومل يثبنة لعل ّني  ،الله ّنم إالّ أن يقنال  :إ ّذنا مبنزلنة املسنتث لظهنور
انتفائها.
ولننو سننلم العمننوم فلننيس مننن مننناقل هننارون اخلالفننة والتصن ّنرمل بطريننق النيابننة علننى مننا هننو مقتضننى

النبوة .قوله  « :اخلفين » ليس اسنت الفا بنل مبالغنة ووكيندا يف القينام
اإلمامة ؛ ألنّه شريّ له يف ّ
أبمر القوم.
ولننو س نلّم فننال نس نلّم داللتننه علننى بقائهننا بعنند املننوت  ،ولننيس بقاؤهننا مبننوت املسننت لف ع نزال وال
ابلنبوة والتبليغ
نقصا بل رّمبا يكون عودا إىل حالة أكمل وهي االستقالل ّ

__________________
( « )1الطرائنف »  51 : 1ن  54؛ « مناقنب آل أيب طالنب »  332 : 2؛ « املناقنب » البنن املغناقيل 42 ، 79 :
؛ « املناقننب » لل نوارقمي  55 :؛ « صن ي الب نناري »  1359 : 3ابب  ، 9الننرقم  3523؛ « صن ي مسننلم » 4
علي بن أيب طالب  32 ،ن .32
 1172 :ن  ، 1171الرقم  2424ابب من فضائل ّ
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لنبوتنه وقند انتفنة النب ّنوة يف ح ّنق
فتصرمل هارون ونفاذ أمر ،لو بقي بعد موسنى إّّننا يكنون ّ
من هللا ّ ،
علي فينتفي ما يبتين عليها ويتسبّب عنها  ،وبعند اللّتينا واللّنيت ال داللنة علنى نفني إمامنة الثالثنة قبنل
ّ
علي .
ّ

() 1
ةتعم ) األقمنان واألمنور
( وشستخالفه على املدين يف غزوة تبوك ) وعدم عزله إىل قمنان وفاتنه ( ف ّ
( لإلمجاع ) على عدم الفصل  ،بل ا اجة إىل اخلليفة بعد الوفاة أش ّد منه حال البعثة.
ندل علننى بقنناء خالفتننه بعنند وفاتننه داللننة قطعيّننة مننع وقننون
وأجيننب أبننّنه علننى تقنندير ص ن ّ ته ال ين ّ
اإل ان على خالفته.

 :أنت أخي ووصيّي وخليفيت من بعد وقاضي دي ) ( )2ن بكسر الدال ن.
( ولقوله
وأجيب  :أبنّه خف واحد يف مقابلة اإل ان  ،ولو ص ّ ملا خفي على الصن ابة والتنابعني واملهنرة
املتعن ّنني مننن احمل ن ّدثني سننيّما علننى أوالد ،الطنناهرين  ،ولننو س نلّم فغايتننه إثبننات خالفتننه ال نفنني خالف نة

ا خرين.

األئمة  ،ملا سيأض ( وإمام املفضول قبيح عقال ).
( وألنّه أفضل ) من غري ،من ّ

وأجيب مبنع املق ّدمات.
( ول هوّ املعجزة ) نفس الكرامة ( على يده كقلع اب خيرب ) ( )3وعجز من إعادته تسنعون رجنال
مننن األقننوايء  ( ،وتاطب ة الثعبةةان ) علننى منننف الكوفننة فس ن ل عنننه  ،فقننال  « :إننّنه مننن ح ّكننام ا ن ّنن
أشكل عليه مسألة أجبته عنها » (.)4
__________________
( )1انظر التعليقة ( )1من الصف ة السابقة.
( « )2الطرائننف »  ، 133 : 1الننرقم  211؛ « املناقننب » البننن املغنناقيل  232 :ن  329 ، 231؛ « عيننون أخبننار
الرضا »  2 : 2ابب .13 ، 32
( « )3إعننالم الننورى »  227 : 1ن  221؛ « إرشنناد القلننوب »  245 :ن  242؛ « يننار األن نوار »  279 : 41ن
.213
( « )4الك ننايف »  392 : 1ابب أ ّن ا ن ن ّنن ت ننيهم  2 ...؛ « كتن نناب الفض ننائل »  71 :؛ « بشن ننارة املصن ننطفى » :
 124؛ « اإلرشاد » للمفيد  341 : 1ن  349؛ « إعالم الورى »  351 : 1ن .352

322

توجنه إىل صن ّفني منع أصن ابه أصناام عطنش عظنيم
( ودفع الصخرة عن القليب )  ،روي أنّه ملّنا ّ
فننأمرهم أن بفننروا بقننرب ديننر  ،فوجنندوا صن رة عظيمننة عجننزوا عننن نقلهننا  ،فنننزل فأقلعهننا ودحننا اننا
() 1
مسافة عظيمة  ،فظهر قليب فيه ماء فشربوا عنها مثّ أعادها وملنا رأى ذلنّ صناحب الندير أسنلم
ّ
اجلن ) روي أ ّن اعة منن ا ّنن أرادوا وقنون الضنرر منا لنيس حنني سنري ،إىل بنين املصنطلق
 ( ،وحماّب ّ
معهم وقتل منهم اعة كثرية (.)2
علي
ف ارب ّ
وّد الشم ( )3وغري ذلك ) من الوقائع اليت نقلة عنه.
( ّ
ّادعننى اإلمامننة وظهننرت علننى وفننق دع نوا ،أمننور
وادعةةى اإلمام ة فيكةةون صةةادقا ) يعننين أننّنه
( ّ

خارقة للعادة فيكون صادقا يف دعوا.،
وأجيب  :أب ّ ال نسلّم أنّنه ّادعنى اإلمامنة قبنل أيب بكنر .ولنو سنلّم فنال نسنلّم ظهنور تلنّ األمنور
يف مقام الت ّدي.
يبني عدم صلو غري ،لإلمامة ح ّ يثبنة إمامتنه ضنرورة ،
علي
أبن ّ
مثّ أراد أن يثبة إمامة ّ
عامة تظهر هلم أبسرهم  ،مثّ ذكر مطاعن واحد واحد.
فذكر ّأوال دالئل ّ

العام
ّأما الدشئل ّ
فمنهةةا مننا أشننار إليننه بقولننه  ( :ولسةةبق كفةةر غةةريه فةةال يصةةل لإلمامة غةةريه فتعة ّ هةةو ) ؛ وذلننّ أل ّن
حننني بعننث مل يكننن علن ّني ابلغننا سن ّنن التكليننف  ،فلننم يكننن كننافرا خبننالمل مننن عنندا ،مننن
نيب
النن ّ
األئمة ف ّذم كانوا ابلغني فكانوا كافرين  ،والكافر ظامل ؛ لقوله
ّ

__________________
( « )1إعالم الورى »  342 : 1ن  341؛ « اإلرشاد » للمفيد  334 : 1ن .337
( « )2إعنالم النورى »  352 : 1ن  354؛ « اإلرشناد » للمفيند  339 : 1ن  341؛ « مناقنب آل أيب طالنب » : 2
.123
( « )3الطرائننف »  ، 14 : 1الننرقم  117ن  111؛ « اإلرشنناد » للمفينند  345 : 1؛ « إعننالم الننورى »  352 : 1ن
 351؛ « ذننج ا ن ّنق وكشننف الصنندق »  242 :؛ « املناقننب » البننن املغنناقيل  122 :ن  142 ، 127ن  141؛ «
املودة »  122 :ن  ، 124الباب  47يف ّرد الشمس بعد غرواا.
ينابيع ّ
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ْ

ُ ِ ُ ُ َّ ُ ِ
ون ( )1والظنامل ال يصنل لإلمامنة ؛ لقولنه تعناىل :
تعناىل ِ :والاكفَرون هالم الظالالَِ
َّ
ِ ْ
الظالِ ِ
ِّي ( )2يف جواب إبراهيم حني طلب اإلمامة.
عه َدي
ََ
وأجيب  :أب ّن غاية األمر ثبوت التنايف بني الظلم واإلمامة ال ذور إذا مل جيتمعا.

ُ
ال يِنالال

ُ

ومنها  :ما أشار بقوله  ( :ولقولةه تعةاىل ِ :وكونُوا َِ ِع َّ
الصادق ِ
ِّي ( ) )3مضنمون ا ينة الكرإنة
ََ
منن الصن ابة لنيس
هو األمنر مبتابعنة املعصنومني ؛ أل ّن الصنادقني هنم املعصنومون  ،وغنري عل ّني
علي.
مبعصوم ابالتّفاق  ،فاملأمور مبتابعته إّّنا هو ّ
وأجيب مبنع املق ّدمات.
ومنها  :ما أشار بقوله  ( :وقوله تعةاىل :

ِ
ِ ِ ِ ُ َّ ُ ِ ِ ُ
ِْْ
ْ ُ
ُ
كمْ
وِل اَم َر ََالن
أ َطيعوا اهلل وأ َطيعوا الرسول وأ َ

( )4أمر ابلطاعة املعصومني ؛ أل ّن أويل األمر ال يكونون إالّ معصومني ؛ أل ّن تفنويض أمنور املسنلمني
غري معصوم ابالتّفاق فاألمر إبطاعته ال غري.
علي
إىل غري املعصومني قبي عقال  ،وغري ّ
وأجيب مبنع املق ّدمات.

علي غري صاحل لإلمام ل لمهةم بتقة ّدم كفةرهم ) هنذا تكنرار ملنا سنبق آنفنا فكأنّنه
( وأل ّن اجلماع غري ّ
من طغيان القلم.
و ّأما مفاعن أيب بكر

[ ]1فمنهةةا  :أننّنه ( خةةالل أبةةو بكةةر كتةةا هللا تعةةاىل يف منةةع إّث ّسةةول هللا خبةةرب ّواه ) وهننو « هننن
معاشر األنبياء ال نورث فما تركنا ،صدقة » ( )5وختصيص
__________________
( )1البقرة (.254 : )2
( )2البقرة (.124 : )2
( )3التوبة (.119 : )9
( )4النساء (.59 : )4
( « )5صن ي مسننلم »  1312 : 3كتنناب ا هنناد  52 ،؛ « صن ي الب نناري »  1122 : 3أبنواب اخلمننس ،
 2922؛ « إثبات اهلداة »  314 : 4ن  ، 315الرقم  292ن .293
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الكتاب إّّنا جيوق ابخلف املتواتر دون ا حاد.
نام
صننص بننه عن ّ
نين املنننت فقنند يكننون قطعن ّني الداللننة في ّ
وأجيننب  :أب ّن خننف الواحنند وإن كننان ظن ّّ
قطعي املنت ؛ عا بني الدليلني.
ظين الداللة وإن كان ّ
الكتاب ؛ لكونه ّّ
إن مل يكننن فننوق

وةقيننق ذلننّ يف أصننول الفقننه .علننى أ ّن اخلننف املسننمون مننن رسننول هللا
عام الكتاب.
هصص به ّ
املتواتر يف كونه مبنزلته فيجوق للسامع ااتهد أن ّ
ادعاء النحلة عةا وتةهد بةكلك
[ ]2ومنها  :أنّه ( منع فاطم
من فدك ) وهي قرية خبيف ( مع ّ
( يف ّادعةاء احلجةرة ع ّةن ) منن
نيب
علي ّ
ّ
وأم أمين ) فلم يصن ّدقهم ( وصةد األزواج ) أي أقواج الن ّ
ّدهةا عمةر بةن عبةد العزيةز ) أي فندك إىل
غري شاهد  ،ومثل هذا ا ور واملينل ال يلينق ابإلمنام ( وعةكا ّ
أوالد فاطمة.
( وأوصت فاطم أن ش يصلّي عليها أبو بكر فدفنت ليال ) (.)1

ووصنيّتها منن حضنر

رد عمر بن عبد العزيز فدك إىل أوالد فاطمنة
ف ّن هذين األمرين ن أي ّ
أن ال يصلّي عليها أبو بكر ن يدالّن على أنّه ظلم فاطمة.
وأجيننب  :أبننّنه لننو س نلّم صن ّ ة مننا ذكننر ،فلننيس علننى ا نناكم أن بكننم بشننهادة رجننل وام نرأة وإن
فرك عصمة امل ّدعي والشاهد  ،وله ا كم ال علمه يقينا وإن مل يشهد به شاهد.
وعلي فيكم ) (.)2
[ ]3ومنها  :ما أشار إليه بقوله  ( :ولقوله  :أقيلوين فلست خبريكم ّ
بيان ذلّ أنّه إذا كان صادقا يف هنذا الكنالم مل يصنل لإلمامنة  ،وإن كنان كناذاب مل يصنل أيضنا
الش اجل العصمة يف اإلمامة.
[ ]4ومنها  :ما أشار إليه بقوله  ( :ولقوله  :إ ّن له تيفاو يعديه ) ( .)3يعين أنّه قال  :إ ّن

__________________
القمني »  155 : 2ن
( )1راجنع « االحتجناج »  234 : 1ن  242؛ « طرائنف ا كنم »  247 :ن  275؛ « تفسنري ّ
 159؛ « شر ذج البالغة » البنن أيب ا ديند  229 : 12؛ « مسنند أاند »  25 ، 25 : 1؛ « إثبنات اهلنداة »
 ، 313 : 4الرقم .151
( « )2مناقب آل أيب طالب »  312 : 4؛ « عينون أخبنار الرضنا »  231 : 2ابب  57؛ « الفضنائل »  131 :؛ «
االحتجن نناج »  199 : 1؛ « دمن ننع الزوائن نند »  ، 334 : 5ال ن ننرقم  1929؛ « الص ن نواعق احملرقن ننة »  11 :؛ « اإلمام ن ننة
والسياسة » .14 :
( « )3شنر ذنج البالغنة » البنن أيب ا دينند  151 : 17؛ « رينن الطنفي »  224 : 3؛ « مناقنب آل أيب طالننب »
العمال »  ، 231 : 5الرقم .14112
 312 : 4؛ « كنز ّ
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يل شننيطا يع يننين  ،فن ن أصننبة أعينننوين  ،وإن عصننيته جنّبننوين  ،وبيانننه كمننا يف املتقن ّدم مننن أننّنه إن
كان صادقا مل يصل لإلمامة  ،وإن كان كاذاب مل يصل أيضا  ،النتفاء العصمة.
وأجيننب أبننّنه علننى تقنندير صن ّ ته قصنند بننه التواضننع وهضننم النننفس  ،وقنند ورد يف ا ننديث « أ ّن

كل مولود له شيطان » ( .)1وقوله  « :عصيته » شرطيّة ال يقتضي صدقها وقون الطرفني.
ّ
[ ]5ومنها  :ما أشار بقولنه ( ولقول عمر  :كانت بيع أيب بكر فلت وقى هللا املسلم ت ّةرها  ،فمةن
() 2
وومل.
عاد إىل مثلها فاقتلوه )  ،يعين أ ّذا لو كانة فجأة عن خط ال عن تدبري ّ
وأجيب أب ّن املع أ ّذا كاننة فجنأة وبغتنة وقنى هللا ش ّنر اخلنالمل النذي كناد يظهنر عنندها  ،فمنن
عاد إىل مثنل تلنّ امل الفنة املوجبنة لتبنديل الكلمنة  ،فكينف يتص ّنور مننه القند يف إمامنة أيب بكنر ،
مع ما علم من مبالغته يف تعظيمه وانعقاد البيعة له ومن صريورته خليفة ابست الفه؟
() 3
أين سننألة
[ ]6ومنهةةا  :أننّنه ( تة ّ
ةك عنةةد موتةةه يف اسةةتحقاقه للخالف ة ) ؛ حيننث قننال  :وددت ّ
عن هذا األمر فيمن هو؟ وكنّا ال نناقن أهله.
النيب
ّ
وأجيننب مبنننع صن ّ ة اخلننف  ،وعلننى تقنندير صن ّ ته أراد بننه املبالغننة يف طلننب ا ن ّنق ونفنني االحتمننال
البعيد.
[ ]7ومنها  :أنّه ( خالل الرسول يف اشستخالف عندهم ) ( )4والرسول مع أنّه أعرمل

__________________

( « )1يار األنوار »  42 : 27ن  ، 41وفيه  « :ما منكم من أحد إالّ وله شيطان ».
( « )2شنر ذنج البالغنة » البنن أيب ا ديند  23 : 2و  22؛ « االحتجناج »  319 : 2؛ « عينون أخبنار الرضننا » 2
 231 :ابب  1 ، 57؛ « إثبات اهلداة »  ، 321 : 4الرقم .121
( « )3ذنج ا ّنق وكشنف الصندق »  225 :؛ « منروج النذهب »  321 : 2ن  329؛ « ورينن اليعقنويب »  24 : 2ن
 25؛ « إثبات اهلداة »  ، 321 : 4الرقم .122
نص علننى عمننر ابخلالفننة مننن بعنند ، ،ف ننالف رسننول هللا
( )4حيننث نن ّ
النيب أحدا من بعد ، ،وهو قد است لف عمر من بعد ،وترك الشورى!
يست لف ّ
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ن علننى قعمهننم ن ألنّننه كننان يننزعم أنّننه مل

األمة مل يست لف أحدا.
ابملصاذ واملفاسد وأوفر شفقة على ّ
عزل عمر بل نقصد مل يست لف أحدا بل اسنت لف إ اعنا ،
وأجيب أبنّه ال نسلّم أنّه
ّأما عند األشاعرة فأاب بكر  ،و ّأما عند الشيعة فعليّا.

[ ]8ومنها  :أنّه خالف الرسول ( يف تولي من عزله ) ؛ ف نّه وىل عمر يع أمور املسلمني منع أ ّن
النيب عزله مق ّدما والّ ،أمر الصدقات.
ّ
عننزل عمننر بننل أنقننض توليتننه ابنقضنناء شننغله  ،كمننا إذا ولّيننة
وأجيننب أب ّ ال نس نلّم أننّنه
أحدا عمال فأمّه فلم يبق عامال  ،ف نّه ليس من العزل يف شيء.

وأيضا ال نسنلّم أ ّن د ّنرد فعنل منا مل يفعلنه النيت نالفنة لنه وتنرك التّباعنه وإّّننا امل الفنة أو الفعنل منا
ذى عنه أو ترك ما أمن.
() 1
( يف التخلّل عن جيش أسام مع علمهةم بقصةد البعةد )
[ ]9منها  :أنّه خالف الرسول

[ أمننر ] أاب بكننر وعمننر وعثمننان يف أن ين ّفننذوا جننيش أسننامة  ،ف ننّنه قننال يف مرضننه
نيب
؛ والنن ّ
الننذي قضننى فيننه هبننه  « :ن ّفننذوا ج نيش أسننامة » وكننان الثالثننة يف جيشننه ويف لننة مننن جيننب عليننه
نيب ؛ أل ّن غرضننه مننن التنفيننذ يف املدينننة بعنند
النفننوذ معننه ومل يفعل نوا ذلننّ  ،مننع أ ّذننم عرف نوا قصنند النن ّ
نيب ؛ وهلنذا جعنل الثالثنة يف ا نيش ومل جيعنل
الثالثة عنها ييث ال يتواثبوا على اإلمامة بعند منوت الن ّ

عليّا.
وأجيب مبنع ص ّ ة ذلّ.

يول عليه أحد فهو أفضل من أسةام ) يعنين يف تولينة أسنامة
وعلي مل ّ
( ووىل أسام عليهم فهو أفضل ّ

أفضننل مننن أسننامة فعلن ّني

نّ ألحنند يف أ ّن عليّننا
علننيهم دليننل علننى تفضننيله علننيهم  ،فهننو وال شن ّ
املتعني لإلمامة.
أفضل منهم  ،فهو ّ
وأجيب أب ّن تولية أسامة عليهم لو ثبة فلعلّه لغرك غري األفضليّة مثل كونه

__________________
( « )1شنر ذنج البالغنة » البنن أيب ا ديند  159 : 1ن  122؛ « امللنل والن نل »  23 : 1؛ « السنرية ا لبيّنة » : 3
 227؛ « إثبات اهلداة »  ، 322 : 4الرقم  125؛ « الشايف »  124 : 4وما بعدها.
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أعلم بقيادة ا يش.
ةول عمةةال يف زمانةةه ) وبعثننه النننيب إىل م ّكننة ( وأعفةةاه سةةوّة بةراءة )
[ ]11ومنهةةا  :أ ّن أاب بكننر ( مل يتة ّ
ّ
ةرده وأخةةك السةةوّة منةةه وأن ش يقرأهةةا إشّ هةةو أو واحةةد مةةن أهلةةه
ليقنرأ علننى الننناس ( فنةةزل جربئيةةل وأمةةر بة ّ
فبعث هبا عليّا ) ( ، )1وأمر ،أن خذ منه السورة ويقرأها على أهل م ّكة.
ف ننّنه ّأمننر ،علننى ا جننيج يف سنننة
نيب
وأجيننب أبننّنه ال نسنلّم أننّنه مل يتن ّ
نول عمننال يف حينناة النن ّ
علي خلفه.
تسع من اهلجرة  ،واست لفه يف الصالة يف مرضه وصلّى ّ
نروي أنّننه والّ ،ا ج ننيج وأردف ننه بعل ن ّني
وأيض ننا ال نسن نلّم أنّننه عزل ننه ع ننن قن نراءة س ننورة بن نراءة  ،ب ننل امل ن ّ

بقراءة سورة براءة وقنال  « :ال ين ّدي ع ّنين إالّ رجنل م ّنين » ( )2؛ وذلنّ أل ّن عنادة العنرب أ ّذنم
إذا أخذوا املواثيق والعهود كان ال يفعنل ذلنّ إالّ صناحب العهند أو رجنل منن بنين أعمامنه  ،فجنرى
على سابق عهدهم.
رسول هللا
حّت قفع يساّ ساّ وأحر ابلناّ ) فجاءة السنلمي ،
[ ]11ومنها  :أنّه ( مل يكن عاّفا ابألحكام ّ
رب النننار » ( ومل يعةةرف الكالل ة )
نيب
عننن ذلننّ وقننال  « :ال يع ن ّذب ابلنننار إالّ ّ
وقنند ذننى النن ّ
ف نّننه س ن ل عنهننا فلننم يقننل فيهننا  ،مثّ قننال  :أقننول يف الكاللننة بننذاض  ،ف ن ن أصننبة فمننن هللا  ،وإن
أخطأت فمن الشيطان.
( وش مةرياث اجلة ّدة ) ( )3سننألته جن ّدة عننن مرياثهننا قننال  :ال أجنند لننّ شنني ا يف كتنناب هللا وال سننّة
أعطاها السدس.
النيب
نبيّه فأخف ،املغرية و ّمد بن مسلمة أ ّن ّ
( واضفر يف كثري من أحكام )  ،وكان يستفيت من الص ابة  ،وهذا دليل واض
__________________
( )1راجننع « مسننند أانند »  ، 19 : 9الننرقم  23254؛ « الطرائننف »  55 : 1ن  59؛ « الشننايف »  152 : 4؛ «
الكشننامل »  234 : 2؛ « تفس ننري الص ننايف » : 2
تفسننري الفه ننان »  122 : 2؛ « دم ننع البي ننان »  1 : 5ن  9؛ « ّ
 319ن  322؛ « إثبات اهلداة »  ، 277 : 4الرقم .42
( )2راجننع « مسننند أانند »  ، 19 : 9الننرقم  23254؛ « الطرائننف »  55 : 1ن  59؛ « الشننايف »  152 : 4؛ «
الكشننامل »  234 : 2؛ « تفس ننري الص ننايف » : 2
تفسننري الفه ننان »  122 : 2؛ « دم ننع البي ننان »  1 : 5ن  9؛ « ّ
 319ن  322؛ « إثبات اهلداة »  ، 277 : 4الرقم .42
( « )3إثبات اهلداة »  ، 322 : 4الرقم  122؛ « منهاج السنّة النبويّة » البن تيمية  194 : 3ومنا بعندها ؛ « الشنايف
»  157 : 4وما بعدها ؛ « يار األنوار »  522 : 32وما بعدها.

332

على قصور علمه فلم يصل لإلمامة.
وأجيب عنه أبنّه إن أريد به أنّه ما كان يع أحكام الشريعة حاضرة عنند ،علنى سنبيل التفصنيل
اص أيب بكر  ،بل يع الصن ابة مشناركون يف هنذا املعن ،
 ،فهو مسلّم  ،ولكن ليس هذا من خو ّ

وال يقنند يف اسننت قاق اإلمامننة .وإن أرينند بننه أننّنه مل يكننن مننن أهننل االجتهنناد يف املسننائل الشننرعيّة
والقدرة على معرفتها ابستنباطها من مداركها فهو ممنون.
وقط ننع يس ننار الس ننارق لعلّننه م ننن غل ن ا نالّد  ،وأض ننيف إلي ننه ؛ أل ّن أص ننل القط ننع ك ننان أبم ننر، ،
املرة الثانية على ما هو رأي أكثر الفقهاء.
وبتمل أنّه كان كذلّ يف ّ
وإحراق فجاءة السلمي ابلنار من غلطه يف اجتهاد ،فكم مثله يف ااتهدين.
وأ ّم ننا مس ننألة الكالل ننة وا ن ّدة فل ننيس ب نندعا م ننن ااته نندين ويب ث ننون ع ننن امل نندارك يف األحك ننام ،
ويسننألون مننن أحنناجل اننا علمننا ؛ هلننذا رجننع علن ّني يف بيننع ّأمهننات األوالد إىل قننول عمننر  ،وذلننّ ال

يدل على عدم علمه أبحكام الشريعة.
ّ
[ ]12ومنها  :أنّه ( مل حي ّد خالدا وش اقةت ّ منةه ) حينث قتنل مالنّ بنن ننويرة وهنو مسنلم ؛ طمعنا
نزوج انا منن ليلتنه وصناحبها  ،فأشنار إلينه عمنر بقتلنه قصاصنا ،
التزوج ابمرأته ماهلا ؛ ولنذلّ ت ّ
يف ّ
فقنال  :ال أغمنند سننيفا شننهر ،هللا علننى الك ّفننار  ،فننأنكر عمننر عليننه ذلننّ  ،وقننال خلالنند  :لن ن ولّيننة
األمر ألقيدنّّ به (.)1
وأجيننب عنننه أب ّ ال نسنلّم أننّنه وجننب علننى خالنند ا ن ّد والقصنناص ف ننّنه قنند قيننل  :إ ّن خالنندا إّّنننا
نزوج امرأتننه يف دار ا ننرب ؛ ألننّنه مننن املسننائل ااتهنند فيهننا بننني
قتننل مالكننا ؛ ألننّنه ة ّقننق منننه الن ّ
نردة وتن ّ

أهل العلم.
وقيل  :إ ّن خالدا مل يقتل مالكا  ،بل قتله بعض أص ابه ؛ لظنّه أنّه ارت ّد وكانة

__________________
( « )1الكامنل يف التنأرين »  357 : 2ن  359؛ « ورينن الطنفي »  271 : 3ن  212؛ « شنر ذنج البالغنة » البنن
أيب ا ديد  179 : 1؛ « الشايف »  121 : 4ن .122
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ندل علنى قدحنه يف إمامنة أيب بكنر ،
قوجته مطلّقة منه وقد انقضنة عن ّد ا  ،وإنكنار عمنر علينه ال ي ّ
وال على قصد ،إىل القد فيها  ،بل إّّنا أنكر كما ينكر بعض ااتهدين.
() 1
نيب
ن
ن
ال
إذن
نري
ن
غ
ب
[ ]13ومنه ةةا  :أنّننه ( دف ةةن يف بي ةةت ّس ةةول هللا وق ةةد هن ةةى هللا دخول ةةه يف حيات ةةه )
ّ
.
وأجيب عنه أب ّن ا جرة كاننة ملكنا لعائشنة  ،وقند دفنن فيهنا إبذذنا .واملننع منن دخنول املن منني
بغري إذنه حال حياته ال يقتضي عدم دفن أيب بكر يف بيته إذا كان ملكا لغري.،
النيب
بية ّ
[ ]14ومنهةةا  :أننّنه ( بعةةث إىل بيةةت أمةةري املةةؤمن ملةّةا امتنةةع مةةن البيع ة فأضةةرم فيةةه النةةاّ وفيةةه فاطم ة

ومجاع من ب هاتم ) (.)2
عننن بيعننة أيب بكننر مل يكننن عننن شننقاق ونالفننة  ،وإّّنننا كننان
وخننر علن ّني
وأجيننب عنننه أبننّنه ّ
نرو أمننر ؛ وهلننذا اقتنندى بننه وأخننذ مننن إعطائننه  ،وكننان منقننادا لننه يف يننع أوامننر ،ونواهيننه
لعننذر وطن ّ

األمة بعد نبيّنا أبو بكر وعمر » (.)3
معتقدا صالحيّته لإلمامة وص ّ ة بيعته وقال  « :خري هذّ ،
ّد عليةةه احلسةةنان ملةّةا بويةةع ) .روي أننّنه  :ملننا صننعد أبننو بكننر املنننف بعنند البيعننة
[ ]15ومنهةةا  :أننّنه ( ّ
ّ
وقال  « :هذا مقام ج ّد ولسة أهال له » (.)4
لي طب الناس جاء ا سن وا سني
وأجيب مبنع ص ّ ة الرواية.
[ ]16ومنها  :أنّه ( كشل بيت فاطم

) وقال  :ليتين تركة بية فاطمة

__________________

ِ ْ ُ ُ ُ ُ ِ َّ ن َّ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ُ
دَنُ
يا ِأ ُّي ِها َّاَّلي ِ ِ
ِب إَال أن يُذذن لك ْم ...
اْل
وت
ي
ب
وا
ل
خ
د
ال
وا
َ
َ

 .األحزاب (.53 : )33
( )1وهو قوله تعاىل :
( « )2وريننن الطننفي »  222 : 3؛ « العقنند الفرينند »  13 : 5؛ « اإلمامننة والسياسننة »  12 : 1؛ « وريننن اليعقننويب
»  11 : 2؛ « إثبات اهلداة »  211 : 2؛ « الطرائف » .231 : 1
( )3راجع صف ة  291ن  ، 292املتق ّدمة.
( )4ذكر ،العالّمة يف « كشف املراد »  ، 377 :وأورد ،الطفسي أبلفا أخرى يف « االحتجاج »  77 : 2ن .121
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يدل على خط يف ذلّ.
ومل أكشفه ( .)1وهذا ّ
وأجيب أبنه مل يثبة.
و ّأما مفاعن عمر

األول « :
علي
) وقنال يف ّ
[ ]1فمنها  :أنّه ( أمر عمر برجم امرأة حامل وأخر جمنون فنهاه ّ
إن كان لّ عليها سنبيل فنال سنبيل علنى الهنا »  ،وقنال يف الثناين  « :القلنم مرفنون عنن ااننون »
علي هللّ عمر (.)2
 ،فقال  :لو ال ّ

وأجيننب عنننه أبنّننه مل يعلننم ا مننل وا نننون .وقولننه  « :لننو ال علن ّني هللننّ عمننر » ابعتبننار عنندم
مبالغتننه يف الب ننث عننن حاهلمننا  ،يعننين لننو مل ينبّننه علن ّني علننى تلننّ ا الننة ور هننا لكننان ينالننه مننن
األسف على ترك املبالغة يف الب ث عن حاهلما ما هو أفرن من حالة اهلالك.
) حن ّ قنبض فقنال  :وهللا منا منات ّمند  ،وال
ةب
[ ]2ومنها  :أنّه ( تشة ّكك يف مةو الن ّ
نيب
ي ك هذا القول ح ّ يقطع أيدي رجال وأرجلهم ومل يسكن إىل منوت الن ّ

( ح ّةّت تةال عليةه

َّ ِ ِ ن ٌ َّ
ِ
() 3
كأين مل أمسع هكه ا ي ) (.)4
ت ِو َإن ُه ْم َِينتُون
أبو بكر إَنك َي
فقال ّ :
ندل علننى جهلننه ابلقننرآن ؛ فن ّن تلننّ ا الننة
نيب
ال تن ّ
وأجيننب أب ّن ّ
قصننته يف حننال مننوت النن ّ

كانننة حالننة تشننويش البننال  ،واضننطراب ا ننال  ،والننذهول عننن ا ليّننات  ،والغفلننة عننن الواضن ات
حن ن ّ أنّننه قي ننل  :إ ّن بع ننض الصن ن ابة يف تل ننّ ا ال ننة طن نرأ علي ننه ا ن ننون  ،وبعض ننهم ص ننار أعم ننى ،
وبعضهم صار أخرس  ،وبعضهم هام على وجهه  ،وبعضهم صار
__________________
( « )1اإلمامة والسياسنة »  11 :؛ « إثبنات اهلنداة »  ، 357 : 4النرقم  221؛ « اخلصنال »  171 : 1ن  172ابب
الثالثة .221 ،
( « )2فننت البنناري »  145 : 12ابب  ، 22الننرقم  2112؛ « شننر ذننج البالغننة » البننن أيب ا دينند  222 : 12ن
 223؛ « الشايف » .179 : 4
( )3الزمر (.32 : )39
( « )4إثبات اهلداة »  324 : 4ن  ، 325الرقم  141؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .195 : 12
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ةأين مل أمسةع » داللنة علنى أنّنه مسعهنا وعلمهنا ولكنن ذهنل
مقعدا ال يقدر علنى القينام .ويف قولنه  « :ك ّ
ِ
ْ
َّ
ِ
ْ
ِ ن ُْ ِ ِ
ُ
اَّلي أ ْر ِس ِل ِر ُس ُ
الر ُه ِلَع
وَل بَال ُهدى ِو َدي َ اْلالق َِلظ َه
عنها .وبتمل أنّه فهم من قوله تعناىل  :ه ِو َ
ِْ
ن ُن
ِ
ْ ِ
ادلي َ ُك َه ( ، )1وقوله ليِ ْستِخ َلف َّن ُه ْم َِف اَ ْر َض ( )2أنّه يبقنى علنى منام هنذ ،األمنور ظهورهنا

غاية الظهور.

حّت املخ ّدّا يف احلجال ملّةا امتنةع مةن املغةاشة يف
كل النا أفقه من عمر ّ
[ ]3ومنها  :أنّه ( قال ّ :
الصدا ) روي أنّه قال يوما يف خطبته  :من غاىل يف صداق ابنته جعلته يف بية املال  ،فقالنة لنه
ُ
ِ ِْ ُْ ْ ُ
الداه َّ قَنْطالارا ()3؟ فقنال
امرأة  :كيف منعنا ما أحلّنه هللا تعناىل يف كتابنه بقولنه  :ود يالتم إَح

هذا القول (.)4
وأجيب أبنّه مل ينه ذي ةر  ،بل إّّنا ذا ،على مع أنه وإن كان جائزا شرعا ف كنه أوىل ؛ نظنرا
كل الناس أفقه من عمر فعلى طريق التواضع وكسر النفس.
إىل أمر املعا  .وقوله ّ :
وأفرض ومنع فاطم وأهل البيت من مخسهم ) (.)5
النب
[ ]4ومنها  :أنّه ( أعفى أزواج ّ
[ ]5ومنها  :أنّه ( قضى يف احل ّد مبائ قضيّ ) (.)2
ضةةل يف القسةةم ) والعطنناء املهنناجرين علننى األنصننار واألنصننار علننى غننريهم ،
[ ]6ومنهةةا  :أننّنه ( ف ّ
() 7
.
النيب
والعرب على العجم ومل يكن ذلّ يف قمن ّ

__________________

( )1التوبة (.33 : )9
( )2النور (.55 : )24
( )3النساء (.22 : )4
الدر املنثور » .422 : 2
( « )4منهاج السنّة النبويّة »  232 : 3؛ « تفسري ّ
( « )5إثبات اهلداة »  ، 324 : 4الرقم  232؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .212 : 12
العمنال »  ، 51 : 11النرقم  32212؛ «
( « )2الشايف »  193 : 4؛ « فت البناري »  23 : 12ابب  9؛ « كننز ّ
شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد  242 : 12ن .247
( « )7الشايف »  115 : 4ن  112؛ « منار اهلدى » .441 :
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[ ]7ومنها  :أنّه ( منع متعت ) ؛ ف نّه صعد على املننف وقنال  :اي أيّهنا النناس  ،ثنالث ك ّنن علنى
نج
مهن وأعاقب
عهد رسول هللا
عليهن  ،وهني متعنة النسناء  ،ومتعنة ا ّ
ّ
أحر ّ
أ أذى ّ
عنهن و ّ
() 1
وحي على خري العمل.
ّ ،
وأجيب عن الوجو ،األربعة أب ّن ذلّ ليس ممّا يوجب قندحا فينه  ،فن ّن نالفنة ااتهندين لغنري ،يف
املسائل االجتهاديّة ليس ببدن.
() 2
حي ننث مل
نيب
[ ]8ومنه ةةا  :أنّننه ( حك ةةم يف الش ةةوّ بضة ة ّد الص ةةوا ) ؛ ف نّننه خ ننالف النن ّ
ننص علننى إمامننة واحنند معن ّنني
يفن ّنوك تعيننني اإلمننام إىل اختيننار الننناس  ،وخننالف أاب بكننر ؛ حيننث مل ين ّ

واختار الشورى وجعل اإلمامة يف ستّة نفر.
وأجيننب أب ّن ذلننّ لننيس مننن امل الف نة يف شننيء كمننا من ّنر مننن أ ّن تنصننيص أيب بكننر علننى واحنند
للنيب.
ّ
معني ليس نالفة ّ
ملننا طالننة
) ( )3علننى مننا روي مننن أ ّن فاطمننة
[ ]9ومنهةةا  :أننّنه ( خةةر كتةةا فاطم ة
ّ
رد أبنو بكنر عليهنا فندك  ،وكتنب هلنا بنذلّ كتنااب ف رجنة والكتناب يف
املناقعة بينها وبني أيب بكنر ّ
قصننتها  ،فأخننذ منهننا الكتنناب ف رقننه  ،ودخننل
فقصننة لننه ّ
ينندها  ،فلقيهننا عمننر فسننأهلا عننن شننأذا ّ
على أيب بكر وعابه على ذلّ  ،واتّفقا على منعها عن فدك.
يرد ،أحد من الثقات.
وأجيب عنه مبنع ص ّ ة هذا اخلف  ،كيف؟ ومل ّ

و ّأما مفاعن عثمان

[ ]1فمنها  :أنّه ( وىل عثمان مةن ظهةر فسةقه ح ّةّت أحةدثوا يف أمةر املسةلم مةا أحةدثوا ) ؛ ف نّنه وىل

الوليد بن عتبة وظهر منه شرب اخلمر  ،وصلّى ابلناس وهو

__________________
( « )1التفسننري الكبننري »  43 : 4ن  44؛ « شننر جترينند العقائنند » للقوشننجي  374 :؛ « مسننند أانند » ، 72 : 5
الرقم .14412
( « )2الشايف »  199 : 4وما بعدها ؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .252 : 2
( « )3إثبات اهلداة »  ، 325 : 4الرقم  231؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .274 : 12
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سننكران  ،واسننتعمل سننعيد بننن العنناص علننى الكوفننة وظهننر منننه مننا أخرجننه أهننل الكوفننة عنهننا  ،ووىل
عبد هللا بن أيب شنري مصنرا فأسناء التندبري فشنكا ،أهلنه وتظلّمنوا مننه  ،ووىل معاوينة الشنام فظهنرت
منه الفنت العظيمة (.)1
وأجيننب عنننه أبننّنه إّّنننا وىل مننن والّ ،لظنّننه أننّنه أهننل الواليننة  ،وال اطّننالن لننه علننى الس نرائر  ،وإّّنننا
عليننه األخننذ ابلظنناهر والعننزل عننند ةقننق الفسننق ومعاويننة كننان علننى الشننام يف قمننن عمننر أيضننا وإّّنننا
علي .
ظهر منه الفنت يف قمان ّ
() 2
وفرقهنا علنيهم مبن ّذرا يف
[ ]2ومنها  :أنّه ( آثةر أهلةه وأقاّبةه ابألمةوال ) العظيمنة منن بينة املنال
ّ
التفريق ح ّ نقل أنه دفع إىل أربعة نفر منهم أربعمائة ألف دينار.
ومولنه وثروتنه مشنهور  ،وإيثنار أقاربنه
وأجيب أب ّذا مل تكن من بية املال بل منن ّ
خاصنة نفسنه ّ ،
خاصة مست سن شرعا وعرفا.
أبموال ّ
() 3
نيب
[ ]3ومنهة ةةا  :أننّ ننه ( محة ةةى احلمة ةةى لنفسة ةةه عة ةةن املة ةةؤمن ) وذلن ننّ خن ننالمل الشن ننرن ؛ أل ّن النن ن ّ
جعل الناس يف املاء والكإل شرعا.
وأجيب أب ّن أخذ ا مى مل يكنن لنفسنه بنل لننعم الصندقة وا زينة والضنو ّال  ،وكنان ذلنّ يف قمنن
الشي ني أيضا إالّ أنّه قاد يف عهد عثمان القدايد شوكة اإلسالم.

[ ]4ومنهةةا  :أننّنه ( أوقةةع أتةةياء منكةةرة يف ح ة ّق الصةةحاب  ،فضةةر ابةةن مسةةعود حة ّةّت مةةا  ،وأحةةر
ذّ ونفاه إىل الربكة ) (.)4
عماّا ّ
حّت أصابه فتق  ،وضر أاب ّ
مصحفه  ،وضر ّ

__________________
( )1انظننر « اإلصننابة يف مييننز الص ن ابة »  ، 323 : 2الننرقم  9141؛ « االسننتيعاب »  ، 1554 : 4الننرقم  2721؛
« األعننالم » للزركلنني  122 : 1؛ « شننر ذننج البالغننة » البننن أيب ا دينند  11 : 3ن  12؛ « اإلمامننة والسياسننة » :
 32؛ « الشايف » .225 : 4
( « )2شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .199 : 1
( )3املصدر السابق .39 : 3
( )4املصدر السابق .199 : 1
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وأجيننب أب ّن ضننرب ابننن مسننعود إن ص ن ّ فقنند قيننل  :إننّنه ملننا أراد عثمننان أن جيمننع الننناس علننى
ّ
مصن ف واحنند ويرفننع االخننتالمل بينننهم يف كتنناب هللا تعنناىل طلننب مص ن فه منننه فننأأ ذلننّ مننع مننا
فأدبننه
كننان فيننه مننن ال نزايدة والنقصننان  ،ومل يننرك أن جيعننل موافقننا ملننا اتّفننق عليننه أجن ّنل الص ن ابة ّ ،
عثمان لينقاد  ،وال نسلّم أنّه مات من ذلّ.
عمننار كننان ملننا روي أننّنه دخننل عليننه وأسنناء األدب عليننه وأغلننن لننه يف القننول مبننا ال جيننوق
وضننرب ّ
األئمننة  ،ولإلمنام التأديننب ملننن أسناء األدب عليننه وإن أفضنى ذلننّ إىل هالكننه ،
االجن اء مبثلننه علنى ّ
وال إمث عليننه ؛ ألننّنه وقننع عننن ضننرورة فعننل مننا هننو جننائز لننه .كيننف؟ وإ ّن مننا ذكننر ،القم علننى الشننيعة
قتننل أكثننر الص ن ابة يف حربننه  ،ف ن ذا جنناق القتننل ملفسنندة جنناق التأديننب

حيننث قيننل  :إ ّن عليّننا
ابلطريق األوىل.
ذر ؛ ألنّننه ق نند بلغ ننه أنّننه ك ننان يف الش ننام إذا صن نلّى ا مع ننة وأخ ننذ الن نناس يف مناق ننب
وض ننرب أاب ّ

الشي ني يقول هلم  :أرأيتم ما أحدث النناس بعندمها؟ شنيّدوا البنينان  ،ولبسنوا النناعم  ،وركبنوا اخلينل
 ،وأكلنوا الطيّبننات .وكنناد يفسنند أبقوالننه األمننور ويشن ّنو األح نوال  ،فاسننتدعا ،مننن الشننام فكننان إذا
َّ ِ ْ
ُُ ْ ِ ُُ ُُ ْ ُِ ُ ُُ
رأى عثمنان قنال  :يِ ْو ِا ُُيْىم ِعلِيْ
الوره ْم
نار ِج ِهن ِم فتُكوى بَها َجباههم وجنالوبهم وظه
ِف
ها
َ
َ
( )1فضربه عثمان ابلسوجل على ذلّ وديبا له .ولإلمام ذلّ ابلنسبة إىل ك ّنل منن أسناء األدب علينه

وإمننا أن ختننرج إىل حيننث ش ن ة ،
وإن أفضننى ذلننّ التأديننب إىل هالكننه  ،مثّ قننال ّ :إمننا أن تكن ّ
نف ّ
منفي ومات اا.
ف رج إىل الربذة غري ّ
[ ]5ومنها  :أنّه ( أسقط القود عةن ابةن عمةر ) ( )2ومنهنا أنّنه أسنق ( احلة ّد عةن الوليةد مةع وجوهبمةا

عليهما )ّ .أما وجوب القود على عبد هللا بن عمر ؛ ألنّه قتل اهلرمزان ملّ اهلواقن  ،وقد أسنلم بعند
ما أسر يف فت أهواق.
__________________
( )1التوبة (.35 : )9
( « )2شنر ذنج البالغننة » البنن أيب ا ديند  59 : 3؛ « طبقننات ابنن سنعد »  12 : 5؛ « الشننايف »  232 : 4؛ «
أسد الغابة »  342 : 3ن .343
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و ّأما وجوب ا ّد على الوليد بن عتبة ؛ ف نّه شرب اخلمر (.)1
األول أبنّه اجتهد ورأى أنّه ال يلزمه حكم هذا القتل ؛ ألنّه وقع قبنل عقند اإلمامنة.
وأجيب عن ّ
أخنر ا ن ّد ليكننون علنى ثقننة منن شنربه اخلمننر .وقبنل أن يتني ّقن قضننى هبنه وآل األمننر
وعنن الثناين أبننّنه ّ

علي
إىل ّ

.

[ ]6ومنها  :أنّه ( خكلتةه الصةحاب ح ّةّت قتةل  ،وقةال أمةري املةؤمن عل ّةي  « :قتلةه هللا » ومل يةدفن إىل

ثةالث ) ( ، )2يعننين أ ّن الصن ابة خننذلو ،وكنان إكنننهم الندفع عنننه  ،فلنو ال علمهننم ابسنت قاقه لننذلّ
ملا سا هلم وخري نصرته سيّما اخلذالن.

يشعر أب ّن قتلنه كنان ي ّنق .وعندم دفننهم إىل ثالثنة ّأايم دلينل علنى شن ّدة غنيظهم
علي
وقول ّ
عليه  ،وما ذلّ إالّ لسلوكه طريقة غري مرضيّة.
وأجيننب عنننه أب ّن حننديث خننذالن الصن ابة  ،وتننركهم دفنننه مننن غننري عننذر لننو صن ّ لكننان قنندحا
خصوص ننا أن يرض نوا لقتننل
فننيهم ال فيننه  ،وهننن ال نظن ّنن ابملهنناجرين واألنصننار عمومننا ولعلن ّني
مظل ننوم يف داره ننم وت ننرك دف ننن ميّننة يف ج نوارهم  ،س ننيّما م ننن ه ننو قان ننة آ ء اللي ننل س نناجدا وقائم ننا
وبشر ،اب نّة وأث عليه  ،وكيف هذلوننه
شرفه رسول هللا اببنتيه ّ
وعاكفا طول النهار وذاكرا وصائما ّ
السنالم ،
وقد كان من قمر م وطول العمر يف نصر م  ،وعلموا سنابقته يف اإلسنالم وخامتنه إىل دار ّ

لكنّننه مل ذن هلننم يف احملاربننة ومل يننرك مبننا حنناولوا مننن املدافعننة جتانبننا عننن إراقننة النندماء ورضننى بسننابق
يف الدفع عنه مقدورا.
القضاء  ،ومع ذلّ مل يدن ا سن وا سني
[ ]7ومنهةةا  :أنننه مل بضننر املشنناهد الثالثننة  ،وإليننه أشننار بقولننه  ( :وعةةابوا عثمةةان غيبتةةه عةةن بةةدّ

وأحد والبيع ) ( ، )3أي بيعة الرضوان  ،وذلّ نقص ّبني يف ح ّقه.

__________________
( « )1الشايف »  253 : 4؛ « كشف املراد »  312 :ن .311
( « )2شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد  22 : 3ن .23
( « )3إثبات اهلداة »  ، 327 : 4الرقم  327؛ « كشف املراد » .311 :

342

نيب
وأجيننب أب ّن غيبتننه كانننة أبمننر النن ّ
يد.،
[ يف خصائ

علي
ّ

وكفننى منقبننة أننّنه

]

النب
أفضل لكثرة جهاده وع م بالئه يف وقائع ّ

أقننام ينند ،يف البيعننة مقننام

أبمجعها ومل يبلغ أحةد دّجتةه يف

وعلي
( ّ
غزاة بدّ ) وهي ّأول حرب امت ن اا امل منون لقلّتهم وكثرة املشركني  ،فقتل علني الوليند بنن عتبنة ،

ّ
مثّ شيبة  ،مثّ ابن ربيعنة  ،مثّ العناص بنن سنعد  ،مثّ سنعد بنن العناص  ،مثّ حنظلنة بنن أيب سنفيان  ،مثّ
طعيمننة بننن عنندي  ،مثّ نوفننل بننن خويلنند  ،ومل يننزل يقاتننل ح ن ّ قتننل نصننف املشننركني  ،والبنناقي مننن
املسنلمني وثالثننة آالمل مننن املالئكننة املسن ّنومني قتلنوا النصنف ا خننر  ،ومننع ذلننّ كانننة الرايننة يف ينند
علي (.)1
ّ
ويف غنزاة ( أحةد ) ننع لنه رسنول هللا بننني اللنواء والراينة  ،وكانننة راينة املشنركني مننع طل نة بننن أيب
ومل يننزل يقتننل
طل ننة  ،وكننان يسن ّنمى كننبش الكتيبننة فقتلننه علن ّني فأخننذ الرايننة غننري ،فقتلننه علن ّني
واحدا بعند واحند حن ّ قتنل تسنعة نفنر  ،فناذزم املشنركون واشنتغل املسنلمون ابلغننائم  ،ف منل خالند

النيب  ،وضربو ،ابلسيومل والرمنا وا جنر حن ّ غشني علينه  ،فناذزم النناس
بن الوليد أبص ابه على ّ
بعند إفاقتنه وقنال لنه  « :اكفنين هن الء » فهنزمهم عننه
نيب
عنه سنوى عل ّني
فنظنر إلينه الن ّ
فكان أكثر املقتولني منه (.)2
ود  ،وكنان
ويف ( يوم األحةزا ) وقند ابلنغ يف هنذا الينوم يف قتنل املشنركني  ،وقتنل عمنرو بنن عبند ّ
نيب
بطن ن ن ننل املشن ن ن ننركني وطلن ن ن ننب ال ن ن ن نفاق م ن ن ن نرارا فن ن ن ننامتنع عنن ن ن ننه املسن ن ن ننلمون وعلن ن ن ن ّني ين ن ن ننروم مبارقتن ن ن ننه والنن ن ن ن ّ
وعممنه بعمامتنه ودعنا لنه.
فلمنا رأى امتنناعهم أذن لنه ّ
إنعه من ذلّ لينظنر صننيع املسنلمني ّ
ف نّنه بنرق إلينه ،
قال حذيفة  :ملا دعا عمرو إىل املبارقة أحجم املسلمون عنه كافّة ما خال عليّا
ّ
فقتله هللا تعاىل على يد
__________________
( « )1كشن ننف امل ن نراد »  312 :؛ « مناقن ننب آل أيب طال ن ننب »  143 : 3؛ « املعجن ننم الكب ن ننري »  ، 311 : 11ال ن ننرقم
.12121
( « )2كشف املراد »  312 :؛ « اإلرشاد » للمفيد  12 : 1؛ « شر ذج البالغة » .7 : 15
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 ،والننذي نفننس حذيفننة بينند ،لعملننه يف ذلننّ اليننوم أعظننم أجنرا مننن عمننل أصن اب ّمنند
علن ّني
نيب  :لضنربة عل ّني خنري
إىل يوم القيامنة  ،وكنان الفنت يف ذلنّ الينوم علنى يند عل ّني  ،وقنال الن ّ
من عبادة الثقلني (.)1
نيب
( ويف غة ةزاة خية ةةرب ) واش ننتهار جه نناد ،فيه ننا غ ننري خف ن ّني وف ننت هللا تع نناىل عل ننى ي نند ،؛ فن ن ّن الن ن ّ
نيب
حصننر حصنننهم سننتّة عشننر يومننا  ،وكانننة الرايننة بينند علن ّني فأصننابه رمنند فسنلّم النن ّ
الراية إىل أيب بكر  ،وانصرمل مع اعة فرجعوا منهزمني خائفني  ،فندفعها منن الغند إىل عمنر ففعنل
نب هللا ورسنوله ك ّنرارا غنري
مثل ذلنّ  ،فقنال  « :ألس ّ
نلمن الراينة غندا إىل رجنل ببّنه هللا ورسنوله  ،وب ّ

فن ّنرار ائتننوين بعلن ّني » فقيننل  :بننه رمنند  ،فتفننل يف عينيننه فنندفع الرايننة إليننه فقتنل مرحبننا  ،فنناذزم أصن ابه
فلمنا انصنرفوا
وغلقوا األبواب وفت عل ّني البناب واقتلعنه وجعلنه جسنرا علنى اخلنندق وعنفوا وظفنروا ّ ،
أخنذ ،بيميننه ورمنا ،أذرعننا وكنان يغلقنه عشنرون رجننال  ،وعجنز املسنلمون منن نقلننه حن ّ نقلنه سننبعون

بقوة رّابنيّة » (.)2
بقوة جسمانيّة ولكن قلعته ّ
علي  « :ما قلعة ابب خيف ّ
رجال  ،وقال ّ
فتعجننب أبننو بكننر مننن
نيب
يف عشننرة آالمل مننن املسننلمني ّ
ويف غنزاة ( حنة ) وقنند سننار النن ّ
سنوى تسنعة نفنر :
نيب
كثر م وقال  :لن نغلب الينوم لقلّنة  ،فناذزموا أب عهنم ومل يبنق منع الن ّ
علن ّني والعبّنناس وابنننه الفضننل  ،وأبننو سننفيان بننن ا ننارث  ،ونوفننل بننن ا ننارث  ،وعبنند هللا بننن النزبري ،
ندو
نيب وسنارقوا الع ّ
علي فاذزم املشركون وأقبل الن ّ
وعتبة ومصعب ابنا أيب هلب ف رج أبو جزول فقتله ّ
علي أربعني واذزم الباقون وغنمهم املسلمون (.)3
فقتل ّ

__________________
( « )1كشنف املنراد »  312 :ن  313؛ « شنر جتريند العقائند » للقوشنجي  372 :؛ « مناقنب آل أيب طالنب » : 3
 159وما بعدها.
( « )2مناق ننب آل أيب طال ننب »  152 : 3؛ « املناق ننب » الب ننن املغ نناقيل  172 :ن  115؛ « األم ننايل » للص نندوق :
 ، 415االس  12 ، 77؛ « إثبات اهلداة »  ، 479 : 4الرقم .73
( « )3إعالم الورى »  312 : 1؛ « كشف املراد »  313 :؛ « اإلرشاد » للمفيد  142 : 1وما بعدها.
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( وغريها من الوقائع ) ( )1املأثورة والغزوات املشهورة اليت نقلها أرابب السري.
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نيب
كن ننان يف حجن ننر ،ويف كن ننف ،كن ننان ختنن ننا لن ننه يدخلن ننه كن ن ّنل وقن ننة  ،وكثن ننرة اسن ننتفادته منن ننه ؛ أل ّن النن ن ّ
كان يف غاية ا رص على إرشاد.،
ُ
ٌ
ُ
وق ننال ح ننني ن ننزل قول ننه تع نناىل ِ :و ِ َعيِهالالالا أذ ٌن وا َعيِالالالة ( « : )3الله ن ّنم اجعله ننا أذن عل ن ّني
 « :م ننا نس ننية بع نند ذل ننّ ش نني ا » ( ، )4وق ننال  « :علّم ننين رس ننول هللا
»  ،ق ننال عل ن ّني
كل ابب ألف ابب من العلم » (.)5
ألف ابب من العلم فانفت يل من ّ

 « :أقضةةاكم علة ّةي »

ةب
( وّجعةةت الصةةحاب إليةةه يف أكثةةر الوقةةائع بعةةد غلفهةةم  ،وقةةال النة ّ
فاس ةةتند الفض ةةالء يف مجي ةةع العل ةةوم إلي ةةه ) كاألص ننول الكالميّننة والف ننرون الفقهيّننة وعل ننم التفس ننري وعل ننم

() 2

املفسنرين تلمينذ، ،
ّ
التصومل وعلم الن و وغريها  ،ف ّن حرفة املشاين تنتهي إليه وابنن العبّناس رئنيس ّ
() 7
دون الن و إبرشاد. ،
وأبو األسود الدؤيل ّ

إيل الوس ننادة كم ننة ب ننني أه ننل الت ننوراة
( وأخ ةةرب ه ةةو ب ةةكلك ) حي ننث ق ننال  « :وهللا ل ننو كس ننرت ّ
بتورا م  ،وبني أهل الزبور بزبورهم  ،وبني أهل اإلجنيل إبجنيلهم  ،وبني أهنل الفرقنان بفرقناذم  ،وهللا
ما نزلة من آية يف ّبر أو ير أو سهل أو جبل أو مساء أو

__________________
( )1كغزوة بين قريظة وا ديبيّة ويوم فت م ّكة وغريها.
( )2النساء (.95 : )4
( )3ا اقّة (.12 : )29
( « )4نور الثقلني »  ، 422 : 5الرقم  12ن  11؛ « دمع البيان »  127 : 12؛ « تفسري الفهان » .372 : 4
( « )5اإلرشاد » للمفيد  34 : 1؛ « إعالم الورى » .227 : 1
( « )2ننذيب األحكننام »  521 ، 221 : 2؛ « وسننائل الشننيعة »  ، 19 : 27أبنواب صننفات القاضنني  9 ،؛
« دعائم اإلسالم » .92 : 1
( « )7الفصول امل تارة »  91 :؛ « شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد  11 : 1ن .22
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أي شننيء نزلننة مننن آيننة؟ » ( )1وإذا كننان أعلننم
أرك أو ليننل أو ذننار إالّ أ أعلننم فننيمن نزلننة؟ ويف ّ
كان أفضل.
ِ
ِ
ُْ
ُْ
ُ
الك ْم ( ) )2لننيس امل نراد بننه نفسننه ؛ أل ّن أحنندا ال ينندعو
( ولقولةةه تعةةاىل ِ :وأنف ِسالالنا ِوأنف ِسال

نفسه .كما ال مر نفسه.
؛ أل ّذ ننم ان نندرجوا يف قول ننه تع نناىل :
ول ننيس املن نراد فاطم ننة وا س ننن وا س ننني
ِ ُ
ِِْ ِ ُ
ْ
ْ
() 3
ِ
ِ
ِ
فننال بن ّد وأن يكننون ش صننا آخننر غننري نفسننه وغننري فاطمننة
وأبنالالاءكم ونَسالالاءنا ونَسالالاءكم
فتعني أن يكون عليّا.
وا سن وا سني
علي ابإل ان ّ ،
وليس غري ّ

أِبْ ِ
ناءنالالالالا

يدل على أنّنه يف غاينة الشنفقة واحملبّنة
وبيان داللته على كونه أفضل الص ابة أ ّن دعاء ،للمباهلة ّ
لعلي وإالّ لقال املنافقون  :إ ّن الرسول مل يدن للمباهلة من ببّه وبذر عليه من العذاب.
ّ
ندل علنى ذلنّ منا اشنتهر عننه مننن إيثنار احملناويج علنى نفسنه وأهننل
( ولكثةرة سةخائه علةى غةريه ) ين ّ
وإايهننم ثالثننة ّأايم حن ّ أنننزل هللا يف ح ّقهننم :
بيتننه حن ّ جنناد بقوتننه وقننوت عيالننه وابت طن
ناواي هننو ّ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُِْ ُ ِ
الط ِ
ون َّ
عاا ِلَع ُحبن َه َم ْس َكينا ِو ِتَيِا ِوأ َسريا (.)4
و ط َعِ
َّ
َّ
ُ
َّ ِ ُّ ُ
ُِ
اهلل ِو ِر ُس ُ
ك ُم ُ
اَّليال ِ
وتص ّدق يف الصالة خبامه وننزل يف شنأنه َ :إنِا و َِل
اَّليال ِ دَنالوا َ
الوَل ِو َ
ُ ِ
ُ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ْ ُ ِ َّ ِ ُ
ون (.)5
الزاك ِوه ْم را َكع
ي َقيِون الصم و ذ ون

ةب ) ملننا ت نواتر  ،وتصن ّدق من ّنرة أخننرى ميننع مننا إلكننه وقنند كننان إلننّ
( وكةةان أزهةةد النةةا بعةةد النة ّ
حين ذ أربعة دراهم ال غري فتص ّدق بدرهم ليال وبدرهم ذارا  ،وإعراضنه عنن لن ّذات الندنيا منع اقتندار،
إيل
عليهننا ؛ التّسننان أب نواب النندنيا عليننه  ،وهلننذا قننال  « :اي دنيننا اي دنيننا إليننّ عن ّنين أيب ّ
تعرضننة أم ّ
غري غريي ،
ّ
تشوقة؟ ال حان حينّ هيهات ّ

__________________
( « )1تفسري فرات الكويف »  ، 111 : 1الرقم  239ن .21
( )2آل عمران (.21 : )3
( )3آل عمران (.21 : )3
( )4اإلنسان (.1 : )72
( )5املائدة (.55 : )5
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ال حاجة يل فيّ قد طلّقتّ ثال ال رجعنة فيهنا  ،فعيشنّ قصنري  ،وخطنرك يسنري  ،وأملنّ حقنري
» ( .) 1
وقال  « :وهللا فدنياكم هذ ،أهون يف عيين من عراق خنزير يف يد دذوم » (.)2
وكان أخشن الناس أكال وشراب ومل يشبع من طعام.
وق ننال عب نند هللا ب ننن راف ننع  :دخل ننة يوم ننا فقن ن ّدم جن نرااب نتوم ننا  ،فوج نند في ننه خب ننز ش ننعري ايبس ننا
مرضوضننا  ،فأكلنننا منننه  ،فقلننة  :اي أمننري امل ن منني  ،مل ختمتننه؟ فقننال  « :خفننة هننذين الولنندين
يلتّانه بزية أو مسن » (.)3
ومل يشناركه غنري ،فينه ومل يننل أحند بعنض درجتنه  ،وكنان نعنال،
نتص بنه عل ّني
وهنذا شنيء اخ ّ
من لينف ويرقنع قميصنه لند رة وبلينف أخنرى  ،وق ّنل أن تندم  ،فن ن فعنل فبناملل أو اخل ّنل  ،فن ن
ترقّ ننى فبنب ننات األرك  ،فن ن ن ترقّ ننى فبلن ن  .وك ننان ال ك ننل الل ننم إالّ قل ننيال ويق ننول  « :ال جتعل ن نوا
بطونكم مقابر ا يوان » (.)4
( وأعبدهم ) ح ّ روي أ ّن جبهته صارت كركبة البعري لطول سجود ، ،وكان بنافن علنى النوافنل
 ،وكانوا يست رجون النصول من جسد ،وقة الصالة ؛ اللتفاته ابلكليّنة إىل هللا تعناىل واسنتغراقه يف
املناجاة معه (.)5
( وأحلمهةةم ) حن ّ تننرك عبنند الننران بننن ملجننم يف داير ،وج نوار ،يعطيننه العطنناء مننع علمننه يالننه ،
األمنة مننه ومنن
وعفا عن مروان حنني أخنذ ينوم ا منل منع شن ّدة عداوتنه لنه  ،وقولنه فينه  « :سنتلقى ّ
ندوا لننه غايننة العننداوة  ،وملننا حننارب معاويننة
ولنند ،يومننا أاننر »  ،وعفننا عننن سننعيد بننن العنناص وكننان عن ّ
ّ
سبق أص اب معاوية إىل الشريعة فمنعو ،من
__________________
( « )1ذج البالغة »  ، 222 :الرقم .77
( )2املصدر السابق  ، 722 :الرقم  ، 232قصار ا كم.
( « )3شر ذج البالغة » البن أيب ا ديد .141 : 1
( )4املصدر السابق .22 : 1
( )5املصدر السابق .27 :
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فلمننا اشننت ّد عطننش أص ن ابه اننل علننيهم وفن ّنرقهم وملننّ الش نريعة  ،فننأراد أص ن ابه أن يفعل نوا
املنناء ّ ،
ذلّ فنهاهم عنن ذلنّ  ،وقنال  « :افسن وا هلنم عنن بعنض الشنريعة ففني حن ّد السنيف منا يغنين عنن
ذلّ » (.)1
( وأترفهم خلقا وأطلقهم وجها ) ح ّ نسب إىل الدعابة به مع ش ّدة أبسه وهيبته.
قال صعصعة بن صوحان  :كان فينا كأحد يف لنني جاننب وشن ّدة تواضنع وسنهولة قيناد  ،وكنّنا
ذابه مهابة األسري املربوجل للسيّامل الواقف على رأسه (.)2
قننال  « :بعثننة يننوم االثنننني وأسننلم
نيب
( وأقةةدمهم إميةةاو ) ين ّ
ندل علننى ذلننّ مننا روي أ ّن النن ّ
ّ « :أولكنم إسننالما عل ّني بننن أيب

عل ّني ينوم الننثال ء  ،وال أقنرب مننن هنذ ،املن ّدة » ( ، )3وقولننه
» ( .) 4
طالب
علي أنّه كان يقول  « :أ ّأول من صلّى و ّأول من آمن ابهلل ورسنوله  ،ال يسنبقين
وما روي عن ّ

ندل علننى
نيب هللا » ( ، )5وكننان قولننه مشننهورا بننني الص ن ابة ومل ينكننر عليننه منك نر فن ّ
إىل الصننالة إالّ نن ّ
َّ ُ ِ
السالالابَقون
صنندقه  ،وإذا ثبننة أننّنه أقنندم إإننا مننن الص ن ابة كننان أفضننل منننهم ؛ لقولننه تعنناىل :
َّ ُ ِ ُ
ِ ْ ُ ِ َّ ُ ِ
علننى املنننف مبشننهد مننن الصن ابة  « :أ
الون ( )2وروي أننّنه قننال
السالالابَقون أو َِلالالك الِقربال
الص ن ّديق األكننف آمنننة قبننل إإننان أيب بكننر  ،وأسننلمة قبننل أن يسننلم » ( ، )7ومل ينكننر عليننه منكننر
فيكون أفضل من أيب بكر.
( وأفصحهم لساو ) على ما يشنهد بنه كتناب ذنج البالغنة  ،وقنال البلغناء  :إ ّن كالمنه دون كنالم
اخلالق وفوق كالم امل لوق ( ( ، )1وأس ّدهم ّأاي وأكثرهم حرصا على إقام

__________________
( )1املصدر السابق  22 :ن .24
( )2املصدر السابق .25 :
( « )3كنز الفوائد » .21 :
( « )4املستدرك » للنيسابوري .132 : 3
( « )5يار األنوار »  223 : 31و  241و .257
( )2الواقعة (.12 : )52
( « )7االحتجاج » .311 : 2
( )1راجع « يار األنوار » .145 : 41
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حةةدود هللا تعةةاىل ) ومل يتسنناهل يف ذلننّ أصننال  ،ومل يلتفننة إىل القرابننة واحملبّننة ( وأحف هةةم لكتةةا هللا

أئمننة القنراءة كننأيب عمننرو وعاصننم وغريمهننا يسننندون قنراء م إليننه  ،فن ّذم تالمننذة
العزيةةز ) ؛ فن ّن أكثننر ّ
علي .
أيب عبد الران السلمي  ،وهو تلميذ ّ
( وإلخباّه ابلغيب ) وذلّ ك خبار ،بقتل ذي الثدينة  ،وملنا مل جيند ،أصن ابه بنني القتلنى قنال « :
ّ
وهللا ما كذبة » ( ، )1فاعتف القتلنى حن ّ وجند ،وش ّنق قميصنه ووجند علنى كتفنه سنلعة كثندي املنرأة
عليها شعر ينجذب كتفه مع جذاا ويرجع مع تركها.
 « :مل يعننفوا » فننأخفو ،من ّنرة نيننة ،
وقننال لننه أصن ابه  :إ ّن أهننل النهننروان قنند عننفوا فقننال

فقال  « :مل يعفوا » فقال جندب بن عبد هللا األقدي يف نفسه  :إن وجندت القنوم قند عنفوا كننة
فلما وصلنا النهنر مل جنندهم عنفوا فقنال  « :اي أخنا األقد أتب ّنني لنّ األمنر »
ّأول من يقاتله  ،قال ّ :
يدل على اطّالعه على ما يف ضمري.،
( ، )2وذلّ ّ

بقتل نفسه يف شهر رمضان.
وأخف
وقيننل لننه  :قنند مننات خالنند بننن عويطننة ب نوادي القننرى  ،فقننال  « :مل إننة وال إننوت ح ن ّ يقننود
() 3
إين
جننيش ضنناللة  ،صنناحب لوائننه حبيننب بننن اّنناد »  ،فقننام رجننل مننن ةننة املنننف وقننال  :وهللا ّ
حملب وأ حبيب  ،قال ّ « :إايك أن ةملها ولت ملنّها فتدخل هلا منن هنذا البناب » وأومنأ إىل
لّ ّ
جع ننل عل ننى مق ّدمت ننه خال نندا
فلم ننا بع ننث اب ننن قايد عم ننر ب ننن س ننعد إىل ا س ننني
ابب الفي ننل ّ ،
وحبيب صاحب رايته  ،فسار اا ح ّ دخنل املسنجد منن ابب الفينل ( ( ، )4واسةتجاب دعوتةه ) ف نّنه
غين عن البيان.
لغاية شهرته ّ
( وظهوّ املعجزا عنه ) وقد أشري إىل ذلّ فيما تق ّدم.

__________________
األئمة »  21 :؛ « يار األنوار » .392 : 33
( « )1خصائص ّ
( « )2يار األنوار » .312 : 41
( « )3املناقب »  272 : 2؛ نفس املصدر السابق .122 : 42
( « )4يار األنوار » .291 : 34
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ملا آخى بني الص ابة ّاختذ عليّا أخا لنفسه (.)1
واألخوة ) ؛ ف نّه
( واختصاصه ابلقراب
ّ
ّ
كننان مننن أويل القننرأ و بّننة أويل القننرأ واجبننة ؛ لقولننه تعنناىل :
( ووجةةو اّبّة ) ؛ ف ننّنه
ِ ِ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُْ ِْ ُِ ُ
ك ْم ِعليْ َه أ ْجرا إَال ال ِِ ِو َّد ِ َِف ال ُق ْرىب (.)2
قل ال أسئل
:

فِالالإ َّن ِ
اهلل ُهال ِ
الو
َ

نيب
( والنصةةرة ) لرسننول هللا
ين ّ
ندل عليننه قولننه تعنناىل يف حن ّنق النن ّ
ْ
ِ ْ ُ ِ ْ ُ
ُ ُ ْ
الذَن ِ
علننى مننا صن ّنر بننه
ِّي ( .)3واملنراد بصنناذ املن منني علن ّني
ِب الالل ِوصالالا َلح الِال َ َ
مالالواله و َج َ
املفسرون ( .)4واملراد ابملوىل هو الناصر.
ّ
 « :مننن أراد أن ينظننر إىل آدم يف علمننه وإىل
ندل علننى ذلننّ قولننه
( وملواسةةاة األنبيةةاء ) ين ّ

نو يف تقوا ،وإىل إبراهيم يف حلمه وإىل موسى يف هيبته وإىل عيسى يف عبادته فلينظنر إىل عل ّني بنن
أيب طالب » ( ، )5أوجب مساواته ل نبياء يف صفا م  ،واألنبياء أفضل من ابقني الصن ابة  ،فكنان
علي أفضل من ابقي الص ابة ؛ أل ّن املساوي ل فضل أفضل.
ّ

نب خلقننّ
نيب
طننائر مشن ّ
نوي فقننال  « :اللهن ّنم ائتننين أبحن ّ
( وخةةرب الفةةائر )  ،أهنندي إىل النن ّ
() 2
األحب إىل هللا تعاىل أفضل.
علي وأكل  ،و ّ
إليّ كل معي »  ،فجاء ّ
مر ذكرمها ( وغريه ) من األخبار اليت تق ّدم ذكر بعضها.
( وخرب املنزل وخرب الغدير ) وقد ّ
__________________
الغمة »  322 : 1ن  332؛ « العمدة » البن بطريق .229 : 1
( « )1كشف ّ
( )2النور ( 22 : )24؛ الروم ( 31 : )32؛ الشورى (.23 : )42

( )3الت ر (.4 : )22
ندر املنثننور »  224 : 1؛ « نننور الثقلننني »  372 : 5؛ « تفسننري الفهننان » 4
( « )4دمننع البيننان »  59 : 12؛ « الن ّ
.353 :
( « )5األمايل » للمفيند  ، 14 :االنس  3 ، 2؛ « األمنايل » للطوسني  412 :ن  ، 417االنس  931 ، 14؛
« البداية والنهاية »  357 : 7؛ « ال لئ املصنوعة » .352 : 1
الغمننة »  152 : 1؛ « بشننارة املصننطفى »  125 :؛ « املناقننب » البننن املغنناقيل  123 :ن ، 172
( « )2كشننف ّ
العم ننال »  ، 127 : 13ال ننرقم  32527و
 119ن  212؛ « العم نندة » الب ننن بطري ننق  323 :ن  313؛ « كن ننز ّ
.32521
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( وشنتفاء سبق كفره ) ف نّه مل يكفر بل من حني بلوغه كان مسلما م منا خبالمل ابقي الصن ابة
النيب كفرة.
 ،ف ّذم كانوا قبل بعثة ّ
ندل علنى ذلنّ كثنرة
( ولكثرة اشنتفاع به )  ،يعين انتفان املسلمني به أكثر منن انتفناعهم بغنري ، ،ي ّ

وقوة شوكة اإلسالم به.
حروبه وش ّدة بالئه ّ
( ومتيّةةزه ابلكمةةاش النفسةةانيّ ) كننالعلم والشننجاعة والس ن اوة وحسننن اخللننق ( والبدنيّة ) كمزينند
القن ّنوة وش ن ّدة البننأس ( واخلاّجيّ ة ) مننن كونننه ابننن عن ّنم رسننول هللا وقوج البتننول وأاب السننبطني إىل غننري
ذلّ.
وأجيب أبنّه ال كالم يف عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه ابلكماالت واختصاصنه ابلكرامنات
ندل علننى األفضننليّة  ،مبع ن قايدة الث نواب والكرامننة عننند هللا تعنناىل  ،بعنند مننا ثبننة مننن
 ،إالّ أننّنه ال ين ّ
االتّف نناق ا نناري د ننرى اإل ننان عل ننى أفض ننليّة أيب بك ننر مثّ عم ننر  ،ودالل ننة الكت نناب والسن ننّة وا ر

واألمارات على ذلّ.
ّأما الكتا  :فقوله تعناىل :
ُْ
ْ
()1
نيب
ن
ن
ال
ن
أل
؛
نر
ن
ك
ب
أيب
يف
نة
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الد َعن
َ
وسيجنبها اَتىق َ
اَّلي يذ َِت َاَل يَتّك وَالا ََح ٍ

وأم ةةا الس ةةنّ
ّ

اخلطنناب علن ّني
البيعة.

عننند ،نعمننة جتننزى وهنني نعمننة

 « :اقت نندوا ابل ننذين م ننن بع نندي أيب بك ننر وعم ننر »  )2( ،ودخ ننل يف
 :فقول ننه
فيكننون مننأمورا ابالقتننداء  ،وال ي ن مر األفضننل واملسنناوي ابالقتننداء سننيّما عننند

الختذت أاب بكر خليال  ،لكن هنو شنريكي يف
وقوله
ريب ّ
 « :لو كنة متّ ذا خليال دون ّ
ديين وصاحيب الذي أوجبة له ص بيت يف الغار وخليفيت يف ّأميت » (.)3
وقوجين ابنته
وقوله
 « :وأين مثل أيب بكر ك ّذبين الناس وص ّدقين وآمن يب ّ ،

__________________
( )1الليل ( 17 : )92ن .19
( « )2مسند أاد »  23325 ، 74 : 9؛ « دمع الزوائد » ، 42 : 9
( « )3ص ي الب اري » ، 1331 : 3

.14352

 3452ن  3451؛ « لق ال لئ » .51 :
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وجهزين مباله وواساين بنفسه  ،وجاهد معي ساعة اخلومل » (.)1
ّ
وقولننه أليب النندرداء حننني كننان إشنني أمننام أيب بكننر  « :أمشنني أمننام مننن هننو خننري منننّ وهللا مننا
طلعة اس وال غربة بعد النبيّني واملرسلني على أحد أفضل من أيب بكر » (.)2

ومثل هذا الكالم وإن كان ظاهر ،نفي أفضليّة الغري  ،لكن إّّنا يساق إلثبنات أفضنليّة املنذكور ؛
وهلذا أفاد أ ّن أاب بكر أفضل من أيب الدرداء.
السر يف ذلّ أ ّن الغالب من حنال ك ّنل اثننني هنو التفاضنل دون التسناوي  ،فن ذا نفينة أفضنليّة
و ّ
أحدمها ثبتة أفضليّة ا خر.
نب إلي ننّ؟ ق ننال « :
وع ننن عم ننرو ب ننن الع نناص ق ننال  :قل ننة لرس ننول هللا
ّ :
أي الن نناس أح ن ّ
عائشة » قلة  :من الرجال؟ قال  « :أبوها » قلة  :مثّ من؟ قال  « :عمر » (.)3
نيب لكان عمر » (.)4
النيب
 « :لو كان بعدي ّ
وقال ّ
رأى أاب بكنر وعمننر فقنال  « :هننذان السنمع والبصننر

نيب
وعنن عبند هللا بننن حنطنب أ ّن النن ّ
» ( .) 5
وأما األثر  :فعن ابن عمر كنّا نقول ن ورسول هللا
ّ
مثّ عمر مثّ عثمان.

نيب بعند ،أبنو بكنر
ح ّني ن  :أفضنل ّأمنة الن ّ

نيب؟ قنال  « :أبنو بكنر »  ،قلننة :
وعنن ّمند بنن ا نفيّنة قلننة أليب ّ :
أي النناس أفضنل بعند النن ّ
مثّ من؟ قال  « :عمر »  ،وخشية أن أقول  :من؟ فيقول  :عثمان  ،قلة  :مثّ أنة؟
قال  « :ما أ إالّ رجل من املسلمني » (.)2
__________________
( « )1املوضوعات » .317 : 1
العمال » .32222 ، 552 : 11
( « )2كنز ّ
( « )3ص ي الب اري »  « ، 3422 ، 1339 : 3ص ي مسلم » .1314 ، 1152 : 4
العمال » .32745 ، 571 : 11
( « )4املعجم الكبري »  157 ، 312 : 17؛ « كنز ّ
العمال » .32253 ، 522 : 11
( « )5كنز ّ
( « )2ص ي الب اري » .3421 ، 1342 : 3

352

 « :خري الناس بعد النبيّني أبو بكر مثّ عمر مثّ هللا أعلم » (.)1
علي
وعن ّ
ح ّ أوصني  ،ولكنن إن أراد
ملا قيل له  :أما توصي؟ « ما أوصى رسول هللا
وعنه
ّ
هللا ابلناس خريا عهم على خريهم كما عهم بعد نبيّهم على خريهم » (.)2

وأمةةا األمةةاّا  :فمننا ت نواتر يف ّأايم أيب بكننر مننن اجتمننان الكلمننة وولّننف القلننوب وتتننابع الفتننو
ّ
الردة وتطهري جزيرة العرب عن الشرك وإجالء الروم عنن الشنام وأطرافهنا وطنرد فنارس عنن
وقهر أهل ّ
حدود السواد وأطرامل العراق مع ّقو م وشوكتهم ووفور أمواهلم وانتظام أحواهلم.
ويف ّأايم عم ننر م ننن ف ننت جان ننب املش ننرق إىل أقص ننى خراس ننان وقط ننع دول ننة العج ننم وث ن ّنل عرش ننهم
الراس ننيب البني ننان الثاب ننة األرك ننان  ،وم ننن ترتي ننب األم ننور وسياس ننة ا مه ننور وإفاض ننة الع نندل وتقوي ننة
الضعفاء  ،ومن إعراضه عن متان الدنيا وطيّبا ا ومالذّها وشهوا ا.
ويف ّأايم عثمان من فت البالد وإعنالء لنواء اإلسنالم و نع النناس علنى مصن ف واحند  ،منع منا

كان لنه منن النورن وجتهينز جينو املسنلمني واالتّفناق يف نصنرة الندين واملهناجرة هجنرتني وكوننه ختننا
الس ننالم « :
نيب
علننى ابنتننني واالسننت ياء مننن أدن ش ننني  ،ولشننرفه بقولننه عليننه الصننالة و ّ
للنن ّ
 « :إنّه يدخل ا نّة بغري حساب (.)5( » )4
عثمان رفيقي يف ا نّة » ( )3وقوله
]

علي
[ ذكر بعض األدل على إمام ّ
اعلم أ ّن العالّمة قد ذكر يف األلفني ألف دليل على إمامة سيّد الوصيّني

__________________
( « )1سنن ابن ماجة » .122 ، 39 : 1
( )2ذكر ،القوشجي يف « شر جتريد العقائد » .379 :
العمال »  ، 517 : 11الرقم  32121و  32155ن .32157
( « )3كنز ّ
( )4انظر « الرايك النضرة يف مناقب العشرة » .34 : 3
( )5انتهى ما نقله املصنّف عن الشار القوشجي يف « شر جتريد العقائد »  327 :ن .312

351

أمننري املن منني  ،وألننف دليننل علننى إبطننال شننبه الطنناعنني فينبغنني ذكننر أدلّننة
علن ّني بننن أيب طالننب
متينة منها لت صل قايدة اطم نان وبصرية فيها فأقول :
[ ]1من مجل تلك األدلّ  :أ ّن اإلمامة عند من لة ما هو أعظم أركان الدين  ،وأ ّن اإلإنان ال
يثبة بدوذا  ،وعندهم أ ّذا ليسة من أركان الدين بل من فرون الدين  ،لكنّهنا منن املسنائل ا ليلنة
واملطالننب العظيمننة ؛ فكيننف جيننوق اسننتناد مثننل هننذا ا كننم إىل اختيننار املكلّننف وإرادتننه  ،ولننو جنناق
ذلّ فجاق فيما هو أدون منه من أحكام الفرون.
[ ]2ومنها  :أ ّن هللا تعاىل يف غاينة الرانة والشنفقة علنى اخللنق  ،فكينف يهمنل تعناىل أمنر نصنب

الرئيس مع ش ّدة ا اجة إليه ووقون النزان العظيم من تركه أو مع اسنتناد ،إىل اختينار املكلّفنني  ،فن ّن
كن ّنل واحنند منننهم هتننار رئيسننا  ،وذلننّ فننت ابب عظننيم للفسنناد  ،ومنننامل لل كمننة اإلهليّننة؟! تعنناىل
هللا من ذلّ.
[ ]3ومنه ةةا  :أ ّن هللا تع نناىل ق نند ب ن ّنني ي ننع األحك ننام الش ننرعيّة أجلّه ننا وأدوذ ننا  ،ح ن ّ ب ن ّنني تع نناىل
كيفيّننات األكننل والشننرب وأحكننام دخننول اخلننالء واخلننروج منننه والعالمننات ا ليلننة وا قننرية  ،فكيننف
يهمننل مثننل هننذا األصننل العظننيم  ،وجيعننل أمننر ،إىل اختيننار املكلّفننني مننع علمننه تعنناىل بتبنناين آرائهننم
وتنافر طباعهم؟!
[ ]4ومنها  :أ ّن القول ابستناد اإلمامة إىل االختيار مناقض للغنرك ومننامل لل كمنة  ،والقصند
من نصب اإلمام امتثال اخللنق ألوامنر ،ونواهينه واالنقيناد إىل طاعتنه وسنكون ئنرة الفننت وإقالنة اهلنرج
نتم هنذا الغنرك ويكمنل املقصنود لنو كنان الناصنب لإلمنام
واملرج  ،وإبطنال التغلّنب واملقناهرة  ،وإّّننا ي ّ

كل منهم من إيل طبعه إلينه  ،ويف ذلنّ ثنوران
غري املكلّفني ؛ ألنّه لو استند إليهم االختيار الختار ّ
لفنت عظيمة ووقون هرج ومنرج بنني النناس  ،فيكنون نصنب اإلمنام مناقضنا للغنرك منن نصنبه  ،وهنو
ابطل.
[ ]5ومنهةةا  :أ ّن وجننوب طاعننة اإلمننام حكننم عظننيم مننن أحكننام النندين  ،فلننو جنناق اسننتناد ،إىل
املكلّفني اق استناد يع األحكام إليهم  ،وذلّ يستلزم االستغناء من
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نيب
بعثن ن ننة األنبين ن نناء ؛ أل ّذن ن ننم إّّنن ن ننا بعث ن ن نوا كبعن ن ننث األحكن ن ننام  ،ف ن ن ن ذا كن ن ننان أصن ن ننلها مسن ن ننتغ عن ن ننن النن ن ن ّ
كان غري ،أوىل.
ننص ال ابالختينار ؛
[ ]6ومنها  :أ ّن اإلمام جينب أن يكنون معصنوما فيجنب أن يثبنة التعينني ابل ّ

خلفاء العصمة عنّا  ،أل ّذا من األمور الباطنة اليت ال يعلمها إالّ هللا تعاىل.
[ ]7ومنها  :أ ّن اإلمام جينب أن يكنون أفضنل أهنل قماننه ديننا وورعنا وعلمنا وسياسنة  ،فلنو ولّيننا
أحنند ابختيننار مل مننن أن يكننون ابطنننه كننافرا أو فاسننقا  ،في فننى علينننا أمننر علمننه واملقايسننة بينننه
وبني غري ،يف الكماالت  ،وإذا جهلنا الشرجل كيف يص ّ أن يناجل هذا األمر ويستند إىل اختيار .
[ ]8ومنها  :أ ّن اإلمام كما أنّه لطف ابعتبار أ ّن الناس معه أقرب إىل الصال وأبعد منن التنناقن
واهلننرج واملننرج  ،وكننان ذلننّ علّننة يف وجننوب نصننبه كننذلّ كونننه منصوصننا عليننه معيّنننا مننن عننند هللا ،
ف ّن الناس مع اإلمام املنصوص عليه من قبل هللا تعاىل أقرب إىل الصال وأبعد عنن اهلنرج واملنرج ممّنا

العامننة  ،ف ننّنه ال فسنناد أعظننم مننن
ومفوضننا إىل تعيننني ّ
إذا كننان تعيينننه مسننتندا إىل اختيننار املكلّفننني ّ
ذلّ وال اختالمل أش ّد منه  ،فيكون تعيينه من قبل هللا تعاىل واجبا  ،كما وجب أصل تعيينه.
وإنكننار ك ننون الن نناس أقننرب إىل الص ننال مننع التنص ننيص عل ننى اإلم ننام وبع نندهم مننع التف ننويض إىل
االختيننار مكننابرة ضننة وإنكننار للضننرورة ؛ ف ن ّن كن ّنل عاقننل جيننزم بننذلّ  ،وبكننم أب ّن املنكننر معاننند

جاحد.

[ ]9ومنهةا  :أ ّن الصنفات املشن طة يف اإلمنام خفيّنة ال إكنن االطّنالن للبشنر كاإلسنالم والعدالنة
نام لكنان ّإمنا أن
والع ّفة والشجاعة وغريها من الكيفيّات النفسيّة  ،فلو كنان نصنبه منوطنا ابختينار الع ّ

يش جل العلم يصوهلا يف املنصوب ابالختيار  ،وهنو تكلينف منا ال يطناق أو يشن جل الظ ّنن وقند ذني
من اتّباعه يف ا ايت  ،وجتويز ،يف بعض املواضع ال هرجه عن ا جيّة يف غري ّل الت صيص.
[ ]11ومنها  :أنّه لو ثبة اإلمام ابالختيار لكان ملن أثبتها ابختيار ،أن يبطلها
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نويل املنرأة يف
ويزيلهنا ابختيننار ، ،كمننا يف األمننري والقاضنني  ،والتننايل ابطننل واملقن ّدم مثلننه .وتن ّ
نوهم كونننه كن ّ
أننّنه إلننّ التننزويج دون الطننالق فاسنند ؛ ف ن ّن الشننارن جعننل إلقالننة قينند النكننا سننببا نصوصننا غننري
العامة ملصل تهم.
منوجل ابختيار ّ
[ ]11ومنها  :أ ّن اإلمام خليفة هللا والرسول  ،فلو ثبتة إمامتنه ابالختينار  ،ملنا كنان خليفنة هلمنا
ينصا عليه وعدم كفاية التفويض إىل اختيار يف االستناد إلينه تعناىل كمنا يف
؛ أل ّذما مل يست لفا ومل ّ
األحكام الفرعية.
نث عليهنا رسنول هللا  ،حن ّ قنال
[ ]12ومنها  :أنّه قد أوجب هللا تعاىل الوصيّة كما يف كتابه وح ّ

() 1
نيب
 « :من ن ن ننن من ن ن ننات بغن ن ن ننري وصن ن ن ننيّة من ن ن ننات ميتن ن ن ننة جاهليّن ن ن ننة »  ،فكين ن ن ننف يلين ن ن ننق أن ينسن ن ن ننب النن ن ن ن ّ
إىل تننرك هننذا الواجننب اامننع علننى وجوبننه املنصننوص يف القننرآن واملتنواتر عليهننا مننن األخبننار؟
األمن ننة مثّ ي كن ننه من ننن غن ننري نسن ننن وال إبطن ننال؟ ولن ننو نسن ننب الك ّفن ننار إىل نبيّنن ننا
فكين ننف يوجن ننب علن ننى ّ

شي ا مل ينسبوا أبعظم من ذلنّ  ،وإذا امتننع مننه أن ين ك الوصنيّة بطنل القنول ابالختينار منع
نيب
أ ّن الوصن ن ن ننيّة يف الن ن ن نندين أعظن ن ن ننم من ن ن ننن الوصن ن ن ننيّة يف األمن ن ن ننور الدنيوينّ ن ن ننة فكين ن ن ننف يتصن ن ن ن ّنور من ن ن ننن النن ن ن ن ّ
ندال عليننه أن يهملهننا وجيعلهننا
الننذي هننو مبنندأ اخلننري ومنبننع النندين ومعلّمننه واملرشنند إليننه والن ّ
وصننى
نيب
كمننا ّ
منوطننة مبننن يتالعننب اننا ويوصننلها إىل غننري مسننت ّقها؟ فيجننب أن يوصنني النن ّ
إبراهيم لبنيه وكذلّ يعقوب.
[ ]13ومنها  :أنه لو وجب لغري اإلمام نصبه لوجب أن يكون أعلم منه  ،من جهة العلم بعلمنه
وفضله  ،وأنّه أفضل من ا خر من غري واسطة وإخبار غري ، ،فيكون أوىل منه.

[ ]14ومنهةةا  :أننّنه لننو وجننب نصننب الرعيّننة علننى أهننل يننع الننبالد املتباعنندة واألصننقان املتع ن ّددة
يلزم اهلرج واملرج وإ رة الفنت وانتشار التناقن بنني الرؤسناء لنو اختنار أهنل ك ّنل بلند رئيسنا أو اإلخنالل
الكل أو البعض  ،ولو وجب على أهل
ابلواجب لو ترك ّ

__________________
( « )1وسائل الشيعة » ، 259 : 19

 1؛ « املقنعة »  ، 222 :ابب الوصيّة.
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مرج واللواقم ابطلة  ،فاملق ّدم أيضا ابطل  ،فيجب على هللا تعاىل.
بعض البالد يلزم ال جي بال ّ
ِ
ْ
ِ َّ ُ ِ َّ ِ ُ ِ ِ ُ ْ ِ
الدي ُهِا
ارقة فالاقطعوا أي َ
ارق والس َ
[ ]15ومنها  :أ ّن اإل ان واقع على أ ّن قوله تعناىل  :والس َ
ِ ْ
َّ ِ ُ ِ َّ ِ ْ ُ ُ َّ
واح ٍد ََنْ ُهِا ََامِة ِج َِل ٍ ( ، )2وغريمهنا منن ا ايت مطلقنة
( ، )1الزا َنية و
الز َاِّن فاج ََلوا ل َ

األول ابطل  ،لإل ان علنى أ ّن ا ندود ال يتوالّهنا إالّ
غري مقيّدة  ،فاخلطاب ّإما ل ّمة أو لإلمام  ،و ّ
نوىل ذلنّ األمنر
اإلمام أو من أذن له اإلمام  ،وأنّه ليس ل ّمة أن مر ا الّد ابلقطنع منن دون أن يت ّ
األمة إخراج الكالم عن حقيقته من غنري ضنرورة وال
األئمة على ّ
اإلمام .وا مل على وجوب نصب ّ
داللة.
[ ]16ومنها  :أ ّن اإلنسان مدين ابلطبع ال إكن أن يعيش منفردا ؛ الفتقار ،يف بقائنه إىل مأكنل
وملبس ومسكن ال إكن أن يفعلهنا بنفسنه بنل يفتقنر إىل مسناعدة غنري ، ،يينث يفنر ك ّنل مننهم ملنا
نتم نظننام النننون  ،وملننا كننان االجتمننان يف مظنّننة التغالننب والتننناو فن ّن كن ّنل
بتنناج إليننه صنناحبه حن ّ ين ّ
ّ
واحنند مننن األش ن اص قنند بتنناج إىل مننا يف ينند غننري ، ،فتنندعوّ ،قوتننه الشننهويّة إىل أخننذ ،وقهننر ،عليننه
وظلم ننه فين نه فين ن ّدي ذل ننّ إىل وق ننون اهل ننرج وامل ننرج وإ رة الف نننت  ،ف ننال بن ن ّد م ننن نص ننب إم ننام معص ننوم
يص ّدهم عن الظلم والتع ّدي  ،وإنعهم من التغلّب والقهنر  ،وينتصنف للمظلنوم منن الظنامل  ،ويوصنل
يتم النظام.
ا ّق إىل مست ّقه ال جيوق عليه اخلطأ وال السهو وال املعصية  ،وإالّ مل ّ
[ ]17ومنها  :أ ّن هللا تعاىل قادر على نصب اإلمام املعصوم  ،وا اجة داعينة إلينه  ،وال مفسندة
الكل ظاهر فيجب نصبه.
فيه  ،و ّ
التامننة  ،لكن ّنن التننايل
[ ]18ومنهةةا  :أننّنه لننو كننان اإلمننام غننري معصننوم لننزم ختلّننف املعلننول عننن علّتننه ّ

ابطل  ،فاملق ّدم مثله.

__________________
( )1املائدة (.31 : )5
( )2النور (.2 : )24
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بي ننان املالقم ننة  :أ ّن جت ننويز اخلط ن عل ننى املكلّننف موج ننب إلجي نناب كون ننه مرءوس ننا إلم ننام م ننن غ ننري
احتياج إليه.
األمننة يف مسننائل ليسننة يف كتنناب هللا وال الس ننّة املت نواترة واإل ننان
[ ]19ومنهةةا  :أننّنه اختلفننة ّ

يجننة ؛ ملننا بن ّنني يف األصننول  ،وأخبننار ا حنناد ال تصننل لإلفننادة الشننرعيّة ؛
عليهننا  ،والقينناس لننيس ّ
ْ
ُ
ُْ
َّ َّ
الظ َّ ال يغ َِن ََ ِ اْل ِ نق ِشيْئا ( ، )1فنال بن ّد منن معصنوم يعنرمل ا ّنق والباطنل
لقوله تعناىل  :إَن
 ،وذلّ هو اإلمام.
[ ]21ومنهةةا  :أ ّن القننرآن إّّنننا أنننزل لننيعلم ويعمننل بننه  ،وهننو مشننتمل علننى ألفننا مش ن كة دملننة
املفسنرين  ،فنال بن ّد مننن عنامل معصنوم يبن ّنني
وآايت متشنااة ومتعارفنة  ،وقند وقننع االخنتالمل فيهنا بننني ّ
ا ّق من الباطل  ،ويعتمد عليه وهو اإلمام.
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ِ
ْ
ْ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ِ
َّ
() 2
ِ
ِ
 ،وك ّنل
الر ََالنكم
وِل اَم َ
[ ]21ومنها  :قوله تعناىل  :أ َطيعوا اهلل وأ َطيعوا الرسول وأ َ

من أمر هللا بطاعته فهو معصوم ؛ الست الة إجياب طاعة غري املعصوم مطلقا ؛ ألنّه قبي عقال.
ْ
اهدنِا ن
الَص ِ
اط ال ْ ُِ ْستِق ِ
يم  ، )3( ...فن ّن طرينق غنري املعصنوم قند
[ ]22ومنها  :قولنه تعناىل :
َ
َ
نتص هننذا النندعاء لقننوم
يكننون غننري الص نراجل املسننتقيم  ،فننال ب ن ّد مننن املعصننوم يف كن ّنل قمننان ؛ إذ ال هن ّ
دون قوم.
ِ

ِ

ِ

ْ

ْ ِ ِ
ٌ
َّ
ك ِعليْه ْم ُ
() 4
كل منن صندر مننه
إذ
؛
طان
ل
س
[ ]23ومنها  :قوله تعاىل َإن َعبا َدي لي ل
َ
ّ
ِ ْ ِ ِ
ذنننب يف وقننة مننا كننان للشننيطان عليننه سننلطان يف ا ملننة  ،وهننو ينننايف قولننه تعنناىل  :لالالي ِ لالالك
ِ
ْ ٌ
ويدل هذا على عصمة قوم من
ِعليْ َه ْم ُسلطان ( )5مبقتضى النكرة املنفيّة ّ ،

__________________
( )1النجم (.21 : )53
( )2النساء (.59 : )4
( )3الفاةة (.2 : )1
( )4ا جر (.42 : )15
( )5اإلسراء (.25 : )17

352

ابتداء وجودهم إىل آخر عمرهم من الصنغائر والكبنائر عمندا وسنهوا وووينال  ،وك ّنل منن أثبنة ذلنّ
أثبننة عصننمة اإلمننام ؛ إذ كن ّنل مننن قننال بعصننمة األنبينناء قننال بعصننمة اإلمننام  ،فننالفرق خننرق لإل ننان
املرّكب.
ِ

[ ]24ومنها  :قوله تعاىل :
ِ

ِ

ِ ُ

ِ ْ َّ ِ
ِ ْ ِ
َّ ِ ْ ُ ْ
ِِ ِْ
ن
أف ِِ ْ يه َدي إَىل اْل ِ نق أ ِح ُّق أن يُتبِ ِع أ ََّ ْ ال يِ َهدي إَال أن يهدى

ُ ْ ِْ ْ ُ ِ
الون ( )1؛ فن ّن غنري املعصنوم ال يهندي إالّ أن يهندى  ،وقند ال يهندي منع
فِا لكم كيف ُتكِ
أنّه يهدى فال جيوق اتّباعه.
ْ
ِ
ك الك ُ
تاَ ال ِر ْ ِب َفي َه ( )2؛ إذ نفني الرينب منن ينع
[ ]25ومنها  :قوله تعناىل  :الم* ذل َ
َ

الوجو ،ويف يع األقمنة ال يكون إالّ بوجود معصوم مبني ملعانيه  ،وذلّ هو اإلمام.
[ ]26ومنهةا  :قولنه تعناىل :
ُ
ِ ِ ُ ِ َّ ُ ُ ِ ِ ْ ُ
ك ْم ِش َهيدا (.)3
و كون الرسول علي

ّ
ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ِ ِ ُ ِ ُ ُ ُ ِ ِ ِ ِ
َّ
الاس
وكذلَك جعلناكم أَالة وسالطا ََّكونالوا شالهداء لَع اْل َ

وجننه االسننتدالل أنّننه تعنناىل وصننفهم ابلعدالننة املطلقننة ألجننل الشننهادة علننى الننناس  ،وال ب ن ّد أن
حجننة
يكنون الشناهد ّ
منزهننا عنن نالفنة الرسننول يف شنيء أصنال حن ّ يكنون للمشنهود عليننه مل الفتنه ّ
عليه  ،وال يكون كذلّ إالّ املعصوم.
[ ]27ومنهةا  :أ ّن غنري املعصننوم ّإمنا أن يكفني يف تقريننب نفسنه منن الطاعننة وتبعيند ،عنن املعصننية
نتج إىل إمنام  ،وإن كنان الثناين فن ذا مل
األول اسنتغ عنن اإلمنام مطلقنا ومل ب ّ
أو ال يكفي  ،ف ن كنان ّ
يكف يف تقريب نفسه فاألوىل أن يكفي يف تقريب غري ، ،وال يصل .
[ ]28ومنها  :أ ّن ا زم ابلنجاة بصل ابتّبان اإلمام املعصوم ال غري.،
ُ

ِ
ِ
هلل ( )4؛ ف ّن األمر ابملقاتلة
يل ا َ
[ ]29ومنها  :قوله تعاىل  :وقا َلوا َِف س َر َ

__________________
( )1يونس (.35 : )12
( )2البقرة ( 1 : )2ن .2
( )3البقرة (.143 : )2
( )4البقرة (.192 : )2
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حق.
يقتضي وجود رئيس معصوم ؛ ل الّ يت ّقق سفّ الدماء وإتالمل األموال بغري ّ
ِ
ُ ِ ُّ َّ ِ ِ ُ ُ ْ ُ ُ ْ ِ ُّ ُ
ِالات إىل ُّ
الور ( )1؛
اْل
الرجهم ََال الظل
[ ]31منها  :قوله تعناىل  :اهلل و َِل َ
َ
َ
َ
اَّلي دَنوا َي َ
كل األوقات إخراج امل منني منن ك ّنل ظلمنة إىل الننور  ،بقريننة ا منع
لداللته على أ ّن مقامه تعاىل يف ّ

ندل علننى ثبننوت املعصننوم يف كن ّنل عصنر  ،فيسننت يل أن يكننون اإلمننام غننري ،مننع أ ّن
املعن ّنرمل ابلننالم  ،فين ّ
كل عصر.
مقتضى راته تعاىل جعل طريق يوصل إليه  ،و ْليس إالّ بوجود املعصوم يف ّ
ِ ْ ِ ُ
ِ ْ
ات ( )2؛ لداللتنه علنى مطلوبيّنة االسنتباق إىل
[ ]31ومنها  :قوله تعاىل  :فاسالت َبقوا اْلالري َ
يننع اخل نريات  ،وذل ننّ موق ننومل عل ننى معرفته ننا  ،وذلننّ موق ننومل عل ننى معرف ننة اخلط نناب اإلهل نني وال
بصل إالّ من املعصوم.

ِ ُ َّ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ َّ ُ ْ ِ ْ ِ ُ ِ
[ ]32ومنها  :قوله تعاىل  :و ََ َم نَعِ َِت عليكم ولعلكم تهتدون ن إىل قولنه تعناىل ن :
ُِِنُ ُ ْ ِْ ِ ُ ُ ُِِْ ِ
ون ( )3؛ ف ن نصب اإلمام نعمة يع الننعم مسنت قرة عنندها
و علِكم َا لم كونوا تعلِ

ّ
 ،فلو مل ينصب اإلمام مل يكن قد أمّ النعم مع أ ّن العلّة يف بعث الرسل التقرينب إىل الطاعنة والتبعيند
عننن املعصننية واهلدايننة إىل مننا مل يعلننم  ،وهننذا الننداعي موجننود ابلنسننبة إىل اإلمننام مننع القنندرة عليننه ،
ِ َّ ِ ِ ِ
الالزل ِعليْالالك
نل قمننان  ،ويطابقننه قولننه تعنناىل  :ن
ندل العقننل علننى وجننود اإلمننام املعصننوم يف كن
فين ّ
ّ
ِ
ْ
ِ ْ ِ ن ُ ِ ن ُ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َّ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ُ َّ
لن َاس ( )4؛ لداللتنه
ْنيل ََ قبل هدى ل َ
ال َ
اْل َ
كتاَ بَاْلق مصدقا َِلا بِّي يدي َه وأنزل اَّورا و َ

على أ ّن املراد من إنزال الكتب اهلداية املوقوفة على املعرفة املوقوفة على وجود اإلمام املعصوم.

__________________
( )1البقرة (.257 : )2
( )2املائدة (.41 : )5
( )3البقرة ( 152 : )2ن .151
( )4آل عمران ( 3 : )3ن .4
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ٌ ُ ُ
ُ ِ َّ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ
ٌ ُْ ِ
ِ ْ ُ
تاَ ََناله ديالات ُمكِالات هال َّ أ ُّا
ك
[ ]33ومنهةا  :قولنه تعناىل  :هو َ
اَّلي أن ِزل عليك ال َ
ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
ٌ
ُِ ِ ُ ُ ِ
هات ن إىل قولنه تعناىل ن ِ :وَا يِ َّذك ُ
اَ ( )1؛ فن ّن دفنع
ْل
اَ
وا
ول
أ
ال
إ
ر
شاب
ت
َ
ر
خ
أ
و
تاَ
ك
ال
َ
َ
َ
َ
َ

الذين يف قلوام قيغ ويتّبعون ما تشنابه مننه ابتغناء الفتننة  ،وردعهنم عنن ذلنّ يسنتلزم ثبنوت املعصنوم

؛ أل ّن غننري ،ال تننرجي لقننول بعضننهم علننى بعننض فكن ّنل منننهم ي ن ّدعي مننا هننالف غننري ، ،وذلننّ هننو
الفتنة.
 « :ال جتتم ننع ّأم ننيت عل ننى اخلط نناء » ( )2؛ لداللت ننه مبقتض ننى ك ننون الم
[ ]34ومنه ةةا  :قول ننه
األمننة علننى جنننس اخلط ن وماهيّتننه مننن حيننث هنني هنني
التعريننف لتعريننف ا نننس علننى عنندم اجتمننان ّ
كل عصنر ؛ إذ مل يكنن مننهم معصنوم منن ّأول عمنر ،إىل آخنر ،ناق يف
ّ
فيدل على وجود املعصوم يف ّ
كل واحد نوعا من اخلط مغايرا ملا يفعله ا خر  ،فيكونوا قد اجتمعنوا علنى
قمان عدم املعصوم فعل ّ
ندل علنى ثبنوت معصنوم بيننهم منن ّأول عمنر ،إىل آخنر ،يف ك ّنل
جنس اخلطن  ،لكنّنه منف ّني ابخلنف  ،ف ّ

عصر فثبة مطلوبنا ؛ الست الة كون اإلمام غري.،
( ) 3؛
[ ]35ومنها  :قوله تعناىل :
ف ّن معرفة يع الصا ات ليسنة إالّ للمعصنوم  ،فيجنب يف ك ّنل عصنر لعمنوم ك ّنل عصنر منن جهنة
حذمل املتعلّق .ومثله سورة والعصر.
دَنُوا ِو ِعِلُوا الصَّ
ِوأِ ََّا َّاَّلي ِ ِ
الور ُهمْ
الوفنيه ْم أُ ُج ِ
اْلات ِفيُ ِ
َ
َ َ
َ
َ

ِ ْ ِ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ ِ ْ ُ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ِ ْ
ُ
وف
ر
ع
الري و الأمرون بَالالِ
َ
[ ]36ومنها  :قوله تعناىل  :وَّك ََنكم أَة يالدعون َإىل اْل َ
ِِِْ ْ ِ ِ ُْ ْ ِ ُِ ِ ُ ُ ُْ ْ ُ ِ
() 4
بكل معرومل والنهي عن ك ّنل منكنر
األمر
ن
ف
؛
ون
و نهون ع َ الِنك َر وأو َِلك هم الِف َلح
ّ
ّ

ال يكون إالّ من املعصوم  ،وهو ،آايت أخر أمثاهلا.

__________________
( )1آل عمران (.7 : )3
( « )2كشف اخلفناء »  2999 ، 472 : 2؛ « سننن ابنن ماجنة » ، 1323 : 2
؛ « الشايف »  232 : 1؛ « املقاصد ا سنة »  454 :ن .1211 ، 455
( )3آل عمران (.57 : )3
( )4آل عمران (.124 : )3
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 3952ابب السنواد األعظنم

[ ]37ومنها  :قولنه تعناىل  :يا ِأ ُّي ِها َّاَّلي ِ ِ
دَنُوا َّات ُقوا ِ
اهلل ِح َّق ُقا َ َه ( )1؛ فن ّن ح ّنق تقاتنه
َ
ال إكن إالّ ابلعلم اليقيين ابألحكام  ،وذلّ ال يكون إالّ من املعصوم.
ُ
ِ ُ
ِ
ِْ ُ ِْ
ْجيعالا ِوال ِتف َّرقالوا ( )2؛ فن ّن االعتصنام
هلل َ
[ ]38ومنها  :قوله تعاىل ِ :واعت َصِوا َِبب َل ا َ

يبل هللا يقينا ابمتثال أوامر هللا اليقينيّنة واالمتننان منن مناهينه الواقعيّنة  ،وعندم االفن اق يف ا ّنق  ،ال
كل عصر بملهم على االجتمان.
يكون إالّ بوجود معصوم يف ّ
ُ
ْ ِن ُ
الم ِو ِج َّنالة ِع ْر ُض ِ
ك ْ
الها َّ
[ ]39ومنها  :قولنه تعناىل ِ :وسار ُعوا إىل َِ ْغ َف ِ
السالِاوات
الر ٍ ََال رب
ٍ
َ َ
ِ ْ ِ ْ ُ ُ َّ ْ ْ
َّ
ِ
ُ
() 3
؛ ف ّن ذلّ ال يعلم إالّ من املعصوم.
واَرض أ َعدت لَلِت َقِّي
ِ

ْ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ُ ُ ُّ َّ
ِ َّ
الظالِ ِ
يدل
ُيب
ِّي ( )4؛ ف نّه ّ
[ ]41ومنها  :قوله تعاىل ِ :و ت َخذ ََنكم شهداء واهلل ال َ
ََ
على ثبوت املعصوم ؛ ف ّن غري ،ظامل.
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
َّ
ُ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُِ ِ
َّ ْ ِ ُ َّ
ون ِهل ْلا ََ ِ اَ ْمر ََ ْ ْ
ّلِل ( )5؛
[ ]41ومنها  :قوله تعاىل  :يقول
ي ٍء قل إَن اَمر ُكه َ َ
َ

ف ّن نصب اإلمام من أعظم األمور  ،فيكون مستندا إىل هللا.
ومبعنند عننن املعصننية الننذي هننو الشننرجل
[ ]42ومنهةةا  :أ ّن اللطننف ن الننذي هننو مقن ّنرب إىل الطاعننة ّ
األول.
يف التكليف ن إّّنا هو عصمة اإلمام  ،فهي واجبة ابلقصد ّ
[ ]43ومنه ةةا  :أ ّن اإلمام ننة إّّن ننا وجب ننة لرف ننع املفس نندة ال ننيت إك ننن حص ننوهلا م ننن خطن ن املكلّ ننف
وةصيل املصل ة الناش ة منن فعلنه ؛ إذ لنو مل جينز اخلطنأ علني شنيء منن املكلّفنني مل جتنب اإلمامنة ،
احملص ننلة
فل ننو مل يك ننن اإلمن نام معص ننوما م ننع وج ننود اإلمام ننة مل ةص ننل العلّ ننة الدافع ننة لتل ننّ املفس نندة و ّ
للمصل ة مع قايدة مفسدة فيها  ،وهو جواق

__________________
( )1آل عمران (.122 : )3
( )2آل عمران (.123 : )3
( )3آل عمران (.133 : )3
( )4آل عمران (.142 : )3
( )5آل عمران (.154 : )3
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خط ننه والننه املكلّننف علننى اخلط ن واملفسنندة املمكنننة يف إمهاهلننا ممكنننة يف إعماهلننا حين ننذ مننع قايدة
مفسدة.
[ ]44ومنهةةا  :أ ّن الغايننة مننن خلننق اإلنسننان حصننول الكمننال يف القن ّنوة العلميّننة والعمليّننة وأقننوى
املرات ننب يف الق ن ّنوة العلميّ ننة ه ننو العق ننل املس ننتفاد  ،ويف العمليّ ننة االمتن ننان ع ننن القب نني وفع ننل األفض ننل
وتكميل النفس  ،وذلّ ال بصل إالّ ابملعصوم.
ومبعنندا عننن
[ ]45ومنهةةا  :أننّنه لننو مل يكننن اإلمننام معصننوما أمكننن أن يكننون مقن ّنراب إىل املعصننية ّ
الطاعة  ،فيكون نصبه مفسدة حني وجوب نصبه.
[ ]46ومنها  :أ ّن اإلمام مظهر ل حكام وحافن هلا  ،فيجب أن يكون معصوما.
[ ]47ومنها  :أ ّن اإلمام إلمام التكليف  ،فيجب أن يكون معصوما.
نيب  ،فيجننب أن يكننون أكمننل مننن
[ ]48ومنهةةا  :أ ّن اإلمننام واسننطة بننني هللا وبننني ّ
األمننة بعنند النن ّ

الكل فيما هو واسطة فيه  ،فيجب أن يكون معصوما.
ّ
[ ]49ومنهةةا  :أ ّن اإلمننام مقتنندى الكن ّنل  ،فيجننب علننيهم االقتننداء بننه ومتابعتننه يف أقوالننه وأفعالننه
الكل  ،فيجب أن يكون معصوما.
يعها  ،فال ب ّد أن يكون أعقل وأكمل من ّ
[ ]51ومنه ةةا  :أ ّن تق نند املفض ننول عل ننى الفاض ننل قب نني  ،فيج ننب أن يك ننون اإلم ننام يف الكم ننال

األقصى  ،فهو معصوم.
( )1؛ فن ّن اهلداينة ملنن كنان بعند
[ ]51ومنها  :قولنه تعناىل :
نيب يف كن ّنل واقعننة  ،ف ن ّن الظن ّنن ال يغننين مننن ا ن ّنق
نيب
ةتنناج إىل العلننم ميننع مننا جنناء بننه النن ّ
النن ّ
ُن ِ
َّ ِ ْ ِ ْ
ت َُن َذ ٌر ِو َلُك ق ْواٍ ها ٍد
َإنِا أن

شنني ا  ،وأن يكننون عننامال اننا  ،وأن يكننون مصننيبا فيهننا ؛ ليكننون املكلّننف جاقمننا مطم نّننا يف اتّباعننه
وإطاعته.
حج ننة عل ننى ك ن ّنل مكلّ ننف يف ك ن ّنل حك ننم  ،ف ننال يص نندر من ننه ذن ننب ؛
[ ]52ومنهةةةا  :أ ّن اإلم ننام ّ
حجة.
الست الة جعل املذنب ّ
__________________
( )1الرعد (.7 : )13
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إىل غري ذلّ من األدلّة اليت يف بعضها املناقشة.

فصل [ : ]4يف إثبا إمام موشو أمري املؤمن

بفريق املعجزة

وفي ةةه ّأوش  :بيننان معج ننزة ذكننرت يف االحتج نناج .وفي ننه عننن أيب ّم نند العسننكري

ع ننن قي ننن

قاعدا ذات يوم فأقبل علينه رجنل منن الينو نيّني
أنّه قال  « :كان أمري امل منني
العابدين
وأ ّن بنه جننو
الطب قنال لنه  :اي أاب ا سنن  ،بلغنين خنف صناحبّ ّمند
امل ّدعني للفلسفة و ّ
فج ننة ألعا ننه  ،فل قتننه قنند مضننى ننال سننبيله وفنناتين مننا أردت مننن ذلننّ  ،وقنند قيننل يل  :إننّنّ

فأمنا الصنفار
عمه وصهر ، ،وأرى بنّ صنفارا قند عنالك  ،وسناقني دقيقنني ومنا أرامهنا تقالّننّ ّ ،
ابن ّ
فعنندي دواؤ .،و ّأمننا السنناقان الندقيقان فننال حيلننة يل لتغليظهمننا  ،والوجنه أن ترفننق بنفسننّ يف املشنني
تقلّلنه وال تكثّننر ، ،وفيمننا ةملنه علننى ظهننرك وةضننه بصنندرك أن تقلّلهمننا وال تكثّرمهنا  ،فن ّن سنناقيّ
فأمننا الصننفار فنندواؤ ،عننندي وهننو هننذا  ،وأخننرج دواء
دقيقننان ال ي ن من عننند اننل ثقيننل انقصننافهماّ .

وقال  :هذا ال ي ذيّ وال هيبّ  ،ولكنّه يلزمّ اية من الل م أربعني صباحا  ،مثّ يزيل صفارك.
 :قنند ذكننرت نفننع هننذا النندواء لصننفاري  ،وهننل تعننرمل شنني ا
فقننال لننه علن ّني بننن أيب طالننب
ويضر،؟ فقال الرجل  :بلى حبّنة منن هنذا  ،وأشنار إىل دواء معنه وقنال  :إن تناولنه اإلنسنان
يزيد فيه ّ

وبه صفار أماته من ساعته  ،وإن كان ال صفار به صار به صفار ح ّ إوت يف يومه.
نار  ،فأعطناّ ،إاي ، ،فقنال لنه  :كنم قندر هنذا؟ فقنال  :قندر
فقال له عل ّني
 :فنأرين هنذا الض ّ
فقم ننه وعننرق عرقننا خفيفننا وجعننل
مثقننالني سن ّنم قننع قنندر حبّننة منننه تقتننل رجننال فتناولننه علن ّني
 ،ويقننال  :يل  :قتلتننه  ،وال يقبننل
الرجننل يرتعند ويقننول يف نفسننه  :ا ن أوخننذ اببننن أيب طالننب
وقننال  :اي عبنند هللا  ،أصن ّ مننا كنننة بنند
فتبسننم علن ّني
من ّنين قننويل  :إننّنه هننو ا نناين علننى نفسننه ّ
فغمض ،
فغمض عينيّ ّ ،
سم  ،مثّ قال ّ :
يضرين ما قعمة أنّه ّ
ا ن ال ّ
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وقال  :أين الصفار النذي قعمنة أنّنه يب ،
علي
مثّ قال  :افت  ،ففت عينيه  ،ونظر إىل وجه ّ
مورد.
فقال  :وهللا لكأنّّ لسة من رأية قبل كنة مصفارا فأنة ا ن ّ
 :فنزال ع ّنين الصنفار لس ّنمّ النذي تنزعم أنّنه قناتلي  ،و ّأمنا سناقاي هنا ن ن ومن ّد
فقال عل ّني
أين أحتاج إىل أن أرفق بيدي يف انل منا أانل منا علينه
رجليه وكشف عن ساقيه ن ف نّّ إن قعمة ّ
نب هللا ع ّنز وج ّنل خنالمل طبّنّ  ،وضنرب بيند ،إىل أسنطوانة
ل الّ ينقصنف السناقان ّ
وإين أرينّ أ ّن ط ّ
خشننب عظيمننة علننى رأسننها سننط دلسننه الننذي هننو فيننه وفوقننه حجننر ن إحنندامها فننوق األخ ننرى
وحركها فاحتملها فارتفع السط وا يطان وفوقهما الغرفتان  ،فغشي على اليو ينّ.
ّ

صبّوا عليه .فصبّوا عليه ماء  ،فأفاق وهو يقنول  :وهللا منا رأينة كناليوم
فقال أمري امل منني
 ،فقننال لننه علن ّني  :هننذا قن ّنوة السنناقني النندقيقني واحتماهلمننا أيف طبّننّ هننذا اي يننو ينّ؟ فقننال اليننو ينّ :
 :وهنل علمنني إالّ منن علمنه وعقلنني إالّ منن عقلنه وقن ّنوض
؟ فقننال عل ّني
أمثلنّ كنان ّمند
نب العننرب فقننال  :إن كننان بننّ جنننون داويتننّ  ،فقننال لننه
إالّ مننن ّقوتننه  ،ولقنند أ  ،ثقفنني كننان أطن ّ
ةب أن أقرئّ آية تعلم انا غنناي عنن طبّنّ وحاجتنّ إىل ط ّنيب؟ قنال  :نعنم  ،قنال :
ّمد
أ ّ
أي آينة تريند؟ قنال  :تندعو ذلنّ العنذق وأشنار إىل ولنة سن وق فندعاها فنانقلع أصنلها مننن األرك
وهي خت ّد األرك خ ّدا ح ّ وقفة بني يديه فقال له  :أكفاك؟ قال  :ال  ،قال  :ف يند منا ذا؟ قنال

قر يف مكاذننا الننذي انقلعننة منننه فأمرهننا فرجعننة
 :ومرهننا أن ترجننع إىل حيننث جنناءت منننه  ،وتسننت ّ
مقرها.
استقرت يف ّ
و ّ
حملمنند غائننب عن ّنين وأ أقتصننر منننّ علننى
قننال اليننو ينّ ألمننري امل ن منني
 :هننذا الننذي تننذكرّ ،
أقل من ذلّ أ أتباعد عنّ فادعين وأ أختار االجابة  ،ف ن ج ة إليّ فهي آية.
ّ
 :هننذا إّّنننا يكننون آيننة لننّ وحنندك ؛ ألننّنّ تعلننم يف نفسننّ أننّنّ مل تننرد،
قنال أمننري املن منني
مين شي ا أو ممّن أمرته أن يباشرك أو ممّن
وّ
أين أقلة اختيارك من غري أن ابشرت ّ
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قصنند إىل اختي ننارك وإن مل آمننر ،إالّ م ننا يكننون م ننن قنندرة هللا الق نناهر  ،وأنننة اي ي ننو ينّ  ،إكن ننّ أن
إين واطأتننّ علننى ذلننّ فنناق إن كنننة مق حننا وهننو آيننة ميننع
ت ن ّدعي وإكننن غننريك أن يقننول ّ :
وتفرقهنا
إيل فنأ أقن أن تفصنل أجنزاء تلنّ الن لنة ّ
العاملني  ،قال له اليو ينّ  :إن جعلنة االقن ا ّ

وتباعد ما بينها مثّ جتمعها وتعيدها كما كانة.
 :هننذ ،آيننة وأنننة رسننويل إليهننا ن يعننين إىل الن لننة ن فقننل هلننا  :إ ّن وصن ّني ّمنند
فقننال علن ّني
تتفرق وتتباعد  ،فذهب وقنال هلنا ذلنّ فتفاصنلة و افتنة
رسول هللا
مر أجزاءك أن ّ
وتناثرت وتصاغرت أجزاؤها ح ّ مل ير هلا عني وال أثر  ،ح ّ كأن مل تكن هناك ولة ق ّ .

األول فننأعطين ا خننر.
فارتعنندت فنرائص اليننو ينّ وقننال  :اي وصن ّني ّمنند  ،قنند أعطيتننين اق احنني ّ
 :أنة رسويل إليها فعد فقل هلنا  :اي أجنزاء الن لنة
فأمرها أن جتتمع وتعود كما كانة  ،فقال
م ننرك أن جتتمع نني كم ننا كن ننة وأن تع ننودي  ،فن ننادى الي ننو ينّ فق ننال ذل ننّ ،
إ ّن وص ن ّني ّم نند

فارتفعننة يف اهلنواء كهي ننة اهلبنناء املنثننور  ،مثّ جعلننة جتتمننع جننزء جننزء منهننا حن ّ تصن ّنور هلننا القضننبان
نتقر
واألوراق وأص ننول الس ننعف وا ننارين األع ننذاق  ،مثّ ولّف ننة ّ
وجتمع ننة واس ننتطالة وعرض ننة واس ن ّ
نتقرها وم ّكننن عليهننا سنناقها وترّكننب علننى السنناق قضننباذا وعلننى القضننبان أوراقهننا ويف
أصننلها يف مسن ّ
أمكنتهنا أعننذاقها  ،وكاننة يف االبتننداء اارههنا متجن ّنردة لبعندها مننن أوان الرطنب والبسننر واخلننالل ،
فقال اليو ينّ  :وأخرى أحبّها أن خترج اارهها خالهلا وتقلبها من خضرة إىل صفرة وانرة وترطينب
وبلو إ  ،لتأكل وتطعمين ومن حضرك منها.
 :وأننة رسنويل إليهنا بنذلّ فمرهنا بنه  ،فقنال هلنا الينو ينّ منا أمنر ،أمنري املن منني
فقال عل ّني

اصفرت و ّ
فأخلة وأبسرت وأبصرت و ّ
اارت وترطّبة وثقلة أعذاقها برطبها  ،فقنال الينو ينّ
إيل أن تن ننزل إيل
 :وأخ ننرى أحبّه ننا تق ننرب م ننن ي نندي أع ننذاقها أو تط ننول ي نندي لتناهل ننا وأح ن ّ
نب ش ننيء ّ
 :من ّد الينند الننيت ترينند
إحنندامها وتطننول ينندي إىل األخننرى الننيت هنني أختهننا  ،فقننال أمننري املن منني
مقرب البعيد
أن تناوهلا وقل  :اي ّ
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قن ّنرب ينندي منهننا واقننبض األخننرى الننيت ترينند أن تنننزل العننذق إليهننا وقننل  :اي مسن ّنهل العسننري سن ّنهل يل
تننناول مننا يبعنند عن ّنين منهننا  ،ففعننل ذلننّ وقالننه فطالننة إنننا ،فوصننلة إىل العننذق واهطّننة األعننذاق
األخر فسقطة على األرك وقد طالة عراجينها.
عجننل هللا
مثّ قننال أمننري امل ن منني
 :إننّنّ إن أكلننة منهننا ومل تن من مبننن أظهننر لننّ عجائبهننا ّ
إين إن
وجهناهلم فقنال الينو ينّ ّ :
ّ
وجل إليّ من العقوبة اليت يبتليّ اا ما يعتف به عقنالء خلقنه ّ
عز ّ
خاصننة
كفنرت بعنند منا رأيننة فقنند ابلغنة يف العننناد وتناهيننة يف التع ّنرك للهننالك  ،أشننهد أنّنّ مننن ّ
هللا  ،صادق يف يع أقاويلّ عن هللا فأمرين مبا تشاء أطعّ.
وتنزه ننه ع ننن
قننال عل ن ّني
 :آمننرك أن تق ن ّنر هلل يف الوحدانيّننة  ،وتشننهد ل ننه اب ننود وا كمننة ّ ،
العبث والفساد وعن ظلم اإلماء والعباد  ،وتشهد أ ّن ّمدا الذي أ وصيّه سيّد األ م وأفضنل رتبنة
السنالم  ،وتشننهد أ ّن عليّنا الننذي أراك مننا أراك وأوالك منن النننعم مننا أوالك خنري خلننق هللا بعنند
يف دار ّ

بعنند ،والقيننام بشنرائعه وأحكامننه  ،وتشننهد
وأحن ّنق خلننق هللا مبقننام ّمنند
ّمنند رسننول هللا
أ ّن أولياء ،أولياء هللا وأعداء ،أعداء هللا  » ...إىل آخر ا ديث (.)1
وفيه أيضا عن سعيد بن جبري قال  :استقبل أمري امل منني دهقنان منن دهناقني الفنرس  ،فقنال لنه
بعنند التهن ننة  :اي أمننري امل ن منني  ،تناحسننة النجننوم الطالعننات وتناحسننة السننعود ابلن ننوس  ،وإذا

كان مثل ذلّ اليوم وجب على ا كيم االختفاء  ،ويومّ هذا يوم صعب وقند اتّصنل فينه كوكبنان
 « :وبنّ
وانقدحة من برجّ النريان  ،وليس ا رب لّ مبكان  ،فقال أمري املن منني عل ّني
وقصنة صناحب السنرطان؟ وكنم
قصة صناحب املينزان ّ
اي دهقان  ،املنبّئ اب ر احمل ّذر من األقدار ما ّ
احملركننات؟ وكننم بننني السنراري والننذراري؟ » قننال  :سننأنظر وأومننى
املطننالع مننن األسنند والسنناعات مننن ّ
بيد،

__________________
( « )1االحتجاج »  547 : 1ن .554
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كمه م ّكة وأخرج منه اصطرالاب ينظر فيه.
إىل ّ
فقننال  « :أتنندري مننا حنندث البارحننة؟ وقننع بيننة ابلصننني وانفننرج بننرج منناجني
فتبسننم علن ّني
ّ
داين اليهنود اببلنة  ،وهناج النمنل بنوادي
وسق سور سرنديب  ،واذزم بطريق الروم أبرمينية  ،وفقند ّ
 « :البارحنة
النمل  ،وهلّ ملنّ إفريقيّنة أكننة عاملنا؟ » قنال  :ال  ،اي أمنري املن منني  ،فقنال
كل عامل سبعون ألفا  ،والليلة إوت مثلهم  ،وهنذا مننهم » وأومنى
سعد سبعون ألف عامل  ،وولد يف ّ
إىل سعد بن مسعدة ا ارثي لعنه هللا  ،وكان جاسوسنا لل نوارج يف عسنكر أمنري املن منني
بيد،
فظن امللعون أنّه يقول  :خذو ،فأخذ بنفسه فمات  ،ف ّر الدهقان ساجدا  ،فقنال لنه أمنري
ّ ،

 « :أمل أروك مننن عننني التوفيننق؟ » فقننال  :بلننى اي أمننري امل ن منني  ،فقننال أمننري امل ن منني
املن منني
 « :وأ وصنناحيب ال شننرقيّون وال غربيّننون  ،هننن شن ة القطننب وأعننالم الفلننّ ّ ،أمننا قولننّ :
انقنندحة مننن برجننّ الننريان فكننان الواجننب أن ةكننم بننه يل ال علن ّني  ،و ّأمننا نننور ،وضننياؤ ،فعننندي ،
عين وهذ ،مسألة عميقة احسبها إن كنة حاسبا » (.)1
و ّأما حريقه وهلبه فذهب ّ
واثنيا ( : )2يف بيان نبذ من معجزات موال وسيّد أيب ا سنن أمنري املن منني عل ّني بنن أيب طالنب
على وفق ما انت بة من كتاب « يار األنوار » وهي كثرية :
ذات يوم جالسا ابألبط وعنند ،اعنة
النيب
[ ]1منها  :ما روي عن سلمان قال  :كان ّ

مننن أصن ابه وهننو مقبننل علينننا اب ننديث إذ نظننر إىل قوبعننة قنند ارتفعننة فننأ رت الغبننار  ،ومننا قالننة
نيب  ،مثّ بننرق منهننا شن ص كننان فيهننا  ،مثّ قننال  :اي رسننول
تنندنو والغبننار يعلننو إىل أن وقفننة يننذاء النن ّ
إين وافد قومي وقد استجر بّ فأجر  ،وابعنث معني منن قبلنّ منن يشنرمل علنى قومننا فن ّن
هللا ّ ،

بعضهم قد بغى علينا لي كم بينننا وبيننهم يكنم هللا وكتابنه  ،وخنذ عل ّني العهنود واملواثينق امل ّكندة أن
أرد ،إليّ يف غداة
ّ
__________________
( )1املصدر السابق .135 ، 551 : 1
األول يف ص .322
مر ّ
(ّ )2
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علي حادثة من عند هللا.
غد ساملا إالّ أن ةدث ّ
 « :من أننة ومنن قومنّ؟ » قنال  :أ عطرفنة بنن انراخ أحند بنين جننا  ،أ
النيب
فقال ّ
فلمننا منعنننا مننن ذلننّ  ،وملننا بعثننّ هللا نبيّننا آمنّننا بننّ علننى مننا
و اعننة مننن أهلنني كنّننا نسن ق السننمع ّ
ّ
علمتننه وقنند ص ن ّدقناك  ،وقنند خالفنننا بعننض القننوم  ،وأقنناموا علننى مننا كننانوا عليننه  ،فوقننع بيننننا وبينننهم
وقوة  ،وقد غلبوا على املاء واملراعني وأض ّنروا بننا فابعنث معني منن بكنم
اخلالمل وهم أكثر منّا عددا ّ
 « :اكشف لنا عن وجهنّ حن ّ ننراك علنى هي تنّ النيت أننة عليهنا
النيب
بيننا اب ّق  ،فقال ّ
»  ،قال  :فكشف لنا عن صورته فنظر فن ذا شن ص علينه شنعر كثنري وإذا رأسنه طوينل  ،عيننا ،يف
أخنذ علينه العهند

نيب
طول رأسه  ،صغري ا دقتني  ،وله أسنان كأ ّذنا أسننان السنبان  ،مثّ إ ّن الن ّ
يرد عليه من غد من يبعث به معه.
وامليثاق على أن ّ
فلمننا فننر مننن ذلننّ التفننة إىل أيب بكننر فقننال  « :سننر مننع أخينننا عطرفننة وانظننر إىل مننا هننم عليننه
ّ

واحكم بينهم اب ّق » .فقال وأين هم؟ قال  « :هم ةة األرك ».
فقال أبو بكر  :وكيف أطينق الننزول ةنة األرك؟ وكينف أحكنم بيننهم وال أحسنن كالمهنم؟ مثّ
التفننة إىل عمننر بننن اخلطّنناب فقننال لننه مثننل قولننه أليب بكننر فأجنناب مثننل جنواب أيب بكننر  ،مثّ أقبننل
إىل عثمان وقال له مثل قوهلما فأجاب وااما.

وقال لنه  « :اي عل ّني  ،سنر منع أخيننا عطرفنة وتشنرمل علنى قومنه وتنظنر
بعلي
مثّ استدعى ّ
مننع عطرفننة وقنند تقلّنند سننيفه قننال
إىل مننا هننم عليننه وةكننم بينننهم اب ن ّنق »  ،فقننام أمننري املن منني
وقنال  « :قند
إيل أمنري املن منني
فلمنا ّ
سلمان  :فتبعتهما إىل أن صنار إىل النوادي ّ
توسنطا ،نظنر ّ
ش ننكر هللا س ننعيّ اي اب عب نند هللا ف ننارجع »  ،فوقف ننة أنظ ننر إليهم ننا فانشن ن ّقة األرك ودخ ننال فيه ننا
فأصننب
ورجعننة وتننداخلين مننن ا سننرة مننا هللا أعلننم بننه  ،كن ّنل ذلننّ إشننفاقا علننى أمننري املن منني
ووخننر أمننري املن منني
نيب
ابلننناس الغننداة  ،وجنناء وجلننس علننى الصننفا وحن ّ
نف بننه أصن ابه ّ ،
النن ّ
وارتفنع النهنار  ،وأكثننر النناس الكننالم إىل أن قالنة الشنمس وقننالوا  :إ ّن ا ّنين قنند احتنال علننى
النيب
ّ

وقد أراحنا
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عمن ن ننه علينن ن ننا  ،وأكثن ن ننروا الكن ن ننالم إىل أن ص ن ن نلّى
هللا من ن ننن أيب ت ن ن نراب  ،وذهن ن ننب عنّن ن ننا افت ن ن ننار ،ابب ن ن نن ّ
الص ننالة األوىل وعن نناد إىل مكانن ننه وجلن ننس علن ننى الصن ننفا  ،ومن ننا قال ب ن ن ّدث أص ن ن ابه إىل أن
وظهننرت ااتننة
وجبننة صننالة العصننر  ،وأكثننر القننوم الكننالم وأظهننروا الكفننر يف أمننري امل ن منني
وكننادت الشننمس تغننرب  ،وتنني ّقن القننوم أننّنه قنند هلننّ  ،وإذا قنند انشن ّنق
املنننافقني أبمننري املن منني
منه وسيفه يقطر دما ومعه عطرفة.
الصفا وطلع أمري امل منني
وقبّننل بننني عينيننه وجبينننه وقننال لننه  « :مننا الننذي حبسننّ عن ّنين إىل هننذا
نيب
فقننام إليننه النن ّ
الوقة؟ ».
 « :صننرت إىل جن ّنن كثننري قنند بغ نوا علننى عطرفننة وقومننه فنندعو م إىل ثننالث خصننال
فقننال
بنبوتننّ ورسننالتّ فننأبوا  ،فنندعو م إىل أداء
فننأبوا علن ّني  ،وذلننّ ّ
إين دعننو م إىل اإلإننان ابهلل واإلقنرار ّ
ا زية فأبوا  ،فسألتهم أن يصنا وا عطرفنة وقومنه  ،فيكنون بعنض املرعنى لعطرفنة وقومنه وكنذلّ املناء
فلمنا نظنروا إىل منا ح ّنل انم طلبنوا
فأبوا ذلّ كلّه  ،فوضعة سنيفي فنيهم  ،وقتلنة مننهم مثنانني ألفنا ّ
األمان والصل  ،مثّ آمنوا وقال منهم اخلالمل بينهم ومنا قلنة معهنم إىل السناعة »  ،فقنال عطرفنة :
() 1
جزاك هللا وأمري امل منني منّا خريا.
فأرعندت السنماء
[ ]2ومنها  :ما روي عن مساعة بن مهران قال  :كنة عند أيب عبد هللا
 « :أمنا إنّنه منا كنان منن هنذا الرعند ومنن هنذا النفق ف نّنه منن أمنر
وأبرقة  ،فقال أبنو عبند هللا
» ( .) 2
صاحبكم »  ،قلة  :من صاحبنا؟ قال  « :أمري امل منني
وروى بعض اإلماميّنة يف كتناب « مننهج الت قينق إىل سنواء الطرينق » عنن سنلمان الفارس ّني قنال

 :كنة أ وا سن وا سني و ّمد بن ا نفيّة و ّمد بن أيب بكر

__________________
( « )1يار األنوار »  121 : 39ن .172
( )2املصدر السابق .33 : 27
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 « :اي أمنري املن منني
وعمار بن ايسر واملقداد بن األسنود الكنندي م  ،فقنال لنه ابننه ا سنن
ّ
سأل ربّنه ملكنا ال ينبغني ألحند منن بعند ،فأعطنا ،ذلنّ  ،فهنل ملكنة
 ،إ ّن سليمان بن داود
ممّا ملّ سليمان بن داود شي ا؟ ».

 « :والننذي فلننق ا بّننة وب نرأ النسننمة إ ّن سننليمان بننن داود سننأل هللا عن ّنز وجن ّنل امللننّ
فقننال
أحنند قبلننه وال إلكننه أحنند بعنند،
فأعطننا ، ،وإ ّن أابك ملننّ مننا مل إلكننه بعنند جن ّدك رسننول هللا
«:
فضننلّ هللا عن ّنز وجن ّنل مننن الكرامننة »  ،فقننال
» فقننال ا سننن
 « :نرينند أن ترينننا ممنّنا ّ
وتوض ننأ  ،وصن نلّى ركعت ننني ودع ننا هللا ع ن ّنز وج ن ّنل ب نندعوات مل
أفع ننل إن ش نناء هللا » فق ننام أم ننري املن ن منني ّ
نفهمهننا  ،مثّ أومننأ بينند ،إىل جهننة املغننرب فمننا كننان أبسننرن مننن أن جنناءت س ن ابة  ،فوقفننة علننى
 « :أيّتها الس ابة اهبطني إبذن هللا ع ّنز
الدار وإىل جانبها س ابة أخرى  ،فقال أمري امل منني
وجن ّنل »  ،فهبطننة وهنني تقننول  :أشننهد أن ال إلننه إالّ هللا  ،وأ ّن ّمنندا رسننول هللا  ،وأننّنّ خليفتننه
مسننّ بننّ سننلّ سننبيل النجنناة  ،قننال  :مثّ انبسننطة
ووصننيّه  ،مننن شن ّ
نّ فيننّ فقنند هلننّ  ،ومننن ّ
 « :اجلس ن نوا عل ننى
الس ن ن ابة إىل األرك ح ن ن ّ كأ ّذ ننا بس نناجل موض ننون  ،فق ننال أم ننري امل ن ن منني
الغمامننة »  ،فجلسنننا وأخننذ مواضننعنا فأشننار إىل الس ن ابة األخننرى فهبطننة وهنني تقننول كمقالننة
عليهنا مفنردة مثّ تكلّنم بكنالم  ،وأشنار إليهمنا ابملسنري إىل املغنرب
األوىل  ،وجلس أمري امل منني

فن ذا
فتأملنة هنو أمنري املن منني
وإذا ابلري قد دخلة ةنة السن ابتني فرفعتهمنا رفعنا رفيقنا ّ ،
كرسي والنور يسطع من وجهه يكاد هطف األبصار  ،فقنال ا سنن  « :اي أمنري املن منني ،
به على ّ
 « :أ عنني
مبنا ذا يطنان؟ » فقنال
إ ّن سليمان بن داود كان مطاعا خبامه وأمري امل منني

وحجته على عباد.» ،
هللا يف أرضه  ،أ لسان هللا الناطق يف خلقه  ،أ نور هللا الذي ال يطفأ ّ
مثّ قننال  « :أةبّننون أن أريكننم خ ننام سننليمان بننن داود؟ » قلن ننا  :نع ننم  ،فأدخننل ينند ،إىل جيب ننه
فصننه مننن ايقوتننة ا نراء عليننه مكتننوب ّ :منند وعلن ّني  ،قننال سننلمان :
فننأخرج خامننا مننن ذهننب ّ ،
أي شيء تعجبون؟ وما العجب من مثلي أ
ّ
فتعجبنا من ذلّ  ،فقال  « :من ّ
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أريكم اليوم منا مل تنرو ،أبندا »  ،فقنال ا سنن  « :أريند أن تنريين جنوج ومنأجوج والسن ّد النذي بينننا
ندوي الرع نند وعل ننة يف اهل نواء وأم ننري
وبي نننهم »  ،فس ننارت ال نري ة ننة الس ن ابة فس ننمعنا هل ننا ّ
دواي ك ن ّ
يقنندمنا حن ّ انتهينننا إىل جبنل شننامن يف العلن ّنو وإذا شننجرة جافّنة قنند تسنناقطة أوراقهننا
املن منني

 « :سننلها
وج ّفننة أغصنناذا  ،فقننال ا سننن  « :مننا ابل هننذ ،الشننجرة قنند يبسننة؟ » فقننال
 « :أيّته ننا الش ننجرة م ننا ابل ننّ ق نند ح نندث ب ننّ م ننا نن نرا ،م ننن
ف ّذ ننا جتيب ننّ »  ،فق ننال ا س ننن
 « :ي ّقي عليّ إالّ ما أجبتيه ».
ا فامل؟ » فلم جتبه  ،فقال أمري امل منني
قال الراوي  :وهللا لقد مسعتها وهي تقنول  :لبّينّ لبّينّ اي وص ّني رسنول هللا وخليفتنه  ،مثّ قالنة

كل ليلة وقة الس ر  ،ويصلّي عنندي ركعتنني
 :اي أاب ّمد  ،إ ّن أمري امل منني
كان جيي ين يف ّ
ويكثر من التسبي  ،ف ذا فر من دعائه جاءته غمامة بيضاء ينف منها ري املسّ وعليهنا كرس ّني
مين.
عين منذ أربعني يوما  ،فهذا سبب ما تراّ ،
فيجلس فيسري به  ،وكنة أعيش بفكته فانقطع ّ
وصنلّى ركعتنني ومسن بك ّفنه فاخض ّنرت وعنادت إىل حاهلنا  ،وأمنر النري
فقام أمري امل منني
فلمننا نظننر امللنّ إىل أمننري املن منني
فسنارت بنننا  ،وإذا هنن مبلننّ ينند ،يف املغنرب واألخننرى ابملشنرق ّ ،
قننال  :أشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وحنند ،ال ش نريّ لننه  ،وأشننهد أ ّن ّمنندا عبنند ،ورس نوله أرسننله
ابهلنندى وديننن ا ن ّنق ليظهننر ،علننى النندين كلّننه ولننو كننر ،املشننركون  ،وأشننهد أننّنّ وصننيّه وخليفتننه ح ّقننا

وصدقا.
فقلنا  :اي أمري امل منني  ،من هذا الذي يد ،يف املغرب واألخرى يف املشرق؟
وجل بظلمة الليل والنهار ال ينزول إىل ينوم القيامنة
فقال
 « :هذا امللّ الذي وّكله هللا ّ
عز ّ

إيل وإ ّن أعمننال اخللننق تعننرك يف كن ّنل يننوم علن ّني مثّ ترفننع إىل هللا
 ،وإ ّن هللا عن ّنز وجن ّنل جعننل أمننر النندنيا ّ
».
للنري  « :اهبطني بننا ممّنا
مثّ سر ح ّ وقفنا على س ّد جوج ومأجوج فقال أمنري املن منني
العلو وهو جبل
يلي هذا ا بل »  ،وأشار بيد ،إىل جبل شامن يف ّ
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فنظننر إىل الس ن ّد  ،وإذا ارتفاعننه م ن ّد البصننر وهننو أسننود كقطعننة ليننل دامننس هننرج مننن
اخلضننر
 « :اي أاب ّمنند  ،أ صنناحب هننذا األمننر علننى ه ن الء
أرجائننه النندخان  ،فقننال أمننري امل ن منني
العبيد ».
قال سلمان  :فرأينة أصننافا ثالثنة طنول أحندهم مائنة وعشنرون ذراعنا  ،والثناين طنول ك ّنل واحند
سبعون ذراعا  ،والثالث يفر أحد أذنيه ةته وا خر يلت ف به.
أمر الري فسارت بنا إىل جبنل قنامل فانتهيننا إلينه  ،وإذا هنو منن قم ّنردة
مثّ إ ّن أمري امل منني
السنالم علينّ اي
خضراء وعليها ملّ على صنورة النسنر ّ ،
فلمنا نظنر إىل أمنري املن منني قنال امللنّ ّ :

فق ننال  « :إن شن ن ة تكلّ ننم وإن شن ن ة
نرد
وص ن ّني رس ننول هللا وخليفت ننه أوذن يل يف الك ننالم؟ ف ن ّ
أخفتنّ مبننا تسنألين عنننه »  ،فقنال امللننّ  :بنل تقننول أننة اي أمننري املن منني  ،قننال  « :ترينند أن آذن
 « :قنند أذنننة لننّ »  ،فأسننرن امللننّ بعنند
لننّ أن تننزور اخلضننر ؟ » قننال  :نعننم  ،فقننال
أن قال  :لريم.
فقنال سنلمان :
مشينا على ا بل هني ة ف ذا ابمللّ قد عاد إىل مكانه بعد قايرة اخلضر
مثّ ّ
اي أمري امل منني  ،رأية امللّ ما قار اخلضر إالّ حني أخذ إذنّ؟
 « :والننذي رفننع السننماء بغننري عمنند لننو أ ّن أحنندهم رام أن يننزول مننن مكانننه بقنندر
فقننال
نفننس واحنند  ،ملننا قال حن ّ آذن لننه  ،وكننذلّ يصننري حننال ولنندي ا سننن وبعنند ،ا سننني وتسننعة مننن
ولد ا سني سعهم قائمهم ».
 « :ترجائينل » فقلننا  :اي أمنري املن منني  ،كينف
فقلنا  :ما اسم امللّ املوّكل بقامل؟ فقال

إين
كل ليلة إىل هذا املوضع وتعود؟ فقال  « :كما أتية بكم  ،والنذي فلنق ا بّنة وبنرأ النسنمة ّ
وض ّ
ألمل ننّ م ننن ملك ننوت الس ننماوات واألرك م ننا ل ننو علم ننتم ببعض ننه مل ننا احتمل ننه جن ننانكم إ ّن اس ننم هللا
األعظننم علننى اثنننني وسننبعني حرفننا  ،وكننان عننند آصننف بننن برخيننا حننرمل واحنند فننتكلّم بننه  ،ف سننف
هللا ع ّنز وجن ّنل األرك مننا بينننه وبننني عننر بلقننيس حن ّ تننناول السنرير  ،مثّ عننادت األرك كمننا كانننة
أسننرن مننن طننرمل النظننر  ،وعننند هننن وهللا اثنننان وسننبعون حرفننا وحننرمل واحنند عننند هللا عن ّنز وجن ّنل
استأثر به يف علم
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العلي العظيم  ،عرفنا من عرفنا وأنكر من أنكر ».
الغيب  ،وال حول وال ّقوة إالّ ابهلل ّ
ناب يف ا بننل يصنلّي بننني القنفين فقلنننا  :اي أمننري املن منني  ،مننن
مثّ قننام
وقمنننا فن ذا هننن بشن ّ
ألمنه وأبينه وأنّنه يعبند
نيب »  ،فقنال
الشاب؟ فقال
هذا
ّ
 « :وهنذان القنفان ّ
 « :صناذ الن ّ
فلم ننا نظ ننر إلي ننه ص نناذ مل يتمال ننّ نفس ننه حن ن ّ بك ننى وأوم ننأ بي نند ،إىل أم ننري املن ن منني
هللا بينهم ننا » ّ ،
عننند ،ح ن ّ فننر مننن صننالته ،
مثّ أعادهننا إىل صنندر ،وهننو يبكنني  ،فوقننف أمننري امل ن منني
فقلنننا لننه  :مننا بكنناؤك؟ قننال صنناذ  :إ ّن أمننري امل ن منني كننان إن ّنر يب عننند كن ّنل غننداة فننيجلس فتننزداد
فتعجبنا من ذلّ.
عبادض بنظري إليه فقطع ذلّ عشرة ّأايم فأقلقين ذلّ ّ

 « :تريدون أن أريكم سليمان بن داود؟ » قلننا  :نعنم  ،فقنام وهنن معنه حن ّ دخنل
فقال
بسننتا مننا رأينننا أحسننن منننه وفيننه مننن يننع الفواكننه واألعننناب  ،واألذننار جتننري  ،واألطيننار يتجنناوبن
ناب
توسننطنا البسننتان وإذا سنرير عليننه شن ّ
علنى األشننجار ف ننني رأتننه األطيننار أتننة ترفننرمل حولننه حن ّ ّ
اخلننام مننن جيبننه  ،وجعلننه يف
ملقننى علننى ظهننر ،واضننع ينند ،علننى صنندر ، ،فننأخرج أمننري املن منني
ب
السننالم عليننّ اي أمننري امل ن منني ووصن ّني رسننول ر ّ
إصننبع س ننليمان بننن داود فنننهض قائمننا وقننال ّ :
مسننّ بننّ  ،وقنند خنناب
العنناملني  ،أنننة وهللا الص ن ّديق األكننف والفنناروق األعظننم  ،قنند أفل ن مننن ّ
وجل بكم أهل البية فأعطية ذلّ امللّ.
وخسر من ختلّف عنّ ّ ،
وإين سألة هللا ّ
عز ّ
فلمننا مسعنننا كننالم سننليمان بننن داود مل أمالننّ نفسنني حن ّ وقعننة علننى أقنندام أمننري
قننال سننلمان ّ :
أقبّلهنا  ،واندت هللا تعناىل ع ّنز وج ّنل علنى جزينل عطائنه ادايتنه إىل والينة أهنل البينة
امل منني
وطهرهم تطهريا  ،وفعل أصن ايب كمنا فعلنة مثّ سنألة أمنري املن منني
الذين أذهب هللا عنهم الرجس ّ

 « :وراء ،ما ال يصل إليكم علمه .فقلنا  :تعلنم ذلنّ اي أمنري املن منني ،
 :ما وراء قامل؟ قال
إين ا فننين الشننهيد عليهننا بعنند
فقننال
« علمنني مبننا وراء ،كعلمنني يننال هننذ ،النندنيا ومننا فيهننا ّ ،
وكذلّ األوصياء من ولدي بعدي ».
رسول هللا

372

إين ألعرمل بطرق السماوات منن طنرق األرك  ،هنن االسنم امل نزون املكننون
مثّ قال
ّ «:
 ،هننن أمسنناء هللا ا سن الننيت إذا سن ل هللا عن ّنز وجن ّنل اننا أجنناب  ،هننن أمسنناء املكتوبننة علننى العننر ،
عز وج ّنل السنماء واألرك والعنر والكرس ّني وا نّنة والننار  ،ومنّنا تعلّمنة املالئكنة
وألجلنا خلق هللا ّ

التسبي والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبري  ،وهن الكلمات اليت تل ّقاهنا آدم منن ربّنه فتناب علينه
».
غضنوا أعيننكم »  ،ففعلننا
مثّ قال
 « :أتريندون أن أريكنم عجبنا؟ »  ،قلننا  :نعنم قنال ّ « :
 ،مثّ قننال  « :افت وهننا »  ،ففت ناهننا فن ذا هننن مبدينننة مننا رأينننا أكننف منهننا  :األسنواق فيهننا قائمننة ،
وفيها أ س ما رأينا أعظم من خلقهم علنى طنول الن نل  ،قلننا  :اي أمنري املن منني  ،منن هن الء؟ قنال
 « :بقيّة قوم عاد ك ّفار ال ي مننون ابهلل ع ّنز وج ّنل أحببنة أن أريكنم ّإايهنم وهنذ ،املديننة وأهلهنا أريند
أن أهلكهم وهم ال يشعرون ».

يجننة علننيهم »  ،فنند منننهم
حجننة؟ قننال  « :ال  ،بننل ّ
قلنننا  :اي أمننري امل ن منني  ،لكهننم بغننري ّ
فهم نوا أن يقتلننو ،وهننن ن نراهم وهننم يننرو  ،مثّ تباعنند عنننهم ود منّننا ومس ن بينند ،علننى
وت نراءى هلننم ّ
صدور وأبداننا وتكلّم بكلمات مل نفهمها وعاد إلنيهم نينة حن ّ صنار إبقائهنم وصنعق فنيهم صنعقة
 ،قننال سننلمان  :لقنند ظنّنننا أ ّن األرك قنند انقلبننة والسننماء قنند سننقطة وأ ّن الص نواعق مننن فيننه قنند

خرجنة فلنم يبننق مننهم يف تلننّ السناعة أحنند  ،قلننا  :اي أمنري املن منني  ،منا صنننع هللا انم؟ قننال « :
«:
هلك نوا فص نناروا كلّه ننم إىل الن ننار »  ،قلنننا  :ه ننذا معج ننز م ننا رأينننا وال مسعن ننا مبثل ننه  ،فق ننال
أتريدون أن أريكم أعجب من ذلّ؟ » فقلنا  :ال نطيق أبسنر علنى احتمنال شنيء آخنر فعلنى منن
ال يتوالّك وي من بفضلّ وعظيم قدرك على هللا ع ّنز وج ّنل لعننة هللا ولعننة الالعننني واملالئكنة واخللنق
أ عني إىل يوم الدين.
مثّ سنألنا الرجنون إىل أوطانننا فقنال  « :أفعننل ذلنّ إن شناء هللا »  ،فأشنار إىل السن ابتني فنندنتا
علنى األخنرى  ،وأمنر
 « :خذوا مواضنعكم »  ،فجلسننا علنى سن ابة وجلنس
منّا فقال
الن ن نري ف ملتن ن ننا حن ن ن ّ ص ن ننر يف ا ن ن ّنو ورأين ن ننا األرك كال ن نندرهم  ،مثّ حطتن ن ننا يف دار أم ن ننري املن ن ن منني
أقل من طرمل النظر  ،وكان وصولنا إىل املدينة
يف ّ
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وقننة الظهننر واملن ذّن ين ذّن وكننان خروجنننا منهننا وقننة علننة الشننمس  ،فقلنننا  :ابهلل العجننب كنّننا يف
جبل قامل مسرية مخس سنني  ،وعد يف مخس ساعات من النهار.
 « :لنو أنّنين أردت أن أجنوب الندنيا أبسنرها والسنماوات السنبع وأرجنع
فقال أمنري املن منني

يف أقن ّنل مننن الطننرمل  ،لفعلننة مب نا عننندي مننن اسننم هللا األعظننم »  ،فقلنننا  :اي أمننري امل ن منني  ،وهللا
عمّ (.)1
أنة ا ية العظمى واملعجزة الباهرة بعد أخيّ وابن ّ
إين س ننرقة
[ ]3ومنه ةةا  :مننا روي أ ّن أسننود أدخ ننل علننى عل ن ّني
فقننال  :اي أم ننري امل ن منني ّ ،
فطهننرين  ،فقننال  « :لعلّننّ سننرقة مننن غننري حننرق » وهّننى رأسننه عنننه  ،فقننال  :اي أمننري امل ن منني ،
ّ
فلمننا أقن ّنر ثننالث من ّنرات قطعننه أمننري امل ن منني  ،فننذهب وجعننل يقننول يف الطريننق :
سننرقة مننن حننرق ّ ،
احملجلننني ويعسننوب النندين وسننيّد الوصننيّني  ،وجعننل
قطعننين أمننري امل ن منني وإمننام املتّقننني وقائنند الغن ّنر ّ
إدحه  ،فسمع ذلّ مننه ا سنن وا سنني وقند اسنتقبال ،فندخال علنى أمنري املن منني وقناال  « :رأيننا

أسودا إدحّ يف الطريق ».
 « :قطعتنّ وأننة مندحين؟ »
فبعث أمري امل منني من أعاد ،إىل حضرته  ،فقنال لنه عل ّني
طهرتين وإ ّن حبّنّ منن قلنيب قند خنال مني وعظمني  ،فلنو قطعتنين
فقال  :اي أمري امل منني  ،إنّّ ّ
إراب إراب ملننا ذهننب حبّننّ مننن قلننيب  ،فنندعا لننه أمننري امل ن منني  ،ووضننع املقطننون إىل موضننعه  ،فص ن ّ
وصل كما كان (.)2
قصااب كان يبيع الل م من جارية إنسان  ،وكنان بينف عليهنا  ،فبكنة
[ ]4ومنها  :ما روي أ ّن ّ
وخرجننة  ،ف نرأت عليّننا فشننكته إليننه  ،فمشننى معهننا هننو ، ،ودعننا ،إىل اإلنصننامل يف ح ّقهننا ويعظننه
القصنناب
نوي  ،فننال تظلننم ا اريننة » ومل يكننن ّ
ويقننول  « :ينبغنني أن يكننون الضننعيف عننندك مبنزلننة القن ّ
للقصناب :
يعرمل عليّا فرفع يد ،وقال  :اخرج أيّها الرجنل  ،فانصنرمل
ومل ينتكلّم بشنيء فقينل ّ
فقطع يد،
علي بن أيب طالب
هذا ّ

__________________
( « )1يار األنوار »  32 : 27ن .42
( « )2اخلرائج وا رائ »  521 : 2ن ، 522
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فصل ة يد.)1( ،
وأخذها وخرج إىل أمري امل منني معتذرا فدعا
ف كن ننم بينهمن ننا  ،وقن ننال
[ ]5ومنهة ةةا  :من ننا روي أ ّن خارجيّن ننا اختصن ننم من ننع آخن ننر إىل علن ن ّني
ندو هللا »  ،فاسننت ال كلبننا وطننارت
اخلننارجي  :ال عنندلة يف القضننيّة  ،فقننال
 « :اخسننأ اي عن ّ
فنندعا فأعنناد ،هللا إىل حننال

نرق لننه علن ّني
ثيابننه يف اهل نواء  ،فجعننل يبصننبص وقنند دمعننة عينننا ،فن ّ
اإلنسانيّة  ،وتراجعة ثيابه من اهلواء إليه .ا ديث (.)2
نيب وقنالوا  :ونرج وجننيء أبهليننا
[ ]6ومنها  :منا روي أ ّن قومنا منن النصنارى كنانوا دخلنوا علنى الن ّ
وقومنننا ف ن ن أخرجننة لنننا مائننة قننة مننن ا جننر سننوداء مننن كن ّنل واحنندة فصننيل آمنّننا  ،فضننمن ذلننّ

وانصرفوا إىل بالدهم.
رسول هللا
فقينل هلنم
نيب
فلما كان بعد وفاة رسول هللا
ّ
رجعوا فدخلوا املدينة  ،فسألوا عنن الن ّ
نيب إالّ ويكننون لننه وصن ّني فمننن كننان
نويف
 :تن ّ
 ،فقننالوا  :جننند يف كتابنننا أننّنه ال هننرج مننن النندنيا نن ّ

وصي نبيّكم ّمد؟ فدلّوا على أيب بكر فدخلوا عليه فقالوا  :لنا دينن علنى ّمند  ،قنال  :ومنا هنو؟
ّ
قننالوا  :مائننة قننة مننع كن ّنل قننة فصننيل  ،وكلّهننا سننود  ،فقننال  :مننا تننرك رسننول هللا تركننة تفنني بننذلّ ،
فقننال بعضننهم لننبعض بلسنناذم  :مننا كننان أمننر ّمنند إالّ ابطننال  ،وكننان سننلمان حاض نرا وكننان يعننرمل
لغنتهم  ،فقنال هلنم  :أ أدلّكنم علنى وص ّني ّمند  ،فن ذا بعل ّني قند دخنل املسنجد فنهضنوا إلينه وجثنوا
«:

بننني يديننه فقننالوا  :لنننا علننى نبننيّكم ديننن مائننة قننة دينننا بصننفات نصوصننة  ،قننال علن ّني
وتسلمون حين ذ؟ » قالوا  :نعم  ،فواعدهم إىل الغد.
فلما وصل إليهم صلّى ركعتنني ودعنا خفيّنا ،
مثّ خرج إىل ا بّانة واملنافقون يزعمون أنّه يفتض ّ ،

مثّ ضننرب بقضننيب رسننول هللا علننى ا جننر فسننمع منننه أنننني كمننا يكننون للنننوق عننند ناضننها  ،فبينمننا
انشق ا جر وخرج منه رأس قة وقد تعلّق
كذلّ إذا ّ
__________________
( « )1اخلرائج وا رائ »  759 : 2؛ « يار األنوار » .11 ، 223 : 41
( « )2اخلرائج وا رائ »  24 ، 521 : 2؛ « يار األنوار » ، 223 : 41
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البنننه ا سننن  « :خننذ » ،ف ننرج منننه مائننة قننة مننع كن ّنل واحنندة فصننيل
منننه رأس الزمننام فقننال
نيب واحندة وكنان بسنببها
كلّها سود األلوان  ،فأسلم النصارى كلّهم  ،مثّ قالوا  :كانة قة صناذ الن ّ
هننالك قننوم كثننري فننادن اي أمننري املن منني  ،حن ّ تنندخل النننوق وفصنناهلا إىل ا جننر ؛ لن الّ يكننون شننيء
فدخلة كما خرجة (.)1
منها سبب هالك ّأمة ّمد
فلما بلغ املوضنع املعنرومل الينوم بسناابجل
[ ]7ومنها  :ما روي أنّه كان يطلب قوما من اخلوارج ّ ،
أ  ،رجل من شيعته وقال  :اي أمري امل منني  ،أ من شيعتّ وكنان يل أخ وكننة شنفيقا علينه فبعثنه
عمننر يف جنننود سننعد بننن أيب وقّنناص إىل قتننال أهننل املنندائن فقتننل هننناك أرينند أن ةييننه يل  ،قننال « :

فأرين قف ،ومقتله » فأراّ ،إاي ،فم ّد الرم وهنو راكنب بغلتنه الشنهباء فنوكز القنف أبسنفل النرم ف نرج
 « :مل تنتكلّم ابلعجميّنة وأننة رجنل
رجل أمسر طويل يتكلّم ابلعجميّة  ،فقال له أمنري املن منني
من العرب؟ » قال  :أ أبغضّ وأوايل أعداءك فانقلب لساين يف النار  ،فقنال  :اي أمنري املن منني ،
رد ،من حيث جاء فال حاجنة لننا فينه  ،فقنال لنه أمنري املن منني  « :ارجنع » فرجنع إىل القنف وانطبنق
ّ
عليه (.)2
[ ]8ومنهةةا  :مننا روي أ ّن ابننن أيب جعنندة قننال  :حضننرت دلننس أنننس بننن مالننّ ابلبصننرة وه ننو
ب ّدث  ،فقام إليه رجل من القوم فقال  :اي صاحب رسنول هللا منا هنذ ،الشنيمة النيت أراهنا بنّ فنأ
قننال  « :الننفص وا ننذام ال يبلنني هللا بننه م من ننا »  ،قننال  :فعننند
ح ن ّدثين أيب عننن رسننول هللا
ذلننّ أطننرق أنننس بننن مالننّ إىل األرك وعينننا ،تننذرفان ابلنندمون مثّ رفننع رأسننه وقننال  :دعننوة العبنند
يف.
علي بن أيب طالب
نفذت ّ
الصاذ ّ

قال  :فعند ذلّ قام الناس حوله وقصدو ،وقالوا  :اي أنس  ،حن ّدثنا منا كنان سنبب دعنوة علن ّي؟
فقال هلم  :انتهوا عن هذا  ،فقالوا  :ال ب ّد من أن ختف بذلّ  ،فقال  :اقعدوا

__________________
( « )1اخلرائج وا رائ »  52 ، 213 : 1؛ « يار األنوار » ، 191 : 41
( « )2يار األنوار » .29 ، 212 : 41
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نيب
مواضن ن ن ننعكم وامسع ن ن ن نوا من ن ن ن ّنين حن ن ن ننديثا كن ن ن ننان ه ن ن ن ننو السن ن ن ننبب ل ن ن ن ندعوة علن ن ن ن ّني
اعلم ن ن ن نوا أ ّن الن ن ن ن ن ّ
كننان قنند أهنندي لننه بسنناجل شننعر مننن قريننة كننذا وكننذا مننن قننرى املشننرق يقننال هلننا  :عننندمل ،
فأرسلين رسول هللا إىل أيب بكر وعمر وعثمان وطل ة والزبري وسنعد وسنعيد وعبند النران بنن عنومل
عمننه علن ّني بننن أيب طالننب فقننال يل  « :اي أنننس  ،ابس ن البسنناجل
الزهننري  ،فأتيتننه اننم وعننند ،ابننن ّ
وأجلسننهم علينه »  ،مثّ قننال  « :اي أنننس  ،اجلننس حن ّ ختننفين مبننا يكننون منننهم »  ،مثّ قننال  « :قننل
علي  :اي ري االينا » ف ذا هنن يف اهلنواء  ،فقنال  « :سنريوا علنى بركنة هللا »  ،قنال  :فسنر منا
اي ّ
ش نناء هللا  ،مثّ ق ننال  « :اي رين ن ض ننعينا »  ،فوض ننعتنا  ،فق ننال  « :أت نندرون أي ننن أن ننتم؟ » قلن ننا  :هللا

ورسنوله وعلن ّني أعلننم  ،فقننال  « :هن الء أصن اب الكهننف والننرقيم كننانوا مننن آايتنننا عجبننا  ،قومنوا اي
أص اب رسول هللا ح ّ تسلّموا عليهم ».
السننالم علننيكم اي أصن اب الكهننف والننرقيم  ،قننال :
فعننند ذلننّ قننام أبننو بكننر وعمننر  ،فقنناال ّ :

السننالم علننيكم اي أص ن اب
فلننم جيبهمننا أحنند  ،قننال  :فقمننة أ وعبنند الننران بننن عننومل وقلنننا ّ :
وقننال « :
فلننم جيبنننا أحنند  ،فعننند ذلننّ قننام اإلمننام
الكهننف والننرقيم أ خننادم رسننول هللا
السننالم علننيكم اي أص ن اب الكهننف والننرقيم ال ننذين كننانوا مننن آايت هللا عجبننا » فقننالوا  :وعلي ننّ
ّ
وصي رسول هللا وراة هللا وبركاته.
سالم هللا اي ّ
فقننال  « :اي أص ن اب الكهننف  ،أال رددم علننى أص ن اب رسننول هللا » قننالوا  :نعننم اي خليفننة
نيب أو وصن ّني
رسننول هللا إ ّ فتيننة آمننوا بن ّ
نرام وقادهننم هللا هنندى ولننيس معنننا إذن بن ّ
نرد ّ
السننالم إالّ إبذن نن ّ
وصي خنام النبيّنني واملرسنلني  ،وأننة خنام األوصنياء  ،مثّ قنال  « :أمسعنتم اي أصن اب
نيب  ،وأنة ّ
ّ

رسول هللا؟ » قالوا  :نعم اي أمري امل منني  ،قال  « :فاقعدوا يف مواضعكم » فقعد يف دالسنا.
 « :اي ري ن االينننا » فسننر مننا شنناء هللا إىل أن غربننة الشننمس  ،مثّ قننال  « :اي
مثّ قننال
ري ضعينا » ف ذا هن على أرك كأ ّذا الزعفران ليس فيها حسيس وال أنيس  ،نبا ا الشني ولنيس
نتوضنأ بنه  ،فقنام وجناء إىل موضنع
فيها ماء فقلنا  :اي أمري املن منني  ،دننة الصنالة ولنيس معننا مناء ّ
من تلّ األرك فرفسه برجله فنبعة عني ماء ،
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فتوضنأ وصنلّينا
فقال  « :دونكم وما طلبنتم ولنو ال طلبنتكم ناء جفئينل مبناء منن ا نّنة » قنال ّ :
وقنند ص نلّى مننن
إىل أن انتصننف الليننل  ،مثّ قننال  « :اي ري ن االينننا » ف ن ذا هننن برسننول هللا
الغننداة ركعننة واحنندة  ،فقضننيناها وكننان قنند سننبقنا اننا رسننول هللا فالتفننة إلينننا فقننال  « :اي أنننس ،
ةن ّدثين أم أحن ّدثّ » فقلننة  :بنل مننن فيننّ أحلننى اي رسننول هللا  ،قننال  :فابتنندأ اب ننديث مننن ّأولننه
عمني انا إذا استشنهدك؟ » فقلنة :
إىل آخر ،كأنّنه كنان معننا  ،مثّ قنال  « :اي أننس  ،تشنهد البنن ّ
وكننة حاضنرا عنند أيب بكنر والنناس
ويل أبنو بكنر اخلالفنة أتنى عل ّني
نعنم  ،اي رسنول هللاّ .
فلمنا ّ
نب »  ،وقلنة
حوله وقال يل  « :اي أنس ألسة تشهد يل بفضيلة البساجل ويوم عنني املناء وينوم ا ّ

لننه  :اي علن ّني  ،نسننية مننن كننفي  ،فعننندها قننال يل  « :اي أنننس إن كنننة كتمتننه مداهنننة بعنند وصننيّة
فرمناك هللا ببيناك يف وجهنّ ولظنى يف جوفنّ وعمنى يف عينينّ »  ،فمنا قمنة
رسول هللا
األايم ؛
من مقامي ح ّ برصة وعمية  ،وا ن ال أقدر علنى صنيام يف شنهر رمضنان وال غنري ،منن ّ
أل ّن الفد ال يبقى يف جويف  ،ومل يزل أنس على تلّ ا الة ح ّ مات ابلبصرة (.)1
املنندائن فنننزل إبي نوان
عمننار السنناابطي قننال  :قنندم أمننري امل ن منني
[ ]9ومنهةةا  :مننا روي عننن ّ
فلمنا صنلّى قنام فقنال لندلف  « :قنم معني » وكنان معنه اعنة
كسرى  ،وكان معنه دلنف بنن دنري ّ ،
من أهل ساابجل  ،فما قال يطومل منناقل كسنرى ويقنول لندلف  :كنان لكسنرى يف هنذا املكنان كنذا

وكذا  ،ويقول دلف  :هنو وهللا كنذلّ  ،فمنا قال كنذلّ حن ّ طنامل املواضنع مينع منن كنان عنند،
ودلننف يقننول  :اي سننيّدي ومننوالي  ،كأننّنّ وضننعة هننذ ،األشننياء يف هننذ ،املسنناكن  ،مثّ نظننر
إىل اإلينوان وجلننس فيننه
إىل جمننة فقننال لننبعض أصن ابه  « :خننذ هننذ ،ا مجمننة » مثّ جنناء
ودع ننا بطش ننة في ننه م نناء  ،فق ننال للرج ننل  « :دن ه ننذ ،ا مجم ننة يف الطش ننة » .مثّ ق ننال
أقسمة عليّ اي جمة

__________________
( )1املصدر السابق  217 : 41ن ، 222
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«:

لت فيننين مننن أ ؟ ومننن أنننة؟ » فقننال ا مجمننة بلسننان فص نني ّ :أمننا أنننة فننأمري امل ن منني وسننيّد
الوصننيّني وإمننام املتّقننني  ،و ّأمننا أ فعبنند هللا وابننن أمننة هللا كسننرى أنوشننريوان .فقننال لننه أمننري امل ن منني
 « :كيف حالّ؟ ».
إين كنننة ملكننا عننادال شننفيقا علننى الرعننااي رحيمننا ال أرضننى بظلننم ،
فقننال  :اي أمننري امل ن منني ّ ،
يف قمننان ملكنني فسننق مننن شننرفات قصننري
ولكننن كنننة علننى ديننن ااننوس وقنند ولنند ّمنند
ثالث وعشرون شرفة ليلة ولد  ،فهممة أن أؤمن به من كثرة ما مسعة من النزايدة منن أننوان شنرفه
وفض ننله ومرتبت ننه وع ن ّنز ،يف الس ننماوات واألرك وم ننن ش ننرمل أه ننل بيت ننه  ،ولك ن ّنين تغافل ننة ع ننن ذل ننّ
وتشاغلة منه يف امللّ  ،فيا هلا من نعمنة ومنزلنة ذهبنة م ّنين حينث مل أؤمنن  ،فنأ نروم منن ا نّنة
لكين مع هذا الكفر خلّصنين هللا تعناىل منن عنذاب الننار بفكنة عنديل وإنصنايف بنني
بعدم إإاين به  ،و ّ
الرعيّننة  ،وأ يف النننار والنننار ّرمننة علن ّني  ،ف نوا حسننر  ،لننو آمنننة لكنننة معننّ اي سننيّد أهننل بيننة
ّمد واي أمري ّأمته.
قننال  :فبكننى الننناس وانصننرمل القننوم الننذين كننانوا مننن أهننل سنناابجل إىل أهلهننم وأخننفوهم مبننا كننان
ومبننا جننرى  ،فاضننطربوا واختلف نوا يف مع ن أمننري امل ن منني فقننال امل لصننون م نننهم  :إ ّن أمننري امل ن منني
 .وقننال بعضننهم :
نيب
عبند هللا ووليّننه ووص ّني رسنوله
 .وقننال بعضنهم  :بننل هننو الن ّ

الرب .ا ديث (.)1
بل هو ّ
فقنال
[ ]11ومنها  :ما روي عن معاوية بن عمر قال  :دخل أبنو بكنر علنى أمنري املن منني
مل ب ّدث إلينا يف أمرك شي ا بعد ّأايم الوالينة يف الغندير  ،وأ أشنهد أنّنّ
له  :إ ّن رسول هللا
إبم ننرة امل ن منني  ،وأخ ننف

مننوالي مق ن ّنر ب ننذلّ  ،وق نند س نلّمة علي ننّ علننى عه نند رس ننول هللا
أنّّ وصيّه ووارثه وخليفته يف أهله ونسائه ...
رسول هللا
ومل هف أنّّ خليفته يف ّأمته من بعد ، ،وال جرم يل فيما بيين وبينّ وال ذنب لنا
__________________
( )1املصدر السابق  213 : 41ن  ، 214نقال عن « الفضائل » البن شاذان  71 :ن .72
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أبين
 « :إن أريتننّ رسننول هللا
فيمننا بيننننا وبننني هللا تعنناىل .فقننال لننه علن ّني
ح ن ّ هننفك ّ
أوىل ابألمن ننر الن ننذي أنن ننة فين ننه منن ننّ  ،وأنّن ننّ إن مل تعن ننزل نفسن ننّ عنن ننه فقن نند خالفن ننة هللا ورس ن نوله
 « :فتل ّقنناين إذا
؟ » فقننال  :إن أريتنيننه ح ن ّ هننفين بننبعض هننذا اكتفيننة بننه  ،فقننال
صلّية املغرب ح ّ أريكه ».
ق ننال  :فرج ننع إلي ننه بع نند املغ ننرب فأخ ننذ بي نند ،فأخرج ننه إىل مس ننجد قب ننا  ،ف ن ن ذا ه ننو برس ننول هللا
وجلس ننة دلس ننه
جننالس يف القبل ننة  ،فقننال  « :اي ف ننالن  ،وثبننة عل ننى مننوالك عل ن ّني
وتعرضنة
ودلس ّ
النبوة ال يست ّقه غري ،؛ ألنّه وصيي وخليفيت فنبذت أمنري وخالفنة منا قلتنه لنّ ّ
حق وال أنة منن أهلنه وإالّ فموعندك
هللا وس طي  ،فانزن هذا السرابل الذي تسربلته بغري ّ

بس
النار ».
قال  :ف رج مذعورا ليسلّم األمر إليه وانطلق أمنري املن منني

ف ن ّدث سنلمان مبنا كنان جنرى

ندين هن ننذا ا ن ننديث لصن نناحبه ولي فننّ ننه ابخلن ننف  ،فض ن ن ّ أمن ننري امل ن ن منني
 ،فقن ننال لن ننه سن ننلمان  :ليبن ن ّ
فقال  « :أما إنّنه سني ف ،وليمنعنه إن ه ّنم أبن يفعنل »  ،مثّ قنال  « :ال وهللا ال ينذكران ذلنّ
أبنندا حن ّ إننو »  ،قننال  :فلقنني صنناحبه ف ّدثننه اب ننديث كلّننه فقننال لننه  :مننا أضننعف رأيننّ وأخننور
قلبّ  ،أما تعلم أ ّن ذلّ من بعض س ر ابن أيب كبشة  ،أنسية سن ر بنين هاشنم؟ فنأقم علنى منا
أنة عليه (.)1

ف ن نندخل عل ن ن ّني
 « :م ن ننرك رس ن ننول هللا
[ ]11ومنه ة ةةا  :م ن ننا روي ع ن ننن الب ن نناقر
؟»
املسننجد ف ن ذا اعننة مننن األنصننار  ،فقننال هلننم  « :أيسن ّنركم أن تنندخلوا علننى رسننول هللا

فجلن ن ن ننس عنن ن ن نند رأس رسن ن ن ننول هللا
قن ن ن ننالوا  :نعن ن ن ننم  ،فاسن ن ن ننتأذن هلن ن ن ننم ودخل ن ن ن نوا  ،فجن ن ن نناء علن ن ن ن ّني
ف ن ذا ا ّمننى تنقضننه
فننأخرج ينند ،مننن الل ننامل لنندفع ا ّمننى وبن ّنني صنندر رسننول هللا
وانتهرهنا  ،فجلنس رسننول
ّ :أم ملندم اخرجنني عنن رسنول هللا
نفضنا شنديدا فقنال عل ّني
وليس به أبس فقال  :اي بن أيب طالب لقد أعطية من
هللا
__________________
( )1املصدر السابق  221 : 41ن  229نقال عن « االختصاص »  272 :ن .273
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خصال اخلري ح ّ أ ّن ا ّمى لتفزن منّ » (.)1
وأق ّنر أنّنه سنرق ،
[ ]12ومنها  :ما روي عن ابن عبّاس أنّه دخنل أسنود علنى أمنري املن منني
بقطننع ي نند، ،
طهننرين ف ن ّين سننرقة  ،فننأمر
فسننأله ثننالث من ّنرات قننال  :اي أمننري امل ن منني
ّ
الكواء فقال  :من قطع يدك؟ فقال  :لينث ا جناق وكنبش العنراق ومصنادم األبطنال ،
فاستقبله ابن ّ
املنتقم من ا ّهنال  ،كنر األصنل  ،شنريف الفضنل ّ ،نل ا نرمني  ،وارث املشنعرين  ،أبنو السنبطني
ّ ،أول السابقني  ،وآخر الوصيّني من آل ايسنني  ،امل يّند فائينل  ،املنصنور مبيكائينل  ،ا بنل املتنني
 ،احملفو ند السماء أ عني  ،ذلّ وهللا أمري امل منني على رغم الراغمني.

يف كالم له قال ابن الك ّنواء  :قطنع يندك وتثنين علينه؟ قنال  :لنو قطعنين إراب إراب منا اقددت لنه إالّ
حبّا.
بقصننة األسننود  ،فقننال  « :اي بننن الكن ّنواء  ،إ ّن بّينننا لننو
فنندخل علننى أمننري املن منني
وأخننفّ ،

قطّعناهم إراب إراب ما اقدادوا لنا إالّ حبّا  ،وإ ّن يف أعدائنا لو ألعقنناهم السنمن والعسنل منا اقدادوا منّنا
بعمننّ األسننود »  ،فأحضننر ا سننن األسننود إىل أمننري
إالّ بغضننا » .وقننال لل سننن
 « :عليننّ ّ
فأخننذ ينند ،ونصننبها يف موضننعها وتغطّننى بردائننه وتكلّننم بكلمننات هفيهننا فاسننتوت ينند،
املن منني
إىل أن استشهد ابلنهروان ويقال  :كان اسم هنذا األسنود
وصار يقاتل بني يدي أمري امل منني
أفل (.)2
إذ
نيب
[ ]13ومنهةةا  :مننا روي عننن سننلمان الفارسنني قننال  :كنننة ذات يننوم عننند النن ّ
 ،فقنال :
فنأومئ إىل رسنول هللا
أقبل أعرايب على قة له فسلّم مثّ قال  :أيّكم ّمند
عمننا يف بطننن قننيت ح ن ّ أعل ننم أ ّن الننذي ج ننة بننه حن ّنق وأؤمننن إبهل ننّ
اي ّمنند
 ،أخننفين ّ
وأتّبعّ؟
__________________
( )1املصدر السابق .212 : 41
( )2املصدر السابق  212 : 41ن .211
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خبطنام الناقنة مثّ مسن
فقال  « :حبينيب عل ّني يندلّّ »  ،فأخنذ عل ّني
النيب
فالتفة ّ
إين أسننألّ ين ّنق ّمنند وأهننل بيننة ّمنند
ينند ،علننى هرهننا مثّ رفننع طرفننه إىل السننماء وقننال  « :اللهن ّنم ّ
التامنات ملنا أنطقنة هنذ ،الناقنة حن ّ ختنف مبنا يف بطنهنا » فن ذا الناقنة
وأبمسائّ ا س وبكلماتّ
ّ ّ
وهني تقنول  :اي أمنري املن منني  ،إنّنه ركبنين يومنا وهنو يريند قايرة ابنن ع ّنم لنه
علي
قد التفتة إىل ّ
نيب
نيب هن ننذا أم هن ننذا؟ فقين ننل  :هن ننذا النن ن ّ
وواقعن ننين فن ننأ حامن ننل منن ننه  ،فقن ننال األع ن نرايب  :وبكن ننم النن ن ّ
عمننه  ،فقننال األع نرايب  :أشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وأننّنّ رسننول هللا وسننأل
وهننذا أخننو ،وابننن ّ
عز وعال أن يكفيه ما يف بطن قته  ،فكفا ،وحسن إسالمه (.)1
النيب
أن يسأل هللا ّ
ّ
قننال الراوننندي لننيس يف العننادة أن ةمننل الناقننة مننن اإلنسننان  ،ولكننن هللا جن ّنل ثننناؤ ،قلننب
 ،علننى أنّننه جيننوق أن نطفننة الرجننل علننى هي تهننا يف بطننن الناقننة
العننادة يف ذلننّ داللننة لنبيّننه
() 2
.
وجل ليعلم به صدق رسول هللا
حين ذ ومل تصر علقة بعد  ،وإّّنا أنطقها هللا تعاىل ّ
عز ّ

فنذهبوا معنه
[ ]14ومنها  :ما روي أنّه دخل أسد الكوفة فقال  :دلّوين على أمنري املن منني
فلما نظر إليه األسد مضنى هنو ،يلنوذ بنه ويتبصنبص إلينه فمسن علنى ظهنر ،مثّ قنال لنه
فدلّو ،عليه ّ ،
 « :اخرج » فنكس األسد رأسه ونبنذ ذنبنه علنى األرك وال يلتفنة إيننا وال اناال حن ّ خنرج منهنا
( .) 3
مثّ أقبل عليننا
[ ]15ومنها  :ما روي عن أيب هريرة أنّه قال  :صلّينا الغداة مع رسول هللا
،
بوجهننه الكننر وأخ ننذ معنننا يف ا ننديث  ،ف ننأ  ،رجننل مننن األنص ننار وقننال  :اي رس ننول هللا
فلمنا كنان يف الينوم الثنناين
كلنب فنالن ال ّ
نذمي خنرق ثننويب وخند سناقي فمنعنين منن الصننالة معنّ ّ ،

أ  ،رجل آخر من الص ابة وقال  :اي رسول هللا  ،كلب

__________________
( )1املصدر السابق .211
( )2املصدر السابق  232 : 41ن  ، 231نقال عن « قصص األنبياء » للراوندي  295 :ن .292
( )3املصدر السابق  231 : 41ن  ، 3 ، 232نقال عن « اخلرائج وا رائ » .32 ، 191 : 1
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 « :إذا كننان الكلننب

نذمي خننرق ثننويب وخنند سنناقي فمنعننين مننن الصننالة معننّ فقننال
فننالن الن ّ
عقورا وجب قتله ».
ندق البنناب فقننال  :مننن ابلبنناب؟
مثّ قننام
وقمنننا معننه حن ّ أتننى منننزل الرجننل  ،فبننادر أنننس فن ّ
نيب
نيب
ببننابكم  ،قننال  :فأقبننل الرجننل مبننادرا ففننت اببننه ف ننرج إىل النن ّ
فقننال أنننس  :النن ّ
إيل ولس ننة عل ننى دين ننّ  ،أالّ كن ننة
وق ننال  :أبيب و ّأم نني اي رس ننول هللا
م ننا ال ننذي ج نناء ب ننّ ّ
إيل كنة أجيبّ؟
ّ
وجهة ّ
 « :اجننة لنننا إليننّ أخننرج كلبننّ ف ننّنه عقننور  ،وقنند وجننب قتلننه فقنند خننرق
نيب
قننال النن ّ
ثينناب فننالن وخنند سنناقه  ،وكننذا فعننل اليننوم بفننالن » فبننادر الرجننل إىل كلبننه وطننر يف عنقننه حننبال
قنال بلسنان
فلما نظر الكلب إىل رسنول هللا
وجر ،إليه وأوقفه بني يدي رسول هللا
ّ ،
ّ
ما الذي جاء بنّ؟ ومل تريند قتلني؟ قنال
السالم عليّ اي رسول هللا
فصي إبذن هللا تعاىل ّ :

 « :خرقنة ثيناب فنالن وفنالن وخدشنة سناقيهما » قنال  :اي رسنول هللا  ،إ ّن القنوم النذين ذكنر م
تعرضنة هلنم ،
علي بن أيب طالب
منافقون نواصب يبغضون ابن ّ
ولو ال أ ّذم كذلّ ما ّ
عمّ ّ
ولكنّهم جاقوا يرفضون عليّا ويسبّونه فأخذتين ا ميّة األبيّة والن وة العربيّة ففعلة ام.
ذلنّ منن الكلنب أمنر صناحبه اباللتفنات إلينه وأوصنا ،بنه  ،مثّ قنام
نيب
قال ّ :
فلما مسع الن ّ
وقنند
نذمي قنند قننام علننى قدميننه وقننال  :أختننرج اي رسننول هللا
لي ننرج وإذا صنناحب الكلننب الن ّ
ويل هللا  ،مثّ أسنلم وأسنلم ينع منن كنان يف
شهد كليب أبنّّ رسول هللا
وأ ّن ابن ّ
عمّ عليّنا ّ
دار.)1( ،

حن ّ انتهيننا إىل العناقول
[ ]16ومنها  :ما روي عن ا رث قال  :خرجنا مع أمنري املن منني
ف ذا هو أبصل شجرة قد وقع اؤهنا ( )2وبقني عمودهنا  ،فضنراا بيند ،مثّ قنال  « :ارجعني إبذن هللا
الكمثرى  ،فقطعنا
خضراء مثمرة » ف ذا هي ّتز أبغصاذا الها ّ
__________________
( )1املصدر السابق  242 : 41ن .15 ، 247
( )2الل اء ن ابلكسر وامل ّد ن  :قشر الشجر.
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الكمثرى (.)1
فلما كان من الغد غدو ف ذا هن اا خضراء فيها ّ
وأكلنا والنا معنا ّ ،
قننال  « :كنّننا
عننن آابئننه أ ّن ا سننني بننن علن ّني
[ ]17ومنهةةا  :مننا روي عننن أيب جعفننر
وهننناك شننجرة ّرمننان ايبسننة إذ دخننل عليننه نفننر مننن مبغضننيه
قعننودا ذات يننوم عننند أمننري املن منني
إين أريكننم اليننوم آيننة تكننون
ّ :

وعننند ،قننوم مننن بّيننه  ،فس نلّموا فننأمرهم اب لننوس  ،فقننال علنني
فنيكم كمثننل املائندة يف بننين إسنرائيل ؛ إذ يقننول هللا :
ْ ُ ْ ِ ن ُ ِ نُُ ِ ُ ُ ِ نُُ ِ ِ ُ ِ ْ
ِ
ِ
() 2
ََنكم فإَِّن أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا ََ العال َِِّي .
مثّ قننال  :انظننروا إىل الشننجرة  ،وكانننة ايبسننة ف ن ذا هنني قنند جننرى املنناء يف عودهننا  ،مثّ اخضن ّنرت

ّ
ن ُِن ُ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ
الر ِب ْعالالدُ
ك ُفال ْ
إَِّن ََنُلالالا علالاليكم فِال ي

ندىل الهنا علنى رءوسننا  ،مثّ التفنة إليننا فقنال للنذين هنم بّنو : ،من ّدوا أينديكم
وأورقة وعقدت وت ّ
وتناولوا وكلوا  ،فقلنا  :لريم  ،وتناولننا وأكلننا ّرمنا مل كنل قن ّ شني ا أعنذب مننه
وأطيب.
للنف ننر ال ننذين ه ننم مبغض ننو : ،من ن ّدوا أي ننديكم وتن نناولوا  ،فمن ن ّدوا أي ننديهم فارتفع ننة ،
مثّ ق ننال
 ،مننا
فكلّمننا من ّد رجننل منننهم ينند ،إىل ّرمانننة ارتفعننة فلننم يتننناولوا شنني ا فقننالوا  :اي أمننري املن منني
 :وكننذا ا نّننة ال يناهلننا
ابل إخواننننا من ّدوا أيننديهم وتننناولوا وأكلنوا ومنندد أينندينا فلننم ننننل؟ فقننال
فلمنا خرجنوا قنالوا  :هنذا منن سن ر عل ّني
إالّ أولياؤ و بّنو وال يبعند منهنا إالّ أعنداؤ ومبغضنو » ّ
قليل .قال سلمان  :ما ذا تقولون  ،أفس ر هذا أم أنتم ال تبصرون؟ » (.)3
بن أيب طالب
قالننة  « :أصننابة الننناس قلزلننة علننى عهنند أيب بكننر ،
[ ]18ومنهةةا  :مننا روي عننن فاطمننة
وفننزن الننناس إىل أيب بكننر وعمننر فوجنندومها قنند خرجننا فننزعني إىل علن ّني  ،فتبعهمننا الننناس إىل أن انتهنوا

ف ننرج إلننيهم علن ّني
إىل ابب علن ّني
انتهى إىل قلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم

غننري مك ن ث ملننا هننم فيننه فمضننى وأتبعننه الننناس ح ن ّ

__________________
( )1املصدر السابق  ، 241 : 41نقال عن « اخلرائج وا رائ » .22 ، 211 : 1
( )2املائدة (.115 : )5
( « )3يار األنوار »  249 : 41ن  ، 252نقال عن « اخلرائج وا رائ »  219 : 1ن .222
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تج جائية وذاهبة.
ينظرون إىل حيطان املدينة تر ّ
 :كننأنّكم قنند هننالكم مننا تننرون؟ قننالوا  :وكيننف ال يهولنننا ومل نننر مثلهننا قن ّ ؟
فقننال هلننم علن ّني
قالننة  :ف ن ّنرك شننفتيه مثّ ضننرب األرك بينند ،مثّ قننال  :مالننّ؟ اسننكين  ،فسننكنة  ،فعجب نوا مننن

تعجبهم ّأوال حيث خنرج إلنيهم  ،قنال هلنم  :فن نّكم قند عجبنتم منن صننيعي  ،قنالوا :
ذلّ أكثر من ّ
ِ
ِ
ْ
ِْ ْ ُ ِْ ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ْ ُ
ْ ِ
ُ
ت اَرض أثقاُلالا*
ت اَرض َزلزاُلا* ِوأخ ِرج َ
نعم  ،فقال  :أ الرجل الذي قنال هللا  :إَذا زل َزل َ
ِ
ِْ ِ ُِ ن ُ ِ ْ
ِ ِ ْ ْ ُ
ِ
() 2
ّإايي
اْلنسان َا ُلا ( )1فأ اإلنسان الذي يقول هلنا ذلنّ يوَئَ ٍذ ُتدث أخبارها
وقال َ
ة ّدث » (.)3
بلغنه عنن عمنر ذكنر شنيعته فاسنتقبله يف بعنض
[ ]19ومنها  :ما روي عن سلمان أ ّن عليّنا
ق ننوس عربيّ ننة فق ننال  « :اي عم ننر  ،بلغ ننين عن ننّ ذك ننرك
طرق ننات بس نناتني املدين ننة ويف ي نند عل ن ّني
 « :إنّننّ هل ننا هنننا؟ » مثّ رم ننى ابلقننوس عل ننى
لش ننيعيت؟ » فقننال  :أرب ننع علننى ظلع ننّ  ،فقننال

األرك فن ذا هنني ثعبننان كننالبعري فنناغر فننا ، ،وقنند أقبننل هننو عمننر ليبتلعننه فصننا عمننر  :هللا هللا اي أاب
ا سنن ال عندت بعنندها يف شنيء وجعنل يتضن ّنرن إلينه  ،فضننرب يند ،إىل الثعبنان فعننادت القنوس كمننا
فمر عمر إىل بيته مرعواب.
كانة ّ ،
فقنال  « :صنر إىل عمنر ف نّنه انل إلينه منال
فلما كنان يف اللينل دعناين عل ّني
قال سلمان ّ :

مننن حيننة املشننرق ومل يعلننم بننه أحنند  ،وقنند عننزم أن بتبسننه فقننل لننه  :يقننول لننّ علن ّني  :اخننرج إليننّ
فأديننة
ففرقننه علننى مننن جعننل هلننم وال ةبسننه فأفضن ّ »  ،قننال سننلمان ّ :
مننال مننن حيننة املشننرق ّ
حريين أمر صاحبّ من أين علم؟ فقلة  :وهل هفى عليه مثل هذا؟
إليه الرسالة فقال ّ :
وإين ملشنفق علينّ مننه  ،والصنواب
مين ما أقول لّ ما عل ّني إالّ سناحر ّ ،
فقال لسلمان  :اقبل ّ
لكن عليّا ورث من
أن تفارقه وتصري يف لتنا  ،قلة  :ب س ما قلة ّ ،

__________________
( )1الزلزال ( 1 : )99ن .3
( )2الزلزال (.4 : )99
( « )3علل الشرائع »  1 ، 277 : 2؛ « يار األنوار » ، 254 : 41
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النبوة ما قد رأية منه وما هنو أكنف مننه  ،قنال  :ارجنع إلينه فقنل لنه  :السنمع والطاعنة ألمنرك
أسرار ّ
فقننال  « :أح ن ّدثّ مبننا جننرى بيننننا »  ،مثّ قننال  « :إ ّن رعننب الثعبننان يف
 ،فرجعننة إىل علن ّني
قلبه إىل أن إوت » (.)1
وقند خنرج
[ ]21ومنها  :عن عبد هللا بن سعيد بن العناص قنال  :كننة منع أمنري املن منني
من الكوفة إذ عف ابلصعيد اليت يقال هلا  :الن لة علنى فرسن ني منن الكوفنة  ،ف نرج منهنا مخسنون
اإلمام؟
علي بن أيب طالب
رجال من اليهود وقالوا  :أنة ّ
فقننال  « :أ ذا » فقننالوا  :لنننا ص ن رة مننذكورة يف كتبنننا عليهننا اسننم سننتّة مننن األنبينناء وهننو ذا

نطلب الص رة فال جندها ف ن كنة إماما أوجد الص رة.
إىل
 « :اتّبعننوين » قننال عبنند هللا بننن خالنند  :فسننار القننوم خلننف أمننري امل ن منني
فقننال
 « :أيّتهننا النري انسننفي الرمننل
نف  ،وإذا بننل مننن رمننل عظننيم فقننال علن ّني
أن اسننتبطن فننيهم الن ّ
عننن الص ن رة ين ّنق اسننم هللا األعظننم »  ،فمننا كننان إالّ سنناعة ح ن ّ نسننفة الرمننل وظهننرت الص ن رة
 « :هذ ،ص رتكم » فقالوا  :عليها اسم ستّة من األنبياء على منا مسعننا وقنرأ يف
علي
فقال ّ
 « :األمس نناء ال ننيت عليه ننا ه نني يف وجهه ننا ال ننيت عل ننى
كتبن ننا ولس نننا ن ننرى عليه ننا األمس نناء؟ فق ننال
األرك فاقلبوهنا »  ،فاعصوصنب عليهنا ألنف رجنل حضننروا يف هنذا املكنان فمنا قندروا علنى قلبهننا ،

 « :تن ّ نوا عنهننا » فمن ّد ينند ،إليهنا فقلبهننا  ،فوجندوا عليهننا اسنم سننتّة منن األنبينناء
فقنال
 .فقنال النفنر اليهنود  :نشنهد أن
أص اب الشرائع آدم ونو وإبراهيم وموسى وعيسى و ّمند
وحجننة هللا يف أرضننه  ،مننن
ال إلننه إالّ هللا وأ ّن ّمنندا رسننول هللا  ،وأننّنّ أمننري املن منني وسننيّد الوصننيّني ّ
عرفننّ سننعد وجنننا  ،ومننن خالفننّ ضن ّنل وغننوى وإىل ا مننيم هننوى  ،جلّننة مناقبننّ عننن الت دينند
وكثرت آ ر نعتّ عن التعديد (.)2

__________________
( « )1يار األنوار »  17 ، 252 : 41؛ نقال عن « اخلرائج وا رائ »  232 : 1ن .233
( )2املصدر السابق  257 : 41ن  11 ، 251نقال عن « كتاب اليقني »  252 :ن .253
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 :اي أمننري
قننال  :قننال أصن اب أمننري املن منني
[ ]21ومنهةةا  :مننا روي عننن أيب جعفننر
قننال  « :لننو رأيننتم عجيبننة مننن
املن منني  ،لننو أريتنننا مننا نطمن ّن إليننه ممنّنا أذننى إليننّ رسننول هللا
عجننائيب لكفننرم وقلننتم  :سنناحر كن ّذاب وكنناهن وهننو مننن أحسننن قنولكم »  ،قننالوا  :مننا منّننا أحنند إالّ

وهو يعلم أنّّ ورثة رسول هللا
وصار إليّ علمه قال  « :علم العنامل شنديد وال بتملنه إالّ
م من امت ن هللا قلبه لإلإان وأيّد ،برو منه ».
مثّ قننال ّ « :أمننا إذا أبيننتم ا ن أريكننم بعننض عج نائيب ومننا آ ين هللا مننن العلننم » فاتّبعننه سننبعون
رجننال كننانوا يف أنفسننهم خيننار الننناس مننن شننيعته  ،فقننال هلننم
ّ «:
إين لسننة أريكننم شنني ا حن ّ

آخننذ علننيكم عهنند هللا وميثاقننه أالّ تكفننروا يب وال ترمننوين مبعضننلة  ،فننو هللا مننا أريكننم إالّ مننا علّمننين
»  ،فأخذ عليهم امليثاق أش ّد ما أخذ ،هللا على رسله.
رسول هللا
عين ح ّ أدعو مبا أريد »  ،فسمعو ،بدعوات مل يسنمعوا مبثلهنا  ،مثّ
حولوا وجوهكم ّ
مثّ قال ّ « :
حولنوا وجننوهكم »  ،ف ّولوهننا فن ذا اننا جنّننات وأذننار وقصننور مننن جانننب والسننعري تتلظّننى
قننال ّ « :
من جانب  ،ح ّ أ ّذم مل يش ّكوا يف معاينة ا نّة والنار فقنال أحسننهم قنوال  :إ ّن هنذا السن ر عظنيم
فلمننا رجننع مننع الننرجلني قننال هلمننا  « :قنند مسعننتم مقننالتهم وأخننذي علننيهم
ورجعنوا ك ّفننارا إالّ رجلننني ّ ،
أين
العهننود واملواثيننق ورجننوعهم يكفننرون  ،أمننا وهللا إ ّذننا ّجننيت علننيهم غنندا عننند هللا  ،فن ّن هللا يعل نم ّ
لس ن ننة بك ن نناهن وال س ن نناحر وال يع ن ننرمل ذل ن ننّ يل وال ابئ ن نني  ،ولكنّ ن ننه عل ن ننم هللا وعل ن ننم رس ن ننول هللا
إيل وأذيتنه إلنيكم  ،فن ذا رددم عل ّني رددم علنى
أذا ،هللا إىل رسوله وأذا ،رسنول هللا
ّ
هللا ».

در وايقنوت  ،فقنال هلمنا :
ح ّ إذا صار إىل مسجد الكوفنة دعنا بندعوات فن ذا حصنى املسنجد ّ
ريب فيمنا هنو أعظنم مننن
در وايقنوت  ،فقنال  « :لنو أقسنمة علننى ّ
« منا النذي تنراين » قناال  :هننذا ّ
 « :إن أخنذت شني ا نندمة
ألبر قسمي » فرجع أحدمها كافرا  ،و ّأما ا خر فثبة فقال
هذا ّ
كمه حن ّ إذا أصنب نظنر إليهنا فن ذا
درة ّ
فصريها يف ّ
وإن تركة ندمة » فلم يدعه حرصه ح ّ أخذ ّ
درة بيضاء مل ينظر الناس إىل مثلها فقال :
هي ّ
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ندر واحندة  ،قنال  « :ومنا دعناك إىل ذلنّ؟ » قننال
اي أمنري املن منني
ّ ،
إين أخنذت منن ذلنّ ال ّ
 :أحبب ننة أن أعل ننم أح ن ّنق ه ننو أم ابط ننل؟ ق ننال  « :إنّننّ إن ردد ننا إىل املوض ننع ال ننذي أخ ننذ ا من ننه
فردهننا إىل موضنعها الننذي
عوضننّ هللا الننار »  ،فقننام الرجنل ّ
عوضنّ هللا ا نّنة  ،وإن أنننة مل ّ
تردهنا ّ
ّ

التمنار  ،وقنال بعضنهم :
أخذها منه ف ّوهلا هللا حصاة كمنا كاننة .فبعضنهم قنال  :كنان هنذا مينثم ّ
بل كان عمرو بن ا مق اخلزاعي (.)1
ملننا
[ ]22ومنهةةا  :مننا يسننتفاد مننن حننديث الراهننب أبرك ك نربالء  ،وهننو أ ّن أمننري امل ن منني
ّ
توجننه إىل صن ّفني ننق أصن ابه عطننش شننديد ونفنند مننا كننان عننندهم مننن املنناء  ،فأخننذوا إينننا وانناال
ّ
ادة وسار قليال وال هلنم دينر
يلتمسون املاء فلم جيدوا له أثرا  ،فعدل ام أمري امل منني
عن ا ّ
يف وسن الفينّنة  ،فسننار اننم هننو ، ،حن ّ إذا صننار يف فنائننه أمننر مننن دى سنناكنه ابالطّننالن إلننيهم ،
 « :وهننل قننرب قائمننّ هننذا مننن منناء يتغن ّنوث بننه ه ن الء
فنننادو ،فنناطّلع فقننال لننه أمننري امل ن منني

القوم؟ » فقنال  :هيهنات بينين وبنني املناء أكثنر منن فرسن ني ومنا ابلقنرب م ّنين شنيء منن املناء  ،ولنو
كل شهر على التقتري لتلفة عطشا.
ال أنّين أوض مبا يكفيين ّ
 « :أمسعتم ما قال الراهب؟ » قنالوا  :نعنم  ،أفتنأمر ابملسنري إىل حينث
فقال أمري امل منني
 « :ال حاجننة لكننم إىل ذلننّ » ،
أومننأ إليننه لعلّنننا أن ننندرك املنناء وبنننا قن ّنوة؟ فقننال أمننري املن منني
و ّلوى عنق بغلته وأشار ام إىل مكنان يقنرب منن الندير فقنال  « :اكشنفوا األرك يف هنذا املكنان »
 ،فعنندل منننهم اعننة إىل املوضننع فكشننفو ،ابملسنناحي  ،فقننال هلننم  « :إ ّن هننذ ،الص ن رة علننى املنناء
ف ن قالة عن موضعها وجدم املاء فاجتهدوا يف قلعها »  ،فاجتمع القوم وراموا ةريكهنا فلنم جيندوا

إىل ذلّ سبيال واستصعب عليهم.
قنند اجتمعنوا وبننذلوا ا هنند يف قلننع الصن رة واستصننعب علننيهم لن ّنوى رجلننه عننن
فلمننا رآهننم
ّ
سرجه ح ّ صار على األرك  ،مثّ حسر عن ذراعيه ووضع أصابعه

__________________
( « )1يار األنوار »  259 : 41ن .222
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فلمنا قالنة منن مكاذنا ظهنر هلنم
ةة جانب الص رة  ،ف ّركها مثّ قلعها بيد ،ورمى اا أذرعا كثنرية ّ
بيناك املنناء فبننادروا إلينه فشنربوا منننه  ،فكننان أعنذب مننا شنربوا منننه يف سنفرهم وأبننرد ،وأصننفا ، ،فقننال
تزودوا وارتووا » ففعلوا ذلّ  ،مثّ جاء إىل الص رة فتناوهلا بيد ،ووضعها حيث كانة فنأمر
هلم ّ « :

فلما استور علم ما جنرى دى  :أيّهنا النناس
أن يعفى أثرها ابل اب والراهب ينظر من فوق ديرّ ، ،
نيب مرسنل؟
 ،أنزلوين فاحتالوا يف إنزاله  ،فوقف بني يدي أمري امل منني
فقال له  :اي هذا أننة ن ّ
ّمنند ب ننن عبنند هللا خ ننام
قننال  « :ال » قننال  :فم ننن أنننة؟ ق ننال  « :أ وصن ّني رس ننول هللا
النبيّني » قال  :ابس يدك أسنلم هلل تبنارك وتعناىل علنى يندك  ،فبسن أمنري املن منني يند ،فقنال « :
اشننهد الشننهادتني » فقننال  :أشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وحنند ،ال شنريّ لننه  ،وأشننهد أ ّن ّمنندا عبنند،
أحق الناس ابألمر من بعد.،
وصي رسول هللا
،و ّ
ورسوله  ،وأشهد أنّّ ّ
شنرائ اإلسننالم  ،مثّ قننال  « :مننا الننذي دعنناك ا ن إىل اإلسننالم بعنند
فأخننذ أمننري املن منني

أ ّن هنذا الندير بنين
طول مقامّ يف هذا الدير على اخلنالمل؟ » قنال  :أخنفك اي أمنري املن منني
على طلب قالع هذ ،الص رة ونرج املاء منن ةتهنا  ،وقند مضنى عنامل قبلني فلنم يندركوا ذلنّ  ،وقند
رققنيننه هللا عن ّنز وجن ّنل  ،إ ّ جننند يف كتنناب مننن كتابنننا وأثننر عننن علمائنننا يف هننذا الصننقع عينننا عليهننا
ويل هللا ينندعو إىل ا ن ّنق آيتننه معرفننة
نيب وأننّنه ال ب ن ّد مننن ّ
نيب أو وصن ّني نن ّ
ص ن رة ال يعننرمل مبكاذ نا إالّ نن ّ

وإين ملنا رأيتنّ قند فعلنة ذلنّ ةققنة منا كننة منتظنر،
مكان هذ ،الص رة  ،وقدرته على قلعها ،
ّ ّ
وبلغة األمنية منه فأ اليوم مسلم على يدك وم من ي ّقّ وموالك.
بكى ح ّ اخضلّة يتنه منن الندمون  ،وقنال  « :ا مند هلل النذي
فلما مسع أمري امل منني
ّ

كنة يف كتبه مذكورا »  ،مثّ دعا الناس فقال  « :امسعوا ما يقول أخوكم املسلم » فسنمعوا مقالنه ،
فكثننر انندهم هلل وشننكرهم علننى النعمننة الننيت أنعننم اننا علننيهم يف معرفتننه ين ّنق أمننري امل ن منني
مثّ
س نناروا والراه ننب ب ننني يدي ننه يف ل ننة أص ن ابه ح ن ّ لق نني أه ننل الش ننام  ،وك ننان الراه ننب يف ل ننة م ننن
السالم
استشهد معه ّ ،
فتوىل عليه الصالة و ّ
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الصالة عليه ودفنه وأكثر من االستغفار له  ،وكان إذا ذكر ،يقول  « :ذاك موالي » (.)1
أنّن ننه ق ن نندم عل ن ننى رس ن ننول هللا
[ ]23ومنه ة ةةا  :م ن ننا روي ابإلس ن ننناد إىل عل ن ن ّني ب ن ننن أيب طال ن ننب
 ،قنند أرسننلوين إليننّ قننومي أن عهنند
حننف مننن أحبننار اليهننود  ،وقننال  :اي رسننول هللا
نريب فامضنوا إلينه واسنألو ،أن هنرج لكنم منن
نيب امسنه ّمند وهنو ع ّ
إلينا نبيّنا موسى أنّنه يبعنث بعندي ن ّ
جبل هناك سبع نوق ار الوبر سود ا دق  ،ف ن أخرجها لكم فسلّموا عليه وآمنوا به واتّبعنوا الننور
الذي أنزل معه وصنيّا وهنو سنيّد األنبيناء ووصنيّه سنيّد األوصنياء  ،وهنو مننه مبنزلنة هنارون منن موسنى
واملسننلمون
يب
فعننند ذلننّ قننال  « :هللا أكننف قننم بنننا اي أخننا اليهننود » قننال  :ف ننرج الن ن ّ

حولننه إىل ظنناهر املدينننة  ،وجنناء إىل جبننل فبس ن الننفدة  ،وص نلّى ركعتننني وتكلّننم بكننالم خفن ّني ف ن ذا
انشق ومسع النناس حننني الننوق فقنال اليهنودي  :فنأ أشنهد أن ال إلنه إالّ
يصر صريرا عظيما و ّ
ا بل ّ
وأ ّن يع ما ج نة بنه ح ّنق وصندق وعندل
هللا  ،وأنّّ ّمدا رسول هللا
 ،اي رسننول هللا  ،أمهل ننين ح ن ّ أمض نني إىل ق ننومي وأج ننيء اننم ليقض نوا ع نند م من ننّ وي من نوا ب ننّ ،
فمضى ا ف إىل قومه  ،فأخفهم بذلّ.
فلم ننا دخلوه ننا وج نندوها مظلم ننة لفق نند رس ننول هللا
ّ
فتجه ننزوا أب عه ننم للمس ننري يطلب ننون املدين ننة ّ ،
وقنند انقطننع ال ننوحي مننن السننماء  ،وجلننس مكانننه أبننو بك ننر  ،ف نندخلوا عليننه وقننالوا  :أن ننة

ق ننال  :وم ننا
؟ ق ننال  :نع ننم .ق ننالوا  :أعطن ننا ع نندتنا م ننن رس ننول هللا
خليف ننة رس ننول هللا
عدتكم؟ قالوا  :أنة أعلم بعدتنا إن كنة خليفته ح ّقا  ،وإن كنة مل تعلنم شني ا منا أننة خليفتنه ،
حق ولسة له أهال؟!
فكيف جلسة دلس نبيّّ بغري ّ
قال  :فقنام وقعند وة ّنري يف أمنر ،ومل يعلنم منا ذا يصننع  ،وإذا برجنل منن املسنلمني فقنال  :اتّبعنوين
 ،قننال  :ف رج نوا مننن بننني ينندي أيب بكننر وتبع نوا الرجننل
حن ّ أدلّكننم علننى خليفننة رسننول هللا
وطرقوا الباب وإذا ابلباب قد فت ،
ح ّ أتوا منزل الزهراء

__________________
( « )1إعالم الورى »  242 : 1ن  « : 241اإلرشاد »  334 : 1ن .337
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فلمننا رآهننم قننال  « :أيّهننا اليهننود ،
وإذا بعلن ّني قنند خننرج وهننو شننديد ا ننزن علننى رسننول هللا
ّ
تريدون عدتكم من رسول هللا؟ » قالوا  :نعم  ،ف رج معهم فسار إىل ظاهر املدينة إىل ا بنل النذي
فلمننا رأى مكانننه تننن ّفس الصننعداء وقننال  :أبيب و ّأمنني مننن كننان اننذا
ص نلّى عننند ،رسننول هللا
ّ

فلمننا رأوا
ا بننل هني ننة مثّ صنلّى ركعتننني وإذا اب بننل قنند انشن ّنق وخرجننة النننوق منننه وهنني سننبع نننوق ّ ،
ذلننّ قننالوا بلسننان واحنند  :نشننهد أن ال إلننه إالّ هللا وأ ّن ّمنندا عبنند ،ورس نوله  ،وأننّنّ اخلليفننة مننن
بعد ، ،وأ ّن
مننا جنناء بننه مننن عننند ربّنننا هننو ا ن ّنق  ،وأننّنّ خليفتننه ح ّقننا ووصننيّه ووارث علمننه فجنزاك هللا وجنزا،
موحدين (.)1
عن اإلسالم خريا  ،مثّ رجعوا إىل بالدهم مسلمني ّ
يف جنامع
التمنار أننه قنال  :كننة بنني يندي أمنري املن منني
[ ]24ومنها  :ما روي عن ميثم ّ
وهو كأنّنه البندر بنني الكواكنب إذ دخنل
الكوفة يف اعة من أص ابه وأص اب رسول هللا
نتم بعمامننة ص ننفراء وه ننو متقلّنند
علينننا م ننن ابب املس ننجد رجننل طوي ننل علي ننه قب نناء خن ّنز أدك ننن وق نند اع ن ّ
بسيفني  ،فدخل وبرك بغنري سنالم ومل ينطنق بكنالم  ،فتطاولنة إلينه األعنناق ونظنروا إلينه اب مناق ،
فلمننا
وقنند وقننف عليننه الننناس مننن يننع ا فنناق  ،ومننوال أمننري امل ن منني
ال يرفننع رأسننه إليننه ّ ،
اس أفصن ن م ننن لس ننان كأنّننه حس ننام ج ننذب م ننن غم نند ، ،أيّك ننم اات نني يف
ه نندأت م ننن الن نناس ا ن نو ّ
املعمننم ابلفاعننة؟ أيّكننم املولننود يف ا ننرم والعننايل يف الشننيم واملوصننومل ابلكننرم؟ أيّكننم أصننلع
الشنجاعة و ّ
الرطينب
الدعاس واملضنيّق ل نفناس وا خنذ ابلقصناص؟ أيّكنم غصنن أيب طالنب
الرأس والبطل ّ
الننذي نصننر ،يف قمانننه
وبطلننه املهيننب والسننهم املصننيب والقسننم النجيننب؟ أيّكننم خليفننة ّمنند

أعز به سلطانه وعظم به شأنه؟
و ّ
رأسنه إلينه فقنال  « :منا لنّ اي اب سنعد بنن الفضنل بنن الربينع
فعند ذلّ رفع أمنري املن منني
بن املدركة بن جنيبة بن صلة بن ا ارث بن عوان بن األشعث بن أيب السمع
__________________
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النبوة ».
الرومي؟ اسأل ع ّما ش ة أ عيبة علم ّ
وخليفتننه علننى قومننه بعنند ، ،وأنّننّ ن ّنل
قننال  :قنند بلغنننا عنننّ أنّننّ وصن ّني رسننول هللا
املشكالت  ،وأ رسول إليّ من ستّني ألف رجل يقال هلم  :العقيمة  ،وقند اّلنوين ميّتنا قند منات

مننن من ّدة وقنند اختلف نوا يف سننبب موتننه وهننو ببنناب املسننجد  ،فن ن أحييتننه علمنننا أننّنّ صننادق جنيننب
علنى قومنه  ،وإن مل تقندر علنى ذلنّ
حجنة هللا يف أرضنه وخليفنة ّمند
األصل وة ّققنا أنّنّ ّ
ردد  ،إىل قومه وعلمنا أنّّ ت ّدعي غري الصواب  ،وتظهر من نفسّ ما ال تقدر عليه.
 « :اي ميننثم اركننب بعننريك و د يف ش نوارن الكوفننة و ا ّهلننا  :مننن أراد أن
قننال أمننري امل ن منني
وقوج ابنت ننه م ننن العل ننم الن نرّابين  ،فلي ننرج إىل
ينظ ننر إىل م ننا أعط ننا ،هللا عليّ ننا أخ ننا رس ننول هللا
 « :اي ميثم  ،هنات األعنرايب وصناحبه » ،
النجف » ف رج الناس إىل النجف  ،فقال اإلمام
ف رجننة فرأيتننه راكبننا ةننة القبّننة الننيت فيهننا امليّننة  ،فأتيننة امننا إىل النجننف فعننند ذلننّ قننال علن ّني
 « :قولوا فينا ما ترون وارووا عنّا ما تشاهدونه منّا ».
مثّ قال  « :اي أعرايب  ،أبرك ا مل وأخرج صاحبّ أنة و اعة من املسلمني ».
قننال ميننثم  :فأخرجننة بننو وفيننه وجلء ديبنناج أخضننر وفيهننا غننالم ّأول مننا مّ عننذار ،علننى خ ن ّد،
 « :كنم مليّنتكم؟ » قنال  :أحند
بذوائب كذوائب االمرأة ا سناء  ،فقنال عل ّني بنن أيب طالنب

وأربعون يوما وقال  « :ما سبب موته؟ » فقال األعرايب  :اي ف إ ّن أهلنه يريندون أن ةيينه لي نفهم
من قتله ؛ ألنّه ابت سناملا وأصنب منذبوحا منن أذننه إىل أذننه  ،ويطالنب بدمنه مخسنون رجنال يقصند
الشّ والريب اي أخا ّمد.
بعضهم بعضا فاكشف ّ
وتزوج بغريها فقتله حنقا عليه ».
قال اإلمام
عمه ؛ ألنّه ّقوجه ابنته ف الّها ّ
 « :قتله ّ
قنال األعنرايب  :لسننا نقننع بقولننّ فن ّ نريند أن يشنهد لنفسنه عننند أهلنه  ،ل تفنع الفتننة والسننيف
ف مد هللا وأث عليه
علي بن أيب طالب
والقتال  ،فعند ذلّ قام اإلمام ّ
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نيب وقننال  « :اي أهنل الكوفنة مننا بقنرة بنين إسنرائيل أبج ّنل عنند هللا من ّنين قندرا وأ أخنو رسننول
وذكنر الن ّ
وأ ّذا أحية ميّتا بعد سبعة ّأايم ».
هللا
من امليّنة وقنال  « :إ ّن بقنرة بنين إسنرائيل ضنرب ببعضنها امليّنة فعنا
مثّ د أمري امل منني
 ،وأ أضرب اذا امليّة ببعضي ؛ أل ّن بعضي خنري منن البقنرة كلّهنا »  ،مثّ ه ّنز ،برجلنه وقنال لنه « :
غسنان بنن ينري بنن قهنر بنن سنالمة بنن الطينب بنن األشنعب ،
قم إبذن هللا اي مندرك بنن حنظلنة بنن ّ
».
علي بن أيب طالب
فقد أحياك هللا تعاىل على يد ّ
التمننار  :فنننهض غننالم أض نوأ مننن الشننمس أضننعافا ومننن القمننر أوصننافا فقننال  :لبّيننّ
قننال ميننثم ّ

املتفرد ابلفضل واإلنعنام فعنند ذلنّ قنال  « :اي غنالم منن قتلنّ؟ »
لبّيّ اي ّ
حجة هللا على األ م ّ ،
 « :انطلنق إىل قومننّ فنأخفهم بننذلّ
غسننان  ،قنال لننه اإلمنام
قنال  :قتلنين ّ
عمنني ا نارث بنن ّ
»  ،فق ننال  :اي م ننوالي ال حاج ننة يل إل ننيهم أخ ننامل أن يقتل ننوين م ن ّنرة أخ ننرى وال يك ننون عن نندي م ننن

بييين.
قال  :فالتفة اإلمام إىل صاحبه وقال له  « :امض إىل أهلّ فنأخفهم »  ،قنال  :اي منوالي ،
وهللا ال أفارقننّ بننل أك ننون معننّ ح ن ّ ض هللا أبجل نني مننن عن نند ،فلعننن هللا مننن اتّض ن لننه ا ن ّنق ،
ح ن ّ قتننل بص ن ّفني  ،مثّ إ ّن أهننل
وجعننل بينننه وبننني ا ن ّنق سن ّنرا ومل يننزل بننني ينندي أمننري امل ن منني
الكوفة رجعوا إىل الكوفة واختلفوا أقواال فيه (.)1
عمننار بننن ايسننر وقينند بننن أرقننم قنناال  :كنّننا بننني ينندي أمننري امل ن منني
[ ]25ومنهةةا  :مننا روي عننن ّ
وكنان يننوم االثنننني لسننبع عشننر خلننة مننن صنفر وإذا بزعقننة عظيمننة من ت املسننامع وكننان علننى
د ّكننة القضنناة فقننال  « :اي عمننار  ،ائتننين بننذي الفقننار » وك نان وقنننه سننبعة أمنننان وثلثنني من ّنن م ّكنني
عمننار  ،هننذا يننوم أكشننف فيننه ألهننل
فج ننة بننه فانتضننا ،مننن غمنند ،وتركننه علننى ف ننذ ،وقننال  « :اي ّ
عمار ائة مبن على الباب ».
الغمة ؛ ليزداد امل من وفاقا وامل الف نفاقا  ،اي ّ
الكوفة ّ

__________________
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عمار  :ف رجة وإذا على الباب امرأة يف قبّة على نل وهني تشنتكي وتصني  :اي غيناث
قال ّ
املسنتغيثني  ،واي بغينة الطنالبني  ،واي كننز النراغبني  ،واي ذا الق ّنوة املتنني  ،واي مطعنم اليتنيم  ،واي راقق
العنند  ،واي ينني كن ّنل عظننم رمننيم  ،واي قنند سننبق قدمننه كن ّنل قنند  ،اي عننون مننن لننيس لننه عننون وال

توسننلة وخليفننة
معننني  ،اي طننود مننن ال طننود لننه  ،اي كنننز مننن ال كنننز لننه  ،إليننّ ّ
توجهننة وبوليّننّ ّ
عين كربيت.
وفرج ّ
رسولّ قصدت  ،فبيّض وجهي ّ
عمننار  :وحوهلننا ألننف فننارس بسننيومل مسننلولة قننوم هلننا وقننوم عليهننا  ،فقلننة  :أجيب نوا أمننري
قننال ّ
أجيب نوا عيبننة ( )1علننم النبن ّنوة  ،قننال  :فنزلننة امل نرأة مننن القبّننة ونننزل القننوم معهننا ودخل نوا
امل ن منني

 ،واي
وقالننة  :اي مننوالي اي أمننري املن منني
املسننجد فوقفننة املنرأة بننني ينندي أمننري املن منني
غمننة  ،ف ننّنّ قننادر علننى ذلننّ
إمننام املتّقننني إليننّ أتيننة ّ
وإايك قصنندت فاكشننف ك نربيت ومننا يب مننن ّ
وعامل مبا كان وما يكون إىل يوم القيامة.
عمننار  ،د يف الكوفننة  :مننن أراد أن ينظننر إىل مننا أعطننا ،هللا أخننا رسننول
فعننند ذلننّ قننال  « :اي ّ
فليأت املسجد ».
هللا
قنال  « :سنلوين منا بندا لكنم
قال  :فاجتمع الناس ح ّ امت املسجد  ،فقام أمري امل منني
السنالم علينّ اي أمنري
اي أهل الشام » فننهض منن بيننهم شنين قند شناب  ،علينه بنردة إانينة فقنال ّ :

واي كن ننز الط ننالبني  ،اي م ننوالي ه ننذ ،ا اري ننة ابن ننيت ق نند خطبه ننا مل ننوك الع ننرب  ،وق نند
املن ن منني
نكسننة رأسنني بننني ينندي عشننريض  ،وأ موصننومل بننني العننرب  ،وقنند فض ن تين يف أهلنني ورجننايل؟
أل ّذا عاتق ( )2حامنل وأ فلنيس بنن عفنريس ال ختمند يل ر وال يضنام يل جنار وقند بقينة حنائرا يف
غمننة عظيمننة مل أر مثلهننا وال أعظننم
الغمننة  ،فن ّن اإلمننام خبننري ابألمننر وهننذّ ،
أمننري فاكشننف يل هننذّ ،
منها.
 « :مننا تق نولني اي جاريننة  ،فيمننا قننال أبننوك؟ » قالننة  :اي مننوالي ّأمننا
فقننال أمننري امل ن منني
إين حامل فو ح ّقّ اي موالي ما علمة من
قوله  :أ عاتق فصدق .و ّأما قوله ّ :
__________________
سر.،
( )1عيبة الرجل  :موضع ّ

( )2جارية عاتق  ،أي شابّة ّأول ما أدركة ف درت يف بية أهلها ومل ت إىل قوج.
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وإين م ننا ك ننذبة فيم ننا قل ننة  ،فف ن ّنرج ع ن ّنين اي
وإين أعل ننم أنّننّ أعل ننم يب م ن ّنين ّ ،
نفس نني خيان ننة قن ن ّ ّ ،
موالي.
عمار  :فعند ذلّ أخذ اإلمام ذا الفقار وصعد املنف  ،فقنال  « :هللا أكنف هللا أكنف  ،جناء
قال ّ
علي بداية الكوفة ».
ا ّق وقهق الباطل إ ّن الباطل كان قهوقا »  ،مثّ قال
ّ «:
تسمى لبنناء وهني قابلنة لنسناء أهنل الكوفنة  ،فقنال  « :اضنريب بيننّ وبنني النناس
فجاءت امرأة ّ
حجااب وانظري يف هذ ،ا ارية عاتق حامل أم ال؟ » ففعلنة منا أمنر بنه  ،مثّ خرجنة وقالنة  :نعنم
 ،اي موالي هي عاتق حامل.

فعند ذلّ التفنة اإلمنام إىل أيب ا ارينة وقنال  « :اي أاب الغضنب ألسنة منن قرينة كنذا وكنذا منن
تسمى أسعار؟ » قنال  :بلنى اي منوالي
أعمال دمشق؟ » قال  :وما هذ ،القرية؟ قال  « :هي قرية ّ
 ،قال  « :ومن منكم يقدر على قطعة ثلج يف هنذ ،السناعة؟ » قنال  :اي منوالي  ،النثلج يف بنالد
 « :بينننا وبيننكم مائتنان ومخسنون فرسن ا؟ » قنال :
كثري ولكن ال نقندر علينه هاهننا  ،فقنال
نوي والننذي
نعننم اي مننوالي  ،مثّ قننال
 « :أيّهننا الننناس  ،انظننروا مننا أعطننا ،هللا عليّننا مننن العلننم النبن ّ
أودعه هللا ورسوله من العلم الرّابين ».
وردهنا وإذا فيهنا قطعنة منن النثلج يقطنر
عمار بن ايسنر  :فمن ّد يند ،منن أعلنى مننف الكوفنة ّ
قال ّ :
 « :اسننكتوا ولننو ش ن ة أتيننة

نج الننناس ومنناج ا ننامع أبهلننه فقننال
املنناء منهننا  ،فعننند ذلننّ ضن ّ
باهلا ».
مثّ قنال  « :اي داينة  ،خنذي هنذ ،القطعنة منن النثلج وأخرجني اب ارينة منن املسنجد واتركني ةتهننا

طشتا  ،وضعي هذ ،القطعة ممّا يلي الفرج فس ين علقة وقذنا سنبعمائة ومخسنون درمهنا ودانقنان » ،
فقالة  :مسعا وطاعة هلل ولّ اي موالي.
مثّ أخننذ ا وخرجننة اننا مننن ا ننامع وجنناءت بطشننة فوضننعة الننثلج علننى املوضننع كمننا أمرهننا
فأقبلنة الداينة وا ارينة فوضنعة العلقنة بنني
فرمة علقة وقنتها الداية فوجد ا كمنا قنال
يديه قال  « :اي أاب الغضب  ،خذ ابنتنّ فنو هللا منا قننة  ،وإّّننا دخلنة املوضنع فينه املناء فندخلة
هذ ،العلقة يف جوفها وهي بنة عشر سنني
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وكفت إىل ا ن يف بطنها ».
فنهض أبوها وهنو يقنول  :أشنهد أنّنّ تعلنم منا يف األرحنام ومنا يف الضنمائر  ،وأننة ابب الندين
نج الننناس عننند ذلننّ وقننالوا  :اي أمننري امل ن منني  ،لنننا اليننوم مخننس سنننني مل مطننر
وعمننود ، ،قننال  :فضن ّ
مسننا وأهلننا الض ّنر فاستسنق لننا اي وارث ّمند
السماء علينا وقد أمسّ عن الكوفة هذ ،املن ّدة وقند ّ
فعنند ذلننّ قننام يف ا ننال فأشنار بينند ،قبننل السننماء فسننال الغينث حن ّ بقيننة الكوفننة غنندرا
فق ننالوا  :اي أم ننري املن ن منني  ،كف ننا وروين ننا  ،ف ننتكلّم بك ننالم فمض ننى الغي ننث وانقط ننع املط ننر وطلع ننة
علي بن أيب طالب (.)1
الشمس  ،فلعن هللا ّ
الشاك يف فضل ّ

[ ]26ومنه ةةا  :م ننا روي ع ننن أيب املل نني اهل ننذيل  ،ع ننن أبي ننه ق ننال  :كنّ ننا جلوس ننا عن نند عم ننر ب ننن
اخلطّنناب  ،إذ دخننل علينننا رجننل مننن أهننل الننروم قننال لننه  :أنننة مننن العننرب؟ قننال  :نعننم  ،قننال  :أمننا
إين أسألّ عن ثالثة أشياء ف ن خرجة إيل منها آمنة بّ وص ّدقة نبيّّ ّمدا.
ّ

وعمننا
وعمننا لننيس هلل ّ ،
عمننا ال يعلمننه هللا ّ ،
عمننا بنندا لننّ اي كننافر  ،قننال  :أخننفين ّ
قننال  :سننل ّ
ليس عند هللا.
علن ّني بننن أيب
قننال عم نر  :مننا أتيننة اي كننافر إالّ كف نرا  ،إذ دخننل علينننا أخننو رسننول هللا
نتم اي بننن عن ّنم رسننول هللا  ،وهننذا
طالننب
فقننال لعمننر  « :أراك ّ
مغتمننا؟ » فقننال  :وكيننف ال أغن ّ
وعمنا لنيس عنند هلل  ،فهنل لنّ يف هنذا شنيء اي
وعما ليس هلل ّ ،
عما ال يعلمه هللا ّ ،
الكافر يسألين ّ
أاب ا سن؟ قال  « :نعم ».
 « :أ مدينننة العلننم وعلن ّني
نيب
قننال  :فن ّنرج هللا عنننّ وإالّ قنند تص ن ّدن قلننيب  ،فقنند قننال النن ّ
أحب أن يدخل املدينة فليقرن البناب »  ،فقنال ّ « :أمنا منا ال يعلمنه هللا فنال يعلنم هللا أ ّن
اباا فمن ّ
ُْ
له شريكا وال وقيرا وال صاحبة وال ولدا وشرحه يف القرآن قل

__________________
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ِ

ِ ِ

ُِنُ ِ
ون ِ
اهلل بَِا ال ي ْعل ُم ( ، )1و ّأمنا منا لنيس عنند هللا فلنيس عنند ،ظلنم للعبناد  ،و ّأمنا منا لنيس هلل
أ نبئ
فليس له ض ّد وال ن ّد وال شبه وال مثل ».
مثّ قننال  :اي أاب ا سننن  ،منننكم أخننذ العلننم
قننال  :فوثننب عمننر وقبّننل مننا بننني عيننين علن ّني

علي هللّ عمر  ،فما بر النصراينّ ح ّ أسلم وحسن إسالمه (.)2
وإليكم يعود  ،ولو ال ّ
قننال أض عمننر بننن اخلطّنناب ابمنرأة قنند تعلّقننة برجننل مننن
[ ]27ومنهةةا  :وعننن أيب عبنند هللا
األنصار وكانة وا ،ومل تقدر على حيلة  ،فذهبة وأخنذت بيضنة فأخرجنة منهنا الصنفرة وصنبّة
البينناك علننى ثيااننا وبننني ف ننذيها  ،مثّ جنناءت إىل عمننر فقالننة  :اي أمننري املن منني  ،إ ّن هننذا الرجننل

ناري فجعن ننل
قن نند أخن ننذين يف موضن ننع كن ننذا وكن ننذا ففض ن ن ين  ،فقن ننال  :فهن ن ّنم عمن ننر أن يعاقن ننب األنصن ن ّ
فلمنا أكثنر
األنصاري بلف وأمري امل منني
جالس ويقول  :اي أمري امل منني  ،تثبّة يف أمنري ّ ،
ّ
 :اي أاب ا سن ما ترى؟
الف قال عمر ألمري امل منني
إىل بينناك علننى ثننوب امل نرأة وبننني ف ننذيها فا ّ مهننا أن تكننون احتالننة
فنظننر أمننري امل ن منني
فلما أض ابملاء أمنرهم فصنبّوا علنى
حار قد أغلي غليا شديدا » ففعلوا ّ ،
لذلّ قال  « :ائتوين مباء ّ
فلمنا عنرمل طعمنه
موضع البياك فاشتوى ذلّ البياك  ،فأخذ ،أمري امل منني
فألقا ،يف فيه ّ ،
ناري عقوبنة عمنر
ألقا ،من فينه مثّ أقبنل علنى املنرأة حن ّ أق ّنرت بنذلّ  ،ودفنع هللا ع ّنز وج ّنل منن األنص ّ
( .) 3

فلمنا أن
[ ]28ومنها  :ما روي عن أيب عبند هللا
قنال  « :أض عمنر ابمنرأة وقوجهنا شنين ّ ،
نادعى بنننو ،أ ّذننا فجننرت فتشنناهدوا عليهننا وأمننر عمننر اننا أن
واقعهننا مننات علننى بطنهننا فجنناءت بولنند فن ّ

علي
ترجم ّ
فمر اا ّ

حجة
عم رسول هللا  ،إ ّن يل ّ
فقالة  :اي ابن ّ

__________________
( )1يونس (.11 : )12
( « )2يار األنوار » .42 ، 212 : 42
( « )3الكننايف »  ، 423 : 2ابب الن نوادر  2 ،؛ « ننذيب األحكننام » ، 324 : 2
القضااي واألحكام ؛ « يار األنوار » .79 ، 323 : 42
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 55مننن ابب ال نزايدات يف

تزوجهننا
فقننال  « :هنناض ّ
حجتننّ »  ،فنندفعة إليننه كتننااب فق نرأ ،فقننال  « :هننذ ،امل نرأة تعلمكننم بيننوم ّ
ردوا املرأة ».
ويوم واقعها وكيف كان اعه هلا ّ ،
نيب معهننم فقننال  « :العبنوا » حن ّ إذا أهلنناهم
ّ
فلمننا كننان مننن الغنند دعننا بصننبيان أتنراب ودعننا ابلصن ّ

اللعننب فقننال هلننم  « :اجلسنوا » حن ّ إذا م ّكننوا صننا اننم  ،فقننام الصننبيان وقننام الغننالم فاتّكننأ علننى
فورثنه منن أبينه وجلند إخوتنه حن ّدا ن حن ّد املفن ي ن فقنال لنه عمنر  :كينف
راحتينه فندعا بنه عل ّني
صنعة؟ قال  « :عرفة ضعف الشين يف اتّكاء الغالم على راحتيه » (.)1
م ننن ا ب ننل
« أن رج ننال ق نند أقب ننل عل ننى عه نند عل ن ّني
[ ]29ومنه ةةا  :ع ننن أيب عب نند هللا

حاجا ومعه غالم له فأذنب فضربه موال ، ،فقال  :ما أننة منوالي بنل أ منوالك قنال  :فمنا قال ذا
ّ
ندو هللا فأذهننب بننّ إىل أمننري
يتواعنند ذا  ،وذا يتواعنند ذا ويقننول  :كمننا أنننة ح ن ّ ض الكوفننة اي عن ّ
امل منني.
فلما أتيا الكوفة أتيا أمري امل منني فقال الذي ضرب الغالم  :أصل ّ هللا إ ّن هذا غنالم يل وأننّه
ّ
علي وقال ا خنر  :هنو وهللا غنالم يل أرسنلين أيب معنه ليعلّمنين وأنّنه وثنب عل ّني
أذنب فضربته فوثب ّ
ي ّدعيين ليذهب مبايل  ،قال  :فأخذ هذا بلف وهذا بلف وذا يك ّذب هذا وذا يك ّذب هذا.
فلم ننا أص ننب أم ننري
قننال  :فق ننال  « :فانطلق ننا فتصننادقا يف ليل ننتكم ه ننذ ،وال جتي نناين إالّ ين ّنق » ّ ،
قننال لقنننف  « :اثقننب يف ا ننائ ثقبننني » قننال  :وكننان إذا أصننب ع ّقننب ح ن ّ تصننري
امل ن منني
الشننمس علننى رمن يسننبّ  ،فجنناء الننرجالن واجتمننع الننناس فقننالوا  :لقنند وردت علينننا قضننيّة مننا ورد
علينا مثلها ال هرج منها فقال هلما  « :قوما ف ّين لسنة أراكمنا تصندقان »  ،مثّ قنال ألحندمها « :
ادخل رأسّ يف هذا الثقب »  ،مثّ قال ل خر :

__________________
( « )1الكننايف »  424 : 7ن  ، 425ابب الن نوادر ،
ابب الزايدات يف القضااي واألحكام.

 7؛ « ننذيب األحكننام »  322 : 2ن ، 327
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 57مننن

عج ننل
« ادخ ننل رأس ننّ يف ه ننذا الثق ننب »  ،مثّ ق ننال  « :اي قن ننف عل ن ّني بس ننيف رس ننول هللا
ّ
بضننرب رقبننة العبنند منهمننا »  ،قننال  :فننأخرج الغننالم رأسننه مبننادرا ومكننث ا خننر يف الثقننب  ،فقننال
للغننالم  « :ألسننة تننزعم أننّنّ لسننة بعبنند؟ » فقننال  :بلننى  ،ولكنّننه ضنربين وقعنند علن ّني
علن ّني
فدفعه إليه (.)1
فقال  :فتوثّق له أمري امل منني
قننال  « :أض عمننر بننن
[ ]31ومنهةةا  :مننا روي عننن معاويننة بننن وهننب  ،عننن أيب عبنند هللا
قصنتها أ ّذنا كاننة يتيمنة عنند رجنل  ،وكنان
اخلطّاب ارية قد شهدوا عليها أ ّذا بغة  ،وكانة من ّ
يتزوجهنا قوجهنا  ،فندعة بنسنوة
الرجل كثريا ما يغيب عن أهله فشنبّة اليتيمنة  ،فت ّوفنة املنرأة أن ّ
فلما قندم قوجهنا منن غيبتنه رمنة املنرأة اليتيمنة ابلفاحشنة
ح ّ أمسكنها فأخذت عذر ا إبصبعها ّ ،
فأقامننة البيّنننة مننن جارا ننا الننيت سنناعدذا علننى ذلننّ  ،فرفننع ذلننّ إىل عمننر فلننم ينندر كيننف يقضنني
وقصنوا علينه
وأذهنب انا إلينه فنأتوا عليّنا
فيها؟ مثّ قال للرجل  :ائة عل ّني بنن أيب طالنب
ّ

القصة فقال المرأة الرجل  « :ألّ بيّنة أو برهنان؟ » قالنة  :يل شنهود  ،وهن الء جناراض يشنهدون
ّ
السيف من غمد ،فطر بني يديه وأمنر بك ّنل واحندة
علي
عليها مبا أقول  ،وأحضر ّن فأخرج ّ
فردهننا إىل
ننهن فأدخلننة بيتنا  ،مثّ دعننا امنرأة الرجننل فأدارهننا بكنل وجننه فأبنة أن تننزول عنن قوهلننا ّ ،
م ّ
البية الذي كانة فيه  ،ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه مثّ قال  « :تعنرفيين أ عل ّني بنن أيب

وهننذا سننيفي  ،وقنند قالننة امنرأة الرجنل مننا قالننة ورجعننة إىل ا ن ّنق فأعطيتهننا األمننان ،
طالنب
وإن مل تص ن ّدقيين ألم ن ّن السننيف منننّ » فالتفتننة إىل عمننر فقالننة  :اي أمننري امل ن منني األمننان علننى
 « :فاصندقي » فقالنة  :ال وهللا إالّ أ ّذنا رأت ناال وهي نة ف افنة
علي
الصدق  ،فقال هلا ّ
فافتضتها إبصبعها.
فساد قوجها فسقتها املسكر ودعتنا فأمسكناها ّ
النيب
فقال
 « :هللا أكف أ ّأول من ّفرق بني الشهود إالّ دانيال ّ

__________________
( « )1يار األنوار » ، 321 : 42
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ألزمهن
»و ّ

زمهن يعا العقر وجعل عقرهنا أربعمائنة درهنم  ،وأمنر املنرأة أن تنفنى منن
علي
ح ّد القاذمل وال ّ
ّ
فقننال  « :إ ّن دانيننال كننان يتيمننا ال ّأم
وقوجننه ا اريننة وسنناق عنننه علن ّني
قوجهننا ويطلّقهننا قوجهننا ّ
ضمته فربّتنه  ،وإ ّن ملكنا منن ملنوك بنين إسنرائيل
له وال أب  ،وإ ّن امرأة من بين إسرائيل عجوقا كبرية ّ
كننان لننه قاضننيان وكننان هلمننا صننديق وكننان رجننال صننا ا  ،وكانننة لننه ام نرأة ايّننة  ،وكننان ض امللننّ
في ّدثننه فاحتنناج امللننّ إىل رجننل يبعثننه يف بعننض أمننور ، ،فقننال للقاضننيني  :اختننارا رجننال أرسننله يف
فوجهننه امللننّ فقننال الرجننل للقاضننيني  :أوصننيكما ابم نرأض خ نريا ،
بعننض أمننوري  ،فقنناال  :فننالن ّ ،
فقاال  :نعم  ،ف رج الرجل فكان القاضنيان تينان ابب الصنديق فعشنقا امرأتنه فراوداهنا عنن نفسنها

فأبننة  ،فقنناال هلننا  :وهللا ل ن ن مل تفعلنني لنشننهد ّن عليننّ عننند امللننّ ابلننزن  ،مثّ لنر نّننّ فقالننة :
افعال  ،ما أحببتما.
غمنه ،
فأتيا امللّ فأخفا ،وشهدا عند ،أ ّذا بغة  ،فدخل امللّ من ذلّ أمر عظيم واشت ّد انا ّ

وكننان اننا معجبننا  ،فقننال هلمننا  :إ ّن قولكمننا مقبننول ولكننن ار وهننا بعنند ثالثننة ّأايم  ،و دى يف البلنند
الننذي هننو فيننه  :احضننروا قتننل فالنننة العابنندة ف ّذننا قنند بغننة  ،وإ ّن القاضننيني قنند شننهدا عليهننا بننذلّ
وأكثننر الننناس يف ذلننّ  ،وقننال امللننّ لننوقير : ،مننا عننندك يف هننذ ،ا يلننة؟ فقننال  :مننا عننندي يف ذلننّ
من شيء.
ف ننرج الننوقير اليننوم الثالننث وهننو آخننر ّأايمهننا  ،فن ذا هننو بغلمننان عنراة يلعبننون وفننيهم دانيننال
 « :اي معشنر الصننبيان تعننالوا حن ّ أكنون أ امللننّ  ،وتكننون أنننة
وهنو ال يعرفننه فقننال دانيننال
فالنننة العابنندة  ،ويكننون فننالن وفننالن القاضننيني الشنناهدين عليهننا  ،مثّ ننع ت نرااب وجعننل سننيفا مننن

قصب وقال للصبيان  :خذوا بيد هذا فن ّ و ،إىل مكان كنذا وكنذا  ،مثّ دعنا أبحندمها فقنال لنه  :قنل
ح ّقا ف نّّ إن مل تقل ح ّقا قتلتّ  ،مب تشهد؟ والوقير قائم يسنمع وينظنر  ،فقنال  :أشنهد أ ّذنا بغنة
 ،فقال  :م ؟ قال  :يوم كذا وكذا  ،قال  :منع منن؟ قنال  :منع فنالن بنن فنالن  ،قنال  :أينن؟ قنال
ردو ،إىل مكانه.
 :موضع كذا وكذا قال ّ :
وجاءوا اب خر  ،فقال له  :مب تشهد؟ قال  :أشهد أ ّذا بغة  ،قال  :م ؟ قال  :يوم كذا
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وكننذا قننال  :مننع مننن؟ قننال  :فننالن بننن فننالن  ،قننال  :وأيننن؟ قننال  :موضننع كننذا وكننذا  ،ف ننالف
 :هللا أكننف شننهدا بننزور اي فننالن د يف الننناس  :إّّنننا شننهدا علننى فالنننة
صنناحبه فقننال دانيننال
بننزور فاحضننروا قتلهمننا  ،فننذهب الننوقير إىل امللننّ مبننادرا فننأخف ،اخلننف  ،فبعننث امللننّ إىل القاضننيني
فاختلفا كما اختلف الغالمان  ،فنادى امللّ يف الناس فأمر بقتلهما وبصلبهما » (.)1
رأى حيّة تقصد ،وهنو
[ ]31ومنها  :ما روي عن أنس  ،عن عمر بن اخلطّاب  ،أ ّن عليّا
يف مهد ، ،وقد ش ّدت يدا ،يف حال صنغر ، ،ف ّنول نفسنه وأخنرج يند ،وأخنذ بيميننه عنقهنا وغمزهنا
فلمننا رأت ذلننّ ّأمننه دت واسننتغاثة
غمننزة ح ن ّ أدخننل أصننابعه فيهننا  ،وأمسننكها ح ن ّ ماتننة ّ ،
فاجتمع ا شم  ،مثّ قالة  :كأنّّ حيدرة .حيدرة  :اللّبوة إذا غضبة من قبل أذى أوالدها (.)2
مننن ص ن ّفني
[ ]32ومنه ةةا  :مننا روي عننن ّم نند بننن ا نفيّننة قننال  :ملننا رج ننع أمننري امل ن منني
ّ
وسقى القوم من املاء اليت ةة الص رة اليت قلبها أراد ليقعد اجته  ،فقنال بعنض مننافقي عسنكر،

النيب ألخف أص ايب بكذبه.
 :سومل أنظر إىل سوأته وإىل ما هرج منه ف نّه ي ّدعي مرتبة ّ
لقنننف  « :اي قنننف  ،اذهننب إىل تلننّ الشننجرة وإىل الننيت تقابلهننا ن وكننان بينهمننا
فقننال علن ّني
وصي ّمند مركمنا أن تتالصنقا » فقنال قننف  :اي أمنري املن منني  ،أو
أكثر من فرسن ن فنادمها  :إ ّن ّ
يبلغهما صوض؟
 « :إ ّن الننذي يبلننغ بصننر عينننّ السننماء وبينننّ وبينهمننا مسننرية مخسننمائة عننام
قننال علن ّني
سننيبلّغهما صننوتّ »  ،فننذهب قنننف فنننادى فسننعة إحنندامها إىل األخننرى سننعي املت ننابّني  ،طالننة
انضما  ،فقال قوم من
غيبة أحدمها عن ا خر واشت ّد إليه شوقه و ّ
__________________
( « )1ي ننار األنن نوار »  329 : 42ن ، 311
ذيب األحكام »  321 : 2ن .59 ، 312
( « )2يار األنوار » .275 : 41

 13نق ننال ع ننن « الك ننايف »  ، 425 : 7ابب الن ن نوادر ،
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9؛«

عمننه مننا ذلننّ رسننول هللا وال
منننافقي العسننكر  :إ ّن عليّننا يضنناهي يف س ن ر ،رسننول هللا
ابننن ّ
هننذا إمننام وإّّنننا مهننا سنناحران  ،لكنّننا سننندور مننن خلفننه لننظننر إىل عورتننه ومننا هننرج منننه  ،فأوصننل هللا
من قبلهم  ،فقال جهرا  « :اي قننف  ،إ ّن املننافقني أرادوا مكايندة
علي
ّ
عز ّ
وجل ذلّ إىل أذن ّ
وظنّوا أنّه ال إتنع منه إالّ ابلشنجرتني  ،فنارجع إليهمنا يعنين الشنجرتني فقنل
وصي رسول هللا
ّ
مركمننا أن تعننودا إىل مكانكمننا » ففعننل مننا أمننر ،بننه  ،فانقلعتننا
هلمننا  :إ ّن وصن ّني رسننول هللا
كل واحدة تفارق األخرى كهزإة ا بان من الشجان البطل.
وعدت ّ
فلما رفنع ثوبنه
علي
ورفع ثوبه ليقعد وقد مضى من املنافقني اعة لينظروا إليه ّ ،
مثّ ذهب ّ
أعمى هللا أبصارهم فلنم يبصنروا شني ا  ،فولّنوا عننه وجنوههم فأبصنروا كمنا كنانوا يبصنرون  ،فنظنروا إىل
جهتننه فعم نوا فمننا قال نوا ينظننرون إىل جهتننه فيعمننون ويصننرفون عنننه وجننوههم فيبصننرون  ،إىل أن فننر
وقام ورجنع  ،وذلنّ مثنانون م ّنرة منن ك ّنل واحند  ،مثّ ذهبنوا ينظنرون منا خنرج عننه فناعتقلوا
علي
ّ
يف مواضننعهم فلننم يقنندروا أن يروهننا ف ن ذا انصننرفوا أمكنننهم االنص نرامل أصنناام ذلننّ مائننة من ّنرة  ،ح ن ّ
نننودي فننيهم ابلرحيننل فرحلنوا ومننا وصننلوا إىل مننا أرادوا مننن ذلننّ  ،ومل يننزدهم ذلننّ إالّ عتن ّنوا وطغيننا
وماداي يف كفرهم وعنادهم  ،فقال بعضهم لبعض  :انظروا إىل هذا العجب من هذ ،آايتنه ومعجزاتنه
 ،يعجز عن معاوية وعمر ويزيد فنظروا فأوصل هللا ذلّ من قبلهم إىل أذنه.

 « :اي مالئكننة ائتننوين مبعاويننة وعمننر ويزينند »  ،فنظننروا يف اهل نواء ف ن ذا مالئكننة
فقننال علن ّني
كأ ّذم السودان قد علق ك ّنل واحند مننهم بواحند فنأنزلوهم إىل حضنرته  ،فن ذا أحندهم معاوينة وا خنر
 « :تعننالوا فننانظروا إلننيهم أمننا لننو شن ة لقتلننتهم ولكن ّنين أنظننرهم
عمننر وا خننر يزينند فقننال علن ّني

ذل ،
وجل إبليس إىل الوقة املعلوم  ،إ ّن الذي ترونه بصناحبكم لنيس مبعجنز وال ّ
كما أنظر هللا ّ
عز ّ
ولكنّننه نننة مننن هللا عن ّنز وجن ّنل ينظننر كيننف تعملننون  ،ول ن ن طعنننتم علننى علن ّني فلقنند طعننن الكننافرون
رب العاملني ».
واملنافقون قبلكم على رسول ّ
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فقننال  « :إ ّن مننن طننامل ملكننوت السننماوات وا نننان يف ليلننة ورجننع كيننف بتنناج إىل أن يهننرب
ويدخل النار و ض إىل املدينة من م ّكة يف أحد عشر يومنا  ،وإّّننا هنو منن هللا إذا شناء أراكنم القندرة
حجت ننه
لتعرف نوا ص نندق أنبي نناء هللا وإذا ش نناء امت نننكم مب ننا تكره ننون ؛ لينظ ننر كي ننف تعمل ننون وليظه ننر ّ

عليكم » (.)1

يطالبننه مب نرياث
ناري قننال  :جنناء العبّنناس إىل علن ّني
[ ]33ومنهةةا  :مننا روي عننن جننابر األنصن ّ
فقال له  « :منا كنان لرسنول هللا شنيء ينورث إالّ بغلتنه دلندل وسنيفه ذو الفقنار ودرعنه
النيب
ّ
وعمامته الس اب وأ أرأب بّ أن تطالب مبا ليس لّ » فقال  :ال بن ّد منن ذلنّ  ،وأ أح ّنق وأ

ومعه الناس ح ّ دخل املسجد.
عمه ووارثه دون الناس كلّهم  ،فنهض أمري امل منني
ّ
مثّ أمننر إحضننار النندرن والعمامننة والسننيف والبغلننة فأحضننر فقننال للعبّنناس  « :اي عن ّنم  ،إن أطقننة
النهنوك بشننيء منهننا فجميعننه لنّ  ،فن ّن منرياث األنبينناء ألوصنيائهم دون العننامل وألوالدهننم  ،فن ن مل

النندرن بينند ،وألقننى عليننه
تطنق النهننوك فننال حن ّنق لننّ فيننه » قننال  :نعننم  ،فألبسننه أمننري املن منني
العمامة والسيف  ،مثّ قال  « :اذنض ابلسنيف والعمامنة اي ع ّنم » فلنم يطنق النهنوك فأخنذ السنيف
» فننأراد النهننوك فلننم يقنندر علننى ذلننّ
منننه وقننال لننه  « :اذننض ابلعمامننة ف ننّنه آيننة مننن نبيّنننا
وبقي مت ّريا.

ندي فن ن أطقننة ركواننا فاركبهننا » ،
مثّ قننال لننه  « :اي عن ّنم  ،وهننذ ،البغلننة ابلبنناب يل ّ
خاصننة ولولن ّ
 ،خندعّ عل ّني فيمنا كننة فينه  ،فنال ختندن
ف رج ومعه عدوي فقال لنه  :اي ع ّنم رسنول هللا
َّ ِ ُ ْ ُ
ك َّ
الِاوات
الس
نفسّ يف البغلة إذا وضعة رجلّ يف الركاب فاذكر هللا وس ّنم واقنرأ َإن اهلل يِ َس
َ
ِْ

ِ

ِواَ ْر ِض أ ْن ِ ُزوال (.)2
فلما نظرت البغلة إليه مقبال مع العبّاس نفرت وصاحة صياحا ما مسعنا،
قال ّ :
__________________
( « )1التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري »  125 :ن .121
( )2فاطر (.41 : )35
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منها ق ّ  ،فوقع العبّاس مغشيّا عليه واجتمع النناس وأمنر إبمسناكها فلنم يقندر عليهنا  ،مثّ دعنا علني
البغلننة ابسننم مننا مسعنننا ،فجنناءت خاضننعة ذليلننة فوضننع رجلننه يف الركنناب ووثننب عليهننا فاسننتوى
فأمرمهننا بننذلّ  ،مثّ لننبس علن ّني النندرن
عليهننا راكبننا  ،فاسننتدعى أن يركننب ا سننن وا سننني
ريب ليبلوين أأشنكر أ
والعمامة والسيف وركبها وسار عليها إىل منزله وهو يقول  « :هذا من فضل ّ
ومها أم تكفر أنة اي فالن؟ » (.)1
فقلنة  :اي
الفارسي قال  :كنّا مع موال أمري امل منني
[ ]34ومنها  :ما روي عن سلمان
ّ
 « :أفعننل إن ش نناء هللا تعنناىل ع ن ّنز
نب أن أرى مننن معجزاتننّ ش ني ا  ،قننال
أمننري امل ن منني  ،أح ن ّ

إيل وةتننه فننرس أدهننم وعليننه قبنناء أبننيض وقلنسننوة بيضنناء  ،مثّ
وجن ّنل » مثّ قننام ودخننل منزلننه مثّ خننرج ّ
 « :اركننب اي
إيل ذلننّ الفننرس »  ،فننأخرج فرسننا آخننر أدهننم فقننال
دى  « :اي قنننف  ،أخننرج ّ
عبنند هللا » قننال سننلمان  :فركبتننه فن ذا لننه جناحننان ملتصننقان إىل جنبننه قننال  :فصننا بننه اإلمننام
فتعلّننق يف اهل نواء فكنننة أمسننع حفيننف أجن ننة املالئكننة وتسننبي ها ةننة العننر  ،مثّ خطننو علننى
ساحل ير عجاج مغطم األمواج  ،فنظر إليه اإلمام شزرا فسكن الب نر منن غلياننه  ،فقلنة لنه :
اي موالي  ،أسكن الب ر من غليانه من نظرك إليه؟ فقال  :صلوات هللا علينه وآلنه  « :اي سنلمان ،
خشي أن آمر فيه أبمر ».

مثّ قبض أمري امل منني على يندي وسنار علنى وجنه املناء والفرسنان تتبعانننا ال يقودمهنا أحند فنو هللا
ما أبلّة أقدامنا وال حوافر اخليل.
قننال سننلمان  :فعننف ذلننّ الب ننر ورفعنننا إىل جزيننرة كثننرية األشننجار واألمثننار واألطيننار واألذننار ،
بقضننيب كننان يف ينند ،فانش ن ّقة وخرجننة منهننا
فهزهننا
وإذا شننجرة عظيمننة بننال صنندن وال قهننر ّ
 « :ادن منهنا واشنرب
قة طوهلا مثنانون ذراعنا وعرضنها أربعنون ذراعنا وخلفهنا قلنوص  ،فقنال
مننن لبنهننا »  ،قننال سننلمان  :فنندنوت منهننا وشنربة حن ّ رويننة  ،وكننان لبنهننا أعننذب مننن الشننهد ،
 « :هذا
وألني من الزبد وقد اكتفية قال
__________________
( « )1مناقب آل أيب طالب » .323 : 2
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 « :ترينند أن أريننّ مننا هننو أحسننن منننه؟

حسننن اي سننلمان؟ » فقلننة  :مننوالي حسننن  ،فقننال
» فقلة  :نعم اي أمري امل منني.
 « :اخرجني اي حسنناء » قنال  :ف رجنة قنة
قال سلمان  :فنادى موالي أمنري املن منني

طوهلننا عشننرون ومائننة ذران وعرضننها سننتّون ذراعننا ورأسننها مننن الينناقوت األاننر وصنندرها مننن العنننف
األشننهب وقوائمهننا مننن الزبرجنند األخضننر وقمامهننا مننن الينناقوت األصننفر و نبهننا األإننن مننن الننذهب
 « :هننذا لننّ ولسننائر الشننيعة
الفضننة وعرضننها مننن الل لن الرطننب  ،فقننال
وجنبهننا األيسننر مننن ّ
من أوليائي ».
 « :ارجعي إىل الصن رة » ورجعنة منن الوقنة وسنار يب يف تلنّ ا زينرة حن ّ ورد
مثّ قال
يب إىل شجرة عظيمة عليها طعام يفو منه رائ نة املسنّ  ،فن ذا هني بطنائر يف صنورة النسنر العظنيم
ورجنع إىل موضنعه  ،فقلنة  :اي أمنري املن منني
 ،قال سلمان  :فوثنب ذلنّ الطنائر فسنلّم علينه

 ،مننا هننذ ،املائنندة؟ فقننال صننلوات هللا عليننه  « :هننذ ،منسننوبة يف هننذا املكننان للشننيعة مننن امل نوايل إىل
يوم القيامة »  ،فقلة  :ما هذا الطائر؟
قال صلوات هللا عليه  « :ملّ موّكل اا إىل يوم القيامة »  ،فقلة  :وحد ،اي سيّدي؟
مرة ».
كل يوم ّ
فقال صلوات هللا عليه  « :جيتاق به اخلضر صلوات هللا عليه يف ّ

مثّ قننبض صننلوات هللا عليننه علننى ينندي وسننار إىل يننر ن فعننف  ،وإذا جزيننرة عظيمننة فيهننا قصننر
فضنة بيضناء وشنرفها منن عقينق أصنفر  ،وعلنى ك ّنل ركنن منن القصنر سنبعون
لبنة من ذهب ولبنة من ّ
صن ّفا مننن املالئكننة فننأتوا وسنلّموا  ،مثّ أذن هلننم فرجعنوا إىل مواضننعهم قننال سننلمان مثّ دخننل أمننري

إشني فينه
القصر ف ذا أشنجار وأذنار وأمثنار وأطينار وألنوان النبنات فجعنل اإلمنام
امل منني
علننى بركننة كانننة يف البسننتان  ،مثّ صننعد إىل قصننر فن ذا كرسن ّني
حن ّ وصننل إىل آخننر ، ،فوقننف
وأشرفنا على القصر ف ذا ير أسنود ويغطمن أمواجنه كا بنال
من الذهب األار فجلس عليه
الراسيات  ،فنظر صلوات هللا شنزرا فسنكن منن غلياننه حن ّ كاننة كاملنذنب  ،فقلنة  :اي سنيّدي ،
سكن الب ر من غليانه من نظرك إليه فقال صلوات هللا عليه  « :خشي أن
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أي ير هذا؟ » فقلة  :ال اي سيّدي.
آمر فيه أبمر  ،تدري اي سلمان ّ
فقال صلوات هللا عليه  « :هذا الذي غرق فيه فرعون ومل  ،املذنبة  ،الها جننا جفائينل  ،مثّ
قجهننا يف هننذا الب ننر فهننو يهننوي ال يبلننغ ق نرار ،إىل يننوم القيامننة »  ،فقلننة  :اي أمننري امل ن منني  ،هننل
ّ

سننر فرس ن ني؟ فقننال ص ننلوات هللا عليننه  « :اي سننلمان  ،لقنند س ننرت مخسننني ألننف فرس ننن ودرت
مرات »  ،فقلة  :اي سيّدي  ،وكيف هذا؟
حول الدنيا عشر ّ
نأن يتع ن ّذر
قننال  « :إذا كننان ذو الق نرنني طننامل شننرقها وغراننا وبلننغ إىل س ن ّد جننوج ومننأجوج فن ّ
عز وج ّنل حينث يقنول
رب العاملني؟ » اي سلمان  ،أما قرأت قول هللا ّ
علي وأ أمري امل منني وخليفة ّ
ّ
ُ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ ِ ُ َّ ِ ْ ِ
ُ
ْ
ِ
الول
ب فم يظ َهر لَع غي َب َه أحدا َإال َ َ ار ىض ََ رس ٍ
اعلَم الغي َ

فقلنة  :بلنى اي أمنري
:
 « :أ ذلنّ املرتضنى منن الرسنول النذي أظهنر ،هللا ع ّنز وج ّنل علنى غيبنه  ،أ
امل منني  ،فقال
 :فسنمعة
هون هللا عل ّني الشندائد فطنوي لنه البعيند »  ،قنال سنلمان
العامل الرّابين  ،أ الذي ّ
صننائ ا يصنني يف السننماء  ،أمسننع الصننوت وال أرى الش ن ص وهننو يقننول  :صنندقة صنندقة أنننة
الصادق املص ّدق صلوات هللا عليّ.
قننال  :مثّ ذننض صننلوات هللا عليننه فركننب الفننرس فركبننة معننه  ،وصننا امننا فطننارا يف اهل نواء  ،مثّ
يل  « :اي
خط ننو عل ننى ابب الكوف ننة ه ننذا كلّننه وق نند مض ننى م ننن اللي ننل ث ننالث س نناعات فق ننال
() 1

س ننلمان  ،الوي ننل ك ن ّنل الوي ننل مل ننن ال يعرفن ننا ح ن ّنق معرفتن ننا وأنك ننر معرفتن ننا وواليتن ننا  ،أّإ ننا أفض ننل ّم نند
 « :فهننذا آص ننف بننن برخي ننا
مثّ قننال
أم سننليمان ؟ » قلننة  :بننل ّمنند
ق نندر أن بم ننل ع ننر بلق ننيس م ننن ف ننارس بطرف ننة ع ننني وعن نند ،عل ننم م ننن الكت نناب وال أفع ننل أ ذل ننّ

وعندي مائة كتاب وأربعة وعشرون كتااب؟ » ا ديث (.)2
__________________
( )1ا ّن ( 22 : )72ن .27
( « )2يار األنوار »  52 : 42ن  53و  339 : 54ن .341
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إذ دخننل
[ ]35ومنهةةا  :عننن األصننبغ بننن نباتننة قننال  :كنننة يومننا مننع مننوال أمننري املن منني
عليه نفر من أص ابه  ،منهم أبو موسى األشعري وعبد هللا بن مسعود وأننس بنن مالنّ وأبنو هرينرة
 ،أر شن نني ا من ننن
واملغن ننرية بن ننن شن ننعبة وحذيفن ننة بن ننن اليمن ننان وغن ننريهم فقن ننالوا  :اي أمن ننري امل ن ن منني
 « :قوموا إىل اسنم هللا وبركاتنه »  ،قنال  :فقمننا معهنم
خصّ هللا اا إىل قوله
معجزاتّ اليت ّ
ح ّ أتى اب بّانة ومل يكن يف ذلّ املوضع ماء  ،قنال  :فنظنر فن ذا روضنة خضنراء ذات مناء  ،وإذا
يف الروض ننة غ نندران  ،ويف الغ نندران حيت ننان  ،فقلن ننا  :وهللا إ ّذ ننا لدالل ننة اإلمام ننة ف ننأر غريه ننا اي أم ننري
 ،وإالّ فقند أدركننا بعنض منا أرد فقنال صنلوات هللا علينه  « :حسنيب هللا ونعنم الوكينل
امل منني

ندر والينناقوت وا نواهر وأبوااننا مننن
»  ،مثّ أشننار بينند ،العليننا هننو ا بّانننة فن ذا قصننور كثننرية مكلّلننة ابلن ّ
الزبرجد األخضر ف ذا يف القصور حور وغلمان وأذار وأشجار وطيور ونبات كثنري  ،فبقيننا مت ّنريين
متعجبني وإذا وصائف وجوار وولدان وغلمان كالل ل املكنون.
ّ
فقالوا  :اي أمري امل منني  ،لقد اشت ّد شنوقنا إلينّ وإىل شنيعتّ وأوليائنّ فأومنأ إلنيهم ابلسنكوت
 ،مثّ ركنض األرك برجلننه صننلوات هللا عليننه فانفلقنة األرك عننن منننف مننن ايقنوت أاننر فننارتقى إليننه
فغمضنننا
 ،مثّ قننال
ف منند هللا وأث ن عليننه وص نلّى علننى نبيّننه
غمضننوا أعينننكم » ّ ،
ّ «:
أعيننننا فسننمعنا حفيننف أجن ننة املالئكننة ابلتسننبي والتهليننل والت مينند والتعظننيم والتقننديس  ،مثّ قنناموا
رب العناملني صنلوات هللا علينّ  ،فقنال
بني يديه قالوا  :مر أبمنرك اي أمنري املن منني
 ،وخليفنة ّ
ريب  ،آتوين الساعة إببليس األابلسة وفرعون الفراعنة ».
صلوات هللا عليه  « :اي مالئكة ّ
قننال  :فننو هللا مننا كننان أبسننرن مننن طرفننة عننني حن ّ أحضننرو ،عننند ، ،فقننال صننلوات هللا عليننه « :

ارفعوا أعينكم »  ،قال  :فرفعنا أعيننا وهن ال نستطيع أن ننظر إليه من شعان ننور املالئكنة  ،فقلننا
 :اي أمننري املن منني  ،هللا هللا يف أبصننار فمننا ننظننر شنني ا البتّننة  ،ومسعنننا صلصننلة السالسننل واصننطكاك
األغننالل  ،وهبّننة ري ن عظيمننة  ،فقالننة املالئكننة  :اي خليفننة هللا  ،قد امللعننون لعنننة وضنناعف عليننه
العذاب  ،فقلنا  :اي أمري امل منني  ،هللا هللا
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فلمننا جن ّنر ،بننني يديننه قننام
يف أبصنار ومسننامعنا  ،فننو هللا مننا يقنندر علننى احتمننال هننذا السن ّنر والقنندرة ّ ،
وا ويال ،من اج ائي عليهم  ،مثّ قنال  :اي سنيّدي ارانين
وقال  :وا ويال ،من ظلم آل ّمد
 « :ال راننّ هللا وال غفننر لننّ أيّهننا الننرجس النننجس
فن ّين ال أحتمننل هننذا العننذاب  ،فقننال
اخلبيث امل بث الشيطان ».
مثّ التفننة إلينننا وقننال صننلوات هللا عليننه  « :أنننتم تعرفننون هننذا ابمسننه وحسننبه؟ » قلنننا  :ال اي أمننري
امل منني  ،فقنال صنلوات هللا علينه  « :سنلو ،حن ّ هنفكم منن هنو؟ » فقنالوا  :منن أننة؟ فقنال  :أ
وخليفنة
األمة  ،أ الذي ج ندت سنيّدي ومنوالي أمنري املن منني
إبليس األابلسة وفرعون هذّ ،

رب العاملني وأنكرت آايته ومعجزاته.
ّ
فغمضنننا أعيننننا فننتكلّم صننلوات هللا
مثّ قننال أمننري امل ن منني
غمض نوا أعينننكم » ّ ،
 « :اي قننوم ّ
عليه بكالم أخفى ف ذا هن يف املوضع الذي كنّا فيه ال قصور وال ماء وال غدران وال أشجار.

 :والننذي أكننرمين مبننا رأيننة مننن تلننّ النندالئل واملعج نزات مننا تفن ّنرق
قننال األصننبغ بننن نباتننة
 « :إ ّن
القوم ح ّ ار بوا وش ّكوا  ،وقنال بعضنهم  :سن ر وكهاننة وإفنّ  ،فقنال أمنري املن منني
بننين إس نرائيل مل يعنناقبوا ومل إس ن وا إالّ بعنند مننا سننألوا ا ايت والنندالالت فقنند حلّننة عقوبننة هللا اننم
إين أيقن ننة أ ّن
وا ن حلّ ننة لعن ننة هللا ف ننيكم وعقوبت ننه عل ننيكم »  ،ق ننال األص ننبغ ب ننن نبات ننة
ّ :
العقوبة حلّة بتكذيبهم الدالالت واملعجزات (.)1
جالسنا مبسنجد
عمار بن ايسر قال  :كنة عنند أمنري املن منني
[ ]36ومنها  :ما روي عن ّ
الكوفة ومل يكن سواي أحدا فينه وإذ هنو يقنول  « :صن ّدقيه صن ّدقيه »  ،فالتفنة إيننا واناال فلنم أر

كأين بّ تقول  :مل ينتكلّم عل ّني »  ،فقلنة  :هنو
عمار ّ ،
أحدا  ،فبقية ّ
متعجبا  ،فقال يل  « :اي ّ
 ،فقن ننال  « :ارف ننع رأسن ننّ »  ،فرفع ننة رأسن نني وإذا أ يمن ننامتني ،
ك ننذلّ اي أمن ننري امل ن ن منني
عمار  ،أتدري ما تقول إحدامها ل خرى؟ »
يتجاوابن  ،فقال يل  « :اي ّ
__________________
( « )1يار األنوار »  53 : 42ن .55
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فقل ننة  :ال وعيش ننّ اي أم ننري املن ن منني  ،ق ننال  « :تق ننول األنث ننى لل ننذكر أن ننة اس ننتبدلة يب غ ننريك
وهجنرتين وأخننذت سنواي وهننو بلنف هلننا  ،ويقننول  :مننا فعلننة ذلنّ  ،وهنني تقننول  :مننا أصن ّدقّ ،
فهمنة أن
فقال هلا ّ :
وحق هذا القاعد يف هذا ا امع ما اسنتبدلة بنّ سنواك وال أخنذت غنريك ّ ،

عمننار  :اي أمننري امل ن منني  ،مننا علمننة أحنندا يعلننم
تك ّذبننه  ،فقلننة هلننا  :ص ن ّدقيه ص ن ّدقيه »  ،قننال ّ
عمن ننار  ،وهللا إ ّن سن ننليمان بن ننن داود
منطن ننق الطن ننري إالّ سن ننليمان بن ننن داود
 ،فقن ننال لن ننه  « :اي ّ
سأل هللا تعاىل بنا أهل البية ح ّ علّم منطق الطري » (.)1
[ ]37ومنهةةا  :مننا روي أننّنه كننان ملننّ املوصننل شن ص يقننال لننه  :أانند بننن انندون بننن ا ننارث

نج ،
العدوي كان شديد العناد وكثري البغض ملوال أمري امل منني
 ،فأراد بعض أهل املوصنل ا ّ
فجنناء إليننه ّ
يودعننه  ،فقننال ّ :
نج فن ن كننان لننّ حاجننة تعن ّنرفين حن ّ
إين قنند عزمننة علننى اخلننروج إىل ا ن ّ
مهمننة وهنني سننهلة عليننّ  ،فقننال لننه  :مننرين اننا حن ّ أفعلهننا ،
أقضننيها لننّ؟ فقننال  :إ ّن يل حاجننة ّ

ف اطبننه ع ّنين وقننل  :اي رسنول هللا  ،مننا
نيب
فقنال  :إذا قضننية ا ّ
نج ووردت املدينننة وقرت الن ّ
تزوجنه اببنتنّ عظنم بطننه أو دقّنة سناقه أو صنلعة رأسنه
أعجبّ من عل ّني بنن أيب طالنب
حن ّ ّ
فلما ورد املديننة وقضنى حوائجنه أنسني تلنّ الوصنيّة فنرأى
وحلّفه وعزم عليه أن يبلّغه هذا الكالم ّ ،
يف منامنه  ،فقنال لنه  « :أال تبلنغ وصنيّة فنالن إلينّ »  ،فانتبنه ومشنى لوقتنه إىل
أمنري املن منني
مبا أمر ،ذلّ الرجل به.
النيب
القف املق ّدس وخاطب ّ
وإاي ،إىل منننزل ذلننّ الرجننل وفننت األب نواب
مثّ م ف نرأى أمننري امل ن منني
فأخننذ ،ومشننى هننو ّ
مثّ مس ن املديننة مبل فننة كانننة عليننه مثّ جنناء إىل سننقف ابب النندار فرفعننه
وأخننذ مديننة فذيننه

ناج منزعجننا مننن ذلننّ وكتننب صننورة املنننام هننو وأص ن ابه
بينند ،ووضننع املديننة ةتننه وخننرج  ،فانتبننه ا ن ّ
وتعجننب أهننل املوصننل مننن
وانتبنه سننلطان املوصننل يف تلننّ الليلننة وأخننذ ا نريان واملشننتبهني ورمنناهم ّ ،
قتله حيث ال جيدوا نقبا
__________________
( )1املصدر السابق .52 : 42
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وال تسلّقا على حائ وال اباب مفتوحا وال قفال  ،وبقي السلطان مت ّريا يف أمنر ،منا يندري منا يصننع
يف قضيّته  ،ف ّن ورود أحد من اخلارج متع ّذر مع هذ ،العالمنات ومل يسنرق منن الندار شنيء البتّنة ومل
اج من م ّكة فلقي ا ريان ابلسنجن فسنأل عنن ذلنّ ،
تزل ا ريان وغريهم يف السجن إىل أن ورد ا ّ
فقيل  :إ ّن يف الليلة الفالنية وجدوا فال مذبوحا يف دار ،ومل يعنرمل قاتلنه  ،فف ّكنر وقنال ألصن ابه :
أخرجوا صورة املنام ف ذا هي ليلة القتل  ،مثّ مشى هو والنناس أب عهنم إىل دار املقتنول فنأمر إبخنراج
نردم ( )1فرفننع فوجنند الس ن ّكني ةتننه
املل فننة وأخننفهم ابلنندم فيهننا فوجنندوها كمننا قننال  ،مثّ أمننر برفننع املن ّ
فعرفوا صدق منامه وأفرج عن احملبوسني ورجع أهلنه إىل اإلإنان وكنان ذلنّ منن ألطنامل هللا تعناىل يف

ذريّته (.)2
ّ
حق ّ

[ ]38ومنه ةةا  :م ننا روي أنّننه ك ننان يف ا لّننة ش ن ص م ننن أه ننل ال نندين والص ننال  ،م ننالقم ل ننتالوة
الكتاب العزيز  ،فر ه ا ّن فكانة وض ا جنارة منن اخلنزائن والنرواقن املسندودة وأ نّوا علينه ابلنرجم

يقصننر يف طلننب الع نزائم والتعاويننذ
وأضننجرو ،وشنناهدت أ املواضننع الننيت كننان ض الننرجم اننا  ،ومل ّ
ووضنعها يف منزلنه وقراء نا فينه ومل ينقطنع عننه النرجم من ّدة  ،ف طنر ببالنه أنّنه دخنل ووقنف علننى ابب
البية الذي كان ض الرجم منه ف اطبهم وهو ال ينراهم وقنال  :وهللا لن ن مل تنتهنوا ع ّنين ألشنكونّكم
 ،فانقطع عنه الرجم يف ا ال ومل يعد إليه (.)3
علي بن أيب طالب
إىل أمري امل منني ّ
صنعد علننى املننف يومنا يف البصنرة بعند الظفنر أبهلهننا
[ ]39ومنهةا  :قينل  :إ ّن أمنري املن منني
عمننه وقوج ابنتننه
نيب الراننة وابننن ّ
وقننال  « :أقننول قننوال ال يقولننه أحنند غننريي إالّ كننان كننافرا  :أ أخننو نن ّ
وأبو سبطيه »  ،فقام إليه رجل من أهل البصرة وقال  :أ أقنول مثنل قولنّ هنذا  ،أ أخنو الرسنول
يتم كالمه ح ّ إذا أخذته الرجفة
وابن ّ
عمه مثّ مل ّ

__________________
مردم ن بتشديد الدال ن  :خلق مرقّع.
( )1ثوب ّ
( « )2كشف اليقني »  412 :ن .412
( )3املصدر السابق  414 :ن .415
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فما قال يرجف ح ّ سق ميّتا لعنه هللا (.)1
قن ننال  « :بينمن ننا علن ن ّني
[ ]41ومنهة ةةا  :من ننا روي عن ننن أيب بصن ننري  ،عن ننن أيب عبن نند هللا
ابلكوفة إذ أحاطة به اليهود  ،فقال  :أنة الذي تزعم أ ّن ا ّري منّنا معشنر اليهنود مثّ مسنن فقنال

هلم  :نعم مثّ ضرب يد ،إىل األرك  ،فتناول منها عودا فش ّقه ابثننني وتكلّنم علينه بكنالم وتفنل علينه
 ،مثّ رمى به يف الفرات ف ذا ا ّري ي اكب بعضه على بعض يقولون بصوت عنال  :اي أمنري املن منني
جراي » (.)2
 ،هن طائفة من بين إسرائيل عرضة علينا واليتكم فأبينا أن نقبلها فمس نا هللا ّ
ملننا بلغننه مننا فعننل بسننر بننن أرطنناة ابلننيمن قننال « :
[ ]41ومنهةةا  :مننا روي أ ّن أمننري املن منني
ّ
اللهم إ ّن بسرا قد ابن دينه ابلدنيا فاسلبه عقلنه وال تبنق منن ديننه منا يسنتوجب بنه علينّ راتنّ »
ّ
فاختننذ لننه سننيفا مننن خشننب وكننان يضننرب بننه ح ن ّ يغشننى عليننه ف ن ذا أفنناق قننال :
 ،ينندعو ابلسننيف ّ
السيف السيف  ،فيدفع إليه فيضرب به  ،فلم يزل كذلّ ح ّ مات (.)3
إىل غري ذلّ من املعجزات املرويّة يف الب ار وغري.،
نج سنننة ويغننزو سنننة وداوم ذلننّ مخسننني
حكاية عجيبة  :وهني مننا روى عبنند هللا املبننارك  ،كننان بن ّ
سين ا ّج وأخذ معه مخسمائة دينار إىل موقف ا مال ابلكوفنة ليشن ي ناال
سنة ف رج يف بعض ّ
نج  ،ف نرأى ام نرأة علويّننة علننى مزابننل تنتننف ريننش بطّننة ميّتننة قننال  :فقنندمة إليهننا فقلننة  :فل ننم
لل ن ّ
عمنا ال يعنينّ  ،قنال  :فوقنع يف خناطري منن كالمهنا
تفعلني هذا؟ فقالنة  :اي عبند هللا  ،ال تسنأل ّ
فأ ننة عليهننا  ،فقالننة  :اي عبنند هللا  ،قنند أ ننأتين إىل كشننف سن ّنري إليننّ  ،أ ام نرأة علوينّنة ويل
نوهن منن قرينب وهنذا الينوم الرابنع منا أكلننا وقند حلّنة لننا امليتنة  ،فأخنذت
أربع بنات يتامى مات أب ّ

هذ ،البطّة أصل ها

__________________
( « )1الفضائل » البن شاذان .97 :
( « )2اخلرائج وا رائ » ، 123 : 2
( « )3يار األنوار » .224 : 41
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وأالها إىل بناض كلنها.
قال  :فقلة يف نفسي  :وبّ اي ابنن املبنارك  ،أينن أننة عنن هنذ،؟ فقلنة  :افت ني حجنرك ،
ففت ننة فصننببة النند نري يف طننرمل إقارهننا وهنني مطرقننة ال تلتفننة  ،قننال  :ومضننية إىل املنننزل ونننزن
نج الننناس وعننادوا ،
نج يف ذلننّ العننام  ،مثّ ّ
جتهننزت إىل بننالدي فأقمننة حن ّ حن ّ
هللا مننن قلننيب شننهوة ا ن ّ
حجنّ وشنكر سنعيّ  ،يقنول
ف رجة أتل ّقى جرياين وأص ايب فجعنل ك ّنل منن أقنول لنه  :قبنل هللا ّ
حجننّ وشننكر سننعيّ  ،إ ّ قنند اجتمعنننا يف م ّكننة بننّ يف مكننان كننذا وكننذا ،
يل  :وأنننة قبننل هللا ّ
يف املنننام وهننو يقننول يل  :اي
وأكثننر الننناس علن ّني يف القننول  ،فنمننة متف ّكنرا فرأيننة رسننول هللا
عبنند هللا  ،ال تعجننب ف ننّنّ أغثننة ملهوفننة مننن ولنندي  ،فسننألة هللا أن هلننق علننى صننورتّ ملكننا
ةج (.)1
كل ّ
ةج وإن ش ة ال ّ
عام إىل يوم القيامة ف ن ش ة أن ّ
ّ
بج عنّ ّ
() 2
واثلثةا  :بيننان منا ذكننر ،بعنض امل ننالفني كنابن حجننر يف صنواعقه ن فن ّن الفضننل منا شننهدت بننه

األعننداء ن حيننث قننال يف فضننائله  :إ ّذننا كثننرية عظيمننة شننهرية حن ّ قننال أانند  :مننا جنناء ألحنند مننن
مثّ ذكننر أربعننني حننديثا
الفضنائل مننا جنناء لعلن ّني ومن ّنر يف فضننائل أيب بكننر نل مننن فضننائل علن ّني
يف فضائله.
خلّف ننه يف غ ننزوة تب ننوك فق ننال  « :اي رس ننول هللا  ،ختلّف ننين يف
[ ]1منهة ةةا  :أ ّن رس ننول هللا
غننري أننّنه ال

النسنناء والصننبيان؟ » فقننال  « :أمننا ترضننى أن تكننون من ّنين مبنزلننة هننارون مننن موسننى
نيب بعدي » (.)3
ّ
ألعطني الراية غدا رجال يفت هللا
قال يوم خيف « :
[ ]2ومنها  :أ ّن رسول هللا
ّ

__________________
( « )1تذكرة اخلواص » .321 :
( )2مننن هنننا إىل ص  422منت ننب ممّننا ذكننر ،يف « الص نواعق احملرقننة »  122 :ن  ، 131وللمزينند نننذكر يف كن ّنل مننورد
مصادر أخرى.
( « )3االحتجنناج »  « : 419 : 2األمننايل » للطوسنني  ، 327 :االننس  11؛ « ص ن ي الب نناري » ، 1222 : 4
الرقم  4154؛ « يار األنوار » .297 : 23
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نب هللا ورسنوله وببّننه هللا ورسنوله »  ،فبننات كن ّنل مننن الننناس متف ّكنرا راجيننا أن يعطيهننا ،
علننى يديننه بن ّ
فقننال  « :أيننن علن ّني بننن أيب طالننب ؟ » فقيننل  :يشننتكي عينيننه  ،قننال  « :فأرسننلوا إليننه » ،
يف عينينه ودعنا لنه فنفئ حن ّ كأنّنه مل يكنن بنه وجنع وأعطنا ،الراينة
فأض إليه فبصق رسنول هللا
( .) 1

أحب الرجال إليه (.)2
أحب النساء إىل ِ رسول هللا ِ ،وقوجها ّ
وعن عائشة  :كانة فاطمة ّ
ْ ُ
ِ
ِ ُ
ع أبْ ِ
ك ْم ( )3دعن ننا رسن ننول هللا
ناءنالالالالالا ِوأبْنالالالالالاء
[ ]3ومنهة ةةا  :أننّ ننه ملن ننا نن ننزل آين ننة نالالالالالد
ّ
اللهم ه الء أهلي » (.)4
«
:
فقال
،
وحسينا
وحسنا
عليّا وفاطمة
ّ

قننال يننوم غنندير خن ّنم  « :مننن كنننة مننوال ،فعلن ّني مننوال ، ،اللهن ّنم وال مننن
[ ]4ومنهةةا  :أننّنه
واال ،وعاد من عادا )5( » ،ا ديث .وقد روا ،ثالثون ص ابيّا وكثري من طرقه ص ي أو حسن.
[ ]5ومنهةةا  :روايننة أانند وغننري ،أننّنه
قننال  « :علن ّني من ّنين وأ مننن علن ّني وال ين ّدي عن ّنين إالّ

علي » (.)2
ّ

قال  « :أنة أخي يف الدنيا وا خرة » (.)7
[ ]6ومنها  :رواية ابن عمر أنّه
وعلي اباا »  ،ويف رواية « من أراد العلم
[ ]7ومنها  :أنّه
قال  « :أ مدينة العلم ّ

__________________
الغم ن ننة »  112 : 1؛ «
( « )1إع ن ننالم ال ن ننورى »  227 : 1؛ « عل ن ننل الش ن نرائع »  194 : 1ابب  132؛ « كش ن ننف ّ

ص ي الب اري »  ، 1277 : 3الرقم  2713من كتاب ا هاد.

( « )2يار األنوار » .31 : 43
( )3آل عمران (.21 : )3
الغمة » .112 : 1
( « )4مناقب آل أيب طالب »  419 : 3؛ « كشف ّ
( « )5تفسري العياشني »  ، 342 : 2النرقم  112؛ « تفسنري الفهنان »  ، 454 : 2النرقم  14؛ « عينون أخبنار الرضنا
العم ن ننال »  ، 229 : 11ال ن ننرقم
»  ، 55 : 1الب ن نناب  2؛ « مص ن ننابي الس ن نننّة »  ، 172 : 4ال ن ننرقم  4727؛ « كن ن ننز ّ
 32492و .32952
( « )2اإلرشاد »  22 : 1؛ « مناقب آل أيب طالب »  145 : 2؛ « طرائف ا كم » .25 : 1
( « )7األم ننايل » للمفي نند  ، 174 :اال ننس  4 ، 22؛ « مناق ننب آل أيب طال ننب »  211 : 2ن  212؛ « ي ننار
األنوار » .332 : 21
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فلي ننأت الب نناب » ( ، )1ويف أخ ننرى « أ دار ا كم ننة وعل ن ّني ابا ننا » ( ، )2ويف أخ ننرى « عل ن ّني ابب
علمي » ( ، )3وقد اضطرب الناس يف ص ّ ة ا ديث أو حسنه أو كونه موضوعا.
وعلي من شجرة واحدة » (.)4
قال  « :الناس من شجر ش ّ وأ
[ ]8ومنها  :أنّه
ّ
علي عبادة » (.)5
[ ]9ومنها  :ا سن أنّه
قال  « :النظر إىل ّ
قال  « :من آذى عليّا فقد آذاين » (.)2
[ ]11ومنها  :أنّه
نب هللا ،
[ ]11ومنهةةا  :أننّنه
نب عليّننا فقنند أحبّننين  ،ومننن أحبّننين فقنند أحن ّ
قننال  « :مننن أحن ّ
ومن أبغض عليّا فقد أبغضين  ،ومن أبغضين فقد أبغض هللا » (.)7

سب عليّا فقد سبّين » (.)1
[ ]12ومنها  :الص ي أنّه قال
 « :من ّ
قننال  « :إ ّن فيننّ مننثال مننن عيسننى أبغضننته اليهننود ح ن ّ ات نوا ّأمننه
[ ]13ومنهةةا  :أنّننه
قال  « :إنّه يهلّ
وأحبّته النصارى ح ّ ّنزلو ،ابملنزل الذي ليس به » ( .)9وأنّه

__________________
( « )1األمنايل » للطوسني  1 / 1172 ، 559 :؛ « إعنالم النورى »  317 : 1ن  311؛ « مناقنب آل أيب طالنب
الغمة » .113 : 1
»  42 : 2؛ « املناقب » البن املغاقيل  115 :ن  ، 112الرقم  122؛ « كشف ّ
( « )2املناقب » البن املغاقيل  ، 122 :النرقم  129؛ « مصنابي السننّة » للبغنوي  ، 174 : 4النرقم  4772؛ « كننز
العمال »  ، 222 : 11الرقم .32199
ّ
الغمة » .93 : 1
( « )3يار األنوار »  17 ، 113 : 27؛ « كشف ّ

( « )4تفسري فنرات الكنويف »  ، 121 : 1النرقم  223؛ « إعنالم النورى »  312 : 1؛ « ينار األننوار » 279 : 21
الغمة » .295 : 1
؛ « كشف ّ
( « )5األمننايل » للطوسنني  454 :ن  ، 455االننس  1212 ، 12؛ « الفننردوس مبننأثور اخلط نناب » ، 294 : 4
العمال » .32195 : 11
الرقم  2125؛ « كنز ّ
العمنال
( « )2األمايل » للطوسني  ، 134 :االنس  5؛ « طرائنف ا كنم »  75 : 1ن  ، 72النرقم  92ن  97؛ « كننز ّ
»  ، 221 : 11الرقم .32921
العم ن ن ننال »  ، 221 : 11ال ن ن ننرقم
( « )7مناق ن ن ننب آل أيب طال ن ن ننب »  231 : 3؛ « االحتج ن ن نناج »  27 : 2؛ « كن ن ن ننز ّ
.32922
العم ن ننال »  ، 222 : 11ال ن ننرقم
( « )1األم ن ننايل » للطوس ن نني  ، 12 :اال ن ننس  3؛ « االحتج ن نناج »  55 : 2؛ « كن ن ننز ّ
 32923؛ « الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 542 : 3الرقم .1219
( « )9العمن نندة » البن ننن بطرين ننق  239 ، 225 :؛ « ش ن نواهد التنزين ننل » ، 227 : 2
 519؛ « يار األنوار » .27 ، 219 : 14
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 122؛ « الغن ننارات » : 2

علي اتين » (.)1
يف اثنان ّ :
ب مفرجل يفرطين مبا ليس ّ
ّ
يف ومبغض هله ّ
علي ال يف قنان حن ّ ينردا عل ّني
[ ]14ومنها  :أنّه
علي مع القرآن والقرآن مع ّ
يقول ّ « :
ا وك » (.)2
[ ]15ومنها  :أنّه
[ ]16ومنها  :أنّه
[ ]17ومنهةةا  :أننّنه
م من بعدي » (.)5

التزم عليّا وقبّله وهو يقول  « :أبيب الوحيد الشهيد » (.)3
علي » (.)4
قال ّ « :
إين أمرت بس ّد هذ ،األبواب غري ابب ّ
ويل كن ّنل
قننال  « :مننا ترينندون مننن علن ّني؟ إ ّن عليّننا من ّنين وأ منننه وهننو ّ

[ ]18ومنه ةةا  :أنّننه
علي بن أيب طالب
صلب ّ
[ ]19ومنها  :أنّه

ذريّننيت يف
نيب يف ص ننلبه  ،وجع ننل ّ
ق ننال  « :إ ّن هللا جع ننل ّ
ذريّننة ك ن ّنل ن ن ّ
» ( .) 2
قال  « :خنري إخنوض عل ّني  ،وخنري أعمنامي انزة  ،وذكنر عل ّني عبنادة

» ( .) 7

قال  « :السبق ثالثة  :فالسابق إىل موسى يوشع بن نون  ،والسنابق
[ ]21ومنها  :أنّه
» ( .) 1
علي بن أيب طالب
إىل عيسى صاحب آل ايسني  ،والسابق إىل ّمد ّ
قال  « :الص ّديقون ثالثة  :حزقيل من آل فرعون  ،وحبيب
[ ]21ومنها  :أنّه
__________________

( « )1العمدة » البن بطريق  222 :ن  ، 221الرقم  342و  345و .347
الغمة »  141 : 1؛ « طرائف ا كم »  ، 123 :الرقم .152
( « )2كشف ّ
الغمة »  97 : 1ن .91
( « )3مناقب آل أيب طالب »  249 : 2؛ « كشف ّ
العم ننال »  ، 591 : 11ال ننرقم
الغم ننة »  331 : 1ن  333؛ « كن ننز ّ
( « )4االحتج نناج »  312 : 2؛ « كش ننف ّ
.32177
العمننال »  ، 599 : 11الننرقم  32113؛ « املسننتدرك علننى
( « )5سنننن ال مننذي »  3712 ، 232 : 5؛ « كنننز ّ
الصن ي ني »  112 : 3ن  111؛ « اخلصنائص » للنسنائي  32 :؛ « الكامنل يف ضنعفاء الرجنال »  145 : 2ن 142
 ،الرقم .343 / 11
العمال »  ، 222 : 11الرقم .32192
الغمة »  94 : 1؛ « كنز ّ
( « )2كشف ّ
العمال »  222 : 11ن  ، 221الرقم  32193ن .32194
الغمة »  321 : 1؛ « كنز ّ
( « )7كشف ّ
الغمننة »  13 : 1؛ « املعجننم الكبنري »  ، 77 : 11الننرقم  11152؛ « البدايننة والنهايننة »  221 : 1؛
( « )1كشنف ّ
الكشامل » .12 : 4
« دمع الزوائد »  ، 124 : 9الرقم  14591؛ « تفسري ّ
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وعلي بن أيب طالب » ( )1ومثله ا خر.
النجار صاحب آل ايسني ّ ،
نب علن ّني بننن أيب طالننب
[ ]22ومنهةةا  :أننّنه
قننال  « :عن نوان ص ن يفة امل ن من حن ّ
( .) 2
[ ]23ومنهةةا  :أننّنه
خذله » (.)3
[ ]24ومنهةةا  :أننّنه
كافرا » (.)4
[ ]25ومنها  :أنّه
[ ]26ومنها  :أنّه
[ ]27ومنهةةا  :أننّنه

»

قننال  « :إمننام الننفرة وقاتننل الفجننرة  ،منصننور مننن نصننر ، ،نننذول مننن
قننال  « :علنني ابب حطّننة مننن دخلننه كننان م منننا ومننن خننرج منننه كننان
مين مبنزلة رأسي من بدين » (.)5
علي ّ
قال ّ « :
علي يعسوب امل منني  ،واملال يعسوب املنافقني » (.)2
قال ّ « :
وجنند عليّننا مضننطجعا يف املسننجد وقنند سننق رداؤ ،عننن شن ّقه فأصننابه

إس ن ه عنننه ويقننول  « :قننم أاب ت نراب! قننم أاب ت نراب! » ( )7فلننذلّ كننان
نيب
ت نراب فجعننل النن ّ
كنّننا ،اننا  ،إىل غننري ذلننّ مننن األخبننار الننيت اعن مل اننا
نب الكن إليننه ؛ ألننّنه
هننذ ،الكنيننة أحن ّ
املتأمننل  ،فننأجرى هللا تعنناىل ا ّجننة
اخلصننم  ،وتن ّ
ندل علننى كونننه خليفننة بننال فصننل كمننا ال هفننى علننى ّ
وا ّق على لسانه إماما لل ّجة.
علي أقضنا وأنّنه كنان
مثّ ذكر ثناء الص ابة والسلف عليه من جهة أنّه قال عمر بن اخلطّاب ّ :
عمننر بننن اخلطّنناب يتعن ّنوذ ابهلل مننن معضننلة لننيس هلننا أبننو حسننن يعننين عليّننا  ،مثّ ذكننر كراماتننه وقضننااي،
علو قدر ،علما وحكمة وقهدا
وكلماته الدالّة على ّ

__________________
العمننال » : 11
( « )1طرائننف ا كننم »  29 : 1؛ « املننأثور بفننردوس اخلطنناب »  ، 421 : 2الننرقم  3122؛ « كنننز ّ
 ، 221الرقم .32197
العم ن ننال »  ، 221 : 11ال ن ننرقم
( « )2بش ن ننارة املص ن ننطفى »  154 :؛ « الفض ن ننائل » الب ن ننن ش ن نناذان  112 :؛ « كن ن ننز ّ
.32922
الغمة »  141 : 1؛ « كفاينة األثنر »  137 :؛ « كشنف
( « )3مناقب آل أيب طالب »  21 : 3ن  29؛ « كشف ّ
اليقني » .232 :
( « )4الفردوس مبأثور اخلطاب »  ، 24 : 3الرقم  4179؛ « يار األنوار » .72 : 42
الغمة »  292 : 1؛ « طرائف ا كم »  21 : 1؛ « كشف اليقني » .211 :
( « )5كشف ّ
( « )2األمايل » للطوسي  ، 355 :االس  ، 12الرقم  735؛ « اليقني يف إمرة أمري امل منني » .199 :
( )7يار األنوار .22 : 35
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نيب يف حج ننر،
ومعرف ننة ابهلل  ،فق ننال  :وم ننن كرامات ننه الب نناهرة أ ّن الش ننمس ّ
ردت علي ننه مل نّنا ك ننان رأس الن ن ّ
نيب
والننوحي ينننزل عليننه وعلن ّني مل يصن ّنل العصننر فمننا سننرى عنننه
إالّ وقنند غربننة الشننمس فقننال النن ّ
« اللهن ّنم إننّنه كننان يف طاعتننّ وطاعننة رس نولّ فنناردد عليننه الشننمس » ( )1فطلعننة بعنند مننا

غربة.

ح ن ّدث يننديث فك ّذبننه رجننل  ،فقننال لننه  « :أدع نوا عليننّ إن كنننة
[ ]28ومنهةةا  :أننّنه
كاذاب؟ » قال  :ادن فدعا عليه فلم يف ح ّ ذهب بصر.)2( ،
[ ]29ومنها  :أنّه جلس رجالن يتغ ّداين مع أحدمها مخسة أرغفنة ومنع ا خنر ثالثنة  ،فم ّنر امنا
لننث فأجلسننا ،فننأكلوا األرغفننة الثمانيننة علننى السنواء  ،مثّ طننر هلمننا الثالننث مثانيننة دراهننم ولصنناحب
 ،فقننال
الثالثنة ثالثننة وصناحب الثالثننة أرغفنة ين ّدعي أ ّن لنه أربعننة ونصنفا  ،فاختصنما إىل عل ّني
لصنناحب الثالثننة  « :خننذ مننا رضنني بننه صنناحبّ وهننو الثالثننة ف ن ّن ذلننّ خننري لننّ »  ،فقننال  :ال
رضننية إالّ مبن ّنر ا ن ّنق  ،فقننال  « :لننيس لننّ يف من ّنر ا ن ّنق إالّ درهننم واحنند »  ،فسننأله عننن بيننان وجننه
ذلّ  ،فقنال  « :أليسنة الثمانينة أرغفنة أربعنة وعشنرون ثلثنا أكلتموهنا وأننتم ثالثنة وال يعلنم أكثنركم
أكال فت ّملو ،على السواء  ،فأكلة أنة مثانية أثالث والذي لّ تسعة أثنالث  ،وأكنل صناحبّ
مثانية أثنالث والنذي لنه مخسنة عشنر ثلثنا  ،فبقني لنه سنبعة ولنّ واحند فلنه سنبعة بسنبعة ولنّ واحند
بواحدك » فقال  :رضية ا ن (.)3
أبم نني فق ننال  « :اذه ننب فأقم ننه يف
[ ]31ومنه ةةا  :أنّننه أض برج ننل فقي ننل  :قع ننم ه ننذا أنّننه اح ننتلم ّ
الشمس واضرب ظلّه » (.)4

__________________
( « )1مناقننب آل أيب طالننب »  353 : 2؛ « اإلرشنناد » للمفينند  345 : 1ن  347؛ « املناقننب » البننن املغنناقيل :
 122ن  142 ، 127ن  141؛ « وقعة ص ّفني » لنصر بن مزاحم  135 :ن .132
( « )2يار األنوار »  222 : 41؛ « الصراجل املستقيم » .14 : 2
( « )3الكايف »  ، 427 : 7ابب النوادر  12 ،؛ « الفقيه » .13 ، 23 : 3
( « )4الكايف »  ، 223 : 7ابب النوادر  19 ،؛ « مناقب آل أيب طالب » .397 : 2
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ومن كالمه :

« الننناس نيننام فن ذا منناتوا انتبهنوا » ( ، )1و « لننو كشننف الغطنناء مننا اقددت يقينننا » ( ، )2و « مننا
هلّ امرؤ عرمل قدر ، )3( » ،و « من عرمل نفسه فقد عرمل ربّه » ( ، )4و « ال ثنناء منع الكنف »
() 7
() 2
() 5
نروة للكنذوب
 ،و « ال شرمل مع سوء األدب »  ،و « ال راحة منع ا سند »  ،و « ال م ّ
» ( ، )1و « ال ك نرم أع ن ّنز م ننن التق ننى » ( ، )9و « ال ش ننفيع أجن ن م ننن التوب ننة » ( ، )12و « ال لب نناس

()12
()11
ندو منا جهلنه » ( ، )13و
أ ل منن العافينة »  ،و « ال داء أعنىي منن ا هنل »  ،و « املنرء ع ّ
« رح ننم هللا ام نرأ ع ننرمل ق نندر ، )14( » ،و « النص ن ب ننني امل ن تقري ننع » ( ، )15و « ا ننزن أتع ننب م ننن
()11
الصنف » ( ، )12و « إذا حلّننة املقننادير ضنلّة التنندابري » ( ، )17و « اإلحسننان يقطننع اللسننان »

نذل » ( ، )22و « إذا
 ،و « أفقر الفقر ا مق  ،وأغن الغن العقنل » ( ، )19و « الطنامع يف و ق ال ّ
عدوك فاجعل
قدرت على ّ

__________________
( « )1يار األنوار »  43 : 4و  277 : 2و  134 : 52و .322 : 22
( « )2مناقب آل أيب طالب »  42 : 2؛ « يار األنوار »  321 : 24و .229 : 22
( « )3ذج البالغة »  ، 217 :قصار ا كم  ،الرقم .149
( « )4شر غرر ا كم » لل وانساري  ، 194 : 5الرقم .7942
( )5املصدر السابق  ، 322 : 2الرقم .12522

( )2املصدر السابق  ، 321 : 2الرقم .12532
( )7املصدر السابق  ، 342 : 2الرقم .12435
( « )1ةف العقول » .215 :
( « )9األمايل » للصدوق  223 :ن  ، 224االس .52
( « )12األمايل » للصدوق  223 :ن  ، 224االس .52
( « )11األمايل » للصدوق  223 :ن  ، 224االس .52
( « )12الصواعق احملرقة »  ، 129 :ويف « غرر ا كم »  72 :ورد  « :ا هل داء وعياء ».
( « )13غرر ا كم » .74 :
( « )14شر غرر ا كم » لل وانساري  ، 42 : 5الرقم  5224؛ « الصواعق احملرقة » .129 :
( « )15غرر ا كم »  ، 225 :الرقم  4522؛ « شر ذج البالغة » .341 : 22
( « )12شر غرر ا كم » لل وانساري  ، 314 : 1الرقم  1191؛ « الصواعق احملرقة » .129 :
( )17املصدر السابق  ، 132 : 3الرقم  4237؛ « الصواعق احملرقة » .129 :
( « )11الصواعق احملرقة » .129 :
( « )19ذج البالغة »  ، 222 :الرقم  31؛ « شر غرر ا كم » لل وانساري  ، 371 : 2الرقم .2149
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العفننو عنننه شننكر القنندرة عليننه » ( ، )1و « العلننم يرفننع الوضننيع  ،وا هننل يضننع الرفيننع » ( ، )2و «
العلم خري من املال » (.)3
نافن أحنند منننكم إالّ ذنبننه  ،وال يرجننو ّن إالّ ربنّنه »  ،و « ال يسننت ي مننن ال
ومةةن مجلتةةه  « :ال هن ّ

عما ال يعلم أن يقول  :هللا أعلم ».
يعلم أن يتعلّم  ،وال يست ي من يعلم إذا س ل ّ
ومنه  « :الصف من اإلإان مبنزلة الرأس من ا سد » (.)4
نرخص هلننم يف معاصنني هللا ومل
ومنةةه  « :الفقينه كن ّنل الفقيننه مننن مل يقننّ الننناس مننن راننة هللا  ،ومل ين ّ
ي ّمنهم من عذاب هللا  ،ومل يدن القرآن رغبة عنه إىل غري.)5( » ،
ومن ةةه  « :س ننبع م ننن الش ننيطان  :شن ن ّدة الغض ننب  ،وشن ن ّدة العط نناس  ،وشن ن ّدة التث نناؤب  ،والق ننيء
والرعامل  ،والنجوى  ،والنوم عند الذكر » (.)2
ومنه  « :التوفيق خري قائد » ( ، )7و « حسن اخللق خري قرين » ( ، )1و « العقل خري صناحب

» ( ، )9و « األدب خري مرياث » ( )12إىل غري ذلّ.
وّابعا  )11( :يف بيان نبذ ممّا ذكر يف بعنض كتنب األخبنار ألمنري املن منني
اإلشارة إليها ولو على وجه االختصار وهي أمور :

منن األسنرار ينبغني

__________________
( )1املصدر السابق  252 :ن  ، 253الرقم .11
( « )2يار األنوار » ، 2 : 75

 57؛ « الصواعق احملرقة » .132 :

( « )3ذج البالغة »  ، 215 :الرقم .147
( )4املصدر السابق  ، 227 :الرقم .12
( « )5معاين األخبار » .1 ، 222 :
( « )2الصواعق احملرقة » .132 :
( « )7ذج البالغة »  ، 272 :الرقم  ، 113هو.،
( « )1ةف العقول »  19 :؛ « عيون أخبار الرضا »  31 : 2ابب ، 31
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 « :العقل صديق مود ».
( « )9الصواعق احملرقة »  ، 131 :ويف « غرر ا كم »  49 :قوله
الكل منت ب ممّا أورد ،ابن حجر يف « الصواعق احملرقة »  122 :ن .131
( « )12ةف العقول »  ، 19 :و ّ
مر ّأوهلا يف ص .321
( )11قد ّ

419

فاسننتغاثه فاسننتدعى قرصننة مننن شننعري ايبسننة
[ ]1منهةةا  :أننّنه جنناء رجننل إىل أمننري امل ن منني
وقصعة من ماء مثّ كسر قطعة وألقاها يف املاء مثّ قنال للرجنل  « :تناوهلنا » فأخرجهنا فن ذا هني ف نذ
طائر مشوي مثّ رمى له أخرى وقال  « :تناوهلا » فأخرجها ف ذا هي قطعة من ا لوى (.)1

فضة ا ارية اليت كانة بنة ملّ اهلند  ،وكان عنندها ذخنرية منن اإلكسنري ،
قصة ّ
[ ]2ومنها ّ :
إالّ السننيف والنندرن  ،أخننذت قطعننة مننن الن نناس
ف ّذننا ملننا رأت أننّنه ال يوجنند يف بيننة الزه نراء
ّ
وضنعتها
فلمنا جناء أمنري املن منني
نا
ب
ذه
نا
ه
وجعلت
اء
و
ند
ل
ا
نا
ه
علي
ألقة
و
مسكة
ة
هي
على
وجعلتها
ّ
فضنة  ،لكنن لنو أذبنة ا سند لكنان الصنبغ أعلنى والقيمنة
فلما رآهنا قنال  « :أحسننة اي ّ
بني يديه ّ

أغلى ».
فقالة  :اي سنيّدي تعنرمل هنذا العلنم؟ فقنال  « :نعنم  ،وهنذا الطفنل يعرفنه » وأشنار إىل ا سنن
فقال  « :هن نعرمل أعظم من هذا » مثّ أومأ بيد ،إىل كنوق األرك (.)2

يومننا يف
عمننار بننن ايسننر قننال  :كنننة مننع سننيّدي أمننري املن منني
[ ]3ومنهةةا  :مننا روي عننن ّ
عم ننار  ،أت نندري م ننا يق ننول
بع ننض ص ن ن ارى ا ننرية وإذا راه ننب يض ننرب قوس ننه  ،فق ننال يل  « :اي ّ
الننناقوس؟ » فقلننة  :اي مننوالي  ،ومننا تقننول اخلشننبة  ،فقننال  « :إننّنه يضننرب مننثال للنندنيا ويقننول :
أهل الدنيا! خلقنة الندنيا مهنال مهنال رفقنا رفقنا  ،إ ّن املنوىل الصنمد يبقنى ح ّقنا ح ّقنا صندقا صندقا ،
اي مننوال  ،إ ّن النندنيا قنند اسننتهوتنا واسننتغوتنا  ،مننا مننن يننوم إضنني منهننا إالّ وهنني إفننناء لنننا  ،لسنننا
ندري ما ّفرطنا فيها إالّ لو قد متنا ».
عمننار  :فأتيننة الراهننب مننن الغنند فقلننة لننه  :اضننرب الننناقوس  ،قننال  :فمننا تفعننل بننه وأنننة
قننال ّ

مسننلم؟ فقلننة  :ألريننّ سن ّنر ، ،قننال  :فأخننذ يضننرب قوسننه وأ أتلننو عليننه مننا يقننول  ،قننال  :ف ن ّنر
ساجدا وأسلم وقال  :إ ّن عندي خ ّ هارون بن عمران بيد : ،إ ّن هللا يبعث
__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني » .12 :
( « )2مشارق أنوار اليقني »  12 :؛ وعنه يف « يار األنوار »  273 : 41 :ن ، 274
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يبعث يف األرك رسوال  ،له وقير يعلم ما يقول الناقوس (.)1
نوداي جنناء إىل أيب بكننر يف واليتننه وقننال لننه  :إ ّن أاب،
[ ]4ومنهةةا  :مننا روي عننن الرضننا
أ ّن يهن ّ
قنند مننات وخلّننف كنننوقا ومل يننذكر أيننن هنني؟ فن ن أظهر ننا كننان لننّ ثلننث وللمسننلمني ثلننث آخننر ويل

الثلننث  ،وأدخننل يف دينننّ  ،فقننال أبننو بكننر  :ال يعلننم الغيننب إالّ هللا  ،فجنناء إىل عمننر فقننال لننه مننا
قننال أبننو بكننر  ،مثّ دلّننه علننى علن ّني فجنناء فسننأله فقننال لننه  « :ر إىل بلنند الننيمن واسننأل عننن وادي
برهوت يضرموت  ،ف ذا حضرت الوادي فاجلس هناك إىل غروب الشمس فسنيأتيّ غنراب أسنود
فنناهتف ابسننم أبيننّ وقننل لننه  :اي فننالن  ،أ رسننول وصن ّني رسننول هللا إليننّ كلّمننين  ،ف ننّنه يكلّمننّ
فاسأله عن الكنوق ف نّه يدلّّ أماكنها ».
ففعننل كمننا قننال فدلّننه أبننو ، ،مثّ قننال  :اتّبننع ديننن ّمنند تسننلم  ،فانصننرمل الغنراب ورجننع اليهننودي
وهنو يقنول  :أشنهد
فضة فأوقر بعريا وجناء بنه إىل أمنري املن منني
فوجد كنزا من ذهب وكنزا من ّ

أن ال إلننه إالّ هللا  ،وأ ّن ّمنندا رسننول هللا  ،وأننّنّ وصن ّني رسننول هللا وأخننو ،وأمننري امل ن منني ح ّقننا كمننا
مسّية  ،وهذ ،اهلديّة فاصرفها حيث ش ة (.)2
[ ]5ومنهةةا  :مننا روا ،ابننن عبّنناس أ ّن اعننة مننن أهننل الكوفننة مننن أكننابر الشننيعة سننألوا عننن أمننري
أن ين نريهم م ننن عجائ ننب أسن نرار هللا فق ننال هل ننم  « :إنّك ننم ل ننن تق نندروا أن ت ننروا واح نندة
املن ن منني

نّ أننّنّ صنناحب األس نرار  ،فاختننار منننهم سننبعني رجننال وخننرج اننم إىل
وتكفننروا »  ،فقننال  :ال شن ّ
ظاهر الكوفة مثّ صلّى ركعتني وتكلّم بكلمات وقال  « :انظروا »  ،فنظروا فن ذا أشنجار وأمثنار حن ّ
تبني هلم أنّه ا نّة والنار  ،فقال أحسنهم قوال  :هذا س ر ّبني ورجعوا ك ّفارا إالّ رجلني.
ّ
فقال ألحدمها  « :أمسعة ما قال أص ابّ؟ وما هو وهللا بس ر وما أ بساحر ،

__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  12 :ن  11؛ « معاين األخبار » .231 :
( « )2مشارق أنوار اليقني »  11 :ن .12
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ولكننن علننم هللا ورسنوله فن ذا رددم علن ّني فقنند رددم علننى هللا »  ،مثّ رجننع إىل املسننجد يسننتغفر هلننم ،
درا وايقو  ،فرجع أحد الرجلني كافرا وثبة ا خر (.)1
ةولة حصيّات املسجد ّ
ّ
فلما دعا ّ
[ ]6ومنها  :أنّه خطب ابلبصنرة فقنال  « :سنلوين قبنل أن تفقندوين  ،سنلوا منن عنند ،علنم املننااي

عمننا دون العننر
والننبالاي واألنسنناب يف األصننالب وفصننل اخلطنناب »  ،وأننّنه قننال
 « :سننلوين ّ
»  ،فقام إليه رجل يف عنقه كتاب فقال رافعا صوته  :أيّها امل ّدعي ما ال يعلم  ،واملتقلّند منا ال يفهنم
 « :دعنو ،؛ فن ّن حجنج
ليقتلنو ، ،فقنال
علي
ّ
إين أسألّ فأجب  ،فوثب إليه أص اب ّ
هللا ال تقوم ابلبطش وال ابلباطل ح ّ يظهر براهني هللا »  ،مثّ التفة إىل الرجل وقنال  « :قنل بك ّنل

لس ننانّ ف ن ّين دي ننب إن ش نناء هللا تع نناىل »  ،فق ننال الرج ننل  :ك ننم ب ننني املش ننرق واملغ ننرب؟ فق ننال « :
مسننافة اهل نواء »  ،قننال  :ومننا مسننافة اهل نواء؟ قننال  « :دوران الفلننّ »  ،قننال  :فمننا دوران الفلننّ؟
قننال  « :مسننرية يننوم الشننمس »  ،قننال الرجننل  :صنندقة  ،قننال  :فمن يننوم القيامننة؟ قننال  « :عننند
حضور املنيّة وبلو األجل »  ،قنال صندقة .قنال  :فكنم عمنر الندنيا؟ قنال  « :يقنال سنبعة آالمل
 ،مثّ ال ةديد »  ،قال  :صدقة .فأين م ّكنة منن ب ّكنة؟ فقنال  « :م ّكنة أكننامل ا نرم وب ّكنة مكنان
نّ األرك ةتهننا أي دحاهننا »  ،قننال  :فلننم
البيننة »  ،قننال  :مل مسّيننة م ّكننة؟ قننال  « :أل ّن هللا من ّ
مسّينة ب ّكننة؟ قنال  « :أل ّذننا ب ّكننة عينون ا بّننارين واملنذنبني » قننال  :صنندقة .قنال  :وأيننن كننان هللا
 « :س ننب ان هللا مننن ال ي نندرك كن ننه صننفاته ال ننة عرشننه علننى ق ننرب
قبننل خلننق عرشننه؟ فق ننال
م ن نراتبهم  ،وب ننّ ال يق ننال  :مل  ،وال  :كي ننف  ،وال  :أي ننن  ،وال  :م ن ن  ،وال  :حي ننث »  ،فق ننال
:
الرجل  :صدقة  ،فكم مقدار ما لبث العر على املناء قبنل خلنق األرك والسنماء؟ فقنال

نب يف األرك خننردل ح ن ّ س ن ّد اهل نواء  ،وم ن مننا بننني األرك والسننماء  ،مثّ أذن لننّ علننى
« لننو صن ّ
ضعفّ أن تنقله حبّة حبّة من املشرق إىل
__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  12 :؛ « مدينة املعاجز » .47 : 2
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املغرب  ،مثّ م ّد لّ يف العمنر حن ّ نقلتنه وأحصنيته  ،لكنان ذلنّ أيسنر منن إحصناء منا لبنث العنر
على املاء قبل خلق األرك والسماء »  ،فقال  :أشهد أن ال إله إالّ هللا (.)1
[ ]7ومنها  :أنّه ملا ولد يف البية ا رام وكعبة امللنّ العنالّم خ ّنر سناجدا  ،مثّ رفنع رأسنه الشنريف
ّ
ابلرسنالة ولنفسننه ابخلالفننة والواليننة  ،مثّ أشننار إىل
حملمنند
و
نة
ن
ابلوحداني
هلل
فنأذّن وأقننام  ،وشننهد
ّ ّ
فقننال  « :أق نرأ اي رسننول هللا؟ » فقننال  « :نعننم »  ،فابتنندأ بص ن ف آدم فقرأهننا
رسننول هللا
ألقر أنه أعلم اا منه  ،مثّ تال ص ف نو وصن ف إبنراهيم والتنوراة واإلجنينل ،
ح ّ لو حضر ِثبة ْ ّ
ِْ ِْ
ْ ِ
() 2
 « :نعنم  ،قند أفل نوا إذ أننة إمنامهم
النيب
له
فقال
،
مثّ تال  :قد أفل ِح ال ُِذ ََنُون
ّ
 « :عنند

»  ،مثّ خاطبننه مبننا خاطننب بننه األنبينناء واألوصننياء مثّ سننكة  ،فقننال لننه رسننول هللا
إىل طفوليّتّ » فأمسّ (.)3
ويقول  :سيولد لنّ
علي
[ ]8ومنها  :أن راهب اليمامة األثرم كان ّ
بشر أاب طالب بقدوم ّ

نيب قماننه عضندا و صنرا  ،وصنهرا ووقينرا
ولد يكون سيّد أهل قمانه وهو النناموس األكنف  ،ويكنون لن ّ
فلمننا ولنند أمننري املن منني
لننه ّ ،
السننالم  ،ويوشننّ أن أراّ ، ،
وإين ال أدرك ّأايمننه  ،فن ذا رأيتننه فنناقرأ ،من ّنين ّ
القصننة فقننال لننه
نص علن ّني
ألبيننه ّ
من ّنر أبننو طالننب إليننه ليعلمننه فوجنند ،قنند مننات  ،فرجننع فقن ّ
ويل هللا (.)4
صدقة اي ّ
[ ]9ومنهةا  :أنّنه حنني جتهينز أصن ابه لقتنال معاوينة [ فقنال ] لرجنل أسناء األدب  « :اخسنأ »
فنظننر إليننه وحن ّنرك شننفتيه فن ذا هننو
 ،فصننار كلبننا فبهننة مننن حولننه  ،وجعننل الرجننل يتضن ّنرن إليننه
سوي  ،فقام إليه بعض أصن ابه وقنال  :مالنّ وجتهينز النناس إىل قتنال معاوينة ولنّ مثنل هنذ،
بشر ّ
القدرة؟
فقال  « :والذي فلق ا بّة وبرأ النسمة لو ش ة أن أضرب برجلي هذ ،القصرية

__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني »  13 :ن .14
( )2امل منون (.1 : )23
( « )3مشارق أنوار اليقني » .75 :

( )4املصدر السابق  75 :ن  ، 72وقد ص ّ نا النقل على املصدر.
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ٌ ْ
ِ
َعبالاد َُك ِر ُمالون ال

يف هذ ،الفلوات ح ّ أضنرب صندر معاوينة فأقلبنه منن سنرير ،لفعلنة ولكنن
ِْ ُ ُِ ِْ ْ ِ ُ ْ ِْ ِ ْ ِ ُ ِ
ون (.)2( » )1
يس َبقونه بَالقو َل وهم بَأم َرهَ يعِل
التوج ننه إىل ص ن ّفني  « :ص نفا اي أاب عبنند هللا  ،بش نناطئ
[ ]11ومنه ةةا  :أنّننه قننال يف ك نربالء عننند ّ

الفرات »  ،مثّ بكى وقال  « :هذا مناخ القوم و ّ رحاهلم » (.)3
بصن ّفني وقنند مسننع الغوغنناء يقولننون  :قتننل معاويننة  ،فقننال  « :مننا قتننل
[ ]11ومنهةةا  :قولننه
األمة » (.)4
وال يقتل ح ّ جتتمع عليه ّ
:
[ ]12ومنها  :أنّه كان على منف الكوفة هطب وحوله الناس فجاء ثعبنان فقنال

وجعنل
وسعوا له »  ،فأقبل ح ّ رقى املنف والناس ينظرون إليه  ،مثّ قبّل أقدام أمنري املن منني
« ّ
خطبتنه  ،فسنألو،
يتمر عليها ونفن ثالث نف نات  ،مثّ ننزل وانسناب ومل يقطنع أمنري املن منني
ّ
عنن ذلنّ فقنال  « :هنذا رجنل مننن ا ّنن ذكنر أ ّن ولند ،قتلنه رجنل مننن األنصنار امسنه جنابر بنن مسيننع

وقد استوهب دم ولد.» ،
نتقر يف
فقننام رجننل وقننال  :أ قتلننة ا يّننة يف املكننان الفننالين  ،وأ منننذ قتلتهننا ال أقنندر أن اس ن ّ
 « :خنذ لنّ واعقنر ،يف مكنان
مكان  ،فهربنة إىل ا نامع وأ مننذ سنبع لينال هاهننا فقنال
قتلة ا يّة وامض ال أبس عليّ » (.)5

جاء ،نفنر
[ ]13ومنها  :ما روي عن األصبغ بن نباتة عن قيد الش ّ ام  :أ ّن أمري امل منني
مننن املنننافقني قننالوا  :أنننة الننذي تقننول  :إ ّن ا ن ّنري مسننن ح نرام؟ فقننال  « :نعننم »  ،فقننالوا  :أر
برهانه فجاء ام إىل الفرات مثّ دى  « :هنامش بن هنامش »  ،فأجابه ا ّنري  :لبّينّ فقنال أمنري
 « :مننن أنننة؟ » فقننال  :ممنّنن عرضننة واليتننّ عليننه فننأأ فمسننن  ،وأ ّن فننيمن معننّ
املن منني
من إسن كما مس نا ويصري كما صر .
__________________
( )1األنبياء ( 22 : )21ن .27
( « )2مشارق أنوار اليقني » .72 :
( « )3مدينة املعاجز » .42 : 2
( « )4مدينة املعاجز » .42 : 2
( « )5مشارق أنوار اليقني »  72 :ن .77
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قصتّ ليسمع من حضر فيعلم ».
فقال
ّ « :بني ّ
فقال  :نعم كنّا أربعة وعشرين قبيلنة منن بنين إسنرائيل  ،وكنّنا قند م ّنرد وعصنينا  ،وعرضنة عليننا
واليتّ فأبينا  ،وفارقنا البالد واستعملنا الفساد  ،فجاء آت أنة أعرمل به منّا فصرخ فيننا صنرخة

فجمعنننا واحنندا وكنّننا متفن ّنرقني يف النفاري  ،مثّ صننا صنني ة أخننرى وقننال  :كون نوا مسننوخا بقنندرة هللا
فمسن نا أجناسننا نتلفننة  ،مثّ قننال  :أيّهننا القفننار كننوين أذننارا تسننكنّ هننذ ،املسننوخ واتّصننلي بب ننار
األرك ح ّ ال يبقى ماء إالّ وفيه من هذ ،املسوخ فصر كما ترى (.)1
قننال  « :إ ّن عليّننا ملننا قنندم مننن صن ّفني وقننف علننى
[ ]14ومنهةةا  :مننا روى عننن أيب عبنند هللا
ّ
شاطئ الفرات وأخرج قضيبا أخضنر وضنرب بنه الفنرات والنناس ينظنرون إلينه  ،فنانفجرت اثنتنا عشنر
كل فرق كالطود العظيم  ،مثّ تكلّم بكالم ومل يفهمنو ، ،فأقبلنة ا يتنان رافعنة رءوسنها ابلتهلينل
عينا ّ
حجننة هللا يف أرضننه  ،وعننني هللا الننناظرة يف عبنناد ،خننذلوك كمننا
السننالم عليننّ اي ّ
والتكبننري فقالننة ّ :

خننذل هننارون بننن عمنران قومننه  ،فقننال ألصن ابه  « :مسعننتم؟ » فقننالوا  :نعننم  ،فقننال  « :هننذ ،آيننة
وحجة عليكم » (.)2
يل ّ
نادعى أنّنه ال هنامل هللا وال
[ ]15ومنها  :ما يستفاد ممّا حكي أ ّن رجال حضنر دلنس أيب بكنر ف ّ
نب الفتننة
يرجو ا نّة وال هشى النار وال يركنع وال يسنجد  ،و كنل امليتنة والندم ويشنهد مبنا مل ينر وب ّ
ويكننر ،ا ن ّنق ويص ن ّدق اليهننود والنصننارى  ،وأ ّن عننند ،مننا لننيس عننند هللا ولننه مننا لننيس هلل  ،وأ أانند
:
علي وأ ربّكم  ،فقال له عمر  :اقددت كفرا علنى كفنرك  ،فقنال لنه أمنري املن منني
النيب وأ ّ
ّ
« هن ّنون عليننّ اي عمننر  ،فن ن هننذا رجننل مننن أولينناء هللا ال يرجننو ا نّننة ولكننن يرجننو هللا  ،وال هننامل
النار ولكن هامل ربّه  ،وال هامل هللا من ظلم ولكن هامل عدله ؛ ألنّه حكم عدل  ،وال يركع

__________________
( )1املصدر السابق .77 :
( « )2يار األنوار »  47 : 33نقال عن « اخلرائج وا رائ » .232 : 1
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نب األهنل والولند  ،ويشنهد اب نّنة والننار
وال يسجد يف صالة ا ناقة  ،و كل ا راد والسمّ  ،وب ّ
ومل يرمها  ،ويكر ،املنوت وهنو ا ّنق  ،ويصن ّدق اليهنود والنصنارى يف تكنذيب بعضنهم بعضنا  ،وعنند،
ظلم على نفسه وليس عند هللا  ،وله ولد وليس هلل.
نيب معننا ،أن أاند ،علنى تبليغنه الرسنالة منن ربّنه .وقولنه  :أ عل ّني يعنين عل ّني
وقوله ّ :
إين أاد الن ّ
يف قل ننيب .وقول ننه  :أ ربّك ننم أي يل كن ن ّم أرفعه ننا وأض ننعها »  ،ف ننانزعج عم ننر  ،فق ننام فقبّننل رأس أم ننري
وقال  :ال بقية بعدك اي أاب ا سن (.)1
امل منني
ومعنه حنو ن منن ا ّنري قند غطّامهنا
[ ]16ومنها  :أ ّن رجال من اخلنوارج م ّنر أبمنري املن منني
 « :بكننم اش ن ية أبويننّ مننن بننين إس نرائيل؟ » فقننال  :مننا أكثننر
بثوبننه فقننال لننه أمننري امل ن منني
 « :من ننن أنتمن ننا؟ »
 « :أخرجهمن ننا »  ،فأخرجهمن ننا  ،فقن ننال
ّادعن نناءك للغين ننب  ،فقن ننال
فقالة إحدامها  :أ أبو ، ،وقالة األخرى  :أ ّأمه (.)2

إىل غننري ذلننّ مننن املعج نزات والكرامننات والكمنناالت الدالّننة علننى أ ّن علن ّني بننن أيب طالننب
تقمصنها
وتقمصها كما قال
ّ
يف اخلطبة الشقشقيّة  « :أما وهللا لقند ّ
أحق ابخلالفة ممّن عارضه ّ
ابن أيب ق افة  ،وإنّه ليعلم أ ّن لّني منهنا ّنل القطنب منن الرحنى ؛ ين ندر ع ّنين السنيل  ،وال يرقنى
إيل الطننري  ،فسنندلة دوذننا ثننواب  ،وطويننة عنهننا كشن ا  ،وطفقننة أرت نني بننني أن أصننول بينند جن ّذاء
ّ

أو أصنف علننى ط ينة عمينناء  ،يهننرم فيهنا الكبننري  ،ويشننيب فيهنا الصننغري  ،ويكنند فيهنا من من حن ّ
() 3
يلقى ربّه  ،فرأية أ ّن الصنف علنى هنا أحجنى  ،فصنفت ويف العنني قنذى  ،ويف ا لنق شنجى »
إىل آخرها.
وقد روي أ ّن موسى وهارون ملا دخال [ على ] فرعنون أوجسنا مننه خيفنة  ،فن ذا فنارس يقندمهما
ّ
نب النذهب  ،فقننال لفرعنون  :أجننب
ن
ب
نون
ع
فر
نان
ك
و
،
نب
ن
ه
ذ
نن
م
ولباسنه منن ذهننب ويف يند ،سننيف
ّ
هذين الرجلني  ،وإالّ قتلتّ  ،فانزعج فرعون لذلّ

__________________
( « )1مشارق أنوار اليقني » .71 :
( )2املصدر السابق .79 :

( « )3ذج البالغة »  ، 22 :اخلطبة  ، 3املعروفة ابلشقشقية.
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فلمننا خرجننا دعننا البن ّنوابني وعنناقبهم وقننال  :كيننف دخننل علن ّني هننذا الفننارس بغننري
وقننال  :ائتنننا غنندا ّ ،
ف نّنه
بعزة فرعون أنّه منا دخنل إالّ هنذان النرجالن ف نّنه ذكنر أ ّن الفنارس كنان عليّنا
إذن؟ ف لفوا ّ
ِ
ْ
ُ
ِ
ُ
ُ
ِ
ْ ُ
ِ
كلمة هللا العليا وا ية الكفى  ،وإليه اإلشنارة يف قولنه تعناىل ِ :وْن ِعل لكِا ُسلطانا فم يِ َصلون
ِ ُ

إَِلْكِا بَآيا َنا ( )1كما عن ابن عباس (.)2
ك كايننة حكاهننا بعننض الثقننات
وخامسةةا  :اإلشننارة إىل بعننض ا كنناايت الواقعننة بعنند وفاتننه
من أهل عصر بواسطة مثله أو مثليه  ،وهي أ ّن أهل النجنف عصنوا وايل بغنداد فهيّنأ النوايل عسنكرا
وعني هلم رئيسنا وأمنريا  ،وعندا األمنري ينوم النورود فرسنه ووقنع حنني العندو علنى األرك  ،فقنال
إليهم ّ
علي الناقنة  ،فقنال  :أ أمنت ن
علي ّ
علي ّ
علي  ،فقال األمري  :أين ّ
بعض عشريته  :هذا من ابطن ّ
ذلّ بوضنع ذننب الكلنب علنى جننيب  ،فوضنعه علينه فمننع العسنكر عنن النهنب واإلينذاء  ،فندخلوا
النجف فذهب األمري إىل إيوان ا رم فارتفع إىل السط فوقع على األرك فهلنّ  ،فناذزم العسنكر

خائفني على وقون مثل ذلّ عليهم على وجه هلّ ع منهم من التصادم فجمعنا.
يف صننندوق قننف،
وك كايننة من ّنرة بننن قننيس املشننهورة الننيت جعننل هلننا عالمننة ملوضننع إصننبعيه
إىل غ ننري ذل ننّ م ننن ا ك نناايت واملعجن نزات والكرام ننات الكاش ننفة ع ننن كون ننه أح ن ّنق أه ننل قمان ننه
ابخلالفة بال فصل.

ِن ِ ْ ْ
ْ ُ
ْ ِ
ع إىل ِ
اْلك ِِ ال َة ِوال ِِ ْو َعظ ال َة
الر
ال
س
اد
يل ربالالك بَ َ
َ
َ
َ

فصةةل  :يف املوع ة احلسةةن عمةةال بقولننه تعنناىل :
ْ
اْل ِ ِسنِ َة (.)3
فنقول  :ال كالم بني أهل اخلالمل والوفاق من أهل الت قيق يف أ ّن عليّا

__________________
( )1القصص (.35 : )21
( « )2مشارق أنوار اليقني » .11 :
( )3الن ل (.125 : )12
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على

نب حج نرا حشننر ،هللا يننوم
مسننّ بننه جنننا ؛ فقنند ورد « أ ّن مننن أحن ّ
ا ن ّنق وأ ّن ص نراجل علن ّني حن ّنق فمننن ّ
() 1
فقد اختلف فينه  ،فأهنل
النيب
وبني
بينه
وفصل
عليه
م
د
تق
ن
مم
غري،
ا
أم
و
،
القيامة معه »
ّ
ّ
ّ
ّ
الس ننّة أ ّن ط نريقهم أيضننا حن ّنق والشننيعة علننى أننّنه ابطننل موجننب للهننالك والتعننذيب ابلنننار  ،وأ ّن مننن

نأي الفنريقني أح ّنق ابألمنن إن كننتم تعلمنون؟ فالعاقنل ن علنى تقندير
مسّ ام فهو من أهنل الننار  ،ف ّ
ّ
ا رية ن هتار طريقا هو قطعني النجناة كمنا يف السنالّ الظناهر ابلنسنبة إىل املسنالّ الظناهرة ؛ لقولنه
 « :دن مننا يريبننّ إىل مننا ال يريبننّ » ( ، )2وقنند روي مثننل ذلننّ يف إرشنناد بعننض املعصننومني
التأمننل واملالحظننة أب ّن هننذا
لننبعض الز دقننة املنكننر ألصننل الشنريعة بننل الصننانع ا كننيم  ،فأسننلم بعنند ّ
الن و قطعي السالمة.

األئم اشث عشر
املفلب الثاين يف بيان إمام سائر ّ
علننى عنندد نقبنناء بننين إس نرائيل صننلوات هللا علننيهم أ عننني بعنند اخلليفننة بننال فصننل علن ّني بننن أيب

طالب .
 ،وعل ن ّني ب ننن ا س ننني  ،و ّم نند ب ننن عل ن ّني  ،وجعف ننر ب ننن ّم نند ،
أع ننين ا س ننن وا س ننني
وموسننى بننن جعفننر  ،وعلن ّني بننن موسننى  ،و ّمنند بننن علن ّني  ،وعلن ّني بننن ّمنند  ،وا سننن بننن علن ّني ،
و ّمنند بننن ا سننن قننائمهم البنناقي الغائننب الننذي سننيظهر إبذن هللا وإ ن األرك قسننطا وعنندال كمننا
عجل هللا فرجه وجعلنا من أنصار ،وأتباعه واملستشهدين بني يديه.
مل ة جورا وظلما ّ ،
نص مننن هللا
والنندليل علننى ذلننّ أننّنه جيننب يف اإلمننام العصننمة واألفضننليّة علمننا وعمننال  ،وورود نن ّ
ورسوله وإمام معصوم أو صدور معجزة وكان يع ذلّ موجودا يف

__________________
( « )1كفاية األثر »  151 :؛ « عيون أخبار الرضا » .51 ، 322 : 1
( « )2عوايل ال ىل »  42 ، 394 : 1؛ « النهاية يف غريب ا ديث »  212 : 2؛ « يار األنوار » .22 : 2
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ا سن

علي بن أيب طالب وهكذا يف ا سني
بعد ّ

على ال تيب املذكور.

و ّأما العصم فبالعقل والنقل :
ّأمةةا العقةةل فن ّن خلن ّنو العصننر عننن املعصننوم ننال  ،وإالّ يلننزم عنندم حصننول اللطننف الواجننب علننى

هللا دفعننا للعبننث يف األفعننال  ،مننن جهننة عنندم حصننول التقريننب إىل الطاعننات والتبعينند عننن املعاصنني
عامة املكلّفني والعقالء كما ال هفى.
عن غري املعصوم على وجه الكمال ابلنسبة إىل ّ

األمنة يف العلنم والعمنل  ،فلنو جناق
ويلزم أيضا التسلسل  :إذ احملوج إىل اإلمنام جنواق اخلطن علنى ّ
اخلطأ على اإلمام وجب له إمام آخر ويتسلسل.
نتم م ننع جن نواق اخلط ن  ،وأنّننه يف ننوت الغ ننرك م ننن نص ننب غ ننري
مض ننافا إىل أ ّن حف ننن الشن نريعة ال ي ن ّ

إلقدامننه علننى املعصننية املوجبننة لإلنكننار واملنننايف لوجننوب طاعتننه ولالعتقنناد مبقالتننه مننن
املعصننوم
جهة احتمال اخلط  ،مع أ ّن صندور املعصنية مننه أقنب منن العنو ّام ولكنن منع القندرة عليهنا  ،وإالّ ملنا
اسننت ّق علننى االجتننناب عننن املعاصنني الث نواب واملنند  ،ولكننان كامللننّ بننل أدون يف عنندم اااهنندة
النفسننانيّة املوجبننة ألفضننليّته  ،وملننا كانننة العصننمة مننن األمننور اخلفيّننة الننيت ال يعلمهننا إالّ عننامل األسنرار
ّ
وبعند ،لل سنني
إالّ لل سن
علي
بعد
ذلّ
وليس
،
ابملعجزة
جيب التنصيص أو اإلتيان
ّ
وهك ننذا علن ننى ال تين ننب املن ننذكور ابالتّفن نناق وال أقن ن ّنل من ننن عن نندم ثبوتن ننه لغن ننريهم  ،ومنن ننع املن ننانعني
عدو فضال عن وصيّه.
نيب ّ
الغاصبني ال ينافيه ؛ إذ ّ
لكل ّ
وأما النقل ف ية التطهري ( )1وهوها.
ّ
وهكذا األعلميّة وهوها من صفات الفضيلة.
وأمةةا وّود الةةن ّ علننى مننا ذكننر ؛ ف ننّنه ثبننة ابلتنواتر أو التظننافر والتسننامع أ ّن كن ّنل سننابق معصننوم
ّ
نص على من بعد.،
صادق مف ك الطاعة ّ

__________________
( )1األحزاب (.33 : )33
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يقنال لنه
نودي إىل رسنول هللا
مضافا إىل ما روي عن عبد هللا بن عبّاس أنّه قال  :قدم يه ّ
إين أسألّ عن أشنياء تلجلنج يف صندري فن ن أجبتنين عنهنا أسنلمة علنى يندك.
 :نعثل  ،اي ّمد! ّ
نيب
قال  « :سل » فسأل عنه
فأجاب إىل أن قال  :فأخفين عن وصنيّّ منن هنو فمنا منن ن ّ

إالّ وله وص ّني  ،وإ ّن نبيّننا موسنى بنن عمنران أوصنى إىل يوشنع بنن ننون؟ فقنال  « :نعنم  ،إ ّن وصنيّي
يتلنو ،تسنعة
وبعند ،سنبطاي  :ا سنن وا سنني
علي بنن أيب طالنب
واخلليفة من بعدي ّ
أئمة أبرار ».
من صلب ا سني
ّ
قننال  :اي ّمنند  ،فسن ّنمهم يل  ،قننال  « :فن ذا مضننى علن ّني فابنننه ّمنند  ،فن ذا مضننى ّمنند فابنننه
جعفننر  ،ف ن ذا مضننى جعفننر فابنننه موسننى  ،ف ن ذا مضننى موسننى فابنننه علن ّني  ،ف ن ذا مضننى علن ّني فابنننه
ّمد  ،ف ذا مضى ّمند فابننه عل ّني  ،فن ذا مضنى عل ّني فابننه ا سنن  ،وبعند ،ا ّجنة بنن ا سنن بنن
علي  ،فه الء اثنا عشر إماما على عدد نقباء بين إسرائيل ».
ّ
قال  :فأين مكاذم يف ا نّة؟ قال  « :معي يف درجيت ».
وأشننهد أ ّذننم األوص ننياء بعنندك  ،ولق نند
قننال  :أشننهد أن ال إل ننه إالّ هللا وأنّننّ رس ننول هللا
وجدت هذا يف الكتب املتق ّدمة  ،وفيما عهد ،إلينا موسى بن عمران أنّنه إذا كنان آخنر الزمنان هنرج
أئمة أبرار عدد األسباجل (.)1
نيب بعد ، ،هرج من صلبه ّ
نيب يقال له  :أاد خام األنبياء ال ّ
ّ

 « :إ ّن هللا ن تبننارك وتعنناىل ن اطّلننع علننى األرك اطّالعننة
وعنننه  :قننال  :قننال رسننول هللا
فجعلننه إمامننا  ،مثّ أمننرين أن
واختننارين منهننا  ،فجعلننين نبيّننا  ،مثّ اطّلننع الثانيننة فاختننار منهننا عليّننا
سبطي ن ا سنن
وهو قوج ابنيت وأبو
علي
فعلي ّ
ّ
مين وأ من ّ
ّأختذ ،أخا ووصيّا وخليفة ووقيرا ّ ،
وا سني
ا سني

وإايهم حججا على عباد ، ،وجعل منن صنلب
ن أال وإ ّن هللا ن تبارك وتعاىل ن جعلين ّ
أئمة يقومون
ّ

__________________
( « )1كفاية األثر »  11 :ن .12
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ندي ّأمننيت  ،وأشننبه الننناس يف اائلننه
أبمننري وبفظننون وصننيّيت  ،التاسننع منننهم قننائم أهننل بيننيت  ،ومهن ّ
وأقواله وأفعاله  ،يظهر بعد غيبة طويلة وحرية مضلّة فنيعلن أمنر هللا  ،ويظهنر دينن هللا  ،وي يّند بنصنر
هللا وبنصر مالئكته  ،فيم األرك قسطا وعدال كما مل ة جورا وظلما » (.)1
األئمنة بعندي اثننا عشنر تسنعة منن
وعن عبند هللا بنن مسنعود قنال  :مسعنة رسنول هللا يقنول ّ « :
التاسع مهديّهم » (.)2
صلب ا سني
األئمننة بعنندي اثنننا عشننر ،
وعننن أيب سننعيد اخلنندري قننال  :مسعننة رسننول هللا
يقننول ّ « :
تسعة من صلب ا سني  ،التاسع قائمهم  ،فطوأ ملن أحبّهم والويل ملن أبغضهم » (.)3
الصننالة األوىل مثّ أقبننل بوجهننه الكننر علينننا  ،فقننال  « :اي
وعنننه  :ص نلّى بنننا رسننول هللا
فتمسنكوا
معاشر أصن ايب! إ ّن مثنل أهنل بينيت فنيكم مثنل سنفينة ننو وابب حطّنة يف بنين إسنرائيل ّ ،
ذريّننيت فن ن نّكم ل ننن تضن نلّوا أب نندا »  ،فقي ننل  :اي رس ننول هللا
األئم ننة الراش نندين م ننن ّ
أبه ننل بي ننيت بع نندي و ّ
األئمة بعدك؟ قال  « :اثنا عشر من أهل بييت »  ،أو قال  « :من ع ض » (.)4
 ،كم ّ
ذر (.)5
ومثله حديث آخر عن أيب ّ
إين
وروي عننن سننلمان الفارسنني أننّنه قننال  :خطبنننا رسننول هللا
فقننال  « :معاشننر الننناس! ّ
وإايكننم والبنندن ؛ ف ن ّن كن ّنل بدعننة
راحننل عننن قريننب ومنطلننق إىل املغيننب  ،أوصننيكم يف ع ن ض خنريا ّ ،

فليتمسننّ ابلقمننر  ،ومننن
ضنناللة  ،والضنناللة وأهلهننا يف النننار .معاشننر الننناس! مننن افتقنند الشننمس
ّ
فليتمسّ ابلفرقدين  ،ف ذا فقدم الفرقدين
افتقد القمر
ّ

__________________
( )1املصدر السابق  12 :ن .11
( )2املصدر السابق .23 :
( )3املصدر السابق  32 :ن .31
( )4املصدر السابق  33 :ن .34
( )5املصدر السابق  31 :ن .39
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فتمسكوا ابلنجوم الزاهرة بعدي  ،أقول قويل وأستغفر هللا يل ولكم » (.)1
ّ
() 2
قال  :فما نزل عن مننف [ ،حن ّ ] دخنل بينة عائشنة فندخلة إلينه وقلنة  :أبيب أننة و ّأمني
فتمسننكوا
فتمسنكوا ابلقمننر  ،وإذا فقنندم القمننر ّ
اي رسنول هللا! مسعتننّ تقننول  « :إذا فقنندم الشننمس ّ

فتمسكوا ابلنجوم » فما الشمس؟
ابلفرقدين  ،وإذا فقدم الفرقدين ّ
األئمننة التسننعة مننن صننلب
ومننا القمننر؟ ومننا الفرقنندان؟ ومننا النجننوم الزاهننرة؟ [ قننال  « ] :فهننم ّ
األئمننة األب نرار عنندد
ا سننني والتاسننع مهننديّهم »  ،مثّ قننال
 « :هننم األوصننياء واخللفنناء بعنندي ّ
أسباجل يعقوب وحواري عيسى ».
علي بن أيب طالنب  ،وسنبطاي ،
فسمهم اي رسول هللا
فقلة ّ
 ،قال ّ « :أوهلم وسيّدهم ّ
وبعنندمها علن ّني قيننن العابنندين  ،وبعنندّ ،منند بننن علن ّني ابقننر علننم النبيّننني  ،مثّ ابنننه الصننادق جعفننر بننن
ّمد  ،وابنه الكاظم مسي موسنى بنن عمنران  ،والنذي يقتنل أبرك الغربنة وعل ّني ابننه  ،مثّ ابننه ّمند

 ،والصننادقان  :علن ّني وا سننن  ،وا ّجننة القننائم املنتظننر يف غيبتننه ؛ ف ن ّذم ع ن ض  ،علمهننم علمنني ،
وحكمهم حكمي  ،من آذاين فيهم فال أ له هللا شفاعيت » (.)3
علي بنن أيب طالنب
وعن جابر بن عبد هللا األنصاري قال  :قال رسول هللا
لل سني بن ّ
األمننة فن ذا استشننهد
ندي هننذّ ،
 « :اي حسننني! هننرج مننن صننلبّ تسننعة مننن ّ
األئمننة  ،منننهم مهن ّ

فعلي ابننّ  ،فن ذا مضنى عل ّني فابننه
أبوك فا سن بعد ، ،ف ذا ّ
سم ا سن فأنة  ،ف ذا استشهدت ّ
ّمنند  ،فن ذا مضننى ّمنند فجعفننر ابنننه  ،فن ذا مضننى فموسننى ابنننه  ،فن ذا مضننى موسننى فعلن ّني ابنننه ،
فن ذا مضننى علن ّني فم ّم ند ابنننه  ،فن ذا مضننى ّمنند فعلن ّني ابنننه  ،فن ذا مضننى علن ّني فا سننن ابنننه  ،مثّ
ا ّجة بعد ا سن إ هللا به األرك قسطا وعدال كما مل ة جورا وظلما » (.)4

__________________
( )1املصدر السابق  42 :ن .41
( )2الزايدة أثبتناها من املصدر.
( )3املصدر السابق  41 :ن .42
( )4املصدر السابق  21 :ن .22
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 « :ملننا عننرج يب إىل السننماء رأيننة
وعننن أيب أمامننة أسننعد بننن قرارة قننال  :قننال رسننول هللا
ّ
مكتننواب علننى سنناق العننر ابلنننور  :ال إلننه إالّ هللا ّ ،منند رسننول هللا  ،أيّدتننه بعلن ّني ونص نرته بننه  ،مثّ
بعنند ،ا س ننن وا سننني  ،ورأي ننة عليّننا عليّننا عليّننا ورأي ننة ّمنندا م ن ّنرتني  ،وجعف نرا وموس ننى وا س ننن
وا ّجة اثين عشر امسا مكتنواب ابلننور  ،فقلنة  :أسنامي منن هن الء النذين قند قنرنتهم يب؟ فنودينة :
ذريّتّ » (.)1
األئمة بعدك  ،واألخيار من ّ
اي ّمد! هم ّ
إذا أراد لقنناء جفئيننل
وروي عننن عائشننة أ ّذننا قالننة  :كانننة لنننا مشنربة وكننان النننيب
مرة وأمرين ال يصنعد إلينه أحند  ،فندخل ا سنني بنن عل ّني
لقيه فيها  ،فلقيه رسول هللا
ّ

 « :ابننين »  ،فأخننذ،
ومل يعلننم ح ن ّ غشننيهما  ،فقننال جفئيننل  :مننن هننذا؟ فقننال رسننول هللا
 :أمن ننا إنّن ننه سن ننيقتل  ،قن ننال رسن ننول هللا
فأجلسن ننه علن ننى ف ن ننذ ، ،فقن ننال جفئين ننل
نيب
النن ن ّ
ّ « :أميت تقتله؟ » قال  :نعم وإن شن ة أخفتنّ ابألرك النيت يقتنل فيهنا  ،وأشنار جفئينل

الطف ابلعراق وأخنذ مننه تربنة انراء فنأراّ ،إايهنا  ،فقنال  :هنذ ،منن تربنة مصنرعه  ،فبكنى رسنول
إىل ّ
 :ال تبّ فسومل ينتقم هللا منهم بقائمكم أهل البية.
فقال جفئيل
هللا
 « :حبينيب جفئينل! ومنن قائمننا أهنل البينة؟ » قنال  :التاسنع منن ولند
فقال رسول هللا
ريب عن ّنز وجن ّنل أنّننه سنني لق مننن صننلب ا سننني ولنندا ومسّننا ،عننند ،عليّننا
ا سننني
كننذا أخننفين ّ
خاضع هلل خاشع  ،مثّ هرج من صلبه ابنه ومسّا ،عنندّ ،مندا  ،مثّ هنرج منن صنلبه ابننه ومسّنا ،جعفنرا
 ،مثّ هننرج مننن صننلبه ابنننه ومسّننا ،عننند ،موسننى واثننق ابهلل  ،وهننرج مننن صننلبه ابنننه ومسّننا ،عننند ،عليّننا ،
وهننرج مننن صننلبه ابنننه ومسّننا ،عننندّ ،منندا  ،وهننرج مننن صننلبه ابنننه ومسّننا ،عليّننا  ،وهننرج مننن صننلبه ابنننه

ومسّا ،عند ،ا سنن من من ابهلل مرشند إىل هللا  ،وهنرج منن صنلبه كلمنة ا ّنق ولسنان الصندق ومظهنر
حجننة هللا علنى بريّتننه  ،لننه غيبنة طويلننة  ،يظهننر هللا ابإلسنالم وأهلننه  ،وهسننف بنه الكفننر وأهلننه
ا ّنق ّ
( .) 2
__________________
( )1املصدر السابق  125 :ن .122
( )2املصدر السابق  117 :ن .119
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األئمننة االثننين عشننر وكننون الثنناين عشننر منننهم حيّننا
إىل غننري ذلننّ مننن األخبننار الدالّننة علننى إمامننة ّ
قائما غائبا منتظرا يظهر بعد ظهور أحكام هللا  ،اي ليتنا كنّا معه فنفوق فوقا عظيما.
مضننافا إىل اإل ننان القنناطع الكاشننف عننن قننول النننور السنناطع مننن املعصننوم السننابق ابلنسننبة إىل
ا ّق.
مر.
خلو الزمان عن املعصوم
وكذا العقل ا اكم ابمتنان ّ
؛ ملا ّ
فةإن قلةت  :ال فنرق بنني العندم والوجنود ن منع الغيبنة وعندم التص ّنرمل يف األمنور ن يف انتفناء اللطنف
الواجب على هللا.
ندل
قلت ّأوش ّ :ننع عدم التفرقة  ،لتأثري ،حني الوجود والغيبنة يف بقناء نظنام املعنا واملعناد كمنا ي ّ
عليه بعض التوقيعات إىل شي نا املفيد ( ، )1فيكون كالشمس ةة الس اب.
واثنيةا  :أ ّن وجننوب اللطننف مقيّند بعنندم وجننود املنانع  ،ووجننود األعننادي وإفسنادهم مننانع مننن غننري

أن يكون سببا لتعذيبنا فيما ال يكون امل الفة فيه ابختيار .
واثلثا  :أ ّن تعذيب امل الفني بدون إجيناد ا ّجنة قبني  ،فيجنب إجيناد ،؛ لن الّ يكنون للنناس علنى
حجة.
هللا ّ
وّابعةةا  :أ ّن يف غيبتننه لطفننا للشننيعة مننن جهننة داهنند م النفسننانيّة ورايضننتهم ا سننمانيّة وانتظننارهم
لظه ننور ،ومالقمت ننه واالجتن نناب ع ننن القب ننائ ؛ العتق نناد وج ننود ،وإمك ننان ظه ننور ،وم ّكن ننه م ننن إقام ننة
ا دود.
و ّأمننا اسننتبعاد طننول عمننر ،ن وهننو راجننع إىل إنكننار قنندرة هللا وعننروج عيسننى وبقائننه وبقنناء خضننر

وإلياس ن فهو مدفون ابلنقض كما ذكر  ،وا ّل مبا أشر .
ابألئمننة االثننين عشننر مننن علن ّني
وظهننر ممنّنا بيّننّننا بطننالن مننذهب غننري اإلماميّننة ن القننائلني ّ
علي بن
ّمد بن ا سن ن من فرق الشيعة القائلني خبالفة ّ

__________________
( « )1االحتجاج »  592 : 2ن .223
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إىل

أيب طالب
فرجه :

عجنل هللا
بال فصل أيضا من دون االنتهاء إىل اإلمام الثاين عشر ّمد بنن ا سنن ّ

كالكيسانيّ وهم القائلون خبالفة ّمد بن ا نفيّنة  ،ولع ّنل وجنه التسنمية أ ّن ّمندا كنان يف حجنر
علن ّني وهننو طفننل  ،فقننال  « :اي كننيّس » أو أ ّن امل تننار املل ّقننب ب ن « كيسننان » ملننا رأى أ ّن علن ّني بننن
ّ
ال ذنه يف االنتقام من قتلة أبيه ودعا الناس إىل ّمد ليأذنه فنسبوا إليه.
ا سني
والزيديّ وهم القائلون خبالفة قيد بن اإلمام قين العابدين .
الواقف ننون علي ننه الق ننائلون أبنّننه س ننريجع إىل
والناووس ةةيّ وه ننم الق ننائلون ابإلمام ننة إىل الص ننادق
الدنيا وإ ها عدال كما مل ة جورا  ،وهم منسوبون إىل عبد هللا بن ووس من أهل البصرة.
ومسّنوا بننذلّ ؛ لكننون عبنند هللا أفط ن
والففحيّ ة وهننم القننائلون إبمامننة عبنند هللا بننن جعفننر
الرأس أو الرجلني  ،أو لكون رئيسهم عبد هللا بن أفط .
.

واإلمساعيليّ وهم القائلون إبمامة إمساعيل بن جعفر
وواقف ننون علي ننه إبض ننالل وكيل ننني ل ننه
والواقفيّة ة وه ننم الق ننائلون ابإلمام ننة إىل موس ننى الك نناظم
قنائلني  :إنّنه ال إنوت  ،إنّنه القنائم فاعتمند علينه طائفنة وانتشنر
ابلكوفة  ،طمعا لزكاة أتوهنا لنه
وذلنّ لثبننوت مننوت كن ّنل مننن
قوهلمنا حن ّ كننان عننند مو مننا أوصنيا بنندفع املننال إىل ورثننة موسننى
وع نندم ك ننون بع ننض م ننن ذك ننر معص ننوما م ننع ورود

ذل ننّ  ،وامتن ننان خل ن ّنو الزم ننان ع ننن املعص ننوم
األخبار املتكاثرة املتظافرة على خالفها.
يدل عليه قولنه  « :اي علني  ،حربنّ حنريب
علي وغاصيب ح ّقه ك ّفار كما ّ
وظهر أيضا أ ّن اريب ّ

() 1
النبوة  ،فلعنن هللا بنين أميّنة قاطبنة
وسلمّ سلمي » ؛ أل ّن دفع اإلمامة يف ا قيقة راجع إىل دفع ّ
األئمة االثين عشر.
وبرأ هللا منهم إىل موالينا ّ
ّ

__________________
( « )1األمننايل » للطوسنني  ، 324 :االننس  ، 13الننرقم  14 / 723؛ « بشننارة املصننطفى »  112 :؛ « يننار األننوار
» .43 : 42
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 ،مثّ ا سنني
ابننه ا سنن
واحلاصل  :أ ّن اإلمام بعد عل ّني بنن أيب طالنب أمنري املن منني
 ،مثّ جعفننر بننن ّمنند الصننادق
 ،مثّ ّمنند بننن علن ّني البنناقر
 ،مثّ علن ّني بننن ا سننني
 ،مثّ ّمنند بننن علن ّني
 ،مثّ علن ّني بننن موسننى الرضننا
 ،مثّ موسننى بننن جعفننر الكنناظم
 ،مثّ ّمنند بننن
نكري
 ،مثّ علن ّني بننن ّمنند النقن ّني
التقن ّني
 ،مثّ ا سننن بننن علن ّني العسن ّ
ردا عل ننى طوائ ننف م ننن الش ننيعة  :كالكيس ننانيّة  ،والزيديّننة  ،والناووس ننيّة ،
ا س ننن ص نناحب الزم ننان ّ
والفط يّة  ،واإلمساعيليّة  ،والواقفيّة.
والدليل على ذلك ّأوش  :أ ّن ذلّ لطف واجب  ،وخالمل ذلّ ترك اللطف الواجب.
مضننافا إىل تننرجي املرجننو ابلنسننبة إىل بعننض العقائنند مننن جهننة القننول ب جنني ابننن ا نفيّننة وقينند
املذكورين  ،وأعلميّتهم.
األئمة
وعبد هللا وإمساعيل ؛ وذلّ لعصمة ّ
يتم اهلداية وا ّجة وبصل الغرك دون غريهم.
مضافا إىل ّ
النص فيهم ّ

 « :إ ّن هللا مل يقننبض نبيّننه ح ن ّ أكمننل لننه النندين  ،وأنننزل عليننه
واثنيةةا  :النقةةل فعننن الرضننا
كل شيء ّ ،بني فيه ا الل وا رام وا دود واألحكام و يع ما بتناج إلينه النناس كمنال
القرآن تبيان ّ
ْ
ِ
ِ
َّ ْ
() 1
كتالاَ ََال ْ ْ
حجنة النودان ن وهني آخنر
ي ٍء
عز وج
نل َ :الا فرطنالا َِف ال َ َ
فقال ّ
 ،وأننزل يف ّ
ّ
ِ
ِ
ُ ِ ُ
ِْْ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ِ ُ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ِ ِ ْ ُ
ك ْم ن ْع ِ
ك ُ
الم
الِت ِو ِر َضاليت ل
ِ
ن  :اِلوا أكِلت لكم َديالنكم وأتِِالت علالي
عمنر،
َ
َ
ْ

ُ

اْل ْس ِ
() 2
ألمتنه معنامل ديننهم وأوضن
األمة من منام الندين ومل إنض حن ّ ب ّنني
ما َدينا
َ
ّ
 ،وأمر ّ
هلم سبيلهم وتركهم على قصد سنبيل ا ّنق  ،وأقنام هلنم عليّنا علمنا وإمامنا  ،ومنا تنرك شني ا ةتناج إلينه
رد كتناب هللا فهنو كنافر ن إىل أن قنال
األمنة إالّ بيّننه  ،فمنن قعنم أ ّن هللا ع ّنز وج ّنل مل يكمنل ديننه فقند ّ
ّ

عليّا أبمر هللا على اسنم منا فنرك
النبوة ن فقلّدها رسول هللا
بعد ذكر قدر اإلمامة وكوذا بعد ّ
ذريّته األصفياء الذين آ هم العلم واإلإان ن إىل أن قال  :ن إ ّن اإلمامة خالفة هللا
هللا فصارت يف ّ

__________________
( )1األنعام (.31 : )2
( )2املائدة (.3 : )5
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ن إىل أن قنال  :ن
ومنرياث ا سنن وا سنني
ومقنام أمنري املن منني
وخالفة الرسول
اإلمننام عننامل ال جيهننل ودان ال ينكننل  ،معنندن القنندس والطهننارة والنسننّ والزهننادة والعلننم والعبننادة ،
املطهننرة البتننول ال مغمننز فيننه مننن نسننب وال يدانيننه ذو حسننب ».
نصننوص بنندعوة الرسننول ونسننل ّ

ا ديث (.)1
أبئمننة اهلنندى مننن أهننل بيننة نبيّنننا
وعننن أيب عبنند هللا
أننّنه قننال  « :إ ّن هللا عن ّنز وجن ّنل أوضن ّ
منن
عنن ديننه ن إىل أن قنال  :ن فلنم ينزل هللا ن تبنارك وتعناىل ن هتنارهم خللقنه منن ولند ا سنني
كل إمام » ا ديث (.)2
عقب ّ
يدل على أ ّن اإلمامة نصوصة مبن علم من جهته االتّصامل ابلقدس.
وهو ذلّ ممّا ّ
نين  ،أمننرين
مضننافا إىل مننا روي عننن أمننري امل ن منني
أننّنه قننال يف وصننيّة البنننه ا سننن  « :اي بن ّ
إيل رس ننول هللا
رس ننول هللا
أن أوص نني إلي ننّ  ،وأن أدف ننع إلي ننّ كت ننيب وس ننالحي كم ننا أوص ننى ّ
إيل كتبه وسالحه  ،وأمرين أن آمنرك إذا حضنرك املنوت أن تندفعها إىل أخينّ ا سنني
ودفع ّ
أن تنندفعها إىل
فقننال لننه  « :وأمننرك رسننول هللا
»  ،مثّ أقبننل علننى ابنننه ا سننني
 ،مثّ قننال لعلن ّني بننن ا سننني  :وأمننرك رس ننول هللا
ابنننّ هننذا  ،مثّ أخننذ بينند علن ّني بننن ا سننني
السالم » (.)3
علي وأقرئه من رسول هللا
ّ
أن تدفعها إىل ابنّ ّمد بن ّ

قن ننال  :س ن ن ل عن ننن القن ننائم فضن ننرب بين نند ،علن ننى أيب عبن نند هللا
وعن ننن جن ننابر عن ننن أيب جعفن ننر
».
فقال  « :وهللا هذا قائم آل ّمد
فأخفتنه بنذلّ فقنال :
دخلنة علنى أيب عبند هللا
فلما قنبض أبنو جعفنر
قال عيينة ّ :

كل إمام هو القائم بعد اإلمام
« صدق أبو جعفر »  ،مثّ قال  « :لعلّكم ترون أن ليس ّ

__________________
( « )1معنناين األخبننار »  92 :ن  2 ، 121؛ « األمننايل » للصنندوق  532 :ن  ، 542االننس ، 97
كمال الدين ومام النعمة »  275 :ن .31 ، 211
( « )2الكايف »  223 : 1ن  ، 225ابب نوادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته .2 ،
علي .1 ،
( )3املصدر السابق  297 : 1ن  ، 291ابب اإلشارة و ّ
النص على ا سن بن ّ
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1؛«

الذي كان قبله » (.)1
وعن أيب عبد هللا أنّه دعا أاب ا سن
» ( .) 2

يوما فقال لننا  « :علنيكم انذا وهللا صناحبكم بعندي

إيل وهننو
وعننن أيب ا سننن
أننّنه قننال  « :إ ّن ابننين عليّننا أكننف ولنندي وأبن ّنرهم عننندي وأحننبّهم ّ
نيب » (.)3
وصي ّ
نيب أو ّ
ينظر معي يف ا فر  ،ومل ينظر فيه إالّ ّ
األول  :أال تندلّين إىل منن آخنذ عننه
عمار أنّه قال  :قلة أليب ا سن ّ
وعن دمحم بن إس اق بن ّ
وذكننر
ديننين؟ فقننال  « :هننذا ابننين علن ّني » ( ، )4وعننن معمننر بننن خ نالّد  ،قننال  :مسعننة الرضننا

شي ا  ،فقال  « :ما حاجتكم إىل ذلّ هنذا أبنو جعفنر قند أجلسنته دلسني وص ّنريته مكناين ن وقنال ن
 :إ ّ أهل البية يتوارث أصاغر عن أكابر الق ّذة ابلق ّذة » (.)5
وعننن اخل نرياين  ،عننن أبيننه أننّنه قننال  :كنننة واقفننا عننند أيب ا سننن خبراسننان  ،فقننال قائننل لننه اي

ابنين »  ،فكنأ ّن القائنل استصنغر س ّنن
سيّدي! إن كان كون فن ىل منن؟ قنال  « :إىل أيب جعفنر
 « :إ ّن هللا ن تبارك وتعاىل ن بعث عيسنى بنن منر رسنوال نبيّنا
فقال أبو ا سن
أيب جعفر
» ( .) 2
السن الذي فيه أبو جعفر
صاحب شريعة مبتدؤ ،يف أصغر من ّ
منن املديننة إىل بغننداد يف
وعنن إمساعينل بنن مهنران أننّنه قنال  :ملنا خنرج أبنو جعفننر بنن ّمند
ّ
إين أخننامل عليننّ يف هننذا الوجننه ف ن ىل مننن
نداك
ن
ف
نة
ن
ل
جع
الدفعننة األوىل مننن خروجننه  ،فقلننة لننه :
ّ
فلمنا
إيل ضاحكا وقال  « :ليس الغيبة حيث ظننة يف هنذ ،السننة » ّ ،
األمر بعدك ّ ،
فكر بوجهه ّ
أخرج به الثانية إىل املعتصم جزت إليه  ،فقلة  :جعلة فداك أننة خنارج فن ىل منن هنذا األمنر منن
بعدك؟ فبكى ح ّ اخضلّة يته من الدمون  ،مثّ

__________________
النص على أيب عبد هللا جعفر بن ّمد ،
( )1املصدر السابق  ، 327 : 1ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب ا سن موسى .12 ،
( )2املصدر السابق  ، 312 :ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب ا سن الرضا .2 ،
( )3املصدر السابق  ، 311 :ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب ا سن الرضا .4 ،
( )4املصدر السابق  ، 312 :ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب جعفر الثاين .2 ،
( )5املصدر السابق  ، 322 :ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب جعفر الثاين .13 ،
( )2املصدر السابق  ، 322 : 1ابب اإلشارة و ّ
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.7

» ( .) 1
علي
التفة ّ
علي  ،األمر من بعدي إىل ابين ّ
إيل فقال  « :عند هذ ،هامل ّ
فمر بنا ّمند ابننه
علي بن عمر النوفل قال  :كنة مع أيب ا سن
يف ص ن دارّ ، ،
وعن ّ
فقلة له  :جعلة فداك هذا صاحبنا بعدك؟ فقال  « :ال  ،صاحبكم بعدي ا سن » (.)2
وعن عمرو األهواقي قال  :أراين أبو ّمد ابنه قال  « :هذا صاحبكم بعدي » (.)3
إىل غري ذلّ من األخبار املتكاثرة.
دل
وإىل مثننل مننا ذكننر أشننار املص ننّف مننع شننر الشننار القوشننجي بقولننه  ( « :والنقةةل املتةةواتر ّ

على األحد عشر ولوجو العصم وانتفائها من غريهم ووجو الكماش فيهم ).

ه ننو عل ن ّني ب ننن أيب طال ننب
ذه ننب اإلماميّ ننة إىل أ ّن اإلم ننام ا ن ّنق بع نند الرس ننول
 ،مثّ
 ،مثّ ابنننه ّمنند القننائم املنتظننر املهنندي  ،وتن ّدعون أنننه
ا سننن وا سننني  ،مثّ ابنننه قيننن العابنندين
أننّنه قننال لل سننني
نيب
ثبننة ابلتنواتر نن ّ
نص كن ّنل مننن السننابقني علننى مننن بعنند ، ،ويننروون عننن النن ّ
أئمة تسعة سعهم قائمهم (.)4
 :ابين هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو ّ
ناب  :هنل عهند إلنيكم
وعن مسروق أنّه قال  :بينا هن عنند عبند هللا بنن مسنعود إذ يقنول لننا ش ّ

نبنيّكم كننم يكننون مننن بعنند ،خليفنة؟ قننال  :إننّنّ نندث السن ّنن وإ ّن هنذا شننيء مننا سننألين عنننه أحنند ،
السالم ن أن يكون بعد ،اثنا عشنر خليفنة عندد نقبناء بنين إسنرائيل
نعم عهد إلينا نبيّنا ن عليه الصالة و ّ
( .) 5
__________________
النص على أيب ا سن الثالث .1 ،
( )1املصدر السابق  ، 323 : 1ابب اإلشارة و ّ
النص على أيب ّمد .2 ،
( )2املصدر السابق  ، 325 :ابب اإلشارة و ّ
النص إىل صاحب الدار .3 ،
( )3املصدر السابق  ، 321 :ابب اإلشارة و ّ
( « )4يار األنوار » .372 : 32
( « )5عينون أخبنار الرضنا »  41 : 1ن  49ابب  12 ، 2؛ « كمنال الندين ومنام النعمنة »  272 : 1ن ، 271
 12؛ « األمايل » للصدوق  ، 254 :االس  4 ، 51؛ « اخلصال »  422 : 2ن .2 ، 427
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ويتش ننبّثون رة أبنّننه جي ننب أن يك ننون يف اإلم ننام العص ننمة وغ ننري هن ن الء ليسن نوا معص ننومني إ اع ننا
وقد بيّننّا است الته.
خلو الزمان عن املعصوم
فتعيّنة العصمة هلم  ،وإالّ لزم ّ
وأخنرى أب ّن الكمناالت النفسنانيّة والبدنيّنة أب عهنا موجنودة يف ك ّنل واحند مننهم فهنو أفضنل أهننل

قمانه فتعيّنة اإلمامة ؛ ألنّه يقب عقال رائسة املفضول على الفاضل.
املتأمن ننل م ننا في ننه بعن نند االطّ ننالن علن ننى م ننا س ننبق ( .وحمة ةةاّبو علة ة ّةي كفة ةةرة ) لقولن ننه
وال هف ننى عل ننى ّ
() 1
كننافر ( وتةةالفوه
نّ أ ّن ننارب رسننول هللا
 « :حربننّ حننريب اي علن ّني »  ،وال شن ّ
فسةةق ) ؛ أل ّن ح ّقيّننة إمامتننه واضن ة فمتابعتننه واجبننة  ،فمننن خالفننه يكننون نالفننا لسننبيل املن منني
ُْ ْ ِ ُ ن
َّ ُ ِ
ِ ِ َّ ُ ْ
ري ِ
ول َ ْ ِب ْعد َا ِرِ َّ ِ
ِّي ِ ُ
َل ال ْ ُهدى ِو ِتَّب ْع ِغ ْ ِ
الوَل ِونصال َل َه
ِّي ن ِو ََل َا
يل الِذ ََ َن
ر
س
ِو َِ ْ يُشاقَ َق الرس
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِج ِه َّن ِم ِوس ِاء ْت ِم َصريا (.)2

يكننون نط ننا ظنناهرا فيكننون مننن الف ننة الباغيننة إن كانننة اربتننه عننن
وا ن ّنق أ ّن ننارب علن ّني
كل واحد من اخللفاء الراشدين.
شبهة  ،وكذا ارب ّ
األول فالظناهر أ ّن خطنأ ،ال
و ّأما نالفته فال ختلنو ّ :إمنا أن تكنون عنن اجتهناد أو ال  ،فن ن كنان ّ
ينتهي إىل التفسيق ؛ ألنّه دتهد  ،وامل طئ يف االجتهاد ال يكون فاسقا.
شّ يف فسقه  ،وكذا نالفة سائر اخللفاء الراشدين » (.)3
وإن كان الثاين فال ّ
رد امل ننالفني م ننا ورد يف ص ن ن ي الب نناري يف مناق ننب فاطم ننة
أقة ةةول  :ال هف ننى أنّننه يكف نني يف ّ
بضنعة م ّنين فمنن آذاهنا فقند
يف ح ّقهنا  « :إ ّن فاطمنة
نيب
ما مضنمونه أنّنه قنال الن ّ

آذاين ومن آذاين فقد آذى هللا ومن آذى هللا فقد كفر » (.)4
وحكى ( )5بعد ع ّدة أوراق أ ّذا خرجة من الدنيا وهي ساخطة على أيب بكر أو

__________________
( )1تق ّدم يف ص .435
( )2النساء (.115 : )4
( « )3شر جتريد العقائد » للقوشجي .312 :
( « )4ص ي الب اري »  1321 : 3ابب مناقب قرابة رسول هللا  ...الرقم .3512
( )5أي الشار القوشجي.

442

على أيب بكر وعمر ؛ لداللنة ذلنّ علنى كفنر أيب بكنر وعندم صنالحيّته فكنذا عمنر وعثمنان كمنا ال
هفى.

املفلب الثالث :
[ يف وجود صاحب الزمان وغيبته ]
نتقر وجنود اإلننس وا نا ّن ،
إ ّن صاحب الزمان موجنود ا ن  ،غائنب عنن األعينان  ،وبوجنود ،اس ّ
وس ننيظهر إبذن هللا املل ننّ املنّ ننان وإن ن األرك قس ننطا وع نندال كم ننا مل ننة ظلم ننا وج ننورا  ،كم ننا ه ننو

الضروري من املذهب.
األول منانع
والدليل على ذلك أ ّن وجود ،لطف كما أ ّن يف ظهور ،لطفا  ،ف يث مل يكن اللطنف ّ
جيب ة ّققه  ،فيجب وجنود ، ،وحينث كنان للثناين منانع جينب غيبتنه إىل أن يصنري ظهنور ،حسننا منن

جهة دفع األقب  ،وهو اخلروج عن الدين وتضييع شريعة سيّد املرسلني.
 « :أ ّن قائمننا إذا قنام أشنرقة األرك بننور ّرانا
مضافا إىل النقل  ،فعنن أيب عبند هللا
واسننتغ الننناس يف ملك ننه  ،ح ن ّ يولنند ل ننه ألننف ذكننر ال يول نند فننيهم أنثننى  ،ويب ننين يف ظهننر الكوف ننة
مسجدا له ألف ابب  ،وتتّصل بيوت الكوفة بنهري كربالء واب رية  ،ح ّ هنرج الرجنل ينوم ا معنة
على بغلة سفراء يريد ا معة فال يدركها » (.)1
ندي الكوفننة وانا ثننالث راايت قنند اضنطربة بينهننا فتصننفو
وعنن أيب جعفننر
 « :يندخل املهن ّ
لننه  ،فينندخل ح ن ّ ض املنننف في طننب وال ينندري الننناس مننا يقننول مننن البكنناء  ،ف ن ذا كانننة ا معننة
 ،إ ّن الصنالة خلفنّ تضناهي الصنالة خلنف رسنول هللا
الثانية قال الناس  :اي بن رسول هللا
نري فنني ّ مسننجدا لننه ألننف ابب وبفننر مننن خلننف قننف
واملسننجد ال يسننعنا  ،في ننرج إىل الغن ّ
ا سني هلم ذرا ح ّ جيري إىل الغريّني ح ّ يرمي

__________________
( « )1اإلرشاد » للمفيد  311 : 2؛ « الغيبة » للطوسي  427 :ن .421
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إىل النجف ويعمل على فوهته قناطر » (.)1
 « :أ ّن مسجد السهلة منزل صاحبنا إذا قدم أبهله » (.)2
وعن أيب عبد هللا
نرد ،إىل أساسننه ومسننجد رسننول هللا إىل
وعنننه
 « :أ ّن القننائم يهنندم املسننجد ا نرام ح ن ّ ين ّ

ورد البية إىل موضعه وأقام على أساسه  ،وقطع أيندي بنين شنيبة الس ّنراق وعلّقهنا
أساسه
ّ ،
على الكعبة » (.)3
جاء أبمر غري الذي كان » (.)4
 « :إذا قام القائم
وعنه
 « :أ ّن الق ننائم إل ننّ ثالمثائ ننة وتس ننع س نننني كم ننا لب ننث أه ننل الكه ننف يف
وع ننن أيب جعف ننر
كهفهننم  ،إ ن األرك عنندال وقسننطا كمننا مل ننة ظلمننا وجننورا  ،ويفننت هللا لننه شننرق األرك وغراننا
» ( .) 5
ويقتل الناس ح ّ ال يبقى إالّ دين  ،يسري بسرية سليمان بن داود
 « :إذا قننام القننائم دخننل الكوفننة  ،وأمننر انندم املسنناجد األربعننة حن ّ يبلننغ أساسننها ،
وعننه

ويوسننع الطرينق األعظنم فيصنري سنتّني ذراعنا  ،فيهنندم
ويص ّنريها عريشنا كعنريش موسنى ال شنرمل هلنا ّ ،
كن ّنل مسننجد علننى الطريننق  ،ويس ن ّد كن ّنل كن ّنوة إىل الطريننق وكن ّنل جنننا وكنيننف ومي نزاب إىل الطريننق ،
األايم كعش ننرة ّأايم م ننن ّأايمك ننم ،
في ننأمر هللا الفل ننّ يف قمان ننه فيبط ن يف دور ،ح ن ّ يك ننون الي ننوم م ننن ّ
والشهر كعشرة أشهر  ،والسنة كعشرة سنني من سنتكم » (.)2
وعنه

الركن واملقام ثالمثائة ونيّف ع ّدة أهل بدر فيهم النجباء
 « :يبايع القائم بني ّ

__________________

( « )1منت ب األنوار املضي ة »  192 :؛ « يار األنوار » .315 : 97
( « )2الكايف »  ، 495 : 3ابب مسجد السهلة  7 ،؛ « اإلرشاد » للمفيد .312 : 2
الغمة » .425 : 2
( « )3اإلرشاد » للمفيد  313 : 2؛ « إعالم الورى »  219 : 2؛ « كشف ّ
األئمننة قنائمون أبمننر هللا ...
( « )4اإلرشناد » للمفينند  314 : 2؛ « الكنايف »  ، 532 : 1ابب أ ّن ّ
الغمة » .425 : 2
ّ
( « )5إثبات اهلداة »  37 ، 332 : 7؛ « يار األنوار » .52 ، 331 : 52
( « )2إثبات اهلداة »  374 ، 37 : 7؛ « يار األنوار » .21 ، 333 : 52
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 2؛ « كشننف

من أهل مصر واألبدال من أهل الشام واألخيار من أهل العراق  ،فيقيم ما شاء هللا أن يقيم » (.)1
فكيننف
أننّنه قننال  « :اخللننف مننن بعنندي ا سننن
وعننن مننوال أيب ا سننن العسننكري
لكم ابخللف من بعد اخللف؟ » فقلة  :ومل جيعلين هللا فنداك؟ قنال  « :إنّكنم ال تنرون ش صنه وال
»

بل لكم ذكر ،ابمسه »  ،فقلة  :فكيف نذكر،؟ فقنال  « :قولنوا  :ا ّجنة منن آل ّمند
ّ
( .) 2
أن أسننأل عننن
وعننن أيب عبنند هللا الصنناذ  ،قننال  :سننألين أص ن ابنا بعنند مضن ّني أيب ّمنند
االسم [ و ] املكان ف رج ا واب  « :إن دللتهم عن االسنم أذاعنو ،وإن عرفنوا املكنان دلّنوا علينه »
( .) 3

وعننن أيب ا سننن
( .) 4

أننّنه سن ل عننن القنائم

فقننال  « :ال يننرى جسننمه وال يسن ّنمى امسننه »

وإين ألعلنم العلنم ال قر كلّنه وال ينقطنع
وعن أمري امل منني
اللهم ّ
أنّه قال يف خطبة له ّ « :
حجنة لنّ علنى خلقنّ  ،ظناهر لنيس ابملطنان أو خنائف مغمنور
مو ّاد ، ،وإنّّ ال ختلي أرضّ منن ّ
حجتننّ وال يضن ّنل أولينناؤك بعنند إذ هننديتهم ن إىل أن قننال ن  :أول ننّ أتبننان العلمنناء
 ،كننيال تبطننل ّ
ندوهم
ص بوا أهل الدنيا بطاعة هللا تبارك وتعاىل وألوليائه  ،ودانوا ابلتقيّة عن دينهم واخلنومل عنن ع ّ

ابحملل األعلى  ،فعلماؤهم وأتباعهم خرس صمة يف دولة الباطنل ينتظنرون لدولنة
 ،فأرواحهم معلّقة ّ
ا ّق وسي ّق هللا ا ّق بكلماته وإ ق الباطل » (.)5

__________________
( « )1إثبات اهلداة »  371 ، 37 : 7؛ « يار األنوار » .24 ، 334 : 52
ننص علن ننى أيب ّمن نند ، 7
( « )2إعن ننالم الن ننورى »  132 : 2؛ « الكن ننايف »  ، 321 : 1ابب اإلشن ننارة والن ن ّ
كفاية األثر »  213 :ن  214؛ « علل الشرائع »  212 : 1ابب .5 ، 79
( « )3الكايف »  333 : 1ابب النهي عن االسم .2 ،
( )4املصدر السابق .3 ،
( )5املصدر السابق  ، 339 : 1ابب يف الغيبة .13 ،
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 13؛ «

أنّنه قنال  « :للقنائم غيبتنان  :إحندامها قصنرية  ،واألخنرى طويلنة  ،الغيبنة
وعن أيب عبند هللا
خاصة مواليه » (.)1
خاصة شيعته  ،واألخرى ال يعلم مبكانه فيها إالّ ّ
األوىل ال يعلم مبكانه فيها إالّ ّ
أنّه قيل له  :أنة صاحب هذا األمنر؟ فقنال  « :ال »  ،فقينل  :فولندك؟ فقنال « :
وعنه

ال »  ،فقيننل  :فولنند ولنند لننّ هننو؟ قننال  « :ال »  ،فقيننل ولنند ولنند ولنندك؟ فقننال  « :ال »  ،فقيننل
األئمننة
منن هنو؟ فقننال  « :النذي إ هنا عنندال وقسنطا كمنا مل ننة ظلمنا وجنورا علننى فن ة منن ّ
بعث على ف ة من الرسل » (.)2
كما أ ّن رسول هللا
ُ
ْ
ِ
عننن قننول هللا عننز وجننل  :فالالم أقسال ُ
الم
وعننن ّأم هننانئ قالننة  :سننألة أاب جعفننر ّمنند
َ
ّ ّ
ْ

ْ

ْ ُ

ُ َّ
ِ
الوار الكالالنَّ َ ( )3قالننة  :فقننال  « :إمننام هنننس سنننة سننتّني ومننائتني  ،مثّ يظهننر
بَالالاْلن َ * اْلال َ
كالشننهاب يتوقّنند يف الليلننة الظلمنناء  ،ف ن ن أدركننة قمانننه قن ّنرت عينننّ  ،ويف ا خننر  :اخل ننّس إمننام
هننس يف قمانننه عننند انقطنان مننن علمننه عننند النناس سنننة سننتّني ومنائتني مثّ يبنندو كالشننهاب الواقنند يف

ظلمة الليل ف ذا أدركة ذلّ ّقرت عينّ » (.)4
أننّنه قنال  « :ال بن ّد للغننالم منن غيبننة »  ،قلننة  :ومل؟ قننال  « :هنامل ن
وعنن أيب عبنند هللا
نّ الننناس يف والدتننه فمنننهم مننن يقننول  :اننل ،
وأومننأ بينند ،إىل بطنننه ن وهننو املنتظننر وهننو الننذي يشن ّ
ومنهم من يقول  :مات أبو ،ومل هلف  ،ومنهم من يقول ولد قبل موت أبيه بسنتني ».

قننال قرارة  :فقلننة  :ومننا ومننرين لننو أدركننة ذلننّ الزمننان؟ قننال  « :ادن هللا اننذا النندعاء اللهن ّنم
عن ّنرفين نفسننّ ف ننّنّ إن مل تعن ّنرفين نفسننّ مل أعننرمل نبيّننّ  ،اللهن ّنم عن ّنرفين نبيّننّ ف ننّنّ إن مل تعن ّنرفين
حجتّ
تعرفين ّ
عرفين ّ
نبيّّ مل أعرمل ّ
حجتّ ف نّّ إن مل ّ
اللهم ّ
حجتّ ّ ،

__________________
( )1املصدر السابق .19 ، 342 :
( « )2الكايف »  ، 341 : 1ابب يف الغيبة ،
( )3التكوير ( 15 : )11ن .12
( « )4الكايف »  ، 341 : 1ابب يف الغيبة ،

 21؛ « يار األنوار » ، 39 : 51
 22و .23
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.11

ضللة عن ديين » ( )1إىل غري ذلّ من األخبار.
[ يف كيفيّ الرجع ]
مثّ اعلنم أ ّن كيفيّنة الرجعنة إ ناال ن كمنا أفيند ن أنّنه إذا كاننة السننة النيت يظهنر فيهنا قنائم آل ّمند
وقننع فيهننا ق ن شننديد  ،فن ذا كننان العشننرون مننن ننادى األوىل وقننع مطننر شننديد ال يوجنند
متّصال إىل ّأول شهر رجب  ،تنبة وم منن يريند هللا أن يرجنع إىل
مثله مطلقا منذ هب آدم
ندجال منن أصنفهان وهنرج السنفياين عثمنان
األول منه أيضا هنرج ال ّ
الدنيا من األموات  ،ويف العشر ّ

ذريّنة يزيند بنن معاوينة منن الرملنة ن منن وادي
ذريّة عنبسة بن أيب سفيان و ّأمه من ّ
بن عنبسة ن أبو ،من ّ
يعرفنه اخلالئنق ويننادي
اليابس  ،ويف شهر رجب يظهر يف قنرص الشنمس جسند أمنري املن منني
يف السماء مناد ابمسه.
ويف آخر شهر رمضان ين سف القمر ويف الليلنة اخلامسنة مننه ويف النصنف تنكسنف الشنمس ؛

يف السننماء  :أال إ ّن ا ّنق مننع علن ّني
ويف ّأول الفجنر مننن الينوم الثالننث والعشنرين ينننادي جفئينل
وش ننيعته  ،ويف آخ ننر النه ننار ين ننادي إبل ننيس م ننن األرك  :أال إ ّن ا ن ّنق م ننع عثم ننان الش ننهيد وش ننيعته
كل منهم بلغته  ،فعند ذلّ ير ب املبطلون.
يسمع اخلالئق كال النداءين ّ ،

ينندخل املسننجد ا نرام يسنوق أمامننه [ مثننا
ويف يننوم ا معننة العاشننر مننن احملن ّنرم هننرج ا ّجننة
أعجننااب ] ويقتننل خطيننبهم  ،ف ن ذا قتننل اخلطيننب غنناب عننن الننناس يف الكعبننة  ،ف ن ذا جنّننه الليننل ليلننة
السننبة صننعد سننط الكعبننة و دى أص ن ابه الثالمثائننة وثالثننة عشننر ليجتمعننون عننند ،مننن مشننرق
نأول مننن يبايعننه الط نائر األبننيض
األرك ومغراننا  ،فيصنني يننوم السننبة فينندعو الننناس إىل بيعتننه  ،فن ّ
ويبقى يف م ّكة حن ّ جيتمنع علينه عشنرة آالمل  ،ويبعنث السنفياين عسنكرين  :عسنكرا
جفئيل
إىل الكوفة وعسكرا
__________________
( )1املصدر السابق  ، 337 :ابب يف الغيبة ،

.5
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وهربوذ ن ن ن ننا  ،ويه ن ن ن نندمون الق ن ن ن ننف الشن ن ن ن نريف وت ن ن ن ننروث بغ ن ن ن نناهلم يف مس ن ن ن ننجد رس ن ن ن ن نول هللا
إىل املدين ن ن ن ننة ّ
وهننرج العسننكر إىل م ّكننة ليهنندموها  ،ف ن ذا وصننلوا إىل بيننداء خسننف اننم  ،مل ينننج منننهم إالّ
رجالن إضي أحدمها نذيرا للسفياين وا خر بشريا للقائم .
مثّ يسنري إىل املديننة وهنرج ا بنة والطناغوت ويصنلبهما يف الشنجرة  ،ويسنري يف أرك هللا ويقتنل
الدجال ويلتقي ابلسفياين  ،و تيه السفياين ويبايعه فيقول أقوامه من أخواله  :اي كلنب منا صننعة؟
ّ
فيقننول  :أسننلمة وابيعننة  ،فيقولننون  :وهللا مننا نوافقننّ علننى هننذا فننال يزالننون بثنّنون بننه حن ّ هننرج
وال ي نزال يبعننث أص ن ابه يف أقطننار األرك ح ن ّ يسننتقيم لننه
علننى القننائم فيقاتلننه فيقتلننه ا ّجننة

نتقر يف الكوفننة ويكننون مسننكن
األمننر  ،فننيم األرك قسننطا وعنندال كمننا مل ننة جننورا وظلمننا  ،ويسن ّ
أهله مسجد السهلة و ّل قضائه مسجد الكوفة.
األايم والليايل ح ّ تكون السنة بقدر عشنر سننني ؛ أل ّن هللا
يطول هللا ّ
وم ّدة ملكه سبع سنني ّ ،
سننب انه منر الفلننّ ابللبننوث فتكننون هننذ ،من ّدة ملكننه سننبعون سنننة مننن هننذ ،السنننني  ،فن ذا مضننى
يف أنصنار ،االثنننني والسنبعني النذين استشنهدوا معننه يف
منهنا تسنع ومخسنون سنننة خنرج ا سنني
كربالء ومالئكة النصر والشعث الغف الذين عند قف.،
ف ذا مّة السبعون سنة أتى ا ّجة املوت فتقتله امنرأة منن بنين منيم امسهنا سنعيدة هلنا ينة كل ينة

نوىل جتهيننز ،ا سننني
الرجنل تضنربه علننى رأسنه مننن فننوق سننط وهنو متجنناوق يف الطريننق  ،فن ذا منات تن ّ
مثّ يقننوم ابألمننر وبشننر لننه يزينند بننن معاويننة وعبينند هللا بننن قايد وعمننر بننن سننعد والشننمر ومننن
نتص منننهم ،
األولننني وا خنرين فيقننتلهم ا سننني
ويقن ّ
معهنم يننوم كنربالء ومننن رضنني أبفعنناهلم مننن ّ
ويكثننر القتننل يف كن ّنل مننن رضنني بفعلهننم أو أحننبّهم  ،ح ن ّ جيتمننع عليننه أش نرار الننناس مننن كن ّنل حيننة
ويلج ونه إىل بية ا رام.
لنص نرته مننع املالئكننة
فن ذا اشننت ّد بننه األمننر خننرج السن ّفا أمننري امل ن منني علن ّني بننن أيب طالننب
ثالمثائننة وتسننع سنننني كمننا لبننث
مننع ابنيننه ا سنننني
فيقتلننون أعننداء النندين وإكننث علن ّني

أص اب الكهف  ،مثّ يضرب على قرنه ويقتل  ،ويبقى ا سني
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قائمننا بنندين هللا  ،ومن ّدة ملكننه مخسننون ألننف سنننة حن ّ أننّنه لنريب حاجبيننه بعصننابة مننن شن ّدة الكننف.
يف موتننه أربعننة آالمل سنننة أو سننتّة آالمل سنننة أو عشننرة آالمل سنننة علننى
ويبقننى أمننري املن منني
األئمننة كلّهننم
اخننتالمل الننرواايت  ،مثّ يكن ّنر يف يننع شننيعته ؛ ألنّننه
يقتننل من ّنرتني وبيننا من ّنرتني و ّ

يرجعون إىل الدنيا ح ّ القائم .
وجيتم ننع إبل ننيس م ننع ي ننع أتباع ننه ويقتل ننون عن نند الروح نناء قري ننب م ننن الفن نرات  ،فريج ننع امل من ننون
منن الغمنام
القهقرى ح ّ يقع منهم رجال يف الفرات وروي ثالثون رجنال  ،فيننزل رسنول هللا
وبيد ،حربة من نور ف ذا رآ ،إبليس هرب فيقول له أنصار : ،أينن تنذهب وقند آن لننا النصنر؟ فيقنول

فيطعنننه يف ظهننر،
رب العنناملني  ،فيل قننه رسننول هللا
إين أرى مننا ال تننرون ّ ،
ّ :
إين أخننامل هللا ّ
فت رج ا ربة من صدر ،وإنوت ويقتلنون أصن ابه أ عنني  ،وعنند ذلنّ يعبند هللا وال يشنرك بنه شني ا
 ،ويعيش امل من ال إوت ح ّ يولد له ألف ولد ذكنر  ،وإذا كسنى ولند ،ثنواب يطنول معنه كلّمنا طنال
 ،ويكننون لونننه علننى حسننب مننا يرينند  ،وتظهننر األرك بركا ننا ييننث ي كننل مثننرة الصننيف يف الشننتاء
وابلعكننس  ،وإذا أخننذ الثمننرة م ننن الشننجرة نبننة مكاذ ننا ح ن ّ ال يفق ند ش نني ا  ،وعننند ذل ننّ تظه ننر
ندهامتان عننند مسننجد الكوفننة ومننا حولننه مبننا شنناء هللا تعنناىل  ،ف ن ذا أراد هللا تعنناىل خ نراب
ا نّتننان املن ّ
إىل السماء وبقي الناس يف هرج ومرج أربعنني يومنا  ،مثّ يننفن إسنرافيل يف
العاملني رفع ّمدا

الصور نف ة الصعق.
املفضنل قنال :
وا اصل  :أ ّن وقة خروجه وظهور،
على وجه التفصيل غنري معلنوم  ،فعنن ّ
هل هلذا األمر وقة؟ فقال  « :كذب الوقّاتون  ،كذب الوقّاتون » (.)1
سألة أاب جعفر

ومثلننه ا خ ننر إالّ أ ّن في ننه  « :كننذب املوقّت ننون م ننا مضننى وقتن ننا فيم ننا مضننى  ،وال آن وقت ننه فيم ننا
يستقبل » ( )2إىل غري ذلّ من األخبار.

__________________
( « )1الكايف »  ، 321 : 1ابب كراهية التوقية ،
( « )2الغيبة » للطوسي .412 ، 422 :

.5
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ك ن ننان يق ن ننول  « :إىل
 :إ ّن عليّن ننا
وعن ننن أيب ا ن ننزة الثم ن ننايل ق ن ننال  :قلن ننة أليب جعف ن ننر
السبعني بالء »  ،وكان يقول  « :بعد البالء رخاء » وقد مضة السبعون ومل نر رخاء؟
فلمنا قتنل
فقال أبو جعفر
 « :اي بة! إ ّن هللا تعناىل كنان وقّنة هنذا األمنر يف السنبعني ّ ،

نأخر ،إىل أربعنني ومائنة سننة  ،ف ن ّدثناكم فنأذعتم
ا سني
اشت ّد غضب هللا علنى أهنل األرك ف ّ
ِي ِْ ُ
حوا ُ
اهلل َا ي ِ ُ
شالاء
ا ديث وكشفتم متان الس  ،فأخذ ،هللا ومل جيعل له بعد ذلّ وقتنا عنند
ْ ِ ُ ُ ُّ ْ
ُْ ُ
تاَ (.)2( » )1
ِو ث َبت ِو َعنده أا ال َ
ك َ
نعننم  ،ذكننر لظهننور ،عالمننات كانننة قبننل خروجننه كمننا يسننتفاد مننن األخبننار املروينّنة يف كتنناب «
الغيبة » من وليفات الصدوق (. )3
ك ننان يق ننول « :
 :إ ّن أاب جعف ننر
بع نند م ننا قي ننل ل ننه
فق نند روي ع ننن أيب عب نند هللا
خروج السفياين من احملتنوم  ،والننداء منن احملتنوم  ،وطلنون الشنمس منن املغنرب منن احملتنوم  ،ن إىل أن

قال ن  :وخروج القائم من احملتوم ».
قلننة  :وكيننف يك ننون الن ننداء؟ قننال  « :ينننادي من نناد مننن السننماء ّأول النه ننار يسننمعه كن ّنل ق ننوم
أبلس نننتهم  :أال إ ّن ا ن ّنق يف عل ن ّني وش ننيعته  ،مثّ ين ننادي إبل ننيس يف آخ ننر النه ننار م ننن األرك  :أال إ ّن
ا ّق يف عثمان وشيعته  ،فعند ذلّ ير ب املبطلون » (.)4
قننال  « :مخننس قبننل قيننام القننائم مننن العالمننات  :الصنني ة  ،والسننفياين  ،واخلسننف
وعنننه
ابلبيداء  ،وخروج اليماين  ،وقتل النفس الزكيّة » (.)5
 « :ال هرج القائم ح ّ هرج اثنا عشر من بين هاشم كلّهم يدعو
وعنه

__________________
( )1الرعد (.39 : )13
( « )2الكايف »  ، 321 : 1ابب كراهية التوقية ،

.1

وللنعمنناين
( )3املعننرومل أ ّن كتنناب « الغيبننة » للشننين الطوسنني
منه كتاب إكمال الدين للصدوق  ،راجع منه ص  249وما بعدها.
( « )4اإلرشاد » للمفيد  371 : 2؛ « إعالم الورى » .279 : 2
( « )5الغيبة » للطوسي  432 :؛ « الغيبة » للنعماين .9 ، 452 :
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ولننيس للصنندوق

ولعلّننه كننان م نراد املصنننّف

إىل نفسه » (.)1
نفأ بعضننكم مننن
وعننن ا سننن بننن علن ّني
 « :ال يكننون هننذا األمننر الننذي تنتظننرون ح ن ّ يتن ّ
بعض  ،ويلعن بعضكم بعضا  ،ويتفل بعضكم يف وجنه بعنض  ،وحن ّ يشنهد بعضنكم ابلكفنر علنى
بعض ن قال ن  :عند ذلّ يقوم قائمنا ويرفع ذلّ » (.)2
 « :بني يدي القائم موت أار وموت أبيض وجنراد يف حيننه وجنراد يف
وعن أمري امل منني
فأما املوت األار فالسيف  ،و ّأما املوت األبيض فالطاعون » (.)3
غري حينه أار كألوان الدم ّ ،
 « :ينننادون يف رجننب ثالثننة أصنوات مننن السننماء  ،صننو منهننا  :أال لعنننة هللا
وعننن الرضننا

علننى الظنناملني  ،والصننوت الثنناين  :أقفننة ا قفننة  ،اي معشننر امل ن منني  ،والصننوت الثالننث يننرون بنند
» ( .) 4
ابرقا هو عني الشمس  :هذا أمري امل منني
 « :يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له  :عنون السنلمي أبرك
علي بن ا سني
وعن ّ

ا زيرة ويكون مأوا ،تكرية وقتله مبسجد دمشق  ،مثّ يكون خنروج شنعيب بنن صناذ منن مسرقنند ،
مثّ هرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة منن أيب سنفيان  ،فن ذا ظهنر السنفياين
املهدي  ،مثّ هرج بعد ذلّ » (.)5
اختفى
ّ
نيب يسنرن النناس إىل طاعتنه املشنرك واملن من
النيب
 « :هرج بقزوين رجنل امسنه اسنم ن ّ
وعن ّ
إ ا بال خوفا » (.)2

__________________
الغمة » .459 : 2
( « )1اإلرشاد » للمفيد  372 : 2؛ « إعالم الورى »  212 : 2؛ « كشف ّ
( « )2الغيبة » للطوسي  437 :؛ « الغيبة » للنعماين .12 ، 222 :
الغمة » .459 : 2
( « )3اإلرشاد » للمفيد  372 : 2؛ « اخلرائج وا رائ »  41 ، 1152 : 3؛ « كشف ّ
( « )4الغيبة » للطوسي  439 :؛ « الغيبة » للنعماين .45 ، 271 :
( « )5الغيبة » للطوسي  443 :؛ « اخلرائج وا رائ »  ، 1155 : 3الرقم .21
( « )2الغيبة » للطوسي  444 :؛ « اخلرائج وا رائ »  ، 1141 : 3الرقم .57
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إىل األرك :
 « :آيتنان تكنو ن قبنل القنائم مل تكنو مننذ هنب آدم
وعنن أيب جعفنر
تنكسف الشمس يف النصنف منن شنهر رمضنان  ،والقمنر منن آخنر ، » ،فقنال رجنل  :اي بنن رسنول
إين
 ،تنكسف الشمس يف آخر الشهر والقمر يف النصف  ،فقال أبنو جعفنر
هللا
ّ «:
» ( .) 1

ألعلم مبا تقول  ،ولكنّهما آيتان مل تكو منذ هب آدم
 « :يكثر القتلى بني ا رية والكوفة » (.)2
وعنه
ندي بعنث هللا
وعنه
 :تنزل الراايت السود اليت خترج منن خراسنان إىل الكوفنة فن ذا ظهنر امله ّ
ابلبيعة (.)3
يننوم عاشننوراء يننوم السننبة قننائم بننني الننركن واملقننام وجفئيننل

نأين ابلقننائم
وعنننه
 « :كن ّ
بني يديه ينادي  :البيعة » (.)4
 « :إ ّن القائم يقوم يوم عاشوراء يوم قتل فيه ا سني
وعن أيب عبد هللا

» ( .) 5

إىل غنري ذلننّ منن العالمننات كنناملطر أربعنا وعشنرين مطننرة ينرى أثرهننا وبركتهننا  ،وخسنف قريننة مننن
قننرى الشننام  ،وقتننل إخ نوان ال ن ك ح ن ّ ينزل نوا ا زيننرة  ،وقتننل مارقننة الننروم ح ن ّ ينزل نوا الرملننة  ،وقيننام
الزنديق من قزوين  ،وخروج الدجال  ،واختالمل ربني ابلشام  ،ووقون رجفة فيها يهلّ فيهنا مائنة
امسنه ّمند بنن
ألف  ،وهدم حائ مسجد الكوفة  ،وقتل النفس الزكيّة غنالم منن آل ّمند
وسهل نرجه.
عجل هللا فرجه ّ
ا سن بال جرم وذنب  ،وطلون آية مع الشمسّ .

__________________

الغمة » .422 : 2
( « )1الكايف »  179 : 1ن  251 ، 112؛ « الغيبة » للطوسي  444 :؛ « كشف ّ
( « )2اإلرشاد » للمفيد  374 : 2؛ « إعالم الورى »  215 : 2؛ « إثبات اهلداة » .55 ، 429 : 7
( « )3الغيبة » للطوسي  452؛ « إثبات اهلداة » .25 ، 412 : 7
( « )4اخلرائج وا رائ »  1159 : 3؛ « إثبات اهلداة » .353 ، 31 : 7
الغمة »  534 : 2؛ « إثبات اهلداة » .352 ، 31 : 7
( « )5اإلرشاد » للمفيد  379 : 2؛ « كشف ّ
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